
ikinci sayfada 

nnanı• 
Cinayeti 

ikincı sayfada 

BuaU• 
Okuyunuz 

= COMHURIYET lç/N, HALK iÇiN 
ı:-ıer gün 8 sa.yfe 

1'e is tarihi : 1895, No: l 1215 

l-ler giln. 8 sayla. 

JstarıhuJ. Ankara caddesi "IKUAM ,. d • ,, ı ur u (PERŞEMBE, 3 TEŞRfNfEVVEL m) Telgraf adreıi : htaabal, iKDAM 
Telefon : lataabul, 1797 

Dunyayo doDaşan tayyare 

lstanbulun 500 metre 
üstünden aldığımız resimler ! 

Aşağıda gördüğünüz resimler dün tayyare ile: uçan 
Fotoğraf muhabirimiz tarafından alınmıştır 

Dan tayyare ile uçan /otofra.f 
nauh.cabirinJ. ycuıyor ı 

Bir haftadanberl beldeallea•Fo
rd" tayyareü nihayet dGn lftaıabul 
•fakında _göründü. Tam 1Ut dart 
~uçukta Yeıllköy ufuldannda afak 

ir llneti uduan, tayyare, bet on 
•aniye aoma bOtGn heybet ve aza. 
betiyle bqımmn berinde dolqmata 
•tladı. Otomobillerinde bekleyen 

yGzlerce mGtehayyfr glizler, bu 
nıuazzam bava koıuaunu seyir için 
yukari kalktı, tayyare meydan a •• 
tGnde bir devir daha yaparak bir 

Uf slbi yere indi, aıkeri tay
yare karar~ltı anane yGrild o ve 
durdu. 

Fordun bir mlhendill ile bir 
makinin ve bir muavlnl yere indi 
arka11ndaa bir ha u 1 ' 
badirdller. MGaaf-Lj'_ -1.0 pataları a 

"'---11-..._ ~ an biraz aoa-
ra, ,....._..... •Glaeadlsia rdlJı.1 
markalan alanlu derhal " •• 
bindiler. Bu meyanda be~~~elh 
marka aldım lae de, 0 herc(l 
ara11ada blnmete hnk&n bula daerç 
Tayyare Bakırk3y Gatilnde ~ b;; 
uçuı yaparak yolcularını PkardL 
Hemen llk fınatta içeriye IÜ'dl 
Uzun boylu bir adamın bile rahatm. 
dola .. bUecefi ince uzun bir aal ça 
her tarafı kırfıtal pencerelerin :n, 
larındald rahat ve mGkellef 1c0ı{.k· 
•r a 1 birine, on bet yolcu yerlettl~ 

Yalnız bir tek makiniat tar 
hnun idare edilen üç bGyGk m a
tl>rlerin fGrilltGaGnden, bomun:: 
aundan konuımanın imklnı oktu 
Tayyare l&zım relen irtifaı a1Iı1cta~ 
•onra, kırk bet derecelik bir meyi( 
OıtOnde Y eıilkBy GıtOene dBndü. 
Manzara temamen detlfmJttl, 3yle 

DUN GELEN FORD TA YY ARESI 

SOO METRE YUKARIDAN IST ANBULA BiR BAKI 
aaaaediyordum ki bu dağlar iıatü- tam Ofkl iatik Ş 
nıGıe dGıecek ve deniz bapmıza yGı metro irttİnıetini alarak bef-
akacakta ! ÔnGmdeki koltukta kametini tutt adôan latanbul iati• 
oturan bi d b " k" d u. yle zannediyo-eaair r m.a am undan mut • rum_ ı, Gnyanın fehirleri 
•e clltlarat

1 
bır elile başını tutuyor tabla ıQzelliği fevkelide 1 içinde 

B 
er e e de kalbini batırıyordu. ılne şehir lstanbuldur veooan Yld•-

ereket v ı ki d . nu • kqı\ı ok de era n ma. ıunın kor- rak ıçln Çamhça veya Beyazlt ku-
ç vam etınedı. Tayyare le1ine "ıkmak kAf! d ü"Id' a·· ' <:oı r. oz-

SörabiiırmıviZ?ll ır-t:ışa ve sazetec:ner 

Otomobillere karşı 1 Altı Türkçe gazetenin, dün 
nasıl korunmalı ?ı h k . 

Londra,--ıµ.AJ - Nılldiyatİ mu a emesıne 
DUU'l tanfıDUD yakında 2 . d d d . 1 d . ~ 
~i~1:6r~a~:0).8.kk~!'d':0=i!~~~ cı ceza a evaın e ı ı. 
tahdidatı refeden ve buaa 
mukabil otomobilleria tehli-
keli bir ıurette 1evk ~ ida
reeinde mes'ul olan tat
bik oluaaa cezmları teabit 
eyliyen bir kanun liyiluw 
verilecektir. 

• • • 
Şehirlerin yollan otomobil 

iti• detll, arabalar ve piyade
ler için yapılmıştı. ~lotör 8o

bkları daralttı. logilterede 
,a..ıde 600 otomobil bza11 olu
yor. Pariete, Pinde vuad tele
fat 13 imit-

Halbu ki o yollar bizim ea 
•••İf caddelerimize ıöre birer 
meydandır. lqUizler me1'eleyl 
bİı' kaç 1eneden beri tetkik edlr:.lar· Mee'eleabı ham••• aldı-

Bizde de otomobilleri Ware 
ye iaunları himayenin Yakd 
,.W. Otomobiller arta. llafka
blrlnın teertlbeeiadea ........ 
.... ...... ıelmifdr. ş.-..... 
aetiain, hü6.metill ha otomo
bWerden koraDJDa ilmindea 
derlaal iatlfade etmeıi lhım ... 
Ur. 

Buen bir kanun, bir aba• 
bJr ~ eanlaruu karta
nr, yahut oaJan kir, topal ol
••ktlln korur. 

- ····--···------······· 1 1 

<HomnbiHeri kontrol 
oe ••••• ..,._. • .._..._ ....... ... wwa......_,.......,. .. 

çok kualana mlaldla ....... 
lnbe reçmete karar•--~ 
maneti ıeyrilMhr meıkeal " Po
U. idareli Ud rb ....ı seeell sGa· 
dldl devam etlea Mr lcoatrol Jap· 
IDlflar ve 50 kadar ...aka11s n 
yalaut .. ~ .U..atma 
riayet etmeyen tof&il yakalam11-
larclı. Db de r.lill• muavenetlle 
l.tani»ul tanhn a umumi bir kon
trol yapdaat ft 20 dea fada oto-
IDoWI toMrlerile beralter dGa U... 
Cberl pollı aldirlyetlae aevkeclil
nıitlerdlr. Bu toRrler de hem beledi 
yaal aaktlr eaa nreeek, hem de 
IDahkeaaeye rtdecelderdir. 

Adlly• vaklll 

Mahkemeleri 
dünkü teftiş 
Adll19 vekil Mümut Lat bey 

dla Nfaketbıde blrlacl hukuk reW 
Feyd Daim bey olclutu halde Gala
ta •• Beyotlu ıulh hukuk Ye ceza 
•ahkemelerlnl Ye icra haklmDtfnl 
tefbf ..... salata Sulh malıkeme
lllnde bir da••CUUD fiklyetini dla
iealt •• .... ı.,ı mlfettlte •....ıe
tlr. 

Beyofl• Salla mahlıemHbadecle 
S..ım aruında oturarak bir kara
rın tefbimhd cliale..ıtlerdlr. 

Amerika sefiri 
şehrimize geldi 

Bir mldclettu beri AnkarW 
bulunan Amerika Hfiri Mr. Gna 
dGn telırimiu trelmlttir. Mr. Gna 
Ankarada Amerikalılarla aramqda 
cari olacak ticaret mub•....._ 
baza etm1ttir. 

lert doaduraa, kalı.. ...,..,..,., 
veren bu e...ı.t• sfbelll,_ aaeak 
b9f JI• metroda " muJıı•lılcalc 
bir tayyarede• •eF etm•dlr. itte 
oaamu ....,._....,..a..Ulfaa• 
latalablllı r 
· Caıallula " bGylk w .. lana 
MDdeal .. ldDerl, cadHlerln IYlcıao
lanıu oa ... e ıoara Q91acl defa 
1eyrettlm. Tanarealı Oakiidar ve 
Betnctaı latleriaden Y edlkule Gıe
rlne ...... ~ Wr ..... ppu•k 
YetWıa,. •• ..ıcwlf bu 
sGael aeyy tamla ya.lnu. oa yedi 
saniye devam 4ttl. - KENAN 

Mal6m irtişa tahkikabnın yazıl
muı dolayıaiyle ye•mİ tGrkçe ı•
zeteler aleybiae mitddei umumilikçe 
ikame olunan "hilafı hakikat net
riyat ye efkiri tehyiç,. davasının 
rlyetine dGn ikinci Ceaa malıke
meliade devam oluamqtur. Mahke
mede yalnız vekiller iapab vücut 
etmitlerdi. 

Evnll " Son aut ,, mea'ul mil
dGril Ra .. p 8. aleyhine yeni ika
me e4llen " Mlddei umumlllti tah
kir -UYuına ait iddianame okundu. 
Bunda, sazetede mGnderlç bir ma
laalede yeal ceza uaGliladea bahHcli
Urkea mlcldei umumllitia talaldr 
edllmlt okhıtu iddia ediliyordu. 

Heyeti hAldme enelemlrde bu 
,...ı davamn dfter dan ile tevhi
dine karar yereli. 

Banu mcıtealdp ,..pn celaede 
kararsh' olan Ye ı.t:lıttak daireahulen 
lrti,. tahkikata Ukldada yuılaa 
letlllma r•lea eenp okundu • 
Bu ceHpta, ,HllMI •Wutlldlk 
lrttf& taltWkaU. laealz bit.it ol
manaflu baheedl1ordııa. 

Bu teskere lmut ... nce uu· 
katlardaa Ha,.lar Rufat 8. .az 
alarak: 

- " Bela IMlıG• frtlfa mea'ele
•IHen me'flmf bWUDaalana bir kı
ımama ftldliyi•. 

Bana latlaadea .Ue ctlyorumld; 
lıtita tahklkata W.lt, neüce müd
... __ ...... il ...... .. laatta 
........................ c1 ..... 
Mlal ,.......,. Gueteleıia yuclak
lannın hilafı hakltaat ol.p ohaaclıfl 
bu mN'elep ait tüldlraba tetkiki
le aalatılacakbr. Blaaeaalieyb bu 
mtbekkereala te' .Wlal isteriz ,. 
dedi. 

MGcldel umumi muaftni lamaU 

IKll\ - l CEZA MAHKEMESi RE.IS! 
HAMiT BEY 

Hakkı B. buna lbum o ........ 
.Udl...Ua •eydaada oldufullu, W. 
aaenaleyh acilen karar ve..U...atal 
talep etti. 

Gazetealz veldli irfan E.-la B.cte 
buna kar11: 

-"Bu itte makamı lddla Wuat 
daYW •ulJ'etiadecllr. BlnamalaJ' 
JddJalanm lluzunı adaJette S.bat 
etmeleri Jf.zımdar. Ben de mlsekke
naba te'lddiai iaterim!,. eledi. 

Heyeti hAkime bir milddet ..._. 
kereden aonra ıazete veıcm.ru.m 
talebini kabul ederek mGzekbrula 
te'kidiDe karar vererek auhak .. .,a 
9 tefrlnieyvele bıraktı • 

MObadelede ı ... 
Dün de yene neticesiz bir 
takım miizakereler oldu! 

:- - .. _ __.,. 
M. RIV AS VE REFIJ(.(Sı 

Muhtelit mGbadele komi8)'0DU 
heyeti umuml,e1i dGD de bitaraf 
reill M. Holftidın riyaseti albDda 
toplan11Uftll'. 

Yahm Yuua bafmGrahbua M. 
Dly ..... tlopuloa db nam patrlti 
Vullyoa Ef. ala ceau..U.e sfttlfln· 
clea I,.._ seç nlat aktecllle
bu.1f •e Waaetlce seç •akta ka-
dar .... Gftlr. 
ı~a bir ara bitaraf niı 

il. ffollptla bitaraf aza M. Rivu 
flkarak .Utw bir odada 1'et dakl
ıs. ~ rlrlt•Oflerdir. 

l)GaJdl içtimada bllhaua komia
JODllD 8'ecln HD zamanlarda atale
te .dlftltG tarafeyn murlbhuları 
tarafuıdaa iaah edllmittlr. 

Bu meyaada bAfmurahhaıımısıa 
Aakara1a sftmeai ve bitaraflarua 
vencelderl muhbra aibi noktalar 
dkredllmittlr. Bunun neticeal ola
rak tekrar faaliyete pçmek " 
muallak mea'elelerln bir tunif alt
aada lntacıuaa fltmek kararlafmılbr• 

Bu1aclaa aoma Mal mbalrerata 
bqlama k lçla içtima aalaya teJalr 
edllmlttlr. 

Gök bayrakçı Ce
mal Urfa 

hapisanesinde 
Buraada 

taklibi hü
ldbae tt en 
dolayı mu· 
hakemelerl 
icra kıbamu 
olup on ae
neye mah
k6m olan 
Gak bay
rakça Cemal 
ve rilfekuı 
laaldannda
kl kararT .. 
mylz mahb 
mealace taa
dik edihalf· 
tir. Bualann 
Abllye ve
kiletiacıe Ur 
fa haplaanes. nakline karar vuil-



Har gün bir mese'I• 
HA.MIETLU ~ 

ISTERLIN _...,, ...... 
_._. .. WL 
Bor.a p..-r.a.e ...-. IAvbayı 

o..,.._r mltemadiyea bu ı;aaka
rab t.m- ederler. Fakat kaJdkatta 
.çıkaa .,.. ı... lfterlia detil, blda 
Uram11•r. O, bir vahidi layutdlr. 

A..ı,. ayle mi? ~n Fin ın. 
,Utere lııeakua WM bet b"~ulftan 
alh btltuta takardı. Keullk Loadra 
borıaaaacla ~ fnlpu eal.amı 
iiı.eria4e bir panik eltlu. Bu iki ha
... llterU• Hnn tlıı:erlne nazar. 
lan celbetti. 

Bütan 1ıuW llllt vefttl.Us lap. 
liz paraıı ile yapıldttındaa iaterli
nia kianeti J.akkında bir kaç aöz 
.a,ı.,e11 .. 

6 bupk, 1921 denlterl lnrlltl'
nala lllldlll a atar faizcllr; oadan 
en.a 7 lcll. 

la te.,tttw aakNt ae? Baa· 
..._ ..U.1 cı.,sıtere INuak .. aın 
....... '"8 ..... verlyoriar. Go
vanaor> Mr. Montaıu Nonau hu 
auretle .._._dan albn çskmaaı

aa ..... relaek lıtlyor. Blr yıl evvel 
............ alhn mUltan 175 m11Joa 
..,. kll, flmcli 153 mllyeadur. 
lea • .,u S1 milyon altla kapa, ..... 

lllt .... ...lann ifadelerine rire 
M ..... U.tiJMI uyıfbr. 

la,ın.ı.n. llatiJab 16 mUyar 
frak; ... ımlanald 39 milyar fraak. 

fu kadar ki laıllterede tedavlil 
..._ Miat para Fruaadaldlere aia
petle •• ,.t udır. 

Y.._. ••a•elltta, ln,ntenlfe 
.... çek tek k•lluuhr ki nlbalsi 
.. ..,ta ı...Jann kartıhtı rene ....... ...... 

lasrfltereala ticaretinde n lıtih
ulltmu ..... Mr ı•kut var. ffa. 
rlee ola• bon• tla pek çok. Ehli 
hıbre bu ndyetl tetkik edip diyor
lar 1d 1.t:erllaia laalia albn ve1a do· 
Ju ,,_..c1ıa addedll•eal usua •lcl
det ılrmec. lat.rUnla temeU BOyGk
Brltaara clevletlain ftlban, krecliai
dir. Bu llndl ldr hayh zamandan
beri laiyor, 

8'1tna •erdlfl nrgller •• ıayet 
11fu: Maeie 180 tGrk Hra1ı. 

tıal7e BUın M. S11owden dai-
111• li:okoıluktan l;ilhsediyor. Bundaa 
dolaJI llandalann terkine kadar fi· 
dtllyoflar. 

... ... •• ıerıa ldcllaıına r3re 
ffjftfete•ht byhettftl yaln1z kırk 
.. lffft """"•cltm lbuet dejilll'lf f· 
Bir aenedenberl cenuhl Afn"ka alhn 
maclialerl lıfHyor. Tabü ahvalde i1-
tilual edilen bu altıam ehemmiyetli 
bir lu•mı laıiltereye riderdi; fimdi 
iıe ltu ••herin hemen hepsi yaban
a llie leketlere akmaktadır. Tab· 
mlae r8n larütere bankaaının ziya
•• iekaea .Uyon lıterlincllr. Kulaj'ı 
delik llha .. 1er1n dediklerine nkıla
cak lurH lakoatonun arthnlmaıı bu
dercle ftTa elamu. 

Betbla tDmlalere 1'8re lngiltere 
ltokuı laer isteyene albn •atmak 
baklonclald k:anuaun ren ahnma•ı 
h.._..a-da parl .. eato neıuliade te• 
,ebbllıte balaaacalamt-

:cabıta roman11 t 

An nanın 
Cinayeti 

Yazan: SKOT 
-1-

Bir lngilizlr 
ölümü! 

EaJd, mavi rob dl ıambnna ... 
nlmıt olu S•ltla, hem aalon hem 
de itodan vazffulnl rlren 1Jüjllk 
odada kurulmut kalwalb ıofraaı
na dotra lpae Ofeae JlrildG. 

Smlth'ID bir elna,.t mlteha•naı 
bir ın... anuau, aaedealyete mey
dan okuyan o meı'um ID•ulm ••· 
hyor bir avcu oldupa yalnız fGk· 
ıek alnında•, aafis baklf)ı ••vi ıaz .. 
lerindea, iri çeneaiaclen anlaphyor. 
du, o kadar. 

Odayı 1reçip koltuj'una uzaıurken 
ve ıiit fincanının yanı batın• ko
nulmuf gazeteıinl açarken iri zail 
vücudunun hareketlerinde bilyiik 
bir rahavet görülüyordu. 

Bu sırada iki kapı birden açıldı. 
Birinden e1endisin11 sık •ık kıymetli 
bir m \l&\'1D vazi{ui sareD hiDtll 

Buna ... ı..ı.tı, k gllalerde Fran· 
ı;ı ba.kaaaı11 va8'1eti dalaa ıalim· 
dfr ve lakontoyu ylUe Gç buçukta 
bıhayor. 

Demek W pir-aalann umumi 
beyaeJmilel vahidi luyaıtıi amerikan 
paraaıdU', dolardır, çünkfi bu ktjl
dın kartıhjı batalıt•t albn külçele
ridir. 

Aeaba altıa da aaJf .. bir vahit 
midir? 

Derin bir felaefeye firitmeyefim. 
Lakin flmdilik beteriyet kıymeti 

,.ı..ı &aft olan ltu m.afldeye itibar 
ediyor. 

Zamanla ve mekin!a detlımeyen 
bfr ne1ne var•a o da albndır.Bununla 
heraber aaıl miyar arı ve tateptir. 

Efya fiabna ni91>etle, 1914 teat,eri 
altın da ıukut etti. Kitıt parayı er-

tadan kaldınmz, piyasadan alha te
darik ediniz. Etmaf bu nakdi mln-

aetle kabul eder ; likha eskiden bir 
albna ver4'tfni timdi vermez • 

Deınek ki albn, eic:meğe, elbi ... 
Y• göre bu gün pek ucuztlurl 

Guetewin biriade hot bir tarild 
fıkra okudum. &.adaa •eluen 1ene 
enel itk yanan kralı Othon Ş.ra 

aclaııaa ru•en titmft. Beledfyte 
keadiaiai ••tan tan aurette ıafaaflr 
etıal'" Belecllyenln ettftf masraf 
87 drahmlcllr 1 ••• 

87 drahmi bizim timdiki para· 
nıızla tam ikt papel ve17 bu9uk ku-
ruttur; albn para ile 391 buçuk 
kurut ederdi. 

Aile enakımda teıatllf et:titfm 
bir ka1de göre üç kllf&k ötıecle bir 

-~-- l.taab•I piyaaaınncta bGylk 
Mneti ile .... bb ..... n • za•aa 
iltizama verilen tümrOkleri ancak 
ona ihale ederlermit.Kendiai ıonun
da lflil etmif. Kaç kuruşla ? Ytz 

keıe akçe ile... yani SOO alna, ya

hut tlmdiki 4000 lira ilel Mea'ele 
mübadeleye alet olan aakltte cietil• 
cllrı altın, rillrilıt, ~'tıt •• Jullir, 
.. k&lb. A.ıl it •ttf'aamtz ldft 
emteayi meydana koymak veya 

heynelmilel piyasalardan Hbb al
makbr. Paraya kuvTet veren onun 
ittlra kabiliyetidir. 

Bizim paramızın yeglne kartı· 
lıfı devletin itibartd• ve, kanunen 
detil, maddeten on liramız bir lı· 

terlin olmak ibre aabit bir hale ıel
mlt demektir. Bütün init ve çıkıf
lar 1000 etrafındadır. ithalatı kıı-
aata, lhraeab arttınnata muvaffak 
olunak 1080 niapeti iner, akıi tak
dirde çıkar. 

Devlet ltankaıı t~tkllintn en bi
rinci tartı bir miktar alba ve o 
makamda ka•blo bUJiiadtlnaalC •e
iil umumi bilançoyu tanzim etmek
tir. Kitıdın üçte ltir kufahtı .. 
bile ithalit çokıa o kartıfık tik.-. 
Alıl if, demek oluyor kJ mOYue
neyi bulmakbr; bu da 19k, auta• 
zam ve meı'ur çal1tmalda olur. 

Celal NURi 
L!2!ZZ2 

qak Lura Dootb, OatGnde rafa· 
dan yumurta ile daha ltafka ,rlye
eelder bulunan kahvalb tepllal ile 
içeri tirdi. Diter kapıdan da Smlth' • 
la ldtlbl ve fenalıfa karta açbj'ı 
ht&eadelede yoldaşı olan !erenice 
Aaterley göründil. Bu kadar r\lzel 
bir kıza bakmak için çok erkek 
batını kaldırmakta tereddtlt etme
zdi; fakat Snıtth, atzını açmadan 
evvel bir kaç dakdca gazeteiılnl oku
mağ'a devam etti. Nihayet ı-enç kı
za C1öntfil: 

- Bir htgiliz clalMl ahllfliflt
ler 1 

4edl. Bereniee eevap .... 
- Bu it için ılze mlracaat ff

llecetini zannediyorum; ôD\19 itin 
makaleye ip'ret koydum. 

TalııUrl memmu ffncamm tlu-
daldanaa ptilr.ek Jmae• aorn: 

- Ne srfbi müracaat? 
G~aç kız ulatb: 
- Mııbr Otla V/ eatlıııerby tele• 

fon ettiı ahin için .. Bus&ı yualla· 
neye ujrayabiDr mi?" diye Mrdu; 
fakat eiaayete dair bir teY açmadı. 

Smitb bıçatı ile bir 't'Ul'Ufta Wr 
)'UIDurtamn üıtGaü -dGmdtiz kaenk 
ıordu: 

- lnfiliderin nfatlu ,..muita 
açıtlannı biç gördün4b: mi1? c..ı.n 
sliia1a1a bakim HDlitlannaaa biri 
de budur, 
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( Em•nette :) SO,O ~ ııraya ( Müteferrik ) 
vaz'ıyet 

Memurlara tevkif
siz maaş verilecek! 

Emuet memurlanaa laall maaf 
verilmemiftlr. Buuun ıebebi tudur: 
Eınaoette Barem gelecek ıeae tat· 
itik etlilecektir. Buau auan cltkk•· 
ta alan ıehremini Bey, o vakta ka• 
dar m~murlara hi~ olaaua t.Yki
fat11z maaş verllme1lni tensip etmit 
ve keyfiyeti cemiyeti belediyeye 
arzetmi,tir. 

Cemiyeti belediyenin bu h11auata 
bugtınferde •il•pet ltir katar vere• 

ceti anlaıılmıt olclutuadan maat 
tehir olunmuttur• 

Fakat düıikü cemi19ti belediye 

maıaıs.-abna bu mea'ele 19tlftirlle• 
medi2Wden bugOn aıemurlata alel-
\ıesap para verilecek ve Ö!lümBzdeld 
hafta da mütebakiai tevkifataız ola· 
rak tediye olunacaktır. 

Seb:6e hali 
Şehrimizde a...t tertibab haiz 

lııAyük mr 1eb:ıe hali lnta• karar
..... ., bunun itla de emuete mi· 
tea4dlt tekliflerde l..ıhınuhauftUI'• 
Emanet tna teklifleri tetktk etmekte 
olup en müaaidiai terelh edecektir. 

Şifli-Mezbaha yolu 
parke oluyor 

Cemiyeti belodlye don toplaach. 
Evvelce lfehlt -..an lç1n 80 bin Hra 
tahaiıat veribnifti. Bu para ile itil· 
18k ltent taiialr edilmlt n Pap
blft•Y• MI lıale olunmuştur. Bina· 
enale.lıa taı.iaat t.ltmit oldutundao 
Baktr1'6JÜne n iaalen için vuku 
bulaaı iafa'at yan kalmlfbr. 

E-.netin bu mfaata devam 
Mleblliük ;,ın milnticale .uretlle 
9 Wn liralık tahsiıat ta'lehl biltçe 
eaeiimenine bu a[e edildi. 

1.taat •e tamiratı ınnıtmiye itfo 
helMlyede t11hıf 11at kalmadtjind6Jl 
bUMın da münı kale liurdlle itAl1 
teklifi büt~e enccümenlne havale 
eellAll. Şltll-M~b!U olun- parke 
olaWlk ~ea lnşHı a de ın 
bin lira tahli1at ita edilmittir. 

Tltln ia· 
hiaar idareai 
dGn akfam 
l'•Ç vakta 

kadar devam 
eden azun 
•e hararetli 
bir içtima 
akdetmittir• 
Bu içtima· 
da iahlHr 
idareıiae ev· 
yelce müra-
caat ederek 
Ta.k ttth
lerinJn f..,.U· 

tere veAme· 
rikada reya
cım temin e-

deeeflnl t3y· 
leyen, bunun BEHÇET BEY 
Gzerine tetk · m6aaade edUen 
tirketia mukavelesini feshetmiş ve 
60,000 liradan ibaret depozito akça
ıına vu'ıyet etmlftlr. 

Bu firk:et evvelce de yanldıtı 
veçbUe bir takım imtiyazlarla Lon
dra aibi bO.yGk merkezlerde fabri
kalar açacajlnı taahhGt etmlftl. 
Bu tabhGdGnG zamanında ifa ede
•edljinden tlrketba feahlne karar 
•erilmlttir. 

Ancak reçenlerde bu tirkete 
Londrada yuaaalılana da memur 
olarak alıadttı Ye bu ınıretle firke· 
tin aleyhimizde çahımaya bqladıtı 
yazılmıftı. Bu tirketin fe1bedllme
ainln nbebinfn de bundan ileri r•I· 

Serbest mınbka 
teşkil ediliyor. 
iktisat vekiletl ıerbe1t mıntaka 

me•'eleıinln bir an evvel haJledilme
sini karar!a,tırmııbr. Serbest mın-
taka hakkında yapılAn telkikat klfi 
görülmüıtür. Bu defa yaJmz mın· 
tıkanın mahalli te1bit edilecek ve 
6 ay zarfında inşaata baflaaacakhr. 

Çinli projesörün 
konferansı ., 

Çinli profesör M. Eheng Te
Heng,bugün 1aat18,30da Uniyoo Fran 

1ezde "Garp g8zlyle Çin ve Şark" 
mevzulu bir konferanı verecektir. 

Rum patriği gömüldü 
Pazar giinü vefat eden rum bq 

papazı Va•ilyoa efendi üç gün Fener 
patrikaneaindeki makamında tetbir 
edildikten ve Jcabeden dini mera-
ıim ifa edildikten sonra dün gene 

mera•İmi diniye ile Balılkıya def
nolunmuttur. DGnkil cenaze alayı 
fU tekilde olmuttur: 

En 8nde tek fayton, onun arka
ıından Patrikane erklnını hamil 
olu otomobiller, bunu müteakıp 4 
atlı ve kafe.li cenaze arabaıı ilerl
lemekteydi. Bat papazın ölilaü ceviz 
bir tabuta konmuftu. Bir çok rum 
•enci cenaze arabaıın>n arkaama 
talolmıılar, kotuyorludı. eliti ı8ylenmektedir. 

Baapapwa arabaautdu •oma 
Vilayette ' ) eeaueye lttlrak eden Yunan ıefa-c retinin otomobili, ltunu milteakıp 

Vali dün iıine geldi diter otomobiller geçmekteydiler • 

Vali vekili Muhiddin Bey dOn Alay bu tekilde Bahkhya kadar 
ofledea ıoara yerine ıelerek vlla- aitti ve orada ldliae mugannllerl 
yet uıaurile meıtul obauıtur. tarafından İcab eden dualar okun-

'J"l bl; Jf l l duktan ıonra hazırlanan mezara 
ı e 98 memuru a ıyor ar defnedildi. 

Deftercluhk yealdea 25 kaclar 
tüHt 'memuru almata karar ver
ınlttlr. Bunun için bu hafta içlacle 
bir mflıahaka yapılaeakbr. 

Çe"limece foTu 

6 genç dan parİıle tay· 
yarecilih tahsiline gi,tti 
Tıvvve çemlveti-maaıa Fraua 

ve Almanyada tiyyue mtmena11-

Topkapı • Çekmece yolunun 
Vilayetle Emanetin ufalt olarak intaaı kararlatmııtır. 

liti tahaiJ. etmek Ozre ~h gencin 
mGıabaka imtihanında muvaffak 
oldutunu yumıttık. Bu ~çler dün 
hareirahlan verilerek Pari1e izam 
edilmltlerdir. 

birleıme•i mes'ele3i C....., __ M_•_a_r_lft_a_~) 
Villyetle Şehremanetinin tevbi .. 

t11 •e•'eleli hakkı4cla tetld1catta MUhendiı mektebinde 
ı,.ıunmü lıere tefkil edilen tali 
eael•en *ili bu lau•u.ta me•ahli 
ikmal ebaeD\lftir. Bu ite muteallik 
ihur olunan fezlekeye nazuan her 
iki ldareain birleştirilmuile yalms 
47 'bia llra1ık ltlr tuarrul J9mak 
lmkinı h~l olabilecektir. Çilaldi 
y•buz mubaaehe müdGri1etlerlle 
daimi enc:Gme.nler ve ce~eti umu
miyei belecli7e ile uaıumi viUyet 
mecllıl blrl .. ait olaeakbr. 

Bunun netf eeai olarak 27 me
mur açıkta kalacaktir. Dlter 1ua
bat olduğu riW ipka edilecektir. 
Liylhal kelunlyeye nalaran her Od 
daire ••11• varitlatlan ıa&.ltetlıınle 
aıuraf ihtiyar edeceklerdir. Uuna 
nazaraa .U&yet fazla olara 300t.in 
liralık bir a.aaraf ihtiyar etmek 
•ecburlyetindedlr. 

1 ,_, t1 dt f t 

Suıtu. Yumurtaya baktı. Soma 
•özüne devam etti: 

-Mamafih benim yerimde bir ln
,mz oluydı bundan iyiaiai Y,apa
mazdı. Yalnız ben kenalml 111et
heftlm, halbuki lıııillz hiç atzuu 
açmaz. 

Berenice Flflıuedl; ubirea ••
naus rlrhea IKı dmlenill albnda 
ln(iliılerin •eelye \oe mba~M'I hak
kında derin ruhi dfttiinceler gizlen
diğini bitteerllt• biltJOfdU; ~ 
Smith evveli Hlndiıtandft, daha 
hat; •ııuaııda Avnıpacl• lı.,uid.r
le •ltı ~tte tDhaRh~tte balc
•uftu. 

Bu aralık &ııbtth .OUG lnıhveahri 
bltinalt, l>ir cııara yakmış, ye
•eti •nutaral ~9yi obmata 
dalmattı. Taıa•a Deoth, efenclfnnfn 
ıdlıcıu.thd wlp tçin1'UID•rtanın yuaına 
bir katık koydu. Fakat bir mldctet 
baktıktan ıönra, 111ütevekkil 'bir ta
-nırla ldlçG'k mutf ata çekildi. 

Bl;)le bir halin QllÜlle ıeçmek 
;için ıUfettiti bitüıı ıayl'etlere r•t· 
men, Gıtiııe titrediti HYp&i efeaı. 
düıi günün birinde ölecek diye N6 
kepuyorOu. 

Gazetede Smlth'kı 41klıatlal cel
beden fıkra aadece, bir lnflllzia 
New· Y orka mu~ıalibndan lıilr aut 
ıonra Mı4tır Otia W .. ..._ b1 Din 
e111Qia -...-anda paif merdiwmn 

Mlhendiı mektebinde cumartul 
s(labnden itibaren tedrlaata bqla-
naeaktır. Mektebe bu aeae mimari 
derıl itin FranNdan bir mutabauıı 
celltecllleeektir. Mektepten bu •eae 
10 efencll diploma almıfhr. Seae 
baflDda mektebin birhıci ımıfın ka
dr .. u 80 kiti. olarak t•plt edllmlf
ti. Halbuki timdl1e katlar yalmz 
20 kiti kaydedllmlttir. 

lıten el çehtirnu, 
Ola .fataaltul poatanealnde bir 

111ektup mea'elealnden Ud memura 

itten el eektirllmittir. Bu memurlar 
laakkında mClfettftlik tarafmdaa taJı. 
)dkata bqlanmııbr. 

Ozerinde üldOğilnden bahıedlyordu. 
Sir Rielaard F enton iımindeki larl
Uz-bu asalet unvanı dolaJlıı Ue lımi 
birinci ••:rfaya oeçmifti - rflmrtlk
tıen ldlçGk bir bavulla reçalt 
ye dotruca bir otomobile atlıyarak 
Mııter Otlı \V eatherby'ın Park ead
deıindeki eYine ritmittL Bavulunu 
otomobilde bırakıp, ıenlf merdln
nln MHmaldanm çıkmıı; fakat tam 
parmatuu elektirlk ıdlinln dGpne
lioe dokwadurdutu sırada ıeçea 
bir otomeMWa ahlaa bir klll'fUll 
artım clelip ptmlf. KaplJI apa 
Uf&k onu yere yıkılacatı arada dar 
ıaptedebilmif. Adam eriell mana
aıı bir takım ı8der mlnldanllllf, 
kendini kaybetmı,, •onra bekim 
plecek kadar vakit olmadan 41-
mlıttı. 

Smlth l'UC teyf elinden baraktata 
zaman Berenlce •ordu: • 

- Ne dGtünGyoraunuz? 
Smitb ayni ıualle mukabele etti: 
- Ya ıiz? 
Genç kız odada bir ....... bir 

yvkarı bir m6ddet dolaıtıktan ıon
l'A cevap verdi: 

- Sir Ricbard F entomun hlvl-
1.tti hakkında gazetenin biç ma14-
mat vermemeaine bakılır .. bazı taf. 
111Atm hafi için bir taraftu bir 
nıOdalıale vaki olmuf. 

Snıith kııa, gevrek bir kahkaha 
Ue enap verdi ı 

Çe,me lcaplıcalan 
bd ıene evvel Çeımede (Çetme 

kaphcalan tlrketi) namlle tetkil 
edilen firkete bGkOmetçe verilmeai 
kararlafbrılıaıı olan hukuk ayaea 
Hlllliahmer Cemiyetine devreclil
mlıtir. 

Çetme kaplıcalan tirketi ni:ıa
mnameıi vaktile yapılmlf ve hGkQ
metçe tudlk olunmuı idi. MO.aft 
bir çok maddelere ve mG1aadelere 
ratmen tlrket muvaffak olmamlf, 
hiçbir faaliyet 1r6aterememitti. 

HGk6mete alt arazidea Hramye 
makamında bu tlrlt;Jte arazi veril
meal de tenıip edilmittl• 

Şf mdi Hili lahmer Cemiyeti bu 
flrketin bütün baklannandan iltifa .. 
de edecektir. 

- Tamam 1 Fakat fanedelim ki 
ıiz tahmininizde 7anılm1f olunuz da 
ıuete Fentonun hayab hakkında 
biç bir ıey 6trenemeditl içba bu hu
haıuata malOmat vermemlt obun •• ' 

Berenlce ıordu: 
- Peki ıiı ne diyoraanuz? 
- ·eelld de Slr Richard Featon 

çok mGhlm bir phalyettlr de onaa 
lçhı hGYiyetl ifta edllmemlftlr ... 

- ihtimal billldı pek aillk '1r 
ıahliyet oldufa için vak'a yalau 
blrk:a~ ıabrla reçlftlrllmiftlr. 

Smith bqım ..U.du 
~ - Rurele bir adam npurdaa 
çıkar çıkma ayaj'ınm ton ile ıl· 
dip bir milyonerin kapısında ölmes? 

lld ıaat ıonra Smlth, W all-Str
eetteki yGbek blnalardu blriain 
tepe•mde bulunan Otla W eatherby' 
nln yallhane1lne kabul ecllldL Ya-, 
sıbuecle iki kiti oturuyordu. Bun
lardan &iri ayata kalkıp elini 
uzath. 

- Smlth, dedi, doatum \V eat. 
herby bilyGk bir üzüntG içindedir. 
Sizin maharetinizi, ketumiyetinizi, 
ıekinızı kendiıjne methettim.,. Şi
mdi al:d yalnıı bırakıyorum 1 

Ve ba,ka bir kelime bile llive 
etmekıizin odadan çıktı. 

Kapı 'kapanırken Weatherby 
kalkıp bu sefer o Smith'in elini 
Gtktı ve bir ilkemle göater.U. Tah-

Az,Cz 

iflaslar 
ncaret l'•Jet 1ıu ... bir ... 

rutultetten de, kuraklıktan da • 
te•11lr olur. Ticaretin azı fua 
dutu gibi, ~oğu da tehllkelhllr· 

Şu hkra' ı iptida kendlmiJdll' 
dejil, yunanlılardan bwede~ 
Komtulanmız IGzumundu t-. 
ticarete koyulmUflu, mllletba -
alma kabiliyetini dütilnmeden tld" 
rete ehemmiyet vermlfler. Hud 
neticeye Ultfen bakmanızı rica 1 ... 
rim: 

1926 da 87 Hila ; 
1927 de 119 ,, ; 
1928 de 189 " ; 

1929 un yalna Uk Gç ayında ,. 
lflü. Eter bu tenıldd devam ede,.. 
bu seneki müfliılerin adedi 3601 
bulur! Geçen aenelere Diapede o• 
bG,ak farı... DGfhdtlrOeG Wr fark-

YUDanhlar kuvvetlerini ticantt 
plÜ mGbadeled.a ziyade iıtihaale 
ver1e idiler bu kötü netice hasd 
olmazdı. 

Bununla beraber komtulanamıll 
pek müktesit kimıeler olduldanlU 
inkir etmeyelim. Hadde ziyab 
ticaret, iktiıadiyabn tllldıd olat 
rumlan bayle ezmitae bizi -dOflD• 
nOz- ne kadar mGtee11lr eder? 

TeeıaOfle rCSrGyorum ld ...._ 
tGccanmız da halkımızıa ubn alma 
kablUret ve kudretini ıase almad• 
ite koyuluyorlar. 

Şu ıGtunlarda ·yflz defa teknr 
etmiıtim: aaıl it iatfhaaldlr, ........ 
la çifçiliktir. Ticaret bu Od ...... 
ruliyetİD peıl aıra tider, oalana, 
tabir calue, 1amatıcbr. 

Bu batkikata rapnea hana• 
hep ticareti kolluyor, tleante kr..B 
veriyor; ziraat ve aanayH uaabaf• 
Piyasada belli batla ıan'atkh ve pi• 
çldea fazla tüccar var 

Ş8yle bir faraziye,. ...,..._ 
hiç çlfçl ve aan'at erbabımn oa... 
Sin, hep tücear Ye .. nafta mlrell
kep bir millet olahm. ftttra Jıraw. 
H1etl hiçe iner ve plyua Wr lnmal 
mauaı haline ••Br. 

Muatahaıl bir ıey çalrannah W 
tGccardan öte beri aI.ua.Çakaramu-

_.. ...... ı._ .... , . 
f(timaJ tabakalar deak (mhae 

zin) olmalıdır. Vaktile mllletimls 
pek çok memur ve ukerden, baa, 
hocadan, ve, 1eviyeai ıayet •fall 
köylülerden ibaretti, ulr tabalıaler 
tam delildi. Bunwa belAauu, .... 
çektik. 

latiluıalin (ziraat, AD'at) .aa..
mlyeti on iae, bizim için, tlcaretla 
ucak hlrdir. Bet çifçimlze, dld 
IUl'atkinmıza mukabil bir tlecan
m11 oluru yetlfir.--C.N 

(~ __ P_o_ıı_s_te __ ) 
Tebeddal4t yolcP 
PoU. merkes memarlan ...... 

tebeddGllt yapılaeafı baklanda Wr 
reffklmlzfn haberi dotra ..... 

iki srbıltalı yalcalaudı 
Arap Sabıt ve Şakir Huaa ...,._ 

)erinde iki maruf aabıkah polı ... 
dlrlyyetlaee ar•makta,& ....., 
dOn yakalanllllflardır. 
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barrl memuru oturup Wr ..,... 
aldıkta aoma alSu bql .. ı 

- Şimdi odadaa ...... .... 
batta New· York lçia Mle mCUilm W
tahliyettlr. 

Smlth, yaprak cıpruuwa halka
ıını çıkararak cewap vertl ı 

- Eveti 
- O..a llu clereee • .....,... 

vercliti ldmıe pek udır; belld le 
yoktur. 

Smlth teıHm etti: 
- Hakkında ıafledlklerlae .,.a 

oldllfu kıymeti verlyo,..., 
Weatlaer~ d~ bir taıfl 
- H-. ,...., dedi; kentli 'pt 

pek aa-: Mi bbaette 1>• ., 
olacak .... 

s ............ yaktı. o...-
\V eate.., YteJe illft eti: 

- Mf~h .. Maluacbm...,. 
rime vaı1,8 ~~ n .-ylerl qrer 
llle~ef'1' 

- o.ela ~ tBphe 1011 f .,.. 
Y aı.az o•a ettltlm hizmetlaı IMIDcl .. 
isteditfniz kadar mflhllb ve1• o ... 
recede mGtkGl olup olmadıtım •• 
lamak iatecllnb:. 

Otla W eatuby bqlle tudik etti. 
Ba cevap hotana ritmlftİ· Takrib89 
altmlf yaflanncla Mr adamd1o 

Yeni e1bap ıiymeclen iyi glyl
nebllmek 11'1 oldukça nadir bir 

(Bitmedi 1 



Flllstlnde 

geldi mi? 

. ~~ _Yruuınüton 1 

~~_zaman ce- Asayiş yerine 
vap verecek? 
~ Atiu, 1 (A.AJ - (Ha.as) Tür- Londra, 2 [A..A) - Aaele ,.,._ 

Je aa.W.atıGun, M. Mihala1co- kasının "Briıhtoa. u aWebdt al· 
Puloıta al:raret etmiftir. Bu mOli- dutu konferanata bu 1&t.ah bir au~ 
kat ftllalmda bir ticaret muahedesi tuk ıöyliyen hariciye aazm M. Hen
akdi meı'eleainln ıCSrüştildütü :ıan- deraon, Filiatincle •••Jlt ve intiza-
~oluı:ı.uyor. mm iade edilmit oldupnu ve hü-

• • • kGmet memurlaruwı ll'k ve mez-
Atlna, 2 [A.A] - ( Havaı) Tür- hepleri ne oluna oltnı., bGtün mllc

klJe h0k4haetlnln ıon notaıııına Yu- rimJeri aihetJ aclliyeye tevdi etmekte 
naaistan tarafuadan •erilecek ._.,_ old1'ldanm beyan etmi11ti. 
bm lıl. Venizelo• avdet ettikten Mumaileyh, hilkümetin kat'iyyen 
ıoua Ankarafa ıönderileceii bil· Fitlıibıdeld idari vekiJet mea'eleıini 
iirlliyoı. 1enldea tetkik etmek fikrinde bu-

l l . lunmadıtım sC>ylemtf ve "Balfour 
ıta. ya• Yunanistan. beyanaamesin e fetrih ve izaJı edÜ 

Roma, 2 (A.A.) - ltalya .ıe Y.,. edil°!i~ olan ve milli bir yahudi yur
naaiatan hariciye naauıla•• Uıd eem• du. tesısıne yardım etmeği istihdaf eden 
lelcet aruında 1928 Eylililnde ak- ııyasetin tadı& husunun hiç bir ıu
dolunan dostluk muahedesinin mu• retle . ~e.zu babsolmadıtım .ayte
•IMldak suretlel'iai teati elraitlerdir. memıttir. Bu siyaset bütün ahalinin 

medeni ve dini haklanaın her za
mu taınamQ mahfuz olmuı fal'• 
tile mukayyettir. Ve daima b6yle 
olacaktır. 

IJollum Olempiyadı 
Atma 30 l HusuıJ ) - Balkan 

olemplat oyan...,..ıa aon mü.-bal<a
aı 29 S,lQl puar tcmü icra ftdilmiş
tit. 

HU.at mOıabakalar fevkalade 
heyebuh olmuf, Yunan, Yugoslav
ya, Bulgar ve Romanyanın iştirak 
ettiti bu muıabakalarda Yönanis
tan 100 puvanla bilinci, Romanya 
41 ile ikinci, Yuıoalavva 35 ile 
ü.;üncil, Bulıaristan 16 sayı ile döı
düncü olmuşbJr. Neticeler şunlardır: 

200 - m. yunan 22 415 
400 - m. yunan 35 2/5 
400 - manialı kuftt yunan 57 4/5 
Cirit atma - Yunan 60 m. 51 
Sınkla atlama - Yunan 3 m. 60 
Üç adım atlama-Yunan 13 m.59 
5000 m. Romanya 16,25 
Maraton - Yunaa 3 aaat 2 da-

kika 3 saniye 4X1008 bayrak - Yu-

....... "" "'" 
Adiiruida 

emUik baııkası 
Adana, 2 (liu1Uai] - Emlak ban

kaaı fehrimkde ıube açmağa karar 
~ernıiftir. a. milnaaebetle mecliıi 
idareden Rauff ve bankanın umum 
lrlGdGrü Hakkı Saffet Beyler buraya 
leldiler. 

• • • 
Londra , 1 (A.A) _ Kudüsten 

Röytet ajansına bildirilditie röre 
•on vakayide methaldar araplar~ 
verilen cezalan protesto için Hayaf
da, Y af ad, Kudüıte yapılan mitin
glerde ittihaz oluna11a kararlara 
tevfikan bilttbı arap mile•aeıeleıi 
ve dükkinlan çartamba pnil ka
palı kalacaktU'. 

• •• 
Kudü, t ( A.A ) - Araplann, 

kendileri hakkında tatbik edile 
cezalu. kaqı. id'a edecekleri pro· 
testo atevi tehir edilmiştir. hır 
Arap heyeti, evvel beevvel ili koı
miıerle fÖrilf8cektir. Yafa ve Ku
dOa te vaziyet peok ıertindir. Fakat 
Hayfada emniyetbahftar. 

T1:nnirat leomitası 
~ J. :1.4\.Al-S~_u-.a... 

••• ; •tw'Wir.Dıl' ••• .. ... ... ' 
ile ıark mıntakaaına ait tamirat 
mes'elelerini tetkike memur komi
te CSğleden sonra toplanınıftU'. Ma• 
C81' murahhas heyeti memleketinin 
iktisadı ve malt vaziyeti h.-.ld:mda 
izahat vermiştir. Bu heyet yakında 
bir muhbra v:::ı::-ecektir. 

~uhas paşa yene 60,000 Ameleye 
geliyor mu? birden yol verildi 
~ 1 (A.A) _ Kral, mmı.. Stockbolm, 2 [A.~) - Madeaier 

f~rlerin Bderi Nuhas pa .. ,. ldprit, ayakkabı, tömendilfer ve 
le-..;. defa olarak kabul etmit ve porıelea ıanayiinde ça)qan 60 bin 
ı.~lule flSrütmüttilr. Batvekil ameleye patronlar tarafından yol 
~~ pa .. nm infa e._eaiae verilmişti. 
'-'ı•t,tle intbar edilmekt~ii-. 

• • Tamirat Bankası 
diıtt ~e, 2 [.A.AJ- K:ahire•ea hil
Ji *ll•e ıare MM-anut pa.-.. 
tır'*tl altındaki Mama kabiaeai it-

• etmıtttr. ----
Nobel mükafatı 
Stoid.oha, 1 - 8a seae ~ :-.W. 1 Hobel mükifata tevzi .n. 

tee'tdttr. Baalarchm biri edeblyaf., 
kı.t MJaa111.- ltlri kimya, üçü bp 
llıilııafaw.r. 

E/ga,mstanda "aziyet 
..... 31 - Hiat hududu Ef:-iltaaa vaalett. ,.._ ıeçtikçe ea .. 

fe vermekte devam ediy•. Hiat ara •• 
el :~e Alıdıa bit çok kabileler 

e ,-... .......... fitti6' et
ille 1aej1Mf~ 
ılyet -da 1.li ....._1"" ICfnt ••· 
..ııı:... _. ,..... afniaekte, La-
:~ iaa)U aa(ljkGJıta 

d SaWı ..ır ·-·~ - .... 91l imla Caa • M...11..: L ... 
ta ......... 116 ... ·.....--~. 
1 .................. 
alba lmt:ll llıhh'etla Ywllea haia• 

1• tiotm tleiJWir. HU ........ ..: 
....... Huııuılullah. pcldetll b1ır ~ 
tea .. ,. GtNMn latutıasa ......_ 
Ildır c.ıaı.-. flrıaittir. 

llieuzdo tayyaredlih Lp..._ 30 - Hleas kralı lbDg. 
•uut, Hlca ta11are tefkilatuwa .... 
•ınt tqldl etmek iare alb Las111& 
Pilotuaa hlsmetbae almak ittm• 
te6. h .... •Gaaken .,.,.. 
•eylemektedir, 

Londra, 1 { A.A.) - Beynelmilel 
tamirat banka11m teai1e memur • 
olup La Hey konferanııam karan 
aaucibi•ce teekll olunan komiqen 
Perteaıbe ııünG Almanyamn Baclea 
laden ıerlnde içtima edecektir. 
Komisyon tamirat mea'eleıinde en 
flya e allkadar olan 1 mWetia mu
•hhaalann~an lharettii. 

Tahdidi teslihat 
Loaclnı. ı [A.A) - Mtdaditli *

Uhat konfr-. lldaıoi Kanuaua iki 
ci mafında topl._kta.. a-

Awrıpo birliği 
Pari1, 2 lUl - >.""e~ ~ 

metleııi ara11ada bir hlrlllc. ~ 
aae•'elesl hakkında !rn~v.,l .-..te
nne beyanatta bulunan ~t S&ta. 
bu birliti zaruri ve mihnldln oliaaalr
ıa kaı.tıylp aakabili , ........... 
tun beyd •~ JGeat 8artı1a 
ie,...taaa fU .-etle ...... .. ., 
tir: Memap oldupm• ..O lla I~ 
n.t içia lin• olan mllhltt ...__ 
.. _._ n lawlat ftmretler kO)'
lbaktaia ...... blıı teY ,.., ... et .. 
IHtllr., 

Mea'el• llUf mllll bakımda mG· 
tal• edibe dahi ltal;ya ile Fran• 
lfla. ........ ,... tefldi'ta tabi 
...... ,.,,... clotru ........ 
kte aaeak ~ tuanar elua· 
Wllr ... -lltaıl ... a...L..11-

-- -ı..._ .. _ 91-.r ,..... ••taaptneılill '* llava OJIUn• ..,_ ._•at ı..u.. 
lıo1muı oJaa Wıaul1at11r. 

Londrada 

işsizlik 
mes'elesi 

LHdra, 1 [A. A) - Brayktenda 
toplanan amele konferaa .... ita 
gQaktı eel1eai ınihrl lau lwdu 
Thomaa tarafından itıidk meı'eleai 
baklanda nrDea iDlaabn cllnlu
meıine haıredilnrittir• Lord Thomaı, 
bu mea' elenin • .a.llfterin hilcum
larına beW bqlı l:air eaaı tetkil 
edeceflni ve hOkOmet hakkında ve
rilecek hGkmGn mtı'hlm bir unıuru 

olacaj)oı beyan eylemiıtlr. M. Tllo· 
anaa, htlldlmetln yol inıaatı hakkin. 
da be ıenellk bir proıram yapb· 
tını ve bunun t.tbikıaın 102 

milyon lngiliz lirasına mal olaeatı
aa, bundan batka 28 milyonluk bir 
propamın dahi tetkik edilmekte 
olduğunu bildirmiftir. 

M. Thomaı, demiryoDan, doklar, 
limanlar gaz ve elelltrik ADayii ile 
djjer ıan'atlar mflme11illerini if,aiz. 

litin azalbhuaaı için hük(imetle mG
favuedıe bulanmata davet etmiıtlr. 

M. Thomaa, Kanadaya seyahab eıaa
ıında bu muıtemleke aenayi erba
bım lnrı1iz: klSm\ir ve çelijlıd tec
rilbe etmeje sevk için ne gibi te. 
-,~hbnsatta bulunduğunu anlamış
tır. İngıllz bankaıınııa ıskonto fiya
tını ylkaeltmek ıuretile- ıon zaman· 
_!a~ ıttihaz etütl tedbirdea bahs
eden M. nomu bu karana takip 
edilen pyeye halel getirmeluizin 
vaı;iyeti Ira,ııtırmıt olchı,_u Ye bu 
mes'elenia cıddl Ye ehemapiyetli 
•rette _..ki lb•ıelditud ilave 
etmiftii'. 

.:tİçler konferansında 
V ashinrton 1 [A. A.) - Cenev

redeki üçler konferanaında Ameri
kan mü,ahidi ıı~atile hazır bulun
IDUf olan M. ..~.,.._, ... &y-. •ec ........ -... . 
•Ali•,, kendDine kimfil pata...,_ 
mekte olduğunu 'Ve ne vakitten beri 
ltalırt inıaatçılann hizmetinden çık-

DUf buı..duju hakkında bir ıual 
ıormuttur. M. ıı Sharer " ' bu ıuale 
cevaben M. Raudolpb ile M. Hearstln 
kendisine yelli kruvazörler lehi d 

A 
• n e 

Ye meraka efkin umumiyesine 
beynelmilel dlnnı adalet aleyhine 
tahrik huauauada IU'fedeoetı ..... 
iye mukabil ayda 2000 dolar ver-
~ekte o1dak anaı ıöylemittir. M. 

Sharer, &yan meclisinin tahkikab 
bqİar bqlamaz keadiıine yol Ter

mit oldujuaıu ilive etmiıür. 
• 

1,162,000 ipiz! 
Londra, 1 [A. .A] - ftılzlerin 

nıiktraı 23 Eyl6lde 1,162,000 kiti 
idi. Bu miktar aeçen haftaya nua
""1 15,381 k!ti fazla, ~eçen senenin 
ayal tarihbae nazaran 132,334 kiti 
nokıanclar, 

"Tan,, muharrirliği 
Pari11, 2 (A.AJ - Romaa muha

rrlrlerindea ••ualddt M. T erl•e, pa• 
ul Soudıy la ,..._ paetel1 m8-
•ekklt1ıtne hrthahap oluallnlfUJ'. 

Faıist meclisinde 
Roma, 2 [A. A.] - Nuırlar 

meüinln aefecek içtimmncla bi. 
,Ok fqiat mediaiacie yapılacalc ta
clil&\ •• a+J-t tetkik oluaacakbr. 

.'it. 
Londra, t ( A.A ) - Romadan 

ltilctirttdllbie nazaran M. Mauollnl 
~ , ..... .,... ........ 
..... ualbaap karar veraiftir, Ba 
karar Pqlit •Jlaaflllade Mı,lk Wr 
ı.aıntr aucip ollaQftili. 

Rııaya m ltagUter~ 
Lobdra, 1 (A. A) -~ M. 

Dov•alewld De M. He 
d 

...... 
an a Yukubulq •Glikab mltıea. 
lıllp lat1U. ~ .. 
.1a ............. ;m-.:: 
mUllak .. aw.w .. ~ 
ele takip .......... ... ... ....... 
ltll&f h...ı ..... • ....... ..,.. 
tıtmlt*• Propatanda mwelal ..... 
lllatla ltlllf bual oJmuttur. 

• 

Nasrettin Hoca! 
- Mollalar! işte Allah taksimi 

dediğiniz böyle olur! 
-20-

HCNat keadl •ott.otulıfl Jh· 
ündea 1&tamadı il ıarıta elbade 
anednleJe d&aGyordu. 

Yolda ak1uaa uth 
- Şlyle kırlara clotra bir açı

layım, bava alaJUD • 
decU. Oehrln h,-.• yalama•• 

hatlar ltqhyordu. O taraflarda ,.. 
zerken t ... dtlfea bet altı aeclreH 
arkadafllla r .. eldl. 

Bunlar, hep beraber bir halka 
olmuflar, bir tOrll bitip tiikenmek 
bilmeyen Wr mGnakapya dalmıt
lardı. 

Hoemua auldaa ıeldiiW ,a.. 
rilnce hemen etrafını alc:lılar: 

- Aman sel, dediler, seni Al· 
lah 1aaderdL Şu bizim iflmlsl ıa-
rilver. 

- Ne 't'ar? ne oldu? neden 
böyle kavra ediyorsunuz? 

- Ne olacak, kardan ıelirken 
hayır aeven bir adam bize bir tor• 
ba ce.ts vtıdl .,,. •alm bunu payla• 
tın" d•dl. Cnlderl allık, fakat bir 
türlG paylaıamıyorur 

- Neden? 
- ÇOaku hep mllaavl datıtsak, 

ortada bir tane fazla kalıyor. 
Bu bir tane kimin hakka, !fte 

bunu bir tOrlil bulamıyoruz. Kuzum 
Molla •• Senin aklın hepimizden üs
tGndlr. Cevlzleti aramızda tak.alm 
ediver. 

Hoaa bir milddet diltilııdiit ta
şındı, ıonra medrese arkadaılarma 
•ordu: 

- Peki.. KabuU Fakat bana pe· 
tiden ı8yleyin bakayım. Allah tak
simi mi iatiyor!UDUZ, kul takıimi 
ani? 

Softalar, kafalan medreıe tahsı-
linin taa11ubu içinde oldujundaa 
Naarettinia teklifine derhal: 

- Allah takaimil. Allah takıimi 
iıterizl 

- Pekal& dYf• ._, 
dedi. koilannı sıvadı. Ellerini 

lnGndeld ceviz forbaıına daldırdı. 
Arkad"f)an araiında ıentinl de 
Yardı, fakiri de. 

Bunları nazarı dikkate alarak 
zenfi•leri biç ıaymadan avuç awç 
verdi. Fakirlere iıe hiç bir teJ ver
medi. 

Monm.r hayret lçbade •twanm 
açb. 

- Nuretttal Bu •• Wçim tak-
.ı- b<Syle? 

- Allah tabllDL 
- Se akhm an t.ozclua? 
- Yol •• lnanmauanız İ•pat ede-

,ım. Meeeli Konyama ea zearta 
adamt kim? VeHttla efftdl defilmL 

GCloO, kuvveti yerinde. Çolutu. çocu• 
1\1 yok. Ôyle oldup haltle Allü 
oaa verebUdtti k•dar vermif. Iİerl 
tar.ah. hepimiz, biByoruz ki HUsa
D1ettba e <:endi çok faldnlir. Hem 
,ası airmes laem •Jalı tutma. 
Oate de bir JljJD alleıl, çolatu, co• 
ouiU ~•r. Heplinl beslegıek mee
buriyetinde. Allah bu adama 
biç bir feY YWIHmif. 

itte Allahıa t,akllml W,.le olu. 
l)llecllt1 .... rlr, dlletlltla• vena-. 
Alama eter kul takaiml lnemlf 
olta ldlnl•, heplab• •Gsa•at clal
,..Snde paJ ederdim. 

Mollalu 1111..... aaclla oldu
lar ve tekrar rica ettiler. 

-K ...... ., ........ imi '*· 
.... yap. 

Naırettlalhea .... ........ 
tıorl»•dakl eemlwl Mrer ..... tak· 
.... •ttl ve aoa tek blD eıtYlzt ele 
lunp: 

- IWll eclta I .,.,.. ... ,... 
••• 

- ............. Her - .. 
..... d ............ ~ ........................ 

Aaeak Hooa Nurefttit! •• il 
•aıfta olcl•tu tçla ••adi r1W .ı. 
... 11 ..... .,. u ........... _. ... 

Koayaaua searla .....,., ...,... 
_.... t•ka .. 7a Hfta ve .... ..,. 
lfWa ~,.,.,..,. ,... .... fftllt ... 11 .................. 

Zea1ıa1 • .-. v• .,.. .. '*ak-
... ~ ..... ttW ............ .... 
-lltlfılwl, .......... ..... 
~ ............ . 

~emalettbı Ş6krl 
...... Pllb 

V ell efendi de 1>nua bu tablabm 
bilditl için hlr u ette.-ek imdi. 

- Bu akpm bize ıef, bir u tuz 
ekmek ylyeDm. 

dedL Nurettin, senp kapıda 
bol bol yemek yiyecetini dütilnerek 
•• ıevinerek Veli efendinin evine 
pttL 

Sofrada baldlaten tuz ve ek· 
Dlektea bqka bir ıey yoktu. 

Zavallı hoca hiç apnı açmadı. 
Dk tlldip yemete baflaclı. Bir fa. 
kir ekmek iıtedi •• 

Hane ıahibi hiddetle peaçere-
den bajırdı. 

- Haydi defol. Şimdi •it ine-
rsem halini sC>rürıilD. 

dilenci rideceti yerde: 
- Allah nzan için ••• 
Diye iırar edince )ıoca pençe

reye kottu: 
- Be adam, diye batırdı Eeeli

neml nıadın. Ba ev .ahlbf 
'batkalarına benzemez • Dedltlni 
yapar. Bak bana tuz ekmek yiye
lim dedi, önüme tuz ekmek çıkardı. 
Sözlnikı erirdi. 

Veli efendi, Nasrettinin bu ai
zilae kızar pbi bir tavur takındı. 
Fakat maksat alayclı. 

- Ya.. öylemi molla! dedL o 
halde tuz ekmeli de kalchnmlar. 

Hoca verecek cevap bulamadı. 
Veli efendi o gece Nasretiini evin• 
de .u.afir edecekti. Biiyüdk bir 
oda da kat kat tllteler buarlandı. 

- Buyurun. 
dediler Na•rettla aç kanuna ya• 

tata firdl. Fakat bir tltli uykuıu 
relmiyor, karnı açhktan ali çalıyor

du Nihayet aabnclemecli kalktı. Ka· 
pıyı vurdu. 

Geldiler ve ne iıtedi tini ıordular. 

Almanlar 

Yung planını 
·stenmiyor 
ı..Mra,2 (A.A.)- BerlWa Da

lly maile blldirlHyor: Alman mim 

yetpen•l.,.la Almulya tarafuaclan 
vel'llecek ~ mlktanm taJla 
eden Yuaf plliauun akamete ot• 
ramaıı için dinden beri bitin Al
manya4a Mlylk bir mleadele aç
• .... tlır. MllU)'9tperY etler pUhın 

Almu Parlaaeatoa tarafından tu
dlldae mani obaak tlm1dUe 'bu 

met'elede reylama mtlracaat edllae
mal talep ediyorlar. Bayle bir taleblD 
••afı mlatehiplerln içte blrinba 
bualanm laa't'I bir malabnmua lıl
kimete takdim ectllmelbae mGte• 
walrlaf oldapndan milllyetpener· 
ler •tr kaç mll1oa lmaa topı...k lpa 
~erha1 faaliyete reçenk ,ır.u diri 
aat zarfında kendi fule ..... mea• 
•P Ud milyona ~ iatlbaP'.,_ 
bu muhturaya i.aala~ Ba 
'*fel.bGaO haber aJaa " ...... 
lialll olabflebek ~--_..,.pek 
IJI takdir eda •ıkUıMıt Y~ 114-
)lm ... , ..... ~.,... lmnedl 
.... ..,.,. tedctfae matuf 
.r.ı •• laerallfta. ...,... kat't1 ... • 
• .............. ...,.,.. ... farkuı 
....... _.itf•1tllr • 

8' Niller • Gcadelelerlal mulalk 
....... için Al•••J&Dan kendi 
llatı;• le Mtll bellct bir talcım 
-~ ••elbe •••klle harbe rlrlt· 
t1f1D1 •• blaaeraa.1,eyh ta•!rat te~u. 
~ lebar ecUl.aal1eeetlDl ileri .a. 
ılJodar. Biltl1a Mtlltyetper••r 1~ 
•teler Almaalan kile ıiW lınall.aa-

9ak " •oymak lateJ•r- r ..... 
.... lnıllt••nl• •• ..... ........ 
ftlderbala bu ........... .... . .................... .... 
clltlal JUmıdcta ..... . 

Çocıı' lca.,gmı 
Beyuıtta Şark paai,_.d' 

oturau LutfullıJı efeadiain eglu 
12 yııındı Mmaffer imahldeki 
çocukla Hamdi beyin çocup 11 
yatında Safa kavga etmifler, ileti• 
cede Safa, bir tutlı parçuile 
muzafferi bum.undan yaralam11tır. 

Komıunun marif ed 
Kumbpıda otuna aadam 

Marya 6lflm dsec..,.. Us
ta ltulundup bir unda komfular
dan Mm. Auik, Saltan ye Mık· 
bule hanımlar p1erek MaıjamD 
ölmesini beklemitJer ye lllıra tlı
dükten sonra Cberiııde .,._ 
iki beti birlik ve 21 adet~~ 
rahk altmını almıflırdır. Olen ... 
damın kw Annanm w ~ 
iddiası Ozeriııe poJUGe tMlsJiat 
yapılmaktadır. · 

iane toplayanlar 
Samatyada Aya M~ kiliM 

papazlarmdan Ta118§ ye Aadoll 
efendiler Cem'i ianat m.... 
muhalif olarak Rum" e'flerinden 
iane toplarlarken zabıta memur
ları tarafından yablaamı ..... 

Dayak 
Fındıklıda oturan Leman Mılı• 

Sirkeciden geçerken <>tltt Muammer 
ile qıetresi Bedia Hanım tara& 
dan dövülmilftür· 

Cerh ter 
Karıılıltlt cerlalfır 

Nipntaşmda yeni yapıl8'ıkta 
olan "horina,, apartıman1nda Çir 
lıpn amele İbrahim, Necdet, Meh
met ve Hamdi bir para mes 

0

elesia 
dün kavga etmifler ve kepside ı.. 
mil olduklan bıçaklarla biribirleo 
rini yaralamı§lardır. Neticede meo 
hmet ve Hamdı ağır snette 7ar8" 
landıklarından hastaneye kaldırıl
mıştır. Vak'a hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

~.-.-~ 
Kadtu,ieçdı• ... 

veeibh taknndldimflatçeyi hıçaka 
la Ağ bacapndan yaralmıpr. 

Kazalar 
Tramvaya binerlen 
Ga!atada oturan arabacı Y orgi

nfn karısı Katerina Tepebqmda 
tramvaya binmek istediği bir 11 

rada diiferek tramvayın altuıda 
kalllllf ye sol bacabmdaa ,aa-
1aam11tır. 

Otomobil altındd 
Aksarayda Langa caddesilMll 

oturan Osman efendmia 8 ~ 
daki çocup Mehmet• 199 ~ 
rab otomobil çarparak kol ".,.. 
ıuıct.n yaralım11 re ~PIP 
llaıtanetine bldıntlDlfllr~ 

AralHı 91»"J""•• 
Mitak illBina lir ...,..... 

idaresindeki aralM lJ<Al~ercll 
Lutfü isminde t>itme gatplrak J&· 
rabamı..-. 

Sarho•luk 
S-hoı! 

~6yde kUfdiHnde Sılt
lail( laıhlosunda rakı ıçen balak· 
çı lfiıseyin, aarhoıl uğun teeirile 
plİDODUD canıların.ı kırllllf, ... 
relik punoc"yu da •iikema.a. 
db•mottar. 

Slrkatıer 
Hırsuılık p1j~ 
En,lki gece· heaia hiWJ!li 

bir abıtıca tupil edil ıı ; ı Jlla1: 

bir kaç bınız yeai pe ınr 
nnda Cebbar ı .. Aa4e Wıı ... . 
cünlln dfllr.kln1111• .., ..... ..,. 
dan ıoara l Aıa•i ati• 
aOlıiH 1~,..MtilM 

1 

16'111D ' blfl •· 
kemam 6 ita~~~· 
~--~_ .. .,., 
g1ımreferdit. 

Çor; lıar•uılıjt 
.ç..Mttt tatta oorap01 wllll 

.ıenctınia dOkklı ndan 4.Cl dGıine 
çorap çahnmı:tır. 

• 
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Trampeta 
R.usyada ihtilal esnasında, 

Iİ.Dbaıa asker Leviyi çağırdı : 
- ismin ne? ... 
- Levi. 
- Çarı severmisin ? 
- Çok müşkil binbaşım. 

bir' ' 

1 

-Ona raıgelsen öldürür müsün? 
- Neyle efendim ? Ben tram-

petacıyım 1 

- Bu adamı geberteceğim 1 •• 

- Pilici nasıl buldunuz ? 
- Manen çok nefis ! 

Keşif kolu 
Salamon keşif koluna rehberlik 

ediyordu. 
Uzakta bir yeri göstererek de

di ki: 
- Yüzbaşım, buradan topçu ve 

aüvari geçer amma, piyade geçemez. 
- Neden? 
- Koca mıın bir çoban köpeği 

var. 

- Sakm ha 1 •• Ortada iki evladımı yetim bırakırsın • Bu adam 
çoı:uklarının babası ayol! 

Vah vah! .• 
Esterle km, eve süratle avdet 

etti]er. 
- Seni efendi sordu. 
- Ne o bir felaket mi var? 
- Var ya. 
- Ne oludu, 
- Büyük bir mağazaya girmiş-

tik. Birdenbire yangın çıktı. Herkes 
eline geçeni alıp götürdü. Felakete 
bak ki, biz o esnada piyano daire
aind eydik. 

Yalan nıı? 
- Yahu sen ne yalancı adamıın. 
- Neden? 
- Hani evlendiğin kızln babası 

hayatta değildi. 
- Değil ya, 
- Amma yaptın: hapishanede 

on h.:?ş seneye mahkummuş. 
- Bu da'" hay nu y•? .• 

Nisbet 
Cebraile ıordu: 
- Cenabı hakkın ezeliyeti kar-

şısmda yüz bin ıene nedir? 
- Bir dakika, 
- Bir milyon? 
- Bir para. 
- Niyaz ediniz de Cenabı hak 

bana bir para versin. 
- Peki, bir dakika bekle, 

J(:V elfll n lfilceşırnya'\t) 

Jean soğuk kanlı, sinirlerine ha
:dru, inatçı bir gazete muhbiri idi 
·!~ başka hiç birşey değildi. 

Çocuk bu haşin ııan'at içinde 
adeta kavrulmu.ş, daha doğruıu 
adeta insanlıktan çıkmıştı. 

Konuşmaz, " mülakat,, lara git
mezdi; yazı yazmaz, boş sütün dol
durmazdı. 
Kolalı kolluktannın sağ kolu kur

fUn kalemle alel'acele çırpıştmlmış 
notlar, adresler, haberlerle, ıol kolu 
da bir takım işaretlerle kaph idi. 
Bu işaretlerin manasını yalnız Jean 
aplıyabilirdi, 

Hayatta ne dostu vardı, ne de 
hısımı akrabası. Sebebini sorsanız : 

- Dostla akraba ile konuşmağa 
nkit yok: 

der, buna mukabil her rasgel
diğ:inin elini sıkmakta tereddüt et
ınezdi. 

Jean kahraman bir çocuktu. Ga
setecilik hayatında akranü emsaline 
parmak ısırtacak işler görmüş, me
ıela bir otel odasında, dolap için
de kıpırdamaksızın tam yirimi dört 
ıraat durabilmiştir. 

Bir muhasara esnasında açlıktan 
l>liim derecesine geldiği halde yanı 
başmda duran ve gazeteye habc:r 
uçuracak olan güvercini yememişti. 

işte Jean böyle yaman bir a·aze
teci idi. 

Bir akşam gazete idarehanesine 
gi .. diği zaman hademe eline bir :zarf 
tutuşturdu. 

ean adeti ve hile evvela :zar-

- Fransızcadan -

fın üzerindeki yazıyı tetkik ettı. 
Keskin gözleri bu yazının sahi· 

bini keşfetmekte gecikmedi. 
Bu bir kadıoclan geliyordu. Ka

dın Jeanm sevgilisi idi. Gazeteci üç 
gilndenberi sevgilisinin semtine uğ
ramağa vakit bulamadığın• ancak o 
zaman hatırladı ! 

Mektup feci idi : 
"Bu gece saat on birden on bir 

buçuğa kadar eve gelmezsen beni 
ölmüş bil ı ,, 

Jean o gece nöbetçi idi. Hiç is
tifini bozmadı. Kemal' brile gece 
yarısını bekledi. O zaman sesi bile 
titremeden muhbir arkadaşlarından 
birine: 

-Koş, dedi, genç b!r kadın aşk 
yüzünden intihar etti. işte adresi. 
Tafsilat getir. Son haberlere ye
tişdireceğim. 

Busuretle diğer bütün gazetele
ri "atlatacağıodan" emindi • Eli tit
remeden intihar havadisinin mukad
demes ·ni yazmağa başladı. . . . . . . . . . ' . . . 

Gönderdiği muhbir ancak ertesi 
sabah dönebildi. Jean hiddetli bir 
tavırla aordu. 

Söyleditim yere gitmedin 
mi? 

Gittim .•• 
- E ... Ne oldu. 
- Hiçi 
Jcan büıbütün kızdı. 
- Hiç ne demek canım. Ben 

ıeni havadis tahkikabna önderdim. 

1 lctihat 
281 inci sayısı çıktı. Manevi 

gıdaların mürakabesi. Ve Psychana· 
lyse noktasından Tevfik Fikret rna· 
kaleleri çok ml"ı bimdir. 

İskeçede firarilerin 
faaliyeti 

lskeçe islam cemaatı reisi fira
ri Vehbi hoca, Muıtafa Sabrinin 
oğlunu İskeçeye müdür yapmıştır. 

Yeni adım gazetesi bu tayinden 
iskeçe idam cemaabnın pek müte
essir olduğunu ileri sürmekte ve 
Vehbi hocadan şikayet eylemtedir. 

- İyi ya... Ben de gittim.! 
- Bahsettiğim kadını bulama-

dın mı? 
- Bulmaz olurmıyım? Elbet bul

dum. 
- E, .. Ağzından ıöz alabildin-

mi? 
- Eh... Epeyce konuştuk! 
- Saat kaçta öldü? 
- Ölmedi .•• 
- Yarası hafifmi? 
- Yaralı deiil ki hafif olsun •.. 
Jean yumruğunu masaya vordu: 
- Canım, kvdın intihar etme-

mi4 miydi? 
- Etmemişti yahul 
- Peki sen şimdiye kadar ne 

haltediyordun? 
Muhbir biraz müfkül bir vazi

yette kalımş 8"ibi baomı ka11dı, ök· 
ıürdil ••• 

Nihayet: 
- Şey .•• dedi... Belki sonradan 

intihar eder de "atlanm,, diye ya· 
nmdan ayrılmadım ••. 

Sonra.. Oda galiba intihardan 
vaz geçmiş olmalı ki... intihar et
meC:fil Nakili: Kimran 

Madalya 
Harpta yaralanan Moize sordu

lar: 
- Harp madalyasımı istenin, 

100 liramı? 
- Madalya kaç para? 
- Bir lira. 
- 99 lirayla bir madalya iaterim. 

Pişkin 
- Doğruıu zengin deye, para 

hatırı için o kızla evlenilmez. 

- Neden? 
- Yahu bu yaz Fluryadaki bii-

tiin erkeklerle münasebette bulun
du. 

- Sanki ne' Flurya çok kala
balık bir yer mi? 

Meziyet 
Yeni nişanlanmışlardı.gösterdiler: 

- Beğ'endin ~i? 
dediler. 

Baktım. 

- Erkeğin meziyeti fazla dedim. 
- Neden? 
- Kadmdan fazla hüsnü intibaıb 

varmış da ondan • 

Ônıre bedel 
Alacaklı pürhiddet odaya girdi, 

kanepeye oturdu: 

• - Beyefendi artık parayı alma
dan şuradan şuraya gitmem. 

Verecekli güldü: 

- Ben seni ömrümün sonuna 
kadar hapsetmek istemem aziıim. 

Müşavere 
Bir avukat yazıhaneıi: içeriye 

bir genç girer. Beş on kelimeden 
ıonra sorar. 

- Kerimeniz hanımefendinin 
desti izdivacını talep et&em, muva
fakat eder misiniz? 

- Hayır. 
Genç kalkar, çıkacağı eanada 

avukat arkasından seslenir. 

- Müıavere ücreti 5 liradır. 

Barışma 
- Çok dargın durduk. Haydi 

artık barışahm. 

Emin ol ki, benim hakkımda ne 
dQşünüyorsan, ben de aynını düşü
nüyorum ••• 

- İşte gene başhorsun! 

Aşk 
- Ben geçen sene bir kad.ııı• 

yakalandım, tam bin liramı yed•·ııı 
- Ben kadına para yedirıne ; 

Kendimi sevdiririm. Geçen s~İJI 
kendimi sevdirmek için tam on 
lira sarfettim. _.,, 

IC Tiyatro, sınem.;::::J 
mmmınmmmmmmmmmmınssınınmmmssS~ 
~ Kizlarınızın sefalet ve 1 
8 s 
m fuhşun kolladığı 1 
mcDŞKCN 

1 KIZLA~ı 1 Olmaması içim mütekayyiı 
ı:ı davranınız. ~ 
mmmmmmmmmml!lElmmmmmmmm~mmm~llll"'" 

Dün akşam 

ELHAMllA ve MELE{{ 
Sinemalarında 

gösterilen 

Ankara postası 
Filimi bütün temaşakararıı.o 

heyecanlı ve sürekli alkışlarile 
karşılaşmıştır. 
Suvareler için yerlerinizi evveldr11 

tedarik ederseniz çok tedbirli 
davranmı olursunuz. 

-

- Seni hayırsız seni? Siwaramı unuttum 
diye gittin bir ay gelmedin. 

- Paranın olmadığını neden dün 
i'ece söylemedin? 

- Ne yapayım, sigara paketimi ta 
Buharada unutmuştum 1 

- Bütiin gece iizülmeyeain diye. 

Refi kararları 
Ali karar heyeti riyasetinden: 
Hürriyet ve itilaf fırkasına ve İn· 

giliz muhipleri cemiyetine dahil ve 
kavlen ve filen her suretle hükumeti 
milliye aleyhinde bulunmasından do· 
layı he\·eti mahsusaca hidematı dev· 
lette ntiemi istihdamına karar veril· 
miş olan sabık Gebze kaymakamı 
Nurettin beyin Gebzede iken Hürriyet 
ve itilaf kulübü tesis ettiği doğru 
olmadığı ve Kartal kulübüne de gir· 
diği tebeyyün etmediği ve İngiliz 
muhipleri cemiyetine girdiğine dair 
hiç bir vesika elde edilememiş olup 
yalnız bir kişinin kavli mücerretinde 
kaldığı ve Istanbulda Arapyan hanın· 
da liç hafta kadar İngilizler tarafın· 

dan tevkif olunması bunun aksini 
ispat etmekte olduğu ve kuvvayı 

milliyerıin aleyhinde değil bilakis 
lehinde çalışarak o mıntaka milli 
teşkilatına memur merhum Yahya 
kaptanın r~tanbul hükumeti tarafın· 
dan şahadetine kadar muhai.ıza eyle· 
diği ve merhumu imhaya g~len kuv· 
ve tin kumandanı taraf mdan işten el 
çektirilmesi suretiyle harekatı milli· 
ye taraftarlığı teeyyüt eylediği ve 
Nurettin bey hakkındaki ittihamatın 

yanlış isnadattan ibaret olup gerek 
Gebzede ve gerek Erdekte bulundu· 

ğu müddetçe amali milliyeye muva· 
fık hizmetlerde bulunduğu icra kılı· 
nan resmi ve gayrı resmi tahkikat ve 
tetkikattan anlaşılmış olmakla hak.• 
kındaki kararın refine ittifakla karar 
verilmiştir. 

•• • Ali karar heyeti riyasetinden: 
Kırkağaç. polis memuru iken it· 

gali mUteakip merkezi vilayetten yer· 
lerine gönderilen polislere devir mua· 
melesi icra etmeyip Ynnan kuman· 
danının tesiri, nufu:zile mıtballi me-

muriyetlerinde kalarak vazife kabul 
etmeleriııden dolayı heyeti mahsusa· 
saca hidematı devlette ademi istihta
mına karar verilmiş olan polislerden 
Mtilazım zade İbrahim Ethem ve Ha 
!it Ziya efendilerin Kırkağaçta kal· 
mak için Yunan kumandanhğına mli· 
racaat ve ahaliden mazbatu almak su 
retile memuriyeti sabıkalarında kal· 
dıkları katiyeo anlaşılamadığına ve 
tahvil keyfiyetinin işgal dolayısile 

İzmil' Yunan jandarma kumandanlı· 
ğına bildirilmek zarureti ile teahhur 
eylediği ve mumaileyhin Karağaçtaki 
vazifesinden bir müddeti muvakkate· 
de infikak etmemesi ve bu suretle 
yedi iktidarında olmıyan bir mesele 
olduğu ve emir gelince infıkak ey le
dikleri ve fakat merkezce terkini kayt 
edildiklerinden açıkta ve zıykı mai· 
şette kaldıkları halde Yunanlılara 
memuriyet için müracaat ettnedikleri 
ve memuriyet almadık.lan ve amaH 
milliyeye muhalif hiç bir hareketleri 
görülmediği anlaşılmış olmağla hak
kındaki kararın refine mUttetiken ka· 
rar verilmiştir. 

• • • 
Ali karar heyeti riyasetinden: 
İngiliz muhipler cemiyetine dahil 

olmasından dolayı heyeti mabsusaca 
hidematL devlette ademi istihtamına 
karar verilmiş olan Şile evkaf me· 
muru 'sabıkı Cedet efendinin mezkılr 
cemiyete başkası tarafından yazdml
dı~ı ve keyfiyeti anladıktan sonra is· 
tifa eylediği ve bu cemiyete mahsus 
matbu varakayı kabul etmiyerek ce· 
miyete iade eylediği ve kendisi te
miz ahlaklı, siyasetten müctenip bir 
zat olduğu ve amali milliyeyc muga
yir hiç bir hareketi görülmediği icra 
kılınan tahkikatla tehen ün etmiş ol· 
makla hakkındaki kararın refine mut 
tefike11 karar verilmiştir. 

Ali karar heyeti riyasetinden: , 
İşgal esnasında Fransızlar tıı~, 

fından Kiliste polis memurluğtl tJ 
tayin kılınmasından dolayı heye 1 
malı.:.usaca hidematı devlette ııdef11 
iatihdamına karar verilmiş olan şo~ 
Orlıan efendi işgalden evvel jandar ~ 
başçavuşu olup bölük kumandı:ı?1~i~ emrile Kiliste kaldığL ve ermen• ~1 
polis yazı1mağa başladığı esnada 1~ş· 
olan müracatL resmiyesi ve kaY. e' 
kamın emri üzerine polis memurıf s• 
tine nakledildiği ve memuriyeti. csJ'leP 
sinda altmış bin lirayı Ga:ııa11~r 
mahsurinine muvaffakiyetle göle!' 
mek, ramazan topunu kaçırmak, ot 
laha, cephane, mevaddı iaşe ve ~~p)e 
göndermek suretile kuvayi millı)~Iİ' 
hizmetleri görüldüğü ve amali ~~!· 
yeye muhalif hiç bir hareketi go si' 
mediği ve polisliğe Fransızların ı:;tP 
ve nüfuzile tayin edilmeyip es çır 
memur bulunduğu jandarma . b~~~e 
vuşluğundan naklen usuli daıre~kııt' 
tabvil eylediği anlaşılmakla hak rıf 
daki kararın ref'ine müttefik.an "

11 

verilmiştir. 
• • • 

Ali karar heyeti riyasetindetı~ııt•' 
İşgal esnasında Fransızlıı.l 85w 

fından memuriyete tayin cdı ~ 111,· 
den dolayı heyeti mahsusaca h• :~rıt 
tı devlette ademi istihdamıns .,ridı1 

verilmiş olan Dörtyol kazası O ı:ı:ıst' 
katibi sabıkı paşalı zade 

9 ı:ı:ıiıl' 
efendi işgalden evvel sandık f~ndl~ 
olduğu halde Fransızlar tarıı fileııı 
mezkur sandık eminliğine :r111iıt 
milletinden Dikran namında 8ç11'1~ 
getirilmesi lizerine bu suretl.e ,80sıl 
kalacak olan Osman efendinın ~ti 
memurluğuna nakledildiğini "e11@ıl' 
mes'elede Fransızların tesir ve b·ıı~i' 
zu olmayıp mumaileyhin 1rı te 

• lr adı .. 1 ı.ıt 
Fransızların darbesıne u&r ~· Y 

eski memuriyetin_den ?a~:- al~ttıılı~i.~ 
memuriyete ta~\'11 edıldıfı-ı xnilli1eY 
tezakür e'-·lemış ve ama 1 

1 ..,,e,ıt11 1 
• d ··ru ···r·ıı muhalif bir han~k etı e go re ) 

olmakla hakkındaki kararın 
mlıttefikan karar \'erilmiştir. 



lzmftr 
Turrı. u -ve1.I~rı 
başlıyor 

lzmirde yapılacak büyük te· ı receği neticeyi ıimdiden tahmin 
nis turnuyasından evvelce bahset. etmek çok müşkül, adeta imkan· 
miı:tik. Mısır ve Yunanh tenis· sız bir iştir. Fakat umumi mahi· 
çılerin iştirak edeceği bu turnu· yette bir şey söylemek icap ederse 
vanın çok ehemmi} etli bir telakki denilebilir ki turnuvanın akibeti 
U)nndırdığı muhakkaktır. Yunan ve Mısır tt'nisçiJerile Cıro 

lznıir turnuvasma Istanbul- arasında halledilecektir. 
dıın iştirak edecek tenisçilerden İzmir turnuvalarının fikistürü 
Suat bey salı günü Gülcemal eHelce yazdıx-ımız gibi y , ' 

·ı ı · . . . S Eı un an ,. e 
~ apurul ı e b zlmıre ~ıt~Jışt!r: uat Mısırlı tcnic:çiJerin iştiraki esasına 
ı .• cy c:tan u tenısçı erının en gore tanzim d"J . . F 
kı) metlilerinden biridir. İzmir~e dakikada bu ~si~ ~i:~rd akat son 
)apılacak maçlarda Suat beyın d :.; a ar olanlar-
l 1r varlık gostermeğe muvaffak an aldığımız malumata göre bek· 
obca~ı tahmin edilmektedir. lene~ ecnebi tenisçilerin turnuva· 

" ya gırm l · "b · l" İzmir turnuvalarının uyan· . e erı 1 tıma ı çok şüpbeli-
dırdığı alaka yalnız memleketi· dır.Eğer hu rivayet tahakkuk eder 
mize münhasır değildir. ve Yunanlılarla Mısırlılar bu tur· 

Hariçten gelecek Mısır ve nuva~a gitmezlerse İzmir müsa
Yunanlı tenisçiler arasında şöh· haka1arı bütün ehemmiyetini kay· 
reti memleketinin budutlarını bedecek \e bugünkü fevk l .. d rk 
çok aşmış, beynelmilel alemde birdenbire zail olacaktır • a e ı 
adam akıUı tanınmış oyuncular B · 
me)Cut. b?lun~ak~ad~r. Böyle ucuma gUnkü faaliyet 
ehcm~ıyetl~ tenısçıler,n iştirak . Bu cuma günü Kadıköyünde 
edeceğı hır turnuvanın tevlit mıntaka atletizm birincilikleri 
ede~eği. alaka da tabiatile daha Taksim Stadyomunda da GaJata: 
genış ~ır sa~ıayı tutacaktır. saray • Rumlar atletik miiaabaka· 

İzmır tenıs turnuvalarının ve- ları )apılacaktır. 

Hazlrllk 

Selanikte bi1 
ayini ruhani! 

Selinik. 1 - Pazar pail bura· 
da; evvelce (Pontoa) ta katleclilmif 
olan ve Yunanlı hatipler urafındu 
kullantlan cüretkirane Uaana göre: 

" Kemalin batıboıuk kitleleri 
tarafından vabfiyane bir IUtettıe 

itlaf edilen" Rumlar namma mara· 
ıimle bir ayini ruhani icra edilmiş
tir. Ayinde Vali, Kolordu kuman
danı, burada bulunan meb'uıan ve 
ayan, iktisadi milli na11n, Muıevi 
ve Ermeni cemaatlari namına heye• 
tler, bir çok kalabalık hazır bulun· 
nıuı, ayine adeta bir reımiyet 

verilmiftir. 
Nutuklar da irat edilmlf, Tlr

kün vahfetindea, madde kaybe
dilenin tekrar elde edllmeıl buıu
aundaa, mllletin milfterkea ıarfı 
meaal ve ıayret etmeai lüzumundan 
babaedllmittir. 

ikdam 
Galiba yine aırtlan katınmata 

baıladıl 

Posta idaresinin 
nafıaya raptı 
Poıta itlerinin aalaJu için tetlc

lkat yaparak bir rapor hamlamak 
Gıere Almanyadan mGteb...War eel· 
bedUmlf idi. Bualarm slnderdilderl 
raporlama tercGmui bitmek Gzerecllr. 

MGtelaHıı.W-, raporlanada Poata 
ldarelial mGatakll bltçe ile Nafia 
vekaletine rapb IOzum beyan 
etmektedir. Potta ldarealnin fimdlkl 
bOtçul 6 milyondur • Raporda 
bıuuua 11 milyona lblaja mGna· 
ılp olacata ll&ve oluamaktadar. 

Daral'aceze balosu 
bit ~.._. •enfaa+e btlyGk 

0 
............ •ub,ıwclir. Bu· 

nun iP. Vali ...,_ riyuetlnde bir 
komite t....... .... .. tlı 
bu balenua her ~ • Komite, 
r11m .. ın1 kararlqt&naJttar .... eı ve-

==--=i:ıı::=Z:::o __ ......., __________ _ 

Ucuz eti 

lzmirliler talihli 
imiş! 

lzair ıazetelerinden : 

Et flatlerlal tenall için bel..,e 
ile hayvan taciri Caferaki biraft). 
ler arasında bir mukavele Y.ıclı· 

""' ~.~ - ..... ~:1 açbfl ...... .,.~ ao ~ 
et aablmata bqlaadatuaı JU.lf
tık. 

Belediyenin et flatlerlnl dtl
tGrmek için yaptıtı tetebbtlı mu
vaffakıyetle neticelenaüt ve Çafe
rald biraderler okkaıı aekaen ku· 
ruttan et sabnca kasaplar da 
et flatlerial tendi etmete mecbur 
olmuflardır. 

DGn kaaaplar koyun etini 90 ku
ruttan aatmata bqlamıılardır. 

Bu vaziyet (ilerine Belediye 100 
ve 110 kuruı olan et narkını 90 
kuruta tenlil etmittir. 

Belediyenin ıabt yerlerinde etin 
okkaıı 80 kunııtan ıatalmaktadır. 
Kasaplar 80 kuruta tenzil ederlerae 
bu defa belediye aabf yerlerinde 
etin okkası 70 kuruıa aablmata baı-

• !anacaktır. 

Belediye Etrefpqa, iki çqme
lik, Hatuniye, Mezarhkbqı meYld· 
lerinde açbp dGkkAnlarda aabfa 
devam etmektedir. 

Yalanda Baıdurak mevkiinde de 
bir dükkin açılacak, satıp bqlana
cakbr. 

Bundan ba•ka bir hafta içinde 
Mekecik, Kahramanlar, Mes'udiye, 
Alaancak, Karataı, Karantine ve 
Gaztepede kGçGk barakalar lnıa 
ettirilecek, belediye bu barakalarda 
okkası 80 kuruttan et aabfaaa b 
layacakbr. ... 

Mezat idareainde 
DilnkG aGlhamwla Mezat idare. 

.ın deki bir tahtelcArJata JUmıfbk. 
Emanet mGfettltlerl ele bu meı'ele 
baklanda bıhklkat yapacakchrlar. 

HACI BEKbt ZADE ALI MUH1DDİN 
Ma ...... , Tlcarıyesı 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERi 

fevkalade N'l..J<:iA. 
çok ıezız FON DAN 

ÇIKO• ATA 

1 KD A •i. 

Borsa 

Nukut 

1 lngiliz lirası 
ı Amerika dolar 
20 Yaaaa clnıhml 
1 Almaa "Yht mark 
1 Avuıturya tUinl 
20 uy Rumanya 
20 Le,·a Bulgar 
1 F elemek Rlorla 
20 Franıız frank• 
20 ltalyan llrl'tl 
20 Kurun Çek Jalava'lı 
l Çınuıetl• Ml..tyet 
J Zloti Lelu.taa 
!?O Dinar YopalaTY& 
20 Belrfka lranlu 
l Pe .. ta &poya 
20 b't'ifre frıuıln 
1 Muidlye 

Çele 

Londra 1 Isterli 
Nivyork 
Pmrlıı 

Milauo 
BerUu 
Sofya 
Brükııel 

1 türk 

" 
" .. 
" 
" Amıtirdam ,. 

Ciaeyre 

Pr.a 
Viyana 
Madrit 

" .. .. .. 
Vırtuva " 
Atiaa " Drıılım. 
B6kret 20 Le., Lra 
Mo.kcwa l Çroaem 
Belp-.t dlrk .u. .. Dla. 

lstikra:.lar 
&tikrazı D. vadeli 
DIJUa ma..blaede 
lkramJyeU demir yola 
1902 GGllll'lld. 
1903 !.ws.aJıl 

1905 Teelılsall Aakerly 

J ı ~= :;;· 1908 Tenlp 
1908 • 
ı~ 

1909 llelıremued 
1119 .. 

206 
53 
49 
29 
24 
29 
81 

161 
116 
122 7 

22 
73 

114 
~ 7 

791 

3 
4 

17 
24 

1062 
27 1 

97 
195 

24 
1061 

27 

T11hvUıit 

Galata talıtelan O. Y. 
........ 1ra ... ,. ş. 
Rlltt Dek. .\at. 
Oıldlclar. Kadıka. !• 1 
l.aaabalaa•1- la 
ErejJI ... 

Hiae .. nedatı ......... 

'51-1 

llllp ........ 
0...ab Bk. 
Mllll ik daat Bk. 
Ticaret '"'aaaayl 
&ut Bk. 
Şirketi Hayriye 

,. Temetta 
Ballf dplll lar A 72 
A& B. Y. yola 

" .. .. 100 ... _,.. .. _ 
8umıa lalıll 
Tna•ay 
Tlrklye allll 
tunut ,. 
ltiaat " 
Şvk ..... 
Boekurt 
Aaadolm .b. T. 
fit. u .... 
Balya &araaydm 
Anla ÇS... 
Balıırka, .. 
nn w.. .. 
11-T• Ş. 
... .... alö 

lzmirde gizli fuhuşla 
mücadele haşladı 

lzmir gazetelerinden: 

Gizli fubuşun men'i11i istihdaf 
eden yazılanmız, şehrin beman 
her tarafında çok derin iaiklslar 
uyandırmııtır. Bu çok tabiidir, 
zira aile nezahatinin yuvası olan 
mahaller arasında da fubt un 
kendine tahsis ettirdiği yerler 
vardır. Bundan namuslu ailelerin 
ne kadar müteezzl oldukları tak· 
dir edilir. Almakta olduğumuz 

mfiteaddit mektuplar bu mes' ele
de ae derin bir içtimai yara 
üzerine hasmı§ olduğum uzu bize 
her gün göstermektedir. lıte 
bunlardan birinden bazı fıkralar: 

• Muhterem beyfendi; gizli 
fubıiyat ve kumar yerlerinin 
ehemmiyetle lüzumu takibi ve 
seddi hakkında çok muhterem 

gazetenizdeki ne§riyatın en niha· 
yet nazan dikkate alınarak bu 
gibi yerlerin ıeddedildiğini bu· 
günkü gazetenizde kemali mem· 

nuniyetle okudum. muteber ga. 
zetenizin bu husustaki gayreti 
var olsun, zeval bulmasın. Ancak 
unutulmuı bu gibi yerlerin di· 
terleri de vardır. 

•Bunlardan biri, ..•. sokağının 
nihayetinde, dirsekte bir mahal· 

lehici dükklnıdır. Burası haki· 
katte g(izel bir randevu mahalli· 
dir. Gizli fıhiıelP.rle olacak temas· 

lann pazarlığı burada yapılır. 
Ben oradan gelip geçtikçe zan-

paralarla fa~işele~i~ " •.~atlerce 
oturup görüşttiklerını g?r~yo~m. 
Bir mahallebi yemek ıçın, rıcı 

ederim, kaç saat tazım? Namus 
ve iffeti yerinde olan bu sokakta 
bu rezaletleri gordükçe utan· 

maktan ) erin dibine geçmemek 

mümkün değil... 
" .•. Bu ihbaratımda zerre ka· 

dar hillfı vaki bir şey yoktur. 

İstediğiniz surette işi iç bet gün 
takip eder ve ettirirseniz ve bu 
bale bir nihayet verdiritseniz , 

emin olunuz ki beyefendi bir ma· 
halle halkının ebedi minoettarlı· 
ğını kazanacaksınız. 

"İlJallah bu rezaletlerden. Beki 
hürmetler efendim.,, .. 

Namazgah mahallesi 
sakinlerinden 1. S... 

Bu mektupta münderiç diğer 
tafsilitı yazmağa tabii 162um ;ör
medik. Yalnız muhakkaktırki giz· 
li fuhuş dediğimiz beliyye mahalle 
aralarında dükkln ve e'tlere ka· 
dar sokulacak yerler bulmuştur. 

Bundan bizar olan vataudqlar 18• 

yısızdır. Mes' ele umumi §ekilde tet 
kike değer. Bir randevu yerini• 

kapanması işi halletmemektedir • 
Onun yerine üç tanesi açılma 
bundan ne fayda çıkar. Llzım olan 
şey bu gizli randevu yerlerine 
lüzum bırakmıyacak tedbirleri al-
mak Ye ona intizarn, tekayyidl 
artırmakb. 
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eaktır. 

Faıist meclisi Galatada Karakly hanı 
dairei mahsusa telefoa Bey
etlu 3711-5 Merkez ~ta· 
nesi ittiulinde Allalemci ban 
telefon Istaabu1 S69 henıevl 
banka muamelib ve eamlyet 

M s.ı.r ,...... .,......, Çartuı-

Roma, 1 [A.A] - BGyGk Fatlıt 
meclisi, dGn alqam toplanmıttar• 

M. Muıollnl bGyGk meclis Ue fırka 

tetkillbnda yapılacak taclU&t " 
iılibabn esaalan hakkında izahat 
vermi•tir. 
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Cenevrede ,,iKDAM" 

Cemiyeti akvam içtimaının 
sonu ne oldu? 

Cenevre 28, [Hususi muhabirimi7.den] 

Bu .1e1111d 11miyetl akvam iç
nmaı " bilu.a Eyldl mür.akera
h elki içtimalardan .ziyade mec· 
lisin 1ıakikl •Yetinde 91lljmuını 
temiD etmiftir. Son toplanııJarda 
Cene•re meclisinin halledeceği 
ibtillflar eekisine nisbet addeden 
dah.a az, ve daıaa az müstacel ol
duğu için her ,eyin esaslı bir su
rette tetkikine imkin basıl olmak
tadır. 

Daha iptidadan flç büyük aHa
mın; Mac Donald, Briand, ve Dr. 
Ştreeemans'm; üç btiYfik nutku, bu 
esaılı mes'elelere temas etmi~ti. 
Cünkü Anupanın mustakhel şek
li, ve oradaki hükumetlerin işti

raki mesaitinia temini Cemiyeti 
akftDlm meıgul olacağı esas me
s' clelerin en mübimmidir. Cemi
yeti ak•am için ehemmiyet itiba
rile, tahdidi teslihal ikinci, ekal· 
liyetler üçüncü derecede bir me
s' ele olup diğer mes' eleler ise bun
lardan sonra dü~ünülecek şeyler
dir. Likin her ıeyden evvel Cemi
yeti akvamın kendi temellerini 
satlamlandırması lizım geldiği de 
pek tabiidir. Bunun için mecliste 
hakikaten müstakbel Cemiyeti ak
vamın temelleri k:urulurk.~o, onun 
mil!takbel meYk:ii; içtimaı, ve de
vamı .ile l>u hiiktimetler parla· 
ınentoeunun inkiıafı ve onun 
uzun aman bakası için lazım olan 
kararlar verilmwnr. O halde; her 
ne kadar bazı mühim mes'elelerde 
kat'ı bir terakki görülmemi§sede 
meeliıin son içtimaının neticeai 
diltr nektai nazaTdan bakıldığı 
taktirde menft değildir. Mecliste 
tahdidi teslihat mes'eJesi laakkında 
da ko•ufUlmuı, Ye eskiden olduğu 
gibi timdi .de namuılu tahdidi tes· 
lillllt taraftarlan ve muanzlan iki 
ı.e~e ı.,.kll ederek fikirlerini be
J&n etllriılerdir. Mamafih tahdidi 
teelhat muarızları pek az mukni 
delllerle memleketlerini, haJiba
eırdıaki teslibatını, Cemiyeti ak
vaa protokohumn sekizinci mad
detl ile deruhte edilen umumi tab. 
dicl tesllhata uydurmağı çalııır
kem, taladidi teslibatın hararetli 
millldli Viacount Rt>bert Ceçi!'in 
kal't ve aoiklr ıuaUeri neticesi; 
digs tarafta da ihı.ari tahdidi tes
lihat komiıyonunda bizzat çahş

ma111akla beraber; Fransızların 

temini teılihat tezini esas itibarile 
recWeden bir çok laükumetlerden 
mürekkep bir grup mevcut oldu
ğu mlaıılmııtır. 

Ekalliyetler mes'e1esi hak· 
kınc1a ile biı defa; esaslı müna
kapl arla, umumi, ekalliyetlf'rin 
hUları ye bunun neticesi Gemi
yeti akvama terettüp edecek va
zifeaia tayini tlakkında bir karar 
verlm4e fırsat bulunmamı~tır.La
kin son 'Chlerde Lehistanın, tar.ki 
yuk• Sitizy.daki ekalliyetlerin 
hukukuna olan tecavüzlerine ait 
bazı §iklyetler mecliste müzakere 
edilmif Ye bir defa daha ekalli
yetler mes'eleeinin umumi bir 
surette 'halledilmesi llzım geJdiği 
anlaflllD'l~tır. Çünki unutulma
malıdır ki, bir umumi hastalığın 
muhtelif arazı, idarei maslahat 
ve sike ile ayn ayrı. tedavi edil
mekle uas hastalık ortadan kal
dml•ıı olmaz. Halbuki -ekalli
yetler mes'elesi muhtelif memle
ketlerdeki 40 milyon avrupalının 
hakılı:ı 'hayatına taalluk eder ~ir 
mes'eledir. Bu defaki Cinevre ıç· 

timaının pek mühim mes'eleJeri 
bile sükunet ve soğuk kanlılıkla 
idare ettiği son müzakerata bakı· 
hnca, yakın bir zamanda Cemiyeti 
akvamın ekalliyetler mes'elesi ha· 
kkındada esaslı ve umumi bir 
karar ' 'ermeoi ]Azım geldiği kana
.atininln bus bulacağına inamla· 

bilir. Son içtimam ea büyük mu· 
vaffakiyetlerinden birisi de, bir 
çok mühim hliJdlmetlerin, hey· 
nelmilel La Haye mabkemei ili· 
sine i§tiraki mes'elesini halletmesi 
ve ayni zamanda, şarki afrikanın 

· Er tanya hakimiyetine . iltihakı 
mes'elesinin manda komısyonuna 
açık ve teskin edici bir tarzda 
izuh edilmesidir. 

Nihayet Cenıiyeti AkvllDun 
1927 denberi iktisadi sahadaki 
şayanı takdir mesaisine yeni bir 
ç-0.k gayret ve teşebbüsler ilav" 
edilmiş ve meclisin bu husustaki 
gayeleri de düyük hüL1lmet adam· 
]arının nutukları ile teıpit elilmiş 
oldu. Bir çok muhtelif, karışık 
ve müşkül mes'elelerin halline 
çahpn bu beynelmilel Cemiyetin 
uzun senelerdenberi sarfettiği gay· 
ret ve sarfeui neticeler, bize çok 
büyüle ye müstacel mes'elerde 
meclisin m1:1bdut muvaffakiyetleri
ne rağmen her !ene muhtelif mil· 
letlere mensup hükumet adamla· 
rının hu mecli!teki temaslarının 
ıiyaseten olan ehemmiyetini ve 
meclisin insanlığın sulh içinde İş· 
tiraki mesai gibi büyük gayeleri· 
ne doğru yürümesine nasıl biz· 
met etti~ini gbsterm;ştir. Bu nok
tai nazardan bakıldığı takdirde 
Cemiyetin 10 uncu içtimaınan mu
vaffakiyeti ink.ir edilemez. 

Kıs4 haber 
Meçhul bir tayyare - Mosk.o

va, 2 [A.A}· Meçhul bir tayyare 
Eyliilün 29 uncu günü Bargusinsk 
eyaleti dahilinde Adamolka köyü 
üzerinde uçmuştur. Tayyare Bay· 
kal golü kenarında ltkutsk ıehri
nin 100 kilometre ıimali ıarkisin· 
de kain Ustbargusinsk şehrine 
doğru gitmekte idi. 
+ Telgraf işleri - Londra, 1 

[A.A)· Marconi telsiz telgraf ser-
viıleri ile 111giliz post office telsiz 
ve kablo servislerinin, .. Pacifique,. 
kabloaunun ve .. Eastem,. kumpan· 
yasanın .kablo serviselri ile bu 
kumpanyanın şeriki olan diğer 
kumpanyaların •y mperial a11d in· 
ternational Communication limi
ted,. tirketine devredilmiş oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

+Tren müsademesi - Lond· 
ra, 1 (A.A]· Felemenk - Bavyera 
eürat katarı. Almanyanın Wisha
den ~ehri cinnnda marşandiz 
trenile müsademe ederek hattan 
çıkmıttır. Beş yolcu yaralanmıştır. + Heykeltıraş Burdel öldü -
Paris. 2 (A.A];.Meşhur heykeltırq 
Burdel, (i:) ya~mda olduğu halde 
kalp hastalığından vefat etmiştir. + 4 miıyon doJaDdmcıbk -
Madrrt, 2 {A.Al· Zabıta 4 mi1yon 
peçeta ya balığ bir dolandırıcıhk 
vak'ası ortaya çıkarmıştır. 
+ .Poznau sergisi kapatıldı -

Varşm a, 1 [A.A]· Mayıs içinde 
açılan beynelmilel Poznan sergisi 
buşün kapatılmı~tır. Sergiyi 15 
milyon ziyaretçi ziyaret <'ylemiş
tir. Serginin devamı müddetince 
120 kongre inikat etmiş ve 180 
tenezzüh tertip ediJ111işıir. Sergi 
açık:;ız kapatılmı§tır. 

+Bir bomba -:- Büenos Ay· 
res, 1 (A.A)· Gara1lardan birinde 
bir bomba patlamıı, büyük basa
rata 11ebep olmuştur. & suikast 
müfritlerin intikam hareketine 
atfolunuyor. + lııizliğe k&rşı sigoth -
'Berlin, 1 (A.A.)· Raylıiştag mec
lisi ipiıliğe karoı sigorta wıese· 
lesi hakkındaki mtizakerf"ye ak· 
şama kadar devam etmiyttr. Mer· 
kez fırkaları uzlqma esa!ına 
m(1-;teait bir laal sureti kabul 
etmeğe hazır olduklarmı bildir
mi§lerdır. Halk fırkası azasının
da böy1e bir teaviye suretine İf
tirake karar verdikleri de söyle
niyor. Hükumet taraftarı fırkalar 
arasındaki uyu~ımamazlık hüktl
met koalis} omm teşkil eden fır
kalar ara sında yeni bir teıekkül 
btimalini göstermektt'!dir. 

Ta•rada 
BİR CERH H:ADISFSI - Bay· 

ram yeriade kumar yüzünden m\i· 
bim lıU cerh hadiaeıi olmuıtur. 

Bayram yerinde kahveci Snley· 
man otlu Muıtafa i)e .Ali bey ~lu 
İsmail Pertembe gecesi kumar oy· 
namıtlar ve parayı alan taraf OD 

kUl'Uf alacaklı blmıf. 
C-.a glııU Mul&afayı bhnde 

göreD lıaail parayı iıtemio Te bu 
yilıdea kngaya tutupnllflardır. 

İsmail bıça&ını çekerek Mutafa· 
yı kanıınilan y...ı...uftır. 

M•stafanın bitınU.ları dıprı 
döltühnil~ ve keadisi derhal memle
ket hastahanesıne k:a)dınlmıştır. 

Mustafanın yarası çok allrclır. 
Barsaklannda ml!teaddit yaralar var-
dır. Ameliyat yapılınıttır. İfade ver· 
miyr.cek hRlcledir. 

Vak.'adan sonra firar eda t .. ail 
billhaft yakalaıımıı Ye adliy.ye 
verilmi§tir. · 

-X· GARİP BİR HIRSIZLIK -
Karşıyakalia iataayon civarında ika· 
met eden Şehrimiz müskirat i11lail81' 
başmüdUrU Ahdlllkadir beyin e'9'hlde 
çok pyaıu hayret bir badiee oJan.,. 
tur. 

~ce Abdülkadir beyin nine gi
ren meçhul bir şahıs tavuk, hindi ve 
kaılana buldndutu yerden bir ku 

ıeçmit ve kası kestikten sonra ayak
larıadaa bir a~aca aemış kanını bir 
leğene toplamıo. 

Sonra kazan ber tarafmı bu bala 
boyamıı ve böylece Lırakup gitmit
tir. 

Bu hadiseye nasıl bir mana veril· 
mesi lazım gelditini bilmiyoruz. Bunu 
hır kaçakçınıa yapm ı olması mttbte 
mel ıörillmek.tedir. 

• PETROL FlATLARI - İımir· 
de aon zamanda pf'trol fıatluı okka 

haf1Aa beş kurut artırılmııtır. Petrol 
iahiaar idarelindea tahkikat yaptık, 
fiatların t~yidi için bir aebep olup 
olmadı~ı sorduk. 

Aldrtımız malumata göre ınhi1ar 

idaresinin fiatların tezyidi mea'ele
sindea haberi yoktur. 

Bazı tüccarlar muhtelif yerlerden 
getirttikleri petroller n in1ıiaar resmi· 
ni vermek için petrol \iibiaat m.~ 
sine ınuracsat ttmekte ve inhisar res 
mini verdikten eonra petrollart •tıp 
vazzetmektedir. 

Retıol Sftıtlarıada fiatlann koo
trohı için biç bir vaaıtaaı yoktur. 

Petrol inhisar nıo tehrimisdeki MU· 
dUrti Nurullah bey, inhisarın yalaız 

re ... mi taheil lJe llH~f~td oldatanu ve 
ısaht f.ılarını kontrol ile alik.adar 
buluamach&ını "töylemektedir. 

Şu halde buıun kırk kuru,a çı· 
karılmış olan bir okka IH'trol bu gi· 
dioJe koatiolı&izluk ylailnden yarın 

50-60 kurusa çıkacak demektir. 
V"ılayet makamının bu mes'eleye 

ehemmiyetle nazarı dikkatini celbe· 
deriz. 

• tZM!ft Ytt!YET BUTÇESl
Vilayet butçeıi hakkında Dahiliye 

vekAleti vilayet makamından yeoi 

bası malumat istemiştir. 

BUtçeniD Ntfilya ait faııllarmın 

Nafia vek&lelinaen gönderilen formül 

datreıinde taıhilıi ye lzmir memleket 

haıtahaneı.i sertebabetine makıım 

tahsisatı da ilavesi, mtilhakattaki 

memleket hastahanelerine iki~er, tıçer 
ba4eme verilmesi bildirilmi§tir. 

Vıllyet enc11meni; hntçeyi o ıe
kilde tanzim ederek vekllete gön· 
der~ktir. 

Mamafh mlikam cahsilab ve ha· 

deme tahıiutı bbu1 edilmeaine im· 
:ki• oıbnayacatı da tahmin olunmak
tadır. 

tadRDE YAfGWIOR - lnnırde 
ya)'murlar telllcar baflamıfbr, mllı-
utmtlmn emfftelerl lhmam edtyor, 
bundan bqka •erri ve batlara eıek 
anlan ••nllat olmuftur. 'BU yeni 

't'aziyelin te•lit ettlli zarar tnıtkkmda 
lııenGz müıbet bir feY bWnmemek. 
tedir. 

MiLASTA T-OTON - Milaata 
IHı aene at.G,000 okka tltla iatib-
all edllmit ve buaua 700,000 ok. 
kuı. •atihalftlr. 

* KADIN YOZONDEN - Buca 
Ja Uzun sqkağında bir badise o)muı. 
bekçi Ht111it otlo Salih çaYUf ôldU• 
rllhn ii ttftr. 

Katil; Apti otlu 'Şerif namında· 
dır. Budan bir mtıcJdet evvel Şerif 

ba~nda çalışırken karııı ile bekçi 
Salih çavuı arasında bir mUnaeebet 

bulundutundaq ıuphe etmit ve bu 
ıupbeıi buyünatııtur. 

Ş»UUN: 
Madam Hoover 

;,.merlka Relaic:Gmhuru M. Ho
overia ıoa samanlarda yanlaa bir 

.Prchlel haDacle Madam Hoonr 
lıayb yer lfral etmektedir. 

Madam HooYer hayatta hecerllı
U bir H kadımdır, •JIU um-cla 
lcocuuıa karta ıon derece •ltfft Wr 
zeyce ol•Ufbar. 
Maltm oldujıa Gzere Amerika Relıl 
cqmhuruaan aaıl mealeld mtlh-
dlıllktl. Hoover m8•eebbla bir a
daaa oldutu içia Amerikada kalma
llalft A91Upaya, Asya7• ıidl1- n.it~ ... 
ndlalik etmlttir• 

Neteldm 1890 aeaealnde lran ko
ca Çbade Tientaia tehrlnde idiler. 

O ııracla Çlade ftoter iıyaaı bat 
raıtennitti. Her tarafta tlddetll 
aıuharebeler oluylr, mermiler tehire 
dGtGyordu. 

Ecaebileria hayatı tehllke lfla 
de tdi. 

Madam Hoover bu tehlikeli 
vaziyet lflade kocaamclu bir aa 
bDe aynlmadı, laatta M. Hoover 

lfleriai takip için civar villyetlerde 
ak aık aeyahat etmete mecbur 
kaldıkça kana da at mtmda 

Juındialne refakat etmiftlr. 
Bu eanada Madam Hoonr e.tnl 

idare ettikten batb huta bakıcı-

Evvelki gün Uzun sokak.ta Yusu· 
fuD kahvehaneıine gelmif, bekçi Sa
lıh çavuıua oturduğunu görUnce ta· 
baoeaıını çekerek iki el ateı etmit 
bekçiyi göğsUnden ağır ıurette yara· 
laınııtır. 

Salih çuuı aldığı yaraların tesi· 
rilf' iki ıaat sonra •efat etmiftir. 

Şerif vak'adan ıonra firar etmi• 
isede billhare gidip karakola teılim 
ob•uttur. 

Şerif; karııı ile bekçi Salih ÇAVUf 

araeında gayri metru mUnaıebet bu· 
lunduAunu ve bu fUphe üzerine bek· 
çiyi kahvede görünce yan bakmaaın· 

da• kızarak onu öldürdüğUnU söyle· 
mittir. Tabkikıta devam olwımakta· 
dır. 

ıfJı NASIL ÖLDÜRMÜŞ - Seferi· 
hisar kazHının İhssaniye köyü ci· 
varinda garson Hasanı ölUren Arna· 
vut Babtiyarıo dun eehrimizde ağır· 

cezada muhakemesine haılanmııtır. 
Bahtiyann iki gozü de aakattır. 

Cinayeti yaptığını itiraf etmış, fakat 
metru mtıdafaa halinde öldUrdillUnü 
ıöylemiıtir. 

Vak'a ıu ıuretle olmuıtur: 
Hasan ile Bahtiyar yolda ylirt1r· 

ken Hasan karısını bopmuını Bah· 
tiyara telcllf etmiş~ Bahtiyar bu tekli· 

fi retddedince Hasan tabancasını çek· 
JDif, tabancayı ikisi oekittirirken ateş 
alınış ve Hasan götıijadea yara ala· 
rak ölmtıı. 

BabtiJar zevceıi hakkındaki tek· 
liften çok dilgir olduğunu ve ölüm 
vak'asıoın bu tekilde olduğunu IÖyle
mittir. 

Şahit ııfatile katil Bahtiyarın sev
ceslnin mahkemeye celbine kırar ve· 
rihniıtir. 

@ ADANADA BİR DAVA - Ye· 
ni Adananın tahrtr müdlirü Tevfil-. 
bey için madde tayini ıuretile hile, 
hakikat n8j?iyatia bulunan Türk söz 
cezeteıi mea'ul müdürü Baki Togur 
efendi hakkında Tevfik bey tarafın· 
edan nıuddei umumilile mUracaaı 

edilmiş ve yapılan taıniat bakkınrt 
tahkikat evrakı olup olmadığ nı rr 
dei umumi bey e.uel emirde po • 
ıormuıtlll, 

Ev kadini 

MADAM HOOVER 
* ADANADA Ç1C EK_M_E-KL-1'..h 

- Son zamanlarda çıkarılan ekmek· 
ler pek çiğ ve hamur bir haldedir. 

Bilhassa bUkOmet civarında çı kan 
~kmekler pek nefis ve gUzel pişkin 
iken aynı undan ekmek yapmak 
mecburiyeti karolllnda o da bozul· 
muıtur. Ocrette ciiz'l bir farkla çıkan 
iyi ekmekler unların tevhidi yUztin· 
den ortadan kalkmı§ ve hemen dun 
umumiyetle ekmekler boıulmugtur.Bu 
huıusta tilcı:ret umumidir. 

• GOLCUK. OTEL! - Muhaaebei 
hususiye tarafından Ödemişin Gölclik 
ya)lasında inşa dtirilen bUyük otelin 
i11§aatı hitam bulmuş ve kabulu mu· 
vakkat muamelesi icra olunmU§tur. 

Mubaeebei hususiye oteli timdi· 
den bir mUtaalıite vererek i§letmeli 
temine çalışacak, huna muvaffak ola· 
mllZI& otelin mefruşatını da satın ala· 
cak ve otel mefruş olarak icara ve· 
rilecektir. Bu otel sayesinde gelecek 
sene yaz meuiminde Gölcük ~yayla· 

sının büyüle bir rftğbete mazhar ola· 
catı ümit ediliyor. 

• A YDlNDA KUDUZ KOPEK
Aydında bir kuduz köpek altı kifiyi 
aırmıt ve bu zavallılar berayi tedavi 
şehrimize gönderilmişlerdir. 

Hillliahmer cemiyeti tarafından te
min edilen bir evde yatırılmıglar ve 
tedavi edilmege başl:ınmıılardır. 

AFFEDiLDiLER - Kfttil ctır
munden on beş ıeneye mahkilm Te 

lımir hapiaanesinde mevkuf Tireli 
Halil oalu Abdmrahmaa ile bir ıenç 
kızın namuıuna .tec&'fm evl11mek&ea 
mahkQm Ayvallklı Şaban oalu Demi
ıin gayri kabili tedavi bir hastallkla 
malQl bulunmalarıaa binaen Affedil· 

111eleri kararlaıtırılmıı 'f8 ReilioUmhur 
lıazretleriniııl tasdikine iktiran eylemiı 
oldutundan dUD tahliyeleri icra edil· 
nittir. 

• Kastamonu, 30 - Bura janda-1 
maaı köy kauunu mucibince köyle· 
·nele ağaç dikmedıklerinden dolayı 
3 köy heyeti ibtiyariyesini wıahke-

m ye vermiştir. 
Vilayet idare heyeti vuifeleriııi 

lb ı ıl eden bu 13 köy heyetinin lıı• 
&a ıu muhakemelerine karar \'et'I" 

1 ıttir • 

• 

lık Japmlf, hatta Ha lllploı.. 
rolleri de op .... br. 

M..._ Hoonr t:aa _. ... 
bir ey kadınıdır. Çoculdaruu ..... 
hulrea kendi bGyOtmlf. atta ... 
nm1anaa da babufbr. 

Kendlal Moadea ha7atta ,.. 

hotlenmu, ıWDe ••ebar ....... 
clir. Y 9f8YlflDd&, pJiaiflatle •+'W 
t•cila edu. 

Kocuıaa ited•Mrl Ndl ...., 

•• koeaeaıa bltila ltlerlal ılaell• 
ten be,Gk bir uvk duyu. 

HooYer Reill dlmburu oldabla 

•oara Amerika pzetelerl Mlllk 
Relalctlml111n111 zeyceal O. ••• 
Hooftl' uusada maka,.111• ,.,. 
llUf}armr. 

S. mabyuelerdea ........ 
cqe wuu Madam Cocılldp'al 
daha llpde Aloa bcllm al .... 
a11lqdmaktadır. Filhakika ..... . 
Coolidp Madam Hoonrba .. .... 
olacak eem'1)'et1rayaundaa ll0.,_,,1 

aık ıık balolar tehtlp eclw, ..._ 
hotlamr bir kadıacbr. 

Madam Hoo•erlıa bafhea __. 
lu kfJpelderclir. Kenlllm nlM• 
bir Çok kapek buler ,,. ......,.. 
la bluat m .. pl olmaktaa çok uYll 
abr. 

Uyu•uldu 

lnigiliz. Rus 
münasebatı 

Londra, l - s.ı.lalyettar ....... 
biden bildirlldllfne ,an lapHs laa• 
rielye nazın M. Headenoa De Raı 

••rahhaıı M. Duılanld la,uts.raa 
mhuebatım iade buıuıuada ltlllf 
ebaiflerdir. 

• •• 
Londra, 2 [A.A) - La,ub barl-

eiye num M. Hendenoa ile Ral 
murahhuı M. Doılayeıld lnıtls • 
Rua diplomatik milnuebatuua _. 
dealad• IODn t.nN,a ........ 
•• fibl mualUn mlukere _....,. 
ti noktaamda mltabtk lraba....,.,• 
ltundan bqka Brltaaya lmpen_,. 
lutuaun muhtellf akaammda Bolfe
vik propa~ucluına Dllaayet "'8-
meli için lttlhu olunaaak ted•Wr 
hakkında da ltillf luuule ........ 

M. H•deraoa dtla "'Pm 4a lır 
detilti bir n\a~ ........ _.-
lçtimauu mltedılp ..... •• ' .,. 
dan Ru1a ve ... ,.,. 41raıs .. 
aeftrler tatlıd içhl • ı •• ...,
oluaacatuu ..,ı.•tıı .- llıl' 
aefiri ile Wrllkte 1•"1&J• ... 
b6k6metl w milleti aam aı Wr lar ,..t ıele~ na .... .,.._..... 

• Ödemif kuuı dabiade •llA 
DavityllD oiftlili araziliadea bir tır 
mınıo yerli abeliye tevsi edilmeli ' 1 

paraeınıa yirmi HDede, yirmi ...
tamili içia tefebbtalerd• bulcaalJDak• 
ta idi. 

Fakat bu hoyuk çiftliliD Doyrall 
mt1baclilleriDden DUSUS zade .U. • 
Iİne teffiı eclilmeei ytızf1Dden !MI 
~bbGete muvaffakyet kabil olmi~ 
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RIENKlbü 

Reşat Nuri, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya 
Beylerin yazılan ... 

Damla damla göl olıır 
Ataların bu sözündeki isabeti tasarruf kutularımız kadar kuvvetle 

ispat edeıı bir şey olmaz. Farzedelim ki bir yaş;ndıı bir çocu
ğwıw: var bu çocuğunuzun istikbalini temin için ter gün 

kumbaraya yirmi beş kuruş atmağa karar verdiniz. Her 
güa kumbaraya attığınız bu para bir sene sor.unda (90) 

liraya yakın lıir yekuna baliğ olur. Çocu~ uı:uz beş 
yaıına geldiii zaman (500) lirası, on ya ~ına vardığı 
zaman (1200) lirası, on beş yaşında (2000) lirası 

yirmi yaşında (2900) lirası toplanır. Hayata 
atılacak çağda bu her mütkili atlatan bir 
ıermaye olur. Derhal Bankamızdan bir 
kumbara alınız ve bu günden tezi yok 

her gün 25 kuruş arttırmağa 

baılayın • Bu glln arttırdığınız 
( 25 ) kuruş yarın çocu· 

ğunuza bir aermaye 
olabilir. 

Türkiye iş Bankası 

"·•••~Doktor ... - ... 
Haıekl kadınlıır butanesi 

Etihbaıından 

HÜSEYİN NAŞİT 
Doğ k d Ha tahkim um ve a ın 'Iütalu.aaıeı 

Türbe Eski Hilali Ahme 
binası No.10 Tel. lstam: 2622 .. .: 

............ 

1 
Deniz hastanesi 

o;ş tabibi . 

1 ıt • 
Kad köy - Altıp>lağzı 

~ ı-t ••oa•••••• 

:········••8••·············· : Döyçe Oryunt Ban : 
• T ·h· • • : arı ı te eisi 1322 : 

! it'Ierkezi idare Berlin i 
: Telrfon B~yoğlu 247,248-934. : 
: 985 ve htanbul 2842.2843 • • • • 
: Banka muamelatı i 
• k l . • : ve asa ar ıcarı : : .......................... : 

ŞEHREMANETİ 

~~'~ 
1 illi 1 

11111111 

BU AKŞAM 

Mary 

Dugan 
3 Perde 

Cuma günleri matine saat 3 bu· 
çu.kta fl!t lı:lrlerı sonru traml'ay te • 
mın edi/m ·~ıır . 

1 
j ı ..,. 

KELEPiR! 
İyi eşya oyun üzerinde 

miiessirdir 1 
Vanıköyünde kargir iki apartman daireıile bir küçüle haneyi 

ve ııyrıca altında büyük odaları havi fabrika ve depo itti· 

hazına elveritli bir mahalli ve ana mutta11l bir antrepo 

ve eşcarı aıüsmireyi havi büyük bir ba~e ile daj' 

mahalini ve alafıranga hamam, kargir 111 depoları 

Bütün J:.ıııyada te~lim edilen bu hakik~tı 
yakından görmek ve tecriibe etmek ıı

terseoiz, bötiln Spor levazımıUınızı 

Zeki Riza ve sıı tesisatı ve ayrıca üç dört maııora mailezizi 

kayılcane, telefon ve mükemmel sağlam 

rıhtımı bulunan yüz bin lira kiymetinde bil· 

yük bir sahilhane 15000 liraya satılıktır. 

Kagir satılık Ardiye 

~= B O V CI K =~·: 
'.ı Tayare piyangosu ~ I 

Bahçekapısında piyasa yerinde gayet 
metin ve mükemmel bir ardiye 

gayet ucuz /jatılıktır. 

Satılık mükemmel otomobil 

i . VEDiNCi TERTiP · ~ ve deniz 1notörü 

B U I• k k Hem açık ve hem kapalı ga
mar a : yet lüks bir otomobil ile 3ünco keşide 11 Teşrini evveldedir. 

BCVOK iKRAMiVE: ~J : 
40,000 LiRADIR 1 

AVRICA: ın 

35 beygir kuvvetinde gayet lüks ve kiymettar bir tenezzüh 
motörü gayet el:ven satllılctır. 

HASAN ecza deposuna müracaat. 

!i:ggg 1 Istanbul gü~~~l~~ .. 
!~ b ~ g:g~~lili~~~l{k;,::~;;:;" 1 KHi• gOm•Ü~:2.Tm1!~ ~~l ~~~~ ~~2~ 
=ı~l U keşidede cem'an "3,900,, "wl 19-5-929 da vazifesinden infikak ile lstanbula geldiği anlaşılan Yusuf 
~~ :. : ziya efendinin hizmeti askeriyesi kaklcında kendisinden malumat al· 

~~ numara kazanacaktır. : ~ mak Ülere heman başmüdürlü~ümüze müracaatları. 

! ~ -" ·"' ı ... ;,.bohdoo "19901, ....... biloU•tubo~ ........ ~~ Is tan bul -GÜ mrükl eri 
~arıkamış, İzmir, Zara, So.'1\ıuncl ~ satılmııtır. RJi d 

~~ 18,000 :~~.;·;:":!t:ı:~t::~6611.,numaralı bilet ı.tanbul, Burdur f Baş müdürlüğün en: 
:iliil 15,000 lira i.alıet eden "802. numaralı bilel '•tanbul, Ankara ~~ 

1 

:~~j; Mersin, hmirde satılmıştır. i~; 928 senelik istatistik mecmuası pazarlıkla ve acele tap ettiril•• 
:ı.: 12.000 ı· · b • d "37851 E 111lil cektir. Talipler şartnameyi go"rüp münakasaaının icra11 m11lcarreı olan !ıiJl ıra ısa e, .e ~n ,. numaralı bil~t lataubul, dirne !lliı• 

1 ~Jılj Korkur~', f,.ııir, Tavaıta aatılr.uştır. fi 6 Teşrini evvel 929 pazar günü saat 14 te İstanbul gücırükleri baş 
1 ~~ 10,0CO lira iıah•t eden "53133,, numaralı bilet lıbnbul, Ankara fı· ~ mücıurıüğündeki komisyona mııracaatları 

l:·fıj Tarus, lımir, Mudurnuda satılmı,tır. !: : 
1 

... .u.··.!'U-'"1t··.ıı···1.·· .. •• • = · Ista b 1 ·ıh ala ........ ı ·Ji1_Et:.=!·.X:ı'"!ıi.r;.;.--.:I:~.!.-t1' • ~ot~·~~· .. ··-!.l!!~ ll ~··--!l~ • .. u • ~•neu_o•n•n••.f•• ~iil!"••'!.•.!.:!'.•• n u 1 
• •.mu mconi'ô, fo-ffr.'Tifi;;T.7;7M'ffif'.'iı.X'o;.,-,~!;'!;W,}:7;;;~r!;l.~f.\i.-.~::ı;,";i[;;~,'f..'i':'::'.;: 

llarhiye nıektebi rnüdürlÜğiinden: · A u il AQ11, d 
I Askeri Baytar Tutbikat Mektebi için 4 talebe kayt ve kabul edile- ~ umru ~ n en: 
1 

cektir. Liie m . zunu ve ya muadili }'atı 16-21 olmak üzere talip olan- 2S·B-929 tariğinde orta köy açıklarında memurin mııbafaza tara• 
lar l5-10-929 za kadar Baytar mektebine ınüracaatları. fından takip edilen ilci şifte bir sandalın takibi sırasında derunııda 3 

Cıhaı . şümul marka 

( ~IANDI_JEBERG) 
Empermeahlize gabardin 

P ARDESÜLER · 
gelmiştir 

Vücudü rüzgarın tesiriııe karşı 
muhafaza eder 

Hafif ve giyinmesi kolay / .,~ • 
Yalnız Galatııda Karaköyde Voyvoda ı 

caddesi karşısında 1 

ELSiOR 
Büviik elb ise m~~•sasıncı. satıl.<r, 

tngiliz birimi ~ayet miintaha~e mubtclıf ~e~i tlerde 
Ko~•fiinıler ve .Pardesüler 

ve ınt ~eıuba dai r r'.ıi n de lııntmlara mahou ~ gayet 
ın i.i ntahap v~ son nJoda 

ipekli muşambalar 
d;ı.hi vardır _ 

TEDİYATTA TESHİLAT 

-ı Em~y;-sandığı müdürlüğünden: 
(--r-._a_V_""'_t_Oe_ır ___ ) . A}<saray Gureba M. Şeyh Hiiio· 

_ ~ 'W' yııı :S. No: 11 Rahime hanım tara-
fındna 27 temmuz 927 tarihinde 

Diş tabipleri içtimaı 
Ttırk diş tabipleri cemiyelindenı 

Heyeti umumiyeoin kaı-art üzeri• 

ne fe, kelade bir i~tıma aktedilece. 

ğinden te~rıııievvelio 4. liRcü cuma 

~ü saat 10 da umum aza arkadaş· 

!arın •on aidatı şehriye makbuzlarını 
hamilen Bcyoj!;lu Tıinel başt Sofyalı 

sokak 26 nunıarsda cemiyet merke· 
zioi ıetrifleri rica olunur. 

•andımıza b : rakılan para için veri
len 4444.0 numaralı cüzdanı h)bet· 
ti~ini söylemi~tlr. Yenisi verilecej!:in· 
den eaki cüzdanın hUkmü olmaaı~ı 
ilin oluı:ıur. 

Zayi evrak 
Teşrinievvelia birinci alı güuU 

Köprüden KadıkoyUne harak•t edto 
5,50 npurunda beyaz bir. k~CıJn sa· 
rıh bal! evrak zayi edilmı~tır. B.ulan, 
zJtı muhteremeııio Seyrisefa o ko~ru, 
sermemurlu(;uııa bırakmala•ı rıca 
o]unur, 

Kad .köy Aoıbıclcmde 
' ·o· l l ~an • Ra it 

adet ipekli kadın atkısı ve 10 adet ipekli erkek ııtkııı bulunan bir 
paketi atarak firar edr;n eşhasın vcı yahut işbu eşya tlserinde teııalıil 
iddiasınd11 buhınanlarrıı 15 gün zarfında lstanbul ithalat gümrüku talı• 
rirat kalemine cıuracaat eylemeleri beyan aksi taktirde ahkim kıınu• 
"niyeni_n giyaben icra kılınacağı ilin olunur. 

A•;;.·· ... ··-·"•Aı:T.-.. ".;;·-·.-~·-y .. 4.....,..... ···~~ .. ...., _..,. ........ -:l':e •••• ~ •••••••••••• .,, ........... ~---4'!!;" - A_..::.f!b.-.._-.•.,.;;...:... 
. . w 

~~@f;l[i'.! ~[;)®~' 
=~ '-=» -- .. -cıı. i~I .ıı...,,LI_gLI.rı ÇJ.-- .: • 
!~ Mütehassıs Sporcuların yazıları, Turkıye ve 
••• I~! Avrupada spor hareketleri, Avculuk, Hava-
!~i cılık, Sinema, Roman, llikaye, ikramiyeli 
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2. K. O. Satınalma 
· . komisyonundan: 

/ 2, K. o. Merkc • . ı • ..ı «tı için elcmeklik beyaz ve boyaıı: ıarı r~ 
te 78 yetınif seki:ı raııdımaıılı ilci yüz altmı~ dokuz bin altı ~· r'.rııd 
bet kilo un kapalı zarf usulile ve keza kolordu lc:ıtaetı tanıuı:ııt,.- ıgbı 
(1,470,000) kilo yul~f aleni münak&1aya konulm~ftur" gyıaf 'WW f~ 
K.O. satınalma komısyanunda meYcuttur. Yeymı ıTıunakasa~ı · · • 
929 Cumartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin t~uıinatı ınuv4ııUıt•l:ı 
le yevmi muayyende Balıkesirde 2. K.O. aatınalına komlayouıuı ,, " 
racaatları. , _,,, , 

DarÜ'"-seieka müdürlüğünden: 
~'.'i . h·ı· harici kondara yaphrılaca-
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~·· ..................... ' ....... ·--·--····· ......... -... 
A ~eri ihtiyacı için 5-l0.929 cumartesi güou saat 15 te 371 kalem kimya malzeme!İ 

}>AZarlıkla alınacaktır. Taliplerin ~artname) i komisyonumuzda gormcleri ve ihale 
' all!ıiede prtnamede yazılı olduğu gibi trmiııatlarilc komisyonumuza muracaatları. 

C19 ·eylill·~ _pazart~si gf!nü pazarlıkla ihal~ edileceği illin olunun lsıanbul Yollama 
ırııı. müdilrı)etı emnndekı cür'et Romorkorilne alınacak kazana len fiat bahalı 
l"rlHdütönden pazarlığı 6-hirinci teşrin-929 pazar günii sanı 14 te )aı,:l ıak iizn: talik 
Wilmi~tir. Taliplerin şartnamesini komisyonumuzda görmeleri ve teminatlarile ıemanı 
mezkW:da komisyonı.ımuzda hazır buluumalan. 

E niııc:audaki askeri orta mektebi için hereke falırikuı lachert kumaşından ölçü 
üzerine •e her bir masrafı müteal.hine ait olnıl\k şartile 450 takım harici elbise 

la.bmnci te§rln·929 tarihinde Erı.incanda ihale J·apılnıak üzre mUnakasaya konmuştur· 
:raliplcrin &.UOcaodaki askeri orta mektep mU ıiriyctine müracaatları. 
S urtıa Garzan cıvarındaki kıtantınihtiyacı olıııı ekmek ve :ırpıı. !.:apalı zarfl• m~na-

kasaya konmuftur· İhalesi i . Birinci • te~rin 929 çarfamba giiııü Eaat fa te 
Sıuııa ael.:eri satın alına komisyonunda )apılacaktır. 'falipleriu Sıırttaki mezk lır ko
:miıyon:ı muracaatları. 

S urttaki tıtaalın ihtiyacı olan ekmek ve odun kapBlı zarfla münaka~aya konm~· 
tur. İhaleleri 5 • birinci teşrin • 929 pauırteQi günii saat 15 te Sıırtta askeri ~· 

tıD &l.uıa komisyonunda yapılacaktır· 1'nlipleriıı ::;ıırttaki rııezkur komisyona vı·rmelerı. 

S ıırttaki kıtaatın hayvanatı ihtiyacı olan kuru ot kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. lhaleai 14-biıinci teşrin-929 tarihinde Sıırtta 11skeri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin Surttaki mezk ür kom is) ona müracaatları. 

A ıkeri ihıiyacı için 245 ton kiripli maden kowürü kapalı 1.arf usulile münnkasa~a 
konmu~hu ihalesi 12 • bir!nci teşrin • 929 cıımarıe~i güııii saat 14,30 da komıs

Jı>nıımuz münakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname tıurelinin yirmi kuruş 
m1ı1.kabilinde almaları ve teklifnamelerini şartnamedeki tarıda ilıznr ile komisyon ri· 
'uetioe vermelerL 

O rdu ihtiyacı için bin adet fifre aleni nıiinakasaya konmıı~tur ihalesi 12 • Te~rini 
e""°el-929 cumartesi günü saat 15 te koıni yonum•JZda )ııpılacaktır. Taliplerin şart· 

Dflme ıı.ıretiiıi komisyonumuzdan almaları ve niimuııesini komis) onda görıneleri ve 
prtnamedeki tanda ıeminatlarile komisyona müracaatları. 

I"\ rdu. ihtiyacı için 300 adet Trampet kapalı zarf usulilo mUn:ıkasaya kr.nmu~tur • 
,._,. lbaleai 12-10.929 tarihine müsadif cunıarte«i giinü saat 14 tc Komi ) onumuz mü· 
ııakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname . uretini ) irmi kuruş ımıkabilinde 
almaları n numunesini komisyonumuzda görmeleri teklifnanıelerini şartnamedel•i 
sanda ihzar ile komisyon riyasetine vermeleri . 

8 ordaki lututın hayvanatı ihtiyacı olan Arpa ka~lı zarfla münakas..'\yn ~onmuştur. 
İhalesi 21 • Birinei teifin • 929 paıarteü günü aat 14 te Barda askesı satın aJ. 

ma komisyouunda yapılacakııı. Taliplerin Bordaki mezlür konıis)Ona muracataları. 

S arıkamıştaki k.ıtantın ihti}neı olan Fabrika unu kapalı zarfla münakasaya konmuş· 
tnr. İhalesi 17 • Birinci teşrin • 929 perşembe günii saat 10.30 da ~arıkaınışta 

Mkeri aatm alma komisyonunda )apılacaktır Taliplerin Sarıkamıştaki mezkQr komis· 

'ona mı.ıraeaatları. 

A ıkeri ihtiyacı için 7 • Birinci teşrin • 929 pazartesi günü saat 14 te 5000 adet 
'fatanoz serumu pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartnameyi komi~yoııumuzda 

'lörmeleri ve ihale ~saaıında şartnamede yazılı olduğn gibi teminatlarile komi<ıyonu· 
anıza muracaatları. 

S arıbmıştaki kıtaatın ha}"<"lnatı ihti)acı olan arp~y~ kapa~ı . zarfla i~esinde veri· 
len fiat pabah görüldilğünden 23 · 9 · 929 tarıhındeo ıtıbaren hır ay zarfında 

pazadıkla SarıkAmı§ askeri ı;atın alma komisyonundan alınacaktır. Tnliplerin Sanka· 
"llı§taki meı.kQr komisyona maracaatları. 

A danadaki kıtaatın ihtiyaci olan Un kakalı zarfla milnaka4 aya konm~~tur. İhalesi 
16 • Birinci teşrin • 929 Çarşamba günü saat 10 da Adan1 da a kerı satın alma 

.comisyouunda yapılacaktır. Talidlerin f\danadaki meıkur komisyona muraca:ıtları. 

K on)adaki kıtaatm ihtiyacı olan sade yağı kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 
İhaleei 27 • 10 • 929 pazar günü saat 15 tc Konyadn askeri satın alma komiS)O· 

wıda yapılacaktır. Taliplerin Konyadaki mezki.r komisyona muracaatlaıı. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j Üçüncü kolordu satuıalma komisyonundan i 
........................ ....... -············~············ 
K ıtaat ihti)"lCI için 10032 teki odun kapalı zarf usuliyle munakasaya konmuştur. 

lhaleöi 17 TeşrinicvYe} 929 pe~enbe giinü Mat on dörtte icm edilecektir. Talip
lerin prtoamesini komisyfnumuZdan alınal~rı ve ~artnamede )Azılı olnn şekildekı ıe'· 
minaılari7le komisyonumuzda bulunmaları ılAn olunur. .. 
C İlleti Askeriyece dafatir tap ettirilecektir. paıarlıkla ihalesi 3 T~-rini evvel 929 per· 

tenbe günü Hat on beşten itibaren yapılac.:ıktır. Talipler numunesini gürmek ve 
f'iı'aki etmek iiıl• komiıyonumutda hazır buluomaları ilin olunur. ... .. ~ .•.... ~.· 

Cinsi Çorlu Tekirdağ 
Zeytin Yal 2500 2500 
Bulgur 80000 25000 
Odıın 520000 
Zeytin yağ 3500 2500 
Odun 400000 

Şekli 
aleni 

Kııgalı 

Kapalı 

Çorludaki kıtaat ihtiyrcı için bcrveçhi Lali meyaddı iaşe münakasa suretiyle mu· 
")a& cdiletelr.tir. lhalelerl 7 • 10 • 929 kauırtesi günfi ı;ant 15 te icra edilecektd-. 
ı.liplcrlıı ı:ırtnıwıesini gornıeleri ve şartnanıecltı )tızılt olan şekildeki tcınioatlarile çor· 
laa:ıki &atın alma komisyonunda hazır bulunulması iliin olunur. 

Ç' url'llciaki kıtant ihtiyacı. için 30000 ve 2i000 kilo Nohut münnk:ıs ayn konmuştnr. 
ı . 10 • 929 pt.""',.arte ı günü saat 13 tc icra kı lıuacııktır. Taliplerin şartna

ıııciini gamıek ve iştırak etmek uzcre Çorludaki satırı alma k.omi.:ıyoııuııa muraea· 
~t!an ilin olunur. 

V ıtaJt ihtiyacı için 570627 kilo senelik ve 186i50 kilo kısa taksitli Arpa kapalı 
~~zart ı.ıHılile mubayaa edilelt'ktir. İtale 26 • Te~rinie\ yel • 929 cumartesi gLnü 
a.aaı 15 te icra edilecektir. Taliplerin eartııamesini komisyonumuzdan almaları \e 
!'lr\naJilcde )aıılı ol11n şekildaki te.minııtlariyle komi yonumuzda hazır buluumaları 
ili!.u ol\lllur. 
K· ııaat ilıti)acı için 342492 kilo .senelik ve 11~~58. ~ilo kısa taksitli Arpa kapalı 

~rf u&uliylc mubayaa edilecektır. İhale 27. •. l eşn~ıc' \'el • 929 paı.ar günü saat 
.n aurtte icra edilecektir Taliplerin §Brtnarııesını .L:onıısyoııumuzdan almaları \'C ~&it• 
ı.ıam.cde yaıılı olon şekildeki tc'minatlariyJe komisyonumuzda lıaıır hulunmııları ·ma 
•lua\lr. 
r iimil§ 811)\1 hutanesi ihtiy:ıcı için 250 ton kok 250 ton kıriple ve 100 ton tÜ· "° Yenannıadeu l<umLirü paıarlıh: surclİ)le muba)ruı edilecektir. llıale 12-Tc~rinievvel 
~9 çunıartetıl gilnu saat on lıe~ten itibaren )apılacnktır. Taliplerin şartnameııini ko-

• )Onumıı•.da gormeleri \C şartnamede yazılı olan şekildeki :ıcminatlııriyle komis)o-
11,.ıuıuzdu hazır bulunmalan ilan olunur. 

E aki.§cbirde i kıtaatm ihti)acı için (500) kılo be) az pe)lıir ile (9000) kılo karu So
~ıı 12-10-929 cuınıırte i günü ıh:ıleleri )npılmak füre t 20 ) güıı mtiddetle nlerıi 

.mooııliıısıı)a koııulnıu:tur · 'lıılip olaulıınn şartnamelerini gormek üzre her gün \'e 
'nmi ib lede teıniuuıı ınuva,.ı,ntelcrıle konılı;yoııa gelmeleri. ...... -.......•.. -.. ........... ~ ................. .... 
i Deniz satınalma komisyonundan i 
ı...... ..................................................... . 
8000 _kilo Pirinç miınakasni aleni)e i~eihale tarihi • 24 • 10 • 929 müsadif per-

~embe gunü saat on dörtte. Denız falebe ve efradının iaşeleri için lüıumu 
_,ıau 8000 kilu pi•inç müıınlı:n~i aleni}C ile yokanda yazıl ı güu \'e saatta ihaldsi icra 
• dıieceğtndcn §llrtııAmesini gvrmek iste)enleriıı her gün ita ınn talip bulunanların ba. 
Uda ııı~hcrıtr gü.ıı ve saııtta Kasımpıışada deniz ıatın alma komisyonuna muracaatları 

. .. " ,, .. . .. 
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HAliS ISVEÇ ÇELl~i 

halis Isviçre • 

1 t~ 
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Seyırnsefal~ 
Merk~ı Acentası; Galata KöpDlbl' 

~ında Beyo~lu ~'362 

Hakiki Tıraş Bıçakları 

Şube Acnntası: Mes'adet hanı alt 
Isıanbul 2i40 

Trabzon ikinci postası 
Kullanınız 

Fiatça ehven cinsce dahi ecnebi bıçaklarından üstündür 
kanaat basil etmek için bir tecrübe kafidir. 

(ANKARA) vapuru 3 ter 
rinievvel Perşembe akt'~ 
Galata rıhtımından hareket 
Zonguldak, İnebolu, Sinofı 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ord" 
Gireson, Trabzon, Rizeye f 
decek ve Of, Trabzon, Polat' 
hane, Gireson, Ordu, fatf't 
Samsun, Sinop, İneboluya ot 
rayarak gelecektir. 

HerJ1erde ıo adedi 60 lfurusıur. Son defa piJ1aSaJ1a 
cılfarılan ecnebi 

RADIUM MADEIN AERMANY yazılı 
Taklit bıçaklarından sakınınız 
Fabrikası: Galata Okçu musa caddesinde ikinci eknıekci fırını ıttisa-liııde 

106 numaralı Radium Ticarethanesidir. 
Antalya postası 
(Konya) Vapuru 6 teşrif 

evvel pazar 10 da Galat' 
rıhtımından hareketle lzınİ" 
Güllük, Bodrum, Rados, fi 
hiye, Finike, Antalyaya gid 
cek ve dönüşte mezkur isk' 

l'eJ. Heyoğlu 2878 Posta kutusu: Galada 313 Telgraf: 
R~dolYlm RstaırıılblYID 

jŞişli Teraklii Lisesii 
! Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci ıınaflarına yeni 
~ talebe kayt edilmektedir . Her gün saat 10 · 17 ye kadar 
i müracaat olunur. 
~ Tişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 

lt!Ji'""················· .. ·········~ Telefon : Bevol'llu 2517 ~n•••uu ... ~ .... lllllUu•u••• 
••••••••••••••••••1.•••••••.a•••••=' "' D '~••••••••••• .. ••h•••••il••••-. 

:••••••• :Feyzjati Lisesi ~iüdürlüğunden •••••••: 
: 15 Eylulde tali kısım ve ilk sınıfla mezuniyet imtihanlarına ve: • • : Eylul nihayetinde tali ilk sınıflar yoklamalarına başlanacaktır. : 

=•••••••••••••• Programlar sonra bidirilecektir ••••••••••••••= 

fstanbul yatı mektepleri mübayaa komusyonu riyasetinden: 
Ortaköyde Gazi paşa, Balmuıncuda Dumlupınar, Yıldızda Hakirniyetimil· 

liye yatınwkteple1inin 930 senesi mayısının sonuna kadar ihtiyacJarı olup 
12, 26 \ğostos 929 tarihleıinde ihale edilemiyen ekmek tekrar kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuthlr. 24.-10-929 per~embe gllnU. saat 15 te Orta· 
kdyde Gazipa;a .kız şehir yatı mektebinde mUteşekkil mubayaa komiıyonun• 
da ihalesi y&pılacaktır . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J Mekatibi askeriye satınalma komisyonundan i ...... _.. ............................................... ~ 

K uleli lisesile orta mektebi binası dahilinde şartnamesinde muharrer 51 kalem mal· 
ıeme sarfile , .e şartnamesi Yeçbilc tesi$ah alektrikiyenin yapılarak şehir ·cereyanına 

eraptı aleni mlinııka aya konmuştur. ihalesi 9·10.929 çarş:mba günü saat 14,30 da Har· 
biye ~lektebi yemekhaneleri lınündeki münakasa mahallinde icra kılınacalaır. Taliple
rin §artname;:.i içın komisyona müracaatları YC iştirak itin de müna1'a .. mahallinde 
hazır Lulunulmıtsı ilin olunur. 

Mangal kömürü 
Kilo 

• 
1500 : Topcu Nakliye Mektebi için 
7500 : Çengel köy orta Mektebi içiıı 

-mı 
B4.lada mıktarlarile mahalleri yanlı 9000 kile Mangal kömürü pazarlık ıuretile 

satın alınacaktır. Pawrlığt 7 . 10 • 929 Pazartesi günu ııaat 14 de Harbiye mektebi 
yemekhaneleri önündeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi 
komisyona muracaatları ve iştirak içinde pazarlık mahallinde hazır bulunmaları illn 
obnur. 

A skeri mektepler için 15000 kilo mercOınek memhut bir numune ve şartnamesi 
Vcçhile Ye kapalı zarf suretile satın alınacaktır. İhalesi 23-10-929 Çarpnba günü 

saat l4de Harbiye Mektebi yemekhaneleri önündeki mahalli mahsusunda icra kılına· 
caktır. Taliplerin şartname '\'e numune. i için komisyona muracaatları ve iştirak için· 
de mahallinde hazır bulunması ilan olunur. 

····~-.···················Q···················~······· J Bakır köyünde barut fabrikalarında imaltt harbi ye 

l.-~ • • • !:t::~:~ .s:::~~·::~. ~~::i:::~.:~~=:~ .. ~·...._~_ .. 
Adet Adet 

Benz mot!lrü 2 Gıu motürü 3 
Adler • 1 Ziraat lokomubili 1 
Burodos • l Şarf dinamosu 4 
Dizel 2 Fort fiat moWr parçalıırı 

.derveçhi bali malzemenin müzayede gününde iştiraıına talip zuhur etmediğinden 
miizayedesi 5 • 19 • 929 cumartesi gününe temdit edilmi~tir. Taliplerin teminatlariyle 
lıirlikte meıkur günde saat 15 de komisyona muracaatları. 

3000 kilo Klorkalsyom için mUnakas-'l .. gününde talipler tarııfından teklif olunan 
fiat gali görülmü~ olduğundan munakasuı 5 • 10 • 929 cumarte.i gününe 

temdit edilmiştir. Taliplerin tcnıinııtlariyle beraber meıkı.lr komisyona muracaatları. 

K apalı r.nrfla mubayaa edilece~i &kdemce illn edilmi' olan on iki kalem Deri ve 
· . kösele malzemesi 5 • 10 · 929 cumarteEs glinü saat 14 de pazarlıkla mubayaa 

ed~lecektir. Taliplerin teminstlııriyle birlikte mezkar günde Ankara merkez satın alma 
komisyonuna ve şartnamesini görmek isteyealerin her gün komisyonumuza muraca· 
atları. 

1\'.1 e,·cut şartname ve kı-~fi mucibince san'atlar mektebi maltalı~ının asfaltla İn§&· 
sı münakasaya konulmuştur. ihalesi 30 • 10 • 929 çarşamba günü saat 14 te fo • 

ra. ),ılıdacağındm taliplerin temi11atlariyle mezkilr günde komiıyona muracaatları. 

y üz elli bin kilo Nitrat dö sut (sods güherçilesij için talipler tarafından teklif edi· 
len fiat gali gl:lrülmü~ olduğundan 9·10.929 Çarşanh. günü uat 13 de paıarlıkla 

miibayna edilecektir. Taliplerin teminatlariyla mezkar glla Ye uatta komiıyouı.ımuza 
mnrcaatlarL 

} 00 ton bakır Uç ton Nikel On be' ton tutya ile enelce ilin edilen prtname-
siddeki ınıkıarları muhafaza edilen fosforlu bakıt ve antimuan 7 • 10 • 929 

Paiartesi giinü saııt 14te Ankarada merkez satın alma korniayonunda pazarlıkla mil· 
ba}aa edilecektir. TaltpleriD tcminatlarıyle meıldlr ,Un ve autta liluoluaan komiıyo
na nıuracaatlan. 

Feleınenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 fı.~erkez posta· 
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon Istanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 
... ı ................. ... 

Şehrenıaneti ilanları 1 

lelerle birlikte Andifli, Kal 
Sakız ÇanakkaJe Gelibolu>" 

uğı·ayarak gelecektir • • 

Bozcaada postası 
(GELİBOLlJ) ,·apuru 5tef 

nievel Cumartesi 17 de 1dstf 
rıhtımından hareketleGelib<>l 
Lapseki Çanakkale İmroz B" 
caadaya gidecekrn Çanakksl 
Lapseki Geliboluya uğrayar~ 
ee)ecektir. 

İzmir .Sürat Postası 
(GÜLCEMAL) vapuru 4 tef 

::-inicvel Cuma 14,30da Galat' 
htımından hareketle Cuınaf 
tesi sabahı lzmire gidecek tfl 

B eşiktaşta dikilitaş mahal· Pazar 14,30 da lzmirden h" 
leaüıde ıhlamur aıevki~84--~eketle pazartesi _sabahı .gıf' 

ki ahşap köprünün mşası 421 cektir. 
iira 41 kuruş üzerinden kapalı Vapurda Mükemmel bir or 
zerf usulile münakasaya konul· kestra ve cazbant mevcuttot· 
muştur. Taliplerin keşifname· 7 
sini görmek şeea;tini anlamak J '1 
ve ehliyeti fennjyelerini havi ı KARAB GA posta 
vesaiki göstermek üzere baş (BİGA) vapuru her Pazart~ 
fen memurluğüna ve yüzde 15 ve Cuma günleri a~am saat 1 
nisbetinde teminat akçesini de Galata rıhtımından hareketi' 
daire veznesine yatırdıktan Tekirdağı Mürefte Karabigıı~ 
sonra ihale günü olan 24 teşri- gidip gelecektir. Yolcu, yük jçıf 
nievvl 929 perşembe günü•sa- (Galata Çinili tJhtım han ildlld 
at 15 te daire encümenine mü· kat No. 1 telefon 573 \"C Gal•~ 
racaatları ilan olunur. Bosfor han No. 6 telafon 

F atih Sulh hukuk mahkı:mesi Birinci 
Hukuk dairesinden: Istanbul Şehrema· 

netinin Fatihde Şekerci lıanı müste·cıri Şl:. 
rif efendi aleyhine ikame C) !ediği alacak 
davası üzerine ınü:ldeialeyhe gönderilen 
celpname zahrındaki mübaşiri şerhinden 
ikıımetg!htntn meçhul olduğu anlaşlinıı~ 
ve mahkemecede on beş giln müddetle i
lanen teLli~at ita::ına karar ve muhake· 
mesi 9 te~riııi sani 929 saat 13,30 talik 
kılınmış olduğundan müddeialeyhin Lizzat 
mahkemeye gelmediği taktirde gı)aben 

muhakemeye devam olunacağı ilanen tebiliğ 
olunur. 

J 6tanbul lcrasuıden: ~Jahçuz ve fiiruhtu 
mukarrer ilç adet erkek ter7i einger a· 

yaklı dikiş makinasi teşrinievvelin yedinci 
Pazarteıi giinü saat ikide sandal hedeıta· 
ntnda satılacağı ilin olunur. 

U nkapanında köprübaşl fener eaddetin· 
de tahtı isticanmda bulunan (16) nu· 

maralı dUkklnda mevcut demir hurda en:ı· 
val tuccariyemi haııkoyde mukim Leon Al· 
tın top efendiye sifatai vahide ile dört yüz 
lira bedel mukabilinde sattım. v~ emvali 
mezküru kendiııine bevr ve teslim eyledim 
Bundan böyle emvali mezkOrda bir alikanı 
kalmadığı cümlenin malünıu oln:ıak üzere 
illa olunur. 

Z ayi - Şoföı·lık vesikamı zayi ettim her 
k.im buldu i&e Seyrü sefer merkezine 

bırakmalrını rica ederim getirilmediği tak. 
tirde yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Top hane kapusu topçular 
caddesi (276) ı-;0, dükkan 

Mevlüt 
Ankara emniyet şirketi miiessi11esiode 

Mumcu ıade merhum Hacı Mehmet 
efendinin ruhuna cuma günü Eyüp camii 
ıerifin_?e mevlüt risalet penah kıraat 
olunacağindan atsu eden zevatın tCf?itleri 
rica olunur. 

Mabdwnı.ı Muhiddia 

14 numaraya müracaatları) Et>" 
yı tüccariye Perşembe, yo]cul" 
Cuma günü. _,1 

ŞARK MALT HULASASI 

İştiha kuvvet ve sıhhat jçill 
en müessir devadır. BiluJilılJIJ 
eczanelerde bulunur . oınuıııl 
depoları Bomonti fabrikası 'fe~ 
fon: Beyoğlu 583, ve istanbul

1 Ekrem Necip ecza deposu. fe e-
fon İstanbul 78 ,...,/ 

•••••••• Operatör••••• ... 
Halli Sezal 

BASUR l\1:El\1EI.J~~R1 
Fistül ve sıracaları ı-rneH: at:• 

anıcli;1 atsız elektirikle tedavi ,e l:!ı 
cUmle anıelh atı icra eder. Saat 1 '11 
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