
fL2ı..11~1·~_421 ~~ 
Çar14mbo. i 

2 ı 
! 

' i 
jlC,!ncıı Ay( ! 
~ T•ırian .. ı f 1019 İ 

r 
i 
! Yarın: l 
i GENÇLjK 1 

L-·-·--·-···--·----·---· ... -.J .................. -......... .J 

Gazi Hz. Ankaraya muvasalat buyurdular_ 
~geceııin iıı- ~ Cümhur reisimiz parlak teza- ·· ., 
tıbalarındaıı '1 hür at ile istikbal edildiler 

-ı-

' ~vvelki gün Ankaraya 
h" et eden Reisicumhur 
aıretlerinin Dolmabahçe 
~ray d ın a geçirdikleri aon 
lece id· 
dii.fiı ı. Mesut bir tesa• 
il. n Yardımı ile o gece 
d UYiik Reisimizin ıofrasın· 
... ~ bulunmak ıerefinden 
·~uıtefıt b· oldum. Herhangi 
it g " . fı azeteci için boyle bır 

h feat daima unutulmaz bir 
atırad b b 

0 
ır; ununla bera er 

1 1 
lfecenin bütün İstanbul 

ç n d v e ayn bir kıymeti 
'tdır k ..\ııit ; çün ü erteıi gün 

h araya avdet kararını 
•er111 • lafr 1t olan Gazi hazretleri 
d it •aırıda hazır bulunan 
ti 

0 
tor Şükrü paıa ile Sey· 

he lefain müdürü Sadullah 
la Ye Yalovanın imnna ait 
.ıt Ve kat'ı talimabnı ver· 

lıı Bundan dolayı o geceki 
il. tibalarımdan bir kısmını 
eiılcu h Nks m ur hazretlerinin 

İıtı ek müsamahalarına 
lıııı. nat ederek "Yakıt,, sü· 
dı larıııa nakletmekte ken· 
tıl: için bir zevk, okuyu· 

r için faide buluyorum. 

~lüındur ki Yalova ıu· 
biUııı. n aıhhi ve nafi teıirl 
lıaı. •aa radyo aktlvite 
n. atından mütevellittir ; 
;:'un için buradaki eular 
~klundaki tahlil ele bu 
11oktat nazardan yapılmıt
lır ; ve Gazi hazretlerine 
lan gece anıedilen tahlil 
~eticeıine göre Yalova ıu· 
h tırıdllki rlldyo akUvite 
v~"asının derecesi meıhur 
( lfi ıulllnndlln daha çok 
llıJadır. 

b·-l' •ger taraftan Y alovanın 
lıtıtlnız aıcak ıu hamamla· 
bıtırıdlln batka emsalsiz 
bır de pilajı vardır; pekaz 

r h· 
il) 1tnrnetle bura11 en 
~~dem ve güzel bir plaj 
tıın ine gelecektir. Dünya· 
, heınen hiç bir yerinde 
ıcak 

toııl •u ile plajı bir yerde 
d • &.tnıı memleket olma· 

1ın 1 • .,.
11 

çın bu vaziyet Yalo
Yıt ın .. \>er ustesna bir faikiyet 

va. ecekur. Sonra Y alo· 
tıın 

llııı. I 81latlerce ıüren or· 
a~-ı:ı arı, koruları, diğer 
""tllik1 letı il eri ve hususiyet· 

'tıa.ı:. buralarda her ıekllde 
tıııl'a. 1Y~n tertibatı ili· 

I llıusaittir. 

tı~lte bütün bu cihetleri 
b~ &.tı dikkate alllD Gazi 

l:ıe ~tleri dünya yüzünde 
\>a. dar ıu mevkii ve ıehri t" lttltık hepsi hakkındaki 
lııe.ıı lerı, risaleleri, malu-

l) toplatmııtır. 
.. nkt • 
"&.du.ıı or Şükrü paıa ile 
loı:ıı ah bey bu ıuretle 

&.ııırı l itte. 1f o an vesikalar 
h~~•ınde.kı prospektüılere 
hı1 ;rak Yalova hakkında 
~le hazırhyacaklardır. 

ho~ı 1 hazretleri bilhassa 
la.ı:ı ... e bir risalenin hazır· 
ı ··•&.sı · · ~ti ıçın emir verdik· 
' !lib· y 
'lıı;ır ı alovada baılıyan 
ha.b tertıbatının gelecek 
~o~ llra. kadar her halde 

sa.rı 
~i;tııe 8•12 olarak ikmal 
"11~ 81 lüzumuna iıaret 

,, tı!ulıı.r, 
'"'" -.r.~rı 4 uncu sahi!anıızJtı.Jır] 

M. Jaka1t 
Türkiyeden iyi hi!ıerle 
ayrıldığını !ôylüyerek 

Cuma günü mt;mle
ketine gidiyeır 

Belçika Dahiliye nezareti 
rnüsre;arlığına tayin edildi
ğinden dolap istatistik mi'· 
diriyeti umumiyesin<len ayrı· 

lan ;\!. Jakar diin ailesile 

birlikte Ankaradan ~ehrirnize 

gelmi~tlr. 

X ]akar dün Tokatlıyan 

otelinde gendbini ıiyarct 

eden bir muharririmizc ati-

deki beyanatta buluııınu~tur: 

- Türkiyeden fe\ kah\<le 

İntibalarla ayılıyorum. Btı· 

rada bulunduğu nıu<l<let ıar· 
fında gerek Ba~\ ekil !,met 
Paşa Hz. gerek ıııakaınau 

resmiye ve gereksi' matbu
at tarafından h~kkıın<la gös

terilen hüsnü tcyeccülıdeıı 

son derece mütehassis ve 

müteşekkirim. 

Turkiyeyl çok Sevdiğim 

cihetle fırsat dii~tlikçe mcm· 
leketinize gclecc!!;im. 
( Aluarafı 4 üncü sayıfmıazda ) 

Gazi Hz. Adapazarında halkın 
ihtiyacını tetkik buyurdular 

Ankara, 1 ( T lefon ) 
Geceden beri yağan ye/Smur artık 

ikametgahlarına vıırıncıya kadar, yollarda 
hıncahınç biriken halk tarafından hür· 
metle alk!flıındılar. 

Ankara ıevinç içinde çalkllDmaktadır. 

Ankara, 1 (A.A.) Kömür deposu ve hal 
dinmiıti. Her yer ıüslenmiı ve her· 

kes ıükiin içinde, ıevglli halaıkarı kar· 
ıılamak heyecanile intizarda. Vekiller, 
meb'uslar, bütün askeri, mülki erkan, 
rüesa reımi kıyafetlerile ve bütün An· 
kara halkı büyük Guiyl tekrar araların· 
da görmek, onu candan alkıılamak için 
latasyon içinde ve dıtında dolgun bir 
külle teıkil etmif, bekliyor. Tatfanlarla 
ve bayrllklarla ıüılenmiı lokomotif ıev· 
gili Gaziyi tllftyan treni ağır ağır getirdi 
ve dardu. Ankara 57 günlük bir has • 

Reiıicümhur Gui huretleri, bugün iki Almttn grupu inıtta.i için Şehremaneilne 
saat on iki yirmide fehrimizl teırif bu- mtJra.cttttl etti 

yunnuflar ve iataıyllDdll vekiller, meb'uı· S b J I · ) k dagvıtıııalt e ze ıa iııın yanında fakir ere "·eme· ' '3 
lar biliimu'11 vekaletler eakanı ile ıüfera J k 
tarafından karıılanmıılar ve kıtaatı aıke· için bir aşhane yapılaca. 
riye, Polis, Jandarma müfrezelerile izciler Alman iş adamlarından rılacak ve kömurler buraya 
ve mektepliler ve güzergahta binlerce mürekkep bir grup son konacaktır. .. 
hallı: tarafından hararetle ıeli.mlanmıı· günlerde Şehremanetine Haber aldığımıza gore 
lllrdır. mühim bir müracaat yap· diğer bir Alınan gurupu da 

retten sonra büyük Reiaicümhura tekrar 
kavuımuıtu • 

Uzun bir hürmet ıllfı halinde dizilen, 
çelik mehmetçiklerin sağlık diliyen kükre· 
yiılerini, genç izcilerin neıe sllçan boru 
ıeslerinl binlerce hlllkın candan alkııı 
takip ediyor, herkeı büyük Ga;ziılni dur· 
maban alkıılıyor, ıelamhyor. 

Büyük Relıicümhur bu coıkun ve ıll· 
mimi tezahürata sürekli iltifatlarla muka
bele buyuruyorlar. 

Sevgili Gazimiz bu ihtiram tezahürleri 
arasında, refakatlerine Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya Beyi alarak otomobillerJne 

bindiler ve çyyaya har~ket etÜler , 

Trenin muvasalatını müteakip 21 pare 
top endaht edilmlıtlr. Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya ve Cumhuriyet halk fırka11 
umumi katibi Saffet beyler de ıehrimize 
gelmiılerdir. 

Adapazan, l(A.A.) 

l ıtanbuldllD Ankaraya avdet buyur· 
makta olan Reiıicümhur Hz. Ari· 

fiye i&taıyonuna muvasaletlnde tren· 
den fnmtıler, kendilerini iıtikbale çı· 
kil n halka bir müddet hlllbihal etmiı 
ve mahalli ihtiyaçlara dair iatizahta 
bulu.aarak hlllkın coıkun tezahüratı 
arasuıda ıeyllhatlerine devam buyur· 
muflatdır. 

Kimsesizler ve durf ar yurdu 
Yekıııda ycııi yaııtırılaıı hiııaya taşıııacak 

C. H. fırkası tarafından. tesis olunan, kimsesi;z ve 
dul ve çocuk ve kadınları çalıştırmll' yurdu için Aksaray· 
da yaptırılan bir.a bitmiş gibidir. Şimdiye kadar Sara
çane başında Kız ameli hayat mektebinde bir kısım 
iş~al eden yurt yakında bu yeni binaya geçecektir. Yeni 
hına çalıştırıcı tesisatı ihtiva etmekte ve ihtiyaca kafi 
görülmektedir. Yurt yeni binasına nakledilincd faaliyet 

h • . d büyük v" asrı 
mıştır. şe rımız e k 

Or.rendig' imize göre bu bir sebze pazarı yap~a 
ıı . . E anete bir teklıfte 

it ·1 l" ıçın m . k grup a ı mı yon ıra sar· buluı?muştur. Bu teklıf ha • 
fetmek suretile Boğaziçinde f 
Umuryerinde 250 bin ton kında Şehremaneti tara ın• 
kömür alabilecek büyük ve dan yapılan tetkikat hayli 
geniş bir kömür deposu ilerlemiştir. . d E 

Uyuşulduğu takdır c .. • 
vücuda getirmeyi teklif et- manet bu sebze halının 
mektedir. 

Şehremaneti bu müraca- yanına fakirler için bir aş-
alı tetkike başlamıştır. hane yaptıracak ve pazar: 

Teklif kabul olunduğu da satılmayan sebzelerı 
takdirde grup derhal in- maloldukları fiatla s:ıtın 
şaata başlıyacak, depo ta- alarak pişirtecek ve • bu 
mamlandıktan sonra da Bo- yemekleri fakirlere dagıta· 
ğaziçindeki depolar kaldı- caktir. 

Çocuk bahçesi açı~ıyor 
Hastalıklı kirli ı·ocuklar balıceye alıııııııyacak 

• • • 
Emanet tarafından Gülanc parkının bir kısmında 

yaptırılan • Çocuk bahçesi • nin lstanbulun kurtuluş 
bayramına tesadüf eden önümüzdeki Pazar gü~ü. açıla· 
cağını dün yazmıştık. Bugün de bahçenin şeklını foto· 
grafla tesbit ediyoruz. Kuvvetli bir ihtiya::a cevap vere
cek olan bu bahçede çocukların eğlenmeleri için lazım 
gelen tesisat vücuda getirilmiştir. 

Emanet bahçeye girecek çocuklar için bir de tali· 
matname yapmıştır. Buna nazaran ha&talıklı, kirli, tır-

Kadın memur 1 r.-~evs_i ed-ilec-ekti-·r. - ................. --~·-~""""""-~· !!"'!!!'! •. --~ 
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.Kemal Zaim ue lsmall Hakkı 
Beyler istasyonda 

• nakları kesi!memiş çocuklar bahçeye kabul edilnıiye· 
ceklerdir. Bahçe parlak merasimle açılacaktır. 

İngillerede otomobilse
ferlerini kontrol cdiyoı· 

lngilterenin otomobil kul

lanan kadınlar cemiyeti 
otomobilleri kontrol etmek 

için iczi kadınları istihda
ma karar vermiş ve bu sı
nıf memurlardan işe başlat
tıklarına resimde görülen 
şekilde elbise giydirmiştir. 

Bu kadınlar bizim zabı
tai belediye memurlarının 
vazifesini görmektedirler. 

Kımseslzkr Ve dullar yurdunun yenf bina!! 

Harçf ar için 
Yeni bir k~;; layiha· 

sı hazırlanıyor 
Ankara, 30 (Yakıt ) _ 

Haber aldığıma nazllran 
nazaran Adliye vekaleti 
harçlar için yeni bir kanun 
layihaaı hazırlamaktadır. 

Taptı U. ~r. 
Atıf B.dün şehrimize 

geldi 
Tapu ve Kadastro umum 

müdürü Atıf B. dün An· 
karadan ıehrimize gelmiı 
ve istasyonda dostları ve 
daire erkanı tarafından ' 
karıılanmıştır. 

Atıf B. bir kaç gün ıeh· 
rlmizde· meıgul olacaktır. 

Milyarderler 
F ord-Rokfeller-Krup· 

Roçiltler - Alfred 
Nobel-Morgan 

Nasıl zengin oldular? 

Mazileri, ///yatları, çalışma 
tarzları, husw;i hayatları, 

maceraları , servetleri 

5 teşrinievvel cu
martesi günü 
başlıyoruz 

Kırmızı levhalı dfik
kandan cihan sar

raflığına 

Roçil~ler 

Dün Avrupaya 
hareket etti 



lür~iye -Hmerika 
Muahede dün imza 

edildi 
Anıcrika nıuralıhasla
n şerefine bi1· ziya

fet ''erildi 
Ani•ıı. 1 ( A.A. ) - En 

ziyade mazharı mü~aade mil
let esasına mü,tenit Türk-A
merikan ticaret muahedesi 
bııgli n s:ıa t ı 6 / 30 da iki 
tara 1 murahhasları arasında 
imza edilmiştir. Başmurabba

sımız Zekll bey tarafından 
.Amerikan murahba·lan şe

nfine bir ôğlc ziyafeti ve
rilmiş ve ziyafette iki 
taraf murahhasları ile Ame
rika hariciye nezareti şark 

işleri müdür muavini hazır 

bulunm\IŞlanhr. 

Maarif vekilimiz 
Aııbra, 1 ( Teldon) -

Maarif vekili Cemal Hüs
nii bey iyileşmiş, makamı· 
na ge imiştir. 

Maadin müdürlüli 
Ankara, 30 ( Valııt ) -

lktı•t vekaleti mlidürki
ğüne sanayi ve maadia 
bankaa aabık umumi mü· 
dflrü tayln edilmltUr. 

ti1 . It~t..,.1 
Bir hanırn 

Dolandıricıhk iddiasile 
tevkif edildi 

Dün saat 11 de çarşıda 
mezat yerinde bir hadise 

olmuş ve içlerinde bir de 
kadın bulunan bir grupun 
makbuz tahrifi surctile 

("!. 209) lira dolandırdtldarı 
iddia edilınişlir. Şikayet 

iizerine zaTıita ı .. cscleye 
vaziyet etmiş ve bu dört 

kişilik grupa dahil bulunan 
Ihsan ismindeki hanımı 

tevlüf etmiştir. Bu hanımın 
evi Kadıköyünde Y eldeğir· 

menindedir. Adresleri meç
hul olan diğer ar ·adaşları 
aranmaktadır. 

Açlık ve ölüm 
Dün sabah Gül hane parkı 

karşısında ÇCtme yal&tı 
içinde ölmü~ bir adam 
bulunmuftur. Hüviyeti he
nüz tcsbit edilemiyeıı bu 
zavallının lcüfecilikle baya· 
tını kazanan bir adam ol· 

dutu. hastalanarak burada 
kaldığı, soğuk ve açlılctan 
öldiijii tahmin edilmekte
dir. 

Polis bu cesetle mqrul 
olurken bili çeşme yat.
tında da bir hasta bulmııt 
ve derhal bastcneye sevlt
edilmiştir. 

Biçak bıçağa! 
Kasımpaşada vapur islcc· 

lesinde k:ızıkçı Süleyman 
ile Uııkapımında kahveci 
Mahmut bir alacak mese· 
lesinden kavga etmişler, 
sonra da bıçağını çdc:en 
Mahmut Süleymanın başın· 
dan ve kolundan yarala

mıştır. ---------
Hıılıbau nıekteili 

1 lazinc namına tupu ,icl

Jiııc yazılan l leyhclidcki ruh
lı~ıı mektebi henliz Dcfrer

dırlıkç:ı tc ·elllinı olunmamı-

ıır. Bu iş için lııııı ı•rnaıııc

lderiıı sonu :ılınıııa,ı lilzım 

gelıntktedir. 

c:::•:::::::=::::z=ı:::::::::ıı=---:r.:ı:: 

miştir. Talebeleri oradan 
karşılıyacaktır. Buradan Ro
nıaya kadar heyete F ahret· 

tin Kerim B. riyaset ede· 

cekti•. 

"V AKT,, iN ŞEHI~ VB MEMLEKET HABE~LE~ Yeni tarife 
Kitaplar listeden çıkarılamaz 

-
Mekiep kil.,,U.rı, listeye şu kadar kuruşa S4 -

tılmak 14rllle değil, milfredal programına mu
vllfık ve terbiyevi kıymeti haiz olduklan 

için luıbul edilmişlerdir 

Tabiler hukukçularla 
temas ediyorlar 

f~ mektep İltaplarına fıat 
koymak Ozere ıoplaıwı lcoml . 

yonun vazifesini biıtrclıiınl yu.

mlflıİ. 
Mektep kıı.b& .,_. kitap

çılar lı:onılayollaa lı:oyduiu lıııl

larm ienclılerı için boyiilc za
r.!ar cfotunaıtuıı ıleri ~Qr
aıebedırler. 

Kıtapçılar düa !itleden ev
vel toplanarak iomiıyonun teı

biı eltili hatlar ~ııdc mü
zakerrleroe bııhınmu;ar, neti
cede Maarif vekalettnc bir lel
graf çeltıniye brw vermltler 
Ye telgrafı da çekmiılerdır. 

T claralta, koııalqon•ıı yanl11 
hcoaplardan ilham aldıfı, tesbi: 

edilen lıaılaruı k<:ndılerl için mühim 
:ranırlara sd>ep olocı+ bıldıril

mlt ve lıu tıla eMslı bir tetkılı: 
ile yeniden karar alıma alınması 
rica edılmlflir. 

Mektep 1.ııapları b..... ..bi
ler geçen ııene ba.lıp ellerinde 
lcalıın 'Ye bu ııene de Mauıl 
Yelttletince lı.ıeye lı:abul edilen 
kitapları bu ıene erkenden 
Ankaradakı bayilere gönd .. r

m!ıler, sahta arzetmişlerdt. 
Mektep kitapları fıatları hak
landı bu ihUlll ıahaddüs edince 
geçen ııenckl lıatlarla satışa 

çıkarılmıı olao kitapların mektep 

kitapla'! lıaıeainden ihraç ed~me
leri lı:ararlııthrılmıı ve keyfiyet dün 
tamım edilmiştııUr. 

Bu suretle mel<:p kilapçıla
rile fiat koaıiayonu arasında 

çıkan ihtilaftan dolayı mektep 
kitabı yazan ıouharrirltt hak· 
m. ı·ere cezalandırılmaktadırlar, 

Zira umumiy~ llibıırile tabilerle 
. 

muharrirler aruındııii mukavele· 
ler liıaplann listede bulundu
~u ,.e mekteplerde okutulması 

esasına iplioa etmektedir. Ki
taplar litteden çılı:anlınca taLl
ler muharrirlere ıclif hakkı 

vermiyeceilerdır. 

Halbuki muarlrlerin <1erlerl 
Maarif vekaletiode teıkılc oluour· 
keo mektep kitapları lı.teslne şu 

kadar kurllf& sablmalt şartıle 

değil, terbiyevi, faydalı tedriııe 

lcabllıyetli, müfredat programına 
uygun oldj!ıı için bl:ıul edil
mlfllr. Şınıdı fiaı thtiWı yü

zünden her hangi bir kitabın 
ceffelkalem lıateden çıkarılmatıı 

bak•ılığı meydanda olan bir 
harekettir. Bir kitap lıııteden 

terbiyevi lc!ymetlnl lcaybettıtı 

takdirde çıkarılabilir, fakat bet 
veya on kuruıa satıldııtı için 
çıkarılamaz, zannederİ7. Esasen 
bu lcltaplar Anadoluya gönde
rllıp satııa çıkanldıklart zaman 
henUz bu lıat ıhtillflan tahad
dus etmemlfll, Maarif velı:ale
tlnin mcoeleyı ehemmiyetle te
emmüle alaralc yanlış yapılan 
itleri diizelıeccııı. çoculc velı

lerinln menfaatile tabilerin ve 

muharrirlerin nenfaaılerinl telıf 

edeceği muhallalcıır. 

Haber aldığımıza göre, ltiıap 

tabileri dün mulıtelıf hukukçu

larla aörüımllflerdır. Komuyon 
tarafından konan fıatlar deı}lfti

rilmiyecelı: olursa tabiler lı:ııap

ları bu fiatlar Ozerloden satmak 
mecburiyetincle kalaalı:lar, fakat 
ugradıldan 1.arar ve ziyanın 

6denmeai için de komisyon 
aleyhine hulı:uk malılcemesinde 

dava açacalclardır. 

Mu~teın mo~o~eıe kıımyuıu 
Dünkü toplanmasında bütün 
i$leri bueünkü içtimaa bıraktı 

Mülılelıt mııf>adele komisyonu 
dün sabah umumi içtima halin
de toplanarak rumamede ınev· 
cuı mesaıl hakkınt:la mli2urata 

deTaııı etıııifllr. 
laııhb.rııtıııııza nuarııı eYYela 

yeol iaııbı umumi M. V ıırlen 
"-en lı:oıııisyoıı azalama 
bıltclını edtlııııt. bılllıare nız
"-1e ııeçilmltllr. 

Ba mC!nuebede evvela eın
llkııı laıde.ı aıuelal tekrar 
mewaıu b.b.olımıa Ye tıraleyn 
ııobıı ııaıarlarını mııdaıfaa 

etaütlerdır. Heyeti murahbasa
aıı z Y uııanlılarııı ıdclialama 

mukabil hvveıll delıller aö*r
ııı111er, atftcede meselenin hallı 
bueııa ~u aoııra aktedile
cclı: olan umumi lçtlmıı:ı tehi: 
cdilmlflir. 

Bunıı ınllteakip notalar hak· 
bııda 1İlad biıronun raporu 
b-uıt edilm1tt:r. Mezlcar bOro 

az• ... da M Rıvu büroda 
cereyan edeıı ...,,lcllfllb ve 
<:ide eclıleıı Ddlcekıt izah <:t
mlfllr. M-ıt ık.inci hllro 
azasından M. Folı:u dünkü 
umumi içtimaa ı,tirai etmedi

t!indea raporun miinakatuı dahı 
bugünkü içtimaa bırakıllnlflır. 

Bilahare geçen senenin eylü

lünde biıarallar tarafından 

hu.ulanan muhııra meselesi 
mevzuu batı.olmut ve bunun da 
miinlllip zaman da miizalccrc 
ve mııııakaşa cdilm"'ne karar 

verilmiıtir. 

Umumi içtimaı mütealcıp öğ

leden .oara bitarallar Türk 

ve YuDJn heyeti muralıha5l8fl 
1 

retalert klph llİ bııgııakt içil· 
mada cere,mı edecek olu ml
%akerat programmı tetbtt eyle

mlfler<lıı-. 
Mulaıelıı mıılıadele komisyo

nu heyeti umumlyl':SI Rum 
Patrljllalıı ~ ıııerallıniııe 

dam edılcbjıı dheıle, heyeu 
umumiye bugllo ~leden sonra 
loplanacakhr. 

itfaiye nıütahassısı 
gelmedi 

Emanetin \"iyıınadan ge
tirtmlye kal'M' \'erdiği itfaiye 
mütahassL<a el'an gelmemiş

tir. Emanet hu hususta diin 
Ylyana sefaretine müracaat 
etmiştir • 

Bir memura işten el 
çektirildi 

Çatalca i>lan memuru 
7.ihni efendiye, köylülerden 
kanun harıct para lildı!';ı lçhı 

işten el çektirilmiştir. 

7.ihni Efendi mahkemeye 
,-eritecektir. 

J<:nıanet borcunu 
yerıvor 

• 
Şeremancti, Yıldız gaziııo

şı.ı mbelsiııdcn i\laryo Serra 
i!~ ı,>iriştiği <laı·aya rağmen 

kira parns olan 1 :'iOOO 
Hrayı her ay Defterdarlığa 

ödemektedir. 

lngihz lirası 
• 

lngiliz lirası dün 1004,S 

kurutta açılmıf, alqam 
1007,S kurutta kapannu.
tıı, 

• 
iskan 

Teffiz işleri ne 
zamcan bitecek? 

• 

Vili.,.etimlz dairesinde 
tetkikat yaptıktan sonra 
hazırladığı raporu Anka· 
raya götfiren mülkiye bat
müfetitl Mliftt Bey ıehri

mlze gelmitUr. MüAt Bey 
lıkiin itlerinin çabuk biti· 
rilmeıi huıuıunda Dahiliye 
vekaletinden bazı yeni 
talimat getirmiftir. 

Buıünlerde lıki.n da· 
lreılncle faaliyete baıhya· 

cakbr. 
lakan idaresinde teffiz 

muameleıine tabi bulunan 
doayelertn miktan 3500 
kadardır, Bunlann 2000 
taneeinln muameleai blti
rilmittir. Geriye kalan 1500 
doıyerıin 6 aydan evvel 
biUrllme.i mümkün görül
memektedir. 

Yeniden yapılan teffiz 
mürac:aatlen kanun muei· 
bince reddedilmekte, yalnız 
eaJd taleplerin lntacına 

devam olunmaktadır. 

Muhittin B. 
Rahatsız olduğu için 
ma1ı:amına gelemedi 

\'ali ,·ekili ve Şehremini 
1\lubittin Bey biraz rabatsız
laıımış ve dün makamına 

ıı;elemem4tlr. 

J Memleket haberleri 

Yeni ürkiye 
Y :ıpılacak filinı için bir 
komisyon teşkil edildi 

.~mert kan !ilim lcumpanya
larından bırı.ı memleketimizin 

imar faalıyctioe dair fılım almak 

için müracaat etmııu. Hıılı:amet

çe kabul edileıt bu teklif flze· 
rlne alınacak filımlerin aıalıal, 

mevzu ve tybelerıııt tesbıı için 
alakadar vekilliklerin mtiınesail

leriııden müreUep bıc İomltyoo 
tctkıl edılmeal kararı...nlflı • 

Koıniqona Malıye niilltil la· 

rafından T eftıı ve takip tubesı 

Madara Y uauf Kemal, lktıaat 
yekJDliladeıı Nevtyaı "'best 
Mııdııro Cevat Rlitlll ve Na
ha namııı• Oeıııtryollm Umum 
ınııd0rlııto muavini Nam Beyler 
bıtılıap edtlmlflerdır. 

Komıayon y.biıda taplana. 

cak Ye bir ay içinde bu huaua
luı teabit edecektir. Fıbıler1n 

ııh ttH ne - ıı...ı-a
c:.lt heııez ıesbıt edılaıemıfllı'. 

Borelar tecil edilnıemiş 
• 

Bazı gaıetelerde(Borç ıedlı-
ztraat Bankasuım lyt btr karan) 
ııerlevhaaı altında üzrra borçla
rının ıelecei ae neye kadar le· 
cite kırar verıldıline miiledair 
bir fıkra lntif'r etııılftir. 

Eıruı Bani.. Umum nıtı
diirlüjjiiııden göoderıleo tezke· 
rede bu ııene bcı mınbıltalarda 
mahsul, kurakhk sel veya do
ludan çok milteesıir olmtıf lıu
luomaila beraber umumi rciol· 
tenin geçen senelere nazaran 
çok Jala iyi bulund~.bu iti
barla ull'uml ~orç lecilı kat'l

yyen mevzubahiı olmadığı, ma
haza bankanın muhtelif sebep
lerle mahaullcri hasara uğrayan 

zürraın vazlyerlertndeiı ıslırarı 

nar.arı dikkate aldığından ve 
bu yüzden borçlarını öckmeğe 
kudreti olmayanların horçlarının 

tecilı hakkındaki taleplerini 
husual ıur<:ıte tetkik ve isaf 

etmeğe icar ar J verildiği bıldir~
mekıedıs. 

1 Adliyede 1 

Para için katle teşebbüs 
Ağır cezada muhake~e başladı . lki maznun, 

muhakeme esnasında tevkif edildiler 
l,;tanbul ııgır ceza ınahkc- ı 

mesinde mühim bir davanın 
rü'} etine başlanmışm. 

l\laznuıılar, Nihat ve Ce
mal efendilerdir. Bunların 

ı 5,000 lirası olduğunu haber 
aldıkları Ayakapıda mukim 
'.\im. !\1akrinayı paralarını 

elde etmek için öldürmiye 
teşebbüs ettikleri me\'zuuba
hl>tir. Tahkikata göre :\im. 
l\lakrinanın mübadeleye tabi 
olup 15,000 lira pıırası bu
lunduğuna ve kaçmak iizcre 
olduğuna dair em vali metru· 
ke müdürlüğüne Koço Et 
isminde biri tarafından ib bar 

nkl olmuş, tahkikat yapıl

nıış, tam bu sırada maznun

lar daha evvel davranarak 
kadını öldürüp paralan ele 
geçirmek istemişler, eve gir
mişler, 1\1. Makrlna bağırmış, 
yakalanmışlar. 

!\!ahbemede müddet ve 
maznunlar isticvap ohınmuş

lar, maznunlar cürümlerini 
inkar etmişlerdir. l\lablteme 
gayri mevkuf bulunan maz
nunların tevkifine lüzum gör· 
müş, mahkemede tevkif edil· 
mişlerdir. 

Muhakeme deı aın edecek, 
şahitler çaıtınlacal.tır. 

Eski kararda israr 
Be,.k0& sulh mahk-e

ıi bqlcitibl Sadık B. bir 
müddet evvel ağır ceza 
mahkemeeinde 2,000 kü· 
ııur lira ibtilia etmekle 
maznun olarak muhakeme 
edilmif, bet leDe alır 

hap.e, Gç aene m-urlyet· 
ten mahrumiyete, paranm 
blr miıılli ile tahıılline mah

k6m ec111ınltti. Alır ceza 
mahk--a bu davayı tem• 
yizden nakzen tetkik ve 
eıkl hüküm.de llrar etmlt· 
Ur. 

Gazetelerin davası 
irtifa tahkikatına ait neş

riyattan dolayı gazeteler 
aleyhine açılan müheyyiç 
ve musanna neşriyat dava· 
sının rü'yetine bugün on 
dörtte lııtanbul ikinci ceze 
mahkemesinde devam olu
nacaktır. 

Mahkeme, geçen celse· 
de mes'ul müdürlerin istic
vabından sonra, bu tahki
kata ait karar suretinin 
yedinci istintak dairesinden 
celbine karar vermiştir. 

ZUeye ıu fetirildi 

Zile Kasabasına S kilometro mesale<te ouıunan ve şürbc 
sallh oldul';u anlqılan Elbaşı oğlu namile maruf su demir 
boru ile kasatı«nın tam ortasında ve 30 metro yüksekliğinde 
ol&n kale tepesine akıdılmış, resmi küş~dı. yıpdmışnr. Zile
nln suya olan lbtlyaa temin olunacaknr. Resmimiz bıı res
mi ltü~cia alt bir intibaı tesbit etmektedir. 

T eşvikt sanayiden istt-' •'Tütün encümeni neler 
fade edenler ne istiyorlar görüştü} 

Teplld _,.. kanunun· 
dua istifade eden m6-

aatm ~ mevaddı 
lptklaiJe sllmGk ı ı rainden 
muafbr. Ancak bu -vaıl-
dm tGmrGkten ıreçılı'beei 
için beyannameluba bm.t 
vekileUnce tudikf icap 

etmektedir. 

Bu muamelltm hazan 
üç, dört ay kadar denm 
etmekte olduiwau nazan 
dikkate alan m6- aa· 

Ticaret odıuı Tltluc:üler 
encümeni dan toplanmlf, 
tlUilnlerimlz Nıklnnda Av· 
rupadakl ticaret atafeleı:i· 
mizden ıelen bazı raporlar 
Ozertne plf6lmlfttr.D6n
lriı içtima.. .... .-eld t6· 
tin latilıtııllboın • 40., ad
,._ kilo olclufıı, geçen le· 

neye nazaran "5., milyon 
kilo nokaanu da t6tGnle
rimb:ln enaf IUbartle IJi 
olclufıı, ,..1nnc1a ibracabn 
batlıyacajı, bu ııeııe umumi 
vadyetiıa .,.. oldala anla-

Dünfümrük 
lerde tötbik 

başlandı 

Şeker ve petr 
gelince 

Dun 
tün gümrüklerde yeni tı 
tatbik edil mi ye ba~la 

Dün glimrak!crden ge 
mal çıkarılmasına de 
edilmiş., eşyaların cinsleri 
hangi nıemkketteıı ge 
tetkik edilcreıı yeni tJll 
maddeleri üzerinden giilll 

re mi alınmıştır. 

Dün gümrük başmüd 
.eyfi B. bir muharriıi 

şunları ~uyleıniştlr: 

Bu sabahtan itibaren 
tarifenin tatbikine lık,l 

Giimrlik.Jerde bir fe 
ldelik yoktur. 

E:<kisi gibi muamele 
pılmış, mal çıkarılmışnr. \' 
tarifede c.kısi gibi beş ınl! 

on misil 7.amnıı ıı garı ıtuıyı 

yoktur. Bizimle ticaret 
kavele ve muabedtsi ya 
olan devletler emtiırnnıı 

ahde ahkamı tatbik cdi ece 
Yeni tarıfe bu de,ıetler 
dasını diğil bizimle mı ıı 

yapmamış olan ded 
emtia;ına tatbik olumıcn\t 
Yenl tarifede ba;lıc~ 1 
eşya ile memlekı:tte rıl' 
mıyan eşya ve mc,·nt fı 
resme tabi tullllmu,ror. ' 

ker ve petrol resmini r;lı 
gibi devletlerle olnıı nıu 

deler bitinceye kadnr inbi 
idaresi alacakur. i\Iu:ıh 

yapmamış olan de\'ietıer4 
gelecek olan şeker ve 
rol resimlerini güınriik 

rest a!ecUtır. 
Yeni güınriik tıırlfe 

tatbiki şehrimizde pirinç 
rlne muamele yapan tu 
aleyhlerine bir vaziyet ilı 
etmiş ve tüccarlar bu hu 

Maliye "eltalecine nıür~cJ 
etmişlerdir • 

Pirinç tü.:ctrlıırı bu ıııı# 
ta şuna söylemckteı.lir: 

- Yeni tarHe şiıııdi 
kadar bazı meı·at için ~ 

f yet edilmekte <>lan ISU-;.ıı 
resmi de kald•rılmı ur. V 
tarifenin 51 inci mwddc::: 
iltlnci hkra ·ında meı.lcOr 
ayıklanıııı, pirincin IJIC 
dan 3 kuruş gümrük 1 O 
N$ da bıihl:lk resmi aıııı.J 
t& ldL 

Halbuki yeni turiiere ~ 
zaran bir kilo piriaÇ 
lı:ur~ re. me tabidir. 

0 
Ancak pirinç tarifenin 

veli akide ile mııahedclt~ 
hitamına kadar i ti nal~ pı 
havi olan nıaddderden_dı~ 
itibarla resmi bugün ıso 
resmininde lı\!';n dolaf1 

1 
kiloda yalnız üç kuruş' 

miştir. Gümruk resmi ' 

istihlak feridir. ti 
Asıl lpka edildi~! için# 

. 
bipleri ~mevaddı l~=~:;._ ______ "'ll 

in de devamı mulctll ff 
Şimdiye kadar tüccarın jŞ 
dinde lddlhar edilmiş ~ 
llyctll miktar mal bil ~ ipUdaiyenln kıymeti kadar 

parayı ırümrük idareaine 
yabranık mara 11111 çıka

rabil yor' a dı. 

&.ıran bu para bet altı 
bin liraya balti olmakta· 

dar. Bunun ürllJue bazı 
müeeseae aahtplert dün ti· 

caret odasına müracaat 
etmiıler, depoaito verilmesi 
wulünHn kaldınlmaaıru , 
kafi teminat verebilen mil· 

esaete sahiplerinin mevaddı 
ipUdatyelerlnl sthnrükten 

çıkarabtlmelertnin teminini 
istemlılerdlr. Ticaret odası 

bu mtlrac:aatı iktıaat vekl-

I lıMMe lııtıdirmlfttr, 

Yanın - C'IVelld 

VAKiT 
2 lqrltıl«ll1d 7 879 

Hofmut - Almma
yalı bir mMıenclialn a.-
pma d~amaıiıa kn.yı 

ba&lyat ile lıaldufu 
aaan atllranm clevleti 
aliyeye ait olan kmm
run claht bqmetl6 Al· 
manya imparatoru baz. 
retlerine bir cemile 
olarak canibi hG)d~meti 
.entyedsa Berlın mllze. 
banealne terkolundıı

funu (Enbaniyal) yazı
yor. 

ten1.ilit dolıyısile pek .- vır 
za ran mucip olmaktadır· j 

$ijnmeli ki buı,riin ?~ııııJ 
kuruş gümrük resmı ılc fi 
edilen mal beher ı.1ıod• ~( 

kuruş daha noksandır; heııı ıı' 
hazineyi mucip olmalı:!' ti~' 
de tüccarın mağdıır~ıcı' 
meydan veri!meıııeli: 0~ı' 
lk.i şeklln maliye vekj)c &ı 
acilen tatbikınıı müsa3d~ Jıl• 
mesinl Ye ahtı tarifrtl~~' 
tamına kadar pirinç tııı ~ 
tatbik edilen istihlAk ~ 
kcmakftn idame ed 
istiyoruz. Bunun ıçitl 
nezdinde teşcbbusııı
duk. 
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Frtınsızlar ~ene Alı~;;;İa~ı tehdide·· başldddar 
------------:~-y-.~----ı~ 1 [lJ M. Majlno Almanya Yanf pi&- .Aia Han genç bir 

LJ:t~i't-1 nını tatbik etmezse itfal kuv- kız~a evlcniyo~. 
• • i J'.fz eli Oeyh l\Jeyl gazctesmın 

Kadından polis! vetlenm çekm yecev ,, yor. Paristen aldıJtı haberlere gö-
re Hint 'J)renslerindcn meş
hur Ağa l lan :\1atmazcl :Kas
son namında orta halli bir 
kıza t<:k elcben de tesadüf 
eder.ek gönlünii 0111 kapur
rnıştır. Anlaşılan Aııt han 
önümlizde ki Teşrinfsanfde 

bu genç Fransıj'Ja evlenecek
tir. 1 ıan hazırda Ağa Ban 
56 yaşına Yarmış bulunuyor. 

K
adın birlifinin pen

çerelerinden yeni 
bir havadiıdatıldı. 

Cerçt hadiae pek yeni de

fildtr ve hafızalanmızda 

hayli eakimif bir ılmaıı da 
••rdar. 

Hanımlanmızın ıpoliallie 

alınmalen teklifi bir gün 

hiç sebepsiz ortaya çıkı-
9'enntıtt. Ctddi, ajir baflı 

ıazetelerden :ziyade mizahta 

Jer tutan bu haber karp
llncla memleketin •QJflan 

'-tka bafka datOnmüt 
&Jn ayn hGkümler vermlı

lerdı. Ben kendt hesabıma 
hiç bir hüldbn vermedim. 

ÇGnJdi dotruıunu iıteneniz 

bu hareket, ıuurdan çok 
btr hlı hamlesine benziyor

du. Herkes bilJr ki hiı 
hamleleri üıtünde blrleı
tnek kolay olmaz. 

Kadın, naııl ve niçin 

Polis olur? Erkekliğin bel

ki en güç blr lt meydanı 
olan bu kazab, tehlikeli 

lneılekte kadın kabiliyetine 

Yaratır ne vardır? K&dınla· 
rııruzın erkek itlerine im

l'enıneleri fımokin gtymJye 

blkıtmalarile baılar. Hal
bukı dünyada rahat yap

ınak lıtenek,kadınlar elle
rinin kremi ve erkekler 

-~uçlanmn naan ile bir

birlerinin itlerine kanpna. 
mabdarlar, KtUotlu, aeUr11, 
meçll, tabancalı bir lradm, 

sokaklarda rolünü taı•rmıt 

aktörler gibi dolaımıya 

baılayınca içimize hakiaı 

olacak biı ya gülmek, ya 

acımaktır. 

Unutmamalı ki bu iW his, 

·insanlara ait bulundukça· 

en •talı duygulardır.Hangi 

kadın buna razı olur. Kadın 
bu ağır itleri ancak vatan 
tehlikede ve erkekler hu

dutlarda iken körürler · 

Fevkalide devirlerin ortaya 

çıkardıfı tedbir zaruretlerini 

t.bn hayat f çlnde tatbika 

Çalıpnak kabul edtlmtye

cek duaya amin demekten 

h.tka nedir 7 

Biliyoruz,kadın çalıımak 

IDec:burtyettnf, gün geçtikçe •ha kuvvetle tu.etmek
ledir. Hayat pabalılıiı bir 

taraftan, erkek tefevvuku

laınü çekmeyip yalnız ya· 

layıt bir taraftan kadını 

Ötrırün dikenllklerinde çır

l>•ndınyor.f akat bu aebep

ler hiç bir vakit kaclımn 
)apnuyacafı 11lere kotul

lnalannı mazur a&teremez. 

E:.fer teklifi erkekler yap

ını, olsalardı dilimiz daha 
keakln olurdu. 

Ne yazık lrt kadınlan 
erı fena iı yollarına aüriik
ltyen bu polislik meaele

•ini ortaya çıkaranlar, ge
ne kadınlardır. 

Kadın askerliğini ilte
l'itn, fakat kadın polfıliğini 
asla. Kadın orduları bütün 

tunyaya ebedi sulbü ptirir, 

f~kat kadın polis lmaada 

ha.yclulluk anulCln uyan
c:!ınr! 

Paris, 30 (A.A) - Mense umumi meclisinde bir nu

tuk söyliyen M. Maginot, Fransanm neden dolayı borç
lar hakkındaki itilafnameleri tasdik etmiş olduğuna dair 
izahat vermiş, Yung planının Fransaya temin etmekte 
olduğu faide)erden babsetmi,tir. Renin tabliyesi mesele-

sine nakli kelam eden mumaileyh, üçüncü mmtakamn vaktin

den evvel tahliyesinin, Fraosız askerlerinin çekilmesinden 

evvel Almanyanın Yung plinmı kabul ve tatbik etmesine 

bath oldujunu habrlatmıf ve demiştir ki : 

-Tayin edilmiş müdddet zarfında Almanya bu tcra-
·b· · aeH----L olur ise tahliyeye hemen başlanılacak. 
ı yerme• ~ 
Abi takdirde işg;al devam edecektir. Fransız kıtaatmm 

Rende bulundurulması Libeye mukarreratının icrası hu
suıunda Fransa için bir teminat teşlcil etmektedir. 

İngilizler nihayet Ruslarla uyuşuyorlar 
Londra. ı (A.A) - l\1a1Umattar mahafllde M. Hender

son ile M. Dovgaleskl nin lngmz-Sovyet mimasebatının ye

niden tesisi hususunda bugün mutabık kalacakları beyan 

edilmektedir. 

lngilizler Renin tahliyesine devam ediyorlar 
Sarrebruck, 30 (A.A.) - Demiryollarmın himaye ve 

muhafazasına memur lngiliz kıtaao, kat'i sueette mufarakat 

etmiştir. Fransız ve Belçika kıtaan, İngiliz kıtatını istasyonda 

selAmlamışlardır. 

Rayhiştag mühinı kararlar Yernıek azere 
Berlin 30 ( AA) - Rayhi§tağ meclisinin halk fırkasına 

mensup gurupu M. Stereımanın riy81Ctl altında toplanmıt ve 

Hugemberg tarafınddan ~rde dılen arayı umumlyeye müracaat 

teklifi alt"yhinde karar verm1tttr. 

Berlio, 30 ( AA ) - Rayhiftağ mediıi, ltsizlfie karıı 

sigorta meseleaı hakkında hük{lmet koalisyonuna dahil bütün 

fırkalar tarafından kabul edilebilecek bir uıl .. ma zemini bulmak 

için saat 15 te toplanmıftır. 

~lakdoııah doğrudan doğruya Yaşingtona 

gideceL. 
Ne.,ork, 1 (A.A) - M. makdonaldı lltlkbal için boyOk 

hamlıklar yapdnaaktadır. Mumaileyh VaflM8tooa müteveccihen yola 
çıkmazdan evvel Nevyorba ancak ıki saat kadar kalacak ise de 
Nevyork erkAnı hukomett kendisine fevkallde bir resmi kabul 
yapacaklardır. 

So') etlerle Papahk arasında ınüuasebet 

BerJin, J (A.A.) - Fon•erts gazetesine nazaran Berlin

deki Papa vekili ile Sovyet seiiri siyasi münascbata yeniden 

başlanması için miıkAlemeye girişmi~lerdir. 

Rapallo hapisauesindeki nıahılusların firarı 
Rom~ 1 (A.A) - Gazeteler Rapallo hapisnnesinde 

bir çok mahpusların gardiyanı tepeledikten ve ağzını tıka

dıktan sonra kaçmış olduklarını yazmaktadır. 

Hüyük faşist meclisi toplandı 
Roma, ı (A.A.) - Büyük faşist meclisi, dün akşam 

toplanmıştır. ~1. Musolini büyük meclis fırka teşkilatında 

yapılacak tadilat Ye ıslahatın esasları hakkında izahat ver

miştir. 

Filistinde araplara protesto grevi yapıyorlar 
Kudüs, 30 ( A.A) - Son kargaplıklar esnasında din 

kardeılerl bakkında yapılan cezalara karıı protesto etmek üzere 

Hayfa, Yafa, ve KudOste akdetmlt olduklar mitinglerde Araplar, 

protesto alimetl olmak üzere Çarıaınba gnnu bütün Ftltstlndekt 

gıüesseselerl kapatmata ve her türlü mesaiyi tatil etmete karar 

venniflerdlr · 

Tayyareci Kost 1rkostka doğru uçoıuş 
Moskova, 1 (A.A) Fransız tayyarecileri Kost ile Bellont, 

Novoslbirskl üzerinden uçmutlar ve lrltotaka dotru yola koyul-

mllflardır. 

Nihayet Fransız tayyarecisi Kost da mı bir 
kazaya kurban gitti 't 

Parls, 30 (A.A.)- Costes ten hiç bir haber yoktur. Hava 

i~leri ııazırı, bu hususta maıumat elde edebilmek için Rus 

telsiz istasyonları ile cemasa girmesi için Eyfel kulesi telsiz 

mevkiine emir vermi~r • 
Moskova, 1 (A.A.)- Fransız tayyareclleri Costes ile 

Bellontte~ Novosibirskf üzerinden uçmuşlar 

doğru yoL'.ı koyulmuşlardır. 

P.ıris., 1 (A.A.)- 'hyyareci Costes in 

ve Yrkoutsk a 

ovosibirsk ü7..e-

rinden uçmuş olduğuna dair olarak Moskov*1an gelen 80 

eyllıl tarihli telgrnf hak~da farziyatta bulunan Paris gııze- . 
tclerJ, ya bu telgrafın g ·miş ve yahut Costes un NQvo-

sibirsk den ev~ kara&ya incıck müceakıben ,taı.ka 

etmiş oldulU mataleasını aerdetmekudlr. 

İbuüssuut İug~liz tay
~areleri kullanarak 
DeyU t:ekspres gazetesinin 

verdiği malUmata göre Hicaz 
hükumetinin tnlebi üzerine 
lngiltcreden altı hava zabiti 

Hicazda çalışacaklar, ve kıra} 
lbnüssuudun iparlş ettiği 
tayyareleri idare edecekler
dir. -·-

Rusyada i>plişmek 
aleyhinde n1lıeadele 
Londra gazetelerinin verdi

ği maltlmata göre, Rusyada 
öpmek ve öpüşmek aleyhin
de şiddetli bir mücadele 
başlamıştır. Bu mlicadele mü
him bir cemiyet tarafından 

idare edilmekte, cemiyetin 
kıiçiık, b[iyük her şehirde şu
besi teşekkül etmiş bulun
maktadır. 

Bu cemiyetin neşrettiği 

beyannamelerde öpmek ve 
öptürmek kadar korkunç ve 
fena bir adet bulunmadığı 

söylenmektedir. 
Po ta idareleri mektupların 

üzerine "J fer pusede 40,000 
mikrop var,, kelimesini ba

sıyor. 

irtihal 
lstanbul M~b'uau Edip 

Servet ve Tütün inbiaar 
jdaresi sertabibi Fikri Ser
vet Beylerin büyük bira
deri mülga Harbiye nez:
reti mektupçulutundan mü
tekait Nedim Servet Beyin 
validesi Behice Hanım İr· 
tihal eyleıpiş ve cenazesi 
sevgililerinin gözyaşları a· 
rasında Maçka kabristanına 
defnolunmuştur. Merhume
ye mağfiret, mler, ailesine 
taziyet beyan -ederiz. 

Mevlit 
Teşrinievvelin dördüncü 

Cuma günü öğle namazını 
müteakip Zeyrek camiinde 
kaA"tt tüccan merhum Hacı 
Mehmet Beyin ruhuna it
haf edilmek üzere Hafız 
Sclahattin Bey tarafından 
me:vlidişerif okunacaktır. 

Arzu edenlerin teşrifleri 
rica olunuyor. --Hakkı Hayri B. 

Amsterdamda toplanan 
tıp kongresine iştirak et
miş o lan göz mütahassısı 
Dr. Halda Hayri Bey şeh-
rimize avdet etmiştir. 

ı---·-- ----------: 
ı • Bu alqam i 
l~ı nema" Tlyat:roıa1 

Elhamrada 
Ankara Poatau 

·~~~--~ --~~ 

MeleJııe 
Ankara Poıtaıı 

Operada 
Kadının harbe rtdltl 

Meçhul cııskeır 
l.iya Açtytrl 
ş.kir sonbaharclayts. lıkbahaa 

Karat~a~i ist 11 ~üsman 111 
--~--

Düşman olduklarını bildiğim halde namaz 
borusu çaldıklarını duyunca şaşırdım kaldım ... 

-~-
Halil, kolumdan çekerek: 
- Onbap da 'nll'Uldu. 
dedi. 

Burada durulamazdı. EYet 
artık burada durmak aı6m
ldbı defli ve hem de fatde
ıizdi. ÇGnkii d6pnan bizi 

gördü ve atetJnl doinaclan 
doiru:'a bize tevcih edi
yor. Halli, kolumu bırak

mıyordu; yavaı yavat 1erl7e 
doiru kaçmaya batladık. 

Ve yakın olan au birl
klntlıfne kendimizi attık. 

Oıman yukarda kalmııtı. 
Haykırdım: 

-Osman .. Osman.. Sen de 
kendini buraya at .• 

• 
Oaman, cevap vermedi . 

O da Ömer onbaıı gibi 
btllhareket yatıyordu.Artık 
teferriiat ile ufratılacak 
zaman deftldt. Su birlkfn
Uılnden k0ta kota dolata
rak tabura .,eldik. 

Birinci b610k dO,man 
Ozerfne ate, açmıftı. Fakat 
bir anda bu ateı durdu. 
Muhittin bey, birtncl bölük 
kumandanlle ıtddetll bir 
m6nakapya tutupnuflu. Bu 
aralık, milizim Arif efendi 
de sol cenah llerlılnden ................ 

MubttUn beyin birinci 
bö!ük kumandanile müna· 
ka,.ıına nazaran karpımz-
dald kuvvetin dDıman olup 
olmacLfmda el'an tereddnt 
etttldert anlatıhyordu. 

Arif efendi, nefee nefeae 

•elerek: 
- Aleti keıttrdıliniz tyt 

oldu. Biri birimizi kıra-

caktık. Karfımızdaki bizim 

asker .. 
Artık ıözlerlmiz biri bl· 

rlne kanııyordu . Ben de 
haykırdım: 

- Hayır efendim.. K.ar
ıımızdaki dÜflJıan •· 

Arif efendi fiddetle iti· 

ru etti: 

- Hayır .. Bizim asker .. 
Dini eıf..nize ezan okuyorlar. 

- Fakat efendim. Ben 
düpnanı l'Özümle gördüm. 

Ömer onbqı ile Oaman 
,ehil oldular. 

Birinci bölük kuınancla
nı infial ile ve biraz da 
azametle bana cevap ver
di: 

- Yanlıı efendim, yan
lıf. Biz de bayrak ealla
daldaruu sördüL 

Bu esnada, düpnan ta
rafindan borular çalmaya 
baflaclı. Muhittin Be,: 

- Durunuz dinllpllm. 

Dedi. Dinledik.. Haki
katen bizim namaz borusu 
çalınıyordu ... 

. T•bur kuoıandamu daha 
-'Yade sokuldum. Artık 
yalvarmıya baıladım: 

- Emin olunuz efen
dim, gözlererimle pdüm. 

Karpmzdaki asker tama· 
men p.pkalıdır. 

düm .. Ben zabitim! Herifler 
atmayın din kanletiyiz diye 
batırıyorlar. Eier dütman 
olaalardı biç •• 

Arif efend~ tözünü ikmal 
edemedi . Aman allabam 
iberlmize öyle bir J&Jlun 
atql açıldı ki .. Bir anda 
yere kapanmaya mecblll' 
olduk. İlk ateıte Arif 
efendi, zihire aldanmanın 
ve lüzumsuz inadının pek 
acı bir surette cezuını 

ıörd\l. 
Vurularak yere düıtijiü 

zaman nefeı bile alamadıiına 
kanüm. Arif efenclialn ha· 
taaı, yalnız kendiıinf kur· 
han etmekle kalla idi ne 

fae, fakat böyle mühim bir 
zamanda münak•ta ile ge
çen bir kaç dakika zarfın~a 
tabura alcbnlabtlecek mü-
him ve emnl7etll vaziyet 
teehhür etmJı ve bilhaua 
üçüncü bölük tamamen 
dOımamn ate,ine maruz 
Te açık bir mevkide kal
mqb. 

MUhttttn beyle kendimi
zi küçük bir tarla laendetl· 
ma içine al'Dlftık. Ç&ldl 
o ande bundan hatka ya· 
pılacak bir teY olmazdı. 
Bir kaç dakika öylece kal
dık • Dak•kalar seçtikçe 
Muhittin beyin aimuındald 
endlfe ve tzttraplann eG
kOna miibeddel oldQfunu 
göriiyordum. Gittikçe fkl
detinl arttıran, kesif INr 
dolu pbl ya.fan mermiler, 
önGmG&deld çalılan kealdn 
bir orak sfbl biçiyordu. 
Kumandanım; gözlerde aa-
ia aola bakıyor, bltün ta
bura hakim olabilecek em
niyetli bir yer anyordu. 
Üçüncü bölQfe yakm bir 
tumaek gözüme llifU. Bura· 
ıı, kuru bir derenin kena· 
nnda idi: 

- Yüzbaıım, ıuraya çe
kilsek nuıl olur? ... 

- Çok ala olur ama •. 
Galiba sen vurulmutıun .... 

Be.ıımdan sağ yanafımın 

üzerine dotnı bir teJin ıız· 
dığını vakıa ben de htsaet
tlm. fakat, ben bunu, 
bqlığımın arauna toplanan 
yajmur auyuzannetmiftim. 
Elimle yüzümü silerek bak· 
ll111t kan içinde idim. 

-Her halde yaram ebem· 
miyetaiz yüzbapın.. lzbrap 
du)'JIUyorum. .. 

- Ne oluna olsun, ya
VAf, y&Y&f aeriye kay. De
renin içine atla••nm çare
alne bak.. Kafam kaldır

ma eakm. Şifayı bulunun.. 
Ah! benim kabrama°"'1· 

mandanım ! Bu cleldbda 
bile takacıhiı bırakmıyor
du. Dedlll pbl yapbın. 
YaYaf yav•t sıyrılarak de
reye indim. O da beni ta
kip etti. Gerek dereyi ve 
gerek önilmdeki küçük te
pecikler!.kurtun tutnuyordu. 
Derenin lçlade bet on adlİn 
kottuktan aonra benim 
g&terdtlim yere pldik. 
Şimdi taburun heyeti umu· 
mfyealnl görebiliyorduk • 
Dördüncü balak, tolumuzda 
ldf • 861Clk k1ım4nde Nm 

k•laııeeen Rulm bey W
IOlfl çok iyi tabiye .-tL 

l ...... J 

ptnce çl~ açd-
.QI ... toDbahar 

tlrlaM de w.tok tefler 

açdryor'· M.-1l mahkeme

ler, mektepler, BilJlk 
__ h-1 ........ MlJlet IDec.JP&t 

.WT.I. 
C,.Ç.P pa bir ....., 

., .. uım1ne raıtc.lcltm; eli-,_..ki: 
- Ala .. tatth! bana 

ıyle ıellJor ld • fut ,., 

IMa tatd ......... 

• 
- dlSllrl 

Y- ZfJa 11ıc1 .. nda 
,... w..flbacla 
.......... telif 

'==- ·---nd·ld nakil ......... ·-
_._...1.. ... .... ... 

yan....-
kl1et etmlftL 

Bu sdılleye ben de bir 

tane fllTe ecleJlm: 
K.achWJ cAaia••••nif<* 

çen ............... (65} 

ldlomelN ......... yordu. 
-oı....An dar sokakla-

Kadak&1-- 6seriDde 
nnı ye yaylar 
L hop hopliJ&D mide-.nop dil-
leri cfierleri banaklan 
tilnihıüz; nıeselenbı fecaa-

tmı anJanum. 

• Bir •lflkal 

A
ta Han lllDindeld 
Hlat premt, Fran
_.. bir ,ekerd 

mafu.UlDcla çabpn 29 

yapnda litllokum •bi bir 
Franm ddberlne pnllnl 

bptumlf. 
y .... Çelareslle bir atnell 

andıran bu adam, fU itibar 

ile, pekmeze konmut de-

mekUr. 
Toplu iğne 

Beyoğlu dispanseri 
Cümhurlyet Halk fırkası 

Beyotlu dispanserinin seni 
devrly~i münasebetile veri
lecek olan çay ziyafeti ı O 

teşrinievvel 929 perşembe 

günn saat on yediye tehir 

edilmlştir. 

Hahra gelenler: 

İkili bir kifil 
Zentin bir nhip aeya

ate çılmufb. Günün birinde 
kGçiik bir köyün papazının 
evine ufradı ve o akpm 
orada misafir kaldı. Pa
paz muhteiem mafevkine 
elinden geleclill kadar 
tkram .W. Y almz yeme
meli toprak ~nak içeri
mde '\ e Dele mecbur 
oldu. 

Bundan bafka katıklan 
kala7dan çatallan demir
dendi. Bu adi e,ya ile 1• 
... 7llDlık rahip efendlnla 
hOfUD& ıttmedijindea ba
...-.u açarak içinden 
güzel gümiit takımlar çı
karttı. papaz bu takımla
lan g6rüace ,Olerek dedi 
ki: 

- MubteNm .-..., 
ikimiz bir araya gelince 
tam bir sofu adam olu-



ııt 

Bir gecenin İn-
tibalarından 

Baş makalemizden mabat] 

Binanaleyh Yalova altı 

yedi ay içinde istanbuf 
için tamamen yeni bir a
lem ,eklini alacak demek· 
Ur. 

Ancak bu yeni alemden 
hakkile istifade edilebil
mesi için lstanbuldan Ya· 
lovaya bir,bir buçuk saat· 
te gidebilecek bir vapura 
ihtiyaç vardır. Böyle bi• 
yapurla hiç olmazsa sabah· 
lan ve akpmlan ikııer 

sefer tertibi lazım gel • 
mektedir. Sayrisefain mü· 
dürü Sadullah beyin dört, 
beı yüz bin lira ile bu 
itin de görülebilecefini te· 
min etmesine nazaran bu 
mesele de lktiham edilecek 
bir mBıkül defildir. 

y alova teıebbüıünün is
tikbaline ait ümitleri takviye 
eden bir noktada f udur: 
timdiye kadar az bir mali 
fedekirlıkla pek çok netice 
almmıı olması: ve sarfe

dılen paraların en fena 
hesap ve ihtimale göre 
iki senede çıkarılmak ihti
malinin kat'i derecesinde 
kuvvetli bulunması .• Filha
kika Y alovada imar edi· 
len yerler esasen tama
men hazinenidir; bu cihet· 
le orada bir arsa ve arazi 
meselesi yoktur; f Dfaat için 
bu güne kadar sarfedılen 

paralann yekunu ise ıa

dece (60) kusur bin lira
dan ibarettir; bu miktara 
>ef on bin lira daha ilave 

edilirse imar faaliyetinin 
ilk safhası nJhayel bula
caktır. Ondan sonra Yalova 

yaz ve kıt her mevsimde 
~aiml surette (250). (300) 
kiıiyi yaptmak için icap 

eden her türlü konforu cami 

bir yer haline gelecektir. 
Sadullah beyin bu vaziyeti 

Maluller 
.AskerJik şubelerine 
miiracaat etmelidirler 

Milli müdafaa vekdletinden : 
1485 No.lı- kanun mucibince 
malOI gaziler heyetJ, hesabau 
tasfiye olunup müesseselerine 
ait bi.ıtiın eşyaları paraya çcv· 
rllerek toplanacak pandada 
kanunun neşri tarihine kadar 
ziraat bankasında bey'iye üçte 
birlerinden birikmiş paranın 
heyeti umumiyesinln harp 
malUllerile bu malöllerden 20 
mayıs .333 tarihinden iribaren 
vefat etmiş olanların yetim
lerine kanunun neşri tarihin
den itibaren de her sene 
bey'iye üçte biri yarı. ının 
ınalOllcrc, ynrı'ilnın dn şehit 

yetimlerine tevzii takarrür 
etmlştir. 

Binaenaleyh zabit ve nefer 
harp malulleri , ma1ı.H olup 
20 mayıs 333 den itibaren 
vefat etmiş olanların yetim
lcd ; ve bilumum şehit ye
timlerinin yctlerinde bulunan 
resmi ıenctlerilc birlikte der
hal mensup olduklnn asker
lik şuhclcriııc mÜrncaatla isim
lerini kayt ve tcsbit ettirme
leri tebliğ olunur. ------
M.Jakar 
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1.---------------~ Seyrisef ain 

Merkez ııcenleıl: Galata Köprü 
bııında. Beyoğlu 2362 Şube 
ıcenteeJ: MahmudJye Han& elbnd. 

fııınbul 2740 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA)vapuru 3T ctrinevvel 

Perşembe akşamı Galata nhtunın 

~an hareketle Zonguldak, ine

bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Cıreaun. Trabzon, 
Rizeye gidecek ve Of, Trabzon 

Polaıhane, Giresun, Ordu, Fatsa, 

Samsun, Sinop, ineboluya uğra
yarak gelecektir. 

izlmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 4 

Teşrinevvel Cuma 14,30da Galata 

nhtımından hareketle Cumartesi 
ıabahı izmire gidecek ve Pazar 

14,30 da izmirden hareketle 
Pazcrtesl ıabahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir or
kestra \C cazbant mevcuttur. 

T•lnenot 

Dünkü 
halledilmiş 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Buaünkll bulmacmmızm 

halledilecek yeut tekli 

Soldan aağa : 
1- - " Seyyah .. ın ismi (9) 
2 - Etrafı ıu ile çevrilmiş 

toprak ~) süı veren bir İ'ıayv11n (4) 
3 - ilci defa on (5) 
4 - Yüz aünnelc (6) 
5 - iz (5) meta (2) 
6 - Yağma (S), beygir (2) 
7 - Uzak nidası (3) , en kü -

çük zaman (2) 

8 - İşkembe aatan adam (9) 
9 - Mütavaat etmek (5) 

halledemedinizse 

DUnkG bulm•cunmm 
balledllmlt tekil 

Yukardan aşağı : 

1 Bir isim (9) 
2 - Bayağı (3) a:Ylık (4) 
3 Yırtıcı bir kuı (6) rabıt eda-

b (2) 
4 - Acılık (7) 
5 - ciken>(4). acemce biz (2) 
6 - Meta (2), kalın kumaı(3) 
7 - Şeref (2) , parlalc 
8 - Korkunç hayal (6) 
9 - Beyaz (2) , beygir (2) , 

f ül (2) 

TÜRK SPOR 

Yarın çıkıyor 

Turkiye ve Avrupada haftanın spor hareket
leri, mütahassıs sporcuların yazıcıları Hava
cılık Avcılık, Sinema karikatür, Roman, HlkA
ye, ikramiyeli müsebaka v. s. 

sabırsızlıkla bekleyiniz 

lstanbul birinci ticaret mah
~mesinden: Tıırkiye İt banası 
tle Galatada Siğorta hanında 

Sineıııa.lar 

fl~ımra ui'"Meiif Sliiiınılırın~ı 
GALA sUVAR.E olarak 

Ankara 
Postası 

@ akşam 

• Majit sinemıdında 
@ Erkenden iki bupık nrtlstl olan 

@ JACKI KOGAN ile 
@ LARS HANSONU 
: KO,üt KH~riyeli 
@ Ç<>k cazip ve mer.ık :n er rıı • 
@ mindc gorecekslnlz. 
-~~~-l@J-~~@ı-~-ı@-~~.~~~I~~~~~ 

Bu akş:ını 

E:aat 21 

buçukta 

Mary 
ouıan 
3perde 

ŞEHREMANETİ 

m~ 
.......... ! 1111 ! ......... . 

lllllfll 

~::ıe::::ııı:ı:: 111cıııır•: ::::::: •• 

ı 8~~!.a .. m~~~,e~~l~ll 
1 Hı~tnın :; 
!: lllı.'. ~e il lıl mini gumıek ııı 
fi her ~un şitap eden kalab 
lj arzusunu tatmin etmek ut.ere 
i! ma mud uri~ eti bu Iılnıı cı te• 

Cuma günleri matine saat 3 bu- H C\, el 929 ç:ırş:ı nıb:ı gunu m:ıtınr 
d •• ı çulda temsil en sonra tramvay H kadar goscernıe} e karar \ crrrı 

t~min edıl•mllİiş•tir•. -•••••il! imn:ı::::um uu:a::ı::a ı::::: 
Şehz:adeb

0

aıı Millet llyatroıunda KutdUI •luema Ye tl1ıt oıuDcf 
Bu aı.:şam komik Şe\ ki D. temsilleri Komık Cc\ det B, birinci te,rl 

( On~ haydutları komedi dr:ım 4 çarşamba akşamı D.ılnı:ına bL?lb 
perde, kanto, duetto, \ :ırrctc, sinema. 

Muhasebei hususi 
ye müdüriyetindeıı 

esas tutarak yapbiı en 
mütevazı bir hesapla tar· 

fedilen paralann yansı 

gelecek , diğer vana da 
öbür ıene alınabilecektir. 

si ye etmedim. Turkiycde is- 1 I lıtanbulda Sirlceclde Hüdaven-
Da vetl er 

tatistik tc,kilAn muntazam dik&r caddesinde 60 No. Sam-

Ebhazl efendi ve Nışııntaşında 
Maçka garajında N. P. T oller 

efendi meyanelerlnde milte

kevvln davadan dglayı Ebhazl 

efendiye tebliğat yapılamadığı 

mubqiri tarafından verilen 

Fatihte çarşamba caddesinde kain Koğacıdede 111 

resesi ankazı mahallen müzayede ile satılacağından t 
olanların teşrinicvvelin üçüncü perşembe günü saat 
dörtten on altıya kadar orada hazır bulunacak menıU 
na müracaat eylemeleri. 

:·:::-... · .. -x···········-·· ······:cr.·-:.t::ı---··--r: .: •• u.:!!E:::: .. ::::::::::::::::::::: ••• ::::.:::::::;:::JSa:: 

iir ~~~~~tiific) 
bir vaziyettedir.,, Askerliğe çağırılanlar aun otelinde mukim Petro 

l\J. Jııknr cuma günkü eks- Fatih a&/eerlik 1UbeJin~n: Dai • Çoçef efeı*li aleyhine bir kıt'a Şu halde azami iki ıene 
zarfında aarfolunan para
lann tamamı kurtarılacaktır. 

pres trcnile Briiksele gide- reye merbut askerlik ıubeleri 15 - senede müstenit 430 liradan 
ıcektir. 10 • 929 tarihinde batlamak ve ibaret matluba.tın maa faiz 1 EMPERMEABLIZE C~BARDll 

Bir kere ilk maırafffr 
kurtanhnca Yalova aulan
nın ıetirecefi varldab kar
tılık tutarak Ye icabtda 

istikraz bile yapılarak m6a
takbel inkipfını temin et
mek tmkinı huıl olacakbr. 

Alehrnet Asun 

Losaa Tıp FaWllte•ludCD dtplomah 
DR.. 

Hüseyin Naşit 
Dolum .- Kacha ı. .... ı.M-n ....-.... 
Turbe, ~:Ski HllAliahmer binası No. 11 

HersGn qleden _... nal 14-18 
Telcfon: fst. 2622 

ZAYi 

Tastiknameıni gaip ettim. 
yenisin çıkaracağımdan es

kisinin hiikmü olmadığını 

ih\n ederim. 
Nuiht 

929-930 
İlk mekteplerde 
yeni sene tedrisatı 

başladı 
Vilı\yetimizdeki ilk mek

teplerde 1929-1930 senesi 
tedrisatına dünden itibaren 
ba ]anılmıştır. 

Bu sene mekteplere girmek 
• için ffiliracaat eden talebe 

geçen seneye .nisbetle daha 
çok olduğu İçin yeniden 
biri Koca mustafapaşada, di
ğeri de Kasımpaşada iki ilk 
mektep açılmıştır. Bunlarda 
ihtiyaca yetişemiyeceği ı çin" 
bazı mehteplerde de şubeler 
açılması lüzumlu görül
müştür. 

Leyli ve nihari 

Kız ve Feyzı· ati liselerı· Ana Asmıfı il 
erkek ve tala kısımlar. 

Bütün sınıftan tetkil edilmif tam devreli 11.edir. Kayt 
ve kabul itlerine hergün saat 10 den 17 ye kadar devam 
cdilemektedir. J tqrinievvt:lde sınıf yoklamalarına 
teşrinievvel cumartesi günü derslere baılanacaktır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 

istaubuJ unnıakas~ ticaret ıniidiriyetirıdeu: 
T aaflye halinde bulunan Türk anönim ,lrkcli müteıebbisesi heyeti 

umumi) etlnın 3 - teşrinevwl 929 pazar günü ıaaı on dörtte Galatada 
Ômer Abıt hanında 3 - t 8 numaralı dairede içtimaı muhrrcr olduğun
dan atağadalu maddeler halckında karar verilmek üzere bilcümJe hiısedar
lann muayyen gün 'c saatte hazar bultiDJnalan il!n olunur. Müzakere 
olunacak maddeler : 

1 T aıfiye memurlan ile mürakıp raporlarının ve bir senelik heıa-
tabııta ve billnçorwn tutik Ye tasfiye mcm\ırlımnan zimmctlcrinin ibrası: 

2 - Müddetleri bitea ta.t'iye mentW'lan ile mürabbaı yerlerine 
Jıterlerinm intihap \e ücre.brinin lelpili. 

29' - 1 O - 929 tarihinde aevltiyara 
nihayet vermek üz.ere 322 doAum- tahsili hakkında ikame olunan 
lu efradın kimllen ve 323 d~mlu- davanın esnayı muhake-
lann kıımen 1evkedilecekleri ilin mesinde bilcümle muamelatı 
olunur, b b k 

ı.fa kılınarak u apta l mura-
V azif e başına .. faat hokıım verılecek dereceve 

lıtanbulda bulunan ve adresleri 
meçhul olan Ankara aza mülhimi vasıl olmuı tıbu muamel!tın 
Ihsan, Çanakkale müddei umumi Hukuk usulü muhakemeleri ka-
muavlni Oıman, Kızılca hamam nununun 406 ıncı maddesi 
sulh hAkimi Numan Beylerin der - b blıır.ı il h mucl ince te ~ ne ve muma ey 
hal vazifeleri batına hareket etme- Petro Çoçef efendinin ikamet-
leri Adliye vekaJetinden bildtril -
mittir. ... -. 

Türkiye Ziraat ban
kası lstanlml şubesin
den: Çatalca Zonguldak şu
belerimizden münhal mu
kayyctliklere talip olanların 

şehri halin başinci cumartesi 
giinii ııkşnmına kadar şube

miz muhaberat şefliğine rnli
racatları. 

gilwun meçhuliyeti hasebile 

tebliğatın ilanen icrasına karar 

verilmiı oldu~ndan mu
maileyhin tarihi iland'n itibaren 
bir ay zarfında muhakemeye 

müracaatla yevmi muhakeme 

tayin ve hasma teblıQ ve tayin 
olunacak günde hazır bulunup 

itlrazatını denniyan edebileceği 

ve aksi takdirde kanunu mez· 

korun 405 ini nfaddesl mucl-

terhten anlqılmııtır. Bittalep 
hukuk usulü muhakemeler! ka
nutıunun 141 inci maddesi 

mucibince ilinen tebliğat icra
aına ve' 142 inci madde mu-

il PARDESULER 
lftl gelmiştir 

• muhafaza eder. l
lf:= Vücudu rüzıinn tesirine klll'fl 

cibince daveUy~nin mahkeme .. • HAFiF YE GİYİN~~ESI KOLAY 
divanhanesine talikına karar 1111 y ALNIZ GALA T.\DA KARAKÖYDE 

karar verllmtı olmakla muddei ı.=i:·a:5 VEOYVKODSA CEADDLESSİ tqlROŞISINRDA 
aleyh Ebhazi efendinin 12 
teırinisanl 929 tarihine milaa· 

dif salı günü ıaat 14 te mah- ı 
Büyük elbise mağazasında ıatılır, 

kemede hazır bulunması aksi Jngaliz biçımi gayet müntahap ve 
taktirde hakkında gıyap mua- muhtelif çeıltlerde 

melesinin ıfa edıleceAt ııan kOSTÜMLER ve PARDESÜLER 
olunur. lffl Ye muşamba ~~re·s!n<le hanımlara mahsus 
••••••••••••••••••····-•••••••••·-····-···- l!ff gayet muntahap ve son moda 
hince müstenidatı olan 430 İiiİ iPEKLdı· Mh!JŞAMdıBALAR ... i a ı var r. 
brayi muhtevi 18 Temmuz İIL TEDJYATTA TESHii.AT 
926 tarihli senet mündericatını :::: •• 0 -·

00-··-·--···11::00•!!!..-=•··-:.-:a:::::n::: 
ve davayı kabul ve ikarar J:5;;ii;;ir;::!;;ii=;;.ii;;;ii;;ii;:;i!:ll;;i!:!!:Y.::n:~•~ii~iir;;•=~ii:;:iiii;:":·=~·-~=-~.a:;=·:====::::=:~~===~ 

olun:ır. H
e:11:::=p===:anı•:•mnnmenan11 ==!'·====ı=:• 1__. addolunacağı gibi mahkemeye I! " " ~ 

dahi kabul edtlmeyece~i ilin 

.. Bahnsefit d -~-·~~~ 

Ford Tayyaresi 
Bu~ün sa.a.t 16~ ta 

l!I ~ Bankası 
H Merkezi: Al\JST~:RDA:\1' Teşrinevvel 

1 
Serma) esi: 1, ı 25,000,000 •'iJ" 

Rebiüldhir: 28 Burç: IY1' thtiyat akçesi: 3,000,000 
1.:tanbul merkeıi: Galata (!] 

İl Karaköy palasta. i Çar.şamblJ 
İ Jsrnnbul şube:,i: Yeni ft ı 
ıİI postahane ittisnlindc AJ 1111 ___ ~ 

Yeşilköy Tayyare meydanına inecektir 
Meıriıi mıiye ıı ıat~ıat ıimeailleri 
VE UMUM HALK 

Tayyarenin yere inmeden evvel yıpacatı tecrübe uçuşunu görmek üztre 
hazır bubuımağa davet olunur. 

1 lcmci han. Her tiirlü Namaz • l 'ci ~leri ,,..,,, 

I
•• Wta\ Ott, bd. ı A.\J• • Yat il .._ıo 

Banka muamelcla icra ve s,stı Jt.OJ 15,21 17,5 1 ıQ,tJ 
ka.:alar icar olunur. dJ' 

a:r.ım:r.::::m :::::::.-:::::::: 11:111 Buslln d;lanlara iti · 
" 1 Tüccar kAtibi Erk•"'= • """ Balwaruk ~ 

Aranıyor. Turkçe. Fr:ırı ızea tuccari 
muhabereye vakıf muktedir dalml bir 
Utlp aranıyor. 1 tanbul po tre tanet 
( N. R. C: ) :ıdre ine mektupla müra· 
caatlan ve bir adet küçuk foto«rana
rının leffi ve haklarında nereden ma • 

Gflaln na•lbatl: 
Komur cuulından un çıkll1,. 

hlmat alınacatıaıa tasrihi mcrcudur. llililllİaiiiiiiiiiiİiiİlillll~ 



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

Dinlcmiycn adam 
" Jak Sezaa " dan. 

ne dedi ki: " Fabyen ,, balayı buldu; 
Madam Montater zevci l Mm. • Montater ,, gidip 

- A-zi:ıim, Fabyen ha- hala davetten son derece 
layı yemeğe davet ~dece· memnun olarak yeteııinin da· 
,.. vetini kabul etti. Dedi ki : 
i!iız. 

Montater hemen cevap - Anlaşıldı evlidım .. 
verdi: maalmemnuniy4 gelirim. 

- Pek ali güzelim! ikinizi de görmek benim 
Genç kadın elindeki için mucibi memnuniyettir. 

nakşın üzerinden gözlerini Sizden baıka kimsem yok 
kaldırdı ve ;zevcine bakıp ki ... 

M. " Montater ,, in men-omuzlarını silkti : 
- Ne fena tabiatl Bu 

sende adeta hastalık oldu. 
Sen dintemiyen adamsın. 
Şimdi sana ne ıöyledim? 

- Ne mi söyledin? 
Şey ... evet .•• bir daha 
söylesene ..• 

- Zaten bilmiyeceğini 
ıanlamıştım. Rica ederim 
bu sefer iyi dikkat et; f.a· 
byen halayı yemeğe davet 
~deceğiz. 

- Ne diyorsun! on ıe· 
m•dir kendisile görüşme· 

dik. 
- Dotru.. Fakat geçen 

•ene hala zadenı • Jermen,, 
vefat etti ~deli yeğine va· 
risi ben im. Halam bütün 
servetini "jermen., e brak· 
rmştl. Şimdi :sekiz dokuz 
milyonluk bir para, sahip
:siz demektir. Eğer kaçınr· 
sak aptallık olur .. 

M. Montaler tasdik etti: 
- Evet; aptalhk olur •.. 
Böyle bir define, kendi 

~akir memur maaşından 
ıbarct bütçesine inzimam 
ederse, gerek karısına gerek 
kendisine ne kadar faydası 
olacağını düşünüyordu. 
Sordu: 

- Fakat •caba kabul 
~eee&c mi? 

- Gidip bizzat görü
şürüm. Eğer onun hissiya
tını tahrike muvaffak ol
mazsam yuh bana r tam 
zamanıdır. Yapaya\nız canı 
sıkılıyor, sıhhati de yerin· 
de değil. Eğer hcmen'']er
:men" in vefatından sonra 
tesisi münasc'bata kalkış· 
saydık, halam menfaat pe· 
şinde koştuğumuzu sana
caktı ... 

- Halbuki şimdi ... 
- Evet. Zaten bu ziya-

fete ~ünasip birkaç. dost 
ta davet etmeli. Hala fakir 
kim.1e!er olmadığımıza, ve 
asude bir hayat geçirdiği· 
mize kanaat getiruıeli ... 

M • Montatcr ömründe 
ilk defa olarak söylenileni 
dinliyordu. Karısının mü· 
taleasını tamamladı : 

-- Evet.. evet.. miraı 
peşinde koşmadığımıza ka
naat getirsin .. değil mi? 

· - Tabii değil mi? 
- Fakat koca bir ziya

fet vereceğiz demektir .. A· 
nam12ın nikahına mal ola
cak. 

- Kaz gelecek yc-rde~ 
ördek csirgehir mi ayol? 
zaten maaşın fazla1aşt.ı ya ! 

- EvH 1aı1alaşacak; fa
kat daha emri çı1cmadı ... 
Altı aydır bekliyoruz. 

- Ne ise ... Şimdilik tahvi· 
latlannızdan bir iki tane 
satarsın... Emir çıktığı za
man tekrar alması güç de
ğil yal 

- H er söze cevap bu
lursun. 

M. " Montater,, cebin
den metclilr ç.ıkarmadan 
" Fabyen " halayı kubÜl 
cd, bilmese ve vakti gelince 
d~t uz n:ilyonluk servete 
Vdrıs o1sa daha memnun 
o1urdu. fakat ... Ne yaparsın! 
Kansının dediği gibi " Kaz 
g-elccek yerden ... ,. · 

ıup oldutu nezaretteki 
müdürü M. Dosya; "Köpek 
ressamı " M. " Penıo • ve 
ai'enin birkaç samimi dos· 
tu davet edildi. Hususi, 
sade bir taam... Malaga 
şarabı, Amerikan usulü ıs· 
takoz. doldurulmut tavuk, 
Strazburg bz citeri... işte 
bu kadar. 

Yemetin ilk kıımı gayet 
hoı geçti. Etrafında söyle
nene kulak vermek itiya
dında olmıyan M. Monta
ter, lif ıırası kendisine 
gelince çene çalmaktan 
fevkalade hoşlanırdı. lçilen 
Burıonga kadehleri tevali 
ettikçe heyecan\aşarak dur
madan çene yaraşbrıyordu. 
M. Montater zevcinin bir 
pot kırmasından son dere
ce korkuyordu. Kadıncatız 
yemeklerden yükselen latif 
rayıhalar arasında müphem 
fakat tehditkar bir tehlike 
kokusu alır gibi oluyordu. 

M. Montater ressam 
" Penso ,, nun şer~fine res· 
sam hikayeleri anlatmıya 
başlamıştı. Nihayet vaktile 
bir mecmuada okuyarak 
çok hoşlanmıı oldu~ bir 
vak' ayı aalatmağa başladı: 

- Şu meslekdaşmız La
roştaye yok mu ? Otuz se
neden beri Fontenblo orma
nında tablo yepan... Nasıl 
meşhur oldu bilseniz... Ohl 

ne garip, ne inanılmaz vak'a. 
Kahkaha ile gülüyordu. 

Misafirler de ya zerafet 
olsun diye , .C} a tesire :ka
pılarak gülüyorlardı. 

- Bakmız nasıl oln.uş ... 
" Laroştaye ,, birçok çit, 
su birkintiıi, kayıahk, boğaz 
resimleri yapmış. fakat hiç 
bir muvaffakıyet gösterme· 
mişti. Maharettir.ce biri. 
böyle olmakta beraber 
azimkar.. Boyuna devam 

ediyordu. Günün birinde 
" Maro'fe ,, t noktasına "git· 
mişi orada da bir tablo 
çıkaracakmış. tam toblosu 
yapılacak bir noktaya ge
lince ne görmüş bilir misi
niz... Hayır dünyada bile
mezsiniz. Ağaç dalman bi
rinden sarkan ve parlak 
sema üzerinde siyah bir 
leke teşkil eden bir asılmış 
adam ... 

"fabiyen,, halanın yü
zü gireç gibi olmuştu; Mm. 
"Montıder" e .gelince kıp 
karnuzı kesiimişti. Kocasına 

işaretler yapı}'Or.. sözünü 
kesmiye çahşıyordu. Fakat 
beriki bir defa gemi azıya 

almış ... 
- " Laroştayc ., asılmış 

adama yaklaştı.. Artık öl
müş olduğuna kanaat ge· 
tirdi.. candnrmaya haber 
vermek vazifesini sonraya 
bıraktı. Hemen resim ma
~asın1 kurarak bir bez ger
di, fırçasını, boyasını hazır
ladı, ve resim yapmıya 

h~~ladı. Yaptığı tablo di
ğer tablolarından fena de
ğilse de iyi de cl:eğil<li • 
Fcıkat ne dersiniz? "Salon" 
da bir mad;ılya • katandı. 
Artık mefhur olmuş de
mekti. "Laflt" sokaRında 

YAKIT 

Emlak ve Eytam bankası u
mum ınüdürlüğünden: 

Satılık Emlak 
l\Ievkllerile evsafı rnab u ısı aşağıda yaz.ılı on bir parça emlakin sarışı müzayedeye ko

nulmuştur. 

ı - Mü1.ayede kapalı .zarf usuliledlr. İhale 16-10·929 tarilıinde J:,tanbul S.nbemiıde 
müteşek'kil satış komisyonu huzurllc icra e6ileoektir. Talip olınlur beher mülkün hlzn ında 
gösterilen miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektuplarlle 
beraber makbu7. mukabilinde bizzat vcyahQt ihale meclisine yeti\mek üzere tnahbütlü ola
rak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli pe in olarak istifa olunur. 
3 - Talip olanların fstanbul veya lzmi.r şubemize ve yahut Mcrkt.:z Emlak miıdliriyetlne 

müracaatla mufassal şartnamemizl mütalb etmeleri Ye müzayedeye iştirak ha\inde bir nus
hasını bir Ura mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplnrma raptetmelcri icap eder. 

Um. No. ~tevkii ve semti Nevi ve mahiyeti Hudut ve kemiyet Teminat 
meşhuru ve müştemilat mıkdarı lira: 

Galatuda Mezbaha miifct- Odalar dtikkun ve cnaa müstemilAt 2500 
tlşllği altında depo 

16 ŞişU Bliyiıkdere caddesl 386 .:o. gara; ,, 1500 

23 Zincirlikuyu kasrı ırazl ahır, arabnh1c, 
mutfak v. s. ittisalinde 1500 

94 Heybeliada llamnm sokak 2 No. gazino maıı müştemilat rıoo 

1S9 Maçka SiJAhhane Bostan 
162 Nişantn,ı Ekmek fabrika ı 

kahYehane ,.. s. 2500 

maa müştemilat 7000 

164 Galata da Karamustafa pş. 16 No. dükkan " .. 500 

75 Kandilli \Tanlköy cadde. J .1 TQ, hane ,, " 
500 

3000 15 Bebek Bebek bahçesi " " 
22 Sarırar 1\1esarburnu gazino " " 

500 

13 Galata kalafat ınahalll Ahşap antrepo ve depo 

' 
v 3710 

Kiirkçüler kapısı. 

Pendt~ IJa~lerlgolojlhanef 

6ay'larl.sl Müdiriyetinden: 

Müeuese müıtemilatından 

bulunan bır ahır pu.arlıkla ta· 

mir cttlrllecektir. T alıplerln te· 
raltlni ~enmek üzere hergün 

pazarlı~a ittlralc için de 2 Tcı· 
rin\evvel '929 çartamba gOnO 

saat on üç buçukta Deitardarlık 
binasında Müeasatı zlralye 
mub~aal komisyonuna gelmelert. 

KÜRKLERlNlZ 
İçin artık keder etmeyiniz. 
Beyollanda 391 n'11'marada 

EPREM 
KÜRK MAGAZASINlN 

en zengin \ "C müntahap çcıitlerıni 

gıı) et ctweıı fiatla bulacaksınız. 

Elbise yaptırılacaktır 
Gümrükler Umum r1ıüdür

/Qğ6nden: 
1 - Muhfaza memurlarıle taife \'e ııandala ve zabıtanı 

balvlye lçtn yapunlacak elbtse ve kaput kapalı zarf usulile mU· 

nakasaya kunulmuttur. 
2 ...... Şartnamelerln musaddak suretleri Ankarada Gamrokler 

Levazım ModorltıRUnden ve latanbulda Gumruk Levazım memur-

luğundan ıltnac:aktır. 
3 - Monakasa İstanbuldı Gomrük BettnOdürlü~ü binasında 

Gümrükler t:mum ModürlQAü satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. 

4 - ~üaakasa gOnU 22 tqriDevvd 929 tarihioe mnsadif 

saTı günO aaat 4 tedlr. 
5 - İ ekllfnameler kanundaki ahkam dairf'•lnde imli edt

lecck ve bpalı urflar metlor gOn l"e aaattan evvel lstenbulda 
komisyon riyaaetlne verilecektlr. . 

6 - Manalcuaya iştirak edecek olanlar ticaret odasında 
mukayyet 'bulundu~unu g&terlr veaallc ibraı edeceklerdir. 

İstanbul .Jılaat oe içtimai 
muavenet miJdlJriyetinden: 

· a:;ına dair L:amı-
Te ba bet ve ~üahan san'ıtlınnın tarzı ıcr . . b 

nun 14 üncü m~lldesl mucibince etibba odal:ı~ ın,uhı :;~ 
k:\led celile5tnce ~tın 

için sıhhat ve içtimai mua \enet ve duğUnda lsmnbul., 
üçiincü mıntaka merkezi ittihaz buyun 

1 ırı ?k. /.ongul
Kırkfarcli, Edim~ Tekirdağı. Kocaeli Bursa, 1 ecı b t 
dak ve Bolu vfülvetleri dahilinde bulunan memur ve ~er. es 

" . . d h ·eti ye dh anı hay· 
enblın ve diş tabip1cri beylcnn ı are ~~. , 1 9Q9 cuma 
• . "h .. .. ol n ıs te~nnıe,,c -
sıret aza ı ıntı ap gunu a • . . lonUnu tesrıflerı ve 
gunü saat birde Danilftinun konferans 51 b' 1 rl bc~lerin mıncaka merkezinde bulunan tabip ,.e diş ta ıp e lll . t"ha-

1 lup maha ın t 
lntihabatta bizzat bulunmaları mecbur 0 

1, .. tı , ucut 
ti set>ebUe .. u.ı 

batta ikamet etmiyc \•eya mazere f içinde 
dd k ve 1,·n ıar 

edcmil en zc,·at imzalan. llc musa l\ • 1 
k denınünde 'e a n 

konnıu, rey pu ulnlarmın bir me tup . hl 
. k .. oda rdsıne 

gunde intihnp }'erinde bulunabılmc uzcre 
taben göndcrJTieSi ildn olunur · 

Emlak ve eytam bankası 
umumi müdürlüğünden · 

Mevkileri1e e\ .. ufı malı usası :ı,ağıda )"nzılı bir p rçı 
eml:\kin sat ı~ı müzayedeye konutınu~nır · . l le 12ı ı o/929 

f - l\liizaycde kapalı ıttrf U"lllı} ledır. hn . h 
lromı:::.yonu u u 

tarihinde lzmir ,uhemizde mutcşekkll sauş tilkiın hiza::ındı 
rlle icra edilecektir. Talip olanlar beher m bu temi· 
gö terilen miktarda teminat irne .. ine mecbur olu:bu muka· 
nat varnka:.ını teklif mcktuphırile beraber mR . z 1. ıı••re 

l. ·ne ''etı~me ~ -
bilinde bizzat \'C '}'thut ihale rncc ı5ı ı ' 

taahhttlü olarar po tnya teYdl ederler. . •-r. 1 nur 
J k nkcen ı ... u.. 0 l · 

2 - hale bedeli peşin oiara • ve n . ubelertmlıe ve 
3 - Talip o1nnlnr lstanbul ,c ya bm_ır ş da nıutassal 

yahut merkez emlak mudüri) etlne muracaa. "' k halin· 
ıı,,·edcye ış~ır11 

şartn tımcmizi mutnlAa etmeleri ve mu ı i a , e teklif 
de bir nush:ısını bir lira mukabilinde alıp mz 
mekcuplanna raptetmcleri iaı p eder. 

YEDiNCi BÜYÜK 
ayayre piyankosu 

3 üncü KEŞiDE: ıı TEŞRllllEVVELDEDIR 
BCYCK iKRAMiYE: 

40,000 I..IRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık !kraıniyelcr ve 10,000 lirabk bir 

tnlild\fat. 
Iln kesi<ledc cem'an « 3,900 » numara 

• 
kazanacaktır. 

bir tablocusu ona yardım 
etti. Şimdi her meraklı 
lcolleksiyonunda bir "La-

roştaye" bulundurur. Nasıl 
asılan adam insana şans 

7 - Her talıp bedell muhab'ımenenln yozde yedi buçufu 
olan 3707 ltralık HükO.metçe muteber mtllı banka teminat ~-

::'. : lstanbul ithalat gümrü
ı 

ğünden: 

tubu vermeğe ve yahut bunun yerine yevırıt münakasııdan 

lstanbul Başmüdürluğü veznesine nakit olar•k para itasına 

burdur. 
getiri demeleri dokru de
ğil mi? 

Davetliler kahkaha ile 
gülüyorlardı. "F abiyen,, ha

la birdenbire ayağa kalktı 
ve ciddi bir tavırla yemek 
salonundan çaktı .. 

O, asla gülmüyordu ... 
Mm, "Montater" halası

nın arkasından koştu. Dı-

şarıda bir konuşma duyul
du. Sonra aparhman kapısı 
şiddetle kapandı. 

M. " Montater ., şişkin 
bir halde ıkarısınm yanına 

koşmuştu.. Kadm kendini 

kaybedecek bir halde 
bağırdı. 

- Aptal 1 Sana, Evlendi
ğimiz zaman söylememiş 
mi idim; Halamın kocası 

kendini asarak intihar et
mişti. Fakat dinlemedin ki. 

Sen zaten böylesin.. Bir 
söze kulak vermezsin ... 
Yalnız söyler, durmadan 
çene yarıştınrsın. "Fabiyan 
halanın dokuz milyonun; 

şimdi kondun... Paranın 

yasını tutabilirsin aptal, 
ahmak 1. .. 

Mm. "Mo:ıtater,, yorgun
luktan ve heycandan bitap 
kalmıştı; bayıldı... Müsafir
lcr biribiri peşinden saki
tanc gidiyorlardı .... 

"Fabiyen" hala, birkaç 
ay sonra öldü. Bütün ser
vetini hayrat yapılması için 
bir cemiyeti hayriyeye 
bıraktı. 

8 - Teminanall muvakkate melctup n6munelerl ıartnameler1e 

bırli\te talep olunmalıdır. 
g - Sedell lhalenln sülilsU m\ktarında avans verllecektlr. 

1 i\1arka Maa dara kilo 
ı 2 sandık A. P. 145 reklam ve katalo' 

10 - Muayyen ııaatın hulcılünde mutat zabıt \'arakasının 

taozlmtnden sonra hlç btr teklif kabul olunamaz. 1 
11 - Kumaş ve ıelell nllmunclerl lstınbul Gümrükler Umum 

MtıdUrlütü Ambar memurluAundadır. l 

MekUlatı hayvaniye \ 
münakasası 

Pendikte Serom darüliatl hzarı müdüriyetinden : l\Hic ·e
semize :ılınacak olan (120000) l~ilo arpa, ( 140000) kilo 
saman kapnh zarf uo:ullle münakasaya konmuştur. Taliple
rin şarmamclcrinl görmek üzere her gün, münakasaya işti
rak için" de ye,·mf ihale bulunan 2 teşrmieHl 1929 
çarşambn günii saat on ikiye 'kadar defterdarlık binasında 
rnüessesatı zirai ye muha:,ebecHlginc teminatı mu' akkatclc
rini yanrnmk saat 14 tc mczkôr mlicssesat komi yunun:ı 

gelmeleri. 

ÖksOrpnlere Katranı Hakkı Ekrem 

lstanbul deniz ticareti 

müdürlüğünden: 
• luduriyetimizce ) lrmi ila utll7. be~ ton benzin kapalı 

zarr ll ulitı: munııkn a ile saan nlmacakur. \ .. ermek Lth enle· . 
rin her biri tcklifnnmc ini hn' i 'c iizerindc ismi )[ız ılmış 
. 'e miıh in lrnmi:;- bir zı: rf ile: tı . ı Jira 50 kuru;- tcminutı 
mll\ :ık kat~ 1.: :ıit ınal~andır;t maUrn1. il mıilrnbcrin i ' l'} a hiı· 
k uınctçı.: ıputcbcr bir b:ıPka kefaletname mi mtthtc\ i dıjtcr 
bir Z'l rlt l\ırincl i ikinci inin içinde oldu~u hnldc \ c\ m '·ıktl 
mun:ıka -..ı rn/te':"rinin vrl 92 ll peı~cmbc g-unu saat on b ~tc 
mi.JJltri)ı:«t '·rmckr-i u her ~"Uıı ınüduri)c.:t.e. idıırc ~ııbe
sirulc ~ı:aıamcnin :;urt:ti mu:;addakasını almalarJ bc~ind def.ı 

olarıı i~ r1tw.-

ı adet 8 Otomobil lAstl(tl 
ı çuval 40 • 1.ihrako 
ı .sandıkça L. J l k ıll\'e 
ı sandık 1\1 C 1 l aspestos 
ı ,, P+c 52 lastik şlringa 

ı ,, 1\1 C l C 1 9 ~ardalya 
3 ,, 201 fincan 
ı ,, R. 3 ı karbonat dö manyezi 
3 ,, S ı 041 300 foto~af kılğldı 
3 ,, D B ~51 ., ,, 

10 ~ ] H 1146 Demir toka 
2 ., L L 247 Gramofon tası 
I ,, M B 435 ı O 39 seldu sinyet 
ı ,, ')8 pamuk fisto 

fiaHldn muh:ırrer 15 kalem eşya S0-9-929 
itibaren lstanbul ithalat gümriiğii sntış ınbarında 
yede satılacağt ilan olunur. 

Müstamel kamyo 
ve binek otomobih 
satılması: 
Tütiin inhisarı umum müdürlügünde 

':\'Histamel dört adt!t berliye bmyonu ile bir adet fi 
markalı binek otomobili pızarlılcla sanlıcaknr. Taliplerin 
kamyonlar ile otomobili Azapkapı le\·azım ambannda goti 
melc:ri \'C 5-10-92C) cumartesi güRü saat ·ı 0.30 da 

9 

tcminntlarile Gahıtada mlibayaat komisyonunda buhm 

ThOO tenie ~enzin lllÜ~IYBISI 
1l.iiün inhisarı umum müdürlü~ünde 

\zapkapı lczım nmbanna reslfm -edilmek üzere 725 

derecede 1 500 rr neke benzin panrhkhı alınaoatbı 
ulip olanlarırl • 

6 
- ,fi teminatı rnuvakkatelan ile S-f0-9 

cı.ırmırtt.• ... j gunü ~ :ıat J 0,30 da Gılarada ımıbayaat ko 

nunda bulunmalan 



. ' 
, Gazetemizde çıkan yaı:1 ve J 

/[ (} E ~ Jfilllfi\, reıimlerin bütün ~akları mahfuzdur\· ı 
,.. l' de 1-IariÇtl Gazete) e ~ondcrılrctk n cl.:tupların iı..zerınc 1 

--~ ~ ---- idare içinfc (ldarı:,.. \;ın\,l aıt~e ('\·azı) , 
Kuruş Kuruş • ,~arını ıonuiırıalİdır 1 

000 1 -·-- 1 
1 .A~Jıtı 150 fOO E•ıılmıy•n n-.:ktupların !~delinden, luymnu., 

2 Teşrinaneı 
1~2] 

-- HE.R CilJN Cl15AR T(lRK G~TE~f .- -- J ıncı ta'1 
6 Sa~f~ 

------ - --=-:::..::::.=-_ -=--

Türk mektepleri\, faydalı eaerlin j l il Al T ARiF ESİ: 
ilanlarında o/o 20 tendlflt yapılır , Satırı Kum 

. 1 6·8 ln<i ıay!ada a.~o 
Büyü!.: ve ya bir çok de?.ı için veri~~n ll•lnl.:trl.ı , 5 • .. t5 

hu5usi ınahivette~i i!J.nl1nn ucrctı · 4 • • •O 
- 1 1 2 100 idare ile kara~la;tırı ır. ! ' 

1 
• • 200 

3 ,. ı(QO _ ' 1 mulı:addereıl& ır:ckluplara luınulm~ pualatm 
fi • ;-SO ~~--o 1 ka)bofma11ndan 'e ı:ınlarm mündcrcatıodan 1 

12 • 1'400 .... CO , ldaro meıul delildir. l h ıccctt ııY d 'Slytsl ___ "---- ·---- -~-- --=• llstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Val<ıt,, yur u 

G.azetemi:ı~ hut~.ni ili, k-.b:.ı.1 eda.ı 71rı 
H. S. H. lllıı,\ .. ce:.ıı\!•l 

1 

. . 
' !·3 nci ıayıf,Jı lıı 
\ 1resmi ilAnl.ı.r J 

- ... 

-----

Borsaları Teşrincvveı ı9z9 

ıeı 1910 t idare ı:'.>leri J 1911r vazı ışlerı) • telgraf: vXkıT pos.ta k1ı1tu~u: 46-
--- - --- ·--

· ·Posta, telgraf leva• 
zım müdüriyetinden: 

Kambiyo 
Londrn üzerine ı 1nı:,iliz lirası. kuruş 

,, ·r.L. ı:ıuk.abili J)olar 

il 
I, 

Açıldı 

ıo04 5o 
0,48 JI,25 

12 33 

Ka andı 

1 
ıo07 1 

So 
o,48 ıa,;-s 

12 21 

Mahltılat miidüri
vetindeı1: 

/ .;__ Bidayeti ih\n 12-10-929] hafta [1] 
.\'ilıayeıi ifrirı [:30-10-929J çarşamba 

Salkımsöğütteki telgraf fabrikasında mevcut maa teferrüat bu
har maklna.ı ile kurıun çürufu lıilmü~aycde satılacağından talip 
olanların T eırinlevvclin yedinci Pazartesi giinü saat 14 le bedeli 
muhamnıeni olan •2200» liranın •,., 7,5 nisbctinde teminat ak
çesile birlikte mczkQr fabrika müdüriyetinde ınüteıekkil komisyona 
müracaatları. '\ii}Otk ·• " frank 

PJrlS .ı 

'Ilh. ".10 

Ilrük::ıcl 

. Atina 
Clı•e\ re 

" 
• 

.. " 
" " 
• • 
• 

" " Sofy a 
Anısterd.:ın1 •' 

• 
" 

Praı{ 

\'lyan1 
:\ladrlt. 
Beri in 
\"ar~O\ a 
Peşte 

Bükreş 

Bclgrat 
~lo5kova 

hrerlla 

' 
" .. 

" " 
• " • 
" • 
• • 
.. 20 Ley" 
" ı Türk lirası 
• Çervoneç 

Nukut 
lngiliı 

Amerika 
Fransız; 

lwlya 
Belçika 
l"unan 
lsvıçrc 

Liret 
Bel~a 

Drahmi 
Frank 
J.eya 
Florin 
Kuron 
Şiling 

Pezeta 
!\fark 
Zloti 
Pengö 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

1 ]Joltır 

20 Frank 
20 l.irct 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 Frank 
20 Leva. 

ı Florin 
20 Kuron 

1 Şiling 

ı Pezeta 
1 Ray~mark 

1 Zloti 
J Pengö 

20 J.ey 
20 Dinar 

l Çevoacç 

Bulgar 
Felemenk 
Çekoslovak 
Avusturya 
ispanya 
Alınaııya 

Lehistan 
l\lacaristan 
Romanya 
'Yugoslovyı ' 
Sc\.·yet 

Altın ~ 
Mecidiye 
Banknot 

Borsa harici 

Tahviller 
istikraz dahli! • vadell • 
Düyunu rnuvahide 
lı.ramiyell demlryolu 
İstanbul tr3rnvay şirletl 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
ı~uınbul anonim su şirlctl 

Hin e senetleri 
Jş bankası 
Osınl:illlı bankası 

rt 2:J 
3 47 

3:' :.!.I , 

2 So 
66 6~,50 

I 2o,':!.S 
[fj 27,50 
:ı ·12, -;-5 
3 24 75 
2 02,.ı:o 

4 3o 

:? :-tJ,50 

27 37,50 
ıo59 

1004 50 
206 :ıs 

163 
216 
114 50 

53 16~.so 
791 
29 50 
sı ıs 

122 75 
29 50 
29 75 
49 25 
22 25 
35 75 
24 So 
73 

8'7 So 
68 50 

241 50 

97 
197 

6 50 
4 80 

ı7 
27 

l ı 15 
ı28 

9 2o 
3 46 

:}7 1 '2 
2 ~9.25 

6ü So 
ı 19,75 

16 22,50 
3 -.ı.ı,:-s 

3 24,So 
!! 1 02,75 
4 28,i'5 

2 75.65 
!!4 75 
27 3o. 

1<•64 

ıoos so 
206 Su 
163 
216 
114 50 
53 75 

791 
29 5o 
8ı 7; 

122 73 
29 50 
29 75 
49 25 
22 25 
35 ,5 
24 50 
73 

879 So 
68 50 

24ı 50 

196 So 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar Ticaret bor•aıı kitibiumumiliği tarafından verllmiıtir. 

Okkaıt 

AaamJ A•ıart 

K. P. K. P. 

Bugday •ı, Çavdarlı 
Yumuşak 

Kızılca 
Şert 

Dönme 

16 35 H 25 

17 10 15 25 

- Zahireler -

Ço\'dar 
Arp• 
t,Jısır 

J:'asulya 

l!25 920 
ıo 3o ıo ao 

Sus:ım 

Kuşyemı 

Hububat -

-Un
\uvatı kilosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra l~bO 

ı2so Birinci yunıuşak" 
Birinci sert 
Cçüacu 

ıı6o 

ıııoo 

- Tiftik -
Konya 
Niğde 

l\.ırşthir 

1225 
ı 155 
ı 155 
ıooo 

Kıymeti nıuhamnıenc>i 
Lira kuruş 

525 Alem dağında Sulcan çillij:\i kariycsi derununda 
· Lliıı \'C bir arsa 'e çatı tahtında bullınan 8 No . 
hane :\'o. ıo dükkan 10-1 fırın 11 No. kahve· 
hane ile kaşı>ında 12 No. hanenin tamamlan 

200 Csküdarda Rum ;,\felımetpaşa mahallesinde bedes· 
ten derununda 1, 6 N. iki bup tonoz kArg1r 
dükkfinın rnmamı 

3;'5 Çarşuyi kebirde Çohacı hanı üst kauııda 5 N. 
nıaa oda dükkanın nısıf hissesi 

Posta ve telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

1 - Vasaiti nakliyede kullar.ılınak üzere • 6000·10000 " 
kilo benzi ı ve • 300-600 ,, kilo makine yağı kapalı zar 
usulile müııakaşay:ı konulmuştur. . . _ 

'.! - 7 Teşrinievvel 929 tarihinde ilıalesı ıcra kılıııacagıııd~n 
taliJ?lerin bu babtaVi şeraiti anlamak için . şimdi~rn . teminat Y~ 
te.klı!namelerinı tevdi için de mezkur tarı he ııı~sadıf paza~~esı 
gunu saat 14 te Veni postanede mubayaat komısı-onıına ıııura
caatları. 

Edirne belediyesinden: 
Edirne belediye itfaiyesi için alınacak iki toıılıık bir adet ara

==-=- ııın beşte ilü hi=ss=·e=si====::==:-~ ====~ zoz bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulıııuş-
Bidaveti ihln [25-9-92!:>] hafta [2] tur. Talipler şartnameyi belediye riyasetinden talep edebilirler. 

480 Babıcaleride, Rüstem paş.~ mahallesinde Bal kapanı 
üst katında 58, 59 N. bir bap oda ve kamara· 

J C b ltalya talip olanla.r ilk teklif edecekleri bedelin '/o 7,5 nisbetinde 

-
___ N_'i_h_a,:.y_e_lı_· i_h_ln__:l_2_3_-_l_0_-_9_2_9.:.]_;;,." a_ı_•ş;,,.a_m __ a ___ 1 teminat akçesini veya Banka mektubunu ve tekli !atını havi pullu 

Kıymeti muhaınmenesi 

Lira kuruş 
700 Galııtada Yolcu zade mahallesinde Yolcu zade 

sokağında ahşap mektepten miinkalip 94 arşın 

mıktarında 53·3 ~o. hanenin tamamı. 

105 Küçük pazarda hoca IJayrettin mahalle;,inde ka
zancılar caddesinde atik ,.e cedit 28 No. harap 
ahşap dükkanın sekiz hisse itibarile üç hissesi. 

l 50 Çarşıyı kebirde yorğancılar içinde mel\ tep soka· 
ğında 2 atik No. dükkanın tamamı. 

42 50 Edirne kapısında Salma tumruk caddesinde 14 
arşın mıkdarında 131 No. arsanın tamamı. 

350 Çarşıyıkebirde kahvehane soğında 4 No. mürakkam 
diilıkdnm tamamı. 

--- IDdayati ilan (is-9-929) hafla (3) 
Nihayeti ilan (16-10-929) çarşamba 

Kıymeti muhammenesl 
Lira 
550 

2000 

600 

1000 

kuruş 

Tophanede Ketanl Ömerpaşa mahallesinde camii 
şerif ittisalinde kain ahşap harap Ketani Ömer 
paşa mektebinin tamamı 

Beyoglunda Hüseyin.ağa mahallesinck! Feridiye 

,caddesinde 189 arşın mikdarında 74 No. ile mü· 

rakkam 4 oda 2 sofa l taraça ı kuyu 1 sahrenç 
ve sair müştemilan havi maa bahçe bir bap 
kilrgir hanenin tamamL 

Çarşuyikebirde Çohacı hanında alt lrntta 87 ar
şın mıkdarında .ı 1 No. ile mürakkam mahzeni 
müştemll maa peyke bir bap oda ile gene ayni 
katta 7 5 arşın mikdarında -12 X ile mürakkanı 
maa peyke bir bap odanın tamamı. 

i\Iahmutpaşada Haeıküçiik mahallesinde Kürkçü 
hanı derununda ve alt katta 23 arşın mikdarında 
4 No. ile mürakkam tonoz k~gir nıağaıanın 

tamamL 

varakayı bir zarf derununa koyup üzerine arazoz diye yazarak 
12-10-929 tarihine kadar belediye meclisine tevdi eylemeleri ilan 
olunur. ihale 12-10-929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 16 
dadır. 

Pasta ve telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

idare bendiye ihtiyacından olan (5000) kilo ambalaj 
k~ğıdı (2000) kilo sıcım (50,000) adet etiket (100,000) 
adet kapsol (1500) kilo külçe mühür mumu (5000) kilo 
hurda kur~un münakasaya vazedilmiştir. :\liianaksa 12/ l O 929 
cumartesi günü icra olunacağmdan taliplerin yevmi mezkur· 
da usulüne tevfilrnn temhir ve ihzar edilmiş olan teklilatı 
havi zarfları riyasete tevdi eylemeleri ye olbaptaki şartna
meyi almak için de her günYenipostanede mubayaat şubc
sıne müracaatları. 

biı· kıt'a arsanın tamamı. 

ı 12 50 Beyoğlunda Hiiseyinağa mahallesinde Sultançeşme
si sokağında 225 arşın mikdarında 7 No. ile ınü
rakkam arsanın 1 • 4 hissesi. 

500 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Ilıılitağa 

sokağında atik 12 No. hı 300 arşın miktarında 
bir kıt'a arsanın 9 da 5 hissesi. 

840 Üsküdarda Selaınial!efeııdi mahallesinde karakol
hane sokağında ve bir çatı tahtında 64 ve 6-1 
mlikcrrer :No. iki bap hanenin tamamı. 

459 Çarşuyikebirde Çuhacıhanı üst kauııda 50 arşın 
miktarında No. kdrgir odanın tamamL 

25 L'sklidarda Seldmi ali efendi mahallesinde hanı:ım 
sokağında 16·6 numara ile murakkam hanenin 
harabiyctine binaen ankazı pazarlık suretile s:
tılacakur. 

150 Üsküdurda Kazasker Ahmet efendi mahallesinde 
cami karşısında Şeyh Hicabi tekkesinin bir mik
tar t'uğb olmak üzere taştan ibaret ankazı saat 
onda mahallesinde 15 de evkafta mahHilAt ida
resinde 

Bidayeti ilan fll - 9 - 929] hafla (4) Nihayeti 
..................... ::::::::::::::: Ley 11 ve nehari :::::::::::::::::::::··············· i-----·_:il_a_ı_1_L:;.9_-_ı_o_-_9_2_9....::.]c.:.• a __ r.:.şa_n_1 _1ı_a _ ___,,..---
!!lr:::ım1~=~~:~: orta m ;=k=ı;=t;imıı:mllll 

200 Ycnibahçe civarında kazasker i\Iehınet efendi 
mahallesinde muhterik Sırmakeş camiinin elyevm 
meycut taştan ibaret ankazı mahallinde saat oıı 

da ı 5 te mah!Uldt idaresinde 

~== ~ mi Kız ve erkek ana ile birinci sınıftan 8 inci sınıfa m; 
iii! kadnr talebe kaJ·dına devam olunmaktadır. jğj 
~~i~:::::::::::: ..:\ksaray llaseki caddesinde Tel. 1!:it 3886 ::::::::::::i!i~ ·····-·······- ················ 

Kıymeti mulıanımeacsl 
Lira kuruş 
1700 Babıcafcridc Abiçelebi mahallesinde Soğancılar 

caddesinde 28-1 atik No. lu fevkinde odaları müş 

temi! bir bap dükkanın tamamı. 
275 Hasköyde Aptiisselam mahallesinde ;,\Jezarlık so

ka)(ında 275 arşın miktarında 9 No. ile mürakkanı 

Baladaki Emh\ki mablıile dort hafta miiddetle aleni olarak 
nıLizayedeye konulmuştur. i.\lLizaycdeye iştirak edecekler 
kıymetin yüzde yedi buçu~u nü,bctimlc teminat olarak 
dördüncü haftanın ihale günii saat on dürde kadar Çenberll 
taşta ltanbul lsıanbul Evkaf nıiidiriyeti binasında mahlCılat 
kalemine müracaatları. 

fmniwt sntdııı müdür· 
1
., wünden . ?ılehmet Ali Bf. 
OD U • ve Emine hanı-
mın 1080-1 ikra7. numaralı 
derıı seııedl mucibince em· 
uiyet sandığından btikraı 

eyledikleri mebh\ğ mukabi
linde sandık ııamıııa merhuıı 

bulunan kiiçiik pazarda lıoc:ı 
hayrettin mahallesinde leblc· 
bici sokağında eski 39 ve 
yeni 55, 5 7 numaralı ma:ı 

bahçe bir hanenin tamamı 

vadesi hitamında borcun ve
rilmemesi lıasebile müzaye

deye çıkarılarak 1050 lira 
bedel mukabilinde müşterisi 

namına kafi kararı çekilmiş 

ve borçluların ısukraz esna

sında tayin eyledikleri ika
metgahlarına gönderilen bir 

haftalık son ihbarname zah

rına mahallesi heyeti ihtiya

riyesince yazılan meşrubattan 

borçlu i.\lehmet Ali efendi ve 

Emine Hanımın 1neboludıı 
oldukları \•e sarih adreslerinin 

bilinmediği anlaşılmış oldll
ğtından ilan tarihinden itiba· 

ren bir hafta zarfında borç 

tamamen verilmediği takdirde 
mezkıir hanenin müşterisi 

namımı kat'! ferag muamele
sinin icra edileceği ildn olu· 

nur. 

Beşinci hukuktan: lstavr! 
vekili Pa vlAki efendinin istir· 
dat eşya bakında Taksl
mede sıraselvilerde 53 ııu· 

maralı hanene mukim Rodolf 

fon sebondorof ile baldızı 

Birbavmer gti aleyhlerine 

ikame eylediği davadan dolayı 
lieclicteblig irsal kılınan da
vetiye arkasına mumaileyha· 

nın ikametğahlarının meçhul 
bulundu~ı mahallesi hey'eti 
ihtiyariyıısiyle mubaşirl tara

fından verilen meşrubattan 

anlaşılmış olmasma binaen 

bermucibi talep ilanen tebll
ğat lcrasına karar verilmiş 

olduğundan bin dokuz yüz 
yirmi dokuz sene~! teşrini 

evvelinin yirmi birinci pazar· 
tesi gunu icrayı tahkikan 
natık ayrıca tanzim ve imlA 
kılınan davetiye verekası 

usulen mahkeme divanhane· 
sine talik kılınmış olmakla 
yevm ve vakti mezk~rda 

müddei aleyhanın bizzat 
mahkemeye gelmeleri ve ya
hut birer vekil gönderme· 
!eri ve aksi taktirde davanın 
gıyaben rüyet ve faslolaca· 
ğı ilan olunur. 

Mes'ul müdür : Refik Ahmel 

f AK1 ın 2 Teşrinevvel 1929 tefrikası: İngilizceden mütercim: Güzin Nuri 
,. .~ ~ ,, . ... '"• . - . . 

Antoni kütüpanenin yo· 

!unu gösterdi. Çay orada 

hazırlanmıştı. 

Burada her şey zevkle 

yapılmıştı. Bu kadar evim 

gibi rahat ettiğim hiç bir 

yere tesadüf etmedim. Bel

ki beni vaziyetin çirkinliği 

sıkmı~tır zannile Anteni 

bani eğlendirecek şeyler 

söyliyordu. 

" - Kolunuz nasıl ol· 

du ? .. diye sordum. 

" - Geçti. Temamile 

iyileşti. Fakat benim kur

tuluşum da şayanı hayret

tir. ,. diyerek güldü. 

Siz çok iyi muamele etti· 

nız. Eğer Ogüstüs olsaydı, 
o da mister Dutu vururdu. 

Mister Dut doğrusu çok 

iyi nışancı, Ledstona gelen 

misafirleriniz hep bu gör

düklerim gibi midir? 

"Bazıları daha fena bile .. 

Bir daha gelirseniz daha 

eğlenirsiniz .• 

"Ne zaman isterseniz ge

lirim ... 

"Elimde olsa sizi hiç ça

ğırtmam. Siz çok iyisiniz, 

fakat. .. nDurdum ne demek 

istediğimi ben de bilmiyor

dum. 

*Bu duyguda olmanızı İs· 

temem Kontes. Onlarla be· 

raber olmak beni eğlendi· 
riyor. Fakat siz buduvarı· 

nızı yeniden tanzim edin, 

d?ğrusu kanapeniz hiç rı:
hat değil.,. 

"Bunun gibi değil. di

yerek yaslandım. 

"Ben daima her ,şeyi bir 

fikir üzerine seçerim ... 

"Büyük annemin düşün
celeri gibi ... ., dedim ve 

annemin her şeyi iyilik ve_ 

istirahat temini için yaptı

ğını hatırladım. Hatta mi

sis Kereçin beni baloya 

götürmek için istediği mü

sadeyi orada belki Anto

niye tesadüf ederim diye 

vermişti. O zaman daha has

talanmamıştı. Sonra rahat

sızlaninca pilanları tama

mile başka türlüye döndü. 

Eğer ilk düşündüğü gibi 

olsaydı ne muvafık ve 

mes'ut bir istikbalim ola

caktı. 

"Kontes neden birden

bire durdunuz ve gözle

riniz daldı? Ben eminim ki 

büyük anneniz sizi üzmek 

için bu gibi sözleri söyle

memiştir.,, 

Ona baktım, ihtimal 

gözlerimdeki azabı görerek 

gayet nazik bir sesle: 

" -Sevgili kız, artık sizi 

üzmeyeceğim.. Şimdi bana 

söyleyiniz bakalım, felsefe 

hakkında daha neler oku

dunuz?" 

Çayımın son yudumunu 

içerek dedim ki: 

"-Başka bir şey okumağa 

vakit olmadı. Sizin burada 

öyle güzel şeyleriniz var ki 

onları seyretmekten çok 

haz duyuyorum. Şu anda 

felsefe ile çok meşgul de

ğı lim. Buradaki hakiki 

şeyle•in zevkini çıkanyo-

rum." 

"-Bu çok iyi ... O halde 

felsefe ile meşgul olmı

yarak kendimizi eğlendire-

-!im .. ,, diye yanıma oturdu. 

Masanın üzerinden bir 

kitap aldım. Çünkü deli 

kalbim ğene çarpmıya baş

lamıştı. 

Ben kitaba, Antoni de 

bana bakıyorduk. Kitabın 

ismini okuyarak ( Ayın bir 

parmağı) "Ne garip isim.;, 

dedım. Anteni lakırdıma 

cevap vermiyerek ~ 

" Ne uzun kirpikleriniz 

var Kontes ... Yanaklarınıza 

ne güzel gölge veriyor. 

Hele saçlarınız ne kadar 

parlak... Fakat ben sızı 

Harap olmuş addediyo
rum. n dedi. Sesi hüzünle 

dolu idi. Gözlerine bakmi· 

ya cesaret edemedim : 

"Sizin de siyah kirpikle• 

riniz var! mademki ben 

de ayni ailedenim, ne için 

olmasın? .. 

"Tabii sizin de olacak ..• 

Yalnız şunu merak ediyo· 

rum ki kim bilir saçlarınızı 

arkanıza braktığınız zaman 

ne uzundur, çok saçınız 

var gibi gözüküyor. Belki 
de hepsi sizin değil.. .• 

" Eğer hizmetçilerin gel· 
. e 

mesinden korkmasam sız 

gösterirdim. Ve hepsinin 

kendi saçım olduğunu gÖ· 
rürdünüz. " 


