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== 8 sayf'a -3 :ıct.J~TJŞ! (camhlUlır6yet nçın,_halk içini) 

Kadın blrllğlnelle Kin 1 r:nmı:IEfganda .. ,=:1 
Belediye intihababnda Üsküdarda ıİBeçe-Sakiı 
. hanımlanmızın reyi bir facia 1 öldü! 

Bırlik bu hususta bir risale neşrederek e· k d k l VHOnb· ·ı . d k ır a ın ezzap a • ır avenesı e 
v.u •eldll .!~can en tevzı e ece intikam aldı. 1 kurşuna dizildi 

bey ıeçulerd• kadı· 
lllu birlitlal :dyanl 
•ttiti umu, uabG
b.ı uuaada kadı•· 
laruı da belediye ia
tihababaa iftirak ede
bile~ekleriai aöyleaı
itti. Vali beyia bu 
•öı.Ieri ilzeriae kadıa
lar birliti•de bir faa• 
liyet ba.,öatermiftir. 
Birlikte bu meaele etra 
fında herkealn kend· 
hae göre bir fikri var. 
8u fikirlerin birl•ttitf 
lloktayı fU auretle ifa- 1 
de kabildir: Kadın aa
aı) evin nazıma iae, 
•ynl'!n bir ıehria de 
llazamı ola bilir. Bun· 
lln için birik beledi-

KADIH6AR. BIRLICI MENSUPLARINDAN 
BARILARI 

Yelerde kadının vazalfl etrafında, , .. devam etmeleriade mahzur olma
kropaganda naalalyetlnde bir riaale dıtını MSylemltti. 
nefretmek ve buDu herkeae mec- Kadıa blrlijinia hanımlanmıza 
c:anen datıtmak latlyor. polia mealeklne alıfbrmak için &"6•-

• terdiji celideti haber alan lngillz 
Malum oldutu ilıere kadınlar k d li t kllih · ı · d . . a an po • eı amar enn en 

ancak ınt1hap edecekler, fakat in-
tı·ı a d·ı · ki di Miaa El n bir zamanlar latanbula 

.:> e ı emıyrce er r. 
H 1 k 

gelmek arı:uaunu izhar etmifti. MiH 
anım ar anca 6n6mClzdekl Eli l • 1 • ilk b 
1 

d" . .h b d en n mes • eya yanlıı anladığına 
e e ıye anti a abn a w. bak- h ı be ı . . -..... ~ 1Gp • o mamakla raber, buraya 

arını ııtimal edebıleceldudlr. K.a- li k d b. Jih. ·ı t d d b. . • gc P a an ar 6 1 a e ema an a 
an arlatbün naale ne.retmekten b. h " "l k d b· d"A- k d d ar ma ıuı ıoru meme te ır. 
ır ı6er ma aa ı a, ba.ııJmlara 

veni azlfelerfn"'• re1ıbe ~~tmelt- MIH Elen TGrklyede kadıa pö-°"'· v m tqkillta T•PWac.tW -umae••· 
Kadınlar ve polis 
Kadın biri iti hanımların polla 

lcllralanna devam edebilmesi için 
\rİiiyete bir mGracaatta bulunmuştu. 

İıtanbul aokaklaranda kadın polia 
rörecetimiz aman henüz gelmediği 
için vilayet ti müracaata karıı ka
dınlardan iatiyenlerin böyle bir kur-

Bir şayua 

Teşkilatı esasiye 
sabit, müstakirdir --Bir kaç pnden beri hükümetia 

tetkilab eaulye kanununu tadil ede
rek, Amerika kaaunu eaaıiaiae göre 
~-==blH aiatemi kabul edecetl 

da ıayhlar devean etmiftir. 
9'a rinyetlcrin biç biri uUleaa· 

.. mlatenit oimadıj'I gibi Anka
"lllun aalahiJ&tt&r hiç bir mahfelin 
de bu _.. içlacle Wç bir konuıma 
•.ııı olma ... br. 

Tlrk Tetkil&b uuive kaauaua 
el• 7..t tadil&b icap ettireoek hiç 
bt.- Mnll'et n iatiba yoktur. 

Artlk memleketimizde umumi 
Ja.,_. aibl T.pil&b MUip ve re
JI.. ..... ı..ı ele aonaaf Nbİt Ye 
~ ............ . 
Valiler anında 

tebeddfller 
..,_ ~ ..... Hula bey Bur· 

.......... Bud•r Yalbi SQ.. 
....,. ~ C-ulllla.. nJWilae, 
::: ...... v.n.I Cevdet bey 1......_ .......... tarla edtl•iflercllr 
&.t ftJW HU.ı bey Yeka· 
~ ... -- ... ..., Çaapn Yalial 
.._ bar ele takalde MYllohaa· 
ıa t~~ Valller ar .... da clüa ba· 

-.adiller lcrua beklealJcw, 

Nümune çiftliği 
r;- Vn&yetla aGmun• çlftlltl ltla 
~•ll•adaa celbedllecetl haber ft• 

re:" lllGtehuaıalar bakkıada MM• 
" "•••ta.ile aorulaa buuaata •· 
'1~: ıeloaiıtlr. Mutüaamlana ,.raitl 

ç•tçe tetkik edllnaektedlr. 
lllQ iftlik ittihaz edilecek mahal 
'•Yi~aaaaa l'eldlkten aoara, oawa 

e, taayyQn edeoektlr. 

kt~dir. BirDk henüz Miaa Elene 
cevap vermcmif tl" • Bu huauata 
vali beyin alakr.dar makam • 

larla temaa ederek verecetf cevaba 
intizar edilmektedir. MiH Elen eğer 

buraya ıelirae ancak lngilteredeki 
kadın polia tetki]ib etrafında bir 
iki konf erana verdikten •onra av
det edecektir. 

Parmnoııer 

Gizli komitenin 
aslı ve esası yok! 

Permlll dlfçilerin imtihanı eana
ıında heyeti imtihanlye aruınd bir 
ihtilaf çuıtmıt ve bu lhtilif ae~ce
aiade mGmeyyiderden GçG latifa 
etmifti. 

H~yeti milmeyyizeden diıçi. Ha
lil beyi bir mektuplada iatlfa etmea1 
teklif edilmiş, fakat Halil bey bu 
teklifi kabul etmemittir. Halil bey 
bu mektup (izerine bir tehdit mek
tubu almıfbr. 

Mumaileyh keyfiyetten polial 
haberdar etmlttir • Maamafi ditçi 
mektebi mildüriyeti, Hal il beyin is
tifa etmiyeceti kanaatindedir • 

Diter taraftan diplomah difçile
ria permill ditçiler aleyhine bir ko
•ite t .. ldl ettikleri yazalmafb. Ta
hldkabm ... aazaraa b6rle bir .. yia 
uh yoktur. 

-----
Tahsil talimatnamesi 

geldi 
MaBye vekaleti talaalldarlarla 

tab.U memurlanaan Yazifelerine Ye 

tablllit •uamellbaa dair •ufaHal 
•• muamellb talaalllyeyl ayn ayn 
tuh eden çok mükemmel bir tali
mataame taDIİa edrek Defterdarlata 

ıaaderilmiftlr. -----
Romen sefiri gitti 
Roaaaya hGkQmetJ TGrkiyedekl 

Ro•ea aefaretiai lityettiti cihetle 
aeflr M. Fllallti dGn ailesiyle bera
ber phrimizden hareket etmittir. 

Rıfat bey 
Emniyeti umumiye müdürD Rıfat 

bır Arı araya avdet ctmi,~r. 

Evvelki aabah Oakildarda luak· 
Mçlık yGz6ncıen 

bir bldiae 
ol•uı ve 
Feyzlye ia
•lnde bir 
kadıa, Saaı
ye iaminde 
dlter bir 
kadınıa ı;6-

aleriae ke
zsap dak
•ek auretl
le yakmaf
br. 

Muharriri-
mizin bldi
ae ile al'· 
kadar olan-
lar araaıa
da yapbtı 
tabld k • t • YGzGne kezza_p daktllen 
Ye Saniye SANiYE H. 
haaıman anlathldanna rare, h&dl•
enln evveliyab ve aeticeal ıu teki
lde cereyan etmifth' : 

San· hanım zevoi berber Be-
kir efendi ile Evllya boca mahalle
ah:ı. ic ••hlp oldukları eve paGn bi· 
rinde aandalcı Şerafettin ve zeyceal 
Feyziye hanımı kiracı olarak almıı
l•r. Bundan blr ay kadar evnl 
bir rGn Feyzlye haaımla ır.evci Şe
ıwfwtUa kavga etmltler, ve Feysiye 
hama eliae b;r bı~ alarak koca
amı vurmak iatemitı ev aahibi Sa· 
niye hanım 
da ar aya 
girerek bu
nlı.rı apr
mafbr. ftte 
kiracı Fey
zlye hanım, 
Saniye ha
nımın bu 
müd'lhele
ainden tG
phelenml t 
Ye o ıünler 
denberi Sa· 
niye hanı
ma kin be-
alemete ba
tlamaı tı r. 
Saniye ha
nun dıı l 
au farked· 

f .,,,, "' !" 

FEVZiYE H. 
ere •• , .... u ı kocayı evuıul!. ~ıkar

ma4tır. 

Feyziye hanım kinini b r türlü 
unutamamıt ve müteaddıt defalar 
Saniye hanıma •okakta hakaret et
ıaittir. 

Bu hakaret nihllyet evvelki aa
bab •on haddine gel mit ve F eyziye 
hanım •okakta. raati'eldiği Saniye 
ban!mı birdenbire yere yuvarlamaf 
ve Çartafanan altınd• aakladıtı kez
zap ti~eain~ çıkararak Saniye hanı· 
mın ııödenne dökınuı, &oara aj'zı-
m açarak fitedeki mütebaki kezza
bı da Saniye hanımın midesine bo
faltmaıtır. 

Feyzlye hanım hidlaeyi miitea
klp kaçmaf, Saniye hanımda r 
yardımı Ue Tıp fakültesine kafd~~~ 
l•ıı ve tedavi albna alınmıtbr. 

Feyzlye hanım vak'ayı ınGtealdp 
kaçtıktan aonra gidiıi 0 &'idtıır. 
Evine bile utramamaıtar. Polia ke
adiaini arıyor. 

Konservatuvar projesi 
Şehremanetinin yeni yaptıracaj1 

koaaervatuvar ve tiyatro binaaa içila 
çalıtu Almaa grup projeyi yapa
rak teluemaneüne vermittir. Bu 
proje emanet heyeti fenniyeaince 
tetkik edilmektedir. 

2 muallim 
Maarif vekfaJeti Diıçi mektebi 

için iki muallim celbine karar ve• 
rmittir. 

Bu muallimler Almanya ve Av· 
uıturyadan ~c'ti:blrceklerdir. 

Londra, 3 [A.A] -
Daily Mailin Pişaver. 
muhabirinin Efganis
tandan aldığı bir ha-
bere nazaran Beçe- Sa· 
ki ve on bir avenesi 
Nadir hanın emrile 
kurşuna dizilmiştir. 

Erdende muharebeler 
Berlln, 2 - Mavrayı ~da 

buı bedeyt kuvvetleri De - larftb 
uhh otomobil kıtaab aramada •tl· 
aadeaıeler olmuıtur. 

Irakta Amerikan maarifi 
Batdat, 2 - Burada Ye Baara 

ile Amarede yen• baaı Amerika 
kollejleriala açılmaaa için l:ouı hey
etler faaliyet ıöatermektedirl•r. 

Burada bir Amerikaa duiJlfllD•• 
teaiai iç;a de bazı taaavvurat var -
dır. 

Ccretıııer 

Nim resmi ev:ı
irde barem 

llali1e ••klletl GwetH •emur
Janu adet H vaıiyetlerini müt'ir bi
,_ ....,. YekAiell••- talep et
lllİftİr• 

Bu suretle maata sreçmeai lazım 
l'elen Gcretll memurlann vaziyetleri 
teablt edilecek ve 6crete ıeçmeal 

icap eden memurlann vaziyetlerini 
tayla edilecektir • 

Bundın batka ekaeriyetle ıt'r
mayeai hlikOrnete ait olan müeaae
aatta Barem usulünun tatbiki için 
Maliye vekileti tarafından ltaratta 
bulunulmuıtur. 

Tadilen hazırlanacak olan ma-
nakaaa kanunuada teminat mektu
bu ile dahil olacak tafıaa vaya ıru· 
plann it yamak buauaundaki ibti
aaa ve bblliyetleri nazara itibara 
alıaacakbr. 

Y eııi Yunan sefiri 
ı dün gelmedi 

Yeni Yunan sefiri M. Polihlron
yadia dGn ıehrimizde beklenaete 
idi. Sefir Ankarada icra edecetf 
müzakereler hakkında el'an Yunan 
hiikumetile temas etmekte oldutu 
cihetle, hareketini gelecek haftaya 
tehir et mittir. 

Mısırda intihabat 
bkenderiye , 30 - İnt:lıabat 

liateleriain muayeneai, rey pusu
lalarının toplanacata merkezlerin 
noktalarının tayini itleri 26 Teı
rini evvelde itmam edilmittir. 

Kırahn riyueti albnda toplana
cak vükela mecliainde umumi 
lntihababa icraama emreden be
yanname Kararla fbnlıp nepolu
nacaktar. 

232 dalrei intihabiyeden US 
dairede intihabat aene b1191ndan 
bir az aonra icra olunacakbr. 
d Dıter üç dalrei lntihabiye bG

utlarda olup pyet uzak Ye datı-
bak olduğua~aa bu yerlerde iatilaa
at •oara icra edhcektlr. Bu be· 

Y•namedea eYYel nr.poluaoak 
~iter Wr emri lorallde 16 temmua 
928 tarihli emirnamenin feaholua-

chatu beyaa edilecektir. Bu beyu
••ıaede kanunu eaaalnin intihabata 
llit ahk&mı tatil edilmlf n yeai la-
tihabat üç Hne telair olunmuıtur. 

1924 aeneıinde Za•lul P ... 
iktidar mevldiacle lkea intihabat 
kanunu tatil edilmlt olduj'uDdaa 
ltu eaaaa biaau H .tefald latiba· 
batta _r__e7 aalaibl Mwrlalana miktan 
2,901,000 klflre balit olacakbr. 

Yeni intilaab.bn yalaız meb'uaan 
meclialae alt olacatı ve ayni mec
lisinin 1928 aeneai temmut ayındaki 
• .... . ._'"c: ~' - Iı ı ac 01 .. c.~.. • c;r. 

P\ZAUfESI 

Sin.yor Volpl 

Sabık Italyan Maliye 
Nazırı şehrimize geldi 

Müşarünileyh birkaç ğün 
kaldıktan sonra Ankaraya 

şehrimizde 
gidecektir 

SiNYOR VOLPI ISrASIYONDA 
Sahık ftalyu •aliye auırlana du mlbadele komU,oau •• ......., 

Slayor Volpt d&a refakatinde iki dea lener Ce•al bey wtkW • 
ldtibl oldutu halde ıehrlmbe 1r9I- -.ıerc11r. 
lmlttir. Kendlalal Maliye nldll ve Sinyor Volfl P..p .......... 
Vali bey na•ına deftenlar Şefik tir. keadhi Mr luç p bwMa ..... 
bey ve hariciye vekileti aam:aa lacak aoua Aakaraya fideoelmtlr· 
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Ticaret sarayının Kadınlar birliğİll• 
temeli ablıyor gelen telgraflar 
Y eaidea lnta eclllecek ttearet 

sarRY' komisyonu dün üçüncü lçti
maıaı aktetmlftlr. e. ~mada infA 
tdilect.k mahalleriıı topopafya lıa
ritaeı tetkik edilmlıtir. Bu ayın o:a 
be•ine dotru te•el atma merasimi 
yapal&caktır. Do.kil içtimada sara
yın zahire ve ulaam boraalanna Ye 
ticaret odaaa ile buı ticaret deval
rlni istiap edebilecc1 ,ekilde olaaam 
hakkında bazı eaaalar teabit edil
miştir. 

Adi iskan gören 
muhacirler 

lakini adi auretile yerlettirilmİf 
olan mübadil muhac!rlerin borçla
nnı ödemtleri 1çin 20 aenelik tak
site rabtlan emredilmittir· 

Muhacirler bili bedel aldıklan 

bu emlakin bedcli.ni 20 aenede te
diye edcceklc:rdir. 

Vilayet inzibat 
meclisinde 

VllAyet ln%ibat mec!isi .. e bir çok 
evrak gelmiştir. Meclis yakında to
planarak buaları intaç edecektir 
Bu evrak araamda vazifeaini aui
iati al eden ihtilia yapan rnemur
lann dosyalan vardır. Evrakın bı 
kıamı da muallimlere aittir. 

Palamut bolluğu 
Palamu akıaı devam etmektedir. 

DGn de yeniden 20 kayak palamut 
aelmittiı. Fazlasının denize atıldıjı 
dopu detildir. 

Gelen balık temamlle Ntılmak· 
tad". 

Bir kıama tuzlu bahk •aafı ta
rafından, bir kıamı ela perakende
ciler tarafandaa Nbn alıamaktadır • 

Kabzemallar haatanelere mek-
teplere pa.tamutlan beclaYa Yer
mektedirlel'. 

Palamutaa çifti din toptan18,20 
brllf& kadar çabutb. 

8 yaşında bir çocuk gaip 
Perpmbe slal üakiidar iakele

aiade Taldr ı .. ıacle (8) yqında bir 
çocuk ka1bolmuıtur • 

Talair, KadıkayGnde Kutdillnde 
th&raa MetkOre hanımın çocutudur. 
Polla mGdllrllltG çocutun aranmaaı 
lçia bGtGn merkezlere bir taml• 
ıCSndermiıtir • 

Gizli rakı 
V aide hanında bir lraah tarafı•· 

dan kaçak rakı imal edıldiji haber 
alınmıt ve büyGk bir kazan bulun 

r 

Cibaburiyet bayraıaı mla11ık 
tile kadınlar birlitl tanfıad• a.t 
bauetlertle Ye Millet Meallal .... 
aetlae çekilen telpallara ....... 
cenp1ar relmlttlr. 

CGmhuri7etıaid .,._. ~ 
ederim. 

ReiaiC...._, 
GAZJ M. JC'Ml 

CQmhurfyet bayramıaan yılcUSaa.tl, 
münuebetile ı-... oluaaa ...... ı 
hiaaiyata t .. ekkiır eder bllmo&rz+e 
le tebrik ederim efeadlm. 

TGrldye BilyGk Millet MeclW ...... 
KAJIM 

Kütüpanelerde 
Maarıf vekaleti tehriahl.teld 

kütüpanelerin tevhidine blıar nr
mittir. Şehrimizde 120 yi mlteca.m 
kGtilpane vardır. 

Bu kütüpanelerln ekaerlalatl• 
iatifade edilmeditl anlatılmaktadır. 
Mevcut kütilpaneler ehemmi)'etie
rlne göre ikiye aynhnaktadır. Bir 
k111m kütüpanelerclen yalaız taftla 
ve edebiyat tetkikataayapanlar ini• 
fade etmektedir. 

Halkın i•tif ade etti il kGtüpaa .. 
ler F atihdeki Millet kiitüpaaulle 
Beyuıttaki umumi kütüpiiaedlr. Ba 
kiltüpanelerde bir anuf halkan latl
f ade ettiti kitaplar nrdır. 

Maarif vekaleti mevcut klta,. 
lardan hangilerinden iatif ade edtl .. 
cetfni anlamak için bir ko..-,oa 
tetkil ettireeektir. Komiayoa ife 
yaramayan kitapları bir depoya do
ldırarak, içlerinde latifade edilecek 
kitaplar bir kütüpaneye t ..... 
cakbr. 

Kfitüpanelerin tevlaidilldea 80ll• 

ra vefa li•eai yaaandaki talebe yor
cha umumi ldltüpaae olaealdıır· 

Beyaz Ruslara ait emlik 
Defterdarlık, Beyaz Rulara llit 

yealden bir çok emlik bubııtUflW. 
Bu .. ilk yakında aablıta pkanlae 
caktar. 

Tercumanlara 
yeni vemka 

SeJarbabe •elea seyyahlara rela. 
it.ilk edea terclmanlara dGudea 
itibar•• J•ai yuJkalan teYdl eclil
mlftir. 

Bu vesikayı hamil olmıyaalar 
bugünden ·rbar tercümanlık et-
me u •• ıık.ıuc..ır. 
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ŞeblrciJltfa en çok ehemmiyet 
verdiği cihetlerden biri de mcydan
llll'dır. Bu aebeple aiiri şehirlerde 

meydanlana teki) ve inşa tarzları 
mühim blr mea'ele olmuştur. 

Meydanlar ı:ıasıl ve ne şekilde 
olnıalıdır ? Şehirciliğin ~on te\ükhi· 
lerine göre meydanlar bundan bir 
asır evvelkilerden çok uzak, fakat 
birkaç bin sene evvelkı telakkilere 
daha yakın bir düşünce He inşa e
dilmektedir. Okuduğumuz kitap ve 
mecmua ard Berlin, Paris ve buna 
b en:r.er büyilk şehirlerin bazı şayanı 
hayret meydanlarır..ın tenk'tlere ug
radığını ve şehircilik noktai na:ıa 
rından hatalı olduklarını görüyoruz 

Ankar yı imar ederken b u ten
kitlerden ders a larak ayn i l ata) ra 
düşınememiz lazımdır. F Ih kH·a 
şehirciliğin en büyük te .. akkiyatına 

ve nazariyelerine bihakkın val.ıf 
olan Profosör Jansen bi:r.i bu husu
sta Avrupa şehirlerinin bile halii 
düşmekte olduğu hatalardan kur
tarmıfııa da eskiden kalma an'ane
lerin teslrile bu gibi şeyler biz.de 
bazı itira:dan mucip olduğu görül
mektedir. 

Bu ıebep)e 'ehirciliğin yeni na
znr'ye ve kaidelerini izah etmek ve 
bunlar.n ne için böyle yapıldığmı 
karUerimize ar:ıctmeği faideli b':l)u
yoruz. 

Şehrimizi Asyanın değil, Avru
panın bHe en asri bir ,ebir haline 
koyacak olan şey işte bu alışıl· 
mamıt ve yadırganılan yeni şekil
lerin tatbikı ve kaLulüdür. 

Tabiidir ki bunlarla uğraşmayan 
ve bunlnr hakkında söyle11en sözleri 
okumıyan ve dinlemiyenlere bu yeni 
fik"rler yabancı gelir. Faka t onların 
mantığı anlaşılınca ne itiraz ve ne 
de tenkit k-ellr. 

işte bu makalemide meydanlar 
hakkında bazı malumat vermek 
istiyoruz. 

Meydanlar nedir? Şehirlerin ev 
kütleleri ve sokakl~mn birleştiği 

'erlerde bırakılmış boş sahalar. 
Ealu.t !Jlehircilik nazarında bun

ıar nnllere ayrılır. Mesela birçok 
'okakların birleştiti yerlerdeki mey
danlarla malınile aralarında ev kü
melerinin yekneaaklığını izale etmek 
üzre bırakılan meydanların vazife 
ve hizmetleri bir olmadığı gibi şekii 
ve tarı;ı inşaları da ayni olmak icap 
eder, 

Biri adeta seyrüsefer cereyaııta-
.ırını tanzim eden bir maslak mahi
yetindedir ki, oradan daima su ge
çer ve muhtelif borulara taksim 
olunur; diğeri rakit bir su hazinesi 
ve havuıudur ki orası •ehir halkı
nın ııhbat ve istirahatını temin eden 
bir hava ve ıiya deposudur. :\1esP1a 
Gazi heykeli meydanı birinci nev'e 
ve Maliye Vekaleti önündeki me}
<fan da ikln(:i oev'e ait sayılabil"r. 
Şimdi bu h:ıreket cereyanlannı t an-
2im eden meydanları bir başka ma
kalemize bırakarak diğ'er nevi mey· 
ıdanlar hakkında izahat verelim. 

Kurunu uli ve kurunu vustaya 
c1oA-ru bakarsak her şehrin bellı ba
şlı büyük bir meydam lduğunu ve 
o şehir halkının o meydana toplana
rak intihabat ve şenlikler yaptık-
1annı adeta üıtfi açık bir millet 

• 

eydan ar 
mecli~i ıalonu vazifeıinl gördütilnü 
müş&hede ederiz. 

Kadim Yunaniatandaki eski şe
hirlerin hep agora denilen ebafı 
ravaklar binalarla muhat meydan
ları vardı. Şimdiki sergilere muadil 
olan büyük panayırlar orada kuru
lur, nut uklar orada verilir, ihtilaller 
orn<la hazırlanır, mahkemeler ora
da. ku~ulur, ka nunlar orada neşir ve 
ilan olunurdu. Zaten o ukitki ev-

lerin ortasında da avlular vaı dı. İ~te 
bu meydan lar da buyük bir ev •a
yılan şehrm av1usu idi. 

O &ebeblen lir kı bir memlek~
tin bütün san'at eserleri bu mey
danı tezyin eder ve hep 5i oraya 
kqpuliırdu . Etı ıdına en güzel bina
lar yapılır ve süsl enirdi. 

Roma'daki (Foum) da bu esaı 
üzerine yapılmıştı. Or~ya yüzlerce 
ve b inlercce heykeller konulmuştu. 
ltalya şı.·hirlcrini n çogunda bu 
an ane d eva m l'degeldi. Hatta rö
nesans devrinde b ile meydanlar 
şehır hal ırıın toplandığı aylııra, 
merasi fer, ihtifoller hatta oyunlar 
yaptığı bir mah 1 olmak itibarile 
ıehirin en kalabalık yeri idi. 

Adetlerin deği,.mesile bw. mey
danların da nzifesi deti9ti. lçtia 
mai bayat sokaklardan binaların 
içine intikal etti ve meydaalar ıırf 
ıokaklar aratnnda kıtlan bo,luklar 
haline j'eldi. Fakat (Urbanizm) ıan'~ 
atı yenişehirlere lazimgelen güı:el
hk ve hıfzıısınhhayı vermek içla 
böyleboş sahaların IUzumuna kail 
olduğu \'akit gözlerini maziye çe
virerek bekh. 

Küme küme toplanan evlerin 
cıralarında onlara bol hava ve ziya 
vermek şimdfk~ ğürültülü ve du
manlı ve1ıaiti nakliyenin geçtigl 
yerlerden u:r.ak ıeaıiz birer mahal
de müst rih oturah dinlenebilen 
veya etrafına güzeJ binalar yaparak 
onların seyirle ruhlara bedii hir zevk 
ve terbiye verın~k ve o binalarda 
sabahtan akşama kııdar çah9mak 
mecburiyetinde olanfora gi.irültü1;üz 
tozsuz, dumansız, hava ve ziyası bol 
bir muhit yapmak içın 'r unarıı ka
dimin, Romanın, İtalyanın meydan
larından ilham aldı ve dedi ki: 

Hıfsıssıhhaya, isf rnh[..ta ve gü
zelliğe ma ıcus o a!·ak b\na kütlele
leri arasında yapılııcak mq danla
rın evvela etrafı gayet güze) mimari 
eserlerle muhat olmalı ve bunlar D 

hlçbir ıokak kat'etmcıneli, yani 
içinden araba ve otomobil geçme
meli. 

Meydanın şekli o meydandaki 
en mühim binaya göre ya uzunlu.
ğuna veya derinliğine olmalıdır. 

Bu meydana gelen sokaklar var
sa onlarm başları ya bir kapı veya 
bir raı. ak ile gizlenmeli ve nazar 
sokağın derini l \erine doğru gitml
yerek orada mahfuz bir muhit için
de olcuğunu hissetmemelicıir. 

Bu ır.eydanla onu ihata eden 
binalar nra .. m d nki nisbet mühimdir. 
Küçük bir meydan büyuk bir binaya 
lıiıım gelen ltı) meti vcrnıiyeceğl 

gibi l üzumund n fazla büyiık bir 
meydan da etrafın uaki bina tarın 
tesiri miınr.:risiııi kaybeder. • 

Niteklm talimhane meyôanlan 

Yazan : K mole'ti:tin Şuk. .. ü 

Naarettlo Hoca •atı ve üç ayda \ 
çocuk doA-uran kansını boşadıktan 
fil nra deria bir nefes aldı; doya 
d oya bir l 

-Ooohhh •.. 
Çekti. Artık 6yle kolay kolay 

herkesin sözüne kanmıyacak gözü 
ile görmeden cvlenmiyecekti. İlk 

;ifof gecesinin acı hayal suı;utu onu• 
kalbinde çok fazla iz bırakrıaıttı. 
Üstelik bir de uç ayda çocuk do~u
rcın bir kadın olması her ıeye tüy 

d'.kmişti. 
Duğan çocuk yafadı mı, öldü mü, 

bunu Hoca ıoruıturmadı bile. Onu, 
boşadığı karısı ile beraber Slvrihl
e ra yolladı. Artık bir müddet ev
lcn ır yeceki.; ta ki gönlüniln seve
b eceği bir batun zııhür ede. Hem 
Hocanın bnşka bir emeli daha v rdı. 
A ınesı ı bero.ber oturdukları ev 
d rdı ; adct;:ı kii mes gibi bir Çl:ydi. 
A nca) baba yndip f.rı olduğu için 
buras nı ne satıyor n t de )ol ıyorc!u. 

f akat para&ı da ol<!u' undan ye-
ni bır ev ) ıt} t r • •. ı ic 

Bu evi yaptırdıktan ıonra dır kl ev
lenmeyi aüşıhıecekti. 

Horto öyünün iyi bir yerinde 
bir ar sa salın aldı. Kendi başında 
durmal. sureti ile yeni yaptır cağı 
e vin tcmeUerıni kaıdtrctı. Arbk 
evin çatısı yapılacaktı. 

Hocanın yeni ve gii%el bir ev 
yapbrtn.a\da oldugu avuç içi kadar 
küçük olan Horto köyünde berke
aln ağımda dolaşh. 

Herkes, ıengin bildikleri Ho
camn yaptıracağı güzel evi daba 
temeli atılırken merak etmeğe bat· 
lanuşlardı. 

Evveli köyün ayan ve etrafı 
geldiler: 

- Efendi hazretleri, dediler,CYİ
nizi kaç odnh yapacaksınız? 

- Üç odalı. Bir yemek, bir ya
tak, bir de misafir odaaı. 

- Misafir oduıat öbü.r odalar
dan büyük yapın. 

- Neden? 
- Köyüınfüün ~n bllvügör;ünfiz, 

©kuyucu 
N" e clly<>r? 

Gllınleyını 
[Bu ı6tunda okuyncltlann anlata~lı 

dertler, meselc i ·r •ıctı-Nillr, MeeuUyet 
imza ıaLipleriue aııth·. 

Domuz eti 
" Halk 9ikiyet ediyor ,, ıütunu

nu.ıd" ) baıı domuzundan bahsedf· 
fiyordu. Bir franıııı meb'uaunun biı
de •i domuılarclan istifade için, Sa· 
bancada domuz avına çıktığını bi:r. 
de gt.~elelerde okumu,tuk. O uman 
ben bu do~ uz!arın fransızların 
mide.ine gideceaini dütünerek hayfa 
lenn:nştım. Bence iyi hazırlanmış 
domuz eti, kuzu ve hatta piliç etin
den daha lezizdir. Bunu saklamak 
açık bir mürailiktir, 

E,e dosta domuz. eti yeııae!eri•\ 
.laima tavsiye ederim. Bence müs
tünıanhic domuıia ve ~arapla öiçü
Iemiyecek büyük bir dındir. Kim 
biUr pcy~ambtırlerlmizin .zamanın· ' 
da bunlar ~angi aebepferden men
edilmişti. Dereces~ni aştıktan ıonra 
11u b; ıe haramdır. Ben diyorum ki 
gerek iklim, a·erek ırk itibarile bu 
meaele mütefekklrJerımi:r.:in tetkik 
haddelerinden ıeçmeli. Doktorları
mıı: flk,rlerini müsbet veya menfi 
açıkça ll:lylemeli. Peygamberlerimi
zin bilyüklilğQ bu nevi kısır fikir• 
lerdea çok uzaktır. Bu sözlerimi o 
sütununuıda ıörmek iıterim. İtiraı: 
edenlere cevap vermefe haı:ınm. 

Nureltin Feyı.ullah 

gibi btlyük meydanların etrafındaki 
binalar adeta uıı:aktan iÖrünea köylil 
evleri gibi gözükür. 

Nisbet meselesinden aonra mey
danın dört cihete göre istikameti 
)ani kış rüzgürlanndan macun ol
mayt yazın serin ve göla-elilı: ha11l 
edebilmeıü ıibi meae!eler gelir. 

İşte tehir mimara böyle bir me
ydaaın ihdaaı veya tanziminde bir 
çok maddelerle alı1ka~ar bir te.z 
önünde bulu.nur ve bunun halll için 
günlerce uğraşır. 

Profeaör Jansen de vilayet mey
danı için böyle saatlerce uğra~tık
tan sonra bir ,ekil buldu ve bunu 
şehrin piliııına tatbik etti. jll'naeo 
istiyordu ki . bu meydanın etrafını 
evvel emirde otomolHI ve araba 
güri\ltQıil duynıit•ınlar, benzin ko-
kusundan azade olsunlar, kc!ımyon 
tekerleKleklerinin zelzelesile saUan
masınlar. 

Kıt ve rüzgarlı havalarda buraya 
girenler şapkalarını yakalamak için 
koşmasınlar. Ge:tmek ve bira:ı hava 
almak için yıikın mahallerden ııe
lenler çocuklarının otomobil altında 
kalmaması için daima endişe içmde 
oturmaınnlar. Meydanın etrafana 
yapılacak binalar yükseklik ve 
şekil itibarile bir kül teşkil etsin. 

İşte bu ıeoeplerle Karaoğlım 
caddesinden meydann g·ren soka~ı 

yalnız piyadelerin geçme5foe mah~ 
ıus bir kapı ile kapadığı ğibi iş 
bankaıa önündek i sokağın meth~lini 
de piyade kaldırımına tahvil ederek 
tekerleklere bir ıet çekti. Şimdi 

meydan tanzim oluuurken bu geniş 
piyade kaldırımını görenler ümit 

• • 1 • 
ecıer .z ı;.ı : 

- Sanki bu yolu kapamakta da 
ııe mana var? D.eroezler. 

Celil Esat 

Peki, 
Ayan ve eşraftan sonra akra

baları, ahbapları geldiler; 
- ~vi kaç odalı yaptıracaksın? 
- Üç odalı. Biri yemek, biri 

yatak, birl misafir oduı. 
- Yemek odau nı hepsindan 

büyük yap. 
- N~den: 

- Öyle ya, bu kadar akraban, 
ahpabın var, sonra elbette bir iÜD 

eTlenecekain de, onlara yemek ve
rmek lıhım. Nerede ağırlayacakaın? 

.T•bli yemek odasının da eger ye-
mek udası dar olursa bir şeye ya
ramaz. 

- Peki. 
- Hem odanın pencereleri al-

çak olsun, 
-Peki. 
Akrabalardaa sonra komşuların 

akını bafladı. 
- Hoca efendi, yeni yaphraca. 

ım eve mübarek olsun demeje 
geldik. 

- Hot geldiniz. 
- NHıl yaptıracakaın. Kaç oda· 

h olacak? 
- Üç odalı. Biri yemek, biri 

yatak, biri misafi1' odaaı. 
- Odaların hepsi ayni büyük

Iakte mi olacnk? 
- Berı de şaşır..ı:m. Kimi mir, ;o.. 

Köyoeırde M iHe~ Jrr1Hek'V:~pB<aırü 

Halk okuma odaları tet ikab 
Köylüler halk mekteplerine büyük bir şevk gösteriyor. 

Muallimler köyleri dolaşacak 
Maarif idaresi Halk okuma oda

larl hakkınc!aki tetkikatını ikmal 
etmittir. O<i~ların açılacağı yerler 
tesbit edilmiştir. 

Bundan başka okuma faaliyeti 
de gittikçe inkı•af etmektedir. Bu 
~= 

buıuı halık.ada ntt\f&Uiılwden ~·
len raporlara, buraluda köylülerin 
büyük bir şevk ile Millet mektep
l~ri devam etmekte oldukları an
laşılmııttr. 

Al. niifuılu o hlribtnmı yakla 
k6yler içia seyar Millet mektepleri 

acalacaktır. Buralara llltHllW' edile

cek muallimler her alqam bir k6y
de dera Yereceklerdir. 

(~_Ş_E __ H_ü R_c:ı_D_E _____ J 
İkramiye 

929 senesinde Milli bankadan 
yapılan istikraz doJayısiyle emanet 
erkanına ikramiye verilmişti. 

Şimdi de borçlar davasını ta.kip 
eden emanet vekılıerile uınuru hu
kukiye müdürüne yeniden ikramiye 

verilmesi tuavvuru vardır. Geçen
ki ikramiye tev:ıiinde Emanet ve• 
killeri almamışb. 

Ekmek narhı 
Şehremanetinde narh komisyonu 

dün toplanmış ve ekmek 10 para 

tenzil edUmiıtir. Narh 15,30 paradır. 
Erance)a narhı ipka edilmiıür. 

Trikotaj c ılaı· 
Milli sanayi birliti idare heyeti 

Trikotajcılardan alınan olrturuva re
Sbli için dün bir içtima aktedecekti. 
Ek.aeriyet olmadığından jçttma ya-

pılamanuftar, AJdığımıı malumata 
naıaran Okturuva yilzünden bazı tri
kotaj fabrikaları kapamış, bazıları 

da kapamak üııeredir. 

Evlere numara 
Yeni Numerotajda kullanılacak 

enıaye ıokak levha ve numralannın 
inıalil!e başlar.mışbr. 

Nihayet üç aya kadar Em·anete 
teslim edileck, ondan sonra sokak-

llU'a talik olunacllkhr. Sokak ve 
cadde iaimleri de~işmede11 aynım 
ipka olunmuştur. 

D~.enciler 
Dilenciler ıon günlerde gene 

çoğaldı. Her köşe ba,ında kadın, 

erkek eli, ayağı sağlam dilenen
lere te1ı&düf ediliyor. Şehremaneti, 

polis ol cudlerle esaslı surette mü
cadele etmekle beraber bunların 
öalerıni alamıyor. 

ŞehrPnıaneti, dilencilerin takibi 
için tavzif ettiği ııı~rnurların ade
dini çoğaltacaktır. 

MAlQI dilencilerden Daril!aczeye 
ıevkedilenlerden müeasesyi terk 
edeuler mahkemeye verilecektır. 
D~lencllerdr.:n ta,rah ve sJıhatı 

y~rinde olanlardan tenbiha.ta rağ
ruen dHencHik yapanlar lstanbul
dan meınleketlerine gönderilecek
lerdir. 

-- -
Beylerbeyi merkezinde 

Görülen ı:Jzum Ü'.1erine Beyler
beyi poliı karakolu ınilrettebatı ta
mamen tebClU edilmi4tir. 

awı 

yilk yap diyorlar. Komşular içinde 
bHhaı.ııa genç kadınlar itirazı baıtı· 
lar, 

- A... A.. N.e zorun var ki ye
mek ve misafir odalarını büyük ya
pasın. Sen e"\'ini alem için mi ya
pıyorsun. Bütün k<Syü yedirecek ve 
mlıııafir edecek sen miıin? Nene 1&
ıusı senin. Sen yatak odaıuraı şöyle 
genişçe, büyükçe yap. Sana güzelce 
de bir hatun, bir kadın kadıncık 
buluruz. Büyük yatak odanıı:da fe
rah ferah yatar Allaha şükür eder
ai1tiz. 

- Pekt, 
- Hem pen<:erelerl de genit 

yapın ki bol ziya ıriraln. 
- Pekj, 
- Ta,·a• da alçak olsun, 
- O neye iyl'i' 
- Ayakta dururken başınıı ta 

v•m• deter, daima yatmak istersi
niz de ondan. 

- Reki. 
Hoca, işte bu ve buna benzer 

tarifler, tavs·yeler karşısında kaldı, 
Hepıi bu kadar d~ğil, işe ba,kala
rı d1t burnumı soktular. Kimi a-e
liror: 

- Aptesaneyl töyle yap .. 
diyvr, bir başkası : 
- Pencereler fÖyle olıun. 
- Mutfak böyle olsun. 

~:': , rr ' t0İt ).r-. r. ~·ı ••.-sp. 

Evkafta tasfiye 
Evkaf idaresi, varidata aı: olma 

sına rağmen vergi kayıtları ve 
saire gibi muamelatı ve tamir 
m~srafları çok ol~lD kıymetsiz akar
ları satmağa karar vermiştir. 

Bunuu için Tapu dairesinin 
evralı. mahzeninde mahfU7: olaa 
vakfiyelerin tetkiki ve kayıtlarının 
çıkarılması icap etmiştir. 

Bu mahzende 27 bin vakfiye 
vardır. Vakfiyelerden kayıt çıkar
maya aşina ihtisa1 1ahibl eaki me
murlar •imdi bu iş için ilcretle 
iı tibd am edilmekted lrlcr. 

Bu 27 bin parça vakfiye tetkik 
edilerek kayıtları çıkanlchktan ıon
ra varidata a:r. akarlarm mb&Jed•

slne başlanacaktır. Y ah•t:r. latana 
butda bu kabil satılığa çıkarılacak 

1000 kadar dükkftn ve bene vardır. 
Bunlardan bir lua111.1 kapalı çartıda
dır. Arsalar bu miktarın haricin
dedir. 

1\1 erkezlerde teftiş 
Polis müdürü Şerif bey ıon za

manlarda vukuatıa fru:Ialaıtağı hak· 
kındaki netriyatı"' nazan dikkate a
larak evvelki gece ansızın teftişte 

bulunmuş ve Unkapamnda Haydar, 
Kasımpa~ada Kulaksız mevkilerini, 
Arnavutköy, Büyükdere, poliı mer
kezlerini teftiş etmiıtir. 

Tam teşkkeüllü 
na.hiyP.ler 

Konya vilayeti dahilinde evelce 
meveut olan nahiyelere llAveten 
tam teşkılatlı yirmi üç nahiye daha 
teşkil olunmuştur. Bunlardan ikisi 
merkez kazada ikiai Aktehirde, bi

ri Kadın kanı kazasında, biri Sey
dişehirde, biri Sultaniycde, biri Ka
ramanda, ikiı;i Boz.kırda, biri llgın
d:ı, biri Hndınıda, biri de Canbey
llde olacaktır. 

Bu teşkilat dolayııihı Canbeyli 
kazaıunm Ponak nahiyuil Akşehir 
kazasına ve Konya merkezinin Mür
sel efendi nahiyesi Canbeyliye Bo
ğürdlcn nahiyesi Reşadiyeyc nakl
cdilmittir. 

F'ındık piyasası 
Son gOnlerde fındık fiatlar yük

selmete başlamı,br. 

Trabzonda 63 - 65 kurut olan 
kabuklu fındlğ'ın okkası 72 - 73 
kuruşa yükaelmiitİr. Fiatların 80-85 
kuruıu bulacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

Demek ıur eti ile fikirlerini be
yan ediyorlardı. Nasrettin lıe bütila 
bunların, adeta kendi mallan, kem
d i evleri imit gibi olan israrlan 
karşısında hepsine ayrı ayrı : 

- Peki.,. 
Diyordu. itin garibi yalnıı:: Pe

ki ••• demekle de kalmıyor, tarif et-
tikler: şeklide de yaptmyordu. 

Nihayet evin intası bitti. 
Hoca bütün köylüyü, ayan ve 

eşrafı, ahbap ve akrabaaı, kun111u 
kom9uau ile çağırdı: 

- Evim bittJ, ırella fÖrün, ba
kalım bekenecek misiniz, dedi. 

Biten ev, evden bqka her tcYe 
benziyordu.Çünkü Hoca kim nedemif 
iae aynen yapmış, ortaya garip bir 
fey çıkmıştı. 

Herkes gelip bu tuhaf binayı 
seyrederken Hoca ıordu: 

- Naaıl, betendintll •I? 
Herkeı keDdi tariflerinln yaptl

dığını gördOler, 1ıördüler aaaa hlaa, 
heyeti mecmuıun itibarile bir şeye 
benzemediği için: 

- Beğenmedik, iyl olnıaınıı. 
Dediler. Nasrettin, kızacak yerde 

kızmadı, ~Qdecc: 
_ Hah!. dedi, itte bu bina ıizin 

h~pini:ıin tarif cttiQ'lnb: sıibi yapıldı. 
Yine hiç birin iz. beğenmed.iub:. Evde 
ot\lri\Cak be n ol duğum halde hepi. 
r v l~ım to lrn r•ştını"'. ~·, ... cı: b n\ 

Jj 

500 kuruşluklar 
Muhane.ııatı zatiye idare.i bir 

kaç •erıe eıvn mütakalt ve dullar
dan yüz kuru :.& kadar maq alallla
rıa 10 seneltjfııi tHvire mnltt'. O 
aman bütçeye lı&fi derec:ede tala-
sisa t konmadıtı için SOO kt11'1f• ka
dar maaş alanlann 10 ... ellıhrt 
verilmemltti. 

Muha1&esatı zatiye ldirui ba 
kiıım muş ıablplerhun 10 ..... 
maaşlannı birden vermek itin lııa
zırlıldarını yapmıfbr. Aaıeııık bu ... 
ne B. M. Mecliahlde mil&alıl..,e edl. 
lecek olaıı yemi teı.eot kana- .0-
takait n d•llana vuiyetlerbai ,.at 
bir tekle tibl tutacağından ,...a ka
DUD çıkmadan evvel 500 kmıata ka
dar maa9 alacaklar ı.llkıada 11ft 
bir muamele yapılmıyacakilır. 

Likör fabrikası 
Mü.khat lDhlıar idu..ı Pr•-

sadan bir Hkar mütaAuıuı getitbaif• 
tir. M. Benz Avrupada ilk& t.bri
kasına ait malzeme mübayaa ede
cek, hıkrar buraya avdet edecek&. 
İnhlıar idaresi fabrikayı Şl;ll civa
nnda açacakbr. Llk<Sr fabrikuıa111 
temel abna mer&ai111i bir kat p 
aonra olacakbr. 

Fabrika ilkbaharda faaliyete 
başlıyacaktır. Şaı-ap mütalaaHUı M. 
Emil Lüfar muhtelif üzüm niimu• 
neleri üzerinde tecrübeler lyapmak
tadır. Bu tecrübeler blr iki ay daha 
devam edecektir. 

M. Lüfar memleketimizde eıld· 
den yapılan misket f•aplannı tek• 
rar ll•r- ~.. L\L 

Şarap fabrikasının nerede yapı· 
lacağı henü:r. tayin edilmemiıtir. ---Daimi bir resim sergisi 

Genç reasamlar cemiyeti felıri
mizde bir resim galeriıi teaiaioe 
çalışmaktadır. Genç ressamlar bu 
galerinin yapılması için ehrcmaae
tinin muavenetini arzu etmekte
dirler. 

Bu huıusta re11amlarımu Ema-
net nezdinde teşebbüaatta buluna
caklardır . Yapılacak galerinin 
Beyoğlunda olmaıı münasip sıör{i}a 
mekt~dir. Galeri daimi blı resim 
ıergid olacaktır. Emanetin bu hu
susta muavenette buluaacatını G
mlt ederiz. 

Etıbba odasında 
Ebbba odası idare heyeti cHla 

içtima etmiftir. Buaa sebep Aaka
radan beklenilen bazı evrakıa lııe
nilz ırelmemeaidir. Oda, henüz ka
yıtlara batlamamıtbr. Yakında bat
lanacaktır. 

kendi bildiğim ıribi bir eY yapb
rayım • 

Hocanın bv. hikayeıinde neka
dar bOyük , ne ince ve ne derfa Wr 
hayat dersi ı~rüyorn•us. O zamaa 
oldutu glhl bu zam..- H za.. 
man ela, keadileriısi aUıkac:t. etmj. 

yecek feylerde bqkalanna. i...,_ 
karıtanlar ekıik deliffenllr. Bu al• 
bller hocanuıı Mı fılaruun hatuffr.. 
ıa belki ukalıihk hu7lanDdan vM 
geçerler. 

Hoca, içb&de yap.dıtı cabll ı..1-
kın bafka bir yerele Ye l(eM b\l 
aokta hakkında buna l:.enzer bir 
ders daha vermlftlr. Sıruı a-eldlll 
için kıaaca kaydedelim.. 

Hoca bb rGn otlu ve etetl U. 
çarşıya gitmiı. Eteğin. lwyrupullll 
ucu. biçimsizmit• Biri çıkmtı : 

- Hoca efendi. demit, e .. jlr 
kuyruğunua. ucuau bir u .._, .. 
fena olmu. 

Hoca bir aıı: keami9. Batka blrk 
- Ax oldll, demlf, bir as dala& 

keı .. 
Hoca bir az daha kes:ınlf. 
Bu ııear bir diğeri ç•knut: 
- O ... Çok keıtia.. bir .. ,. 

yaranıadı. Hiç e9eğin bu kadar ki• 
sa k<>yrutu olur mu... demi9. 

Hoca bunun üzerine yanı başı..
dakt og'luna dönerek: 

Oğh.\m, demiş, a.akıl'I ha eşe• 



(_Ankara ) 1 

Demir yollarımız 
Aakara, 3 -- Devlet dcmiryol-

1..-a lapat nln lr,zet B. ıeldl. Ge~en 
•e1a, teırinlnveliR birhaden bu 
•eae tefl'iainvele kadar yapılAD 
la&tJ.r fUDiardır: 

33 ldlometro Zlledea Sıvaıa 
lctc1ar, 90 kllometro Kayaeriden 
Sı,ııa kadar, 60 kilometro Kilyoı
t.11, lr.ata kadar, 143 kilometro 
r.,. P•tadaa Diyarbekire kadar, 
119 ldlonaetro Bahkesirden Kutah-
1•71 kadardır. Bu ıniktann yeldinu 
42S ldlometrodur. 

Gelecek ıene yapılacak hatlar
da tulllardır: 

SO kilornetro Ziledcn ııvasa, 
132 idi.metro Kayıeriden Sivasa, 
130 lcllometro Kilyostan İrnıağ&, 
8() ldlometro Balikesirden Kütah
~•71 100 kilometro Kayseride_n 
hıkıılaya, 30 kilomdro Fevzı

ht&cfaa Diyarbekire kadardır. i 1 Ptlacak yolların umumu 522 ki-
0~trodur. 

Gelecek sene haıiranın birinden 
1tıbaren Kayıeriden Sıvasa, Balıke
lt,lb-den Kütahyaya trenle gidiie
\ilecektir. 

l\aıanç vergi~inin 
tadili komisyonu 

.. k l 
Ankara 2 - Kazanç verg:ııı a-

•ııııuaaa t&dili için toplanacak ko
~on bir iki güne kz.dnr faaliyete 
bÇtcektir. Komisyona dahil olan 
~flfettı4ler peyderpey ıclmekte
dırler. 

Şurayı Devlet faa
liyete başladı 

Ankara 3 - Şurayı Dev!et bir 
hafta sonra faaliyete geçecek ve 
;elttıctıerden gönderilen kanun 
ayihalaruıı tetkik edecektir. 

lzınirde millet 
mektepleri 

lzmir. [A.A] - Bugün saat on 
''1tizde balkm har .. rctll tez.aliürah 
~"'-•ııda 66 millet mektebinin küşat 
tıtııt kılınmış ve bu münasebetle 

~illi tarafından heycnnlı bir hitabe 
tat edilmiştir. ilk ders takrir edil
lbittir, Denlere her akşam ıaat 
•clq:tde devam edilecektir. 

Oeğirmen derede bir 
'\'ak~a 

lzrair 2 - Dctirmendere naht
teıinde beltdiye reiıi Muharrem 
'h. •tır aurette yaralanmıştır. Ya
Jııfaa tahkikata göre, Muharrem 
~tlaaııı cerhedilmesine aebep bir ka-

•ta llleaeleaidir. 
Değirmendere nahiyesinde Fat

' hanım namında bir !,[adının evine 
~il belediye reiıi Muharrem a~a, 
~·4' oturmekta iken lbrahlm ıı
b 111cle bir şahıs içeriye girmiş ve 
-. 'ç•tıııı çekerek hem Muharrem 
1 l.)I, hem de Fatma hanıını yara
~' firar ederken derdeıt olua-
"tbır. 

~ Cırlh adliyeye verilmi,tlr. Mu
i ~eıııa ata, tütün paraaı hesabı 
~il F.ıma b~nunın evine gittlğini 

Yle111i1tir. 

~ li&diee hakkında tahkikata de
\'- •dilmektedir. 

İzmir haberleri 
illtı ıa._ir, [ A.A] - Etibba od alan 

babatı yapılmıı v bu münase
" ~~• Reiaicümhur haz.retlerile B.r 
1'l l lınaet ve Millet Mecliıi r ı I 
'Ve '

1
• P••alar hazarabna, Sıhh , 

d lc_lıeti11e tazimat telgrafları gön-
traf-· ti ... ış r • 

* 1 • • 
"'iQ llllfr, 3 [A.A] - Mülhııkattakl 
'lıll •t lllektepleri11in kütadı haber 

lllıttır. 

• 1 •• 
tıllı :t~lr, 3 [A.A) - Vilayet yofia
ttıra il it •tınanu için faaliyet devam 
biilı e tedlr. Tire-Aydın, iz.mir -Tor-

Yollan da ihale edilmiıtir. 

* j •• 
ını· l\lı ır, 3 [A.AJ - Belediye has-

ka~tıestne ilaveten bir Pavyon in • 
a karar \ erilmiştir, 

.,. 
l:ı: • • • 

lh lllır, 3 [A.A} - Belediye itfa-
d lnal:ı:c... . . t k . . . . 
tQ ... sııu a vıye ıçın yenı-

~tr~~:tt!•nkı ıatuı almağa karar 

razarlesi 

Fransız bu h ıranı bDt'\CI 

Tardiyö yeni kabineyi 
dün teşkil etti 

Yeni kabinede M. Briand hariciye 
nezaretine • 

geçıyor 

Parls, 8 ( A.A J - M. T ardiyö 
radikal &osyaliat grupunun teşkiline 
çalışılan yeni hükumete ıştirakten 
imtina kararlarına rağmen mesaisine 
devam edeceğini ve yeni kabine 
azuıoa dair resmi listeyi yarın 
hazırlıyacağmı ümit eylediA"ini söy
lemiştir. M.Briand Havas muhabir
lerinden birine vaki olan beyana
tında şimdiki vaziyeti dahili ıiya
aet noktai nazarından değil fakat 
harici siyaset bakımına göre derpit 
ettiğiui tasrih etmiştir. 

M.Briand sözlerine şu ıuretle 
nihayet vermiştir." Franaa ve aulh 
için büyük bir ehemmiyeti haiz 
beynelmilel mukaveleler müzakere 
edildiği şu sırnda mevl iimi bırakıp 
çek)Im le hakkına malik değilim 
evvela M.Daladier ve M.Klernantel 
sonra da M.Tardiyö müzaheretiml 
tııılebcttiler ben de bu arzulannı 
kabul ettim. Bu hakikathı aksine 
olarak şayi olan rivayetlerin aslı 
esaoi yoktur. 

M.Tardiyö saat yirmi birde 
mükalemelerine devam etmekte 
:di. Bu m ""kalcmeden sonra yeni 
kabineyi tewkıl ctien nazırlar bir 
içtima akl:cdeccktir. Bu İ\timaın 
hitamında M.Tardiyö'nün me.ai ar
kadaşlarını Rei1ıicümhura takdim 
edeceıi zannolunuyor: Nezaretlcrin 
sureti tcvcıhi hakkındn henüz 
mllumat alınnnıc.ınışhr. Kabinenin 
kimlerden teşekkül ettiği gec~ 

yansından evvel öğrenilmiyccektir. 

M.Tardiyö saat yirmi bir buçuktan 

sonra muhtelif vuplara mensup 
bir çok meb'uılan kabul etmiştir. 

Parla, [ A.A] - Rad'!:al sosya
listlerin yeni hükumete iştirakten 
imtina etmelerine rağmen M.Tar
diyö kabineyi ıu suretle tefkil 
etmiıtir: 

Başvekil ve Dalı ili ye nazırı 
IU.Tardiyö, Baş,•ekiJ mua' ini ve 
1ecıliye nu.ırı M.Lucleu Huhert, 
Harici) e nazırı .M.Briand, Maliye 
nazırı M.CLeron Harbiye nazırı 
M.Maginot, Bahri)e nazırı M.Ley
gue&, Muarif ıul7.ırı lUarraud Ti
caret nazırı 141andin, Ziraat nazırı 
Hennessy, Mesai nazırı M.Louc
heur, Nafia Da7.ıı-ı .M.Pernot, 

l lUüstcmlekut nazırı IH.Pietrı, Uıtva 
işi< ri nnzırı Louı·ent Eynuc, Te
kaüt nazırı GailJet, Posta telgraf 
ve telefon 1\1.Gernain Martin, 
Ticaret bahri) e Gellin. 

Bir tahmin 
Paris, 3 [A.A] - Pari Midi ga

zeteai M.?oincare'ye müzaheret 
etmiş olan el:ecrlyeti keadi tarafın
dan celbeden M.Tardiyö'nün 315 
rey alaca!.ını tahmin ediyor. 

ParJS, 3 A.A]-M:lardiyö Fran
·~')"1 hayı ete dütüren hükumet 
bul ranınn h:r ·hayet vermek lazım 
gddiğini, mccli ll•rin beynelmilel 
ec;u;h itilafları tetkike ve bütçeyi 
1.-nhule imkan L u!maı.! icabettifint 
gwzetecilere b~yaıb etır.iştir. 

'ıızırlar uh aünli Başvekilin ve 
Pcr~ be güııü dt. re.fsici..mhunın 
riyas•li alt1r.da iç 'ınP edecektir. 

~~~~~---·~---------------ADIFflanya 
Umumi ar 

Perlin, [ A.A] - Ariıyı umumi
yeye müracaat tarftarlığı ~e bim
lerini kaydettirmiı olanlann yekünü 
dört milyon yüz otuz altı bin üçyüz 
sekıen dörde baliğ olmuştur. Lizım 

lyunanıstan omuuistler 
Atina, S [ A.A ] - Sovyetlcrin 

sahıl< Atlna csflti olup rıhiren teb
dil ecf.Hmiş olan Ustlnof tarafından 
idare edilen vbi bir komünid 
tetkilib ortaya çıkarıh.nıfhr. 

gelen nisabın dört milyon yüz yir- ne ....... n ~dl. '!.i> r,ııı(\ 
miyedi bin seksen olmasına nazaran , 6 ır U ...., '!::~ u u 

arayı umumiyeye müracaat talebi Son j tilaf 
kabul edilmiş demek oluyor. Y"t" 3 [ A A J Al 

B• . . . .,.o,·a, . - manya 
ır ııümayış ile Lehistar. arasıkda akdolunaa 

Berlin, 3 ( A.A J - Bir takım bir itilaf Parlde toplanaa muhteJit 
eşhas Macar ıefareti önünde tezahü- ınahksmeniµ faaliyetiaı nilıayet H• 

ratta bulunmuı Ye sefarethaneain rerck, mu:yı taıfiyeye mumur ko 
camlannı tat atarak kırmı9lardır. nıisyoıııua muaiıine en.rel tatldl 

n ifil lkD Dte re 
Buhran ve }lacdouald 

Loc:lra, 2 [A.A] - Amerikadan 
avdet eden M.Macdonald aiyaai 
vaziyet hnkkında kabine a:r.aaı ile 
görüşmüştür. Hint kanunu eaaıiılnin 
domiyonlardaki mer'i olan eaaai 
taıkilata görs tadili hakkında Lord 
Trvinf tarafından neıredilen beyan· 
namenin ıiddetli bir miınakaıaya 
sebep olacagı ve Macdonald kabi
nesi için ciddi ve mühim ihtimal
lere yol açacatı ıöyleniyor. DıA-cr 
taraftan gazeteler Amele fırkaısnm 
iktidar mevkiine geldiği gönden 
beri iııizleria yüz iki bin kişi n•d
deainde bir tezayüt göıterdiğinin 
mesai nazın tarııfnadan teslim edil
mq olduğunu kaydetmekteuir. 

navıç1re 
Zeppelin cevelanda 
Zlirih, (A.A] - Zeppelin balonu 

ıaat on be~te ~übcndorf tayyare 
kararkahma inmıf •e on altıda 
. le doıırru bavatanmıştır. 

fllll& i5 

au ı<garl sta n 
Sni kastlar 

S f 3 ( A.A ) - Ba.tvcklle 
0 ya, üt hi 

ıul kastta bulunaaakla m ~e rn 
olan şahıs müebbet Atır apse 

" .. t ki rı on ve on beş ye curum or a a 
ıene anı.stnda tahilüf eden haplı 
cezalanna mahkum olmuşlardır. 

FIOstlın 
Araplar matemde 
Kudüs, 3 (A.AJ - Araplar ma· 

tem aı · meti olarak •iyah bayrak 
' --m· ~r. 

cc!en manileri ortadan kaldırmakta 
ve ikl tarafın metali bini tatmin 
eyluaekttıdir. 

Yunan tahtelbalıirleri 
Ati na, 2 -- FraıuadG itı{.aaHa n 

ikmal ediieıı N:ı-ö111 Ye Glafkos tah
teJbabblennla tecrübeleri muvaffa
kiyetle ikmal ed lmi9tir. 

Bu tccrilbder unıısında kimi. 
len Yunanlı nıilrcttehat çahşmışbr. 
Nirös sene başında, Glafkos iki ay 
ıonra, )'apılmnhı olan Triton ise'!' 
ı93o nıayısındu Yunanhıtana teslim• 
edilecektir. 

Ş.arbon hastalığı 
lzm~rden bildiriJlyor: 
fktuıat Yel.ileti tehrimiı hayt 

"d" 10 · ar mu ur tüne mühim bir la1n· 
Ö d . B ım 

g n ermı,tu. u tamime nazaran 
Şarbon lıastnlığı 11on günlerde İlı
saı~lara da ıirayete başlamıtbr 

V ekalut bu lıaatalıta karşt • baıı 
tedbirle.r a!:nmuını bildirmittir. 

Şarbon hastalığı mezbahada ke
silmi yen ve muayene edilıoiyen 
hutalıkh etlerden hbıl olmaktadır. 
Bunun lçfa mezbahada muayene 
edilen ellerin yenaneaiacle hutalı k 
tehlihesi yoktur. 

Mezbaha bulunmayan yerlerde 
hayvan keamek için bir yer tayin 
edilecek ve keailen hayvanlar ya 
doktor veya baytar tarafıadaı:a •u
ayene olunacaktır. 

Hariçte kesilerek ıehlr dahiline 
getirilelck etler müsadere edile
cektir. 

Bu suretle ıarbon haıtalıtınna 
insanlara ıirayetl nıenedllmlı ola. 
caktır, 

Yolları teftiş 
Vali vekili Muhiddin Bey yakında, 

yeni yapılınulda olan yollarla mill
h,1c tl tef~· cd ce' · ... 

c 

"Gobi"de hayata çok ehemmiyet 
verilmezdi. Rüz.gann 1ıüpürdüğü, bu
lut•ara kadar uzanan yüksek yayla
lar. Cenup taraflnrıoa giden 1ıeyyah 
·uşların 2lyaret etti{ıi, kenan saz
\h göller. Mesah .. nın bütun şey-

• anları tArafından ziyaret olunan 
cesim Baykal göHi. Kış ortalan
nın aydınlık gecelerinde, ufkun 
üzerinde alçalan, yukselen kutup 
şaf akının ışığı! 

Aşağı "gobi" nin bu köşesinde, 
çocuklar, zahmet ve meşakkate 
karşı yalnız katılaşmış dcgil, ta do
ğuşlarından it"brıren buna ... akfol-
muşlardı. Ana sudünden keçı sü
düne geçer geçmez, çoculdan, arbk 
kendi kendilerine kati gelebilir ka
biliyette, addediyorhırdı. Aıle çadır
Ie.rında, ate,e en yakın yerler, ol
ğun yaşlı cenğnverlere ve misafir
lere tahsit olunurdu. 

Filvaki, kadınlar ıol tarafa otu
rabilirl ·rdi. Fakat arada bir mesafe 
kalmak gerekti. Kız veya erkdt ço
cuklara gelince, bunlar nereyi bulu
rlarsa oraya otururlardı. Yemekte 
de ayni ıeydi. Baharda, keçiler ve 
in1:kler bol süt vermeğe başlayınca, 
her fey yolunda giderdi. Koyunlar 
semizler, av daha bol olur ve kabi
lenin avcılan tilki, sansar gibi kü
rklü, zaif hayvanlar yerine bir ayı, 

bir geyik getirirlerdi. Her şey kaza
na ablır, her şey yenirdi. 

Evvela güçlü kuvetli erkekler 
yemeği alırlar, sonra ihtiyarlarla ka
~ınlar tencereyi önlerine çekerler, 
Çocukl r da kemiklerle sinirleri bir
birlerinden kapmağa savatırlardı. 

K ~· .. l ayvanlar ı:aif olunca, ço
cuklar beıleı "':nezlerdi. Süt, yalnız 
kımız haliude mevcuttu • kımız tu
lumlara doldurulan, <!övülen ve ıuyu 
çektirilen süttür. Bu gıda besleyici 
ve • ıayet dileJJlp biraz ele ieçiro
biiirlerse - üç dön yqındakl 
çocuklar için hafif aurctte bat dön
dürücü ıdi.Et t>lmayınca kaynıuniş 

mercimek, açlıiı aldatmaıa hizmet 
ed.-rdi. 

Kış sonu, srençler için bflhuaa 
iztir•plı bir zamandı. Sürüyü zalf 
dilı;ürmemek için artık hayvan öl
dürülcmezdi. Bu esnada cenj'aver
ler baıka bir kabilenin ihtiyat yi
yeceklerini yatma etmeyi, hayvan
larını ve atlarını alıp gl>türmeyl 
itiyct ed0 nmltlerdl. 

Mukavemet, Cengiz hanın teva
rüı el-titl n iaaılet oldu. 

Asıf iıml "Temouc!j1D" idi. (Te· 
woudJ\r.: demek, a fnce çelik de
mektir.) Do~duğu uman b11bası 
orada d~tild:.K&bHcJlin "T el"loudjıa,, 
iıimlt bir dl!9manın:. karcı bir )·a~
aıa aef erini id: re edi) ordu. Gerek 
çadırda, g• k lıarp m~yt~•nıada, 

he.r ıey yolunda gitti. DE~man eılr 
edildi, ve avdet ettiji xamaıı, baba, 
oğluna cliirla adını koydu. 

Malcinı, yontulmuf çubuklardan 
teşk!l ettl~i bir kalafat üzerine ae
rilmlş yün bir çadırdı. Çadırın tepe· 
ıiade dumanın çıktığı bir mahreç 
vardı. Kireç ııvanmıt ve resimlerle 
ıüılenm!şti. "Yurd,, lımi verilen 
bu acayip çadır, oa Ud <Sküz:ün 
çekhti bir ., ba ü:r.eriae oturtulm
Uf, çayırlar ara1ıada, HrHri7ane, 
dolaşıyordu. Ameli :'i, çfinkG kub. 
beyi andıran ,ekil, rüzl'in• hDeu· 
mlarıaı kuı!yor ve ihtiyaç anında 
ıökülebiliyordu. 

Relaılerin kanlarının· •e Temou• 
41jia,. hı babaıı da reiiiti - hcpıl
ain ayn ayn ıGalil çadırları vardı. 

Çocukları bu çadırlarda Ylifarlarch. 
Kızlaruı vaz:lfeai yurda bclcmak ve 
dumanın ~ılrbtı mahrecin albnda, 
ocak tqıada, atef yakmakb. Ka. 
bile yer detiftlrirkea, "Temoudjin,. 
in kız kardetleriaden biri arabanın 
tahta zemini üurinde, methal kap .. ı 
lSaüade, ayata kalkmış, öküzleri 
ıiirer • e bir arabanın boyunduruj'u 
diterhala arkaaına bağlı, alelekser 
bir tek ağaca, en küçük bir tümaefe 
tesadüf edilmiyen dümdüz çayırlar
dan, böylece, gıcırdayarak, yuvarla· 
aarak 1riderlerdi. 

Ailenin hazineleri yurtta nıuha• 
fasa edilirdi: biç füpheıiz kervan• 
lardan vuruhnuf Buhara ve Kabil 

halıları, kadın müzencnat"le dolu sa
ndıklnr, herhang0 b"r u t ar P. t clr

h lbt ~ ' . 

i'iicnmiş güm1..ş ve dalıa kıymetli e;} a 
o arak, duvarlara asılı sılahlar, Turk
lerin kısa hımç rleri, mıualdar, fil
dişi ve bambu a candan muhtelıf 
uzunluk ve ağı lakta okla ve 
cı 5.lanmı~, parletılmış sahtiyaodan 
bir kaç alkan •• 

Silahlar da, ya gnrat ed'lmiş 
veya aahn afmmışh ve harbin tesa
ddlerini takıben, elden• ele ge,c;i
yordu. 

"Temoudjin,, in-müstakbel Cen· 
giz Hnn - muht 1 f tekfl fi vardı. 
Kabl e yayl.:klard n l:ı l klara 
ge eceği za n, aıle c;o rı, 

dereı..,.rde b. l : tu n aMa mul d eftı. 

At sürüleri onlara tevdi olunurdu. 
f...aybolnn at. rın pe .. ndcn ko aı ga 
ve ) eni otla ar nr2mağa mecbur 
iJi1 r. 

Yag-macıf11.rın geIJiklerini giir
mek ıçin, ufku tar ssut ederler ve 
çok geceyi, ı:.teşs z, karda gc irirler
dı. Arka nrkoya bir knç g"n t 
üzerinde kal ağı üç dört gün p 

yemekten ve hr.tta her nevi gıda
dan mahrum olmeğı ögrenmcğe 

mecbur idiler. 
Koyun VC} a e.t eti bol olunca, 

mahru iyel günlerini dü "nerek 
inanılm z rniktard.. g da iddıhar 

ederler, kaybolan zamanı telüfiye 
çalışırlardı. Eğlence olarak ça},r 
üzerinde 20 kilometre gitmek ve 
sonra dönmekten ıbaret at Lo u
ları ve sevinç içinde biribirierinin 
kemiklerini kırdıklan pehlivan gü-
reşleri yaparlardı 

[bitmedi] 
-=============~~===== 
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oiiein vazifesi --Geçenlerde, Maarif Vekili, 
bir inkılap erine hae titizlik· 
le, e~ki h rflerle liste kulla· 
nan bir loki-Dlacıyı mahke· 
meye verdi. 

G zetelerin umumi haber
leri ara ında ka} lıolan ha 
kısa huv dis, hepimizi, inlu· 
ı · b kai ı ~azifcye tajıraa 
b'r i aret ir. 

~uı ayı, yedi dilimli Bı· 
h ~a t k esine çeviren nic 
yol azlar, bu iln gençliğin "·e 
z t nm "özü önünde eer 
lıest serbest gezı) or .. 

Tramvayların sôkiilen p• 
rdderine mukabil, Şirketih•
) r } i kl lrlt•rinde kadını er· 
· e t n } ır n tahta perdeler 
} t tıeli}Ol' •• • 

Kitapçıların csmekanlıırın· 

a . k nuoun ınüsadesinden 

i ff e <'den - e ki kitaplar 
omuz ormıza duruyor .. 

Türk polisi, s pka yerine 
k nh giyen mdrtecii. tram• 
Hi) da c z<lan çarpan yaake
tSİcı gibi t • ip etmeli •. 

İ eld rinde harem·!elAm
lı } np u şir ti, bir müc
rim · i mahkemeye daya· 
uı lı.. Came fin,armda hali 
çöl ma rıll rı teşhir eden ki· 
tapçıyı, gizli tekke fşleten bir 

'h gibi ynkals.malıdır .. 
nkılnp öyle emredi. or. 

V nzifcmizi ) palım. 

Yu~ Ziya 

f;a.JZ ROB.aCH 

Sesli film şimdiye kadar gölge~e .kalm~ş bir çok 
istidatları meydana çıkardı. Bu gıdışle sınema uf· 
kunda bir çok yeni yıldızlar doğaca~ .. Elız Robacb 
ismindeki fakir bir Alman kızı se ının sayesinde 
kısa bir zaman içinde bugün milyoner olmuştur. 

== 

Geleno giden Hal ~arkıları 
Fransız sefiri Nev York Taymiı gazetesi kon• 

F 
ıııs sefiri dü• Aııkaradan servatuvanrnız akkında bir makale 

ran • ti t 
ıelarimb• avdet etmıt r. yazmıştır. Gazete konıerva uvann 

h• h'"'d• şark vilayetlerinde halk tarkıian?ı 
Üsküdarda ır a i.Se topladı~mdım bahsetmekte, Turkı-

Din Oak.lıdar kasapları ile ~t na· yede halk muııikiaine verilcu el:ıem-
kliye şirketi arasında oldukca guru}. 
tülü bir bldiıe olmuetur. miydi takdir etmektedir. 

Dun bu kasapların etleri açıkta 
nakledildiği ıçin, etler, vapur duma· 
nından sım si) ah olmuş, bundan do· 
layı kasaplar bu etleri teslıın almak 
i tememı IE • 1 te b rültu b n· 

rl· 

l\f aşallah polislere 
Çcogelköy merkezine mensup 

dört polis ailib atarlarken iÖrülmi.if 

v dördü d merkeıe celbcditerek 
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- Romanan iyi bitiyor mu ? 
- BelJi olmaz, çünkii izdivaçla 

~c;mımmaı:ımmecı:ıG~m~ammemm~sm[Dl!Jı 1 

lmaea~!:~~~~~~mj 
Karpuz 

İkiai de genç, ikisi de güzeldi 
ve ... ikiıi de metclikaizdi. 

Seviıiyorlardı. 

Parasız aik olmaz demeyin. 
Sahiden sevişen gönüller için, pa
ranın hükmü yoktur. 

Öpüşerek doyuyorlardı. 

• • • 
O gün, teşrini saninin ~ ikinci 

günü menhus bir gündü. 

bitiyor. 

!.lulıavere 

Oda kirasını vermek lazımdı. 
Cepte metelik yoktu. a 
Yükte ağu, babada hafif o\! 

O gün, Mehmet, Ayşeye ıordu : 
- Evleninem ne yaparsın 
- Bir gün beni naaıl olsa yüzü-

stü bırakacağını biliyordum , 
- Aldanıyorsun. Bu yüzden se

nden ayrılmağa niyetim yok. 
- AhlAksızl .• Ben ~aksime gel

mem. Ortak çekmem. 
- Sabi mi söyliyoraun. Evlen

di~imi iıtemiyorsun demek ? 
- Elbette H;temiyorum. Halbuki 

ıeni almata karar vermiştim •• 
- ı .. · ---Hakikat 
•ar11I, kocasını tıpesioden tır

oaQ'ına kadar ıüzdü, sonra haykır
dı: 

- Pezevenk.in, pezevenkain, 
pezevenk 1 .. 

Koca11 yurı;ruldar.nı ııktı: 
- Ne f.. Demek beni aldatıyor

ıun? 
- BiJalcis, doğru ıöyl.iyorum ! 

~--

Servet 
- Ben, parasile ovunmesını 

hiç Sf!vmem. Paramdan bahis bile 
etmem, edildiğini de isteml!m. 

- Şu halde param bana ver, 
bir daha mevzuu bahis edildiğini 
duymazsın. 

"' Ne olrnuş? 
- Mesela ben sana yüz l:ra 

verıem, sen medyun olursun. Sen 
bana versen ıen ne olursun? 

- Enayi! 

varca çoktan okutulmuştur. 
Erkek, sevgilisine: 

- Hele ben bir dolaşayım. dedi, 

aen sofrayı hazırla. 

- Peki canım. 
Sofrayı hıızırla demek, yatağı 

yap dt:mektir. 

Sevgilinin vücudu, en nefis ye
mekten daha nefistir. 

Genç kadın yatağı hazirladı. 
Soyundu. 

Büyük bir leğen su kuydu. Yı
kanacaktı. 

Bir aralık boş bulundu, ayatı 
kaydı, leğenin içine, ayaklan hava
da oturuverdi. 

Tam bu esnada aşıkı odaya 

girdi; koştu: 

- Ne oldun canım? 

- Hiç bir şey olmadım yavrum, 

soğusun deye karpuzu suya koydum! 
Kumru 

- H1.kkın var, Ahmedin gördü
ğü işi görüyor, ondan yüz lira ah
yoraun. 

-.. .,.,, :-ı) 

~ Sa.aı.tte:ın. cilzc:ları.a ' Her gUn 

bir hikaye 

Mahkeme salonu: 
Bir yan kesicilik davası rüyet 

edilecek. 
Reis (eski yeleğini şişman karnı 

üzerinde güç kavuşturup i!iklern:ş 
orta halli bir edam olen müddeiye 
soruyor) - Davan nedir? 

MUddel (yanı başımda oturan 
müddei aleyhi göstererek) • Efen
dim, bu adam saatimi çaldı. 

Reiı (omuılan çıkık zaıf kuru 
bir adam ulan maznuna hıtaben) -
Bu efendinin saatını ça1mışıın ... 
öylemi? 

Maznun - Hayır efendim. Çal
madım ... 

Müddei - Çaldı efendim tram
vaya binmiştim... Bu adamla yan 
yana sahanlıkta duruyorduk. 

Tramvay çok kalabnlıktı. Biz 
de çok aışık duruyorduk. Bu adam 
bana o aırada saati sordu. Muhak
kak o zaman çaldı. 

Reis :- Çaldığını gördüm mü? 
Müddei - Görmedim. Fakat ça

ldıj"ından eminim. Tramvaya bin
diğ!m uman 1&at celbinde idi. 

Reia - Sonra ? 
Möddel - Soar birdenbire tram

vaydan atladı. Bende şüphe ettim : 
Baktım: saat cebimde detil 1 

Reis - Belki yl'!.nılıyorsun. saa
tini batka bir yerde dü$ürdü i5en? 
Veya unuttu isen? insan hali bu. 
İnsan bir şeyini bir yerde unutur, 
sonra hatırlar. fyi düşGn bir kere ... 

Müddei - Nasıl olur f'fendim?. 
Reis - Nasıl olacak? Bubaya

ğı olur. Bahsettiğim olmayacak bir 
şey değil. Her gün hepimizin batı· 
na gelen haller •• Bak ben sana bir 
misal getireyim: Bugün buraya sre
li:ken baktım ki cüzdanım cehiade 
değil. 

Evvela ben de senin gibi cüz-
danımı tramvayda çarphrdığıma 

hükmettim. Fakat sonra düşilnilnce 
cüzdımı evde konsolun üzerinde 
unuttu~umu hatırl~dım. Sen Je böy
le yop ... iyice düşün bakalım.. Sa
atini bir yerde unutmadın mı? 

Müddei - Hayır Efendim, bir 
yerde unutmadım. 

Unutsaydım şimdiye kadar bu
lurdum. Tramvaya bindiğim zmnnn 
&aatim cebimde idi. 

f!anhirihi ... 
• 4. 

Bilmem mahkeme dinlemesini 
se' er misiniz? Ben k~rıdi hesabıma 
bayılırım. 

Yalnız şunu da söyliyeyim ki 
böyle olur olmaz her muhakemeyi 
de dinliyemem. 

Bazı muhakemeler vardır ki me
rak ve heyecanla takip edilir. Salon 
hıncahınç dolar, herkes biribirini 
çiğner. 

işte böyle mühim ım:hakemeler
de aeyirci kütlesi kanfmama bayı
lınm. 

Bazan işsiz zamanlarımızda yo
lunuz Asliyeye düşer, eğer bilhassa 
serde muharrirlik vana, muhakeme 
aalonlanndan bir ikiıine utramadan 
çıkmamanızı tavsiye ederin:. 

Burada Hmiin aırasını dolduran 
halk içinde her çeşit insana tesadüf 
edebilirsiniz. 

cereyım eden muhakemeyi fÖY
le bir dinl~yip geç~nler oldutu ıi
bi her kelımeye mım koyarak can 
kulağı ile dinliyenler de bulunur. 

fıte anlatbğım muh~keme esna
sında çop atJamıyan bu ıami hir 
aralık acele bir işini unutup birden 
bire hatırlamış zira birden kalkıp 
salondan dışarı çıktı. 

* •• 
O akfam aaat yankesiciliği vak'a

sı o akşam mahkeme reisinin evin
de gayet garip bir safhaya girdi. .. 

Hakim eve geldiği zaman hare
mi ile arasında şu muhavere cere
yan e\ti: 

- Bugün cüzdanını konıolun 
üzerinde unutup sritmişiml 

- Bereket versin l! vaktile 
aldırdın. 

- Neyi aldırdım? 
- Canım, "konıohın üzerinde 

cüzdanımı unutmuştum verainler" 
diye bugün adam sröndermedin mi? 

-?I ... 
- Bizde cüzdanı gelen adama 

verdik! •• 

- Sonbahar bütün tabiatı çırçıpl;ık soydu. 
- Ne yazık ki, siz tabiat değilsiniz ... 

Bu hakıızlık; önüne geçme
liyim bunun. 

Sinema 

• Asri - Düz taban - ba~tıbacak 

~ Alhonıra - Parisli şarkıcı 
sesli filim - son günler 

* Melek - .Babaların günahı 
(Emil Y aningis) 

* Şık - Mahkumlar gemisi 

•Opera - Aşk zambağı 

sesli filim 

* Etuval- Irz dü~manı Anni 
Ondra 

*' Alka:;ar - Dü~taban-ba tıbacak 

Yamyamlar diyarında 
* :Majik - Canbazhane Kraliçesi 

* Santral - Gece süvarileri,Ha
fiyeler kıralı iki fi
lim birden 

* l~üksenburg - Milletin ruhu 
ve ŞarJo 

* Hilal - Volga mahkumları 

* Milli - Endülüs gülü 
•Ferah - Sinema-Boğaziçi Esra· 

rı - Variyete · Cambaz 

Tiyatro 
* Darülbedayi - Zehirli kucak 

3 perde 

Kokotlar 

* .Millet -- Naşit Bey 

* Kadıköy - Hale - inkılap ti-

yatrosu 
Baykuş - 3 perde 
Komedi-1 

" Bar- konser- dans 
• Boston - Tepeba~ı · Klasik 

müzik • maestro Zeki 

Bey 
• Garden bar - Variyete· kabare 
• Türkııvaz - Çayh dans 

Onunla aynı parayı almalt-
11n. 

c I<a.d.yo 
ista11bul Telsizi 

1200 M. 
Saat 

) 

17,30,18,30 - Alaturka musiki 
heveti tarafından ., 
müntahap parçalar 

18,30.20,30 - Stüdyo cazbandı, 
Dans havaları, 

Stüdyo klasik or
kestrası - Tango or
kestrası. Darülbe· 
dayi san'atkarları 
tarafından temsil. 

20,30.22,30 - Alaturka musiki 
heyeti konseri. 

Biidapcşte Telsizi 
550M. 

17,20 - Kadınlar için bir saat 
konferans 

18,10 - Lisan dersi 
18,45 - Macar havaları 
20.50 - Konferans 
21,30 - Berlin radyosu trans mis· 

yonu 

32,30 - Konser triyo-Hotel Dan· 
opalota 

bloskova Telsizi 
1481 metre 

17,30 - J~uarto (Geiy), (Çayko· 
'~ki), (Burtov), (Debus
sıy), (Kreisler), (Glük:) 
ün müntahip parçaları, 

(Rahmaninnf) ın roman
sı, (Tosti) nin serenadı, 

( Blumenfeld) in ( nok
tüm) ü 

20 - Senfoni konser 

Viyana 1elsizi 
516 metre 

18,20 - Musahabe 
18,55 - Lisan dersi 
19,45 - Konser 
22 - Operet 

•••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••• 
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İ ŞEN SÖZLER İ 
wıooııne~e8mmemmem~mmm3esammmma 

Sebebi 
- ~ ·. senedir evlidir, daha ko

casının yanında ayak ayak üstüne 

atıp oturduğunu görmedim. 

- Hocasına pek mi hürmet 

eder? 
- Yok canım! Beş senede beş 

çocuk doğurdu! ---Çaresi 
Mimlilerden bir kadın söyliyordu: 

- Ben erkeklc .. Je ancak otomo· 

bilde bezerim. Yol uzun siirmüyor

da, fazla traş edemiyorlar. 

Rizınetçi 
- Gitmek mi istiyorsun? 

- Evet. 
- Sebebi? 

- Canım söylesene . Gitmene 

sebep yok. Evin bütün işleriai ben 

görüyorum. 

- Jşte bunun iı,:in duramıynca~ 
ğım. btcdiğ'm gibi iş güremi} orırn-

11.:z. 

- :c--

Hayvan nn? 
İki genç kı:r. konuşuyorlar. 
- o çirkin adam sana ne so

ruyordu? 

- Hayvanlnn sevip ~evmediği-
mi ... 

- Mutlak seninle evlenmeğe 
niyet '" mi{ olacak. 

- Bu aydan 
maaşını yüz liraya indir. 

- Birinci katın kiracısı genç 
yaşında öldü. 

- isnbet, ilıtiyar'nmaktan kor· 
kuyorclu. 

Sulu 
Geçen gün Yusuf Ziya, yrı mu• 

run alhnda kalan E. Ali beyi goıı· 
terdi: 

- Bakın ne sulu adam! 
l( 

Pot ını .. ? 
- Şu kc.dının çirkinliğine bak •. 

1 Kocasına pek acıyorum. 
- Hele ben .. Asıl ben acıyorum. 
- 1 nnır mısın? 
- Benimi -Ek11ıi 
Hanımefendi elli beşliktir amma, 

genç erkeklere hala bayılır. 
~alonuna genç ve güz.el kızlarla 

kadınlnrı çağmr ve onlar iç.in gelen 
beylere musallat olur. 

Son zamanlarda Cnbi beye mu• 
sallat olmuctu. Cabi bey arbk da
vetler~ gelmez oldu. Bir arkadafı 
dedi ki: 

- Yazık ettin... O münbit sa• 
lon bırakılır mı? 

- Bırakmadım, münbit o"dutu 
için hanımefendiyi ektim! 

JJf ıı 1ıavere 
- Baha. 
- Ne var oğlum? 
- Dotrusu bea annemin, amu• 

casmın i8'itf1ia l:-.!r..... dünvcda 
inanmazdım. 

- Senin yaşında olan çocuklanD 
böyle işlere akıllan ermez. 

- Hayır, ben bizim bakkaba 
oğluna kaçacak zannediyordum! = 

Gü7.elliğı ve ınehareti san'atkaranesile hem Avrupada hem 
Amerikada milyonlarcM peresteşkar kazanan genç aktörlYVAN 

PETROVİÇ önümüzdeki perşembe akşamından itibaren 

A lnnıaa 
göıterilecck olan gayet muaz.ıam mizansenli 

ÇA.:REV"lÇ 
filminde görünecektir. Filmin ı.1cvzuu kısı.nen Çe.rl:lrın muhteşem saray· 
larında cereyan etmektedir. 12 kişiden 1 ilrekkep meehur Petrof 

Balalaykası mevzua uygun t-n gUzel melodileri oynıy~c:ıktır. 
Lemiş orkesh ası Lcharin eserinden en güzel bazı parçalarını 

çalmak suretile filme daha baha büyük bir cazibe verecektir. 

1ktısat Vekilliği Ticaret Odaları 
nizamnamesinde bazı tadilata }Uzum 
gostermişti. Devlet Şurası tarafından 
da tetkik edilen bu tadilat ikmal edil· 
miştir. Ev' clce, ticaret odalnrı ma· 
halli hükumetin gördüğü lllzum uze· 
rine lktısat Vekilliğine teklif n ma· 
hallerinde bt.ılunan en az on tliccarıa 
miişterek miiracaatı veyahut resen 
Vekilliğin kararile tesis edilmekte 
idi. Yeni tadilat üzerine, bu suretle 

Milan Telsizi 
20 - Borsa haberleri 
20,30 - saat ayarı - hafif musiki 

konseri 
21 - Piyes: Komedya 
22 30 - Müzik ve variyete 

t • 

Roma Telaisı 
443 metre 

20,20 _ Günün haberleri 
21,20 - Senfonik konser betho· 

fen, vağner, berlioz 
V arıova Telaizi 

1412 metre 
20,10 - Konferans ve musahabe 
20,45 - Orke~tra konseri 
22 - monolog 
23 - Müzik ve dans 

açılan ticaret odalarının İktısat 'e· 
killigince görülen lU:zum Uzeriae ve 
odanın bulunduğu vilayetin de müts· 
leası alınmak suretile l&ğ\·edilmesini 
kabul etmekte ve Vekilliğe bu sali· 
hiyeti vermektedir· 

Bu tadilat ile liğvedilecek odalar, 
kendilerine yakın olan ve münase· 
beti bulunan ~er odalara ilhak edi· 
lecek.tir. Eekitfen odalar yanlız bu· 
luadukları şehir ve kasabaya şatllil 
olduğu içio oda buluomıyan )'erltt 
odaların temin ettiği faydalardan is· 
tifa.d~ edemiyorlardı. Bu tadiliit do· 
layısıle ilga ediJeo odalnr diğer oda· 
lara raptedileceği gibi dil'rer mıntaka 
dıbilinôe olup ta odası oİmıyan )er· 
lcrde merkez odaya merbut buluna· 
cak ve oralardaki üccsr bu od 8 

kayit cdilebileceklerdir. Bu tüccarlar 
merkezde buluoau tllt:carların tedi)'e 
ettikleri kayit ticretinin nısfını 'ere· 
ceklerdir. . 

lktısat Vekilli~i, esasen lağvedıl· 
mesi icap eden odalar için istibz9ra· 
ta başlanmış ve bunları tcsbit et· 
miştir. Bunların ,;ıayetlcrle de mo· 
habere ederek tamnmile tespit ede-
cektir. 

Ticaret odalarının bütçeleri urıu: 
nu86niden itibaren tanzim edildığı 
için lağvedilecek odaların da bu ta· 
ıihten itibaren lağvedilmesi fkusac 
V ckilli~ince c:!üşUnUlm~.ktedir. 
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E Atatada kuponun altındakı tekle bakınız : 

C'-..11:~"'1.~ bC>k.!!!i 
•"I=ıı:t.çl~rı ~~r! 

l!İ \sata sırada.ki üç daireyi muntazam bir surette keaip üst taraf- ı 
taki yuvarkk botluklar içine yerli yerine yapıttıracakaımz. Fakat 

1 
o suretle yapıtbracaksınız ki A noktasından B noktasına kadar ~ 
uunan kıvrıntılı hat okla işaret edilen A - B istikametinde ve 1 den ~ 

lii 13 çe kadar rakkamları takip ederek dairelerin içinden geçsin iİ 
§ ve hiç in'kıtaa uğramasın. = 
~ Keseceğiniz daireleri yerli yerine yerleştirdikten sonra yapıştı- i 

ÔnOmüzdeki Cuma gecesi Fran· 
sız tiyatrosunda yapılacak boks 
ttıaçlarından dün bahsetmiştik . 
Hugün, çok ehemmıyetli bir telak· 
kıye değer bulduğumuz bu hadise
ye yine avdet ediyoruz. 

Y apalacak maçların teferruatı· 
na girmezden evvel boks hayatının 
kısa bir müddet içinde geçirdiği 
istihaleleri muhtasaran tesbit et
nıek isteriz. 

Boksun memleketimizde bir 
spor hadisesi Ye bir spor hareketi 
haline gelmesi mütareke ve işgal 
devrile baılar. Ondan evvel yapı
lan münferit bir kaç hareket, ma
haIJi ve şumullü bir fa.Iiyet olmak· 
tan ziyade mahdut beveskirların 
kendi mulıitlerine inhisar ettirdik· 
leri bir şeydi. Mütareke senelerin
de cereyan doğmuş, genişlemiş, 
şekil ,.e renk almıştı. Hemen he
n1cn denebılir ki boks merakı, o 
devirde futbolle muvazi bir ikti
dar sahibi olma~a bile başlamıştı. 

) er yer ringler kuruluyor, en ba- !İ! rıp üıt taraftaki kısmı kuponu ile olduju gibi kesip gönderiniz. isim iE 
sit maçlar bile binlerce seyirci ve 1 bildirilmesi ve kuponun ilivellİ lizımdır. 1 
rnernldı buJabiliyordu. İl BilmecemüA doğru halledenler araaında çekilecek kur'a 

Bu vaziyet ve bu bızı bu spo- B neticeıinde 1 nciye Bir ipekli çorap 2 inciden 5 inciye ka
ru çok mükemmel bir atiye doğ· i§i dar birer Esanı. 6 ıncıdan 20 inciye hadar1 ltutu ıeker. 
ru bir ilerJeyiş telakki edenler ~ 
vardı. Fakat bu ekseriyetin arka- ~ 
sında vakıf ve durbin bir akalli- 1 
yet, t~crübe ve b~lg~~in verdiği bir 
salihıyede bu ıptılanın mantıki 

bir akibete giden şuurlu bir he· ı 
ves olmadı~ını söylüyorlardı. 

Nitekim böyle olduğu anlaşıldı 
ve merak çabuk ortadan kalktı. Bu 

-~nımece kuponu 

ismi: 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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hevesin yeniden te essüsünü istiyea ı---==--;;;;;;;;;=======ı:::=ı.;======-=---=--
bir kaç müteşebbis Paristen ve 
BuJgaristandan üç maruf boksör 
getirerek şayanı dikkat bir faaliyet 
ve hareket göstermek istediler. 

F ransadan gelen Franki cuma 
gecesi Saranga ile, Mibailof ve 
Petrof pazar gecesi Lorenzo ve 
Selimi ile karşılaşacaklardır. 

Bu maçların çok enteresan ola
cağı muhakkaktır. 

Yeni refi kararları 
··e> . ~\./~_ 

::__~ 
~~"A<J .~""' ,~ Ali karar heyeti riyasetinden: 

İngiliz muhipleri cemiyetine da· 
hil olmasmdıın dolayı heyeti meh
susac& hidematı devlette ademi 
i tihdamına karar verilmiş olan 
kornser Davit beyin mezkur cemi· 
~yte intisabına ait vesika adi bir 
kağıd3 yazılıııı§ müşevveş bir kün· 
}eden ibaret olup bir şey anlaşıl· 
ınadığt cihetle hakkında tahkıkatı 
amika icra edildikte: Talat paşa 
ınerhumun muhafızı olarak son 
zamana kadar maiyetinde kaldığı 
e mütat eke ı.amanında ~ırkö
Uttde müdafaai hukuk cemiye"in· 

de \C trakya cemiyetinde amali 
ın 'lli) e lehine çalıştığı ve Zeyti'l 
burnu fabrikasından esliha \e .... eh
hane kaçırdığt, cemiyeti hafiye 
ıııcselesinden divanı harbe verile· 
tek altı ay mahpus kaldığı, Bakır-
köy jandarma karakolundan silah 
kaçıran ve knvvayı işgaliyece tev-
~if edilmiş olan bir ~f~ndiyi iki 
]e:tndarma neferile bırlıkte kaçır· 
tnağa muvaffak olduğu ye_ bu~ca 
takibata rağmen yine mıllı hıde· 
ınatında bili perva devam eylediıti, 
lıidematı aııifesini takdir eden po
lis müdürü Sadi hey mumailey~i 
1 tan bu: un istirdadını müteakıp 
Vazifesine geçirdiği tahkikatı muh
telife ve vesaikı mutebere ile te· 
heyyün eylemiş ve böyJe ıszimkar 
'\'e milliyetperver bir zatın İngiliz· 
lere muhabbeti ve onlarlK teşriki 
llıesaisi kahil olamıyacağı bedihi 

~ta romana :31 

• # ·- --- . 
bulunduğundan mezkur cemiyete 
inti~bına .kanaat getirilmemiı ol
makla hakkındaki karann refine 
müttefikan ka ar verilmittir. 

Ali karar heyeti riya.etinden: 
Saideli kaymakamı iken kuvayı 

milliye aleyhine çalıştığı hi1.Z1t im· 
zası tahtında yazmış olduğu mek· 
tup mündericatından anlaşılmış 
olmasından dolayı heyeti mahsu
saca hidematı devlette ademi istih· 

Dofru halledu okuyucular araauwla Cuma .Oal kur'a çekllecek 
Ye kaaanaalarla cliter halledealeria iılmlerl Ca•arteal f(baG Oh 
edilecektir. 

Kuaaan okuyuculannuzın iıhnlerlıal aeıretmııtlk. Bu okuyucu• 
lanmaz ldarelıaaemize müracaatla hedlyelerlal alablllrlu. 

' ' 1 ' : ; 1 ' : ~. 1 t 1 11 ' f 1 1 1 
• ' 1 ı ',, 1 

damına karar verilmif olan GiJ. Tapu defteri gönderildi) 
.nar kaymakamı Mehmet Tevfik be· .ı._a.:.:: b 'be 
yin mezknr melet.ahu ynmuma -.... ...,.._ ..-wa H. lp "I 

b h"'k" · ·ıı· '-k" vereaealnla DOıce ormanlan davası 
s~ ep u umetı mı ıye teşe.. U· hakkında istenilen Mezkur orman-
lunden evvel yer yer zuhur eden lara mt tapu defteri mühürlenerek 
hüviyeti meçhul muhtelif çetelerin bir mGfettif vedaatile dGn akfam 
taarruzundan memleketi ve halkı Dllzceye 16aclerllmiftlr. 
vikaye maksadile bir zamanda • 
mabza inzıbat ve asayiıi mahalliniıı Yenı kadastro 
temini ınülabazasile yanlış içtihat memurlan 
ve teşebbüsatta bulunmasından 
ibaret olup bir hadise zuhur etme· 
miş ahiren Gülnar kaymat;:amlı· 
ğmda temamile amali milliyeye 
muvafık hareket ettiğine kanaat 
b~sıl olmuş ve bükQmeti milliye
nın teşekkülünden evvel Gülnara 
~~in edile!e~ büyük millet mec
lısı azalığı ıntıhabmda ve hiikume
ti millivenin teessüsünden sonra 
hükumeti milliye dahilinde hizmet 
ve bilabaıe da kuvayı milliyeye iş
tirak eylediği Ye başkaca amali 
mi1liye aleyhinde bir halü hareke
ti görülmediği bittahkılc anlaşılmıt 
olduğnndan hakkındaki kararm 
rerine mütefikan karar verilmiıtir. 

Kadutro mektebinin bu seneki 
mezuDlan Konya, Denizli, Bursa Ye 
lstanbul kadastro heyetlerinde mu
htelif memuriyetlere tayin olunıpu
tlar ve vazifelerine bqlamıflarchr. 

Hudut haricıne 
Ecnebi ve Yunan tebauıadan 

20 fabi, 'hudut haricine çıkanlmak 
ilzere paaaportlan yapılmaktadır. 

1 !'ta bul Beşinci icra memurluğundan : 
Bir borctan dolayı haciz edilmiş ve ea· 

blmaSJa& karar verilmiı olan defter; kl
ılıt, kalem Sibi levazımı kırtasiyenin 
7 · teıriniaanı • 929 pertembe günü uat 
onda bayazıtta 37 numaralı şebbal kır
taaiye mağazası önünde satılacağı illD 
olunur. 

1 ıtaabal AlliJe maltkemeai dördilncil 
hukuk dairesinden : lstD.nbut Evkaf 

mlldGri,W tUilıfmdaa C""""pdı çadırcı 
Ahmet çelebi mahallesinde eandalcı so. 
kağıoda 3 No. lu Antovani.k ımkyası Te 
tophanede ualci n kuyumcu H.::c:Hm 
efendiler al.,W.. mulnaileyha Ha· 
mpar1om efmdi kef.aletile Anto11Uik efe
ndiye bıunubTelGWDe icar olwwı topa· 
nede kıluaç ati mıh•lleeiDde 328 No. Ju 
diikkbın bedalötı icaresilıde müddeti 
mukaveleye ait lekis bin dört yüz yirmi 
iki kurut Ye mab'Yelenin bitamı olan 
tubat 338 tarilıinden tahliyeli tarihi olan 
mart 339 pyetine kadar ynmi yüı otuz 
iki kunı§Wı üç yiz dobaa akı gilnlük: 
elli iki bin dört yüs yetmif · iki kurut 
ecri mi8iJ ki cem'a mtmıf bin Mk3z yiiz 
dokı;u dön kurut mu faiz ve msaarifi 
ıaubakeaıe ve ücreti nkllet tahaili tale • 
bine mütedair ikame olunan dav4 üzerine 
ın\i.JdeialeylUerin ikametgihlan meçhul 
olmuına mebni ilılDen vuku bulan tebli· 
gata rağmen mumaileyba iahah vücut et· 
memiı olduklaruıdan haklarında ~yap 
karan ittihazile karan mea'4 ll hır ay 
müddetle illMn tebliği lüzumuna ye yev· 
ani tabki)tatıD 10.12-929 tarihiae müeadif 
salı güd aut on dörde talikine karar 
verilmif oldupodan yemıi ve vakti mf'Z· 
karda ial.tı TUcut eylemedikJeri takdirde 
haklarındaki lahltikatın gıyaplarında icra 
'Ye ikmal edileceği illn olunur • 

A•n••• cill•Ydl Ytuan: Skot 

rine )'UYarlandı. Genç kızın elleri 
yaaana dGıtG, ıözleri sabit bir nok
taya cllkUcli, vftcQdü titremege bat
ladı. Fakat l'ene de lcoaufUyurdu. 

Odada uzua bir aiikGt oldu ; 
eonra pnç kız ellerini gayri fUUri 
bir halde açıp kapayarak heyecanı 
aorla upteclilea bir ...ıe macera· 
aıaa aalatmata bafladı: 

detilıe l:tile heyecanlı oklutu an· 
1lfıhyordu. 

- Bereaice bana hiç bir izahat 
"ernıeden gitti, dedi. Giderken de 
kendi cl&Hlaceye kadar benim ya· 
11111ıdan aynlmama••• Laaıra Doot· 
it• a ten bih etli. 

S11aith feaa haber almaja pek 
•11f•k oldup iÇU. hiç telif etmedi. 
Atlanttlc seyahatinin devamı müdde
tince hemea biç yataktaa kalkma
::" IDGtemadiyen uyumuştu. Fakat 
aiaıtd~laaneye rirditi zamaa kendi-

e lail& rahat W.. uyku kestire· 
h:"ıı Jer arayan tembel bir adam 

•ardı. 

b· Maanıafih bu aırada, pek mühim 
~r llluadelenin halli Oe meırul olan 
1_ lnatının vilcudl ile rabıi annı 
ııı:eı · it lllıt olm&JJ ve bu hidiaeala de 
endiıhae zahiren llkayt ribl ,a. :nen bir adam hali vermit olmaeı 
Uhteınddir. Smith, re•İf bir ka-

::P~ye oturaa Anaanın karfdıDa 
çtı. T avru ıayet ciddi idi. 
Genç kız. 

Ber - • E... Eararenriz adam! dedL 
bu· enıce n nere de oldujuau 

lJor llluaunuz? 

Detektif cevap verdi : 
-Eter hili hayatta ise aizia he-

sabınıza çahfıyordur. 
Anna tiddetle ıordu: 
- Ne yapacatız? 
Smith kıaaca cevap verdi: 
- Ne yapacaj'ımm henGz hil

miyorum. 
Vebu ıöderi MSyliyerek, Ültilade 

ınalOm JAtincc ibare yazıh olan 
tunç yıldısı cebinden çıkarıp ıenç 
kızın dizlerine attı. 

/Ur. yıldm kaptı, evvel& bemi 
kil fibi aararmıt oldutu halde ar
ka a.til yıkıldı, sonra yeriaden sıç• 
rayarak bir lambaya yaldqb, yuıyı 
ıaderiDe yaklatbrdı. 

Smith aopk kan~lda: • 
_ Merak etmeyin ıammızl t .. ldl 

edea harflerin altı çizilıaiıtir. 
Dedi • Anaa hiçbir ıey •ÖY· 

meden, batta Smith'e bakmata 
lhum ı&medea kaaapeye ıel· 

dl. 
Detektif bu ,sefer dizlerinin Ü· 

zerine batka bir fey koydu. Anna 
mendili ellne aldı. MendlJin içinden 
çıkan bir aaç IOleıi dizlerinin üze· 

Smitb ileri dotru ••ildi, mGea· 
air bir M•leı 

- O ceaur oldutu içba keadi 
ribi cesur bir icadını HYeblllr! 

tı:ıf 
Keacliaizi top!Myuuzf Botuıaca· 

Anaa zalf bir a..ıe •ordw 
-Neden? 
- Birçok ldmaeler huabaaa mG· 

cadele edecejiz. Bualardaa biri de 
bu yıldwn aahibL .. 

Anaa aca acı: 
- ÔldOrdujüm adaml dedlı 

Katlettitim adaml 
Smith ıeaç kizın yanma oturcluı 
- Affederaiaia.. YGzbqı Ro

aeweW lldGnaedlalzl 
Bu iaim Miu WeatherbJııia be9' 

yecamaı arttıracak yerde bilikia 
teskin etti; ihtimal ki timdiye kadar 
içinde aakladıj'ı bir aırra ilk defa 

olarak bir b.ı;ık.aaının aıih oldutdau 
ıörilyor, bu da teeaaOrünü bir de
receye kadar tadil ediyordu. lnaama 
ıırrıaı bir bqkuına söylemek 19-

temeai de ayna Mbeptea ileri &'eliyor. 
Anna belld Smith'ia kendial .. 

ne ıöyleditini ititmemitti, fakat 
Roaewell iımiri duymak onun için ı 
kifi idi. 

- ROHwle'e Belçika ..Ubi -
meriade çabarkea Ballleul de teaa• 
d&f etmiıtlm • Ben öteberi almata 
ı•lmittl•; o da keadl kıt'aa lçia 
Jlyec.k 18marlayorclu. 

O mracla yere dlfGrclGtGm bir 
P •keti kalcbnp bana veı:cff, o 1a111an 
ilk defa bir erkek baaa IYrta Wr 
hia•ette INlaauyo.,.uı ıibi mlte
ha .. is olciumı bena aoara MSyledL 

na .da, o sırada, aanki 6qırilmcle 
ilk deı. ofank3 bir &.-.. mef1111 
oluyona ... ribi selmit-

... suretle •tk anmuda .r 
•urette dofuYerdiC 

"Bidayette ba hl..ı oaa mala• 
aua Ye hltfla korkunçlapu nt· 
m.. •rbaa IManda uyaadarclıfl 
rikkat Ye baaaaalyettea mltenllt 
birteJ laDDettim: halbuki bu W.. 
bQtGa batka. tafrleria balaHttlll 
ve clddea aauk oau d.,..tlf olu 
bir kimıeala aab1abll.eetJ bir 
hlatl. 

" latirabatta .......... mOcldet 
•arfıacla her ... beal slnnete ıe-, 
liyorclu. Bir a1 aoara nlpnlandık; 
daha ilk ta9uftltımD .-Ga nlt~n
~•ı olaaJClak ~. ddcll. O •lt .. bı 

5 

ta orsa 
Ka a. 

z=. 

Nukut 

1 lngiliz lirası 1027 
l Amerika dolar 212 212 

20 Yuuan drah•i 54 s• 
1 Alnıan rayh9 mark 50 aO 
l A vaıturya ıiliııi 30 30 

20 J..c.y Kumanya 24 

20 Lna Rulpr 30 

ı F elemek ftlori• 81 82 

16i J 7 
20 Fraaıız fraakı 
20 ltaJyaD Jiretı 223 t.3 

20 Kuruu Çek ı.ıuvak 123 124 

ı Çınıaetlı ıüTI ye 
J Zloti Lehlataa 22 22 

~ DlHr Y opelavya 73 73 

119 IJ9 2U lklıoika frankı 
29 

l Per.ata hpaaya 2CJ 
7%1 795 20 IPitM fraaln 1 

1 l Medcllye 

1 Çek 

Londra 1 leterlin 1027 1033 
Mvyork 1 tiirk L Do u,47 0,47 

Parlı 11 12 
" MllallO 9 1 9 .. 

lknia 2 .. 
Solya 66 .. 
Briibel 3 3 .. 
A.. ..... .. 1 
O.ene .. : 
PraK .. 16 

Viyana .. 3 

lladrlt " 
3 

Vartaft .. 4 

Adaa 
" 

36 

Biikret 20 Ley l'aru ı' 
M llko.a 1 Çroaenı 1067 1077 

Belp-at tiirk U.uı Dtia. 1 

lıtiknular 

istikrazı D. vadel 97 
DGyaaa mawlaltede 
lbtmdy:.: ,.. 
J90t G 

190S Wcli•aW 
1905T.-...d~J 

.ğ r-T-190' .. 
1901 1905 

l 1908 Tertip 
1908 " 
ı~ 

1909 ~d 
1139 .. 

4 TB1rinuani 929 'licarıe 

Borımı fidtlan 
mi 

Cinsi 

Bugda~ 
fal' 

16 35 Yumupk 
lıt.ımlea 
Siaı. 
Sen 15 3C 1f 2. 
Dhme 
sen malalat 
Bwlprlııaa 
Eenebl 
Ça't'dar 13 ı 
Arpa ıo ...... IO 
Yulal 9 
Mercimek 30 
Naluat 
Fuulye 
su.. "..,. .... 
Un kilo 
Elı:lltnı Eketnı 1225 16'0 
Ebtn 1160 124() 
Bir ıael yamllfak 1150 1260 

lkı;cl 
Sert 1150 ııso 

900 90n 
Fıadtk kaLakl• 
Fıacbk iP 
Sandık bopltma 
lı:a.c ıuı 
(.e • 

Aftyoa Malatya 
'tapala 

5956 950 Aft1oa 
Tiftik J65 ı65 

lak 

top atep pek pddetll idi; fakat biz 1 
0 kadar ..... •attak ld top aumi bi
le lfltmlyorclak. Ertesi sün aipere 
siclecekti; oaua ~ beai 8'eliP 16-
,.....,. .... .a,ıec11. 

Bea o auıMI" blr claeet 
yapbm, bealm her •eye, batta ~a· 
zifeye bile te.kacldü• .-.k We
clitlmi 16yiedim. 

Haataae~bMa•lık· 
ları Gzerlae obııarttak beal ka
caldadı, DUanDCla her .. ,. tekad
dGm ettltiml aa,leclL 

Bu urada AaDa kGflk yıldıa 
duclaldanaa fltlr4L KeMI keacllae 
kon'Uflll' ıibl: 

·Ala o ..... fGDlerl Şu harbe 
laaet olnal. 

Dl'9 ~,ı.aclL 
s-ra dslllle deYam etti: 

ftte o umu omudanndald yıl. 
alerdaa birini MMcttl, lltlnc• lba
recle l•minl tefldl harflerin altım 
ltlr tırnak efe8l ile çisdl. Soara 
yıldm bana vererek: " Bua• al , 
dedi, bana ibtiyacua oldwfu samaa 
beaa ıaader, cebemıemia diblacle 
olsam ıeae 8'eDp 1eal balunımJ,, 
DedL 

• O aktam bir hasta Hloe111t 
sıhhi imdat arabtılanmı ... biri ile 
hail cephe reriala•e ., ..... ..... 

=z=:-

Ttıhvilut 

\:) ~ \' 1 m<ip (A.B.•l o e a. 2 " (D.E) 3, -= ) 5 iİ c 3 " (F.J 
5 

Galata tahtelars V. 1". 
latanbul tramvay Ş, 
Riht Uok. Ant. 

2 Cıküdar ICadıköa !• 7 

o l1taabul aaoai.a Sa 
ErejU A:ade. 

Hine aenedatı 

= ı, benba 

" Mülga itibar. Mil 
ı:s 

Oımeub Bk. pı:"" • Milli fır hMt Bk. -• Ticaret ve Haari ... 
Eenat Bk. 

~ Şlrked Hayriye 

75 t:ı .. Temetta . Haliç vapurlnr A 71 
57 !< An. D. l '. yolu 
20 ıoe .. " " Mudııaya • Buna 

Sam1au Sahil 
1ramvay 
Türkıye alW 
htlhrt • 
itimat .. 
Şark qorta 
Boakurt 
Aaadoba A& T. 

ı.t. U•am. 

? Balya ıtaraaydua 1 
Aralu Ç.lm-. s Balurkly .. 

!. Tirk ki•• iL 
('t 11-T•Ş. 

= ......... .ı•. 
~ " .. ........ 

C1ı'kldar· K.adık&J 

S? 
ı- medılla 
lltalllMd T. A- ~ı se ı 

~ JUbdm dok. h 
ittihat ........... ... 

tat Şark .-k .... 

~ lat. K.-plan 
Re 'I (Lali tu&J!Oo) 

~ Tiirk tüt. Atı' -('D Dahaa Tin .. ... 
Şark dettrm-
MDlihlrJletn.a 

New.York borsası 
NewYork:2 [A.AJNewYork bor 

sasında son günlerde ini ıuteıtı 

vukubulan tenezzül ve sukutun 
on altı milyar dolarlik zarar ~• 

ziyana sebep olduğu bitdiriti,or. 
Ayandan J eraldnye bir tabkikat 
heyeti teşkil edibnetiai meclil&eD 

talebetmi§tir. Hava oyunlanna ma• 
ai olmak için ıidedi kanuıılar ya· 
pılması her tarafto iMenmekleclir. 

Rayhşbank iskonto fii 
faizi 

Berlin: 2 [A.A) Ray}lfbank ı .. 
konto fii faizini yüıde yedi buçu· 

ğa ve esham üze 11e ikrar.at faili· 
ni yüzde seki:ae in<l' rmiştir. 

Sterlin 
İngiliz lirası dün 10S2 kanıt 

75 parada açılmış, 1031 kurutta 

kapanmıetır. 

~ ... Ro11ewell'ıa ala,.... buluaduju 
yere sicliyordu. Nııanh•ı tok ı&e
cejim gelmift' onu gece 7aıu1 

cepheden ••ti tmek bana lfİ"aD• 
bir hareket aıbi pıGodG. Jttıe o 
samaa-

Gea~ im elferial otafturcha, d 
chaclapıt ııırdı, bir damla ba p
UM• 

- Ala, .. 'riedauuhk etti•. 
Swa Smlth'e bakap ............. 

a.tlNM delalet .... lllr .._.. 
rGJc!t· 

Detektif ıqet tatlı Wr a..&eı 
- O.Yam edWz decliJ Mlmltl

aae bau bir kaç dakika lti••t 
edlaiL 

- KilçCik yılduı bir _... ~ 
koydum, )'hbata ROHW.W. ...,.. 
ainl MSyleclim. llutabala- sarft 
ıabitaa kale. O-. Wtilllıle ._. 
lim ....,.; o ela um ._.,. ... 
aacak ertell fb ...... ..... 
verelJilnlt Ak.- a.M Roaew
elle motoaldetle 80D llratle ıeldl, 
Gati batı ~ ap.de idi. 

Y.W.. bir p ...-1 ,a.der4l· 
timi .a,ledlilm ............. ., ... 
1cou.n aruma abp ipil. 

•1Utiptea ..... .w-" DecK. 
motoıdldetlae adada, kam1oalar1 

buta arabalen aruuadu plpa 
bir •antle ceplMye iılojru 1ol 
almata bqladı. 

rBitmedl) 
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Ak~am tuvanetı Kuş meır~kfi 1Emanullah neden 
~ 1 muvaffak olamadı 

En yeni model
lerde bile uzun 

eteği henüz 
•• • 

goremıyoruz. 

5 Akşam 
tuvaleti 

Kısa etek modası 
öyle zannedileceği gi· 
bi kolay kolay geçip 
gideceğe benzemiyor. 
En son moda mec
mualarındaki en gü· 
zel modeller, kısa ete
ğin henüz iflas etme
diğini göstermektedir. 

nasıl 
olan 

yakalanir 
. ~~ua~ f~a~sız n:ıec~~a~armdaıı l vak~i ?.lkardt. Nerede r.atacaktım? 1 Beef (~ornd Bif bilhassa lngilte

bınmrı müduril karıierı ıçm ente- görunurde barınaC"ak hır yer yoktu. re ve şımal memleketlerinde yenen 
resan bir mevzu ararken aklına Şimdiye kadar görmüş olduğum bir kutu yemeğidir. Türkiye'de de 
baliu.a ayının, dünyanın en büyük yerlerden o kadar başka idi ki ecnebi müstahzaratı satan bakka1· 
hayvanının karaların serve tini tü· kendim,i başka bir alemde sanıyor- larda .bulunur.) Sakalındaki gayet 
ketüp denizleri ÇApul etmekte olan dum . . Geç:n Lir adam gördüm, ince ve yumşak tüyler çok kıy
inaanlaı' tarafından tutulnıa :ıının, Hwalastat~on balina fabrika.ınna metlidir. Balinanın sak.ah a~nm 
çok meraklı bir ~ey olduğu gelmiş nereden gıdeceğirui sordum. içinde olup ağırlığınca altın değer. 
ve eaki tarihi tabii kitaplarından - Orada dedi, pis kokunun Neticeler: 
ve seyahatnamelerden bir makale geldiği tarafta. . . M. Sobjörsen'in yiiz milyon ita· 
çıkaracağı ye.rde ~eııç muhbirle· Hakikateıı pıs hır koku geliyor- dar serveti vardır. Steinshamn'in 
rioden birini şimalde Norveç'in du. Ölmüş balinalardan intipr e- altı yfü~ sekenesi balina ile bayat .. 
yukarı sahillerinde balina avlıyan den tahammülfersa bir le§ koku- Jarmı kazanırlar. Balina sanayii 
bir gemiye gfındermiştir, Muhbir su. Fabrikanın salununa girdiğim. Norveç'e her sene bir milyardan 
balina ge misinde aylarca bir tayfa zaman,fabrika sahibi M. Sobjörsen fazla varidat temin eder. 
gibi çalışmış ve iki büyük. balina- armodilde Ramona'yı çalıyordu. Göröyor!unuz ki balinaların fu-
nın yakalanmasında bilfiil bulun· Beni Norveç ' lilere )ıas olan De- ~~ kokusuna tahammül etmek 
ınuştur. Bunl~rdao biri~~ 3~ met· z ake tle ve sami nı iyetle karşıladı. ~~r~ kafi miktarda sebepler var· 

re boyunda hır kaşolot~ otekı de45 Bazı rakamlar: 
metre boyunda ve 80,000 kilo ağır- ~1. Sojorı:ıen'in üç tane buhar· 
lığındamuazzaııı bir "mavi balina. lı balina gemisi vardır. Bu gemi• 
dır. lerde vasati olarak senede yüz 

Balina avcuTuğtında bir çok kadar balina a\•larlar. Her balina 
sergüzei'tle r geçirmiş olan muhbır en aşağı on bin kron (7000 lira) 
bu meraklı tecriibesini cazip bir edn . Balinalar ki.milen fabrika · 
l isanla anletmaktadır. da muamele görilr . .Fabrika büyük-

Stcinshamn, Baro)' adası, tür; bO amele çalışır. Balinadan sa· 
Gf ma l ·or\'eç) 38 Ağu tos. nayide k"u11a nı1an yağ, margarin 
Sığ ı r uakJıııtmekte oJaıı k üçük ve stea r in ç ıka rılır. H er ka~alot 

bir vapur l eni vahşi bir denizle kafa;;mda 7000 kılo :,af -, tea rin 
vuk eK du rlı bır sahilin arasında vard ı r. 
İ. ) 'l n bu . ı a 1 ı.ıy..1 çı c B !. · nın e t irı ew1e Corned 

• • • 
28 Ağustos - Üç balina gemi-

sinden biri olan Ribeiro'ya bini
yorum. Gemi yüz kırk ton 400 
beygir kuvvetinde, on dört m

7

üret· 
tebatlı. Diğer bir gemi, Eik'de 
bizimle beraber techiz olunuyor. 
l:foraber avtanıcağız. 

Açık denizrle iki gündür eon 
süratle girlıyoruz. 

Dal~altı r bizi kah tepel t-:rinde 
kaJdırnl'!kta, kah çuku r amıa ::.Ü· 

r ükle mekte iken bu ktli ııa geuıi
:::i nirı leıhik edt Lm. 

<X>N C&.BERT'IN KUŞLARI 
Çok kimseler vaıdır ki kuş meraklısıdırlar. Bun

lar eo nadide kuşları hir bakıtta anlarlar. Fakat 
sinema san' atkirları içinde Con Cilbert kadar kuş
tan anlayan yoktur. Bu sinema san 'atklnmn evinde 
muhtelif oinsteo. beş bin kadar kuş beslenmektedir. 

Bu hakiki bir &oqmo - muluibi. 
o... mGtaMnik hir HrpllD 
topu Yu. Topmı ucunda da haıpun. 
İki metre uzuıılupnda, iki kol 
kaluılıiuıda, çelikteıa, müth~ bir 
ok &uavvm ediniz. Okun ucuııda 
dört oelik geageli açan bir bomba. 
Okun arka ucunda bir kablo bağlı. 
Kablo geminin ortaslllde bulunan 
bir makaradan bop.nır. 

Gemiaiıı arb direğinde büyük 
bir yilkaük: aeıhdır. Balinayı asıl 
avlıyan bu yükeükttir. Bu yiiksü
ıe · (•keepa yuvua) derler. 

muazzam beyazımsı reakte bir oey 
çıkıyor. Fakat tekrar süratle bata
rak kayboluyor. 

Kaptan bunu kaçırdığımıza mü
teessif değil. Bunun küçük oldu· 
ğunu Herde bana büyüklerine ras· 
geleceğimizi söyliyor. Hakikaten 
çok büyük ve muhtelif cins bali
nalara, insana hücum eden yeşil 
balina1ara ve en büyük cins olup 
50 metreye kadar varan Norkaper 
balinalarına tesadüf ediyoruz. Fa· 
kat hiç birisine de endaht etmek 
imklımıı bulamıyoruz. 

• • • 

Pariıte çıkan Ruıça "Vouojcle
aiye" gazetesi Efgan bidiHlerl 
hakkında yazdığı bir baımakale• 
sinde diyor ki: 

"Kıral Emanullah Efıraaiıtuua 
tekli iıtiklaUmi vlcude retinırels 
harbi UUlUmi ZallMUUDda Ve Ra•,. 
inkılabından sonra bütün Şarkta 
dalgalanan yerıi cereyanlara kapal• 
mi4ta. Harbe ıiirüklenea v• oaa ,. 
istiyere~ yahut iıtemiyerek iftirak 
eden Asya mHletlcri ilk defa ola· 
rak Avrupalıların zayıf tarafı• 
öğrenmiştir. Yeni bir milli devlet 
yarate.n Muıtafa Kemalia ıalaJaab 
}>i.- örnek olmuştu ki buıaua la~ 
İranda hem Efganistaada taklit et
mek iatemitlerdi. 

Mustafa ' cm&lade bür.k Petro 
nuo bir nüaha:mıı gören maaua.la 
Kemalin yaptıtı :ılalıatı Efaıaahta• 
na da tatbik etmek istedi. Emanul-
lah deli Petroya C:air kitaplan oku
muş ve bu ~ahi Rua imparatoruna 
imtisal ederek kendi memlekethd 
de büyük bir ıayretle Avrupaklaı• 
tırmağa giriıti. 

Onun yakın akrabasından ola 
Nadir han kırahn ırukutundaa biru 
evvel Avrupada bulunuyordu. 

O, Emuıuilabın lalibatuaa taraftar 
olmakla berı ber, kıralın kendi kuv. 
vetlertnl vt milletinin çok geride 
olmasını nazarı itibara a1mıyarllk 
pek fazla gayretketlik izhar •yledi
tlni tenkit etmekten geri durmıyor
du. 

O EmanuUahın eDfellwe utra• 
manadan korkuyordu. Ayni sa .... 
da bir İagiliz aıüstemlekeaiaia kom
şusu olan Efgani.tan için lawıtere 
hükumeti ile kavga etmeala ula 
caiz olmadıjı kHaathll tqıyor• 
du ve kenefi akrabasından olan 
Amaaullahın siya.setine kartı mulıa 
taranın bu taraftan gelec•tfai tala
min ediyordu. 

Bugün t°fgdn tahtına ~ 
Nadir hanın ıiyHetl itte oawa bta 
aiyasi kanutine istinat ebe ,.._ 
rektir. 

Emanullah vaktlle batkaJana 
6J'Detlnl kendi milletine tatbik et• 
menin mGmldln olmadıtını anlıya• 
mamıtb. BGyük Petro ldm.eye ar
nek olmaz. Hiç bir adam keadl 
arzuıu ile kendiainl dibi yapama .. 
dıktan baıka Ef&"aaiıtanda buailaJdl 
hayat tartları hiç bir veçhlle bO,ak 
Petro günlerindeki Ruıya bayd 
şartlan ile mukayeıe edilmez. 

Petro o ane kadar süratle lnkl• 
şaf etmekte ofan Ruıya devletlaia 
lakitahnı ikmaJ ve itmam etmfttlr. 
Petronun Ruıyaıı bGyGmekte olaa 
bir dev bünyeai idi. 

Türkiyede Petro ile mukaye .. 
edilen Kemal iae , bqka tGrll it 
yapauttı. 

Kaptanı aJaylı bir taTiırla oöyle 
dedim: 

- Aziz kaptam.m, haniya, kü
çük balıklarınız ortalıkta koıuş
uııyor. 

31 Ağu!tos sa babının 
gözçü bakırıyor: 

O, vaktiıe kudretli olaa 'H llOD 
onunda zamanlarda yıkılmata yia hltaa 

Osmanlı devletinin bak.ayasını mu

Hakikaten denize çlkah iki 
gün oldu~u balde bir tek balina 
görmemittik. 

Kaptu çizmelerini bağlayıp 
deri ceketini giydikteıı eonra gü
lerek cevap verdi: 

- Sabırlı olunuz. 
Bir tayfa iplere tırmanarak 

aak~ yuvasına girdi. Buradan 
ğemınııı etrafında yirmi beş kilo· 
metrelik bir sahayi görebiliyor. 

Saat 12,30 - Saksağan yuva· 
!LDdan keskin bir bağırma işidi
yoruz: 

- Hal (balina)! 
Tayfa ko]u ile istikameti işaret 

ederek tekrar bağırıyor: 
- Balina dörtte üç mil mesafe-

de. 
Kaı>_tau. kumanda veriyor: 
- Ful fart (son sünt)I 
Makineler bomurdanmağa ba§· 

lıyor, Ribeiro henüz görünmiyen 
hayvana doğru süratle ilerliyor. 
Kaptan topun başına geçerPk hazır 
vaziyetini almı ~ tır. 

- Balina önde, çeyrek mil me· 
safed~. Yavaş. 

Saksağan yuvasındaki adam ga .. 
y~t yava~ bir sesle bunları Lağm-
yor. Biz gormiyoruz. Fak.at o gö
rüyor. Nihayet biz de gorüyoruz. 
Geminin vakınında sudan bir gil
rültü yükseliyor. Denizin altından 
bir Z''l f J i ıı ~uvde :İni andıran 

-- Caskelote (Ka§alot). 
Ka~alot, · kafasında büyük bir 

Stearin deposu ve midesinde bir 
amber haznesi buluuan bu dişi 
balina hakiki bir servettir. Önü
müzde ve yanımızdı kah görünüp 
kah kaybolan kıymetli hayvanı 
tam sekiz ıaat kovaladık. 

Tam akşam olup ümidi kesti· 
ğimiz sırada topun önünde kata· 
lotun ördek gagasına benziyen 
burnu euyun üstünde göründü.:.Ne 
olduğunu anlamadan bir gürleme
dir oldu. 

Kaşalot barpunu tam karnını 
yemiş ve anide ölmüştü. Bunun 
le.amma bir bayrak dikerek bili· 
hare almak üzere bıraktık, ve baş
ka balinalar avlamak üzere hare-
ket ettik. 

Bunun aksine olarak mavi ba
linanın can çekişmesi pek şiddetJi 
oldu. 

Ba vak•a 2 eyltllde oldu. Hava 
pek ağırdı. Sema klmilen kapalı 
olup deniz sanki onun ağırh~ı al
tında düz ve hareketsizdi . Bu 
hava saksağan yuvasına girmek üz
re av için mükemmeJdir. Kaptan 
havada fırtına ile beraber balina 
kol"usu da duyuyordu. Havada bir 
kuş cürüsünün uçtuğunu gören 
Kaptan Lu ku~Jarı mavi balinanın 
yediği küçük deniz hayvanlarına 
ınıısalltıt olrlıık arın ı ve Lıirıae na-

hafaza etmiş , bu imparatorluktan 
bir araya toplanılabilen ecı:ayl bir-
araya toplamıt ve bir milD devlet 
yaratmıttır. 

Emanullahın başaracatı vazife 
iıe, ne büyük Petrouun, ne de Mua. 
tafa Kemalin vuifealne benziyordu.. 
O, ne bir yeni imparatorluk kura. 
caktı, ne de yıkılan bir imparator .. 
luğun bakayuını kurtaracaktı.Oa.ua 
pek tabii olan vuifesi, kuvvetti 
komşolar araaında bulunaa za f 
bir devletin iıtikHillni te•la. .~ 
cek çareler 1r6rmektL" 

leyh bunların bulunduğu f;:d; 
mavi balinanın da bulunması mu. 
hakkak olduğunu söyledi. 

Kaptana cevap veriyonaut giW 
gÖZCÜ yuvasından bağırıyordu 1 

. -. Blaahwal, femti meter. (Ma· 
vı balına elli metrede ) J 

Kaptan kükredi : 
- Stop 1 
İlerimizde bizim gemidea dau 

büytik 45 ınetro uzunluğunda mu· 
azzam bir hayvan yCizüyordu. Gül
le tam hayvanın üzerine düştil Kö· 
püklü bir kan tabakast dalgaları 
kapladı. Hayvan süratle yüzmeğe 
başladı. Hem kabloyu, Hem de 
gemiyi çekiyordu. 

Mavi balina gemiyi ıaatlerr.e 
çekti. Nihayet bir taklak atarak 
hareketten kaldı, füışı dı~an çıktı. 
Ağlı açıktı. Bu ağıza bir otomobjl 
kolayca girebilirdi. 

Ölmiişü. 
. Ba!m~ması içirı gövdesini tek· 

sıf edılmı~ hava ile şişi r ı:: .c-..dc ka§a• 
lotıımıızıı ·l raın.~·y•ı ,.i•n-r •• 



Pazarte"i 

&~rUtınekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatn1al"tan en'eder. re dişlerin armmıda i ahan tefestslİ ıatı 'e ufuneti izale eder. 
A 1~ ağrılarına~ nezl~l~riı;t~w~ani olur. A~ı~dn .. ~~yet.latif bir serinlik ve ra?ha hırakıı::Mikropları i~ha ve ağızda gelecek her uriü hastalıkların sirayetine mani olnur. 

vrupada daıma lnrıncılıgı alır 'e hırıncı.tıgı dıplonuılarlu musııddaktı.r. En hüyu mükafatı ıhraz eder altun nıadıdya , e ni;. nl r almıştır. Yirmi kuru~ 
Hasan ecza deposu 

Bir ceset bulundu 
t:IJ sküdarda Şemsip n sahilinde 

dun bir genç kız cesedi Lu· 
luıan:ı uştur. 
U Ne suretle öldüğü tesbit e'iilmeh 
~ere Morga nakledılen bu kızın lıU· 

'Vıyeij dun akşam geç vak t polisçe 
leshit edilmiştir. 
1\. 16 yaşında olan bu kmn esbak 

()Çaba bAkimi İsmail be\'in kızı 
~; Knndilli kız lıscsi tal~be!inden 
; •kbulc hanımdır. KPndisinin aile 
t~Z!ikindeıı bıktığı cihetle mıilıar et· 
ği tahmin olunmaktadır. 

1~tihar teşebbüs~ .. f 
~ tfaıye ml.dUri) eti ser nıakınıstı 

Bürhanettin bey uzun müddet· 
(l'ıo.L • ·1 d k" • :~rı ze\•cesı e arasın a ı geçım· 
61'1ikten bıkarak tuz ruhu içmek 
•tıretilc intihara teşebbus etmiş \ e 
tedavi için haydar pa§a lıastanesi· 
1111 kaldırılmıştır. 

%bir ortasın a 
kız açırma ! 

edikpışada araç 1 hak mahal· 
lesinde çeşme sokağında otu· 

l'tıı seyyar sntıcı Ethem ağanın kızı 
~il beş yaşıııdıı Ze) riep, !'-evgilisi 
lustafn tarafından kaçırılm1ştır. 

Zeynep Yeııi 1.r.pıda medrecıede 
~in Ayee hanımın )anında bulun· 
ı::ıll§, babasına te li.n edilmiştir. 

Bir avga 
~ şiktaştu orta çiftlik sokağında 
~ 49 numaralı evde oturan Zelı· 
ta hanımla Adil, Mehmet, Bahattın 
efendiler e\' kirası } üzııııden kavga 
l!lrnişler, bırıbırlcrini sopa ile dov· 
lllüşlerdir. 

Aşk un a çı ığı 
nknp·mında Tekird l ı ı ke· 

. 
1 

lesinde Haınall.k eden 1srna· 
ı llıetresi Eleninin kendisini terket· 
ille • Eİ sınden muğber olmuş dun gece 

eninin evine gıtrniş, evvelce hazır· 
la~ı~ı gazli pııçavraları tutuşturarak 
evı Yakm11k istemiştir. 

kaplıuna lnhtalarından bir kısmı 
Yanmıştır. lsmAil yakalanmıştır. 

l{oca kor usu ! 
11,, nsımpK§ada Camii kebir nıa· 
~ hallesindc 20 numaralı e\ de 
0luran dökmeci Hüseyin efendinin 
tc"ceai 21 yaşında Leman hanıı_n, 
b Ocasına ait 250 kuruşu kaybetmış, 
il YUzden laf işiteceğinden korkarak 
~tınanganat içmi§tır. Leman hanım 

4-vi edilmektedir. 

Deniz hırsızları 
~ ındıkl.da iskelede ba~lı Faik 

kaptanın motörüne Sıü 'e Ha· 
:~ isminde iki kişi girmiş, ya çal· 

11larıııa da yakaltınmışlard r. 

l\ahveci ve asansörcü 
~ obçekap da Selan1et hanında 
Q a\'ubt Asım beyin )azıhane-
~i~e kahveci İlya ile asansörcü Ava· 

11 girmif, bir pardesil çalmışlardır. 

l(ayıkçuıın ölümii! 
Sütlücede kayıkçı 50 yaşında 
Uı . Salim düll kayı~ma binerken 
h ~e aneız·n fenalık gelmiş, der· 
a dll§üp ölmHştür. 

llil' canın ehemmiyeti S ahıkahlardan Çolak Hayri Di· 
aıtıda '·a11yolunda Kliınilin lokanta . 
tokan kendisine rakı vermediği için 
'lı:ııa t&cıya katil ka tile altı el silah 

ış, kaçmııtır. 

Tramvay altında 
aksim • Sirkeci hattında işliyen 

8lade3:.3 numaralı vatmarıın idare· 

bası 1 ll8 numaralı tramvay ara· 
hi? k du. 70 yaşınJa Eskiçya iemiade 
tuh· n~ıQa çarpmış, ağır surette mec
t\ıh ıybetıne sebebiyet vermiştir. Mec· 

astaneye yatırılın §1 r. 

Yakalanan hırsızlar 
irkecide Merı;in o e1iı:ıde yatım 

la llü eyin eft•n<!inin saatini ça· 

6,1~ g~rson Hasan, Kas mpaşalı Gul· 
~1eh anımın çamaş pa tini çalan 
lira ~et, K dri)e han mın ııtlmıt 
1 o,j nı çalan p ntoflnc- .\fuzaff er 

tur ı ı d ı.ı , akıl , 

• • 
ıçtıma 

o gre 
diyor 

24· B. Tc.:ırin - Bulgaritsnn t ı 
leri, milli vnrlıklarnıı anlanıışlaru 
Kim ne derse det>in, kongre, bunu. 
en cnnlı bir §ahiddir. Yarım asırda. 
beri daımtı ıntıtcl'nkki bir ic.!ar nin 
altında raşa)an Bulgıırbtan t rkkri· 
nin lıııyntı Sİ) asi} e ve içlimaiyelorin· 
de mühim bir deği ikl"k husule gel· 
diğinı isbat edel'ek ol n hongre mf'· 
mlekette hakim un ur l ulunan bul· 
gar vatnııda.Jarımız n da mHzhıın 
takdir ue tııhsini olmakta bulundu· 
ğunu görme \le ayrıca sUrur ve itti· 
har lıi leri duHı\ oruz. Af'rı n tarak
kisi. zamanın tekenımülatı netice ve 
zarureti olarak hayat şartları her glın 
deği~rnedtedir. Bu zarureti idrak ede
meyfliı camantlar bakkı hayattan ma· 
hrum kalırlar. Yar m asırdanberi de· 
vanı eden uyku artık bizi! kafidir. 
\ atanJaşlarıını1.. Luluııan Bulgıular 
elli seneden beri ilimde. fende, ssın'· 
atte, ziraatta, ticarette, içtimai hayın· 
ta asrın tekemı rnlatına te\ fikan ha· 
reket etmeğe çal ş rken ve bütiın te
şehbüsleı inde muvaffak olurlarken, 
biz haraketlcre ve cereyanlara kar~ı 
} abaııcı ve eyirci vaziyetinde kaldık 
ve bu vazİ)et icabı olarak elim bir 
nıahrunıiyetleıe dfiçıır olduk.Asrımız 
harikalar asrıdır. Harikaları yaradan 
milletlerde bu kudreti ilmifenden al· 
mnktadırlıır. Bu zamanda kemiyetten 
zıyade keyfıyetın mııhim roller ov· 
nad ğı hepimizin ra'ııa mnHimdtİr. 
İkide birde Bulgaristanda yaşamakta 
olnn türk oymakları nüfusunue ade· 
dinden bahsederiz. Ntıfus çokluğu 
hu zamanda bize maddi ve manc\i 
hiçbir şey knzandıramaı. Milli var
lığımızı bilerek, m ıt qnnit bir hal· 
de muntaz m ve l' e ·nn a · bir prog· 
ram dnhılıııde çnlş ptn maddi \e 
wane\'i tek mmül snha~ında muvaf. 
fokt} etler ibraz edebilirsek o zaman 
nufusumuzun çokluğu mühim bir rol 
oynayabilir. Senelerden beri böyle 
milli bir ko Jrenin topl ıması heı 
munevver tl.rk tarnfmdnu arzu edil· 
mekt4" idi· 

Bu umumi arzuya muvaffakıyet 
hasıl oldu. lfokCımeti hnzııa goııgıe· 
nin toplanmns ına m L\Saadc C) ledi. 

İçtimai dertlerımiz, o kaaar çok· 
tur ki buıılnrı sa) makla her zanıau 
ve her glhı tekrar etm<>ktc olan Lir 
a?ırt ~az~lemek zuitt;r, l\Iilli kongıe 
hızım ıçtımai hnetılıkl rınuzin esbap 
ve avnnzını aramakta ve derdi ha· 
kiki surette teşhis etmekte adeta 
konsul~ası.yon vıızıfesini gorebiıir. 

Binncı kongremiz olmak doJayı
sile mtıteııkip senelerdo toplanacak 

olnıı milli kongıeler için ıhznri ma· 
iıiyeti haiz bu!unan bu toplantı a 
billıassa ehenımıycıle ııazsrı ıtihura 
alınacak mü tacel meselelerden biri 
nıekteplenmiz mc elesi oldugu ve hu 
mesele ctrafındn ınurnlılınslarımııdan 
her birinin esa lı malômnt ve tecrü
belerle miıcehhez bulun~u~u şilpbe
siz olduğundan kongre.um bu safhası 
hararetli müzakerelere zemin teşkil 
edecf'ği anlaş imal.tadır. Mckteplcrı· 
mizin busu i) etlerine zarar iras et· 
mckte o1:ın karıurı uz ve kt:yfi mü· 
dahalelere artık bir niha}et verilmek 
zamanı gelmiştir. Birinci türk kon· 
gre i olan bu toplantıyı srımimı ru· 
lıııınuzla tebrik ederken murahhas· 
lora Le) nı hoş amed; eyler ve kon· 
•rrcde milletimizin h > ır ve nef'int 
karıırlar ittihazına murnffak olmala· 

rını dı eriz. 
• • • 

Sofyada Cnmhuriyet Bayramı -
Dun tlırkiye Gtımh.uriyet .i~iinını~ yıl· 
dönumü rnüna11ebetıle elçılıkte huyttl 

l . sıni kabnl yapılm•ş. Öğleden 
nr re fi 1 · ·· 1 d 

evvel ecnebi sc ır en 'r oğ e ~n 
"'ofyada bulunan tUrk tebalarılo 

ıonra ;:ı ' • 
!:>of ya türk.leri ,, e Milli koııgraya ış· 

t . k . . el"n Kırcalı murahhasları 
ıra ıç ın g " • R . k b 1 .. kabul edilmişlerdir. esını a u un 

parlak oldugu Elçilik kabul Etlonu• 
nun dolup lıo~lmasındau .•~laşılı· 
) ordu. Cumhuriyet hükumetinın pek 
kıymetli ve yt.ksek bir diplomatı 
oları Hüsrev Beyefendi tam bir halk 
hiıklımetı vı kili gibi mi afirlerin her 
birini kendısi i tikb l ediı; or, hatır· 
Inrını oruyor, bufed n ıkr mlnr yn• 
pıyordu. ). "ll oldu(.!ıı kadar h Jkçı 
ol n l 

Daha ziyade ve 
daha iyi traş eder •..• 

Gillcne bı\akları mc\•cuı en lıla 

çelikten mamül ve ağızlarının 

pclc keskin olması dıha zı)ııde ve 
daha iyi ırıış olmayı tc'min eder, 
Buııwı bır p lkeı satın alınız. 

} stanbul dördüncü icra memurluğun· 1 
dan : Galatııda Okı;u muea ınehnllcsı· · 

nin Lıleli ~me suhğında atik Smiikerr r 1 

5 mükerrer rn cedit 1-11-2-13·113-2 numn• 
r larla muıa ,k m arsanın yirmide iki hissa;i 

cemre oğlu ) ovanakiniıı l.ıorcundan do
layı kırK beş gun ıni.ıddetle mevkii miı-
1ayedeye \az olunnrak tlç yiiz elli lira 
bcdcllo talibi uhıcsinde olup bedeli mü
mycde haddi layıkında olm11dığındnn iha
lei kat"i)e i icra olunmak üzere ve yuz 
de heş :zaınla bir ay miıddetle teıadidi 

muııı}cdeye 'inz ol nmuştur. Hududu 
ceplıesi : Laleli çeıme sol.ni'<ı sağ cıheti 

Dilber hanım hanım hane Te 1-ıahçeııi ve 
Agop Bahri efcndı hane H: bahçesi, ar
ka oih ti Karabet ağnmn hane ve bahçe-
si ve Siamtoar. hane ve bahçeei, sabık 
Dilber bımım clycvm Canbnz oğlu Mina 
efendi arsa ı, enbık Siınanıo cl)C\ın To
katlı apıutmanı. sol ciheti Kolağası zade 
Huln i ve Mu,,tafa beylerin ap&rtmanla· 
riyle mezkOr apartmanların ark.asındaki 
aydınlık mahalli ve NaTjrc ve Fahrıye 
hıınımlıınn apartmanı ve tariki hns ve 
Nııom efendi npartmani} le mahduttbru 
esahaı cathiye)İ umumiy ai bin be~ )ÜZ 

yirmi altı a.rıındır ıı;cri&inde biri:li kar· 
gir dig nsi ah:ap ı~; tane kulübe mev • 
cuttur. Kulubenin birisinde Avad)a dige· 
rindd Linndro müstecirdir. Amiha birisi 
kapalı diğeri kabili istimal 2 kuyu var
dır beher arşını on liradır talip olanların 
kıymeti muhammineııinin satılacak hisse
ıye ieabrt eden yüzde onu nisbetinde 
günü pey akçe!'iile 12·929 p€r~embe ihn
lef kat'iy si icra kılıııııcnğından saat on 
dbr ten on altıya kadar ve 92i" • 7647 
dosyu n ımarauyla lıiuat ve ya bilvek!le 
m:ıracaıı etmeleri il~ olunur. 

e;ji!.ta:i ikinci Eulh mahkemesinden: Be· 
"kta;tıış elıunt:kci ba§ı Ali ağa nıa

bnlksınde ~"Ukur ı;~me sokağında 27 No. 
tanede sııt.in il eu 'dııt eden Esma ha· 
ı:ımdan alacaklılarl lıorçlulıırın tarihi 
füind n i•ibareıı bır ny zıufıııda mahke
ıt.t:) e mi:rıcaııt u te ·eke dü) un defterine 
k )'İ. len ılın oluı u . 

'l &) i - Hasan pr. .:A mekt binden 332 
ticııesi;ıde aldı g;ını şehadctrıamemi za. 

yi etim. Yeııı ini alacıığıwdırn eskısinin 
bük mu yoL.tt.r • 

Arop camii odalar içi No. 1 
Fehmi 

c~illta~ ı.kin ·i iulh mahkcı.-ıcsındcn : 
OrtakoyJe Me ıdiy. rruı.hııllcııınde 

m zin okoğıniıı 12 No, hen ede akin ıken 
'efot E'drn !:> hlı Z ki elendıden alacak· 
'ı ıoil b<ırçluların tarihi ila dan ıtibaren 
bır &) urfın:fa mehk• m\lye nıuracaatla 
tereke dı yun defterine lı:.1yit'•ri 11 n 
oluııur. 

nun etmege \;~iııııyor, her binınızlc 
) ıı ııyrı mcv.:ul r lızerine konuşu· 

yordu. lrl.doı.~ ha, raın nı tebrık ve 
tebnkCıt.mızın BU.j Uk Gaıı:i H&zretl . 
ıine lütfen ıblag buyurulması teweu· 
niııine Htı re Bt•y pek sanıİD\İ olarak: 

Biz Bulgaristaadıki ırkdaılnrıwı· 
zın ter U; ile yakınd:m alakadımı 
milli kouı;ran n Bulgnristan türlde
rıııe çok ftı.) d aı, siyasi hudutlarıa 
c,bcmmiyı•ti yı ktur. Türkiyedeki ırk· 
dnşlr.rılllz, Bulgaristıııda buloar va• 
ttmda .ımnu:l terskki ettiğinizi gör· 
d\H çe iftibnr etmektedirler " buyur· 
mu~e.rdır. 

Ziyaretçit rin içinde tlkk meb'uı· 
lorından Haf z Sadık, ~lehmet Ali 
sııbık meh'us Bekır ı.dlc:ı Ba muf: 
t11luk tcmız aza ı Hol'a zade efendi 
Mt.tftu ~lu lafa A lm, Sofyadaki 
tllrk tebaaları, ahı k istillllf hakimi 
Haf z Ahroet efendi, Halkse i, Rodop 
Redop "t' ı 'e rehber • z tel eri m • 
rl rlen ·ı l:: '" ıı t ık mu· 

"' l il o\ ta 1 J l . 

Merkez Acenta9ı; Galata Köprübıı· 

şnıda Reyoj!;lu 2362 

Şube Acantası: Meıs'adet hııo• altınd" 

Ietıınbul 2740 

Ayvalık sür't po~tası 
(Mersin) vaupru 5 T cşrini 

&ani salı 17 de Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle Gelibolu, 
Çnnakknle, Küçükkuyu, Edre· 
mit, Burhaniye, Ayvahğa gide
cek ve dönüşte mezkfir iskele· 
le.rlf- birlikte Altunoluğa uğra· 
yacaktır. Gelibolu için yalnız 
yolcu alınır, yük alınmnz. 

l stıınhul Dordüncu İcra wemurluğundan: 
Ahwet efendinin Ilü eyiıı C.euınl bey· 

d~n aldığı kırlı: lira)& kıır ı 'cfaen fera., 
edil n Kadıko)iııı e O nıan A~a mal.ııl· 
lesinde Mıs &oka ında ktıin ( 2) mukcr· 
rer arsa otuz gun muddetle il,ııleı eH& 
liyc mu~ )edesine 'iBZ edilmiştir. Hudu
du : Bir tarafı Cemal Bey ve hali.l i Fa
ıkn han m efendi maa lıahçe hane i hır 
tarım Misk r.oknk lıir farafı Hüseyın be
ye ait mahal bir tanıfı çayırla mahdut· 
tur· Arsanın içınde bulunan Sala~ kümesi 
ve tahta p rde ve dıvar alacaklı Cemal 
be}C ıııt (tlup kır cı yoıcıur. Mw.kur ar· 
sanın kıymeti uıulıammincsi ikı yiiz seıt· 
ı.en liradır. Talip oınnlar kı}meli mu· 
b mminenin ) uzd onu ni.sbetinde pey 
okçelerini alarak • 928 · 3516 do ya uu· 
nmrıısi} le 9 · 12 · 929 tarihuıdc saat on 
üç huçul tan on beş buçu"a kadc.r Jsı n· 
bul Dorduncu lcra memurluğı.ımı biz t 
ve yn b' k e mılzac:aat eylem ~rl il 
olunur. 

E )İp sulh mahkemesinden: Gülfen ha-
nım ile Telat beyin şnyian mut sıı.rnf 

oldukları F.ıyipte dökmecU rde kitapçı ııo
kağında kilın 1 No. hanenin kabili tak· 
sim ise tnksimi değil ise şuy;ı.ıun iıalesi 
zımnında furuhllile esmanının hisselerine 
göre tevzi ve taksimı talebile ikame f'!)'· 

!ediği davanın muddeialeyhin ikametga • 
hının meçhuliytıtıne m bni il&nen tebligat 
if ına rağmen gelmedi.ğin~n gıyabında 
cere}an eden muhzı em neticesinde mil· 
ddeıaleyhe gıyaben ve ılunen tebliğine 
karar \"erilmi@ \e )C'lrmi muha.kemP. o!ıin 
24 > pazar guail saat 10,5 ta E)ip 
suıh hukllk ınnh cınesinck hazır bulun • 
nuı ma ve mediği takdirde iddia ve 
vakırıları kabul \C ikrar etmiş olacağını 
teblıg makamına ıı..aiın olmak üzere ilan 
olunur. 

B cyoğlu d·5rdii cü qulh hukuk malıke • 
mesinden: \.7nİp Mııutafanın taltıı tasa· 

rrufund!l hulunsn ierıkoyiinde ~hadet 
ıokağında 83 ııumaralı hanenin açık art· 
tırı:ııa uretıle tılına u a ve tariiıi ılan • 
dan itti ren bir A) hitamında 9 kfin u 
end 929 paz.artc i saat 11 de en çok: 
art ıranın U4ôtiınde bırıılulm& ı a k.aiar 
' rilnıİ§ old wıdan tı>lıp olanlann aıe: • 
kiır gün ve atta lcı)meti uhamm.ene · 
olan ( 700 ) yedı yt.z tiranın yw:de onu 
ııisbetındc pey akçe ıoi u.ıusts. hıben 
yo~lu dördfuıoü ulh hnkuh mahkemesin
de huır buluu ıllaıı lurumn ılin oluııur. 

I\f ubarriri : 

Milli spor ticarethanesinden. en sağ~~m 
ucuz spor le :tıınatınızı tedarik ed bilır iniz. 

Adres: yeni Postahasse Telefon • Ist k 2637 

ve 

Isiambul Liman Sahil Sıhhi~e 
Merkezinden: 

Doksıuı kale evrakı matbu ve defterin t bı aleni ınün~asa retile mevkii münakasaya ;aıedi .. 
diğinden taliplerin şartnameyi almak ve ümuneleri görmek uzere her gü Galatada kar~ M~s~ 8

. P9~ ıok kJndn kain merkezimiz levazım şubesırıe ve münakasaya işti .. ak ctme!c ~zere de 24 eşrmuıl nı l . 
tnrihı müsadıf pA:ı r Ü'lÜ s at 14 t mezkur m rkezde ıuüteşekkıl komısyona mür caat ey eme erı 

r. 



l\f orveçy anın 
baş mhsulü 

11alis morine 1 alığı 
alemşumul ınarka 

r' JZ.ıı t ·c..i l K } :\ !ö. T ~riıı ;c: mi 4, 1 ::~ 

Gayet t:aze olarak ge!mişt:lr. 100 kuruşa kiloluk şişelerde Hasan ra:cza deposu toptancılara büyük tenzilat: 

Ask eri mü na- 1 f iii;~~~~W'-:-.~~_,_'g:.~~~t:-?i.-lJol:.SJ.\::E\'ıılı\· 
.~.~~ .. ~~~~!~ ... ~.~-·-········--. : '. Tayare piyangosu i ·ı 
: Fındıklıda M:. M. vekaleti satınalma i ıl VEOiNCi TERTiP ,1 
: komi::,yonundan: : =r~ 4 üncü keşide 11 Teşrini san idedir. ~ 1 

i···· · · · · ·· ...... · ··· ··· · · · · · · ··· · ··· · · ·· · ··•··· ····-·-~ ·:.~.·.; B •··• V .... K ı· K RA M ı· VE·. . ill: 1· Jğdırda bulunan kıtaatın ıhtİ)acı olan )erli dtoğirmen Un ayrı a}rı il~i şartnııwe .. il~ ~~%; '-ıl '-1 ~ıı 
kıapa!ı zarfla münakaEaya konmu tur. ihııle!i 14-i i.İnci Teşrin 929 Pel'§cnbe gunu /im::'~.=. 4 s,ooo Lı.RADJR 00:

0 

•• ~: !I 
biri saat 15 le ~e <ligeri saat 16 da ~arıkaoıış aQkeri satın alma komisyonunda yapı- ~ 
lacaktır. Taliplerin Sartkamıştaki meı:kOr komb} ona mııracatları. 

M exkez ihtiYacı için 75000 kilo bulgur 75000 kilo kum f~•mlvn 45000 kile. merci,- ••• :ı.~ 
mek kapalı zarf surctile ınunaka.snvıı konulnıuctur. ,\!ercınıck l•t · 11 · 929 tarı· ~~ı: 

hın~ mlisadif Perşembe günü saat .ıs te fasulya ile .. hulg~r l? · 11 ·. 929 !arihi~e .mil· ===.::~·=.

1
·:.: udıf cumartesi günü saat 16 da ıcra olunacaktır. Tnlıplerın ~~mıııatlarıle hırlıkte 

Ayrıca: 

teklif mektoplannı yevm ve saatı ihaleden enci makbuz mnkabihnde Ankarada Mer
kez satın alma komisyonu ri)asetine te\ di eylemeleri. 
D arıca vtt Çuhahnnedeki k.ıtastın ihtiyacı olan ~uru. ~t ~yrı .a)TI şartnamel~rl~. v~ 

kapalı zarfla mlinal.:ncı:ı} a konmu:tur. llınlelcrı ll·ıkıncı t~rın-929 pazartesı gunu 
saat 14 te lzmitte askeri aııtın nlm:ı komisyonunda yapılacaktır . Taliplerin şartname İ 
suretlerini komisyonumuzda goreLilirler. Tektiinaıuelerini vermek isteyenlerin teminat· s.ın .. : 
l:ırile lzmitteki mezkfır komi yona müracaatları. rn 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOliralık ikramiyeler ve 
1 O.OOO liralık mükafat 

O rdu ihtiyacı için 448 ton Çimento kupalı z~rflı münakasa}a konmu!ıtur. _ lhale i i:.~ • 
-birinci klnun-929 çat'§Bmha günü saat l::ı te İzmirde mllstahkcm me,kı ııntm 

ı ma komİiyonunda yapılacaktır. Taliplerin şnrtnamtı)i görmek füre komİS)<>ııumuıda • • 
, tek!ifnanıelerini \'ermek isti yenlerin İımirdcki mezkür komis} ona rııiıracaatları. i ~ bu keşidede cem'an "3,900,, 
A skenye ihtiyacı için 6 • ikinci teşrin • 929 Çarşamba günil sı 15 te Kardeks 

~elık dolaplarına mahsus uç adet n a•a pa1arlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname 
ve ıeklini komisyonamuzda gorıncleri 'e ihale saatınde şnrtuaınede yazılı olduğu gibi 
teminatlarile l•omıs} onumuza mUracaııtları. 

T aahhildlinfi iİa etmiyen müte hhit namın 6500 kilo maki:ıa yağı pal:ırlıkla alı
nacr.ktır ihalesi 9 • 11 . 929 tarihinde cmnartssi günü saat on dôrtte komicıyonu· 

muzda yııpılacakıır taliplerin ~arınameyi komisyonumuzda görmeleri ve pazarlık giı· 
ııiınde teminatlarile hazır bulunmaları ilAn olunur. 

······························~······ ............................ i Üçüncü kolordu satınalnıa komisyonundan ! 
................................................................. J 

Saman Arpa 
Kilo Kilo 

Kırklar elindeki kltaafa : 57000 140000 
Uıun köprüdeki • 57000 140000 
Kırklar eli 'e Uzun köprüdeki kıtaat için baladaki mıkdıır arp~ ve !amaoa talip

:eri tarafından gali fıat 'ierilme inr binaen 6-11-929 tarihine mü•adıf çar8llmlıa gunıı 
saat 15 te ihıJesi icra edilmek iııre taliplerin tıcaret odasından nlncakl~rı _ hadetnn -
meleri \·e teminat akçelerile )evmi mezkOrdıı ye sartnameyi gurmck isteyenlerin her 

ı;un Kırklar elinde sil,ari fırkası satın alma komisyonuna rııüraı-aat 'c ihale)e i.tirakleri. 

Kıtaat ihtiyacı için 10000 kilo Nuhut puar\ıh. surcti)le muba)aa edilecektir. lbalek 
ll-ll-929 Pazartesi günü saat on b iten ıtibareıı icra edilecektir. Taliplerin şsrtna

me ini Jı.omisyonDmuıda görmeleri ye şartnamede }azılı o!aıı şeluldtki teıııiııntlıırile 

komisyonuıda bazır buulml\ları ill!.n olunur. 
k ıtaat ihti}acı için 1270 çeki odun pazarlık surctile mubayaa ediJccektir. Ihalesi 

5-11-929 ~alı giınli ~t 14 te icra cdil .. cektir. Talip.erin ş ... rtnıımesini görmek ye 
İ~tİrak etmek Üzre ';l\ktİ mUaY)ende kOlll

0

S)Oll\lnlUZda hazır Jmluııpuı111Tl İ]iin olunur. 

K ıtsat ih hacı için 10000 kilo 1 ·ohut pazarlık sureti>le mubıı)aıı edilecektir. Iha· 
le:ıi 9 • 11 • 929 cumartesi guuü saat onbeşdcn inha.ren icra edilecektir. Talip· 

ı n artıııımeaini g rmek 'e ı~lını\: etme~ ilzre ukti mua))f'.ndc komıs)onumuzda 
a ır bulur.malım illin olunur. 
L ıta ıt htı)acı içio 10000 kilo Nohut pazarlık Hıretile rnub:ı)aa edilecektir. Jlıııle•i 
~'.\ô.. l ı-11-929 pazartesi günu aat ou beşten itibaren icra edilecektir. Taliplerin şart • 
namesini komi ) onumuuls gurmeleri ve fllrtnıımede )a~lı olan ckildeki teminatlarile 
komiı.)vnur.ıuıda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Cinsi 
Arpa 
Bugur 
Arpa 
Bulgur 

aman 

Çorlu 
537000 

1!:>000 
543000 

15000 
280000 

... ~ ...... • • • 
Tekir dıığ Iha lesi 

24-11-929 

25.11.9.:9 

Bulgur 12SOC. 
Bulgur 12500 27-11-929 

Sıati 
15 Knpah 

Alt:ui 
.Kapalı 

Akııi 

Kapnlı 

Aleni 

Saman 140000 Kapalı 
Çorludal.i kıtaat ılıti)acı için lıerveçhil ıılA me\addı iaşe hi1ıılıırındıı go terilen 

ıarihlerde ihaleleri ıcra edilecektir. 1aliplcJ in şartnnmesini gormek \ e i~tirak etmek 
füre teminatlarile birlikte Çorludaki salıo alma ko:ni yonunda baz r bulunmaları ilen 
olunur. 
ı ........................... ._ .......... ~ ...... ~········ ..... 
• Dördüncü kol ordu satınalnıa ko:nıisvoııundan: f 
• * ............. -... ~ ............................................. . 

] -F..!ki5elıirdeki ~a' a l•tta. t! ihtiyacı olan El< ml:f!İn fiatı gali görüldüğünden ka· 
nuııu il.a enin 13 neı .ınııdde~nın 7 nci fıkrası wuı:ılıiııcc lc;;ıo.29 daıı ıtibııreıı bir 
ay zarfında pazarlıkla ıotac.rıa le .ra.r \erilmi~tir. 

2 - Talip olaııların şa;t~n~ mı görmek u ere cumadan mada hergün \'e teoıiııntı 
e\'\'eliyelerılo rnünaknsaHı 1 tırnk ıtmek u ere 7-11-29 Çarşamba gıınu Enat 14 de ko
mi yonumuzda hazır buJunmnlor~. . 

1 - Esk 'şehirclcki. kıt:\l\tın ıht.e olan u.nun fiııtı gali göıiıluüğfaıdeıı k:ım.nu 
mahsusuna te\'fikan hır ay 1.srf nda P~zarl kla ıt:ı,ına l.nrıır Yerilmi tir. 

2 - 1 alıp olı:nlnnıı şart~ame"ını ~örmek ıçiıı rnm:ıdan ~ani herE:ıın ıerninot 
ev\'eliyelerılc nıunokn!tl}8 l"tırak eyleı~ck 11 ı>re )1 ~mi ıhalc cla:r 7-11·29 Çarşamba 

glitıfi at 10 da koıııı )Onumuza fdmclerı. 

.......................................................... i Mekatihi askeriye satıııalma komisyonundan İ 
......................... ~ .. ~ ...... ~ ..................... : 

Kılo 
30000 Nohut 

• 750:> üy iıı tanesi . . . 
'"i ukarıda )BZI ı ıkı laiem me\adın ten ılı fuı tla ita ma telıbı zuhur ettii'iinJen 

. d l 
talibi evvalleriıı fıııfrm ali gorulmu oln a" la ayrı auı ~rtnamcıer " ol rü tekrar 
pıı arlıkları 6 - 11 • 929 D çar,aınba gunu enıı• 1 l de Harlıİ) e mektehinrleki mnh!llli 

mahsu unda cra kılınııca~ı ilan olunur. 

Z arar ve Zl)Un ve farkı fiııtı ifııH teahhlit f'tmi~ en mute:ıhlıidi nanı ~e he<.abına 0 1. 
mak Um• fen tatbikat mektebi gü\ercinleri için 300ü kilo Buğday p:mırlıkla satın 

ıılmııcııktır. Pa1.arlığı 7·11-929 perşcnbe crünü saat 14,30 da .Hı:ırhİ} e mektebindeki ma. 
} ıılli rıuıh n unda ıcra kılınıı.c:alıır lnlıpleriı .nrtnıımr"i içiı K oıııi") nu ınezkrıre 
ınuracaatları ve iştırnk içiıı de pa rlık m:ıb'lllindt- ham bulunulmn ı ıl.m olu::ur . 

A 
skeri Olf'ktepler için 20000 h ı\o • ahun krıpıılı 1.nrf 11ur ııle s.ıtın alınncaktır. Jha. 
}Psİ 11 • ll . 929 Pazartesı runü -ant 14 de lfarbi\e Mei-tebırıdeki ıııiiııııknsa 

mahallinde icra ıalınacal;tır. Tııliplerin şartnamesi için komis)onu ınezkura nıu.ı;,aca· 
atları ve iştirak içinde haıırlarn ıklıırı teklif mektuplarını saııtı muanene ine kadnr 
mahalli mezkCırdaki koını'S)On rı)ıı <tıne ılnıuhaber mukabilinde \trmeleri il§n olun ır. 

<>... +'!. .~. . .. 

numara kazanacaktır. 
: :H· 
Sfü. 40,000 lira isabet eden "58960,, numaralı bilet lstanbul, Edirne t. Cebelibereket, Gebıede satılmıştır. 
:ı~ 20,000 hra isabet eden "1659'1,, numaralı bilet Istanbul, Bursadn 

~-~ satılmıştır. 
İ 15,000 lira isabet eden "3049~,, numaralı bilet lstanbul, Sinop 
=~ lzmir, Balıkesir, Samsunda satılmıştır. 
h~I: 12,000 lira isabet eden "19935,, numaralı bilet Bergama, latanbul, 
~ Çıldır, Kaş da aablnnştır. 
~ili 10,000 lira isabet eden "4438,, numaralı bilet Istanbul, Samsun- i~~ 
;ın da satılmıştır. :®: 
~, ............. ~···••.t_•••••V:•··•'W .. "~'t!'._,.J•.ıı!l!.!~rı"" ·~J;":!:r"'""•"'°'"~#J....ll"~ llV•••••••ı.u.•: : 
ll~"::+."t;:;-:;7. •• ~-;~t.;;;:.11;f.1,.rtr.H;--;.-:;.J;1r.\a .. "A~~.flft;7/-..~l;~~ •• E T.~-:i!ü~~. 

2. K. O. satınalma 
komisyonundan: 

Susığırlıktaki kıtat için 29554 kilo üç Yıldız 78 Randımanlı un 
kapalı zarf usuliyle: 

Balıkesir deki kıtat ihtiyacı için de 6000 kilo tuz ve 60;000 
Kilo Meşe kömürü aleni münakasnya Koııulmuştur. Taliplerin teminatı 
rnuvakkateleri ile 16 · 11 · 929 cumartesi günü saat 15 te Balı
kesir de askeri satın alma komisyonuna müracaatları 

Hayvan yenıi 
ınuııa {asası 

Pendik serom darül'istihzarı müdiriyetinden: 
Müessesemizce kapalı zarf ıısulile 78000 kilo arpa ile 85000 kilo 

saman alınacaktır. Taliplerin a tnamesini görmek üzere her gün, 
münakasaya iştirak içinde yemi hale olan 13T eşrini::;ani 929çarşamba 
güou saat 14 te Defterdarlık bimı~ı.1da müassesatı ziraiye mübayaat 
komisyonuna golmeleri. 

Odun muııakasası 
Yüksek orman mekt _bi rektörlüğünden: 
Mektebimice kapalı zarf usulile 500 ceki odun alınscaktır. Talip· 

Jerin şartnamesini almak üzere her gün, münakasaya iştirak için de 
yevıni ihale olan 13 ieşrinısaı i 929 çarşamba günü saat 13 te Defter
darlık binasında müessesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. 

Istanhı1 ı afıa feıı ıııektebi 

ınuhayaat komisyorıundaıı: 
Mektep talabesine 114 ila 118 Takım elbise k&palı zarf usulile mü

nakasaya konulduğundan taliplerin şartnameyi görmek için her gün 
ve ihale için de ikinci teşrinin 18 inci pazartesi günü saat 13 te mek
tepte toplanan komisyonuna gelmeleri. 

#,iın~'fi> OPe11atör . H~L~~ SEZAİ ~mıınil~ 
~~ Basur ıneınelerı, Fıst_ul ve Sıracaları m~ 
• ameliyatlı amelizalsız elektrikle tedavı ve bilcümle ameliyatı icra İıfi1 
rlll~~mfü~ eder, saat 1-7 Divan yolu Acı hamam No. 20 ~ınının• 

ikramiyeli Hanım 
terzihanesi 

Sultan hamamı, Mahmut paşadan kumaş alanlara bir kolaylık 
olmak üzere Mükerrem ve Yaşar hanımlar taraf andan Sultan hama
mında hact köçek camisi karşısında havuzluhan ittisalinde mağaza fev·: 
kinde 22 numaralı mahalde açılan hanım terzihanesine üç kat elbise 
diktirenlere dördüncüsünden para alınmaz. 

Dısnrdan sıpr.rış kabul edilir. 

Cihan~ümuı marka 

( NIANDLEBER<;.) 
Empermeablize gabardin 

PARDESÜLER 
gelmiştir. 

Vücudü rüzgarın tesirine 
karsı muhafaza eder. .. 

Hafif ve giyinmesi kolay 
Yalnız: Galatada Karaköyde 
Voyvoda c.addeei kar~ı•ında 

EKSELSiYOR 
Büyük elbise mağaazsında Sdtılır. 
İngiliz biçimi ga.yet müntahap ve 

muhtelif çeşitlerde 

Kostümler ve pardesüler 
ve muşamba dairesinde hanımlara mahsus 

gayet müntahap ve son moda 

İpekli muşambalar 
dahi vardır 

TEDiVATTA TESH iLAT 

KAPPEL 
D lYı n va fil o n 

en ınükeınmel yazı 

Hu usill' FRA ',;:,l/, takdir \e 

afı.:f 9 '1.e 
.. 
ı:rı '7"e 

H C• h t• t hh t J ve tııksitle Cf } e } aa il 0 llllllr duhi \Crifır. 

•aaa 18 888 8a as•D• aaa•aeaaaaaaaaa aaaD1aaaaaaaa5aaaa aaaaaaa &a•caaaaa aaaaaaaaa aaaa aa aaaaaaaanaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaal~ 

~ Emvali nıetruke ilanı i 
;ooouoHH•ıuuun ... -•-••>N••••oo••n•t•oo•••nn••••n•••ooooooo••OO•H•••••OO••••oouuon•••nn••••j 

Satılık hane hissee(: 
Salma tomrukta kefevi mahallesinde arpacı bakkal sokağıııd• 

atik 1 cedit 3 numaralı hanenin 288 hisııe itibarile hazineye ait 228 
hissesinin bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1325 lira bedeli mu
hammine ile 9-11-929 tarihine mesadif cumartesi günü 9"1t 14 te pa" 
zarlıkla müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 he ile temin t 

makbuzlarile emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemele 

Esl{işehir bele iyesindeıı: 
Beher adedi dokuz kuruştan tahmin edilerek kapalı zaaf usulile 

münakasaya konulan (80000) binden (150000) ne kadr parke taşın• 
bedeli muhamminin dun olmasından dolayi talip zuhur etmemiş olma
sından bedeli muhammin oniki kuruşa iblağ ile yeniden yirmi giJ8 
müdde ıe müakasaya vazolunmuştur. Şeraiti görmek ü::ere belediyi 
münadisine ve yevmi i~ıalesi olam 18-11·929 tarihine müsadsf pazar 
ertesi günü belediyeye müracaatları ilan oladur. 

ı• stanhul Mnhkcmei asliye Be~ınd 
Hukuk Dairesinden: Madam Aıı· 

...alöıne vekili Ali Gnlip lıe} in wu
vekkilesiııe izafeten Be) oğlunda İs
tiklal caddesinde .~96 numarada mu· 
kime madam Kapril Kana \ alof 
leyhine ıkaıne eylediği dn\•anııı ilıı· 
nen tebligat icra edilınrsine rağmen 
28 tc:ırinie\ vel 929 tarihli cel eı tah
kikatında ispatı \ ucut etmediğinden 

na,.i hakkında gıyap karnrı \"erilmiş 
ve emri tahkikalııı 20 teşrinisani 929 
tarihine musadif Çar:sanıba gUnü saat 
on dörde tayin kılınmış olduğundan 
>evınü ve vaktı mczkfil'da tahkikat 
bakimi huzurunda hazır bulunmast 
ve uksi takdirde hukuk u~uı muha
ken deri kanununun 400, 401 inci 
maddeleri bilkmune tevfikan hakkın
da gıyalıen muameleye devam edile· 
leccği tebliğ makamına kaim olmftk 
üzere ilan olunur. 

J stanbul Birinci ticaret malıke.?1~: 
sinden: Bekir zade Mehmet Ruştu 

beyin Adapaıarınıla k~reste tUccarı 
Yüruk zade Ali lfü·met bey meya· 
nesinde mlitekevvin davada müddei. 
aleyhin ikametgahı meçhul. olduğun· 
dan ilanen vaki olan tcblıgata rağ
men Hikmet bey ishatı vlicut etme-

diğinden hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 398 inci maddesi muci· 
hince gıyap kararı ittihazına ve tab· 
kikatın 8 kAnuuucv't'el 929 pazar 
güoU saat 14 de talikine karar ve· 
rilmiş olmakla müddeialeyhin yevmi 
muayyenede hazır bulunması }Uzu· 
mu aksi taktirde vakıaları kabul ve 
ikrar etmiş addolunacağı ve bir da· 
,ha mubakemdye kabul eJilmiyeceği 
n~., ,.,, . .,,, ... 

.FeleınenK Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Aııısterdam 

Galatada Kar..ıköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
eğlu 3711-5 Merkez posta· 
nesi ittisalinde Alle.lemci hnn 
telefon lstanbul 569 he:mevı 
banka muame' tı ve emniyet 

kasaları 

:..J 

o••••~~•*eo~•• 0 w •• 

! Döyçe Oryant Ban • 
i Tarihi te'sisi 1322 ! 
! Mer.kezi idare Berli':l ! 
: Telefon Beyoğlu 217,248·0~..J. : 
: 985 ve 1~tanbul 281:! 2 11 : • • ! Banka muanıeliitı : 
• • • ·e kasalar icarı 
•••••e ec••o••Q eo oecQ~ 

Haseki kadınlar Jıa..,taucE1° 
Etahhasmdan 

llUSEYİN ı AŞİT 
D k d Hasta ıkl rı 
oğum 'e ·a ın Muınh 11 

1urbe Eski Hilali Ahmer 
binası l\To.10 Tel.lstam: 2 • 

~·~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!:~ 


