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Acaba Rıhtım Şir- ı· ·ı· 

ketinin elindeki ngı ız 
irade salıte midir? 
Rıhtım. Şirketinin imtiyaz 

lnukavelesinin İstanbul li • 
llıanında rıhtım olmıyan 
Yerlere çıkacak ticaret ha
lnulelerinden resim almağa 

filostİ dün geldi 
Misafirler 

Bu akşam An
karaya Qidiyor 

lnüsaıt bulunmadığı mez - Du## nkü 
k· m"raıim ur nıukavelinin kısaca tet-
kikinden anlaıılır. Onun ve ziyaretler 
için rıhtıma çıkmıyan eıya- --

l cı.n rıhtım reımt alınması Dün gece Jngtliz sefa· 
Çin llertye sürülen bqka bir ret konağında bir zi-
••tinat noktasından bahse- f b ( ld 
dıliyor: Güya harbı umumi· ·r ıngfltz amlralı vılcıyet korıağıncla ya er ve a o veri i 
den evvel maliye nazın Ca· Amiral Fredrik Field beya-
\'dit B. zamanında Fransa· ff b 1 

an aktedilen bir istikraz na a u unuyor 
lllulcavelesl ile bir takım f ngilterenin Bahrısefit filosuna mensup Küin Elizabet 
Fransız tlrketlerlne tmti- zırhlısı, Kiracius tayyare gemisi ve Wınderer, Vetcran, 
Yazlar verilirken Rıhtım Wilde Svane torpido muhriplerilc Beraioni yatı dün 

1 Şirketine de böyle bir sabah saat 9 da limanımıza muvasalat etmi§lerdir. 

hla.lahıyet verflmft imff, bu Amiral gemisi Küin Elizabet topla şehri selamlayarak 
Uıuıta Cevit Beyin imza· Dolma bah~e önünde dcmirtemiştir. Beraioni yatilc Wilde 

ıı Svane torpido muhribi dahi Küin Elizabeti takip etmiş· nı ınuhtevi bir irade var-
ın ı ferdir. Diğer torpido muhriplerile Kiracius tayyare gc-

ıı. ıte bugün imtiyaz misi Haydır Paşa açıklarında demirlemişlerdir. 
lllukaveleaı içinde deruhte Saat 1 l de Amiral Sir Fredrik Field bir motorla 
ettıfi teahhüdab yerine Dolmabahçe rıhtımına çıkmış evvela vilayeti, bilahare 
teUrnıiyen Rıhbm Şirketi Kolordu kumandanlı~ını ziyaret ederek, lngiliz ıefireta-
1' tanbul tariki tle bütün nesine gitmiş ve ötle taamını orada yedikten sonra Kü-

Grlciyeye girip çıkan in Elizabet gemisine avdet etmiştir. 
eıYaJı .. nhtıma hiç uğra- Öğleden sonra saat 3 te Vali Muhittin Beyle Kolordu 
~adıklan halde • haraca kumandanı vekili Amiral~ iadei ziyarette bulunmuşlardır. 
11:esnıesı böyle bir irade· Saat 16 da, Amiral Sir Fredr!k Field lstanbuldaki ec
hln nebi sefaretlerin attaşe navallerini, saat 16130 da ise ls
lıU ınevcudfyeU iddiasına t.anhul gazetecilerini kabul eylemiştir. 

nat ediyor. 

.Halbuki biz b6yle bir 
lra.dena. meYCôclt.yetlne ta· 
lllamlle kant deflllz. Filha
kika Nafia VekaleUnde bu ( 
it hakkındaki dosyada böy
le bir irade ıureU mevcut 
hniı. Fakat, rlvaye~e göre 
bu irade Rıhbm Şirketinde 
1alevcut olan asıl suretten } 
-lınınıı bir kopya imif. ı 

Zannediyoruz ki bu nok· 
la ciddi bir suretle tetkik ı 
edtlnıefe defer derecede · 
ehernıntyetlidir. Eler haki· · 
ltaten Rıhbm ŞtrkeUne böy
le btr imtiyaz verJlmit ise 
irade sureti Babıali kuyu· 
.ı.tı arasında mahfuz ol
~ l&zımgelir. Nafia Ve
~leu için muktazf ıuretde 
\ıradan çıkanlablllr. Yok

" l!leınleketin on, on iki 
~neden beri geçimıit ol
Ufu büyük feliketlerden 

•e inkılipfordan sonra doğ· 
~ dofruya Rıhbm Şlr· 
etinin hayabna taalluk 
~ · k en bir it hakkında mez· 
\r nr nıüeaaeıenln elindeki 
eıılcalarla tkUfa edilemez. 

~ıhtım ŞirRetfnln iddia 
~U'ı iradenin mevcuc:liye
elt den tüphe etmek için 
• llıizde diler deliller de 
ı:tdır; bunların birisi biz· 
, 1 t Cavit Beyin imzası 
~ ttııda. olarak dört, bet 
t ile e\rvel neırolunmuı bir 
'Pordur. 

~ liatırlardadır ki beı, altı 
11 ne evvel f stanbul limanı· 
~~k ihtiyaçlarını tetkik et
il ilzre eıbak mali ye 
'1~ırı Cavit Beyin riyaseti 

•I ında. bir komisyon teıkil 
llllll) 
~ Uftu. Bu komisyon bir 
t ne kadar ıüren tetkikat· 'n L •onra uzun bir rapor 
'l&.':'ı 1 
~kdr anmıı, bunu hükumete 
t:t inı etmiıU . istanbul 
lt~ret oda{,ı tarafından 
d etttrilmiı olan bu rapor· 
~ aıl,tıın meselesi tetkik 

ilirken föyle bir fıkra 
)t~ılrnııtır. 

J\Jt t:ırafı 4 ı·1cü sayıfa.nızda ] 

---.-e-·~----i~--i-sa-;d,'ııiımmad_a_l 

Bahriahmere seyahat 

inglllz. &hrlsefit /llo$unun. limanımızı zly•rettnaen fnttbal•r 

miş, istas
yonda hara
retle tC~) i 
olunmuş ye 

selamlanmış 
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LEKET f!'.l'ABERLERI ) 

Sulh Darülfünunda Etıbba odaları 1 
Memleket' hab•.rlerl 

1 Mübadele komisyonu dün 
cc·-~& .... ·"-"'<] Namzetler •eshı• 140Jın lıra iştirakimizle toplandı Kongre me

saisini bitirdi 
Delf, 12 (A.A) - Sulh 

kongresi bugün 17 memle
ket mümessillerinin iştira· 
kile kadim Yun?n ti
yatro binasında son içtima· 
ını akdetmiştir. Kongrtı bu 
içtimada evvelki kararlara 
zamimeten ekalliyetleri olan 
bütün memleketlerin Cemi
yeti Akvam müzaheretile 
aktedilmiş olan ekalliyetler 
muka\·ellitırıa müşabih mu· 
ahedeler aktetmesini ve 
ekalliyetler nezdinde men
sup oldukları milletin ek
seriyetle ahenk içinde ça
lışmaları için propaganda 
yapılmasını mutazammın 

bir karar sureti kabul edil
miştir. Kong're da~ılmıştır. 

M. mektepleri 
Yeni bir talimatna~ 

me hazırlandı 
Genlt tctkil.itla gelecek ayın 
ilk günü deralere baılanacak 

Anlı:ara, 12 (V alı:ıı) - Ye
nlden tanzim olunan millet mek
teplerine alt elaJ ve dahili la· 
lınıatnameler vılAyetlere gönd•· 
rıldı. Mektepler aablt ve eey. 
yar olarak iki kurstan, lıalk 
okuma odalartle l.öy yab der· 
saneler!nden ibarettir. Devam 
Y•fl 16·4 5 tir. Boımualllm ve 
uınuml relı Gazı Hz. dır. Di· 
Aer reisler B8fVeJ.il ve vekıller
le H. fırkası umumi kit1bıdır. 

Nmuml ltJkılAt Maarife tabidir. 
Yilayetlcrd• heyetler ve encü· 
menl<r J.urulacak, bunlar tahsi· 
aat, yer, kitap ve oalro temin 
edecek, vrog.am ve propagan
da ile uğraşacaktır. Koıa, na· 
hiye ve köylerde de ayrı hc
yet'er faaliyette bulunacaktır. 

Mual!imlcre 4 aylılc. hızme· 
tine kar;ı 50. başmualımlere 
50. müfe:ti§lere GO. mıaı>il 
müdnrlerlne 90 lira verilecektir. 
Derslere ikinci ltfrlnln tik gü· 
nü merasimle başlanacak, tuba• 
sonunda tile. bevre bttccektir. 

Hergfin bir saat ders ver
mek esastır. Devre sonunda 
imtihan yapılacaktır. 

Resmi ve 1 hu us! datrclw 
kendi müstahd;mlerinl kendileri 
okutıcaktır. Devamoızlılt ııöote
ren ..kek ve kadınlara para 
cezası lc.eatlecektir. 

Galatasaray atletleri 
Ankara, 12 ( Va~ıt ) -

Galatasaray atletle[inin İş· 
tirakile istikbal sahasında 
müsabaka yapılacaktır. 

Valiler arasında 
Ankara, 12 (Yakıt) - Va

liler arasuıda bazı tebeddnller 
olacaktır. 

Dün ıçııma nıhayetıodc. k~n· olunuyor lzmırd&kl ÇUYal SUI 1Sflm8-
dısını .. gören bir muharrir~mıze Bnelce yazdığımız gibi linin yekOnu bu rakamala 
Darrıllunun Emini Nete! Omer Etıbba odaları intihabatı , . 
B. domftllr kı: üııümu7.dekl cuma gunü saar feSblf Odlldl 

- Bugün da çaltflık. Fakat 10 da DaltiHünun konferans Evvelce lzmir gümrüğünde 
bitmedi. Mesaimizin h~deftnl salonunda yapılacaktır. mühim bir çııvat sui istimali 
btllyonunuz. Daimi lı:ıırınlerle Etıbba o<la mm heyet itla- olmuştu. lmılr ; azdeleri,ıe na-

l .L zarAıf, bu ıııi istimal hakkında ders eri ıyırmu; ve programı resi 5 zattan terekki.ıp edet:ek, 
gümrOk müfettişleri brahndan 

buna göre tealııı etmektir. 5 de ihtiyat aza lıulıınacak- yapılan uzun boylu tahkikat 
Bugünt kadar Edebtyıt, Fen, rır. Bundan maıııla bir de hay· 140,000 liralık muazzam bir 

Hultulc. ve hlhıyat fakohelerlne slyct divanı seçilecektir Bu ıai htiıııal ı:aJisesi meydana 
alt dealerle koraiilert tefrılc. et· husu tııki namzetler tesblt çıkarnıışlır. 
u1ı:. Tıp fakoltetl kaldı. Salı edilmektedir. Oiıınrük müfettişleri; sui is-
gllııQ telı:rar toplanarak iti biti· ldııre heyetine intihap !imal Ue alakadar ol:ın (uval 
recef!z, nihai karan verecctiz. 

Makine getirmiyen fı
rıncılar cezalandırılacak 

Şehremaneti, hamur ma· 
klnesi getirtmiyen fınncıl:ı· 

nn tesbltinl allkadarlara teb
liğ ermiştir. Verllen mühlet 
zarfında makineleri getlrtmi· 
yenlere sonuncu bir ihtar 
yapılacak, bunu müteakıp da 
evvelA verilen karar bilA 
ihmal tatbik edilecektir. 

ecltlecek olanlar oda ile t'ccuı b· zı Musevilrrl borçl1-
dalmt surette meşgul olacak- mıı ttdiyeye davet etmif, bir 
lnrı cihetle şehir hududu kısmı vermiştir. fakat birkaçı 

henüz pıra vermekten imtina 
dahilinde bulunanlar idare etmekte ise de kefil .:östrrmi~ 
heyetine sı:.çileceklerdlr. 

Etıbba odalanna doktor
lar gibi diş tabiplerinin de 
dahil olmıı.~ı mecburidir 
oda azalanndAn kaydiye 
ücreti olarak ( 10) ar llra 
alınacaktır. Aylık taahhüt 
miktarı da ( 1) liradır. 

lrrJir. 
Heyeti tdtişlyc ~uiiıtimal ile 

al!k3dar memurları isticvap 
ite me~gulcffir . 

l\leslekt inzıbat ve lırysi
yete taallfık eden· lılitün me
sai! odanın hay>iyc.t d:\·anı 

""i;ii;;~~;d--;-ı;;~-.. 1t;;:~~~an riiyet ye hıllcdi-

Evevlce tevkif edilmiş iken 
bi:Ahare strbeat bırakılmı# olan 
gümrük baş kAtibi fa!ıri B~yle 
muhasebe U.tiplerinden Zeki 
Efendinin bu ınes'dedeki ala· 
kaları dereceleri heni.iz tama· 
mile tesblt edilmcınişt'.r. 

Maamdıh sui i~tiınnlin 140 
bin lira oldui:'ll kal'I surette 
tesbit edilmi,tir. ye~ıyor 

Bclgrat, 12 (A. A) Üıliüp 
havali.ine mebzul ıurclte lr.ar 
yağ•nııtır. 

Bclgrat, 11 (A.A) - Hır

vaıııtaıı 11hllınde gayet ıiddeıli 
bir fırtına hnlı:üm ıürmektedir. 
Telgraf ve telefon muhabere
leri keaılmlftlr. Bır çok yerl«c 
kollıyetll surette kar yatdıAı 
bıldirtliyor. 

Allna, 12 (AA) - Allna 
ve Pirede zuhur eden bir fır· 

tına eanasında yatan ıtdcleıli 
yağmurlar büynlı: hasarata ııehep 
olmupur. 

-1000 izci 
Ciiınlıuriyet bayramında 

Aııkarada bulunacak 
Ankara, 12 ( Vakıt ) -

Cümhuriyet bayramında bu
radaki geçit resmine lstan· 
bul, Adana, lzmir, Konya
dan 1000 izci iıtirak ede
cektir. 

Reşit Saffet B. 
Moskovada 

Moakova, 12 (A.A) 
Reııt Saffet Bey buraya 11•1· 
mis ve ecnebi memleketlerle 
hani mOnasebat cetalyetloin 
mUmeuıllerl tanfından ıstılclıal 

olunmllflur. Reıtt Saffet bey 
Moakovada iki hafta kaldıktan 
ıonra knlngrada ııtdecektlr. 

Liselerde yeni ders 
saatleri 

Anlı:ara, 12 (V alı:ıı) - Lı
eelerdeıı lı:aldırılaıı Arapca ve 
Accmc:o yerine ecnebi ltaanı, 
aerbeat meaat, atelye •e llbo
ratuvar uaılerl konmuttur. 

Disciler meselesi 
Etıbba odası lıaysi,·et 

• • 
divamna mı veril~cek~ 

Dtı dolı.torlarının, Sıhhıve 
Vektlıni fahri aulıiı.n çıhr
maları kırırilc neticelenen ev· 
vellr.ı gilnkn kongreleri, muhte
lıl al.iıler tevlit etmtıllr. 

Bazı zevat, kongreye lttlrak 
eclen'erln bütün diı doktorları

nı temsil edip etmiyecctı nok· 
tasında hemfikir dctilkrdll". 

Bır fılr.re göre bu hadise 
ıetcklı:tıl etmelc. üıere bulunan 
etıbba ödalr.rı haysiyet dı•ınına 
tevdi edtlecektlr. 

Doktorların hayılyet divanı, 

bu tal.dirde, ilk teıckkülU tıUn
lertnde mühim bir mesele ile 
lc.artıfatacak dmekllr. 

B. 1\1. 1\1. reisi 
K&zım pa14 Hz. gelecek 

pauıra gidecekler 
B. M. meclisi reisi Ka· 

zım paşa Hazretlerinin bu· 
gün Ankaraya hareket ede
cekleri şayi olmuştu. Tah· 
kikatımı:u göre bu doğru 
değildir. Paşa Hz. ıelecok 
pazar günü avdet edecek
lerdir. 

Bir ümit -Ekmek ucuzlıyacak 
Anadoludan şehrimize tek

rar buğday gelmlye başlan· 

mıştır. Bu mıinasebetle ek
meğin ucuzlıyacağı limit 
edlllyor. 

Ekmek narhı komlsycnu 
bU«iin toplanacaktır. 

Va kmda svl istlımle ait talı· 
kikat bıtecek, e\rakı talı~ikiıc 
tekrar vilayet idare heyetine 
gönderilecektir. 

~------

hnıirde bİI' lııı·sız kum-
panyası yakalandı 

Çaldıklan qyayı ıehrimlzde 

aattınyorlarmıt 

lzmlr polisi çok mGlıim bir 
hırsız ş~bekesl meydana çıkar· 

mııtır. Hırsızlardan bir kısmı 
heııi:z yakala111ııaını1tır. 

Bu ~ebekeniıı bazı dradı da 
ı~tanbulda tulıınmakbdır. 

Çalınan eşyadan miı !ıim kıs

mmııı !stant ula fÖndcrilmiş 
olduğu anlaşılnıııtır, 

lzmir gautelrriııin yazdığıııa 
göre ıebckeoin lstanbutd.tl:l c • 
icnıao:ı!armııı da )'akalannı;ı.şı 

için lzmlrden lstaııbula taharri 
memurları göndcrilıııi~tir. 

O~ztepe, Karnntlıı~. Mısırlı 
caddesi ve l:a v~lisindeki bir 
birçok hırsızlık val,'alarının 

bu lıırsızlık teşkilfü tuafındaıı 
yapıtdığı anlaşılmıştır. 

Adanada asri me·ıbalıa 
Türk Sözü refülmizde oku· 

duğıunuza göre, Adanad1 son 
sistem bir mezbolıa in11sı için 
faaliyete geçilmiştir. Vilayet 
dahilinde iiç kredi kooperatifi 
açılmaaı takarrOr dmiftir. 

Yangın kulesi 
Afyonda halihazırdaki yangın 

kult9l şehrin m him bir kıs. 
mım rötmedlj'i için daha ne· 
zaretll bir mahalde yeni tıir 
kule yapılacaktır. 

Evkaf idaresi 

Robcrtkolcçtc çay ziyaf cti 
Bulgurluda iki ev bir

den soyulmuştur 
Bulgurluda geçen aece taya

nı dılılat bir hırtızlılt vık' aıı 
olmuı ve ıkı c'I' birden soyul
mUftur. 

Çapa paviyonlarını 
hastane )Uptıracak 
Çı.ıpada tütlin deposu ola· 

nık kullanıldığı mevzuu bahs 
olan ha,;ta panyonları E\'
kaf idaresine ait bulunmak
tadır. 

DfJn Tapo ve Kadastro fen madarll 
bir &ly•fet verildi 

şerefine 

Tapu ve Kad11>1tro fen mndnro Halı! Zıya B. don Bebekte 
Robcrtl:oleçe davet edılerek mektebin mllhendıalık ve aaoayllne 
ait tertibatı ilmiye ve teıiaatı fenolyetl aezdırtlmif, mlltealı:ıben 
mudur Mıı Meııık tarafından bir çay ztyefeti çekılmlı. buna mu
allıııılerden bazıları da ittiralı: eylemtıtir. 

Halil Ziya B. mektebin intizam \'e mükemmelıyeU hakkında 
takdtrıt ve ibraz e<Jilrn nrzakı-te karıı teıekkUr ederek ayrılmlflır. 

' 

Evleri soyulanların lılmlerl 

baklı:al Hamit ve sabıJ. fetva 
emtnlertnden Alı Rıza Flendt· 
ler. lk.ı evi soyan hırsızların 
ayDl adamlar olduAu tahmin 
edılmekte ve yalc.ında yakayı 
ele verecekleri kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. 

Edirne kız nıualliıu 
nıiidiirliiğü 

Maarif vele.Aleti mülclllılerln· 
den Rıfat Necdet Bey Edirne 
kız muallim mektebi müdürlü· 
Allne tayin edilmiıttr. Muht~lıf 
maarif hizmetlerinde hu;nü 
gayreti geçen Rıfaı Necdet 
Beye yeni vazilntnde de mu
vaflakiyet dıleria. 

Gureba hastanesi 1 lazlran
dn Sıhhat l~lerl vekı\letine 

denedileceğl halde bu pavi
yonların ılevredllmiycceğl 

söylenmektedir. 
Di~er bir habere göre de 

L"mum F.vknf rı• : ··,; Jtlı bu 
paviyonlnrın ikm' ıı ı c hasta
ne olarak kü~nth işini na
zarı dikkate almış bulun
maktadır. llu hususta hu 
sene in~nata geçilecektir. 

Fakir çocuklara gıda 
Şehremaneti mekteplerdeki 

fakir çocuklara ~da temini 
için geçen sene olduğu gibi 
bu sene de Hilftlinhmeoı'dekl 

komisyon emrine (2000) lira 
vercektir. 

Bitaraf azanın tam kadro ile çalışması hakkın
daki teklifte 

Hakkımızı t~slim ediyorlar 
l\Tuhtelit mübadele J;o. 

misyonu umumi heyeti dün 
il!';lc ıizerl toplanmıştır. Ev
Yelkl gü.ıı de yazdığımız gi
bi, pcr,embe günıi, içtimaın 

taliki için ortııya attığı

mız noktai nazar kabul olun-
duğundan murahhaslarımız dün· 

kü içtimaa iştirak etmişler· 
dlr. Murahhaslarımız üğleden 
evvel kendi aral;ırında kısa 

bir mü7,akeredeıı sonra içtima 
sıı.lonuna girmişlerdir. 

Dünkü içtima bir buçuk 
saat kadar sürmüş, hararetli 
müzakere yapılmıştır. Bu 
arıııla, komisyonun esaslı ,.e 
mühim meselelerle uğraşabil
mesi için bitaraf azanııı tam 
kadro ile hazır bulunması 

lılzımgeldilti hakkındaki no· 
kati nazarımız üzerinde qe 
konuşulmuş ye nıurahbasla-

rımız bu tezi ı rarla müda· 
faa etmişi rdir, 

llaber aldıf.ı mıu göre bu 
huı;usta tamamen haklı oldu· 
ğumuz kanutl, uınumUeşmekte, 
mukabil tııraftn da yerleşmek 
istidadında bulunınakı.,dır. 

Şimdiki halde nokta! nazar 
ihtilafının harareti kısmen 

1.all olmuş bulunmaktadır. 

Dunun neticesi olarak da 
komisyon umumi heyet 
lçtlmaları, icap ettikçe yapı· 

Jııcııktır. 

Dünkü içtimada bürolann 
faaliyeti hakkında umumt heyte 
verilen proje üzerinde de 
konuşııldu~u söylenmektedir. 

Diin sk,ama doğru baş· 
murahhaslar da keıı,Pi arala
rında toplanarlc geç vakta 
kadar müzakere yapmı !ardır. 

Aliye H. cezadan kurtuldu! 
[Ü•t taralı 1 inci sayıfaıruzd.dır] 
karşı " Mariden hoşlan
madım da öldürmek için 
vurdum " diye ikrar ve 
itiraf etmesi gibi içtima 
eden deHiil ve emarat ile 
anlaşılmış ve fU veçhile 
vekili müdafiin aleti cerh 
olan rüvelverin el ile karıt
tırınaktan d<ılayı ateş aldı· 
ğına dair müdafaatı esbabı 
anife ile gayri varit vo bi· 
n4erıaleyh fili crrhin sevki 
tehevvürle kisteh maztıune 
Aliye H. tar~fından ikaı 
şu vcçhile vasılı mertebei 
sübut görülmüıtür. 
K•rarın bu noktannd•·· 

Aliye H. , bu noktada 
durdutu yerde hafifçe sal· 
landı, benzinin uçukluğu 
arttı. Sak elini saçları üze· 
rinde ıezdirdi. Göz kapak· 
lıırını çabuk çabuk açıp 
kapadı. Eli çantasına doi· 
ru gitti, fakat not alan ga· 
zetecilere bakarak evvelki 
celselerde sık sık kokladı· 
ğı mendilini çıkarmaktan 
vazgeçti. 

Fakat, kararın şu tarzda 
devam ettitini farkedince 
toplandı, gene dinlemiye 
bafladı: 

- Ancak maznunei mu
maileyh& tarafından bermin· 
val muharrer ikaı kabul 
edilen ıu hadiseli cürmün 
kastı katle mukarin olup 
<ılmadıtına mütedair filin 
mahiyeti itibarile tavsifi 
kanunisine gelince ... 

Bundan sonra, Aliye H. 
ın eniıtesi Emin r,. nın 
tabancasını alarak o gün 
ta Beyoğlundan Topaneli 
oğluna gelmesinin sebebi 
tahlil ediliyor , maznunun 
",doğrudan dotruya mual
lim Beykeri sual ile muma· 
ile) h · n esbabı meçhule 
üzerine hane derununda 
taharriye kıyam eylemesi 
keyfiyetinin, doğrudan 

doğruya taarruzu 
vehlei ulada mecruhe Ma· 
riye ait olmadıtını göster· 
mekte ve şu suretle Beykeri 
bulamamak ve taharrisine 
ruyu muhalefet görmek ve 
bu yolda hane halkınca 
şahsına karşı baridane va· 
ziyet gösterilmek gibi es
bap dolayısile mütehe•nir 
ve zaten minelkadim teşev
vüşü asabı da raporla mü
tehakkak olan • kaydile 

Aliye H. ın o aralık elinde 
bulunan rüvelveri karfısın
dakilere çevirdiği, Hrant 
B. in kızını yaralandıktan 
sonra rüvelverinde daha 
iki kurşun varken tekrar 
ateş r.tmediti, kendi ihti· 
yarile ateşi kestiği yazılıyor, 
katil kastının mevcut olma· 
dıfı neticesine varılıyordu. 
Aliye hanımın " Ben Mari· 
den hotlaıımadıiımdan öl
dürmek kastile allih attım. 
yolunda vak' ayı müteakıp 
sarfettiği ıöz için de " Em· 
razı asabiye ile malGle 
olan bir kadının sevki 
tchevvürJe zamirin~• bet • 
lemcditi ba:ıı pna ef' ali 
şu veçhile niyeti hilifında 
olarak ıöylemeainin kabulü 
bazı emzicei insaniye ve 
tehevvüratı asabiye icabı 
olmak üzere tabii görül • 
mİİJtÜr" deniliyordu. Şahit 
arabacı Arif ağanın silahın 
ikinci defa çatedip patla • 
madığı şeklindeki ifad~si, 
tetikini ikinci defa çekildi· 
ğine delil olarak kabul 
edilmiyor, diğer iki şahidin 
ifıdeıine göre muallel gö • 
rülüyordu. 

Netice •••• 
Netice olarak, katli kastı 

sübut bulmadığı zikredili· 
yor ve kararname ıöyle bi· 
tiyordu: 

- Cerhi vaki iıe mec· 
ruhenin bir hafta hastalığı· 
nı mucip ve on lira ücreti 
tedaviyi müstelzim on 
günde zail olabilecek me· 
vattan olduğ"u barapor 
gösterilmiJ olduğundan ve 
mecruhe Mm. Mari de tah· 
kikat hakimi huzurunda bu 
yüzden davası olmadığını 
beyanla takibi davadan fe
ragat ettiğinden ve bu ka
bil davalar da müştekilerin 
kanunen feragat hakkı da 
mevcut olduğundan muva· 
fıkı nefselemir görülen ta
lep ve iddia veçhile Türk 
ceza kanunu cedidinin 460 
ıncı maddesi mantukunca 
olbaptaki hukuku umumiye 
davasının ortadan kaldırıl· 
masına ve aleti cüroıolan 

tabancanın da kanunu mez
kurun 36 ıncı maddesi sa· 
rahatine binaen zaptı mu· 
saderesine vicahen mütte
fikan karar verildi. 

Aliye H., bir an dalgın 
durdu. Kararın bittiğini 
mübaşir işaretle anlattı. O 

· Seyrüsefer 
Hazırlanan layiha 
förleri yola getiı~et 
• Geçenlerde poliı matah 
nın da lfllrıılııle Seyrüoefer 
ı~rıntn eaaslı ıurotte ta 
için bir kanun llylhuı h 
llllillııtı. 

Bu itin kanuna raplı, 
seyrlbefer mesaillnin imklll 

lıluıın anl~lmıı olmuaydı. 
Hazırı- ltyıba y 

töndarilııılt ve onda 
olunmUflur. 

Medı.. lııı içtima 
sinde verllecelıtır. 

Haber aldıjııııı&a göre, 

yilıa aeyrllaefer umwımu 
tekli do tamım etmrtte, 
mobtl, tramvay kazaları 

takıl hilelerine kartı te 
alınakıa ve ecraiml takip 
tec:zlye buıusunda Seyr 
lmlrlerlne esaslı aalahıyed 
nnııolttedır. 

Son 1 O aüıı lçlllde 
yapmak -etıle motterl 
fazla para alan 75 tof6r Y 
lanmıttır. Fazla alınanlar 1 

edılınekte ve ayrıca ceza 
keailmektedir. Ancak ceza 1' 

bıılarının bazı muamelit 
lllrazat yüzünden l'n'"'""'' 
teahhür etmekte, infaz zam 
da da ceza gören ıoförler 

verdikleri adreolerde bulun 
maktadırlar. 

Şoförlerin her ıeye rağnıe' 
htleledc devam cttilderl gıı..ol
melttedtr. Bunun bir sebebi dl 
memurların azlı~dır. ~ 
içinde mevcuı (50) meıııııl' 
urdır. Bunların da (15) 1 rtı4' 
kezde çalıpıaktadır. Son gf/T 
lerdo memur adediıılıı ıezyııJ 
için Emaııete müracaat edılılll 
iM de ımlı:Alı lllll"llimemiftlr. 

Bu huıııatakı J.aııun her ~ 
de bu müzmin dertleri kııkii" 
den haledecekllt. 

ilacı ~lehmet n. An· 
karaya gidiyor 

lakin umum müdürü 1-11' 
çı Mehmet Bey dün vili' 
yette mcfıul olmuıtur. f.ı 
gün sonra Ankaraya Jidr 
~.:_ .. __ ,il ......... __.;i' 
zaman geriledi, mazııd' 
bölmesinden çıktı. ilci addi 
atb durdu, bir şey uıııııt' 
muı gibi ıeriye dön~t 
Mahkeme heyetine bafll" 
selam verdi, gülüınsiye;.6 
dişanya çıktı. 

Dudaklinnda tebessü~ 
ilk muhakemeden beri h" 
celtede giyditi siyah, 1' 
ka11 sincabi kürklü ma~ 
sunun etekleri kabar 
hızh hazlı koridorla~-~ 
ilk dafa dün m~eit.' 
methalinde bir köşede ~ 
saat yirmi dakika ka.....
bekllyen Aliye H., lehin~ 
çıkan neticeden memnılllı 
yarım aut dcı Baroda otfl' 
du. Nq' e içinde atıbaPI'.' 
rile konuıtu, kahve "°' 
yorıunluk aldL 

Muhakeme on üç buç1*" 
ta bitmiştir. On dörtte iı" 
rodan çıkan Aliye H., P". 
,inden yolunu beldir; 
sam il er, seyirciler . ta .J.. 

ederek, ahbaplan aruı_. 
her :zaman kendisini ,r 
tirip götüren gri re'?1 
kapalı otomobile bıP 
Adliye daireıinden ayrı~ 
Otomobil hareket eder_. 
gene sat elile koyu ~ 
saçlannı diizeltiy<ır ... ve r 
lümsüyordu. . oıt 

işte bütün tchrı d 
aydan beri meşgul eılll' 
dedikodulu hadi&enin ,atı 
safhası bö le e ti. 

Varım uır nveltd 

VAKiT 
13 lqrtnıevııJ tllf'I 

Mektebi tıbbiye b~ 
nndan methur dok"' 
Karatodori Alek ........ 
Efendi vefat etaıil .
cenuut büylik t.aO.,. 
na ile bWınlmıfbl'~ 



Sulh misakı 
lillTbtn muılbetlerini sö· 
~h ren, o büyük acının 
•~~erini yaıadıfı vatan 
~~e seyreden bir mil
L itte bunun içindir ki qtr 
~nerede bJr sulh aesi 
~el. taa.k, baıtan ayağa 
" r kulak kesilip dinli • 
1ete~ 

gıı;. 

Dn 
~ nyayı hudutlara ayır-
dt b hiçbir zaman dertleri 
~aber ayırmamııtır. 
~ bir vücut ile üstün· 
ı_ hudutlar, onun aza· 
h~.dır · Birinde baıhyan 
~n, ç0k geçmeden ö • 

~de ateılnl hissettirir. 
Çt t atlan bugün öyle 
lrı P~ık .bir hale girmittir 
~ ır nıemlekette bathyan 
) •let, hemen ötekinde 
''-lar açmakta .. ık · )or. ge.,... mı· 

~Sütün cihanda bu fikrin, 

't-41t itana.atin yerJeıtiftne de 
'ii arkası kesilmiyen sürü 
~ konferanslar ıahittir. 
~hlann azalblması uğ· 
~ aarfedilen gayret 
bilir? hangi manaya gele-

1>·· 
~l:ı~ll aazetelerde okudum: 
tılı ılde ahali açlıktan kı
te~~Uf. Sebebi muha
~I dır. Hem de muhare-

erfn 1 de.hıli en ferehizi o an 
~re ı bofazlaımalar, o bi· 
~e,.1 rnernleketi harabeye 
~ tınlı. Ortada iki ihti· 

•tan ba k 
!lir f a bir ıey yok. 
ltarc1 taç ~ ö~ünde kardet 
llrın:!: oldurüyor, nabız
~ •Yut kanın dalga
l:ıı ~tan kabileler bıçak 

Rga boiUfUyor. 

11 
Bazen lulıdana s6lp

ttde ölüm aaflanna girmek, 
~o~ dumanlar arkasında 
el.ren Azraile atılmak 

"'zife olur. Bunu en yük· 
~k bir iman olarak kabul 

k::ri:z, fakat tahısların 
Ilı lerini millet kanile öde-

efe aklımız ermez. 
Yalnız bir kavmi inkıraz 

~turnlarma aürükliyen iç 
~ arebeleri değU, millet· 
~ •raaındaki ~harpler de 

ı_ kere ihtiraı kıvılcım· 
~dıl\ tutuıturduğu yangın· 

r. 
N % e olur, ıu insanlıiın 

ıc.~llUtıu çürüten, memle • 
ı~ . erı gentı haile sahne • 
İı::::e Çeviren döğüf çıl -
llt ~ karıı bir aerom 
~ -~! Sulh misakı, bütün 
~ fıq Yeminlerden daha 
"~ddeıur. Sulh, yirminci 
htt' Y•kıtan ne yüksek 

din olurdu ! .. 

l' Sey·yah 
~lektı·ik Şirketi itizar 

ediyor 
ıo ~ l etrinievvel günü saa; 
Su~ da vukua gelen bir kaza 
tıl( l6f' F abrıkasınm tevakkufu.. 
llı~:ucıp olmuıtur. Bir ihtiyat 
l'cı· esının harekete vaz'ı sa
t..ı ıllde unıumt inkıtaı, manev· 
"itte ,_ 

Çehek muı;tazl zaman olan 3 
'ıU~ saate tahdit etmek 
~'tı ün olmll§tur. Maamafih, 
.__t mahallere cereyan ancak 
"e ~2 de verilebllmişlir. Gece 
ti" ndüz devam edtlen tflmlrat 

J!!Vtn b hi\di itmiştir. Şirket bu 
~ Sclerden rek 7.lyade müte
~ olclu~unu beyan ve bun· 
lltıd dolayı ahalil muhtereme 

lnd 
leııaa e arzı itizar eyler. Y enl 
~rı tın - takriben on beı giln 
~ı .. ı da • l§letme~e vaz cdtlmesl 
~lrik 

liındı cereyanına, mutat ve 
l'Cattı Ye kadar kendisine devalri 
' lycnın ve ahali! muhtere
~"1 itı emniyetini celbetmif 

hıttzanu iade edecektir. 
Elektrik Şlrkett mUdira 

A. Han11em 

Nadir Han kıraJ olduğu takdirde sabık emir 
Efganistanın Roma sefaretini kabul edecek 

Difer bir rivayete ~öre de Na~ Han 
kıral olmak is1ememekteöır 

Londra, 12 ( A. A. ) - Deyli Meyi gazetesi Nadir 
Hanın karargi.liından fU telgrafı almııtır.: Kabil ıehri 
Nadir Hanın mayetinoeki efrad' aıkerıye tarafından 
yapılan gayet mahirane harekat neticesinde sukut etmJı 
ve fuzuli olarak emir Habibullah namını takınan ser • 
seri Beçe Saka firara mecbur edllmiıtir. Bu muzaffe -
riyeti müteakıp Nadir Han bütün Efganlılara hitaben 
bir b nname neırederek bunda Efganistana sahip 
ve hi~:ı kealldi~inl bildirdikten sonra kaball efradını 
muntazam ve kanuni bir hükametin tesisine l(adar her 
türlü muhaaemat ve mücadelittan içlfnaba davet ey -
lemlttir. Nadir Han yarın Kabile dahli olacakbr. 

Roma, 12 - Sabık kıral Amanullah, Kabilin Na
dir han tarafından zaptile Habibullah firara icbar 
edilmeıJnden dolayı fevkalade memnun olduğunu be-
yan etmiıtir. Mumaileyh, ev~elce Nadir Hanın kendi 
harbiye nazınbğı vazlfeıinl ıta_ ettiğini, ona itimadı 
bulundufunu,efer Efgan ~a~ı ıaterae Efga.nistana alde
ceğtni söylemit ve demiıtır ki: 

_ Eğer Nadir Han kendini kıra) ilin ederse hiçbir 
zaman gücenmiyeceğim ve mumaileyhin hakiıniyett al· 
bnda Efganın Roma seferettni deruhte edeceğim." 

Moskoya, 12 (A.A)- Madlr Hanın Kabili ifgalinden 
bahseden İzvestiya gazetesi bu muvaffakiyetln esaslı veya 
muvakkat olduğu had;satın ilerde göstereceğini söylü
yor ve diyor ki: "Diğer taraftan Nadir Hanın Aınanul· 
!ah hana karıı alacağı vaziyet henüz tamamen malfun 
olmadığı gibi Efganistanır. dahili ve harici siyasetinde 
takip edeceği hattı haraket henüz tavazzuh etmit de
ğildir· Maamafih, Nadir Han milliyetperver unsura men
sup olduğundan Efgantıtanın birliğine ve iıttklaline ça

lııacaktır. 
lzvestiya Efıanlstanda •<!ahili harplerin kanlı netice

lerini nazarı itibare alarak irticaa ve mollalara karıı 
ıtddetle mücadele edecek ve Guhiıtan akalliyetlerini 
temin eyliyecek bir hükümetin ancak istikrar bulaca
ğını kaydediyor. 

Londra, 12 ( A. A. ) - Deyli Meyi in Pepverdeq 
aldıtı bir telsrafa söre Nadir Han Efsan taht •e taca
nı ele geçirmek arzusunu izhar etmemektedir. Muma • 
lleyhin böyle bir emelt olmadıiı tahakkuk ederse halen 
Romada bulunan Amanulllah m kariben Efaantıtana 
dönmesi muhtemeldir . 

---~----- ---
Çeka Rus scfarethanelerlnde 

tetkikat yapıyor 
Londra, 1] (A.A.) - Deylt Meylın Pariıı muhabiri bil

diriyor: 
Memallkl ecnebiyedekt Sovyct sefaretlerinin ve bılhaasa Paris 

sefaretinin bolıevik rejiınino lemame:ı ı:aclık ve merbut olmıyan 
bilcümle anasırdan tathirl tçln çeka ismini tqıyan Rus hah zabıtası 
t 3rafindan harice talimat gönderilmiıUr. Bu maksatla her tarafa 
birer cevapname tebliğ olunmuttur kt buaun ihtiva ettiği 24 sü
ale bütün sefaret ve konsoloebane memurları 24 ..at içinde cevap 
vcrmeğe mecburdurlar. Bu istintak neticesinde P•'iı idareli 
memurlarından burada altnıııının azlolunacağı tahmin edilmektedir. 

Mczkflr scfarettdti avrakın kAffesi çeka tarafından tetkik edil· 
nıek üue tayyare ılıe Moskovaya 6ôııderilmiftir. Bu vasıtal nak
'i ·ın inUhabma saik illan ııebep evrakın yolda b'fka ellere 
ıyeo . 

mcstnden korkan çekanın bu endıpldit". 

f~ansa Reisicumhuru Belçikada neler 
söylüyor? 

Brüksel, 11 (A.A) - M. Dumerg, hariciye nazare
tinde M. Himans tarafmdan şerefine verilen öğle ziyafe
f nde hazır bulunmuştur. Bu ziyafete Kıra!, Dü~ dö Bra· 
~an Kont de Flandrc, M. Briyan saray erkim ve na
zırl~r iştirak etmiştir. Bir müddet sonra şehremanetinde 
kıral ve prensler hazır olduğu halde icra edilen mutan
t n kabul resminde M. Dumerg ile şehremini sulh ve 
s:lametin temini hususunda ateşin bir arzu besliyen ve 
h rbi imkan haricine çıkarmak için müessir her türlü 
t:dbirlere iştirake amade bulunan iki millet arasındaki 
dostluktan heyecanlı bir lisanla bahsetmiırerdir. M. Du
merg ile kıral, prensler. M. Briyan balkona çıkmışlar ve 
halkın hararetli alkışlarıle karşılanmışlardır. Bu esnada 
anlar çanlmmış askeri muzıkalar terennüm etmiştir. 

ç Graf Zeplinde isyan mi? 
Berlln, ı t (A.A) - Zcphn balonu mürettebatının ekserlsl 

kutba sefer yapılması aleyhinde bulunmuştur. 
Çinde yeniden dahili harp 

Nankin, ] l (A.A) - Mılli kuvvet kıtaatı ilt: ccneral Fengf 
y uhsianğın kuvvetleri arasında bir harp zuhQrunun önüne geçile
miyeceği zannolunuyor. Milli hükOmet, ceneral Feng-Yuh-Sıangın 
en sadık ve tecrübeli cenerallerinden lkiktılnin hükOmet aleyhinde 
bir sul kaste lıtlrak ettikleri için tevkif ediimelerinl emretmı1, 
fakat bu lkl ceneral kaçmnğa muvaffak ' olmuflur. Şimdi, Feng· 
Yuh-Siang kuvvetlerinin hükOmcl kıtaah Ozertiıe yllrümcltte olduğu 
bıldırılıyor Bu kuvvetlerin hedefi Hankovdur. Nankin hakometi 
kumandanları milli hnkornelin davasına lıiyanet ehntf olan Feng
Yııh-Sıang kıtaatana k1U1ı Wylk bir tenkil kuvveti bazıdanmakta 
oldu1Unu teblft etmlftlr, 

Opera : Seher vakii 

!~ i fl~J:~,;;, Kabil! Kardeşini ne yaptın? 
Etuval : Kanlı denizle11 
Şık : Çann yaferl 

Alkuar : Zengıbar ~ytam 

Malunı <'e 111Lirettep bir p/.dn tatbik ederken 
mukaddes 'l'üı·k e<1ldtlaru11 öl<iürtenlerderı 

Lüksemburg : V olga 
Pangalb :Kanlı camliazaae 

(btuıbul ) 

Alemdar 
Ferah 
Kemal Bey 
Milli 

: Goril 
: Tehlt~ ffOrttl 

: GençltJt oe spor 
t Yeni Tarzan 

(ltadlköy) 

Hilal : ŞclııJet Jeurbanı 
Süreyya P1- : Kızıl lcaduı ---
Günün siyaseti 

Yugoslavya kıralı Alek· 
sandrın Belgrat hükun:etl 
erkanı ile tam bir itilaf 
dairesinde yaptığı idari ıs-

lahat nazan dikkati celbe· 
decek mahiyettedir. Belgrat 

zimamdaranı umurunun te· 
şebbüs ettikleri inkılap 

şimali Balkan slavlığı için 
yeknazarda görüldüğünden 
çok fazla ehemmiyeti haizdir. 

Kıral Aleksandr geçen 
kanunusanide Skupçinayı 
dağıtıp usulü meşrutiyetin 

zamanlarını ortadan kaldır· 
dığı sırada, maksadının 
jeneral Stankoviçi resikira 
getirerek bir askeri dikta
törlük tesis etmeğe matuf 
olduğu kanaati meydana 
gelmifli. 

Dokuz aylık bir tecrübe 
devresinde Stankoviç kabi
nesi birçok defalar dikta

dörcesine hareket ederek 
nizam ve sükunu muhafaza 
mecburiyetinde kaldı. 

Maamafih bu diktatörlük 
devresi Yugoslavyaya bir 
çok cihetlerden fayda ver· 
medi değil. Bir takım sui-

istimallerin tinüne geçildi. 
Memleketin iktısadt ve mali 
vaziyeti oldukça düzeldi. 
ltalya ile yekdiğerini taki

ben vttkua gelen ihtilaflı 
nümayişler oir tevakkuf ve 
intizar devresi ile nihayet 

buldu. Hükümeti merkezi. 
yeye bütün siyasi kuvveti 
yavaş yav~ eline toplıya-

fak idari ve siyasi ademi 
merkeziyete temayüllere bir 
set çekti. 

Son teşebbüs edilen ıs
lahat bu dokuz aylık tec
rübe devresinde alınan 
derslerin neticesidir. Şim • 
diye kadar "Sırp - Hırvat • 
Sloven,. ismini taşıyan sal
tanat sadece ·Yugoslavya" 
tesmiye olunacak, yani Hır
vat ve Slovenlerin namı 

silinecektir. Bu ~ekilde ce
nup Slalvarımn Belgradm 

811 anda ( Y eıiltepe ) de 
kanlı bir fecia baılıyor. 

Rilc'al esnasında dütman 
topçuaunun ateolle yarala
nan ve elli altmıı kadar tah
min olunan askerlerimiz 

s ürü ne sürüne tep,enin ge
minde bir araya toplana· 
yor. Fakat, bunlan öft'en· 
ve artık meydanı serbest 
bulan düıman piyadesi, 
derhal siperlerden fırlıya
rak bu yarah aslan· 
lar üzerine bikum ediyor. 
5'1Ahll.Zt mecalsJz, takatau 
kalan bu zavallılar bir 
hamlede dilpnan süagülerl 
altında parça parça olarak 
can veriyor. 

Bütün bu zava~hlar, dfit
man aügü1eri albnda parça 
parça edilerek can verir • 
ken, tel örgünun içinde 
tara11ut mevkiinde dür • 
bünlerile bu haileyi seyir 
ve tamap edenler, hiçbir· 
ıey yapmıya muktedir de
ğillene bile, acaba topçu· 
muza emir verecek bu fa. 
elanın hain aktörleri üze • 
rine bir ıarapnel yağmuru 
da yağdıramazlar midi ?._ 

Şimdi, bu nümayifi ha· 
zırlıyan efendilerin yakaıı· 
na yapı,arak sormalı; 

- Efendiler, yapbiınız ----·----··----.. 
kavi bileği altmd• vahdet 
~yda ettiklerine işaret 
edilmek isteniliyor. Ayni 
zamanda memleket dokuz 
eyalete ayn)makta ve her 
bir eyaletin başına hüküm· 
dan temsil eden ve saJahi
yeti vasiaya malik "'banvali,. 
ler getirilmektedir. 

Bu suretle de Yugoslavya 

saltanatının idaresi tam bir 

merkeziyete bağlanmakta 

ve " Zagrep " ile .. Lubli

yana .. nın ehemmiyetleri 
refedilmektedir. 

Maamafih vaziyet Sırp 
zimamdarlarmca başka bir 
tarzda gösterilmek isteniyor. 

Yeni idarenin, sabık Avus

turya. Macaristan impara· 

torluğunda oldu~u veçhile 
muhtariyete kadar varma
yan bir federalizmi istihdaf 
eylediği iddia olunuyor. 

Bu müddea Zağrep ve 
Lubliyanaca şayanı kabul 
görülecek mi? Burasını, ve 

kral Aleksandr ile nazırla· 
nnm teşebbüslerinde mu· 

vaffak olup olmıyacaklannı 
hadisat yakında göstere-
cektir. 

J.f. Gayur 

Utanmaz adam? 
Tahdidi teılihota dotru yürürken 
Londra, 11 (A.A) - T oky~an Deyll Meyele çekılen blr 

telgrafta, Japon hükQmetlnin ~ler konferansında görUıillecek 
metıelc-r haldnnda, Fransa, ltalya ve Japonya arasında mütekaddim 
bir itilaf vucuda gctirm~e çalıştı~ı bıldırılmektedtr. 

Londra, 11 (\.A) - M. Makdonald, Vaşing!on dan mufa· 
rakat etti~i zaman büyük bir kalala' ık tarafından alkı~lanmııtır. 

londra, 1 t (A.A) - fngllız matbuatının i:.tihba~tına göre 
rels Hoover ile M. Makdonalt arasındaki mü7alcerat esnasında 

tahdıdi teskAalh.a içki k~alJAuıa kad.r İngıhz • Amerikan 
milna..betım al&kadar ed~n bOlün meseleler tatktk olunmuftUr. 
& meeelelor M. M.kclo.alduı avd.uadeo 10nra yeo.._ b.tia.Y• 
cak ola mubaverata &OIDla totkd edeakllr. 

bu aümayJı, belki icabab 
aakeriyedendir. Pekala fa· 

kat yapılacak hareketin 

ancak bir manevra.dan 
ibaret olacağını aııkere ya-

hut hiç olmazsa zabitana 
anlatmalı delil mi idiniz ? 

itte bu anlatmamak yü

zünden, sabahleyin zaferin 
ve sürurun şahikasına ka

dar çıkan asker öğleden 

sonra verdiiiniz rm:'at 
emri üzerine ye'sin, islira· 

bın ve artık size kar§! a • 
demi itimadın birdenbire 

en derin çukuruna kadar 
düıtü. Askerin mane liya • 
bna hiç ekesımiyet ver • 

meden yaptığınız bu hare· 
kete, haydi ( yüksek ku · 
manda heyetini.1 bile bt • 

leceği bk sır ve hikmdtir) 
diyelim. Fakat . Madamki 
öğleden son:-a mc'at emri 

verecektiniz, evvela ne için 
yaralılarla ıehitleri naklet· 
Urmediıtlz? Niçin sıhhiye 

te,kilatınızı vazifesini gö · 
rebilecek bir vaziyete ge • 
tirmediniz ? •. 

( 9/10 tqrinevvel ) harp
lerinde düıman ellerine 
ıeçen ıehiller ve yaralılan 
hoı görelim. 

Fakat bugün, sızce malum 
ve mürettep olan bir plA

nm tatbiki eınaaında düt

man süngüsüne bizzat teı· 
lim ederek ıöz göre göre 

öldürtiüpuüz bu aziz ve 
mukaddes Tflrk evlatli.n 

için size ebecliyyen: 
- Katil! .. 

Diye haykıracafım ve 
bir gün olupta bu badire· 

den kurtulursam aizden, 
kardeı lerimln, katillerinden 
hesap 10racafım. 

* itte bir tebliği resmi 

(Kırklareli) civarında vuku 

bulan muharebelerde düı
mana pekçok telefat ver· 

dirilmit··· Üsküp clvannda 
Sırp ve Bulgar kuvvet-

lerile bizim ıarp ordu

muz araıında kanlı müea
demeler oluyormilf.. 

Anlamlyorum ; Bunlar, 
ne saçma teJlerdir. latan· 
buldan IOll ,elen gazeteler 
ilanı harbi miiteakip mClte-

vall zaferlerin destan1fn 
ile mallmal idi • Bilmem 

teali. ordu~ huma~ 
ankaribüzzeman adaYl din 
ve milleti hikile yektan...) 
edecettıaden bahsediyoriu-
dı. Halbuki bugünkil teb ~ 

liii re•ml ıöateriyor ki hu
dudu aeçmek fU tarafa 
dun~ daha hali biz ken
di hudutlanmız içinde zafer 
kazanmaia çalıaıyoruz. 

Bugün teblii edilen 
emri yevmide; benim ve 
kardetim Nazımın "onbaıı., 
bğa terfi ettfiimlz vazıl· 

mııb, hayatmıda kaza.o• 
dıtım ve lruana~ eıı 
yGbek riltbe ,epbem bu 
olacaktar. 

MDbadefe rruratthası pldf 

Dün, evinde miMfir 
bulunduğuuı bir dost 

süt içme zamanı gelen 
minimini ya vruıuna w-ar 
ediyor. çocuk ta, yumruk 
kadar akli1e bin bir baha
ne bularak bu itten çeki· 
Diyordu ya; 

_ Baba bana matal 

söyle' diyor; ya oyuncağım 
istiyor ve süt içmek Iakır
d111 oldukça: 

_ Sonra, eoara! diye 
aıeaeleyi atlatmak iatJyo,.du. 

Dostuma dedim ki: 
_ Çoçuğun çok fazla 

talik meraklı&ıl korka. ım 
ki büyüdügü zamıın müba· 
dele murahha~ı olacaktır. 

<> 
Şchsü1ar ... 

EV\ elkl güo Sipahi ~
ğmda erkek ve ka· 

dın birinciler arasında ya· 

rı~lar ohnut- _ _ 
Dün resimlerini gordum. 

"Şehıüvar" kelimesinin ne 
demek oldufunu timdi an· 

lıyorum. 

Süslü cen;. otomıtrli! 
Şehremaneti, yeni bir 

cenaze otoanobill P-
ttriyormut- Bu arabanın 
trafı _ 1, üstü kubbeli e a., ... , 

olacak ve fazla aıeraıinı 
yapılacak cenazelerln nak· 

IJnde kullamlacakmılo 
Bir muharriıniz dün aıe· 

ce rüyada Emanet muavin· 
lerindeo Şerif Beyi göriip 
bu yeni otomobile neden 
lftzum görüldüğünü 50rDlUf

tur. Mumalley fU cevabı 
vemıitlfr: 

_ Azizim, dirilerin nakil 
va11talannda rahat rahat 
gitmelerini temin edemiyo
ruz. Bari ölalert aı.Uyelim, 
püıliyelim! ~k. 

1bplu İğlle 
HIUDif: 
Tal ebe oku)'\lcuma: 
İngilizceden Türkçeye en 

iyi l6gat kitabı Vahit B.in 
mükeuef 11'.)ıattdir. 

İqilizceden An.llizceye 
hisat kitaplan aruında 
.. Web.ter .. ile • sema ,. 
tavsiyeye fayanchr. latan -
bulda bunları bulabilininiz. 

T. İ. 
Hatıra gelen er : 

Muhayyelenin tesiri 
Meşhur doktorlardan "He

ke,. nln habrabnda kaydet· 
titlne göre , saçlan sllDIİyah 
olan bir adam bir gece rüya
sında mülhit bir ltkeııceyc 
duçar oldupııu görmilt ve 
ertesi iÜD saçları ~ 
oldutu halde uyanD111br. 

• Hımlle bir bduı llbmbtJ 
oynuyordu. Ônundekl ubm
billere bibrk• OJUDll bzM· 
ıuk lçiıı IMÇA ...... muh
taç oldutwıu garda. Sonradan 
çektlll kqrt ta maça UOIU 

olarak zühur etti. 
Kadın buna o derece seYln· 

dl ki sevind batOn bonyeslnde 
tetirlnt gÖllefdl, ve, dogurdutu 
çocutun göz bebctl maça asosu 
tdJtnde oldu. ,.. 

• Lavater ,. nakleder: , 
"'DostlU'ımdao birin Rtntol,. 

da ikamet eden utl bir kadın 
tanıyordu. Bu kadın hamile 
iken eli keıilmiye mahkcım 
olan bir caninin kısaaında bu· 
lun01ak istedi. Fakat cezanın 
manzarası onu oderece meyus 
elli ki sonunu beklemedea çe· 
küdt. Bir moddet soara kadın 
bir bz <JoAurd.. Dotıua çocu· 
pn bir eli nobaodı. Çocuğun 
teYelledoadea ııonr• bdıu nok-... ,... ~-



Savı fa 

İngiliz bahriye- ı ~~1= 
lilerile temas ! i~i 
Bu cuma boks, futbol 
golf ve tenis maçları 

yapılacak 
Gelecek cuma, ıehrlmlz için 

çok ıayanı dikht bir spor gO· 
nü olarak geçecektir. 

O gün lımanımızda bulunan 
fngiliz donanmasındaki spor ta· 
lumlartle karşı karşıya gelec<Alz. 

Cuma günü bahriye golf ta
kımı ıehriml7.dekl lngllizlerln 
golf oyuncularile bir müsabaka 
yapacaktır. Bundan sonra bahri· 
yelilerin tenis takımı F enerbah
çe :enis takımile karıılaşılacak-

tır. 

Öğleden ıonra 15 buçukta 
futbol var. Mısafirlerlmlzln futbol 
ıakıwıı fstanbul ıamplyonıle 
lı:arşı karşıya gelecek. 

O akıam saat l S de bokı .. 
Selami, küçlii< Kemal, Saranga, 
Necmi ve Melıh Galatasaray 
takımını temsilen misafirlerimizle 
boks maçlon yapacaklardır. 

Bütün bunları nazarı itibara 
alınca, bu cumanın l.tanbul 
spor hayah için pek kıyme~I 
&por olarak geçeceği anlaşılır. 

Galatasaraylıların kongresi 
Galatasaray Terbiye/ Hede

tkniye Kulübünden: Necmettin 
Sadık beyin istifası üzerine yeni 
idare hey· etinin lnllhabı için 
1 S teşrin evvel cuma günü 
sabahleyin saat 1 O da Galata
•aray lisesinin konferans aalo
bunda fevkalade kongre akı. 
edilecektir. 

!çtimaa iştirak edebilmek 
lı;in azanın hüviyet varahları 

ile gelmeleri rica olunur. 

Kimdir? 
T aymis yeni başpapas 
hakkında malumat 

veriyor 
'Taymis" in İstanbul mu -
habiri yeni Rum başpapa • 
sının intihabından bahse
derken birçok malumat 
vermektedir. Yeni başpapas 
ikinci F otyos namını almış
tır. Kendisi, müteveffa baş
papasa göre genç s11yıla • 
bilir. Çünkü 1S74senesinde 
Büyükadada doğmuştur . 
ikinci Fotyos ecnebi lisan
lardan Almanca, Fransızca 
ve Bulgarca konuşmaktadır. 
ilk tahsilini Filibede gören 
F otyos bilahare Atina da
rülfünununa devam ederek 
felsefe ve ilahiyat tahsilini 
ikmal etmiş, daha sonra 
rühpaniyet silkine girerek 
Nünih ve Lozanda bulun
duktan sonra Bulgaristana 
avdet etmiş, 19C6 den 1914e 
kadar Filibedeki rum orto
doksların metrepolitliğini 
ifadan sonra Beyoğlu met
repolitliğine tayin olunmuş, 
1924 te Filadelfiya metro
politliğine tayin edildikt~n 
sonra Derkos metropolıt
liğine terfi etmiştir. 

Yeni patriğin ikinci F ot
yos tesmiye olunmasının 
sebebi, birinci F otyosun S55 
senesinde patrikliği deruhte 
etmesinden ileri geliyor. Bi
rinci F otyos bütün meratibi 
ruhaniyeyi bir haftada tay
yederek patrikliğe yüksel
miş, fakat Papa, S63 te 
bu birinci Fotyosu tel'in 
etmişti. Birinci F o~yos, im
parator Bazil tarafından 
azil ve bir manastıra nefye
dilıniş ise de daha sonra 
patrikliğe tekrar getirilmiş, 
fakat imparator Leo, birin
ci F otyosu Ermenistanda 
bir manastıra nefyetmiş, 
F otyos orada 891 senesin-
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Mu~oıozaKorlıK 
İnhila~~iyor 7 
• Sir San<lersonun 

bPyarıatı 
Londra gaırteleriniıı verdiği 

malumata göre Jngilterenln 
mulıalaıakarlar fırkası inhilal 
~rpzı. göstermektedir. Bu için 
ıçın ınlıilfü Sir frank Sander· 
sonun istifası üzeriııe meydana 
çıkmıştır. Sfr frank Sander· 
son, gazdelere vuku bulan 
beya_natında şu sözleri böyle. 
ınlştır: 

«Muhafazakarlar fırkası da
ğılmaktadır ... Fırkanın yarısı 
lıberallıkla .ıtılaf fikrirdedir 
diğer yarısı imparatorluk içind~ 
ticaret serbestisine taraftar 
oluyor.• 

Sir Frank Ss~dersonun bu 
beyanatı İngiliz siyasi mahafi
linde derin bir merak tevlit 
etmiştir. ·····················---................... . 
de ölmüştü. 

O zamandanberi başka 
bir F otyos gelmedikinden 
yeni başpapas bu birinci 
F otyosun ikincisi olmakta
dır • 
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C..u.. kadın Majl k) müna••hetlle 

Tarih, insanlar "harpten 
sonra ,, denilen bu yaşadı
ğımız devirde ne yaptı 

diye sorarsa, bu ihtiyar 
gence " Greta Garbo • yu 
gösterebiliriz. 

Geçen sene mi idi bil
mem, Greta Garbo Ame

rikadan, vatanı olan Skan· 

dinavyaya dönerken, ken
disini istikbale bütün bir 

milletin şitap ettiğini oku
muş, bir sinema artistine 

gösterilen bu hasret hücu· 

munu, asrımızın malul ol
duğu " snobisme " ihtina
kının had bir tezahürü zan· 
netmiştim. Fakat o zaman· 

danberi Greta Garbo'yu bir 
kaç filiminde gördüm, fik-

rim değişmiy~ başladı ve 
nihayet " Casus kadın • , ba

na Greta Garbo'nun sırrını 
verdi. 

Greta Garbo, harpten 
evvelki zamanlarda bütün 
şairlerin, güzel san' atçıların 
ittırat ve ısrardan kurtara· 
madıkları ruh, his incelik 
ve güzelliklerini esir" ether. 

haline getirmiş, onları bize 
en asri bir şekilde vermiş-
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452 

25 36 50 692 50 
15 638 50 
250 86 50 

- il 

Vaktın 
bulnıacası 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 
halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 s 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

.... _._lil ,·~ .fj]_ _ .KIA R'A!i!T'R IA 'M 
1 ·~ 1 lfK i li]ti]Jil A MJ\ 
2 \ 1 !il . 2 1 -'- -ı-·--ı-
3 r---ıli.--- 3 r ,R . i [j] ı..!_[j]A~A, 
4 IJ--,-~:--ı-.ı 4 [j]A :ımı ısi A )!'_lil·J lil 
5 '.WJ!illillillillilllillilli:ı 5 liiil r ı A l~j u ı K \iiJ[jJ 

~ ,·ı ı =1cd=11 ~ ,~,,~~rı~ ,~ 8 1 lil J =ı:J 8 fT,sT M [j]P AP A' 
9 ---dil_ı ___ J_J 9 ~~,~"-i]i]KA~ 

Bua(inlıı:U bulmacamuın 

hall•dtlecelır: yeni ıeldl 

Soldan sağa 
1 - saçsız baş (3), dü

ıünce (3) 
2 - Bir yemlı (4), ılyah(4) 
3 - Orta mektepten ıonra 

gelen me1'tep (4) arıular(4) 

DUnkG bulmacanuaal 
hallodtlmlı ,.ı.ıı 

4 - Saçsız b11 (3), tenls(3) 
5-. 
6 - Bır nin merdivenlerle 

\ıaAlı bıımları (3), tarihimizde 
meıhur bir ıelınde (3) 

7 - Y alamaktlll eaırllıazır 

(4), sonsuzluk (4) 
S - Karadenize akan bir 

Rus denizi (4) lçgi yemeAI (4) 
9 - Demlryol (3), deri (3), 
yukardan aşağı: 
1 - Saçsız baı (3),dost(3) 
2 - Bir yemi§ (4) , iste· 

meden yapılan Kabahat (4), 
3 - Orta mektepten sonra 

gelen mektep (4), tabur (4), 
4 - Saçsız baı (3), süslü 

kemer (3) 
5 - • 
6 - içine öteberi konan 

ıey (3), tarihimizde meıhur 
bir şehzade (3), 

7 - Adrıyatik denizinde, 
Dalmaçyaoın merkezi, meıhur 
bir liman (4), sonsuzluk (4), 

S - Rakı (4), içki yeme· 
Al (4), 

9 - Cilve, (3), derl (3), 
Ru$J1adtı giinleı·in ilfim

lerl değiıtl 
Sovyet hükOmell günlerin 

ismini deAtttlrmlye karar ver
mltUr. !Haftanın bet gününün 
isimleri flSyle olacaktır: 

Mark, Lenin, OçOncO enler· 
nuyoııal, komOn, sanayi. 

Haddizatinde güzel ol
mıyan Greta Garbo'yu bu 
kadar alemşümul yapan, 
biz erkeklerin kadınlarda 
görmek istediğimiz "kendi
ni tamamen vermek" kabi
liyetinin, sadeliğinin, sami
miyetinin onda mevcudiye· 
tidir. 

"Casus kadın. kadar 
hisli musiki dinliyebilen, 
kadınlığı onun kadar spe
küle eden ve spekülasiyonu 
onun kadar kadınlaştıran 

için her şeyini feda etmi
yecek kaç kişi vardır? 

"Casus kadın,, filmi ala
kası gittikçe artan bir he
yecan menbaıdır. 

Fa. 

T epebaşı tiyatrosunda bu 
akşam saat 21 ,30 da. 

~eisin 
~arısı 

3 perde 

ŞEHREMANETi 

~~ ~ ~ 
1 ili 

11111111 
Cuma günleri matine ıaat 

3,30 dı her cumarteıl ak
ıamları için fıatlarda tenzi
lat ya ılmııtır. 

Kadıköy Hilal Uyat 
Komik Cevdet beyin sa 

intisabının üçüncü senei dt 
yesi şerefine teşrincvvelin 1 
çarşamba akşamı (Kızıl sul 
Hanende Hafız Ahmet Bd 
saz heyeti ve komik Düınb 
İ5mail Efendinin ; ştirakile 

Acaba Rıhtım 
ketinin elindeki 

irade sahte mi · 
[ Baı malcaleıaizden mablll 
"Rıhtım resmi eıya 

üzerinde mühim bir 
tevlit edecek derecede 

yadan ve vapurdan 

vuku bulacak aktarmadatl 
•im alınması haksızdır. !Jai' 
velede şirket için böyle bir ıJ. 
ve eşya sahipleri lç!n böy/e 
mecburiyet lanımamakıaılır. 

ren muamele gören 
için böyle bir muafiyet 
bul edilirse bu nevi 
nın miktan mahdut 

günırükçe muayyen 

duğundan Rıhtım Şi 

için eaaslı bir zarar' ; 
eddi olmıyacağını Zil 

diyoruz." ~ 
Bıldiğlmize göre bu t' 

,rayl içinden aldığunıs (/ 
por doğrudan doğruya 

vlt Beyin kaleminden ~ 
mııtır; altına da imsP" 

koymuıtur. Demek ki.~ 
vlt Bey bile Rıhtım şr· 
tinin nhtım olınıyan ~ 
lere çıkan eıyadan rtl" 

almasını haksız bul~ 
Eğer Cavit Bey al _J 
kendi imzası da bul\IP'" 
bir irade ile Rıhtım 1 
tine böyle bir ııııtl fi" 
verilmiı olsaydı dört, f' 
sene evvel yuk~ 
aynen suretini nakle JI 
mlz fıkra ile buna 111 J' 
lif bir itiraz dermeyan 

medi? ~ 
Bu noktayı biraz ,1 

tavzih etmek için 1 V 
gene bu bahis üzerıııe 
vam edeceğiz. 

Jlelunet As~ 

ım · •'~ 

_iıi.Teşrlncovvel ·ıd~ 
Cemazilevvcl: 9 Burç: Mi 

1 [!][!] 
' : Pazar_.......... 
1 - Namu vakltl;,.ı .,.,,, 

1.ı..1. 011. hı:ı.ı , Alıı•• Y•1 ~4 .f.·11 

6 ,tJ') IY,00 15,U? 1:,Jl 1Q,=--
-- · fiııl' 

Buıiln doian!ara ~ , 
Erkek: "" 

J,Drl!''" Çelin _ -

- Günün ;;.;ihatl: ~ 
Koca ekmeği meydorı ~ 

i Eu/dt ekmeği zindan~ 



( Bahıiahmere ıeyahaf: 1) 
Yolcular arasında üç simayı 

hala unutamadım 
Bunlardan biri her yemek sonunda bildiği 
lürkçe kelimeleri sayıyor,i~!nclsi önüne gelene 

cercümei halini anlabyordu. Uçüncüsüne gelince .. 

A~stosun yedisinde ls
tanbuldnn Pomaite doğru 
l'Ola çıktım. 

Zanumımızda, seyahnun 
rükünlerinden birincisinin 
\'fzc ve en mühim vizenin 
de Mısırınki olduğuna göre 
bu son vize üzerinde biraz 
tevekkuf edece~im. 

Bilahere vize alınamadığı 
takdirde bilt ti istirdat mec
buriyetinde kalmamak için 
bir çok accntelcrJn, Jılzım 
gelen pasaportu ve vizeleri 
görmcdikç~ bilet kesmedlk
lerinl bilirdim. Bilet görül
meden vize ,·erllmediıtinl de 
bu seynhtttimde öğ-rendim. 

Mısır konsolosluğu ilk 
~erhulem bulunan Hudeyde 
ıçın vapur biletimi görme· 
dikçe transit vizesi - Mısıra 
duhul vfzeslnden çoktan vaz 
.geçrniştlm- yermiyordu. Hal
buki fstımbuldan Hüdeydeye 
~ilce ~lmnk miimklin değildi; 

:\lA da dcgil. Çunkil hiç 
bir acentt:, hatta maruf Kuk 
acentesinin lstanhul da \'e· 
lci!. 1 buJunnn yataklı vagon 
fdnrest bilet lstanbuldan Hü· 
de~ deye hjle kesmiyor. 

lcnbında seynhat giinlinü 
tehir veya takdimden, lliw· 
rnunda Vapur ckği~tirmektcn, 
ve bazen mümkiin olduğu 
vcçhiJc pnrasJ.z seyahatten 
in ilnı 

~01 meneden Mısır kon-
) osanesinln gcnlünü p;iiç beJA 
~u Solda yaptım: Ports;ıice ka
dar alclldc bir bllet , c Por
sudnnct kadar d" kııt'i mah
subu Portsaltte yapılmak üz

re muvakkat bir bilet nldım. 
\T c bu suretle bir transit 
vh~esi kopnrnblldlm. 

Vize munrnelc5inl inrnç 
!çin l\~ısır konsolos:ıncsine 
S()n mıirKcaau bizzat yap· j 
~~ştım. Mazhar olduğum hi.ıs- ı 
~u kabul, gördüğiim feYka
·Ade nezaket hayret ve infi
~~inıl bir tiirlil izale cdrme-

ı. 

k llindiğim vapor Hidi\'lyc 
Urnpaııyasınm Rıışit vapu-

~u idL RaşlE vakrilc l\lısır
stanbut seferlnl yapan, ve 
b~raya işliyen gemilerin bü
Juklerinden ve muntar.am
larından olan Fam:ıkn ve F'e-. , 
~ranın yerine ikame edilen 
~ki vapurdan biridir. -Digeri 

1 
°da - . Raşit ,·c Roda selcf-

trf ne naznran viis'atçe, inti

~nı~ nczafetçt: gayet dun 
lr haldedir. 

b Yoıcuıann pek :ızı lsrnn
l>~ldan ve lzmlrden, çoğu 
ıredcn bindi. Ekserisi çok 

g.~riiltü ediyordu. (ok gli
ruır · 1 u eden insanlar her rer-
~e birbirine çok benzer. 
h llun için hiç biri bende 
\'U:iUSi bir intiba bırakmadı. 
aJnız gürliltü etmiyenler 

ara ında bulun"n · · h .. uç sunayı 
ıtl.ı unutamadım. 
Bunl:ırdan biri toparlak 

Çt>lıreıı ve ufak çeneli bir 
rom 1 b· anya ı. Bu roımınynlının 
ır hastalıgı vardı: ller ) e

~cktc komşulımnn rumen 
·anında mevcut türkçe 

lceı· ırnelerl suymıık. :\Ieğer 

rurnencede ILanıımzdan kal
ma ne kadar çok kelime 
\'arrnı ı 

' 
8 

Bir de bir hanımefendi. 
.unun hastalıkları mütenev

"iıdi. EvvelA öniine gel~ne 
tere .. li umei halini anlatmak 

erkesle berat.er ben de Kıı-
dık·· .. ' oyunde mukim". paşanın 

kerimesi olduğunu, bir mı
sırlı ile evlendikten sonra 
ayrıldığını, ve şimdi lsken
deriyede oturduğunu ister is
temez öğrendim. DJğer bir 
hastalığı da lüzumlu lüzum
suz, bilhassa kamarotlarla 
durmadan arnpça konuşmak. 
Halbuki rum olan kamarot
lar pek az anıpça ve pek 
glizel türkçe hillyorlardL 
Hanımın asıl biiyük derdi, 
neden Kahircye tercihen ls
kendcriyedc ocurduğı.;nu her 
vesile ile ve yüzlerce defa 
yanıla yakıla tekrar etmek. 
Boğuk, çatlak bir ses ve çet
refU bfr mısır tel1çesHe yüz
lerce defıı telMfuz edilen ve 
tercihan tskenderiyede otur
masının sebebini Jznh eden Ye 

"zira lskenderlye deniz ke
narındadır., demek olan "nl:i
şan lskenderiye fi genb il h:ı

hır,, cümlesi hi\lft kulaklarım
da çan çıın bniyor. 

Vnutamadığtm simalardan 
iiçünciisü dostum - vapordıı 

dost olduk- Muhnmmet bey 
I insandır. Muhammet hey 
tıknaz, cilasız · esmer renkli 

' 
bulanık - siyah gözhi, parlak 
- .kıvırcık n: ince saçlı di.;-' ., 
lcri diplerinden ckğildc sndc 
orwJarınd:ın Ye rnuntnzıım 

bir çizgi teşkil eder surette 
yeşil yosun bağlamı~, beşuş 
hir mısırlı. 

:\luhıımmet beyin sofra
daki yeri benim yanı ba ım
dn idi. Döke snçıı yemek 
yfylşi k:ıııuırotlnrın g:ızapJı 

nazarhınna celbedh crdu I f ' . . er 
neden i• c ten, kızan knma-
rotlnrın kendileri "'"'fr •">V aya 
oturdukları takdirde dnhu 
derli toplu şekilde vı:ınck 

yiycblleceklcrine kani ~lttma
dığımdnn Muhnmmat beye 
tanıfdarlık etmek kaygı ma 
diiştüm. Kendisine luzlujJ;u 
uzntmak, bardağına su koy
mak gibi yardımlarda bulun
dum. lfü de ne göre~ im. 1 
Biçarenin sol bilegi ve beş j 
purmağt diındik ve tamamen 1 
hureketsiz. Artık muaveneti 1 

' hizmet derecesine çıkardım. 

Ekmeğini kcsmeğc, tabağına 

yemek ko) ma~:ı başladım. 

Tnbii dost olduk. \'" e kim 
olduğunu öğrenclhn. l\lısır 
maliye nezareti memurların

dan imiş. 'fazı geçirmek 
için lscanbula gelmiş. Sirke
cide Aydın oteline inmi;;-. 
İner inmez banyoya gire
yim demiş. Banyo odasına 
ayı:ık atar ı:ıtmıız kaymış. So.I 
kolu üzerine dli~mii~. Kolu 
fcn:ı halde incinnıi~. Doktor· 
lar kırık )'Ok, chtmmiyetsiz 
demişler. ~:hcmmiyet iz de
mişler ama adamcağızı iyi de 
etmemişler. l tanbıılda yirmi 
giin kaldıktan sonra uvdet 

ediyordu. 
Ben ono yemeklerde bnkı-

yor, o da, bana mnn~lı 
nah ınnna ız hikayeler nnla
tı) orchı. lJlk!\yelcrdt•n bir 
taneJııi çok mnnıısız olduğu 
Jçln knydediyonım: 

Dilencilerin rei:d vefat et
miş. ı ·amzt:tlerin tanddüdün
den ve reylerin teşetclitün

den dolayı ·eni reis intihabı 
bir türlü mümkün olamamış. 
ı 1ihayet bir miisnbaka ter
tibine karar \'ermişler \'e şu 
mevzun seçmişler. Pek zen
gin bir muse\ i varmış. J la

ya tında kimse~·c be~ pura 
sadaka vermemiş. işte ~u 1 

l •:«·i;il M E K T·U P L·A R 1 

Ekrnek1erden şikayet 
Kadık6yOııde M. Nurettin 

lmıuile ada~ığımız hlr m ~lt
lupta lcadıköyddct fırınların 
çıkardı~ ckmclclerdcn ıikayet 
edilmektedir. 

Karllmlzin yaıdı~ına göre 
bu hnnJann ckmdderl kumlu
dur ve top1'ak kanıı'ktır. Bu 
hususta Şehremanetinin nazari 
dikkatini cclbederi.7.. 

Polise le .. ekkiir . 
Dün Mandra so!ceğında zcv· 

ccmin boynundan düşerek lcay. 
bcdilen lnclslnl yirmi dört saat 
geçmeden aynen ve bıla nck

san buldurarak bize teslim et
mek kudret ve ga}retlni göste

ren Kadıköy polıcıiınizin ve bu 
yfikaek z.ııbıte heyetini teşkil 
eden merkez memuru Kemal 
ve scrkomlscri Necati Beyef er.
dilerle muavin Lotfl ve Suley
man Beylere ve merkez cf en

dılerlne alenen ve LıJhgssa te
şek~ür eyler ve vazifedekı mu
vaflakiyctlcrlnden dolayı lcen· 
dilcrini samimiyetle tebrik ede
rim. 

Fttit 

Kurt köpc!i ?cayb-

•MiT 

Rize yeni efrat 
metebi mal mü
dürliğinden: 
Ekmek, 

Yurt bilQisi 

Refak Ahmet 

Resmi ve hususi bü
tün ilk mekteplerin 
dördüncü ve beşinci 
sınıflarında okutulmak 
üzere Maarif vekale
tince resmen kabul 
edilmiştir. 

S6.hulet h'/ltllpanesl 

Fatih, Çar,ambada: Leyli ve nehari, kız ve erkek, ana • ilk • tali 

~! ~~X§ elmfı~!!~ ve ~~~!~~!~rt 
l<aydıııa devam olunmaktadır. Tali kısınıııııı tesisatı tamamile iknıAI edllmic:tir J4 t · · e. el 

a t 
· • - d 'tib t • · ~ • eşrınıev\ e 

P~Z r esı gunun en J arcn eıms:ıta başlınacaktır. 

ASRİ MOBİL YE 
Mağa a ıızda her keseye uygun yatak, salon, 
temek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 
r ~icabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. lstanbulda Fin· 
cancılar yokuşunda No.27. Telefon: İstanbul3407. 

AHMET FEVZİ 
:::::::ra::=::F.!iiffi!F.r.:=====::::!:m:::::-.:ı::: ... ··::ma::··· .. -·········--....... 
ıır-·--·--i~~~~::::.ı:~''::~~~:::~::ı~~;:==mmıı:rnı ırv·===a==::=P====u·:::ı."r·=::~ıar=ı 
.... .... .. D :::: Ye · :::: !! 
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Jifi icra Ve iflas ka ' i~~I uaaaa:mn:r.ı:11e::ar.:::::::::mcmu .... n unu ı... S ~ 1 .. 
~~ ~m eyrıse aın 
:::i Şerhi ::Hı•-----------1 .... . .. . ···· 2 c-ıt ... . ..... 111111' •••• :::. 11 :::: .... . .. .. . . ... 
~~ =~: .... . ... .... ı b •••• 

Merkez ı>cratetl: Galata Köpı-u 
beııadL EeyeAlu 2362 Şube 
ac:enteal: Mahmudiye Hoıı& aJtmda 

fttanhul 2740 !fü '\içrenııı üyul: hukulı: Jımlennln eterleri ,.e biltün bMnlan- !Ei 
... r. ,... •-- _,_ •••• :::: m.,. nazara aıınar.u; .:az ri .e ameli hill:ümlere ve fuzumlu - :::: 1----------·I u;ı numu- :ıı: 

ftif ?elen lıa\i olan bu CSCflO her cildi ı tanbulda Valm, Qhan \e i~~ Antalya. Mersin posflSI 
;P.: l~bal kütiiphımelerınde ( 150 ) kuruta satılmaktadır. ~iE: MAHMUTŞEVK.ETPAŞA) 
:n:r.:=:::-.:::-.ı:::::::u:::::::::::· .. ;··:ı·· ................... _... :::: < • ah ı _ L ••• ::::;·:::::::.:::::::;:::::::::::::·:::::E:::-.:::::::m::::::::::::::m:m::::::::::::m: ' 'apuru bu sefere m suı o ma5 ispirto V'C is:r,;·~··:-1·0 .. ····~·;·k·· .. ;·ı"':::::::;::::::: üzere 15 ~riııeV\el sah 12 de 

r-"" '° A~ ı er ın- ... Galata nhıımındao harclceıle 

hİSBrl Umum mfidfirJÜ~ÜDd 0 i:-nıir l\ülluk B°?~um Ra~os 
B l . · . . 5 CDo Fethiye antalya Aıruye Mersırıe 
. oş ~mı~~to ıspııtosu şişelerinin 200 gramlıkları gidecek ve dönüşte Sihllce Ana-

temı:r o.tarak uç buçuk ve kirlileri üç kuruştan ve 400 mor Alaiye Antalya ~.inil:e 
gramlıkıarmın temi.1..1..ri dört buçuk ve kirlileri dört Fethiye Bodrum Kulluk lımin: 
1 uruştan t C'ptan ve p erakende olarak inhisar idaresinin uğnyarak selecckıi_·r_. -----

Ayn~k sürat postası Kabataş anbahnda mübayc:a edilmektedir. Satmak iste
yenlerin mezkur anbnrn müracaatları. 

-

YEDİNC~ BÜYÜK 
T ayayre piyankosu 

l<EŞİDE: ıı TEŞRiN!SAr~iDEDİR 
H'CYÜK iKH.AMİ YE: 

4fi,OOO LİHADIR 
Ayrıc~: 20,000 15,000 12,000 10,000 

lir«~ltk ıii <ınıi~ t'lCl' ve 10,000 liralık bir 
miikafat. 
40,000 

20,000 

ı~.000 

12,COO 

10,000 

r ır:ı is:.lıet 'de ı •SS<;uO» mm :u nlı ci et: J~t:ınbul 
l dirrıt", Cebelib rcl et , Oebzede sntılımstır ' 
l ir:ı is• bet cd.cn • 165Q7 » numaralı !~ilet; istr.ıı. 
bul, Bursada ~lılmışt ır. 
Lira i!>ll~t-t edtn cı: 304Q4" ı:un uah bikt: lstanbul 
S~ııo~, Jzmir. &it es:r, Sıım ... ıında satılmıştır. ' 
l.ıra ısabet ~deıı « ı QQ35ıı nu• atllh biltt: Bergama 
!stanbul, Çıldır, l''iş" t:ı satıl:nıştır. ' 

Ur:ı i~:ıhet eden « 1438 » ııunu r~lı bi!ct.· lst:ınb ı 
Samsunda atılmıştır. u • 

(MERS~)upuru 15 T Cfrinewel 

Salı 17 de Sirkeci nhtımındaa 
hareketi: Gelıbolu, Çanakkale 

Kuçükkuyu. Edremll. Burhaniye. 
Ayvahaa gidecek ve döııUtt• 
mez.kOr flkeWedt brikıa Altın
oluA• vQnyarak gelecr\tlr. 

Gelibolu 4iD yahuı yolcu 
alınır yllk alınma. 

14 TeşrinefVel Pazar
tesi Trabzon birinci pos• 
tası ile Bandırma postası 
yapılmıyacalcbr. 

Muntazam Bartın Poıtuı 

ErcümendinurVapen 
14 p t . 

Tetnnevvel azar eSl 
alinü 18 de ~ nhtımından 
hareketle Ereğli , Zonguldak . 
Bartın, Amasra. Kuruca Şi]e, 
"'e Cıde ye azimet ve a\Clet 

edecelctır. 
Faz.la tafsilat ıçın EminÖDü 

Rıhtım han 2 numaraya müracu· 
T elcf on: 2684 

Edremfl asliııe moh~emesirı· 

den: fal rem idin ( ~tızl 11 ~ a 
m:ıh:ıllesindcn i ·kAn katibi 

Usküilar hukuk Hakımliğinden: lr-____ ...,. ____ _ 

ALEMDAR ZADELER 

:ıbıkı l liise~ in f Hı nıı r: cmli 
vekili liayaci B. tarafından 

Edr~mi<.tin Gazi Celnl mahul-
!csindcn kondoktor zade 
S:ımi il ate) hine ikame 
olun:m alacak davı ınm i ·rn 
kılınmakta olnn muhnkcmc-

inclc müddei ııleyhin l~remit· 

den tegnn i.iple halen ikamet
g<lhının mcchul bulundu~u 

gerek mahnllcsl heyeti ihti
yari }'.esinin ve p;crck müba
şirin şerhinden nnlıışılmı\ 

olduğundan ih\nen ıcbHKata 

mcıhkcmece karar 'erilmiş 
olduğundan yevmi muhakeme 
ohm 26 ı 0/929 cumartesi 
sant ı S de ~:dremit nsliyc 
hukuk mahkemesinde hazır 

bulunmnsı ve yn vekil gön
derme i ve aksi halde hak
kındn muhakemenin gı)abcn 
cereyan edeceği kararı mah
keme ye tevfikan ilan olunur. 

HEDENZA 
Baıur memelerini 

kurutur 

ZAYi 

T atbık mührümü ıayelUm. 
Yeniıhıl çıkartacağımdan cskill
nln hübnu yoktur. Ve bu 
mühOrle hiç blr .kimseye 
borcum dahi olmad.imJ ilın ey 
lerimlm. ~ .......... ......, ............. _ .. 

~~ 

Lutfiye 1 lnnımın L"skudnrda 
~t:l.:lmhılicfendi mahallesinde 
Ethemağn soknğında bi!A mı· 
mnra h:ıncdc mukim Huscyin 
A~a aleyhine il\nme cylcdigi 
hoşanma ve çocuk nafukası 

da\·:ı ·mdım dolayı mcddea· 
aleyh nnmına irsal kılınan 

dın eti) enin halihazır ikamet
gfthmın mcçhuliyeti hascbilc 
bil~ tebliğ iade kılmmasına 

binaen bittnlep mahkemece 
ilanen tebligat icra~ı knrnrg\r 
olduğundan 23 - ı l - 929 ta-

rihine miisndif cumı:ırtcsi gü
n ti sant 14 te yenni muha
kemeyi mulien da\'ctiye 

mnhkcme divanhanesine talik 
kılınmış olduğu gibi tebliğ 

makamına ka;m olmak ıizere 

keyfiyet gazetelerle de il~n 

olunur. 

u~mlt J. u. J. /eomxrli
linckn: lfl:lsı karargir olan 
Edremitce Gtindogdu mağ
zn ı sahibi bmail l lakkı Be
yin knrnu mahkeme ile ta
) İn edilen murnkkat sindik

ler tarafından yapıhm tet
kikat \'e i!Anat ncticcsir.dc 
lstanbulda Çengelköy pnzarı 

sahibi l\lchmet Ziya Bey ve 
lsak \ aron mahdumları ,e 
llya 1 I. Gormeznno 'c 1\leh
met Balcı kardnşlnr ve Kay
mak zadeler ve Çubukçu za
de l\lehmet Arif ve ürckası 

ve Y. Kenderos ma)ıdumlan 
ll!ll mufUs lemail. J fokla 
BeJdeki alacüları olduJ11 

VAPURLAR! 
Seri ve luks Karadeniz postası 

Millet vapuru 14 
Tcşrincvvtl 

Pazartesi g~a~~ ~~şad~ı 
Sirkeci rıhtımından hareicetft 

(Zonguldak, fncbolu, Samsun, 
Ordu, Oireson, Tral:ıcn, Rizt, 
Atına \"C Hopa) ~a azimd 
ve ayni iskelelerle (Ünye] Jc 
uı:rıyarak avdet edecektir. 

Müracaat mahalli : ls1anbul 
Meymenet Hanı altındaki 
yaııhane Telefon lstanbııl ı 15 

5 00 model makine 
ıı4 muayene 

Cihan,Umiıl Gillctte bıçıldanrun 
lmllınde bullı 1/100 drret"Cde 
ayir cdılcn SoO uıodd makine 
ısrimal cdılmclttctir Gillettc mü
ıta!ıdcmıaindcn 9 da 4Q imll 
cdılcıı bıÇlkJMln muayenclerilc 
ıştcpl eundactir. ~le fcvka
lida tcçhızat Ye böyle mükemmel 
usuJ Gıllcne hıçaklınnın r.ığbc
tlDI ısı~ canıftar. 

Gillette . .......... - .... , .. _ ........................ .. 
kabul edilmiş olmakla 27-
J O- 929 pazar gunü t.:dre-

mittc dıı.irel adliyede b U 
teşekkulde olan maaJ• pa 

racaatl' muamel•tı ntütebll
Jayei tanunJyenın ifasa Ju· 
zumu beyen olunur. 



--·------.-----· ----·---··· = HER C~N ÇIKAJ< TORk "GAZETESi ,_.,. . . 

i ı < \ I f I': 1 Gazetemizde çıkan yazı ve 
/ f[ f l 'lf 1 • :re.imlerin bütün h .. klan mahfuzc'u·, 

! J !__~ıi!,: cc!_e Hariçtr
1 ! C.u.<tc f! ı r nc'crllrc('k. n· rltupl.ı rın üzerine : i 

:ı l ,_. . 1 İ(~ oırc l{hı <c; c ı r art: . \" :.!ıy.a l:ı~f' C "'Yuı ) 
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I ~ 16 
0,47 

12 
9 1

81 ,25 
18 p..,ris 

;\lil!no 
Brük sel 

Frank. 

AtinJ 
. . .. 

Liret 
Hchra 
nrahmi 
Frank ('inC\'f C 

~orya • 
• '\ nı terdam .. 
PıJ~ 

• 
J .C\'a 

Flnrln 
Kuron 
Şiling 

Pczeta 
'lark 
Zloti 
Pengo 
Kuruş 

Dinar 
h:urt.ıf 

\·i~· ana. ·• 
~Iadrit • .. . nerlln 
\·arşo,;a 

Peşte 

Bükrı:~ 
RC"~rat 

Mo km-. 
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ı tsterlin 
ı l>olar 

1 20 FMnk 
20 IJrct 
20 Fr.lnk 
20 nrafınıl 

20 Fr.ınk 

:..1> Le\·a 
ı :Florin 

!O Kuron 
J ŞiilnK 

Pezeta 
Rarım.,k 

t Zloti 
ı Pcn.çt.i 

20 !.ey 
20 Dlqar 

1 C, .. C\."OllCÇ 

Altın ~ 
.\lecldl)'C 
R.uıLnoc 

·• 20 r.cy · ~ 
.. ı ' f ürl lir~ ı 

.. (eC\' ODfÇ 

Nıdmt 

•• 

Jn giliı 
AıncrH. 3 

Fransız 
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ls\"içre 
Bulı::ar 

Felemenk 
(ckoslor• k 
A\' UStUC}'.1 

l>p•ny• 
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Lehistan 
i\lacarisran 
Romanya 
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Hine senetleri ~ 
il bank.,ı ~ 

128 o~manlı b.::.ntası ıı 
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Ticaret ve zahire borsası 
Ffatlar Ticaret l:oroası kAtibiumumiliği tarafından verilmiıtir. 

Olıkııuı 

Azaml A8ıart 

K. P. K. P. 
Su! am 
Kuşyemi 

Hububat -
3o 

Bıı~ay 11
0 Çavdarlı - Un -

Yumu~ak 17 Jo ı s 35 Çın·.ıtı kilosu 
Kızılca Etstra ekstra 

3o 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
Kumaşı daiercdc mahfuz numune,inc teı· fi kan idarenin 

irne edeceği fabrikadan alınmak iizcre idare müstahdemini 
için 220-2.50 takım elbise imali a'eni surette mıiıınbsaya 
konulmu~tur. ihalesi i 9-10-929 ltımartcsı gliııü saat tum 
i4 te icra kılmacal(ıııdan taliplerin şartnameleri giırnıek 
lizere yevmi mezkura kadar Galatuda Rıhtım cadtlesindeki 
dııirei nıerkeziveve muracaatları. 

Devlet demiryolları veli
manları umumiidaresinden 

55 ton betonhık yu\'nrlak demir kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. 

:.\hinakasa 27 teşrinievYCI 929 pazar günü saat 16 da 
Aııkarada DeYlet denıiryolları idaresinde }apılacnktır. 

l\liinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvukkat teminatlarını ayni günde saat J .5'30 a kadar 
umumi miidurlük kalemine Yermeleri llizınıclır. 

Talipler mlinakasa ~artnamelerini iki lira mukabilinde 
· Ankarada, l\falzeme dairesinden, J,tanbulda 1 laydarpa~a . ma
Razasindan tedarik edebflirler, 

Çanakkale başmühendisliğinden: 
Çanakkale vilayet.i dahilinde Çanakkale-Balıkesir yolu

nun Çandan itibaren vilayet hududuna kadar olan 21 küsur 
kilo metre· tul üzeiinde te'viyei tiiralıiye ameliyatı vahidi 
kıya'i fiatt üzerin~en kaplı zarf usulile \ 'C 5 te~riııevvel 
1929 tarihinden itibarena 20 gün miiddetle münakasaya 
konmuştur. 

ihalesi 24 tcşrııevvel 1929 per~emlıc ı;linii saat 15 tc 
Çanakkale vilayet makamında yapılacaktır. ;\Jiinakasaya işti· 
rak edeceklerin teklif mektuplarını ve ıııuvakk:ıt teminatla
rını yevmi nıezkurda saat on beşe kadar Çanakkale vilayet 
makamına vermeleri lazımdır. ;\lünakasaya konan i~lıu inşaatı 
muhammen bedeli 100 bin liradır. Talipleri münakasa şartııa • 
mesini silsilei fiat cetvelini ve husus! inşaat ~artnamesini Yila
yet baş müheodislijti ile Ankarada nafia vekaleti yollar 
umum müdürlöP;iinden tedarik edebilirler. 

Daha fazla malt\mat istihsalivle mahallen tetkikat icrası 
için Çanakkale baş mühendisliğine muracaat edilmesi ilan 
olunur. 

~;~~me 
16 15 15 1 

i;:~~ ;~~~Ulak :~E ::H Demir köpru inşası mü-
- Zahireler - l 1ç·· ' k 

(avdar ı2 Jo 12 2o uncu Tiftik :!:_" 9So na asası: . 
A ıı s 9 15 1 Ankara 170 170 • h 
;~:~;Y• 0 30 9 30 ~'.~~:hır lstanbul yollar, baş mü en-

. . J disliğinden: 
Devlet Demır yolları ve Lı- Antalya-Alalye yolu güzergahında ve :\Iana\·gat ka,aba,;ı 

1 Umum"ı ı"dar . d dahilinde inşası mukarrer köprünün (60) metro açıklığında nıan arı esın en: demir kısmı ve döşemesi kapalı zarf usuliyle munakusaya 
llanfarpaşa ve Konya işletme mülettişlikleri memur ve konulmu~tur. . .. .. 

VEL_U,. A SASUNU gEFAl.JİN 

Evkaf umum müdürlü
ğünden: 

Boğaziçi Yeniköyle llasköy Kocamustafapnşa vakıf ida
relerinde münhal bin kuruş maaşlı katipliklere laakal orta 
mektep mezunlarından talip bulunanların imtihanları icra 
edilmek lizere enak ve vesalkile birinci teşrinin 14 üncü 
pazartesi giinü saat on dörde kadar miiıacaatları. 

Devlet ~enıiryollan ve limonları 
umumi i~aresin~en: 

15.'i adet vagon~t madeni aksamı kapalı zarfla nı : ına
kasaya konmustur. • 

Miinakasa 12 teşrini~ıııi salı giinii s~at 16 da Ankarada 
dnlet denıiryollnrı idaresinde yapılacaktır. 

:\Iün:ıkasaya iştirıık edeceklerin teklif mektuplarını ve 
mm·akkat teminatlarıııı aynı günde saat 1 5,30 a kadar 
umum! müdürlük kalemine vermtleri lazımdır. 

Tnlipler münak:ısa şartnamelerini (!O) lira mukabilinde 
Ankarada, mıılzemc dairesinden, lstanbulda llaydarpaşa mıı ~a· 
:tasından tedarik edebilirler. 

. 
1staıılJul i\ıf aarif ~Ii.idiirlii-

ğündcn: 
Klitliphaneler ıçın pazarlık suretilc miibayaa.'ı mukarrer 

218 çeki odun için t~klH (dilen fiat haddı h\yıkında görül
mediğinden ihalei kariye 16 teşrinievvel 92·9 tarihine mü· 
sadif çarşamba gününe talik edilmiştir. Taliplerin yevmi 
me;ıkt\rda saat üçte defterdarlıkta müteşekkil müzayede ve 
mlinakasa kmnisyomına mliracaatları ilan olunur. 

il 11111 Lcyll ve nehari •lll!IJ 

lstikl a 1 1 isesi 

fstanbul mahkeme/ asliye bı. 
rlncl ticaret dairesinden: l\lü

hendis l lalit Ziya Beyin Şİr· 

keti llayrlyeye imalini ~ipariş 

ettiği \'e badclimal bedelini 

ita ederek teselliim eyleme

riııievvel 1929 salı günii 

ve kabil olamadığı takdirde 

anı velyeden günlerde saat 

11 de Ilasköyde Şirketi Hay

riye fabrikasında hazır bu

lunmaları il!n olunur. 
diği llasköyde Şirketi llayrl- ı------------ı 

·--"'-···--· 

[mni~et son~ım mınıır· 
lu .. u-unden· Makbule H. 1° 

Ü lf" ) 9038 ikraz nll" 
maralı deyrı senedi mucibince 

Emniyet Sandığından istıkr•' 

eylediği m"blağ mukabılinde 
Sandık Mmma l'lerhun bulunall 

kadiköyünde Osman ·~· m•· 
hallesinde H~sırcı baıı solr.eğtn• 

da eski 5.5 mükerrer ve yeni 
J ,3,5 numaralı ve 200, 108 
arım arsa üzerine mebni tkiıer 

kattan ibaret 12 , ve 3 od•• 
bir •ola, bir mutlak, ) hamaı11• 

11 72 arşın bahçe ve milıteınl· 
!atı salreyi havi iki hanenin 
t.amamı vadesi hitamında bor· 
cu verilmemesinden dolayı .,. 
tılı~a çılarılarak 2) O:J lir• 
bedel ile müşterisi namına kat'I 
larar çekilmiş •ken bu1kere yaı· 

de on zam ile başlr.a bir miil" 
teri çıka<ak müzayede bedelini 

231 O liraya ıbliğ eylemlt ol
ması c!hetıle mezlr.Qr ılr.ı hane
nin 16· I 0-929 tarihine mO"' 
dil önUmlizdeltJ çarıamba g11nO 
tekrar oon müzayedesinin icra' 
ıı ve muamelesinin ikmali nıll" 

karrer bulundıığundan talip O' 

lanlarin mezknr günde oıhay<i .. 
saat on beşe kadar sandık ıdr 
resinde hazır buiunmaları li1%~

mu IIAn olunur. 
müstnh~lcmleri için imal edılecek elbise, palto ve serpuş .\Junakasil 7 kanunen·el 929 cumartesı gunıı .. saat o~ 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. hcşte nalia vek:\leti müsteşarlık makamında mutcşekkıl 

;\lünakasa 28 ı 0/29. cum~rtesi günli saat l 5,30 da Ankarada komisyon tarafından icra kılınacaktır. Taliplerin ihale kanu-
ZAYi .._..._... ______ ._.._..--:1 

'-"enin fabrikasında bulunan d · -·" 
J Loa:an Tıp Fakilltealndea ip~ 

Dev!et demir yollnrı ıdaresındc yapılacaktır. nu ile şartnameler tarlfatı dairesinde hazır!ıyacakları teklıf 
?lllinakasaya iştirak ede.ceklerin teklif mektuplarını ve namelerini makbuz mukabilinde \"ek<\let müstqarlıgına tevdi 

Nufus lr.Ağıdım ıle Ilgaz ıu- D~. lk (iplik, tarak, bıçkı) makine- Hüseyin Naş " 
be;lnden almış olduğum terhis ..... ... lcrinin Şirketi llayriye tarıı- Oofum n Kadm ._...ı.ı.n .. ..--

1 nıurnkknt teminatlarını aynı. ıı;unde saat 15 e kadar umum! eylemeleri ve şeraiti öğrenmek üzere lstanbulda nafia baş 
müdürlük kalemine vermelerı l:\zım~ı~. mühendisliP;ine Ankıırada yollar umum müclürlüğline mura-

tezkeremi zayi ettim yenlılnl Türbe, F.sl:I Hillllahmer binası '.'1°· 1 
fından vakı talep üzerine Hercfin öileden ıonra ıut t4-ı8 

Talipler münakasa. şartııamelerınl ıkı lirn mukabilinde An- caat etmeleri IAzımdır. 
knrada, malzeme daır~sinden, lstanbulda l Jardarpa~a mağa- Proje ve ~artnameler Ankarada yollar umum mlidiirlii-

Çıkartaca"ımdan esldılnin hilkmü ı 2ö:r.l mahkemece bilmiizayede fü- • Tekron, <t. 

zasından tedarik cdebılırlcr. Jtünclen on lira bedel mukabilinde alın:ı bilir. 
yoktur. . ..1. nıhtuı1a karar vcrllmi~ ol- Mes'ul müdür : Refik AhlP"" 

307 dofumlu llıul• 
makb talip Olanların 15 te~- Bekir oflu Mehmet 

,. AK1 ın 13 T'eşrhu,vı·el 1929tefrik~~l~ 66 -- -Bir-yılda ç n ~tmı-
İngilizceden mütercim: Giizin 1\ ruri 

--=~----~~~~--=-~ " Evet böyle delice şey· fevkinpe Leydi Tilçester Burada çok sakinim.. dar sakin hiç bir kadın T edrieen yaşaya yaşaya kında fikirlerinizi, hislerini-
ıer söylediğiniz zaman. • parlayor. Misafirler yüksek Bu insanlar çok iyi, fa. görmedim. Maamafih bu elli yaşına gelince hiç de zi öğrenmek beni çok ala-

" O halde bir pazarlığa tabakadan ve ekserisi dip- kat çok parlak değil.. in- bir meziyyettir." dedi. fena birşey değil. Fakat kadar edecek ... 
girişelim, sızı sıkmazsam lomat ve poletik... Kadın. san gayri ihtiyari sık sık "Genç iken her lakırdıya birden o yaştaki hisse at. "Hangi şeyler hakkın-
benimle dost olacak mısı· lar fazla ıüslü, fazla güzel saate bakmak ihtiyacını karışmamı menetmişlerdi. lamak, işte bu hiç hoş bir da?" 

nız ? • değiller, fakat okadar mu- hissediyor. ihtimal leydi Belki bu yavaş yavaş ben- şey değil. "Öyle bir şey ki, üstün· 
" Tabii, fakat şayet gene nls ve okadar nazikler ki... Tilçester kendisini sıkma- de bir adet olarak kaldı. "Siz elli ya~ına atladınız deki perdeyi kaldırıp al· 

başlarsanız, bonsuvar mös· Hele bir tanesi musikişi- mak için böyle çeşit çeşit "Gençlik mi? Siz daha demek? O halde bu isfenks tında ne var diye merak 
yo ... " dedim ve gülerek nas; piyanobile bize zevk misafirler çağırıyor. Mister şimdi hebeksiniz.. Ancak gözlerde bir hikaye var. .. etmiş olasınız. Mesela bu 

Leydi Tilçesterin yanına veriyor. O gece Antoniye Baç da burada... Burada on sekiz yaşındasınızdır. "Bana isfenks gözlü diyen sosyetedekiler hakkında ne-
gittim. çaldığım parçayı geçen benimle uzun uzun konuş· Fakat gözlerinizde öyle bir ikinci adamsınız, niçin böy- ler düşünüyorsunuz? .. 

Bu toplanan parti geçen akşam o da çaldı, kendi tu. Ne kuvvetli bir karak· mana var ki sinninizle ka- le diyorsunuz bunun sebe- "Hepsi akıllı, hayatla 
seferkinden claha iyi.. Hep kendime oturdum ve din- teri var. Benimle konuş- bili telif değil.. bini bilmek isterim.. alakaları olan insanlar ... 
misafirler akıllı, dürüst in- ledim. Onu görüyor, sesini masından, bana kıymet işte bu haliniz beni si • "Gözlerinizdeki mana an- "Herkesin hayatla alaka-
san hır ... Kimse Beybi kins işidiyor gibi oldum. Geçen verdiğini anlıyarak gurur· zinle alakadar ediyor.. )aşılmıyor da onun için... sı vardır. Pekala sizi ala. 
ve Leydi Grenlen tarzında gün büyük annemin koltu· !anıyorum, Bana: "Ben gözüktüğümden çok Gözleriniz her şeyi anlıyor· kar eden şey nedir?., 
değil, Bu bambaska bir ğunda verdiğim karar beni " Sizin bu [sükunetin ize daha yaşlıyım, o en müthiş !ar. Fakat hiç bir şey söy- "Hiç bir düşüncem, kat'i 

..... -- . . •. ·~ - 1' her halde seyahat edere 1' 
bütün dünyayı dolaşıt111 

isterim." .
11 "Bu sızın yaştakileri. 

hep istiyecekleri şey. f:s 
kat sizin kendinize mabs 

arzularınız yok mu?.. diki 
"Hayır, benim şını v1'· 

arzum rahat uyku ve ıe 

le yemek yemek... " ··1' 
•Küçük bedbin, kuçu 

maddi.. ~ 
"Anladım ki insanlar ~s· 

k• yaşına gelince daha ço Jır 

tirahatlerine düşkün :<ırt 
yarlar. Zaten her Y ;ki 
k d. . .. b"r ıe en ısfne gore ı 

sosyete •.• Bunlamı nepsinin bu hayallerden kurtardı. hayret ediyorum. Sizin ka- ya~tır.. lenıiyorlar. Bazı şeyler hak- bir arzum yoldur. Fakat 

~~~~~~~ı·~~__:~~~~~~~~~ 
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