
~ .... ;.4~3~ 
! Pazar i 

1 21 1 
/('Uncu Ay} 1929i 

1' tırlnııncl E 

.................... ·-····-"" 

• 
ız 

• 
l '"nAn 

C ·· mhuriyet bayramında Maarif vekili 
bulunmak için Futbol ve merkez he

yetleri dün toplat'dı Dünkü ekspresle • 

f.'cyzıatl 1/ .si izcileri 

~t29 teırini evv 1 Cümhu· 
~t bayramı münaaabetil 
t arada yapıl cak büyük 
~t t stnfnc iftlrak etmek 
~ bu =ak amki trenle 
~i ilrnya ıehrimizden 560 
~ b reket edecektir. Bu 
~ lstanbul erkek, Ga

~U r y, Kabatap, feyzi 
~, Ulatiklal liserl Erkek 

lrn v Ameli Hayat 
ktcp)erfne mensup bu
~ktadırl r. lstanbul iz· 

l'Ue birlikte Burs dan 
lıe gelen izciler de 

ld ceklerdir. 

izcilerimiz 
Bugün nka

raya f!İdiyorlar 

560 kişi dün son eg· 
zersizlerini yaptılar 

lzcJler haftalardan beri 
devam eden hazırhkl nhı 
bJUmıi§lcr ve dün on ek· 
zerslzlcrfnl yapmtılardır. 
İstanbul liselJlerJ don mek· 
teplerl civarında yürüyüı

ler yapmıılardır. Bunlar 
araımda Erkek Muallim 
mektebile Feyzi Au lisesi 
Fatih parkına kadar gidip 
g\llmfılerdir. 

Ankara, 26 ( V akıt ) -
Cumhuriyet bayramı geçil rcs
mtnin teaübe harekeılcrl b11-

Un 'yıpılm ve çok b~entldı. 

-~-v~·1'•~ 

Dün toplanan merkez hcyetf 
azasından bir kııım 

Dün yeni, lstanbul mıntak sı 
yeni merkez he) ctllc, futbol 
heyeti llk defa olarak içtima 
etmif lcr \'e yeni bir mesai 
programı husu unda göJiiıUl
mfi§tür. 
-----~----------

Müşkülat 
hikiyesi .. 
Yunanlılar şikayetna
melerini hazırlamışlar 

AUna,26 (Anek) - An
karada buray gelen tel· 
grafnamclerc göre Yunan 
ma 1 h tgüzarı T cvik Rü~
tü BeyJ ziyaretle Yun n 
vapurlannın u~radıkları 

müıkül6.t haldund dost -
ne bir te§ebbüste bulun
muıtur. Tevfik Rü tü B. 
bazı mevaitte bulunmu§tur. 
Salahiyettar Yunan maha
fflf bu mevadı müphem 
buluyorlar. 

Ankaraya gitti 
HuuJffer B. eminliğe, 
HAmit B. de Y. M. 
mektebi m'fid6rlfiğfin 

tayin edildil r 
, Bir muddettenben J._mn• 

1 
bulda lnanf • mties csaunı 
tetkik ile meşgul olan \faUf f 

1 
'ekili Cemal i lu nU Be~ dtin 

. akşamki eksprec;lc Ankaraya 
hnreket t::tmiştir. 

Yckil Bc)i ita )Onda bir 
çok rneb'uslıırla Vali 'ekili 
Muhittin Bey, Hakkı .,imsi 
Paşa, şehrimlzdel..1 mektep 
mudurlcri ve s ir Ze\ at tcş
} i ctmi)lcrdir. 

•Darulfünun mtiderri !erin
den tuzaffer Bey Ltanbul 
mınt ka~ı maarif emin 'e
killJğinc mulJ..iy~ m ktebl 
müduru I Umit Br.y de l uk
::ck muallim mcltcbi mü-
durluıtune tayin olunmuc;Jnr
dır. 

Bu iki kıymetli maanf
çiye muvaffakiyetlcr tem nnl 
ederiz. 

Sergide 
Birinciliği kazanan 

ayva ar 

Korsanlık 
Y unanMar motörleri
mizi ateşle takip edip 
yağma ediyorlar 

Geçen hafta olduğu gibi 
lİÇ gün C\ vel de bir moto
nirniiz ..:Lam açıklarında res
ml Yunan bahriye dradı 
trırnfından altı ~ant ate~le 
tnl\ip edilmiş, sonra da ta
harri ve ) nğma edilmi.,tlr. 

E~rcf kaptan idare indeki 
(B:ı) raklı Baba) motöru Kul
lukccn Jrnrc~etle ~i anı onunc 
geldiği znm n be)'az bo) alı 
bir \ un:ın motoru peydn 
olmuş e (B.ı) raklı) la (dur! 
emrini 'erdikten onra hn) ır 
CC\ abını ııhnc.ı mıtral) oz 
:ı.tcşi :ıçmı~tır. Yelkenli delik 
ue..,ik olmuş da durmamı 
nihayet altı .ant ~onra Htk.ı-
l:ın ını, tır. • 

IS:anbul tr~k liM.U izcileri 

Y tınan sefiri Ticaret odası 
AUna, 26 (Apo) - Yu

nan vapurlanna çıkarılan 
müıkülat hakkında Yunan 
hükt'.imetf nin Cemiyeti k
vama müraca tnameai h -
zırlanmııtır. Müracaatname 
pek yakmda Cemiyeti ak· 
vam katibi umumfl.f ine 
gönderilecektir. 

Kaptan 'e tıı) falar lıç ant 
Yunan emisinde me\ kuf 
tutulmu,Jnr serbest bırnkıJ

dıklan zaman her ,e)in y ğ· 
ma cdHip kaptanın 300 lira
sının çnlındığmı gôrmü,lerdir. 

~'* 9'llna Afinadan fi .. 
~~Ya hareket ediyor 

t tı~a, 26 ( Anek ) -
.. nıstanın yeni Ankara 
~ M. Polihronyadis dün 

tattan gelmiş ve heri-
f t llaıınm ziy retle Türk 

•rı mesaili hakkında 
6ıı t .. lmışbr. 

. Rün hariciye nazmnın 
1 'lldc Polihroniyadi , 
ki fl?dopolosun iştiraki

~~cı bir. içtima yapıla-

G Polihroniyadi cuma 
~ buradan Ankaraya 
1 tt ediyor. Kendisine 

il lelim t lstanbuld 
)'arak Ankaraya azl

~ ~t derhal mükilemata 
tıı merkezindedir. 

-·-Nizamname inin bazı 
maddeleri değiştirildi 

1\nkarn, 26 ( \'akıt ) -

Amerikada bir nazır 
hapsedildi 

Lodra, 26 (A.A) - Ne\'· 
yorktan btldırtllyor: Sabık na
:w)ard 1 f aUıln, sekiz •ene 
evve) 20 bin liralık rO vet l
dıAt ıatu olduAtındae dört e 
hapse mahknm olmuıtur. 

ftn~ara telefonu 
İkinci hat temdit 

edildi 
Ankara-btanbul telefonunun 

iklnd hattının temdll amelıycıt 
ikmal cdılmlı1tlr. Bu h ttın ayrı 
makine i olmadığı için her za. 
man i§lcmlyccek, dı~er hat 
boz.uldu~u znman bu han n 

lsuladc cdıJcccktlr. Bundan 
mada fırtınalı hnelarda ıcldı.le 
verllemiyen haberler de bu hatla 
vcrllecektlr. 

Bir milyonerden bir dahiye .. 

3 üncü hayv:an ı:-~gi inh, 
.,ıldlğmı 

dün az -
mııtık. Bu
gün de bı
rinclllkleri 

::;;-::1ll!P'~• çünün re
•lmlerinf 

dercedJyo
!iıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~• ruz. 

Bunlar Prent tlalim Be. 
yin An... ati, hamm llaa 
kasadarı _111!1!11111 ___ "' 

Şaban Ef~ 

nin mer
kebt,~Şeh· lt..tli*-llP'..ıi;;::: 
reminin de 
Sami B.in 
boğ ııdır. 

Bu bay· 
vanların 

kazandık· 

ları mü · =-:im~~= 
kiifat 

rm te\ z Jllecek ve 'ergi 
k pablacaktır. 

Bu küstahl:ınn Türk ~ııla
nnda ne ce nrct ve ne haklu 
kor anhğn kalktıkl:ırmı tınla
) amıyoruz. Türk • ulnrımızda 
lazım gelen certib:ıtı almalı 
Ye bu ezeli çapulcuJtıra had
lerini bHdirınclidir. 

ı11İl)roıı al
lira 

Yunan.f;i;;;daki vakıf 
emlakimizin kıymeti 

bu kadar 
Haber aldığımıza göre, 

hükum t, Balkan harbi ne
tic sinde Yunan arazisinde 
kalan v kıf emlak hakkında 
tcş~bbüsatta bulunmıya baş
lamıştır. 

Hariciye vekaleti yakmd 
bu hususta temaslara giri
~ecektir. 

Bu emlake ait tapu ve 
v kıf icilleri tamamen çı-
karılıp büyük bir yığın ha· 
linde Ankaraya gönderil· 
miştir. 

MECCANi llAN K UPONU 
31 t ...... ernl 1129 • kaclar Nutelter4h 

Bu kuponu gazetemize getiren veya gönde
renlerin üç aabrlik · ticaret itlerinden ba,ka

ilanlan paraıız baıılu. 
Jıım .ıra be~ ru,lu pul ıpı " ıf r 

._ __ Dördündi aayıfamıı.ı okuyunuz! ---

Ankara muhabirimizin 
evvelce bildirdifi veçhile 

Reiıicümhur Hz. evvelki 

~ Jiin Hakimiyet matbaasım l ıemıtıler ve Avrupadan 
relen yeni tabı makinesini 

tetkik buyurmuılardır.M :'" 

\eket matbuabnm en J.eıu 

ve en asri vesaitle çahşma

ıını bu kadar canlı bir su· 

rette takdir buyuran büyük 

reiıimizin makineleri ge • 

ı.erken almmıı bir resmini 

dcrcediyoruz. 

l ŞEHRi Ait TITKildl: 3) 

14 sene içinde 
Boğaziçinde 3627 ev yıkıldı • B'!na 

mukabil yapılan ancak 2200 evdir 
Boğazlçinl kurtarmak, ona f usunlcAr f6hretile 

müten•$lp bir ~ekll vermek lAzımdır 

Boğazlçlndcn Otr manzara 

Geçen yazımızda Boğaz
içi hayata hakkında Şirketi 
Hayriye istatistiklerini kay
detmiştik. 

Bugün de aalihiyettar bir 
menbadan uzun tetkikat ne
tice inde elde ettiğimiz in
şaat istati tiklerini kayde
decekiz. 331 senesinden 
928 nih yetine kadar Bo
ğ-azda 5059 ev, dükkan ve 
emsali yıkılmıştır. Yeniden 
inşa edilenler işe ancak 
4168 p rçadan ibaret bu
lunuyor • 

Bu adedin içine dahil 
bulunan dükkanların yıkı
lanlan yeniden yapılan]i. 
rmdan z, fakat yıkılan 
evler yeni yapılanlardan 
pek fazladır. Son 12-13 
sene içinde 1223 dükkan 
yıkılmış, 1656 dükkan yapıl
mış 3629 ev yıkılmış 2200 
ev yapılmışhr. 

Görülüyor ki bu rakam
lardaki vuzuh daha calibi 
nazardır. Ve iki istatistikin 
netice j de BoA-aziçinin ha· 

lini ümitbahş güstermiyor. 
Fakat tam bir sükut 

manzaraıı gösteren Boğaza 
bakarak, bu sükütun temadi 
edcc,ğine kapılmak ve 
inanmak dotru dejildir. 

Son ıenelerin yolcu ista• 
tistilde:i mühim olmasa da 
gene mahsus bir tezayüdü 
işaret etmektedir. Bu teza
yüt bir buhranı tak.ip ettiği 
içjra esaslı görünmekte ve 
gelip get-ici telakki edilme
mektedir. 

lktısadi şeraitin güç.lüğü
ne ve yaşayış prtlannın 

ağ1rlıtmi ratmen başJıyan 
bu mahıus tezayüdün da
ha ı.iyadeleımesi az fakat 
ciddi bir emekle mümkün 
olacaktır. Bu adedi daha 
f aılalaıtırmak Boğazı kur· 
tarmak demektir ki lstan
bulun tam manasile bir 
ıehir olması için bunu 
yapmıya mecburuz. 

Botaziçini kurtarmak, ona 
füıunkar ıöhretile mütena
sip şartlan havi yeni bir 
hayat vermek, onu kısmen 

VAKi 
Dün birçok halk ve b • 

zı m ktepliler acrglyi gez
miılerdir. 

Ou icillerde emlakin bu
lundukları yer, vakfedenler 
şimdiki mütevellileri ve 

vakfolundu~u zamandaki ı•----------. 
kıymetleri ayrı ayn yazıl- Yep yeni bir 

ıekilde çıka· 
cak. Renkli re
simler 12,16,24, 
32 aayıfa. Çok 

....... . 
lıeJlsJe elifli (5) mllgon ltralıl( müeıuse oe H. Ford?a &lison .•• 

[ Yuı•ı <t Oncü ıayıfamızdadır J 
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Bahrıahmerd 
seyahat 

: : 
: • 5 inci 4'ayıf anıızda .. : 
• • • • .................. -~ .... 

mıştır. Tesbit olunan raka-
ma göre Yunanistandaki 
vnkıf emlakin kıymeti 500 
milyon Türk altını :kadar 
tutmaktadır • 

Lozan muahclf esi muci
bince Türk mütevellilerin 
bu emlak üzerindeki hak
ları mahfuz bulunmaktadır. Beleylnlz1 ... 

· faydalı ve me
raklı yazılar. 



fa 6oN '1 ;~e~r;~= 
V AKT ,, iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LB~i 

1 • 

Adliyede· 
Adliyede 1 Sise karşı Teftiş iskanda 

Ruhi zaaf ·ve derecesi Talıliy·e idaresi (•apur- Polis merkezlerinde 
ların çarpışınası11a Memurlardan bir kısmı Bazı yeni şikayetler va Yeni tayin ve 

tahviller Vedl·a Hl ··1d'" kl f·k t Ff b · l k · · .le başında bulunm-~ı Heber aldığımıza göre . oı urme e maznun ı re . u ınanı o nıa · ıçın ter- •,. au · k" 
ih l 1 k T bb d l d ı Polıı mu""du'"rlu·· x.u"' evvelki ıs an işlerinde yeni bir 

Hakimler arasında bir 
çok değişiklikler 

yapıldı 

c et an ası ma üzre ı ıa i ye gön eri ivor tihtıt l or l5 - k"'l" b 
"' J a ı Y akşam başmemurlardan biri muş u at aş göstermiş ve 

Ankara, 26 (V alcıt) - Ar· 
livin muddcl umumUlğlne lımtr 
sabık ıulh hiklml Salahettln, 

Mucur nıucklel umumil~ine 
Ankara hukukundan Hakkı, 

.Karllhalli aulh hakimllA"'ne Maz
girt muddet umumisi Cevdet, 
Bıltketlrde Clreson sulh hl
lcımhğlnc Balıketlr aulh h!ktml 
Krmal, Zile ceıı hlkımılt~ne 
V c:ıirköprll 1ıaamdan Lctfu, 
Oenızll ıulh hlktmligine Bot· 
~oğan aabık hlkiml Hakkı, 
'inye hukuk hlktml!Qine ceza 

)lklml Halit, l.ıanbul azalığına 
~eyazıt asliye relıl Rıfat, Rn

~kesir ıalh hlktmli~lne Kavalıh 
.Sulh hl!dml All Hilmi, Co
tnUşlwıc 17.\ müllzlml~lne hu
luk mezunlarından Cemli Mi· 

tat. Tokat ua mnlb.tmltiino 

l\ukuk mezunlarından Alı Rıza 
Şerlk &ulh hlkimlığlnc .o\tliye 
ııza müliziml Şevket, Aydın 
lulh hlklmlığine Fethiye müd

dc.l umumill Cavit, Kava~lı 
ıu~h hikımliğtne ıabık ~ reial 
Alı Necmcttın, Gerede hukuk 

haki.ıDIJAlPO Ça.Uale mldi-
''ltmlerlndeıı Menln, ycrlne hukuk 

me?.unlarmdan Mftnür, UJuh,la 
h!\cim\i~lne Bor hakımt Abdal

gani, K1tlkan ıulh hlkımlllfne 
Elmah aıa millhiml Emln, 

Bukl90 aulh blkımli~lne Kula 
m mQlblmi .bit Salih Zeki, 

Bir'kaç ay enel Fener yo
lunda kendisine yQı vermtyen 
Vedta H. teminde bir kw 
G'dormelr.le maınun mektepli 
Fıkrel El. nin muhakemesine 
dan öAledcn ıoora latanbul 
alır ceza mahkemetiııde devam 
olunmuttur. 

DünkQ celaedo Dr. Nl7.un 
Şakır Ye l.maıl Kemal B. ler 
tahit .Uau\o dlalelUllltlerdır. 
l.maıl Kemal Ş. kendisinin 
mununla alleatnln yedi sene· 
den beri hususi tabiplik vaı.If e

sinl lfa etttttnl, Fıkrot Ef. ntn 
ruhi ufı mllptell olduAtJnu 
söylemlf, ttrkeş, atak olduğun· 
dan, hır dala da hıtiharı karar 
verdiğine dair bir mektup göo

derdıttnden bahsetmlftlr. 
Reli Hasan Lnlft B. bu

nun üıerine 10rmuftur~ 

- Serlceılık, ataklık ve mn
mutlı ahval, terbiyenin noksa
nına atfedthrdL Bunlar, ruhi 

bir hatt•lılc nelloetldır, öyle mi) 
yışh adamlardı da arazı· görU· 
(Or mO? 

- Hepalnde arızı baılc.a 

baıbdır. 
Dr. Nazım Şlkir B.. bu şa· 

hule muvacehe edilmlf, noktai 
naıarlan te!blt olunmuştur. Nt· 
zım Şakir 8., allc doktorundan 
bazı izahat aldıktan sonra, maz• 
nunun ruhi vuly,.ttnde tama
miyet bulunmachiı lcanaatlnlnl 

izhar etmlttk. 
lkı doktor-un bu e...ta bir

leeen phadedertnı matedlp, 
EcTet B. \aminde bir mualllm 

Seyebtehlr mtıddei umumılll'ne dıalenılmıı. maznunun mektepten 
Çemetkeuk moddeı umwnlııl uf ak bir tenkide 1 ar~ı . icap et· 

Mustafa. Sarayköy müddet meyen tCkılde cevap verdtğlni, iki 
umumtlllfne T avu moddci umu- dafa intihara tuaddi edeceAinl 
mis~ Nurettin, Adana aulh hl· i§aa ettiğini, "rkadatJan ıını[taıı 
kimliğine sabık lzmir eza mü· - -ı ..,.,._ -
ltıim\ Tah~r: Anbra sulh hı- Vekiller neyetinde: 
kinıİlğine Çeıme müddei umu- Ank:ır:\ 26 (Vakıt) --
misi Ahmet Eınl:ı ve hukuk icra vekilleri 1 cycti flaşvekil 
meı..antaruıdan Necn1etttn, Rize İsmet Pal& l 1z. rıin riyaseti 
ozalıKma a;lecdc azasuıda C:v- &lttndı toplandı. 
~t, yertne Sinop &US1ndan Çankırı valisi 
Oaman llbaınl yerine siverek Ankar:ı, 26 ( Vnklt ) .-
azasmdan Tevfik, Gümütlıano Çankın vali i tekaüde sevk 
RilllAlne Dersırn müddei umu- ı edilmiştir. 
mlsl Haht. Denim müddet f İngilterenin borçlan 
umumili~c- aıadan Hulusi, ., Londra, 25 (A.A) - Ma-
GDmil§hacıköy hlkim!ı~ıne Mer- ll~·c .nmmı, , diki te irat etti-
. caa h!kiml Ali Nafiz, 1 ğı hı~ nutukta h:ırpten mü-

ı.ifon sobck Aziziye aslıyc tcvellıt tcahhiidan maliyesine 
yerine /1. _ O ·m azal"""na karşı gelebilmek için hazine 
rebl ı-uım, ersı '&' • 

nın gelecek sene 400 milyon 
Biti' -Lk müddei umumisi ı· 

• AU& _ • ıraya mühtaç olııcag1ndan 

E l Gebao hilumliğıne Ko- , . ·ı . . . m o, 'crgı erın tcnkısınc giditmi-
raa aza müliıiml Hulusl, Ada. ycccğini söylemiştir. 
pezarı müll7Jmlilinı hukuk me· R d . d l 
___ , __ da ""--- Mardin .,. usya a ı am ar 
;mııuıı ıD n l ,_. • • M05k 
. .ı ine lstanLul azaaından ova, 2~ ( A.A ) -
hyc rci iğ 1 it Şarki Kafkasta dini perde ehın· 
r_~ l yerine ımlr H ye re- d b I 
\,...Cmft • • • ve aı arında Çar ordusu 
ısı AhdU.."lmet. lzmir astıye re- mlralaylarıodu Grıkovlç blra-
ısi~ne Mardin re\st f aııl, Menin derler bulunan bir tqkil!t ya
rebltğtne Van reisi Şevki, yerine kalaıunlf ve komitenin J 2 l2lll 

lıtanbul aasıı1dan l~rahim E- tdama ve dq:erlerl 1 O ve 5 ıer 
tem, ycrtne M~tantılc Hayret- sene hapse mahkfun olmuılardır. 
tin yerine Oiyanbektr a~tr B • b k 

, Haltk Kütahya aza· ır çete as ını 
ceza relısı _L ' '·& ... ndan Şakir Sofya, 25 (A.A) - Doco-
bRına stanvu ez '" T 

rl Kmııhya u.astn· nun çetesi yrao mıntakasmda 
Zühttı. r~ ne yl ' . olun btr otomobili pusuya düıllrmlif· 
dan Sa\im Be er ayın - tür. HayduU.-, otomobilde hu· 
muş1ardır. 1 c_ı unan .. ~yco mıahkemesi relst-

sırı olup çıktıkları halde Fikret , Tahlisly_e __ l __ d_1t_es_i_kııın sisli vaııtasile Beyoğlu cihetin- bazı muhacirler şikayet 
Ef d 1 d h 1 d L l dekı" polı·s merkczlerı"nı· an· etmişlerdir. . ntn pencere en at a ıRını ve ava ar a vapur ıı;aza annın ö-
c: H '- dan ha d k 1 d sızın teftic ettirmiştir. Be- Söylendiğine göre mÜŞ· 

a ıı:apı • pencere en. nüne geçme için iman • w külat, tahsis edilen emli-
lklıi arasında bir fark yoktur!~ " Sayrcn ,, tesisatı yapacaktır. yo~lu, Tak.sim, Pangaltı, 
d B b 1 k Galata merkezlerl.nı"n mu- kin kıymetleri üzerinden 

ediMnf anlatmııtır. u tesisat uzaktan itile i ece 
&... çıkmaktadır. Evvelce bu 

Neticede mahkeme, maznu· derecede ees çıkaran aletlerden ameleleri kontrol edil mi~, h 
b go-ze çarpacak no'--anlar ususatta 328 aeneıi kıy· 

nun Tıbbı adliye sevkile ruhi l arettlt. K.a 

F B h Ah ._ Kız.it tesbı"t olunmuctur. meti esas tutuluyordu. 328 
ufı olup olmadığının, varsa ener a çe, ırupı u- " . 

1 d F --'-') ._ ı. Bu arada bazı ınuavı"n. sencsme nazaran kıymet· bunun derecesinin raporla tes- esin e ener mevu eıı:lne w.O" I b 
'- 1 b 1 ferle komı·serlerı"n vazı"felerı" eri tes it edilmiş muba-bltlnl L-arl•..t.rılmııtır. Elı·ndeL• nacaıı: o an u tesisat sls l 

IUU" ~· u b dillere iskan idaresi tara-
nüfuı kiitdı maznunu 3 ı 7 tevel- havalarda ayn ayn aealer çı· aşında bulunmadıkları gö· f 

'- __ ı_l __ ..ı_ T ru··ımu-ş ve tahkı'kat neti·cc· andan verilecek mala ayni lütlü oldutwıu tetbit etOit halde, uracu aruır. e1isatın in§lsına 
L d b 1 k K yft sinde hu efendı'lerı"n vaz"ıfe seneye ait kıymet takdir Bunadakı mektebinden geleo yeıı;ın a 81 anaca tır. e yet· 1 '- l 

ı o unaraK muame e yapılı· 
cenp 324 tevellodo olarak ten bütün bahrlyun haber- saat er:ini evlerinde geçir -
göaterdıiindeo. hangialn dotru dar edilecek ve sesleri dikleri anlaşılmıştır. Bun - yordu. 

T ı Ö,~ ·cıl n ların arasında ı"k"ı de baş • Son günlerde ise kıymet olabileceti de ıbbı ~e cvve c~ 6 • enen gemı er m · 
d lr. 1·- komı"ser vardır. Teftı"şı" ya- takdirinin iskan idaresi ta-muayene nettcctlnde tayin olu• ta eme etme ten ve ~ray.a 

M t 1·t b 1 ı. tul pan memur bu efendı"ler rafından yapılmaması ve nacakur. uhakeme, otuz tq- o urmaıı: an u suret e ıı:ur muı 

rlnAniye bıraklJmıp. olacaklardır. hakkında bir rapor hazır • (328) e nazaran kıymeti 
Katilden berat lamış ve Polis müdüriine gayrı safi varidat kıymeti 

Leymanın raporu vermiştir. olarak kabulüne dair bir 
Korsan Kadir lsnlinde blrt· tetkik ediliyor ------ emir verilmişti. 

ııint Ha1içte bir gece öldürmek· ı• ı · 
le mwıun lbrahimin dan ağır fsviçre profesörlerinden Stef }fi Bu takdirde 328 senesi· 
cezQda muhakemesi hmrilmiş, M. Leyman tarafından ge • - ne nazaren ancak ( 1000) 

Çenlerde hazırlanan Evkaf Temevvüç berdevam lir'a eden emlakin kıymeti cürmil sabit olmadığından, be-
raetine ve serbest bırakılmama ıslahat raporu Evkaf umum lngilız lirası dün gene ynk- yeni hesaba göre birkaç 
karar vcrilmlf, maı.nun tahliye müdürlüğü tarafından tetki· selir gibi olmuısa da akşam ka· misli yükselmiştir. İşte mu· 
olunmuftur. ke başlanı1mıştır. panırken diljmüotür. badillerden bir kısmım şi-

Bebekteki vak'a Ôğrendikimize göre mü- Don sabah l 030 kuruıta ki yete sevkeden ııokta bu· 
t h M L an bu arılan f ogllı'z llr••ı ] 041.5 - d Geçenlerde Behek~e hırsızlılc a 81515 • eym "' - ur. 

etmekle maznun Ohanes, ibra· raporunda ıslahata esas ol- kurtlfl kadar yokselmtı 1036 Bundan maada borçlan-
him, Muharrem ısmınde üç kiıt, ruak Üzere eski mülhak kurup hpanmıtbr. dırma muamelesi de şika-
yahlanmıı. yakalanırken pohae vakıfların tasfiyesini ve mü· Mezbaha hesaplan tet- yeti cclbetmektedir. 
karşı stct açmıılardı. tevellilere de tazminat ve - Bu muamelede gayn safi 

Bu dava, lklnd cezadan rilmesini ileri sürmüştür. kik olundu varidatın 8 misli halihaxu 
M-t ıı·ı b 1°0 Umumi Belediye meclisi k · dd d·ı '- d" •ğır oeza mahkemesine gön· u eve ı er u usu un ıymetı a e ı melde ır. 

tetkiki hesap encümeni dün B · · ~ 1 "k. k · derilmlftir. kanuni hükümlere tamamen unun ıçm eutta ın ıymeb 

hk ed 
aykm olduğunu, bu takdir- toplanarak mezbaha hesap- çok artmış ve baıı muba-

Bir katip ma em e ıarı üzerindeki tetkikatını diller iskin idaresine mü-
de gerek kendilerinin ge • bitirmiıtir. 

Hakim ve bqk&Up 
,ahadet edecek 

Eyip culh ceza mahk.emesl 
kitiplerinden Behram V ehbı 
Ef. nln birlncl hukuk mahkeme-
ıinde heyeti umumiyece muha· 
kemesine bt§lanmııtır. 

Maznun vaktinde cclpnuıe 
yazmadığı, bazı evrakı geç gön

derdl~l, bir Hanımın terekeslo
den bazı qyaları nezdinde alı
koyduğu, hakimin lımulnı tak
lit etli,Ai mevzuu bahıstır. 

Maznun, bunların vaki olma
dıtını aöylcmljtlr. Mahkeme, 
hl.kimle bajkitibl f4}ılt sılatile 

dinliye<.:ekur. 

Dofru posta 
Bir Alman tayyaresi 

şehrimize geldi 
Dün berhnden ha,al.nan 

bir Alman posta tayyaresi llk 
defa olarak htç yere tiımelr.alzin 
doğru ıchrimize gelmiı ve 
Yeş\l\:öye inmııttr. Saatte 170 
kılomctrc süratle uçan bu tay· 
yare dünkü Alman gazetelerini 
de beraber getirm1ftir. 

A 

Ali iktisat 
Bir heyet Bursada 
tetkikat yapacak 
Ali lktısat meclisi aza -

lanndan Mehmet Vehbi 
ve Raif Necdet Beyler bu
gün Bursaya gideceklerdir. 
Buna ve ha'Valiıinde lkb
sad~ tetkikatta bulunacak 

rekıe hükumetin çok zarar racaat ederek aldddan mal-
Encümen bundan sonraki Jara iadeye karar verdikle-

görecefini alakadarlara bil- içtimalarmda Emanetin 928 rini bildirmişlerdir. 
dirmişlerdir. hesaplarını tetldke başlaya· H~~L 

Evkaf umum müdüdütü caktır. -.a 
rapor üzerindeki tetkikabm Vilayet memurlarının Mubadele komisyonun • 
bitirdikten sonra bir müta· talebi daki Yunan heyeti murab-
lianame hazırlayacaktır. hasuı başkitibi Türk teba-
Hakkı şinasi Paşa Daimi vilayet encümeni asandan Svetaria Viliyetin 

bugün toplanarak hususi teblipboa rapen el'an 
Cümhuriyet Halk Fırkası bütçeden maaş alan vilayet vaıifesine devam etmek -

müfettişi Hakkı Şinasi Paşa ve maarif memurlannın tedir. 

bugün Anlcaraya hareket tevlcifatsız maaş hakkındaki Almanyanın 
edecCktir. · d 1 k ısti a annı tetkik edere Atina sefiri 

karanm verecekti~. 

tillt~~ı 
Karakolda 

· Almanyanın Atina sefiri 
1 Memleket haberıerl 1 M. Kordof dün Bükreıten 

Jstanbula gelmiş ve dcthal 
K~çakçılar mahalli memuriyetine g-it -
Yunan tayyare cemiyeU men· miştir, 

faaline 11tıluı .&gara klltdannı Tevfik Kamil B. 
Bir polisin pa- memleketimize bçı4 Ola-• getiren Muhtelit mübadele lco • 

ıd ı btr kaç kaçakçı Ealıketlr civarına misyonu başmurahlıasımız 
raSID l Ç8 l ar gclmlflec ve' Jandarmalar tara- Tevfik Kimil Bey bugün 

- fından takibe baflanmıılardtr. Ankaraya gidecektir. Tevfik 
Hırsıilar bulunamıyor Bunların Kütabyaya doğru J<imil Beyin on beı gün 

Haber aldığımıza göre kaçmakta öldukları anl&fl]mıflır. kadar Ankarada kalmuı 
Beylerbeyi Polis karakolun· Merşin &yvanlannda muhtemeldir. 

da iki giin evvel bir hırsız hastalık 
lık hadisesi oJmuş Ye bir Meraiıl villyetindo hayvan 
polis Ef endlnin parnsı ç:ılın- hutalıA&nın önil alındıtı için 
mıştır. Polis Efendi, parası- evci~ yasak edilen ihracabn 
nın ç~lmilijtını anlar anJn- tekrar yapılmaaına müsaade ve

rilecektir. 
maz bir hayli araştırmış, 

Balıkesirde elektirik Ukin ne çalınan parayı, ne 
de çaları gizli eli bir türlü &likesir hdediye medw 
bulabilmiştir. ıehrin elektirıkk tenviri lçia 

Bunun üzerine polis Efen· müteahhitle yapılacak mukave-
di vaziyeti karakol munvi- Jenın eutlannı tmblt etmiftir. 

Bir sene IOIU'a Balıkesir elekninc blldirmiştir. 
l\tua\•in Efendi de aynca lirik kunetine bYUpcÜtır. 

tnhkikat yapmış, fakat hadi- Bir kamyon devrildi 

ltf aiye levazımı tetkik 
ediliyor 

itfaiye otomobillerilc di· 
ğer lwazınu bir heyet ta· 
rafından tetkik ve muayene 
edilmiye baılanılmışbr. 
Bunlardan işe yaramıyacak 
olanları ayrılacak, yerlerine 
yenileri konulacaktır. 

Emanet mütekaitlerine 
2.alll 

lftlAbiR!UULii61MMMlllll~ mm~!llUlll!- .. i n.Jdei 
k '- d•A b" .. ., muu umumialnl ve a··a-

iktısadi, ısmcn ue 11 ır .. V bb R f N h kkak aından bi~inl öldürmüılcrdır. Çe- olan e i 'Ve ai ccdet 
senin kahramanını bulmıya Bahkeairdcn Balyeyc yolcu 
mm·::ıff ak olamamıştır. aötüren bir kamyon, yan yol-

Şehremaneti memurları· 
na, Barem usulünün Ema
nette tatbikine kadar yüz
de 1 S maq zammı kabul 
olunmuştu. Bu zammın 
F.manet miikkaitlcrine de 
MJÜI oldutu anlafal1D1Jtır. 

hale getirmek mu a te mohıdıf istikametlerde takı Beylerin seyahatleri bir 
lazımdır. Boğaziçinin bu iki cdilmektedtr. P 1 huu kadar . aürecektlr. 
esaslı şartı cami bir şekle 1ıu111111ım:ıııııı:ı~, Avdetlerinden sonra Ali 
girdili gün l 1 .d k' n surette meşgul olması onun iktısat meclisi, azalarından 
büyük bir I' fah ve ser- imarı isini ön plana alması eluerialnln itUrakile büyük 
vet boğazt olacağı hiç şÜp· basit bir tarifle, elindeki bir lç.tlma yapacaktır • 
hcsizdir. Bizce elinde ser- güzel nimetten istifadeye Bu içtimada dört aydaıı-
vet ve .refah temini için hiç biran evvel başlaması la- · beri Anadolunua muhtelif 
bif şclirin malik olamadığı zımdır. yerlerinde yapılan iktıaadi 
mükemmel bfr toprağa sa- , Gelecek yazıda, Boğazın tetkikata ait raporlu tet-
hip bulunan fstaı~b~l Şc.hreA- ilrtiyaçlanoa tetkik edeceğiz kik va müzaker~ edilecek-
~ÜDi&& Bot'laı,Çlle addı j • 1f Ur • 

Şimdiki halde bu hadise da dcvrilmif, yolcul.rdan fvrin-
Polis müdüriyetine intikal dili MUll otlu Aziz ölmot, 

ccmiş bulunmakcaaır. dij6 tkı yoku da • eurette 
____ -.- y.alanmqtar. 

- --·---
Bir çocuk aranıyor . Bir tramvay yoldan çıkb 
Beı y.,ı.ıada sarı saçh. Dün akşama 7,30-8 ara-

mavl g&ılü basma donlu köylü sında Bahçekapısında bir tram-
kıyafeundc Hüseyin t.nıncle \0 &)' tamamen yoldan çıkmış 
bir çocuk kaybolmuıtur. Gö- ve bu ~·üzdcn on beş dakika 
renlerin Beyazıt polh merkezine kadar münakalat scktedar 
haber vermeleri rica ediliyor. olumuştur 

• 

Millet mektepleri 
komisyonu 

Millet mektepleri Wlyet 
heyeti din toplanacaktı. 

Vali Beyin bazı mühim it
leri çıkbğından komisyon 
içtimaı bugüne kalmıştır • 

1M.Musoli 
Bir sefaretin bü 
memurlarını azlet· 
Uir kaç gün c\•\•clkl 

graH.ır ltalya baş\·ckiti Sin 

Musolininin Bcrlindcki lca 
sefaretinin butun mcmurl:ı 
azlcniğinl haber veri~ ord 

Bu hareket her tar ,rc:ı 
rin Lir merak tc\lic ctın 

Son po:;ta ile gelen ı .on 
ga7.ctch.:rinin verdiği ırı:ıl 
mata .,.iırc invor i\luq>f 

b ' " 

yi bu harekete sc\·kedcn 

bep, ltalya hlikOmctinln d 

lomatik muhabcrelta kull 
dığı mahrem şifre dcfceri 
zayi edilmesidir. 

Bu defter bir kaç 

evvel zayi olduğu 

sefaret crl<Anı kaybolan 
reyi istimal etmekte de 

etmişler, bunun nectcesi 
rak bir çok mühim sı 

ecnebi bir devlete 
tahmin olunmuştur. 

lralyıı sclareti mühim 
H\glar sarfederek kaY 

def teri hulınak istemiş ist 

bunn mu\•:ıffak olamnı11 

Şifre defterinin muhııf 
sile nıiikellef olan ltıC 

run mucl>bet nef) c rıııth~ 
olduktan başka sefarcti11 

ger hiitün erkanı azıcdil 
!erdir. -------

Çinliler 
Ka/'ftüld$/gonlan /callırıl 
Berlınden blldirıldl~lDI ~ 

Çtn Harlclye Nazırı 

emebl deYletlere TerdJ/J 
notada 1 UnuaUllDldea 
kapwtl&ayonlanft llp 
tun btldlrm~. 

Araplar Filistinde 
rutiyet istiyorlat 

Londra, 26 ( A.~) 
Kudüs ten bildirili yor: 

milliyetperverleri ter• 
test milJt kongreye 

pırl!mcnto usulüne 
meşruti bir idarenin ' 

Batrord beyanname5i111" 

gJltcrece geri atınm•Sl ııi 
muna datr bir karar i 
m teklif edecek.tir. 

Bekliyoruz dtyoıfl' 
Aldığımız varak•dl" 

Gazetelerde .,...-

kof tarldyat k 

hazır bulunmak ~ 
yaya hareket etttP":" _. 
zılıyor. Mükerrd 

davet~ blJ 
peye silmek içbl 

•eklleUnin karal".. ' 
yonız. Henflz ha..-.' I 
medlğiml7.in ınuht,.;,1 
zetenizle ilialDI ~ 
efendim. ~~ 

Me.ut c..ı1 • 
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adir han ef gan ta a~ çeki ecek. 
B'1itlJ 

tın 

O .~BfkOre şehitleri 
Unkü "Yakıt Hindis· 
l " ~ an gazetelerinden ter· 

~e edilmiş bir faciayı 
~~ n ctrafile yazıyordu . 
~ _ ırenç ihtilalcinin ölü
b~u Çerçeveliyen habere, 
~ e':'.1 ki kaç türlü afrla-

Q lazım? 
~Uıtiin kim bilir hangi 
~da çürüyen o taze 
f:tl!iıe ne giyotinin, ne bir 

1-fa satırının kurbanıdır. 
dttiı Yır, bunların hiç biri 
~d ·. ?• kendi korkunç 
lltın~ının ağır tesirli silahı 
~ • can vermiştir. Siyasi 
~i CÜ~ümle yakalanmış, 
Pt~ 1<:anılerle bir araya ka
~' llııi olmak, haksızlık -
"1, Ukfamak ve ıonrabun
~lııhammül etmek, ona 
~I den daha akJr gelmiş. 
\ arında duydukları de • 
~~I Ve büyük sarsıntılı isyan, 
lıı •ra ölümlerin en acı ve 
'L. ~!imini seçtirmiş: Aç • 
... n ·ı 
~. D 0 miye karar vermiş-
~t .~mla damla eriyerek 
~y 21tn biraz daha ölerek 

•tla d k. 
'-tı f . mnar arasın a ı 
lı.~ ~ey, geçmişler ve öl -
"'i t r. 

lbrı·ı . '11 1 a cı, ruhunda hükı1-
'iııi erl.e çarpışmak kudre
~ . lroren yüksek fevranlı 
~ ırısan danesidir. Onlara 
• fı önı - .. h d . , rumun er evrın· 

~i 11Yni hayran sevgiyi, 
\ırı. taşkın hürmeti duy
~ Mazlum insan man

lit 1
• şüphesiz can yakan 

~Ydir. fakat mazlum 
~ ve millet görmek 

~I nları tutuşturan bir 
\~-olur. işte onun için-
~d· '. o milletlerin yetiş· 
\ 

1~1 ihtilalcilere karşı bü-

tiyle dünyanın yüreği sev· 
~\lo Çarpar. Zulüm çekiç, 

~· 'ııij z l~rlığiyle milletler 

'Gııdne • indikçe, vatan ör
\ı e ıhtilalci diye ımılan 
~tıılırkılıcların kıvılcımları 

&u~ 
" it onlardan birkaçı "n . k nışanlı oldukları ölü-
~ av1ışmuşlarsa, ne za-

'-ıııı"'r? Yarın onların her 
\~ta kanlarından birer 
~~ltıan daha yetişecektir. 

'tı~~~din mefkure şehitleri 
~ c merhamet değil, 
~ tt du z· d ~ biı yuyoruz. ın an-

lııtfi:· kendi hüviyetlerinin 
\ 

1 
.. ur.utmıyan, o şerefe 

~ ~~-lge~ini düşünnek
!ııı, 0~umle kefenlenmeyi 
~ llıınnet bilenler kar
~ ~ :zaten kim, niçin ve 

r. aşka türlü düşüne· 

Seyyah ---
~"" İrtihal ~~ kat Ahmet Ramiz 

1 
teyzeleri Aliye Ha

~ edavi altında bulun· 
~ liaseki hastanesinde 

· bcfat etmiştir. Cena

~-"d 11&Ün saat 10 da has
i'llı ~ ~aldırılarak Top

ti brıstanına defnedi-

~t~· 
'il ~aşımız Ramiz Beye 

t e~ıııe taziyetlerimizi 
' tı%. 
ıı~iis~antik Hikmet Be
~tl erı mütekait maliye 
'karından Nail Bey 

~ıı §aın vdat etmiştir. 
8zesi b ·· B n ugun onıon-

\derı u~gar çarşısındaki 
•il~ aldırılarak Eyüp

L'.nakberesine def-
~ "'tlr. 

et beyan edeaiz. 

l-Iükumet kuvvetleşince 
NDdir Han· saltonDtı, veğeni 
Esadullah HDnft bırDkacDk 
Deyli Meyi gazetesinin Peşavir muhabiri mahsusun

dan aldığı malumata göre Nadir Han tahtı, ancak taraf
tarlarının ısrarı ile kabul etmiştir. Nadir Hanın emeli, 
Efganistanda, sulhu müsalemeti tesise muktedir bir hü
kumet vücuda getirdikten sonra tacü tahtı yeğeni Esa
dullah Hana bırakmak, sonra Avrupaya giderek tedavi 
ile meşgul olmaktır. 

Mohmand, Gilzay, Hazaraı kabileleri Amaullah Han 
lehinde propogandaya devam ediyorlarsa da bunların 
maksadı yağmagerliğe yol açmaktır. 

Karilerimizin hatırlıyacatı veçhill! Nadir Hanın tahtı 
kabulünden mukaddem, siyasi muharririmiz, kırallığa en 
kuvvetli namzı:din Esadullah Han olduğunu tesbit etmiş
ti. Hadisat Nadir Hanı tahta geçmiye icbar ettirse de bu· 
nun muvakkat bi; zaman için olduğu, gene en kuvvetli 
namzet olan Esadullahın tahta geçeceği anlaşılıyor. 

Habibullah hükümdarlık mührünü teslim etti 
Londra, 25 (A.A) - Efgan maslahatgüzarı tarafından 

verilen malumata nazara Habibullah ile maiyyeti efradı 
Kabile getirilmişler ve Nadir Hanın huzuruna çıkarılmış
lardır. Nadir Han, hükümdarlık mührünü Habibullahtan 
almış ve taraftarlarının silahlarını dahi toplatmı§br. 
Habibullah ile arkadaşları hapsedilmişlerdir. 

Fransadaki buhran zail oluyor 
M. Daladye başvekaleti kabul etti. Sosyalist

lerin Radikallara muaveneti muhtemeldir 
Paris, 25 (A.A) - Reisicümhur M. Dumerg, radi

kal sosyalist fırkası reisi M. Daladier yi yeni kabineyi 
teşkile memur etmiştir. M. Daladier kongre azasının fik
rini almak üzre Resm e dönmüştür. Cevabını yarın ve· 
recektir. Akşam gazeteleri sosyalistlerin hükumete iştira
ki meselesinden bahsetmektedir. M. Blum un bugün çı
kan Popüler gazetesinde intişar eden bir makalesinde 
şu fırkaya dikkat celbedilmektedir. 

"Son defa toplanan kongrede verilen kararlar bu me
seleyi menfi bir surette halletmiştir. Fakat, sülhu yeni
den tanzim maksadına müstenit bir programa istinat 
edecek radikal bir hükı'.imet parlamentodaki grupumuzun 
müzaheretinden emin olabilir. 

Halbuki dün Reyms kongresinde müşarik fırkaların 
ayni ms'uliyetleri deruhte etmeleri adalet icabatından 
olduğunu söylediği zaman bütün aza tarafından alkışlan
mıştır. Diğer taraftan dün Reims kongresinde kabul edi
len bir karar suretinde radikallerin sol cenahtan yardım 
görecek bir hükumet kombinezonuna her hangi bir su
retle iştirak veya müzaherette bulunmayı kabul etmiye
cekleri beyan olunmaktadır. Binaenaleyh, vaziyetteki mu
lakiyet taman.i1c devam etmektedir. Tan gazetesi M. 
Puvankareyi iktidar mevkiinde tutmuş olan ekseriyetten 
başka mahiyette hiçbir ekseriyetin mümkün ve devamlı 
olamıyacağını yazıyor. M. Son Kur, sosyalist hrkasının 
bir içtimaında bu fırkaya Radikallere yardım etmesini 
tavsiye etmiştir. 

Paris, 25 (A.A) - M. Daladier, yarın sabah Parist! 
dönecektir. Mumeileyh Reimse gitmeden evvel M. Briyan 
ile uzun uzadıya görüşmüştür. Mecliı koridorlarında 
rivayet edildiğine göre N. Daladier, ilerde muzaheretin 
temin edilip edemiyeceğini M. Briyana sormuştur. Sabık 
başvekil cevabını tehir etmiştir. M. Daladienin ilk evvel 
sosyalistlerin iştirakini temine çalışacağı muhakkak gibi 
görünüyor. Fakat sosyalistlerinret cevabı verecekleri muh· 
temel gibi görünüyor. Sosyalistlerin hükumete iştirakten 
imtinaı sol cenaha istinat edecek bir kabineye yardım 
etmiyecekleri manasını tazammün etmez. Şu kadar ki 
muzaheret siyasetinin, sosyalist meb'usların ekseriyeti 
tarafından babul edilmemesi muhtemeldir. 

Reims, 26 (A.A) - Radikal sosyalist grupu, kabine 
teşkili hakkında kendisine vaki olan teklifi kabule karar 
vermiştir. Grup, sosyalistlere hükumete iştirak teklifinde 
bulunacaktır. Sosyalistler menfi cevap verdikleri takdirde 
M. Daladienin sırf radikallerden mürekkep bir kabine 

teşkil edeceği zannulunuyor. 
Paris, 26 (A.A) - M. Daladier yeni kabineye iştirak 

etmelerini sosyalistlere ancak öğleden sonra teklif etmiş
tir. Mumaileyh, evvela Elize sarayına giderek M. Dou

merg cevabını verecektir. 

M. Makdonalt avdet ediyor 
Kebek, 25 ( A.A) - M. Mac Donald, lngiltereye 

dönmek üzre Empren Of Canada vapuruna bineceği 
91rada Canada lılara hitaben Irat ettiği bir veda hita
besinde gelecek ziyaretinde daha ileriye gitmek niye
tinde olduğundan bah~tmiı ve bir nevi akvam cemi
yeti mahiyetinde olan hükumeti mütt.ahlde idaresini 
takdirle yadeylemlı ve bu idarenin cihan sulhunun iler
lemesine yardım eylediğini ilave eylemittir. Bu sözleri 
söylemeden bir az evvel Canada lılar kulübünde irat et
tiği bir nutukta M. Mac Donald, İngiltere ile Amerika 
arasında bir ittifak akdi için ortada hiç bir tetcbbüa 
mevcut oltnadıfını ıı6jledtkten eonra demlftir ki, bun· 
dan eonra yaf&yacafım eeneler ıülünç hayaller Pctinde 
koımalda llraf edilmJyecek kadar kıymetlidir. 

Bu alqam ı l
•••••-•••••-·--·-·•-•••••••-•u• .. ı 
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Elhamra : Parisll şar,\:ıcı 
Melek : lhllrM 
Opera ı &her ~ 
Majlk : Parb ~lresl 

: Gece giıne~ Ekler Zifiri karanhkta iniltiler ... 
Ani 
Etuval 

Alkazar 

: Mağlüp olmaz 

:Kalbim bir caz. 
banlhr 
: Çılgın ba/&e 
:Düztaban 11am
yamlar arasında 

Ortalık karat·clıktan sonra Bulgar nıecruh
larırızn: "Alayko! mayko!,, sedası acı acı 

duyulnıağa başlanııştı .. 

Lükııemburg : Gizli memuriyet 
Beıiktaf : Oniıçler w-arı 

(l.taabol) 

Milli : Aı.1: aleoı 
Alemdar : Kanlı cl.rıtzler 
Kemal Bey : Lora oe ,of6rÜ 

Millet : Gece eMart 

(Ka.ı.k8y) 

Süreyya P1- : Ankar~ posltnı 

jEcnebl gazetelerıj 

Biriyanın sukutu
na ne diyorlar? 
F ranıız kablneılnln ıukutu

nu haber veren Avrupa gaze· 
telerl ancak don elimize geldi. 
Muhıellf gruplara mensup 
F ranıız gazetelerinin bu liapta
kı mütallalan hullsaten berveçlıı 
ztrdlr: 

"fumal,, dan: 
Harld nokta! nazardan Şt

rezmanın ölOmünOn ferdasında 
ve HOgenberg reyi anımın 

arfeslnde beynelmilel mesaili 
ikbsadiyeslniıı rüyeti ıırıısıoda 

ve Makdonalt-Snovden kııblne
slnln kartımda, bahı1 konfe
ransa ve terki tealilıat mlizıılı:.,. 
rahoa gir~ bir 11r+ M. 
Brlyanın ıukutu h-ıı-ız neU· 
ccler verebılır. 

Onu dün ıskat eden ekseri
yet dnn bu netaylcl nazarı 
dıkhte almamıı oldaRU gibi, 
yann bir hükOmet ıeıktl etmek-

Btltün o havali, raüfmtı· 
la agaçlarile muhalb. Bu 
mini mini ve aık dallı ap.ç
lar az zaman zarfmda iki 
tarafın atefl altında dal
dan, budaktan mahrum 
kalnıı,Ja rdı. 

DÜtJnamn mütaaddit mi
tralyözlerine rağmen ta
burun müeulr aleti düt
mana göz açtırmıyordu. 
Artık dıltmanın cephesi ve 
maneviyatı tamamen sar-
11lmııtı. Dağınık bir halde 
kaçan Bulgarlar, bellerinin 
ortaıma yedikleri kurıun· 

lanmızla derenin içine yu

varlanıyor ve üat üste yı· 

ğılıyorlardı ... 

Akf&ID karanJ.ıtı çökme
den ( Mezar tepe ) bizim 
olmuıtu. Ve ıtddetli atet te 
bir az durmuıtu. Gündüzkü 
ateı faaliyeti pmdl kaıma 
ve kürefe tahavvül elmifti. 
Her manga, portatif kaz
ma ve küreklerle kendi
lerine siperler hazırlıyor

lardı. 

Gece zlfirl karanlıkb. 
Şurada pathyan tüfek se1-

lerl arkaaında Bulcu mec
nıhlannın: 

- Mayko .• Mayko .. 
Feryatlan ltldllıyordu.Blr 

aralık (Kumlu dere ) nln 
içinde bir arabanın geç· 

le de aciz gösterecekıır. tiğinl itidir gibi olduk .. Ve 
~ ÔVr • den: ıonra bir çok acı .. muhta-
f.#cr M . . Brıyan rlyl!lelt vO- zır figanlar... Her halde 

kell makamına gelmek litem~ dü 
veya gelmezse mevkii Yung - tınan, yaralılannı nakle 
pillmnın tatbiki arafesinde ve çalıtıyordu. 
M. Ştrezmanın zlyaı eltmınden Arkadaılar bu gece, ne 
sonra Sar müzakeratının etteyan gözlerini yummuf, ve ne 
edeceği bir sırada hariciye karavanalannı yemltlerdı. 
nazaretindedır. Herkeı, bat ve diz ılper-

y oksa ne F ranlllZ ne de lertnde.. çantasındaki n-ı.. 
Avrupa meseleyi halledilebılır. ..,.... 

~ Repiiblik • tem eemetl kemirmekle iktifa 

Hakıkaıte kabine teşkili esna- etmitti. 
sındaki karga14lı~a kurban oldu. Ortalık ağannaia batlar-
Sukutu bu ~ıyasete nihayet ken Muhittin Beyle cephe-
vermelidır. mizin en ileri noktasında 

Badema sol ceııalılann itti- idik. Dütman, dört yil:z 
hadı ile bir ekseriyet vücuda metre kadar ileride, dik 
getirmek llıımdır. bir yamaçla nihayet btılan 

Demokrat "Berliner b lr sırtı itııal ediyor.. B., 
Tagbladt,, tan: ve diz ılperleri farkedile -

M. Brlyanln, Puankare Is- b l i !yordu. Muhittin Beyle 
ııfa ederken söylediği söz doğ- b eraber bir muımula flda-
ru çıktı. Brlyan kabinesi bır 

1 
._ b ld nının altına uzanmıı ileri 

tali ~• inesi o iL h attı tarassut ediyorduk. 
Sosva/ist " Forvarts B d " ir enbire düımanın sar 

tan : cenahında açılan atet bir 
Sol cenahın bir galebesinden anda bütün cepheyi sardL 

sonra hükQmetln sola teveccüh Bugünkü harbin reemi if • 
etmesi mecburidir. tltahını icra eden ilk mer-

""'ı·zıııvefpe-•er ur__ 1 
ı "" " • ~ ...., mi er, birer çalı kutu vı • 

kal Ançay ger,, den: zıltısı ile düflllanımızın ü. 
Brlyan kabinesi siyaset ha- zerinden geçer geçmez bi-

ridyesinde ki iki yüzlolu~n ziın bölüklerin de mukabil 
lı.urbanı oldu. -~~ ...,...,...._ _ ateıi buna cevap verdi. 

KDfkasyodft okinı kDIDn bir 
ihtilAll 

Moıkova, 25 ( A.A) - Kafk d k• _ . 
h 

·k· b aıya a omunızme kar-
tı ta rı atta ulunmak ve hük· - d lık um ar usulü idaresini 
tesis etmek makıadile teıekkül t . ..b. b 

k 
e mıı mu ım lr cemi-

yet eıfolunmuıtur. Bu cemiyeti .d h . . . n azası ı ama ma kum 
edilmıt ve kurıuna dizilmiftir 

İtalya ile Amerika arasında bir ihtilaf 
Vaıington 2S(A.A.) Harclye nezareti ltalyada do-

ğan Amerikalıların italyan ordusunda aıkerlik etrnefe 
mecbur tutulacaklarına dair ortaya çık la I an f&yla r 
hakkında talya hükiımetile mükalemata glritmetıl içfn 
Romadaki Romadaki Amerikan ııef1r1ne talimat c&ı· 
dermiıUr. 

Artik tki tarafta, bütün 
keaah!t •e faalfyetıle ateı 

de•am ediyor ve düpnet1m 
vaziyeti, bir mukabil bı.ar
ruza geçmek fikrinde ol • 
duğunu lhsaa ediyordu. 

Öğleye dofnı dOtman 
cephesinin merkezine yapı· 
lan ıedlt bir taarruzu bu 
noktayı santı. Döpnan bU· 
radald me.ztlerinl daha 
gerilere çekmefe mechUr 
oldu. Fakat buna m\ıltabtl 
cenahlannı takviye etti . 
Taburlanmızın sat ve 10l 
taraflarında adeta düıma -
nm muvaffakiyeti hi11olu -
nabiliyordu. Devam eden 
ıtddetli ateı, mevcut cep
hanemizi azaltmııtı. Müte
madiyen kınlan ve açılan 
sandıklardan siperlere fır -
latıJan cephane, bir ande 
eriyordu. Çünkü düımanın 
kartımıza yerleıtirdiğl mü
teaddit mitralyözlerlne biz 
tüfeklerimizle ve atin ate -
timlzle mukabele i!ıdiyor -
duk. Ôifeye doğru düpnan 
topçuıu geri hatlanımza 

ateı etmele bapadı. Bi • 
dayeten seyrek baılıyan bu 
atq sittikçe tiddetini ar · 
tınyordu. Tam manaaile 
bir atct çemberi içinde bl
mııtık. BölOk kumandanlan 
mütemadiyen cephane lı -
ttyordu . ihtiyatta kalan 
ceplıanemlz de pek az bir 
zamanda erlmlıtı. Halbuki 
düıman, aldığı imdat kuv· 
vetlerile mütemadiyen eağ, 
sol cenahlarımızı sanyor 
ve 11kiıtınyordu. 

Kahraman dördüiıcll, bö
lllk, en tehlikeU mevkide 
fakat çelik bir katle gibi 
duruyor ve atepnl en kahir 

bir tesir ile idare ediyordu. 
Çok gariptir ki, düpnanın 

vezlyet ve mesafesini ba
taryalanmıza bildirerek düı
manı biraz top aleti ile 

ezmek ve taburumuza biraz 
nefes aldırmak için Muhit
tin Beyin gönderdiği ra· 
porlar ıukut ile k&rflianı· 
yor ve topçumuz tarafın

dan düımana bir tek mermi 
atılmıyo.ıdu. Öğleden ıonra 
ihtiyatta bir tek mermi 
kalmadığİ haberi geldi. 
Artık taburumuzun vazi
yeti de çok müıküllefllllftl. 
Taburumuzun cepaneeln de 
kafa11 tamamen ezll~n 
düıman cenahlarımıza sar· 
karak birinci ve dördüncü 
bölükleri yan ateıine al
makla beraber, bölük ku
mandanım Ruim Beyden 
bir rapor geldi. Kumanda· 
nım; 10n flteklerln de atıl

mak üzre oldufunu ve 
ailnıril takarak düımanı 

beklemekten batka bir ça· 
re kalmadıiını yazıyordu. 

Muhittin Beyin çehre•inde 
en derin bir elem ve en· 
dlte golgealnln geçıifini 

gördüm. Yattığımız yerde 
biraz bana dönen kuman
danım, boğuk bir ıeıle: 
· - Cepaıııe? 

Dedi. Fdn'tnl derhat anla
dım. Ve cevap verdim. 

(&tıııcdı) 

Gazetelerden şikayeti 
• 
ı ran sefiri Fnıli Handan 

aonra sevimli ıehremi· 
nimiz Muh1ttin Bey de biz
den, gazetelerden tiki.yet 

etti. 

Hem de talebeilni paylı· 
yan bir eeki zaman hoca• 
tavrlle: 

- Şimdiye nadar yap
tıldannıza, ettiklerinize ıröz 

yumdum. Fakat hundan 
aonra yapa yok! diyerek.-

Bana öyle ıeliyor ki p
zeteler böyle azarlanacak 
kadar hüytik bir yaramaz
hk yapmıt defltterdir. 

Gıı~sümtızG gere gere 16-
ata eclebiltriz kt bir diln· 

yanın en uslu, akıllı gaze· 
teleriyfi:ifr. Gazete yara· 

mazlığtm ıefıremlnl Bey, 
btzde nasıl t;tılmuf, f8PYG" 

nım. Çünki bıtden iyfıl 
can aağhfıdlr. 

• 
Yarım tira 1 

Yenf te,ldl edlletı ettlb
ba oclalarma bu 

cem'i müketlerin neden 
hala kullanıldıfını anlıya -
mıyorum • dahil olacak 
doktorlar duhuliye olarak 

bir lira vennell fazla bul

mutlar. 
Biz de avukatlar gibi 

yanmpr flra vevellm! I>e
mifler. 

Bendeniz bu haberden 

--- oldmn- Çinici bu 
talep, heldmlerln'rizin fazla 
para tutmadıldanna, bu 
da memleketin sıh'tit vaZl· 
y'9tl yolanda afttilfiie de • 
illet eder. 

1oplu iğne 
atıra gelen er: 

Tebdili came meseles· 
Franaanın en mepur 

kumandanlanndan Mare
,.1 dô " Monmoraml • 
ölüm döıeğlnde iken ken· 
diılne papaı elbiaeel giy -
dirilmeslnl, ve bu kt.•e 
ile ölmiesini iıitedi: 

O valat nedimlerinden 
" Mondracon • imüncleki 
bir aıılzade dedi ki: 

" Dofnııunu iatenenlz 
çok iyi yapıyorıunuz · 
Çünkü eğer böyle ea· 
bap deiittirmezaenlz dlln
yada cennete giremeul • 
nlz •• .. 

Kıral naibi olan Di1k 
Dorlean bir gün Kardinal 
"Dübua" ile bir baloya 
gitıneğe karar vermlf ve 
Kardfnala demlıtlr ki: 

- Kfnuentn beni tanı
mamaeı için gayet IAulNJt 
da wan! .. 

Baloda Kardinal lluba· 
lilltını ıon deriıce'9 gGtilr
mü1t ve DQk6n arka11na 
tekme atmağa kadar var· 
mııtı. O vakıt kıral naibi 
ya vaıça dedi ki : 

- Azizim.. Tebdili ca
me meıeleıinl biraz faz -
laya götüriiyorıun! .. 

Matmazel "Voflnctuu• 
isminde l:ılr aktrlı bir pi

yB1te erkek rolü oyn&IDlf" 

tı . 
Oyundan _,a declı ki: 

•Seylrdlertn yanaı beni ....... -da!. Arkadatla · 
naitilan biri hemen f\I J:Je-

-1.ı verdi: • Ne faidesi 
...at' 7 öteki Dl fı dıı. .tizin 
lradnl oldujunum tecrü -
belen biliyor!. 



ilyarderler 
Nasıl zengin oldular'? 

~~~~~~~5:Roçiltlcr 

< Ana J'Urtta ha yat 
"Anselrn Roçilt " seksen yaşıtıda olduğu 
halde "Bisuıark"ın teklzfi iizerine "Saray 

bankeri" s1f atını iktisap etnıişti .. 

Roçıltlerln en bOyllğU •An

ıelm Meyer • hala • Frank

furt • ta hükmünü sürüyordu. 

• Frankfurt "' • Roçllt " inin 

daifelerinde di~er Roçıltler 
nezdinde görülen hümmalı ve 

asabı faaliyet meşhut olmazdı. 
Maamafıh • Hamburg • ıa da 

çok para kazanılıyordu . latıklal 
harbinden sonra • Anselm Ro

çlh •, c Londra • dakı bırade
rile beraber Pnııya tstilcrazlm 
ıle l~tlgal etti. Ekseriya bizzat 

Berline ııider veya ııonç kardlf' 

larından birini gönderir, Prusya 

malıye ve bahriye nazareılerl 

ıJe muame!Ata glrltlrdl. Daha 

oonraları Berlındell" A Mayer" 

bankası • Roçılt •İn ıl~lerlnl 

deruhte etti. Paytahtın borsası 
gittikçe ehemmiyet peyda ederek 

F ranklurt piyasasının ehemmi

yetini kıracak bir hal aldı. 

• Anselm Roçılı • Vıyana-

dakı blradcrtle beraber Alman asil

lerinin bankerliğini ıfa ediyordu. 

Almanyanın garbında ve cenu-

' bonde ıslı:ıın eden sahibi ser· 

vet kimselerin hemen kiffeıl 

• Roçılı • nezdinde bir hesabı 
cari açmıılardı, ve erazilerlnl 

rehin koyarak para ılıyorlardı. 
Cerman ıtt!hadı, paruını ıcvdı 

için Frank lurt ta ki Roc;ılı mil· 
csseseıınden daha emin bir yer 

bulamazdı. 1852 klnunusanl· 
de " Frankfurt ,, federal 

meclisi bahYI programın tatbiki 

için " Roçılt ,, ten istikrazda 

bulunmağa ve ittihadın, nezdinde 

mahfuz parasını karıılık koyma

ğa karar verdi. 
fakat Prusya ve diğer b11Z1 

hoknmetler protesto eltiler ve 

0 sırada " Franlurt ,, dıyet 

medhinde ~Prusya,, mcb'uıu 

olan "Otto dö Bızmark,, ııd

deıle itirazda bulundu. Eııer 

Roçilt ııuhadm parasını lı.arıJık 

tutarak bir bahriye lstikrazına 

girişecek olursa "Roçılı,, ban

kuından zarar ziyan takip ede

ceğini ıöyledl. O sırada seksen 

yatında olan "Anselm Roçtlt,, 

buna son derece kızdı, lalı.at 

"Prusya,, nın protestoları kartı· 
aında rüc' ata mecbur oldu. 

Prus)'I kralı, "Bızmark,, ın 
tavsiyesi üzerine "Roçılı,, e 

"saray sarrafı,, sıfatını verdi ve 

zararın! böylece telifi etti. 
"Roçllt~ zaten uzun müddet• 

ten beri "Prusya krallığı mU
f&Virl ha .. ı ticarisi,, Jdı. 

" Roçılı ,, Yahudi mahalle-
ıinde yetııtlğlnl unutturmağa 

;alıımamalda beraber, bütün mem

leket halkı tarafından, zengin

lere karıı göıterllen hnrmete 

mulıar oluyordu. Umuru hayri

yeyo muhım meblağlar tahıla 
ederdi. Evi yUlı.sek sosyetenin 

ıstınatgııhı idi; bütün diplomat
lar balolarını gelirlerdi. Bu 
ıevccOhon göıterilmesine uJ 
sebep " Roçılı ,, in fedakirane 

hareketi ıdı. Ailesinin kazandıtı 
ıervet kendisine bir nevi gurur 

bahıetmekle,,. beraber yuhek 
muhite mensup ldmselere karıı 
pek mahviyeıkir davranır ve 
babutnın ılyasetlol takıp ederdi. 

Süıe debdebeye düıkün de-

~ıldı: işlerinin yUrOmesl için 
gösterııe lüzum görmedikçe 
sadece " ıanfason ,, bir adam, 
faal bir (Jçl balını muhafaza 
edcrdL 

Servetinin elli milyon florini 
bulduğu aırada bile evinden ay

rılmadı. ~ odasında memurları 

ile beraber çalııır, kuçok bir 

lacirinkınden farkedilemlyecck 
bir hayat ıUrerdı. 

Eııer muasırlarından birinin 

"Roçtlt,,i taıvlr ederken kullan· 

dıAJ tabirler doğru ise, zengin 

hanlı.er ile Yahudi mahallesinin 

diğer hır eınah aruında hiç 
bir fark yoktu. 

Bu muuır~ Anselin Roçtlı,,ı 

föyle tuvir edıyor: 

" Şapkasını arkaya doAru 

giyer. Saçları kar gibi beyaz· 

dır. Çehresinin ifadesi açıktır. 

Sun 'ı olması muhtemel bulunan 

bir nevi ıenlık izhar eder. El

b!leılnln önü daima açıktır ve 

vücudundan lakayıılığını gösterir 

btr surette sarkar. Elleri pan· 

talonunun ceplerine ıokulmuıtur. 

Ve durmadan ceplerlndelcı ılk· 

kelerle oynar. 

"Roçılı,, !erin "Franklurt,, 

takı esas müesseseleri, sonradan 

rivayet edılmiı olduAu veçhılc 

kurunu ulaı tekilde değ!ldı. 

Keza "Anselın Meyer Roçılt,, 

için ıonradaıı rlyayet edilen 

yüz bir efsane hakıltaı addedll

memelıdır. "Meyer,, iddia et

tikleri lcadar mes'ut ve bahtı· 

yar bir adam değildi. Babaıı 

onu para batın için zengin blr

luzla evlendirmişti. Çocuğu ol

madı. Zevcesinin vefatından 

sonra çok meyus ve mağmum 

bir hayat geçirdi. 

1850 ye doğru "Roçılı,, in 

evinde müsafır kalmıı olan 

"Bizmark,,, ihtiyar ve münzevi 

sarraf hakkın da derki: 

" Kııa boylu, zail, kırçıl 

ıaçlı bir adamdı. Kardeşlerinin 

en bUyQğQ olduAu halde, sara

yında zavallı bir hayat ıOrer. 

Çocuğu yoktur, duldur, adam· 

ları parasını çalarlar. Franıız· 

laımıı ve lngılızleımtı yeğenler 
kendtılne karşı kaba kaba mua

mele ederler. O bir teşkkür 

etmeksizin ve bir ıamlml llSz 

sarfeylemekslzln servet toplamakla 

meşgul oldu. 

" An•e'ın Meyer Roçılı ,, 
ıc~ıen iki yaşında ıkerr evvela 

" Napolı ,, deki ve ıonra "Vi

yana ,, dakı kardeılerJ öldü. 

Bır kaç ay ıonra yani 6 kinun

evvel 1855 te de lı.endiıl vefat 
etti. 

Mtraıını • Napolı dcld " ,, 
Roçtlı ,, in ojtullarından birinin 

yeğeni " Şarl ,, a bırakmııtı. Bu 

ıervet " Franklurt ,, bankası ıJ., 

altmıt milyonu bulan nukut 
ve eıhaından ibaretti. 

( Bıtmedl l 

latanlıul altıncı icra memur
luğundan: Gülzar hanım 928-

10644 No. dosyaya mevzu 

tatbik miihürünü zayi ve 

yenısiru hak ettirdiğinden 

eski miihüriin hükmü olma

dığı ilan olunur. 
• • 

Duydunuz mu ~ 
• DakHlo arayanlara 

'fec.rGbell, ha.taıtz Te ıl\ratle ma· 

ldnelerde ça1ııabl1en •• raahl1e (25) 
llra &uetle •• imtihan netlceıtnde ma· 
•affalr oldulu tıakdlrde kabul edilmek 
f&l1ll• bir dalrtllo banun it aramaktadır. 

Ar tu edenlerin. ta.hrln:a. Galata po•t• 
kutu.u No. 155 Ce't'at Ber adreıln• 

müracaatları. 

Eczacı kalfaaı 

' VAKiT 27 Teşr!nevvel 

aktın 
. . .ı·~,., " ·ın· •.• ·.. ;\'\ ....... ~ ~•_«:< 1>,(Y'" !J '~.1 ::'.'". bulnı 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizs8 bugünkü 

halledilmiş şekle bakarak yenı bulmacamızın sırrını 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağ-ıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

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

Ga) et heyecanlı iki .!ıaati gt çlrmek iscer ml ~ l niı? 

AS~İ SİNEMADA 
• lrae edilmekte olup ~i mdiye kad l\ r görduıunüz filmlere hiç tı enıerrıl 

MAGLÜP OLMAZ SPAVENf 
Harik.ul ;\dc süperfilmin mümessili sinema yıtdızlar nın &Jl orijtnıll5 

dahisi LCSIYA'IO ALBF.RTl'il yl '°ı· rctnı eğe gldi" lz. Saat ıo. 

1 
2 

.il' ı:ı:ı- --ır 11 liJ1-İI liJ liJ {jJlj)-l[i'1 

1 {jj K 1 r- R 1 B E. L A ~ i li".=i~......,...,,.""'""~~~ 
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lr:onrada lıtlkamet eaaneıl, kadın 
yahut erkek •ezacı lr:alfaaı hUror. 3 
mlrauat edJnb. 4 

lif- !il [il 'li:' - 1 ·-ı---- - -, 

111=1= =il =ı=irmı !ri ~ i ~ ı~'.~ 1~: ~ :~·~'~1: r~· ·TEPEBA·ş~"iGi'RÖENi 
4 f!}ı E ~ R O, L [jJ A ı Z , § 
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-5 L~ i , J KOHS[ftVHlUUHRDH 8iR ~1DS~ı\BAK· KıiHbe aranıyor 

Oa. ••ldı: r•ttnclııuı büyük olmak 
btrl lpUda1 ..-e dlierl tlıe mezunu •e 
,.a o aobette tah•lll bulunmak f artile 
Ud k&ube hanıma tbtlyaç -.udar. Y •n' 
poet.a.ae arka•mda Türkiye ha.n numara 
25 Mimar Ahmet Numan B.e müracaat. 

Müshil komprimesi 

KODrada eczacı Hulliıl be,.ın ''mU.
•ldl, mllleyyln,, komprt•elerl mlleıılrdtr. 

Tesekkür 
' 

SaA oyluAumdalcl mühlık 
flegmon hastalığını muvalfakl
yetle amelıyat ve tedavi eden 
Sirkeci demir kapı küçük sıhhiye 
memurları mektebi mildir ve 
muallimi doktor Muhittin Hayn 
Beyfendiye teıekkürlerimln talc· 
dimine muhterem ceridelerinl 

tavslt eylerim. 
Beylerbeyinde mukim Şirketi 

IJayrlye 1'aptanlanodan 
lHacı Mehmet 

Günün siyaseti 

Fransız kabine 
buhranı 

Dün ve bugün alınan tel
graflar Fransa cümhur reisi 
M. Dumergin kabine teşkili 

vazifesini radikal sosyalist 
fırkası reisi ".\L lhladyeye 
tevdi eyledij(ini bildirmekte-

dir. Yani b.ıı~vckilin rüfckasını 

intihap için giriştiği müıake

ratta ne derece muvaffak 

olacağı şimdiden kestirile

mezse de yeni kabinenin 
teşekkülü takdirinde par!A
oıento tara[ından ne suretle 
karşılanacağı hakkında şimdi

den mütalaa yürütmek im

kAnı mevcuttur. 

Radikal sosyalist fırkası 

Fransız meclisi mebu
aanında en çok azaya malik 
olan bir fırkadır. ".\laamafih 
fırkaların çokluğu karşısında 

radikal sosyalist fırkasına 

mensup aza meclisin bqte 
birinden biraz fazla ( 612 Cle 
l 25i) bir yeklinu tecavüz 

etmemektedir. 
:\!. Da!adyenin meclbin 

ekseriyetini elde edebilmesi 

için iki çareden birine teves
sül etmesi mecburidir. Ya 
sol cenahı temsile karar ve
rerek sosyalislerle ( mecliste 
99) ve osyalist cümuhuri

yetçilerlc (mecliste 17) tev
hidi mesai edecek ve ittihat 
grupundan iltihak edecekler

le beraber sahte ve surt bir 
ekseriyet vücuda gctirmiye 
çalışacak, yahut da sağ cena

ba tcmnyiil ctlccek ~ Lui 

;\Jareıı~ , "Tatingcr" grupla
rını ve mi111 ittihat grupunu 
kendlsilc tcv hidl me>aiye da
•; et eyliycccktir. 

Radikal sosyalist gnıpu

nun • Rems" konı,rresinde 

ittihaz ettiği mukarreruta ba

kılacak olursa, grupun sağ 

cenahile mukarenet siyasetini 
takip etmesi imkAnsızdır. 

Şu halde, ::\1. Dah\dyenin 
kuvvetini sol cenabtta araya
cağı muhakkak addolunabi· 
lir. 

Fakat sosyalist lideri .\1. 
"Blum,, un müntehiplfrlnc 
söylediği son nuruk ~gnıpun 
radikallarla te~riki me~al et

miyeceğinl ve ancak radikal 

hrkasına müzaherette bulu

nabileceğini meydana ko;,:-

5 
6 
7 
8 

·9 

f.-i[j)i= [il' liJ llill=ıri -. ~· 1 . ~ 
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KUŞDiLi 1 liLAL TiY ı~;f \'ı 
Bu akıaın san' anUr Raıı• 

hanım mü~amerc~i ( Ü•reY . : . . 
dram 3 perde, komedi, yenı 

BuıünkO bulmacannı:ın 

balledllecelr. r•n' t•kll 

Soldan sağa, 

1 - Elması ve gölü ile 

meşhur bir Anadolu istasyo

nu (7). 

2 - . 

3 - içine 
şey (3). 

öteberi konan 

4 - Bal amelesi 

tiin eksi (3). 
5 - Aptal ( 5). 
6-. 

(3), iis-

DUnkü bulmacamızın 
b.Uedilmlt ıekU 

9 - 40 yıllık yarı'nın 

miislüman ismi (4), at (4) . 

Yukardan aşa~ı: 

1 - Pusu ( 5) . 
2 - Odun (4), 

(3) 

3 -- Renkli ( 6 ). 

4 duvar 

4 - Kılıf (3), bi ecnebi 
kadın ismi (3). 

5-. 

6 - Kısım (3), 2 (3). 

7 - ,ı\rnaut kıralı( 4), id- 7 - Çanakkale kurşısında 
dia (4). bir ada (6). 

8 - Adaletli (4), çamaşır- 8 - füle kullanılan eşya-

cıların kullandığı bir madde !ar ( 4), bir isim (3). 

Marv 
Du~an 
3 perde 1111 

11111111 

~ .. ;:i,7imı:ıııu:m:ı::11 :::·~Si 
~Bakteriyo'.og Do. lhSaa •• ııı 
Sl Bakteriyoloji laburatu'ı 

1 
li Pek dakı·k kan cııb 1 
·: . . ~ li (vaserman teamülü ) kur':,. . 
·c h""" ii tadadı, tifo ve ı snm:ı All' 

1! tıklan teşhisi, idrar, ~~t 
•• - i~ · fi cerahat ı..hlil.ı.o , U!tra ııı_ ~ 
:: koi.ıi ile frengi ıaharrııı. 
ll çıbanları ve er~enlik ıf 

Cuma günleri matine saat !! hususi a~ılar. sütnine fll~ 
15,30 da. Her cumartesi ak- !! ııesı yapılır. <fi' 

şamları için fıatlarda tenılllı fi Divan yolunda Sultan~}ı!t aS 
yapılmıştır . !! cürbesikarş ı s ındo ce!efonı;. 

M em le ket~:=::::::::::::::::=:; 
ormanlarınd• 

( 4). 9 - Yetimler (5). 

B. .1 d . b' d"h' Kastamonu 
1 r m 1 Y Ün 8 r 8 n 1 r a 1Y8 · · Muntazam bir teşkilacla sarfedtlen çalı~01' 

Elektrik ampulünün ellinci yıl dönü
münde F ord Edisona ne hediye verdi? 

Beşeriyeti müştefit eden 
birçok ihtiralarile maruf 
olan "Edison. un ankande· 

san lambayı icat etmesinin 

50 • nci senei devriyesi mü· 

nasebetile · Amerika reisi· 

cümhuru M. Huver mühim 
bir nutuk irat ettiği gibi 
tetkikatı ilerletmek ıçın 

1t111 1111111'1mıııııııııııı:lllllll!lllcll1llllllllllll!lllUllllUlli!llll!!llU111 

maktadır. Bu ıniizahcretin 

yeni kubincye lazım gden 
ekseriyeri temin etmesi ise 
'.\!. "Blum., un dedi!(i veç
hilc gayet meşktiktür. 

Höylc bir va;dyct karşısın

da radikal sosyalist liderinin 
kabinesini teşkil etse bile 
bu kabinenin pek kısa bir 
ömre malik olacağı fikrini 

vermektedir. 

Bizce eıter ".\!. Dumerg 
sağ cenah ve merkezi memnun 

edecek Bartu ,·eya Pcnlö,·e 
gibi bir şahsiyeti başvekAlete 
davet erseydi, bu suretle 
teşekkül edecek bir kabine 
daha uzun bir müddet daya

na bilirdi. 

".\1. Dumergin bu suretle 
hareket etmeyişi her şeyden 
mukaddem sol canaha miıre

mavil bir kabinenin "'Lılhcy ~ 
ve . "CineHe. miizakeratı ile 
"Yung. pıılııının tatbikine 

mühim darbeler indirebilece

ği içindir. 

Bundan başka rcNcum
burun hlr defa daha mecli
sin en kuvvetii grupunıı re

lskara getirmek tc~cbbü>ün
de bulunmağı mlidasip gör

diiğii anla~ılıyor. 

Kavlyen tahmin ettiğimize 

güre Dah\dye L:abinesi teşek

kül ederse l 924reki1 leryo ka
binesi gibi bir, nihayet iki 
ay tabammiil edecek ve 
mevkiini p;cne • Hriyan, ve 
ya tedavi olnıu~ Puankure 
idaresinde bir temerklil- kıı
blneslne terkedecektir. 

1 lcr halde kabine bulırn

nının Fr:iıısız harici siyase

etinde az çok te>ir göster

mesine intizar edelim. 

Jll. Gayur 

F ord tarafından Edison na· 
mına yeni bir müessese 
açılmıştır. Bu tezahuratta 
bizzat Edison hazır bulun

muş, merasim esnasında, 

Ayniştayin tarafından Ber· 
!inde söylenen ve radyo 
ile naklolunan bir nutuk 
dinlenmiştir. 

F ord tarafından Edison 

namına açılan bu yeni fen 
müessesesi 2,300,000 dola
ra malolmuştur. Reisicüm· 
bur Huver Dirbornda inşa 
olunan bu fen müessesseine 
gelerek Edisonun gençliği 
esnasında çalıştığı ve kim· 
ya tecrübelerile meşgul 
ikeıı vagonlarından birinin 
yanmasına sebep olduğu 
istasyonda trenden İn· 

miş, burada verilen ziya· 
feti müteakip Huver ile E
dison tarafından birer nutuk 
söylenmiş ve bu nutuk A
merikanın her tarafında 
dinlenmiştir. 

Amerika reisicümhuru E
disonun yorulmak bilmez 
mesaisini takdir ile yadede
rek bütün beşeriyetin bun
lardan istifade ettiğini in
sanların, elektrik keşfiya

tındaki inkişaflardan dolayı 

60 milyar dolar kazandık· 
!arını anlatmıştır. 

Huver nutkunun sonunda 
şu sözleri söylüyor: 

~ Medeniyetimiz adeta 
bir bahçeye benzer. Biz bu 

bahçenin toprağındaki nami
yeyi hürriyetle takviye eder, 

onun mahsulünü bütün tah
ripkar kuvvetlere karşı si· 
yanet edersek ozamarı bu 
bahçenin çiı;eklerini direr, 
onların rayihaları bizim az
mimizi ve gayretimizi yeni
den canlandırır ve istikbal 
için sarfedeceğimiz mesai 
için bize yeni bir cesaret 
verir. ,. 

Bunu müteakıp Aynişta· 
ynin nutku dinlenmiştir. 

Amerika ayanı da mütte
fikan verdiği bir karar ile 
Edisona şükran ve minnet· 
darlığını, medeniyetin onun 
dehasına borcunu bildirmiı· 
tir. 

semeresini vermiye başladı. 
' otomobille gezcceklerılir. Cç sene evvel Ayuncıkra 

birbuçuk milyon lira serma

ye ile teessü~ ' e teşekkül 
eden Zin!(al ~irkeci umum! 

miidiirii 'J'e,fik ,\li B. vilıl

yetinıizden bayvaıılarile bir

likte çal!şacak amele bulmak 

üzere şehrimize geldi. 

Tevfik Ali beyle ~ürüştiim. 

.Mumaileyh bana ~irketin 

te~kktıliinden bu ana kad:ır 

yaptığı işleri anlattı. Bu be

yanuta ııazarnn Zingal orma

nı şirketinin istihs ·ıl~t ve 

te~isatı !(iin geçtikçe artmak

tadır. Şimdiye kadar yarım 

milyon dönüm orman saha

sının haritası tanzim edilmiş· 

tir. Şirket şimdiki muvakkat 

pililna göre bu sene 70,000 

metro mik'ap kereste imsi 

edecektir . Bu miktar 

gelecek 

(200,000) 

seneden 

metro 

itibaren 

mi kaba 

ibl:i,lt edilecektir. Şirket şim

diki halde 2000 daimi amele 

istihdam etmektedir. 

Şirket bu ormanlarda ve

saiti nakliye olarnk iki şu

bede ve 28 kilometre uzun

lujtunda bir dekovil hattı, 

5 kilonıctroluk haval bat ve 

birçok kaydırma olukları 

inşa etmiştir. lnaltı, Kepez 

ve lki çam çayı ismindeki 

çaylarda hayvan nakliyatını 

mlimkiin kılmak iizcrc setler 
inşa cclilmcktedir. 

Orman dahil ve haricin

de de 100 kilometre kadar 

müntazam şosalar yaptırıl

mıştır. Bunların ilzam! meyli 

en sarp yerlerde bile 0 
• 1 Ou 

tecavüz etmemektedir. 

• 

il ülasa ormanda en mo

dern tesisat vücude getiril
miştir. 1\yrıca orman dahi

linde memurların ikameti 
için kArgir 30 kadar ev 

yaptırılmış ve bütün evler 

telefonla birbirine raptcdll

miştir . .l\luhafızlar orman da: 

bilinde gelecek seneden iti-

baren k:\mllen motöslklet ve 

liyar i~in 23 ta·ıc<lc eri 
vardır. 

l .. ı Şirketin imal eylet ı, . 
rcstı:lcr hütiin ecnebi nı·· 

la~ına faiktir. Hilhas<a ~
rin ıızum ve incir .~~ ItJ 
için her türlü şcraıtı /. 
küknarlardun kcresıel~' 
dana getirilmektedir. Jıfll 

• bu sene Romanyada!l rıı'~ 

mecbur oldujtu ,10000 ·c~ 
mık'~p keresteyi gel~' eJ 
ne şirket kamilen tcnııP 
bilecektir. ıJ< . 111' 1 

Şirket, daha ~ı bP' 
<:cnebi mcmlckerlcn: 1 . 
ta başlanmış ve ilk 1'~(11~ 
lıırak 30,000 mccr0111rıı' 
mal göndermiştir. b<1~ 1~1ıı 
madıı 'irkct fabrik~ıarı ~ ' ~cı· 
ajtacından mobilyclik .;!" 

. • ccrı" 
teler yapmak ıçın ~ İ\ 
almıştır. Y umıırta r:ı~3 .ti 
tesis edilen kısım da ~· ;' 
ve Samsuna ihrac~c 

• 
maktadır. u!ltfl/~ 

TalAt r.ı" /i 

"fiöNöii··ıo· .. r~~ 
Anadolunun her ~ti' 

sinde birer çocu" ı~ 
yının yükıelıneJ~ JıeP 
HİMAYEIETFAL ~~ 
nlZden beklediği yarh 

, ........ . .............................. ,,~ 

,. ı 
Teşri""'"'"'' 4kı1' 

23 Bu"' Cemazilevvel: 

OOC!l 
Pazar 
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Bugün riıXA r 
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senedi mucibince Emni;et a a vapuru 
• 

• Bertanol " sözünün 
doğrului',ıına emin oldu
kunu gösterir bir eda ile 
dediki : 

- • Kleptomanı " de • 
dikleri sirkat hastelığı, 
hakiki kleptomanlık, çal· 
ınak cinneti de-dikleri ma· 
raz, nadir tesadüf edilir 
bir şeydir. Her kleptomn 
hırsızlık cinnetine müptela 
addedilemez. Onda, asırlar· 
<:a medeniyetin bazı hil· 
katlerden silip çıkaramadı· 
ğı bir çirkin fakat tabii 
his mevcuttur. Ben baya· 
tımda bir tek hakiki "klep
toman " gördüm. O, bu 
menhus seyyiesi bertaraf 
edilince, cihanın en namus· 
kiır mahluku idi.. Hatta ne 

diyeyim... marazına kapıl· 
dığı zamanda bile letafeti· 

ne halel gelmezdi. " 

• Dövröz " homurdandı: 

- Desene ..• namusluca· 
ıına hırsızlık ediyormuş!.. 

- isti bzn etmek istiyor· 
sunuz; halbuki sözünüz pek 
doğrudur. Musaadenizle an· 
!atayım da görünüz. 

Luiz N. .. ne "Ameri· 
kalı. ne "Slav. ne de "Le
vanten. idi. Saht6 "klepto· 
man" lar ekseriya oralar
dan gelirler. "Luiz. yakı· 
şıklı, güzel, zarif bir Fran· 

sızdı; muasırlarının bir ÇO· 

ğunu hüsnüne meftün ede· 
eck derecede de cazip idi. 
Koket değildi. Mahviyet· 
kardı. Cazbanda, dan· 
sirıge muhabbet göstermez, 
oğlan gibi saçlarını kestirip 

pomadalıyan emsalindfn hoş· 
!anmazdı. Filhakika altın 
sarısı saçlarını kestirmeğe 

lüzum görmüştü; fakat kalan 

kısmı revnakını, gümrablı
ğını ve letafetini muhafaza 

ediyordu. 

Onu ilk gördüğüm za· 
nıan hemen kurta yapmıya 
kalkışmadım. Zamanla hüs· 

nü nazarını celbctmek ümi· 
dinde idim. Bir a;ada bu
lunduğumuz zaman oldukça 
ciddi mevzular üzerine mu· 
havereler yapardık. Sureti 

hnrelcetim en münasip bir 
suret olacak ki, her kese 
karşı pek barit davrandığı 
halde, benimle arasıra bir 
çeyrek saat sohpet etmiye 

riza gösterirdi. Zevci lspan
yol gripine yakalanarak öl· 
ınüştü. Kendisi hür bulunu· 
ycrdu. Uzun bir müddet 

g<.çtikten ıonra nihayet bir 
göjn rcvabıbrnw takviye 
ettik. isteseydi onunla iz· 
divaç ederdim. Fakat o 
ıerbest lcalınası:ıı tercih edi· 
yordu. Hiç unutmam bir 
akşam konuşuyorduk; cıra· 
rengiz bir tebessümle ha· 
na dedi ki: 

- Fena itiyatlarım var· 
dır... Bir kocaya varsam 
ıılulırım. 

Onun evine asla gitmez· 
dim. Daha ilk mülakatı • 
nıızda benim bekir odama 
gelmeği tercih eylediğini 

katiyetle bildirmişti. Müna· 
scbatımıı:dan az zaman son· 
ra apartımanımda bazı kü· 
çük eşyanın kaybolduğunu 
farkettim. Bir mürekkepli 
lcalem, bir resim, bir pora
len fincan, bir deriden 
ciltli kitap v.s. Hi:ı:metkir
larım hep yeni oldukların· 
dan· kendilerinden şüphe: 
lenmiye bqladım. Üıtüste 
\ıirçok oda uıağı koğdum. 
Eşyam gene çalınıyordu. 
Bir gün kıymetsiz bir me • 

"l. H. Rosni ,, den sandığındRn istikraz eyledik
leri mebıag mukabilinde sm Havası fazla sıcak ·İngiltere demekti. İhtisa· dalyonumu aşırdılar. Bu 

medalyon babamdan kalmış 
olduğu için bence çok kıy· 
meti vardı. Hususi polis 
hafiyeıi • Silakı.a gittim ve 
medalyonun hırsızını bul • 
ması için ricada bulundum. 
On gün kadar geçti. Bu 
sefer de ırene hatıra olarak 
sakladığım zümrütlü bir 
yüzüğüm çalındı. 

Bir sabah " Silakı " da· 
ireme gelerek bana dedi ki: 

-Mösyö.. Hırsızlık eden 
kimseyi yakaladım. 

Ve sesını yavaşlatarak 
"Luiz N ..• nin ismini söy· 
ledi. Hemen isyan ettim; 

- Yanılıyorsunuz ... 
- Söylediğimin dotru· 

lukuna tamamen emınım .. 
zaten sirkat onun için bir 
hastalıktır. Büyük mağaza· 
larda da hırsızlık eder ... 

- Dikkat ediniz masum 
bir kimseyi lekelemiyesiniz. 

Homurdandı: 
- işte size bir delil ... 
Ve zümrütlü yüzüğü uz l· 

tarak ilave etti: 

- Telata gelmiş olacak .. 
şu yüzüğü düşürmüş.. yü· 
zük size aittir değil mi? 

Üç gün üç gece meyus 
bir hayat geçirdim. "Luiz.e 
acıyordum; bedbaht kadı
nın "Kleptoman. olduğunu 
anlamıştım. Avukatlık mes

leğinde tesadüf ettiğim 
meslekten yetişme hı~sızla· 
rın evsafını kendisinde gör· 
müyordum. Menfaat peşin· 
de koşmadığını, sahi bir 

kalbe malik olduğunu bir 
çok defalar görmüştüm. Bir 
çok tereddütten sonra ken· 
disi ile açıkça konuşmıya 

karar verdim. " Luiz • in 
•randevu. ya geleceği sıra· 
da birdenbire bu fikre sap· 
lanmıştım. 

Kendisini kollarımın ara
n na aldım ve zümrüt yüzfi. 
ğü gösterdim. Titredi ve 

rengi soldu: 
Dedim ki: 
- Düşürmüşsün .. 

Gözleri büyüdü. Kapana 
tutulmuş bir hayvanı andı· 
nyordu. ilave ettim: 

- Heyhat ... her şeyi bi· 
liyorum... Cinnetin dolayı· 
si ile biiyük mağazalarda 
yaptıklarına da vakıfım. 
Hergün namusunu tehlike· 
ye sokuyorsun.. • Luiz 

" bundan vaz geç, yok~a ne• 
tice elim olur. 

inkara tetel,büs etmedi. 
Bütün asabı titriyordu; göz. 
leri yaşlandı; boğazına bınç
kırıklar kısıldı. Kekeliyordu: 

- Ah 1 evet tedavi ol
mak isterim. Sana bir esir 
gibi hizmet ederim. Her 
türlü tedaviye razıyım. Bil
sen .. bir türlü baş edemi
yorum. Halbuki kimseye .. 
hatta sana bile bir ıararım 
dokunmadı. 

Asabiyetle oantasını açtı. 
Ve dibinden bir zarf çıka· 1 
rarak: 

- Baki.. 
Dedi. Burada on iki ka

dar • mandapost • vardı ; 
- Ne alırsam bedelini 

hemen tesviye ederim •. Bak 
on İ>eş gün evvel sana ne 

gönderdim ..• 
Teessürle dedim ki : 
- Demek senmiısin Öy· 

le mi ? Mürsiline bir türlü 
bulamadığım parayı gön· 
deren senmişsin ha ? ..• 

-Görüyorsun ya! aslında 
ben hırsız değilim. Haki • 
kamı eşyaları asla aldır • 
marn.. Bence ~lmak fili 

} 

dık namına merhun bulunan sım da İngilizlere münhasır kaldı. 
Aııadoluhisıınnda (;öksu ma
h:ılfcslnde eki Göksu ve ye
ni kuyu sokağında eski 7 
miikerrer ve yeni 4,ı numa
ralı ve 92 arşın an;a üzerine 
mebni bir buçuk kııttan iba
ret ıiç oda, iki sofa, bir 
mutfak, 575 arşın bahçe ve 
müştemi!Atı saireyi hal'i bah
çeli bir hanenin tanıamı ,.,1• 

desi hitamında borcun vcril
memeoindı:n dolayı satılı~a 

çıkarılarak 200 lira bedel ile 
müşterisi namına kufi karJn 
cekilmiş iken bu kere yüzde 
on zam ile bu~ka bir mü~tc
ri çıkarak müzayede bedelini 
220 liraya iblağ eylemi) ol
ması cihetilc mezkth hanenin 
30·10-929 tarihine mü adi! 
önümüzdeki çarşamba gunü 
tekrar son müzayndesinin 
icrası ve muamelesinin ikma
li mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkôr günde 
nihayet saat on beşe kadur 
sındık idaresinde hazır bu
lunmaları lüzumu ilı\n olunur. 

lstQJlbul mah/cemel <Ullye 

blrind hul(u/ı: dairesinden: ls
tavri El. \·ekili Pavlaki T:f. 
nin istirdadı eşya hakkında 

Taksimde Sıra servllerde 53 
N. hanede mukim Rodolf 
Sebandrof ile bakim Pir
yadmir Ketti aleyhlerine ika
me eylediği davanın 21 ccş

rinev.vcl 1929 tarihli celsei 
tahkikannda ilAııen tebligat 
icrasına nığmcn bpatı vücut 
etmediklerinden haklarında 

gıyabi karar verilmiş ve 
emri tahkikatın 2 K. evvel 
1929 tarihine rr.iisadif pazar
resi günü saat 14 te ta} in 

kılınmış olduğundan ye\ m 
ve vakti mezkıhda tahkikat 
hAkimi huzurunda hazır bu
lunmalMrt lüzumu beyan ve 
aksi taktirde hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 
400 ve 401 inci maddeleri 
hükmüne tevfikan hakla
rında gıyaben muamele icra 
olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Vatandaş 
29 tetrinevvel Cümhu

riyct yıl dönümüdür. O 
gün Himaye! etfal ro
zeti alarak, aziz Cüm
huriyetin temelini kuv· 
Yetlendlr. 

matlup. Hırsızlık~n bilmem 
nasıl bir korku ve ıevk 
duyuyorum. Malı bir defa 
elde ettikten sonra ondan 
alakayı keserim. Bazı de • 
falar çaldığım şeyi çalar 
çalmaz iade ederim. Fakat 
o vakıt bütün ıevki kaybo
luyordu ... 

"Luiz.i dikkatle dinle • 
dim. Sonra dostlarımdan 
"Likoz. a müracaat ederek 
kendisini tedavi ettirmiye 
çalıştım. 

Fakat "Luiz. heyecana 
muhtaçtı. Bu sefer tehlikeli 
seyahatlere girişti. Dağlara 
çıkmış "Turizm. in en teh· 
likeli safhalarına atılmak 
yegane zevki oldu. Günün 
birinde • Sarven. dağına 
tırmanırken düştü ve öldü. 

- Nasıl, öldükü zaman 
hırsızlık hastalığından kur· 

tulmuı midi? 
- Ne diyeyim... vefa. 

tından sonra.. otelde otur· 
duğu · odada kendine ait 
olmaması . icap eden bir 
çok küçük t§yalar buldular .• 
Fakat ölülerimizi bayırla 
yadedelim ..• 

"\'akıt. sutunlarının mih· 
mannuyazlıjtını sııi istimal im· 
kAnı olsnyd4 Kirkor dendi. 
den, gözlerı tıpkı ayP.ldarına 

benzeyen • gözleri ve ayakla
rı aynı mey\! dahilinde içe
rip~ bakıyon~u. o enfc;; adam
dan bah. ederdim. 

ilk hedefim bulunan 1 fu
deyckye, yalnız Eritrenin İs· 

kdesi olan ,\lıı,;avvndan, ay
dıt bir vapor yar. Bahriah
mcrin garp "3hilinde ve cc
nup k1>ımlannda ktlin :.\hı 

savvaa ise Y<ıpor yar amu, 
türklcre \'İze yok. Bu husus
ta sevimli, kibar, itibarlı 

Portsait fahri konsüliimüz 
lbrnhim bey Luhaytanın hile 
İtalya jeneral konsülliiğü nez
dindcki ricası müsmir ola-
madı. 

l\lusavvaa giden vapor 
ltalyan. ;\lusav,·adan 1 ludey
deye giden vapor da İtalyan. 
l lattıı ayni kumpanyanın va 
ponı. \"izedcn maksat ta an
cak ve ancak aktarma için 
muktazi yirmi dört saatlık 

tavakkuf müsaadesini istih
,;aldl 

Bana yardım için italran 
konsoloshan~'>inin kançlıırı, 

sırf makul bir insan sıfatile, 

kendiliğinden gayrete geldi. 
~chbcndcri talimaunı açtı. 

Türkiye faslıııa baktı. Talimat 
>arih: '.\lüstcmlek!t için tiirk
lere vize ybk. 

Bu ret bana, :\lusavvııın 

bir zamanlar bizim "Habeş 
eyalet~ im izin merkczı oldu
ıtunu hatırlattı. 

İster istemez, nispetsiz 
uzun olan, Ad en yolunu 
ihtiyar ve Britiş İııd)•ft kum
panyasının sekiz bin tonluk 
'.\lakla vuporuna biııdım. 

\' apor, kaptanlar, iki baş 

kamarot ve lostromo ingi117-
Kalan bütün mürettebat lıint-
11 ve ekseriyetle müslüman. 
Yolcu hıncahınç. Hep'I tnıı;i
liı~ hepsi memur, hepsi me
muriyetten aYdet ediyor, 
hepsi de :\lombasaya gidiyor
du. 

l\lombasa, bu !(Ün Afrika
nın, l lint O~·unosu sahilinde 
en mühim limanı Ye müthiş 
bir inkişafa mı.iteveccih Kenva 
ingiliz müstameresinln i ·kel~
sidir. 

:\!alda vaporu, lıav~ı faz. 
la sıcak lngilterc demekti. 
!htisasaum da ingllizlere mün
hasır kaldı. Bu lhtisasat, 
herkesle beraber bende de mü
teessls bir çok kaııaatın nılk
dar ve derecesinde dcğişik

llkler tahassiilii şeklinde te
cclll etti. 

:\!alda muayyen giindc 
gelmedi, ınuaayen saatta ha
reket etmedi, muayyen miid
dette Adene nrmadt lngı!iz
fülerin ~dakikası dakikasına 
cılığı hakkındaki kanaatı..;; 
sarsıldı. 

Cç:ı garp lisanı olmak 
üzere be~ buçıık dil kullan
dıp;ım h:ılde Yaporlarda isti. 
mali en tabH umurdan bulu • 
nan şezlongu anlatamadım. 

-fngilizce bilmeyenlerin ingi· 
Uzler arasında hali haraptır,, 
kanaatı bende büsbütün kök • saldı. 

lnglllzler uzum yeriı\e ko
ruk, portakal yerine limon 
azm:ıııı, kaysi yerine aşılan

mış erik. k.avun yerine ke
lek yiyorlar. ~ ller şeyin iyi

sini zenitnler yer~ kanaati 
1 

b ı ,,. 

sabah kahvaltısına, ilav.:ten, 
tvvefa koyu bir lapa, saniyen 
garnitürlü kocaman bir bil· 
tek, salisen salı.ında y11murta 
tak:ıddum ediyor. Yemekler 
bclıcmahal tuzsuz ve hence 
tatsız. Tıızsusiuıtu ve tat.ızlığı 
ı,>idcrmck için sofranın üstü 

debboy halinde : Salçalar, 
tur~ular, bilinmeyen şeyler. 

ve mııtlffka şekeri noksan 
getirikcek tatlılar için toz 
~ek eri. 

Y olcııhr o kızp,ın isti vnl 
giıne~in altında, giivertenin 
vlisatinc göre tensik ve tadil 
edilmiş her günkü sporları,ı 

icradan bir an hali kalınıyor

lar. İngilizler sabah kahv:ıl-
• tı ı derecesinde glincş 'c 

hava da yiyorlar dcntbilir. 
Suyun vucutluına teması, 

havanın temasından az değil. 
fakekler fazla çıplak. l\le . 

rino< koyununun tiiylerirıi 

andıran iri lıavlt bacaklarını, 

diz kapaklarının ta iistlerirc 
kadar göstermekte bilmem 
ne zevk duyuyorlar. 

Ayakta durmayan lngilizin 
bacakları asla şakuli olamı

yor. İngiliz oturdumu bacak
ları mutlaka ufkidlr. 

Dövme ( ve'jim ), Tehiti 
adalarına dejtil llrltsnya ada· 
!arına mahsıı:;mu~. i\le!';er 
dövmesiz ingillz endermi~. 

lngiliz kadınları ise, benim 
görüşüme nazaran, dünyanın 

en kapalı ve en mahcup ka· 
dınları. 

l\Ialdanın suvarisi, benden 
çok ilıtlyıır ve çok dinç ha
yırhah bir adam. Ccnçllğin

de Fırattaki gambotiarımızdıı 

<lort .-~ne çalışını~. Türkkri 
çok sr.viyor. f Jatta bir 11z 
da tüı:kçe biliyordu. 1 !er 
ak~am muayyen rnknlarda 
yanıma gelir ve ufak ha;pu
hallerde buhınımlu. Bir ı;ııa· 

lime cevKben ~Yarın inşallah 

. aat ikidı:. deml~ti. Ben de 
her kesin marulu olan hikA
yeye telmihen ~ Yok, vapor 
lngiliz, kaptan İngiliz, kömür 
lngtliz, inşallah yok, dedim. 
Kaptan mütce · ·ir oldu, haya 
s:ırsıldt ve şu mukabelede 
bulumllL ~Dünyada en mak
bul ve en doğru :.öz lnşal· 

lahtır. Anlatmak lstecli~iniz 

hikıtye, Fıratta türklcrin hiz· 
metinde bulunan kayıııpcdt:· 

rlm kaptan l lnlandın ba~ından 

grçmiştir. ! lalam!, in~allah di
yen bir yolcuya sizin bana 
verdiğiniz cevabı vcrmıştL 

Üç saat geçmeden gemisi bir 
demire çarptı ve bam " -1 
" lnşallahçılık " lıakkınılaki 
kanaat ta zirüıeber olmuştu. 

Mehmet Fuat 
----------- - -

18 i e is ~antasın~an: 
Cümhuriyet bayramına mı.i

sadif 29 teşrinevvel 929 
salı günil Bankamız kapalı 

bulunacaktır. 

Yurt bilt!it i 

Refik Ahmet 

Resmi ve 

tün ilk 

hususi bü

mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 

sınıflarında okutulmak 

üzere Maarif vekile· 

tince resmen kabul 

edilmi§tir. 

sarsı nn kanat a.r arasına geçti. 

Günde be~ defa }'~mek 1 
yeniyor_ Her kesin bildiği •••••••••-• 

Stihulet ktftdp4nt:s 

ı 

danı • 
Salonumuzda 29 Teşrinevvd 1929 Salı pnü 

büyüle Cümhuriyet bayramı ş~refini aaat 12 den 
W 24 de kadar devam eden cazbantla beraber muh

telif eğlencelc-rin tertip edildiği ayrıca ilave olunur. 

Cazbant - Daııs - ve sair 
eğlencelerle muhterem müşterilerimizin her hususta 

arzularını tatmin etmeğe çalışacağız. 
~tOOOCM.JOEıeeıÖ00GıaGE~IG08 

'Cürk Spor 
4üncü nüshası zenJ!in 

mündericatla çıktı 
. ~ ... 

HUMMA YJ M lJRZAGI • ISJTMA 
KANSIZLIK - Zafiyet ve 1( uvvetstıtlk halltındı 

KINYUM LABARAK 
... lıezım, oafil humma " ııu"•' pralılftt ıaııınaı •altılı. 

Y8fMt(ten evvel " ya so"ra bir uıc&r kadehi. 

ıczaneı...ıe tatll1r ı M•leon L' FRIM ti-.ıııanı & cı. 
t9. Ru~ .ıacob. P,,.. 

Yeni neşri,vat 

MUHİT 
Bu ay cıkan 13 üncü sa· 

yıaı ile ikinci seneılnln bi· 

rincl numarasını neıredi· 

yor. Memleketimizde bir 

senedenberl çıkan bu aile 

mecmua11, matbuatımızın 

kıymetli bir eıerldir. Bu 
ıon çıkan sayısında Y akup 

Kadri, Rep.t Nuri, Y aıuf 
Akçura, Mahmut Y eıari, 
Selim Sırrı, Ahmet Cevat, 

Kemalettin Şükrü beylerin 

Mebrure Hurııt, Mefharet 

Nazmi, Nezihe Muhittin 

hanımlarin mekale, hikaye, 

romanları vardır. 

Aynca Gazi Hazretleri· 

pek nefis bir surette kar
ton üzerine yatınlmıt renk· 

il fotografları illYe olarak 

veriliyor. 

SO sahife, yüzden fazla 

reıim, hikaye, roman, ıilr, 

aktüalite yazılarla çıkan 

bu mecmuayı karilerimize 

tavsiye ederiz. 

Sinemacılıktan anlıyan bir 
kaç genç tarafından Elrraıı 

iımlnde bir sinema mec· 
muuı çıkarılmııtır. Sesli filım

ler. ıinema mal.aleleri ve hava
disler haldunda . fazla malOmatı 

muhtevi buluHn 24 sayfalık 

bu mecmuayı 
siye ederiz. 

karilcrlınize ı.v. 

fliJlt 111111~1 •~1 
·ınılaır Çcllıon ."amer Ef.nin 
D OUU. 13970 ikraz ı.ıuma-
rıı!ı deyn senedi mucıbıncc 

1 :nın i yet .andııtındrıı lstikrııı 
evlediği mcblAı mukabilinde 
s;ndık ııanuna merlıun bu
lunan Orta köyde taş ncr
di ven ve Şekerci oııu soka
ğında eski 1!5,27,18 ve yenl 

25,27,17 numaralı ve yüz 
elli arşın arsa üzerine mebni 
bir kattan ibaret 735 arşın 
arsayı havi bir matazanın 
tamamı vadesi hitamında 
borcıın verilmemesinden do
layı sanlığa çıkarılarak 800 
lira bedel ile miJfttrlsi namı
na kati karar çekilmiş iken 

bukere yÜT.de on zam ile ba~ 
ka bir müşteri çıkarak mu· 
zıı.yede bedelini 880 ~rayı 
iblig eylemiş olması cıhctle 
mezkôr nıığazanın 30-10-29 
tarihine müsadif önümüzdeki 
ça~amba günü tekrar son 
müzıyede..<iıtin krası ve mu· 
amelesinin ikmali mukarttr 
bulunduRundın talip olanların 
mezkOr günde nihayet A&t 

on beşe kad:ır sandık idare· 
sinde hazır bulunmaları liau
mu iUn olunur. 
_.._._~ ....... 

Beyotl-la W:lll caılJı•deo:ı 
GECERKEN 

~ l91. • 

i 
EPREM 

Karlı: ............ # 
comckıalanııdıı ıqlılr edilen 1 

~,!!~~~~ı 
' k.ıbll deiildir· fWW .Uabet~ 

l.tanbaı dllrdüacö icra dafrulod •• , ~ kabul etnıez derecede ehvendir 
Hü<eyin K~ml el. in Omer ı:ı. den .,.._..._.,...,._,~"-
borç alJıtı <c~ı ) U/. lir•r• mukabil Ceml~/I ttdrl"Yd isi~ 
birinci derece blrjwd ~ır.ı numar~ilc k · · · '·-·. Hersene i incı ~nnın 
ipotek lrac C)'ICdiği Da\·utp:ı~ı ına• acn 
haJIH CacJılh hamam ol:.ıtınJa ilk cumasında toplanmakta 
es~ 5 yeni 9 :\u. bulme 'e çatıyı olan •Cemiyet\ tetlrisiyel 
mli~tcn11l bin iki yüz: lira kıyınctl 
muhammcnell maa bahçe ah ş <1p ha •c· islamire. !ıeyetl umllm!yesl 
nin blrlact ihale<!, yapılaıak u&cre bütçeoiıı tanzimine mütaallik 
otuz fÜD mWycJc~·c lonulmu.ştur. 1 h il · ti-
llududu , iki ıaralı ) ol. >ahibi <cncdin bazı esas arın a ine ın 
di~er hane \C bahçesi. llüsnu hal re zaren, bU SCl\C Ylkd ...... 
Fıninc hanımlınn 'c saı renln hane de ictiml\ edecektir. 
'c batıçelcrile mahdut Jtı5 ar~ ın. ter· j~:_;.::::::;.:...;:.:;.::;:::;;~-.z-,_. 
binde •"r.lden 1.1hmlııen ı ıo arşın - Cemiyeti tedrlsll}d tt/41ııi~ 
murabbaı bıoc mlireb.lll•I b.ıhçcdlr y .ı.. caıfdet" b 
Enıl ,. mtiıtemllatı ili ~lllı bıaada Betiklafla ılgu. ıoe • 
.emini çını bir ı.ı,lıl üç odu.u , e Lo- rtp cıı-n- ..... ile iti 
mürlui: zemini kırmızı çini bir nıut· Mazbarpep ..... Daiilfe"' 
lak bir aralık blr sula biri ı·llkll ,.. LL- • 54. 55. ..... •· 
dolaplı bir Jı;ısmı ~tınlşll dort oda 1~ abbll 
merdi.-en altı bir lllcr iki halan ..ı- beher metre ıııur 118 

muhte\ 1 bv.ı cihetleri muhtacı ıaıı;tr dd b.ıçuk lıriı lıecf.d ile .. 
olup bin be~ ~·üz kuruş ltra llc ,-c ... U. CW.. 
miııakere •ıtıı:ıne ;\lu-ta!a dendi kira· ~~~ .:bll'ıll:I. ...... 
adıt.• AJmK ,-e daha zı,·a,d4: ötfta· ~ .. 
mek l•tıı·colcr ktynıeıl ınuhamıncn<· ı.. ..... ~ • 
•!•io yüzde pno, nhpcılndc ~') ~tçe· r urfında pep •: ' ile !lfıııa 
_ini ve ~.csıs dı~.ı. ınıtr1ımffc • •c ı · dl Tedri-
ı,ca.abuı .1< .. dıln<ti m• nı rJ•t••• Ooııı \ 1 

' 
iııacut eımelçr; ,-c 30•1 l·eo ıarıhıode .ıye.ı llllldürlillll8C mOraaıal 

saat on be e kadar ~irinci ibaJCjl etıaeWI dlza. oı-.r. 
y.apıl.ıC1tİl H.tıt oluita. 1 • , 

ı • .., 
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l f (l l <lf 1l 'f I' Gazetemizde çıkan yazı ve ı 
2 7 Teşrinaneı 
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HER ~UN ÇIKAR TÜRK GAZETESi :;:::;; --

il lN TARİF ESi: i 
1 

1. 
ı; '~ f. • re~imluin bütün hakları mahfuzdur· 
"rı•\.l\!~e Jlarlçtl · Gı.ıctc\e J!:t.l!ritrilc~tk . n·t:l.turtann uı:erınr 1 

_ - J\ j i(!an: ~in·c Jdare \;ııı ·a ait.e ( Ya11 
} uruş uru , !şareli ~onu nıalıdır 

J 1 A,·, t!O coo · -·--;--
I S · 400 fOO Paulm•Y•n n -.l-h.ıplaım i•<:ednden, LıymnU 

l •.•o mukadderelb ırektuplan konulmuı paralann 

1 
~ ~~o .. 

, J" J.ı(OO ~·ço 1 luı)\:cırrraunCan \e 'lrılarm rrıündercatmdan · 
• idare meıul deiiJdfr. 

Borsalar2sTeşrinevveı ı929 1 

KAmbiyo 1 
Loncır.a .ızı:rtne J ln~lliz lirası, kuru~ 

lı)Lıtk .. u TL nıuJ.:ablll Dolar 
p S • J- fJ.Dk • 

'lJIAn" • I~lı er.. H 
Bru >el • • Belra f 
.\ 13 .. Prabml 

cine.\; re .. frank 
Sofra '" • f.t\'• 
.1\nıs•c--dam .. • .l IQrin 
Pr ~ 
Ylı.r. 
\la<lrit 
Beri in 
\ arŞO\ .ı 
Pc~te 

r\u.it: t 
Belgm 

Ja Jıı:O\a 

• " 
• 

• • 
• .. 

"-viev'' 
.. ı ·rurk lirası 
.. '": ~; DnCÇ 

Nukut 

Kurun 
Şilin~ 
Pcıeta 

;il ark 
Zloti 
Pengu 
Kunıı 

Dinar 
Ku:ıış 

, 

ıo o 1 
o 47 -17,50 

1 102.5•) 
9 04 
J 38.l5 

36 3.l 
ı M, Ş 

f>S 12,50 
1 '' ~5 

ıs Js 

2tı i.O 

ı hıe-lio 
1 Do';ır 

ZO Fr11nk 

Jn~ili1. 

Aıncrlka 
Fr.:ın .. u:. 
ltalya 
ll<lçlk• 
·yunan 

1s\fçre 
llulgar 
Felemenk 
c;ckOSf0\0 Jlk 
Avustur} :ı 
lıpanya 
Almanya 
f.chlstan 
~lacari~tan 

Romanya 
Yugo<lovya 
Sev)' et 

lr·':?~ I 
.. 211 ~o 

' l.lrtt 
20 Frank 
20 !Jrahn:I 
lO t'rank 

iJ LeYa 
ı Florin 

20 Kur<)o 
ı Şillnı 
t Peıtta 

Rıyşmark 

Zloti 
ı Pengö 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çevoocç 

Altın ~ 
Mccldlı-e 

lianknot 

Borsa harici 

Tahviller 
f!'tllr.aı. dahili • \·adcU • 
Di.ı}unu nnnahıde 

ikramı- eli demlryola • 
l::-ranbul tram\·ay ılr1:etl 
R [lnJ D()Jı.: \'t Antrepo 
f tanbul :ınonln1 su şirketi 

Hisse ıenetleri 

iş l>ankas: 
tıs.maıı!ı bankası 

ı 
166 -"'O 
22t 

11? b, 
54 87,So 

818 

3o I 50 
1i;;; 

1"5 
2'l 5 
;ı:(} 25 
!'iO 51) 
~3 :-; 
,)fJ 50 

25 12,50 
74 So 

906 

68 ı so 
241 50 

ıoo 2.5 
214 75 

6 70 
4 • 50 

16 7.; 
3l< 

Jo:-'U 
0,4:" 

1 

8 Q'\,5o 
l 3h.2$ 

Jb -1 
2 4'',:"i 

b' ~25o 
r ı· ,fit 

I~ 82,'io 
.ı 1~ 

J n 

ı 1) .ıs 

4 1 
:.! <ı.'l',:5 

3:' ,-:9 
2fı s o 

'"('..; 

J• )4 

ıı 

1,7 25 
223 

ıı~ ızs 
55 

R!l f 

"o Sn 

85 1 
·~ 29 . So 

~~ p~ . 
~J t.; 
Jh !lo 
ı:; 2,50 

"4 5,, 

900 50 
69 

24 50 

• ıoo 25 
21, 25 

6 70 

11 55 

i Türk mekteplerlle faydalı eaerlin 
1 > llinlarında o 'o 20 tenıilit yapılır 
1 ·--

' Buyilk \'C v.ı bir çok uerd. için \'Crilcı \.\nl.1r1.1 
· ı.u .. u•l ınahıvttte~I ıı.ıaııruı- \K;C 

idare il:: k.ararlJ.1tırtl.c. 

sa~ır 

6-.'I lncl .ıyfJda 

5 • 
4 • • • 
2 • 
i • . 

K.urıı 

12.5? 

" +ı 
l •)l) 
~}') 

. 1 

lhı ıe«tl ay 1 Ss 
1 stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V Akıt,. yurdu Y"' 

Cıt..ıı:eteım.lı:!I: hut:.nJ t1l-ı kab;1'. ed•1 7• 
H. S. tL dl,,,~ act'lt•-' .,_. -_ 

ı t· n\,; 
ıe!nıl 

\:t ıf 1J1 

\ııl ı~ 

• 
1 ıu 

' 
tel H:t70 ( ıa~ç '"ierı 1 &971 )az.ı t,lcp • tcl~rat: \. \1-\.lT PO'>t.1 lutu~ı.ı: 43-

l°lji#I !jj!i'f j i i•l!. (PEROD!N) öı.Sürülr-Bo§•r hstaUlrleNnd•. en Jıtıl dl,. KEFALJI~ , •at . .r., velıer tiirıü· •~rİİııra l<e,.,11. 

VE:RCHLİL CPC.SIRACALILARA ,tır«;rr 
VE KCHIK ZAYtrl..ll(LARINA,HAl'flLE 
VE Siİ,T ViREN llAD/f'ILAlfA, 'i"._CUIUA-
11//V BÜYUl'IESfNE, ICEHIK AIRIKLIKlA 
RiNA, l'ASTALMOA.N HALl<l/.IVL4PA .• 

.YAZ 
••z 

Bank•l&r. pı,. .. ,ı.o 
ılf~ferl, yapur ır. s. •· 

c:entel•rile balıı-kaltyıe: •• 
Ucarethaaelere ••h-.. 
tabelllaruıı-%lll lıol.,. 
lakla .,. bir dakika 

~· ,.uıaı •• celı.U 
dei1,ttrıkbillr. 

E. Greyer ve Şürekası 
Komandit Şirketi 

Akaaray Millet caddeıi No. 

DOKTORLARA SOllUNl/Z 
!SAF TftfkAL!!ft-4--:

liOl"l!>RIMıı:,11Aş1.Toz ·,f &RANbl ı:: 
Giimie 3 tİdıl yılıot 3 !:e!fih 

~- ocuhlara rıtsı1' 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s:::::::::::::::::::::: ::::-·························· ................................... . 
mı Cihan•ümul marka .... ... 
1l11 (MANDLEBERG) 
i!!i EMPER1lEABLİZE GABARDİN .... .. 
:,:~-~=.;=!,'.:,;:= PAR~e~~!1 LER 

Vücudu rü~g8.rın leıirine karJı 
.... muhafaza eder. 

fü! HAFİF VE GİYİNMESİ KOLA~ 
füj Yı\LNIZ GAL.\ T,\DA KARAKÖYDE 
i1ğ VOYVODA C'ADOESi KAR~ISINDA 

·li~ EKSELSİÖR 
nn Bü~~k elbise mağ~zaMnda ıablır. 

ı mı lngılız biçimi gayet müntahap 'e 
mt muhtelif çeşitlerde 

!l!! kOSTÜMLER ve PARDESÜLER 
iii~ ve muşamba dairesinde hanımlara mahsus 
i!!i gayet müntahap ve son moda 

mı lPEKLi M~ŞAMBALAR 
:::: dahı vardır. 
lfü TEDIYATIA TESHİLAT 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::: .................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::: 

• 

• • • • • • • • Leyli ve nehari • • • • • • • • 

: istiklal lisesi : 
• Tam d • • evrelidir. Bütün sınıfları mevcuttıır. • 
• Talebe i<aydına devam olnnmaktadır. Her gün ı:ıüracaat _ • 

• Şehzadebaşında polis merkezi arkasında • il••••••• Telefon lst. 2534 • m • • • • • • 
;:: i ::::::::.::::::: ::::::-... ············ .... ····-·· ..................................... ···:· ... . 

f>IU lRiL A,R -

Seyrisef ain 
Merkez a«nteıl: Gal.ıa Karru 
baıında. BeyoQlu 2362 Şub> 

acenleıl: Mahmudiye Hanı eltında 
!ıtınbul 27 40 

Trabzon birinci post ası 
'Cuıuhuriyet) vapuru 28 Teırinc\'lt 
Pazarıesi 12 de Galat• rıhtımın

dan harck•tle lnebolu, Samıun, 
Cıruon, Trabzon, Rize, Hopayı 
gıdecek ve dönüıte Pazar iıke!e
ıile, Rtı.c, Sürmene, Trabzon. 
Tirebolu, Ctreson, Ordu, Ünye, 
Samıun, lnebolu, Zonguldağa 
u~nyarak aelecektir . 

Hareket gunü yük kabul edil
me;:. 

Antalya · Mersin postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru bu sefere mahauı olmak 
üzere 30 Tcırinevvel Çarıamba 
12 de Galata rıhtımından hareketle 
İzmir, Küllük, Bodrum, Radoa, 
Fethiye, Antalya, Alaıye, Mersine 
gidecek ve dönüıte Sıhfke, Ana
mor, Alaiye, Finike, Feıhiye, 

Bodrum, Küllük İzmire uğnyarak 
gelecektir. 

Ayvalık sürat posta\ı 
::::;:::::::::::::::::::::::::::::::e::::::::::::::::c::::ı:~::::::!:::::!-:tii:a::!!:::n::::::::::: 
füi lıtanbul lcra reiıi Ahmet Refik B. in füi (MERSİN)vapuru 29 Teırincvvd 
ım :m Salı 17 de Sirkeci nhhmından ···· Yenı· ···· k c ç "-:::: :::: hare etle elibolu, anauale 

mı icra ve iflas kanunu mı ~~::~>'"·g1~::1• '~ur;:::~~; 
füj Şerhi idi 1 mu.l<Qr ııkelelcrlo bırhkıo Altın· 
İ~ii if~i <tluia uWtyarılc gelecektir. 

im 2 Cııoı it fü: Gelıbolu ıçın yalıu:t yolcu .... ı··· 
iü~ . _ İ~~~ ahmr, yük alınmeı. ll S5 

128 1 

Ticaret ve zahire borsası 

i .. : lmçrenin büyük hukuk Alimlerinin e<erlcri ve bütün kannnlan· fül 
"i r" Pake ve Mesajeri Marltim 

-
______________ ..;.;::;;:;:;;:;:;;:;:;;:;:::;::::::::;;;;~ıi~i: mtz nazara aLnarak nazari ve nmelt hükümlere ye lüı.umlu nümu .. !ii! .... . ... 

füi neleri havı olan bu CEerın her cildi latanbulda Yakıt, Cihan ,c füi . Kumpanyalarının Vapuru re 
Güzel seyahatler 

F iatlar Ticaret boroaaı katibiumumiliği tarofından verilmiıtir. 

Okkuı 

Aıounl Aosarı 

K. P. K. P. 

Bu Aday 1, 0 Ça,darlı 
Yumaıak 17 15 15 ıo 

Kızılca 
Sert 16 15 15 37 

DCınnıc 

Çavdar 
Arp.t 
~ıısır 

fasulya 

Zahireler -

IJ 20 13 l:S 
il 9 .!O 

41 !!4 

Hububat -

- Un -
Çuvalı kilosu 
Ekstra ekstr;ı 
Ekstra 
Birinci yumul"k 
Birinci sen 
Üçüncu 

ııso 

1340 
12'.!tı 

BOo 
Tiftik -

\'ozgat 
f~llo;efıfr 

(engeliikonra 

li'S 
180 

210 

r t7o 
ll9o 
1 J5P 
890 

lb5 
175 

210 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

ltaııbul Yirmi ~eklzincl ve Kırk üçüncü mekteplere 

muktezi 291 metro murabbaı muşamba mı.ııaksa müddeti 
.J teşrinisani 929 pazar p;unu saat on bire kadar temd' . ·ı:ı ıt 
edilmiştir, taliplerin enciimenı '' 1 yete mtiracantları. 

Vilayet daimi encüme-
ninden: 

San'atlar mektebine muktezi dokuz bin kilo plrincln 
muırnkasa müddeti 3 teşriııl~ani 929 pazar günü saat on 
bire kadar temdit edilmi,tir, cnliplerin encümeni yiJftyete 
m iı racaatları. 

Vilayet daimi encüme-
ninden: 

aıe,ikta;ta l\ılıcalide .ı\,arlye mektebi icar muzayedc 

mı.ıddetl 3 teşrini.ani 929 paz:ır günıi saat on bire kadar 
temdit edilmiştir, taliplerin encümeni vilayete müracaatları. 

odun münakasası 
Yuk.<ek orman mektehi rek_iorlügünden: :\lektebimize kapalı 

zarf usulilı: ~soo,, çeki odun alınacaktır. Taliplerin şartna

mesıni görmek iizerc her giın, muııakasaya iştirak için. de 

yevmi ihale 'olan 13 teşrinsani 29 çarsamba gunü saat on 

üçte Defterdarlık bina,ında nıüessesau ziraiye mubayaa! 

~omisyonuna ğelrneleri. 

Hayvan yemi müna
kasası 

Pmdık. serom darülistıhzarı müdüriyetinden: .\lut .. esenu'ce kapalı 

zari usulıle ~8000 lolo arpa ile 85000 kilo saman ahnacal.1ır. Taliplerin 

tırlnameşini görmek üzere her gün, münakasaya iştirak için de yevmi 

ihale olan 13 tetrinsani 929 çarıamba günü ıaat 14 ıe Defterdarlık 
bina~ında müesaesau ziraiye mübayaat lcomisyonuage lmelaeri • 

YEDİNCİ BÜVO'K 
Tayyare piyankosu 

üncü KEŞiDE: ıı TEŞRINİSANİDEDİR 
BÜYÜK lKRA~JfYE: 

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

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
müli.l'ıfat. 

Balıkesir encümeni daimi
sinden: 

Pamukçu kıiyundc hcdlli nıuhamıniı.i cem'an /18000) 

lira olan idarei hu u.-iyeye :ıit maa ıııii~tmıilat fabrika ve 

civarında tahminen yetmiş altı dönllm arazi ye dut bahçeleri 

ve fabrika etrafında bulunan dükkan, oda, ahır, ve mağa

zaları ve • 'ergiz hududunda Bakırlı dcj!;irmcııi hali haııriyle 

ve bedeli ihalesi bırinci tahiti pc~in ve mlıtebakbi uç 

scnc1le ve ıiç taksitte verilmek üzere ki cem·an dürt t:ıksitte 

Yerilmek ~artile ve 1 :• tqrinsani 929 tarihin~ mli'<ıdi! pazar 

glinü saat on bc~tc kapalı zarf ıısulite ıhak edilmek iizcrc 

yirmi gün müddetle miizayedeyc nrilnıi~ıir. Talip olanl:ırın 
dipozito muklıuzu ve yn mektubunu ınLi··tashibcr yevmi 

mezkôrda encümeni \il:\yetc gelmeleri n· daha f:ızla ~craitini 

öğrenmek isteyenlerin mııha>ebei hususiye nıiidıiriyL·tinc 

müracaatları ilı\n olunur. 

!il! ikbal lüıüphanelerınde ( ı so ) lcuruıa sahlmaktadır. mi 
::::::::.:::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::·:•::::::::::::::::: 
••••• ::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r2::E::::::::::::::::: 

Doıdüncü icradan: J laticc Türk.iye ziraat lıank.ası mec-

:\lediha hanımın J lasnıı Talı>iıı /isi idare•inden: Tiırkiye zira· 
beyden istikraz ettiği mcbalıgı at bankası heyeti umumi-
malı'ıme mukabil vclaen ferağ yesi 26 teşrinsani 929 tari-

ettiklcri Kasımpuşada Yelde- hine nılisadil salı günü idare! 
girmeni mahallesinin mut- merkeziye binasında saat on 

fak kapısı ve paşa çc~me dörtte sureti adiyede olarak 
sokagıııın noktai iltisakında akti içtima eyleyeceginden 
atik 7 cedit 1, 17, 19 [ahır vilayet murahhasları B. E. 
kapılarının üzerinde 15, ı 7, !erin mezkur günde ve mu-

19 muharrerdir] iki bap ayyen saatte bankayı teşrif· 

ahırı miiştcmil bir bap hane- leri rica olunur. 

nin dörtte bir hissesi otuz Ruznamei müzakerat bcr-
bir gün müddetle ihalei ev- veçhi atidir: 

Ycliyc müzayedesine vazcdil· 
miştir. llududıı iki rarafı 

tarik sol tarafı kireçhaham ar

kası ismet hanımın hanesile 

mahdut ı~s arşm tcrbiindc 
zemini toprak iki büyük 

ahır ve paşa çeşmesi soka

~ında methali bulunan ve 
bir kısmının fcvkanlsinl 

tl"'ikİI eden salaş bir koridor 

bir hala ve tcpc:Jmle aydın· 
lık feneri bulıınan ocak ma

hııllini ha\·i üç oda lsmail 

ağanın tahtı isticarında olup 

ycgan ycgan icara ycrilıııek

tefür iki bin lira kıy

meti muhammeneli beden 

dııvarları tamamen kargir 

muhtacı tamir eıııl:lkin işti

rası'la talip olanlar ve daha 

ziyade malt\ıııat almak i. ti· 

veıılcriıı }lizde onu ı*pctin· 
de pey akçesini ve Ç-28-H.JJ? 
do,ya numarasını mıi>ta,hi

ben İstanbul icra dsire,i mü· 
zayede şube>iııc ınürncat 

cımclri \C 2X-l l-2ll tarilıin

rll' sıaı on lic~e k&<lnr iha
lei c\ ı-cliycsi icra kılınaGığı 
il,\n olunur. 

1- Tıirkiye ziraat ban· 
kasının 1 'l28 scnei hesabi
ycsi nıuamclAtı hakkında 

meclisi idare ve mürakıpla
rın raporlarının luraatL 

2- 1928 senei hesabi

yesi blançoslle kAr ve zaru 
hesabının tasdiki. 

3- :\lccllsl idare azala
rının hakkıhuzurlarile 1928 
senesi miirakıplarının ücret· 
!erinin usıılen tayini 

4- 1930 senesi için iki 
yedek mlirakıp intihAbL 

Türk_ly~ ziraat bank.® 
Meclisi idaresi 

H f )> S ~r N D E N 

OSTON 

l ler hafta ( Marsilya ) ya lı«-

re ket eden vapurlar Pire ve 
Napoli liıııanlarıııa dahi uğrar· 
lar. TafsilAt almak üıerc Kara· 
köyde Lor~ııt Röbul ve siirek,i· 
sına müracaat olunması. Telefon 
Beyoluğ. ~>OJ-204-17()4. 

Sadık zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

Muntazam ve Lüks postas 

S k vapuru 27. a arya teşrinevve 
P gilnü ak· 

AZAT şamı Sir
keci rıhtımından hareketle Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, ve Rize 

iskelelerine azimet ve avdet 
edecektir. TafsilAt için :Sirkecide 
Mes'adet hanı altında acentah· 
ğına müracaaL 

Telefon: lstanbul 2134 

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BACI 

...... J. ROUSSEL Kuılc ' 
bağı biltli.n tıp ale
ı:ıince azim taktirler• 
mazbar olmuıtur. z; 
ancak im bağ ile eııı• 

I ııiyet ve raha.b ta-ıı,. 
\ .,ide .,dilit. B:ıp ,ku· 
aunı olarak tatbikini J=iıı içiıl 

Yalnız Parlsteki 

J·IW.!. 
Şnhıi, Beyoğlwıda Tilrel ıııer. 
danında kAfo masazasıada ptı 
maktadır. 

1 Mağazamızı ziyaret ve Ya!'~ 
kutrunuıu bildirmek IUl'•t:Y·0 

ılparifiniJ;l posta vasıtasilc ~ 
ediıllz. fiatlar: Adi bai 4 b i 
çift l•ıı.i 7 TL. LCıb klln'.,tll o:. 
8 TL çift bai 12 n.. L 
ekstra kuvvetli 10 TL. çih b;IJ 

·ıs n. -Meı1Ui müdür : keftiC :Abiiie' 


