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Şikayetlere sayfalarimız açıktır. 
llıln mulıte\ i ı eltrd.ın dolayı idare mı:sıı'lin• 

ma, yazma hilmi
yen kaç vatandaşı 
Millet ınekteplerine 
devam etmeğe ikna 
eder ve muvaffak 
olursan, maarif me-: 
s' elesinde hissene i-İ 
sa bet eden borcu 1ı o kadar ödemiş o· 
lursun. Her akşam 
kaç vatandaşı Mil· 
let mekteplerine 
göndermeğe muvaf
fak olduğumuzu 
düşônmek hepimi
zin vatan borcudur. 

M. K: emanıonun bir karıkatöril 

--------·--·--........................... .& 

Enis Bey bu gün 
Atinaya gidiyor 

Şehrimiz.de bulunmakta olan 
Atına sefirimiz. Enis beyin bu giln 
Atinaya hareketi kuvvetle ihtimal 
dah!lindedlr. 

Ticaret odaları 
1ktısat vekaleti bir faalı yeti gö • 

ttilnıiyen ticaret odaların ı ılgaya ka· 
rar \ermiştir. Vekalet bu miinase· 
betle ticaret müdüriyetlerine goııde· 
tdiği bir tamimde ilga edilecek od
alar hakkındaki mütalenlarını sor · 
llıu ~tur. 

VNilen malümata göre Istaııhul 
licar":t mtidll riyeti m · :ıtakasıııda 7 
oda ilg edilecektir. 

Bunların aras nda Şarkoy , Vize 
odalarının ilgası katiyet kespctmiş · 
lir. Keşen, Karnmurscl odaları hai..· 
kında da tahkikat yap Jmakt d1r. 

Edirnenin kurtuluşu 

Pariı 21 (A.A] - M. Kleman
so' nun doktoru mumaileyhin öt
leden sonra bir çeyrek saat mua
yene etmiştir. Doktur hastanin ya• 
nından çıktıktan sonra büyilk bir 
nikbinlik izhar etmiş ve M. Kle
mansonun pek muztarip olduğunu 
ve karnına temas edildikçe acı 
acı sayhalar çıkardığını aöylemiı
tir. Doktor kat'f bir l!liltnlea ıer
dlnden istinkaf etmiştir. 

Saat 20 de doktorlar M. Kle
mansoyu~ uzun uzadıya mv.ayeno 
etmi9Ierdir. Konsoltasyon netice
ıinde hafif bir seliih mevcut oldu
ğunu s3ylemitler, fakat her türlü 
nikbinane mGtaleattan istinkaf ey
lemişlerdir. 

* •• Paria, 22 (A.A) - M. Klemaa-
ıonun hutabakıcııı mumaileyhin 
rahat bir ııece geçirmit oldutuıau 
beyan etmittir. 

* • • Pııria, 22 (A.A) - Bu 1abab 
M. K.lemanaoyu muayene eden 
doktorlar hiç bir nikbinlik g~ıter
memişlerdlr. 

* 
Paris, 22 [A~ A] - M.Kleman

sonun ikametgahından ayrılan dok
tor ÇioHet hiçbir cerrahi ameliye 
yapmanın imkAnı olmadığını, çün
kü siyasi hayabnda muci:ıeler ya
ratmıt olan eski batvakilin irade
sinin tamamea sarsılmıt olduğunu 
doktor Laubry mumalleyhin sıhht 
vaziyetinin pek vahim ve her da. 
dakika tekayyüt ve nezaret altında 
bulunmağa muhtae olduğunu dok· 
tor Gennes ise hastanın arbk ln-
1anlıktan çıkmıt oldutunn aöyle
mişlerdlr. 

* • • Yukarlld telgraflann ölüm ha-
linde oldutunu blldirdl~ri Kle-

25 Teşrinisani pazara giıııü nıaneo, F'ran1anan en maruf devfot 
td f adamlarından biridir. O derece ki 

irnenin kurtulu una tesadu et· b-tü h bl ' u n ar umumi eınasında 
l'llektedir. Bu mu· nasebetle lstnnbul· F d b ı b ' ransa a, •f ı aşıaa bir kuvvet 
dan bir heyet Edirneye gidecektir. bi~ i!ade,_ her dedltini yaptıra~ 
l>olis mlldürü Şerif Ley Je kurtu• muthış bır amil haline gelmlttlr. 
111§ merasinıindo bulunmak üıre Slyui hayatında fa:ıetesinde ve 
b1.1 ün Edirııo; t gid~~0:· --~!!!1ento kürıüsilnde pman mil-

M. Klemanıo 

l aakatalara n hücumlarile bllhaHa 
tlShret ka:ıaıımıı, "le tigre-kaplaıı,, 
unvamnı almıf, muanzlanna kartı 
" Lhomme encbnia~ - xlacirbent 
adam !" diye bir gazete çıkarmıt 
ve verilen unvana lay•k olmak için 
olacak ki, Afrikaya kadar gidip 
ka~lan bile avlamıttır. 

Klemansonun ıahıiyeti yalnız 
ve aade Franaa alya1et tarihinde 
dej"il, edebiyat tarihinde de yer 
bulmu4tur. 

- -
Polia müdüriyeti memurları ev

Yelld gece mühım bir dcl•ndmc ı 

lık vak'a-
•ının failini ~~~~!!!!!!!!~!!!!!~ 
yakalamış

tır. 

Kütahy.i 
demir yol
lan inşaa
tına yapan 
Yulyua Be· 
rger şirketi 
mühendisi u~·-=· ..... 
M. Pol Ho
rthaynın 
maiyetinde 
çalışan Zi
gfrit Mon
deştayn is
mindeki şa
hıs, mühe-

ndfa PolHor-
haynın lm- - MONDEŞT AYN l 
zasını taklit ederek Kfitahya ban
kasından 40,000 lira almata muv
affak olmuf ve parayı alw almaz 
kaçıp latanbula l'elmittir. 

Zigfrit Mondeştayn, fatanbula 
gelince kendisine burada Avrupa 
şirketlerinin birinin müıneHHI sı
fatını vererek bir pasaport ha:ıır
latmış ve pasaportu usuUl veçhile 
viı:e ettirmeğe, muvaffak olmuı
tur. Dün için lstanbuldan Avrupa
yn hareket etmesi mukarrer bu
lunan saht~kar gece yatatında 
istirahati knlple uyumakta iken, 
Kütahya zabıtası bura zabumsına 
telefonla müracaat ederek vaziyeti 
anlatmıf ve polis faaliyete geçe
rek herifi Beyoğlunda yattığı otel
de yakalamıştır. 

Zigfrit Mondeştayn polJa me
murlannı karşısında g6rünce şa
oırmış ve kendisine sorula• sual
lere verdiği cevapta her ı•yl iti
raf etmiştir. 

Zigfrlt Mondeıtayn'ın üzeri ta
harri edilmit ve Kütahya banka
sından aldığı 40000 lirunın 38548 
lirası meydana çıkaralmıtbr. 

Bundan başka Mondeştaynın 

bavulunda müteaddit tabancalar, 
pasaport ve Atinaya vize olunrauı 
bir tayyare bileti bulunmuıtur. 

Mondeştayn, paranın üst ıu .. 
mını yebiğini ve otomodil masrafı 
olarak aarfettiğini ıöylemiıtir. 

Keyfiyet Kütahyaya bildirll
mittir. Mondeştayn mevkuf bu
Junm aktadır. 

* • • 
Yukanya yaı:dıtımıı ılrkat ba. 

disesinin meydana çıkanlma11 ye 
failin yakalanmuı Ü&erlne hıraız
lıta maruz kalan tirket tarafındaa 
polla müdürfine bir teşekkür tel
gıraf çekilmiıtir. Bir sureti polia 
tarafından gazetemi:ıe verilen bu 
telgraf fudur: 

Türk polislerinin harlku.lide ba
aireti gayeıinde elde edilen sarik 
Moodlftaynln derdHti huıuıuoda 

aarfedilea sal ve fedaJsirlıktaa do· 
:ıa11 Ktıtallya ıubHl mtıdGril sıfa
tile zati alllcrine ve rllfekayf muh
teremelerine en kalbi şükran ve 
minnet hislerimi arzeyJerim efen
dim. 

Yulyuı berıer tlrketi Kutahya 
ıube müdürG MGbendia 

Horhayn 

Dftu m&!Al gaııtler Şehzade hquıdak.ı erkezkrinde toplanmak istemlflene de ekeerly,a Olinadijı ~ ic*imn 
~'-emlflerdW. MGrettipler de dfta aralarwda bir içtima aktederek kendilerini al&k.adsr ede». mefflelel" etrafın , 
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Ne oDuyoıru~? 

Dün gece Istanhulda dört 
cinayet oldu ve Y eşilköyde 
hırsızlar bir evi soydular. 

Zabıtay a bir 
az. gayret ıeldl, 

vukuat ıızald• di-
ye, sevinirken ale
lade abata ra
porlarlnın kay· 
deltilderlıaden H

rfınazar, yalnı:a 

dün lstanbul ta
rafında dört ci
nayet ve Yeşil

köyde de ancak 
polis romanların
da tesadüf edilen 
tekilde bir soy
gunculuk Yak'aaı 

oldu. 
Batla başına 

birer roman aaf
haaı olan hadise
leri hlkiye edelim 

~ ~· 

ve nnlA :,y eıllk6ydek1 hadiseyi Dlyerek kadıncağım aıkı aılu 
nakleyleyefim: bağlaır.ıslardır. 

E lk · gece Haydutlar madaamı her hangi vve ı ... bir harekette bulunmaması için 
Y eıllköyde Ihlamur cadde1lnde tabancalarını da çek mitlerdir. 

Fen ... • rfden yolda deniz kena- E l l 
nada büyük bir köfk vardır, 52 şyayı top ıyor ar 
numaralı kBık... Bot adam bundan ıonra ralaatça 

Burada lngili:ı tebauından Ha- ite batlamıtlardır. İbtida kadınua 
yık Keresteclyan iamiade aenllln bir mücevherlerini, parasını, parma
ermeni oturmaktadır. Hayık K-eres- tındaki yüzüğe kanar almıtlar, 
teciyan efendi son zamanlarda bundan sonra kıymetli enayı top-
baz.ı işlerini takip etmek üzere lamağa ve taşımağa baılamıılardır. 
lngiltereye gitmit ve ı:evce1l Bunlann nakli bittikten ıonra 
madam HayıtJ, Ufatı Zeki ile bir- madamı soymuşlar, sırbndaki lpe-
Ukte kötkle bırakmıtbr. Madam. kli iç ğömlejini de almıtlar, genç 
Hayık, kocası gittikten aoara ga- kadını çırçıplak bırakmıtlardır. 
yet erken odasına çekilmekte ve l ' 
bir u kitap okudı.ktan ıonra yat- Motöre at aynıca. 
maktadır. Hıraızl~r bütün bu eşyayı al-

EVYelld gece mutadı:ı hilifına dıktan, işlerini bitlrdi}den sonra 
C)larak uşak Zeki köfke ge1mcmit- kadını o halde bırakm•şlar ve 
tb·. nhtımdaki motörlerine atlayarak 

Bu ıuretle koca köşkte yapaya• firar etmitlerdir. 
lm:ı kalan madam Hayık gece er- Hırs1:ılar acele etmiyerek evde 
keaden biltün kapılan sürmelemlı tam bir saat kalmışlardır. Yapı· 
ve orta kattaki 7etak odasına çe- fan t hkikat netice inde bu ada
ldlerek teı:longa uzanma,, kitap 
okumağa başlamışbr. mlann büyük bir motörle Yetil-

Korkunr bı·r baş'. köy iskciesl istikametinden gele-
~ rek, köşkün nhtımına çıknklan 

Bu esnada dııanda hafif bll' ve oncian sonra eve girdikleri 
g1irültü olmuf, fakat madam buna anlaşılmıştır. Hırsızlar gidince ka
ebemmiyet vermemiştir. Aradan dın vak'ayı polise haber vermiştir. 
bir Ud dakika ııeçince yatak od - Bunun üz.erine tahkikata bat· 
ADID kapısı açılmış ve içeriye lanılmıt utak Zeki dışarda geı:er-
1açı sakalına karıımış korkun~ ken ynkal nmıştır. Zeki evvelki 
bir bat u:ıaıımııbr. Müthlt blr gece eve gitmediğini ve vakadan 
korku Ue ayağa kalkan madam, haberi olmadığına söylemiştir. 
kapanın önünde zebella gİJİ dört 
adamın kendisine fena fena bak- Mnıımafih bütün şüpheler Zeki· 
bklarını görmüılerdir. nin üzerindedir. Bu hususta tahki-

Bu bet adam bir hamlede ma, kata devam olunuyor. Bu vaka 
4am Hayıtın Gaerine atılmıılar n: üzerine o civarda oturanlar çok 

- "Sesini keı,timd: eanl aldü- korkmuflardır. Zabıta bunlan t •· 
rürüzl kin" için tedbir almışbr. 

Dün gece 4 cinayet oldu ve 
4 kişi öldü 

DOa rece ıeb- ~ 
rin muhtelif semt- ı 
lerlnde dört cina
yet olmuf, dl>rt 
kiti öldürülmüt
tilr 

1 -Dlnnyo
lunda Nermin bar 
laminde bir dans 
Hlonu vardır.Dün 
rece Zati ismin
de bil'i bara gel
mit ve para ver-

meden içeriye air 
mek iateml,tir. 

Bar sahibi iç' -
riye aokmak lah • 
meyince kavs:a 
büyOıaüttür. Bu 
esnada Faik ve 
Rıza naıansda iki 
arkadat Zatinin 
mıtlar: 

CİNAYETE SAHNE OLAN •· NERMiN 8AR ,, 
ıaoına yalda§-

ı 
-Ulu 

t.u ae fiyaka 
be... Seni 
para11ı: içeri 
kim sokar 
? ... ~~ili 

Diye Za
tiyi dövme
tc ba~lamış
lardır. Bu 
suretle kavga kızıştıkça kazıt • 
mış, Faik ile Rıza bir aralık 
bıçalrlarını çıkararak Zatiye aapla· 
mata baılamıtlardır. Zati aldıfı 
raralann tesiri ile hemea 8lmüt-

••• ' . ·- ..... . 
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Ank ra'yı iki sencdenberi gör-
cın fm ve çok görmek istiyor

dum. Se epler·nden biri de şudur. 
Yeni haya tın taşlara ne biçim ver
diğini görmek .•• Bir. hdta zarfında 
buua muvaffak oldum. Şimdi mu
\faffakıyetler ve muvaffakıyet iz
likler üz ~rinde düQünmek için fır
sat verilmiştir. Bır kere inkılap
tan evvel An ..ır da tuğlayı, 
çamuru bir arada işleyen eski bir 
1 pı tarzı vardı; bu mevzuu bahis 
degil.Geriyc kalan teşebbüsleri iki 
n 'tide ve onun te;"lay .. lerinde top
lam k 1 abildir. Birinci miliyetçile .. 
rindir. Ankara'diı son seneye ka
dar yapılan bilhassa Devlet bina
lannın ekserisi bu nevidendir. iş
te: Ma\iye, Adliye Gazi ilkmek
tepleri, Evkaf oteli, V.S. binaları 
hep bir cinstendir. Ankarada Mil
li temayülü ifade edenler hep Ke
mallettin ve Vedat mektebıne me
nsup olan gençlerdir.Bu ı;an'ntkir
lar Ilyaz Ali'nin, Sinanın ve Meb
med'in zevk ~arisleri mevkllnde
dirler ve şübhesiz milli bir gurur 
duyuyorlar. 

Onun için ilslup, kemer, kub
be, çini hususunda hiç bir unut
kanlık yapmıyorlar. İkinci temayül 
"Kübistler" indir. An arada geçen 
ıenedenberi yapılan Devlet bina
larından bir kısmı bu nev'in tua
hürl~leridlr. Mesela Cebecideki 
muı;iki muallim mektebi, Erkek 
lisesinin yatakhane i, Sıhhiye Ve
kaleti binası hep kübiı;tir. Anka
rada kübiz.m tecrübesinin başında 
Pr. Egli bulunmaktadır. 

Bu ~ok zeki san'atkiir mllli 
grupun şerefini duyan ve milli 
iradenin kudretini gören bir va
tanda, eserleri He Amerikada
umumi ve Avrupa' da sari bir yapı
cılık kafasının manhğını taşıyor. 

Bu z t, tnrıhçinln birdenbire yolu
nu kesmek i~tiyen b"r yenicidir. 

Şimdi iki tarafın seslerini din
llyelim. Mılliciler kübistleri zevk
ıizlik ve acizle iUiham ediyorlar. 
Kübizm taraftarları ise, milli mima
ri asri ihtiyaçlarla ahenkli değildir 
diyorlar. Hangisi doğru söyliyorl ... 
Ben kendi hesabıma bu müthit 
suale burada birdenbire ve kısa 
bir cevap vermekten korkuyorum. 
Sadece mimarinin ezeli hakikatle
rini dütünüyorum. 

1 - Her mimari eseri her şe
yden evvel bir kaptır ve her kap 
gibi içindekini taşıyabilmelidir. 

2- Malzemesinin tabiatine uy
mıyıın inşa cilveleri yalan ve ıe
lip geçicidir. 

S-- Mimarlık an' ati' resim ve 
hayal san'ati değil, gövde ve kat 
san' tidir. 

4- Mimari güzelliği süs güze
lliği değil, vücut güzelliğidir. 

Uu mimarinin f'Ze i kanac::tlerini 
taşıyan ben Türkçülere hürmet 
ederim; fekat eski Türk üstntlan
nın beşeri kıymette ve ezeli mahi· 
yetteki hakiki an'anelerine sahip 
olduklan zaman ve niıbette, aynı 

ben hübistlerden ürkerim, ynlan
cıhk ve samimiyetsizlik için "küp
lerle oynndıkl " zaman ve müd
detçe. 

Zahiren milli san't de orati 
aan'attır; gene :ı.ahlren kübik ıan'
at antidekoratif san'attır. H lbuki 
hakikatte böyle değildir. Milli san'. 
at muayy~n bir devrin kap, malze-

ar emayulleri 
e, gövde v ruh ihtiyaçlanna sa

rılınış bir san'atbr. Nasıl bir bina
nın Tür olm sı için kemerlerin 
t hamnıul göstermek iıteyen iki kol 
gibi başında kenetle,mesi kafi de-

' ğilse, aynı binanın kfibll olması 
için de sqyulmuş bir armuda ben
zemesi kiifi değildi .. 

işte büyük üatat Kemalettin'in 
enistütüıü, depoatif olmasına 
rağmen kübiktlr. Halbuki Avrupa
dn bile dümdüz ı;urntli rnuhafeza
karJar ve yüzü tıraıh mürteciler 
vardır. Samimiyet hangi dilde 
ve hangi diyarda oluna olsun 
samimiyettir. 
· Felsefesiz hayat olmaı.mış. Ya

felsefesiz hayat olurmu? .. 
Müderris 

İsmail Ht kkı 
Zirai kooperatifler 
Muğla 21 [A.A] - Zmıi koo

pratif•teşkilatına hahişle ortak ya
zılmaktadır. Koopr.-tif sermayesinin 
merkezde yüz elli bin liraya balıg 
olacağı ümit edilmektedir.Ula na
hiyesinde otuz bin liray yakın 
ortak yıuılmu;tır. 

Am ~ ırn tıtacdl <rA 

Borsa zar rı 
1,7 o,oo ,oo , • 

New - Y ork [A.A] - Boruda
ki EOn buhran dolayısile husule 
gelen ziyanlerın miktuının bır mi
lyar 700 milyon frangı teca
vüz etmekte olduğu rivayet edil
mektedir. ---Düğün hazırlığı 

Roma, 20 - Gaxeteler ltalya 
veliahbnın yalanda yapılacak iz
divaç resminden uzunuzadıya ba
hsediyorlar. 

Bu resimde İspanya,fsveç kıral
lan, lngiltere veliabb ve bütün 
Belçika kral ailesi hazır buluna
cakhr. 

Gazeteler, izdivaç alayının çok 
parlak olacağını yazıyorlar. Yeni 
evlil r mükellef bir arabaya biDe
cekl rdir. 

İnailtere - Mısır 
Londnı., 22 (AA] - Macdonald 

Avam kamarasında lnailiz - Mısır 
muabe<leslnin kfuıunevval nihayet
ine parlamentonun tudikine aroz
lanacağıoı aıöylemi,dir. ·-İkinci Lahey konferansı 

Londra lA.A] - Frann parli
mentoııundaki bütçe müxakeratın
dan dolayı ikinci Lahaye konferan-
sının k unuaaninln üçüne kadar te
hiri hakkmdn Fransa hükumetince 
vaki olan teklifi kabul eden Al
manya hükumeti mezkur tarihin 
işine gleip gelmeA'f Londra kabl
neainden i timz.aç eylemiitir. 

Tahdit hey'eti 
Türkiye - Suriye hudutlarının 

Nusaybin ile Cezlretibnl Amir ara
ıındaki kıımım tahdit etmekhı 
olan muhtelit heyetin Tilrk aıa-
ıından iki zat a-eçen hafta Mardi
ne elerek Vail Tevfik Hııdi Bf. 
ne göril;tilkten sonra vazifeleri 
başına avdet tmitlerdlr. 

Muhtelit ,.eyet vazifeslae faa
ilyetle devam ylem ktedlr. 

ntuanet 
"Hanrl Robert,, 

Bir kraliçenin işkencesi 
Ara &ıra bnl\iı:ıı Madam Eliza

bet onu görmiye gelirdi. O zaman 

ikisi baş bq verirler ve aray 

hayatıma resmi mecburiyetlerin

den uz.ah:, çok rahat, çok ıude 

ve ruyah bir hayat çerçevui içi

nde bı.un uzun dinle irJeT, vakit 

geçirirlerdi. 
Marl Antuauet, annesine yaz

dığı bir mektupta vaziyet 'H his

lerini şöyle anlatıyor: 

- "Sekiz on gün için Trlyono

nda rrleştim. Bundan makaadım 

!anıyor, her sabah, bpkı Veraay

daki apartımanımda oldufu gibi 

yanıma geliyor ve her akıam ~ııl 

ziyaret ediyor. Aktam yemeklerini 

ber b er yiyoruz. 

Ben bu istirahati bayat ve sa

manı bu umana niçin teaadGf 

ettirdim biliyor musun? 

Çünkü bu mevılm kıralm 

hemen her a-ün bu civarlarda av

landıA'J mevsimdir n yine o av

lanırken bana en az ihtiyacı olur. 

Böyle old utu halde yine ekHrlya 

• bı !arı bir az yaya gezintisi ya- beraberiz. 

pm :ıktır. t Benim ve kızı n ııhhatl ipi-

t3. -ıen bu benim hayatım için 

ekadar lbımh bir fey •• B~ Ve

l':uydôi iken bu kabil detildi. Be

·m !>~radald ayatuu kualı da ala
ti.ar ediyor, 

dlr. HJç merak etmeyin.,, 

Hakıkab açık görm 
dilt ek iaterHk bu 

milndericabnda nekadar deria bir . 
aamlmlyet, namushı ve mGtevad 

Evkaf memurları 
.Barenı kanunu ' lnız mııvaze· 

nei umumiyedC'n m;nş alnn m<'mur· 
lara rnunhasırdır. Evknf, idarei hu· 
susiy<', şelıremttneti gihı hususi blıt· 
çeden ma ış alanlara lıa,rem kanu· 
nu gelecek seneden itib~ren tatbik 
edilecek lir. 

Ancak geçenlerde idnrei hususi· 
ye memurları maaşlarının kafi gel· 
medi~indeıı balıscd,,.rek miıracnatta 

lıulunmuşlard .. Şehremaneti de ge
çenlerde memurlarımı muııj)·en bir 
nisbet dairesınde znın ynP.mıştır. 

Bu te~elıbu leri gören ..,.lstaııhul 
e\kaf nıemurlnn bir istirhamnanıc 
b·ızırl!lnıışlar ve İstanbul t"• knf mu· 
dUrü Nı) azi beye vermişlerdir. 

1staııbul evkaf ıı enıhrlım bu· 
gtınkti mnaşlarile grçinemed kleri· 
rıi, haremden, şimdilik fsfüna edi· 
len dıf!:er daırclur ınemıltfar na zam · 
ynpıldığı hııld t \kaf m murlarıuın 
3·4 sene lcııbrri hiç bır zanıdnn 

istııade cdt nıed.l.lcrmı b ldirıııişlerdir. 
E"kaf memurlanııın bu istirha

mı İstıııhul e"knf nılidürlü~ündeıı 
umunıü mudr t>te r,öndrilınıştır. 

• 
:ıre ı 

soy 

Son günlerde, Şehriılıizdeki iki 
büyük gllz kumpanyas~ ar sında 
mevcut rekabet dolayısile ortaya 
bazı dedikodular çıkmışt~r .. > 

Dedikoduların son zamıınlarda 
hulaaaıı şudur: 

Faaliyet saha11na çıkmış olan 
bakkallar kooperatifi, az ı bulu
nan cınaf a gaz tevıi etmek için, 
" Neft Sendikal ,, bmindeki gaz. 
şirketile bir mukavele -yapmışhr. 

Bakkallar kooperatifi bu mu
kaveleyl kendi ifadesine göre şu 
•ebeplerle yapmıştır: 

1 - Esnafa ucuz gaz v-ermek, 
2- Şehremaneti zabıtai beledi

ye memurları tarafından kolya ka
rışık diye tecı.lye edilen bakkall•
rın ceznsının önüne geçmek. 

Bu mukavele müna&cbetile, di
ğer taraftan, şöyle bir dedikodu 
ortaya çıkıyor: 

Bakkallann bu mukavelesi ya
pıhrken, kooperatif erkanından ba-
2.ılannın "Ncftsendfkat" ;irketln
den 10,000 lira aldıklan iddia ed
Uiyor ve bu iddıanın Neftsendika
tın rakibi olan "Standardoil" gaz 
tirketi tarafından ortaya atıldığı 

Tiryanon, bpkı Mari Antuane
tin tab111 gibi pek çok dedikodular 
ve uydurma mil.al ve efıanelere 

hed f olmuilur. Ve biç fÜphe yok· 
ki, kıaliçe burada birçok detitlk
llkJ.r yapb ve yine hiç filphe yok
ki pek çok masraf lan girifti. 

Fakat gerek bu masraflar ve 
ge kse sarayda yaptı*1 değişlkllk
lerle ona karşı yapılan hücumlar 
araeında pek büyk f ar,klar vardır. 
Bu böyle olduğu halde halk in
dinde en delicesine mi1balağalı 
makbul ve M mduh sayılıyordu. 

Hiç kimse hakikata yaklaşmı-
y or ve herkes dedikodulara 
haddinden, kıymetinden fazla bir 
ehemmiyet veriyordu. Tri1anonüa 
( Kilçilk Viyana diyorlardı.) Buraya 
1&rfedllen mllyonlann dedikodusu 
dillerde bire bin kablarak dolatı· 
7or, burada i'eçirllen h yat efsa
aevt bir sefahat hayab teklinde 
izam edilerek ve kasten ortalığa 
yayılıyordu. Çünkü ava 1 çGnkG 
cahtl halk b6yle ubalitalardan 
hotla ıyordu. 

Halbuki Triyano biç te 6yle 
değildi. Burası sad ce basit bir 
çlfllkte tbar ttL 

Ve burada kırallçe samimi ah
baplan ile beraber kayla kıyafe
tlade, 8nlünde 8nl0k, baılannda 

a 

\'ergi tadilatı 
1aliye 'ekiletinin \ergi kanun· 

ları etrnfın IR bazı t ı ı lfıt )apınak 
ısteLıgi m luımlu.r. \ l.alet, bu lıu· 
susta defterdarlıktan ihsr.l nıaliimnt 
talep etme~e haşlam .. t r. 

Arnzi \t'rgileri hakkındn da bir 
emir gdmı tir. Maliye daireleri ma· 
lıalliit 'e kö) !erdeki arazi ve ıma 
ın .kellefleriııin verdikJPrİ nltı dere
ce tızerıoC' tasnif edecek cet\ eller 
hsz ıln)ucakltırdır. Emlak nızaııına· 
n eııi carı olan mahallerde muı:;akka· 
fot Hrgileri lıu ccl\elc ithal edilmi· 
ycct'ktir. 

-- --- -
Okturuva 

Oktıın1'a resmi hakkında yapı· 
lan xıkf} etlerden bahsetmiştik. 

ukııııuvıı halı tfoarcti ıızerine 
de fı na tesir y pıyor. 'l'tırife de ha· 
rİÇ!Pn gı'!<'n halılara k'!t'k resim 
konulrrııışlıır. Esaserı hnlı ticareti 
soıı senclerd~ e-.ki me' kıini ka\ b<'t· 
ıni~tir. Bılhıı a lraıı hal ları B~sra· 
don do({ruda dnğruya Lopdrr) a git· 
mr~e hnı;lamı~tır. 

'on okturııva tnri fe!;İ hu işi hiis· 
btitiiu <'limizden ç kuracaktır. Bu 
me t'leden halı tacirleri ticaret oda· 
" ııı haberdar etmişlerdir. Oda ıne· 
&elr) i tetkike b:ışlam ştır. 

t 
• 

şır 

kı 

eler! 

da ayrl bir dedikodu halinde agız
Ia.-da dolaşıyor. 

Gfiya "Stnndardolln gaz şirke
ti, 0 Neftaendikat"fn brıkkallar koo
pratifi mukavele yaparken, "inhisar 
içinde bir lnhisar,,vücüt bulduğuna 
kani olmuftur. Gorek Neftsendika
tın, gerek bııkkallar kooperatifinin 
inkiur içinde inhisar iddiasına kar
fİ söyledikleri de şudur. 

Neftıendlkat şirketi, mukave
lede, karşılarındaki rakip!er fiati 
kaça indirirlerse o fiattan gaz ve
ı·eceğini bf!yan etmektedir. Çünkü 
buna da f mklin olduğunu kendileri 
fiati kaça çı anrsa çıknrsın ticaret 
serbest olduğund n karşılarındaki 
fiirketlerim bunu yapabileceğini 
ileri eürmelttedir. 

• • • 
Bu dedi kodular ne olursa ol-

sun hakikati hal şudur ki, bu kum
panyalar, bütün zahiri rekab tle
rine rağmen halka daha pahalı 
mal s tmak emrinde milkemme
len mütt fiktfrler ve yukarlkl 
resmin pek iyi temall ettiği veç
hile halkan tepesi üzerinde her 
zaman tabiri amlyaneslle boza 
pitlr ekten başka bir fey de dü
tOnmeemtedlrler. 

hayatı yaşıyordu. Ne maiyet.- ne 
uşaklar... Ne cariyeler ve ne d 
mer lm.1 0 1 bunlann bepalnden 
uzakb. 

Marl Antuan t bOtüa bualana 
bu baalt hayat çerçevealnln içinde 
hatta bir kırallçe olduğunu bUe 
unutuyordu. O, ne herlluhı bo
ıuna gitmeyi ae de her ku ta
rafından hü et edllmetl t.tlyor
du. Ne alkış, ne de takdir, onun 
aaf, temiz ve namuılu ruhunun, 
zanbak kadar beyaz ve lekeıiz 

ahlikıoın lıtedlA'f detil, kabul ed
emlyecetl bir fazlalık, bir yüktü. 

Jtnelf lıtihzalarlr, hedefli mak
Htlarla yapılıın blr hücum noktası 
da fU idi : Kıraliçe bir ifCCe1 ya• 
nı da kıralın 1'ardeılerl ve dük da 
Şartr olduğu halde Marli korusuna 
a-ltmlf ... 

Niçin ? -· Neyapmak için ? ... 
o zaman ( Jean Jak ) ın adeta 

moda halin koydutu ( tabiatS: 
kartı muhabbet) hislerlnln t slrl
nl kimse dütünmDyor, Marl Antu
an tin bu Marli korusun gitme
•lnlıı 1egine sebebinin bu tealr1 

tabiat tesiri altında o ıabah gGn 

dotma11ını seyretmek olduty u 

klmıe d 1ilnmtyor1 dGıünemlyor, 
dGf6amek btemlyordu. 

• S-2 rır r=-

Kaç ık sigara kdğadı 
Mı .ı da tuhm iıılıis r nıemur · 

ları t r:ıf n<lan 4000 defter sigara 

kağıdı ynkalaııııı ştır. 

Mü ·cttip er 
c-enıiyetinde 

M ırettipler cc ni) eti nzası diin 

cenıİ) et merkezinde toplanarak ) eni 

sene lıeyt.'!İ idare iııtihabat;le me~· 

gul olnıu )ardır. İntihabat çok uzun 

sürmemiş -. e murettipler ekseri> el 

itibarile Halk fırkası namzetlerine 

rey nrınişlerclir. Yeni he)eti idare 

bug ınden itibaren vuzifesine başlı • 

yacakt ır . 

He) eti idare ve nnmizctliklC'rİne 

şu :tcvat iııtihup olunmuşlardır: 

Hamit 95 ( L<'tafc t ıııatbJns1 ) , 

.Mehmet 92 ( Dı•vlet ) , Mitat 86 

( C mhuriyet ) , ~nsuhi 86 (\akit), 
Hayri 79 ( Resimli Ay ), A. Mah· 

mut 67 ( Devlet ) , Ösman 60 

( Akşam ) , Etem 47 ( Hilal ) , 
Etem· 47 ( Milli)et ) • Selim 45 
( Sonsaat ) , Emin 44 ( Devlet ). 

Namizetler 

Osman 39 ( Devlet ) , Faik 38 

( Akşam ) , Şükrü 36 ( Hamit ) , 

Ömer 35 ( İkdam ) , Bahattin 83 

( DeYlet ), A Mehmet 33 (Akşam), 

Ömer 33 ( Sonsaat ). 

Emil Ludv·g 
Turkiyede tntkikntta bulunmak 

üzre Alnıan)·anın me:;hur müverrihi 

Emil Lüdvig buglin şehrimize gele
cektir. Emil Lüdvig Ankaraya da 

gidecektir. 

···············-·····-·-··-·· .. ···-·· .. ············ 
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Gazete izi mun
tazam a~mak isti
yen kariler idare· 
mize 1 li a gönde
reı·e 1 ayl k aho· 
ne kayd edilmeli -
dir er. 

"İkdam,, ı 5 ku· 
ruşa değil, heryer
de, yalnız 3 kuru'a 
alınız ve 5 kuruşa : 
satanları lütfen ida
remize bildiriniz. 

1 aylık abone 
yalnız 1 lira 1 

n•••ana• .... ••••••••aaaawu•wue M · -

Kudüste bir ya~udi 

ğazetesi kapandı 

Kudüste çıkan ( Davar ) t.
mlndekl yabudi ruete11i bOyilk 

bir heyecan uyandırmış olan ılzll 

bir re11mi vesalka neırettiğinden 

dolayı t tH edil ittir. 
Bu vesikada on bir arap eıra

flnın ismini ihtiva -eden bir kara 

liate bulunmakta ve bullıte bOyOk 
milftü ile müslümau ehall ID cllal 

katibinin ve yedi komGnl&till t.
mlnl lhtln etmektedir. 

Koopera~ifler 
lktısat vekaletine gelen ma(Q. 

ata sröre mleketin her tara-

fında ılrai kooperatifler çoğalmak

tadır. Ziraat Bankası bu ları hima

ye etmektedir. Hükumet koopera
ratlflere ehemmiyet vermektedlt. 
Ziraat Banka•• geçen sene zlraa 
be, mtlyon lira lkrazatta bulun-

ifaşır 

Marmarada bir hadise 
Bir hafta evci Marmara civa• 

rı nda Bandırma b lıkçıian Asmalı 
derede iskan edilen sürmeneli kür 
Mal .ıt ve on alb arkadaşının te· 
cavüzlc .. ine maruz kalmı lardır. 

Bandırma balıkçılanndan iki kişl
rin yaral:mnıasiyJe neticelenen bu 
hudisc hekkmda yapb~ım tahki
h: 1ta göre vak'a şu &uretle cereyan 
e mi tir. 

Cuma necesi Marmaranın As
m. 'ıdere J öyünd~ iı;kan edilen 
sürmen_ halarından kör Maksut 
'e pala lsm il ve daha on bet 
arkadaşı balık saydi için Tatlı u 
köyunde bulunan bandırma balık
çılanna bir baskın vermişlerdir. 

Kör Makst hamil olduğu bıçnğı 
çekerek: 

- Ben lazım, bize yan baka
knnm ... diye küfüretmeğe batlamıf 
ve tıkt?binde Bandırmalıların üze· 
rine hüçum etmiştir. Kör maksut 
bıçağını ilk olkrak Bandırmalı Sü· 
lehınan efendiye saldırmış. Fakat 
bununla hırı;ını tatmin edememi~ 
bir daha hücum etmiş bu defa Sü
leymanı kolundan Selihi de eliio• 
den yaralamııtır. 

işin vahametini byan Bandır· 
ma b lıkçılan derhal bir kayığıı 
atlıyarak denize 11~ılmıtlar Ban· 
dırınay g lerek Yak'adan zabıu
yl haberdar etmitl rdl. 

Bandırma müıtantiA'fne jan. 
m kumandanı rnnlanııa mik
tan kafi jandarma alarak b\r 
iki .saat lilonra hadiae mahal, 
line varmışlar ve mütecavil 
yak lıyarak asayişi lade etmitlC\r
dlr. M~tecavizler o gece Bandı.r · 
maya geUrilmlş ve evrakı tahıc-. 

kiyesi yapılarak mevcuden adliye 
ve teslim edllmlslerdlr. Fakat mi'• 
ddiumumilik tarafından serbe f 
bırnkılmıtlardır. 

Bu hal Bandırm da iıtitrapl 
k rtılanmıftır. 

itin başında mewuı olan balıh· 
çılara katil ka11tiyle hücum ed!ll. 
bir mütecııvizln serbest bırakıl 
maaı Bandırma kayıkçılan tar• 
hodan iştikiiyi davet etmi,tir. 

Bir müddet evvel alel de bb 
sarhoşluk vak'aıından dolayı bila· 
sebep b f gün tevkif edilerek mu• 
bakemesi de mevkufen icra eijiri· 
lea Ziya isminde bir g-enç neticeı 

muhake de ancak üç gün hapsı 
mahkum edilmişti. Bu kadar hafl/ 
bir cezayı milatelz.im cürüml rdf 
haddinden f\lzla hassasiyet göste• 
rlldiği halde katil kastiyle cer~ 
fillleln mütec elrl için serbeıt br· 
rakılmı,tır? Burada bu suale ct 
vap verilmiyor ... 

Kıbrıs ı·umlarının 
talepler 

Attnada çlkaa "Eleftiron vima, 
g zeteıi Londra muhabirinden al· 
dığı malumatı ne,rediyor: 

Kıpris rum heyeti murahhasaıı 
perlemento az ıınd n birirılnin de· 
1 l tiyle müatemlikat nazın tara• 
fından kabul edilmiştir. 

Bu mülıi at bir saat kadar de
vam etmiftir. 

Heyet arasından mitro pollt 
Kldi ~ lar (Basfild) e Kıprı11 hnl· 
kının mutalebatını izah etmiş vo 
ona yunaolstane ilhakı için besle 
dl~ hisaiyata tercüman olmuştur. 

Kidlyo, Kıbrıdakl Türkleri• 
ak lllyette olduklanni mevzu bah 
11ederck Aeanın Yunaniııtana ilhakı 
halinde. bunlara fena muamele yrı 
pılacağindan bir endişe mflJh ~· 

olduğunu •Öylemiıtlr. 
MGıtemllknt nazın biltü·ı ı • 

•Özleri dinlemiş ve bu mutalr lı 
pek mOhlm meealU 11lynsiyt:yr ' 
mas ettijini maamnfih bap ' I 
Amerlkadan avdet eder et t:V. ,...,. 

meseleyi kabineye arzedceğlni I' ' 
etmlttir· 

Ayni sınz.ete muhabiri diğc
mektupta şu malumatı veriyor. 

Haber aldığıma göre müste 
likit nazın heyeti murahlıs•: 

cevap veren Kıprysın yunnnistı 
na ilhakına gidemeyeceğini bildı· 
miştir. 

Bu mutalebat bu ıuretle ret 
olunduktan &onra Kıprıea hülti'•!!t'1 

namına bir heyeti tahkikiye i:tııtıl 
mesele i mevzu hahsolmaktadır • 

Bu heyet t tldkatta buiunt.cat 
ve Kıprıı için Seylan aürsına be· 
nzeyen bir idare şekli tcrtit ecft 
cektir. 

Bu tekle göre Kıprıs teşrll ın 
clisl azasının dörtte üçü aL .. li lJI 

rafından intihap ccilece'ttir. 
Erkam hakümet vali, muste t 

adliye udürü ve m .. l:ye nı' 
müıte11na olmak üzere cıit r 
murları meclis intihap edecel t r. 

Bundan başka ,;ali " ~et '' 
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Ankaıra<dla lngDl'ltere 

GİZ HAN 
1 Bllr _Dııadnse 
1 

J Bir yahudi alavı he, 
Jediye nıemuruııa 

nasıl hücınn etti . 
Posta, pulu sui işsizliğe karşı Eksprese bir 

sigorta! / ttıatruz mu? •Tfmucln,, in altı bin müsall5h ı yordu ve Keraltler derhal Mofol-

Nakleden: Ali Naci il 

Dünkü "Son Saat,,yenl bir Elza 
Vıyegol 1erlavhuile şu havadiıi 

veriyor: istimali 
-Ankara 21 - Üzerinde lıtan

lıul yuine Biıan• yazan mektubu 
levzJ · mueleıi dolayıalle latanbul
da yapılan tahkikatı• aoa aafbuı 
hakkında poata ve telıraf umum 
DlüdürHlğüne henilı malümet ıel
ınemi:,tir. 

Hu huıuıta yapbfamıı tahki
kata göre tahkikat neticeıl mesul 
tdllınesi icap eden memurlar lita 
hıemurlardan yani tayin bakkı 
lıtanbul poda ve telgraf baş 
n1üdiriyetınin aalihiyeti dahilinde 
olan bir memur oluraa bu memur 
lıakkında oraca kanuni muamele 
rapılacak ve tayin hakkı umum 
anüdürlüğe alt olan bir memurun 
~eaul edilmesi lazım ••lirse o 
t11man evrakı tahkikiye müdüri
llmumiyeye ıöndcriJecektJ,. 

Ocak kongreleri 
Ankara, 21 - Ankarada cum

\ıalk fırkası ocak konırelerl de
'ra m etmektedir. 

Bu meyandll Etlik nahiyesinin 
Etlik, Ayvalı ve E~lence ocakla
rının kongreleri dün bltmittlr. Sa
kuya mıntakaaı kongreleri de 
c~tm" gilnil bitecektir. 

tonguldakta amele 
birliği 

Z.flngaldak, 22 - Üç amele bl
ı llkf ihtiyat ve teavün aandıkları, 
deniz ftçileri deraeji yapmıtlardır. 
'Hey!-ti idare intihabında fırka oa
nuetleri kazanmışlardar. 

Bir karar 
Ankara, 22 - İskan müdüri

yeti umumiycHi teffiz aıuame]abnı 
bir an eve) bitirebilmek için mü
badillerin tn.cfiye taic.ı9lerini ve 
beyannamelerile evrakı tasarrufi
yeleriniKinu:'luevvel nihayetine ka 
dar vermelerini, aksi takdirde bu 
tarihten 11onro iskanı adiye tibi 
lutulmalarını ka!'arlathrmışhr. 

5000 mükaleme 
Ankara 21 - Ankara ile fatan

hul arasında temtiit edilen ikinci 
telefon teli ile yakında muhAbere 
başlıyacai<hr. SaJanın p•1rüzsüz 
çıkması lçiı. Ankaraya ıiparit edi
len Anfilikatör makineıi gelmiftİr. 

İkinci tel açıldıktan sonra mu
baberat artacalttır. Şimdiki halde 
a;da beı bin küsür muhabere 
oiuyo:-. 

* • • 
AnS:3ra fıtanbul aruında te1iıl 

ikı .. al edllmif olan ikinci devre 
telefon muhaberatma ait tel ve 
ıair itler bitmiştir. 

Önümüzdeki hafta zarfında bu 
Yeni tel üzerinde muhıtlıere başlı
yaca!lı kuvvetle nJ.Jhtemeldir. 

Ge enlerde latanbuIJı: yapıl
nuı olan ( Anfllikatör ) makinesi 
tecrübesinin görülen ua .. ı noksan
lıklar dolayısile bu makinenin ca
ı:bi cfikkat görülen noksanlıkları
n • lıtanbulda aür'atlc ikmali em
redilmiştir. 

Ayrıca her ihtimale karşı AI
ınanya'ya ycr.i bir (Anfilikatör) si
\\t'l"İf verilmiştir. Bu anfilıkatör'ün 
'1e yakında vürudu beklenmekte
dir ... 

E.ki ve yahut yeni m akineler
den hangisinin kullanılacağı henüz 
malum değilsede hnngisi yctitebi
l1rse o makine kullanılacaktır.Ma
lım olduğu üzere Anfilikatör. ma-

kineleri sedanın p "irüzsüz çıkma
.•ına ve muhabt:reyi zaman -zaman 
'nkitna uğratan düdük seslerinin 
~ o.ı . bereyi ihlil etme .. ine mani 
o) c.ı.chr. 

Eu ikinci dcvl'e hattı işler::ıcğe 
l i bJıgı za nıon her haniğ h·r tt-
·.~ıür ve inkitaın önüne bu .suTel!e f cç,lm.ş ve tel in birisi A nitara _ 
;tınbul, d iğeride f .,tan!:>ul- Ankara 

tıı uhab ··'ltını ~emini edecektir. 
' " l :.ara lslanbul otomatik telefon 
ıı.ı:.ıhıtb.!he ıı~ı gi ~~ikçe teıayüt et-
tı . •l.t ·dır. Şimdiki halde ayda bet 
: '1 k :sir muh'lbere cl..iuj'u aola-
1 'lt 1 lı.r. 

' . ve"-fik .-
tinde tıtyinler 

An1:cia, 21 - 1\i12liye vekiHiğl 
! . ti .t~~ müdürü Naz.m B. ve A-
• ' Var,d;:ı t ik in i şube müdürlütil-

-
londra, 21 )A.AJ - Avam ka-

1D11ruıada M. EJliott muhafazakar 
fırkA namına itıizliğc karşı sigor
ta hakkındaki kanun layiha11 aley
hinde bir takrir vermittir. Liberal
ler namına M. Uoyd George, ka
nun Jiyihuına müdafaa etml 11 fa
kat bilahare maddelerin müzake
resi eanaaında baıı t•diller teklif 
eylemiştir. Bugün Londrada erkek 
ve kadm 4000 murahhutım mü
rekkep olarak Jnikat eden muha
fazakarlar konferanıı fırkamn ıon 
intilJ11battaki muvaffaluyetsizliği 

hakkında tahkikat İcrasını talep 
eden takriri reddetmif ve merkeıi 
büronun icraatını tasvip eden ta
dil teklifini kahul etmiştir. Konfe
rans, bir rey müıtesna olmak üze
re fnılliz aanaylinln Ye bilhaHa 
ana vatan Hnaylinln menafıinl mu
hafua edecek olan bir tarifenin 
kabulG lehinde bir karar aureti 
kabul etmlttir. Akşam 4 bini kon
feraaı murahhaalarından olan 6 
bin kiti huzurunda bir nutuk ıöy
lemif olan M. Baldwin ıerek ken
dlalnln ve gerek arkadaşının bu 
karar suretini kaylt ve şartaı1. ka
bul etmit olduklarını söylemiştir. 
Sabık baıvekil ıon intihabatın vi
ıl mikyasta yapılan birtakım va
itlerle kaz.anılmıt olduğunu fakat, 
amele hükümetin;n halı hazırda 
birtakım hadiselere karşı koymak 
mecburiyetinde bulunduğunu ve 
kendi felaket ve sukutunu hazır
lamakta olduğunu ıöylemiştir. İç
timaa M. Baldwln hakkındaki iti
madın hiç bir ıurette ekıilmemİf 
olduğunu ve kendiıine halisane 
müzaheret edileceğini nahk bulu
nan bir karar: auretinin alkışlarla 
kabulü au•etile hitam bulmuştur. 

• • • 
Londra, 21 (A.A.] - Avam 

kamarasında mesai nazın Mis Bon
dficld, İfsiz.liğe karşı sigorta ka
nun lıiyıhnsının ikinci kıraatini 

müteakip reye konulmasım talep 
etmittir. Bu kanun liyıhaaına na
zaran 1931 aeneaindeo itibaren si-
gorta için yaş miktarı indirilecek 
gençler, kabiller ve bunların aile
leri için verilecek tazminat miktarı 
arttırılacaktır. Layihada, hakikaten 
İf arayan kinaıeler lehinde muhte
lif tadilat vardır. Layiha temamile 
meri;et mevkıinc girdiği zaman 
senede 12 miıyon farla maaraf ih
tiyarını istilz.im edecek ve bu su
retle mali ıene zariında işeizliğe 
kartı ıiıorta için kabul edilmit 
olan meLlağ miktarı 24 buçuk mil
yona t.aliğ olacaktır. · 

Pı·ağda ki badi~e 
Prag, (A.A J - Darülfünun IJe 

politeknik mektebinin dersleri bili 
hidiae batlarnıft: .. Ecnebilerin iti
lhı aleyhinde :ıkledilmiş olan pro
testo içtimalanmn hitn nunda ta le
be büyük bülvarda toplannıışlar
dır. Süvari polis talebeye lıücum 
etmit ve onları dağıtmıştır. Bir 
çok kimıeler tevkif edilmittir. 

Biiyük bir fırtına 
Cadix 22, (A.A] - San - Lucar 

aahillerlnde büyük bir fırtına ol
muş iki mavna batrnıştır. Tıtyfa
lann akıbeti meçhuldür. Sel gibi 
yat,an ya[rmurlar Martin köşkü ile 
pamuk tarlalannı tahrip etmiştir. --
Mikadoı~ ~1 rı kard<"Şİ 

Tokyo, 22 [A.AJ - Jmperato
ruu ikinci kardetl ve prenı Taka
natsu ref al dt:nde genç .. evcesi bu
lunduğu halde 21 nİGanda vapura 
binecek ve AÜ'~ Glosester in riya
retine nıu.:abeıeten te;ekkür ına
k.ımında f 1giltert'".i ve müc~akl
ben sureti reı~ıye.de diğer Avru
I a memleketlerini ziyaret cdet.ek
tlr. Pre"aln 1931 y&ıında Am ?: rfüa 
tarikilr. avdet .Jeccği tahmin edil
mektedir. 

Isko~to fiatı 
Boı~CJn, 22 [A. A] - Federal 

reıı:evr bank lakonto ftahnı yüzde 
betten yüzde 4,5 a indirmiştir. ,.. 

• • 
Sondra. 21 [A.A] - fngf ltere 

bankaa iekonto fiabaı yüsde bet 
buçuğa lndlrmift!r. 

---
Nadir han b11yatta . ' ~ ıf:ı. \•ekılliQ-i muhaaebe mü

\ u Oı.naıı adil B. me::lrur lata-
~ McJ 1 ,.- 0 mu ur J• uae tayın edJlmlf-

Parla, 21 [A.A - E.f • .- ... 
fantbaaeal Na.tir Hu ' kati p · 

1 

1 

Beigrat, 22 (A.A] - Şark sür
llt katarının Dngoman ile Tzari
brnd arasında bir taarn.z.a uğraıııış 
oldağu · rivayet edi!mektedir. Loko
motif, tek haşana Tzaribrod a gt.:
lmiştir. Yolcuların akibeti meç
huldür. 

"Jamı vardı. Bazı rivayetlere göre ların peflerine dfttt<iler. 
de 3000 den ~k!liktl. Haberi alınca ı Dört .ıalı hareket ettUer ve 
dl'tl~ika gaybehnf'den harekele keçli. şafaktan bir az ıonra arkalarından ~ 

Uyuynnlırı uyandırmak, rci•le- .tozu dumana katarak tepelerin ! 
Den Şithaııe yoku~ unda Elza 

Nlycgo hadisesini hatırlatan bir 
\"&k'a olmuştur. 

ri haberdar etmek ve mümkün eteklerine geldiler. 
olduğu k~dar şafaktan evvel uzak- "Timudn,,yakfı,bklarını ıeyrecii- j 
lathrıJınaları ve dağılılmnları icap yor ve aüratle )Ürüyütleri .:sn•sın- 1 

Bütün Şifhane yokuşu aakialerf 
zabıtai b~Iediyt! memuruna hucüm 
'!tmi~Ier ve memuru lincetmek iı
tomişlcrdir. 

eden çobanlarla 15Ürii :erini kaçırt- da biribirlerinden çok açıldıklarını 
, mak için kendi yurdu!1un adamla- görüyordu. En iyi atlar en öne re~- ı 

Vak'anın mahiyeti ıudur: 

• ,,. . rını gönderdi. Onları l<urtarmak tikleri için kabile dağılnııf halde idi. 
için bundan daha emin çare yoktu. "Timucin,, boğaıda daha fa:ıla 1 

Satış yapılmaaı memnu olan 
bir yerde kestane aatan Kaaımpa
şalı ıeyyar kcıtaneci Nesim ken-lidgrat, 22 - Bulgar şakılerin

den mürekkep bir çete Şark sürat 
katarına laarruz etmiştir. Şakilerin 
bu taarruzu lreıı derunl!ndaki müs
tahd imin tarafından tarded :lmiş 
ve trf'n 3 ınatllk bir teahhürden 

Ordu adamları aldacele atlarına beklemeğe JÜ7um ırörnıeden cenga- : 
bindiler. Es:ır.t'n nt !:l rı daima elle- vcrlerini sıkı harp nizaınında ortaya 1 

' diıine keabuH lerini kaldırmasını 

rinin altında idi. çıkardı. Atlar a.!am akıllı dinlen- ' 
Sandıklarla kadınları develerin mişti. Dereyi geçtiler, K~raitlerin 

ihtar eden Karaköy zabıtai beledi
ye memurlarından 2265 numaralı 
Yusuf efendiye: 

ıonra yoluna devam eder.:k Çaıib

rota id:uiştir. Telefat yc.klur, Za n
nolunduğuna ğöre bu taarru;r. Van. 
ka MıhaHof nanıınd<ı ki bir serker
denin a<lnmları lrı rnfırın tcı tip ve 
icra edilmiştir. 

- ---

çektiği hafif ıı-rnbalara yerleştirdi- ön uflarını dağıttılar ve orı.iunıın 
ler. Bunlar itirazsı7, şikayetıı :z hattı riratini kero;ecf'k ıurette arı-
yoia <!ü7.üldülcr. _ 1.alı bir çayır etrnfında sıralandılar. 

"Timucin ., ) urtları \'e büyük Wang Han ve ı;..:rdarları geliyorlu-
öküz arabaların ı olcuju g!bi bırak- dı. Kernitl~r sıraya dizildil~·r ve 
b ve i)i birkaç ntla nd aml •. nn J ;ı n lirıV.t s: z. imha iıaı bi ba~ladı. 
birkaçını ı~ıkfarı yanar halde tul- "Timııcin,, hı~ bir ıamaıı btiyle 
mak fi:tcre orada bıraktı. z~bitle- fena bir vaı.iyettc kalmamıştı. Bu 

- Ben keılancleri buradan 
kı.ılüırııııyacağım demiştir. 

Memur güzellikle ke&taneleri 
kaldırma.sını tekrar ihtar l"dinl·e 
Nuim: 

" Sarre ,, in idaresi 
Pariı, 21 (A.A] - Sarre bav. 

za111nın uıulü idaresi hakkında M. 
Peron'nun riy<!scli ı.Iıında Fr.:ııısız
larla Almanlar uı-.0 sttıda m i:zuke. 
rat başlamış ve Fransız lıt!yeti 
murahhasası iki memleket arasın. 

daki ilttıudi muk:ırcnc-ti tes'it ed
ecek bir itilaf elde eJilnıeı.i ıırzu
ıunda bulunduğunu beyan etmiş

tir. M. Vond Simon ayni arzuya 
iştirak etmiştir. Progr:ım tanzim 
edilir edilmez toplanacak olan üç 
tali komisyonun ihdasına karar 
vermiştir. 

rini ve en sa :lık larnftarlnnnı nndn, kudurmuş sellerinin bütün 
alarak y<:vaş yavaş \'C ricatini tiahsi lcıynıetlcrine, kendia;inc m,;:- ı 
belli etm;yt"'r k geri Çt' • "idi. Ka - l:ı cın • \'e yakın gö çebelerin, ağı" 1 

·- Se ui öl c!ürn:.eyeyinı de ki
mi uldüreyim! Diye elindeki dir
hemleri memurun yüz.üne fıriatmış 
\'e mumaileybi yaralamıştır. 

Nesim bu hareketinden .aonra 
i~i şarlntaıılığa dökmüf ve bağır
ın~ğa ba~lmı.şhr. ranlıkhrın iç" ııd e n yckla ·n ıı 1 : :-sır- b!r surette mücehhez, l<endisin e j 

ğadan kurtula bilmek için h ıç bir ch~ima hizmet etmiş Urut ve Yahudinin feryadına civardaki 
Yahudiler yetişmişler ve men1urun 
ct rnf mı sarmışlardır. 

ümit yoktu. vr. Manhut auvarilerinin mukave- 1 
ı ınet;ne çok muhta~lı. 

Dağılmaf'a mı' c:bur kaldıl:krı t::- Ad I d d" h d ı arn ann:rı a e ı cep c en 
kdirde rr: elcc olabilcceb. l ..!pclcre bir hücumda Lulunm&sına m~-

1 
Yu!.uf efendi bir kola•· ını ou

larak civardaki dükkanla;dan bt
riuc iltica etmiş kepenkleri ltapat
mış, fakat a rkasından yetişen 300 
kişilik azgın bir kı:fil~ dükkanı 
kırmı ~!ır, memuru dııan çıkıır
mıtlardır. 

do~ru, sc1ciz do!:u ı mil kr ' a r, brre,: b 1 b )\ft ı 
ı;ait u unnıuyor \'e ·ir ıoğo 1 

gittiler. Bir dereyi gcçt: !~ ~c ıı son- için llrtık son hadde gelip dayan-
"T" . -' h I ra, ımucın,, L .1 a al ar yon•lmn- mak dcınc'k olan araz.ıııın 

d::;;:~variferfoi bir boğazda dur- bahşettiği ehemmiyetsiz müı:.aade- 1 

den istifade etmekle ildifo mec-
Bu esnada, Keraitler, :-;afaktan buriyetindc kalıyordu. Gün balı -

• • • 

evvel metruk karargaha f!:icur.ı ,.e 
h · yor \'e önüne geçilmez bozgunu 

ıııu ıtın seısizl iğini, sürü:erin ve 

Paris, '21 (A.A] - Meb'usan 
meclisinde M. Fra nklen Buyyona 
cevap veren M.Briyar.d, bir Fran
aız Alman ıııeı'elesi olan Sarre 
mea'elesini L:ıheydc mü7akcre ed
llmeı;inden Fran11anın im ina etmiş 

bayrağın yolduğunu fark ... ~mecicn da hernher getiriyordu. "Timocin,, 
evvel ifanın beyaz çadıı mı ol:l~rfo and karde4lerinden '' Gil<lar ,, ı 1 
d l"k d ça"'ırdı. Bu ordunun bn} .•alctarı ve e ı eşik etmişlerdi. Vaziye ti b 

Bu esnr.da bekçiler \·e polisler 
yetişerek Y usuf efendiyi yahudi
Ierin elinden kurtarılmışlardır. 

Hadi.ceye zabıta \•az'ıyc~ etmit
tir. · "Mnnhut,, ların serdan idi."Tin1ucin., : anlayınca bir şaşkınlık anı geçirdi-

olduğunu hatırlatmış ve demiştir 

ki: Hükumet Alman tekliflerini 
dinlemeğe mütemayil ise de bir 
karar ittihaz etmek hususundaki 
1erbestisini tenıamen muhafaza 
etmekterfir. 

' ona, Keraitlerin ark•ıın ı çevirm~-
ıer ve sonra aralarında m üz.ake-

b 1 d sini ve d ı.:~manın geriıinde olan 
reye aşa ılnr. Yanan ı" :klardan 
I\" fi ' Guptn t pesinin zaptını emretti. 
.oğo arın henüz ''urtıarınd ı:ı of- H ı L 

.1 arptcn yorgıı ıı o ôln ·u cenga-
duklanoı zannetmiş lerdi ve cad •r- ver: 
ların halılarJ ve bütün muht~viya-

" Ey kardeşim ola11 Han! en 
tı,hatta yedek eyerlere ve siit tulum- iyi atımın üz.erine bir.erek, bütün 
larınıı varıncaya kadar herşev alının maniaları yıkıp devirerek gid :: ce-
götürülerek terkedilmiş oldı;1darın; r,inı . Senin yırtnıoçJı bayr .. ğ'ını 
anlayınca yaklaşmaları üzerine Mn- (; uptaya di kec<•ğim. Samı değcr:-
ğolların korku ve bozguna uğraya- mi göstereceğim Eğer ölürsem, 

1\~ üt hiş i11 tikt.ııı! 
Zonguldak, 22 "Akfam" - Zaf

ı ran boiud11 müthiş bir vak'a olmuş
tur. Hadisenin selıebi intikamdır • 

Yeşilköyde Reia; oğlu fabrika
a:nd çalışan aın ele Mehmedın 
bun dan bir müddet C\'\'el i;ine 
cih aye t verilmiştir. 

Sosyalistlerden M. Grimbach 
bu husuııtaki müztıkeratm pek ya-

kın bir zamanda cereyan etmesi 
hususunda israr etmiştir. M. Tar-

rak kaçtıklarına hükmettiler. evlatlarımı sen beil~ büyüt! Bana 
K~sif zulmetler şarl: İrilıkaınetin- gel.nce, ölüm benim için hiçtir! " 1 

de çizilm iş ol ı!ll taze iz'eri örtmü- ı ( J~itmed!) 

Mehmet ou surette fabrika ile 
liikau ola n ve kcndisbl işten çı
lrnran kereste tüccarı Hilmi Beye 
ınü thiş bir kin bağlamıştır. 

diyö her türlü ınüzakeratın hali 
hazırd:ı muzir olduğunu beyan ve 

lstizahlamıın tehirini talep etmiş 
ve itimnt mes'elesi.ıi ileri siirmüş-

tür. Bunun üzerine medis 2 ~4 re

ye karşı 337 rey ue islİİ>zabların 
tehirini kabul etmiı; tir. 

Londra konferansı 
Pıaris, 21 [A.A] Loııdra konf e

r an sının programile işligal etmek
te bulunan ayan meclisinin bahri 
encümeni mudafaa tertibatına ait 
cüzütamların inşası hususunJo."' , 
serbestinin ipkası lehinde bulun
muş ve meclis reisinin M. Briandı 
hüküıne.t :n :ıoktai naznrını tq rih 
elmcğe davet eyfcmeğe memur 
et.niştir. 

* • • 
Nev·York, 2:2 [A.A.) - Bütün 

gaz.eteler fırka ihtilafı olmaksu.ın 
bahri konferansa gidecek olan A

merikan ht!yetinin pek ku\ vetfi 
olduğunu beyan etmekte vc hatta 
Ver.say konferansına gitmiş olan 
Vilıon heyetine faik olduğunu i .. -
ve eylemektedir. 

!<~ıi:U:Jı:mm r?~ Ü om~ e ®~llii!Hilliilll!~ 
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, ~~ Geçen haftaki bilmecemize i.ı, tirak ederek doğru halleden ok- =E 
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~= Kazanan karilerimiz ~ 
~= ... ::; 
~ 71 [ Kolonya J Dıvanyolu Zahide H. ~ 

,,. *• ~ .. '. 15 [Kolonya J Kız muallim mektebi Cemile H. ~--
Cenevre, 22 (A.AJ- M. Dru- ES 44 [ Kolonya ] Kumkapı Fransız mektebi Beraet Ş.klr H. ~ 

mond cemiyetiakva m azasından bu.

1 

~~ 35 [ Kolonya] Koca muıtafa paıa Ziyaettin B. 
lunan bütün devletlere cemiyeti ~~ 79 [ Kolonya] Beylerbeyi Mustafa Sami 8. ~ 
altvam meclisi içtimnnın bııhri t~ 65 [ Esana ] Bakırköy Nebiye Maıhar H. ~ 
konferansla aynı za manda in ika- g . 8 ( Esans J Aksaray Seyide H. i 
dın~ _te.min maksadile bu içtimaın 1 ~ 83 [ Esansl] Çengelköy Müzeyyen H. i! 
tncılını talebe dair olan ve M.G- = 19 ( Esans J Kağıthane Şerif Ef. 
randı tarafından gönderilmiş olan = 2 ( E..ans ] Hnlıcıoğlu Hayati B. 
bir telgrafnameyi berayı mahinıat ~ 47 [ Şeker] H"rhorda M. Süreyya B. 
ve beyanı mütalea zımnında tevdi ~ 12 [ Şeker] Kız muallim mektebi Fikriye H. 
etmiştir. ~ 28 [Şeker J Yenibahçe MBnevver H. 

==-:-:.: 34 ( Ş ·ker] Beyazıt Naime H. 
"Snovden,,iıı beyanatı 40 [Şeker] Yeşilköy Şadan H. 

51 [ Şeker J Muallim mektebi Halile H. 
Londra, 21 (A.A] _ Avam ka

marasında müudere edilmiş Al
man emliklnin sataş hası latının 
muhafaııı.aı için ittihaz edilmif 
olan kr.rarını müdafaa eden M. 
Snovdea: 

· Bu emlakin taaflyeal neticesinde 
hbıl olacak meblağı• muahede 
ahkimına tevfikan alakadar ala
caklı devletler tarafından mulaa
fk%aaı huıuaunun bu bapta akte. 
4l1mlt olan hlr ltilifıa alakim&a-

== 82 [ ŞeJ<er J Divanyolu Salime Şakir H. = ~ 20 [ Şeker ] Ak1aray Muıtafa Ef. 
§ 58 [ Şeker J Aksaray İbrahim Ef. 
.., 30 [ Şeker J Y eml,te Cafer Ef. 
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Zonguldak maaril Bir hadise dafui 

müdürüne 
Zonıu!dak 22, - Maarif milfettftl 

Hasan Ali bey buraya ıeldl, maa-
rif tal.ldkabaı ltltirdl. Neticede 
maarif mGdGrij,A' lf tea el çektl
rlWL Haaaa AD MJ latanbula 

Mehmet ile Hilmi beyin ederi 
ui ti şil<ıir. Mehı.ıct geçen a:~şam iç
miş içmiş ad •. ın akıllı sarhot ol
duktan .sonra: 

- "Ben bu nd.Rmdan lr.tikam 
alc rn~ım... diyerek e\•İnİn merdi
' 'en!erine, perdelerine gaz döknıüı 

ve bir kibrit çakara k ateş ver
mişl ir. 

Meh rnedin bundan mükıadı h em 
kendi evini, lıer.1 de biti~ikteid 
Hilmi beyin evini yakma!~tır. La
kin yangın birdenbire fe.,, kalade 
büyümüş, l\ic l ırnedin, Hi!mi beyin 
evi ile beraber iki ev d .. ha ya.1-
m0ı şhr. 

Sarhoş adam bir maddet alev
lere bakarak kalıknhalarla gülmüş. 
Hilmi be)•i entari ile ynni'ından 
kaçışını ~evklc seyretmi~lir. B· .1-

dan sonra Mehmet ortadan k!ıy
bolmuştur. 

Evveli Mt-hmedin kı:htığı zan
nedilmiş, l5ı-dn pek aL ıoı.ra inti
kam için evini ateşe veren ame 
lenin yaı.mış c:esecli • nkaz altınaan 
çıkarılmııtır. Mt>hme<lin inti!ıar et
tiği unnedlliyor. 

'l'a) ) are lıaber~eri 
Pariı, 21 [ A.A 1 - Tayyareci 

Coatea 5ftbahleyin saat 11 de ha
labalık bir halk kutle11inin all-.ışl" rı 
uaaında Burjede karaya İnr: .ş:ır. 
Costeıile Bellente tayyare ..ıen iner 
inmez hava işleri nazı r• kendile ~ inı 
şu aözlerl e fitil: 11• 1 etmiş lir: Sin 
agufunda ııkan bütün Frar.udır. 
Siz, Fransız tayyareciliğin( ihJ·a 
ettiniı ve ona ltima bahşcttin!z. 

Sizi n bugün ı!zin t e refiniz.e i.ı· 
tfrak edecek olan arkarlaşıı.ız 
Bellonte'7i '•ucaklıyorum. 

Fesa~cılar 
Sofya, 21 (A. A] - Kom ün : 

feaadçılartle Eylil 'yıncia t : 
ldf edllmlt olan Boltedk a 
Stoyaaofua muhakemesi ba~la 
tır. Bir takım koınöniıtler n li• 
tefebb0ı6nde bulunmuQlalfr, 
polla tarafındaa daj'ıtıhnı r 
çok klmHler tevkif ~, A 

s, n-
blrtakım rlaaleler mÜ6 
m8ftur. 

Zelzele ve 
ul, Buna 

.. 



• 

~usahebe: 

Ankaradn Mimar Temayulleri 
:Ankara'yı iki sene enberi gör

•e n tım ve çok görmek istiyor
dum. Sc epler·nden biri de şudur. 
Yeni haya hn taşlara ne biçim ver
diğini görmek .•• Bir. hdta zarf1nda 
l>uua muvaffak oldum. Şimdi mu
'Vaffakıyetler ve muvaffakıyetıiz
likler ÜZ.!rindc düşünmek için f1r
ut verilm~tir. Bır kere inkılap
tan evvel Ankarada tuğlayı, 

çamuru bir arada işleyen eaki bir 
,.pı tarzı vardı; bu mevzuu bahi. 
dc~il.Geriyc kalan teşebbüsleri iki 
nevide ve onun te;"layı.,Jerinde top
lamak kabildir. Birinci miliyetçileı. 
rindir. Ankara'da son seneye ka
dar yapılan bilhaua Devlet bina
larının eberiai bu nevidendir. it
te: Matiye, Adliye Gazi ilkmek
tepleri, Evkaf oteli, V.S. binalan 
hep bir cinatendir. Aııkarada Mil
li temayülü ifade edenler hep Ke
mallettin ve Vedat mektebıne me
nsup olan gençlerdir.Bu san'ntkir
lar llyaz Ali'nin, Sinanın ve Meb
med'in zevk warislcri mevkiinde
dirler ve tübbeaiz milli bjr gurur 
duyuyorlar. 

Onun için G•ltip, kemer, kub
be, çini huau•unda hiç bir unut
kanlık yapmıyorlar. İkinci temayül 
.. Kübistler,, indir. Ankarada geçen 
Hnedenberi yapılaa Devlet bina
larından bir kısmı bu nev'in teza
hürleleridlr. MHela Cebecideki 
musiki muallim mektebi, Erkek 
li•esinin yatakhanel, S1hhiye Ve
kileti binası hep kübistir. Anka
rada kübizm tecrubesinin başmda 
Pr. Eıfi bulunmaktadır. 

Bu çok zeki san'atkir milli 
WJ'UpUn fC refini duyan ve milli 
iradenin kud retfnl gören bir va
tanda, eeerleri ile Amerikada
u•umt ft Awupa'da sari bir yapı
cılık kafa51nın maohğını taşıyor. 

Bu zat, tımhçinln birdenbire yolu
nu kesmek i•tiyen b·r yenicidir. 

Şimdi iki tarafın seslerini din
Uyelim. Mılliciler kübi•tJeri zevk
•iı.lik ve acizle iUiham ediyorlar. 
Kübizm taraftarları i•e, milli mima
ri asri ihtiyaçlarla ahenkli detildir 
diyorlar. Haojiai doj'ru aöyliyor! ... 
Bea kendi laeaabuna bu m&thit 
suale burada birdenbire ve losa 
bir cevap vermekten korkuyorum. 
Sadece mimarinin ezeli hakikatle
rini dilfünüyorum. 

1 - Her mimari eseri her ıe
ydea evvel bir kapbr ve her kap 
aibi içindekini tafıyabllmelidir. 

2- MalzemeaiaiD tabiatine uy
ımyan İnfa cilveleri yalan ve ge
lip ıeçicidlr. 
~ Mimarlık Hn'ati · re•im ve 

hayal ıan'ati değil, g6vde ve kat 
••n'atidir. 

4- Mimarf güzelliti .Uı g(ize
lliği detil, vücut giizellitidir. 

llu mimarinin ('Ze i kanaatlerini 
tatıyan ben Türkçülere hürmet 
ederim; fekat eski Türk Gstatlan
aın beşeri kıymette Ye ezeli mahi· 
yetteki hakiki an'anelerine sahip 
olduldan zaman ve nisbette, aynı 
ben hübistlerden iirkerim, yalan
cılık ve samimiyetsizlik için "küp
lerle oynadıkları umu n müd
detçe. 

Zahiren milli ••n't dekoratl 
un'attır; gene zihlren kilblk aan'
at utidekoratif .aa'attu. Halbuki 
hakikatte böyle değildir. MilD An'
at muayyen bir devrin kap, malze-

••• ıövde ve ruh ibtiyaçlanna aa
rılmı' bir 1an'attır. Nasıl bir blna-
1nn Türk olmHı için kemerlerin 
t hamnıul gö•termek ilteyen iki kol 
gibi başında kenetletmesi kafi de
tilse, a7nı binanın kübll olması 
için de soyulmuı bir armuda ben
zeme.i kifi değildi .. 

itte büyük üstat Kemalettin'in 
enistütüsü, depoatif olma.ana 
rağmen kübiktir. Halbuki Avrupa
da bile dümdüz •uratll muhafau
ılrnrlar Ye yüzü brqlı mürteciler 
vardır. Samimiyet hangi dilde 
ve hangi diyarda olursa olsun 
samimiyettir. 

· Felsefesiz. hayat olmaı.mış. Ya
feleefeaiz bayat olurmu? .. 

Müderris 

İsmail HL kkı 
-===-=-=====~~ ~c~~========~o===-

Zi raİ kooperatifler 
Mutia 21 [A.A] - Zırai koo

prati'=teşkilatma hahi,le ortak ya-
1ılmaktadır. Koopratif sermayesinin 
merkezde yüz elli bin liraya balig 
olaca~ı ümit edilmektedir.Ula na
laiyeainde otuz. biD liraya yakın 
ortak yaz.ılmıthr. 

Ameırnkada 

Borsa zararı 
1, 700,000,000! 

-New - Y ork (A.A] - Borsada
ki son buhran dolayısile husule 
gelen ziyanlr.nn miktarının btr mi
lyar 700 milyon frang\ teca
vüz etmekte olduj"u rivayet edil
mektedir. ---Düğün hazırlığı 

Roma, 20 - Gazeteler ltalya 
veliahbnıa yalanda yapılacak iz
divaç resminden uzunuzadıya ba
h•ediyorla•. 

Bu resimde İ•panya,fsveç kıral
lan, Jngiltere veliahb ve bütün 
Belçika kral aileal haz.ar buluna
cakbr. 

Gaz.eteler, izdivaç alayuua çok 
parlak olacaj'ını yazıyorlar. Yeni 
evliler mükellef bir araba71' biae
c•klerdir. 

İngiltere - Mısır 
Londn, 22 [AA] - Maedoaaltl 

Avam kamaruında lnaiBz - Mısır 
muaheaeahıin kinunevv.ı nihayet
ine parlamentonun tudikioe uoz
lanacatıaı aöylemifdir. .. 

ikinci Lahey konferansı 
Londra (A.A) - Franaa parli

meatoaaodaki bütçe miz.akerabn
dan clobyı ikinci Labaye koDferan-
aıma kiaanuaaainla üçüe kadar te
hiri hakkında f raHa hikOmetlnce 
vaki olan teklifi kabul eden Al
manya hükümeti mezkur tarihin 
itine ıleip gelmeli Loadra kabl
neaiadea iatimuf eylemiftir. 

Tahdit hey'eti 
TGrkiye - Suriye hudutlannın 

NUMybln ile Cezlretlbni Amir ara
•ındald kısmını tahdit etıaekt. 
olan mahteHt heyetia Türk a&a• 

•ından iki zat a-eçea hafta Mardl
•• -.elerek Vali T evflk Hadi Bf. 
lle 1ıör6ttlkten ıonra vazifeleri 
bapaa avdet etmiflerdlr. 

Muhtelit lleyet vazlfulae faa
ilyetle de.am eylemektedir. 

Tarihi tefr!ka: 5 

Mari Antuanet 
••Hanrı Robert.. 

Bir kraliçenin 
. ~ . 
lşkencesı 

' Ara ııra baluıa Madam Eliu-
bet onu ılrmiye reJirdL O uma• 

ikisi bat bata ...Vler ve aray 
hayatının reami •..ı.myetıerha

d- uzak, çok ralaat, t•k ... de 

ve ruyalı bir hayat çe~ içi

nde bzaa uun dinleairler, vakit 

rcç"rirlercli. 
Mari Antuauet, ann•l•e ,_. 

dığı bir mektupta vaziyet ye hiı

leriai töyle aalabyor: 

-"Sektz on fla lçia Triyono

•da yerleıtim. Bundan maluaclam 

•h.a arı bir u 'aya ıeıiatiıl ya
t 

lanıyor, her ••Mh, bplo Venay

dald apartımaaunda oldup a-IW 

yaaa•a ••liyor •e her alqam beai 

myaret ediyor. Ak .. m yemelıı:l.iai 

lııeraber Jiyoruz. 

S.. iMi latinhatl bayat •• u

•aaa bu umana alçla teaatllf 

ettirdim biliyor mu.un? 

ÇClnkO bu menim luralııa 

hemen her ,On bu elvarlarda ••· 

landıjı mev•i•dlr ve J1ae • a-.. 
lanırken baaa ea u lhtipoı ol11r. 

Böyle oldup h.W. yine .-.r1,a 
beraberlL 

e .. ı. •• ıuz.... ..w..11 IJl
dır. Hiç merak etmeyla.,, 

Hakıkab açık 1'6rmek w •tik 
46tillı•ek ut•r .. k ba IM!lltuna 
milnderloabncla nekıdu dert. Wr 

Cumarteai 1 K D A M, Teşrinisani 23, 1929 

( 
Evkaf memurları 
llarenı kanunu } lnız mııvaze· 

nei umumi)cden mauş alnn m<'ınur· 
lara munhasırdır. Evkaf, idarei hu· 
susiy e, şehremtmeti gihı hususi blı t· 
~eden maaş alanlara lııı,rem kanu· 
nu gelt-cek seneden itib1,1ren tatbik 
edilecektir. 

Ancak geçenlerde idnrci hususi· 
ye memurları maaşlarının kafi gel· 
medi~inden bahsederek müracaatta 
bulunmuşlardı. Şehremanetı de ge
çenlerde memurlarına muııJ) en bir 
nisbet dairesınde znın ynP.mıştır. 

Bu teıclıbusleri goren ._lstaııhul 
e\kaf nıf.'murlan bir istirhanınanıc 
hazırlanıışlar ve istaııbul evkaf mu• 
dtlrü Nı) azi beye vermişlerdir. 

İstanbul evkaf mcmbrlım bu· 
gıınkli nıaaşlarile grçineıned kleri· 
rıi, haremden, şimdilik ;stisna edi· 
IPn dı(!er daırefor memılrlar na 7..atn 

ynpıldıg-1 hııld t \kaf mc murlar ııın 
3-4 sene eıılJ~ri lıic; hır r.amdan 

hufode e<lt nıed l.ll'nııı bıJdirmişlenJir. 
E' kof memurlanııın Lu ıstirlıa· 

mı lst uıhul evkaf mtidiirlügüuden 
umumu mlldf \ete göndrilmi~lır. 

Vergi tadilatı 
Maliye 'ekalelinin vergi kanun · 

lan etrafın in baz, tn ı ial } .:ıpı 11ık 
ı"IClUJİ ıı. lumdu1. \ Uılet, bu lıu· 
susta defıerdarlıktan ilı ... ei malumat 
talep etmeğt:' başlam ... t r. 

Arazi \f'rgilcri hakkmda da bir 
emir gduıı .tir. Maliye daireleri nıa· 
lıallat 'e köylerdeki arazi ve arsa 
ın .kellcfleriııin V<'rdiklrri altı dere
ce ı.zerin{' tasnif edecek reh ellr.r 
haz rla}utaklardır. Emlak ııizanına• 
ne i carı olan mahallerde nıu~akka
foı \crgileri lıu cef\ele ithal edilmi· 
ycu·ktir. 

Okturuva 
Oktunı\a resmi hakk nda yapı· 

lan xikayetlerden halısetmiştik. 
ukııı ruva hıılı ticareti ıı.zerine 

d~ fona le sir yı:tp yor. Tarife d<' ha· 
riçt(•n gt'!<'n ha!ıln "a ksek resim 
konulrnııiitıır. Esasen halı ticareti 
!!On senc!erdP e-.ki me\ kıini ka\ l.ıct· 
miştir. Hılha a lraıı hal ları Ha ra· 
dnrı do[;'ruda dnğruya Lotıdrr) a git· 
lll<'~e lın~ 1 nm ı~tır. 

3on okturuu tnrifesi hu işi hiis· 
htitiiıı Plimizden ç kuracaktır. Bu 
nıe eledeıı lınlı tacırleri ticaret oda· 
11 ııı haberdar etmişlerdir. Oda me· 
selry i ıetkikt• h3şlam ştır. 

G a~ <dl e<dl n lk.od u o a ıra=· ==-==----.,,,_ 

Zahiren rakip, fakat halkı 

soymalit~ nıüttefi şirketler! 
6~• 

ll~·~ \ I --.:::::D 

) 

Kaç ık s•gara kiiğadı 
Mı .ı da tütiiıı iıılıis r nıf'mtır • 

ları tı\rnf nrlan 4000 <le ter sigara 

kağıdı yakalnııııı ştır. 

Miircttip er 
<'emiyetinde 

~1 ırettipler C<'mİ) cıti azası dun 

cemiyet merl\ezinde toplanarak ) eni 

sene lıeyeti idare iııtihabatae .meş• 

guJ olmuşlardır. İntihabat çvk uzuıı 
sUrmt:nıiş "e murettipler ekieri)el 

itibarile Halk fırkası namzetlerine 

rey \trıııi§lerdir. Yeni he)eli idare 

hug ınden itibaren vazifesine b~lı · 

yacakt•r . 
H C) eti idare \ e naınizetliklerine 

şu zeval intihap olunmuşlardır. 

Hamit 95 ( Leta et matbJns1 ) , 

Mehmet 92 ( Devlet ) , l\litat 86 

( C nılıuriyet ) , • asuhi 86 (\akit), 
Hayri 79 ( Hesim1i Ay ), A. Mah· 

mut 67 ( Devlet ) , Osman 60 

( Akşam ) , Etem 47 ( Hilil ) , 

Etem · 47 ( Milli)et ) , Selim 45 
( Sonsaat ) , Emin 44 ( Devlet ). 

Namizetler 
Osman 39 ( Devlet ) , Faik 38 

( Akşam ) , Şükrü 36 ( Hamit ) , 

Ömer 35 ( İkdam ) , Bahattin 83 
( De·flet ), A Mehmet 33 (Akşam), 

Ömer 33 ( Sonsaat ). 

Emil Ludvig 
'furkiyede tatkikatta bulunmak 

üzre Almanyanın me~hur müverrihi 

Emil Lüdvig bugiin şehrimize gele

cektir. Emil Lüdvig Ankaraya da 

gidecektir. 

···········---···-· ----··---,·---··---·· 

Taşıra 

Marmarada bir hadise 
Bir hafta eve( Marmara civa• 

n nda Bandırnıa balıkçılan Asmalı 
de .... de lıkin ~dilen sürmeneli kilr 
\lal t ve on alb arkadaşını• te
cavüzlc .. ine maruz. kalmıtJardar. 
B ndırrr.a bdıkçılarından iki kitl
i 'n yaralıınmnsiyJe neticelenen bu 
h ~ disc hakkında yaptıgım tahki
k ta göre vak'a şu suretle cereyan 
e mi tir. 

Cuma gecesi Marmaranın Aa
m,1' ıdere köyün~ İlikıin edilen 
•Ürn:em: iu.larmdan kör Mak•ut 
ve pala fsmail ve daha on bet 
arkadaşı bahk saydi için Tath H 

köyünde buJıman bandırma balık
çı lannA bir ba•km vermişlerdir. 
Kör Makat hamil olduğu baçajl 
çekerek: 

- Ben lazun, bize yan balca
knnın ... diye küfaretmete batlamıt 
ve ı.ı!cvbinde Bandırmalıların üza
rine hiiçum etmiştir. Kör maknt 
bıçağım ilk olkrak Bandırmalı Sü· 
lehnaan efendiye ıaldırmış. Fakat 
bununla hıraaı tatmin edememi" 
bir dau Jaücum etmlt bu defa Sü
leymanı kolundaa Salibi de elü•· 
den 1aralamlfbr. 

itin .ahametfDI .. hyan Bandır· 
ma bahkçılan dedal bir kayıp 
athyarak deni.. a~ılmıtlar Ban · 
dırmaya felereJı Yak'acfaa zabıt.
yl haberdar etmftlerdl. 

Bandırma müıtantitl- Ja•~ 
ma kumaadanı raalanaa mik
tan kifl jandarma alarak b\r 
ild •aat •onra bldiH mahal' 
llne varmıtlar ve mOtecavll 
yakalıyarak aıaylti iade etmitlnr· 
dlr. M~tecavlzler o a-ece B1ndır • 
maya getlrilmlt ve evralo tah~· 

kiyeal yapılarak me•euden adliye 
Ye teslim edllml•lerdir. Fakat mil • 
ddlumuıniUlr. tarafındaa Hrbe • 
bıraJulmıflarcbr. 

Bu hal Bandırmada İ•titrapl 
kartılanmıtbr. 

itin baflnda melltul olu balık· 
çılara katil kastiyle hücum cdM. 
bir müteeavi&la .. rbut btrakı' 
mHı Bandırma kayıkçılan tarı 

fıadan ittikiyi daYet et•iftir. 

Son günlerde, Şehriatıizdeki iki 
büyGk gaz. kumpaayası aruında 
meYeut rekabet dolayı•ile ortaya 
bazı dedikodular çıkmıfbr .. 

da ayri bir dedikodu halinde arız- 1 
la.-da dolafıyor. 

Gliya "Stanctardoll" raz flrke
ti, .. Neftaendikat,,la bakkallar koo
pratifi mukavele yaparken, "inhiHr 
içinde bir inbi•ar,,vücüt bulduğuna 
kani olmuttur. Gerek Nefbendika· 
tın, gerek bakkallar kooperatifinin 
inkiaar içinde inhiHr iddiuına kar
ti aöyledlkleri de tudur. 

İKDAM 
3 

kuruş 

Bir müddet evvel alelide bh 
sarhotluk vak'Hından dolayı bi12l-
1ebep bet .. n tevkif edilerek mu· 
laakemeal de mevkufea icra etpri· 
lea Ziya lıminde bir ırenç neticer 
mulaake•ede a•cak o, (Ün hapse 
mahktim edil•lttl. Bu kadar hafi/ 
im ceza11 •lıtelaim clrlmlerd• 
lıaddindea hzla laaHHlyet ıö•tee 
rilditl 1ıalde katil kHtiyle cer't 
ftiHeln mGtecHiri ]çin serbest br· 
ralolmııbr? Burada bu 1Uale Cf 

vap verilmiyor ... 

Dedikodulann •on ıam1ınlarda 
hullaa•ı ıudur : 

Faaliyet Aha11na çıkmış olan 
bakkallar kooperatifi, ~ı bulu
na• Hnaf a gaz tevzi "'ebek için, 
" Neft Seadlkat " ismindeki gaıt 
şirketlle bir mukavele -yapmı,tır. 

Bakkallar kooperatifi b~ mu
kaveleyl kendi ifadesine a-öre şu 
sebeplerle yapmıtbr: 

1 - E•nafa ucuz gaz .-ermek, 
2- Şehremaneti zabıtai beledi

ye memurlan tuafından kolya ka
rıtık diye tecziye edilen bakkaD•
nn cezasının 6n6ne ıreçmek. 

Bu mukanle münuebetile, cU
ter taraftan, şöyle l:»ir dedikodu 
ortaya çıkıyor: 

Balıkallann bu mukneleef ya
pıhrkea, kooperatif erkiamdan ba
zılannın "Neftsendlkat,, tlrketln
den 10,000 lira aldıklan iddia ed
iliyor ve bu lddıanıa Neft•endika
tıa rakibi olan "StHdardoil,, gaz 
tlrketi tarafından ort•ya abldıtı 

Tiryanoa, bpkı Marl Antuane
tin pluı ribl pek çok ded1kod11far 
•e uydurma mual ye ef1ABelere 
hedef olmuftur. Ve hiç tilphe yok· 
W, kıallçe b11rad. birçok dejltlk
llkler yapb ve yine biç tOphe yok
ld pek çok muraf lara .ırtftl. 

Fakat l'•rek bu muraflar •• 
.,.nk• sarayda yapbi' detftlkllk
lerle ona kal'fl yapılan htkıımlar 

ara•ında pek hiyk far)llar vardır. 
Bu böyle olduj"u halde halk in
dinde ea ......... mllllalatah 
makltul ve ..._tlalı •yıhyordu. 

Hiç kimse laaldkata yaldatmı-
J or ve herku dedikodulara 
haddinden, Iu1metladen fazla bir 
ehemmiyet veriyordu. Trj7-oala 
( KlçGk Viyaaa cllyorlar-Jı.) B.raya 
1arfeclllea mll10.Jaruı c)Hlkoclun 
•merde bire bla katılarak clol8f1-
1or, burada ••tlrtlea laayat efaa
aevt bir ıefahat lıayab .. ldtacle 
izam eclllerek ve lıı:aatea ortahta 
yayılıyordu. ÇünkG ••••• t9.Jdl 
eaWI halk l:NSyle ••ballfalarclu 
l.otluayorclu. 

Halbuki Trly-oa hiç t. lyle 
4etlldl. Bun11 aatlece bult ltir 
çlllddu ibaretti. 

Neft•endikat firketi, mukave
lede, kartılanndalri rakip!er fiati 
kaça indirirler•• o fiattan gaz ve
recetinl bf!yan etmektedir. Çünkü 
buna da imkln oldutunu kendileri 
iiati kaça çıkanrH çıkaraın ticaret 
serbest oldutundan karplanndaki 
şirketlerim bunu yapabllecetinl 
ileri •ilrmekteclir. 

• • • 
Bu dedi kodular ae of uru ol-

ıu• hakikati hal tudur ki, bu kum
paayalar. bitin zahiri rekabetle
rine ratmen halka daha pahalı 
mal utmak emrinde mOlıı:emme
len mltteftktlrler ve yukarlkl 
resmin pek iyi tem•ll ettiti veç
hile J.alkın tepe•l üzerinde her 
zaman tabiri amlyaae.tle boza 
pifir•ekten bqka bir ıey de dl· 
tDn mee•tedlrler. 

hayab yqıyordu. Ne maiyet... ae 
uıaklar... Ne cariyeler n ae de 
mwaalm.1 O, bualana ı..p.W.. 
uıaldı. 

Mari Antaanet biti• 1tu.m.. 
bu ba.tt hayat çerçevellnla lçlade 
laatta bir kırallçe oldutuau bUe 
aautuyordu. O, ae berlauı. bo· 
tuna fit.eyi .. de her k .. ta
rafuldaa hürmet edibaetl l.tlyor
du. Ne alkıf, ne de takdir, Ha• 

1af, temiz ve namu•lu ruhunua, 
uabak kadar beyaz ... lekeü 
ahlllnaıa latedltl detil, lıı:ab.I ed
emlyeceti bir faılahk, bir ylktl. 

JtaeH latilaıalarlr, Wefll mak· 
Htlarla ppılan bir hGcum noktam 
da fll 1.tl ı Kar.Uçe bir •ece, :ya
... da lmaha ~•tlerl ve dik da 
fartr oW11tu laalde MarU kol'UUll& ........ 

Nltl• ? - Neyap•ak lçla ?-
o zama• ( J... Jak ) aa adeta 

•oda laallae koydup ( tabiata: 
karfl mulaabbet) hlalerl.a. tealrl
.ı kl•n dGfGamlyor, Mart Aahl
uetba llu MarU koru11111a alWe
.tala J••lae MMbbda n -.lr, 
tabiat tulrl albacla o .. bala p 

Gazetemizi mun
tazam almak isti
yen kariler idare-
mize 1 lira gönde
rerek l aylık abo
ne kayd edilmeli -
dirler. 

"İkdam,, ı 5 ku· 
ruşa değil, heryer
de, yalnız a kuru'a 
alınız ve 5 kuruşa 
satanları lütfen ida
remize bildiriniz. 

1 aylık abone 
yalnız 1 lira 1 

Kudftste bir ya~udi 

ğazetesi kapandı 

Kudüite çıkan ( Davar ) U
mladeld 1alaudi ıuet..t ba,Gk 

bir heyecaa uyandırmıı olaa aidl 

bir ruml veaallıı:a ... retti ....... 

4ola11 tatU eclilmlt*· 
Bu Yulbcla oa Wr arap etra• 

..... lamhal ........ -.. .. kar• 
llate huı...akta ft ballate ltly11ır 

alftl ile •lallau elaall ••clW 
kltiltiaba "yedi komlbdatbı ı.. 
mbd Uatln etaaektedlr• 

Kıbrıs rumlarının 

talepler 
Attnacla tlka• •EJeftiron vima, 

pzeteıl Londra muhabirladea ai
datı malGmab netrediyor: 

Kıpri• rum heyeti murahhHall 
perlemento aumıdaa birisinin de• 
Jilet11'• mü•temlikit aaz.ın tar•• 
fınclaa kabul eclllmittir • 

Bu mGl&kat bir aaat kadar de
vam etmiıtlr. 

Heyet ara11•d- mitro pollt 
Kldi. lar (Ba•fild) e Kıpn• hal• 
kının mutalebabnı iz.ah etmlt v• 
oaa yunaal•tane ilhakı için beal• 
dltl hl••iyata tercGmu olmuıtur. 

Kldlyo, Kıbrıatakl Türkleri.• 
akalliyette olduklarıni mevzu bah 
aederek Aeanm Yuaanl•tana ilhakı 
laallDde hualara fena muamele yn 
palacatından bir endlfe m.-Jh "' 
olclutuna aöylemittlr. 

MGıtemUldt aazın bGt6ıı ı 

a8ılert dllllemlt •e bu mutaf, tı ı 
pek mGhl• •e•aUI alyuiyeyr ' 
•u ettiflal maamaflh bat·ı ' I 
Amerlkadaa ••det eder et' t ~ ... 
meaeleyl kabla.,e arzedcetfnl t' 
ebalttlr· 

Ayni razete muhabiri dite
mektupta ıu malimab Yeriyor. 

Haber aldığıma 1ıÖre mü•te 
likit auın heyeti muraııı..a: 
cevap Yerea Kıpl']~• yuaani•tf 
na illaalaaa tldemeyeeeti nl bildi' 
mittir· 

Bu mutalebat bu •uretle ~· 
oluaduktaa aonra KıprıH hükih•"' 
... ına bir heyeti tahkikiye i:ı.allf 
mHeleai ••vzu bahsolmaktadır • 

Bu heyet tetk"katta bulunacal 
•• Kapnı için Seylan a<JC!sına be" 

Kooperatifler •••yen bir ıdare tekli tesbit ed• 

lktıaat nkAletine ••len malG· cek tir. 
Bu tekle 18re Kıpna t•şril Jll 

.. ta •are ••mleketla her tara- clı.t azannın dörtte üçü ab .. li ta 
fua4a ıdral kooperatifler çotalmak- rafıadan latibap edılece ttir. 
...... Ziraat Baakan bualan lalma· Erkim hikümet vali, musle 
,. etmektedir. HGldmet koopera· adHye •ildürü ve nıal:ye mi 
ratlflere ehemmiyet Yermektecllt. mO•tHııa olmak üzere c;(ğci' 
ılraat BaDka• ppa •ea• slna marlan mecll• intihap edecek " 

~~---1~ ......... ________ ~----....L.lıamllmbmt........IUlımaJlllL __ ....... uıL..L.M ... _. ........ _. ............... llllİla...J ............ u. ... 1n111111ı......_ ____ _ı_ ... ~ı1111-.Jla..Jllım1!!1ıtlA•lllllı~ı~-~- .. ~ ~ .... 

eı: •en bu benim hayatım için 

•kadar lizımlı bir feY·· 8- Ve
nıyda iken bu kabil dejlldi. Be

ai.m buradalll laa1ataa kiralı da ala-
V • l:»11rada lnrallfe ... ımı ala

.. plan ...... .,.. klJll ıu,.,.. 

dot•uıaı uyretmek oltlutuau 

ldmM cllftblml1or, dlfbemly-, 
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1 n _ cdJHse 
1 

jBir yahudi alavı 
lediye nıeınuruııa 

AnkaıracDa nng_n_ıt_e_re BuDgs_ırn~tan<dJa 

Nakleden: Ali Naci 
na8ıl hücuuı etti. 

J:ıosta. pıılu sui işsizliğe karşı Eksprese bir 
istimali sigorta! J taatrnz mu? 

" Dünkü "Son Saat.,yenl bir Elza 
Vıyegof :1erlnhuile şu havadiıl 

.. Tlmudn,, in altı bin müsallah ı yordu ve Keraltl•r derhal Motol- veriyor: 

-
Ankara 21 - Üzerinde İstan

bul yf'rine Biıanı yazan mektubu 
leni ·meaelesi dolayıılle lıtanbul
dıı yapılan tahkikabıa ıoıa aafha11 
hakkmda poıta ve tela-raf umum 
tnüdürHiğüne henilz malumıt rel
cnemi:,tir. 

Bu huıuıta yapbtJmız tahki
kata göre tahkikat netlceıl meaul 
tdllıneai icap •den memurlar lita 
memurlardan yani tayin hakkı 
lıtanbul po~ta ve telgraf baş 
ınüdiriyelinin aalihiyetl dahilinde 
•lan bir memur oluna hu memur 
hakkında oraca kanuni muamele 
S'npılacak ve tayin hakkı umum 
ıınüdürlüğe alt olan bir memurun 
bleaul edilmesi lazım relirse o 
hmaıı evrakı tahkikiye müdüri
umunıiyeye ıöndcrilecektlr. 

Ocak kongreleri 
Ankara, 21 - Ankarada cum

halk fırkası ocak konırelerl de
~a m etmektedir. 

Bu meyanda Etlik nahiyealnin 
Etlik, Ayvalı ve Etılence ocakla
.Tının konırelerl dün bJtmittlr. Sa
karya mmtakaaı kongreleri de 
c:ım" günil bitecektir. 

tonguldakta amele 
birliği 

Z<inıald&k, 22 - Üç amele bl
r Jlği ihtiyat ve teavün sandıkları, 
deniz ftçileri derneği yapmıılardır. 
Heye.ti idare intihabında fırka oa
nızetleri kazanmışlardır. 

Bir karar 
Ankara, 22 - İıkan İnOdürl

yeti umumiyeııi teffiz muamelatını 
bir an evci bitirebilmek için mü
badillerin to.ı;fiye tai~plerini ve 
beyannamelerile evrakı tasarrufi
yeleriniKinu:ıuevvel nihayetine ka 
dnr vermelerini, aksi takdirde bu 
tnrlhten sonra ialdinı adiye tibi 
lutulmalarını k.ıt.!'arlathrmışlır. 

5000 mükalenıe 
Ankara 21 - Ankarc He fstan

hul arasında temflit edilen ikinci 
telefon teli ile yakında muhAbere 
başhyaca~tır. SaJanın poruzsfü: 
çıkması lçiı. Ankaraya ıipari' edi
len Anfifllcatör makinesi gelmiştir. 

ikinci tel açıldıktan aonra mu
haberat artacaktır. Şimdiki halde 
a,da beş bin küaür muhabere 
oiuyo:-. .. 

• • 
Anl:;ıra fstanbul arasında teılıl 

ikı ... al edUmiş olan ikinci devre 
telefon muhaberabna ait tel ve 
ınir işler bitmiştir. 

Önümüzdeki hafta zarfında bu 
yeni tel üzerinde muhabere başlı
yacıı~ı kuvvetle m:ıhtemcldir. 

Ge ,enlerde lıtanbuidc yapıl

rnış olan ( Anfilikatör ) makinesi 
lecrülJesinin görülen ba~ı nok:ıan
lıklar dolayısile bu makinenin ca
t:bi ciikkat görülen noluıanhkları
n •11 lstanbulda Bür'atle ikmali em
redilmiştir. 

Ayrıca her ihtimale karşı Al
Zllanya'ya yer.i bir (Anfilikatör) si
~;-,.if verllmiştir. Bu nnfilıkatör'ün 
de yııkında vürudu beklenmekte
dir .•. 

Eski ve yahut yeni makineler
den hangisinin kullanılacağı henüz 
tnalUm değilsede hnngisi yeti,ebi
lırse o maldne kullanılacaktır.Ma
Ünı olduğu üzere Anfilikatör. ma~ 

ki neleri sedanın p ·ırüzsüz çıkma· 
.•·na ve muhabereyi zaman :zaman 
1nk;taa uğrlltan düdük seslerinin 
'lı.ı ı. bereyi ilıl :u etıne .. ine mani 
cıl c.ı 'dır. 

eu ikinci devre hattı işler:ıcğe 
l, l .. u.!ıgı z.nmı..n her haniW- h 0 r lt>

• 1• '.ür \ e inkitaın önüne bu suTet!e f cç,lmış ve telin birisi An mra • 
~t nbul, diğeride fstan~ul- Ankara 
ttıuhab -"ltım ~~mini edecektir. 
'•·ı •nra lslıınbu) otomatik telefon 
nıulıa.b"bc P.~ı gi~!.ikçe tezayüt et-
". ·l..l-.dır. Şimdiki halde ayda beı 
J 'l k ;,:ir r..ıuh:ıbere cldu"u anla-
·ı 6 

rnı ,tır. 

\ ... velcaJ~ 

tin<le t1lyinler 
Anhcra, 21 - l\t liye vekilliği 
~i ti:. ınüdürü Nazım B. vcka

' var;dat ikin i şube müdürlütü
.' 'l.ıfü.. \'t'kılligi muhaae'>e mü

" O::.narı adil 8. me::lrur lsta
müdurlJ~Üne tRyin edllmlf-

-
londra, 21 İA.AJ - Avam ka

maraaında M. EIJiott muhafazakar 
fırkıı. namma i'sl:ıliğe karşı sigor
ta hakkındaki kanun Jayihaaı ale}
hinde bir takrir vermi,tir. Liberal
ler namına M. Lloyd G~orıe, ka
nun liyihaaını müdafaa etmif, fa.. 
kat bHihare maddelerin müzake
resi esnasında bazı tıııdiller teklif 
eylemiştir. Bugün Londrada erkek 
ve kadın 4000 murahhutan mü
rekkep olarak inikat eden muha
fazakirlar konferanıı fırkanm son 
intilı:tbattaki muvaffakıyetsiz.Jiği 

hakkında tahkikat icrasını talep 
eden takriri reddetmi9 ve merke:ıi 
büronun icraatını tasvip eden ta
dil teklifini kahul etmiştir. Konfe
rans, bir rey müstesna olmak üze
re İngili:ı aanaylinln n bilhassa 
ana vataa aanaylinln menafıinl mu
hafua edecek olau bir tarifenin 
lıabulG lehinde l>ir karar ıuretl 

kabul etm\,tir. Akşam 4 binl kon
feranı murahhularından olan 6 
bin ki•I huzurunda bir nutuk aöy
lemif olan M. Baldwin gerek ken
dl•inin ve gerek arkadnıının bu 
~arar suretini kaylt ve şarlll7. ka
bul etmi' olduklarım aöyleıniştir. 
Sabık baıvekil ıon intihabatın vi
ıl mikyaıta yapılan birtakım va
ltlerle kazanılmış olduğunu fakat, 
amele hükumetinin hah hazırda 
birtakım hadiselere karşı koymak 
mecburiyetinde bulunduğunu ve 
kendi felaket ve sukutunu hazır
lamakta olduğunu söylemiştir. İç
timaa M. Baldwln hakkındaki iti
madın hiç bir ıurette eksilmemit 
olduğunu ve kendiıioe halisane 
müzaheret edileceğini nahk bulu
nan bir karar ıuretinin alkışlarla 
kabulü su,.etile hitam bulmuştur. 

"' • • 
Londra, 21 [A.A.] - Avam 

kamarasında mesai nazırı Mis Bon
dfield, işsizliğe karşı sigorta ka
nun lıiyıhasının ikinci kıraatini 

müteakip reye konulmasını talep 
etmitlir. Bu kanun layıhasına na
zaran 1931 ıenesinden itibaren ıi-
gorta için yaş miktarı indirilecek 
gençler, kabiller ve bunların aile
leri için verilecek tazminat miktarı 
arttırılacaktır. Layihada, hakikaten 
i9 arıyan kinılieler lehinde muhte
lif tadilat vardır. Layiha temamlle 
meri;et mevkıine girdiği zaman 
senede 12 miıyon fa7la masraf ih
tiyarını istilzim edecek ve bu su
retle mali sene xarfmda işaizliğe 
kartı siıorta için kabul edilmit 
olan meLlağ miktarı 24 buçuk mil
yona t.ııliğ olacaktır. 

Pı·ağdaki lıurlise 
Prag, [A.A ) - Darülfünun ite 

politeknik mektebinin dersleri bili 
hftdiıe başlar.nşt: . Ecnebilerin iti
li:11 aleyhinde aktedifmiş olan pro
tedo içtimnlnrımn hitomında tnle
be büyük bülvnrda toplıınmı~lar
dır. Süvari polis talebeye hücum 
etmit ve onları dağılmışbr. Bir 
çok kimseler tevkif edilmiştir. 

Biiyük hir fırtına 
Cadix 22, [A.A] - San. Lucar 

sahillerinde büyük bir fırtına ol
muş iki mavna batmıştır. Tayfa
forın akıbeti meçhuldür. Sel gibi 
yağan ya[rmur•ar Martin köşkü ile 
pamuk tarlalar~hrip etmiştir. 

Mikndoı~:.uı kardeşi 
Tokyo, 22 {A.:\] - fmperato

ruu ikinci kardeş[ ve prens Taka
natsu refakdt:nde genç .. evcesi bu
lundu{:u halde 21 nİGanda vapura 
binecek ve AÜ'~ Gloıoester in :riya
retine nıu.:abeıeten teşekkür ına
k.ımında f 1giltcrr-'l:I ve müccakl
ben ııuretl reı .·ıycde diğer Avru
I a memleketlerini z.iyaret edetek
tir. Pre"?sin 1931 yaıında Am-;rilca 
tariki!" avdcl Jcceği tahmin edil
mektedir. 

Iskor~to fiatı 
Boıf;oa, 22 [A. AJ - Federal 

rezevr bank lıkonto flahnı yüzde 
bqten yüzde 4,5 a indirmiştir. 

.,.. 
•• 

Sondra. 21 [A.A] - f nglltere 
bankuı iıkonto fiahnı yüıde bet 
buçuğa lndlrmift!r. 

Nadir han b~yatta 
Paril, 21 (A.AJ - Efı•• •e

farethaDeal Nadir Han u katD 

Belgrat, 22 [A.A] - Şark ıur
ıı.t katarının Drtgoman ile Tzari
brod arasında bir tearn.:rn uğramış 
oldağu ·rivayet edi!mektedir. Lokc
motif, tek başına Tzaribrod a ge
lmi~lir. Yolcuların akibeti meç
huldür. 

* • • 
Belgrat, 22 - Bulgar ~ıtkılNin-

den mürekkep bir çete Şark sürat 
katarına taarruz etmiştir. Şakilerin 
bu taarruzu tren duunl!ndaki müs
tabdinıin tarafından tarded:lmiş 
ve trf'n 3 snatl!k bir teahhürden 
•onra yoluna devam eder.!k Ç:ılib
rota fld•ııiştir. Telefat )r.klur, Zan
nolunduğuna göre bu taarruz Van
ka Mıhnilof nanııudnki bir serker
denin adamları tarnfınn tertip vt: 
icra edilmiştir. --

" Sar.re ,, in idaresi 
Paris, 21 [A.AJ - Sarre l:·av

zaaının uıulü idaresi hakkında M. 
Peron'nun riyaseti ı.lıında F.-..ı.nsız
larla Almanlar un sili da müz.ı.ı!te· 
rat başlamış ve Fransız ht!yeti 
murahhasası iki memleket <?ra.sın
daki iktuıadi mukart'nC'ti tes'it ed
ecek bir itilaf elde edilmesi ;ırzu
aunda bulunduğunu beyan etmiş
tir. M. Vond Simon ayni arzuya 
iştirak etmiştir. Progrnm tanzim 
edilir edilmez toplanacak olan üç 
tali komisyonun ihdaaına karar 
vermiştir. 

• • • 
Paris, 21 [A.AJ - Meb'usan 

mecliııinde M. Franklen Buyyona 
cevap veren M.Briyar.d, bir Fran
aı:ı Alman mea'elesi olan Sarre 
mes'elcsini Laheyde muıakcre ed
ilmesinden Fransanın iıntina etmiş 

olduğunu hatırlatmış ve demiştir 
ki: Hükümet Alman tekliflerini 
dinleıneğe mütemayil ise de bir 
karar ittihaz etmek hususundaki 
ıerbeatisini temamen muhafaza 
etmektetf lr. 

Sosyaliıııtlcrdcn M. Grimbach 
bu hueustaki nıüıı:l'lkeratın pek ya-

kın bir zamanda cereyan etmesi 
hususunda iıırar e\mi~tir. M. Tar-

ll<lamı vM<lı. Ba:tı rivay~tlere göre }arın peflerine dftttliler. Dün Şitb;ıne yoku~unda Elza 
de 3000 den f"kııiktl. Haberi alınca ı Dört ~ıala hareket ettiler Vl! N d h ı b iy~go hii isesini ahr atan ir 
dal:ika gaybe.hne-den harekete keçti. şafaktan bir aı sonra arkalarından ı vak'a olmuştur. 

Uyuyanları uyandırmak, reisfe· ı ·tozu dumana katarak tepelerin Bütün Şl9hane yokuşu ukialerl 
ri h~berdar etmek ve mümkün eteklerine geldilu. 1 xabıtai belediye memuruna hucüru 
oldugu k~dar ,afaktan evvel u~ak- "Timucin,.yalcla,bklarını ıeyreôi- j ı:tmişler ve memuru lincetmek İ•· 
Ja9tmlmaları \'e d~ğ~t.ıl~n!arı ıcap j yor v.e. •?ratle )Ürüyü,leri esn•sııı· 1 tomişlerdir. 
eden çobanlarla suru.erını kaçırt- 1 da bırıbırlerinden çok açıldıklaruu Vak'anm mahiyeti tudur: 

1 
mak için ke-ndi )Urdunun adamla- görüyordu. En iyi atlar en Önf' reç- 1' Satış yapılması memnu olan 
nnı gönderdi. Onları kurtarın ak tikleri için kabile dağılmı~ hald• idi. bir yerde kestane aatan Kaaımpa-
için bundan daha emin çare yoktu. "Tinıucin,, boğazda daha fula 1 şalı H)'yar keltaneci Nesim, ken-
Ordu adamları al~Iaccle atlarına beklemeğe lüıum ıörmeden c~nga- 1 diıine kestant !erini kaldırmasını 
bindiler. Es Gen at!nrı daiına elle- vcrlerini sıkı harp nizamında orta.va ihtar eden Karaköy zabıtai beledi-
rinin altında irli. çıkardı. Atlar aı.!am akıllı dinle~- 1 ye memurlarından 2265 numaralı 

Sandıklarla kadınları develerin mlşti. Dereyi ge-çtiler, K~raitlerin Yusuf efendiye: 
çektiği hafif ,arabalara yerleştirdi- ön uflarını dağıttılar ve oruunıın - Ben keı;lanclcri buradan 
ler. Bunlar itirazsıT, şikaydııiz hattı ricalini ker-;ecck aurette arı· klll~ırııııyacağım demiştir. 
yoia düzüldüler. -. ıalı bir ı;ayır etrnfında sıralandılar. :-.ıenıur güzellikle ı~eı>tanelcrl 

•• Timucin .. ) urtlnrı ve büyük 'X'ang Han v~ hcrdarlnrı geliyorlM- kaldırmasını tekrar ihtar e-dince 
öküz arabalarını olo:lu~u g!hi bırak- dı. Kernitlf'r sıray41 dizifdil~r \'C Nl'.sİm: 
tı ve İ}i birime; atla ndn~1!. rm l:ın üm:ts:z imhn 1ıaı bi baliladı. ·- Seui öldürn.eyeyinı de ki. 
birkaçını ı~ıkları yanar halde tut- "Timııcin,, lııç bir :ı.amaıı b()yie ıni üldür~yim! Diye elindeki dlr-
mak Üzere orada bıraktı. Z.ııhitle- fena bir vu:lyette kalmamıştı. Bu hemleri memurun yüzüne fırlatmış 
rını ve en .sa :lık hırnftarlannı anda, kudurmuş .sellerinin bütün ve mumnileyhi yaralamıştır. 
alarak y.:vıış yav:ış \"C ricatini şahsi kıymetlerine, kcndiı;ine rr.o:- Nesim bu hareketinden •onra 
belli etıniyt-rck geri Ç<.'

0 :ıdi. Ka- lııcın •ve yakın gcçcLeieri:ı, ağır işi şnrlntaıılığn dökmüt ve bağır-
ranlıkhrın iç"ııden ycılda-mı l:.,sır- b:r .surette mücehhez, hendi.sine r:ıağa ba.şlmı.ştır. 
ğ"adan kurtulabilmek için hiç bir daima lıizPlt't etmiş Urut ve Yahudinio feryadına civardaki 
ümit yoktu. ve Manhut ıuvarilerjnin mukave-

metine çok muhtaçtı. Yahudiler Yl'lİŞınişler ve menıurun 
Dağılma~a mecbur kaldıl;forı t:l

kdirde ~clcc olnbilcceb: t~pclcre 
do~ru, sc'<iz dol:uı mil kn 'ar, ge 1 
gittiler. Bir dereyi gcçt:lttcıı soıı-

"T· . J h ra, ımucın 1 , l~a a atlar yon•ln-:.ıı-
dan,suvariledni bir boğaz.da dur

durttu. 

Bu esnada, Kernitfer, ~afaktnn 
evvel metruk karı::ırgaha hücum \'e 
ıııuhıtin &essizliğini, sürü!erin ve 
bayrağın yokluğunu fork ... ~medcn 
evvel ifanın beyaz çarlıı ını old~rlr. 
delik deşik etmişlerdi. Vaziyeti 
anlayınca bir şaşkınlık anı gcçi~di
ler ve nonra arniarıııda müzake
reye başladılar. Yanan ıs:klardan 
Moğollnrm henü~ yurtla~ındn ol
duklarrnı zannetınişierdi ve çad•r
ların halıları ve bütün muhtcviya
tı,hatta yedek eyerlere ve siit lulum-

lnnnn varıncaya kadar hcrşe\" alının 
götürülerek terkedilıniş oldt;ıdarın: ı 
anlayınca yaklaşmaları üzerine Mo
ğolların korku ve bozguna uğraya- j 

r:ık kaçtıklarına hükmettiler. 1 
Kesif zulmetler şcırl: islıkametin

de çizilmiş olım ta:ıe iz'eri örtınü- 1 

Adııınlanımı adedi cepheden etrnfını sarmışlardır. 
bir hücumda bulunmıu:ın• mil- Yusuf efendi bir kolııpnı ou-
ı>ait bulunmuyor ve b:r Moğol lu~k civıı.rdaki dükkanlerdan bl-
için uhk son hadde gelip dayan- r!rıe:: iltica etmiş kepenkleri kapat-
mak demek olan arazinin ' mış, fakat nrkasından yetişen 300 
bahşettiği ehemmiyetsiz mÜGnade- kişilik zgın bir kdifo dükkanı 
den istifade etmekle iltlifo mtc- kırmıı;!ar, memuru dı,arı çıku-
Luriyetinde ~Iıyordu. Gün batı- mı4lardır. 
yor \'e önüne gcçilmex bozgunu Bu esnr.da bekçfler \'e pofüıler 
da hernhcr getiriyordu. "Timocin,, yeti~erek Yusuf efendiyi yııhudl-
and kıırdetlerinden " GilJar ,, ı 

1 

(erin elinden kurt.nrı!mışlnrdır. 
d B d b l 1 

Hadiseye zabıta vaı:'ıye~ etmi11-
çağır ı. u or unun ayra <tarı ve Y 

"Mrınhut,, ların serdarı idi."Timucin:ı i tir. --,---·------
ona, Kernitlerin ark;ı11ını çevirmf'· ı l\'.1 ilthiş iıı tik~ın! 
sini ve dı.:şmanın gerisinde olan 
Gupta t~p,•siuin zaptına emretti. Zonguldak, 22 "Akşam,, - Zaf-

Harptcn yorgun oloııı Lu cenga- ı ranboiuda muthiş bir vak'a olmuş-
ver: tur. Hadisenin seloebi intikamdır. 

'' Ey kardeşim ola'l Han! en Yeşil köyde Reis oğlu fabrika-
iyi atımın üı.erine binerek, bütün a;:nd çalı.ı;an amele Mehmcdın 
maniaları )ıkıp devircrcl, gid;::ce- bunuan Lir müddet evvel i;ine 
ı~ım. Senin yırtnuıçiı bayr. ğım r.ih .. yet verilmiştir. 
(;uptaya dikeceğim. San~ değer:- Mehmet ou surette fabrika ile 
nıi göstereceğim Eğer ölürsem, 
evlatlarımı ı;en besi'! büyüt! Bana 
gel:ııce, ölüm hemm için hiçtir! ,, 

( Llitmf'di ) 

ı;ıkım olan ve kendisi:ıl işten çı

lcaran kereste tüccan Hilmi Beye 
müthiş bir kin bağlamıştır. 

diyö h~r Hirlü müzrıkerabn hali 
hazırdn muzir olduğunu beya11 ve 

[stizrıhlarıııın tehirini talep etmi~ 
ve itimat mes.'elesi,1i ileri stimıüş

tür. Bunun üzerine meclis 244 re

ye karşı 337 rey ııe islinı.ahların 
tehirini kabul etm:ıtir. 

ı~ıi:ıı:ımmm §$3 Ü ~ m ~ e e lililllilllllll!~! 
~~ Geçen haftaki bilmecemizc iştirak ~dert!k doğru halleden ok· :== 
::~ uyuculıırımn. arasında çekilen kur'ada knı.nnanlıuın adıes ııuma-;;: 
=~ raJarım ve isimlerini dercedi)·oru . Kendilerine ikrnmİ)'C isabet ~ 

Mehmet ilt' Hilıni beyin evleri 
i.ıilişikıir. Mch.11et geçen a:~şam iç
miş içmiş adam akıllı sıırho9 ol
duktan sonra: 

- "Ben bu adamdan lr.tiltam 
alıı<'ngım... diyerek evinin merdi
''en!erine, perdelerine gaz dökm~ 
ve bir kibrit ç .. karnk ntcş ver
miştir. 

Londra konferan:sı 
Pıaris, 21 [A.A] Loııdra konfe

ransının programile iştigal etmek
te bulunan ayan meclisinin bahri 
encümeni mudaf aa tertibatına ait 
cüzütamlarm inşası hususundc.• ı 
serbestinin ipkası lehinde bulun
muş ve meclis reisinin M. Briandı 
lıükümet:n .ıoldni nazarım teşrih 

etmcğe davet eylcnıeğc memur 
et.niştir. 

it 

• • 
Nev·York, 22 [A.A.] - Bütün 

gazeteler fırka ihtilafı olmaksızın 
bahri konferansa gidecelc olan A· 
merikan heyetinin pek kuvvetli 
olduğunu beyan etmekte ve hatta 
Ver. ay konferansına gitmiş oi.m 
Vilson heyetine faik olduğunu ı .. -
ve eylemektedir. 

* • • 
Cenevre, 22 [A.A]- M. Dru

mond cemiyetiakvam nzasmdan bu
lunan bütün devletlere cemiyeti 
akvam meclisi içtİm"ının bııhr'i 
ko 1fernns(a aynı zamanda inika
dını temin maksadile bu içtimaın 
tncilini talebe dair olan ve M.G
randı tarafından gönderilmiş olan 
bir telgrafnameyi berayı malünıat 
ve beyanı mütalea z.ımnında tevdi 
etmiştir. 

"Snovdcn,,iıı b~yanatı 
Londra, 21 [A.AJ - Avam ka. 

marasında müsadere edllmiş Al
man emlilıc:lnin satış hasılatının 
muhnfaza11 için ittihaz edilmiş 
olan kararını müdafaa eden M. 
Snovde : 

· Bu emlakin taıfiycsl neticesinde 
hhıl olacak meblağın muahede 
ahkimına tevfikan alakadar ala
caklı devletler tarafından muha
fu::ıa11 husuıunun bu bapta akte. 
dllmlt olan bir ltilifıa ahkimua-

= - . 
eden okuyucu~arıınız Pazartesi gi.ınünden itibaren idaremize mu- ~~ 

=-- racaatle hcdi)-elerinl alabilirler. §:_~ 
;;;; Bilmecemizin dcrcettiğimiz doğru hnl şeklinde görüleceği ü1ere ~.~ 
~ ı:ol ve sa8 tarnftaki hartler yukarıdan aşa~ıya doğru okunduğu f1 
:.:-.:: takdirde maruf şair Nedim ve Naili'nin isimleri çıkmaktadır. • '"' 
_ Bilmecemizin doğru hal şeltli · ~ == . === = ................................................ ................................................. :::s; 

: N ı ç ı n 1 ii. 
~.§ E b c d a İ ~. 

Mehmedin bundıı.n müksadı hem 
keneli e\•ini, her.ı de biti~ikteki 

Hilmi beyin evini yakma!-.tır. La
kin yangm birdenbire '" kalade 
büyümüş, lhduncdin, Hi:mi beyin 
~vi ile benıber iki ev d .. lıa )nn
m'ıştır. 

Sarhoş adam bir maddet alev
lere bakorak kalıl:ahalarla gülmüş. 
Hilmi beyi rntari ile ynngındnn 
kaçışını zevkle .ncyretmi!jlir. B· .1-

daıı &onra Mehmet ortadan kııy
bolmuştur. :: D a ı )n ı i ~ 

=~ 1 k 1 i ~3 z: . l a 1 . --= : ~= 
~ ! ............. --~;~~~;~---~·karif ~;;;~--~---1 ~. 
; ~ 
k§ 71 [Kolonya] Dıvaı:ıyolu Zahide H. ~ 
=-- 15 (Kolonya J Kız mudlim mektebi Cemile H. --
i·:,;; 44 ( Kolonya J Kumlrnpı Fransız mektebi Bera•t ~ § '" Şakir H. S 
t::; 35 [ Kolonya ] Koca mustafa pafa Ziyaettin B. = 
~~ 79 [ Kolonya ] Beylerbeyi Mustafa Sami B. ~ 
r:-: 65 [ Esans ] Bakırköy Nebiye Mazhar H. ~ 
· ~ 8 1 E5ahs] Aksaray Seyirle H. E'i 

'.:"~ . 83 [ Esan ] Çengelköy Müzeyyen H. ~ 
<:=: E5 = 19 { Esans ) Kağıthane Şerif Ef. ı::::= 

I ~ 2 [ E&unn J Hnlıcıoğlu Hayati B. 1 
j i 47 [ Şeker] Ht>rhorda M. Süreyya B. 
c=; 12 [Şeker] Kız muallim mektebi Fikriye H. 
I~ 28 [Şeker] Yenibahçe Milnevver H. 
!:'. 34 [ Şl•ke.r] Beyıızıt Naime H. -::-= 40 ( Şeker ] Y eşilköy Şadan H. 

51 ( Şeker J Muallim mektebi Halfle H. 
d 82 ( Şel<er ) Dlvanyolu Salime Şakir H. 
::-- 20 [ Şeker J Akaaray Mustafa Ef. 
= 58 [ Şeker] Aksaray İbrahim Ef. 
-.- 30 [ Şeker J Yemişte Cafer Ef. 

lffiirnııııııımıınııı;ııııuıımııııııııııııımıııııııııııııııııııuı. 'lliı ·:· nı ll" nıwm 111 

Zonguldak maarif ==--~Bir hadise 
müdürüne 

Zonguldak 22, -Mııarlf milfettlti 
Hasan Ali bey buraya geldi, maa-
rif tahkikatını bitirdi. Nettcede 
maarif mOdür\ıno itten el çektl
rlldl. Hasan AD bey latanbula 

Bir kaf giin eHI lu AJs~et 
ve avene.ıı ınarmarada GemUkH 
Ali relıfn çeYlmlf oldup bahkla
n dağJtm•k lçlo bafık ağlan 
Muhtelif yerlerlAdeo keserek Ali 
relıl babk ır.7da1tdı11 meaetmek 

te ebbftsünde b uluamu lıırdıT 

Evveli Mehmedin ka~hğı zan
nedilmiş, lfıtdn pelt aL 501.ra inti
kam için evini atc~e veren nme· 
lenin yeı.mış cesedi .... nknz nltından 
çıkarılmıştır. Mehmedin inli!ıar et· 
tiği r.annedlliyor. 

.. 
Ta)) are baber!eri 
Paris, 21 ( A.A 1 - Tayyared 

Costes sabahleyin saat 11 de lm
labahk bir halk ktltlcsinin nll..ışları 
arasında Burjede karaya inr~ .ş:ır. 
Costeıile Bellente toyyare 'en iner 
inmez. hava işleri nazır• kcndilc:inı 
şu sözleri e istik il• I etmiştir: Sizi 
agufunda 11kan bütün FranHdır. 
Siz, Fransız tayyarecillğ1nl ihj a 

ettiniz ve ona lthna bahşettiniz. 

Siıi ve bugün ı!zin 4erefiniz.e i~
tirak edecek olan arkatlaşıı.ıı 

Bellonte')'i 1•ucaklıyorum. 

Fe ~cılar 
Sofya, 21 [A. AJ - Komünf•t 

fHadçılarlfe EyJil 'yıncla tt"· 
ldf edllmlt olan Bolşedk ajanı 
Stoyanof'ua mulıak mcsi başlalf'l!· 
br. Bir takım koıntinistler nfr1' 8 l ış 
teıebbüıündc bulunmuff•.rs• da 
poll• tarahndaa da.fıhlr.ıışbr. Bir 
çok )dm••'•' tevkif dilmiş ve 
blrtalma riul 1 r mü dere olun-
ıauttur. 

Zelzele ve da galar! 
St-Joan "Ter ancuve" 21 (A.A] 

- Pazartesi n6 vuku g f n 
aeluleyi m ıakıp husule tT :ı 
bir met d aıı yfızlınde . 27 
&lmüştür 
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Damar gev eklBigi, romatizm2li s~!" ca. ve k.em·k h~s'ta~! arı n n f dir. ecz 
posu ŞiŞes ( O) büyük ŞIŞe ( 00) .. ,...uruŞi:ur. 

Dünkü maçlar 
Galatasaray : 5 -Vefa: 2 .. Beşiktaş: 

6- Istanbul Spor: O 
Lik maçlarının ikinci hafta 

mii abakularrna dün Taksim Sta· 
dyomunda devam edildi. Mü a · 
baka programı mucibince dün 
Beşikta-..-1 tanbulspor ve Galata • 
saray-Vefa karşılaştılar. 

İlk oyun,Beşiktaş·lstanbul por 
müsabakası oldu. 

lstanbulsporun birinci kümeye 
geçtikten sonra yapacağı ilk mü
sabaka ve alacağı netice merakla 
bekleniyordu. Fakat fona bir te
sadüf, birinci kümenin bu en 
genç takımının karşı ında küme
nin en km•vetli ve hazırlıklı 
takımmı, Beşiktaş çıkarmıştı. 

Müsabaka baştan nihayete 
kadar Beıoıktaşın hakimiyeti altın
da geçti. Şuurlu bir oyıın oyna
yan Bttşiktai'lılar muntazam fası· 
lalara kaydettikleri ayıların ade
dini maçın nihayetine kadar 
altıya iblağ ettiler. 

Oyun heyeti umumiyesi itiba· 
çok zevkli oldu rn İstanbulspor· 
]ular büylik bir sayı farkıle 

yenilmelerine rağmen hiç bir za. 
man "panik,, e dü~meden muva· 
zeneli bir oyun oynadılar. 

Bu netice, ilk adımda kar~ıla
şılması tabii hir sende1e'1Je te~kil 
eder. Onun için genç Istanbu1yp
orluların nevmit olmaması luzıın· 
dır. 

Galatasaray· Vefa 
İkinci maçı Galatasaray ve V

efa takımları yaptılar. Vefanın 

iki hafta evvel Fenerbahçe kar~ı
sında altlığı neticeden sonra Ga· 
latasaraya karş\ da tehlikeli ola
cağı tahmin ediliyordu. Fakat hiç 
te öyle olmadı ve heyeti umumi· 
ye itibarile idmansızlık asarı gös· 
teren Galatasaray Vefayl 5 - 2 
yendi. 

l- Beşinci ilk mektep Naci ef, 1 38- Topkapu Taş mektep No. 
2- Halıcı oğlu tesviyeci Hayatı 28 'ecli Ayhan H. 

efondi 39- Yenikapu 1stıısyon caddesi 
~- Kız muallim mektebinde 1 o. 03 Halit b. 

Münevver h. •10- Yeşilköy İstasyon cıvarında 
4- Liman i ~kelesi motörcü No. 7 Şadan h. 

Cemil ef, 41- U11kapam ülvıın zade No. 8 
5- Aksaray lokantacı Bedri ef. Kamüran b. 
6- Aksar~y Soğuk çeşme No. 42- Hasek~i hastahane i kar~ı-

81 Azız b. ında Emin b. 
7- Ortaköy Dereboyu 19 Ha· 43- Y cnipostahane ki)ie memuru 

cer b. Nazike h. 
8- A:ksaray. şekerci sokak ka- 44- Kumkapı Fransız mekte-

bıle eyıde h. . hinde Beraet Şakir h. 
9- Onuncu mektl'ptc Nurıyc h. 45- Telgraf memurlarından E-

l O-\ cfa hozacısında Hii eyiııef. nıin b. .. 
1 l- ehza.debaşında Haci Mu- 46- Büyükdere Deniz tayyare 

rat et. zahitanıııdnn Şerefettin b. 
12- ~.ız . muallim mektebinde 47- Horhor hamamı karşısında 

l• ~~rıye h.. M. Süreyya h. 
13- Sul.eyma111yc mektep okak 48- Davut pa~a 26 ıncı mektep 

Hatıce h. Cemal ef-
14- SilivrikRpıda No. 72 Nazif 49- İ:stanbul erkek lisesi Cahit ef. 

er. 50- Edirne Eerkek lisesi 58 
l5- Kız muallim mektebinde Samih ef. 

Cemile h. 51- Kız muallim msktebinde 
16- 1ıııam ve h'itip mektebinde Halile h. 

Muammer ef. 52- Edirne arici İbrahim ef 
l1- Sirkeci cami kebir Sk. No. 53- Fatih maJtada Aziz b .• 

20 SülP.yman Ef. 54- Şişhane l kender caddesi 
l8- lmam hatip mektebinde 72 Fahriye lı. 

Hcce!p cf. 5S- efa Fen mektebi Ödemişli 
19-Kağıthane terkos irketinde Süleyman ef. 

Şerif ef. 56- :rafta Fen mektebi 168 
20- :fatih maltada Aziz B. Bekir ef. 
21- Ak,.aray tirikotajcı Sadberk 57- Kadıköy Kaptan pa~a 5 

H. İsmet h. 
22- n " İbrahim 58- Aksaray doktlmacı lbrahim 

B. ef. 
23- Şişhane 1 kender caddesi 59- Unka~anı atlama yeni sok-

y ekta cf. ak Ah ef. 
24-- K::ıra gfımriik Hacı beir so· 60- O,a~üşşa~akada .Ası.m ef. 

kak lrfon ef. 61- E<!~me 14 .. rkek lıgesı 351 Şü-
25-- Davut paşa 23 üncü mek- kru ef. 

tep Cema) Ef. 62- Horhor hamamı karşısında 
26- Ak aray tütüncü Mustafa ef. Hatice H. . ~ 
27- Sül~~manivede takvimhane 63- lc;taıılıul ıtlıalat gümrüğü 

Şaziye H. · antrepo m?murlarındaıı Sü-

28 - Ycni1xıhçc tatlı kuyu Mün- 64 rVeyya ~nl 11
" Bd.d 51· 118 H' 

il 
- eznecı er ra e ı-

evvcr . 
29 S ··ı · kmet H - u C)'manı"·e mektep Sk · · . / · 65- Bakırköy Nebıye Ma1JıarH. 

1' utu~a l!. . 66- ,, Mart Hcha H. 
30- 1 cını~ Lımon ıskelesi şofor 67- ,, Süha Behzat B. 

Cafer ef. 63- Müveddet ÖmerH 
31- İmam ve Hatip mektebinde 69- :: Saiuıı~ Omcr H. 

Zuhtü cf. . 70- ,, Meliha Memduh h. 
:a2- Vezneciferdc .No. 85 Necati 71- DiHuıyolu 10 No. Zahide h. 

B. 72- Havazıt Sıdıka İbrahim H. 
!43- Ko ka caddesi 55 Nizamet- 73- Bayazıt Hayriye h. 

tin ef. '74- Hi ar Münire Nuı i h. 
.. 75- H İöar Cemal Nuri h. 
34- B Y it oğanağnda Naim 76- Cağal oğlu 7 o. Servet h. 

8. 77-Şi li <tciys Ca"it h. 
35- Koca mu tafa paşada Ziya- 78- ~i~li Naı le Galııt h. 

ettin B. 79 Beylerhey Mu tafa Sami b. 
36- Bakırkoy kartal 1 t • 80- ~ı·njorj u.cktl!bi Süıt.:))<ı h. 

me Halit H. 81- AH ti<'aret mP.ktehi Zekiyeh 
37- Fatih At >Jzarıncfa No. 82- Oivanvolu ~alımP.. ukir h. 

Güniin adamı: 
Andre Tardieu 

"5, ikinci teşrin n tarihli "Jur
nal de Geneve,, gazetesinden: 

M. Andre Tardieu günün ada
audır. 

Epeyce zamandır kendisi müs
takbel Heyeti Vekile Reiıi adde
diliyordu. Er geç zamanı gelince 
her siyasi adamı sihirli ayna gibi 
kendine cezbeden bu yüksek va
zifeye davet edileceğini biliyordu. 
ihtimal biraz daha intizar etmeyi 
müreccah bulmuştur. Fakat o, ele 
geçen fırsat kaçıranlardan değil
dir. M. Tardlcu buıün tamam 53 
yaşındadır ki; bu yat bir dnlet 
adamı için çok bir şey değildir. 
Kcndlalnden bahsolundutu zaman 
bilitereddüt "Gençtir" denebilir. 
Maahaza, M. Poincare' de 1913 te 
Reisi cümhur intihap olunduğu 
vakit tastamam ayni yafta idi, 
ve o zaman ona genç demeyi 
kimse hatınna getirmezdi; bu yal
nız: onun mizacından detll, evvelce 

yirmi .ene bilfiil Nazırlıkta bulunmuş 
olmuınm verdiği bir aiyuet kurdu 
tntıbamdadır. 

M. Andre Tardleu'nün tahsili 
parlaktır. Edebiyat şubesinden 

mezun olduktan sonra yüksek mu
allim mektebi müsabakasına alın
mış fakat hemen biraz sonra istifa 
etmiştir. Daha henüz 21 yasında 
iken a:ı müddetle diplomasi mcs
leldne intisap etmİf ve tki ıene 
zarfında fahri ıefaret katibi unva
nile çekilmiştir. 

Hükumet Reisi olan ( Waldeck 
Rousscau ~ nun keremile 1899 da 
H. v. riyasetinin bir nevi kitipli
tfne alınmıt; ayni zamanda Dahi
liye Vekaletinin idari i,ler müfet
tlfliğine tayin edilmiştir. 1902 ye 
doğru Temps razeteshıe (Gcorgeı 
Villiers) namı müıtearlle lftirak 
ve orada mülakatlar ile siyasi no
taları netretmiştir. 

190S 
0

kinunusaniainln birinde 
ecnebi haberleri •Ütunu mahsusu 
muharrirliğine Franclt Prcsense'yl 
lstihlafen geçmiştir. 

Umumi harbin arifesinde M. 
Tardieu, Seind-et Ois'den meb'us 
intihap olunmustur. Büyük ordu
gahta ve cephede bir müddet ni
fancı zabitliğile bulunmuttur. 

1917 den 1919 tarihine kadar 
Wuhington'a gön<lerilmiş ve orada 
büyük hizmetler görmüştür. 

Mütarekeden sonra M. Clemen
ceau tarafından ıulh konferansına 
Pran1a mümessillerinden biri ola
rak tayin edilmlt ve Versaillea 
muahedeılnin bazı aksamı kaleme 
alınırken oldukça büyük bir rol 
oynamıttır. 

Bir müddet menatıkı müıtah

lıisa vekiletinde bulunmuş, birkaç 
ıene muhalifler 11rasına geçmiş, 

gerek M. Poincare'ye rerek M. 
Brianda büyük bir huşunetle ve 
ıistematlk tarzda hücum etmiştir. 
O ııralarda pek az yafayabilmlt 
olan "L'Ceho Netional,. isminde 
bir gazeteyi idare ediyordu. 

1924 umumi lntihababnda 
Seln-et-OiH meb'usluğundan ıukut 
edince bir mevzii intihapta Belfort 
mcb'usu olarak meclise ithal olun-
mu• ve oradan 1920 de tekrar in
tihap edilmiftir. Kendisini M. 
Poincare ile Brland'an ayıran kin 
ve husumeti zaman yumutatmıtbr. 
1926da tekrar M. Polncare onu, 
M. Brland'ın da dahil oldutu bir 
kabineye Nafia Vekili olarak 
almııtır, 

Bir sene evvel Albcrt Sarraut 
diğer radikal-sosyaliıte üç arka
daşile hükumeti terkettiği sırada 

onu Dahiliye Vekili olarak M. Tar
dieu lstihlif etmiıtir. Hatta M. 
Poincare bir nutkunda onun ken
dirai istihfaf cdecej'İni itrap et
miıtir. 

Irak Parlamento
su nasıl açıldı? 
Şamda çıkan 7-11-929 tarihli 

"EI'Kabes,, gazetesinden: 
"Dün kuşluk zamanında mu

tantan bir şekilde Irak Parlamen
tosunun küşadı icra kılınmıştır. 

Kıralın sarayından meclis binası
na kadar asker safbeste olmuş ve 
meclisin binası arap bayraklarile 
tezyin edilmiştir. Kıral maiyetile 
birlikte pek muhteıem bir ıurette 
me~lis blnuına gelmiş ve orada 
mülkiye mızıkası ile karşılanmıştır. 
Bundan aonra meclis salonuna 
gfrmlı ve askeri elbiseyi libls ol
duğu halde kürıli hitabete çıkarak 
kılıncına dayanıp lftitahi nutkunu 
irat etmittlr. Kıralın nutkunda 
zikreylediği mühim noktalar şun
lardır. 

1 - Bilakaydü ıart )rakın 929 
senesinde AkvamCemlyetine duhu
lü için ingilterenin tasrihi meı'elesi. 

2 - lngillz • Mııır muahedesi
nin esasatı üzerine iki memleket 
(Irak ve lngiltere) münaaebabnın 

tanzimi. 
3 - Şarki Erden ile bir dost

luk muahedesinin akti mes'elesl. 
4 - Komşu Türkiye ve lran 

devletlerile olan hüınü münuebat. 
5 - Düyunu osmaniyenln tcs

ffye.si için borç meclisinin bu hu
susta lrakın teklifini kabul etmesi 
mea'elesi. 

6 - Halihazır hükumetin yeni 
aktedilecek muahedenin tam istik
Jal esasları üzerine aktedilmeıl 

için sarfedeceğl mesai. 
7 - Mahsulatı vataniyeyi ilerl

letmek ve zürraın bukuklannı ta
yin ve tesbit etmek için kavanin 
layihalarının ihzarı. 

8 - Mecburi aakerHk için ka
nun layihası mea'elcsl. 

9-Mühim mÜeHesc(erfn lnfaaı, 
Irak parasını çıkarmak, Maarifi 
teV1i etmek mes'elesi. 

Kıral, bu suretle iftitahi nutku
nu ikmal ettikten ıonra sarayına 

avdet etmek Ozre meclisten mufa
rekat etmit ve alkıtlarla teşyi 

edilmiştir. 

Bundan sonra usulü dairesinde 
icra edilen reis intihabatı netice
sinde Tevfikussüveydl bey ekseri
yeti ara ile mecllı riyasetine inti
hap edilmiştir. 

Maarifi istemiyen 
bir Başvekili 

Beyrut'ta çıkan 5-11-929 tarihli 
"El Abrar,, gazetesinden: 

Lübnan Cümhuriyetinin yeni 
kabinesinin programında zikredi
len ıılahatın kaffesi memleket 
için lazımdır diye Başvekilin icra 
edeceği mezkur ıslahatın hiç biri
sinde teshllat göstermek istemc
ditf anlaşılıyor. Çünkü mezkur 
ıslahat meyanında reımi mektep
leri kapabp maarifi ilga etmek 
mes'lesl vardır. Bu mea'eleden 
vazgeçmesi için dostlan tarafından 
icra edilen tetcbbüıler beyhude 
olmuftur. 

Beyrut aballsi maarifin ilgası
nı protesto etmltler. Reisin bu 
huıuıtaki fikri ve tefebbOründe 
fayanı kabul bir mazeret görmü
yoruz. Çünkü mumaileybin gaye• 
ılle maarifin ipkasına taraftar 
olanların gayesi birdir. Maarifin 
bekaslle beraber iki nazariyenin 
birleştirilmesi mumkündUr. Şöyle 

ki, kapatmasında mahzur görül
miyen mektepler kapanır ve za
ruri ve fakat memur ve muallim
leri fazla görülen mekteplerde 
tozumu kadar tenklbat icra edillr. 

lf.~8888888~88 
Bu akşam tam saat 21,15 te 

Fransız tiyatrosunda 
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Vaktile, ta kurunu ula zama
nında Bizans yolu üzerinde her
kesi kabul eden bir evcik vardı. 

Bu evin sakinleri, daha doğrusu 
1akinelerl,kapılarını çalan yolcula
ra, zairlere bot bir vakit geçirir
ler. 

Ta besabah hem kendileri eğ
lenir, hem gelenleri eğlendirirler, 
ve bu suretle iddiharı nukut 
eyleri erdi. 

Zamanımızda bu glbl evlerin 
lh:erlerine kocaman kımızı fener 
takılmak idet olmuşur. Eter o 
zaman da böyle bir adet olsa idi 
bu küçük ve her misafiri kabul 
eden evin baştan ba~a lrn mızı 
fenerlerle donanması lizım gelirdi. 

Bizans yolunun bu dalma neşeli 
ve dalma çılgın kadın kahkahaları 
ile çınlayan evinin içinde acaba ne 
cins kadın aranılırsa bu lunmazdı? 

Kafkaayanm narin dilberlerin
den, Afrikanın zenci vahşlyelerlne 
nnncıya kadar çeşit çeşit atız 

tatlan, adeta ıaraibi 1ebea kolek
ıiyonu gibi mevcuttu. GOnlerden 
bir gün ... 

Hava fırtınalı •• Yatmur barda
ktan boşanırcasına yağıyor .• Gök 
gürlüyor .. Şlmtek çakıyor .. 

Evin i~inde herkes bir köıeye 
büzülmüş. Böyle bir günde mOı
teri beklemek de abesi .. 

Kim aokata çıka blllr kl evin 
lSnünden geçsin ve dakkı bap 
etsini .. 

Fakat ••• hayır ... 
işte evin kapm çalınıyor.. Bu 

havada, bu fırtınada gelen kim 
olabilir? 

Kızlardan biri, yahudi Sara he
men kapıyı açmata koştu. Gelen 
eter bir müfteri iae bunu herkes
ten evvel benimsemek iıtiyordu. 

Sara... Aldanmıştı .. Kapıyı ça
lan bir müfteri diye, hrtınaye tu
tulmuş, ıığınacak bir yer arayan 
ıim siyah cübbeli ıüpürğe gibi sa
kallı bir papaıtı. 

- Hemşlrel •• Saj"nak geçinceye 
kadar evinizde barına bilir miyim? 

Sara, keşişi şen bir kahkaha 
ile kabul etti: 

- Buyurun papas efendi, i• 
diğlniz. kadar evimizde kalabili 
nlz. Papas yukan çıkıp ta yarı ç 
lak kadınlar arasında kendini 
lunca ne çeşit bir eve düştüğ~ 
anlamakta gecikmedi. Derhal c 
besinin eteğini kavuşturdu. 

Sag eli ile sakalını sıvazlad 
- Bedbaht mahlüklar! .• 
diye söze bathyarak uzun 

vaz verdi. ltlenen büyük güna 
huzuru ilahide afva mazhar olnı 
için muhakkak kefaret lazım g 
diğinl söyledi. 

Papasın, vahşi bir ha)"' 
yelesi aibl oynattıtı ıüpür~e sa 
ile sarfettiğl sözler günahkar 
dınlar üzerinde tesirini gösterdi 

- Kefaret için ne lazım ? 
Dediler. Keşif efendi dütün 

taıındı!ve fU cevabı verdi : 
- Siz, günahı vücudünüı 

her taraflle işlediniz. 

Blnaenaley her azanızm aı 
g3rmesl lhım. Gece, yattıfı 
yatatın çarşAfınıa altına tamanı 

nohut d<itüyecekılnlz ve bu noh 
tlann üstünde yatacaksınız! ... 

GUnahkarlar, papazın tarifi 
çbile çartaflarının altına nohut • 
rdiler.Aradan pek u bir müdd 
geçti. 

Neşeli evin bütün dilber 
kinleri ıert nohutlann ü::eriıı 
yata yata bütün güzellikleri 
kaybettiler. Vücutlan, güzel, 
muzları, mütenasip bacakları h 
nohut lann sert temaslan altıa 
çürük içinde kaldı. 

içlerinde yalnız yahudi kı 
Saraya hiç bir şey olmamıştı. 

O da yatağına diğerleri gi 
nohut •ermişti • 

Böyle olduğu halde bu Bio 
farailin vücude acal .\ c•mus deri 
gibi sert mi idi ki bir şey olrn 
mıştı. 

Hayır! .. 
Saranın vücude belkl dlğ 

kızların vücudündcn daha nazikt 
Yalnız Sara, ırkının kurnaıhgı il 
haraket etmiş, çarşafının altıll 

serdiği nohutlan evvela pişmişti· 

Kemalettin Şiikri 
=o==:o:=x:=-:::::==-=-== ....... =-=---=-=-====-======~== 

Voroşilofun yeni 
bir nutku -Parlste çıkan Ruiça "Vozroj

dcnlye,, gazetesinin 10Xl·29 tarihli 
nüshasında çakan Berlin mektu
bundan: 

"Sovyet Harbiye Komiseri Vor
tilof daha bir nutuk söylemiştir ki 
bunda kızıl ordunun harbe hazır
lanmakta olduğu anlatılmıştır. Bu 
nutkun muhteviatını Bertin raze· 
telerinln Moskova muhabirleri bll· 
dirmektedirlcr. Bu nutuk Boltevik 
inkılabının yıldönümü müoasebe
tile Moıkovada Kızıl meydanda 
söylenilmiıtlr. Voroşilot demiıtir 
ki: 

"Biz dGtmaalarla kuıatılmı4ız
dır. lngiltere ile ılyasi münasebet
lerin yenileodirilmeai büyük bir 
muvaffakiyet sayılmamalıdır. Bu 
keyfiyet bizim ecnebi sermayedar
lar ile münasebetimizi detittire
mez. Ingiliı: proletorya11 elbette 
bizi aeviyor, 

Biz bunu billyoruz, fakkat ln
gılterede soayalilt hükumetinin 
bulunmasına rağmen orada prote-
tarya sınıfı çok zayıftır. Haktkatte 
logiltereyi bugün de idare edenler 
burjuvazidir. 

Bizim dütmnolanmız bizim ölü
mümüzü ve Sovyet idaresinin be
likinl istemektedlrlr. Burjuvaıl 
bize kartı harbe hazırlanmaktadır. 
O, bizim zaif noktalanmızı bul
ma~a çahtıyor. Buna bir misal 
olarak Çini gösterebiliriz. Çinin 
arkasında lngiltere ve diğer dev
letler bulunmaktadır ki bunlar bizi 
kendilerine boyun eğdirmek iste-
mektedirler. Bizim sabrımız büyük
tür. Fakat er geç tükenecoktir. O 
zaman biz elbette taarruza cevap 
vermege mcbur olacatız. 

Ecnebi sermayedarlar için harp 
çok müşkül olacaktır, zira cihan 
proletaryası bizi iltizam etmekte
dir. Biz kendimizi müdafaa etmek 
için lazım gelen tedbirleri ittihaz 
ettik. Bizim kızıl ordumuz kudret
ildir. O, gün ieçtikçe kuvvetlen
mektedir. Onua evsafı iyileşmek-

\dün geçe bir cinay 
· oldu ve 4 kişi öldf 

. --
[Birinci sayfadan mabat 

tür. Katlller vakadan sonra bati 
garşısındaki Diyarbekir kıraath• 
nesine giderek kanlı ellerini yı1'• 
mıtlardır. 

2 - Üıküplü Y akup ismi od 
bir tahıı bir müddet evvel art• 
Abdullah efendiden ayrılmıştır. 
zamandanberi Yakup AbduUat. 
kızğ'ındır. Dün Abdullah arkacf11Ş 
Sabri ile bir meyhanede oturur 
ken içeriye Yakup girmiştir. Ab• 
dullah Yakupa güler yüz göster· 
mit rakı ıamarlamışhr. 

Kafalan adam akıllı tütsüii)'eJ 
üç kişi yangın yerine Çlkınca Y•· 
kup: , 

- Ey Abdullah! bizim eıi<l b• 
hesabımız vardı. 

Demiş ve kavga baılanuftır 
Neticede tabancasını çıkaran Y•' 
kup Abdullah ve Sabriyi atır P' 
rette yaralamıştır. Abdullah ,ı 
dıtı yaralann tesirile derhal öl• 
mGştür. Y akup bundan sonra ~e
ndlsinl derdeııte gelen zabıta ı11t' 
murlanna ailıih atmış ve yakal•!t' 
mışbr. . 

3 - Galatanın meşhur sabılc.'' 
lılardan Musa ile Mustafa dl' 
gece adam aktlh içip sarhof ~r: 
duktan sonra şarkı söyliye ,or. 
Hye köprüyü geçmiılerd:r. Er11 1~ 
nüne gelince Musa sustalı çafıı•• 

"t.t' çıkarmış ve Muatafanın kalbi u 
e" rine saplanmıştır. Mustafa heı11 

ölmüştGr. 
11
, 

4 - Kuımpaşada bir 111ah• t 
kahvesinde yatıp kalkan Ahrfl·~cı 
dün gece arkadaşı Hüseyin ·~· 
iskambil oynarken kavgaya tu~I• 
muttur. Ahmet Hüseylnf bıç• ., . tı • 
yaralamış, Hüıcyln vefat etrnıŞ . 
Suriye taını kay der• 

·rıl!I 
Suriyeye ait tapu kaytle_r• "#' 

auretinl Fransızlar hüküınctııttd• 
den istemişler, hükumetinılı el 
masrafı verildiği taktirde •Yrı.,ı.1 
ücretli memurlar kullaoaral{ , .. 
suretlori istinsah ettiroıeğe 1 uY' 



-
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Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu 

Yazı makinesi 
im n ad 

1 nnin en. 
şah eseri 

Hususile FRANSIZ htikıimetinin rlahi tl\kdir ve ter ih etıiği mnkine 

Hafif, Metin ve Saglam 
Heı· cilıeti taabhut olunur d~f,i t~~~tH~. 

Vak f akarlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
1 - Çelebi oğlu alaattin Yeni cami havlusu 139-5 No diikka

nın 8· 12 hissesi 
2 - Çelebi oğlu alaattin Yenicami havlusu 107-108 No dükki

run 1-3, 1-4 hissel er, 

3 - Atik Alipaşa mahallesinde Yağlıkçı Han üst katta 9 No 
oda 

4 - Çemberlitaş Atik Alipaşa Nuruosmaniye caddeıinde 19 
Na Sofçu hanı odabaşılrk ve camekan mahalli 

5 - Çarşıda çadırcılarda 60-70 No dükikkn 

6 - Babıalide Lala Hayreltinde 18-5No dükkAn 

7 - Mercanda Pastırmacı hanı içinde 20-21-33-34 No dört 
bap oda 

8 - Üsküda rdn Çinlide Ozbekler dergahı tahtında 219 No 
dükkan 

9 - Kasımpaşada Camiikebir mahallesi Türabibaba sokağında 
S No dükan 

10 - Küçük Çamlıcada Mecidiye mahallesi Faikbey sokaA-ında 
19 No dükkarı 

l l - Tophanede F eruzağa mahallesinde Kadirilere yoku
'unda 1 No dükkan 

21 Teşrinisani 929 kamhi. o, nukut fiatları 
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İSTA ·uuı, TH.4M\ AY Ş1RK ·Ti EVKAT TAHlFESİ 

1929 senesi Tcşri::ıis:minin 2S inci günilnden itibaren 
.ilam ahire kadar muteberdir 

No Hu tut Ham ket 

9 Harbiy~ - · I Hnrhiyeden - Sirkeciye 
Sırh:ecı Sirkeciden - Harbi} eye 

10 Şişli • Tünel l 7ı,;~lidle<ln. T uŞ·· ııel~t 
uıw en • ış ıye 

l 1 Kurtul'!f • ı Kurtuluıı tan - 'J'üııeJe 
___ ı u_··n_e_I Tunelclcn- urlulllia 

12 Harbiye • . ı il rbİ) eden - l'atihe 
___ F_a_tı_h 1'atihten. Harbi) eye 

14 Maçka • " ı Maçkadan. Tunele 
QJ Tunel Tünelden - Maçkaya 

U> IS Taksim· 1 Taksimden - Sirkeciye 
:.: Sirkeci · Sırkeciden • Taksime 
~ 
(D. ı G Maçka· ı Maçkadnn - Beyazıda 

• • Beyazıt Bayazıttan. Maçkaya 

... 

18 Taksim - ı Taksimden - Fabhe 
Fatih Fatihten - Taksime -----

19 Kurtulu~ • ) Kurtuluştau - Beyazıda 
Bayazıt Bayazıt:en. Kurtulu•a - - ~ 

B~iktaştan • Bebeğe 

t.~ 
OJ 

,. lle,.ıktaştao • Emlııöoüne 
ı Bebekten - Eminoul\ne 

Eminonünden • Bebeğ-, 
Bebekten • Karakoye 
Karakoyden - Bebeğe 

~ 22 Bebek. 
41 Eminl>nfi 
.o 

Bebekten. Beşik.taşa G> 
U> 
U> 23 Ortaköy • ı Ortnkoyden - Aksaroya 
IO Aksaray Aksaraydan - Ortaköytı ..., . 
• m 34 Beşikta, - t Beşik.tattan - Fatihe 

___ F_at_ih-ıı· Fatihten • .Ô&§İktaşa 

Ak nraydım - fopkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 

32 TopkaJ!ı - Sirkeciden - Topkapıya 
,. __ s_iı_rk_e_c .. 1

1 
Topka'l1dnn - Beyazıta 

U> Beyazıttan • Topkapıya 
~ Topkapıdan - Akı.araya 

1 ı Aksaraydao - Y edikuleye 
~ Y cdikuleden - Sirkeciye 

Fasıla -
7,14 

3, 6 
9 

30 

3,17 

30 

s, 8 
10 

7,09 
14 
15 
JO 

6 
13 

8 
16 
50 

10 
17-20 

9,lS 
20 

6- 9 

20 
60 

7,00 
7,31 

6.36 
7,02 

21,10 
21,30 

t,09 
6,21 

21,40 
22,00 

7,10 
7,35 

7,00 
6,53 

7,46 
8,32 

7,00 
7,50 

6,01 
6,22 
6,30 
6,41 

22,20 
2~04 

6,09 
6,53 

7,00 
7,46 

19,00 
19,31 

24,14 
24,38 

23,30 
2-2,00 

1,00 
1,05 

23,SO 
24,00 

12 - Beşiktaşta Şenlik dede mahaJJesindc 
Çeşme arkasında 4·11 atik 2cedit Mo dükkan 

Maçka meydanı ~- - -
21 Te§ri11isani 929 1 icarıe 

Milli bir M"'nı.2 ~ 33 Yedlkule. Sirkeciden - Yodikuleye 
__ s_ı_rk_e_c_i1 Yedilrnleden. Bayazıta 

~ Bayaz ttan - Y edikuleye 

6-10 
20 
60 

6,10 
'6,33 
7,13 

24,00 
24,30 

13 - Fcriköyönde Fransız mezarlığı arka tarafında oda maa 
bodrum 

14 -Gelata Kemakeş Çömlekçi sokak 14-16-18·20 No dükkan· 
lacın 4-5 hisseleri 

15 - Orta köyünde yapur iskelesinde 36 No dükkan 

16 - Orta köyünde Büyük ayazma Caddesinda 6 No dükkan 

Müddeti müzayede: 11 Teşrinisani 929 deın 4 Kanunu evvel 929 
Çarf:.mba a-ünü saat on dörde kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz 
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
~derek müzadeye iştirak etme:.. üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
Vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

Evsnf ve müştemilatı hnkkında malumat almak istiyenler bu 
tnüddet zarfında müznyede odasına müracaat ederek ecrimisil 
t':tporlnnnı görebilirler. 

E ektrik süpürgesi 
emınek sureti!e kamilen imha eder 

AE 

Bo1·sas1 f idtları 
- - - - ~ 

i Cinsi Asgari Azami 
K. 

. ~ K . P. 
.; -
Bugda yüzde 

rınJıırlı 

ı ıYnmuşak ıs 5 16 27 
1 1 Kı:ı:ılca 
Süoter 16 
!lcrt ıs JS ıs 27 

1 1Dönnıe 
Sert mahlnt 
Bulgarietaa 
Ecncbl 

il çın-dar 13 13 s 
Arpa 9· 30 
l\luıır 

·\Yulaf 
'\lercimttk 
,Nubua 
.Fasulytı 26 32 
'Si~m 29 32 10 
Kufyeml 

Uıı ldlD 
1 

ıoEkıtra 1'..'katra 
Ekıstrıı 

Hirlocl yumuıak 

" Sert 
)kinci 

l Fındık kabuklu 155 
1:nıdık lfl 

1 1Sıındık bo~llma 

l kanmı 

Ceviz 

~., .. 4130 
fiyon Malatya 
'ııpağı 

'I'iftlk 167 20 175 
O~lak 1 

-

Fcl ınenk Bahri Sefit 

naııkası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Kara köy hanı 

dairei mahsusa telefon Bey

eğlu 3711-5 Merkez posta- 1 
nesi ittisalinde Allalemci ban 

telefon lstanbul 569 henıevi 

banka muamelab ve emnh•et . 
kasslan icm 

Tiyatro 

Darü bedayi 
Tcpcbn~ı tiyatrosunda bu ak-

4am aaat 21,30 da 

Katil 
3 perde 

Bu akşanı için fiatlarda ten
zil!t yapılmı~tır. 

l'erah - Varyete Çin dnnslan 
filim 

e r- konser- dans 
Fransız tiyatrosu - Fransız opret 

heyeti 

Boston - T epebaşı • Klasik mü

ıik - maestro Zeki Bey 

Gardenbar - Varyete - Dans, 
kabare Rasita Barrios 

1.. Ye<lil.ulet:lt>n - :Sirkeciye 
ıa 
uı Akearaydan-Edirnekapıya 
::1. Edimekapıdan -Sirkeciye 7,11 
<l 37 Edirneknpı - Sirkeciden-Edirne~!lpıya 15,21 

___ S_iı_k_e-=ci•f, Edirnc,hpıdan. Fatihe 50 
Fatihten • Edirnckepıya 
Edirnekapıdan -Aks:uaya 

6,01 
6,31 
7,04 

23,40 
24,05 

~·L BCVCK 
:~· • a 

iTayare piyangosµj· 
5WE VEDINCi TERT-P ~ı 
~ ~ 
·~. 
i·~~ 5 inci keşide 11 Kanunu avveldedlr. f ] 

il BCVCK i . AMiVE·ı~ 
: ; ~ı: 
.e~ 50,000 LiRADIR iıl 
I~ ~ .~; • r-. 

i'iia Ayrıca: ı .~ 
~· ·; 

Kolwt- Variyete ve müzik 

Tiirkuuw:ı - Çayla dans 

Parizyaua - Alaturka an 

konıer 

=ın: ~~ 
ile !~ f ;:ggg ıJ 

~•nema il 12.000 i~ 
Elhamra - Artist aşkı ~81 1 Q

11 
Qliralık ikramiye ve~~ 

sesli filim i ~: 1 O.O Olirabk ınükafat ~ i 
Melek - Gece

1
1 güzeli !~: : ; 

Şık - Şehvet i.1~ "3 900 j~E 
Opera - Buhranlı geceler ~ı bu keşidede Cem' an , ,, i~ 

•esli filim ~ l ~ı 
Alkazur- Kazak atk ı·ı.i numara kazanacaktır. i:.3.·. 
Majik - Baden Baden "' -
Aşri - yeni fazanova 

San.tral - Gece aüvarllerl. Ha- :.=~~; 45,000 lira laabet eden "1967,, numaralı ltllet, lat4nbul, Tarsuı, 
fiyeler kıralı :~ Manisade sabhuııbr. 

~ j 20,000 lıra isabet eden "40765" numarab bilet, latanbulı lzmir, J,,ül~serıburg - Şehra:r:at 

El.ler - Sin~apur geceleri 

,UD!---~-~ 
ı Mbket üzümünden husuıi 

ıurette imal edilen 

Ankara rakısı 
Kibar ga:ı.inolarla liıka 

bakkal&arda bulunur. 

. . . . . Samsunda aatılm.,,br. 
15,000 lf ra isab!'t eden "55494" numaralı bilet, latan JI, An-

tlllya, Üandırma, Samsunda sablmıştır. 

12,000 I•ra İ•bet C'ien "37377" numaralı bilet, btanbul, Buna 

Ceyhn, fı.mfr, Bayındırda ıu.tılmışbr. 
lira la. ~et e :en '26859,, ııunınralıbll•t, lataııbu11 Edirne, 

Fatsa, b..tr, l{uuuda ıablmıfbr. ,~ 

•• il 1 ·--...1111• Hl 

10,000 

' jj •• •• 

..__c..,-'-,~~ - c....- • ., 
' ~ ' ' ... 1 

• , t.·~ - )e-. ~,. ' 

. ' . 
• .., ~ l ~-, _,. - .. ' .' '".Jı IJ • .- '. 

• • • 



n ---
Norveçyanın 
başnıhsulü 

t:umarfeei 1 KD~ M, T,rinisanl 23, 1929 
• -

Gayet: t:azo olarak gelmişt:lr. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan e:cza deposu toptancılara büyQk t:enznaı ------

Asileri müna
l<asa ilBnları: 

....... ~:~~";ki::ı:··ı\i~·~:·~~k~i~~i·::~:~::ı:;;;····~ 

L:.-~~~~~:~~~::~:~ ............. .J 
J zmitteki kıtaat.n ihtiyacı vlıın un ve mercimek taliplerin verdiği fiyat pahalı go· 

rfildüjilndcn paıarlıkla f'lınacaktır ihalesi 24 . 11 • 929 pazıır günü eaat 15 te 
ı..itte A•kerl htın alma komisyonunda yapılacaktır hliplerin mezkfır koıııis: ona 
muracaallan. 

İ ~ müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı olaıı Ko)un eti kcsilmı~ ve ayk~n~ sı~ır 
~tı A)TI D)rı şarlnamelcrle ve kupalı zarfla münakasaya konınu~tur. lhale•ı t·bır · 

inci k!nuıı 929 cumartesi saat 15 te lznıirde müstahkem ınevki satın alına komis · 
yonuno11 )llpılacakıır. Talipler şartnameleri koı ıs) onu muzda gorehilırlcr. Şartname 
almak \e mi111nkasııy11 gırmek iste)enleriıı lzmirdekı me-zkür komiwoııa muracaat · 
lan. .............. ~~~······· ... ······ .................. . 
L!!?~~:~~~~:~:..:~~=.~-~~~~~~~=J 

Cinsi Çorlu Tekir dağ ihale tarihi Saati 
Al"{>8 537000 kilo 24-11-929 15 Kapalı 
Buıgur 15000 • Aleni 
Arpa 513000 • 25·11·929 • Kapalı 
Bulrur 15000 • Aleni 
Saman 280000 • 26-11-929 Kapalı 
liulgur 12500 kilo • Aleni 
Bulgur 12500 27·11-929 
fumeıı 140000 • Kapalı 

Çorlu ve Teldr dağdaki l,ıtanl için ha!Adakı meHıdı ia~e hizalarında gosterilen 
tarihlerde ihaleleri icra edilecektir. Taliplerin şurtr.anıesiııı görmek ~e i~tirak etmek 
üzre temınatlnrıle bırliktc Çorludaki satın alına komisyonuna murncuat ve ye\ mi 
ih:llcde hazır Lulunınalnrı 

K ıtaııt ihtiyacı içi:. 2800 kilo kuru üzüm pazarlık euretile mubayaa edilecektir. 
11.ale-i 24-11·929 pazar günu saat on dortte icra edılccektir. Talipleriıı şarlııa · 

mcsinı gvrınek \'C iştirak etmek üzre komisyoııumuza gelmeleri illin olunur. 

K ıııuıt ihtiyacı için ıışada mıkdarları yazılan nohut paıarlıkla mubayaa edilecek • 
... tir. llıııle!eri hizalanndn gösterilmiştir. Tııliplerin şartnamesini komi6}·onunıuzda 

görmeleri 'e şartnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile komisyonumuzda hazır 
bulunmalan ilan olunur. 

Nohut mıkdarı 
!0000 
13000 
10000 
10000 

ihale giin ve aatleri 
20-11-29 çnrşanba Sa. 14 
21-11-29 pcrşenbe 14 
23-11-29 cumartesi 14 
24-11-29 pazar 14 

K ıtnat ihtı)"':t için 5000 kilo kuru fasulye pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihalesi 
2J-l l-929 ruınartObi gfinii sa.at on dortte icıa cdilr<'ektir. Tnliplerin ~artnamede 

yazılı olan şekildeki teminatlarile komi yonumuza gelmeleri illin oluııur. 
Kıtaat ihtiyacı için 571320 kllo arpa kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir. Iha· 

le i l-12-929 cumartesi günü saat on dörtle icra edilecektir. Taliplerin ~ntna. 
mesiuı gormcleri \C şartnamede yazılı olan lJe~ ildehi ıeminntlnrile komisyonumuzda 
haz·r bulunınnlnrı ilin olunur . 
K ıtnat iht.yacı için 3600 kilo nohut pauırl kla mubayaa edilecektir ihalesi 

25 · 11 • 929 tarihine miis ıdif p11,.arteı;i gıinü a:ıı 14 de icra edilecektir. 
Taliplerin ş.ırln:ımcsini komisyonumuldan almnlım vo ş:ııtnamcde pzılı olan şe
kildeki tem nati) le komisyonumuzda hıızır bulunmaları ilin olunur. 
Kıta t ıııtıyııcı i~in 3-J.2000 ı.ilo arpa ı.apalı ~rf u8:.ılıle nıuba)Uii edilccektır. lhn· 

· lesi 4-12-929 ~arşamba günü saat cm dortte ıcrn edılcceb.tır. Tnliplcrin şarlna · 
znesiııi ı:;ı.ırıneleri \C şıulnaın ·de )azılı olan ııekild ki temiu:ıtlnrile komi }Otıumu~da 
hazır buluı.nıalıın ılln olunur. 

Un 
kilo 

Şekli 
<• ·:· ·:· 

Arpa ihale Hangi kıt'aya 
kılo larıhleri nit olduğu 

339000 k palı 900000 l · 12 · 929 k. eli k tııatı 
.. 520000 1 • 12 · 929 Baba c~ki 
" 150000 1 · 12 929 Edırııe 
" 140000 l · 12 · 929 LzunkörÜ 
,, 140000 1 • 12 929 K. e i 

Kuldarelındeki kıtast ıhtıyacı için bervcçhi bl\la b k lem mcvaddı ia~e mu
bayaa . edıı ·ı.tır. lh .. e!erı 1 kaııunuev,eJ 929 tarihuı,. nıusadıf Jl!lzar uunu saat 
15 te ıcrıı t' • c1:khr. TulıplPriıı temınntı mu~ ın.ka't lerılc kırklar elincfeki salın 
alma komis} •nına mur.ı.ç at etınelt>rİ il!iıı olunur. 

....................... ~ ........................................ .... 

i~~~~!'!.~~~~~.~~:~:~~:.~~~~!~:'.~~.l 
A shrrt rn ktepltr için mu kusa ııeticcsı }apı an pauırlığıııdııkı fiyutı gali gonı· 

len 200 J) kı o S bunun trkra.r pazarlığı 23 • 11 • 929 cuıuarle!!İ günü saat 15 
te Hm bıyc nıekıebiııd ·ki wahalıı m.ıh bundıı icra kılıııucııktır. 'I'ulipleriıı -.artna
mesi için w.1hallı met ürdııki Ko nı yonn nıuracuatları \C işlıralı. ıçin de pazarlık 
mahı&llinde bıızır bulunnuıları. 

Çekı 
f OJO 

31.1\.1 -13(0 

.:... •!• •) 
H. biye melitelıı ıçin 
Suvs:ri ,. ,. ~Odun 

Zarnr \t: zi)nn ve farkı fiatı ifayı ıeahhut etmeyen müteahhidi nam ve hesa. 
hına olaruk ı..ırnr la . m:ıhallerile mtKdarları } zıh 1300 çeki Odunun bir §Arln11mede 
olarak pa:t.• rlık urelıl" s:ı!ın al~naca. h": Pazar! ğı 23. ll . 929 cumartefii güııu saat 
14,30 da Ha.1.>.ı e mektebındt>kı mnhalh nı h u ıında icra kılınacaktır . Taliplerin 
~rtnamesi için mah.ıllı me '~urdakı komis1onn müracaatları ve iştırak için de paza
tlık mahalliı.Je hı1zır bJlunulma ı ilfiıı olunur. 

I ··-• Doktor 
6~ 

Haseki ka&olwr h:\11tıınesi 
Etibbaınndan 

HUSEYİN NAŞİ'f 
AZİZ ÇİFÇİ KARDEŞLERİMİZE: 

Macar Ziraat Makineleri Fabrikası D k d HaetalıkJan 
oğum ve a ın Mltalaau••• 

HOFllERll SCHRANTZ CLA YTON SHUTTLEVVORTH Türbe Eski Hilali Ahnıe 

binası No.10 Tef.1$tam: 2622 

Anonim Şirketi Türkiye Merkez Şubesi 
'eyzi met htanbul Sirkeci, Ankara caddesi No. l 7-24 Telgraf adresi: htanbul Hoff!rton 

Frengi, belsoğuldugu, cilt, 
prostat, zaf t tenıı.ıül n kadtn 
hastalıklarını ea son usullerle az 
bir zamanda mü1ait şerAıtla tedavi 
eder. 

Mamulatımız: Zürram Her türlü ihtiyaç 
ve nevakısını ikmal cttiğiniden Türkiye 

de hemen her ç;fçi bizim pulluğu
muzla sürer. Bizim traktörü

müzü kullanır ve bizim 
harman makinelerimiz 
de <löğdğü zahiresi

ni gene bizim de
ğırmenlerimiz· 

de öğüdUr. 

Adres: Babıali Çağaloğlu yo· 
kuşu köşe bıı§t numara 43 

Telefon: İstanbul 3899 

Yapılacak Her TUrlU KolavlıQı 
1 Ankara p~ as 

( A KARA ) 
lltıtUn odalarda telefon, sıcak suyu 

kaloriferi vardır. 

müşterilerimize yapmaktayız Hususi ban)olu apartmanlar. 

Odaların fıatlari: 6- 8- 10 ve 12 lıra· 
dır. Amerika:ı barı, ork~tra. erkeli. Sat . .Jarımızda diğer mlıe:iseseleriıı gösleremi} e ·eği fedokiırlıf?ı ancak biz yapabilirız 

UZUN 'ADEE.!.ı .ıRLE SA'f IŞ - :FİA'fLAll REKABET KABUL 
. E'fMEZ D ~ ECE E UCUZDU l . 

ve kadınlara mahsus perokar salonu 
çamaşırhane, gara teniz. nkUtUphanc 

1 

yataklı \agonlar şirketinin acentabğı. 

Büyük yedek dairemiz size en müşkül zamanınızda istediğiniz parçayı derhal gönderir. G e en evi orta me tebin en 
almış olduğum tastiknameyi Müşterilerimiz r111 ettikleri dakikada mütehassıs. makineler göndeririz. 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağım· 

dan hükmü yoktur. 
Kendi ınenfeatınız için bilunıuın 
şul,e 're acantalarınııza nıiıracaat 
ediniz.Oralardan taf::silat ve mal ii· 

Sınıf 6 N. 304 Cevat 

Fatih sulh mahkemesinden; 

111at alınız. ~fakinelciıuizi yakın

dan görüp aııalyınız. Kata1oğ isteyip okuyuuüz .. 

Fatih sulh mahkemesi icrnsınd• 
alacakhlara ait 23891 lira 46 kuruo 
vardır. Alacak sahibiuin bir ay 
zarfında müracaatla paralarını alaı•· 
ları al.si balde berınucibi kanun 
mezkur paraların hazineye yallrıla 
cağı ehemmiyetle ilan olunur. 

Şubelerim ·z dana, Adapazarı, İzmir, Bandırma, Uşşak. 

Türkiyenin hemen her şehrinde 

bug ·· n m ,. vezzilerden 

isteyin ·z. 
Eşr~f Şefik, A. Şerafettin, Sndum Galip beylerin 

mnknleleri. A' rupada, İstanhu1< n ve bütün Tiirkiycde 
son hnftnııırı spor foali} --ti. Yeni futbol hey'etinin faa
liyeti hnkkıııdn reis Hamdi Emin heyiıı mühim beya
natı, Tiirk gibi kuvvetli, sincmn romanı, karikatör 'e 
Stadyumc a bedava ınaç seyretmek için 

miisuhaka devam ediyor. 

··Jıim hiı· 

Türk anonim elektrik şirketi, müc;tahdcmininin 1929 senesine 

mahsus "MüstatU,, şekilde ve "açak kır" renkteki hüviyet vara

kalnrının 1-kanunusani-1930 tarihinden İtibaren iptal olunduğunu 
ve bunların 1930 senesine mahsus "Krem .. renkli ve "Beyzi,, şe
kilde küviyet varakalarile teptil edildiğini mühterem müşterile
rine ihbar eder. 

Mezkur hüviyet varakaları, baş tarafta Şirketin unvanı olıdı 
"Türk Anonim Elektrik Şirketi" ibaresini ve bir köşeden diğer 

köıeye mailen 1930 rakamlarını muhtevidir. 

Bu tarife mutabık olmıyan hüviyet varakaları sahte addedile

rek hamili derhal polise bildirilmelidir. 

·v akıt akarlar 
mlıdUrllıQUnden_ 

Müzayedeye vazoluıİan emlak 
1 - Çarşıda çadırcıl:,.rda 24-22 ve 110-112 ~J. dükkanlar 
2 - ,. emirşah sokağ-ında 12 ve 11 N. dükkanlar 
3 - ,, kürkçülerde 26 N. dükkan 
4 - ,, yağlıkcılarda 47-19 No dükkan 

5 - ,, haffaflarda 40 ,, " 
6 - ,, perdahçılarde 56 • ,. 
7 - ,. haffaflarda 7 " ,, 
8 - " varakçılarda 14-16 " " 
9 - " srhaflarda bcdestan kapısında 22 N. dükkôn 

10 - ,, çuhacı han üst katında 31 N. oda 
11 - Kumkapıda tavaşi Süleyman ağa mahallesinde çeşme 

sok ğında 41 N. dükkan 

12 - Kuınkapıda Kazg~ni Sadi mahallesinde camii terif soka

ğında mektep ma~1alli 
13 - Mercanda tığcılarda imameli handa 10 N. oda 

14 - Eyipte camıi kebir mahallesinde iskele caddesinde 21 
dükkan 

15 - Bahçekapıda şeyh Mahmet geylani mahallesinde yağcı· 

lar sokağında şapçı hanı oda başılığı ve kahve malialli ve 9N. oda 

16 - Kasımp şada camii kebir mahallesinde türabi baba 
soka~ında 7 N. a!ur 

17 -Arnavut köyün<,e Te·Aikıye camii tahtı~da 42-38No dük! iP 
18 - Çarşıkapıda atik Ali paşa mahallesinde yağcı hanmd• 

12 ve 18 N. odalır 
19 - Yeni kapıdıı katip Kasım mahallesinde Y en;kapı cadde· 

sinde 59-57 N. dükkan 
Müddeti müza.r-!de: 1 A Leşrini sani 929 dan 4 kam nu vvev 929 

çarşamba günü saat on Jö.·ae kadar. 
Balada n uharrer eml&'· kiraya verileceğinden müzuyedeye vazo· 

lunmuştur. Taliplcriıı yevmi ihale olan son gün':':'I saıt an d6rt l-u 

Kile Müşterilerinin işim ilan mantukuna riayet etmemelerinden do-
ıoooo Çekirdc..kli raıskı üzümü layı zuhura gelecek netayicten Şirket hiçbir mes'uliyet kabul 

•) <• •) çuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvaickate ~a ede
rek müzayedeye iştirak etmek üzere lıtanbd evkı.f müdftrlüğüncl:.ı 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1600 Çe' iıdcks'iz • • 
2100 kuru k.aysi edcmiyeceğini şimdideı1 ilan eder. Müdiriyet 

Askerı mcktcpl.:r için ınunnkasaya konulan 3 kalem mevadın fi;ah gali gö-
rüluilği.ınden ayrı ayrı üç ~artuame<le plarak pazarlıkla &ıhrı alınacaktır. Pa.ı.arlıkla· _E, k_af Ortuan arazi lllUdtirlüğiindcu: 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malum•.t ahı ı:ık i~tiycnler bU 
müddet zarfına mü1a1ede odasına müracaat ederek ecri mis:l rB· 
porlarım gört'bilirler. _...,,. 

n 23 • 11 · 929 culllllrlcsi günü sual l~,30 da lıarbiyc ıııektebin<leki mahalli mıh. 
ıusunda icra kılınacaktır, Taliı:lerin şaıtııameleriie uumunrleri için mahalli mez. Beyoğlunda Tozkoparanda damgalı otuz adet servi ağacı pazar- Ka" ğıt ve karton 
&ürdaki komisyoııa mı.: acaatları ve iştirıı.kla tenzilat ,apılacakların pazarlık mahal· lık auretile ihale edilecektir. 
lıude hvır bul• nmallll'ı ilin olunur. Müzayedesi (l<il 1-929) cumartesi günü saat on dörde kadardır. 
Z arar ve ziy~n '"e fark.t fiyalı if•yı teahhüt etmiycıı miıteahlüdı nam ve lıcsab,_. Talip olanların lstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve arazi idare- •• b ı• 

• na olmak uzere Çengel köy orta uıektı:bj için (7500) kilo cnnngal kömuru pa· mu ayaas . 
zarlığı 25 · 11 · 929 pazartesi giınu saat 15 de Barhiye mekteb.;.deki mahalli wah· sine müracaat etmEileri. 

~~~:~:aı:c:.·.~~ır::ı~nkut;~· 'falipleqn saatı muayyene ınde meıkOr mahalde haxır r--;;~~;~;:~~= ;;.:;;k:.::::~:--i::;;~·~:·r;:i~:··1 Tütün inhisarı u.mum müdürlüğünden: 
İi.. ıkeri m:klef'.ler için munakasa .neticesi pazarlığa konulan ve fi.tı gali görillen i + 1 tanbul satınalma komiayonundan + f İdare için muhtdif eb'adda 286,000 kilo kcrton ve 561,~ 

30000 kılo Çalı Kuru F•ıulyen1n tekı·ar pn~•rlı11 ı 2'' 11 '>29 cwnarıesı' ıri.nu" aaat •••••·--~•••••~t•••••-••••• • ••••••••••••••• •••••• •• b d'l ğ d l. l · e"" 
.. ..,_ 6 .,. o- -- ....... 1350 KUo Pırasa· 1200 Kilu Semizotu ... ... ...... kilo kigıt mü ayaa. \, ı ece hl en ta ıp erın ş~rtname ve numun rt 

15 tc Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunıla icra kılınacaktır. 'lali1-lerin prt. 900 • Uha~ 
1 1500 • Taze Bakla almak üzere h r gün müracaatlar. ve ::!-12-929 Pazartesi gücü ı~• 

11&mcı ve numune i için mahalli mezkurdıki komisyona muracaatJarı ve iştirık i'°in 3000 • Ispanak" 600 • Sakız kabağı k •- ")"' 
de paıdrlık mahalhnde hazır bulunmaları ilan olunur. 7200 • Patates 150 • Maydaııo-ı. 10,30 da ffatlarını apalı z:arfla Yo 1,5 teminatı r~uvakkateıçrı "' 

• .... • ••• • ••~••••• •••••-•••,... ._... ....... • •• • • ••• •• • • • • 3000 • Kuru Sohan 165 • Dere otu birlikte GalJ.i~JGa mubayaat komisyonuna tevdi etmeleri. ~ 

L Denl•z mu·· ba)'Cat konıı"sy d i Sn'atlar mektebinin 'ihtiyaeı olan balida cins ve mıktan yazılı on kalem ıebze 'Ollllll 80 eeeoeeooe~eO.>C0006'$0Q etıı ••ct., ,~~Mlllele8e4; 
milnalı:ysaya konulm~iur. İhalesi 14 • 12 • 929 c.ıımartesi günü saat 14 de icra • O B ı. 

................. ················---·· .. •••• I 1 1 b •• Do""yçe r_yarı.t aıın. •e, ''enı· .7 lıastaııc~ı· kılınacaktır. taya talip olanların temınnl ariy e era er yevm mezkQrda komisyona _ J..} ~ • ·u 

•!..... ....!. ,..:t.., tl 1 • ..,;""' ......... .....,. muracaa ar . T "h" t ' • • 13'>2 • • ı::rı l e r .sı ..... • o· b'b' 
5'000 Kilo Sığır eti ~ Kapa) __ _r 1.1 .h 1 . 7 K& + .ı~ .,•. • .., k . ·a H ı· • ş ta ı ı t:;oo . J(uzu eti ı U:C1 usu 1 e l a caı • • .nu ,., \ ~ ~ : ırıer ezı ı are er ın • .... ..... ~ 
60b'.> • Koyun eti Cumartesı gilnu aaat 1 4 165 Kilo Lahana 110 K:ilo ::>emizotıa • e B~d j H2ft~ 

"'"r"'""O E'- k ır-~-ı __ _r lil 165 • Ispanak S75 • Patates .• Tolefon Beyog!u 247,24':-934, .• ~ 
l6J'IVV • ıuue ) .. ~ı an uıta · c ihalesi 1 · K&nunu t 

]5000 • Fırancala } Cuınartc.i günü &aat ı~.t: llO • Pırasa 600 • Soğan : 985 ve lsta.ı'btı 1 2842,2843 
M d l . Muhafız bölüğuııiio litiyacı olan balada cins ve miktara yazılı altı blem ııebae • B k l 

il a aaı milliye veklleti deniz lmnctlcri iqeai ~ Yllkuıda yaı 1 milnakuaya konulmu•tur, lhaleıi 14 • 12 • n.?9 cuınartoai günil aaat 18 de iora la- •• an a w.uanıe litı 
bhalannda muharrer p ve IUtta bpah sarf uaullle ih.alefe.1 .İcra " ...,... 

___ _..ı.Ll..llımmel:ıl.en_Jj'nillliı'"'ö"rm11eaık•iıyteyldteolerinutll.llİl.ber•illgüal.lllriYll•L...YOl'llle.ılıilllllll1mllt8)'11111i1._.ıı11•llılielılôriiiiırı;...· ______ ..... lına_•c:a•kıiıtu1111h•aya-•-.•ıi•p•ole-a•la•na-•te•m•ln•llt-I.a,,•·•ı•embemra•bermmm•e•zk•Q•r•g•il•n•d•e•klolmliay•ona•iıl:••iVleim iİİQl'İİIİİİiCİ~İIİnlİl•llıll•llllll 


