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MnsaflrDeırımızın yedinci günü 

lngiliz tayyareleri dün son derece 
muntazam uçuş talimleri yaptılar. 

Amiral şerefine vali kona
ğıda bu 

akşam bir ziyafet verilecek 

1 

Bu gün öğleden sonra 
isteyenler amiral 

gemisini gezebilecekler 
ili Şehrimizde bulunan inıiliz fllo
h ~' •eDıup tayyareler dün sabah 
,.lrilturade denecek bir intizam ve 
\l ebarette ıehrin afakında muhtelif 
}'~ yaptılar. Grup, pup aih 
t ltıektea,glh akçaklandan uçtular. 
i~\'ela 1aat 10dan 10.20ye kadar 

avcı takımı ve iki torpil 
:t.11 boıabardemen takımı tarafın· 
•ıı talimlere başlandı. 

b Saat 10,20 den 10,35 e kadar 
0ınbardeınen tayyareleri tarafından 

i'Pılan tallade bir dairenin içinden 
•nareler açıldılar. 

Saat 10,40 dan 11 e kadar Gç 
;•cı tayyare tarafıadan akrobatik 
•li111Ier yapıldı. 

Fraaııı:lann " Boucler la bon· 
~le " dedikleri tayyareleri hava
b~ tera l'elerek bir daire çizmeleri 

•r kaç defa tekrar edildi. Tayyar
~~~ bu eanada fllıe dumanlan ıalı-

•,.;;ı ._"' b 1 - - "' ·~ ~ ... ; ... ı.-... .1.ı.... 

1 
•rız bir surette göıtermit oluyor-

d'!:dı. Gene aynı tayyarelerin döne 
t one sukutu andlran talimleri, bu 

b~crübenin harikulade aafhalarından 
ırl · nı teıkll ediyorC.:u. 

t Saat 10-SO den lle kadar lki 
b•kını avcı tayyareleri, iki takım 
t 0 1llbardu ma n ve lk takım iıtikşaf 

1'YYareleri tarafından birlikte uçuş. 
k~r , Yapıldı. Avcı tayyareleri bir 

"j filık "Fairey Flycatcher" markalı 
1c'1Uer,, matörlü ve 396 beygir 

"•vetindedir. 

'-) 1' orpldo atan bombardman 
~eleri i'ene bir kişilik "Fort,, 
h'l' lı "Napier Sion,, mot<Sklü 470 
•e ~t kuvyetindedir. Ya bomalar 
hf ~ut bir totpido ta,ırlar. lıtik-

>'Yareleri üç kişiliktir. 

l'ar ~Gıı bu uçuılar yapılırken, tay••d e er bir cemile olmak üzre, ha-
• hilil teklini tanzir ettiler. 

dt\t 1-1.va manavralan O:ıun müddet 
•••~ •ttiji cihetle biltün lıtanbuJ 
ltetr .. ~~ tayyarelerin ıeyrü hare-
~ takip etmiflerdir. 
~ f u aktc..m vali Mubiddın bey 
t.t • llldaa Amiral ıerefine Niıan 
y~ lladalci vilayet koD&tında bir zl-

et v•..:• -uecel&tlr. 
• • • 

l>G fi J:'itld 11 lo kumaadanı l\mlraal 
de Ceaıaplan Ada deniı liıeaini 

ıezrnı1ı.rtir. 
ttra~at 14 te 6 ina-fllz zabitinin iş· 
illa e Moda iaarili:ı kulübünde te• 

lnaçı yapılmıftar. 
ter l>Gn uçan torpil tayyareleri di
)'\UctQ ~1Yarelere niıbetle dalaa bil· 
dele 'ic Bunlar zırhlıların urhlhnnı )'ap::ak ve remi içinde tahribat 
flYorJ kadar bUyük torpiller ta· •r. 

Boınb d lhaee b •r ıman tayyarelerine ge-
lll b..'.d unlar ordu ve tehirleri bo
t"'')' uıa~ etmete mahauı bomba 

...... ~ bılditimiz tayyarelerdir. 
uı:n b h lerı •a a bir de avcı tayyare-

Ç!ilc llÇrnuştur. Bunlar alabeten hO
bit·ı dve •«iratli tan arelerdir. Her 

n e b' tadı B ırer metralyüz bulunmak-
ttı ... r: . u.ılar bombardıman tayya

.. r,nı h' Itri .
1 

ıınaye ve düıman tayyare-
kell ıfe· harp etmek ya:ıifeaile mil· 

e tır. 

ba Avcı tayyareleri bazan bataşağı 
Zeıı b' k al• b ır anat üıeriade uçarak 

,ro afk b 
!!ııı.tJ 1 ır çuk mıuUetler yab-

. , ardır. 

Bupn marmara 
açıklanada ya -
laız Türk zabita-
nının huzurile bir 

tecrübe maaevraıı 
daha yapılacak

tır. Bu maneYra-
da " Kuraıeuı " 
tayyare gemııı 

bulunacaktır. Ma
nevraya tayarele
rde ittirak ede -
cekür. Dün gece 
Amiral Türk ma
tbuat erkanına 

"Queen EUıabe • 
th" te bir balo Ye 
ziyafet ve balo 
verilm İftir. 

Diln geceki zi. 
yfet ve baloya DÜNKO UÇUŞ T ALiMLERi 
telaria büzll memurlan Jdbaı: .ai~ a•ru --.ua nnıKteli miairl a •• 
•- • ~"" uıaıliz ıauteberanı davet edil- giin bir ziyafet -.erecektir. 
naiş bulunuyorlardı. Huıusi motürr Bu güD aaat 14 ten 17ye kadar 
ler davetlileri aktam dokuzda drit- "Queen Elizabet,, dretnotu umuma 
aavta götürmüş ve vakte kadar açık b~lundurulacaktır. 

l l' b' . • . Amıral cenaplan yana takıime 
et ence ı ır gece geçırllmıftir. riderek COmhuriyet abidesine blr 

lngiliz bahriyelileri şerefine in- çelenk vazedecektir. 

MücedeOe beırdevamı 

Amanullah Afgan maarif 
nazırı mı oluyor? 

Bir telgrafa göre, asi kuvvetler tekrar 
Kabil üzeriııe yürüyorlarmış 

Lond~ ! .. l~· 
A] Router Ajanıı 

iıtihbar ediyor: Af
ganiıtanın Londra
daki maalabatrü
ran buıün, kuvve· 
tleri Kiblfi ltıal 
etmekte olan Şah 
vali handan bir 'te• 
lgrafname almıfbr. 
Bu telgrafDamede 
Habibullahın iltica 
etmlt olduğu Kale 
bombardıman edil
dikten ıonra kaç• 
mıt oldutu aıker· 
lerden bir kıımınıa 
firar ve bir kıımı
aın da delaalet ve 
arzı tealimlyet ey
l~mlt oldutu biJ
dhit.ııektedlr. Ce-
lilabat, Hunt, Ka
bil, Huaıt ve Ka
nda\ıar eyaletleri 
Nadir ı.ua tabi ol
mutlardır • yeni 
kıralı latihap et· 
mek bere yakında 
millet müme11ille• 
riDdea m ilrekkep 
bGyilk bir konferanı 
toplaaacalr.tır. Nadir 
han Kabile yana 
reamea girecektir • 
Ki bil 17 [A.A) -

MUU •ecliı , mu • 
ıirrane imtinaına KABiLDE KALE KAPILARINDAN BiRi VE SON 
ratmen Nadir ha- MUHAREBELERDE DELiK DEŞiK OLAN SAAT 
nı Af.anlatan kıralı intihap et• 1 bir ıükran ve ~in?ettarlık nipne
miftir. adir ban, milli dava lehin· ıi olmak ilzere ıntihap edilmittir . 
deki tahıl fedalt&rhklanna karfı difer Telgraflar llçüncil sayfada 

Balatta ıcarüD'ffünı\YltnHdla 

Tayyareleri Etibha odası hey' eti idaresi. 
seyrederken dün intihap edildi. 
Bir daraça çöktü 

alh yaralı var 
Dün Balatta Tahta minare ead

desfnee bir nde oldukça feci hlr 
kaza vukua relmittir. 

Hadise ıayle olmuttur: 
Ua kapaaıoda oturan Hacer 

hamala otlu Müeyyet ve Hacer 
hanımın akrabaıından Fatma Seher 
Fethiye ye Mükerre~ hanımlar 
llllıafireten Tahta minare cadde-
ıinde Madam Eleni ve hemtireıi 
Madam Atiaanın evine gelmltlerdlr. 

Bir aralık havada lnailiz tayya· 
relerinin cevelanını itiden miaafir
ler ve Madam Atina tayyareleri 
aeyretmek Gzere evin daraçaaıne 
çıkmıılar, fakat taraça bualana 
atırlıtına tahammül edemeyerek 
çakmüttür. Bu böyle olunca hepaf 
yere diltmiltler ve muhtelif yerle
rinden atır ıurette yaralanmıtlardır. 

Bunlardan Eteni ve Mükerrem 
hanımlar Balat MuaeYi hutaneaine, 
Atiaa, Hacer, Fatma hanımlarla 

MOeyyet Hanımlar haseki hutaneain• 
nlmıılardır. 

Fevzi pş. Hz. bu 
gün gidiyorlar 
ErkADı Harbiyei umumiye reiıl 

•tltir F evıi Pt. HL ile refakatin-
4iılıı:I .... t ....... Aakara7a ariet 
edeceklerdir. 

Maarif vekilimiz 
Maarif vekUimiz Cemal HüınG 

B. per,enbeye kadar tehrimizde 
tetkikatına devam edecek ve per
fenbe ailnü Ankaraya dönecektir 

lntihlpta kazanmış olan doktorlann 
isimlerini neşrediyoruz 

DOKTORLAR REYLERiNi SANDJClA AT ARLARKEN 
lıtanbul muntakaıı etibba odaıı AptGlkadfr Bey tGll 

intihabatı dün öğl~den ıonra aaat Rlfat Bey 1DlJ 
Ute Darülfunua koofera111 aalonunda Ômer Lütfu S., 1DI 
icra edilmittir. Etibba oclaaı intiha- Divanı Haysiyetin ual ualMI 
babnda fırka milfettlti Hakkı şlaaıi tunlardır : 
pafa, Hilili Alamer relıl Ali pafA Ali Pa.. tı050 
Tevfik Salim Pata Kayseri meb'uıu Yuıuf luettin Bey 1040 
Orhan beyi doktor Hikmet bey Tallt Bey 1015 
ve fırka bat k&tihi Khim beyler Hayııyet dınnıa yedek ualanadu 
hazır bulunmuılardır. en çok rey kazananlar Hacı Kemal 

Halk fırkaaı namzetleri mütte- bey (1016 rey) ve latanbal Sduye 
flkan kaıanmışbr. Ta,radan iştirak mildürii Ali Rha bey {1011 rey) dir. 
eden Yiliyetler Edlnae, Bursa, Te· Rey "Yerenlerin mevcudu 1142 cllr. 
dat, Kırklareli, Kocaelldir ve bun· hunun 81 mO.tenldf kalmıtbr. 
lardan Zonpldak, Bilecik ve Bolu Reyler aanchta atahrken Halda 
vlllyetlerinden benuz reyler gelme- Şinaıl P&f& kür•ilye relerek, ima 
memiştir. bir nutuk ı8ylemit ve medeni me• 

Saat 5 te rey ıandıjı açılarak mleketlerde ötedenberi mevcut ol
rey ler okunmata başlanmııbr. He- an etıbba odalarının nihayet bizde 
yeti idareden aııl olarak en çok de tefekkül ettitfnl ve buudan ed· 
rey kazanan fUnlardır , llecek lıtif adeleri zlkrebait Ye alı· 

· TeYfik Salimi pata 1050 Dacak nrldat ile bir bina inp ecl-Zepp ı · d •• d ... Uecek zengin bir lrittüpbane vlcu-e lll OD U Eaat bey 1048 da ıetırilebllecetint aöylemittir· 
Friedrichıhnen, 17 (A.AJ Tevfik Recep bey l045 Hakkı Sinaıl paıa bu ilk tetekkGI 

Zeppelin balonu Balkan· Netet Oıman bey 1043 münaaehetile Gazi hazretlerine, ba-
larda yaptığı cevelindan av- Refik Münllr bey l033 tvekil lımet paıa buretleriae ft 

det ederek 1&&t 21 de tlddet Heyeti idarenin yedek ualann· Sıhhat vekili Reffk beyefendiye ta• 
da ıu ıuretle rey kanumıtlardır : dmat ve te,ekkür telgrafları kefi• 

li rüzğira ve •İse rağmen bi- Hayrullah Bey 1024 de.t hakkındaki teklifi alkıflarla 
la ara&a yere iumiştir. Fuat Pata 1016 kabul edilmiştir. -------=-==-----===-= ........ ....;. .............. -==-===~.......::..,._, 

lnglllzlerıe dünkO maç 

Istanbul şampiyonu dün yapılan maçta 
lngilizlere 5-2 mağlup oldu. 

Bu mağlubiyet rakip takımın kıymetinden ziyade oynanan 
fena oyunun tabii bir neticesidir. 

lngillı Bahrfaeflt filoıu tampiyo· 
nu unyamnı ta11yan GGen Ellzabet 
takımı ile lıtaobul tamplyonu Ga
lataıaray eklpi gilnlerden, haftalar· 
duberl beklenen milıabakalanm 
dGn Takalm ıtadyumunda, keıif blr 
kalabahk mGncehealnde yapblar. 

GGzel han, lnglllderln aeaeler
denberl Hyredemedltfmb ıerl,aeyyal 
tarıılanm r5rmek lateyea merak· 
hlana Staclyuma tehacOJDlerlne fır· 
ıat ve lmkb •ermlftl. Oyle ki bG· 
yOk maçın bqlaauından yanm .... 
at enel Stadyum •chterl bir kala· 
balıkla dolmuttbGy(lk ecnebt te .... 
ılaruada mutat alaa keıafetli m&D• 

&al'UlDI takınm~. 

lataabul ve Balırlıeflt pmpiyonI.-- ı 
ruıı kal'fllatbran bGyGk maçtaa eYVel 
iki ln•lls takımı birmGaabaka yapb• 
lar. DONKU MAÇTAN H tTl Y ACANU BiR iNTiBA 

Bu maç yerli ln.Ulderl• Uma• dolduran halk kitleleri ıabınızlık lerl mGtahede ediyorlar : 
mamıda buhaaan torpido efrad:: hareketlerile dalratanıyor, her kea Satlam payılı, •atlam VUl'Uflu, 
karplqbnyodu. TorPld0 tala gazlerl oyuncuların çıkacatı ka ıda cOaaelerl iri olmaktan dyade teYlk 
futbolu yalms bir me.-lm etlence- merakla, helecanla bekliyordu. p ye albtiki kabiliyetli on bir kİfl. .. 
.ı olarak oyoayaa yerli lagllblerl Nihayet önde lngilider arkada Hakem ıabık futbol federuyona 
matlOp etmekte biç mGtkGl~t çek• Galatasaraylılar ıabaya çıktılar ve azaaından Hamdi Emin bey. Y ua 
medi ve mGıabakayı 3-0•alibiyetle uzun alkıflarla karıilandalar. j hakemliti n:ıifeainl de Mithat beyle 
bitirdi Kalenin aaünde toplaDaD ln•ill• blJ' lnırfliz deruhte etmiş .. 

Sıra bayGk maçA ttlHtl'fU. Tl- futbolcularına bakanlar mOtareke Maça baıhyacak takımlar kar· 
rlbilnlerl, balkonüı kitfı tarafı aen~lerinde g8rınıte alıttıtııtut tip• [Mabadi ıpor ıütünummda) . 
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Mısır sefırınuzın beyanatı [ Şehir Ha. berlerl *) 
Mısırla Türkiye arasında..__....._ _____________ _ 

Maırctıncae 

Şark vilayetleri 
meb'uslan ihtilaflı mes'ele yoktur. C. Eman•~• ) (Mahk~med•) (MObadeleda) 

Sınema ve tiyatro- Gazetecıler bugun Diyamandopolos 
iki ... enel Sofyadaa tehrl -

tıalıe relen Mı11nn Tlrkiye •e Bul
... rlıtu Mflrf lltrahl• Ratlp MJ 
din p1anı dikkat •• ctrafh bey•· 
aatta buluam11ftlar• Muhtelif mea'e· 
lelw balduacla beyanatta bulunan 
11.raw.. Ratlp 1MJ eaoGmle tualan 

drfe•lt*• 
- Mıaırla Tlrklye aruında rayet 

aamlad l.lr dostluk mevcuttur. Esa
•• W~ Mr llatll!fa Türk ve Mıaır it 
leri aruıada teaadi.tf edilmez. 

Y almı tabUyet lfiae ben az halle
clllmemit aaartle bakılabilir.Bu hu• 
auı etrafında Ankara ve· \ılııırda 
mOukerat ceryan ettitfnl •Öyleye 
blllrlm. 

- Ttlrlı tabiiyetine pen her 
banrl 111r .. mrlamn Mısırdan çıka
nldıtı ae dereceye kadar hakikate 
temuecler? 

- lıluar tabll1et baunuaa ıan 
w,le bir b7ıt yardır. Fakat b11Du 
111 .. ldltle llabul etmek l&zımcbr. 
Kaauaclald bu kaJlt bir mecburiyet 
ol•aJlp lalldmete aallhlyet taaa
mak lçllMllr. 

- lktlu&lt allaaaenb•ı• laaJI. 
km.. .. bir u malbaat lutfet
mu w .. •? 

- Tlrldp ile Muır araıınlla 
muftkkat Wr tleuet muabedeal .... 

Kati tleuet ••ahellaln raluau 
akı.ll11ıllal JU&billniab. o .... 
mh•ıld llafta Aakaraya rlcleeefl· 
•d• mlaakeratua baılan•ua 
mu .... •eltllr. Bu la ... ata HGkt•e
tbnden emir•• tel»Bıat bekliyorum. 
Ensen ,_ı Aakarada yapılacak 

pfaret W..mızın planlan hazırdır. 
Bu ..Ue ile bir ken daha 

tekrar edebiDrba ld Tlrldye ile 
Mıaar do•ttur •e M••ır TGrkiyeye 
bu doathatunu ibraz içla Jaer •e•i· 
leden lnlfade etmek latlyor. . 

Neteldm Of n SUnnene hava-
li•cleld felaket dolayı•ile Mwt 
lıOkluaeti 5IO in,WZ llruı yanlun
da ...._...._. 

- ., .. • ·-- lllyall ... 
dyetlnden bahseder mlılniı? 

- Mumda ndyet her za111a11-

Jdadea dalı iyidir. Çinini Batve1dl 
Adi Y.,.n P,. Hz. Ma..nla 111••· 
cut bilumum farkalar taraflndan 
tutalmut n ıe•llmlı ltlr zatbr. 

Bu itibarla Mııınn dülft yuf· 
yetiala çok aaj'lam olduj'nu •8yle
yeltlllria. 

bd ay ..,. lluır aıeeliıl meb'
uua .,.&acaktır.lılecliai meb'uaanda 
mluken .a.naeak itler ar•aada 
ea .. ,... dikkat olarak Mıaına 

La,.tete •ittifakı iti .ara. 
·- ~ ... tı. ı..m •i•taldl. 

bea 4e ....... De •üaYi haklara 
malk olacakbr. Bu kararla Mtam• 
harici vaziyeti daha IJU•.-iftlr. 

BapkG •niyet kablae d•lifae 
itile bozulmu. ÇGakG Mwnn b arld 
liJ&Mtİaİ bluat Kral Fuat Ha. idare ..,.. 
-Bulıarlıtaa " Mıaır ndyetl n .. 

aıldır? 

zabıta romanıı 17 

An nanın 
Cinayeti 
Y-a:SK.OT 

Aaaa ita .a.ı.I elddl Wr taw· 
rla ..,._itti-.... 
-• ...... aea.larllraeetl

•I ltllmlyorum amma, oalara Mı 
halde ali tle kantbnlacalmaııl 

Bu aıracla ı...,. Dooth leN
alce'le l»eraber it-1 ıWlı Smltla 
keadl•I•• Jaıaea .. ..trleri "rdhl 

- Fenton aoka.... cllaa lıllul 
ıahılt (BeNalc•) ltla Wr laawl U• 
zarla. Bir de benim lfla •..a ae
yahatlae mallıuı "Jlk Mr M...t 
yap. Hepalal Ud ,..te bdar -.,._ 
1a ptir. 

HlatlialD enditell taıvraı ti • 
rGnce ı 

- HaJlr Lonra Dooth, •en ~ 
• ,... aelmezaba. s.. burada kalıp 
r.Gu Aıterley'e muka71et olurauıı. 
her emrini yapanın. 

Smitb, erteai aabah hareket ed
cek vapura binebilmek için Ihım 
&!lea tertibatı afmıfb ; niyeti 
Weatherby ile tiJrOttuktea aonra 
hemeo vapwa binmekti. Laa~o 

- Bulgariıtanla Mııır araaında 
doıtluk hiıkiim fermadar." 

Kral Boriı Ha. ae itimataame • 
mi reçen halfa talccllm ettim • 

larda sigara yasak de mahkemede gidiyor mu? 
l••remlal Mulıitti• B. Şela&ad•· fldaci cea mahkemeainde ini- MuhteDt milbadele komiayoau 

Mardinin kıymetli meb'uıu " 
milli edehiyatım111n medarı iftih8'1 
muhterem Y akup Kadri, E1Asil 
meb'usu Tıhsia ve mubarririndea 
meb'us Fuıl Ahmet, Diyarbekir 
meb'uslarından İshak Rafet bir 
efendiler dairci intilaabiyeleriD• 
gitmelıt üzere şehrimize muTualat 
buyurmuşlardır. 

Kral Borla H•. reaç olmakla 
beraber • tecrübeH, seki n dlra• 
yetli bir zattır. Bulrariıtaa b61le 
mr krala •alik oldutundaa tlola11 
el.idea lftllaar edebilir. 

..... tl7atro Ye ılaemalarıada llıara fh ra1eteellerla •Ükemealae ._ yuua laeyetl aurabhua relal M. 
lçllm .. eai hakkıntla din bir emir• va• oluaacaktır. Bal'lnkG mabke- Dlyamandapoloaun Atinaya sidece• 
name lmulamıttır. Bu tiyatro .e •etle yetlinel 1.tiatak dairesinden ti aayleamektecllr. Eaaaen bu aym 
aaemalarda ••an l~nler, yalnıı ıelecek karar aureti okuaacaktu. ıon•na dopu ela Tevfik K!mil 
beledı1e .... ......,. detU ,.u. ve IIükiimetin manevi BeJ Aabrar• sldeoekt1r. 
ladbat meıaurlan tarafından da me· b . . . hk• Orta da deveru eclea rlnyet• lbrahtm Ratip Bey Aakaradu 

avdette tekrar Sofyaya sfdecetfnl 
.aylemlttlr. 

nedUecektir. şa sıyetını ta ır fere bakıbraa yeni yuaaa ıeflrlain 
Memnui1et hflifaaa aigara it•· la..inie lalkG•etla mawaeyl ffh· bvaya ıelıaealndea •oara mlhacle

ler hakkında bu memurlar derhal aiyetfni tahkir cürmile mazaunen f e itlerinin batka bir iatikamet al· 
ıabıt varakası taallm edecekler ve muhakeme edilea albn dit Ce•al acafı zannedilmektedir. Münakasa kanunu 

ikmal edildi 
~:~.:::~:.~::.~~! •uamele icıra•... lımln•e blrial lıa1danda lataabul iti· y aai allkadarların iti biz1&t ha-

,,. J rinel ceza mahkemeainde Utiaabe Uetme)eri ıekllnde olan bu haber 

Valimiz Tevfik Hadi efe.U ile 
şehrimizde bulunan meb'uıu•UI 
Abdürrazak efendi tarafıadu iltal' 
yoodt istikbal edilmi~Jerdir. 

Maliye •eklletince hazırlanma • 
kta olan yeni ihale ve münakaaa 

Kimsesiz çocuklar •uretile komiıer muavini Ali Hay- yakınlarda milabet veya menfi bir 
Şehiremaaetl ıeten yas ki••e- dar beyin ifadeal alınmııbr. Şahit, tekilde netice verecektir. 

Meh'uslanmızm muvualat bu
yurduklannın erteai gün ••t oaclaa 
onbire kadar şillbatı mttlkiye kanunu 16yihaıı lkmal edihniıtir • 

Bu rünlerde layiha müdürler encil
menintle tetkik edilecek Ye ondan 
ıonra meclise ıevkolunacaktu • e .. 

aiz çocuklar için Ayasofa metlre1e· bir amumhaneye rlrea •ununun, 
ıiai bir JUrt halin koyaqtu. Bu vaziyeti, hal ve tavrı itibarile cbtan ( 
binada ıeceleri köprü albnda aef a- çıkanlma•ı icap edince bayle bua 
Jet içinde aürünea focoldar yatırı• terler ı6yleclltinl anlatmlfbr. 

Müteferrik ) 
Şamandıralar 

rüe111 Ye memnria ile kıtaat. öaaeıa 
Ye zabitanı. Ocak, Belediye. Ticaret, 
Tayyare. Hilahahmer, Himayel 
etfal reis Te azalan Ye halle tarafm. 
dan liyaret edilmiolerdir. 

yeni kanun llyibuı ıtmclild miza • 
yede ve milnak .. a k•nuaanua bir 
çok maddelerini tadil etmif ve ye
niden bir çok maddeler ilive eclU
mittir. 

lacaktı. Yurda 13ya,ıoclan 17 1...- Mahkeme, lıtinabe Yaralra••ı 
kadar coçuklar ahnacakbr. lzmire göndermiftir. 

Yurdun açalclıtı ilk rlid•r4e c 1nh1Sarlard8) 
bir kaç çowk kabul eclllalt, 

Y eııi kanun liyih .. ı aJDI Am • 
uda yeai idarei umumiyei Yillyat 
kanunu mudbince idare memurla • 
rıaa verilmiı olan aalihiyetleri de 
naun dikkate alarak tanzim edil • 

1ıava1ann ••pk .wutu rtıa1erc1e Tütün eksper mektebi 
u ...... aoDra n.Jar datalmlf- TGtila inhisar ldaredala tiltGn 
lar4ır. 81r 1&aandaa IMrl hava· ekaper mektebi açdmııbr. MektelM 
lar tofudup için polia n bele- 80 talebe rb'mlttir. 
clly• memur lan turada bunda p- Çif çile re petrol 
H• foculdan toplayarak yurda Petrol lnhiaar lclared draa ••· mittir. 

Maktu ücretin 
aevketmitlerdlr. Bu auretle yurtla afiyet mazbataaile ucu:ı petrol ve-
5-10 ldtl rirmiıtlr. riyorclu. Bundan makaat maldae 

Alacak ıetirllea çoealdana yazl· Ue it yapan zQrrain ucuı petrol te-

maap tahvili yetl yurda kabul teralrtne te•afuk darik etmesldi. 
et•e•ektedir. Bu çoealdardaa bir Petrol inhi•ar ldareal yeni tlca
ka .. ı Hl•ayel etfal cemiyeti tara• ret mukaveleleri kartıaında iahiaar 
fımlu hl••J• edilecek küçGk y•t- reeml almıyor. :Su aebeple lnhlaar 
ta '°culdardır. idaresinin muafiyet mazbatam Y•r· 

Barem kanununda, maktu lcret 
alan aemurlann ilcretlvbala ..... 
tahuiD için muayyen hlr zaman bı
rakılmıtbr. Bunun için Maliye Ye• 

kiletince maaşa tahvil tiyihan bir 
kaç pne kadar ikmal edilecektir. 

HaJahnı ıuracla 'burada reçlr· miyeceji ı6yleomektedlr. 

İran ~et'ıri 

meıe alııanlarln mGmün mertebe c A usum atta ) 
muntazam bir yerde yatmata alıt· _ _ 

tran Sefiri Furugi Hz. elyevm Pa· 
riete burnnmaktadır. Kendisiııe, Tab· 
rıına avdeti ve münhal olan İran ba· 
riciye nezaretıne tayini teklif edilmiı 
ise de kabul etmemi~tir. 

malan çok ıüç oluyor. Bu itibarla Gramafon ithalitı 
bu yerin, ıannedlldiji kadar ite y•· 

Ayın 20 sine doğru tekrar eski 
nzifeai olao Ankara ıefirlitioe avdet 
ed..:ekt\r. 

Temlik işleri 
Muhıdeleye gayri tabi eıhastan 

metruk olan ve muhacirlere, barik· 
zedelere, temlik suretile verılen gay· 
ri menkul mallarıo kıym,.tlerinin na· 
ııl takdir edilecr~ hık.kında Maliye 
TekAletinden 1zn1ir metruk mallar 
ırıildiriyetiııe yeni bir emir geJmjotir. 

Bu emre ~öre; takdiri kıymete 
dair gelen emirden evel muhar.ir •e 
barıkzedelere temlik edilen mallara 

1-eniden kıymet takdir edilmiyecek· 
tir. Keşif suretile yapılan takdiri kıy
met muameleleri doğrudur. 

Takdjri kıymete dair gelen emir· 
den IOllraki temlik muameleleri için 
yapılacak takdiri kı met muameleleri 
yeni tahriri müsa ı ... afatta- vaedilen 
kıymetler üzeriu<len hf""&P edilecektir. 

Yeni tahriri mUsakkafat yapılma
mıı olan yerlerdeki &ayri menkul 
malların kıymeti 330senesindeki kır
metler esas tutularak hesap oluna· 
caktır. 

1 
Dootb, efendisinden aynlmağa 
mecbur kaldıtından dolayı her 

ramayacaj'ı anlatılmıştır, 

Vapurların senelik 
muayenesi 

Tiearet bahriye mGdlriyetf klfln 
yaldqmuı dolayı•ile, ticaret •e· 
.Uuial bu .... olclqp pM M 
aene de umumt bir muayened"en 
ıeçirmektedir. Müteha1111 bir he
yet ıemilerin makiaa aksamını, 
denize mukanmetinin dereceılal, 
telalı tertiltabnı, tabliye vesaitini 
ayn ayn kontrol etmektedir. 

Koatrol ay aihayetine kadaı ik
mal edilecektir. Bu aauayene ile 
muhtemel kualarıa ani1ne kı111Mn 
ıeçebllmelc raye•i iatihdaf edilmek
tedir. Buadan maada liman dahilin. 
deki mer kibi ıaire de kontrol ed
ilecektir. 

Şeker ve petrol 
inbisanndan 

0-ker " petrol inblaar l.tareal
ain •emurlan itin Maffye •ekaled 
mtlıldrat, tiltGn lnhiıar idarelerine 
btr emir vermlttlr. Bu emirde te
ker ve petrol ldaretindeki memur
lrna tltGa ve mlaldrattald mGahal 
yerlere tereibea ta1in ecltlmeal bil 
clirlfıuktedir. 

kadar ıize ne çok iyilikl-=, i dokundu. . . . . . . . . . . . 
aefw oldutu ribi müteeıair •tiri· Smlth, daha .. bala olmaclaa, 
Diyordu. Berenice mütevekkil bir l»avulunu tatıyan Lanro Dootb'la 
...,,.,.. o•ufanaa alildi, 10ara lteraMı npura fitti. Yukarı ~ktıtı 
Smitb odadan çıkarken Aoa"llın aamaa nöbetçi r.abitiue Hariciye 
~ılnde laual olaa ranp detftik· Nearetbaclen ahnmıı huıuat bir 
Utf tetkika ba.ıadı. pa .. portla bir ciizdao ıaıterdL Bu 

Miaı Weatberby apkp ı ctlzdaa a•rupaya riderken yolcularm 
- Ona harpten evvel teaadlf yanlanna alm-1an mutat olu mlk· 

etmeditfmdeo dola11 clcW• mGte- dardaa çok fada par•JI ihtiva ec:n • 
eı•iflm • , yord.._ 

dedi. Bereaice cenp venll ı Vapur çok kalabaLk cleilldl, o· 
- Evvelce beade ele ayaa latlM IMlll lçba kola7ca bir ldflllk kamara 

haaıl olmuttu. Fakat keıacllal ou bulabildiler. Smltb lılzmetinde bu
H•direbilmek bir mes'eledir. S..ltla luaclutv ldmHleria paralanD& aarf" 
yaz yquacla bir adama beuer. llaa etm.kte ula tereddlt etmudl, fabl 
mafl kua tla bqka çocuklarla buaa •'"'-bil yaptap lais•etler de .,..,a .. eoeuta beuer· .,. Mlfıyata laot ıarclOrGrclG. Hintli 

Fakat oau bu OJUDU hayat... ltaftlıılakl ..,anua bir lue•ı•ı flU• 
.. t oJUudur. Ondu feaabk il- rap llallauaya Jlerleftirlaoere kaöu 
rwler Jalaıl fHa ..... .ıe1e •la- Saitb hizmetçi•ine "9a •tlait. M
tahak olaalardır. Uyle aaaaederba ria bir •JlwJa .tle••ıtb wı.. 
ld insan bunun için oau HYm•kMa irt9ll .U.a Mat dolma tio,... 
kendini alamıyor. u1._ o.tekti- telli.le IU telırafa 

Buaua üı.erhıe Anna dedi ld ı çektiı 
- Şayet herhanıl bit erkete 

kal'f' muhabbet duymama lmkla 
olaaydı, e1PİD olun ld, kendimi HY• 

dirmeala kolayım bulurdum. 
Buna karll Bereııice ele ı 
- iyi ya I dedi, Eter ldbhab 

basta iae dünyanııı eıı iJI doktonı 
ald tedavi cdıyor. Bakın, fimdlye 

Ôfle 11ahei )"mnf N/>(Nt 66ndMtıia. 
Bnı/Jn ba§layım& 

Of le vaktl Smitla IG•erteje il· 
kıp, bu ,.far Sar Oliver H.ultain'e, 
lutalMa. U&iael bir telliz claha çekti. 
Hindi•tanda Te ,kilitl haffyede ça-

Gtlmrilk latatlatlkleriae ıön 
memleketimize 926 aeaealnde 
504849 liralık pamo:'on "plak rlr· 
mittir. 

924 aeaealade bu •lktar arbalt
br. 9'l7 aene.mdeld lthaltt yekh11 
2 milyon 269 bla liraya ballt ol• 
• .. ,tur. 

Memleketfaııze plak ve pamo. 
fon en ziyade Al ... ya ve laıUr•· 
reclu ıehalftir. Aynı ... e aarhada 
hariç •e•leketlere 26 bla Drahk 
plik &itmittir. Ba alaturka plaklar 
en ziyade Amerika ve Yuaaaittuua 
ihraç olunmqtur. 

imtiyazlı ıirketler 
Hidematı Umumiye şirketlerindea 

bazılarının mukaYeleleriade .. an 
ile mukayyet bası taahhütler nrdu. 
Şehrin faaliyetine ve ihtiyacına taal· 
luk eden taahhtitler.tea bir kıımının 
uıtbik edilme-tikleri alakadar ma· 
kamlım:a cörülmektedir. Sıruı n 
tamanı gelditi halde beuu tatbik 
edilmeyen bu maddeler ve taabb\it· 
ler hakkında ıirketlere teblipt 71pı· 
lacaktır. Nafia vekileti ve diğer ala
kadar daireler mukavelelerinin bu 
ı:ııaddelerini tatbik etmeyen oirketlf'lr 
bakkıada icap:eden auameleyi yapa
cakluchr. 

lıtbt• ..... s. ou ....... , ... 
de buluamufba. Bu at laarptm ... 
11r• tekaGt olup la,Utereaba ceaa· 
buaa çeldlmiıti.Maaaaftla Smlth OD• 
un el'aa, umama ifta etllhalJ•• 
TUkuattaa hah.dar ldaaelerle te
ınuta buluadafu11 l•lt ecllyonlu. 
D•t•ktifta pJdlil teıpafla aaetıll 
ıu Wla 

Sv Rıch.nl Fwan Nee-Y•rlıll .. 
pn~ 

Çoi mllAim. T-.,.qflo c:ıeNI .. 
jnU. 

.. Oha .......... telallkel .. 
111•.ı.kte tahtan ldmHI• de ol
duta rlbl, ~k aamiml oı.....,._ 
Oaua lçln Detektif uld amlrlala 
lınkla •Gaait oldutu takdirde, 
ınubtaç oldutu mal6mab letlMal 
edecetln• kam hU, 

Ôlfe•- ..... s.ıt1a """'' .. 
koltuklan yaayaa bulunu bir ka-
dınla lcoa .. tu. Kadın keadltl le 
sorla koau .. uftıı; yoksa aobbetl 
laotuna rltaedltl rlW bir de fua 
kokuau •anlı. Kadın ltu kaclarla 
da kalmayıp .Unl Detektifin clillae 
koyarak Jlda• cllk elik bakmata 
!>atlayınca Detektif yerinden kalkıp 
uıaklatb. Biru •oara Wf kaaorot 
kudiıiııe Berealaten ıa ma.W. bb 
telılı h: ! raf 1! tirdi. 

Umudald ticaret fAmandırala
nnıa .ayrl kili oidtunu raren tica
ntl balarlye mi1düriyetl, ll•aaa bir
kaç ... udua daha lll•ealne karar 
Yermlftlr. Oç bat Gzerinde on b .. 
dubadaa ibaret olan mevcat tertibat 
yealclea lUYe edilecek pmandara· 
larla dert utta iblat ecllleeektir. 

Bq Papazın serveti 
MGteveffa bq papaz V aıllyoaua 

bili velet vefat ettlfl ulqaldıfl•· 
aaa, HrYetJnla kan•••• cleYlet ha
daealae latlkal etm... ilam ı•I· 
••idedir. 

Defdenlarhk bu basana icap e
dea tefeltblaata sirit• .. tlr. 

927 gümrük istatistiği 
Ruaumat ldared latatlatik mi· 

dlrlyetl tarafmclan 929 ••••• alt 
ıtatiıtilder ikmal edU.. .. tlr. Ba .._ 

tati ıtildere ıare 927 aeneslnde fl
mrtlk •arldab 929 seaesine aazllraa 
artllllfbr. 926 aenelllnde muhteHf 
rG•rtlk Yarldab 35 •0,0. 564 Wa 
82 Ura idi. 927 aeneaiacle İM ha 
Yarldat 60 mllyoa 190 bla 55 Oraya 
balll olmuftu. 

927 aenealacle varidaba arrme
amclald aebep muamele Yerrt.lala 
tatMk .. n • ..wtr. 1"' --ı.cle 
nıt1ameff! v~rsrfal yelr11111 12 mU,Oa 
640 bin Braclar. 

l.tltaıtllder tetkik edlldltl sa
maa ,Omrlk rusamanua m ıene
alacle daha az oldutu s3rlllyor. 
926 aenellncle fGmrlk renal 54 mi· 
yon 444 Bradır. 927 aenealade 19 
mllyoa 2S6 bla liraya lamlttlr. 

929 aenealade 234 mllyoa 699 
itin llrallk eva sirdltf halde 927 
aeneala4e ltbalat 211 •llJOD 398 
bin liradır. 

927 .-ealatle Uaraaatta ual••ı· 
br. 

Haliç tirketinin 
yeni müdürü 

Ahiren meb'uılııta intihap ediled 
Haliç firked mtıdUril n aabık Bedi• 
ateıemiliteri Cemil beJia y..U.. mez. 
kQr tirket mtldUrltililne Şirketi Hay
riye mUdUı1l eabıkı Emia bey iati· 
laap ... ilmiıtir. 

Muhtrerenı meb'uslan11111111 p
refıoe Türk ocatımıs tanfmdaa 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. 

Ziyafete Vali Bf. ile bill
ocaklılar ve hükftmet clairelerl 
rüesa ve memurini ve halk iftirak 
eylemiolerdir. 

Ocak namına ocak hey'eti ida
reıiuden Vil&yet matı.uı madl-
rü Müa'im bey taraflllda11, il+= 
ibtiyaçlannı yakıadm pwelıı ,. 
dinlemek emelile, ıehrimize kadar 
uhmete katlanan muhterem meb'• 
uslarımıza, hoı amedi an edileie 
ve mnhterem meb'asumm, Jlk· 
ıek edip ve mubarrirlerimkclea 
Y akup Kadri Bf. taraflaıuadaa 
tamimi mukabelede ı.ı.uı..,. 

tur. Bunu müteakip mu.htellf •~ 
ıular üzerinde hasbıhallar yapılmıt 
ve ziyafete nihayet verilmfttir. 

S.10.929 Cunıarıe.i pi .. ı 
yirmide bolediye ealoeuada .. 
terem meb?lllllan~ 
lleloJlyc wual'ıutıall elli kiflllk Wr 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette rle
uyi memuriııi mülkiye ve uked 
kıtaat kumandulan cea'i,.ei 
muhtelife rüesaıı ft balan ild
rak etmiftir. 

Meb'uslanmızdan Yakup Kalo 
ri, Abdttrrazak, Diyarbekir meb' 
usu İshak Rafet beyefeadiler re
fakatlerinde Tiliyet jaıadarma • 
mandanı Refik hey old~ haw. 
geçen Pazar günü alesubeh S.YUr 
ve Pazartesi güne Nusaybin kaza
ları merkezlerine uimet •• aYMl 
buyurmaışlarchr. 

Muhterem meb'uslanmız !ala 
günü sabahı Diyarbekıre müteY'°" 
cihen ıehrimi.ıden mfifarak•t ye. 
lemitlerdir. 

Meı gene kapanla 
SiniT bulanını ~inli. 

bir fare tuttu. amerikan par um 
tahvil ettiler. 

Kapanla fareyi odama geıirdlm. 
iare -1wn ~ bir sebep olmc.ıdan IJl 
dil. Talalil iP11 l>alcm-iolojilaaneye 
~ 

Detektif, WeatherbJ'aln nla 
Berelıice'ln kendi ltıal •ttlfl ~ 
ela yatbj'mı 8frenbıce re•v 
aorclu: 

- Neden orada yabyo,... ? 
_ s.ltla 4otnca telm telpaf .. - Ben 3yle r.tecU-. 

- Sebep? 
...... ılttL - Bu oCla Aaaanı• 4NI ..... 

NIHtfl operat3rı tltlk de oacl-. 
- 1-•••• Aurele 5..sla, 8'1• Bnloe J•tap 1atmü ._. 

.rl MJllll•ata baaladıtı aı...U~ 
diye lor'9a. Detektif cnap nr- ıtltaenln feryadını ftl~ ı 

•• Buaun berine ı.ı~ 
- Neci• pttum? ,_..._ .... ı...-.." ... 11.,.ıa --

MbH4aa talpafla •? lı olarak yalMla •• lılr ı..,a il' 
Mama ....... lrlmalf ......... 
- a- tlUl plclla, a,t. Mı tG. .._ce ıs.pUla ,....,. __. 

tilepal ........ decll. Yabut • aa lfJtlniltl ..... M .. 
alaamlfb.? derin bir ...,_ ....... ( -- Ha,.,. lamtml .ayletll~ ... kapuı J•tafla 1•-• ı .-
... pttama da... Ned• ~ vakit pek pç o.... 11 ;: 

Adamı .. ,. ...... Ert.al ...... _.., 
- ş., ... lalç! ele& ayuclafl ..... fanısıt 111 ......... 
Fakat yalaa llJIMlli la.n.. tu. 

d .. aala1ılı1.,,da. - Ya-..a e•el .. ,.,..,_,. 
Saltla ı 11 t.aaa bar tafall uıata ... 
_ O,.. IH ltau 8yle ı•lclL.. 8-al• ee•ap YWdlı •ctL Teltble Qrayle konUfup - Sauar mGaaacle etai,-I 

koaupmıyacafını •ordu. Adam ko· S.Utk: 
aafAblfeceflal .CSyledl. Buaun ize- _ Halt et.it ...... de& ... 
rlae Smitlı Berenice'le telefona ça- Biz amatar poli• detilll-
1U'4a, •i1kileme için bir çok dolp. yaptuuua qakp .a,leyi.Uz ... 
Jar vtrdl, Çeıai l11,Ulz <»ldufu ı~ın 

1 
( Bitmetll J 



Mecanste 

Söylenecek 
nutuklar 

• Aakara, 17 - BOyük Millet Mec
litbaill açılma umanı yaklaştlğın
d-. llleclfı blauında hazırlıklara 
blf(&a•ıftır, Relı K&zım paşa Hx. 
bu laafta içinde sreldikten &onra 
l:ıtzu.Lldar sür'atle bildirilecektir. 

Mecliıln açılmasını müteaktp 9
•tvekfl lınaet Paşa Hz. bir nutuk 

Irat edece~i gibi Maliye vekili Sa
racothı Şükril bey tarafından da 
~ali nıeıeleler hakkmdn çok mü-
IQı V• uzun bir nutuk irat edile

cektir. 

Bu nutnk için maliye devairin-
deıı • t ı-ıı ennıit olan notlar ve ma u-
~at felmiı ve vekil beye verilmiş
tir, 

Nutukta bahsedilecek meseleler 
•rasuıda bu ıene tatbik olunım ba
l'etn kanunundan elde edilen neti -
ceJ t' 1t er, dalgalı borçların tediye sure 1 

f •ttaç •er'""leri arazi ve müsakka-
lt lS' ' 

tahrir lflerl memlekette bu ya:ı h ı , 
Pı lllıt Ye yapılmakta olan umu -

1-t d0
' 1ta.ı "•li teftişlerden elde e ııen 

1-l( '•tler, mütekait eytam ve era -
.. bflannın tesviyesi şeklinde 

~})\la.. ıılabat yeni tekaüt kanun 

1 ~Ua.;., yırbk ~araların tebdili ve 
l irt llbl çok mühim meseleler bu-
llıaltaktır. 

AtacDonald kanadada 
Ottava, 17 [A.A] - ı. Mac Do

tıl}d ile maiyeti buraya gdm;ştir. 
lctt Mu11ıalleyh, öğleden sonraki v~
. ili kanada baç vekili M. Mackenı-

tı • 
nı11 ottavaya 20~ kilo mete kadar 

bltıafede bulunan sayfiyesınde ge
c;lrlllittfr, 

bel Baı vekil, muhtelif bir takım 
~eleler ve bilhuan Kanadayı •· 

1 ad., eden ve geçenlerde W aah· 
'1Rtonda cereyan eden müzakeratta 

blUtevellit meseleler hakkında gö
l'Qf1b\ltlerdlr. 

Be Ottava, 18 [A.A] - Kanada hü
'tiuyııaett tarafından ıerelfoe verilen •rettt: • . 

ltl• ... • -ı .. nın •••' .... _ 

-.Ut olduğu hoşamedi nutkuna cevap 
\>ereıı M. Mac Donald , Londraya 
•vdtt eder etmez Amerika ile olan 
ttl(iı•keratta takip etmiş olduğu 
''lll' it ınat, ıerbeat ve açık hattı hare-
J et dalreıivde Fransa , italye , ve 
\, •Poııya ile müzakerata girişeceğini 
~)._ etmiftir. 

ltf M"11ı~·1eyh, m baharda b~r. iti
clb •ltcieaılebilcccği ve bu ıtilifın 
~Q •aı tar.hinin sulh yolunda en 
·~te&lc ve en ınühim terakki hatve
~Yl, t;ıkil edeceki umidini izhar 
t,~1191ftir. Dominyonlar, müzake
h) ' daima haberdar edilecek ve 
~-~ her hangi bir hükumet mü
ltıat "'\\ta tar~ cereyanından malQ 
ela f '1tııak i teyecek olur ise ona 

~e~iii maf ümat verilecektir. 
laı\ltı ~ac Donald, Amerika ile 
bıe -k \'e kat'i bir itilı'.if akdediJ
tlfı ltllı olduğunu, çilnkü her iki ta
lerı il dı diğer milletlerin düşünce
te ~ lıeaaba katmış ve o mil:etle
etti 'ildi arzularını cebren kabul 
~le ~ek lıtememlş olduklarını sö
l'lıt 1'lı'1tlr, Mam f , mevcut noktai 
lti.J~lt ibtif~fları cıhaııa ,amil bir 

~il •kdine mani olmıyacakbr. 
1'an • Macken:ı:ie ~ ı. Mac Donald a 
te ~da rnfışaviri 1 hassı rütbesinin 

\>cıb d'l 
bl ·ı e ı ec:eğini bildirmiş ve mu. 
lıo:'n~h. ile M. Moover in cihana 
i6tij ll•yet deral \ermiş ve dostane 
;.i . fntelerle neler elde edilebıleoe· 
• nı iab 
et.... . at eylemiş olduklarını btyan ... ıştır, 

Şekeı·li ınevat 
l'lu ... Anltara, 18-Yeni gürnrük ka
lı ·•Unun 
ltıee k rnuvakkat madd,.ısi rnuci-

•i ak endllerile · c ret mukavele-
1urıanl1ilerek konsa ıde edilmiş bu
lıınd evletler müvaredah meya-
l>etr ' 1 f ker ve şekerli mevat ile 
'-'tlel~ '. ben~in gibi m vat l,ıu muka
tlar l'in rnuddetler nın hitamına ka 
~Ü eskı ithalat tari esi mucibince 
•od~tük itheiat verg"leri ile her ki
~lın l:?Ynerı 8,, kun..ş inhisar resmi 
tebı~cektır. Bu hususta ıılakad rlara 

•k~t }'apılac ltt:lr. 

Biı· ı·us te ~ zibi 
•ı :ıo&kova., 18 (A.A] - Tas ajan

'rlrıl"I 
tllQ l 1 r ile Sovye fer arasında 
ot :taht rat b şl mış o duğuna dair 

n aı.. rı tekzip etn ~tedir, 

l lUJş kta 1 

Hapısaneden 
beş firar --Uşak 16 ( Hu5 usi [ 

Dün gece nisfilleyle doğru ıeh
rimiz hapi&hanesindeki nıahkOn:ı· 
lnrdan beş danesi firar etmeğe m.~
vaffak olmuştur. Fırar edenJerın 
h . d ,.. ceza mahkQmlarıdır. 
epın e a5ır l 

Zabıta hadiseden haberdar o ar 
olmaz şiddetle takibata ba,lamıfbr. 
Fira!'ilerin pek yakında yakalan
maları muhakkaktır. 

- -M-
Kudüs başmüftisi 

Roma 13 - FUiatin bat müftiıi 
gazetel de vaki bir mülakatında şu 
beyanatta bulunmuştu: 

- Filistinder Araplarla Musevi
ler arasındaki münaaebat, Balfour 
beyannamesine kadar · daima pek 
samimi idi. Bu beyanname netice
sinde, Arapların milli mevcudiye
tine ve içtimai vaziyetine karşı 

doğrudan doğruya bir tehdit teş
kil eden ve siyasi bir prenılp 
mahiyetini alan siyonizm aleyhinde 
Filistinde umumi bir husumet 
kendini g6stermiftir. Lord Balfour 
mahut beyannamesini neıretmeıden 
evvel Flli&tin arapları, muıe":iler· 
den 

1

pek o kadar şüphe etmıyor· 
lardı. Siyonizn1in harsi, fikri, ve ikti
sadi hareke ındcn arapJar için hasıl 
olan menfaat aıfırdan ibarettir. 

Sermnye ve İf arasıdakki ihti
laf Filistine muzır ve bolşevik naza
riyelerile me,bu olan Musevi işci

lerile beraber girmiştir. Filiıtinde 
milli bir yurt te kili arzu ve hul
yasında lsrar ettikçe, onlarla arap
ların barışmaları ve birbirini müte
kabilen ıınlıyabilmeleri imkansızdır. 
Filisth araplarının müddeiyatı. te
mamrn müıtakil n İngiltereyle 
eyi münasebat perverde edecek bir 
feder.1ıyon h~indc birleşmek iste
muazzam bir Arap ailesinin hissi
yatına tekabül etmektedir. ---Kral istirahatta 

uzbon, 18 [A.A] - Gazeteler , 
fngiltere krclı be,inci Georgos un 
kışın mütenekldren ikamet etmek 
niyetinde bulunduğu Estorif plajının 
ıkliml hakkında tetkikatta bulnnmak 
üı:re yakında buraya bir takım in -
gili:ı doktorların:n geleceğini yaz -
maktadır. 

Kraliça söylememiş 
Bükreş, 17 [A. A.] - Rador A

janın, Kraliça Marie nin Universel 
gazetesine vul·u bulan beyanatının 

asılsız olduğuna dair mü,arüı.Heyba 
tarafından verilen katıi bir tekubi 
peşretmektedir. Hukiimet aleyhırıde 
fiddet]i tenkitler devam etmekle 
M. Mamiu, bir hükQmet buhranın

dan endişe etmeğe mahal olmadı
~ını beyan etmi,tir. 

Bir idam ınünasehetile 
Zangrep, 18 [A.A] - Pola da 

wladmir Gartan ın idamı ğaberini 
alan darülfünun talebesi, darülfü-
nun binasina siyah bayrak çekmiş
lerdir. Bir ~ok protesto telgrafları 
gelmi~ir. Bu meyanda papanın da 
telgrafı vardır. 

Kaıllıca rakabeti 
Pariı, 17 f A.A] - Fransa kap

lıcaları ve bilhaHa Vicby kaplıcası 
doktor1an hakkında yapılan iftiralar 
ve zemmükadihler dolayisile yapılan 
uzun bir tahkikat neticesinde em
niyeti umumiye, er.nebi kaplıcaları 
menfaatine franııız kaplıcaları aley
hinde bir iftira mücadelesi yapmak 
mlllvtldlle Franaaya bir çok me
mur nr göndermiş olan BerJirıli 
kuvvetli bir tcşkilit meydana çıkar-

ışttr. Bir çok kimselerin tevkifin 
~ veısül edilmiş c neticede Rer Un. 
d~ki teşkilnhn ınühim nııktarda 

.arfetmit oldutu anlaşılnıııtır. para 

Bahri konferans 
Roma 17 (A.A] - Jironale d'l~ 

t t it 1 n bahr; konf eranıra 
aya, ayanı l d ' "''ne dair 
iştirake muvafakat ey c 1liı 
olan nota Londra kl\bincsine te•
di eylediği <lnkikRda italya hüku
metinin, konferans mfizal:cratının 
mevzuunu teşkil edecek olan me· 
ı:eleleri tetkik için iptidai müzake
rata giriıme•i hurıuşunu Fransaya 
teklif etmiş oldu unu iatihbı;:rabna 
atfeıı yazınaktadır. 

C V~klYlat ) 

Soııa ~ ... alan 
kon11· ·st 

abuk git şu medrese mo lası 
mas ara Nasrettini bul, kandırıp 
elinden ilamı al. Kurn z çapkın bana 
bal yerine balçık çaın~ru vermiş. 

fymfr 17 [ Husuni J - Ta.klibi 
btıhumct u•addcsiııden munun ko
milniat Niko Sunkiyeviçin oehrimfz 
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Aı}ırce:ın Mahkemesinde cereyan Nasrettin Ho~ konyada arbk 
etmekte olan muh knmesi dün bit- tahsilini bitirmek üzere idi. Yaşı 
miş ve karu tefhim cdilmistir. ilerlemiş her molla gibi ~e ihtimal 

Karartı nn .. nrnn ismi {Alekaan- sözü dinlensin diye sakal bile salı-
dır) olduğu lı lele küçük kardeşinin vermişti. 
ismini te.fıynn maznun, bundan Latifeleri, nükteli söz ve alnylan 
rxıahküm erlilen maznunlar gibi artık bir çok mahafild ciddiyetle 
ameleden adamları iktlda" mevkiine mevzu bahı& oluyor ve en Çılpraıık 
getirmek, iğfolkar bcynnııameler işler halli r.ı\ışkil noktalar için 
neşretmek cürfımlerinpen dört sene halk

1 

d&ha şiınd1den Hor.anın fikrine 
ağır he.pise mahkum edilmiştir. , müracaat ediyordu. 

Fckat 18 ya~mı ikmnl etınedı- Bu aralık Hoca, maskatı re'&i 
~inden cezası üç sene 4 aya tenzil olan Horto köyünden bir kara ha-
olunınu~tur, b er aldı. Babası kıı:ıa bir bıu.tal.k-

Nıko Snkiycviç: knrnr okunun- tan sonry ölmüştü. Köylü münhal 
duldan nor.rn anlavanıamış. kalan im 1Iık vazifesine Hocayı 

_ Nt• di.vor efendim? demiştir. çağırıyorlardı. Babndan evlnda iııti-
Mahl:eme r~·s· YP.lcup Rasim bey h.al eden bu vazifeyi Hocamız daha 
kararı mealen t!!Övleyince hiçbir şey kabul edecek vaziyette deği!~i. 
d<:miyerck jant'armalar tarafından Çün'cü medreoe tahcili benu.. oıt-
götürillrnü,tür. mcmişti. 

Yeni ,{;bili sevk 
b~ onun tecrübesi 

L d 17 ( A.A ] - R - 101 on r , . . 
kabili sevk balonu, yarın lkıncı 

" k üzere tecrubc ucuşunu yapma 
Cardingtou" tayyare karargahından 
haraket edecek ve ihtimal Notha.
mpton üzerinden uçacak ve Derby 
tarikile üıssülharckesine avdet ede-

Daha bir kaç ayı vardı. O aynı 
:tamanda sade bir köy imamı değil, 
bir medrese hocası ı bir mahkeme 
kndısı olmayı da kafasına koymu~tu. 
Bincen aleyh köylülerin talebıne 
nıuvnfokai. vahı vermedi • Anc&k 
babadan kalma rnallanna şer'an 
konmak için kadı""n ilam almak 
üzre kövde:o:ı vesikalannı getirtti. 

Bu ~e.sikalarla kadıya müracaat 
edecek ve istedigi ilamı alacakb. 

Vesikalar köyden gönderildi. 
Fakat hocanın Konyada iyi görüş
tüğü ahpnplanndan biri: 

- Efendi, dedi, ı;en bu işi altı 

'"ION fPELLlER 'IIP KONGRE- ayda başara bilip eline i'Iamı ala-
ıv T bilirsen ııaııa aşkolsun derim. 

Sİ - Morıtpellicr, 17 [A.A 1 -. ıp - Neden ? 
kongr<' i. me abine hitllm 1' erm1ştır. k d 1 

BEl.çıKA KABlNES .NDE _ Çünkü Konya a ısı o an 
]" d iş çıkmaz. O, çok 

Brux<'llcs. l 7 [A.AJ - Matbuat, ya· n~am~n f ın bf, adamdır. Cözünü 
kında kabinede baz ı tebedd~lfit icra ~:~yvueru;.:: iqin çabuk çıkar. Yok 
edilP-ceğiııi haber vermektedır. hiç bir •ey vermeyip de sadece 

BİR YANGI TDA YANANLAR- naklu i tinat -edersen aylarca beSe tle. .17 lA.Al -_Y.t.d" •· . Auht" 
ta Poruıind oteJini tahrip eden bir klea:·,öz Nasrettin Hocayı bir az 
yangın enna ıu da telef olmu,tur. 
Enkaz altında ha ka ceı:;etlerin kal· düşündürdü. • . 
mıc. olmasından endişe edilmektedir. - Hiç şeriat kapusundan ıçerı 

'6 Öl\1(JR Lo rüşvet girermi? M lNGIL TEREDE K - n· dedi muhatıbı Hocanın henuz 
dra, 17 [A.Al t-.ömtir madenleri kadı kapısına işi dilşmemlş olduğu-
salııplcri, kabine tarafmrlım kömlır nu bildiği için onun bu saflığına 
ınes'eleleriJe meşgul olmak üzre teş· hayret etmişti. 
kil edilmiş olnn komite ile bu gtia sana peşinen haber vereyim ona 
mlizakeralla bulunmuştur. göre iwini denk al... • 

BİR YlL DONCMO - Paris, 17 dedi Nasrettin Hoca, zihnine 
[A.A) - EugUn kont Dclamhort in yapacağı işin planına komuş insanlar 

tayyare ile Eiffel kulesi üzerinden gibiEyvallahl dedi 
uçuşucun yi.mind yıl donumu, rcs· 
mi sureue tcsit edıleccklir. lyt ki haber verdim, ben de 00-

BıR TREN KAZA 1 - ReYal, 18 a göre harekc;,t eder i.fi.ıs:~ yoluna 
korum görürsun 4ıpın ıtı ı lamı ka· 

(A.A} - Bir şömendtifer müsademe· dı d&n nasıl alacagım. 
ıinde 3 kişi ölmu~tlır. Hocanın ogün çarşıdan kocaman 

TAHLlY E DEGİL - Paris, 17 bir toprak çanak aldı çanagın içi-
[A.A] Harbiye nazııreti, Aix 111 Cha· ne, agzmdan dört parmak aşagısına 
pellc, Coblence ve Ems in tabii} e kada.ı balçık çamuru deldordu. O. 
edildiğine dair mAtbuattn intişar et· ıtüne de bir parça bal koydu. Ka
miş olan haberleri t~kzip etmekte ve vanzu alarak doğruca kadıya gitti. 
son zamanlarJa bir kaç askeri kıtaa- - Kadı efendi9 benim bir ve-
tının geri çekilmiş olmasının tahliye raset llamım var. Lutfen ne kadar 
demek olmadı6ınt ilave eylemektedir. çabutk ise lutfedin. 

Amaııu ah A gan maarif 
nazırı mı oluyor 

Moskova !7 [A.AJ - Tere:nez
den bildiriliyor; Nadir hanın kuv
vetlerine mensup bir kıt'a, Habi
bullnhın kumanda etmekte klduğu 
bir kıtaayı inhizama uğratmıştır. 

Nadir han, Amanul
ıih hanı maarif vekaleti
ne Faiz Mehmedi bari· 
ciye nezareti vekaleti
ne tayin etmiştir. Hu
kümet henüz teşekkül 
etmemiştir. Diğer ne
zaretler faaliyette değil
dir. 

Londra 18 [A.A] - "Dally Ma
li,, gaze esinin Pcıaver muhabiri 

ahau•und Beç" Saklntn ne 
f duQ';.ıua dn.ır he 1Uz kat*t ve 

cı rih bir h"beı- alınamamışbr. 
Biııunaleyh fln. o!du~uaa Yeya 
firar ettitine rhir olan haberler 
kayaı fhtıyııtla te•aklci cuilecektir. 

adir b mn t:- utı ve tacı 
elde etmr ine raf mPn. ı ) nn
lıır Yt i E: tİ§a ~a de~am edi-

yor. Kendisine son derece 
düşman olan Khast havalisi 
kabileleri şımdi Kiihil üzeri
ne yfirttmektedirler. 

Muhakkakhr ki ıulh Ye ıelame· 
tin avde .. ine kadar Afganiltan da
ha uzun bir an.rtl devresi geç re
cektir. Amanallahın avdeti mevzuu 
bahsolama:ı. Zira kendisinin ve ba
husus zev ıinin alafrangalığı Af
gan ahahıinln belki yüzde dokıa-
nını aleyhine çevirmittir. 

MoıkoYa 17 [A.A] - Te
remezeden bildiriliyor: Nadir 
hanın kıtaatı Guhistan ordu
sunu takip etmit Te Dece Sa
kin·. l idaresi altındaki kuv
yetleri Kabilin 26 kilometro 
şimalinde mağlup etml~tir. 
H!r çok kabileler daha ıım
diden • i• ata amade oldukla
rını in diı mi~tir. 

Y..&bil 18 X ... ] _ Nadir haa 
ff 

' 
b·ııe: ..n .. mit ve kabl-muza eren 8-

leıerin daveti üze in l:·rallığı ka-
bu etın• er. 

K:emnlt-ttin Şfikrli 
ftQ.z;z&sr;:y 

Böyla g~mekle beraber rilş-
.. " elindeki vet )iyen kadı nın oııune 

çömleği koydu. • 
Kadı çümleğını örten beıın ucu

nu şöyle bir kaldırdı. Altından ~la 
mis gibi revak balım görünce goz
leri dört açıldı ve Hocanın i&tediğl 
i'lamı şıpın ifl verdi. 

Hoca i'lamı cebine soktu. Kadı
ya alaylı ve manalı bir nazar fırla
tnr ak çıkıp gitti. 

Aradan bir kaç gün geçti. Baş
ka biri, görülecek işi için k&dı efe
ndiye büyük bir lenger kaym~k he
diye getirdi • Kadı kaymağı evine 
gönde. di ve akş m sofra başında: 

- Getirin, el • , şu gözüm gibi 
sakladığım bal kavanozunu da ka
ymakla kanşbrayım • 

Nasrettin Hocanın rüşvet olarak 
verdiği bal kavanozunu getirdiler. 

Kadı, elindeki kepçeyi kavano
za dddırdı. Altından bal yerine 
sap ı;.cırı ve cıp cıvık balçık çamu
runun çıktığını g8rünce tepcai attı. 

Akşamın geç olmasına ragmen 
hemen mnhkcme muhzarına koştu. 

- Çabuk ğit şu medr~ e ınol
lası olan maskara Nasrettini bul. 
Ald tarak verdiğim ilamı geri al. 

He11f bunun bt>l yerine balçık 

vermiş. 

Muhznr, kadının emri mucibince 
yı arameğa çıktı ve çarşıda 

yak iadı: 
- Aman hafız efendi, dedi, ka

dının size vermiş olduğu ilamda 
bir bozukluk varmış. Lütfen ilamı 
verin, düzeltelim, ye.ne derhal iade 
ederiz. 

Hoca işi çakh,alaylı bir gülüşle 
mah7.ara: 

- Git. dedi, kadı, efendiye Be· 
lam söyle, bozukluı'ıt bizim ilamda 
dejil, bal çllmleğindedir. 

(Bitmedi) 

Balıkesjrde seller 
tahriba yaph 
Balike&ir, 15 [Hususi] - Dün 

gece bili aram devam eden şiddetli 
yağm~rlar vilayet münakalabna 
müthiı; manialar ihdas etmiştir. Kö
yler ve kaanbalarla irtibatı temin 
eden bir çok şoaeler sellerin müt
hiş tahribatına maruz kalmıtbr. 

Kibaut, Blgadıç ve Edlremit yol
larını bir çok nokattan seller bas
mıı ve buralarda su irtifaı 40 ll& 
70 aantimetroyu bulmuştur. Coıkun 
sular inişlerde çakıl ve kumları 
ıilrtıkleyerek bilyilk çukurlar açmıı
tır. 

Ömerköyle - Suıuğurlık lataa
yonları araıında 3 metro uzunlu
tunda bir kemerli köprüyle hat 
boyunda bir çok dolmalar sel cer
yanı tarafından sürüklenmiştir. 

Bu sebepten katnrlann seyri 
seferi de müşkülata uğramış
tır. Bu günden itibaren köprüyle 
Demir yolunun diğer akaamının ta
mirabnın hitamına değin aktarma 
auretile ıeyrüsefe ler temin olu
nacağı istihbar kılınmıı;br 

Gerek Bandırma gerekse fzmlr 
yolculan bu gün çok teehhürle se
yahatlarını yapabilmiılerdir. 

Mezruata henuz iptidar olundu
ğundan zarar mıktan büyük olma
yacakbr. 

Çinde muharebe 
devam ediyor 

k 17 [A.AJ - Tas ajan-
Mo• ova, ld 

lih. ttar mahaflldea a ığı 
ıının aa ıye " 1 d 
malQmata nazaran •?n ırunMe~ e 
Çinliler Sovyet erazııı ve aJor 

hri üzerindeki ticaret filosuna 
::rfı tecavilzlerini artbrdıklanndan 
ve Sovyet topraklarına akınlar ya
ptıklanndan Sovyct kıtaab ve fllo
t11la1ı mukabil harekete teçerek 
Cinlilerl takipten sonra Ciclka ve 
f akaıondakl Çin kıtaabnı ıilAhtan 
tecrit etmiftir. Çin filotillası lskat 
edilmittir. Sovyet kıtaatı bu auretle 
tehlikeyi bertaraf ettikten sonra 
gene ayni gün Sovyet arazisine av• 
det Ptm " Jerd'r, 

Bir mekteplinin 
cesedi bulundu. 

Be\ kozda Hamal iskelesinde dür 
denizd~n bir ceset çıkanlırıış~. 

Yapılan tahkikatta cesodiıı Para· 
b::ıbçede oturan Kemal beym ~ 
dumu Mektep talobesindcn ~tııeyı~ 
el. olduğu anl"ılau:tır, D~nıze nu 
dU§dliğü tahkik edilmektedır. 

Bir sahtekarlık 
GaJatada Arapyan haıı•oda ~d~ 

~· eıell • ac~ntalığı eden Mahmut .,.ım 
kendisini telefonla bir ti~~~ 
Hakkı Şinasi pıışa tanıtarak ıaD! 
mak istemişsedc polis tarafından ya· 
knlanm tır. 

Bilirı1neyen ilaç 
Bakırköyunde oturan k.unduracı Ziy 

Ef.nin ailesi Mtinevver hanım heellZ 
mahiyeti tespit edilmeyen bir i1 8Q ·~el 
suretile ir.tih!lrn tc§ebbUs etmiıtir. 
Kadıncağız teQnvi için Haseki huta· 
nesine evkedii&niştir. 

<C ır CFıl Be ır 
_K,,,,_u_n_ı_a_r'!""'tJ-a-zırı marifeti 

Kasımpa~ada oturan kumarbaz Ali 
ile usturalı Ht sevin kaYga etmi§ler 
Alı, IIUseyni b>çakla kamından yara· 

lıyarak kaçmıştır. dı 

Jf etresiııi yarala 
';titlide Çifte ceviılerde oturan 

Rahmiye i minde hır kız dün metre-
ı;, Arif tarafından bıçakla yarallll· 
mıştır. 

ır 

ikinci Niyagara 
Londra 18 [A.AJ Scvern nehlri-

• 1 bir kı•IDIAI fe)ile lıalba-nın ıu arın 

d t kribea yüz metre irtlfaadaa 
e a akıtmak için 25 milyon ia-

ov aya b' b .1. lirası sarfile muazam ır ent 
gı iZ B 'ki • Ni . oluaacakbr. u ı ncı yaıa-
ııışa • 

dan bir kaç mılyon kilovat kuv-
::tiade bir elektrik ce,eyanı iıtib
•al edilecektir. 

Beynelmilel banka 
Baden baden, 17 [ A.A J - BeJ· 

nelmllel bankanın teıkilitua• me
mur komitenin bu sabah celseabı-

. • me de, banl<.anın muamel&ta ııınt • 
den evel ihraç bankalanDID muva
f akabnı temin etmesi li.ıım ıeJdJ· 
ğine karar verilmiştir. Banka, kalll· 
b• . 1 pmıyacakbr. ıyo, ıapekü isyonu ya 

Müthiş bir çete 
ondra, 18 [A.A.J - Bir zam••· 

d ;L beri Londrada pek cGretk&raae 
•nr bu makNt 

aırkatfer ika eden ve • il 
• ..n kın otomabil ku anan 

içın ' ... ze ya 1 ad 
gayet tehllkeli bir hıraız çetH , e-
ta bir otomabil yarıfını andıran he
yecanlı btr takipten ıonra yakayı ele 
vermiştir. 



BİRİNCi PERDE 
)Zindan muduru ile 

~lahpus 
Sahne Bastille zindanında bir 

hücreyi gösterir 
Demir maskeli adam-yiirüyüşüm 

kendi yürüyüşüne benziyor diye 
16nci Louis (Lui)yüzüme demir bir 
maske taktırıp beni bu zindana 
attırdı. Beni kendisine benzetecek· 
Jer diye korkuyor. Tabii buradım 
kaçmak için fırsat kollıyorınn. 

Zindan müdürü ~Iöı,yö Haber 
aldığıma göre, firar tasavvuc1arı· 
mızı hoı görmesi için gardiyana 
rüşvet teklif etmi:;-siniz. Bu h:ılin 
bir daha tekerrürüne meydan ver· 
ınemek için size çolak bir gardi· 
yan tayin ediyorum. 

Eemir maskeli adam · çolak 
garduyan mı? 

Zından müdürü - Bu suretle, 
firar hususunda Busurele 
firar hususuda size desti muave· 
netini uzatma<ımı (çıkar) 

İKİNCİ PFRDE 

firar hazırlıkları 
(Aynı dekor. ertesi gün 

Demir maskeli adam · çolak 
gardiyanın kapuyı kapuyamama
smdan bilistifad~ dışarı çıkıp bir 
eğe satın almış. Sonra kimseye 
görünmeden te ·rar hücreme gir
dim· Bir ay sonra buradan kaçı· 
yornm. Taın ınaskaralaın yüzle
rine maeke iakıp sokaklara dökül
dükleri gün teaadüf ediyor ... O gün 
demir maske ile kimsenin nazarı 
dikktuu celbetmek! 

Zindan müdürü (gererek) -
Çolak gardiyanımız bana bir istid' 
amızı getirdi. Ücretinızde macun· 
cularm çaldıkları gibi bir boru 
çalmak için müsade istemişsiniz. 

Demir maskeli adam - Evet 
eicndim. Boru çaıarak biraz a\'U· 

nur1Jm. 
Zindan müdürü - Peki. mü

eade ettim. 
Demir ıııaskeli adam - Çok 

h1tufkirsınız efendim. Yalnız zis-
den bir ricam daha var. 

Zindan müdürü - Söyleyiniz. 
Demir maskeli adam - Bir de 

kelebek ağı istiyorum. 
Zindan müdürü - Acaip kele· 

bek ağını da yapacaksınız. 
Demir maskeli adam · ziimine -

üşüşen iiyah kelebekleri kovaca· 

ğım. 

Zindan müdürü - Peka1a Ço
lak gardiyan şimdi size macuncu 
borusu ile kelebek ağmı getirir. 
Yalnız diğer mahpusları rahatsız 
etmemek için günde iki saat boru 
çalmanıza müsaede edebilirim. 

(çık.ar) 

Demir maskelı adam - Eğer, 
macuncu borusu, kelebek ağı ... 
Maskara yortusundll bu zindandan 
kaçmak için bu kadarı kafi. 

ÜÇÜNCÜ PERDE 
Zindanda musiki 

Ayni dekor 
Oemir mask.e1i adam · çolak 

,~ardıyn macuncu barusu ile ke
lebek getirdi. (Bir taraftan . ho:u. 
çalarken pencerenin deımrını 
eğelemeğe başlar) İsim yol~mda ... 
Borunun gürültüsü eğenın çı· 
kardığı sesi bastırıyor . Çolak 
gardiyan pencerenin demirini 
eğeledi~imin farkında o1mıyacak 
Günde iki saat boru çalarsam mas· 
kara yortusuna kadar demir par
maklığı e;,e ile keseLileccp;im. Ak
lımla çok yaşıyayıml Haydi vakit 
kaybetmiyelim. 

(DÜRDÜnCÜ perde 

Tıira 
Ayni Dekor 

Vemir maskeli adam Eh ham

d olsun. 
Kurtuluş günü geldi Selam 

arma, ey kurtüluş günü! Selam 
sana, ey maskara yortusu! Otuz 
cründenberi bir taraftan da pence-
t:> 

renin demir parmakhğını eğeh· 
yorum! Bugün işi tamamladık! 
~Koşabileceğim. Hücrem zeminden 
yetmiş metre yükseklikte. Fakat 
ben onunda çaresini buldum. 

Cami (karni) den 

l ı\tinareyi çalım kılıfını hazırlar. 
Kelebek ağı saye~ı 1de salimen 

yere inebilirim. ( Kelebek ağı sağ 
elinde olduğu halde pencereden 
aşa~ı ataı. Fakat zenıine iki metre 
mesafe kalınca kelebek ağını altına 
kor ve ağın üstüne düşsr.) Gör· 
<lünüzmü bendeki aklı!.. 

Hani camba:dar yere düşüp bir 
yerlerini kırmamak için altlarına 
ağ germezlermi? 

İ:;;te ben de onlar gibi yaptım. 
Hiç bir yerimi incitmeden yere 
indim. Aklımla çok yaşayuvıml 

(Maskara yortusu münasebeti 
ile sokaklara di;külen maskaralar 
arasm karış ıp kaybolur.) 

Nakili: Kamiran Ş. 

- - x--

Balıkesir mülha
katında yeııilikler --- 15 Teşrin 

Şimendifer r.;üzergahrnda çamh.k 
ve latif me'ı'kiile meşhur olan Gı
resun mıhip"si mPrkezi son günler· 
de şayanı dikkat bir .::urette ~era~
ki göstermekt~dir. Gi_resun. ı~ta~.ı
yonundan nahıyeye gıden ıkı yuz 
metrelik şose mi.i.ccddeclen yapıl
nıış yolun her iki tar~fı~a ~öğüt ve 
çınar ağaçları garsedılmı5tır. ~?s~
nin hitam bulan noktasındtl huku
met binasiyıe lı eledi~·e aras.ı~da~i 
meydanlık park lıalıne getırılmış 
ve etr.:ıf ma muhtelif eş car fidan
ları dikilmiştir. Önümüzdeki sene 
içersin de bu mey danlığm tam 
merkezine bir de şadırvan yaptırıl
ması m utasavvenlir. Iki sene evel 
inşasına ba~lanan belediye binası
nın ikmal cdilcmiyen aksamının 
inşaatına devam edilmektedir. Be
lediyeye girildiği zaman Cilmhuri
) et halk fırka<11 mutemetlik ve be-

lediye riyaset odaları ııazarı dik
kati celbedecek derecede tefri~ ve 

tanzim adilmiştir. 
Nahiyeye ~elen misafirler için 

bir otel ile kçıylüler için bir han 
inşasına teşebbüs edilmi~tir. Bun
lara muvaffak olndJuğu gün nahi
yede bir pazar kurulrııac:ı vilayetten 
ve umumi meclisbn temenni edile-
cektir. Gire un belebiyesi bn rfafa 
nahiyeye çok mebzul ve ; ürüb ga· 
yet leziz ( kavak suyu ) n.ımiylP, 

şühret bulan suyun isales ine mu· 
vaffak olmuştur. Bu ~u nahi) eye 
kadar çamlık içersinden sağlam 
\e temiz borularla gelmektP.dir. 

Kavak suyu meııLaınd<In itilıa· 
ren nahiyt''ye kad:.ır olan yolu 
üzerinde hiç bir müzrhrefota 
te~adi.if etmektedir. Balıkesirin 
yeni euyu ile kıyas kabul etmiyecck 
derecede mebzul ve kuvrntlidir. 
Bir tenekeyi beş saniyede ve Ba1ık· 
esir suyunun ise bir tenekeyi otuz 
beş saniyede doldurdtığunu Eöyle
mektedirler. Y npı!an işlesin kıy
metini daha iyi takdir için Giresun 
beledıyesiniıı yalnız 1700 liral ık 
bir bütçeye malik oiduğunu daşün· 
mek lazımdır. Oktruva havvan 

' " rüsumu, belediye rezaları ve bir de 
belediyenin kahve bedeli icarın· 
dan ibaret olan bu bütçe ile bir 
nahi} e merkezinde neler yapıla
bilir diyeceksıniı beğilwi? 

Şahşi tecebbüs ve faaliyetin 
vasıtalara herzeman faik kttvYeler 
meydana getirdiği • .i izak için ci~ 
runda görülen faaliyet kıymetli 
bir misal teşkil eder. Nahiye mü
diri ve belediye reisinin el ele 
vererek çalışmalarından mütehas· 
sıl olan bu neticeleri takdir ederiz. 

Bütün umrana matuf faaliyet· 
lerde meb'usumuz Ali Şuuri beyin 
çok kıymetli irşatları da haizi te· 
sirdir. nahiye merkezinin terakki 
ve tealisine ait mesai'le yakından 
alüdar oln me'usumuz bu yolda 
her türlü müzaheretide esirgeme
mekteoldu gu gürülmütür. 

'1 
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W aşington nı üzakeratı na- iki hin lira çalan bir 
s r tefsir ediliyor? haseheci ortada yo \.. ! 

Hoover Mac Donald 
lt-fülakatı 

Amerika Reisicümhuru M. Hoo
vt"r'in İngiltere Birinci Nazırı M. 
Mac Donald He yaptığı mülakatlar 
!leticesinde Beya:ı Ev ve wasbington 
lngiJtere Sefueti müşterek bir be
yanname neşretmişlerdir. Bu uzun 
beyannamenin mühim ve şayanı 
dikkat kısımlarını naklediyoruz : 

"İngiltere Birinci Nazırı M. Mac 
Danald tarafından Amerika Reisi
cüm huru M. Hoover'e :tap~lan ziya
retin başlıca gayesi her iki mem-

leket beynindeki samimi ve dostane 
münasebat için feyizlive teşvikkar 
şahsi bir temas tesis etmektir. 

Reisicümhur ve birinci nazır her 
iki memleket ahalisinin bu mülaka
tlara gösterdikleri şedit alakadan 
her iki miiietin daha sıkı bir itilafa 
vasıl olmak hususundaki büyük 
arzunun bir eserini görmektedirler. 

İngiliz birinci nazırı kendisine 
gösterilen hararetli hüsnü kabul
den ve hüsnü niyet tezahüratından 
bilhassa me.nnun ve nıütehnssis 
olmuştur. 

Nim resmi mülakaHarımız esna
sında geçen yaz hükiimetleriniz 
arasında bahri bir itilaf hakkında 
vukubulan miikalemeleri tehrar 
gözde:n a-eçirmekle iktifa etmedik, 
belki şu)h için mcmleketlcrinıizin 
manevi kuvvetlerinin istimalini te. 
min edecek en muhim vasıtaları da 
tetkik ettik. Aramıza hüsnü niyet 
samimiyet ve bututsur- bir emniyet 
teeisi için bahri mes'elcfere mü
teaJlik huıusi ihtilaftan tesviye et
mek ve bütün m!lletlerin alakadar 
olduğu sulh mes'elesini halle hiz~ 
mrt eylemt·k gibi ümitlerle ıniika. 
lcmelerimizi idare ettik. 

27 ağustos 19~9 Paris misalum 
imz<. etmekle elli altı millet muha
rebenin badema mili siysetin bir 
vasıtası klaralc istimal edilmiyece
ğini ceyan ettiler. Bütün ihtilafatın 
vesaiti sulhpkrveaane ile halledil
mesi noktasında mutabık kaldık. 

Millakatlarımız büy · k mikyasta 
her iki memleketin mütekadil mü
nasebatı hakkında vukubulmuştur. 

Binaen aleyh her iki hiikümetin 
iki memlekcta .. .ısında harp zuhuru 
ihtimali olmadığım beyan etmekle 
kalmıyarak sulh misakının evvel 
haklı gösterilebilecek şüphe ve ern
niyetsizliklerin bundan böyle milli 
siyasetimiz üzerinde tesir icra ede
miyeceğini teyit eyremiştir. 

Eski tarihi mes'eleleri yeni 
bir zaviye albnda ve yeni bir hava
yı nesimi icinde tetkik ediyoruz: Bu
tetkikatımızda aramızda harp ihti
malinin refedilmiş olduğu ve bu 
hususta askeri ve bahri kuvvetleri
miz ar<l"Jl'a isfo1at etmekteyiz. 

B<=hri teslihatın tenkisi hakkı!'
da y<tpılan müdavelei efkar her ilci 
memleketi itilafın pek yakınına 

götürmüş ve bundan cveHd konfe· 
ran!larda Amerika - İngiliziz ihtila
fatından teveUiit eden lıniller şim
di ortadan kalkm1ş gibidir. 

1922 Washington bahri konfe
ransına iştirak eden milletleri mü
kalemelerimizin ternkkiyatından m· 
aliimattar ettik ve onlara müş e
rek bir itilafa vasıl olmağı tecrübe 
etmek için i~tima etmemizi teklif 
eyledik . Bahri teslihat hakkındaki 
itilaf ancak diğer devletlerin teşriki 
mesaieile tam olabilir ve bu suretle 
bahri teslihatın tahdidi yolundaki 
yeni terakkinin tahakkukuna mani 
olan hailler ortadan kalkmış olur. 

Kanunuaanide içtimaa daveti ta· 
savvur olunan konferansa kadar her 
iki hükumet alakadar diğer devlet
lerle mükalemelerine devam edece
kler ve bu suretle hakiki ve resmi 
müzakerabn küşadından evvel fazla 
mikdarda müşlc:ülabn bertaraf edil
mesini temin eyliyeceklerdir. 

Gelecek bahri konferansın mu
vaffakiyeti dünyada bahri kuvvetle
rin tenkisini intaç edecektir. 

lttih.:ız ettiğimiz tedbirin temsil 
ettiğimiz milletler tarafından hara· 
retle kartılayacağını ümit ve zanne 
diyoruz. Bu tedbir emniyet ve sela 
meti istihsal etmek ve adalet hissi 
üıerine iıtinad eden bir sulhun mü. 
stefit olmak için bütün milletler ta. 
rafından masruf mesaiye mühim bit" 
iştiraki teminden ibarettia. 

Belçika 
Dün Belçika gazeteleri Fransa 

Reiıicümhurunun Kıra( ' Albert'e 
yapbgı ziyarete birçok aütunlar 
tahsis etmişlerdir. M. Herbette'in 
resimlerini neşir ve Fransa Reisi· 
cümhurunun memleketine ifr etti• 
ği hidemattan uzun uzadıya baaet
mektedirier. Bütün gazateler pek 
hararetli ve samimi bir lisan kul· 
lanmışlardır. 

" Nation Belge,, gazetesi " Ya
şasın Fransa,, serlevhasile bir bent 
neşretmiştir. Bu bentte diyor ki ı 

Belçika on se11e evvel olduğu gibi 
Fransa Reisicümhurunu alkışlamak 
için bu gün aynı sebeplere maliktir. 

Fransa Reisicümhuru M. Poinca· 
oleun, M. Doumerg slsun bu haizi 
ehemmiyet değildir. Istırap ve şe· 
ref hatıraları o kadar yenidir ki 
Belçika'nın Fransa reisicümhurunun 
ve Hariciye nazırının ziyaretinden 
memnun olmaması kabil değildir. 

Avrupa'nın şimdiki halinde Fransa
Be!çika dostluğu bir zarurettir. 

"La Libre Belgique,, gazetesi 
şunları yazmaktadır. 

M. Doumerg, Belçika ahalisi 
nihayet sizi alkışlayacak ve sevimli 
tebessümünüzü görecektir. M. Dou
merg siz bizim için yalnız mültefit 
ve mütebessim değilsiniz. Bruxell
es'e geldiğiniz zaman bizim için 
bir timsal oldunuz. Siz bizim naza
rımızda F ran.ca'yı temsil ediyorsu
nuz. Dört sene devam eden silah 
arkadaşlığı iki millet arasındaki 
münasebatı ralcviye ve larsin etmiş
tir. Biz Fransa'ya ne derece med
yun olduğumuzu biliyornz. Hissiya
tımm izhar ederken biz bunu dü
şünüyoruz. 

"lndependancc Belge,, gazetesi 
dost ve müttefik Fransa Reisicüm
!.uru serlahasile Fransaya bir çok 
sütunlar tahsis eylemiştir. 

Fransa Reis;cUmhuru M. Dou
merg'ile M. Briand t'ransa'ya avdet 
etmişler ve bu münasebetle Belçika 
matbuatı pek haruetli neşriyatta 

bulunmuştur. 

ispanya 
Barcelone'da tertip edilen bir 

müsamere münasebetile jener.ı-1 

Perimo de Rivera bir nutuk irat 
ederek demişfü ki: 

Teşrinisani ayının hitamından 

eve) bazı t.:dilat uku buiacaktır. 
Milli meclis azasının intihabı 

içi s~n günlerde y~.pıian intihabat 
tan bahı,;ettikten sonra Jeneral Pc - 1 

rimo de Ri vera d~miştir ki: Hükü
m et mi.istakbel icraatında bu inti
habattan ilham alacaktır. Şayet 
bizhn mefkare ve siyasetimize mu
halif bir mefkure ve bir siyasetin 
adamları in~ihap edilmiş olsalardı 
vaziyeti kabul etmekle iktifa ede
cektik. Fakat böyle büyük bir mec
lise ısyanları dolayısile her haktan 
mahrum olan adamlarm intihabı 

bizi şiddetli kararlar ittihazına sevk
etmişlerdir. 

Diktatörlük, her ne auretle olu
rsa olsun hitam bulabilir, fakat 
2hiren maglıip ettiği adamlar önü
nde eğilmiyecektir. ,. 

Fransa .. Alnıan 
müzakeratı 

Hükumet tarafından Sarre'in ye
ni idaresine ait programı tanzime 
memur edilen nazırlar komisyonu 
cuma günü öğleden evvel Fransa 
Hariciye Nezaretinde topl11;nmıştır. 

Bu konferans esnasında ticari, 
madeni ve siyasi üç tali komisyon 
mesailerinin neticeleri hakkında iz
ahat vermişlerdir. 

Bu ihzari vazife bu suretle hi· 
tam bnJduğundan fransız heyetine 
muhtelif nezaretlerin menafiini tem-
sil edecek olan reami murahhaslar 
kariben tayin edilecekti?'. Resmi 
müzakerat 16 te,rinievvelde batla
yacaktır. Alman heyeti murabba-
aası 15 teırinievvelde Rariı'e gele 
cektir. 

Deniz konferansı 
Fransa, lngiltere hükumetinin 

konferansa davet mektubuna İtal
ya hükumetinin fikrini istimzaç et
tikten sonra cevap verecektir. 

Milano'da intişar eden İtalyan
ca Corriere Dela Sera gazetesi bu 
huıuat tu malumatı vermittir. 

Gelecek bahri konferansa dave· 
ti mutazammın İngiltere hükQmeti-
nin mektubu pazarteıi günü Fran
aa'nın Londra sefirine tevdi olun-
muıtur. Bu davet mektubunun me• 
tni Birinci nazır M. Briand'ın riya
seti altında içtima eden bir kabine 
içtimaında tetkik edilmi,tir. Bu çi-

Posta ve teJgraf Başmüdürlüğü- ı 
nde mühim bir suiistimal meydana 
çıkarılmışi:ır. Suiiıtimalle alakadar 

olan muhasebeci Kenan bey, aranma
kta isede bulunamamaktadır. 

Muhasebe işlerinde yolsuzluklar 
bulunduğu tahkik edilmeğe başla
nınca muhasebeci Kenan bey istifa 
etmişti. 

Tahkikat neticesinde suiistimal 
2000 lira olarak teıbit olunmuştur. 

Polisler, Kenan beyi her tarafta 
ardıkları halde bulamamışlardır. Ke
nan beyin bir senetle iki defa para 
aldığı vesair buna mümasil yolsuz. 
IukJar yaptığı sabit olmuştur. 

ıı-jJk duruşma-Şehrimiz Ağirceza 
mahkemesinde muhakeme edilmek 
için Rize vilayetinden gönderilmif 

olan Nusret ile arkadaşlarına yataklık 
etmekle ve Meryem isminde bir kö
ylü kadınını öldürtmekle maznun 
Şakir Müddei umumiliee verdiği i.s
tJda ile tahliyesini istemişti. 

Bu talep üzerine dün Müstan
tildikte bir duruşma yapılmıştır. Mü
ddei umumi Hasan beyde iştirak 
etmiş ve neticede tahkikatın bitme 
miş olmasına binaen maznunun a
demi tahliyesine karar ver. imiştir. 

* Bir cinayet - Evvelki gece 
Karşıyalcada :ooğuk kuyuda köse 
mahallesinde bir cinayei: ika edil· 
miştir. 

Bir çoklannda oldu~u gibi bu 
cinayette de sebep; sarhoşluktur. 
Katil gavur Hasan namında otuz 
yaşlarında bir adamdır. Maktul; 
Karşıyakada binek arabalarında sü
rücülük e~en ~rabacı Mahmut oğlu 
Başodur. 

Ci 1ayet gece on otuzda Soğuk 
kuyuda Hacı Davut sokağırıın 

başında olmuştur. 
Gavur Hasan; akşam üzeri Kar

şıyaka rıhtımında iskele civarındaki 
meyhanelerden birinde rakı içmek
le imiş, bu esnada Foça Tuzla am· 
ele katibi Nuri efendi de ayni me
yhanede içmekte imiş. 

İki kişi knd~hleri birbiri ardı 
sıra dikerken birbirile tanışmışlar 

KANLI EC.LENCE - 10· ll Ge· 1 
cesi Edremitli Çoruklu ~Iusaa v~ 

Alaiyeli Ali moHa oğlu semerci çakır 
İbrahi.m, Ali füza, semerci Hakkı 
oğlu Mu::.tafa ve ortağı Halil Soğuk 
tulumba civarında çoruklu l\lusan ın 
bahçesinde fahişe kara Ayşe ve refi
ki Rukiye ile eğlenmekteler iken 
semerci çakır İbrahim sarhoşluk sai· 
kasiyle aşka gelerek belinden taban· 
casını çıkarmı ş ve havaya atarken 
kazaen arkadaşı Çoruklu Musayı ha· 
şından cerhetıni~tir. Carih İbrahim 
bu kazaya sebebiyet verdiğinden 
mUteessir olmuş. ikinci kurşunu ken· 
di alnına sıkmak surelile intihar 
etmiştir. Bu hadise etrafında Edremit 
dliyesi tahkikata başlam ı şt ır. 

tmaı pmüteaki neşredilen bir teb
liğı resmide deniliyor ki: "Nazırlar 
meclisi reisi M. Briand beynelmilel 
vaziyet hakkında izahat vermiş ve 
bahri teslihat mes'elesi hakkında 
Londra'da içtima edecek olan kon
feransa dair lngiltere hükumetinin 
davet mektubunu arkadaşlımna ok
umuştur. Nazırlar meclisi bu husus-

İzmir 14 Teşrinie 
ve Nuri efendi mensup bulund 
Topçu oğulları ailesinin evini 
mediğini ıöyleyince Gavur H 
kendisini eve kadar götür 
teklif etmiş, 

Meyhanede hesap görüldü 
sonra Nuri efendi ve Gavur Ha 
dıtarı çıkmışlar, Başo'nun arab 
na binmişler. evvela Nuri efen 
evine götürüp brakmışlar, ıo 

Gavur Hasan Soğuk kuyudaki 
ne götürülmesini arabacıya sÖ) 

miş. 

Arabacı; arabasını sürmüş H 
Davut sokağı başına gelince d 
ilerisinin bataklık olduğundan 
hisle gidemiyeceğinı söylemiş. 

Bunun üzerine Gavur Hasan 
bancaaını çekerek ateş etmiş, a 
bacı Başo başından aldığı yara 
te.siriJe düşerek vefat etmiş. 

Gavur Hasan, işlediği cinay 
ten ürkerek sarhoşluğu ayılı 
tabana kuvvet evine kaçmış, uylı 
yatmış. 

Gece; arabanın yanında bir ce 
bulunduğunu görenler heyecan içi 
de hadiseyi Jandarma karakolu 
haber vermişler ~e harici böl 
kumandanı yüzbaşı Süreyya b 
derhal hadise mahalline iİder 
tahkikata başlamış. 

Süreyya bey; evvela Nuri efe 
diyi bulmuş, sonra meyhaned 
çıkhktan sonra arabaya bindikleri 
öğrenmiş bu suretle givar Hasa 
evine 8·itmişler, kapı çahnın 
Gavur Hasan; gecelik elbisesil 
gözlerini oğuşturarak uykudan k 
kmış gibi gelmiş • 

Fakat maktulün başı ucuna g 
türüldüğü vakit te her şeyi itit 
etmiştir. 

Gavur Hasan ; arabacıyı kork 
tarak evine kadar gitmek için ta 
ancayı havaya attığını söylemiş, f 
kat kazaen ölüme sebebiyet verd 
ğini görünce kaçtığını ikrar eyle 
miştir. 

Katil; dün akşam jandarma d• 
iresince tanzim edilen evrak ile ırıil 
ddeiumumiliğe verilmiştir . 

İZMİRDE TELEFON 
KATI - Otomatik telefon tesisatını 

kat'i kabul muamelesini yapmak içi 

Ankaradan gelmiş olan heyet, Post 
ve telgraf başmüdürü, Şirket komiQe 

ri Enver heyin riyasetinde tetkikatın 

devam etmiştir. 

Otomatik telefon şirketine ai 

muhtelif yerlerdeki tesisat tetkik O' 

lunmuştur. 

SİGORTA ŞİRKETLERİ - b• 
mirde ticaret müdürü Ziya bey j}e 

Ş ırketler komiseri Sadi bey, evelki 
gün İzmirdeki sigorta şirketlerindell 
bazı larınt teftiş etmişlerJir. 

Şirketlerin İktisat VekaletlnflJ 
Emirlerine ne dereceye kad.ir ria) eı• 
kar olduğu tetkik c~il mi~tir. 

Bazı şirketlerde istihdam ediJell 
ecnebi memurlar ı n yerine Türk nıt' 
murları al ı nması için lazım geieıt 
muamele yapılacaktır. 

Şirketler nezdindeki teftişlere "' 
tetkiklere devam edilecektir. 

bir karar ittihazını diğer bir içtim· 
aa talik etmiştir. 

M. Briand içtimadan sonra gaze
tecilere beyanatta bulunmaktan is
tinkaf etmiştir. Harbiye Nazın M. 
Leygues kabinenin on günden evel 
verilecek cevap hakkında hiç bir 
karar ittihaz etmiyecegini söylemif
tir. Filhakika gelecek Nazırlar me
clisinin içtimaı 15 te,rini evvelde 

SlTMA TAHRİBATI -· Çeşrııe 
bzasına tabi Ild ı r köyü batakl J.: 

yUzünden sıtma hastalığmm en ço1' 

tahribat yaptığı yerdir. Buradaki b~~ 
kın sıtma afetinden kurtarılması jçı 
Alaçatı nahiye merkezine nakli &S' 

savur edilmiştir. 

. Vaziyeti görmek .ve ~ns göre t~f; 
hır almak üzere Vah Kazım Paşa ii 
Sıhhat ve İçtimai Mua\·enet Müd~e 
Doktor Lutfü bey dun otoı:nob 

vuku bulacaktır, 
Fransa mehafili siyasiyesinde 

mevcut fikre göre Fransa hükiloıeti 
Ingiltere hükQmetinin davet mek
tubuna cevap vermeden evel diter 
alakadar devletlerin ve bilhaıa İta
bükumetinin fikrini istimzaç edece· 
ktir. verilecek ceva bın metni Roma 
hükumetile cere- yan edecek milza 
kerat netceaiude teıbit edilecehini 
Coriera Dela Sera teyit etmektedir. 

ltalya 
Milli faşist fırkası üçüncü lçti

ml'llDI Viminale sarayınd:l Birinci 
Nazır M. Mussoioni'nin riya5eti al
tında aktetmiştir. Bu ictimada 
muhtelif vilayetlerin vaziyeti tetkik 
eJi imiştir. Parti mesaisine devam 
edecektir, 

Ildır köyUne gitmişlerdir. 'k 

Köy halkının sıhhi ahvali tetk~ıı 
edilmiş, kendilerine fazla ıniktıır 
kinin tevzi olunmuştur. IYE 

SÜRÜ TARLAYA GİRDİ f deli 
CİNAYET - Bergaman ın ~ 0 dıı 
köyUnden Kemal oğlu 17 yatların • 

koyun 
Ahmet namında bir çoban, • k 5 ı· 
larını otlatmakta iken bir arı:ılıın~dıtl 
rlisU köyden .Mustafa oğlu Meh 111 d.ı 

ık . ç 8 ras 
tarlasına sapm ı şt ır. ı gen ,e 
bu münasebetle bir kavga ç ıkO:~ş o~· 
neticede bunlardan Ahmet hamı di 
duğu tabancayı çekerek ~fal:~~. 
öldtirmUştlir. Katil tevkıf edılııuŞ 



Dilrikil m~ç 
(Birinci sayfadan mabat] 

:jı(aştıtı zaman lngiliz ekip, dünkü 
n· b us amızda yazdığımız şu şekille 

sabaya çıkıyorlar: 
Semnon 

Smit Moiiı 

rı . Siı:molnnn Blake Benson 
'or:s Coley Davidıon Tomu Merret 

. Bu şekil, evvelce izah ettiğimiz 
gıbi "İngiliz Akdeniz filosu şampi-
vonunun t ·ı I . . " ayyarecı er e takvıye 

c~loıit t•kil idi. Buna mukabil Ga-

l 
1 

ki~a İngiliz takı mının oyu inkişa! 
ehıkçe daha eyi anlaşılan kıymeti 
bu mütaleaya hak verdikrece şe
kilde idf. 

lngiliz takımı atak ve ıeri olma
sına rağnen topu sıkı bir konturola 
tabi tutmayan, pas ıisteminde mu
ayyen bir karar aahibi olmayan ve 
mütareke ıenelerinde daha kavi bir 
çok emsalini gördütümilz takımla-

rdandı. Yalnız sağ müdafii çok güzel 
oynuyor, merkez muavinle sağ açık 
arkadaşlan arasında temayüz edi-
yordu. 

. GALATASARAYLILARIN DÜNKÜ SENELiK KONGRELERi 
·~ta.saray ıu ıekilde sahaya çık- Takımın umumi vaziyetine na -
1111ttı: zaran Galata1arayın maçtan muzaf-

Raıim fer çıkmaaı çok kuvvetli bir ihtimal 
Burhan Vahyi tetkil ediyordu • 

. Suphi Mitbat Şakir Fakat devre ortalarına doğru 
1\.e ı R N fnmliıler Ra1imin elinden tutup ma ifat ecdet Latif Rebil k a· B açırdığı bir ıutla müsavat sayısını 

lı u takım, bilhaaaa kaptan Ni- yapb)ar ve az daha yene Raılmin 
•dın bulunmamuı dolayııile iki hataıı ile hemen bu sayının akabin

tıoktadan kaybetti:maddi ve manevi. de bir ikinci goldaha yapıyorlardı. 
lıtanbul tampiyonunun tehrin ilk devre Galatasaray kücum 

t!.refini temıil edeceği bir maçta hatbnın mantıksız bir ısrarla uzak
' ?Yle iki cepheden zayıf br&kmak tan şut atması dolayııile bir bire 
ıçte dofru detildi. milaavatla bitti. 

ll . Nlhadın ikinci devrede takıma 
lcı~'-kı sarahaten röateriyor ki ta
ba,. kaptanı oyunun batından iti
•tır tıı pek ili oynayabilirdi. Bu 
d httle Galatasarayın ilk devrede 
raı: il nıuvaffakiyetli bir netice al
belk1. \'e utradığı elim akibetten 
caıcb_ de kurtulması miimkün ola-

raı,tthir kulüplerine kartı mağHlp ol
<a,1 •le için her türlü çareye baıvuran 
lıh ~aıarayın ecnebi akınlara kartı 
the" •ta ınuvaff akiyetaizliklere hiç 
Yttı b~lyet vermemesi ve daima 
ı.aa e tleceği bir takıma yok yere 
il• tlGp olması bu kulübün hesabı
DG Çok acı blr netice tetkil eder. 
•ey1!- ıtadyumu dolduran binlerce 
Çokrcl tampiyon takımın - hem de 

feci • mağl6biyetile biten 
ı.aaçta \'an n çıkarken tatıdığı un-
kır ın icababnı benimıemeyen san 

tnızı ekipe kalben çok kırgındı. 
diğ Bu lllağlübiyet, mesela kuvvetli 
llılaer ecnebi takımlara karşı uğra
lern:ı B.tlübiyetlerle mukayese edi~ 
bir k" ır takım kendinden kuvvetlı 
bund ıpe. daima mağlup olabilir, 
Yoktu"n ııam edilecek hiç bir teY ... 
olnı~dlcat dilnl<ü mağlubiyet böyle 
rdkn. 1 \'e Galatasaray en kıymetli 
h"'r kn~en anlaşılamayan, yahut 
bir 

1 
\,8'n anlaması doğru olmayan 

bir ak"bple mahrum olduğu için acı 
nele . 1d ete uğradı ve mütareke ıe
lin· nn e daha kuvvetli birçok emsa-
Ye;/endiğimiz bu taktma bedeva · 
.ı 

1 
• mağlup oldu. işte L tanbul 

•• ~·onunun dünkü elemli macerası: 
yun br•'ar başlamaz Galata

.. ~ h:icuma geçti ve İngiliz. ka
~ 'lı:ı ~ ro.fırıda dolaşan top daha 

clnbkala.ca sayı ile neticelen
l u r yı Galatnsarayın çetin 

..ı l :- yolda kaie1e muvaf-
~ıl or"\ca[!'ırn gösteren 

r .... t n •l olundu. Filha-

ikinci devreye çıkan oyuncular 
arasında takım kaptanı Nihat ta 
bulunuyordu. Bu mevcudiyet Sarı • 
Kırmızılıların mutlaka galip gele
ceklerine delildi. Fakat maalesef 
böyle olmadı ve lngilizler, hiç bir 
fevkaladelik göstermemelerine rağ
men, dört ıayı yapblar ve bu dört 
sayıya ancak bir golle mukabele 
eden Galataaarayı 5-2 yendiler. 

Bu matlübiyetin fecaatiyalnız. In-
giliz. takımını görmeyenlerin ve ikinci 
devrede Galatasarayın oynadığı çok 
fena oyuna şahit olmayanların iha
taeı harıcinde kalacak kadar ağırdı 

Dünkü maçta Galatasarayın ye 
rinde mesela Fenerbahçe ve yahut 
Beşiktaı olsaydı netice hiç şüphesiz 
böyle olmayacakh. 

Galatasaray kongr~si 
" Gala!asarayın senelik kongresi 

h
dun kulup binasında aktedildi. Çok 

araretli müz.akerattsn sonra inti
habata baılandı. Mevcut iki parti
den - Necmettin Sadık ve Abidin 
D•v~r beyler partileri - ekseriyeti 
tor.ıne Necmet,tin bey partisi mu
vaffBa~ .ol~u.RR~ yleNrin miktarı şudur: 

ırıncı eıı ecmcttin Sadık 
B. 119 rey. 

İkinci reiı : Adnan Ibrabim B. 
116 rey. 

Katibi umumi: Eıref Şekip B. 
121 rey. 

Veznedar: Arif B. 111 rey. Mu
hasip: Fahri B. 116 rey. Muhalif
lerden : Daver B. 113, Mecdi B. 
113, Haydar B. 120, Ekrem Rüştü 
B. 105, Mehmet B. 112 rey almıt
lardır. 

Mamafih nizami ekıeriyet olma-
dıtı için kongrenin yeniden topla· 
nacağı söylenmektedir. 

Mintaka Kongresi 
Mıntaka senelik umumi kongre

ıl dün Beyoğlu Halk Fırkası bina
a.nm por saloauı:dn :- pıt<lı. Yeni 
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Adaııalı ar 
daki gibi e 

Şimdilik memleketin üç büyük 
derdi olarak mevzu bahs olan, ek
mek mezbaha, ve su hakkında be
lediye reisimiz Turhan Cemal Beye
fendi şu beyanatta bulundu. 

- Memleketin bu gün için üç 
büyük derdi kalmıştır. Ben hiçbir 
zaman günfin faaliyet programına 
girmemış olan mesail hakkında be
yanatta bulunmam. 

Onun için bugün aiıe verece
ğim maIQmat tamamile günün iı
lenmiş ve müsbet neticelere bağ
lanmaıı tahakkuk etmiş olanlardır. 

Şimdi bunu üçe ayıralım. 
Ekmek, mezbaha ve su mese

lesidir • 
1 - Ekmek, ıüne haşeresinin 

memleketimiz. buğday mahsulab 
üzerine yapmış olduğu tesir dola
yısile bu sene ekmeklerin eyi bir 
vaziyette çıkmadığını gören beledi
yapbğı tetkikat neticesinde EsTdşe
hir ve Aksaray gibi buğday mena
bkından daha nefiı un getirmeği 
düşünmÜf' ve' bir mıkdar sipariş 
vermittir. Bu unların 200 çuvalı ya
nn (bugün) şehrimize gelecek diğer 
bir vagon da yoldadır. Fiyat itiba -
rile bilniıbe yüksek olduğundan 
Eıı;kişehirden gelmekte olan bu un
lardan yapılacak ekmekler şimdiki 
ekmekten fiyatca bir az farklı 
olacakal'l da halkımız.dan arzu ede
nler lstanbul ekmelerine muadil 
nefis ekmek tedarik edecektir • Bu 
unlardan herkea almakta serbesttir 

Bu haftadan itibaren şahirde 
iki nevi ekmek çıkarılacak demek
tir. Belediyenin bu hareketi şimdi
ye kadar ihtiyaç nisbetinde ekstra 
Un çıkarmayan fabrikacılara da bir 
yardım mahiyetindedir. 

Binaenaleyh bundan ıonra evel
ce mennedilmiş olan - yerli ekıtra
lan da ıerbeıt olarak işlenebilecek
tir. 

2- Mezbaha profesi gecen sene 
yahhrilarak münakasaya konmut 

s aıı])ul~ 
yiyecek 

Adana 13 teşrin 

olan mezbnha ve souk h"eva depc · 
ları teşis ve inşaşı, kanu:li ~ir m~
amele icabı, bu seneye tehır edıl
mi!ltİr. Hnlk irkası müfettişi HiJmı 
ve Vali Vehbi bey efendilerin de 
ehemmiyet:e alakadar ol~ukları .bu 
mes' el3yi geçen eene eyıden. eyı~e 
tetkik ederek, inşaat be_ıedıyen!n 
peşinen veril~si surelile ıhaleslnm 
alabileceğini nazarı dikkate a~arak 
münakasaya vı.zına karar verdık. 

Yarından itibaren adana, Anka
ra, lstanbul matbuatina ilanlanmızı 
göndereceğimiz gibi gerek evelcc 
münakasaya iştirak etmif, ıuvar. 
muhtelife ile alükadar olan müeıı
sesata da ihale şartnamesinin birer 
ı;ureti gönderilecek ve alakada
teminine çalışacaktır. 

Avrupa müessesahnı alakadar 
etmek için bu şartnamelerin 
biren sureti de Bcrlin Türk ticaret 
ticar~t odasına ve Avrupa'daki di
ğer Türk ticaret mümeeıillerlne 
gönderiliyor. 

inşaat bede1i peşin tediye edl· 
leceğine göre. çok kuuvetli mües
seselcria bu işe girişeceklerini ümit 
ederim inşaat için 14 ay bir mOd
det konmuş olduğuna nazaran bin 
dokuz yuz otuz seneınde ikmaledll-
miş bulunacak ve halkımız sıhhi 
bir surette hazırlanacak etlerden 
istifade edebileceği gibi müeaaeae· 
nin müştemilatından olan ıouk ha· 
va depoları ve buı fabrikası da ayn 
diğer fnideler temin edecektir. 
Yevmi 11 ton buz çıkaracak ola\. 
fabrikanın beher kalip buzun 10.12 
5kilo olmaşi :şerit meyanındadır. Bi 
naen aleAh ümit ediyoruzki 20-00 
kuruşa bir kalıp buz tedarik ede
cektir. 

3- Şu şüphe yokturki Adana 
için hayati bir meseledir. Belediye 
bunun naıan dikkate alarak pro
jesini haıırlatb. 

J l l ~5 Te:dp 

1909 Şe~manetl Taırlfener ' 
"'I Duhaa Türk ,. 

Şark lleiirıaea. 

Milli blr Metra.2 1189 .. 
Kadıköy .. köpırıQı -'l!::aıırDfeOerl 

7 1 inMatta müttefikan kazanan F: -j7 Teşrinievvel 929 Ticarte i 
ka namzetleri şunlardır: Borsası fidtları 

fdare heyeti. 1_.,_.!91=•~--~~~~~~""""'~• ı Aa.ıarf AzamI1 

Birinci Reis: Yusuf Ziya B. ' 
İkinci Relıi Ahmet Fetgeri B. 

Az.a Hikmet B. 
_,, Ka.ll a. 
" Selihattin B. 
Futbol kıımı: 

Reis Hamdi Emin B. 
Aza Sedat Rıza B. 

,, Galip B. 
,, Kemal Halim B. 

Güreı ve Halter heyeti. 
Reiı lımail Hakkı B. 
Aza Dürril B. 

,, Seyfi B. 
Atletizim heyeti: 
Reiı Adil B. 
Aıa Sedat B. 

" Suphi B. 
,, Ekrem B. 

Denizcilik heyeti: 
Reiı Vamık B. 
Aza Cemal B. 

,, Rıza B. 
,, Kadri B. 

Tenis heyeti: 

Reis Tevfik B. 
Aıa Ferit B. 

,, Nusret B. 
Boka ve fskrim heyeti: 
Reiı Eşref Şefik B. 
Aza Enver B. 

,, Nuri B. 

Bugda yüzde 
çndarlı 

l"'!'.'1 ·-~-...-k 
Kımlea 
S6ater 

' ' Sert 
Dönme 
Sert mahlut 
BaJıariıta.a 
Ecnebi 
Çu·dar 
Arpa 
Mınr 
Yalaf 

11 Mercimek 
Nubut 
Faaulye 
Sium 
Katyeml 
Un kilo 
Elı.atra Ekatra 
Ekıtra 
Blrlaci yamupk 

ı .. Sert 
klacl . 

f;i Fuuhk kabukla 
ı ' Fındık '9i 
Sandık bophma 
ka11mı 

' Ceviz 
Aflvon Malat,.a 
Yapatı 
Aflyo11 
Tiftik 
Olaklı 

16 

16 ~ 

12 25 
9 2() 

10 
9 

ao 

1190 
ııw 
1190 
1160 
1100 

4056 
165 

21 ıs 

16 30 

12 so: 
11 20 
10 
9 

so 

1600 
1250 
JSlO 
1225 
ııso 

14000 
165 

1 

1 

Ankara Türk ocağı 
Ankara, 18 - Batvekil ismet 

Pata Hı. refakatinde Maliye veki"li 
Saracutlu Şükrü B. oldutu halde 
yeni yabılan Türk ocaklan merkezi 
bina11nı gezmitleridr • 

Başvekil Hz. büyfik tyatro salo
nunu gezerek ıahnedeki gökgilrle
me ve yagmur tecrüelerinide bazn 
bulunmutlardır. 

Köprüden 
Kadı köyüne 

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

10 25 
11 05 
11 40 
12 15 
J3 05 
3 50 

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

1 

Kadıköynden 
Köprüye 

6 15 
7 05 
7 40 
8 10 
8 45 
9 05 L'l 
9 50 
10 25 
11 05 
ll 4-0 
12 15 
13 
13 50 
14 35 
15 
16 
16 30 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
20 

15 
45 
25 
05 
4S 
20 

21 05 
21 28 
23 

I") Sefer yabıı:ıı Cama. Paur, Çar
t•nba ıünlerl Haydarpqaya uğraya 

caktar. 
l,.1 Set. r 'alDJZ Paurte.i, Çarıam· 

ba pnleri Hayclarpata:re utı'•1•· 
eakbr. 

L 
Adalar tarifesi 

Köprüden 
Haydarpaşaya 

1 - l"'I 
6 15 
7 05 
7 4-0 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 05 
ll 40 
12 15 
13 05 
14 25 
15 15 
16 lO 
16 40 
17 15 
17 50 
18 25 ("" 
18 40 
19 05 
19 45 
20 30 
22 05 

Haydarpaıadan t Köprüye 

1 
~ ~: 
7 48 
8 25 

f 8 53 
9 ıı rı 
9 35 
9 56 

10 35 
11 13 
ll 48 
12 20 
13 08 
13 58 
14 40 
ı:; 08 
16 08 
17 13 
17 4-0 
18 
18 
19 
20 
21 
21 
23 

15 
35 
12 
28 
15 
38 
08 , ... ) 

l"ı Seferi yapan Yaparlar yal111• 
Pb'fcmbc, CUJ11J1, Pazar ıiialerlal ta• 

kihedon ııcce Haydarpaf&Y• ..,...,,... 
cakbr. Ramuamn blriael ıeoealadeD 
Bayramın flODllDCU l(eeeRıte luıclar ... 
geec Haydarpap:r• ojnıyacaktu'· 

(,..] Seferi yalnı• Paur, Per,emb9, 
C.ma günleri Uayclarp•f&Ya utr•:ra• 
cektır. Yalaı:ıı Ra_.al• biriael ... 
11iiadea Beyramıa --ew ııiballae 
kadar bn- Pli Haydarpa,. ntraya 1 
t-aktır. ~ 

1 O Haziran tar.i.binden itibaren Cumadan mida günlere mahıuı adalar hattı 

SeferNo. l 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
Pendikten kalkıf 7,05 15,00 19,0S 
Kartaldan n 7,20 lS,tS 19,20 
B. adadan ,, 6,00 7,00 7,45 8,00 9,00 10,00 11,30 14,0S 15,45 17,00 18,35 19,50 
Heybeliden ,, 6,10 7,10 7,10 8,00 910 10,10 11,40 14,15 16,00 17,10 18,45 20,0S 
Burgazdan ,, 6,2S 7,30 8,15 9 25 ıo,2s ıı,ss 14,30 16,15 17,25 19,00 20,20 
Kınalıdan ,, 6,40 7,4S 8,30 9:40 10,40 12,10 14,4S 16,30 17,40 19,lS 20,35 
Mu dadan ,. _ 16,SS 18,05 2-
KadıköyQnden ,, lS,20 21,10 
Köprive vant 7,2S 8,30 8,0S 9,15 8,SS t0,2S ll,2S 12,SS l5,40 17,20 18,30 o 21,50 

-:-~--------~------·...::.:__:::.:___:::::...__:.::.:..---:-::----;;;8:----:-:~~~~.:.:.:.--_:..--~ 
Sefer No. 2 4 6 8 10 12 14 16 l 20 22 24 26 28 

~~~~:;:n::!kıt 7,44 8,25 9,10 10,15 12,00 13,35 15,00 17,00 
18

,00 18,05 19,00 19,05 20,15 21,45 
Modadan " 10,35 12,20 13,SS 
Kınalıdan " 14 30 Burıazdan " 9,05 9,SO 11,05 12,SO 14 4s 
Heybeliden :, 9,20 10,0S 11,20 13,0S ıs:oo 
B. adadan 8,35 9,35 10,22 11,35 13,20 15 16 
Kartaldan " 8•45 9,4S 10,30 11,SO 13,30 ' 

" 121s 1s,40 
Pendikten " ' ıs,ss 12,30 

15,40 
1s,55 
16,10 
16,25 

17,45 
18,00 
18,lS 
18,25 

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

l'J Bu itaretli ıeıerler •alnız Paur s(lalerfne mab•atı olap SO F.ylüla kard yapdal'akhr. 
"!LU ı,r. ruli rder SO l:.)Z&CaaliiwlıPr aııilult'rl :yapılma,.acalr> ve ;;o ~ylül· tuıbaden itlhııren Puar güa.lulde 

19,00 

("] 

·epal':ıktır. 

19,45 
20,00 
20,15 29,00 

20,10 

21,00 
21,15 
21,30 
21,40 

22,50 
22,50 

-("j 



'== 

' 'Ogfa aaagı 

' tC.F AL FİLİJ\IİNDEN BİR SAHNE 
-1ğfı1.ııenç Fransız vızıı aahne· 

leıiııdeıa Custove Mechulnyı bü· 
yük bir tebat Te gayretle uücuda 
getlrdiAi "teknik. bir fıiiındir. 

Aık Te şehvetin yıkıcı kuvveti 
eeerta mevzuuıı.u teıkil eder . 
Zarif ve iare bir şehirli genç fırtı. 
nalı bir gecede taşralı bir genç 

kızı iğfal eder. Bu ba:laııgıç çok 
caziptir. llk planda görülen çiplrık 
kadın vticudunda arzunun bir nabız 
gibi attığı gôrülilr. 

Genç kızın yarı kapalı gözleri, 
delikanlının sevgilisini saçların· 

dan, gerdanından öpü~ü hem cilr· 
etkirane, hem de güzeldir. 

Soııra delikanlının cinayetini 
ikadan sonra baYulunu alıp kaçtığı 

gO..ttlttr. Genç kız bedhah ve kal. 
binden yaralıdır. Çok geçmeden 
anne olmağa mahkftm bulunduj!;u 
saklanmıyacak surette belli olur. 
Kız babasının evini yüz karası ile 
terkeder. Çocuk doğar ve sefalet 
içinde ölür. 

Bundan ıonra kadın bir §ehirden 
diğerine giderken yolda tecavüzlere 
uğrar, yaralanır Hastahanede 
:ıaıeli11t yapılır. 

Vazıı sahne ameliyat sahne· 
sinde ıiyah ve beyaz renkleri bir 
arıya getirerek çok göt.el ahenkler 
husule getirebilmi~tir. 

Kadın bundan sonra kocaya 
varır. Bir gün bir elmacı dükka· 
nında kendisini iğfal eden erkeğe 

tesadüf eder. Kadın kocasına 

karşı olan merhutıyetine ragmen 

eski aşıkım sevmekten kendini 
alamıyor . Bu tesadüf filmin en 

güzel parçalarından Mridir. Kadın· 
da esl:.i arzular gene bütün şidde
tiyle uyanır. 

Fakat aşıkı evine geldiği zaman 
kadının balind.: kararsızlık vardır, 
sevdiğine tekrar lcendini teslim 
etmelcten korlcar, arzu Ye tereddüt 
içinde titrer. 

Genç kadın eski Aşıkının met
resi olmuitur. 

Bu sırada eski A~ılda yeni 
koca karşı karşıya gelirler. A,ılı:, 
koca, kadın biribirlerine bakışırlar. 

Kadın aşıkım tercih edersede 
neticede gene kocasına donmeğe 

mecbur olur. Koca bilmemezlikten 
gelir ve bu suretle kaybettiği 
saadete yeniden kavuşur. 

Kabaırtma fDDBm 

ıdARIC GLORZ 

Tatil göulerlnl Almanyada ge
çiren Mari.e Glorz ıimdi Fran11dı 
hulunuyor. Tabii gazeteciler henüz 

hu pek genç sinama san'atkArının 

ikametgahına üşii~üyorlar . Marie 
Glc,rz sınema artistleri içinde 
jri gözleri ve masumane çehresi 

en ziyade eevilmiı 
biridir, 

olanlardan 

Gazetecilere deyor ki: 

- Ahııanyadan geliyorum. Bu
rada ne misafirim, ne turist, sade· 

ce bir işci kızım Baba ve Oğul 
fılim'nde ~irın bir ku ı.ık mektep 

Cuı -. r!ı •ı 

Maıry 
PDckfoır<dl 

MARY PJCKFORD 

Hiç fuphe yok ki ılnema artiıt· 
leri içinde, yek6nunun kıymeti he• 
oablle detil, fakat keyfiyetçe ton 
nadide mllcevherlere oahip olan 
Mary Pickforrd. dır. Bu artiot en 
nadide pırlanta, yakut ve zümrüt· 
lere maliktir. Mary bunları muh•· 
faz etmek için, banka kasalarına 

emniyet edemediği için, evinde 
olur olmaz haydudun açamayacağı 
tahtezzemin bir çelik kasa yabr· 
mı,br. Bu kuanın yabancı bir el 
tarafından açıldıtJ zaman herkeııi 
haberdar edecek bir de elektrik 
tertlbab vardır. 

Bir ölüm davası 
lataııbul üçlincü ceza mahkeme· 

ılnde, bir ölilme sebebiyet ı!ııvaıınırı 
rli'yetine batlanmışbr. 

Vak'a bir otomobil kaıa11dır. 

Şehreııı•neti mühendlılerlnden Fuat 
B. Maelak yolunda tamlr .. ta nezaret 
ed.erkeıı, Y ordan lamtnde blrialn,n 

ıGrdüğü otomobilin albnda kalmıf, 
ölmüıtür. 

Tahhikat neticesinde Yordanın 
ehllyetnameol olmadığı arılatılmı,tır. 

Ölllm• ıebebiyet dnuı af ve 
tecil kanununun şümulü dalruirıde 
olduğundan, evvelce bu davanın te
clUne karar verilmi,ti. Fakat maz. 
m.ırı ahire• dava11nırı ııörülmeıinl 
iotemlştir. 

Muhakemeye müddei ve maz
nun vekillerinin huzurile batlanmıf, 
yol ameleılnderı oları tahltler , 
YordaaıD otemobill iple blllllnmüf, 
ve ııeçllmeyeceğlne dair levh• ko
aulmut oları lı:ııma ıürerek Fuat 
B. 1 ~lğneditirıt ıöylemişlerdir. 

Muhakeme, batkı bazı tahit
lerlıı. celbine kalmışbr. Bu vak'a
daa dolayı hukuk mallkemulnde 
apdmı' 10,000 liralık bir ta:ı:minat 
dava11 da vardır. 

talebeıini temsil ettim. Harry Li· 
cdke temsilde bana en iyi arka· 

da1lığ1 yapmııtır. Orada Brigitte 

Helm'o raeladım. Beni görünce 

dünyalar onun olınuı kadar sevin· 

di. Birlıkte çevirdiğimiz Para fılj. 
minden beri yani bir senedir ken· 
disini gormemi§tim. 

- Yem projelerinız var mı? 

- Yeni projeler mi? Eh, evve· 

il istirahat.. Projelerimi manto
mun altında saklıyorum. 

- Öyleyse soyununuz. 

-Siz gazeteciler, çapkınlık için 

bile fırıat kaçırmıyorsunuz. 

Marie Glorg istirahatten bahse· 

derekeıı telefon kendiıini stüdyo

ya çagırıyor: 

- lstirahatı gôrdüoüz yaft de· 

yor şimdi Matmazel Lolıangren 
isminde bir filim çeviriyorum. 

Şurada bir salata ve meyvı yeyin

ceye kadar vaktım var. 

Mari Celorız gazetecilere 

kabartma fotoğraflarımı gösterır· 

ken deyor kiı 

- Pek yakında perdede kabart· 
ma filinı!t:r 1 cl e ~f) r.:c_eçe~siniz. 

lzmirde feci 
bir kaza oldu 

İzmir gazetı:lerinin verdiği ma· 
lümata göre: 

Bornova ile Mersinli araaında 
şosenin viraj mahallesinde çok feci 
bir otomobil kazası olmu~tur. 

1 

Hadise mahııllinde yapılan 
tahkikal4 göre Maniaa 55 numaralı 
otomobil manisadan kasap Giritli 
Emin ve Hüseyin efendileri hamil 
•ılarak eehrimize gelmekte iken 
devrilmiştir. Hadise evvelki sene 
merhum maarif vekili Necati be} in 
maruz kaldığı etomolıil kazasının 

olduğu •oktada cereyan etmiştir. 
İstanbullu İbrahim Nihat efen· 
dinin idareıinde bulunan bu oto
mobil gönde dört defa Manisayı 
sefer eder ve bu şoförde yolları 
çok eyi bildiği için nefsine itimat 
ederek olomobiline istediği sür'ati 
vermiş. Dün de Bornuvadan ayrıl· 
dıkt3n sonra saatte elli altmıo kile 
metro sür'atla yol almağa baolamış 
fakat virajda otomobil ant bir 
sar~ıntı ile hendeğe yuvarlanmıştır. 
Otomobil devrilmekle beraber o 
arada bulunan gireç hancısı Ahmet 

heyin kulesinin duvarlarınıı çarpmış 
ve sol kı!mı parçalanmıştır. 

Y olculardıın Emin efendi solda 
bulunduğundan a~ır, Hüseyin 
efendi ile şoför İbrahim J\ihat ve 
muavini Ramazan efendiler hafif 
surette yaralanmışlardır. 

Yaralılar derhal hastahaneye 
kaldırılmıştır. Emin efendi Ope· 
ratör Esat beyin hususi hastahane· 
sine nakJedildikten bir saat sonra 
aldığı yaraların tesiri altında nezfi 
dimağıden vefaJ etmi§tir. Diğerle· 
rinin tedavilerine devam olunuyor. 
Otomobilin sahibi avukat Remzi 
beydir. Facia haber alınınca derhal 
jandarma merkez bölük kumanda· 
nı Nazmi bey mersinliye gitmi~ Te 
tahkibata vazıyet etmiştir. Zııbıtaca 
yapılım tahkikat ta facianın sebebi 
şoförün nefsine itima ederek oto
mobile verdiği fazla sür'ııt olmak 
üzre tespit olunmuştur. Adliye tah
kikata denm eylemektedir. 

Yunan tütüncülüğü 
Atina, 14 - Yunan tütünci.i· 

!erile rekabet etmek için yeni fa
aliyetlere girişmektediler. Evelce 
tütün inhisarı ile mukavele yapa· 
rak munhaıran Türk tütünleri it· 
Jeınek ve Türk firmasını eatmak 
üzere Avrupanın muhtelif hükılmet 
!erinin altı büyük oehrinde fahri· 
ka açmak şartını kabul etmi§ olan 
İugiliz şirketinin mukavlesi feshe-

dildiği depo akçesiniıı zaptolunduku 
ınal1lmdur. Haber aldığıma göre Yu 
nıınlılar bu ıirketle ayni şerait da

bilne kendi tütünlerini iolemek §llrtı 
ile bir mukavele aktctmek için 
nıüzaker.ıta girişmiolerdir. 

Bu şirketin Yunanlılar tarafın· 
dan. vaki . olan teklifi kabul edip 
etınıyeceğı henüz mal1lm değildir. 

Maamafib Yunanlılar bizim bu tütlt· 
nü kendi firmaları altında aatmak 
euretile kendi tütünleri lehine 
Avrupada çok kuvvetli bir faali· 
yete giriomioerdir. 

930 hufçesi 
Ankara 18 - Veklletler yann

daD itibaren heyeti veldlerılrı tH• 
plt ettltf nuktarlar üs.rlrıderı 930 
biltçeılnl hazırlamata batlıracakla
rdırl Yerıl biltçeler perıemb wQrıG 
M•llre vek&letlae nrUecektlr, 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada KaraldSy hanı 
dairei mahıuaa telefon Bey
eğlıı 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittiaalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emPiyet 

kasaları icarı 
~ ,_...n:~·-ı~ ,,,~-----~-. ·~· 

Tam bir istiklal 
isteyorlar 

;;.amda cıkan "El'Kabea,. gaze
tesi bir batmekaleıinde diyor ki: 

"Franaanıa Suriyedekl siyasetile 
bu ıiruetin tııraftarlan bulunan 
bazı Suriyelilerle F ranaıılann her 
ıene için huıuıt dlr mevılmleri var 
dır ki, bu mevsimde •y ataniler,. 
fırkaıı üzerinde icra ettikleri görü
len hllcu111 çok ıürmeden lzmlhlile 
utrar. 

Şöyle ki, ııeçen ıene kanunu 
esaalnln mahut 6 madcleıinin hazfı 
meıeleıindc vatanllerin muvafakati 
ltaatın aslı ve eouı olmadıfrı mey
dana çıkarıldı. 

Bunu m!iteakip meb'uıların vazi
yetlerini tahkim etmek Fransızların 
emir ve ldadelerl ne muti ve mün
kat olduklarına dair çıkarılan fB· 
ylaların da defrru olmadığı tobey
ylln etti. Bu ıefer "Milli Mioak,, 
namına hazırlanan yeni bir hücfim
de, Suriye meoeleoinden bahisle 
mezkQr meaele uğrunda dökülen 
kanları ve oarf ilen meoaiyi mu
taçammın makaleler neşredilmlye 
batlarıdı. 

Frarıaı• kuyudu lhtiraziyesinl 
"Vatani,. le re kabul ettirmek için 

Franaızların urfettikleri meoai be
yhude olunca, ııene Fransızlar oe
vindiler. Çilnkü bu ıuretle " Miles
ıioan mecllıi ., muattal kalmıf ve 
milletin hukukunu himaye edecek 
kanunu cıui tenflz edilmemiştir. 

Buııün yeni mevsimin yalan ıa
yialan zühura başlamı9tır. Şöyle ki 
bazı mahafil kendi kölelerinden fiç 
fırka teşkil etmişler, mezkQr üç fı. 
rkanın birleşmesinden ıılllllnç bir 
" Kartel ., ( itilaf ) meydana ııel

mittir. 
Ubudiyet, lıtiklil ve lotimar ar

asında alevlenmiye yüz tutan cidal 
Hhuına •tılan mezkür üç fırkanın 
icra edecekleri bu ıon hücum, "V •· 
tanller,.irı müfrit inatları y!lçürıden 
muv•ffak olmıyacakbr. 

Bundan sonra Fransa için h!i
kQmetin ancak kendi köleleri bu
lunan Hbık ve llhlk vilzera ve 
bunların kuyruklarlle müzakerat• 
girişmekten ve manda taraftan ola
nları yeal intihabata çağırmaktan 

bunu müleakip te hemen bir "Kral,. 
ve yahut bir "Emir,. nupetmekten 
bafk& çare kalmamıtbr. 

Poincare iyileşti 
Lorıdra, 18 [A.A] - M. Polnka

realn ııhhi vaziyeti iyidir. ikinci 
ameliyatın önilmüzdekl hafta zar-

: 

Asfalt yolların 
tetkiki 

Nafia vekl]eti tarafından asfalt 
yolların tetkiki için A>rupaya bir 
heyet ıınndcrilecektir. Vekalet bunda.P 
ıonra başlıca vollartn asfalt olarok 
inşaı,na karar ~erdiğinden bu tetkiki 
faydalı bulmaktad:r. 

Avrupaya gidecek heyetin Nıfı• 
yollar umumi müduıü Jliadir beyle 
fen heyetiuden Ali Talip bey~eD 

mlir~k>.ep olması muhtemeldir. lk 
yetiıı izamı y•kında heyeti veki!edt 
tetkıh etli!Prek bir karar verilecektir. 

Tetkik heyeti y akırda yola çıka· 

cak ve kıştan eve! avdet ederek rı· 

porunu verecektir. İlkbaharda bu r1· 

porun tatbikine başlanacaktır. 
Heyet en ziyade İıalyada ve 

Fransanın cenubu şarkisinde, Manil· 
ya civarında tetkikat yapacak, ndt' 
tiııue ibtimal Alı11anya tarikini illi· 
zam edecektir. 

İtalyada asfalt ıo••lere fazlı 

ehemmiyet verdiğinden bilbaaoa İ•I· 

yada tetkikata fazla ehemmiyet veri• 
lecektir. 

Nevyorkta utluk 
New· York, 18 [A.AJ - Pollt 

Bower broadway ba 63000 doları 
hamil zırhlı bir kamyonun müsellih 
lıır takım kimselu tarafından çent• 
lip soyulmug olduğunu bilbirınrık· 

tedir. Kamyon bulunmu~ ieedo, tah• 
kikat yap ılmakta olduğundan sirkat 
hakkında tafsi!At gizli tutulmaktadır. 

--------
........................................................ 

Vatandaş! 

29 TEŞRİNİEVVEL 
COMHUR.IYET YIL DÔNÜM0D0.ll 

O gün Hlmayei etfal rozeti olarak, 
uiz Cümhuriyetln temellnl 

kuvvetlendir 1 

29 Teşrinievvel 
Bu aziz ııilrıli yekdlterlnlze 
muhakkak Hlmayei etfalla 

t•fkat fitlerile tebrik edlnl• 
Her telıırafhanede bulunur. 

_fı=n_d_a_ıc_r=ao_ı_d_n_,_ıı_n_u_ım~ek_t_e_n_ır_. __ ...;;;=•••••••···-·····-•••••••••••••••·--··----

llu ····································~··· ••••••ıı-..••••aı••• .••• •••• ·••••• •••••••• 

• BERLITZ. Mekteplerinde 
Binlerce talebe 

A.srı lisa.:rı.la.rı 
ögre:rı.lyorlr 

1 den 12 Teşrinievvele kadar yeni 
kurslar açılıyor. 

Tecrübe dersi meccanendir 
Be o lu İstiklal caddesi 356 

Adalar mal müdürlüğônden: 
icarı 
Lira K. Mahallesi Sokağı Cinıl No. Taksimatı 
500 Büyük ada Maden Boıtan 62 Oç oda laı!ltbak t 

500 Heybeliada yalı ahfap hane 127 

Sofa ayrı aakaf altında Motor 
daireıl ayn aakaf altıD~ 
Ahır •)'rı aakaf altında iki odtlı 
bahçivan kulııbe1i 6 adet 8ıı "'1· 
yuıu. 

Birinci kat : J. Salon 2 oda tat 
d6f eli ufak ıalon bir heli bari• 
cea mııtbak İkinci kat: 4 oda 1 
ıofa üıeri ve etraf kapalı bir da• 

raça ilçllncü kat 4 oda 1 ufak 'i 
la 1 balkon ayn aakafı altmd• 
oda lmııtbak vasl bahçe. 

Mülkıyetlerinln furuhtudda tahliye edilmek tartile balada lllO' 

h~rrer ~~vali gayri menkulenin birer ıenelik icarları 1 • 10- 929tari· 
hınden ıtıbaren yirmi gün müddetle mllaayedeye vaz edilmif oafu• 
tundıtn talip olanların 20 • 10. 929 puar günü aaat 14 de Ad•lar 
Mal MiidOrHi~üne rniirııca~t!~rı i!An olurıur. 



( 

As erı u • 
l<asa il•nıarl: 

. F;~:i:ı:i;d:· ii: M:. ~~i:~i~~;~ ~~~:;~iı::;-1 
i komisyonundan: 
ı 

il 
................................. .... 

•ıtaı:ıelflr ihtiyacı için 19 • JO • 929 cum:ırtcili giinü sat 14 to 100 adet 'Jenccre 
ltle~rhlla almacaktır. T1lliplerin §artn1<ttıe ( nıımuncı ) leri \1 omisyonuuıuıda gör· 
IZı ve ilalc Baatında prtnamede )Uılt olduAu gibi temimıtlarile koınia)onuınur.a 

llracaatian. 
() =u ihtiyae1 ighı 35000 ila 40000 kilo benzin kapah ıarflıı alınacaktır ihale"i 
•bna • blriaol teorlıı • 929 peı~embe giınfi eaat 15, 30 da Ankarada merkeı aa~ln 
lctiJl ktl~yc.ınunda yapılaoaktir. Şarteeme &ureti k omİs)onumuzda me,cuttur. Talıp-

teklifnınıelerini mekQr komisyona muracaatlıırı. 
Z ;:~• bulu~? ~ıtaat~n ihtiyacı olan. ekmek kııpalı 7.arfl münakL?saya k?nınuştur. 
j Ya t1- esi 21-bmncı teşnn-929 pazartesı gilnü Zarada a!keri sııtm alma kowıs)onunda 

1 
p caktır. Taliplerin Zııradaki mekiir komisyona muucaatlan. !:. ve civarında bu.lunan miı.,Lııblt.em m,.vki kıta:nın itıtiya;ı •>'an . da.k i~ . kııp~lı 

929 Te ım·ı ayn dört şartname ile miinaka ya konmuştur. ıhı>lclen 3·ıh ~cı te•rın 
Yapıı:.zar günü saat 15 te İzrnirde kışlacla mtistahkcın ruev}<i ~atın al~1ıt ~oa!ı ) onu~dıı. 
ltontts k.ttr. Şartname suretleri komisyonumuzda vaıJır TıılıpJerın wnırJeı ruezk.ur 

ı 
Y<>tıa müracaatları. 

:•lrde buluean kıtaatm ilıtiyncı olan ~ade yağı !tapalı :uırflıı mün11. I ıısaya konmuş· 
eıt:~11baleai ~7-birinci teşrin-929 paı.ar giıııü saat 15. te b.ıuırde miı!'ltal.kem mfJ\'kİ 
'l'aı· l ';1111 komısyonunda )&pılacal.tır. Şartname uretı kom.eyoııumu .. da mevcuttur. 
lı:flr ıpk:rın. flU'tname ini konıi•yooumuzda görnıeleıi ve tcldifnamelerini lzmirdcki ıneı-

InitJona 'ermeleri. l\t erlteı ihtiyacı için 900000 kilo kuru ot kapalı zarf sureti! munakaaaya koıımuş
iera ljr· Ibaleai ~birinci t~rin-929 tarihine nıiisadif cumartesi giıniı &::at on b(;~te 
"nı~ ~na?lktır. Talipler şartname}i komi~yonumuula g~rebilir!cr. Şartnamede )&zıh 

llat t •rıle hir\ikte teklif mektuplarını makbuz mul.abılıode Ankarada milli müdafae 
IJa •lnıa L • ' ' d' 1 } ' b ıı;onueyonu nyasctıne tev ı ey eme erı. 

Lfl --~ ihtiyacı için 400 ton kok kömürü Haydar papdıı vagonda teslim edilmek 
tı~e ve kapalı 14rf suretile münakasaya konmu tur. ihale.si 23-birinei tc!.~rın-929 
ty

0 
e Dlündif çarpmba giinü saat 15 te icra olunacaktır. Talipler pıırtnameyi komi· 

ıııa::'1uzda görmeleri \'e §.ırtnanıcde )&zıh teminatlari!P birlikte teklif m,.ktJpların~ 
~yl.,ı:tl~:~k&bilinde Ankarada .milli müdafaa satın alnın komisyonu riyasetine tcvdı 

'J.' ~kattaki kıtaat ve müessesatın ihtiyacı olan Sade yıığı kapalı zarfla münakasaya 
-.tı OQızıu§tur, ihalesi 23-birinci tışin 929 çııafsnba gunil eaat 15 te Tokatta askeri 
c._~ ~. komiayonunda yapılacaktır. Taliplerın Tokattaki mezkı'.lr komisyona mura· 

J 7 .. lÔ · 929 tarihinde pazarlıkla ihr.! ' edileceği ilan olunan 245 ton kriple maden 
~t 

1 
lttııııürüne talip :ı:.uhur etmediğinden ihalesi 21-birinci teşrin-929 pazartm gürıU 

€ötrnJ ~e yapılmak üzre talik edilmiştir . Taliplt-r~n şartnamesini komisyonumuıda 
Q}l.ltı Cri 'f'e leminatlarile :ı:.amanı meskürda konıi&)UllUtnUzda hazır bulunmaları il!n 

\ ıır. , 

fü;;-;ı··w;dı:~;;;~-;i:;·'k~·;ı;;::~;;~d;;;1 
~ ·~ ................................................ ~······ 
l\. olordu ve fırka kJtruıtı için ellişer bin kilo kuru ot 20 · 10 · 929 tarihine mfüıadif 
tc ~günü saat 16 da pazarlıkla mubayaa edileceğinden taliplt:riıı vakti mu.:ıyyuı.le 

~ llltııatlarile komisyona gelerek pazarlığa iştirakleri. 
~ 1( olOtdu kıtaatı için 30000 ve l fırka için 40000 kilo arpa 22-J0-92Q tarihine mü· 

ô'e 8:-di.f g(}ı günil saat 15 te pazarlıkla muba)aa edilecektir. Taliplerin temiuatlarile 

it? \'tnı ınuayy0tıde paıarh'kta hazır bulunmalım. 
:{\, olordu kıtaatı i~in 570627 kilo ve fırh ıçin 342492 k.ilo arpa mevcut numuneye 
l:tir Te evsafına göre 23-10-929 tarihine müsadıf çarşanba günü saat 14 te pazarlıkla 

alt ebnek kere komisyonda bulunmaları. n ~ •y t.aıbnda iki taksitte teslim edilmek üzre pazarlıklı mubayaa edileceği evvelce 

1 
ilan edilen 43000 kilo kuru fa ulye 23-10-929 tarihine müsadif çarga nba güniı saat 

le f., .*llkl'&l: Dazarlıkla mubnaa edile~eD taliplenn-temiaat &rl e Yak.ti mua~ 
01111ısyonda hazır buıunara paarlığa ittarak etmeleri. 

8 ıvasta bulunan kıtaat ihtiyacı için 6000 kilo sade yağı kapalı zarf usulile müna· 
'l' ;aaya onmuştur. İhalesi 28 • 10 • 929 pazartesi gilnu saat 1 5 te icra edilerektir. t; ~lerin ~rtnamesini komiıyonumuıda görmeleri ve şartnamede >azılı olan §eildeki 

rıunatlariyle omisyonumuzda haur bulunmalıırı ilan olunur. 

C. üınu~ ıuyu ha tanesi ihtiyacı idn 250 ton kok 250 ton kıriple ve 100 ton tüve
e"' t•n maden kömürü paıarlık suıetile mulıa}:ıa edilecek.tir. lbalcııi 19 • Tcşriııi 
g~ • 929 cumartesi nü e t on dörtte icra edilecektir- Tnliplerin şartıırmetıini 
r ol ek ve iotiıak etmek üzre komisyonumuıda baıır bulunmaları. 
~o ordunun çatı tamiri pazariılda yaptırılacaktır. ihaleıi 20.10-929 Pazar gül!li saat 
\-e ~ten itibaren yapılacaktır. 1'nliplcriıı prtıı~mesini komisvonumuzda görmeleri 
iltıı 1 naı:nede yazılı oJıı.n §aki!delo te'winatiyle kumis}onunıuzda hazır lıuluııma1arı 

o unıa, 

<• ·:· •) 
10,QOO Kilo Toı ıcker 26 • 10 • 929 Cumartesi eaat 16 da 
10,000 • Gaz yağı • • • • • • 

l' 300 • Çay 28 • 10 • 929 Paıarte i · • 
Ot~e: 1"1ıldıda S, kolordu satın alma komi!yonııııda p!!ıarlıkla mubayaa edilecek 
te~c:_ ~ ve oayın pazarlık günleri Lal!dıı gösterilmiştir talıpleriu \aktı mL1nyyende 

llarile komiıyonda bulunarak paıarlığa iftirakleri. 

·:· •!• (• 
~olordu i~ 6708 çeki odun 

22 ırka • 3324 • • . 
lip h 

1 
• 10 • 929 tarihine miLadif Salı günü saat 16 da kapalı zarfla gah fiyatla ta· 

lılrtıa~ ~lla,ıı odun pazarlık surctıle [mubayaa edilecektir talıplerin yevmü ınezkılrda pa· ')7 
1 
lfhrak etmek üıere teminatlar le kumisyonda hazır bulunmaları. 

<;, ,. O • 929 tarihinde pa1.ar günü saat 16 dn Selimiye kışlasının tamiri zımnında 
}onda tllliplerlc batarlık yapılaca;'.::ından i;ı.irak P.dece•derin vakti muanende koınis· 
Oıer, kh...~r buluııınalan ve pauır1 k gilnüod.en en:elki gunlerde keşifnaıneyi görmek 
~ <lnııayona ve ya 3. k. o. ıa~t hcret1De müracaatları. 

i -~ ......... ~································· 
Bakı k<;y ndc barut fabrikalarında imiltı harbi ve i 

lltaınlıul setınaima komisyonundan: 9 · : 
l\.r.r atı -· • '• • • • • ~ • • • • • • • • •• • ••-.... • • •••••••,. ........ •t 
~f.{ ııha muvahk ıkmıyan -;e knldırılma~ı keı dıeine tebJi!'r cdıldiği halde vakti mu 

&aite ·::.~~inde. kald nlmı)tıll ~oo .. k.~ı~ don )ağı 'e ,'.00 ki.lo_ Gres }agı (1.arar zi)aa ve 
~Yed ıl edılelc üzre) tt-.ahhüdıınu ıtıı etme} en muteahhıclı nam ve hesabına bilmü. 

ll.929e satılacaktır. ı ırnya talip olnnlann tenunatlarile b raber yevmi ihale olan 13 • 
+~t§anba gi.ınil ~aat 13 te komısyoııa müracaatları. 

t rd;katiı;;·~;i:;;~;;;;;i;;·k~~;;;~;;d;~· .. 1 
~~····················· ...... ·········,··········' 1 Mekı · • b' · 4'10Qo :'Per ıçın Plade Ati!; melde ı ıçıo 

Şooö kilo 5000 ı.ilo 
350oö • 
~. 

l~: 
~-3 OOo • 
~demet 
ss~ kilo 
s • 
~demet 

10000 • 
6000 • 
4000 • 

10000 • 
10000 • 

300 demet 
300 

Lahana 
Karnabahar 
Pırasa 

lspana 
Taze Beelye 
Suız Kabağı 
Kök Herevı.ı: 
Taze Bakla 

• Sovan 
Kuru 
Batates 
Dereotu 

80oo : 
30oö kilo 

Maydano 
:Marul 

500 kilo Havuç 

l3a} da · J ·ı 2 ı: tt~~ın d cın~ ve mik<larlarıyazı ı kııılık sebze keza balada g!i<ıterildiği veçhı e 
P•llırt" . ~ olar k p lı tnrf sıırctilc satın alınacaktır. Ihaleleri 21-Birinci tc:rin 929 
d icra 1 ı;: ırıu il l 14 t 1 rbiye Metclıi }emekhancleri onilndl"ki mnlıalli mahsusun· 
· k ı lın cukt f 1 1 · · ıçi11 d r . ıp erın ~artnsnu~ erı ıçııı oınısyoııa ınürecaatlan ve ıştırak 
kadar ~,~a"tnanı ıi "e •ule hazırlaya slan t .lıf mcklUJ.ı ur 111 68 tı muaneııesine 

1tııııbcr ıı.u nbilı le komıll)Oll nyn etme 'ermeleıi ıl!n olu ur. 

D 
Peş·n para fiatile 

GR MOFON 

't --
= 

E ~ANE t Bu akam 

m~~~ Saat 21,30 da 

1 ıL, ı ı Zehirli 
Kucak 

\\\\\\\\" 4 Perde 
Her cumartesi akşamları için 

Hatlarda tenzilat yapılaıştır. __________ ;,..._ __ ~-----------~ 
VERSIYE KÜRK 

Muhterem mü~teri· 
lerimiı.e sühulet 
olmak m:ere ge9C11 
sene aıhi bu sene 
dahi ;t.lnı:ı:. bir aya 
mahsus olmak üze· 
re 8 tnkı;itle 

KÜRK MANTO· 
RIMIZI 

OTOı OBİL LASTİGİ 
veresiye olarak ma· 
ğll7amızda veril· 

ınektedir. 

Ietanbıılda Mahmut 

P~adac Kürkçü 

Hın. 

IstanbuJ yeni postahane karş.ı· 

~anda Eskizaptiye caddesi Reji 
karşısında No 20 

G. BEYKO 
Telefon: Istanbul 

1685 

•................ :::a::::::z:a:llftll•~ '4 ....... _. ••••• 

Ü iKDAM 
1! Abone ocretıarı 

Pe 

·ve G !.o Ilaftalzğ1nırı 

üncü NÜSHIA.-~ı: 

zengin ve cazip nıündericat ve 
Resimlerle ÇIKTI 

Abidin Daver ve Sadun GaUe Bey.\erfo makalelerinden 
haftanın SPOR hadiseleri, sinema yazılan, 

müsabaka, hikaye, karikatür V. S. 

eşya oyun üzerinde 
müessirdir 

•ıi Tiirkiye için: Scıaelik 1709 1 Altı aylılr. ı,. 90 b 
• Üç aylık • IOO 

il Ecnebi memleketler fçla Senelik SIOO 
M " " Alb .,-bkleoG 

• .. " "()ti .. -:c 
:::::::.:.=::::~:=~:-: ... =~=:.~:.~~. 

BCJVCK 
a a -e piyangosu 

VEDiNCI TERTiP 
4 üncü keşide 11 Teşrini sanldadlr. 

BCJ CJK iKRAMIVE: 
45,000 LiRADIR 

Ay ca: 

20.000 
15.000 
12000 
1 O .OOOlirahk ikramiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

Rütün dünyada teqlim edilen buhakikatı *, 
yakından görnıek ve tecröbe etmek is- HE 40,000 
teı·seniz, bütün Spor lcvazımatınızı ~· 

lira isabet eden "58960,, numaralı bilet lıtanbul, &il~ 
Cebelibereket, Gebı:ede satılmqhr. 

·~tO."'L."!lo. ,.,, k. R. ~ 20,000 

. ~ Li!_ ı ~z ırı ıs.ooo 
lira isabet eden "16597" numaralı bilet latanhul, Burıada 
sablmışbr. 
lira isabet eden "30494,, numaralı bilet latanbul, Slaop, 
İzmir, Balıkesir, Samsunda satılmıtbr. 

Rt~~ 1'1ILLISPOR tıcaretlıanesınden~ H it~ ı2,ooo 
ı~ tedarik edinız. Futbol, Güreş,; l ;~s. 

lira isabet eden "19935,, numaralı bilet Ber.ama, ı.taaW. 
Çıldır, Kat da aablmıtbr. 

m t r ~ 10,000 
1 

ıH Beden terbiyesi, zcilik, Eskrim,· · ~~~ 
r O\~ı: 

lira isabet eden "4438,, aumarah bilet latanlııul, Saıaıu .. 
da Hblmışbr. 

1 
iiir. • iWoıı fılifıra?f.:i'I'. ..... m .. h11 

~ En sağla n model, en sağlam mal ve en 
.t~ ucuz fiyat i+o++Oı+o+-o++o++ +o-.+OOıM NOO!Ot 
~"ta:~:":.~~:" ~~~r-r:r~*$ı~ıtm$J Satılık Fanile Makinası 
-~.;;*1iwF:iOla1-~aa~~~-1C-W!~.A nm~ ı_ngiliz fabrikas~ mamulatından az müstamel .~ir fanile ma~-

ı nesı satılıktır. Talıp olanlann atidideki adrese muracaat ctmelen. 

,DÜDÜKLÜ TENCERESİ 
f 5 Dakikada E1 Pitlrir 

8 Dakikada SEBZE Pitirlr 

SÜ:R.AT 
SÜI-Il..JLET 

t t 

ll<TISA.T 
Satı§ mağazaları : Emlnönünde, logiliı mağazası. 

Galatada, Tünel aokatındn Nesim Mutal mağazan. 
Ankara şubesi: Balık Paıannda No. 161 Mahmut ve Şeref Beyler 

Umum acentesi : Bahçe kapı Cdal Bey Han No, 32 

~ Taksim Zanhak &0kak 3 No. Hane 9o-ı~MllO 

Hayvan yemi 
munakasası 

Pendik aerom dirüJ'iıtihzari müdir;yetinden: 

Müessesemizce kapalı z~f usulile 78000 kilo arpa ile 85000 kilo 
saman ahaac_ak~ır. !~liplerın .ş~rtnamesini görmek üzere her güa, 
münakasa)'a ış tırak ıçınde ye mı. •hale olan 13T eşriniaani 929ça11amba 
günu saat 14 te Defter.darlık bınasında müassesab ziraiye mübayaat 
komisyonuna golmelen. 

Odun munakasası 
Yüksek orman mektebi rektörlü~ünden: 

. Mektebimice kapalı zarf usulile 500 ceki odun alın~c~khr .. 1:alfp
lerm şartnamesini almak üzere her gün, münakasaya ıştırak ıçın de 
yevmi ihale olan 13 teşrinısani 929 çarşamba günü aaat 13 te Defter
darlık b nasınd mü 5 s. tı ziraiye mı.ibayaat komis)Onuna gelmeleri. 



NoryeçyanıI?: ~alis Morina balığı HASAN BALIK YAG 
baş mahsulu alemşumul marka 

. • Gayet taze olarak gelmHJtır. klloluk •••• 100 yarım kiloluk •••• (60) kuru•tur. Hasan ecza deposu toptanc ıara tenzllat 

Istanbul ithalit güm- · 
rüğü müdürlüğündelı: 

Paket Kilo Gtram Cimi etY• 
1 1 200 Kolonya 

170 Kokulu podra 
2 1, 200 işlemeli pamuk ıerit 
4 28 935 Seleluit düğme 
5 24 900 Oda telefonu ve teferruab 
5 32 450 lnce ipek mensucat 
1 6 750 Jnce ipek menaucat 
ı 7 o Sun'i ipek mensucat 
2 11 600 Pamuk koltuk altı 
ı 5 950 Pamuk örme fanile 
5 39 o Podra ve şampuvan 

o 185 Mikraskop ve pirinç makine aksamı 
3 o Meşin tütün çantası 
9 100 Vidala deri 

Ballda mahaner 13 kalem eşya 19-10-929 tarihinden itibaren 
latanbal ithalit pmrüğü utış ambarında bilmüzayede aatılacatı ilin 
)lul\91'. 

Haydarpaşa ile Ankara 
arasında üçüncü bir yolcu 

katan · 

Haydarpafadan hareke~ 
Ankaraya muvualat: 
Aabradan 

\;lll&D4JÜIDW marka 

Sür'at 
19-

9,0S 
19-

MANDLEBERG) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
ge!mi§tİ~. 

'Vlalcla rüzgarın teıınne kartı 
muhafaza eder 

Hafif ve giyinnıesi kolay 
ız Galatada Karaköyde Voyvoda 

caddesi karfısında 

KSELSiOR 
Btıyük elbise mağasasında satılır, 

İllgilil biçimi pyet müatabaue muhteli_! ~eş itlerde 
Kostihialer ve l"ardesüıer 
fi mupmlıa daireeiııde hm.unlara mahau.t gayet 

mOntabap ve eon moda 
ipekli mUf81Dhalar 

dabi vardır 
TEDIYATTA TESetLlT 

Bursa san' atlar mektebi 

Ke~ı bed~i 996 ıir• !1!~~~!!{!~~~~: 
ıımlarına ait tamirat münakauya konunlmuttar. Talip olaalarm 

f keıifn.meyi gi'irmek ve ıeraiti anlamak üzere mektep idareaine mira· 
cacltlon ilin olunur. 
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Her yerde Ral(ikr Radium Tıraş Bıçaklannı Arayınız . 

( Made in Germany ) yazılı taklit bıçaklardan sakınınız. 

Sayrlsefaln 
Merkez Acentuı; Galata Köprüba· 

flDCia BeyoKlu 2362 
Şube Acantuı: Mee'adet baıı.ı .ıtınd• 

htaubuJ 2740 

rahzon birinci postası 
(Karadeniz) vapuru21 Te§rin · 

evvel Puartesi 12 de Galata 
rıhtımından bare"etle lnebolu 
Samson Gir~son Trtihzon Rize 
~yt, ~ w 
Pazar fske!esile itize Sue ene 
Trabzon Göre]e Gireson Or
du Ünye Samsun lnebolu Zon 
guldağa uğrayarak gelecektir 

Hareket günü yük kabu 
olunmaz. 

Antalya postası 
(Konya) Vapuru 20 teşrini 

evvel pazar 10 da Galata 
nhbmından hareketle lzmir, 
Gülluk, Bodrum, Radoı, F et
hiye, Fiaike, Antalyaya gide· 
cek ve d6nüıte mezkOr iake-

lelerle birlikte Dalyan, Marm 
iı Sak&& Çanakkale Geliboluy 
upayarak ıelecektir • 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 19teşri 

nievel Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından hareketleGelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz· 
caadaya gidecckve Çanakkale 
Lapseki Gcliboluya uğrayarak 
e lccektir. 

Sadık zade 
Biraderler vapurlan 
KARADENiZ MUNTAZAM 

VE LCKS POSTASI 

ARSLAN 
Vapuru 20 T~l 

Pazar gunl\. ak~ı 
Sırkec:ı 

nlıtımından hareketle(Zon 
dak , lnebolu , Samsun Ordu, 

· leniebtelevmur et ve adet e
eccktir. 

Tafsilat için Sirkecide Mea 
det hanı altında, acantasın 

mOracaat Telefon:Istanbul21 

Dsl<Ddar malmüdürlügQnden: 
Kıymeti 

Semti Solcatı Cinai No. muhammine Müttemilib 
Kadıkö1 Yotutçu çeımesi Nısıf hisse dtıkkin 1 1800 Fevkinde 1 oda thall 

., .. .. ,, ., ,, 3 1 ıso ,, ,, ,, 
,, ., ,, ,, Pastacı dükkanı S 1250 ,, ., ,. 
,, ,, ,, ,, Dükkia 7 1000 ,, ,, ,, 
,, ,, ,, ,,Meyhane dükkan 9 875 ,, ,, ,, 
u H u n Dükkin 11 875 " " ,, 
., Moda ,, ,, 99 1000 ,, ,, ,, 
,, ,, ,, " · 101 1250 ,, l Mutfak 
,, ,, ,, ,, 103 1250 ,, ,, 

Balada evsafı muharrer nısıf hisseli emlakin mülkiyeti furuht edilmek üzere müzayedeye vazedilmiıtir. 
Bedeli def aten tesviye edilmek şartile talielerin yüzde 7 buçuk pey akçelerile 6-11-929 tarihine müsadif 
çaaşamba günü uat 13 ten 16 ya kadar Usküdar Malmtıdürlütünde mtltetekkil aabı komiayonuna nıil
racaat eylemelri ilin olunur. 

iatlı kitap listeleri 
neşredilmiştir 

Devlet matbaası müdürlütünden: 
lik mekteplar için kabul edilmiı olan kitaplann fiatlan komisyon· 

ca tesbit edilerek fiatlı kitap listesi tabı, bilcümle mekteplere tev
zi edilmiftir. Kitap alınırken fiatlar için bu listeye müracaat edilme
sini ebeveynin nazarı dikkatini celbederiz. Orta me~eplerle li1elerin 
fiatlı kitap listeleri birkaç aüne kadar tevzi edilecektir. 

• 

ANTRASiT 
Sohalanndil son tekemmül 

BeJçikanın m~şhur (NESTOR 
MARTIN) fabrikası mamulltı 
ıon ıiıtem antruit ve kok sobaları 

emen1'B 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karak&y hanı 
clairei mahsusa telefon Bey
etlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittiNlinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 bemevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

............................ 
: Döyçe Oryant Ban : 

gelnıittir. ~ 
Bu sobalar gayet iktitadl ve kat'i· ffi 

yen gaz çıkarmazlar ve 50 ili 300 3: 
metro miklbındaki hacmi ıııtırlar. i 

İ Tarihi te'ıiai 1322 ! 
• Merkni idare Berlirı • • ı{ll : Telefon Beyoğlu 247,248-934., 

O : 985 ve İstanbul 2842,2843 

Antrasit gil>i veri ı kok ~ 
kömürü de ayni hararetle f;; 
yakarlar. 

SaiJamlığı ve mükemmelen itle- 80 
aıeıi teminatlı ve yerine vu'ı ve 
Aıatruit ve kok tedariki mUeaw .. 
miıce teabhilt oluaur. 

Her ttırltt yedek abamı da bulunur. 

latanbul Hamidiye ttlr-1 Galatada Voyvoda ad· 
besinde 17 numaralı Jam- detinde Atod ticarethane· 
goçwı mUeueeesiT4 iaL 72 ıi Tel Beyotlu 1010 

i İ Banka muamelatı 
rıı 1 ve kasalar ican 
~ : ........................ . 
s 
~ 

1 

Ankara Eeemenli 
Behiç bey ticaret· 
hanesi. 

olanlana nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'l 

olarak eski ve yeni beleopklgp, 

Galata ithalat gttmruğü müdüriyetinden: 

frengi, hlrar darlıtı, bel gfntd'" 
lili ve meuae ,e bilcUmle kadJlf 
rabataıdıkUa .._vi olunv. 

BeyoA:lu tfıkadıyaa yan .... 
ektep IOkak. 85 Tel:B.0.315' 

Cinli 91ya Adet Nevi Kilo 
Sanayide müstamel karbonat dÖltl 1 çuval 40 
Demir Pulluk 1 · S. 93 fi ... -~ 
Cililı ataçtaa elbise fı rçuı } 81 500 
Perdahlı ağaçtaa tırMk fırçuı 1 S. 20 500 
Demir ocak ızgarası 1 S. 17 
ipekli yünlü memacat 1 8. l 72 
Oemir tel aynası dutetl 1 Cuval S8 
Nikel ciWı demir ocak akun 1 S. 11 
Demir makine abama 1 S. 49 
Demir ar;n makinesi 1 s. 56 

Ua anbannda mewut bili alalp ef)'adu olup balada cina ve•• 
Ah yazalı ftfY&nın 14. 10 • 929 da yirmi gtln müddetle müzayedeye 
konulmakla 3 • 11 .. 929 tarihinde aablacaktır. 


