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ivAREHAl\J.ı.. 
ı IKDAJi Yur.du,, Anlwru carldes., 

Istanbul 
Telgraf : •iKOAM,. lstcınhul 
Telefon : ISTANBUL 179 7 
Şikayetlere sayfa!~rimız açıktır. 
lıaıı muh te\İy~tından dol ııyı idaotı ıne~u'lhrl 

' ... ., 

'" Gene asaynş mes0eıcesl Sarhoşllaır Veni k&nlYlnDar 

Vali B. diyor ki: "Hırsızlıklar azalmı- Y enikapıda Bir vergi de 
şhr. Fakat yeni tedbirler alıyoruz.,, · bir vak'a azalt lacak 
Gene Vali beyin söyledil<lerine göre, hırsızlık yapan

larin tamamına yakın ekseriyeti yakalanmaktadır. 
ehemmiyet mahalline masruf olmu-

Hırıaılık vukuatıaın çotallllaıı yor. 
berine lttlhu: edilen ve edilecek Hirsızlık vak'aları büıbütün 
ofaD. tedbirler hakkıada bir refiki· olmuyor değil, oluyor. Lakin bun-
1'liıJn ortaya attıta haberin aklılerl lann faillerinin hemen tamamına 
el'ıııa ıall olmadı. Filvaki İıtaabul yakın bir ekseriyeti yakalanmış ve 
-rllti bGyilk bir tehir iazibabnın eh· yakalanmaktadır . Ayni zamanda 
t1111ntyeti ıu ıötürmez bir hakikat bu gibi hadiseler günden güne azal-
oldutu cihetle, bu mes'ele etra· mcıktaJır. Bilhassa takip hususunda 
'rafında dQıa de tahkikatımıza de· çok mühim tedbirler alınmışhr. 
.t_aın ettik. iki gaı.ete araaında bir mütalea 

Vali Muhlddla bey, yeniden be- hakkındn kullanılan ba:r.ı ıufotlar· 
Janatta bulunarak dedi ki: dan ve bu sıfntlarıll aui tefehüme 

-"Poliıteki tebeddülittaa ınalO- meydan vermesinden dolayı çok 
müteeuirin ı;abahhyin daha ır aze· 

tnatım yoktur. Poliste bir yenilik teleri okumadan telefodla ya . 
Y:ı.pmak icap ederse buradaki me· palan bir mfık;:ııem• buna meydan 
ın •rların Anadoluya gönderilmesine vermiştir.,, 
oradakllerla buraya getirllmeaiH ... ~fül'ettişlerin tahkikatı 
üzu~ ve eebep mevcut delildir. lJ' 
4rğer buıaların içiade kabahatli, va• Diğer taraftan mülkiye ınüfettlt· 
tifelerinl laakklle kavramamıt ve leri tahkikata devam etmektedirler. 

Bunlar bazı evrak ve dosyalan tet-
Y•pmamıı olanlar vana ortada ce- Aıa1r11 mes'e1eal aa ... .rır·J!l yet~ 

,- kik ederek alakadar bazı kimseler-ta kanunu, poliı alzamaameal var- den fikrini söyiiyen 
dır. Ceza kaaununda ·ve poliı niza· MUHİTTİN BEY den şifahi izahat almaktadırlar. 

1 k d Tahkikat sür'atle i.ataç oluna~ 
ınnamesinde bu buıuıa taal O. e • Haddi zabnda mühim olmıyan bir caktır. 
en maddelen• ıare nıua•ele yapı- k' 11:. k lmadı~ı kıymeti d 

va •Y• .yı 0 ıs Tel'tisat deuam e iyor 
labilir. Binaenaleyh blJyle bir nakil vermek dotru olamaz. Bu hal ";.1 1 

.. 

.ıl•at'iyen dll§Ü nülmemi§, böyle bir §ey haklkatin tagyirine sebep olur. Emniyeti umumiye müdürü Rıfat 
m.evzu bahsedilmemi§tir. Esasen bu· Hıraıılık hadiıeleri de bu tekli Bey, bütün polis merkez Ye kara • 
na lüzum da yoktur. almak üzeredir. · kollarını en ufak kııımlara kadu 

teftiş etmektedir • 
Hırsızlık hadiseleri haklundakl Birçok ufak tefek hırıızlık vak•. Bundan başka hırsızlık vukua 

ııeşriyata gelince: alarma, failleri yakalandığı halde, tının asgari hadde tenzili için al.: 
Her hadiseyi mahiyet ve ehem- lüzumundan fazla ehemmiyet veril- kadarlarca mühim tedbirler ittihaz 

Lyetine göre takdir etmek linmdır. mektedir. Hiç şüphe yoktur ki, bu olunr.ıaktadır. 
...__._ ...... ..iıoı~,....b"\Ç.......,U~;.>-CI----,--- ~ lft) lt''G IMi'il ft &ıl i G 1 yo lr ki: 

Tahkikat evrakı 
~dliye vekaletinde 

Ankara 6 - İrtişa.tahkikatı ev
rakı l.tanbuldan buraya gelmi4 ve 
adliye vekili tarafından tetkik edil
llıittlr. Evrak arasındaki müstantik 
lcıuarnameıl muhteviyab hakkında 
•dliye vekaletinde son derece ketu
llliyet muhafaza edilmektedir. Ev
tak yarın başvekalete verilecek ve 
oradan maliye vekaletine gönderi
lecektir. Buna ıebep irtişa meıele
•ile alakadar oldukları söylenen iki 
bıllliye memurunun iıticvabı ve 
haklarında tahkikat icruı için ma
liye vek&letine müracaat edilmiftir. 

Bir muhtelis mahkum 

"Trikotajcılar dertlerini 
gelip bize anlatsınlar,, 
Emanette okturuva resimlerini tetkik 

için bir encümen toplandı. 
Trikotaj esnafı, kendilertnden ı tahammülleri fevkinde ve ka-

alınan okturuva resminden müşteki- nunun haricinde zarara duçar olma· 
dirler. )arını arzu etmez. Dahili sanayiin 

Bunların bu vaziyet dahilinde inkişafını bahtiyarlıkla ve saadetle 
çahşmıya devam edemiyeceklerini görür. 
ve fabrikalarını kapayıp Kartala Bu tikiyetler mercilerine bildi-

Zorbanın biri po
lislere ateş açtı 

Enelld gece Y enikapıda ıoka
kta polislerle manav Ali lıminde 
biri arasında ıilah müıademeai ol
muş, binnetice poliıler Aliyi yaka
lamağa muvaffak olmuılardır • Ha
disenin esaıı , yaptığımız tahkikata 
nazaran ıudur: 

Y enikapıda oturan ve bir po• 
liıin akrabaaı buluaan Hatçe bamm 
geçenlerde vatman kanm hmiıade 
birisile nişanlanmıt Fakat bir müd
det sonra Hatçe hanım evlenmek
ten vazgeçerek, kbımua nitaıı yil&il· 
jünü iade etmiştir. 

Kazım bu muameleden aıabllet· 
mit ve evvelki gece manaY Ali iı
lımindeki arkadaşile o civarda bir 
meyhanede içmişler n Hatçe ham· 
11un evine tec~vüıe karar vermit· 
)erdir. 

Ali, bu ite çoktan ruı olmuf 
olacak ki, derhal faaliyete l'eçmif 
ve Hatçe hanımın evine aelerk. 
kapıya zorlamağa bqlama,m. Bu-

nu haber alan memurlar hadiH m•· 
halline geldikleri zaman, Ali iti 
azıtmıt ve kama çekerek memur· 
ların üzerine yürümüttiil'• 
Memurlar Alinin elln.den kamayı 

a1amağa muvaffak olmutlar, fa? 
H bu aeferde bir tabanca çıkı 

.... . ~:c'. •• • 1( • !ftz i ** ttS:t ! w & ı;,,J 

TAARRUZA UGRIYAN EV 
rak memurlara ıilah atmaj'a başi.:ı · 
mı, tar. 

Hususi istihlak 
verpisinde 

.sabit esaslar 
Maliye ve· •r.,,.,~~;_~:::a;~~~.,~;?4 

kilet. hus
usi iıtihlik 
vergiaini ta- t~;ra~W 
dil için ye
ni bir kaa
un 15yihası 

haı:ırlamıt • 
br. Bu li· 
yihaya i'Öre 
hususi lıti
hlak verglıl 
memurlann 
ıabıt takdi
rinden aiy • 
ade aabit bir 
esasa tıtlaat 
etmektedir. 

Ayni ıı:a· 
manda lok-
anta, kahve, 
otel, bar gi
bi yerlerde 
lıtihlak ver· 
giıiuin faz 
lalı ğın daıı. 

dolayı, ha:. 
yabn paha 
blatbtını n· 
azarı dikk-
ate alan ma- Maliye •. eklb 

liye vekil- SARACOGLU ŞÜKRÜ E 
1 eti bu ycui knnun ile hususi isttbla" 

nr~lallli eakislnden daha hafif bir 
tekle ıokmuıtur. Hususi istihlak 
vergiıi daha az miktarda alınacak
br. Bütçenin bu vergiye alt varidat 
luımı bundan dolayı geçen aeneye 
•azaraa daha az konul muştur. 

iş kanunu 
lkb1at VekUliti tarafından tan

zim edilerek evvelce Şurayi Devle· 
te gönderilen, fakat bilahare gö
rülen lüzum üzerine tekrar tetkik 
edilmek üzere geriye alınan it ka-
nunu liyihaıı bua-ünlerde tekrar 
Şurayı Devlete gönderilerek orada 
tetkikab ikmal edilecektir • 

Ahımesut Mektebi 
Müdürlüğü 

Bu ıene yeni açılan Ahimesut 
ilk metebi miidürlüfüne Ankara 
istiklal mektebi muailimlerindenMu
ıtafa Hayrı Bey naklen ve terfian 
tayin edllmlttir. 

PERŞEMBE 

Göz muharebeleri 

Hürriyetini seven her adamı• 
vapurlarımıza , şimendiferleri· 
mize bindikçe çektiği azabı la• 
latmo~n imken yok. Mihulld 
değil fakat P•ikoloji aoktal al• 
zarından bu nevi miiuakallt Y&• 

sıtalarınnı vakti geçmlttir. Yeaf 
yapılmıt -0lan tramvay arabaları. 
bu itibarla, kusur•uzdur. 

Şimendiferlerimizde, vapurl• 
arımızda oturacak yerler karf1 
karşıya yapılmııtır; o suretle kl, 
biribirini tanımıyaa yolcular, 19"' 

yahatlerinia. denm ettiği kı• 
müddet zarfındA yek.diğerine 13-
zlerini dikip bakışmaktan batka 
çareleri yoktur. Seyahat uzaa 
ıürae bu karşılıklı vaziyet belld 
muarefeve ve dostluia mtlacer 
olur· fakat buna zaman olmadı· ' ... _. 
~ı için bu bakı§Dla, teuı-ıce11, 
bir asap, bir işkence ve bimıetl• 
ce sebepsiz bir dö§maDlıAm 111e• 
mbaı oluyor. 

Nice defalar, korkunç bir el• 
ektriğin silah vuüesini aördQI 
bu göz muharebelerine p)ait 
oldum. 

Her defasında galebe, bayıl· 
yeti f çin titreyen• adamın delil, 
fakat haya.ızın olmuştur. 

Ahmet Haşim 

Ok&JJyarn Bar 

Yeniden altmlf 
!nektep açılıyor 

Geçen C\lma akfamıadaa ltibe
ren açılan millet dersbaneleria• bl
yük bir rağbet vudu. Maarlt lcla
reıi bütün vilayet dahilinde 708 
dersane açmıfb. Fakat, bu denlaan•• 
ler az bir zaman içiAde dolm\lf&Ur• 

Dersanelere elliden fazla talebe •· 
hnmaması evelce takarrilr eMllf 
halde talebe çokluğu karııı111lı 
ırenit olan aalonlara l, mlktardaa 
fazla talebe alınmı,tır. 

Bu tedbire raj'mea gene met'• 
cut derııaneler kifayet etmemlt 
maarif ldareai Kakaköy, Oıldlbrı 
Akaaray, Kocamuıtafapaıa, Bot•• 
zın Anadolu ve Rumeli ıalaillerkae 
de onar deraane daha açıhmftır • 
Bu 5uretle yeniden 60 deraaae da• 
ha açalmışbr. 

Maarif idaresi halk deHhaneleı 
rine devam etmek mecburl1etf•· 
de olanların açıkta kalmamuı 
için lüzum görüldQkçe 7ealdea 
,ubeler açılacakbr. Silihtar atada Tat ocaklannda 

tibayd memurlutu yaptıtı eınada 
bi?' kısım para ihtilas eden ve Em
laki Milliyeye alt kamları bazı 
lldamlara ıatan Cevdet beyin mu
hııkemHi dün a§n ceza mahkeme· 
•inde intac edilmittir. 

nakletmete karar verdiklerini yaz- rilirse bundan evvel olduğu gibi, her 
mış ve ayni zamanda hakıızlığın halde yine nazan dikkate alınacak
baleai için fırkanın tavaaautunu br.Nitekim okturuva tarifesinin ba
talep ettiklerini :ve sanayi birliği- zı maddelerinin yeniden tadili ve 
ııia de teşebbiislerde bulunduğunu tahkikı için bugün "dün,, cemiyeti 
ilave eylemiştik. Bu hususta ıehre- umumlyeye müracaat edildi ve teıkil 
mini diyor ki : edilecek olan encümende bu gibi 
-"Bu gilnlerde matbuatta bikota- tikiyet erbabı şikayetlerini encüme· 

jcıların sık sık okturuvadan fikayet- ne bildirebileceklerd~r. Muhik •iki
lerine tesadüf edilmektedir. Bu ıi- yetler her halde nazarı dikkate alı
kiyetlerde gösterilen telaş nabema- nacaktır. Binaenaleyh tela§a ma· 
haldir. Şehremaneti vatandaşlann balyoktur." 

Bn vaz'iyet ilzerine polis me
murları da ıilah iıtimaline mecbur 
olmuşlar ve nehayet Aliyi yakala
mıtlardır. Bu azılı adam tevkifane
ye ıevkedilmi9tir. Sovyet idaresinin Kara Han bu 

Heyeti hildmenin tefhim eyledi
ği karara nazaran Cevdet beyin 
he• vuifesini ıui iıtimal eylemeıi 
henıde il:atll&a cürmünden munun 
hulunmaıı eıbabı aıüteddededea 
•ddedilerek kendisinin 4 ıene 8 ay, 
8 ili• milddetle hapıine karar ve· 
rll•ittlr. 

Parçalanan tayyare 
Amıterdam • Cava poıtasıaı ya• 

~·• blr Felemenk tayyare.inin Kil
)oı civarında ormana dü,erek par• 
çllJ._dıtı 1aztlmıftı. Bu tayyarenia 
•11lcaıı BGy(lkdere tayyare lstHyo-
11'1taa, aetlrilmit ve ite yarayacak 
•lcıa1111 F elemenge sevkedilmiftir. 

Tanarenin mecrula olan pilotla 
:•~inlıti ltalyaa haıtaneslnde te
._ •..,11 edilmif• eltin haıtanedeıa çak· 

1f llrdır. 

Pilot ve makiniıt yeni bir tay .. 
Y~re beklemektedirler. Bu tayyare
~111 vürudunu müteakıp yoJlarına 

evan1 edeceklerdir. ---
Tapu müdürü 

k l'apu umum müc:!ilrü Atıf beyle 
h •tostro fen müdürU beylerin bu 

a ta :zarfında gelmelerı bekleniyor. 

Paramızın istikrarıiZekai Bey dainler 
için teddirler / vekili oldu 

Ankardan relen mal~mata göre Düyunu 
hilkOmet paramızın iıtikran meae- umum i Ye 
lesi ile ehemmiyetli surette meşgul türk dainler 
olmaktadır. Yakında te9kil edile- nk&letine 
cek olan devlet bankaaı hakkında- nıüs ki r at 
ki layiha yaıc:nda meclinıe sevke· inhisar lda-
dilecektlr. reıl umum " 

Yalnız layiha mecliae verlimedea mfidüril Ze- ; 
evvel mütehasaıı M. Mülerin rapo- k&i beyia 
ru beklenateıdedir. Devlet banka- tayini taı

tetkillnden ıonra paramııın dtk edllml· , 
11nın d'l kti Clıtikaan eaulan teabit e ı ece r. ftİI'. Mum-

alleyhla 1e
rlae kimin 
tayin edlle
cejl henüz 
kat•i suret .. 

Ereğli hükumet 
konağı yandı 

Eretll, 4 - dOa gece ıaat J!· 
mi dörtte çıkan bir yaııgan ne ce· 

te taka.rrOr 

.. 

ZEKAi BE)' sinde hük6met daireıi yannııtbr, 
7aJnı:ı Tapo defterleri kurtarılmıştır. 

Y ana-ın hakkında tahkikata bat• 
laaılmıttır, bu ıabah Maliye vari· 
dat memurları kam.ilen tevkif edil· 
mitlerdir. 

etmemi91e de, tlmdiden bUl lıiınler 
zikredilmektedir. 

Yan,ınıo. teftitatı akim bırak-

-==--=========-=a::o.""""'~===-~ 
mak içiıa Maliye memurini tarafından 
kaaten yapıldığı hakkında kuvvetli 
bir ceryan vardır. 

Bir cinayet davası 
Temmuzun 12 inci gecesi yeni 

postane civannda Sirkecide kahve
cilik eden Bosnalı Şabanı öldüren 
Arap Oımanın muhakemeıine dün 
aan ceza mahkemesinde başlandı. 

Okunan tahkikat evrakında ka
tilin Oıman olduğu anlafıhyordu. 

Fakat Osman bu cinayetin ken
di tarafından yapılmayıp Süleyman 
iaınindeki arkadatının bunu yapb
ğını fakat kendiıine para va'dedll
diti cihetle düşünmeden bu iti ü
zerine aldığını timdide piımaa of. 
dutunu ıöyledi. 

lıtlcvabı milteakip tahlt helvacı 
Ali dinlendi. 

Bu adam evvelce katilin' Osman 
oldutuau ıöyledigl halde mahkeme 
lıuzuru1ada SGleymanın katil oldu
l(UD\l beyan etti buıuretle katilin 
lehine fehadet ettlj'i için tevkif o
lundu. Ve dlger tahitlerle Süleyma• 
aın celbi için muhakeme 13 teıriai 
Hniye bırakıldı. ----

Üç Amerikalı mis 
Amerikadald milyarder Rok~el

lerln tesis ettitl bayır mile11eıeaıne 
menaup Oç kadın şe~rimize. g~lmiş
tir. Bunlu diln tevkıfhaneyı zıyaret 
et.itler ve mevkuflarla temaıta bu-
lunmu9lardır. 

12 inci yıldönümü 
Bugün Sovyet Ruayanın tee11ü

ıünün on ikinci yıldönümüne teH· 
düf ettiA; cihetle, Ruı Konsolo11ha
neainde aaat on ikiden ikiye kadar 
bir reımi kabul icra edilecektir . 
Bu meraıimde şehrimizde bulunan 
Ruslar hazır bulunacaklardır. 

Hapishanede 
dershaneler 

yeni harflerimizi öğrenmek üzre 
baphıhanelerde deubaaeler a~ı!ınaaı 
takarrür etmiı oldup malumdur. 
Bunun için ,ehrimh: hapiıbanealade 
de deuhaneler açılmaaı için terti~at 
alınmıtbr. AJdığ'ımız malumata göre 

b iahaaede açılacak der1baneler ap • 
klrku kiti olacak ve mevcut Dil• 

bette dershanelerin miktarı te1hit 
edilecektir. 

Hapiıhanedeld muhtaç mahpus
lara maarif idaresi t•rafından kağıt 
kalem, kitap gibi ıeyler de temin 
edilecektir. Dershanelerin adedi ta
yin edildikten sonra maarif idaresi 
tarafından dershanelere muallimler 
tayin edilecekiir. ----Seyyah gelecek 

Bu hafta içinde tehrimiıı:e yilır: 
kadar Amerikalı aevyah i'elecektir. 

hafta gelecek 
Sovyet Hariciye Şark u•uru 

komiseri Kara Hanın önümüıdeld 
hafta Ankaraya gelmesine intizar 
ediloıektedit>. 

Kara Han Ankarada bir mtlddet 
kalacak ve hükumet ricalimizle te· 
ınaılarda bu)uaacaktır. 

Yalova Istanbula 
raptedilecek 

Yalova kazasının İatanbuJ vil'· 
yetine rapbnın mfinasip olup olmı
yacağı Dahiliye Vekaleti tarafındaa 
lıtanbul vilayetine sorulmu4tur. 

lstanbul vilayeti Y afovanın lataa• 
bula raptını muvafık bulmaktadar. 
Keyfiyet Dahiliye vekiletine bu 
tek.ilde bildirecektir. 

Şahin Nuri efendi 
Adapazarda gi:ıli bir tetkilitta ali: 

d b 1 akla ma:ınunPn altıncı ka ar u unm 
iıtintak dalreıince tevkif edile,~ Şa-
blnNuri efendi hakkındaki tetkikat 
bitmek üzeredir. Bursadaa •akl olaa 
bir istinabeye eevap geidlk.t•n ıon• 
ra Şahin Nuri efendi mahkemeye• 
verilecektir. 
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Kadlnlaır blrll~lnde 1 HALK / 

Hanımlann polisligv i için 1 sıka.ye\ j 
\_ ediyor 1 ...J 

ne düşünüyorlar? 1 ~ı::.~:·5~~:~~~:1 .. 8! •. 
Kadın birliği Kııtdın polis teb· 1 edilen hu usulü istifadeli bularak 

.kilatı hakkında kadınlara ~it~ben bir Alman kadıb polisi teşlilltı 
ıtideki izahnameyi neşret_mıştır: vücude getirmeği düşünmüttilr. 

• Memleketimizde hır kadın Burıun i~;n İngiliz kadrn poli~le
polisi teşk.iJatı yapılmusı teklif ri ıin ba;ımda Lulunan me:si ıur ka· 
olundaJlu gündenberi halkımızın dm poli~i komdndan (Allev) Al· 
bu mrs'ele ilf'! ne kadar alakadar ma ııyanın muhtelif şehirler i ne 
olduğunu, biz kadınlar umumiyetle d<n et edilmiş ve yeni teşkilAtın 
&örüyoruz. Vakıa baz ıları muteriz esasıııı kurmak için kendine salA
davranarak işi alaya bo~mak isti- hiyet verilmiştir. 
yorlarsa da bir çokları bunda her Bir kaç sene içinde, kadın po-
halde jayanı istifade cihetler oldu- lis ııcnılünü bir çok memleketler 
ğunu itiraf ediyorlar. Bizin~ en mü· kahul etmiştir. En son olarak Sof
laim olarak telakki ettiğimiz şey, yada on iki kadm polisi kulla
Polis Müdürümüz Şerif Beyin gaze· nıldığı bildiriliyor. 

,ecilere vuku bulan beyanatından,ka· Kadın polisinin §eraiti nedir? 
dın polislerinden çok istifade edi- Evvela yirmi beş yaşından yukarı 
lecetiııi söylemeleridir. Çünkü olmalıdır. Sonra orta mektep me· 
ancak kendileri eahibi salahiyet-

/ 
zunu olmakla beraber, bayırper

tir Hatta Polis Müdürü bu mes'e- ver cemiyetlerin birinde hasta 
leyi o kadar benimsemi~ ve tetkik bakıcı yahut başka bir sıfatla i1-
11etmi11erdir ki, kadın polisinin ve· tihtam edilmiş olması lazımdır. 
rıaifini bile ıimdiden tasnif etmij· Ayni zamanda ilk Ye hususi der~
lerdir. Bu da ayrıca biziın için lerioi mütehassıs kadın po1ielerin· 
·bir teı'rik noktasnu teşkil ediyor. den aldıktan sonra meslek icabı 

Aaıb kanunen itiraz olunan şey diğer umumi dersleri erkek polia· 
ıudur: Kadınların siJ:ı.h istimal lerile takip etmeleri şarttır. Niha. 
etmesi. Fakat biz eilah istimalini yet doğrudan doğruya polis müdi
arzu etmiyoruz. Asrım ızda polis· riyetiııe bağlı olarak içlerinden en 
ten maksat yardım ve müzaharet, yüksek mevkide bulunan yine bir 
kadınlardan da beklenilen şey ah· kadın polisine tAbi tutulmalıdır. 
1akl •• içtimai sahada hizmet ol- Bu usul, kadın polisi teşkiliti olan 
duğuna bakılırsa silah istimaliniıı her memlekette en muvafüu görül· 
lüzumu mevzu hahs olamaz. De- düğü için kabul edilmiştir. 
aıek ki ortada itir~z ve münakaşa. Şimdi kadın poliıinin vezaifı 
edilecek bir mesele kalmadı, yal· nt.den ibarettir? Kadın polisi tamı· 
nız kadın polisinin her günkü va· mile kadın ve çocuklarla alaka
zifesi neden ibaret olduğunu ve dardır. Mesela sokaklardaki kim· 
.kadın, polis olabilmek için ne sesiz çocukların hayatını tefti~ 
~ibi oeraiti haiz olmalıdır, onu edecek ; parklarda, sinemalarda 
bilmek. lazımdır. genç kızların hareketlerini yakın-

.Kadm poliılerinln ilk t~essils dan takip ederek, buralarda kaaa
zamınını bir kere gözden geçi- ya ve ab laka•z'ıp vıık ... uad .. a. •v

rirsek bu yezıif Ye ~eraiti kolayca ve) mani nlmağa gayret ederek, 
anlamak milmkiln olur. Mütare- yahut cürüm halinde bulduklarını 
kenill ilk aenelerinde, Almanya· polis merkezine götürecek, kadın 
nın meogu) arazisinin bir kıs- i ticareti olarak şüphelendiği insan· 
mım &e§kil edeıı Kolonya ıeh- ları ve evleri nazardan kaçırmayıp 
rinde, bir İngiliz kadm müfr~ haber verecek, emrazı zührevi· 
zeıi polis nzifesine ba,Iamıshr. yenin bulunduğu yeri kontrol 
Kolo•ya o zaman iş~al ordusunun edecek; her hanğı bir cümJedea 
merkezi almak itibrile, askerlerin mahkum olan kadın ve çocukları 
en son toplandığı bir yerdi; ayni hapisten mahkemeye götürülecek 
zamanda, hatbin ıaikasile aç kalan ve hapishanedeki hayatlarını teftit 
ve fakir düşen genç kızların da ko- edecek; şüpheli evleri ve insanları, 
)aylıkla sukut edebilecekleri bir intihar tt'!şebbü ünde bulunan ve 
mabaJdi. İfte bu ıukutu ahlaka yahut bulunmak istidadında olan. 
mini olmak için kaduı polisleri hm gözden kaçırmıyacak: , kaza 
derhal it baıına geçirilmioler ve o vukuunda yaralanan ve çiğnenen· 
derece muYaffakiyet göstetmioler- lere ilk tedaviyi yapmak kabiJi-
4ir ki, bu t1JşkilAta muvakkat bir za. yetinde bulunacak, gizli kalan ço
man için teıebbüs ~dildiği halded~. cuk doğumunu ve çocuk liyınını 
Yamı Ingiherede bıle muvafık P laaber verecek. 
rülmüotür. Bundan sonra Almanya Görüliiyor ki, 

.kendi memleketinde ilk defa tatbik veıaifi tamamile 
kadın polisinin 
kadın kabiliye-

T aribt tefrika : SS 

ll•sreftln HOCA! 
Yazan ı Kemaıettın ŞOkrU 

Nauettla Hoca, bOtGa lnadıaa 
kanıını ııevnıemeaiae ratmen evci
men bir adamdı. Evin bir çok itle· 
rini keadi ~rGrdO. Halbuki bem 
aıü1rif1 la•• ele vaktini komıpdarlle 
beraber ıreçlrip ov itlerine bakmı· 
yan karıııoın bu hal, Jaal Hocama 
akşamlara kadar evde kalma11 ball 
biç itin• gelmiyordu. Kocaaı evde 
iken tabii lalr Jer• aidemiyordu. 
Birkaç defa: 

Bu kavgadaD •oara Hoca artık 
evde durmas oldu. Hatta · JİJecek· 
ten mada karısınm ılpariflerlne bi-
le kulak asmıyordu: 

- Efendi, ıüpiırıe yok. 
- Benim uıifem detlL E'Yla 

iti ıaaa alt. ister ıaçım iJter eta. 
tini ıüpi1rl'e et ıiipiir. 

- Efendi küp lunldı. 
- Neme lizım, HD dütün. 

- Yahu, erketfn evde iti 
dışan 1it1enef 

lıte bu kabil muhavereler de 
De, ~ç ekıik olmuyordu. Bir fÜD ka· 

dıa ıeae bot buluaarak: 
- Efeadi, dedi, apteHne lbrf • 

tinin dibi dellncll, taharetlenmek 

DemifH de Hoca: 
- Benim zevkim bu. Buna ol

ıun karışma. Demittl• 
Nihayet bir gOn e'f' itleri hak· 

kında yine tiddetll bir mGnakatadu 
ıonra Hoca: 

- Peki, dedi, mademki H.D 
heni ev itleriae kantbrmak latemı
y onun ben de kantmam. Ancak 
ıunu bll ld bu evin kap111ndan 
lçerde her ne olurA itinin •ulf•· 
ndlr. Sakın olnaaya kl bana mGra c· 
ut edesin. 

- Merak etme •• Ben aapına ka-
ılar kadınım, itimi kendim aarme
ıinl blllrlnı. Kan,nıızaan karıtma. 

3eni:n de is ... d"ğ' ll bu. 

için lçlne ıu koyuyorum, defi hacet 
edinceye kadar bir dirhemi bile 
kalmıyor. Ne olur ıevabına ıunu 
lehlmletiver. 

Hoea: 
- Bea evlıı itine kantm•• 1. 
Suretinde oı.. aevabaaa pa• 

verdi. 
Fakat kar1111 

- Ayol, ıende taharetlenlyor· 
sun. Bu yalnız evin lş" defH, l<en-
cli itin de deyfne,. NHPettinln re"" 
;ıl3 ,., . .. . . ' J' • 

~ 

kalt maatı alanlana osa ıewelikle
rlnln defterleri ihırar edilmekte ol
clutuau, 100 kuruta kadar olanların 
on aenelilderinin de bir kaç ıene• 
den beri teı;viye edilmit olduğunu 
yazdılar. 

Bea mah11 asker mGtekaldiyim. 
10 fU kadar kuru9 maaf alırım. Bu 
kanundan ist!fade için ka1aba mal
m üdiirlCijüae mDteaddit müracaat
larını fayda Yermedi. On ıenelik 
maatım verilmiyor. On ıenelik ma• 
aşımı almak içi a nereye H kime 
müracaat edeyim? 

Babaeakicle kahncl 
Faik 

Bırsız işci 
Ankara caddeıinde Metanet 

hurufat dökiimbaneai 1ahibi Meh
met Ali bey tarafındaa yeni v a:z.e
dilen ırramofon plik fabrik<>.anın 
faaliyete batlı)·acafı sırada, rnc.:~~ur 
plik fabrikaaı İ§c:!ı:nnd.!n biriıl 

•ramofoa plaklarına mahau• itin li
ralık altt, eclent n saire airkat 
ederek firar etmittir. Bir milli fab· 
rlkanıa kapanması fayanı teuüftür. 
Melım~t Ali bey memleket .anayi• 
inde hl~metl ıebketmiı bir 1an'at 
aabibi olduğundan fabrikasının ut· 
radıtı zarar pek ziyade calibi teea· 
ıüftür. Poli• mü.diriyetf hırsızı bu
larak, yeniden imalata bathyabil
meai için fabrika sahibine verme
lidir. Bu, bir cihettende mill! va· 
ıifedir. 

Gaip defter 
Sl Tepiai evvel 929 per .. mbe 

rOnO ıaat 16-17 aruıada Edirne 
kapadan Siı·keci1e ıiden tramvay 
araba•ında, içinde bir de fotojnf 
bulunan defterimi uauttum. Benden 
başka hiç klm1e1• fayda11 olmıyan 
bu defteria V akıt l'UereıiDde l.E. 
adrealne ıöaderllmeei rica olunur. 

Dersler başladı 
1'11 Jelleye Kadar ilk meklep· 

lerde der1ler batladıtı halde mualD· 
nıler aruında uaua mGddet tebed
düller Ye beceylfler yapıhyordu. Bu 
bal tedrlNba lataamaaı ltosclup 
için yaJcAJet bu ıeneclea ltlbarea 
bata. tebeddtlllerl, becaylflerl derı 
baflamazdan eve! yaptıracakbr. 

Maarif mlldllrltltl l.tubuf Yll&. 
yeti tlahlllade yapılan btltGn te
beddillleria arkuuıı ahmt ve ae
tieeJl .Yek&lete bildir•lttir. De,._ 
ferin iatluawaa halel seı.emek 
için budan ıonra hiç bU tebed-

dül yapılm•yacakhl'. 91!1............................... 
tiae uygundur. Mademki medeni 
memleketlerin ekseriıi kadın po
lisi ihtiyacını hissetmiıler, mede· 
ot Türkiyede. de bu teıkilltın YÜ· 

cude gelaıeıi her halde elzemdir. 
Emin olmalıyız ki, kadın pofüıleri 
istikbal kadınlarının cemiyet ha. 
yatına hizmetleri itibarile de de
ğerlileri olacaklardı. 

- Be hatun dedi, ae kadar 
aldım varsa hep•inl NA• mı vere-
Jlm. Bu kadarcık bir ıeyln kola
yını diltiinemedln mi? 

- Ne yapmalı ldiia ki? 
- Ne yapacakbn.Eneldea 4efl 

bacettea aoDra taharetlealyonlua. 
Madem ki ibrikte ıu ıoauaa kaclu 
kalmıyor, akı1or, buadaa W.1le 
dldn taharetlenir, ıoııra apde.t bo
ıraraın. 

Hoea bayi• .ayHyenık kapıdan 
dııan çıktı. Kan11 be• kızmıf, hem 
de ilk lince •• ltleriae kan.-a 
declitl•• piflllaa olmuttu. olmqtu 
amma birtilrlil ımuruau, inadlDl lcı 

np ben bu lfe aad!m old119 diye
•lJordu. 

BuırQa de bu ibrik meıelHI 
Jtlatbaiea kabaran laırnnı yeneme-
yerek koe.ı aittiktea ıoma hu 
tarafı aaa\lyetle datıtmata batladı. 

, O fGn ÇUaa_11r yıkayacaj'ı için 
ocak yalunlfb. Fakat hır1ından oca-
11• yanbtını ftlh unuttu. Odunlar 
yaaa yana oeatua cHbladelcl ça· 
maıırlara lln19t ettllw ve çama. 
tırlan tatutturdalv. Çaaatırclaa 
ıoara döteme 11 talataıan JU•ata 
~qladı. 

Evde 1ufİıa flktıt- .._n q. 
dıa bır1ıaı lln her .. yı uautup 
telita dltttl• 8afl•• ldrB bir Ça••· 
tır beli &tip Mlur. komfuda alclı: 

- Aman :ptlfi• doırtlar. Evim 
tutu.W .. yeaıyorum. Bfıimldn~ aidn 
rocukl:- bfr hıııbcr koşturun diyı• 

1 t '' · ·ı ı . ., .. ı .-ıc ı . 

Cemiyeti beDe<dllyede 

«\meleye bu sene de elbise yok! 
Sami paşazadenin mesken bedeli reddedildi - Abdülhak 

Hamit beyin 150 lira maaşının kat'ı istendi. 
Cemiyeti belediye dOa içtima edildi. 

etti. Encümen yalnız muhacirlere ve. 
Ücretli eczacı ve doktorlara da rffmesine taraftar idi. Fakat bu da 

% 15 ı.am verilmek ıuretile maatla- mevcut nizamata mugayir oldutun· 
rının itası hakkındaki emaurt tek· dan teklifin makamı emanete lade-
lifi bütçe encümenine gönderildi. sine karar verildi. 

Emı.netçe oktruva tarifeıinden Tamirata müt~madlye amelealne 
tadili icap eden maddeler teabit geçen aene olduğu gibi bu ıene de 
edilmittir. tabsis1ııt olmadıtındaa elb:1e veril· 

Bu, tetkik edilmek ilır;ere eocO· mer-~•i kararlaftı. 
mene havale olundu. Azacian üç kiti ta.rafından blr tak-

Kaçak etyadan alıaan iki miall rir verilmiş ve bunda Sami Pt. zade 
rearnio bir k11mının muhbirlerle, Sezai Beye 80 lira mesken bedeli 
aıernurlara verilme•i hakkındaki verilmesi teklif o(unmuıtu. Bütçe 
emanetin tekli f: t> pey münakı:ı,a encümeni, bu teklifi reddetmekte idi. ;====-==== "=;'======:=,~~ 

Uzun münakatala.rdaa aonra • .,.. 
eti uınumiyede bu teklifi reddeyle· 
di. Bu ıırada adaa Sıtkı bey Şa
iri azam Abaülhak Hamit beJla 
meb'uı olmasına ve ih!lyaçtaa va• 
reate icalmuıaa rafmen evvelce 
tahalı edilen 150 Hraaıa bil& veril
mesini dotru bulmadıfını ıliyliye
rek bunun da kat'ını talep etti. 

Bu cUıetin blWıare tekrar mi• 
zakereai tensip edildi. 

Cerrahpafa ha1tanealaln te&lfa
tının ikmali için 20bin lira talııiıat 
kabul edildi ve celseye allaayet 
verildi. 

( 

r ŞEHiRDE· 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~ J 

Türk ipekçiliği j Kambiyo borsasının 
lktııat Vekilllti ipekçilik mü- f telgraf makinesi 

tehuıa.lanndan Tahir beyisa Bur· 
.••'da ipekçilitimiır hakkında tetki· Kambiyo bor1a•ı ffatlan Ana· 
k doludalci bankalara ea çabuk vuıta atta bulundupau ve raporunu 
vernıek ve Vekillik ile bazı huıuı- ile bildirmek için bir telgraf maki-
larda tema•ta bulunmak üsere ıe· DHi 1atın alaeakbr. Bu makiae yeni 

icat edilmif, ıon •iıtemdir. 
rinılze ıeldltini yazmıfbk. Bu makineler SO ahiıreye mala. 

Bu tetkikat hakkında 8trendik· mat vermektedir. 
lerinıizi aıatıya yazıyoruz:Bursada 
Y•pılan tetkikahn batlıca hedef. 
lert böcek ırkının evaafının teablti, 
tohum, böcek ha1talıklan ve koza 
ile ipek raadımaalan tlzerindedlr. 
T ttldkat neticesinde memleketl
Dıizia ipek yatatı olan yeşil Bur
ıa' da yetittirtlen ipeklerin enaf 
itibarile Avrupa ipeklerine faik ol· 
dıatu anlqımıfbr. Bu böyle ol
lhakla beraber kozanın ipek randı
lllanının nokıan ve ipek tellerinde 
bazı tftblt hatalana mevcut bulun
dutu aalaıılaıııtur. Bunun ıılahı 
için icap eden tedabir ittihaz edil· 
mit ve aynca ipek iatibaal eden 
•ile11e1elere de tavaiyelerdo bu-
ı .... _., .. u ... 

Bu tetkikat ara11nda ipek iıtllı
ıal eclen fabrikalar da da tetkikat 
yapılı•ıtbr. Bu fabrlkalucla benüs 
bua iptidai uıulloria deTam ettiji 
görühnüttilr. Su usullerin terki ıu· 
retile gerek randımıuı fazlahtı ve 
gerek nef aıat temin edeceji keıa
dilerine ıöaterilmiştir. 

ipekçilikte bilha11a ha1talık
lann ehemmiyeti nazan dikkate ah 
narak bu husuıta alakadar ve me
raklı halka koaferaıular verilmlf
tir. Kozalara arlz olan butalıklar
dan "liitleme" hutalıtı hakluada 
mufaHal malQmat verUmlf, huta· 
htın vuıtai lirayetiai, sae'ri, De ıu• 
retle ilerlediti tamamll• aalatılmıf 
ve çareler 18ıterilmittir. 

lpeklertmlsla cihan pl1ua11D.ta 
kas••••t olduklan namı malaafaua 
etnıek için lpelr.cilerden mürekkep 
merkeıl BurM olmak Gıere "TOrkl
ye cümhurlyetl ipek mGıta1llıllan 
ceıniyetl,. saamile bir cemiyet teşek· 
kül etmlttlr. C.mi1et riyuetiae 

Hemen komtunun otlu çarııya 
koıtu.Hocayı meaclt aYluıunda otu· 
rur bulduı 

- Aman efeacli amca, kotun. 
Gelin, yetiıia. 

- Ne nr, ne oldu otlum? 
- Evialı.Ae yaapa çıktı, 1am-

1or. 
- Yanrıa .. n.tea çıkb? Ev 

lçerden mi tatuttıa cbtardan ma? 
- Galiba lçerden. 
- O halde tlt kanma ı8Jle. 

Evin kapa.ıaıa efifiadea lçercle O• 

Ju itlere bea kant••• kanm ka· 
npr. 

G8rGl619r ld Hoea Gzeae lMse
ae yapbnp me,.._a ptlrditi Hl• 
ala yaaıp kil olmak aibl telallluıli 
kaırtıııacla bile inaduu larmamıtb. 

Bereket Yenia ld laatwawaan 
feryada IHriae koatular yetiftller, 
bir kat koYa 111 dikerek bütün evi 
yakmak lıtldacluu ıaıteren yurı· 
aa ı~h:ıdtlrmete muvaffalc oldular. 

Geee yatarkenı · 

- Hoea bir u 8te ,ıt. 
Hitap ve ibtan üzerine yataktan 

kalkıpta iki saatlik yol ritmeal Ye 

ıonra da binal ile: 
-Karıma tö1Je, ite ait dedi, ~•

ra1a kadar ıeldi-. d.a. rldeJim 
mi demeai Hocaa•D b11 kadı•le o
lan evUlik barata arasında vakt'dlr. 
BGtitn lıuyıuırluklan arasında gfbel 
' ıuıRl"!lH' ıt''Tı' m nl"da o~ nmurr -

Taşrada vukuat 
Gördöa'ün akçalan köyünden 

flyu karııı Ümmühan'ın evine gi-
rerek para ve ev eıyuııu alaıı aç 
kiti adliyeye verilmiştir. 

Yumra'nın Süfla köyünden lbra
bim kan11 Memnuneyi öldürea bir 
kiti adliyeye verilmittir. 

Akçaabat'ın Kalayaa köyG mu• 
htarı Haşimi öldürenler adliyeye 
verUmittir • 

Ereğlinia Külah köyünden Ah
met kanıı Emineyi öldG.ren bir ki· 
ti adliyeye verilmiştir. 

~aataçın Fıkıblar ldlyGnden 
fehmet karı11 Adileyi öldQren Me

vlOt otlu Mehmet ve arkadatlan 
..aııyeye vıcnuuı91~a ...... 

Kol'llhi•ar'ın Musa köyilndea 
bekçi Eladı öldüren ve Denit ofla 
Beklrl yarahyan iki kiti adliyeJ• 
Yerllmitlerdir. 

Gayretler ve mektepler 
lstanbul maarif ldareıl, lstaabul 

matbuabnın, millet mekteplerinin 
açılması dolaylsile gösterditi ala
kayı takdir ve tefekkür le ka,.ıla· 
mıf, keyfiyetı Maarıf vekaletine 
blldirmlttir. 

mütehaHıı Tahir Bey aeçilmiftir. 
Bnraa'da bu Hne zarfında !tir 

tohum Kıtlak iıtaıyoau te1ill te
karrür etmittir. Bu da BurN ipek 
cillti içla çok faydah olacakbr. 

Çlnkl ıiadiye kadar lrosa to
humlan gayri fenni yerlerde bulun• 
dutu içba raaıdımaa bir kuvvet iti
barile tehalilf etmekte ve evıafın
daa kaybetmekte idi. Bu kıtlalı: te
ıiı edilince bu mahzurlar da tama• 
men iı.ale edilmif olacaktır, 

tlkiyet ettitlnl bir fıkraıından aa
byorua. Bir aqam Hoca yorga a Ye 
ılluıı clurpa bir halde Hine ıeldl. 
O ıtl• cleft gam etmek lçla bir 
u neıelenmete lhti1acı YUdL Ka
ptdan içeri pmit kanmu ber mu· 
tat ... 8Uat .. ptak katla .... 
rilace. 

- GGlmu nltu dedi, rene 
ne YIU' bakalım? Sabahtan alqama 
kadar ma ekıltf ıeditlm tamam
lamak için ugraııp didiniyorum. 
Y oralup harap oluyonua. Alqam 
eve reDnce Hain bıyle aılwa ıua
bıala kartılatmak reYayı bak mı? 

Kadıa her kadın glbl keadi d4· 
tilaacHis barakituaa bir llUIUl'et ol
ıua diye. 

- Allah Allah dedi, ıurat et· 
memin elbette bir aebebl Y8'• Ala· 
pabımdao biriain tazui çocuk clo
ıururken menzil üatüacl• sidlvermi f· 
Ona ( batın •at oa...a ) ~emete 
aittim, hatunun feryachaa lçım pa
rça p•l'Ç• oldu. Nud f(ilerim fnaaf 
et anladın mı timdi •ebebfni. Kadı
aıa ba MJzleri karpsında, Hoea, 
kea 1 malını gayet iyi bUea bir 
beıirgln llali ve ıog-uk kanlılıgı ileı 
-Haydi bugGn böyle ... Cenaa:e evt. 

nden pliyorsun .. Fakat ben 1enin 
dütü!l evinden ıeldigin günleri 
dt': bilim., 

Yiyecek ve içecek 
Şehremaneti heyeti lllıhlyul ıe

hir balkının yiyecefine Ye lçeceti•• 
milteallik bir nizamname laanrla· 
maktadır. Bu nizamname muayeae 
u.ulleri ile yapılacak muameleler 
hakkında ıarih mevaddı ihtiva 
edecektir. 

Sıhhiye velı:&leti tarafıadaa ı... 
zırlanan ve mecliıe sevkedlfen luf11-
ııhba kanunu kabul edildikten ıoa
ra nizamnameye bu kanuna tatbik 
••killeri de ilive edileeek, aacak 
bundan •oara tatbikuaa batJaaa• 
caktır. 

Maamafib bunu fimdi.Jik ilaur edi
lecek zabıtai belediye talimataame
nıae ilavesi ve tatbikı bililı.re dCl
fÜnGlecektir. 

Bu nizamname blllıaı1a hıfza. 
ııhha kanununun belediyeye alt 
mevaddıaı ihtiva edecektir. 

Rus konsolosu 
Ruı koaıolosu Yofdq VaJte h 

ail• memleketine gidecetiadea YI· 
liyete aelerek vali beyi dyaret 
etmiıtlr. 

Emanet •ütçGler tlrketiae Wr 
tHkere JUmlf ve dtçllerfa femd 
alur.lar lnıa etmeaini teklif et.it 
idL Sütçüler mali vaziyetleriaia 
böyle ahır ve l&İre bııfUına mlaalt 
olmadıtını ileri aürerek, emanetla 
teklifinden mOıtekfdirler. Mulaua 
henüz ıütçüler emanet tekliflal ka-
bul etmi1eceklerini bUct;rmemft
lerdir. Böyle bir müracaat vukuu 
halinde emanet •Ütçülere tealai&At 
l'Öıtvecektir. 

Hint mehracesl 
Şehrimizdeki Hint mehracell 

tlün aitmlftir. ----Göztepe fidanlığı 
~ıtepedeki fidanlıtua teftllae 

karar verilmittir, O civardan SS Wn 
arşın arazi İ•timlik edilerek ftdan
bğa ilive edilecektir. 

İıtimlik edilecek araziye kıymet 
takdir etmek için yakmda bir ko-
aıiıyon te,kil 1.dilcektir. 

·-------
Otomobil gümrük 

tarifesi 
Yeni gttmr i ık tarife inde alır 

otomobiller içio yliksek tarife konul· 
muıtur. Ağırlığı iki bin kilodan 
yukan olan otomobillerin beher yüz 
kiloıu 175 lira resme tlbi tutulmak· 
tadır. 

900 kiloya kadar olan otomobil· 
lerden beher yilz kilo için 75 lira 
retim ahnmaktadır. Bu suretle 
memleketimize lUks ve pahalı otomo
billerin girmesinin önttae gesrilmiı 
ohıyor. 

Tarif•ıin bu noktuı paramın• 
aafıle yere bırioe gitm•ble mini 
olmaktadır. 

Fakat diRer taraftan tarifelerde 
yedek aksam içia de atır rni.aıler 
nrdır. Yedek abam memleketi•iH 
girerken beher yttz kilosu ioin 150 
lira resim alınıyor. Tarifede yedek 
alata ağır resim konmuı otomobil 
ticarethaneteriniT'I şiUyetini mudp 
olmaktadır. Cı•nkü yedek allta •ili' 
resim vazedilmesı yedek alltı!l pi• 
yasada pahalı tali l masıaı mtıetp ol· 
maktadır. Bundu bqka •tım)ned• 
miıde yedek akeam az girerek oto
mobillerin tamirat şeraiti ~ı;:Jc,ımit 
olacakt ı r. Bundan dısba ziyadf! oto
mobil kullanım kims~ l ı::r zarar eJ• 
cektir. 
I' ', .. 

Çuı.h •i ye ~ .. ı;. .- 1 t el~a ıtt"i .. 
oı ı ı .o 1 ıı;~ö 1 ,..ıi : .- r i bır 

• • Jl •• • t r. 



~rıkara~ :. lngJnR~ada 
Coğrafiya isimleri . Mac Dona· ld'-

• Ankua, 6 [Telefonla] - Yeıu 
t ltfterle ha11Jaca1ı haritalarda ve b • k 
fllOirt.fl7M derilerinde tatb~k e.dl .. - ın ı r n ut u 
lr ele 6ıere, cotrafiya isımlerının 
•t'i teldllerinl teablt eden bir 

b~or hazırlanmıt ve neşredilmiştir. 
ıvanı Muhasebat Reh~i 

Rı Aıılcara. 6 - Divan Muhasebat 
J&aetlııe Kayaerl meb'usu Retit 

•qa Şurayı devlet daire rüeusın
j .. Retat beylerde• birinin tayf; 
"'Uleeet1 ıöylenmektedir. 

Tayyare şehitleri 
I Aakara 6 - Tayyare tehitlerl 
~ra iter HDe 29 kanunuevvelde ya
~llakta olan merasim, Ankarada 

cı Bayramda icra edilirdi. 
Tayyare cemiyeti gerek bu me~ 

1••iaa için, gerekse eaaalı bir tny-
1~ fealtlitf için muvafık bir mev

teainlni düşünerek Ankarada 
~ 7er g6aterllmesi huıusunda imar 

Ollli•yonuna müracaat etmiştir. 

1
, Cemiyet tarafmdan gönderilen 

1111? ıat bu muele hakkanda kon1i•
t01tla temas etmiş ve muvafık bir 
'--.ballln lraeıi için mimar M. Yan
•t•e 7aı:ılmuı takarrür etmiştir. 

Akhisar hadise8i 
Akhisar S - Vali bey gelerek 

'-Glklye milfettişi Tevfik Talat be
>l. birlikte tahkikata başladı. Kay
:•kamın evine taarruz edenlerden 

1
.lilletli Mehmet yakalandı, arkadaı
~ da ele geçirilmek uzeredir. 

~nya 
lki anarşist 

Kowuo, 5 [ A.A ] - Elta ajansı 
bhUt ediyor: Viloa civarında ta-
lllca, hambereler ve cehennem 

Qılklaaıı ile mücehhez iki anar.Ji&t 
ltv)ıdf edilmit ve tevkif esnasında 
ı..akhaa infl!ik etmiştir. Mevkuflar, 
~••leler tevzi etmek, askeri kulüp 

e Kowno emniyeti umumiye dai
~i•i berhava etmek niyetinde bu-.. - --- ····-' .... ,·---·~·--........ 
~accaırnstan 

Açlık grevi 
Budapefte, [A.AJ - Açlık gre

r~e dün nihayet veren komilnisle
el'ia aıbhi vulyeti eyidir. 

~nanfis'\Can 
Borç far 

Atina, S [A.AJ LaHey konferan
l!lda Yunaniıtnmn 15 miiyon mark
tk taviz mukabilinde harp borçla
rıtltıa tenkııi husu1>unu kabul etme
ditı hakkmdaki haber resmen tek
ti)) edilmektedir. Yunaniıtanın 
Yung pilinınd kendisine bir his
" tefrik ettirmem si üzerine tark 
?alt:tlerine ait tamirat hesabatın
L 'il kendisine bir hısae ayrılmasını 
~b .. ı ettiği taınih olunmaktadır. 

Komünistler 
lct Atına S [A.A.] - Polia, Sovyet 
~ ~eainin yıl döni mü münasebetile 
ı.:lllGniltlerin akde ecek ~ri içtima-

• ırıani olmc.ğa karar vermiştir. 

~ 
~ ... Bulovv'un cenazesi 
l! Altona, S [A.A] - Prens de 
}:' \llow• un cenaı:e merasimi Klein -
h 10ttbeck'ta yapılmıı;tır. M. Muller 
~G"iırneti, M. Loebe de Rayhiştag 
1 ecI!,inl temıil etmekte idi. Çe
d:"\ler arasında Reisicümhur Hin
lt il urg, İtalya kıralı ve sabık 
l~her taraf andan gönderilmiş olan
}) lla:tarı dikkati celbetmekte idi. 
b~~!lıln naşi yakılmak üzere Ham-

i• nııkledilmiftir. 

Talak kanunu 
nıe!~~H~, S [A. A.) - Rayiştag 
iti • ısının hukuki meseleler encü-
ltı:~ talak kanununun tadili hak- · j 
da ka • nıilzakereye başlıyacağı sıra- ı 
latı atwik ve Bavycu. halk fırka
ı.~.y~:d rniimesıilleri bu tadilin a- ı 
teıt rn .. e bulunduklarmı beyan ede-
liltdı uzakere Galonundan çıkmış-r. 

~StQ.DrrJia 
v· Çelik miğ erler 

rıafiı ıy'-na S [A.A.] - Sıyasi ma
il'ıii'f' llli!li m dafaa toşl:· l&tile çelik 
ltınd c~~erin yakında birl .şeccgi hak
ttıanıa ,~ şayiaların do'1rulu una ıoan-

a~tndır. 

Londra, 5 (A.A] - Lortlar ka
maruı bugün Hindlalaauı tetkilib 
eıuiyesi meaelesl hakkınd• m6za
kerattıı bulunmuıtur. Lort Ridlnı, 
teklif ettiti karar suretini geri 
almış, fakat hükumetin ıeçen mü
zakere eınasında beya::ı ve teşrih 
etli~·i fikirlerinin büUla Hindistanda 
halka vazih surette anlatılacatı 
ümidini izhar eylemiştir. 

Londra, 5[A.AJ- M. MacDonald, 
Irat ettiği bir nutukta Amerikaya 
ne hazır ne de mutasavver bir iti
laf lle gitmediğini, kcrşılıkh anlat
ma cscıs na müstenit doı;tane müna
seba t tesisine, ş h5i temas temini 
•uretile çahşmak makaadile bu 
seyahate çıkmış olduğunu söylemiş
tir. M. MacDonald bu beyanabna 
ilaveten deır· tir ki: " M. Dawes 
ile yaptığım müliikatlarden sonra 
dahi babriinşaat programı hakkın
da ihmal edememiş olduğumuz bazt 
noktaları tamamlıtml'ta medu ola
cak çan: ve vasıtaları M. Hoo\ er 
ile beraber tetkik ve ta.huri ettik. 
MaUim olduku üzre bu pi"oğ'r ,,.. 
lngilterc ve A erikanna bahri kuv-

vetleri arasınd müsavat tesis 
etmekle beraber, hacmi isthıhilt!r

den istifade tarzında az çok fark 
gözetilmesini tecviz eauına muıte
nittir. 

Gerek M. Hoover i'erek ben 
nihai itilafın beş bahri devlet ara
aanda aktedilecek konferanua aeti
celerJne bağla olduğu husuıunda 

mutabık kaldık. Maamafih, konfe
rans esnasında haUedilmeıi lazım
gelecek olan meselenin intacuıa 

mani tetkil edecek müşkülata gö
ğüs gerilebllmek için devletlerin 
konferans toplaamadan evvel ipti
da mükilemelerde bulunmaları la-
zamgelir." 

f ~c:.,Jo .. 
Londra, 5 [A.AJ - 28. T. EY· 

.elde ingilterede i41izlerin miktarı, 
1,234,4000 kişiye baliğ bulunuyordu. 
Bu miktar bir 1aafta evveline na
zaran 19906 fazla, ıeçen ıenenin 
ayni devresine naıaraa 19034 kiti 
noksandır. 

Fıransa 
Ecnebiler 

Pariı S [A.A.] - Ecnebilerin tl
bi 1 o acakları muameleleri tetkika 
memur komlayon. Belçikalı M. De
veze nin riyaaetl altında açılmıttır. 

Telaş! 
Parla, 5 [ A. A.] - Enteranjiaan 

gazeteıl diyor ki: Almaoyanın bu 
gün idare mevldinde bulun::nPkta 
olanlar ıeçen yaz mevsimindekin
deo daha ziyade teliı ve korkuyu 
mucip bir ıima arzelınektedir. Bu 
hal, Fransanm Y oung pilinıadaki 
hakiki şeraiti daha muhkem bir hale 
ıetirmesinl ve it!lif a riayet husu
sunda tiddetll bir takayyüt göster
mesini mazur addettirecek bir sebep 
tetkil eder. 

Bir yangın 
Chalons, [A.A] - Gece zuhur 

eden bir yangın belediye daireainfa 
bir ccpheaini \'e kütüpaneyi tahrip 
etmiştir. Kitaplar kurtarılmı,tır. 
Bir milyon hasar vardır. 

Sabık bir nazır öldü 
Puis, 5 [A.Al - Sabık harbiye 

nazırı M. Andre Le Fevre ölmüştür. 

1'eeyyüt etti 
Paria, 6 [A.A] - Petit Pariai

en gazetesinin Kabildeki kadın 
ınuhabiri Habibullnhnı Heratta 
kursuna dizilmiş olduğuua te) it 
tıniştir. Berat memleketi ihya~ a 

e atuf olaa Te aükuo içinde c~ • 
m etmekte buluuan mesai) e reyaa • 
nihayet i~tirak eden son ası ey-

C\'a lettir. ·-- • • 

1 ardiyö ve yenı kabıne 
Paris; 6 [ A. A) - M. Tardiy~' 

Maten gazeteıi muhabirlerinden b • 
rine şu beyanatta bulunmuşt~r:. Ben 
reisi bulunduğy_ın hükumetı ıdare 
etmek istiyorum • O, çarklanadan 
her birinin hareketini günün her 
saatinde göz altında bulundurmak 
suretiyle idare edilir. Bir hükumet 
reiainin ilk vazifesi talin1at verme
ktir. Ben muvaffak olmak için ida
re etmek ı tıyorum. 

---------------------------- ---- - . 

ni ı . q···~ 

CENGİZ HAN 
NelkBeden: All Nacı 

Çöl 
---İzmir 6 [Hususi] 

Bu aesae Efeı barabeleriade ya-
pılam Asarı atika bafrlyabnda mü
him eserler meydana çıkanlmıttır. 
Bunlar meyanında Romalılar zanaa-
nuıdan kalma bazı heykeller altın 
ve ril•iit paralar bulunmuf, kadim 
tehrln bir kıamını örten toprakla
nn altından üçüncft bir hamam çık 
mıthr. Bu Hamam tlyatPO ve cim
naatJk kııımlarını ihtiva etmeldeciir. 
Karalın ikametgilu olaD (Baziliko) 
dada hafriyat ilerlemiştir, hafri7at 
devam ettikçe eserler inkltaf eyle-
mektedir. 

Hafriyat yapılan yere bir aaat 
mesafede Selçuk, Aziziye yolu üze
rinde bir tarla derununda müdeY-
ver bir bina meydana çıkmıttır. 
Bunun ekibirden birine ait bir me-
zar olduğu aalatılmıttır. Şehrimize 
gelmiş olan aaarı atika umümi 
müfettiti Aziz bey bugün tekrar 
Selçuğa gitmittir. Hafriyat ilmi Mü
taviri Profeaar M. Ka.yil vlye.na Da-
dilfünunundaki derslerine batlamak 
ü:ıere stanbul tarikile Viyanaya 
ıitı•lştir. ...,,, 

* tt n ,,,- Gazetemizi H .. .. 

1

1i
1

: hala 5 kuruşa sat· j~ 
mağa kalkan ha- :: :: 

!~ ·ı . d ğ !! n yı erı ve a ıtıcı· :! 

H Jarı idarehaııemi- g 

I;; ze ıild-iriniz! !::l=:I 

"fJ<DAM., her rQn 8 Sayfa ( 
çıkmalda beraber, bir ta:r~ftan .. .. 

11=·· münderecatı., daha zeoginıe,tir- H n rercl:, iğer taraftan raı:ete fi- ii 
ii yatını s kuruttan 3 kuruta filal n 
ıg büyük b!r nlıbet dahilinde in- n 
.• d ı: r iruek, okuma ve yazmayı ii 
=~ harcı alem bir hale koymak i! 
fa yoluod" ilk büyük adımı attı. i1 
:ı .ı c• Tuttuh J11.lUZ y(llun do""ru oldu""u r: ti ti 6 3 , •• 
.ı liç dört gün zarfında gazetemi-

~.::.: ıin bilhaHa latanbulda iki miali 
artmaılle sabit oldu. 

:· "İKDAM" ın 3 kuruta indij'i
ii ni yerai haber alan Anadoludan 
U ·~~ıfrımı~ mektuplar da fiyab 
i! bo)le yuzde altmıı nisbetinde 
5i kırmanın büyük bir memnunl
H yetle kartılandığını gösteriyor. 
~j Ancak okuyucular için ihtiyar 
:ı ettiğimiz bu fedakirlığın bau 
I! bayi ve nanvenller ta .. afındaa 
•u. .• • l :: suıısbma edildiğine füphe kal-
:: mamıştır. Şöyle ki: 
H 1 - latanbulda bazı mGvez-
!i zilerin "İKDAM" ıoran oku•u-:: ı 1 :: cu ara "kalmadı,, tarzında ce-
51 vap verd.1klerlni haber alıyoruz. 
fİ Ga:ıetemız 5 kurut iken datı
U tıcıya 50 para kalırdı. Şimdi, 
U 30 para kalıyor • Okuyucuya 
:: ''İkdam kalmadı,, diye •Öyle
U nen yalan bundan ileri gelmek
ii tedir. Bu kabil müvenllerl oku-
·• l • U yucu anınızın idaremize bildir- ! 
ii melcrini bilhaHa rica ederl:ı. § 
Eİ 2 - Diğer taraf tan iz mir i! ii Adaaa .ve diğer bir lraç kaaa~ ! 
ii bada "iKDAM,, ın yine s ku- • 
i; ruşa satıldı~ı biuat okuyueula- i 
:! rımız tarafından bildirUiyor. Şi- 1: n kayetlerini ba)lin iamini yazmak "! 
!! auretile idaremize bildirmeleri1al i 
:: : :: rica ederiz. • .. ! 
ii Dün bayilert- bu hu•uıta JA. : .. 

[ Dllnkü tefrikamızda nefredilen 
kmm maatteaıiJf Bazı hatalarla 
çıktı. Bu çok kıym~tli e.sere, k•ndi· 
•ine layık bir fıhemmiyet ı:erdi#i· 
mi: için, diinkü tef nkayı tashih 
edilmi~ bir halde tekrar ve bugün· 
lcü tefrikayı da ilcit•e ettik.} 

• • • 
" Te111oudijin" büyük bir adale 

kuYveti ve temesaül lst&dadının şe
klllerindea biri olan teşebbüa ka
biliyf'tile temayüz etmekte idi. Kuru 
ve zalf olmasına rağmen pe livan
ların batı oldu. Kemankeşlikte şa
yanı dikkat bir meharet .ahibi 
idi. " Kemanket ,, lağabıaı alan 
kardetl " Kusar ,, ın meharet 
derecesine varmamakla beraber, 

"Kassar., "Temoudjin,, den kork-
makta idi. -

Her lkiai üvey kardeşlerine \ 
kal"Şı ittifak ettiler ve"T emoudjin,,e 
atfedilen ilk hadise, bir balığını 

çalmıf olan üveyi kardeşlerinden 
birini öldilrmeıi oldu. Öyle anlaşı
lıyor ki, merhamet, bu ıesaç köçebe
ler indinde az kıymet verilen bir 
~eydi; bilakis, intikam i•e, bir mükel
lef • t )arak kendini emrediyordu. 

"Temo ıtljın" bu çocuk kavga
larandan dsh vahim kinler tanıdı. 
Anası "Oulon" çok güzledl n ba
baıı tarafından, gelin olarak koca
sının çadırına giderkea, kom~u bir 
kabileden kaçırılmıştı • '' Oulon" 
ayın zamanda akıllı ve kuvvetli idi. 
Bir az inledikten ı:ıonr. , vadyeUen 
en iyi latif ade yolunu tuttu. 

Fakat "Yourd,, da herkes, ka
bileıl adamlarının ergeç intikam al
mağa ıeleceklerinl biliyordu. 

Gece, parlak tezek ıfığı yananda, 
"Tenıoudjin,, saz şairlerinin milaal
larını dinlerdi. Bu ihtiyarlar çadır 
çadır gPt:f'!rlcr,hir ellerinde telli 1!17·a

rı , yeknesek bir aeaJe, cetlerln ve 
kabile kahramanlarının bikayeleriı. 
tereıınüm ederlerdi. 

.. T emoudjın,, kuYYet lnl ve relı
Hk hakkını biluyordu. Kırk bin ça· 
dır hakimi "Yakka,, !arın veya bO
yük Moğolla> ıu Hanı, behndır "Ye
ıoukai,, nin ilk o~lu d ğH mi idi? 

Saz tairlcrinin masallan, ona nam
dar blr ırktart," Bourtchouldn,,lerden, 
kur,uni .,öz.lil •damlardan indiğini 
öğretiyordu. "Cathay,, imparatoru
nun sakalını çektlti için zehirletile
rek öJdürillcn ceddi "Kaboul,,Hanın 
mact!raaını dinliyordu. Babasının 
ut kardetlnln Gobi göçebelerini• 
en kuvvetllal olan "Keraltea,, kabi
lesinden "Toğrul Han,, oldutuau 
öğreniyordu. Bu "Toğrul Han" dır kt, 
Avn:pada"Yean le pretre,, maaalla
nna sebe oldu. 

Fakat o devirde "Temoudjln,,-
in ufku kabi lealnin otaklarlle 
muduttu. 

11Cathay,,in yüzde bir parçasını 
tem•il etmiyoruz. -Akıllı bir milta
vir çocuklara b6yle diyordu-Ye buna 
rağınen"Cathay,,Ja boyölçüşebiliyor-

sak •ebebi tudur ki hepimiz göcebeylz, 
bütnn varımızı beraberimizde götil
rüyoruı: ve askeri tabiyemizde çok id
manlıyız.imkan bulunca, yağma ede
riz. Akai takdirde, kendimizi ırlzleriz. 
Eter eıld adetlerimizi detittirmete 
ve t•birler kurmata ı,latlaraak, bu
ndan hiç bir faide ıörmeyiz. Eaa
aen manastırlar ye mabetler seci
yeye bilim verir ve yalnız kaviler 
ve clclalculardır ki dilsayaya h'ki• 
olurlar." 

Genç soban ç6mezlittnl bitirince 
kendiıhıe " Y esoukai ,, aln yanında 
at koıturmağa müaaade edildi. BQ. 
til~ fehadetlere nazaran "Temoudjla,. 
ıoat~riıli bir adamdL Fakat çizai· 
lerhaın güzellitlnden ziyade vücudil
nüıı kuveti ve aade, açık ebar Ye 
evzaı ile nazarı dikkati celbetmekte 
idi. Öyle anlatılıyor ki a:ıu• boylu, 
ırenit omuzlu ve aaramaı eamer, aoluk 
benizlt idi. Geriye kaçık bir aha al
tında, gözleri birbirinden çok ay
nktı ve dikine bakıyorlardı. 

Gözlerinin renai 1etllı nya 
'eıilinui mari, sh bebekleri IH 
ıimaiyahb. 

;; ıım geeln tenbihatta bulunduk. • •• H.. Koyu kızıla çalu uzun aaçlan 
:: Şikayetlerin tekerrüril takdirin- - " . 1. d- " d :: d b v·ı muhtek· b ·ı 1 :: 1 orguler bahnde araa,ına uşuyor u. •• e u ne ır ayı er e •• • 1 · • . •• t•• tt k ğ. :: I Az, v • ancak ne ııı'5) cyeceğını ıyıce :; alakamızı k ı sure e esece ız :: 
. : , ..... , ... •••. ·!~::~.:·!::!!•.. .::,•:•!.·.·.···=·.· d ü ündukt~n sonra, konuşu) ordu. ,.,. ... . .. 

Geçimsiz bir tabiati vardı ve 
ani doıtluklar uyandıran bir ka
biliyete sahipti. 

Zevce intihabı noktasında baba· 
aı gibi kararı ani oldu. 

Yabancı bir muharibin çadınnda 
bulundukları b~r gec.e, çapkının 
dikkati, muharibin kııı tarafından 
cezbedildi. "Y csoukai,, den, derhal, 
onu ~evceliğe almak müsaadesini 
istedi. 

Baba: "küçüktür,. itirazında bu
lundu. 

Te oudjin: "Biraz büyüyünce 
pek i)'i bir z.evce olur,, cevabını 
verdi. 

Y esoukai, küçük kızı süzdü. Do
kuz yaşında idi ve bütün manasile 
güzeldi. ismi " Bourta,, idi ve bu 
isim, hatıra, kabilenin efsanevi ced
dini, kurşuni gözlü allamı getirme
kte idi. Moğolların göıterdiği ala
kadan için için mütahassis olan kı
zın babası: - Küçüktür, fakat buna 
rağmen bakılmağa değerl 11 dedi. 

Ve "Temoudjin,, hakkında şu 

müsait hükmü beyan etti: -"oğlunun 
aydınlık bir çehresi ve parlak göz-
leri var 1,, 

Ertesi gün pazarlık olmuş ve 
Motol Hanı "Temoudjin,,i müstak
bel knnsı ve müstakbel kainbaba-
ıile tamfmak üzere orada bırakarak 
atına binip aavuşmuştu. 

Fakat bir kaç gün sonra bir 
Moğol dört nala gelerek düşmanla
rının çadırmda bir gece geçiren 
" Y eaoukai ,. nin zehirlendiğini, 
ölfim halinde ydtığım ve "Temou
djin,, l iatediAini h.:.ber verdi. 

On üç yaşındaki çocuk atını 

"0rdou11 ya, yani kabilenin çadırlar 
fehrine kadar, bOtiln hızile aürdü. 
Fakakt bahıuıını ölü buldu. Fazla 
olarak kendiıl yok iken batka 
nk'alar da olmttu.Kabilenin başlıca 
reisleri toplanmışlar ve içlerinden 
üçte ikisi Hanın bayrağını bıra

karak ba,ka hamiler aramak için 
yola koyulmutlardı • Keadilerfnl 
aileleri ve ıürillerile beraber tecril-
beaiz bir çocuğun mu haf azasına 
tevdi etmekten korkuyorlardı. 

" Büyfik sular aktı, diyorlardı, 

sağlam laf kırıldı, bir kadın ve 
onun çocuklaril.- ne yapacağız ? ,, 

Akıllı, ceaur "Oulon,, ko.blleaı-

nin parçalanmasına mani olmak için 
elinden geleni yaptı. 11Yacka,, ların 
dokuz yırtmaçlı bayrağını eline ala
rak kaçanlan atla kovaladı, kendi-
lerile konuftu, ve bazı aileleri, sü
rüleri ve arabalarlle avdete ikna 
etti. 

Binaenaleyh "Temoudjin,,, Moğol 
Hanı olarak ahn beyaz derisi üze• 
rinde oturuyor, fakat etrafında bir 
kabile enkuından ve ufukta iae 
Moğollara dütman bütün kabilelerin, 
iatikamlarıni oğlundan almak üzre 
"Y esou kal,, nin ölümünden iıtifade 
etmek arzularından baıka bir fey 
ıörmüyordu. 

(Bitmedi) 

Bir tayyare kazaF3ı 
Londra. 6 {A.AJ - Sabahleyin 

saat 9,44 te Amıterdam ve Berlioe 
müteveccihen Kroyden tayyare ile 
hareket etmlf olan Alman taY}'l'e•i 
Sürey de kain Marden parkta alev-
ler içlnq_e yere düterek parçalaa
mıttır. ÜçQ yolcu ve dardil tayfa 
olmak üz.re 7kiti ölmüttilr. Dördün
cü yolcuya birfey olmamıtbr. 

'Pariste ev eşyası sergisi 
Parilte Granpalede ev if1eriae 

yarıyan eıyaya ait bir aerl'I açı la
cakbr. Serfİ mildiriyetl lataabul 
Ticaret odaaına göaderditi bir me
ktupta TürkiyedeD bu sergiyi ziya
ret etmek iatiyenlere teabilat gö•
terilecetini bildlrmittir. Serfi 30 
kinunusaaide açılacakbr. 

M ukabelei bil misil 
Gellltolu'dan ve dlter iskeleler

den Midilli adaaına rfdea türk ge
mici ve kayıkcıJara Yunanlılaruı 
birçok milşkülit ıöaterdlklel'i Ye 

-.eaikalanaı tetkik ederek muhtelif 
sebeplerlle c:ezalandır~ıklan anlaşıl
mııtır. zmır Ticareti bahriye mil· 
dürlütü mukabelel bllmiıil yapılma• 
•• jçin bir rapor bazırlamıf ve bı.tı
sat nkaletine göndermiftlr. İzmir 
limanına gelecek olan yunan gemi 
ve kayıkları için de yunanhlann yap
tıkl tırı şek.ide haıeket ediJec~ktir. 

--- - ---- ---

intiharlar · 

UJanyo mevsimi gelince ço
ğaİmıya ba~lıyan intiharlar, 
bu sene, banyo meveiml g~
tlği halde, bili devam edi
yor. 

Göz kamaştırıcı bir yaz 
güneşi altında nefe8 almadan 
uyuyan ılık deniz, eou sene
lerde, zamaneniıa hoppa, yd
zgeç kızları için ebeveyni te
hdıde yarar zarareız bir ıl
liib olmuştu. 

Filhakika, ya serazat bir 
sevgilinin dizginlerini ele ge· 
çirmek, ya vefasız biı· maşu

kayı merhamete getirmek. 
yahut inatçı babayı, ıinirlil 
anneyi teluşa düşfi mek için 
yapılan bu sıhhi yaz banyo
larmn hepimiz alışmıştık. 

Fakat, hayretle görftyorum 
ki, bu yıl, Bonbaharıa l!IOD •Y· 
ları geldiği halde intiharlar 
hala devam ediyor. 

Genç ruhların, birdenbire 
ciddileşen bu elim şakalan 
karşıısmda, bugln hayretle ir-

kildim. 
Dünyadan, bir an evvel @İ-

tmek için bu telaş neye ? .. 
Zavallı kızlar, zavallı deli· 

kanlılar.. Toprağın üstünde 
bulamadıgımz saadeti topr•· 
ğın altında mı bulacaksınız ? 

Yusuf Ziya 

A@.la raada 

Balyalarla 
pamuk yandı 
Zarar ve ziyan 80 
bin lirayı geçiyo 

Cuına günü eD ufak bir ihmal 
yüzünden ş cbrimizia f abrikaluındaa 
birinde çıkan bir yangın memleketi• 
mizin mUhim bir kı5mın mahv• 

etmiştir. 
Belçik fabrikasında çalışan ame· 

lelerin dikkı:tshJiği sebep oldu. Zabıla 
raporlarında yangının tamamen kaza 
neticesi ve ağlebi ihtimal siaard yUı• 
ünden olduğu kad)dedilmei...ıt,;air. 

Saatin altısında çıkan bu yangını 
söndürmek için ilk tedabir gene 
fabrika ameleri tarafından alınmııtır. 
Bil!harc y eti~en komiser muaunler' 
polis memurlıırımn gayreti ve yetif 
etfaiyyeye oldukça mUbim muaveaet· 
ler } apmı§tır . 

639 prese ecıılmi§ balya llaliode 
129136 kilo saf pamuk yanmı§t rld 
bütün yangının ıarar ve ziyanı 
80000 lirayı geçmektedir : Bu 
mallar kauııloa aı:;ıkuroaioni • ıencral 
ıikorta şirketine sigor~ edilmi~tir. 
Bina Uzerinde de mübım tahrıbat 
olmuştur. f abrikinın. . bu . gUııkU 
kıymeti 35000 lngıhz. !ırasıdır. 
Zabıta yangın bakk.ındakı raporunu 
makamı aidine yerdı. 

KOZA KÖYLERi - Evvelce 
Kozandan alınıp Cebelibereket vi
layetine verilmi§ olan Camus ağılı 
Akdam, Çemen i~~indeki koylerin 
bangi vilayet dahıhnde kalması mu• 
vafık olacağı hakkmda her iki vıl&· 
yet encumen lizalarnıdao teıekktil 
edecek muhtelit bey'et marifetile bu 
köyler ha kının arzulannın dinlen
men n vaıiyeti iktısadiyelerioin tet· 
kikı dahiliye vekaletiaden emredil· 
miştir. 

Evvelki cuma gtl.nü viliyetimiz 
encümeni azasından Abdurrahmuı 
Ali Halil. Cebeli bereket azuıadaa 
cezacı Abbas Hilmi ve Hacı Mahmul 
beyler bir hey' et haliude Ce) aandı 
birle§erck bu köylerin olduğu mı· 
halle gitmi§ler, halkla temas ederek 
arznlarını dinlemielerdir. Halk, her 
suretle alakadar oldukları Ye yakı• 
bulunduklan eski ka78ları olu Ko
zanı istediklerini sö) )emişlerdir. Va· 
ziyeti iktisadiyeleri n saire itibari.le 
haklı olduklarını da göıtermışlerdır. 
Hey'et rftporunu yermiştir. 

Bir intihar 
Parls, S, [A.A) -: Yugoalnya 

ırazetecllerinden 41 yatında M. Em
il~ Duda• Bulonya ormanrnda asılı 
olarak bulunmuştur. Mumaileybin 
iotih:tr etmiş oldu~u zannolunuyor • 
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- Hava çok yağmurlu oldu
tundaa eve gelcmiyecetina, sakın 
ınerak etme karıcığım. 

Kadın sözü 
Mcthur fütb:ak, Vil Davrey c?e 

~tururken, bir markizle komfu imiş. 

Görüşmütler ve samimi, laubali ol

DIUflu. 

Balıak, etiketsiz, ~yinmesine ri

ayete lüz• m görmeden, markixin 

ıatoıuna a-irip çıkıyormuş. 

Bir sQ11 ıatoda markizin bir 
kuinia• rasgeliace , kıyafetinin 

muntazam olmamasından üzür dile

mif. Geaç kadıu ı 

- Mftıyü dö Balzak demif, 

ııer kitaplannızı okudufum zaman 
clltlerine bakmadım bıle. 

f 
•1111mıuıea11.1m•mml!llilmmmmm~~asm~~ m 

AMELiYAT İ 
[il 

e s 
ttıl!smmsm~ameeımmmınmammemmmm~m··ı 

Emrazı ayniye muayenehanesi 
doluydu. 

Methure i'ÖZ hekimi, hutalara 
bakıyordu. 

iki hastaya ameliyat yaptıktan 
sonra: 

- Üç numara gelsin dedi 

Hasta geldi. Doktor muayene 
etti, sonra: 

Aristanlarına döndü: 

- Beyler. dedi tayanı dikkat 
bir vaka. Bu göz, her ne kadar 
ötekinin yanında biraz sönük 
durmakla beraber müthiş bir hasta
lağa müpteladır. 

Gözün arka tarafında, sülilk gi
bi mikraz var, ki, gözü emip mah-

vedecek ... Derhal ameliyat yapmaz
sak, öbür göze de •irayet edeceği 
muhakkaktır. 

Hastayı oturtular.Doktor, cidden 
mahir bir el Çabukluğu ile, gözünü 
h opl diye çıkarı verdi: 

Aı;:.st.anlar hocanın etrafını 1ar
dılar. 

Hoca devam etti: 

- i,te beyler, •intc!i size srözün 
arkaaındaki sölütu gösterebilirim. 

Şu uf ak noktayı görüyormusu

nuz? Bu noktayı yarınca, ıülük 
meydana çıkacaktır. 

gülümsedi: 
- Fen hazan aldanabilir aldan-

mışım. Gözde bastahk yokmuş. 

Ve gözü ten~keye atarak: 

- Dört numarayı çağırın. 
Bu hususta gidip üç numaralı 

ırr TW 
Gözü ikiye ayırdı, baktı, sonra , hasta ile görü_~ebilirsiniz. 

--- m - - !'iiit:'EES-- W-- -en 

lJfusilii 
Hanımefendi, ikt saattan beri 

piyano çalıyordu. 
Beyefendi yaklaıtı : 
- Canım, bana piaynonun anah

tanm ver. 
- Ne yapacaksın? 
- ı;~:;_z ci!Yuyacağımim-

1 1 CilSJlllSl!:t!HilmSEJli1ııJCfililtilml!JEıt!lm·mcmmmmi 

; KEYiFLİ ! 
mrilGl11111mml!IUlmmmmmmmammmmmmmemml 

Doğru 
F .. hanım çok güzel, çok se

vimli bir hanımnır. Ateıli gözleri, 
ıehvetli dudakları, miltena•ip en
damı vardır. Yalnız ayakları çok 
büyilktür, çok kocamandır. 

Geçenlerde uzun müddet haata 
yath 

Nekahet devrinde bir arkadaıı 
keııdialni ziyaret~ geldi: 

F .. hanım: 
- Bir türlü kendimi topliyamı

yorum, de. Hali kuvvetim yok .•• 
Ancak ayaklarımı uç uca getirlyo· 
rum ... 

- Aman kardeşim, bu az ıey 
değili 

Arzusu 
Bir idam mahkumuna sordular: 
- "Rfr vasiyetin, bir diyeceğin 

var mı? 

- Var. 
- Nedir? 
- Be~ on sene daha yaşamak 

istiyorum, 

izi ... 
Karı koca ararııında: 
- Bıyıklarını boyadıj'ma hata 

ediyoraun. 
- Neden? 
- Hizmetçinin boynunda izi 

benim denıze 
alınan resimlerimden. 

- Siz görünmiyorsunu 
- Reıim alınırken suy 

da idim. 

Yolda 
s~yrüıefer memuru bir 

bili çevirdi. Şof :>r: 

- Neden sağını takip 
sun? 

- Edemem efendim 

Namus 
- Hayd:I Haydi! .. 

bahsetme. Aşıklarını düzine 
yıyurlar. 

görüyorum. kalıyor.?? 
:z::5:~ı:::i=- --· m ===-- -- ...., 

- Gazetelerdeki bilmeceleri ha!Ietmekte birinciyim - Neden mızıkçılık ediyormuşuz? 
- Marifet ders esnasında bırinci olmaktır. - Öyleya, kaleci ile kur edip lafa 
- Bilmeceleri hep ders esnasında hallederim efendim kız kardeşini getirmişin! 

tutsun diye 

1 

- Baba on kuruşa ver, kabahab üzerime alır, ben \ 
kırdım derim. 

•• Her ., •. n.. 55 
ıa- .. n 

bir hikaye •1: -~ 
So~ 

[Doktor Asri beyin muayeneha
nesi, lüb ı zevka selim ve hıfzıs
ııbha noktai nazanndan ııon mer
tebei kemale irişmiş asri ve fenni 
bir muayenehanedir. Hiç bir mikro
ı.ua yeti,mesine \mkin olmıyacak 
~erecede yüksek tavanlar, billurdan 
e nikelden mobilya, antiseptik du
arlar... Doktor Asri bey bir kaç 
rüodenberi muayenehanesinde ta-
htı müşahedede bulur.an zengin bir 
haıtasını muayene ediyor.] 

Doktor Asri bey - Artık tere
ddGde mahal kalmadı... Haatahğı
nız apandisit 1 Derhal ameliyat 
IA:zım •• 

Haaa ( Ürkmüş bir halde ) • • 
Aman doktor, r.e aöylüyorsunuz? •. 

Doktor Asri bey-O ne? Yoksa 
korkuyormuıunuz?... Aman beyef
endi, ilk dafa karın yarmayorum .. 

Hasta - Siz ilk defa karın ya• 
rmayoraunuz amma benilk dafa karm 
yardmyorum da •.• 

Doktor Asri bey - Demek kor
kuyorsunuz •• 

Haı;ta - Fena halde ... 
Doktor Aari bey - Bir şey de

lil... Ahşmamışsınız da ondan ... 
Hasta (Ağlamağa ba,hyarak) -

Aman yarabbi •. Kim bilir, ne ka
dar canım yanacak! ••• 

Doktor Asri bey - Rica eder
im atlamayınız.. Benim de yüreği
mi acındınyoraunuz.. Esasen ağla
manız manasız.. Cananız acımıya
cak ki ... 

Hasta ( şüpheli ) - Nasıl olur 
doktor, insanın karnı yarılır da ca· 
nı acımaz olur mu hiç? .. 

Doktor Asri bey- Hayır kat'iy
yen merak et:neyiniz ... Asri terzcla 
icra edilecek ameliyat k~ t'iyyen iztı 
raplı değiJdir. 

Evvela üc:.ıdUn hasta kısmır •• 
da mevzii iptali his tatbik olunu~. 
Buna mukabil aıneliyatın de;:amı 

sis-tem! 

müddetince hasta uyanık tutularak 
muhtelif vasıtalarla eğlendirilir ... 

Hasta - Aman ne kadar iyi! ... 
Doktor Asri bey - Şimdi gö

ruraıünfiz... Şimdi görürsünüz... Siz 
lUtfen şu masanın üzerine uzanmız. 
(haata ameliyat masasına yatar) 
Nasıl rahatmı sınız·? .. Başınızın altı
na küçük bir yastık ister misiniz?. 

Hasta - Fena olmaz! •• 
Doktor Asri bey - Eskiden 

hastalara klorofrm verirlerdi. Has
ta bir iki gün sersem olurdu. Hal
buki şimdi bir iğne ile mes'ele halledi 
lecek... gazeteleri emreder misiniz? 

Hasta - Gazeteler ne olacak?. 
Doktor Asri bey - Ne olacak .. 

okuyacaksınız. Söyledim ya .. Ame
liyat esnasında hastayı avutmak lazım. 

Haata (takdirkar) - Ne terakki! 
Ne terakki! · 

Doktor Asri bey - Tabii de
ğil miya... (Hııata gazeteleri okur
ken doktor da ameliyata haşlar. 

Bir aralık işini bır-ı.kıp hastaya 
aorar:) Gazetelerde ne ıadis var? 

Hasta - Hep bildiğimiz •eyler .. 
Zevkle okunacak bir şey yok ki ... 

Doktor Asri bey - Demek ca
~ınız sıkılıyor... İşte bu olmadı ••• 
Buna kat'iyyeıı ra.ıi değilim ... Ame. 
liyat esnaıındııı h::: sta behemahal 
net' ~li bulunmalı ..• 

(Muavinlerden birine) Sövleyln 
cazbant gelsin ... 

Haıta - Ne o? Burada cazbant 
da mı var? 

Doktor Asri bey- Tabiri ... Yeni 
tarzı tedavide cazbandı mükeyyif 
gibi kulianıyoruzl 

(Ce.zbantçı araplar içeri girip 
gürültülü çarliston havası çalmağa 
başladı. Doktor hastanın barsakla· 
rından bırini bir pen11 ile tutturarak) 
Na&1l bu havavı severmisiniz? 

Hasta - Çok 
Doktor A!!ri bey - Çok ili .. 

Tashih 
Dünkü nüshamızda intişar eden 

Ereğli Türk anonim şirk~tine ait 
ilanda bazı tertip hataları görül
düğünden keyfiyet berveçhiati 
tashih olunur: 

15 Teşrinievvel 929 tarihli 
kur,a keşidesinde kazanan tahvi· 
lat numaraların9,258; 9,516; 9,748; 
9,749 olan numaralar ve rakkam
lann altında tediye mahalleri sı
rasında (Jönevde: Ünion Fmnansi· 
yon dö Jönev) ismi yanlıştır. Bu 
numaralar : 9,285; 9,515; 9,746; 
9,748 olacak ve yazı da (Jönevde: 
Ünion Fmansiyer dö Jönev) yazı
lacaktı. 

15 Teşrinievvel 926 keşideıin-
deki numaralardan 929 rakkamı 
829 ve 15 Teşrinievvel 927 keşi
desindeki 10,353 rakkamı 10,533 
ve 15 Teşrinievvel 928 keşidesin· 
deki8,634; 9,176; 9,169; 10,629ve 
3,088 rakkamlanda 8,684 9,166 
9, 179; 10,929 ve3,083 olacaktır. 

Siz dinleyiniz keyfinize bakanız .. 
Ben çalışıyorum .. Zaten şimdi aıue
liyat eanasıada sıkıntı çeken biri 
varsa oda op~ratördür .. (Bu sırada 
araplar daha oynak bir hava çal
mağa batlarlar.) 

Hasta- Aman çok hoşuma gl· 
diyor,. Dansedeceğim geliyor! 

Doktor Asri Bey - Y oo... Bak 
o olrnaz.. Sonra yanlış bir yerini 
keıerim.. ( Muavinine ) ılSyleyinlz, 
cazbant bu havayı değittinin •• Haı
taya dana buhran1 geliyor ... Ne lae 
zaten ameliyat ta bitti .. 

Hasta - Bitti mi? 
Doktor Asri Bey - Nasıl? Yeni 

usul ame~ıyat iyi değil mi? 
Haıta - Harikulade.. ( aluırır ) 

Acaba neden akıırdım? Yokaa nezle 
mi oldum ... 

Doktor Aıri Bey- Karnın1z bi-
raz açık kaldı.. ihtimal içiniz üşü
milştilrl 

:;ınema 

* Asri - Düz taban • bastıbacak 
"'Alhamra - Üç nikah 

sesli filim 
* Melek - Para kurdu 
* Şık - Şeytani rakkase 
*Opera - Aşk zambağı 

sesli filim 
* Etuval- Irz düşmanı 
• Alkazar- Aksayı şarkta vahşet 
"' Majilc - Mina Petron 

(Raigit Helm) 
*'Santral - Gece süvarileri· Ha· 

fiyeler kıralı 
* Lüksenburg - Kedi ve kanar· 

YK - Ben baba· 
mı isterim. 

Ekler - Namus belası 
* Alemdar - Gelin duvağı 
* Milli - Endülüs gülü 
* Ferah - Boğazıçi esrarı 
* Hilal - Volga mahkumlan 

Tiyatro 
Bar- konser- dans 

Fransız tyatrosu - l\..onser: şan· 
töz Madelen 
Grey tarafın
dan. Piyano 
Matmazel A
meng. 

* Boaton - Tepebaşı • Klasik 
müzik· maestro Zeki 

Bey 
• Garden bar - Variyete· Dans 

kabare 
• Kohot - Varyete ve muzik 
* Türkuvaz - Çaylı dans 
* Panorama - Asri muzika 
• Pari2yana - Alaturka saz ile 

konser 
• Darülbedayi - Tepebaşı ti

yatrosunda bu 
akşam saat 
21,30 da Ay· 

~acty_ o~j ~_) 22·15 
lstanbul Tel!ıizi 22 

1200 metre 
Saat 

17,30.18,30 - Alaturka saz heyeti 
tarfından müntahıp 

parçalar. 
18,30-20,30 - Stüdyo orkestrası, 

klasik müzik-Stüd
yo Cazband, dans 
havaları. 

20,30-52,30 - Ajans haberleri · 

Alaturka saz heyeti 
tarafından Konser. 

18 

Prag Telsizi 
487 metre 
- Ziraat hakkında 

musahabe, 

18 

18-10 
18-20 

18-35 

17-05 
20-30 

18-10 
19 

- İngilizce dersi. 18 
- Brno telıizinden 

transmisyon ve saat 18-20 
ayarı. 

20 - Konser: (Smetana) 18-40 
opsraları popurile· 
ri - ( B1adok: ) in 
uevertürü lamajör 

!!I! 

naroz Kadısı 
comed i 6 tablo 

Cuma günleri matine saat 15, 
30 da her Cumartesi akşamları 
için fiatlarda tenzilat yapılmıştır. 
• Ferah - Casus kadın ve Ota· 

dünyanın en heyecanlı 
variyete numaraları 

' gobill 
• Pangaltı - Şevki bey Sarı efe 
* Etuval - Voyvo! •. 

Ç . t • Asri - arevıç. 
• Millet - Tiyatrosu bu akşam 

Naşit bey ve komik 
Fahri beyler birlikte 
tatlı rüya 

Komedi dram 4 perde kanto 
duetto varivete. 

20 
22·50 

17-40 
18-40 

19 
19·10 
22~15 

t 22-55 

konseri· Vals· 
Gramofon. 

- Saat ayarı, 

Brno Telsizi 
342 metre 

- Ajans baberl 

edebiyat hak 
konferans. 

- Ameleler için 
- İngiliz' ce lisa 
si. 
-Keman ve pi 

ile konser. 

- Orkestra ko 

- Transmisyon. 

1Uoravsluı Telaizi 
263 metre 
- Sanayi nefise 

kında konfera 
-Amelelere 

dersi. 

- Profesör Str 

veski tarafı 

Tuna-Karaden 
İstanbul hakk 
konferans. 

- Orkestra kon 
- Transmisyon. 

Bratislava Telaizi 
279 metre 

- Rusca ders. 
- Pel Bleha nıD 

yat ve eserleri 
kında konfer11 

- Ajans haberler 
- Halk şarblıırı. 
- Herno kabveei 

orkestrasl ~tara 
dan konser. 

-Ertesi gtinün pr· 
ramı. 
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Ya.rtrı ilk aç
ı la.rı l:>E:t.şl yor 

YarıD futbol lik maçlarına 
'İ'aksim atadyumunda başJanacak.
tır. Bu seneki lik maçları çok 
şayanı dikkat olacaktır. Geçen 
ıeneki nisbetlerin değişmesi çok 
ı:nuhtemeJdir. Bu cunaa Taksim 
stadyumunda yapılacak maçlar 
§unlardır: " 

Beykoz • Gclatasaray ve Vefa 
Fenerbıhçe. Bu kulüplerin ikinci 
takımları da karşılaşacağı için mil· 
~abakaları öğleden evvel bışlana
cıkt1r. 

Maçlar 1'e kuvvetler 
Yarın karşılaşacak rakiplerin 

kuvvetleri, geçen seneye nazaran 
e'iıemmiyetli surette değişmiştir. 
Mesela Galatasaray, yum Ni
hattan mahrum bir halde saha· 
ya çıkacaktır. Nihat, hususi işleri 
için Ayvalığa gitmiştir. Binaen· 
aleyh takım aglebi ihtimal sahaya 
~öyle çıkacaktır: 

Rasim 
Burhan Vahyi 

Suphi Mi tat Şakir 
Kemal Rlfat Necdet Latif Rebi 

Buna mukabil Beykozun ala
cağı şekil muayyen değilse de elde 
edeceği neticenin fena ol mı yaca
ğını, bütün yaz imtidat eden hazır· 
lıklara bak.arak tahmin edebiliriz. 

Vefa - Fener maçı günün en 
şaynı dikkat maçı olacaktır. Ve· 
falılar, iyi oyuncularıııdan bir ka
çının ayrılması dolayısile nasıl 
tertip edileceği henüz malum ol
nuyan bir takımla sahaya çıka
caktır. f enerbahçcye geJiııce; bu 
takım klasik şeklini kaybetmiş 

bir halde, temamen yepyeni şekil
dedir: 

Hüsnü 

Kadri Ziya 

Şevket Sadi Reşat 
Niyazi Ala Zeki Muzaffer Fikret 

Bu takımın en kuvvetli şekil 
olduğu, son yapılan bütün maçlar
da Fenerh:ıhçenin yüksek sayılarla 
kazanması ile sabit olmuştur. 

ikinci takımlar 
İkinci takımlar maçları çok ~n

tcresan olacaktır. Bu hususta ya
rııı malumat vereceğiz. 

Boks maçları 
Yarın akşam Fransız tiyatro

sunda ehemmiyetli boks maçları 
Yapılacaktır. Soranga ile kıymetli 

Zabıta romanı : 34 

1 olduğu te111in edilen Fransız Fran· 
kinin yapacağı maç günün en en
teresan karşılaşması olacaktır. 

Fener nıuessi~leri 
Fenerbahçe müessisleri yarın 

kulüp binasında toplanacak ve 
mühim meseleler mevzu bahs 
edilecektir. 

Tarh spor çıktı 
Türk soor şayanı dikkat bir 

şekilde çıkmıştır. 

postada ıslahat 
Poıta ve telgraf tetkilit ve mu

amelihnın tetkik ve ıılaluna ait 
bir rapor tanzimi için Almanya 
posta baş müdür muavinleriDden 
H. Ortun riyaseti alhnda bir müte
ha11ıs heyeti tetkikat yapmııtır, 
Gerek Ankarada, gerek ba,müdür
lükler nezdindekl tetkikleri nihayet 
bulan heyet raporunu tanzim et· 
mittir. 

Rapor postanın teferrüatına ka
dar bütüD tetekkülüaü ve itlemesi
ni gösteren büyük bir cilt halinde
dir. Bu ciltte hangi noktalann ıı· 
laha muhtaç oldutu zikredilmekte
dir. 

Raporun tetkiki için dahiliye 
vekilinin riyaaeti albnda bir heyet 
teşekkül etmiştir. Bu heyette poı
ta umum müdürü, telgraf mildürü, 
poıta müdürü, heyeti fenniye mü· 
dürü bulunmakla beraber posta ve 
telzraf mütehassıılarından Sarnıua 
meb'uuu Ali Rana ve Karı meb'uıu 
Baha Tali beylerde bulunmaktadır· 
lar. 

Komisyon teşkilata, posta ve 
tela-raf hatiannın ıılabına • memuri
nin ahvaline, bütçesine ve şebeke
lere, servis kanun ve nizamlanna 
poıta, t elgraf ve telefon işletmesine 
telgraf hatlan intaatına ait kanun 
ve nizam projelerini ihzar edecektir. 

Mütehass11ların verdikleri rapor 
eaasatı dahilinde yapılacak proje ve 
layıhalar bu sene hükumete verile· 
cektir. 

--ıc--

Yeni harflerle tab'edi 
len kitaplar 

Maarif Vekilliğine gelen aon 
malumata nazaran yeni harflerin 
kabulü tarihinden itibaren İstanbul 
matbaalarında yeni harfle dört yüze 
yakın muhtelif nevi kitap tab'edil
mittir. 

Bu kitaplar nevi itibarile şöyle 
tasnif edilebilir. 

Ot.uz kanun, onu şiir, ve edebi
yat, hır lılgat, otuz yedisi hikaye 
ve roman, kırk dördü muhtelif 
mevzulara ait kitaplar, yirmi altısı 
muhtelif mecmualar ve iki yüz kü. 
suru da muhtelif mevzuda mektep 
kitaplan teşkil etmektedir. 

Annanın cınayen 
Y azaıı : Skot 

- Lanra Dooth, aen kapının 
••tında durup arkanı duvara daya .. 
Berenice, aen de kapıyı çal ..• 

Smith bu sözleri söyliyerek ka
Pının so 1 tarafına çekildi. 

Genç kız parmatını elektrik 
dGtınealne baab: kııa bir zaman 
•orıra evin içinde hafif ayak ıesleri 
ltitildi. Bir kadın ıeai: 

- Kimdir o? - ... 
Diye ıordu. Berenice atlamata 

ha,ladi ... Kilit açlldı, kapı aralan
dı, Sınitb kapıyı şiddetle itti, üç 
•rkadat koridora daldılu; kapı· 
~1 açan kadın geri kaçb. 
le Sınith vaporda tesadüf etti~i 
•dını tanıyarak: 

d - Bonsuar Madam anthouy! 
edi. 

!<adını Lanı• Dooth'a tealim 
ed' ıp Berenice ile beraber apartuaanı 
~•roaA"a başladılar. 
d Aradıklarını gayet küçük bir 
~ llda buldular. Sabık yüzbaşı bir 
,n:.Yola (lzerlnde yatıyordu. Oıtünde 
p ıae namına yaln.z bir pijama 
aıı"U't~onu vardı. Çıplak sırhnda 

thıt yanık yerleri vardı; elleri, 

ayalları karyolanın dört köşesine 
batlanmı,b. 

Smith'e mahzun bir tavurla 
sordu: 

- Siz kimsinlz? 
Smith bağlan keserek: 
- Bir do&t, dedi, ıize muavenet 

için kudreti beıer dahilinde her ne 
mümkünse yapmaj"ı vadetmit bir 
dost! 

- 13 -
Rosevvell anlatıyor 

Louga Dooth'la Simith, Madam 
Anthouy'yi bağladıktan ıonra tali
ıiz Roıevvell'i kendi apartıma~ına 
götürdüler. Detektif Rosevvell den 
neler ösrreneceğini bilmiyor~u; o~un 
için poliı çatmnamatı tercıh etti. 

Fakat doktora adam gönderdi 
ve hekim gelinciye kadar: usul uıul 
yaralı ile konuşmağa başladı. Şim· 
di kendi yatatına yatmış olan Ro .. 
ıevvell yavaş konuşuyordu; fakat 
ıesinde heyecandan eser yoktu; 
çok metin ve cesur, son derece 

:Perşembe IKDAIU, TeJinisani 7, 1ı929 
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f ınınıııı;ınıiıLM~~~c·E-
93 Aıağ'ıda kuponun alhndaki şekle bakuuz : -
:.= Aşağı sıradaki üç daireyi muataır.am bir surette kesip iilt taraf. 
=:: taki yuvarlak boşluklar içine yerli yerine yapı9hrıca1mnıı. Fakat 
~ o suretle yapıştıracak6ınız ki A noktasından B noktuılla kadar 
f.::E uzanan kıvrıntılı hat okla işaret edilen A • B iıtıkametlade ve 1 dea 
~ 13 çe kadar rakkamlan takıp ederek dairelerin içinden reçala 
!§ ve hiç in'kıtaa uğramasın. 
ts Keseceğiniz daireleri yerli yerine yerleştirdikten ıonra yaplfb
;;; rıp üst taraftaki kısmı kuponu ile olduğu gibi keıip gönderiab. Ina 
:;r:ı bildirilmesi ve kuponuu ilavesi lazımdır. 
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~ neticesinde 1 nciye Bir ipekli çorap 2 inciden 5 inciye· Jca. 
53 dar birer Esans. 6 ıncıdan 20 inciye kadarl kutu ıeker. :, 
ı:::::i 

~ 
E3 

! 
§5 
5 = : e= 

renumece 

İsmi: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 Teşrinisani 1929 

sat<~~:-------:--.;.;..;;..--.;;..:___,;;;:;==:;.;;;;;;:::;;..;;.=~~~~==:=~'"~' 

== § 
53 

== ~ 
~ 

= 

1 
i 
iiiaı-..--,-~--~--...,.--ı~~-----~-"'!'"-=:...-~-----~~~---r-----§ 
~ 

1 
1 1 Doj'ru halledan okuyucular arasında Cuma günü kur'a çekilecek 
§ ve kazananlarla diğer halledenlerin iıimlerl Cumarteal ~DG Ula 
~ edilecektir. 
i1i Kazanan okuyucularımızın isimlerini neşretmıttik. Bu okuyucu· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ lanmız ldarehanemize müracaatla hediyelerlal alabill~e~ 

Kadıka?~~~!~!~~ ciheıı.,ı.. Hastanelerde~:zaneler iiUIUlilllRIRllBIRIUWlllllllllnllllDllliRllllDlllURITTlnıDnılıt:~nnıilllll• 
-

de iıllyen otobüsler son i\inlerde "Horonika,, davası 1 c 
intiuml nnı kaybettiler. Bazıları- Bazı buıuıi hutanelerde kendi "lzmlr felaketi,, namı albnda p 
nin makineleri bozuk , frenleri haatalan içi• lbımgelen Uiçlan netrettiği bir tefrikada "Agriyotera,, 
t t d x.. • • k ı al yapmak ilzere birer eczane vardır. _ 
u ma ıa• açın aza ar çot mışbr. Hutaaelerde eczane bulunması bir kelimeal kulalnmak suretile türk- -------------

Bu otobüsler, ıehremaneti heyeti çok eczacıların menfaatlerini ihlal lüfü tahkir eylediği iddiasiyle 3 Hayattan bıkanlar 
fenniyesince muayene edilmif, se- ettitlnden bunlar kendi cemiyetle- sene ağır hapse mahkQm edilen, 1 , 

ferde dil · l d' fakat hu mahkQmiwet kararı temyı'z: 'lJSkUdarda oturan Emine wımi 
n m~ne mıı er ır. rine müracaat etmiıler ve buıusi ; kızı 18 ,,.aAınaa Makbule dttıı iAdbat 

Diter taraftan fehremaneti oto- lıaıtanelerde ancak müstacel vika- mahkemeıince nakzolunan Rumca b " ., . 
bil r 1 • b Horonika gazetesi mes'ul müdüril teşe bus etmiotır: 

• er çın yeni tr talimatname lar ve çok )Qıumlu huıuıat lliD Makbule bundan 4 gün ener_ 
Mm. Eleninin muhakemesine dün hazırlamıı, alakadarlara tamim et- ecza bulunmasını talep etmiıler ir. annesindan ayrılmıa, izini bellit:• 
atır ceza mabkemeılnde devam " 

mittir. Bu talimatnamenin muhte· Cemiyet bu buıuta bir karar vere- edildi. miştir. Emine haaım kmaı .... 
viyatı tudur. cek ve icap eden makamlar nez· Dnnkü celsede Darülfünun ema· kıımı mUtemadiyen aradıkt.a Mııtn 

Otobüıler biribirlerile yanı ede- dinde teıebbGsatta bulunacaktır. nihayet dun köprüde teaadbl etJ9lf 
netinden gelen cevabi tezkere okun· ve birlikte vapura binmifeerdiı. 

miyecekıer, hanti mıntakatar ar•· Karışık pı·rı·nç unları du. k 9 0 , .......... __ Ana ız ,30 vapuri e ın.~ 
ııtıda iıliyorlaraa o mıntakaya ait Bunda Yunan lisanına vakıf giderlerken Topane ar.ıklarıada kıt 
lavhalar otobüslerin Üzerlerine be- Piyaaada mahlQt pirinç unu ço- zevat miyanında müderrislerden birdenbire anasının ya~ıadaa kalkıf 
lediyelere haber vermeden mıntaka- ğalmııhr. Bakkalflar cemiyetinin ~erif, Galatasaray lisesinden Etem k d' · d · en ını enıze atuııştır. 
lar degi,tiremiyecekler. Her araba- yaptığı bir hesaba göre bir ay zar- inasi, Mülkiye mektebi muallimle· Anasının ve babasının feryaiı 
nın alacatı yolcu miktannı seyrüse· fında bakkalların eiı ziyade mah- rinden Salih Arif beylerin bulundu· üzerine vapur durmuş, ıuntle atılü 
f k . d lut pirinç unlarından ceza vermlt· tu bildirilmekteydi. tahlisi_,·e tertibatile bir ~lO.deıt 
er mer uı tayin e ecek, yürilrkea lerdir. Bazı muhtekirler pirinç unu· 

d d bi ti ı k Heyeti hakime bunlann ehli vu· kurtarılmıstır, lntiharıa sebei>i m~ 
urma an n m yece ' mevkii ha· na dair, unu karıttınyorlar. kuf olarak kabuliyle mahkeme aza· buldur. 

ricinde yol ortasında durulmayacak ıından Tahir beyı·n nezaretı" altında 11-· • ' ·b k D 1 ~ L-b:C 
b b ah t d·ı ı k bil ti d k .. ıncı ıatı ar va aıı o ma .,. 

ütün oto üıler birden hareket et· r a ıız e ı m yece ' e er ura mevzuu dava makaledeki "Agriyo- açıklarında olmuştur. Tt-pebiıfıa 
miyecekler, yolda 15 kilometrodan yerlerinde otobOıe binilirken alına- tera,, keli muinin hakiki ve mecazi oturarn matmazel Milya dün gece 
fazla ıüratle gitmiyecekler, a-eceleri cak, aai bir kaza ve bozukluk için manalarının tesbltine ve bu tefrika- bir kayığa binerek sahilden açıllDıt 
her arabanın içi tenvir edilecek, mutlaka yedek edevat taııyacaklar- da ne manada istimal edilmiş ol· ve kendisini deaize atmıştır. 
otobüılerin ıeyrü seferi halinde dır. B• talimabıame derhal tatbik dutunun tayinine karar verere,k mu- Kız boğulmasına raa&k kalmııba 
mütteriye bilet ke1ilmek ıuretlle edilecektir. hakemeyf 16 Teşrini saniye bıraktı. sandalcı tarafındau kurtarılm11ta.r. 

kuvvetli bir adam olduj't .aalinden 
anlafılayordu. 

Smith: 

-Siz yüzbaıı Roınvelrılnlz de· 
di. 

Baıınızdan geçenleri bana tafai· 
lata ile anlatın ki kudretim ettiti 
kadarh · h y em ııze, em de batkaları-
na yardım edeblleyiın ••• 

Delikanlı: 

- Ben Frank Bentley'im dedi. 
ıize de anlatacak hiçbir feyim 
yok... Bana bir cııara nrebllimiıi
niz? 

Smith bir cıgara verdi, bir de 
kibrit çaktı. 

- Pekli&, dedi. Farzedelim ki 
Frank Bentley ıinlz... Madem ki 
bana bir ıey ıöylemek lıtemiyorau
nuz ben de ıize öyle bir emir teb-
lit edeyim ki itaate mecbur olaaı· 
Dız ••• • 

Bunun üzeriae cebinden küçük 
madeni yıldızı çıkarıp delikanlıya 
ıösterdi. 

- İşte, dedi. İyileıince kendili-
111 K"<irecekıiniz ... Fakat timdi ban a 
bafınızdan ~eçenleri anlatmanı& 
lazım ... 

Bunu bem onun menfaati, 
hem de bizzat kendi menf aabmız 
namına yapmanız icap ediyor ... 
Motosikletle Bailleul'den ayrıldıj'ı. 
naz ana gelinceye kadar olanbite nle 

rl biliyorum. 
Frank Bentley nııana bakb, 

cıtara atzından düştü. Maamafih, 
ancak sıkı bir disipline alışmıt 
klnıselerin gösterebilecekleri bir 
metanetle nefsine bakim kaldı. 

- Artık bundan ıonra böyle 
bir emir telikki edebilecetime hiç 
ihtimal vermiyordum. Bu emre 
itaat etmemek elimden gelmez 
ama... Ne bu nışanı bana gönderen 
kiınaenin, ae de annemin ferefine 
leke ıiJrmeje razı olamam ••• 

Smith ıordu: 
- Ya ben bu lekeyi ıllersem? 
Yilıbatı ıakln bir aeıle cevap 

nrdl: 
- Heyhat! Ôyle lekeler vardır 

ki ıilinemez... lnıan oalan aaklıya
bilir, fakat ıilemez. Beıı kendi Is· 
mime ıürülen lekeyi sildijfoıi zan
nediyordum; fakat timdi ırörüyorum 
ki ona bile muvaffak olamamıııml 

Smith: 
- Bana itimat ediab, dedi. Bu 

lekeyi herkesin, hatta bb:zat sizin 
nazanaızdaD srtderecejim. Sanki 
böyle bir leke biç mevcut olmamıı 
ıtbi olacak ... 

Beatley eenp verdi, 
- Çok iyi kalpli bir insansınız. 

Fakat evveli, biltOn bu işteki rolQ. 
ailzila neden ibaret oldutunu bana 
anlatır mıaınız? 

- Ben Anna Weatherby nill 
milstekbel saadetini temine çalışı
yorum. Onun için siz de bir müddet 
bana itaat etmek mecburiyetinde· 
ıiniz. Binaenaleyh bana baıınız:dan 
geçenleri derhal anlatmanıza emr· 
ediyorum. 

Bentley bir cırara daha aldı : 
Bailleul den ayrıldığım zaman geç 

kalmak tehlikesi olduğunu billyor
dum. Onun için motosikletime son 
süratini verdim. Yol çamur içinde 
idi; hava kararmata baılamıfb; 
Fakat ben yolumu keamet bir tür
lü cesaret edemiyordum. Şehirden 
iki kilometre mesafede bir çukura 
dOıtüm; bayıldım. BGtün gece ora
da bayi'ln kalmııım. 

• Şafak vakti yatan yağmur 
beal biraz kendime getirdi ... 

Fakat tam o aaatte benim batın· 
da bulunmam lazım gelen böIQk 
bil cuma ıreçiyordu. • 

"Arbk benim için kumand&Dhk 
karargahına gidip teslim olmaktan 
ve dtitdüğüm vaziyetin akibetlerine 
katlanmaktan başka yapılacak bir 
fey kalmamııtı. Kaymakam yüzüme 
baktı, ıonra liva karargahına tele
fon etti, Biraz ıonra divanı harp 
toplandı... Mesele gayet baaitti. Ben 
kendini müdafaa aadetfnde hiç bir 
şey s6ylemiyordum. Rei.ln talebi 

(Bitmedi) 

Matmazel Milyanet nişanlısı 01aa 
Mi§onun kendisiai ~erketn;a~i 7Uı'Qae 
den inıihara teıebbüı etmıttir. 

Hayat sigortası 
lktıaat vekiletl hayat •İl'ortıa 

tarifelerinde tetkikat yapmata a... 
rar vermittir. Hayat ıirortua içla 
umumi bir tarife yoktur. 

Her sigorta tirketl ayn bir tarl• 
fe yapmıtbr. Bazı tirketleria .a.or
ta şeraitinde faiz mtktan u ıareı
müıtür. fktıaat vek&leti hayat ıil'o• 
rtası için bazı eaaıl-r vaz:ede~ 
Bu hususta Ali af gorta komtqoau• 
aun da fikri alınacaktır. KomlsJOll 
afgorta müderriıi ZühtO M,m ,.,_.. 
setinde toplanarak tetkikat yapala
caktır. 

Sigortalar merkezi 
Sigortalar merkezi idare.tal• ... 

hıiyetl hükmiyeyi halı ol•ua d:j 
fÜnülmektedlr. Sigortalar aerk 
ılgorta tirketleriala talimata .. • 
ahkimıaa riayet eı•edlklerin~ -5rl 
nce ceza tayia etmete aalibi1etw 
olacakbr. k -ı._ 

Sigortarlar merkul ldareıl 0 "?P" 

aerllti bu huıuıta .lkbıat nkaletlae 
bir :rapor ,.aadermlttir. 

Ekmekçiler serbest 
EmanetiD ekmekçilerle rekabete 

karar yerdiji ve bunun için Nlfua• 
tqı fınnını istimal etmete te,ebbU. 
ettlti hakkındaki haberler ua• 
ıısdır. 

' 



Perşembe 1 K DA JU, Te.~rini~a ni • , l ·_,!2P 

Lokomotifin yüzüncü yıl dönümü 
1829 da yapılan ilk tecrübelerden sonra, 
girdi? O zamaq volcular nasıl seyahat ed 

lokomotif bugün ne hale 
·di, simdi nasıl ediyorlar? 

Trenin 0uüudon bir ıAtlı gidert'-.. . . ... 
üzeriudeıı inelderi ve dik.katıw köylüle- f, 
ri savuyordu. Fakat sdı baıall dört nala ~ . 
gitmek mecburiyetinde idi, çünkü lok· a 
omotif bazen gayrete gelerek saatte . 
20 kilometreden fazla yapıyordu. Bi- t . 
dayette yük nakli için yapıhnış olan ; 
bu yol bilahare yolcu taşıırıağa da mec-
bur oldu. 

Bu sıralarda gene İngiltere'de Liver· 
pool ile Manchester arasında pamuk 
nakliyatı için seri bir nakil vasıtasına 
ihiiyaç 't'ardı. Mevcut kanal kifi ıürat _ 

,_ _ 

. ·nıin edemiyordu. Burada da demir· NADOLU DEMIRYOLLARJNDA ÇALIŞAN 
100 SENE EVVELKi LOKOMOTiF olunun tatbikı düşünülınejte ~aşladı YENi LOKOMOTiFLERDEN BiRi 

Geçen ay dünyanın bütün mühendis r.emiyet· Hu tasavvur şuyu bulunca menfaatleri· Keşiflerin bitmesilo 1825 te teşebhilı sah ·ı 
1 riade demiryolunun )tlzüncü "yıl dönümü tes'it nini haleldar edeceği kimselerin itira- eri parlamentoya bir istida vererek Manclıe::ı· 
·dilmiştir. Tes'it ('dile,ft hadise bilfiil trenin ica· zıııı cellıetmeğe başladı. Teşebbüıe dü~- ter'le Liverpool ara.ında bir demiryelu 

dından ziyade İngiltere'de Rainhill'de }apılmış man olanlar arasında çok hatırlı adam· in§ası .e kuvvei mubarrike olarak. da bu· 
olan tecrübelerdir. Tr~n ve demiryolu daha evvel 

Jar vardır. Bunlardan birisi demiryolu har istimali müsaadeaini iıtediler. Muarızlar 
icat edilmi• oimasına rağmen ancak 1829da yapıl-

" döşemek üzere arazisine tecavüz edecek- tr d ·1 n "eyin peL b"' ''k tebrke mq olan bu tecrübelerdir ki fenni ve iktısadi nok- ea enı e w _ .. uyu zarar ve ı · 
tai nazardan büyük mikyasta kabiliyeti tatbikıyesi leri vurm•~la tehdit ediyordu. Di§H leri olduğunu söyliyorlar, bunuun dumanııma 
oldup ispat edilmi,:ir. Ve bunu ispat etmek sure· düşmanlardan ikisi de Lortlar kamarası eivarındaki hayvanları Ye kuşları zehirliyeceğı, 
tile baba ve oğul George ve Robert Stephenson azasından idi. Mutaasııp köylüler de ateıin çiftlikleri ve ekinleri yakacağı, bu kul· 
dünyanın en büyük ihtiracıları anısına girmişler- bunlara iltihak ediyorlardL Demiryolu lanılına dünya yüzünde at kalmıyacağı, arpa 
dir. Stpheneon'lar yalnız trenin kabiliyeti tatbikı· keşifleri lcuru eıkı tüfenk ateşlerile mil· n yulafların satılmıyacağı, kazanlann pathyı· 
yeıiai itpatla kalmamışlar, ayni zam 'lk de- tecavizleri ürkütmek ıuretlle geceleri r.ık yolcuları uçuracağı gibi bugü• gttlünç 
miryo]uaun, köprülerini ve tonelleı.ı \'an- vq,r·labiliyordu 'erecede saçaıa görülen fikirleri dermeyan 

mıılardtr. ediyorlardı. Hatta daha ileri de giderek eıa· 
Eiki Staphenson ve şürekası müeı-sesi elyem sen tren de•ilea ıeyin kabiliyeti tatbikıyeıi 

me•cut olup rekor kıran lokomotifler yap· olmadı~ıaı hafif bir yokuıa gelince kendi 
makta devam etmektedir. Hatta, me§hur ' ağırlığını bile çekemiyeceğini iddia ediyor 
Henry Ford Amerika'da yaptığı bir fen müzesi }ardı. 

için bu faprikaya yüz sene evvelki müsabakayı Parlamento mütehassıı bir mühendisin 
kazanmıı olan lokomotifin bir modelini sipariş 
etmi§tir. Buharla müteharrik! okomotif Rain· izahat nrmeaini ta1ep etti. Böyle bir teıeb-
bill tecrübelerinden daha eskidir. ]ames Wa-; büsü müdafaaya cesaret edecek bir tek mü· 
buhar makinesini tekamül ettirdikten sonra bir 100 SENE SONRAKi LOKOMOTlr ~ ' "ıiis yoktu. Nihayet Stephensoa kendi· 
çok kimselere yük çekmek hususunda beygi e ik bir km·vetin bulun- ıi meclis öntiade izahat , \... -.ı~. Ne o zamana kadar on altı lokomotif 
ınut oldu~unu düıünmüılerdir. Bunlar arasında ilk. muvaffak olan yıpmıı oJdu&unu, ne de aşalt yukarı on seııedenberi lokomotifin 
Richarc:l Tevithick isminde bir adamdır. maden ocaklarında munffakiyetle kullanılmakta olduğunu söylemesi 

Bu adam evvll birkaç tane Buharla m iiteharrik lokomotif, daha mecliıi ikna edemedi. İki aylık sorgu sualden sonra meciiı talebi 
doğrusu otomobil, yaptık.tan sonra l~ te 20 ton kümür taşıyan ~· 
raylar üurinde yürüyen bir lokomotıf yaJ>mı§tır. Hat~ Lo~dra cı- reddetti. 
varında ıolcu taııyan ufak bir tren yapmakla da n~zan dıkkıtı celbet• Fakat tefbbüı ubipleri yılmadılar. Bir kahvehanede içtima 
mittir. Buna birtakım rakipler çıktı; ve bepsı yolcu ta§ıınakta ederek yeni bir pl&n düofindüler. Yolu geçirmek istedikleri bütün a
değilee de kömür nakletmekte muvaffak oldular. razıyi satın aldılar Ye yeni bir keıif yaptılar. Nihayet lıtidalrını, 

George Stephenson bunların hepı:)ini tanıyordu. Babası maden buharlı zikretmeyip (herhangi bir mihanikt kudret kullanmak ihti· 
ocakJanadaki suyu boşaltan büyük tulumhalarda çalışıyordu. • mali) kaydile 1 mayıs 1826 da meclisten geçirdiler. 

Kendi de henüz küçük ya~ta iken maden ocaklarında çalıımap 
baılamıştır. Kömüt trenlerin Stepheııson ailesinin evinin önünden Avam kamarası müttefikan talebi kabul etti. Yalnız Lortlar ka· 
geçiyordu. George Stephr-nson 17 yaşında maden ocaklarındaki bu- mar111ndaki eski iki düoman muhalif rey verdiler. Stepğenaon'un 
harh twumbalara nezarete memur edildi. Bu babasının erişemediği arkadıılarından Huıkineon istidayı parlamentodan geçirebilmek 
bir mevkidi. Bu suretle daha küçük. yaştan makinelere merakı olan için o zamanın parasile 27,000 İngiliz lirası sarfetti. Bu adam bir kaza 
Georıe merakını tatmin ve makineleri öğrenmek için eyi bir fırsat 
elde etmit oldu. neticesi olarak kendi gayretile vücude g elmiı olan treıı yolunun res-

D•ha 8 yaıında iken hayatını kazanmak için çahşmağa başlamış mi kütadında Stephensoıı'un yaptılı "Rocket,, lokomotifi altında 
olım çocutun mektep görmüş olduğu beklenmez. George merak kalarak öldü. 
ve be"Veein ıevkile garip garip makineler tasavvur ediyor, fakat Bu milokill&tı atlattıktan sonra Stephenson kunei muharrike mes-
bunlardı bir ekıiklik olduğunu hissediyordu. e)esinde kendi arkadaoJ-arile de anlaşamadı. Çünkü bu esfer de onlar 

Nibayet bu eksikliğin, yalnız kitaplarda bulunan mekanik hak.- atın daha ucuz oldu""unu iddia ediyorlardı. Bunun O.Zerine demiryolu 
kındaki malumat ol?uğ~nu anladı. Ve 18 yaşında okuyup yazma öğ· " 
rendi. Ooüode yem hır alem açılmıştı. sermayedarları kak.ikıtı meydana çıkarmak için bir lokomotif mü-

Az zamanda Stephenson maden.in lokomotiflerine nezar("t etme· sabıkası yapmaıa karar Terdilcr. Müsabaka tarihi 1 TeorinieYlel 
ğe memur edildi Ya henüz yirmıleri içinde i.lten mühendislik saha- 1829 olarak tatbik edildi Te mtiaabaka ıeralti bütün medeni dünya· 
sında büyük bir itibar ~azandı. Yirmi yaşına geldiği zaman lngil· da ilin Te mtihendisler iotlrake davet olundu. Birinciliği kazana· 
tere'de buharla müteharrık arabalar hakkında en iyi malumata ma· cak lokomotife 500 İngiliz lirası mükAfat nrilecekti. 
lik olDlak §ilhretini k,azaıı.mıştı: . M b k f l d . d k d d 

1825 te İngiltere de ılk şımendıfer yapıldığı zaman bittabi Step· üsa a a için on Jokomoti İn@• o un u ıee e anca ör ü 
henaon'un fikrine müracut olundu. Stephenaon yaptığı küçük bir iştirak etti. Bunlardan birisi Stepbensou Te oğlu tarafından yapılmıı 
lokomotille otuz dört tane gülünç derecede küçük vagonla doksan olan ,.Rocket'' idi. Diğeri Eriesson namıııda İaveçli bir mühendisin 

, tonluk bir 9ırhlt çe~ti. eseridir. 

Okturuva tarifesi Dr. Fahrettı·n Kerı·m ı atanbul icrasından: Hatçe Nevres h. m 
Kemal beydt-n borç aldığı iki bin Oç 

AlAkadar bı'rçok nıüessesderin sevahatten a d ti h l vliz liraya mukabil birinci derece birinci 0 
J v e e asta arını ' 

şiklyetleri Ye matbuatça vuku bu- kabule hatlamıştar. sıra uumaraaıyla İpotek ine eyledit! Da-
lan neoriyat üzerine Emanet vaktile lstanbul ankara caddesi No.71 kiidar Bulgurlu kariyeııi Ye caddeıinde 

ı 1 3 eıik 54 yeni 38 No. mu bağ banenia 
alelicele yaphğı okturuva tarifesini Telefon s. 9 3 kırlı. beı güa yapılan mür.ayedede üç bia 

tadile karar vermişti. Emanet oc.. oaı ... «>o ıo~•t#•••H•••• lira bedelle talibi uhdetinde iM de bedelim 
hanai maddelerin tek.rar tadili la· : Döyçe Oryaııt Ban'lc : üaayede haddi layıkında olmadığmd&Q oa 

tı • z bq gün müddetle temdidi müZiiJcrleye 
zırn geleceAi hakkında bu defa • Tarihi te ~sisi 1322 • karar verilmittir. Hududu : San lbrahım 

1 tı.. • k t · k d : B l • Kahli..._l Hacı :Mehmet lef. meuil •• esas ı te a..ı a ıcra etme te ir. .• 11erke~ı· ı·dare er in i ba .ı.r.ı ı "' bçeleri ve iki ı.rafı yo) i1o mahdut 
muhtacı tadil olan maddeler tes- : Telefon Be}oğlu 247,248-93-4, ı 28 44 artın terbiinde arazideD 506 arııa 
bit edilince cemiyeti belediyeye •• • 

985 
ve İstanbul 2842,2843 z. murabLaında umum uneler mötoballili 

k · bahçe olup 50 kadaı mubıelif mayn 
sevkedilece tırr • I"' t • ajacı bir kuyu •ardır. Çatı llr•ıucla.o ma· 

Jfelemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karak6y hanı 
dairei mahsusa telefon Bey· 
etlu 3711-S Merkez poıta
nesi iWaalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 bernevi 
banka muamelatı ve f/lllllİyet 

kasaları icarı 

ı Banka muame a l : da üç katlı ve Uç kıaımdaıı ibaret kı• • 1 . ' • : ve kasa ar ıcarı : men mubtacı tamir elt§atı konaftıa ...... 
• ve müftemillh ; Çini dıöfeli iki ba~lıı •• •••• •••••• •• •tt •••• •• •• •••• iki bodrum odaın ild odu ve kömürlük 
sultan Ahmet suln maııkemesiode?:. bet aralık dôrl IOfa bir ~ıau ~fi •• 
. T~vfık bey aleyhiııe ikam~ eyl1.ı?1ğı dolaplı on dört oda alb hellabiri hariçte 
ızaleı şUyü da\iaeından dolayı Sadıre iki mutfak tiç merdiven altı dolap bir 
Hanım•n mahalli ikameti meçhul ahır ve sai~eyi _havi olup bir kısmında 
olup 31-10 929 tarihinde mahkemeye Mehmet Alı o. dıger luaaıada Avni ef. ve 
gelmedilinden hakkında gıyaben diger kısmında Vuslat hA1na kinoıdn. 
deumı mahkemeye karar verilmiş hl·u emlaki ılmak ve daha siyade öyren-
ve mahallen icra kılınan tedkikatta mek iıteyenJer kıym~i muhamminf."ıi 
meskur arsanın gayrı kabili taksim d ik" l 
olduğu ehli vukuf raporundan anlatı· olan dör bin ört yüz otus ı ira atmiı 
lmıt ye ınuhakeme 30-u.929 Cuma• kuruıun •;ode on oiılıetinde pey akçeıiui 
rtesi saat :·~~.511 e talik kılınmış ve 929 . 915 dosya uumaraııyla lttanbul 
olmakla bılıt.ır~z . yevmu meıkOrda dordüncU icra memurluğuna muracaat 
Sultan ahmet ıkın~ı sulh mahkemesine etmeleri ~e 2 • 12 • 929 tarihinde saat 
ge)mediğiniz takdırde (lıyabeo fUİyeti 15 e kadar IOD müıayedesi yapıJac~ın-
m\lba emeyo mUbaderet lulınacaa ı daıı milıterileıin bizıat ve ya bilveklle 
il rı \lh ı H Lımı kı.ıh r'!usıları ıLn uh.uur. 

J ıtanbul dördüncü icra dairetindea: z..,. 
nep hamDUD Matdaliai lwıundan borç 

aldığı bin liraya mükabil meı;hun olan 
Betikt&§ta Teovik.iyo mahalleainin Hacı 

Emin et. soUAında yeni ao iıumaralı 
bi kıt'a arıaaıa oletf bi8ııeıi 4S gün müd· 

dede yapılaiı milzayedtde (200) lira b. 
delle talibi ubteeinde olup kat'i ihaleli 

icra kıluamak üzre ve yUıde bet rami& 
bir ay müddetle temdidea müsayedeye 
konulmUflur. Hududu : Elyeym HOıoil 
bey han• ve bahçesi Ye Celalettio paoa 
vereaeei araa11 ve kiipeliyaa et. arauı ve 
Hacı emiu ef. ıoltaiıla mahduttur. Meta· 
buı: 419 metro terbünde ana bot .,.. 
.q Ye arka tarafın da iki metro irtifa. 
ında dınrı olup kıemen tahta perde ile 
mahduttur, Fazla malOmat almak M. 928 
7900 dotyadadır. Taliplerin kıymeti mu-
bamaıineei olan 36ıs• lindan hieseye 
muaip miktarıa yüzde oaa niıbetinde 

pey akçeıiai teelimi veaee etmeleri ve 
16 - ı:: - 929 tarihinde saat 16 ya kadar 
k.at'i ihalesi yapılacağı ilin olunur. 

Z ayi - Cüzdan derununda nüfus tez; · 
kerem ile Kılınç Ali Pqa ıuheıindeo 

alınan terhiıı tc:"skereıi ile ıt-yyar esnaf ve 
yol bedeli teırkerelerim ıoayi olmuıtur . 
Yenileri alanaoqından hükümleri kalma • 

Ka11ınp•fa Bedrettin mahallesi Aynalı 
Baba ıokatı 4!\ numaralı hanede 

lhıı ı.ıglu Çtlı:!Jou 

6 

gazetesinin nüshasında 

Vesika ticareti ••• 

Cumaya başliyac~ olan maçlan 
fikstürlerini ve şilt turnuvası 

görmek isterseniz 

Türk C'. aa altıacı ,., 11or aayuını r okuyunuz. 

Abidin Daver ve Ahmet Fitgeri beylerin ya
zılan, Kurtderelinin menkıbesi, Futbulda mu
vaffak olmanın sırn, haf tanın son maçları, hi· 
kaye, roman Lora La lant Pol?~ampi~.~~u. 

1 staııbul 4 üncü icra memurluğundan : 1 
Huııeyin efendinin Minecyan efendiden 

borç aldığı cemau iki bin liraya mukabil 
birinci derecede ipotek irae •ylediği Ga • 
latada Alaca meecit mahalleıi eski yaprak 
çıkmazı cedit Laden ıokajında kliıı 13. 
15, 17 numaralarla murakkam, nısfı bilA 
tevei nısfı diğeri tevıi intikalli üç bap 
huenin otuz gün müddetle birinci ilba • 
lesi yapılmak üzre miizayedeye kouarnk 
altı ytıa lira bedelle talibi uhdesinde olup 
kati ihaleli icra lulınmak üzre ve yüzde 
be§ umla on beı gün müddetle müzaye
deye yu olunmuştur . Hududu umumisi 
iki tarafı ıokak diğer tarafları Ahmet ağa 
vereeeleri ,.. cer.ayirJi Mehmet ağa vere· 
M leri menzillerile mahdut tahminen aek· 
sen üç aqın terbiinde arazi dahilinde 
yekdiğerinin ittisalinde bulunan iki katlı 
ahaap üç bap haneden 13 numaralı ha • 
oeda remini çini dö~eli ta~lık üzerinde 
kuyulu kurbağa frenk tulumbatı ve oea]ç 
mahalli merdiven alb bir kömürlOk, bir 
aralık illerinde musluk mahalli Te bir 
heli •• bir aofa UEerinde trabzan mahal· 
linde bir dolap yüklü ve dolaplı iki oda 
n aydınlık mahallini mahtni olup, m": 
biye on iki lira icarla Mehmet efe~d~ 
k.iracıdir. 15 numarah hanede keu ııemmı 
kırmızı çini döşeli ta§lılı ·üzerinde fren1'. 
kurbağa tulumbalı bir kuyu .bir ocak m~
halli ve bir kömürlük merdıveD altı hır 
aralık, odunluk olup meakilr tqlığın sağ 
tarafındaki tahta yerden 17 numaralı ha
neye methali vardır. Mebhus 15 numaralı 
hanenin üst katında bir sofa üzerinde 
derununda yükil bulunan bir oda , bir 
bela bir dolap Zemini çini tahtaooı daha 
!lst katta bir sofa üzerinde bir oda bir 
hell ve merdiven üstti trabzon mahallinde 
bir dolap vardır vp elektrik te:ııyiııatı ile 
müchiz medyun sakindir . 17 numaralı 
hanede bir taşlık Uzerinde bir belil ve 
kömilrlük yilklü bir oda olup fe\·kaniei 
15 mımaralı hane te~kll etmrkterlir. Muı-
tıı U t..ıkıık kuf ısı l.ıu.ulı<.111 m.:ıkür cıda 

İlan 
Miirı feıih ·HARALAMBOS KARAYA· 

PULOS· ıtolektif ıirketiııin ikllllli teıvi-
yeıi i~n satılması mukarrer ,.. Bak.ırkö
yünde Zeytinlik.te Ekrem bey aokquıda 
10 numaralı Te 80 araın murabbaı me : 
saheeinde iki kattan ibaret üç oda ve bir 

ıofa ve bir kwinayı mü~emil hane ile 
Kumkapıda Çadırcı Ahmet Ç.Olebi mahal
leıiude Pilaf oğlu ıokağıoda beheri 97 

&11ın murabba mesahayı eathiyeainde ayn 
ayn üç lota arsa otuz gün müddet ile 
açık arttırma ııuretile eatılmağa çıkarıl • 

mıatır. Taliplerin ve kesalik emnli me. 
k\ireyi görmek ve evaaf vp oeraite ihale 
n saire baklonda mallimat almak iıte)• 
olerin her güo dğledeo sonra 88.&t 16 dan 
18 e kadar (Galatada Çinili Rıhbm Hında 
ikinci katta 18 numaralı yazıhanede) ta• 
fiye 111emuru uukat Sinan beye müracaat 
etmeleri lüzumu i!Au olıınur. 

•• Do k1:or 41111••• .. 
Baıeki kadınlar hutaaeel 

Etibbasından 

HUSEYiN NAŞİT 
D llutalıklan 
oğum ve kadın MiitaltaUUf 

Türbe Eski Hila.Ü AhTM 
binası No.10 Tel.lıtam: 2622 ., .. 

ve teferrüauua yecli lira icarla Seadet ha
nım iş~al etmektedir. Me1kur gayri mea· 
kulatı satın almak, ve daha ziyade öAJ'Oll• 
mek içiıı kıymeti ınuhamırutoeRi olan iki 
bin be§ yüz liranın yOıde onu nıısletinde 
ııiebetinde pey akçeıi ve 929 • 348 doeya 
numaraaile lstanbul dllrdilncft icra me ~ 
murluğıına müracaat etmeleri ve 2-12-29 
tarihinde saat ı4 ten 16 ya kadar ilu.le1 
katİ)t:t:1ı )apılalağı ılin olunı.ır. 



'=>amar gevŞeklıigi, romatlzm , s raca adir. Has n ec d posu 
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Yüksek mlihendis mektebi 
muba~aat komis~onundan: 

BCVCK 

YGlaıek milbendis mektebinde vücude getirilecek su laboratuarı tesisatı için • . 
1- Bilcümle teferruatı ile muhtelif takatte üç adet elektrikli tulumbanın vaziyesile beraber itası. satılık hane 

1 
2- Vücude getirililecek tesisata m•Jktezi font boru aksamı hususile ve vanelerin vaziyesile beraber Osküdard paşa limanında 

ya piyangosu 
VEDiNCI TERTiP 

4 OncO k şid rlnl s nldedlr. 

laaı. İcadiyc sokağında 4 numaralı iK AMiVE: 
,000 LiRADIR ·. 

19 TeçrinieVTel 929 tarihinden 19 Kanunevvel 929 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya kargir 3 odalı bir hane satılıktır. 
\'aıedi!mi~tir. Münakasa şartnamesini görmek ve almak üzere talipler mektep idareıine müracaatları ve Taip olvnlar GaJatada Havyar 
Ye k bannıda 15 numaralı dükkanda 

"-ıi münakasadan mu addem şartaamede muharrer temimıtı muvakkatclerinin mektep muhasebeciligw i f y -, sara orgi Minadoplos efendiye 
Cztıeai e tevdileri ilan olunur. müracaatları. 
~--------~~~---;-~~----~~~~~~~~~----------~~~~~~~~~--~~~~- Ayrıca: i 

i 
Ista ıhul nafia fen nıektebi 

ınuhayaat koınisyonıından: 
~Untazam B

1

artın postası 
b .. d Vapuru 
~l'cumen nur 1 Tş. s.ni 
~ b günü Sirkeci nhtı-
eqem emındenh~e~tler~~~;~;~-m-~-;;;;;;~~-~-~~~~;~~~;;;;;;;~~~ 

~tğli, Zonguldak, Bartın, Aamas· ~ e tep ve müessese ınudür ey eriu 
~ıkurucaıile ve Cide iakelelerine nazarı dikkati ue 
~et ve avdet edecektir. 

Fazla tafıilat için Eminönü 
~htım han 2 aumaraya müracaat 

T clcfon : lst. 2684 

Şehremaneti ilanları 

Ş ehrcmanctinden: Bedeli keş 
fi 3249 lira 15 kuruş olan 

l<adıköy balı çatısının tamirile 
th§ap döıeme inşı&sı ve tavuk
çu dükkanlarının çini vaz'ı lca
S>alı zarfla münakasaya kon
~lıştur. Taliplerin kcıif evrakı
nı görmek şartname almak için 
her gün levazım müdürlü~üne 
i'clmeleri teklif mektuplarını
~ i ale "nü olan 27 T. Sani 
929 çarşamba günü saat 15 e 
kadar mezkur müdürlüğe ver
'-elcri. 

Jl aıı boş olark tutulup daire
ye teslim edilen bir reis ke-

Çİnin 8 gün zarfmda sahibi zu
hur etmediği takdirde alelusul 
~atılacağı ilan olunur. 

İhtira ilanı 
•Halis demir istihsaline mah-

~ uaul" hakkında istihsal olunc.n 
2-4929 tarih ve 756 numaralı 
htira beratı bu defa mevkii file 
~~tınıak üz.ere ahere devrüferağ 
~tya icar edileceğinden talip 
b!tıaluın Galatada Çinili Rıhtım 
~ 'rıında ikinci katta mukim Rober 
Ctriyo müracaatları ilan olunur. 
~ 

Satılık dük~kan 

23 I<.URUŞA SOI~A BORULARI 
Muhtelif şekilde soba ve malzemesi ucuz fiatla satılmaktadır. 

Sirkeci Ebucı uııt C"dd~11indı> ft'rıı>h \f' .. AÇ fahribsı. ~1 ı liirıı: 

İstanbul Nafia fen \'lektebi 
milhayaat komisyo undan: 

Mektebin mayıs 930 gayesin~ kadar et, P.km~k v_ yaş sebzesi 
28 teşrinisani <>29 perşembe günü saat on iiçtc ıluldcri icra edil~ 
mek üzere k palı zarf usulilc mün ka . ya onulmuşi.ur. Taliplerin 
teminat akçeier:ni ınustashiben ) evmı ihalede meHcpte mutı>şekkil 
komisyonumuza müracaatları. 

1 ......... - .... ı;;;~lı~;i···~;~·i~;:;,ıi ... i)·;il~;<l;:~ ı; ·: ... iii~·~ ............... l 
. . ........ ._ ........ ·-·············••••••••••••••••l••••••ı&• .... Mll••IClla• •~<11 .. •1••••••~••C••• ............. .-..... : 

Kiralık dukkan 
Divanyolunda sıhhiye müzesi altında 138-140 numara senelik 

kirası 126 liradır. Mt.:wyede 27 teşrin;saı.i 929 ç .. rşt.ı~ba günü 
saat 14 te defterdarlıkta yapılacaktır. (10~3) 

Sinop Defterdarlığındar : 
Sinop RüsumGt ambarında mahfuz bulunan 441 ton maden kö

mürü 22. teşrinievvel .?29 ta~~hind n iti~aren bir ny müddetle pazıır
lı~ suretıle satılma_k uzere muza}edeye Konulmuştur. Talip olan!Etrın 
Sınop Defterdarlıgına müracaatkrı. 

Orn1an ve arazi ~ üdlir1Hğunden: 
Üsküda~da~ Tu~us bağındaki caddenin tarafeynir.deki kabristan

dan yola ıfrag edılmc:~:te ola~ m.,haJde bulun~n dol.:san adet servi 
ağacı satılacaktıı·. Muzayedesı tcşrinisnııiııin on altıncı cumartesi 
günü saat on beşe kada;~ır. T~lip olanların İs.nubul E\ kaf Miidü
rivetinde orman ve arazı ıdaresme müracaat etmelni. 

~ Hastalığıma binaen terki ti· Ü • IVJ •• d. l 
jttt edeceğimden müsteciri bu- rman ve arazı u tir ü~ünden: 
\ınduğum Tophanede Buğazke- • Beykoz kazasına tabi yazla çayırı k.uşısında vaki hevlik mand 
~:n caddesinde 38 numaralı dük- nam çiftliğin vakfa ait hissei şayıas•nd .. n takriben (~00) d·o· .. ra 
~il k 1 1 k ·ı 1 ı . k num çavın 
1. ı derunundaki mal ile şe erci- ve (3000) dönüm _ça ı ı .. ı e ~a~. n. _ara~ı . apal .,., rf usulil sabla-
ıtt ait bilciimle aiat ve edevat \:e caktır. Müzayedesı teşrınısanının yırmıncı çarşnmb~ günü saat on 
llıoatra camekanlar ve sair bilfı- beşe k dardır. Talip olanların şeraitini . anlamak iizcre istanb 1 
lll\lft. I ğ Evkaf Müdüri)retinde orman ve ar )zı ıdaresme müracaat eylemeleurı· il· .. , mliştemilati e sataca ~mı 
~fi ederim. _n_rı_n.o~l_u_n_u_r. __ ~------~-------=--::---
~ezkitt dükkanın müsteciri brman ve arazi Müdürlüg"' ünden: 

.........__ Hacı Osman d 

- "" Anadolu hisarında tuğla fabrikası civarında vaki tahminen sekiz 

n Bilnınum muameiat mesarifatı dönüm tarlanın iiç sene müddetle icarı 23 • 11 - 929 cumartesi günü 
e VERESiYE deruhte olunur. saat on beşe kadar müzayedeye konulm~~lur. Talıp olanların lstaµ-
~ta kutusu 731 bul Evkaf Müdirüyetinde orman VL aı-azı ıdaresinc müracaat etmeleri. 

{ ~!Uıbul m h ·emei asliye birinci 
hey caret dairesinden: l mail İbrahim 
29 latafıodao 1stanbulda ınepahoşta 
~p~lltnarah mağaz d mukim Hıza 
lita n a.leyhine ikame eylectıği 1760 
tıı.11 nı~ tahsili davasında ınuddialeyhi 
huı~aıleybin ikametgahı hazırı meç· 
sıııu ulucıdu~u nnla§ıldığından hukuk 

lııci ıtıuhakcmelcri kanununun 2ll8 
~,trf hladdesi mncibince on glln 
tl~er •?.ıda cevap \'ermek cevap vermek 
~ad: ~anunu mezkurun 141 inl!i 
lil.lı::ıe CSJne tevfihın bir ay muddetle 
\>e a tl tchliğ-..ıt icr ınn karar verilmiş 
tıeııi:lllbal b\Ureti mahkeme dhsııha· 
~lu11; talik kılınmış olduğu ilan 

Orınan ve arazi r üdür üğündeıı: 
Üsküdarda Tunusbağı caddesindeki kabristandan yola ifrağ edi-

l k dan çıkan iki bin çeki miktarındn taş te~rinisaninin yirmi 
en ısım .. .. k d .. ~ d d'l 

yedinci Çarşamba gunune a ar md~.z ... dyekeyde vlaze ı mi~tir. Talip 

l l evmi mezkurda saat on or e a er stanbul Evkaf Mü-o an aran y d . .. 
d .. · t" d ma"' ve arazi i aresıne murncaat etmeleri 
~~meM ,, · 

Evkaf Umum Miidülüğünden : 
Dördüncü vakıf han kaloriferi için lü:r.umu 0 !an (175-200) ton 

yıkanmış maden kömürü aleni münakas.aya v~z ed!l~rek teşrinisani· 
nin otuzuncu Cumartesi günü saat on dorttc ıhalesı ıcra edileceğin .. 
den talip oh::n1nrın şaraiti anlam~k üz.7re her gUn levazım idaresine 
ve ihale günü de idare encUmenıne muracaatları. 

Kuvvetimin sırrı? 

Pek basit 

Kinyüm 
Laharak tu 

KİN1 OM LAl.!ARAK. Her yemekten 
sonra hır likur kadehi • K l:\ YOM LA BA· 
RA I\.• en faıla kuvveıten dt;Şmüş ha•ta • 

rın bile az zarı.an zarfında iktisap ve 
iadei kuvvet için kafi ulduğu gibi en e'ki 
Ye ıııfüııııiıı kansızlıkları Hı zafiyetleri de 
iule ve tedavi •:der. En muannit ısıtma -
lar dabi Lu f&yanı hayret ilaç karşısında 
serian zail olur. Hııstalıhtan, Cartı mesai· 
deıı zniflemiş olanlar 'aktinden evvel ııoş. 

lilnema lı~muf • ocuklar, inkiş.ıf devre. 
sint•e ıstırrp çeken genç kular, lohusad.ııı 
kalkan kauııılar, )8~ n ilerleme~i hısebile 

kuvvetciz kalmı ihti}arlar, kansızlar ve 
bilha'!Sll lıali ııeknheue lıuluuanlar her 
!ııılde Kl:'-IYC.M LABARAK şarabını iç
melidir. Her ec. an de bulunur. 

. . 

j 

20.000 
15.000 
12.000 
1 O.OOOlirahk ikramiyeler Te 

1 O.O O liralık mükafat 

)U keşidede cem'an "3,900,, 
numara kazanacaktır. 

40,000 

~0,000 

15,000 

12,000 

10,000 

lira isabet eden "58960" numaralı bUet Iatanbul, Ed lrae 
Cebelibereke~ Gebzede ıablmıthr. 
lira isabet eden "16597,, numaralı bUet lıtanbul, Bur1acla 
ııablmıtbr. 

lira isabet eden "30494" numaralı bilet btaabw, S'8op 
iz.mir, Balıkesir, Samıunda sablmıtbr. 
lira isabet eden "19935,, numaralı bilet Bergama, lstaukl, 
Çıldır, Kaı da sa.blmışbr. 
Iİl'a isabet eden "4438., numaralı bilet lıtanbul, Sn 
da &atılmışhr. 

UD• 

Dersaadet Otobüs ve Omnibüs 
Türk Anonim şirketinden ı 

Önümüzdeki kanunuevvel ayının dokuzuncu pazartesi sabalu aaat 
onda şirketi umumi heyeti Galatada Ömer Abit hanında ikinci katta 
22 numara.da Ha)dEr Rıfat beyin idarehanesinde fevkalade surette 
olarak içtima aktedeceğinden ekaUi on hisse sahibi biuedarlan11 tef• 
rifleri lüzumu il"n olunur. -

Ruzname şudur : 
1 - idare Meclisi raporunun kıraati. 
2 - Hissedarlara evvelce aepkeden tevziatan ve diter beaabab 

tasdiki. 
3 - Şamlı Mehmet efendinin ve Haydar Rıfat Beyin Meclia aza. 

lıldarmın tasdiki. 
4 - Müddetleri hitam bulan azanın yerine intihabat icraıı. 
5 - Knsa mevcudu hakkında teklifler. 
6 - Meclis az lıklnrına beher içtima için v rilecek ücretin tayini 

ve murakip Temşit bey ve ücreti hakkında müz11kere. 
lçtimaa iştirak edecek hissedarların hiaaelcrini milli bir bankaya 

veya Şirket veznesine yatırıp makbuzunu içtima günü Meclisi Riya• 
Bahçe kapıda eczf\cı sete ibraz ve tevdi edecektir. 

bey tarafından taklitçilik serliv- --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hası altında gazetelere verilen 1 t b ı r· t• b h . e 
ilan sahibi Hasan bey tarafından s an U } car e } a n y 
tekzibi: . 

Kolonya etiketlerimin Oıkü- Müdüriyetinden: 
darda şekerci ve kolonyacı Ha-
san efendi tarafından taklit edil· Müdüriyetimizce kapalı zarf usulile münakasa ile satın alınacak 
diğini ilan etmiş isem de yapılan olan yirmi ila otuz beş ton benzini vermek iatiyenlerin laer biri 

teklifnameaini havi ve üzerinde ismi yazılmış ve mühürlenmiş bir 
tahkikattan bunun doğru olma- zr.:ıf ile (748 lira 12,50) karuş teminatı muvalck.ateye Dit 1 ' • 
dığı anlaşılarak bu yüzden ren- b ka k 
cide ettiğiı.-ı Hasan efendinin dığı makbuz ilmühaberini veya hükumetçe muteber bir an • 
kalbini, kendisine tarziye vermek f aletnamesini muhtevi diğer bir urfı birincisi ikincisinin içinde 

olduğu halde ye~mi ve vak.ti münakasa olan 929 seneıi teşrinisa• 
surelile meseleye nihayet veri- ''" ı nisinin dokuzuncu Cumartesi günü saat 15 te müauriyete verme eri 
lerek mulı kemenılzden sarfına· ve her gün müdüriyet ıdare şubesine mfiracaatla şartnameııiü &u-
zar edildiği ilan olunur. ı k il" 1 reti mu~nddakasını almaları yedinci defa o ara an o unur. 

S eı' ~t bey t•rafıodan Anl~arıtda 
Çankırı cadde~i kapısındaki köf· 

ted Ömer efendi •lcyhine ikame 
olunan küğıt bedeli yfü. doksan beş 
lirn altnu.., beş kuru§un tahsili dava· 
sının }evmi mahkemesinde tebligata 
ra(::nıen gelmcdiğiılizdcn hakkınızda 
gı)ap kararı ittihaz olunarak müddei 
vekili ınilbrez mektupdaki imza hnk· 
kında medarı tatbik enald hrazın
daıı izharı acizle ind1:: inkar istiktap 
olamazsa yemin teklif etmiş ve mu· 
hakemeai 11·12·929 çarşanba ııaat 
11 talik kılınmış oimakla Hukuk 
ustil Dluhakemeleıi kanununun 402 
ve mcvııddı nıUteakibesi nıucibince 
uııul cn itiraz ederek gıyap masrafını 
vernıeniz Te yevmi muayende istık• 
tap ve yemin için isbatı vUcut etme· 
niz lllzımdır. Akli hnlJe uııulUu dört 
yüz bet ve 408 ve 337 nci madde· 
lerine tevfikan muhakemeye kabul 
oluııamııyacığınız gibi ) em inden mü· 
nıteni , c \akayı ikrar rn k bul et· 
mie addolunaoıığ nı ılun olunur. 

Galata ltha1it Gümrüğü l\Iüdürlüğünden: 
Cinsi S. Kilo 

Peynir mayası 80 1582 500 
Sahipsiz cıyadan olup Fındıklı .S~ğuk H~va aııtrepoıunda bulu

nan peynir mayaları 6-11-929 tarıh~nde~ itıbaren yirmi gön müd· 
detle müzayedeye konulmuştur. Talıplerın mahallindeki satış ko
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

İstanbul dorduncu icra dairesiııd.en: 
Galatada Sultan .Ua)"&Zıt maballesınde 

Topçu'ar caddesinde 263 numaralı 
di.lkklindn mukiuı ilı.':en elyevm ikam· 
etgı\hı nıcçhul olan bahattin beye: 

Anll.dolu han l4 numarada sıı. ·n 
SelnhattİD beyden borç aldı~ınız 
500 paraya mukabil Beyoğlu 
tapusunun 7 Teşriosani 339 tarih 
2693·58 numaralı tesvi)e olunmayan 
faizi 7 le rin ani 340 tan bıı§lıyan 
rehin ıencdile vefaen mefru Galatada 
Sultan Beyazıt mahalle inin topçul&r 
caddesinde atik 363 cedit 247 numa· 
rah bir bap dükkan n on ıkı hısse 
ihhRNltı l\•tı hı eı1 borc verenıedı· 

ğınden rehin paraya çevrilmesi ısı.ea
ilmiıtr • İkametglhınızın meçhul 
olması haet-bile ödeme e111riafn 

ilanen tebliğine karar nrilmiı 
olmağla tarihi ilandan itibaren 3 •1 
zarfında 929·29 numara ile bilmilracu 
defaten borcunuzu faiı tutarile birlikte 
yaııi 660 lira 7 kuruşu vermıediğiniz 
veya yedi ğtiıı sarfınd• borcun 
tamamına Ye} A bir kısmına ola~k 
takibat icrası hakkı da hilitiıaı 
dermiyan etmediğiniz takdirde mer-

huou gayrı menkuluu pnraya çevrile 
ceğı malumunuz olmak Uzere ilb 
n •-



' ' 19~~ 8 

sene y at;c:ı 
Ç6rtıtmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatmaktan men'eder. Ve dişlerin arasında kalan tefesstlhatı ve ufuneti izale ede 
Diş ağrılarına, nczlelerJne mani olul'. Ağızda gayet latif bir serinJik ve rayıha bırakır.Mikropları imha ve ağızdan gelecek hertilrltt hastalıkların sirayetine mani olnu 
Avrupada daima birinciliği alır ''e birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mfıkafatı ihraz eder altun madalya ve nişanlar almıştır. Yirmi kuruş 

Asileri mDna
ltasa ilanları: 

i············································~~·· ........ 
• Fındıklıda M. M. vekaleti sahnalnıa i • • 
l ................ ~.~~~:~!.~~~~~.~~: ................... 1 
A n~a merkez ihti}acı için 1500 ton Jave morin komürünu kapalı .. ıa~fta teklif 

edılen fıat pahalı görüldüğünden 7 • ildnci teşrin - 929 Perşem~e gu!lu eaat 14 
te pazarlıkla ib&lesi )npılacaktır. Tenzilatla talip o anların ~artnQJlleyı ~omısyonumu:r.· 
da görmeleri n pazarlık gününde teminatlarile komieyonuınnıda buır bulnnmaları. T aabhidüııü ifa etmiyea müteahhit namına 6500 k.ilo malcina yağı paaı.rlıkla alı-

nacaktır ibaJesi 9 • 11 . 929 tarihinde cuınartssi günü eaat on dörtle komi~yonu· 
•uzda yapdacabır taliplerin şarınameyi komisyonumuı.da görmeleri ve pazarlık gü· 
ahde teaıiaatlarik hazır bulunmaları ilin olunur. 
O rdu ihtiyacı için 15 ton hint yağı kapalı zarfla milnakıı~ava konmuştur. lh~lesi 

M-ikinci teırin-929 pazar günü saat 14 te Ank.arada m~rkez satın alma komısyo
JıtHUM yapdacaktR'. Şartname sureti komisyonumuzda mevcuttur. Taliplerin şartnameyi 
ıtkmek. 01re komisyonumuza ve teklifnamelerini vermek isteyenlerin Ankarada mcz -
Ur koınWyoll& müracaatları • K uk bet kalem allt ve edevatı baytariye kapalı zartla münakasaya konmuştur. 

ihale güııll 12-11-929 saat onbeştir. Tarplerin şartnamesini gürınek ü:ue hıır glln 
Te müı:ıaka•ya i~tirak edeceklerin teklif mektup Ye teminatlarını o gün ... e saınten 
enel Aakaca merkez satın alma komisyonuna tevdi ve irsal eylemeleri. 
J Adırdaki kıtutın ihtiyacı olan Bulgu" kapalı zarfla nılinakasaya konıı:.uştur. !balesi 

20-ikiaci tetrin-929 çarvamba günü saııt 15 te !:iarılıamı§ askeıi satın alma komiayo
llııada yapllacak taliplerm Sarıkamıştaki mez.ldlr ı-.omisyona milrecaatları. 
J tdtrdak; kıtaa\m hayvanatı ihtiyacı olan Arpa lğdırda ciheti askeriye tarafından 

gl:HıteriJecek mahallere teslim §Artile ve kapalı zat'fla milnakuaya konmu~tur. Ihaleıi 
20-ikinci teıriıa-929 çarşamba güail saat 14 te Sarıkamtşta askeri satın alma komııyo · 
Duada yapılacaktır. Taliplerin Sankamı~taki mezkOr komis}ona müracaatları. 

K çalr zarfla verilerı fiatlur pahalı görüldilğünden pazarlıkla alınmasına karar ve· 
rilen 350 ~n lave marin kömürünün 10 • ikinci teşrin • 929 paz.ar günü saa~ 

14,SO da ibaloai icra edilecel!;inden taliplerin şartnamesini komisyonumuzda görmelerı 
~e Jhale güoöade teminatlarile beraber komisyonda ~ıır bulunmaları. 
ı mıitteki kıtaatın ihtiyacı olan Dakik ve meıcimek talipleriu verdi!i fiat pahnlı g~ 

rüldtiğünden pczadıkla alınacaktır ihalesi 13 · ikinci teşrin • 929 çarşamba günü 
Mal 15 te lzmitte askeri satın alma komiS)Onunla yapılııcaktır. Taliplerin lzmitteki 
•eskllr llomieyona muracaatları. p olathda bulunan k.ı"1Atın ihtiyacı ~lan Un, Odun, Arpa ee kuru ot kapalı zarfla 

milngkaaaya konmu§tur. Un ve odun ihıılruıi 4 • birinci klnun • 929 çarşamba 
günü u.at 14 te Arpa ve kuru ot 5 . birinci kinun • 929 günü saat 14 ·tc Ankara 
fırka aahn alma komisyonunda )apılacııktır. Talipleriıı Ankarııdaki mezkü.r lı:omisyona 
uıuracaatları. 

K ıtaat ilıtiyacı için 10000 kilo Nohut paıarlık auretile mubayaa edilM:elı.tir. Ilıaleıi 

11-11-929 pazartesi giinü saat on be§ten itibaren icra edilecektir. Taliplerin şart . 
nameaiııi komi yonumuıda gonncleri \e prtnamede yazılı olıın şekildeki teminatlıırile 
komi&)onumuı:da hazır bulunmaları ilan olunur. 

K ıtaat ihti)acı için 10000 kilo ohut pamrlılt suretiyle mubn)aa edilecektir. İha· 
lesi 9 • 11 • 929 cumartesi guuu saat onbe§den itibtr •n icrıı ediler<.-ktir. l'nlip

lerin tartnameııiai görmek ve i~tirak etmek uzre vakti muı.ı)Jende komis}onumuzda 
ahıır buJunmııJarı illin olunur. 
k ıtaat ihtiyacı için 50000 kilo arpa paı:arlılıda mubayaa edilecektir. ihalesi 12-11-929 

Mh glinü uat oo he§te icra edilecektir • Tnliplerıo vakti muııyyende k.omis} onu· 
muzd& hazır huluumaları ili!.n olunur. •K ı1aat ihtiyacı i\İnl4000kilo ahun ııpalı zarf usulile münokıısa}a konmu§tur.lha· 

lesi 30 • 11 · 929 pazar gunu eııııt on dortte yapılacaktır. 1ııl!P'erin şıırtnamcaini 
konlla.yoıuınıuıdaa alınıılan 'e §artnamede yazılı olan şekildeki teminatları} le komis, o
numnz:da hazır bulunmaları ilin olunur. K ıtaat ilıti~oı için 1068 ~eki odun pazarlıkla mubayaa edilecektir. Ihale5i 12 11.929 

salı günil ftlat on beşte )apılacaktır . Taliplcrın şı.rtııaıncsıni gvrnıek V" i,tirak 
etmek ü.ırc komisyonumuza gelmt:lcri ıliln olunur. 
K ıtaat ihtiyacı · çin 69000 kilo kuru ot pazarlıkla muuayan edilecektir. ihalesi 9-11 

-929 Cumarte!i gunu sa:ıt on be§te icra edilecektir. Taliplerio şartnamesini l.oın: ... 
yonumuıda gbm1eleri \e şartnıınıede yazılı c.Iaıı ~ekildclci tcro.nzıtlsri)le komisyonu. 
muzda hazır bulunmalan ılll.n olunur. 
K ıtaat ihti}ııcı için 40000 kilo pirinç pazarlıkla mub:ı,aa e<lileccluir. lhnle!i 9·11 

-929 Cumartesı ı;•ınu eant onbe~e yapılacuı..tır. Taliplerin tnrtnamcf!ıni ı..oınıs)O. 
numuzda görmeleri 'e şartııamede ) azılı olau ~ckildeL:i teruınatbm le komİı;} oımınuzda 
hazır bulunmaları ilan olunur. • 

T ophane ambarından Sııltanalımettel,i kolordu ambarına "ŞYll nakl ettirilecektir . 
Nakle talip olanların 9·11-929 curnarteaı gunu sn:ıt on beşte komısyonnmuı.a gel· 

meleri ilAn olunur. 
K itaat ibti)acı için 60000 kiıo kuru ot pazrrlıkla m•Jbavaa cdilere\:tır. İhale5i 

9 • 11 · 929 Cumartesi günilusaat on dvrtte icra edif,.~ektı.r. 'l'aliplerin -.akti 
muayyende komiS)onumuzda h:ızır lıı.lunmı:.lan ilin oludur. 
S narı mektebinin taylasınııı. L:ızı ı:ıahall~ri ~amır eıtirilecr-ktir ihalt-Qi 7 . J l • 929 

Perpmbe günü saat 14 ıe ıcra edılccektır. falıplcrin carln:ıme ini J!brnıck ,.e i . 
tirak etmek üzre ukti muayyende l omi )Onuınuzaa ha ır buluııımılurı ıfjn olunur. 
K ı~t ihtiyacı için 41917 kilo ellt:~ne. me~c konı~ıru 1234 kilo ınnhiııe )ağı 179 

kılo benzin 210 kilo gaz 35 kilo ı:ıpırto ~600 k~lo salma tıra 2.400 zınıımıa tozu 
~ 3-2()() kilo conta pıuarlık ııuretile muba}aa edılecektır. llı.alc-si 9-11·929 CunııırteQi ı:aat 

on dörtte icra edilecektir. Taliplerin ,,artname ini görmek ~e iftirıık etmek uzre Hikli 

nıuancııde komisyonumuzda hazır bulunmaları ilıin olunur· .................................... ~~····· .............. .. 
j Mekatihi askeriye satuıalına koınisyonundau i 
........................................................ ~ 

A skeri ı_n7ktepler ıçin munakasaya konulan 30000 kilo Çıılı ~·asul}eye ~alibi zuhur 
etmcdiğmdcn ııazarlıkla eatıu alınar.aktır. Pamrlığı 11-11·929 paıarte5~ günü aat 

}4,30 da lf~bıye ~ı~~tebındt:ki mahalli mahsusunda ıcrn kılmcıcaktır. ~~hphin §art. 
uame ,.e numu!leıı ıı;ın t .. oınısyona mürar.aaıları ,e i.tirak ıçinde nıahnılı ıuezhürdaki 
pazarlık malıııllınJe hazır bulunulması ilin olunur. • 

·:· •> •) 
Çeki 
200 EC2Acı mektebi için 
500 Öl!.'U tahuru ı in 

Yukardtt n:ıa}ıallcril" mıkd~~lan yazılı Otun yine iki ~nrtnamedc o!:ıralt \C mü • 
".laka ~sında t:ılıbı zuhur etınedı.,ındcn pazıır.ılda satın alıruıeaktır. Pazarlıkları 9-11-929 
cumartesi güniı saat 14 de .llarbı, 0 ~eı<tehiudeld pazarlık nıalıalJirıde icra kılına<."ak· 
tır. 'I aliplerin ~um:ımr!l"r ·m I 1omı vona mUraClkltlan 'c i tirak içinde pazarlık ma· 
nallinde hazır lmlunulnı2 1 ıUiu o unur. 

2 

A skeri mektekler içııı rııiı ııb;n ~ 1 }apılan 75000 kilo sıra malı Kuru fasulyıı)ıı 
tenzil fütln t 'ibi ıu!ıur e~tığındıı~ Pazarlığı 9 -l l · 929 Cumartesi ilnü 8aRt 

14,ôO da Harlıı)c mcktebındekı mahnllı mahs~umnda yapılacaktır. Tatiplering şartname 
ve nuır uncsi i~ n Koınisyonıı mııraceatlan ve 1,tirak içinde ev;-elki fıat sabibile ten· 
sılı {iııtla talıp plaıım pazarlık saatında mezkOr mahalde ham buhıomaları ırAıı oluııur. :····· ....................................................... ..... 
ı Dördüncü kol ordu satınalma komisyoııunılan: : .......... ~ ...... ~ .......... ~ ........................... ~ ..... . 

E ekijelıirde 4. K. O. K. merkez ha tane inin J.IJ.29 dan itıbarcn altı ay sut ve 
\O~ut aleni münnhııse)a ırnnulmuştur . Talip olanlar e~S.1.ı 'e şeı·aitiııi ımlamıtk 

• tUU .J • m da lı r gün ve: t< • ı atı eneliyelerile ye\ mi ihs!e olau 30. ll • 29 
;u . .l..ııtc:.ı ~ t lv d:ııı ene1 komıs}Onumuuı S lmeJeri. 

Hasan ecza deposu 

Galatada Kara
köy poğaçacı 

~ fırını ittisalin
deki maballebi-
ciu.iıı üstünde 

BÜYÜK 
ELBİSE 

FABRİKASI 

Hanım efendilere: r 
: i 

Beyefendilere : Erkeklere: 

Pardesüler (Kaşa) i 
Her renkte son moda 

} 4 ~ liradan itibaren 

Pardes fil er (trr.nch
coat) 

Bej ve lacivert renklerde 

~ 2 2 ~ liradan tibaren 

Muşaınbalar (ipekli) 

. 

Her ı. ~ 1 liradan 
renkte ~2 itibaren :t! 

Beyef en dil ere:~ ıı: 
Meşhur Manderberg markalı • 

(trench-coat) tan bej ve lacivert 1 
Pardesiiler H 

1 •• 
2 4 2 liradan itibaren m 

Spor kostumleri 

1~-21 '-' liradan itibaren 

İngiliz K •• } 
biçiminde ostum er 
1 A .! liradan itibareıı ~2 

Çocuklara~ 

Muşambalar lngiliz 
biçimi 

5 ~ liradan itibaren 

Erkeklere: 

Muşambalar 
c:::1._ı2 <=l' liradan itibaren 

ı • 

İngiliz ga • p d ~- } 
bardin inden ar es u er 

liradan itibaren 

'"f if tik paltolar 

J. 2 i liradan itibaren 

Kadınlara: 

Fantazi Muşambalar 

~21 4i::::JI' liradan itibaren 

m
: ilsmarlama kostümler 
1 : 

i:i 30 liradan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır 
,m1ııı::uıııuııııııouwıııım1111KQl!DHIHllHlllUIJUIHIJIJ. •nmııııınııııımııııııuııımnrııııuııınımıııııııııııınıııll''\ l Is tanh ul ithal "t 
mi :ı-t:amit l\'1.atba.ası § a 
1 Neşrjyatı Kuruş~ gümrüğünden 
~ Ruhlar, Abdülhak Hamit Bey 30 1 . 
~ Fuhşü atik, 1 inci kısır.ı. Ahmet Rasim • 50 Kılo Gıran Marka 

!= Euhşü atik,. 2 inci kısım. • " ,, 50 ~ ~ ~=~d!k ~~7 lSO ~!~r s:~l~ k~~ ~;~a üzengi 
~ Hamamcı Ülfet, " " " 25 ~ 3 Ad~t 105 Kapah kurşutı S C 
m Katahei gam, • " " • 65 1 4 F urça 224 Margarin ILC E 
~ iki güzel günahkar, • ,, ., 50 ı 1 200 Araıit 
c::-' iki gunahsız sevda, • ,, ,, • 35 2 225 Gıram Gayrı safasıtfinik - - -
~ Gülüp ağladıklarım, ,, ,, ,, 50 ~ 1 Sandık 59 200 Yfinlü ipekli mensucat H S 
= Muharrir bu yal ,, " ,, 100 :; 2 53 Kağıt oepeti T F F 
~ Falaka. ,, ,, ,, 50 ~ Balada mukarrer 6 kalem eşya 6 • 11 - 929 tarihinden itiaba• 
:= Bahri satışlar, A. Haydar • 50 ;; haren lstanbul ithalat gümrükü satış anbarında bilmüzayede satı· 
5 Vesikalı itibar, . ,, ,, 50 1 lacağı ilin olunur· 
~ Tahlisvemuavenetibahriy~ ,, ,, 50 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
== Hukuki ve siyasi tetebbüler, A. Snlahattin ,, ':!O !'ii'! 
!:=== Büyük yarın, Celal Esat • 40 1 
ı::= Damga kanunu, Fransızca C. Sechiovo • 100 5E! 
=: Hakimiyet ve hürriyet, Ethem ,, 85 § 
~ Hukuku esasiye, ,, ,, 80 ~ 
=~ Tarih dersi, Fazıl Ahmet ,, 20 := 
~ s d k 1 100 ~= = xeytan iyor i . t • • • tt " " 

~ l:Sorçlar kanunu ~erhi, 1 inci cilt Hacı Adil ,, 350 ~ 
r:=ı Borçlar kenunc şe hi, 2 inci cilt ,, ,, ,, 350 İi 
~ Borçlar kanunu şerhi, 1-12 dizden 50 !! 
~ beheri " " " E5 

::§ Yeni rııh, Ha~an Cemil ,, 100 E3 

~ m= ==- jupiter, • ,, " ,, 
~~ Napoleon Bonapart, ,, ,, ,, 50 ~ 
~ Resimli tahrir vazifeleri, . Harun Re)t ,. 20 ~ 
a Mukayeseli durubucmsal Türkçe İzzet Hamit 30 ~ 
:!§ Fransızca n ;aı 
e Büyiiyen ay. Kenan Hı:ılit 100 • 

1 

~ Anadolu inkılabı, M. Arif : 40 ~ 
~-- '1 ~ !#."~ Gümrük tarlfesi kanunu, n ustafo Nuri • 400 = 
~~ Gümrük tarifesi kanunu, ilaveli ,, .. ,, 450 =s Kartal Mal 
~ Ahdi tarifeler, 2 incibasılış ,, ,, ,, 100 !55! Müdirliğinden: 
~ Gençlere hitap, M. Sait ,, 40 ~ 
~ Gümrük kanunu şerhi, Nazmi Nuri ve 250 a 
= A. Raif Beyler a 
~ Tarihçei Tıbaat, Osnıan Fevzi • 15 ~ 
-=~ Damla Damla, 2 inci basılışı Ruşen E~ref ,, 100 ~ 
~~ Sodom ve Gomore, Yakup Kadri ,, 150 =ı 
:_: Ergenckon, 1 inci kitap . ,, ,. ,, 100 
=:: Ergenekon, 2 inci kitap Basılıyor . ,, ,. • §!! 

ll§ınınmımııııınımoımııımıı;mıııınııımııımrınıııııııı :: ~ ııııııım111111111111ııı111unı1111111ıınıııııııı111111111111ıımınii 
~ ......................................................... . 
1 Bakır kövnde barut fabrikalarında imalatı harbiye i 
J + İstanbul satınalma komisyonundan + i 
~ ........... ~ ........ ··~······························ ........ 
'" e~cut eb'at dahilinde 1800 metre ıuikiibı kereste )l'niden kapalı zarfla \"C 20.11 
-. 929 çarşanlıa günü tıaat 14 te ihalesi icrıı edilml'k (ızre münakasaya vaz edilmi~· 
!ır. Bu .h:ıpta malQmat almak ıstcyenlerin her gün komi }Onumuza müracaatları ve 
ıta}a talıp o anların temınatlarıuı havi teklifnamelcrini }evnıi merkurda ihale saatin 
Jen e~·\el AnkaraıJn merkez satın alıua koıııİS)OllUtıa wınıeler· S an ııtlar nıektebı için mevcut nümune \C şeraiti veçhile ,.e \.ıı.929 tarihinde ka. 

palı zarfla muba}aa cdilecebi ınukaddeına iJiin olunan 300 takım harici elbise maa 
• • • b 

eerpuı ıçın "Yllkt.~ ınuaneniııde talip zuhur etmewi~ olmakla kapalı zarfla müuakaaası 
IZ.11·929 Ellh gunu'?e temdit \e talik edilmiştir. lhnlesi mezkur günde tam saat 14 tc 
icra k ılınacağındnn ıta~a talip olanların t,.,minatlarını havi teklifoamelerini nkti mu. 
an·enıııden .end komı yona tevdi eylemeleri. 

Zarar ye ı.ı)an _ "' fıır~ı fiatı teshhlidünü ifa etmiyen mütC'alıhidi nam vo hesabına 
olmak üzere 500 ~ckı Od.nı_ı paurlrkJa mubayaa edilecektir. İtaya talip olanlarnı 

teminatları) le beraber ye\mı ıhale olan 9-11-929 Çarçanba günü aaat 13 de koaıiayona 
murnu:ıııtları 

l\ılühendis, Minaar ve fen memuru aranıyor 
Askeri Fabıikalar Umum wildlirlilk inıaat şubesi için bil imtihan bir ingaat mil-

M~vkii sokağı Cinsi Rakkamı 
Kartal Hüktimet Ahşsp 

caddesi hane 
ebvabı 

25 

Kiymeti mu 
hamene.i 

Lira 
650 

Müştemelatı 

Tahtani (2) oda (1) 
ahır (2) hela (l) mut
bak (2) nci kat, (4) 
oda (1) hela ufak bir 

sofa. (3) uncü kat, 
natamam tavan ar 
rası (2) oda (300) 
zira bahçe ... 

~da cinsi ve kıymeti mukarr veeremvali metrukeye ait bir 
bap ahıap hanenin mülkiyeti seki~ ~enede ve müsavi taksitte öd~n· 
mek üzere 23 Teşrinievel 929 tarıhınden itibaren (21) gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmış ve hitamı müzayede 12 Teşrinisani 929 tarihi
ne mUsadif Salı günü saat (13)ten (15) şe kadar Kartal Malmüdürlü
ğünde müteşekkil m~z~yede. ko~isyonunca bedeli haddi layık görül
düğü takdirde ihalesının ke~şıdesı mukarrer olduğundan talip olanla
rın yevmi mezkurda kıym~tı muhammenenin % do 7,5 nisbetlndete· 
minatlariy)e beraber komısyona müracaatları ilan olunur. 
hl'!ndiei bir nıınıar üç fı.,n memuru alınacaktır. l\tulıeııdis ve mima ın fen ve ıniJJllll' 
ınekteklcrin~en. fen meMmurlannıu da sanayi mektebinden mezun olmaları mqrutt~ 
imtihan netıcesı tebeyyun edecek dı:recei liyak.ata nau:ran azam! miibendise 250 ını· 
ınara 200 fen memurlarına da 150 · 130 • 100 Jira ücret verilecelciir. Talıp olanlar&Jl 
ukeri ... ·esikaları, mektep flhadetnameleri ve çah1m11 olduklan müeaacsattıın aldık la· 
rı vesikalariyle birlikte te~rini saninin on heıine kadar Ank.arada Umum mildilrlllğe 
müracaatları. 

•1•••111••1••••1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Hı ... ııınııı ... 1111Hııı••••••••••n••••••••M•••••••..,-
Mes'ul müdür: Esat Mahmut 


