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ı (Vakıt) ok~y~~ularından 
Of tin• 1 

Ziya Gök Alp 
Vefatının Sinci yıl dö
nümü münasebetile 

merasim yapıldı 

U~üncü hayvan sergisi dün açıldı 
1-rı 111 stanbulda et flat -

11 ?111 senenin her mev • 
~:nde ~cuzlalılması im • 
l11b

11 
~1 g~ateren bir mek· 

~.. ll:ı:erıne yaptığımız tet· 
"""-t ...... h 
~ ... u im ve acı bir 
Orta_ atı bir kerre daha 
kıkıı.~a kormuıtur. Bu ha· 
hi(· Vatan hudutları da -
fer~dcki ecnebi ıömendö
Yatı darelerinin iktisadi ha
lt llıız Üzerinde oynadık· 
Ilı~ tahripkar rolün ehem-

''tldır v . 
hıııi. aktın muhterem karii 
to .ı..'- olarak ıunu ıöyli • 

r,.u. " H 1 laııb • ali hazırda 1 • 

Ziya Gök Alp beyin ve
fatının beıtnci yıl dönümü 
münaaebetile Erkek Muallim 
mektebinde dün bir ihtifal 
yapılmıştır . İhtifale' ıaat 
ikide baılanılmıı, talebe· 
den Şükrü Kaya B. bir 
hitabe Irat etmlıtır. Bundan 
sonra merhumun titrleri 
okunmuıtur. 

Erkek Muallim mekte
bindeki merasimde bir çok 
mektepliler hazır bulun· 
muılardır. "" 

'Y llllf. Yalnız senede iki 

•eİ Ya~eylül ve teırinev· Millet mektepleri 
llcııı? nda et ffatlannda 
'-ıılı~k görülür; çünkü ka- llozırlık için bugiin 
il haYVanlar ıark vi - vilayette bir i~lima 

Hayvan sergisinin açm.t renninfle Mz,ır bulunanlar 
L.ret1erı d k "ile n en Trabzon tari· yopıloca 

laııb ~cak bu lkl ayda la- Teşrinsaninin birinden iti· 

Şehremini Netice Maarif Vekili 
Gazetelerden şika~ Bugün Ankaraya 

1-rd 
11 

gelebilir. Diğer ay- haren tekrar açılacak olan 
ko,.,~ trene .bu vlli.yetlerden 

'"'1 ti millet mektepleri için hazır-
~ d ııe nnek mümkün 
ft.ıı.,e devlet demir yollan Jıklara başlanmıştır. Derslere 
ı_ llll.ldı.ye ücreti almak- halkın tam yaktinde müra
•e. Ve beher koyunun bu caatının temini için mektep· 'ta ile latanbula götü- Jeriıı idare heyeti poli.s, 
•ttııı, eıı için •ekiz lira ücret 

yet ediyor İştirak eden hayvanlar dönüyor 
Emanetin geçen senekinden az Bir müd-

/ okat doho iyi ve bo-
esnala,bilhu- dettenbe rİ 

kımlıdır 

titt e~ I&zımgelmektedlr. jandarma ve mahalli ihtiyar 
ldat evlet demir yollar heyetlerine tebligatta bulun· 

eıı l t b t~1 
1 erae u ücreti muştur. Bu tebligata nazaran 

ııa fırıncıla· 

ra tatbik el· 

lii!I cezalaruı 
müeulr of· 
madığından , 11-.eıııı edebilir. Bu suretle 16 yaşından 45 yaşına kadar 

Lfııı... ekette hayat pahalı- kadın ve erkek herkesin 
'-'et kartı büyük bir hiz- diAl ceıale · 
Ş;!ll.Pabilır. -. millet mektcpkrinc kayıt 

1 

Emanetin ver 

...,eli ., rın Vİ aye! 
l anlaıılıyor ki bu ve kabulü mecburi oldu· ,._llıta le idare hcyell 
'lı abahat Şark villyet- ğundan teşrinsaninin iiçüne tarafından ıet-
"ııt 1 

cenaptau latanl,n. kadar ihtiyar heyetleri kik ve ıalı- Mu61Uin B · 
11... 'd~ .a..-dafer~hatb-
.::' . .\danadan beri taraf. tarahndt.n mekteplere giden- lıl olunduğundan ba'-clıltyor-
çı lcıanuıa alt de#i)dJr. !erin isimlerin! havi birer cet· du. 
~ devlet demir yollan ve! yapılacak ve vllaytte Yalı vekılı Şehremini Mu-
... ~ da gönderilecektir. hlttln Bey bu ye diğer meoele-
~ tarafından i re ler halı.kıoda ıu beyanatla bu-
ı..:-.ıı bu kısımda koyun Bu sene mektepler büyiik 
~ lunmllflur: 
~ sadece 160 kurut merasimle açılacaktır. Bu pek eokı bır nolttaı na-
~ tadır; bu takdirde Küşat zamanının yaklaş- zar lhlillfıdır ve halledımıı. 
~elan ileride franeız ması münasebetlle bugün arlık meoele kalmamlflır. Şimdi 
ı...·,. tarafından koyun ı il idare ha}•ell c-· m-·ılıne ~"'" 640 k ki vilAyette bu mektep iş er e -- --'<:t~ uruı na iye ehemmiyet vermekte, bunları 

ıı. •hnıyo d kt' meşgul komisyon bugün 
'11 r eme ır. tahfif etmemektedir.• 

' er bize verilen bu ma- toplanacak mekteplere mü-
"'-- 't doAru x teallik işleri ve açılma esna· Pahalılık meıel~ıl hallında 
'flllp ise, ve e11er bir gazetede intişar eden yazı 
' ~fllrkt Vilayetlarimlz- sında yapılacak merasimi tes-

b asılsızdır. Son zamanlarda .._ ular senenin her bit edecektir. 
~•itn ' ıehır halkını tehyiç edecek ~ inde kasaplık ko-
~ letlrnı K d aıılsız haberler neırlne baıla· 
~k elı:, bu ıuretle 0 nya a nıldı. Bunlara göz yumuyorum. 

ltlılıtı etımızde hayat pa· Fakat görüyorum ki ileri 
~ ~ karıı çare bul-
ıl.ı lı 111Uıııklin olduğıı hi.1- } k gidiliyor, gazeteler aleyhine dava 
ıl.ı • 11tıe. Ad d 1 Bayram nası geçece •rmak mecburiyetinde kala· 
.""111 ana an l eri- -· 
ı.ı ' IÖ Konya 25 (Vakıt)- Cum- cağım 
"'te •-' lllendöfer hattını · 
' ""en franeız 'tlrketl burlvet bayramı için şehrin Verem hutanttl lnıaaıı için 
~ olıı:voraa hükiımetl- muh.tellf yerlerlııde taklar ha- tahsiııatımız ve paramız hazırdır. 
~' •lb-atl h zırlanmaktadır. Yil:\yette resmi Fakat arsa 1ahlplerl müıküllt 
."ıt • e arekete geç· 
~lıb~ bıı ılrket nezdinde balo verilecektir. lstihzarat çıkarıyorlar, kıymetinden kat 

~!ıi~lltt Yaparak mevcut 1 ~m;u;' k;e~m=m=el:dl:r:. =======(=A=l=ııa=ra=h=2=in=cı=· ='"::>ı=fa=mı=z=d=adır:::)= I 
ıılıı_dır.bertaraf ettinneıl ı: 

ı.ı"'lı Galatasaray kulübü dün yeni 
~~~Ilı kt aynı Fran11z · • • fih ffj 
~~ıı Mardin havall - idare heyetini ID ap e 
~il h alebe gönderilecek 
ı.'.. ~lıı 11.Yvanlan, koyun -
. "lft Çok tenzUatlı bir 
~tt~t~ik ettiği, cenup 
~ •e ~'!1!:ı:den Yunaniı
ltı~ •nıara ıevkedilen 
ı;ıtı \atıtııı bile 11rf tenzl • 

~~- sıı!' llıeseleslnden do
l~"tl ~e Yolunu tercih 

Ce, ita in olunmaktadır. 
,~ıl'etrete hacet yoktur ki 
'!.. tııdöf llıenıleketimizdeki 
~"Ilı el'lertn kıımen 

ecıı h 
ilde be i ılrketler tda-
I e~ııı lllıınnıasının ne 
ı~ neticeler tevlit 

e~ıni ve bu nokta! 
'ıetı 11 llıllli tömendöfer 
t Ilı~ 

daı,, n isabetini bir 
~ v~uh ile göı -

~~lınıet Asun 

Gataaıuay kongreıi dün ikinci defa olarak toplanmıı 
ve yeni heyeti idaresini intihap etmlıtir. 

Reiı: Abidin Da ver B., İkinci reis: Namık lsmail B., 
Umumi katip : Eıref Şefik B., Muhasip : Adil Giray B., 
Veznedar: Ahmet Arif B.; 

Resmimiz dünkü intihap' a hazır bulunanları göster
mektedir. Galataıarayın } eni idare heyetine muvaffa -
klyet temenni ederiz.. 

Pazartesi mükafat 
tevzi edilecek ve 
sergi kapanacaktır 

Yarış \ c l:lahı encümeni 
namında \ ilı\yct tarafından 

diin Dolıııabalıçcdc l'Ski. has 
ahırlarda Q29 lıap·anııtı 

ehliye >crgi~i açılmıştır. 

:\Icrasimdc vııli :\luhlıtin B. 
Şükrü • alll ve Hakkı Şinasi 

Paşalarla bir s:ot da vctliler 

tehrimizde 
bulunan 
Maarif Ve
kili Cemal 
Hüsnü B. 
lstanbulda
ki teftişle

rini ikmal 
etmiştir. 

Vekil Bey 
Cemal Hü•nü B. 1)ugün An. 
karaya avdet eaecektir • 

hazır bulunoıwjlardır. Pavlyo B 
!ara girilecek kapının önlindc a yr am 
baytar müdiirü Rasim Bey __ 

bir nutuk süylemi;tir. Ankarada nasıl 
Rasim Bey nutkunda lstanbul f ı• dil k 

da liçüncü defa olarak a~ılan es ıt e ece 
bu ~encki sergiye geçen sc- Ankara, 25 ( ,. akıt ) -
nelere nazaran daha az hay- Cümhuriyct bayramı ıçın 
van iştirak eniğini, bıınunla lstanbuldan gelecek iz'cileri-
beraber hayvanatın geçen miz, polis taburu yarın sch· 
senekilere folk olduğunu söy- . . 1 b ,

1 
. B ' 

1 rıınız< c c" cnıyor. ayrarn-
eıni~tir. 

Bundan sonra \'ali :\luhit- da yapılacak geçit resmine 
tin Bey kapıdaki kurdeleyi sekizinci fırka bütün meucu· 
kesmiş, dantliler içeri gir- dile iştirak edecek, geçit 
mişlcrdir. :\Jcrasim urru;ında parlak olacaktır. Geçidi scy· 
bahriye muııkası çalmış vali rctnıck iizcrc oturmağa mah-
Beyle da\ctliler dürt ;alon- sus tribünlerin ln<asına bas· ' . . 
dan ibaret olan >ergiyi gez. lanmıştır. Yeni cadde tama-
ml~lcrdir. 

Bundan sonra muayL~lc 
hcyc'ti biitlin hayvanları 
teker kkcr muayciıe ctmi~ 
hepsi hakkında not veril· 
mi~tir. Bu notlar neticesinde 
haynnların birinci, ikinci 
ve üçüncUlerl tayin olunmuş
tur, 

;\Juayeııe hey'etl baytar 
müdlirü R:ısim, Şehremaneti 
baytar müdiirii Esat, kol 
ordu baş baytarı i\llralay 
Bekir, askeri tatbikat baytar 
mektebi müdürü 1 !alil , 
ziraat müdlir[i Talı;;in, 

ziraat odası azasından ..\faz. 
har, vilayet baytar!arından 

..\Iehmct Ali, Apdülkadir, Se
lim, Sipahi ocağı reisi Şeref 

baytarlardan ..\Iustafa Refet 
Ztikhtü beylerden teşekkül et
miştir. l\Juaycnc neticesinde 
Prens Halim Beyin Arap atı 

binbaşı ..\lusta!a Beyin kısra

ğı baytar kaymakam 
Ali Beyin tayı Hazııedir çif
liğindc Büscyin Beyin kısrağı, 
hamallar kesadarı Mthmct 
Efendinin eskri Şaban Efen
dinin merkebi, Şehremininde 
Sami Beyin boğası, Nışama-

men bitmiştir. Bayrama An

karada mevcut bütün mek

tepler, cemiyetler iştirak ede· 
cck, bir tayyare filomuz da 

Esklşehirden gelerek g~çit 
esnasında uçuşlar yapacak, 

tebrik k:lğıtları atacaktır. 
Programa nazaran cvn~IA 
mecliste merasim salonunda 

RcM ciimhur Ilz. tarafıııdan 

biiyiik ve mutat resmi kabul 
yabul yapılacaktır. :\lüteaki· 

ben gccit merm.inıi olacak, 
akşam hariciye vekili tarafın

dan Aııkarapalasta bir büyük 
ziyafet, sonra Ilalk fırka>ı 
tarafından balo \·crileccktir . 

:······················· i Türkocaklorı piyan- : 
• kosunda kimler : 
i kazandı! ı 
: lJoto 3 UncU H,..famızdodır 1 
•••••••••••••••••••••••• 
şında Bekir Efendinin ineği, 
Ra.mli Rıfkı Efendinin koyunu 
blrinclllk kazanmışlartır. 

Sergide 170 hııyvan teşhir 
edilmiştir. Pazar günil öğle 
ilzeri mükAfat tevzi merası
-~ yapılacak, akşamı da. ser
gi klıpanacaknr, · 

,. 
·---l!Jl!J[!]IIJ[!]---· 

MECCANi iLAN KUPONU 
( 31 ıeırlneYYel 1921 a kadar ınutel>erdlr ı 

Bu kuponu gazetemize geUren veya gönde· 
renlerfn üç aatırlik • ticaret itlerinden ba§ka · 

ilanları paraaız ba11lır. 

11.1.rJaroı beş L:uru~Juli. pul v.ıpı,tırllnı-.JııJır. 
'---Dördüncü aayıfamı:ı;ı okuyunuz! __ __, 

Doktorlar · toplandılar 

Etibba Muha
denetcemiyeti 
Dünkü içtimada verilen 

karara göre kapatıL
mıyacakbr 

Neşet Osman B. ile 
Tevfik Salim Pa
şanın istifaları 

Etibba muhadenet cemi· 
yeti dün Tlirkocağında 

fevkalade bir içtima akdet
mittir. 

lçtımaa Net' et Osman 
Bey riyaset etmlf, ve ev· 
veli Türk eczacıları Türk 
anonim tirketlnden gelen 
bir tezkere okunmuıtur. 

Bu tezkerede bütün dok· 
torların; yeril mliatahzarah 
bbblye imal edecek olan 
bu milli tirketin hisse se

netlerinden almalarının te
min edilmeıl rica edilmek· 
tedir. Bu rica idare heye
tine havale edilmittlr. 

Bundan ıonra reis Neı'et 
Oıman Bey yeniden tewek· 
kül eden etıbba odaıında 

relı ve reisiaani seçildikle
rini söyliyerek Tevfik Sa· 
ltm Pa,a ile birlikte eUb· 
ba muhadenet cemiyeti 
idare hey'etl azalığından 

istifa ettiklerini bildirmlt
lerdir. 

Dünkü 

feıhl 

içtimada bulunanlardan 
bir grup 

hakkında hiç bir 
teklif aerdedllmemittir. 

Bu ıırada cemiyet idare 
heyeti iki tatifa dolayıaile 
yeniden intihap yapılmak 
için tamamen iıtifa etmiı· 
!erdir. Fakat iki zatın isti· 
faılle heyeti idare azala
rının tamamen ı.tifa etme
leri lizım gelmlyeceğl ko • 
nuıulmuf, heyeti idarenin 
lslifası kabul edllmemi§tir. 

Neı'et Osman Bey ile 
Tevfik Salim Pa,anm yeri
ne diğer iki zatın namzet 
gösterilmesi idare hey'etine 
ha vale edilmittlr. Ceıntye
tin hukuki ı,ıerlne bakan 
Alt Galip Beye te,ekkür 
edilmtı ve cemiyetin devam 
edeceği hekkmıJ•ld kararın 
matbuata tebliği karan ile 
içtima bltmtıtir . 
_.:_~~~~ ....... ~~~-

Adliye vekili 
Konyaya fitti 

Konya; 25 (Vakıt) -
Ad.ltye -,.ektlfmis ~ 
gelcll. , 

lıtıfaya her iki cemiye
t.in riyasetinde bwunulma· 
ıının doğru olınıyacağı 

sebep olarak göıterllmiıtır. 
On bir senedenberl cem

iyet için çalıf8n Net' et 
Osman Bey ile Tefik Salim 
Pa,aya mesbuk hizmetleri 
için alenen tqekkür edil· 
mittir. 

Romensefirı 

Bunclan sonra etıbba 
odaıının teıekkülü üzerine 
cemiyetin baka ve ademi 
bakaaı konuıulmuttur. iç
timada bulunan doktorlar 
on bir .enedlr doktorlar 
araıındakt muhadeneü 
takviye eden ve azalannm 
hukukunu muhafaza eden 
cemiyetin devamı lehinde 
töz· töylemitler, cemiyetin 
etıbba odaıma muzahir 
olarak ya,amaıını müdafaa 
etmtılerdir • Cemiyetin 

-
Reisicumhur Hz. ne 
vedanamesini takdim 

etti 
Ankara, 25 ( Vakıt) -

Romen sefiri saat 17 de 
Rellicwnhur Hz. tarafmdaİı 
Çan Kayada kabul edildJ • 
Vedanamesinl verdi. Ro • 
manya ıefareünl masli.hat
güzarla idare edecektir. 
Sefir bu ak,am memleke
tine gitmek üzere İıtanbula 
hareket etmiıUr. Hükiime
tlmlzln de Bükret elçimlzl 
bir sefarete 1 alarak orada 
bir maılahatlilzar bulun
durması takarrur etınlttfr· 

-
Vakıt yeni 
şekilde 

Vakıt pek yakında 
12, 14, 16, 32 sayıla. 
olarak yeni bir şe -
kilde, cazip ve kuv
vetli mündericatla, 
renkli resimlerle in
tişar ede.cektir. 



şehir haberleri 

Tokatlıyan 
Tasarruf hakkı 

kimindir 
Tokatlıyad otelinin tasarruf 

hakkının kime ııit oldugunu 
tesbit etmek üzere tahkikat 
yapmakta olduğunu yazmı~nk. 
Ermenice gazetelerin verdill 
mıJömata nazaran, emvali 
metruke müdiriyeti tapu lda· 
resi nezdinde tahkikatta 
bulunduktan sonra otele 
alt servet ve vesa~ 
beş gün zarhnda kendisine 
ibrazı Uizumu ermeni akar:ıtı 
vakfiye komisyonuna bildir
miştir mezkür komisyon me
seleden derhal meclisi cisma· 
niyi haberdar ettiRindcn, 
meclisi cismani Patrik .Saro
yan efendinin riyasetinde ola
rak bir içtima akt ederek 
meseleyi müzakere ctmişdir. 
Bu içtima neticesinde Tokıt
Jıyan Oteli vak.ıfnamesUe dl
ter vesaikin emvale metruke 
müdüriyetine ibrazına ve 
luımgelen ızahan vermeye 
tarar verilmiştir. 

MalUller 
Dun kongresini yapa

madılar 
Malül gaziler cemiyeti 

dün aeaelik koııgrelini ya
p.-kb. Konıre haberiai 
alan cemiyet aza ve mtarala
laulanadan bir kı1111a din 
&tleden to•ra Darüflinun 
konferans salonuna gelmı,. 
let, ilkin ortada idare he· 
1etinden kimse bulunmadıfı 
için gelenler bir müddet 
bekleyip dağılmı,lardır. 

Avusturya sefiri 
Aw1tuıya Sefiri M. O. 

· ,Ost Karat, me.-en slttili 
aedtketiDdft lmınWla 
avdet etmittir. 

lstanbula aelen mihrace 
Birkaç gündenberi .teh· 

rimiıde bulunan Hint mih
racelenMiet V adia di!-:ı 
Ayasofya camiini ziyaret 
ederek 6ğle namumı ora
da kalauştar. Mihrace V• 
dia bugün Heybelideki 
bahriye mektebini tiyaret 
.deeektir. 
Harkof kongresine 

hareket 
Harlcofta tcşrinsani bi. 

dayetinde toplanacak olan 

müıteırikler konıresisade 
aıeınleketimizi temail ede. 
cek olan Köprülü Zade Fu
at Bey ve diter murahhı• 
lanmız -d&n ~· purla tehfi. 
mizden hareket etmiılerdir. 

[ Oıwa\ BırlDcl ıaayfammdadır 1 
bl f... para ildyorW. İDpata 
iltimlü biter bitmez a...1ı,.. 

catız. 
btanbul ... ele ..,... 

lnpsı henüz balt iM eecltr. 
Şehir tiyatr~unu Cümhurl

ye& aLideea civ•aad. mta ettir
_,. talanur ediyorum. 

00,..U u.umi1• bin-. 
heniz hokamet te1ellüm etme

mltllr. T eee&ıom edince bmanaa 
Emanete satılması tetebbütftn8 
teh.ar edece~ 

Şehrin iman için yenl t. 

anwlsua olup olmadliım '°'" 
... ,.. 1 

Ben tasavvurdan ziyade ite 
bakıyorum. T athtk sahasına ko-

aulmadıkça bencıe taMt\'W'Wl kıy· 

meli yoktur. Binaenaleyh tatav

...a-. ~ fllde gar. 
mOyorum.• 

Hindistanda siyasi cürümle maznun gençler, 
hükQmetin muamelesine karşı açlık 

grevi ilan ettiler 

Son posta ile gelen 
Hindistan gazetel«i son 
derece feci, ayna umanda 
çok ibretamiz bir ölümden 
bahsediyorlar. 

Hadise şudur: 
Tıkrihen üç ay evvel 

Londra şehrinde siyasi bir 
cinayet wku bulmuş, bu 
cinayet yüzünden 12 kadar 
Hintli genç tevkif edilerek 
hapisaneye sevkedilmişler· 
dir. Bu gençler siyasi bir 
cürüm işlemiı olmak base
bile siyasi maznunlara mab
ıuı tevkifue7e göndcrile
celderine adi mücrimlerin 
yanına sevkedilmişlerdir. 

Maznu1alar, Hindistan hü· 
ldlmetinin kendilerine kartı 
reva gördütü bu hakareti 
protesto ederek milli dava 
utrunda döiüftiiJ4eriııi, bun 
dan dolayı her medeni 
memlekette oldutu ıibi da-

. ha "refli bir muameleye 
larık olduklarmı eiylemiş· 
lerdir. Bunciu bqka hapi-

uaıeleriaade • firkiıı cü
riimlerden dolaya .Ukôaı 
Amapülmn en milamaha
lrilM& muameleyi gördük
lerine, batta her tirlü lata· 
rahat ve refaha nail olduk· 
larma Pn aİJUİ bir CÜ· 
riİlll yüdnden munun olall· 

lann her halde daha iyi 
bir muamele görmeleri icap 
ettlthü lllve etmitlerdir. 

Hindistan HükOmeti bu 
muracaat ve protUtOJG 
..... ı.a.1e .ı.aadıtanclaft 
ıençler açlık grevine brar 
vermişler ve bu kararı tat· 
bik etmişlerdir. Bu gençler 
içinde bilhassa biri, sözün· 
de sonuna kadar sebat et· 
miı, tam 61 giin aç kaldık
tan sonra ölmüştür. 

Ôlümü dam!a damla ta· 
d ln ve pnlerce hayat i'• 
memat aruında kıvranan 

Das namındaki genç, bir 
dakika bile zaaf ıa.terıne
miftir. 

Şerefle öf meyi eanilerle 
bfr arada bulunmaya ter
cilı edeeeği ınlışıldıfl za
man hükumet onu k~falete 
rapteder~k tP hliye etmek 
istemi~, fakat O.s btJAU da 

kabu1 ctmiyerek bütün vatan· 
daılınnın şeref ve hayılye
ti utnında ölmeyi te.rcih 
etmiş, ölmüştiir. 

Bu hadise yalnız Hindis
tanda detil, Hindistan ha
ricinde de derin bir merale 
ile takip edilmiş, ba gm
ein son dakikaya kadar se
bat ederek ölmesi her yer
de derin bir teessür ayan· 
dırmıştır. 

Eenebi tazyikine ve ec· 
Dıeld talaakkümüne karşı bu 
ıiW f( d ıklrane hareketlere 
m6racaat edenler insanhA'm 
vicdanını tabn1' etmiş ve 
mt•leketlerinin balasını 
yaltiaf tırmıılardır. 

ltt..danaa boyundurulcla
n bir hapisane içinde çÖ· 

aülaiiıtii. lrlMdmHn Kork 
tehrl belediye reisi Makis
V&JD; lngilizler tarafından 
haf>le abldtta zama ttÇhlc 
ırmne mur~at ederek 
de•.ta damla ölirlcea 3bür 
taraftan lrlandanm halas 
ıüaeti de dotmuftu.. O 
zaman lngilterenin baıvc· 
kili o•an LoyitaCorç. Mald.
vaynm bu hareketini in· 
tihar •ytDqta. Halbuki Ma
lcisvaynm ölümü irfanda 

istikl11inin en Lüyük muc· 
decisi oldu. 

Hindistanlılar da Duin 
ölümün& apı sur"'tte telik· 
ki etmektedirler. 

Hemen bütün Hint efkin 
ammeai bu hadiseyi böyle 
anladıtmdan •Dat .. m ce· 
nazesine bütün •Lahor,, 
halkı iştirak etmiş, b~ 
Hindistan matbuab, Dua 
milli bir kahraman tanı· 
makta birlqmiıtir. 

Hindistanm Suvarac (ya· 
ni muhtariyet) fırkası reisi 
Nehru, Daı haldunda: •Bu 
ıenç, memleketinin davası 
utrunda hayabna cesaretle 
feda etnliftir,, diyor. 

Hindlltandald müalüman 
meb'uslar lideri " Cinna., 
açlık grevine müracaat eden 
bir adam, ancak ruhunun 
sevkile hareket eder,,diyor. 

Kalküta şehrinin beledi
ye reisi içtimaııu tatil e· 
derken irat ettiti nutukta: 
•8'aıün Daı bütün Hindi• 
tanhlar için milli bir kah
raman olmuttur. 

Hindi1t1nın bütün genç. 
leri ayni fedalcirldtta d .. 
vam etmeli ve hükOmet 
bizim cesetlerimizi hapse• 
derse de nahlanmı11 laapse
demiyecetini anla...ıadır. 
demiıtir. 

Hint hatiplerinden biri 
büyük bir mitinp •°'8-
diniu ıimdiye kadar JApa• 
madılmı, -bu aent lrir stin· 
d• yapifütht. demeletedir • 

Filhakika bu hadise bü• 
tün Hindistaada çok canlı 
bir iz bırakmıştır. 

CJ. R. 

Be dav 
ilan 

Okuyucularımızın , 
başlılciakl lcoponla 
beraber g6ndere
celıleri tfç Ytırlılc 
ıunı.nnı betllw• 

nef&·edeıef1is 

V AKIT din ahlfe. 
linin bir kısmım karile
lertntn emirlerine tah-
11• etmeye karar •er
mlftl.r 

GGndelik ha7abmız 
içiDde, bazı çok lizum-

lu ve mGhlm iflerhmai 
bile iki aabrhk ltir 
kartla, dd dakikahk bir 
telefon mGkilemelile 
16rilverditlmiz ve hal
lettlfhnJz vakidir. 

VAKiT bu kolayhp 
karilerine karp kendi 
aütunlarmda ela 7apmak 
için bir bedava JlAn 
k6feai açnuıbr. Oku,u
culanauzıa ı&ıderecek· 

leri iç labrhk ldlçlk 
ilinlan bu litunumuz
cla meccanen n .... 
eeliz. 

Bu tl&nlar it Ye JfÇi 
aralDIJ&, bir .. ,.. .,. 
maya n almı1a ait ola· 
bileceli plııt,-leal tefek· 
kik •• laUIUll •ubabere 
tekll..W olablllr. • 
...... ~" b,,.t 
kOJlbUJOftlZ. y alnıa rf. 
~ ..... rdecell dln
lum Gç l&bn ...... 
ıaetl Ye aeeteemtıtn 
bafhtmdald koponun da 
dhla beraber lhd• 
rilmesidir. 

• 

iki küstah 
Abanoz sokağın da 
yapmadılc edepsizlik 

bırakmadılar 
Sava isminde bir Rumla 

Y orgl ismini taııyan bir 
8ulpr enelld ,ece bir 
meJhanede k&r ldltGk ar
hot olduktan IODI'& ... , iç 

buçufa clotnı Abanoz IO

blma clGpnGfler " ora· 
clald umumi eYlerin bpı
lannı çalmıya baflam•t\ar
dır. 

Vakıt pek pç " plen
ler çok l&l'hot olclufu için 
ev aahlpleri bncblerine 
yüz Y.Wmemifler, bunlarda 
ulu orta tecaYke batla• 
mıtlardar. 

HadlMJI ua.. alan Ya· 
zifedar pollllerMn Aptal· 
kadht Ye Aptula.la llencld. 
yeu,.nk bu lld arhotun 
teca.o.Gnl .-ıtmek ı. 

temlfler, ilkin köatahlar 

iN .r. de polteleN ka111 

Plmitler Ye '1.ı.rtni yot. 
rmılar, bu arada btr lıaylı 
da klfnr eaftrmUflanhr. 
Bunun üzerine lldai de ha· 
kimin bnrde tnldf olun
muılardır. 

Bıı da başka 
Bakarköyde Cevizlikle 

oturan Şth·ema"Ietl muha

tebe memurlaımdan ibra • 

hım !fencll ewftlkl ıece 
sarhot olarak anine gelene 

çatmıt. Niyazi t•mlnde bit ıo
förle pollı Behçet Efendiyi 
dövmek iatemltt yakalan • 
mııtar. 

Başını yar1111ş 

Be1gratkapııanda oturan 

ekmekçi kel Otmanm oflu 

Halil kuı tutmak metele • 
ılnden Dimitri lamlndekt 

çocukla kavla ederek tat· 
la bapnı yamuıtu'. 

1 ra111Paya atlarken 
Esktallpapda Kanlıçeı

mede oturan TeTftk ala
nın 8 yatındaki ottu Nlya. 
zl, evvelki gün tnmmlya 
takılırken yere dötmOt, 
ıol ayalı :ı:edelenmffth>. 

Biryahudi 
Selanikte. Çıkan bir 
gazeteye memleketimiz 
hakkında saçma sapan 

haberler yazıyor 
Scldniktc yahudikrin El 

tempo adlı bir gazeteleri 
vardır ki son gi.mlerdc şeh
rimizdeki muhabirinin aley
himizdeki mektuplarını nc~
rctmi) c ba..,Jamıştır. Bu mek
tuplarda t:zcümlc deniliyor ki: 

c Son zamanlarda Tiirki -
}'Cnin iktisadi vaziyeti iyi 
olmadığı için hükOmct hari
d büyük bir istikraz akdi 

zaruretinde kalmış V<' bunun 
için de AYrupa koı s >rsuyo
ıuunun tevassutuna müracaat 
etmiştir. 

l\lahlm olduğu ü1.ere bu 
kon9011tuyom üç Yahudi b:ın
kaslnm idaresindedir. 

Türk hükömcti bu Yahu
di konsorsuyomu ile müza -
kereye girişmiş, bu müzakere 
ise aldm kalmıştır. 

Filhakik:ı Londrada çıkan 
Fin:ınsiyal Taymis ga1.ctcsi
nin 3ldıtı malumata göre, 
Yahudi bangerJeri Turk hlt
kömcti Yahudilere karşı irti
cal ~İ) asctindc devam ettiği 

müddetçe bu memlekete ö
dünç para verilmesinin mü-

&dık6yfJn6 h11l1Jr
Nhçe ~ ..... 
tbsm ve f"'6ol maçlan ,,.,,,., 

Fcnerbahçe atlet ve fut
bolcuları çarpışmalarına mun· 

ta7.aman devam etmektedir
ler. Dün Kadıköyündeki spor 
sahasında yçni yıldız ismin-

deki Rum kulübü ile atletizm, 
l\loda kultibü futbol müsab3bla· 
rı yapılmıştır. Atletizm musa-

bıkaları öğleden evvel başla
mı$ ''c l•'cncrlılr.r 60 puyana 
mukabil 68 puvanla birinci· 
Jiği ka7.anmışlardır. Alman 
dereceler şunlardır : 

100 metrede Sa~i birinci 
(12 saniye) Dimltri ikinci. 

200 metrede:· Saki birinci 

(24 ·s:ıniyc) Porzotis ikinci. 
400 de Sair (55 saniye) 

Muhtar Bedi . 

800 de: Muhtar Bedi (2,J 3) 
Salt 

1 SOO de: Ahmet (4,45) 
Muhterem. 

lizun atlamada: Nlkopolos 
(6m) Tahsin. 

Cirit atmada: bpiro(32,45) 
hmail. 

Sanktı irtifa atlamr. Nuri 
(2,92) S:ıbrt 

Di k ıttmndtt: Ştşmanldis 
(2 9 m) Ourhan. 

CUlle atmada : Burhan 
( 10,50) Simonidis. 

irtifa atlamada: Ntkopolos 
(1,SS) Hüsamettin. 

3,000 metrede : K:ıraki 
(9,4S) Ahmet 

3 adım atlamaclıı.; Şi~ma
nldis (1 l,SO) ı-ıto. 

Bayrak yanomda : Salt, 
Muhtar, Bedi, Saki. Suat 
(Feru:r taka1111) (2,J O) 

Futbol 
l\Jodn Rum kulübU ile ya· 

pılan futbol müsabakaları da 
pnrlnk neticeler vtmi;tir. 

Ev,·cM tkikncl takımhır 

knrşrl,~mt$ ,.c 1''cnerler sıfıra 

karşı 6 sayı ile gelip «cl
tni~lerdir. Bt-tnu takiben tıtki
ben yapılan birinci takımlar 

musıbakasını dn Fener birnct 
rakım' ( ı) c karş ( ı O) sayı 
ile kazanmı..,ttr. 

- -
Bursah izciler dün ls-

tanbula geldiler 
Bursa lisesi izcileri dün 

alcşanı Nilüfer vapuru ile 
şehrimize gelmişlerdir. Bur
salı izciler yaran Anbraya 
gidecekler ve Cümburiyet 
bayramında vapı)acak res· 
mi geçide jştirak edecek· 
lerdir. 

--·-
• Emanet yük arabala

nnın yayla •imasına karar 

Yermlf v. bunun için 6 

aylık btr mOhlet ftl'tlmffttr. ..................................... 
rnkün olmadığım soylcmiş

lcrdir. • 

l\1uhıblr efendi mettuba

nun sonunda. lanbul yah11-
dlJcrlnt n tehlike içinde bulun
malan dolaJJıile geçen Mme 
Siyonist konlfeslne murahhas 
göndrmlş olmalanna makabil 
bu sene hulmkandtn malınım 
kalma, olduklanaı aalıtmak· 
tadır. 

Muhabir Efendt lltanbul 
Y ıhudlletfnln ne tebef>le ceh
llkede buhanduklarını yazm .. 
mıştir. Y ılnız lisanından bazı 
malcklerin Tütk Cebusma 
münhasır olması icap fttiğtni 

kaydeden kam111 ı•yiba!lm 

kaydetm~\: htcdil' ınlaştl

makta, fakat her memlekette 

tatbik edilen bfr kaideyi Tür

kiye için neden çok gürdüğü 

meçhul kalmaktadır. 

Berfamada 
1111/riyat netlcemsde ta

rihi e5erler plıardıyor 
Yeni Asır ref6amilde okı.t

duawnuza göre 8ereama civa
ruad.kt harabelerden AakoJ.p 
mabedı ettlifındeld hafriyatta 
aılhım eserler çıklllifbr. Yeni 
Atar bu husuıta au tafslllh 

nriyor: 
Şimdiye kadar yapılan haf~ 

rlyata göre ellı metro kadar 
kutrunda Ye merkezt blr bina 
etrafında üç muhit daire teşktl 

eden p)eriler olup kemerleri 
ltıt\va etmektedir. 

T arıhın kaydetmesine g3re: 
As\o1ap mabedi aceıe Ye has
taların nğln~ı bir fifahıne idi. 
Burada ted.Yl edilen hattalar 
gece kemer1erın altında yatarlar 
ve rOyafmında h.-at.alıklanrıa 

yarayac:elt illet *9mete çah
ıdırdı. Oraya 111tnınlar her 
torla takipten kurtulurdu. 

imparatorlar blle burayı zt. 
yaret ederler ve (Apolon) un 
~undan af iyel temennillnd. 
l>ulunurlatdı. 

Hafriyatı yapan Alman Mii-
1.elcrtl • MüdürO Profesör M. 
Vigant ve al• 8'ltahU11S ar· 
kadqına l.tanhul Asan atin 
Muu memurlarından Haydar 
Bey •omlter olarak heyete 
refabtt• b~. 

Bir ana tllleli 
lımırde lkl Çqmelikte sabi 

evlldı yapmayan bir hanım, 

blr otlu Y•flC ve alı:ere gidene 
onu bir teffl ~oyun ile tubeye 
töndermeyt neuetmif Ye bu 
emeline de UTUfllltlfblr. C'oeçen 
lfln Kemualhndan bu tektJde 
bir kafile ~ğinl pealer 
bunu hayretle aeyrelm!fler ve 
neticede lfi ınl.,....k ~mllf
lerdlr. 
Mahkeme huauruncla bit... 

l.irc:le ............. 
tinde bır badlee olmyttur. 
Seyit isminde bir katil muaunu 
aleyhine tehadette b&ılunaa bir 
eahide kunduruanı çıkararak 
ıtd<kde atmıttır. 

Baba -kaUll 1 
Akhle1r, 25 - Akbl.rda 

f ecl bit blil b.dilell oldu. 
Y olnız harok&tma karp bU>uı 

l.mailin naalhatlanıu dınlcmeyen 
20 yaı1ırında Alunet isminde 
bir genç tabar:ca ile bahuını 
katletmif Ye t1cldettlt takthat n~ 
tlcesin~ ,dayı ele vennıtttr. 

Mefsuh kibrit ıirkeilnin 
talepleri 

Ankara, 25 - Mefsuh 
kibrit şirketi tarafından 
lstanbul malllromelorkıde 
Maliye velc1leti aleyhine 
açılan (550) bin lirahk za. 
rar ve ziyan davııı t•hri· 
miıe naklolunmuŞtur. ı..--.... --~'! 

Mukaveleye riıyetliditln
den doliya .fııbolunu tir· 
ket dava11nda hükOmetçe 
tazminat m•kabili olarak 
müsadere olunan kibriti...,. 
de mahut çiriik fttbrika 
hakbndaki aaa...&atına ve 
fesih karannın kanuni ol· 
ntadttım lddle ecl4Mk za. 
rara duçar~ 8iyle
aaelde wS!O Wa lira .... 
nnı lcl•eeinl W..,k • 
tedlt. 

Yart bllfW 

1-rw la..a 1'1-
tla i•...,..,.. 
d3rd8ncll .e betlnci 
smıflannda okutulmak 
üzere Maarif velcıle
tince resmen kabul 
edilmiştir. 

ttt. 
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ransada Radikal Sosyalistler 
~~~lenifran~zbaşv~~T;~~k~oc~~~~~n~~~~~~~~~~~~ 

M D 1 d d piyankoıunda 

• • 
reısı kabineyi teşklle 

Neden sonra?!! kili . a a ye İr 11cramtye1rau...,.ı..nı1 
Sarn~ Paşa Zade Sezai J isimlerini neırediyoruz 
i b' Beye belediye mec- 1 Fakat kabineye 'ittiraktcn im- Ahiı:cıı keşldesi icra kılı· 

•r kadirşinaslık gös- fi d fı k ) nan Türk Ocakları Merkez 
iş. Bu haberi okuyun· Da e en r 8 Or V Ar Heyeeti büyük eşya piyan-

. RÖnlünıü dolduran ilk Paris, 24 ( A. A ) - M. Dumerg, bugün yapmıı kosunda 900 liralık Herke 
ıa, büyük b · . ld olduğu jstişarelerden sonra M. Daladiyeyi yarın saat mamulaondan salon halısı 

Kasaturalar bilenmekte idi 
""' ır sevmç o u. O El' d . . Ak hl d buıtday t ' ' ı•ıı şahs' . . 11-4 ta ızeye \vet etmııtır. şc r c & uccan 
b Su . •:et ıçın Hamdul- Paris, 24 (A.A) _ Popüler gazetesinde siyasi vaıi· Konyalı Mustafa Beye, 550 
·,~ Phının Millet Mecli- yeti tahlil eden M. Blum, ıosyalistlerin radikal hüküme- llralık ipek seccade Kütahya-

Kurban bayranıı yaklaştığına göre belki 
hi.ze de edai .farzetnıek kıs1net olacaktı ! .. 

hcyecanlı akisler bı- tine iştirakten imtina edeceklerini yazıyor. da Arsan Aya mektebi baş 
n güzel hitabesini duy· Paris, 25 ( AA) - M. Daladier saat 11-40 ta Elize muallimi Hakkı Beye, 250 

"hı za .. sarayına gitmiıtir. liralık Jpek seccade İstanbul 
Vinrn· t' man da boyle Paris, 25 ( A.A ) - M. Daladier kabineyi teşkile harbiye fen tatbikat mekte· 

ış ını d'l . . 
F'lJca .' memur e 1 mıştır. binde yüzbaşı Ethem Beye, 
· t bıJmE'!m niçin bu B -ük-.-.~---ı ... ---.--k--- t 250 Jiralık ipek seccade 

::i". Ö~rü az oluyor. r se SU1 as 1 Çemişgezek kaymakamı Zeki 

lltuk ~tgıde içinde acı, T d df Beye, 250 liralık hah secca-
y bır tortu bile bıra- ahkikah evam .e yor de Ziamet köyünde l\lustafa 

. Otk. Dünkü gazetelerde Müteşebbis zabıtaya hadisenin tafsi: oğlu Ahmet Efendiye, 100 
a la kab liralık hah seccade Kastamoni 

'-ı·fi ul edilen asil I" tını anlatmaktadır 
it 1 nd a ticaret odasına, 100 liralık halı 
. . e ilk tesirinden son- d ıı· Brüksel, 25 (A.A) -- Yeni en isticvap edilen Derosa seccade Tosya kaymakamı 
k 

1
' gene çok karışık, yalnız başına hareket etmiş, prensin ziyaret günlerine Baba beye, ı 00 liralık halı 

ti Çapraşık kanallardan ait programı gazetelerde tetkik eylemiş olduğunu, ayni seccade J:şmc tayyare cemi· :n bir elem oldu. zamanda Brükselin planını da tetkik eylediğini kaçmağı yetine, 100 liralık balı sec· 
\Jilrrı· p kat'iyyen düşünmediğini, hemen vaka mahallinde öldü-

1 aşa Zade Sezai h .. d h cade Bozdağanda Müftü Ah-c b rülecegini esap ettığm en ayatmı tamamen feda etmiş 
~'ı· ugün verı·len orta ld b ti h k t' . 'k M met efendiye, 100 liralık ha· 
'll o uğunu ve u sure e are e mm saı i ilanoda 
· ~ ev kirası, gösteriyor ltalyan polisleri tarafında yapılan fena muameleden iba- 1ı seccade lnoz nahiyesi rnil-

u fah · · ret bulunduğunu ve prensi görür görmez ( Yaşasın dürü 'fa!At beyr, 100 liralık 
Cak b· sıyetin başını so· halı seccade Nevşehrin Derin 

ır b k Matteoti) diye bakırarak sıçradığını beyan etmiştir. 
t. D ·yuvası ile yo - Brüksel, 24 ( A.A ) - ftalya sefaretine karşı nüma- kuyu nahiyesinde l\[u cafa 

evrınde şöhret da- beye, ı 00 Jiralık halı secca-
llın en "k k yiş yapan 3 şahıs tevkif edilmiştir. 
ınış b'yu se tepelerine • de Adapazarında TürkAn şe· 

lllb ır simanın, başı lngilterede buhran alimetlerl rJf hanıma, 200 liralık altın 
·t keyaz olduktan sora da - sam Adilcevaz Türk Ôcağına 

Ulüb Esbak Ba~vekil muhalefete hazır- 200 liralık altın saat İstanbul eye sahip olama- v 
ıd, ne demektir? Zihin lanmaktadır Fındıklı muhtım Osman beye 

' Utu ? Londra, 23 (A.A) - Muhalefet fırkaları M. Ba1duvin 20 liralık battaniye Antalya 
rrnu Bu yoksulluk sıhhat yurdu müdürü Dpktor 

şdıs. 1nda ba~ka milletlerin nin riyaseti altında hükumete karşı mücadeleye girişmiye 
1 • ... hazırlanmaktadırlar. Burhanettin beye., 15 liral.ık 

dikl:~ırk ve ediplerine Kebek, 25 (A.A) - M. Makdonalt, lngiltcreye avdet batr<lllİ)C Ankara ıtma mü-
. rı ·ıymeti ve o kıy- etmek üzre bu gece yansı vapura binecektir. caddesinde doktor Necati 

d n lllinıarı, zenginlik ve Kebek, 24 (A.A) - M. Makdonald, iki gün istirahat beye, 20 liralık battaniye 
. ete inkılap cdeR eser- ehnif olduğu •Chikutimi,. den buraya gelmiştir. Muma- C~bclbcrekcttc Turşucu 1\1ah· 
ll)j düşündüm. En yakın ileyh yann lngiltereye müteveccihen vapura binecektir. mut efendiye, J 5 liralık bat-
lillerc mensuplardan Pi- caniye Afyonkaı:abisar TUrk 

tt L Yeni bir hava faciası mı? ocaıtına, ıs liralık batta-
otinin Roşfordaki vil- niye f~şme tayyare ce· 

ı, F.dınon Rastanın ihti· Köylü tayyareciden el' an bir haber yok mi yetine, ı o liralık bntca-

,ııı, <lillere destan olan Ledra, 24 (AA)- Sabahleyin 3 yolcu ile Nairobiye ni) e lsparta Türk ocağına, 
il 

\i, Blasko İbanezin müteveccihen Croydondan hareket etmiı olan ve Manşa 2:=; liralık battaniye Tavşanlı 
illlaın kf I .1. . . müteveccihen Limpneden saat 12/54 te geçen 3 motör- Türk ocağına, 15 Jiralık 

leu· va ı, ngı ız şaın lü tayyareden henüz hiç bir haber alınamamıştır. Tay- battaniye !\lustafakcmalpa,:ı 
ti ı::ıon .. un "Vayt,, ada- yarenin ilk me:halesi Bourje idi. Belediye fen memuru Recai 
aki ş t 'h t ky • d b' hA k • a osu ve nı aye Atlas o anosu üzerıo e ır seya at yapma üzere Beye~ 30 liralık battaniye 

' ~atta Yeri olup olmadığı "Harbour-Grace,, den hareket etmiş olan "Ditemanu Safranbolu K.ıymakıımlığına, 
tt ı:a~ÜPheli görünen " Pi- m Gonden Hind namındaki tayyare sindende biç bir 20 liralık evrak çanta ı Siv-

l.JCnuv haber yoktur. rihisar askerltk şubesi reisi 
tdı~ a,, nın yeni yap- çı·nde vazı·yet el'an k:aruııkhr bi b <>o li Rı -. ay n aşı Zeki Beye, - ra-
~t . Yirminci asır "Iabi- ı k De ı d 

Nankin, 24 (A.A) - Hariciye nezareti 23 T. Evvel ı evrak çantası v et e-
ll4':~t gözümün önünde tarihinde. Mukdenden tereşşuh etmiş olan ve büyük as- mir yolları müdfriycti umu-
l-{· • keri reisler konf~ransmın Mukd~~ hükumetinin ~ömen- mlycsinde Sadık Beye, 10 
·~~~ ınüba)ağasız bunlar endöferler ihtilafını halletmek ıçın Nankene muracaat liralık evrak çantası Kırşe-

·•ı "li" emtıneksizin doğrudan doğruya Moskova hükumeti le hallet- hlr Türk ocaJ.tına, 1 O liralık 
.. ._ arnit,. imiz kadar d ı hab h k k Afy ·ı· a.. 
ıt değild' Ş . . .. mesine karar vermiş bul~n~uğuna ~~r o "an er a - cvrn · çantası on iiı .. 

tutbc . . ır. aırı azam- kında bir tebliğ neşretınıştir. Bu teblıgde Chan.g-.Hsuch: ocağına, ı o Urabk e\•rnk 
k ..ı. sını en açık bir Li nin merkezi hükumetle sıkı surette teşrıkı mesaı çantası Jlgaz nüf"ws memuru 

\llYe t ang,, d .. d d 
~~e b.. aşıyan Hamit de t kte bulunduğu ve müzakerab ogru an oğruya Abdullah Bey~ 25 liralık 

. oyJe bir belediye ~el me etmek hususunu mili hükumete terketmiye ve onun fildişi tabaka Boğazlıyan kay-
ı? he muhtaç kalmadı ~a:::ını kabul eylemiye amade bulunduğuna bildirmiş makamlığına, ı O Jira1ık ka-

. Iduğu beyan edilmektedir. vanoz .~nkarada mermer las 

~trı'-' o talya veliahti Belçika~a nişanlandı mlirenhhidi Huseyin Avn~ 
L~. Şav ötede Nobel 1 d I "I ı· h · P J'f ı· J J k ~atı111 Brüksel, 24 (A.A) - . s

1
aray. a ~a Yj ve ıa tı r~n~ '.. ene ıye, ı 2 lra ı blôz 

''~l'lip ~ Yalnız . şerefil6 Umberto ile prenses Mak~ı1 .o~enm8nışnn b-nma ~erbbml Ankara Karalar nahiyesi t" p bır servet teşkil ,şerefine bir ziyafet çe ı mıştır. unu ır resmı u müdiiri.i Şem~ettin Beye, 

~ ~asına sırtını döne- takip etmiştir. bul d 25 liralık vazo İstanbul Go.-
ll, ~~·' bir refah içinde Kabil kalesinde 6 ceset un u Jata Romen gaz şirketinde 

1Zirn d L 24 _ Kıbil kalesinde bir mahzende 6 ceset bu- l\lacit Beye, 22 liralık dört tt~t· ahimiz bele· onara, d d l s· · 
ın ' B 1 cUrilmeğe batlamıı bir hal e i l er. ırınln pcrd1,; Pınarhisarda KAtip oğlu 

.._ b ıtıahınisi idi. Bil- lunmuuJştul rh. unk :~ı AbdUlmeclt diğerinin süt kardeşi Hayatullah Ahmet Bt:ye, 5 liralık örtü 
.ı tl ltıuka d h Eınan a m aruct • 
~lı}'du Yese eki ze • _ _ bık Kandahar Valisi Mahmut Oımana olduğu anla- Pınarhisarda ba$ muallim 

'b tu b üçüncusunün aa I l dı · 
ili nı gi i size tat- B la B e Salca tarahndan katlettirl miş er • Abdullah Be~e, 11 liralık 

s_ Yor ın ? ıılml§br. uo:::r-=eç~--~~~~":':';'"'-;;-= masa örtüsü lstanbul Galata-
l!li "'.. uZayunı z· c· eleri mü- Ceneral Daves bahri 

1 r .. şa d Ber ın ıngen ldu da Ktirkçükapıda Hacı Ali 
"et'h.ek eye ev ki· sa-"eme eltiler konfe.ransa aa;a o 

.• ,, " ' 24 (AA) Zade Osman Beye, 14 Iirnlık 
' 'b .. lkı· '. onun ıstıra- Berlı'n, 25 (A.A)- Va· Vaş.kıngton, L d . fi-. • 1k \r k ... yorgnn tisat c ·illetinde 

t L bır merhemdir. ruşlıırda ringeneler aı asın· Amerı anın on ra se rı N r 
lıt il\& ~ L d d ı n iz Beye, 6 liralık file 

a._ ol rar, ne kadar asil da müthiş bir arb.~de ol- M. Dawes ?n ra en z yastık ve ı O liralık örtü 
h~ sun h d' muş ve polis mudahale konferansına gıdecek Ame· 
~ı d e ıycnin acı E T e~· mecburiyetinde kalmışbr. rika heyetine dördüncü aza ~me ayynrc cemiyetin~ 
i"ı' ~ışrnez. HaA mı'dı', d Ç x. un d·ı · · 1 O lı'rnlık do"rt peç t A k ı 15 yaralı var ır. o6un olarak tayin e ı mıştır. ' e e n a. 
lerde saçları a~ardığı yarası ağırdır. İngilier:ede şiddetli ra Ksd:ıstro heyeti reisi Tae 

Yardıma muhtaç İki ekspres çarpıştı yağmurlar h\t Beye, I O liralık tütün 

'~lıd lllilletler oturup Nürcnbcrg, 24 (~.~) - Londra, 24 (A.A.)- Jn- kutusu ve 6 liralık çay ku. 

31 reşrtncV'o el 

Bu aabah, tatlı u,kumua 
araaında lçhnl aıcıkh;,an 
madeni bir hıplb ile uran· 
dım. Çadır.dan çıktıfun 

zaman bu ıema geldtji ta
rafa baktım. BölUiün orta
sına büyük bir bllefl tap 
getirilmiı, iki aaker ıtddet· 
le çeviriyor, dlfer arkadaı
lar da kemalt itina ile ka
aaturalannı bileyorlardL Bir 
ıüııgü 1Jbf ince ve narfn 
olan bu kasaturalar, bilen· 
dikçe daha dyade parh -
yordu:. Arkadap.r, iki el
lerile iki uçlanndan tut • 
tuldan kasaturalarına hafif 
lnhinalar vererek sür'atle 
dönen taıın üzerinde ıra· 
clirdlkten sonra kaldırıyor 

ve sonra avuçlannın yu -
muıak eti ilzerfnde atalı· 
dan yukarıya doğru gezdi· 

rerek matlup derecede kes
kin olup olmadıjım mua • 
yene ediyorlardı. 

Bu ite nezaret eden ta· 
burumuzun katibi Ômer 
Efendi, biraz linlrli bir 
lf"ıle haykırıyor : 

- Söyle .. Traı mı ola
caksın... Yeter arbk ... 

O keskin ve çelik hıpr· 
tı el'an devam ıediyor ve 
kUl'ban bayramı hiaai ve· 
l'fJ'or... Biraz dolaprak av
elet ederken hizmetçimiz 

Halil bizim çadırdan çıkı

yor ve koltuğunun altına 

deıteledlii bizim kasatu . 
ları da bilemeğe götürüyor· 
du. Eh, ne yapalım .. Zaten 
.birkaç gün ıonra kurban 
bayramı.. Belki bize de e
dayı farzetmek kısmet olur. 

Bir ıaattenberl cenup 
cepheılnden ve Marqtan 
gelen top ıeslerl gittikçe 
tiddetinl artırdı, Yemekten 
ıonra Edt meye inmek ve 
bir az havadu toplamak 
fikrinde idik. Halbuki ıtm
dt bir emir geldi. (Sebük-

bar bir halde harekete mü
heyya ) bulunacak lmlfiz. 
Efratta neı'e arttı. Bittabi 
hareketimizi tehir ettik • 
Herkes boyun çanta11m 
hazırlıyor. Mataralarına su 
dolduruyor. Vazelin kutu· 
lan açılıyor. Tüfekler yağ
lanıyor ... 

Maraıta top ateıi gittik
çe ıtddetleniyor. intizar u
zadıkça, bizdeki uabiyette 
artıyor. Bir buçuk saat 
böylece geçtikten sonra. 
ateı birdenbire tevakkuf 
etti. Bizim ümitler de ke • 
aildi ... 

Bu gece, gene bizim ça

~~ bqlıyan ahenk faılı, 
butun çadırlara sirayet etti. 
Dördüncü bölükteki Bot • 
nak arkadatJar, milli fal' • 
kılarına söyledikçe, coıtular 
geç •akte kadar ,arkılar, 
el ıakırtılan, karavanalar· 
dan yapılan darbuka ıeı • 
leri devam etti. Sonra bu 
iealer ya-.aı YAV&f aöndG • 
Şimdi her tarafı derin bir 
sessizlik ve hasret acı• 
aanyordu .•• •tlar B , Bir makas hata.sı yuzun~e~ gilterede şiddetli rüzgarlar tusu Ş3rköy Kaymakamlığın:\, 

' · u, san atın Münib •• Berlın ekspresı . mebıul surette 30 liralık ipek yastık Akşe-'k ,ı dilenci keşkülü F kf M" 'h kspre esmış ve 
····-····-·············-······ ... ··----

ıcad ran ort •• unı . e . : ağmurlar yağmıştır. F eye- hir TürkJ Ocağına, 5 Jirah.t 
"Nir. ar acı, zehirli sile müsademe etmış ve ı_ki ianlar yüzünden bazı yer- mektep çantası l\laraşta m~ 

ekspres birbir•ne girmiıtır. lerde mühim basarlar ol- lôlini askeriyeden Abdurrah-
5 ceset çıkarıl!llış, olup 30 muıtur. man Beye isabet etm.if otup 
kadar yaralı vardır. Seyyah 

bu zevat ikramiyelerini al
mışlardır. 

Türk OcakJan merkez hee 
yetince ikr<tmlyelerhı tevzim(J 
devam olunmaktadır. 

Artık her k.. kapotunu 
sarıyor; ve ruyaııoda olsun 
sevsililerine ka'"lfmİJ& ha· 
zırlamyorc:lu.-

• 8 T..-.-l ID • 

- Stlih bapna! •• 
Bu emir, bir anda bütün 

bölükleri dol&fb. Dünden-
beri askerin ku.laft kiriıte 
oldufu için sillhmı kapan 
çadırdan fırlayor .. Çadırlar 
sanılıyor.. Bölük çad.ırla
nnın önü bir anda aıkerle 
doluyordu ... 

- Mangalarla sağa çark •. 
m&l'f !.. ileri ! .. 

Bölükler, kotarcaıma )'Ü· 
rüyor.. adeta tüy gibi uçu
yor ... harbin bidayetinden 
beri tek tük top aletin· 
den maada hiç bir faaliyet 
göstennemlı olan tadc cep
hesi önünde bugün birden· 
bire bir ateı kaynama.fa 
baflamııt.ı.. Sak ı&ık cenup 
Ye garp Cephelerini Yokh· 
yan düıman bu rün de an
llZID fal'k cepbesinin hatı-
nm aormağa karar vemılf 
olmah ki (Mulak) ve (Mal
tepe ) önlerinde baılıyan 
ateı. bir ande bütün prk 
cephesini sarmııb. Piyade 
ve mitralyöz ateıi, sağnak
lı bir do1u bilinde. Fasıla
sız top ateıi bütün cephe-
de minareler gibi toprak 
sutun1arı kaldınyor-• 

( Maslak ) kartısmda 
aeaalace bütün hazırlığım 
dmıal eden dOpnan, b~tün 
cephede ltir nO..ayif •tefi 
açtıktan sonra birdenbire 
B&ğlar ini sırtlarını çıkmıı. 
ve Kumdereyf geçmifti. 

Biltün bu cephe, Baba 
Eski fırkası kumandanı er
kA.nı harp livası Sami Pa
tanın emr;inde bulunuyor 
ve Baba Eski, Çorlu, Ke§lln 
Kırkkilise alaylan tarafın. 
dan mlldafaa olunuyordu. 

Diier alay)ann mevzile· 
rini muhafaza etmelerine 
rağmen Çorlu ve Ketan 
alaylan biraz sarsılmıfb. 
Düpnanın zorlaamaaa git • 
tikçe artmak istidadım p 
teriyordu. DüflD&D bilhaua 
( Mezar Tepe ) denilen en 
mühim mevkii iığal etmiıt ·• 
Bir huruç hareketi ile mu
kabil taarruza reçtlerek bu 
tepenin behemehal zaptı 
lizım aeliyordu . 

Tel örg(llerden çıkıp ta 
bağlar arasına dalcLiunız 
zaman, bütün derecilderde 
ve fundahldarda küme, 
küme askerler görüyorduk. 
Bunlar ileri hitta daialan 
ve siperlerini kaybeden 
alaylann efradı idi. Bütün 
buralara hakinı noktal&n 
ele geçiren dGıman o ka· 
dar kesif bir piyade ve 
mitralyöz atqi aÇllUfb ki 
y.ımur aibi yağan mer
miler her tarafı yalıyordu. 
Taburumuz, derhal ovaya. 
yayıldı. Sancak derenin 
içindeki llll'gı mahalline 
bırakıldı. Mangalar, arazi 
dalğalarını kollaya kollaya 
ııçrayor ve daima ilerilf. 
yorlardı. Bölilk kumandan
larının makıadı, mfiınkün 

oldufu kadar düımana 
yaklaımak ve müessir bir 
ateı altına almaktı. Ve 
böyle de oldu. Düıman ; 
bir anda karıısında canla-
nan bu ateıin maniadan 
sanıldı. IJ~ri hatlardaki 
atepn binlenbire aeıı~. 
lepıeat. o hatlardaki -dat
maa efi 1 t = •erdiii 
aQlat& cle'ek. ~ordu. 

<Bbiech) 

Güzel ses dlnlemak lçlı 

Naaretttn lıocamn ga · 
yet k6tü sesi varmıt-

Bfr fÜD hamama ,ıtmi• 

Bir gazel ıöylemff. Kubbe
ye akseden eesi kendisine 

okadar ,üml ıelmlt ld 
taflBIF 

- Tuhaf ,ey, demft, be-
nim bu kadar güzel lesilll 
varmıı ta farkında değil· 
mlflm ! 

Hoca, sesinin .ezel ol • 
dufuna kani olarak dola • 
flP ,ezerken yolu bir ıGn 
bir lora ufranut: 

- Haydi, clemit. f&yle 
bir gazel IÖ'J'ley'tTereyini ! 

Gazele batlamı,; fakat 
balamı ld pne eski ber • 
bat ses. .• 

O zaman boca. lçindm 

gelen bir taballlrle: 
- Btr hayır ealılbl çı • 

kıp bir hamam ,apaa,dı 
da ihnmetl Muhammet .., 

dJnleaeydt. 
Bu hlklyeyi aklıma P

tiren, duyduium bir pyl • 

adır. Yeni yapılacak olan 
kornervatuvar bina11nm al

tına asri hamamlar kuru • 
lacak dedAI• da bu fıkra. 
7l habrladaa. 

· Toplu iğne 
~--~~--.----:----
Kı b ns şehbenderÜğimiz 

yeniden ihdas edildi 
Hudut ve aahtller a&hhat 

mildürlüAilnden: 
ı Haziran 927 tarihinde, 

Haridye V eklletlllce llp edıl
mlf olan Kıbna Türk Şehben· 
derl1At, btlllıare teb-11' ihdu 
edilerek 928 T cmmuzundea 
ltlbaren Lanıab kuabasıııda 
ifaya ftdf eye bqladıt- cihetle, 
dofruca Torl:ıyeye gelmek ti • 

sere meshr Lam.ka llmanllM 

utnyan aeialntn baradakı Türk 
konsolosluğuna aıhhat patente1~ 

rlnl vize ettirmeleri Sıhha. ve 

lçttmal muavenet Veklletı celi· 
lesln\n emirleri muktczumdan 
oldu~u tebli~ o\unur. 

Hatıra gelenler: 

İtimatsızİ;k 
.. Narbon" piskoposu bir 

gün maaaaı önünde oh> 
tuyordu. masanın üzerinde 
bir küme altın duruyordu. 
Bu sırada bir rahip pis

koposun odaama misafir 
olarak areldi. Az sonra da 
piskopos rahibi yahuz bı
rakarak dijer bir odaya 
geçuıek mecbwiyetinde 
kaldı. O valat ralaibe de-
dJ ki: 

- RabiP efendi! Ben 
gelinciy• kadar dunnaclan 
çırpmanızı ta niye ederim .. 

Mefhar hakimlerden 
.. Şefti,, derdi ki : .. Eler 
bir adana beni bir defa 
aidatına AllaJa belUm 
ftl'lin. Eler iki defa al· 
clatacak oluna hem onun 
hem benbn bel&maı ver-

ıin. f.ier üç6ncÜ defa 
olarak bir daha aldatabi· 
lirse Allah yalnız benim 
belamı venin!,, ,,. 

.. V olter" der ki: 

.. Oktav ve Antuvan d
h tarihinde çok .,. tul· 

an ikili ele 
tular. Halbuki 
hayasız mahlüklardı ... Bu 
iki katli birbirinden oyle 
korkarlach ki, •Rem,.•* 

.~--arı.ı za· 
ımda ~ bir 

ariltekabilen • 
man araaıaJan 
birfnJ11 Gsertal dfterinln 
.. her tldıfnlDt 
~kanaat .... .,....,...fbnlch .• 

ptbill 
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7',f . ~u-1-V aktın " Vaid IJ uı fiiluUJesi 1 -_.. ılyarderler b I 
Nasıl zengin oldular'? U lllillCillSI Gölge uğruna ... 

~~~~14:Roçiltler 

Yahudi dolabı buna derler .. 
"'Roçilt,, Paristeki kcırdeşinin delaleti ile lo
taryalı eslıanıın kı;·nıetitıi düşürüyor ı.ıc böy
lece Fransız bankalarını ziyana sokuyordu .. 

Nazır "Kaça. nın kar
deşinin Pariste vasat bir 

bankası vardı. O banka 
başlı başına böyle bir is
tikrazı deruhte edemezdi. 
Bunun için daha mühim bir 
bankaya güvendi ve o ban
kanın teşkil ettiği "konsor
syom. nazırı .Kaça. nın 

istikrazı der-talep ettiği 

uhte etti. 
•Napoli. deki "Roçilt. 

ilk defa olarak dolaba 

geliyordu. 
Şimdi ne yapması Hizım

geliyordu? Yeni islikrazı.n 
piyasasını düşürecek hır 
mukabil taarruzda mı bu
lunsun? Fakat böyle bir 
hareket kendisine pahalıya 
mal olur ve şöhretine halel 

getirirdi. 
" Sardunya " istik -

razı, " Paris " şehri istikra
zı gibi piyankolu idi. Şu 
halde doğrudan . doğruya 
hareket etmemek şartile 
aynı neticeye varmak müm
kündü. Bu hem daha mü
na~ip olacak hem de "Ro· 
çilt • üzerine nazarı dikkati 
celbetmiyecekti. 

• Paris • teki " Roçilt • , 
" Paris " şehrinin eshamını 
düşürdü. Bu bal diğer mem
kkctlerde duyuldu. " Ro
çilt • in bu tabiyesinin ne
ticesi pek çabuk görüldü. 
" Sardunya " istikrazının 
piyasası da düştü. Halk 
şüphelendi; Fransız banka
ları " Konsorsyom ,, u istik
razı beklediği büyük kar 
ile piyasaya süremedi. 

Papanın bankeri 
"Napoli. deki bankanın 

faaliyeti sayesinde "Roçilt. 
!erin Yahudi ailesi Papalı
ğın bankası olmak gibi 
garip bir vaziyete gelmişti. 
O zamanlarda papalık hü
kumeti oldukça vasi erazi
ye malikti ve diğer küçük 

ltalyan devletl~r.i gibi ~ü~
külatı maliye ıçınde yuzu
yordu. Papanın haznedarı 
kardinal "Tosti. memleke
tin mali vaziyetini islah için 
ecnebi memleketlerden pa
ra araştırıyordu. lptidasın-
d "Roçilt.e boyun eğme-a .. 

k istedi. Parise muraca
me !' . 
at ederek başka ma ıyecı-

1 1 hesabı uyuşturmak ve 
ere b' d f "R 'it !erden ır e a 

oçı " d'l · b' 
yüzde beşle akte _ı :ış b~r 
istikrazı yüzde uç en ır 
istikraza tahvil etme~ te-

bb .... de bulundu. Pa
şe usun 
ris. bankaları "konsor?~mdu 
" Sardunya " mese esın e 
• R ·ıt i atlatmış bulunu· 

oçı " ki" 
d . kardinale da te ı-

yf or u,b 1 ndu Yeni islikra-
atta u u · 

·ı· tam bir mahre· 
zın şeraı ı 

ıniyet dahilinde kararlaş-
tırıldı. 

Fakat "Roçilt. in adam
ları meseleyi hissetmişler-

d . •Paris bankerleri ile 
ı. " 

"Vatikan. arasındaki mü-
zakerat nihayet bulaca~ı 
bir sırada • Şarl Roçilt. 
•Roma. ya gitti ve papa
nın vekiline "veto. sunu 

bildirdi. Kardinal "Tosti. 

unutmuş veya unutmak iste

mişti ki, "f<oçilt. yü~de ~eş 
istikrazı nktederken Roçılt. 
ır i:e~s·sinin iştirak ve rnü-

. 'k 1 s;:;ode<i olmadan ıstı raı n 

tahvil edilmemesini şart 

sürmüştü. 

"Roçilt. e rekabet et
mek istiyen Paris banker
leri bir defa daha hüsrana 
uğradılar. Fakat "Şarl Ro
çilt. zaferini sui istimal 
etmiyecek kadar akıllı bir 
adamdı. "Konsorsyom. un 
kendisile iştiraki şartile tah
vile müsaade edeceğini 
bildirdi. "Napoli. deki 
"Roçilt., müessesesinin mü
cadelesi bu suretle nihayet 
buldu. 

• Şarl Roçilt " ondan iti
baren " Napoli • de ken
disi ile teşriki mesai edile

bilecek bir adam addolun
du. Kendisine verilen rüt
be ve nişanlar arasında 
papalığın • Redanptör • 
nişanı dıı, yer buldu. 

" Şarl Roçilt " in siyasi 
ve mali vaziyetindeki sat
vet birkaç senede tekamül 

etmişti.. Bu satvet birkıı.ç 
senede son derecesini bul
du. Çünkü zengin tacir 

"Kreç.in kızı olan zevcesi 
çok tahsil görmüş ve çok 
zeki bir kadındı. 

"Şarl Roçilt. gençliğinde 
kard~şlerinden fazla tahsil 

görmemişti. Ofoz yaşında 
iken imla hatası yapmak

sızın bir mektup yazamaz. 
dı. Fakat büyük bir asil 

rolünü oynamıya fevkalade 
havesi vardı. "Napoli. , 
"Roçilt. inin salonuna Al

man, ltalyan san' atkarlar de
vam ediyordu. Ancak "Şarl. 

ırı sarayı kardeşi "Cimis. 
in ki gibi bir züppe ve 
"snop. sarayı değildi. Ora

da boya sürülmıye bakılmı
yor, Fakat tam bir asalet 
şekli hüküm sörüyordu. 

Baron " Şarl dö Roçilt " 
ın " Napoli " ve bütün 

" ltalya • deki yüksek 
mevkiine rağmen, kendisi 

son senelerini orada geçir
medi. Elli dokuz yaşında 
iken " F akfurt • a döndü. 
Maksadı evlatlarının atisini 

temin etmekti. 

Onların cenuptaki • Na
poli • den ziyade ana mü

essesesinde iyi yetişecekleri 
kanaatiııi besliyordu. 

( Bitmedi\ 

ı·········-·-··--···························· 

l. ... ~~;.~-~~;,;_!: __ J 
( Be1otıu) 

Elhamra ; Porisll şarkıcı 
Melek lh1ir03 

Opera : Sehor vakti 
Majlk : Parh bakiresi 
Eleler : Gece güne§/ 

Asri ' : Mağlup olmaz 

Etuval :Kalbim hır caz-
banttır 

Şık : Çılgın bakire 

Alkıı.zar : Volga mahküm-
lan 

Lükıemburg : Gizli memuriyet 
Be~iktat : Onüçler esran 

(l•tanbul 1 

Milli 
Alemdar 

: Aık alevi 
; Kanlı Jonfzler 

Kemal 

Millet 

Süreyya 

Bey : lora ve şoförü 

: Gece esrarı 
IKadJ.ö1) 

Pı. : An~ara postası 

Dünkü bulmacamızı lialledemedinizs~ bugünkü 
hall~dilmlş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanıı kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 1 2 3 4 5 6 7 B 9 

1 • •' 1 A TE. ilill KIUT . 
; ~lil!il'llJ=[IJlilli]ı ; ~~~!l!J,~l~I ~ 
4 ~-lil---ı .- 4 '°ER-1 j'ld!il1A S A-R 
s ____ lil_lil_ 5 jljA LITli!:T O R ti 
6 -!il.----- 6 [PK[Ali]EN A M 
7 -[i]ı---11- 7 L li]!i)R ulM liJ:iJ E 

~ ,1'=11=1iJ~ ~ :~l!l'i~l~1 r 
Bu.VO.kil bu.lmacamu:m 
b&lledUecek y..U ıekll 

Soldım sağa 

Dtıa.kO bulmac•mlSUI 

halledllmlt ı•kll 

8 . 
1 - HazreU Hüseylnin ıe

hit oldu~ yer (7) 
9 - An'aneyc mensup (6) 
Yukardan aşağı. 

2-. 1 - Sırbıstan cıvarında 
3 - Eyvah (2), büynlı: (3), 

uzak nidası (2) 
bir memleket (7) 

2 - Mahv (5), 
4 - Nota (2), oyun (3), 

kalı! (2) 
3 - Arz (2), atcrat (2) 
4 - Fıkır kudreU (5) 5-Rumca «a• (4), modern 
5 - Y azıhanc (4), Ana-(4) 

6 - Rusça evet (2), bil· 
ynk ve efsanevi mahluk (3), 
utanç (2) 

doluda btrmemleket (4) 
6 - Sonradan yapılan ıey{5) 
7 - Nota (2), hane (2) 

8 - Cıhet (5) 7 - Beyaz (2), törpU (3), 
nota (2) 9 - Bır "'" (7) 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 
Miiıaycde 

bedeli 

150 

1500 

18900 

360 

ıooo 

1330 

100 

ikraz 
No. 

14741 

16424 

18854 

19384 

19712 

19849 

19856 

Merbunarın cins "e nevi Borçlunun ismi 

Galatada Y olcuzade . mahallesinde 
Luka ıokai!ında eokl 2 ve yeni 10 
numaralı blr hanenin tema mı. Sadberk, Ferah 

Hanımlar. 

KadıköyUnde Raıimpaşa mahalle· 
ılnde Rrhtımlskeleal sokağında eski 
34 ve yeni 73 numaralı blr ha-
nentn tamamı. Emine Necmiye H. 
Beylerbeyinde lst;vruz elyevm Boo-
tanbaıı Abdullah a? mahalleoınde 
Abdullah ağa sokağında eski L5 
yeni 75, 77, 79 numaralı bir 
köşkün tamamı. Mehmet Cemli B. 
Y enlköyde Mollaçelebi mahalle-
ılndc T elcke sokağında eski 3 ve yeni 
1 numaralı bir hanenin tamamı. Fatma Res

mizanan il 
Şehuıdebaımda Mukteolp Karagöz 
mahallestnde Y averağa sokağında 
eski ve yeni 3 numralıa bir hane· 
nln tamamı. Fatma Şükriye, Fatma Nt-

met H. Recai El. 

KadıköyUnde HManpaıa mahalle· 
elnde Ulusulh elyevm Adalet so
kağında eski 35 yeni 2, 4, 6 nu-
maralı maa ahır ık! hanenin tamamı.Talip ağa 
Erenlr.öyünde Merdiven karlyesinde 
Tekke 1-0kağında eski 5,6 yeni 
8 numaralı bir hanenin tamamı. 

lbralıım Ef. 
4100 20158 Beylerbeyinde atık ve cedit Havuz

başı sokağında eokı 8·8 yeni 25-27 
27 ·25 numaralı maa bağ blr köılr.ün 
tamamı. Mehmet Asım B. 

1050 20233 Mlrgünde atlk Fırın ve Mektep, 
yeni Altına ıokakta eski 39 ve yeni 
28,38 numaralıbır hanenin tamamı I lalıs B. 

2225 18245 Kartalda Maltepe karye•inde 
Ağılya mevldlnde 538, 1 Q,8 nu
maralı bahçeli bir kö~kle iki hane· 
nin tamamı. Mehmet Şolr.ru B. 

Yukarda cins ve nevlle mevkii yazılı emlak ( alımı~ bir ) 
gUn müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedelle talipleri uhteıinde takarrür ederek birinci 
ıhaleıl icra kılınmıı olduğundan talıp olan !arın IAn torihinden 
( otuz bir ) gün zarfında Sandık ıntıt i.mirlığine müracaat eyle· 
meleri IGzumu ilAn olunur. 

27 tcşrinevvcl pazar günü 

BEYOGLUNDA 
Bazar dü Levan 

Ticareth4nestnde 
Üçüncü Noter Servet 

Bey vazonun mühürünü 
fek ile Jilet bıçaklarım 

sayacakur. i\luhterem hal

kın hazır bulunması rica 
olunur. ·---·----

T epebaşı tiyatrosunda bu 
akıam saat 21 ,30 da 

Mary 
Donan 
3 perde 

ŞEHREMANETi 

~~ 
1 11111 

111\1111 

1 Bu akpm için ftatlarda tenzllit 

yapılmıştır . 

Ah mösyö! Çok biiyük, 
çok nüfuzlu bir patronum 
vıı.rdı. işlerini maharetle ida
ri! etmiş; muvaffakiyetle 
servetin en yüksek tepele
rine varmış bir adam ... 
Doğru özlü idi; görünüş

te biraz soğuk olmakla be
raber, sizde ve bende ol
duğu kadar onda da hassa
siyet vardı ... 

« lak Sezan,, dan 
Fakat. .. Ah l mösyö bazı 

vakıtlar bir• delikanlı ile 
bir genç kız arasında teati 
edilen nazarlar, tebeasüm
ler, hasıl olan heyecanlar, 
sükiitlar, mahcubane el sı· 

kışları vaadlerden, ahitler
den, daha kavi bir rabıta 
teşkil etmez mi ? Hele de
likanlı namuslu bir adam 
olur ve genç kızın anası 
babası ona hüsnü kabul 
göstererek kapılarını açar
larsa ... 

Matmazel • Jönövyev 
Nanji • ye aşık değildim . 

Hamle beyazlarda: ( 
Üç hamlede ıeraıııı 

eder. 
Yalnız ... ah 1 yalnız sizin

le meşgul oldu, size alaka 
gösterdi mi ? işte o vakıt 
iş yamanlaşırdı. Bu noktayı 
bana evvelden söylemişler
di. Her nekadar garip gö
zükse de hakikat bu idi ... 
Kabahat bende.. ihtiyatsız· 
lıkta bulundum .. • 

Fakat mahviyetkarlığı, tat- ıı:;::;:;:::=:;::::;
lılığı, doğruluğu ve zera- lı 

Birkaç senedir yanında 
çalışıyordum. Bir gün beni 
yanına çağırarak dedi ki: 

-Garniye ... oğlum ... be
nim yanımda kalırsanız is
tikbaliniz körleşir. Ehliye
tinizi görüyorum . Fakat 
siz de dikkat ettiniz ya, 
memurlarımın hepsi genç .. 
Uzun zaman vazifelerinde 
kalacaklar, size terfi imka
nı olmıyacak ... 

Heyhat ki bunu ben de 
düşünmüştüm 1 Patronum 
sözüne devam etti: 

feti, hulasa birçok meziyet
leri onu nazarımda misli 
nadir bulunur bir hayat 
arkadaşı halinde tecessüm 
ettirmişti. Onunla isdivaç 
etmek fikrine alışmıştım, 

kendisine karşı hürmetkar 
bir korta yapıyordum. Ni
şanlı değildik ; ancak 
validesile pederinin hima • 
yekar ve samimi nazarları 
altında nişanlanmıya hazır
lanıyorduk. 

Patron benimle alakadar 
olduktan sonra bu münase
batı kesmiye mecburdum. 
Ancak böyle hadiselerde 

- Binaenaleyh ıize atisi 
a\:ık bir yer araştırdım. 
"Bordo. daki dostum "Pa -
jes. bir muavine muhtaç .. 
Yalnız bir şart var; . kızını 
alacabınız .. 

hareket edileceği gibi yap- mez. ~ 

madım. Acemilik gösterdim. Antalya • Mersin pof's~,A 
Fena bir iş yaparmış gibi (MAHMUTŞEVKE'f ~ 
utanıyordum. "Nanji. !ere vapuru bu ıefcre mah•"' ;; 1 
gitmemiye başladım. Bazı üzere 29 ıeırinevvel ,alı 
davetlerini reddettim. Pat· Galata nhurnından h ~I: 

Tıim teşekkür edeceğim 
sırada bu son sözl~r başı -
ma bir kova buzlu su dök
müşler gibi bir tesir yaptı. 
Şaşkınlıktan dilim damağı
ma yapıştı. Patron rengimin 

ronun bana havale ettiği lzınir, Küllük, Bodr~ın. ~ıe"' 
bir işi yapmak için ihtiyar Fethiye, Antalya, Alaıı" p 
eylediğim seyahati uzattım. gidecek ve dönüşte Sılıfkfıl 

M 1 • J.. mor, Alaiyc, f;nil:e. ~' atmaze onevyev " 
Bodrum, Küllük İzmire 

ı attığını farketmiş olacak ki 
hemen ilave etti: 

gayet haysiyetli bir kız idi. 
Hakkımda pek fena bir fikir ı:..;g;;.el.e.ce.lı:m.· •• ____ ,.... 

- Hem de çok güzel 
çok cazip bir kızdır. Henüz 
yirmi yaşında.. böyle bir 
parça kaçırılır mı? 

Mııhcubane kekeledim : 
Evet; fakat ben ... 
Nişanlı mısınız? 
Hayır ... 
Ôyle ise mahzur yok 

demek .. 
Patronum kat'i bir su

rette hareket etmesini se-
. ven bir adamdı Mösyö .. 
Onca, verilen bir söz mut
laka ifa edilmeli idi. Fakat 
arada bir mukavele olma
dıkça insan el' alinde ser
bestti. Ôyle müphem, mü
şevveş sözlerden anlamazdı. 
istikbali, hayaller üzerinde 
binaya kalkışacak tıynet -
!erden değildi. "Aptallığın 
lüzumu var mı?. dermiş 
gibi bir eda ile : "0 hal
de?" dedi. Artık işi kesip 
atmıştı. Ona karşı çene 
yarıştırmakta fayda yoktu. 
Benimle alakadar olduktan 
sonra yegane yapacağım 

şey atimi eline teslim et
mekti. 

Maamafih .... 

peyda etmiş olacak ki beni 
tekrar kendine celbiçin hiç 
bir teşebbüste bulunmadı. 
Bu kendi hatası oldu. Eğer 
bana küçük bir teklifte bu
lunmuş olsaydı, şüphesiz 

ondan ayrılmaklığım müm
kün olmıyacaktı. 

Genç kızın gösterdiği 
vekarı lakaytlık telakki 
ettim, ve ya öyle yapmak 
istedim. Patronun beni 
sevkettlği yolda de -
vem eylemek daha ziyade 
hoşuna gidiyordu. Rüyama 
gayri ihtiyari bir surette 
milyonlar giriyor vicdan 
azabımı uyutuyordu. 

Ahi mösyö hayatın ne 
kadar muğlak olduğunu 
bilseniz... şu cihanda 
tmes'ut olmak bazen ne 
kadar güçtür ... 

* Artık "Jönevyev Nanji.den 
bahsedildiğini duymıyor

dum. Neden sonra benim 
uzaklaşmamdan çok müte
essir olduğunu haber al
mışımdır ... 

Bir ay, iki ay geçti. En
dişe duymağa başladım. 
Yoksa Lafontenin hikaye
sindeki köpek gibi "gölge 
uğruna avı kaçırmak,, ha
makatını mı yapmıştım? 

Devam etti ; Bir gün "patron. yanım-

Ooyçe levant li0~8• 
.\O''r Hamburg. Brem, · . f' 

tanbul ve Bahrisivah • 1, 
azimet \'C avdet munta:ı.O'All\ 
Jlamhıırg, Brem, Stcı 10• 1) lf 

ve Roterdamdan 1imııl'11111 r 
. k . 0rl' vaseletı be !enen. ~ap cıe dı 

(Gernis) vapuru 20 I.e\\ • 
(Samos) • 27 • 
(Krcta) • 30 • .

1
, ' 

(Kiros) 8 'f.sınr. rı" 
• J'olıe 

Burgas , \' arna . . ~ı 
Kalas 'e lbrail için Iıııı' l ,p• 
dan hareket edecek ''(t'' 
(Cemi;) vapuru 26·27 ısJI 

• • z;.;ıo ~ 
.;;....--. ,.er• 

Hamburg, Brem, "'". ~ıı~ 
ıerdam ve Uançig Iıınlrıı'~ 
do~ru vakında Jiın•0' 

(Samos) 

6 
• af hareket edecek vapıırl · ,ırı~ 

rnı,rı (faterland) vapunı 1 
1·,•' 

( Osts~) vapuru 2.1 ·:i?-l htı' ,, 
ı· h$" 

- Babasının biricik ev- dan geçerken dedi ki: 
!adıdır.. Hem de zengin - Sizin işinizle alaka- ' ..,.. 

d 1 veı ~ 
mi zengin.. Şaka değil.. ka ar o uyorum.. Teşrın.,v ,4k"' 
• p . . .1 Fakat günler, haftalar, 1 22 B~rr 

aıes .. ın on mı yon 1 Cemazilevve: 
f k t. d E aylar geçtiği halde "Pajes.- . @@ ran serve ı var ır.. vet.. 2 6 ' 
bu mesele ile alakadar ten bir haber gelmiyordu. .:::.1 

Nihayet on beş günlük'bir Cumarta., olacağım... Alinizi temin ~ 
mezuniyete mazhar oldu- / 

etmek isterim.. _.., 
Bir el hart-keti ile bana ğum sırada dayanamıyarak, 

izin verdi. Zamanının beş dimağımı işgal eden suali 
dakikasını benim ıçın muhterem patronuma sor

dum: 
sarfetmişti. Bu, onun ıçın Ef d' h · - en ım... anı şu 

kafi bir fedakarlık, benim "Pajes., meselesi. 
için ise mühim bir hadise... içini parçalıyan bir la-

Jt. . kayıtlıka şu cevabı verdi: 
Şaşırmış kalmıştım. Pat- - Hal evet.. size söy-

rona nişanlı olmadığımı Iemesini unutmuştum . geç 
söylerken kelimenin hakiki kaldık.. Pajes kızını bir 
manasile doğru bir söz bahriyeliye nişanlamış. 
şöylemiştim. Nişanlı değil- Mösyö! şimdi çağım geç-
dim. Hiç bir talepte bu- ti .. Ve ömrüm«e evlenmek 
lunmamış olduğumdan ser- vesilesi de bir d11ha zuhur 
besttim. etmedi. 
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Karanlıkta fısıltd 
• Erı~ul Muhslnln reji•! 

ılııoda çevrilmekle olın •Ka
çakçılar• hlml hın iyi glltl~I 

takdirde ıkı aya kadar bitecek· 
Ur. Haber aldığımıza nazaran 
bu fılmde mıhallı •det ve 
ıenklere laılı yer vertlmlıtlr. 

+ Seslı lılimler ikişer ouı
lıa olarak yapılmaktadır. Bu 
nüshalardan birill yalnız ..,.ıı 

ıurette göılerilmek Uue çevrilen 
•aıl fılım, ikincisi, seslı makine 
tert i lıatı olmıyan ılııemalarda 

gösterilmek üzre husu•i sahneler 
ilaveıl ile çevrllmıı aeaslz 

filmdir. 

sınamada irao edılmııtır. Şehri

mizde bir fılmın aynı zamanda 
ilci ılnemada gôaterılmeıl ilk 
dafadır denilebilir. 

• Ankara postası • clyevm 
Kadıköyünde ve lzmtrdo göste· 
rilmelctedir. 
+ Avrupa ve Amerikanın 

lılim gazeteleri, nü.halarını 

badema seslı olarılc çılı:armıyı 

karar vermlflerdir. 

Birbirine pelı. sokulmuı bir 
çilt aruında: 

- Hep • Seslı • ye ge
lelım? 

- Neden~ 

- Sesler bellı olınıyor da! .. 

Jıf 

!ılı. dafa seslı filme gtd ıı 
bir mütekait gö erilen harp sah· 
nesinden fevkalAde müteheyyiç 

olarak tanımadığı halde ya.nın· 

dalcıne sorar: 

- Nasıl Beylendı , çok 
heycanlı deAil ınl? 

... 
- Size töylüyorum. 

Gıtulcçe 

rek: 
sesini 

- Duymuyor musunu 

Adam kemal sül:ünetl-. 

iaklarını gösteı erek: 

- Harpte bıle 

• 
Çallı lbrahim, Elha 

Morls Şövalye yi gör 

gitmiıllr. Perde açılıp Ş 
ye malüm nutka başlayınca 
lı kız.arak: 

- Efendi, Türkçe ko 
diye bağırmııtır. 

.f. Mal~mdur lıı bir filmin bir 
mcmlekeıte gösterilme hakkını 

.. bn ılmıı olan mlie111euı, o 
filmi başkalarına kiralamak •U· 
retile masrafını çıkarmıya 

çal'lır. Halbuki bu lılmın -
it olduAunu ve umumiyetle o 
memlekette seslı !ilim tertıba

lıoı haiı. rlnemanın az bulun· 
duAunu tasavvur edersek lcı 
bizim vaziyetimiz böyledir, bir 
filmin kirasını çık.arabılaıelı: için 
ıyıu ılneınada ne kadar uıun 

mllddet gö•terilmesl lizımgeldı· 
aını anlarız. 

Maencseler bütan muhabir· 
!erini se•lı film alma makine
lerle teçhiz etmektedirler. Bu 
cümleden olarak, Tnrkıyede 
yeglne film muhabiri olan Pate 
Nıyuz kameremaııl Eıem Ham· 
dl Bey de bir •esil fılm alma 
makinesi slparlf etmlfUr • 

+ Elhamra ılneması bu Fransız bir film: P aris Bakiresi ... Fena bir film: "İhtiras, 

Şehrimiz ıesh !ılım ııo.tcren 

ılnemalarının aynı filmi 15 gün 
oynamak mecburlyellnde kal
mı.lannın bir ıebebi de budur. 
+ • Ankara Postası " Bey

nğ~ü~da i~i •!nemada blrd"ll 
göm ildikkn sonrı, lsıanbul 
cihetinde de aynı zamanda iki 

hafta da Morls Şövaleyenln 

Parlsll ~arlı:ıcı ilimini göster· 
mekte devam edecekUr. 

Bu seslı film )Ayık olduğu 

ra1tbeti kazanmakta, ve her ak· 
tam ılnema klıelerl vakttnden 
evvel kapanm.ktadır. 

+ Opera ılnemast Vılm• 
Sankinin seher vaktlndc fılmkıi 
denm ettiriyor. Bu ılnemı da 
aynı zamamanda Eduardo 

Blyaıılı:o tango bandı çalmaktadU:. 
Dlhıyanın en taııınınış tango 
heyeti olan bu orke.ıre ne 
yazılı: k1 melal veren ve sarhot 
eden na~elerlnl yalnız uzaktan 
dtnleuirebıliyor. Halbuki bu 
ahedge ayak uydurmak lstiyen· 
ler htçde az değildir. 

F ranslz fılımlerlnln cazip olan tarafı şudurkı 
vaka. ta•annudan hariç olarak tabii bir seyir 
takip eder, kalbe, hislere 7.iyade samimiyetle 
hitap eder. 

Bu halta Majikte gösterilen Parlı Bakiresi 
illmi bir Fransız-Alman filmi olmasına rağmen 
gene " espri • ve • oarnlmiyet " cihetinden 
muvaffaktır. Yalnız kadın artııt Alman olduRun
dan Parialı bır model olabılmek için, pek az 
da olaa, tasnnua kaçmaktadır. Bu arllıt!n 
ismi Annl Ondradır. Şehrımızde ıl1: dafa 
oynuyan gUzel, ıuh, zelı:ı bir arll•ttlr. Btlhaua 
• Parlı Balı:ireıl • lılmınde yılcqılı:lı bır F ran• 
aıı artist! olan Andre Roan la beraber çolı: 
uygun bir çift teıkıl ediyorlar. 

F~min iyi taraf larmdan birisi de Parlsin 
oan' at llemlnln, Monmartrın artht muhitini 
göıtermesldır. Bu havayı bir defa teneffüs 

Dedikodu k~vvetli olan bu muhitte Annl Ondra yaramaz 
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edenlerde h•sret duyguları uyandıracak !tadar 

------------------------'! bir kız yihslizlüfQ ile dolatırken, lı.endislne, 

S ı b d 
nUmune olarak, me,hur • Kiki • yl aldı~ıoı 

İileffia ara e av·a görüyoruz. Kılı.J de ~m} dıyeceksınız. 
Mıstengdlr> !lir zamanlarda lcazandıği töhrel 

- Majikte -
kadar ıöhret luızaıımıı bir şantöz. Kiki 1929 
senesi Parlslnln yıldızıdır. Bu çok güzel kadı· 
nın husuılyeli en açık ~e hafif tarkılan, 
çok masum bir set ve eda ile söylemeılndedır. 
Büllin Parls bugQn Kıkı için çıldırıyor ve 25 
sene sonra Parlse gidenler buglln nasız Mı .. 
tegell arıyorlarsa onu sorup arıyacaklardır. 

Paris gece manzaraları, Van don meydanın· 

da kt şafak, fotograft IUbarlle gnzel tablolardır. 
Bu yakınlarda Fransız filim oanayü hallın· 

da daha vazıh hır fıkır edlnebılinceğlmlz bir 
hadise vuku bulacaktır. O da F ranaızların çok 
itina ile hazırladıklan ve çok methettild~rı 
~ Monte Krtato• ltlmlnln •Melelt.slnesm8'ıoda 
gösterilecefldir. Belı.lıyellm. .. 

Majılı: IA!, Comhurtyet refikimizin yıptı~ı 
güzellik müsabakasının fılml gösterllıyor. Sine
ma hayatın mlibtllğalandırılmıı şeldıdır: 

Güzelleri çok gazel, çlrklnlerl de çok çir· 
kin gösterir. Mıı .. bakaya ~tırak edenler • eAer 
cesaretleri vana • gıdıp keodilcrlnl göraOnler. 

• fa. 

nasıl girilir ? 1 Fant.a.zi ' De .tum R. ı. m. anlattı: 1 oturmak ıuretile alıyorem. 
" Geçenlerde ılnnmaya Bak nasıl: 

gitmiye karar vermiştim. 

Kapıda tanıdıklard~.n biri· 
ne ~aııt geldim. Beraber 
girmeyi teklif etti. Kabul 
ettl:n. Gitti kiıeden ikinci 
m ~vki bir bilet aldı. Benim 
biletimin huıuıf koltuk ol
duğunu, ve biletini deifü • 
tınneıl icap ettiğin! IÖyle
dlnı. Hiç 11.ldırıı etmeden: 

- Sen karıtına birader 
oluracafız, d.tdi. 

Hayretle kendi•ine bak· 
tıın. O kemali ıükWıetle 

elini cüzdanına göliinlü, 
oradan itina ile istif edil· 

mıı rengarenk kullanılmıt 

n yarım sinema biletle

rinden blrbtni aldı, palto· 

ıunu yan ceh'ne yerlqtlrdt. 

lçerde ben yerime dofnı 
ilerlerken o arkamdan ge

liyor, ve ayni U.kaydt ile 
paltosunun cebine ye.rlet· 

tird!Ji eski bilet kuponunu 
proıram dağıtan kıza göı· 

Önce her sinemadan bi
rer husuıi koltuk bileti al-

mak lazımdır. Girerken 
bunun yanımı kapıdan 

alırlar. Diğer yarısını içer· 
de gösterip yerinize oturur· 
aunuz. Çıkarken bu yarim 

bileti. 

- Ekseriya olduğu gibi • 
yere atacatınıza cebinize 

koyarsınız, ve gelecek sefer 
o sinemaya ikinlcl, yani en 

ucuz bilet alıp girer, ka
pıda yeni aldığınız ucuz 

bileti, lçerde de eski yanın 
koltuk biletini gösterip en 

iyi ve yüksek yere oturu-
ıunuz. • 

Hayretle dinliyordum, 
o, devam ett: 

Sinemanın icadı 

Havva 
kin nümuneye uymakta ge
cikmediler. Müteaddit grup
lara ayrıldılar, ve harp en 
tercih ettikleri meşgaleleri 
oldu. 

Fikri icatları mızrak, ok, 
yay, ilh •• gibi silahlar bul
mıya inhisar etti. 

Henüz Sulh icat edilme
mişti. Fakat kalkan kulla· 
.... i 

..... 

Haftalardan beri ismlnln 
vadettiği şiddetli heyecana 
kapılarak " ihtiras, filmine 
koştuk. , 'c <ukutu hayal! 
Diyebilirim ki Ltanbul bu 
kadar eski maddelerle yapıl
mış, saatlerce ugraşılsa bir 
güzellik bulunmak imkanı 

olmıyaıı, bu kadar fena bir 
1--urdcle görmerni~tir. 

O güzelliği ile tanınmış 

zavaUı Billl Dov bile, emi
nim, bu filmi gördup;ü za
man bizim p;ibl içinin bur· 
kulduğunu hissetmiştir. Film 
baştan eş.ığı kötü bir bu· 
luşlı vakayı ailından daha 
fena bir vaziyete getiren 
renksiz, manasız, fakir bir 
perde içinde p;eçi yor. 

Billl Dov hakikaten güzel 

bir hdındır. Fakat bir ha· 
letl ruhlyeyi aynı çerçeve
nin muhtelif köşelerinde da· 
kikalurca sürukliyecek bir 
rolda muvaffak olamıyor. O, 
daha ziyade zengin ı~ıkfı, 
çok asri bir dekor ve mu
hitte tamamen Amerikalı 

h1 :aslyetl ve ruhu içinde 

nılıyordu. Asırlar tekrar geç· 
ti. Birkaç mancınık ve koç 
başı maçından sonra bir 
tevekkuf devresi geldi. 

insanlar tesiri olııııyan 
silahlarından bıkmış gibi 
görünüyorlardı. Daha iyisini 
aradılar. 

Bulamadılar. 
Dinlendiler. 
Efer Çinliler olmasaydı, 

belki bulamadıkları ıçın 
sinematografla meşgul ol
hırlardı. 

Fakat Çinliler vardı. 
Bantı keşfederek kullan· 

ma usulünü öğrettiler, ve 
daha şiddetle harp başladı. 

O zaman insanlar kubur, 
piştov nev'n len silahları 

tanıdılar. 
Sonra tüfek icat edildi 

ve bu hakiki bir buluş oldu. 

lf 
Gençler harp meydan· 

larında döğüşürken, geride 
alimler bu yeni silahı mü
kemmelleştirmiye uğraşıyor

lardı. 

işte sinemanın kat'i ica· 
dı bu zamana rastgelir. 

1822 de Marey isminde 
zeki bir adam, yanlışlıkla 

kurşun atacak yerde, me
kanizmasına resim alan bir 
tüfek yaptı. • Bu alimler 
ne dalgın adamlardır. - Bu 

Anadolunun her köıe
slnde birer çocuk sara· 
yının yükselmesi için 

I HİMA YEl ETF ALIN hepi· 

'Cürk Spor 
ı .. :'.:~::_:.~~-:~ .. :.:::~:: .... 

4üncü nüshası . .. 
zeın.gın 

münderica. la çıktı 

-Melekte 
kısa •mrc. sahneler! 
~ cıcı. oluyor. 

l\Juztarlp ı·e namuslu 
kadın rolunti, dun gcl'e 
duğıı gibl, hnkıkatcn ısur 

la taşıyor. 

Fümln fenalığı yet! ,miy 
muş gibi Opera koıııiklt.: 
bütün şeraiti haiz old 
halde dinlenmesinde guçl 

çekilen klasikkr vasat 

aşağ'I ç;ılğıcılıır tara!ında::ı 
perde çılmıdan, bır :le 

sılad~n sonra iki kere \al 
rılması ha.ikan whamnıtik 
istlhıa gibi oluyordu, • 'c 
kim her muslki parçasınd 
sonra projektör :ıltında h:ıl 
dönerek tekeJlüflü sela 
verip ce,·abını bekliyen 
ke ıre şefini yalnız mec 
rlvet telakki eden mahd 
bİr kısım alkışladı. 

Ben fazla tahammül e 
mi yerek filmi y:ında bıra 
çıktım. 

Beni rakip edenler de ç 
oldu. 

Eşref Şefi 

tüfeğin bir nevi makar 

olduğu ıçın, mekaniz 
birçok resimler alabiliyor 

Şüphesiz avam arasın 

"re.ım çekmek. tabiri bu z 
mandan kalmıştır. 

Buluş harikulade idi. 
Marey birdenbire sulh 

oldu. Yalnız bu garip m 
kinesi ile meşgul olmı 

başladı. Bir gün şarjör y 

rine kollodyon doldurar 
ava gitti. Birşey vurama 

ama, kuşların uç.uşları 

çel(mtşli. 

Talebesi Demesi ve M 
lies sonraları bu aleti dah 
ziyade tekamül ettirdile 

1895, Lümiyer biraderler bi 

karanlık odaya tıkarak sin 
mayı gösterdiler. Mucit, rü 

besini bilfiil aldılar. 
Ne zaman bu sekizin 

(acaip) i görmiye mera 

eden muharipler, harp mey 
danlarından döndüler. On 

!ara büyük bir dram gö 

ter ildi: 

Aışidük Fran$uanın katlı 

Bu bir ıııın 'at E-seri idi. 
Hr.yrete duçar olan mu 

haripler derhal silah başı 
na koştular. 

Bu vak'a 1914 senesin· 
de cereyan ediyordu. 

" ·ı) 
MiLLET Tl\'ATROSU 

Şevti Bey ıem.ılleri Bu oqam 
{Seli! fam~ya ) dram komedı 4 P. 
( Hanıaram ,.11e.ı ) du<l!o, koııto, 
vc.rfC'.:\ d1onı. 

PAı GALTI SINF.MA 
VE flY A TR OSU 

Nq t Bev lcmıltlert bu alcıam 
ı Marebbıye ) l!ı1ı koıncdı ı 
P.Kanto, danı. varyele . 
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Ktıruş Kuruş ic!i.lre lçin5e (fdare), ~ıu:ıya alt!)e (Yazı) 
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Ertuğrul m~ğazasından: 
BAZI DAiRELERDE 

Tasfiye 
Münasehetile 

Hakiki büyük tenzilat 
••••••••••••a••••••••••• 
iBelsoğukluğ·ui . . - . 
:FRENGİ ve ADEı\ll IKTlDARa • :P•ris (Saint Louis) ve (Neckcr)• 
• Kliniklerinden mezun : 

Posta ve telgraf umum 
müdürlüğünden: 

! D~ SITKI NECiP ! i B~yoğlıında İstikliı! ~a~- : 
a desinde ı ı ınumarnlı lstıklal • 
: apartımarıının bi,riııci katı~- : 
• da. frengi en ıııuessır edvı- : 
: ye ve muhtelit mul :le, bel- • 
: soğukluğu ve ihtiJatatının en : 
: muannit şekilleri aşılar y~ : 
• ( ozonotermi) gibi vesaıtı : 
: elektrikiye ile ve nüksetme- • 
: mdc üzere tedavi olunur. : ........................ 

İdare telsizleri ihtiyacı için 60,000 kilo gazoil ve S,000 
kilo mazot kapalı zarf usulile münakasaya ,-azolunmuştur. 
l\lünakasa l O- 1 1 ·929 tarihine müsadif paza-r günü- sı;:it 14 
te icra kılınacağından taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya iştirak edecek taliplerin ihzar 
eyli,yecekleri kapalı ve mcmlıur zarfla;ını tenliiçin yevmi mcz

klırda muayyen olan saate kadar lstanbulda yeni postane 
binasında levazım müdüriyetinde müteşekkil mubayaat ko
mis) o:rn riyasetine müracaatları. 

Şimdi satın almanın tam zamanıdır! 
Beyoğlunda ( Tokatlıyan karşısında) 

LUVR telrişat mağazasında 
Elyevm büyük tenzilatlı satış yapılmaktadır. 

Biitiin cefrişat lcvazımatınızla mobilyanızı LUVR ticarethanesinden tedarik etti
~iniz rakdirde en iyi cinsren molların en müntehap çeşitlerini her yerden daha ucuz 
alacağıııızıı emin olabllirsiniı. LUVR ·mağazasını bir an cvyel ziyaret ederek zirde 
gösterilen taıızilattan istifade etmek menfaatınız icabındandır. 

Kuponlarda Tefrişat kumaşlarında Halı \'C mobilyada l\Iu~ambalarda 

'.', 30 °1• 20 'I. 1 o 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden 

ıooo ton çimento kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. l\lünakasa 10/ 12/929 salı günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

j_\fünakasaya i~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni gliııde saat 15,30 n kadar umu
mi müdürlük kalemine vernıeleri lazımdır. 

"Şark demiryolları i~ledici 

kumpanyası tarafından tah

minen 980 ton bir parti 

eski demir satılacaktır. Ala-
kadarlar daha ziyade tafsilat 

almak için Sirkecide 
panyanın müdiriyetine 

caat edebilirler." 

kum· 
mlira-

Talipler münakasa . şar_tnamelerinl 2,5 lira mukabilinde - Leyli _ Nehari -

An karada, malzeme daı.r~sınden, lstanbulda Haydarpaş ma- qTUR JIN!i 
gazasından tedarik e<lebılırler. P- i! 

y--:·ıııı --llNılllllf!ıruııuııııntntnııllUll'lf'*'llllıtillfRiııı11ııumııııı.ılllilıııtıı1ıulılilumıillıılflf,."--'~ li !i 

( TEPE BAŞI GARD ENİ \ 1 Orta mkıebindc Ana, ilk, !! 
~Önümüzdeki cumartesi giinii kat'! olarak program deği<iyor€ Orta sımnara kız erkek talc- ii -
~ KOft~[DVftJUUHROH 8'1R J\ılUSABAKA' ~ be kaydına devam olunmak- !i ~ u n [ tadır. Şeraiti gayet ehven ol- il 
~ Roger - Mnkı - Peppa - Y anka - Lya ve .\lorts tarafından oynarulmı§ ~ makla beraber terbiye, tahsil, !i 
"' !skeç - 15 dakikalık kalılı:aho cuma ve pazar günleri ıaat 5 te matine fF .. - ii 
~'lllitıı11ııı1111ııııuııu111ıııııııı1111•llllU1rnıııııııı111uoııu11ıuııı111ıu11111ııııı1111111ıııııı11uııııııı111111ıım1111 P'~ = IA§e mukemmeldır. Adres: Ü 

İki liraya yüziylc kuı tüyü yashk ii Aksaray-.Haseki caddesi. !! 
lstmnbulda Çakmal<çılarda Çeşme sokağında<! Kuş Tüyil fabrikasında - Tel. lst. 3886 -

lı;u'"1 tctı·Jerj kilosu 125 kuruştan başlar. Kuş tüyü kutoa~ı hazır )'3Stık ~itte 
1 

• • ~ • 
yorgan yağlı boya salon yastık. arı pek ucuz lialla satılıktır. Ga~atasaray 
scrgf~inde takdirlere mazhar olan fabrlka.yı blr kerre ziyaret kıHidlr. Telefon 
fstanıbul 3027. 
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Banbtar, pJ,.aınko 

•ltelerl, V•Pur "· •· •· 
centelerile h.kkaliye ,,.,. 
Ucarelha.nelcre mah.sua 
l;ı;be1;Jannızın kolay~ 
!ıkla ve bir dakllı.a 

içinde Y"-IUI ıre tekli 
dcilttlrilıı:ıbllir. 

E. Greyer ve Şürekası 
Koınandit Şi-rketı 

Aksaray Millet caddesi No. 2 

Acele satılık hane 
Dızdanyedc Sılı\hdar Aga 

mektebi ~okngında, Yeni rn-

kakta 13 numaralı hane acele 
satılıktır. :\Iahallc bekçisine 

mliracaat. ·-""·-------· ~ Bar için ~ 
' Beyoğlu lstiklal cadde- # 
İ sinin en merkezi mahal- # 
# !inde bara miis:ıit talıtcl- ~ 
~ arz bir maı;aza kiralıktır. ~ 
" Su terazi sokağında •Tan- # 
' go• birahanesine mlira· # 
# caat olunması. # ·----------· Meccani ser~es ~ersler 

Güzel san'atlar birliği mü

dürlüğünden: Busene edebiyat, 
tiyatro, musiki scrbes ve 

meccani derslerine 10 te~rin· 

sani 1929 du başlanacaktır. 

Dcnımetmck isteyen I fa
nını ve Beykriıı kaydolun· 

mnk üzere hcrgün saat on 
altı buçuktan itibaren Glil· 

hanebalıçesi me:h:ılinde alay

köşkündeki birlik müdlirlü

ğiine müracaatları. 

Emniyet sandığı emlak 
rnüzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
~Iuıaycdc ikraz 
bedeli lira :\o. 

.\Terhunaun cins ve nevile 
111C\ ki ,-e nıüştcnıi!Ju 

Borçtunuıı 

ismi 

815 <093 Kumkapıda Tavaş Sü!cymaııaga 

295 8331 

314 10341 

155 13308 

• 

155 161!06 

90 17581! 

40 17738 

345 17908 

120 18628 

mahallesinde Ürdckbakkal Ye ka· 
diye sokagında e'ki ,:ı3, 33 müker
rer 3.", 35 nı likerrer ve Y\ni 43, 
45, 39, 4 l numaralı yiiz yirmi arjın 
arsa iizcriııde k:\rgir iki katta dürt 
oda, bir sofa l)ir mutfak ün , c 

arka taranarıml4 iki dükkanı ve 
yetmiş arşın ıizi:riııde iki dükkı\
nı havi ınühtacı tamir bir hane· 
ııin tamamı. 7\lahmut Aziz B. 
Fethiyede Katipmaslahattin Tatlı· 

kuyu sokağında eski 6, 6 nıli

kcrrer ve yeni 4, 6 numaralı 

yüz altmış beş arşın arsa üzerin
de kftrgir üçer buçuk katta biri 
üç oda biri ufak olmak üzere iiç 
sofa, bir mutlak, en üstii daraça 
diğeri beş oda, üç sofa bir mut
fak ve en iistii daraçayı ve yüz 
seksen beş arşın bahçtyi havi 
iki hanenin tamamı. Ömer Ağa 
Üsküdarda Bulgurluda Alemdağı 
caddesinde 46 - 1,46- 2,46 · 3 nu-
maralı sı:ksen arşın arsada üzerinde 
iki katta liç odayı ve dört yüz 
otuz ar~ın üzerinde kUrgir iki 
ahır !le bir odayı havi bir fırı-

nın tamamı. lsnıall Ağa 
Bcykozda Yalıköyündc eski Ek-
mekçi bayırı ve yeni Bahariye 
sokağında eski 3 l ve yeni 37 ııu· 
maralı yetmiş bes. arşın arsa üze· 
rinde ahşap ünden bir buçuk ve 
arkadan ahşap , iki buçuk katta 
ÜÇ oda, bir sora, bir mutlak, 
ve kırk beş arşın'. bahçeyi havi bir 

hanenin tamamı. Nuriye H. 
Kartalda Kasaba Kariyesindc ts-
küdar caddesinde yeni 82-36,41-5 
numaralı yüz lmk iki arşın arsa 
üzerinde kargir iki kattan ibaret 
iki dükkanın tamamı. Hüsnü El 
çarşıyılçcbirdc Yağlıkçılar cadde-

sinde eski 127 ve yeni 95 ııuınıı-
ralı on beş arşın arsa üzerinde 
kılrgir bir kattan ibaret bir dük-
kanın msıf hissesi. i\Jehmet Tev lik B. 
Sultanselimde i\lismarşecaattin ma
hallesinde '.\lismarcı sokağında 
eski 8 miikerrcr ve yeni ı 7 nu
maralı altmış arşın arsa üzerinde 
yarım bodrum katı kArgit Jiger
Jeri ahşap olmak üzere iki buçul!; 
kattan ibaret beş oda, bir san
dık odası, bir sofa, bir mutfak 
ve seksen arşın bahçeyi havi bir 

· hanenin tamamı. 
Süleyman Sudi ve lsmail llakkı Beylerle 
Zehra Güzin, Fatma Müzeyyen llaııımlar 
Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde 
Arabacılar kışlası caddesinde es-

ki 3 mükerrer ve yeni 19 mı
maralı biri yüz on dürt arşın 

ar:;a üzerinde bir buçuk katı 
kagir diğeri ahşap olmak üzere 
iki b!lçuk katta biri yemek 
odası olmak üzere beş oda, iki 
so[a; bir mutfak diğeri elli arşın 
üzerinde ahşap bir buçuk katta 
biri ufak olmak üzere üç oda, 
bir sofa, bir mutfağı havi iki 
hanenin tamamı. l\lustafa Ef. ve • 'iyuz II. 
Ramide Cumn mahallesinde Eyüp 
caddesinde eski 6 mükerrer ve 
yeni 4 numaralı altmış arşın 

üzerinde ahşap iki katta biri san
dık odm;ı olmak üzere dört oda, 
bir sofo, bir mutlak ve yliz 
dürt arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Cminc II. 

625 18355 Kadıküyünde Osmanağa mahalle
sinde eski ı·c yeni Misksolm
gıda eski 2 mlikerrer ve yeni 
36 numaralı büyük kısmı yüz 
on aqın arsa üzerinde ahşap iki 
buçuk katta yedi oda, bir sofa, 
iki mutfak diğer kısmı keza yüz 
on ar~ın üzerinde ahşap bir bu
çuk katta iki oda, bir sofa, 
bir mutfak ve müşterek kuyu 

Türk rnekteplerila faydalı eaerltn 
ilanlarında o/o 20 ten:r;JJ&t yapılır 

lllNTARIFESl: 

Büyük ''e ya bir çok defı tçın verilen ililnlarla 
bususr ınahiyetrekl il:\nLınn ücreU 

idare ile kar;trlaştırıhr. 

Saurı 

6·8 inci sayfada 
5 • • 

1 

4 • • 
2 • • 

: 1 .. • 

Kurıı 

ıı,50 

!5 
40 
ıoo 
200 

Ca%~temlı? b:.ıso:ul ilS"l kal>Al ed.J-' 7.r 
H. S. H. il1'1'A! a.ce~~!tll 1 

ı ·S ucı sayıfl h l W 
resmi ilAnlu J ... 

Devlet demiryolları ve 
limanları umum! idare
sinden: 

Haydarpaşa eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münaka
saya koıımuşmr. 

i\lünakasa CJ-11-929 cumartesi gunu saat 15,30 da 
;\nkarada devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

i\Ilinasaya iştikra edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 c kadar umuml 
müdürlük kalemine vermeleri !Qzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
An karada, malzeme dairesinde, lstanbulda Haydarpaş.ı 
maJiazasındaıı tedarik edebilirler . 

YEDiNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

üncü KEŞiDE: tt TEŞRlNİSANİDEDIR 
BÜYÜK İKRAllİYE: 

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

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Mühendis ve Ressam 
aranıyor 

Devlet demir yolları ve li
ınanları Umumi idaresinden: 

1'lerkezi Erzurumda olmak iizere ayda 320 lira ücretli 
bir mühendis ve 135 lira ücretli bir ressama ihtiyaç vardır. 

Talip olanların bu ay nihayetine kadar şehadetname, 
nufus ve askerlik veşikalnrının birer suretile bulundukları 

işler hakkındaki izah nameyi lstidalarına leffen Ankarada 
Devlet demiryolları zat işleri müdürlüğüne göndermeleri 

veya bizzat müracaatları. 

Kocaeli vilayeti daimi en
cümeninden: 

'.\Iemleket hastanesi için mubayaa edilecek 230 kalem 
edviye ile 43 kalem alan cerahiye olbapta ki şartnamesi 

mucibince 13 teşrinisani çarşamba günü saat 15 te ihale 

edilmek }izere alenen miinakasaya vazedildiğinden talip 
olanların 130 liralık teminatı muvakkate makbuziyle mez

kur gün ve s1ata kadar Kocaeli vililyetl encümeni dalmisine 

''e şartnamesini görmek ve tafsilat almak isteyenlerin mem

leket lıastımesine muracaatları. 

ve yüz yirmi arşın bahçeyi havi 
iki böllik!U bir hanenin tamamı. 
Nezihe, :\lünire, Lütfiye Hanımlarla l\Iustnfa 
Kemal ve lhralıim Necati ve l\Iehmft 

Saffet Beyler 

ısı o 18 581 L nb:apanında 1-Jaraççıkarameh-
metbey mahallesinde l:nkapanı 

caddesinde eski 2 ve yeni l nu• 
maralı yetmiş dört arşın ursa 
üzerinde k&gir iki kattan ibaret 
arkasıııda bir mutfak ve üzerinde 
bir ufak odayı havi bir dük-
kanııı tamamı. A ne Faika H 

\ukarda cins ve nevilc mevki ve miiştemelutı yaıılı 
cınh\k hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde 
olup 4 teşrinsani 929 tarihine müsadif pazartesi günci saat 
on buçüktan itibaren müzayedeye mübaşeret olunarnk saat 
on beşte kat'i kararının çekilmesi mukarrer olduğundan wliP 
olanların mezkur glinde saat -on beşe kadar sandık idaresine 
müracaat eylemeleri ve saat on beşten sonra vuku bulaca!> 
mliracaarların kabul edikmiyeccğl ve mezkôr cm!:lkc evvelce 
talip olanların kat'! karar esnasında hazır bıılunmadıJ;Jarı ve 
başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin rnu
zaycdedcn çekilmiş addolunacakları liizumıı il-\n olrnıur. 


