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Cünıhuriyet için, Halk içi11 
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Memlekete fllydlllı yazılar ve mektep 
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M. · l(LEMANSO VEFAT ETTi! 

STERliN: 
1045 ! ~ı 

-------
C) mu çokoyor 0 

yoksa 
bızma ınıyoıruz? 

- - --

t. lngtli:r; lirası fırlaya 
llrlaya d ün öğle üze ri 
~044,75 i, ya ni yuva rlak 
qtsapla 1045 i buldu. 9'> 

Gazeteci arkadaşlar bu 
"1untazam fırlamanın se
~Cplerini araya dursunlar, 
er fırlayış, her g ün, 

'•asen pahalı olan ha
htı biraz daha taham-

~ülfersa hale getirıyor. 
lllzi zevat bu tercffüü 

•• 

.. 
tabii,, tabfrile tavrıif ediyor, bazı 

tevat ta: 

" Arz yok, talep çok! ,, 
gibi bedahetlc rl söylemekle 

laı•rifetli bir laf söyledikleri za
a.ıında bulunuyor, hulasa biz ge-

'°ezel:kle vakit geçirirken, o, ala

bllditine çıkıyor, durmadan "çıkı
>or, muntazaman çıkıyor! 

Bir ıkl ay içinde lngiliz lirası 
bir lira farketti. Bunun neticesini 
~trhal itlerimizde ve gündelik ha
>"•tırnızın devridaimi içinde hisset
~ckten, şiddetle hissetmekten geri 
•lınıyoruz. 

Her memlekette harpten sonra 
ilk if olarak, paranın istikrarı me
~leıi halledildi. Para müstakir 
0lrrıayınca bütün hayati ihtiyaçla
~aı ve milli servetlerin anar.şiden 

f50 .. 

• 
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I saplarını bazı yüzde nisbetlerile 
mı ktarları tasfiye etmek istedik
leri söylenmektedir. 

Bu bet büyük müessesenin 
senede bir kaç milyon liralık ciro 
yaptıkları ilave edilmektedir. 

Bu müeHcselerin ortadan çe
kilmeleri halinde kendileri büyük 
ı halcitcı olduklarından iktısadf 

tedavülde boşlukları hissedileceği 
şayıalar cümlesindendir. 

===-==-= 

········v·a:ct·a·irii«~·a·ş·u····· .. i 
Ciimlwriyeİimizde lıer 1ıa· I 

taıuluşr· o1mr y11:::.ar olm<1sı 
M:::.ım 
,/i(!.iııi 

ııe.11iltı 

söyh• -

IFıransa için lllr kayıp 
-

M. Klemanso ··ıd··ı o u. 
Meşhur "kaplan,, 88 yaşında vefat 

etti. Bütün harpiumumi 
esnasında Fransız başvekili idi. 

Paris, 24 "A.A,, - M. "Clemaııceau,, dün 
gece saat biri kırk beş geçe vefat etınnıiştir. 

Birkaç gunden"\ 
beri gelen ajana ====~t;;;!;;;;~;~~;;;;~;;;;I 
telgrafları meo
hur Franıı:r. baş
vekili sabıkı Mö
ıyö "Kleman ıo,,

nun haJI ihti:ı:ar
da bulunduğunu 
ve doktorların 

her ü midi kes
tiklerini bildi. i
yordu. Dün Pari
sten gelen bir 
telgraf, tarihe 
geçen büyük ve 
şayanı hayret di
p lomahn vefat 
ettiğini haber 
verdi. Fransa iç~ 
fn çok büyük bir 
zıya olan "Kle 
manso,, nun ve
fatı, isminin ya
yıldığı ve tanın

dığı bütün d ..... 
ya rmuMtlerinde 
büyük alikauya
ndıracak bir ha
disedir. Çünkü 
bu zat yalnız Fr
ansa ricali için
de değil, fakat 
cihan siyasileri 
içinde dahi azmü 
iradesi ve fevka
lade mücadele 
kabiliyeti ile te
mayüz etmiş, ci
ddea mümtaz bir 

:sima idi. 
Mösyö "Kle

.manso,, 1841 de 
tevellüt etmişol
dufruna nazaran 
88 yaşında vefat 
etti. 

Evvela gaze
tecilikle ıiyasi 

hayata ahlan, mü· 
teakıben meb'uı Vefat eden M. Klem1tnso 
olan bu zat, Fransa meclisinin belli 
başlı bir çehreıi, bir hüct•m ve 
münakaşa tim.ali idi. Radikal Fır
kası reislerinden olan Müsyö 
"Klemanso,, 1906 senesinde ilk 

cadeleler kendiıine " Kaplan ! " 
lakabının verilmesine sebep olmuf 
ve kendisi bir çok seyahatlerde 
bulunmuş ve Afrikaya giderek 
b ilfiil kaplan a\•ında bulunmuştur. 

Gazi H. Lüdving 
Hazretleri dün geldi •• 

---- ---
Dün it:üırk 
oca~anı 

gazdller 

Binanın süratle 
ikmalini 

j emir buyurdular 
ı······· .. ··--································· ·-· · f Aakara, 24 [A.AJ - Bugün 
i Relsidlmbur Hazretleri öğleden l •onra saat iki buçukta Türko-

l 
cağı merked bJaHıaı teırif bu
yurmutlardfr. Huwrlannda aab
nenin elektrik tesisatına alt tec
rübeler 7apıhnışhr. 

Çul Hauetlerl bOtDn daire
leri ayn ayrı gezmlfler ye bina
nın heyeti mecmuHını fÜ~el 

bulduklarını, ve memnuniyetle

rini tebliğ etmiılerdir. BQyiik 
methal, Tiyatro, eski tarzda 1 
yapılmıf olan TOrk salonu, ıah- 1 
ne tesisata, kütnphatıe ve müıı:e 
kıaımları bilhassa takdirlerini 
celbetmiıtir. 

Bronı. ve mermer lılerlnl ya
pan Türk aan'atklrlan hakkın
da malCimat lttemlıler ve bu ı 
itleri çok befendlklerinl ifade 
buyurmutlardır. 

Gaı.i Hazretleri inşaat hak
kında kendilerine l:r;ahat veren 
Hamdullah Suphl beye son no
kaanlann bir an evvel ikmalini 
ve binanın ıüratle halkın ilti-

fadealne açılmasını emretmltler
dlr. KOtiphane hakkıadaki ar
zuları, henıen yalnız. Tfirldyata 
alt Herlere ba11edilmeal merke
zladedlr. 

Ga.. Haz.retleri ft{llll uaul 
dahlllade yapılmıt olan Tlrk 
aaloauna talik olunauuc üz.ere 
ıra yet gilael yapılmıı bir yatlı • 

1 boya reaiml•rinl lhda bu7umak ! 

.. !:~~~~~~--=~:~::~.!~~:::~: ........... .J 
:s=::z:ı!!Ea:e?! 

Klemansun1Jn 
hayato 

nasoD geçti? 

---- -
Almanaoımn 

va iki 
koMferane 

Darülfünun yarın . 
kendisine 

bir ziynf et verecek 

Alman mütefekkirlerinden Her 
Emil Lüdving beraberfode zevcesi 
oldugu halde Semiramis vapurile 
dün akşam geç vakit şehrimize 

relmiştir. Kendiıini Darülfünun 
namınn m üderrislerden Macit bey 
ve gaı.etecilcr istikbal etmişlerdir. 

Profösör Emil Ludving Perap
alasa inmiştir. Kendisine yarin 
Darülfünunda bir ziyafet verile
cektir. Emil Ludving biri , ehrimi
zde, diğeri Ankarada olmak üızrc 
iki konferaaı verecektir. 

Şheriml:r;den Ankaraya hareket 
gününün önümüzdeki perşembe 

olmas• ihtimal dahilin-iedir. 

Tokatlıyan facıası 

AlmanyaCla viıi mikyasta bir 
para ihtiliı ederek şehrimi:r.e ge
len ve Tokatlıyan otelinde intihar 
eden Alman noterlerladen M. A
ron ve zevcesinin cenazeleri dOn 
Almanyaya nakledU .. ek üzre yola 
çıkanlmı . tır. 

Evvelcede yar.ıldığı nchlle Al
man noterinin cenazesini götür
mek için Almanyadan bir akraba
h.rı ıehniıti. Müntehirlerin cena
:r.eai akrabaları vaaıtasile götürül
müttür. 

\lrtulmıyacağı takdir edildi. Bu
llıa söylemekle bizim bu noktayı 
4iişünmedlğimi:r.i söylemek iste
bılyoruz. 

,,..._~- ' defa olarak başvekalete geçti ve J>uris, 23 [il. M. J - Mösyö 
"Klcnıurıso,, diin uğradığı son b11h-
1an ııe icesinde )'aı:aş yaııaı şuu

rıınu ı aybetti. Öğledeu sonra, do
ktorn, lıastau111 morfinin teıiri al
ımda uyudıığmıu söylüyordıt. 

Ancak muhakkaktır ki, girift bir I /iyoruz. 
'-'tıele manzarası gösteren paramı-llt uma. ')''1zm-
ll •ablt bir hale konmftıı için ikinci a bilmiveu 
lll&aıa atmak auretile ihmal ediyo- ı · 'tat wç uataıı · 

• Ba,ka devletler gibi kiğat para daşı Millet 
b••rnıyan, borç alnııyan, iıtihsalah mel.ırph>ri _ 

•~taı:ıı, siyasi emniyet ve vaziyeti · ne fiernm 
lllrıden güne daha kuvvetli bir _ : J ~ 
ı._. : P rru•gc ik· 
~ alan memleketimizde paramı- d 
~ 11cı e er n . 
•ııll bu derece sukutu ve muntazam ın:ıİıaf fa J..-

1.ı ltutu, kim ne derse desin, hiç olftrsa11 , rnuurıj 11ws'e!e:'iİmle 
t ıuretle tabii olamaz.. · 

/ı.jssımt• isalu•t edett l>or<:u o 
l.i 8u hidiıe temamen gayrlta- kadar.. ödemiı "lqnurı. · Hf!r. 
l idir ve halk için bayab pahalı-
'ttırınak ve en büyük aylık kaza- <ıkıarn lw~· ı•~kıntlaıı Millet 
~~l-...0 kıymetlerini litey haline mektejıleriue gi;nderm6ğe mu· 
~ ~~ıtıak itibarile itiuah, her wii• utıffnk olduğ_unwz11 tlliıi}nnı· 
•ha çok mahsus hale gelmlttir. ek hebinıizin rata11 borcudur. 

~ 8u derde kim deva bulacak? -D~~i;-k·~·ht;~f·h;y;tf"• 
tG il S kuruıa aldıA-mız ıeye bu-
~ il 10 iıtemelerinha ıebebl ne · Rüıumat deniz: kontrol h~yetl-

'-'•a ortadan kaldıralacak ? nln ilgası bu heyeti teşkil eden 

İUaslar? 
ıı.tl ~Jaaada tanınmıı bet hiiyOk 
~ cııesenin hail .aciz.de bulundu
'rı "• bunlardan baıı:ı larının be--- -

Takdiri kıymet 
~fl ~-lcdiri kıymet heyetlerinin 

~ •kbel merasimi teabit içla 
~oak olaa konferana ÖDÜ· 

12 memurla bir ıefin muayene 
memurluklarına tayini, liontrol işi
nin rüsumat muhafaza idaresine 
tevdll tekarrür etmiştir. 

Kontrol heyeti, Calata JOlcu 
1alonundakl muayene itini de yap
tıtı için heyetin iltaaı lle bu H

lona yeni mua7enl memurlan ta
yin edilmesini rica e miştir. 

Rüsumat muhaı müdürlüğü 

kontrol itini ted"'1 lçia yeni tef-

umumi harpte Fransız toprak
larının işgali üzerine muhalifete 
baflıyarak şiddetli hücumlar neti
ceıinde kabineyi devirdi ve dü
türdüğü başvekilin yerine kendisi 
geçti. 

Mösyö "Klemanıo,, bu suretle 
1914 den 1920 senesine kadar 6 
s(·~e Fransaya çok büyilk hizmet
ler etmiş, Fransanın umumi harp
ten galip çıkabilmesinde pek mü
him amil olmuf ve harbin zaferle 
neticelenmeai .. üz.erine istifa etmif, 
ıiyui hayattan çekilmittir. 

Evvelce de ya:r.dığımız gibi "Zen
cirbent adam ., iıimli gazetesinde 
muhaliflerile yaptığ'I tiddetli mü-

Saat 19 dan itibaren M. "Kle
marıso,.uuu lmlımd11ğu daireye ya
lnız en yakinl"ri g irmekte icii. " Kle· 
rrwrıw., nım yakın arkadaşı olun 
Mösyö Pol /Jan~s, bütiirı giinünü 
lıastanm yanında geçirdi. Çıktığı 
zaman: .. kalbi çarpıJor amma, ar
tık bir dnkiku nıes"elesidir! ,, d.di. 

• • • 
Paris, 24 - M. Klemanso,, sa-

at 1,45 te, siJ/..-unetle 11e ıstırapsız 
bir $llrelte uful etti. 

Bütçeler Muhiddin Bey l 
·Bu glnkü trenle 3 ~ne hizmet eden 

·Ankaradan muallinılere 
avdeti bekleniyor yüzde on beş zanı! -Bir kaç ründenberl Ankarada 

bulunan vali vekili Muhiddin Bey 
bugün ıehriml:r;de beklenmekte-

dir. Muhiddin Beyin seyahati on 
gün kadar ıürmüştürr Mumaileyhin 
bu seyahati eınuınde latanbul 
şehrine ait itler ve mes'eleler ve 

bilhasaa zabıtanın ıslahı hususları 

baklanda eaaalı surette rörUttüğü 

-Denir yeni ıene bütçelerini 
hazırlamaga batlamıtlardır. Yeni 
bütçeler behemehal 20 güne kadar 
ikmal edilecek ve 15 kanunuev
velde içtima ecfecck olan umumi 
vilayet meclisine verilecektir. 
Bütçeler barem 1 anunna göre ta
nzim edilmektedir. Maarif bütce
sinde 3 sene h'zıuet eden mu .. 1-
limlere yuz<le 15 niıshef .de kı-

- Kış geldi, para yok, kömilr yok, ültt• yok, başta yok... Hanım 
ne yap cagız? 

1 

\ 
1 
L 
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Yeşi kô} e 

ı 

oy ? 
• 

Keresteci yanın 
karısı 

hadiseyi nasıl 
anlatıyor? 

Ve4llköyde bir hırsız çetesi ta
rafı dan soyulan yalı, ünferit bir 

aldedlr. P rmaldıkla çevril i,v 
IS bahçe ortasında, köyün en gü
• 1 blnalanndan biridir. 

r. D L 

" 

l\dl lfıl ~ lr lf3>Ş a 

;ea •tiraz 
·yor! 

M. Muhtar 
vekilleri 

v2sıtasile itiraz etti 

Paşa 

a 

o 

BUGÜN KURTULUŞU TESIT OLUNAN EOIRNENIN TlMSAU : 
SULTAN SELiM CAMiı 

ıl 

Burada, Hayık Kereateciyanla 
brıaı, bir upk ·ye bir k6pek otu
ruyordu. Hayık Keresteciyan bir işi 
için Londrada buluaur. Köpek 
bundaa 8 gün enel hizmetçinin 
flddetli l1rarlle ve uyuz olduğu 
bahaneıUe zehirle aldi!rtülmüf. 

Seyriııefainin ikaıae ettiği da. 
va D. l'ce İ divanı alJ tarafından 

20 bir. \ Ü':k altını te'diye•in.a ma
hkum ~lif ~liahmut Muhtar pafa 
veJr~jieri n11taaı ile bir fttrazna
me takdim ederek taahlbt karar 
talebinde bulunmuıtur. Temyiz bi
rinci riyaseti divanı ilinin vaztfe
ıinin bittiğini ve hali içtimada bu
lunmadığını nazari dikkate alarak 
ona göre muamele yörütmüttür. 

lEdlrınıeınnn k:urtuDlYIŞ bayramd 

Utak hırsızların rehberi adde
dilerek tevkif edilmittlr. Şimdi 
1alıda madam Hayık Kereateci
Janla mevkuf Ufak Zektnln halefi 

AH var. 

Vilayet encümeni 
Umu i vlliyet eacümeııl dQn 

içtima ederek bu •ene yapılan 

mekteplerin tesellüm teral tea
bit tmiştir. 

Hakkı Şinasi pş.kurtuluş bayramında 
bulunmak üzre dün Edirneye gitti 

Madam: orta boylu, bknas, ka
ra katlı, kara götlü .. Vak'anıo hi-
14 t •iri altındadır. Anlatırken tit-

1rlyor, sararıyor; boğazının sıkıldı
tını 6rpererek tekrarlıyor. 

Pul şubesi 

Edirnenin kurtuluş bayl'anıı 
mftfetti~ Hakkı Şinasi Pap 
gitmJştfıt. 

mftnaeebetlle halk fırkası 
dtinkil trenle Trakyaya 

Madam Hayık Ker steclyanın 
vak'a hakkıadald lntibaını ehem
miyetine binaen naklediyoruz: 

"'G ce yansını 2 aaat geçmlf .. 
•yatak odaaın kapın vunılarak 

G8r61en lüzuma biaHn Defter
darlık pul ıubeal Defterdarlık bl· 
nasma aakle°dll it ve tefrik edi
len odalara yerle,tirilmlftfr. 

Kurtuluş bayramı btigöndftr; fırka müfettişi ve hu 
miinaeehetle Edirneye giden diğer zevat merasimd~ ha
Zır bulunacaklardır. Halikı Şinasi Paşa kurtuluş bayramın
da. bulunduktan sonra Trakyadaki fırka muamelatını tef
tiş deaek ve bir hafta sonra ıehrimize gelecektir. 

7andınhyorum. 

Yeni levhalar 
Numerotaj için ,ehire konacak 

ıokak lıimlerlyle hane oumarala
niıı müş'ir y 1 tabelllar için mG
ter \ıhitle E anet arumda diiD 
mukavele l.mza edllmiftir. 

HorsozOolkOarr 
- Kim o? 
- Be ica madam. 
- Gece yann ne latlyoraun 

Zelcl? 

- Kapıyı açın. 

- Bu vakit kapıyı açmam. Hem 
ı ıea klmıin? Cevap veraene klm
ıln? 

Cevap yerine kapım yumruk-

ı
hmmafa başlaadı. Bir kaç kitinin 
konuştuhlanaı itlttim. P ,ucer•ye 

ı kOfUp bağırdım: 

- Polial Polisi Polia! - .... 
- Bekçi! Bekçlf Bekçi - ........ . 
Oda kapım kınlc!ı.. Bir aanlye 

içinde bir haydudun parmaklan 
boğnr.ıma yapışb •.. 

- Beni 81dürmeyln, fstediflnid 
veririm. 

- Bir daha bağınrsan son ne
fesinin verirsin. 

- Boğazımı bırakın, nefeı ala-
yım. Her fey ıiıdn olsun. 

- Tabancan nerede? 

- Ord , alan. 

- Paralar nerde? 

- Burada p ra yok. 
- Ölümüne ıusadın galiba, 

ıende para yoksa kimde var? 

- Siz çocuk değllıinlz bilirıl

niz, zenginlerin parıı! n bankalar
dadır. Ben ist diğim zaman ban
kadan ihtiyacıma göre para alırım 
itte burada bet on lira lıarçhfım 
var. Evde başka hiç para yok. 

Beni orta kata indirdiler, evi 
IJtedlkleri gibi soydular. İçlerinden 
k im ıesli biri: 

- Evi yakmalıyız! 
Diyordu.. Ne hale geldiğimi 

dDtünOn, beni bağladılar.. Arbk 

ır 1rn IF.lô itelf r! ka: il 

Lavhalar 3 ay ıonra aolud&lua 
n eTlere talik edilecektir. 

İkinci cezada 
Be}'Q~iu ıulh hakimlerinden 

Hamdi beyi vazife eınuında tah
kir etmekle Lyaua bulanan Naz
miye, M rika ve Alt iımlnde ilç 
kişi m eme edilmek üue ikinci , 
ceza ?;Juıhkemeıine verilmltlerdir. , 
Şahitlerde Elen, Atlna ve Fifi i•im
lerfnd Oç k;dınla mübqır Hakkı 
efendidn-. 

Di:.dı ne maznualar, ne de 4&
ltler ,., ... lııemisti. Mahkeme, me~· 

nunların yeni "Uıulü ce:ıa mucibin
ce zorla ge:tirilmeaine karar verdi: 

ı>:Cmil ekliyordum.. Biriıine yal
vardımr · 

- Günahtır! her ,eyi alın! beai 
lHdOrmeyinl 

Seıim titreyerek ağlıyordum .. 
- 'Merak etme madam nni 

öldürtmem diye bir •eı ltlttim. 
Karar verdiler. Ben bağlı kal

dım, evi yakmadan gittiler, Alla
ha O{ikür cansm kurtuldu. Ertesi 
sabah güç halle tef efon ederek 
vak'ayı bildirdim.,. 

Polls tahkikatı Ufak Zekinin 
deltiletil yalıya .-ırildiğini meydana 
çıkarmııtır. 

Yeı;llköy vak'ası faiJlerinden 
tahtı zanda bulunan 3 kifl henüz 
madam Kereateciyan tarafından 

te,hlı edilmemlttir. Zabıta bOyük 
bir faaliyet ve dikkatle takibata 
dev m ediyor. Akı;ama kadar bir 
netice alınacağı zannedlllyor. 

"Aktamn 

ari Antuanet 
"Hanrl Robert,, 

Bir kraliçenin işkencesi 

40000 lirayı çalan 
~ . 

Mondeştayn 
3 üncü cezaya 

verilecek 
KOtabya demir yollan mGlıen

diıl Bonahaynın lmzuını taklit 
ederek Kütahya ziraat baakaaın
dan 40000 lira alarak lıtaabula 
gelen fakat burada pQJlıçe taka
la nan Zigfrlt Mondettayn ha kın
daki tahkikat evraki a(bncı stin
t k dıtiresine verilmlftlr. 

Müatantik bey dOa Moadq
taynın Saticvabmı yapmı9br. 

Bu Hhtekira alt bir kGçük 
ve iki b yQk baTUl latfntak daire
aince mGbürleaGp Adliye emaae~ 
dairesine teslim edilmlftlr. 

Mondeıtayoın Gçü•cG eeııta 
mahkemesinde muhakemesi muh
temeldir. 

Yolsuz bir muamele 
Geçende köprüde bir vapurdan 

çıkbğı esnada iki kiff taralindan 
mantarcılık ıuretile 130 lira pa
rası alın n Samatyalı Mehmet 
efendi, parasını dolandıranlar hak
kında yeni bir iddiada bulunmak
tadır. Kanuni bir yolıuzluğu göa
ter n bu iddia ıadur: 

Meh et efendinin paralarına 

dolandırdığından dolayı yakalanan 
Laz Hasan ve Bebek Haaan lllm
lerindekl iki kişi Galata poliı 
merkezi tarafından uıulen ıulh 

hikJmlltine aevkedilmek icap ede
rken, hAklme gönderllmemit ve 
poli• merkezinden serbest bıra
k1lmıthr. Gayet açık bir yolsuz
luk olan bu meı;'ele hakkında polis 
ikinci şubesi tahkikat yapmakta
dır. Yolsuz muamele yapanlar 
tecziye edilecektir. 

Dın ısrarları ü:ıerfne, kendisini 
görmekten feragat etmiıti. 

Fakat hutalık uzuyordu. Mu

tat musahipler uter~ıazy, Coigny, 
Guln a, Bezenval, ıirayetten ltork-

madıklarını söyleyerek, kıraliçeyl 
eğleadlrmeğe geliyorlardı. 

KmJlçe bu miisahlplerl kabul, 
on altıncı "Lui,, de müsaade etmek 

Genç mukarripler, yani l:ıralh,e- Dartuvayı görmek kabildi. hiffetini gösterdiler. O :ıam ndan 
ahi her glttiA'f yerde arkasından Bunu bilenler: 

itibaren dört muıahip, yalnız pren-
ıGrOkledijt dellkanlılar, BezenvcJ, - Kıralın kardefi l diyorlardı. 

ıea dö Lambal'ln buluaduğıı balta 
Lüksemburg, d'Est-!~ht.zy, Guiııeı, Şüphemi var? Çünkü o kıral- odasına mildavemete batladılar. 
Colany Lauzun Dilloa t"hane dan daha ziyade kıralfre ile bera-

' o·· ' ' ' • 7 Kıral, gülilnç bir afrayet kor-
ftuanlardRn hbıelerini almıyor de- herdi. kusu iJe kapıda• içeri giremiyor 
tf.lerc f. Erken yatmaktan hotlanaa oa ve muztarlp bir ruh gtbi dolatı-

Hepslnd.,n en ziyade glize ba- altıncı "Luln eğlence zamanlannda yordu. 
taaı, her eğlenceJe k~raliçeden ay- Marie-A tuanete nadiren refakat Arbk mektuplaımalda tı&f fa 
nlmıyao koat Dartuva idi. ederdi. Halbuki kont Dartu•a bir ediyor ve araııra da karllml taı-

lto.~uya mı gidiliyor, birinci tanesinde ekaik detfldi. kondu •eyrediyordu. 
ıeieo cokeylerl kont Dartuvn kır- Dillerin çözülmesi, çeılt çeılt Bu acayip vaziyet pek tabii 
~lçeye takdin: ederdi. Bazatel,dc J edikodulara yol açılmaaı için da- olarak dilleri bir kat daha ç8zdil. 

Un•tt~ete ziyafet mi var, bu ziyn- b;-. b"udan fazlaıı:ı la:um mı? Bazılan flitife yollu: 11 Eğer on 
fd!erl kont Dartuva tertip ederdi. Kıra!içcnin kızıl hastalıtı da albneı "Lul,, hasta olursa, yatağının 

Opera baloıa:nda bazen kıra- 1 1 nevi re:ı.nletl re yeni bir fır.at batına gelecek dört müntahap 

llçc.•ln bahlıııra kadar danıetti- verd". ' kadmın kimler olacağıııı,. •oru-
tl 1receleı-de, kont Dartuya da Jcktorlnr on alhncı "Lul,,yl yorlardı. 

muhakkak orNia idi. .l 1~ ırayet eder dıye, kırali- Artık ldmaenln efkin umumi-

Avda, kıfın luuk tenezzühlr- ~ girmekten menet- Jeyl kale almıyarak, mahrem(ye-

llnde, Kompyen'de laJınar oyun- .. c ge~lerl kabul eden Marl-

Beşiktaş tarafını 

Soyan 
bir hırsız çetesi 

yakalandı 

Son ~•lerde Beşlktaf, Maçka, 
Çifte bakkallar civarında mütead
dit evleri ıoyarak kaçmağa muvaf
fak olan bir hınıı: kumpanyaıı 
yakalanmı,tır. Bunlar Cemil, La
zeri, Nuri ve Arabacı la•all nam
lanndadır. Bu adamlann çaldılda
n qyaya Ali lımlnde birinin mo
USrlyle Karam6rsele gönderdikleri 
anlaıılmıı, Karamür.1eldekl et.ya 
meydana çıkanlmıf, Mot6rcG Ali de 
yakalanmı,tır. 

Poll• bunlar hakkındaki tahkt
kab tamik etmektedir. 

M. Barone gitti 
ltalya ıefiri M. Oniai Baron• 

dün ak,am Ankaraya g'ltmlttir. 
Mumaileyh hükumet erkanımıza 

arzı veda ettikten ıoara memle
ketine avdet edecekti,.· 

Ekmek fiatı 
Ekmek narhı 15 kuruı 30 pa

rada ipka edilmittir. 

Kuruçeşme cinayti 
Kuruçetme aırtlannda cesedi 

bulunan Recep Abbasın katili ol
makla maznun 3 kifİ yakalaa
mı,tır. Bunlar cinayeti ı,IedikJeri
nl itiraf etmekte, fakat katili kea
di leri olmayıp Üzeyir isminde bi
ri olduğunu aöylemektedirler. Ü:ıe
yir lıe firar etmi,tir. Bu nç kifl 
derdest edilmiıtlr. Cinayet bir al
acak meselesinden olmuttur. 

kalmamışh. Bu gençlere o :ıamaaa 
kadar muaahip nazarı ile bakıyor
lardı. Fakat ondan ıonl'a Afıklan 
diye baktılar. 

Söylcnıete hacet ıok ki, bu 
gençler hakikaten kırallçenln qık-

lara detlldller • Lakin berkeı aJle 
di!tünür mü? 

Mnri Aııtuanetln •a:ılyeti 
güzel Fereenle bü•bOtün batka 
oldu. Belki bunun içindir ki, 

Fersen hakkında atcldler kadar 
atır ıöz ıöyleamiyordu. 

Filvaki kırllçenin kalblal çarp
bran, ancak kont Aksel dlS Fer
.en olmuıtu. 

Karanlıkta geçen bu fuhu, ro
manı, nadir bir mahiyet arı:eder. 

Feldmareşal Frederlk Akse) dö 
Feraenln otlu aail bir bveç alle
ılne men•up olan kont Aksel da 

FerHn, fransız •arayıaa geldiği 

saman oa ıeklz ya,ında idi. faveç 

kıralı GçGncQ GGatav, kontu hara

retle tavalye etmişti. 

Franıız aarayına girmek f çin 

Kıralın metresi Du Barriy'ye tnı 

alye edilmek l&zımdı. 

Ondan ıonra Ferney 2' 

edilirdi. Bu merhalelerin < 

ne 
e? 

JC 

f gi]iz k· dın polis 
aıniri Mis 

Ellen geinıiyor 
Kadın birliği bir polis mekte
mnğ:ı ve lı,3d1 far arasında 

p~t a teşkilatı yapmağa karar ver
m i. Dnhn ziyade ahlak i işlerle 

ı•M{ecDk olnn kadın poliılere ait 
teıebbüs resmi muamele görmt"k-
t f-4:... • 

D: j'er taraftan Jngiliz kadın 
~· teşkilatı aıni ri Mis 11 Ellen,, 
kudınlar birliğinin bu teşebbüsü 

il~ }aklndan a liUtzdar olmuş ve 
b_. teşki latı vücude getirmek 
ve birlik azuı ile temas etmek 
üue ehrimize ıelmek istemişti. 

Buaua üzerine kadınlar birliği M:s 
Ellcuin şehrimize bu makaatJa 
gelmesinin muvafık olup olma
dığını tetkike baflamıtb• Birlik 
tetkikatma devam etmekle be
raber Mi11 Ellenin şehrimize gel-
mekteo ıarfı nazar etmlıtir. Ka
duı1ar birliği, kadınların belediye 
lntihabındaki vazifeleri ve bu 
intihabın kadınlara t em!n edecetl 
faideler hakkmda bir risale neşr
etmiştir. 

Seyyahlara konferans 
Seyyahin cemiyetine mensup 

baı.ı zevat limanımıza gelen ıey
yah v.:purlarından büyüklerine Ça
nak kalede binerek konferanslar 
vermekte idiler. 

Bu konferanılar şimdiye kadar 
çok 1yi neticeler verml,tir. Eıki
den lıtanbulu ziyaret eden aeyya
hlar yabancı dillerin verdikleri 
maliimatla fena bir fikir edinmel:
te idiler. Halbuki konferanılarla 

tenYir edilen seyyahlar yeni Tür
kiye ile eski Oımanlı lmpraturlu
ğu aruındakl farklan pe-k yakın
dan anlamaktadırlar. 

Bu aene Jimammıza gelecek 
olaa vapurlardan ekaeriıine mü
teha11ıa bir zat lrkap edilerek ıe
yyahlnra lazım gelen malumabn 
verilmeal dfişünülmektedlr. 

Halk şarkıları 
KonservatuYar geçen ıe.ne al

dığı Anadolu tarkılannı tunif et
tirerek plaka aldırmıttı . Bu pln
klann nümuneleri gelmit "e be
ğenilmiştir. Bunlar yakında halka 
satılacaktır. 72 nevi plak vardır. 

Bu 11ene alınan halk şarkılan 
da plaka alınacaktır. 

Sinemaya alınan halk danaları 
Amerikaya gönderilmiştir. Bunlar 
orada çok rağbete ma:ıhar olmut
tur. Gelecek sene halk fl\rkılan 

•eıll olarak filme alınacaktır. 

Karaköy palas davası 
Karaköy palu sahipleri ile teh

remanetl aruındakf dava fUrayı 
devlete intikal etmitti. Geçen de
fa her iki tarafın vekilleri aleni 
mürafaaya davet edildikleri halde 
baı:ı veıılkaların noksanlığından 

dolayı dava tehir edllmlftl. 
Bu vaaıtalar bar.ırlanmııtır. 

Davaya 26 Teşrinlaanide devam 
edilecektir. 

Müverrih Lenotre, bu nev'i 
kendine muohaaır bakaloreadan 
ıonra müptedi aaraya kabul edilirdi. 

Kont dö FerHn Mart - Antua
neti ilk defa opera baloıunda 
gördü. Onunla kim oldutunu bil

meden konuştu. Fakat kırallçe 
kendiılnl tanıtmak için, mukeal
nl çıkannca kont dö Fersen 7ıl

dırımla vurulmufa dandü. 
lneçll aallzade bu ilk gece

den itibaren müatakbel lorall
çeyl, bir daha kalbini geri alma
mak farÜle sevdi. 

Koat dö Fersen u:ıun boylu, 
mGtenaalp yapıla , biraz IO • 

ğuk, fakat ınimli ılmaaı olan bir 
gençti. 

Zahiren •otuk a-Brünen bu ıl
mal adamı, na•ıl oluyordu da, mi
zacı büabiltün ıut H aykın olan 
Mari - Antuanettin üzerinde böy
le derin bir tesir hilıl etml4ti? 

Belki de Feraene dikkatle ba
kılınca, o zamrı.nkl bir tabir ile 
"bur.dan bir ı.arfın içinde atqten 
bir ruh görünOyordu.,, Jahut ta, 
ekseriya ıöylendljl gibi, •tkta zıt 
kutuplar daha iyi blrleıiyorlardı. 

Muhakkak olan fU idi ki, kıra
liçe Kont dö Feraene başka mu
amele ediyor Ye bu muamele.ıncle 
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Şirket mesaisini 
ne şekilde 

tanzim etmeğe 
çalışıyor? 

Buraa, 18 - Buraa kaplıcala• 
nnın aari bir şeklide ulahım fıtf. 

hadaf eden, ve çok genlı bir mil' 

na ile teşekkül etmlt bulunan bit 

(Asri kaplıcalar tirketi) vardı. S.. 
nelerden beri ancak çeneleri yorma• 

ğa munhuır kalan dedikodulu iç• 
timalardan ıonra nihayet bu tfr" 

ket ıu muazzam itin içinden ha .. 
mnmlı bir uri otel yaptırmak 

ıuretile ııyrılıp çıkmııtır deaelD 
yalan detJJ. Binaenaleyh yapılaoall 

oteJin iıml de eter (A•ri kaplıcalı 
otel) olacak fae lılmle mana ara-

sında dahi tam bir mutabakat 
hasıl olmuı demektir. Bilmeaa 

amma tlrketin birçok lçtfmalanf 
yalnız hakkı huzurdan müstefit 

olanların liiklikıyab ile geçmlf 
olsa gerektir. Şfikür, bu fçtlmalanD 

sonu gelebildi ve bu it için bir 
plan yapıldı. Ankaraya gönderildi! 

tasdik edildi, geldi. Bir otel yapı· 
lacak kadar da arazi lıtimlak edil-

di. Ve hulaH bütiln bu asri kap
lıcaların manaaı, teferruatı şu bit 
otelin içine ıığdırılmıt oldu. 

Bu tekle nazaran; Bursa kap
lıcalannın heyeti umumlyesl gen• 

eıkl vuiyetinde kalacak; hiç bit 
hamamın havuzuna, kubbesine bir 

fiakiye vurulmıyacakbr. O halde 
Roma, Bizanı zamanından kaim• 

kaplıcaların feklllerlnde ve asılla· 
nnda tebeddül olmıyacak demek• 

tir. Onun için hamam aahlplerl me• 
raka dütmealnler. Yalnız kaplıca

lanmızın m~dern bir tekle getirile• 
memesinden blı: müteeaair olalım. 

Fakat, hiç olmazaa tu asri kaplıca 
otelinin inıaatına olıun bir an evve~ 
batlanmaaını temenni ediyorua. 
Yokıa bu aari otelin dedikoduıu 

ile de birkaç ıene meu·ul oluraak 
tahaHilrümüze yazık olur. Eaaaelt' 

Yalova kaplıcafannın en müteki· 
mil ıekle getirildiği bir zamanda 

Buraanın ve Buna kaplıcalannıa 

olduğu glbl kalması aala tecvll 
edilmez. 

Binaenaleyh kaplıcalarmızın yr 
nında b6yle bir ani otele çok ıa-

zum vardır. Bu lfizumu Uludatd• 
yapılan Amerikanvari otel iıe bü•" 
bütün teyit ediyor. 

Çünkü: Uludağ oteli ancak bir 
asri kaplıca otelinin mütemminıl 
olarak iş g6rebilir. Binaenaleyh 

kaphcalanmır.ın heyeti umumiy .. 
sinin 11lahını sona bırakarak tilll" 

dilik konfor cihetinden asri lafzı" 
na blh.aklun ]ayık olabilecek ote" 

lin bir an evvel vücut bulmasıOJ 

görmek istiyoruz. Zaten Buraad• 

her türlü esbabı iıtirahati r.ami bit 
otelin mevcudiyeti, hariçten ı•" 
lenlerin adedini arhrmağa kafi .,. 
tabii bir ıebep tetkil edeccktit 
zannederiz. 

Diğer taraftan Fer•en de pels 
hararetli idi. Babaaına ya:ıdığı bit 

mektupta diyordu ki: ''Kıraliçe t.
nıdığım prenaealerin içinde en ,.-

vimllsl ve en güzelidir. Ekıerir' 
habnmı aormak lütfünde buluo.r' 
yor.,, 

Pek huıaa ve hörmetkar ol•' 
kont dö Fersen bir kırallçe~ 
ilanı afkcdilemiyeceğini pek iti 
biliyordu. 

Yalnız taatl ettikleri nazari•'' 
dudaklann söyleyemediğini dab' 
vur.uhla ifade ediyordu. 

Hatta hikaye ederler ki, bi( 

rOn kraliçe piyanoda: 

Sarayıma geldiğin zaman 

Bana bir ilhanı verdirı 
Şarkııını ıöylerken, göx.Jeri-' 

"'' Umak.aadıo Feraene çevirmif 'f 
bu aıırtma olduğıı kadar b~lı 
olan itiraftan mütevelllt heyec•ıı>
nını ketmedememişti. 

Fakat Fersen yavat yav•f ~iti 
cfı .. 

olmaktan çıkan bir rabıtanın, 
1'•" lere iftira mevzuu olmaaına, aŞ Is 

nın ulviyeti namma razi olmıyarıt 
Amerika lstiklili bahaneaile, ~ 
fayt g6o6llilerl ••yanına k,ayd 

•uttu. 
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~Iemleketimizi 

Çin de 

Hudutta harpmi Nakleden: Ali Naci 
ve 

intilıap ! 
Belediye kanunu 

mucibince 
kadınJar da aza 

olabilecek 
·- K 

Ankara, 24 - Muhtelit encü
men, belediye kanunu Jayjhaıunı 

tetkike devam ediyor. BeJediye·kn
nunundo " her türk intihap hakkı
na maliktir • ., Diye bir madde var
dır. Bu madde ile kaciınların da 
intihap etmek hakları .kıutedi

liyordu. 
Encümen bu mnddP.yi daha va· 

zıh şekle ııoknrak "her Türk kadın 
ve erkeğin intihap etmek ve edll· 
mek hakkını haizdir .,, Surethıde 
tadil etmlttir. 

* • • 
Ankara, 24- Huıuai encümen 

belediye kanun layihasının müza
keresine devam etmektedir. Layi
ha da elyevm vazifeler bahsine 
ıelmlştlr. Layihanın nihayetinde, 
ayrıca lıtanbul için huııuai bir faııl 
vudı, Bu fasıl encümence yeniden 
tadil edilecek, 1.tanbal Er.-lijf t ve 
vilayetinin tevhidine ait kam 
ilave olunacaktır. 

İrtişa meselesi 
Ankara 24 [ Telefon ) - lrtlta 

meselesi ile alakadar olduğu •Öyle-· 
nen maliye kavanin müdürü Edip 
bey hakkında maliyece yapılan 

tahkikat henüz bitmemiştir. 
Bir hafta ıonra bu meselenin 

lnkitaf a ba,lamaıı muhtemeldir. 
irtişa muhakemeal yakında bat
layacakbr. 

Tayinler 
Ankara, 23 - l:ımir Zirut 

mektebi müdürlüğüne lkbsat ve
kaleti sabık müeuesat tubui mü
dürü Faik bey ve Zeriyat şubesi 

müdürlüğüne de aabık hMJkah me
ktebi muallimlerinden Fa:ıı), mü
e11e1at tubeıi müdürlütüne, l:ımlr 
ziraat mektebi müdürü Abidin 
bey tayin edllmlttlr. Ziraat umu
mi müdUrlütü muavlnlitine Je 
Tevfik beyin tayini icr• edilml,ttr. 

İlk tedrisat isleri .. 
Ankara, 34 - Maarif ilk tedı 1-

Ht itlerinin muhasebei umumiyeye 
nakli için bir teklif yapılmışbr. 

Tetekkül eden bir komlayon 
tetkikat icra etmektedir. 

Zabıtanın tevhidi 
Ankara, 24 - Zabıtanın tn

htdl için Dahlllye vekiletl yeniden 
tetkikllt icra etmektedir. 

1 haşladı? --
• • • 

ıçın ımar 

Bir Amerikalı grup Hudut müsademeleri 
300,000,000 harp şeklini 

hrahk nafıa işi aldı Sovyet kıtaatı 
istiyor • ilerlivor 

Anknra, 24 - 300 milyon lira
lık Nafıa i•ini deruhte etmelı üzre 

, ~vvclce hükumete müracaat edeıa 
Amerikan inşaat şirketlnin refe
ransları Nafıaya gelmiştir. 

Referanslarda bu şirket dün
yanın en büyük inşaat firması 

olarak kaydedilmektedir. Şirket 
teltlifotınm bir müzakereye zemin 
teşkil edip etmemesi hükumetin 
k ranna bağlıdır. 

İtalya kıralı ve Papa 
Roma, 23 - İtalya kıral ve 

kıraliçeal 5 kanunuevvelde muaz
ıam mera•imle Vatikana ıiderek 
Papayı ıı:iyarct edeceklerdir. İtalya 
lurahnın bu ziyareti 2866 dan, 
yanl Papa Vatikana kapandıtı ta
tarihtenberi ilk defa vuku buluyor. 

Bu ziyarete tarihi blr ehemmi
yet virillyor. Ziyaretin en şayanı 
dikkat ciheti de italya kıralının 
müsellfıh muhafız alayınm Papalık 
arnzlııine g;rmesidir. 

Şimrliye kadar hiç bir hüku· 
metin askeri mukaddes Vatikan 
arazi&ine ayak basmamıtb. Papanın 
iadel ziyareti eanuında Papalık 
muhahıı: kıtab da ltalyan arazisine 
girebilecektir. 

Bir Yunan şakisi 
Atina, 22 - Pire cinayet ınah

kemeıl, Mustaka namındaki ıakl
nin muhakemeılni yaparak oau 
idama mahkum etmlttir· - -Muhteşem bir düğün 

Roma, 22 - Gazeteler ltalya 
vellahbnın dQğQnQ hakkında uzu• 
makaleler netrediyorlar. Dütün 
pek muhtefem olacak ve İıpanya, 
laveç kırallarlle pren1 Döga] itti· 
rak edecektir. Prenaeı Mari Jo:ıe· 
nln •ilesi, yani bütün Belçika al
lei kıraliıl Romaya ıelecektlr. 

Diltüaü mütealup ıeaç evllJer 
Papa tarafından takdla olunacak
tır • 

---*--
İskonto fiatları 

Londra, 23 (A. A] - İrlanda 
bankuı Iskonto fiabnı yüztl• alta 
buçuktu altıya lndirmittir. 

* •• 
Bllkreı, 23 [A. A) - Mllü ba-

aka hıkonto fiatını yüz.da dokuza 
ve eabam mukabilinde lkraı.at 
faizini )'uzde oaa lndlrmittir. -- - -
lngilterede tevellüdat 

:Londra , 24 [A.Al Maa,url hu • 
dudundaki müıademeler hakiki bir 
harp teklini afmıt ve bunua ilk 
aafhasa- bir Ruı iıtilaaı teldlade 
tecelli etmiıtir. 

Mançuri ve Saaattuz tehirlarlnt 
lual eden aovyet kıtaab tanklar 
ve tayyarelerle cenubutarlô iıti

lrnmetlerinde ilerlemektedir. 
Londra 24 (A.AJ - Daily Ma

il'ia muhabiri, Maoçuri huduciun
da tebditkir dlr tekil alan aıkeri 
vaziyetin vahameti kartıııada Na
akin hükumeti aai Ceneral Fenr 
yayanil• her ne bahanna oluna 
olıun uyuşmata ve ilç yüs bin u .. 
rahk bir fedakarhkla bir ltlllf ak
dine muvrffak olmuştur. 

Kıtalciler mahkum 
Moskon, 24 (A.A] - Kıtalcl 

ıuikaat tetkUibna menıup 24 maı.· 
nuaun muhakemeai bitmlt, tetkl
libn reisi sabık beyaz ordu ku· 
mandaalanndan Parkomonko da 
dahil olduğu halde 15 1 idama 23ü 
muhtelif haplı ceularına mahkum 
olmu, Gç kiti beraat etmiştir. 

Ekspres hadisesi 
Belırad, 24 [A.AJ - Şark ekı

prea katanna Bul&"ar topratında 
yapılan ıutkaıt oiifuıça zayiata 
sebep olmamıtbr. 

Deniz silahlan 
Londra, 24 (A.A] - Bahri taa

llhibn tahdtdl mea'elesile utraıa
cak konferaaaın Salat - Jamea ıa· 
HJIDda toplanacatı söyleniyor. ---Rus filosu 

Moıkova, 23 (A.Al-Ta11 ajan
sı bildiriyor: Ruıyanın Baltık fllo

auna mensup ıamilerinden bir çotu 
ecaebcl memleketleri ziyaret için 
uzuıı bir aefere çıkacaktır. 

R-101 Balonu 
Llndra, 24 [A.AJ - R - 101 

ltaretli kablllsevk balonu parll
mento azasından yüz kitiyl hamil 
oldufu halde yapacatı Hyahatten 
vaı.ıeçilmittir· 

Manşta hrtıoa 
Panı 24 [A. A) - Maat deaJ

zl aahilJerlnde ıayet tf ddetll bir fır· 
bna hüküm aürmektecUr. Umanlar 
araaındakl münaaebat durmu9tur. 

Yafada umumi g .. ev 
KudGı 24 {A.A] - Yafada umu~ 

Tarih, Göçebelerin 1ıllekirhta 

hakkında, bize eğlenceli bil' huli
,. auedlyor. ..Timuci•" adamla
nadaa birfnt düıman hatlarına 

18ndererek ba adam ıardüğil 
•ul muameleden tlkayeti miltealup 
Motol ıürü•iDCin orduıihtaa he· 
nllz uzakta olduğunu aöyJed.I. Pek 
safdil olmayan Keraltler1 bu ada
mın, yaıuna,lyl atlara blıualı bir
kaç aunn katarak ıöyledllderlala 
dotru olup olmadıtını aalamak 
için adamın relcllti yola çıkardılar. 

~ Göz.O tetikte olan Motol, Ke
ral tlerln orduıihından bir az ile
ride yanındakilerle beraber bir 
ıırb ıkarkea, aırhn arkaaında 
" Tlmudn ,, kabllesinin bayratan1 
wlirdü. Keraitlf'rln iyi atlar üzerin· 
de olduğuau ve bayrağı görürler
" dört nala kaçacaklarını biliyor
du. Binaenaleyh abndan indi ve 
hayvanı ile m•trul olmata bati•· 
dı. Ne yapbğını ıorduklan aamaa: 

- "Abmın nalına blr taı ••P· 
lanmql,, cevabını verdi. 

Hllekir Motolun abnın ayatln
dakl hayali tatı çıkarmak için aar
fettlji zaman zarfında "Tlmucln,,ln 
ilen kolu yetlterek Keraltlert ealr 
etti. W ADI' Hanin ordutahına hil
cum edildi ve müthft bir botut
ma batladı. Gece oldutu zAınan, 
Keraltler boı.run halinde : iler. 

W ang Han ve otlu yaralan • 
m•tı kaçıyorlardı. 11Tlmucl1111 at 
üzerinde zaptettlti orduriha a-fr
di, Keraftlerln servetleriai, kır

ının yumtak deri ve renkll ipek
lerle örtülü ej'erleri, iyi bllenmlt 
kılıçlan, rümüt, talumlanaı adam
lanna datıttı. Bunlar işine yara
mudı. W anı Hanın ıırma itlemeH 
çadırı, oldutu rlbi, ilk gece, Gupta 
yakınıada Kerailerln yaklaştıklarını 
"Timucin11e haber veren iki aüril 
bekçisine verildi. 

Keraitlerin or.ıuauaua merke
. 1 i takip ederek mubarlplerlle o
nu muha1ara etti ve teslim oldu
k.lan takdirde hayatlarını kendile
rine batıılayacatuu bildirdi. 

.. Efendileri içla aldn ılbl har
bedea adamlar, kahramaadılar. 
Benhnkll•rdea olunua ·ye baaa hlı:
met edinill,, 

Keralt orduıundaa arta kalan· 
lar onua bayrağınııı albu ıırala· 
nddar. Ve ta onlinn ç<Sldaki t•
birlerine, Karakuruma kadar iler-

---· .... --------···· f 
İKDAM 

3 
kuruş 

1 
• 1 . 

Tevhit iti io:ılb~t, intizam ve 
lkbHt noktalarJndan Ul:ıumlu ıö
rDlmektedir. Tet1ıi.lk neticealnde 
bir l&yiba tanzim ve meclise aev
kl muhtemeldir. ---Ankarada soğuklar 

Ankara, 24 - iki gündenberl 
Ankarada tlddetli ıoğuklor batla· 
sıtbr. Her tarafta sobalar yandı. 

Londra, 23 ( A.A J - Eylülün 
otuzunda nihayet bulu üç aylık 
bir devre esnasında lnailterede ve 
Galtea memleketlerinde vukubulaa 
tcvellüdat timdiye kadar kayde.ıı
len yekünlara nazaran en aı. bir 
miktar ar:ıetmiştir. 

rai ırev uın edumıtttr. Gazetemizi mun-
Y akalanan afyon ıtazam alma. k isti-1 

kaçakcısı yen kariler idare-1 
Ankara iıtasyoa zabıtası aon ı• 1 

Bir soygunculuk 
Maniaa 22 - Dün sabah ve 

aktam Yaya köyden Akhisara gel
mekte olan Mümin oğlu Hafıı 
Ahmat, Muharrem oğlu Hüaeyln 
lımlnde lkl ki•i Bayram Dere 
mevkıinde Mavzerli bir tahıı ta
rafındın aoyulduklan haber alı-
nır ıa]ınmaz derhal Akhisar ve Y •· 
ya köyden çıkarılan müfrezelerin 
ıedit takıbatları 15ayesinde bu ııoy• 
guncu elde edilmittir. 

Demircili çıftliğinde Raılıklı 
Salih otlu Nazif olduğu anlaşıl
ması üt.erine ıaklı bulunduğu e
vinde yakalanmıtbr. 

* • • 
Manlla 22 - Y ayaköyde Se-

rczll Mustafa dayının oğlu Meh
met ve Mustafa ile onaları, evden 
400 lira Ue beş adet beşi birlik 
ve bir küpe ve eşyaln çalarak 

Her tarafta ayni hela 
~ 

Meerut, [ A. A ] - Mahkeme 
ıeçen mart zarfında tevkif edll~n 
komönlatin m11h•kemealne ba,la
mıthr, 

Sisli havalarda •.• 
Parla, 23 (A. A] - Hava nazı

n gemilerle tayyarelerin Herç f e
n erleri vasıtasile ııevk ve idaresi 
usulünün mucidi olaa M. Lotb ta
rafınd.ın teala edilen tetkikat ve 
tedrisat mnkezlnl ziyaret etmif· 
tir. Siıli bir havada yapılan bir 
yere inme tecrübeıi tam bir mu
vaffakıyetle aeticelenmittlr. 

&'tlnlerde bir afyon kaçakc111nı mize l lira gönde
yakalamıtbr. Faal iıtasyon pollı 1 : 
mevkii muavlmi Etref efendi yol- : rerek } 8 yJık abo· ı 
cular araıında birisinin tüpheli İ k d d•J 1. oldutuau ve yanındaki bavulunda 1 ne ay e ı me ı - 1 

her .halde bır,ey olduj'unu tahmin dı· rler 1 
etmıf. Bunun üzerine Çorumlu • 
Kiı.ım iamiade bir adam bavulunda İ 
yirmi iki kllo afyon oldutu aala- " kdam,, 1 5 ku-
tılarak zabıtaca derdest ve afyoa· d ği] h 
lar mü1adere edllmittir. ruşa e ' eryer-

Bu afyon latanbulda Türkiye d V ) 3 k 
hanında Mıgırdıç Anlyanlyan la- e, J.ra DiZ UrUŞB 
mlnde bir komisyoncuya alt bulu- İ l 5 k 
nmakta imif. K:açakcı adliyeye 1 a ınız ve uruşa 
teslim edilmittir. •satanları lütfen ida-

Rakı satışı remize bildiriniz. 
Bakallar cemiyetile müskirat 

h fabrikaları araaındaki ihtilaf de-
Feyezan ta rihatı vam etmektedir. Bakkalar cem- 5 l aylık abone 

fir r etmişlerdir. 

Roma, 23 [A.AJ- Son ıünlerde lyetl iatanbuldald rakı fabrlkala- 1 

~7:~:~.~:i~E:::E~~!~~:~~: ~~!;;kk.~.::". •. :~:;~:~:.h::: =~-!..!~~: .. !. 
T h

- .k I Sivari arasındaki şimedifcr yolunu ırilnde 1200 .kllo rakı aarfedilmck- I oğurtçu parKı 
~t İŞ SUl ast arı kapamıştır. tedlr, Bakkallar cemiyeti bu mık- Şehremaneti yoturtçu meılre 

Altona, 23 [A.AJ - Schlowg, tar rakıyı civar şehirlerdeki rakı 1erlal ıatın almıı, burasını park 
Hol:ıtein ve HaJ ovr eyaletlerinde İdam memleketi! fabrikalardan temin edecektir. haline getlrmeğe tcıebbüs etmfoti. 

C b Park yakında bitecek ve ilk ba-
tethlş maksadHe yapılan sui kut- Moskova, 24 [A,A] - Halkı emlyet u it lçia Trakyada hara doğru açılacaktır. 
lar hakkında adliye wemurlon tetlı'ıt m·ksadlle ban ef al ve ha- Bursada bulunan fabrikalarla te- f ) - -
ta fı d ı tahHkat b .. • ıp ta elıe kongresı· ra n an yapı an .. u rek&ttr, bulnmakla maınun kırk masa ba,lamışbr. Dün Trakya fab-
auikastlann uzun z.aınanc!•nberl 1 1 rlkalarından bir kaç murahhas Tıp talebe cemiyetinden: 
mu• , ,;·en bir uıul dairesinde ha- ll<l kivi tJ muhakemea yapı mıf, Senelik kongremiz 29-11-9-29 
11rlanmıf olclui'"au ıöaterıaekte- bunlara ı, on albıı idama mah- ıelerek lıtanbula ıönderllecek ra- Cuma iÜnG 13 te Tirk ocataada 

Jediler. Biraz ıoara laala:ıadeıd lal· 
lekir " Şamuka ,, eılr edildi 'H 

huzuruna ıetirllcll. 
0 Tlmucia,,: 
- Ne akıbet bekllyor1ua ? 
diye ıordu. 

Şamuka tereddGt etmedea ı 
-us.al yakalamq olsaydım ••-

na çektfrecetimi• ayaaaı~, ceyabını 
verdi. 

Şamuka, ilk •ünü küçük par
maklana ıaafıallarnu Te müteakıp 
ıthılerde bütün uzuTlan kesmek
ten ibaret olan Çin iıkencesiı:ıi 
kastetmekte idi. 

Filvaki Burçukinlerln ahfadında, 
tlSıii peklik ekslk detildL Maabua 
"Timucin,, yilkaek sınıfa menıup 

bir reisin kanını akıtmatı mene
den kendi halkının an'aneainl 
takip n Şamukayı ipekli bir 
yay ipi ile boeulmata mahkum 
etti. 

lıtemiyerek harbe .aren .. Je· 
an le Pretre" ı.. keadl toprak.la
nnın haricinde alabildiğine kaçı

yordu. O da bir Türk kabileainia 
lkl muharibi tarafından ele •eçl
rllerek öldürilldO. Tarihin anlattı

tına nazaraa ıGmütle kaplatılan 
kafa taıı, raiıln çadınnda, 
bir takdis eşyuı halini aldı. Ot
lu da tamamen ayol ıekUde ltlif 
olundu. 

Bir göçebe relsiain böyle hlr 
uferin semerelerlle iktifa etmesi 
beklenir. Bir göçebe fethinin ne· 
ticeleri dalma ayni şeyler olmuttur. 
Ganimet top)aaır, ya ltaiz veya he· 
yecan içinde )'•tanır, ıonr1& muha
rebeler olur ve maceraperestlerin 
te.adüfi aaltanatlan mukaıemeye 

ufrar. 
Halbuki Tlmucba ktendlılnl büı

bütün batka evsafta ıöıterdl. 
Keraltlerin memleketinde tim

di bir aaltaaaba özüne ıabip bu
lunuyordu. Filvaki bunlar toprağı 

ekmiıler kerpiçten, fakAt daimi 
tehirler kurmutlardı. "Timucln,, bii
tnn kuvvetini Keraitleri ıulll ve 
aGkOn lçlnde bulundurmata has
rederek, bir u durup dialenme
dea, aGrülerinl, yeni fütulıata aal
dırdı. 

Otullanna : .. Bir hareketin 
muvaff akiyeti aacak temamen 
tekcmmOI edebllmealnd~dir " dl
yortlu. 

(Bitmedi} 

Sin,emada! 
"Biletler.inizi oyun 

sonuna 
muhafaza 

kadar 
d. ' e ın.,, 

levhası 

Sinema ve tiyatrolarda, müşte
rilerin, bltetlerf nl oyunun ıoauna 
kadar muhafaza etmeleri damga 
kaaunu muktezasındandır. Halbuki 
ahiren yapılan teftitlerden bım 
ıineınalarda mOıterilerin blletlerlnl 
mu la af aza etmedikleri, bazı ıinc

malarda da ılnemanın içi kirlen
mesin diye bilcUerin kapıda top
landıgı görülmüşttlr. Bunun için 
Defterdarlık ıincma ve tiyatro mü-
dlriyetlerine gönderdi fi bir tebliğ
de ıinema ve tiyatrolann antrele
rlade, herkesin rörebileceli bir 
yere ( biletlerinizi aeanıın ıonuna 

kadar muhafaza ediniz!) levhasının 
asılmaaınını Te her biletin her par
çansının hangi rün ve haaıl Her.sa 
alt oldutuna dair bir damı• vu
rulmaaını blldirmlttlr. 

Vapur tamiri 
Rüsumat idaresinin vııpurculara 

tamir itlerinden mU4külit görler-
ditinden bahıedilmi4tl. 

Ticaret odaslle Rüsumat ida-
resi aruında vapurculann lehinde 
olmak üue ba:ıı caaalar kararlq· 
tınlmttbr. Bu karar mucibince ta• 
mir edilecek vapur sahibi u:ıun 

uıadıya muameleye tabi tut~Imı
yacaktır. 

Dlter taraftaa ticaret odaaı 
tamir ltlennln daha uçuz olmaaı 

için neler yapılmak lbım geldlğl 
bakluada bir anket açaııfbr. Bu 
ankete bahri tamirat mlc11eHlerl 
cevap vereceklerdir. --Tayyare Balosu 

Ta71are baloıunun 1 - ıub~t 
pertembe aktamı ( Türkuaz ) da 
verJlmeal tekarrGr etmiştir. Balo-
nun pek mlke111ael olması lçln 
•lmdldH tlaurata ~ADIDlfhr • 

Uö$t~' ./ 
intihar 

Kaaım patada oturan vecit: 
makine fabrikumda çalııan •Aı• 
le Aıim efendi, Kuam paıadı•, 
kendial denize atarak intihar eh 
mittir. 

Cerh 
Karagümrü kte oturan Talil fi 

Botnak Sabri bir kadıa yüzünde• 
knıa etmişler, Sabri kama Ue 
Talib lkl yerinden •kır auretle 
yaralamııtır. 

Talil b11t2naye kaldırılmıtbr. 

Kaza 
1657 num&rah otomobil Galata 

caddealnden geçmekte olan Ma
dam Okran'a çarparak ynrala
ıaıtbr. 

Ka,·ga 
Galatada Bekirin kehveainde 

Muıtafa, Haııan1 Süleyman isimle
rinde üç kiti kavga etmi,Ier, ne
ticede Bekir bıçakla kolundan ya· 
ralanmıtbr. 

Yok olan adam ! 
Üsküdarda oturan eskid Elya· 

z.ann birkaç ~ündür eve gelmedi· 
ti hakkında polise vaki olan mü• 
ruaat ü~erine zabıtaca tahkikat 
n takibata batlanmıtbr. 

Hırsızlık 
Kadı köyde Yel detfrmeaiad• 

oturan Rafaelln çıratı Davlt, uıta• 
ıının 60 lirasını çalarak kaçanıştir. 

· Yangın 
Enelkl rece ... t 3te BeyoA'luDd• 

Tlmonl aoknğında çnycı Hayrullahın. 
dilkkinındaa yanıın çıkmıf ve bu 
dükkanla beraber Şapkacı dükka· 
aı yandıktan ıonra ıöcdürülnıüt· 
tilr. Yanımın neden çılctığl poliı
çe tahkik edilmektedir. 

Kuru incir 
iz.mir ticaret odası inclrlerln 

ticari va1tyeti hakkıadald rapo
runu haz.ırlamıfbr. 18 teırinisaai 
tarihli olan bu rapora na:ıaraD 

mevıim lptidaaından timdir• kadar 
l:ımire 2'!,158,307 kilo kuru incir 
ile 4,302,150 kilo hurda gelmiıtir. 
Kuru laclrlerden 18,146,143 kilo 
Ye hurda incirlerden de 2,085,719 
kJlo 1&blmıttır. 

Son hafta zarfında Boraada 
160,440 kilo incir ve 51,530 kllo 
hurda incir ııatılmııtır. Flatlcr 
mah•ulün narine röre 5 ten SS 
kurut• kadar Hblmıtbr. 

Ticaret odaaınıa raporuna 18re 
muılm iptiduıadan 18 teıriniaanl 
tarihine kadar ecnebi aemleket
lere 18,724,696 kilo laclr ıBnde
rllmlttir. 

Aydın tacir milatahalllarl koo-
peratlflae •evalnı iptlcluında• 
,imdiye kadar ortaklan tarafından 
ıöaderllea 2,054,475 ve Re,adlye 
merke:ıiadea ecnebi memleketlere 
ihraç edilen 460 kilo iaclr bor aa 
aatıflanndaa barittir· 

( Davetler ) 
Beylerbeyi kongresı 

Beyler eyi terbiyel bedcnlye 
yurdu k~'<lbl umumilitladea: 

29-11-28 tarihine müıacHf cuma 
srnnn ... t 10,30 da senelik k.ong:• 
aktedilecefıınden azayı a1hyenna 
yevm ve saati meı.kOrda 'kulOpte 
hazır bulunn~lan rica oluaur. 

24· Teşri;Jsanf 929 '1 icaret 
Borsası fiatlan 
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Hasan Kuvve Surubu Kansızlık, 
ademi IKtldar 
Sinir, Verem. 

~ 

Damar gevŞeklıigl, romatizma, sıraca ve kemik hastalıklarına naf•dir. 
deposu ŞiŞes (60) büyülf ŞiŞe (100) Kuruştur. 

Hasan ecza 

llktısadT bahısner 
~ ------~~~~~~~~~~~~ 

Liman işleri 
Liman komisyonları ne yaparlar? • Limanı 
lsl~h için yalnız para ıazım değildir- Müta

hassıslardan nasıl istifade. etmeli? 

s~nelerdeoberi gazetelerde li
man .komiayonları, liman encüme
aleri v. •· gibi muhteHf cihetler
den llmanımı.ıa ait fikirler, noktal 
nazarlar, şikayetler okuyor, dinle
yor, fakat neticede liman ı,terinin 
J"Cne ayni seviyede kaldığını ma
alesef görüyoruz. Bu hususta gös
terileP1 mesai faaliyeti hakkında 

bir fikir verebilmek için lstanbul 
Ticaret ve sanayı odası son liman 
lçtfmaının mukarrerahnı ele ala
hm: Limanın ıalahı hususunu tet
kik eden bu komisyon celse •o
nunda fU neticelere vanyor: 

1 - Umanın oimdllik va:dye
tinf ıılab için muvakkat tedbirler 
lttihu:1, 

2 - Limanın lıtikbalde inkifaf 
nzlyetinl kolaylnştırmak için şim
dilik alınacak tedabirin tesbiti, 

3 - Yer mes'elesi ve antrepo 
buhranının bir daha tekerrür et
memesi için çareler, 

4 - Bugün iptidai bir halde 
bulunan liman vesaitinin asrilet
tirllmesl, 

5 - Uman hamalfarmın bu 
tedbirleri ittihazdan ıonra serbest 
~intaka mes'elesile de meşğul 

olması muhtemeldir. 
lçtimaın hulasası, hakikaten, 

i'azeteforde okuduğumuz bu ha
vadisten ibaret ise, bu knrar!ar 
bizim için yeni değil, bilaUı daha 
geçen senelerin mahsulüdür. Sık 
aık işittiğimiz bu vi haberlerle 
Wtikadaran liman i rinde hiç bir . . 
yenilik görmlyor, liman huı;usatı 
h iç bir fili ıslahııta sahne olmiyor. 
Sebebi şu ki, nazariyat sahasından 
ayrılıp işin teknik, tatbikat cihe
tine bir türlü g..:çilmiyor. 

Bu itiraza cevaben " Bu, para 
işid ir, kolay kolay olmnz 1 ., deni
Jıyor. Halbuki mes 'ele için Jc bir 
çok kıs1mlar var ki bunlar derhal 
tntbik edilebilecek teşkilat işidir. 
ve tatbikleri geç bile kalmış ha
kikaten basit bazı si tem işlerin
d en ibarettir. 

Gcııe denilecektir ki "bu me· 
s'ele uzu ı v .... esaslı etütlere muh

Çl r ' c e 'ivela bunların lınşarıl
r l rı 1ıı mdır . ., H yir vnrit ola-

ce ' bu itir~za da h .. k verme
~ ı>giz. Çünk l limanımız hakkm

.. rnın tc:. lın h ltkmda res
i tc '" Jder, raporlar, 

c ·rk·y nisb tlerı .ıe göre 
1 ce }• l ı : , ' ı r. Merl:e . .d 
!. t c u işler le ala!car;ını 

d .... c. .i." mutahassıs ce l-
lf//!- . , bir - rl.e .,,t mıntaka kanu

uu b:l..: ortnya koymuştur. 

u .. h n stauLul icrel odasıııın 

h L .!5 de İstan u! ilctısadi vazi
} ~.: ... ı c~:.it cJe ı l.oıni...yon ıstırn
l.ı l li ı. ı .. nı m e . ..'.J.osile meşgul 
c; u'i , · e t ·n c.s .ı bit olun
c \'C onu 1 kip eden komis
y · ..ır da limanımızın ihüyacmı 
2 • • ır.~ .ar \ e bu muşlardır. O 
lı 1Je fll iyatn geçmek lazımdır. 
j . ~a b Iamak için eldeki ha
ltlkntteri tekrarlamaktan, onları 

s r m a göı e yeni bir şekle bürü
yiip yeni bir me 'ele gibi göster
nı ... kten sarfı nazar ile, teknrrür 
etmiş mesaili aidiyetlerine göre 
muhtelif müe .. se e ve mnkamatn 
t evzi etmel<, artık elzem ve zaru
ridir. Limanla u zak yakın alakaı:ı 

olnn müessesnbn da lstanbul ik
tiı;.ıdi hayahnın en nazik cihetini 
teşkil eden bu mes'elenin hnlli 
hlç olmazsa kısmen ıslıthı husu
sunda ittifak etmeleri ve el bir
H~iıe çalışmaları elıemdir. 

Unutmamalıyız ki bu ihmalci
llk yüzünden latanbul limana git
tikçe körleniyor. lstanbul iıoCJİ 

ve tebrin tüccari 4ö'lreti, deniz 
münnkaleainde , limancılık lle
minde ve bununla ciluua lktasa
df yahnda 11illnly._r. Bunu mukabll 
kom4u memleketlerinin rakip li
manları inkişaf ediyorlar. 

* (1.. 

Şu halde latanbul linuuu :ılua 
muhtaçtır. Islala ecUlmelidlr gibi 
tenkit ve tem•nnileri ubk kafi 
addederek derhal mukabil ve pra
tik tedablria lttihuuıa teYe11ül 
timellylz. Bu da naıı! olurP AYr•
t>ada U.... ve .. ır husuatca ol-

uzak alakadar ol .. dnalr ve mil
eaaesat ve hususi erbabı fea ve 
iktıaat, bunlardan birisinin kJ bu 
nimrc&mi ve bitaraf vazifeyi gö
ren ticaret odası vnsda&ile bir ye
re toplanır ve mes'elenin mahi
yeti, jşleri yakinen ti!hlil etmiş ra
portörler marifetile anlaşıl6 ktan 
sonra hususat müştereken görü
şülür ve alakalıırına göre işti

rak eden makam ve müesse&ele -
ria murahaslarına ki bunların 

daima müdür, reis veya idare 
biyeli azalarından terekküp etmesi 
icap etmez, yalnız mezkür mü
essenin o ictimaa göndereceği 

murabbaı bilhas~a bu itler ile meş
gul olabilecek istidat ve kabili
yette olsun, tekerrür eden tedablr 
taksimi amal suretile tevzi edilir, 
bu zevat da merbut olduktan da
ire ve müeaaeseerde uhdelerine 
tevdi edilen vazifeyi meslekdaşları 
ile görüşüp u;lnh ve hail ~tr.ıeğe 
tevessül ederler. Herşeyden evvel 
itin ne olduğu ve ondan 11onra her
kese ne vazife düştüğünü anla-
mak, bilmek yapı1acak lşl netl
ceye iriştirir. Bu bilhassa bizde tllt
bikı elzem bir zarurettir. 

Bu suretle olursa, o zaman hangi 
kısmın uhdeııine terreküp eden 
vazifeyi ademi ifası anlaşılır ve 
bizde ekser cnri olduğu gibi gaze
teler vcısıtası ile kabahat müesese
den müesseseye, makamdan ma
kama atıhmş o!ması. 

Sonra bu gibi içtimalarda çah
şacak :zevat, memuriyetleri icabı 
iştirak eden kimselerden maada 
sair devletlerde olduğu gibi bu 
husuııatın fenni ve iktisadi clhet
lerile meşgul olan erbabı ilim ve 
ihtisaııdan da mürekkep bulunma-
lıdır. Türk1yemiz gibi henuı: mute
hassısı az olan bir memleketle 
böyle fikirlerden, kuvvetlerden 
itifadc edilmesi bilhassa lazımd1r. 

Her fikrjn ekseriyetle bir 
kı}'mete muadil olduğu ıçın, 

bizde de içtimaları, kongrelerı te
rtip eden müessesat ve zevatın bu 
şıkkı daha ehemiyetle gözetmele
rini dileriz. Liınan işlerinden ba
h~ederken geçen sene şimali Av
rupa limalarında tetkikatta bulu· 
nurken oralarda staj gören faaJ 
türk mühendislerine tesadlf etmiş
tim. 

Bugün memleketimizde bulu
nan bu vatandaşlann tecrübe ve 
fikirlerinden neden istifade etml
y ·li~? Bu işler yalnız ecnebi mu
t.ıl.assıslarale mi olur"? Gerek li-
man ve teşkilatı işlerinde g-erekr• 
son günlerde münakaşaya sahne 
o!an asma küprü meselesinde itti
haz edilecek mukarrerat neden 
yalnız birk:ıç idare azalarına inlılsar 
etsin? rlilli iktıGadiyabmızı, ki fs
tanbul limanı bunun büyük bir rük-
nü bir can damandır, alakadar eden 
böyle umumi mes'elelerde hususi, 
fakat ehil kimselerin malümatın
dan, fikirlerinden niçin istifade 
edilmek istenmiyor? Devlet iktı-
sadı, Millet iktısadidir demek, ve 
ona göre hiç olmazsa ikbntla 
meşgul olan ve adedi zaten çok 
olrnıyan vatandaşlardan istifade 
etmek vakti gelmiştir. 

Bu ciheti e.lak.ası ve vazf fesl 
olan Ticaret ve sanayi odasına 
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Devlet eziniiz 1e 
Anlk:aıra tdla ~U®~'ltırnk ücrrerto~ırn 

<gıeH ~ek ay<9Jaın ntn~aıreırn a~oyoır 

Ankara elektrik ücreti geiece 
ayın blriııcl gününden itibaren 28 
kuruşa çıkacaktır. 

Nafia Vekiletindeki komisyon 
şirketin mukaveleai mucibince ki
lovat fiatının tespit edilmesine da
ir müracaatını tetkik ve neticede 
rcreffüü kabul etmiştir. Bu fiat 
mukaveledeki dfistura göre tesbit 
olunmuştur. 25 kuruş olan kilovat 
28 kuruşa çıkmışbr. 

Şirket müdfirü M. Roth bu hu

susta verditi izahatta diyor ki: 
Ankara elektrik şirketi maale

sef elektrik cereyan ücretlerini ar
ttırmak zaruretinde kalmışbr. 

Şirketin defterlerine nazaran 

zarar vasati olarak ayda altı bin 
lira kadar olmaktadır ld dolayı

siJe şirket, varidatını Ankaramn 
umymi iktisadi vaziyetine uymak 
auretile tanzim etmek mecburiye
tindedir. Bunun şirketçe tesbit 
edilen &ebepleri şunlardır: 

1 - Elektirik fabrikasıumDizel 
motörlerinde maddei mubrrike 
olarak kullamlmakta olan mazotun 
tonu 25 liraya satın alınaığı halde 
Anltarada fabrikada beher tonu 
122,S liraya mal edilmektedir. Ma
sarifat ve rüsum, maliyet fiatini 
esa fiatin bir kaç misline yükselt
mektedir. Ezcümle tirket ton başı
na 10 lira gümrük vermekte olup 
15 tonluk bir mazot tankını• Hay
darpaşadan Ankaraya kadar olan 
demiryolu ücreti S0 liradır. 

Bundan maada şirket beher 
kilo mazot başina 2 kuruş Jayrıca 
Ankara oehremanetine okturYa te
diye etmektedir. Bu masarlfata 
ilaveten yüzde 6 muamele vergi
sinden maada mazotun tahmil ve 
tahliyesinde Haydarpa4ada daha 
bir ıilrü masarif yapılmaktadır. 

Nakil esnasında da vukubulan 
ziyan buna lnzımam etmektedir. 

Maddel iptidaiyeain böyle pa
halıya mal olması neticeai olarak 
tablatll• eJektrik cere1anı iıtibu-
11 de fnkalide palaahya mal ol
maktadır. 

2 - Umumivat itiba.ril• ha••-

sene zarfında ehemmiyetli bir su
rette yül<selmesi, eleklirik fabri
kasındaki amelenin ücretlerine de 
tesirini gc ' ,r1ni4 ve binnetice 
elektrik cereyanının bedeli istih
salinin de yükselınesine seb.3biyet 
vermiştir. 

3 - Şirketin, ecnebi sermaye
sile çatışmak mecburiyetinde ol
ması ve dolayıaile son zamanlar 
da ecnebi kambiyosunun tereffüü 
neticesi olarak yeni zararlara uğ
radığını da nazarı itibara almak 
icap eder. 

Tenvir içln beher kilovab ku
ruftan, sanayi için ise 14 kurnştan 
olmak üzre tirketin yeni tarifesi 1 
kanunuevel tarihinden itibaren tatı.. 
bik edilecektir, 

Ucur. elektirik eeryam vermek 
şirketin kendi menafii icabatın
dandır. Fakat bugüne kadar oldu
gibi böyle büyük ziyanla çalııma
ğa devam etmesinin tabiatile im-
kanı da yoktur. 

nyatro 

Darülbedayi 
Tepebatı tiyatrosunda ıalı gll

nü akşam saat 21,30 da ye.lnız 
muallimlerle talebelere 

Bebeğin Evi 

3 perde 
Cuma günleri matine saat 

15,30 da. Her cumartesi akşam· 

ları için fiatlarda tenzilat yapıl
mı~tır. 

Mil~t - Naılt Bey temılllerl 

İki komtular aiiHlaç-
111 oyun 

..,ınerna 

Elhtımra - Artist atlr.a ... n 
filim 

Melek - Gec• rizell 

Bir ölüm 

Kl.emansonun lıagatı 
Nerede doğdu, nasıl büyüdü? - LI& tahsill, 
babasile mücadelesi - siyasi hayata girişi, 

mücadeleleri ve başvekllliğl. 

Dünyayı iaminin grültüsü ile 
dolduran bir adam uful etti: "Jorj 
Klemanso,, dün aabah, 1,45te, 
Panste, 88 ya,ında, ıstırap çek
mcdcıı, vefat etti. Bu haber bil
tün franıilzlan derin bir tessüre 
düşüreceği gibi, birinci sayfamızda 

yazdıgımız veçhilc büyük siyasinin 
ısıni tanınan bütün memleketler
de derin bir alaka hastl etmekten 
de hali kalmıyacaktır. Her adamda 
kendisini vücude ıetiren yerin evaa 
fını f arkotmek kabildir. 

"Klemanso,, bir" Vaade ,, H idi. 
Fransahın bahrimuhlte ulatbfıı 
granit zaviyenin civarında ihtiyar 
"Gol,, ün derinlitlnde yaşıyaa ırka 
münteaipti. 

Orası içtihatların inat haline 
sreldlti yerdir. Fikirler yava, nüfuz 
eder. Fakat bir kere hulül edince 
derin kökler aafor, artık hiç birtey 
onları söküp koparamaz. "Kleman

sonun efkar ve içtihatlan da 
bu llablldendi ve BBfilam, mu
kavim ve bazı baai~ aade aDa
sırdan mürekkep bir blok halind; 
id!: hürriyet qkı, ndalet a,ki, ln
saular için daha iyi bir ati, ve her 
şeyin fevkinde derin bir vatan 
muhabbeti 1 

Bu adamın bütün bayab bu 
mefkure uğruna girişilmiş bir mG
cadeleden başka bir ıey değildir. 

Bu mücadeleyi kendisinia 
batbca vasfımümeyyizf olan, o, za
ptedilmez irade.ile takip elti. Ta
biat esasen onu cidal için halket
mişti. Hiç bir zafer hayreüni mu-

cip olmuyor ve hiç bir mağlü.biyet 
onu çökertmiyordu. Bir heykeli 
yapılmak lazım gelıe, bu heykeli 
çelikten yapmak doğru bir hare
kettir. 

11Klemanso,, Nantes liıesitıden 
çıkınca ayni şehirde tıp tahsil et
meğe başladt. 

Tahsilini Pariıte ikmal etmek 
istedi. Babası oğlunun Paristeki Iİ
ya.i ve edebi kuluplere devam 
editin1 memnuniyetle telekki et -
miyordu ve bu suitelakkisini mü-

ıbet şekilde "'Östermek için de 
verdiği parayı derhal keati. Genç 
talebe, bundan müteessir olmadı • 
Jradesi babasının irodeıile çarpıftı. 
Her ne de olsa yaşamak luımdı • 
"Klemaıııo,, vapura binip Amerikaya 
doğru yola çıktı. 

Orada bir genç kız mekte~lne 
boca oldu ve kendisine bayat ar
kadaşı olan kadını da bu esnada 
tanıdı. Parise döndüğü zamaa ba-

bası tarafından affedil mit, f ahat 
nadim olmam14tı. Binaenaleyh ken
di temayülitını takip ederek tıp 

doktoraaını alır almaz ıiyaHte 
atıldı. 

Bundan sonra "Klemanso,,run 
hayah temamen memleketin1n ha
yatına bağlandı. Tıp canını sıkı-

yordu. Siyaset ise onu iyiden iyi 
1akaladı ve pek nadir fasılalarla 
ondan ayrıldı. işte asıl bu sahada
dır ki elim inkisarlara utradı, ayni 

zamanda kuvvetli sevlaçler dur
du. 

Siyasi sahneye ahlar ablmu 
derh•l birinci plana geçti. Parla 
meb'usu oldu. Bütün geçtiği yerde 
iz bırakmağa, parlak bir iz bırak· 
mağa başladı. 1871 de Fransız 

meclisinde "Alaaa - Loren ,, la 

ayrılmasına en şiddetli itirazlan 
yağdıranlardan biri, o idi. Ve o 
mecliıtea bugün berhayat olaa
Iarın, 11Keleuaanso,,, en ıonuncuau 
idi. 

"Klemanıo.,aua bıtabetl, kuvveti 
temamen 4ahıına ha1 bir fCJdl. 
" Jaurea,, glbi parlek, taataa~ 
ahenktar bir bıt.abet aahibl dejildl. 

Bir Brland, bir Poiacar6 flbl 
lk.aa aan'abnda m•haretle taıım
mıt d•ğlldf. 

Elı .. rtya mGteculz olan nutuk
lannda, "Klemaııso,,aun bütün kuıu• 
rlan ve iyi taraflan görünmekt• 
idi. MeHlenla ea canlı noktuını 

bulup ona hücum etmek ba41ıca 
muvaffakıyet amili idi. Onu hlli 

·a•çmiı ır;amandan var.ıh bir lıabra 
gibi - müatakim ve merbame -
tıiz parmatını nazırlar ınrasında 

oturan "Julea F ery" ye uzatmış 
olarak hücum eder göruyorum; 

- " Seni tanımıyoruz, aeal 
tanımak iatemiyoruz, defoll 11 Diye 
bağınyor, mecliıia içinde seıi a-Gr 
gür gürlÜJordu. 

Bundan aonradır kJ "Klemanso,, 
nun nüfuzu azami ha<ldini buldu 

Kabinelerin korkusu ve mezan 
oldu. Meclis lc:oridorlannda şapkası 
kulaklıtnna kadar inmif, müstehzi 
tebessümü ile gülerek geçtitinl 
göriirdüm. 

Maahaı:a siyasi hayatının fena 
günleri de oldu. Bir gün kendisi
ne bilcum edilirken " Paul Derou
le " isminde, bir meb'u• : 

- "Nortoo " t,ı münasebeti
le yarah kolunu bir hayalet gibi 
radikai fırkasının reisine dotru 
uzatarak : 

- Sen Ancak korkutarak ta
hakkcm ediyorsun ! 

Sözünden, kaleminden, kıhcın
daa korkuyorlar. Ben itte onların 
hepsine birden meydan okuyorum 
ve ıenl "diıka)ifiye,, ediyorum!,, 
diye batırdı. 

Bu çıkıt m6thlt bir heyecaa 
ve alkıt tufanlle karollandı. Bu, 
uzun zamandanberi hakikaten ~or .. 
kudan auamuı olanların intikamı 
idi. 

Bundan ıonra "Klemanso,, tekrar 
ıerbest tetebbG hayntına dal
dı. Konferanslar verdi. Kitaplar 
yazdı ve nihayet 1~7 de Ba,vekll 

oldu. Her nevi mü4külatla çarpışta. 
Bir kaç sene sonra istifa ederek 
tekrar ''Serbest adam!,. isminde 
bir gaır:ete tesis etti ve muanıla
nna hücumlara baıladı. Harp ba4-

ladığı r.aanan bu vaziyette idi. 
Harpte asıl kendini sröstererek 

ihanetlere, haksızlıklara, suiidare

OJ>era - Buhranlı geceler 
ıeıli filim 

Alka:ıflr - Ateşten kalp 

Majik - Baden Baden 

_, )ere, hezimetlere "Kaplan,, gibi bil 
cum etti ve nihayet Batvekil ola
rak senelerce FranHnın muka • 
dderatını sevki idare etti. En kor
kunç saatlerde vatanına cidden bü-

Asri - Yeni Kazanova 

Sti1&trril - Gece süvarileri -
Hafiyeler kıralı 

I.iiiksenb11rg - Şehrazat 

Ekler - Singapur gec:elerl 

Etudl - Kartallar yuvası 

Ferah - Kahraman Bahriyeli 
can baz 

Bar- konser- d ns 

Fransus tiyatrosıı - Frar.ıız 

operet heyeti 

Dost.on - Tepebafı - Kl5.alk 

miizik-maestro z •• 
ki Bey 

Gardenbar - Varyete - Dana 
kabare Raalta 

Barrloa 
Kohot - Varyete ve müzik 

Türkuvaa - Çaylı danı 

Pariziydna - Alaturka aaa ile 
konHr 

yfik hizmetlerde bulundu. 

Treıı hadisesi 
Bclgrat, 23 [ A.A J - Politika 

gazetesi Şark ekspresine yapılall 

suikasttan bahsenerek diyorld: 

Bugüne kadar Bulğ'ariıtanlanla 

resmi nıüzakeratına her başlanğl

cınde bu müzakereyi akim brak

mak için Bulğar budundan ıecen 

bazı anasır tarafından bu glbi 
suikastler yapılmıştır. Bu iddia 
gösteriyor ki hudutların her ikJ 
tarafında bitaraf bir mıntaka te' -
aiai lazımdır. 

.... '94te4~ ..... ~te4 .......... 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

B-=!!~ ~!a-..-. t.'l.!ıı .. i 1 
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Çorutmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi heyazlatu\ diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder Ve d§erin arasınd kaalan tefesstlhatı ve ufuneti izale 
eder. Djş ağrılarına, nezlelerine mani olur.Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır.Mikropları imha ve ağızdan gelecek bertürltt liastelıkların sirayetine 
lnanf olnur Avrupada daima birinciliği alır ve birlnciliğl diplomalarla musaddaktir. En htıyflk mükafatı ihraz eder altun madalya ev ni anlar almıştır. 

Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu 

Vakıf akarlar ~ADANAMEZBAHAINŞAATI ···························ı ! Dö)'Çe Oryant Bank 1 
1 Tarihi te'sisi 1322 1 
! Merkezi idare Berlin 
i Telefon Beyoğlu 247,248-934, 

müdürlügw ünden: . Münakasa müddeti uzatıldı 
Bır çok yerlerden vukuhulan talep ve müracaatlar neticesinde Mez-

: 985 ve İstanbul 2842,2843 
Müzayedeye vazolunan emlak 

• l - Bahçe kapıda hubyar mabaJlesinde yeni poatahane cadde-
nde 44 - 60 No dükkin 
2 - Bahçekapıda hoca Alaettin mahallesinde tahmiı soka
da 78 No ana 

Müddeti müzayede 10 teşrinisani 929 dan 30 teşrinisani 929 
ınarteıi günü saat on dörde kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz· 
lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on dört 
uçuğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
erek müzadeye İ§tirak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlütünde 

akıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilin olunur. 

Evsaf 'Ye müştemilata hakkında maliimat almak iatiyenler bu 
"ddct zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrimisil 
aporlarmı görebilirler. 

vkaf umum müdürlüğünden: 

baha münakasasının 15 Kanunusani 930 Çarşamba gününe talikine 
karar verildiği ilan olunur. 

: Banka muamelatı • ! ve kasalar icarı :-: . -~ -. . . . ............................ ; -. . 

! ~ . B C V c;J K 
· = Tayare piyangosu! 

YEDiNCi _ TERTiP 
5 inci keşide 11 Kanunu evveldedlr. 

~BCVCK iKRAMiVE: 
509000 LiRADIR 
Ayrıca: 

~~•lll> Acele satılık çiftlik 
. = 
• ~ Anadolunun Akdeniz iskelelerinden olup kuvvei imha -

E! tiyeıinin fevkaladeliği, havasının mutedil olması ve mena -
~ ziri tabiiyesinin güzelliği , orman ve r.ularının çokluku ile 

: meşhur ve her nevi terekkiye müsait olan Antalya vilayet 

1 ~ merkezine bir saat mesafede, içinde yirmi yedi adet su me
e: mbalan bulunan ve kenarından bilyilk Aksu nehri akan ve = ~ nısfı bu sularla sulanmakta bulunan yedi bin dönümlük çif-
~ tlik ormanlara ve müştemilatı saireslle acele ıatılı\c.br. Her§ 
~türlü ziraate salih olduğu gibi hayvanat için mer'a ve or· 5i! 
= manlari vardır. Arpa, buğday, pamuk, susam, mısır , nuhut 1 
= fasulye, pirinç gibi her nevi hububat, hurma, portakal, limon, 

9 muz, zeytin, incir, elma, armut, kayısı, şeftali gibi her iklime 

Guraba hastanesinde mevcut müstamel röntgen cihazile teferrüatı 
üzayedesine talip zuhur etmediğinden T. Saninin otuzuncu Cumar

esi günü saat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip • 
lanların şeraiti anlamak üzere bergün leva·ı:ım idaresine n ihale 

2s.ooo 
15.000 
12.000 

= mahsus meyvalar yetitir. Böyle kıymettar çiftlik almak arzu
§ sunda bulunanların daha ziyade tafsilat almak için Antalyada 1 Apti efendi zade Hüseyin beye acele müracaatları ilin 
- olunur. 

i ~UIHIUlllll1Ullll\llllllllnllllllllUIHIMWHlmm111111u11mnııttttılllllt1HRllttllUttUUDmıtBllftlll nü de idare encümenine müracaatları. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Evkaf matbaaaına lüzumu olan kağıt ve aair levazımı teclıdi· 

enin pazarlıkla icra edilen münakasaaında talipler tarafından ve
"lcn (6900) lira fiat haddi liyıkında görülmediğinden T. sani
in otuzuncu Cumartesi günü saat on dürtte pazarlıkla ihale edi-
eğinden talip olaalann ıeraiti anlamak üzere hergün levazım ida

csine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Sayım ocağı arazisinden üç parçada yüz dönllm tarla (932) 

nesi teşrinievvel nihayetine kadar icara verilecektir. Müzayed~si 
~)kanunuevvel (929) cumartesi günü saat on dörde kadardır. Ta· 
lp olanlann lstanbul Evkaf müdüriyetinden Orman arazi idaresi

müracaat etmeleri. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Kuzguncukta Nakkaş mevkiinde vaki vakfa ait bostan üç sene 

üddetle icara verilmek üzere mpzıtyedeye vazedilmiştir. Talip 
lanların 27.11-929 tarihinde saat on dörde kadar lstanbul evkaf 
büdiriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat eylemeleri. 

rman ve arazi müdiirlüğünden: 
Şehremini cıvarında yeni bahçede Guraba hastahanesi önünde 

aa müştemilat vakıf bostan üç sene müddetle icara verilccktir. 
üzayedesi Teşrinisaninin otuzuncu Cumartesi günü saat on dörde 
dardır. Talip olanlann lstanb~l Evkaf müdüriyetinde Orman ve 
azi idaresine müracaat etmelerı. 

Orman ve Arui müdürlüğünden: 
Silivri kazası dahilinde vaki Evkafı mülhakadan büyük ve kü
Çeltik çiftlikleri müştemilatile beraber (934) seneıi Eylülü ni-

yetine kadar icara verilecektir. Müzayedesi T. Saninin yirmi ye
inci çarşamba günll saat on beşe kadardır. Talip olanların Iıtan-
1 Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat et
eleri. 

Orman ve Arazi müdürlüğiinden: 
Sayım ocaA-ı arazisi~d~n ot~z bi! par~da yüz yi~mi yedi dlSnüm 

rla (932) senesi teşnnıevvel~n nıh~ye~ne kadar !cara verilecek
r. Müzayedesi kanunuevvelın yedıncı cumarteaı günü saat on 
.. rde kadardır. Talip olanların lstanbu! Evkaf müdüriyetinde Or
an ve arazi idaresine müracaat etmelerı. 

orsa ve Osmanlı ban-
kası komiserliğinden: 

Türkiye Düyunu umumiyesi hakkındaDiiyunu umumi~e. idarcs~
akdolunan 13 Haziran 1928 tnihli mukavelename mucıbınce, hu· 
ı:netçe mtitedahil koponlara mukabil ihraç ve 25 teşr~nisani ~929 
tıhinde mevkii tedavüle vazolunan tertip, mıkta~ ve ıhraç fıatla
aşnğıda yazılı mümessil scnedat namı altındakı bo_noların,. Ma

e Vekaleti celilesinin 21 teşriniıani 1929 tarihli emımamesı mu· 
bince Borsa kaydi resmisine kabul ve tescil edilmiş olduğu ilan 
Unur. 

Tertibi 
A 
B 
c 

adedi 
766825 

64412 
24-5490 

ihraç fiatı 
20 İngiliz lirası 
1000 franıız frangı(%4Sili150zamile, 
1000 • .. 

1 o.ooouralık ikramiye 'Ye 
1 0.000lirahk mükafat 

bu keşidede cem'an "3,900,, 

numara kazanacaktır. 

45,000 

20,000 

• 15,000 

12,000 

lira laabet eden "1967,, numarah bilet, lıtanbuJ, Tarauı, 
Manlsade ıahlmışbr. 
Jıra iaabet eden "40765,, numaralı bilet, Jstanbul, Izmir, 

Samıunda sablmıtbr. 

lira i1abet eden "55494,, numaralı bilet, Jstanbul, An

talya, Bandırma, Samsunda aablmışbr. 

lira iıbet eden "37377,, numaralı bilet, lstanbul, Bursa 
Ceyhn, İzmir, Bayındırda aablmışbr. 
lira iıabet eden "26859,, numaralıbilet, htaobul, Edirne, 
Fatsa, lzmir, Karasuda aablmıştır. 

~Türk Ocağı takvimi ~--
İstanbul Türk Ocağı 930 senesi için gayet nefis bir duvar 

takvimi ihzar etmiştir. Takvimin kartonunu; Gazinin milli 
zafer arifeıinden evvel Kocatepede çıkarılan tarihi fotoğraf
ları süslemektedir. Her huıusta muntazam bir surette tabet
tirilen bu takyimler salonlara talik olunabilecek mahiyette
dir. 75 kuruş gibi az bir fiyatla satı:ığa çıkarılan bu takvim
lerden bir kısmı sureti hususiyede maruken bir çerçive için
de ihzar edilerek Büyük Gaziye, ve hey' eti vekile azasına 
takdim edilecektir. Istanbul Türk ocağına bir yardım olmak 
üzere bütün resmi devairin Türk Ocağı takvimlerinden 
tedarik etmeleri hakkında Vekil beyefendiler bir tamim yap
mağı vait etmişlerdir. 

. -· . ~ . . . - . ..... ; ... · - ~ . 

------

j •••• Elbise istiyenlere •••• 
Ismarlama, peşin ve taksitle ı 

Bu defa Sirkecide istasyon karşısında, polis daire i ittisalinde ı 
Sirkeci palas hanı birinci k•t 5 numarada i 

Ünyon kooperatif - Abidin 
unvanile hir terzilik ıubesi açıfmış ve mııruf bir makastar tarafından 
erkek ve çocuk elbiseleri gerek peşin, gere.le taksitle ihzar edilmek• i tedir. Mtıracaat eden esbabı ihtiyac ı n kumae nevinden ve elbisenin ı 

biçim ve dikim zarafet ve metanetinden her vrçhile 
memnun kalacakları şıiphe:.izdir. .......................... 

Emni~ei SandıQı emlôk 
möza~edesi kafi ka~ 

rar ilônt 
Müzayede 

bedeli 
Lira 
2755 

Muhammin 
kıymeti 

Lira 
6619 

ikraz 
numarası 

11132 

Borçlunua 
iımi 

Ömer Faruk B. 
Merhun emlakia cins ve nev'ile mevki ve müştemelab Sulta

nahmette Üçler mahallesinde eski 20 ve yeni 28, 28-1, 7-1, 30, 
30-1,30-2,30-3 numaralı seneden Ecz1tne sokağında altında üç dük
kanı havi üç bap hane ve T erzilıane ·sokağinda bir bap hane, elye. 
vm Terzihane ve Eczane sokakları köşesinde ve kapııı Eczane so
kağında apartıman haline vazedilmek üzere tadilat yapılmakta ol
an emlak yüz altmış üç arşınüzerindedir. Ve Eczane' sokağında me
vcut ve ikiye bölünmüş olan yeni emllk yüz otuz arşın üzerinde· 
dir 'Ye mezkur emlakin hepsinin birden yüz altmış bir arşın kadar 
bahçesi ve iki eşcan müsmire ile bir kuyusu vardır. Eczane 
sokağında iki bölüklü yeni yüz otuz arşın üzerindeki hane iki katlı 
kagir bir çatı altında olup birbirinden bir kat dö§eme tahtasile bir 
ve ikinci katlardan ayrılmıştır. Nihayetteki hanenin zemin katında 

Istanbul emvali eytam 
idaresinden: 

iki oda, çimento koridor ve nihayetinde bir ocak ile bahçeye çıkar 
adi kapı, merdiven albnda kömürlük, koridorun tavan tahtası yok -
tur. İkinci katta merdiven üstüne müsadif bir hela bir merdiven 
başı, bir oda, sofaya nazır iç içe iki oda bir zemini çimento balkon 
etrafı demir parmaklıdır. Odaların birinde divar içinde iki camlı 
dolap vardır, ittısalindeki bölükte çimento bir koridor nihayeti bir 
ocak ve bahçe kapısı, bir oda bir hela merdiven altı ve odunluk, 
üst katta merdiven başı ve bahçeye ve iki sokağa nazır bir oda 
vardır, hariç ve arkasındaki ııvalar yapılmıştır. Elektrik tertibahna 
havidir. Köşe başında ve yüz altmış üç arşın ü;;erinde olan hane iki 
katlı nim kargirdir. Elyevm kapıdan girince harap çimento evalb 
mevcuttur. oradan ayrıca kapı ile girilmek ıuretile bir divar inşa 
edi1mektedir. Dairenin halihazır vaziyeti bir geniş antre ile bölme
leri de tuğla olmak ve birinin döşemesi noksan ( kirişleri vardır ) 
diğerinin tavanı noksan ikisinin tavanı ve doşemeleri mevcut dört 
odayı havidir, mevcut tavan ve döşemeler eski tahtadan olup duv • 
arlann sıvaları yoktur. 

Emine hanımın idaremiz uhtesinde vefaen 
mefruğ bulunan Kesmekayada hamami Muhittin 
mahallesi tekke sokağında atik 33 ve cedit 1 nu
maralı bir havlu, iki oda, bir hela ve bir bahçeyi 
havi ev müzayede ile 305 li1a mukabilinde ta-
libi uhtesine 21 ikinci teşrin 1929 tarihinde bi
rinci ihalesi icra edilmiştir. Kat'i ihalesi de 7 
birinci kanun 1929 Cumartesi günü yapılacağın
dan fazlasına talip olanların ogün saat üçe kadar 
lstanhul emvali eytaın idaresine müracaatları ilan 
olunur. · 

Üst katı birinci ev altından ahşap merdivenle çıkılır, bu katın 
bağdadileri kısmen sökülmüz ve kısmen istinat dirck~eri alınmış ve 
kısmen döşsmeleri sökülmüş tadilat yapılmak özere hazırlanmıştır. 
mevcut tavan ve döşemeler eski tahtadandır. Elektirik tertibatJ 

Hı·ıa"" ıı·ahmerı·n vnrdır. Yeni hanenin bir bölüğünde borçlu sakindir. Tadilat yapıl
makta olan emlak boştur, yeni kısmın bir bölüğünde Dursun B. 
namında bir kiracı şehri 20 lira icarla ikamet etmektedir. 

k 1 k b 1 Yukarda cins ve nevile mevki ve miiştemilatı yazılı olan eml~-
IŞ 1 a OSU kin tamamı iki bin yedi yüz em beş lira bedeı mukabilinde müş-

Nişan. düğün meraılmlle ıair mü1amereler ve cenue merasimin• terisi uhdesinde olup 11-12-929 tarihine müsadif Çarşamba günü 
hıua çiçek sipariıinlz.i Beyoğlunda lstiklil caddesinde 366 numarada Dahiliye vekili muhteremi Şükrü Kaya heyfendi hazretlerinin saat onbeşde müzayede bedeli kıymet muhammenesini t<..cavtiz 

.ABUNCAKİS ÇİÇEK MAGZASINA rfyasetlerinde 19 kftnunuevvel 929 peroembe günü akşamı Türkuaz eylediği takdirde kat'i kararının keşideei mukarrer bulunduğundan 
ıalonunda verilecektir. talip olanların yevmi mezlc.urde aaat onbeşe kadar aandıJc idare· 

'lliz. iıtanbulua ea uld çi~ ticaretbaa.t olan mezkOr auıtpa 
· ueaafia: •lilaail'mecliiieri.•Tiel.İİİliB.iiiOm.mlm6m7 .. llİlılllliBil·ı1et1Jor .. m111e1rk1a111'Y•e•Belllİ1•0iğl•u•ımubollli•si•D•d•en .. al .. ın•a•ca•k•u•r• . .......... ...;..•.in•elllıİım•ü•ra•c~a•a•t •e•y•le•m•e~l•e•ri•l•ü•zu_m_u __ il•i•n-o_ıu_n_u_r_.__......_~~~~~~~~~--
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Norveçyanın 
baş mahsulü 

halis morina balığı 
alemşümul marka H-ASAN BALIKV AGI 

' 
Gayet: taze olarak gelmişt;ir. 100 kuru•6 kiloluk ••••••r<I• Hasen Ecza d•~Jıl toe~n.~ı~rl! büyQk t9n:ai At -

Sinirliler: Sıhbatınızı severseniz 

bnıza zevk katan 92 derece limon 

haya

çiçeği Bl.ZIM KOLONYA yı her yerden isteyiniz. Başka 
f f f • sınıverirlerse sakın almayınız. 
Umumi deposu Veni Postahane N. 16 Pehlivan zade salt 

J•1:s:Jlul§HIJ•19 (~O!H) Ölıl.84rik· lofaa t.Hta.lılderınd•. en trhl cJr,. KEFALJIN , 1tit, .dl, ve,..,. tOrtü tfrı İere r k•,., • 

V€RCHLİLEll~. SlltACAULA.lfA' um 
ve J<ClflK ZAY,,tlltl.ARINA: NA/'111.6 
VE SiİT "1/RCN KA.DllfLAltA, fi.OCUKl.A• 
/UN BiJYiilf~S/NI, K61fll< lflRIKUK~ 
RiNA. HASTAllKDAll KALllANJ.ARA. 

am 
ilBnları: 

d 

.......................................................... 
Iı"'ındıklıda 1\:1. l\t vekaleti satın... f 

komisyonundan: f 
................................................................ 
J ğdırdııki kıtaatan ihtiyacı olan buğday unu t11liplerin verdiği fiııl pahalı gtırüldö • 

ğündeıı ve cvelce ihale edileceği 14-11-929 ildıı oluuan bir ay zarfında pazarlıkla 
Sarılı.amışta askeri ııatınalma komisyonunda yııpılıı.c;aktLr. Taliplerin meektır komiır 
yona müracaattan • 
İ zmirdeki kıtaatın ihtiyacı olan Bulgur knpııh zarfla münakasaya konmuştur. iha-

lesi 1 • birici klinun 9~ Pıızar giinu sıı.ııt 15 le lzınirde miistehkeıu mevki satın 
almıı omisyonunda )apılacııktır. Şartname görmek üzere komisyonumuzda vardır. 
Tıılıplerin Jznıirdeki mezkur koıni:ıyona müracaatları. 

H aııtahanelcr ihlİ)acı için 600 adet lake kar)Ola kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. l Kfmuııue\el 929 tarıhine miıqadif pazıır günü saat on dörtte ko • 

nıiıyonunıuz miınakaı;n alorıunda )&pılncnklır. Talıplcrin numunesini komis1onu • 
muzda gurmeleri ~rtnaıııe suretini )irıni kunış mukabilinde almıılan ve teli.lifna • 
melerinı şartnnmedekı tarzda ihzar ile komisyon rı)&Setiııo vermeleri . · 
J ~dırdııt.i kıtaatııı ihti)acı oları Una taliplerin 'erdiği fiat pahalı görüldiiğUndcu 

14-11-929 dan itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alıııacıığından taliplerin Sarıka • 
mı~tıl askeri satın almıı ı.omisyonuna mürncaatlan. 
Askeri ıhti)ac1 için (93) lrnlcın nlatı bevliye kapalı r.arf usulile münakasaya kon· 

muştur. ihale i 18-12-929 tarıhioe mü«adif çarşıımha giinü saat 14te komisyonu
muz miıııakasa salonunda )apılacaktır . Taliplcrın şıırtnnıne suretini yirmi kurll§ 
muknbilındt: almaları ve teklifnamelerini şartnamedeki tarzda ihzar ile komisyon 
rİ)nsetiııe 'ermeleri. 
M cn•ez ihtiyacı için 300 ton kok ko111ürii kapalı uırf uı;ulile münakasııya kon· 

muştur. ihalesi JO.h:rinci kiinun-929 tarihine miisadif Salı güııiı saat lSte. Ş:ır· 
tnameyi kom.syonumuzda gorebilirler ve taliplerin temınııtlarılc birlikte teklif mck· 
tuplarının )CVm ve saııtı ihalde.ı evvel mnkhuz mukabilinde Ankarada milli mü· 
clnfııa merkC'L satın alına komisyonu riyıısetiuc te\di e)lcınolcrı. 

.......................................... -.~ ............ . 

l.~:~:~~:~~.~.~~!!:1.~~~-~~~!~~~~!~~!~ .. 1 K ıta.ıt i?tiyııcı .iç~n aşağ_ıı:ln m~ktıırta~ı ya~ılı meHıt }117,.1.l ıı.rınJ ı .gostl'rilerı tarih· 
!erde ıbalelerı ıcrn edılecektır. Talıplerın ftlTlııamelenııı koırıı yonumuzda gôr· 

pıclerı ve §artıııııııı•<le yazılı olan şeki!deki teminail:ıri)IC komi~}onumuzda lıaı.ır bu· 
lunmalan iluıı olunur. 

10350 Kilo Bulgur 25 · Jl · 929 eruıl 15 
10350 • • 27 • 11 . 929 • 14 
50000 • Arpa 26 · ll • 929 • 15 
500~ • 25 . 11 - 929 • 14 
60000 • Kuru ot 26 • 11 · 929 • 14 

C iheti nskeei)e için C\'SD.fı ıııatlul.ıe)İ lıaiıı binek \e mekkiiri lıay\anah mubıı.yaa 
' edilece0inden 2 · 12 929 tarihine kndıır herglin koınisyonn gelerek ııııılQmat 

almaları v ya lıapanlarıle birlikte gelerek paıarlıklarını )ııpmalıırı. 

K ılııat ıhtiyııc • iı.iu 571320 kilo arpa kapalı 1.ıırf u ulile mubayaa edilecektir. 
ihale i 4-12-929 çarşamba günü saat onbcşte icra edilecektir. Tnlıplerin şartna • 

mesini komisyonumuzda görmeleri ve şartnamede )tıı.ılı olan şekildeki teminatlarile 
'ıoınisyonumuzda lıaıır hu.uıımaları ilan olunur 

Kıtaat ihtiyacı için 3290 >ıilu kuru Üziıın kııpslı zari usuliy e mübayaa edilecektir. 
lhaleisi 15-12-929 Pzar günü sııat on l.ıc tc icra edilecektır. 'l'aliplerin şaratııa

ınesiııı komi younınu1.dnn a1ınıılari ve şartnamede \'llıllı olan aekildeki teminatlariyle 
lı.omiııy 111 • ıuzda hazır hulunınaları iliin olnnur. ' ............ • • • ,..>43000 kilo Arpıı Çorhı için 25-11-929 sııat 15te kapalı u.rf 
15000 • "'tluluur • aleni 

?80000 • Sanıaıı • • 26-11-929 • kapalı Z. 
140000 • Saman • 27-11-929 • kapah 
12500 • Bulgur tckirdağ • 26-11-929 aleni 
12500 • Bulgur 27-11-929 aleni 

Çorlu ve Tekirdağ için yukarda gosterildi~i \Ct'hile kııpala zarf ve aleni mün
akasa usıılile hizıılımoda irae edilen tarih 'c saat erde Çorludıı fırka satın alma 
komi yonuud:ı ilıııleleri icra edilecek m,,·ada talip olnııların şart: .ııneyi gbrmek 
üue ve ihaleye iştirak etmek i~le}enlerın temiııntlıırilc yc\'mı ihalede mezkur ko. 
miıyona mürııcaatları. ........................................ 1 
... ~~~?~~::~~~!~~. ~~~!·:~!:~:.~.~i.s!.~!ı.~~-~~?. •• 
Z arar ve zıyan ve farkı fıynıı ifayı teııhhüt etıniyen müteahhidi nıım ve hesabı· 

na olma!. uzere Çengel köy orta mektebi için (7500) kilo manıı;al kömürü pa· 
2&llığı 25 • 11 · 929 paıartesi günü saat 15 de Hnrbıye mektebındeki mahalli wah· 
usunda icra kılınacaktır. Talipler!n saatı muayyene inde mezkdr mahalde ha.aır 
bulunmııları ilin oluuur. +. Çift 

1000 Dahili siyah Fotiıı 
1000 Harici siyah Fotin 

Kuleli Liaeşi için yukarda yaulı biner çift haricl ve dahili aiyah Fotio bir 
tıırtnamode olarak kapalı zarf suretile salın alınacaktır. İhalesi 16 . 12 • 929 Pa-
zartesi günil saai 1 ı de Harbiye ınel<tebindeki mahalli mahsusunda icra kılınacak· 
tır_. Taliplerin şartname ve n.o.muııdc::ri için ııınlıalli meıkürdaki k oıuisyonıı nıııra· 
~atlar~ ve i~Jirıık için ~e hazırlay~cııkları. tekli! meklupları_nı_ .ııaati muayyen" ine 
liadar ılınühaber ıııul<abılınde komısyoıı Hıyasetıne verınelerı ılan olunur. 

Askoırt melı:teµler. hayrnnatı için miiııakıısa)a koııuları 450:00? kilo .arp~ya talip 
zuhur elmemesmden paurlıkla satın alınacaktır. Pazarlıgı 30-11-92> Cumarteııi 

günli saat 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli mahensunda icra kılırıacııktır. 
Taliplerin şartname$İ için kumityoııı. müracaatlan ve i~tirak için do pazarlığında 
har.ır bulunulma.'1 ilin olt.ınur. 

+ <• •> 
~i 
;.ıoo Eczacı Mp. içiıı 

Lsoo Olcfi taburu için 
lJoo Haydnrpap hastanesi içuı 

. l 0dun 

Yuknoda mahallerile mıkll\rları yazılı odunlar 3 şartnaı...cde olarak münakaaa 
netioeai pıııarlık.la eatın alınacaktır. Pazarlıkları S0-11-929 Cumarteııi (,'Ünü sııat 
15-30 da Harbiye ınektehl mahalli mahsoııuııda tekrar icra edileceği ilin olunur. 

H arbiye mektebi için komisyond~ mevout şekli ve ııartnamesi veçlıile ve takar. 
rür edecek son fiata nazaran mıkdarı tesbit edilmek üzre takrı.>en 50 adet Do

lap aleni münakasa ıureııl~ toatııı alınacaktır. ihalesi IC 12-929 paıarteai günü saat 
15 te Harbite mektebindeki mahalli mahau:ıunda icra kılınacağı ilin olunur . 

A skeri mektepler için numnne ve şıırtnanıeın veçhıle ve münaka a neticesi 10,000 
kilo çekirdekli razaki u:ıümütı tek.rar pazarlığı 30- ll • 929 cumar: • u ı:,aat 

15 te Harbiye meli.tebindakı ı.ıahal!i mı.:1susı rıda icra edilece~ ilAn o' ı 

g& 
,_ . . ............ 

Harici Fotin • 
6So Dahil; F"lin . 

Çengeltö.y orta mektebi i~aı yukarı.• ciııa ve mikdarı ya:ı.ıh harici ve dahili 
Fotinl btr oartnamedo olanı' . k.t.yıEllı aarf sure!ile eahu alınacaktır. lhıılesi 16-12-
01.o ~ günü saat 14 SO da haıbiyc muk.tebindeki mııl ili ııı hsı\stıııda fora 
~uıaoa • 'F"aliııleriıı n~~ vo numunesi i ın koni o ı ı r :ıa•I rı ve 

Yağmurlu zamanlarda 
. :qı il~~ 

l111numını 

Ve hatta fırtınalı havalarda, pasajlara veya 
balkonların altına sığınmaka lüzum yoktur. 
Zira: 
En birinci malzeme ile imal ol 
unmuş ve Muflon astarile em· 
permeablize bir hale gelmiş ga
yet modren ve kusursuz hi 
biçimde 

EK LSIO 
ardes·· •• un 

Giydiğ.iniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 
UCUZ-PRA TIK-ŞI 

Bifumum levazımatı ik aiye ıizi yalnız Gala
...-_.""_.,,,,, tada Karaköyde poğaçncı fırını ittiıalindeki 

muhallebicinin üstünde 

EKSELSIOR 
Büyük elbise mağaza
sıdınan tedarik ediniz. 

ın- erkek ve çoc ı ~ ara mahsus kos Üın, palto par
desüveınuşam alar ııe nıü tehaıl çeşitleri nevc11ttur. 

e ·ya ta teshila 

y ş a ka ı an. 
1- tibarı Mili... ankası senetleriı1iıı 

ki ye iş Baıi. rnsı senetlerile tebdil ettire; 

2- Hanıiliııe ait h ·,sse senet eriınizi ıııii.l)ayaa 
e(leı1, hisse ar1ı11ızııı senetlerini alnıak 

üzere yetleriııdeki 111ak:buzlarla şubemi-

ıniiracaatları olunur. 

lf.ının~ OPeratör HALİL SEZAİ 
~iBasur memeleri, Fistül 

İş arıyorum 
Yirmi bir ya~ındayım, her ne 

it olursa olıun yapa bilirim. 
fil[!) 

meliyatlı amclizalıız elektrikle tedavi ve bilcümle ameliyatı icr 
c:J~m~.eder, saat 1-7 Divan yolu Acı hamam No. 20Cııır:ı 

. r·-n~;;;·:;ub;;,-~;tk·;.:.ıs;-.;;;~;d~·;-ı 
................................................ ~ ....... 

f 

6500 Kilo Siyah lıoya (Hito inos) 

evvel 629 
14500 • Siyah boya (Enamil) 

ıiisyouu Kapalı zarf uaulile ılıalesi 2 K!inunu 
p&7.artesi saat a 

2 KAnunu evvel 929 
pnzartcsi saat 14 

Milli müdafaa veklleti Dcnia,ltuvvetleri ilttiyacı ıouı yukarıdıı. yuıh boyalar 
kapalı zarf uııulile hizasında gösterilen gün ve l!llattc ihalesi icra odilecek&ir . Şart· 
namesini görmek almak isteyenlerin her ~iin 'ermek isteyenlerin yevmi iaalede ve 

muharrer eaatte Kasımpaşada DeniT. satuı 11lma komisyonunll miiraraatları. ... 
iotirak için de hwrlayacal•ları tei.lif ktuplımııı uati nıuayyeııe•iııe hndar ilma· 
l.ıer mukabilinde komi~yon riyasetine ermeleri illn olunur. 

Hıılıcoğlu lisesi için 40 ton kok. komürıi aleni münakasa ıuretile alınac.aktır. 
1haleıi 16-12-929 Pazartesi gwıli &aat '15 de Harbiye mektebindek.i mahalli 

mnhsuıunda icra k ılıkacaktır. Taliplerin şarıııanıeıi itin komisyoııa müracaatları ve 

iştirak.. içinde mük.akua mahallinde liazır bulunmaları ilan oldnıır. 

Askeri mektepler içiıı nümunesi ~e prtııauıe i veçbile ve ınlinaJı.asa ncticeıinde 
30,000 k.ilo çalı Fasulyuınm tekrar pazarhğı 30-11-929 Cumartesi güııü eaat 

1~30 da Harbiye İnek.lehindeki mahalli mahausuııda icra kılınaoaAı illıl olunur· 

Zarar ve ziyan. ve fıı.rkt fi~t~ ~fayı 1cahhü8 otraiyen ~iıt~abhi(ii nam ve hesabına 
olarak Harbıye mektebı ıcın 1000 Su\nrı ınektebı ıçınde 300 ·ı ceman 1300 

çeki Odun tekrar parıırlığı 30-11-93'> Cuwarte:ıi gunu f'But 15,30 da Harhı)e mek

tcbındeki mahalli ruabıwıuııda icra cdileoqi ve her iki i bir ııartnamedc oldıı"\u 
iluıı olunur. 

Atideki adresime müracaat ediniz. 
Çapada Macuncudı camcı sokak 

3 numarada İsmail oğlu 
Kazını 

( staııbul asliye mahkt•meAİ üçüncü hu. 
kuk daireıindcıı: Fatma Ceyda hanım 

vekili avukal Sanih bey tarafından mü· 
vek kileeinln kocası ilı.am.eiilhı meçhul 

Ali Naim Obolenski bey aleyhine ikame 
eylediği bopnma dı.vaaının gıyaben icra 

kılınan tahk.ikatıoda iki Şahit istimaı 

surctile muamele icra ve bu bapıaki ta
hlı.ikat S.12-29 paıar güııü saat 11 e ta

lik k.ılııımış olmakla iıbu muameleli gı· 
yap kararının iltneo tebliği tarihiııdeıı 

itibaren 5 gü• sarfında itira.ı: etmedip 

takdirde bir daha mahkemeye kabul 
olunmıyacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzre ilb olunur. 

' ( etanbu.l bcoinr.i icra dairesinden: Malı· 
cur; ve füruhtu mukarrer bir adet ka· 

bve motörü ve tcferrüatı 929-12-1 tari. 

hine müsadif Pat.ar günü saat 10 darı 
itibaren Uııkapanında atlamataşında 78 

No. lu dükkAnda bilnıuxa)cde furubt ol· 

unacağıııdan talip olanların yevıoi nıcz. 

kurda mahallinde hazır bulunmalan ilin 
olu 

4i'h F < 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sür'at poııtası 

MSUN 
VAPURU 

27 b 
Teşrinisani. çarşam 8 

Günü akıamı Sirkeci nhb

mından hareketle doj'na Zon -

guldak , lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon sürmen 

ve rizeye gidecektir. 

Tafsilat için sirkecide Yel
kerıci Hanında kain acent.ısı· 

na müracatla.Tel. lstaııbul 151 

.. Şehremaneti iHinatı 
-~Elll!Bilm2 .. Rt:2~--~ 

B eyoğlu dairesind' n Uolnp· 
dere Z.B mc\kiince bir ke· 

çi bulunmuştur. Sahibi bir 
hafta zarfında müracaat etmez· 
se satılacaktır. Efendim. 

Ş ehremanetinden: Bedeli keş· 
, fi 843 lira 52 kuruş olan 
Gülhane parkında bulunan si· 
)indirin tamiri kapalı zarfla 
nıürıukasaya konmuştur. Ta· 
!iplerin şartname almak ve ke· 
şif evrakını görmek için her 
gün levazım müdürlüğüne gel· 
ıneleri, teklif mektuplarını da 
ihale günü olan 16 Kanunu
evvel 929 Pazartesi günii saat 
on beşe kadar mezkur müdiir· 
lüğe Yermeleri. 

Ş chrcmnnetinde: Bedeli keş· 
fi 1164 lira 14 kuru~ olan 

meyve halinin parke ile tef· 
rişi kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur . Taliplerin şart

name almak ve ke~if evrakını 
görmek için hergün levazım 
nıüdürli.iğüne gelmeleri. Tek
lif mektuplarını da ihale günü 
olan 16 Kanunuevvel 929 Pa· 
zartesi günü saat on beşe kadar 

1

' 

mezkur ımidürlüğe vernıeleri. 

Ş ehrcı~anetinden: Bed6li ke· 
şfi 592 lira 35 kuruş olan 

Fatih itfaiye garajında hor· 
turn yıkamak için yaptırılacak 
kurşun boru ferşiyatı kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
Taliplerin şartname almak ve 
keşif evrakını görmek için her 
gün levazım ıııiidürlüğiine gel· 
meleri . Teklif mektuplarını 
da ihale günü olan 16 Kanunu· 
evvel 929 Pazarte;,İ günü saat 
on beı>e kadar mezkur müdür· 
lüğe vermeleri. 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdaın 

Galatada Karak6y hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
neıi itti1alinde Allalemci ban 
telefon lstanbul 569 herncvi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasaları icarı 

--~~~~~~~~---------Beyoğlu icra hakimliğinden: :jat1lıııa111 

mukarrer olan müteaddit M&P· 
Sandalye, iskemle 1-12-929 tarihinıl11 

Pazar günü saat 14 te Silıhtar •~•d• 
Elektirik fabrik.ası civarında No. 1 Ga~in° 
önünde satılacağından talip olaalarıo 
yevm ve vakti ıaezkfırde 111ahalli ıntıı" 
ktırde bulunmaları illi.o olunur. 

&SLW 

Mea'ul mWilrl : 


