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n Millet mek· 
tepleri 

l edrisata başlıyor 

Y !JIDIZ halkın gazetesi. ola 
''DKDAMDD 26 Teşrinıevv el,i 

Millet mektepleri içi• faall7ete 
~mııtar. KaydCl kabul muam•· 
~e baılumaeı içla dh biti• 
111t •ektep mClclOrlCllderln• tezkere 
htııaıııbr. 

luı tedrlıat mClfettlflerl dalal, 
lc.ydQ kabul muamellbaa aezaret 
ttJ.aek lçla emir almıf(ardar. 

Millet mekteplerine tam bir fa. 
~~lJet Hhuı huırlamak lçla hcıttba 
11111 ıaektepler aaat 4 ten itibaren 
IQfUet mektebine lfrar edilecektir. 

Per,embe s(lail, bir komiıyon 
"~l \'ekili Muhiddin Beyin riyaıe· 
tinde içtima ederek millet mektep-
leri talimatnamesini tetkik ve proı
'•ınlarını yeniden te1bit edecekler
dir. Talimatnameye cazaran Millet 
l'l'ıelcteplerinde Türkçeden b .. ka 
•ıhhat bilgiıl, yurt bilgisi, hesap n 
"•tanda,lık haklan ötretllecektir. 
Bu sene Millet mekteplerinde dera 
\'er ek muallimlere geçenıene
kinden daha faılamaa, verilecektir. 
~tepler 1 tqrlni•ni taribiade ......... .,. "' . . --···~ .. ···-dır. 

İlk mekteplerde 
Pazartesi günleri öğleye kadar 

~ers göre11 ilk mektep talebeleri, 
Undan sonra pazartesi günleride 
~kşama kadar dera göreceklerdir. 
Bu emrin tatbikine ba,lanalmıştar. 

l\lektep kitapları 
D~vlet matbaa11 liıe ve orta 

mekteplerin kitnpları~dan bir k~s
~ıru ikmal ederek fıet cetvellerıle 

etaber vilayetlere ve mckleplere 
•evketmiştir. 

liariciye vekilinin 
bir telgrafı --h Ankara, 22 [A.A) - Kabilde 

•riciye venretine: Türkiye harici
~e \rekaleti, erkin vezıırctinin 14 ve 

1 ~ 1' e9riniev\ el 929 tarihli ild kıt'a 
he irafını memnuniyetle aldığını iz-

&!' ile keıbi 'eref eyler. 
d MGatakil Efıanistanın idaresin
lıl.~ istikrar huıulünü kemali ıami

'Jetle arzu eder. 
kt Türkiye, iki memleket araında-

.doatıuk münasebatının en sağlam 
eııuı., ı.ızerine mevcut muahedat 
daire~nde temadi ve inki,afı hali
'~ne te'meoni ederek Afgan hari-
<:!Ye \reza'fetinin izhar eylediti hi•· 
'

1Y•ta ittir'•k eyler. 
?urkiye cilmhuriyeti hariciye 

veUleti 

Yeni bir hareket 
Şerf Moıkova, 22 [A.A] - Nezarı 
han f ~mum valiıinin Nadir hana 
'Nad~ ıltlhak ettiti bildirilmektedir. 
'tc.'tlrrıır hanın kardeti Nahmut banın 
.._ kandaaındaki a,lretlerl KGbiıta-

•r•ı harekete bqlamıılardır. 

Taksim meydanı 
dey •'akıim meydanmıa te.vlyeü 

1 
•ıa ediyor. Abide etrafında 

2:f ~~nti Yen
1
i hatbn intan 1anya 

l'ııı ış r • llfabn ikmali Ye rayla
h. betoala tahkimi içia 15 gGa da
~•n hekienıek lbım reliyor. Bun
d~ •onra arabalar yeni bat lzerbı-

n ıeçecektir. 
\lz.u~ncak meydanın teıvlyeal daha 
oto n '!1üddet devam edecetl lçia 
d lrlobıller •lındiki muvakkat yol-
.ri an ıeçeceklerdir. Meyduua tea
ıı:~.•i bittikten ıoua ablcle etrafıa
blltıı_ bahçe ve bavuzua lafuı•• 

~acakbr. 

Cumartesinden itibaren 

Her gün s sayf a 
3 

MAARiF VEKiLi ŞEREFİNE DON VERiLEN ZIY AFET 

Dfln Maarif Vekili Cemal Hüsnü Bey şerefine muallimler il 
tarafından Tiirkuvazda bir zi:·afet yerilmiştir. Ziyafette Ma- il 
arif Vekili Cemal Hüsnü Beyefendi ile Maarif erkanı ve mu- ! 

8 kl..ırl..ı ş! 

Ş! allimler hazır bulur.!,muşlardır. i 
29 Teşırnınınevveı Steırnın 

Cümhurivet ·Dün 1036~ te ı 

sayfa 

a -' 

hayranu ~ kapandı 
aaa VE Ssayf 

3 
Dün bir komisyon Bugün düşeceği !ı V 81 n I Z 
program hazırladı ümit ediliyor 1 ş! 

ıilnız 
AM,, 
teş-

nden 

• • 
ıçm 

bu 

29 TeşrinİeV\'e7 Cümhuriyet bay- lngiliz liraaı dün 1040 ta açıl- if M J k f k • t • J h 
ramı prognrıuıu tanzim etmek mış, 1036 3-4 te kap.ınmıştır. ii ~m e e ın ~b es · ı gaze esı o an ve er zaman, y 
üzere, dün Şehremanelinde n.u:ı•in Dln•I\u rı;·n ve i:zıniıden bir miktar ii halkın menfaatlerini ve haklarını mtidafaaya çalışan ''IKD 
Hamit beyin riyaı::ıelinde bir ko- ı kambi)-o ~clmiştir. Bı.nkalar son il k h f k l! 
misyon toplanmıştır. Komiryona 1 gi:n!cr:le ha>li miktarda Ingili:ı il endİSİDİ er Sllll p aı·İıerin gazetesi yapmak eme}i}e, 
Kolordu birinci şube müdürü, mer- 1 lirnsı mubayna etmi!}lerdir. :.!i rİnİevveJin yirU!İ a}tınCI ÖniimÜzdekİ cumartesi gtiDU 
kez kumandanlı~ı birinci şebe t Bu mubayaalann haltiki bir 

müdürü ile maarif r.1üdürü, vi!~ .. c~ iht·~ aca ml•kal:il olup oimadı&ını ı.ı.: itibaren, fiatını üç kuruşa in lirmeğe karar vermiştir. 
ve polisten gönderilen birer mu- anlrı ak isteyen Boı sa komiser 

rabhas i~tirak etmi~ ir. ~el ıli H,.< an bey dün bizzat fi ''İ K }) AM k ) k d • • • • k } k 
Saat 10 da toplanan kom:syon Baıı~taları dolaşmış ve defterleri fi " O ""UYUCU arına ·en l81Ill caztp 1 ma 

uhab-
iki saat mü?nkereden sonra 29 tc- tet~<i~ etm.iş.i~ •. I' omiser be~ teftiş· ı ı·~ ih tİyar ettiği bir ÇOk fedakarlıklara ilaveten yaptığı 
şrir.icvvel programım tcsbit eyle- lcrın.n nctıcc .. ı ::u der ıd Malıye Ve- . b • f• 
miştir. Buna nazaran ogün snat kaletinc bildirmi"'tir. ingiiiz Hrasının ıU üyük ıat farkı ile, bü.tiin karilerinin teveccüh ve m 

r et· 
addi 

10 da vi!ayette resmi kabul baş'ı- fe\ knl.lde tercff, i.i i•zerine boı sanın ı H b t"' • • k "' } .r. ı• • • • • 
l 1 d ın..:v::!:katen kn hl ·ca1'ı h~.kkınd"- ı' ·.=i. e ını azanacagını, ve on arın ınenıaa ı l"lll ıntıQa 

yacak ve snat on 1.1i~e ·~' ar. . e~- o .. ~ ':t 
am edecektir. Rcsmı geçıde ıştıra.c ki n~'lriy~tın doğ.J olmadı}ını öl· ı~i nıekten başka hiç bir menfaat arka ında koşmadıaınl m 

I t rendıı.:. :: ""' ' edecek kıtaat ve mektep er saa •• h• d j•} •J .. k h f J k"' ) h ki ı bir 11,30da Beyazıt meydanmda toplan-. M•• ln~iliz. lirası~ın bu ~ert=ce !eref- 'ii ır e l 1 e gosterıne te, ve u ec a ar ığının, a 

reca-
• 

yıne 

· 'd ta fuu uzenne hukümetm tedbirler :: İ kd • d "' b"J kk• " "t t k d• mı' olacaklardır. Resmı geçı e m alacagı ynzılmıı:: ır. Borsada mevcut i.i. a 1r UV80 1racagın1 l 1a JD Uilll e me te 1r. 
aaat 11,30 ta başlanacaktır. • J 

Alay tramvay yolunu takiben kanaatagöre , hükumetin bu hu- !i İ d 
Emlnönüne inerek, köprüyü geçe- ıı;usla her hangi bir karar vermesi- İl Bu fedakarlığa mukabil" KDAM,,ın, hacim ve mün e 
Cek, gene tramvay yolUOU takiben ne l"zum yokmuş, Çütıkü yeni bO• ii t d he be ~ d J A ı k apıl k hel"'ki temiz, 

dere· 
Taksime kadar gidecek ve orada rsa kanununun sarih maddeleri :i in an iÇ Ir e 8t{al" l Y mayaca , l a 8 gaze 
kolordu kuma11danı ne diğer zevat ayrıca alınacak tedbi.rl'ere. lüzum I: eskisi gibi her gün s sayfa çıkacak ve hatta Qekli ve mün 

bırakmıyormuş. Filvaki Malıye Ve· ı: :5' 
lliyenin önünden geçerek dağıla- kaletin?en ~ün ge~ .va~ta kadar =i catı hernevi karilerin hoşuna gidecek surette değiQtiri 
caktır. Tam 12 de toplar atılacak, borsa ıdaresıne bıçbır ıt'ar vaki !İ ~ lecek. 
vapurlar düdük çalacaktır. Gece olmamıştır. lı· Ve daha cazip bir ba}e konacaktır. 
her taraf, husuai emakin de dahil Yalnız her zaman oldutu gibi lı 
olmak G:ıre tenvir edileceği gibi borsanın günlük faaliyeti telırrafla H G . • •• .... .. 
her tarafa bayraklar asılacaktır. akş~m Üzerleri vekalete bllildirmek- ı azetenın cumartesı gun u uç 
Gece fener aıa1ıan da yapılacaktır. tedır. : nUshası bu hususta okuyuculara 

kurup çıkacak olan 
tam bir fikir verecek 

dün gitmedi re tekrar ba1~Jıyor "iKDAM,, da, cumarteıinden ~bar~~' .. Yakup .Kadr!, Celal 
• 

• 
yenı 

ma· 

Nuri, 
• 
ını· 

Adliye vekilimiz Yunanla müzake- ı=· hiyette olacaktır. 

: ..4h ı H · y ,ç 7.• Kemaletttn Şükru ve Alı Nacı bPV"lerın 
Adliye vekili Mahmut Eaat bey- Ankara ıef aretine tayin edilen i n. rne aıım, USUJ L.lıya, • h"' l - I • kalar, fe dl dGo Eıki,ehre n oradan da ~uaaaia~ama Belg~at ıefiri M. Po- il ~alarile makale'ler fıkra1ar, mısa ı yası ar, !"usahabe ve tefrı 

killer 

l 
tır. 

~-~--ava oidecekti. Vekil bey ha- libranyadıı yann Atmaya vasıl oluyor. H ta 'ı ,.~-L - ""'rıca ga:ıetemQe Ç,enn"'ı, IW•ker"'ı ba 
.l"UllMU" J • Aldıj'ımız malOmata röre yeniYunan mun zaman neıro UR--.,UA __. '.l J• ......., 
nketinl batk• bir rüae tehir et- aelfirl per .. mbe ır\lnü Yunan bari- Iİ kısmı ilave olunacaktır. 
mittir. c ye nazın M. Mllıalakopuloıtan ta- "i 'lfi!S&iil!§~~Giill&lE.iiıl!mm••••• 

Trı::~·!!=:!!1 !~':~a!:ı:: ~::~l~:Efa~;::d:::~i:'. ·ı ( oogru ı-ı~~.;~ ~y~z• 

• . 

J•pacatını röıterea ve yalnız tra- .. ı.~. ·.~:!ın:~~: An1tikmaartanyaamme.uı.vnaın- 26 TeQrinievvel Cumartesınden ıtıbaren "lKDAM,,ın bilhassa şıarı ola~ 
1 mva1ı.na an ve arka taraflannda ~ M ~ f ) ~ 

bulun .. tabe111ard .. tramv•ylann ~: .. :::t-:!;rb!!z·d:~ı::.kt:ıc~~e~: ,... ''IKDA ,, ~say a ve 3 kuruşa satı an yeganeJ 
yuılanna da birer tane konulma•• killmi:ıle itilif mGzakereahae bql- h Jk t • d• 
emanetçe mlbıaalp 1r8rfllmOt ve ayacakbr. 8 gaze eSI Ir • 
ke-'l•et tramva1 tirketine bı'ldi Bu defaki mGzakerenlD bir iti· ---m-·" ... ,.m ...... _ .. _ ~ .. J • 1 fla ti l t' t L -~ . dili -------m:m::ı=:r.w.ı:ı:::nı:nıı::·.·.·.·.·.~·.·.ı......... .. ...... •u ....... -r....-.......... .. ......... -........ _. rllaalttır. & a• c• eaece ı aamaa e 'yor. 3"1111111"_ ........ --·· - ......................... • ..... u-••• 



Çarşamba 

u~mnır«:n 

• • • üsa afa ver er ç n 
ıyor. 1 CTmaılfllette 

M lQJtç~'ff<arıri 1k :J 
n araya gidecek 

izci 'er hazırlandı komisyonlar to a 
fzmlr 2, B. T cşrin 

Seaeluden l:>eri İı:mirln en bü
,Ok dertlerinden birini ve hatta bi
riaclıinl teıkll eden müaakkaf at 
verğilerl mea'ele11I nihayet halkın 
laalclı anuaunu tatmin edecek bir 
pkll almaktadır. 

Geç lerde Maliye vekaleti ta
rafından u e müdGrlerinlen bir 
zatın retl mahsusada hmirc gön
derildiği ve müsakkı:ıf alın tahrir 
tanı etrafında tahkikat yapbnldığı 
maJO dur. 

Tetkik tını lk al ile A!lka.raya 
evdet etmlı olan bu zat neticeyi 
bir raporla Maliye Vekiletine r· 
ıetmişm. 

Vek&let raporu ehemmiyetle tet
kik etmlt ve chri l:r.de müsakk -
fat kıymetleri üzerinde hususi ta
cUlat yapılması eaaa1nı kabul etmiştir. 

O n Maliye Vekaletinden bu 
meı'eie hakkında Defterdarlığ bir 
emir ıefo,i tir. Bu emre göre: 

1 - Huıuai tadilAt ana def
terleri nizamnamesinin 79 uncu 
aaddeal mucibince 1 bnziran 1926 
tarihli ve 887 numaralı ka-
aunla tahakkuk memurlarının 
tlyaaeli altıada müteşekkil emvali 
pyri menkule tadilat komiııyonlan 
tarafından ifa edilecektir • Bunun 
için ber ıube tah kkuk memurunun 
rl7uetlnde bir komisyon buluna
cakbr. Her komisyon mütes yi-
7en ifayı vazife edecektir. 

2 - Hosusi tadilattan makf!at, 
mil1akkafat iratlarının 11Jutlaka ten
sil edllmeal değildir • Her müsak
kafat ev lce takdir olunan varidab 
gayri ıafiyenin bugünkü rayice na
zara• •uYafık ve mutedıl olup ol-
ndığının tetkiki ve hami olacak 

neticeye g~re irat takdiratına ma
tuft r. 

itte Maliye Vekaletinin Dcfter
darhia giinderdiği emir bundan iba
rettiı' .. 

Yakında tahakkuk memurlarının 
nyaHti albnda bir komiayon teşkil 
edilerek mfisakkafata takdir edilen 
layaetler üıerinde tetkikat yaptı
nlacak n kıymetleri yüksek takdir: 
.. llmlt olanlar tenzil olunacaktır. 

* Ze7tlayağı - fohtelif mem
leketlerin bu seneye ait zeytinyağı 

rekoltelerl hakkmda Barııeloıı Kon
aoloaluğumur.dan verilen malumat 
ıudu: 

lıpanya: lıpanyanm her sene 
zetinyağı rekoltesi geçen seneki 
kadar milıte&na bir vaziyette ol
mamakla beraber Ya at derecede 
1drak edlleceai tahmin olunınakta
iır. 

Ce:r.alr: Stok fatladır, yeni re
kolta iki aya kadar eldeedilecektir. 

Oraa ayaletinde 250 300 000 ki
IO .;tok mevcutEur. 

franıa: fiatler mütehavvil değil
fır. Yüksek Dl Uar az olduğu için 
.ol1aaa ba mallar üzerine hBJ'aret

Udlr. 
Yunaııfıtan: Korfo adasında ye-

ni rekoltenin iyi olacağı tahmill 
ediliyor. Diğer mahaUerin istihsnlıib 
o kadar menınuniyetbah değildir. 

zabıta romanı: 21 

An 

Yazan:SKOT 
Detektif birer birer &aydı: 

• - Mıster ve Madam Weatherbıy 
var, Anna var, bir de Meg isminde
ki lht17ar dadısı •ar. Zannedersem, 
bunların içinde bu iti yapabilecek 
yalnız Meg olabilir. Benim sureti 
mahausada hanımı ile mefgul oldu
ğumu görünce lnıkançlık saikası 
ile beni öldürmeğe kalkmıştır. 

Ancak kadın zehlri ikana ne su
retle karşbrıyor ve bu huıusta ya
.atıktan nasd istifade ediyor? 

Sır Oliver cevap verdi: 
- Zehir teneffüs cıhazlan ta

riki Ue na k nşıyor. Zehir evveli 
ciğere giriyor, oradan vücude ge
çiyor ••• 

- Öyle olmalı... Fakat kadin 
ne cins "toka-albumin" kullanıyor, 
bunu nereden tedarik ediyor, yas-
tı cı n sıl sokuyor? 
• İhtiy r: ' 

- Bu ısuallcrin cevabını ancak 
New .. Yorkta bulabilir.siniz, dedi. 
Fahnt l;ıı.mun pek acelesi yok, me
ğ r ki Mi Asterley aize bir deli
kanlının • fi Weatherbiy'ye "kur., 
1apmağa ba ~ dığını telgrafla ha· 
,er ı.eıwın. 

1 
ltalya: İtalya plyaııaaında faali

yet durgundur. Geçen sene mahsü
lünün yarısı henüz ıatılmamııtır. 
\'eni rekolte vasat derecededir. 

Fa.ıı: Stokmaf çoktur. muamele 
yapılmamaktadır. Bu sene rekoltesi 
iyidir. 

• iki depo- Tütün inhisar ida
resi bu se ülliyetli miktarda ttı
tün almıştır. Bu sc-ne mahsul bida-

yetinden şimdiye knda• inhisar ida
resinin yapmış olduıYu mübaynat, 
2,000,00{) kiloya yakmdır. 

Bu ser.eki mübnyaatın çokluğu 
hasebile bu tüHin1cri işletmek için 
inhiıoar idare ·nin Puntadaki imalit· 
hsn si kiifi gelmiyecektir. Bt:nun 
için inhisar idareei bnzı tedbirler 
almış ve Şsrk 'tütün deposunu lti
ralamıştır. 

!darenln Tepecikte bulunan mev
cut ambarı da bu sene alınan tü
tür:lerin işletilmesi için açılacaktır. 
Bu depolarda be,.er yüz amele ça
lı!lacakbr. 

Gerek Şark deposu, gerek Te
pecik amb rlnrı ynkında ııçıiarak 
tütünlerin işlenmesine ba;;lana<"akbr. 

Tunus: yeni m hsul çok iyi gö
rünüyor. Stok fozla miktarda mev
cuttur. Son günlerde şayana dikkat 

muamele olmamıştır. Ueni rekolte
nin iyiliği ve malın fazlahA-ı fiatlc
rin düşmesine amil olmaktadır. 

arici ·e vekale · 
bir f<. a çı 

Hanciyc vekuleti cumhuriyetin 

ilanından şimeıiye kadar yapılan 

işler baki ındn bir kitölp ne1tredecek
tir • bu l· 0 

lnpta bütün ve .aletleri 

alakadıı.r edecek malumat buluna

caktır. ---Hakkı huzur ve tahsisat 
Ankar~dan geıen bir habere 

göre idare\ hususiye, belediye ve 

inhisar idRreleri butçelerindeıı mıı~f 
alanlara ha .ı huzur, tahsisat ve 
ı;nir naanlnrı B remden gayri hiç 

bir para verilmiyecektir. Alakadu 
da:relerden aldığımız malumata gö-

re, Şehremaneti ve idarei hususiye 
Barem kanununu önümüzdeki ha
zirandan itibaren tatbik edecekler
dir. inhisar idareleri ise mülhaJ, 
bütçe ile idare edildikleri için Ba
reme t~bi değildirler. 

Ancak emnnet her ay be1ediye 
hisselerinin tahsıh için deftercıar
Iığa 300, oktrova munmelatı için de 

güm1ük iclares.ne 5v0 lira veriyor, 

bu para dcftt:raarlık ve gümrük 

mcmur!arına dağıhyordu. Son emir 
üzerine bu p ra kesılecektir. 

eçel Karoı r~urtuldu 
Kumkapud karaya oturan Ro-

many nm Reçel karol vapuru ,: 
lim nınıızdan gönde ri!en vesait ile 
dün tahlis edilml.Jitir. 

Smith birden yerinden sıç
radı, odanın iç"nde dolaşmağa baş
ladı. Sır Oliver onu bir müddet di
kkatle tetkik etti, sonra : 

-:- Çok sinirlisiniz, dedi. Siı.i 
v~ktıle bir kaç kere bu vaz'iyette 
gordüm; her seferinde başınıza bir 
felaket geldi idi. 

Smith ccvnp verdi ı 
- Bu menhu ıoarımsak koku

sunu mernk ediyorum dedi. Nere
den geldiğini rınlnmı;orum· bazen 
hissediliyor, ba.zao kayboluyor ..• 

Müsaade eder.seniz şu salonu 
bir arayayım ••. 

Sol taraftaki pencereye yaklaş
tı, perdeyi aralık edip dışarı baktı. 

Sır Oliver: 
- Aman, yapmayın! diye hay

kırdı. Ziya arknnızdan geliyor. 
ihtiyar bu sözleri söylerken ay

ağa kalkmışti; Smith perdeyi kapa
tıp arhdaşınada döndü. Bu esnada 
bahçıvan elinde bir karabina ile, 
alelacele içeri girdi, 

- Heriflerden biri bahçede 11a
klanmış, dedi. Hakkından geleyim 
mi? 

Sır Oliver cevap verdi: 
- Biraz bekle, Joe. DOnyanın 

en iyi lnııao vcusu yanımızda, bu 
işi Mısbr Smith'e bırak l 

Smitb: 
- Ben şimdi gelirlm, yoe, dedi: 

Siz: herifi ı:ollayın, ya nız ürkütmeğe 
JOıuın yokl 

) 
1 

( Maaır~'fP~ce~ 1C ~ ınnye<dle ) 
Amiral Field'. 
bir teşekkürü 

Avr ada tahs·ı Etibba odası 
edecek gençler heyeti idaresi 

Şehremini ve vali Muhiddin B. Maarif v~kaleti namına Avru
pada tahsil e Jecek gençlerin müsa
baka imtihanlari dün hitam bulmuş
tur, 3 ü hanım, 49 u erkek olmak 
üzere 52 kişiden ibaret olan genç
lerin dün Frans•zca, İngilizce ve 
Almancadan imtihanlnrı yapılmış 
ve evrakı imtihaniye ikmal ~dilmiş
tir. Jmtihc.na giren hanım ve efen
dilerin bir kısmı lise, bir kısmı 
ticaret, bir kısmı da mühendis 
mektepleri mezunlarıdır. 

Etibba od~ııı heyeti f daresi dOn 
Sıhhiye müdiriyetinde ilk lçtimaını 
aktetmiştir. içtimada nizamname 
maddeleri hakkında müdavelel efkar 
edilmiş, kayıt muanıcleai hakkında 
müzakerat cereyan etmiştir. 

29 T eşrinevveldc An karada 1•· 
pıla.cak Cümhuriyct bayramı reaıısi 
geçidine, fstanbuldan iştfrak edecet 
izciler baıırlanmıtlardır. 

Bu izcflerin miktarı 560hr. Bun 
lar, İstanbul erkek llseal, Galatua 
ray, Kabata4, Feyıiati llaeleriyl• 
Erkek muallim ve Ameli laayat 
nıektepleri izclleridir. 

Amiral Field burada iken kendisi
ne bir İpekli Hereke ıeccedesi he
dire. etmişti. Bundan başka Şehre
~ını t&rafmdan St'rkl Doryande ve
nlen ziy fetteki ıeyvnlan Amiral 
cenapları sayet beğenmiştir. 

Dört trınesi b:r okka gelen bu 
mc} >'alar Edirnel<apı cıvarında bir 
bahçıvan tarafından ycti~liriJmek
tedlr. 

Ben bunun daima bize kartı 
göderilerı nezaket ve misafirper
verliJSin ve unutulmaz bir ziyaretin 
hr.tırası olmrık fizre mu haf aza ede
ceğim. Sec('adc ile birlikte gönde
rilen güzel vcmişler için de pek 
milteşekkirim. 

Şehremini B. çok beğendiği için 
bu meyva ardan bahçevanla birer 
epet göndermiştir. Amiral Field 

şehreminine gönderdiği teşekkür 
mektubunda bu meyvalarla Hereke 
eccadesini de zikretmiştir. Mektu

bu aynen dercedi} O?'uz: 
"Aziz beyfendi Hz. 
Günderdiğiniz güzel &eccadeden 

dolayı son derece nıütehasııia ve 
mütcşekldrim. 

Sizin ve lııtanbu( halkının ziya· 
retimizi bu kadar eğlenceli bir su-
rette geçirmemiz için yaphklarınıza 
mukabil hissiyatımızı ifade etmegi 
müşkil bufoyorum. Sizi tekrar gör· 
meği ye dostluğumuzu tecdit etme· 
tı snmimiyctle ümit ederim. 

Rekianfı:ı ve sizin hakkınızda 
çoksam ımi tcmenniyatımızdır. 

Field 

Şehir oper~ti 
Geçen kış Darülacezedeki şe

hir bandosu talebesinin i tirakile 
bır operel' heyeti teşkili düşunüi
mekte idi. Bilahare o•. erct heyeti 
için, şehir bandvsunu 'te kil eden· 
lerin ma1ümat ve istidatlarının k&
fi olmadığı anl;ışılmış ve bundan 
sarfınazar edilmişti. Şehre111ancti 

Tnksimde büyük bir tiyatro binası 
inşasına karar verdiği sı"ada bir 
operet tesisi lüzumunu da dfü;ün· 
müştür. 

Oper~t heyeti bina bitinceye 
kadar yetıştirılecek ve kuçuk mik
yasta t~mtiJler verecekt"r. 

Opeıet heyetinin ne suretle teş
kil edileceld hnkl.ında mütnhas
ııısların fikri al:nW-nİ< su:-elile ema
netçe tetkikat yapılacaktır. 

Berberier nıektehi 
Dün açılacağı yatılan berberler 

mektebinin küşadı tcahhur etmiş

tir. Bunun sebebi mektep ittihaz 
edilecek binanın sağlam olduğuna 
dair bir mimar raporu alınmamaııı
dır. Emanet böyle bir rapor göste
rilmedikçe mektebin açılnınsına 

müsıınde edilmeyeceğini bildirmiştir. 

Berberler cemiyeti şimdi bu ra
por işi ile meşguldür. 

Raporun üç dört gün zarfında 
alınarak mektebin bir an evel açıl
masına çah~ılmaktndır. 

Neş'et ()sıııan h~y 
Şehremııneti ınhhiye müdürü 

Neş'et Osman B. 13 gün müddetle 
mezuniyet almıştır. 

Bunlar Avrupada yol n k6prü 
mühendisliği ile ticaret tahsil ede
ceklerdir. Avdetlerinde muayyen 
bir müddet hükQmet hizmetinde 
çalışacaklardır. 

Yeni gümrük tarı fesinde, tarife
ye dahıl olan maddelerin Clerecei 
~ümulünü gösterir bir iz hnan eye 
ıhtıJfaç olduğu nnlaşılmı~br. Bu izah
name her maddenın hırifeye tatbi-
kını teshil edecektir. Bundan maa
da tarifeye dahil eşyanın bir de 
umumi fihriı;tini yapmak lazım gel
miştir. Esk" tarifede böyle bir izah. 
name olmadığı cihetle tüccar ile 
gümrük idaresi arasında daimi ı>u
ret • •htilaflnr hadis olmakta ve bu 
ihtilaflar hakem heyeti \·asıtasile 

halledilmekte idi. Bu ibtivacı n.ı
zan dikkate alan ticar~t odnsı 
İzf'.hnarne ile umumi fihristin bir 
an evvel tanzimiui rusumat idare
sinden talep etmiştir. 

Avrupa turşuları 
Şehrcınımeti Avrupa turşuları 

tnrzmda ve hamızı hal ile İıJ.Jal 
edilmiş turşularm açıkla rıntılma

sını menetmiştir. Bu memnuniyet 
bei~diye dairelerine tebliğ cctildiği 
hnloc resmen ilan edilmedıği iç"n 
açıkbı turşu satıın!ar zabitai bel"
dlye memurları tar .. fındnn tak;p 
cdi~memektedır. 

Sıhhiye vekntetı, şehremaneune 
bir tamim göndermiş, 44 kitofok 
kaplnr içinde hariçten gelen ve 
hamızı hal ile ·mal edilen tul'şu

ların küçuk kapıar iç"nde satılmaııı 
meburi old ugumı bilcıirmiştır. 

Bundan mal sat şudur: Ala-
frarı~u turşukırda açık sahldığı 

takdirde bu tur uyu ycnıes:ni bil
meyenlerden bı- 1.ılnrı tıpkı al. hırka 
turşularda oldu •u gLl.ti fazln mik
tarda yemektedirler. Halbuki ala-
franga tur-'jularda bulunan hamız:ı 
hal çok ıı.ıiktnrda büyük tal.ri~at 
yapıyor. 

Ca delPrf tamir 

lektrik tarifesi 
Eıektrik tarifesini tesbit eden 

komsiyon bu ay nihayetinde topla
nacak ve yeni üç eyhk elektirik 
tarifesini tesbit eylecektir. Tramvay 
tarif esi de bu tarifeye ve ayni bu 
foJ"müle tabidir. Mnam~fih Tra. vay 
ücetlerine 2:am için hiç bir sebep 
görlmemektedir. 

(_=-n_n_rMı_ns_a_ır_dJ _ _) 
Tütün depolarını 

kontrol 
Tütün :inhisar idaresine eşhas 

uhtesinde bulunan depolardaki tü
tünleri vezne ve kontrola salahiyet 
verilmiştir. Bu kontrol hakkının 
inhisar idnresine verilmesine sebep 
kaçakçılığın önüne geçmektir. idare 
kendisine bahşedilen bu yeni sala
hiyeti iııtimale başlamışhr. Halbuki 
tiltün imalfithancleri bu günlerde 
en faal devresindedir. 

Bu kontrol icra edilise imalat
~aneleri? f aaiJyetine sekte gelecek
tır. Faalıyete sekte gelmeme i için 
ticaret odası, kontrolü başka 2:a· 
mana tehirini inhisar idaresinden 
rica etmiştir inhisar idaresi bu ri
cayı kabul ederek kontrol yapılma
sını bıldirruiştir. 

Kontrol kanun.usani ve şubat 
aylımndıı yapılacaktı. 

Ye ıi bir katra lı cadde 
Şehremaneti, bir müddettenberi 

Balmköyiinde 10 temmuz caddesini 
kntrnnlıya tahvil ediyordu. B kırkö
yünun başlıca münakale vasıtası 
olan bu cadde bir haftaya kndar 
bite cd.tir. 

Tr~ ınvay ücretleri 
tJ'ramvay şirketinin ücretlere ::r.nm 

!~~e.:~~~~~ ~\~~~~u{~~~n,_~oğ~u- °.ıl~ 
redc.'.cdilccegini yazmıştık. 

r cır. e komısyonundan bir %at 
diyor ki: 

" - Tramvay şirketi böyle bir 
tale,>te bulunmamıştır. Bundan ba
şka şirketin yeni tarifesi bir hafta 
evvel eski tarife üzerinden tesbit 
edilmiştir. 

Şirketin zam istemesi için bir 
sebep yoktur. Tramvay tarifesi ele
ktrik ücretlerine göre tesbit edilir. 

Bundan nlb ny evvel elektrik 17 
buçuk kuruştu, tramvay şirketi de 
bugünkü ücretleri alıyordu. Alb ay
danberi elektrık ücreti 10 para düş-
müş bulunuyor, fakat tramvay üc
retlerinde tenezzül vaki olmadı. Bu 
günkü elektrik fiabndaki tenezzül 
gene devam ediyor. Şirket ne diye 

Divanyolundan ıtibnren Babıali 
caddesinin parke kaldırımlarının ta
mirine haşlanmıştır. Bu cadde kann
Jiı:asyon hafriyatı yüzünden Lozu1-

muştur . Emanet, Sirkeciye kadar 
olan kısmı tamamile tamir ettire
cek ve parke taşlarının sık ıık bo-

zam taJep edebilir? Bilfarz yarın 
elektrik ücretlerine 10 para zam 
yapılmış olı;n tramvay şirketinin 
zam istemeğe gene hrıkkı olamaz. 
Zira bu fiat, 6 ay evvelki fiat ola-

:ıulmam~rıı için zemine katran dö
kecektir. 

cnktır. Tramvaylarda ise 6 ay ~vvel 
de bu ücret alınıyordu." 

Jzclier ayın 27 iade hareket ede• 
ceklerdir. 

Dariilaceze balosu 
Darülaceze baloıu için iatihıa• 

rat yapan komisyon dün de top· 
lanmıştır. Balonun her vcçhlle par• 
lak olması için çalışılmaktadır. 

Emanette asansör 
. Şehremaneti bina ına 6 kiti b• 
tıap edebi!ecek bir aunıör yapılma• 
ğa başlıınnuşbr. 

Cerrah P&fa hastanesbıe de 1 
bin lira sarfiyle bir aaanıör yaplı
m sı kararlq l§br. 

Vergi tediyatında 
kolaylık 
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nfnin Adliye encümenine sevkettltf 
bir layibaya göre, emvali gayrimen• 
kulesinden ihbar ve il&n oluaaa 
senelik vergisinin QçdncQ takaltl 
müddetine kadar aenelitfnl.n tama• 
mını verenlere vergiııinin mnddetJ 
hulOI etmiyen kısımdan yüzde bet 
tenzilat yapılacakbr. 

Oturduğu yerde vergi dalreal 
olduğu halde borçlanDJ nnaemlf 
olanlara yüzde beş :r.am •apılacakbr· 

928 senesine müdener uld 
vergi, aşar, iltizam borçlannı öde• 
yenlere yüzde on beı teıızilit , ... 
pılacaktır. 

Ziraat bankası 
Ziraat bankasJ senelik içtimaı 

ayın yirmi sekizinde Ankardaa ak
tedilecektir. Bu içtimaa lilanbul 
namına iştirak edecek murahhaıfa· 
nn intihabı bitmiştir. 

ls!anbul bankası namına latan• 
bul m b'usu Hüaeyin ve Zl1aettfD 
beyler iştirak edeceklerdir. 

~ ·--·,J ... ~ı . . .. -&&..1 1.. .. ' 

kaç güne kadar Ankaraya gide• 
ceklerdir. 

Seyrüsefer memruları 
Seyrüsefer başmemurluğunda 

yeniden iki tebeddül vuku bulmuf, 
seyrüsefer mühendisi Rafet bey 
mııkine ve ııanayi şubesine, makine 
ve sanayi ıubesindcn Kadri p·ıal 
bey de seyriısefere nakledilmiş. r. 

Bundan başka seyrüsefer katibi 
Talat beyle de Emanet mimari şu• 
besi katiplerinden Ata bey beca
yiş edilmişlerdir. 

Seyrüsefer merkezinde yeniden 
bazı tebeddüller vuku bulacağı ve 
pek çok memurların becayiş edile
cekleri zannedilmektedir. 

Düyunu uııınnıiye 
Ankara 22 - Maliyeye gele11 

malmata göre f .. tanbul Düynü um• 
umiyesinde vuku bulan sui iııtimall 
tespit eden maliye müfettişi lSgüne 
kadar tefişatını bitirecektir. 

;,;i,.Ji:-----~------=---~------~~~~ ...... miiiii--~ ....... --~-----~---~~~~~~~~~-· 
Bahçıvnn uzakl;ışırken detektif 

Hnultain'e döndü: 
- Evvela şu sarmısak kokusunu 

nereden ııeldiğini anlıyayım. 

Tam bu sırada sağ taraftaki 
pencerenin perdeleri aralandı, elinde 
revolverle yüzü masiıteli bir adam 
göründü. 

Smith: 
-Yol derli. Demek koku sizden 

geliyordu! 

Sır Olinrle Smitb put i'İbl of. 
duldan y rde durdular. 

Adam Smith'i alnandan nişanla
yarak ı 

- Arbk sanmsak kokusunu bir 
dah._ duymazaııa 1 

dedi. 
Bu ıır•da Sır Otiver Haultain 

elini revolver cebine götürmüştü; 
bunun üz.,.rine maskeli adam dete
ktifi bırakıp Sır Oliver'c ateş etti; 
f allat daha adamcaQu yere düşme
den, Smith yıldırım ııfiratile herifi 
Pİfan alıp üç el ateş etti. 

Mechul adam yere yıkıldı. Bu
nun üzerine Smith aır Oliver'e koş
tu, alel'acele gömleğinin düymele
rinl çöıdü; parmakları kan içinde 
kalmıştı. Bu sırada hizmetçi koşa
rak içeri girdi. 

Smith: 
- Çabuk, dedi, odamdan &iy h 

çantamı •etirl 

Bu sefer bahçıvan içeri girdi. 
- Çabuk, sen de köye koş ..• 

Evvela hekime, sonra polise haber 
ver ... 

Uşak çantayı getirmişti; Smfth 
imdat b.ıkımlarını açtı: pansuman
fan açmağa başladı. 

Uşağa; 

- Sıcak su getir! diye bağırdı. 
Sonra Londranın en büyük hasta
hanelerinden birine telefon et, 
citer yaralarında mütehassıs iki 
operatörün ekspresle buraya gön
derilmesini rica et. Haydi, çabuk ol! 

Sır Oliv r o zaman ıuıif bir 
ıeıle: 

- Yavrum, dedi, zahmet et
me •.• Zaten operatörlere Yerilecek 
par.arn yok! K8y hekimi neyime 
vetifmeyor ••• 

Smith haykırdı: 
- Bırak Allahını seversen! Ne

W· Y orktaki müşterim icabında bü
tlln lngilterenin doktorlarını tutar; 
ü telik gene de ısi:r.e minnettar olur! 

Sonra sustu; daha mülayim bir 
sesle: 

- Siz benim hayatımı kurtar
aıak için keneli hayatınm tehlikeye 
attınır, dedi. Ceblıaiz~en göya re
volver çıkarıyormuş gibi yaptınız 
ama, cebinizde silah yoktu. 

İhtiyar hafifçe gülümsedi, Sm· 
itb'in elini tutup yavn~ça ıktı: 

Ba~mı çevirnıediği için ıEordu : 
- H r"f kaçlı mı? 
- r r. 

İhtiyar gitikçe zaifliyen bir sesle: 

- Smith, siı.in zaten attığınız 
boşR gitmez. Size son bir emir ve
receğim ••• 

Smith metin bir tavurla: 
- Sizden ayrılmam! 
dedi. 
Sır Oliver işaret etti: 
- Bana son defa olarak itaat 

ediniz! 
- Peki öyle olsun! 
- Ben öleyim, ölmlyeyim.. gün 

doğmadan evel Londrada buluuu-1 
auzJ 

-7-
Londrada otelde ..• 

Smith kuvvetli bir otonıoblllc 
onfaktan evvel Londraya vardı; f'n 
iyi otellerden birini intihap etti, 
otele girdikten üç dakika sonra 
yatmışb. Fakat uyuyacak yerde 
telefonu açıp sır Oliver Haultain'oin 
numarasını istedi: 

Sonrn yannı saat kadar cıgnra 
içerek hathn açılmaıum bekledi: 

Aldığı h herler pek istirahatbaht 
şekilde değil de: ihtiyar hAla yaoı
yordu, fakat Smith gittikten sonra 
telefon etmek hususunda isr r et. 
miş ve bu hareketi ile vaziyetinde 
vahameti arttırrnışb, 

Smith telefon kuli~khğuu yerine 
ıara': 

Dedi. Çok yorgundu. Fakat bir 
etgara dahn içti. On iki saatte• 
beri aarfettiği küfürleri aaymafa: 
başladı. Neticeden memnun kalmada. 
kendi kendine: 

- Günde bir defadan fazla 4'i1-
für eden adam aersemdirl Ali,h ba
ıında bir adam hiç küfür et.ınezl 

Diye düşündü. Bunun ü.ıcrine bit 
numara daha istedi. Telefon ılll 
fiıtüstc birkaç kere çalındı; nihayet 
cevap verildiği zaman MHtır Yeaıe• 
Wanhaven'lc görüşmek lıtcdlfiııl 
söyledi. 

Uyku seracmi bir lnıan •e•[ 
ç ovap verdi: 

- Kab il değil Efendim. fdı•bl' 
Wanhaven uyuyor. 

Smith israr ettf: 
- Uyandıran ••• New • YorJcaıı 

Mıstır Otis W atherby'nin kerıdlıi• 
ni behemhal telefon başına çatır· 
dığımı söyle:>inizl f1I 

Tıatır W anha ven gayet onfuıtır 
bir adanı dı; aynı zamanda Mı• 
Weatherby'oifı ortağı idi, }ıeınt: 
arkasın bir rob döşambr alıp Pl 
lefoua koçtu; Tanımadığı bir nCla ; 
la konuştuğunu anlayıncaW b:r;~: .. 
etti; fak t o ıarad~ Mu;ter er d 
by'den aldığı bir mektubu hatırlb ~ 
Ne\\-Yurkla milyoner bu meklo u 
da bizzat ltendisine karşı yapacağı. 
her türlü hizrneti Mıstır Smith'den. 
dirig etm n ~sını ortağından bilhatl• 

a ri <' d;yQrı.ıu ... 



Kanun Bar 

. Yeni beledi
ye kanunu 
f 
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ı...a...ac n kubi meriyet ede-
~· belediyeler kanunu liyi -

i tilaabata ait 23 üncü mad
C.llae alre, belediye intihabatında ;•1 aalaibl olmak içla Türk olmak, 
iltihapta. evel o şehirde 6 ay otur
.. llf bul11amak, 18 yapnı bitirmİf 
~:-.k, inllhaba mani ruahkümiyeti 

llla111a)ı lizıMdır. 
İıatiqap edilebilmek için de ayni 

feralttea nıaada 23 yatını biti•mit 
~~~ belediye ile işi, mukav~lesi, 
-aaGdG buluamamak lazımdır. 

B.. kanunda kadınlann intihap 
•biae)ı •• edilmek haklan sarihtir. 

'l'flttin ekilmiyecek 
yerler 

"'-kata, 22 _ TOtiln iahiaan 
~da Adliye encümeninde hu· 
' bir llylhaya göre, yetiştirdiği 
~I •Grakabe ve tahrir masraf· 
~ bOe tekabill etmiyecek kadar 
~ lıtlhtal aah•ları dağınık olan 
~erde tinün ekilmeıi mencd-

ll.c1at1an dahilinde tütün ekil
:::. lllemau olan vilayetler f Un-

8- ~kara, Adana, Afyon, Antalya, 
Ç 1ldt, Burdur, Çangın. Çanakkale, 
~l'lı'lfa, Erzincan, Erzurum, Bilecik, 
k1t~bi, Eli.ziz, içeli, Gümüşhane, 
-"ll&bya, Gireaon, bparta, Şı bınka-
~-· Kastamonu, Konya, Kırşe-

r, l<ayseri, Mersin, Meraş, Lf ce, 
~"'Zonguldak, Günç, Sivas, Van, 

e, Yozgat, lstanbulun da ancak 
:~ •ıklıi ~bi Kartal. Maltepe, Pen
,.._ aahalaruıa da tütün ekilebile
Celttir. 

Çamlıca lisesi 
.,~ '11}1 • - ~-

:elıtehınin kız kolleji haline ifrağı 
eıeleıi hakkında henüz. bir karar 

"trflQaeıni~tir. 
tt. Pttektehin kollej haline ifratı bi
ı ... ~ .. d~ecede bir biltçe meselesi 
~'llQI eder. Maarif vekiletinin 1929 
~I bütçesinde böyle tahsisat 
u0'"1lr. Böyle bir t•Y takarriir et• 
t~ talr.dır~e yeDi sene bütçesine 
-.ıeiıat konulması muhtemeldir. 
ı._ '1.artf vekileti bntçeailal hazır
• •ki. nıeşguldllr. Bütçenin en son 
~ vekil beyin tetkikinde• ıe-
t::~~r. Vekil beyin Ankaraya av
~~ müteakip bn mHele, yani 
~ hakkında eter böyle bir teY 
~ S.. o uman dütünüleceği tah· 
~ ~iyor. Çamlıca orta mektebi 
d;""I llaliae ifraı edilditi takdir
olaaa "'da dlter ecnebi kollejlerlnde 
~lı: •t-. bazı huausiyelter ıörllle-
'"e 111lW hane modem bir te· 
~ llJrun, daha mGtekAmll • bir 
·- ti•aa tatbik edilecektir. 
"aaa ...... litaD kadar malQmatı 
ta)J'::l~eye ·..e a1ri aile ha1abna 
tttt bllrflere ehemmiyet verile-
~ .. ln edilmektedir. 

lıınir bslediyesinin 
istikrazı 

~ b~._a, 22 - bmir belediyesi 
'' -..Jcaauadan aktettiti istikraz ,-:••hade faaliyete geçmlttir. lstik-
)o~ % 8 dlr. Ancak obligaal-

lt b ihraç flatı % 90 dır. 
~ .. 11_-. aakaıı oblitaayonlann be· 
o~ kar ve zarar kendisine ait 
lı..a Gıere % 90 üzerinden tea-

8'-lttlr. 
tıtı ~anın lzmlr belediyesine yap• 
~it_. az Anupa Bankalannm 
~ Avnıpa belediyelerine yap-
~ latikrazdan dah mlk ittir. 

kara tramvay imtiyazı 
tit~kara, 22 - latanbul Tramny 
'-atiy Aakaranıa vesaiti nakliye 
)'- •ıını lıtemiıtir. Eter bu lmti-

ho1ı:~lirae nakliyat eneli oto
~ ot' ~ icra edilecektir. Peyderpey 
lee 1_ 

0 oslar tramvaya tahvil edi-
•..:t1r. 

~renı ve şerif B.ler 
u gün geli vorlar 

'tık ., 
Q(ltii Ş •.ra, 22 - lstanbul polie mÜ· 
ı.'2, ~tıf ve Dahilıye kal~mi mah

ın d· . E •t•rıt: 1 u krem B. l r bB akıam 
u,a h ·et ec • or • 

TeDafonı 

Şehirlerimiz 
arasında 

Ankara 22 - Erikaon telefon ' . •irketi ile polla ve telgraf idareaı 
arasında imıtalanm f, tudiki hak
kındaki layiha da dahiliye encüme· 
nine gönderilmit olan mukaveleye 
göre fİrket: 

1- Ankara, Eakitehir, Adapa-
zarı, İzmit, latanbul. 

2 - Ankara1 Eskişehir, Afyon, 
Karabiaar, Uşak, Manisa, İzmir. 

3- Afyonkarahiaar, Kütahya, 
Konya, Adana, Mersin. 

4 - Ankara, Kayseri, Sivas , 
Amasya, Samsun. 

S - lzmir, Maniaa, Balıkesir, 
Buraa, Bilecik. 

6 - Balıkeıi, Bandırma, çanak
kale. 

7 - Ankara, Kayseri, Ulukıtla, 
Adana. 

8 - İstanbul, Teklrdağı, Kırk
lareli, Uzunkl>prü, Edirne ıehirleri 
araaında ve dahillerinde telefon te
ıi1atı yapılacaktır. 

Bekarlık vergisi 
Ankara, 22 - Yozgat mebusu 

Süleyman Sırrı beyin maliye encü
menince reddedilen bekürlık ver· 
gisi iayıhası butçe cncümenindedir. 
Layihayı bjr kere de bu encümea 
tetkik edecektir. 

700 arzuhal 
Ankara, 22 - Meclis arzuhal 

encümeninde tetkik edilecek arzu
hallerin miktan 700" dür. 

Ankara, 22 - Genç dernekleri 
JAyihası bütçe encümenindedir Ma
rif encümeni Jiyihaya Boz\curt teş-
kilatı ünvanını ~ermiştir. Teşkilata 16 
yatından yukan Türkler glreuillrler. 
Teıkilat marifl umumi bir müfetti
şi tarafından idare edilecektir. 

Erkanı harbiyeden, '·eltaletlcr
den n baıı c,nıiyet murahhaslann· 
naGrelrkep bir IN!Ytt 111odf v.ekill• 
11ın nyaatJnde l>Uyük orta aamile 
teşkilibn idaresinde mütavir heyet 
olacıkbr. 

TeşkllAt maarife merbtıt mül
hak bütçe ile idare edilecektir. 

Bu teşkillta ıririp talim yapan 
gençlere askerlikte, askerlik müd
detine mahsup edilmek üıere bol 
bol izin nrllecektir. Bu gençler 
aakerllklerlal istedikler kıtada ge
çirmek hakkına malik olacaklardın 

Amerika gümrük tarifesi 
W aahlnl'ton, 21 [A.A] - Ayaa 

mecliıi wümrük tarifeleri kaaua 
layihasında yapılan tadilitı kabul 
ve tasdik etmittir. Bu tadilita na
zaran bir remi dahilinde kaçak af
yon bulundutu zaman mücehhl:ı., 
kaptan veya remi zabitanından 
her biri mahkeme huzurunda bu 
kaçakçılatın kendi malumatları hari
cinde yapılmıt olduğunu ispat ey
ledikleri takdirde her türUl mea'u
liyetlerden kurtulacaklardır. 

M.Blum'un bir nutku 
Karkaaon, 22 (A.A.] - M.Blum 

Irat ettiti bir nutukta hükumetin 
iıtifa edecetini unnetmediğini, 
çünkü Lahey ttiliflarımn tasdiki 
husuauoun Franaada ve bütün 
dllnyada hGkumete yeni bir nGfuz 
ve kunet Yerecetini beyan etmit· 
tir. M.Blum, ıosyaliatlerin hükilmete 
iştiraki aleyhinde bulundutunu fakat 
programlarının tatbikı hususunda 
radikallere yardım etmete hazır 
oldupDu ilbe •ylemiftir. 

.Almanyaya para 
Berlin, 22 (A.A] - Alma• hG

kOmetile bir İsveçli kibrit trBıtii 
arasında yapılan mukaveleye Ala 
çekllmittir. Bu traat Almanyada 
kibrit imaline müteallik yeni alza
mat vaz'ına muklbil Aban ı.n1ıo. 
metiae yGade 6 faizle ve SO HDede 
ltfa edilmek ilzre 488 ailyon mark 
lkru edecektir. 

M. Mac Donald 
Momeal, 22 [A.A) - M. Mac Do

aald, bOtila ail• a)qama kadar ça• 
lıtbktaa aoara seee "Chicoutimi"ye 
müteveccihen treDe biamiıür. Mu
maileyh orada iki ailn dinlendik
ten aonr• .. Quebecne müteveccihen 
yola çıb. 

Carşamba IK DA lU , Tr">rinıe\\(>} 23, 19:..';;' 

Hazırllk. 

Beş devlet 
konferansı 

---Londra, 21 [A.A) - Rueter aj-
ansının resmen iıtihbarına göre, 
önümüzdeki kanunaani ayında Loa-
drada beş bahri devlet murahhas
ları arasında aktedilecek konferan
n iştirak edecek olan Japon heye
tinin azası 18 Tetrlnievvelde tayin 
ve iıimlerl İngiltere hariciye neza
reti ne tebliğ edilmiştir. Başlıca mu
rahhas, sabık batvekil M. Reijiro 
Waltatsuki dir. Diğer aza, bahriye 
nazırı ile Londradaki Japoa aefirf
dir. 

Watington, 21 [A. A.] - Lond
rada bet devlet arasında aldedile
cek konferansa ittirak etmek üz.r~ 
yola ç•kmış olan Japon heyetinin 
Washington'• telmih eden M. 
Stimson, mez:kilr heyet azası ile 
Londraya gitmelerinden evvel W a-
ıhingtonda görütmenin kendisi için 
bir bahtiyarlık tetkil edeceğini 
Tokyo hükumetine bildir mit oldu
ğunu beyan etmiştir. M. Stimson. 
Japon heyetinin Amerika tarikile 
Londraya gideceğini izah etmiştir. 

Tokyo, 22 (A. A.J- Deniz teeli
habnın tahdidi konferanaına gide
cek Japon heyeti 30 teşriniı.anic:t! 
Seattıeye müteveccihen Yokohama-
da vapur' binecektir. Heyete riyaıet 
etmekte olan M. W akaHuki ile har
biye nazırı amiral Takarabe v.e bat
hca mütavirler Washington• gıderek 
M. Hoover ile M. Stimaonu ziyaret 
edecekler ve ihtimal diplomasi ta
rikile giriıilmit olan iptidai müza
keratı ikmal edeceklerdir. Londraya 
gelmekte olan Japon murahhııslan 
takriben 70 kişidir. 

Vashington, 22 [A. A.] - Deniz 
te:ılihatımıı tahdidi konferansına gi
decek Amerikan heyeti M. Stimson 
M. Gibson ve Ayandan M. Reed ve 
RobiDsondan mürekkep olacaktır. 

Bir vapur hattı 
Londra, 21 [AA.] - Lola na

mmdı ki Belçika vapuru tayifesinin, 
k11ptanı <la dahil clduğu halde 
mezkur vapurun dün al<ıam Sesley 
Bill'de ugravıııJ oıdutu kazada 
mahvolmu' olmalar1ndan korkul

m aktadıt. Gayet bilyük dalgalar 
;"apurun arnbarı nda bir delik açmıı 
ve derhal tu lUınbalarıa itletilmeaine 
ratmen gemiuln su almasına mial 
olunanrnmıf ve vapur devrilml,tir. 
Vapurun enkazına yapıtmıf olan <iç 
kiti ıae.tl~rce denizde kaldıktan 
ıonra f akandinavya namındaki lı. 
veç vapuru tarafından alsnmıftır. 
Bunlar, Dr.rmutta karaya çıkan
lacaktır. 

Klemanso hasta 
Paris, 21 [A.A.] - M. Klemanıo 

haıtadn. Maamafih, aile1i efradı ve 
kendisile temasta bulunanlar nik
bin görünmektt!dlr. 

Beynelmilel banka 
Badenbaden, 21 [A.A) - Bey

nelmUel banka teıkilat heyeti iJl 
komisyonu AJ manfarıD adeyeceti 
taksitlere nafiteallik olup bankaca 
halli icap eden Lnli meseleler hak
kındaki iiyihayı lkmil etmlttir. 

Banka teşkilf.t heyetlle ayal te
ıiaat heyeti araıs.nda bir konferans 
akdine zemin buırlamak için ayn
ca bir komiayoa tetkll edllmlttir. 

Coste Şanghayda 
Şanghay, 22 (A.A) - Hauol ya 

rfdeu Fransız tayyarecileri Coate 
ile Bellonte burada karaya hımit
lercllr • 

Pirot mukavelesi 
Sofya, 22 [A.A) - Yuıoaluya 

hGkGmetl , Plrot m11kaYleaamenal 
bir kaç ııtıne kadar tatbik etmek 
alyetlnde ltu r unclujuau bllclirmlttir. 

Radoılavof öldü 
Berlia, 21 ( A.A] - Sat.ık Bul

l'•r batveldllerinden Radosla\'of 
aımaıttır. 

Motörsüz tayyareler 
Riıa, 21 (A.A] - Pilot Dinort, 

motöraüz bir tanare ile 14 aaat 
43 dakika 25 aaniye uçmak ıure
tile tayyareci Schulz din tutmakta 
oldttğu rokoru 25 dakika fazlaıile 

k rm r. 

Nasrettin Hoca! 
Nasrettin Hocanın Gölge Kadılğı es
nasında verdiği hüküm ve kararlar 
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Hocanıa rBlre kadılıtı bu vak'a 
Gzerlne Koayada aaın verdi. Hatta 
Konya hiklmi bile onun kulaktaa 
iıittitf zekbını bizz:at ıörllp anla
yarak takdir etti. Alay için değil, 
fakat çok ciddi mes'eielerde, en 
mühim davalarda sık sık bocanın 

fikrini alırdı. 
Yine bir gün hlkimin huzuruna 

iki kiti geldiler. Bunlar biribirinden 
dava ediyorlardı. 

Biri diyordu kf: 
- Hoca efendi, bu adam ıır· 

tına odun yüklenmiş geliyordu. 
Ayağı taşa takıldı1 sendeledi, düf
tü, yıkıldı. Odunlar sırhndan yere 
döküldü. Bu esnada ben de ya
nından geçiyerdum. Bana: 

- Ne olur, dedi, şu yükü ar
kama kaldırıver. 

Bu dünyada her şey emek mu
kabili değil mi? Ben de sordum: 

- Yükü aırbna kaldmr1am b4l· 
na ne •ereceksin? 

- Hiç ... , dedi. 
-Ben bu "hiç •. " e razı oldum. 
- Peki. .. 
D;yerek yükü kaldırdım: 
- Ver bakalım videttiğin o 

"Hiç ..• " i dedim. vermedi. 
Mademki ilk önce şarbmı ka

bul edip peki demişti, ben de timdi 
Hiçimi, yani ha.kkımı iatiyorum. 
Hakkımı hak ediniz. 

Bu ırarip müracaat karşısında 
bir cevap veremiyen bakim, işi ber
mutat gölge kadısı vazifesi gören 
Nasrettin hocaya havale etti. 

Hoca, davacıların davalarını uzun 
uzadıya dinledi. Sonra Hiç iatiyen 
adama kemali ciddiyetle: 

- Hay hay, dedi, yerden a-öte 
kadar hakkın var. Ne demek, hem 
yardım edesin, hem vat alasın, 
hem ele hakkını vermesin. Bu 
olur mu? 

At'W iız sevinerek ellerini 
op91an1ur 

-Hay Allah sizden razı olsun , 
dedi. Gördün mü hakimi ... işte kadı 
deditin böyle olmalı. 

Nasrettin Hoca hiç clddlyetllli 
bozmadı: 

- Gel arkadaş şByle yanıma • 

dedi. Davacı Hocanın yanına yak
laftı, 

Kaldır arkadaı ta oturdutum 
poatekinin ucunu .• 

Adamcatız posteklnln ucuau 
tutarak kaldırdı • 

- Kaldırdın mı ? 
- Kaldırdım • 
- Ne var altında? 
- Hiç •.. 
- Hiç durma, hemen al tla,çabuk 

fit, istedltin hiç detil mi idi, itte 
onu poatekimin altında buldum. 
Ben de sana veriyorum. Bir daha 
bCiyle hiç için mahkemeye gelme. 

Herlfci otlu bu hüküm ve karar 
kartıııada biç ıealni çıkarmıyarak 
pi• piı ve önGne baka baka çıkıp 
ıider. 

Hocanın bu gölge kadılığı 

epiy bir muddet aünnıtür. 
Bu zaman zarfında ise aylık 

filin almadığı ve köyündeD ölea 
babasının miras hakkı Llı ay i'eclk· 
tigi için oldukça aıkıntıb anler 
yatadı. Fakat kimseye minnet etıne-
di. Bir az kredisi vardı. 

Tanıdık bir bakkaldan iyi rG
alerin i'elmeslne iDtizareo borca 
alıt veriı ediyordu. 

Bakkal, Hocanı• Konyada aldata 
18hnle iıtin•d•n ba borcu• bir mG
ddet lçiD arbp gitmeılae ,., çıkar
madı... Çıkarmadı aw :ıa... ara ııra 
•• fırsat düttükçe l!Ra, rümuzla 
para iatedifhal ualatıyord•, dalaa 
dotruıu aalatmak istiyordu. 

B&kkafı11 bir pa arbk eaauıa 
tak etti. 

Hocayı ~rtıda, ahltaplan de 
beraber otururkea t.ulcl11. 

- Fıraat t.u fıraatbr. flm41 -a 
t.8yle arkadaf)an aruıncla •lrilr• 
ıem mahcup olur. Belki lalç 4e,.._ 
alacatımın bir kıımıaı .ıanm._p..u 
Ye bu dltllnce ile, aırf oDU •-CllP 
etmek içla karpmaa pçtl. EB 
U., bareklb ile lpretlu raparak 
alaca~mı btedL Hoca o- .. rdG, 
fakat ııBrmemeıdlte l'eldl. Bqıaı 
8te tarafa çeYlrdi. Bakkal clfter ta• 
rafa 1reçt1:. Yine itaretlerlne devam 
ettı. N•nettfnln yanındaki arkadq. 
J ı şin fatk na v1ırdılar. 

~emalettin ŞtlkrG 

- Bu adam senden ne istiyor? 
dedi. Hoca mer;eleyi anladı, itidali
ni hiç bozmadan şu cevabı verdi: 

- Bu adama borcum var .. •ar 
amma gelip te beni böyle rahatsız 
edecek kadar değil. Herif edepsiz
liğinden böyle yapıyor. Şimdi ıö
recekainiz yal .• 

Bakkalı bir itaretle yanına ça· 
ğırdı: 

- Baksana! Buraya gell 
Bakkal para alacaiJm ilm!di ile 

sevinçle yakla~tı. 
- Benim sana nekadar bor

cum var? 
- .(Elli ilç akça efendim •• 
- Pek ili... Önümüzdeki ay 

gel. Yirmi sekiz akçasını al. Geriye 
ne kalır? 

- Yirmi bef. 
- Öbür aya da yirmi akça1ını 

veririm. 
- Evet efendim. 
- Ger:ye ne kalır ? 
- Bet akça ... 
- Be hayasız herif. Topu topu 

bu beş akça için gelip beni rahat
sız etmekten sıkılmıyormu ıun l 

Bakkal ... anlamadığı bu hesabın 
içinden çıkamadığı için mahçup 
mahçup çeki!ip gider. 

[Bitmedi] 

Açıkta müderris yok! 
Darülfünun divanı geçen gün 

aktettiği içtimada bp fakültesinin 
derslerini " esas ve mütemmim" 
deraler namile ikiye aymaıftı • 
Bu ictimaı müteakip, yeni tetki
lat dolaysile bazı eaaalı kürsü
lerin kaldmlarak yerine müte
mmim kilraller iitihaz ettiti ve bu 
yilzden müderrislerden bazısının 
kadro harici bırakıldıtı say!enildl. 
Dün Darülfünun Emini Neş'et Ömer 
Bey kendisile görüşen gazetecilere 
böyle bir şey olmadıtını ıöylemit-
tfr. 

Bir mehrace geldi 
Hint mehracelerlnden Dlyamaa 

ıehriıuuc gelııniıtir. 

Filo Haliçte 
Filomuz dün Halice girmittlr. 

Flloya Haliçte teınizllk yapılacaktır. 
-----

Balık bollaştı 
Son günlerde balık pek ziyade 

bollaşmıf ve ayaı :amaada ihracatta 
çogalmııtır. Bilhı .. aa balkanlara va
si mikyasta balık ihraç edilmekte
dir Günde asgari 12-20 parti balık 
aevkedilmektedir. 

Bir senede yapılan içki 
Şehrimizde rakı yapan imilat

baneleria adedi yirmi bete baJtf 
olmaktadır. Bu imalithaaelerlD bir 
ıeae zarf ıncla yaptik1an rakı 2 mil
yon 108 t.ia kiloya baliğ oluyor. 

Şehrimiıde imal edilen rakılar 
hariç memleketlere de ganderll&::
ektedir. Bir sene içinde Franaaya 
28 bin diter memleketlere 67 bin 
llrahk rakı göncl.. .. ittir, 

Avustralya kabinesi 
Camberra, 22 (A.A] - Yelli 

amele kablaeal burQn intihap edU
mlttlr. Bu intihap, fırkanın muted· 
iller tubeıinln muzaffer oldujuDu 
ıöıtemıektedlr. 

Batnk.il M. Scullia, Hazine DA• 

ıın ıabık baıvekll M. Quee..ıud, 
Ticaret n gümrllk aasın M. Fe•· 
ton. Yeni ticaret namn açıktaa aç
•t• hlaaye aaulG taraftandır. 

Fransız parlamentosu 
Parla. 22 (A.Al - Nuular me

dbl, busl• m...W.• bqlıyacak 
olaa meclbl meb'uaaaıa rusnamei 
.1sakeratıaı te•blt etmlıttr. Meclis 
•JJll samaatla hGkQmetin La Hey 
ıtllAffan hakkındaki hatb hareketi'\ 
al de tayin eylemiştir. Hükumet, 
y 0 .. ,. plinının ve latizahların geri 
bırakdarak bütçenin milzakere edil
•uial i•tl1ecektir. 

Şark tamiratı 
Parla, 22 [ A.A) - M. Brlaad, 

Şark tamirat komitesinin meaalıl 
hakkında Çekoslovakya elçisi M. 
Oauıky ve Romanyan n L ndra e • 
çm 1. T'tulescu il iOr ş ü r. 
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IOo-X 

169 kişi 
tayyarede --Frie~richıhıfen, 21 ( A. A.) -

Do-X iıaretli bilyiik denlı tayyaresi 
bu sabah 169 yolcuyu hamil olclu
tu halde vaaati 350 metre lrtlfadr 
45 dakikalık bir uçuf yapmıthr0 

Fuat Bey 
Divanı muhasebat rlyuetlae ln· 

tihap edilmek için meb'ualuktan 
çekildiği ıöyleoen latubul a:eh'uıu 
FLUlt B. M. Mecliai açılır açılmaz: 
meb'uıluktan ııtifa edecektir 

Fuat D. fırka divanıaca Dinnı 
muhaaeb~t rlyuetine namıet gBı
terilecektir. Divanı muhaaeltat riyı· 
ıeti intihabı M. Meclisi açılır apl
maz yapılacaktır. 

·yıldıza otobüs 
Yıldızda Harp akademisi ile po

lis, jandarma mektepleri ve mekte· 
bi mülkiye vardır. Her ıabah Ye 
akşam muallim ve talebe olarak 
yıldıza gidenler pek çoktur. Fakat 
veaaitaizhk yüzü11den muallimler ele 
talebe de mütkülit çekmektedir. Bu 
bapta emanete pek çok tlkiyetler 
vaki olmuftur. Bu11u nazarı dikkate 
al.ın emnnet, tramvay tirketine 
müracat ederek yıldıza otobnı •• 
ferleri yaptmlmaıını talep emep 
karar vermiıtir. Bu huıuata ltillf 
hasıl olduğu takdirde Harbiye - Be
şiktaş arsında iıliyen otobüsler 
Harbiye - Betiktaş - Y ıldu aruuada 
ltleülecekti. 

Kabakulak 
Bir müddetten beri çocuklar 

srasında kabakulak baıtalıtı dik
kati celbedecek derecede çogabaıttı. 
Son günlerdeki lhaai ma1Qmata ıl
re kabakulak azalmıttır. 

Bnrsada bir hususi 
mektep kapandı 

On bir aenedeıaberl memle
kete (2000) den fazla talebe yetlftl
( Biz.im mektep ) ismindeki lwauai 
mektep borçlanoı 8deyecek lktlclan 
bulamatlıtı lçiu kapuUDlfUro 

Anadoludald buaud mektepl.ıa 
içinde rerek mm teçlalub, prek 
terbiye hedefleri itibarile çok -8-
kemmel olaıa bu mektebla mld6rtl 
Zehra H. bu akıbette• pek mllıMıl
ırl oldutunu söylemekte, iki Jibe 
yakı~ talebe vellalaiD g6ıterdllderl 
samimi 11IAka He teeHOrblıı l:ıaflf
leditinl llive etmektecllr. 

An karada 
Çubukçayı Bendi 

Nana VekiWtiıala Çubuk Ç&JI 
Gıeriade lqa ettlr~cetl bende alt 
mGnakua mOddctl bitmlttfr. Mba· 
kasaya yedi rrup lftirak ....... 
tir. Bualardaa en u ftat ..
mGteahhit Tahsin bey olmqtar. 
lıttrak eden gruplana üçl ecaebl, 
GçG yeril idi. 

Zahire borsasında 
17teırinievvelden 19telrial•.....ı. 

kadar olan zaman urfuula Aallan 
ticaret ve zahire bonuıada ~u
fak t.utdaydan .aaatf yaram ldle•I 
187 ,63 kurut tan 3999 yan• kile, 
aert buğdaydaa yuatf yarım lrilui 
179,03 kurttaa 258 yarım kile, mala. 
IOt 1.utdaydaa yuad 169,15 kanıt
tan 292 yan• kil• n dntu deal
len neviden ele .aaad yanm kilesi 
ı 77 ,91 kurattaD 321 yarım kile ... 
talmıtbr. 

Bu m&ddet urfıada YU•ti ya
n• kUeal 91,2' lcuruttaıa 326 ya
nm kile ..,ır •••ati 112,50 kUl'llf• 
t.ua yahu• 1anm kile .. blmııbr. 

Cebeci mektebi 
Cebecide in9aab bitmq olan 

bteJdn Uk mektebinin tHlaab tama• 
mile ikmal edilmlftir. Mektep ba
ail•den itibaren açılacak ve tedrl· 
•ta batleyacaktır. 

Orman tetkikatı yapan 
gurup 

Kömür havza11 ormaalpnacla 
tetkikat yapan ıruP dla fktaNl 
Vekilliji lktııat MlltefUI ~ 
Beyi ziyaret etmittir• Una •j!d1,: det devam edea bu ~tin le~• • 
edilu ormaalarla allkadar oldıatu 
tahmin edilmektedir. DftDldl ~
ret te orman teftit heyeti re1ai t
laat Bey ele bulunmuttur• 

Ruluauu ikamet 
kulabeleri 

Ruhsat abamadaa yapılan otuı. 
dan fazla lltamet kulGbesi yıkbrıl
maktadu. Ruha•tlyeaiz: iaıut ha le. 
kındaki kanun maddeai ehemmi-

le tatbık e ılccektir. 



M~v~öm 
lhlökSıy~~ne 

Birinci perde 
(Birkaç gündenberi Nevinin hali

nde bir boşluk var. Eskiden şen, 
şakrak, taııı.sl! bir kadınken şimdi 
bilakis durzun, neşesiz, düşünceli 
duruyor. 

Bey, karmnda hasıl olan bu 
detişiklikten endişe ediyor, sebe
bini lllllamak için utrafıp üzülü
yor.] 

Bey - Demek ıeni bu 
üzen, diitündüren şeyin ne 
tunu bana söylemiyecekıin, 
mi? 

kadar 
oldu

öyle 

Hanıııı (Meyus) - Söylemekten 
ne çıkar? .. 

Bey - Mademki birfey çıkmaz, 
söyle de bari meraktan kurtula
yım ... Hahrım için... kuzum... ca· 
nım, söylel 

Hanım - Peki, hatırın için söy
ı;yeyim ... Niçin üzülüyorum, . bili~or 
musun? Üstl!me ıriyecek bırşeyım 
yok ta onun için llzülüyorum! 

Bey _ Nasıl olur yahu! Gardı

robun elbise dolu! 
Hanım (omuzlarını ıilkerek) 

Sana elbiseden bahseden var mı ? 
Benim düşündüğ"ilm manto! 

Herkeste yeni moda mantolar 
görüyorıım ..• " top n diyorlar ... (ma
hzun bir tavırla) 

Ne yalan söyliyeyim, herkeste 
olup ta bende olmaması adeta a
n:na gidiyor ... İzzeti nefsime dok
un.y3r 1 

Hey - Peki bu şöylcditin ma
nlo~ar çok pahalı bir şey mi? 

Har.11:1 - Belki senin için pa
hah a~r .... :..K arısını seven bir erkek 
içi:ı hiç pahal• dh{!"il... iyisi <>lınak 
~arti!c .r. ·.ıe <löıt be~ yüz li!'a ... 

t~y (af::llamı~ b;r halde) - Ne? 
D6rt beş yüz lirn ır:ı'? Ayol sen 

n., t5ylüyor":ın? (S:r;ız durduktan 
!ic~ra) ~eçen !:Ü::ı bir kürkçü dEli~<inı 
ca.r. akantnda lnükemn~el, atnma mü
!:eının~ 1 bir manto gCrdünı ... ~ferak 
er' ,, •o·rdcm. İ'd yüz l!ra dediler. . . l 

Ho:.01ım ( müstehzi) - ki Y.üz 
lirn 11':? A:,ol ıcn çıldırdın mı? iki 
y:ı. lira'.ık m~nto kim bilir ne maı
ltarr. ;rihi şeydir 1 Hem şimdi moda 
o?an "Top 0 m~ntols.r ... Zorla moda .. 
yı degi~tirec~k değiliz a ... 

Pey (l::a~mı ka~ıyarak)- fyiamma 
dört beş yüz lira da ..• 

Hanıın(•ÖZÜnÜ keserek mütevck
kiliine bir ta,-ırla ) - Öyle olsun! 
l1te ben de sana söylüyorum. Yaz 
gehr.e~en evvel sokağa adımımı 

atarsam adam drğilim ... 
.... S'==e; _, 

IESsıYyacaaı 

Bir sarhoş iki 
jandarma yaraladı -- . 

Balya 20 B Teşrin 
Du ııece bıırada çok feci bir ha

dise vr kua gelmiştir. İki jandarma· 

Ya'.ı" nnıas . ııı intuç eden bu m:zın ' 
vak'a şudur: . . 

Maden şirketi noklıyat amele-.n· 
den Trabzonlu '.\labmut sarhoş olarak 

1 - 1. de bıı·akla umumbaneye ge mış e m ' 
S f . odas:na 'ermayelerden a ınazu~ 

!(irmiş ve Safiııazın iizerıne hucum 
ederek onu oldürmeğe kalkışmıştır. 
::ıa!inaıııı feryadı uzerine Naim o(!lu 
.\lustafa ve Huseı in o~lu Mehmet 
namında iki jandarmaın!z rıubet ma· 
hallinden vak'a yerine koşmuşlar ve 
Malımudu yakalam&~a teşebbüs et
miş!er. 

\lolımut bu defa elindeki biçak 
ile jaııılarmalaıa hücum etmek küs· 
talıl:ğında bulunmuş ve maalesef 
, "z.fder<ni yapmağa uğraşan jandar
ına nt>fr~rleri :\1usl'."!fct.~' ı elinden ve 
sııl bli[!ründrn, \lehr:'lc<li de s~~ğ 
oırzu:11bıı yar,ılnm·şt r. '1amJfilı 
dirdkitr k·4:vru!; vakalan,rok biı·a· 
iJ \le \T e1.r.ikt t.-dıki~i~f'silt· bır:ikte 
:.Üı·,<·\,"l ll'f'ituı ~dılniİŞıir. 

~' ;\.',.Hl n (;<ırıu lı kt>yünden 
• ı •'·'. 1 •ı·i·· ı .. itıi;..,·:ır Lir adam,·:.iğı-."1 .. ı...... ~ 1 •'"'- • 

•,'c ,, .• "·> e;-,;.~,lı !:tt~1r d!:n ,, ~. r ~ " 
i.. .1 • i . 1 n hlltL., .. ı<ldit ı11:1l-alit>riıı<lL:. 
I iı• !.i 1 , •ıır !'-t:re-lt"' r~r!:efrni~lerdir. 
' •,,,' ı ı' .. t· nu;.3r n za\.11lı J .ıiı a. ··• ...... ı :t 

,, ıı\' ır ~.e·H·i-.!ııi •• :iıınt> ~dtllr~n l ·.ıt · 

, a , " 4·~;.; ~.ı 1 ı:l:ı ~t·:, z. a)' ı·,cl 

, • 1 ı .. ;...ı '·' ·~··HL ~·r. l·~atrnu ibliy:ır 

l ,ı •• 1 , :ut: . ıJ.r:-ıı k:.ı::ıu c.,: 1 ... \.':Jk• 

(ikinci Perde) 
( Rir ay sonra ) 

Bey (koltuğunda büyük bir pa· 
ketle eve gelerek) - Haydi... Artık 
uzun etme... gene işin oldu ... 

Hanım - Ne o? Bana iyi bir. 
şey mi aldın? 

Bey ( gülerek ) - Haydi, uzun 
etme dedim a ... (kolundaki kutuyu 
göstererek) Bunun içinde ne oldu
ğunu bir bilsen ... 

Hanım (merakla) - Aç baka-
yım .... 

Bey - Canım unuttun m:.ı? Ha
ni geçen gün .. Şu bahsettiğin man· 
to, Ayol! 

Hanım (helecenla) - Ne? Aldın 
mı? 

Bey - Ne yaparsın? Evvela ba
na biraz tuzlu göründü... Fakat 
sonra bakhm ... Sen böyle meliil, 
mahzun durdukça içim rahat etmi
yecek ..• Bir gayret ettim... Galiba 
ozamandanberi kürkler de pahaya 
çıkmış ..• Ne ise... Hasılı gözümü 
kapayıp şu mantoyu aldım. 

( Kutuyu açıp bir "top. manto 
çıkarır.) 

Hanım (Bir çıtlık koparır) - O 
ne? 

Bey (hayretle ) - Ne oldun ? ..• 
işte istediğin manto... Geçenlerde 
"top. manto demedin mi idi? 

Hanım - Ah beyi Bana sorma
dan niçin böyle şeyler yapıyoraun? 

Bey - Camrn istediğin manto 
bu değil mi? Sana haber vermeden 
alıp seni sevindirmek istedim .•. 

Hanım-Amma neiyi sevindirdin! 
Bey - Ay buna da memnun 

olmadın mı? 

Hanım - Siz erkekler hep böy
lesiniz! Dünyadan haberiniz yoktur! 

Bey - Canım neden? 
Hanım - Neden olacak... Sen 

kıyı9ıp mantoyu alıncıya kadar 
"top 11 mantoların modaaa çoktan 

geçti... Modası geçmiş şeye avuç 
dolusu para verip geldin. 

Bey - Aman deme •.. 
Hanım - "Deme,, si filan yok,. 

Alem "ermin. manto giyerken beni 
bu modası zeçmiş şeyle mi sokağa 
çıkaracaksın? Şaşarım aklına! 

Bey (şaşkın bir halde) - Peki 
şimdi ne olacak? 

Hanım - Ne olacak? Bunu gö
türüp geri vereceksin ... Üstüne para 
ekleyip yerine bir "ermin,, manto 
alacaksın! 

Nakili: Kamran Ş 

Yol kanunu 
Ankara, 22 - Yeni yol kanu

nuna nazaran yapılacak yolların 

programı heyeti vekileden çıkmış

tır. Bu programa göre evveli An
kııra ve civarının yollan yapılacak. 
hr. 

Bu yolların500 kilometro kadarı 
asfalt olacaktır. Bu busuıta kanun· 
evvelde münakasa açılacaic ve mart 
ortalarında işe başlanacaktır. Bu 
yol rnes'eleai için azami mesai sar
fedilecektir. 

Programda Kayseri • Maraş yo
lu v" bazı müteferrik yollar vardır. 

Ar.kara • İstanbul şose•i için ih
zarata yakında başlanacaktır. 

!arın e\e liabul edilmemesini 
ediyornıuş, istemiyormuş. Ü\'ey 
istemiyen sefil zevce arzusunu ihtiyar 
Alınıede kabul ettiremiyeceıı:ini aıılu
aıh zaman hendi oğlu Tahir ile 

o ' 
beraber onu tebdıde karar vermiş 
\e hu kararını dün ıı:cce küyiirıcleki 
evinde mevkii fiile ho;mu2tur. Zev· 
cesi ve üvey oğlu tarafından ba~ının 
mııteaddir mahallerinden ağır surette 
cerlıeılilen ihtiyar a<laınca((ız Bal)aya 
getirilmi~tir. Doktorun muayene&inde 
Yaranın trlılike!i oldu!!u anla~dm_ış 
~·c ~ayıi muvahkal rapor verıl_ırııjo\ır. 
CHih Tahir ve \'Blde•i Fatma ıandar· 
mal«r torafıııdan vaknlaıımıştır. 

•* lG·l7 g-eee~ı Balyanın Ksc~
ına[!arn caıldesiııde Acem Huseyı• 

nin bakkal dükkanının duvarını 
dPJrrtk lıornz giımİ~ elli r ~ kıyme• 
tinric "'l~ar ... \"6 tg):lfllll! sirkat etmiş. 
Zıılı taıı ıı ~ı·ldeıli tıkil.at vı.• tetkikatı 
neti• csııı.1t· c;.urıl.!.·r rne;dı:nn \.. ~'-irıl· 
ınış \t adlıyr;c legL.ın ec!ihni.ştir. 

::-.crık ler: Bc.iyachn poyr~z lbrabim 
oğla ~fe!:ıı· ·t vu Acem Ali ile diger 
,&.i rttıki ~ulıa!..ku, ... etn11;ltir. 

r ,?ı 

Senelerdenberi tecrübe geçiren 
ve bir çok fen adamlarını oğraş
tıran konuşan film imali nihayet 
kuvveden file vazedilebildi. 

Bundan on, onbcş sene evvel 
filmlerin sesli olarak imali için ya
pılan tesebbü~ler rağbetsizlik yü
zünden akim kalmıştı. 

O zaman çekilen filmlerden bü
sbütün ayrı olarak imal edilen ve 
temamile gramofon plaklarından 

ibaret olan bu gramofonlu sinema 
yalnız dar bir sahada icrayi faaliyet 
edebilmiş idi. 

Bundan baska film ve plak ayrı 
ayrı alındıklar; iç:in ses ve artistin 
harekatı hiç bir suretle yekdiğeri. 

ne uydurulamamış ve bu ahenksizlik 
seyircileri memnun edemiyerek ze
val bulmuştu. 

Son olarak bulunan usul bütün 
bu mahzurları bertaraf etmiştir, 
çünki artistin her bir harakatı ile 
sesi ayni zemanda filme alınabi!. 
mektedir. 

Sesli filim imalinde elyevm iki 
usul kullanılmaktadır. Bunlardan 
biri (Trirgon), diğeri de (Ptersen ve 
Pulsen) usulleridir. 

Trirgon usulü. - Filim alınır
ken iki normal menfi şerit ku!la. 
nılmaktadır. 

Bunlardan birine adi filim gibi 
artistin harekatı aksi olarak çe. 
kilmekte; diğerine de konuşulan 

sözler veya şarkılar, müzik velha. 
ııl her arzu edilen ses ihtizazları 
battı münkesir çizgiler şeklinde 
şerit üzerine alınmaktadır. 

1 • 

~-=:--=::: .: 
-- -Jr- .z ;,;./ 

Müspet fiilmde ses ve resim 
menfi filimdeki gibi ayrı, ayrı, ol
mayıp bir şerit üzerindedir. Bu fi • 
!imlerin genişliği adi filimlerin ge• 
nişliğinden 7 milimetre fazladır• 
Ses ihtizazlarını havi olan kısım bu 
fazla olan tarafta bulunmaktadır. 

Sesli filimin iraesi şu suretle 
vukua gelmektedir: 

Yukardan aşaya doğru hareket 
eden filim evvela projeksiyon objek· 
tifinden badehu sesi veren aletten 
geçer. Bu ses verici alete liz~m 
olan şuaat bir mükessif vaııtasıle 
tekıif ettirilen madeni telli bir lam· 

ba zıya teşkil eder ki, bu ale· 
tin içinden geçen filimin ihtizazlan 
havi (hattı münkesir çizgileri şek
lindeki) kısmına icrayi tesir eder. 

Aletin gözü yani sesi veren 
tertibat hassas bir projeksiyon 
arkasında bulunur. 

Bu ses verici alet ise havası ta
hliye edildikten sonra argon gazı 

ile imla edilmiş bir cam fanustan 
ibarettir. Bu cam fanusun nısfı (al
kali madeni ) ile boyanmıştır. Gene 
bu cam fanusun içinde ve boyanan 
tarafın aksi cihetinde ve bir fiyon• 
zo ıribi hatlanmış ince tel vardır 
bu tele aksettirilen film üzerindeki 
çizgi şekillerile mukavemette der

hal ve devamlı olarak değişir. Bu 
suretle cereyan ihtizazlarına tahav
vül eden film üzerindeki battı mü
nkeıir şeklindeki çizgiler (Statofon) 
tabir edilen oparlörler vasıtasile te
şdit edilerek trirgon usulü ıesli fil. 
im meydana gelir. 

BU AKŞAM 

OPERA sinemasının 
PROGRA~llNDA BÜYÜK VE MÜH!M TEBEDDÜL..\ r YAPILACAKTIR 

lstanbulda ilk defa olarak meşhur artistlerden DİKSİ ve ALlUA
VA!'iE mn ibdaı sözlü \e şarkılı ı:ayet mükemmel sesli TRİO Bu 
harıkai san'a tı müteakip HARRİS HEMŞİRELERİ nin ÇEST TA 
FAUTE na,m şarkısı tagaoni edilecek ve bilahare bUtün temaşakeranı 
nğlatıncoyıı k:ıdar güldürecek olı:ıu oö.t.lU L11 k.vıuc.cli 6V.:ıolt:ıiJc.ocl..ti..-. 

EDUARDO BİANKO nun 
Meşhur Arjantin 

ahenk edecektir. 
1- !LLOSION 

orkestrası atideki müthiş yeni repertuvarile 

2- ADORATIO'I 
3- SENTlME:'iTO CRİOLLO 
4- l\ENA 

5- LORENZO 
6- PEMBERE 
7- AD!OS MUCHACHOS 
8- SOLO DE GUTITARE 
9- OLE TU GRACIA 

10- POR DONDE ANDARA 
11- RODR!GUEZ PENA 

Tango Bianco Melli, Pettorosi-Bianco 
duosu tarafıııdan tnganni edilecektir. 
M.Bianco tarafından taganni edilecektir 
Tango Fantazia. 
Tango. lllatmazel Asprella tarafından 
tagaııni edilecektir. 
Tango. M. Melin tarafıııdan piyano 
Maksiks 
Tango. ~I. Bianco tarafından taganni 
Mösyö Pettorsoi tarafından. 
Paso Doble. 
Tango. Mz. Aspcralla tarafından taganni 
Tonıı;o konser. Meşhur Viyolonist 111. 
Ferrnnano tarafından 

V ·ııa ·ot debakar VİLMA BANKİ r.in temsili SEHER . 
e nı l b. t 1 ve ısrarı filiminin görmekle olduğu azim ra~lıcı_e ınac~ uı~umun. a .ep 

uzerine Opera sineması müdürıyetı hakıkı bır nıüce,her 
bir ka~ dal'" irne•ine medıu · olnıakta<lır. 

ELHAl\lRA SiNEl\1IASINDA 
gö~tcrihnekte olan 

P ARİSLİ ŞARKICI 
Filiminde 

MORiS ŞOVALVE 
nin görmekte olduğu azim muvaffakıyetlere binaen 

sinema aleminde misli görülmeyen bu filmin bir kaç 
gün daha irııesir.e devam edilecektir. 

Beyrutta bir y.tngın 
Be}fut, 22 [ /\ P. J - Müslimiye 

tayyare kara;ı ,,tıır.tL, ,,,_.i:ltı U:r »a

ngın netices!r;d· i.c.ş tBy!·.ı.re harap 

o!duıtuna dair ecnebi memiokctler

de intişar eden rıaber asılsızdır. 

Denizde müsadcnıe 
Carthagene, 22 [A. A.] - Bir 

fırtına neticeaind> Canalejaı ve 

Tetoin torpitoları müsademe et

miat!r. Her iki gemi de mühim ha-
ıara u.Qramı;;tır. 

iŞ~l:Jilfll 
1 ''1~ ki . 1 • ut-an ı-amen,, ın me 
rından hala eşya çıkıyo 

Uzun zamandanberi bütün dün
yanın merakını celbetmekte olan 
Tutankhamen'in mezarında bitmez 
tükenmez bir define ıribi her ırün 
çeşit çeşit baha biçilmez eşya çık
maktadır. Bu eşyalardan çoğunun 
maddi kıymet!eride pek yüksek ol
makla beraber hakiki kıymetleri 
bize eıki Mısır medeniyeti hakkın· 
da verdikleri maliimatta mündemi
çtir. Bu efyadan elde edilen malu
mat bize eski Mısırın, bilhassa içti• 
mai hayatı hakkında, çok meraklı 
safhalarını göstermektedir. 

Mezarda bulunan küçük taş 
odadan pek mütenevvi eşya çık
maktadır. Burada yağlar, merhem
ler, şaraplar, ev eşyası, eenaze le
vazımı, oyuncaklar, müdafaa ve 
taarruz silahları ile beraber gerek 
evde oynamağa ve gerek cepte ta· 
şımağa mahıus türlü türlu oyun ta· 
kımlan bulunmuştur. 

Bu oyun takımlarının çoğu dö
şeme üzerine dağıtılmıştı, hatta bir 
kısmı bitişik odada bulunuyordu. 
Oyun takımlarının en mühimmi ve 
en büyügü abanozdan bir iskemle 
üstünde idi. İskemle pek zarif bir 
kızak üzerine yapılmıt ve ay aklan 
altın kaplanmıştı, 

Uzun bir müstatil şeklinde olan 
tahtası da abanozdan olup kamilen 
fil dişi kaplanmış ve uzunluğu on 
genitliği üç olmak üzre otuz mllsavi 
göze ayrılmıştır. On tane de ıi· 
yablı beyazlı boyanmış oyun pul 
vardır • Bunların beş tanesi bir 
oyuncuya beş tanesi de öteki oyun
cuya aittir. Bu bir tali, oyunu olup 
atık kemikierini zar yerine kullan· 
mak veya zar yerine değnekler 
atıp bunlann düştükleri şekil!ere 

muhtelif kıymetler izafe etmek 
ve buna göre pulları yürüt
mek suretile oynanırdı. Bu oyun 
arapların elyevm oynadıkları ve 
"Eitab Elsiğa. ismini verdikleri 

bir oyuna çok benzemektedir; her 
halde, bu yeni oyun eski Mısır 
oyunundan gelmektedir. Meşhur 

Mısır ilmi mütehassısı ve • T
1
uta

1
n

khamen'nin mezarının kaşf er n
den biri ve oyununu tetkikçisii olan 
Mr. Howord Corter bütün ıarkı 
karipte oynandığını söylediıf "El
top Elsiğa ,, ismindeki yeni ~rap 

canunu tetkik enmek saye•ınde 
bir ki eski Mısır oyununun mahiye
tini anlamıştır. Bu oyanun bir ta
kım kaideleri vardı. fakat oyunda 
kazanmak maharetten ziyade talie 
bağlıdı idi. Büyle olmakla beraber 
oldukça heyecanlı bir etlence teı· 
kil ediyordu. Mr. Howord Cort~r'in 
bahsettiti ve biltün şarkı karıpte 
oynandığını söylediti Eliab Elıiga 
ismindeki arap oyununun bizim bil
diğimiz tavla olması muhtemeldir. 

Mr. elıevm oynanmakta olan 
gerek tavla gibi zar, ve gerek da
ma ve santraç gibi maharet oyun
larının vakit vakit Mııır mezarlan• 
ndıt meydana çıkarılan tali oyun
larından neşet etmiş olduklannı 
tahmin etmektedir. 

Bilhassa Tutankbamenin meza· 
rında son defa bulunan oyun takı
mları Mısır aliminin bu faraziyeaini 
teyit edecek mahiyettedir. Bulun
cuş olan bu oyun tahtalarının ve 
ya kutularıo her iki tarafı vardır. 

Mesela kutunun üstünde boyu· 
na on, enine üç göz; ayni kutunun 
altinda ise boyuna dört, enine üç 
göz ile başka bir oyun tahtası var• 
dır. Bu bizim eski evlerimizde ek
seriya tesadüf olunan bir tarafı 

kutulanmızın, fikri itibarile, tema• 
mile aynidir. 

Yukarıda tarif ettiğimiz iskemle 

üzerindeki oyon tahatası büyüi olup 
kullanılmağa mahsustur. Bunu.ı pu· 
Harı bulunamamıştır. Altın veya 

gümüş olan bu pulların eıkide~ r;_•· 
lınmış olması muhtemeldir. Kuçuk 

il • ski hırrız. takımların pu arı ı ıe, e . . 
!arın madenden başka bır ,eyıo 
kıymeti olmadığı ciheti~, d çalnıma. 
mıştı, takım tam duruyo u. 

Tutankbamen'in mezarında de-

k tüyünden bürlH: yelçu~ve uşu 

. · Papanın yanındr. metulmde 
şımpı k b 

Yelpazeye ço <ıu•"'•"I•· tasın an · 
di;. Bu yelpazeler genç h•dln.ler 
tarafından Fir'avunun ba41 """""" 
tutulurdu. Yelpazeler fi;'u·:.ı'lu 
yanlarında veya arkasında dur·,r· 
)ardı. Yelpaze taşıyanların vazifesi 
sarayın en mühim memuriyetlerin· 
d•n ••vılırdı~ 

Yalnız tayanı tee11üftür 
yelpazeler o kadar çürümiit 
pek azının üzerinde tüyler Y 

üzerinde tüyü ol11Dlar da ayl 
halde idi ki muhafaza edUmele 
imkarı yoktu. Maamafih bu yelp 
ferin vaktile mevcut olan tiiY 
nin sapları henüz baki olup ye 
zeler hakkında bunlar bize bir 
vermeğe hizmet edebllmekted' 
Y elpazelerden birinin üzerinde 
ıekiz tüy bulunmuı olduğunu 
ıtermektedir. 

Yelpazelerin saplan altmıf ' 
timetreden bir buçuk metreye 
vun tarafından tafmırdı. Bu 
dar tehalüf etmektedir. Bu •• 
ya •om filditinden oymah ve 
olarak veya abnozdan çe 
ıüalü ağaç kabuklan kap 
ya da adi ağaç üzerine kab 
altın kaplanmış olurdu. 

Mezarda bulunan çok f'I 
dikkat bir fey da Fir'nunuD 
kümdarlık aaası idi, ( Resiın 
bu kadar mukaddes bir teyin b8 
bir anbarda bulunması tayanı 
cüptür, çünkü bu gibi eıyanın eiİ 
lesi mezann içinde, daha derie 
bir hazine oda11nda muha 
olunmuıtur. Bunu hırıızfann ar• 
bırakılmıı olmaları muhteme 
Maamafih, bunun dini mer 
ait aair eıya • bu ododa bu gl 
merasimde kullanılan bazı elbiıte 
de bulunmuıtnr • ile verkber 
hassa bu odaya konmuı olması 
timali vardır. 

Hükümdarlık asasının Flrav' 
tarahndan bir iktidar tiııısaıl ol• 
rak tafınması mutat idi. Dini ııı 
rasimde de, bilhassa kurbaııl 
adaklar verildiği :ıaman, bu • 
Finıa uzunluğu eDl bq santim 
dardır; ağaç bir beden üserioe I< 
batma •e kakma& altın kapfaJll 
ile yapilmlfbr. Aaanm uçları fevl<d 
ide müzeYJ'llMfir. Bir tarafıP 
hiyerogliflerle f(iyle yazılmıştı 
"Yüzü altın ııJ.bl zöz kamqbtj 
güzel, sevzı1i Allah, Amen.'la ol 
Tunk - anlrh .. amen,. 

KosahaberDer 

F oti: · iıı•··ı:::ı 

t!irmı~. ,,. 
çjft fotın :ı;u ıı11~lır. 

l 
;..:,ı:.rı e ı 

• r 
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Cuı:-.~a. gürı.kil 

spox~ ~Ela.iiy~t:i 
Kndıköyündeki Ün~ on kulüp 

ı::ıhasi Fenerbalıçeliler tarafından 
antrenman mahaJJi olarak intihap 
edilmiş ve bu maksatla sahanın 
tanzimine, noksanların ikmaline 
ka~lanmıştı. Esasen çok müsait 
~eraiti haiz bu1uaan Kadıköy saha
s1nın, bu ihtimama mazhariyetten 
ı::onra büsbüti.in tekemmül edeceği 
ınuhnkkaktır. 

FenerbahçeJiler tarafından yeni 
!."' 
.ı enerbahçe eahasında yapılacak 

por faaliyetinin birincisine bu 
hafta, yani önümüzdeki cuma gü
nü ~ahit olacağız. Takarrür eden 
eşa~a göre Fenerbahçenin futbol 
tıkımları, atletleri haftanın muay· 
Yen gün le rinde burada idman ya
l ac:ıklar, cuma günlerini de resmi 
\e gayrı resmi müsabakalara tah

sis edeceklerdir. 
İlk müsabakalar ehemmiyet 

\'erilıneğe değer Lir husnsiyete 

ınalıktir. Proğrama nazaran cuma 
~ ünkü spor hareketleri hem futbol 
l.f·ın de atletizme ait bulunmak
tadır. 

Snat onda ha~lnması mukarrer 
olan mlis.ıbaLalar şu sırayı takip 

(;~ı.:ce klc nlir. 
Saat 10 da - 100 metro 

" ,, 
.. 
.c 

l O, 15 te -- 1 ,500 metro 
10.~0 ela - m.un atlama 
1 O,SO de - ·WO metro 

10 50 de - Disk 
10.15 te - Sırıkla irtifa 

Ali karnr Heyeti Riya5etinden: 
l r ~ili muhilıler cemiyetine cl..ı· 

. il b ı ı m:ısıı! i::ııı dula) ı mülkiye 
· ) tı nıah~usa ınca h1dematı dev
lf'tt' ademi :stilıdaınıııa karal' ve· 
rılı.ıi~ o:an Jzmit'tc scrbe~t etıL-
1:ıdan mütekaidini askeriyeden 
~ h l t tt:n bev'n evelce İ11giliz 

' 
tnu ıı(Jlc-..r cf•ınİ) tine girdigi anla· 

1 1ııor ... aJa bilülrnrc iı:;tiklal harbi 

e ııa ında Anadoluya geçerek fz. 
1\\ıt Belediye talıabP.tine tayin su
ret le mücadelei milliyeye iştiraki 
tuy udu rC'sınİ\ e ile tahakkuk ey
lemekte vn An.ıdolu'ya ~eçerek 
hükfınıeti milli} enin hükümran 
ulıj 1ğı1 mahklde memuriyet alm:ı-
sı ttıüeadelei nıilJiyeye iştirak et
llıiş rn&hiyette ~öı ülmekte ve ama
Ji llıilJiyeye muhalif hareketi mes
buk ve mevcut olmadığı indettah
kik tebeyyün et.nekte olduğundan 
hakkındakı kararın ref'ine nıüttc· 
fikan larar \erilmiştir. 

Ali Karar he) eti riyasetinden: 

~uvvayi inzibatiyeye dahil ol
llın1' için baistida müracaat etme· 
ı;" d 1

.0 en dolayı he) eti mahsusaca 
nıspcti at:keri)·esi katedilmiş olan 
ın" l utekait çarhçı mülazimi eveli 

~~ak efendi her ne kadar kuvva-
\ ı ınz"bat· . k .. .. · ıycyc gırme · uzcre mura· 

n t fylenıi:;ı i~e de bilhare müra
( ;'.l .. tı 1dcın "k·ı l d' · • ... nu u ey e ı•lı ve esaret-\ ı · o 

'1 <: c.ıtğini mütelkip on gün son-
l J rııüra aatı işin hakikatinı anlı· 
) ınadıgı kanaatini \ermekte ve 
j tunbulda çok durmayıp hemen 71

t rnlekoti olan Ordu kazasına ge· 
erek i tiklal muharebesine iştirak 
eyıeınck üzere müracaatı üzerine 
onuncu Kafkas fırkasına iltihak 
v~ bl luk kumandanlığıle ifayı hüs
nu hizmet etmesi bu kanaati tak-

~i !e ve bu suretle bilfiil mücade
eı tnilliye) e i~tirak eylediği tabak-

Saat 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

l l.15 te - Cırıt 
11.10 da - 200 metro 
1130, da - 200 metro 
13 te - )ilksek atlama 
13,30 da - 800 metro 
14 de - 3000 metro 
14,lSte - üç adım 

"15 te - 100X200X300 
X400 bayrak 

Atletizm müsabakalarında Fe
nerbahçelilerin kar~ısında Taksim 
Yeni yıldız atletleri bulunmakta· 
dır. Malum olduğu üzere Fenerbah· 
çeliler atletizme son zamanlarda 
çok ehemmiyet vermeğe başlamış· 
lar ve son birincilik müsabakala
rında IstanbuJ ikinciliğini kazan
mışlardır. T. Y.1. atletizm ekjpinin 
de şayanı dikkat bir varlık olduğu· 
na göre Fenerbabçelilerin yeni sa· 
halarında çok entresan bir temas 
yapacakları tahmin edilebilir. 

Futbole gelince: Fenerbahçe 
birinci futbol takımı Karşı yakanın 
halen en kuvvetli takımlarından 

biri olan Taksim yeni yildız ekipi 
ile karşılaşacaktır ki bu sene Jik 
maçlarında ivi bir netice olmak 
azmile sahaya çıkan Fenerbahçe
nin yeni tarllnı sıkı bir takım kar· 
şısında tecrübe etmek fikrile bu 
ınaçı kabul ettiği söylenmektedir. 
Unıumi kongre 

Tiirkiye İdman cemi)•etleri itti
fakı umumi kongrPsinin toplan
ma tarihine az bir zaman kalmı~tı. 
Hu "-eneki umumi kongrenin t~ş
kilattaki istihalenin arefesinde top· 
lannrn"-ı bu içtiınaın ehemmiyetini 
artırmaktadır. 

kuk eylemekte olduğu cihetle hak· 
kmdaki kararın rt~fine müttefikan 
karar \criJmiştir . 

Ali karar heyeti riyasetinden : 

İngiliz muhipleri cemiyetine 
dahil olmasından dolayı heyeti 
ınahsnsaca ademi istihdamına ka· 
rar verilmiş olan sabık İstanbul 
malıkemei Asliye azasmdan Nafiz 
bey İngiliz muhipleri cemiyetine 
kendi arzusile dahil olmayıp baş
kası t:ırafindan kaydettirildiği ve 
bilahare istifa etmeğe kalkıştğı 
halde mensup olduP.;u Mü<lafaai 
l\lillive O'urupnncn bıı münasebet-

" t:ı 
ten istifade edilmek üzre istifa et· 
ınf'nH:•,;inc karar verildivi \'e rnıı· 
maileylı temiz Lir maziye sahip 
olup amali ınilliyeye muhalif bir 
guna hareket ve icraatı görülme 
diği resmi ve gayri resmi icra kı
lınan tahkikatten anlaşıldığı cihe· 
tle hakkındakı kararın refiııe 
müttefikan karar verilmiştir. 

Ali karar hey' eti ri) a::ıetinden: 

Büyiik Ayasofya'da Alemdar 
mahallesinde Zeynep şu1tan soka
ğında 1 numaralı hanede ikamet 
ettiğini ifade ile hey'etimize mü
racaat eden sabık tahrir memur
laaından Osman oğlu Mehmet 
Ali efendi vaziyeti hakkında ken
disinde istizahatte bulunmak üze
re aranılmış isede mezglır adreste 
bulunamamıştır. Halen nerede ika
met ediyorsa adresinin hey' etimize 

bildirmesi. 
Ali karar hey'eti riyasetinden: 

Muahharen hey'etimize müra
caat eden Istanbul'da Kumkapı 
Niıancaaında Balaban çeşmesinde 
2 numaralı hanede sabık tüfekçi 
ustası Ali efendiden bazı hususa
tın istizahı llzım gelmiş ve mez· 
kur adreste bulunamamıştır. Ma· 
halli ikametinin serian hey' etimize 
bildirmeıi. 

IC?>©lr~@l ] 0Mnll@~~sı o~©J'9ıırıı~ 
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Mil as 17 B. Teşrin } söylememi~le~dir. Hepsin den. sa~ 
Milas' tan yazılıyor: Şu satırla- fmazar şalııdı . olduğum ) cna bu 

rı yazarken kaluim derin bir 5121 ile vak'a vardır kı. l ~n~ hu. satırlar{ 
yanarak acımaktadır . .MemJeketi- yazmak mecburıyetı~~ verdı. . . 
miıin lıer tarafında en eski mede- Geçen sene Kittluğe gıtmaştım. 
11iyet devirlerinin birer canlı tarj. Orada (Levi) efe~dinin. e\'inde •i 
bi olan ne kadar asarı atika var· Yunanlılar devrıne aft bazı k!t· 
dır ki hep bak1msızlık, ilişikaksiz· metli parçal~rın ~ulun~ğ~~uL.ha· 
lik yüzünden birer birer harap ol- her aldım. Bıttabı gıdı~ goraum. 
makta gaip olmakta l'e aşırılma· Bunlar hakikaten çok gnzef: Qeyaz 
ktatacbr mermer üzerine gayet sarıatld.ra· 

Bizd~ halkın asarı atikaya kar· ne işleu~iş .dôr~ parça k~bsrtm_a 
h ·· · J • tamamlaa heykel ıle bır kıtabeden ıbaTtttı. 

şı enuz ınce n.ıem1ş • B ı · · 
ı l · ı · l~ı. sızh"ı un arın nereden ve kımın tara· 

mamış o an uş erı a w.a b, f de · ·ıd·"'· h ld.. F 
lakaydisi bı'r çok muhtekirlerin ın n getırı ıgı meç u ur. a· 

kat Qu muh ide k 'd· k' b da çok kıymetli asarı hiç bir emek :.- . . a 8 
•• 

1 1 ı_, • ura 
.. t k h·ı· l '- d b durmak ıçın gehrılmemıQtı. Oza-ve ucre mu a l ı o mıyara~ o"· h l ld k :.- lm 

rudan doğruyu milli servet ve ha· ma~ . uı~ ~çrın] e en .. !~ırı _ _r:ınt· 
zineden çalıp gitmelerini kolay- sı )ıçı~ . 1190~::f.mazsa ıuuaFsa ... ~~. 
l k d me erını ; em •· amn aım 
aştırma ta ır. d" 1 k' .&-d '-

ş. m k d h'd' Jd ın er, ım n.l1l an 1111' &e· 
ım ye a ar şa ı ı o uğum ti Bu defa Kfilla~ f•"..: 

öyie vak'alar vs öyle kıymetli an· d~bgeç · t'L ,.,A 
6 g Kl5ed.

1 m 
rı atikalarm açıktan açığa b'lA- e u asarı •. ı~ayı ~rm fit ım . 
pen·a •§mlması varki insanın bı. En kıym~li olan .~1 ~Ua ,.ıinde bi sızlamamak kabil olmıyor. Bil- ye11er esıyor~~· NL bim alllhdı. 
hassa 3)8.k:adar olması lazımgeJen- ~azık değıl mı. Neden bu ~le
lerin söylendiği halde aldırış et- rrn ~lınmasına meydan venyor: 
memelerine yazık demekten ve uz? Hı~ ?l~~zsı ~i parçadn .g~ı 
esef etmekten ba§ka bir ,ey yapı- k.ıdan !~ısının ~lsun .MUasa ptı· 
lamıyor. Ve böylelikle mil)i sene- nlmesun ve Mılls Nümune mek
timizin kıymetli parçaları birer te~lnd? bulunan kti:çttk ~ep 
birer adalara, Radosa, başka mil· muzesıne konulmasıpı Muill me-
letlerin hazinelerine akup gidi- ~urluğuna ve daha b~~--
yor. iki sene evvel meydana çıka- söyledim. Ne gezer, lmaıe o~ ... 
rılan eski Yunanlılar devrine ait değH. Bunlar da pek1apmd.4i1er 
bir mezar parçalanmış ve içillde ark.adaşlarının yaıııııa.,glc'i~ 
bulunan iki Jihide ait eşyalar Sil' Bu kadar k11ıtsızltk bt.,w• 
olup gitmiştir. Bunu b .. ı.e. fllw- inaan ne diyeceğini tıtı;::p~ 
düğü halde hiç bir kimse,, bilbWa caba biraz bu iılerle 
bu işleri takip etmeleri laatm ge- cak kimse çılcmıyadk ıa • 
)enler ağızlarını açıpta bir şey A. Nft' 

Tarife Her 
Buğday ( 22 Teırinievvel 929 Ticarte 

Şehrimize Anadolu dan fazla bu· Borsası f i.dtlan 

_.__K_a•d•ı,•k•ö•y_k_&_p_r_O_t•a•r•lf•e•ı•a•r•ı ~ı 
Köprilden Kadakiyndeıa K6priideg Haydarp•• 
Kadıköyüne Köprüye Haydvpapya Kaprflte 

ğday gelmeğe başlamıştır. Evvelce 
tintların düşmemesini temin için az 
buiday _.u.llivordu. au &Ul'etM J.
atJar yül\selmiŞıi. Fakat bu yükseliş 
lıizim lmğ1ayların sürı.Imüne mani 
olınu~, ı\lacar bu~dayları rekabete 
ha~lnmıştır. 

Rckal et bir knç gun de' am et· 
miş Anadohıdan fazla miktarda mal· 
gelince fiatlar düşmü~Hır. 

Yeni hal 
Unknpanı cıvarında buyük bir 

hal jnşasına karar ,·erildiğini ) azmış· 
t k. Yeni hal, taksimde inşa edilecek 
olan tiyatro binas;nı inşa edecek 
olan Alman ı?rupu tarafından , ap . 
lacaktır. Emanet, bu hususta da· Al· 
ınan sernıa) edarlarının mfünessille
rile temas edi} or. 

Tiyatro ve hal binaları hakkında 
alı! ğ mız mütemmim malumat şu· 
<lur: Alınan şirketi, her iki bina· 
) ı da kredi üzerine ve veresiye 
olarnk in~a edecf>k, ti) atro yapıl· 
<l ·ı l\Psif lllİktar.na güre ,e 
butçedc l.er sene konacak olan tah· 
sisat ni!;betinde para verilecektir. Bu 
sene ki butçeye 200 bin Jira tahsisat 
konmu~tur. 

Halin masrafına gelince, inşast 
f'Sna ırıda emanet hiç para vermh e• 
cektir. Fakat lııll biter bitmez te~in 
edilecek karın hUylık bir kısmı in· 

1 A1&ari 
~ 

Azami 
Cinsi K . P. K. p. 

Bugda yiiade 
fAYclarh 

16 25 Yumutak 17 25 
K.uulea 
S&ater 

il Sen 16 ~ 17 so 
ı ı Dönme 

~f'rl mah?at 1 1 Uuıııuiataa 1 
Fcnelıi 
(,:av dar 12 25 12 30 
Arpa 9 20 l1 20 
M111r 10 10 
Yulaf 9 9 
Merri•ue .. 

1 Nubut 
" •·aıu!ye 

ıo Sleclm so 
Ku9yeml 
Un kUct 
Elıtra Ebtra 1190 1600 
ı:ı...tra 1160 ı2su 

Biriaci yumatak 1190 J310 

lu':ıc1 
Sert 1160 1225 1 

ııoo 1150 
Fıadık kabnkl• 
Fındık içi 
Sandık lıofaltma 
kan mı 

! Ce,iz 
Afiyoıı Malatya ' 

lapağı 
1 

Aflyoa 405{J 14000 
1, Tlft k J65 165 

1 Ol11k(( --

- ti ;' E: 
a :· 
:- S· 
F
!i F. 
. ~; 
" -"I """ • Ç.. 

!!:~ . ~· ., -· e- =' ., ., 
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cı 
~ .. 

ı - (""( 6 15 1 - ( ... ) 
6 15 7 05 6 15 
'7 05 7 40 
7 40 8 10 
8 15 8 45 
8 40 9 os •/ 
9 20 9 50 
9 55 10 25 

10 25 t 11 05 
11 05 ll 40 
11 40 12 lö 
12 15 13 
J3 05 13 50 
3 50 14 35 

14 25 15 
15 15 16 

15 45 ! 16 30 
16 10 17 
16 40 17 15 
17 15 : 17 45 
17 50 : ıs 25 
18 25 .• ı9 05 
19 05 ~ 19 45 
19 45 f 20 20 
20 30 f 21 05 
21 t 21 28 
22 05 23 

7 05 
7 40 
7 55 
8 15 
8 52 
9 55 

11 
11 
ı2 

13 
14 
ıs 
16 
16 
17 
17 
18 
18 
ı9 
19 
20 
22 

05 
40 
ıs 
05 
25 
ıs 
ıo 

40 
15 
50 
25 ("' 
40 
05 
45 
30 
05 

i 
ı 
f 

ı 
ı 

6 
7 
T 

• 8 
9 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
17 
18 
18 
ı9 

20 
21 
21 
23 

20 
ıs 
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25 
5S 
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35 
56 
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13 
48 
20 
08 
58 
40 
08 
08 
13 
40 

15 
S5 
12 
28 
ıs 
S8 
08 ,., 
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Adalar tarifesi 
10 Haziran tar1hbıden itibaren Cumadan mida günlere maheuı adalar hattı 

Sefer No. 1 
Pendik ten 
Kartaldan 

kalkıı • 
n 

B. adadan ,, 
Heybeliden ,, 
Burgazdan ,, 
Kınalıdan ,, 
Mudadan ,, 
Kadıköyilnden ,, 
Köpr,ye vanı 

6.00 
6,10 
6,25 
6,40 

7,25 

Sefer No. 2 4 
KaprGden kalkıt 
KadıklSyGndeıa ,, 
Modadan 
Kınalıdan 
Burıudaa 
Heybeliden 
B. adadan 
Kartaldan 
Pendik ten 

.. .. 
" 
" .. 
" .. 

7,44 8,25 -- -9,05 
9,20 

8,35 9,35 
8,45 9;45 

3 

-
7,10 
7,30 
7,45 

8,30 

6 

9,10 

-9,SO 
10,0S 
10,22 
10,30 --

5 

7,00 
,,10 

,--
8,0S 

8 
10,15 
10,35 -11,0S 
11,20 
11,35 
11,SO 
12,ıs 
12,30 

7 
7,05 
7,20 
7,45 
8,00 
8,15 
1,30 

9,lS 

10 
12,00 
12,20 -12,SO 
13,0S 
13,20 
13,30 

-

9 

8,00 

--8,55 

12 
13,35 
13,55 

14.50 
14,45 
15,oo 
lS,16 
15,40 
15,55 

11 

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

10,25 

14 
ıs.oo 

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

-

13 

10,00 
10,10 
10,25 
10,40 -
11,2S 

16 
17,00 

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

15 

-
11,30 
U,40 
ıı,ss 

12,10 

12,SS 

13 
18,00 

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

17 

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

15,20 
15,40 

20 

18,0S 

19,00 

("J 
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19 
ıs,oo 
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JS,45 
16,00 
16,15 
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16,55 

17,W 

22 
19,00 

19,45 
20,00 
20,JS 

21 

17,00 
17,1-0 
17,25 
17.40 

18,05 

18,30 

24 

19,05 

29,00 
20,10 

-

23 

18,35 
18,45 
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19,lS 
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o 

25 
19,0S 
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26 28 ----
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21,ıs 
21,30 
21,40 

-
22,SO 
22,SO 
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Bergama'nın devleri. 
Devleri şimdi\e kadar hiç kını

se g11rmrnıış'e oe hert .. ~ oı.hrı 
gayet iri yarı, mutlaka ~ıık ·n ~ey
lrr olarak ta~av' ur edn. llır'.n: J 

deıı "Dev uıbi dıvc Lah>ec ıluı,,0 1 "' '' . 

<h f!i.lt•rı·k mermer 
u n :1s,r ır. 

• •• 

tozu yapılmış 

l •k Bergama ·nın şi 1 rt'li yal-
rın bu Jc,· he) kelleriııdeıı ilıııret 
değild r. 'a' il oıı 'a güzellik an<ıııak hatıra 

gt> ' t'Z. 

ı, Y- e !: i Bırgamanın çok 

r., nır heıı;elı.ra~ artistleri llevle
r, ı k l:uyuk o:n:ııkla Leraber, 
gım 1 t~ı. ı.tJarıo en nadir şekli 

eı!aıı uıeuner<len yiıksek kabartına 
ile ta 'ir eınıı,ienli. Herkesin çir
kin t -d-;\ur tıtigi bir ~e}İ j!İızel 

t. vır etır.ek büyük bir orijinalite 

ı ' kı;n başka, de\ !eri intihap 
• :t ıelerı de •an'atlarındııki kud· 
rt'.e Lt"I° ld t uer. 

t.v.e'ıı masalı nıuh!a!aran ha 

tıı <lırnnı: 

Yer}'üzJ insanların daima çek

tikleri feıii.i.etlerın haksızlığından 
hıdncte ge erek lıir gün gııkyi.ızü 
ile evlı>nm·ş ve ilahlardan intikam 
aimak ı;z~re dederi doğurmuştu. 

Devler do~ar doğmaz, JCr ile gç k 
derhal ilahlara kar>ı cenk lıorüları· 
m çaldırırlar ve adetlı!ri ırıasalda 
bile malüm olaııy.ın o koca yavru 
lar işe ba§larlar. Birı iik 1ıam1ade 
Akdeaizdeki Sidlya adasını kaldı
rır, ilAlıların kafasına atar. Bu

nun üzerine deniz korkusundan 
kaçarak yerin yüzündeki ve deniz 
dibindekı dağlar, ka~ıtlar hep a
çıkta kaldılar. Devlenn her biri 

elleıline geçen daglıırı, kayaları bi· 

rer birer fırla•ular .. Nılıayet yer
yüzü dümdüz kalır. Fakat cenk 
sonunda devler ıııa;tlup olurlar. 
Fırlatılan d.:~lar ve k .. yalar ,oma

dan birer bm::r yerleriııe gelmi~ 

olmalı ki yeryüzü, bugün de gör
düğümüz gibı, kanburluğurıu tek

rar iktisap eder. 

Bu masalı eski zamanın bir şa
iri, Apollodor, nazma sokmu~tu. 
Söz taotan daha dayaoıklı olduğu 
için, manzume unutulmamış, fakat 
manzumeyi tasvir eden heykellerin 
Yücudünden habl)rİ olan kalmamı~ 

idi. 

XVII inci asırda Salmasuis is
minde fransız alimi eline geçen 
latince el yasısı bir kitapta •Ser· 
gamada mermerden bir mihrap 

bulunur lı.i yüksekliği kırk kade
ıaedir, içinde devleri taevir eden 
de büyük heykelin vardır,, kaydini 

görmüştü. O asır bu heykeller n 
aı:anılııcağı zaman olmadığından 

bu bydi kendisi de kaydPtmekle 
ikta'etmi§ti. Nihay~t bu, iki a.;ır 
sonra Humaıın iımile bir alman 
aliminin efine geçti. Bu alim 1870 
tiellffİ1lde Bedin müzesinin lıesa-

1- Bftgama'ya kadar giderek 
~ kaz<lı, rneruıt.rclen mih

rap ile içindeki mermer heykelieri 
_,da11ı11 ~ardı ve tahiidir ki, 

em Jedi büyük parça te:kil eden 

m tok kıymetli eıeri Beri in mü
zesnte tııoıttı. Gene eski bir müel

lifin "dünyanın harikalarından,, 
diye &ıMif ettiği o yükaek kabart· 

ınıdar oi.di Berlin müzesinin kıy
-ıiai artırmaktadır. Buaların 
mqıdana çıkarıldığı tarihte bizim 
öyle ta§lara merakımız olmadığı 
gibi gene o zaınanlarıı tesadüf eden 

bitllWIZ tükeomu mulıarebeler ara
sında güzel ean'atlarla uğra~ıııağa 
halimiz olmadığından, alman ali

minin kıymetli taşları gt•türürken 
kimsenin ses çıkartmış olmasına 

pek te ihtimal verilmez. Zaten o 

taşlar ır:itti ise mermerden milırap 
yerinde, daııseden Bergama Gü
'.i'."li de lstaı:Lul nıiizesimledır. 
Bunlar, ~a,rrlt.n Hoca 'mn elinde 
blıın Mrdık unalıturırıdan çok da

lıa hnnet!i oldu~u gihi eski \e 
y i fl· ıç: ırn .'nııı k<"nrlişi de biıe 

l ,J r 1 '\' g ,, 'iLtir Bu i~te 
~ , ' ' ,. c.lı ,., t>cek •e\ o 

t& 1,ı. 1 ı\ n ı,,,, nl, !ıı ,., 1'" . .. 
J l' . ' j ı, } .H: • 

l\e ' kıt pıpıldığı pekte bilin
miyen Bergama kalesi Iskender 
devrıne kadar yüksek bir hisar 
olarak klilmış ve adını, bizim Siv
rilıis r tabiri gıbi, kendine benıi
}eıı bütün hisarlara vermekten 
ba=ka bir ş~ye yaramamıştır. 

İskeııdcr öldükten sonra, cıme
ralları mirası olan büyük memle

ketleri payla,tıkları vakıt, Berga
ma c iınyanın en güzel üç medeni
yet merkezinden biri ve bilhassa 
lsker.deriye'niıı en kuvvetli rakibi 
olmu::tur. Ut, heykellerinin ya
pılması da o devre, nıiliıtıan evvel
ki üçüncü asra teı:adüf eder. 

Bergama hükiimdarları gendi 
artistlniııin e,erlerinden b8şka o 
vakitki medeni dünrnın her ta

rafında mevcut güzel san'at eser
leriııın asıllarını almağa teşebbüs 
ederler ve muvaffak olmadıkları 
halde hiç olmazsa kopyasını yap
tıranık müzelerine koyarlardı. O
nun için Bergama zamanının en 
zengin san'at beldesi olmuştur. 
Romalılar ancak Bergamıı'yı gör
dükten sonra medeniyetin güzelli
ğini aulamışlıır ve onduıı soııra 

gü.ıel san'atlarla meş~ul olmağa 

başlamışlardır. En ı·•kı medeni
) etırı beşiği Anadolu olduğu gibi 
Koma ırıedeni)etinin müşevvil..i 
de gene Anadolu oldntı:unu bu 
haaıbc i,p~terler. Bütün bu g:ü1ı>l
lik lı-rin ancak elli seırn içinde 

mey laıı;ı gelme'i de dikkate şa

yan bir şev<lir. 
İ•kender·yt. 'de Batlamiyos'un 

yaptığı nıe,hur kütüphaneyi Ber· 
gama 'da kır al Attale kıskan mı' ve 
her tarafa adamlar çıkararak bul
duğu kitapları altın mukabilinde 

toplatmıştır. Az ,·ukit içinde çoğa

lan bu kıymetli kitapları saklamak 
için mabedin yanında büyük bir 
katüphane pµıldı . Kütüphanede 
çalışmağ~ gelenlerin zihinleri yo

rulduğu vakit !!Üzellik karşısında 
z~vk bulmaları için Bakırçaym gü
zel vadis':ıe bakJn ve lıütün duvar
ları heykeil<!rle, rcsiuılerle kaplı 

salon ilihe edil ılı. 
Mısır hükümdarı Ber"ama'daki 

o güzel kütüphanenin ilnlemesin
den endi,eye düilÜ. Mısır'ın icadı 
olan papirü;ün memleketten ihra

cını menetti. Fakat bu, Bergama 
kütüphanc~inin gene ilerlemesine 
mani olmadı ; çünkü Bergamalı· 
lar deriden parşömen yapmağı icat 
ettiler. Bir aralık Homa'da papirüs 

ile Parşömen arasında bir müsa
baka açıldı, ~1ısır ve Bergama hü

kumrlarları ll) rı bi ı er avı..kat gön
derdiler. P11r~ı,,nen dalıa kolay 
yapıldığı, daha devamlı ve kitapla
rın ebediliğini temine daha salih 
olduğu için papirüs tercih edildi. 
Bu sorctle Berı;aına şehrinin İ;mi 
yaııı ile ber .. her, insanlığın en kuv
vetli ve en devamlı e~erine merbut 
kaldı. HalA diplomalar ve mühim 

yazılar için kullanılan par~ömen 
kAgıdının i~mi, Pergarn.anın tah
rif edı miş bir şeklinden ba,ka bir 

gey değildir. 
Romalıların Bergııma'da gör

dükleri güzel sın'at eserlerinden 

gözleri kamaşmış büyük rnuhar

rilerimizden eski Pli n Aergama'yı 
.. en parlak belde" diye tavsif et

mişti. Romalılar Bergama'da hey
kellerini gnrdüklerini ilahların 
hepsini kabul etmi§ler hatta on· 

lan Roma'ya gutürmeğe kalkmış
lardı. Fakat eski medeniyetin ilmi 
ve edelıiyatı ile evvel ahır ba~ları 
lıo~ olmamıştı. Bundan dolayıdır 
li Hergama'nın derisini Mı~ır'ın 
Ld:ınına terc:h etmi~ olmakla be
hrılll r B,.rgaına kt tüplımesini 

n rn, .ı. 
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Yakında toplanacak deniz 
konferansı ne yapacak? 

Bir muallimin 
ölüsünü buldular 

l ı B. Teşrin • Teşrinievvelin 
7_ İnci paıorteöi gtin,i, lstiklil mekte
bı başmu~lliı:ıi Ali Rıza B., Asma
daki evinde oltı olarak bulunmu~tur. 

r v lYI ~ \\.!! a -r& 

Hava hanımın 
1100 lirası 

Fransı2ca Temps ga2etesi bu 
aerlevha ile pek şayanı dikkat bir 
bent neşretmittir. Bu bendin en 
mühim kirı.n:arını naklediyoruz: 

Beynelmilel matbuat deniz tes· 
lihabnının tahdidi, Amerika • lngiliz 
müzakeratı ve Reiıicümbur M. Ho
over-Mac Donald mülakatının fer
daaında teusüs eden u2laşma 
haklun~aki tefsirlerine, bazı kere 
teşviki.r bir fikirle, devam etmek· 
tedirler. İngiliz matuatının ne,riya· 
tında görüldüğü ·ıeçhile Manş de· 
nizinin öbür tarafında Fransa ve 
İtalya hükümetlerinin ittihaz ede· 
cekleri hattı haraket ve bilha81• 
Fr•nıan'ın noktai nazarının müda· 
faa11 meselesi ile pek ziyade iştigal 
olunmaktatlır. 

Çünkü Franaa diplomasisi daima 
bu szha dahilinde berri, •·e havai 
teshilatın tahdit ve tenkisi mcseleoi
nin mevzubaha edilmeıinl talep 
etmiştir. 

Her gllıı vazifesine erkendeıı 
~elen Rıza B., ogün öğleden sonra• 
ya kad~r gelmeyince mektepten ara
mışlar ve odes' açılınca yatağı>:ıda 
mo•mor; a~zmdan, burnundan köpük· 
ler akmış, ihtiliiç içinde ölduğllnü 
gösterir vaziyette aza•ı tekalluı etmiş 
bir halde bulmuşlardır. 

Kadıköyde lbrabim ağa maha 
lesinde m uhim bir hırsızlık olıı:ıu 
tur. 

Hava hanım 60 yaşında kada 
ötede beride küçük yevmiyeleri 
çalısan ve bunlarla başına bire 
alan, ayrıca da 1100 lira evrak 
nakdiye ile 70 adet altın Liriktir 
miş ve bu parayı da kömürlük.! 
bir sepet içinde saklamıotır. Fakat 
Hava hanımın evinde açık g~ bir 
kiracı vardır. Arif ismini taşıyan 
bu adam geceleri Hava hanımın 
kömürlükte meşgul olduğunu his· 
setmi§ ve nihayet evvelki giiu Ha· 
va hanım evde olmadı~ı bir sıra· 
da sepetin içindekileri cebine iıı
dirmişti-r. işte Hava hanımm poli&e 
vaki olan iddiası budur-

Reviyew of Reviyews gazetesi 
müdürü M. Wickbam Steed Franıa 
bazı meaeleri "e bilhaua Franıız • 
İtalyan bahri müsavatı mcoelesini 
sertlikle müıakere ettiğ"i takdirde 
umumi ademi tasvibe maruz kala
cağını söylemekte ve diğer taraf
tan Franıa'nın bütün deniz kuvvet .. 
ferini Ak deniz de tahşit edemiye· 
ceğini, çi>nkü bahri muhit ve Manş 
denizinde.ôtJ sabiUerinı ve müstem
lekelcrile muvasalatını da hımaye 
ve rr.ltlafaa etmek mecbuıiyetinde 
bulu .. duğunu tanımaktadir. Buna 
nazaran ltalya ile bahri müaavat 
Fransa'yı Alı den'z de İtalya'ya nİ•· 
betle dun bir mevlı:icle bulundur· 
maktadır. iptidai mi!zakerat ve ge· 
rek kinunusanide içtima& da ve ti 
takarrür eden deniıler konferansı 

esn•ıında zuhur edebilecek müşkü· 
latın mesuliyetini şimdiden Fransa,ya 
yükletmekten ibaret olan bu tatbik 
hakikaten bek gariptir. 

Fransa hükümeti içtimaa daveti 
tekarrür eden denizler konferanıı· 
na iştirak için İngiltere tarafından 
gönderilen davet mektubunu en 
doıtane bir fikir ıle tetkik etmek· 
tedir. Fransan:n cevabı şüphesıı: bir 
kaç. gtlne kadar haz1rlanm1' o!aca .. 
ktır. Bu cevap, ltalya ve Japonya 
dan beklerıen cevaplar &ibi, fngil
tere hükumetinin davetini prensip 
itibarile kabulü ihtiva edecektir. 
Tasavvur edilen deniıler konferansı 
ya Cenevre ihzari komisyonunun 
mesaisini teshite matuf bir gaye ta
kip ediyor, ve yahut Cemiyeti ak
vıımın himayesi altında başıamlan 
umumi terki taslihat mes'elesi ka
drosuna dahil bulunuyor. He, iki 
surette de Fransımın bu kabil mü
zakerata iştirak etmeıine bir mani 
yoktur. Fransa, Cenevre'de mevzuu 
babı olduğu gibi, meselenin hallini 
tesri için daima hüsnü niyetini gös
termiştir. 

Meı'uliyetlerin mevkiini değiş· 
tlrmekten ibaret olan manevraya 
kimıe aldanmıyacaktır. Bu incelik
ten pek ziyade mahrum bir müna
kaşa mebaretldir. Şayet deniı teı
llhatının tahdidine ait usuller hak
kındaki tezler arasındaki tehalüf 
ihzarı komisyonun mesaisinin de .. 
vasına hail olan İngiltere ile Müt
tehidei Amerika bütlin alakadar 
devletler için şayanı kabul bir for. 
mul bulmuşlar loc en evel Fransa 
bundan memnun olacaktır. 

Fransa'nın Washington ıefiıi M. 
Claudel Muttehidei Amerika Ha· 
rlciye Nazırı M. Stimson ile vaki 
olan mulii.katında bu fikir daire.in
de beyanı mütal•a etmiştir. 

Bütün mes'ele Amerika • lnglliz 
itilafının hangi eaaılar üzerinde ta
hakkuk edecl!ğİni bilmektir. Bu 
hususta şimdiye kadar reımi bir 
teblig neşredilmemiştir. Amerika 
ve fngiltere matbuatında M. Mac 
Oonald • M. Höover mülakatlan 
neticesinde netredilen müşterek 
beyanname vaziyeti ki.fi derecede 
tenvir etmemiştir. Bazılan Fransa, 
ftalya ve Japonya iştirak etmedik
leri takdirde, Amerika ile lngiltere 
sra11nda bir itilaftan bebsetmekte
dır, Diğerleri de Fransa ile ltalya 
uyuşmadıkları takdirde Amerika, 
lngiltere ve Japonya arasında bir 
itilaf taıa vvur eylemektedider. 

Bir Amerika projesi. 
Fracsııca LE MATIN gazetesi 

bu mes'ele hakkında 9u malumatı 
vermektedir: 

Milletler arasında harp zuhuruna 
mani olmak için hazırlanan Briand 
- Kellog misakını imu eden bü
tün devletler kuvvetlerini seferber 
haline koymak hususunda en iyi 
vuıtayı bulmak için başhc• Ame
rika Ayan azası arasında halen mü .. 
kalemeler cereyan etmektedir. 

Harp tehlikeleri baş gösterdiği 

zaman Briand • Kelıog misakını 

imza eden devletlerden mürekk~p 

bir konferansı ıçtimaa davet için 
bir merkez heyeti teşkil o2unacak
tır. Amerika Ayan aıasından M. 
Borah milletlerin manevi kuvveti
nin harbe mani olacağını söylemiş-
tir. 

Amerika 
Fransanın t"'briki 

Fransanın Amerika sefiri ~f. 
Paul Claudel Amerika hdrİciye 
Naz:tı M. Stimsonun nezdine gi
derek İngiltere birinci Nazırı M. 
Mac Donald'ın M. Hoovcr'i ziya-
reti esnasında istihsal olur.an Ame- ı 
rika - lngiltore mukarenetinden do
layı kendisini Franca lıukümeti 
namına tebrik eimiş ve deniz tes'i
batının tahdidi hakkınpa umumi 
bir uzlaşmanın lal.alıkuk deceg·i 
ümidini izhar ey!en1i,-tir. 

Times gazetesinin muhabirine 
nazaran M. Clacıdel tarafından ya
pılan te,.,bbüa hükumet m•.h.ıfi
linde pek eyi bir tesir husule ge
tirmiş ve Fransa'nın gelecek kanu
nusanide Loudrada içtima edecek 
olan denizler konferansına ait fn
gilterenin dayetinin kabulü hak
kında resmi mehafilde mevcut bü. 
tün endişeleri izale eylemiştir. • 

Mr. Borah'ın bir makalesi. 
New • York World gazetoi Am. 

erika ayan hariciye encümeni reisi 
M. Bors'm M. Mac Donald'ın M. 
Hoover'e vaki olan ziyareti hakkın
da bir makalesini neşretmektedir. 
l\I. Borah Reiıicümhur M. Hoover 
ile M. Mac Donald arasında müıa
kere ve tetkik edilen meselcleıin 

meıine hayret ettiğini yazdıktan 
sonra demiştir ki: Bu müzakerat 
hiç şüphesi2 cihan sulhu için kat'i 
neticeler huıule getire~ektir. 

M. Borah ınnkaleıinini şöyle bi
tirınetedir: Büyük devlet adamla
rının kıymetli vakitleıinl istimal 
için bir yemek rnasaaının batına 
oturmaktan daha başka vaoıtalar 
mevcut olduğunu art.ık Washington 
anlamalıdır. 

Deniz Lordurııın beyanatı: 

M. Claudel İngiltere ile Müttc
hidei Amerika araıında huıule 
ııelen mukarenetten dolayı Amerika 
hariciye nazırını tebrik etmekle 
umumi terki teolihat itilafının tahak
kuk edeceği kanaatini izhar eyle
ml9tir. Zaten Londra kabinesi 
tarafından dört bahri devlete gön
derilen davet mektubu Briand-Kel
log misakını ihuri komiıyonunun 
mesaisini tcohil etmek huıuaunda 
karar eylemektedir ki bu F ranıız 
efkarı unıumiyelni lakayt bırakmaz. 

Nihayet fettan Kleopatra Mı • 
sır' da sultan iken , Iskenderiye 
kütüphanesi birinci defa yandığı 
vakit Roma ceneralı Antuan, onun 
dizinin dibinde kendini iıldürerek 
Slıakespera'e mevzu veren aşkının 
sun delilini gusterınez<len evvel , 

Bergama'nın iki yüz bin kitabı ile 

•t~!!ıli>ıııı teoli)~ etti. 

Bahriye birinci tordu M. Alexan
dre Newcastle'de Irat ettiği bir nu
tukta fU şayanı dikkat ıözleri aöy. 
leaıiştlr: Amerika • lagiliz uzlatma
larının her iki memleketin arzu ve 
iradesini dünyanın her hangi bir 
kısmına kabul ettirmek gayesini 
takip ettikleri bininin hariçte hü. 
kümferma olması şayanı teıadüftilr. 
Böyle bir ıui tefsire mahal verme
mek için kat'i kararlar ittihaz et
meden evvel beş devletten mürek
kep bir konferanaın içtimaa dave
tine karar verilmittir. Sulhu takvi-
1eye ve teolihatı tahdide matuf olan 
ıon uzlaşmaların her hangi bir 
memlekte tecavü2ü istihdaf etme. 1 
diğini teyit eylemiştir. ı 

! İngiliz-Rus Müzakeratı 
Sovyel hü!<ümeti lnı;i t < hari-

(. \f \ r ' nu! ' 

Derhal hükumete haber verilmiş 
ve müotantik Adem B. budi'eye 
vaz'ıyet eımi~tir. Hükumet tabibliği
nin rsporo, ölümün kalp sektesinden 
vukubulduğunu bildirmesine rağmen 
ölüm arazı Adliı ece şüpheyi calip 
göruldtl~ünden cenaze hastaaneye 
koldmlp otopsi yapıJm,ştır. 

Hazır bulunan helimler otopsi 
neticesinde gene kalp sektesinde itti
fak etmişlNse de, z ·lıirlenme bulunup 
bulunmadığına dair Adliyenin istediği 
raporu vermedikleri için cenazenin 
nbşa, kalep ve akciğerlerinden alınan 
porçalar İstPnbula, Morga gönderil
miştir. Gelec~k rapor üzerine ad'iye
ce tahkikat intaç olunacaktır. 

Şimdi polis bu i~i tetkik et
mekle meşguldur. 

Ka~aıar 

Babasının tabancan 
Merhum Rıza B., Kavalalı4ır; 42 

yaş:ııda olup evli değildir; yalnız 
evinde, geleli bir ay kadar olan ve 
merhumun teyze zadeleri olduklarını 
soylc-yf'n 2 kadın vardır. 

M. Henderson ile M. Dogaleweki 
arasında aktedilen itilaf ahkamını 
kabul ettiğini bildirmiştir. Bu itilaf 
prensip itibarile İngiltere n:ızıriar 
meclisi larafı:ıclan kabul edilmişt.r. 
Bu itilafın şimdi parlemento tara
fından tasdiki kalmıştır. 

Almanya 
Reiehstağ'ın içtimaı 

Reichstag mecliai "eiıi M.Loebe 
bir hafta istirahatten aonra Berlinc 
avdet etrai~tir. Muhtelif partiler 
rei•letile yaptığı mükiilemeler es· 
nssında Reichstag mechsinin içti
nıaı h~kkında hiç bir karar ittihaz 
edilmemiştir. Salıihiyettar aiyaai 
mehafilde parlementonun Teşrini
sı·.ninin nısfından evvel içtimaa da
v t edilmeyeceği kanaati vardır. 
Vahim hadisat zuhur ettiği takdirde 
parlementonun bu tar:hten evvelde 
içtimaa davat edilmesi muhtemeldir. 

Renin 'in tahliyesi. 
Goblence'te:ı Alman gazetezeri

ne gönderilen haberlere nazaran 
üçüııcü işgal mıntakasının 'imal 
hududu Versailles muahedesinde 
siııde hayali bir bat ile tahdit edil
miş olmasına binaen itilaf devlet
leri ali komisyonu arazii meşgule 
Al;,ıan komiaerile müttefikan gele
cek tahliyeyi teshil için bu hududu 
kat'i ıurette tesbit etmi,lerdir. Bu 
tahdide nazaran Aix • la - Cbapelle 
araziıinin ikinci mıntaka ile hera .. 
ber tahliyesi lılzım gelmektedir. 

Buğüne kadar ilçüncü mıntaka
dan addedilen Daun ve Adenau 
tehirleri ikinci mıntaka ile birlikte 
tahliye olunacaktır. itilaf devletleri 
yüksek komisyon gelece teşrlnisa
ninin on beşi ile yirmi be,i arasın
da Wisbııden'e nakle eceğini Al
man komiserine tebliğ eylemittir. 

Yunanistan 
Venizelos'un arı/attıkları: 

Yunaniotan Biıinci Naıırı M. Ve
nlzeloı Hariciye Nazırı M. Miba
lakopuloı huzurunda ahali partİ•İ 
reiai M. Toaldaris'e Avrupa'da yap
bğı ıeyahat hakkında uzun izahat
ta Lulunmuştur. 

Bu mülakattan ıonra M. Veniıe
loı gazetecilere beyanatta buluna
rak demlttir ki: 1922 ihtilal hüku
meti azaıından iki zatın hükllmete 
lttirak ettirllmcai dolayisile ahali 
partiıininln parlamentonun içtimala
rına gelmekten istinkaf ettikleri 
mco'eleaini M, T&aldaıia ile görüş
tüm. M. Tıaldaris'i mecliae girme
ğe ve hükumetin teşekkürü hakkın· 
daki noktti nazarını izah etmeğe 

davet ve kendisine hürriyetperver
ler namına blızat cevap vereceği. 

ne dair teminatta bulundum, 
Ahali partiıtlne menıup gazeteler 

hükumeti umumi intihabat icraoı
na mecbur etmek için ahali fırkaıı 
meb'uslarıaın istifa edeceklerini yaz. 
maktadırlar Fakat hakikatte bunun 
bükQınet iızerine tazyik icra etmek• 1 
t~n ibaret olduğu zannedllınektcdir. j 
Her halde hı kihnct urr.unıi int• ,a. 
• t icnı et ~ " et "de icq I< • 
luı part~ uı1 :u c ., ını.ıı. t e .... 

Unkapanında oturan Vecdi ı 
minde bir çocuk i. ;;yük babası 
ait tabancayı karıştı, ırken tabanı: 
ate~ almış ve çocuk sol aya~ııdan 
yaralanmı~tır. 

Ezilen çocuklar 
SaCJatyad11 oturan 5 yaolanada 

Parsilıe lıcnüz numarası tespit 
olunıııııyan Lir otomobil çarparak 
yaralanmı~tır. --=====;z-t Tiyatro, sinema 

Millette : Şevi:i B. l•nbul çap
kını v~ V ırryete 

ŞEHREMANETi BU "AKŞAM 

Saat 21,30 da .ii~~
!' il liiiiiıil ı 

lıı' 1111 1 ' ı KUMARBAZ 

il il 1111111111 
5 

Perde 
Cuma günleri matine sııat 3,30 lda. 

Her cumartesi akşamları için 
fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••• i Doyçe Or)·ant Ban i 
: Tarihi te'sisi 1322 : • • : ltferkezi idare Berlin : .. ' . 
: 1elefon Beyoğlu 247,248·934, : 
: 985 ve İstanbul 2842 2843 •.· • • 
: Banka muamelatı ! • • : ve kasalar icarı : • • •9••························ 
•••••••••••••••••••••••••••• 

1 
Deniz hastanesi ı 

Diş tabibi 

• 

Kadıköy • Altıyolağ2ı 
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tına İştir.tk ctmcmeai eflıin 
miyeyi lakayt bırakmaktadır • 

Romanya 

umu· 

Maliye Nanrırırı istifası. 

Romanra Malı>• Nazını M MI· 
hail PopovıÇ1 ye"' :..albı bükOmet 
M. Sarhuo• Ue l.a•a~« hu•bile 
istıfaatn• veırru 4 vt kabuı ola••"~· 
tuı. Blrıı.ct Nac.~ \t ~l•ı..tu b1.ıı f11al 
arkada:,tdt a~,ıoJıl/ı'.ı.dan 
beyanı lt>f'P.:ııı.üf ,..•.',.•:· .. 

M. ;;:: .. ·~ ... 
paraı1n:n !• t W. ı ar• , •. ,,, ... 

• 1 ,.. 1 ~ ı..: : ' .•• ,.ı .• e.• 

n bır ro&ı oyuamu;w. 



El ha ra a 
Mavrice clıealier ve 

Raquel Meller 
Şu •ırada lstanbulda en çok ko

-lltulan şey nedir , bilir misiniı. ? 
GOaün • ı · · h' mer c c11 üç feye ın ısar 

•diyor. Onlar da qunlar: Bir defa fe
•a havalu, bizi farkın mutat güzel
likle keçen ıonbaharındao mahrum 
etti ve blıe üç ku; ı, t~ıa cçirtti. 
8'.ıadaa bahsediliyor, bir. fngiliz filo-
" lataabula geldi , Marmcırada 

•aae\<ralar yaptı • 
ti Bundan bahsediliyor, iki: Bir de 

ha.11ıpa ainamaaında emsa siz Ma
\ltlce Clsevalier ile her zamankinden 
tf:tade lıpanyol, cezip, musnhhir, 
M\llıteteın ve ahenktar Raquel 

ellerin taganni ettikleri " Parisli 
t•rltlcı., filmi ıöııterlliyor. Bundan 
lheıdUiyor, üç! 

Herkes, bu derece harerete ve 
;tbet uyandıran bu muc'ıenin 

eıtern Eletric Müessesesınden 
ç.ıktıtnıı arbk biliyor. E.lhamra 
~:•lllaıında alınan tert.bat ile 

eyaller'nin zekası, Raquel Mellerin 
'\iti' Ye ıncvz.un ıesi i.ızt rine Pathe'
ll - lllllll ettiği "Valentint-" ve Nous 
l • oll • · 1 dea ananas,, "Dıte• moı 
·~d·ın~re pJ5k1arı ala mode ._,&..,_ " 

• &11larda kapı~ıhyor. 
b ISiı bu küçük güz •I şarkılarda 
~lılcııbımıza dol.unnn bazı nakaratı 
-~lce Chevalier'ye affederiz. 
led .. Zira Parisli şarfncı bizim bek
~tf:.ab: \e her yerde imdiye 
ı.._ lr ıörülmemiş bir rnüv. ffakıyet 
~nan bir &esli filim olmu~tur. 

id Bı.agüıa Elhamra'nın mahirane 
tk;eal azyesindt: dört gün Se p:on 
ıi l>te.e binmekten ve } hut ı:.rise 
ll. lnıek için Mıırsi } ayn kndar deniz 
t tıııaaından kurtuidui • Ç nkü lu
d •da Chcvaler'} i de, H qut Melleri-
' Jı.. h h . 'd' ~I "Ilı gorüyoruz, cm ışı ıyoruz. 

h " Çok defa tekrnr edcbilitfa ki, 
i ~ ha~a bu seı:Ji filmi görmek 
:~'il Elharnraya gi eli. Er! r ce!Ji
d •tde paranız kalıyorsa bir kerrc 
r~~a aitmelisiniz: Çünltü insan "Pa
. lı çalgıcı,, da bu hıftn a!ınan 
llıcc ve hudutsuz zc" k bı defa da 
•ııhyamaz. 

lztnirde yangın 
Yerinde an · \a ar 
lltıt İzınirde yang n } erlerinde en \az 

aında k } m tı t ıhi vi h ıiz bım 
~arat ~ı ar b, lunmu H~ bu paralar 
A ehnıet fl8Jll na LJJfl tauıf ııdan 
"tlt'k ı acılara sat im ı~tır. 

tıık Bekçi Mehmet bir gll~ va~f!'~ 
b azını kcr et rırken lİZt' lerı reııımlı 
azı ... 

t k Paralar bulmıış ' hunları la· 
\a. antikacı! kla · ı g 1 e len bazı ze· 
aı. götürmue. s.ıtmı t r. 

hı:ıı Fakat iş me)dena ç kını 'e ~ie· 
~et dun tnharrı mPı urJ ı ı tarafın
' ~ tevkif ecıılmı t r. 1 1 r.'et Uic· 
raı,~dı her C)İ tracetni. \(' pn· 

l'ı •• . 1 . • ıı 
l'ıtla '"<lttığı ) rı o n ı tır. )u pa· 
te S' k~~umcu J k Ali 
>"erreel'\·ılı handa 

p 8&tılmışlır. 
deıı atalar •Aı'lımedin sntt· ~· yerler· 
~eh karnilen toı 1 nrm~t r. Bekçi 
Jlar ~edin enkaz nra ndan çık rd111-ı 
bir' ar çok fazla kn n ett <lir. Hatta 
lu

0 
antikacı; puralıır mc) ar mda bu· 

lir ":_l_llrdan bi nin lıthıniıH n 3000 
a 11\1'-' 1 • • p ı illetinde olrlu unu s ) em ıştır. 

tat aralar ara!'\ında e ki '\ un:m pa

~~~ da Tardır. Servıli handa anti· 
l~3 Yapan M. Pi) er bunlard n 
&llll tanesini 95 lira muk biJiııdc 
Çok 'Dtır. Halbuki paraların kı) metı 

Yüksektir. 

,'>ll}:•ralar aras111da bazı akikler de 
"atila~ıttaktıdır. Bunlar da kıymeti 

~Yeyl haizdir. 

.•rasıa~hınedin şimdiye kadar enkaz 
lcıyrn u•n. çıkararak att ğı p:ıraların 
{)ltrıaktaen mllhirn bir )ekune baliğ 
l'etlere dır. Mehmedın daha başka 
fıt1 bu paralardan eatıp atmn· 
~aıu:~•fında polisçe tahkikat yapı-
~ ır. 

.,-:::---=-====-======-======s 
Şeh :aaaw 

remaneti ·ıauları 

Şeb ... 
re reınanetinden: Hademele-

b. Yaptmlacak 253 takım el
ıse k k apalı zarfla münakasaya 

tnonrnuştur. Taliplerin şartna-
e alın k. . h 

llıiidür ~ v .~çın er gün levazım 
llıckt lugune gelmeleri teklif 
ola Uplarını da ihale günü 

'i:l., ~;3 .!~şrinisani 929 Çar
Ilıe k &unu saat onbeşe kadar 

2: Gr müui.i .. :üğe vermel,.ri. 

KASTAMO~UDA BİR CİNA· 
YET - Kasıamonuı.lo kürenin Liyah
lar kö} ünbe bir biç } üzundea çok 
feci ve bnh bir ı;innyet olmuş, iki 
aile bir birine girmiş, bir taraf mıık:· 
tul, diğer taraf katil olmuştur. 

Bu kanlı hadise §U suretle cere· 
yan etmİ§tİr: 

Sipahiler koylınden Arap oğlu 
Recep ıığamn mahtuD'U Ali onbaşı 
bir sene eve} kövde satılan bir tar· 
layı artırarak alı~ı~. Bu tarlaya kom· 
uları Kazanlı o~lu İbrahim de 

talip imiş. İbrahim, tarlanın Ali 
onbaşı tarafıncbn salın alınmasına 
çok içerlemiş \'e ona müthiş bir kin 
beslemiye haşlamıştır. Hatta bundan 
beş ay evel bir defo Jejtirmende 
Aliyi yakalamış ve )aralamış imiş. 
Fakat Ali o ı&man davıı. etmemiş, 
hastanede yatm ş ve iyi olmuş. 

Diln, köyün erkek \e kadını 

bir çol,}arı D 'rekô.ni pazarına ~it· 
mi ler. Alinin de o glin kv) de ınisa· 
fırı varın 11 • llerkes pazara gittiği 
halde İbrahim ve ailesi halkı da 
o gtin kö} de kaim ışlar. İki komşu
nun evleri koyderı hiraz uzakta imiş. 

Ö~le vakti, Alinin zevcesi Şerife 
H. e\•deki mi~afirlerine pınardan eu 
getirmeğe gitmi~ ... 

Daha su almadan, lbrahimin hiz· 
metUrları Naim ve Niyazi ile zev· 
cesi H11lime, odalığı Huriye pıııarın 
ba~ma giderek !;erıfeyi yakalamı~lar 
ve zorla kendi evlerine kaı;ırmnk 

istemişlerdir. Şerife bu hadise uzeri· 

ne feryada baelanıı~ ölehiler ise su· 
snıası için onu ellerindeki kazık· 
l:ırla dö\n eğe, tekmelemiye '" 
Halime ile Huriye de saçlarını 

~ekerek intikam olm•ya ba§lam şlsr. 
:;ıerifenin yanık feryadını işiden ka· 
y npederi Recep ağa, gelinini kur· 
tarmağa gitmiş, fakat lıizmetkiirlar 
tnraf ndan atılan kur unlıırla bitn.P. \'e 
caıısız olarak ) ere serilıııi:;ıtir. ~ilah 

ve çıe-lıklnrı duyan ve misafirlerile y<!· 
mek ııofrasınılu bulunan Ali on başı 
bir tehhke olduğunu anlamış ve o 
siluhıııı alarak lındisc mahaliııe ko~
nı ll§lllr. 

Alinin elinde silahla gehliğini 
f!Oreıı İhıahim ve dirrerleri, bu defe 
da Aliye çevirmışler ı,e zavalh) ı tiç 
)erıııderı )3rtıl mı !ardır. Bu ~etmi-

) ornıuş gibi > erJe can çekişen ımık· 
tul tin Uzerine 5 kişi kazıklarla lıü
cıım ~tmişl('r \'e k fasını param 
parç~ etmışlerdir. 

:;?erif enin ) ara,q da tehlikelidir. 
Bu suretle Sipahlar gö) unde bir aile 
halk nın ikisı kapılarını kapayarak 
mez~ra, biri hastane> e, di~er aile 
halkı da gece kap !arının anahtarını 
muhtilra te~liıu ederek hapisaneye 
gitnıi!ilerdir. 

Merkez Acentas : hullita Köprüba· 
fında Beyoğlu 2362 
Şube Acantası: Me 'adet hanı altındr 

lı!taııLul ~740 

rrabzon ikinci postası 
( IZMIR) vapuru 24 Teş

rinievvel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gid
ecek ve Of, Trabzon, Polatha 

ne, Gireson,Ordu Fatsa, Sam 
sun, Sinop, Jneboluya uğraya
rak gelecektir. 

İzmir Sürat Postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 25teş

riniovel Cuma 14,30da Galata 
htımından hareketle Cumar
tesı sabahı Jzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden ha
reketle pazartesi sabahı gele-

cektir. 
Vapurda Mükemmel bir or-

kestra ve cazbant mevcuttur. 

Muntazam Bartın postası 

E 
.. Vapuru 

rcumendnur2s Tş. evvel 

Ç b günü Sirkeci rıhtı
arşan a mınden hareketle 

Ereğli, Zonguldak, Bartın, Aamas· 
ra,kuruca şile ve Cide iakelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
Rıhtım h l 2 numaraya müracaat 

T l .!fon : lst. 2684 

' 1 9 7 

ava 
~ Tayare piyangosu 

~: l. s:o·Nc· TERTiP 
f.·f,j ~ ~ 

cç;ukto ı 1~ 8~~~~~~e:~E= 
Bütün müvezzilereden isteyiniz ~ f~t 

Türkiyenin en gü~e~ mizRhi gazetesi oldu- ~ ~I 
edeceksınız. ~~ il 

Ayrıca: 

·~~~~ ... ""-'"~:.=: 5 Kuru~tur ~~:ÇI$:!:iff_:Ş.!$f$!~ ia: 

Mücevherat müzayedesi 1 
tehiri i~' 

20.000 
15.000 
12.000 

Emnİ)ret Sandığı müdürlüğünden 
Sandık namına merhun olup vadeleri hululünde tesviyei deyn edil

mediğinden dolayı 28 Teşrinievvel 929 tarihinde şehremaneti San
dal bedesteninde sablacağı evvelce ilan edilmit olan mücevherat 
aatııının hasbellüzum tehir edildiği ve Teşrinisaninin 7, 9, 10 uncu 
günleri sandık satış Amirliğindeki camakanda teşhir edildikten 
ıonra 11 inci Pazartesi günü saat ondörtten itibaren §ehremaneti 
Sandalbedesteninde bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Orman Arazi müdürlüğünden: 
TerkostaSilahdar çayırının otlakiyesi senei atiye şubatı nihayeti

ne kadar icara verilecektir. Müzayedesi teşrini saninin ikinci cumar· 
tesi günü saat onbeşe kadardır, talip olanların İstanbul evkaf mü· 
düriyetinde Orman ve Araıi idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. 

B eyo~lu beşinci ılh hukuk icra bakim· 
liğinden: Mösyö Güeta'' Kuto ile Sınr 

pat Kutipvan ef. \C Madam Zaruhi KAtip
yan \C ı;ıanbul emvalı metrfıke müduri • 
yetinin şayıan mutosamf oldukları Beyo-
ğlunda Toaıtom mahallesinin Liııardi so · 
kağtnda atik 3, 5 ve mukerrer 5 ve cedit 
5, 7, 9, 11 ve 13 No. !arla murakam ilci 
bap hane ve tahtında iıç lıap dükklnın , 
bunlardan cedit5 \'C atik 3 No. hı birinci 
kalla derununda sahrınç bulunau zemini 
mermerli sofa ve üç büyük bir küçük 
orla ve bir sofa ve hir mutbah bir hela 
ve iıst katta üç büyük ,.e bir küçük oda 
caınekAolı bir 'iC ınuhtncı tamir mutbah 
ve bir hell ve bir taracayı muhte\ · ,.e 
haricen klrgir ve derunu ahf&p ve kıımen 
muhtacı lılmır hane Ye 7 cedit No.lu ze
mini mermer taşlılr. ve iki oda, bir aralık 
bir mutbah bir helA üst katta dört oda , 
bir belli, bir sofa \C ele;1.trik ve terkos 
techizatını havi 9.11,13 rıumnrulu dük· 
kanlar kirgir olup binanın bir tarafı 
Sem Antuaıı lı:ilisesı apıırtmanı, bir tarafı 
Doktur Mczburyan apartmanı, bir tarafı 
hnardi sokağı ve diğer tarafı muşa hane 
olup icra kılınan ihalci cveli)esinde t&li
bi uhdesine (800) lira bedelle ihale kılın· 
mış ve ıhalei katiye :ıımnında 16 Haziran 
1929 tarihinde milZA) edesi icra kılınmış 
i ede bedeli muzayede haddi lliyikına 
b:ıliğ olmadığmdan tekrar billlqif takvim 
ve yirmi gün 1&1uddetle tcmdidine karar 
v1:rilerek tekrar müzayedeye n:ı edilmiş 
ve 17 o~ to 929 cum~tesi günü ilııılei 
katıyesinin iı rasına karar verilmiş ısede 
}e~ıni mezkur n eyamı talıiiyd resmiye· 
}e tcendüf eyi dıj'fıı<len ihalei katiyesi 
i •ra kılınamnn•ı!.t r. 'lekrar on bet gün 
D U idetle temclu.ııuc karar verilerek 19 
Eyli.ıl 929 pcr eınb•, p;bmi ihalci kn iyesı· 
rıin icrn!ımı karar verilı•ıi~ setle biç lıir 

l-i~sc tnlip zul ur ~tnıcdigindcn ihıılei 
kalıycai icra l.ılıııııınmı:.t•r. Ilu kerre 
tdaar ve 6on olaraJ, yi.r:ıi "'Un müddetle 
temdidın · knrc.r ıiltre :t 16 Teşrini 
sani !)29 cuıı rt i gunii srat on beşte 
halci ı.a i}CS icru kılınacnğııı< an yüıde 
beş ıaruln talip olnnluı ı ve fazla iafııilııt 
almak ste1e:ı erin kı)nıcti mubamıninesi 
oı.an beı bı:ı 1 rnnın uıde onu niabetinde 
pl y al,~cleı;n· ruustıı hıben 929'975 r:ıu· 
nı ru ıle Ilcyo lu 5ullı uıahkemı..:si fora 
dnıre ine ınfunçruıt eylemeleri ılau olu-

nur. 

Z rı)I - ho a m.ı tn u ı nşıı ru.kcrl k wu· 
hesıııdm al ıış ->IJu~ur.1 'e ikamı zayi 

ettim. Yenieıııi ah ı 'ı 1;11 loıı zııyiin hükmii 
~oktur. Sılıvıi· pı lıancı Kara~öı 
· rııalıall i 12 No. Şemscttia 

orrm lzz<>ttin 

B eyltozdn kısvAk dere cadde iııd 88 
oumarulu ıııa 13m Pıronuıı bır odasın· 

da mu~tecirf'n nkın ı en Kfuıunu38nı 
929 tarıhı de BJyUk derede foreten 'efat 
eden ~e tereke i tuhrır kıhnmıf 'lre mirası 
ııtılmı~ olun Eruıem mitlc:tınden Filiıoı 
cf en d · n in 'ariıı leri , ıır ise tarihi ilA~dan 
ıtibaren uç a) alacakları ile borçlularının 
da bir ay zarfında Beykoz ıullı mahkeme· 
bıne mUracaatll\ "'ı{ayt c•tirmckri !Uzumu 
ve ettiruıediıderi takt\r<lc ı.lı ıimı kanuni· 
le tathıl. o uı acaıt kanunu medeninin 
:>34,561 mcı madde eri macibirıce illin 
olunur. 

zayi 1466 !jofurl ~ \e ıkamı uyı ettim 
her km buldu ue Scyriıefer merke· 

zine Lıra malarını rıC3 ederim getirmedi· 
ği takdirde ) enıııinı çıkarac:ığınıdao eaki· 
sinin hükmü yoktur. 

Topaııe kapusu ıop
çul r caddeıınde(276) 
No. dQkkftnda Aptul· 
lab Ef. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karak6y hanı 
dairei mahsusa telefon Bcy
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittiıalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muameliitı ve emniyet 

kasaları icarı 
Q .. 

Bey oğlu. btı§inci Sulb Hukuk. icra Ha-
kimliğinden: Musyo Gilstav Kuta ıle 

Sımpat Klitipyan efendi, ve Madam Zaru· 
hi katipyan ~e Ietanbul Em\ali metruke 
müdüriyetinin pyanı mütacarrıf oldukları 
Beyoğlundd Tomtom mııh&llesinin Llnar· 

dı sokağında atik 7 ve cedit 15 numarulu 
ıemini ınem1er taıılık ve ittisalinde bir 
oda, bir mutfak. \C ikinci katta iki oda, 
bir hela ve geniş bir sofa ve fiçüncü 
katta geniş bir &ofd ve ilci oda ve bir 
helii ve dtirdilncü katta geniş bir sofa ve 

üç küçük oda ve bir hela ve elektirik 
te11isatını bııvi olup üst kat merdivenleri 
muhtacı tamir hanenin Jcra kılınan ihalei 
eyı.eliyedc talibi ühdesine (400) lira be
dclJe ihalesi kılınmış ve ihalei katiye 

zımnında 16 haziran 929 tarihinde mü· 
Ut) ede a kılınmış iscde bedeli müza· 
yede haddı ltiyıkına baliğ olmadığından 
tekrar bilkeşif ta~ vim ve yirmi gün müd
detli temdidine karar verilerek tekrar 
müzayedeye vaz edilmi§ w 17 tıı;ustu 929 
cu naertesi gfuıU ihaleı L:ati)csinin icru· 

sına l.arar 'erilmiş iee de ye" nıi meıku
run C)amı tadiliyei re.mi}e tesadüf eyle
diğinden ihaleı katiyesi icrn kıhnıınınmış
tır. Ve tekrar on he~ gun müddetli tem 
didine kıırarl , erilerek 19 E)lı.il 929 per· 
şeıııLe giınu ihalei katiye inin icnısmıı 
karar verilmiş iı;ede (2000) liradan failaya 
talip zuhur etmedığınden ilıalei katiyesi 
ıcra kılınamım11§tır. Bu kerre tekrar ve 
son olarak yirmi gün müddetle tcmdidi
ne karar verilecek 16 Teşrini eanl 929 
<'uınaertcei günu aat on lıcşde ihalei 
katiyeııi icra lulınacnğından yüzde he§ 
zamla talip olımların ... e fazla tasfilAt al· 
nııık i ıcyenleıin loymeti muhammincti 
0 1an (2500) ikı bin beş yilz liranın yüzde 
onu nı bc'tndc pey akçelulııi musteshi 
ben 929.CJ76 uumarile Bey oğlu Sulh 
mshkcınc i icra daıreııine müracaat eyle
meleri ilan olunur . 

ıstanbul 6 ıncı Hukuk daıreıindcn. -
Rııhsude hanıu.ın kocası 111tanbulda 

ÇenlıerJi ta~ta 'c:ıir hımı allr§USUnda (38) 
numaralı clükiludn mukim Hurııit efeuai 
alt:) hine hınme e)lediği boşanma da~•. ı~ı· 
dan dola) ı Ua olunan istida suretının 
mumaileyhin mahalli ıl.ametinin ıııeç~u~ 
bulunma!l hasebile tebligat ifn edılemedığı 
tclılıge memur mubqinnin taht ye•ınden 
an~ılmıı ve llanen tebl~ııt crası karar 
ğır olmuıı oldul;undan ~hke?'c dnanha· 
nesine bır ureti talık edılen ıgtıdayzı 
tarihi ilandan ıtıbaren (J 5) gOn zarfında 
ce,ap ., rilnıcdiği tal{tırde tahkikatın gi
yabı:D icra edıll" ğı malum olmnk ta.ere 
Hukuk t eul ı..ulukenıel ri kanununun 
ııarabatı dairesinde ılin olunur. 

1 O.OOOıiralık ikrnmiyeler ve 
1 O.Ooo liralık mükafat 

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

40,000 

20,000 

15,000 

12,000 

lira isabet eden "58960,, numaralı bilet lstanbul, Edirne, 
Cebelibereket, Gebzedc satılmıştır. 
lira isabet eden "16597" numaralı bilet lstanbul, Bur1ada 
aablm19br • 
lira ısabet eden "30494,, numaralı bilet Istanbul, Sinop 
lı.mir, Balıkesir, Samsunda satılmışbr. 
lira isabet eden "19935., numaralı bilet Bergama, lstanbul, 

Çıldır, Kaş da sablmışhr. 

lstanbul, Samıuıa-

askeriye satınalma komisyonundan i .......................................................... 
Askeri meltepler için Pi)ade Atış mektt.bi için 

40000 kilo 5000 kilo Lahana 
5000 .. Karnabahar 

35000 • 10000 • Pırasa 
20000 • 6000 • Ispanak 
15000 • Ta:z.c Bczelya 
15000 • Salı.ız Kabağı 

5000 • Kök Kereviz 
25000 • 4000 • Taze Bakla 
30000 dem~i Ta e Soğan 
30000 Kilo 10000 • Kuru Soğaıı 
35000 c 10000 • fötates 
5000 deme\ 300demct Dereotu 
8000 • 300 • MaJdası~ 
8000 adet Marul 
3000 Kilo 500 Kilo Havuç 

Balada cins ve miktarları yazılı kışlık. ecb:r.e keza yukarıda gllsterildfli .,.Ue 
2 §Artnamede olarak icra kılınan münakasaııı fıatından daha aşağı fıatb talibi mlalr 
tmesinden milnnkaca fiatı gali görülmekle aynı tarzda ve 2 prtnamede olarak ..-r

lıkları 27-10.929 pazar günil saat 14 de Harbiye mektebindeki münakasa mah.tlin4e 
icra kılınacaktır. Taliplerın şartnameleri için mahalli nıezlı:.Grdaki Komisyona manca. 
atları ve İ§tirl\k. için de mahalli mezkOrdnki pazarlık mahallinde hazır bulunulmua 
ilAn olunur. 

SPORDA 
eşya oyun üzerinde 

müessirdir 
Bütün dönyada teslim edilen buhakika 
yakından görmek ve tecrübe etmek · 
terseniz , bütün Spor levazımatııııa 

Zeki Riz 
MILLİSPOR ticarethaneQinden 
tedarik ediniz. Futbol, Gürq 
Beden terhiyesi,İzcilik, Eskr· 
Boks v. s ... 

En sağlam model, en sağlam 
ucuz fiyat 

osta ve ıelgıal leva
zım müdüılügünden: 

20-10-929 Tarihinde münakasai aleni!esi icra kılman 2300 adet 
fabrika tahtası için talipler tarafından verıl~n son bedel haddi üyik 

.... 1 eıniş olduğundan 28-10-929 pazartesı günü s~st 14 te münaka
;:;~ :evaoı olunmak üzere bir hafta temdit edildi~Yİ ilan olunur . 

Ta~nirat -
nıüna.liasası 

Erenköy Asma fidanlıkları 
müdiriyelinden: 

Göztepe fidanlığımızda yapbrılacak olan tamirat k pal_a _za~ UIU• 

lile münakasaya konulmuştur. Talipleriıı keıif ve şartname&ını gormek 
için hcrgün münakasaya iştirak için de ihale gürıü olan 6-Teşrinisaai 
929 çn şamba günü saat l.'.> t,. defterdarlık binasında müesaesatı zira. 
iye m · b y m yon n gelmelerı 
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Noryeçyanın halis Morina b~.Iığı 
baş mahsulü alemşumul ınarka 

( ~ 1 t' : .. ' ~\ r r .. j •• '\'t r3 1()'l) 

~,A 
Gayet taze olarak gelmiŞtir. kiloluk şişe 100 yarım kiloluk şişe (60) kuruştur. Hasan 

Askeri müna· 
kasa ilanlari: 

Mevl<i Alınacak erzak ihale tarihi 
Siverek Sade yağı, kömür kuru ot 2 -11-929 
Kilis Mertimek 2-11-929 
Viranıehir Şeker 2-11-929 
Sürü~ Bulgur, zeytin saman, gaz 2-11-929 

nohut 
Ki!iı Sığır <ti, arpa 5-11-929 
Kilis Sade yağı 2·1 - 10 - 929 

günü saatı 

Cumartesi 10 
• 
• 10 
• 10 

Salı 10 
Perşrmbe 10 

Siv~rek, Kilis, \'iranşehir, Sürü~teki kttaatın ihti~·acı olup evvelce alınaca~ı ilUn 
blunan yokarıda hizaları .ı da yaıılı ermka t•liplcr ıarafıııdan veıilen fiatlar pahalı gö -
rüldüğünden hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarJa Urfa a.-:-keri satın alma komisyo· 
nuda ihaleleri yapılmak. üıre talik edilnıi~tir. 'falipleriu Lrfa<laiı:i mczkür k.ornis)OU8 
müracaatları. 

O rdu iht;yacı için 14.CXX> metre !Aten ve 10.000 metre tela kspe.1 ıurf uı;;ulil~ mu· 
nakasaya konmuştur. Ihale~i 5 ·ikinci 1t'~rin • 929 tarihine wü~a·ıtf ~alı günü sınt 

l_. te komisyonumuz münakasa ~alo:-ıunda yapılacn 1.:tır. Taliplerin şartname surellni 
yirmi h uruş muı..abilinde almaları ,.e teklifaaıneJerini şartn11.ıneUeı:ı.i tarzda izhar ile 
k.omisyou riyasetine vermeleri. 

A ıkeri ihtiyacı için 147 kalem :-;i~iye alıitının kapalı zarf asuli!e mii!'laka!laya ko-
nmuştur. !balesi 2-11.929 cumartesi gi.ir.ü f'&at 1-J tc li.orni&yontıınn7da. yapılacaktır. 

Taliplerin şartname ı:ıuretinl koınİ1Jyonumuzdan a~ın:ı?arı ye tekliıoamelcrioi ~artno.me • 
deki ıarıda ihıar ile kon1i~yon riya.~etioe Ye~ıneleri ilin olunur. 

Y erli mamulatından (30,00J) otuıbia metro pijamalıı.. bel kapalı zarfla münalı.a<a
ya konmuştur. lhalesı 2 • tejrini~i . 929 ın~isndit cumartesi 'aat on dcirt buçuk· 

tur. TaHplrrjn şa.rtna.nıe ,.e numune~inı gurmek üza~ her glin \C nıünaka3aya i~tira.~ 

edeceklerin o gün \e saJtınd;ın e\vel teri.lif ve teıni:ıat me-ktuplaruu n1an.buı. muka 

~ıır.ıan . Di)ariLt~ir~ ve. Di}ariL~kir Sı.ırtıan .!\~.arcl~ne ve ~Iardinde~. Sıırta kadar 
._fit\ ııı.cJı!ecek elh L.ıı kılo eşY&)l aıkerıye ıuıhll)C .. l , apalı zarfla. u1uno.kasaya kon· 
nu;~lı.n. ihall"9İ 1-ikncı 'fe~rın-9::?.9 tarihinde saat 15 te ::=:.urlta askerj ~3tıU alma komis
~our:n la y~ıpı!:ıc.,ktır. Taliplerin ::'ıırtlnl~i ırıcktir kuıni~yoı;a n1lıracaatlari. 

K ı~taınoniı.lt;hi __ l1taatın ihtiyacı olan ~i.i.- k:rı_na un,. s·~ı.r eti •. aı pa \:C sade .ra~ı ka· 
ı-all zarfla munaka~aya Konnıuştur. ıhalelerı 27 bırınt..'1 te~rın 929 pazar gunu ~t 

J.~!e l·••ı:ı:"ınoı:ıdel.i a~kerı ~alın alma h.onııs}vnunda )apıfaı.cal•tır. ~;ırtnan1e eıureileri 
Lonı _...-o.1,ım111.da ın·~\CUttur· 'l'aliplt·rlu ka!>ramonidei tuıni.syonn ıniirarcatlart. 

D t ıt ~~?J.ıkı k1ıarı:1n hn;,anntı ihti.\arı _o!u~ kaı'.alı z~rflu ~h~n~ağı il.an <ıl~ıil:ın a~-
pa~a ıft3Jt• güuLindf' ıalıp zuntJr etr11eJ~ğınat'11 1halt·s1 3 - ıkıncı tc.·~rın · ':Jt.9 tarı

lıin•Je ~a t 15 te Dı..irt ·oll.la satın alnıs komisyonunda yapılmak. ilıre yirmi gün tem
dıt t"'l~nıi:· r. 1'e.Ep!eriıı Uôrtyoldan..i mez~'ür kon1İ<;yona muracaatları. 
U rLnltt Luluıııın J,lfa;ıt~o il.ti)acı olan ~dC' ya~ı yenid~n münaka~aya kcnnıuştur iba.. 

lr~ı ~]. L;rir~c : tt~nn ·9:.:9 Jıel"Ş('llLt> ı;.i.inü ~aut on<la Lrfurla a~keri ~ntıu alnıa ko, 
Lıi ·}r~n·: ta ) ; ~l:ır3h.t.r. 'fa:iplerin l ıl.sda oıe-zl\lır komi~')'Ona nıurcaatları 

Ü rJıı ıJııi~·açı iç;n rncınıeh.ct haricinden l~0-200 da~ top koşumu eısteri alınacaktır. 
lt.&leaı .::ü.b.riııcl te~rin-929 l'Utnarıe~ı günU saat 15 te )'&pılacak.tır. 'faliplerin An· 

J. .:ıra.JJ ).liUi ınüJaft>a \t'n.lı.ltt! harbi ve dail'esi reisi~ine mUra<'aatları. 

O h·nd• ·kil'Jf'kı kıta:ıtın ılıtı,acı vlan tasulye kapalı :1.nrfla mUnakasava konmu~tur. 

lha!e,ı 2: - bir:ı:ci try n 921 p•rj•ııbe goinii sJot H ıe Di.~arbckird<' a keri ••tın 
ıaııua ~•.11ııİ;-) o.ıundu : ;,ıp:!al'.:ıktır. l'af .iıı?erin lJiy.ırL~·kir<lt>ki nıezkUr komisyona müra • 
f;.ı;.;.t:srı. 

K ıyııeridcki k.ıtaatın ihtiyacl olan odun kapalı zartla münakasaya konmu~tur. !halesi 
29-lıirinri lt':rin-9;?9 !:ialı ~iiııu !"Sat 15tf' l\.av~eride askeri ~atın alma lonıisyonunda 

)3}>11.ıcu. ıır. T11.;iplı·riu Ka,~Pridtki nıe1..kUr kunlİ!'>.}Ona müraraatl:ırı. 

Ü rciu ıiıliJ..ıcı i\in (ıliO t..ıi.ııu hı.~lııi. eH.ı!se \t• 600 adet k:ıput kap::ılı ıarf uı:::.ulile 

nıiit::.,i.a5.l)J. klınnıu!tur. lha!csi 18-ı}ıinri tt·şrin·9:29 tarihinP. müsadif pazarte~i günü 
s·ııtt 1 l t..: l,o:ı:is,ouııuııız ınünal\a"la ~aionunda yapıluC"aktır. '1'.ıliplt"rİn şartname sure 
ı'.tn )irıni !!Uıll1 ınuhaL~ .nJc: a1rııa!urı ~artnameyi lzmiıdc mü~hıhkf':n mevki Yt" An· 
Lıııada merkez !:.3Un alnıa koıui:1,onıında gOrebilirler ye teklitnanıclerini ~nrtnamedeki 
hı.rıJa ih:ar i!e l.oıni~von r ·~·a::ctiue \erınrleri. 

H ava \...ıtJa·ı ihıi)3Cı i.;i.ı !:Bnıaşlr. çorap Ye fanile le.kımı aleni münaka!!aya kon. 
ınu~tur. lhale~ı 14·1 l-929 pı·r~enbe günü !llAat 15 te koınicıyonunıuzda yapılacaktır. 

'faliplerın şartno.nıc suretinı koınıs~·onuınuadan almaları ve '.;&ttnamedeki tarzlla temi· 
ıı:itku lie komis) ona ınüuıcuat!arı. 

il n,·~ kıtaatı ihtiyacı i~ın o.~ ~ift mı-krepli fotini aleni münahagaya konn1~~1u.r. Ih~· 
le~n 14-11-QZQ p('r~~nbe gunu saat 16 da kon11syonumuzda yapı1acal<i.tır. lalıplerın 

~.,rtnıımc suretini korr.il'iyonuınu1.dau almalilrı \"e ~nrlnarnedeki tarıda teminatlarile 1'.o· 
n iz1vo11B mı.racaatları . 

T · eahhliılıini.i y~pann~:e.:ı. ınütf'ahhidl naın \e heı::ıb.na ~.)00. kilo .yataklık yün ka. 
palı zarf usulıle ınunaka!"aya konmuştur. lhaJ,...,ı 1 ı. ıkıncı ıe:rın • 929 per~cnıLe 

günü :o.:aat 14 te koıııi~yonumuz ıııünak:ı"4 ~alonunda yapı'aca\,hr. 'faliplerin şarlnarne 
~uretini )İrıni kuru~ nıukalıiHıı<lc alnıaları ve telıı.lifnameicrini şartrıamcdeh.i tJ.rıUa 
ıhıar ile hoın:!lyon riyasetine \t-rmel ri. 

~ ivrekteki hıta~ıın ihtiya~1 olup evvelce ihale olunaC' .... 'lğı il.'.in olunan arpaya talip 
U zuhür etıncdığinJcn \"CnıJen kııpalı 7.:ırfıa nıünak'l$a\'8 konmu!ltur. lhalc·si 5 -İ!>.inci 
tr-;rin-929 tarıhiııJc Ut'fa ask~ri 58tın alına kooıi~~·onunJıı yapıla•;~klir. 'l'aliplerin Ur. 
faJak:ı mı·zkı1r ~oıııİ.i}Ona murarautları, 

(-1 ava kllJ.atı ihti)&C_t iı;i~ı.·65_taK .. ıı~ _ 111:ı...tep1i f'lh'.se~ ~e 35 kaput aleni_miinai.o3ı;:aya 
konn1u9ı11r. IJıale,:;ı 16.ıl\lnCı te~rın.9-IJ cun:ıarıepı gunu s.ıat 16 da homısyonuınuz<la 

~apılaca!,tır. 'J'alip:l•r;n şartncnH' sur ·tını kornı&yonuınuzJan aluıaiarı ve !;i&rtnaınedel'\i 
tat.:da temina.tiarile kuınisyona ınür,itaatları. 

..................... ,, .. ,,,,,.,,,,,, ... ,, ,,,,,,,,,,,,,, 
i lçüncü kolordu satınalma koınisyonnndan J 
~ .... ,,,,,,~·····················~·· ·~·········· 

10 000 Kilo Toz .eker 26 - 10 - 929 Cumartesi saat Hı da 
ıo'ooo • Gru: ~-aı,ı • • • 

'300 • Çay · 
0 28 . 10 . 92<J Pazartesi 

Fındı'.d ıda 3 kolordu satın alma komisyonunda p!lınrlıkla mubnya.a edilecek 
?t-k~r, Ga!. ,e \a;ın paz.arlık günleri ba18lla g1ısterilmi~tir t a1ıplerin "a~h muayyende 
1t·n1inatlarile koıni'J)Oncia bulunarak paıarlığa iştiraklı:ri. 

27 10 · 9"l9 tarihinde pazar günü Sı;tat 16 da Selinıiye k:ş!:ısının tamiri 11ınnında 
• talirltrle baıar~ık yapılacap:ından iştirak edt:ceı.Jerin vaktı '11•118)")·en~e komi!· 

)Oııda hazır bulunıı1alarl \"C pazarlık gününden e'·'"·elki günlerde keşı(nan1cyı giirnıek 
Uıt're l..omi!J)'Ona ve ya 3. k. o. lnşaat heyetine mi.ıracarıtlırı. 

S na-.ta ! ulunau \i.,ta~t ihti.yacı için 6000 kilo sade_ j<ı~l kapalı zarf . ı.ısuli~~. m tına
kn!l-<ı. )"S konnııı:tur. lı:alt-sl 28 - 10 . 92~ pa.ıartesı. g:ınıı saat 15 te ıcra ~cı ıer,.k.ıır. 

'lolıpler.ıı ~a:tnamc~ini komi!->}Onuınuzda görıuı::leri ,.f' şartnamede }azılı olan şckildr;ki 
it·· 111 lr:utlr.ri' le lonıi:-o) Cr:l:ızıuıdn l:aıır Julunınalan ilan olunur. 

ı OJ 50." i'.o ıraıa yr,·ın ih~.ıe•le 'erilen fiyatlar gali gorüldü~ünden tekıar bir a )' 
O t n~üJıh·ıle ıııüna " aı:aıa koııınuştur.• 504 lira te.minatlarile Sıvastaki sat. o ' 

&~ ;,ı ı.o~nLtorauul ıııu::a.-ai\t:art itün ulunuı" 

K ıtaat. ih.ıiyarı .~in ·;oooo-l~kilo arp.ı pnz~rlık su.retiyte. muba~·aa ~dilecektir. iı:a~ 
ı~ i . 0-10-929 Ç:ır~mb:ı. tur.u l!aat 15 te ıcra eı.lı1ecekur. Talıplcrın şarınarueıını 

ı...on.i~\·c.ıı:\iflt~ıda gi.ıı ın(·lerj \'t' ~nrt ~ cmede yazılı olan :;-eklldeki teminatJariyle kom isy 
n: .uıu :ıla l:.:11r Jıuhınn;nl.:?.r: ilfin olunur. 

K ıluıı: if.lij:ı,.. 1 ( 1n l(Jll(,Ql\ilo l~ar!.ııınye fasulye~s .. pazn:hk ~u~et~l.e .mu~yaa cdileC'ektir. 
P.-'t.:~ :lQ.ıfl. ':!!-} <,·aı~unL;..ı i~11111ı saat 14 t .. ıc.a cdıle-reldır . Ialıplrrın ~artnam esini 

hıııni~\u, lillll•lıl.ı ~ ırıııt'~eri \'t' ~:utn . .unede yalıl ulan şe .. ildeki ıeınln!ltlarile komisyonu. 
111. !a • .ı.J..r 1 :ı: .... -:1nl..ır: i . ..iı: o!t.ıaır. 

PARDESÜLER 
gelmiştir 

Vücudü rüzgarın tesirine karşı 
muhafaza eder 

Hafif ve giyinmesi kolay 
Yalnız Galatada Karaköyde Voyvoda 

caddesi karşısında 

EKSELSiOR 
Biiyiik elbise maı;asasında satılır, 

İngiliz bi<;imi gayet munta!ıap ve muhtelif çeşitlerde 
Kostümler ve Pardesüler 

ve muiaınba dairesinde h1nrmlara ınabsus gayet 
ınllntahap ve son ıııociu 

ipekli muşaınhalar 
dahi vardır 

l'EDJYATTA 'l'E~HİLAT 

Haydarpaşa ile Ankara 
arasında üçüncü bir yolcu 

katarı 
Haydarpaşa ile Ankara arasında yolcu münakalatının artmış oldu· 

ğunu gören Devlet Demiryolları ve Limanları Ümumi idaresi her 
gün Haydarpaşadan saat 20 de haraket eden 10 numaralı katarla 
Haydarpaşa ya saat 8 de muvasalat eden 9 numaralı katarı 20.10.929 
tarihinden itıbarcn Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaş~ arasında işlet
meğe karar vermiştir. 

20.10.929. tarihinden itibaren Haydarpaşa ile Ankara arasında 
her gün işleyecek olan üç katar şunlardır: 

Haydarpaşadan hareket: 
Ankaraya muvasalat: 
Ankaradan hareket : 
Haydarpaşaya muvasalat: 

Posta 
13-

7,25 
20,20 
14,28 

Sür'at 
19-

9,05 
19-
9-

Muhtelif 
20-
15,33 
11,35 
8-

ma 

Posta katarlarının teehhürsüz seyrü seferlerini temin için bade

işbu katarlara fazla araba ilave edilmeyeceğinden mevcut 

mevkil~re göre bilet verilecektir. 

ı'l .~~~, "'•: '· . ... ',•'J~ ' -.. •. ~ . . " . ~ • l(APPEL 
Dünyanın 

Mükemnıel 

en 
Yazı 

makinesi 
ılususile FRANSIZ hiikümctinio clahi tnkdir ve tercih ettiği makine 

Hatif, metin ve 8rtğlan1 
Her ciheti taahhiH olunur. J.•w1~~·;11f:r 

Türkiye Umum·i acent:esıı: 
Y. iinorkyan: lotarıiıui; s~d:kıv~ · 1ar. '\O - 33 

ÖKsüren!ere Kat:anı hakk: Ekrem 

................................. ' •••••••••• ' .. ' '' •• ' .. ' ' ''' ... ' ...... 't '4 ' .. 

$ Bakır kövünde bıırut fo)ıriknlaı·ında iıniiltt harbiye $ 
• • k . " • $ cQ> lstambul stttınaluıa omısyoııuııuan: -C- i 
t..... ..................... , •••••• ,,, •••••••••• ,, ............... . 

l\ı: atluba mu,.:afık çıkm ıyan ve kaldırılması ~endisine te~Jiğ edilğiid halde vakii mu· 
ayyPninde kal<lırılnııyan 300 kilo don yaKl Ye 700 kllo Greı ya~ı (ıs rar ııyao ve 

saire tahsil e<lılınek üzre} teahhüdünı..i ifa tlmeyen mi.ııeehhidi nam ve hesabına bilmü
zaye<le satılacaktır. iştiraya talip ol:.ınll'rıD tcminatlarile beraber yevmi ihale olan 13. 
11-929 çarşanba günü saat 13 te koınisyona würacaatları. 

200 kilo hanıııı azot 1,4 kc.nfeıinrle bil•imya ,.f, 400 kilo Amonyak 0,92 lı.eM
fetinde bilkimya saf, 100 kilo Hsuıı11 klorma 1,19 kesafetinde bilkimya oaf 

pa>arlıkla mubayaa edilecektir. lıaya tılip olanların yevmi ikale olan 3().10-929 çar· 
~anha günü saat 13 te tenıinatlarile konıis)ona müracaatları . 

.............................................. ~.~·~·~· ... ·········~·~·~·~·~· ....... f 
i. ...... 1?.~?.i.~. ~-~~ı.~ ~! ~~~ .. ~~~.i~!.?~ ~~~~~ ...... . 

8 Roda 5 burgatalık lif halat ) Ml!na•a,.i aleni•·• ile ihalesi 7- Teşrinisani. 92g tari-
5 • 7 • • • ) hine n•ll••dıf pcr~euht gtinlı saat oo dOrtte: 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı itıo yuaıtie yazıh lıf haiatlar aleni münakaıaya kon. 
muştur. Şarlnımeıini görme isteyeolerin her gıin ita!"ına talip buluoanların balAda 
muharrer ~iin v~ 11aatte Kaınmra~a dPni f:atl ı\ alma komi!lyonuna muraeaatları. 

yonunıuzda gormeleri ve ~artı:awedc yaz ılı olan şekildeki temioatlarile komisyonu . 
muzda hıı11r bulunmaları ilan olunur. 
k Hant ıhti yacı için 10032 çeki odun pazarlık suretile mubayaa edil_ecektir. ihalesi 

30·10-929 çe.rıamba (l:i.inü 11aat on altıda icra edilerektir. Taliplerıo şartnıı.meaini 
ıtörmek ve i!1İrak etmek i.iıre komisyonumuza mliracaaılarl ilin olunur. c iheti Askeriye için elli ton çimento pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 26-10 

929 cumartt:ei gül\ü saat on be:te icra edilecektir. Taliplerin şartname!'ini lı.omisyo. 
numuzda görnı eleri ,.e -;artnnmede yazılı o1an fekildek.i teminatlarile komisyonumuzda 
hazır bulıınıııaları il~n olunur. 

S ehr.ı.~·e t<ı-:lıı~ıııda terakiim eden J?,iihrP1crin pa1arhk suretile eahlmaQı tckarrür et· 
HlJ~llr. ltıu:e'."01 ı.ı.ıcı.i.J~Cj ı•er .rıııt.,• µıınıı "a!\l •HıhP;te )".ıpıiacak t ır. 'falip lt'r ı n ~art• 

nAııh·tıını knrull_\ )fl\lfUı.;. tu ~hrtı~l·lı:rı \C ;aıfrı!l:ııede y&.t.lh o!a.n ıe h. ıJı.it'kİ teıuıntltlarile ı ı. ı .ri.'.:ııLI ı=, Hı !.llhl ~:ı:n pır;n~· pazarlık suretile mub.Jyaıı edılrcP:•tir. Jhnlcsi 
. ..__ -t. ıo·;_ ·ı.ı ı•t.I ı Jl.ıuü sa.ti orıbt:}tl.:' icra eJilt:ce•,ıir."l"alıf.i!eruı şaıtnanH:l!ıoı i,oıt.:İ""° 

1 ku: Ol}\)!, ıllitılt1il hııt.ır lıı.! tll.;jlıHi ıllıı o.uı:u.r. 

Harp akadenıisi 
ı~uınandanlı.i!ındaı 

Harp akademisi ve merbntatı kursları vt- levazım mektepleri 
kursu 31-10-929 Perşembe 6-günii küşat ol1111acalcttr. 

Kartal mal mudirliğin.den: 
Mevkii Sokağı Cinsi Rakkamı Kıymeti Müştemilalı 
Kartal Hükümt muhammenesi 

caddesi ahşap ebvabı Lira 
kane 25 650 Tahtani(2) oda (l)a 

(2) hela (1) mutbak. 
nci kat, (4) oda (1)h 
ufak bir ııofa. ('3) 
kat , natamam tı 
arası (2) oda ( 
bahçe. 

Balada cinsi ve kıymeti muharrer ve Emvali metrukeye ait bir b 
ahşap hanenin mülkiyeti sekiz senede ve sekiz müsavi taksitte öd 
mek üzere 23 teşrinievvel 929 tarihinden itibaren 21 gün müdde 
müzayedeye çıkarılmış ve hitamı müzayede:ı2 teşrinisani 929 tarihi 
müsadif salı günü saat 13 ten 15 e kadar Kartal malmüdürlüğün 
müteşekkil müzayede komisyonunca bedeli haddi layık görtıldil 
takdirde ihalesinin keşidesi mukarrer olduğundan talip olanların y 
mezkürda kıymeti muhamminenin yürde 7,5 nisbetinde teminatlar~ 
beraber komisyona müracaatları ilan olunur. 

Hadım köy mubayaat koınisyonunda 
Müstahkem mevki kıtatının kışlık sebze taliplerHı teklifi gali 

rülmekle ihalesi 26· 10·929 tarihine talik edildiğinden taliplerin ye~ 
mezkürda saat 14 te teminat ekçesile Hadımköy satınalma komis 
nuna miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

Harp malulleri cemiyetinden: 
25-10-929 da akti mukarrer olan kongrenin bazı nevakısı ikJll~ 

edilememesine mebni 29-11-929 tarihine talikına zaruret hasıl olduğ" 
ilan olunur. 

ıO-ıOoMHM+ooıOıff+Ot +ooıO-~ıOı 
Satıhk Fanile Makinası 

lngiliz fabrikası mamulfi.tıııdan az müstamel bir fanile maki· 
nesi satılıktır. Talip olanların 11tidideki adre3e müracaat etmeleri. '°"°'"°"'°"°' Tak .. lnı ZRnbnl.:: ookak 3 No. Hane ıQt~ 

Vakıf akarlar 
mud_(1rlugunden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1- Çarfl<l• yarım taşhan tahta:ıisi11de 9 No. dükkan 
2-Ça,,ıda bedestanı atik Şerif ıı~n sokak ikinci adada 19, 20, 21· 

22, 23, 24, 54, 55 No dolap lcanı:6P?1 
3- Çarşıda LiltfuUah ağa ~cıbjlı.da 6, 7, 9 No. üç bap dükk~O 
4- Çarşıda parçacılarda ô, 1 C. Ne. dükkanlar 
5- Çarşıda divrik sokağınd,. 16 No. dükkan 
6- Çelebi oğlu Alaettin mahai'.<'si camiiıerif havlusunda 40·4~ 

107-108 No. dültkinlann 1-3, 1-4 hi~~c!eri 
7- Beşikta~. ~enlik ded~ ıraiıe!:evi Maçka meydanında çeşııı1 

arkasında 4-11 Atik 2 cedit No. 1>da. 
Müddeti milzayede: 23Teşrioit:vvei929 dan 13 Teşrinisani 929 çlJr 

şamba güt:<ü suırf on dörde kana: , 
Balada mt<harı-er emlak kirayg verileceğinden müzayedeye vazQltı0 

muştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçğııll1 

kadar ~artnameyl olcuınalc: ve teminatı mu~alc:kate ita ederek müzayedeYe 
ştirak etınelc üzere latanbul Evi<ef o:;iidürlüğünde vakıf akarl•r 
müdürlü~ı\ne _ müra~~atları ilan olun~. . , _ • t 

Evsaf ve muştemılatı hakkında m• •1<11>at ııımaic ısteyenler bu mudcle
1 

zarfında ınüuyrde odasına müracaa( cıteı~k ecri misil raporlarıP 
görebilir: er. .,,. 

_,..,,! ······-·····-··············-·-·· ... ······················~·~----·····-··-·------- ' . ' 

i Emvali metruk~ ilan< İ . . 
1 .~ 1 .............................. .,.-•-••-••eee•eeeeeMee••••••••-••"•Mo-'O.,l.l.•••e•aeeee•••e••••••••• -' 

Utuıar liro ücreti ~ehriye ile idaremize., lrtihciam ına lüzum kör~· 
len iki dalctilo için 28-10·925' pazartesi gunG ~ur 14 to, wüsabaka jcr3 

kılınacaktır. Taliplerin lstanbul Em.rali metruk.ı m~dirıyet;:ıe mJıaca· 
atları . 

• 
Satılık natemam hane ve bahçesı 

Kadıkôyıind., Ruimp•t" L!lnhal!esinde Sü!eymaıı efrn<li rnl:~r:ı11d~ 
5 numaralı natenıarr na~ı· !·.~·;" ve 1'lihı,en: n ~00 r.~kl: ·;: .~:~:f 
bedell• oe 910 lir11 ır..,fsub ~.ı.,ı •baJ.., !le 10.·ll-'.1'29 tar ;n:rı'_ r."1 .le 
cumarte81 günü su• 14 te nn:uıy-.d .. sı :"uk~;~e:-d!r. Talip!erın ~ti ,i•• 
7 50 be•abil• ı .. mınntı muveklc*ttl.-rilt· ı:,,.-,,al: metruke satış )<o n. 

Y~nun' srtiracaat eyle.nıeıerL 
_____ , 

lstanbul ith.alat gu rll ril ğ, ii 
ID ·(ıO 1j _r j \j [!,tilld t. JI· 

..... 
4 sandık H F 71 kilo yağ akmakt•ctı 
Balada muharrer hır kaleır. ·~v~ 23-1 ().~ 'i:? ı~r'hind < bia' 1 

" ~ 
13t gümrüğü ~atış a~bArır.dA b,!tn-u:r.,. ..... 0e ihı:ı.ı"ı L. .. ati~1 e::.• :~o·;ı. ~.J. ~L • 

itan olunur. 


