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...- kt ruYa meselesi ha 

Yunan sefiri geliyor 

Gn dainler vekil- ' 
liğine seçildi 
ata, 16 (V AKIT) - 8ugftıı 

~ ılan intihapta D<\yunu amu

'-0 ~ Tftrk dalnler veldllf#tne 
~kJrat inhisarı umum mildibiı 

lt Bey seçllmiıttr. 

Y aliler arasında 
~ara, 16 (V akıt)- Cebe
~ et valin Galip B, Trab

~ ta~ edilmlt. Manllıı ..-alW 
•at 8. 1f 'nn. vekalet emrine alm- · 

.\ Söz kitabı 
'1 nkara, 16 (Vakıt) - Dil en
\ eJı•ntn hazırladığı söz kitabı 

dıı • 
• IOnra neşredilecektir . 
. l...._lllc:ı:ı.······ı·······ı-.. n·-:11ıa:1ı 

...... ··-·· ···- iüi 

~ sayıfalanmızda 
..ı.sa nca sayıf alar ~ 
f ii !>elttr memk~ı ha/Jale 

"dl savıfa ı 
aş,,.a4'aıe wtunlarda -eyalto.. 

$ ; rıtya~f makak 
l'lcı sayıta .ı 

4\ 1-lw •c• lıabnı~ ouL.at 
'" • 1(111 Hcı SO.yıf a ' 

GVQf mrua~abc, menı.tkeııe 
1 111 Vakt 

Ci sa.vıta 
Yer y{j~dncle e,t 

& i- bulunmıyan 4 ,ehlr 
-1cı .ıa. -

n n Tt earet 
Oktruva 

Bugünkü sayımız 

12 sayıfa ) 

odasında görQşftlece ' 

L Af-il l1 'I f ,, a u 6uza .. 
... 

hGmtl DiJetllıbtn ft ~ıetle

ıluııbdn. bDtthı bir IAftl gCbafla 
1 lsarplmıdıt- demin ba,.etle 
olmchun. M...at f1ID'1 s&ylemek 
lstertım ki bekkallnır ıı.abtt 

l •W Tarakala.nna ~ 
1 onlann tekli tanzlmbııe muarbl 
' , olup bunların tıaultı datre1blde 
tutulmaclJlına iddia ebnekt~ 

ler. Zabit varakaları bakkallal' 

lmr.a. etttrdmeden tutuluyor. F4er 
bakkal fnmııdan lttinkAf edene 
dd tabeın taldt tutıılmaa icap 
eder. 

Halbuki &dbnde yılınla ~abıt 

YU1lkam var. Bu, htç btrlnde ya

pılmemııbr. Saniyen bakkal blc; 
al&kaaı olmadığı halde sebep.is 

pylerden nahak yere ceza p 
ıiiYor. Mesel& çavdarlı undan 
yapdmıı tebriye 1atbAmclaa ce
za g6ren bakkallar çoktur. 

Bundan bakkala ne? O tefırl· 
yeyl imal eden fabrikanm ceza 

görmeıi IAzımdır. Sis bazı yol • 
1UZluklan ..-e yaptlan bdelerl 
Emanete haber verdlllmfz halde 

maalesef alAka ile karplaDmıyoru& 

\f I Yı/a • 
D ~ ''Jarckr/er amelf hayat ---~--·- .;. .. ~----------~ _ H'ffe•se•enizde bir Is IVlvoru.m. ~tm.tlı.,.. 

Ben davet edlyonım. Gazete

cilerden ve eman•tten bir heyet 

gelsin fU muamda duran eeza• 
lan tetkik etlfnler; o zaman IAfa 

"cu sayıta ı H . 
11 i-,, ~i/tr l>all(ll, ' ,,.'ilr 

ıvı ?et sa.vıt a . 
ff'• 1 l • 

a reer, la ra ge•en{er ;· 
--..ltcauı111İtı!;"9a:3!:"-- =-

- ]JvU mlnn1"' 

- Bay,,. 
_ M'IU/SM:aftmizdt: m&Jıal mc:nıari,J'eı }'Oklar. 

. ) . \ 

,. . 
•, ;,.... ' du' h<.uıau. i\QTilt_aturil -- -

gilzafın aldf yf!'U belit olur! Hull• 
bwıu biz kat':j,yen kabal ebDi-
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Kemal Zaim B. 
Konya meb' usluRuna nam

zet gösterilecek 
Ankara, 16 (V AKIT) - Mtm

he l Konya meb'uılufuna Halk 
fy-pw. ~dwı MAarJf m~tewuı. 
Kemel Zaim Beyfıa namzet 16• 
terllmed muJıtemeldtr. 

Mnıte,arlıta da terbiye mGder-• 
risl .lmıall Haldu Beyin tayin ola-

nacafı .aylenilmektedtr. 

Mısırda • V eft ,, fırkası 
muzaffer 

Londra, 16 {A.A) - Lhtre
den blldlrtldtlfne g&re, yeni Mı
ıır pullmentoıfmn111 ~· dok· 
1&D nfıbetlnde Veft farbuna 
meıuµp millJyetperverlerden te

relıldlp etmeatne intizar olunuyor. 
Daha timdiden Veft fukuma 
men1Up 102 meb'uı tntıhap oluJa.. 
mUflu'. 

llmir verildi 
Ankara, 16 (V akıt) - Sak,t 

hanedandan Teftik Efendinin 
kana Şadi.,. Hanımın hudutlu

•, dan hartee çıkanlmeeı emro
muftur. 
lhu lhl!I edenler hakkınd 

bir mütalea 
' .... ndra,16(A.A)-Jeneral Sıp.tt 

lbndaı ıulhan thW edecek 
te tat t>fk edilecek tedabir 

s .. feıslntn A lvam i~de detti 
t eık1 bunun harlctnpe Amrika
nın dahi fttfrak edecefi m'llza · 

keratta halledilebtlecellnl .ay
lemtı,ICellog muahedesinin meri· 
yetini lemin etmek ln.UUın ve 

Amertlraya alt b.. vasile aldu
funu O&•• .tmtıttr. 

~ "tttıne~ 
Makarna fabrikanmn 35 bin 

IUıa ~ etUttne rcı~ ~aPına 
~brlkUIDUl lfl4a edip etınepıeel 

D• biat Qe d• f9bnmı.ııettnf aJAka.. 
d..r edw f ~t puı mubt.kkak
br ki orta da bllA aeıı.p 8 kurut 
thtik;Ar vardır ye geçen eene de 

mak~de. thıu.. oldqiu Ema
petçe 167leQilmtf ,.. ikt~sat mG 

dt\rlJeUqce 7ap laıı tahkikat ne 
tiçedııde telıUkuk edert!k tlc:, 

ıct IQOclürt1etlne t•ere f~l
Pılfb. Şlqı<U de urar eıuldeti 
.&ylentyor. 

Amerika ve Avru
pada aytntuldu 
Diln ıece Avrupa •• A.m_.. 

kada a1 tutu muı, fakat hm\lf 
tehrin>lzden g6rülmemtıttr. Raaa· 
lapt9 pı(idüril f aUp j~ytıa vfriığl 
izahata f6re ay tutulmaıının 
Amerika ıahlllerinden bqlıyarak 
gt'Ce yar111ndan ıonra Garbi A.,,,. 
111pada g&rQbııeıi ve sabaha kar
ii da Avrupaya geçmlf olman 
!bun gelmektedir. 

Şeker iabrıkaiarı müdürü 
geldi 

Tetkikıt tçln · /,.. vrupaya giden 
şeker fabrfkatan umum! müdürU 
liıyrettin bey di.in avdet etmiştir. 

Hayrettin bey bir Jcaç «tin 10nra 
• 

Ankaraya giderek lktııllt vıkllednt 
tetkikatı neticel~rlnt bildirecktlr. 

Gazı muallim mektebi 
Ankara 16 --= Cm orw ııa...111111 

mektobl prograınlanJuı Wızhıliııo bat" 
· lanl!Uftır. 

Murtf Tekllettnm daveti OMnne 
sabık d...nlftınun •mlnl ta"blye IQQte. 

ha... İ11nJtl HUkı ~ bur•Y• 
plıntfllr, lunatl Htkkı l;Mty burtd• 
O-. m~teblnln protr•snlN'' Ilı snqgul 
olaelktv, l.ıatl ~kb bc7 bu ~tt 
•llPcMr ı"atla WmM edec:4ktir, 

Ruı ticaret mümeııili 
mledildi 

Moskova, 15 (A.A) - Ttırlct· 
ye-Sovyet tfca\ret mGmHaill Suk· 
ho'Vi, ulecfiı...k yel'lne 1abılt 
Roma ticaret mümessili M. Khado
v9v~ki tayin edllmiftlr. 

Ticaret filomuz 
Gnnden güne büyOyor 
TOrk TtcareU bahriye ftloıu gtttıkçe 

fazlılaımaktıdır, Son ı~ktz ay zarfında 

Rüıttmlye, Adalet, Gerze, Ercam-. 

dimer, N&r.un, V elızade ı.mtnde yedı 

gemi alınmıııır. Sundan mada ıkı 

bayık "'P• kampeay'" L,gtltereden 
yeni birer vapur acUrmck t~tebbnsıınde 
bulun111uıl.rdır. 

• = 
Şadiye H. kefalete rctpten 

bırakıldı -J 1lerlnl bltirdikteıı şonra 

hudut hill'i(i ~·lumla~ak 
Sakıt hadeban uuından Tevfik 

Efendinin zevcesi olup gizlice 

memleketimize ıf ren Şadiye ha
nım kefalete raptedilerek serbest 

bırakılmıştır. Üç dört iÜn kadar 
lıtanbulda kalmasına müsaade 

edilen S•diye huum bu müddet 

zarfında ahp verecek meselelerini 
hitirecelc pasaportu yapılarak ih

raç edilecektir. 

Belediye azas fırkada 
toplanacak 

Beledtve Medltt Halk fırka11 gurupu 

önilmOzd<ıkl pertembe gQnO öğleden ıonı. 

fır~a aalonunda topJ,nacek ıehrt alAk.dar 

eden bazı tıler hakkında mtııaktre 

yıpılaçıktır Şehr~aılnl MuhtttlD Be)'ln 

de ıçtlmada bulunmuı ve izahat vermul 

muhtr meldir. 

Gqetemize abone olanlar 
Hayatlarını hiç bir şey vermeksjzin 

sigorta ettirmiş olurlar 
26 gün kıddı; iatif•de ediniz ! 

Yeni tekltmtsden lttbaren btr ay l~de ıazetemtzln btr yılbiına 
abone olanlara l'&Zetenm hiç görülmemtı bu pıul(abelede bulunuyor. 

Ba abonelerin bu kur'a tle ayrılacak yilzde ellisinin hayabm 
llsoıta edecek, kendilerine hftldUııetçe muteber 

Primi lidenmlt 500 liralık bir hayat 
ılQorf o pollçeıl 

ftldecekttr. 
Mil• bp .-eleiin ıfıorta leretlerl d• a~ı teldlde idaremize altttr. 

Eski abonelerimiz : 
Lld abonele~ bu kur'aya ~abd~-.. bu mGddet içinde 

abooelerma Jenllemtye hatlıdır . 

i tima i ön ün do insanın düıüne
ceti geliyor .. 

tanmaz 
ikinci g909 - Aman aman 

medenılq~inleri onlar da bizim 
gibi bozulurlar ... 

Birinoi ı~~ -. Fakat alışhnl
mıı olm-ltn okadar bat döndürücü 
bir ıiira~ patin~ yapıyorlar ki .. 

lhtiya• -. Tamam iıte patinaj 
9'rleston, çıplak gezme İ\}sanlar
dan ziyade onlara yaraf•F., 

Birinci genç - Bey baba. Vo-

adam 
V A~IT tn tt:frlkcısı ı S 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
d~wirletden ka\mA h\I gijn ı~mur· 
l{lnnuş hinaenale,rh gayrı miistamel 
yiiz otöz kı\dar uı:vün eıeri var. 
,A.na rahmindeki beşeri ceninler 
balık, zahife, kuş, memeli hay
van devirlerini geçirdikten iki 'ç 
ay sonra insan dölü ıeklini al~
lar. Bu möddet zarfmda inunın-

kilerle Şenpanzelerin ceninleri, hıe
men hem~n farksız surette biri· 
bar\ni and\rarla,r.\ Ve sonradan 
... alarmda la,klar peyda olur. 
~e,ymMd'-n çık4UllıP insana 
qı.lanşn uı\ivler Qliikemmel su
rette tutup vücuc;h,ıınuzda yaşı· 
yor ... 

İkinci genç - l!M.. ... bla _ 

insanlar mütekimil maymundan 
baıka bir mahlQk detili:ı.-

Birinci genç - Doktor Voro
nof maymunlardan alınan aşı u· 
züvlerinden insandan insana nak-

ledilenlerden ziyade istifade etti
ğini .öylöyor. Cünkil maymun 
kardqlerimizin nesilleri henüz 
bizim~iler gibi Arteritimı, Al· 
koolizm ve Firengi gibi irsi has
talıkla.da bozulmıuplfbr. 

İhtiyar - Maymuntan o kadar 
insanlaştırdınız ve insanlan o 
kadar maymunlqbrdınız ki yann 
öbür gün Afrika veya Amerika 
~ bidndeo bl.- do may· 
IDllll medeoı,etJ mbm edecell 

ronof aşısile gençleşmek wteaıez 
misiniz ? 

ihtiyar - Asil ... 
ikinci genç - Niçin canım ? 
ihtiyar - Tabiat her şeye bir 

hat tayin etmiştir. insan doğar, 
büyür.. genç olur, ihtiyarlar, ö
lür •. buna razi olmadılar. Hilkat
ten birkaç sene daha dilenmek 
için doğrusu damarlarıma may-
mun kanı karıstırmam . .. Bir asıl
dan gelmiı okiuğumuzu her ne 
kadar iddia ederlerse etsinler 
benim nazarımda iasaa iuandır, 
Maymun maymundur •. 

-9-
Bah11 b.,.:r- ıeliaciye kadar 

Avnfiaselah da duziko ve prapla 
epice kafayı bıtmUf, liatedo tat-

Bir Türk çelengi 
lngiliz müzesi

ne konuldu 
Oımuh padltahlarmdao blrtnln 

lngtlte bahtlyehlertnden. Amiral Nelsona 

hediye etti~ murana çelenk m• 

ıada çıkarılmıttır· Bunun aahlmanndan 

ve baıka btr memlekete gttmealnden 

korkan lnathzler bunu 11tın alarak 
mOzeye koymak tçtn tqebb01tıtta bu

lunaıu.ı-, notıcede bir çoktan tarfından 
nrtlen ianelerle çelengi mOzayedeye 

maletmek tmklm huıl olmuştur. 

Yakında bu çeleak Nel.onı alt etY• 

arasında teıhtr c.lunacakbr. 

Asma köprü 
Necip B. Emanetle temas· 

larını bttitdi 
Haltç tızerlne lnp.11 teklif edilen 

aema koprO meselesi ıle temal edeP 
Ucaret odaaı lktnd relll Nedp 

Bcytaı tema.lan bttınttttr. 

Abnan ınalamata nuaran Necip Bey 

oda medlıtnhl anomtızdekt lçtbnunda 

bu meeeleye datr uzun lzahat Yerecek, 
asma köprOnftn lnta .dllm..antn eebep
~er nl anlatacakhr, 

173 bin ton 
Zongu1dakta kömnr 

istihsalatı 
Zonguldak ltomnr madenl~rlnta 

geçen ay zarfındaki Mihsal!tı 17.3UOO 
l<>f'& b.lıt .olmuıtur. 

fRTiHAL 
Şeht lmlzln maruf ticarethane 

terinden Sadık Zade Biraderler 
ıirketl tabipleri Sadık zade Ru· 
ten, Fehmi, 4ralan Nazım Beylerin 

bfty<ık biraderleri ve Rıza beyin 
pederi Sadık zade HQ.eyfn Kap-

tan 16 tetrfnisanı aabahltyln Be
tiktattald haneıfnde rahmeti rah· 
ma• kavuımuıtur. 

Cenaze namazı bugftn 6fle 
va"tt Betiktqta Sinan Pa,a " 
miinde eda kılmarak Maçka kab
ristanına defnoluna.:aktır. Kede~ 

dide atlealqe beyanı taziyet e7-
lertz. 

madığı yemek he)Den bırakmıya

cak bir oburlukla karnını fİfİr
mi~~· Söze atılmadan duramıya
rakı 

- Bey baba haklı söylüyor •• 
Tanıdıklarımdan yetmişlik bir in
san bayatı aşılandı... Çok geçme
den bir de çocuğu oldu.. Bu 
zürriyet başka bir insandan mı? 
Maymunun bilmem nesinden ge
len kuvvetten mi? Bu hakikati 
bir Cenabı hak bilir bir de do
ğuran kadin.. gerek öyle gerek 
böyle her ne türlü 'de olsa dedi
kodulann arkası alınmaz ..• 

Birinci genç, damdan düşer 
gibi lafa karışan bu tuhaf d.elika-n 
nlıyı biraz süzdüakten sonra: 

- Efendim Voronof aşısmı yal-
nız çinsi kudreti nrttırmak içi!' 
yapılan bir kuvvet macunu mahı· 
yetinde telakki etmemelidir. Bu 
ğref halden. lllıhatten düımüş 
malOlaihtiyarların, dimagi ve adali 
kuvvetlerini iade ederek yeniden 
hayat faaliyetine getirecek bir 
harika ile gençlqtiriyor. 

Avnüsselih, ihti}"IU' zatm sura
tıq 111anidw bir tcbeuümlo ba
karak cevap verdi ı 

- Buna da hi~ aklım ermh 

Edgar Kine 
Bugün Pireye harek 

ediyor 
Edgar Ktne ztrhl111 kumarı 

nı tarafından dD.n akf8.111 
5 ten 7 ye kadar bir ' çay zi 
fetl verllmlıtır. 

Franın: mektep aemlıt bu 
öfle QıtQ Pireye m6tevecci 
limanımızdan hareket edecek 

Bir kadın için 
Ankarada bir cinayet 

yap ldı 
Evvelki sabah Ankara da 

cinayet olmuştur . Kastamonu 
alay ekmek müteahhit! Sadık o 
Ömer Efendi arkadaşı maliye 
leslek mektebi talebesinden 
tafa efendile Yıldıı barına gitm· 
ve artistlerden Feride hanımı an 

ederek beraber içmişlerdir. Fe 
bar kapancıktan sonra nişao 

dediği Trabzonlu Salih efendi 

beraber gitmiş, bundan mil 
essir olan Ömer Efendi ise S 
efendiyi yolda kurşunla v 
öldürmüştür. 

İngilız hra!' ı 
lnlf)tz lirası dün sabah 

kwuıta açılmıı, akf'UD 10 
kuruıta kapanmlfbr. 

930 bütçesi basılıyor 
930 senesine alt devlet botçe 

bastınlıouı için Maliye vekAletı 

ıehrtmlze blr heyet gelmtı ve lA.yıh 

basılmasına dünden itibaren b 

mlf'D'. 

Yanm asır evvelki 

VAKiT 
ı 7 tqrl116a11i 1 

.. w 

Bulgariştonda bulu 
Rumların duÇLJrı me 
ve nıezallm olduklar 
dair Rum patrih4neıi 
rtıfından Btıbıaliye 
fo"al takrir g"nderil 
ve takriri mezk'llT 'fbe 
ne Bal9arlstan ema 
acentasına Babıali t 
fmdan tebligatı ş 

icra edllmiı oldu "'~ 
Tıalcl ga.elesi rip8f' 
ediyor. 

efendım... dimagt ve adelt 
metler anyan pulat puulu, 
kafalı bir çok gençler boş ~ 
ken böyle işler için matublll"~ 
mir iltt yenilemeğe uğrs.f ıı"', 
hiç bir makuliyet ğöremiy07 ~ 

Jhtiyar zat elindeki çat~~ d 
müddet havada tutarak di f 
Avnufisselahm yüzüne ba"t•· ıeı 
kat o an amamaıhktan I' 
•Özüne devam etti: . 

- Bu dünyanın i'lne lı•:,d• 
ermez. Evvelden insanJıart er~ 
ederlerdi. Şimdi kadınları eri 
1 • . ,,, l 5eş .. 
eştırmıye u5raşıyor ar. I e1' 
maymun husyesinden ge ec rece 
riyete ınüftekir kalacak ~;,,.or 
mi düştü? Çocuk ınu 1 gı 
nuz? Biz gençler ıiı:e 111'siı e 
hat duıinelerle yapıırıJ· jbİ 
lenmeyi kolaylaştırdığın!z g ç~ıı~ 
şamayı da teshil edin•1•1 ibtı1 
kadın erkekten çok e\f\'etcıılııtl 
lıyor. Henüz faaliyette hkoııı 
ke~i niçin akamete 111' iosBııl' 
rakalım? Maymunların olfl 
tefevvuku • bu cibe~ePihtiY'cııı 
rek. Adali işlere ~1 cJ•f' 
var? Parayı göz~ınuze. ) 
aiıo dağları devırclilJlo ( ,,.,,.., 
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iki Ali 
Hopadaki n' şanlıyı a -

caba kim alacak ? 
Son günlerde fsfm miitabehe • 

tinden dolayı gayet garip bir 
•ak'a olmuıtur. 

Umumi harpte Rusların fıgall 
Gzerlne Hopalı Hekim oğlu Şa -
ban, Ordu kazasından hicret etmiı 
Yolda 4 yeımdakt o#lu Aliyi kay· 
betmtı, aradan btr mQddet geçip 
de haberini a •amayınca öf düğüne 
hükınetmiıttr. Harpten sonra Şa
ban , oğlu Alinin Ünyede oldu-

' tunu öirenmiı ve derhal evlAdını 
tanına, Hopaya getirtmlttlr. 

Aradan seneler geçmiı , Alı 
biiyiimüf, İstanbula gelerek ter -
ztlik öğrenmif, ve Hopada bir 
&enç kızla niıanlanmıştır. Fakat 
hubi umumide Hopadan kaçan
lar arasında Ali isminde küçük 
bir çocuk Ünyeye gelmiı ve 
fakir bir kadının himayesine aı • 
iınmııb. 

Gel zaman git zaman, hu Ali 
de hüyümüı ve Hopada babası 
Şabanı hatırlamııtır. Ve günün 

'htrtnde fırsat bularak Hopaya 
Bitrnfı, babasını bulmuı ve asıl 
Şaban oflu Alinin kendisi of du
lunu iddia ve lsbat etmitlir. 

İkinci Ali meydana çıkınca 
hopa.da vaziyet değiımiı ve İs • 

lanbulda terzilik yapan Ali, .,Ho
Pada.n, buraya batka bir Ali gel
di. Hekf m oğlu Şabanın oğlu ol
duhnu iıbat etti. Senin nitanlı 
nı 0 lle. veriyorlar,, mealinde bir 
bıektu'P almııtır • 

Alı Pilrtel&ı vilayete müracaat 
ctbıi ı. vaziyeti anlatmıı, nııanlı· 
ıının Hopadakt Aliye vertlınenıe-
at için teıehbilste bulunulmaaını 

rica etmfıtir . 
Vilayet keyfiyeti Hopa.ya bil

dim!iıtır. 

Harp zammı 
l>ilnden itib;;;n verilmiye 

b11.1landı 
Geçen senelerde M. Meclisin· 

den geçe bir kanunla, umumi 

1
'h.trte arkada bulunan mn.tekalt
~e harp zammı namfle bir pa· 
te. •errilmeıt kabul olunmuotu. 
Asıl maq miktarı ilzerlnden 
~UeyYen btr nJsbetle on senelik 

eaap olunan bu zamlara ait 
bı1.1a.nıele bttirilmlt ve dünden 
IUb . A. aten verılmeie baılanmııtır • 

•ıl nıaaıı 500 kurut olanların k: tenellk harp zammı 110 lira 
"" <L..r tutmaktadl.I'. 

Gayri mübadiller 
f. -
~ra ve bono tevziatı ne va· 

kit yap1fa .. ak? 
tt Gayri mübadillere para tevzi· 
,_, '~in Maliye vekaleti tarafından 
a:rı ~cek par~lardan bilistıfade 
h a:ıı sahiplerine teşmili için bu 

Usu'it k" R 1 
8 ı talimatnamede lazım 

c Bn tadilat yakında yapılacaktır. 
tak undan sonra tevziata başlana· 
kak;ır. Gayrı mübadillerin istıh
takd~r.ına mukabil bono tevzii ise 
•· . •rı kıymet işlerinin yüzde sek-
"nı b· .. 

ol ıtınldıkten sonra mümkün 
acaktı 

liukuk. müderrı sler meclisi 
ttı, 1/Ukuk fakültesi müderrisler 
1ar c isi bugün toplan'"1k imtihan
~n şekli icrası hakkında bir tall-

tnaınc ha.zırlıyacaıkar. 

Münte~irlerin ~eriki c_M_e_mı_eke_t. _ha._be_rıe_rı _=1_ 
İzmir de Hayret! 

Ehli vukuf 
ADLiVEDE 

Prağda trenin altına 
Tdrafından •Hronlka,, dava· t l k . .h tt" 

ıınta verilen rapor, a 1 ara ıntı ar e ı 
lehde fık.tı Birkaç gün evvel Tokatlıyan 

Rumca .,t1ronfka,. gaıeteıi ot .. Itnde intıhar eden Almanların 
aleyhtndekt TüıklüğQ tahkir da- Kari Kohn lsmtnde bir de ıerikf 
va11nın ıil'yetine dün ıanah İtı· cürümleri olduğunu, fakat bu 
tanbul afır ceza . mahkemesinde adamın izini kavbettfrmeğe mu-
devam olunmuıtur vaffak olduğunu yazınııtık. 

Dünkü celsede üç kfti1ik ~bit lstihbatatımıza nazaran, Kari 
vukuf tarafından davanın mev- Kohn lstaubuldan Ayrupa.ya fuar 
1:uunu teıkiJ eden ., Ağriyo1 era,, 

kelime~inin mı.nası hakkında ve- etmtı. fakat her tarafta takip 

rtlen rapor okunmuştur Bu ta· 
por, kelfmenJn yerine göte muh 
telif mana e.rı ifada edebileceğini 
te~btt efmekte ve netfce Hlbarde 
mes'ul müdür Mm. Elenfııin le 
hinde bulunmaktadır. 

Müddei umumilik, raporu tet 
kfk ederek bugün ondörtte ınü 
taliaıın • ıöyliyecektir. 

Gece vak' ası 
B r bokı müsabakasında ken

d .. Ue alay etmesinden muğber 
olarar8 k Beıfktaıta Nobar Ef yf 
ö dürmekle maznun Rahmi Ef 
nfn muhakemeıfııe dün İstanbul 
ağLr ce,a mahkemeı nde devam 
olunmut tur. 

Muhakeme, ıahitlerden bir 
kamarotun, vak'a gecesi çalııtl· 
fi yerde it gorüp görmedığinin 

ııt lamına ka.lmııtı. Gelen cevao, 
kendisinin o gece mezun olına· 
d•ğı temtntnded•r. 

Mahkeme vaziyeti daha iyi 
'" teıbit için bir kaptanla kama 

rotun celbine kalmııttr 

Gazetelerin davası 
lruoa meselesine ait neoriyattan 

dolayı gazeteler aleyhine açılan 
müheyyiç ve musanna neıriyat 

dava11nın rn'yetlne dün lstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde devam 
olunmuıtur. 

Mahkeme, bu huıustakt karar· 
namenin yedinci müstantiklikten 
celbine kalmıth • Dün yedinci 
müstantiklikten ıon ietilAma gelen 

cevapta, tahkikatın bitmediği bil
diriliyordu. 

Tahkikatın ikmaline ve karar· 
namenin tanıimine jntbaren 
muhakeme on altı k&nunenel 
on dörde bıra.kılmııtır. 

edilmekte oldu~unu görünce 
Prağda kendini tren•n altına at
mak ıureUle tntihar ermittlr. 

Münfehlı lerin ce.setlerl 
yahılacak 

Tolcathyan otelinde fııtihar 
eden Alınanların cesettert ile eo
yalarını t~seJlüm etmek üzere 
a.lcrabalarından btriıtıd.n tehrimf· 

ze ge'ece~ı hakkındaki m.altimat 

yanlııtır. ŞöylendJğme göre mün· 
tehirlerin cesetleri vasiyetl,. rl mu· 
eibince yakılacak ve Almanyaya 
külleri götü rü e cekttr. 

Tali yoklaması 
Numaralarımızı saklayınız 

Dünkü sayımızda gazetemi
zin birinci sayrf asında, baştarafta 
karilerimize bir numara takdim 
ettik. Bu numaralar Vakıt ı 
basmak üzre yeni getirttiğimiz 
son sistem makinenin matba
amıza ait hususiyetlerinden biri 
olarak dünkü nüshamızın her 
adeninde ayrı olmak üzere 
konulmuştu. 

Karilerimizden dün numaralı 
olarak aldıkları nüshaları lüt
fen saklamalarını rica ederiz. 
Hafta sonunda Noter huzurun
da tevzi edilen bu numaralar 
iizerine bir kur'a çeki'ecek ve 
hangi numaraya düşerse o nu
maranın hamiline evvela 

100 lira 
takdim edilecektir. 

Diğer numaraların 
kazancı: 

Bu kur' ada kazanmıyan nu· 
mara arın maddi kazancı bun· 
dan aşağı de~il dir : 

Bu numaralarla adreslerini 
Oktu, u va müzakeresi bildirenlerin _idaremizde bir 

devam edıyor defteri yapılacak ve gazetemi-
Umumt Belediye medısı idare e~- zin arasıra vereceği hediyeleri 

tevzi hususunda bu numaralar cOmenl dün a~tam geç vakit toplan-
esas tu~u lacaktır. 

mıı, yeni tanzim olunan okturva cet-
Her numara ga2eteml1' 

Yelinin tetkıktne devam etmiftlr. lçtımada le al&ka alametidir 
Sanayi btrltRi mllmesslllerl de hazır Bundan başka, bu suretle 
bulonmuşlar, heyet rels1 Nazmi Nuri ısım ve numaraları zaptolu· 
Bey bırltgtn fıktrlerlnt lzah etmi~tlr. nacak kariler istedikleri bir 

Kanah1asyon hakkında mes'ele için gazetemize ( .... nu-

yeni bir tekUt maralı kar.iiniz) diye hüviyet 
Şehtr kanallzaıyonunu yapan trrket. tayin ederek müracaat eder· 

bu lnpatı 10 aenede bttırmeyl taab- lerse kendilerine mümkün olan 
hOt erml~tlr Şirket Emanete yaptı~ ko1avhk gösterilecek, meseli 
son btr te~lıhe arzu olundu~u takdird~ bunla rın , ticaret ilanları müstes· 
lntab daha az bir zamanda da bitıre- na olmak Üzere, verecekleri 
bileceğini bıldirmlttlr Bu takdııde 3 sat ıt ltk küçük ilanları pa-
Emanet daha fazla para ödemek mec- rasız basılacaktır .. 
hurıyettnde bulunacağı ıçın tekıif ka- Numaralı gazeteler! 
bul olunmamıttır. Gazetemiz, dün bu numara· 

y enı tramvav hattında larm konulmasında tesadüf 
noksanJar b •itildi edilen müşkülattan dolayı biraz 

Üsküdar. Havdarpaıa tramvav hat- geç satışa çıkartlmış ve bu 
tının her ıkt kısmında da ray f,,rşiyatı yüzden kariler im izden bir kısmı 

b Ş k numaralı gazetemizi tedaı ik amelıyesl tamamen ltlrllmiştir. lr etin 
N edememislerdir. idare medisı azasından bir zat, aha 

T~klletıle temas ederek ıtlctme itine isteyen kariletimiz bu gaze· 
d teled matbaamııdan alabilırler. 

alt muameleleri bitirmek lÇln On ı=--------------
Ankaraya ıııtm ıur. 

Belediye mevcut mez
bahayı sahn ahyor 
Izmir belediyesi bir şirket tara

fından idare edilen l~mirdek i ye
gane mezbahayt satın almıya ka
rar vermi ~ v~ alakadarlarla pazar· 
lığa gırişmişl r. Du cihet şırket 
teşekkül ed,.rk,.n ııııı'< a v .. lede t - 5• 

rih e<lı l mişti . Bel edıye mezbahayı 
satın almakla senede 500 bin h
ra kadnr bir kar temin t: dece ı... ti r. 

B.ttabi bundan lıa l kında istıi a
desi olacaktır. lir Lesa ba göı e 
500 bin li:a sermaye ile teşekkül 
eden şirketin bir senede ayni ye
kun miktarında kar temin ettiği 
tahmin ediliyor. 

Kalan üzümler 
Müskirat inhisarı lzmirde 
piyasayı iyi tutamamış mı? 

Hizmet refikimiz yazıyor: 
• MuhjUe daha 100,000 çuval 

üzilm var. Buna elde kalan incir· 
feri de ilave ederseniz vaziyet 
derhal meydana çıkar. Bitiyoruz
ki yağmur, mahsulün nısfından 
fazlasım mahvetmiştir. O halde 
eksilen mahsulden bir ktsmmın 
hala elimizde kalışına ne sebep 
olabilir? 

inhisar idaresi piyasayı iyi tu
tamamış ve fiatları bizzat düşür
mek surctile üstüne bir de fenalık 
yapmıştır. Eğer inhisar idaresi 
fiatları böyle 8 kuıuşa kadar dü .. 
şürmeyip de günde biner çuval 
rakılık üzüm çekmiş ve 15. 20 
kuruş vermiş olsaydt mikdar iti
barile çok azalan mahsulümüz 
şimdiye çoktan çekilmiş, gitmişti. 

Maamafih zaman henüz kayb
olmuş addedilemez. Vaziyeti kur
tarmak şimdi de kabil ve müm
kündür. inhisar idaresinden bir 
tüccar gibi mübayaa istemek kim
senin aklından geçmiş değildir. 
Ondan bir nazım, bir yardımcı 
gibi mübayaat istiyoruz. Pıyasaya 
ani tesirler yapmak mevkiinde 
bulunan inhisar idaresi 8 kuruşa 
mahsul almakta devam edecekse 
yapacağı hayır, husule gelecek 
fenalığı karşılayamaz, bu itibarla 
fiat vermekten vazgeçse daha iyi 
olur zannındayız. ,, 

Mübadıllere verilen evler 
Yunanlı malı da olsa istirdat 

ediJmiyecek 
Dahiliye vekaleti tarafından 

lzmir vilayetine gönderilen bir 
telgraftan Maliye vekaletinin teb
liğatı mucibince mukaddema mü
badillere te{viz edilip de bilahare 
Yunanlı malı olduğu anlaşılan 
evler hakkında hazir.ece bir kanun 
hazırlandığı ve iş' an ahire kadar 
velevki bağ, hanesi olsa meskene 
muhtaç bulunan ve başka meskeni 
olmıyan bu kabil kimselerden 
emvalin istirdadında sarfı narnrla 
şagitlerin hiç bir suretle tazyik 
edilmemesi bildirıJmiştir. 

T ahkır ve tarziye 
Balıkesirdt! geçenlerde bir tiyat· 

roda bir hadıse olmuş ve temsil 
veren tuluatçılardan bir aktör 
hareket sözlerinden sinirlenen 
halkı tahkire kalkışmıştır. Neticede 
halkm talebi ve polisin müda
halesile bu aktöı sahneye çıkarak 
tarziye vermiştir. 

-
Bir kazada ne hek m, ne 

hakim, ne de müddei
umumi var 

İzmirde münteşir Ahenk refi· 
kimiz yazıyor: 

" Sarayköy muhabirimizden bu 
gün aldığımız mektupta şu garip 
heber var: 

" Sarayköy kazasında mahk<!me 
var hakim yok. Eczahane var ec· 
zact yok, Tabip yok, müddei· 
umumi yok, hiç bir şey yok, her 
iı yüzüstü kalmıştır. 

Hastalar kendilerini tedavi ede· 
cek her vasıtadan mahrumdurlar. 
Bunun esbabını tetkik ettim. Sa· 
rayköyde muktedir bir hakim 
vardı. Evvelce Tire müddei umu· 
misi olan bu zat bir cürmil meş
huda gitmediği için açığa çıka· 
rılmış yerine ne bir asil ne de bir 
vekil gönderilmişiir. 

Sarayköy müddei umumisi Ali 
Rıza bey nammda bir za~, bir 
meseleden dolayı mahkum oldu, 

vazifesinden çeki lmeğe mecbur kaı
dı. Y erjne, tam bir sene oluyor 
kimse tayin edilmedi. Gene tam 
bir senedenberidir ki koskocaman 
kaza müddei umumisizdir. 

Azılı kasa hlfsızlan ya
kalandı 

Manisada Giritli Mehmet Beyin 
kasasını kırarak para çalan ve 
savuşan azılı kas~ hırsızlan İzmir
d~ yakalanmışlardır. Bunlar 4 ki· 
ş idir. 

440 dinamit 
fzmJr gazetele~inde okuduğumu

za göre Kahranalarda ameleden 
Gümüşaneli Mustafa oğlu Meh
medin odasında sabun kalıbı şek· 
linde 440 tane dinamit bulunmuş

tur. Mehmet kendisinin yol ame
lesinden olduğunu, bunları mü
teahhitten aldığını söylemiş ise 
de polis hadiseyi ehemmiyetle 
tahkik ve takibe başlanmıştır. 

Maliye müfettişleri 
topJandııar 

Şchrlmtzd~kı Malıyc müfe ı ııl ert dllıı 
ak,am vatı muavini Fazıl Beyin yanın

da toplanmıılar, bazı malı işler hakkın
da görüşmilılerdir. çtlmaa bir aralık 
Defterdar Şefik Bey de çağırılmıttır. 

H lalıahmeı in piyanko~u 
Hilaliahmerin 2500 numara üs

tüne tertip ettiği eşya piyankosu 

çekilmi~tir. kazananların listesi ha· 
zırlanmaktadır. Liste salı günü 
iJ!n edilecektir. Piyankoda çay 
takımları, elbiseler, muhtelif eşya 
bul un maktadır, 

Çam mukavdesi im1a 
edildi 

Şehrcman~tfnln, 200 lira senelikle 
Ada çamlar nı ktraladığını yazımşbk. 
Bu hususta tanzim olunan 20 senelik 
mukavele dün Evkaf ve Emanet mıl
mes~ıt l erl tarafır dan Jnıza edılmt~tlr. 

Tıcaı et odası umumi 
katıpl1kleri 

Tkaret odaaı tallmatnamesl tadil· 
mitti. Bu tadllAtın baıında ıtmdlye kad81' 
Odaca tayin edilen ~!tlbl umumılerln 

bad,.ma İktısat rekAletınce Jntthap 

edilecelderı maddesi bulunmakt idi 
Odaya tehlığ edilen bu tadıl!t Oze

rlne kaul:>ı umumi Cemal Bey hakkm
da ne yapılması icap edeceği vek!lettea 

sorulmu~tıır 
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Şehir esnafı ve belediye 
memurları 

Evvelki gün Datülf ün un kon • 

ferans r.alonunda bir kongre akte
den bakkallar cemiyeti azası 

belediye memurlarının haksız 

cezalar yazmak sureti!e son derece 

tazyik etmekte olduklanndan 
tlkayet etmlıler ve bu memur -
ların bu haksız hareketi esnafın 
ftferfni kanun dairesinde ıslah 
etmekten ztya~e kendilerini ha· 

raca !<esmek maksadına matuf 
oldutunu tıöylemek istemitlerdir. 

MalOmdur ki bu kabil ıikayet
lcr ilk defa vuku bu1m yor. Bu 

mesele bir ;ki sene evvel de ha· 
retli aurette gazeteleri ffgal et

mi,tf. Hatta o vakıt bizzat ıeh
remini Muhiddin Bey esnafı 

mürakabe ile mükellef olan be· 
tediye memurlarını yeni baıtan 
tensik ettiği gibi bu sınıf 

memurların maaılannı da ımkAn 
nisbetinc!e a rtmııb. 

Fakat timdi görülüyor ki bütlln 
bu te<ibirlerden eonra gene va· 
ziyet ehemmiyetli şekilde <l.üzel· 
memlttlr. Maksadımız tabit her
hflngi bir esnaf tarahndan bele
dtye memurlan aleyhinde yapı· 

lan f kiyetleri oldu~ gibi dofru 
telikki etmek deA-ildir. Ancak 
belediye memurları hakkındaki 

tikııyetler okadar çoğalmıııırkl 
hunları ne kadar mabalağalı telak
ki ehek gene ortadaki tik6.yetterin 
nıühim bir kısmım nazarı dik· 
kate almak !azımgeltyor. 

Umumi Harbin asıl 
müsebbibi 

Bır kadın " İl ıtikamı 
Umumt harbin vukuunu tctrl 

eden en mühim sebeplerden biri 
Avusturya veliahti Artiduk Frans 
Ferdinand ile zevcesinin 1914 
tenesinde Hersekte öldürülmeleri 

tdi 

~on zamanlarda du katil ha
disesini tenvir eden bir takım 
lf~at vuku bulmuı ve bu cina
yete bir kadın intikamının Amil 

olduğu anla.ıılmııtır. 

Milyonlarca insanın kanma 
giren ve dünya tarihinin en bü· 

} nk hadiselerinden birine bil va· 

sıta sebep olan bu kadın k imdir? 

Bu nokta yakında intiıar edecek 

bir eserde mufassal bir surette 
tetkik edJlecekUr. Bu eserden 

iktibasatta bulunan bir İngiliz 
gu:etesl ıtmdilik ıu malfunatı 

veriyor: 

Habsburg hanedanına mensup 
gayri meıru bir kız vardı. Adı 

E enora Habsburg idi. Bu kız, 

Avusturya imparatoru Fransuva 

Jozefin otlu Rudulfon ve metresi 
Marya Vetseranın kızı idi. 

Rudulf ile Marya 1889 senesinde 

Meyerling te meşru kızlan Ele

nora, Arıeduk Jon tarafından 
yetlştirilmfttir. 

Elenora, büyüdüğü zaman ba· 
basile annesinin intikamını almağı 

dü~ünmüf, bunun için elinden 
gelen her ıeyi yapını~. hatta bu 
maksat için Sırplı anarılıtlerle 

birleımif, neticede Hersek clna· 
yeti vuku bulmır;. Avusturya 

veliahtile zevcesi bir anda mak· 

tul düımü§lcrdir. Çünkü Elenora· 

Bizim anl&JJfımıza g&re bu 
husustaki fenalıfın aııl menbaı 

esnafı mürakaba ile yolıuz hartta 

ketlerin den dola vı cezafandır 

mağa ııalahtyettar o1an k6çilk me

murların geç!nmek için arhrılmıt 

olmasına 'ağmen mevcut m&&f'" 

laranı kafi bulmamalan Te bir 

k11manın ellerindeki aal&hlyett 

sui istimal ederek esnaftan hakkı 

sükOt almak temay6lilne kapıl

malandır. Eter hakJkat böyle 

ise bu iti esasından halletmek 

16.zımdır. Bunun yeglne çaJ'eSi 
de esnafı murakaba ıel&ht) etini 

adetleri çok, fakat maqlan u 
ve seciyeleri tecrQbe edılmemlt 

küçük memurlardan alarak mlk· 
daiı mahdut, fakat maaılar1 ytk

sek ve ıec yeleri mOcerrep milfet· 
liflere bırakmaktan ibarettir. 

Vakıa İıtanbul çok pnlf ve 

dafınık bir tehrdir Bu Taziyette 

bulunan bir ıehrln emafını bir 

kaç kiti ile her gQn battan qa· 

ğıya kadar teftJı ve mQrakaba 
tılerinJ hakikat.an muktedir, faal 
ve namuslu bet, on mGlettlfe 
ha vale etmek ellerine Terilen 

aa.IAhtyetf halJun Te emahn Te 
kanun a leyhine ıuiistimal etmefe 

müsait btrkaç yb k6çilk memur 

kullanmaktan elbette daha iyidir. 

Afehmet Asım 

nın intikamına hedef tttthu 

~ttijl bunlardı. Sebep te ıudur: 

Elenoranın babaıı ArıJchık 

Rudolf ile babası F ramuva Jozef 

arasında Avuıturya imparatorlu· 

ğunun idareal Qzerinde derin bir 
fhtilAf vardı. Aı,eduk, Macart. 

tan, Hırvatistan Te Dalmaçyadan 

bir federasyon vilcuda getirmek 

istiyordu. Saray, buna muhalifti. 
Hatta bu muhalefet o dereceye 

varmtıb ki imparator, pyet oflu 

bu fikJr (\zerinde ısrar edene 

onu kurıuna dizdlrecefini aöyle
mtıtt. 

Bunu milteakip Rudolf de ka· 
nsı çekilmitler ve Meyerlingte 

ikamet etmiılerdt. 

Bir g(ln Arıeduk Rudulf, evin

de bir ziyafet Termit, birçok 

akrabaları arUJnda Franı Ferdi· 

nandı da davet ehnfttL Ziyafet 

esnasında birçok mGnakqalar 

vuku bulmuı, m6nakatalar kav· 
gaye müncer olmuı, aa.bahleytn 

Rudulf ile karııınm aın olduklan 

görü müıt6. Rudolfun elinde ikt 
defa ateş edflmlı, bir rQvelYer 

bulunuyordu. Fakat bu rGvelver 

Rudulfun değil, Franı Ferdtnan· 

dındı. Rudulfun hizrnetçltl Loıeh 

bunu bi1t yordu. 

Rudulfun kızı Eleonora b6y6dG

ğü zaman kendiıine babasına 

kimin tarafından 6ldüriUcl<iğil 

anJatılmıt o da Franı Ferdinant 

tan intikam almaia ant içerek 

Sırp\ı anartfıtlerle birlepnlf, ne

ticede umumi harbı doturen ci

nayet vuku bularak F erdlnand 

ile zevceıl 6ld\la6lnCı!eıdlr. 

Ganlfn siy '"eli 

"Hover,. mağlup 
Amerika rf'llt hokümeıt M11ttr 

• Hover • daha lntıhabınıo fc rda~ırıd• 
gGmrok tarife .ırıde hlımye uıulüne 

tarafd.r oldutunu beyan etmif ve 
hlınayeklr bir tarife prı jeıl kaleoıe 

aldır.ak kongreye aevke•mlttl Mı-ter 

• Hovs • ile nnarıyeler!nl mtidıt'a" 
edetı lkıtaatçtlar•n nuarlyelen kabul 
edildilf takdirde Avrupay ile yeni 
donya ara·ındakl tlc.aat münavl at 

A ~rupa aleyhine •e Memaliltı mOt e

hide lehtne olarak mOhlm tadllAta 

. utrtvacakb Bunun için " Hover ,, 
teklifi ilk menuu baha oldu'-u sırada 
bOtOn Amıpa matbuahnda ıedtt hlrazla 
1er«kdtldt .... 

Amerlka Kongreııl 2 Klnunev•elde 
~lacak oldutu halde tarife projeainln 
henOz müzakereye nıedtlmıı olmama11 
projeye. alt kanunun bu ıene ıarhnda 
lmu olunmıyacaQt kanaatini vermekte
dir. 

Eaaaen ht111aye uaulo cOmhurtyetçiler 
tarafından mGdalaa edilmekte olup 
demokratJar bu uaule muan.zdır. ~on 
zamanlarda demobatlar, cOmhurlyetçı,. 
lertıı btr k11auna lknaa muvaffak oldular. 
Bundan b&Pa. cOınhurtyetçtlerden btr 
kwnı aanayll himaye etmek isterken 
dıter k1111l1 zlıuUıı hımayeıı1ne lüıum 
görmektedir. 

Daha bundan bir kaç gün evvel 
Amerika Ayanınm, IMmaltkı ecnf'biye

den gelecek ~ıne demir r(llumunu 
tenzile rııa ptermeat cOmburıyetçıler 

aruındakı fıktr lhttllfmdan husule 
aeJnait bir keyfiyettir. 

06kme demir mea'elett hakkındaki 
ınOweı-at okfukça aaabtyetle ureyan 

ett.ttt pbl Amerikanvari bazı skan
dallara da eebeblyet verdt. 

• Panallvaaya • •yanından •e himaye 
tar.EıarlanndaD Mıater Grundı 
•ıcWıo. ayanı Mı.tn Borahı, •panı~ 
vanya,. dan para kaklıraralı: intihap 
ıptcacieleatnde aarfetmıt olmüla ıttlha

me kadar varda. 

İitncl bir akand•I at"bebl de ayan
dan •Btngam. ile • Eyenon,. ara~ın
da •Dkua gelmııUr. • Eyeraoo,,, "'Ş~er" 
ctbı tktlaet lleminln •mabeyinctlığt,. 
ıle lftJRal eden ft aynı ıamanda 
• Konektlktlt,, manlf atura fabrikalarının 
acrntal ğını ya 11n blrtchr. 

Ayandan •aınpm.ın kAttbtdır. lddta 
edildiğine şıöre •Eyereon,, ayan aza

nndan lmlı «thl g1lmr0k tarifesi pr~ 
jesl•ln lanı.imine mOdahele etmltlir. 

Bu hadtae o derece asabiyeti mucip 
oldu kl •sıngam. haHmda ehtrlyetle 

takbih kararı verılclı, ve kıtıbtni sav
maat talep olundu 

Ayan ııasındın birinin takbihe ut 
rema11 ytrml yedi eeneden . beri gürill
menuı bır hadise idi. 

Ayıındı zuhur eden bu skandaılar 
kon~r .. nin himayeli 6 n nrlllt proJ,.~ine 
kartı ı asıl btr vaziyet a1aca~ı hakkında 
btr fıkır huıule aelmeai için klftdlr. 

.Ecnebi g1JZeteleri 

Cıfara izleri 
Deyli Ekspresin baımakalesi : 

içtimai kabahatler içinde zerre 
kadar ihmal olunmaması icap eden 

biri, cıgara içenlerin cıgara kül· 
lerini öteye beriye ıilkmeleri, ha· 
lıların yahut sofra örtülerinin ya· 
hut cilalanmış masaların üzerine 
düşürmeleridir. 

Bazan bu kabahat, bir cürüm 

derecesine varmaktadır. Mesela 

dansa kalkan erkeklerle kadınlar 

cıgaralarını kıymetli eşyadan bi

rının kenarına iliştirmekte ve 

dansdan döndükleri zaman bun

ları tekrar kullanmağı ümit etmek

tedirler. Halbuki dans nzadığın· 

dan, yahut tekerrür etti§'inden 
cıgaralar birçok eşya üzerinde, 

izalesi kabil olmıyan izler dırak
maktadır. 

Bir zamanlar, bir kitap üzerine 
kirli bir parmak izi bulunması, 

büyük bir kabahat sayılırdı. Şimdi 

ise bir evin eşyası üzerinde cııa

ra yanıkları bırakmakta mahzur 

görülmiyor. 
Bu fena, bu muzur hareketler

den tevekki etmeliyiz. 

Medeniyet yolun
da Türkiye 

Tribuna gazetesi • Türk COm
huriyetinin altı senesi ,, ıerlavhası 
altında, Gazimizin eserlerine has

rettiği takdirkar ve hararetli te
veccühlerle dolu bir mekalesindo 
diyor ki : • Bu altı sene içinde 

katedilen yol her türlü takdirle
rin fevkindedir. Ferdi vicdanı 

bile tahavvül ve tekamül eden 
bu memlekette, en zahiri ıslahat 

garp medeniyetile tam bir tevazün 

halındedir ve bütün hedeflerine 

henüz vasıl olmamı~ bulunsa dahi, 

derin inkılabat suretinde telakki 

edilmeğe değer. 

Türkiye, medeniyet sahasında 
en güzel bir cehdü gayretirt nü-

munesidir. Bu gün, Türk milleti, 

milliyet fikrini tamamen hazmet

miştir. Ve milli hayatta rolünü 

hissetmektedir. Hükumet kuvveti, 

dahili endişelerden azade olarak, 

kamilen memleketin hayati işleri· 

ni başarmağa satftdiliyor. Seyri· 

sefaine, maadinin i~letilmesine, 

ve elektrik tesisatına ait işler hal
ledilmek üzere bulunuyor, Türki-

yede şimendiferler yollara ta· 
kaddüm etmiştir Türk hükumeti 
yollar meselesine de cesaretle 

göğüs vermek mevkiindedir. Zira 

muntazam yollar med~niyetin in· 
kişafını en küçük köylere kadar 
uzatır. 

Eter proje 2 Unune velden ınukııd 
dem kongreye sevkolunatıllse bile M 
•Ho 1er,,le tarddarların n ekaeriyet 

elde cdemlyere1'leri •e y nl bir tarife 
yapılsa btle b~ nun aabık tarifelerden .~---•••••••••illi 
daha hlmayekar olmıyacağı tahmin "V AKIT ,.JN TAKVİM 
olunıbtltr. 

Gomrok tarıf ... 11 Ozerlı e ola~k mO 

19kerat a,nı ıamandıı Amerika ılya.seti 
dııhl lyeet h11kklnda da bir fikir elde 
ed lm•sltıl temjn edecrkıır. 

M. • Hovtt • in projt'lı reddolu· 
nacak olurta c:umhurty• tç l~nn t 928 

eylolandl"kl muvıffaltıyetlerı .~uya dütO 
yor demektır. 

193) da ktamen ıntthabat sıra edl· 
l .. cef nazarı dtkkate alınırsa denok· 
ratl.,;ı pek yakında, eller ne ekaer yetı 
alm&ll ve M. • Hoover • in vaılyett
r lm bOtun bOtOne mUfkoılqmeside 
tatib'at edilmem lid!T 

M. Gayur 

Pazar 

on 
Teşrinisani 

1929 c-.., ...... 
7J48 

Güneşih doluJU: 6, 50 
,__._ ___ .., -

Namaz •akitleri 
Sabah Otıe hdodı Alqam Yat.. Jm .. k 
5,!4 1 ı,59 14.M 16,49 18,!5 05,06 

Bugilnka hava 
Rtlaslr mUtaba'"" lıHa eluertyetle yaf. 

ınariıa olac kt r. 

Zavallı mı ya ? 
" zavallı bekar " imzalı bir 

mektup aldım. Evlenmek 

istediğini, bu uğurda epi zahmet 

çektiğini, fadakarlıkfara razı oldıJ• 

kunu, fakat en son demde çıkall 

beklenmedik bir hadise yüzündell 

emeline nail olamadığını yazıyor· 

Eğer, iş · sade bundan ibaret ol· 

ıaydı, o delikanlının derdinden 

kendime bir teessür hissesi ayı· 

rır, zamanla beraber unutur gi· 
derdim. 

Fakat, zava~ bekar, bir tar~f· 
tan derdini yanarken öte yandall 

nasihatte istiyor, ne yapayım, na• 
ııl bir çareye başvurmamı tavs: ~ 

edersiniz diyor. Bilmem içiniz " 

hiç aşinası olmadığımız mese'e

lere girenler var mıdır? Benı ı:JI 

timdi, kalemime bir gürz ağırlığı 

veren acemiliğin tatsız manasıll1 

anlamak için, bu buhranı evvelce 

geçirmiş olmak şarttır. 

Ömrümde böyle çapraşık bit 

işe girmediğim için kurtuluş çır 

releri tavsiyesine kalkışmıyacağııtl

Yalnız, evlenmek istiyen gencıO 

önüne dikilen setler hakkınd• 
söylüyeceklerim var. 

Birbirini seven, say, huy, bil~ 
malca birbiı ine denk olan çiftletı 

karşılaşınca, onların bir daha ar 
rılmama!arı, kuvvetli bağlarla bı' 
birlerine kenetlenmeleri lazımdı!· 
Günü!, akıl ve vicdanın tam bır 

anlaşma ile elele verebilecekle 

hadiseler, dünyada seyr~k şeyle 

dir. Böyle mes'ut vak'alara ma 

bar olanlara düşen vazife, zam 

geçmeden evlenmektir4 Bana me 

tup yazan gencin pek acemi o 
madığı, nişanlısı ve onun etrsfıO' 

daki insanlar hakkındaki kuv,·e~ 
tahlillerinden anlaşılıyor. 

Her şeyde beraber kaldıktsl' 
sonra, bir yüz gorümlüğıi orta ı 

karma karışık etmiş. Kız tars 
•Alınacak hediyenin cin ini, fili 

denini, hatta fiatını biz ta) in edr 

ceğizl" Diyorlarmış. 

Nasihat etmiyorum, ama şa'/el 
böyle bir teklif karşısında keıı' 
dim kalmış olaydım, kız taraf•111 

şöyle cevap verirdim: 

•Ben kızınızı, kızınız beni gO' 
rüp beğendık. Uıun süren k r 
lıkh tetkıklerimiz müspet ne• "e' 

ler verdi, 

Bahtiyar bir çift olmak içio }lİQ 
(' 

bir noksanımız yoktur sanıt<' 
duk. Fakat son müdahıJerıiS 
yanıldığımızı gösterdi. Yüı ~~ 
r ümlüğü, bir hediye ise, befl

1 

- d·J<ıf11 
zevkime, benim karıma ver 10 

t .o 
kıymete, benim mali vıı~.:re 

tC' 
ve nihayet gene ben:m paf8 'ı 
likkilerime göre alınır. Bu, ~kı 

·JJltı" 
ana babalar için bir damat 1 

1
• 

hanıdır. Siz saadeti yanlış ;rı ~1 
yor sunuz. Ben ise bahtıyarlı ;lef 

açgözlülüğün çürüttüğü ıerııe ği• 
üstüne kuracak gafillerden de ,, 

l• Jk bO} 
ım. Parmağımdaki ha 8• d 11 

d 
.. me e 

numda ağır bir laleye on ıı 

b 
. . kızını 

u ışten vazgeçıyor ve, rıB· 

yeni zenginlerden bir damat ılııı 
1 

. diyor 
sip o masını temennı e 

ef .•• • 
SeJ) alı 
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ti 
Diyet reisinin beyanatı dyo 

Hükumetle meb'usan meclisi bir 
türlü uzlaşamıyorlar ! 

et 

ı11 

~11 V areova. 15 (A.A) - Gazeteler diyet meclisi reisi M. Daıizynsi-
bfn beyanatım neıretmektedir. Mumal eyh bu beyanatında meclisin 
hukukunu ıtddetle mOdafaa etmekte ve bu gilnkn vaziyete nazaren 
lıtıkametle meclis arasında bir uzlaflJla teminine lmkAn olmadıflnı 
IÖylemektedlr. Mumaileyh hükömetle meclis araaındakt bu mficade-

• lede h<ikCtmet gazetelerinin aldıkları vezlyetl ıtddetle tenkit etmek 
ledir. 

Birkaç milyar sene sonra! •• 
londre,S(A.A) - Datly Mai ın verdıfl bir habere göre, ftıek gibi 

fezada dolatan fevkalide ziyadar ecaamdan müteıekkll Leonid 
ctlrn•et kevkebiyeılntn :kilrel arzın mahrekıne tedricen yaklaımaaı 
heyetı inaılann son derece merakını mucip olmaktadır Bu ecramı 
&eınavıyenın pif'arı hükmünde olup daha ıtmdiden kuvvetli teleı-
kop)arla ıeç leb\lmekte olan yüzbınlerce ıaklp ıehaplar 1933 te aıöz 
tle görQlehilece~i, kOrei arLın bir kıımı akılla1a hayıet verecek de
t-ecede teıaadar havat bir donanm& manzarası arzedecektlr. Rad
)Urn zen-atından milterekkip olduk an kaviyyen me'huz bulunan bu 
be apBlı ectamın birkaç milyon v ya birkaç milyar sene ıonra bir
~ş"rek yeni bir •eyyareyi vücuda ıetl.ı ecekleri erbabı fen tarafın
dan tahmin olunmak1 adır. 

Romen parlmentosu aÇıldı 
Bükref, 15 (AA) - Niyabet meclisi Ayan ve wuelı'uıanın müıte

,ek bir içtlmaında parlamentonun içtima devresini açmıştır. Prens 
Nikola bu münaıebetle okuduğu bir nutukta devrei teır iyenln ilk 
tünlert, de ıçtlmai, mali ve iktisadi vaziyetin kuvvetlendirilmesi için 
ti filen mesaide devam o!unacatını beyan etmiş ve miııetl,.rin ak
•arn c .. miyetinin himaye.f altında ve sulh dairesinde birlikte çalıı 
lnalarını temenni f'ylemlıtir. 

FiJistinde vazivet gergin 
londra, 15 ( A A. ) - Star gazetesi yazıyor : KudüslO maruf 

bır ~ahaJyetln rivayetine göre Filistlnde vaziyet pek gergin bir ıekil 
'1rnııtır. Araplar ve Yahudiler arasında çıkabilecek en ehemmiyet
'~ bir hadise yalnız Irak ve Maverat Şertaya değil fakakt Htndlı· 
~na da ıh ayet edebilecek yeni bir infilaka sebep olabilir. 

Atinada grev 
b- tttna, 15 (A..A) - Sehirde ve tehre cJvar yerlerde tıllyen oto~ 
~3 

erde çalıfanlar grev yapmıılardır. Bir çok hadise vuku bulmut· 
b r. 6 kiti tevkif edilmiıtir. OtQhi)s seferleri akıam t\zeri tekrar 
aşlaını§tır. 

iki kruvazor çArpıeb 
Bo • on. 15 (A.A)- Amerika kruvu6rlerltıdeı:ı Morblehead ile 

tvarsville lsmın~eki } ük vapuru bu ıabah Mantuçkel açıklarında 
~arpıtmış ardır. Geml'erin ikisi de mühim haaarata utramıılana da 
tollarına devam edebilmişlerdir. 

lki lngiliz kadını 
Brüksel, 15 (A.A} - Apartımanlardan birinde 2 lngiliz kadını 

aıG. olarak bulunmuştur. Bunların hakıki hüviyeti ve ölümlerinin ıe· 
~ebi henüz anlaıılmamııtır. Bavullarında nakit olarak 15 bin frank 

e bır çok mücevher çıkmıştır. 
Kredi fonsivede kazananlar 

f l<:ahtre, 15 ( A A. ) - Yi e 3 faJzli ve ikramiyeli Mısır kredi 
onstye tahvillerinin bugünkü çekiliıtnde: 

1886 senesinde çıkarılan tahvillerden 386,318 numaralı 
1903 ,, • ,, 7 45,136 .. 
1911 289 999 

ltı bin fra~k ikramly; kazanmı;tır. • 

10000 memura bırden ..• 

tahvil 50 

.. 50 
• 50 

londra J5 (A.A) - Röyter Ajanım n Rıgadan a1dıfı bir tel
b'afa flÖre Rua hükumeti layanı itimat görmedtai 10 bin memura 
toı 

'\'erınt~tlr. 

Bir tayfunun tahribatı 
~ londra, 15 (A A.) - Buenos Ayres ten bildirildi~tne göre hfr 

}'l\ın A jantınde kam Kordo a da bü) ük tahrıbat yapmı,tır Bar 
~Ode ı_ l . «a.sabasının tıvatrosu yıkı mı§tır. 

Esraı engız bir katıl 
Dnseldorf, 15 (A.A) _ Esrarengb btr katilin bir kaç hafıa fçtn

~e f'l<seıisi \Ocuk ve kadın 0 rnak üne 19 ~iıhi öldüımek suretile 
l>,.," ettığ, müteac!dit cirayetJer halk ara~ıı da bir Dl ddetten hed 
li)iik btr heyecan ve is ığrap uyan ·hrmı\ tır. Bugün bir kaduı 
l~d 1 .. 1 C'flha bu urrr.u·lur Ca.ni"l bulrrak iı.in yap an arat ıma ar .. ,t. . ~ . ~ 

ıceaıa:. ka maktadır. 

Iskonto faalıyeti ten dl edıhyor 
g Varro\ra, 15 (AA.)- Devlet bankası iskoııto fiaıını )Ü7 de 9 dan 
ltı ~Uçu~a ve eshama mukabil ikrazat faizi yfüde 10 dan 9 buçuğa 

dı, rnı,tır 
dottNevyok 15 (A.A.) - Federal banka111 iskont fiatını yüde 5 ten 

buçuta indirmi Ur. 
ta :elgrat, 15 (AA.) - Devlet emlak ve merhunat bankası sl<o~· 
..... lltile esh k bil ik t fai .. ini yüzde 9 dan .ekize indır· .. dttı ama mu a ra7a • 

r. 

•h~trıaterdam, rn ~A.A.) -Felemenk bankası Jsk nto tiatını yüzde 
Çuğa. inJirmlitiı. 

Bugünkü ı rogram 
lstanbul l m m lstanbul ayartle 

5 K 
1 7 · 30 -18. 30 Saz heyeti, Borsa ha· 

beri eri 
18 3U."C 30 Jau-bınd Orkeıtre: 

Boohf'rlnl: Meruet 
Counod: T rlbu de Za-
mora Fan ta iste 
1 rar ılateur: waa Blu· 
men Treumen 
l..copold: Polonla Pot· 
pounl. 
llorcl: llluıton d' amour 
Valıc. 
Tango Orkeıtraıı 

'>Q-3r-?2 30 Saz he}eh - Anadolu 

Belgrad 
18 3J 
2t. 

Ajansı haberleri 
42 J m. 25 K. 
Musıque Tılganne 
BUt·Uk konser. Şarkı n 
Kubrtetto 

23 20 Dans havalan ( Palu 
Hotelden ). 

Budape~te550 m. 25 K. 
17. Ptyıno: Çarda., 
18 1 5 Kon1er: Belediye or· 

20.30 

23.10 

Bükn:~ 
17. 
J 7.30 
21. 

21.45 

k~traıı 
Opera: T ourandot Puo
cınL 

Musıque T r.ıganne (Ho
tel Hungarla ). 
386 m. 12. K. 
Orkoırı, 
Muılquc Roumelne 
Vıolon solo: Naıdınt, 
Raif, Swendscn ve 
Hammer'ın eserleri. 
Şarkı, M. Shılıon ( Ba· 
ton). 
T 01tl Rublsteln Leon
cavallo. 
P11no •olo: Bıch. Cho
pln. Falh. 

Gl1Jyvfç - Breslav 253. 5.Kw 
19 ) Mı \ ue do e&mbr~ 
20. 5 Mozart JVtl 
2 1. 2~ Yenı fUlul.,. 
22.25 RUI muılklıl: Btnaky, 

Teherııpln Glınka- Bala
lt&rev Glaçounof, Rah
maıılof ve $Alrc. 

Casusluk 
Hududu gizlice geçmek 
ı~ ,,.,,enler mllhkemede 

AnkaHdan gel..ı malGnıata nua· 
3 •Y enet imalatı harbiye anıeleı•n· 
den iki adam Eskiıehirde otlm~n bir 
arap vaııtaslle kandınlarek faz.la P!" 
ra kazanmak dütünceıile Şama ııt
meie ıarıır veıdiklerı bir •ırada Es
klşehirde İımail namındaki b r tahı" 
bunlarla hududu geçmetı teklif et 
JDiıtır 

Bu dö t kiti kalkıp hududa gltlP '" 
ler Fakat tamam bu ıırada önlc:rlne 
jand4n1lalanmız çıkmıı ve ıüs;he 
üzerıne hepıi yakalanmıotır. Yapı an 

~eeesees~eeeeeeeeeessse~ 
@) Önümüzdeki perşembe günü @ 

m MAJIK SINEMASIND~ * 
~ IADEN • ~~R~'M. 
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uK 
Bir muvaffakiyet 

Bır hırsız şebek esi yakalandı 
Polis müdürlyetl iklnd ,ube 

memurlan lstanbulun muhtelif semt-

lerini soyan bir hırsız şebekesinin 

elebaşısını yakalamağa muvaffak 
olmuştur. 

Şimdilik beş tanesi clegeçinlen 

bu ~ebekenin şehrin muhtelıf semt

lerinde zaman, ıeman muntazam 

birer plAn dahilınde hırsızlıklar 

yaptıkları, çaldıklan eşyaları evvelce 

temin ettikleri yataklarında sakla

dıklan anlaşılmışur. Bu şebekeye 

yataklık yapanlar olduğu tesblt 

edilmiş, yataklar polisçe basılarak 

mesnık eşyalar meydana çıkarıl

msşnr. Yatağın lklıdnde on altı balı 

ve bir çok eşya bulunmuştur. Zabıta 

hırsızların diğer arkadaşlarını ara

muldadır. 

. 

Bir serseri 
Zabıtaya bıçak çektıl 

Dnn geccı sabıkalı Tatar Sabri 
Galatada son derece ııarhot olarak 
zabıta memurlarına bıçak çekttğiııden 

derdeat edılmlf lr. 

Bir intihar teşebbüsü 
Kandtllı Kız ltaeat mlebeaındcn 

Mnnevnr H. mektebe gitmek lalem& 

dı~tnden dun Beııktat bkeleaınden 
kendini d~nlze atmıpa da lı:urtanlm.,ur. 

Bır araba parçalandı 
Kuruç~mede 233 numaralı tramvar, 

3406 oumaı alı yok arabaaına çarpalll 

"° arabayı parçalamışbr. 

Kavga ve silah 
Tophanede Mehmet le lı:ah~ed Ap

tnrrahman arasında aarhoeluk ynznndcn • 
bir mllnazaa çıkmıt Te ApıOrrahmım 

Mehmedl yaralamıı, Oıtehk ha.,aya da 
Qç el ı\llh atmışbr. 

Zabıta carıht yakalamııtır. 

lstanbul perukarları cemiye -
tinden: 

Berberler mektebi açıhnııtır • Talebe kayıt ve kabulü teırinfsanl 
gayesine kadardır. San'at tedrisatına klnunevvel 929 ipUdasmda 
baılanacatından kadın tuvaletlerinin bilcümle ak1AJJ1ınıtahsil ebnek 
iaUyenlerin Enılnönünde kain cemiyet merkezıoe müracaatlan 
ilan olunur • 
___ '!"'-________________________________________________ __ 

Tepebqı tiyatroauuda bu ak.tam laal 

21/30 da 

Hır~ID tu 
b Perde 

Cuma gilnlerf 
matıne gaat 15/30 
da Her cuawtcal 

ŞEHREHANEı 

~ ~ ~ 
1111 

11111111 

Avdet 
Tıp fakoleteıl mOderrta muavtnlertn

den Dr. Tevfık Remzl Bey Avrupa
dakl tetkik 1eyahat1nden avdet etmlıUr. 

tahkikat Ozerıne iım"U Hakk n•n A- ,. ____________ _ 

mcr ka hükumet ne para mukab tin· 

de notl .. r aat ığı ve hır 2"manlar ba· 
baıının da Şeyh Sunual l le tısına• et 

K· fat1 aslty~ mohtt.emw den: Ke

şandan Mustafa Bey zade Zati Bey 

tardından lstanbulda Be} oglunda 
Silvyct Hanında 464 Na. da mu

kim doktor Tamof Edendi aley

hine ıkame olunan 500 lira zarar 

ve ziyanın müddıuıleyhen tahslllle 

tarafına hüküm venlmesl hakkın· 

dakl daya Uzerine tastir edilen 

davetiye veraka ına verilen meş

rubatta mumaileyh doktor Tomof 
Efendinin iki mah mukaddem ika-tijl toıbıt odilmiıtir. 

Bu defa Eakitehirdtm harokett'"n 
evvel Suriye hükiim~tine ordumuz 
ve lmalAtJ harbıycmi2 hakkında ken 
dıl~rinden malumat ııtendiAi takdirde 
mUabet ce- np vermelh aralarında ka 
raıhnıı o dutu v• iunaıl Halı kı" n 
ımalib harbiye tabr kalarımız• aıııelo 
ola al< giımeğe çalıstığı anleıı lmııtır. 

Ankara aiır ceza ınahkemı::ıinde 
rüyet edılmekte olan tıu da.va• ın 
ehemm yeı tı ıal halar an.edeceAi an• 
aıı mııtır. 

A. All aıkert ıura kanunen-el 
bidayetinde muttıt l~timalar na bat 
lıyacal4tır. Bu devrede tetkık ed le
ct-k layıhal.ı.r ara• nd~ jandarma kııı
nunu dyiha1 da vardır. Asker elbi
ıe teklınin tehd 1 • di İp edl m eceği 
mf'"ıeleıın n de bu devrede tetkıkı 

mu" eıneld r 
l & Poala idaresinin yeı:u farfleı le 

ılparit Pttiti mühürler bugünlerde 
be&denilmektedir 

A Bir Alma.n grupu Ankarada. 
otobüı nakliyab imtiyazını almak 
için müracaat ebnlıtlr. 

A Tanı: m edilen iıtatiıtıklere g&re 

01 ta mek•epleıe bu aene devam 

edce ta ebenin miktan ııec;eo •eno

ktndeo 3730 fazla dır. Bllümum vili 

yetlerdeki halk der .. nolerlne devam 

eden talebe miktan da 615, 137 dir. 

Maarıf Ye okuma ihtiyacı her gün 
fazlalaımakt adır. 

.A. 1 ekçılik mcmlekctimiıde inle i
rf devrınc ı\nniınr. Yeni ta bik edi 

lecek J -ıpon uıulii ile ıenede iki 

mahsul alınacağı muhakkak addedi
liyor. 

A, HOlciimet tarafından aon ılıtem 
bl~ verem 111 natoı yomu lnıa ettJril
meıi tekarTÜr etrniıtlr. Bu yeni ve 
b•h uk )'W"l K..ılobyada ~apılacai.tır. 

mctgAhından ayrılarak semti meç

hule ~ittiği gösterilmeslnden n şi 

m iiddel Ye kili Şemsettın Beyın 

ta ebılc tebliğ tı kanunlyenln ilAnen 

icrasına karar '"erilmiş olduj!undan 
müddauleyh mumaileyh doktor 

Tomof Efendinin 4. l 2-929 ça~um
ba günü snnt ı 4 te bı.1.zııt mııh-

kemeye gelmesi veya tar:ıhnd n 
ta scneti mi.ısadduk bir vekil gon-

dermesl ve aksi takdirde hakkın la 
muamelei glyahıyt:nln icra kılına

cağı ye yeniden tanzim kılmnn

davctJ ye varaka~ın mahkeme dl· 

vanhanl"sindL lalik edıldıgı 114n 

olunur. 
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lstanbulun imarı 
,lş · ... nbul küçuUivor mu ? - Ucuzluk olacak - İ3tanbulda 

Lido hamamları - Vergi almıyan bedledlyeler 
Yerebaian m1Jhzenlnde eğlence yeri 

Ankaranın birdenbire denilecek 
derecede, kısa bir müddet içinde 
gü1el bir şehir olarek meydana 
ç.ıkıveımesini İstanbul galiba. · kıs
kandı. Hemen her gün ga7etele
rimiz lstanbulun imarına ait ta
savvurlardan bahsediyorlar. 

Hatta eski şehıeminlerinaen 
bazıları kendi zamanlarında ha
t ırlaı ına gelmiyen bir tedbiri şim
di, Üzerlerine dü~mediği bir za· 
manda, tavsiye ediyorlar: lstan
bu 'un imarı için evvela şt hri kü· 
çültmek lizım olduğunu söylüyor· 
lar. Halbuki İstanbul o tedbiri 
muhterem sabıkların tavsiyesinden 
e\lvel anlamıştı; şehir kendi ken· 
dıne zaten küçülüyor. 

Boğaziçinde büyüle yalılm-ın, 
büyük evlerin -- vergilerini ver· 
memek behanesi ile -· birer birer 
yıktırılması hakikatte şehrin kü
ç.ülmesi de~\l midir? Mahıas ko
misyonlar Js ı anbulun büyük limanı 
iç;n bir yer arayıp ta bulamazlar 
il en, Boğaziçi kendi kendine bü
) ük liman oluyoı, kenarları kö
mür depo'an ile, ıaz depoları 
ile do1uyor. 

Eski şehremin1eri böyle zaten 
ö'müş şeyler ölmelı diye tavsiye 
cdeıleıken, şimdiki Şe!ıremaneti 

hakkile takdir ederek lstanbulu 
im.ara çalışıyor. Bizim mahut Ka
ral öy ı öpı üsünün köprüden Zİ· 
yadc bir vapu. !ar iskelesi olJu
~\·nu göıdü~ü için latanbula bü· 
yük bır köprü daha lazım oldu
ğunu dü~ünerek, Bir taraftan o 
köprüye ' lazım olan parayı birik
ti iyor, diğer t~raftan da serma
ye sahipleri ile göı üşüyor, peşin 

para buluyor. Hal, fırın, değir· 
men, tiyatro, konservatu-.ar ve 
Halk hamamları yaptn acak ..• 

• 
Pe1c yakında birer hakikat ola-

lacağından şüphe etmediğim bu 
tasavvurlann hepsi lstanbollulan 
sevindirecek şeylerdir. Hem şehir 
güzelleşecek, hem de - $ehrellltl· 
neti mezbahası açıldığından beri et 
payet ucuzladığı gibi - halde ve 
tebreman-eti fmnında presa, ıspa
nak ve ekmek ucuzlıyacak ... kon
ıervatuvarda mükemmel arfoıler 

yetişecek ve ayni bina içinde ya· 
pılacak tıyatrol:ta bize güzel san'
atlarıoa göaterrcekler ••• 

Tasavvurlann arasında beni en 
ziyad_e sevindiren gene tiyatro bi
nası ıle yer altında yapılacak olan 
halk hamamlarıdır. Vakıa, halk 
hamamlan denilince lıtanbuton 
kederli btr zatturnıntta Bi1aft 
H k" d ' a, 

as oy e yapılm1ş olan duşlar 
hatıra geliyor. Fakat bu yeni halk 
hamamlannın Paristeki Lido ha
ma_n_ı !arı ~eklin~e yap1lacağı ilave 
edılınce ış değışiyor. 

Lido hamam!arının güzelliğini 
se.nasını, benim gibi onian gör
miyeftlerin bile, işide işide kulak
ları do'du. Demek ki Pariste gü
zelliki ile gözleri kamaştıran 0 

h2mamlar yakında fstanbuli'Ja dahi 
görülecek. Kışın ("n soğuk gün'e
rinde fstanbul dilberleri de, Pa
ristekiler gil:H d,.nfı: kostümü ile, 
dık bir deniz SlfYU içindo çırpı

nacak1ar ve gene orad• kiler gibi 
hava ile şi~iri'miş, lfistiJ.-•en kaz· 
tara binerek keçer ken, havu:ıun 

etrafında kameriyelerin arksından, 
kendilerine hayran bakan seyir
ciler arasında, hava yerine ban
kanot ile şişirilmiş ve yolunmıya 
ra:ıi canlılarını anyacaklar. Ve, 
hep oradaki gibi, buradalti ha
vuzda da, bir gondol gezerek, 
şampanya ile zaten me~tolmuş 
aşıkları Napoli şarkılan ile büs
bütün bihuş edecek ... 

Bütün bunlar çok güzel şeyler, 
fakat çok da pahalı olsa gerek; 
Löyle pahalı eğlence yerine hal· 
km hangi sınıfı gidebilecek diye· 
ceksiniz. Elbette parası, hem de 
çok parası olanlar; parası olmı
yanla:r da bir gün piyango ikra
miyesinin vurmasını bekliyecekler. 
Bu da büyük bir teselli değil mı? 

Zaten, hem hatk hamamları, 
hem dığer binalar, yani tiyatro, 
değirmen v. s. fstanbul şehrine va
ridat menbaı olmak üzere yapıla
cakmış. 

Varıdat binaların borcu öden
dikten sonra şehre kalacak. O va
kıt büsbütün şehre ait olan bir 
eğlence yerini seyirciler arasında 
züğürtler.o de bir kere olsun be~ 
dava görmesine b"lki mü~aade 
edilir. Bu da başka bir züğürt 

tesellisi. 

" Öyle olmasa da ŞehremanHi-
nin kendisine varıdat menbaı ola
cıık işler bulm;ısına, İstanbulun 
a.t.işi için ayrıca memnqn oluyo· 
rum. 

fstanbu!un hali malum; hergJn 
türlü türlü yerlere para veririz de 
belediyeye ehemmiyetsiz bir pa
rayı vergi diye vermeğe yühünü· 
rüz. Baksanıza bu zamanda dilen
cilere bile vermekten utandığımız 
bir kuruşu köprüden ge~erken be
tediyeye vermek bize ağır geli
yor. 

Pek eski bir zamanda beledi· 
yeler insan!arın ruhünü iyi bildik
leri için şehir ehalisinden hiç ver
gi a1mazlarmış; ıehrin umumi ih
tiyaçlarını belediyenin mali olan 
emlakin Iradı ile tesviye ederler· 
mfş. Bu suretle ıehir ehalisi de 
kendilerinden vergi almıyan fakat 
sehri idare eden güzelleştiren be
lediyelerıni çok severlermiş. 

Belki Şehremaneti de bu usu· 
lü tarih kitaplannda okumuştur 
da, İstanbul ahalisine kendini 
sevdirmek için, ahaliye yük ol
madan belediyeye varidat temin 
edecek binalar yaptırıyor. Niye· 
ti böyle ise ne kadar ali şey 1 
Bir kuruş köprü parası şimdi 
bize ne kadar ağır gelse de, bir 
gün olup ta bunun büsbütün kal· 
kacağını bilirsek elbette bir müd
det daha dişimizi sıkarız. 

Diğer taraftan, İstanbul da eğ· 
lence yerlerinin çoğaıması, lstan
bulun atisi için ikinci bir nokta· 
dan memnuniyeti ceibedecek 
şeydir. HatırJarsınız: Bir a~alak, 

· Pariste Moulin Rouge ( Mu len 
Ruj ) eğlence yerinin sahibi ls
tanbula ge,diği vakit, onun1a mü
lakat yapan bir gazet,..ciye, bir 
şehre seyyah cclbetmek icin orJ· 
da seyyahlan eğlendirecek ycı ler 
çok o'malı, demişti. 

Pnristeki Lido hamamlarına ben· 
zivecek hrlk hamamlAnnın bura
ya çok seyyalı celbed ect>ğini pek 

V AKIT ın hekimi 
~............................ .. 

Tifo: D 
Mikrop bağırsakta tekarriir etti

ği :zaman büyük apc:lest vasıtasile 
harice çıkar. İşte tifonun en zi· , 
yade sirayet ettiği zaman bu an· 
dır. Hastaya bakanlar, yanında 
bulunanlar bu zaman çok dikkat 
edip hastalığı almamıya çahş
nıahdırlar. Bazı adamlar hasta· 
talanmadıkları veya hastalığı pek 
hafif geçirdikleri halde bile mik
robu oradan oraya taşıyarak baş
kalarının hastalanmasına sebep 
olurlar. Hastaların gerek küçük 
gerekse büyük abdestini oraya, 
buraya, lialettayin dökmek te ha
hastalığın başkalarına sirayetine 
sebep olur. Tifo mikrobu toprak
ta, suda hatta buzda haftalarca 
yaşar. Hastalık en ziyade genç 
şahıslan sever. Çocqklan, ihti
yarları ve hatta zBifleıci masun 
bırakır. Hastalık dört hafta sü
rer. Beşinci haftada nekehat baş
lar. Hastanın iştihası fevkalade 
açılır. Ne bulsa yemiye kalkar. 
Hastanın gözle görülecek kadar 
topladığı görülür. Hastalık esna
sında hekimin vesaya ve perhizi-

ne çok dikkat etmek lazımdır. 
Hastalık birçok ihtilatlar yapar 
ki bunlar hastanın ölümüne bile 
sebep teşkil ederler. Bilhassa ba
ğırsaktan kan gelmesi ve bağır· 

sağın delinmesi çok tehlikelidir. 

Hekimin sözlerine çok dikkat et

nwk, hastanın rahat ve temiz 
bulunmasına çalışmak şarttır. 

Valdın Hekimi 

Halkın dileği ..,,._ ..................... ~.-
Bır saatçinin şıkayett 
Dükklnımda vuku bulan slrkate 

ait gazetelerdeki neşriyatı tavzihe 
ltizum gördüm: 

1 - Sirkat dört il! beş yiiı 

Ura arasındadır. Bunun yilz lirasını 

müşteriye ait saatler teşkil eder . 
l\Hitcbakisl sermayet zııttyemdendlr. 

2 - Sirkatin vukuuna ait zabıta 
varakası ve delil olan demir parça 
polistedir. Şimdiye kadar namusfle 
çalışarak geçinen, hiç kimseye bor
cu olmıyan, şerdile yaşıyan bir 
san'atkArım. Vakımın falllni istiyo
rum. 

Hakkımda garip mütaf Aa lstemf
yorum. Aksi takdirde mahkemeye 
ve makamatı aidesine müracacaat 
edeceğim. 

Panıaltrda me'lı:tebı.,. H,.rblve kar 
t••mcla eaatçl Ya im~ 

l.ma' I Hakin 

zannetmiyoı um. 
Lido hamamlarım göı mek isti

ycn Amerikalılar için Paris daha 
yakındır. Fakat İstanbul bir kere 
bu yolu tutunca, Avıupalıların ya· 
pamıyacakları .eğ!ence yerleri dil· 
şünülecektir, 

I;lahusus, eski lstanhu?un yalnız 
eski binalarını görmek denizleri 
geçen seyyahlar o köhne binalara 
gene eski lstanbulun eklenceleri 
ilnve edilirse şüphesiz daha ka
lnb"alık gelirler. 

Hatıra gelebilecek bin bir mi
sal arasında, bilfarz, Y erchatan 
su mahzeninde barlı bir halk ha· 
mamı yapılarak, •fmperatoriça Fe
oc!ora bE•yle e~lenirdi • diye bir 
e~!ence yeri kurulsa, acaba bu
na inanmak ve görmek için A
merikadnn f ~tanbula kadar gele- . 
cek s t·yyahlar bulunmaz mı? 

n. F. 

\ 
1 

MIMLllllnl 1"VAlllT ,, 
Söğüt özü kömür. havzası 

çok zengindir · 
İtalyan mütehassısları b~ neticeye vardıl 

Kastamonu gflz;el bir vali konağı kaasanıyor 

Kastamonu 
Kutamonu muhablrlmiz yazıyor: 

oflô.yet '!{_ono~ı 

İtalyada Bulon dartıUllnun profeıör
lerlnden Mösyö ROllnlnin riyasetinde 

Oç maden mllhendıstnden mürekkep 
bir heyet söğüt OzO kamürlerl hakkında 
tetklkatta bulunmak Ozere btr haftadır 

bu havalıdo m~gul bulunmaktadır. 
Hey' elin retıl ayı ı zamanda halyadakt 
eh boytık maden ıtrkederlnln blrlnln 
1Dutaha11ııu:W 

' 

K6mür mütcha.uı.cı Pr. Rout 

Hey' et yaptı~ tetkikat netlceılnd~ 
bu havalı kömtırünll çok zengin ve iyi 

bulmuttur. 

Haber aldı~ma göre Italyan pro
fe~ôriln menı.up olduğu zengin ve ta

nınmıı ıırket bura madenlerinin ı~let· 
me lmtlyzına talip olmuşıur. Mutahae-
111lar madeni ve havzayı gayet mUıait 

buldukları için te\...lillerlnl yakınb 
pacaklar ve müzakerata glriıecekl 

Şiket mutabık kaloığı taktirde 
faaliyete geçecek Ye lfletmlyo 
cakt1f. 

Bu havzanın mühim bir kısmı 

sust e§hasa ait oldu~u için mü 
lcrin ltillfla netlceleneceA\ llmU 

mektedir. 
Şirket kömür nakliyatını havai 

batla limana ıevkedecektır. 

Yeni Vali konağı 

ldarel hususiye oehrlmlzde bir 
konağı yapılmasına karar vermlf 
müddet evvel lnıaata başlanmıştıt 

konak için oluk b411 Ameden 
karıısında çok mOsall bir 
Ahn alınmııtır. Şimdtye kadar Iİ 

harici kısmı beton olarak ıkmiil 
mittir. lnce bir zevkin mahsulü 
ğunda şüphe olmayan bu konak 
monuda beton olarak ln§a edl 
binadır. Kastamonuda lnf8atla b 
nQmUne olacak olan bu bina 

zamanda §ehre bir güzellik ver 
dtr. Binanın her tOrlO ııhhı ve 
ihtiyaçları tatmin edebtlmesl lçlO 
bir masraf tan lcaçımlmamıftr. 

Yalınız bina lnpatı 26 hın ":'J 
lhalc edllmlt ve bütün ln14at kaf~ 
yerli itcller tarafından yapıl 
Ayrıca 5,0 JO liıahk. kadar da 
ye satın alınmııtar. .J 

İnşaat iki aya kadar ikmal e'/ 
bu suretle Kaııtamonu güzel 1

4 

bir bmaya ı;alıip olacaktır. , .. , 
Talat Z.-lüml" 

Bu hafta hangi takım kazanacak1 

türksporUD 
T · · · ·· b k · ti. ak derle~ ertip ettığı musa a aya ış r e 0ı 

25 lira kıymetindeki heaiye veya StadYıJJ1>11it 
lik maçlarını seyretmek için ;Jara vermedeJ1 

mevki sahibi olabilirsiniz. •l:JI 
7 inci nunhası he.- tı~t!c:t~i gı ~ı 

1 t'!'!' -zengin mündereca~:a ça~tr.1 '-7 ~ 
f!!A t:ıJe ql 

Eısref Şefik, A. Şerefettln, Hamdi Emin beylerin t11- 59 
miitalealan, Galatasaray lisesinde spor, Türk g~bl ku""e 

hlk.lye.ı, lkramııeJI müaabakıılarımızm neticesi v. 1. 4 
hr rh ~ 
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Borsalar . 
Nasd zeosıtq oldular 1 

;;;;;;;;ı;;;;;~=~===Rokf eller.6 amblyo 

Şirketten şirkete intikal 
•TL -tlllılll 
• • Frank 
• • Um 
.. • BelKt 
• • Dralnltl 

•Rokfeller' rüş'1et yedirerek, fedaktlrlık ederek mü.
leıtişlerin gi>zünü boyuyor ve faaliyet ıaluuını 

durmadan genişletiyordu 

• • Frank 
.. • l.eY• 
• • J)orla 
,, • S1hm ...... 
• • Pezet.t 

•Rokfeller,, benGz yirmi ıektz 
yaıında oldutu halde dörd6nc0 

defa olarak nıOeaeseıinin firma. 
. ımı delfıtirdL Şimdi firma '"Rok
feDer, Andren, ~ Şlaıer,, na. 
_. Adi. Bu ftnnaJa '"IW.kfeller,, 
Jn ı•~ kaıdaıı • Vılyamı .. ile 
blrka, taktlrhane sahibi iltihak 

'etmtı1erdt. Ba taba YTtttden IOllr& 

it yolunda ctbnele b•thde Pet
rol 1-viratı ,.ttikçe raJbet• b11 • 
luyordu. Amerikada bu mayiiD 
kesretle ihı acı çareleri dnınnnl • 
mele batfanmıftı. 

• Rokf eller , bu taklıtafı na • 
zan itlbare aldı. Yeni kanaltza• 
yonlar teslı ettirdi, yent takttt • 
haneler ,,.ptmL . Bualar petral 
ealulllndaa Makb . .flBaJtlmor .da 
• Broklayn ,, da, vellıaaıl nere.de 
miiaaJt yer buldu lıe orada bir 
takttmane vtkude ..urctl. 
86,t.ce ketretle peb'ol t.eaftr& • 

tına JRdracaat edilen yerlerde 
kıymettar mayU hazır bulund~ 
mata llNt"affak oluyordu. 

Fakat • Rokfeller., lD mleme
sesini bu IUNlle teva etaaesı beld&
nJ) mez bir takım mfltlriıllb lçap 
ettirdi. Memallkl mClttehlde bir 
onr&a13 O'!dur. Konfederuyo-

c;g dahli 'flmhuriyetlerfn her bf. 
rinde kendine has bir kanun var
dır. Bu vaziyet tıpkı Almanya 
lmperatorlufundakt vulyetl u· 
dlnr. Şu nrede • Nevyork .. hO
ktlmetl, Obyo tebuandaa birinin 
kendi erazlal Ozerinc:le kanaltzu. 
yon temdit etmesine mtlaaade 
etmlyebtltr. Çenkü bu kanal._.. 
~ "Nevyork .. lu 1* m6ea-
1ese ınutazarırır olablleceif 8ibl 

· böyle olmasa bile bükQmet hu
kukunu tattmalden ha11 kalmaz. 
Kanalizasyona m6manaat eder, 
•• memna teellatm 1Dfut lmtt· 
JUIDI peW pahahya satar. 
Şu laalde memnuty.U refetmek 

..O'J"dla olamayıaca atl•mna ~ 
Dl bulmak icap edtronlu Bir tok 
fedeklrlaldar dıU,.ar ecl...k tmtt
J&at .w. etmek ikan ...., .... 
tla • Rokf.U. • ba ueultl lb
tatblk ettL!luert,. 90k pahat.,. 
mal olma,an bahttel_.. lmrtuht-
1ordus ba taretle lk•m pim 
1116..U.b t.ttbeal ect11or,•• me. 
lettitl_.n dlcutama temfne maftf· 
falc olu,orda. 

Maamaffh • Rokfeller .. arbk 
ltlnlOD huaddtne •arclqtnt ktıçGk 
bfr lkaret ve hatta vasati tfca 
retle blle vaziyeti ller'etmentn 
m6mkün olmıyacllfuu ve artık 
bü y6k teıeb'10slere glrlplmek 
tcap e•t ğtni anlamtfb. intan htl
kGmate lcafa tuta bllmek için 

kendisi de bir kudret olma1ıcbr. 
'"Con D. Rokfeller 111 bu etıaaı ele 
a'a:ak bir kuvvet teıbJne çahfb. 
1870 de betınct defa o1arak Dil· 
e"eıentn ıekllni tadı) etti Ye 

daha gentı eaasat (izeı ine temel· 

attı. 

Şirketinin yapbfı uzun klr 
dlfünillGnce zenıtn .. rmayec:lar
lan kendine teıvik kolaylqıyordu.. 

Baylece •Standart OvJI of Oh
yo.. namını v~ oldı.p 79111 
,firket bir milyon thLn- Ni....,. 
teminine muvaffak oldu. 

Bu Rnnaye o Takte s&re petrol 
sanayllnln henGz yent o1datu bir 
....4a 01411.kfa mGhlm blrmebllf 
idi. 

• RokfeUer ., • Standart Oıl .. 
dlrektöril ıffatlle o :v&kı~ kadar 
kullandmıyan direktiflere mira· 
caate karar verdi. Ba dlnkttfl.. 
eermayenln lm'Y'Yetde ı.dll edl-
yorda. Anlata1•mtı .... pyell 

-- petrol fmnalude .... .... 
etmek .. anlan heeap .,temektl. 
B&Jlece Amria ...,..... 
,,.,,.... .. meYld butnaak •• 
laatta laadmus bir IDhMr elde 
etmefe de ma..tfak olacakta. 

Bu .fatahat ldcaclelnmde -
muhkem nolda11 nakll,e m•ıle 
.. tefk4 ediyordu Rokfeller, .,. 
,.. b6tGn bnaltzuJoalan elde 
etmeye kanr ..dl. Onı.... btwt· 
...... talrtbm •tm alda. Sonra 
.._. llnlhayaat" lnpat • bndt 
m8r'akabeR altında bl.ca 7eal 
.. lrcmdllt ............ _. 

. . ... 
• • Zlıld 

" • Paı!G 
toü, &.,.. 

1 Tu.t lr9 Dl9ar 
• ÇervQDeç l.•nış 

N"k"t 
ı l1terD1 (f nptta) 
1 DM> (Aın~) 

Frank {Frınııı) 
iO Liret [ltılyıl 

w.....- [8~1 
Drahmi [Yanan] 

20 Frank [lnlçre) 
IMı !Bv.Jıatl 

ıl'Jarlıl [F .... at} 
S.. (ÇAlılllfvat ... , . ...,,..] 
.,_~] 

1 lanlll?tfAlllPJ• 
1 Zlaıl !l*l-1 
IP..,o(~I 
r..,po..a,.J 
Dllllr JT~al 
l~J~I 

::..,. '=: a..u. 
Tall .... 1' 

Jtdbls dllıll -.Seli 
oe,....,... 
~dnllrJOhı 
lstab91 tıalft1 flrk 
lWıtm Dit,.. MU 
ı..w ...... •Şr. 

~ ~ Pil~ ·~,...t "Pz.:.:.-4-_Pt v• _;;,.tJ.e bi;, e : Ü: .. en ftbiQ etmfyen ..t~ll' ~~11& 
~.&..___ 11. .. _ .... _ ·eahda *-ıı... ...... ~ .._. .... .., 
JIA• Ua"lll ~ ~aa ...,... ..-ıuul.'6 twC g .. 

...... , ... taı.JOnlg. ıı-------"'!"Od~.-... ---11 
PU.t kanaltuqon Ylldl aak- ._. ~ 

--- ancak bir ._,,,. tefldl Sa.-, K. '· &. ' 
.... F.a mGhhn ....... petrolan y-
flmendfferle naldtnl temtn et. ttmı1ea 

11 r .... 

mektt. • Rokfell• • ba noktada Sen 
D6Dme 

il. il 

pek tedft bir mGe.deleye Prlııt _ Zahireler _ 

ve karıınndekllerl yenmek için ÇaYdlr 11 ıa • -a1a....... ........... ~ ... ıeı. 
bile mGracaat etti. Coa Pt,ewpoa :S.:,. a 

Morpa kiı.ıClr ..... _da ne yap- ı•-------'°--'•e--•ı 
-. .... • Coa D. RaldieU. • de Aı:ır;a •etekldir 
ayni ,eyi petrol meseletfnde tat- D&-t bet aenedır telefon p-kettnde 

mDltahtesa b9'99ııyCJn1111 bir ... mu-

bak .W • bddem bWt•ma - ..._ ._.hk 
Petrolu lçta eebnn hmast m6- doı.,ı.ıle ifayı yazlfe edtm!yec:tk bir 

1Ucleler f.Ulual eyleclt. Tartfel••• hale plmıı. o gOnden buatı,ııe kadıır 
ı.stl&t yapbrda , tuttulu unl bana kU'fl bır bı..a fedaklrt de hlk· 
pJri lranant idi. Kompİlnyalu- IDJf ... ._ gelen teda'ftyl len .... 

&itin mtlft....._ aJDI bedelle mit °'• telefosı ..... ....,. ... 
mal •tmak meebart,.tlade tdtl•· mnlmı+ 1m1n• .aen.9 ... lefeliora 
o .._~ • ..._ 1*- nılftı& .lnaaDlye aelükı ederek 
rakat fimlllUll'W' memurlanna tetek\tıratımın pzetenlıle nepal rn 
lttru rtlpet "9'dlsenlq kontrol ed~rim efendım. 
memurlanm '-ft•a Clkararak lfi c ..... .._ K\111 ı r ..__. 
lehine imale mlmkendl. Et. ('fo. 21 odada ..,.. ,.. 

bir fbnendtfer kumpanyuı fazla d.ı • -. .. IODIJl ·~eller. 
muka•emet slatertne , elit• 6' ~Jadaa ikramiyeli ta • 
kumpanyalar dofnıclan dofruya rlfe elde etti. Bunıuı Jçtq bir 
Yey• bdvuata himaye edilir ~ tube ıtrkett • Sut Emprovnent 
uıul dat .... tnde bir boJlcotla inat~ı Kompanl ; yt tesis eyledi. Bu 
~· yola setlrfltrdf • kumpanya az zaman aonra pyn 

Hatta daha hula uıullere mi· kanuni olınak talunett de ve mah· 
racaat edilerek rakip olan kum- keme karan da llfvedtldl; fakat 
panya t6hmetlendirlllr, cinayet ile •RokfeDer • in flmencltfer kum -
btle tttlham olunur. Fakat •Rok· panyalan de mtlnuebab bir d• 
feller ,,in daha batka mGracaat fa tee11tıs etmtı bulunuyordu. Bu 
edebüeceif preler de Yarda. mtmasebat IOllUDll kadar 16t6. 
En zeoıtn kumpanyalara cazip rilldO. •Roldetler 111 birçok r&pet 
teldlflerde bulundu. Hatta t6men· yidlrdikten sonra ta.tzatta bu • 
defer eshamı mukabilinde lundu. Ve IOlln. Amertlc fimen • 
•Stanclaıt Od kompanl.ye itti· dlferlerlnde Uttaattrlh t-m etti. 

nk ebneı.t.d btle teklif etti. Bu ..,..etle keıadW ile lelitt mQ-
Bu .....,dil_. llyaee"nln ISIU • naaebat eden ılmendifw prketJe. 

vaffak11ett u ıana•nd. aörOldQ. ri ....-ında en 016himl • Harrt • 
1872 senesi tpUduında, yani mu • prkett idi, 
Standart otl kompanlnln tetlsln· 

Aıııe5 aya 
Ahır neni olmnh? 

B1r ahırda en hm olan ıey 
vasati ve daimf iyi hararetin te
min tdilmeıidir. Ayni zamanda 
ahınn iyi havalandınlabilmeıi de 
icap eder. Bum için tavanın 

lıtifaa lo baçak Ul dört metreye 
qmamalcdır. Zeminde yapılacak 
mecralarla pla 1Ulan6 dı'8rl ak
maa temla olwıur. S. mecralar 
kabil oldufu kadar, su nftfuz 
etmez ... oamurla 11vanmalcdır. 

Sm.I, n-a1, ticMI mahiyette 
)flerdo kullanılan benirlere mah
.. alurlar iç tanda olabilirler. 
BiT mTalı ve ya ilci ııralıı ha:r
nnlar baı bata ve ya hayvanlar 
arka arkaya. 

Hayvanlann her biri.. için l 
metre 75 santim ıeniflikte 2metre 
40 .antim talOnde bir mesafe 
llzımdır. Bu ıon vfiı' ate yemlik 
için icap eden 60 santimetreyi de 
ilhe etmelialr. 
Şa halde bir anh ahırlarda 

labmet edenlerin dolatacalı 1 
metre .50 untimetre geaiılikle 
beraber, d&tbuçuk metre genişlik 
IAnmdır. Et-' eger takımlan hiz
met edenlerin dolafbta delılizde 
uda İle banan içinde-40 anthnetre 
l1he etmelidir. 

ftd mala alurlarda ...,._..ların 
mka ...kaya oldukları tektin tercihi 
icap eder. Eter on iki beJıirden 
fazla için bir Dl' icap ederse 
ortada dd metre paitlipde bir 
pçit bırakmalıdır; bll peit cem'an 
yelten Mim metreye balit olur • 
Eterler yan tarafta husul bir oda· 
ela .. ı..atcdır. 

S.. .,._ iki ..ıık ahularda 

- bld Wm .. ~ ilci 
hizmet geçidi lhımdır • . Şu lia'de 

ba ahırlann genlıliA'l dolan m 
reyi ye eğer takımları aaıla 

oluna doka metro seksen 18D 

mi bulur. On hayvan için 
metre altmıt santim genişliğin 
bir kapı ve her iki beygire 
aantimetrelik bir pencere ister. 

Tarzı lnfa: Ahırlar mukavi 
malsemo Uo hı.ta edilmelidir. D 
varlar hararetin sabit kalın 
için kaim olmalıdU'. Duvarla 

&f8ğıaa çimento olmalıdır. Şeb 
lerde eğer bir binaya bitişik a 
inf8 edilmek istenirse aynca 
mi iki santim kalınlığında 
aralık duvarı infUI lcabeder. 

Duvar lata Ozerine alçılan 
dır. Latalann blrleıme mah 

Portlant çimeoton De tabki 
edilmelidir. 

Tavanda topraktan ve tahtad 
mıktan klfl hava borulanna lb 
yaç vardır. Zemin n çekmes 
maddeden ve meyilli olmalı, an 

kaymamalıdır. lı beygirlerine m 
tuı ahırlarda ır:eminin kaldı 

taıından yapılması ft taflann 
11nın çimentolanmuı efdaldir. 
111lar harklar vaııteaile derin 
çukurda toplanır. Bu çukur 
örtülmelidir. 

Hayvanlar yanm tahta p~r 
ile yekdiğerinden aynlmalınır. 
Yemlikı iki baverı ve odu.n 

demir bir dipten imal olunur. T 
veya •ıimon aıma. den yem 
ler de vardır. !irinci nevi yemi 
saman ve kuru ot ve ikinci 
7emliA"e de arpa ve ıaire vaı 
nur, F onttan mamul yeml' 
ayrıca şayanı tevıiyedir. 

İstanbul ithalat gümrüğünde 
Iilo Marka 

1 bp 15 Çekirdek kahve 
1 paket 10 yüs boya 
1 1a11dık &8 eczayı tıbbiye K O C 

• J paket 47 saten 
J pa1tet 4 pamuklu ipekli mensucat 
8 •dık ~ cal~ l\I 
ı çuval li tutkal 

' Andık 240 ticaret defteri 
2 sandık 116 adi cam 

40 sandık 1585 terzi sabunu B N P 
JO fıçı 1425 Karaolin 
8 kap 72 uılbent ile mürekkep bohOl • 
2 adet müstamel kürk • 
1 • yUn mqlah müstamel • 
J • İpek entari • • 
ı • • diki derJıl • • 
1 • • oyuncak ayı • 
J çuval • muhtelif mensucat 
1 kangal • demir terlt • 
1 bat • kl~ttan kanevlçı • 
ı ~val • naftalin • 
ı undıJı: • lfrke • 
J • ' tesviye ruhu derece • 
1 • ~ renkll klllt • 

18 paket drınslt lthall memnu ~eza ~~ 
• bot mukavva kutu zuhur edecek mtkdar tst' 

Baüda muharrer 26 kalem eeyı J 8- ı l ·929 tarihinden itibatfll
011

ur. 
bul ithalAt gümrü~ sarış anbannd11. bilmüzayede satılacağı UAn ol 

• iiiESi!i:-iijr;iHilifSliU!iliilllll!EiE=-:·:i: ··--· . ·-· ·-··-- _ .. 
g t....bal icra relu Ahmet Refik B. ta 

.:Veni icra ve iflas kanunu . 

2 nci Cilt .,. 
1ntçr-. boyok hukuk alimlerlnla emien -.. btıtün ~;.,.. ı-' 

Nııarak sıezart ._ ameli bükumJere '" llllumlu DOmuneleri bawt olaa bil~ 
li cildi lıtanbulda V abt Cihan .,. Jkb.ı kütüphanelerinde (150) kurutA 11 
• 

Jüncü cildinin tabına 
lanmıfbr. 
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Iıısanlık henfiz hoyafın fecrinde Frans1Jd11 yeni bir 

edebi mektep .. Almanyada yeni bir .san#af tarihi 

Son hafta1ar zarfında Ingilterenin 
neşriyat alemini en çok meşgul 

eden eser, bir san'at eseri değil, 
bilakis fenni bir eserdir. Bütün 
Yevmi matbuat Ser Cams Jon 
tarafından yazılan ve Amerikada 
basılan bu eseri alaka ile 
karşılamış, ona dair uzun yazılar 
Yaz:oıış, hatte şehir ve köy vaiz· 
len bile vazlerinde bu eserden 
bahsetmiş, bunun neticesi olarak 
eser, halk tarafından müstesna 
bir rağbet kazanmıştır. Eserin 
Ünvanı: 

"Etrafımızdaki kainat,, tır. İn· 
gilterenin en meşhur bir ilim ada· 
lllı tarafından telif olunan bu 
eser, halkı en muazzam ve anla
şılması en güç meselelerle alaka· 
dar edecek en iptidai lisanla ya· 
tı'rnış, müellif bu vadide pek 
Parlak bir muvaffakiyet kazan· 
ınıştır. 

insanlara, her tarafımızı ihata 
eden kainatı anlatan bu eser, en 
llludil riyazi formülleri en basit 
Ve en sade dil ile anlatabildiğin· 
den, münekkitler eserin anlaşıl· 
~ası kolay olduğunu söyledikten 
c! aşka onun c~zip olduğunu 

a taktir etmişlerdir. Bu 

ııayede her kes heyet ve hik· 

~et ilimlerinin son keşifleri, 
d u keşiflerin hangi usul dairesin-

e Yapıldığı hakkında kafi dere· 
cede rn l" t l b·ı· a umat ar o a ı ıyor. 

Bür- b . . " . bırak \ln u eserın karı uzerınde 
ş b. tığı başlıca intibaı müellifin 

ı .u. ır kaç satın ile hulasa edebi· 
lrız: 

"insanlar, zannettiklerinden çok 
"asi bir alem içinde yaşıyorlar. 
lıı alemin istikbali kimsenin tah
fnin edemediği derecede büyük ve 
\ı -cundur. Arz kiirresinin sekener.i 

~!~n. ~izler, henüz hayatımızın ilk 
~ vrını yaşiyoruz. Henüz ömrü

tn·· 
\lzün fecrindeyiz. Önümüzde, ta· 

s~.\ı\rurumuzun fevkinde uzun bir 
t u rı v~ b .. . . d k 
~ k' · ugun ıçın e azam!a-
ıs~ rnuvaffakiyetler için r.ihayet .. 

fırsatlar varl 
İo0>i}ı'z · ı · f'k' "l · · b b ft 0 ı ı m ve ı ır a emınm u 

d n a zarfındaki neşriyatı arasın
a. Prof ·· "H ecik· . esor arvey Yibbon,, un 

b ı hın senelik ilim,, ile "Ama. 
eıvn . . 

ad Yamssellıs,, ın çocuklara fen 
~s arnl larını ve keşiflerini anlatan ere . k 

· rı ayde şayandır. 

ka Şat ~a ait neşriyat arasında bir 
tıi; gun evvel ölen ve İngiltere· 
b ·ır' Şark mutahassıslan arasında 

•ne· d ten Ş~ erece sayılan Sir Valen-
ırolun· 

"c ~Şark m~m1eketlerinde kalem 
L.().~t çka ile,, ünvanlı eseri ile,, 
"~un .. · 

düşu u Hint müslümanlarmın 
~tttıe~c:Ierini ve emellerini izah 
b~hı .uzere yazılan •zekaul1ahi 
dund evı,,, sonra Hindistan hudu
~ak a senelerce çalışan Ceneral 
4'ba ~altonun "Daradan Amanul
~~trlc adar Efganistan., ünvanh 

r Vardır. 

~a. Jf. 
~·· tıste . . lllGt nesrıyat mevsimi henüı: 
;Çi~ 8~ et~iştir. Paris naşirleri 

1
-.,, b·nenın ağustos ve eylül ay-

c • lt t · ı . 
~ ltkip . atı mevsimidir. Bu ta-
r·ı~t, il e?en teşrin aylarında ka

ltl~r. aŞrıyat seli karşısında ka· 

tlııth,,,i ul ~evsim, bilha '\Sa, genç 
•"ıı t crın 1 · • • • • ~Üsa· eser ermı neşrıçın 

ıt ınevsimdir. Çünkü Gon· 

kur mükafab birinci kanunun baş
larında verilmektedir. 

Bu mevsimi yıl başı tatili ta
kip eder ve bu sırada daha fazla 
çocuk kitapları neşrolunur. 

Ancak yıl başı ayının sonları
da daha eskiden maruf olan mn· 
harrirlerin eserlerini neşretmiye 

sıra gelir. 
Fransız matbuatrnrn bir kaç 

haftadanberi haber verdiğine ba
kılırsa bu neşriyat mevsiminde 
yeni bir edebiyat mektebine men
sup muharrirler. eserlerini, işsiz 
sınıfların cinsi ihtiraslarmı anlat· 
mak kaydinden kurtararak halkın 
bayatını tasvire hasred~ceklerdir. 

Bu meseleyi mevzuu bahseden 
meshur Fransız muharriri Andre 
Morva diyor ki: "Yeni hayatta, 
Fransadan fazla, daha yeni mem· 
lek~tlerde berrak bir şekilde se· 
z.ilen, derin şiirler vardır. iş veya 
riyaset hayatının temaslarında , 
milli badjselerin beyne1milel ha· 
disat ile çarpışmasında, bir Paris· 
Jiyi Cenevrede vuku bulan müza
kerelere bağlıyan sıkı ve karışık 
baA-larda, batta bir Balkan şeb· 
rinde veya köyünde,bir eser için, 
çok mühim mevzular bulunabilir. 
Fakat bugün yeni cihanı bize 
dramatize edecek bir Balzak yok
tur. Bu Balzak gelinciye kadar, 
yeni muharrirler bize Fransa hal
kını anlatabilirlerse onlara çok 
borçlu olacağız. . 

"Zoladan beri bize amele haya
tına dair eser veren bulunmamış
tır. Zo'a ise bu sınıfı pek az ta· 
nıyordu. 

•Bugünün halkını tanıdıklarım 
iddia eden muharrirler, düşünce
li ve samimi insanlar oldukları 
halde, maalesef halkın kafasından 
neler geçtiğine vakif değildirler. 

• una kalırsa çalışan sınıfların 

ruhünü en iyi ifade eden muhar
rir Viktor Hügodur. •Sefiller,. 
bunun en kat'i şahididir. Fakat 
Hügo bir tairdi ve halktan bir 
kadın olan "Yülyct Daoüet. i 
seviyordu.,, .. 

Almanyada bütün dünyanın 
edebiyat ve san'at mahafiline be
dii heyecan verl'!n bir •San'at 
tarihi,, intişar etmektedir. Her 
devrin ve her milletin san' at ta
rihine ait bu eserin ciltleri inti· 
şar ettikçe, her yerde büyük bir 
muvaffakiyetin zevki duyuluyor. 
Eserin her cildini tezyin eden 
muhteşem resimler, metni gölge.. 
de bırakacak derecede nefistir. 
Halbuki metinde muhtelif devir
ler hakkında en büyük ihtisası 
hcıiz zevat tarafından yazılmıştır. 

On altı ciltten teşekkül ede· 
cek o1an bu eserin bundan evvel 
intişar eden cildi iki sene evvel 
çıkmış ve Asyanm san'atmı teş
hir etmişti. Yeni cilt tezyini 
san'atlarla iştigal etmektedir. Cilt
lerin tarihi tertip dairesinde inti
şar etmemelerinin sebebi, resim
lerin her memleketin müzelerin
den alınmasındaki müşkülathr. 
Onun için her cildin resimleri 
hazırlandıkça o cilt neşrolunmak-
tadır. 

Bu cildin muharriri ·~faks Os-

born. dur. 
Bu kıj· metli san'at tarihi bu~:n· 

kü terakkinin, belki en ~üzel ib

daıdır. -C' n ...... 

. 
Sonbahar at koşu!nn 

Ankara vilayetinden sonra lz
mirde de mevsimin at koşularına 
başlanmıştır. (A.A) nın bu husus-
ta verdiği malumat şudur: _ 

Yarış ve islah encümeninin ter
tip ettiği 929 senesi sonbahar at 
koşuları Buca koşu meydanında 
büyük bir muvaffakiyetle yapıl· 
mıştır. Hava güzel ve kalabalık 
pek çoktu. Koşulardan evvel ya
rış yerinde yeni yapılan betonar
me tJ ibünlerin küşat resmi yapıl
mJş ve Vali tarafından bu müna· 
sebetle bir nutuk söylenmiştir. Or
du müftltişi Fahrettin paşa ile 
ıınüstahkem mevki kumandanı 
ve bazı askeri ve mülki rical 
koşularda hazır bulunmuştur. 

Üç ve daha yukarı yaştaki ha
lis kan lngiliz at ve kısraklarına 
mahsus birinci koşuda Nona bi
rinci gelmiş ve 300 liıa ikramiye 
almıştır. 

ikinci koşu üç yaşında ve hiç 
koşu kazanmamış yerli ve arap 
erkek ve dişi taylara mahsustu ; 
Hara gÜ?.eli birinci gelmiş ve 
200 lira ikramiye almıştır. 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 
hiç koşu kazanmamış yerli ve 
arap at ve kısraklara mahsus 
üçüncü koşuda M. Yantesin Ma
şallahı birinci gelmiş ve 200 lira 
ikramiye kazanmıştır. 

Dördüncü koşu üç ve daha 
yukarı yaşta halis kan İngiliz at 
ve kısraktan arasında yapılmış 
ve lstiradi Varyus birinci gelerek 
l~O lira ikramiye almıştır. 

Beşinci koşu, 4 ve daha yuka
rı yaştaki yerli ve Arap at ve 
kısraklara mahsus olup birinci 
gelen Hakkı beyin Nasibine 300 
lira mükafat verilmiştir. 

T'eşekkür 
Pereemde günQ bir kaza nettceslnde 

teıemmüm eden validem ve yeğeolml 

bir mevti muhaHaktan kur~aran AgAh 
Bey Te rOfekaıına ve ha11aneye sevk
ltı l huıueunda ı;ıayret gösteren Dolap

dere mukeılno alenen tcıckkür 
ederim. 

Yani tcan1,.aa11ftdlıı 

İdarehane inşası 
Tütüıı inhisarı U. 
müdürlüğünden: 

Tütün inhisar idaresi Ba1ıkeslrde 
inşa edilecek baş müdüriyet idare
hanesinin inşası kapalı zarfla müna
kasaya konulmuştur. Mezkı1r inşaa
ta ait proje ve şartname ve salresi 
ı 5 lira mukabilinde verileceğinden 
taliplerin idarci umumiye mimad 
~ubeslne müracaatla almaları ve 30 
T. sanl 929 tarihinde saat ı J de 
zarflarını Gaiatada mübayaat ko

misyonuna tevdi etmeleri 

~nmiyet SH. ~ı~ı nıü~DrJü~ün~~n: 
Mehmet Şiikrli B. t:ırafmdan 

21 teşrin evvel tarihinde sıındığımııa 

bırakılım para fçin verilen 4.670 

1 cüzrbrn k b . .. l numara ı b onoyu ay etti~inı soy e-

mi~tlr. Yenisi verileceğinden eski 

bono h"' il l iJA cüz.dan run U1(m O mıyacağı i1n 

olunur. 

ZAYİ 

::~5 IS m:ı:-i cü7.cfonı ile senedi 
re:;nıf :'.:ıy l ettim ycnis: ni çıkaraca

~ım,.!J:ı c .. ld.ia::1 lıükr.ıü yoktur. 
t. • .::ıuıc& ~li!... ;ı 

D ün!~ü bulmacamızı balled emedinizse bugünkü hal!ediln:iş şekle 
bakarak yeni bulmacamızın .!:trrını meydana çılrnrabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik c ~cı :~: t:-; b'.!ş dakika meşgul olmanız 
l:.llidir: 

Burünkil buJmacamızm 
balledllec;ek 7enl ıekll 

Soldan aıı ğa 

• l 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 !OOJfT] Ü 1 RI K S'P~01R 1 

2 E ı·®Jı S E_ (jJ Al11QJ y -E 
3 RE T ~ RiCA ~ 
4 Z ~ı O z"I O. M @jll~(ü 
s U ~ N AT E1MIA M 
6 R E '[Qj-(1 P ~ı@l~ M 
7 u s I= T 1 E D IA 1 v ~i_ 
8 M E İ~

1

l@J. ~J~ ~i~ ~ 
9 ~ r~R IA ıs!L . ~_ s 

DünkU bulmacamtzaa 
balleddmlt ıekll 

Yukardan aşabı 
1 - !;>ark vllyeı lermlıde b~ r kaza (9) 
2 - Büyük (3), 3 (2), 

ı 
2 
3 

Su kabı ( 6) 
Eğlence (4), 2(3) 

3 - Sakın (5) Ya~atan ıey ( 3 ), c!.:unac2' 
ıey (5) 4 - Hll!I (2). kıymetli hır taı (6) 

5 - Çanak ( ~) 4 Eza (4) 
6 - Mophf'mle~tlrmt-k (5) . - 5 Kitap 1111t lan ver (S) 
7 - Köpek (2), ılnlrh (5) 6 Tok değil (2), eserler (4) 
8 - Çenber (6) 7 - A:ı. bı.r l<'Y (5) 
9 - Numune (3), erkek (2), yama 8 - • 

(2) 9 - Yatak (5), bırtod (3) 

(J,_ ___ .._.., K A D 1 K ÖV <j ~:-:ı.,...,,,....,.,~- - - ~ 

iSKELE ÜZERtl> üE ~J 

. Lokanta, Gazino, Hile ~HD8 öb::-uu' 
1 

Salonumuz bütün İstanbul ve Beyoğlunda bulunan bütün sa· 
lonlann fevkmdedir. Çünkü etrafı erbaaıı açık ~ Marmaraya 
na.zır ruhu ııkma.z ve bilhassa neıellidir. Bütün Kadıköy ve 
lıtanbulda bulunan ailelerin gelip eğleııdjkleri yegane aalcndur. 

1 Müdüriyet büyük fedakarlıklar lhtiyarile bilcümle ıevk ve n& 
~ ıeyt bir araya toplamaya teıebbüı etmio bu meyanc!a cc~hı:::- t: 

viyolonf at MISRLlY AN Ef. yl angaje etmtıtir. t 
Cazbant muhterem milıterilerlmizin arzusu.na to.b:- -:ı 

kılaılk parçalar çalar ve pek büyük bir ragbet görmektec':r. 1ö 

Badema her perşembe güuıü 
akıamı ıaat 20 den ıabaha kadar devam etmek üzere .1 

Çaylı tedansan va mu~toU i 
eğ 1enCe1 e rl• n tertip ediUyor ve teırif ec~~e~ l~ 

muhterem müıterilerimiz her ~ 

~:r;~~ekı:.~ı:un Fiatlar rekabet kabu~ 
etmiyec0k derecede uc~2 vo 
ehvendir. 

Konya defterdarlığından: 
-

Bin yUz yirmi llra muhammen klymetll muhtclHülclns yirmi ikl D.dct 
otomobil 26 teşrinisani 929 tarihine müsadif salı f!;ÜOÜ ihale edilmek 
üzere miizayedeye konulmuş olduğundan tall plerin otomobillerin eYs:ıf 
ve markalarını havi cetveli görmek için İstanbul defterdarlığına ve mü
zayedeye iştirak için mezkılr _günde Konya satış komisyonuna müra

caatları. 

Konya defterdarlığından: 
Yföı; yetmiş yedi lira doksan kuruş muhammen kıymetli ~~ kalem 

muhteliflilcins otomobil malzemesi 26 teşrinisan i 929 •tarihine müsadlf 
salı gü nü ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuş olduğuncan tali?le

rin mezkôr malzemenin cinslerini havi cet\'Cll ~örmek için İstanbul cef
terdarhğına ve müzayedeye iştirak etmek için de mezkur günde I:Ony.'.l 
satış komisyonuna milracaatlan 

Maarif vel,.aletinden: 
Ankarada yenl tiirk ocağı binası clvarınd:ı ln~:ı edil mekte cl:ı:'l 

ticaret mektebi knlorifer tesisatının mevcut plan ye ~artn:ımel fennilerine 

tevfikan pazarlık sureti le 7 -12-1 929 tarihine m Usadif cumartesi glinll 
saat ( l 5) de ma~rif vekaleti inşaat komisyonunca lcrn c<lilecektir. Talip
ler ehliyeti fen niyelerini mliş'ir vesikalarile beraber plin ve şartname! 
fenniyi al mak iizcre Yekalet inşaat dairesine n.ü rnc:ıatl:ın . 

----------------------...;..-----------~ ~---------------
Vilayet daimi encümeninden~ 
[Jlcyman· .•ede koV;acılar caddesinde kttln ekmekçi ba~ı Ahmet Pa~a 

mcdrcscslni n icar müzııycdc mliddetl 24- ı ı - J 9~9 tariplne müsndif pazar 
günü saat on bire kad.-r temdit cdHıni~ tir ~ 'fuliklcrln encümene nıilra-
Clltl:::-1. 



(_ Emniyet sandığı llanatı ) 
pqw 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Muzu· B. muhammen ikraz i\lcrhnnatm cins venevile mev· .Rorçlunun 

ismi yede kıymeti .N. ki ve müştemelat 

4505 8126 10642 Cağaloğlunda Cezri Kasımpaşı. ma· 
mahallesinde Mollafeneri sokağında 
eski 10 ve yeni 34 numaralı iki yüz 
doksan arşın arsa üzerinde kirgir 
üç katta on oda iki sofa, bir mutfak 
bir kuyu ve yüz seksen iki arşın bah· 
çeyi havi biır hanenin tamamı. Suphi B. 

70 386 11487 Samatyada Sancaktarhayrettin ma· 

225 

165 

500 

soo 

hallesinde Demircioskiyan sokağında 
eski 24 ve yeni 28 numaralı yetmiş 
sekiz arşın arsa üzerinde kirgir iki 
buçuk katta iki oda, bir sofa, bir 
taşlık, bir sarnıç ve altı arşın ara· 
lık mahallini havi bir hanenin ta· 
mamı R'°sssm Kigork Ef. 

510 11862 Mahmutpaşada Servi mahallesinde 
Nuruosmaniye caddesinde eski 26,26 
ve yeni 60, 62 numaralı ve altmış 
arşın arsa üzerinde kargir üç katta 
biri sandık odası olmak üıere üç 
oda, iki ufak sofa, bir mutfak ve al· 
tında bir dükkan ve on beş arşın 

aralığı havi muhtacı tamir bir hane-
nin tamamı. Halil B. Sabire H. 

324 14388 Mahmutpaşada Mabmutpaşa mahal-
lesinde Mahkeme sokağında Nuruos· 
maniye avlusu altında eski ve yeni 
8 numaralı otuz altı arşın arsa üze
rinde tonos kemerli kirgir bir kat· 
tan ibaret bir dükkanın tamamı. Fatma Zehra H. 

982 14662 Sarıyerde Pazarbaşı mahallesinde 
149 numaralı ve yüz on ilci arşın 

arsa üzerinde ahşap üç katta beş 
oda, iki sok., bir mutfak ve seksen 
altı arşın bahçeyi havi muhtacı tamir 
bir hanenin tamamı. Yusuf FJ. 

896 14663 Sarı yerde Paıar batı mahallesinde 
151 numaralı yüz on iki arşın arsa 
üzerinde abıap üç k•tta beı oda, iki 
sofa, bir mutfak ve on bir aralığı 

havi bir hanenin tamamı. Yusuf EJ. 
225 1440 15058 Kasımpaşada Sürurimchmetefendi 

mahallesinde Emiocamii caddesinde 
eski 9 ve yeni 11 numaralı yüz on 
beş arşın arsa üzerinde maa bodrum 
kirgir dört buçuk katta üçü lcüc;ük 

olmak üzere on bir oda, üç sofa, bir 
mu1fak ve on beş arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Mehmet Ef. 

380 1227 15505 Kocamustafapaşada Kocamustalapa• 
şa mahallesinde Sebzeci sokağ1~da 
aski 22 ve yeni 18, 20 numaralı biri 
kırk beş .arşın arsa üzerinde ahşap 

iki katta iki oda, bir sofa ve diğeri 
yüz doksan arşın arsa üzerinde biri 
asma katı olmak üzere ahşap üç kat· 

ta yedi oda, dört sofa~ vo on sekiz 
arşın ar sa üzerinde bir mutfak ve 
altmış arşın üzerinde diğer bir mut
fağı ve bir ahır vt iki kuyu ve ilci 
bin yetmiş yedi arşın bahçeyi havi 
iki hanenin tamamı. 1-iüanü 8. TeYhide H. 

~S 14400 15966 Galatada Kemanke~ mahallesinde hel-

• vacı sokağında eski 14, 16, 18, 20 ve 
yeni 16, 18, 20, 22 numaralı üç yüz 60 

arşın arsa üzerinde kirgir üç katta 
altında üç dükkanı ve üstünde yirmi 
odayı müştemil (Sarnıçlı han) namile 

maruf bir hanın tamını Zebra ve Şerif H.lar 
580 1353 16564 Samatyada Sancaktar hayrettin ma· 

450 

hallesinde Sancaktar cami sokağında 
eski 7 ve yeni 7,9 numaralı üç yüz 
elli arşın arsa üzerinde ahşap üç 
katta on iki oda, üç sofa, bir mutfak 
üç kuyu ve dört yüz altı arşın hah· 
çeyi havi mukaddema altında bir 
dükkanı ve elyevm bir odayı havi 
harem ve selamlık bir hanenin ta· 
mamı. 

930 1767<; Hırkayışertfte Akseki mahalle ve aoketında 
eski 36 v~ yeni 34, 36 numaralı yQz on arfUl nıerınde 

yımm kah klrgir bir katı abpp bir buçuk 
katta altında bir bodrumu huı lkl oda, 
bir ufak ıof ayı ve dnkklnların üzerine lle-

Aliye H. 

bet eden (,&b kısmında ayrıca lkt odayı 
haYl ye bahçede kuyuyu Ye Oç yQz otuz 

btr ar11n b&hçeyl hul iki dülllıun tamamı Hacı Mua~afa 
452 890 17735 Horhorda Ahmed\ye caddesinde Sofular 

mahalleı\nde eıkl 9 ve yen\ 23, 25 numaralı 
yOz kırk ~kız aııın arsa üzerinde biri 
ıhpp ıkı katta biri sandık odası olmak Qzre 
dört oda, ~ir sofa Ye dtteri bq oda, bırt 
IC>lave Ye kırk arpn üzerinde bir mutfak 
Ye bir komllrlük ve otuz bir artın bahçeyi 
ba.rt Ye bahçede tulumbalı kuyuyu haYI 
iki hanenin tamamı lrtan Ye Kenan Beylerle Ayşe 

Sıdıkıı Ye Hıkmet H. lar 

205 8 l 8 17913 T ophant-de Karabaımuıtaf a a~a ve Bay azıt · 
mahlleaınde eak• Loleci aruta11 yeni Lüleci 
arastası ve Kale ıokaQında eski 40, 40 mQ
kerrer ve yeni 33, 15 numaralı Ye otuz 

'"ın ana {herinde klrglr Oç katta ve 
flıtOude iki odayı •e arka cıheundek.ı 1o

kqı moaadif bir ahu ı havi bır dü~klnın 

Oç htase itibarile iki hluesl Mehmet El. 
1015 2457 18162 Üaküdarda 1 adiye mahallesinde Kerptç· 

hane aokagında eski 7 mükerrer Ye yeni 

29 29 • 1 numaralı yilı elli artın araa 
Durtnde llrgır tki bu.,.ult katta yedt oda 
iki koçnk ~fa, bir mutfak ve altında dok-
hnı hıvt bır hanenin tamamı Hamamayan Kttupe fl. 

307 l O 84815 18427 Bettktqta Cihınnuma mahallesinde Yalı 
eokatında eıkt 4 mOkeırer 39. 41, 43 
Ye yeni 8-1, 17, 19, 2 J numaralı btn yiJı 

seksen yedt artın ana Oıtrlnde hrgir beı 
katta Ye her hbnda birer boyük 11loou 

Ye OçllncO dördOncO Ye bettnd katlarda 
birer oda ve yttı Oç &rflD Oıerlnde ahpp 

bir katlı ealat depoyu Ye yOz altmıı ilç 

aı f n nhıım mahallini havi klrgir beton 
erme milkemmel bb antreponun tamamı Evdeldınoe f1 

1230 2865 18754 Suleymanlyede Taplalu aokapıda eaki 
11, l 1 mOkerrer ve yeni 19, 2 J, 23 
numaralı Oç yüı arfln aroıa Oıerinde btrt 

ahtap ıkt katra Oç oda, bır sofa, btr 
mutfak Ye d•teı l dört, btr IOfa, btr mutfak 
Ye OçQncn.o Ciç katta bet oda, bir sofa 
bir mutfak ve yüı on arım bahıeyi havt 
muka<ldema lkl elyem Oç hanenin 

tamamı Halı! irfan B. 
300 600 19204 Çarııl ıkebırde vara\.çılar hanı tahtanlll eakt 

Ye yt ol 6 numaralı on alb arım ar• 

Otertnde klrglr bir katta üstünde akara alt 

odaları havi bir odanın tamamı Y ervant T araabyanF.f. 
250 697 l 9401 &ıtktqta eıki Romıb ve yeni Türkah 

mahalleılnde orta sokakta eski 16 
ve yeni 15 numaralı aJtmJt &l"fın ana 

lıerinde ahap Akı kalfa Oç oda, bır mute 
fak, btr kuyu Ye kırk arım ar sa üzerine 
müatakll bir katta ıkı odayı ve altmıı do-
kı:ız arıın bahçeyi havi hır hanenin ta-

mama Huan FJ. vo Saaır- Mustafa Kadrt 
Ye Satt Eic:ndiler. 

255 S9J 196')7 Kız.ltoprakta Tu~la ıbPtı malıall sinde ea~ 
ve yenı B~dat cadd sinde harita 2 m«-Y· 

kllnde rıkl 69 mfikerer ve yeni 205 nu
maralı altn lf arı n ana nur nde ~ltlı ık1 

katta Qç oda, bir tola, bır mOıterek kuyu 
ve ıkl dönilrr• Qç yüz kırk arına bahçeyi 

havi bir han "1lo tamama Mehmet Şolao 8. Emine 
ve Nu fe Halime H lar 

358 705 19ô51 Erenköyilnde mukaddema T u~lacıba11 Mu .. 
tafa Elyevm Göıtepe mahalıe Ye eoka-

llr da eski 3 mOkerrer numaralı ve kırk 
dokuz arım ana Ozertnde klgir mu ze. 

mln lkl ker.a ikmal edilmıı bır Odayı ve 

t• melltrl mevcut diğer iki odayı ye ıkı 
dönllm Oc; evlek ilç yüz rlll bir arfln bah
çeyi hayl derdeıU inıa bir hanenin tam• 
mı Faika H 

Yukarda clnı ve nevlle mevkt ve mOflemllltı yamb emllk 
btzalaimda ı&ıte•llen bedellere taliple t (berinde olup 20 t.1&nl 
929 tarihine mo..adtf cumarteıi g(ln(l uat on buçuktan itibaren 
mOzaveclere mGbaferet olunarak saat on bette { kıymeti mubam· 
menelerlnl pçtl .. takUrde) kat'ı kerarlann çekilmesi mukaner bu· 
lundufundan talip olanlann mezk6r ,ande 1aat on bete kadar 
aanc:lak lciareaine m6racaat eflemelerl Ye aaat on 
betten 10ru a vuku bulacak mOracaatlann kal;>ul edflemtyecelf 
ve mezktr emllke eyvelce talip olanlann kaı karar etna1mda ha 
zır bulunmacWdan Ye baıka talip zuhur eyledttt takdirde eY .. elkı 
ta)iplertn mClayecleden çekilmtı addolunacaklan lOzumu ılln olunur. 

, 

Seyrisefain 
Merkea ıceoleai: Cal11ta KöprO batında. 
Bey<>Qlu 2362 Şube a~tesi : Mah~ 

diye Ham altında lıtanbu\ 27 40 

T rıbzon birınci postuı 
( KARADENiZ) vapuru 18 

Teşrinisani Pazartesi 12 de 
Galata nhtımından hareketle 
İnebolu , Samsun , Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide· 
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Sürmene, Trabzon, Gö· 
rele, Giresun, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağa 
utnyarak gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. 

AyYalık surat posta>ı 
( MERSiN) vapuru 19 Teş· 

rinisani Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gdibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre· 
mit, Burhaniye, Ayva!ığa gide· 
cek ve dönüşte mezkur iskele· 
lerle birlikte Altunoluğa uğrı· 
yacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

fALEMDAR=:=d:k; 
il VAPURLARI 
Ü Sert ve lüks Karadeniz postası 

H M ,. , , et. va~uru ı 7 teşrini· 
l!l sanı 
ı p,.1 zar gnnu ak~amı 
H saat I 8 de 
U Şirkccl rıhumından hareketle 
I! (Zonguldak, lnobolu, Samsun, 
U Ordu, Giresun, Trabzon. Rize ve 
r l lopa) ~a a;:imet ve ayni lskeleP ıerle (Cnye ve Sinop)a uğrıya· 
iUİ rak avdet edecektir. 

Muracaat mahallJ: lstanbul .. :i ~lcymenet ham altındakı yazıhane 
P. Tdcfon İstanbul l ı 54 

1
. DiKKAT: Her hafta pazar 

günleri kat'ı olarak vapurlarımıJ 
iJ muntazaman hareket edecektir. 
W:::::m:::::::::c::::-.:::::::::ııı:::ın2ı:ı::::• 

la1anbul malı~e n. t asliye bı•',J 
t c 01et da ra·nderı: Aron Kafe al bert 

sttrano ve şürekA ı şirketi taratınd 
Menaşe Kuzen şirketine terhin edil 

ve mahkemece füruhtuna karar "'' 

rilmlş olan F.minönü Rıhtım andr" 

posunda meycut (7596) nunıat,ıı 
CMXC markah bir sandık pamııt 
lu kumaı ile ~minönti 1 nu~ 
rolu gümrük antıreposunda me" 

(Ci\lXC) mark.alı 106 numarO 

bir balye ve (CB\J) m<ırkalı (849~ 
numarolu bin balya pamuklO ııı· 

yilnlil mensucat ile Eminönil ~
rilğünde 2 numarolu antire t) 
mevcut (C~lC) markalı 0°

19 
numarolu bir balya mensucaan 

~ 
teşrinsanı 929 salı günü 58'1 

buçuktan on ikiye kadar. ) 

""'c Galatada un anbannda (C" pi' 
markalı beş balye yünlü ve ~ 

·ıtlr\l 
muklu mensucatla Galata gıı oJır 
bir numarolu antireposund• b 

ıcurtı' 
nan (CSM) markalı 9 batye giil1~ 

şın 19 teşrinsanl 929 salı 

saat 14 den ı 6 ya kadar. d' 
pOsufl 

Ve Kuruçeşme antıre dl~ 

mevcut (CM) marka 8 ~i9 
mensucatın dahi 24 teşrin91nJı 

1 
re 

pazar günü saat I O dan bıtrııil' 
kadar mezkQr andrepolarda ıtııt· 

k tınııC!b zayede füruhtları icra 1 ısı'' 
bu)LJO 

dan talip olanların hazır 

lan ilAn olunur. 



e 
e 

Hakikatle hayal arasında 
Zafer teranelerile gönüller sevinirken, mütarekenin 

acı maddeleri hilenlen'n kalbini parçaladı 

H Teşrlnl.nnJ 1128 

Ah A:llahım... zafer .. ne tatlı 
teJnıı, ... 

DOndenbert, karargAh, hop 
otunıp, hop kalkıyor. Bütün ef· 
r--.t, zafer halyalannın verdiği 
çdfın bir neı' e içinde.. fAlkılar 
16Ylenlyor.. katıklar ve karava
ll-1ar çalımyor • oyunlar oynanı
tor •.• 

h Muthit bir faaliyet.. iki aydan· 
ert ınakas ve ustura görmiyen 

e&kaUa.r, braı olunuyor. Yüzler 
hlcanıyor.. elbiselerin yırtıkları, 
•ôktıkleri tamir olunuyor.. Asker 
lrasında bulunan kıınduracı ve 

~kicı aan'atkArlannın hatmi ka· 
l~at ak vakti yok.. çünkü dibi 
ç an, kenarı yırtılan postallar 
taını 1 r o unuyor. Hele ça mqır 

~•Yanlar.. göri\lecek ,ey... Ka
atg&hın etrafındaki çalılara, ren

:tenk çaınaıırlar serilmif.. her 
taf, hır elvan meoherl ..• 

d Bıztnı kalbimiz n de damla 
aınla x.ı ~- Yaıs arı erıyor... Ediı rede 

~ter'nı · . . b· • ızı teyıt eden resmi hiç 
ır hah k S }' er yo edarett~n vi A-

h
ete geldiği rivayet o unan ma
ut teı ,._ ff•af bile resmen neıredt -

··•ernııt· · 
r n b': Bütün zafer havadis'e-

n, Ut M k t:d un arargAhlan istila 
en bu 

~ CUfü huruıun menbaı, 
ınaınen hallan lisanı~ dan iba
t... l abunun.uzun heyet t zabi-• 

'-nı da ikıye ayrıldı. Bırı, vıui
~~Un tamamen Jehim•ze oldu~u
~ kani. f ak~t dtğerlerl, hadi 
le.tr ~ an ciddJ bir mana çıkara· 
•~anlar ... 

~ e. df~imlz karaı üzerine, bu 

~ Edimeye gittik. Muhteli 
erlere "' dık dt J Usra · muhtelit hava· 
•er t 1 d · '"de op a k lktndıye doğru, 

(J\. le hazırlanırken • mi18.ıim 
~/ Beye tesadüf ettik. 

tef u zat ile, pek o kadar mua
~lt errıız olmamakla beraber bbe 
~ •arrıltniyet gösterdi Kendisinin 

e\?ku 
btt tnilstahkemde ve mühim 
le~ lllevkide olduğunu söyler söy
~le ~. ~enf bir havadis menbaı 
"llıe:eçfrrnı, olmak•an mütevellit 
dort nunıyetle biz de kendiıdne 
~,.. elle sarıldık. Bizi, Mevkii 

"8lahtc ~" emdeki odasına ikindi 
,llıa d 

ıı~t avet etti. Canımıza min-

b~t oL..n bu davete derhal ica· 
etuk, 

~e\?klt 
~Otın k tnüstahkem karargahını 
hılb.~ le bizim için çok mü· 
~tiı b Koca Ediı ne kaletıinin ve 

1nl 't... erce insanın mukadde-
... ida. 

ltlı.ıe.JL re eden bu mal<amı 
t.. -ada h~ .·~ unımalı bir faaliyet 

,,~r ediyorduk. Fakat, bu 
~ '<e.ltılz, çok çabuk kırıldı. Çün-

t~~fı:~raAh dahiltni nıilıterileri 
()t~ı Rih atı tahliye edilmit bir 
h litr t 1 &eggiz, sedasız, bulduk. 

lı te.r ~aftan çayları mızı içiyor, 
t~~lye~ı an da (A) beğin mah
~~liltll ne feykalade ehemmiyet 
'llt eıu te b·h l{l~ti n ı i ile • lütfen ver-
1~11.be.t bahatı dinliyorduk. Bu 

'tt ıc:ıı'. ~areke tartnamesine 
--,~l' ho.t h edil~ maddeler, 

Yalannın üzerine yavaı, 

yavaı siyah 1tnller indiriyordu. 
Sıra, yedinci maddeye gelmittl. 

Bu mühim maddeyi aynen 
kaydettim: 

Ma.ddP 7 - Devleti allyel o •. 
maniye, Bahri siyah limanlarının 
ablokasmı relfetmeğl, bu liman· 
lara gidecek sef atnin serbestçe 
milruruna ve Bulgar ordusunun 
Ba hı isiyah tariktle iaıesine mu
halefet etmemeği taahhüt eder. 

Kezcl k Devleti allyel oımanl
ye, Edirne mevkH müstahkem!· 
nin dahilinden geçen hat (izerin· 
den Bulgaryadan gelip geçecek 
trenlerin müruruna mümaneat 
göstermeveceğini taahhüt eder. 

Bu maddeyi gördr görmez gay· 
rl ihtiyari haykırdım; 

- Fakat beyim .• Edirne? •• 

(A) bey, boynunu bükilp o

muzlarını kaldırarak: 

- Maalesef .. Edime. vaziyetini 
oJduğu gibi muhafaza edecektir. 
Mütareke ıertnameslnde, Edirne· 
nln ne lehine, ne aleyhine olarak 
bir tek söz yoktur. 

- Pek allı efendim .. mevkii 
müstahkem bu itilAfnameyl olduğu 
gibi kabul etti mi? ... 

- Baıka ne yapabtllrdl ? ... 
Gözleı imin önü simsiyah ke. 

dlmiıtt. Koca karargah binası 
sanki mQJaip bir turaka ile yı -
kılmıı ve kafama geçmiıtt.. Ser
sem. bir halde kalktık ; acil bir 
teessürle veda ettik. Sokağa çık· 
tığımız zaman, dizlerimiz titriyor
du. Bir an evvel ıehirden çıkmak 

ve kendimizi açık havaya atmak 

istiyorduk Mezarl1klara geldiğimiz 
zaman artık yüı üyecek ha ımiz 

kalmamıftı. 

- Nlzım . Şurada bir az dura
lım.. Dinnel111)<. 

- Ben de bunu ıöyleycektim 
ağabey .. 

Devıtlmlt bir rnezar taşının 
üzerine oturduk Ateıler içinde 
yanan baıımızı avuçlanmızın içi 
ne alarak düşünmeğe başladık ... 

Güne~, Kartahepe üzerinden 
gurup ediyor, ufukta biriken bu· 
lutlar. yığın yığın kan pıhtılarına 
benzi yordu. 

Edirne.. ah zavallı Edirne ... 
sen bu kadar metruk ve mensi mi 
kalacakbn?... Seni dilpnan çiz
meleri albnda çi~etnıemek için 
güle güle canını feda eden.. ıl· 

nene gomü'en ıehitler diitünnl
mestn... zarar yok... Fakat.. sen 
bugün. bütün Rumelide (Dev· 

leli Aliyei Osmaniye ) nfn namü 
namusunu temsil eden bir varlık 
bir celadet, bir p.hamet , bir 

kahramanlık, bir .. bir .. hayret 
ve takdir abidesinin.. o ( Dev · 
leli Aliyei Osmaniye ) ki bütün 
Rumelide kaybettift davayı sen 
yaşarsan kazanacak.. sen ölür • 
sen, bütün bütün kaybedecek.. O 
( Dev eti Aliyei Osmaniye ) ki : 
Sen onun Avrupa kıt'aıında ye

gane melcei, yegane isttnatgahı .• 
yegane müdafiisin... Sana bu ka
dar kuvvetlerle bağlı ve bilhasaa 
muhtaç olan o ( Devleti Aliyel 

[mniyet sun~ı~ı ın~~~rm~~n~en: 
İsmet, Sadiye, Zekiye ve Hatice 

Hanımlarla İbrahim beyin 17051 

ikru numaralı deyn senedi mucl· 
blnce emniyet sandığından tsnkraz 
eyledikleri mebl!!1; mukabilinde 
sandık namına merhun bulunan 
Üsküdarea Hace hasnahatun mabaJ
lcslnde Paşallmanı caddesinde esk.1 
128,131 ye yenl 49-49· l,42 numtt

ralı maa arazi depoların tamamı 

vadesi hitamında borcun verilme
mesi h:ısebiJe müzayedeye çıkarıla-

rak yirmi bir bin ikiyi.iz yirmi lira 
bedel mukabilinde müşterisi namına 

kat'ı karan çekllmlş ve lstıkraz 

esnasında borçluların tayin eylt:dik

leri ikametğahlanna tebligat ifası 

için gönderilen blr haftalık son 

ihbarname zarhına mahallesi heyeti 
ihtiyari yesince yazılım meşrubattan 

borçlulardan Sadiye Hanımın hali
hazırdaki ikametgAhırun meçhul 

bulunduıtu anla~ılmış olduğundan 
ilAn tarihinden itibaren bir hafta 

zarfında borç tamamen verilmediği 

takdirde mezk~ emlAkin müşterisi 

namına kat'l ferağ muamelesinin 
icra kılınacağı UAn olunur. 

Hatıra gelenler 

Methü sena mes' elesi 
Bir gün bazı fena adamlar 

Yunan feylozofu " Antisten,, i 
methediyorlardı. Fylozof me
yus bir tavırla dedi ki: 

" Bir fena fiil işlemiş olmak
tan korkuyorum. • 

• 
Bir gün Atinalı1ar hatip 

" F osyon ,, u alkışlıyorlardı. 
Hatip arkadaşlarından birine 
dönerek sordu: 

v 
• '!'ok!" bir saçma mı söy-

lecti m? • .. 
Bazı kimseler " Alzir ,, pi

yesının " Volter ,, tarafından 
yazılmamış olduğ-u rıvayt:tini 
çıkarmışlardı. " Volter ., i tak
dir eden bir kimse dedi ki: 

- Bu sözün hakikat olma
sını can ve gönülden dilerdim! 

Sordular: 
Niçin? 
Çünkü kıymettar bir şair 

daha kazanmış olurduk 1 

Osmanıye} seni unutmak . seni 

ihmal etmek için nankörlüğlin 

ve ziJletin bu derecesıne kadar 
dü§ecek mi idi/ •• 

- Maıallah onbaıı Beyler.· 

galiba askerlikten usandmız da 

merarlık ıairliğlne başladınız .. 

Derhal y~rimizden sıçradık ; 

selam vaziyeti aldık. Önümüzde 

tabur kumandanım Muhittin , 

bölük kumandanım Rasim ·..e 

ikinci bölük kumandanım Fahri 
beyler dunıyordu . 

- Şehirde biraz fazla dolaıtı k, 

Yorulduk ta dinleniyorduk efen • 
dim .•• 

MeA"er onlar da ıehre lnmJı1er, 

Fakat bizi gönne mi~ler .. 
Yavaş yavaı ortalık ka-
rarıyor . • Uzaktan karargahımız 

görünQyor ., Çadırların önünde 
yanan öbek öbek ateılerin alev· 

lerl yükseliyordu • Biz , kuman· 
danlanmızın atlarının yanında 

yilrüyorduk ve bizi de seyir ne • 
ferleri takip ediyordu . Hemen 
hiçbir ıey konupnadan harargAha 
gelnik... 

(Bitme 9"1) 

. . 
rfRAl\1V AY ŞiRKETi 

lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKET) EVKAT TARİFESi 
1029 •tlıC$İ Teşrınısaninın 2.'i md güı üııuen ıtıbaren 

ilanı alııre kadar ınuteberdır 

Birinci Son 
No Hutut Haraket fasıla I1:ırııket H ~rn et 

"ii 
~ 

~ 
~ 
·-c;;. 
ii> 

O Hublye- Sirkecı 
Harbiyeden-Sirkeciye 7 14 7.0Q )0,00 
Sirkeciden-Harbiyeye ' 7,31 19,31 

10 Şişlf - Tfinel Şişliden"- Tünele 3,6 6,36 24,14 

Tünelden - Şişliye 9 7,Q2 24,38 

11 J<urtuluş-Tiınel Kurtuluştan - Hı.nele 
30 

21,10 23,30 

Tünelden - Kurtuluşa 21,30 24,00 

12 Harbiy'°"Fatih 1 
Harbiyeden - Fatihe 5 17 6,09 1,00 
f atilıten - Harbiyeye ' 6,21 1,05 

14 Maçka - Tünel 
1 

Maçlçadan - Tiinele 21,40 23,30 30 Tünelden - Maçkayı 22,00 24,00 

Taksimden-Sirkeciye 
15 Taksim-Sirkeci 5,8 1,ıo 20,()0 

Sirkeciden - Taksime 10 7,35 20,30 

10 Maı;ka-13eyazıt 
1 

Maçkadan-Beyazıda 7,09. 1,00 21,30 
Beyazıttan-Maçk:ıya 14 0,53 21,33 

18 Taksim-fatih 1 
Taksimden-Fatihe IS 7,40 18,46 
fatihten - Taksime so 8,32 19,32 

19 Kurtııluş-Bevazıtf Kurtul uştan-Beyazıda o 7,00 21,()4 

Beyazıttan-Kurtuluşa 13 7,50 21,44 

Beşiktaştan -Bebe~e 0,01 

Beşiktaştan-Eminönüne 8 0,22 
Bebekten-Eminönune 16 0,30 21,47 

22 Bet-ek-Eminönü Eminönünden- Bebeğe 50 0,41 22,3J 
Bebeklen-Karaköye 22,20 l.4,45 
Karaköyden-Bebeğe 23,04 1,25 

Bebekten - B. Taşa 2,05 

23 Ortaköy-Aksaray 
Orta köyden-Aksar.aya 10 0,09 20,42 

Aksaraydan-Ortaköye 17-20 0,35 21,33 

&4 Beşiktaş-Fatih Beşiktaştan-f ati he 9,15 1,00 20,30 
fatihten-Beşiktaşa 20 7,40 21,lô 

Aksaraydan-Topkapıya O·O 6. 12 
Topkapıdan-Sirkecİ>'e 6,33 22,10 

82 Tnpltılpı-Slrltecl 
Sirkeciden-Topkapıya 20 7,0Q 22,46 

Topkap1dan-Beyazıta 60 24 1,00 
Beyazıttan-Topkapıya 2-1,30 I,40 
Topkapıdan-Aksaraya 2,oo 

Aks:ıraydan-Yedikuleye ö-10 6, 10 
Yedi kul eden-Sirkeciye 20 6,33 22,14 

' Sirkeciden-Yedikuleye ôO 7,13 22,54 
83 Yedflmle-Slrkecl 

Yedikuledeıı-Beyazıta 24,00 1,00 
Berazı ttan-Y edlkul eye 24,30 1,40 

Y cdi.rnl e(jen-Slrkeciye 2,00 

Aksaraydan-Edirnekapıya 6,01 

87 F:dlrnelcapı-Slrkecl 
EJirnekapı.i:ı n-Sirkeciye 7, 11 6,31 22,25 

ırkecideıı-Edırnekapıya15,21 7,04 22,58 

Edirnekap1dan-f ati he 50 23,40 1,20 
Fatihten-EJırnekapıya 24.05 1,45 
Edirnckapıdan ·Aksar aya 2,00 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
KANSIZLIK -Zafiyet ve ICuvvetslztık hal~Unda 

KINYUi'-1 LABARAK 
Nam hezım. Gafil humme ıe lıuwvet şarabtnı 11'llmal ediniz. 

Yemekten e~el ve ya sonra bir Ukör kaaeht. 

lcuneı.H• MtRlf ı Maleot1 lı '"°" cı. 'hlllant 4 Ol-> 
t9. Ru~ H<ıob. PARl8 

Keşan osl•ye 11ıalık me·md~n: 

lscanbulda Bakır köyünde Sakız 
ağacı sokagında l 5 numaralı hanede 
mukim Yunan tebeasından otmanlı 

şöhretli Yusuf ağa 

ceblig mekamına kaim ol ınak U.lt!rt: 

llAn olunur. 

H,~ilrıaş 'ra '"a11~ınden: Mt:'hınet 
Nihat Beyin Fındıklıda dere ıçın-

de Apartımanmda mukim ka ap 

esnafından Zekeriya Efendi zım· 
Keşandan Mehmet a~a nleyhine 

ikame eylcdij:!;iniz sekiz yüz lira 
hakkındaki haczin fekki davasının 

gıyabınızda cereyan eden muha

kemesinde müddeialeyh mumaileyh 

Mehmet a~a müddeasını hukuk usulü 
muhııkemelerı kanununun 290 ıncı 

madtie::-i mucebince Keşan Noter 
liğinden resmen cam~im ve müd

deasına delil te~kil eden 5 şubat 
929 tarih ve 85-76 46·36 numaralı 
bir kıta senet ibraz etmiş ve dava
da htiküm derecesine gelmiş olduğun
dan bır itirazınız var ise taril i iliin
dan itibaren sekiz gün zarfında 

bildrıneniz ve aksi halinde hakkı

nızda gıyaben hüküm verileceği 

jmetinde alacağı olan otuz bır bu
çuk liranın tahsili hakkında Be
şiktaş sulh mahkemesi icrasına 

müı acaat Üzerine gönderilt:'n öde

me emrine mubnşir laraf ından 

yazılan meşruhatta mumaileyhin 

Trabzona gittiği ve mahatıi ika

meti meçhul bulunduğu anlaşıl

makla ilanen tebligat icrasına ka

rar verildiğinden tarihi Hardan 
itibaren bir ay zarfında itiraz ve 

tesviyei ceyn etmediği takdirde 
muamelei icraiyere teves~ül olu

nacağı ilan olunur. 



AtDune şartları 
~ı_r.,de ~n.~ 

Kuru~ Kuru~ 

l Aylığı 150 000 
3 • 400 300 
6 • 750 1450 

12 • 1400 2700 

Veresiy 

Navm 
ki eri 

aımıann 
Ankar da 

• . .. .. Navmann Malcineleri ' H 
cı 

filzıııirde .. .. 
Satış Türk Limited ·ı H ı: .. .. :: 

Adliye Sarayı 
Telefon. 1690 

.. 
:: 
" .. .. :a Şirketi , 1 I--Iükumet 

caddesinde 

.. .. 
" Galata, Agopyau Han .. ... ;: 

1 .. 
r: .. .. Telefon Beyoğlu. 3898 

~· 

" ASRI MOBiL YE 
Mıı,nrrr.ırco 1 er 1 uc3c u3cun yrtı k, mlon 

yemek ve yazıhlllle takımlarile karyolalarır: ıı: 

rekabet k:ıbul etm<>z derecede ehvendir. Bir 
:ıiytırel ic'~ ' ı mızı hp.ta 1'tfic!iı-. fııenlulcla Fin· 
cancılar )oku~ı.nda I'fo. 27. Telefon: ltıtanbul 3407. 

1 

• J- • • 

PERTtv Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası • 

AI-IMET FEVZI PERTEV Pud.rası 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşide 

. . tı KANUNE. VVEL 1929 
fl(''

1

rK tK HA~lf YE . 55,000 LiRA OIR 
A~Twa. 25.000 15,00) 12,00U 10,000 liralık 

kl'aUJİ) Pler \'C lü,000 liralık. Oir !llÜkflfat. 

45,000 lira isnlıet eden 1967 numnrah bilet lstnnbul, Tar,.us. 

20,000 lira isabet eden 40,765 numaralı bilet t~tanhul, lzmir, 

J 5,000 lira isabet eden 55,494 numaralı bilet lstnnhul, Antnlya, 
Bandırma, Samsun. 

12,000 lira isabet eden 37377 numaralı bilet İstanbul. I3urs:ı, 
• Ceyhan, 17.mir, Rayındır. 

10,000 lira jc;abet eden 26,8~9 numarnlı bilet l!\tanbul, Edime, 

:::::::~: :::::::: :::::::::·::: :: :: : :: : :: : : :::: :: rı::::n:::: 
ı· •• n Lozan ıp Fak .. lteılnden diplomalı :: 

ff H tise~i-; Naşit f~ 
ii Do~um ve kadın hastalıtl:ırı mütehassısı :: .. .. !; Turbe, Eski Hll41lahnıer binası No. 11 !i 
ı: Hcrııiln ~Aleden aonrn. eıuu 14-18 :: 
:1 Telefonı lıt . 2622 ii 
:::::::::1::1nnn:n=::ı:nn::::::::::::n1111111::::11: 

Devlet Demiryolları ve lima
nları umumi idaresinden: 
Ankara-Kayseri hattının 242 inci km. sinde hazır kest1mtt balastın 

hat kenarına' nakit 20-11-29 çarıamba günü saat lOdı. Ankara Devlet 
demiryolları malzeme dairesinde pazarlıkla ihale edilecektir. 

lıttrak edeceklerin muvakkat teminatlarını hnmilen aynı günde 
saat 10 a kadar münakasa komisyonuna müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu bapta fazla malCkmat almak fstiyenlerin Ankara malzeme 
dairesine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

_lla...c.lannızı Beyo_ğlunda 
T~ksini E~nesinden 
Yaptırınız, Reçeteler dikkatle ihzar olunur. 

Yenı ssne mahsulü Norveçyanın halis MORNA 

BAUK y 
._ 

GI 
Grim iştir. Deposu: TAKSIM Eczanesi: istiklal caddesi No 28 

I Haziran hulul etti 
I ler muamele mecburi olıı 

} eni harflerle ynzılmn!ıdıS 

ADLl~ll~1 
YAZI MAKİNE~ 

Avrupada 1898 senesinde 
imal edilen bir yazı makine 
Şimdiye kndar bütün dun) 

380,000 ADLER MAKiN 
Satılmıştır. Anndoluya 2tı 

makine gönderilmiştir. 

Al)LER 
Maldneslnln hususfyetf! 

Harflerin müvazi vuruşudıl 
Bu fabrikamızın lhtlmı ol!l 

Anadolu için tall Acentııl 
aramaktayız. 

1 
Bir Alman mütahnssısı i 
altında lstanbulda her güna 
ne tamiri için bir tamirhane 

şnt ettiıtimizi tcb~ir e) ıe 
Daktilo mektebi lscnnhul, fµ 

kapı Esnaf ba~kası. 

Adler makinelerıO 
baş acentası J 

RiŞAil \Ol 
" Gala tada Y oyvoda hanı 1 ~ 

Galata Posta kutusu 4.l 

• D~ 

Iş aravorum: ;ı 
., ıe 

h ıer 
yım beş sene ticaret nne cifi' 
lundum. Simdi askcrliğinıi ııı 
Boştayım ve yeni Türkçı:r' 
ynznnrn. 


