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Belediye halk 
yurdudur 

Mtıharrlr arluıdatlartlaa biri dün 
l>ana İzmir gazeteleriııi .... .ı.ı. fs.U 
belediye relıi AYrupa tar&fwı,ıııa 
ıritmit imi,. Avdetinde gneteclter 
etrafını almıflar, bittabi memleket· 
letine ait olmak üzere, reiı be)lia 
he gibi tasavur!Ar a-etirdiAini aor· 
lbUflar. 

ismet Paşa Hz. mühi 
bir nutuk söyliyecekler 

Acele işler 
böyle olur 

ınglltere<Qle lbl!.llllııır ll'il 

Beklenilmiyen bir ha
dise ortalığı altüst etti 

Reydea aldılden c.vaplar, fzatr 
fazeteleriai umduklan vaziyetle 
iayri müteaaaip bir lwıl kar .. ıında 
buJundurmut. wHlzmet., relildmiııl• 
dediğine bakılıraa, belediye reiai, 
lliflediğ'inden kinaye olarak wGöbe
Jiinı ind;., demif. Refikimizla bu söze 
Çok ram aıkılmıf.. İfadedeki üolllbu 
beJ!enmiyenler olabilir. Fakat onda 
"'ilndemlç olan maaa tetrille değ'
ltıez mi? 

Ben dofruaa bütlla belediye re
lılerimizın müfL.lı.e 1at ve tahkikat 
lı 'aıında dolafa dolat• bitap düş
lııelerini, zayıflamalarını çok arzu 
tderim. Benim belediyecilerde bul
dugum en büyük kuıur, onların ıre· 
tip görmemeleri, yorulmamalandır. 
llutün farkımızda belediye ba,;ında 
bulunanlar aanki görmekten kork
Yorlar. Şehirlerin ne ı.ibi icra-

lla muhtaç oldujiuaa ceı..retle 
' 0akamıyorlar. Bu caııım tehirleri• 
llıiı ise birer aari büyük köy halin
'!.•11 öte tarolfa geçemiyarlor. 

Be!ediyemİI! burada az varidata 
l!ınJik değildir. 

Hele eanaftan alınan cezalarla 
büyük bir abid inta olunabilir. 

iatanbuluıı manzaraaı ne kadar 
8azri mütebeddildlr. Yeni yapılan 
l!ıecra!ann toprak yıjj'ınları olmaaa 
b~Iec!iye olup olcıadığıoa delalet 
edece!< azan laaan gllrüp bulamaz. 

,_,.."' .. "'-•• .... ,.,,_ X~\-ILl"JJhU .u .. 

k<ıldarda biç bir tebeddül müşahe
de etmedim. Halbuki diier taraftn 
}'apıt."'.cak neler vardır. 

Bunlann birtakımı maaaı ife de 
taallük etmez. Ben bu husuotaki 
kabahati yaln12 belediyelere buJ
tt'ıaın. En büyük kabahat ahalidedir. 
Ahali ıiı iyi bir belediyeye aahip 
0 lmak ilteınlycr ki ... 

Bu nutuk hükfunetin bu seneki 
faaliyet programı mahiyetindedir. 

Bftralı: 1111- /- ~..:...-~ Det...... ~~. ,.· .. ,.... ... 
at iltte to-
ple•aodrta. 
Yariali it-
tl111ada ..,. 
vcut 18 eıı-
cümeıı için 
a.za iatlha-
batı yapıla-
caktır. Eıı-
ciimeale r a 
iatilsap edfz. 
leeek aza. 
Dl• lleteai ; 
taazim ed-
limittir. Bu 
liateye na-
zaran eneli-
menlarde 
geçen ıea .. 
ey. aazaraa 
büyük bir 
fuk olmıy-
acaktır. 

Cümburl-
tet halk fır-
aaı öallm-

üzdeki CU• 

111a ırüaü, 

öfleden ov-
vel aaat 10 "-• 

da toplana- GELECEK CUMA GUNO MECLİSTEN iTİMAT REYi 
eak ve bat- iSTEYECEK OLAN BAŞVEKiLİMiZ • --L!• r-y- ı ____ _... ___ ,._,_ !--1..-.a...-~ ..U-1-7-••ı._.__ <>t-Jeden •onra aaat on 

bette Latv~kil Medi•e gelerek hükum.,tln dahili ve harici dyaaetl 
hakkında uzun bir nutuk ıöylİ/trek, Meclisten :umat talep 
edecektir. Mecliste mevcut cereyana göre, hükllıuete müttefikan iti
mat beya11 edilecektir. 

Emanet tarifeyi 
tashih edecek 
Ye.ı gfiaır6k tarifesinin bir tef· 

rialevvelda tatbik edlleceğ al nazan 
dikkate alaıı emaaet gümrul< tari

fHine tibi olaa okturuYa tarifeaiai de 
alelacele ta .1 etmek mecburiyetin 
de kalmıştı. 

Tadı!ô.t, aeri " lııtı cihetle 
tamik olunamıı. Bu yüzılen 
l:er gün emanete b.rçok ,ıkayetler 
vaki oluyor. ' 

Şik.iyetleria tevalisl üzerine tadilii
ba çabuk old11ğu nazarı dikkate 
alınarak c.lc.turuva: arifeainin ıoa bi" 
kere daha cemiyeti bel~diyece t..t. 
klklne karar verllmi4tlr. 

Eter hatalar vana, tetkikat ea
uaıada tashi.ıo olunacaktır. 

Şarapçılık 

A vrupaya tetkik 
heyeti gönderildi 

Mtiokhat lıılılaar ldareai tarafıa
daa da. Avnıpaya bir lı.eyet gön
derilıalıtır. Ayal zamanda viliyet 
auhake ... t 4ubeoı mlidürü bulunaıı 
Aaım Beyde bu heyete dahildir. 
Heyet bllbao•• ltalya ve rr•naaya
da gideeek ve buralarda •arapçı
lı2J tetkik ederek,ınodera müakirat 
lıaalltıuı tiıtklk •yllyecekt!r.Bundao 
ba4ka lnlı.laar idaresi elyna Doyce 
Bank ve oabık Anadolu Bağdat 
demir yollan blna.<ına talip olmuı
tur.Bu binanın kıymeti atakt yukarı 
450,000 lira talı.min edilmektedir. 

Yeni l unan sefiri 
Y eai yuaan oefiri M. Pollbiro

nyadiıini bug·in ıehrimize gelece~ 

Mac Donaldın Hindistan hakkındaki 
siyaseti fırkaları telaşa verdi. 

Londra, [A.A) D.Uly Mail 
,yazıyor: İnır!terede an11zın gayet 
valı.lm ve mühim bir aiyaaet bulı.
ranı zuhur etmiftlr. Bu buhraa doi· 
rudıın doğruya lııgiltere tarafından 
1 ~re olunaıı H:ndistan aksamile 
ADC&iıe: ·a2ıu .. nu MZ.uı:.ıı.ı tııauı ve he 
men büsbütün müıtakll yerli Hlat
hıikıimetleri araaındaki münaıebatıa 
şekil ve mahiyeli,,in bir konferanı 
vasıtasile leıbi t' mea'elesi ile Hin
distan valii umumiainin ne•retliği 
bir beyr. Dameden doğmuıtur, 

Rii9tü aiyaaiye varmı• olmaktan 
heııüz pek uzak olduğu için kendi 
kendini idare etmekten aciz bulu
nduğ'u bir çok Hint münevverJ.,ri-
nia bile tahb itlrafıada bulunan 
Hindlotana karıı amele hükumetiıı
ce daha timdiden bu derece mülıim 
bir taahhüde girişildiği haberi mu
bafazakir ve batta liberal malıafl
Iinde büyük bir heyecanı mucip ol
duiundaıı parlamentoda ekseriyeti 
haiz olmıyan timdi.ki kabinenin na
sıl olup ta Britanya lmperatorluğ'u
nun mukadderab üzerinde mütlüt 
tesirat icr1o11ndaıı bA.li kalmıyacak 
olan böyJ., bir karan diııer iki bü
yük fı•ka reiıine danışmaksızın it
tihaz ettiğine dair haber üzerine 
derhal aali.biyettar zevat nezdinde 
tahkikat yapılnıı~br. 

Bu tahkikat Mticeainde be an· 
nameaio Hindistana fİmaiden muh
tariyet nrilmeyeceAi luınaatında 
bul~ .n liberal fırkıuı reiıi M LLoid 
Corç ile Hindi.tan komiayonu reiai 
Sir Con Simea'nun ve aab.k Hindla-

Verdi~ aö.On ebemmiyetiııl -
radaa aalıyan oabık batYekll 

M. BALDWIN 
bata yealden bqlanılma_. atıte. 
allik karan hakkıııda ın takriri •e. 

\ receklerl.:ıl blldirmltlerdlr. w An• 
kamara11 Ruaya ile alyaai müa.
bata yeniden bqlamak lçja rlayeİ 
edllecetı bat vekll ve lı.•ridya n.,. 
zm tarafı11dan be•an edlleıı :ıatl.,. 
hilkümetl kıra!;ye' tarafın"u ria74i 
edilmer.:ıeaini teeHüfle kU'fılAr 't 
mavzuubahs olan ıeraltf lptlclaı,9 
tahakkuk etmedikçe ao•yetlerle ... 
yaai münaaebata yenidea bqlaıut• 
muını kabul etnılyecebiııl beyu 
eyler. 

'' Neınelizıml,, rflvİİ terkedlJje, 
'btlediye memurlııırına neler yar,tı ... 
tılır? Meseli, ahir~n İstanbul me'ı'. 
Uaları fırka merkezlerine , gidip 
halkın ne istediğini sordular. NL 
•oylediklerini iş'tt:nh mi? Bıı iyi 
b•r fırsat değ'il mi idi? "aşka mem
l ke tte olsa, bal!t i>lediklerini !.>aa
~rıp meclislere dağıtırlardı. 

Başvekil hazretlerinin irat edecekleri nutuk, 
hu seneki faaliyet progrannııın umunıi hatlarını 
ihtiva etnıektedir. Bu ııoktai nazardan ba:ivekili
miı;iu beyanatı ehemnıiyeti ınahsusayı haizdir. 

~===~~~~ ~ _..,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıramDMDeır \ Hakaııretp tehyaç ve saııre 
çannedilınektedir. 

tan valisi Lord Ridingin itirzlaanna 
rağmen ve fakat muhafazakür fırka 
rf'isi M.Baldvin'nin inzimamı muva
fakatı ile ııefrolunduğ'u kamili hay
retle anlaıılmııtır. Kendi reylerini 
almaksmn M. Bald vinin böyle bir 
şeye rıza gösterrııeıini bidayette 

Londra, 1 [ A. A. J - Mutıaı.. 
zaklr fırka rei • M. Baldvin ila mıı
maileylıin parla • todaki '8raftuo 
lan araaında daha aıkı bir temllİI 
temin etmek için hariciye, ticaret, 
oanayl, maliye dairelerine alt ı,ıeııı 
daha ziyade dikkatle taldbetm .. 
üzere muhafaıakir azadan mll.relııe 

kep müteaddit komiteler tetldl eclll
mi4tir. Bu komitelerin rela " reiP 
vekilleri her hafta M. Baldvln'la .. 
yaaetinde toplanacak ve komlt.J.. 
rin faaI;yetleri aruında bir ...._ 
ve intizam huıııle getirmejıe ,.ı..; 
ıacakbr. 

Mesela, Sirke~ide kemerin arka
•ıı>da tramvay arabalarının toplan
ltıa ve dağılma mevkiiae aktıım 
••bah utrayanlardan kaçkit zab· 
illet edip te, antrepo mudur, depo 
nıudur, o büyük binanın önüne yı
tılan ırıı:vanli, eski dh•an, taşı top
'•kı artık kaldır nız , diye bağ'ınp 
Çatırdılar mıl· Bir iki akşam yolum 
0 taya düştü. 

Kadın, erkek, çoluk, çocok mü
•t•rilerin çektikleri ııkıntıya şa
lı· 
. ıt oldum. Buranın alt oldut,u da-
ir . b b eı elediye, ııyhklarını veren u 
lavallı halkın çektiklerine ı :hayet 
Yermeği düşünmüş müdür ? Ema
lletin müfetti,leri, zabıtai belediyesi 

1Ve ll&ire ve a.Ureai, lotanbulun etı 
flek yerindeki bu harabenin reri 
Ç•.•eıfne bakmağı hatırlarına getlr
~ış!cr midir ? Halbuki elde oldukça 

t belediye talimatı dahi vardır. 
d Benim ıu memlekette aolıyama
d ıtırn feylerden biri de, ikide bir
b:ı. Paradan, varidatın azlıfından 
t •edeıa Şehremanetinin varı-lat 
•zyldi naaıl olduğunu bilmek lote
r•?'eıldir. Şimdi Avrupadan gelen 
~tııır belediye reioi o memleketle
:t e beledt varidatın nasıl tezayüt 

l!ıekte olduğuna hayret etmlttir. 
il dBu tezayiit ima: ile, yalaız imar 
ttıe ır. lzmlrde, lstanl>ulda imara 

1 uhtaç neler, ne yerler vardır.Bun
~· huıule gelir gelmez tehir topra· 
, 

1110 kıymeti artar, medeniyet fey&li 
•etlertn· .. t . 

ı 201 erır. 

leti]~İmdi Takıimde meydan genit· 
d 'Y~r. Ala! Fakat bir de o mey-

dllııa bitişik olan Sıra elvller cad
cıin · h ın ali pürmelllini görün, 

[ Mabadı 2 inci aayfada ] 

---
Kazanç vergisi 

için bir emir -- -Kazanç vergil~ri hakkında Ma
liye vekiile'inden defterdarlıklara 
bir emir gelmiştir. Bu emir, beyan
nameye tibi kazanç vergioi mükel
lefleri nezdinde çal11aıı memur Ye 
müıtabdimini ehemmiyetle all!kadar 
etruekte<iir. 

Meomur ve müstabdimin ıimd'7e 
kadar tefrik edilmeden kazanç ver
•ine t i tutulmakta idiler. 

Gelen emir müstr.hdiminl te&lk 
etmektedir. Bir müeuesede memur 
olan:ar Avukat, doktor, muhasip, 
kuadar ve tezgahtnr ola ılardır. 

- nu gibiler yaf farkı nazan dik
kate ahnmıyarak kazanç vergisiue 
tabi tutulacaklardır. 

Milotahdemin; itçi, a .. ele, çırak, 
kalfa ve tayfa olanlardır. Bunlar
da• 18 yaşıadan küçük, 60 yaşın
dan büyük olanlar kazanç vergi•l
oden müateana tutulacaktır. Bu ya-
lar araaında olan müıtahdemia 

~azanç vergisi ile mükellef olacaktır. 

Bursadaki tetkikat 
Ali iktisat mecliıi azalarıadan 

Vehbi, Raif Necdet beyler Buraadan 

avdet etıni~lerdlr. Vehbi ve Raif 

Necdet beyler Buradaki tetkiklerini 

bir raporla Ali iktııat mecliai umumi 

kitipll~ne blldlreceklerı'lr. 

Bir felemenk şirketi 
Bir F elemtnk vapur firketl 

memleketimizde çalışacaktır. fe· 
!emek fİrketi ticaret müdiriyetine 

müracaat ederek tescil edilmiştir. 

Şirket lılt hafta ıonra i4e ba9lıya
caktır. 

ikinci cezada gazetecilerin 
n1uhakemesine devam edildi 

"Son Saat,, ve "Cumhuriyet,, gaze
davalar teleri aleyhinde • 

yenı 

DÜNKÜ MUHAKEMED~ MAzNUN VEKİLLERi 
Yevmi türkçe gazeteler aleyhine 

!karne olunan muhtelif daYaiann 
tevhiden rüyetine dün ikinci .,.,za 
mabkemeıinde devam edllmlftlr. 
Dün müddei umumiliği tahkir me
selesinden dolayı SonSaat mM"ııl 
müdürü Selim Raırıp bey iatlcvap 
olundu. 

Mumaileyh Müderrio Cevdet Fe
rit beyin yeni "ıulü ceza hakkında 
beyaııatta bulunduiunu ve gazete• 
nin de bu beyanatı dercettiğinl 
aöyledi ve müddeiumuaıiliti tah
kir etmediklerni ilave etti. 

Cümhuriy~t mea'ul müdürü Agih 
bey de hıraızlıklar m•1eleaioe ait po• 
lis mür!ürü beyin beyanatının doğ'1'ı 
olup olmadıhıın izah etti ve dedi ki: 

' de buıw ....U muariııi Fa&lı '- •n 
Yaaı•da bir arkadatımıza allylemi9tir 

Buaa lobat aderlL Bu meoele
nla efkin teltyiç ettfti hAkkındakl 
iddiaya gelincıe dua hadiaeden üç 
ay •onr açılmıttır. Efkin tehyiç 
3 ay •onra mt olur? Bu da fayanı 
dikkattir." 

lrtif.l tahkikatı davaaına alt 
Maliye vekilellnden milddei umu• 
mllikçe beklMen bir dosya gelme
dlfi cihet}., buna intizaren muha
keme 16 tetrinl aaniye talık luundu, 
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- Hınıılıkların çok olduğı. mu
hakkaktır. Poliı nıQdlirii Şerif bey 

le:& Yeni bilme / 
cemiz 7 inci say-

ı fada! 1 

akıllarına ıığdır:nıyan arkadaflan 
derhal mes'eleyi tenvir için kea
diaini ziyaret e<iuel,; izahat iste
mi§:erdir • f M. B ldvin cevabında 
parlamentonun tatil devresi 
Hnaaında amde fırkuı rcisl~rl 
tarafıııdan kabinenin Hindista sly
aıetiııi taavip ve iltizam ettiA'!ni 
temine her nasılsa ikna olunduğu-
nu fakat ozaman bu teminatın bu 
derece mühim neticeler tevlit ede-
ceğ'ini bllmed ği için şimdi bu ha· 
reketine nadıaı bulunduğunu ve 
bunun bakikaleıı Lüyül. bir hata 
tetkll ettiğ'ini itiraf eyle iştir. Mu
hafazakar rüesaoı bunun üzerine 
bir müddet islişare ederek fırkanın 
malumatı olmaksızın Baldvin tara
fınıian girı ilen taal.üdün hiç bir 
kıymeti haiz olmıyacağ'ına müttefi
kan karar vermişlertlir. Bu ıuretle 
açılan büyük buhranın inki4afından 
ııeler çıkaeağını fi mdiden keatlr
mek mümkün de~ldir. 

Reüdig'in takriri 
Londra, 1 (A. A.J - Sabık Hint 

nlll umumlal Lord Readlnır Lordlar 
kamaraaına Yerdiği bir tak.tirde 
lihlk uınuml valinia Hint bllkilmeti 
için dom:nyonlara mahsus kanun ve 
nizamlar yapılmaaı hakkındaki be
yannamesine dikkat celbetmektedir. 
Lord Reading ıimdlkl fımumi vali
nin Slmon komlayonunun fikrini ve 
raporunu almadan böyle bir beyan
name oeıretmcğe Ye feykafide bir 
uaul ittihaz eylemeğe seYkeden ae
beplerı ıormıktıl bu beyannamenin 
tümulG hakkında lıahat iatenıekte
dir. Bu takririn hararetli müzake
relere oebep olacaiJ nıuh:..kku lfÖ• 
rülmektedir. 

l\Iuhafazakarlar 
Londra: 1 [A.A.] - Muhafazakir 

fırkanın mümtaz aıuından M. Bal
dvin, M. Oıten ç.,mberlain ile M. 
Locker Lampıon gelecek oalı fil• j 
hü!<!lmetın Ruua ile ılyalf mOııHI• 

.;..~~~= -".--:-"~---
Edirn ıin kurtulut• 

25 Teşrinis..,I Edim•ln kuıtıt. 
Iuıu günüdür. Bu münaaebetle her 
aene olduğ'u gibi bu aene de mera. 
ıhı yapılacaktır. Bir lı.eyet lıv kua
tuluşu tea'it etmek il.zere Edlrnera 
gidecektir. Polis müdürü bey ft 
bu heyete ittirak edecektir. 

Zekai heyin yerine 
Müskirat inhloar idareai mildG14 

Zekiyi beyin ıaüahal bulnnaıı De. 
inler vekilllğ'ıne intihabı tahakkuk 
etmlıtir. ZekAI beyin yerine müa. 
klrat bukuk müşaviri Aaım beylıı 
tayini muhtemeldir. 

İstanbul-Ankara trenleri 
Ankarayla Pulatlı arasındaki 

hatlar tamir edilmektedir. Tamirat 
bir kaç ay devam edecektir. 

Bu hatlar tamir edildikten aonra 
ıehrimizle Aakara ııraaındakl trea 
naWiyatı bir kaç aaa anlualrtır. 
Elyevm Ankaraya eltapreale 14 
aaalta ırfdllnıektedir. 

Büyük bir Fransız 
boksörü şerimizde 

&ıriu. eri Franıız bokıörlarlndaa 
FRANK! 

ı i' a:ı.sı ıpor ıütunumı.zda J 
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Beledi 1e y dur 
- -=- ~- -

Herkes ob( mraı~ D$~tiw@ır 

(Birinci sayfadan mabat] •• acum 
Bir rum cemiyeti hayriyesi o gü

ıe1 caddey• nazır olan iratl nDın., 
yaya kaldınmlaranı tomir etmefri 
aklına bile getirmiyor. Her dllkkanı 
elli, altınıı liraya kiraya veriyor dn, 
ufak bir fikri imara hadim olamıyor. 
O caddenin bir tarof yayn knldın
mı gibi bir n}',p, zannetmem ki ka
inntta bulunsun. 

dığını fzmir belediye reisi ıöyleıia. 
Birkaç defa yazdık ki, bir 

memleket halkını medeni reviş ve 
ka ata lı~hrmnk hususunda be
Jcdi3 Jcrin pek mühim tesirleri 
vardır. 

Belediye 1 mühmel olan memle
k~tJ rde bu hayat muntazam bir 
ş~l.I gir n z. V :ıt ni hisler bele
d. cd n m nakis olur. Bnna knlaa 
bcı.,div ye •• Şch'r yurdu ,, numını 
v ın. t ı-'.'. n bir memleket 

HALK 
Şlk:a.yet: 

ediyor! 
Sudan şikayet 

Geçen sencdenberi iıtaabulda 
halka aatılaD ıular halık.lada bir 
tiklyet mektuplan almıt n neır
etmlıtlk. Bu def ada bağn yanık 
karilermlzden fU mektupu aldık. 
Aynen dctcceiiyoruz: 

Muhterem efendim. 

Millet m:Ictep er· ne te var 
Sınıflara elli talebe alınacak, talebe fazla oldnğu 

yeni dershaneler açıJacaktır takdirde 
iki filndenberi faallyeıe baılıyaa 

Millet mekteplerine, gittikçe teha
cüm fazlalaşmaktadır. Dün de bir 
çok talebe mektt!plere müracaatla 
kaydolmutlardır. Bu ıene her aınıfa 
yalnız 40 kiti alınacaktır. 

Açılaa deraanelerdca baıka gö
r<ılen lüzum Ozerlne bu hafta içinde 
yeniden deraaneier açılacaktır. 

tihanla 9ehadetna .. e ıverlleceldlr 

fatanbul maarif emlalltt llllllta• 

kasına tabi maarif miidürlGiderindea 

dün buraya gelen telpaflarda, ora• 
1 rda da rviil!ct mekteplerialn .... 

raretli tezahüratla kötat n .&enlere 
başlandığı blldlri!mekteclll'. 

B Iedaye milfettişJer;ne ırnrııyo
rum: Dünyanın nere.sinde en guz,.I 
bir cadde bu s!lret c mülevve bı
ra ıhr. Ne iç'n vazıfeLr' i ö r~ ın·

lar ve mndamkı bu icleri görn iyo
rlar, qeden biziın paroılnnn .zı niı
yorlar? 

Bizim ta kumnu vus~a.daJl lcul
mış eski kanunlnrımızda b le temiz 
caddelerin ve dükkanların itibar "e 
nez~fetini muhafaza edecek m ... d
dd\:r vardı. Şimdi fsviçr den kan
unu medeni aldık. Bu kımu un 
multtnzası herhalde tekenımuldür, 

ternl kidir. 

Şehr,.mnaetf yollnr ait bir usu
lü burada tatbik etmelidir ki, o da 
•aya kaldmmlann bina se.hipleri ta
l"Afından yabnhp baknnlm11sıd1r.Av
rupada her ev veya dükkan Hhibl 
kesıdl meikeniDID öııUnü temiz tutar, 
kı§ıA oradan karları bile k&ldırır.Bi
zim Avrupalılıtımız yalnız ıavahir 
den ibuet kalruaınn. Bir az da OD• 

larm 1aptıklannı yap hm. 
&a dikkat ediyoru , içtimııi 

idab medeniyece geriliyoruz. Me
acıli ılmdi balıkçı, üzümcü, küfeci 
.. ıı .. clıüueli yaya kaidırunından 
prüyor. Traınvayl:UJn içleri oturu· 
lmıyacak, aefeı lınmı~ acak dere
ceci bir lıdiham dolabı halinde. 
Şof6rler kjmıeyi diuien.iyerek lra
•YaylanJl ar aıodan geçmekte , 
otomobiller dar ıokak başlanndan 

caddelere dotru çıkarak bütün ge· 
tip geçe.i taıip etmekte, sokakla
l'lll kaldınmlan insaoı topal edecek 
•• l.tanbul halkını umumcn kalp 
hutabtına uğratccak bir ı kilde 
fatpık ç6küntülil, eğri büyril, bütün 

1stanbulun okka ile satan peraken
ded eaaafı 1rayct kalın kese kağıtla
rlle aıal tariarak, zaten geçim derdi
•• düı nı bu ı.ıtmlekf\t ahalisinden 

er rün ıayrlmefru olarak b;nler
ç• l'ra ducip etmekte, arabalara, 
bey,trlere tahauımüllerl haricinde 
yük vımalarak zavallı hayvanlar •· 
up içinde b11akılm kta, gramofon 
plllu aataa mağa&alllr caohiraş 

fwyaYıtrla kulaklnn tırmalıyarak 

aaüşteri çatlrınakta, tramvay araba
lan medeni memleketler de meri 
olu aeyrfisefer kavaldlne tebaiyet 
ettirilmeyerek , halk kumpanya 
eıarıtl albna ıokulmakta ve yal
DJI birkaç yerde bekleme ıondur
malan yapılıp, diğer mevkilerde 
mOft eriler soğuk, rOzgir, yağmur 
a1bnda bırnlnlmnkta, serveti umu
mlycnin ynngm'a.r yüzünden duçar 
olduğu hJlsarat zarı dikkate alın
ouyarak gece gündüı mahallcJerede 
'terkoı suyunun is lesi çaresine bakıl· 
mamakta, kalf .. lann ve kalorlferctle
rin io;aat ve iınalibna Avrupada
ki ıibl nezaret edecek te,kllatı be· 
ledlye ~ücuc!e getirllmemektedir. 

Artık avrtpad daha neler yapı]. 

ın u -urı i evı belediyedir. f u
·a, <•c eye, ·htiynrlara, açlara, 

mes .• eıısizlcre. hutnlnrı bakmak 
bclcd'yeye 2it vnzıyetlerdcndir. 

Oı. n :ç,n belediy~ halkın yur
dud'.I~. Be' rii) e Jı .. lkın başında yü
r-me i, o ı.arm de:rdile hemdert ol
m lıdır. 

L ! •di• c me11alli en mühim milli 
mc Hden b ri olduğuna iman ede- · 
lim. Bunun iç'n hersene bir bele
di} e kon2"resi akteC:lilirse, ıehirle
rimiz bilih, re çok müstefit olurlar 
mntalc sındayım. Bu kongrede ez
cümle bizim belediyelerimizi Avrupa 
bel diyelerine yaklaşhrmıyan esba
bın ne oldu u müzakere edilmeli
dir ld, ıehirlerimizin inkişafı me· 
sele İ&lde pek mlıhim noktadır. 

Alıınct Cevdet 

3 b·n dava 
l\1tısl irat inhi ar idaresi kı, !Pev· 

siminde Rakı sarfiyatın n fazlaln§ma
s nı nazarı dıkkate alarak kacakçı· 
Jarla olan mucıtdele:ıiui şiddetlondir· 
miştir. 

Ağu tostnn itfoaren tntbi li oluu· 
m ya ba auan yeni kaçakçılar kanunu 
kaçakç lann takıbiuc memur edilen
lerin uzif e ve •alEihiyetlerini sarih 
bir şekle okluğundan bu husustaki 
mUc dele daha müsmir \'e duha 
faydalı nPtirelcr vermektedir. Diıter 
taraftım yakalanan kaçakç lard'an 
mU kirat cezası nlmak uzere mah
kemeye verilenlnin miktarı dolgun 
bir yekun tutmaktadır. 

Y aJnız Iııtanbul müskirat bısmli· 
dürlei ıın ın muhtelif mahkemelerde 
ikame etti ~i kaçauçılık davalarının 
adedi Lur;ün 3000 den fazladır. Bu 
rakkama glm geçtikçe yenileri de 
ilin edilmekte ve bu suretle dava 
yekunu kab rmaktadır. Bu dav laruı 
kararları maznunların aleylune çıka· 
cak olursa muskirnt idaresi 50000 
liradan fazla para cezası tahsil edi· 
lecektir. 

Ynlnız bir Rum kaçakçıdan 9000 
lira kadar müskirat cezası istenilmek
tedir. Bunlardan La)'ka 1000 kadar 
d va da uJhen halledilmi§tir. 

Şimdiki halde kaçakçılık hidiıe
lerini idareye bildiren bir çok muh· 
bir, kanunda }'azıJı olan ikramiyele
rini alm k: için bu davnların netice· 
lenmesiai beklemektedirler. 

Davaların neticesi müskirat idare
sinin lehinde çıktığı takdirde alınacak 
olan mtıskirat cezasının bir kumı 
muhbirlere verilecektir. Bununla 
beraber idare muhbirlerin faaliyetine 
halel gelmcme!i için hunlara avanı 
olarak bir miktar ilcrıımi ve \'ermiıtir. 

Banyoluk vagonlar 
Yataklı vagorılıır şirietinin yeni 

vagonları Istnnbul ile Paris arasıDda 
işlcmeğe başlamı§tır. Yeni vagonlar 
da duı. banyo tertibatı nrdır. 

Bendendiz çocuiduğumdanheri 
çok su içmekle maru(um. GQnde 
vasati olarak yirmibet bardak ıu 
içerim. Otuz ıcnedeaberl doktorla
rın m n'ine rağmen bu adetimden 
vazgeçmedim ayni zamanda hiçbir 
lenalı~nı da görmedim. 

Y alnn: naz.an dikkatini celbe-
den birşcy ıehremanetinin suya 
koyduğu mnarhtır. 

A!.lırm.!a kaldıiına göre buzlu 
ıu 30 para ve kı;ın d., 20 paradır. 
Haltu l bazı yerlerde ıuyun bar
dağı 20-30-40 p raya satılmaktadır. 
Acaba bu itten hangi daire ve han
gi memur meıüldur. 

Vakıa müteaddit tikiyetlerimio 
nnzara itibara alınmadıtını bildiğim 
halde yine bu sudan şiklyetl yaz
maktan kendimi alamadım. HGr
metlerimin kabulünil rica ederim 
efendim. 

Kadıköyilnde karilerinizden 
lhan 

kazandığım halde 
Erenk6y Kız Llıeal yedinci sır.ı

fını ikmal eJerek Ali Ticaret Mek .. 
teblnln orta kısmının mil1abaka 
imtihanına dahil oldum. Netlcel 
imtihaııı anlamak üzere, mektep 
idaresine ıailraeaat ettitfm uman 
muvaffak clmadıtımı ıöylediler.Hal· 
buld benimle beraber imtihana dahil 
olan benden iki sınıf az tahıill 
olaa ilk mektep me'zunlan dn var
dı. Evrakı lmtahaniyemi tetkik edeD 
heyet lae muvaffak olup tam nU· 
mara aldığımı ıöyltlyorlardı. Bu va
ziyet karçHında m .. ktep idareaine 

:olan miltacaatlanmı nazan itibara 
alınmadı. 

Halbuki l»a9ka mekteplerin de 
kayıtlerl kapanmıt bulunduğundan 
timdi hiçbir mektebe giremiyorum. 
Mektep ldarealnla g<iaterdltl bu 
hakaıılıta kartı mektep ldarfffle 
fktaHt Vek&letbala auan dlkkatfal 
ccılbederiro. Meli.hat 

4 senedir evrak yok! 
Merhum pederim bahriye kolağa

htıadaD miltekalt Ahmet Beyden 
muhaaaı maafım hakkındak mua
meleli evrakım bundan dört sen• 
ev.el 543 - 5325 numara ile Deni• 
miiıte4arbtı zat itleri ınüdJriyetiae 
havale edilmlftf. Bugüae kadal' 
aetlce hakkında malOmat alama
dığımdan pek müzayakada kaldım. 
Mercil.In nuan dikkatini celbe-
deriaı. Fatm• Muaaıeı 

Rifat hey 
Emniyeti umumiye müdürü Rifat 

heyin tedavlıi tamamlle bltmlttfr. 
Mumalleyh bufGn Aıakaıaya aYdet 
edecektir. 

Sınıf mevcudu 50 yi bulursa 
yeniden şubeler açılacakhr. 

[ 
Francala, ekmek 

Ekmek ve fraııcalaya li?.Ami fi. 
at vazeden komisyon bugün topla-

nacölk ve yeni ekmek ve francala 
fiyabnı tubit edecektir. fiyatlarda 
on para tenzilat icruı muhtemel
dir. 

~ezbahada tamirat 
Maıbahada e1&ıla tamirat baı· 

lamııhr. Bu mey nda pay mahalli 
de betoa olarak lnıa edilecektir, 

Elektrik ücretleri 
Şirketlerin tarlfulnl teeblt eden 

komiıyoa e!ektrlk tirketinln de ta· 
rlfeainl tetkik etmittir. Buna naza· 
ran kilo.at ilcretlerloe 10 para 
ıammedilmlttir. 

Etler tel örgülere 
konacak 

Şehremantti1 kaaap dükklola· 
rıada lcuapların etleri tel BrıG içi•· 
de olmaaına karar nrmlttir. Baıl 
kasapların hiIA L.ına riayet etme
diklerigörülmütUir. 

Kaaaplar bu paden itibaren 
yeni bir tefti9e ti.bi tutulacak H 

10 gfin zarfında örğüferi yapbrma
yanlar tecziye edilecektir. 

Balıklar nasıl satılacak 
Emaaet, balıkların emaye kap· 

lar için de temiz bir halde ıabl

aaaııne karar vermittJr. 

Liman işleri 
Llanan şirketinin tahmil ye tah

liye itlerinin kolay icraıı için Av
rupaya ıipariı ettlj'i levuımat pe-
1derpey ırelmektedlr. Bu vesaitle 
tahmil ve tahliye itleri eyeyce yo
luaa ıjrlllektcdir. 

Millet mektepleri tallmatname

ıine nazaran Türk alfabesini ve 
1 ürkçeyi okuyop yazanlara kursla
ra, devam etsinler, etmesinler im. 

1 
Andre Şen ye için heykel 

Andre Şenynnin lstanbulda doğ
duğu u, garp edebiyah ile me9gul 
olanlar bilirler, Fransız ibtiliJi ke-
birinde başı kesilen bu yüksek şa
lr için fstanbulda yafıyan bazı Fran
aızlar bir heykel dikmek arıı:uaup .. 
dadırlar. 

Hatta bunun için Andre Şenye· 
nin franıııı: heykeltraşı "Deni Püe,, 
tarafından bir de bOstii yapıfrnıttır. 
Andre Şenye Galatada dojmuçtur • 
Oturduğu ev, elyevm ltalyan rahip· 
lerlncı aittir. Heykelin , bu binunın 
kar91ıında , münaıip bir mahalde 
konulması için hl.ikümetten müıaa
de iıtenllmcsi mevzuu bahlıtir • 

~1. Piju geliyor 
Gazi köprQsQ projesini tanzim 

eden M. Pijudan şehrem~neti fen 
itleri müdürü Ziya beye bir mek
tup gelmiştir. M. Piju projenin 
kıımı nzamı ikmal ettiğini ve 
pek yakında projeyi hamilen iııtan
bula geleceğini bildirmlttir. 

Proja g-etlrilir getirilmez.: derhııl 
k8prGnOn lnıaaı münakaaaya ko· 
nulacaktır. 

Mal ili gaziler pazarı 
MalQI gaziler pazarı dün mua

meleıl hitam bularak, aatı9a niha-
yet nrmiştir. Ayın dokuzunda he
yeti umumiye içtima edecektir. Bu 
içtimada satış parasmın ne ıuretle 
fıttmal edUecegı goruşuı.:cckur, 
Ayın ortalarına doğru malul gazi
ler pazarı binasında yerli mallan 
Hraisi açılacaktır. 

Yeni tivatro . 
Ankarada inşa edilen TGrk ocak

ları merkezi umL•mi binaıı11a alt 
noksnnhmn ikmali yetiftlrilmedlfba· 
den cümhuriyet bayramında ldlfat 
resmi yapılamamıştır. Reıaıi kip· 
dın ıene başı olınesı dolayııı ile 1 
kanunusanide yapılmuı muhtemel• 
dir. Ocağın tiyatro ve ıalane lu11111-
ları llcmal edilmiştir. 

Hamdullah Sı.ıphl be7 f.tu
buida iken ocak temıll heyeti 
ncmı ile çıı!ış1r k ilzere Emba S.. 
J :1 ve Galip bl yler Ouk rlyuetiu 
bir teklif yapnıışlardı. 8q tekllfltre 
göre TGrk ocağı teınıil heyeti U• 

mile çalışacak olan heyete tı .. U. 
&erin bütün teferruat ve ...ıa. ... 
ılni Türk ocağ"ı temin ede • 
celdlr. Temsil heyeti aıuıaa ocak 
t.ıır4fından muay)eu bir lcnt Yerlla
tir. Heyette 6 kadın ve 10 erkek 
bulunacaktır. Heyet tetrfalucle, 
kanunlarda, şubatta Aıakarada : 
mart, nisan, mayıı, ha.draD aJla• 
nndn da taşrada ocak ••faatlae 
temsiller verecektir. 

Ayrıca ocak tiyatro ftled lçla 
Avrupadan profeaör Lo•I'• iamlade 
bir utı buraya getirteeeldfr. • 
ıniltehıınls ocak aahnuiala ,.. ... 
amiri olacaktır. 

Bu heyetin ıenede 160 tnuil 
veroceti tahmin ediliyor. 

uaup ve t..mın .t>eöf lle)'ıena 

teklifleri tetkik olunmaktadır. Ri
yueti cümhur orkestrui da tea
silJere iştirak edecıktir. 

Kadın tahsil memuru Randıman usulü 
3000 kurut ficretle Defterdarhkça Geçen hafta Ankaraya fiti• 

yeniden memuriyete tayin edilen hayvan borsa~ı mecliai idare reial 
Hadice cemal H. Galata ıubcısioe Cafer Fahri bey .dün avdet •t.if-
verllmlıtlr. tir. 

... ..) •k d Çnfer Fahri bey bayvautia 
Hronı a avaeı randıman uıulil ile alımp ıablma 

Türklüğü tahkir cürmünden mt.z- aneseleai hakkında ikbaat YekaJe. 
Permili dişçiler aunen 4 sene hapae mahkum edilip tine malumat Yermek ve eıkl uau-

temyiz mahkemesinin nakz üzerine Iün ilga -edilerek randımuı uulG
Gecenlerde lmtlhanlan icra edl- 1eniden muhakemeıine başlanan''Hro· nün ikamesi hakkında Yektletla 

Jea perıalli dlıçllerdeD imtihanlarda nika" gazeteıi mes'ul müdürü Mm. 
Eleninln muhakemesine dün de- tasvip kararını olmak llıere rftmlttL 

111uvaffak olanlann diplomalan he- Vekalet r.mdıman uıulOaDn tat. 
aüıı: verllmemittir. vam edildi. Ehli vukuf teşkili için bikini muvafık görmüıtGr. 

M d Darülfünün emanetine yazılan anü-
aahaza mektep 4darealn ea ıı:ekkereye gelen cevap okundu. Yakında bu usul tatbik ecllle-. 

l•tlhanı kaıandılclarma dair veıika B kti C f F h • be b u cevapta Yunan lisanına ati- ce r. a er a rı 1 u mue .. 
lıtlhsal edenler Anadoluda çalışmak na yalnız fazıl Nazmi bey olduğu leden mada borsa blnaaıaın batb 

O Ce ·ı b ibre peyderpey Anadoluya gitmek- bildiriliyordu. Fakat mahkeme üç bir yere nakli mem.lesl Ue ... 
sınan mı ey tedlrler. kitinin iemlni istemişti. Bu cihetin meıı;ul olmuştur. 

Maliye milfettlıileriaclen Oınıaa Diplomalar adreslerine röade. temini için Darülfünuna yeniden Borsanın nakli m ... letl ..... 
Cenil bey dOa Ankaraya rflmittir. rllecektlr. bir mGzekkere yazılması kararlaştı. b 4r kıır ıa rnpt dilmemlftir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!9m~~~~~~~!!!!!!!!!l!lle!!~~--~------.-~e!!!l!!!!~~~~~~~~~~~~911!!!1--.... 
Tarihi tefrika : 52 _ Ya nedir? Kansı da aöyienen &ôzleri cıuy-

- GarGyorum ld eeeDm yak- IDUftu. Koca ına : 
lafb. Aarail etrafımda dolatıp du· - Efendi, dedi, ne o, ıallba 
ruyor. Seni ayJe silılü püıln elbiae korktun da öksürdiin. 

Hocama ıualine, kabahabnı bas. 
tırmak için hiddetle cevap verdi: 

hazırlığı demif, 

- Ayol, acelen ue, du laake
Jım çocuk yeni dotdu. Dalla ılN- . 
ğini bile kea;medik. 

·v z n : Kemalettin Şükrü içinde tavuı kutu .ıbt kınbr ıöriir- Naarettin : 

ae belki heni blJ'akır da HaJ alır - Ô1le ya, dedi, herifler içeri 

- Ne demek! .. Dokuz ay olma
dı mı diyorsun? Vallahi tuhaf 1 A 
herif ben aana varalı nekadar ol· 
du, Qç ay de~ll mi? 

- Siz bilmez.siniz:. Doku aylık 
yolu iç ayda kat'eden çoea' clot• 
du,tunun baftaaında mektebe ..... 
lar. Haıı:ar param Y&7kea IMuırlat• 
ıBreyim dedim. 

Nawettla Hoca artık lıtemiye 

f demi ye evine gidip geliyor ye ha
Uaden kimseye şikiyet edemiyordu. 

İlk atıldığı evlilik hayahnın bu 
ilk ıukutu hayali onu adam akıllı 

De jn etmişti. Köyde, çarııya çıkan, 
kıra giden, çeşme başlarında ıu 

duldurıuı kıılara bakıyor onlan ev
de i .şaşı )<arısı ile muknycıe edi. 

) or, ta · ç.nden gelen bir abla: 

mı 

·' 

"ı 
n 

• ı... 

Jea ne halt ettim de burnu

. binde huriler varken cehen-

1 ıebanl getirttim. 
d8vünüyordu. ~ aamefih karı· 

namusa dokunur bir bal gör-

1 in k;ıtlanıyor, a;esini çıknr

~u. 

ca bu OzOntQ ve bu keder 

• bir gün hastalandı, adeta 

den ümldi kesti. 

ı v çirkin kanıı baş ucun
' cı ıuş ediyordu. Hoca, l&rıamın 

1 
bu t laçı karşısında cıddiyetle: 

- Bann hak kancığım, dedi, 

1 hnydf en süalO, en güzel, hatta ge-

llnlik elbiseni giy • Saçını batını 
dOzclt. Elhasıl güzel olmak tçtn 

ne lazımsa yap öylece .kar9ıma re
çip otur. 

K.dın, müteeHir bir hareketi e: 
- A... efendi, dedi, o nasıl ı~b: 

öyle! senin böyle hasta ve bbrablı 
bir zamanında hizmetini bırakıp süı 

lennıeğe elim nasıl vanr. Ben onu 
dünyada yapamam. 

O kır.dar vicdansız değilim. Ka
dınıa bu sözü üzerine Hoca hiç 
temkinini bozmadı: 

- Karı, dedi, sen benim ıöyle· 
diğimi yııp o kad r, ben böyle lı
tiyorum, 

- Peki arnn bu neden icap etti? 

- Makıs dım ı ni karııınoa 5\b-

lü pOda görme değil: 

Gmldindeylm. Onua için ıua .O.· trlnelerdl ıana blrtey yoktu. Kaçı- - Evet. 

- Ey aen beni alah nekadar 
oldu. 

lea diyorum. Anladın mı tlmcll np ıevketmeAe götOreceklerdl. işin 
maluadımı? acu Hila detil, benimle ahırda,k.I 

Yine bir aktam, lrar111 ile hPalt. 
yataı lnrken sokak kapmnı.ı ÖAÜAd• 

ev\•ela Lir patırtı, sonra da bir kaç 
kitinin hafif sesle konuıtuk!annı 

işittiler. Urumadıklıtn için kulak 

kabarttılnr. Ses erdcD blrl dljeriae 
fuaları 'oylüyordu. 

- Şimdi gec~ yarııı. Hoca çok
tan uyurnuştı.r. Usuleacık bahçe 
duvanndnn atlayıp eve rlreUm. Ho .. 
caya öldilreli 11, bir utlatı Yar, onu 

keselim ve knr illi da kaçanp rö
türelim, zevkedeliııı. 

Hoca bu ıazlerl dayar duymaz 

derhal uyumadığını belli etınek için 

ılddetle ökaürdü. 

Herifler '5ksür0k ıeafnf duyunca 

yakalanmam k içle tabanları ka!
dırdılar. 

otlata dokunuyor •• - Oç ay. 

* * * - Tamam ben ıaaa varalı üç 

Aradan Oç ay geçtJ. Yani Hoca ay, MD beni alalı üç ay, etti mi 

eYleneli Oç ay oluttu. alb ay, aten fiç ayı da ıen kendin 
eı .. ıabab karııı: bir ay eTI'el itiraf ettln,tam itte ı.a-
- Aman efendi, dedi, koı bir na kabak ırlbl dokuz ay. Bunun ı•-

ebe çagır. placak ıey nereaiade? 

- Ne oldu? Hoca bir müddet dütündükten 

- Saneam tuttw. ıonra: 

- Ne sancısı be yahu .. çocuk- l - Benim bu hesab~ aklım er. 
mu doguracakııa. ,....m_c_d_l .. -diye

0

rek -;-;a·eü'Çıldı. Maamaflb 

- E•et. bu hadiıe üzerine artık karısını bo. 

- Ayol, bizim blldigimfz, in- oamaya da karar verdi. Ancak ka. 
dın menzil üstünde izhrap çekıne

ııanlann diılsf dokuz ayda doğur1ır. 
meal için eve bir ebe yoJladı. Ken-

Seninle ev eleneli topıı tobu Uç di de çarşıdan bir elif cüıü, cüz ta. 
ay oldu. Bu nasıl Jı ? b kk 

kımı, ya:ı1 o ası gibi mektep Je .. 
Kad.n, haddi zatında SlvrihiHr- vuımıaı düzüp eve a-~lınit• 

da iken sağlam •yakkabı değildi. - Bunlar nedir? 

X.arrındakl çocuk rla klmblllr kim· demltlet. Hiç latffinf bınrnac:!an: 
dendi, - Doğacak tocuk fçtn :ııcktep 

- Peki, iyi ettin, iımlal De .._ 
yalım. 

- Gene tatar beyrtıf aiM .. 
kadar uzun yolu çabuk ••çtlfl ıpa 
Sal koyun. 

* * • 
O hafta, Hoca artık ı.. tlrll 

ihtirazı bir tarafa bırakarak clol"'• 
ca SJvrlhlsara koıtu •• Jsad11a .ı• 
dip karıııoı boıayacağı .. . a,a.dl. 

Hiklm, taJAk. l!>uamelaeim u..& 
n ferait m~ctblnce defWiff W• 
detmek içia •ordu : 

- Kırıaıdz lıımJ ne .ur· 
- Fer!ıında cieti!ia-.• 

- Amm• J•phD ;.,. , S..Ca ... 
mand1r ILarı ltotı .. acau, ~iı: iftıuur 

ay•liofn Jt11rnioi lıfü~•.c oıw•u• W 
rm2dın nn be adam 1 

- Hayır. 

- Bu 11• •ıl olur ? 
- Ceçrnmıı:ye aoalGm ,.-1rt11 la 

ondan, l Bitmedi J 
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CENGİZ HA Ankara, 7 - Ankarada memur-
ların iskıinı ıçın ap:ırb111ank 

Tardıyö'nün 
o • y ı a ı 

• eş ki yapılması kararlaşm~ş ve buı.· 

Nakleden~ All N~~n 
ların planları hazırlnnmışh. 

Fakat sonradan şerhir planı ikmal 
edilirken bunların yerlt-rlnin tayini 
ve plhlarının tadili M. Y ansene 
bırakılmıştır. Bu tadilat yapılmış

tır. Yakında llpartımanların mü
naknsası ilan edilecektir. 

lede 
neyı 

ime • el Esrar ı 

Yeni başvekil Poincare-Briand siya
setinin 3 senedir sadık bir hadimidir . 

• 

La Bir har),ıuın , ıihrü keramet ıi· 
.., hiçten ortaya çıkardığı bu im
••ratorluk, müverrihlerin derin bir 
•ıırette merakını tahrik etti. O dc
trhı, lngUterede mütabahhirler ta
t•fııda - • ·ı · t . • la vucude getırı en en yem 
trıhı umurnia.i, bunun, izahı kabil 

ol11aayan bir hidisc teşkil ettiğil\i 
ltıUııı ediyor. 

}f Muhterem bir alin:: ~ Cengiz 
•n ıı, Shakespc .. re'in chnı:a gibi 

lı•Ja edilcmiyen hnrikultde iahsi
>'1tt! " karşısında hayretten durnk-
1Yor, 

.. Eıaıen birçok nhvaI ve erait, 
'd'lltiıHanın şalu:iytıtinib nazarlarıınız 
'F. lıl kaçmasındli 5mil olmuşlur. 
'l\tela, Moğollnr, yazmak bilmezler, 

~lla ehemmiyet te verme:tlerdi. 
lıalletice 0 :zamanın hf.disatı, Uy-

~tların, Çinliierin. Acemlerin ve 
;:-•llilerin dnğ.nık el y<':ı:ı.anmın 

'"cuttur. 
'1otol • Ssanng Setzen" in ya
~ da anc~ f.On zamanlar iyi 

1 •urette terc\.;me edilmiştir. 
ftu veçlıile, Buyük Mor.ohm en 

~ tak'a nüvUeri diışmanlan idi. 
. .._diıi hakkında bir hilkiim yüı ü-

~tceği zaman bu nokt, yı b.IhaE:ıa 
11
'lltrnamak gerektir. Bu sdamlnr 

hbancı bir ırktan idilc-r. Fazla ola
ta~, tıpkı 13 üncü asrm Avrupalılnn 
rbı, dünyanın k ndi memk tet'eri 
d •tlclndeki l<uPn ııa alt te.ckkileri 
' iayet bulanıktı. 

d "1oğollarm, birdenbire, zulnıetcr-
eıı çıhtığını gorÜ) orlcr.~ı . \loğol 

'Uru · · • L· liunün korkunç sademc"rnl ıoısse 

di1orlar ve sürünün, başka rneçhu 
i'?11ekctiu e rit.~rkfl kt r:di lızer 
•tın deıı k (; çtiğ u • gön) ·· ardı. 

ltr Bir müE timon, Moğ lJnra :ıit ha
h •tan11 u I:? rknr k-.:lıme ile ı 
d •tin 1bir ıuret.t torvir ecryor: .. gel-
Otr, yıktılar, bo ~ d. :-••. ~ nıa 
ttrı 1 er ve oit ilcr.,. 
, Bu muhtelif k:ıynnl Jım okumak 
~mukayese etn. • mü tül ol.tıuş

. Bunu yapm. a rnuv~f: k olan 
~~aleşriklcr, peh t l:.ii olarak, yal-
tıı~ ,, . • t f 
• uıoğol fütuhn ının 5 )'• sı e er-

lii'lııaı işaretle iktifo etmişlerdir. 
~ Buıııar biı:e Cengiz. ~anı .barb~r 
le drttin bir nf'vl tımsnh, mu

' teddı medeniyetleri mahvetmek 
ilı~trc zaman uman çölden çıltan 

it l!luııbet ribi arzedcrler. 

•, 
11 

Saauang Setzen ,, in yaulan 
t~ tırarı ayciınlntmağa ) ardım 
~~ ı. Bu yazılar yul.ıız Cengiz 
oJd 111 ilahi bir ırktan. bir "Bog~o,, 
~I 11tı.anu söylerler. Bır sır yerıoe 
~ bir mucize takdim ederler. 

itti, l\\'rupaum kurunuvaı tııi tarih
~ iÖrduğümüz iibi, l\foğollara 

~... . ''lct tdilmiş ve Avrupa üzerıne 
ltılııuı bir nei feytcını kudrete 

C, '1uaıır tıırihcileri, k r.dlıi icin 
.\tı ~iiı Hanın köçebelerl ııihayet 
01 ' llliistevblerden başka bir fCY 

t:tı~Yaıı 13 üncü aenn, hurafelerine 
'lltlc: tı _olnıığa mustar kal?1ı' ğör-

, hır u 11kıcı bir şeydır. 

ilı ~'•rlx Hanı ;}ıata eden esrar 
h,:~.llt bir az aydınlık serpmek için 
~ bir usul vardı. Bu usul şudur: 
'-ı:~'"'" akrebini yedi asır geriye al
'G Cengiz Hana zamanının vaka-

h,~•leri itarafından iÖstcrilditi gibi 
~t 7•k. mucizeye, timsale değ'H,f a
'ıı,k ~••nın bizzat kendisine bak-

a.zırndır Q· • 
h'İiıa~!?aenaleyh biE Moğollann ırk 
'4etı e \'llcude getirdikleri eiyaai 
~lle; detıı, fakat meçhul bir ka
''fııs ' Motollan, cihanırı hakimleri 
~~: 11.ikıcltcn adamla meşgul ola-

~u d 
~dil\~b·• arn hakkında tam b!r fikir 
t'tt ılrnek içln,onu, h.:ı dlS bir •u
lliıı ~, kendi halkı a uma ve kilre:
•i11 .. )'e~İY\lı sene evvelki aatlu ilıc-

" g 'th 
() 

0 urruek laıı r.dır. 
l'iıı, :'1 hluasır medeniyetin ölçüle
ltıi~cı, 0 fsru ç kcrneyıı. Onu zihni
'llı i~ a"cılarla, sürüleri sevkeden 
~~:tll Çeb.eI .. rle meskun, çorak bir 
lt~tli ~etın dekoru içinde temsil 

&· Yıı.. 
, ır rn ı 
'ıı d· .. enı eket ki, insan n hay· 

.. rııcr ·1 •• ....- · o orUhıür, sil ve etle 

tagaddi eder, ııoguğa ve rütubete 
karşı kendilerini muhafaza için vü
cutlarını yağa bularlar. insanlar ki, 
açlıktan veya softuktan ölmeğc, ya
hut bir düşmanın darbeleri altında 
can vermeğe pek az ehemmiyet 
verirler. 

Bu memlekete giren ilk Avru
palı "F rere Carpın' · diyor ki: 

"Burada ne şehir, ne belde 
yoktur , fakat bir santimetrelik 
mümbit yerleri olmıyan kum çölleri 
vnrdır. Yalnız nehirlerin auladıgt 
yerler müstesna ... fakat nehirler de 
enderdır. 

"Bu memlcl<ctte hemen her.ıen 
hiç nğaç yoktur. Fakat buna mu· 
kabil oU k olaLilecek müsait arnzisi 
\ar. Hnttn iınperatorun, Prens ler:n 
ve d:ğer.erin, ı ınmnk ve yemekle
rini pişirmek içi:ı, gübre ve inek 
tezeginden bıışl a bir şeyleri yoktur. 

Münakasa neticeltmdikten sonra 
temcJlerin kazılmasına başlanacak 
ve kiş gelmiş bulunma 1 dolayısilc 
inşaat tadil edilecehtiı. İnşaat mev
simi gelir gelmez tekrat inşaata 
başlanacaktır. ----
İsmet paşa enstitiisü 

Ankara, 1 - Ankara ismet paşa 
enstitüsünün en son duhul imtihım
Iarı bugun icra edilecektir. lmli
hnnJnr enstitü binasında yapılacak
tır. İmtihanlara bir çok talebe işti
rak edecektir. 

Divanı alide 

.M. Daladier ve Clementelden 

Filvaki, hntfa yez ortasında b=Je, 
i!·lim çol\ .. erttir. Kctkunç boralnr 
kcpnr, göle gürültüleri ve şimşekler 
bir çok adaml n öldLirür, ve haha 
bu mtvsimde bile büyük karlar 1 
yağar ve öyle soğuk rüzgar fırtına
.an çıknr k:, irıs, n, at üzerinde, 
güç hd ilt durur. 

Ankara 2 - Cümhnriyet bay
ramı münrısebctile buraya gelen 
divanı :ı:nin şurayı de\•let azclan 
Eskiselıre avdet c-deceklerdir. Di
vanı ali yarın uat birde tc.plann
cak, Nlahmut Muhtar paşa hakın
dakt kararını tefhim edecektir. 

Akı varyom 
Ankern, 1 - Darülfünun eımm 

Neşet Öme.-, Bey Dar·.:wnun işleri 
haklunda şu iuıhatı veri}or: 

"Son zama!l!ard, yapılmış olan 
te.snif ve teadül k nununun tatbiki 

sonra yeni fransı= l abinesini teşkile 
daıet edilen M. Tardiyönım en 
nihayet, yeni bir hadise olmazsa, 
bll işı başarabilrceği anlaşıbyor. 

TordiyiJ son temaslamıda .M. lfri· 
andın l.twı·etli muzalırretirzi te· 
min etrnİ§tir. Üç senedenbPTi Poin· 
care · Briancl politi~asımn sadık 
bir imdi mi olan 1 ardıyö.nlin ll')'Tli 

politrkayı takip için, l.abinesine 
esl.i na::zrlardan bir çoldannı al
mw,ma inti=ar edilebilir. Ancak 
Clzantemps, Sarraut gıbi radikal 
sosyl list erden bir ikisini de ka
b;neye alması ihtimal dahilindedir. 
Dün fransız bu/ıranı etrafında 
gelen telgraflm şurılardzr : 

Pnris, 1 [A.AJ - M. Tradiyö 
öğlede,ı soma rnüşavere•erine baş
lamıf bilhassa M. Bnand, Cheron, 
Sarraut, Ch utempc:, Queuille ve 
l\,. Hess 'i knbul etmışıir. 

Bu fırtınnford n birinde kendi
mizi ııttan )ere atmağa mecbur 
kaldıi· ve mGthiş toz dumandan bir 
şey göremez ol ult. Ekı;eriyıı doiu 
sa ,n:ıkiarı ~ı~rır \ e m '•tl so
ğu~ un tnl ıp ettigi, ııni, t" .... .rtmiil
feı sa sıcnk.n olur." 

işte Gobi çölü " Zod'11arıt•c, 
vin ;ude "hınzır yılı , d' t:' 

mil .... ciın 1162 ı:;cr.c• nch , l ' ) .e 
[ü tr.. J:j 

-===== 

tnk-
: an 
ıai. 

İzınirde yc1 H :u ~J 
İzmir, 1 [fi ısu :j - Y r.i mal

lar koruma cemiyeti şube iaare 
b .... tc ... Hn•l Tn.ı, ....... .-ı.·-..l- • ~ K &

zuı, pn nm refıkahırı h ... mm efen-
din· n dyaseli altınd toplanank 
h. t.,. .... ..ft yerli mafüırının .am'ni 
için 'ar kuvvctile ç~..Iı rnağa ve bu 
içtimada h~zır bulunan h rımlnrır. 
b .. nc!an ııonra kiimilen yerlı m n 
İs\:'mal etmelerine yal ında verı1e
cek hil:ili nhn er ba o .. ıına yerli 
maldan mamul cibiıclerle iştirak 
etmelerine, dikiş yurtlar.oda diki
lecek yerli kuma,.tnn er}:'>elerde 
yüzde yirmi tem:ilfıt yapılmasına 
karar vermi~lerdir. 

Manisada \ali konağı 
l\fonisa, 2 (Hu.ı: uı.iJ- Vnlı heyin 

oturdugu evin akrttbaaındnn bir 
mübndile tcffiz edılnıiş bulunma<;ı 
itibarile yeniden bir \.'ali konağı 
yapılması zarureti hiaıl olduğu için 
üç tııhsa \'e bir de beleaiycye ait 
olan dört ar.sa satın almdı. 

Ceza gören esnaf 
Magşuş süt ve ekmek sattıkla. 

rından dolayı encüm ni emanetçe 
tecziye coilcn eımrıf viinyet nezdin
de encümen karı.ırına itiraz etmiş
lerdir. 

Bunlardnn bir ııütçil itirazna-
mcsinde kendisinin f.Ütçü olmayıp 
boyacı olduğunu ve her vakıt bo. 
yaya süt karı.şbrınak suretile 1 

bir nevi boya imal etmekte 
olduğunu ve belediye m e -
nıurlarının haksız olarak ceza tar
hettiklerlni söylemektedir. Jtiraz 
komisyonu bu hususta yaptığı tet
kikattan ıOtten boya imıılinln münı
kiln olnıadığı neticesine varmıf ve 
muhtekir 5Ütçünüb bu ifadesini bir 
itiraf şeklinde kabul etmittir. 

Bunun için bu sütçilye. encü
meni emanetçe tarhedilen ce:ııı tas
dık edilmiıtir. Noksan ve hamur 
ekmek ınthğından dola~ tecziye 
edilen bir fınncı da itiraıcame-
ıinde müııaclere edilen ekmek
lerin kendi etiketleriui hamil olmak
la beraber bir bayilin dükkinından 
milıadere edlldığlni, binaenaleyh 
ekmeklerin bnıka fırında imal edi
lerek, tehremanetl matbaaıınca ta
bedilmekte olaa etiketlerinin taklit 
edilmek ıuretile yapıftırıldığını ve 
bu sebepten dolayı cezayı kabul 

edemiyeceğiai ıöylemektcdir. 
Komisyon bu iddiayı varit gö

rmemekle beraber itirazını tetklka 
havale etmi r. 

için liizım gelen tedb r.cri nlcl k. Her 
fakültt.nin aııli ve ·ı tisas dcrdcri 
tofrık edilmiştir. Yapılan tnsniftc 
te an ı.onunu csoıı.~b n.ı:ı rJ oi .• kaie 

' aJtnmı~ur. 

Bu nıcyandn hu1rnh:, tıp, edebi
yat ve fen fal~ültelcri ders tatınifleri 
H.mal ed'Imiştir. l!Ahiyat fnkültesi 
denıl ıfo:n tetkiki <levanı etmekte
dir. Y~pı1 ı:ın tasnif şöyledir: 

P.ıris, 1 [A. A.l - M. Hess, 
Tardiyönün n .. zd 0 nden ayr.ldıktan 

Eon:-n gazetec:lere vnki olr.n beya
natı:ıdn radikal coııyal~st fırkasının 
M.Tardi}Ö iic- Hr!a te çahcınağı red
detmedeğıni rıncal: mumaiieyhin 
programını öğrenm ğe çalıştığını 

1:öylemişlir. 
Pnri,s 1 [A .A] - M. Hess, M. 

Trndiyönün fı!"ka n:ı:asındnn altı ki
şiye neznret teklif etmek niyetinde 
olduğunu söylemiştir. 

Pans, 1 [A.A] - M, T~rdiyönün 
Münhzıl di~er kürsü derslerine 

zam ve illlve edilmek suretile tas 
nif b rdor su ) apılnıı'itır. Bu su-

rett~ m aş "c ücıetlerdt! de lebed- jl 
düllit olmuştur, llgn edilen kürsü 
;yvı.~ur. nlf tııcnıtte maaş ve ücret-
lerde var ki ıamlar nazarı d•kkate 1 
aunmrıkl bernlıcr darülfünun büt
çc .• inin heyeti umuınıyesinde müm
ltün oldu{;u hıdar iktıı::ada riayet 
e<lılecektir. Heye ti ilmiye kedro
u ndtı esas ~t dur: 

M. Briand, C
0 

ıt ron, Loucheur, l\fa
ginot, Martin c M. Eynac'tan yeni 
kabineye dahil olrnalımnı istiyece-

ble lh~mal Yeriliyor. M. T.ardiyö
nün bir bahri ticaret bir de sıhnat 
i~feri nazarcı; ihdas edeceği ve AI
sas Loren ınüsteşarhğını yeniden 
tesis ec!ece~i rivnyet olunuyor. 

Müderris , mu,Jlim , müderris 
muavini ve a~istan ı.!ereceleri gene 
C"'l ı;i gibidir. Ynni diğer Avrupa 
dnrulfiinunlarırıın aynidir. Bunlarda 

tadiff.t mcvzubnhı değildir. 
iıahiyiü fakültesırıe ait tasnif 

telkiltlerinden G~nra bordrolar Ma
ar f \'ekili tin.: tA~dim cailecektir. 

Bu f ene içiu fon fakültesine 
merbut olmak üzere Bog ziçinde 
deniz ha} vnnlarının tetkiki iç.o bir 
Al.uuırl om tc. isi tccmnıul edilmek
tedir. 

Bu s ne en fazla talebe kayde
den hukuk fakiiltcr.idir. Bundan 
sonra da 1.ıp, edebiyat ve fen fakü!
tcleri g lr.ıt ktcdİr. " 

N .şt t Ö.ner bey fstanbulda da
rülfunun Lüdçeı.inin tetkikini ik
nınlden sonra tekrar Ank raya dö
nece .tır. 

Gece dersleri 
Anltara • 1 - Maarif vekaleti 
' k • san at me tcpled ol ... n fstanbuJ, iz_ 

mir, Ankara, B\4na dibi nıühi,n vi

layetlcrcıe serbest iş yapan eıhat. 
ifece der.feri verHmeıini kıırarlat
tırmıştır. Bu dcrsnvelerde bu nyd~n 
itibaren derıı er başhyacaa ve ders 
ıenesl nlhet) etine kadar devam 
edecektir. 

Bu g~ce dersleri san'at eruabı
nın güıılük meuiaine 11el te verme
yecektir, Dersler gece bir iki saat 
nıirncektir. 

Geçeu ıue bazı vlliyetlerde 
buna beDıeyen tetkHit yapılmıştı. 
Bu seneki teıkilit çok daha visi, 
çok daha şümullüdür. 

Lise muallimi 
olmak • • 

ıçın 

Ankara, 2 - Avrupaya gönde
rilecek talebenin imtihanlarına de-

vam edilecektir. Lile mezunu efen

dilerin iru 'hanları neticeJenmit ve 
bir kaç genç li e muallimi olmı.k 
üzere Almanya ve Franuya ıönde
rilmittir• 

Dlter talebenin de lmtihanlan 
icra edilmektedir. 

1'icaret odaları 
A"'·ara, 1 - fktısat Vcldileti 

ticaret odaları nizamnamesl.nde ba
zı tndilıit .pıimasına lüzum gös-

termişti. Devlet şurası tarafından, 
ynpııacuk tadil:nn tetkikı ikmal 
edilmi tir. 

Ev, elce tice ret od alan m halli 
hükumetin gördüğü lüzum veya ik
hsnt v el:ıiletinln teklif, veyahut 
en az on tücc rm mUracnatı ile açı
lırdı. 

Yeni tadilat ile bu ıurette açı 

l 
lan odaların ikth:at vekiiletinin gör

. düğü lüzumlıı ve dahilinde bulun-

duğu vilayetin mütafouı alınarak 

lağvedilıneıi hakkında iktuıat veka
letine •clahiyet verilmiştir. 

Bu tadilat ile lağ">'edilecek oda
lann en yıdon ticaret odalarına 
ilhakı dü üaıülmekledlr. 

Bundan başka eskiden odalar 
yalnız bulundukları tehirlere şamil· 
di. Oda Lufunmeıyan yerlerde oda-

ların temin etti~ı f yd-.Jardan isti
fade edemiyordu, Şimdi bu mahzur 
da kalkmaktadır. 

lktııat Vekaleti lağvedilecek 
odalar ha .. kında iılihzıırata bafla-

mıştır. Bunlar vllayetlcrlc muhabere 
edilerek teıblt olunacaktır. 

Ticaret odalannın biltç lerl ka
nunusaniden itibaren tayin edil

diği için lağvedilecek odaların da 

bu tarihten nvel ilıası dütünül
mektedlr. 

ıfsıPJanya 
1~ren kazası 

Madrit, 1 [ A. A J - Bar1elon 

ıür'at katan Katalayut clvarıada 
bir yük treni Ue çarpı,mıftır. Bir 

kJşl ölmütt on uç kişi yar&lanmıttar. 

Almanya 
Arayı umumiye 

Berlln, 1 [A. A.] - Arayı UlllU• 

~!a,e _!.f tira~ edenlerin miktan 
iılmlerini kaydettirenlerlnhı yüzde 

9,67 ısinı bulınu,tur. 

Paris, 1 { A. A.] - M. Tnrdiyö 
M. Doumergue ile yanm saat gö
rüşmüştür. Müşaverelerine yann 
sabah devam edecektir. Meb'usan 
mecli indeki radikal tıosyalist grupu 
öğleden soııra toplanmışsa da hiç 
bir lmrar vermemiştir. Ancak grup 
azasından hiç birinin yarın sabah 
kat'i kararını verecek o1an grupun 
fikrini almadau yeni kabineye gir
memesi zımnen tekarrür etmiştir. 

Paris, 1 [A.A] - Meb'usan me
clisindeki radikal sosyalist grupu 
bu sah.ıh topl nmıştır. M. Daladier 
ile ~· Montingny M. Clementel e 
müzalıerctten geri durınalarının se
beplerıni izah etmişlerdir. Grup 
azasından biri verdiği bir takdirde 
grupıı bazı ricnlin mensup bulunduk 
ları grupun fikrini almadan kabine 
teşkıli ııakkında bir kar&r vermek 
hakhını benimsemiş olmalanndan 
dolayı tee&sı.if etmekte ve bu gibi 
teşebbı.i lerin yeni k bineni rad;
kal s s; :ı i tler t. rafından te kilini 
imhan l aricine çıkardığını beyan 
e mektcdir. M. Daladicr, bu takriri 
kabul edildi~i tal dirde fırka riya
setinden çekileceğim söylemiştir. 

Şiddetli bir münakaşadan ve bazı 
azamn müd halesınden sonra tak
rir geri hnmışbr. 

Pnrlı;, 2 [ A. A.] - Gazetelerin 
ve efkarı umumiyenin büyük bir 
kısını M. Tardiynün kabine teşkiline 
memur edilmesini pek müsait su
rette karşılamakta, mumaileyhin nü
fuz ve kudret selıibi olduğu inkiir 
edilmiyeceA'ini bcyı-n ,s.rlemekte ve 
tnkip etüğ: m işııvcre usulünü tasvip 
etmektedir. Gazeteler radikalle -
ne mumaileyhe ne de hazırlamakta 
rin olduğu kombinezona esas 
itibarile muanz olmadıklarmı M. 
Tnrdiyönün radikal azaya altı ve 
yahut yedi nazırlık tahsis edeceğini 
kaydeylcmclctedir. 

I ~o ifil<§! 
Harp berdevaın 

Tokyo, [A.A] - Harbinden ge· 
len bir telgrP.fnameye göre Fuchin
hsien de Çin ve sovyet kuvvetleri 
arasında vukua gelen şlddetllmuha
reb u:.. netice11inde Çinliler Huac
huan istikametinde Sungari nehri
nin memba cihetine doğru çekilınc
ğe mecbur olmuşlardır, 

Moskovn, 1 [ A. A J - Taa 
ajansı bildiriyor : Harbinden bildi
rildiğine nazaran Çinliler Alman 
konsoloshanesinde çah,an Ruı me
mur ve müstahdemlere yol veril
mesini, bundan başka Ruslara aft 
tahs;isahn tevziine Çin zabıtasının 

nezarette bulunmasına muvafakat 
edilmesini konsolostan talebetmiş

lerdir. l\.onsolo11 ret cevabı vermiş
tir. Ruı tebaasına ait nakdi ynrdı

ma muvakk&tcn nlha) et verilmiştir. 
Tokya, 1 (A.A.] - Harbinden 

rodgran(chanaya'ya giden yolcu 
trenine bu snbnh Tiplnpring civa-
11nda bir bomba ablnuşbr. iki kişi 
ölmüş birçok kimseler de yardıın
mı9tır. Sul kastın kızıl tcthlt taraf
tarlan tarafından yapıldığı zannedi
liyor. 

~Mırlka 
Bir mahkümiyet 

Washingtcn, 1 [A. A.J - M. 
Albert Fail bugün bir Hne hapse 

ve yüzbia dolar uakdi cezaya mah· 

kum olmuftur. Mahkeme lıtfnaf ta· 
lehi reddedildlti takdirde ıadır o
laıı hükmün tatbiki M. FalI,in aihhi 

Ta&iyetindekl vehamet devam etti
ti müddetçe tehir edileceğini mu-

mai •bin avokatına blldirmlştir. 

Sesli filmin faydaları 
Fllııdelflya: 2 [A.A.] - Genç bir 

kızı l>ldürmekle maznun bir delikan
lın:n zabıtaya vaki olan itJraf atı saz. 
IG bir filme alınır gibi zabtedilmlı
tlr. Dün tecrübenin muvaffakiyetle 
nelicelenmHi taktiriude zabıta me
mur! rıoın faaliyet tarzında bir in· 
kılap vücude getirec A"i z nu .. 
yor. 

-Dün, uzun seneler, ynl 
sır lar ü töndc yDnyana otu· 
rduğumuz, imtihan kapıları 
önünde beraber güliıp bcra· 
her eğlt!ndiğlmiz eeki bir ar
kada~• rasgelclim. 

O zaman, kelebek ruhlu, 
siizgün çehreli, su çiçeği gibi 
solgun bir çocuktu. Aradan 
geçen on beş sene, o kelebe· 
ğ' bir karga yapmış ve o sil· 
zgün çehreye ne katı çizgiler 
çekmiş .. 

Ben, Taksim bahçesinde, 
yaşımdan umulmaz bir cesa· 
retle yarım kadeh bira içip 
neş'elenirken, o sarhoş mas
asına dfişmfi ehli ırr. bir ev• 
"d zaman kızı tclaşile utana 
utana limonata içerdi. Şimdi, 
ben limonata içiyordum, o 
rakı içiyordu! 

Eskiden, karşılıklı öti§en 
kuşlar gibi hiç susmadan 
ctvıldoşır, her gün, her saat 
birihirimize anlatacak ne çok 
şeyler bulurduk .. 

Şimdi. on beş senelik ay
rılıktan sonra, bir masa etr
afında oturmuş, birihirimize 
öy li} c-cel bir eöz, anletacak 
bir~ey bulamadan somurtu
yorduk. 

Meğer, zaman denilen şey 
ne zalim bir hokkabazmış ! 

Yusuf Ziya 

~@m~lfll}f'a 

llütbiş bir kaza 
Bükreş, 1 [A.A] - Galaç sür'at 

katarJ Braezi civarında yol üzerin· 
de çalışan bir ameltı grupunu eı.e

rek geçmiştir. Bir çok işçi ölmüt 
veya yaralanmıştır. 

Yeni bir itilaf 
Varşova, 1 [A. A.] - Almuya 

ve Lehistım hükumetleri arabnada 
muallak bulunan bazı mali ve ıl· 
yasi mes'elelerin halline müteallik 
bir itiliifname imzalamışlardır, 

n~ U'77©l 
Sir Eriç Drummond 

Roma, 2 [A.A] - Akvam cem
iyeti katibi umumisi Sir Erlç Dru
mmond dün akşam Romadan hare
ket etmiştir. 

IFD D C~'\cft l1il 
Yahudilerin bayramı 

Amman, 2 [A.A] - Fıliatinde 

milli Yahudi yurdu getirilmesi le· 
li;ndeki Balfur beyannameıin!n yıl 
dönıimü mün:ısebetile Yahudllerln 
yaprunkta olduklan tezahurah pro
testo eder mahiyette olmak ilzere 
bütün mesai tulll edH !&!!:.r.!a ...... 
fih şehirde tam bir •ÜkQn vardır. 

Ilarp esirleri için 
Nis, 0 (A.AJ - Harp e•irlerl 

konıcrcııl Jilo açılmıştır: 
Pariıs, 2 (A.A.] - M. Taridiyö 

arnu mebus M. Diıkapiniyl kabul 
ctrn\ıtir. Mumaileyh kabinenin bu 
akşam tetekkül edeceğini, efkirı 
umumiyeyi temin ve pariaw •toda 
f"kHriyet temin eyleyeceğine kaai 
bulunduğunu ıöylemittir. 

Parlı, 2 [A.] - M. Taridfy8 ıol 
cenah cümburlyetçllerinden M. Ma· 
gioot, M. Foujere M. Ricolfl'yt Ye 

sol cenah radikallerinden M. Ma
naut 'yi kabul etmiştir. 

R 101 · Balonu 
Londra' 1 - LA. A.] R 191 11•· 

ratli kabili sevk balon bu JÜD Öf• 

leden ıonra lng&l e e af akında kı&a 
bir bevelan yapmıt ve Lo•dra ü•e
rinde uçmadaaGr.rdfo~pa dakı ta
ıü harekeıine aYdet etmlttlr. 

Bir kaza 
Wa9l11A-ton, 1 fA.Al - Serbeat 

lrJaodahilkftmetJ OFl• elçı.t M'.Mtcha. 
el Macwblfe dilo akpaı Wa4•afton 
caddelerinden blrlpde• pçc.rk&:D 
son &ur'at\f' Jrelmekto d•tt bh wto. 

mt'bil udmıc•'o• oıa \l'P lr lmıt •• 
a-tından v•tıJ.1 "1 ar•k hulaheoeyt. 

1· ış' ı . 
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Müıyü Pomme her ak9am aem• 
tindeki meyhanede kafayı tütsüle· 
dikten •onra geç vakit evine dö· 
nerdi. 

Fakat bu adeti adamcağıza 

hayli pahalıya mal oldu. 
Hücra bır semtte oturuyordu. 

Sokaklar emi• değildi. 
Nitekim birkaç kere gece evine 

dönerken haydutların taarruzuna 
uğradı. Hem soyuldu, hem de Üs• 
telik serserilerden bir temiz dayak 
yedi. 

Fakat Müıyü Pomme bir türlü 
huyundan vazgeçemiyordu. 

Polis karakoluna gidip halini 
anlatb. 

- Her gece evime dönerken 
haydutların taarruzuna uğruyorum. 

diye tikiyelte bulundu. Komiser 
sordu: 

- Mütecavizlerin lıim ve edres· 
!erini biliyor musunuz ? 

- Hayır. Nereden bileyim 1 
- Ha ..• O halde hiçbir şey ya· 

pmayız .. Bunun bir çaresi var: Ma· 
demki erkeksiniz, kendi kendinizi 
mü.:lafaa ediniz. Silah kullanamaz 
mıaınız? 

- Kullanırım, 
- O halde bir tabanca tedarik 

edip kendinizi müdafaa ediniz. 
Müsyü Pomme o gün gayet kü

çük namlılı bir tabanca talın aldı, 

aldığı da pek isabet oldu, Çünkü 
hemen o gece yolda apaşlara ateş 

etmege mecbur oldu. Fakat serae
rıler kaçar kaçmaz karşısına iki po
iis çıktı. Müsyü Pomme karal<ola 
götürüldü. 

Komiserin karşısına çıkınca: 

- Tavsiye eltifciniz gibi yaptım. 
Tabanca alıp kendimi müdafaa ettim. 

Komiser m<'ınnun oldu : 
- Çok iyi ettiniz, fakat taşın· 

ması memnu olan bir tabanca al
mışsınız. 

- Neden? 
- Tabii ... rr.üdafaa ıilihları ha-

mili tarafından gizlenmeden ta~ı

nacak kadar büyük olmnmalı. Hal
bul.a ıizin talJancarilz çok küçük. 

Hal.kınızda bir z:ıll\t varaksı 
tanzimine mecburum. 

?düsyü Pomnıe ecza verdi. Fakat 

ertesi gün aklı bôiijına geldiği !Çin 
" Dost ta görsün, düşman da .. " 
diyip kocaman bir av çiftesi aldı : 

Evine dönerken omuzundaki 
kocaman çifteyi gören apaşiar o 
gece :\i.üıyü Pcn:nış,ın yanına ıo· 
Janıadılar. 

Fakat o akşam de karşısına 

iki polis çıktı. Mü•yü Pomme o 
akşam komiserin karşısına ern.ni
yetle çılo:tı. 

- Dedi~inizi yaptım, dedi. Bu· 
ıefer herkeıin görebilecejti kadar 
büyük bir •ilah aldım. 

- iyi ama bu ıefer çifte alır:ı
şsınız, Halbuki av mevsimi geçti. 
Av mevaimi haricinde çifle taşımak 
memnudur. 

Müıyü Pomme isyan etli: 
- O da mı me.mau'f 
- Tabii degil mi yal bunun için 

hakkınızda bir zabtvarakası tanzi
mine mecburum! 

Müsyü "Pomme bu sefer de ce
zai nakdiyeyi bayıldı. 

Ozaman kendi kend1ne bir he-

Zabıta romanı :30 

Berenice fırsat daha çıkmadan 
ondan iatifade etmeaini bilirdi; hiç 
vakit kaybelmeden Bently ile ayni 
zamanda kapıdan içeri girıli: adam 
genç kıza hiç bakmadan ıevki tabii 
ile kapıyı açık tutup ona yol verdi; 
bu hareketi gören kapıcı Bently ile 
genç kızın tanıştıklarına zahip oldu. 
Berenice Frank Bently'nin arkasın· 
dan asansöre girdi ve ondan evvel 
dışarı çıktı. 

Bently apartımanının kapısını 
açtığı zaman Berenice birkaç adım 
arkada duruyordu. Adam içeri gir
ip l,.•pıyı hpadı. Bu müddet zar
fında bir kere olsun dönüp genç 
kıza bakmamıştı ... O zaman Bere
nice kapıyı çaldı. 

Bently açtı, ve genç kızı daha 
daha evvel görmemi' gibi göründü; 
Berenice eşiği aşıp kart mahfazasını 
uzattı. 

- Bunu düşürmüşsünüz. 
dedi. Delikanlı birkaç kıaa cümle 

ile hay,.t ve minnettarlığını izhar 
etti ve genç kızı dışarı çıkarmak 
için bir harekette bulundu, Fakat 
Berenice hirdenbire ıordu: 

sap yaptı. Vakıa iki gecedir taar
ruzdan maaun kalıyordu, fakat 
buna mukabil hprsızlardan kurtar
dığı paralar cezayı nai<tı olarak ka
rakola teslim ediyordu. 

Buna herhalde bir çare bulmak 
lazımdı. 

Adamcağız o gün düşündü, ta· 
fıadı. Her halde ailah mes'elesi teh
likeli idi. 0Run lçin batka bir çare 
düşünmek, kendini nıüdafaa için 
başka bir vasıtaya n "caat etmek 
icap ediyordu. 

Müıyü Pomme bu sefer lo:ur;ınu 
vu.tai bir müdafaa vasıtası hatır

ladı: Zırhlanmak! 
Ozaman silah istimaline mahal 

kalmadan mi..tearrızların bıçaklarını 
hükümsüz bırakacaktı. 

O gün çar,ıları dalaştı. Bir es· 
kicide kühne bir zırh bulup demir 
fiyatına satın aldı: 

Mesele halledilmişti! 
O iece meyhaneden çıktığı za

man arkasından kurşun goçmez, 
bıçak işlemez bir demir 2ırh vardı. 

Kolunu sallıya sallıya yoh:na gi
derk•n karşısına gene iki polia 
çıktı. 

- Yürü karakola ! 
Müsyü Pomır.e şaşaladı : 
- Gene mi'? 
Bu sefer komiser ne bahane bu

lacak diye merak ederek karakola 
kadar gitti. 

Komiser: 
- Azizim, hepsi iyi ho:; ... Yal· 

nı:z karnaval n~c\ siminde değiliz .•. 
Onun için tebdHi kıyafet ğeımenize 
miis de edemeyiz! Hakkında zabıt

varakası tanzim edecegiz! .. 
Mösyö Pomme meyhaneye git

mekten vaz geçip het akşam hava 
kararmadan evine döndü! 

Büyük- bir Donanma 
l\lo0 ko\u, 30 - :Son zamanda 

kuvvetli bir Rus filosu tesisi için 
Rusyada mulıimcc bir cereyan bnş 
gustermışlır. Bu cereyanın baş.uda 

.\lukleviı; isminde bir adam varılır. 
Bıı znt:ıı iJclia;ına ı:Jre SO\yctler 
!ıalva, J'raııea gibi uzok lıir devletle 
ha1Letn1ek için ordular·nı Pcnelıi 
rnC"n1lt.~ket)erden geçirem<•zler. Bu iti· 
harla kuvvetli bir harp filornna ihti
ya~ vardır. 

Evlenme 
Dar ü 1 f ll n un :\ltiderrislerinden 

:.litlıat !leyin bald'Zl Nahide Hanım· 
la Aılalar hıı!ifıınet tabibi Brhaetım 

Pıeyııı aki L:eri ze\·atı il li~ e huzurunda 
icra k ılııım: ştır. Tarafeyne saadet 
tf'n11·nni ederiz. 

Ziihrevi hastalıklarla 
ınüc~ulele 

lzmiı ckki Zll.;rı d hailalıklarla 
tr.lıf'adelc cerni•)eti iki J?lln Pvel iz· 
ınlrdc "ıl'llr!il .. hoı:~rt..:iııi ynpını;, Lu 
irtinıı\ c '-'k hararetlı uln1u~tuf. 
• ı'ıl. tİ,.Cti muzttket'ede, ~ (~emiyat, 

ra.ı ıvetıııi çok e•nslr hır zeınin ü1e
r;!1Jı"~ 1ı~1.ıırlanııya kttcilr \erıni~tır. 
!lastaLkla ilıni lıir Şl'kiidP, ~aui 

maddi \'e nı:ıuevi l'C~.iıcJe:ı .~'"':ıdt<c 
olunarak, bu arnda mektep] ~r Jninıa 
göz ön tinde bulıındurula,·5kt; r. 

Sevişmek, öpü7ınek g:bi t~maıhr 

etr.find3 l!eııçkr ikaz ve irıat e<li· 
t·iı·t>ktir. 

S i , «ot 

- Di.işmanlar1r:ız \·;;r n:ı ? 
- Fvct. 
- Tehlikeli kinıs~!cr ınidir? 
-Çok. 
Bereni~e krt'i bir tavuı·la : 
_ Öyle ise sizinle görU~1:Um 

dedi . 
Bently genç kızı salonuna ııötür

dü: bur3aın bekar evi olduğu sa
lonun halinden anlaşılıyordu. 
Eşya sade ve kıynıettardı ; bu da 
onlara sahip olan kimsenin zengin 
ve ince zevkli bir adam olduğuna 
delalet ediyordu. 

Delikanlı salona girince : 
- Söyleyin bakalım, dedi. 
Berenice tereddüt etti, çünkü 

bu sırada endişebahş b!r nokta dik· 
katini celbetmişti : bu apartmana 
daha evvel bir kadın girmi' ve oda
ya kendini bilen hiç bır kadının 
kullar.amıyacağı bir koku saçmııtı. 
Miu Osterly bu kadının Bentley'in 
gıyabında eve giraıit olmasını dü
şünerek: 

- Sizi tiyatroda iki kişi göz[i. 
yordu, dedi. Bu ak,am ıize taarruz 
etmeğe karar verdiler. 

i'z.<r IK DA~~, Tl ıiııi•;mi 
.. . ' 1 (}:__ (J 
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Samsun iskaıı işleri 
~~~~~~~~~~~~~ 

- Bu da mesele oldıı • 

Bundan evvel Samsunda meakün 
Kavala mübadillerinden Şeyh oğlu 
Ahmet Muhtar Beyin - bir cevap -
serlevhası albnda inti~ar eden bir 
mektubuna talep ettiği cevabı teş
kil etmek üure K.ıyalarlı Rıfat 
Tayy;,r bey tarafmdaıı yazılan 
mektuba mumaileyh Ahmet Muhtar 
Bey 1410. 929 tarihli gazetenizin 

1 
bir hareket telakki edilirdi. - Mil
let ve vatanını ıeven her şahsın 

ona hizmet ve icabında hayalını 

- açık ıtünunda .. mevzu ve sadet 

haricinde edebiyat ve ruhiyat tas
laklıfını yapmak ve misallerimizr
deki (post ni~;n kahramanlar) diye 
de birtakım safsatalar ile mani
dar ve imakar yazılarile bazı 
vatandaşlara çatmak suret!!e efka
rı unıun1iyeyi de atlatraak islemişse 
de hiç <:ii> he yo!.tur ki bu h~I, ka
ri'Ier ü1tri:-ıde aksi. tesir yapınıııtır. 

Na.ır.uskir muhatabıma cevap 
teşkil etmek üzre bervcçhiati huou
satı k:ıydedelim:Herhangi bir vatan
daşın h.;,zir.e aleyhind~ yapıiınt~ bir 
yolsczluğa muttali olduğundn Dev
letin tc~kil&tı tefti~iyesini mektüp 
veya İ•tida yerine g·azete ile haber
dar kılma.s:ı - namuski:.r İP san lcrtn 
harcı olmadıgıııı - iddiala~ı zavallı 
olduklarına bir delildi. Ba husus ki 
mumailPhin muhatapları böyle de 

yapmamışlardır. Mektubunda tama
men kendi arzu ettigi tarzda mercii 
aidine ve devletin teşkilatı tefti. 
şiyesini haberdar kılmak suretile 
milli ve vatani borçlarını da öde
mişlerdir " mübadele saikasile göz .. 
lerini menfaat r.ıaverasında açan 
mütereddi!erden ve dikili çubukları, 
bir tutam toprakları olmadıjtı hal
de ha!kı soyan ve memuru iğfale 
hak sahiplerinin ihknkına altı se. 
nedenbori mani ve engel olan 4000 
mübadil içinde de az bir kemmiyet 
teşkil eden ve tezvirat ve ahlil:sı:z: .. 
lık!arr:ıa devamı halinde iokan nıın
tab: .. rının tebdil cdiiece~i Dahili
ye VC'.J·&ı:cti celile.sinin evamiri malı .. 
sus:ılarile Samsun Vilayeti aliyesine 
ve Polis marifetile kendilerine bil· 
dirildifrini kaat ettikleri şahs, tek 

' bir kişidir ki o da ( Kobak oğlu 
İsmail Hakkı Beydir ) Görülüyor ki 
enfüsi hiidiıeleri afaki ~ti<ilde tas· 
vir eden nıuhatabıın oluyor. Yal· 
nız unutmasınlar ki Samsundaki 
mübadillerin bu ane kadar ibkakı 

haklarına mRııi olan hadiseler· 
den birisi de icra ettikleri pek 
fahiş ve mübalağafı tahrifatları ne• 
ticcsi olorak mübadil muh~cirini 

uzun zaman &uizan altında bu1un
durmc~ olmalarıdır. Ve yine bu 
münasebetsiz tahrifat sebebiledir ki 
cünıhuriyf"t hükiimetinıizin devairi 
aid>si mübadil dosyalarını tetkik 
için bir zaman pertevsuz kullanma
yı usul ittihaz etmişti. Binaenaleyh 
mübadilleri::ı ;hkakı h2kkına mini 
olan &!Diller meyanında kendi mü• 
nasebetsizf;klerini de yazmış olsa
laı id i bu hall.ıı ı namuskarcasına ı 

Çtııresinde hiı; bir heyecan cıcri 
hisıl olmıyan muhatabı: 

- 1ers1 ! dedi. 
Berenice sordu· 
-H1ç birş~y duymıyor aıusunu:? 
- Evet, bir koku duyuyorum; 

mutlaka bitişik apartmı:ndan geli
yordur. Bu kokuyu burada ilk defa 
olarak duymuyorum. Çok fena bir 
koku ... 

Miı• Asterly devanı etti: 
- Aparhmanınızı ararken ıize 

refakat etmemi ister mi•iniz? 
- Kat'iyyen. Tehlike var. Bir 

kadının benimle beraber bu tehli
keye atılmasına razı olamam. 

Delikanlı bu sözleri ıöyliyerek 

aalondan çıkmağa davrandı. 
Genç kız arkasından haykırdı. 
- Bari üatünüz de allahınız 

var mı? 
Delikanlı başını sallayarak ce

vap verdı: 
- Hasımlarıma galip gelmek 

için benim ha,ka vasıtalanm vardır. 
Berenice etekliğinin alhndan 

bir revolver çıkanp uzattı. 
Delikanlı silahı almadan: 
- Size kim olduğunuzu ıora· 

bilir miyim? 
Dedi. Genç kız tatlı bir ıeale 

cevap verdi: 
- Anna Weatherby'nin bir ar. 

kada~ıl 
bentley'.n çchre•i deği~ip muı-

iatihkar etnıekle zevk duyacagını -
bildiği halde hazinesinin izrarıııa 
şümulü olan bir harekette bulun
makta namusk.ar insanlara zevk 
vermeyeceği tıobiidir. Bahusus ki 
binlerce liralık istihkakı olan vatan· 
daş )arın henüz bir kiremit parçaaı 

almıyanları bulunduğu halde muma· 
ileyh gibi açık gözlerin bunlara ve· 
rilecek emvali desiselerle almak 
suretile bilahare hak sahiplerine 
hakları hazine tarafından tesviyeai 
lazım geleceği şüphesizdir. 

Güzel memleketimizin ceridei 
nfıfusunda bile nar.nü nişanı olın.:ı

dığı bildirilen Rıfat Tayyar imıa· 

!illa gelince bu da doğru değildir: 

Mun\ailcylı Çorum merkez vilayeti· 
nin yabancl defterinde 3~3 doğumlu 
olarak mukayyet bulunuyor. Mün
teşir 111el<tuplarını yanımda yazmı' 
olduklarını ve benim de kendilerile 
hemfikir bulunduğumu bundan ev
velki mektubumda arzetmiştim. Bu 
m\jnasebellc mes'clenjn tavzihini 
m\inasip gördüın. 

Türklükten, namustan, vicdan· 
dan bnh•eden muhatabıma demek 
isterim ki : 'fürkiln sözünün eğri 
•ıe müst:ıkiın olmak gibi h85· 
Jelleri vardır. Hiç bir Türk yazdık
ları küç<il:l:iğü irtikap etmez. 

Blnacnn!e)h sözlerimizi her za
man >çin delaili kanuniye ile is
pata muktediriz. Bu itibarla "heze
yan.,tabirleri bize raci değildir. Gö. 
rülüyor ki Büyük Gaziden ilham 
alanlar kanuni ve vatani vazifelerini 
ifa ettiklerine vebu beptaamili olan 
!arın kaleminden çıkan yazıların vu
uh vehaikkatından şüphe etmiyecek 
lerine mutn1ain ola:·ak istediğimi C~"; 
ciei fcridelerinin ayni .ısütundst nr!'jrİn; 

ihtiramatı faikama terd:tcn rica eıle-
rim efendim. Zübeyr 

İdamlar 
Moskova 1 -Oı::ıu gazetesinin he· 

yannt;na !(Öre eyelki glın 18 ki•i 
kurşuna diziln1iştir. 

Bunların içinde iki tane de papas 
varc.l ı r. Kimri kasabJsıncla kilisenin 
yakılması kararını \eren mahalli 
Sovyete r.tulıalefot için nümayiş ter· 
tip etıirmi~ ol•n 3 papas da idam 
edilmiştir. 

İvanova ka~alıasındn da, arazi 
te,zii hal,k:ndaki yeni kararları din· 
!emek istenıiyen bir pupasla uç köy· 
liı, nrnhkeme kararı beklenmeden 
katledi 1 mi~ll'rc.l ir. ----
Ağarnemuun ılıcaları 

iznıiı \İliiyet encümeni azaları 
Ağanın. nun ılıcalarına giderek tel· 
kil'3tta hulunnıuşlar<lır. Haber alın· 
di!!;ına ~·;re burada yeniden bazı 
tesisat vlırude getirilerek bilalısre 
l...irn) e Yeril~,cekhr. 

tesrip bir ifade aldı; revolveri alıp 
dışarı cıktı. Genç kız yaphğı hata· 
yı ozaman anladı: Biraz evvel ken
dine o kadar hakim olan bu adam 

artık bir hasımla boy ölçaşecek 
bir halde değildi; kendisi de şim

di siliıhsıı kalmıştı. 

Maamafih Berenice ne oıduğunu 
pek iyi anlamadan gayet mühim 
bir şey keşfetmişti ..• 

Bir sinirli bir halde oturup bek
ledi. 

Bentley kapıları açıp kapayarak 
gidip geliyordu. Berenice elektrik 
dügmelerinin çatl çat; diye açılıp 
kapandıjtını işidiyordu ..• 

Birden l,oğuk bir aadme duyul
du. Mi.. J •lerley polis çağırmak 
için telekua atıldı, fakat geç kal. 
mııtı, .. 

Bir adam hızla içeri girip kızın 
elinden telefonu kaptı. Berenicenin 
tiyatroda gördügü adamlardan biri · 
idi. 

Adam hiddetle ıordu: 
- Sen de kim oluyoraun kuzum? 

G•nç kız masanın üıerinden bir 
cıgara aldı, Lir kibrit çakıp yaktı, 

dumanını adamın yüzüne savurdu; 

bu aırada kibriti danteli perdenin 
kenarına yaklaştırdı. Perde tutuştu. 
Fakat bu tedbir fayda vermedi, 
adam bir. eli il• Berenice'yi zapte· 
derel< öteki eı; 1le pe,.Jeyi k<'paııp 

' 
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Ji! ~Dlhamıra sölfilem~$ 
j:f _: sesli ve sözlü filmi olan Şarl Rogerı 
ıt ve NaHsi Karol un temsili 

111 üç rı.ikalı 
l:l Filmini iraeye başlayacaktır. 
••• iei Siizlti varyeteler, Giesdorf Gir Is ler, şarkılı Blues ve Fox trotts 
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~ Kazanmakta olcluğı.; muvaffakıyetler bütün mükalemderın 
00 nıevzuunu teşkil etmekled;r. Onu görmek üzere bu gün: 

~
ıxı ~'ltl\Jlvc§lO ~ôırn@ma~nırndcın 

lrae edilmekte olan 

1 IRZ DÜŞMANİ 
Yedi kısımlık lıarl,ulack filmini 't'yrt>tm .. ı;c- j!idiniz. 

=oo>lRc:-.:o~:;>x~• 4.gx~~-·o-o;.-0.~~--- .. -~-!:~o~~ __ _,>. C;"~ CO-

Sinema 

• Asri - Mağlup olmaz Spavenla 

• Ellıa111ra - Pari'<li şarkıcı 
( o.ooli f;J;,...., ) 

• Melek - Babaların giiııalıı 
(Emil Y cngis) 

•Şık - Mahkı. nılar gemisi 

' Opera - A:k zıımb~ğı 
sesli filıın 

• Etuval- Kalban bir ~azhaııttır. 

• Ali.azar -Düı taban-bastıbacak 

• J)l(ljik - Paris Bakire·i 

• Santral - Gece surnrileri,Ha· 

fiyeler kır:ılı iki fi. 
Hın birden 

• Lıiksenburg - Milletin rubu 

ve Şarkı 
* Hilal - Volga mahkumları 

* Alemdar - Ankara postası 

• l\.adıköy - Kuş <lili-ı\lişel 
Strogof 

• Mitli - Naşit B. sinema tiyatro 

ve Varyete 

• Ferah - Sevmek hakkı 
varyete numaraları 

söndürdü., Genç kız için itaatten 
başka yapılacak birşey kalmamıştı. 

Meçhul adam perdenin ötekini 
kpoarıp parçaladı, e•irinin ellerini 
ayaklarını bağlad Sonra onu kar· 
yolsnın üzerine attı, muşamba per .. 
deıeri indirdi, kapıyı çekip dışarı 

çıktı. 
Berenice Frank Bentley'in ne 

olduğun ubilmiyordu;boğuk sademe 
herhalde Bentley'in yere yıkılmaaı 
ile huaule gelmişti... Mutlaka arka· 
ıından başına vurmuşlardı .. 

Mis Asterly bir müddet kur
tulmak için mezbuhane ç~ balandı, 
fakat yatak fazla yumuşai<tı; ge.nç 
kıı uyudu; rüyada Smith'le Mısı 
Weatherby'iyl evlenmiş gördil:·· . 

Kendisi de gelinin nedımesı 
olmuştu... Annanıo etrafında fena 
bir koku uçuşuyordu. Rüya bu ıu. 
retle kabuaa müncer oldu ..• 

Berenice uyandığı zaman odaya 
birinin girmiş olduğunu anladı, 
çünkü yanı başı~dalo:i . masanın ij. 

zerine bir şişe sutle bır ekmek bı
rakmıtlardı. Elleri serbestti, fakat 
ayakları biribirine bağlı olacak 
yerde karyolanın ayak ucunda bir 
demire bağlanmıştı. 

-ıı -
Annanın itirafı 

Weatherbyin!n evinin geniş di· 
Anna kütüphanede oturuyordu>! 

1, ·.. - --
! ELHAl\JRADA 

Moris Şövalyeyi · 
Parisli Şarkıcı 
Filminde ve ayrıca TİTTA 

RUFFOyu görmek ve iş:tmek 
, üzere ücüncü ıı-ala haftas;nın 
sonüç günüden istifade •inİJ· 

Film perşembe günü Pariste 

Comon palasa günderilecektir 

:.; 

Tiyat:ro 

• Darülbedayi - Kokotlar 

Mckıobi 
Cut'.'.a ~ünleri matine saat 15,30d• 
h·Jı cumartesi akşarnı fiatlard• 

t'nziJ§I 

• ~lillet -- Tiyatro ve rnryete 
Bar-konıı;er 

• Boston - (Tcpeha~ıJ-:-klasik 
Müzi:.. maestro: 

Zel.:i bey 

• Carden bar - Varyete·kabere 

• Türkuvaz - Ç&yıı dans 

Sterlin 
İngiliz lirası dün bir kaç puvıı'I! 

yükselmi~tir. Sabahleyin 1027,"'? 
kuruşla açılan lnı;liz lirası 1034, '' 
kuruşta kaPanmı ~tır. 

vanhanesin deLanga Dooth bir •f'd 
tı bir yukan dolaşıyordu, vaziye 

hürmetkiirane olmakla berab!'r bifaı 
sinirlı idi. 
oturduğu yerden kapının a•alığ111' 
dan divanhaMyİ görebiliyordu. ,

1 Akşam olmuştu. Aurele Snıith 
bekliyorlardı. Vapur mutattan faılrı 
karantinada kaldıjtı için dete~0 geç kalmıfh. Longa Dooth bü 
gece Miıı Weatherby'nin kapısıı"~. 
önünde yatm14tı. Yere uzanıp r•

111 mışıtı ama uyuyup uyumadıA"ı be 
delildi. 

Genç kız aabahleyin od:ısıııd.sJI 
Ç ıktıjtı zaman Hintli ayağa kalk111 '.'' 

1 in•ll 
ıonra yemek odaaında is kem e•. ti. 
arkaaına durarak on;ı hizmet etıı": e 

Daha ıonra, efendisinin Bereııcl:, 
va11ta11 ile verdiği emre itaat e 

rek genç kızı her gittiği yerde ta• 
kip etmişti. ı• 

Nihayet Wintera detektife kato• 
yı açtığı zaman Lanıı-a Dootl> ,.ı 
fUP efendlainin elinden çantası 
aldı, oldukça heyecanlı sesle.: • Sa• 

- Missi Sah!p ' dedi ... Mıa•~60• 
bip dün ııece çıktı, bir daha 

medi 1 diılll' 
Bu aözleri söylerken efen 1' 

d. . · oıııı• bir zarar gelm~ ıQ'ıne cmın 

için merakla yüzüne bakıyordu. da 
Anna kütüpha'llenin kapı~ın! li 

d h 1, el sııı r 
ayakta duruyor u; a ın en, eli] 

!Bitıııe 



A1ırı.tc~kEt. hey~ .. 
tlrılrı içti•~~aı 

Mıntaka futbol heyeti kulüp 
tnurahhaslarını da davet ederek 
d'• f un akşam toplanmış ve1 stanbul 

1 

kutbolculu~u için çok mühim bazı 
ararlar ittihaz ederek. ilk. faaliyet 

~dınıını atmıstır. İçtimaın ve mu· 
arreratın tafsilatına girişmezden 

evvel bu içtimaa hakim olan hava· 
Yl kaydetmek isteriz. 

Bundan evvelki içtimalarda. 
~eyet mutlaka eksik olur, bilhassa 
"-Uhıp murabhaslannın da dahil 

~~dtığu bu kabil toplaan~lar umumi 
~r hay ve huy içinde, heyetin 

hıhayct kulüp murahhaelarına 
~~zice olması ile nihayetlenen 
ır garabet arzederdi. 

Fakat dünkü toplanış, bundan 
h\velkiletine hiç benzemiyen bir 
\Ususiyete malikti. S0zünü hakim 
~abilen bir heyet, tetkik mah· 

1b ü olan mukarreratını tebliğ edi· rr, alaka~ar1ar hu kat'i hüküm· 
Cti kabule mecbur kalıyorlardı. 
LUzumsuz münakaşalardan, ma· 

lla ız itirazlardan uzak bir halde, 
;akin ve gürültüsüz geçen bu top
danışta en evvel nazara ÇArpan ~ey 
~ bu idi. Mmtaka futbol heyeti

:ın kararlarına geçelim. 
ı...ik maçları 

Lik maçlarının önümüzdeki cu· 
lrıa günü haşlaması tahtı karara 
al nmıştır. Lik maçları iki Küme· 
>." ayrılan kulüpler arasında Tak· 

ı \ e Fenerbahçe sahalarında 
j Jllac l:-..tır. Birinci küme maç· 
. rı Tak-im sahasında yapılacak 
1 lh i kümede kadıköyünde Fe· 
ı:: hçP: Stadında oynayacaktır. 

Hı>r kü e altı kulüpten müte· 
l ildir. Birinci kümede Gala

t lny, Fenerb hçe, Be~iktaş, ve
[ Be) koz vardır. Altıncı kulü
l 'ın 1 tunhul spor ve ya Sülcy· 
tı iyeden hangisinden olacağı 
rn um me "elenin heyet tarafın· 
d n t d\ik'ni müteakip anlaşıla
c ... ı. .. 
. Hükim olan kanaate gı')re bir 
lki tnkımm veniden karşılnştırıl
tıı ı c:eklin.in tercih olunacağı 
l 'l'in edilebilir. 
. B' rinci kiime kuHiplerin Tak· 

~.Ilı iP, ikinri kümenin Kndıköyde 
~· r. ı). c klarııu azmıştık. Bu şek· 

11 l . .. ılat nokta md:ın ikinci kü· 
~e nlcyl.inc netice vcr<liği ma-
u 1dur. Mıntaka futbol heveti bu 

ll.i peı ... i zliğe ınanı olmak için Tak
sım hasılatından nıuayven bir rnik
ta rı 11 inci küme} e a yırmağa karar f e~nıi tir. 
koıci kümeler 

1
. L k maçlnrıııın aynı zamanda 

kJırınci ve ikinci kıin e ikiııci ta· 
1 n1larına da teşmili karargir 

~lınu t ur. 
t"' \ ri1en karar mucibince fiki~· 
ur L.inr.! takımlara d.ı şamil oJ.:ı-
~~ ~e birinci takııııl arı karşıl:ı:ı au 
" 

1 uplcrin ikinci ekipleri de maç 
apacaI.lardır. Bu maçlar ö:'•ledP.n 

ey\ 1 ö 
t e oyn:ına~ak ve her hangi bir 
h~retle birinci takımd oynayan 
nı1~ oyunru 'kinci takımda oynaya· 
Q Yncaktır. 

1 .c~ırn ki mllçlar I 
h Bılauarc kur'a ç<'kilıuiş ve bu 
1fta V r (' 

1 
euı • Fenerb hçe Beykoz 

} 
1 

lasaray maçlarımıı yapılm:ısı 
k 

1 
.emrı ''aki olmuştur. Bu dort 

u lıbü .k. . ~ıl t n ı ıncı takımları da k.ar· 
ın: .ırıla<'a~ı için ayni günde sekiz 

ç Vapılncak tır 
-f' l. İnci kiimc.Ü. B. muhteliti 
lo ıh } ac;ımpaşa, E}ip muhte.liti
lurı 1. fıı kumkapı muhteliti n1aç· a· )ap lacaktır. 

tr e~ irilen kulüpler 
btt,· ~Hh.a futbol he)'eti çok isa· 

birleştirilmesi esasını kabul etm.:,-"· 
tir. Bu suretJe manasız ve beyhude 
bir kalabalıktan başka hiç bir işe 
yaramıyan bu engellerin ortadan 
kaldırılması çok doğru bir hare 
kettir. Bu esasın kabulü cılız man
zaraların hitama ermesi dcmPktir. 

Gerçi hu karar bazı itirazları 
mucip oldu. Fakat heyetin bu man· 
tıksız iti razlan dinlemi) eceği mu
hakakkatır. 

Hakenı ıneselesi 
Her maçta, her zaman hisse· 

dilen hakem yoksuzluğuna mani 
olmak için, Yusuf Ziya beyin tek· 
lifib güzel bir formül kabul 
edilmiştir. 

Bu formüle nazaran her kulüp 
Jik maçlarına iştirak ettirdiği tak
ım adedince, kendi Kultibünden 
hakemlik yapacak zatı ayıracak ve 
bunları heyetin emrine verec ek tir. 

Bu esas kabul edilmiş ve her 
kulüp kendi camiasından iki ha· 
keın intihap edı ek isimlerini bil· 
dirmiştir. 

Istanbııl ildi 
Futbol heyeti futbol faaliyetini 

daha ziyade teksif için, lik maç· 
larıııdan maada bir de "lstanbul· 
Şildi. turnuvası tertip etmektedir. 

Bu turnuva, memleketimizde 
ilk defa düşünülmüş bir şeydir. 
İgilterede nasıl şampiyona müsa· 
hakalarmdan maada birde İngil· 
tere kupası turnuva ı yapılırsa 
burada da böyle iki taraflı bir 
faaliyet gösterilecektir. 

Turnuvaya bütün kulüplerin 
iştiraki kabul edilmiştir. 
Boks maçları 

Cuma akşamı çok ~ayanı dikkat 
boks maçları yapılacaktır. Biı me· 
yanda maruf ecnebı boksörler de 
vardır. Fransanın tamnnıış dövüş
cüsü Fraııki, Bulgar Mihailof ve 
Petrof bu meyandadır. Bu müsa· 
bakalardan yarın bahsedeceğiz. 

Polis miidü.rü Şerif be-
yin bir kızı oldu 

Polis müdürü Şerif beyiıı bir kız 
ço~uğu o~muı ve Fntnaa Nükıer te
smıye edılmlttir, 

Şerif beyin çocuğuna u:ı:un ömür 
ve mesut bir iıtikbal temenni ederiz. 

Bu ne tarikatı? 
"Akşam,, dan 

Ticaret borsası kimyanesinde 
asistan Baha bey intihar etmiştir. 
Baha B. bundan bir kaç hafta evel 
Ankaraya gitmiş, orada babac:ının 
nezdinde tedavi ediliyoıdu. Baha 
beyin hangi hastalığa müptela ol
duğu da bir türlü anlaşılamam1ş tır 
Bu gençle beraber çalışanlaı. Ba-

ha bey son zamanlarda kimseyle ko· 
nuşmadığını söylemektedirler. 

Bundan haşka boş zamanlarda 
laboratuvarda kim::,enin uğrıı·nn· 

dığı bir yere çekilip sa.ıtlerce ayak
ta durduğu da vakidir. 

Sö} lenildiğine göre bll genç 
aizli bir tekkeye mensupmu~. Bu 
t"> 
tarikatin mensupları hiç konuş-

mazlarnnş: 
Baha be} bu tarikate mensup 

oldu~u için Jek az ko nuşmıığa 
nıechur olmuş! 

Baha bey amirleri tarafından 
bir kdÇ defa nasihat edilmi:;. Hsl· 
katıdan mezun İngilizce ve Fran· 

1 b' . sızca lisanla r.nı b1ıen lf genem 
lıic tarikata iutisap etmesinin gü· 
lünç old u sQylenmiştir. 

Fakbt Baha bey bui nasihatları 
dinlemiycceğini, şeyhinin biiyük 
adam olduğuııu isöylewiş. Bunun 
üzerine laborotuvar müdürü Mün· 
şi bey bu genci bu muhitten uzak· 
iaştırına~ için Ankaraya gönder· 
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Maarif 
neler 

cemiyeti 
yaptı? 

Türk maaaif cemiyeü merkez 
heyeti Teşriniısaninin ilk haftası 
içinde Ankarada içtimaa davet 
edilmi4tir. Umumi merkez h"'}'eti 
az.ası maaı if vekill Cem ar Hüınü 
Kars meb'usu Ağaoğlu Ahmet, Yu
nus Nadi, Siirt meb'uıu Mahmut, 
Konya mr,b'usu Musa Kazım, lstan· 
bul meb'usu Nureddin Ali, Erzu
rumameb'usu Nafi Atuf, Afyon 
r:ıeb'usu Ruşen Eşref, Sivas m,.b'
uıu Necmeddin Sadık, Sivas meb'
usu İbrahim Alaeddin, Afyon meb'· 
usu Haydar, Denizli meb'usn Hay
dar Rüştü, Biga meb'usu Samih 
Rifat, Şarki karahısar meb'uau 
Mehmet Emin, Balıkesir med'uıu 

lsmail Hakkı, lstr.nbul meb'uıu HG-
11eyin, lhnn paşa, iz.mir meb'usu 
Osman zade Hamdi, Balıkesir meb' 
usu Hayreddin, Beyazıt meb'uıu 
Halit, Edirne ıueb'usu Ze'·i mesut, 
Erzurum meb'usu Aziz, Erzincan 
ıneb'usu Safvet, Edirne ıceb'usu 

Şakir, m ırif müfottişi Kemal Za
im, milli talim terbiye reisi Meh
met Eınin, Dariılfünun Neşet Ömer, 
Şurayı devlet azasından Mustafa 
Şefik, Türk ocakları umum katibi 
1-!asan Ferit beylerden mürekkep-
t.r. 

M~arif cemiyeti idare heyeti, 
merkez heyeti içtimaına arzedilmek 
üzere üç aylık faaliyeti hakk d b" ın a 
ır. r~por haz.ırlamnıştır. İdare 'he-

yetinın bu raporuna göre cemi t 
f l

. ye 
şu aa ıyette bulunmuştur. 

Gazi ayıntapta çok za
0 

- "D 
1 • d'I ..... ev-

ve eaıı e ı miş olan maarıf cemi-
yeti, Türk maarif cemiyetine ilha
kın. istemiş VP. teklifi kabul olun
muştur. Bu cemiyete ait emlakin ta
puya r~pted'lerek lazım gelen mu. 
amelesı yapılmıştır. Mezkur ccmiye· 
tir. s hık reisi avukat Şefik bev 
Türk maarif ,.emiyeti mümessilli: 
gine intih!!p et!llmiştir. 

Ce.niyet tarafından tatil zama· 
nında mektepli çoceklannın ıih
hatini korumak gayesi ile tatil 
kampları tesis edilmesi düşünül
müş ve kamp'ımn birincisi An· 
karada keçı ürende açılmış. 

Bu kampta uvaffakıyetli neti• 
celer verdiği için önümüzdeki 
sene her yerde kamp açılacakbr • 
Cemiyet kendıaine bir varidat te
min etmesi için mektep defterleri 
yaptırarak piyasaya çıkarmışbr. 

Cemiyet memleket gençliğınln 
lisan ihHvl\cı naz.an iübere alarak 
dersanel r açm fır. 
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Sinyor V olpi 
Aldığımız malümata g , Ital-

ya sabık maliye na:z.ırı Sinyor Volpl 
yakında şehrimize gelecektir.Sinyor 
Volpi çehrimizde,.müessescieri ge
zecektir. 

Belediye intihabatı 
Londra: 2 [A.A] - Amele fır· 

kası namzetleri dünki beıediye inti
habatında kahir muvaffakıyetler 
~}de etmiflerdir.Şimdiye kadar ma
lum olan neticelere göre: amele 
f rkaıı: 112 a:z.alık ka:zaumıt 12 aza
lık kaybetmiştir. muhafazakarlar : 
11 azalı&. kazaumış 70 az.alık kayb. 
etmiştir. Lıberaller: 13 az.alık kazan
kİf 29 azalın kaybetmıttir. Müste-

ı er 16 azalık kazanmıf 32 ualık 
kaybetmiştir. 

tevsi edilmiştir. Busra tnlebe yurdu 
başka bir binaya nakledilmiştir. 

Balıkeısirde orta tabıllli ço -
cuklar için bir yurt açılmıştır. 
Geçen sene muhtelif maarif mü
nıe&süJikler' taraııod•n bil' çok 
muhtaç ta!ebeye yardım yapılmıf· 
tar. Muallim alm:;.natı daha müte
kimıl bir o ehilde yenilettirilmittfr. 

Halen avrnpada tahaU eden 9 
talebeye yardım edilmiştir. Bu 
talebenin biri tabıilini ikmal ede
rek dönmüttür. Dij'eri de dönmek 
Gzeredlr. 

Cemiyet azalanna mahsus ol
mak üzere madeni rozetler yapıl
rnııtır. 

• 
ız - an 

• d ? 
ı a • 

lngilizlerin son iki balonundan 
R. 101 muhteşem bir hava gemisidir 

Ticari hava nakJiyabnda haki - verayı Atlas balonu harekete mÜ· 
miyeti kaz.anmak için yekdiğerlerHe hcyya bulunacakbr. 
baş döndü~cü bir yarışa girişmiş Ki:çülc balonlar ötckiferinc na-
olan Almanlar ile ingili:z.ler bu sn - zaran dnha kısa boylu bulundukla-
hada tekiimul ve terakkiyi temin rından küçük balonu büyuk balo· 
edebilecek biç bir şeyi ne kadar nun seviye ve irtifaına çıkarmak 
fer'i ve ehemmiyet •• olursa olsun için kulenin küçuk balonlara tahılı 
dirig etmemektedirler. Şimdi havn· edilen tarafında yüksek tahta bir 
larda rekabete girişen bu iki mil • pos inşa dilmiştir. Küçük balon· 
letin teşebbüslerinden dünyada yeni dan bü) ük b lona büyük bir geçit· 
bir ticaret ve yeni bir sanat doğa· ten geçiiecek, ve kulenin tepe5İ bu 
caktır. Ne kara, ne deniz naklıye geçidin bir kısmını teQkll ('dccek. 
vasıtalannda irişmeıi ihtımali olm- (R-Z 101) yolculan yanından almı· 
ıyan bir sürntle hava cmileri diın· yacakhr. Balonun yüzü istas)ona 
yanın dört köşerinde yolcu ve yük mümas bulunacak. Ve yolcular bu 
taşıyacaklardır. Şımendifcr ve ge- burundan balona gireceklerdir. Yol· 
minin icat ve inşası ; medeniyete culann kamara ve salonları en Üı· 
milncer bir devir açmıfb. Halbuki tünde bulunmakla heraber yine içln• 

de bulunacakhr. Kamara penccre-
timdi tarihin çok daha parfo.k bir lerinin te kii ettikleri sıra burun-
devrinin arifesindeyiz. . Bu devirde dan ku}ruğuna k d r uz.anmakta-
ıubk mesafe ve eb'adın yok oldu - dır. Bu suretle bdonun dısmda Graf 
ğuna şahit olacağız • Geçenlerde Zeppelinde oldugu gibi çıkınb bu· 
İngilizlerin inşası biterek tecrübe lunmamaktadır. Bu cihet baloncu-
uçuşlanna başlanılan kabili sevk Jukta çek mühimdir. Çünkü h.avaya 
balonlar o cesamettedir ki onların bir satıh gösterip mukaveme!ı bava 
yanında gezen insanlar büyük bir dolayısile sür'atini kaydedemıyecek. 
k11rpuz.un etrafında gezen kcnnca· Bu gibi teferrüata ehemmiyet ve· 
ları andırıyorlar. Bu mehip vesaiti rHmesiledir ki ba lonun sürati H• 

temaşA eden insan arbk havai ve· atte 90 milli geçecektir. 
saiti nakliyenin kara deniz ve sair inglliz.ler sürate çok ehemiyet 
vasıtalara tefevvuk ettiği anın hu· veriyorlar. Onlarca ııüratin ehem• 
IQI • miyeti yalnız gıdeccgi yere bir an 

ettığine kanaat hiaıl ediyor. evvel varmak keyfiyetind n ibaret 
Yeni İngiliz kabili ıevklerinden değildir. Onlarca sürat sayesinde 
( R-Z 101 ) in ağırlığı 150 tondur. balon süratle dönüp çarhedcbllec k 
Uzunluğu 730 kademdi. 5 milyon r fıj ı:ınn merkezlerinden kola\ lı il 
kadem mikabı müvellidülma ile u:z.ak.'aşabileccktir. istasyonda~ b:1 
havaya kalkmaktadır. Taife ve sair fona giren yolcular kendilerini (100) 
mürettibatından ve (10) ton ağırlı· kişiyi istiap edecek mükellef ve 
ğıada poıt apaket ve mektuplann· kocaman salonda bulacaklardır. 
dan aada 100 yolcuyu havada bir Bu salon öyle tertip edılmiştlr ki 
h ı h lüks itibarile en asri mavra)i atlaı 

u ya ızı e nakI C.: '"""k r. Bu a a· gemilcrınin dillere cies .. n olan ko· 
metin inşa edildiği .angarın tavanı nfonm tile f& ikti • Salonun iki 
zeminden 200 kadem irtifadadır. yanınd sık sık sıra:nnmış pence• 
Bu baagann genitli~ 180, uzunlu- releTden yolcular doya doya man• 
ğu ise 800 kademdir. Yenileri de zarayı eyredebile<= klerdlr. Salo:a 
dahiı olduğu ha de her hangi kabi- çok geniştir. Yolcubr bu sureti~ 
li 5evklerd n biri bu koca hanga· hiç bir zaman kendilerinin dnr bh 

yere bkılmış olduklarını ıddia ede· 
nn içine konu ıa hangara niıbet-
teu o kadar küçük kalır ki alelade miyeceklerdir. 

Bu salondan çıkılınca yemek 
lakayıt bir seyirci hanğarda fevka- odasına kadar uzanon geniş bir ıre· 
iade bir balonun bannmış oldutu· çidin iki tarafında snksılud& muh. 
llU farkına bile varmaz. telif çiçekler ; ve yaprl\klar g-öıe 

Maamafih bu tezgah ve imalatha- çarpıyor. Arzu eden yolcular bura• 
nenin azametine rağmen lngiltire lal'da gezebilcceklerdlr • 
bu imalathaneye nazaran kat kat Kuyruk tarafında geniş bir ye • 
daha büyük imalathaneleri inşa et- mek odası bulunmaktadır. Bu ye• 
mektedlr. Bu imalathanelerin en mek odaaı bir defada \50) yolcuyu 
büyüğü Hindiıtanda karaçide yapıl· istiap edebilecek genişliktedir. Ye· 
maktadır. Çünkü bu nokta Hintli•· mek odasının arkasındaki elektrik 
tanı İngiltereye raptedecek nokta- bir mutfaktan mütehassı bir ahçı 
dır. Yeni lngiliz kabili snvkleri ya· Londranın en büyiık oteller1nrle pi
pılırken hangann tavanına bir çok firilen yemekleri hazırhyacakbr • 
çelik halkalar takılmıştı. Bu halka· Velhaaıl dünyada mevcut nefaiıln 
lar silsilesi d r halkalarla başlar hiç biri bu balonl rda eksik bulun· 
silsilenin ortasına doğru halkalar ge· mayacaktır. Hem yemek odasını• 
nişler. Ve sonuna doğru yine daralır. hem salonun köşelerinde buluna• 

işte bu halkalar bugünkü de· iıci cesim sansör , yolcuları arzu 
vasa İngiliz. kabili ıevklerinin iske· ettikler~ zaman yukarı kata ' yani 
letini eşkil ettiler, Bu balkalann .!!!!!k odalarına çıkarn:,ilecektir • 
üstü hafif maden ile örtüldükten. 
sonra hasıl olacak koca maden mu
h:afazannı içide müvellidülma ile 
doldu ~ou. Bu halknlar şimdiye 
kadar inşa edileıı balonlarda bu
lunduğu gibi aliminium halitc,.iııden 
mamul değildir. Pek kuvvetli çe• 
likten yapılmışbr. 

Yeni kabili ıevklerin yolcu ka
meraları , en üstünde yapılmıştır • 
Yolcular balona 200 kadem yükse· 
kliğinde kulelerden bineceklerdir • 
Yolcular bu irtifaa bittabi pek seri 
aaansörlerle çıkacaklardır. lıte bu 
kuleler gelecekteki muauam kabili 
ıevh istllliyonfanı:ı teşkil ediyorlar. 
Yolcular bu kulelc den salonl , 
hamamlı, bahçeli, mahalli mahstı• -
larına geçeceklerdir. insan bu ku • 
lelerin birisinin tepesinde duru. • 
ken buradan balor.a binen yolcula
nn ne 111an:ı.:ara arzedeceklulni ve 
aaaıl buraya gelip yerlerine 
yerlcteceklerinl bir kerre düşünme
lidir. Deniz. ve kıt'a aşın hıbili
ıevkler buradan kalkıp •Hindistana 
Kanadaya, Cenup Afrikasına, Avuı
tralyaya, doğru yollanacakkr, Hal

buki bu noktt. yani Cardlnghton 
istasyonuna Londrndan elli mil uaak· 
ta bir noktada bulunduğu için bü
tün Maverayı Atlas ve saire balon
larından binecek yolcular Londra

dan bu istasyona daha kllçük ba
lonlarla ~elecekler. Bu kuçük ba· 
lonlar kulenm, b'r yaııına yan .. a
caK uJenin clör L\'&WD .il•• a~ 

lar 
Harbi umumi 'e üterake se· 

nelerinde çok k.!ızançJı ~ir .. i~ hali· 
ne gelen trikotaj sanay~ı gu? geç
tikce inhitat etmektedır. EYvelce 
bu iş, mesela bir ) elek için 180 
200 kuruş imaHye almak: suretile 
pek karlı bir sansttı. 

Bunun için 1stanbulıı pek çok 
kimseler öteberisini satıp hır tri· 
lcotaj makinesi satın alarak bu i~le 
uğraşmağa haşlamıştı. Bu suretle 
şehirdeki trikot j makineleri 6 • 7 
bini tecavüz etmişti. 

Bugün bu karii sınayiin inbita· 
tına ~ehep şudur. 

Gı.imrük resmine tabi ohnadan 
geçen mevaddı iptidaiye imal edi
ldikten sonra okturuva resmine 
tabi oluyor, alınan okturuva resmi 
ise, imal edilen şey ruıktar~dll~ 
değil, makinenın istihsal kabibyeu 
üzerindendır . 

Bundan bac:ka re!im alınırken 
makinenin iııtib a.l knbıliyeti 300 
güıı hesap ediliyo~: !r~lwtaj falı· 
rikalarınııı hugünku ıatıhJlk kud. 
reti aDcak 150 gün işlemeğe mil 
saade etmektedir. 

İstanoulua trikotaj istihsal&~ 
Anadoluda sarfediHyor. Anac!oiu
nun ise her şehri tnko mtivari-
datına kar~ı olcturu kor.muştur 
B1,1 suretle maliyet i tı fevL;alAde 
y k liyor. 
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Pr&gda lll<dlam 

intihabatın neticesi Gümrükte sahtekarlık rIKDAM~ 
!i 8 ıl Eski çek koalisyonuııa dönülmek mu- H lı 2660 lira ile ortadan kaybolan 

bulunamadı htemel olmakla lleı' her, başka li :j 
cereyanlar da var ~ Sayfa i 

komisyoncu hala 

Parlamento intihııhatının -n-e-tı-ce---1-f-ır_k_a-sı ile ÇekogJonkyıı sanayi !: 3 İİ 
Y :: ! !eri, Çekoılovakyırnın dahili •ip- fırkası Slavakva ve Karpat ahu· :: i 

eetini esaslı bir surı-tte deği~tire- dileriııin eylerini kazanınal!;ıı ça· i! i 
memi,•se de, idareyi ellerinde tutan lışını,,lar vf' Yalıwli hahanılurının !! ' 1 ' ıı ii 
burjuvazi koalisyonunun şimJiyr ııııit~haretin"' nail o -!uklarından :. uruşa ıı 
kadar olduğu şekilde 1crayi bükG- ol ııkl'a mu\ f .,k ta ol nı uşlardır. 1 ;1 • !1ı 1 

met etmesine imkan bırakmamıştı. Hlinka \'e Tuk nın fırkaları ise ;ı rııt-;J/!tr.' !. 
ı b r k ı ı! r

1
· ntihap neticelerinin hUkümet lııı· ir muvaf akıyet .ıznnamamış ar· :1 Gazf'temizi ! 

loku Ye hükumetin te9ekkü.ünde dır. İııt:lı 1n•ın en mühim neti- : : 
. J' k .i •• 

1
• hala 5 kurnş:ı sat· 1

1
•
1
! tesirini göstereceğine şüphe yok· tesi : ıc .ır J...ı: .ı. H Jı.r ekseri· .. .. 

tur. Eski Çek koalisyonuna doııüle- yeti ıenıirıede.ı fırkalar,hadema eski =ı mağa kalkan ha- ~.·! 

1 
ce&i muhtemel olmamakla beraher, Ş"kilde icrayı lıükGme e muktedir y'le · d v t " ~ı ı rı v~ agı ıcı- !! 
tekrar Almanlar elde edilmt'i):e ve ola mı~ ac k • r. l ı rnafi sol ce- ·ı .. 

., l! lan id"!'t'hanemi- i! onlarla beraber çalışılmağa gayret naha doğru ı;uı. eıı tnr.aı iihten i. !! 
edilmekte ve Snbla'nın tuttuğu de ,;osydfüt grnplarının yalııız ii ' ze hildirıniz! ii J 

yolda yürünmelı:tedir. Anla,ıldı~ı başlarına ek t:rıyetı temin edebi- ı ij !i 

Gümrükte bir komisyoncu ta
rafından yapılan mübim bir aab· 
tekiirlık vak'ası oldu. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
sahtekarlığın 2660 liralık olduğu 
me) dnna çıkmıştır. Sahtekirlıkla 
alakadar olan knınisyoncu lJ. 
ya s Bahri efendi ortadan kaybol
muş, polisler tarafından aranıl
mış ise de hulunaıı.amıştır. 

İktısat 'irketine mensup Güm
rük konıi~yoııcm<u llyav Bahri e
fendi; otomatik telefon şirketine 
ait Avrupadan !!elmiş olan iki 
parti eşyayı ~ümrükıen çıkarmak
la nır~gul imi~; malları çıkarır
ken daha evvel arziye para>ı ver
diği 8 ve 68 kuruşluk iki makbuz 
ilmühaberini tahrif ederek kullan· 

na göre, ekseriyet teşkil edilirken, lece~i net , e~ı çıkarılmamalıdır. ) "ı" •·IKOAM,, h.r gii., 8 Sı.vfa :ı 
1 Ç .. k L .1 çıkmakla beraber, bir taraftan j! mı;lır. 

bl·r a" eol cenaha do"ru temay·ü un ·ü unların kar,ısında es- .. .ı B klı ·ı ··ıı b 1 · b ~ " ' !,I münderecatını daha zenginlettir- i,ı· u ma. uz ı mu a er erı il§· 
edilecek ve sosiyali!t gruplar muha kiden olduğı• gi'ıi şimdi de ıos· 1 ji rerek, diter ta•aftan gazete fi- !! ı ka bir tüccara aitmiş. 
lifetteD çekilerek tekrar hükumet yalı t ol mayon bir ek• rivet var· ı ~ı yatını 5 kuru•tan 3 kuru a gibi !I llyas Bahri efendi iln.lihaberle
gemisinde yer bulab~lec~klerdir: dır. Li ·ın lıu ek .,,.,; ı>tte arala- !: büyük bir nishet dahilinde in- j!I rin ÜLeriııdeki r>ıkaın:arı ofort 

İntibapların netıcesıne gore, larında i tdr ka lar yliıiinden yal- jl direrek, okurna ve yazmayı lı ı maddesi il<' oilnek birini bin li· 
eol cenahın muvaffakıyeti aşikar nız baş.arma ek8erı}eti teşkil e· ı! harcı ilem l:.ir hale koymak !1 ralık, di~,.rini de 1660 liralık 
olup, Çekoslonkya Sosial demok- JebilecPk meıki' e de"ilJir. Bu· '.l yolur.da ilk büy"ik adımı attı. il olar.ık yuz .. ıı~tır. 

ld ki 1 d . Ç ) 1 , • b' ·ıı·· Tuttuj'umuz yolun doiru olduğu !: O ·nrt ın ıdJesı' Lı"r yazı üzerine 
ratlarının a ı arı rev er yüz e nun ı~ n eırn• ova,.y ıl 'eııı ır ı · " ., ı > • :. üç dört jlÜn zarfında v,azctemi• ı: 
eıl·ı nı"sbetı'nde artmı•tır. Birçok ko3li•~on te-kıl edilınPsi zaruridir. ıı b lh 1 : sürüldüğu vakit .ki ;;aat kadar hiç • •j zin i assa shnbulda iki misli j' 
propagandalarla intihabata i~tirak Bu }eni ko.lı~~onıın ~.tn!!İ fırka· !ı artmaoiJe sabit oldu. il Lelli olmaı, ıııkat bu vakitten 
eden, HariciyeNazırı Dr. Beııe,;ı;h'in !ardan ıııiırekt'"f' olacagı ise, Hur· i: "IKDA,ıi" ın 3 kuruta indiği- il sonra k~~ııta bir sarılık peyda 
idaresindeki Çeko:ılovakya milli- j ıu\azi fırk ı ;ırı 1 ııo"T rrıiarının ı lİ ni yeni haber alan Anacioludan jj olnı:ığa. bJ~);;r, l . 

1. I . k L 'ı'ı aldıjımız mektuplar da fiyab !,!. Koını,yoncu ly·as Balın efen· )" t] . d k' . SOS)a St erıı, '!!!~ llC ıi- ette uya· 
yetpener eosya ıs erı e, e! ısıne ı=:!. böyle y~~Je altınış nisbet•nde !! 1 di; Lu ,,11 ttie taı•ıiın ettiği 
nisbeten fazla rey alabilmi~lene- Lilf"cFğiııe t3 J.i dır. ~~=,.... ij kırnıanu. buyi k bir memııuni- i! 

1 

iki sahte uıd.lıuz ilmuhaLr-
de; Sosial Demokrat"larınkine na· D b k I Z ı-==. yetle karşıiandı~ıoı ırösterıyor. !,.i cinden birini kaıllcıva ibraz et-

zd i,·a e ·irt e iraat A k k ı ı · "ht ı ' zaren bu muvaffakiyııt pek a ır. J fi nca 0 uyucu ar çın 1 ıyar !ı miş ve malları çıkardığı e•na· 

Bu .uretle sosı'al d.ımokrat fırkaşı l.ono-?'t"!lİ. ·ı ettijimiz bu fedakar:ıaın baıı ıı J d . .. d 1 1 k 
'"' ; bayi ve milvuı•ler tarafından :i a aynı gun a ıa ene çı ar· 

Çelrnslava yanın en kuuvetli fır· Ziraat l\Iuderı fsj Tevfık Uıin:lar ~ ouiiıtimal e:.HıJ.ğ:ne şüphe k;:ıl- ii dığı malların arziye parası hak
kası oluyor yani komünist fır- Bey bundan "ç buruk ay evvel lk-

1
1
1 maınıttır. Şöyle ki:_ İİ kıııda vermiş oldugıı makbuz il· 

kasının yerini alıyor demektir.1 tıoat Vekli1eti tarafı daa cenulıu i ı - Iıta:ıb•Jlcia bazı müvez- ·ı: mülıaberi kendi.inden iskıımi~, 

R hb 1 . d k" 'h ·ı·r1 şarki vil ) ter e ura! tet ikl" l,:, zllerln •hCDA.M,. ;.oran okuyu- .! ordinolar ıla ıııanıııca ordinoların e er erı ıırııeın a · ı ı tı rı _ar 1 • .. 1 . ,d • 
ı. çın goııce-r nıı t · m " et ıar- !! cu'••ct. 0 .< ... Jml':d.ı,, tarzında ce• i~ ırıuuıııele ı:rurıneJi;;i anla~ılmıştır. 

Yüzünde• zayıflayan ıwmmunı~t fınd11, •inıdıye ka ar esaılı bir t•t- ;: J"k' · · h ı ı il İ 1 • !. vap ver • «rını a,er a ıyoruz. i' ~le o vakıt has Bahri efendinin 
fırkası son intilıabatta bir çok kikat örme ve salt,r.at devre-

1
,ii Gazetemiz 5 kuruş ikea d•iı- ı! , / 

mebUll .. LJarı dı'&er fırkalara bır•k· 50 k 1 d Ş d . .. sa!.tekauı~ı ıııey dana çıkın ıştır. ıa ı; < Ieri de büs!:iitvn ihmale uj!rar.ııt !i tıcıy• p8ra a ır ı. im 1, ;ı 
mak mecburh·etiııde kalmı~tır. İn· olan O'.r'nd Umum! llfafetıi•lik mm- !' 30 para kalıyor . Okuyucuya ii Cüıı.rük parn.ı almdığuıa dair 

t k d lı . vll • ..ı ı 1ı. 1. "İl.dam kain.a 1,, dı'ye 50··yl•- 1İ,.1: ordinv!acı ııi.zeriııılr aıul.Luz ilnıü• 
ihapların neticeleri, Çekoslavak· " aıın a ı i)et • r n c :sc,.ı f'"· ~ 

k zilerek ziraat nokt ı n'1zarındım nen y•lan ~ı.ndan ikrl ırelmek- 1 haberiııiıı İ~;ı.ret edilmesi !Azım 
Yanın dahili siya!etine ait ço .ı tetkik cdi!mi4 ve nihayette Birinci !,l t~dir. Bu kaLil mGvezzllerl oku- 'ı idi. Bu ordiuolarda i,ııret bulun· 
meb'ueluklara tanzim ini kolayla~tı· · ı 'd b Jd Umuml Müfettiş Jt, l.im Tali i!e- !l yucu arımızın ı aremize i ir- !! m.ndığı aııla~ılmı~ ıe İlyaş Bahri 
racaktır. yin riyaaetlnde D yarbck'rde bir !i melerini bilhassa ric• ederiz. j; et~nui aranmış ioe de buluııııma• 

Sosyaliııt fırkalarının artan re•- ziraat konaruı i ı ııt etrui9tir. il 2 - Diğer taraftan lzınlr, •1: t ı o • rnış ır . 
• eri niebetinde, burfuvazi fırkaları Ziraat Müderrı11 T •·fik Dür.dar !~ Adana ve diğer bir kaç kaoa- •

1

1i tı 
•• b d "IKDA'' · 5 k ı )as Bahri efeııdinin bu iki 

oaybcımi•tir. Bunlardan bil ha sa 1 Bey tarafından idare edıl n bu !i a a m., ın yıne u- i: 1 p:ırti mal (' .. .. kt k k 
., • I I ki k I' kongreye Bırinci Uınıımi 11-ıufettit- :; ruşa ıatıldığı bizzat okuyucufa !i 1 ,umru. ('Jl çı ·arına 

!ıkla parayı cebine indirdıği mey· 
dana çıkmıştır. 

Dün otomatik telefon şirketi 
ikinci defa olarak 2660 lirayı ver
miş, gürıırükteki mallarını çıkart
mıştır. 

Yapılan tahkikata nazarım gum· 
rükte şimdiye tadar sıbtekirlık 
vak' .. sı olmamıştır. 

İlyas Bahri efendi, sabahleyin 
erkenden evinden çıkmış ve bir 
daha görünmemiştir. 

Dün Gümrükte komisyonculara 
karşı bazı tedbirler ittihaz edilmi§· 
tır. Bu ciimleden olarak ith:ılit 

gümrüğü müdürlüğü bir ilan neş· 
red!'rek Cumartesi gününe kııdar 
bütün komisyoncuların Noterden 
musaddak im~.alarının getirilme· 
sini talep ctnıi~tir. 

Bundan sonra o~dinolarda güm· 
rük müdür muavini Gayyur beyin 
imzası olmayınca hiç bir malın 

gümrükten çıkarılma!ına müsaade 
olunmıya~aktır. 

Sahtekar komisyoncunun res· 
mi polisçe teksir edilmiş, her ta· 
rafa gönderilmiştir. Polisler ken· 
disini aran • .ıktadırlar. 

POLİSLERE HEDİYE - Bun
dan bir müddet evvel Kokaryalıda 
Poligonda Polisler ateş talimleri 
yapmışlardı. Bu talimlerde mu· 
vaffakıyet gt•steren koıni•er ve 
Polis 1 er:.ıen yedi efendiye Emniyeti 
umumiye müdiriyetince gayet zıırif 
ve kıymettar birer gümüş saat 
heni\!' edilmıştir. İsabetle silah 
atan komiber ve Polislerin fotog· 
rafıleri Poli3 mecmuasına da ita· 
nacaktır. Hediye edilen gümüş 
• aatler Polis Müdürlüğüne gelmiş 
ve dün iiıl;leden sonra bizzat Polis 
Müdiri Ömer bey tarafından ken· 
dilerine hediye edilmi~tir. 

Endahtlarda muvaffakıyet gö!· 
teren komiser ve Poli~lerin isimleri 
şunlaı·dır. 

Endaht muallimi Serkomiser 
Yaşar, Ödemiş Komiser l1'.1U8't'ini 
HiC'abi, Karantinada Polis memuru 
Hüseyin Avni, siyasi kısımda Polis 
memuru Emin, :\Iani•aya nakle· 
dilen Polis memuru Muharrem 
GaJip, İklçe~melik mevkii Polis 
memuru Ramiz efen,Jiler . 

11aıyonal demohat ar i e . ~n a • lik mıntaka::ın akı bulüu z:raat fen ij nmız tarafından bildiriliyor. Şi- ı: için otoııı,.tik tel<"fon irketinden 
)er aon intihabattan çok zarar gor· memurları., erbabı z"radarı bir çol< li kiyetlerlni bayiin l•minl yazmak ji 2660 lira alılıl!ı, fakat salıtekar-
.uıü§lerdir. Burjuvazi hrkalarındıın kim•eİcr ı,tirak etmlşler ve Ziraat ji su:etile idaremize bildirmelerini ı! .-===<--= ;;:;:::;:;;;;;;;;;;;;,:~~;;;;;,;:;;;;:;;;:;:;;;;;;;:;:;:-
rey kııybetmiyen yeg!ne iırka, Müderrit; Tevfık Dundftr Bey İktı- jİ rica ederiz. il 
köylü fırkası bu şurrtle ku ·vetli oat Vekaletını bu konıırede temıil :1 D<in bayilere bu hususta li· 1 
bir fırka olduğunu ıddia ve ispat etmiştir. i! zım g"len tenbihatta bulundul... !•-

Diyarbe1 ir ziraat kongreai bir i! Şikiyetleriıı teltetrürü takd•rin- il 
etml§ oluyor. Çünkü bugün bn hafta kıdar devam etmiş ve muhit !! de bu nevi muhtekir bayilerle !i j 
fırkanın müntehiplerinin adedi bir içön kahili tatbik bir t .. kım mlifit ı.ıl' alakamızı kat'i-~e keoeceğlz 1 
milyonu geçmiştir. ve ameli net'celer iıtihsa!ine mu- ii 

1 
} k j: 

in 'h bat hl'mmiyetli net' vaff •!..yet Haıl et:ni~ .r. n b tı a ın e . . ıce· ';ı mın akanın araıisi; nnulı ol- i! ay ı a one i! 
erinden birisi de; sabık Çekosla- uıaoı ve m htelif 'Jraiti iklimiye ı: :: 
vakya milliyetperver sosyalu na· arzetaıu• dola>uae ziraat noktai !il 7 Ll.TQ ı=ı 
zırlarından Strberny'nin kazandı~ı nazarından gRyet entere•an ve şa- :j ı: 
.muyaffakiyettir. Strl>r.r.1Y nazır yanı ioıifadedir. l! Şı'mdlli'- olıuyuculftra aaı•- !~ 

Yul ız arazınin ,:- 'atioe niıbct• • ~ • >; H 
Benesch'in tazyiki ne1 f ce:,i bu fır· le c.yevm raüfuou .. ı: ve vesaiti nak- İ: temi•i dııluı iyi da{ptalıil111ek iİ 
kadam ayrılıp Çeko•lankya küı:ük !iyesi no 1 1 ve •pt' ilulunduuun· !! ve tikiyetlcrin önünü almak İİ 

" 1 !İ u" zre 1 aylık abone uoulun" lh- , .. burjuvazi sınıfınd~n kendısine ta- dan ziraat ~•••n• f hır ıuNtte icra •· u 

ft 1 k ··tb · n d'lınck e vP zeri• ttan zh·ııd• !ı d~• ediyoruz. Bu günden itiba-
ra ar tep ıyara ; ru e ve nı-ı · 1 ' ' v !i,· ren arzu edenler poota ı"le veya .R:, hJyvanatın eu nı, ıietl. ycl:şt.irJ .. 
!arı alınan 1·eneral GJjda Vt onun 1 d h ı • h ı mc•· a a mı. ııın 'e buyuk rol 

1 

ı .. ,= er hatll(i vasıta 1 e idaremlıe !,ı! 
faşist taraftarları ve ayni ıamanJa, oyna.naktadır. ı lira gönderirlerse ı ay müd- • :: : 
Çekoslııvakyıı Amerikan avkRtla· ---- !! detle gazetemiz dofrudan doj- i! 
nndan B. Pergler ile birleşmi~ti. Diyette b" r hadi8e l!i ruy11 adreolerine gönderilııcektlr. ii 
Işte bu grup ta bu defa parlameıı· Varşova, 1 [ A.A 1 - Mareşal i! Okuyucularımızın bu ourctle abo- !! 

Pilsodeıkioyi alkışlıyan ıabitlerin İİ ne olmaları her nevi tikiyetle- ~ 
toya iza gönderec~k kadar kuvvet· dıyet koridorlarında kalmakta ıırar ii rlne mani olabilecektir. !! 
lenmiştir. etıneleri kuşat celsesinin akdine iiıs•;;;ıı1:r..:;::::::.:::::~:::=::::::~::::::::;::::;::! 

Çekoslavakya Almanları ara· mıinı olınuştur. Celrse 4 Teşrini· 
sında da diğerlerine müvazf bir aaniye talil< olunmuştur. 

inkişaf görülliyor. Burada da ol Parnuklarımız 
cenah doğru bir temayül ~ardır. Ankara, 30 - Aydından avdet 
Alman so~yal demokratları ile eden mcb'us Nihat ley bana tu 
nasyonal so~yalist!Pri birer melı'· beyaaatta bulundu ı Son yağmurlar• 
usluk daha kaıunmı ·!ardır. Burju- da:ı i cir ma ı&ulU yarı y rıya kay-

boıdu, Yalıuz panıuk ınal!iulü eyi• 
vazi fırkaları ıse hu nispette kay· dir. Bu •cııe~.i pamuk Jotllıoa!atımız 
betmişlerdir. .Müfrit nıilliyetper· köylünün bütün borçlannı kapata
verlrr ve uıilliyl'lp••rv •r sosyaliot- cak kadar mDfı'mdlr. 

!erde dahil olduğu halde bütün Y ıldırim 
Alman fırl.:aliltı; ek riyeti le kil İııııirı! • h.ar~ yaka cıvarınde, Kö-
edet!'kler ile te riki me aıye anııı· ıo Muatafa ıle Htiıeyin oi,lu Hıaaıı 
~e olchıkl:ırını ı.ıilc'irın'.lerJir. tar!,larında • ifl eıırnıektc iken Hasa• 

k ua bır yılJırıın ısaLet etıni tir. Zavallı 
Sim aJ...yn'<l.ı ı ınl hapların ne· adamın yüz, omuz. kol, karın ve 

ticelni pek tuhaf olmu~ıur. U• bacakların,n derueri Iınüimu,, kızıl 
rada ınilıi)etpener dı:mokrstlar ve sıınh yaralar içiuao me ,üç bir 
ıiıpheli yolı~r t.; · ıp ed~rkeıı, kuyıü J ha,e ~elnıı;tü. 

Bağdatta bir ziyafet 
lraJ, Kralı, Başvekil Apdulmuhoin 

Sadun beyi lertip etti~i akşam 2iya• 
fetinc icabet ctmlş ve heveti vUzera 
il~ birlikle Türkiye •İyesi mUmessili 
de nıezlr.ür ziyafette bulunmuştur. 

S ultana~met J,,,ştncl Sulh Hukuk nıab· 
kem• ınden: Ak.arayda oruç ~aıl Is. 

m11.il aıa mahalte1..inio bo,fan ~okağında 
52 nuıııaralı hanede mukim iken ahiren 
vefat eunİf plan Rahrni beyin terekesini 
mahkemece '8<1y•l edildiğinden meıkQr 
hanede müte>e;fayi mumaileybin •ıy•yı 
metrukrıinin biJP1iiıa)cdı füruhtu karar. 
gir olnıakla y•vmi ınüza.·ede olın 4 ıeı . 
rini c;aoi 929 tarihine teı.ıadüf eden paı.ar 

erteoi gUnU oaaı do uz buçuf,ıı mıhıllin· 
dt ıalip olanlar baıır L~luum•ları ilin 
olun uf. 

l(APPEL 
Olf.lınyaınıoın 

en mükemmel yazı 

ma inesi 
HuRıl'ıile FRANSIZ hUkümetiain dahi takdir vo tercih eııi~i maktne 

Ha. if, .M.etlrı. v-e Sagları. 
ller ciheti taahhut olunur ve_ ıaks~~ .. 

TQrk1ye umum acenteoh 
Y. ;;:ı ı 

1 stınbul yedinci icra memurluğuna: Bir 
borçtan dolayı mahcuz '" aaıılmaıı 

mukarrer olan bina tnkaıı ll.erute ve 
camtkdnlar 6 • 11 . 929 tarihine müu· 
dif ç&r'jlmba günü saat 12 de Beyoğlunda 
ıepe ba~ınd• aynalı çeımede aabık 
Cünıhuriyet gaıinoıu namile rnaruf ga· 
zino mphılliod~· bil mtiıaycde aatılaca
ğıudan tıliplt·rinin ~ evm ,.e eaatı meı

kurda mah.tllinde haıır bulun•cak me
ınü una nıura('aatlart ilin olunur. -
} ıt~od• liaırna lomru:..ıa balıçivan oğlu 
&oka~mda 76 No. lu h.tnede Meletyoı 

efendi : Madam Praokevi tarafından aley. 
hine ik..ame olunrc boşanmıı: davaıınıu 
31 · 10 · 929 tarihli ceiaeıinde hazır bu
Jµoınıdığıı cihetle hakkınızda gıyaben 
cereyan eden tahkikat neticeıinin koca· 
lık \.·aıifeniıi ifa etmemek mak~adiyle 
b!lii ıebep haneni.i terk ve muhik bir 
ııebep olnıadan bir daha aydeı etmedW· 
piz v• lıir ay zarfınria avdet eylemek 
hususunu ihtar ve müddeti kanuniyeti 
,_.rflnda itiraz ve hanenize avdet ctruedt .. 
ğiniı t•kdirde nkıaları kabul ve ilr.ru 
e mi' addolunacağınu ve bir daha m•h· 
kemeye kabul edilmiyeceAiuiı lüzumu hu 
kuk u•uW mahk<melori l<ı.nununun ah· 
klmına TtytikaiJ nıı.ıamt-lei kanuniye ifa· 
çdılt:ct~1 ıliu ıurtli)le teblığ olunur. 

dabı verılır. 

E yip _•ulb mabke~~sinden : llbami ve 
Şakır beyler velr.ılı Mehmet Emin bey 

taıafından Al•koandros efendi aleyhine 
ık.ame olunan iztılei ~uyu davuı.ndan do. 
layı müddeialeyh namm• gönderilen ce· 
lpname zirine mahallesi muhtan ve 1111 • 
başiri tarafından ikametglbının meçb.ıl 
bulunduğu ıerh verilmiı ve mahkemece 
ilinen tebligat ir,nuuna karar verilmio 
olduğundan mahkeme günü olan 24-11 . 
\129 paıar günü saat 10 da mahkeme4e 
isbah vücut etmesi ve yahut tarafuıclan 
nıuMddak bir vekil göndermesi tebliğ 
mokaoıına kaim olmak ü,.re illn oluuur . 

{j sküdur Hukuk Hakimliğinden : Ali 
Yahya efendinin Haydarpaeads yel· 

değirmeninde Ariıiyo ıok~nds 88 No. 
da Hanni h. aleyhine Tetriııi~n'el · 1339 
tarihiııdo vuku bulan tallkin le cili tale
biyle ikam• •yledi~i dauden oolayı be
rayı tcl,Jitl ir~aı kıt.nan arzuh~l ıurcti 
nıtiddaaley~anın lıali bazır ikamct~Ahı
nın me~huliyeti h .. ebiyle bili tebliğ iade 
kılınması \irf'rinr H. "L. ~I. kanununun 
141 '" H2 inri maddeleri mucibince 00 
bew gün ıorfında ccyıp vermek üzre ili· 
otn tcbi•~ı it-tı!<tlp k1lınnuş olma~ına bi
naen olbapıaki rrzuhal ıureli mahkeme 
d·••nhıncııne talik l<ılınmıı olduğu gibi 
tebliğ m ~•ıruP• im olmak üııe gaz~ 
ttl~ıl~ de il;n ~l1Wur. 

( liSJ 
Yaralananlar 

1 Kumkapıda Muhsine liatuıı 
maballeainde 14 numaralı ev• 

de oturan tüccar katibi Kalo• 
dün gece evine giderken ayni mı· 
hallede oturan terzi Keğork Oall· 
ne çıkmış bilaeebep Kalosu sağ 
kalçasından tehlikeli ııurette ya· 
ralamıştır. Mecruh hastaneye ya· 
tırılmış, carih yakalanmıştır. 
2 Tabtakalede ahçı Tirebolulu 

Ali, seyyar satıcı Şllkrü ile 
meçhul bir sebepteıı kavga etmif, 
ağır surette yaralıy11rak kaçmı§tır. 
Mecruh Şükrü hastaneye kaldırıl· 
IDt§tır. 

3 Aksarayda Muhittinin mey· 
hanesinde rakı içen Selim, 

1''aik, Nuri sarhoşlukla kavga et• 
mişler, Nuri ve Muhittin kadehle 
muhtelif yerlerinden yaralnmıalar• 
dır. 

4 Galatada Çeşme meydanında 
oturan sandalcı Hüseyin ile 

Kafir Mehmet bir kadın yüzün
den kavga etmişler Hüseyin elin· 
yaralanmıştır. 

5 Gülbane parkı karııııada O-
dalar sokağında oturan mek

tep talebesinden on be§ yaşında 
Ahmet Zihni efendi eil Zeki i11> 
minde bir çocuk kavga etmiıler, 
Ahmet Zihni efendi bıçakla Zeki
yi sol kaşı üzerinden yaralamıı
tır. 

(f$ Kadıkö~ünde Hilaeyinin bi· 
rahanesırıd müşterilerden 

Kemal, Arif, Onn,lr, Leon arası•· 
da kavga çılmış, Keınal sol efuı
d~n bıçakla yaralanmı§tır. 

2 yangın 
yeni':°ahallede Pazarbaşı cad-

desınde Tikenin gazinosunda 
ocaktan sıçrayan kıvılcım yüzüıı· 
den yangın çıkmış sirayet etmeden 
söndürülmüştür • 

oOo Eminününde Valdebanında 
ilmi ve meczup Halilin odaeındıa 
dün gece manı ddan sıçrayın la· 
vılcım yüzünden yangın çıkmıı, 
sirayet etmeden siındürülmüıtür. 

Bir kadın denia atıldı 
ıP.:!! ala ta rıhtımından genç bir 
~ k11dın kendisini denize at· 
mı~tır. 

Bunu sandalcılar görmü=ler, 
yetişmitler, bin müşkilat ile meytts 
kadını ölümden kurtarıp ::abalıya 

teslim etmişlerdir. 

Bir müddet tedaYi edildikten 
sonra kendisine gelen kadının hü· 
viyeti sorulduğu zaman, Galatada 
Mumhane caddesinde bir kahvenin 
üstündeki odada oturdunu, i11miniıı 
Fatma olduğunu !öylemiş. fakat 
intihara teşebbüıündelti sebebi 
gizlemiştir. 

Sinema önilnde 

Tepebaşın~a _oturan terzi Onnl• 
ğın Asrı sınema önünde 70 

lirasının Murat isminde birisi tara• 
fıııdan yankesicilit.:: euretile çalm
mış•a da yenkesici bir müddet 
sonra yakalanmıştır. 

Ezilen çocular 
IE5> ir otomobil Bayazıtta oturan 
l9J Hasan isminde bir çocuğa 
çarparak yaralamış, şoför ltaçmıf' 
tır. 

Çarpııtılar 
ra ir yük arabası Taksimden ge
ıı;;dJ çerken 63 numaralı tramvay 
arabasının sademesine .m ruz ka· 
larak parçalanmıştır. 

Zayi 
Galtt• gümrüğünün 20 Tegrini ,.,,.el 

929 tarihli ve t0679 num•rllı T. T. V. 
markalı 85 oandık dö;emelill t ğll lıeya> 

noame.i ıle 22 Te,rini evvol. 929 ıarilıli 
23759 ı.uma;•lı makbuz mulıtenyııı olaD 
522 lira 53 kuru•u ban hy•DD•m• ve 
makbuz kazaen zayi ethğ'mden bu ıı.ene 
yenisini çıkaracağımdan di~erleriain bilk• 
mü olm&dığını il:ln ederim· 

.. apcı han aumara 20 
Hlfan Hakkı 

Z ayi • Beyazıt niimuoe mektebinden ~ 
dığım şaheaetoamemi zayı ettim yea.'" 

oini çılr.araeaııımd4ııı ulii.ioiııin bllkmil 
yoktıır. 

KüçUk ayaeofya camii ookak 
o, l 1858 Remzı 



~ Paz"r l K DA lU, 1, ·r·ı i::aui 3. 14~"9 · . 7 ~ 

Oantos dişleri 100 sene yaşatır 
~~tıtınekten vikaye eder. Difleri inci gibi heyazlabr, dit etlerini kuvvetlendirir, ve kanatmak n men'eder. Ye dişlerin aras1nda kalan tefesstihatı ve ufuneti izale eder. A." atnlanna, nezlelerine mAni olur. AAızda gayet IAtif bir sP-ranlik ve rayıha bırakır·. Mikropları imha ve ağızdan gelecek tıe!'ttırltt ha!ltalıkların sirayetine ma~i olnnr. 

Vl'apada daima birinciliği alır ,.e bidnclliği diplomalarla musaddaktiı'. En hüyllk mrıkAfatı ihraz eder altun madalya ve nipnlar almıştır. Yirmı kuruşa 
Harıa eeza deposu. 
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l
'----~ ................. S~itl~Arsa ·ı tta.mıı:-;:ı:uu11s1 ıt-

Boğaziçinde Amavutköyündc Çe{tme sok ğında eski 13 y~ai 1 Be ~ 
~ 21 N. lı hir tarafı terzi Nikolinin hanesi hır tarafı hallac.yan Ef. -"'! • • 1 AAhbdülhaRk H&mit y 50 
~ h 1 ~- 1 iüd :~:mı:. • • met 8"im • 

BiLMECE 
A.-tıda kupeaua alhadaki telde hakıaız : 

..._..._ d u &... d i · t L· tt k ip üst taraf = .:ınesi bir tarafı marancoz Yorginin arsası tarcıoc, rabii Çeıo:me ::= IU\ t. · -..• •ra a&ı .. " a rcyı mun nam uır sure e •es - ~ ··~ ... J ~ Euhtü atik, 2 inci kıaım. • • • • • iV 

ki ,._.arlak ~ar lçiae yerli yeri1te yapı4hracakstaız. Fakat ı::-::: soka~ı ile rn~hdut bir k~t'a aasa satılıktır. Tahmin edilen bedeli l E O 15 
o k k d ~ ~ H mamcı lfet, • • • • • 

IUr.lle Jap'f*tr• *••· tz ki A noktasından B ao tMı•a • ar 125 liradır.Miizayede 11-Teşrinisnni-929 tarihinde müsadif Pazartesi == 65 
" 1•aaa laWtllbh hat okla lt•ret edilen A • B latfkaneetinde ve 1 den ~ .. .. 14 d f d ] k I 7 ~ Kitabei ga111, • • • • • • • " • ı3 ~ gunu saat te e ter ar & ta yapı acaktır. (58 ) ğ M 

9e ....... nıkkamları takip ederek dairelerin içinden geçsin e === iki güzel günahkar, • • • • • ., • • ~ 
'le.., .. ,..... utramHlll. • 1 Satılık Ev, Dükkan ve Arsalar e§ iki gürıahstı sevda, • • . • • • • • l5 

Ke .. uılfals daireleri yertl yeri•e yel'lettlrdikten sonra yapışb- =- E Gülüp ağladıklarım, • • • • • • • " 50 ...,. ı- -~ ..... kt k k n ld t ibi keıip gand ı · ı i Boğa::=çi.de Arnavntköyi1nün Yahudi ıoka~mda eski 4-14 yeni e 100 .,. ., ~n• ıımı uponu e o u u sı er nız. ı m 6 ~ Muharrir bu yal • • • • " • • 
............. n 1ı ·ıa l 16& mchr 32,12,2,4,1,14 N.lı bir tarafı Dubaracı sokağı ve Boyon Matyosun """"'"' Fal k 50 upo.un ı veı ı • ı a a. . • • • • " " " 
~·- oow h lledenler araıında ~kilecek k ' hanesi bir tarafı Dimitri Kalfanm arsası bir tarafı yeni açılan yo] B h ı A Haydar i ı eru a :r" ~ ura a rl satış ar, • • . • • . · • 

•su •_.ı_ 1 • B. · -ı.li ınnran 2 i11cide 5 · · k ve tarafı rabii Yahudi sokaj'tyle mahdut. 4 kıt'a arsa 1 kıt'a dükkan ı V 'k ı 't"b -ee•ılMA'I ncıye ır ıpe-n r-· r n ıncıye a- esı a ı ı ı ar, . . . . • • " • 
..... birer Eıana. 6 ıncıdan 20 inciye kadarl kutu şeker. ve bir kıt'a ev sablıktır. Bedeli 4 senede ve 4 taksitte verilmek e Tahliı ve muaveneti bahriye, • • ,, • 

şartiyle muhammen kıymeti 1416 liradır. Müzayede 11-Teşrinisani- ~ Hukuki ve siyasi tetebbüler, A. Salilıattia • 
929 tarihine milsadif Pazartesi günü saat 14 te defterdarlıkta ~ Büyük yarın, · · · · · Celil F~sat • 

eıımece kuponu yapılacaktır. (477) = Damga kanunu, Fransızca • C. Sechiovo • 

11 Hakimiyet ve hürriyet, · • Ethem • 

fsmi : .................... . Kiralık Dükkan Hukuku eHıiye, • • • • • " • 
_ Tarih derıi, . • • • • • • Fazıl Ahmet ,, . . . . . . . . . . . . ........ . 

3 T etriaiıanf 1929 
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e = 
Dotru halledan okuyucula~· arasında Cuma günü kur'a çekilecek:~ 1 

•e kazananlarla dıter halledenlerin iıimleri Cumartesi günü ilan :::;: 

~~& B 
Din kazanan okuyuculRrımızın iaimlcrini ncşretmıştik. Bu oku- iti 

tucularımız ldarehanemize müracaatla hediyelerini alabilirler. :=: 
Kazanan karilerimizden 139 kur'a numaralı Aziz Neşet Beyin ~:_: 

""ınara11 yanhflıkla 199 olarak çıkmıtbr, tashih edariz. ~ 
= 

' llUllllllliWlllllllllC:UllllllUUHilUHHUınımnııımııt:<11•mıınnnnıı!!lllU!llllllllmlllmlllllllllffHUllllll~ 
............................................. .Q•••····-···················· .. ··············•····················· 

929 2955 l~tanbul dcirdüncü icra 
\ıt.., - • memurluğundan: Kadri}e haııım Veresiye kürk 

Uakapanmda Yavuı: Erai•an mahallesinin Unluk sokağında 
N. 13, senelik muhammen kirası 50 lira, müzayede Pazarlık 
suretiyle 13-Tefl'İtlİaani-929 Çgrıamba günO. saat 14 te defterdarlıkta 
yapılacaktır. (382) 

Satılık Vapur 
Haliçte Ayakapı öaünde demirli rusumat muhafaza idaresine 

ait tulü 105 anı 19 umku 8 kadem eb'adında 294 tonilato ce.sa· 
metinde bulunan 3 N. la vapur muhammen bedeli 13,960 liradır. 
Müzayede pazarlık suretile 7-Teşrinisani-929 Perşembe günü saat 
15 te Defterdarlıktaki iha]e komisyonunda yapılacaktır. (771) 

Satılık Han Odası 
Çakmakçılarda Dayehetun mahallesinin Bfiyük Yeni han orta 

katta 58 N. lı Sakıt hantdan azaaindan Mehmet Ziyaettin efe.ıı· 
diyle Şükriye ve Mihrişah hanımlara ait odaJHn 16 hissede 12 
hisaeei satılacaktır. Mezkur hissenin muhammen bedeli 300 liradır.· 
Müzayede 5-Teşrinisanf-929 tarihine müsadif Sah günö saat 14 te 
Defterdar lakta yapılaca ~tır. (1006) 

Satılık Dükkan 
Uzunçarşıda Saman Virani Sani mahallesinin Uzunçarşı soka

ğında N. 106 tahmin edilen bedeli 300 liradır. Müzay~de 11-
Teşriniıani-929 Pazartesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapıla-
caktır. (541} 

Galata Dtniz Kenarında Satılık Arsa 
Galata Yenicami maha1lesinin Hacı Foti ve Fermeneci(er soka

ğında bir tarafı Müskira fabrikasınıd yeri, bir tarafı Rali hanı, bir 
tarafı Şirketi Hayriye binası, bir tarafı Haliç deniziyle mahduttur . 
Tahmin edilen bedeli 10,088 lira, mü ayede pazarhk suretiy]e 
23-Teşrinisarıi·929 Cumartesi günü s<tat 14 te Istanbnl Defterdar· 
hğındaki Komisyonda yapıtacaktır. (680) 

Öksürenlere KatYC!r'~' Ekrem 

fi Seytan diyor kil • , . • • • ,. ,. ,. 
li CJorçlar kanunu şerhi, 1 inci cilt Hacı Adil • 
i§i Borçlar kanunu şerhi, 2 inci cilt: • ,, • 

1 
Borçlar kanunu ıerhi, 1-12 cüzden 

b.heri • • • 
Yeni ruh, • • • Hnan Cemil • 

Jupiter, • " • 
Nepoleon Bonapart, • • • ., ,. 

1 Resimlı tahrir vazifeleri, • • . Harun Reiit • 
:= Mukayeseli durubuemsııl Türkçe İzzet Hamit 
s Fransızca • 

1 
Büyüyen ay, . • • Kenan Hıtlit ,. 
Anadolu inkılabı, • • • M. Arif • 
Gümrük tarifesi kanu•u, Mustafa Nuri • 
Glimrük tarifesi kanunu, ilaveli • • ., • 

l!j Ahdi tarifeler, 2 iacibasılıı • • " ,. • 
Iİ Gençlere bitap, • • • • M. Sait • 
JI Gümrük kanunu ~erhi, • • Nami Nuri Te 
~ A. Raif Beyler 
~ Tarihçei Tıbaat, • • Osmau Fem 

1 Damla Damla, 2 inci basılışı • • Rqen E,ref 
Sodom ve Gomore, • • • • Y akup Kadri 

~ Ergeoclc.on, 1 ~ne~ k~tap . . • • • • 
~ Ergenekon, 2 ıncı kıtap Basılıyor . ., • 

~ıum1J11111111D1111mnı:ımııııııınıııuıııı•ım :: ~nm11U1111DU1•• 
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Vakıf akarlar 
mlıdllrllıQü.nden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1- Pangalbda Feri köy Er ansız mezarlığı ka11ıs&Dda 115 No. IW 

oda bir mutfak 
2- Boğaziçi Kanlıca Çubuklu caddesinde 12 No. laane 
3- Kadıköyünde caferağa mahallesi Beyazıt ağa camii tat.da 

18 Ho. dükkan 
4- Eyüp cezri Kasım mahallesi baba Haydar caddetiııde ttNo. 

~et Kemalettın ve Bedretıin beylerle 
'1.t.~ile hanım Gülizar hanımdan borç 
~an bin altı) üz liraya mukabil birinci 

~~. ipotek i:ae ~}'edikleri B~şiktaş 
}'' lçı mıı.hallesı etıkı karabaş yenı ak.as· 
h •e Yıldıı sokağında kain ( Ha~an Pa • 

1 
~eei nihayetinde \ ıldız divan kar · 

ı~'-daki caddenin denk mahallinde) eski 
'l ~·S}.54 yeni 1-3-5 numaralar ile mu· 
f ~ 9\'elce maa ııdAmlıkta bulunan ve 
b~ eellmhk yanmıa ve arsasının icıı.rile 
hi:"'l yirmi seki& bine itibarile on altı 
~ aukatıalı birinin } etmi§ iki se • 
beı h?rcun verilmemesinden dolayı kırk 
~ ~ müddetle müıa)edeye \az olun -
~1"1 11e de bedeli nıüzayede haddi llyı -
k ~a görUhnediğinderı il alei kııtiyeşi icra 
}'~, lllalt bir ay müddetle te.11~didi . mii2a: 
il' ltae Yarı olunmuştur. Bınncı ıhalesı
~ ~ yüz lira ile talipi uhdesinde ~lup 
ıı.. ıa..leai icra kılınmak üıere ve yuıd_~ 
llltaıı. •aaı. on be§ gün müddetle me'·~.ıı 
~1'1edf!!Jo va:r. olunmuştur. Hududu: u.ç 
il~ ttrik diAer tarafı Halil bfıy veresesı· 
Ilı.._ ~ik hane arsa!lı ve diğer iki 
.__ ~ik ı...e arsaıile uıahdut alettah • 
Olııp ~ altıyüz doksan yedi buçuk arşın 
'raa . U~dao ytıı: altın ·§ sekiz terbiinde 
tflld iiıerınde alt katı k8rgir divarlar iize· 
~ alatav yın•ıyan scllmhk kısmına 
!ti> k tıokatında methali tetkil eden ah -

Muhterem müş· 
terilerimize sühulet 
olmak uzere @eçen 
srne gibi bu sene 
dabi yalnız ]!lf7.line 
mahsus olmak iı1.e· 
re 8 taksitle 

.,~.i~~WW-'-":M,'W,::"'~m.\!;~~~~~:~..ft!IM! llEl~~~Bllii-.rnıFit.15.rnrır.ıt'M~~,.mın~-.WT.iii.'it-~~~~ 

. BCVOK • arsa 
5- Ayvansaryda korucu Mehmet çelebi mahallesinde 4, 6, 10, 

8'r. ~~. (lirlldikte antHyi muhtevidir. 
tıd.a ~lllGe yerinde dolabı bulunan iki 
~ilate lte)l Yıldız sokağ ndaki kapıdan 
lı.,.i b' &etti açık bir derelik dolabı 
'V' bir ır Y~ek odaııı 'e diğer bir oda 
lııt, lf.adereiık. üaerinde odunluk mevcut • 
~ di 1 aekız aııyve iki çam apcı bir 
lal!ll;&r kenarında lak bav ız vardır se • 
t~ lı. bahçesi dahil olduğu halde muh • 
'Ve lel&ısınında ctizi tarafeyın ıet divarları 
da il '1hk Lahçeaile diger aksam aruın'at kısnıı demir p:ırmaklıldı divarla 
te'li ~1§ DlÜ§terck bostan kapuıuıı mııh • 
Aııad: u~ ve eakAnı harp 1 aymakamlı • 
ile 1-~tı Dl_titekait bir zatiıı v noi iki lira 
l(otk. . 1§Faluıde olup lı'lRe qlı boyadır 
Çta1 ~ &rsaııından demir parmaklı bah • 
hlılll.lı:l 1~ laraıı ko~kun bahç divarı ve 

•ıntıdadında oş i ka ısının önüne 

Kürk ı11anto-
larımızı 

Veresiyı~ olarak 

~~; Tayare piyangosu 
ma~az11mızda ve· VEDiNCi TERTiP 
rHınektediı. 

lstanlıulda nmh. 
mut paşada Kürk· 

!OOi 4 üncü keşide 11 Teşrini sanidedlr. 

~ BOVCK iKR MiVE: 1 45,000 LiRADIR 
-~-------ı;·: Ayrıca: 

çli han 

G. BEYKO 
Telefan lstanbul 1685 

Zayi - Galata ithalat gümrüğün 11747 • 
No. Beyanname muhteviyatı ·için ver · 

diğim 507 lira 43 kuruşa mukabil a'dı • 

ğım 30·9·929 tarih ve 21420 No. bir kıta 
depozito mı&kbuıu )aıaen :ı.ıtyi etmi§ olup 

1,a;-dına i~aret ettirilmiş ve mezkur ınak· 
bıı~un bundan boyle hükaıü olmadığ! • 

ilan olunur . 
Sultan hamamında No. f 7 

M. B7ımar.ıyan 

kaldırımın geniş kısmının nihayet bulduğu 
yere kadar ve diğer tarafı bu mahalden 

gukurdaki mUnforit alçak haoe yanında 
yıkılmıı ve bir parçası kırmııı kireçli 

kısmının nihayetine kadar diğer tarafı 
aşeğı yol keuarında yıkık hane divan 
ve divarın parıııaklık dahilinde k.a • 
lan mahalliııi aıuhıevidir. Mezkfir bisse • 
leri almak istey~f'J' teaıamıı:ıın kıymeti 
'QlultamıııflDeei olan ahı bin yedi yüz lı • 
radaıı hi114tye dilfeo ylzde on pey akçe• 
ııini 5- l • 50 taribırade ve e1ıcdıada daha 
ıiyade bllgı l&ey•ıılerln 929 • 2955 doıya 
oumarasile ınbul dördüııı.;il icra memu· 

20.000 
15.000 
12 .. 000 
1 O.OOOliralak ikramiyeler ve 

1 O.OOO liralık ınükafat 

bu keşidede cem'an "3 900 ' ,, 

40,000 

20,000 

15,000 

12,000 

numara kazanacaktır. 

lira iıı~bet etlen "58960,, numaralı bilet lıtanJ,ul, Edlrne 
Cebcııbereket, Gt!br:ede ı;ablm19tır. 
hra. isabet eden 1116597,, numarala bilet Iıtanbul, Buraada 
1>ah1mıştır. 

~iru itıabet eden 1130494,, numaralı bilet lataalml, Shaop 
bmlr, Balıkesir, Sanaı • da ıahlautbr. 
lira isabet eden "19935,. numarah bil t Bergama, latanbul, 
Çıldır, Kat da aablmıtbr. 

10,000 hra i•abet eden 114·438,. numaralı ltilet btanbul, Samıun· 
da sablmıtbr, 

18, 20, 48, 50, 52 No. dükkün ve hanenin 1-3 hissesi 
6- Galatada yolcu zade mahallesinde İıkender caddetinde 

1 No. garaj 
7 _ Boğaziçiude Kuzguncukta çarıı caddesinde 111-27 No. clGık-

kad maa arsa 
8- İstinyede pazar kayığı iskele mahalli. 
Müddet: 16 teşrinisani 929 cumarteıi ııünö saat oa dörde kadar. 
Yirmi gün müddetle ilan edikn balada muharrer emllkia pazar-

lıl<la kiraya verilmesine Encümeni idarece karar vailmiftir. Talipl~r 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait ta]epleriai derJ11İ• 
yau -J ·emek için lstanbul evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar aüaürlii• 
ğtlne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemiıatı hakkında malumat almak iateyealw müzqede 
odaımdaki ecri misil raporunu okuyabilirler • 

Evkaf umum müdürlüğünden!' 
Şehremininde Gurabayı müalimin haatadesinin a~ 

ain tamiratı 5-Teşriaievel-929 tarihiaden 6-Teşrinisani-929 Uribla• 
kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile mevkii m&w•s=,a 
vazedilmiftir. Talip olan mühendis ve mimar müteabl:aitleria .... 
name prçje ve mukavelenamey· almak üzere har g6n Jsaa1ı.C 
Evkaf ~üdüriyetinde inşaat ve tamirat Müdür muaYkıliti•" 1ea:A 
ihale olan 6-Teşrfnisaai-929 da saat on betde kapalı _..... 
IUtaabul Evkaf Müdürlüğü idare encümeaine tecdi etme1-i; Uh 

Evkaf Umum Müdürlügönden: 
hududunda SoN 

tarlalarilıe mer' ua 
Alemdağı ctvarında Samandır• bariycıi 

Hayreddin vakfından Çiftliğin gayri mefgul 
üç sene müdd ı müzayedeye vazedilmiftir. 

Talip olanların (27-11-929) Çarıamba günü aaat onbe,e luHlar 
lıtanbul Evkaf Mudüriyetındr Orml\n ve Ara"ı ldareaine müracaat 

ı ................ ~-------



Norveç yanın 
baş mhsulü 

halis morine balığı 
alemşumul marka 

Pazar 1 K D A M. 

Gayet taze olarak gelmlşt:ır. 100 k ruşa kiloluk şişelerde Hasan Ecza deposu t:opt:ancılara büyük 

Askeri müna
kasa ilanları: 

, 
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A skeri ihhyacı için 350 ton lavam.arin kömürü kapalı zartla münakasa~a konmuş-
tur. İh•lesi 6 · ikinci teırin - 92') çacyımba günü saat 14 tc komısyonumuzda 

münalasa salonunda yapılacaktır. Talipleriu -§&rtnaıne suretini yirmi k:urv~ mukabilin· 
<le komisyonumuzd&n almalın ve tek.lifnam~lerini şartnamedeki tarzda ihzar ıle ko· 
misyon riyaBetine vermeleri. 

ı"gdrrdaki .kııaatın ihtiyacı olan Odun ve aade yağı kapalı zarfla münakasaya kon: 
mnstur. lbaleoi 13 - ikinci teşrin - 929 Çarşamba günü saat 16 da lğdırda askerı 

.eatın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin Iğdırdski meıkOr komisyona murscaatları 

Ç an kırı 1 ki kıtaattn ihtiyacı olan kuru ol kapalı zarfla milnRkasaya konulmuştur. 
ihalesi 11 - ikinci \eşrin - 929 pazartesi günü saat 15 le Ankarada Fırka satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin oartrıamesini komisyonumuzda görmeleri 
ve Ankaradaki mezk.Ur komiıyona muracaatlan. 

520 adet büyük arka tezkeresile 786 adet büyük bobin kapalı zarfla münakasaya 
konmu~tıır. 14-11.929 perıenbe günü aaaı on beşte ihaleai icra edilecekıır. 

TaHplerin her gün numunesini görmek ili.re münakasaya İ§tirak edeceklerinde o gün 
\"e saatında metkup ve teminatlarını Ank:ırada merkez astın alma koınisyouuna tevdi 
O rdu ibtiyacı için on bin kilo sarı sabunlu kösele kapalı zarf usulile müna-

kuaya konmuıtur. İhaleıi 16 - ikinci teırin - tarihine müsadif cumarte,i 
~ünü.~. l~ te komiıyonur;n~z münakasa salonunda_ yapıl~cak.tır ... Taliplerin şart~ame 
1o1urehnt yırmı kutu§ mukabılınde ~imaları şartnameyı lımırde mustahkem mevk.ı v~ 
Ankarada merkez aatın alma komısyonunda göre.bi!U:ler ve teklifnameleri prtnamedeki 
tarzda ihraz ile komisyon riyaaetine vermeleri. 
( ğJırdaki lr.ııaatın hay\anah ihtiy~cı olan Arpa lğdırda ciheti askeriye tarafında~ 

gi:ilıerılec<k mahallere tealım şartıle ve kapalı zarfla milnaka,.ya konmuıtur. Ihalesı 
20-ikinci teşrin-929 vırşamba günü saat 14 te Sankamışta asi.eri satın alma koıruoyo -
nunda yapılacaktır. Taliplerin Sarıkamı~taki mezkür k.onlisyooa mürac t 1 'lrı. 
} ğc.lır~~i ~ıtaatı.a ih&iyacı olen :aı:p• .kapalı ıarfla münakasaya k~ı.uJştur. İhalesi 

16 - rkıecı teşrın • 929 bvmarteoı fiınil saat 16 da l~dırda aılı:erı satınaln.a ko· 
misyonunda yapılacak taliplerin lğdırdaki meokur komıoyona mwracaatları. 
J ğdırd.aki. kıta~tm ihtiyacı olan 8,ulgur kapalı ı.a_rOa münakasaya konmuştur. Ihaleıi 

20-ıkıncı tetrın·929 garşamba gunu saat 15 te ~arıkamı~ asken satın alma komısyo· 
tıunda yapılacak. taliplerin Sarıkamıştaki mezkıir h.omisyona ınürscaatları. 

k ıtaat ihtiyacı iç'.° 1270 çeki odun pat8rlık .•uretöle. mu.baysa edilecektir.: ihalesi 
S.11·929 sah gunü saat 14 te ıcra edıleceklır. Talıplerııı ıartnam•sını gormek ve 

·~tirak etmek üzre vakti muayyende koın'isyonumu1da haıır hulunnıafarı nen olunur. 

k ıtaat ihtiyacı için 10000 kilo Fasulya pazarlık sureıile mubayaa edil•cektir. lhale•i 
6-11-929 çarşanba günü saat on durUe icra edilecektir . Ta liı·lerin numunelerilo 

bt>raber vak.ti muayyeade k.oınisyonuınuzda hazır Luluumalırı iliAn olunur. 

k llaat ihti)i!CI iç.in _l{)()(j() kilo I\oht:ı pazar.l.ık. ~u~etil~ ~uhs.~·aa edile~t"h~ir.' ~.haltsi 
5-11-929 uh gUniJ saat oo dörtte ıcra edııt>cektır. 1alıplerın ı1ı1ttnanıe~ını gormek 

\e i;ti.rak etmek. üıre kom· y(Jnumuza gelmeleri ili:ı.n olunur. 

k ıtaat ihtiyacı için 1324 çeki odun paz.uhı. >Uretile mubayaa edilecektir. !halesi 
1·11·929 pazartesi günii saat 14 te .cra edilecektir. Taliplerin ıartnamesini gormes 

~f" i~tirak ehnek. üzre komisyonumuzda hazır bulunmaları iIUn olunur. 

K ıtaaı ihtiyacı için 2000 kilo pirinç pazarlık ourctile nıu1'a)aa etli!ecektir. ihalesi 
9.J 1-929 cumartesi günü saat 14 te icra edilecektir. ·raliplerin şartnamesini ko. 

mı.ı' onumuzda görmeleri ve şartnaıne<le )aııh olan şekildeki temınatlarile komisyonu· 
muzda hazır bulunın.:ıları ihın olunur. 
k ıl"at ihı:vacı İ{in 40CQO 1.ilo arpa p~ıarlıkla muha)aa edilecektir. !halesi 12. 11 -

929 Wı ~aat on be:te • 

K ıtaat ihtiyacı için 30000 kilo arpa pazarlıkla mubayaa edil•cektir. ihalesi 9. 11-
~9 llltı·aıtesi .!inat on dtirttt-n itibaren icra edilecektir. 

k ıtaa.t ihtl):ıcı için 186000 ve 113000 kilo yulaf H)rl &}rı ptıı:ırlıkla nıuLay:ıa edi
l«ektir. lhal"i l0-11-929 paıar günü '•at on he~te icra edilecektir. 

k ıtaat ihti)-·•cı için 10000 kilo §eiı;er pan1rlıkla ınubayaa ediltcektir. ihalesi 11 -11-
929 pazartesi gür.il eaat on be~t! icrn edilecektir. 

K ıta~t ihtiyacı içia 10000 kilo ·ohut pazarlık. suretiyle mubayaa edilecektir. İha· 
lesı 9 · 11 · 929 currıartesi güuü yat onbe~den itibaren icra Pdilecektir. 'falip

Jerin şartnameşini ,-o"mek \'e İ'.1tirak etmek. üzre vakti muayyende komis}ODuruuıda 
ahzır Lulunuı1.ları ii8n olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için 6668 kilo fa.ıılya pazarlık suretiyle mubaraa edilecektir. lba· 
iP.Si 7 • 11 · 929 perşeınLe gGnü saat 14 d~ icra edılel"'cklır. Tııl,plerin şartna. 

uıesini koıuis1onumuzda gurmeleri \e şartnaıneı.le }&zılı olan şekildeki teıninatlariyle 
k!ııui..;1·onuınuzda haıır bulunınal:ırı ılı'i.n uluuur. 

K ıtaat ihti)ac: i~in 300kilo ç~y paz~r:ık suretiyle mu!J3yae. edilecektir.ihalebi7-11-929 
perst:mlıe gunu saat 14 te ıcra edilecektir. 'falip!erin ~arlnaınesini koınis;·onu

nıuzda gUrıu~l ... ri v~ .~arlnamede )azılı olan ştkil<leki te•ıninatlurile komisyonumt.ııda 
ha.zır Luiuumaları ılcın olunur. 

O rhanive. lı.ışlasında mevr.uı muhtel.ifükins. köhne eıya .·~tılaraktır .. ihalesi 4.) 1-929 
rıuırtı~:-ı ş.,unu saat on t1ortted1r. falıp1erın ,artnamesını gormek. Uzre kooıu;yonu

ın~HJ ve eşyayı görlnek için de Ortaköyd~ Orhaniye ·ı~la~ına müracaatları ilan olunnr. 

K ı taat ihtiyacı için 43330 kilo • 'ohnt ve 60668 kilo Bııl~ur pa1.nrlıkla mııha)aa 
e.Jilecehtir. lhale•i 6 - 11 - 929 Çarıamba giinu saat onb .. te icu edilecektir. Ta. 

liı,;erin şartnamesini görmoleri ve ~rtnamede yazılı ulan şekildeki teminrtlariyle ko
ıııı!vonumuzda hazır huluomaları ilin olunur. 

:·····················''''''''.'''' ........ ~······~·········· 
! Bakır köLııde barut fabrikalarında imalatı harbiye i 
{ • • • • .......,!_:~~-~l• ~~~'.~:l.':1~. ~.~ı:ı::::~~'n'~::, • , '°: • • • • • .. J 
~f ev.~ut .. artname ve ke~fi roucibince ~n~at1ar ~.ektehi maitalı~ı.nın a!'fıi.ltle _ ın~asına 
l n1unaka!lla gunünde ralip zuhnr etmedığıncleo mıuıekıcıası 9-ll-.129 cumıırte~ı gününe 
temdit ve talil edilmiştir. Taliplerin mezkur günde saat 13 te t<r.ıinaılarile komisyona 
müracaatları 

Zarar ye._ ıi)an "Ye far~ı fıatı teshhüdünü ifa etmiye~ mi.it~ahhidi nam _ve he~a1bina olnıl4.k. mt:rt" ;,{)() çckı Odan pa"8rlıL.la n1ubayaa edılf·<·ektır. ltft)& .talıp ola_n·arnı 
ı ;nirıaıian)le O«•o"r yevwı ihale olan 9·11·929 t,:arç;ınba günü sııat 13 de konıısyoııa 
u 1Uruc»atları 

ilıf evcut eb'at dahilinde 1800 metre mikabı kere&le y•niden kapalı zarfla ve 20·11 ~ 
ll 929 çaı·şanba ~ünü saat 1-l te Hıalesi icra edilme-k Ülre münakasaya Vdl ed;lmiş
tır. Cu Lapta maJ.ünıat almak i:oıtcyenlerio her gün komisyonumuza ınüracaai.ları ve 
it.,)a ıa:ip olanların temiuetlatını ha\li teklifnamelerini yevmi rucıkürda ihı:.J~ saatin 
ı~t'D evvel Ankarada merkeı satın alnı.a konıislonuna veımeleri. 
.............................. ,. ,,,, ,,,, ....•...••..• ,,,,., 
ı l\lekatibi askeriye satınalına konıisyonundan i • • t.. ................ , •••••••• ,,,,, •• ,, •••••••• ,,, •••••••••• 

h..ilo 
30000 . · olıut . 

7500 Zevnn tane~ı . 
)."ularıda )azl1t ıkı kalem mevadın tt>nıtlı fiatla ıtaınna talibi zuhur ettiğinden 

tt..libi f\'\'all~rin fıatJ:uı ~aii g(ıri.ılınuş olıııaı..la a;rı ayrı ~rtnaınelerde o)arıık tehrar 

1 ,azarlıkları b - 11 • '}29 ı•rşamb ı;ilııu "''t 14 d-. Harbiye mcktcbi.ıdeki mah1 lli 
l'\Rİı~u~ uııı.la ıcı tt. kılına. a~ı ılan olunur. 

Z ;ı!ar \ r 7.t~.(\n ve farkı ııatı it· yı teahl:Ut etmivcn ml.ıteahhidi nam ve heıablna ol· 
J il ak Czr · fen raıld,at ınekteLı gıı\·(rı ı.nltrı iı;ın 3000 kiJo Bu~day pa7.arlıkla ~ahn 

.... , .ı.i. ·tır. ı' 1111rh~ı .... ı l-9~9 peı::enbe gunü !-&at 14.30 da flsrbi~·e mektf'bindeki ın&· 
ı ... ı. 1118}, u 1 una ıcrı\ ~: 1 lınacakt:r 'f31iplcrü1 ~a.rtnanıe~i ıç o 1'.omı \OıPı n1;.zkUre 

1 .ı r. <ı t' r. \e ı· 1Lı.ı Jt: ,.,a:arl k ıuahı .L~ıdc: },r. H Lı_l~J.·ılması ılaa olu::ur. 

1 Yozgat Askerlik Şubesi Satınalma \[ 
Komisyonu Riyasetinden: 

1 - Yozgaddaki askeri kıt' alarm 939 senesi Eylulüne kadar ihtiyacı olan Erzaki Müteaevvia, yem, , 1•=-••••m••••1'l 
Mahrukat Ye Teneviratı kapalı zarf ve aleni münakaıe U9Uliyl1 münakasaya kunulmuştur. SeyırDsef a 1 fil 

2 - Alınacak cins ve mıktan ile bedeli muhammeni ihale tarihi gün ve saatları ve ne miktar 
te'minatı muvakkata alınacağı aşada yazılıdır. Bunlardan hangi cins Erzakın kapalı zarf ve hangisi
nin aleni münakasa suretile icra edileceği dahi mezki.\r erzakın hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Bedeli mııhammenleri beş bin !ıraya kadar olanlar 23. 10. 1929 tarihinden itibaren yirmi 
giin ve beş bin !ırayı tecavüz edenler ise 23 • 10 • 1929 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya konulmuşt1Jr. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler, şarbtame sureti musaddakalarını görmek ve tetkik 
etmek üzre 23·. 10 • 1929 tarihinden 21 • 11 . 1929 tarihine kadar (talil günleri hariç) her gün sabah 
9 dan akşam 16 ya kadar bizzat veya bilvasıta Yozgat askerlik ıubesi satın alma komis'yonuna 
müracaat etmeleri ve ~o 7,50 teminatı muvakkata açelerini ihzar eylemeleri lamdır. 

5 - Kapalı zarf usulile münakasaya iştirak edeceklerin itaya mecbur oldukları teklifnamelerin 
sureti imla ve tarzı tevdi'ini öğrenmek üzere bizzat komisyona, taşrada bulunanların da ( komisyon
umuza müracaatları mümkün olamaı.lığı taktirde ) her hangi bir askeri satın alma komisyonlarına 
ve yahut mahalli Mal memurluklarına müracaatları halinde kanuni malumatı edinmiş olurlar. 

6 - Taliplerin taahhüdünü ifa edeceğini mübeyyin mahalll ticaret odalarından musaddak vesika 
ibraz eylemeliri mecburidir. 

7 - Bu dairede keyfiyet iliın olunur 

Alınacak 

mıktarın 

Kilo 

Cinsi Ne suretle müna- Bedeli Teminatı muvak- Tarihi Günü Saat 
kasaya konulduğu mubammeni kate mıktan ihale 

Lira K. Lira K. 
250 000 
600 000 

54 000 
6 000 

Ekmek 
Odun 
Sığır eti 
Sade yağı 
AJ-pa 
Sabun 
Gaz 
Patates 
Üzüm 
Sogan 
Mercimek 
Nohut 
Fasulya 
Şeker 

Kapalı zarfla 45000 00 3375 00 21-11-929 perşembe 10 
n • 15000 00 1125 00 • n n 11 
n • 16200 00 1215 00 • • • 14 

• n 10800 00 810 00 • • • 14,30 

• n 9945 00 764 00 n n n 15 11 700 
2 900 
8 700 
8 000 
') 500 
2 500 
2 500 
1 250 
2 500 
1 800 
6 000 

Aleni ınünakas 2233 00 168 00 11-11-929 pazartesi 14 

80 000 
53 000 
6 200 

Tuz 
Ot 
Saman 
Pirinç 

• • 2871 00 216 00 • • " 
• • 640 00 48 00 • • n 

• • 687 50 52 00 • n n 

• n 200 00 15 00 • • • 
• n 750 00 57 00 • • • 
• n 250 00 23 00 • • • 
• • 562 50 43 00 n • n 

n • 10 80 81 ()() 
" • • 

• n 7 20 54 00 n • n 

• • 43 00 360 00 n • n 

n • 18 55 139 00 • n n 

n n 27 90 210 00 • n n 

••• • 

Zeki Riz;a 

• 14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 

~lilli spor ticarethanesinden en sağlam ve 
en ucuz spor levazımatımzı tedarik edkhilirsiniz. 

Adres: Yeni Postahane caddesı .. Telefon - Istanbul: 2637 

Deniz hastanesi 
Diş tabibi 

Bedi 
Kadıköy • Altıyolağzı 

•••••••••••••••••••• 
8 ryO"~lu Hirincı ~ulh llukuk \Iahk~uıe· 

sia-J.~ıı : ~1ehmet :Fuat Ley : Cerrah
pa~da hüclyaı mahell~&in<le tuluınbn li!O· 

ka~ıuda 2·i uuın.:·r:ıda mukü))t:t ~Qfer 
A<lil efendi alevhine ikame eyle.liği tah
ribat bedelinde 93 liraa 50 kurıı,un tah· 
•İli hakkındaki davanın 13 - hllLiran - 929 
tarihli ct•hıe~inJe miiddci alc)'h ınumai· 
leyhio ha1.ır hulunulma!"tnn mebni hak· 
k ıuda mültehiı f.ıyap kararının ikanıetp,.1· 
hının meçhu!İ)-e.ine biııacn bir mah ınüd· 
det1r iliinen tebliğine karar verilıni~ v~ 
n18ddei esbabı ~ü butiyeolarak \'ttoaik ib
ra:ı eylenıiş l'rsaik ise adt•mı ı:ıubu ha· 
linde yeıuindahi te~ lif eylemi~ ve emri 
muhakeme klinurıu evvel · 929 paz.arte_e.i 
günü aaat on dörde talik kılınmış oldu
ğundan müddai aleyhin müddei muayyi· 
nf!si zarfında iıiraz ctnırdiği muayyen 
günde hazır buhn11nad ~ı surette hukuk 
usulü muh:ıkeruelerinin ~08 inci madd~ 
aioe tevfikan vakJalilrı kabul ve ikrar et 
miş .~·e yeniden nükul etmi~ addolunacağı 
teblıg makamına kaim olmak üzre ilin 
olunur. 

~f n<lam _Argiroııun kocası llt:şiktaşts. 
ı.:r' :rınde boatan sokağtnda bilıl 

r\o. lı dl"' ınukim Yoro kopi sito 
('A

0 

·_ • n alc, hine ikame eyledijb 
tf''-Cıh ta.lak. d .. )&S;ııdan dolayı "ermi:: ol
duğu i.itıdti suretinin mumaileyhin :mahal
li ,... ..... ,,ıı.ı rı.et;hul bulunması bvıebiyle 

,, , ı ~ edilemediği tebli~a memur muLa
;:.iriııın meşruhatından fanlaşılmış Ye ili

nf.n tebli~at icrası karargir olmuş oıdu· 
ğundaıı bir sureti mahkeme '.divanhanesi
ne talik edilco istida !-<Urctine tarihi ıldtı· 

itibaren bir ay ıa11fında c.·e,ag ita edilme
di~i L\ k dirde tahKtl,atn iı:-ra edilf'mİ'ttt"~· 
ğ( m<tlfi"ll olmak ·ızPre U"lllii mukak"eme-i 
h'!z....1.1 iy~ Mnu•ıuau.ı ~dr.ı.tıatı ı..ioır esinde 
ı. ~ .ı r . 

Erzak ve levazım 
münakasası 

Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 

Mektebimizin yediaylık erzd- ve levazımı sairesi kapalı zarf uau

lile münakasaya konulmuştur. Talipler şartnamelerini ğörmek üzere 
her gün, münakasaya girmek için yevmi ihale olan 27 teşriniasni 929 
çarşamba günü saat ondörtte Defterdarlık binasinda müessesatı zira
iyt: mubayaat komisyonuna gelmeleri. 

Yüksek mühendis mektebi 
mübayaat komisyonundan 

Yüksek mühendis mektebi talebesi için numunesi veçhile yerli 

mamulatından olmak üzere tahminen 260metre paltoluk ve 634metre 

elbiselik kumaş kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. T efriııi
saninin 13üncü çarşamba günü saat 13,30 da münakasaı.ı yapılacaktır. 

Taliplerin şeraitini anlamak üzere müracaatları ilan olunur. 

Orman ve arazi n1üdurlügünden: 
Üsküdarda Tunusbağı caddesindeki k.ıo.bristandan yola ifrııg edilen 

kısımdan çıkan iki bin çeki mıkdarında taş Tearinisaninin yirmi yedin

ci çarşemba gününe kadar müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin yevmi 

mezkı1rde saat ondörde kadar lstanbul Evkaf müdiriyetinde Orman 

ve arazi idare~ine müracaat etmeleri. 

Orman ve arazi müdürlüğünden: 
Silivri kapası dahilinde vaki Evkafı mülhakadan büyük ve küçük 

Çeltik çiftlikleri müştemilatile beraber 945 St"nesi eylülü nihayetine 
kadar icera verilecektir. müzayedesi TP.şrinisaninin yirmi yedinci çar· 
şan.ha günü saat onbeşe k-ıdardı~. Talip olanların ls'andul Evkaf mü
diriydir.de urnıan ve arazi idaresine müracaat etmeleri. 

Merkez Acentası; Galata Kbprüb•· 

ıında Beyo~lu 2362 

Şube Acanıaoı: !llco'adct hanı altındı 
lstanbul 274!1 

Halat mühakasası 
Ş~rtnanıesinde yazılı e· saf 

mucibince 88 rota lif halat 
münakasa ile mubayaa oluna· 
caktır. Kat'i ihalesi 2 kanunu 
evvel 929 ta;ihiude icra kılına· 
caktır. Talipl~rin şartnameyi 
görmek icin her güün ve mü· 
na kasaya iştirak eylemek üzere 
tarihi mezkı1rde sut 16 da Je. 
vazını müdur!üğüne müracaat• 
tarı ilan oliınur. 

9-11 T. Sani 929 : Kadıalara. 
10 T. Sani 929 : Erkeklere. 
Türkiye Seyriaefain idaresi 

mütekaidin, eytam ve eramilin 
birinci teşrin 929 balada mu· 
harrer günlerde verilecektir. 

ŞARK MALT HULASA.Si 

İ~tiha kuvvet ve sıhhat ııtiıı 
en müessir devadır. llilüml.}III 
eczanelerde bulunur . L'mami 
depoları Bomoııti fabrikası Te!e· 
fon: Beyoğlu 58.l ve i~tanhulda 
Ekrem Necip ceza c~posu. Tele
fon İstanbul 78 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merk • 

Amsterdam 
Galatada Karak6y hanı 

dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

~1 ..... k.·a•s•a•la•r•ı•i•c•a•rı .... 111
f////I 

. ' •••••••••••••••••••••••••••• ! Döyçe Oryant Ban ! 
: Tarihi te'sisi 1322 : 

! Merkezi idare Berlirı 1 
! Telefon Beyoğlu 247,248-934, ı 
: '}ö5 ve İstanbul 2S.ı2.28ı3 ! . ' : Banka muamelatı ~ 
• • : ve kasalar icarı : 
=···················~•>••··· 

Avukat Beyler: 
HAMİT MATBAASI na 

icra K.mununun tatbikatına 
mahsus evrakı nı. tbua içiıt 

••-.. Dokt:or 
Haseki kad11:hır luıotaneşi 

E tilılıa ıunuan 

HUSEYİN NA~İT 
Huı•lıktarı 

Do/hın.t ve kadın Jıüu•••"" 

Türbe Eski fliliılı Ah~• 
binası No.10 Te/.lsırı~ı: ... tız;~· 

... . s __., 
-------

l\~es'ul miô~Hır : t.s • • t ~ıJt 


