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lUAREHANE 
"iKDAM Yurdu" Ankara caddesi, 

Jstmıbul 
Telgraf : "İKDAM,, latanbul 
Telefon : ISTANBUL 1 7 9 7 
Şikayetlere sayfalarimız açıktır. 
flıln muhteviyatındıa dolayı idare meau'liyeı 

.... ~ ... ,. .. tf' ..... 

ABONE UCRETLERI 
3 aylık 6 aylık senelik 

Dahil için 3 6 11 lira 
Hariç için 9 16 30 ,, 

Adroa tobdlli içUı 1 O kıırllf f!Öııdcrilmoll 

lW.n ücretleri tarifeye tabidir. 
Menllekete fajdıilı"yazılsr ve mektep 

ılanlarındıın tı-nr.il!t. vıırıln· 

Cürnlıuriyet içi11, Halk için 
~ ~ ~LHü~~==========================:=============-=-===========-=-==========-==-======~=:=================-== 

Bir günlüll 
ziıafef 

nsme'\t ~=ş~ H:zıretDe1rı 

Ziraat Banlfasinda 
Şehrimizde 

Hırsızlıll vall'alari I 
Harp 

• • 
·zammı 

Heyeti umumiye içtimaı dolayısile çok Çarşı içinde bir dükkan soyuldu. Seyfi 327 den so~rcı Ticaret umum 
··h· l · k · b d 1 B · · d h l k d. tekaüt edlBena müdürO iki mu ım Jır nutu ırat uyur u ar. eyın evın e ırsız ar yeme ye ı. ıeır lh.trpzammı mesele için 

Mecliıi reiıi Kizim paşa huretle- ı· 1 • • 1 l k h 1 a 1 •ca "-1 ~ nııı Q bu nıııaya ~e 8d1 D ıırsız ar gene ışı azıth ar ve ğını a mış, açmata a:r:ır anmıf, a IK. <!iiıll • a ~ 
rile, başYekil ismet paşa hazret· en kapalı yerlerde vak'alar yap- tam bu e1nada ihtiyar kan, koca 

J 

içtimada blr ~ .. : <.k irat eden • 
İS.lUET rAŞA HAZRETLERi 

Ankara, 26 (A.A) - Türkiye 
ziraat bankuı kırkıncı heyeti um
nıumiyesl ve bankanın anonim şir
ket haline inkılibınm beşinci iç
tima senesi bugün yapılmıştır. 

Celsenin açılmumı müteakıp 
riyasete, Türkiye Büyük Millet 
Meccliıi rciıi Kizim paşa hazret
leri intihap edilmiştir. Yapılan yo
klamada mevcut azuının 15 mil
yon lira sermayeyi temsil etmekte 
bulunmaları nizamnameye naza
ran kongrenin küşadma kafi ad
dcdilerk ruznamei müzakerata ge
çilmiştir. Ruznameye dahil bulu· 
nan rapor ve pilinçolar münderi
catına ittıJa keıbedilmi,tir. Banka 
nıo idare meclisi raporunda 1927 
senr.~indeki zirai vaziyetin 1928 
senesinde biraz daha darlık hiaset
tirecek surette devamı dolayısile 
çifçilerimixin borç ödeme kabili
yetinin bir kat daha zaiflaması 
banka alacaklarının gene kıı
men tecil edildiği kaydedilmel...ı.e 
idi. Raporda ilk ve sonbahar ze
riyah için 5 milyon liraya yakın 
tohumluk ikrazatı yapılmış ve 
başlıca ihracat n:~hsullcri -
rnixin iıtihsal maaraflanna me
dar olmak üzere müteselsil kefa
letler ipotekli hesabı cariE ve 
srayri menkul teminat mukab:Iin
dekiikr.azlardan başka zirai mah- ' 
-rullerimizin terbini şeKlinde ayrıca 
lkrazata devam edildigi tecdidi 
senet suretile yapılan muameleler 
de dahil olduğu halde zirai n~_ra
zatıo 1928 senesi zarfında yekunu 
28 milyon 846 bin 428 liraya ba
liğ olduğu ve sene sonundaki ha
kıyei zimmet te geçen seneye na
laran 6 milyon 430 bin 699 lira 
f azla1ile 26 milyon 806 bin 288 
liraya baliğ olduğu ilave edilmek
le idi. Müteakiben bankanın 31 
kanunuevvel 1928 tarihindeki pi
lançosu okunmuş ve mevcut mat
lubah 259 ml1yon 281 bin 538 li!a 
71 kuruş ve düyunatı da 259 mıl-
Yon 281 bin 538 lira 71 kuruf ola
rak kabul edilmiştir. 

Yapılan intihabatta idare mec· 
li•i izalıklarına Cevdet ve Çubı.!
cu zade Arif ve mürakipliklerine 
2.iya ve iıkender beyler intihap 

. tdilmiflerdır. Verilen bir takrirle 
Rciıicümhur hazretlerine, B. M. 

lerine makamı riya•et tarafından mata başladılar, ezcümle dün po- eve avdet etmitlerdir. 
intihap edilecek bir heyetin kon- liı müdüriyetine bildirildi"'ine göre F k 1 1 k d h 
gr .... namına arzı tazimat eylemesi a a at zava fı ar yu arı a ırıız 

" evvelki rrece kapalı çarşıda bir hır- ld b J d kl d kabul edilmiştir. 6 o uf.runu i me i eri için aşağı a 
Ankara, 26 [A.A] - Ziraat salık vak'aın olmuş ve knpah bir yemeklerini hazırla~ışlar, karın-
k · k d dükkan 8İzlice soyulmuştur. larını doyurmak u"zre odafanna 

b aı> n.smın reımı üca ı bu"u·n 
"' 6 Kasası soyulan bu dükkan 

aaat 17 de yapılmıştır. Bu müna- ·· çekilmişlerdir. 
. Fesciier caddesinde molla Omer 

sebetle Baıvekil ismet paşa haz:- zade Mehmet efend 'nin dükkanıdır. 
retleri irat buyurdukları bir nutu

Gece çarşıda saklnnmağa mu-
kta çalışkan Türk halkının para- vaffak olan hırsızlar bu dükki-
sile teşekkül eden ve gene onun 
~fahına çalışan müesse ... eler arn-
• ında kıymetli ve iftiharımızı ka
zananmış ziraat bankası gibi mü
esseselerimizin şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan sonra da yur
dumuzun saadetine çalu;::ıcnğını 
görmekle dalın ziyade iftihar du- . 
yacnğımızı işnret ederek Ziraat 
bankasının yeni binasının kıymetli 
bir eser olduğunu ve bugünkü 
küşat resminden büyük sevinçler 
duyduğunu ve vatanın yükselmesi, 
milletimizin saadeti için kıymetli 
esaslar yarııtmış olan Büyük Rei
sicümhurumuz Gazi hazretlerinin 
banltanın bu şekle gelmesi için 
hizmetleri ve mesaileri mesbuk 
zevata karşı memnuniyetlerini ar
zetmekliği emretmi, olduklarını 
söylemiş ve demiştir ki: 

Ziraat bankası uz:un senelerden 
beri memlekete çok büyük fayda
ıı dokunmuı ve hizmet e-tmiş bir 
m~euesedir. Bu itibarla Ankara
nın kıymet ve ehemmiyetini gös
teren delail arasında bankanın le
ni binım l•ırmetli bir teşkil 

_ İçtımaa rlya1ct eden 
KAZIM PAŞA HAZRETLERİ 
etmekte ve bu resmi küfatta bü
yük bir memnuniyet ve iftihar du
ymaktayım. 

Başvekil fımet paşa hazretleri 
Türkiye :r.iraat bankasının memle
ket dahilindeki bankalarla olduğu 
kadar hariçteki l:>ankalarla da ay-

ni derece ve mevkide bulunduğu
nu ve banka müdürünün imzasını 
havi herhangi bir vesikanın dahil 
de ve hariçte en büyük kıymet 
ve itibarı haiz: bulundugunu kay-

dederek " böyle kıymetli bir mü
esseıenia vücudHe hepimiz iftihar 
duyarız." demiş ve reıml küfada 
iştirak edr.n zevata bilha.ııaa teıe-

kkür etmittir. Müteakıben ihzar 
olunan büfede hazırun izax ve ik
ram olunmu,tur. 

= 

1 nın üst camını merdiven dayaya
rak kırmışlar ve içeri girmişlerdir • 

Meçlıul hırsızlar dükkiln eşya
sından hiç birşey çalmamışlar ve 
kasnda buldukları 1200 lirayı aşı
rarak sırra kadem olmuşlardır. 

Hadiseden hnberdnr olan znbı
tn tahkikata başlamış ve hırsız
hula içtirnlcinden şüphelenilen 

Hüseyin isminde l>iri yakalanmıı
tir Tahkikata devnm olunmaktadır. 

Seyfi heyin evini 
nasıl soydular ? 

Sabık tütün idhisarı umum 
müdürü Seyfi beyln Şiflide Fırın 
sokağındaki evine bir kaç gün 
evvel hırsızlar girmiş ve külliyetli 
miktarda mücevherat, altın ve 
rumu.f eşya çalmışlardır. Aldı
tunız ına)umata göre seyfi beyle 
refikası hamm bundan bir müddet 
evvel uznkCja oir yere misafirliğe 
gitmişler, evde tanıdıkları ihtiyar 
bir zevç, 7cvceyi bekçi bırakmı'
lardır. 

Bu ihtiyar :ı.evç zevcenin bir 
aralık evi boş bırakarak dışarı 

çıkhkları zaman bir açık göz hır-
112 kapıya maymuncuk uydurup 
içeri girmit ve kıymetli ziynet 
eşyuını ıeçmeğe başlamış, alaca-

ntaoyca<dla 

M. Mııssolini 
ve Papalık 

-
M. Mussolini Papayı 

ziyaret 
etmekten ıaz geçti 

Kr.çmak için münasip bir fırsat 
bekliyeo hırsız efendi bu demi en 
müsait zaman bulmuş, merdiven
leri inip kapıyı açarak kaçmıştir. 

Kapının açılıp kapanması ile evde 
bir yabancı bulunduğunun farkına 
varan ihtiyar bekçiler hemen so
kağa fırlamışlnr ise de kimseyi 
görmemiçler, fakat Seyfi beyler 
eve gelinceye kadar da evi hiç 
ynlnız bıral.mamaya ve kimseye 
kapı açmamayl\ karar vermişlerdir. 

Bu vak'anın üstünden bir iki 
gün geçmi~, zabıta hadiseden ha
berdar edilmiş, buna rağmen eve 
l:ir ild:-ıc: ziyaret claha vaki olmu~-
tur. T 

Fakat hıraız efe.:ıdinin bu se
ferki ziyaretinde ev bot bulunma-

mış, ıokak kapısının önündeki 
mevcudiyeti lliısedilen yabancıya 
ne istediği enılunca: 

- Seyfi bey kendine ayakkabı 
yaptıracak eski ayakkaplarmı isti
yor cevabı alınmıştır. 

Evde telefon olduğu için ayak
kabı verilmek bahaneıile zabıtaya 
telefon edildiği esnada da işi hiı

ıs:etmiş olacak ki h111ıx efendi ka
pının önünde daha fazla bekleme
miş ve kaçmıştır. 

Çalınan -mticevheratın, altın ve 
gömüt eşyanın kıymetleri teıbit 

edilmektedir. 

Aırirtakyada 
"!..-

Gazimizin bü-
tüıı esiınleri --

Hertaraftan cehren 
kaldırılıyor 

ve hatth yırtılıyor 
-

Killı gaz.eteSinden : 
Antakyalı Türk kardeşlerimizin 

kahve ve dükkanlarında •eva-ill 
Reisi Cümhurumuzun re1imlerinl 
astıktan mahimdur. 

kon ya meb'us- Yollar bir ta
luğuna Kemal raftan yapılı
laim Bey nam-yorbirtaraftanı 
zet gösterildi . da bozuluyor. 1 

Ahiren ma aUi hukf.ımet bun
lan musadere ettiti gibi Tilrkiye
den getirilen mektep kitaplannın 
üzerinde bulun n n Gaı:iye alt 
olan realmler de silinmiıtir. Antak
yalı kardeılerlmiz timdi gazinin 
realmleriui an~k evlerinde muha
faza edebillyoff n umumi bir hü
zün içinde bıntalıyorlar. 

Memu~ ve ıtnuallf mlerln birçutu 
150 ilklerden ibaret olan o diyar

~ larda bu ic:abltden küstahlıkların 
, gittikçe çoğalacafına 'üphe :toktur. -Bir müdüre iş-
ten el çektirildi 4nkara, [A.A] - İnhilal eden 

l<ony;ı meb'uııluğuna cümhuriyet 
hllk fırkası umumi riyuet diva
~11'c:a maarif vekaleti müstcıan 
<cn:lll Zdır. beyefendi cümhurlyet 
lıalk fırkasi namzedi olarak tespit 
edilnıi tlr. 

Emanet muavinlerinden Hamit 
beyle fen İflerl müdürü Ziya bey 
dün Şişli - Büyük dere yolunu 
teftiş etmişleridlr. Bu teftiş esna
sında Maslak- 1 tinye aruının bo
zuk olduğu gört"lmüş tamiri için 
lazım gelen emirler veril~iştir. 
Halbuki bu yollu daha yenı ya

ılı.-ıı' idi. 

M. MU SSOLINI 

Roma, 26 [A. A) - Popolo di 
Roma gazetesi M. Mussolini oin 

yakında Papayı f.iyaret eneceğl 

haberinin esassız olduğunu beyan 

etmektedir. 

Adliye müfettişlerinin teftişah 
esnasında görülen lüz:um üzerine 
Adliye levazım müdürü Tevfik 
beye itten el çektirilmiştir: Hak
kındaki tahkikata devam olun
maktadır. 

Milli müdafaa vekil: 
ABDÜLHALİK BEY 

Milli Müdafaa Vekaleti, tarafından 
harpte bulunduktan sonra tekaüt 
edilen lerin, bir nisbet dahilinde 
rnae~la nna :ıam yapılacağına karar 
verilmiş ve bu bapta kanunuevvl 

34ltnrihinde bir ICanun neşredilmişti. 
Bu kanun ahkamının 327 senesin
den sonra meslekten aynlan bütün 
harp mütekaitJerine de tsşmil edi
leceğine dair olan 1372 uuma. 

ralı kanun da talimatnamesile 
beraber tebliğ edilmi4tir. 

Milli müdafaa vekaletinin tali-
matname1ine tevfikan zam alacak 
olanlann paraları hesapedilmi' 
ve tediye emirleri 'e maliyeden 
muha1ibi mcı'ullite gelmiştir.Yal
nız. lı'an ahire kadar tediyat yapıl
mama.ı hesap olunmadan bildiril
diği için paralar verllın•l'llektedif. 

--Ticaret umum müdürü Naki 
bey diln Ankaradan şehrimize iel
miftlr. Naki bey gelir gelmez ia
tanbul mıntaka ticaret mü :iürünü 
ziyaret ederek uwn müddet ken
disile görüşmü,tür. Badehu ticaret 
odası katibi umumiıi Cemal Beyle 
de Naki bey ur.un ve mahrem bir 
şekilde görüşmüşlerdir. 

Muharririmizin aldığı haber () 
nazaran bu müzakerat son günler
de dedikodusu bir türlü bitmiycn 
Rusya ihracatile alakad .:ırdır. 

Diğer taraftan iktisat veki
letlnce ta1dik edilmesi icap eden, 
Ticaret odası kAtibi umumisi Ce
mal beyin elan katibi umumiliği
nfn tastik cdilmemcsile de Naki 
beyin şehrimize gclifinin alakadar 
olduğu söylenilmektedir. Naki İ>cJ 
bir muharririmize dün şunlan soy
miştir: 

- İstanbula gelişim sırf hususi 
mahiyettedir. Rusya ihracah iti 
nrtık talimatname meselesi olmuş
tur. Yarın (bugün)tekrar Ankarnya 
avdet edeceğim. 

------ -
Başka ne bekle· 

nirdi? 
Şamdan akıam gazetesine ya· 

zıldığına göre: 
Damat Feridin Şamda bulunan 

kııı kain biraderini ıeverek koca
sını zehirlemiş, xehiri veren ecza
cı ile beraber tevkif edilmi,tir. 

Bir balo 
Kadıköy ful:crapcrver cemiyeti 

5 Kinunuevvclde Türku\•azda bir 
balo verecektir. 

Çıktnkça ~okoy@ır 

istirlin. dün de bin 
llsrll J1edi bucuga cıltti! 
Borsa mahafilinde bu tereffü hala 

tabii addediliyor. 
Son günlerde yeniden yüksel

meğe batlıylln Inriliz lirası dün 
bir mıktar daha terffü etmiştir. 

Mali itlerde ihtisu sahibi olanlar 
lnailiı lirasının 1100 kuru4a kadar 
çıkacağına ihtimal vermektedirler. 

Hükümet mübayaatının lngilir. 
lirasının tereffüüne amil olduğu 
nazarı dikkate alınarak hükumetin 
bu mübayaalı için iaterlin ihtiya
cını hariçten temin edeceği yalandır. 
Çünkü bu, tereffüe amil degildir. 

-t:ümhuriyctimizdc her va· 
tatıdll§m okur yazar olması 

ltizıın gel
diğitıi lıer 

tıesilc 

ılg::d 
imanına lıi· 

1 zmetini bek· 
i liyoruz. ()k_ 
l uma, ya:snı· 
1 a bilmiyen 
i kaç ııaJc11ı· 
dn~ı Millet 
mcl.·tcpleri · 

ne denun 
etnrn.ğe ik

na eder tıc 
muvaffak 

: olursan, maurıf mes'efe:;iııde 

: 
: 
i 
i 
! . 
: . 
~ 
; . 
! 
: 

his ene isabet eden borcu o 
kadar ödemi§ olur•utı. Her 
al.'§am kaç vatandaşı ıUillet E 
mcl•leplerinc göıulcrme(!.c mu· İ ı 
tıaffdk olduğumuzu dü~iinm· ı 
ek hc•binıi:::iıı t·atan borcudur. _____ ....... _ ........................ . 

İslerlin, dün 1046,S da açılmıf 
ve 1047,5 te kapanmış ve 1047,75 
kadarada yükıelmiştlr. Alhn 916,S 
de açılarak 918de kapanmışhr. 

Borsa İ§lerile alakadar bir z:at 
diyor ki: 

Tereffü ve tenez:z:ul teşebbüs

leri o günün arz.ıtalebine göre te
beddül edecek bir hidiıc olduğu 

alakadarların da malumu olan ka
idei e1a1iyedir. 

Istanbıılda 
fıızuli 

işgal edilen 
biııalar 

- -
ı.tanbu) ve clvannda, tlmdiye 

kadar vazıyet edilmeıi lir.ım bazı 

Yuaan emlakinin fuzuli olarak baa 
eıhas yedinde kaldıtı hakkında 
Defterdarlığa bir ihbar vaki olmuı
tur. Def ıerdarlık bu emlik hakkıa
da lazım gelen tahkikatın icra1ını 
ilikadar memurlara emretmiıtlr. 

l11ıa r ve maarif 
faaliyeti 

Dahiliye vekaleti bütün vilayet
lerin idarei huıuılye bütçelerini 
tevhit ederek tabbettirmeğe kuar 
vermiştir. Bütçeler tabbedilirken 
her vilayetin imar ve maarif faa
liyeti de :ıilcredllecektir. 

Butçeler tabbedildikt n sonra 
vUiyetlere ve meb'uılara tevzi e
dilecektir. 



l 

r o bazı 
' . me anet 

-- -
Din • er e ı 

• s 5 
atı da m sul ·· za ' • ha a ça şan ar 

ar 
Evvelki gece 

J şiddetr 
yağan 1 Esas itiba;ile karar- Muhasebe~ısusiye 

-- -
Konyeda çıkan "Babalık,, reff

klm:zden : 
Birkaç gün evvel İnevl nahiye

sine tabi Karabağ köyünde akıl ve 
bavı;alaom almlyacağı bir hadise 
olmuf, ıehrlmizde ticaretle meşgul 
Karabağlı acem zade Murat efen
dinin mezkur köydeki evi köylü
lerin bir kısmı tarcıfından gündü:r. 
herkesin gözü önünde hedmedil
mfştir. 

'yağmurun ahri -
Ia~tırı d , tat

tı' hikı ~areleri artanıyor 

Vak'a ıu ıure'lc cereyan et
miıtir: 

Bu köyün imamı olan hoca 
Hacı ishak ismindeki bir yobaz 
köylillerden bir kısım cahilleri bJr 
takım dini mevalt ve hırafelerle 

kendisine bendetmlt olarak aclp 
ve garip onlar vcrmeğe başla
mıştir. 

Nihayet bir kaç gün evvel ba-
ma topladığı köylülere allahın 

kendisine Murat efendinin evinin 
yıkılmasını emrettiğini ıl>ylemlt 
ve onları evin hedemlne teşvik 
etmiştir. Bu yobaz.ın sözüne ina
nan cahil, aafdil köylüler yapbk
lan işin fenalığını hesap etmlye
rek kazma ve baltalarla evi yık-

maya baılamışlar serseri yobaz da 
evin yıkılmasına nezaret etmittir. 
Hatta evi yıkanlardan iki kl>ylO
aiha gönQlaüz murette çalıtbklarını 
ıören yobaz bunları aşağı atbrmıı, 
birinin kaburga kemiği kınlmışhr. 

Hadise lnevlnden haber alınır 
alınmaz Cehanbeyli kaymakam ve
kili miktarı kafi jandarma ile Ka
ra bağa jfltmİf, lshakı ve kendi
ıine uyanları derdeatle lnevlne 
~etirUmiştir. 

Hldise vlliyete aksedince vali 
lzır.et bey perfembe günü lnevine 
giderek hiidlıenin mahiyetini tet
kik etmlftir. 

Merkum lahak ve hempaları 

ıehrlmlze getltUmiflerdlr. Yapb
tımız tahkikata nazaran ev gCaya 
bir definenin bulunduğu yeri gös
teren bir kağıdı bulmak için yıkı
ı ... ,.,, J.u la&,tıt )'•l...ılau evin teme
linde imiş. 

Zabıta ta hklkatını ifkil etme
mek için fazla yazmıyoruz. Fakat 
işittiğimize ıöre ishak deli oldu
tunu iddia etmekte imiş. 

Yıkılan evin yirmi, yirmi bet 
bin lira kıymetinde oldu~u ıöylen
mektedir. 

Bu hususta alacağımız tafsllnb 
yazacağız. 

Hadise ile alakadar bulunan 
mununlardan kırk elli kişinin 
daha derdest ve dün geç vakıt 

şehrimize ıetlrildikleri görülmüş
tür. 

li"ilim kazası 
Zincirlikuyuda "Kaçakçılar,,ff 11-

mi çevirilirken vukua gelen oto
ınobil kazası tahkikatına devam 
olunmaktadır. Mecruh Sait beyin 
kat'i raporu henüz verilmemiştir. 
Kazanın nasıl olduğu tesbit edil
mek üzere vak'a yerinde bir ke
ıif yapılması muhtemeldir. 
c __ 

ra ırn l1ıl1i' tce'ff ırD ka: ~ 

Bir kaç gündenberl adam akıHı 
kış başladı. evvelki gün f. rılalarla 
yağan hafif yağmur gece snat 
dörtte 9iddetlen.di ve sabah sekize 
kadar 4 saat fasıl sız surette 
devam etti. 

Yağmur bir çok yerlerde tah
ribat yapmıştır. Takılmle T rla
başı arasında yeni yapılan cadde 
bu sabah adeta bir Venedik aokıığı 
haline gelmif, sular caddeyi ta
mamile lstllti etmişti. 

Sirkecide cadde üzerinde seller 
bir çok çöküntüler yapmıthr. 

Edlrnekapıda, Fatihte caddeler 
üzerinde gayet büyük su birikin
tileri husule gelmiştir. 

Akııarayda sel ve aellerJn ge
tirdiği kumlar dolnyıslle llk tram
vay seferleri yapılmamıf, tram
vaylar saat yedide lşlemeke baş

lamıihr. 
Edirnekapı tramvay hatbnda 

da sel dolayısile bazı tahribat ol
duğu için tramvay ıeferlerl teeh
hür etmiştir. 

Emenet heyeti fenniyeaindeıı 

bir grup bu sabah Edirnekapı ci
hetine giderek tetkikatta bulun
muttur, 

Yağmurdan bazı evlerla zemin 
kaktına ıu dolmuftur. 

Çamur hücumu 
Taksim meydanının teaviyeai

nden çıkan topraklar, talimhane 
meydanının bir köteııine yığıhyor
du. Dün aktamkl ıeller bu top
rak yı Q'ınını ıürüklemit n mey• 
danın alt k11mında bulunan bau 
evleri çamur istila etmittir. 

Bu meyanda ElmadaQ'ında Mus
tafa Fevzi ef~ndi isminde birinin 
tasarruf ettiği ve balıkçı Onniğin 
oturduğu ev bir çamur deryası 

haline gelmif ve harap olmuıtu~: 
Bu çamur hncumu yüzünden 

buradaki halk gece evlerinden ıo
knğa çıkmak mecburiyetinde kal
mıtlar-lır. 

Ticaret sarayı 
Ticaret 1arayı inşası için te,e

kkül eden komisyon bir taraftan 
binanın tarzı inşasını teabit ile 
uğraşırken diğer taraftan da sara
yın yapılacağı yerde ıundaj ame
liyeıi yaptırmıştı. 

Sundaj ameliyesi bittiği cihet
le komiıyon yarın toplanarak ka
rar verecektir. 

Bir davet 
Ziraat bnnkası müdürü Cevdet 

:bey dün va i olan davet üzerine 
Ankaraya fitmiştir. 

- --
Şerif Bey geliyor 

Edirneni nkurtuluş merasimine 
iştirak etmek ü:ı;ere Edirneye giden 
polis müdürü Şerif Bey buğun 
,ehrimlze avdet edecektir. 

1 -

ari tuanet 
"Hanrl Robert .. 

Bir kraliçenin işkencesi 
Rühban ve zadegan meclisinin 

ihti!fıl temayülleri ile Mari - An
tunncti tcm!il edenlerin irtica 
temayülleri arasında zavallı on al
tıncı "Lui" şaşkın bir halde çalka
nıyor, gösterebildiği nnkifi azim 
beyhude müc delcslne, vnziyetin 
icap ettiği kuvveti veremiyordu. 
Kıral fikirlerinde bir sebat ve ıs
rar gösteremiyordu. 

Kont dö Provnns der ki: 
" s:ze mizacını şöyle tarif ede

H!:ri ~ . Y ı::f:lıumış iki bi;ardo bi
l ya:;: ıı!ınız. Bunlun bir avuç için
de tutmnlt için beyhude çalışmış 
olursunuz. ,, 

Eğer her iş kmtlın eline kalııa
ldi, belki o, meşruti bir monarşiyi 
idare edebilirdi. Çünkü ihtilalcile
rin ıU( zamanlarda istedikleri bun
dRn fada birşey derildi. 

Dığer htraftıı.n Mnri-Antuant te 
yalnız kalsaydı, mulı kkak kuvvet 
ve şiddet kullanarak, işin bidaye
tinde tam bir tenkil ile, mutlalt 

bir kıraliyetin hükmünü yürütür
dü. Mari - Terez'in kızıı icabında 
enerf k olmasını hiç bilmez mi ? 

Fakat knalla kıraliçenin her 
iki kuvveti' tadil eden müdahale-

~ 

leri, tesirini göıt,.rmiyor ve her 
ikisi de birlikle felakete doğru sü
rükleniyordu. 

Sarayın nilfuz ve hakimiyetin
den bir z.errcsini feda etmek iste
m iyen Mari - Anlunnct, bir defa, 
hatta efkarı tcııkin bahasına en 
küçük müsaadel<nrlığa bile ra:r.i 
değildi 

ifrattan çekinen "Lui,, üe, ha
yatı tehlikeye girdiği anda bile 
"Şiddete müracaat,, tan çekini
yordu. 

Hulasa "Lui,, ve karı11, her ı 
ikisini de girdaba sürükliycn akı-

beti, kendi ellerile müşterken ib
zıır etmişlerdir. 

Mirabo'nun şu sözü meşhur

dur: " Kıraliçenin bir adamı var: ı 
O tfa kansı 1 , 

--Emanet şehrimizde işliyecek 
otomobillerin ayni mQdelden ol
ması hakkında tetkikata devam 
etmektedir. Bu şeklin kabulü esas 
itibarile takarrür etmiş ise de tat
bikı çareleri düşünülmektedis. 

Geldi, geliyor! 
Emanetin AvrupRya sipariş et

tiğı kar makinesi bugünlerde şeh
rimize gelecektir. ----

Okturuva meselesi 
Cemiyeti belediye Fırka grupu 

dlln toplanarak okturuva tnrifesinln 
yapılan tadilatı kararlaştırılncak 
idi. Fakat vnli Muhiddin bey itle
rinin çokluğu hasebifo içtimaa iş
tirak etmediğinden grup içtimaı 

per embe gününe bırakmıştır. 

Askerlik meclisi 
Askerlik meclisi dün vilayette 

içtima ederek vaktinde askerlik 
vazifesine icabet etmiy~nler hak
kında bu husustaki kanun ahka-
mını tatbika karar vermiştir. 

vno yet'lte 

Asfalt 
yollar 

-ıc --

Vilayet meclisi 
15 Kanunuevveldc 

toplanıY,or 
- -Omumi vilayet meclisinin 15 

kanunevvelde içtima etmesi te
karrur etmiştir. Bunun için lstih
zarata devam edilmektedir. De
vair, mutlaka bu tarihe kadar 
bütçelerini ikmal ile vilayete gön
dermiş olacaklardır. Meclisin bu 
seferki içtimaında tehre civar yol
ların asfalt olarak lnşaaın da tek
lif edilecektir. Esaııen yoJlardnn 
bir kısmının bu 'ekilde inşaaaına 

evvelce karar verilmişti. Topkapı 
ile Silivri nrasmda bulunan yol 
da bu meyandadır. - - -
Amerikalıların ba}'ramı 

Amerikalıların hindi bayramı 

yarma tesadüf etliği için ıehd
mlzdeki bütün Amerikan mektep
leri bugünden itibaren iki gün 

ıafiddetle tatil edilmi,lerdir. 
- - x- -

Bir şikayet 
Ban ecnebi mekteplerinde 

ıabahları, talebenin blf ~ k çanlarla 
uyandırıldığı ve bu ıebepten 
civar halkının da rahahı7. olduğu 

hakkında vilayete bir şikayet vaki 
olmuştur. Vilayet bu mektepler 
hakkında tahikat yaphracakbr. 

Hodbin kont dö Provans, ıe

fih kont Dartua istinat edilebile
cek bir kuvvet teşkil etmiyorlardı. 

Mutlakıyetin tehlikeye düştüğü 
saatlerde, onu kurturmak için he
nüz her ümit kaybolmuş değildi. 

Kıraliçe bütün kinlerini unutarak 
Mirabo'yu kantiırmak için büyük 
bir gayret sarfetti. Kır:ıliyeti mü
dafaaya memur fahri nn•kat sı

fatile, Mirabo'ya aı;dn alh bin lira 
veriliyordu. 

Lui Borlunun kitabında Mirabo 
ile kıral \ " kıraliçenin mü!ilkahnı 
okuyunuz. Mirabo 3 temmuz l 790 
da "Sent-Klu,, şatosuna geliyor. 
En·ela çok meğrur ve mütel,ebbir 
duran kıraliçe, Mirab9'nun talakati 
karşında yumuşuyor. Seaiı:ıin şayanı 
hayret cazibesi kıralı 1ıce kıraliçeyi 
o kadar sarsıyor ki, nihayet Mira
bo veziyete tam mnnasile hakim 
olduğunu anlıyor. Ayrılırken kıra

liçanm elini öptüğü zaman aövle
diği söz şudur: 

- Madam, MC"narşi kurtulmuş
tur. 

Hayal! Mirabo, taraftarlarının 

tam kendisin" inkiir edeceği ve ıııa
rayın da böyle bir r.damı tıınınıa
dığmı söylemek üzere bulunduğu 
bir ıırada ölmi.ı tür. 

Arbk bundan sonra benim nnid
edece im cihet. mailim safhalar-

menıu' arına 

zam yapı ıyor ! - -
Mubasebei hususiye memurla

nmn zam talebine henüz cevap 
gelmemiştir. Bununla beraber yeni 
bütçe Bnrem kanununa tevfikan 
tnnzim edilecek ve memurlara yüz
de 15 nisbetinde zam yapılacaktır. 

Asma köp;ü nıeselcsi 
Ticaret oda1tı Gazi köprüsünün 

asma olarak yapılmasında ısrar 

etmektedir. 
Ticaret odns1 Gazı köprfisünü 

Roterdamdaki köprü gibi olmnıını 
emanete tekrar teklif edecektir. 
Oda Roterdam köprüıü hakkında 
baı:ı malümat ta alnnşhr. 

Oda Roterdam köprüsünü kaç 
milyon liraya mal olduğ·unu ve 
buna ait tafsilatı şimnli Avrupa 
ticaret mümessılinden sormuştur. 

Ticaret mümessilimiz köprüye ait 
uı:un bir rapor göndermiştir. -

Zekai Hey 
Türk dayinler vekili Zekai bey 

cumartesi günü şehrimize gelecektir. 
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Her Ludv"g 
şerefine 

--ıc 

Dün müderrisler 
Mükellef bir 

çay ziyafeti verdı -Darülfünun emaneti tarafından 
dün Alman müverrihi Her Ludvig 
'erefine ıaat 17 de mükellef bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 
nıüderri fer ve Alınan sefareti er

kanı bulunmutlardır. 

Her Ludvig bu.gün Ankaraya 
gidecek, ouda bir hafta kalacak

tır. Lüdvlg avdetinde bir konfe
ranı verecektir. 

--- - -
Verem hastanesi 
Şehremanetı bir verem hasta

nesi inşa etmeğe karar vermi,tir. 

Emanet bu karanm tAtbik etmek 

üzere iktiza eden masrafm kartıh
ğını kısmen bulmuştur. 

Fakat inşaat uzun ıürecefinden 

emanet timdilik muvakkaten bir 

yer kiralamak fikrindedir. Şim

diye kadar fehrimizde bau bina

lara bakılmış, fekat münuip bir 

yer bulunmamı,tır. 

Bu itibarla verem haatanealnfn 

tesisi de teehhür etmiştir. Emanet 
hastaneyi açmak için yeni bazı 
teşebbüelcrde bulunmağa karar 
vermittir. 

dan ıonra kıralla loraliçeyi idama 
götüren noktalardır. 

P.P ün hiHa tesit edilen, Bas
tilin, l.J temmur. 1789 da zaptı, 
haadi zatında o derece büyük bir 
akis bırakacak mahiyette değildir. 
Şayanı dikkattir ki, on altıncı "Lui,, 
günün mühim hadiselerini munta
zaman notettiği halde, Bastil'in 
znı>tındnn hiç baha tmemiştir, 

Mnamafih saray BesHl'in artık 

mahküm olduğunu biliyordu. Hat
ta nazır Bretöz bile ıslahat proğ
ramından Baııtil'i tayyetmişti. Ki
mse Bastil'in mubafausı lehinda 
r<>!IDI bile çıkarmamı,tı. Fakat 
Bastil'in; zaptı jakobenlerin taar
ruzlarına ilk merhale olmuştur. 
Bu noktai nazardan t til o ka
dar ihmal edilemez. 

Kıral 17 Temmuzda Parise gel
mek suretilc efkarı teskin etmek 
istf'mi ti. 

Orada, tıım bir ncİ7. içinde üç 
renkli kokardı takm k mecburiye
tinde kaldı ve kendisinden ne is
tenildi ise muvafakat gösterdi. 
l'ıralın bu vaziyeti, mevcut gale
yan karşısında evvelden mağlup 

olmak demekti. 

Yaz mevsimi yeni bir hadise 
kaydetmeden geçti. Bu mü 
11ükunete rıldnnnn kıra) Mt : r 

yı 

" 1skiidar-haydarpaşa 
tr~ mvayı kanunu 

evvelde işliyecek. 
-Üsküdar-Haydarpaşa tramvay 

hattmın bir çok yerlerindeki çökün
tüler hakkmda şirketin murahhas 
nı:ası cemiyeti belediye azasından 
Avni bey diyor ki: 

- Bir kerre giiıergah eskiden 
beri çiğnenmiş bir yoldur. Bütün 
güzergahta silindir ameliyab kuv
vetle yapılmışbr. Ray ferşi fennin 
J: ütün icabntın rjayet edilerek 
yapılmıştır. Hiçbir noktada çökfin
tü yoktur. Bu şayiayı çıkaranı 
erbabı fennin (kas) dedikler& meyli 
çı\untı ve çöküntn add diyorlaraa 
hata ediyorlnr. 

Tramvay hatları caddelerin va
ziyetine tabidir. Şlmendüf rlerde 
olduğu gibi imla yapılama:ı;. Biz 
caddeye uymağa mecburuz, cadde 
bize değil. "Hatb birçok nnktn
lannda çökQntüler varmıı,, diyorlar. 

Kimin söylediğini bilmiyorum. Bu 
iddiada bulunan erbabı fendense, 

memleketin aalahiyettar fen adam
lan huzurunda iddiasını isbat etme
sini söyledim. Milli bir müeaııesenin 
doğumunda bu gibi indi küküm
lerin manevi bir cinayet olduğunu 
ilave ettim. Tekrar 11rar ettim. 

Bu zat Üsküdarlı olduğunu, 
,undan buradan iıittiğini ve esa
sen böyle bir ıey yoksa bahıet
miyeceğini söyledi. Hangi fen a
dam,, hangi hesaba müıteniden 

25 bin liralık tamiratı mütema
diyeyi istilzam eden bir çürüklük 
kararını vermiştir, bilmiyorum? 

2-3 ırün ıonra nafıa vekaletinin 
tayin ettiği aalahiyettar 3 mühen
dis hattı baştan başa ~ezip vazi
yeti fenniyeıi hakkında hükümle
rini vereceklerdir. 

Bu ezvat mühendiı Arlf, Na
zım, emanel fen müdürü Ziya bey
lerdir. Beton yapmak bir zarureti 
fenniye değildir. 

iyi silindir yapıldiktan sonra 
hat emin ve mükemmel bir suret
te işleyebilir. lstanbul tramvay 
tirketi de ama 'c 15 sene ıonra 
hatlarını beton yapınağa başla
mıştır. Mali vaziyetimiz inkişaf 
ettikçe betona tahvil ederiz Çün
ki botonda in•• masrafı üç misli 
fazladır. 

Bağlarbaıı - Haydarpaşa, Üı
kUdar - Haydarpaşa şebekelerinin 

küşat resmi 1 veya 2 kanunu 
evcide yapılacaktır.,, 

Anadolu hattı 
Maliye vekaleti umum muha

sebe müdürü Faik bey birkaç 
gündenberl oehrlmizde bulunmak
tadır. Faik beyin tehrimize gel
mesi hükOmetçe satın ahnmıt 

olan Anadolu hattına alt men
kul gayrimenkul emval ve em
lakin teslim alınmaıile alakadar
d1r. Faik B. bu münaaabetle bir 
kaç g(indenberi Anadolu 4irke
tinln sabık binası olan ( Doyçe 
Bank) ta meşgul olmaktadır. 

şeyi tekrar nikbinlikle muhakeme 
etmeğe başlamıfh. 

Fakat Fersen vaziyetin veha
metlnl açılcça görüyordu. 25 A~us
tosta babasına şunları yazmıştır. 

"Fransnya olan merbutiyetirıize 
iştirak ederim. Eğer bu memleket 
izmihlale uğrnrsa, çok müteessir 
ole cağım. 

Fal-at burada bütün irtibatlar 
çözülmüttür. Kıralın hiçbir nüfuzu 
kalmadı. Bizzat meclis Parisin ö
nünde titriyor. Pr.ris te kırk, elli 
bin haydudun önünde titriyor. Ha
fiyeler aağa, sola para tevzi edi
yorlar. Hemen her } erde bu adam
ları tanımak kabildir. 

Fekat belki uaftan, belki kor
kudan, belki de cürmP. i~tiraklerin
den kimse scs:nı çıkarmıyor.,, 

30 Eylülde muhafızlar bir :r.iya. 
fet vermişlerdi. KırL\J ve kıraliçe 
ı:iyafrt,. geldiler. Ço<'tığunu ko!ıı
ııc! tutan l\frri - Antuımet mnaayı 
do':- r; tı. OradaHler son dcn~cc h -
ruetlcndiler. Hatta üç n·nk?" ko
kartlan çıkanp athlar ve yerine 
bevnz kokartln, siy<'h A ;u!llftırvn 
kokardını taktılar. 

Hepsi Jurdıçey<' "ı:ıd.:ıknt yemi
ni ettiler ve t~cını lrnr•;umnk icap 
ederse ölmeY."" arua,., • o'dul '"rnı 
r;ôylec\ıl ı. 

o 
ç k 

---
ar p üt hassısı 

• er evı 

ara y pı bi ir 
diyor 

HükQmct tarafından tetkikat 
için bir müddet evvel meleketmize 
getirilen Profö CSr M. Bufah dün 
Anadoludan avdet etmiştir. M. Bu
fah Anaduludakf tetkikatı hak
kında şunlan rıöylemlştir: 

- Biliyorsunuz Türk fftrapçı
lıgınıu tetkikı için gelmiştim. Bu
ndan evvel bir iddia vardı ki Tü
rkiye de y lnı:r. tntlı tarapcıbk 
yapılabtlir. Halbuki benim tetkı
katım Avrupada oldugu gibi her
nevi şarapcılığm burada da yapı

labileceği merkezintiedir. Bu hu· 
sustaki tetkikatımı makamı aidlnt 
bir raporla bildirdim. 

Pahalılık! 
Son gi111lerde lngi!iz Ilraaının 

yilkselmeai piyasada tesirini glis
ter ittir. Başta şeker olmak üzr
re diğe.r bir çok fyanın fiab 
artmışbr~ 

Buna kartı ne yabılablllr? Bo
rsa bat kimyageri Nureddin Mü
nşi bey diyorki: 

- Hayat pahalı diye hepimiz 
şafkın vaziyette kalmıtız Hepimiz 
ne yapmalı diye konu,uyoruz. 
Halbuki bu dertleşen kimseler 
pahalılığı tahfif edecek çareleri 
bulabilirler• 

Her feyden evvel bir mahalle 
de oturanlar birer istihlak koope
ratifi yapmalıdır, Şimdilik hiç ol
maZ&a et ve ekmeği daha ueus 
alabiliriz. Üç bef ıılle bir koyun 
kestirse eti 40 kuruta yer • • 
Ben ala genç dana etini 60 kuru
,. yiyorum. 

Herkes Kilyos, Kartal gibi yer• 
lerden ucuz et getirtebilir. Balık

hnnf'de taze lüfer toptan 60 ku
ruştur. Yine bir kaç aile 60 kuru
t• yiyebilir. 

Daha bunun gibi bir kaç mi
niler vard1r. Bir kaç ailenin bfr
letmeıi masraflan yüzde otuz in
dirir. Hayat pahalılığına karşı ye
gane çare budur. .ıAkşam,, ---Belediye cezaları 

Belediye tarafından verilecek 
cezalara eaaı zabıtal belediyenin 
tanzim etliği zabıtfardır. Bu zabıt
lardan bazılan mahallinde tanzim 
edilmiyor, znbıtai belediye memuru 
cezayı icap ettiren hadisenin failim 
ve vak'ayı not ettikten sonra ceza 
zaptını sonra kalem odasında tan
zim ediyordu. 

Bu, en ziyade otomobil vak'a
larmı takip eden ıeyrüıefer me
murları tarafından yapılıyor. 

Bu suretle tandm edilen zabıt
lar birçok yanlışlıklara ve hakstz
hklara sebebiyet verdiğinden ema
net bunu menetmişhr. 

Badema bütün zabıtlar beh~
mebal hadisenin cereyan ettiği 
mahalde tam olarak tanz~m edile
cektir. ---Kredi kooperatifi 

Ziraat bankası tarafından lstan
bul civ:.rındeld köylerde kredi 
kooperatifi teşkilatı yapıldığmdan 
bahsedilmiftir. Bunlardan Kartal
daki tütün müıtahsillerl koopera• 
tifi teşkilatı bitmek üzeredir. 

Ziraat banknııı kooperatifin 
teı;kili için köylüye para ikrazma 
oaşlamıştır. 

Kartal koopcr~tifinden batk• 
Çatalca ve Bakırköyde de birer 
kooperatif te~k1 1 edilmek üz:eredır. 

z: .. aat bnuka~ı kooperatifler 
ha!tkında köylüyü tenvir etmek 
için ufak kitaplar çıkarmıştır. Bu 
"itapl .. rda köylunün anlıyacağı 
nçık bir I::;aık L.ooper01tifiıı fa:dc
leri tsr:f t>dilm:ştir. 

" li ah ti,·art~ti 
Yeni gümrük tarifelerindeki 

himaye eusları ilk tesirini hah 
ticaretinde gösternıi~tir. Eski güm
rük tarifeler:ı.dc b!r kilo ha~ı)"l 1 
kuruş nhnma.k aydı. 

Şi ,..,di tatbik edilen tarifede 
bir kilo halı icin 4 lira resim a• 
Jınmaktadır. 

Hariçten gden halılara karşı 

tntbik edılen bu agu rüsum hah 
imalatının artmasına sebep olmu;
tur. Cvveice ycrıi h"lılanmız ha
r.çten gdt:n lıaiılara rekabet ede· 
mc_ .. :. :tLgüıı .ç:n bö_yle bir rc-
1 nLcl mevzubnhs değildir. 

Halı imaliltının nr tm sı lhr11ca
tın nr•m.ı.s·nn sebep olm:.ıştur.Yal
mz: l7mir Jinıanındao itd milyon lirtf 
kı} metinde he.riçc hah ırkcdtl-



varrgDler 

istihlak ve 
eğlence 

vergiler eğlence 

yerlerinin 
QuııfJara ayrılarak 

~ 

tadili 
Ankara, 2-s=-Huauıi l.tUlllk 

ve eğlence resmi hakkındaki liyl
hA yakında mecliıe . nrillyor. 

Birinci, ikinci, üçüncü derece
ler için nrrl tahakkukunda be
deli icar eıaa olacakbr. Bu dere
celer bar, içkili, çalıılı yerler, pu
tahane ve danı mahalleridir, Dör
düncü dereceden olan ttyatre ve 
ıinemalarda dühuliyeler vergiye 
e1aı olacakbr. 

Verj'inin niıbeU blrind derece 
için yüz.de yüa, lldaci için JG.zde 
7S, üçüncüler için süı:de SO, dar
düncüler için de dübuliye n lıtih
lik bedellerinin yüzde oaudur. 

Ankarada yeni cadde 
Ankara, - GenltletUmekte o

lan Bahkpaıan caddeainin lntaatı 
bitmittir. , 

Ad#iye sarayı ile itfaiyede• ıl
raat bankası önüne kadar bir cad
de açılması takarrür etmittir. Bu 
cadde Samanpaz.arı ile fıtaayonu 
v e Y eniıehrl biri birine batlı yan 
caddelerden biri olacakbr. 

Yeni mektep binalm .. "ı 
Ankara, 26 - lımetpaşa kıs 

enıtltüsü ve Ankara ticaret mek
tebi binalarının iataatına devam 
olunmaktadır. 

Bu iki mektep, muvakkat ki
ralık binalarında tedrisata batla
mışlardır. Gelecek une yeni bina
larına nakledilecekler ~ir. 

Vekilet enıtitü için Avrupadan 
mütehuııalar celbctmiştir. 

Arıcılık 
Ankara, 26 - Şehrimizde "An 

ve kümes hayvanları yetiştirme 
cemiyeti,, namile bir cemiyet tesi
sine te,ebbüı edilmi9tir. 

Yarın Himayei Etfal binaaında 
bir içtima aktedilerek cemiyetin 
tc,kilıitı yapJlacaktır. Cemiyıetiıı 
gayeııi arıcılısı ve kümes hnyvan
larıoı her eve ,üınuJle:ıdirmek ve 
ailelere zevkli bir kazanç vaaıta11 
temin etmektir. --- -

'frabzonda if )aslar 
T r<l bzon, 26 - Piyas~da buh-· 

ran devam ediyor. Bankaların tüc
can sıkı,brmaın iflfü;ları çoğalt-

makiadır. 
Oımanlı bankcısı tüccard;ın 

lbcı Ali Hafıuade Mehmet beyin 
if,&sını talep ct mi tir. 

'l'orhal uia zelzele 
fzmir , 25 - Prrşembe günü 

Eaat bi r huçuk sularında Torbalı 
ve ha\ nli.sinde müthiş bir zeb:ele 
hissedilmiştir. Zelzele, gf'çen Nis· 
a ndn olduğu gibi evvela derin bir 
h omurtu halinde batlamış ve son
ra her tarafı şiddetle ~arsmıştır. 

Halk, telaş ve korku içinde dışıı
rıy;. fırlamıştır; Fakat çok 4ükür 
zayiat olmamıştı r. 

Zelzele ş~hrimizde hissedilme-
miş ti r. 

Kız -kaçıı·;nJar 
Anlrnra, 26 - Çubuk köyün

den Sadığın kızı dağa kaçırılmış
tır. Takibat neticesinde kaçıranlar 
yakalnıunışler ve kız babaııına 
teslim edilmiştir. 

Kcin.ıiir nıadeni 
Riu 26 - Rizeye 3 saat me

•afede gayet zengin bir maden 
k•:mürü damarı bulundu. Yapılan 
t ~tkikat çok iyi neticeler vermiş

t ir. Yakında bu kömür madeni 
işletilmeğe başlanacakhr 

Aınerikada sanayi 
Vaşington, 25 [A.A]- M. Hoo

ver, Amerika ziraat ve çifçitllk 
teşkilatının ba§lıca reislerini kabul 
etmiş ve umumiyetle riraat, sana
yi ve t icaret e lemlerinin vaziyeti 
hakkında tetkikotta bulunmak 
Ü:ıre evvelce başlamış olduğu 
ınüşaverelerine bugün nihayet ver
.tniştir. Amerikan ticaret ve ı:ana-

Yİİnin muvaffakiyet ve teraldciıine 
Yardım etmek maksadile bir anayi 
teıkilita vücude getirileceği zanno-

ınglDterede 

Aksayışark 
vukuatı ... 

1ngilizle;i ve Ameri· 
kalıları 

meşgul etmeğe 
haşladı __ ..,.... _ 

Londra, 2S [A.A] - Anm ka
maraaında bazı meb'ualar alcs•yi
ıark vukuatına telmih ederek Ma
nçurlde bazı yerlerin Sovyet kuv
Yetlerl tarafından işgal edilmi9 
olmaaına dlkkati celbetmişlerdir. 
Meb'uılar, bu hareket tarzınıD 

Kellog miaakını açıktan açıta ih
lal ettiğini ima eylemi~Ier, M. Hen
dersonun bu noktayı Akvam ce
miyeti meclisinin nazan dikkatine 
arzedlp etmediğini ve SoT}'et hil
kGmetlni taatik kararında bal& u
rar edip etmeditlnl aormuflardır. 
M. Henderaon nrdiji cenpta bu 
huauıta ittihaz olunacak karan 
tetkike henüz vakit bulmamıı oldu
tunu ıöylemlttlr. 

M. Mac Doaaldt aorulaa diter 
bir ıuale cevabea hüktımetlne yiye
cek taııyan gemilerin harp ı:ama
nıada 1erbe1tçe ıeyriaefer edebil
mHI teklifinde Amerika reJalcüm
huru M. Hoo .. r ile tamamen ayal 
fikirde oldutunu, bu teklifin gele
cek bahri konferanıta tetkik edi
lebilecek bir meıcle tefkll etme
diti huıuıuada da ıene M. Hoover 
ile hemfikir bulunduğunu beyan 
etmiıtir. 

Bahriye aezaretl birinci lordu, 
Bormut ve Jamaya adalannda vO
cude 2etirilmio olan ikinci derece
de ü11übahrilerin kapablmuı me
ıeleıl hakkında henüz hiçbir karar 
ittihaz edilmemit olduğunu ve böyle 
bir karar vermek taaavviırunda 
bulunmadığını beyan etmittir. 

* • • 
V •ti na-ton , 25 (A.A] - Hari-

ciye nazırı M. Stimaon hükumetin 
aksayişarktaki vaziyeti mühim ve 
ciddi addettiğini, büyük bir dik
katle takip ettiğini ıöylemittlr. 
M. Stimson, ahval ve ıerait mü
sade ettiği takdirde Amerika hü
kumetinin vaziyeti aydınlatmak ve 
iyileştirmek mak1&dile bazı teklif
lerde bulunacağmı ilive etmittir. 

Şiddetli yağmurlar 
Loodra, 25 (A.A]- Monmouth

ıhlre de yağan şiddetli yatmurlar 
ıuların tatmaaına ve büyük hasa
rata ıebep olmuıtur. 

30 kişi kayıp! 
Londra, 26 [A.A] - Düa, "St 

Brideesbay., in cenup müntehaaın
da " Wooltackpoint ,. açıklanada 
karaya oturmuş olan 11 Molesey ,, 
vapurunun otuı.dan fada olan ta· 
yf asının akibeti henüz meçbuldOr. 
Vapur, dün akşam yükselen deni
zin hücumile parçalanmıf iıe de 
tayfa vapur dcrunünde bulunmak
ta idi. Bir çok kurtarma teşebbüs
leri akim kalmı~ ve şimdiye ka
du malümat alınamımıştır. Que
en.,town den bir torkto muhribi 
vapurun imdadına gitmiştir. 

* • • 
Londra , 26 [A.A] - "Molesey,, 

vaporunun tayfası sağ ve salim 
olarak karaya çıkarılmıthr. 

Bahri konferans 
Vaşington, 26 [A.A] - M. Stl

mson, bahri konferanıın gidecek 
olan Amer:lrnn heyeti a:ı:asile nıü
kalenıelcre başlamıştır. 

Salam is 
Atina, 25 - Yunı.>n hükümeti, 

bahri program hakkında y.:ıp ı an 
uzun müzakerelerden sonra, Sala
mis vrhlıaının alınmdmaaına dair 
verilen karara !ağmen, ef~arı .u
mumiyenln tnzyıkı ve muhai.C par
tinin bu meselede efkarı okşıyan 
vaziyeti karşısında zırhlının ;;;lın
masını tekrar düqünmeğ'e başlamı-
ştır. 

Anlnşılıyor ki, M. veni:ıeloııun 
mezkur geminin ite yaramadığına 
dair Türkiyeyi iına ederek söyle~ 
dlği söder bu g:ıU makaadın• ört-

mek içindir. . 

Belçika kabinesi 
Brüksel, 26 (A.Al - Kral, ka

binenin istifasını kabul etmiştir. 

* • • 
Brüksel, 2/; (A.A] - Kral, ya-

nn t&titıırelcrın bi!şhyacakhr. A
y&n ve mcb'uurı meclisleri reisle
rini biribirlni ı ,ütcak.p kabul et-

Çin iller 

Rusların teczi • 
yesini istiyorlar! 

--- --
Kendilerinin her va· 

kit müdafaa 
vaziyetinde kaldık -
larını söylüyorlar. --Nankin, 26 [A.A) - Şurayıdevlet 

cemiyeti akvam ve Kellot miaa
kını imzalamı' olan devletlere bir 
telrraf çekerek Sovyet kuvvetlerl
ain nıükerrer tecavüzlerine rağmen 
Çi.a bükihaetlnla müdafaa halinde 
kalmıt oldutunu, Sovyetleria lıe 
harp ilin etmeksizin Çial latiti, 
Çin ••hirleriol iş2al ve maıua, 
Çin vatandaşlarını katliam eyle
miş olduklarını blldirml,tir. Naa
kln hükiimetinin bu telgrafıaın 

albayetlade Kelloj' mfaakının ah
kimınua bu ıuretle bile bile ihlal 
edllmealai meıkQr mlıalu imza 
etmit olan devletlerin durdura
caldarı ve cezalandırrcaklan ümG
dl bbar edilmektedir. 

İşsizlik 
Loadra, 25 (A.A] - Avam ka

maraaı itaidlte kartı ılgorta hak
kındaki kaaun liy1haııa111 reddi 
tekllflle mubafuakirlar tarafından 
verilen takriri 215 mt1balif reye 
kartı, 299 rey ile reddetmit .. · 
meıkQr liyıhayl lldacl kıraatinde 

kabul etmlttir. Liberaller, hüku
met tarafıaı Utiıam etmittir. 

Bir volkan patladı 
Moıkon, 25 [A.A] - BakQdan 

80 kilometre uz.akta bulunaa bir 
vofüan lndifaa batlamıştır. Alevler 
100 metreden yukan çıkmaktadır. 

. Belçikada 
Brükı:I, 25 [A.A.] - Uberal 

naz.ırlann bu ıabab akdettikleri 
bir içtimada M. Himanı Iiaan me
ıele1iae alt layihalann mecllıe teY
diini paz.ar pnü toplanmata da
vet edilecek olan liberal mllli mec
liıiain verecetl karardan ıonra ka
bul edebilecetini M. Jaıpua bil
dirmittir. 

Liberal naxırlar, bu liythalanJI 

tnbtdini ıeklz. j'Ün ıonraya bırak
ma1ını M. Jaapara teklif etmlt
lerdlr. M. Jaapar ile katoUk naur
lar bu huıu1& muvafakat etmemft
lerdlr. 

Liberal nazarlar matltuat mü
meaıillerine vaki olan beyaıaatla
larrnda liaaa meselesi hakkındaki 

liyıhalan imza edecek bir vaz.iyette 
bulunmadıklarına çünkü liberal fır
kanın müzaberetini temin edecek
leriae emin olmadıklannı beyan 
et mitlerdir. 

M. Jaapar y~rın kabinenin müş
terek istifasını krale takdim ede
Cf'ktir. 

Alınan ticareti 
Cenevre, 25 [A.A - Almanya 

hükumeti, ithalat ve jhracat hak
kindaki tahdidat ile memnuniyet
lerin ilgası hakkındaki mukavele
nin - diğer devl~tler tarafından da 
tatbikine taliken • taııdikiua ait 
vesikayt akvam cemiyetine tevdi 
etmiştir. 

Alman intihabatı 
Berlin, 25 (A.A) - Milliyetçiler 

tarafından arayı umumiyeye mü
racat olunarak elde edilen kat'i 
ve reami netice şudur : 

4 milyon 135 bin 300 kiti ya11i 
iıimlerlni kaydettirmit olan mün

tehiplerin umumi yekununun yüzde 

10,0.l si arayı umumiye lehinde 

bulunmuştur. Verilen imza!ardan 
24 bin 236 ıının muteber olmadı
tı beyan edilmi,tir. 

Yeni posta seferleri 
Vatiaiton, 26 [A. A] - Ame

rika hükumeti Atlas denizi tariki. 
le icra edilmek üzre yeniden 13 
poıta ıeferl lhdaa edilmesi hak
kındaki liyıhayi taıvip ctmittir. 
Bu tetebbüı elyevm 5 milyon 
dQlardan ibaret olan senelik mu
rafı 10 milyona çıkaracaktır. Bu 
ıeferler için muka veleye girişecek 
olan kumpanyalar 10 'sene zarfın
da 40 gemi yaptırmağı tenh!.jt 
edeceklerdir. Bu 1remilerin inşa11 

dolara malolacakbr. 

Taırlhô tefrika: 24 

CENGİZ HAN 
C Pollst:e ) 
Bfr muallimin intiharı 

Nakleden: Ali Naci 

"Timucin " Kurultayda, Cengiz 
han ismini, nasıl aldı ? 

"Tlmucla,, bu •Hada keıadl lae
aabına fütuhata rlrltebllmek lçla 
kifi derHe kunetli buluıauyordu 
ve keadiılne karta ıiliha muka
vemet edea adamları eııdlk:ten 

.oara mGıamabakir bfr laGklmtlar 
olarak kendini röıterdi. o ıırada 
tla dilnyanın aaardlde kervaa J•l
ları üı:erladekl yeni havalillae, orta 
Aıyaaın ea eakl tehirlerine firiyor 
ve kendiılnde aılin ltfr merak ve 
tece11üı uyanıyordu. 

Elirler ara11nda aensia bir t•· 
kilde ı'fylnmlf, matrur balG tnarlı 
kimHler aaıan dlkkatlal celbettt. 
Bualar muharip değildi ve b..nla
nn ilimler, yılclıdan tanıyan mü
aecelaler, otlana tara btlmalinl 
Ye kadıa laaıtahldarını bilen ta
ltlpler old•tunu 6treadl. 

Matl6p rileaadan biri•• llhmet 
etmlf olan 'bir Uywur, eltade aca
yip ıuretle vücude ıetlrilmlt kO
pk, albn bir ıeyle buıuruna r• · 
tirildi. 

Motol: 
- "Niçin IM.au ellade aım •ıkı 

tutuyorıun? diye aordu. 
Sadık laizmetkh: 
- "Onu hana emanet ecleD 

adamın 31ümüne kadar lttaa ile 
mubafaıa ebnek lıtlyorum.. eeva-
banı verdi. 

Han: 
- Sen mert hir tabaa11•, 

mukabelesinde bulundu, fakat efen
din öldü ve onun bGtiln malı, mnl· 
kü tfmdl beafmdir. Sayle bakayım, 
ı.u ••ye yarar? 

- Efendım hara veya buıday 
toplamak iıtediği zaman tabaa~ 
ıındao birine vekalet verirdi ve 
emirlerini haldkaten hükümdar 
emirleri oldujunu anlamak için 
altlannın buaunla mühürlenmHİ 
icap ederdi.,, 

"Timucin,, derhal kendial için 
bir mühür kazılmasına emretti •• 
aebercetten bir damA"• imal etti
ler. Eıir Uyj'uru affetti ve oaa 
sarayda çocuklara Uyj'ur yaz.ı•anı 

ötretmek vuifeaial verdi. 
Serdarlarına, mütkül anlarda 

Hana yardım edenlere mabıuı 

olan en yükeek mükafatı bahfe
diyordu. Bunlar "Tar-Han,, laka
bını alarak bütün diğerlerinin fev
kinde bir mevkie lı'at olunmu•
lardı. 

Herhanti bir Hatte ve biç bir 
raıimeye mecbur kalmadan Hanın 

' 
çadanaa ılrmek hakkıaı hala h· 
luaurorlarcb. Ke11cll ıaalaet lılH•· 
leri•i herlı .. teıı nvel ayırablllr
ler ve lıer aevl .. ..,ıdea •uaf 
idiler. Fula olarak hnabk ltlly•
mes addoJumuflaHh. Haklarıa
dakl idam eeaalan, dokuz defa, 
tehir oluaurdu. intihap ettikleri 
bütüa topraklar keadilerine veri
lir ve bu imtiyazlar dok•• bataa 
kadar halefleri•• intikal ederdi. 

"Thnucin,,ln ıöçebelerlaln d
ltDlade, hithlr .. ,, bu Tar • 
Hanlar meyanında olabilmek fik. 
riadea daha şlddeU• arzu olua
•aıllı. Zaferle, üç aeaedeaherl 
yeai arazi et.ranadald 91iıı•u 
cevelialaalara at.tli Wr ltalde 
.. tlmdillk Hu korkuıu il• bltr
metkir vul7ette idiler. 

F atilain ıahıı etrafında bltb 
AaJaDlD H lwflD ye vahfl dimi• 
yetlerl toplaaant buluauyordu. 

Deniz.dea °Kuçlut,, ua bir H 

•oara hakim alaeatı "Kara Klta,, 
da dalail olduğu Tiyaa-Caaa k:acln 
TGrk, Motol muharipleri rörlaG· 
Jordu. 

ŞlmdWk kabile klalerl uauhll· 
muıtu. Putperellt veya papaı, fey
taaa tapaa, M.:ltammedi veya .... 
turi laınıtlyan, hadisata fatbarea 
lterkea kardet flbl beraber otur
muttu. 

Herfey olablllrdl. Şu hidf H 

•ukua geldi. Motol hanı eallfınıD 
durduju hudutları ııeçti.BütGa y11-
karı Aıya •illetleri al f dare edecek 

bir tek adam, bir imperator iati
hab etmek üzere hanlar tiiraaıa1, 

kurultayı topladı. 
Onlara, direrleri üı.eriade 11üfua 

aahibi olmak üı.re içlerindea biri
ni intihab edeceklerini anlatb. Ga
yet tabii olaiak, aoa. üç senelik 
had11&ttan 1011ra, kurultayt11 iDti
habı "Timucln,,e, teveccüh etti. 

Daha fazla olarak, meclis, 
"Timucla,,in derühte ettii"I vnaifle 
raütenaılp bir ele lakap eahibi: 
olmaaı lazım geldltine karar verdi. 

Buaua illerine mecliste bulunan 
bir k&.hin ilerledi ve yeni iımioin 

"Cenıiz Haa,, yani hfikiimdarlı:ırın 
en büyüğü, nev'ibeterin imparatoru 
olacatını ıöyledi. 

Mecliı ltu tekliften memnun 
oldu ve Haaların müttefikan vaki 
olan ıararlan üzerine "T~mucio,, 

yeni ünvanını kabul etti. 
(Bitmedi) 

Bir katıı yakanando 

Bebek sırtlarında adaııı öldil
•• • • hikiiyesi ren uzeyırın 

Geçen cum~ günü Bebek 11rt
larında ölüsü bulunan Recep Ab
bas efendinin katili olmakla maz
nun "Üzeyir"in Feridiyede Macar 
caddesinde bir marangoz dilkkinl
mn bodrumun~a saklı olduğu dün 
öğle üstü zabıtaca haber alınmış, 

yapılan tertibat ile firnrına meydan 
verilmeden yakalanmıştır. Bu esra
rengiz cinayetin tafsilatı evvelce 
a-azetemizde yazıldığı için karile
rlmizce malumdur. 

Filit beylerinden olup latanbu
la hicret eden ve Kuruçeımede 
çiftlik gibi bir yer ifletmekte olan 
İsmail 'ie Hacı fominde iki kiıi 
Recep Abbasa olan borçlarını ver
memek için bir çarei hal bulma
sını Üı.eyire hav~le etmifler, o da 
biçareyi getirip Bebek sırtlarında 
öldürmüf, cesedini dereye atını' 
ve o eınadn oradan geçen Mah
mut icminde bir adam tarafandan 
Şi,liye kadar otomobille getiril
mek ıurelile firarı teshil edilmit. 
Cinayet meydana çıktıktan "onra 
Hacı ile lamail katilin kardetleri 
Üzeyir oldut;.uiN, cinayeti müteakıp 
Macar çı.ddeıinde yenıcsinin evi
ne ridert!k para aldıktan ıonra 

firar ettiğini ıöyleml9lerdir. Niha
yet dün yakayı ele veren Üzeyir 
bütün bu itiraflara, cinayeti gören
lerin fehadetlne ratmen katil ol
duğunu inkar etmektedir. 

Dün bir muharririnıiz katille 
görüşmütt'Ür. Maznun Türkçe bil
memektedir. 

Muharririmidn bir Rum tercu
man vaıııtasile 'aki olan suallerine 
şu cevabı vermiştir: 

- Recep Abbaaın katili ıanae-

i dildiğlmi beni yakaladıkları zaman 
öğreadim. 

Beni• tarafımdan öldürüldüğü 
iddiası gülünçtür. Cinayet cuma 
günü olmuştur. Halbuki ben çar
ıamba günü Bakırköyüne gitmiş
tim ve daha bugün av<let ediyo
rum. 

Recep Abbasuı benim tarafım
dau öldürülme1ine ıebep yoktur. 
Eğer bir borç mevzuu bahia ise bu 
benim değil kardeılcrimin borcu
dur. 

Sonra kardetler:min cinayeti 
beaim yaptığım, ycrıgem:n cuma 
günü bana bir lira verdiğini söy
lemeleri fayanı hayrettir ve iftira
lann en ıeniidir. 

Ben ki kc.rde4lcrirrıc variyetle
rini kurtarabilmeleri iç.in 1000 li
rayt mütecavüz bir ,pun verdim, 
onlara iyilik ettim. Bana bu ffti
rayt yapmalan en büyük ' 'e aHe
dilmez bir günahtır. Gökte Allah 
var. 
· Onları affetmiyecek ve bu gü-
nahlarının cuasmı çektirecektir. 

Katil olmadıtım ve bir cürüm 
1abibi bulunmadığım halde bod
rumda .aklanmama gelince: 

Bakırköyünden aydet ettim,kar
dcşlr.a lımailin evine gidiyordum. 
Yavat yavaş arkamdan polislerin 
ııeldljini gördüm, korktum ve o
radan •taçlar ar&1ında ırördüğüm 
tenha bir bodruma Hklandım. 
) oksa güulerdenberi orada aak
lanmıt değilim. Dediğim gibi çar
ıamba ıünü Bakırköyüne ;gitmiş
tim, bu(Ün ıwdet ediyorum ve 
cinayeti de •imdi burada i9ltiyo-

Kısaltoprakta Sahrayı cedit ma
balleelade oturan poeta memu· 
lanDdaa Şakir efendini• kızı 19 
, ... ada mualli•• Saliha haa•, 
rst.Uae ltir lımıfuıs nlılarak latl· 
laara teteltbüı ehalt ve yaruı t•
YWI olchatundu tedul itin Tıp 
falltttHİH kalchnlmıttır. 

İki lftbıkalı yakalanır 
K.ueap .. a poHı merkeıi Ha

... n Katilri bi•leriadı iki sabı
kala1( 1ak.a.nuıtır. Banlar rea
ldl au ile cloldurulmuı ffşeleri be
rberlere Ntmak auretlle hlr çok 
berberleri tlolaadırmışlardır. Hak
lanada tan.dm oluaaa tahkikat 
evralet adliyeye verileoektlr. 

Sarhoşluğun neticesi 
Sabıkalılardaa Arif Hikmet lı

alade blrl evvelki gece Galatada 
ıarlaot olarak tiolatbtı Ye havaya 
.tllh atblı bir ıırada pollı tara· 
fıadaa 1akalanmııtır. 

Bir çarpışma daha 
Vatmaa Celilın ldareaindekl 

23 numaralı tramvAyla şöfür lbra
hlmta ldarffl•de 1257 numaralı 
otomoW1 Kararfimrlkte ç.arpıtmıı· l 
lar, her lkhl de h11ara utramıttlrt 

Otomobil çarpışması 
Şöflr Sabahı:ttlnlnln ldareain

tleld Pollta otomoltlli, db Fatlb 4 

parka flala .. e iaf6r Lıltfinin ida
re.ıod.td 1728 numaralı otomobil
le çarpaımaı her ikisi de haura 
•tramıtbr. 

İntihara teşebbüs 
Enurt1mlu HaHa iıminde biri 

dla öt'edea aonra Galatada yol· 
H aaloau ÖRlnde kedini denlac 
abaıtaa da kaytkç&lar tarafıudaa 
llUrtanlmıtbr. 

iki amele arasında 
K& Ali ve Siileyman isimlerin 

de iki kömür ameleal bir ala~al 
meaelcıinden birbirlerini yarala. 
•ıtbr. 

SlırkatıeırK 
1 - Sabıkillı 'Hayri Galatada 

Ma4'am Şinorlkla evinden blr ten· 
cere çalarken yalııalanmıttır. 

2 - Sabıkalı Kasım köprtl 
üzerinde Kartallı Naum beyin cb· 
daaını çalarken derdest edllmittlr. 

3 - Sabıkalı Halil Şitlitie otM
ran Harinrton ia111inde bir ,ahana 
köprü {berinde Hatial çalarken 
yakalanmıştır. 

4 - Sabıkalı E,ref ve Haaan 
mavnacı Mehmet reisin 100 kilo- . 
luk bir faaulye çuvahaı çalmakla 
naaı.nuDdur. 

5 - Meçhul bir ıah11 kurtu. 
lutta An.dolu aparbmaıunın bod
rum katından bir elblH çalıp aa• 
vuşmuştur. 

Defnedildi ! 
La Roche-Sur-Yen, 25 [A.A]-

M. Clemenceau nun telfin mera
aimi Vnndede Herbiera köyünde 
saat yarımda gayet sade bir ıure· 
tte icra e diımiştir. Cenazeaıio def
ni esuaıında yalnız müteveffanın 
alle1ile birkaç eamimi dostu hazır 
bulunmu~tur. Mexnr vah9i bir te
penin yamacında kazılmıftır. 

• • • 
Paria, 25 [ A. A J - Meb'uıaa 

meclisi M. Clemenıeau nun methi 
senası hnklunda bnşvekil M. Tar
dieu tarafından gijylcnen nutku 
mütcakıp celseyi matem alameti 
olarak tatil etmiştir. Meclis, yarın 
top!anacaktır. 

Rus. Çin işi 
Tokyo, 26 IA.A) - Haylar 

mevklinin Çinliler tarafından tak
viye edildiği hakkındaki haber 
doğru görülmekle beraber, gazete
lere Harbinden gelen telgraflar 
mu.kür tehrln Sovyetler tarafın
dan henüı ita-al edllmedltinl bil
dirmektedir. 

( ~_ Dav~_fte_r _J 
Malfılleri davet 

Süleymaniye aakHJik tubC1in
dcn: Şubemiz mıatakuında mukim 
ve mukayyet btıümum malulini 
askeriye ve ıüheda ailelerinin yetle 
rindeki veıalk ile 30-11-29 ak4• 
mın• kadar fUbeye müracaatlf' 

~ Ôzeyl;i=;iJdrına r":i;;' 
tll olduğu muhakkaktır. (1. 

srören şahitler :ıühur 
Müddeiumumilik katil 
tevkif müzekkereıi I• 
Üzeyir tevkif aneye ~ 

Recep Abbaaın 
dilmiş olan ces 

z.evceı;iae tulim b •-•~ d 
t 1 .. d t ı. .cra &~m a 
uıun o mar 

çocutu yard• 
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·r yobazın 
mel'aneti 

• • n e esı 

a tı da 
ha a çalışan ar 

var 
Kon yada 

kimı.zden : 
çıkan "Babalık,, reff- 1 

-w yagmurun 
Birkaç gün evvel İnevl nahiye

ıfne tabi Karabağ köyünde akıl ve 
havsalanın almiyacağı bir hadiıe 
olmu,, fehrimizde ticaretle meşgul 
Karahnğlı acem zade Murat efen
dinin mezkur köydeki evi köylü
lerin bir kısmı tarcıfından gündü:ı 
herkesin gözü önünde hedmedil
mlştir. 

Vak'a ,u ıure1 1e cereyan et
mittir: 

Bu köyün imamı olan hoca 
Hacı lıbak iımindeki bir yobaz 
köylülerden bir kııım cahilleri bir 
takım dini mevait ve htrafelerle 
kendiıine bendetmlf olarak aclp 
•e garip onlar vermeğe başla
mıştir. 

Nihayet bir kaç gün evvel ba
•ına topladığı köylülere allahın 
kendisine Murat efendinin evinin 
yıkılmasını emrettiğini ıöylemlt 
ve oaları evin hedemlne teşvik 
etmiştir. Bu yobazın sözüne ina-
naa cahU, ıafdil köylüler yaptık
lan işin fenalığını heup etmlye
rek kazma ve baltalarla evi yık

maya batlamıflar ıeraeri yobaz da 
evla y.JulmHına nezaret etmittir. 
Hatta evi 11kanludan iki köyU1-
11iln gCinülaüz ıurette çalışbklarım 
gören yobaz bunlan aşağı attırmı9, 
birinin kaburga kemiği kırılmıştır. 

Hidiıe !nevinden haber ahnır 
alınmaz Cehanbeyll kaymakam ve
kili mlktan kafi jandarma ile Ka
ra bağa Jrf tmif, lshaka ve kendi
ıine uyanlan derdeatle lnevlne 
getirilmiştir. 

Hadise vilayete akıedlnce vali 
İuet bey pertembe günü !nevine 
giderek hadlaenin mahiyetini tet
kik etmiştir. 

Merkum lıhak ve hempaları 

9ehrlmfze getltilmitlerdlr. Yapb
ğlmız tahkikata nazaran ev güya 
bir definenin bulunduğu yeri gös
teren bir kağıdı bulmak için yıki
ı-.,, bu luiğ-.t y•k•lau eVin teme
linde imiş. 

Zabıta ta hklkatını ltkil etme
mek için fazla yazmıyoruı.. Fakat 
işittiğimize göre lshak deli oldu
tunu iddia etmekte im~. 

Yıkılan evin yirmi, yirmi bet 
bin lira kıymetinde olduiu ıöylen
mektedir. 

Bu hususta aJacağımız tdsflah 
yazacağız. 

Hadise ile alakadar bulunan 
maznunlardan kırk elli kişinin 
daha derdest ve dün geç vakıt 

şehrimize ıetlrildikleri görillmiiş
tür. 

}""'ilim kazası 
Zincirlikuyuda "Kaçakçılar,,fiU

mi çevirilirken vukua gelen oto
nıobil kazası tahkikatına devam 
olunmaktadır. Mecruh Sait beyin 
kat'i raporu henüz verilmemiştir. 
Kazanın nasıl olduğu tesbit edil
ınek üzere vak'a yerinde bir ke
tif yapalması muhtemeldir. 
@ __ _ 

raırDfh1ô c(Çe'lfır!ka: 9 

Bir kaç gündenberi adam akıllı 
kış başladı. evvelki gün f c rılalarla 

yağan hafif yağmur gece saat 
dörtte şiddetlendi ve sabah aekize 
kadar 4 saat fasılasız surette 
devam etti. 

Yağmur bir çok yerlerde tah
ribat yapmıştır. Takıimle Tarla
başı arasında yeni yapılan cadde 
bu aabah adeta bir Venedik ıokağı 
haline gelmif, ıular caddeyi ta
mamile lltlli etmişti. 

Sirkecide cadde üzerinde ıeller 
bir çok çöküntiller yapmıthr. 

Edlmekapıda, Fatihte caddeler 
üzerinde gayet büyük ıu birikin
tileri husule gelmittir. 

Akaarayda sel ve aeUerfn ge
tirdiği kumlar dolayıslle ilk tram
vay seferleri yapılmamıf, tram
vaylar nat yedide lşlemej'e baş
lamıttır. 

Edirnekapı tramvay hatbnda 
da sel dolayısile bazı tahribat ol
duğu için tramvay aeferlerl teeh· 
hür etmlttir• 

Emenet heyeti fenniyesinden 
bir grup bu sabah Edirnekapı ci
hetine giderek tetkikatta bulun
muıtur, 

Yağmurdan bazı evlerlıa zemin 
kaktına ıu dolmuttur. 

Çamur hücumu 
Takılın meydanının telViyeli

nden çıkan topraklar, talimhane 
meydanımn blr kötesine yığılıyor
du. Diln akfamkl seller bu top
rak yığınını sürüklemiş vo mey
danın alt k11mında bulunan bazı 

evleri çamur fıtlla etmitlir· 
Bu meyanda Elmadağında Mus

tafa Fevzi efendi iaminde birinin 
tasarruf ettiği ve balıkçı Onniğin 
oturduğu ev bir çamur deryası 
haline gelmif ve harap olmqlur: 

Bu çamur hncumu yüzünden 
buradaki halk gece evlerinden ıo· 
kağa çıkmak mecburiyetinde kaJ
mışlartfır. 

Ticaret sarayı 

Ticaret 1arayı inşaaı için teıe
kkül eden komisyon bir taraftan 
binanın tarzı intaaını tesbit ile 
uğratırken diğer taraftan da sara
yın yapılacağı yerde sundaj ame
liyesi yaptırmıştı. 

Sundaj ameliyesi bittiği cihet
le komiıyon yarın toplanarak ka
rar verecektir. 

Bir davet 
Ziraat bankası müdürü Cevdet 

:bey dün vaki olan davet üzerjne 
Ankaraya gitmiştir. -----Şerif Bey geliyor 

Edirneni nkurtuluş merasimine 
iştirak etmek üzere Edirneye giden 
polis müdüril Şerif Bey buA-un 
febrimiı.e avdet edec:ektil'. 

_& q 

Mari Antuanet 
"Hanrl Robert., 

Bir kraliçenin işkencesi 
Rühban ve z11degan medisinin 

ihtilal temayülleri ile Mari - An
tuaneti temsil edenlerin irtica 
temayülleri arasında zavallı on al
tıncı "Lui,. şaşkın bir halde çalka
nıyor, göst~rebildiğ'i nakafi azim 
beyhude mücadelesine, vaziyetin 
icap ettiği kııvveti veremiyordu. 
Kıral fikirlerinde bir sebat ve ıs
rar gösteremiyordu. 

Kont dö Provam> der ki: 
" S:ze mizacını şöyle tarif ede

bi!iri •• Y <?ğla.ım ış iki biiardo bi
l ya:;: ı!lınız. Bunları bir avuç için
de tu tmnlc için beyhude çalışmış 
olursunuz . ., 

Eger her if kıralın eline kalsa
idi, belki o, meşruti bir monarşiyi 
idare edebilirdi. Çünkü ihtilalcile
rin ılk zamanlarda iıtedikleri bun
dan fazla bırşey değildi. 

İ)ığer taraftan Mari-Antuant te 
yalnız kalsaydı, muhakkak kuvvet 
ve şiddet kullanarak, itin bida e-

bir kıraliyelin hükmünü yüriitür
dü. Mari - Terez•in kızı, icabında 
enerj'k olmasını hiç bilmez mi ? 

Fakat kıratla kıraliçenin her 
iki kuvveti; tadil eden müdahale
leri, teıirini göstl!rmiyor ve her 
ikisi de birlikte felakete dotru sü
rüldeniyordu. 

Sarayın nOfuz: ve bikimJyetin~ 

den bir zerresini feda etmek iste
miyen Mari - Antuanct, bir defa, 
hatta efkarı tesk'n bahasına en 
küçük müsaadel<arlığa bile razi 
değildi 

ifrattan çekinen "Lui,, f..ae, ha
yatı tehlikeye ~rirdiği anda bile 
"Şiddete müracant,, lan çekini
yordu. 

Hulasa 11Lui,. ve kansı, her ı 
ikisini de girdaba sürükliyen akı

beti, kendi elferile mı.işterken ih
zar etmişlerdir. 

Mirabo'nun ,u sözü meşhur
dur: " Kırali eniıı bir adamı 

Emanet tehrimiıde işliyecek 
otomobillerin ayni modelden ol
ması hakkında tetkikata devam 
etmektedir. Bu şeklin kebulü esas 
itibarile takarrür etmiş ise de tat
hikı çareleri düşünülmektedis. 

Geldi, geliyor! 
Emanetin AvrupR:{a siparit et

tiğı kar makinesi bugünlerde 'eh
rimize gelecektir. ----

Okturuva meselesi 
Cemiyeti belediye Fırka grupu 

dOn toplanarak okturuva tarifesinin 
yapılan tadilatı kararlaştırılacak 
idi. Fakat vali Muhiddin bey itle
rinin çokluğu hasebile içtimaa iş
tirak etmediğinden grup içtima\ 
pertembe gününe bırakmıştır. 

Askerlik meclisi 
Askerlik meclisi dün vilayette 

lçtlma ederek vaktinde askerlik 
vazifesine icabet etmiyenler hak
kında bu huıustaki kanun ahka
mını tatbika karar vermiştir. 

vınayette 

Asfalt 
yollar 

--K--

Vilayet meclisi 
15 Kanunuevvelde 

toplanıY.or 
- -

Omumi vilayet meclisinin ıs 
kanunevvelde içtima etmesi te
karrur etmiştir. Bunun için lstih
ıarata devam edilmektedir. De
vair, mutlaka bu tarihe kadar 
bütçelerini ikmal ile vilayete gön
dermiş olacaklardır. Meclisin bu 
seferki içtimaında şehre civar yol
ların asfalt olarak lnşaası da tek
lif edilecektir. Esasen yollardan 
bir kıımının bu şekilde lnşaaama 
evvelce karar verilmişti. Topkapı 
ile Silivri arasmda bulunan yol 
da bu meyandadır. 

--- -
Amerikalıların bayramı 

Amerikalıların hindi bayramı 
yarına tesadüf ettiği için ıehrl

mizdeki bütün Amerikan mektep
leri bugünden itibaren iki gün 

müddetle tatil edilmişlerdir. 
- - M- -

Bir şikayet 
Bazı ecnebi mekteplerinde 

aabahları, talebenin bi.~k çanlarla 
uyandırıldığı ve bu sebepten 
civar halkının da rahahız olduğu 

hakkında vilayete bir şikayet vaki 
olmuştur. Vilayet bu mektepfer 
hakkında tahikat yaptıracaktır. 

Hodbin kont dö Provans, ıe

fih kont Dartua istinat edilebile
cek bir kuvvet teşkil etmiyorlardı. 

Mutlakıyetin tehlikeye düştüğü 
saatlerde, onu kurturmak için he
nüz her ümit kaybolmuş değildi. 

Kıraliçe bütün kinlerini unutarak 
Mirabo'yu kanuırmak için büyük 
bir gayret sarfetti. Kıraliyeti mü
dafaaya memur fahri avukat L'Jl

fatile, Mirabo'ya a:vda alh bin lira 
veriliyordu, 

Lui Bartunun kitabında Mirabo 
ile kıral ... " kıraliçenin mü!akatını 
okuyunuz. Mirabo 3 temmuz 1790 
da "Scnt-Klu,, şatosuna geliyor. 
Evvela çok meğrur ve mütekebbir 
duran kıraliçe, Mirabo'nun talakati 
karşında yumuşuyor. Sesinin şayanı 
hayret cazibesi kırah JCe kıraliçeyi 

o kadar aarsıyor ki, nihayet Mira
bo veziyete tam manasile hakim 
olduğunu anlıyor. Ayrılırken kıra

liçanın elini öptüğü zaman söyle
diği söz şudur: 

- Madam, Monarşi kurtulmuş. 
tur. 

Hayal! Mirabo, taraftarlarıoın 

tam kendisin· inkar cdeceğ"i ve ~a
rayın da böyle bir adamı tanıma
dıgını söylemek üzere bulundugu 
bir ıırada ölmustür. 

MlYJrD r 

Muhasebei hususiye memurla
rının zam talebine henüz cevap 
gelmemiştir. Bununla beraber yeni 
bütçe Barem kanununa tevfikan 
tanzim edilecek ve memurlara yüz
de 15 nisbetinde zam yapılacakbr. --Asma köprii ıııeselesi 

Ticaret oda&ı Gazi köprüsünün 
uma olarak yapılmasında ısrar 

etmektedir. 
Ticaret odası Gazı köprüsünü 

Roterdamdaki köprü gibi olmıuıını 
emanete tekrar teklif edecektir. 
Oda Roterdam köprüsü hakkında 
bazı malUmat ta alnııştır. 

Oda Roterdam köprüsünü kaç 
milyon liraya mal olduğunu ve 
buna alt tafsilatı ,imali Avrupa 
ticaret mümessilinden sormuştur. 

Ticaret mümessilimiz köprüye ait 
uzun bir rapor göndermiştir. 

Zekai Bey 
Türk dayinler vekili Zekat bey 

cumartesi günü şehrimize gelecektir. 

tc?> a ır lYı o 'fF lOı ırn lYI ifil 

Her Ludvig 
şerefine 

--><--

Dün müderrisler 
Mükellef bir 

çay ziyafeti verdı - -
Darülfünun emaneti tarafından 

dün Alman müverrihi Her Ludvig 
'erefine ıaat 17 de mükellef bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette 

müderrisler ve Alman aefareü er

kanı bulunmuşlardır. 

Her Ludvig bugün Ankaraya 
gidecek, ouda bir hafta kalacak-

tır. Lüdvlıı avdetinde bir konfe
ranı verecektir. 

Verem hastanesi 
Şebremanetı bir verem hasta

nesi inşa etmeğe kaHr vermittir. 

Emanet bu karannı tatbik etmek 

üzere iktiza eden masrafın kartılı
ğını kısmen bulmuştur. 

Fakat inşaat uzun sürecetinden 

emanet •imdilik muvakkaten bir 

yer kiralamak fikrindedir. Şim

diye kadar şehrimizde bazı bina

lara bakılmış, fekat münatip bir 

yer bulunmamı9tır. 

Bu itibarla verem hastanesinin 

tesisi de teehhür etmiştir. Emanet 
hastaneyi açmak için yeni bazı 
teşebbüelerde bulunmağa karar 
vermittir. 

dan ıonra kıralla kıraliçeyi idama 
götüren noktalardır. 

E · iin ha?a tesit edilen, Bas
tilin, l l lem muz 1789 da ı.aptı, 
haadi zatında o derece büyük bir 
akis bırakacak mahiyette değildir. 
Şayanı dikkattir ki, on altıncı "Lui,, 
günün mühim hadiselerini munta
znman notettiği halde, Bastil'in 
zaptından hiç bahıetmemiştir, 

Mllamaf:h saray B?.stWin artık 

mahküm olduğunu biliyordu. Hat
ta nazır Bretöz bile ıslahat proğ
ramından B:tstil'i tayyetmişti. Ki
mse BastiJ'in mubaf azası leh!nda 
re!ini bile çıkarmamı,h. Fakat 
i:iastil'in' zaptı jakobenlerin taar
ruz!arma ilk merhale olmuştur. 

Bu noktai nazardan t lil o ka
dar ihmal edilemez. 

Kıral 17 Temmuzda Parise gel
mek suretile efkarı teskin etmek 
istemişti. 

Orada, tam bir aciz içinde üç 
r~nkli kokardı takmıık me-cbnr?ye
tinde kaldı ve kendisinden ne is
tenildi ise muvafakat göstertfi. 
Kıralm bu vaziyeti, mevcut gale
yan karşısında evvelden mağlup 

olmak demekti. 

Yaz n•evsimi yeni bir hadise 

.J 

- -
Üsküdar-Haydarpaşa tramvay 

hattınm bir çok yerlerindeki çökün
tüler hakkında şirketin murahhas 
azası cemiyeti belediye azasından 
Avni bey diyor ki: 

- Bir kerre güzergah eskiden 
beri çiğnenmiş bir yoldur. Bütün 
güzergahta silindir ameliyatı kuv
vetle yapılmıştır. Ray ferşi fennin 
bütün icabe.tına riayet edilerek 
yapılmıştır. Hiçbir noktada çöldln
tü yoktur. Bu fayfayı çıkaranı 
erbabı fennin (kas) dedlklerı meyil 
çıkıntı ve çöküntü addediyorlarıa 

hata ediyorlar. 
Tramvay hatları caddelerin VA· 

zlyetine tabidir. Şimendüferlerde 

olduğu gibi imla yapılamaz. Biz 
caddeye uymağa mecburuz, cadde 
bize değil. "Hatbn birçok nakta
larında çöküntüler varmıf,, diyorlar. 

Kimin söylediğini bilmiyorum. Bu 
iddiada bulunan erbabı fendense, 

memleketin ıalahiyettar fen adam
ları huzurunda iddiasını isbat etme
sini söyledim. Milli bir müessesenin 
doğumunda bu gibi indi küküm
lerin manevi bir cinayet olduğunu 
ilave ettim. Tekrar ıarar ettim. 

Bu zat Üıküdarlı olduğunu, 
şuradan buradan itittiğini ve eaa
sen böyle bir 'ey yoksa bahıet
miyeceğini söyledi. Hangi fen a
dam1, hangi hesaba müsteniden 
25 bin liralık tamiratı mütema
diyeyi iıtih:am eden bir çürüklük 
kararını vermiştir, bilmiyorum? 

2~3 ifÜn ıonra nafıa vekaletinin 
tayin ettiği ıalahiyettar 3 mühen
diı hattı baştan başa ıe:ı:ip vazi
yeti fenniyesl hakkında hükümle
rini vereceklerdir. 

Bu ezvat mühendiı Arif, Na
zım, emanet fen müdürü Ziya bey
lerdir. Beton yapmak bir zarureti 
fenniye değildir. 

İyi sllindir yapıldiktan sonra 
hat emin ve mükemmel bir suret
te işleyebilir. lstanbul tramvay 
tirketi de ant a ·, 15 sene ıonra 
hatlarmı beton yapmağa başla
mıştır. Mali vaziyetimiz inkişaf 
ettikçe betona tahvil ederiz Çün
ki botonda inşa masrafa üç miali 
fazladır. 

Bağlarbaşı - Haydarpaşa, Oa
kildar - Haydarpafa ıebekelerinin 
küşat resmi 1 veya 2 kanunu 
evelde yapılacaktır.,, 

Anadolu hattı 
Maliye vekileti umum muha

ıebe mildürü Faik bey birkaç 
gündenberl ••hrimizde bulunmak
tadır. Faik beyin 'ehrimize ıel
mesi hükılmetçe satın abnmıt 

olan Anadolu hattına ait men
kul gayrimenkul emval ve em
lakin tealim alınmaaile alakadar
dır. Faik B. bu münasabetle bir 
kaç giindenberi Anadolu 4irke
tinfn ıabık binası olan ( Doyçe 
Bank) ta meşgul olmaktadır. 

şeyi tekrar nikbinfikle muhakeme 
etmeğe başlamıştı. 

Fakat Fersen vaziyetin v~ha

metlni açıkça görfiyordu. 25 Ağ-uı
tosta babasına şunları yazmıştır. 

"Franaaya olan merbutiyetinbe 
iştirak ederim. Eğer bu memleket 
izmihlale uğrarsa, çok müteessir 
ole cağım. 

Fal·at burada bütün irtibatlar 
çözülmü,tür. K?rafın hiçbir nüfuzu 
kalmadı. Bizzat meclis Parisin ö
nünde titriyor. Pc:ris te kırk, elli 
bin haydudun önünde titriyor. Ha
fiyeler sağa, sola para tevzi edi
yorlar. Hemen her yerde bu adam
ları tanımak kabildir. 

Fekat belki u~ftİı.n, belki kor
kudan, belki de cürmP. i~tiraklerin
den kimse scs:nl çıkarmıyor.,, 

30 Ey\ülc!e muhafızlar bir ziya
fet vermişlerdi. Kmıl ve kıraliçe 
ziyafet" geldi!er. Çocu~unu koiı.ı
nc'a tutan M~ri - Antuanct masayı 
dc 1 ~rtı. OradaMler l'on derece ha
r~reHcndifcr. Hatta üç rPnk'. ko
kartları çıkarıp attılar ve yerine 
bevnz kokartla, siy;-h A :u.,turva 
kokardını taktılar. 

Hepsi km.lıçeye sııd.:ıkat yemi
ni ettiler ve t.:ıcım kur'Mll':lk icap 
ederse ölmeğ" ama 'c c'duk•ar na 

a o 
şara ç l k 

Şar p ütehassı ı 
• er evı 

rap yapıl bilir 
diyor 

Hükumet tarafından tetkikat 
için bir müddet evvel meleketm1ze 
getirilen Profösör M. Bufah dün 
Anadoludan avdet etmiştir. M. Bu
fab Anaduludaki tetkikab hak
kında şunlan söylemiştir: 

- Biliyoraunuz Tfirk şarapçı· 
lıgının tetkikı için ııelmiştim. Bu
ndan evvel bir iddia vardı ki Tü .. 
rkiye de yalnız tatlı şarapcıhk 
yapılabilir. Halbuki benim tetkı
katım Avrupada oldugu gibi her
nevi şarapcıhğın burada da yapı

labileceki merkezindedir. Bu Jıu. 
suıdaki tetkikatımı makamı aidint 
bir raporla bildirdim. 

Pahalılık! 
Son ganJerde fngi!iz Hraaının 

y6kselmeai piyasada tesirini gös
termittir. Başta feker olmak üır

re diğer bir çok eşyanın flatı 
artmıştır% 

Buna kartı ne yabılablllr? Do
na ba, kimyageri Nureddin Mü
nıi bey diyorkl: 

- Hayat pahalı diye hepimiz 
şaşkın vaziyette kalmııız Hepimiz 
ne yapmafı diye konufuyoruz. 
Halbuki bu dertleşen kimseler 
pahalılığı tahfif edecek çareleri 
bulabilJrler• 

Her feyden evvel bir mahalle 
de oturanlar birer istihlak koope~ 
ratifi yapmalıdır, Şimdilik hiç. ol
mana et ve ekmeği daha utuz 
aJabilirJz. Üç bet aJle bir koyun 
kestirse eti 40 kuru9a yer • • 
Ben ala genç dana etini 60 kuru
•• yiyorum. 

Herkeı Kilyoı, Kartal gibi yer
lerden ucuz et getirtebilir. Balık

hant"de taze lüfer toptan 60 ku
ruştur. Yine bir kaç aile 60 kuru
ta yiyebilir. 

Daha bunun gibi bir kaç mi· 
saller vardır. Bir kaç ailenin bir
leşmesi maaraflan yüzde otuz İn• 
dirlr. Hayat pahalılığına karşı ye
gane çare budur. ..Akşam,, 

- - H--
Belediye cezaları 

Belediye tarafından verilecek 
cezalara eıas zabıtaI belediyenin 
tanzim ettiği zabıtlardır. Bu zabıt
lardan bazıları mahallinde tanzim 
edilmiyor, zabıtai belediye memuru 
cezayı icap ettiren hadisenin failiQi 
ve vak'ayı not ettikten ıonra ceza 
zaptını sonra kalem odasında tan
zim ediyordu. 

Bu, en .ziyade otomobil vak'a· 
larını takip eden seyrüsefer me
murları tarafından yapılıyor. 

Bu suretle tan&im edilen zabıt
lar birçok yanlışlıklara ve hak11z
hklara sebebiyet verdiğinden ema
net bunu menetmiştır. 

Badema bütün zabıtlar behe· 
mehal hadisenin cereyan ettiği 
mahalde tam olarak tanzim edile
cektir. --11- -

Kredi kooperatifi 
Ziraat bankaaı tarafından lstan

bul civ~rındeld köylerde kredi 
kooperatifi teşkilatı yapıldığından 
bahsedilmi,tir. Bunlardan Kartal
daki tütün mıiıtahsiUerl koopera• 
tifi te,kiJatı bitmek üzeredir. 

Ziraat baııkaın kooperatifin 
te~kili için köylliye para ikrazına 
oaşlamıştır. 

Kartal koopcr::.tifinden başka 
Çatalca ve Bakırköyde de birer 
kooperatif te~k1 1 edilmek üzered?r. 

z: .. aat baukal'ı kooperatifler 
ha!ckmda kôylüyü tenvir etmek 
için ufak kitaplar çıkarmıştır. Bu 
~itaplarda köyiunün anlıyacağı 
a).k bir I:ııanl~ kooper.ıtifin fa:dc
leri tır'f er'ilr.ılştir. 

N 

lf ah tif•aı·eti 
Yeni gümrük tarifelerindeki 

himaye eaaslan ilk tesirini hah 
ticaretinoe göslernıi~tir. Es~i güm
rük tarifeler:ı.:lc b!r kilo ha:ıy~ 1 
kuruş ar nm:ı.k aydı. 

Şi.ndi tatbik edilen tarifede 
bir k!lo hah icin 4 lira resim a
lınmaktadır. 

Hariçten gPlf!n halılara karı,ı 

tntbık edıfen bu agu rı.isum halı 
imalatının artmasına sebep olmuş
tur. I:vveice ytrıi lıölılarımız hıl

tıçlen gt.Itn iıaiılara rekabet ede• 
n ~- .... :. B_gün .ç:.. bö}le bir rc
Ln.Lel n evzubahs değildir. 

Halı imalatınm artması ihraca• 
tın artm<ı.s•nn sebep olmuştur.Yal
nız b:mir limanından iki milyon lirıf 

ı-



V/aırcaınıer 

istihlak ve 
eğlence 

vergiler eğlence 

yerlerinin 
<l:uııfJara ayrılarak 

~ 

tadili --Ankara, 25 - Hu&uıi lıtlhllk 
ve ctlence resmi hakkındaki layi
ha yakında mecli&e . Yeriliyor. 

Birinci, ikinci, üçüncü derece
ler için verai tahakkukunda be
deli icar Has olacakbr. Bu dere
celer bar, içkili, çalıılı yerler, pas
tahane ve danı mahalleridir, Dör
düncü dereceden olan tlyatrc ve 
ıinemalarda dühuliyeler vergiye 
eau olacaktır. 

Verginin niıbeU birinci derece 
için yüzde yü:a, ikinci için Jilzde 
75, üçüncüler için sazde 50, dlfr
düncüler için de dübuliye ve lıtilı
Iik bedellerinin yüzde oaudur. 

Ankarada yeni cadde 
Ankara, - GenltletUmekte o

lan Balıkpaıan caddesinin lntaab 
bitmiıtir. ~ 

Adiiye Hrayı Ue itfaiyeden sl
raat bankası önüne kadar bir cad
de açılması takarrür etmiıtir. Bu 
cadde Samanpazarı ile fıtuyonu 

e Y enişehrl birlblrine batlı yan 
caddelerden biri olacakbr. ---yeni mektep binalru.. .. ı 

Ankara, 26 - lımetpaşa kıs 
enıUtüsü ve Ankara ticaret mek
tebi binalarının iaıaatma devam 
olunmaktadır. 

Bu lkl mektep, muvakkat ki
ralık binalarmda tedrisata batla
mışlardır. Gelecek une yeni bina
lanna nakledilecekler ~ir. 

Vekilet enıtitü için Avrupadan 
mütehuaıdar eelbetmiştir. 

Arıcılık 
Ankars, 26 - Şehrimizde "An 

ve kümes hayvanları yetiştirme 
cemiyeti,, namile bir cemiyet tesi
sine tcşcbbüa edilmiştir. 

Yarın Himayei Etfal binaaında 
bir içtima aktedilerek cemiyetin 
teşkilatı ynpı!acaktır. Cemiydiu 
gayeııi arıcıh~ı \ "C kümetı hayvan
lannı her eve ,ümulle:ıdirmek ve 
aUelcre zevkli bir kazanç vaaıtaıı 
temin etmektir. - - - -

'frahzonda iflaslar 
Trabıon, 26 - Piyaııada buh-· 

ren devam ediyor. Bankeların tüc
carı ı;ıkışltrması iflaı;ları çoğalt

makiadır. 
Oamanlı bankc.ı5ı tüccardf\n 

lhcı Ali Hafıızade Mehmel beyin 
if,fü;ın ı talep t•tmis tir. 

'forhal uia zelzele 
fzmlr, 25 - Pn~embe günü 

e:aat bir buçuk sularında Torbalı 
ve ha\ nlisinde müthiş bir zelzele 
hissedilmiştir. Zelzele, gf"Çcn Nis· 
ımdn olduğu gibi evvela derin bir 
homurtu halinde başlamış ve son
ra her tarafı şiddetle sarsmıştır. 
Halk, telaş ve korku içinde dışa

rıyn fırlamıştır; Fakat çok şükür 
u yiat olmamıştır. 

Zelzele şehri mizd e :hissedilme
miştir. 

Kız k~~;nlar 
Ankara, 26 - Çubuk köyün

den Sadlğın kızı dağa kaçırılmış
tır. Takibat neticesinde kaçıranlar 
yakalanmışlar ve kız babasına 
teslim edilmiştir. 

Köıuiir n1adeni 
Rize 26 - Rizeye 3 s :ıat me

safede gayet zengin bir maden 
l{{;ınürü damarı bulundu. Yapılan 
t :tkikat çok iyi neticeler vermiş

f r. Yakında bu kömür madeni 
l~letilmeğe başlanacaktır 

Ameı·ikada sana}'İ 
Vaşington, 25 [A.A]- M. Hoo

'Ver, Amerika zlraat ve çifçitHk 
teşkilatının başlıca reislerini kabul 
elmiş ve umumiyetle ziraat, sana
yi ve t icaret ~.lemlerinin vaziyeti 
hakkında tetkikııtta bulunmak 
iizre evvelce başlamış olduğ-u 

tnüşaverelerioe bugün nihayet ver
tniştir. Amerikan ticaret ve ~ana-
Yiinin İnuvaffakiyet ve terakkisine 
Yardım etmek maksadile bir 11anayi 
teşkilat. vücude getirileceği 1ncno-

lngıaterede 

Aksayışark 

vukuatı ... 
İngilizleri ve Ameri· 

kalıları 
meşgul etmeğe 

haşladı - -Londra, 25 (A.A] - Avam ka-
nıara1ında bazı meb'uılar akoyi
tark vukuatını telmih ederek Ma
nçuride J;tazı yerlerin Sovyet kuv
vetleri tarafından işgal edilmit 
olmuına dikkati celbetmişlerdir. 
Meb'uılar, bu hareket tarzıma 

Kellog miHkını açıktaD açıQ'a ih
lal ettiğini ima eylemişler, M. Hen
denonun bu noktayı Akvam ce
miyeti meclisinin nazan dikkatine 
arzedlp etmediğini ve SoT7et hü
kümetlni taatik karannda bala ıı
rar edJp etmedij"lnJ ıormutlardır. 
M. Henderson ••rdiji ceTapta bu 
huauata ittihaz. olunacak karan 
tetkike henüz vakit bulmamıf oldu
tuau ıöylemlttlr. 

M. Mac Donald, ıorufaa diter 
bir ıuale cevabea hüldbnetlne yiye
cek taııyan ıemllerin harp ı.ama
nıada 1erbe1tçe .eyrf•efer edebil
mesi teklifinde Amerika relılcüm
huru M. Hoonr ile tamamen ayni 
fikirde oldutuııu, bu teklifin ıele
cek bahri konferanata tetkik edi
lebilecek bir meıele tetkll etme
diti huıusuada da geae M. Hoonr 
ile hemfikir bulundujunu beyan 
etmittlr. 

Bahriye aeıaretl birinci lordu, 
Bormut ve Jamaya adalannda vil
cude getirilmiş olan ikinci derece
de ÜHÜbahrUerin kapablmuı me
ıeleal hakkında henüz hiçbir karar 
ittihaz edilmemi, olduğunu ve böyle 
bir karar vermek taaavviırunda 

bulunmadığmı beyan etmittir. 
* ... 

V atington , 25 [A.A] - Hari
ciye nazırı M. Stimson hükumetin 
aksayişarktaki vaziyeti mühim n 
ciddi addettiğini, büyük bir dik
katle takip ettiğini söylemittir. 
M. Stim&on, ahval ve ıerait mü
sade ettiği takdirde Amerika hü
kümctinin vaziyeti aydınlatmak ve 
iyileştirmek mak1adiJe bazı teklif
lerde bulunacağını ilave etmittir. 

Şiddetli yağmurlar 
Londrn, 25 [A.A}- Monmouth

ıhlre de yağan şiddetli yağmurlar 
suların tatmasına ve büyük hasa
rata sebep olmuttur. 

30 kişi kayıp! 
Londra, 26 (A.A] - Düa, "St 

Brideesbay" in cenup münteb&1ın
da " Wooltackpoint ,. açıklanada 
karaya oturmuş olan 11 Molesey ,, 
vapurunun otuzdan fada olan ta
yfasının akibeti henüz meçbuldClr. 
Vapur, dün akşam yükselen deni
zin hücumile parçalaamıt iae de 
tayfa vapur dcrunünde bulunmak
ta idi. s;r çok kurtarma tetebbüı
leri akim kalınıi ve şimdiye ka
dar malümat alınamımıştır. Que
encıtown den bir torkto muhribi 
vapurun imdadına gitmiştir. 

* • • 
Lond ra, 26 [A.A] - "Molesey,, 

vaporuııun ta}fası sağ ve salim 
olarak kuaya çıkanlmıştır. -

Hahri konferans 
V afington, 26 f A.AJ - M. Stl

mı;on, bahri konferanısv. gidecek 
olan Amerikan heyeti a:ıasile mü
kalemelere başlamıştır. 

Salam is 
Atina, 25 - Yum•n hükümeti 

bahri program hakkında y:ıpı a~ 
uzun müzakerelerden sonra, Sala
nıis zirhhııının al111m4ma11ına dair 
verilen karara rağmen, efkarı u
mumiyenin tnzyikı ve muhaı;r par
tinin bu meselede efkarı okşıyzm 
va1.iyeti karşısında zırhlının .:.lın
masııtı tekrar dÜfiÜnmeğe başlamı-
,tır. 

Anlaşılıyor ki, M. venizelosun 
mezkur geminin ite yaramadığına 
dair Türkiyeyi iına ederek söyle
diği sözler bu g '.zli makeadını ört-

mek içindir. _ 

Belcika kabinesi 
3" 

Brüksel, 26 (A.A] - Kral, ka-
binenin istifasın1 kabul etmi~tir. 

* •• 
Brüksel, 2~ [A.A) - KraJ, Y!'· 

rm lstişarelcri ıı bt:.şlıyacakhr. A
yan ve meb'unn meclisleri reisle
rini birjbirini ı ,ütcak p kıtbul et-

çınıııer 

Rusların teczi -
yesini istiyorlar! 
Kendilerinin her va-

kit müdafaa 
vaziyetinde kaldık· 

larını söylüyorlar. 
Nankin, 26 [A.AJ - Şurayıdevlet 

cemiyeti akvam ve Kellot mlaa
kını imzalamış olan devletlere bir 
telrr&f çekerek Sovyet kuvvetleri
nin mükerrer tecavüzleri.ne rağmen 
Çia hükCimetlnin müdafaa halinde 
kalmıt oldutunu, Sovyetlerİll lae 
harp ilin etmeksizin Çial lltili, 
Çin 4ehirlerini işgal ve masun, 
Çin vatandaşlarını katliam eyle
miş old uklarını blldlrmittir. Nan
ldn hükumetiııln bu tela-rafuun 
Dlhayetlade Kellosr mlsaloaın ah
kinunın bu suretle bile bile ihlal 
edilmealai mezkur mlıakı imı.a 

etmlt olan devletlerin durdura .. 
cakları ve cezaland11rcaklan ümü
dl l:ıbar edilmektedir. 

İşsizlik 
Loadra, 25 (A.A] - Avam ka

maruı itıbllj'e kartı ılıorta hak
kındaki kaaun liyıbu .. ua reddi 
tekllflle mubafuakirlar tarafıadan 
verilen takriri 215 muhalif reye 
karıı, 299 rey ile reddetmif n 
meskür liyıbayt lld•cl lnraatlııde 
kabul etmlttlr. Liberaller, hükü
met tarafıDı iltizam etmiıtir. 

Bir volkan patladı 
Moıkon, 25 [A.A] - BakOdan 

80 kilometre u:ıakta buluna• bir 
voll<an lndlfaa batlamışttr. Alevler 
100 metreden yukan çıkmaktadır, 

. Belçikada 
Brükı.I, 25 (A.A.} - Liberal 

nazırların bu Hbah akdettikleri 
bir f çtimada M. Himanı Jiaan me
sele1iae ait layihalann meclise tev
dlini pazar pnü toplanmata da
vet edilecek olan liberal mllli mec
Uıinin Yerecetl karardan ıonra ka
bul edebiJecej"lni M. Jaapara bil
dirmittir. 

Liberal nazırlar, hu liyıhalann 

tnhldlni ıeklz gün ıonraya bırak
ma11na M. Jaapua teklif etmif
lerdlr. M. Jaıpar ile katolik na:ıır
Jar bu huau1a muvafakat etmemlt· 
lerdir. 

Liberal nazırlar matbuat mü
meııaillerine vaki olan beyaaatla
lannda liaan raeaele~i hakkındaki 

Jiyıbalan imza edecek bir vuiyette 
bulunmadıklarını çünkü liberal fır
kanın müı:aberetini temin edecek
lerine emin olmadıklarını beyan 
et mitlerdir. 

M. jaııpar y_-rın kabinenin müş
terek iııtif asını krale takdim ede
cC"ktir. 

Alınan ticareti 
Cenevre, 25 [A.A - Almanya 

hükümetl, ithalat ve ihracat hak
kindaki tahdidat ile memnuniyet
lerin ilgası hakkındaki mukavele
nin - diğer de\•ltıtler tarafından da 
tatbikine taliken - tasdikin., ait 
vesikayı akvam cemiyetine tndl 
etmiştir. 

Alman intihabatı 
Berlin, 25 [A.A] - Milliyetçiler 

tarafından arayı umumiyeye mü
racat olunarak elde edilen kat'i 
ve re1mi netice şudur : 

4 milyon 135 bin 300 kişi yaqi 

isimlerini kaydettirmit olan mün

tehiplerin umumi yekununun yüzde 

10.02 si arayı umumiye lehinde 

bulunmuştur. Verilen imu!ardan 

24 bin 236 ıınm muteber olmadı
tı beyan edilmittir. 

Yeni posta scf erleri 
V ••iaıton, 26 [A. A] - Ame

rika hükumeti Atlas denizi tariki
le icra edilmek Uzre yeniden 13 
poıtıı seferi lhdaıı edilmesi hak
kındald liyıhayl tasvip etmiıtir, 
Bu te,ebbüa elyevm 5 milyon 
dolardan iberet olan ıcnelik mas
rafı 10 milyona çıkaracaktır. Bu 
ıeferler için mukaveleye girişecek 
olan kumpanynlnr 10 "sene urfın
da 40 gemi yaptırmağı teahl,:it 
ede~eklerdir. Bu ıemilerin inşa11 

i aon dolara malolacakbr. 

CENGİZ HA 
(" ~ 
\. J 

Nakleden: Ali Naci 

" Timucin " Kurultayda, Cengiz 
han ismini, nasıl aldı ? 

••Ttmucl•,, bu Haada kendi he
ıabına fütuhata ılrltebllmek içi• 
kili derece kunetli buluDuyordu 
ve keadlılne kartı ıiliha maka
•emet edea adamları eadlkteıı 
ao•ra ınlıamabakir bir hOklm.tar 
olarak kendini röıterdl. o ıırada 
llia dünyanın aaırdlde kervaa yel
ları üı:erlndekl yenl havaltılne, orta 
Aıyaaın en tskl ıehirlerine rlriyor 
ve kendiıfnde a:ıün bir merak ve 
teceısilı uyanıyordu. 

Eıirler aruında sensia bir t•· 
kilde aiylnml" matTur hali taYırh 
kimHler aazara dlkkatfal celbettf. 
Bualar muharip detfldl ve bunla· 
nn ilimler, yıldızlan tanıyan nıü

Decclmler, otlana tara t.timaliol 
Ye kadın baata.laldannı bilen ta
ltf pler old•funu aJrendl. 

Matl6p rBeaadan blrlae lalmıet 
etmit olH bir U1rur1 elinde aca
yip ıuretle •Ücude ıettrllmlt kü
,Ok, alha bir ıeyle hu•llruaa ıı• -
tirildi. 

Motol: 
- .. Niçin 'b.aau ellade ıım aıkı 

tutuyoraun? diye •ordu. 
Sallık hb:metk&r: 
- .. Onu hana emanet eden 

adamıll alOmüae kadar ltbıa ile 
mubafua et111•k l•tlyorunı,. ceva
bını verdi. 

Han: 
- Sen aert bir tabaa11a, 

mukabelesinde bulundu, fakat efen
din aidil ve onun biıtiln malı, mil· 
kü tfmcll benimdir. iayle bakayım, 
ltu aeye yarar? 

- Efendım hara veya buıday 
toplamak iatediği zaman tabaa
•ından birine \'ekilet verirdi ve 
emirlerini ha~katea bGkilmdar 
enıirlerl oldutunu anlamak için 
altlannın bununla mühürlenmHi 
icap ederdi.,, 

"Timucin,, derhal kendiai için 
blr mühür ku.ılmasını emretti Te 
aehercetten bir damta imal etti
ler. Eıir Uyıuru affetti ve ou 
1&rayda çocuklara Uyıur yar.ııını 

ötretmek vazife1inl verdi. 
Scrdarlarana, mütkül anlarda 

Hana. yardım edenlere mahıuı 

olan en yük•ek mükafatı babıe
diyordu. Bunlar "Tar-Han,, lika
bını alarak bütün diğerlerinin fev
kinde bir mevkie lı'at olunmuı

Jardı. 

Herhanti bir aaatte ve hiç bir 
raaimeye mecbur kalmadan Hanın 

t çadınaa airmek hakluaı hala lHa
luaurorlardı. Kentli rulaıt hlu•
lerial herkNteaı ene) ayırablllr
ler •• her aevi verrtdea •uef 
idiler. Fada olarak fenalık lıllye
mes addol•Dmuflartlı. Haklann
dald idam cezaları, dokuz defa, 
tehir olu111urclu. intihap ettikleri 
büt\la topraklar keadilerin• -veri
lir ve bu imtiyazlar dok•• bataa 
kadar halefleriH intikal ederdi. 

"Timucin,,ln göçebelerialn st
lanlade, bi9hir .. ,, bu Tar -
Hanlar meyanında olabilmek fik. 
riadea daha şiddeti• arzu olu.n
•aHlı. Zaferle, ü~ seaede•herl 
yeai arazi etranadakl 9ılıı•ca 

cevelialaalara atetll bir ltalde 
n tlmdilik Haa korlnmı Ue har
metkAr vul7ette idiler. 

F ati bin ıahıı etrafında bltt.a 
A..y&DıR •• lu•lfl• n vahfl dlml
yetlerl toplaamıf bulUDuyordu. 

Denlı.dea "Kuçlut,, ua bil' as 
ıonra hakim aluata 0 Kara Ktta,, 
da dalail olduğu Tiyaa-Caaa kader 
Tilrk, Motol muharipleri ıörlail· 

7ordu. 
$imdilik kablht klAIHI unuhll

muıtu. Putpere.t veya papu, ,ey
taaa tapan, M.:hammedi veya au
turi lnn•tlyan, hadisata latlsare• 
lterkes kardeı flbl beraber otur
muftu. 

Hert•Y olablllrdl. Şu hicKae 
vukua sreldl. Moto1 hanı .. lafının 
durdutu hudutlan aeçti.Büt6a y11-
karı A•J• •llletlerlnl idare edecek 

bir tek adam, bir imperator inti
bah etmek üzere hanlar fQruıaı, 

kurultayı topladı. 

Onlara, dil'erleri üzeriade aüfua 
sahibi olmak üz.re içlerindeıı biri
ni intihab edeceklerini aa)attı. Ga
yet tabii olarak, aoa. üç &~nelik 

hadıaattan IOara, kurultayuı inti
habı "Ti mucia,,e, teveccüh etti. 

Daha f az.lil olarak, mccliı, 
0 Timucln,,in derühte ettil'I va.ı.aifle 
raütenaalp bir ele lakap sahibi: 
o)maaı liı.ım geldljfoe karar verdi. 

Bu•u• üıerine mecliste bulunan 
bir kabin ilerledi ve yeni ilminin 
"Cenıiı~ HaD,, yani hükümdarların 
en büyüğü, nev'ibeterin imparatoru 
olacatını aöyledi. 

Mecliı ltu teklif tea memnun 
oldu ve Haalarıa müttefikan vaki 
olan ıararlara üzerine "T~mucio,, 

yeni ünvanını kabul etli. 
(Bitmeci.J) 

Bir katıl yakaDanda 

Bebek sı,rtlarında adartı öldil
•• • • ren uzeyırın hikayesi 

Geçen cuma tünü Bebek sırt

larında ölüsü bulunan Recep Ab
bas efendinin katili olmakla maz
nun "Üzeyir,..in Feridiyede Macar 
caddesinde bir marangoz dükkinl
nın bodrumun~a aaklı olduğu dün 
öğle üstü zabıtaca hııber alınmış, 

i dilditimi beni yakaladıkları zaman 
öğreadim. 

y pılan tertibat ile firarına meydan 
verilmeden yakalanmıştır. Bu esra
rengiz cinayetin tafsilatı evve]ce 
gazetemizde yazıldığı için karile
rimizce malümdur. 

.filit beylerinden olup latanbu
la hicret eden \"e Kuruçeımede 
çiftlik gibi bir yer işletmekte olan 
lımall .,e Hacı i::ıminde iki kifi 
Recep Abbasa olan borçlarını ver
memek için bir çarei hal bulma
sını Üzeyire hav~le etmişler, o da 
biçareyi getirip Bebek sartlarında 1 
öldürmÜf, cesedini dereye alını' 
ve o esnada oradan geçen Mah
mut hıminde bir adam tarafından 
Şişliye kadar otomobille ıetiril
mek ıuretlle firarı teshil edilmiı. 

Cinayet meydana ç.ıkbktan ı.onra 
Hacı ile lıımaiJ katilin karde,Ieri 
Üzeyir olduğuiN, cinayeti müte~kıp 
Macar çaddeainde yenl'uinin evi
ne ıidert:k para aldıktan sonra 
firar ettiğini aöylemltlerdir. Niha
yet dün yakayı ele veren Üzeyir 
bütün bu itiraflara, cinayeti gören
lerin şehadetine ratmen katil ol· 
duğunu inkir etmektedir. 

Dün bir muharririnıiz katille 
görüşmü4tfir. Maznun Türkçe bil
memektedir. 

Muharririmidn bir Rum tercu
mıın \'a&ıtasile ,·aki olan suallerine 
şu cevabı vermiştir: 

- Recep Abbasın katili :ı.anae-

Benim tarafımdan öldürüldüğü 
iddiası gülünçtür. Cinayet cuma 
günü olmuştur. Halbuki ben çzr
ıamba günü Bakırköyüne gitmiş
tim ve daha bugün avdet ediyo
rum. 

Recep Abbasın benim tarafım
dau öldürülmesine ıebep yoktur. 
Eğer bir borç mevzuu bahiı İı;e bu 
benim değil kardeılcrimin borcu
dur. 

Sonra karde,ler~min cinnyeti 
benim yaptığım, yerıgcm;n cuma 
günü bana bir lira verdiğini söy
lemeleri tayanı hayrettir ve iftira
lann en ıeniidir. 

Ben ki k~rdetlcrime nriyetle
rinl kurtarabilmeleri iç.in 1000 li
ra_yl mütecavüı. bir p~rn verdim, 
onlara iyilik ettim. Bana bu ifti
rayı yapmaları en büyük vt. affe
dilmez bir günahtır. Gökte Allah 
var. 

Onları affetmiyecek ve bu gü-
nahlarrnuı cezasını çektirecektir. 

Katli olmadıtım ve bir cürüm 
1ahibi bulunmadığım halde bod
rumda .aklanmama gelince: 

Bakırköyünden aydet ettim,kar
deşlr.a lamailin evine gidiyordum. 
Yavaf yavaş arkamdan polislerin 
geldltini gördüm, korktum ve o
radan ataçlar arasında gördüğüm 
tenha bir bodruma nklandım. 

Yoksa güıılerdenberi orada .ak
lanmıt deAilim. Dediğim gibi çar
tamba i'ÜDÜ Bakırköyüne gitmiş
tim, buıün Rvdet ediyorum ve 
cinayeti de •imdi burada itltiyo-
rum ... 

Bfr muallimin intiharı 
Kıaltoprakta Sahrayı cedit ma· 

b&llfflade oturan poeta memur· 
lanadaa Şııklr ef.ndinln kı:ıı 19 
JAflnda mualU•e Saliha balUlll, 
rst.Uae bir lmrfun 11karak tatt
ı.an teıebbüı et.it ve yaruı tt· 
YWl oldutundaa teda..& itin Tıp 
fal&lttHiH kalchnlmıttır. 

1ki 1&hıkalı yakalanır 
KMl•pata peltı merkcai Ha

... " Kadri lsi•leriade iki aabı
kala1( 1ala:ahmııtır. B•nlar rea
kU au He dolc:lurulmuı ıtşeleri be
rberlere Mtrnak auretlle hir çok 
berberleri .ılolaadırmı;Jardır. Hak
lanada tanzim olu11H tahkikat 
evrem adliyeye verileoektir. 

Sarhoşluğun neticesi 
Sabı'kalılardaa Arif Hikmet iı

•lade biri evvelki gece Galatada 
aarlıot olarak .ılolathtı n havaya 
ıUlh atbtı bir ıırada polf ı tara
fıuclaa yakalanmıttır. 

Bir çarpışma daha 
Vatman Cclilın ldaresind~kl 

23 numaralı tramvAyla ,afür lbra
hlmla ldaretiliade ~257 aumaralı 
otom.wt Karapmr&kte çarpıımıı- 1 
far, her l.khl de haaara ujramıfW\ 

Otomobll çarpışması 
ŞöfSr Sabahııttlnlnhı ldaresia-

4e1d Po.ta otomoltlli, diln Fatih , 
pulu 6aia~e ŞMör Lutfinin ida
ra1lndeılıl 1728 numaralı oto111obil
le 9arpatm11 her lktıl de hasara' 
•tramıtbr. 

İntihara teşebbüs 
Erzurumlu Huaa isminde biri 

dfla 6ğledea ıonra Gnlatada yol· 
cnı aaloau ön ude kedini denbc 
at.lıf.1• da kayıla~lar tarafınciaı 
lrurtanJmıtbr. 

iki amele arasında 
K& AJi ve Siil•yman ;,imlerin 

de iki kömür ameleal bir alaı::al 

meseJealnden birbirlerini yarala. 
•ıttır. 

Slrkatıeıri 
l - Sabık.lı Hayri Galatada 

Maclam Şinortkln evinden bir ten
cere çalarken yakalanmıfbr. 

2 - Sabıkalı Kuım köprG 
üzerinde Kartallı Nazım beyin ciı· 
daaını çalarken derdeıt edilmiıtlr. 

3 - Sabıkalı Halil Şlşfüle ot11-
raa Harington iıminde bir 4ahsın 
köprü üzerinde saatini çalarken 
yalııalanmışhr. 

4 - Sabıkalı f4ref ve Ha1an 
mavnacı Mehmet r isin 100 kilo
luk bir fasulye çuvalını çalmakla 

naaınundur. 
5 - Meçhul bir ıahıa kurtu .. 

lutta Anadolu apartımaaınan bod
rum katından bir clblae çalıp sa• 

vuşmuştur. 

Defııedihli ! 
La Roche-Sur-Y co, 25 (A.Al-

M. Clemenceau nun telfin mera
aiıni Vnndedc Herbien köyünde 
saat yarımda iayet sade bir aure
Uc icra ediımiştir. Ccna:ıeııin def
ni esuaamda yalnız müteveffanın 
allesile birkaç samimi dostu hazır 
bulunmuştur. Me:r:ır vahti bir t•· 
penin yamacında kazılmıftır. 

* •• 
Paris, 25 ( A. A) - Meb'uıH 

meclisi M. Clemenseau nun methi 
senası h klunda başvekil M. Tar
dieu tarafından söylenen nutku 
müteakıp celseyi matem alameti 
olarak tntil etmiştir. Meclis, yann 

top!a naca kbr. 

Hus .Çin i i 
Tokyo, 26 IA.A) - Haylar 

mevkiinin Çinliler tarafından t k
viye edildiği hakkındaki haber 
doğru görülmekle beraber, gazete
lere Harbinden gelen telgraflar 
rnukiır şehrin Sovyetler tarafın
dan henüı işgal edllmedltlni bil
dirmektedir. ( = Dave-tÇft9r -) 

Mnlfılleri flavet 
Süleymaniye a1kerlik tubeıin

den: Şubemiz nmıtakasında mukim 
ve mukayyet bllümum maluli ni 
askeriye ve filhcda ailelerinin yeti~ 
rindeki veııalk ile 30-11-29 ak -· 
mına kadar şubeye müracaatı~ . 

_,,..tfzeyl;in inkinna r~ ka· 
til olduğu muhakkaktır. 1nAyeti 
a-ören şahitler zühur etıniştir. 
Müddeiumumilik k tll hakkında 
tevkif müzekkeresi iatar etıalı va 
Üzeyir tevkif aney gönderilmlttlr. 

Recep Abbasın ıırıorga nakle
dihni~ olan ce edl de bedbaht 
zevce&ine tcıllrn 0fuaımu tur. Mak
tulün doı;ma}( üıer• bulunan bir 
çocutu yardır. ,.S. Saat,. 
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Kansızlık, 
ademi iKt·d r 
Sinir, Ver m, 

Damar gevŞeklıigi, romatizma, sıraca ve kemik has~~alıklarına nafadir. Hasan ecza 
deposu ŞIŞes (60) büyük ŞiŞ~ (100) Kuruştur. 

Lik maç arı 
Bu cuma icra edilecek lik maçları şunlardıı : 

Kadıköyde 
İkinci takımlar 

1 - Üsküdar - Kumkapı, Topkapı saat 10,30 hakem 
2 - Süleymaniye -Altmordu, Hilal ,, 11,45 " 

Birinci takım 

Suphl bey 
Galip " 

1 - Üsküdar. Kumkapı, Topkapı aaat 13,15 hakem Suphl be1 
2 - Süleymaniye - Altınordu, Hilil " 15 • Kadir " 

1,aksim stadyomuııda 
İkinci takım 

t - Beykoz • Beşiktaş saat 10,30 hakem Selihattfn beJ 
2 - Galatasaray-Fcnerbahçe n 11,45 " Rüştü ,. 

Birinci takım 
1 - Beykoz • Beşikta9 saat 13,15 hakem Saim bey 
,R - Galatasaray - Fenerbahçe ,. 15 ., Kemal 11 

Bir Futbolcunun ayni günde yapılan maçlarda hem birinci hem 
ikinci takımlarda oynaması memnudur, kulüplerin nazan dikkatini 
celbederiz • -

ELH 
sineıuas nda 

v 

Bu akşam 

Af.ELEK sinemasında 
ERNEST LUBıC in şaheseri 

ve RAMON NOVARO ile 

NORMA ŞERER in temsili 

TALEBE PRENS 
Muazıam filminin sabırsızlık

la beklenilen ilk iraesi icra 

edilecektir. Gişelerde izdiha

ma meydan vermemek için 

yerlerin evvelden tedariki ri-

~ 1 

ca olunur. 

nva'tro ---
Darülbedayi 

Bebeğin Evi 
3 perde 

Millet - Şevki B. Maskeli 
kadın 

Ellıt1mrd - Artist aşkı sesli 
filim 

Melek - Gece güzeli 
Şıl~ - Şehvet perisi 

Opera - Buhranlı geceler 
sesli filim 

Alknzar - Ateşten kalp 
Majik - Baden Baden 

Asri - Yeni Kazanova 

Sliııtrdl - Gece sllvariierl • 
Hafiyeler kıralı 

l ... iil; enburg - Şehrazat 

E/;lcr - Singapur geceleri 

Etual - Kartallar yuvası 
l''erdlı - Komik Cevdet ve 

Hafız Ahmet B. 
vuyete 

Bar- konser- dans 
Eransu tiyatrosu - Fransız 

operet heyeti 

Bo.ton - T epebafı - Klblk 
mG:ılk~mautro Ze

ld Be1 

H E P 

"· DEA( 
KON ERV lARIDIR 
Gardeııbar· - Varyete - Dans 

kabare Raaita 
Barrioı 

Kohot - Varyete ve müzik 
Türkuvaz - Çaylı danı 

Parisiyana - Alaturka HZ ile 
kon•u 

Mulenruf - Çayla daa• 

1 

Borsa 
26 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatları 

1 
- K: Açıldı Ka2a. 1 Aç. 

- -- -

Nukut Tnhvililt h f ngiliz lirnM 1045 5( 1046 50 el Tertiı> (A.B.S) • es 
1 Amerile dolar 213 75 213 7-; 

~~2 20 Ymıan drahmi ss 50 ss 62 " 
(D.E) 

l 1 Alman r•yb.t mark 51 -o 51 ?rr s .. (F.J) 

r 1 A VlUt•rye tllinl 30 Sil 80 sc 
, 20 l.ry Ruaıonya 25 37 2S 37 Galeta ıabtelarz V. \'. 
: .20 J,eve Bulger 31 31 Iatanbnl lram,ay Ş, 

l Felemek flloria 86 86 Riht Dok. Ant. 
, 20 Fran8ı• (rankı 168 00 HU Üıküdar Kadıköz Su 37 4 
1 20 ltelyen lireti 224 224 J11tanbul anonim ~il 
20 Kurun Çek lılıınk 126 5(1 126 Stl Erı·~U llladeu 
l Çırunetie ıü,lye llisse snıetlatı 

Zlotl l.ebiıtao 2i 25 24. !?5 
!?O Dfnar Yocmlnvya 75 75 = ft bankan : 

20 Belçlke (rankı 119 0{) 119 ıD Mülge itibar. Mili 

= 1 Peaela lııpenya 80 oc 30 00 ~ Oıruııulı Bk. 
20 Jnirre franka 8!8 828 :.. Milli İlı: tiiat Dk. 

1 

1 Mecidiye • Ticaret '\t:sana)i ., 
Çek ;< 

F..8naf Bk. 
Şirketi ll11)Tİye 

. ı Londra 1 Ieterlin 1046 50 1047 50 t:ı ., T<"mcttu . Ilellç 'epuı lnr An 22 72 2:2 Nlvyork l türk L J>o 0,46 62 0,47 5~ 1 

Perlı Franh 11 83 11 
;.<! An. D. \'. )Olu 1 

" 82 . ıco 
MllanD Urel 8 92 9 " .. " • ~ lıludanya • Bunn Berlin Merk 94 -· .. 1 1 95 ... 

Samrnıı 5alıU So(ya (.~Hl 64 25 6• 
pı;" .. 2n ~ lfram\ny 

1 

Briiksel Bclgı s 33 8 35 
... 

" - Türkiye milli ! 

Amıtlrdam Florin J Ji> J 151 ~ " '1 foibrt Clneno .Frenk 39 2 
.... .. .. !! 39 İtimıt Preg il: uruıı 65 15 65 i ~1 .. 1 .. ıs 

Şark ei;orta \iyon .. Şilic 3 sı s sc ı ,.: 
Bozkurt 

1 

Madric Pezeta s sn 3 
.. 

" 38 
Varşu\•a Zelo 12 4 ' - Anadolu Aw. T. 

" 4 12 ~ l ht. lTmunr. Atina ,, Drııhn:ı 36 Q(I 35 ~·:ı ~ Bıılye Karuyclın ' JJüL:r~ 20 Ley Kurut 25 50 25 ::n 4Q 
11 

Mo.kol'n 1 Çronenıı 1097 1098 
itı ,

1 

!:;iııı Anılan Çimen. 

.. , ;" 11 lorköy ,. Belgrat türk lir ı Din. 25 62 

istikrazlar 
Istikrnzı D. vadeli 97• 25 
Düyunu mtnahbede 213 .2:i 
lkrcmiyeli demir )olu 
1902 Gfımrükler 

1903 Saidimıııhl 

19-05 Tecbluti Aıkcrİ)e 

{ 1903 T••Mip ...... 
.g 1904 •• 

1901 905 
l:ılJ l~ Tertip ı: 1 3 .. ~ ı•ıo9 

1909 ~<'bremaueti 

1189 
ı__ " 

·-
) 

261'eşrinisarıi 9291 icaret 

Borsası fiatlan 

Cinsi Asgari Azami 
K. P. K. 

Bugda yüzde 
rındorlı 

\"mnuplr. ~ı .. 16 
Kizılca 

Siioter 
Sert J ı 1 :!S ıs 
Uönme 
ert mahlut 

Bulgari tan 
Ecnebi 
Çavdar 12 )fi 12 

9 20 9 

18 

>, 
32 8% 

kilo 
Ekatra Elı.11tra 
,ı-:ketra 

Birinci yumntalr. 
Sert 

Jı..iu:i 
Fındık kabukla 
Fındık içi 
andık bopltmıı 

aumı 

Cevi.z 
Afiyon 

Afi.>on IUalotya 
Yapağı 

, Tl(tik 

O lnk 

' 'L tltfen 

146 

4130 

J<ıi 20 175 

bir paket Gillttte bı
çağı veriniz 1 '' 

Donyanın en lla trq bıçalJııa 
ald ğınızdan emin olabllin;fnlz. 
Çfllctte bıçaklm en iyi sınıf çc
likrcn lmAlolunaıalt dikkatli mu• 
oyencden sonra plket.lcrc vazo. 
lumır. Ofilettc in yalnız cihan• 
ftlmOl raabcd andl cvsafUll 
tryfn ftlu. 

~ 
--~ 

GiDette 

P. 

1 
2G 

20 
25 

2 5 

97 
213 

--

6~ =-. 1\rk kömür M. 

1 ~ Mermer Teıı Ş. 
1 =ı 

Hal'e ıa:ı:ı, alekırik 

25: ı.{J'J . .. .. temettıı 

50 
C'sküdu· Kadıköy 
hDllr mezbluı o ..... fııanbul T. Ano. 11 50 

i l ~( lilbtinı dok. An. l I ~ İttihat i.t:llrmrncl '1 

f rk ru rk enıs ·ı •t:ıı -· ret. r ımıpları ., 

ı ~ 
Reji (hali tn•fl.} e.) 

cı 
Pt Türk ıllt. Ano. 

. &" Vahan Türk., 
f erk de~rmen. l Milli bir l'tlqm.2 

-
= - ~ ~ 

·~ 

F~lenıenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez posta
nesi ittisalinde Allalcmci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 

1 
1 

1 

1 

1 
-

1 

. banka muamelatı ve emniyet L kasalar:.;carı 

l;;;;o••••• ••••e•o•••eeeoeee 
i Döyçe Oryant Ba11h ! 
: Tarihi te'eisi 1 322 : o • 
: Merkezi idare Herlirı : 
i Telefoıı Beyoğlu 247,248-934, i 
: 985 ve 1stanbul 2842,28~3 : 

! Banka nnıanıelatı i 
: ve kasalar icarı : • • •••o•o•••••e• ••••••••••••• 

r Şehremaneti iliiuatı' 

Ş clırcmanctinden : Emanet 
kimyahanec:i için lüzumu 

olan ecza ile aletler pazarlıkla 
alınacaktır. Talip olanların 28-
11-929 PerşmeLe giinii ~aat on 
beşe kadar teminat akçelerile 
beraber levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

Ş ehremanetinclen : Emanet 
hademesi için yaptırılacak 

233 takım elbise pazarlıkla ya· 
ptırılacaktır . Talip olanların 
28-11-929 Perşembe günü tem
dit akçelerile beraber aat on 
beşe kadu levazım müdürlti· 
ğüne gelmeleri. 

.... e••••••••••••~•••••••••• 
Deniz hastanesi ı 

Diş tabibi 

B . Ha ki. 

Başka memlaketlerd6 

Mısırda intihabat 
[ "Ve'fit:., fırkası intihabat: hakkında milliye 

perverıer bir beyanname neşretti. 

V efit fırkası yapılacak intih1t.
bat için kendi namzetlerinin isim
lerini mübeyyln liatelertn neşrini 
ikmal ettikten sonra Mısırlılara 
hitaben atideki beyannameyi neş
retmiştir. 

"Kanunu esasi ve meşruti ida
re, memleket için pek güı;el bir 
nimet ve ati için büyük bir aaadet 
temin ediyordu. Bilahare Mehmet 
Mahmut paşa kabinesi, irtikap 
ettlti büyük cinayeti neticesinde 
kanunu esasiyi parçalayıp parla
mentoyu kapatmıfhr. 

Hür gazeteleri tatil, umumi ve 
huıusi Jçtimalan dağıtmıştır. Hu
riyetl fikrlyeyl aıkıp insanların 
emnlyetlerine ve mallanna hücum 

ederek onların vatanperverlikle
rlne ve kanunu esasiye gayretle~ 

rine ceza olarak idare memurları
nı kendilerine musallat kılmıştır. 

Mezkur kabinenin kendi meza
limini örtmek için zalimane ka
nunlar çıkarmış ve adaleti orta
dan kaldırmıştır. Casuslarını her 

tarnfa tevzi etmit ve devlet ma
lın milletin zaranna ve kendi 
diktatörlüğünün takviye.sine sarfet
meğe başlamışttr. 

Milletin şerefi üzerine yapbğı 
bu hücumdan sonra memleketin 
büyDk kırclımn Sarayı önündeki 
meydanda Ayan ve Meb'usum su
varl ukerinin atlarHe çiğnetmek

ten çekinmemiştir. 

On beş ay kadar devam eden 
mezalim, bize zerre kadar bir tesir 

icra etmeyip bilakis meşruti idare
reye merbutiyet ve sebatımızı art
tırmıştır. 

Bugün meşruti idarenin iadesi 
için Cenabı Hakkın liıtfu hasıl 

olduğu gibi uydurmadan ibaret 
olan diktatörlüğün zevalini takdir 
eylemiştir. 

intihap edeceğiniz ınfimesaillerl
nbi parlamentoya göndermek için 
işte yol açılmıqttr. Ancak bu meş
ruti idarenin iadesi keyfiyeti ıılzin 

muhaliflerinizi telaşa düşürmüş-· 

tür. 

Çünkü büriyet ufukları altında 
yafıyamazlar. Meşruti idare devi
rlerinde millete tesallutlan kal
mayacak, hatta Mısır'hlar lngiliz
ler arasında tefehhüm siyaseti bir 

muvaffakıyete iktiran ederse kal
mıyacaktır. Çünkü bunlar istimar 
ıiyaaeti kucağında büyüdüler. Bu
nlar sizi naleyhiuize hareket ettlk
larlni anladınız ve •İz bu intlbahmız. 

la kendilerini •izden uzak bıraktınız 
ve eize itimat etmek şeref inden 
onları mahrum ettiniz. Bun un iç-

in bu haııuıta kendiler! nde huıule 
gelen yeisten dolayı kendi iciz 

ve muvaffakıyetsizllklerin örtmek 
örtmek için yapılacak intihabata 
iştirak etmemek üzre kendi fırka
lannın kararlarım ilan e tmlşlerdi. 

Bu münteblpltr: 

Kanunu eaaslnin başlıca esas
larını tesbit ve onun ahkamını el 
ıürrnekten muhafaza etmek için 
meşru liylbalann ihıan meselesi 
parlamentonun ilk vazifesidir. 

Parlamentonun geçen birinci 
devresinde hazırladığı ıslahat 

layihalarının ikmal ve tatbikı mes
elesi de yeniden yapılacak şeyle

rin mukaddimes me vazedilecektir. 
Keza parl5.mentonun önüne 

memleketin atiıılne te alliik edecek 
mühim bir mesele vazedilecek ki, 
o da lngilterenln teklifatından 
bahsetmek me.s'elesidir. 

Esasen "Vefit,, fırkası, selamet 
ve tefe hhilm siyaseti dahilinde fır

sat buldukça Mısırın tam İstikla

li için pek çok mesai aarfetmif 
ve etmektedir. 

Nihayette şöyle deniyor: 
Ey milntehlpler: 

amelinizl rörecek ve mfllrifatııı 
ılze verecektir.,, 

ı Mustafa ... labas 
Vefit Firkası Reıı 

Liyapçet kabinesinin 
istifası 

"Zora,,· gazeıinden: 
Temps gazetesı Bulgarista 

hakkında atideki malumatı ver 
mektedlr: 

"BaşvekU M. Liyapçef'in ıly•• 
ıt dostlarınm beyanatına ırörtı 
tazminat mes'elesi için Pari• 
baılanmıf olan müzakerat netice 
yalnız. Bulgar hükumeti tarafınd 
değil ayni umanda ınilli Sobra11Y 

tarafından da gayri kablli kab 
rörüldüğü takdirde, mumaile)' 
kabinenin latif asını verecektir. 

O zaman Başvekilin muhteaıel 
halefi Demokrat Fırkası Lideri 
M. Mallnof olacak ve M. Liyaçef t• 
onunla tefriki mesaiden çektnrnl• 
yecektir. 

Tazminat mes'eleal eyi bir ne• 
tice arzederse, M. Liyapçefin k•• 
binede bir tebeddülat yapın•d 
ve M. Tankofu tefriki meıaif' 
davet eylemesi mümkündiir. 

Bu havadis Sofyndan telgraf!• 
blldirilmemiştir ... Tempı,, de tarı1 
intişarına gore Parlı'ten telk111 

djldiği görülmektedir. 

Yarın ki Sırp - Bulgar 
müzakeratı 

Time& gaz.etesinia Balkanlard• 
sfya&i şakiler serlevhalı bir nıak•• 
lesinde deniliyor ki: Bulgar "'' 
Sırp murahhaslannın lhtlmal Sof• 
yada yapılacak içtimalan, müşte' 

rek huduttaki vukuatın hitam bul· 
duğunu gösterebilecek meıı'ut blt 
hiidlsedfr. 

Bu mıntnknda alyasi perde alttıt• 
da dolaşan şakiler, ancak BeJgrııt 
ve Sofya hükumetlerinin yekdige· 
rine itimadı tam)a ayni maksat 
uğrunda yapacakları müşterek tesir 
vasıtasile muvaffakiyetll bir ıurett• 
terbiye edilebilirler. • 

Sır:P Murahhaslar heyet• 
Sırp heyeti Murahhasası., di111 

ötleden evvel Yugoslavya Sefiri 
M. Neşiçe kendisini takdim etti• 
Burada murahhasların kısa bit 
konferanıı oldu. 

Bundan ıonra yürüyerek sar•• 
ya gittiler ve saray defterlıı' 
i•lmlerinl ygzdılar. MurahhaslardalS 
bazıları tehri dolaştılar. Saat ıt 
de muhtelit komisyon içtima ett1• 

Bu içtimada iki taraf murab· 
hasları tanıştılar ve ıelamlattı)at• 

Komisyonun ikinci içtimaı blJ 
sabah sut 10 da Memurin sigort• 
firketi aalonnunda yapılacaktır. 

Heyeti murahhasa öğfedelS 
sonra saat 3 te Başvekil M. Lly•P• 
çef tarafından hariciye nezareti0• 

deki dairesinde ltabul edildi. 
B&şvekll murahhaslara be)''ol 

hof amedi ile muvaffnkıyetlerfıı: 
emin olduğunu izhar ve fayd• tf 
itler temenni etti. Sırp Heye 
murahhaaaın reisi M. Şapeniç s•• 
lamlara mukabele etti. 

Muhtelit komisyontı•1 

vazifsi 
· ef Bulgar Başvekili M. Lf yapÇ 

muhtelit Sıp - Bulgar komisyorııJ• 
nun işleri hakkında demiştir ki: 

- Komisyon işe başladı. tJe' 
iki tarafın, mütekabil thtilafl•11 

dostane ve iki tarafı da meınrıuıı 
dii· edecek bir surette halletmek 

şünceslnde oldukları kanaatinde• 

yim. ı, ol• 
Ben komisyonun muvaffa .. 

acağına inanıyorum. 
h •• 

Her iki taraf heyeti murah " 
ıı· 

larınm tecrübeli ve kendi nılıY0 

lan için hazırlanmış olmaları b•~ 
lanan işte muvaffak alaca1'1• 
hakkında bir teminattır. 

Vereceğiniz reyleri vatan için :•••~ Dok'tor 
vereceksiniz: Şnhıslar için değil. Haseki kadınlar has tanesi 
Bunun için onlar sizin boynunuzda- ctibbasından 
dlr.Emanetleri ehline tevdi ediniz. HÜSEYİN NA':i.,İ'f 
Kimseye müdahenede bulunma- Doğum ve kndm ha tıı· 
yınız.Vatan herkesten daha haklı- hkları miltnhn ısı 
dır. icra edeceğiniz. bu lntihapla l . ası Türbe eski Hilaliahmer mı 
cihadınızın ıiclllinde yeni bir ifti- 2 
har aabifulnl yazınız. Vatan için • No 10 Tel. lstam: ~62' 



Çtırtttmekten vikaye ecler. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş et eri ikuvvctlendlrfr, ve kanatmaktan men'ederVe d~rln r sınd kaal n tef'esstih tı ve ufuneti izale 
tdel'. Di~ ağrıl rına nezlelerine mani olur.Ağızda gayet latif bir serlnll ve rayıh hıra ır. ikropları imha ve .ağızdan gelece bert rltt hastalı~arın sirayetine 
lnnni o1nur A vrupa'da daima birinciliği alır ve birinciliği d!plomalarla musaddaktir. En httyük mfiklifatı ihraz eder altun ma alya ev nışanl r nlm.I§tır-. 

· Yirmi kuruşaHSNin eez~a--~d_e~p_o_su ____________ ~·----------~~----------------~----------
vı ~ !knır trlL'hır~©>© ~o 

\Q)üy IFil ~@SlYl 

29 p; inci Teşrin günü çekilen 
isabet numaraları 

Numara 
No 

4101 
6166 
6092 

12298 
1570 
46ı2 

12055 
4757 
2959 
1675 

11675 
7180 
2519 
6424 
4693 
4804 
9375 

79 
1676 
2252 
8773 

12118 
8239 
1416 

11740 
8307 

10458 
3643 
5128 
9663 
4952 
3308 
2438 

10051 
6738 
3888 

12031 
11193 
6942 
6993 
3652 

11367 
3749 
8132 
4658 
6276 
1803 
3457 
6708 

12247 

Pul müfettiıleri 
Maa§ mıkdarı 
Lira Adet 
50 1 
45 2 

g 

Cinsi 
Kra~at 

" 

İpekli kadın yelek• 
Manikür takımı 
ipekli kadın yeleği 
Seccade 
Portmen 
Kaşık çatal takıml 
Kravat .. 

" 
Altın Zenit saat ve kordon 
~osiyon 
ipekli kadın yeleği 

" .. 
Çanta 
Altın Zenit kol aaatı 
Çüzdan 
r uvalet takımı 
(.anta 
Losiyon 
l>ürbün 
Altın mfirekkepll kalem 
Otomobil 
Kravat 
Kravat 
Altın mürekkepli kalem 
Portmen 
Krav&t 
Losiyon 
Altın cep kalem: 
Manikür takımı 
ipekli kadın yeleği 
Losiyon 
Kravat 
Çanta 
Oosieon 
Manikür takımı 
Altın Zenit kol saatı 
Altın kalem 
Kravat 
Gramofon 
Çanta 
Köpek marka gramofon 
Kravat 
Kravat 

Pilitinli altın •'!at kordonu 
Çanta 
Manikür takımı 

·ilan 
Pul tetkik memurları 

Maaş rrııkdarı Mahalli iztihdamJarı 
Lira Adet 
45 1 Ankara 
40 1 

30 l Aydın 
30 l Zonguldak 

4 

. Yukarıda yazılı memuriyetlere tayin için aşağıdaki §eralt daire
'1tıde müsabaka imtiham )apılacaktır. 

l - İmtihan, Ankara, lstanbul, İzmir, Bursa, Adtma, Aydın, ve 
~tıguldak olmak iizere 7 yerde yapılacaktır. 

2 - İmtihan birinci kanunun 7 nci günü üğledeıı evvel saat 10 da 
}'Pılacaktır. 
ta 3 - 1mtihana girmek ist~yenler birine.~ ~~n~~n~n 5 ne~ günü ak· 
'nına kadar merkczdı; varidat umııın mu<lurluğune ve vıliyetJerde 

defterdarlığa müracaat edeceklerdir~ .. . 
lll 4 - İmtihana gireııleriıı memurın kanununun 4 .n~~ı maddesınde 
~~barrer evsafı haiz ve mezkfir maddede yazrlı vesaıkı ıbraz eylenıe-

1 lazımdır. 

'1üfettiiilik için 
.t\. Damga kanunu 
8. Ticaret ve borçlar kanunu 
C. He ap 
D. Fransızca 
l'etkik memurrugu JÇm 
A... Oa!llga kanunu 
~· Ticaret kanunu 

· Hesap 

~~'· - Müsavi §erait altında bulunanlardan ali mektep mezunu olan
~~ ılc. pul işlerinde istihdam edilenlerden kidemi fazla olanlar ter

Cdıleceklerdir. 
~ - lmtilıanda en ziyade kazananlar sıra ile tay.in edilecektir. 

ltıq- Pul müfettişliği imtihanına girenlerden tetkık memurluğuna 
~ ~ 1~n 'erenlerden haha fazla kazananlar tetkik memurluğuna ta
ldı lehilecelderdir. 

'rıu 0 - Daha ziyade malumat atmak isteyenler merke .de Taridat 
rn ınüdirliğine ve viliyetlerde defterdarlığa müracaat edebHirler. 

J Vakıf akarlar 
:H: 

~rc~ 
·osu!~l müdürlüg"' ünden: 

i[i 
TiP ~~ Müzayedeye vazolunan eınlak 

. . 
~~ 
~'~· S inci 

VEOiNCi T 
keşide 11 Kanunu evveldedlr. ~a 

:wı: . . 
MiVE:~~ 

LiRADIR ~I 
: ~ 

C·v···K·ı : ~= 

~~~ 5 ~000 
=~~ ı 
iı.1~ Ayrıca: 

~ 
i~. 2s.ooo 

15. 
12. 
1 

: 10. 

' : ~ : • ı: 

liralık il · •qılye 
liralık miıKafat 

• rr: 

f ~ bu keşidede cem'an "3,900,, ... 
!f 'f. 

m numara kazanacaktır. . ı~ 
c.... . . 
rım-~--N!N-~1~=~.,._!!.:t··!l···~·:YJ'E=.''-'!ı.".;.:.\!$.·=··~···.c~-'l··~~··· .. ~·~····~···· ~-m~~ . .-::mi?..iiiff. ..... -5.m. ....... r.-n.R- •• ::. 7.rHf.JiK ... rt:t=.~.:.rfF.-·;ftF.: 

Kredi Lyone Bankası 
Anonim şirketi 

Tanıamen tediye edilıniş 

ınilyon. 
serınayesi 408 

30 Eyliils 1929 tarihindeki pilançoclur. 

.N.l ~ '7" C'-..1 clC3. t: 
Vezn-ede vr. bankalarda mevcut nükut . F.897A33,318,-19 
Cüzdan ve Müdafaai milliye ser.edata . . . 7,54.1,700,719,61 
Teminatlı avanslar . . . . . . . . . . 764,489,194,12 
Hesabatı cariye . • . . . . . . . 4,019, 739,894,27 
Esham ve tahvilah mevcude (Esham, bonolar, 
tahvilatlar ve rantlar) . . . . . . • 
Muhtelif hesabat . . . . • 
Emlak . . • . . . . . 
his~cdaran . . . . . 

4,627 ,093, 72 
387,714,603,02 

35,000,000, tt 

104,000 tt ----· 
F. 13,650,808,823,53 

Dilyı..ırıcıt: 
Vadesiz mevduat ve senedat • • . Fr. 
Hesabatı cariye . . , . . . 
Badettahsil vacibüttediye hesabat • . • . 
Poliçalar . . • • • • . • • 
Vadeli senedat • • . • • • • • 
Muhtelif hesabat . • • . . . • . 

4,985,185,741,62 
5,710,200,958,47 

254,637,573,19 
459,712,862,78 
497' 105,896,31 
531,645,737,29 

Senei sabıkanın akar ve zarar hesabı., bakiyesi 
Muhtelif ihtiyat "kçaları . . . 

4,320,053,87 
800,000,000,, 

A 408,000,000,, 

13,650,808,823,53 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 

Fr. 

Müdürü umumiler Meclisi idr.re Reisi 
BARON BRENKAR R. MASC N R. Eskarra 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
........ l=W • • -~-....... -...----~~~.;..;;..-;..;..;. 

OCün~ün11nı~ E! ba 
dası reisiiginden: 
Kayit muamelatına 1 Kanunuevvel 929 dan itibaren baŞlana

caktır. Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanu
nun 15 ve 17 yedinci maddeleri ınucibince (Türkiyede icrayı san' 
at selahiyetini haiz billumum etibba ve diş tabiplerilc dişcilerin 
~dalara _d~hil olması mecburidir. Memuriyet bu mecburiyetten is
tısnayı ısblzam etmez.) Binaenaleyh diplomaıı sıhhat vekaletince 
tastik v': tescil edilmiş veya hakkı müktesepleri tanmmış bilu
mum etıbba ve ruhsatname dişçilerden Istanbulda bulunanlann 
aşağıda yu.ılı zamanlarda diploma veya ruhsatname üç kıt'a fo
t~ğraf ue hüviy.et cüzdanlarile Cağaloğlundaki Sıhhıye müdürlüğü 
bınası-;ıda oda ıdare heyetine, diğer vilayetlerdeki tabip ve dişçi 
~e~lenn de_ Sı~hat m~dfirlüklerine müracaatları ve dördü duhuliye 
uçu senevı aıdatın ılk taksiti olmak üne yedi lira itası ica
bettiği ilan olunur, 

Paıar ve Perşembe günleri saat 13-15 
Diğer günler ,, 10·12 

üçiincü mıııtaka etibha 
odası riyasetinden: 

Oda için yüzer lira aylıklı bir muhasip ile bir katip müsabaka 
ile alınacaktır. Şerftiti görmek üzere talip olanların muktazi evrakı 
hamilen kinunuevvelin birinci pazar günü saat birde lstanbul sıhhiye 
mi' düriyeti binasında oda hoyetine müracaatlan. 

1 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde doğramacı soiCa
ğında 13 N. hane. 

2 - Şehremininde Deniz aptal mahallesinde Topkapı cadde-
sinde 42-3 N. hane 

3 - Çarşıda sipahiler sokağında 22 N. dükkan. 
4 - • LUtfullah ağa • 6 ,, ,, 
5 - • Yarım taşhan ,, 9 ,, ,, 
6 - ,, Divrik .,, 16 ,, ,, 
L - Parçacılar ,, 8 ,, ,, 

8 - " " 10 " " 
9 - Bedesteni atikte 19, 20, 21, 22, 23, 24, 54, 55 N. dolap 

1 O - Çarşıda çukur çeşme soka~ında zincirli han altında 22 
N. oda 

11 - Çarııda Çuhacıhanı üst katında 2 N. oda 
12 - Mahmut paşada Hacı küçük mahallesinde Kürkcü han 

ilıt katında 15 N. oda 
13 - Mercanda Tığcılarda 47N. Yaldız hanı odabaşılık hissesi 

14 - Y enikapıda Katip Kasım mahallesinde değirmen soka-
ğında 22-42 N. hane. A 

15 - Balatta Tahta minare mahallesinde 234· • 214 N. dükkan 
ın hissesi. 

16 - Kasımpaşada Emin camii mahallesinde Samancı ıoka· 
ğ"ında 45 N. dükkan 

17 - Nişantaşmda Muradiye mahalleıinde kağıthane caddesi
nde 53 N. ma oda dükkan. 

18 - Boğaziçinde Rumelihisarmda Hacı Kemalettin mahallelİn• 
de Türbe sokağında 46 N. dükkan hisaeıi. 

Müddeti müzayede: 15 T. ıani 929 dan 7 Kinunuenel 929 
cumartesi günü 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye vaz
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan ıon günün saat on dör
düne kadar tartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere lıtanbul Evkaf müdürlüjiinde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilin olunur. 

Eva ... f ve müştemilatı hakkında malumat almak iıtiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecrimisil 
raporlarını görebilirler. 

Evl~af umum müdürlüğünden: 
Evkaf ınatbasma lüzumu olan kagıt ve sair levazımı tedidiyenfn 

pa1.ar1ıkla icra t.dilen münakasasmda talipler tarafından verilen 
(6900) lira fiat haddi layıkında goriilmediğinden T. Saninin otuzuncu 
Cumartesi güııii saat ondörtte pazarlıkla ihalesi ıc.ra edileceğinden 
talip olarılıuııı şeraiti anlamak üzere hergün levazım idaresine ve 
ihale ~ünii cfo idare cnciimcninc müracaa~ları. 

HaJkalı ııeLatat ıslahı istasyonu 
miidiriyetiiıdem 

1 Adet V. Rumkcr sırft açma makinesi. 1 Adet karanı tınaz ma
kinesi pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 27 tqrinisani 929 çar
şamba giinü saat 15 de defterdarlıkta nıüessesatı ticariye ve ziraiye 
mülıay3at komisyonuna müracaatları. 

A. Hisar belediye müdürlüğünden: 
23 Teşrinissni 929 tarihine müıadif Cumartesi ıaat 11 de bil· 

müzayede ihalesi muk1trrer iken talibi zuhur etmiyen 10 adat milsta• 
mel çiııi soba bu kere p~zarlıkla satılacağından taliplerin her gün 
sabalan görebileceği ve yevmi ihale olan 1-12-929 pazar günü saat 
13 ten 15 şe kadar daire binasında ıatıp deYam olunacaği ilin 
olunur. 

A. Hisarı belediye müdürltiğünden: 
Bedeli keşfi 503 lira 97 kuruştan ibaret olan Küçük au beton 

arme köprüsünün istinat duvarına harpuşta inşası kapalı zarf usulile 
münakasaya vazedilmişti. Talip zuhur etmenuş ve 2-12-929 pazaretsi 
günü saat 17 de pazarlkla ihalesi mukarrer bulunmuş oldutundan 
taliplerin o gün ve aaattc daire encümenine milracaatlar. 

Beyoğlu dairesinden : 
Pangaltı Z. B. mevkiince bir tazı bulunmuştnr. Sahibi bir hafta 

zarlmda müracaat etmezse satılacaktır. 

Istanbul Barosu 
riyasetinden: 

Nizamnamei dahilinin on ikinci maddeıi mucibince adiyen İ9-
tima etmek üzere heyeti umumiycnin 7 kanunuevvel 929 tarihine 
müsadif cumartesi giinüe eıav:-li tt!:ırrÜI' eylemiş olmakla avukat 
beylerin yevmi mcz!.urda saat 15 tc Baroyu teşrifleri rica olunur. 

litu~n:nnei ıniizakerat 
1 - 930 bütçcs 
2 - idari raporun l.ıraati 
3 - Taavün sandığı işieri 
4 - Mecmua hakkında müt.akere 
5 - Altmış beşinci maddeye ilave edilen ikinci 

mazküere (hakeme ~ rmek mecburiyeti mes' eleıi) 
fıkra hakkında 



Norveçyanın 
baş mahsulü h~lis ~?rina balığı HASAN BALI KVAG aleınşumul marka 

Gayet taze olarak gelmiştir. 100 kuruşa kiloluk şi••••rd• Hasan Ecza deposu toptancılara büvük tenzUAt 

Askeri mUna
l<aSa ilBnları: 

.................... ~··············~········· .... ··· 
l Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma İ 

................ ~~~~~::~:~::~~ ................. ...) 
H ~Ya k~tartı içi?. 2~tJ~üııe fo<oJraf. c.ımı al~ni. muıı:ıhs:ı ı~r~~il" ahnacıklır 

ıhııleıı il · bumcı kanun • 929 tarıhınC' utüttdıf çırpınba günu aaat 14 te ya· 
pılacaktır. Taliplerin şırtnamcsini konıiı:yonumuıdau almaları vı: miiua'{asaya gir· 
mek üzre terniııatiuile o gilıı ve santra komİ.i)OnumuLıla hazır buluııuıaları. 

8 ursa askeri hutıınesinc ihtiyacı olan Ortopedi ruakinı-leri kapıh ııırfla tııünaka· 
1&ya lconmu:ıltur. lh:ı.!e,i 4' • bir;ııci ILAaun • 929 ('.arşanba giinü ııaat 14 Bursada 

ukeri satırı alma komisyonunda yapılacııktır. MufreıJatı ve Ş!!raiti lrnoıiıyonunıuzJa 
varJır. Ta:iplcrin Burs:ıd:ıki n.ıezkQr komisyona ınüraraatları. 

Ü rdıı ihtiya~ı olan yirmi bin nluminyon matra ~ apalı 7..11rfla münakasaya konmuş· 
tur Ilınlesi :?S.ik iııci kiirıuıı-930 cumnrte i giinii saat l t,:rn ıla Anknraıla ınerk,.z 

sstınalma koıni:;yonuncla yapılarak tır. Talipl-rin şaı1nameyi komi!} onıımulıh. gorın<:· 
!eri ve tcklifnanıelcri Ankeradn .. i ruezkür konıiS)Orta rniiraca tları. 
A ıı~eri ihtiyacı i~in ~~ ı,iJo ince dikiş makine ,.e 2000. kilo makine ve 200 

kılo da motor ya~ı ıkı ş:irtn:ımedc o'arak mubayaa ı alem ıuünak&.&ıya konmu· 
~ur. lhale•i 17-12.029 s:ılı gunü s:ıat 14,30 da komisyonumuzda yapılac.aktır. Talip
lerin ~rtname surethıi kOınis)ondnn almalım ve ~nrtnamedehi tı.rzdıı teminatlarile 
komisyonıı mürııcaatları . 
N iğdedeki kılaııtııı ihtiyacı olan Odun kapalı zarfla munakasaya konmu§tur. Iha. 

fesi 2-12 929 pazartesi gUnu saat 14 de Niğdede asken satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin Niğdedeki mezkQr komisyona miiracaaıları. 

·········~··· .. ····••..+••• .................................. .... 
J Üçüncü kolordu safınahna koıni...yoııundan J 
.............................................................. 
Selimiycde l:nv~k iekds .. iude çivi fabrika~ın n tamiri pa1.arlık suretiyle yaplırıla· 

cakıır. lhale~ı 28-J 1-629 Perşembe giinli saat 14 tedir taliplerin Ş"8rtnamesini 
ı;örm .. leri ve şnrtnamede yzılı omn şer.ildeki lcıninatlariyle komisyonu muzda haıır 
Lulunınalan ilAn olunur. 
Kıtaat ihtiyacı iı;in 571320 kilo arpa lt:ıpnlı uırf usulile mubayaa edilecektir. !ha· 

bi 7-12·929 cumartesi giınü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin şartna -
nıe ini gornıcleri H~ şartnamede yazılı olan şet-ildeki tt>minntlarile komi )Onumuzda 
)fazır bulunmaları ilfin olunur • 

G ümüş uyu Jıa~1aLanf"siııde satıliıcal<, hastalara ait eşya \e hastahaneye ait bnzı 
malzeme \ardır. Taliplerin bu eş) ayı mal sllinde gidip gormcleri ve komisyon

da mevcut listesini tetıdk C}leınelerile beraber satın almak i ıcdikleri !akdinle 28-
11-929 taritıine müsadif perşenbc günü saat 11 te teminatlarile birlikle komisyonda 
bulunarak pazarlığa i~tirak lrri. 

A §l~ıda mıktarları gvsterilen Oılunların mukaddema ayn ayrı günlerde ihale edil-
mek üzere paz.arlıkla mubayaa edilecekleri ilan edilmi.~ isede intaç edileme· 

diğinden 28-11-9.29 tarihine miı•adif Perşembe günu aat 14 te reniden pazarlık 

surctile ayıı ayrı mubayaa edileceğinden taliplerin yaktı muaneııde komisyona 
gelerek pazarlığa igtlrakleri. (300:1200 çekilik 9 partidir) 
................................................................... 
f ~1ekatibi askeriye satınalnıa komisyonundan f ............ ~ ........................................ . 
H alıcı k(;lu lisesi için 800 adet Kaput kapalı ıarf uretilt: ve ölçü ve pırova 

edilme:. ve büliln kum~ş 'tC malzemesi miilaalıide ait olmak şartile satın alı· 
nacak11r, İhalesi 10 • 12 - 929 Salı günii saat 14 te Harbiye mektebindeki maLa.lli 
mahsu unda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesile ltumıı.' ve mllzeme numune i 
~in mahal'i me-Lkiırdaki komisyona nıuracaatları ve iştirak içinde hazırlayacııklan 
teklif mckıulıunu snatı muayyenesine kad&r ilmuhaber mukabilinde komisyon 
Riya etine vermeleri ilan olunur. 

K ulcli Lisesi için 365 adet Kaput Ölçü "e prova edilmek ve hiitüıı kumaş ve 
malıemesi müteahhidine ait olmak şartile ve aleni münakasa surctile satın alı • 

nacaktır. lalesi 10.12·929 Salı günü saat 15 te Harbiye oıel..tebimlcki mahalli nıah -
ıusunda irra kıiınacal<tır. Taliplerin ~artnamcsile kuma2 ve ın ı nıe n.ımuııe i İçiıı 
ınahalli mezkurdaki komi~yona milracaatları ve iştirak içinde munakasa mahallinde 
h .. ır bulunulmaeı ilAn olunur , 

Askeri m"ktepler için nümunesi ,.c §&rtnaın :iİ veçhile ve ın'ln~ka~ neıic,.i:nde 
30,00'.> kilo çalı Fasulyaıınıo tekrar pauı.rlığı 30-11-929 Cumsrtesi günü saat 

14,30 dıt Harbiye mektebindeki mahalli mahausurıda icra kılınacağı ilan o!unur

zarar ve ıiyan ve farkı fiati ifayı teshhil~ ctmiyen miitaahhi li nlm ve hc:ıalı:ı:a 
olarak Harbiye mektebi için 100:> Su,ari mektebi içint!e 300 ki ccman 1300 

çeki Odun tekrıar pazarlığı 30·11-929 Cumartesi günü saııt 15,:lO da Harbiye mek· 

tebiudeki mahalli mahsusunda icra edilerl'~İ ve her iRisi bir ŞDrtnamedo olduğu 
ilin olunur. 

Kutu 
4000 l'ürlil 
4000 Ayşekadın 

Aekcri melı:tepler ve lıaetıııeler ıçm yukarda yazılı iki kalem korıserva aleni 
münakasa auretilc satın alıoacaktır. Ihı lesi 10.12-929 Salı günü saat 14,30 da Har -
biye mektebi:ıdeki mahalli mahsusunda icra kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi için 
aahalli mezkGrdaki komisyona ıuiiracaatları ve iştirak i\in de münakasa mahallinde 
hazır bulunulması ilAo olunur. 

Askeri mektepler için numune ve şartnamesi ,·eçhıle ve mtinakııu neticesi 10,000 
kilo çekirdekli raıaki ihlimün tekrar pazarlığı 30. 11 • 929 cumarte!i günii saat 

15 to Harbiye mektebindeki mahalli mahsusunda irca edilı-ceği ilıln olunur. 

Çeki 

E Eczacı Mp. için 
Olc(i taburu için 
Haydarpqa hastanesi için 

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

Yukarıda mahallerile mıl..tacları yazılı odunlar 3 oartnamede olarak münakasa 
uetic~i pazarııkla satın alınacaktır. Paurlıkiarı 30-11·929 Cumartesi güoii saat 
lS.30 da Harbiye mektehi mahalli mah ımıııda tekrar i.-r-.ı edileceği ilan olunur. 

Aıbri mektepler hayvanatı için munakasaya konulan 450,000 kilo aq>a)a talip 
zuhur etmemeıioıfen paıarlıkla satın alınacaktır. Paıarlığt ao.ı 1.929 Cuınart esi 

günü sa:ıt 14,30 da Harbiye mektebindeki mahalli malıansunda icra lcılıoacaktır. 
Talipleri:ı ~rtnameai için komisyona müracaatları ve i~tirak için de puarlığında 
baaır b•ılum:lması ilAn o!unur. 

idarehane inşası 
Fütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

Balıkcsirde inşa edilecek baş müdüriyet binası için verilecek 
teldifnamelerin tevdii için göıterilen 30·11 929 tarihi 14-12-929 
cumartesi saat 1 le temdit edilmiştir. 

k7" üksek miihendis mektebi mu
hayaat komisyoııundan: 

P\.um:ış1 .nektebe ve dığer hi' ft iP. malzemesi ile İmJ1 1yeei mitte": 
\hb.ıle &İt o• rn k llıere ıalı·h~ f< ~ L ~r İ!;İn (i 2 t) adet paito ve (27 2) 
ıaku>\ .. , ı~en rı 4 Kanu!lnt'vH·I ., '' t nıhine mtbadif Çarşamba giıniı 
~a~ Lll 3 ı ıia a.e:ıi ~ureı.le mtin.a.,.a-; ısı icra kılınacağından talip· 

' .. . . "" . ~ . . 
.... ı . ır•.o•••,., i • .. ı>- • • 

Buick mflhudhttriala ıoıı cstri ulaa 
Market (Marqurllte) otomobıli pıya. 

uya çıktı. Zarafet, çrviklilı. ıür'at vt ani 
atılıılarilt h~lıı Bulckt benııyor 

Market '< Mırqucltc ) otomobili 
basıul bır m~ı'tlryl hallctmtlı Cız. 
rt yaratılmııtır/ 8uıclı ayarında bir ot 
tomobil almak htedllden hıtde o llıtı 
•crrmeyca otomobllctlcrj memnun ti• 
mek l4zımdı . 

Market (Marqurllt) b11 ınu'elcyl 

halldmı1tir • 
s,000,000 Bulclı arabasının imaliyle 

elde cdilea feD ve tccrllbeden Marke& 
(Marquette) istifade clmı~tır. Market 
(Marquette) Butck in yaraltıJı anantyl 
idame etruelrtcdl : 

814 d6tıd6rilcQ ıQr'at, birden bırt 
luı •hf, yolıuılarda ralılptıı kabıllytı 
ayal umanda ktndlnt hıu bir çok mt• 

ıay., ve diğer her bangı btr arubayt 
biç ltttızcruıyeıı yenı bır 1ah11yeıc ma0 

llttlr. Şasısinln ıekllndtlıı yenıllk. do· 
femdcrltıdrlıı ycnılık ve bQyQlı radya. 
Hıründen arka çıunurluklıra dogru 
ıfir'atll bir lıavu çızen hululunun ycnı· 
ligi bıç gOrlllmtmıı bır tahsıycı yuat• 
lllllktadır B11ıck acentalannda lrşhır 
edilen Marlıel(.Marqurlltj otomobıllrrını 
tetkik vr ıccrObe cdınız . büyOk bır 
ıcvk duyacauıoıı.Sııın ıçın bır ıecrpbc 

geıwtiu tertip rlmclennı ıoylcyınıı.Bu 
arabanıD lıabillyctını. çcvıkiığını •t 

mdkemmcl ıQıpanılyonunu uu dt bıı. 
ltcrilbt ıspat rtmck içın 
,~crtibt aıtıadcdlrlcr, _.. 

.- ' .. 

' \ . 
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~~' !fhJ . EYER~ARr 

~ Kalem ve kurşun 

\ __ kalemlerinin fev
kalade mUkem· 

1 meliyetl Arabis· 
tanın yakıcı çöl· 

terinde bile takdir 
edillJ!i~ttr. 
Ele gayet uygun ıetir 
ve büyük bir zevk ile 

l!;;:::;;;:;;::==;;;;;::::::=::;:;;:;;;;;;;;;;;;;;==================y~a=z=ı=lı=r=.==========:;;::;;::::::::;;::;;:;;;;===·==;;!I~ 
İ 8tanbul dürdciııcU icra memurlu· 

!;undan: Çar§anıbada Beyceğiz ma· 
lıallesinin Beyceğiz sokağında kain 
atik 10 yeni 20 ııumaralacla mürak· 
knm maa bahçe hane Fatma hanımın 
borcundan clolayi 30 gtin müddetle 
ihalei evveliye mtızayedcsioe vazo· 
lunmu§tur. Mezkur mahallin sokağa 
bir buçuk arşın)rzında cephesi olup 
ve bir geçitle hanelerin bahçelerine 
girilir umum mesahası 324 argın ter· 
biindı olup kısmen halat n kısmen 

harııp ahıap dört bap hanenin mecmu 
nıesabası 147 arşın lerbiindedir. Bah· 
çede bir kaç fidan ve bir kuyu ve 
umum evlere ait teneke sala~ heli 
vardır. Bir hanede bir aralık bir oda 
bir 11rada iiç bap hanelerden birindi! 
bir ıofa bir oda diğerinde bir aralık 
bir ıofa UçüncüsUbdP. bir bodrumun· 

da zemini toprak bir oda üst katta 
bir odayı havi olup üçü de birer kat 
ve b9drumu havi olanın merdiveni 
dışardan ve iğretidir. Hududu Fitnat 
hanım hocadan ferağ olunan hacı 
hey hane ve bahç~i ve yine Hacı bey 
tarik Vehbi ve Halil bey haneleri 
ile mahdut olup bir lıanr.de kontu· 
ratsız Ayşe hanı.ın Sabri efendi bi!4 
konturato oturuyor. 1 (epsiıııın fiatı 

muhamınencsi hepsi birden 529 
buçuk Jiradır. Talip olanların fiııtı 
mecmuunun yilıde onu nisbetinde 
ııey akçesini mllıtahıihen 30· ll ·29 

ve 929-10448 dosya numnrasile saat 
on dörtten on beşe kadar bizzat veya 
bilvekiile müracaat eylemeleri ilan 

Uyuzıuıara~ 

GAL11V .5AiT 
Uyuzun ve vilcuttakl bil· 

umum sivilcelerin yegane 
çaresidir. Eczahanelerden 
arayınız. Deposu: 

Ven Postahane 
N.16 Pehlvan zade 

SAIT 

( stanbul h,.ıinci icra memurluğundan : 
Tophanede kıtla arkasında llyu Çete. 

bi mahalleainde 31 numaralı hanede mlı· 
kim iken ilr.amt•lglbı meçhul rıbtırn be
kçileriııden Melımet Ali binti Kimil ef· 

endiye: İzzet efenıliytt Beyoğlu birinci 

Noterli~uıin l teorini evel 338 tarih ve 
15093 · 1770 numaralı senedile deyainiı 
olan 162 liranın tediyesi ıımnında tebli

ği muktezi ihbarnamenin ikametglbını • 

zan meçhuliyeti lıasebile illnen teblit ve 
müddeti kanuniyeei mürur etmiı olma. 

sına binaen tahtı hacze alınan emvali 

gayrimeakulenizin füruhtu talep edilmiı 
ve ikametglhınızın nıeı;huliyetioe binaen 

ikinci ihbarnamenin de iliııeıı tebliğine 
karar verilmi~ olduğundan her mucibi 
karar tarihi ilandan itibaren liç giiıı zıı.r· 

fıoda daird icra va müı acaatla tt'~' İ\ ei , . 
deyn Ye yahut ka:nıneıı Ş<t)aııı k.ılrnl hir 
itiraz dermiyırn elıneıli~ıııh takdirde ma-

hcuz emvali gayrim• ııkul,.ni1in luı ulıt 

edileceği malum \l' ıkiıırı ilıl arnaıııe 

tebl' i makuıııııı ı k ·ı .,· 

ı•lanbul nıahemei !.!Iİ)t: altıncı hukuk 
daire.sinden: Bakırkoyunde kııra Me-

uıet sokağında 

Karakaş oğlu 

mukim Yani 
efendi)e: 

Yuvan 
Maıdam 

Marina taraf ndan aleyhini7.e ikame 
olunan bo,anma ve saire davasının 

21·11-1929 tarihli cclesc inde hazır bu

lunmadığınıı cihetle hakkıııızua gıyaben 

cereyan eJcıı tahkikat neticesinde koca· 

lık vaz.ifesini ifa etmemek maksadile 
haneyi terk ve nıuhik bir sebep olma· 

dan beri avdet etmediniz gibi terzil 
edici cür[im \'C hareketlerde bulundu· 

ğunuı hakk;nda §ahitler istima olunmuş 
ve müddeti kanuoiy~si zarfında itirazatı 

kanuniye dermeyan etmediğiniz taktirde 

vakaları kbul ve ikrar cimi, addoluna· 

cağınız ve birdaha mahkemeye kabul 

edilıniyeceğinil lüzumu hukuk usuli 

muhakemeleri kanunu ahklmına tevfikan 

muamelei kanuniye ifa cdilecı-ği illıı 
auretile tebl~ oll!nur. 

K artal icrasından: Mehmet ve Hayati 
efendilerle MeşkQrc hanımın müt

tereken uhdei tasarruflarında bulunan 

Kartalda Yakacık yolunda bir bap hane 

ve itliaalindeki arsanın izaleiıuyuu zım· 

nında füruhtu mukarrer 'le b~tyüz yirmi 
lira bedel iie talibi uhdesinde olmakla 

3 l Kinuuuevvei 929 tarihinde ihalei 

"kati)esi icra kılınacağı ve bu günden 

itibaren şartnamesini görmek isteyenler 
ve ınüıayelleye i~tirak arzu edenler 

kiymeti olan altı ~üz liranın yüzde on 

pey ııkı;esıle Kartal sulh mahkemesi 

icrasıııa 542 n 

,, _______ ., 
~~:~::.:.~:~::: 

~ınJa B,.yo~lu 236..? 
Şube Acantam Mea'adet hanı ıll 

btanbul 2740 

Vapurcnlara ilan 
Seyrisefain idaresinin Z~ 

guldakta mevcut yirmi beş bil 
ten maden kömürünün mabr 
ye beş~r bin ton hesabile ,r 
ami beş ay zarfında lıtanb 
nakli münakasaya konulmuf 
tur. İhalesi 30 -T.Sani-929 t 
rihinde snat 16 da yapılaca 
tır. Taliplerin şartnameyi g 
rmek üzre hergün ve ıniina' 

1 
kaıaya iştirak için de o gU 
levazım müdürlüğüne gelrııe' 
leri . 

yelkenci vnpurlntt 

Karadeniz lüks \e sür'at pos'"' 

SAM U 
VAPURU 

.1. 
2.7. . çaı·şambtl 

eşrınısanı 

Günü akşamı Sirkeci rıhtı' 
mandan hareketle doğru Zofl' 

guldak , İnebolu, Sam•~ 
Ordu, Gircson, Trabzon sürl.1l 

ve rizeye gidecektir. 

Tafsilat için sirkecide Yel• 
kenci Hanında kain acentnsl" 
na müracatla. Tel. htanbul 151 

Kürk 
28 T. Sani 929 Perşembe 

nü saat bir raddelerinde san 
bedestanmda gayet kıymet tJ 
bir kürk mantontın satılacağı il 
olunur. 

K• l k Saraçhanede ı-to9 
ıra l hor caddesinde 1 ~ 

numaralı evin müttemilitilt ~ 
odah üst katı kiralıktır. Alt le' 
takilere müracnat. j 

--~~~~~~~---~ 
9eyoğlu ı;ülh mahkemesi icra da~:-; 

den: Bir deyoi malıkQmllnbt -"' 
dolayı ımılıcuz VI' füruhtu muk~ 
Paltoluk 'c Elbiselık kumaı 28 TefP'tf 
sani 929 Perşembe tarihinde saat JS I} 
Sirkecide Mcrl(ı:z oteli yanınd• JJ 
numaralı dükklnda alenrıı müıl'ft 
olunacağından talip olanların ye'ifl!; 
SYt nıezkürde mahallinde memur• ' 
susuna m!irac.aat e} lemderi ılAn ~ 

Ü skıhl:hukuk hakımliğindcn : -~ 
nis efendinin Cskiidarda icadı,ı.il 

Çifte hakkallaı'Ja 16 No.Iu hanede ~ 
Viraniıı eleneli ile Madam Anjel aley~ 
ikame eylediği şartla venfiti h•ıı;;Jı 
tashi!ı kaydı hakkında ikame eyi r 
davadan <lolayı sadir olan 16 Teır!'>~ 
'lcl 929 tarih ve 687 adli illının bit; 
retinin tebliğ makamına kaim ~I ~ 
Üzre müddeialeyh Virtanis efendinıO tı'! 
ame_tglhıuın meçhul bulunduğuna ıııe:; 
teblit edilemed~inden mahr.llesi ~ 
ihtiyariyes!ue ve bir suretinin nıa~ 
divanhanesine telik kıhnmış olduğu 
keyfiyet gazetelerle de ilin olunu~ - ,,, 
Üsküdar hukuk. lıakiınliğindeo: " 

dikte iıtas)on caddcaindc 45? _.ı 
maralt hanede oıukim Drama ınuıı:;.. 
lerinden Yusuf efendinin P~ 
Rafet pqa sokağında b.hçıvan ;,il_ 
efendinin hane1ınde ıaıı.ine lf-....
hanım aleyhloe ikame eylediği ~ 
davasından dolayı mütdeialeylıau•• .,,,. 
metklhı meçhul olduğuudan d• "1', 
mezkureye oa gün urfında ce't'•P ~ 
mek vo tayin kılınan 4 Kln1111 -,,_ 

tarihine müaadif Cumartesi ın:.,..-J 
14 te muhakemede hazır l>ı ut• 
üaere kiyfiyet gazetelerle ilin ~ 

S ultanahnıet sulh icrasıtıdaa: Bır ~ 
tan detayı mahcuıve aatılın•s~ ~lil 

ukarrer 4 3 adet muhtelif rf11klp . ; 1a 1 
erk.ek gömlekleri 'e 3 adet ıJ' ~ 
Klnunuevvel 929 l'aıar güni1 .,.t ( ~ 
İ!taubulda Bahçekapı Birınci vaıı ı rıdf1 
önünde müza)ede ıie satıııc& 1 
taliplerin hazır h~ 

ı: uı roı;uıd 


