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Yunanlılara cevabi notamızı 

Ceuo~i noınnıız 
kurye 

Gazi Hı. 
Yalo~dan av
det buyurdular 

Bir hafta evel Yalovayı 
teırlf eden Gazi Hz. evvelki 
8'Ün f ehrimize avdet buyur· 

muılnrdır. Gazimizin önü· 
lnüzdeid hafta f çlnde tel. -

rar Yalovayı teırifleri muh· 
tenıeldir. 

Son haberlere göre Ya· 
lovadn biiyük otel ile ga· 

zinonun tamirine başlan· 
nıııtrı. Tamirata, büyük bir ,- ' ur atla devam ediliyor. 

Otel ile gazinonun iki 
ha.~aya kadar tamiri bite-

cek ve lıtütün istirahat 
csbabına malik 60 odalı 
bir otel açılmıo olgcaktır. 
Şimdi ye kadar Yafova 

hamamlarında halk için 
Yatacak bir yer yoktu. On 
beı gün sonra her fstiyen 

hlülteınnıel, banyolu, elek

trildi, sıcak ve soğuk suyu 
havı odalar bulacaktır. 

Hurso-islon~uı 

J Dün okşam Atino
ya gönderildi 

Evvelki cevabi notad1J
ki nokf al naZ1Jrımızda 

muşırrız 

Ankar, 19 (Yakıt) -
Yunanlılara verilecek ceva· 
bi notamızm hazırlanma· 
sı bugün bitmiş ve bir kur
ye ile bu akşam Atinaya 
sevkedilmiştir. 

iki şehir-;~da tay
yare seferleri yapılacak 
Bursada bir sivil ia}'}'ll· 
re mektebi ve bir hava 

Cevabımız Atina masla
hatküzarımız tarafından Yu
mın hariciye nazırına veri
lecektir, o gün matbuatı· 
mızla da neşredilccektir. 
Notada evvelki cevabi no· An~araJa tıp l(ongrcsl Jotagıstle te~fı(r cclılen Yfrfl 

• 
spor kulil.bB açılıyor. 

Bursada çıkan Yeni Fıkır 
refikimlzde okuduğumuıa göre 
Tayyare Cemiyeti Ankara 
umumi mOdürlOğO çok mühim 
bazı kararlar vermi~ ve hu 
kararların tatbıklne ba;lanmı§· 
tır. Bu kararlara göre, Buasada • 
bir ah·il tayyare mektebi açıla-
cak blr de tayyare istasyonu 
yapılacaktır. Tayyare cemiyeti 
bundan baıka bir de hava 
ıpor kulübü açmağıı karar ver- 1 

miıtlr. 

tamızda bildirdiğimiz esas- tıbbt müstahzarat KrglslnJc 
lar üzerinde ısrar etmekteyiz. ----------------------1 

Adliye vekili 
Dfln Adliyede 

me#gul oldu 

Ankarada 
Şiddetli bir ruzg~rdan 

sonra yağmur 
Ankara, 19

1 
(Vakıt) -

Bu ak~am şiddetli bir garp 
ruzgarı burada ortalığı 

toza boğmuş, sonra uzun 
müddet yağmur yağmıştır. 

Müte~ossısıı~ ntretleri 

Tıp kongreıi 

Diln şon celseslni
aktetfl 

Darülfünun müderrisle· 
tinden mürekkep bir heyet de 
•uları tahlil, bilhassa radyo 
\kUvite kuvetini mahallinde 

Bu ıılcrlc" meşgul olmak Uze

re, Tayyare cemiyeti umumi 
reis mua\inl Şokrü bey ıehrl
mlze (Sunaya) gelmiı ve derhal 
faaliyete baılamıgbr. Mumaileyh 
tayyare cemiyetinin son içtima· 

ına riyaset etmiştir. Bu içtima· 
da umumi merkezin kararlan 

Nafıa yakında meclise 
bu hususta bir 18yıha 

teldk etmektedirler. . 

Gazi Hz. leri dün bir 
ye. I rı teşrif buyurmamış· 
ar, Dolmabahçe sara
yındaki mesai dairele
rinde meşgul olmuşlar-

dır. 

Bot vekilimiz 

Bugünlerde ~ehrlmlzl ' 
ie~rifleri bekleniyor 
Ankara, 19 (Yakıt) - Bat 

vekilimiz bugünlerde latan· 
bula gidecek, Teırinlevvel 
ortalanna doğru avdet 

hakkında Şakra bey raro!ından 
iz.ahat verjlerek, bilhassa Bursa 
ile lstanbul arasında bqlayacak 
olan lı.avaf nakliyatın, Buna 
ıkllsadiyah uzerinde yapacağı 
mOsbct, hayırlı tesirler iz.alı 

edilmiıttr. 
Şakra bey dan cemiyet 

azalarından birkaçı ıle bırlıkte 
Abcılar çayını, ziraat mektchlnl 
gezerek tctklkatta bulunmu;lar
dır. edecektir. •••••• 

Adliye \"ekili Adliye dairesinde 
Adliye vekili Mahmut 

.Esat B. , dün akıam üstü 
Adliye dairesine gelmiı, 
müfettiılik dairesindeki o· 
dada bir müddet rne§gul 
olmuıtur. 

lıtanbul adliyesinin tef
ti tine yann devam olun
ması muhtemeldir. 

Ka$famoni maarif 
emini 

Ankara, 19 ( Yakıt ) -
Kastomonu maarif emini 

Ed b • İÇi Jar Osman Nuri B. in lstanbul e ıya kız ~uallim mektebi usulü . k • tedns muallimliğine tayini 

Dün toplaııara yenı .. ~..".".'.'.'..'~::~: ...................... .. • d t• • t•ı diğini. binaennleylh, tek-
.l are hey ını seç 1 e .. liflerine ~ş~irak ed~bi.leceği 

,.._ • L. t l nmaJan hır kO§e 
-uuzcl San' atlar Btrltğtndekl Junl(u op a 'd 

G.. 1 ayrıca ı are 
Ede u~el San'atlar Birliği çıkarı. m.a~~ iki yedek aza 

bıyat şubesi heyeti u- heyetı ıç h ti · ınurn· . .h b 'dare eye en 
dun ıye~i ikinci celsesini ıntı ~ .ı' de ı bütün arkadaş-
haı· Gulhane parkı met- mesaısı~ . d her zaman 
akt~nd~ki. Birlik merkezinde ~a~ın say•:d:~ileceği için 
k hnıştir Geçen celsede ıstıfade d lf 
ong • h I'h da devamın a ır 

fiü r~ reisi intihap edilen a 1 .azır Ih olmıyan 
•sr seyın Rahmi Bey içtimaı fayda meh u~ ,. neşriyat 

nı§tır. dahili ve arıcı . 
li" 1 · · 'lgası teklıf 

l\e Useyin Cahit ve Namık encümen erının ı 
bey7a~ zade Ali Ekrem ediliy~rdfu. h . Bey bu tak· 
.J erın b" k ·· Halıt a rı 
"'ererek ırer me tup gon· • . he eti umumiyesile 
~ kongrede buluna· rırın Y. • d "t leli 
\l?:~kla?nı bildirdik]eri kabulü leh:~ ~ş mf s~ail 
lQ ur dıledikleri anlaşıl· dermeyan nıb ' kr' · 

ış .. M" k Bey u ta ırın 
iı-n~: . ınuteakiben on iki uşta . d'l mahi· 

"oQ ıle · name}'• ta 1 

t~'ktir ok veı ilmiş olan bir mz?~e olduğunu ve nizam 
Bu unmuştur. yetın d'I' . sülüsam 

"~s takrirde idare heyeti name ta ı. ın~n öster· 

bu takrırın bu ıçtımada 
müzakere olunamıyacağını 
söylemiştir. 

Bu nokta üzerinde mü
zakere cereyan etmiş, Ka
zım Nami, f zzet Melih 

I 

Halit Fahri, Beyler, Nezi-
he muhittin Haııım muh
telif noktai nazarlar ser
detmiştir. 

Neticede takririn rnüza .. 
kere edilip edilmemesi reye 
konulmuştur. Bilahare ida
re heyeti iııt babına geçil
miştir, 

intihap yapılmış, reyle
rin tasnifi neticesinde ida
re heyetine Hüseyin Rah
mi, Refik Ahmet, Halit 
Fahri Beylerle Şükufe Ni
hal ve Halide Nusret Ha
nımların seçildikleri anla
şılmıştır. Yeni idare heye
tine muvaffakiyet temenni 
olunmuş, içtima bitmiştir. 

Yeni idare heyeti yarın 
öğleden evvel saat onbirde 

· toplanarak arasından reisi, 
umumi katibi, muhasebeciyi, 

Güzel san'atlar birliği umu
mi idare heyetinde Edebi
yat şubesini temsil edecek 
mÜrahh~slan intihap ede • 
cektir. 

verecek 

Ankara, 19 (Valot)- Üç 
aydanberi verilemiyen mü· 

tahassıslık ücretlerinin ikra• 

miy, olarak rnüh~ndisleri
mize itası için Nafıaca bir 
layiha hazırlanmış heyeti 
vekilenin tasvibinden çık

mıştır. küşadında meclise 

sevkedilecek. ------
Temel atma 

ismet Pa§tl Hz. mikroskop adse· 
slnf ~(.ti~ t:dukcn 

Niğde istasyonunun te
meli atıldı 

Ankara, 19 (Yakıt) -
Tıp konferansı öğleden son
ra hitam buldu. Kongreye 
iştirak eden doktorlara Sıh
hiye vekiJi tarafından saat 
17 de Ankarapalasta bir 
çay ziyafeti verildi. Doktor
larım1Z1n ekserisi bu akşam 
ki trenle vazifelerine dön
düler ve tren hareket etti
ği :zaman gidenlerle kalan
lar birbirlerine voyvo diye 
bağırdılar, tren voyvo se
daları ve alkışlar arasında 
uzaklaştı. 

Niğde, 19 (Vakıt)- in
şaat müteahhidi kayserili 
Uşşakizade Osman Zeki 
Beyin daveti üzerine va]i 
vekili mektupçu Kazım, li-

va kumandanı miralay Ke
nan, Nurullh ve Reşit Sa-
mi Beyler, erkan ve memu
rini mülkiye ve askeriye 
ve binlerce halk hazır bu-
lunduğu halde kur.banlar 
kesilerek bugün Niğde i~

tasyon binasının temel at
ma merasimi yapılmışhr 

Zefer 
Efganistanda 

Nadir Han Kandaharı 
zaptetti 

Londra, 18 - !:lmladan 
bildirildiğüıe göre ceneral 

Nadir ha
nın kuv-

vetleri Kan
daharı i . 

gal etmf§· 
tir. 

Bunun Ü· 

zerine Ha
bibullah , 
Nadir hana 
mütareke 
teklif et-

NaJir Han mf§tir. Na-
dir hanın bu teklifi kabul 
etmlyeceğf zannolunyor. 

Kabilde iderei örfiye ilan 
edilmiıtir. • 

Ankara, 19 - Tıp kon
gresi bu sabah Refik Mü
nir beyin riyasetinde topla
narak kızıl hastalığı hak
kında Server Kamil ve 
Hasan Vasıf beylerin ra
porlarını izahatlarım din
ledi. 

Badehu k1Z1l hakkında 
doktoalar beyanattn bulun
dular. 

Dahiliye rehberi 
Veklilet bir cep rehbe-
• rl hazırlıyor 

Ankara, 19 (Vakıt) -
Dahiliye, idare memurlarına 
kolaylık otmak üzere idare
ye ait bütün kanunları, ni
zamnameleri, talimatnamele-

. ri, tamimleri havi cebe gi-
r •bilecek kıt' ada bir idr. e 
rehberi bastıracak ır. 

H1ricıye , e tebeddülat 
Ani ara, 19 - Harici

yede tebeddülat listesi ha
zırlandı. Gazi hazretlerinin 
tasvibine gönderildi. 

Fransız zahit namzetleri 
Fransız zabit namzetlerini 

hami olan Edgar kine zırhlı 
•· .. oazoru IO teırJnfevveJ 

· tarihinde f atanbuldan da 
geçmek sureUle AmerJlcaya 
kadar bfr tetkik seyahatine 

çıkacaktır. 

Y4nn: 
Sinema sayifası 

Okuyunuz 
L... .................. , ................................... ,----~~~ 

ile gönderdik . 
Et fiatları hakkındaki haber 

mübalagalıdır 
Hayvon borıaaı 

komiseri 

Yapı14n ne~riy4tı teblp 

ediyo-, 

Celeıl ,.e kasaplar 

Borsada bir içtima 

yapacaklar 

ının beş kişiden yediye ekseriyete ıhtıyaç g 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~------~----· 



-· VAKiT 

1 Küçük Haberler 1 1 Şehir Haberleri 1 .Adliyede . ~ 

~:a;:::.::.~ Şehı~i~izde Belediye meclisinde İki doktor mahkemede 
Dsku<lar tramvayları 20 fctnnıcvvcldc lhl . . . k. . 1 

limlli 
Bir tren ka7.UI daha .. 

Dıırt gün evvelki Kum
kapıdaki ır- mlleademe
ılnden sonra , enelld gim 
bir tren kazaıı daha ol
muttur. 

Sili.htarağdan cere. amur mesıresının par ıçın sabn a ın- Bir ölümün sebebi hakkında muvacehe edildiler 
yan alacak Bir hayvan ser- ması teklifi münakaşaları mucip oldu muhtelif noktai nazarlar münakaşa olundu 

Emanefle ttleldlrik lir· Qisf açılacak 
keti ara.unda ittihaz. Gecen ıene olduğu gibi 

edilen mukarrerdi ha sene de tehrinitzde bir 
Şehremini Muhıddın B. Üı- hayvan sergisi açılacak, 

küclar elektrik tramT•yt ıle Yetitit. tenasüp ve sair 
Adalar elektriği, Haydarpaşa birçok hususlar cihetile 
hat boyunun ıen't1rl itleri halı:· kazanacak hayvan sahip· 
dında elektrik şirketi müdürü !erine mükafatlar verile

M. Hansens ile görüşmüştür. 

Bu midllcaıtan sonra Emanet· 

le ıirket arasında fU esaslar 
talı:arür etmiştir: 

Üsküdar tramvay hattına elek· 
trlk ıirkeU cereyan verecek, 
Haydarpap.nın Bostanaya kadar 
bütün hat bovu tenvelr ~dile

cek, V aııikıiyünden geçirilen 
havai bır hat Kartala kadar 
uzanacalı:, Kartal salııllertnden 
bqlıyacalı: bir kablo Adalara 
kadar uzanacak ve Adalar teıı· 

vlr edilecektir. 
Üsküdar tramvayı, fimdiye 

lı.adar Kmlclıdiıkı fabrikadan 
cereyan temin ediyordu. Cere· 
yanın Silihtarağadan verilmesi 
daha ucuza mal olacaktır. 
+ Askeri mllzenlıı sılAh 

koleksiyonlarına çok eski bir kı
lıç ılave edtlmlşllr. Bu kılıç 

Orhan garl devri ricahoden 
Mıha! beye aittir. 

+ Birinci sınıf Adliye mil· 
fettişlerlnden Sabit, Y u.suf,Şok
ril Cevdet, Abdülkerim beyler 

b"fmilfetıiıliklere tayin edılmlt· 
!erdir. ' 

+ T eşTikl sanayi kanonunun 
1 1 tncl maddesi mucibince 
tevzi edilecek primden istifade 
.edecekler hakkında lı:aleme 

alınan talimatname vilayete 
göod rilmiştir. 

+ lkı gün evvd Sirkeciden 
Edirncye hareket eden 8 nu· 
maralı katarla, fstanbula gciraek· 
te olan 85 numaralı katar Al
pullu ile Uzunköprü arasında 
müsademe etmlşt!r. 

+ Bayter mektebi alisi em· 
razı dahii.ye müderrisi Samuel 
bey bu sene sütün •45·50• 
kuruşa çılı:acapıı .sııylemff.tedir. 

+ Orman müt'ııriyett umu
miye,! tube mudürlerinden 
Milat B. Yalova ormanlarının 

ıslahına memur edilmlfllr. 
+ Haliçteki Fener meyda· 

nının defterckrlık tarafından 
ııatılmıısına t"Şebba. edtlınes! 
üurlne emanetle delteTdarhk 
arasında bir ihlilaf çıkmıştır. 

it mahkemeye düşmüş ve 
nılıayet mahlceme mahallinde 

tahkikat yapmağa karar vermiş· 

tir. Geçen pazar günü Fenerde 
tahlctkat yapJmlf, ellıye yalı:uı 
.. hıt dinlenilmişmlfllr. Şahitler, 
buruııua öteden beri meydan 
olarak kullanıldığını, denizden 
dolma olmayıp, bılılı.ıa ıııeyda
ııın bır kımıınm deniz ı..&a
dan yenildi~nl 16ylemltlerdırı 

+ Dıvaru &!• a lal)'e 
tekrar toplanarak Mahmut Muh
tar pap halı:kınd.kı tetlı:ılcata 
devam edecektir. Divanın tet• 
kılıatı bitmek fizeledtr. Y abnda 
bır celse daha ıktederek Muhtar 
paşa lıakbnda kararını verecek. 

lir. + f, .. eçıe bulunan • T arihı 
edyan • kongresine tarafımızdan 
mur.W- olarak iflb'alı: eden 
Köprilltızade Fuat B. ıebrımı

ze avdet ctıniıtir. 

+ T qriııleYVeltn altuuıda 
Attnada yirmi bqiııd umumi 

..ılı koaiır• kıplaıı....hv. Koıı
.., b=a=de ...... bir ...ıı.. 

J"!lh!Cltr. 
+ Koloayadalti matbuat 

..... ı..- ..... açaı.. 
cakbr. oerat kom11erıw ıııaa. 
bıat c:eıniyelhıe ....... ede. 
rek Tıırk ınaıl>uılı heliıada -
ıo.ıı.ı ~ .. 

• Esnaf lıaııhaıııa --

cektir . Umum mükafat 
yekünu (5000) Uradır. 

Bugünkü 
at yanşları 

Bugün \' eliefendi koşu 
mahallinde Yil!yet at" koşu· 
!arı yapılacaktır. Sipahi oca
j!;t tarafından tertip edilen 
koşulara vilayet tarafından 
\!000 lira tahsis edilmi~tir. 

llugün 4 koşu yapılacaktır. 
iştirak edecek hayvanların 
isimleri şunlardır: 

Rüçhan, Kısmet, l\Ierzıık, 

Giizcl İzmir, Küçük Tayyar, 
Şahin, l\Javziko, Pr!mrul, Fi
loson, Fridnriv, Pötigri, Kü
çük Ceyl~n, r.Jakbul. 

Bu yarışın bir lıusu;iyeti 

ikinci koşuyn yalnız tek bir 
hayvanın yazılmasıdır. Sebc· 
bi de bu yarışa girecek hay· 
vanın hiç yar~ kazanmamış 

olmasıdır. Tek başına koşa· 

cak olan Şahin ismindeki 

arın kazanıp kezanmadığt 

muayyen mesafeyi muayyen 
dakikada :tlıp ıılmaması ile 
tayin edilecektir. 

Irak maliye nazırı 
gidiyor 

Geçenlerde A vrupadan 

şehrimize gelmiş olan Irak 
maliye nazın \'usul Bey 
bugiııı 1 talep tariklle mem

leketine haraket edecektir. 
Yusuf Bey nisanda tekrar 
Türkiyeye g ·lcccğiııi bir mu

harrimlze ouylemlştir. 

Çek talebe 
Evvelki gün şehrimize 

gelen Çek talebeler dün 
lstanhulun tarihi mahallerini 
ziyaret etmişlerdir. 

fJdısat vekilimiz 
lktısat vekili Şakir Bey 

dün şeker inhisarına gelmiş 

bir çok tanıdıklarının ziya· 
retlerini kabul etmlşlir. Şakir 

Bey bugiin Ankarayı gide
cektir. 

Fransız tayyareci
leri gitti 

Evelld gün Moskovadan 
şehrimize gelen Frensız tay
yarecilen komandan Solo ile 
Mllozun Saborl dün sabah 
saat 10 da Yeşilköy karar
gAhından Tunusa müteveci
hen hareket etmişlerdir. 

Paris su n1üdürü 
Paris su şirketi müdürü 

l\L Oberto Terkos şirketi. 
erkAnil~ temasta bulunmak 
üzere şehrimize gelmiştir. 

l\L Oberto dün Bursaya 
hareket etmiş olup iki gün 
sonra lstanbula avdet ede
a:ktır. 

------------~~~---daı.a ziyade yardmı etmeal lçlıı 
ha. .......... ...tır. Elyemı 
bankaya eaalııı ufak lııa.elerle 
lı:aydolw dııtnaııııubedir. 
Baıık•mıı mtım\bel telı:lı bak· 
bıcla bir proje bauıL ebr. 

• RllAıaılt lduaıt, ıeı.tııı 
daha iyi taııziıll etmek lçlıı 

gtıııraklerde yeni ha. tetktllt 
lc:ruu karar vermlfllr. Bu 
clluıledaa obınk, pclıye bdar 

medlrlak Yeya lı ; aemlA'lak· 
la ıdare edılesı ber gOnıı ekte 

bır ~ ı •- n bır ele maariıı 
bıl ı=b. 

Dün umumi belediye meclisi 
içtlmı etmit ve bu toplantı, 

bazı teklifler, dolayısı ile hayli 
hararetli olıııllflur. 

Evveli Sirkecide bazı ı.tlm· 
l&ltlt yapıllllall halclı:ındalı:ı Ema
net teskeresi olı:unmuı ve bet· 
çe encümenine havale edilmifllr. 

Bundan sonra lhlamlD' bah-
çealnln arpııı 1, 5 liraya sabo 
alınarak park yapılmamıa dair 
iglnd teskere olı:unlllllf ve bun· 
dan sonra flddetll miinalı:aeaJar 

olmustur. 55 Bın lı:Oaur arpn· 
dan mllrekkep bu yerin .atın 

alınmasına heyeti umumiyenlıı 
taraftar oldııAu pyldı. 

Bir kısım aza burasının par· 

ka elveriflı olmadığıııı, bir ta
kım setlerden terekküp eltigini 

Polis müdürümüz 
Geçen hafta kendisine 

ameliyat yapılan polis mü

dürü Şerif bey lyile~mlıti•. 
Yarından itibaren vazifesine 
devama bqbyacaktır. 

İngiliz lirası düşüyor 
İnııilfz liruı dün bonada 

1011 kunı,ta aÇılmıt. alqam 
1008,5 kunıtta kapannııfbr. 
Geçen hafta 995 kunıftan 
birdenbire 1018 kllnlfll çı· 
kan İngiliz lirası iki gündür 

tekrar düpneğe bııflam11br. 

Limanı ıslah için 
İıtanbul llmanınm ulahı 

ve aııtrepo buhranının kat'i 
surette halli için tetldl olu· 
nan komisyon yann top· 
lanacakttr. 

Hamdi bey rahatsız ol
dutu için komlıyana batka 

bir zat riyaset edecektir. 

İtalya scfil'i 
ltal:ra aefirl M. On'ni 

8arone dün Ankaraya git· 

miftir. M. Barone merkezi 
hükumette bir hafta kadar 
kalacaktır. 

~ehirden uzak olduğunu, tarh 
ve tanzim edilemlyecetinl söyll· 
yerek: 

- Ntçlıı böyle ıııalı:aatm 
para veriyoruz. Bu lüzumsu:r. 

bir fCyden ibaret olsa gerekıir. 

Sanayi ııerglsine 500 lira ver· 

miyen heyeti umumlyenln bu 
parayı vermek islemesini hay· 
retle k rf1lıyoruz. 

Neticede bu hususta 
mın mütaliaa alınmalı: 

~erenin müzakeresi 
edildi. 

maka
Qzere 

tehir 

Bundan sonra Çubuklu ~ 
depoları için yeniden 28 bin 

lira munzam tahsıiaı taJ.tbı 

oknodu "" da ayııl rnalı:saıla 
ı gelco·k içtlmaa tehir edildi. 

Reddedilen bir teklif 
Rahatsız bulunan Adalar 

muhasebecitl Şahap beyin 
tedavisi için (IOOO)llra ve
rilmesi teklifi dün belediye 
mecUainde reddedilmitUr. 

Macar konsolosu 
Ma.car konıolos~ Baron 

Edon Abel dün Pe,teden 
ıehrimize ınuvaselet etmiıtir. 

Buz fabrikaları 
çoğalacak 

ŞehremaneUnln Karaağaç 

fabrikaamdan mada. Ka· 
dıköyünde günde 50 ton 
buz yapacak bir yeni fab· 
rika • tesisine karar verdiği 

haber alınnııtbr. 
Bunun İçin lazım gelen 

malzeme aipariı edilmek 
üzeredir. Emanetin bunlar 
dan mada tealai mutuav· 
ver halde de günde (100) 
ton buz çıkarabilecek 
üçüncü bir fabrika tesisini 

düıündiifü haber abnmıtbr. 

Nafia vekilimiz 
Nafia vekili Recep Bey 

dün Y alovadan avdet et· 

nıiıUr. 

Halk bilğisi için 
Anadoluda nasd çahtıhyor? 

Anadolu seyaluttlndttn donen Tlirhivdi ttnistitll
sü ustanı Abd6llutdlr Beyin verdiği izahat 

Konservatuvar heyetine 
son Anadolu seyahatinde 
Halkbllglsl derneği namına 

Türkiyat enstütüsü asistanla· 
!arından Atı<lülkadlr B. de 

iştirak etmiştir. 

Mumaileyh seyahat ve 
tetkikat hakkında şu lzahau 
vermiştir: 

~ Bu bir tetkik scyahatı 
degil, bir müşahede seyahati 
oldu. Blr ay zarfında üç 
vllAyetin Folkloru hakkında 

tetkik suretile bir nedce 
elde edilmek imkan haricin· 
dedir; zira bir vilAyetin değil, 

hattı bir kazanın f'olkloruna 
dair esaslı malOmat almak 
iml müesseselerin rehberlikle
rlle mahallerinde senelerce 
çalışmıya bağlıdır. Ben bu 
küçük seyahatta bilhassa ce· 
nebiler tarahndan Anadolu 

Folkloruna alt toplanan ve 
neşredilen malzeme etrafında 
daha fazla tlıfsi!At alınıya 
çalıştım. Frofesör Gordboskl 
tarahndan ciddl bir ehem
miyetle tetkik edilen deb
baglar . loncasına müteallik 
hızı yeni ma!Omat topladım. 
Eski Türle diniyın bak.lye
lcrlni daha doğrusu izlerini 
ölmımiye çalıştım 

Seyabadnı esnuuıda inkı· 
übıo n asri bayar d.wlpl1-
rının Türk aileilne ne kadar 

derin bir tesir icra etmekte 

oldu1Unu gördüm. Türk. ıaıç-

!iği içinde maarif mensupla. 
rınm Haikbilgisl sahasındaki 

. faaliyetleri çok dikkate şa
yandır. Bazı muallim ve me
murların kendi başlarına ça
lışarak çok kıymetli malômat 

topladıklannı gördüm. Bu 
arada Ünyeli muallim Zıya, 
Sinopta Mehmet Şükrü, Trab
zonda Ragıp l\lehmet, Bay
burtta J\lehmct Turhan Bey
leri zikretmek !Azımdır. Hal
kiyat sahasında bunlar ve 
daha sair bir çok gençler 
büyük bir aşk !le çalışıyorlar. 

Avrupalı bazı seyyahlar 
ve bilhassa gazeteciler Ana
dolu münevverlerinin kıs
kançlıklarından ve bazı Halk
bilgisl maddelerin! saklamak 

ve yalnız yeni hayann 
levh~arını göstermek iste
diklerinden bahsediyorlar. 

Türkiyede sansasyon mev
zulan arayan ecnebilere 

karşı münevverlerimizin bu 
tarzda hareketleri gayet 

Türk ınlinevver!erl ilim namı· 

na oluna ruhlarının en derin 
köşesini blle gös~rlrler. Hakikt 
ilim naıııına çalışanlar halkın 

mevıu vmnet ln:susunda kıs· 

kaııç davraıı ınadlfını bilirler. 
Çllnlril TQrk milleti de Avrupalı 
gibi Polk!orun ehemmiyetini 

nlaıalf ve bu •tıada fedaklr
hlda ÇÔfllltYI batiatnqtır. 

Atıadohıda hallııyatla ınqıul 

,.ou zeaçliiln bü1iilı bir ihti· 

lstnbul ağır ceza mahke· 
mesinde bir müddettenberi 
Kadıköyünde Onnlk ~:f. is
minde birisini öldürmekle 
maznun olarak femıh Ef. 
isminde bir genç muhakeme 
edilmektedir. Bu vak'a, bir 
münakaşadan sonra Onnik 
efendinin elinde bir tuğla 

parçası olduğu h:ılde Ferruh 
efendiyi ko(!ııladığı sırada 

olmuştur. iki kişi karşılaşmış· 
lnr, arada bir el hareketi 
olmuş, bir çakı Jlc Oıınik 
Ef. vurulmuş. 

Son celsede iki doktor 
arasındaki bir nokta! nazar 
ihti!Ah münakaşa edilmiştir. 
Üsküdar tabibi adlisi En\'er 
B. le Dr. Şükrü il. ölümün 
sebebi etrafında muvacehe 
edilmişlerdir. 

f:nver B. , Onnlk Et nln 
curhai na!i1.ci kauadan öldli
ğünü, ciğerin delindiğini, 

bazan curha dolanslle kal· 
bin durabileceğini,. asabi in'· 
!kasın kalbi durdurabilece
ğini söylemiş, ciğeri delinen 
bir adamın ağzından knn 
gelmemesi de mümkün ol
duğunu ve Onnlk Ef. nin 
ise çok kan kaybederek 

?unun neticesinde öldüğünü 
ilAve etmfştlr. 

Şükrü B., ciğeri delinen 
bir adamın ağzından her 
halde kan geleceği kaydile 
"B u, ciğer Jeiinmeslnden ve 
çok kan kaybetmesinden olan 
bir ölüm değildir. Bu ani bir 
ölümdür. kalptendlr. Kan,250 
gram kadar akmıştı.~ demiş, 

Enver B., "Kalp, darba tesl· 
rlle ant olarak mı durmuştur. 
Yoksa, nezif tes!rile mi ? 
Adamda kalp hastalı~ var 
mı idi? Fen, bunları kat'iyetle 
tesbltten acizdir. Hatta fethi 
meyit bile bu derecesini tes
bit edemez. Ancak tahmin 
üzerine mütalea beyan olun:ı

bilir. ,. Şeklinde mukabele 
etmiştir. 

Harp akademisinde bin· 
başı Clıll B., evinin pence-
resinden o akşam beyaz 

gömlekli, iri bir adamın 

ba,ka birisini koJtaladığını 

gördüğünü anlatmış, muha
keme bazt şahitlerin daha 
celbine kalmıştır. 

Basat Ef. çıkh 
irtişa maznunlanndan l,:ak 

Basat Jj;f, nin 5,000 liralık 

kefaletle tahliyesi dün icra 
olunmuştur. 

Değiştirilen mal 
A vrupadan bir tacir na

mına gelen ipekli kumaş 

sandıklarını açarak yerine 
tnlaş ve çimento koymakla 

maznuneıi g-ümrük memur· 
!arından Ihsan, lbrahim, 
Seyfi Ef. !erin muhakeme· 
sine ba~lanmışnr. R[isumata 
müddei sıEatile tebligat ya
pılacaktır. 

Türklüğü tahkir 
lstanbul birinci ceza mah

kemesi, Elza Nlyego hadisesi 
esnnsıdda Türklüğü tahkirle 
maznun Yahudulerin davAsını 

a(tır cezaya havale etmiştir. 

Sirkeciden Edirneye ha• 
reket eden 8 numaralı ka• 
tarla, 1.tanbula gelmekte 
olan 85 numaralı tren Al· 
pullu ile Uzun köpril ara· 
ıında çarpıf11Hflardır. İki 
tren birbirlerine ' yaklattıiı 
zaman makinistler hemen 
frenleri sıkq br mıt !ar , 
ve trenleri durdannıya çn· 
lıımıılar, fakat mesafe yn· 
kın olduğu için müsademe 
vaki olmuıtur. Fakat bu 
çarpııma ılddetli olrnedılı 
için hasar olmamıtbr. 

Müaademe katarlara yo· 
lun açık ve kapalı olduğu· 
nu bildiren ip.ret tertiba· 
tının bozuk olmasından 

ileri gelmiıtir. 
D<in bu kaza hakkında 

tark damir yollan idare
sinden tafsil.it istedik; "Böy· 
le bir kaza olmamıştır. 

Haberimiz yoktur" dediler. 
Halbuki bu kazanın mü
sebbipleri kimler olduğu
nun tahkiki için Alpullu· 
daki müfettiıe emir veril· 
mittir. Kumkapıdaki kaZA 

• tahkikatı da henüz bitme-
miıtir. 

Et fiatları 

1 Memleket Haberleri 1 

[ Üstarafı 1 inci !&y!amızdı J 

Karaağaçta pay mahal· 
linin sahilinde yeniden bir 
beton rıhtım inşasına haş
landı. Mavnalar bu rıhtım 
yapıldıktan sonra bursaya 
yanaşacaklar ve hayvanlar 
rıhtıma konacak asri vinç· 
!erle çıkarılacaktır. Bundan 
mada alıcı ve satıcıların 
oturmaları için büyük bir 
salon yapılmaktadır. 

Et satış salorıunun inş_a• 
atı da haylı ilerlemiştir. Uç 
aya kadıır bitecektir. Gemlik civarında 

zelzele oldu 
Alınan telgrafa göre, 

evvelki gece Gemlik ve 
Orhangazi kazalarında saat 
19,30 da şimalden cenuba 
doğru şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Zelzele ıiddetine 
rağmen az devam etmiş 

ve hamdolsun hasarat ol· 
mamıştır. 

Zelzele, Bursada hisse· 
dilmemiştir. 

Kemalpaşadaki suiis
timal tetkikatı 

Ke~alpaşa kazasında 
vergi işlerinde mühim sui· 
istimaller yapıldığı büyük 
bir memur tarafından teb
rimi:r. Defterdarlıtına ihbar 
edilmiştir. 

Haber aldıA:ımıza göre 
suiistimale ait tahkikatı 
evveliye yapılmıştır. 

Suiistimal mahiyeti hak
kında şimdilik ketum dav
ranılmaktadır. 
Arıkara mektepleri 

Ankara mektepleri teş· 
rinievvelin beşinde açıla
caktır. --------·---·-----··-· 
yacı meslek metbuatı ve 
m~lek edebiyatıdır. Külüpa
nelerde Halkbilgisiııe ait kitap 
yoktur, gcuçler meslek neıriya· 
tını takip edemiyorlar. Bu ise 
mesaimizde tadahül ve tekrar-i 
mucip oluyor. 

Halkbllglslle meşgul olan

lar şimdiye kadar yalnız. 

Şark edeblyaına ehemmiyet 
vermişler ve bunun da yal· 

nız menzum kısmile alakadar 
olmuşlardır, halbuki halkbU· 
gisl yalnız edebiyata mün-
hasır değildir, derne~mlz 

bunu anlatmıya çalışıyor. 

Müşahedelerimin memuniyet 

veren bir noktası da şudur: 

Türk gençliği haki.kt ınana
&Jle halka doğru gidiyor ve 

Anadolu ya oldıı«tı gllM öl· 
renmlye çalışyor. 

Adam öldüren 
yagmur 1 •• 

Eylülün onuncu gecesi 
Muncusun nahiyesinin op-

ruk köyüne şiddetle yağ-
mur ve dolu düşmüş ve 

balt'larla harman mahalle
rinde bulunan hasılat ha
sara uğramıştır. 

Düşen dolu ve yağmur· 
dan hasıl olan ıeller kö
yün civarındaki bir bos· 
tanda yatmakta olan Fet· 
tah oğlu Süleymanı götür
müş ve merkum mağrukan 
vefat etmiştir. 

Memleketimize 

Seyriselain 
11------

Merkez acnteıi: Galata Kopril 
bııpla. BeyoJla 2362 Şu!ı, 

oceoıetl· Mobmudıyo Hanı alıınJ• 

lııtonbul 2740 

Bozcaada postası 
( GELiBOLU ) vapuru 21 Eylül 
C-...ı 17 ele ıdore nlıbmın· 
daa hareketle Gelibolu, L.;pı.cld, 
Çaııaldı:ole. Lmoz, Bozcaad•y• 
gidecek ve ç...allale, Upıeki, 

_Ge!tboluya u2o'ayaralc gelecektir. 

Antalya Posta ıı 
( KONYA) vapanı 22 Eylül 

ı:- 10 do G.111a nllllmtndan 
lw-eketle lzıntr, Kiillük, Bodnıın, 

B 
Radoo, F otlıiye, Ftııdıe. Aialyay• 

u sene geçen sene- p1ece1ı .., cl&ıııtta ıııea1::0r ı.l..-

kinden fazla para girdi w..ı. lıldbe Aııdıllı. Kalbn, 
s.bı, ç...kk.W. Geliboluyo 

lzmir gazeteleri yazıyor: '*">'•alı: 1 ,ı, .lrtır. 
Yapılan bir tetkike göre 111----------~ı 

bu yıl ilıraç ettitimiz ınah- Trabzoı birinci ııe~uı 
suller miktar itibarile p- lh~WJıENllZ) vııpıını 23 Eyini 

Pazartesi 12 de Goloıa nim-· 
çen seneden iız oldatu .ı.. barebıle lnebola. s 1., ..,, 

halde yüksek fiatlarla satıl- Gnooıı, T ...ı..... Rm. Hoııar• 
. ~ ... dlııılıtte p- ı.kefe--

lllUI yüzünden memlelte- iti. Rıııe. sa. , T ...ı.-. 
timiz:e geçen seneden daha Garele, eı.- Ordu. Ünye. 
fazla para girmiştir. S-.U... lııebolu, Zongııld..t• 

uiraywak ı•' ..Mir. ftareiet 
Ziritdi HnlUuuıın gilDil yük kabul olouımaz. 

y•rdımı 

Gireson ziraat bankası 
şubesi bu sene 39000 lira 
ikraz edecektir. Tevzi işle
ri için 3 kişilik bir heyet 
gitmiştir. 

Giresonda (Yeşil Gire
son ) neye kapabldı 

Gireson, 18- Dört se • 
nedenberi burada intipr 
eden ve memleketin fikri 
terakkisine çalışan yegane 
gazetemiz Y eşilgireson, vi· 
layet tarafından kap11hlmtt
br. Talil keyfiyetinin, vali
nin ph11 baldandalıi ufak 
bir fıkradan mütevellit ol • 
dutu aöyleaiJQI'. 

Yanın uıa evvclü 

VAKiT 
;1) Ev/Ol 1879 

11-~~~~~~- --
Londra, 20 ttyliJl -
Gaz.etttlttrin ehserl
ytttl :qgtuıiMamn 
1lJndhuuut llluık 
etınl,Jlttrek yidnı• 
l'alnıp luının hfJ• 
ldbneti 'ldmaytt ttl
melc için :qganfş.. 
tanı bir mifdtletl 
94l;fl'I iri t "eni 
tfseabae UlllA el
melc e/Mtnm leftlif 
edlyorlM. 
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11;.rbı iinkansız kıl~c.atc·çarelir araştlnli)!!.r 
-· .Ce~iye~ Akvam ıs:3n;athaYa:·ılr-:a· •& 

IS!iklaı ihsan delildir şımdı bu ışle meşgul f Wi!_!USlll [/ ·.~~~~ 
Saçlarını kesen, dört • Pariste yeni temsil 

~şli ipek e'htarile- frannzlar mandaların muvakkat ol k I 
r rıni külotlarla degiş- d fa ttii unaca eser er ırcn · ı·ı olmıyaca.fı fikrini mu a a '«! er Panste tiyatro mevsimi 
y l çm ı er, her şeyin 

Y
a nız kıyafetle olup bitmi- ) Ak '--•• t" ecı11· . ı.. hulul etmıı'tir. ıK'Olllecli Cı·n--, 18 (A. A - Tam cdiii~ı m ı, .,a-eccğin · l B k ...... '"' Fransezde temsil oluna tak 

Ça l 1 an amışlar. aş a rın öıı.1_.n 1011ra toplanacaktır. Htlkkı hıyar !Sahibi 

ia 
te ere de baıır wruyor· •~ ba üh . ı·~ eserler arasında Marael 

• Macarlar meseleli hakkında maz tıa m amr ı5.ne 

1 

.... rrnış. Du··nyada yem ... k, b h ..... baz "' 1ıı t Achart ın .. Güzel Bahri· ._. "" intihap edilmit o1an M. HendertOD u usu. .. a ı ıızana 
L rnkekte~ daha tabı'"ı bir k fa d ğrud d-X-• yeli = La .belle marinıere,, 
q - verecektir. M.Hendenonun i 1 tara o an UK• .. ya 

J 
.. al telakki etti1rimiz istik· d bul "" ö l . eseri •ardır. Pek yakın Wr a ıs uzlaflllaya çahpnaları tavaiyesln e unacaa• a y enı· 

L ve hürrı'yet ux...undaki h-' ,;a. t--•:h t k i ı· zaman mukadem "Ôvr ••· 
q &• yor. Emnü aellmet ve ta aiaı etRJ. a .om ayonu ma ı 

d
tr harnle bizce mukad· ed linek ü b hak zıeteslnin muhatHrleri ara· 
estir O . . yardım projesini yeniden tetkik ı zre ir em ı d 1 M l A h ~ 

b 
· nun ıçın açılan M P liti i t klifl - ri an a 

0 
an arse c an a heyetine hava1e ıtmlttir. · o sn e uze ne 

OlsYratın rengı' ne olursa r.. l" t k itel ri i son ıene1erin en ileri gelen ıaecltı asası maliye ve emnu se ame om e n n 
rib~n, kendi uncaiaRHZ gelecek sene büyük mecliee verilmek üzre kat'i bir töhretlerindeh biri olmuifür. 
ti .1 selamlar, muvaffakiye· metin kaleme almalarını btemittir. Bu suretle bu fransanın ikinci milli 
nı dua ederiz. eh' edtl · Ur L t Se il ta tiyatrosu olan Odeon aa 
A P

ro;e aelecek seneye t ır mıt · or s ra· 
syanın t ··b·· cunda .., • TLd da L G 1 Pa I a o ur u fından verilip M. Maıili taran an tasvip edilen ve usiyen e eize nin ( Le 

b r ıyan hurriyet kavgası, mecllı de hakem emnii selamet komitelerinin harbı Glöre ) unvanlı eseri tle 
y~nun İçin gönlümüzü ah· imkansız bir hale getirecek çare ve tedbirleri göstermek Guillaume Zorzi nin ( Vein 
re·~· .. Falcat Çin hükumet uzr-e 1926 tarihli muahededen mülhem umumi bir D'or) eseri temsil edtle-

• .. ının ç· ki .. tü d ' ın topra arı us· mukavele projesi tanzimine davet eden karar ıureU cektir. · de:ı:u kapitülasyon sahibi projesi komisyonca kabul edilmiıtir. ( Moris Roatan) in "Son 
lisanıh ere yazdıJtı notanın Cinevre, 18 (A.A.)- Altıncı komisyon esaret ve manda Çar" eseri 'Rortıen Marten 
lnediğ' 1' ~~urunu hiç beğen· meselelerinin müzakeresini bitirmittlr. Fransız murah- de temsil edilecektir. 
fi •mızı saklıyamıyacağız. haslan mandaların muvaldcat bir mahiyeti haiz olma· Buon Roçlldin tnıa e't-
0 attft böyle bir harekette dığını ve ancak alakadar mılletler liyıkı veçhOe yeti~· tirdiği yeni Pigal Uyalroıu 
acj~~barek .da.va~ı ç~rüten tirildlkten sonra nihayet bulacağını iabat etmiılerdir. (SaCha Guitry) nin .. Fran'8 
la b· ve nuskınlık mıkrop· Teslihatın tahdidi meaelesine tahsis ettiği hır makalede tarihi" eserile i§e baı1ıya· 

rı . ıle görüyoruz. d ._ D ~.ı Ç Entranjijan gazetesi, iyor ıd: enizlerue sağlam temel- caktır. 
lal :n r~~si~ümhuru, ist~k- ler üzerine kurulmuı olan ve bütün dünyaya meıru ve 

1 
e hurnyeti acaba ıh· kat'i olarak kabul ettirilmek istenen Anglo • Sakson 

an nevinden bir cey mi lan d v tefevvuku hakim bulunuyor. Fakat karada lngiltere 
ne iyor, ki "vücudu· llluzd b tefrika çıkararak hüküm sürmesini temin edecek bir 

b. a u zincirler varken ed ız ter kk' . d ana11i usulünü arzu etmekt ir. 
"'ek a ı cdcmeyız.,, e· '" fi Fikrimizi açıkça sl>yliyelim : Emnü selamet içinde 
B.ğ ~ ctinide bulunuyor. teslihatın tahdidini memnuniyetle kabul ederiz. Fakat, 

Şed~rl a.. ıa hürriyetin bab-ı C' Avrupa için her türlü sulh 1t:eminatmm ortadan katk-
ı.. 

1 
ınıyeef:ğini, ancak zor· ~· a ınabileceğini öğrenme· maıını istihdaf eden bir komediye hiç bir vakit maruz 

ışsc · 'k kalamayız. 
Çet' ıstı -lal kavgasmm 

1Je,,-11eimiicl bc11ıka 
nıe.~ 'elesi su.ya nu 

diişii,y"brr 
Pari'. 18 ( A.A ) - Rey

nel milel bankaya alt ccşklli\t 

ile ug-ra~acak heyetin 23 

ıkylulde toplanmıyacagı ceyit 

olunuyor. EvYClct! yerilen 

haberler hiHHına olarak 

ccrcy~n cdeock miizakclcrin 
~ apılacağı rcrl tayin etmek 

ııı s d 
1 

Cinevre, 18 (A.A) - Büyük meclisin ikinci komisyonu 
fıJ ' aı P ağ arına tu· anan ı.,0 yola niçin çık- iktisadi meseleler hakkında M. Breitscheid in kaleme komite bir miiddct sonra 
lllıştır? aldıtı mazbatayı kabul etmiftir. Yalanda meclise bir 

için HnıXe11es de roplanmı-

Hi.ımyct ditenaliti di- ........-ı:: m&tarekesi hakkında tn6hbn bir kaftar 91ll'9d 

lenciligin en aşatı, en verilec:ekUr. Bu takrir aiimrtlk tarifelertııin iki vcyhut 
İorcnç çukurdur. Başların- Gç eene milcldetle artınlmamasmı teklif etmeldedir. 
da h.. "l ıların hey 1930 ... ...... ..... _ ·-ı-----•- k yacalctır. Zira içtimaın vuku ur çag ıyaı ·•- ..,.._._....., ....ai konfransı, ömür ve 
betli uğultulerını duyan kömür madenlerine aU meselelerin ltep•hri t~tkik -ede- bulncag-t şehri banhnoc 
kahramanlar ~özlerini kırp· cektır. Şeker meselesi hakkında bir konferans toplana- ihracına mezun mlicsse clcrfn 
ınadan, öliimiin korkunç lıp toplarulmıyacfınına daha sonra karar verilecektir. mfüliirleri tesbit eckcektlr. 

Yüzüne bakarlar, fakat kirli Fransa ve lngtltere de dahli ıolduğu halde birçok dev-
bir hareket, onların alınla- letlerin mümeasilleri ihtiyari maddeyi yann met'aslml 
tını sarartır. Buna iman mahsusa ile imza edeceklerdir. 

ettiğim içindir ki "Çan· --
fayşek,, in yazdığı notadan Çin-Rus hududunda müsadc-
ena halde kuşkulandım. meler devam ediyor 

Çunkü bu zelil notalar 
tana hürriyet şehitlerini~ı 
-~nlı yığınları üstüne dı· 
kılmiş teslim bayrakları 
şeklinde ·· ·· ·· En fe· gorunuyor. 
nası bu biçare adam misal 
~!.arak biz Türkleri ileri 

1 
~rüyor. Çinlinin şu ku· 
•gı~.da küpe olsun : 

t .. l~'Urkiyedc bugün kapi· 

h~. asyon yoksa Türkler 
Ur b' ' 

ist'kl"t vatanın ortaksız bir 
<: ~ a ın sahibi ise, bu an· 
·d~ zilletle hareket etme· 
ıklerindend' p ır. 

lıçl arlak demirli yalın kı· 
:refl~rın korkunç, fakat şe· 
llli·: +. ~Y~ası nda seyrcttiği
büf'k lltrıyet, uğrunda ne 
verd~ . kahramanlıklarla can 
ta kı~ıınizi gördükten son· 

uca11.1m d.. - H .. riyet ~ ıza uştu. ur· 
tıı_ • esır pazarlarında sa· 
ek~ k bi~ cariye >değildir. 
istik~t g~bi dilenilemez ve 
de ta !erın ihsan edildiğini 

arıhler kaydetmemiştir. -=------ Seyy·ah 
lo11d -
ı; ra se/ aretinde 

llıü ariciye vekaleti siyasi 
~. Şavirlik h 1 . ··d .... 'VJah a emı mu uru 
clçi!·ın.ut Sait bey Londra 
Cdil 

1koi .başkitabetine tayin 
lllıştar. 

Ye . b_. - - ~ 
nı ır tahsiJ talimat-
~ . namesi 

lllt alsye vekaleti, tahsil 
t.r rnurlarınm ve tahsildar· 
~iı·ın vazifelerine ait yeni 

k 
talimatname ha:r:1rla· 

tadır. 

Moıkova, 18 (A.A.)- Taı ajansı bildiriyor: Çita ıeh
rinden bildirildiğine göre, Mançuride Çin kıtaatı bir 
Sovyet ket1af mevziine ateı açrmılardır. Çinliler , bu 
ınevkil ı11ale çabımıılana da Ruslara gelen 'imdat kuv
veti mütearrızları püıkUrtmüıtür • Pogranichnaya ve 
Blagovesch-tchenık mantakalarında Sovyet köylerJle ka
rakollan bombardıman edilmiftlr. .... - --------
t.Antillerde Martinikte Pele ya

nar dağı feveran halinde 
Port de France! 19 ( A.A ) - Ruataneden verilen 

ınaloınata nazaran Mont-Pele volkanmın faahyeti .azal
maktadır. Bununla beraber hava ,eraiU 1902 aeneslnde 

Sai t-Pierre ıehrinl tahrip etmif olan felaketin vuku 
l~ fu zaınandakinln aynidir. Mülki ve askeri memur· 

bu uh li ı'n volkan mıntakası haricine çıkması için her 
lar a a n .. k'l vaııta.lannı hazır bulundurmaktadır. türlu na 1 __ _ 

·a.;.Jada karıtıkhk 
18 Besarabya hududundan alınan haber-

B .. kret -u .. '·Rus ada bazı kanııkhklar olmuıtur. 
tere gore yimaU garbislnde köylü ve asker arasında 

Odesanın f · al .. ku 
ı ku bulmuıtur. Asker mıtr yoz ilan .. 

misadeıne er vu . H ku 
d i

leri dağıtamanııf, ruhayet ıuvari vvet-
dıfı hal e al ffak ı . 1 l ri d fıtmafa muva o muttur. 
lerı köy 6 de a ivannda ıtddetli tedablr ittihaz edil· 

Tfraspol a ve c 

mittir. h d. . . 7 
yeni bir fınalone a ıscıı mı 

ı k (Yen iakoçya ), 19 (A.A ) - Mahut lmalone 
Hail a d ~eni bir hadise olmuıtur. Motörlü 

vakasını an ıran ~ . . in kaptanı buraya gelerek Amerikan 
Shownee gemıaın .. 

1 
h f ı nnı haber verwıeksizin gemi uzelne ateı 

sahikl ffl\I da ız a bazı haaarata sebep olduklanndan 
açtı ann an ve 
bahsile tikiyette bulunınuıtur. • 

Bcçiko kıralı Jtalyadcı 
Anves, 19 (A.A) - Birkaç cfın evvel Bütiikselclen 

mftfarakat etınlt eMuı Belçik k1rablım bljaya teyalıate 
~ılı t.mlMffyor. Kardn ltatta kD*lı ile ~ 
müliki olmaıı ihUmal dahdınde ıörülüyor. 

, .. -
11,-'IJtro 1111'i11ekkitleri 

k01ıo·resi 
tJ 

Bükreı, 18 ( 'A.A ) - Ti-
yatro ve musiki ınünekkit· 
leri ko._..ı 1930 da Prag 
da, 1931 de Viyana da,1932 

senesinde ise Lizbon da 

toplanacaktır. 
eıı:• :• 

llusyatla is11ekiilatö1·
leri itla nı edili)ro'· 

Moskova, 18 (A. A) -
Gizli surette faaliyette 

bulun ispekülltörler teıkdi
tına menaup azadan ikisi 
idama ve yirmisi nefye 
veya muhtelif haplı cez.a· 
lanna mahkCmı eclılm tıttr. 

11ahdidi ıeslihat tera
neleri tle\1am ,~diyor 

Patis, I 9 (A:.A) - Pöti 
Parzlycn gazetesi fı'tansa, 
Japonya ve lyanm 1\1. 
l\1akdonaldın davetini kabul 
etmeleri hemen hemen mu

hakkak olduğunu yazıyor. 
Ancak, gene mezkör gazete-
ye nazaran re::ımt miizakcre 
1921 ve 1922de Vaşington 

da derpl~ edtlen meselelere, 
yani bliyük harp gemllerlle 
tayyare gemilerine taallök 
edecektir. 

NuyGrk, 19 .( A.A) -
Teslihatm tabdidl hakkında 
cümhur riya eti dairesinde 

büyük bir nutuk s6yliiyen 
rcislcümhur ~ 'L H<J\•er, bu 
hususta açılau fllÜzak•r~lerln 

muvaffakiyetlı netü»Jenme~ 
sinin htmen homell htrkeı 

tarafından adıl 
sö7lemlfdr. 

Böyle dua edilirlCen hınçkınklar artık bir 
figan ha1tni almışh 
-~~--------~--~ 

Elbiseleri birer birer a-
çıyorlar ve giymeden Gze

riml~e ölçüyorlardı. Bunlar, 
haki kumqtan yapdmqb. 
Sullan Hamklln 1anklı 
zuhaf alayının ıtydlti el· 
biselerin bplası idi. Siyah 
enli ,erille gölsü ve en
sesi itlenmif ima bir l&lti 
ayni ,eritlerle tılentnii ı,ır 
göf6sl6k, ceplerinin kenarı 
siyah kaytanla ıılemeli 
bol bir ldlot ve kırmızı 

kutaktan l~retti. 
Elbtıeler , heyecanılWiEl 

daha ziyacJe arttırmıf tı. 

Ntıbeten en ufali:lanndan 
birer kat seçtik ve arka
mızdaki sivil dbiat!lerle 

defiftirmlye ba)latlık. Ce· 
ketimi çıka'.hlım, yel~imi 
çıkar.c11m, l>oyunt;atımı çö· 

zerken a'nlaplmaz bir ıey 
duydum . '!Bthiıem ki bu , 
ne idi ? Acaba bir daha 

boyunbağımı bağlamak kıtt

met olacak mı idi? 
Biz değiıfrken depo me· 

moru bu elbiselerin hika-
yesini anlatıyordu: 

Sultan Mehmet Rqa.t 
bir aralık Bursaya gelmiı. 
Kendisini selamlamak ve 

sarayda muhafız olmak 
üzere Bursa taburunun 
üçüncü b61itğünü tetkU 
eden dallı efrada giydi· 

rilniek i~n bu elbiıeler 
sureti mahau .. da yaptınl· 

mıı •e pek !Ziyade ma'hzu· 
zfyeti tahaneyl mucip ol
muıtu. Tarihi bir habra 

olmak üzere saldıyorlarmıı. 
'Biz, elbiselerin içinde ha

kikaten bir çocuk gibi kal-

mııbk. Otele giderek bun· 
lan bir terziye ıalah ettir· 

miye karar verdik. Fakat 
ayak kabı , bir mesele idi. 

Sert dertli ve çok t>üyük 

poıtaRar hiç ltinrize yara· 
ıwtuı!dı. 

ı:taMn açık kahve .-enfl 
otan ketıdl pOUn1ettmtzle 
iktifa etmek istiyorduk. 
Halbuki depo memunı: 

- A beyim.. bunlar \lç 
gün bile dayanmaz. Bari 

ökçeline birer nalça çak-
tıraanaz. 

içimizdeki heyecan, bu 
saf adamın tuhaf sMlerile 

bizde tatlı bir ıevinç hu· 
ıule getiriyordu. 

* - Tabur •• hazır ... o •• .l ! 
Bir anda aeı ıeda ketı1di. 

Bin ayafln yerde süriinme

ıinden , bin silahın yere 

dokunmasından husule re
len bir hıtıltı dalgalandı. 

Selim bey , kır bir ata 
binmiı, elindeki parlak kı
lıncmın ucile hizanın taı· 

kın yerlerini göateriyordu • 
Daire kapısının önindeki 

akıilen muhnk bir mle 
okuftan~ ezan; kadmlann 
tnfkiftldattle h1'1fıyordu • 
Bu anda sahanlıktaki halk 
İltiJ'e Aynldı 'Ve rene bU 
anda kUManaan Selim be
ytn y&lcsek ıeıi daigalandı:. 

- Tabur.. 5elim ıdu ... ur 
Sancak meydana 'Çlk· 

rwtfb. Adıtnaz 'tlalfannın 

saf ve serant tahlkala· 
nnda aofmnı ve bü)'ftımif 
levent bir Ç1Lvu9un b'oy
n\iMakl •ınna1ı hamatle 

istinat eden sancak açıl

rnıth. Koyu iipıe çUri'.ifü 
tpek-lsır kumq ütetine san 

ipek ile Nusret ayetleri 
iılenmif olan sancağın sır
ma püskülleri bafif hafif 

sallanıyor, ikindi güneıinin 
ıo1gun ziyalarile ıarı alamı 
altın gibi parlıyordu. 

Biz , ıancak muhafaza 
mangaaı ; narin ve uzun 
kasaturalanmız takılı mav
zerlerimizle sancağı selam-

ladıktan sonra ben ve kar· 
deıim, sancağın iki tarafında 

olmak üzere muhafız vazi· 
yeti almııtık. 

Ezan ve. hı~anklar de
vam ediyordu. Uzun boylu 
ak sakallı müfti efendi öne 
geldi • Gözlerini yumdu • 
Ellerini aemaya kaldırdı. 
Bu diadar ve ihtiyar ada
mtn yüzü bir limon Bibi 

ıal'al''llHftı. Kalbinden ko
pan, tilriye titriye yükse· 
len btr tesle hatladı : 

-A11ahım .. Ey ulu .. 1. 
lahım.. Olomtın fU eunı 
Muharnn.etlt h6rmeltne ••. 

Hıçkırıklar artık blrftfan 
halini ahnııta .. ıflunclan 
acmraıinı bt'\miyorum. 

Ne gözlerin görüyor ... 
ne kulaklarım lflUyô'r<lu .. 

Yalnız muhtelif seslerin 

muhtelif ahenginden çikan 
bir ujultu.. Eygaziler .. 

• 
Eerteai günü sabahleyin 

,.fakla htanbula gelmit 
ve berayı istirahat Saray 
içindeld uzun aelvllerin al· 

tına aevkedilmittik ( 1) ikin· 
dl vakti ıeft 'bir 'buna 

ıeaai! bu asırdtde aelvile· 
rin altında tit.riye tltriye 

yüli.elerek ııınüe btnaları· 
nın dıvarlanna, Harem 
da1reslnln ıehnlfhıine çaıtptı. 

- Si1ah baıına. 
Bölüklerin yoklama ve 

tanzimi.. ~lan cephatle 
aanAıklannClan flfllk eftii. 
Talimat YerUlliell .. T ertlbat 
alınması epice ıtlriDIWtO· 

Artık oıtahk karanJonlu· 
Sert kumaıMlatar .,_,ıı~ı: 

- ... Böltik.. Hdlr ol .. 
ılllh omuıa.. Manplarla 
eata çarla maq.. lıert _.... 

Taburun öıUiftde bir man· 

ıa llJorazan, mtwle ...... n 
kıwretb naf..-ıe, ...._ 
banttan yrrtareaWına 16· 
ril,lt laaVMlftl çalıyor •e 
Wtin ön6aıdeld 'böll'kle-
nn .ert .. ••ftUD ••.ıa 

· ı .... re '., .. 
au -..... .-.~ --· _....,.._ 

genif mermer •hanlık ve 
merdivenler , rüeeayı me

murin ve ahltan İle dOlu 
idi. Depho,.un kartlllftdald 

eylerin pençerelert, ..wten
lan ve IMmun ....., &yar

lan 1raclllifarla ..... ~ 
Ka;-• ..... ~w::ıı=~ 
, .. i ........... ~ 

Balıkçıtt wWdl 

B
alıkçılıkla nıtzahl hk· 
rsatlk ......,ifbie ben-

*°'' ek DeıtiJe oltayı atıp em 
ve utımetl• ~unm. 
bakıyonuuuz ya bir çurçur'• 
yahut bir 1ip1D, bir borof • 
bina ... Yani yenllnıeı, yu
tulmaz bir~ 

fakra yazalbil de 6ylil-

dtr, :M;Cllllr, ......... : 
fıkra ,.... ... ..... 
kaamuı~ ltaWı pbl 

btrreY• .. 

•• ""! 
M

~ı.,.us,...... 
dl• Konan bo,te, 
18 -- heri laaplst• yata• 

hakıız yere t50 ...... 
bir adanıcalıD br
liraaı masraf ~ yetlt
tannıt ve bu lb 
mlyormUf gtW bir de ~ 

senertalne hllldbllett• t al
lngtllz lirası ~ 
mıt- f,tltlD 
Şimdi hapbaDede yata· 

hayab JDüd~ef Wt 
cağı yerde moı:eff • 
otelde Y*P'(;1 -ktlllt 
ren bu•~ 
keftdisl f<fn...::. arka 
isteyen 'ID Uk bile ... 
çevirJyor, "aıete 
metB!., .,....... o.Jl -

Zavalh Koailll ........... 
ya biı.im nı~ -1 olur• 
metten •a'l'U ·~ _-11. 
darbıaıeseliaıid 61"";,id'de 
yahut -da •Ü~ iMi _. 
spritizme vali~ 
ticeyi önceden · .. rop/11 /grıe 

Hatıra gelenle!!_ 

BahH n.slll otur! 
moda lcrth ,öi

~ı~anmda otan .. Bril 
retını bıanftl•Ş 5 dö· 

mmel7 bi~g~n~ :::. P 
"Gal" ıfe gottışü1 ç"lfrn9İı 

nroda krahnın bıhs ., 
oldufttnu rne~u dtdt ki. 
dince "Briirftft'IC " · k1'iftf 

.....ı.. rnıe'nıd 1 

-,Zat111aş -can Pi· 
Hayit Par4c kap d ıu le.-
kadifli de ~ k~ r --
sinin koştıtne · rıt 

<fa taşıyabifcCt 
kem nı 
bahıs tutuP'1' 1 · b h 1 ka· 

Prens dö l>a a ki-
. 1;;ahsak ç("§I 

1 

bulett•· k tesbıt ıl 
bin lire olafa ~I 

. ertesi guıı 
dı, ve . . k,rar y,'11 
vakh tatbik111e . di «ı: . 
di. P..ens !ti p k ınünMll 
-Oik k. Bertk 

eğil; tı.lk ~ıttla~ bi kaç 
. "Brün>IP~ • 

verstn ~ı ~k ı 
adımda _tak•:iı Prcııs do 

f.rtcsı K 1 ve şa· 
.. BtüıU"'e " 

"Gal. icra oluna· 
. 1 . balısın d" hıt en, gclı!lı~kr ı. 

cabı 51h11ya d. ı.· 
5 l de ı .._,. 

"Brü111me • hazır· Be ir hazır ..• 
- y~~li suvarının .. 

lanm•k 00 p vtrdi: 
P ns cevR re d hazır ın ... 
- Ben e hazır de· 

.,. rnarnen . 
- 1 • -'-ı:. elbiselcrı· 

x.:tsiniı. Ev~ 
l5: . kaflİl•hıınıı. 
nızı ÇI rtı? 

- Niç · 1. ınctrnt· Ben dlı nlŞ 
- . t*f11Tlllta bahı 

abflerin' (jt;i!ele~niı mev· 
t~"'· . ~ldir. Onlar 
Z9tl """. Q'Çl§. • • · a<Jeleştuır. 
ağırlığmızı . :~ 1tarftne 
8f!l bah9' ...,-.. 

LUk ecfe~irn. taIV'I • ..,. c8iı'e-' 
,ekt1i ... lr-

k d m· aidcliın. 
fmi çı ar ı , o· la 1 

_ Klfi -değıl.. bot n· 

l...ı-iniıi, kra\>ahrnıı 
nırı, ye ç5• 



.. 

«Vakt »Jn tefrikası~ 50 S~or Vaktın r-;,~; ·:~~-~·:.;:~:.·ı r--0::.:m 
-------......... ~ ,.1 oynunu : ; Asrı sınemada 
Serseriler,~ -- ~·- bulıııacası ! ftsi ~H~ramon ! ~ tık defa gösterilen 

k](ral]( Onvnı'z yarışları =:. Fılminde oörmek uzere \Mıgün 5 ~s~c~~~~ ~~~~~ 
Alek~ndr Zubkofun halıraiı 

Bu mahir oyuncu karşısında eyledi. • Brilksel • c gittim ve 

oek zail bir rakip idim. Daha pasaport elde etmiye uğraştım. 
onra çay ikram edildi, ve Bir şey alamadım; baoa bir 

premes benim başıma gelen defa da • Anvers • c kiderek 

hadiselerle Jı1tfeıı allkadar ol- tall deııemeklij}imi tavsiye ey- J 
du. .lvans Nosneçensk» teki ledller. Nihayet, bir kaç hafta 

hayabmı kendi~iııe tasvir ettim. evvel gemici olmak için gitmek 

Preıısesin mütezayit bir dik· istediğım • Anvers • te bulu-

katle dinlediğini meserretle mü- nuyordum. Daha • Rusya • 
phade ettim. Üzerimde Mos- dan cevap almamıştım. Valde-

kovada talebe iken çıkarttığım min gelip gelmiyeceğinl bllmi-

bir resını vardı; onu prensese 

gösterdim. İhtilalin ne suretle 

vukua geldiğini kendisine an

lattım. Hadisat yekdlğerinl mü-

teakiben hatırıma geliyordu. 

Daha Rusyadan Fransız sırasına 

gelmeden müsaferet zamammız 

nılıa)'el bulmuştu. Haşmetme· 

ap muhatabım benden ayrılıı-· 

ken dedi ki: 
- Aıılattıklarımzı ben anla

mak için yarın gelmeniz liizmı· 

dır. 

Bııııun iısule uyup uyıııııyaca· 

ğıııtt düşfınınedeıı vaadettim. 

Bu vaadi meııınuııiyettle yapı

yvrd .. nı. Avdet ettiğimiz sıra

da. akubama dedim ki: 

- Ka)'serin lıu kadar gen•; 

bir !:enışire~i olduğunu bilmi· 

yerdum! 
Amc.,zadem hayretle sordu: 

- N,dedin? Prense& kaç 

y~~ı dadır dersin? 

BilltereJdüt ce• ap \'erdi: 

- Kırklık ... 
- Prense~ altmışını geçmiş· 

t.r yahu! 

Hayretle bağırdıın: 

- Amaıı yarabb:! Diınyada 

aklıma ~eiıııezdi. Zamanlar n"" 

kadar değişmiş yahu! Vaktile 

cnwı yaşındaki h~nımlar, ha· 
mm nıı:e hol• zu giyerler, !ıal

bu ki şimdi ıırnç kız gibi 

tenis oynuyorlar! 
frte<i giınü tekrar •Şomburg• 

sarayıııa gittim . Preııscsbı 

maetı al arını hakkında göster· 

diğı alakanın suni olmadıı;ını 

aııhyc·rduııı. Ben nakleder~en 

hır çok defalar faıkettim kı, 

prenses Jıer g üıı ü cidal ile 

.:cçeıı a~ağı tabaka hayatının 

e rarıııa o ana kadar ııazar 

indirememiş. Preııses hadisatı 

ş1şirmcdigimi hissehiiliııden 

-~ıenıııun oldu; aynı zanıand<. 

kendimi olduğumdan eyi gös

terıriye de çalı~ırordum. Daha 

o ııünden preııses bana yardım 

etmek vaadmde bulundu. Bu 

defa da ertC&i günü geleceğime 

wz vererek ayrıldım. Az sonra 

her gün saraya davet edilmeğc 

başladım. Elbisemi tacdlt et
mekliğim için bana bir Çti

dolduruldu. • Kurunpryinç » tc 
muhtelif elbiseler gilrıdcrdi. 

Prenses validemi uzun müd

detten beri görmediğini düşü-

niıyorJu. « Zopof • hadisesinı 

yordum. 
• Bon » a avdet etmemin 

daha doğru bir hareket olaca

ğını da hissediyordum. Prenses 

beni hediyeye boğmuıtu; bu 

hediyelerin çokluğu beni muz

tarip ediyordu. ilk ııünden 

beri prensese minnettarlığımı 

ibraz için bir çare aramıştım, 

fakat çok fakirdim. Şahsımdan 

başka bir şe)'e maiik değil

dim. 

Meyusane düılincelerimi pren· 1 

sese arzettim ve kendisine bu 

bapta yazdığım mektupta Av

nıpada medarı maişet bulma

dığını için eski projeme rücu 

ederek • Kongo • da amcamı 

aramak arzusııda olduğumu 

söyledim. Halbuki içimde garip 

bir endişe vardı. • Anvars » te 

vapur bulamadım. Trene bi

nerek Dônkerke ve oradan 

Paris tarikile Marsilyaya gittim. 

Sonra tekrar Parise döndüm. 

O vakle kadar prenses hazret· 

!erme bir çok kartlar gönder

mi~tim; bu sefer de Paristeki 

adresımi lıildinlim. 

Utif bir akşaın •Kafedölapc• 

ııin önünde otı:ruyordıım. 

Burada f'raı.sız 11aytatıııııı alızü-

it.d•ki harikulade kudreti 

Rıirülür. Bu ticaret kudretı 

Avrııpaııın hiç bir payıtahtın

,1a yoktur. Tali beni tam Parisli 

t ipını temsil eden bir madamın 

masasına sevketti. Slması solgun 

gözleri iri siyal.tı. Bu ~özler 

birer ateş gibi durmadan 

parlıyordu. Tuuleti sad<· idi. 

fakat Paris kadınlarının şöhre

tim mucip olan bir zerafete 

malikti. Paris denilen mebai 

ezvakta bir kadıola alaka beyda 

etmek kadar kolay bir şey 

yoktur. Böylece Madlendeki 

malıdut ikamet hayatımda ken

dime boş bir refika tuldum. 

Şehrin Jetafetlerini bana gös

teriyordu. Az ıamanda lliks ve 

zeraletin burada sun'I olmayop 

hakiki olduğunu anladım. Sen 

nehri kenannda ~ükünı süreıı 

han nefhası Fransızlar için 

şayanı takdır bir ıeydir. 

(Bitmedi) 

Kurulmuı bir ite sahip 

olmak ieleyenlere 

YEG.41\'E FIRSAT 
Beyoğlunun en işler bir 

kendisine aıılaıtığım zaman semtinde, senelerdenberi de-
prenses, validemin Almanyaya anı ede!J ve pek ııılihiın mlk· 
gelm•si için tazım gelen parayı tan.J:ı g~zide müşterilere sa-
çoktaıı beri güııdermekliglm hıp klrlı bir dükka.ı, terki 

- ·ı ticaret dolayısile mevcut 
icap ~ttig-iııi anladı. Bir og e 

malları ve mefruşali le be-
üst ü bana dedi iti: • Sizi ne rabcr devren utılacıktır. 
valideniz madamı memnun Sermayedar ve para kazan· 

ed•ck bir şey yapmak iıterim. mak kollayanlara fırsat. Taf-
silat için, lstıınbulda, Ankara 

Valdenizi Almanyayı getirtme- caddeşinde Kahraman zade 
niz için Jbım ııelen parayı size nanında i!Anat acentasına 
vereceğim. • müracaat edilmes: 

Zatı haşınetmeabımıı irtlba- -ıacm:.:ıc-. ; =ıım::ınw..,_..,-: .... :ı; 
tını gösteren bu hareketten Baktır iyolog Do. Ihsan Samil 
dolayı son derece bahtiyar Bakteriyoloji laburaıu,arı • 
oldum. Pek dakik kan ıahlilat• 

(vıserman teamülü) küreyvaı 
Almanyada hAla pasaportsuz tadadı, ti!o ve ısıtma hasta • 

JltlJOrdum; hilkiıınet memur· lıkları teşhisi, idrar, balgam, 
larının hakkımda takibatta bu· cerahat ıahliljtı, Oııra mikros-
lunması tehlilıesl mevcuttur; kobi ile frengi taharrisi, kan 
lıunun için llzım ııcleıı evrakı çıbanları ve trır;enlik için 
lleİçlkadan tedarik teteaıtıe.ün- hususi qılar. sübıine nıuaye--
« bulundum, Prenıae arz- nai yapılır. 

· de Divanycılunda SulıanMahmuı 
eö~im. Evvel& bır tel' · me- ıiirbcSilcarşısında telefon Is. 981 
lli ve muvaffak olmarıiı temaıni ılı••••llliı-••--ml 

ı-ı 0 
: ; !ilimler kadar hasılat ııetır· 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bu gilnkü halle- E ıh • # k 

tehl'r edı'ldı' dilmiı tekle bakıırak .yeni bulmacamızın sırnnı meyda· ·== amraya : # ~~ı~~~ti~ui!~~t~li;~ı;~i~:ıkse 
na çıkarabilirsiniz. Bunun için aşall.daki tarifeyı tatbik : İ Bugün birinci matine saat 13 1' 

ll' Cıtmekte kuıur oeıme)'iniz. • __ ....,_...., _....,_ "'"'" 
ederek üç beş dakika mtşgul olmanız kafidir. , : Birincı matıne •a•t 13 tt : 11:::r.ıııuun:m::mı::ı11=::a:aı 

Bugün boks maçların
da Kemal le Sıtkı 

karşılaşıyor 

v 

Soldan sağa : 
1 - lstanbulu müdafaa 

eden boğaz (9) 
2 - Pamuk şehir (5), 

tek (3) 

3- Canın yongası (3), 

bir nota (2), bir nota (2) 

4- Bir renk (2), yapma

nın aksi 

5- Neşeli (3), damarda 

dolapn şey (3) 

' 1 , 
'. 
J 
1 .. 
·' I 
J \ 
f .. 

9- Sorgu (4) 

Yukardan aşagı: 
1- Çama~ır yıkayan ka· 

dııı (9) 

2- Vücudu hareket et

tiren etler (5) 

3-Atların ayakkabısı(3), 
büyiik ırmak (5) 

4- En küçük zaman (2) 
5 Erkeğin aksi (4), 

yapılan ıey (2) 

: ....................... : 1ı Mrııeır Bs·ıung0iıın.nas1Hdıı İıtanbul Srlçuk kız san "al mek- li ft r; UU 
lehi müdüriyetinden: :\lektebımiz İ RUS DfLBERİ 
te<didi kayıt ve yeni kapı 'e kabul :ı 

1 \lümcuıleti 
muamelesine 21 eylül, ikmal ımti- " ı.• , \ [ -.. ) ,.. 

1 d -=-. r.STl~H it ~~Tt ·' han arına 1 teşrinievvel ve le ri&ata 

14 tqrinie\ velde ba~lıyabaii• cihcıle i l.avelen kajn valdc balık 
alakadaranın ilk mektep ıa.dıha- 1 avıaror 

li Son derece oülünçlü komedi ·"" 
'l"=mXıa:H::::'!'::a:u::munc:U::> 

16 ya kadar müracaat cylemderı 

mesi, hüvıyet cüzdıam, nhh.ıt \le 

op raporu, 4 adeı loıoğral ile her 
gün ıaol 10 dan il ye ve 14 den ilan olunuf.. 

•~::;;~ RESMİ KÜŞAT <:s~a:; 
GALA MÜSAMERE 

DANS bu cumadan itibaren CAZBANT 

Ka~ı~~Y istme üıerindeti oazino. ıotanta.~ans salonu 
20 Eylül 1929 cuma gününden itibaren meıhur 

Rus artistlerinden M. VAS/LOF idaresinde muaz· 

zam müzik hey'eti refakaUle tekrar kıt program· 

farına batlıyor. 
Müıterilerimlzden gördüğümüz pek ziyade 

Bugün Beykozda yapılması 6- tferşeyi anlamış ol- 6- Kadının aksi (5) 

7- Su (2), trenin kutu

su (6) 

rağbete güvenerek salonumuzda lıtirahatı fevkala

deyl temin makıadlle her ıey tecdit ve tezyin 

edllmiı buna mukabil umum meırubc.t ve mekü

latımız da nispet kabul etmlyecek derecede 

mukarrer deniz yarışları ge· mak (5) 

lecek haftaya tehir edilmiştir. 7- Maddenin aksi (3), 

Yarışları trklp eden lstan· yemekten sonra içilen şey (4) 8- Dil (5) 
TENZiLAT yapılmı~tır. bul denlzclllk heyeti, müsa- 8- En küçük cemi ade- 9- Bir yemiş (4), kor· 

kunç bir mahlük (3) Bildmum müıterilerimizin emrine salonumuzun 

her gün saat 18 den 24 de ve cuma günleri de 
bakalarda ismet Pa~a Hl'. nin di (3) 

de bulunması için bu tehiri "'-----------------------
12 de 24 de kadar açık bulundu~uda aynca lüzumlu görmüştür. 

Zaten dun sabahtan geç 

vakte kadar durmadan ya· 

gan yağmur yarın için ya· 

rışlorın muntazam ve zevkli 

bir surctre yapılmasını ~üp

hdl bir vaziyete >okuyordu. 
lleyet dün key [iyetl 

telefonla Başvekil 1 lz. ne 

blldirmi'itlr. 

Bugün saat 16 da Tepc

bıı~ımla mevjmln en miihim 

boks maçları yopıJacaktır. Bir 

zamanlar karşısına çıkan bü

tün ha-.mları map;löp etmiş 

olan Galatasraylı Küçük Ke

mal, uzun 1.amnndanderi bok

~u bırakmıştı. Bugün kendi

sini tekrar rin ğde, kendinden 

bir •ınıf yüksek ap;ırlıkto bu

lıınan Sıtkıya karşı göreceğl7-

Sıtkı yarı orta ağırlıktadır. 

Küçiik Kemal ise hali! sik· 

!ettir. Bu itibarla maç hem 

bu ağırlık farkından, hem de 

Kcmolln tekrar ringe avde

tinde böyle bir çetin hasmı 

kabul etmesi notai tozarın

dıın çok ehemmiyetli olacak· 

tır. ~~ıer Kiiçük Kemal eski 
"forme,, unu fazla kııybet

meml~ ise, '"echenge,, da tch· 

likell olan Sıtkıya ı;alip ge

lebllir. Bu takdirde Kemal 

bir mağlubiyet kaydetmiyen 

mazisine bir ~afer daha llAve 

etmiş olacaktır. 

:\laçın .ı onsluk eldivtn· 

!erle yupılııcnk olması bize 

döğllştııı \aktindcn civel ve 
kaı'i bir surette biteceğini 

kuvvetle iimit ediyor. i\Jaç 

2 şer dakika R rnuntıur. 

ikinci mühim m:ı.;, TLirki- · 

ye boks brikhalinde miıhiın 

bir kun et teşkil edeceği 

taraftarları ·tarafındnn ısrarla 

iddia edilen { ;aJatasıırııylr 

kiiçük ;\lelihiıı, Filo>ofla olan 

maçıdır. Bizce bir nıiipt~di, 

kabiliyet \e istidadı itibarile 

nekadar yiik>ck olıır-ıı oJ,uıı, 

ilk umumi nı~~nda " kcnd~ 

sinden hirçok noktai nazar

dan daha tecrübeli olun bir 

hasmn kar~ı çıkarılmamalı 

idi. Boks bir zcU ve kahi

li)'et işi olmakla lıernber bir 

okadar da ıecrülıc i~idir. 
Bununla beraber Küçük ,\le

l)lı, son iki ldmaıılannda 

dögü~tliğii gibi maç ynpar<a., 

FiJo,;of efendiye hir on >ıı·. 

niyelik felsefi. zaman yıt~•'.ta· 

bilir. 
Diğer mnçlnr sırn,1le ~un-

Beyojtlunda 

Londra birahane 
lokantası 

arzederlz. Müdüriyet 

• :=s=::. - -i.--
Edirne kız muallim mektebi 

22 Eyliil Pazar güııü a~ılıyor 
12 kı~iden mürekkep 

müdürlüiünden: 
Türk aile musiki birli~ 

Azami AıQari Şekli münakası 

Her akıam taal ) 8 drn 24 e kadar terennüm edecektir 55,000 Kilo 50,000 Kilo Kopı.ıılı Zftrf 

• Şd Nuri Haltl bey 

Ke"Oan!: Haydar bey 

piyanist: Nimet hanım 

Pançıst : Şevket bey 

Vıolensel: F urton El. 

Musiki heyeli 
: Muganniye: Semiha hanım 

: Muganniye: Mahmure hanım • : Muganniye: Belkiı hanını 
İ Muganniye: Melıha hanım 

• Muganniye: Leman hanım • Muganniye: Makbule H. : Muganniye: Bedriye hanım 

Evvelce münaka,aya konulup talip zuhur etmediğinden komi•· 

yonca tefcror mfınakA•aya vazına karar verilen )'Ukarda mıktan 

ya11lı ekmek 17 •ylul 1929 tarthınden ıııboren yirmi gün n nrl· 
deıle nıiinakasaya koııuldugu ve 8 tesrinievvel 1929 pazarle i 

günü •aat 15 te münako-a.ı İcra edileceğinden tdiplerin şartname· 

ı~rt görmek üzre mektep idaresine ve münaka..aya iştirak için de 

teminat ve teklıl mektuplerlle hükOmeıt.. mütt< ~~ıl komlsvon• 

aB@I !{il [I 00® 1 !Qfl?'dJ d~~~· ~n .. ıu=·r.ac,.aa.ıl,.ar .. ı;:;;i-.laa ...... o_lu_nu_r_. -------------

Yüksek arınan mektebine 
Kaydü kabul şeraiti 

ı - Türkiy~ cııııılıuriyeti tabaaoınd.111 ,.ı:•ıak. 
2 _ J\\ıiddeli talısiliyesi üç seııe<icn ibaret olup le:ıli \e nıeccaııidır • 
3 - Sinni on sekizden aşağı v~ yirnıi lıeşırn yukarı olnıamalıdır. 
4 _ Hüsnü alı!Ak eshalıından oldui!ıı ve ı.ıç bir gıiıı.ı cez.ıi mii>t lzcın ef'al ve lıarakatta bu· 

ıunmadığım ı~üb.ey.yin nıahalli zabıt.ısınca !:eydi i!ıtıyariye ııı~zbatas:nı hamil olmak. . 
5 _ tler turlu ılclı eııırazdaıı ,;~Jiııı ,e bilhassa ·ııvveı~enııyr, b'sarıyesı ve lıs.rnıyesı tam ve 

nevakı~ı sairesinde!t biri ınrşj ve harekette ve riikiıba ve Jıüzii!c n;Üh'İ1Jn11111I oı,.ug-tınu ınüş'ir 
tabip raporunu ibraz etmrk. · 

6 _ Taıu devreli lise ın, zııııil olmak ve yahut o derece tahsilde bııluııı;u i\l.nrif vekliJetinden 
nıusaddak Lise şehalletııaıııesini hamil buluıım ık. 

7 _ .Mektebe kayit olduktan sonra ıııe~telıe <lalıil olmak için olbapta'd ştrnite tevfikan katibi 
adilden ınusaddak kefalet senedi ita etmek. 

s _ J\\ektebe kabul citılınck içiıı üç kıta v~;ıka fologralı ile sılılıat raporu, aşı şahadetnamesi 
hüsııiıhal mazbatası, ve eıı soıı bulunduğu t.\a.ırif vehfıleliııdeıı nıusaddak lise ~ehadetnanıesi ile 
nüfus teskeresi yanında bulunmak. 

9 _ Taşradan gtlecelc bikes talebenin mas.uifi ralıiyesi ınekkpçe temin edilecek ve derslere 
başlanacaktır. 

ıo _ Taliplerin bir tcşrinievvd 929 tarilıiııe kadar Büyükder~ Bahçe köyfiıı le kain mektep 
Rektörlüjlüııe ıııürac.ıall ırı. 

~ İŞTE ~ AM ZAMANINDA ~ 
teaişatilc mesgul ulnıak için şimdi en mlis.ıit zamandır. Bu bapta gtrek 

cins \le C\saf itibarile i~inize en ziyade yarayan n1üeı~sc 

Beyoğlunda ( Tokatliyan karşısında ) 

Ltİvr tefrişat mağazasıdır 
BütÜll levazımat üzerine mühim tenzilAt 

Kuponl:ırda, 

• .. ilO 
Kuma~larda, 

. .. ·>o ...... 
J l:ılı \ c ımıbll yada, 

•ı.I 0 
:'l lıı~anıbalarda 

0 'oÖ 
• 
T rnzılat fiaılo en zengin mobilya çeşılleri 

S:ıraıı.ıpı l tndl 
ı\1eııajr • llakkı 
K:inl • ('d,\I 

dııkib 
'1 
'l 
'l 

.\'ccm1 Sttıvro •2 
· l lahL· ,\ndoıı 

1 l lıısan Sııt.\ ro 
1 C-e\ :it l·;qt 

2 
2 
2 4 

' . . - . ~f'" 
· ) ı...-1ı \ajksôr Sclalıauln. 

bey • şe~rrAıt1. bohörlerine 
bir "deli " atarak her kimle 
olursi olsun ,löj\ii~mek bll
y<Jr. flılıilrttı tıty · iıllr ı;ık · - ,,. 

lettil'. 

Yeni 

icra ve iflas kanunu 
Şerhi 

2Cilt • 

l.viçrenirı büyük hukuk .alimlerinin e•erleri ve boıan hnnnluı

mız naz.ara ılınarak nozarl ve nmeh hülıiimlere ve lüzumhı nümu

ııcleri hıvi olan bu ~rin her dldı l11111buldo V .. it, Cihan 

İlıbel kjıtiph~ f 150 ) kurup ııhlmalcıadır. 

1 

, Ensagıam 

Lastikleridir ---

•• 
TURK 
SPOR 

Eylül 
l<ıbtüldhir: 16 Burç: Sümbüle 1 

[!]@] 
Cuma 

--'·---- - ·-- -- -·-
Namu .. .ı.ııleri 

...... dotaal•ra lılm: ...... 
Çalık Özlenmiş 

Gi111ln naılhatl: 
~urme, lı;uru baJcın v;ıu.lu cıınC/. 

Businlr'J 
Ruıgar pn~ıaL h;l\.ı 

b~uılıı ol11C1ktır 



Restoran 
Avrupının en mükemmel 

lokarnaları dtrecesinde iyi 
ve neJis yemek lstlyenler bu 

VAllT 

Beyoğlu .. mal müdüriyetinden: .. 
Semti mqhuru Mahallesi -""" Sokata Num. .. 

Galata • Kalafat Arapcamü terifJ Kalafat yeri 7 4-1,2 
Tat•• Fertköy bsılJ' 'lua 27-75 

' 

Galata • Kalafat Arıpcaınll ıertft Kalafat yeri 74-1 

Onu mllk ICJymeti afuhunmeaeel M0ttemilatı 
Muraa b.nla 384 Zara 12.W Hitaeıi 
~ap b... 2000 8irilld kat bir oda mutf alt bir evlek bahçe apti· 

aane aamıç bir balA dettrik ikind kat iki oda bir 
hali ıablt yüklük ve dolap. 

Maaraa kereste 2000 Dahilen iki yazıhane camak&nlı mü,tcmil 
depotu mah.Hia. 12-60 Hiuet.i 

lere sirkecide tramvay cad· 
desinde eski postane binasın· 
da müceddcden kiişat edilen 
"RESTORAN ve BüFE,, ye 
teşrtf buyursunlar. 

.. .. .. .. " .. 76 Dilkklll 360 4190-8064 Hitaeli 

.. .. " .. .. •• " 82 Ana 1500 12-60 zıra 

.. Galatasaı·ay lisesi 
nnıdiirliiğünden: 

•• .. •• •• 
11 

.. 78 Depo 3500 Nısıf hissesi 
Balada dnı ve nevileri muhammen kıymetleri yazılı emvalin mülkiyeti 18 eylül 929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mUzaideye vu 

dilmi tir bedeli ihaleıi iki bin lirayı tecavuz edenlerin nısfı pqinen ve nıab d~ri tarihi ihaleden bir aenc aonra ıllınacak ve ıki bin lirayı 
; can! etmiyenlerin bedeli pqlnen al~oacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat muva.k:kite akçelerile ve yahut muteber banka kefalet· 
n~ameııle 7 teırinievvd 929 tarihine müsadif pazartesi günü aaat 17 ye kadar her gün Bcyo~u mel müdürlüğünde müteıckkil aatıı konwyonu 

T edriıat:ı ı 2 - ıe,rlnievvel • 929 
CUınarteaı glınü baılanacelctır. Ta· 
r·h 1 ten ewcl mektepte talebe tala· 
hl.az. 

riyasetine müracaatlan ilan olunur. -
Devlet Demiryolları ve li

manla~ı umumi idaresinden~ 
fevzipaşa·Diyarıbekir hattının fevzip:ışa·O~an uam. mevki 

~~asındaki 143050 kilometroluk bir kısım 9 eylul 929 tarıhlııden 
Jtıbııre 1 n açı ınışt:r. . . . " ün bir muhtelif 

Mczktır kısım üzerinde şımdılık haftada uç i 
katar seyrüfescr edec~ktir. 

Fevzipaşadan hareketi 
Cuma, pazar, Çarşamba saat 6,30 
Ozana muvasalat ayni gün saat 13,30 dur. 
OzanJaıı hareket: 
Curnartcsi; pazartesi perşembe günleri sa.at 13• 

~ fe\zipaşaya muvasaıat nyni gün saat 20 dır. 
Devlet demiryollarımn diğer biliımum istasyonlatrında~ı-mez· 

kCı " b·ı ) doğru bile verı ır ve 
r hat i~tasyonlarııı:ı (ve ınuteka ı en " . 

ha . i . b ımağa musaıt olmayan 
gaı eşyasilic mesaj eri paketler \ e ozu 

seyri seri ve seyri hafif eşya kayit ve kabul ~lunur. . 
Yolcular Adana ile fevzipaşa arasındaki şırket haltı ıçin baş

kaca bilet almağa' mecbur tutulmadıkları gibi tüccari eşyan"ın d~ 
Adana ve Fevzipaşada bir mutavassıta füzum "olma~sızın ucr.et.ı 
Pe_şin veya gideceği yere havale suretiie kabulu temın" edıldığı 
ve fıtıla · h t 1 k iste)·enlcrin istasyonlara muracaatları 
1
_ ıza a a mn 

;zumu ilan olunur. 

l istanbul emvali metruke müdüriyetinden 

Vakıf paralar müdürlüğünden: 
(21690) numaralı senetle medyun Mahmut ~fendi \'e Salih ağa tarafından Kum· 

kapıda Tavaşısüleyman ağa mahallesinde Küçükdeniz R<>kağında ı 27 numaralı bir bap 
haneye yedi. yüz lira ile talip zuhur ederek ihalei katiye kararı verilmiş isedc müddeti 
nizamiyesi zarfında diğer talip tarafmdan yüzde on zamederek bedeli yedi yüz yetmis 
liraya çıkarılmasına mebni 28 eylül 929 tarihine nıüsadif cumartesi günü bilmüzayed~ 
ihalesi mukarrer bulunduğundan taliplerin mezkur günde saat onbeşe kadar Dördüncü 
Vakıf hanının ikinci katında 17 numarada Vakıf paralar müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve evvelce pey vazedip te son gün gelmiyenlerin keffiyet etı:ıiş addolunacağı 
ilan olunur. 

Şirketi hayriyenin 
Yalova seferi · 

2 O eylül 9 2 9 cuma günü 
hava müsait olduğu taktirde 

• 74 numaralı Altmkum vapuru Şeref bey kaptan idaresinde 
olarak yevmi mezkCırda köprüden saat 9,15 te hareketle Yalova-
ya gidecei\ ve 11,15 te oraya muvasalat edecektir. 

Akpm Yalovadan saat 17,45 de here'ketJe 19,45 de kôpriiye 
avdet ederek Boğaziçlnin köprüden saat 20 de hareket eden 

Emniyet Sandığı 
~lüdlirHiğiinden: 

Mehmet Saip, ibrahim 
Münür . Beylerle fahriye 
Hanımın 11949 ikraz· nu· 
matah deyn senedi muci-
bince ve Osküdarda Kısık
lıda Kiiplüce caddesinde 
eski 17,48 yeni 10,12 nu· 
maralı bir köşkü terhin 
.suretile Emniyet Sandığın· 
dan istikraz eyledikleri 
meblağın vadesi hitamında 
verilmemesi hasebile istik· 
raz esnasında tayin eyle· 
d i k le r i ikametgahlarına 

Satılık alaturka ve Avrupa kiremidile tuğla: gönderilen ihbarname uh· 
b d k ğ d Vapur ücreti tıziınet ve avdet ( 100 ) kur~tur. Çocqldartfa11 rırıa mahallesi Heyeti ihti· 

postalanııa yetişecektir. 

Büyükderede çayır ~şın a . mercan so 
8 10 8 nısıf ücret alınacaktır. yariyesince yazılan me~ru· 

cedit 2 No lu tuğla imalathanesınde mevcut SZOO hattan medyunlardan Saip 
adet kadar tuğla alaturka ve Avrupa lciremidi 21-9-29 ~ LEYLl ve NEHARf Beyin halihaıırdaki ikamet· 
tarihine nıüsadif Cumartesi günü saat 15 de toptan ; ŞEMSÜLMEİCATİP -gahınm meçhul bulunduğu 
hilmüzayede satıhktır. Taliplerin 5 lira teminat akçn- l!!l anlaşıldığından ve diğerle· 
larile emvali metruke satış komisyonuna müracaat frl111 llk ve orta kısımlara kız ve erkek .talebe her gün kay. t rine tebligatı lizıme icra 

ı · .,'!J edildiğinden ilan tarihinden 
ey emelcri. [i) olunur. Arzu edenlere matbu tahmatname gönderilir. .... itibaren ( doksan bir ) gün 

5 
seııremanetintlen: Fatih yangın yerinde- Nevbahar Jnjlhalleıind;- MJ\iı'tll lkşiktıış; Yıldız. ~J:elefon Beyoğlu 22&2 - zarfında. borç verilmediği 

01<) harita numaralı arıa arkasında 53-23 metre murabbaı sahaSlnda- veya yenilenmediği takdirde 
h YÜUüa ananın metre murabb11na 120 lcuru~ kıymet takdir olunarak Devlet _Jem ı·r yolları ve li-. mezkur köşkün bilmüzayede 
satılmak içüı alAk.darları arailnda açık müza:>edeye konmuştur. Talip Uı 
..1--1--- ı..... ' =,Ş@ttlt~A'a ilin olunur. 
-::--~ e-.tü .. • .. ıçüı her- JÜlı aüaayedeye afrtDCk 1ç1ıı ihaJ. man 'arı ar:r-3.mf ı·::iaTeSı·n J"!..tt.. --- . --- ILA. N 
guoü olm İO ~ 92<1 pe11eiaLe g(lnil krazım müdorlO~ne ,, ~J a~ uen 

l~gile•lm•e•len•·•. ------~-----------.il 3()"9- 929 pazartesi tarihind~ münakasası icta edift.'Celc olan Nuh beyin Mehmet Ali bey gfimrük kOmisyoncılığmıt iştirak ~eceklerin §Artn:ımede muha- zimmetinde matlubu bulunan 

Aksarav Vİ/{ı-ueti "O//ar ba-~ rrer vesaik ile beraber cı.ı"mdiye kadar büyfık rrtılesseseıer ta· beşbin liralık iJ.:tikrazı dalıili 
'J 'J .r T v talıvil§.tıııın hali hazır pivnsası 

.J r.amdan "erilmiş ehmiyet ve kabiliyet vesikas1 teklif ınektbbu· J 

mühendı·s[ig., inuen: ndan ayn bir zarf derununda ita ttmelcri lazımdır. nll'cibince tutarı olan dörtbın 
t--..~_..,~-----------.--..,..---~ı üçyijz liranın sentt tarihinden 

(l4998) ıra bedeli keşifli Aksaray - Ereyli yolunun 12+00o Ed• b 1 d• • d evvel zimmetinde teraküm et· 
He 15 + 000 kilomctroları arns.ında mevcut tesviyeyi türabiye ırne e e ıyeşın en: miş alan bin yedi yüz Jirn \ 'C 

üzerinde ınaıt tüllıknj kırına ferşıle 4 metro arzında \"e 30 ~an- Edime b~lediye itfaiyesi için alınacak iki tonluk bir adet ara- kupunları bedtlinden ye<liyiiz 
tim sühanın . a s+ooo kilometroıu:1 m:a silli~ld~:ı ş~s~I ~~aatı~;~ zoz bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile müııakasaya komılmui'" elli liralık ceının alh bin yedi 
k::p. lı z:ırf ıısulile 21 gün müddeı e 0

1 
e~ u " arı ı enü 1 1

" tur. Talipler .şartnameyi belediye tiyasetioden talep edebilirler. yOz ~ııı liranın mumaileyh mclı-
baren münakas:ıya konulduğundan ta~ı? en~ muzayed~ v~.km ~~ ltalya talip olanlar ilk teklif edecekleri bedelin • 0 7,5 nisbetinde met Ali beyden csaleten bcr 
ka~ kanununun ahkftmına \"e şeraı~ ma. suds~sı~a. e\ 

0
1 an t teminat akçesini veya Banka mektub.unu ve teklifaum havi pullu mucip kefalet ikibin beşyiiz lira 

~yıu·ı 9?_9 da saat on ,.,...,te vilayet encumenı aınıwne m racaa. k L" kıymetı· ı"tı·bar:ı· ... ·es ı·nde bu-
""i' vara ayı ıvır zarf derununa koyup üzerine araıoz diye yazar"k • 

ları ıUiıı olunur. · 12-10-929 tarihine kadar belediye meclisine tıvdi eylemeleri illn lunan elli adet istikraz dahili 
İ-İiiiimiimmİİİİİİİİ·İİİ---"!'~~~~~~~~~~,, olunur. Jhale 12-10-929 tarihine müsaJif cunıartesi günü saat 16 tahvilatımn hali lıaıtr piyas.ısı 

lst 
.. nbul v·ıliyeti Defterdarlığı ifanatt dad1r. mucibince tutarı 01an ikıbm 
u yüz elli lira ile kopanlar bede-

.. \ n DariilfD:nun Hukuk f akD/tesi linden şimdiye kadar terakom 
K f n ALIK D U K Kı N l..ı A etmiş bulunan yediyüz eııi ~e 

• . mahallesinin Kııraköy caddesinde UmUml"" ka""tı•pliğı•n .Jen .• • l J.:5.nunuenel 928 tarihinden 
Galatada ) enJcamı . ..kk d a~ ·ub l · 

1\1 h d ki ih
ale cdilmıyen du An ve o a· ı aren ma uye yinn(ştr lira-

e med il a1:!1 hanın a Oa:-ülfünun divanı kararile Hukuk fakültesi tarafindan bu se- darı bu u· k d t k-

i 
a P .,.. d 

1 
ı1 pazarlık suretile temdit olundu. g ne a ar era um arın ki·rasının nıüı.a"'e e e • ne Avrupaya ,günderilccck bir talebeye ait ~ratti gösteren ilan etrniı meblırğ kıceman Qç bin yü• 

• • J •• ıt.da tayin edilen müza· • 1 alipl k ar:ılanna gore aşaı,· fakülte divanhanesine talik edilmiştir. Şehri carinin 25 inci güne altmış !ıranın da dığer müdca" 
Yed er .. npı. num 

1 
• b 1 defterdarlığı ihale komisyonuna kadar müracaat kabul olunacaktır. aleyha Nimet Hanımdan lıasbl.'I· 

e gunlcrındc sran u --~A __________ ....;....,....-..-------1 kefale tahsili hakkında ikame 

müracnat eyli) ecekJerdir. müzayede günü Ali ticaret mektebı· ..... AJürlü- olu11an davadan dolayı icra 
Kapı No. cinsi senelik kirası ~··aw kılınan muhakemede: Evrakt 

lira 
24 dükkAn J80 
25 180 

" 26 180 
" 27 mağaza 720 

28-29 420 
3().. 1 

,, 
420 

33 " 
ıso 

34 " 
depo 180 

38 odalı diikkAn 800 
39 depo 500 
39 odalı diikkAn 600 
42 mağtıza J80 
42mü oda 360 
43 mağaza 360 
44 500 

" 46 3 oda 720 
47 360 
so 

,. 
2 oda 500 

sı 500 
52 " 240 ,, 
S3 oda 600 
54 600 ,, 
60 .2 oda 180 

ı ıo odah dükk!a 300 
ili 
lb 

ditkkb 420 

20 teşrinievvel 929 
,, " " ,. " " 

" ,, " 
" " " 23 çarşamba 

" " 
" 

,. 

" 
.,, 

,, ,, 
24 perşembe 

" " 
" " 
" 

,, 
.. " 

27 pazar 

" " 
" " 
" " 30 çarşamba 

" " 
" " 

" • 
• " 
• • 
" • 

pazar 
,, 

" 
" 
" 

J:r.nnden. tahkikiye okunarak müddei ve-
5" • kili Nimet hanımın kefaletini 

ı - Mekhbin Ulumu Aliye (iktisat, şehbenderfflr, Muhaseb~. muhtevi ve Mehmet Ali 
Banka ve sigorta) ihtisas kısunlarına tam devreli Ji~e mezunları beyin imzasmı havi ve 
ve mekAtibi aliyedcn ve Ecnebi mekteplerden gelenler. yalnız Nimet hanımın imza-

2 - Yüksek ticaret kısmına, orta mektep mqunlırne lise- sıntn Noterlikçe ustikini müş'Jr 
ferin birinci devrelerini bitirmiı olanlar ve t:u derccelerdekf mu- varakayı rmniyeye .istinadı da-
saddak mekteplerle meslek mekteplei111den ~caf 'tdea me- va eylediğini beyan etmiş ·e 
zunlar. hqka vesikafın olmadığını ifa. 

3 - Orta Ticaret kı&mına, ilk mtktep meıunlttt k~ ve 
kabul edilmektedir. Kayıt mQddeti 30- Eylül akşamına kaa&r de- de eylemiş ve gıyabi ceryan 
vam edecektir. eden işbu muamelenin tebliği 

Ooltorıır 
Bizzat kendi yavru· 

lannı Gl.bo ile bes • 
Jtrler. Çünkü biliyor -
lar ki Glaluo, mikrop· 
!ardın ari, vitamini 

bOI ve &af bir unsuru 
aıdaldir ve bunun için
dir ki sarayı kırall dok· 
torlan bile Glekeo yu CJJNllE 

fawiye edtrler. Siz de 

)'avrunm i~ Glak• 
)'ti ttrdb ediniz. Toptan .Ptıt kin :-c.r.teJui: J. V. VlTAL 
ve ŞOREKASI limitede mOncaat, posta Jrutuau tıtai.baı 62 

muktezi görülerek işbu mua-
meleden bahisle ke)•fiyetin teb
Uğinc ve emri muhakemenin 
21- teşrinevvel- 929 pazart<si 
gQnü sut on dörde talikine ka· 
rar verilmiş ve hukuk usulü 
muhakemeler kanununu 402 ci 
maddesi mucibince hakki itfru 
bahfedilmif oldufundan karan 
mezkure itiraz etmedikleri ve 
}'evm ve vakta nıezkQrda iseata 
viicut eylemedikterf takclftde 
ıdittltrf kabul ebnq addofu
narık m1hk,...,e bbaJ ~ 
llllY&caldan ütaeıt tebHI ... 
nur • 

Emniyet sandıjl mil 
lüğünden: 

Borçlunun 
ismi Müzayede ikraz Merhunann cins 

bedell No ve nev'i 
9 J 7 44 f Erenköyünde Sabnyı cedit mı· 

hallesinde Ethem rfendl sob«tD• 

900 

175 

1212 

3100 

90 

1613 

5035 

220 

1025 

260 

155 

181 

495 

370 

470 

265 

2000 

415 

da eski 84, 106 yenl 9~91 nu· 
maralı iki dükkAn ile btr hanenin 

0 
Ef. 

Ali SQ18d 
tamamı Ab· 

543 Bcylerbe) inde Bostancıbaşı 
dullah ağa mahallesinde Abdullah 
ağa sokağında eski 43, yen~ 39 

1\f ikbule H. 
mamı l atma 1' a 

numaralı bir f ınnın ta . d 
756 Eyipte Camilkcbir mahallcsın e 

Ruzn:ımçacı sokağında. ~ h:~ 
yeni 9 numaralı bahçelı bır 8 Refika. 

Kenaıu · 
nenin cıımamı Hidayet Hanıınlar 

1858 Şehzadebaşrnda Fevziye mahal· 
lesinde \'e caddesinde e.5kl ~~ , 
mükerrer yeni ~8 numaralı ır hl B. 

. .Ahmet Na t 
hnnenın tamamı Ça· 

862 Çcngelkö) [inde Ha\ uzbaşt. 
kaldnıtı sokaxmda e .. kl l.,2 mL1ı· b ' b 27 1 numara ı 
kerrer yeni 27, • 
bahçeli kö~kün tamamı ile bahçe 

. , e eşcamıın 
mahallinin ıcmın . . . Fatma Şüknye 
iiç hi$C ilibarılc ikı hısstSl Emine Şevkiyi 

Zenci} e Mecbure.. kallı 
Hanımlarla Ne' er 

870 ~levh\ne kapısınJa Evliya lı~ 
mıılıallesinde !\Jimar ,oka~" a Behiç B. 

• H ... tııffll 22 numaralı hancnın -uoe 

874 Bahkpazannda Şchmehrnet gcy· 
lanı mnhallbindc BaJıkpaza~ 
caddesinde eski 107 yeni : 
numaralı bir <lukktının nısıf hı~ Niyazi B. 

1 ı·aıma Behice . se 
877 ultınnhmette Ctzrikaitınpaşa 

i cad· 
mahalle~indc Nuruosman ye 

·0 tı· 
desinde 5 numaralı tıaoenı ikbal 11 

mnmı e 
880 Horhorda Sof ular mahalle ' 1 

sokag1nda c~ki 54- mukerrtr )en 
80 numaralı bir hanenin taınaın\1 tafa EL 

Hafız 1' u:ı 

939 Lr d t-·· .. l z··hıu··p.ışı mahall~ n,a ı ... oyum e Ju 2. 2. 
sinde Fener caddesinde .eski 

"'kerter 4, 4, ı, 
1,2,3,4,5,2 mu ~bet 
4, 2, 4, 3. 4, 4 4.5 n. ınllll Zühdi ~ 
~ukk:ln ve bir hanenın :nesinde 

970 Üsküdarda Selimiye ma ,, 
il m .. • Kışla sokağında eski 6 ı, ah blr 

kerrer yenl 58 numat Ndlre fi. 
hanenin tamamı mafıılle-

1 O-l3 u~kli<hırdn Gülfemhaton eni 
sinde Ye sokağında eski ıo n!... 
8 numaralı bir hanenin ~ Lödü FJ 

d . fi& UJ~ 
ı 05 ı Bcyoğlun a Hiısey~n dJesf 

lesinde c·ski Bülbiıtderesl ca 20 
yeni Vişne sok.-ı• ~ncniA 
yeni 14 numaralı bit Mm. (adnkO 
cama mı 

1J95 Csküdarda Çakırel }flıflll~ 
mahallesinde atik SITlY u . 19 m • 
Y cniyol sokağında eski ell 
kerrer yeni 15 numaralı ~~ına Zehri fi 
bir h:menin tanw9 Meh-

J 230 Üskiidrırda Jrakiyeci ":ıındı 
met mahallesinde Salı 50 rah bir 
eski 4 f } eni 69 nam• tsruail Ei 
hatıenin tamamı ffıet 

1257 Kadıköyiınde Tupcıbql Bit 
Mustafa efendi ~ ı'1 
dat caddesinde eski 41 fffl 
numaralı bahçeli bit ~üt tt!:.o 8lfrl il 
mamt hıtllfSİndf 

1289 Üsküdarda Dtbagla oııki tS, y• 
Meyclancı wtagtnd• :,. fi bir 
ni 13 1 5 numaralı er ldrlJ Ef. 

' 
hanenin ramımı ha.tun rna· 

128 ı Üskiıdard:ı Hace hasna (fı 4 ı i 
hnllesiııde Çeşme 50k•l1" 'rnı oavut B. 

d ··tkAoın tıın• oıı1r....ı!t. 
numaralı dört u rnJf Eınfne ,...._.,, 

Hadce, Rt 1:İ.nınt11r 
,ıufldP ll 

ı tıacle. Jkba • 
1106 Haydarpaşada A tun soW'nd• 

ye mahallesinde ]C-OtrA aUJP•ralı 
eski r 8, yeni 3'ft 3:narıu l\lunire, Ayrt. 
bahçeli bir hancniO ~ L6tflye Hanımlar ..t ,..desi h tanımda 

Yukarda ikraz numaralan yazdı e;aıuş bir) gün müd· 
tediyei de~ edilmeme!5İ hasebUc ( ıantarın vt iaıla tafstlAt 
detlc sarılığa çıkarı1dı~dan ullp ? aıiiraca&t eyleme-
almak istiycnledn Sandtt Allf aınidilh>t ~ 

ı.rı ;;;,;;. oı~;um miftMrliJIBtl-



-

HER _GUN ÇIKAR TORK GAZETES1 

il /[[·f.1: (ltll'lll• \ Cazetemizıde çSaıı ya:n •e I~ 'ı· 
ı; \ f; n ıı.r: • realmlerin bütün haklan mahfuzdur 

1: il ıtıkivede l_!_:ıriç~~e) Cı7.etC\e J~f'derilecek nıcktupların üıcrlnc ı· 

20 Eylül 
:s23 ~! 

Türle mekteplvib faydalı eoulin 
!!Anlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

ltANTARIFESt: 
Satın Kana 

1' , ~ Kuru~ : ldt1re '.çin~e (11.aie), yazıya alt~e ( YUJ) 6-S inci sayfoda • ı t,SO 
ı::ru, • 

1 

f~arttl ~onulnıalıdır 
ı 1 1 A'h~ı J~O (!()() ı ı , , 

! · 4CO fOO ' j E•uinnyan ırcillı,;plann J .. dednd.ıftl, lrıymntt. 1 18 
Büyük ve ya bir çok dola için verilea füolarla 

bususl mahiyetteki Odaların ücreti 

1 

~ : : ~ \ · ~ • i~O J4!'0 , [ mukaddcreeJz ırektupı..n konulmuı paraJarm id.:ıre ile kıırarl3.)ttrıhr. . . 1 
12 • I.ılOO Y'iOO ' 1 1'a1l:cıln:aur:cl'an 'te: lllnlann mündcrcahndan 

a. __ . u- •'-- ıdare .,..uı detudh-. - =- 1 11" ,ccetı •Yj:tfs_t_a-n7b-u71,-::B~a-:b:-ı-a-:-li-, .. A:-n~kar_a_ca_d_d_e_s-in_d_e_"V __ a_k_ıt-,,-y-u-rd_u_ sayı" 
tel 11>70 \. ıdare işlerı J 1971 j" yazı Jşlerll • telgraf; ·vAKIT po~ta kutusa: 46a 

1
. 

Cuet•ınh::1: buıuıt uı, lr.a1>-;ı\ e:lı.ı ,., 
H. S. H. lll<ıs: acscıt"?Jl 

- -" 

t~S net s.ıyıla 1' }ıo 
1 !resmi iliııl ı :-.., 

-. --

Borsalar 19 Eylül 1929 

l'~__:A~<~d~d''--+--K~•o~·~·~d•;.,.._ 

Kambiyo ~ 
ı .. ondr.:ı uıcrinc J fn" liz lira-ı, kuruş 50 

uy tk .. •• ·r.r mı.J .. ah.li Dolar 
P ... ı 

>.liLıno 

Br.Jk el 
,.\;. '1!1 

• C - e 

.. 
• 

~01)'3. •• 

.\m ·ı. 4anı " 
l'rüh 

.. 

.. 
• 
• 

" .. • 
• 
• 

.. 

" .. 

\ İ).ına 

.\ıu:drit 
Bedin 
\":trŞCJ\"& 

Pe~te 

Rükrcş 
Bcfgr;ır 

!\lo~lo\"a 

"20 Ley•• 

Frank. 
Liret 
Hcl~a 
l>rahml 
Fr.:ıok 

(.C\& 

l1orin 
Kuron 
~tlin!( 

l'cze[a 
:\!ark 
Zloti 
Pengii • 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

t J .. ttrlln 
ı Dolar 

20 l'r;ı.nt: 

20 Liret 
20 frant 
!?O DrJhmJ 

20 Frank 
20 J.c\·a 

1 rıorln 

20 Kuron 
l Şlling 

1 Pezcta 

.. ı Türk lira!ı 

• Çervoneç 

Nukut 

ı Rayşmark 

ı Zloti 

lngiliı 

Amerika 
Fransız 

lra!ya 
Belçika 
'funan 
İsviçre 
Bulgar • 
Felemenk 
Çekoslovak 
A\·usturyı 
İspanya 
Almanya 
Lehistan 
f\Ja.carJstao. 
Romanya 
Yugoslovya 
Sevyeı 

ı Pengö 
2Q Ley 
20 Dinar 

ı \e\.·oncç 

Altın ( 
~lecldiye 
B~ı..not 

Borsa har!d 

Tahviller 
h:tikraz dahJIJ • vadeli • • 
Düyunu muvahlde 
lı:raınlyel! demlryolu 
huınbuJ tram\·ıy şirk.eti 
Rıhtım Dok ve Aııtr<po 
lsıanbul aoonlm su ~lrkeıl 

Hisse senetleri 

loı ı 

0.47 
12 

9 

9o,87 
,5 
16.50 

3 44,SIJ 
37 o-1 

z ·l~,50 

ı 

16 

19,50 
15 

3 4o 

3 2J 
2 oJ ,75 
• 21,25 
2 74,75 

24 75 
27 20 

ıo67 

ıoıı 

ıgg 

2()7 so 
162 75 
218 25 
1!4 
53 

797 
87,50 

29 75 
82 

123 
29 75 
30 
49 51ı 

22 50 
36 
24 5o 
72 50 

885 
68 

241 50 

96 
25 

6 50 
4 80 

16 ;·5 
27 

09 .. ]7 

!~ 128 · 
9 ı".so 
J 45.' 0 

3:' 
1 

04 
2 149,25 

66 4o 
ı 19,:"S 

ı: 1:L5 
2 OJ,;"5 

4· 2S,25 
2 , • 

24 ;s 
27 2<,2 5 

1064 

ıooa 5o 
2()7 

1b2 5o 
218 
ıı3 75 
53 87 50 

795 
29 5o 
81 75 

123 75 
29 50 
29 75 
49 25 
22 25 
35 15 
24 50 
•2 25 

881 
68 

241 50 

199 :so 

Kastarnonıı -Daiıni 
Eı1ciiıneniııden: 

Kaotamonu hastanesi için muktazi mualecat 15 teırinievvel 926 
ta~ihine hdar münakasaya vazedildiğinden talip olanların şeraiti ve 
m~fre~at lıstesini görmek isteyenlerin lstanbul muhasebeı hususiye 
mudırıyetine müracaat etmeleri. 

Çorum nafia 
hendisliğinden: 

baş mü-

;\Jevkü 

I lızıril yas pa~a 

Dairesi • 

.. .. 

Cin:;i 

Zemininde iki bap mağaza 
ve bir methal fcv kani 
12 oda 1 kişe 1 koridor 

. 

No. 

22 
24 
26 

Çorum - Sungurlu Çerikli yolunun budakgözti deretl ile yor
galı gedi~i arasında~i 22J03 lira 89 lmruı bedeli keşifli muh· 
telif açıklı ~!arda 26 adet beton arme köprü ve menfezin müced
deden lnıası amelıyaıı dokuz ay :zarfında ikmal edilmek üzere 
bir ay müddetle kapalı :zari suretile münakasaya ltonmuıtur. Ta
lipler bedelı keşfin yüzde yedi buçuğu nispetinde münakasa ka 
nununa tevfikan 1650 liralık teminatı muvakk•te irae edeceklre 
ve ticaret odasında mukayyet bulunmakla beraber amelıyaıın de
vamı müddetince nafla dairesince ehliyeti musaddak fen memuru 
lstlhtam eylıyecekler ve fen memurları pıukavelenameyi de imza 
ettireceklerdir. ihale muamelesi ,çorum encilmenl daimi riyaseti 
makamında 24 Eyini 929 tarihine miisadıf Salı günü saat l 6da 
icra edilecektir. Fazla izahat almak lstlyenlerin Çorum bat mü

ve arkaoıııda ar~ayı mü~tenıil 2 
binanın 1 3 hi>scsi 

Sbli pa~a dairesi Ahşap depo 
" ,, ,, Garaj 
,, ,., ,., Fırın 

Hamaliye Eıırmuş ağa ltlağaza 

• " • ,, .. • 
• " .. 
" • 

hendisliğine müracaatları ılin olunur. 
91§·--··::.--:::ı:: :::r.:r.:m=---=-=-:~ lr T ,· ~ı:ı!!i1:ı::m:=ı:ımıı:-::m=m.m:~=::ı::=ma~·~; 7 1- -
ım T urk Halıları kullanınız ==!= : : 

=n: :::: Karat:ış incirli 

.. 
Kayırlı 

,, .. 
karlyesi 

• • 
• 

idarehane 
mağaza 

idare han& 
sinema 
ma~aza 

Tursunlu Tarla 
kayalı " 
yol ü>tü 
bozoğlu 11 
hendekli 
kara yer 

2 l-23 
29-3 1 
20-18 
10 

12 
14 

16 

o 
13 

759 
500 

ı 

l\lcsabası 

.\lctro 

:ır:a 741 
bina 652 

24 sebimden 
!.+ schimi 

dönüm 

500 

!m Beynelmilel bır ""hreti haiz lzmir de [ Kadaifçi m! " 
.... wv :ı·· Mevkilerile evsau mahsusası balada yazılı 

600 
1000 
2852 

emlak ve arazi 

s~nelik 

icarı 

lira 
1100 

2200 

_ ;:z!I 

teıniı;at 

500 

2500 

1350 
625 

375 
450 
750 

1150 
satışı müzayedeye 

ım Zade biraderler Halı kumpanyası ] mamulatından !::l konulmustur. 

!IH en nefis: ( İıparta, Lergam, Gülüstan, Tahta, U11ak, !if: ı -· müza)·ede (kapalı zar!) usulü iledir. ihale 2 tqrinievel 929 tarihinde idare 
!!:! Demirci, Gördes ) cinsi büyük döşemelik Halıların r:r: meclisine nivabeteıı teşekku··ı edecek hey"etin marifetile Adanada icra edilecektir. Talip ~ ~ J 
!ili yegane salıJ mahallı depomuzdur. Yaldllfan kıt mevsimi ım olanlar her mülkün hizasında gösterilen rnıktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat 
iffi için ehemmiyetli stok yapılınııtır. Geçen sene olduğu gibi !!§ varakasını teklif mektubu ile beraber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale 
:::; b b h h Jk bir hı t im-'- üz t t n :::: mcdisine yeti<mek u'"zere taahhı.itlü olarak postava tevdi ederler. :::: u sene c mu terem a a ımc o u ere op a !!ii 'f ı 

i!li fiatlar üzerinden peruende sabf'l baıladım. Halkın ıstifa- jili 2 - ihale bedeli ilki pesin olmak üzere sekiz senevi taksitte istifa olunur. 
j!ij i!:: 3 - Talip olanların lst~nbul, lzmir şubelcrile idaremize ve yahut Aııkarada umum :fü desinl nazarıdıkkate alarak piyasa liatlarmdan °/0 15 ten· :ıi! 

!fi M .... müdürlük Emldk mu··ııu--rlu··,.u··n~. mu··racaatla mufassal şartnameleri mütalıl.a etmeleri ve mü-
:!!. zilAtlı oldu~u gı·bı fiatlanmız maktudur. cvsim hasabıle !,J:.· b '· " - zayede iştirak halinde bir nü:;hası bir lira mukabilinde alıp imza ve tekli! mektuplarına §H düğün yapacak erbabı ihtiyacın, getireceği salon ölçülerine füi rapteylemeleri icap eder. 
jljl ve zevklerine uygun her çeıtt halı bulunduğu gibi rekabet l''M..;.;;~;.:.;.;.;.;.;;;.;;:.:.:,~~:..:;,~~-,--------------~--1:-,.-..,:-b:-ul~bl-,:-,a:-d~U:-c.,-•-m-•;-:hk:-•-m-•--

'm; :!\::~:~km::~;.tl~~:ı: ~:.:~~a ~~t::yylb~ekal:~~ ıs.~. ani sa v i ay eti n den·, ;:~:: ~~~:~:~~h;;:::~:~~'.,',:~~ 
İP. r- illi Anadolu baffafiyc pazarı sahlbJ ls ... l:: rına eminim. Verilecek husıu ..ölçii v<; renglere göre slpariı n:.i Kasabaa parsa yolunun tehir dahilı kısmındaki Inıaat, bedeli m:ıll !\ccau B. alcyhınde ikame olu • 
!lii hbul ederim. Yeril mallarımıza r-..ı.:-t buyuran muhterem gii kctfı olan 12836 lira 35 kurllf üzerinden 21/9 929 ' cumartesi nan daradan dotayı ııanen vuku bu-

lı bankası 11 75 ijff halbn bir defa depomuzu teşrıflerl ::faaıları iktlzuındandır. fü! günü .,.at on bir buçuğa kadar müddetle münakasaya çıkarılmıı· ~a;:,::ıbllg::ıı~~g;«~,:~~~~t!,~~a~~ 
Osmanlı bankası 128 ı::li11:1 j=·1~ br. Ta'ıillt almak isteyenlerin villyet nalia bat Mllhcndıılığine eylcmlyen müddei aleyh hakkında 

l=c==.;.. · ===--~---~--..:,.=-~-=.!..--.JJ •• Çart'1•k•hl• Zlaclrb U ·· 1 hukuk usul muhakcmelcrJ Ununu ıun 

L.. . • . _Ah~ı....:tNo-T3--a4hir .1 
muracaat arı. 398 ınc! maddesi mucibince glyap 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar Ticaret boraaaı kitibiunıumiliii tarafından verllmittir. 
- -

- Hububat -

K. P. K. P. 
Susam 
Kuşyemi 

3o !o 29 20 

BuAday °lo Çavdarlı 
Yumoşa.k 

Kızılca 
.Şert 

DOnme 

ı1 32 16 

!6 30 10 3o 

- Zahireler -
Çavdar 

Arpa 
.\~ısır 

r :u;ulya 

13 3o 13 :ıo 

9 35 9 25 
il Jo 
20 

ıı 3e 
20 

24 23 

- Un
Çuva!ı kilosu 
Ekstra ekstra 
Usıra 
Birinci yumuşak 
Birinci sert 
üçüncu 

ıaoo 

121lo 
136o 
1275 
900 

- Tiftik -
Yozgat 
Karahlsar 
Kırşehir 

ı80 

ı95 

175 

1250 
122> 
J2ıo 

1165 
900 

ll!O 
ı95 

165 

lstanbul ithalat gümrüğünden 
Sandık 3 Bf'i'. Kilo 41 O pamuk mensucat 

,, I CI• ,, 210 

" Balya 
Kap 
Sandık 

" Adet 

SKY ",, • " 5 I O Et makinesi 
2 v V B ,, 93 Kese kll!tJdı 

15 " :.\lüstaınel çürük elbise 
1 J \' E ,, 3500 Deri 
ı S B " 122 Kağ1t sicim 

3 I " 95 LAvha lastik 
parı;a 10 " Kağıt ve fotin bağı 
Sandık 1 H ,, 32 karyola topu 
Bağ I HVV ,, 41 Çocuk araba sepeti 
Sandık 1 CAC ,, 76 A~aç saplı kebir bıçak 
Fıçı 2 ,, Kuyumcu putası 
!:'andık ı i\IA ,, 50 Bant bezi 
Sandıkça 1 :\IA ,, 23 Kur~uıı 
Bağ 2 ,, Demir boru 

Berveçbi bala 15 kalem eşya 23 9, 929 tarhlnde lstanbul 
ithalılt glimrüğü satış ambarında bllmüıayede fürubt edile
ceıti ilan olunur. 

Acele satılık bostan 
Orıa k5yde dere içinde «19000 > zira terbiinde ve derunün

de ~ir k_öşk ve müteaddit ahır ve bahçıvan odaları ve gayet 
bilY?k bır havuz ve müteaddit kuyuları ve cşcarı müsmireyi 
lıavı, Anb~rlı dere, bosta~ denmekle maruf mahal acelee satı
lıktır. Talıp olanlar ve izahatı kA!iye almak istiyenler (Beyoğlu 
4202 ) ye her vakit müracat edebilirler. 

l\1anisa vilayetinden: 
\"il:lyet ilk mektepleri için 135.5 lira kıymeti mııham

meneslnde e\ rak ve cetvdler tab ettirilecektir. 
Münakasa müddeti 5 teşrin!e,-vel cumartesi saat on bu

çuğa kadardır. Şeraiti aıilamak ve nümıınesini gôrmek isti
yenlerin viltlı:et mnMif mlidürlüğiinc mlirncaatlarL 

1 

Sipahi- Ocağıııdan kararı bi!iıııhaz ııb• kararın ikamet -
~Ahının meçhullyctl baseb!lc llJ.ncD 

ffi!r::ım::::'i:F.:-=.i!il!iibii.P.!i!i!!:. ______ •• ·-·- At yarıc.ları - tcbllgloe kanun mezlQr D 141 inci 

m.n.d.n.r - Veli Efeny dide madde•! mucibince ıeıtlkat Mkimll -Tahlisiye U.M. U U ğince k:ı.rar T'crllnıJştlr. 

lüğünden: . 
Kilyosta Tahlisiye mebanisi ittisalinde müceddeden bır sarnıç 

inşası mukarrer olup btdeli keşif 3000 liradan ibaret olan 
rnrnıç aleni surette münakasaya konulmuştur. 

ihalesi 30 eylfıl 929 Pazartesi günü tam saat 14 te icra 
kılınacağından taliplerin keşifname ve şeraiti fenniye listesini 
görmek üzere 29 eylQI 929 akşamına kadar Oalatada Rıhtım 
caddesinJeki merkezi idareye müracaatları. , 

Manisa vilayetinden: 
VilAyet nafiası için beheri altmıı lıra kıymeti ınuhammcne

slnde yirmi çadır mübayaa olunacaktır. Münakasa müddeti 
21 , 9/929 cumartesi günü saat ona kadardır.Nümune!iDI görmek ve 
pey sürmek istiyen taliplerin vilayet nafıa baımühendisli~ne mu
racaatları. 

'°' Manisa · Akhi'8r yolunun muhtelif kısımlarındaki yol ameli-
yatının icrası bedelı keşfi olan 13533 lira 72 kuruı üzerinden 
21 /9/929 cumartesi günü saat ona kadar müddetle kapalı zari 
usulile münakasaya çıkanlmııtır. tafsilat almak isteyenlerin vi!ayd 
nafia ba§mühendisliğlne müracaatları. 

li-Devlet demiryolları ve 
manları umumi idaresinden: 

Kayseri istasyon ve atelyeıl au teolsatı malzemeli kapalı zarfla 
münakasaya lı:onmuıtur. Münakasa 19 letıfoicvvel 29 cumarteol 
glinil saat 16 da Ankarada Devlet demiryollan tdar.,.lnde 
yapılacaktır. 

Münakasaya lttiran edeceklerin teklif mektı:planoı ve muvak
kat teminatlarını ayni gilnde saat 15,30 a kadar Umumi müdür
lük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamesini on lira mubbllınde Ankarada 
malzeme dairesinden, lstanbul I laydarpıışa mağazasından tedarik 
edebllırler. 

Kocaeli vilayetinden: 
İzmit istasyonu cırnnndaki 9478 lira 92 kuruş bedeli 

keıifli mektep binası tamiratı olbalıtaki keşlfııaıııc ve şart
namc>i mııechincc 9 te~rini evvel çarsamba "Ünti saat on .. . .... 
lıcşte ihale edilmek iizere kapalı zarf u; ulile münakasaya 
vazedileceğindeıı talip olanların • 4 l''5 nispetinde teminatı 
muvakkata makbııziyle ve miinakasa kanunundaki tarilat 
dairesinde mezkur knıinatı ttl'<!i eylemeleri ve şartnamesini 

görmek \'C taf;ilat almak lste)·enlcrin encümeni kalemine 
muracaatları . 

20 Eylül 929 Cuma saat iki buçukta Tahkikat günü olara tayin Julınan 
10 • to • 929 perşembe günU E-a.lt 

Hnua ı~i~li ~U~ü~ zn~it makinist 
mektebi müdüriyetinden: 

13.3o da mliddelaleyb l<mall . "teati 
B. hazır butunınadıfı takdirde va.katan 
ıkrar etmiş addolun.ırak. 405 inci mad· 
de muciblncc bJr dah:l m:ıhk.cmeyc 

kabul ediJemlyeecıi il.ın olunur. 

Eıııni)et sandığı mü
··- dürlüğiiııdeıı: i\lektcp için kuvvetli surette Fransızca lisanına aşina bir 

tercüman müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların şeraiti anla
mak üzere her gün sabah saat 9,30 dan 16,30 a kadar 
Yeşilköyde mektep mlidliriyetine müracaat eylemeleri 
lazımdır. 

S.matyada Hacı kadın ma
hallesinde Servet h:ınıın tara
fından 3-9-29 tarTiıinde tevdi 
edilen mebalığa mu~abil veri
len 33!0 numaralı bonoyu zayi 

J,ıambul a•liye mahft<mui hu
kulı dairesinden: Hayriye Haııı
ınııı kocası Salih Ze!d Efendi 
aleyhine ikame eylediği boşan· 
ma davasının icrayı tlhkikı.tı 

,. için irsal kılı~an davetiye vara
kası zahrına ikaınetg5.lıı meçhul 
dduju şerh verilmiş olmakla 
»aııc · icra kılınan tebligat üze
ri . t· tayin kılınan güı:de r.el
menıış olmah!J gıyaben tahki
kat icrasına kırar verilerek 
muamele icra ve tahkikat 15-
11-929 salı s1at 11 re talik 
edilmiş olmakla işbu muamelei 
giyap kırarıııın ilanen tebliği 

tarihinden itibaren beş gün 
zarfında itiraz etmediği taktir
de bir daha mahkemeye kabul 
edilmiyecfği ilan olunur. 

lstanbul Maarif eminlilfinden: eyıediğiııi ihbar ettiğinJen zayi-r. inden yenisi verilecrği cilıetle 
Ankarada Maarif veHlcti de- cs:d bono- un zulıurut'da hükmü 
vairinde bir tane 17'5 lira ma- kalmayacağı i'.'iıı olunur. 
aşh daktilo ve 4 tane 17,5 lira 
maaşlı katiplik ve 2 tane l 4 Ti<areı daı alannı da ru)"tte metun 

Jstanbul a.slize m.ıhlemcsi birinci 
lira maaşlı daktilo ve i:d taııe hukuk dalrcslndcıı. ~lüd<lei Saliha il. 
14 lira maşlı katiplik ve 20 lira 
maaşlı grafık memurluğu ınün- la mıiddeaaıeyh sakıt lı•ne<lao mcn
lıaldir. BurJar müsabaka ile snbininden Seniha rn!ıao ve oğlu 

prens ~abahattin \"C Lötfullah .:ılcyh· ' 
alınacaktır. Bu müsabakaya iş- !erine ikame olunan alacak dmuıo
tirak edeceklerin memurin ka- dan dolayı tahkikatın muayyen bu
nııııuııun 4 ncü maddesile di- ıun<lu~u 9.q.929 p:ızarıesl gunu ilanen 
ğer fıkralarındaki evsafı haiz .-akı olan ıebllır:tt• ra~nıen vakti mu
buluıımaları şartdır. anenln<lc mahkemeye bir reklli l:a

lmtihaıı 25-9-929 tarihinde nuni göndermediklerinden haklarında 
icra edilecegine nazaran bir gıyap koran ittihaz, ve huluk u.,uıu 
gün evveline kadar ınüracaat n11ıhakcmeleri kanununun 491 Ye mu
edenlerin evrakı müspitelerinin mallcyblnin TiırlJyedc ıkamtıgahları 
tetkiki ile evsafı haiz bulunan- bulunmadığından da 141 re 142 ne! 
!arın imtihana kahul olunacak- maddeleri mucibince llJnen tebliğine 
lan. KAtipler için imtihan he- ,. de.-amı tahkikat 21-ıo-m tarihine 
sap kitabet, grafik memurluğu mu.adil pazartesi günü un 14 de 
için de hesap kitabetten maada bırakıldığındln yerm .-e .-akıi mcz-

1 
girafikten, daktilo için de turda mahkemede bllvckJle ısbaıı 

b k d · d · ı k Yticut etnıcdtklerl takdırJe haklannda $ an 88ı UmU• makine en ıcra e ı ece ' muamele! kanuniye Ua k~ınacağı Uln 
A r::::;::::ı:-.: nnmn~nr.rıı:sı ::a=mu:: olunur. 

mı müdürlü!}ünden: ~ Felemenk !!· 1-------
. Bankamız miisabaka im· ı! Bahnscfif B 
tıbanında muvaffak olarak ! !! 
kabul edilen namzetlere lA- 1 Baı1kası !i 
ziınr;elen tebligat yapılmıştır. ! , 1 k . .. \'IS1. 1~RD ·\ \I !! 

bl
. h .- er czı. , " , , . .. 

Tc ığat ancır.da kalanlar S ii 
ermayesi: 1, 125,000,000 Ü 

• 
Kuvvet ve sıhhat 

Kııııı ihya vo •lnh·lcrl 
lakvlye etle.o 

Arsenoferatos 
ile temit• 
edilebilir. alınnııyacak 1 ihtiyat akçesi: 3,000,000 ı;=·=.·=· 

demektir. 1 ı~tan!ıul merkezi: Galata I! 

1 
K k · 1 ı· Ecu.nelerle ecza 

:.\liiessesemizin memura ib- u''== nra öy pa asta. .! 
tiyacı kalmadığından şimdiye l<tanbul şubesi: Yeni i! dopoların<U 
kadar memurivct talebinde postahane itti ··ılinde Ala· !! ~ ~ buluııw. 

1 lcmci han. 1 ler türlü !i 1 
bulunanların cHakı hıfzcdil· .. ~=!==------,,,J I! Banka muamelatı icra ve I! ii 
miştir ve yeniden müracaat L~a>alar kar olunur. jı .... .-.-........ --=.-...,...,..,,.ı ... -"' 
kabul olunmıyacaktır. · • • ·uwmnı :ım:u::::r.:ı mııunmi Me.s'ııl müdür : Refik· Ah...;ı 


