


Nadir Han son zaferini 
nasıl elde etti? 

Nadir Han erkanı harbiyesinin 
verdiği tafsilat· 

Deyli Meyi gazetesi Na· 
dir banın rrkanı harbiyesi 
tarafı an ald ığı bir tel
grafta, Kahilin zaptile ne
ticc1t-ııeıı hadisat hakkında 
mufos 1 malumat vermek· 
tedir. Hu te1grnftan atideki 
ma1unı atı naklediyoruz: 

Kabil geçen pazar günü 
sukut etti. Nadir h•n on 

gün evvel taarruz için ha
zırlanmıştı. Ordusnu üç 
kısma ayırnııştı. Bu kuv
vetler her taraftan Kabile 
vürüyecekti • 

Evvela Şah Mahmudun 
ku' vetleri şafakla beraber 
taarruza başlamış, yedi saat 

devam eden şiddetli bir 
mücadeleden sonra Mirza· 
kay mevkii zapteôilmiş; 

Sakazadenin kuvvetleri mah
volmuş, birçok askerleri 

esir alınmıştı. Bunu müte -

aki p, bazı kabileler isyan 
ederek işi bozmak istemiş-

lerse de Şah Mahmut 
gayet sert hareket 

edı..rek intizamı temin et
miş ve cenup taraflarını 
teshire devam eylemiştir. 
Diğer taraftan Şah Veli 

Logar vadisinden Kabile 
ilerliyordur. Şah Veli dört 

aaat devam eden bir mu
harebeden sonra Kabilin 

anahtarı sayılan mevkii 
z:abtetmiş, bunu müteakip 

Çarasya mevkiine doiru 

ilerlemişti. Bizzat Sakazade 
burada idi. 

Sakazade buradan çıka
rak muhaJımlarile karşılaş· 
mak istedi. Fakat iki saat 
geçmeden burası da teshir 
edildi. Sakazade firar cdi· 
yordu. Şinvariler ve sair 
kabileler Nadir hana itaat 
ediyorlardı. 

Celalabat bunlar tarafın
dan teshir olduğü için Efga· 
nistanın şarkındaki bütün 
merkezler Nadir Hana l{eÇ· 
mişti. 

Nadir Han, son talima· 
tını geçen Pazartesi günü 
verdi. Şah Mahmut, Şah 

Veliye yardım edecek, Şah 
Veli Kabili zapta çalışa
caktı. 

Pazar günü gece yarısın· 
dan iki saat sonra Şah 
Veli Kabile muvasalet ede
rek şehre girdi. Şehre gi· 
rerken ancak bir kaç si!ah 
atıldı. Sakazadenin bütün 
erkanı harbi yakalanarak 
hapsedildi. Yalnız kendisi 
Cübbül ı eracta saklanmıştı. 

Nadir Han Kahilin su
kutunu müteakip bütün 
kabilelere bir tamim gön-

dererek Efganistanın kamilen 
fethedildiğini, yeni hükume
tin tesisi için herkesin si
lahı terketmesini emretti. 

Herkes Nadir hanın Ka
hile girmesini sabırsızlıkla 
bekliyor. Nadır Han on ay 
zarfında bu muzafferiyeti 
kazanmı~ır. 

Muhakkak olan bir nok
ta, Nadir Hanın tahtn geç
mek fikrinde olmadığıdır. 

Sulh kongresi azaları 
Dün Darülfünunda şeref
lerine bir ziyafet verildi 

•, 

:.;·' . - ı 

Evvelki gün şehrimize 
gelen Balkan sulh kongresi 
azaları dün şehrimizin muh· ····-·-· .. ······-· .. ·--··.,..._. __ _ 
Osman B. in riyasetinde 

açılmıştır: 

Neşet Osman B., içtima· 
ın mealeki ve hususi ma· 

hiyette olduğundan bahı;et· 
miş, gazeteciler salonu ter· 
ketmişler, celse hafi olarak 
devam etmiştir. 

Doktorlardan bazılan • 
müzakerat esnasında söz 

almışlar, noktai nazarlarını 
anlatmışlar, neticede nam· 

zet olarak otuz isim tesbit 
olunmuştur. Etıbba odası· 

nın idare heyeti beş, hay
siyet divanı üç kişiden mü· 

rekkep olacak. bir de ye· 
dek aza seçilecektir. 

Dünkü içtimada tesbit 
olunan isimler, Fırkanın 
tasvibine arzedilecektir. 

ihzari maliyetteki müza. 

kerat, on dokuz buçuğa 

kadar sürmüştür. 

intihabat, cuma günü 
rapılacaktır. 

teUf yerlerini gezmiılerdir. 
Dün sabah saat dokuz buçukta 
Topkapı Sarayını, mülki ve 
aıkeri müzeyi, öğleden 
sonra Dolmabahçe sarayını 
Ayısofya camiini gezmişler, 
saat on yedide de misafir· 
ler şereflerine Darülfünun· 
da verilen çay zizafetindc 
hazır bulunmuşlardır. 

Darülfünun emini Neşet 
~ı:ner Bey kongre azalarını 
ıstıkbal etmiş, ziyafette mi· 
safirlerden başka Darülfü
nun müderrislerinin bir ço
~ hazır bulunmuşlardır. 
Zıyafet esnasında darülfü· 
nun emini Neşet Ömer 
Bey Fransııca bir; nutuk 
irat etmiştir. Neoet Ômer 
hey misafirlere Hoşgeldiniz 
dedikten sonra şunları söy
lemiştir : 

~Türle inkılabına iştirak 
eden Darülfünun bu iqkilabı 
yapan Gazinin çizdiği yol
da yürüyor ve yürüyecekti•.• 
. Bundan sonra inkılabı • 
mızın safahatından bahset
miş, inkılabın sulhcuyane 
olduğunu söylemiştir. Bu 

okt ıya bcyel reisi M. La-

VAKiT Teşrlnevvet 

"V AKT,, iN ŞEHI~ VEMEMLEKET HABE~LE~i 

1 Adliyede 1 

Sekiz memur 
Dün heyeti umumiye 
tarafından muhakeme 

edildi 
Birinci hukuk mahkeme

sinde toplanan heyeti umu· 
miye, dün müddei umumi 
muavinlerinden Abdurrah
man B. hazır bulunduğu 

halde, sekiz adliye memu· 
runu mııhakeme etmiştir. 

Bunlar arasında katipler, 
mübaşirler vardır. Davalar, 
vazifede ihmal ve terahi 
davalarıdır. Bir mübaşirin 
muhakemesinde tebligat 
müdürü Mustafa B. şahit 
sıfatile celbolunmuş, ifade· 
si alınmıştır. 

Dünkü muhakemeler kı· 
sa sürmüş, bir kısmı şahit
lere tebligat icrası, bir 
kısmı da müddei umumili
ğin mütalaasını ihzarı için 
kalmıştır. 

Hamalların nıuhakcmesi 
Rüsumat muayene me· 

murlarından lbrahim B. in 
üzerine kastan eşya düşü
rerek mecruhiyetine sebep 
oldukları mevzuu bahis ha· 
malların muhakemesine bu
gün ikinci ceza mahkeme
sinde devam olunacak, şa· 
hitler dinlenilecektir. 

istanbula da 
gelecek mi 7 -[ C ... raı Birind sayfaınızdadır J 

Friedriskhafen, 15 (A.A) 
Graf Zeplin balonu 

Balkanlar üzerinde bir se
yahat yapmak üzere bugün 
havalanmıştır. 

İngilizlerin yaphöı 
bolon do 

Tecnlbe uçu~unu nıu· 
vaff akiyetle yaptı 
Londra, 14 ( A.A ) -
R-101 kabili sevk balonu 

Kardington teyyare karar
gahına dönmüştür. Balon 
memnuniyetbahş bir tec
rübe uçuŞundan sonra bila 
arıza bağlama direğine rap
tedilmiştir. 

Londra, 14 ( A.A) -
Dünyanın en büyük havai 
gemisi olan R-101 işaretli 
lngiliz kabili sevk balonu 
uçuş tecrübeleri yarın Lon
dra şehri üzerinde yapıla
caktır. Gemiyi yakından 
görebilmek için dünkü pa· 
zar günü Kıdington tayya
re karargahına 700 bin 
seyirci gitmiştir. &nlar 400 
bin otomobil ve otobüs 
tarafından naklolunmuştur. 

-·············-·········-··-············· fonten uzunca bir nutukla 
cavap vermiş, bu arada 
şunları aöylemiştir: 

"Yaptığınız inkılap akıl· 
tara hayret vericidir. Bu 
inkılabı yapmakla seri bir 
tekamüle mazhar olacak· 
sınız:. Bilhassa harf inkıla
bınızın bila itiraz herkesçe 
kabul edilmesi hiç bir yer· 
de görülmüş değildir. 

Türle milleti bu inkılabı 
yapmakla medeni hayata 
girmiştir .• 

M. Lafonten bundan 
sonra sulh konferansına 
ait bazı izahat vermiş, mil· 
letlerin sulh içinde yaşa

maları temennisinde bu
lunmuştur. Ziyafet iki saat 
sürmürtür. 

Dün gece Vali vekili ve 
Şehremini Muhittin Bey 
ve .refikası tarafından Ni
şantaşındaki Vali konağı:ı
da misafirl erin ş erefin' bir 
suvare verilmiştir. 

Oi~~iler ~uıon inıti~on e~ilece~ ·Cilt ~bAt~ J 
Diş tabipleri cemiyeti, dişçi mektebi müdür~ c· 

, lüğüne bir teessüfname gönderdi ınayet 

Kıymetli muallimler feda 
edilmemelidir 

Dün mezbahada bir 
adam biçoklondı 

Don aut 1 O da mezbahada 
Dişçi mektebinde vuku mek ise yukarda dedi~im gibl pay mahallind: bir cinayet 

bulan hadiseyi izzeti nefis· bu btr kanun meselesidır: • olmuıtur. ÇOban Kör izzet ı.mı-
lcrinc karşı tecaviiz adderck ilci ilJrtıfın iddiaları 

nl taşıyan bir adam meçhul 
i~ tifa etmiş olnn üç ınualll- Dünkü duyduklanmıza Rôre 
min bu lstlfslarının kabul di§ ıabipleri mektep mezunu bir phıs larafından bıçaldanmıf, 
edildiği hakkında ki riva- olmıyan dişçilere aan'at müsaadesi derhal yetifenler mecruhu has-
yet doğru değildir. Zira bu verilmesine kat'iyyen taraftar taneye kaldırmak latemiılerae de 
mualllmlcr dişçi mektebinin değill~rdir •kalfalıkıan yetlş- izzet yolda ölmü;t!ir. Vurduk· 
en kıymetli mütahassıs mes· miş diKflerle müaavl hakka ma· tan sonrı .avuıan lcatil tlddetle 
!ek muallimlerin! te,kil et· lılc olacaksak senelerce mektepte aranmalcıadır. 
mektedirlcr. niçin okuduk) • diyorlar. Deniz kazalon 

Bundan başka pratl,ren Diğer taraf ise senelerce İki facia ile neticelendi 
di~çiler! lmtlhnn etmek iizerc diıçilılc eden bu dişçiler lmU- Evvellcı gün öğle üzeri Ha-
toplanmış olan heyeti mü- hanla ıan 'at müsaadesi verilme· liçte hır yelkenlı devrilmlf, 
meyyizenin I !amit, Rilşıü, nln pek insani oldu~nu sııyhl· müşteri bulunan genç bir ha-
1\lu; ta!a l\Tehmet Beylerin yorlar ve diyorlar ki: nımla sandalcı denize dökül· 
dahil oldul(u bir heyet va- - IlükOmet lsUsnal olarak H d ı. 

m!iştllr. a !seyl gören şır,.et 
sıtası ile imtihanlarının ya- ve bır defaya münhasır olmak 

b npuru derhal yardıma gelmiş 
pı!mas ı mümkün olmıyacap;ı üzere u pek insani kararı 
manasını ifade eder şekilde vermiştir. Miktarları 150 yl ve bir cankurtaran yardımile 
bir zabıt tutmaları ve böyle geçmiyen bu ditçiler senelerce h•nım kurtarılmıştır. 
bir kararı mezkOr muallim· hayatını bu m .. l<ie vakletmif Fakat hıçare sandalcı suların 
!erin yarım~ saat; yahut bir kimselerdir. Çalıımalarına mü· içinde bulunamamııtır. 
saat gecikmiş bulunmalarına saade ~dılmeue ne olacaktır) Bundan maada iki !caza 
!"'inat ettimelcri biraz garip- Eaasen bunların bir k11mı yqlı daha olmuştur. Bunlardan bi-
tir. kimselerdir, Bet on oene içinde rlJi yokarılı:ı vak'aya mü~bihtir. 

Tahkikatımız:ı göre kanun tabii olarak azalacaklardır. Beıiklafla oturan Saliha Hanım 
mucibince pratizyen dişçi· Dığer taraftan mektep Jlyu lıımlııde bir 1&11dalcının 
!erin imtlhaıılarının ( 12) tcş· mezunu olan dit tabiplerinin kay$na b!nmlf, sandal devril· 
rincvvelde yapılmasına mek- ebe.ısı lstanbul ve civarında mlf, hanım kurıarılmııtır. Fakat 
cepte karar verildigl zaman bulunuyor, Anadolu ..,hırle.-inl sandalcı boaulmuıtur. 
l lamit, Rüştü, !\lu~tafa Meh· ıhma! ediyorlar. Bu pratlılyen § 925 numaralı bir mavnada 
ınet beyler de hazır bulun- dişçilere mezuniyet verilirse hiç havanın fenalıAt yüzünden Ka-
mu<tur onlar da bu kararı olmazsa Anadoluya gidererek dıköyQ önünde kayal.ıra carp· 

' ' çalı•ırlM. k hl k d ımza etmişlerdir. Şu vaziyet ' ma ıe i .. ıne Oımlif ve ma· 
· Bir çok tehlrltrimlzl di--ı le lı. gösterir ki imtihanların ıcra- "" nevre esnasında aptan ay· 

yerine bir ıakım cahıllerin eline 
sına bu zevatın hiç biri bolmuıtur. Neticede kaptanın 

bırakmak daha iyi midir~ . L d kat'iyen muhalif değildir. yelken tarafında çarpılarn e-
T ahkıkatımıza göre Dişçi d d b Jd Sonrn imtihan günü her üç nlze Ut\Jrül Oğil ve ogu u~u 

mektebinden tlmdlye kadar 1 1 
muallim teahhiirlc de ol s ·ı an aıı mı~ır. 

(4SO) mezun çıkmıılır. Bunlar- Bi p • ı• t ( b 
mektebe gdmi,<lcr Ye imti· ( ) r ans,ı A e c dan 400 ıe yakın miktarının 
han icra edcctk heyetin me· lstanbul ve civarında çıılııtıAt me<;ruh oldu 
saisine iştirak etmek istemiş· söyleniyor. Dün Gülane Parkı önünde 
!erdir. Fakat dl~çi mektebin- iki otomobil çarpıtmlflıı.r ve o-

de imtihan yapııamıyacaıı;ı Asmaalfında tomobilin bırı.ınde bulunanJer· 
suretinde verilmiş bir karar mln iım!nde bir matıııazel mec-
karşınında kalmışlardır. Bu ruh düşerek hastaneye kaldı-
hall izzeti nefislerine bir. te- Eski zamandan kalma rılmııtır. Bu matmezel Parls 
cavüz add~derek istifaya mahzenler bulundu ı b 1 tıp fakUlıesi la e esindendir. ki 
mccblır olmuslardır. A it d b. ··d · smaa ın a ır mu • gün evvel eeyahat lçln memle-

Iler hanği bir harekete dettenberi devam eden k~ıımlze gelmlttlr. . 
bir mana vermek için mut- kanali~asyon iaşaatı yeni· Hırsızlık vok'olon 
laka sebebini aramak h\zım- den tatil edilmiştir. Sebebi 
dır. imtihan güıılJ en cok yer altında bazı mahzenlere Dnn kaydedilen hınızlık vak'-
teahlıur eden l !Amit Beyin tesadüf edilmesidir. alan ıunlardır: 

ld V e:ınecilerde Abdurrahman mazereti mektebe ge iği Bu mahzenlerin üstünde 
d b 1 · .J kk" 1 k 1 Efendinin evine hır ız gır· m•·, zaman )"Üziinün şişlıjı;in en u unan .,.ü an ar yı ı - " 

anlaşılıyormuş. Kaldı ki vazi- mak tehlikesine maruz bu- bir ıalum elbise, Oç tabanca 
fede tcahhür knbııl edi!mi- lunduğundan bu hususta çalarak kacoılftır. 

tedabir almak icap etmek· F ık• d Zchr han 
Yecek bir mazeretten müte- er uy e a ımın 

tedir. Buralarda bazı asarı b hı de 
te"elli ol•abı·ıe bunun cezası evine giren lr r11z eve ne 

• • atikaya da tesadüf edilme· k d ı.. L ••• L .ı 
üç mütehassıs muallimin bir- a ar up· ....,.. VWIR ıp 

1 
si ihtimali bulunduğu ci- gltmiıUr. 

den mektepten uzaklaşma arı betle tedabir ve tetkikat 
neticesine varmamalıdır. iki cepheli olacaktır. Unkapanında ulıılde demtrlt 

Haber aldığımıza göre dün !-;==========:::;! duran Şahınt bahır vapurua 
Dıı ıabıplerl cenılyeti oon hı- 1 Mem tek et haberleri 1 dört meçhul deniz hırsızı glrmlt 
lıodke dolayıs!le Dltçi mektebi 11 teneke gaz 5 tenlı:e benzin, 
müdürlüğüne bir teeıısilfnaıııe Ceza 1 çalarak kaçmıtlardır. 
göndermişlerdir. Kadılt!!yünde helvacı Hakkı 
FakiJltt: reisi ne diyor? Efendinin evlQe Mehmet timinde 

Sı vasta grev yapan birtıı girerek öteberi çalmı1tır. 
Don ayni mesele hakkında talebe vilayetlere Bey~lunda komtoyonaı Ha· 

Tıp fakulles! reisi Süreyya B. daj:;rıtılıyor yım E'lendınln .. ınden bazı 
şu sözleri söylenılıtir. S ~ova r•lınmı.t••. 

h Kastamonu, ( Vakıt )- ıvas ....., ..- ı-
- Dişçilerin lmtl anının le- erkek muallim mektebinin son ---------

ruı kanuni ahklmın ıktızasın- sınıfı bu ı;ene !!~vedilcrek talc
dandır. Bu ka~uo behemehal ve besi Adam, Edirne, · lzmir, 

mutlak •urette ıatbık edılecek- F.laziz, Konya vil!yetlerimiz 
muallim mekteplerine tevzi 

tir. Kabıiı tehir değildir. edilmişfır. friıck mu1Uim nıek· 
!&Ufa edenlerin istifaları Fa- tebimize talebelerden dokuzll9 

şel: rimize gelmişlerdir. Uğvin 
külte rlyas~tine ..enlmlt ve ka· sebebi geçen scnei tedri;1yede 
bul edilmiştir. Keyfiyet ayni dördüncü sınıfı ltŞldl edw 
zamanda alt oldutu makama bu talebenin bir meseleden 
bildirilmişlir. dolayı ıııeklepte grev yapnı.a!a-

rı ve bazı muallimleri derslere 
lmııhan }arın (bugün ) ya· alma ma!~rıdır. Bu lı;ıdise i le 

pılacaktır. alakadar olan bazı mııallımler 
Dişçi cemiyeti mektep mu- de Sıv~staıı ta'ıvil edilnıiş!erJir. 

dürlü üne bır ıeessüfu•me gön· Uşşak tütünlerine · 
d~rmiş. Bu imtihanlarla hiç bir . rağbet fazla 
tahı.ın ve tqkll~ın .taka sı lzmır, 14 (,\ .,\..) • Uııak ıüıün · 

mevzuu behsolamaz. ! e rıne büyiık lıir raglıct ı;österil 

/-te<l.ıa com;yet bu tcessQf mei<tedır. 100 ,.c 130 dan mu•me:e 
ile ne 'kaıanıı ıııUr anlıyama- göı eo ı~~·· "' n daha yukseleceği 
oıadı nı. Eğ<r Lır tesir ıc-ra el· kanaati .unctlidır. 

En1anet Düyunu umu
miye binasmı istiyor 

Emanet, bir müddet son· 
ra tamamilc tabliye edile • 
cek olan Düyunu umumiye 
binasının Emane~e tahsisini 
rica etmişti. Ahiren vekilet 
tarafından bu rica tetkit 
olunmuştur. Emanet bu bi· 
naya yerleşince, şimdiki 

Emanet binası şelıir kulübü 
ittihaz edilecektir. 

. lmwif \'ekili 
Maarif Vekili Cemal 

Hüsnü Bey dün Rober Ko
leji ziyaret etmiıtir. Vekil 
Bey bugün de Sanayi m~
tebini ziyaret eyleyecektir, İ 

• 

!sterlin 
Dört kur~ yüksel 
İngiliz lirası dlin aa 

1024 kuruıta açılmıı, ak 
tam 1028 kuruıta ka 
mııtır. Bir aralık 1029 
ruta kadar yükaelmif 
Alal<adarlar"an birisi dil 
tü l:ı:ahatı vermittir, 

"Bu tereffu ar:ı:ın azlı 
ve . talebin çoklufun 
ileri gelmektedir. hmird 
eon günlerde pek az k 
blyo gelmektedir. 

Borsada epekülaılyon 
pılmamııtır ve böyle b 
hadise yoktur. Zaten •P 
külaeyona yeni kanun ka 

t' lyyen imklıı bahıctmeJll 
tedlr. Herıı6n kontrol 1" 
pılmaktadır. 

Ticaret oda~ıııda 

taviııler • 
Ticaret odası idare m 

li•i dün toplanmıştır. 
Bu içtimada Alaettiıı 

Cemil beyden inhilal ederı 
Kredi raportörlüğüne Fraıı
sa hukuk fakültesindeıı 
me:ı:un sabık lzmir ticaret 
odası umum'! katibi lbr,. 
him Hakkı, Galip Bahtiyar 
beyden inhilal eden ticaret 
rapörtörlüğüne Darülfünun 
mezunlarından Hakkı Ne
zihi beyler tayin edilmiş· 
!erdir. içtimada manifatura 
tüccarlarından bazılannıO 
bozulan vaziyetleri ve ma• 
nifatura piyasası hakkındı 
hazırlanan rapor da okun
muştur • Yakında ticaret 
odasında bir manifaturaCl" 
lar zümresinin içtimaa da• 
vet edilerek bu meseleniO 
görüşülmesi kabul edilmif!İ'• 

Kamil Jakarın yerine 
Cemiyeti Akvam Sulp• 

rlıtandaki ls!Ahah mali 
komisyonu reli vekili fd. 
Yaz, lataUıtik mndürlye • 
tinden ayrılan M. Jakarıtl 

yerine intihap edilmeal ıçtıt 
beynelmilel lıtltaıtik enti • 
tüsüne mliracaat etmlttlr • 

Gayri mübadiller 
topla_ııdı 

Gayri mübadiller ceaıl· 
yetl, dün bir içtima akt• 
ederek hazırlanan tevzia& 
lietealnl taıtık etmlfUr. 4j 

kltiY• ait olan bu lilt' 
mucibince cwnarleaindcO 
itibaren tevzlata bqW..• 
caktır. 

Paris kançıların11z 
Parte kançılan Burı.a-

8, dQn mahalli memur!,.. 
tine hareket etmlıUr. 

Yanın uır evvelki 

VAKiT 
16 lqrlnicwcl 1819 

Şehremanetlne bir ar
zuhal sandığı konulup 
eıhabı müracaat hel' 
ne vakit müracaat e • 
der lae açık bulundu • 
tu cihetle bundan soO" 

ra hiçbir kimsenin ar· 
:ı:uhal vermek için feb• 
reminin! bekleyip te 

t§lnden kalmasına ae • 
beblyet kalmadıfı rı~· 
yet olunuyor. 
Şehremanetine mil • 

kellef olduktan verıl • 
lerlni Terınedil<lertndeJI 
dlinkü g(in birçok ara· 
bacı çevrilip Emanete 

getırllmlıtır. 
Umum tahslllta blS1" 

le dikkat olunur .,e 
işler bir tahtı intı.z.nııa
alınur ise Şehremane • 
tinden ciddi bir ıslahat 
beklentlcbılür. .,,,,,,,, 



Tufan mı acaba? 
1( aç gündür kapalı ufuk

\' lar altına, gün, uzun 
I e tatsız bir fecir gibi baş
ayıp bitiyo. Kış ağzında 
Pek Yadırganmaması ]azım 
ama, hayalini henüz unuta
lnad v le . ıgım o parlak yaz gün-
I tınden sonra bu .bulanık
ık insana kara dlişünceler 

Ve kederli hisler veriyor. 

Bir haftadanberi zaman 
laınan d··k··ı . . x. o u en sınsı yax-
lllurlar evvela ufak bir du· 
~~n halinde idi . Son iki 
r,nden beri de en azgın 
ır kuduzlukla ortalığı kar

ına karışık etmiye başladı. 
d Dün Kolejin pFnceresin
:n içime adeta korku 

Çökt .. h u. Damlarda sert bir 
ışıltı, oluklarda derin bir 

karıl~ı ile boşanan yağmur, 
eskın inişli sokakları ça -

t~ur Çağlıyanlan haline ge
ırın · 

ış, caddeler dünyanın 
erı p· 

ıs nehirleri olmuştu. 

T tmiz suyun çağıldayışı 
~~ kadar güzelse, çamurun 

0 Püre köpüre akması da H kadar ıgrenç oluyor. 
.~le yukardan, yüksekten 

&otünüşül.. Şemsiyeleri al -
landa ·· · oteye beriye kaçışan 
Zavallı insanlar birer kaza-
~ede gibi ~örünüyordu. 

en, pencerede, bir kaç 
~tının kalın siperleri ar -
asında idim. 

Fakat bir saat sonra bu 
~mur ÇakJıyanlarmdan at-
ıyacak k' d . d 

ı o ır eresın e, 
Pas renkli sular içinde 
Çırpına çırpana yuvarlana-

caktım. Biraz tabiilikten 
Şaşan demlerde, tabiatin 

azıcık kızıp homurdandığı 

Zamanlarda şu lstanbulun 

tıe kadar şehre benzemez 
bir hali varl insan onu 

seyrederken ye'se kapıl

maktan kendini alamıyor. 
Sokaklar genişliğine gö

te, dere, çay, ırmak ve 

nehir olmuş; meydanlar, 

&eçit vermez göllere dön
tn" Uştü • Karşıdan karşıya 

hamal sırtlarında geçen ' 
dükk~ h.. d .... nına ucum e en 

Çamur dalgalarile boğuşan 
Vatandaşları gördükçe, bil
llıeın ki kimden ve nasıl 
~selli bulmak kabil olur? 

er yağmurda bu eziyeti 
Çekt:n halktan acaba yol, 
ışık, temizlik ve daha adı-
~~ ~atırlıyamadığım türlü 
Utlü ·ı l . . al vergı er nası ve nıçın 
ttıır? 

--.. SO']'"yalı 
ıı· •nıayeictfal balo n 
1 limayeictfal 1 ·canbul mü· 

c e 
tı menfaatine her se-

ne v · ı hu erı mekte olan balonun 
sene 1930 sene i kanu

nu san· . . · ısının on altıncı per· 
,eınbe g .. · ı . k 
t :unu 'erı mesı ta ar-
ur et . 

n11ştir. 

D TEŞEKKÜR 
0ktor l\Jedcni Beyin Bur

g~ n l d k' • l a:;ın a ı sanııtoryo-

Diğer taraftan 3 bin kişilik bir 
kuvvetin Beçe Sakiye yardıma 

Qittiii haber veriliyor 
Simla, 14 (A.A) - Röyter Ajansı bildiriyor: Dura· 

ni kabilesi, Habibullahın taraftarlarından Kandahar 
yakınındaki Mohman-Robat mevziini zaptetmiştir. itimada 
şayan bir menbadan alınan haberlere göre Nadir Hanın 
biraderi Şelvali 6 teşrinevvelde Kabile girmişse de 
şehri henüz temamen işgal etmiş değildir. Zira, henüz 
şehrin kalesinde mllharebeler devam etmektedir. Telsiz 
telgraf istasyonu hala sükut etmekte berdevamdır. 

Moskova, 14 (A.A.)- Teremezden bildiriliyor: Nadir 
Han kıtaatı Kabil kalesini işgal etmiştir. Kabilde intizam 
ve asayiş tecdrici surette iade edilmiştir. Nadir Hanın 
Kabile girdikten sonra yeni . ~ir. . e~ir intihap etmek 
üzere bir efgan ittihadi medısını ıçtımaa davet edece-
ğine dair bir takım şayialar deveran etmektedir. 

Moskova, 15 (A.A) - Tremezden bildiriliyor: Seyit 
Hüseyin, 3 bin kişilik maiyetile Beçe Sakiye yardım 
etmek üzere Mezarı şeriften hareket etmiştir. Hüseyinin 
bu müfarakati Nadir Han lehinde mezarı şerifte bir 
darbei hükumet vukuunu mümkün kılmaktadır. 

Avusturalyada Amele fırkası kazandı 
Melburn, 14 (A.A) - Federal intihabatında Amele 

fırkası nıensuplannın kazanması üzerine Başvekil M. 
Bruco pazarte~i güuü istifasını verecektir. Yeni başvekil 
Amele fırkası reisi M. Scullin olacaktır. 

J{ost on 'cııi hir mu vaffaki\ eti 
Londra, 14 (A.A·.)- Paristen Daily M~ile bildirili

yor: Aksayı şarka uçmuş olan Fransız tayyarecilcrinden 
Costes ve Bellonte tarafından umuru havaiye nezaretine 
gönderilen bir raporda Tsitsikar • Bourget merhalcsiz 
seyahatinin tam 51 saat 19 dakika sürdüirfi ve bu müd· 
det zarfında 5625 mil katolunduğu bildirilmiştir . 

Serserilt r Kıralı Zubkof hi<' bir memlekette 
~ 

dikiş tuunrnmıyor 
Thionville, 15 (A.A) - Dün akşam Brüksel eksperesl 

yolcularının pasaportlarını tetkik eden polis nıüfellişi, yol:.ular 
arasında bulunan sabık kayserin sabık eniştc,,l Zubkofu tanınuştır. 
Zubkof, Lüksenbruğtan çıkarılmış olduaunu ve ispanyaya gltmck 
niyetinde bulunduğunu be}·an etmi~tir. Sabık enişte, bir sonraki 

trenle Lüksenburga iade edilmiştir. 

~lakedonynda bir-bomba lıadisPsi daha 
Sofya, 14 (A.A) - iki meçhul şahıs tarafından 

makedonyalıların bulunmakta oldukları bir kabareye bir 
bomba atılmıştır. Bir kişi yaralanmıştır. Bu bombanın 
eski Makedonyalı reisleri Makedonya komitesinin yeni 
bir hizbine gitmiye icbar etmek maksadile atılmış olduğu 
zannediliyor. 

(ıazeteciler kongresi mesaisiııi bitirdi 
. _Anvers, 15 (A.A) - Beynelmilel gazeteciler kongre· 

s~ ıcra . komiseri tarafından beynelmilel gazeteciler hay· 
sıyet dıvanınırı esasi teşkilatına ait metin tesbit edildik
ten sonr.a, mesaisine hitam vermiştir. 

ltalyada f ,ci bir tı·t-m kazazı oldu 
Milano, 14 - Bir yolcu trenile bir mar~andiz mti ademe 

etmiş, J 00 kişi kadar yanılnmı~tır. 

22,000 toııhık _bir 'apuı· kayaya oturdu 
Viktorya, (İ"giliz kolombiyası) 14- ( A.A.) Bir çok 

romorkör ile tahlisiye gemileri dün gayet sisli bir hava-
da dar bir geçitte kayaya oturan Empress Of Kanada 
ismindeki yolcu vapurlınu kurtarmağa uğraşmışsa da 
muvaffak olamamıştır. Yolcu.far, diker bir vapura kolay
lıkla aktarma edilmişlerdir. istiap hacını 22 bin tonilato 
olan Empress Of Kanada, Büyük Bahrimuhit sahilleri 
arasında sefer yapmaktadır. Gayet süratli olan bu vapur 
Kanadiyan Pasifik Raylvayl kumpanyasına ait bulunmak
tadır. Bu kumpaRya kazaya uğrıyan geminin 1100 kişi-
d~n ibaret olan ve Japonya ile Çine gidecek yolcularını 
nakletmek üzere diğer bir vapur tahsis etmiştir. Emprcss 
Of Kanada vapurunu üstüne oturduğu kayaların dina
mitle parçalam?k .~üm.kü.n olup olmadığını anlamak için 
denize dalgıç mdınlmıştir. 

Bir Ameı·ikah ~esli filimle tedrisat yapılması 
içi u (2) milyon lfra veriyor 

Londra! 15 (~.A.) Dıilly Mnilm .~~Yyork muhabiri bildıriyor : 
!\~üıtChıdeı Amerıkanın en zeo&in ve en buyilk filim fab&nlanodnn biri 
-0lan Wi1linn Fo, mek-x . mcl1eplerde teclrizatın sedalı filimler ile yapılma 1 
için bir milyon 800 bın lırahk ıcbcrrua hnzır olduğunu bildirm' r 
Kendi kanaatlııce bu usul sayesinde dersler pek caztbeli bir şekil at~ı'k: 
tan baıka, bunların müddeti devamı yan yanya inecektir. Bu suretle 
tasarruf olunacak ,·akıl ıspor gıbi e~lencelere hasrcdile<:ektir Bunun ne

ticesi olarak çocuklann tal m \e tcd~n üle olan merakl 1 hayli artacaktır. 

FETICME 
Of 

l:T·PIVE .. 
• 

:~llda geçi rdiğim iki buçuk 
r~kık tcd 'i muddctinde ge
n ~]edeni Be} le refikaları 
ı . tahane miiclir ın ;,:: 
t\ nd J • d •. · 
J crın en. ~1.:r k diğer ~' 
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Elhamra 

Melek 

Opera 

Majik 

Ekler 

Asri 

Etuuval 
Şık 

Alkazar 

( Be1otl11) 

Parlsll 'Şllf/ttcı> 

Endülüs gülü 

Seher oakti 
1 Casus kadın 

: Basübadtlm~vı 

: Kadın yoludur 

: Kanlı Jenfrler 
: Aşk alect 
: Volga mahkum-

/an 

Lüksemburg : Genç k,t% kalbi 
Pangaltı : Anna ~arentn 

Hilal 
Alemdar 

Ferah 

(lıtanbut) 

: Ankara potası 

: An~ra poslaSl 

: Tehltk,e işareti 
Kemal Bey : Kanlı canbazane 

Milli : Yenı Tar.zan 
(Kadıkö,. ) 

Süreyya P~ : Rus dtlheri 

Günün siyaseti 

Rus - Çin müna
sebatı 

Bir seneye yakın bir 
müddetten beri devam eden 
Rus - Çin ihtilafı bir çok 
tevakkuf devreleri ve endi
şeli safhalar geçirdiği halde 
henüz hiç bir kat'i şekil 
alamadı. 

Semavi saltanat milliyet· 
perverlerile Sosyal Sovyet
lerin ne gibi sebeplerden 
dolayı ;ınlaşamadıkları bu 
satırlarda tefsilen anlatıl -
mıştı. Son gelen haberler, 
ihtilaf sebepleri kalkmadık
tan başka, inkıtaı münase
bat safhasının harp safha -
sına inkılap etmek üzere 
bulunduğunu meydana koy
maktadır. 

Dünkü bir telgraf "A
mur ,, nehri üzerine üç Çin 
gaııbotunun battığını ve 
Çinlilerin beş yüz telef 
verdiklerini Rus zayıatının 
da buna yakın olduğunu 
bildiriyordu. Tarafeynin ~e
şer yüz telefat vermesıle 
neticelenen bir müsademe 
adi bir hudut müadcmesi 
addedilemiyeceği gibi, bu
nu takiben daha şedit çar
pışmalar husule gelmesine 
intizar olunması da gayet 
tabiidir. 

Halbuki iki komşu cüm-
huriyet ricali mes'ulesinin 
beyanatına bakılacak olsa 
Mançurya ovalarını kızrtma-

ğa başlıyan kanın dökül
mesini mucip olacak dere
cede mühim bir ihtilaf a· 
mili yoktur . 

Moskova hükumeti aksa
yı şarkta bir ınüsallah ci
dal açmak arzusunda ol· 
madığmı nıütaaddit defalar 
tekit etmişti. Nankin ve 
Mukdene gelince her iki 
aksayı şark merkezi Çini 
dahilen sarsan müşkülat 
arasında komşu hükumetle 

boğazlaşmağa haveskar ol
madıklarını tekrar etmekte 
ve Sovyet taarruzundan 
şikayet eylemektedirler . 

Şu halde şarki Aksayı 
tehdit eden harbin sebe
bini nerede aramalıdır? 
Bu sualin cevabını dün 
doktor 11 Sey-ton-fo,, He gö
rüşürken kısmen keşfet

tik kanaatindeyiz: 

Doktor " Sey-t on-fa ,, ya 
g öre birçok beyaz Ruslar 
Sovye t idaresinden kaça
rak Mançurya toprağına 
yerleşmişlerdir . Hududa 

yakın köyler tesis etmiş 
olan bu ınültecilerle kızıl 
kuvvetleri yekdiğerine akın

lar yapmakta ve bu suret- ı 
le Ruslar Çin toprafına 
taarruz: eder bir vaziyet 

za 

---~--

Merkezin eteği tutuşmuştu 
Daha kuCJvetli <1e cesur olnııyan bir diişrnan 
karşısında kaçnıak silinnrnz bir lekedir 

Bir telgrafçı.. Bu bizim 
için mühim bir ıeydl. Esa
sen simasında büyük bJr 
saffet okunan bu genç ile 
dost olabilirdik. Evvela 
flrkrini anlamak için: 

- Telgraçılann her ıey-
den haberi olur... Bize 
biraz havadis ver. 

Dedim. Meğene zavallı 

çocuk; bizden dertli imif. 
Öyle ıeylerden basetti ki, 
onlan dinlerken bile yorul
dum. Şimdi burada yaz
mak içinde imkan görmü
yorum. Hülasa, katmerli ... 

Harbın bidayetinde Kırk. 

kilise cıvarında biz düş

mana taarruz etmifiz. Düş-

man rucat etmiı. Sonra da 
düıman mukabil taarruza 
geçmtı. Biz rucat etmi
tiz. Etmiıiz amma; tam 

bet gün, beı gece meydan 
bot kalmıt- Hal böyle iken; 
ıark ordusu komandanı, 
(mağlup olduk) diye lıtan
bula telgraf çekmlf. 1ıtan· 
bulun eteği tutuımuı, ıark 
ordusu komandana fU 

telgraf çekilmiı: 

Kavaklıda .Şark ordusu 
komandanlığına: 

Hattı harbın. bir kısmının 
muvakkaten sanılma11 il -
zerine ( Yüz yirmi bin ) 
kiıilfk tekmil bir ordunun 
kendini mağlüp ve peri~an 
addetmesi ve bili muka -

vemet ht...nen rücata geç· 
meal son derece mucibi 
tee11ür oldu. Ordu sebat -
kArane ve cansiparane ta
arruzunda devam etmeli 
ve bir kısmının uğradığı 

mukavemet mağlubiyeti 

diğer taraflardan yapacağı 

şiddetli ve kanlı taarruz -
larla . muzafferiyete kalbe· 

dilmeli idi. Bir gün evvel 

her taraftan püskürtülen 
ve bizden daha kuvvetli ve 

cessur olmıyan ordunun önün 
den bütün osmanlı ordusunun ................................................ 
almıya mecbur katmakta· 
dırlar. 

Eğer mesele bu kadar 
basit ise Çan Kay Şek hü
kumeti bu mültecilerden • 
hududu her hangi bir su· 
retle tatJıir ile rnüsadema
tın önünü alabilecek de
mektir. 

Maamafih şurasını da 
söylemek lazım gelir ki 
muhtelif merakizden alınan 
haberler vaziyetin bu ka
dar kolay düzelecek bir 
mahiyette olmadığını gös
teriyor . 

Her nekadar ajansların 
mubalağakar haberlerine 
pay ayrılmış olsa üç gam
botun batması ve bini mü
tecaviz kimsenin telef ol
ması haberinin tamamen 
sun'i olduğunu farzetmek ti! 
nikbinlıği hadden fazla ile-

ri götürmektir. 
Kanı:ıatiınizce Aksayı 

şarkta yakında muhtelif 
elim safhalarına şahit ola
cağımız bir facia hazırlan
maktadır. Ancak bu facia· 
nın ilk perdesinin gelecek 
bahardan evvel oynanma
sına intiıar edilmeme1idir. 

M. a.,,.... 

kaçarcasına rficat etmesi 
Osmanlı namusuna ebedi 
bir lekedir. Şark ordusu 
bugün bu lekeyi temizle· 
mek mecburiyeti kattye
sinde bulunuyor. Düıman 

KırkkilJseye glrmemtıtir. 

Kırkkiliaenln dört saat ile· 
riainde muharebe devam 
ettiği timdi haber veriliyor. 
Kartınızdaki düffJlanın hlll 
sizinkinden daha fenadır. 

Ordunun dün fıgal ettiği hatta 
muannidane hareket etmesi 
ve bütün kuvvetlerini top· 
lıyarak hertaraftan cansi
parane taarruza geçmesi 
kat'iyen matluptur. Vatanın 
selamet veya izmihlali bu 
gün şark ordusunun gös
tereceği kuvveti kalp ve 
sebattadır. Her ne ıuretle 

olursa olıun riicat yok, 
yok. Şu saatte azimkAr 
bir mülizlm bir kaç y(iz 
müıtahfaz ve redifle Kırk
killıeyi muhafaza ediyor. 
Ortada takip eden bir dnı-

man yok. Ordu neden riicat 
ediyor. Bu emri bütün za .. 
bitan ve efrada tamim 
ediniz. 

Saat 11,50 ~ece 1328 teşrlne~'Vel 11 · 10 
Bat kumaadaa vekili 

Ntızım 

Hay babana rahmet ku· 
mandan vektlI... lıte biz de 
bu nokta üzerinde duru -
yoruz ya. Taarruz ediyoruz.. 
Düımanın yüzünü geri çe· 
virlyoruz... Süngümüzü sır
tına dayıyoruz .. Tam be -
linin ortasına saplıyacaA"ı -
mı:z. zaman: 

- GerJUii: ... 
Diyorlar ... 

Nuri B., bir havadlı da
ha verdi. Telgrafçı delil 
mi ya, •. Bittabi alakadar 
arkadatlarından her ıeye 
muttali oluyor. 

Efendi; ayın, -yani te§in· 
evvelin (11) inci perşembe 
günü sabahleyin saat 6,30 

da Şükrü paşa hazretleri 
bavkumandan vekaletine bir 
telgraf çekiyorlar ve diyor

lar ki: 

( Kle kuvvayı mudafaa

sından üç fırka 6 teırinev· 
vel sabahından beri Kara
yusnf - Meracılar hattında 
vermlt olduğu muannidane 
bir muharebede bir fırka· 

dan az tahmin edllmiyen 
düflllan kuvvetini püskürt
müt ise de ikinci gün va
aattakl 11 inci fırkanın ku· 
mandam ibrahim papnın 
rücat emri vermesi üzerine 

10 uncu fırkanın da geri 
çekilmi~ oldufu ve mürettep 
fırkalardakl rediflerin ma-

neviyatı timdiden bozuldu
ğu cihetle elhaletühazlhi 
kalenin şark şephesi mu-

hiti haricisi ilerisinde bu
lunan maruz üç fırka ile 
tekrar ileri hareket edile-

bimesi pek mütkük bulun
dağuna ve kale müdafa
ası le i Ugale baılamasına 

dair bir yerden emir alın .. 
madığı ve bu gece alınan 
haberlerden sa~ canahtaki 
seyyar kolordulann · iler
lemkte oldufunun anlatıl
dıfı) arzolunuyordu. 

(BlhnecltJ 

Akıam gazetelerinin heber 
verdiğine göre bu yağmur, 
Kuımpaf& deresini tapr-

mıı Öyle ise mezkdr derenin 
bugünkü halile kanaliza• 
yonlann yanındaki hali 
hakkında fU mısraı irat 

edebiliriz: 
Alı da bir, üıtü de birdir yerin! 

~ 

Musikişinas bir simitçi! 
S abahlan erken kalkı-. 

yorum. Vakıa horoz ı 
lar ıuımuı oluyor ama son 
zamanlarda bizim mahal
leye dadanan bir simitçinin 
sesini dinlemekten dat bir, 
feryat iki ! Adamcafız ke
rih selile ve garip bir bea
teyle tagannl ederek ılmit
lerinl bir aabf sabyor ki... 

Sabah aabah ılnirleriml 
bozan bu ılmJtçJ musiklti· 
nasa ! birisi tenbih etse de 
elinin hamurile fU taganni 

fıine karıımasa!.. . 
Toplu lğne 

Hatıra gelenler: 

Şeref hastalığı 
Kendfainden" Vakt ,, ın 

Milyarderler, tefrikasında 
bahsedilen " Cimis ,, Ro -
çilt ünvan merakını bir 
hastalık haline getirmi§U. 
Seyahate çıktığı zaman 
yanında ta~tdığı bavulun 
üstünde bile armaıı bulu
nurdu. 

Roçilt bir gün Liyona 
uğramııtı. ~yasını istas -
yonda bırakarak şehrin en 
mutena gazinolaı-ından bi
rine uiradı ve bir sıcak 
ıey istedi : 

Garson Roçiltin elindeki 
küçük bavul üstünde ar -
mayı görünce zengin bir 
adama çattığını anlıyarak: 

" Dük hazretleri! ,, di • 
ye hitap etti: 

Roçilt getirilen içkiyi 
içtikten sonra garsona 
yirmi bet santim bahtlı 
uzattı ve cinsine has bir 
ıive ile: 

" Pen tük te~lim!,, 
Dedi. Garsonun buna 

canı ııkılmııtı. Ôğle vaktı 
Roçilt aynı gazinoya gelip, 
ö~le yemeği yedi. Bu sefer 
garson nezaketini muha -
faza ile beraber : " Kont 
cenapları!,, diye hitap etti. 
Roçilt kalkarken garsona 
beı frank bahıiş verdi ve: 

"Pen Kont teğilim!,,dedi. 
Birkaç saat sonra mil • 

yarder Yahudi tekrar ga
zinoya gelerek bir sütlü 
kahve içti . Aynı garson 
kahveyi getirdiği sırada : 
"Buyurunuz Baron cenap· 
lan!,, diyince Roç.it ce -
binden bir altın çıkanp 
garsona uzattı ve dedi ki: 

_ Hevet ... Pen"Paron,, 
1 
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Gıtaralı 1 ınci ,.yfaınızda 1 
eıtiaı intiba budur. Bununla beraber 
cümhuıiyelin Türk adliyecileıine 

yükledi~i büyük vazifeleri üzücü, 

yıprabcı kıtlığı içinde mesai arka

daılanm bü)'iık ırklarına, Türk ınil

lebne ha bir kavrayıf, yük.ek bir 

lııvaoetle baıardılar ve baıarmaaa 
hıJ.ıole namzet bulunuyorlar. Bu

nu derin bir haz ıçinde sizlere 

bildirmek İ•terlm. 

Arkadaılar, 

İktiham ettiğiniz mesainin değe· 
ıinı öl•;erken hesaplannı tarihin 

görmekte olduau geçınlı idarelerin 

btlançolan ıu ve bu milletin hali 
sızlere en ulak bir gurur duygusu 

vermesinı bile arzu etmem. l\Tuka

yese yoluna saptığınız gün korka
nm b emeklerinilin değerini kü

ç!iltmüş olursunuz. Nisbet uıulü 

btz1eri kifayet ve kana•t yoluna 
döndürebilir ki adalet bahsinde bu 

tehlikeli bir çığırdır. Çünkü eksiğin 
biraz eksiği gene eksiktir. Fenanın 

biraz fenası gene fenadır. 

E!erlt""rimizi mazi ile, diğer mil

leılerle mukaye•eyi onlardan geri 
kalmamak iÇin yapacağız . Fakat 
ıeıclh bulmak, ldzım gelen vaziyeti 
almak, vasıl olacağuruz yere varmak 

için ele 'ıl . sizleri ı.ıündürmeden, 

11kmadan ben haber vereyım ki 

Türk .dliyeıi bir çok mütemeddin 

milletler adliyesi teıkilatından geri 

değtl, ileridir . 
Bu iıle vazifedar yabancıların 

dedığı gibı hayli medenl milletl~nn 
gıpta ve ıaklitlerıne değer kıymet· 

lon vardır. 

B,zden olanlarla olnuyanlann ka

bul ettikleri bu ha1·ikaıe ragmen ya

pacağıınız işler nr. değildir. Bunlara 
htnüz el degdirnıeğe baıladık. Siz

~r gurur tenezzül clmiycccksiniz 

gurura aldanma demektir. Aldanan 

mutlaka dü<er. 
Bundan ıonraki mesaimizin ilk 

hedefıni teıkilatımızııı ınkiıafı tak
.-ıycsı ve bu tcıblAt lçeds nde ça· 
iıpnlann ph,.yetleri teşkil cdccek-

llr. 
Bu 11ralıkta barolann, dava 

vek~leli ıle metgul olanlann vaziye

t[ d• asi• gözlerıınizden 'Uzak kal. 

nııyacaktır. 

\' azıfelerinizi mutlak zamanında 
yapmak, hakkı yenne koymel için 
bu günkünden fazla çabukluk, ıa

dehk, kolO)·hk ve btıyet göstermek 
ve bütün bunlann ıeminab olma~ 

üze e do kanuni meıuliyeıleri göz 
brpınodan tatbik etmek iııerlm. 

Arb1aılar, 

lktiudi, siyasl, içtimai hayat 

icababnda tabıi tekimüllcrin hü-

kiımferaıa 

deailim. 

oldufıUna mananlardan 
Tabii ıekimlil fizik 

mes<·lelcrinde hükmünü yiiriltebilir. 

F abt siyasi içtımai hayatta bunun 

yer.ni iht"A !er, inkılaplar alır. 

Öyle mılletler tanırım ki bunlar 

uzak olmıyan bır mazide .garbin 

en yüksek mütemeddin carnialann
dan a&1rlarca geri bulunuyorlardı. 

Bu&ıin onlann hızalanna yeldilcr, 

Onlarla boy ölçecek mertebelerı 
Luldular Baıta Japonyayı , hatta 

on aekiz.lnci a.snn ıonuna 1cadar 

Anupa kolonisi halinde yaşayan 

Amerılalılan saya,.am mübalagada 

bulunmuş olmam fianırım. Nerede 

kaldı ki arkasında mazinin geniş ve 
argın medcnıyet•ni taııyan, halde 
yt.uek bir kabiliyetle mücehhez 
olan .Türk mılleti içın tabii teka

mül mevzuu bahis olabilsin. 
Milletlerin içlıınal hayatında tc

kamüllcrc ınanmak lazım gelseydi 
buı;ünkü scviyeoinı bulabilmek için 

Japonyamn daha bellı:i bin sene 
b,klcmcıi, Amcrikarun da bir o 

kadar ·~rfetmcsi lizımgelmez midi ? 

Türk inkılabının hamleleri ile ortaya ... 
konulan muozzrun c•erlerin yüzde 

birini başarmak kabil olur mudu? 
v aktı le o.manlı irnparatorluau 

'l!uhtelıJ nezarctleıinde bulunmuş 

ıır pa ıa bir gün ıabık 
nc•ai arkadaılanndan birisine 

>u memlel:ct, demiı, lagar beygir
..,.Je çekilen eskı arabaya benzer. 

Fazla •Üratle yürütmek için beygir 
!orlarurıa lıc:orkanm ki araba parça· 

tanır ve hayvanlar ölür. Bana mes

lektaılann bu hikayeyi kanunu 
medenl ve ecza kanunları projelc· 

rini hazırlamakta oldu~um meaainin 

baıında anlaıınıt ve aklınca beni 

ilcaz etmek istemiıtir. 

Bır milletin kabiliyetini araba ve 

btygir kuvvetıle ölçecek kadar kaba 

ve nadan olan bu mi•alden dolayı 

meılektaııma teessüf ederek itime 

devam ettim. O paıayı da mazur 
gördüm ve acıdım. Çünkü Türk 

de~ldi. Türk millebnl duyamaz ve 
anlıyamazdı. 

Cümhuriyet müddeiumumiler!. 
Türk milleti ve onun tarihi yüksek 

bir feloelc kit• b:na benzer ki onu 
anlamak ve sezebilmek için oldukça 
hususl bir kabiliyetle mücehhez 

bulunmak ve önce Türk olmak 
lôzımdır. 

Karıımızda beklıyen iıleri yapmak 
için telcimül ve zaman mefhumu 

yoktur; bunları en l<iıa yoldan 

başarmak mccburiyetindeyız. Alman 
filozofu Niçenin dediği gibi "ıilsi

leler halinde uzanıp giden en kısa 

yol tepeden tepeye aıılandır.. yok
sa dünya yüz.ünü düşüncelerine, 

laalıyetıne dar görecek kadar kopn 

aın hazır medeniyetine bir lokma 

oluruz. 

Türk milletini yoran sürat deatl 
beteattir Türk milletinin harektle 

de~il harelcetsizh~e takatı yoktur. 
Mesleki nohanlanmızı ikmale çalı. 

ıırken unu!mıyıcağiz h inkı

iabı ilk saltı bekliyenlerin ara
sında Türk adlıyccileri bulunmak-

tadırlar. Şükretmeliyiz ki tarihin 

hürriyet kalkanı altında çalııtılar 

zaman oldu ki Türk milletinin var

lığını da)l'ldığı büyük kuvvetler ühr

riyet adına anarşiye verildi ve nihayet 

kocaman bir vatan parçası tah

rir kazasına uğradı. Hürriyet diye 

Boıu adında bir Rum , hem de 
meırutiyet meb'usu .,fatile Türk 

milletinin büyük kürsüsünden : 

'Benim Türklüğüm osmanh ban
kasının Türklüğü kadar bir ıeydir) 
diye bağırdı . Bu sade hala bu 
vatan evlAtlannın kulaklannda acı 

acı çınlamaktadır. Kendine bu bir 

hakıkattir, denildiği vaLıt « hürrü· 
yetimi kullandim> dedi. 

Günler oldu ki toprkların ha· 
rlmi ismetinde çıkan rumca 
ermenice gazeteler , ecnebi 
gazeteler hürriyet adına Türk
lüğü tahkir hakkını kendilerinde 
buldular. O kadar kı bu yazılar 
ecnebi meınleketlerde yazılsa 
Türkiyenln protesto hakla olur· 
du. Nerde kaldı kı hürriyet 
~.ürrlyet diye biz de yazıldı. 
Oyle hadiselere pbit olduk ki 
ıtmdi çıkmak hakkını kendinde 
gönniyen bir gazete cumhu
riyet hük(lmelinln ağyara yoz 
suyu dökmeksizin germi verdi
ği ıimendifer siyaseti etrafında 

yazı yazarkan (tren raylarına 

vatan evlAdının kemikleri tra

vers yapılıyor) diyecek kadar 
kasıdane,zalırnane bir iftira ile hür 
olmak haickını kendisinde gördO. 
Bilirsiniz ki bu vatanın ıimen
diler siyaseUne Rus çvlığı 
da muhalilti. Gene o 11rada 
çıkan haftalık ve gündelık bir 
mecmuma ve bir gazete dini 
kendilerine ticaret vasıtası yap-

ın.anlan mazhar kılabileceğı vazi- tı. Sanki yer yüzünde Allahın 
lelerin en ıereflisile müıcrreliz. zabıta memuru imiş gibi iş 
Şüphe etmiyorum lci Türk milletini başında bulunanları vatanı ve 
yormadan üzmeden diğer kuvvet- milleti yükseltme faaliyetini 

dinsizlikle ithama koyuldu. Du
lcrini kullanınıya meydan vermeden 

ıününüz ki l.ugün bu mücade· 
genıı selAhıyctlerlc bize tahmıl et- leyi ana vatında barınacak yer 
tiği bu vazifeyi hakhyacalc kadar bulamıyan hainler komşularııtıız 
gözlen pek karar sahipleriyiz. yabancı mernleketlerd, Yuna-

Cümhurıyet müddeiumumılcri nıstanda, S riyede yapmakta-
Meriç loyılannda çalııan bir Türk dırlar. Din bayrağı altında ınil-
köylu•üniin kaybolan sapanından Jetin hürrıjetini, varlığını im-

tutunuz da bu vatanda yaıayan- haya kasteden şeyh Sait Isvcnı 

BuıünkU bulm•camum 
halledllecek yeıal ıekll 

Soldan sağa: 
1 - İlk adam (4), ilk ka -

dm (4) 
2-. 
3 - Pokerde kullanılan bir 

ıstılah (3) 
4 - Su kabı (3) , neşeli (3) 
5 - Varidat getiren yer (4), 

gök (4) 
6 - Ören iğne (3), soğuk 

yağmur (3) 

7 - Merhum bir mahluk ('!) 
8-. 
9 - Latife (4), tastik keli

mesi (4) 

lznıirde de ya~mur 
yağıyor 

lzmir, 14 (A.A) - Bir
kaç gündenberi yağan yağ
murların yeni mahsul için 
nafi olduğu ve ziyana ma· 
ruz mahsul kalmadığı tah
min olunuyor. 

~Jerslnlideki he}el:\ıı 
tekrar haşladı 

lzmir, 14 ( A.A) - Üç 
ay evvel Mersinlide hisse· 

dilen heyelan son günler de 
tevakkuf etmişti. Mezkür 
arazi tekrar heyelana baş· 
ladığından bundan tevellüt 

edecek tehlikenin önüne 

geçmek uzre yapılmakta 

Dilnkü bu1macamam 
ha.UeddmJt t•ldl 

Yukardan aşağı: 
1 - En küçük zaman 

lezzet (3), yapılan şey (2) 
2 - gazetemiz (2) 
3 - Yama (2), solun 

(3) , beyaz (2) 
4 - . 

(2)' 

aksi 

5 - S.ı ğın aksi (3) , seda (3) 
6 -. 
7 - Bir renk (2) şüphe (3), 

hane (2) 

8 - En büyük Türkün ikinci 
ismi (5) 

9 - Çoğun aksi (2) , bir kış 
mey vası (3) beygir (2) 

Mali)·e şubelf'l'İnde 
Beyannameye tabi bi -

rinci kısım mükellefler ya

nında çalışan memur ve 
müstahdemlerin kazanç ver· 
gilerinin eylüle ait taksiti 
dün bittiği cihetle maliye 
~ubelerindeki faaliyet aza
mi dereceyi bulmuştur. 

Şişli - ~lezhaha volıı 
Parke olarak inşa~ı ta

karrür eden Şişli • Mezba
ha yolunun hşifnamesi ha· 
zırlanmıştır. inşaata yakın-
2a başlanacaktır. ................................................. 
olan istinat dıvarları su 
işletme idaresinin nezareti 

altında bulundurulmaktadır. 
lann uğrıyacağı en ulak bir hak- tarihe dizginsiz hürriyetin 

'-an le'-esl dey ı· p geçecekt •.· r. : ::: ;::::::::::;:: :: :: ::: ::::: ::::: ::::: ::::::: =~:: :::;: :::::::::::::Eiiiii ;:_::::::: :: ~iiii :ii i! iiiE sızlıktan, hatta Bingöl daglanrun 1: K: ............................... ~···•••••••••••·••••0·•••••••••u••••••······~· .. ••••••••••••••··--· 

ırnz kuytularında ne!.kalannı bek- ~unların acılarını çekmiş millet mı İıtanbul İcra reiıi Ahmet Refik B. in ım 
halind" unutmuyoruz ve unut- :::: Yenı· :::: 

Jiycn ökaüUtrin göz yaılanndan :::: :::: 

siz mesulıünüz. Bu haksızlıkları mıyv~~iİ"sey nutkuna de- mı icra ve iflas kanunu ım 
•eri •• kat'ı taleplerinizle yılmaz vam ederek halkı soyan ::S! !fü 

1 _._ :::: Şe:rhı· ===~ ve yoru maz taıtiplerinizle ıiz ta- muhtekir ve mütecavizlerin iiii !!ii 
mir edeceksiniz, hesaba çekilmesini, hürri- fü! 2 C11"' It mi .... . ... 

\luhtercm elendiler; zaman zaman yetin terör aleti olmıyaca- mı :m ..... . ... 
yazılanru ohmaktan lezzet aldıgt" m ğını, kanunların dur dediği m: 1 b 'L h k k 1, f :::: 

!l:: SvİÇrCnin ÜylİA U U Ôlİm erinin e>erleri Ve biltün kannnlan• m: 
Anatol Franıın geçenlerde düıün- yeı de bittiğini, bu hududu :::: :::: .. . !:!: mtz nazara alınarak nazari ve nmeli hükümlere ve lüzumlu nümu. :::: 
celerinl go"zd rl . d ş· d' aşan hurrıyet çapulcularına ::,:,: b . h . :::: en ge,.nyor um. ım ı 1 k ld 1 ;<,, C" !::i neleri havi olan u e•cnn er cildı lıtanbulda Vakıt, Cihan ve m: 
•ize 0 d ak]· ,_ "' b so u a ırı mıyaca15 ını, um- :::: . d :::: 

ra an n ıne çauıaca6.m ir h . .. . . k' 1 'ii: ikbal kütüphanclenn e ( 150 ) kuruıa •atılmaktadır. :::: 
mütalea etrafında teveklcuf ettim. urıyet reıımının ten ıt erden ! •• : ........................... :::: ::•,•••••aa••••••••••:: •••• ıııı•••••••••••••••••••••=====:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•• 

k k 1 d .. . ••·•••••·•••··••• ··•··•••···•••···•···••••·••· ............................................ . (Hürriyet tüphe yok b be~eriy~ or usu o ma ıgını, samımi :::::::::::::::::::::: •••. - ....................... ::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::: 

tin •n güzel niallcrinden birisidir . fi.~irler?en kuvvet.~ıacağ'.nı Devlet demır· yolları ve 
Fakat bunun en çok tadına varıl- soylemış ve şu cumle ıle 
dığı yer hükOmet kuvvetinin nafiz b;tirmiştir l • 1 u d 
ve müc5Sir oldu~u Mahaldir. . u Sözl~rimeanihayet ve- ıman arı mum! i are-

Devlet otoriteıini zala düıüren rirken aramızdan uzaklarda 
insanlar, hatipler, gazeteler nazarın- bu güzel yatanın dört bu- sinden: 
da mü.tehch bir cinayet iılenmek- cağında cümhuriyet adale· 

MARI ASTOR ve JILBERT ROLAND 

ENDÜLÜS GÜLÜ 

Sinema ve tiyatro alemi 

Y <ll'III cıl. l'iOI' 
' . 

Sinema hikAyeleri, tefrika
lar, tablolar ve daha hir çok 
kıymetli yıızılar, resimler 24 
sahife. l O kuruş. 

MiLLET TiYATROSU 
Şevki B. temsilleri Buakş1m 

(Dıvaue adam) Sinemada (Gece 
c~rarı) 

Davet 
lstanbul erkek muallim mek

tebi müdürlü~ünden: :\laaril 
vekaleti katipliği için müsa
baka imtihanına giren Htise
) in 1 lü,;nü, Rcmıi ve Celal 
beylerin maarif emanetine 
~·elmeleri. 

Dikkat! 

T epeba~ı tiyatrosunda 

~am ıaat 21,30 da 

leMrli 
tucot 

4 perde 

ŞEHREMANE 

I~ ~.~ 
1111 1 

11111111 
Cuma günleri matine 

3,30da. Her cumartesi 
pmları için hatlarda 
lat yapılmıttır. 

-----•rıı-.-ı 

Lı'ı tfeıı baladaki. klişeye 
nıcııfaatiniz icabıııdadır. 

dikk.al etıneııiı 

Zira "Hakiki Radium,, na1111 

altıııda piyasaya çıkarılan RADIUN1 
bu:akları salıtl'dir 'e yiizleriııizi tahriş ede•" 

ROT - BUHNER fal.ırikasııı•11 

• 
imal elliği "RADIUM,, traşJnçakl'11'1 

lıer tarafta satılır. 

Fiatı : 10 adedi 70 kuruş, adedi 7 ktl' 
tedir.) diyor. Bu yüzü ıert bir ha- tini dağıtan değerli arka- 15-10-929 tarihinden bili ti bar içme katarlarının seyri-

kikattir. Seveceğiz, söyliyec'ğiz ve daşlarımı ve yüksek mesa- sefer etmiyecekleri ve 9-1 O No. lu Ada pazar katarlarının ru lll I'. 

benim,iyeceğiz. ilerini hürmetle anar ve se· <lıı içme namı mah:ılde tevakkuf etmiyccekleri muhterem flerlinde Tempelhofla ROT-BUH~ 
Türl<iyemı'zın, Franıı· ı·nkıla·bının lamlarım. • h ı· e il \n olunur il 

• a a ıy ' · Anouiııı şirk.cıiııiıı Türk.ive t.:mumi \ekı 
•iya•I tarihleri en çok bu hakıkatla Kenan Beyin nutku -· 1 K t J 

.. A ı~§l=~~:O:r:e:n:;:e:r:e;=:a=r~a~n=ı :H:a::k:k:•:E::k:r:e:m::_ll Gal,"la, Kı··ıı·k·'.·'··11,,·lşı Jı·,ıııııı<la 4 nııııı.·1ı·a·l,·ı. yuzyüze geldiler. Hatta istibdatle Iiye ve'·i!iııin nutkundan " ':. ' 

dm tahakkümü ile geldikl~ri kadar. sorra İstarıb. I miıddeiumuınisi Pi.YER pı" RI" MYAN 
Bilınioizkı; ı.tıbdat, yapacağım Kenan Bey ı r nutukla ını;ka- İstanbul sıhhat müdür- ,___ __,, 

Y•pmok hakkımdır diye zulmetti. helede bulı n ııuş ve kendılerini 

Riyakir dınciler Allaha dayanarak lıuzurlarıııda toplıyarak iltifat lu• • ğu• • nden ·. 
ve teveccühlerine mazlıar etmek 

tahakküm ettiler. Fakat inkılaplar lfilfünde btıll!ııan vekil Beyi 
bunlann elındcn günah silAhlannı u·nnnı arkadaşları namına selfün· Etıbba odaları kayt ücretlerile aylık taksitlerin oda he 
alınca hürriyeti insanlığın bu e1 1 nı j ve dain teşekkürlerini yeti idaresi iş~ başladıktan sonra alınacağı ve 18 te~rinCY-
değerli malini emsalsiz bir riya- keııdileriPc arzetmiştir. ve! günü yalnız intihap yapılacaıtı ilan olunur. 

k&rlıkla avamfriplıkledl~rine geçirerek, j ~~~;;;~~~~~;;:;;:;;;;;~~:'=:~~~='.;".:::;~::ız;;~;;~~~~~~~=~~ 
kendilerine kanlan hıasler • dema- · fi~M~Bftii Hanımfendilere ftiifR~;;Jlm~lJ&ll} 
goglar kafilele'rilc beraber maksat- ,. Tefripta ait hertürlü ihtiyacatınızı temin için 1 
lan uQrunda kullanmakta meharet · d 
gösterdiler ve bundan inkılaplar ·~: Şimdi tam zamanı ır '~ 
çok ıstırap çektiler . ZLtrau: Bveyroğlutelıtifklraı!şcaaddteıinmde Taokg~tlaıyazn akasr'ııınındla ı-· ·.· 

Cümhuriyet müddeiumumileri ; 

zaman oldu h !stanbulun içinde 
Yollı:an, Serbesti adile gazeteler çı· ziyaret ettiğiniz takdirde en mükemmel tefriıat kumatları, perdeler, ., -.0 

karıldı. Bunlarda memleketin canına storlar, gayet tık tül perdeler, halılar, duvar kağıtlan, mantarlı muıambalar 1 
kıyarcaıına kaJar yazılan yazıldı • •· ve ıair her türlü tefript levaziınatının en müntehap çetitlerini gayet tezilatlı • 
31 mart irticaı neıriyatın bir iladeıi ftatlarla bulacak ve ıon derece memnun kalacaksınız. . ,, 

oldu. Orıalıl: sal vatın evlAtlınrun ka· Ayni zamanda gayet tık ve modren mobilyalar ve bilhaua maroken kanape ve ~ 
nına boyanınca bunlardan hcııp koltuk takımları ve saire dahi bulacaluınız. ~ 

:~:1! .. b~;~:.er matbuatın hü- Kupon!~

3
da.

0
tefript ~m

2
a,01annda, halı ve m~:ı1aörda, muı~b5alarda ' 

Arnavutluk ısyanları Rumelı ~ 
M1WU5~~ .. a~~ laaalan hatırlanmızdadır. Asiler 

Avrupa müsaba .. 
kalanna kirmiş ta-

• 
lebeye: 

lstanbul Maaif eminliğinden; 
S.lalıattın Ef. Riyaziye 
Orhan > :o 
Sami > Tabiiyat 
İlısaıı > > 

Mel.ihat H. > 
Cemal Ef. Fizik, Kimya 
LiHfi > > 
B lıa > > 
adnaıı > » 
Refii > Tarih, Cugrafya 

Müsabakada imtihanda kaza-

Teşrln.,;:vvel at' 
Cemazlltovel: 7 2 Burç: flfiJ. 

'1 (!][!] 
Çarşamba 

__./ 
Na;;;-Yakitleri 1,..•' 

ıs .... , ötr. tk:.J, Allı•,. y.ıo• .... ,.. 
ı. ,ıs ı2,oo ıs,04 ı~.2s ı•ı.uı 
--- - - -·ıı 

Buırün doianlara i•'. .' 
Er!ıelı:: "" ca:el, 

nan ve tıthsil için A vrupara 
gö'lderilccek olan bu Eieııdilerin 
Maarif eınanetirıe j!elıreleri. 
~~~~~~~~~~~~~' 

Temel 

:-- Günün ;;;.ıhati: Dank hastalığının 
önüne geçildi 

İzmir, 14 (A.A.) Salgın bir 
ıekil alamak üzere iken alınan ciddi 
tedabir ıayesinde dank hastalığı 
sirayet sahasını geniıletmcmiı ve bu 
günlerde hastaİık • temamen zail 
olmuıtur. 

Şaşkın ördek başını bırafııP 
kuyru~undan dala,_,,, ---
Buııün'd haYa ,,, 

ınal01" 
Ra~:ıtaneden uldıgınuz: ısı"'' 

nazaran buıtün rü.ıg.t.r P yrıı elJ 
kap.1h tıafH yn~nıur muhtcrtl 



Emniyet sandığı mOdOr-
IQğünden: , 
lltı.eyede !lkraı 

bedeli No. 
fterchıH8 lıml 

I077 il 136 Beşiktaş Şcnllkdede mahallesin· 
de atik nııamur caddesi ve Ha· 
cımustaf a efendi ve cedit Aziziye 
Köçe oğlu, Hacımustafa sokağın
da atik 30, 7, 9, 1 f ve 5 cedJt 
96, 9, ııı, rn, ı 5 numaralı bir 
bap ve muhtacı tamir hanenin 
tamamile (2030) arşından ibaret 

ı 1231 

münhedim hane arsası ve bah· 
çenin tamamı Mustafa Reşit, İbrahim Maz-
har, Mahmut Avn~ Mehmet ve Nejat 

beylerle Saadet H. 
Sultan B:ıyazıtta Emin bey mahal
lesinde Camii şerif sokağında es
ki 5 yeni ı 5 numaralı bir ha-

100 17125 
nenln tamamı Süleyman ~·aik B. Bellds R 
Ortaküyde Pişmişoğlu sokağında 

335 17140 

17146 

28J 17241 

eski 43 mükerrer yeni 5 numa-
rıılı bir hıınenin tamamı. Mürteza Ağa 
Samatyad:ı Karamustafapaşa ma-
hallesinde Kirkorkalfa sokaııoda 
eski ve yeni 8 numaralı bir ha-
nenin tamamı. 

Balatta Hacıisa mahıllesinde Ha
arızaefendl sokağında eski 29 
mükerrer yeni 61 numaralı bir 
hanenin tamamı. 
Alttmermerde Katlpmusluhlttln 
nı"1ıallesinde Kurusebil S1llvrika
pısı sokağında eski 120, 122, 
ı 22 mükerrer 12cı yeni 61, 63, 
152 numaralı bahçeli bJr bau. 
nln tamamı. 

Asım B. 

Mm. Fanı . 

Fatma H. 

6Q5 173~9 Çarşambada Beyctjttz mahaile
sinde l\khmedağahamamı soka· 
f;tnda eski "!O, 20 yeni 20, 22 
numaralı bir hanenin tamamı, 

Fatma Cazibe R 
.Sss 17704 Fatihte Mimarslnan namı diıer 

Kumrulumesçit mahallesinde Tek
ke soka~d:ı eski 29 mükerrer 
SJ yeni 43, 45 numaralı balı
çeli bir hanenin tamamı. 

Ayşe ve Hadice Leman Hanınmlır 
535 ı 812 f J .L.-ıtııpkapısındıı Srınreymur mahal· 

le inde Şırbetd sok:ıgında eski 
· 3 mükerrer yeni 1 ı numaralı 

bir hanenin camamı. Zeynep H. 
425 189.95 Da\ ut paşada ve mahallesinde 

Sarhane mektebi sokağında eski 
'l.;i )'eni 7,--İ numamJı bahçeli iki 
alur v.c samanlığm t:ımamı. l l üseyin Kamı B. 

520 18510 Hırkai şerifte l\1irmiranHasanpaşa 
mnhalJesinde Eski Ali paşa soka
Jm<la. eskl 54,54. yeni 52 numa-
ralı bahçelt bir hanenin tamamL HocaHallJ Ef. 

ıo10 ı 8u6 I 'Beşik taşta Sinan paşayi atik ma-
b:ıUt!sinde muhtarı evel sokağında 

es'ki I 9 yeni f 6 numara ı lkl 
ıdükkAn ile bir hanenin tamamı. 
Hatice IJ., Mehmet Selim, J Hkmet,lsmetlieyler 

265 J8698 Kabatnşta Ömeravni mahalle-
sinde e~kl Karaabalı yeni Karaa
ba~ı ve Beyt:e1ma1cı sokuğında 
eski 38, 38 mukerrcr yeni 1, 40 

42 3 numaralı taht nda üç dük
kA~ı ın~temil bir hanenin nısıf . 
hissesi. Mehmet Hidayet B. 

2380 ı 96 14 Atpazannda Mağnisalımchme~-
paşa mahallesinde e.:ıki Kerc~ecı, 
yeni l\tıbcılar sokağında eski S, 

2, 4, yeni 50, 52, 54, 56 nu-
maralı dört dükklnın ~m.amı. Hay.dye H. 

595 20180 Aksarayda KAtip!11usluhıttın ma
hallesinde ve soka,gmda eski ve 

Yeni 9 numaralı bir hanenin ta-

420 

8so 

b60 

ıoa0 

Mehmet Nuri B. 
mamı. 

~ Vefada IHocııteberrük sokağın~ 
Yahyagüzel sokağında eski 1 mu-
kcrrer, yent 9 numaralı bir ha· . 
nenin tamnmL Emine H. Hüsnil Ef. 

445 Bcşiktaşm Şenlikdede mahallesin-
de atik Ihlamur deddesl cedit 

OrrasokakçıkmaD sokalıftda eski 
57 ve yeni 8 numaralı bir ha-

nenin tamamL h 
Emine SnHha H., Me met 
Hamit, Hiiseyln Hallt Beyler 

504 üllrnckapıda Kariytlat;kallpaşa 
mı!,lıalleimde Sutwıb&ınamı cad: 
desinde 15, f 7, ı 9 numaralı ikı 
hanenin tam4mı. Mehmet Emin El 

65 ı Siileym•niyede Şcmsettinm~lla-
gürani mahallesinde Vefa ca de
sinde e5ki 19 mükerrer 'fl'lJi 6 

684 

806 

831 

836 

'i40 

numaralı bir hanenin tamamı.Ö K 
1 

8. 
mer ema 

Anadolu hisarı Göksuda Nışant:ışı 
sokağında eski 7 miikerrer yeni 
21,21 numarıılı bahçeli bir hınnin 
tamamL Nurlye H. 
Beylerbeyinde ve m~halle~inde 
Çamlıca CMidesinde eski 2 muker-
rcr yeni 68- ı numaralı bir ~ne- . . 
nin tamamL Şektıre _ f. Sahh Samı B. 
Anadolu hisarında Kandilli cadde-
sinde c ki 7 mtikerrer yeni 40,40 
numaralı bahçeli bir köşkün , 
tamamı. Ahmet L alih B. Afife H. 
\ efadn Hoca Zeyrek mah~llcs.indc 
Handerunu soknkğınd:ı l ) mınM· 
ralı bir hanenin tamamı. ı:mine J J. 
Da' ut p. ~nda \'e m:ıh· 11 ·nc.te 
Koc, mustufop:ı~a cad<lcsinac es-

-
iyanko te iri:-

HiIMiahmer lstanhul mer
kezindeıı: 

Hililiahmer san'at 
evi eşya piyankosu
nun keşidesi 15 ~eş
rinisani 929 tarihi
ne tehir edilmiştir. 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

lstanbul vilftyeti sıhhat içtimai
Dluavenet 01üdôriyetinden 

Tababet ve ıuabab un· ıtl.-ının tam lcralUla dair 12 J 9 numaralı bnunua l 4 IDcO maddal 
mucibince telil edilecek eUbba odaları içüDcO mıntab heyeti idare ve ba,.ıyet dtvanı azası inti
habatı teJrinieneltn 18 nci Cuma günü aut onüçte Darülfünun konfarans salonunda icrao1unacakbr. 
Kanunun t 5 inci maddesince Ttırkıyede icrayı san• at sellhıyetın1 balı serbeıt veya memur btlmum ettb
banın ( Tabipler, dit tabipleri ve dişçiler ) odalara dahil olması mecburi olduğu gıbi etti~ba ..oda 
lan nizamnamesinin beılncl maddesinde oda azalarının mahalli içtimaı pek rey vermesi ıcabeder. 
Mahalli intihapta ikamet etmlyen ve)a mazereti sebeblle isbatı vticut cdemlyttt zevlt 1m?..alarile 
musaddak ve ayn blr zarf içine konmUf ve kapanmlf rey pulUlalarım bir mektup derunlnde Ye 

ayni günde ve intihap reyinde bulunabılmek Ozere oda rektne hitaben göndermesi musarrahtır. Ta
bip dif tabibi Ye diıç.ı beylerin intihap günü olan l 8 T eırinevvel 929 cu• P6 eut on ilçte 
Bayazıtta Darülfünun konferans salonuna teırıfleri ehemmiyetle rica olunur. 

Devlet aemny?ııarı _ve li- ı·rv::mz==a:zs:=·p==ürti~ 
manları umumı ıdaresınden L===---=:::•======m •11 

Aşağıda yazılı eşya aleni ınuzayedeye vazedilmiştir. 
Müzayede 17 teşrini C\ ,·el 929 perşembe glınli saat 

-On dört buçukta J l. P mağazm;ında icra Jahnacaknr. 
Seyrisef ain 

Taliplerin yevmü mr.zklirda mimıcaatları il.An olunur. 
Kayseri-Sivas :ve Turhal-Sivas hatlarına l00,900 adet Maıa-enhı ._. Vahidi kıyu1 Mılıtar 

ahşap travers kaklı zarfla münakasaya konmuştur. Çimento çuvalı adet 14920 

Merk.a aceateal: Galata K6(ri 
ı.p.dL Be,ollı 2362 $ıbe 
ac:eateai: Mahmudiye Hun akmda 

Münakasa 6-1 t-929 çarşanba günii saat ı 5 ıe Ankarada Drezin için bandaj kauçuk ,, 8 
devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. Hurda llstik oto JAstiği kilo J 720 

!at.bul 2140 

l\1 ka Eski JAstik şofaj honumu ,, 718 
üna saya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve ç,, ,. çizme ,, 203 TJlbZOI ikinci ~Ostlil 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar ,, ,, oto iç ve dış ,, 581 47 Tqrtne 
umumi müdürlük kalemine vermeleri l~ımdır. adır dört göşe adet 2 {ANKARA)~ 

Talipler münakasa ŞllrtnamelerlnJ, 1 O Ura mutıbllinde ., araba örtüsü ,, 3 Perşembe akfamı Gal.la nhlllDID-1 

h d b L'l dan L._L_,,_ Zonguldak. İne-Ankarada maliye \·e muhasebe işleri reisliğinde fstanbulda .,, ur a ez aı o I 331 n-.. """ 
Haydarpaşa magazasından tedarik edebilirler. ,, ,. paçavra ,, 123 bolu, Sinop. Samtun, Onye. 

Hurda b:ıtantye ,, 56 Fıtsa, Ordu, Gire1on. Trah1.0n, 
Çanakkale başmühendisli.Xinden: ,. ., adet 820 Rize, Hcıpay• gidecek \"C dö-

~ Köhne ip halat kilo 2 ı 46 .__,L o...... Of 
Çanakkale vilAyetl dahilinde Çanakkale-Balıkesir yolu- Keten ,, 80 m/rıı ,, 

255 
nutte P.- t*eıeeuc: 1~ ' 

nun Çandan itibaren vilayet hududuna kadar olan 21 küsur " 
99 20 m m " 

481 
Sümene. Tr~. Palath.ane. 

kllo metre tul üzerinde teSviyel türablye ameliyatı vahidi ,, ,, 23 m/m ~ 4 Tirebc.M. en.on. Ordu. f lba, 

kıyasi .ftatı üzerinden kaplı zarf usulile ve S tqrinevvcl .. ,, 25 m m ,, 25 Samıun, Smop. lneb•luya tıQn· 
!929 tarihinden itibarcna 20 gün müddetle münakasaya " ,. 38 m m ,, 222 yarak aeJecııkör· 
Konmuştur. ., ,, 27 m 'm ,, 72 11...::__:-------1 

İhalesi 24 tcşrnev\•el 1929 per~mbe günü saat l 5 te .Hurda ip " so ·ı ı• .Mir t nnttlSt 
Çanakka1e vllı\yct makamında yapılacaktır. Münakasaya lştl-

72 
Z111111 1918 1""' 

rak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvıkk't teminatla· Köhne ~:~n " 244 ( GOLCfMAL) ~lj)Ul'U 18 
rını yevmi mezkôrda saat on "'-""' kadar Çanalckale vilAyet 0 ad"et 

69 
T-rinevvel Cuma 14,30da G.ı.t 

~ t minder ve yasnk .., lalreketle CW9llkll 
makamına vermeleri llzımdır. Münakasaya kona,n işbu inşaatı Araba örtüsü 3 ııhtımınchp 
muhammen bedeli 100 bin Jiradır. Talipleri münakasa şartna • ı--------------"----------11 ıabahı lzmire gidecek '"Pazar 
mesini silsilci fi at c.etvellni ve hususl inşaat Ş&rtl.)amt'sini vilA· Antalya da Ufi fabrikası 14,30 da ı..m..- herek.de 
yet baş mühendisliği ile . Ankarada nafia vckAled yohar Pazerteııl ub.ba ~· 
umum müdürlü~ünden tedarik edehilirler. 1 - Antalyada İskelede kltn Türbhı ile mütaharri.k son Vapurda •iL =' bs •· 

Daha fazla malOmat istihsaliyle mahallen tetkikat icrası ststem Un fabrıkuı l klnunmal 930 tarihinden ıubarea Oç kestra wı cazbant IM'ftllt•· 
için Çan~kale baş mühendi!JJğtne muracut edilmesi illn sene için lcare yerJ)eceğtnden iç ıeenelik sab.k bedeli icarı olan 
olunur. (78'000) lira Dzerinden 1 tep.evvel 929 tarihinden 1 klnu-

Yelkenci 
VAPUftl AR\ 

İstanbul Nafıa Fen ınek
tebi mübayaat komisyo-

d . Mektebin yedi aylık et, ekmek YC yaş nun an. sebzesi yeniden kapalı zad usulilc mii
nakasaya konulduğundan taliplerin yeyml ihale olan 
işbu ayın 31 !ncl perşembe günü saat 14 te lllCktepte top
lanan komisyona müracaadan. 

kl 76, 76 mükerrer yeni 86, 
86- I numaralı maa dükkln bir 
hanenin tam1mL Hayriye ve Ayşe Mü-

kerrem Hanımlar Mehmet Kadri B. 
105 897 Eğrikııpıda l\Jollaaşki mahallesin-

de ŞakiraRa sok::ığında ı 19 mı-
m ı• ı hanenin CJtmamJ. Hayim Yasef Et 

795 1055 1 eyler ıcyinde Dostancıbaşıabdul-
lauuga mahallesinde Gazhane s<>
kağında eski 5 yeni 5, 5-J l'lli· 
maralı bahçeli maa tarla bif 
köşkün tamamı. ı· Cemile H. 

125 1087 Sıımntyada Suncaktarhayrcttin 
mahallesinde Butucamtl sokağın. 
d:ı eski ve yeni ı numaralı bah-
çeli bir hanenin tamami Cemile J ı 

158 J095 Ayv:ınsarayda Tokluibralıimdcde 
mahallesinde ve sokaRf nda eski 
20 ve yeni ~8 numaralı bir 
bahçeli hanenin tamamı. 
Fatma Ülger, Dürnev ve Samiha Hanımlar. 

158 1 t 07 Anadoluhisarında Göksu mahalle-
sinde eski 7 mükerrer, yeni 27, 
29 numaralı iki hanenin tamam1 AU Ağa 

685 ı ı 09 FatJhte Katlpmustuhinin mahalle
sinde Camlişerif sokağında eski 
2 ve yeni 4, 6 numaralı bahçeıt 
bir hanenin tam:.ımı. Zehra H. 

400 ı ı 26 Şehzıdebıışında Kalenderhanc 
mahallesinde Şehzade caddesinde 
eski 43 ve yeni 43 numaralı 
bir .dukkAnın tamamL Arif a Şükriye H. 

2~0 1182 Be-$iktaşta Muradiye mahallesinde 
atik Karağol cedit Birinci kara
ğol solrni~mda eski J 2 mükerrer 
ve yeni ı 4 m m 't ı .ılı bir han~nfn 
tımamı. 1 JaUdc Clfct H. 

480 1184 lğrikapıda Hacıily:ıs m~hnlleşinqe 
lğtikopı c:ıddesinde eski 23 mü
kerrer, yeni 17 numaralı bir ha-
nenin tAmaım. . , ~Jalit B. 

995 778 Tıl\ şanta ·ındn Ketipsinan nııl-
hallesinc.le Daltaban çeşmesi ~o
kagmda eski 2 mükerrer ve ) e
ni 2 nur.mrah bir 1 :menin tama-
mı. C)) it l\le~met ve Sen iı: Tahir Ağııl:ır. 

Yukarda ikraz numaraları yazıtı. cınHH; -.desi hita-
mınd·ı tcdiyd c.le3 n cdılmemesi ha el ile- (altıut hir>) ~llT 

miiddetlc :-atıhğt çıkcırıld1gından talip olam ttn ,c fn?.llı 

tafsilat almuk İSk) enlerin ~. H1 ık satış Aaıirligfqe alumcaat 

C) Jemclcrı lüzumu ilan olunur. 

auend 929 tlrlbıne mllsadif pas günü saat on bete kadar 
~ zarf U1Ulile müzayedeye çak1nlmııtır. 

2 - F.brib. neluetçe Amerikan unlarını muadil olmak 
..... ,..... ,....... ..... (Ua) lltthsal etmektec:lı. 

Karadeniz Lü.ts ve Surat Postası F .bribyı ıcl.-e eden mm.Laua. .... b.,defimıend ile bir alJindfr 
KondalcMsra 'ftll'dar. Bunllnn tehrı leeretlert vıllyetçeıl verileecekttr. 

3 - Fabrika dahilinde so be,p lmffetinde bir dinamoya Samsun 
merbut elektrik teslsab vardır. 

4 - Mezayedeye lftlrak edeceklerin tekhflerlnl 661 numa· T~~~~ Çarşamba . 
ralı ıhallt kanununun (kapalı zarfta müzayede) ahkamına tevhk ~""" 
etmeleri lwmdır. günil akşamı Sirkeci rıhumından 

T ekhf mektubunu tht\n eden nrftn lçlnde ayn b\r tarf hareketle doğru ( Zonguldak, 
dahıltnde fU veslkalann bulunması llzımdır: İnebolu, Samıun, Ordu, Gire-

A; Talibin ticaret odasın:la mukayyet bulundu~na dair sun. Trabzon, Siirmene, ve 
vesika. 

B: Üç senelık muhammen bedeli icar olan 7 8000 liranın Rize ) ye gidecektir. 
yüzde yedt buç~unun bankaya bu it için leminatt munkkatı Tafsil!t lçan Sirkecide Yel-
olarak dlpozito edıldl~ne dair makhuı, yahut 651 numaralı lha· kencl hanında kAin acentasına 
IAt kanununda kabulttne cevaz verilen teminat evrakı. müracaat Tel Jstambul JSU 

5 - Talipler müiayede terallinl havi ;artname smetl mQ. ::aı= •• ı • 
eaddakalmm Antalyada villyet encümen kaleminde; Ankara, GO .. Z HEKiMİ 
fstanbut, fzmlr, Mentn, Adana n Denizlide .-lllyet muhaaebel :9 •: 
lıulUliye mlkları,etlerındea tetkik edebılirler. : Dr nuu· f f HM. • 
__ 6.._-_.;;,T.;;;;ali;.;.ı;e;.;.ter;.;.tn;.;;...A~nta~lya.;...v..;;;a,;;lıl~llL;;in;;.;;e_m;,;,;.;;;;nr;.;;;acaa,;;,;,;;tl;.;ar;.;ı;..,;,;;l&;;;;zı;;.;.m;.;;;d~ır;... -- i . ol 1 İ 

T B M M ıd · !. .. lstıuul Oifaaylll •• J . . . . are amır-
1. · d ADEMi iKTiDAR 
lğlil en: ve Bel 6ev8ekliğine 

Meclisi Ali matbaası için 7-I0-929' tadhlnde pazarlıkla F.a mOealr d~ S.- hlp. 
ihale edil~k ota berye.çht 7.tr dört kalem k!g,da ta11p landar. Deposu 1staabul Mec:ıae 
zuhur etmemesine binaen ihalesi bfr baka müddetle temdit Lb.cl.ri otel ltitıkds All Riu 
edilmiştir. Taliplerin 16- I0-929 ça111mba günü sut on be- earaı ih T..,. ıso hnlf 
şe kadar teminatlarlle birlikte id:ıre amtrlfıtne müracaatlnn posta ile gendeıdlr. '2mlrde ecza 
ilin olunur. depol..da wıa irtlt pamadalıt 

250 Top gazete kiğuh J 14 82 eczanede bulunur. 
1400 Top gazete kAğıdı 57 82 

l 00 Top birinci hamur 63 95 
:;o To ince elvan hamur 57 82 

ev - eıiryı nn vı iıı ın 
Dilli idıresiıden: 

J 5S adet va~ mideni aksamı k,tpalı ?.arfla müna
kasaya tonmuŞtur. 

MtinaktıMI 12 teşrinisani salı günu saat 16 da An karada 
devlet demiryollan idaresinde yapılacakm. 

i\liinakasııya iştirıtk edeceklerin tcklü mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde sııııt 15,30 a kudnr 
umumi müdürlük kalemine verınt:lerl lizımdır. 

Talipler münakasa şm-tıamelerini (10) lira mukabilinde 
Ankarnd:~ m:ılzcmc dairesinden, lst.1nbulda 1 I:ı~·.darpaşa m.ığ:ı· 
zcısmdıın tedarik edebilirler. 

Muhasebei hususiye mü
düriyetinden: 
. M '.ide ) ıth az edıl~n i3 yJJ;I. ııda Tünelbaşmclı kai.ı M:evlc

vılıaııe bııı .bıııJan tefri cdılw l"ır kısn m ank. zı şc' rı halı 1 ı9 
uncu cumartesı g ıııfi şa. t 13 teıı 15 ş :ı r ı :ı .ıffctt tftn
~ed• atıla a ı ıı.tan t ı(> o ~l,!arııı m kCu" ~ '1e .s:.attJ m 
halli :de lıcızır bulunmal n. 

yurt bllftıl 

RNmi ve buıui bü· 
tün ilk mektepleriit 
dördiiocii ve betiaci 
aaıflanada okutulmak 
üzere Maarif .ekil• 
tince resmen kabul 
edilmittir. 
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YEDİNCi BÜYÜK 
T ayayre piyankosu 

üncü KEŞİDE: ıı TEŞRiNISANİDEDİR 
BÜYCK iKRAMİYE: 

45,000 LiRADIR 
Aynca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 
40,000 

20,000 

15,000 

12,000 

10,000 

Lira isabet eden •58960> numaralı bilet: ı~ıııullıa, 
Edirne, Cebelibereket, Oebzede satılmıştır. 
Lira isabet eden « 16597 » numaralı bilet: İstan
bul, Bursada satılmıştır. 
Lira is,ıbet eden • 30494 > numaralı bilet: lstanbul, 
Sinop, İzmir, Balıkesir, Samsunda satılmıştır. 
Lira isabet eden •19935> ııurrıaralı bilet: Bergama, 
lstaııbul, Çıldır, Kaş• ta satılmıştır. 

Lira isabet eden • ill438 > numaralı bilet: 1stanbul, 
Samsunda satılmıştır. 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları Umumi İdare
sinden: 

lstanbul dördüncü icra da· 

lrtsinderı: irfan hanımın '.\li· 
nas e!endiden borı; aldığı 

bin beşyiiz lirara mıık:ıbil 

birinci derece birinci sıra 

nunıarıı,,ile ipotek irae 
eyl~diği }fa,küyde Sutllicc 

mahallesinin Karaağaç cad· 
desinde kain ııtik 53, 61, 
6J, 65, cedit 8J 8.3-1, 95 
97-1, 97-2, 97-:ı. !J:'-.J., l);".,'i 

ııumarularla murukkaın el
yenn maubahçc [iç bap ha· 
ne ve iki bap dükkilıı ve 
bir bap kazinonun dört ıı:s. 

se itibarile bir hissesi tek· 
rar sekiz hissede iki hissesi 
rnumaileylıaııın uhdesinde 
olup borcun Yerilmemesin· 
den dolayı ihale! en·eiiye
sinin icrası için otuz gün 
müddetle müza)\!deyc ko
nulmuştur. Hududu Şehre

maneti buz fabrika5ı, lebi 
derya, iskete meydanı ve 
değirmen Ye [ırın ve mün· 
hedim bakkal diikkanı nr,a
ları elyeym Hıılilefendi ve 
saireuiıı kahve ve ciğer ve 
aşçı dükkanları" ve Karaağaç 
caddesile mahdut elli bin 
yirmi ala metre terbünde 
arıızi dahilinde gayrı menku
latın yeni numaralarında 
tcbeddlil olup berveçhi zir 
yazıimışur. 

Karngaç caddesinde ı O 1, 
IOJ nl\mnralı haneler yüz 
doksan ala metre terbiinde 
ve doksan beş numaralı lo
kanta elli metre ve doksan 

iiç numaralı bakkal dükkanı 
elli dokuz metre büyük köşk 
ikiyüıı elll yedi metre bah-

çe kismı dört bin y(iz otuz 

iiç metre murabbaındadır. 

Evsaf ve müştemilııtı 1 O ı, 
l 03 numaralı haneler diri 
birinin ayni olup her birinin 

önünde yanın dıvar iizerlne 
demir parmaklık ve ön bah
çede çakıl taşli geçit birinci 

13/ I O 29. tarihinde yapılması mukarrer 60000 M 3. balaat kat çimento somaki merdi'. 
münakasası 21/l 0/29 pazartesi saat 10,30 da icra edilecektir. ven vardir. Zemin katları 

Zarflar mezk~r günde saat ona kadar kabul edilecektir. ve bir tarafı kArgir ayr ca 
Şartnameye merbut mukavele projesinde gösterilen teslim müddeti bahçeye kapısı Yardir. l3Lı 
3) mayıs 930 tarihine kadar temdit edılmııtir. katta zeminleri kara taş ve 

Münakasa ıartnamelcrinde açık lcaian fıot silsilesini ~renmek ınernıer birer koridor ı·e bir 
için talıplerln maliye ve muhasebe itleri reisliğine ve ya malzeme musluklu tnılık iizerimle iki 
dairesine müracaatları ılAn olunur. oda bir hela merdiven alu kö· 

• • nılirlük zemini elvan çini balı· 

Eczacı ve dışçı mektep- çeye kapısı bulunan bir mutfak, 
üst kat merdiven altına mii-

1 efi müdüriyetinden: sadif kömürlük birinci katta /stanbul beşinci icra memur luğundan: Bırdeynin ademi ifası 
dolayisile mahcuz ve furuhıu mubrrer • hır adcı kapalı ve Overland 
rnorkalı otomobil alenen ve bilmüzayede •rltırma usulile taksim meyda· Paratisyen dişçilerin imtihanları 16 tcşrine\'Vel 929 
mnda satılacağından taliplerin 23 Teırtnewel 929 tarihine müsadıf- çarşamba gı.inü saat ikide icra edileceği cihetle dişçi Efen. 

mermer antlre bir sofa li7c· 
rinde üç oda bir bela mer
diven altında zemini çinko 
hamamlık ve diğer haneye çıır1amba günü mahalli mezknrda memuruna müracaatları ili.o rilunur. dil erin sııat ikiden evvel mektepte bulunmaları iltln olunur. 

bir fasıl geçti. Öyle zanne
diyorum ki heyecanın her 
türlüsünü h~settim. Güver· 

teye koydurduğum bir kol· 
tuğa oturup vapurun dal· 

gaları yararak gidişini ıey· 
rediyordum. Bu hava bana 
taze hayat ve yeni tas< V· 

VJrlar bahşediyordu. Yalnız 

hakikat olan iki şey vardı. 
Biri benim bir kadın için 
çok fazla olan bir servete 
malik oluşum , diğeri de 
Amelyanın kimsesiz, para· 

ıız bu kadar çalışmaktan 
sonra böylece kalışiydi. 

Bu yalnız dakikalarımda 
aklıma bir fikir geldi. 

Kain validem hala o ha· 
!inde ne yaptığını bifmi • 

yordu. Etrafı hasta bakıcı
larla çevrilmiş ve para ile 
her türlü istirahati temin 
edilmişti. Niçin Amelya 

hayatın güzelliğinden isti • 
fade etmiyecekti? Ben de 
bile artık tatlı bir his baş
lamıştı. Şimdi sabahları 
hayatımın ihtişamı içinde 
gözlerimi açtığım zaman 

(Kerreç) ismini taşımıyacağım. 
Ogüstüsten kalan bütün 

serveti Aınelyaya terkede • 
ceğim. Bu suretle her iki_ 

miz de memnun olacağız. 
O , zengin olacak rahat 

edecek, ben de babamdan 
kalan servetle yaşıyarak 0 

bir senelik izdivaç hayatı
mın bir istitradı, bir dam
lası diyeceğim .. Eğer Misis 

Kerreç böyle hasta olma. 
saydı bu fikri asla düşün • 

mezdim. Çünkü bu hareke
timin ona ıstırap vereceğini 

tahmin ederdim. Londraya 
gidiRciye kadar bütün ya -

pacaklarımı zihnen tesbit 

-da aç n dtfill _Y-=--....... ~~~~ 
çalışmıyacağım. Eğer o, be- Tilçsterden daima munis, ettim ve vasıl olur olmaz 

hemen işe başladım. 

Kanun denilen şey, çok 
ağır hareket eden bir şey .. 

Bir hediyeyi verebilmek 

için bir çok kaidelere tat· 
biken hareket edilmek la
zım. 

Amelya şaşkındı, birkaç 
günler şaşkınlığını söyliye· 
medi. Adeta dili tutulmuş· 

tu. Budvarlar, salonlar ve 
deblizlerdeki arap heykel

ler her şey ona kalıyordu. 

Ben de evimi artık kendi 
tab'ıma muvafık l'Yir şekilde 
döşeyeceğim. 

Yaz gelirken, kuşlar öter
ken kendimi yese kaptır
mağa lüzum yok... İçimde 
daimi bir sevinç var.. An· 
toniyi pek yakında değilse 
de her halde bir gün gö· 
receğim. Ben işi tesrie 

nim anlayışım gibi bana tatlı mektuplar alıyorum. 
gene öyle derin alaka bes· Ben muvafık gördüğüm 
liyorsa, kendisi bana yaza- bir zaınanda"Harli., ye ça· 
eaktır. Ben şimdi serbes· ğırıyor. Bir gün Paristc 

tim. Oh, serbest, zengin alış veriş yapıyordum. Yol· 
ve tekrar genç ... Etrafımda· da mister Baça rast gel. 

ki gölgeler artık siliniyor. dim. Buraya hava almıya 
E üyük annemin sözü doğru gelmiş, bana dedi ki : 

imiş. Hayatta mükafat mut· "Fevkalade iyi görünü-
laka vardır. Büyük anneci- yorsunuz, artık elli yaşında 
ğim, senin de biiraber ol· değilsiniz değil mi?• 

manı, benim bu ikinci genç· "Belki otuzunda bile de· 

lik zevkime iştirak etmeni ğil gibiyim . Eğer hava 

ne kadar isterdim. beyle güzel giderse daha 

Acaba bir seyahate çı- gençleşeceğime de ümidim 
karak bütün dünyayı göre· 

yim mi? Yoksa bir az bek
liyerek bu seyahati bir ar
kadaşla mı yapsam ? 

Amelyanın ışı bitince 
Fransaya geçtim. Versayda 

bir ay kalarak Margiyi 
görmek istiyorum. Leydi 

var.,, 

Bu sözlerimi işittiğine 
çok 1J1emnun olduğunu söy· . 

liyerek bendeki bu terek
kiyi takip et~sine ruüsa· 
demi rica etti . 

" Gece, herkes uykuda 
iken bir çok şeyler ken<li-

keçit ınerdlvcn üzerinde 
,nıusandıı·a, ikinci kattıı l>lr 
sola üzerinde dürt öda bir 
hela çinko dii~eli ğu. ulhane 
merdiven iizcrimle mu. :ın· 
dıra daha iı>t kat çarı ara>ı 

olup bir sufadır. 

l~uu taksimat her il 1 ha
nede \·ardır. l Ol numarada 
terko;:. elcktirik teçlıiıaa \ e 
havuz ve ta~ tavuk kı.irnesi 

olup zerııin birinci katta lS~

ref Efendi mahiye on be~ 

lira kira yermektedir. 103 

numarada iki !.uyu olup his· 
sedar '.\Iclck Ilaııım sakindir. 

95 nümırnda bitişik iki tuğ· 

la yan du\ ;ırı ve ön un Un 
kaplaması birinci ka
ta kadar nıe,·cut harabedir. 
83, 83-1 numarada bahçede 
üç ahşap hala bir kuyu ta

mam~n harap zemini çimen· 
to ve ikisi çiçekli çini ko
ridor üzerinde zemini çi
çekli vaktile hanıııın Ye mut· 
bıık dairesi olarak kullaııılaıı 

iki göz malıul bir hala ze· 
mini tahta harap oda zenıiııl 
çimento diğer mahalli rnnlır. 

Harem kısmında alanda yek
pare bodurunı iki taraflı sofa 
üzerinde iki oda diğer sofa· 

da mermer musluk ve bir 
aralık üzerinde iki büyiik 
ve bir küçiik oda ve diğer 

aralık üzerinde bir oda ve bic 
sandık odası bu katta iki 
hala ve iki sofadun yukarıya 
iki merdiven vardır. 

Cst katta bir sofadan 
camakanlı bölünmii> bir oda 
biri ufak dört oda bir halıl. 

diğer sofada iki oda bir h.ü· 

çük oda ve bir hala vardır. 

Dahilen yağlı boyalı ahşap 

hane banıp olup içnıde elek· 

tirik ve terkos suyu tertibatı 
vardir. Ust katda bir aralık 
kısmen yanmişdir. Hanenin 

etrafında bahçe üç kuyu ust 
katda beş şahniş bahçede 
büyük bir haYUZ dcııJz tara· 

1ında riham olup mahiyt 
kırk lira icarla .\ bdullah 
efendi kıracidır. 

Sahilde; sehımlık kısmında 

etra[ıııda deniz tara!mda tn· 
raça rıhtım üze'rındedlr. Üç 
taralı ıizerl sakafının saçağı 

ile mestur zemini beyaz çini 
taraça olup içinde bir çini 
taşlık iizerinde iki oda bir 
koridor Ye bir kahve ocağı 
mahalli bir tiıııa ve bir ara
lık eğreti merdivenle çıkılır 

uşak odas1 muhtevi harapça 

bede tamir olunmaktadır 

bu da ah1aptır. 95 numıı 

mahal ahşap lokantanın 

yemek pişirilecek mah 
zemini çimento olup bahç 
bir ha!a talumbalı kuyu 
akktirik vardır. i\!ahiyc 
mi lira kinı ile Bekir U 
dinin tahtı işgaliJldedir. 

93 numarali kagir bak 
dükkaninin zemini çimen 
ve bir aralı(ti ve ekkti 
terabaııııi mulıtt\İ malıi 

yirmi beş lira kim ile llirıs 
işğal etmekcedır. 

8 J numarali ğazmo ilk 
leye muttasıl ve lebb! dcry 
dadır. iki kısımdan mure 
kep olup biriııin zemini 
mento diğerinin kırık kırın 

zı çinidır. Yantara[da bir o 
bir hala ve bir kömörli 
deniz cihetinde ve deni 
ustuııde kabvebanesı vardı 
Haricen ve dulıilen ya 
boyali mahiye otuz lira kir 
ile Hasan efendinin tab 
işğalindedır. Oda ve hal 
kıraciye aitdır. Otu; iki bl 
lira kıynıea mulıamminc 

olup iştirasına talip olanla 
daha ziyade malumat alma! 
isteyenler hisseye mıısıb kıy 

mea muhamminesınin ° o ı 
nisbeande pey akçesınl v 
929 - 2688 dosya numara>ın 
mtısteshıben ı..canbul lcr 
d:ıiresı müz ıyede şubcsın 

müracaat etmeleri ve 21 · 11 • 
929 tarilıinde saat ı ~den 

1 6 ya kadar ihalel eYYCllycsı 
icra kılınaca~ ilan olunur. 

l\lekatlbi aliye mubayaa~ 
komisyonu riyasetinden: 

l\lülkiye mektebinde yapı
lacak olan inşaat ve tamirat 
al.eni münakasa usulile mü· 
kasaya konulmuştur. Talip 
olanların şartnameyi görmek 
üzere yıldızde mülkiye mek
tebine ve münaka>aya iştirak 
edenlerin de ihale günli olan 

21-10-929 tarihinde fındıklıd 
güzel san'atlar akadembindc 

mekatbi aliye mubayaa 

komisyonuna mlıracant eyle· 
nıcleri ve münakasanın sasa 

14 ten 16 ya kadar deva 
edeceği ilan olunur. 

Lozan Tıp Fa.kUltı:ılnden diplomalı 
DR,. 

Hüseyin Naşit 
Dofum •• Kadın lwıt&lt.lıı.1.n mU.t.ıı.u.u:ı 

Ttirbe, Es~! RiUl!ahmer binası • ·o. 11 
Herıtin afleden .onra .. a.ı 14--18 

Telefon: 1st. 262'1! 

Mes'ul müdür : Refik Ahme 

lngilizceden mütercim: Güzin l\ruri -liğinden büyürler. Bu inki
şafı kimse farketm~z.. Fa
kat siz benimle çay içmek 
lutfünde bulunursanız çok 

memnun olurum. ,, dedim. 
Ertesi gün geldi. Öteden 
beriden konuştuk. Harliden 
bana havadisler verdi. Ley· 

di Tilçest~r avdet edecek 
gönüllülere bir şey yapmak 

tasavvurunda imiş. Fakat 
bütün bu meşguliyeti için· 
de gene güzelmiş. 

"iki hafta evvel bir pa· 
zar günümü Harlide geçir· 

dim. Sizin bildiklerinizden 
kimse yoktu. Yalnız sir 
Antoni Türnrist vardı.,, 

Mümkün olduğu kadar 
sakin olmağa çalışarak 
sordum. 

·o nasıl?,. 
" Çok iyi, pürsihlıat ve 

pürneş'e.Çok zeki adamdır, 

parlömentoya girmesini çok 
istiyorum. ,. 

"Sir Antoni (Türi) taraf· 
tandır. Girerse size bir 
faydası olmıyacak zanne• 
derim.,, 

"Ne olursa olsun biz 
mecliste İıiraz zeka ve pat· 

laklı~ istiyoruz. n 

"Fakat o parlömentoya 
girmek zahmetini ihtiyar 
etmez ıannediyorum.,, 

"Öyle .. Zaten ne kadar 
muktedir ve kabiliyetli in• 
sanlar varsa hepsi ten bel· 
dir. Leydi Tilçester onu 
kandırmıya çok oğraştı • 
fakat o, hep o müstehziya· 
ne cevapla tını verdi.,, 

Onun hakkında daha 
ç.ok konuşmak istiyorduırı. 
fakat mister Baç bahsi de· 
ğiştirdi. Ve biraz daha o
turduktan sonra gitti. 

(Bıun•dl) 


