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Fevzipaşa hattı dört 

Bvrupn ~irlili Demiryollarımız hakkında 
Son günlerde garp mat· 

buatını en ziyade iıgal 
eden mevzulardan biri 
Fransız baı vekili M. Bri· 
Yanın Cenevrede Avrupa 
birliti hakkında irat ettiği 
nutuktur. Eıaıen bir müd· 
detten beri Avrupa birliil 
vücuda getirmek fikri nk 
ıık münakata edilen bir 
rneı'ele idi. 

Bu defa M. Briyan bu 
meı'eleyi Cemiyeti Akvam 
meclisi muvacehesinde mev· 
zuubahaetmlt , bu suretle 
resmen beynelmilel ınüna· 
katalara mevzu olan fikir· 
ler sırasına girmittir. 
Vakıa M. Brlyan Avrupa 

birliği lüzumundan bahse
derken bunun esbabı mu· 
cibeıine hiç temas etme· 

umumi müdürün beyanatı 
• 

Ankara-Istaı1-

bul ekspresi 

15 giin sonra her giin 

işliyecek 

Son kaUtytı $ebep 

olan makinist 

ievhif edildi 
OemlrJollar U, M. ffatlm B. 
Devlet dcmiryollan umum müdürü Haşim B. rahatsız bulu-

nan dişl~rinin tedavisi için şehrimizde bulunmaktadır. 
Mumaileyh dün bir mulıarrimizi kabul etmiş ve son Pulath 
kazası ile yeni hatlar ve ale!Omum demir yollarına ait şu main-

Dıi§tlr. 

Fakat biraz dikkat edi· vermiştir: 
lirse Fransız baıvekilinin Hatlarmızda vaziyet 
zihnindeki sebepleri gör-IJ!.I - fevzipaş:-Diyarıbekir hat- inşaat proğraınlarıınız vardır, 
ınek ve anlamak milfKUJ değildir. tının f evzipaşadan Konya is- Azami faaliyetle çalışıyoruz. 0-

8 d F il tasyonuna kadar olan ( J 42 ) mit ediyorum ki tayin olunan 
irinci derece e ransa e 

onun vaziyetinde bulunan kilomr.trelik kısmı 9 eylülden zamanlarda hedeflerine vasıl 
garp devletlerini! met~I itibaren işletmiye başlamıştır. olac:ıklarJır. 

il 5 

çeki en tayyare piyanko 
numaralan 4üncü sayıfamızdadır 

sene içinde 

Gazi Hz. Yalovayı teşrif ettiler 
Gazi Hz. evc~lkl gece Parls ~/iri Feıhı oe LonJra ~/iri Ferit be krı L h l ~1-

varacak 
Çinli ediP 

M\ Şang Çang 
GAZI n1-;Jıa..nı1ı1ı 
zaferin Çin Ulferlne 
malulMJm'e t~l 
edeulin' 66yliiyor 
Sorbon profesôrletindera 

Çinli edip ' c Alim ?\L Şang 
Çang şel 
rimize gel
mişdr. Çin· 
li edip beş 
aydan beri 
Şarkı karip-
te tetkik 
seya hadne 
de,am et
mektedir. 

R · f h H .J.!!L.. 74 .J rL'- Y 1t4 u elmli'Cıcltr. 
eıs cum ur z. UUfl .saat ae UfJUTlahahçe saragından Ankara mot6rtle • -miŞ/er ve Yalo:.'aya l/ıart~t huyurmu,JarJır. Gazı Hz. rıin y alooarla hir Jı-4.ı ~tlu L yalınba geç-

i h 
"'' H J 'Vıa ıtauar llf.amet uyur

ma arı mu tem~dır. Gal z. ile birlı~ıe l(ttaat oeLtli ŞaLır bey Je v 1 

1\1. Şang, 

Çang, dün 
....... ç.111 

TürK-Rus 
Ticaret muahedesi 
müzakerah müsait 

bir salada 

"' "C 0 ' r o ocJoua gitmiştir. 

Kazananlar 
19901 

Ali, Hüseyin, Prodro
mos, Sabri, Leon, Nec
mi Efendiler bu keşi

Fethi B. 
Dün Parise mütevec· 

cihen şehrimizden 
ayrıldı 

matbaamızı . mubarrimiJ 
ziyaret etmiş, bır kendi· 
bu ziyaret esnasında 
·ı bir mülikat yapmışnr. 

Si e dJ ki• 
M. Şang Çanı yor ~rb 
_ Btş aydanbtri ' 

i\Jı!;ın, 
karipteyim, Torosu. zdlm. 
Filistin!, Suriyeyi ge 1 
Şimdi de memlcketil1lıe ~~ 
d. 1Jk defa buraya ge 

un. · · i tanı-
eden harici tehlike komu· Şimdilik bu hat üzerinde hafta- Hatbn iktısadi vaziyeti 
nist propag~ndaııdır. Mer· da üç muhtelit katar işletile- fevzipaşa-Diyarıbekir hattının 
kezi Moıkovada bulunan tilecektir. Katarlar fevzip3p- güzergahındakı arazi feyizli ve 

denin talilileridir 

Paris sefirimiz Fethi B. 
dün aktam aaat 17 de Lo
tüs vaburile Fransaya ha
reket etmlıttr. Fethi B. 
Manilya tarikile Franaaya 
gidecektir. 

1t1 m için rnemlekconız 
E>' ,_,ı bana aaeın· 
mıyorum. Suuen nd• 
leketinizi tanıtmak hU:iUSU • 

üçüncü enternasyonal bü· b dıın cuma, pazar, çarşanı a bereketli yerlerdir. Bu hattın, 

tün dünyaya -mil bir iç· ~ 
1 

günleri, Bozandan cmnartesi bilhassa madene varıldıktan 
timai ve siyasi inki ip 

k Pazartesi perşembe nfinleri soıır" meml ket' ı k yapmak için büt~ uv· 6 
" e 1 ıçın p:ır a ve 

veUle çahııyor ve Sovyet· kalkacaktır. nafi bir iktisat amili olacağında 
ler Ruıyası da bütün dön· fevzipaşa-Adana yeni Adana- şüphe yoktur. 
yaya p.mil bir komftnizm Nı.;sa~ bin hattmı işleten şirketle l,ıetme hatlanmwn tulü 

Tayyare piyankosunun krşide
sfne dQn sabah devam edilmiş, 

bu suretle yedinci tertibin ikinci 
keşidesi de bitmiştir. 

F ranıız sefiri kont dö 
Şambrön Fethi Beyi te,Ji 
etmek Gzer vapura kadar 
gelmif, seftrimlzle görüf· 

müıtür. 

. edi onun- eura 
yardım rıca Y ha atını, 
d b"lbaSSI kadın y 

a ı T rkiyedeki 
inkılaptan sonra u __ .. ı.ık 

. ·maJ inJu11bı ~ 
ıslaha~ ıça ... ni zaman· 

k .-ıyorum. ~r etme ~u . edebl bare-
da Turkiyedckı yi :.rzu 
ketleri de tetkik ecınTü\ nııı-ınkıllbına icra vasıtası yapılan ilıtilAf mucibince bura- Bu gün idaremiz tarafından 

olacak IJtio ~de bulu· dan bu hat üzerinde doiru kesirsiz olarak (2600) Jclom~
nuyor. Umumi harpten biletle gerek qya gerek yolcu re hıt iıJetiliyor. Bundan co~
sonra Avrupanın ~ :• nakli mümükn olabilecektir. raft ve iktisadi vaziyetlerine 
ni ıekil muhtelif evle er Fevzipqa hattı Ergani ma- ıöre memleketin imarmda bO· 

ara.lndald thtillflan arbr- deni istikametinde ilerlemek- ük 1 1 rftı Suriç Yol .. 

Büyük ikt'amh·e olan 35000 
lira 19901 rluma.ra}'a çıkmıştır. 

Bu biletin bir parçaH Kasım 

papda yeni yolda kahveci Ali 
bJr parÇllJ Obalide un fabri-
kasında HOseyin efendiJerde 
diğer parcalan Sarı Kamış, 

Jzmir, Zara, Samsunda bulun-

Amisterdam 
konfreslnde 
Amüterdam beynelmilel 

bp konareai bu ayın Sinde 
toplanmııhr • Kongreye 
muhtelif memleketlerden 
•1400,, doktor .lttlrak et
mektedir. hk celeecle ya
pılan intlhaplarda GGlhane 
göz muallimi Dr. Niyazi 
lımet bey de reialilderden 
birine seçilmtıUr. 

Yeni r 
ediyorum. f kkirlerUc . e rnute e 
harrır v de im 
tanışmak emelin !cd~ınde 

Tetkikanm 
1 

hakkında 
bütun Şarkı kar P bu y ro oynuyor ar. ..etme 

mıı, iktisadi ınünaıebatı tedir. Erganiye 4 sene sonr:t noktai nazarından mesaf ırka-
ınüıkülleıtirmlttfr. B_? va· varacaktır. Erganiden sonra daşlarımın hepsinden büyük 
ziyet Avrupada komünizın Diyarıbekire kadar temdidi inu- memnuniyet ve iftihar duyuyo-
propagandalannın tesfrabna tasavwrdur. Maiatyaya ne va- rum. Kaç senelik ıfmendifcrci 
kartı çok müsait b~ ze- kft vanlaca~ı sormuyorsunuı: olduğumuza bugilnkü tirenlerin 
min ve istidat hazır mıt- Demir yollarımız için muayyen ( Aınararı E: üııcu sahUamızdadır ; iır. _._ ___________ __.._..;.... 

Dijer h uftan ton sa· 
rnanlarda AmerikaJUll pm· 
rük tarifelerini y(lkseltmetl 
yeni dünyanın ı~klil pa· 
zarlannı hemen umumiyetle 
garp memleketlerine ka· 

ı 1 n'at 
patmııbr.Avrup• ı ar 18 

müesseıelerini,fabrikalannı 
Y•tatmak için kendi ara· 
lannda bir birlik vücude 
getirerek müıterek tedbir· 
ler aramak ihtiyacını his

ıetmektedir. İıte bu iki cin• 
Amilin tesiri altındadır ki 
Fransız baıvekill M. BriyaP 
"A vnıpa Birltfi,, flkrfDl 
beynelmilel ıiyaıi bir um· 
de olarak ileriye ıüriiyor. 

Bir çok kimselerin ., Av· 
FUJH\ Birliği,, fikrini tabak· 
kuku mümkün olmıyan bir 
hayal addetmesine rafmen 
M. Briyan bu huausda bii· 
Yiik bir ümit ile ortaya 
atılmııtıı; ve belki ıeJecek 
•ene içinde ., Avrupa birli· 
fi,. teıebb6ıünden ın6hm 
neticeler alınabilecefini a· 
çıkça söylemitUr. 

M. Briyan Avrupa bir· 
liğine doiru ilk adım ol· 
inak üzr e 1924 ımesinde 
hazırlanıp lngilterenfn mu· 
hafazakA.r hilkiimetl tara· 
fuıdan suya dGtürGJen Ce
lle\·re prolokolunun ihya· 
•ını tek!if etmlt ve bu tek
lif lngiliz mür•hha11 Hen· 
dersen tarafından taı9fp 
edilmiftfr. ŞOphealz bu n.
lice bile M. Brf yan t~ 
lnühim bir muvaffaJdyettir· 
LAlt tar:ıfı iiçüncü sayıf:ımıw• l 

Yunanlılara cevabımız 
dün t~spit edildi 
tı1ar Cemiyeti Akvamdan hakem 

Yunan tin'" tamamlamaaını istediler 
beye ... --• 

Cevabt nota~ a..-an 

1 
komllYenunun 6nümüzcleki içtimaanda 

Miibade e lacak ' neler konutu • 

fV kıt; He· Diler taraftan muhtelit 
Ankara, 12 ah h saat mübadele kon.iaysnunda a-

yeti vekile, bu :a 
8 Hı. nin ]anacak kat'i vaziyet hak

onda ismet d P . tim• et· kında baş murahhasınuza 
riyaseti Bltı~ ~mida idari mufaısa1 talimat verilmiştir. 
miştir: u :~ Yunanlılara Muhtelit mübadele ko-
ba~l ışlkr üzere hazırlana_n misyonuna verdij'imiz iki 
ven m~rımızın esaslan mu· nota Yunanlılara verilecek 
cek=~ edikniştir. cevabımızın mahiyeti hak
za Ankara, 12 - Yunanlı· 'kında bir fikir verebilir. 
far.. veri~.ecok cev•~:: Cevabumz~a ~~ela şim
bir iki gun zarfın~• 1 

.. ü diye kadar hır ıh lafa vasıl 
edilorek patPte:..=t- olmak için yaptıtımız feda-
Kuriye il9 Aün~ .

1 
-•~r ( Alttarafı 3 üncia aayıfamwla ) pzarnn1%8 ,an~n CCCAU • 

Menuk hlr ment+I- aJ.. 
dajımız maJOmata nazaran elyevm 
.Aokarada bulunan R. ticaret 

milm~sallt Sohovi yoldq ile 
allkadar makamat ...ımda cere
yan eden mtlzakerat lllGııait bir 
aalhıya dahil olmupv. 

Bir bahaya kadar mllza• 
kef"at hitam bulacıık ve yeni 
bir ticaret muahedesi aktedtle-
cektir. 

Bır hafta evvel ~vadan 
tehrımıze avdet e<h Ru 1e

firi (Surlç) yoldaf mlıaıleratm 
son ıalhaaında bulu.....k Oue 
bir iki gllne kac* Ankuaya 
gtdccekUr. 

Almanyada 
Korkunç bir fesat 
heyeti meydana 

çıkanldı 

maktadır. 

Kahveci Ali efendi hissesine 

dOşcıı 3500 lirayı almıştır. 
Evvelki giln çekilen J 8000 

lira Ooyç Bank Jstanbul şubesi 
memurlarından on tanesinin al
dığı bilete ve Bahkpaurında 

Prodromos efendiye çıkmıştır. 

on sekiz bin lira kazınan bile

tin di4er parçalan Bordur, Jz
mirde satılmıştır. 

Üsküdarda gazete bayi iSabri 
efendiye 15000 lira, Şişane yo-

kuşunda Mehmet efendi lıaJJında 
12 yaşında leon çocuğa 12000 

lira, Cibali tütün fabrikasmda 

Ali, Ortaköyde tütüncü Necmi 

efendilerle Oalatada Leblebi 
sokağında !saka onar bin lira 
çıkmııtır. 

Cemberlayn Londra, ] 2 (A.A) - Ser
imden Daıly Maile bıldirtltyor: 
geçenlerde Rayiftll medlel bi-
nasında pa~ıyan bQmbum kim
ler tarafından konulduAUDu mey
dana çıkarmak için blı maddet
tenberl polıs tarafmdm ,apılan 
tahkikat ve taharrtyat nettcestn
de hnkOmd ve Cumhuriyet a
leyhine bGytlk ve k~ Wr 
fesat hey' eti ketfedilm....... Al
manyaıua en müfrit ve mOte
auıp mi1lldlerinden biri olan 

Amerikan - İngiliz 
tröstüne müdür 

oldu 
Roma, 11 (Anek) - Lon

dradan gelen telgrafname
ı~re göre Sir Oaten Çem· 
berlayn siyasetten çekil· 
miye ve ticaretle meşgul 

olmıya karar vermiştir. Sir 
Çembcrlayn büyük bir 
Amerikan • lngiliz tröstü 
umumi müdürlütüne tayin 
edilmiştir. 

Su işleri 
Ankara, 12 ( Valat) 

Su işlerini almıya talip Al
man şirkctile önümüı:delti 
haf ta tekrar müzakerata 
oaşlanacaktar. 

L--ı edecek ve 
bir fikir ~ felsefe ve 
suretle içdmalyat, baklanda 
hail hazır tarihi aJ&CI· 
mukayeseli bir eser y 

ğtm. çın ibdl!(ı kak· 
- Ru:ı· ? 

fikriJÜJ nedir 
kında ile Turktye 

- Biz ıaı.~t u~unal
gibi dosttu!lde Çindc Çit 
enternasyo k slyastdlll 
aleyhinde çalışını erilfnCC 1J1 
devam kararı ' n':ı .. de 

.zıil oldu. Pli-. 
dostluk 1 iz Fakat 
beynelmileJiyetÇ y • ali tı • 

ondan evvel ı~) 
( Alnaralı .3 -8 .-

Bütün'. .. b~r aile 
otomobil altında 

Bozuk bir kamyon ~Qnden ftcl 
bir kaza oldu 

maruf Hitlerin id•esi alhnda 
bulunan bu hey' etin hnplrator
luğu her neye mal ohana olsun 
iadeye: karar \'eren milldlerln 
icra vasıtası olduğu ve iırkanın 
hiç bir dnayetten çekbımlyen 
en tehlikeli ve zorba tn1Urları ,_,,, 

h l Ask HıJlae mo/wıl/Jntll ~,. bir --'61 ta-
lle tqriki mesai eylecfttt anla- eç u e _..cıe I"' 

11ım .. tır. Dlln Galatada köprii batında ArtiD ık~ 3171 No. 
Yapılan taharriyat esnasında Dün ba§ll \fiil ) t• velvelelJ bir kamyon k.- ol· tafuadaa IC dall .... ~ 

Bt>rlince gizli bir bomba fnbrt· ni tef rikaınız ikillci mut. d&1 klfiaiD yaralanmPile h k:'°",..... _-. kası ve Hamburg la bir ıalam .....,_..,.. Kar iye -..ı ~ _.,,_. 
cehennem mabaeleri ketfolun- Sayıf amızaadır. J.hlfk••M aire hadile fU r8JO ... "8ıımillaMfll'• 

• 
__________ ........ a-ç........ ,..,, .. 

rnu§lur. 
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.Amerika ile 
lunnılılnrı cuvnfü
nıız tes~ıt e~il~i 

bir itti( ak mı aktedecek? 

--
Cemiyeti Akvamın içfima 

devresi nihayet buldu 
Cine ne, 1 1 (A.A.) - Cemiyeti Ak\ amın ti<; hiiyiık 

encümeni diin öğleden ~onra toplanmı~tır. Tahdidi tcslihat 
ve emnü sctnmet üncLiıneni Cemiyeti Aakvam için bir tc1si7. 

Jstasyonu tesisi projc.:.-ini miizf.akerc
1
• ctm~~ ,.cb btrn11. m~~ı~akk·a1-1 

snd · • cemiyetin telgr.ı Ja o ım nıunıısc ııtım n nı u:-ıt11 
., an sonra 

1 
. 8 .. .. · ı )"O) ol l . d k'ırar verilın ştır. utçc encumeııL :.ı.. ' 

0 ması lehm e B ~ellavı mazb:ltil. muharriri cayin etmiştir. 
murahha:,ı ~1. 0 · ri kabili tatbik bir hale gelmiş olan 
Çin murahhasının, ga) .• . ·den cctkini talep eden l'l uncu maddcın}n 
muahndclerın ycnt 1 ı ı·r tcilf1 karar sureti projesi reddedil· 
tatbikini Jltiıaınen re\ 1 c b. · · · d ı 

] 1 ı k ·ır ırının tatblkı takdırın e ıncm c· 
rn· le'' ıc n ' ' ı, \'\' mumcıı ı . !er tC\ cIHıt eClcccni \'c belki de 
J 1 · · · ' ettCC t> c {Ctı ıçın yahım n . \l" nını cerketınck mecburiyetinde 
n1l'mleketinhı Ce111iretı 1 ~' 
b k x. ·rı.. olllnmnştur. ıra ;.ca61 ı ııtıtll A _ Cemiyeti akrnm biı) iik mcdbi, 
· < ıne\·re, 1 1 ~ı\. ) , nthki miızakcratına nihayc~ vcrmi~· 

cemiyetin faıııtyen hıtkk1ı. • (:anberra kabincsloın sukut 
ti A ı murııh ı.t"'1• r · 'Lhtara ya . l ti haıırda Anıstralyanın .hakemliğe 
etmiş olma ına mcbnı 18 d' etmiyccği hakkında bir ŞC}' 
ait ihtiyari maddeyi kabul e 1

1 ı~r 1\1. !\llrone~ko Rom:ıny:ı· 
·· · ı e •ıın ctnı ~tı • ı ıt. · •t soyli) emiyeccğinı > ~ , k:tbnle amade o 11l'8h.nı un11 

nın yakında ihtiyari rnııddc) 1• • l\Iumaileyh, hukuku diı· 
.. deını ... cır · · · etmekte bulunduğunu :iOJ • ' • 1• ctmali mesele ının umu· 

• J,,.1 • Ierın sut l . . Vclın takninl ye ~a " ıtf~l 0 tinde ısrar ey eınışur · 
n1t nml.a\•clclcrlc halhifnsh ıar re. .,k,•am mukın clcnaınc:-i

C mf,•etı " 
Romen murıthha~ı. e / · ·akıınn ihh\line ıııatııf K ılo~ mıs . rıtn ı 6 ıncı ınaddesintn e 1 ı.itafAa ını :ıerdetmişnr. 

hare-k~ra da k11bili tatbik otduğul ?11 eden • 1. l\tirone ko 
l' unn cc nu ı d·ı . J\Ont ApponiyJ nin beyana ·r Jcri imıa c ı nnş mu· (.' • ·ık vazı e B f h:ıqr-
cnııycli ııt~ am nn~ının 1 ·(i ·lem iştir. 1\ 1. uru• ı . 

kt\\ elci ere riayet otduğtınu s.) 1 ·kctinC cemil" t'tmı~ 
ı k dı ıncm c • .- ki ·· 
\<lr eli miitcaddlt ttefalar en . [aalivcune tc;ıc ,ur 
1 

. ·raat ' c J h ı 
o an Cemiyeti akvaının ıc . , bir carıda a \'C 

c:tmis re Cemiyetin ihtilMları mu~lıh~nc lıh:ır etnıi~tir. 
tt's\ i~·c etmek kudretin~ olrın icımnk.~11 ve tııkip erme l 
Mumailcvh. Ccml\•etl ak\'nnnn cet '

1 
•• 1 rnıtnC"i tııhdidl 

• J • • hallı ıç n 
Hzııngclen nkalliyetler nıeselesının d buhınmu"rnr, 
tc lihatm muktaıi otdugu mütahla ın. 8 

haber Rldı~na 
. Lon_dra, ı ı (A.A) -: _Röyter ~i~aı;:;~~rrer olan bt~ync,l· 

~cıre, \ ung planı mucıbınoc ter~ Fransa, Almanya, ltal)a 
ılcl tamirat banl\rı ı a1.·~arı lngllte ' de,Jet bankalıın 

n 1 . . . ·ı· ,e ıaponya [ 1 c çıka muttchıdc! Anıcrı ,a · . 1 heyet cara ınc an 
tarafından intihap edilecek bcrnelnıılel .P r nı eylulün sonu· 
tc*ldl olunucaJ...tır. Bu konıH'011 ilk içtımaı 
nn dogru IMıksclde aktedcc"kdr. IA Cinevre 

F 
. y p anını ve 

ransız kabinPsı ung . tti 
müzakeratmı t~~vıpheurun riyasetinde 

A) 
Reısıcuın -.. k 

Rambuye, 12 (A. . . M 8ri anın Cenevre muz:a .e-
top1anan nayırlar ınechsı · . Y1 . ve tasvip etınışhr. 

1 
. d·~· · batı dın eıntf . 

re en hakkında verMıı;Ş• ıza 'Vung planında is~ı . ~~en 
Maliye nazırı . er~n b h acağını bildırmı! ı~: 

bazı komitelerin yakında ııe b aŞ yl buhranların onune 
Meclis ilerde zuhuru ırıu t~me.. da getirmiye karar 

geçmek için bir buğday idateın vucu 

vermiştir. . tle içtim•• başhtatalt da 
ParHim<"ntonun 22 teşnn 1 Yunı plinını 

[ Üst tnrafı t inci ~ıı ·ıfnmızdıı ] 

karlıklar keenlemyekün ad
dedilmekte, diğer taraftan 
Yunanlılann vazıyet ettik
leri Tiirk emlakinin iadesi 
taiep olunmaktadır. 

Yunanistan muahedat 
ahkamına riayet etmez
se biz de İstanbuldaki 
Yunnn emlakine vazıyet 

edeceğiz. 

11flibadef(> 
kouıis ,,.0111111(/a 

" Bm hususta malumat al-
mak üzre dün muhtelit 
mübadele komisiyonunda 
icra ettiğimiz tahkikat ne
ticesinde baş murahhasfmı
za henüz talimat gelmedi
ğini ve lstanbuidaki Yunan 
emlakine vazıyet için henüz 
emir gönderilmediğini an
ladık. 

Yuuauhlar Cnnflr<>fi 
.A le Pa 111a 1111'ira caat. 

ettd er 
Atiaa, 12 (Anek) - Yu

nan hariciye nazırı M. Mi
halakopolus Cinevrede Ce
miyeti Akvam katibi umu-
misi M. Dadnon ile müla
kat ederek Türk - Yunan 
mual:fık mese\elerinde ha
kemlik vazifesini görecek 
olan muhtelit mübadele 
azalarından üçüncii bitaraf 
azanın bir an evvel intiha
bını ta\ep etmiştir. Mihala
kopolus lngiliz hariciye 
nazırile de görüşmüştür. 
~ okta i na ::,a ru111 ;::,ı 

1111/dafaa 
Muhtelit mübadele ko

misyonunun umumi içtima
tnm ne gün akt edileceği 
henüz tekarrür etmemiştir. 
önümüzdeki hafta zatfında 
akt edilmesi hususunda ta
rafeyn muvafakat göster· 
mektedirler. Yunan baş ınu-
!rahhası ile heyet azası bu
rada bulunduklarından iç
timaa iştirak edeceklerdir. 
Hatta o evvelce tepdil e
dildiği yınılan, Yunanla 
müsteşarlardan M. (Mama
to)nun dahi umum içtimaa 
iştirak edeceği beyan olun
maktadır. 

Bu içtimada hey' eti mü
rahhasamız evvelce verdiği 
iki notada olduğu gibi tezini 
müdafaa edecek ve Yunan
lıların itirazatına cevap ve
recektir. 

Bu husus1a heyeti murah-
basamızın noktai nazan ga
yet basit olup şu şekilde 
hulasa edilebilir: 

Fevzi 
[ Uııarafı 1 inci sayfa ıı 

vazıyet ve halini tskis le ve 
hatta bnı Avprupa lıatları He 
mukayese edersek bundan srı
lerin de bir hissi iftil ar duya
cağınıza emiııiın. Hatlarımız Bul-

garistan ve Yunanistan Jıatla

rmda çok muntazanıdır. Gören
ler bunu takdir ederler. 

~on kaza -etrafında 
Haşim B. bunu ınüteakip 

son kıızrılara karşı alınan teda
lbir ve bu hususta yapılan bazı 
neşriyat bahsine geçmiş ve de

tl'iştir•.i: 

- Jiatlanmızda seyrüseferin 

eınniyetiı i tanzim iı;ın azami 
dıkkat ve fedakarlığı ihtiyar 
ediyoruz. Bunun için Jennin en 

son tesisatını celp ve şimendifer-
dliği bir asırdan fazla keııdı

leriııe saıı'at eden yüısek mil
dttleriıı terakkıy~t \'e usullerini 
her \'akft takiı> ve bizim için 
15zım \'e ıtaibiki kabil olanlan 
halkın ilıtıyacatı için ıııümkiiıı 

herşeyi ihzar ettiğimizi temin 

ederim. 
Bilirsiniz ki biz de halk hiıl-.u

nıetinin lıir müessesesiyiz. Oa· 
ye ve vazifemiz bizi besliyez 
ve b"zdrn olan nalkn Jıizn:ct 

eimektır. Matbuata men~up 

oinıak itıbnrile ~izle b.ziın r,ibi 
belki dalıa f.ızla ahvalı alem
den haberdarsınız. Meder.i ve 

seri vaı:ıtaJarın gird"ği !ıcr 
memle1'ele maalesef kazalar da 

beraber girmiştir. fakat Ltı 
böyledir diye ~ollanıı •zı sal
layıp oturmayoruz. Biz de ka
zalara mani olmak içi11 azami 
'cs1itimizle mf·mküıı her şc~i 
} apıyonız. Şimendiferde tayya

rede, otomobilde lu:za otnıası 
ııekadar tabii ise Luııun önü
ne ge~ınek kin 'tedabir ittilıa

zına ç:ılışmak biziın iı;in o kııdar 

esaslı bir umde ve ''azıfe 'ir. 
ldareıııız bu vazifeyi ttrn1aınile 

müdriktir. 
Mcınlckeiirnizde demiryolu 

Jtazaları ıle başka nıefıılekellcr

deki kazılan muk:ıycse ederse· 
niz dikaat ve basiretin az ını1 
d~reccsini gaip etmcntiş oldu-
ğun uzu ROrürsünüz. 

Sırası gelmişken şunu da 

söyliyt"yim ki biz makul ve mu
hik olan her tenkidi ~eve seve 

kabul etmeyi şiar ittilıat bir ida
reyiz. Aııcak teııkitleri11; ııcıalıet 

çerçivesi dahılirıde olmasını 

isterir.. 
Pulatlı hadisesi 

Son Pulatlı h3disesınin eibap 

ve neticesi hakkında Maydar-
p1ş;. işletme müfettişi- ki eski 
işletme ıniıdOrü makamkıa kaim-

dir - akabi vak'ada matbuata 
!azını gelen iz..1hatı verdiklerin· 
den bu bapta fıızla bir şeye 
lüzum görmedim. Kazalardan 

- Türkiye cümhuriyeti kurunıımık için talimatnameler 
teahhüdatmı ifa etmiştir. risaleler, resmi levhalar \'e 
binaenaleyh Yunanlılar da
hi ayna tarzı hareketi ihti-
yar etmelidir. 

saire va!>ıtası He personalimizi 
yetiştirmeğe çahşmakla beraber 
denıf ıı dediğim gibi celbine 
muvvaff~k olabilcliğiıniz asri 
\e aiô de ~darik \'C vazettik 

Yunan gazetelerinin son 
neşriyatına gelince, Yunan
lıların (Lahi) mahkemesine 
müracaat edeceklerine dair kazalar halkın zaı:anna olduğu 

kadar idıırc ve nıemurlann da 
resmi ma1Umal yoktur. Maa- zararmadır. 
mafih böyle bir teklif olsa 
btle Türkiye cümhut iyeli Hiç bir makinistin keııdisini 
bunu kabul edip etmemekte telılihe)·e atmak istemrmesi ka, 
tamamen serbesttir. dar tabii bir .şey tasavvur olu· 

Her halde umumi içti- ııaınaz. Bir çok esbap ve ava· 
madan sonra vazıyet milin taııtı tesirinde k za 

taman\ile tavazzuh edect>ktir .•• ~!~?.i!.i!.: .................................. . 
'fa kdiri A·ır111et ?·şı eri mübadele komisyonunun 

Di~er taraftan takdiri kı- nakli meselesi de kat'i bir 
met komisyonlara on onbtı karara raptedılecektir. 
giine kadar f~aliyete başlı- T'ali kon1isj·onda 
yacaklardır. 1J ·", t • · 

Takdiri kıymet kemisyon-
11 aym 

larına tarafımızdan atideki Atina, iZ ( Aııek)- Al-
zevat aza tayin edilmişir. tıncı tali mübadele komil-
Safet Şav, ismet, Fazıl ve yonunda Yunan delekesl 
Rifat Beyler. Hüseyin ve M. Slotiı nzQf:ti uht..m-
Raşit Beylerde kit ip tayin de kahnak ,.wtlle m81Nlde-

edilmiş1e ·dir. le komisyonu Yunan .... 
Umuını içtimadan ıoıır-a pvirlilin• taJin ecltlmtftk'. 

beyan edilmiştir. Meclisler açıl~r açı maz 
tetkik ye bütçeyj tasdik edecektir. _:_---~~~--..Wilililıillıiııı-

hattı • Avrupa birliği 
ypıyor ve mesebbip· 

!erini teC?.lye ediyoruz. Netekim 
son lıadisentn nıiisebibi olan 
makinist işten çıkarılmı' \"C 

haber aldıgımıza göre ciheti 
adliye~e tevkif edilmiştir. 

Demiryollannın muayenesi 
Demiryolu guzerg!hının 

her z.1mun miirııhas:ııs taşçı· 

lar, ıntıteJddit ekipler tara
fından muayenesi mutattır. 

Bu memurlar bugtin de gu· 
.zerg~p;ı muııyenc etmekte ye 
tehli~ll goriincn taşları is· 
katla 111cşgµl olmaktadırlar. 

Bundan ba~ka mühim olıın 
mıntaknlarda i tlhdam olunan 
bekçiler yolu mlitemadh en 
nct.aret dlerler. Blnacnalc) h 
lnltun bunlara raıtıııcn hizım 
için hu hapta hiç bir te;eh· 
btı:.tc bulunmad1ğımızı iddia 
\'C ilı\n her halele doğru olmaz 
knnantindcyim. 

Banliyo hatlarında 
~nnliyo hatlcnnda intiınm· 

sır.lık \'C iulihııma gelince 
Ankarndıı bulunduğm :r.amım 

i~ittiğim bu .,\kı\~ etleri tetkik 
için mııtcaddic tinler i t,ıs

yonda bulundum. Kntarlıırm 

ekseri inde izchham değil, 

bili\kb bir çol" bo:;ı yerler 
~ördum. Belki rcneuüh gun
lcrlndl! tirenlcrdc fa.da yol· 
cu bıılunRhilir. ı:akat bunun 

daimi surette nuizdehcm 
güı;tcrilınc:;lnc bir mbal te~ldl 
l'tnıcz. Yıtzın cunın p,iınlcri 
muıı) yen ~aaclcr dnhilind\! 
fıızla tren tahrik cdi) o
rnı 'c ~ahnh ak~am ~n· 
ntlcrindc araba adedini tcz
)'İt cdiyonı:r. l'akat bu tcr
tib:ıtın bir haddi \'ardır. Faz· 
Jn,.ını trıtbiku fenncn Ye 
maddeten imkan ) o1aur. l lcr 
Jstemligi ı1tmıııı tren tahri-
kine imkan olmadığı gibi 
bir 'tirene ınu:ı) yen hnddin
den l'ıızla araba takılmaz. 

Son olnrak ŞllllUdll soyleriın 
ki gıtycmi?. hnlka cınni) et, 
inti1.nm 'c sürat dahiJindl 
lıi:t.mt·t etmektir \ c buna da 

çalışıyonı7" 

Feribot iti 
Bu işi takip cdl) oruz. Son· 

daj için pl!n tcrdbi hllkkın
dakt tc~ebbii iımlİZlin netice· 
lenmiş olmama ına ra~ınen 

hu i~tcn 'az ~c~ilmi~ dc~ll
dir. 
Londra - Bağdat ekıpreai 

Bu me:-clc daha ziyade 
vckılletl alAkadar ediyor, fa. 
kat bizce bunu te is için hiç 
bir beis yoktur. • 

Gann tamiri 
Garııı tamiri ile l laydar-

pa~a geçidi için köprü) ü ,ge
lecek ene l ııpacağti'" Garın 
tamiri için demir malıcme 

gclmhtir Fakat tamir ma -
raflarını hu St:ne hiıtçe.lnc 

koynmadık. Köpriıye -getince 
bu il!.'ına ';'Ckilde olacak, 11lt· 
tan ti ren o ... nen tnım\ ay , e 
diğer Yl"\aİt g<'çecektir. 

Samıun - Siya• 
Jijter harlarımızda in~aat 

faaliyeti hararetle de' anı edi
yor. • nm.,un • has hattında 
Zile - l\lu aköy kı mı bitmek 
üzeredir. luc:·ıkdyticn Kn}-
seri • Si\ n harcının iltt ıık 
nokta~ı olan (!\alın) a kadar 

olun kısmı mııtcahh1de thnle 
cdilmi~tir. 

Kayseri - Sivas 
Kııyt.eri · Sh a kısmının 

inşaııtınn da fıiRli) etle devam 
edtlmc.-ktc 'e gelecek sene 
hu hattın Siyııı:n varacEtl' 
kuv"etle timf t olunmı\tadrr. 
lıtanbul - Anlma • .,,,.aı 

ktanbul - An'kafa t'bprftt 
~rJnle' ' elden tt1baren .,.... 
gıin tıııMfk eeı~tmt ... 
bu tnft;119fa ~tfM ..._ 
Y agon'll flfn • ltElll'ldll 
pnlar aeımek üzeıdlr. 

(Baş makalemizdeıı mabııı' 

1924 Cenevre proto'kotu 
ha'rp tehlikesi ıkartml\da 
mütekabil teminıı.t esa~ına 

milıtenit oldufundan Kellog 
hıisakına nazaran sulh yo
hıntia bir~ merhale daha 
kazamlmıt olacaktır. Bu 
m r ate kazahıldıktan ıon
Tll da ,,rotokola imza koyan 
devletler araımda ikttsacH 
te.anüt tet'hirleri alınabilir. 

Anca"k Avrvpa blrltli 
iiurettntle yapdacak Cievlet· 
le.- iff'kettwtk!ı lnjılterenln 
bir uzuv oJar&lt lflt'N>flmetl 
çok tUfiheltdtr. Çtnkn ln
ttlterre ya1nız Brltanya 
~i:laıındab ibaret bir dev
let demek delildir ; her 
blri dünyanın '.bir kö
ıesinile bulunan muhte1lf 
müıtekll memleketlerden 
mürekkep bir millet ıirke-
tidir, Bmaeualeyh Avnıpa 
birlili ,eklinde vukubula-
cak bir te,ekküle diğer 

dominyonlardan ayrı olarak 
Britanya adasının iltihak 
etmeıi hiç bir vakit hatıra 
gelmez. Şu halde lngiliz 
imparatorluğunun girebile-
ceği bir Avrupa Birltfi ha
kikatte bütün dünya dev
letlerinln girebilecekleri bir 
teıekkül olinak llzımgelir. 

Bu takdirde yapılacak 

Avrupa blrliğfnin bu gün
kü Cemiyeti Akvamdan 
farkı ne olacaktır? 

Hülasa Fransız baıvekili 
M. Briyanın feykali.de ü
mitlerle ortdya atmıf ol
masına ragmen, henüz 
Ayrupa birliği ffkrJ müp-
hem, aynı zamanda nazan 
bir aaha dahilinde görün· 
mektedir. Bu umumi fikir 
içlnde.n ne dereceye kadar 
bbtt.yet tatbildyeyi hal& 
netieeler çıkabileceğini M. 
Briyaam teklifine muhtelif 
devletler tarafından veri
lecek cevaplar göstere
cektir. 

.~ I p/1111 et An 111 

Çiniiedfp 
Üstıırah 1 incı sa\femitde] 

Nu!-\'Onu!i:.tlijti diıtcrinc ter
cih cdeıiz. Bizim slya~ctlmiz 

Ç indedir: Rus) ada degildir. 
• on ihtilafın .ebep ve mcn
~ci bu olmu~tur. 

l lcr halde gerek Rt1:'\ ~ 

gcı ek Çin muslihane bir ı;e. 
tlcc~ c nı...ul ar1.usunadır. Bu
mın İçin de Rusya Çine kar· 
şı l 9 J 7 --encslndeki do~tane 

sipı etine rlıcu etmelidir. 
- \.indeki dahili muha· 

re beler? 
-. 'erede bir inkılılp olur, 

bir rejim deıtiştlrmek fstenl· 
lir"e orada kan dökulilr. Riz
dc ( 47) asırlık bir htikUnt· 
darlığı de\·irmek için (191 f) 
de bu muharebeler ba~ladı. 
J 7 sene sıf rdü ve nihı}'tt 

bitti. Koca Çin tarihinde ( ı 7) 

sene nedir; ne kadar ehem
mi) eti 'ardır. 

Hu muharehcltrin hakiki 
sehelJlnl ŞC•) le anlatabllirlm: 
A \ rups empcr) ıtlzml Çin 
halkım iktlsıden pelc fena 
bir hele sôkru; aç bıraktı. 

sem bıraktı. o yüzden aç 
kalan köylü isyan .erri, siltha 
arıldı. ı 912 senesinde hal
kın arzusu htltiını bir is· 
tikrız aktolund~ ve Avrupa 
kıpituh\syonlan bu pM'• Ut 
Çine btr90k !f!llff ha ve ~ 
hhnmat setttlar. Bunlar dı 
dahilf bogutma,. seHt> oldu. 

Turkler bizim d0J9Umuz· 
dur. l'urkJer bizim ~lraıek· 
rt o.klylunwı: ıa11rabl l'CÇlr· 
di. ve nıh.,-ec bpltüluven• 
1• n "8lıda. • 

.DiyebWrlm ki GMJ. H~ 

J\oıı:-.er"ltn''*' he~t·Li 
1 rabıon, 12 (Yakıt) -

Konservatuvar tetkik heyeti 
bnglin Ankara yapunle hare-

~et edıyor. 
haha ilt· ıie .. rf!t mun· 

• hede:ııi 
Ankara, 12 ( Vakıt) -

halya ile ticaret ınuahccıe
naınesi bir iki gün içi.lele 

imzalanacaktır . 
Ihsan. AbiJiu B. Polon .. 

, ~"·n gi~k 
.Anbr.". 12 (V abt) - ~

re11t rn0tlf!!l'1 lheea AMdll · 
c.ınnırtH! buraden ~ 
Polonyada Lttıtberl ~
açılacak i«i*Y' ıtyaret edecıek 
tir. 

1. tanbnlu ıiyll'f' 
f'decek filo 

Ankara 12 ( V ılııt ) -
• J . ..-1. lqllı 

lstanbulu ziyaret ~ _..1.-lr 
fif osu 12 tefineVVelde ır--. 
tir. ., 

Poat• U. r .. 
Yakında tehriJDile ,eı-ek 

Anh.ua, f2 <,\akıl);. 
.. ,. 1 f u M tııhri B. 
1 c gra · · ı rUe 
fokurlnde telrraf fen 1~ et 
po tJ blcri müdur muav ~ 

' ·'d rann i-
leri olduıtu hıu e · 
hah il\n tumonu\ ı tefd~ gt· 

dt c k, oradan 1 tan bula !~ 
Ç
erek Dahiliye 'ekıfine • 

b t ' r· . 1 . hakkında lı ı a 
llŞ ~rı ...ı..te-
diktt:ll sonra Edirne}e ~-

cekcir. öldü 
Sil' Kle) ıoo ln-
Londra. 1Z (A.~illt 

giltcrenin . Irak f OY· 
komiseri •r ~ · --' --t ~ ton s .. -~ harbi ........ 
tir. Mumaıleyh · .... 

lliceDI _,.aı 
mide inle hafi tef': 
mile yadolUJJlll b . reili 
kilatm M...-: fU ~
idi. Lavren11n . elıİllİ 

d 
. t•facle edilebılec _!i:" 

en ısı k k~· 
en evvel a~hya.ra alı.Usa 
sini memurıyeti 1..A
ile Arabistan• ,.,.-
kendisidir. t l•IQ 
lhırsada t"r' 1 ~" 

))a)tllWI 

. "" "" Bursa. 11 (A."' -:..... 
sanın latlfhl~ ~mit*• Şe 
tezahuratla ıe1:a Gll 

.......... ft 
hir ka..tlea ... ,,... 
binlerce Wba ~ ,.,1.., 

abideler- '* ... ,.. ~ 
ve ~ feaıer 
oluıunuıtur. ~Mil 

L"ur Y•~·· ~ (A.A> - tw-
YoıP· 11~ ,.-

mt dört ,.al r ... ~ 
yaAmurlar ..-.ıı .., Jf1tı 
pmutbl'· ~. 

IJUl&lr~~~ 
Tayyarelerunız e~fl 
üçiişları Y...-~ 
Bir .t~~ W· 
garpvİ~~-
yarak' ~"; __ .. ., alaft .. ,.. 
nihayet ~~. Büa· 
batı ~itıta• ~·;liinPrl 
dan ıoir• ::: ;clltn&lde-
tertibi~_.. ta~ 
cbr; tehlikeli bir te1 : : ...... ~~-
:~..-wta .. pM .... ::·, _. :s:!!!=· dılh za· T' rkiyede kazan rı· 
nln u Çl de kııı&O· 
fer, ÇtnJilerln n ddlın• 
daldın zafere bir 111ukı 
ol muştur. .-ı111tteldtJIJ• 

BiZ Çtnlller .... .tt 

uı '"'"*' "' JU den çot ldMtsdJtbaltf• ıtdl· 
:~~~ Aiytda sulh ~·:. 
Iltııedn a..ml olldh --
sadf vaJIJtddllJ 

-:.·Ş.ng Çını. •Ma ...... -.... tı11liıl-"~"'a.-· 
1 .., 

blr"'=IÜ• .. ~ 



!'COl .•• 

Fukarayı sık sık ziyaret 
ederek cmlara muavenete çıı

lı~an bir madam, giiniiıı bi-
rinde zabıca ziyaretinden 
<onrıı heni gurnhahanede 
gördii. Etrafımdaki sarhoş, 

<e,iyesiz kim>eler arasında 

lııı madama lıiirnü tesir hasıl 
etmiş ol::caj';ım . 

l:laıın elile işaret ederek 
kiıçıık bir ımiUleme odasına 
(a\·rt etti. \ iiriiyu;;iim, tarzı 

H:ıdcm, kullandı~ım tabirler 
hoşuna ıı;ltmiş: bana uzun bir 
zıırıı;ııııııı tah>is ederek bııtiin 
>t(~ıızeştinıi dinledı. Heye
canla lıaşımılttn geçmiş olan · 
lnrı anlattım. Bu nıiilı\kattan 

<onra bana kartı vizitini verip 
bir randevu mahalli tayin 
etti. Sonradan ıınladıj!;ınıa gö
re ıne~hur bir U\ ııkatın Ze\'· 
cc 1 imi'.:. 

Hanıburgun en muhteşem 

mahallerlnden birinde otu
nıy<)rdu. 

Bir kaç giin sonra evine 
!!'ittiğim zaman şimali Al
nımı burjuvalığına alt şu 

evdeki zerafete hayran ol
dı.:m. 

Bana oldukça iyi üç elbise 
verdi. Çok zamandan beri 
cebimde metelik olmadığın

dm, ve aynı zurnanda bir
den fazla elbise giyemiye
ce~imden bu elbbelerin ikisini 
satmaj';a karar verdim. 

;\laamııflh onları eski Al
manlara götürmedim; glye
hllccek bir adam aradım. 

Bunen için kapı knpı mer
hanelcrl doi<ıştıktan sonra 
bir tanesini virmi bes mar-- ' 
ka satmaP;a muvaffak oldum. 
Başka bir meyhanede diP;e
rinl s:ıtınnğa hazırlanırken 

omuzumdan hiri yakaladı. 
Döndlim; bir polis memuru 
hü~unctle beni süzüyordu: 

.~ Bu elbiseleri ne yapı

yorsunuz? 
Cevap nrdlm: 
- Satarı:k bir kaç psra 

tedHik etrnek iHiyonım. 
- Ru elbi>e nereden eli

nize gl'çti? 
Elbi>cyl ntreden aldığımı 

uzun uzun anlattım. Fnknt 
•ıızlcrime pek ehemmiyet 
•ermedi. Sert bir seda ile 
ı·mretti: 

- Polis karakoluna kadar 
Deni takip cdıniz. Orada taf,ilat 

verir,iniz. Kaıtıtlarınızı da 
çıkarınız hakalım. 

Her nekadıtr beni tutmu
yor>a da elinden kaçanııya. 

rn~ım aııladım. 

Polis ı]ııire>inde sıkı bir 
bıinabn tutuldum. Her ne 
kadar yolda diişiinerek ne 
•tiyliyeceğimi ha:tırlamı~ idi 
bem de Komiserin karşısııı

<la şaşalamemaklığım kabil 
olmadı. 

)~in asıl fenası üzerimde 
hl!\ iyctfml gösterir hiç hir 
kağıdın bulunmımaH idi. O 

dinı. Fakat tekrar para>ız 

ve varidatsız kalmııtım. Ne 
limanda ne d~ npurlarda bir 
iş yoktu., Diğer mesleklerde 
de talip mebzuliyet! vardı. 

Ötekinin berikinin sadnka
~ııe geçinmekten hoşlanma

makla beraber bana bir defa 
muavenet etmiş olan ve lü
zumu halinde müracaatımı 

ta\»İye etmiş bulunan l\la
daın R ... ya gittim. 

E>ki elbisemle evine ka
bul edilinciye kadar çok 
zuhıııct cektlm. Bereket ver
sin ccplerlmden birinde ona 
ait bir kart bulmu~tum. 

Son giınlerdc olan hadisatı 
kendine aynen anluttım. Bu 
mü~kül _vaziyetten kurtula
bilmckliğlm için bana ne J.\İ· 

bi muavenette bulLınahlleccjti

ni sordum. Benim için ne 
yapahilecejl;I hakkında uzun 
uzun düşündü. Nihayet an

cak bir çare buldu; bir iş 

ldurhaııesi müdürüne beni sıkı 
sıkı tu\·,iye etti. (;ayri mem
mııı bir halde kilj;ıdı cebime 

koydum: bundan hiç bir f11.
lde ıı;öreml)'ece~ime emindim. 

Bir kaç mark param ol
saydı daha ziyade memnun 

olurdum. Fakat benim vazi
yetimde olan bir adam ne 
bulurs qnunla iktifaya mec
burdu. .\levoseç iş idareha
nesine !!;İttim. Büyük intizar 

sulonunda e>ki clhi,cli, yarı uç 

yıiz kadar adam dıınıyordıı; 

hunlar tütün çiı;niyerck bek
liyorlardı. flö)'le bir yerde du

riı<iıne arkamı dönerek ~u

~adan )·akamı '1) ırmak fik
rinde idim. 1 lavanın dı?arıda 

yııj;ış \e fena olması bana 
mnni oldu. ! ~;izlerin arasııııı 

Mkıştını. Bu kahil kimselerle 
oturmıya uh~mış olduğum

dan pek frzld nıu:ızzcp ol
muyordum. :'\ihayct müesse

se mudlirli beni ça[;mh. içim
den dü~ıiniiyordum: "Yüz 
lercc bedbahtın her {;İlll son 
ümitleriııi mnhvemıck, ii'tc 

paıarlık ı\di ümitle onları 

te;elliye çalı~mak ne cıııı 

sıkıcı iş olacak! ... ~ Bu 'ırııd;ı 

nıiıdur htıl\len evvel cagırı

lanı ~ıvıyordu: "l lalı ~imdi 

ma senin o~lum!~ diyordu. 
\kın ur .\ la,laı.n il .. in ) az

mı~ ordugu bir kaç >Rtır 
JUZl)I ok"'-ık\a dikkatle oku
du, bana 1,aku \t dedi ki: 

" R u,;stımız <iylc mi? ı langi 
mekteplere devam ettiniz:!~ 

Dcrecei tah>ilim hakkında 
keııdbim: malumat verdim. 
:\lm:ınca11 kol:ıyca okın:up 

ya;:alıiliyor muy·um diye sordu. 

Kemfüine pen a,ızcıı Ye 
emniyetle "J·:\ll ., d~dirıı. 

Znnncde"em ~ize iş 

hulabilec~ın. :\lmancadan 
Rursçııya terctime edecek 
kuncıtc mf~>iniz ·? 

(B-dl) 

Hiı.met refikimizin Ôde
mlt muhabiri yazıyor: 

Üç günden beri Ödemlte 
hafif hafif yağan yağmur
lar ve on gündenberi esen 
deni:r. rüzgarı incir mah•u
lünü yan yarıya mahvetmit 

ve dün Ödemişin yiilaek 
mıntakalarında yağan ıtd
detli yağmurlar büyük bir 

felaket hu•ule getirmittir. 
Beydağı ve Kirar nahiye
leri etrafına yağan tufanasa 

yağmurlar Küçük menderesi 
taımnı~, etraftaki mahsul
ler yağan tlddetli yağmm· 
lar albnda •ürüklenerek 
kamilen mahvolmuıtur. 

Bu tiddetli yağmurlar 
neticesinde Kiraz nahiye
•inden iki erkek, iki kadın 
ve bir çocuk, Beydağı na

hiyeainden b r erkek, bir 
kadın ve Ka:tmakçı kö-

YAKIT 

yünden bir erkek dağlar
dan inen seller altında bo
ğulmu~lardır. Reımi rapora 
göre tahakkuk l'den • bu 
•eki:r. kitinin vefatından 
maad& diğer insan :r.ayialı 

henüz teıpit edilmemi§tir. 
Yağan yağmurların tiılde
tinden mühim miktarda 
mevaıinin de mahvolduğu 
bildirilmekte iıe ele miktarı 
henüz taayyün etmemiıtir. 
F.·J :neyanda mühim mah
ıulalın ela zarara uğradığı 
bildirilmektedir. Bu büyük 
felılk~t • kartısında halk de
rin bir Ytis ve elem içinde 
calkarunaktadır. Köylüler 
adil hükumetlerinden yar
dım beklemektedirler. 

Şehit Resmi Beye 
caddesi 

l:r.mlr belediye mediıi 
geçenlerde tehit düıen 

................................................. 
tayyareci binbaşı Resmi 
Beyin zaten kalplerimizde 
Y&iayan hatırasını ilelebet 

devam ettirmek için Gö:r.tepe 
tramvay caddeıinden Üç
kuyular mevkiine kadar 
olan mahalli Şehit Rtııml 

Bey ceddeai tenim etmittlr. 

mıılıukcnıcleri kanununun 
.ll)R inci maddesi mucibince 
hakkıııdıı ittilııı.1. kılınan ıı;ı

yap kararının kanunıı mez-
1,ılrmı !4 r inci maddesi mu
ci bincc il;\ncıı ttlıliğiııe ka

rar \erilmiş ve emri nıuha

keınenin J.7 te;riııievvel IJ21J 
tarihine• mıi>adil ptrşeıııbe 
~Linıi 'ast 1 ;~ buçukta ıcra 

kılınal'ağını nıube, yin K•rnp 

kar.m kanunıı mezkiırıııı 142 

nci maddesinin birinci fıkra

>ma tevfikan mahkeme di
\ ıınhanesiııe rnltk kılınmış 
aldıı~undan ınum•ilq hin ılı\-

lnki~af de'fl'elerinde 
bulunan genç lı1.1.larin 

11bhat.ı ıcın 

en mükeuıınel mukavTI. 
~r. • 
EOzaneletle eosa deııo

• .. riiıdı. IMılır, 

nen ne~ri tarihinin knlasın

~an muteber u!nıak ii1.ere 
hir ay zarfıııda i~lııı karara 
itiraz etmcdi~i tahlirdc kıı· 
nunu mtzkt\nın .;o!'\ ve 401! 

inci maddeleri mudhlnı·e 

\ skaaları kabul Ye il.rar er
ıııi~ ad,ıı•lıınacn~ı ıı;ihl bir 
daha ııınlıkcmeye ı..~;ııtl 
oluıım11·ııcı•l!t ilı\ıı olunur. 

• 
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ı§rıİıre l•rt• 

DOKTORLARA SORUNUZ 
!AF fMIMAt.SiN 

t40HPRİME, KA,E.TOZ VE GAANÜL.I 

Mülkiye mektebi 
müdürlü~ünden: 

g=:nımrum·m=·"~""ıı Liselerin mezuniyet 
Günde 3 ad•t yaho t 3 J<1İfiJ, 

ocuh/sra nı~ıf. 

!l.~.!E!:!.~.!.~.~.I ve ikmal iıntihaolart• 
Pake \ e Mesajeri Maritim 

Xumpanyalarmuı vapuru ile WO eylfilÜD SODUft8 
Güzel seyahatler d 

Mer hafta (Mar tl a) p 1 a. kadar devam e cce-
reket eden vıı.pıırlar Pire \'C • 

Napoli limanlarına da! i ug ar- ğı• nl ılmasıoa bı-
la!. T:ıfsılftt :?olmak üzere K ra- a aş 
koyde l oreıı Röb·ıl ve şürek:l- k 
sıııa miiraat olunması. Tekfon naen Mülk" i~e me .. 
Bey~. 203 - 204 - 170·1. ~ 

1\1aarif emifllfg~ inden: English High School for Girls 
lngiliz inas tali m~ktebi 

1 - İsta'llbu\dakt liselerle, orta mekteplerde elylUIOn on al- Beyoi\~ 
.. L uıL..~- yfnni OçüncÜ güntJ al.·•mma Jcadar tecdidi $ fj 2 J )-) b ~ ~ tına gününacn ıuuaı.... "J"' ıııı ar ey u çarşaııı a ~uııu açı!ac.al\~ır. 12 eJtllılJe 

kayt muamelesl yapılacaktır. Londradadaıı : vJet edecek olan l1Jehtep mitdirtsı 14 ~ylüldeıı 
2 _ Yirmi be,incl günden itibaren melctcplere talebe kayt itibaren cuma \e J>"?.tırd.111 maada 1 er giın saat 10 ile 12 .am-

ve b'>Ul edilecektir. Müracaat g\inlcrl, Cumartetl, Pııartetl. Çar- smda Ytnt k:ıyi muanıel:ıtını ıfa edecektir. • 
earnba günleri saat ( 15) den (16) ya kadardır. . ı-------Y-._.:.,~,;,_d~.:...;.;.~-----""-!""-

3 _ Her mektebin kabul edeceği ıemt ıırde tesbıt edılmlş· lrıDİ ersf e 
:..::ı:: ı::..bun• gör• ..... ı.rı.ın ·yn'cbA< nıek•·P:'" .İ U eo B I n fi U S U il 

l - Cumhuriyet oda mektebi: F ıtih, Çarpnba, ıultan e· 
1 f A 

saray Türkiye lsteııogtafıainl lısa bır müddet zarfında ö11 enmek ister-

lım' Ed·ırne - '-apı. Kara aürnri\k, Ba at, ener, yvan , n fi -. a ıeniı.. mua ım Bcnnraya Beyin, yeni harflerle tabeıtırdıği meto -

1".ğri \cnpı. Vıed'k I du alınız 
2 - .Lıtanbul orta mektebi: Topkapa, Aksaray, 

1 ~ e, Fiab : 100 kuruı; mücellit 120 kurut• 
Cığaloğlu, Y enikapı, Sultanahmct, AyasofY.,•• Bu~aZlçlnin u· Satış yerleri : 
meli sahili, (Bey~u ve Jletilctat müıtesna) Usküdar. lstanbul : Kanaat kııaphaneı;i Beyoğly : ~ohen hem~ircler 

Seyrisef ain tebi kayt müddeti e 
ı-Mer-k-ez.._ac;.._en-1et1_:_c,._.ı_eı_a -K-, tıp_til_, lu"" 1 •• t CU d8nU· 

baıında. BeyoQlu 2362 Şube un o uzun D 
3 _ Kadıköy kaz orta mektebi: Kaddtl>y, Haydarpa14, fe· AıiJcara: Mücllifın nezdinde ( Ticaret aıktebf ) 

oeryolu, Kı7Jlıoprak. Deft d 
4 - Eylp kız orta mek&ebi: Eylp, Topçular, er ar4 

acente.!: Mahmudiy~ Hanı alunda k de 
llll Göztope: Çifte havuzlar Mil ii . loıonbul 2740 ne adar devam e 

1 Erk<'k Amnilrnn Li esi l ...... 1-rau_o_n -bir-incı-· po-s-tas ..... ı -1 cektir. Sotlice, Halıtıoğ!u. h allat 
5 - Ni§antaşı kız orta mektebi: Bey~lu ye av . 

Ç 1 
L rta mekt@1· Çamlıca ve havaliıl. 

6 - am ıca ıuı o · 
7 - Kandilli kız orta mektebi: Botazlçl. 
8 - Erenk6y kız lisesi : l.>6Ztepeden. Pen~fte kadar: 

9 
_ iatanbul kız llses1 : (Blrlnd demsi) içın, Bayııt, Sa-

ç} b S
· ı 

1 
(lkıncı devresi için) Anadolu domlr· 

ra 1ane Afi, ü eyman ye. 

yolu haıtınm hwicl. T _ı. 
. 10 - Davut P,.a ıorta rnelctebl: Akuray, Yedıkule, o.,..apı, 
Samatyı havalist. 

1] - Kadıltöy erkek arta mektebi: Haydsplfl. Kadıköy 
e hat boyu: • K __ L Be l 

12 - Os'kodar or1a meldebl: U.kidar, ~ncua, Yer· 

bey!, ÇengefköyO. y L-dar 
1 3 _ Vefa orta mektebi: Sirkeciden edikuleye u , 

Rumeli hat bo,u, Sultm Ahmet, Ayuofya, Gcdikpaf&: 
14 _ Gelenbe'i orta mektebl: Fatih. Çar14mba, Edimekapı, 

c::: h d b 
1 

f,.ncr Balat, Sultanaelım, Unhpuı, Kutmpap: 
~ezaeaş. , 1 ı 5 _ fstanbul erkek lisesi: (Birinci devresine) Beyaztt Sa ey-
maniye. (ikinci devresine) Bütün fstanbul semti.Kadıköy ve Ana-

dolu hattı. 
16 - Kabataş liıesi: {Birinci dcm~sinc) Bağuiçl, Rumeli, 

ıahilıle, Vantköyden yukarı Anadolu sahili. ( ikinci de,•resine) 

(Ü.kadar Ye B+.ziçi iki sahili). , 

Zayi ı Yardım ıandı§ı 
Nuf us ka~dım 1le E)•ip as- Em18.k herine birinci ve 

kerlılı: dairaindcn abo11 oldu· 
ğum tor!.a. t.kereml zayi ettim 
yenisini çıbrac~ımdam mldsi

nln hükrniı yoktur. 
320 tcTcftutlu Tlı1.tr otlu HU..rln , ___ _ 
Tüccar ve 
Banka memuru 

OLMAK İÇİN 
Çarşamba ve cumarteat 

günleri saat 15 ten 17 ye 
J B den 20 ye kadar iki 

\'e Maloaıatt 
sınıf açıl01ı~r. heteP .,, 
tüccartye. tlmt 
usulı defteı1, Baslta, Muıaaf~ 
Pakradumar, A11lerlkan IJlll l 

ve banka ınuanıe!Jtı 4 ay 
zarfında kAJnlltn ~dris olu
nur. Son imtihanda muvaffak 

h heci tchadet· 
olanlara rr.u ııscV ı. ıeda· 
nıımesl yttll1r. e .., _. ecbJtr. 
rlkinde rr.uaven~ . 
Dersler l 1?Şlı11nak üıeredır. 

ı1nıak 
Programı ıneccanen 

ve kaydolmak için Çattakapı 
tramvay istaJyonundl Aıne· 
rikan bUD ve tıc:aret dersa· 

nes1De milta.caat. r.hırusi ders
ler dahi kcbul olusıur. 

Mi1dOr0 

. Agop Pakradont 
. 

Altm Ydcm mı111ucat 
Tciık anonbn ıtrketl tdare 
mec:lül riyasetinden: 

2().9-929 pcr~eınbe günü saat 

• 16 da lıigr-e~:ıranmın bey'eti 
umumiyesinin fevkalade içtirnaı 
daveti takarrür cttijindon bil
umum hissedaramn bn içtima· 
dan on gün t"Vvel 1ıJsse seııet
lerini ~Jrket vtz. ıl'liııe lctlim 
ve alıcaktarı nıeJcbafl& 'strkrtin 

merkezi tdareti olan cerınaııya 
Harıınd• J.C No dalrcre teırif
kti ehtmmirede rica oıunur. 

ıldncl d~rece ipotekle ve 1110-
ult tttaltle pu-a verilir. latan-
taabulm her ~de emlak 
alm.. -ve eatıhr c.Lıtadı Ada 
ilan .No. 1 ·2 Tel B. 3837 

:rmHlllUlml::JftHIU:l:M :armll 
•• Dlllrrut ,,.ınu. 1 
1 KODAK ~ 
il J Hf otofraf maWna ti 

I
H larile filimle• fi 1 rini kullanmuıl 
~ menfaatiniz ica- gi 
:j bahndandır ; 
İ Al:lminiit fotoğrAflar için 

I" Hinoteros 
:. Kartlarmı kullanınız 
( ı 1cr yerde Sıınlır il 
:mascuu=an 11 ı an•· 

Afyon /cramt1'ın: f Ykıf mOdQ.. 

rü Jbraııtm btye ıaran manevi 

olarak cz:gayri masraf ikJyüz 

~ili Ura itasına medyun Akmes
cit mahallesinden bıyık oğlu 

Ahmıt hakkında alacaklısanın 

takip talebinde bulunmasını 

biıtaeP ıumına mürsel 6dtme 

i 
. ..ı... medfUllUD mabaUJ 

emr•~ 

etı..fn meçtıul bUJunduğu ve 
ikam uı 

11 
. .ı tıty'~ ihtiyıriyeslni.ıı 

malıa t'lJf • 

tastaki 111<ibafirin tahkikatı ıle 
bUtlirflmif olduğıındın med} u· 

11
...,h Atuntt efendinin 

mı muına .. , 
takiP mısrıflarını on 

'borcu ve 
btf gün içinde ödem~ borcun 

tımamnıa veya bfr 1o1111ma ve 

f 
ı'fdmtn takf bat icrası 

yahtıt ı ac 
d .. ;r bir ttfraıı varsa 

htkk1111 .. 
tttn tariJıfndert . itibaren yedi 

- ı..ır.d~ biU!irmesf l!ıtır ve 
guıı J\- • 

o. beş gfin itir.de borç <'klt'n-

il E}ltılun J 6 ncı gıınii der lcrc başlanacaktır. Knyıt jçin 1 CUMHURİYET) •apunı 16 Eylul _ -1 
..... her g1ın mektebe muracaatolunnbi1ir.-.. Pazartesi 12 de Ca'lata rıhtıttull· Müsabaka ı"-j!Laıu 

dan hareltetle lnebo!u, Samaun, OUUA 

Devlet d.eıniryolları := :!';.. R;: '::: teşrini evvelin b •• • ..,.~ 
ve liınanları uınuını ~..ı.o7.'."·~~.d;,·~~: nünü bac)ıyacaiında Saım•n. lneboiu, Zorıeuidlıl• 6 --Y 

idaresinden: ::;: ~~ H ...... mukayyet efendlle 
o gün sabah saat 
buçukta mektepte b 

lıtanbulda tesis edilecek acenteliğc dair olup 20-30 

atustoı 1929 tarihleri arasında Ankara ve lstanbul mat
buatile neşredilmiş olan ilanın birinci maddesinde, talip

lerin sermaye miktarlanoı banka mcktubile tevsik etme

leri prt konulmuştur. 

Taliplerden sicilli ticarette mukayyet olahtarın, ıerma· 

yclerinin tamamen tediye ~dilmiş 100,000 Türk lırasın • 
dan az otmadığına dair sicilli ticaretten alacakları vesi· 
ka1arın da banka mektubu yerine kabul edileceği ve 

müıayedenin 21eylül 929 da icra edileceAi,tavzih olunur. 

YEDiNCİ BOY K 
ayyare piyankos 

3 üncD MEŞIDE: ıi TEŞRINIEVVaı>EDIR 
BÜYÜK 1KRAM1YE: 

40,000 LiRADIR 
Ayı·ıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikı·amiyeler ve 10,000 liralık bir 

miikafat. 
llu keşidede cem'an « 3,900 • numara 

kazar.,cak&ır. 

35,000 Ura Jsabet eden "19901,, mtmaralı ?Jilet 
lstanbttl, Rergama, Sarıkamı~, 11.mlr, t-ar-f "Samsunda 
satılmıştır. 

J 8,000 Lira isnbct eden "ı 661" n bllt>t 
fstanbul, Burdur, lzmirde satılmıştır. 

15,000 Lira t ahet eden ".802,., nu 
İstanbul, .Ankara, Mersin, lzm1rde satılmıicı ı 

12,000 Lira isabet eden "S(85 l,, p\Unaralı bilet 
lscanbul, Edirne, KorkuteU, lzmir, Tal'llstc-satılmıştır. 

ı 0,000 Lira isabet eden "53 ı 33,. nomaralı bllet 
lstı.nbul, .Ankara, Tarsus, fzmirde l\fudurnudca ,satıl~ı'-ttr ~ . 

Cemal sinir· kôlonyası 
Limon çiçeti ayihalı, emsaİsiı bir ktfonyadır. De

posu : Bahçekapıda rsansJarile aeıhlll' Ramuan zade 

Cemal ecıa deposudur. 

Nezih Türk aile mustkt birliği 
t 

Londra birahanesinde 
ı- • 

terennüm edecektir. 

Antalya Postuı 
ANAF ARTA) vapuru 15 Eylül 
pazar 10 da Gal.ta nhtumndan 
harekede fmıtr, Küllük, Bodnun, 
Radoe, Feihfye. Fbllke, Ant.ayaya 

aıdecek ft dönüıte meı.krır ide· 
lelerle btrlıkte Dalyan, Marmaiiı, 
Sakız, Çanakkale, Celrboluya 
uRrayarak gelecektir. 

Kirahk kahYe ocı~ 
\j.tanbul - lzmir sür'at 

postasının kahve ocaiı 
bir lioe müddetle bilmü
n.tecf e :kiraya verilecektir. 
Kat'i ihalesi 30 Eylül 929 
tarihinde icra labnacağan
dan taliplerin o •ün saat 
16 da ıevaıım Müdürlfi· 
j"ine muracaatlan. 

Galatada Karaköyde 
kiin acentehane binaaı 
nhbJDı palamar mültezim
liti bir sene müddetle ve 
prtnamesi mucibince bil
müuyede kiraya verile
<:elctir. Kat'i ihalesi 25 
Eylül 929 tarihinde icra 
kılınacağından taliplerin 
o güa aaat 16 da leva
zım Müdürlüjüne mura
caatları. 

lunmaları. 

Manisa vilayetinde 
Yilftyct ilk mektepleri için J 355 Jlla kJyaeti .uı

menesindc ennk ve cetvdler tsb etdril::!i ıaat on ~ 
l\1lınıkasa miiddetl 5 teşrlniev..ı '9 l ;wınet 

çuğa kadardır. Şcrniti anlamak ve numunesl~ltL 
ı tnle<in ,.;!Ayet maarif mü<liJrllllü1lf ıııll~ JIİr 

D*niz Dikim iılerı ıniJ 
lilfünden: 

Pake n Meı~ri Maritlaa 
Kumpanyalaruua v......,. tle . 

tüzel seyahatler 

Her hafta (Marsilya)ya harek~t 

eden vapurlar Pire ve Napolı 

limanlarına dahi uğrarlar. T ıfsi

llt almak Ozcre Karaköyde 

Loran Röbul ve ıOrekhına 

ıqüracaat Qiunması . T elcf on : 

>leyqllu 203 -204 · J 704. 

Gilıttıc 
fabrikası 
müstah temınind_en 
dokuz d~ dördü 
dalma nni bıçHları ""'IJl'ttll 111• 
1J11lıudfr .... j.•Yri munıaiam bu• 
luruın bıc-atarhtt uman ıpıal 
~lmt'lı.!cdir. Bu vllzdcn liıllo:ıte 
her 11iklt •yi Ulll olllUNZJ Ctıtua 
edcı. 

Yola ~,.,,..14 .. .t\•wl :Otr ~ 
2t ılmaaızı ıkrhıur cdinU. 

• 

~yz~~;~ı;;; her ;ir;..t Fen 
Memurluğunc:tarr. ... ,"°' ıepo1ı '"" 

.Mubaya:ası Zonguldak VllAyell en ~) 111ırbh nıo
u. ulile mUnalcata)" kohulan (ld'l'st) "fhllt ,unu yipala&: 
rotlıırın üzerinde Ştrmaaıesl veçbUe ...,ıe (ı5) gttn cem-

tccriıbclerdc kanaat basit ~ carihl"' ıaUsıdlİ pazar 
dit olunmuş ve (23) eylül 929 oldu&unclln (20 
te i gLinli ihale guni.ı olarak rtSbİC 0"'"oı"'1"' --"tnclrile be-__ u an ann ruaa u'-
rıdct ( u 111ttldncst) ,~ıye ~p ende tıaıır u..-
raber rtcrırbt-letf Jent kJlrtımıt uz;ere encuaı 
Junmalın Jtb:umı1 ilin olt1nar. 

Ruzrwne.i ınAıa~ 

mtı ve ttiraz oıunmaı ise icra-
.. m l'l' • bilmesi · · r ya dev:ırn ewd~ct5ını . • yeni kaleme alc1ıJ!ı, Ulu Oaz~inrfwoy~ ~· ~ Jfadç, 

, ı - Meclisi jdato~ tek lif 

, ' olunan t:ısflye taleblııllll miza· 

lüzumu tebliğ 111:ıkamına kaım : imle tarihi w: ııkerl bir ~;rinf t!mi ı dtjjiplwi de, te\fMJlf 

..ırnak üzere itln olunur. Jiicı=!ftlill Gkurueularıaa tımdideıı •(id!~ı 
. keresi. 
1 

i; k 



. 

Ti ılln•!e 

Kuruş 

ııutçıı Gazeteye göndtrllttek nıe\tııplann Uztıine 
li:-- idare içinse (idare), yazıya aitse (Yazı) 

1 .A>hfı llO 
s • 400 

unış l•aretl konahrıahd1r 000 • 
EOO P•ı.ı.ryan •••teplana ı.de...... ..., ....... 

6 
it 

• mahicle...ı. meldaplanı "-•..... ponloınn 14~0 

• 1400 l•ılıcırıaaımd'an '" ili......_ mindercatmd•n 
ı.ı... ...... detııdlı. 

Borsalar 
Kambiyo 

Lo:ı dra' ti.zerine 1 lnı tlia liras ı, kuruş 
'.'l uyutk • " T.I. muk>blli Dol>r 
Parl~ " " " Frank 

" •• J Ll-1\hllno 'f rn 
f\ruk el .. " " Bel ~a 

Atlpa .. " ,. Drahtni 
CJnevre .. " " Frank 

.. •• "' Leva Sol ya 
Amsıc rdam .. .. .. Florin 
Pr;ağ .. 1 

" Kuron 
şıııag 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 
Kuruş, 

Dinar 
Kuruş 

Viyana " .. • 
~ladri t ıı. " " 

Btrlln 
Varşova 

Peşte 

Bükrq 
Belgraı 

l\loslo\.·a 

ı !sterlin 
ı Dolar 

:ıo frank 
20 !.itti 
20 1''"rank 
:ıo Drahmi 
20 Fran'lı: 
20 r.cva 

ı florin 
:ıo Knron 

. " .. 
• • • .. ,, .. 
.. 20 Ley" 
.. ı Türk lirası 
.. Çcnoneç 

Nukut . 

ı şııınr 
Pcztta 
Rayım ar~ 

ı Zloti 

laglllı 
Amerika 
Fransı& 

ltalya 
Belçika 
Yunan 
lsvlçre 
Bul,ar 
Felemenk 
Çekoslovak 
Avusturya 
ispanya 
Almanya 
Lehistan 
Macaristan 
Romanya 
Yagoslovya 
StV}et 

ı Pengö 
20 t.y 
10 D:nar 

ı Çevoneç 

Altın ~ 
Mecidiye 
Banknot 

Bors• harici 

Tahviller 
lsılkriz dahili • .-adell • 
Düyunu muvahlde 
ikramiyeli demlryolu 
lsıanbul tramvay ıtrketl 
Rıbtım Dok ve Antrepo 
bıanbal anoabıı 111 ıtrted 

Hi11c senetleri 
h bankası 
Omıaah lıantası 

ız Eylül 1929 

A 

ıoıo 50 
0,48 

ı2 26 
9 ı: 

3 4475 
37 12 

2 4875 
66 :ıs 

1 19,50 
16 15 
3 40,25 
3 'la 
2 01,25 
4 27 fio 
2 :"4,75 

24 75 
' 27 22,50 
lo(ı7 

• 
ıoro so 
207 25 
162 75 
217 75 
1 ı4 
!i3 75 

i95 
119 5o 
82 

123 
119 25 
30 
49 50 
22 50 
35 50 
24 50 
72 5o 

8&l 
68 25 

241 şo 

96 
19'6 25 

.ı 40 
4 80 

16 75 
t1 

1 
il 75 

128 

Ka 

ıot5 

0,47' 18,1'! 
12 20,50 
9 13 

3 43,25 
36 c,5 

2 ' 47,50 

66 
ı l9, 

16 Oi'r'iO 
3 38,75 
3 21,75 
2 01,25 
4 25,15 
2 :'3,!5 

24 :-s 
2:- 10 

lrı'l ı 

1015 

197 

208 2S 
163 . 2ô 

218 50 

114 

54 
795 
29 So 
82 

123 
29 25 

30 
49 ~o 
22 so 
35 15 

24 50 
72 50 

88~ 

Cı8 ~s 

241 50 

Ticard ve zahire borsaa 
!atlar TlearM borııuı kialblpnu•aı!Bli tarafından •erilmitllr. 

- Hubulıat -
Susam 31 20 31 20 

K. P. K. P. Ku~yeml ~J 2J 

Bu~ay 0 
•• Çavdarh 

Yumuşak 18 7 ı6 25 
17 ıo 
16 

- Ua
Çu.-ah kilosu 

~ız.ılc• 17 ıo Ekma ekstra ı 360 
Şen 18 Ekstra 130o 
Oonmı 26 ti' 16 12 Birinci yumuşak ı4ıo 

8irlo~ı sen 1250 
l .. çüncu - Zahireler -

Çavdar 
Arpa 
t\tısır 

Fasulya 

13 37 13 3o 
ıı 9 ~o 

12 20 ·~ 20 

- Tiftik -
Çengelli 209 2o9 
Sıv3s 

Aksaray 

13 EJlll 
1929• Tlıfı: •·ld...ıırtl9 fa,.W. Hl lla 

fllalarmcla .,,, zo tepzıllt 1BPıhr 
lllyiit ~ya bir pık defa için verilen llADlarlı 

hususi nılhlyeııekl ll,lnların llcr<tl 
idare Ue kararlaştırılır. 

Cautemi.lı lt.1111111 dl, ln'Ja1 ede~ F9I': 

Saıırı 
6-8 lııcl sayfada 

s • • 
4 • • 
1 • • 
1 • • 

J[ara 
ll,50 
IS 
40 

100 
200 

. Sayııa l!ıı geceli ~ } d "'' t-1. d stanbul, Babıalı, Ankara caddesin e u T •~u" yur u 
H. S. K. dlma~ acı;atJıi 

ı-a ııcl uyıtah 
Sllll ll!nlır }ıo 

tel 1»7U ( ı are i ş i eri ırn (yazı işler ) a te ~ra' 

Mardinde sekizinci seyyar 
Jandarma alayından: 
Mık!arı Cinsi .Münakasası 
152928 Ekmek 
33984 Et 

3~4520 Arpa kapalı zarfla 
335 ı 60 Saıııln 

189000 !(uru ot 
3500 Sade yağ 
6000 Pirinç 
8500 I<urn fasıılya 
8500 M rciimek 
6000 Bul;ı-ur 

3500 Soğan 

8500 Patates Aleni münakasa ile 
1150 Pekmez 
1150 Kuıu üzüm 
8500 Nol:ut • 
3500 Tuz 

218000 Odun 
ıOQO Ö ı :ı; 

Mardinde sekizinci seyyar alayı larafından satın alınacak_ on 
sekiz hı.lem erzakııı cins ve miktarı yukarda yazılmıştır. Muna
kasa Mardinde sekizinci seyyar alayı karargahında satın ~~a 
komisyonunda 23-9-929 pazartesi günü saıı:t dokuzda yapılaca_ ır · 
Şartname mezi.Cir alaydan verilir. Taliplerııı alay kumandanlıgına 
müracaatları. 

lsta.ribul Şehremaneti Hinıarı 

Şeh~manetfnJm: itfaiye memur ve efradı için yap· 
tırılacak 290 takım elbise kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. Taliplerin -şartname almak için her gün levn7:ım. 
müdürlü!(iinc gelmeleri teklif mektuplarını da ihale gunu 
0lan 3. 10-929 perşembe günü saat 15 şe kadar mezkQr 
ınlidiirliiğe vermeleri. 

Arpa saman münakasası 
ŞehremanetınJen: l\lıibayaasına Hizum görülen 416316 

kilo arpa ile 398898 kilo saman kapalı zarfla mlinaknsa~·a 
konmuştur. Talıplerin şartname almak için her gun 
levazım müdürlüğüne gelmeleri tekllf mektuplarını da 
ihale günü olan 14 eyliil 929 cumartısl günü saat on 
beşe kadar mezkQr mildürlüge vermeleri. 

Gübre ilanı 
Koraaiç ·m&eıaeıotmcMır. 
Paymahalliİıde ve ml'zbtha ahırlarında teraküm etmiş 

ve edecek olan gübreler mevkii müzayedeye vazedilmiştir. 
22·9-929 pazar gUnü saat liç buçukta ihalesi icra kılına
caktır. Mlizaycdeye iştirak edeceklerin yevmi mezkQrda saat 
on bire kadar 200 liralık teminatı muvakkate akçesini mü
essese veıneslne teslim ederek aldıklan makbuz ile hazır 

bulunmaları ve şartnameyi görmek isteyeııkrin kı\tibl umu
nıiliıte müracaat eylemeleri lazımdır. 

Manisa vilayetinden;, 

Kasabaa parsa yolunun tehir dahili kısmındaki lnıaaı, bedeli 
keıfı olan 12836 lira 35 kııl'Uf üzerinden 21/9,929/ cumartesi • 
gllnO ıaat on btr buçuğa kadar !'lüddeıle münııkasay~ çık~ı~°'.ıı· 
br. T afsillt almak lateyenlerm vıllyet r a'ia bat MühendıslıAıne j 
müracaatları. 

posta ltutu!u: 4iS· 

Eczacı .ve Dişçi mektepleri 

müdürlüğünden: 
Sıhhat ve içtimai muavenet Y ek:l.leti cdilesindc~ me_n~ıt emir mucibince ı:Jmleri Ec

zacı ve Di<çi mektepleri müdürlüf!;üne bildirilen prauk dışçilcrln imtihanlarının ıcrasınn 12 
' ., 1 tesrinicvvel-929 tarihinde ba~hınaca~ı ı.An o unur. 

' 

Karaağaç müessesatından: 
Zabihlcr ve müstahdimin içia yaptırılacak .200 kadar 

vaketa çizme, bez gömlek, me~in pantaloıı, meşin önliik 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

ihale ı 9 · 9 929 perşembe günü saat on bir buçuk en 
Sütlüced! Karaağaç müessesatıııda yapılacaktır. . . . 

l\liinakasaya iştirak edeceklerin bunl:ırın her bırıne aıt 

fiıtleri muhtevi teklif m"cktuplarilc 400 liralık muvakkat 
tenıinatlarını ayni günde saat on buçuğa kadar katibi umu· 
miliğe vermeleri J!zımdır. Tali~ler münakasa şa~~na~~sile 
nümunderi müessese mezbaha şeflığine muracaatla gorebılırler. 

Erzak ila·nı 
DarüfflJfa/ea müclürlUgünden: 

Mektep için alınacak bazı 

erzakın mlinakasası yapıla· 

cağından tallplerln 17 eylül 
salı günü saat 9 da Nuru· 
osmaniyede cemiyeti tedrisi· 

yei isldnuye merkeıine mü
racaatlarL 

ll:\n 
Sultan Ahmet nıılu. ıubesı 

modorliiiOnden: Gedikpqada 
T ahıamlnare malıallealııln Gc

dıkpqa Camıı IO~da 48 
No hanede mukayyet ve lıllen 

malıallel mczkllrun 70 numaralı 

lıanmnde sakin bulunan Emıne 
Lotfıye Hanımın adi mahkeme

den vertlen ilama binaen Fal· 
ıiıa Lütfiye olarak ıubllı edil· 
mllÜJ'. Hanım mumalleyhaııın 

illllllııln bu suretle değitmesin· 

den mutazarnr olan varsa bir 
sene lçerıinde tebdil kararına 

Manisa v i 1 ay etinde n:ı=llir==az ey=leme~lert r~ica ol=unur=. 

Vıliyet nalıuı için beheri altm!f lira kıyınell muhammene
ıinde yirmi çadır miibayaa olunacaktır. Mtıııakasa mllddetl 
~929 cunw1eol gOnO saat oıla kadıırdır.Nllaıımeslııl g6rmek ve 
pey tOmıe1ı: l'lllyen taliplerin villyct nafıa bapıııhendıalttıne mu
racaaılan. 

+ 
Manisa . Akhisar yolunun muhtelif kısımlarındaki yol ameli-

yatının lc:nn bedeli kC4h olan 13533 lira 72 kuruı tiz.erinden 
21 /9/929 cumartesi gDnO saat ona kadar müddetle kapalı zarf 
llllllile mOnakuaya çıkanlmıwtır. ıafsılil almak laleyenleriD vıllyet 
nafıa bqmühendıalıAfne mOrııcaaıları. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

f azan , lıtanlıul lc:ra relıi Ahmet Refik B. 

ikinci cildi çıktı 
Fiyatı °( 150 ) kurufUr. Satıı merkezi lotanbulda 

Cihan ve ikbal kütüphaneleridir. Her kiıapçı da bulunur. 

EyJül 
J<eblüldlıir. 9 Bur,: SWnbüle 

[!][!} 
Cuma 
Çaylak lırtnıası 

Namu YIÜıltlerl 
alı t\el• ...... ,...._. Ya111 ....... 

5,88 11,10 15,43 18,tt 19,58 8,56 

canın naılhatl 1 

Baba blzmetl Otul hlmmtı! 

Bıııiiıakil hua 
Rilzglr poyraz hava az 

bulutlu otaca.ktır. 

-~--~ 

f AKTın 13 Eylül 1929 tefrikası: 40 Bir yılda açan güt_ İngilizceden mütercim: Güzin !f uri 

• - işle bir lıuı, işte 
bir kuş.. • diyerek tüf etini 
tar.ı Sir Samüelin baıına 
dotnı nişan aldı. Sir Sa. 
ınüel: 

• - Gözün kör dlsun 

efendi... Senin tuttuğun 

tarzda tüfek tutuı adam 

öldürür. ,. diye telif etti. 
Hemen bu söz üstüne Mi· 

alı Dut gürledi : 

• - :levcime kartı ağ· 

nnızı · bozamazsınız ..• 

Bu esnada büyük bir kut 
ıürüıü bu tarafa doğru 

geliyordu. Fakat seslerden 

ve mavi elbisenin rengin
den ürkerek sata doğru 

uçtular... Yalnız iki tanesi

ni Antoıll wrşbildi. Ogüs· 
tfi• obllar hiddetlenmi§ti 
ki sanki benim kal:ıaiıabm

mış gibi bana doğru geldi 
ve: 

•- Şlmdi f b':1 ihti]Bll' 

kadını eve götüreceksin 

Ambrozin, itidiyor musun, 
bu dakikada.... dedi. 

Bilmecburiye misis Du· 
tun yanına giderek yorul· 
dupoıdan bahsedip gitme
mizi ıöyleditim zaman: 

.. - Villiyi bu edepsiz 
kızla katiyen brakmam. Siz 
yorgunsanız bensiz de gi· 

debilirıiniz miıiı Kereç .. 
cevabını verdi. 

Avcıları Pıırttıtımızı söy· 

Jiyerek eve dönmemizin 
münasip olacağını anlatma

ğa çalışırken mis Springel: 

• - Miııter Dut bensiz 

yapamıyacağını söylüyor .• 

dedi. Misis Dut hiddetin

clen bitiyordu. Bu esnada 

Antoni gel<li ve: 

• - Eter hepiniz kal· 
makta isrırr ederseniz kor· 

kanm ki vurulursunuz. Şim

cij ut kCiteJe .Miş yapaca-

ğız. Sizler de tam oradui
niz ..• dedi. 

Misis Dut: 

• - Aman Yarabbı1 

centilmenler beni kurtarın. 
diye batırmağa ba,ladı. 

Bu tarafa doğru gelen 
Ogüstuse doğru koştu • 

Mavi elbisesi havalandı ve 

bir çift beyaz çoraplı çar· 

pık bacak ve büyük ayak
lar göründü. Şapkasının 

vaziyeti telaıtan bozulmllf" 

tu, Sarı tüy rüzgarla uçu
yordu. 

"- Mistt'r Kercçel duyu. 
yor musunuz bu centilmen 

beni vuracak. " diye acı; 
acı batırarak kendini Ogiis
tüsün kollan arasına attı. 

• Ogüstüsün bu gibi şey· 
lere ~'iyen tahammülü 
yoktur. Sıkıntıdan yüzü kı

zardı ve vahşi bir tavur 

aldı. Şiind' infilak olacak 

Bravn ismindeki zaif bir 
kadın kocasının yanında 

duruyordu. Zavallı mısıs 

Dutun haşmine uğradı. 
•- Zannedersem misis 

Bravo, annesi ölünce Ceıi 

Spri~I ile siz meşgul ol
ınui , ve yetiftirmişsiniz .• 
Ôy'l'il.e onun bu hareka

tı sizi mahcup etmelidir.,. 
dedi. 

Misis BrcMc 
• - Azizem böyle bir 

ftyİ nasıl söyliyorsunuz? 
Cesi neş' e ile dolu sevgili 

bir kııdır. ,. diye c~ap 

verdi. 
"-Neı'e? Onun baraka· 

tına neş' e mi diyorsunuz ? 
sizin Tomuniızla fflört yap· 

sa yine öyle mi dersiniz? .. 
- Tam kain valdemin 

ruhu. 
• - Çok taşkın konu· 

şuyorsunuz misis Dut. Hiç 

kimse bi. genç k,llln evli 

bir adamla flôart yapaca· 

ğına ihtimal vermez." 
•- Siz bu kadar bilir· 

sınız, misis Brovn 1 size 
söyliyarum, bu sözüme ni· 

pn koyun, bu kız sizin 
evinizi dağıtacaktır. Her ne 
ise ben Villinin arkasından 

koşmasına mani olurum.,. 
Gittikçe vaziyet fenala

şıyor ve bayağılaşıyordu . 

Nihayet Ledstona vasıl o

lup onları odalarına yer· 

leştirince ben de sıkıntı

dan kurtuldum. Avdaki1.er 
dönmeden yine yağmur 
başlamıştı. Hepsi ıslak eve 

ıeldiler .. Antoni ve bir ikisi 

gelir g!!lmez detifmeğe 

odalarına çıktılar. Fakat 

ötekiler öylece ateşin yanına 

oturdular. Bu eınada Misis 
Dut içeri girdi : 
·- ome çocuktan bet· 

tersin. Eier ben olmasam 

timciye kadar aen ölmüt -

tün. Hemen yukarı çık ve 
ayakkaplarını değiştir • ,. 

Dedi. Tam Mister Dutu 

yollarken gene Mis Springel 
in bir darbesine hedef 
oldu: 

•- Sevgili Mister Dut, 

mavi kadife bir cıgara el -
biseıi giyer misiniz? Ben 
erkekleri cıgara elbiselerile 

pek severim." Dedi. 

Çay adeta bir vazife ya

pılır gibi oldu. Nerede o, 
Harlideki neş' eli çay .. Leydi 

Vokli yanındakine uyuklı • 
yarak birşey anlatıyordu. 
Öteki kadınlar sa sükünet 
içinde idiler. Yalnız Mis 

Springel ve Miıiı Dut kedi· 
ler gibi biribirlerile bırlaşı· 

yorladı. Erkekler öğle pos-

tu ilıe gelen harp lıabcrleriıı 

konuıuyorlardı. Bütün ırıec· 
liste bir sıkıntı ve karanlık 
varda. 


