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r 4 üncü sayıfamız 

Sinema sayıfası 

frHsn (ReıJi tn~
liye etıiyecek mi1 

Yunanistana cevabımız diiı1 tayyare ile götürüldü 

lnıtıt;;ıe amele bük!i· 
lllett lkttclar mevkllne gel· 
dili sGnden beri Londra 
ve Par11 araıında ıık aık 
lloktaı nazar lhUllflan çı· 
lcıyor. Bu cilmleden olarak 
burünlerde (Ren) mmtaka· 
dnın tabliyeal meaeleıinde 
Le ild memleket aruında 

h
ulr aerctnllk mevzuu ba· 

latir. 

Bugün Atina hükOmetine 
tevdi olunacak 

• 

ce,1abıınızıı1 

esasları 

nelerdir? 

Mihalakopuloı 

~ ..................... : ....................................................... ,, ............... '" .................... 4}' M e c 1 is reisimizin spor 
·; lngiltere lraka l işlerimiz hakkında beyanatı 
( istikl31 veriyor iKAzımPaşaH.z..-~~~ 
l Londra, 20 (A.A)- Malömattar mahafil, lngtl- § diyorlar ki 
:=. terenin yakında lraka fıtiklil bahtedecefi mütalia-
j sında bulunmaktadır. l 
) Vakıt: İngiltere ıle Irak IOmat sahih ise lııgilterenln ~ 
\ arasında aktolunan en son mu· lrakı Akvam cemiyetine kabul 1 
g ahedeye göre Irak hnkomeU ettirmek fikrinde olduğuna ya· ~ 
~ ya yirmi bq sene müddetle, hut yeni bir muahede yapmak ~ 
~ yahut Aham cemiyeti az•lı- lstedi~ine hükmetmek icap eder. ~ 
j ~na kabul olununcaya kadar Hakikati halde bugün lngil· ~ 

"Bundan sonra spor 
işlennizi böyle başsı!Z, 
gayesiz b11·ak1nıya-

cağız. ,, Mal6ın oldufu 6zre La· 
hey konferanamda ln,tlte
re ve Franaa b6k4metleri 
Alnıanyanın Y ung pllnım 
1-ıdık etmen tartı ıle (Ren) 
~~\'aliılndeki ı11al kıtaabnı 
ıqldırmafa karar vemıit· 
lerdfr. Bunun üzerine fnıfliz 

1,;.....:----------------

Ailnada gene m1thui 
iec1tvaz ier1Jnelerinden 

\ lngihtte manda;. altoida bu- terede manda aleyhinde mil- l "Spor bir heyeti ı,11 • 
J lunacaktır. Bu muahede l 926 hım bir cereyan olduğu gibi ~ maiyeyl, bir milleti bir 
\ scneılnin ikinci Klnununda Irakta da mandaya tahammül ~ devleti muha/IJZIJ ede- • ·ınııv~! .• 

:ıgal kuınandanlıfı (15) ey· 
Giden itibaren fıgal aıker-
ler1nı (Ren) ha valisinden 
ıeriye çekmeğe baılam.ııtı. 

Bu hususta mukarrer 
Plan :nıuclbince İngiliz kı· 
blatının tahliye edecekleri 
<Vısbaden)de yalnız tııaI 
fevkalade komlaer liifnln 
karargahı Fransızlar tara-

lıfından bir kaç kiti ile mu
afaza olunacaktı. 

I Hal böyle iken F ranıız· 
b;)dlngillzler tarafından hiç 
im enflmfyen bir vaziyet 

: 
111..-dır; yani İngiliz 

~taata çelcflir çekilmez bir 
ç tabur F ranıız aakeri 

on1&rua Jerlerlni ltral et
~lerd1r D 

Cevahımızı hugün alacalc olan 
M. Mthalaltopulos 

Donkü na.hamızda yazdıgı
mız gibi Yunanlstana verdiil· 
mlz cevap hazırlanmıı ve kurye 
ile ıehrimize gellrilmlıt!r. Kurye 
Muzaffer Kımil B. cevabımızı 
hamilen dnn sabah saat 1 O da 
Aeroekspre1 tlrkelinln tayyare
aıle Boyükdereden Atınaya mO· 
tevecclhen hareket etmlflir. 

Kuryemizin dan AUnaya mu· 
vasalat ettiAlne nazaran, ceva· 
bımız. dün akfam verilmedi ise 

bugün Attna maslahatgüzarımız 

tarafından Yunan hariciye na· 
zırıoa tevdi olunması beklenile
bilir. 

b ah se diyor 

tanın bu meseleyi tekrar mev
zuu bahıctmesl, lllllf fikrinden 
henOz uzakta olduğunu göster
me~tedlr. Cevabımıza nazaran 
pasaportlar itinde eski noktal 
nazarımız bakidir, 

A1ilıalakopulosurı 
bey·anatı 

~ lmıa ve tasdik edildiAine göre etmlyen çok gergin bir vaziyet ~ bilecek en kuvvetli ~,;_..-..-...--
~ 25 ıeneslnln tamam olması vardır. Binaenaleyh Makdo- ~ şll.thiır • " 
İ için henUı uzun bir zaman nah kabinesinin bu meseleyi § 
~ vardır. Telgrafta verilen ma- de ha11etmesl çok muhtemeldir. ~ 
ffi1111ıı111111111111ııııı1111111ıı11ıı1n 1111ıııı1ttnıııı1111ııu1ıı1111ıı111ıııııııı111111ıımı111uınmıu111111mıı11111ııııı111ıı1ııutııf,; 

• 

Fransa lngiltereyi 
kızdırı}ror 

Ren mıntakası iki memleket arasında 
yeni bir mesele çıkaracak 

lngihıler Ren hav.ltsindeld lerln unutamıyacaRt bir hata ldt. 
lıgal mıntakaaını tahhyeye bq. Rur havalislnin lıgali bunu ta· 
ladıktan sonra Franulmın bu- kip etti. 

ralannı l§gıle Fransız. I ar 

Spor i,lerimizin b:ızı ten
kitleri celbettil.ti marnmdur. 

Sporla pek yakından alıl

dar olan ve Sporu seven 
B. M. l\Ieclisi reisi Ktızım 
p~şa Hz. kendilerini ziyaret 

ederek~ ı:por i,.lerimlz hak· 
kındakl düşunceleririni ö~· 

renmck istiyen .. Refik Spor,, 

mecmuasına çok şayanı dik
kat ve mühim beyanatta 
bulunmuşlardır. Bu beyanatı 

Kt1zım POIO Hı. kleJl· 
aynen na mecmuadan 

yonırz : · ddt bir 
,, por Jşlerini çok cı • 

.... . edlyoruıfı. ~na 
şekilde takıp bugttnku 
emf n olunuz k~ . 

ediğimız ga) e-
spor bizi bekl . edeme-
ler etrafında utnıın 
memiştir. td lhnt 

için yapı ıb. 
Sporun ne .. 

l cimılye ıçın 
ve bir heyed ç bilmek 
JAzım olup olmadığını ııd• ] 

f '2 üncil sapfanı -
[ Alt tara ı 7 ;;;;;; 

San'at mekteplerimiz 
bu t.b • ifer taraftan 
ir tak uru takiben yeni 
d lı un F l'aııuz kuvvetinin 

8 a ıelecett anlqılmqbr. 

Ankaradan alınan malOmata 
nazaran cevabi notada, hütlln 

muallak meseleler hakkında 
hakemden evvel dotrudan dot
...,. •aakereyt tercdı etllllmlz 
bildlrilmektedlr, 

Atına, 20 (AA ) - Havas 
ajansı bıldirlyor: Nazırlar mec
lisinde beyanatta bulunan hari· 
ciye nazırı M. Mthalokopuloe, 
Y unanillanın Llhı konferansın· 
da tatmin edilmlı ve M. Ve
nlzelosun prkı karlpte ıulhon 

muhafaza edılecqlne dair temi· 
nat elde etmiı olduğunu aayle· 

mit ve d!Aer her hanğl bir 
devlet tarafından tecavllz vukuu 
takdirinde Lll'leawın Yananı .. 
tana muzaheret elmest için 
ln8')tere ıJe Y uaaniatan ara&Ulda 
mllzakerat cerc:yan elmlf oldu
tuna claır olan !Mberlerl tekzip 
ey)emJtllr. 

tqebbüs etme- Rur sahasını lf-
lerl lnglhılerl gal ederek mıı-
bz<:Lrm.tar. rak ucu ile ka-

Fransalı 
Bu ........ La.ebada .... 

J(lk bir t....ar uFaaelar-
mııtır; umumiyetle lna11tz 
ıazetelerl F ranıızların tar
zı hareketini tenkit etmek
tedir; bunun Gzerine İnal· 
liz harbiye nazın vaziyet 
hakkında kendiıl ile mü· 
zakere etmek ve bir ka· 
rar ittihaz eylemek o.zere 
(Ren) mmtakaıı ln,ıliz it· 
aal kumandanım müttace
len Londraya çaiJnmfbr• 

l..abey mukarrerab mu· 
cibfnce Fransızlar tarafın· 
dan ( Ren ) mmtakaımııı 
tahliyeıl için icap eden 
laacliki Rayiftaf meclisi 
Yapınııbr. Binaenaleyh mu· 
kaveleye göre Fransız ffial 
aıkerlerlnin &ıümGzdeki 
l930 senesi kAnunusanfıin· 
den temmuzuna kadar 
lahliyest lhımgeliyordu. 
Ancak dediğimiz gibi Fran· 
112 askerlerinin lng11izler 
tarafından tahliye edilen 
Yerleri tekrar ltıal etmeye 
~avlaması bu hususta ıilp· 

e uyandırmıı, hadise bü· 
~Un İngtlterede derin bir 

eyecanla kartılamııbr. 
t Vakıa Partste dilnkü 

arf h ile gelen ajanı tel-
r.:fları ( Ren ) deki kıtaa· 
F rerı alınmaıı dolayııile 
ranıa h 

tadu vbiye bütçesinin 
edı edilecefinden baha· 
<>rt!dr. . Bununla beraber 
oldu"a bır emri vaki mevcut 
lert yncıan bu gibi haber· 
t~l~ı ng!lf21erf teıkine kifl 

t_ Yeceğt tüpheıizdir. 
har ~ilk F ranıızlann tarzı 
t . e etlerinin İngilteredeki 
Csırı bö 1 A.lzn Y e olursa hadiseyi 

Ue kanla.rın ne kadar fnflal 
tah eı.rıılıyacaklan kolayca 
biit~fn olunabilir. Herhalde 
l'or 'k; ahval ıunu göıteri· 
\Jınunı- garp devletlerinin 
hır d 1 ıiyaıetlerl büyilk 
.u l\rn ökürn noktasında bu· 
tılln a la.dır: dünya ıü1hu· 
' rı~la.nb na ait ihtimalleri 

u dönüm noktası 
CÇildllct 

"uı.uh en aonra tamamile 
edccek•:ve sarahat peyda 

~r. 

Jlf elırnet Asım 

Para meeeleelne aelınce bu 
nokta aramızda balJecWmlftlr. 
Hatta bitaraf aza ıulllın lefer
ruabna bile vakıf iken Yunanı.-

Yukarda bp kongresi aulanna 11hhat vekilinin verdilf çay ziyafeti, 
lfllıd• kongrede hazır bUlunan kadın doktorlanmız 

Tıp kongresi 
İştirak eden dokto~·larımız 

diiıı 3,rdet ettıler 
Kongr;nin neticelerini anlatıyo~ar 

iki hbbt cemiyet daha teıe~kül etti 

Ankaradaki üçüncü tıp 
. · t' ak eden kongresıne ış ır " k" 

doktorların çotu dun u 

ekspres ve konvansironelle 
şehrimize gelmişlerdı~. Bun· 
lar meyanında Tevfık Sa
lim paşa, Cemil paşa, 
Hamdi Suat, Osman Şere
fettin, Burhanettin, Talat, 
Hulusi Behçet, Murat ve 
Orhan Beyler vardır. 

Dün aelen doktorlar 

kongrenin mesaisi hakkın· 
da şu malumatı vermiş-

lerdir. 
Kongre başvekil ismet 

Paşa Hz. tarafından küşat 
olunarak üç gün devam 
etmiş ve frengi, kanser, 
kızıl .mevzuları üzerinde 
müzaktratta bulunulmuştur. 

Bunlardan başka her 
doktor ihtisası dahilinde 
( Alt tarafı 4 üocii aayıfamızda ) 

. Deyll n.. mQr madenlertnı 
presin Yerditl hzDMk llledıler 
malQmata göre ve bu suretle 
Almanlarda F- lflerl on .ene 
ranıızlann tek· daha gerilettiler. 
rar Vayı.baden Şimdi de fa. 
gelmeleri n den gllizlerln Vayı.-
çok mOnfeil ol· Ren mınfaka31 baden! tahliye· 

maktadırlar. lnttltzlerln tahliyo- lerlnl müteahp Fran.Wann ora· 

ıinden IOlll'8 bir miktar Fransız sını alacaklarlDI anlıyoruz. Bu 
askerinin Ren havallıl fevkalade t..mamlle lüzumsuz btr hareket-

komllerllti karaglhını muhafaıa tir. Belki bu hareket Lahı 
etmetl beklenirken müteaddit uılaf namcslnln ruhuna muha-
taburlann bu sahayt llCal ede- lif Ur. 

cetl anlltalllllfbr• Vayisbadcnln, yeniden Fran· 

Londrada ~ «Oeyll 11z iıgalıne girmesini F ran-

Elı:ıpreı> gazetesi bu mOnase- 112lann son hawı tellkkı et-
betle yazdı~ blr in.kal-ede dı- mek isteriz. 

yor ki: Bu batanın tellf ı zamanı 
•Fransa, ,aulh ~leainl kar- henQz geçmemiftir. M. Brlya· 

ıaladıtı ruh ı.le harp meselesini nın, bu ltgall Ilga etmesini 
karıJıyamamaktadır. Onun için bekliyoruz- Bu hata bit me-
Almanyada ıtgal ettlfl sahalara murun hatası olıc.aktır. Yoksa 
ilyah askerler ıevlcetmesl nestl- Fransa bu hatayı kabul edemez. 

. 

GaziHz. Italya başvekili 

-

---Mme Ruaıöle da lstanbla11 

Mesleki tedrisat milfet- Geçen .US:yce bOJOk 
Utl umumileri M. ve Mm. gelen seycO a.tdaütlerdJ. 
Ruatöle Maarif vekiU Ce- bir faa)IJ: f,taııbul ı Art
mal Hüınü beyin davetle- M. Ruatt_ •• .san'at ınek· 

kara .e JaP- --" teknik 
rl üzerine eylülün 30 unda • _..a..ı .-.e...-

teplel'.... •-bir ~ 
lıtanbuldan Ankaraya gi- tedri,.t ıçtn proJ-' talt-
deceklerdir. altbninl &Uye ~---· ~-•...ta 

Fransız tedriaat fen he- J _ı.tf_ ~_"~ 
ziıD eJ ePPr- 'at..---

yeline menıup olan bu iki bundan batb san a.nsiJ11 
mütaha1111 Franaada yap· teplerl P~ Ar 
bkları hizmetlere mükafa· için ıeÇO ~ koıDilJO
ten Offıye akademi ve kafada top ıdafe eyle
Maarlfi umumiye oflıyeal nun 111eeaJll01 
rütpelerile taltif edilmit· 111i1tlr· Ruatale de f.. 
lerdlr. Macladl 

çekilen nazırlara veda edlvor 

e kadar il· 
- şımdly bir il rld)C 

Dün akşa11ı bir delliz 
tenezzühü icra bu

yu nlullır 
Relşicumhurumuz <11J

zi Hz. dan ge~ vakte 'ka
dar dairelerinde me~
gul almlJl.'lar ve ak~m 

iJz.erl motôrle 'Ka4ık6ya 
ve Moda s1tlılDerlnde 
bir teneuiih icra bu
yurmuılardır. 

- l farbi) c nazırı sıf:ıtile 
ifa ettiğiniz hlzmc.'t.ler çok 
hüyuktur Slttlen ayrıldığım 
lçın :nıuıecssirlın. 

- Size son dcrc;ce tec~
sürle \eda cdi) orum. Siz 
pek ınlikenımcl bir bahri) e 
11nırı idiniz ! 

_ Ha\'ll nazırı ol:ır.k ~: 
cnıgınız hizmetler ç • 
şa) anı . tcİetkürdiir. DalJP'' 
orü,clını 

deD ilA ı\Ildl 

&
orıııcdl ın. 

11aıın 
ıs111:ırl• t. 

Niğde 
Pek yakında timen&fere 

kavuıuyor 

Nikde 19 (A.A.}~ Dün 
binlerce halkın iıtirakile 

Niğde istasyont.dlun temel 
atma merasimi tapılımıtır. 

Pek yakında ~ifer4' 
kavupcak olaa ~ha). 
luam........,.~~· 

Nafia namlı~ınu: tot _ Siz benim en mlıkcm· 
mu ıcmlcUt nazınm· 



" '' Vakt,, ın şehir 
Dunkü boks maçları I' Adliyede 'ı' i . 6 o N 1 011,___,K_ü_çü_k_H_a_b_•r_ıe_r_ 

- . Çapraşık bir mesele _ HABB~uf;~- İrtişa meıelcıi 
i\liisabal-a çok lıevecanlı geçtı Y ıf B-,·-a h T" k' S · Jak &sat Ef. iuhaı 

~ usu .ev.n m c.ev er- ur ıye- urıye ------------ lerı kımlndır? veriyor 
Küçük Kemal Sıtkıya karşı sayı M"t k 1 . d _ ·- lrlifll meselesi maznunların· 

h b·I J· idi u are e sene erın e Dainıt' lıudııt konıis- dan Jak Baıat efendi kefaletle 
esa 1 e ga lp ge Kınık belediye reisi bulu- • tahliye edildiğini yazmıştık. Jale 

Sıtkı oe Kemal 
Dün Tepebaşı bahçesinde 

boks maçları yapıldı. Son 
zamanlarda eski raj!'bet ve 
çalı~mayı kaybeden boks 
denilebilir ki dün Tepebaşı 
bahçesinde yeniden cıınlnn
dı~ıııı •ve c ki terakki yolu
nuna girdi~ini gösterdi. Fil
hakika görünüş o idi. 

)!açları n!aka ve heyecan· 
la seyreden kesif bir seyirci 
kıı 'a balığı, güzel bir tertip 
muntazam bir idare, bu alA
ka ve tertibi cevap>ız bırak· 

mıyan birilılrinden zevkli 
m[i abakalar .. 

Dii n uztm bir ayrılık· 

tan sonra boks kendi de
korn lçl de p:özderimlzln 
iinfü:dcn liç saatlik muvaffak 
lıir geçit p;ıptı. 

.\!a~lm hlr tnr~!a bıraka

lım. Bizi a ti memnun eden 
netice boksun bu vaitkar 
Ye plir umlt canlanı,ıdır. 

Dün ha~ müsabaka kaç 
giindlir bu s[ıtunlarda yazdı· 

jtımız gibi Ktiçiık Kemalle 
Sıtkı arasında cereyan etti. 
Kuçiık Kemal (iç dört sene 
~nd amatör hokstu en yilk
:;ek kıymeı;nıizdi. L'zun bir 
ayrılıktan sonra yen iden ringe 
;ıkıyor. Sıtkı çetin, zarbeleri 
kuvvetli ve un ~enderin en 
mümtaz sima>ıt!ır. 

Ç..arpışma ÇOk heyecanlı 

oldu. ilk d 'rel~r ilıtiyatkAr 
h3mle ve müdnfıalarn dahıı 

fazla göJ!lıS göğse geçıL Ke
malin açık muştalnrınıı mıı· 

kabı! Sııkı karakorda clah.ı 
fyi ç~lı~ıyor. Sağ )'Umrugıı 
daima rnkibinln mide,;! iis
tündc.. l\lıitclrnbil yumruklar 
ve kaçmışlar hükmü vakıt 
\'lkit her iki boksörün ta· 

rafıl\a da çekiyor. 

~on ranıntıa Kt'mal bu 
beraberlil';i kendi tarafına 

alan hafif fakat mahsus bir .................................................. 
tanbul Üsküdar, Ankara 
san't mekteplerini İstanbul, 
Erenköy liıelerl ile kız 
muallim mektebinin, Kan
dilll, Çamlıca ve diğer or· 
ta mekteplerin eliti kurs· 
!arını teftlf etroif ve maa• 
rif vekaletine Türkiyede 
mesleki tedrlsabn tayini 
hakkında bir proje tevdi 
,ylemlttir. 

Madam Rııatölenin tatil 
esnasında mekteplerimizin 
elişi muallimleri için açmıt 
olduğu kunta elde ettiği 

muvaffakıyetten bir müd
det evvel balıaetmi§tik. 

San'at Alemimize muk
tedir usta hatılar, muallim· 

r ve atelye tefleri yetlf· 
tlrmek ıayretlnde bulunan 
bu mütahaasıılardan bü
yük istifadeler görülecefl 
Omlt olunmaktadır • 

fa iki yet temin etti. 
Ye neticede Kemalin sayı 

hesabilc galip geldigı taraf
tarlarının alkı lan arasında 

ilan edildi. 
Bu netice karşı tarafın bir 

az sızıltısım mucip olmadı 

değil. l\laçın cereyanı es
nasında bir tarafı falk adde
debilecek bir falklyet görün
medi. Böyle küçük bir fark 
kabul edilse bile bu böyle 
basit farklara yer vermiyen 
bir amatör müsabakasıdır~ 
diyorlar, 

Böyle düşünürsek doğru .. 
Öbür taraf ta şu iddiada: 

~Kilçük bile olşa Kemal için 
madem ki bJr fark kabul 
ediliyor. Kemalin Sıtkıd~n 
yedi kilo hafif olduğunuda 

düşününce bu hükmil hak_ ız 
bulmak haksızlıktır. diyorlar .. 

Böyle diişürıürsek te doğru .. 
Diğer maçlara gelince: 
Hasarım lstavri ile berabe

re kaldığını, Aııdonun Hafı· 

za sayı hesnbile galip geldi
ğini, Cc!Aiin Kaninin karşı ın
da maçı terkettiğiııi, 1 ladinin 
de Sıırnııganın karşısında ay
ni şeyl yaptığını •öyledlkten 
sonra dün asıl kıymeti haiz 
diğer üç maçtan bahsedelim. 

l\Jellh, Filozofu sayı hesa
bile yendi. 

l\lelih dlln dnha evvelki 
maçına ııuzarnn muvaıraktı. 

Calil ıiycti bcn!m,iyerek dö-
ğü,tü. 

Hakkı ile l\leııase çarpış

mas ı de ze,·kli geçti. 1 'etlce
de llnkkı sayı hesablle mağ-
luptıır. 

Fakat 1 Jnkkı gençti, müp
tedidl, kolları çok i~lek bir 
bok~ör olun hasmının zarba
larına ıı;üzel tahammül etti 
Ye mukabele etti. 

Dünkü mağlubiyet maçı 
Hııkkının şııhsı için bir mu
vaffakireı, i<tlkbali için bir 
ümittir. 

• 'ccıniııin havrı ile kaM .. .. \ 

laşmrısı gunun en eazip ve 
en zevkli döğüşiidür. 

Necmi• soğuk kanlıdır hlle
rek döğlişiiyor. 

Dördüncü denede rakibi
nin sol direği çekmediğini 

fnrkedince hemen bu vuru
şunu l~letmiye başladı ve 
rakibini bu mütcmabi yum· 
ruklarl11 adeta tahriıı etti. 
Neteklm beşinci n son dev
rı.'dc lstavri naknt olmak 
için kiiçiik bie muşta bek
liyordl'. 

Tecrübesiz Necml bu va
ziyetten istifade edemedi , 
sayı hesablle galip geldi. 
Eı~ ldl heniız pek yeni 

olan boks hny~tına giizcl 
bir nakavt kaydedecekti, 
Necmi bir iki maç sonra 
bu munffaklyete de ı·ara

cııktır. 

T. M. 

nan ve bilahare vefat eden yo11u faaliyete baş- Basat elendi şu beyanatta bu-
Yusuf bey isminde bir ftJ'Or lunmuştur. 
zata aı't Osmanlı bankasın· (B "- Bu mesele hakkında Mardin, 19 (A.A) - u 
da mahfuz bulunan ( 50 ) ortaya atılan §Byleların bir ço-telgraf Ankaradan 16 saat 
bl·n lı'ralık mu··c·vherat or· T ğunun aslı yol<tur. Mi! tantik B. ' teahhurla gelmittir.) eşrl-
taya şayanı dikkat bir da- bana şirket işlerini sordu, ben 

nlevvel ayı içinde Türkiye· d k d h d • 
k e en ilerine iza at ver im. va çı armıştır. Suriye daimi hudut komis· 

Bu mücevherat Yusuf Asıl mesele şudur: Orıaktım, 
yonu ilk lçtimaını Berutta bana barut inhisarının alınması 

beyin varisleri bulunan k d k B i d 
a te ece tir. u içi ma a için ) 50 bin lira sarledıldiğinl 

oğlu ile kızına, rüşütlerini tarafeyn hudutlarında aıa· söylediler. Ben bu lıler vapıl· 
kazandıkları tarihte verile- yiş ve inzibat ve iade! müc· dığı vakıt Ankarada bulunu· 
cekti. Bir aralık Dimitri rimin ve saire gibi mesai! yordum. 
ve Mihalaki isminde iki müzakere olunacakbr. Yapılan bu masrafı tevsik 
avukat (4800) liralık bir -- etmderini ortaklarımdan rica 
alacak davasile bu mü- Kadın ebliseleri ettim. Bana 50 bin lira bir ban-

cevherleri ele geçirmek Moda değişiyor kaya, 25 bin lira da Baban· 
istemişler fakat borç sene· zadelerden birine komlsvon o· 
dinin sahte olduğu anla- 20 Sene evvelki şekle larak verildiğine dair vesika 

şılmıştır. rücu edilecek gösterdiler, diğer 75 bin !ıranın 
Bundan sonra seneler geç· Londra, 19 (A.A.)-.Da- hesabını göstermedıler. 

miş ve üç ay evvel Mediha ily Mailin Paris muhabirine Bunun üzerine bir hakem 
ismini taşıyan bir hanım nazaran Çihan modasını ta· heyeti te~kıl edıldı, Nesim Maz-
mücevherlerin kendisine ait yin eden F ransanın biiyük ltyah elendi de bu heyette ıdı. 

ld r... 3000 l' 1 k b' kadın terzı'lerı· eteklerinin o u;ı;un ve ıra ı ır 75 bin !ıranın sureti sarfını gös-
borç mukab ·ı· d Y f bı'çimini bütün bütün değiş· ı ın e usu terir vesika olmadığı halde bu 
beye t h. d'ld·ıı.· · b tı'rmeğe ve 20 sene evelki er ın e ı ıısını or- sarfiyatı mepıı gösterdiler. Hal· 
cunun 2500 lirasını verdiğini modaya avdetle eteklileri buki ortaklarım bu 75 bin !ırayı 
iddia etmiş ve açılan dava· hemen hemen ayaklara ka- kendileri aralarında taksim et-
yı da kazanmıştır. 500 lira dar uıatmağa ve dekolteyi mlılerdır. 
borcumu verince mücev- tamamen ortadan kaldır· + Evkaf ıdareslnln çeşme-
herlerini alacaktır. Bu esna· mağa karar vermişlerdir. leri Emanete, mekteplerin Maa-
da Yusuf beyin oğlu Melek Bu karar moda düşkünü rıfe devrettiği malnmdur. Ev-
bey bu kararı haber alınca hadınlar arasında hararetli kal ahiren yı1ulan çetme ve 
derhal f stanbula gelmiş vı! ve heyecanlı münakaşata mekteplerin arsa ve enkazını 
tehiri icra kararı alarak sebep olmı.ktadır. 11tmıya baılamış ve bu yüzden 
devanın yeniden rüyetini D · -.-1---- üç daire araunda noltal nazar 

ışçıA er ihtilafları çıkmıştır. lbtt\afın le• 
istemiştir. bebı aidiyet mesclcoıdır. 

Bu şayanı dikkat muha· Dün senelik içtimala- • Bir teşrinlevvelden ltiba-
keme yeniden yapılacaktır. rını aktettiler ren ıehrlmlze yeni seyyah akını 
işin merakı celbeden ci- baılıyacağı cihetle seyyahın ce-
hetleri vardır. • mlyetl hazırlıklara başlamııtır, 

Mesela Mediha hanımın + Evkafa ait bulunan Ye-
Yusuf beye ait olmak ürze nibahçedekı BezmlAlem hastane-
gösterilen adres vaktile do- ıi haziranın birinden itibaren 
landırıcılıklan anlaşılan iki tamamen Sıhhiye vek!lettoo 
avukatın verdiği adrese mü· devredilecektir. 
şabibtir. Fakat Mediha ha- + Cerralipaşa hastanesin· 

deki rontlcen, 100 lira talısisatnımın ibraz ettiti suretle 
mahkemede hak kazanmıştı. la muıahassıe celbedilemtdiğı 

için ıenelerdenberl lşletıleme-
Bakalım bu şayanı dikkat rııektedir. Bu vaziyet kartısında 
davanın yeniden rüyeti ne Emanet Almanyaya iki genç 
netice verecek. göndermeyi doıunmektedir. 

Diter bir garip rivayete + Alı ticaret mektebi tch· 
göre diğer bir zat da Me· benderlık ıubeslnln ders prog· 
diha hanımın ibraz ettiği ramları Hariciye vek&lettnde bir 
senedin sahteliğini ishal komisyon tarafından tetkik ve 
edebileceğini söylÜ)'Orfakat icap ederse tadı\ edilecektir. 
bunun için °" 10 avukatlık .Jünkü frongrede bulunan dt~çller Vekalet bu ıube ile alAka· 
hissesi istiyormuş • Haylı Diş tabipleri dün Beyoğ-
çapraşık olan bu davada Junıla Tunelbaşındı Hamson 
nihai karar bakalım nasıl Apartumanda toplanmı~lardır. 
olacak ve kim hak kaza- Az11dan bazılan yeni h y'. 
nacak ? eti idarenin teşkilinden ey,·el 

'Memleket haberler! 1 
Ada pazarında 

Çok feci bir cinayet oldu 
Adapazarı, 19 - Buraya 

civar Süleymaniye ormanın
da geçen gün sebepsiı ve 
çok feci bir cinayet olmuş
tur. Bu cinayeti işliyen vah
şi ve cahil bir abazadır. 

Bu adam geçen gün a
ğaçlıkların bir kısmını ya· 
karak arsasına sahip olmak 
için hu ormana gelmiş, or
man memuru Suphi efen
dinin nerede o\dutunu sor
muştur. 

Suphi Efendi orada yok
muş. Bu nokta kendisine 
de söylenmiş. O sırıda ne 
olmuş? Pek anlaşılmıyor. 

Bir ıivayıte göre oradaki 
amele ve memurları kor
kutup kaçırmak için bıça
ğını çekerek etrafındaki· 
lere tecavüz etmiy{' başla
mıştır. Hunhar abazanın 
önüne ilk çıkan, Suphi 

cemiyetin daha llmt bir şe
kilde çalışmışı hususunda 
teklillerde bulundukları cihet
le leh ve aleyhte muzake
rat ceryan etmiş ve neticede 
kongronin ıs gün sonra tek
rar toplanma>ınıı Ye yeni 
heyeti idarenin de o zaman 
intihabına karar verilmiştir. 

.. Ef~~di~i~···~~~~ki;;~~;···b-;:· 
kan hizmetçi kadın ol-
muştur. 

Kadının alnına indirdiği 
bir bıçak darbesile biçare
yi yere seren sefil herif, 
memurun oturduğu eve gaz 
dökerek yakmıştır. Bu da 
herifin gayzini söndürme
miş olacak ki tekrar bıça
ğına sarılarak Suphi efen· 
dinin küçük kızını yere 
yatırarak koyun gibi bo· 
ğazlamış, sonra kaçmıştır. 

Hadiseden haberdar olan 
jandarmatar, bu vahşi ada
mı diğer bir arkadaşı ile 
beraber ormanlarda geıer· 
ken yakalamı~lardır. Bu fa
çıa, burada çok derin bir 
tesir yapmıtlır. 

dar olmaktadır. 

fındık az! 
Alivre satıılar h6kilm
stJz mil oddedllt!ct!k '! 

Son giinlerde fındık piya· 
sı. ı nazik bir safhayıı gir
miştir. l\lahsul bu sene pek 
az olduğu için fiatlar yük
sektir. 

Vaziyetten en mütees~ir 
olanlar mahsul ldr~k edilmede

den alivre muamele yapan 
taclrlerdir. 

Bu vazıyet J(arşısında Tra
bzon, Ciresoıı ticaret oda
ları Alivre muamelatının 
tanılmamaşını csa lttiha<\ 
eden mühim bir karar nr
mi~lerdir. Bu karar lstanbul, 
Ilamburg ve i\forsilra piyas:t· 
larında te~ir etmiş ye Ilam
burg ticaret odası bıı karara 
itiraz etmiştir. Bu ticaret 
odaları a!Akadar tacirlere a
vanslar vermi~lercll. lhtilAI 
İktisat vek3.letine ak<etml~ 
ve vck~let Alivre .atışlarının 
hUkiimsüz ııddi teamül olup 
olmadığını htanbul tlcartt 
odı ından ııormu~tur. 

Akıam rt!fikımı:z; 
~am relikımız 12 yaşına 

basmıştır. Refikımızı tebrik 
eder, uzun ömür dileriz. 

Dünkü at koşuları 
Sürhan, Şahin, Prİmrol ve Kısmet 4 

yarışın birinciliğini kazandılar 

• 

Dünkü yarışlardan bir intiba 
Sipahi ocağı tarafından 

tertip olunan vilayet son
bahar at koşusu dün Veli 
efendi çayırında yapılmıştır. 

Y rışlara saat iki buçukta 
başlanmıştır. 

Üç ve daha yukarı yaşta
ki yerli ve arap at ve kıs
raklara mahsus 1600 metro 
mesafelik birinci koşuya 
yazılan hayvanlardan Sür
han, Kısmet, Merzuk, Gü
zel lzmir ismindekiler gir
miş, Küçük Tayyar girme
miştir. 

Bunlardan Sürhan 1.49 
saniyede birinci, Kısmet 
1,52 saniyede ikinci, Güzel 
lzmir 1,58 saniyede üçün· 
cü gelmişlerdir. 

Birinciye 400, ikinciye 
75 üçüncüye 25 lira ikra· 
miye verilmiştir. 

Dört ve daha yukarı 

yaşta ve hiç koşu kazan
mamış yerli ve arap at ve 
kısraklara mahsus 2000 
metro mesafeli ildnci ko
şuya dünkü nüshamızda 
yaıdığımız gibi Şahin is
minde bir at girmiştir. 

Şahin (2000) metroyu 
muayyen olan 2,29 saniye
de katettiği için 150 lira 
ikramiyeyi almı~tır. 

929 senesi zarfında ka-

zandığı ikramiyeler yekunu 
üç bin lirayı geçmemiş 
olan dört ve daha yukarı 

yaştaki halis kan lngiliz 
at ve kısraklarına mahsus 
3000 metro mesafeli üçün
cü koşuya Primrol, Man
zıka, Froydinov isminde 
üç at girmiştir. 

Primrol 3,25 saniyede 
birinci, Froydinan 3,26 
saniyede ikinci, Manıika 
3,32 saniyede üçüncü gel· 
miştir. Birinciye 850 lira, 
ikinciye 100 lira ikramiye 
verilmiştir. Son koşuya 
ıaat on altıda başlanmıştır. 

Yerli ve orta at ve kıs· 
raklarına rn11hsus 3000 
metre mesafeli bu koşuya 
Pötigari Kısmet, Merzuk, 
Güzel lzmir, Makbul İs· 
minde beş at İştirak et
miştir, 

En fazla atın girdiği bu 
koşu hakikaten heyecanlı 
olmuş, Kısmet 3,40 •aniye· 
de birinci, Pötigri 3,45 s~· 
niycde ikinci, Güıel lzmir, 
3,47 saniyede üçüncü g 1· 
miştir. 

Birinciye 200 ikraıı . iy~ 
75 lira ikramiye veri!m .~t ır. 

Dünkü koşular p le kala· 
balık olmuştur. Bu yarı~
larla bu seneki ls tanl ul a• 
koşuları bitmiş t ir. 

- · ft'ransalt bir p,11::.,r"ı' ' 
şehrinıİ:::.f p,ı>/dı 

Fransada münlcılr • 

Y ~ 
YUe Bleun rnccm l a 

80 10 müdürü M. Gotie er.ıl • 
Evvelki ııtc: tş:I\ öyde bir ketımiz hakkın;ıa t t1 ik l· 

yaııııın (ıkmış, çok fıci bir 
netice ik bitmiştir. ta bulunm:.k ür,ere ıehr! 

Dfin yaphl!ıınız tahkikata mlze gelmt~tlr. M. C c tie 
göre ~aqisenin tafsil!tı şudur. bu münasebetle Ankara, ur 

YrŞılkoydc Dıbek ıokal!ıııda aa ve lzmır havalis ni ahi 
arabacı Torosun oturduğu evden ziyaret edecektir. 
ırece yan ı ansızın yanğın çık-

mış etraftan yetlşllertk söndürül· İrti~:ı[ 
miye çalışılmış, fakat ev tıınıa· Mülkiye ser müft tti~i 
men yanmıştır. Yan4Jn söndü· Müfit beyin kayın biruderi 
rüldiıkten 60nra l:er braf aran- A .__ f d .. d · 
mış, yanan evin içinde yatmakh nıuıra eşra ın an mu errıs 
olan Torosun çırağı Kirkor bir zade Nazmı bey vefat et• 
türlü bulunmamıştır. mi~tir . Cenazesi bugün 

Kirkoruıı yangından biraz Taksim, Fransıı hastane· 
evvel eve girdil!inl göre zavai- sinden kaldırılacaktır . 
lının yaııdıl!ından korkulmakta- Allah rahınet r.ylesin 
dır. 

Acıklı bir ÖlÜ1n Yarnn asıı evv:l':i 
Evvelki ırün Ha>·d3rpJşada 

ııcıklı bir kJza olmuş, istasyon VAKiT 
gümrük muhafa2a memurların- 21 ı;ı,iül ı~~IJ 
dan Ş :vl;I Efendi akşama doğru 

ıı-----~-
vaa-onların tahliyesine nezaret Moşkov11. gaze , s/-
ederkeıı iki vagonun tampon- nln kavlince iki 
lan arı:şında kalmıı ıröğfıs ~c-
mikleri parçalanmış, biraz sonra gıin ilci gece deniz 
da ö 'müştür. tarafından hi1bup 

Sandalye lcahraına1ıı eden gaJ•et ~lddetli 
Dün Ali isminde biri park (!aniyede :Z6 metre 

gazinos:ıııdan iskemleleri çalar· sür'11tinde) rfizg.ir 
ken yakalanmıştır. il d ı l d d 

.:j( (l /irv 1W oldu? e a go ar on o-
layı Nwa nehri 

Şelızadetaşıııda Millet tiratro· mecravı iabiishtderı 
s:ıııdııki odalardan birinde otu- .,,, 
ran Celal Be~·in odasına hırs12 pkıp Petresbuı-g 
ıtirıniı, bir takım elbise Ilı ıehrlnin hemen iiç· 
400 lira ç:ılırak kaçmııtır. te birini su allın~ 
ŞQplıe C7rrine Alınıet ve Ali bırakmıftır. 
isminde ıki kişi yakalarımı tır. 



~~YJ~f·~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~=:~~~~~~~~~~~~~~:;_·~~:--~~~~~~~s~s::c~·~~~e:,:~!!e!!!!~=-~:-::::=:~•~e:~~ıı!9!_.-;'~~-~ 
ne;ız jlBhJ.arı ,;--J· y 'a JU~ mı daha evvel t~hdit e ılece ?_-r ... ·. -:--:-~~ 
ı_~.h\Y. 'A,.-J~ Çemjy.eti Akvam e_.nc .. ü -... ,~~1::~t~~~ü~0h~;~:) _ 
'l~~(Qzj l ,) I, ı An.crikıt, Lorıdra bahri konfc· 

'~~!~~~:~,~~~l~t, keıı- men erı~4e J\;opan guru tu ::·:;~.· 4 ıııı(ralılıas gö~dcre-

Mltfilttiiô--
( Üatara!ı Bırincl ~.!!111 
Uzımdır. Bugun spor tekilAl· 
la idare ediliyorsa ve spor 

fl 1 araJarında t ki F ıl J ·f· 1 h .. d rl J • Londra, JQ (A.tı. .. ) - l(ana- ı 
Jltetkildcrlt yap .1 arı ransızıar ngı ızıere ucum e e er- dadı.ıı a\'det eden ıııçsai ııazın 
rnı 1 şu netıceye J d k K d b 
'.f ış ardır: k Al işe ~nşıyor M. Ti.oma~. ana a ('~ bı 
ıstaııb 1 en man ar a ~ . sarıar.iinin buııcl:ııı &oııra hıgil-

,,, 

insan sesine benzimiyof du 

d·ı· or te.,kllfttlarına yardım r ı ı} • 

a hükümedıı bu sahada brk· 

lecliği çok şey vardır. 

Y<>I u ' su, ışık, mektep cinevre 16 (A.A)- ÜçünGü encümen, tahdidı teı· trredeıı faıl<l mıktarda kömür 
1 esıa· muhtaçtır. Jihat 'ihzari komisyonunun pıeşaisine mOteajlik ve çelik cribı ntevadı satııı al-
t: , ıısc d "d - l . ~ .ike .. 

1
m,.I e~e-cck yok, olane"Çecilnkarar suretiqin yenı en Jnuza cer~ş,me n)ağa ikı aa muvaffak olduF,u-

sle be br-ldır. Fakat her- b lanmı§tır. lorl Çeç,i], (lngiliz murahhası) bu me~in mı öyledikteıı soıır.a ıbu müb~
~er k" ~ er onlarda bi- ac 1 k"fJ olduğu mutalauın1a~. MumaJJeyp, ~ara ya:ıt !-ayesinde ılııgiltcredeld 
)his ~) ~stnlıklar yalnız gay~ a ahdidi h unun devjz tealih8ttının ~~i- işsizler uti'ttnrıııııı azfl,'lacağıııı 
~rd· ı e şıfoya kavuşamaz. teslıhatınan t h'. u;;s f . t ~alıımaktadır. ve bu m<"~;çleııiıı şuıı'i \Csait llc 

1 
'. ~oğur:.ın sebepler dfııden daha mü ım 0 u unu fpa ı::.-a· h d değil, .bcl~i J•ıgfüz mal sıtlat 

• 7:1.·hırliye-n n ·ı. I ' M. Hudon , kara teslihatımn ta 1 ı ususunun e· ve ııııınıuJtıh jr.irı faıla ıniisteri 
·şı ıl:l ıu,rop ara 1 ı· ıa·ı· " ..... ~ 
Su uç ve tedhir lazımdır. niz teslihatının tahdidini takJp etınes azım~e 1 1

• ce- celp \'e kmjni surctite lıitllohı-
~u yul. ışığı, nıektebi ve vabında bulunmu§tU"'· Murnaj)eyp, lf;oınisyonun mesaisini 1111c1ğmı Jlave eyJenıi,tir. 
n <'o• rnıyaıı b('ldc lıerşey· hatırJatmı§ ve komfşyona ;ıurak etmip olanlann menfa- " ıf3erıı, 20 (A.A) - is,Jç· 

r ev' vel bir :,.dıir deg~ il t d" ıı~nf methüsena etmittir. M. Hudon, (Fransız re ~onfec;fcrasyouu rejşj 65 ya-
)'ıg~ ın d a naen ıt s-- . . _ Yü 1 1 ır. h' ) tice olarak evve ce ittihaz edilmi~ olan şıııa gırmış olduguııdaıı dohyı 

z erce mura t1ası ne , h ·ı t• d t 1 • d" tıi :ı Stne Payı tahtlık d N " kfin olmadıfmı söylemi, ve ıvll sene 111 ıaye ın e e 'au u 
~ ş) ıstanbul bu kararlar an rucuun mum i . t 1.ı d x.: .. t t ihtiyar ctmeğe karar \'ermiştir. 
• ~u ıuk ne d . için "Çecil,, karar suretinin mesa yı e., r e eceıs• plU a aa- Mu,ınaileyhin lıayaİmın 30 se-
~~k ayıptır. er m acı, ne tında bulundupnu ~live ey}emiıtir. M. Mas~ilyi, (Fransız uesl de\·let hizmetinde _ge~'-

--0 dakikada duyduğum bu sesi hiç bir musiki 
nağmesj ifade edemez 

Ptz , açık aancağan iki 
[J:arafmda , bilmem nasıl 

birden bire çelikleıen ade
lelerjmizle1 sertleıen bacak
lar~mızm bütün ger~inliğile 
pl .. in bir asker giJ,i yürC.· 
yorduk. Tiifeğimin qipçiğini 

heyecanl• bu eeçitleri •ar
aarak lstan'buld•n çıkına· 
mı tır. Koca treni dolduran 
J>t,nden fazla <kuvvetli cifer· 
Jerden latan sesler haykı· 
nyor.. Muhtelif vagonlaJ'
Q&ki borular, yırtılırcaıına 
( İlpri - ) ~yorlardı. 

Hiıknmet ikJ futbol mı.:. 
cımn nedce inden dah• zf)ll• 

...,,; içinde de spor çerçev .. ,,, • 
kuv\•Ctli bir varlık ve ne 
yaptığını bUcn bir ge~çlik 
ve bi spor ordusu l tı} or. 
ÇoJc yazık ki bu anlaşılma· 
mıştır. Spor bir heyeti i~ti-

. . bl milleti bir 
muıyeyı r ' 
devleti 'muhafaza edebilecek 
en kuvyetli sUAlıtır. 

B. eml•ketin her çocu· 
17. m "' 1 r 

nu her ferdini boy e gp • 
' Cıl çocuklar mek ısdyoruı- ız 

bu vatanın malı delillerdir. 
k te"lrlllUO 

Bunları ı•apma ,... 
.t ıtkerre bu I . fi k murahhası ) J924 protokolunun uğramıı oldugu :ıkameti ıni~ir. 
ında ş e ırın u u ·- ük d .... tik k . f . l l ınd· uçmuş ona b 1 tla hatırlattıldon sonra h Cımet egı§ çe oı,ıısyon aalı- .. Loııdra, JC) { A.A) - tı· 

bütün kuvvetimle ıı)tdığım 
halde , ~ir türJü ımailüp 
edem-ediğim heyecammm 
''erdiği ürpenneden acaba 
µifeğimin ucu titr-iyor miydi? 
Bize demi~lerc'li ki : 

Ah Yarebbi i Burada 
depoya ilk girdiğim zaman 
gördüfüm afır vücutlu, 
manasız ve durgun ,bakıılı 

adamlaı· ne çabuk deiif· 
mitti. ~unları hangi büyü 
böyle cofturmuı, çıldırtmııtı? 

birinci ,.azıfesl idi. Bllhassı 
· cnln ekAm barbiyel umumıy 

··hı bir cebUği vardır ki mu m ıntı· 
... an bakınıştın; yu ubb~ t• • neticelerini tahrJp edecek olursa sarfı mesai ı;iltcre kırall:mııdan « john »un 
••c b b · ara ye mm 12 5 · d f .,~ k v l"· at ınn ·d·ı · · u"mkün olamıraca~ı mütalaasını serdeyle- l senesııı e ngı 11 ·:munu 
l\.Oca "nzara ı ı .. etmesının m ;> • • • t d ı · t 

k 
şehiı· k k csasısını as ı c ve ımza e :fiği 

1 • arına an· · t· . sc ~ak• . l mış ır. aRunnyıııode» uanıındal..:ı tarJlıi 
.. rı dışa afrıy c bağırsak- M. Politis , ( t"unarı murahhası) ;Jcomlsyon mesaisinin .;.atoııuıı asarı bal-dyesi lngiliz 
.. tı ırla · · · b' fk~ • i h 11 d "lh v • ş gibi nllş ırı ır mutfak surette nıe urevı sure~ a er en mu em ol· milletine ilıda edıl.ııck üzcfe 
;falctind Yatıyordu. Onun ıııadıgı"' nı belki neticelerinin acil surette tahakJcuk ede· l irkaç zengin tııra(ırıdaıı ıniıb:ı-
ır ('n a 1 •• . az etrafa dal.rrı an . goz cek Jekilde olduğunu söy)emiJtir. Kont Bernster, (Almarı ya·ı olunmuştur. 
'lıllcte nca, bırkaç hhası) Lort Çecili tasvip ebniıtir. Mumaileyh ko· " fülgrat, 20 (A.A.1 - Ju-
\1 paytaht b ·· ·· mura ı . y nyaya s. · • ' ut~ın · 

00 
mesaisinin hiçten ibaret olduğu mütalaasındadır. tarni gazP.ıtcsme na.z:ı~a~ı ugos-

ll:)ulu <:vgılı olmuş ls- mısy . . ... Ja"p borçlarını ı):erbırı po ınıt-
Yi g·· ~ zavallılır~ını daha M. Demannıs (Fransız murahhaS1) ve M. Sato, ( Japorı mu· ~·on altm marktan ıb;ıret ola· 

oruy ö M M ' . i b ~ • .1' abint or. rohhası ) • •. :Usi.yın .n eyan~t1nı tamamen tasvip et· cak olan 37 sc11e,~i . taksitte \'C 

·ın hiç b~uıa~ını ~üsJemek mişler ve hukumetlerınin tasvıhine mazhar olmu§ olan \'mı{! pl!ıııı nıııcıbı:ıc: Alınım
~llıern ·. B hımm<'ti esir- sabürane ve semercbahş mesaiyi hatır)atmıılardır. Bil· y4daıı tamirat bedelı olaıak 
lnın, ~~ ır o~aziçi, marma- hassa M. Demarinis, Alman yanın bu müzakerata tekrar af ac:ığt paralartn öderec.ektir. 
aradığı k ır dantcllr. O· açroakJa büyüj<: bir mes'uliyet deruhte etmekte oldutunu f' J..oııd.ra, .. ~9 ( ~.A) -
Yrı iıı •yılar hep ayrı b tm' t• Londrnd:ıkı buyuk magazaların 

sana h eyan e ış ır. . d b · ar<ıdılı . ayranlık veren . ) .. . . tamları bır ıanıaıı an en esı-.:ı· 
efis .~ şaheserle 'd· B P"r1111 20 (A.A. - Potit Parlsyen guetesme nazaran, rengiz bir surette keı,,ildigiııc 

guzelJ · kı rı ır. u 1 1 J hh 1 C d •Yanlar . ,.1 er içinde ya· Fransız, ta ya ve apon ·mura as arı inene e içtima daır polis müdiriyetıııe vaki 
adar tabı-~ın, giizel gıda elmi~lerdir. Murahhaslar arasında bahri teslihatın tahdi· olan ıııiıteaddit şikayetler iiı -
ası lfiz 11 bir ihtiyaç ol- di meselcsiqin kat'i surette he.lUni ancak ihzari komis· rine icra olunan tarassudat ve 
• 1111 geı· k . t k . -d t r . d b" t crn ki r ır ·en, bıl- yon ve tahdidi teslihat umumi konferansı vasıtaaile e a} yu a ne ıcesın c ır a· 
ci va . ıası) fstanbul bu k b 1 tın k h d ta bi •t·ı~f d kım eşhas tahtı te,·kife aıtn-

7.ıyette k 
1 

' a u e e ususun a m r ı ı a var ır. t 
So a mıştır? -0- -0. mı~ ır. 

e nra rırt!Jc güııctliktcn J..oacl 19 (A.A) C . .. • Loııdra, 19 {A.A} - MM· 
Vaz geçtık; insanlığm Ce ra. - N inovreclen bildı~l(jifine ~ bumdan bıfdjrıJdığıııc göt.r, 

rırıabileceği bir yer olsun, u miyeti akvamın üçOncu komisyonu harkı bir taarn.1za btış\'cl.il intilıabııtı uıııurni)•tnin 
~ıyız, eledik. Bir su tahli- ğnyan hükCırnetlere yapılacak nafi muavenetin teklini t1:k:ırrlıbü ınuııasebctılc irat 
nı~ verdiği neticeler her· tespit etmiı ve proje hal!nde bulunan Leynelmllel mu- ettiğı bir ııuhıhta, A\•tıstrafra-
esı korkuttu. Mektep işi, ahedenin ikmalini gelecek seneye bırakmıya karar ııııı ef)•evın pek ı·alıim bir ikfi· 
eselenin en can yakıcı vemıfıtir. sa:li buhran geçirmekte oıq~ı-
oktaJa d b" · 'd" H + -0- ğııııu söylemiş ıe bunun ycg<t· 

rın an msı ır. e- c 19 (AA) C · · · · · f ders . . bll inevre, • . . - enubi Afrika, Fransa, lngil- ne çaresıııı ı&tıbsalat m· sıa un 
nğ-ı -~cnesının şu ş· teı·e, Hindistan, Yeni Zeland, Peru ve Çekoslovakya azaltıııakhn ibau.·l olduğııtılı 

eh· ç gunlerindc koskoca murahhasian Lahey divanı adaleti niUlmnamesinin mec- füt\'e etmiş.tir. 
'Şırbd_e mektep diye yapıl· h 1 • Loııdra, 10 ( A.A ) -
,.. ırkaç binadan başka buri a :eme müteallik ihtiyari maddesine rnera~im]e Oeçcıılerde piıot diplom;ı rnı 
" y k K ki imza atmiılerclir. ı ı · ı ııt }lala o ·tu.r. ona ara, a a~ı . ııgiltere ı·~lıalıdı se~·a ~· -
akı ra bırer lavha as- Bütün Avrupadn fırtınalar l~r!ıı!n \C cevelaıılarıııın el. e-
~ a onları mektep yap· d 

9 
( A A ) i rısıııı bundan soııra lı:n'n taıl · 

'ıınıza inanıyorsak o baş· Lon ra, 1 . - ngilterenin birçok tarafında kile krara }>arar ,·ermiş, '.e 
' Yok eğer b .. k .. ter· dünden beri tufanasa yağmurlar yağmakta olduğundan lm maksatla ga)•ct miikcllef bır 

·Ye ilnıini u. gudn 'kul . . kuraklık tehlikesi zail olmuştur. 3 kişi yıldırım çarpma- hyyare atın almıFtır. 
,ün·· n ıste ı erını . A ) ) ~rsek, 

0 
z nan bu sın dan öl müştiır. . .. Belgrat, 20 ( A. -

~ •dak,.ı biçareli;~iı:i pek Madrit, 20 ( A.A) -· Fır ma Valans, Santander, lrlanda asileri reisi olup Kıbr~s 
arı arı7. T . . S t d .. h · h 1 iki adasıııdaıı kaçarak bura}'ıt ı:e • 

saı_nvay k~ın erkos şır~e.~ı, Alikanta ve orren e e mu ım asar ar yapmıştır. . nıiş olan « Stuart ,, ııı bir ~1a· 
Jtıyazlı pan~ası, but~n ölü ve dokuz yaralı vardır. car maceraperesti olduğu rıva· 
\Jrkiycd teş~kkuller, hur Mcknez, 20 (A.A) - Şehirde bir fırtına ol~nuş, aşa· yet edilmektedir. 
"1 d e hala kapitülas· ,..

1 
mahRlleleri su basmıştır. 

1 l'Vrini .. ts (A A) S 1 d k f .sc erd· yaşatan mues· Sent Mnlo, 19 . - on glin er e i ırtınalar, 
. liülas:· h . 25 milyon hasara sebebiyet vermiştir. 
\z <ıçılın angı bir derdi- Paris, 20 (A.A) - ;Fransanın mufıtclif yerlerindeki 
~er? Meb~ l anlatmakla f 

1 
r bir çqlc yangınlara, bir takım kimselerin ölü-

"ı 'or b· us arımız çctre- ı~ına a bü}•ük hasarlara sebebiyet vermiştir. 
~ ah Yardır "fşe giriştiler. mu ne ve 

•mc.ı~. oısun ı.. B ulQarla Sırplar barışıyorlar 
ı::•'•hyo 1-l- ~'!_J? ""!! _ Sofya, 19 (A.A)- ~~gosla 'Y• sefiri bu gün b~.ş~ekil 

;h· l(utııh •. ukttı~ ha/~imliğit1- • t :rıü hiın bir mulakatta bulunmuştur. Bu mulakat, 
.. aile incı; :ıııın Jlamidiyc ıle ga~c d hudut mes' eleleri hak~ında iki memleket 

"\ 1~ ınutıdu~opçu -0Afo ıfö. geçen ;r c f cdilencnotalar etrafında cereyan etmiştir, 
rnır kari , lı. Mehmet , c arasın a Bteal 

1 
e Yugoslav murahhas heyetleri Pirotta 

,lu ~IeJ1n... l esınuc 1 Iikmet Yakında u gar v h d .. kal~ ·ı H ·••et k . . . . f 1 k toplanacal« ve u ut muna ıuı ı e 
'ar anımın nı crıınesi Nazi- ıkıncı de .ak. o araf daki emlak mes' elelerini halletmek için 
Ah,rıf Oldukı uştcrekcn mu- hududun ı ı tara ın 

h"llcsinde k a11 J lamldiye m üznkeratta buhınacaklardır. 
? esi l Ol ilin }'emini ve Rusy.sa hazırlanıyor 
t Ve • ve Ycsan l\1 h- w 
~tiJr. arka ı Smeyınan ~a-

19 
( A A ) _ Tokyodan Röyter ajansına 

h n1t mahdut h . • L~~dra, on n.ıntbuatının istihbarına nazaran yukan 
·ı ıcJbince . anenın b idi l Jap ... 

illa ınn k . l>ılmuzayedc 1 rı ~yor: So t h '"kumeti yaşları 20 ile 40 arasında 
)'tından uıar verilmiş ol- Mogolıstanda vye u. 'l"h altına davet eylemiştir. 
ı sonr ~aı-ibl ilandan 3 ı bulun an bütün erkeklerı sı a . ıw: a 11

1 ı · .. _ . k" · ahı hnlı'nde Çin hududuna 50 bın 
t:ı<.ıll 

0 
1 a cı evvcllye ve Hu kümeti mez ure ıc " ,. b ı k d 

Jaı,on~ aıhuı geleerk 
geruileı· ı~m 

1 lurlut ve se,·nhll sıhhat 
miıdiirlü~iınden: 

.. ıhhnt Ye İçtimai mu' e
net Y ckllleti Celile inin ı 1 
.erlul cı29 tarih \ c HıfZJS· 

sıhhrı u4G, 6280 numuınlı 
emirname ine tevfikan tehllg 
olunur. 

Japon) n ile Şarkıknrip 

ara ındn muntn7.am scfet 
~ apan ve ~efcrlerlni ancak 
50 giındc ikmal edebilen 
Japon \'ap orlannın liman
larımızda 40 günH.ık muteber 
ltlAf ı Far .,ehadetnamei ibraz 
C) lem ek zaruretilc yol orta· 
sında yeniden ltlafı Fnr nme
Jiye•.t yapılmak mecburiye
tinde kalarak bu yüzden bir 
takım znrnrlnra duçar olduk-
ları nazarı dll~katc almaral 

t!d. İlece'ı~rtı ihnlel kat'i\·esi k" ·ıık b' k t sevki için tedarlkftta u unma ta ır. 
-~lit ,tfr oı 1 " ışı ır uvve R d d n n iaşe ·n· daimi bir ~mette veba ile 'tnı nı llınhı.' o O depozito Moskova, 20 ( A.A ) - us~nk ail or u. ud"l ksı. ı 
, 

1 
ctrn,.ı~ \Crnc veznesine . k d"l t yumurta vesı a e tevzı e ı ece ctır. 

R "~ ve 'f temın ma sa ı e e ve f • 
lıit,1 ~~'ıtcriye :ta~~~~~~ Yeni bir hava acıası 
)tC!Ş\lle ed~ hedelf defa- Kazablanka, 19 (A.A) _ Kazabla~ka - Tuluz poıta 

Olıını 0 lınnıak şartile . T d hareketinden berı meydanda yoktur. 
A arın m . • tayyaresı anca an K bl k 

~ ''~a} unadı ~ u- Kazablanka, 20 (A.A) - Kaybolan aza an a - Tu-
ı~t a 1 Ve daha fazla b" il t Frans z hl e ""'eıne ka ınak lsti)•enlerln luz posta tayyaresini ariyan ır P 

0 1 
• may 

llAıı 1 alernıne mliracaar- mmtakaamm şimalindeki bir kumıalda tayyarelerm yere 
0 unur. inmesine mahıu. tertibat enkazı görmüıtUr. 

bulaşık Hindistan lirıı:ınlar'.ına 

uğramıynn ve bunu kannaat· 
bnhş bir şeklide teY::.lk eden 
vapurlara mah:ıus 1 tisnat blr 
muamele olmak uzere mez
kOr gemiler içln İtlafı far 
muddctlnl i.ıç ay olarak .k!
bul edllmesl muvafık görtd· 
mü~tilr. 

- Silah omuza vaziye· 
tinde ~iderken tüfeğin ucu 
l,itremerneli •. 

Bilmiyorum.. Hjf bir .pey 
bilmiyorum. pemir J<apıdan 
çıktıflmızı, p-amvay yoluna 
saptıeımızı ve ikö§edeki ec· 
:z.anenin önünden lavn· 
}arak istasyona gb~diğimizi 
hayal meyal hatırlıyorum. 

Heyecanımı tadil için 
yaktığım cigaradan henüz 
iki nefes çekm11tim ki o· 
muzuma bir el dokundu. 
Döndüm. Candan yürekten 
arkadaıım, Niyazi iJe )<ar
ııı laıtım: konuştuk, epice 
konuıtuk. Fakat neler ko· 
nUftUk? 

Bunu da bilmiyorum • 
Ya1nız benden gazeteye 
yazı istedi. Galiba ben de 
vaat ettim. Hey zavallı 
çocUk hey .. Daha hala mı 
gazetecilik 2- l.}•ha hila 
mı dırdır .. , 

Yazdık, çizdik. bağırdık, 
~ğırdık. Yapsın dedik .. 
Kahrolsun da dedik.. En 
nihayet memleketı de bu 
hale getirdik. 

Üçüncü çan c'arbesi bey
nimin Içinde akisler yaptı. 
Tren yavaş yavaf kayarak 
ıene o muhtelif seslerden 
çıkan ahenkli uğultu .. 

(Ey gaziler ... ) 
Tiz bir çığlık, bütün bu 

yanık ve co~kun uğultuyu 
yırttı, parçaladı .. Bu anda; 
ıkarııda büfenin önünde, 
parmaklıfın kenannda lkl 
elin havaya kallctıfını ipek
ler içinde bir vücudun ye· 
re serildiğini görür gibi 
oldum. Ne ı;üldüm, ne ai
ladım. Sadece göz1erlmi 
kapadım. Ateı gibi yanan 
baıımı; açık pencerenin 
kenarına dayıyarak artık 
hızlanan trenin yırttığı ha· 
vanın cereyanına bır~<
tım. 

Allahun.. Bu, ne çıkııb ! 
Eminim ki hiç bir asker 
kıtası bizim kadar lieye
canla candan J .kalpten , 
yürekten gelen böyle bir -Darüşşofaka müdürlüğünden: 

TaJcbcn in leni ders senesi 
le\ azıım mun:ık11 a ile alına 

ca~tndıın tnhp olan kriğıt 

lorm pey akçelcrilc e} li.ıliın 
24 ünciı salı güni\ aat do
kuz buçuha _ ~uruo maniyc
de cemiyeti tedri iyel isli
miyc merkezine gelmeleri. 

Duru \afaka talebesi lçln 
çamaşırlık 70 ~antl metre 
cni\ıdc 2 ı 00 metre aınerl· 
kan mlınaks a ile alınnca· 
ğınduıı talip olanların aynı 

gun .ant on buçukta yukn
rıdakl adrese gelmeleri. 

Oariı, ,afaka talebesine mil· 
naka.a ile kışlık dahili clbl· 
se ynptırılacaknr. Boz ve ya 
kahve renginde ferli malı 
kunııışlle dikmesi mutnahhf· 
de airtJr. TzılJp olaolann kLl· 

ma~ numuneleri alattk apıı 
~ndct aa~ 1 ı de ) u~
·~·lfe1fJ1& 

Nereye gidiyoruz ? Ölü
me mi? Yoksa Sofyada bizi 
bekli yen sevgililere mi?. 
Şorazan mangası kuman

danı Ömer onbaıımn lru· 
lağlmın dibinde cayırdatbfı 
boru buna cevap verdi. 

- D a a a a .. di 1 1 i. 
İleri, evet daima ileri . 

Hele piz Jlerf gidelim de 
bakalım bder .ne töıterlr. 

* Tren, hiç bir ista•yonda 
durrnıyor, bili faada &<>n 
sür'atle yoluna devam edi· 
yordu. Ahırkapıdan Y eaI· 
kuleye Jcadar hattın iki 
tarafında evlerin pencere
leri.. yolun kenarlan mah
ıer gibi halkla dolu idi ... 
Hep•i haykınyor, hepsi ba· 
ğmyor, hepsi ağlıyor, hep· 
si mendil sallıyordu. 

bütün sporcular her 111 tsd 
kada ukeri teşldlAUAD • 

. Endahtt 
fade cdecdderdJ. 
ça4şacaklardı. Binidlll• tef 
\ik edilecelderdl ''' dolayısile 
her genç hazırlanmış olacakl~ 

t Bun ıı 
8u11lar l·apıtmamıştı • 

· nrı sPo' yapılmadıktan SO çlrkl'l 
memleket aleyhin• 

-~p olınUŞ• 
propagandalara s~ işi ri 
tur. Bilhassa ~ıı.mplr•t ~ü· 
gazüınüıün onilndedlr~ dın 
kOmet müdafaa sUA n 
ve fakir bütçesinden spar· 

dJlh za· 
culara bir şey ayır e· 
man sporculardan bir şe)' 

d sonrı 
bekliyordu. Bun an _ 

bô le bq:ııı. 
~or işlerini Y Teş· 
gayesiz bırakmıyacığıZ. 

1 
k 

rinsantdc Ankarada yapı 1~ ı 
daha ıy 

'.kongı-cde bunu k ·0 .. . . Memle eu 
gorecek nız · .,parıı· 
kuv\ etinJ, gençıtAfnld ~ Jdar• 
nu daha i}•l şekiller e ce· 

. 'f h ısat da ,ere 
edeceğı1~ a s cığlZ. 

ğiz. Sahıtlar da y•~::ekette 
Velhasıl spor. bu ın oıacıkor. 
çok başka bır şey . Jd 

k jstenın 
Şunu da söyleme birinci· 
Ankars.da 'apıtacak • • her nıın 
Jik muc:abakalann• si ~rt 

S h kt k M 1 
. . . in -tıne ., 

ur ancına çı ı . u- ta ca birıncı ın ~~ }art 
bitin .seMizlJjl bizim coıgun dc~ldlr, mıntak tar ~ıı~ıerf 

bJrın(;IJ 

Bizim ve onların bağ

rıımamız, gecenin zifiri lca
ranlığı içinde o kadar tüy
ler ürpertici bir ıeydi ki .• 
Bu ve~vele, uzaklarda kim 
liilir nasıl wediyordu. 

treni de biraz ıu&turmuıtu. aynlmah 'e gntP bu su 
Fakat Bakırköyüne ge- çarpışmalıdır 'e hcın çeldi· 

lir gelmez gene coığun ret1e fazla ınn~rıırcıın 
feryat dalgaları biri birine ıni~ oluruz 

1 
deberl 

ı ~ . . ı;ene er 
Karıımaf a baıladı. Gene por işlennı • ' c hem 
$On süratle istasyonu geç· teşkiUtt idare et~k. y :ıpılan 
tik. Jkı taraftaki setler, sesimiıl çıkarınod artı.1-
h ı. d . d"ktcn !ıonra 

mca ,.ınç olu idi. May- lşlerl gör u ·cli-J/A,, 

1 
. .1 el 1 ercı.; t-

tap IU' yakılıyor, çiçek)er hu ışlerc nı ın\ ---

~blıyor, avuç avuç kolon· Hatıra gel~ 
yalar saçılıyordu. Vekil a.U sayılır ı 

Ah aUahım! itte orada d BatolllPffer 
~vledn Jıitam bulduğu Marefal ö anıakla 
yef4e.. \ o,un yüksek ke· sözünü lcadçındldı Halı· 

d b b b b. a anı · 
narın a eni üs ütün ben- meshur ır eldili ıa· 
liğimden geçiren bir şey nna bir cıaa• g .. .ait olup 

ld T . 1 evkUn pıU o u.. remn, sürat e geçen man~ ın dü ünJiledeP 
parça parça sarı ve tozlu olmadı~nıı f 

iııklarmın aksi altında nalga sarfederdf. kıral 
.. fttare,alı 

dalga görünen ince, uzun Bir ıun ile konıı· 
b ı bi k d A :ı. .. .. cü Lui ı oy u r a ın.. raa&ın- on uçun şefarf!l • 
d l 

ı.M"drft,, 
an ma§ ahı attı, bafmdaki §Urken, 1 e ait ve· 

f&rpı bl darbede par(.&ladı. ne gönderJlrn;.:. J,taretal 
Beyaz bembeyaz elbise- ı kayii anlatır ral tar•fın~u 

sile .. bütün bizi , .bütün "Madrtt,,e kı küçük ve 
treni kucaklayan bir eiyanet hediye ec#Jen üzerinde 

- l bir katır 
meleğj gibi kollannı açtı.. ıuze h tının bu 

d B . ti Seya a 
Bir ıey diye baiır ı. u ,ırmıı · · eldiği zaman 
seı, insan sesine benz.eml· nokta•ır.a g k l ak 

d Dedtmlerl de şa a a§nı ü 
yordu. O dakikada duy u- 1 on · 
ğum bu sesi, hJç bir musiki itiyadında bu unan d df 
nağmesi ifade edemez •• çüncil Lut gülerek e 

Tekrar gözlerimi kapadım. ki: ek 
h lin. Oh' ne görfilec 

Bu coıgun kadının aya ı - · k 

ebediyen kalbimemıhladım. ı • Katır ustunde cıe 
ıeym f· h kes ba· 

Onun ne dedifint anlama· manzarasına er 
mııt1m. Fakat timdi ben .ılmııt.ır! . ,,. ddi bır 
ona ve allahıma kartı ah· Baıonıpiyer el _...ıı 

abı Vfll'Uı'; 
tediyorum: &a vırla fU ccv ff 

Ey Türk kadına f Smaln Dfkkat edJnfs .,. 
... tafın ,,.,. ~ toer".11•, .. ~ .. Pi s.ı ıeaı•'' ,,Jı-
"" .... ,,. ...... , *~·· ".?""~rdÜJDl~~--....-------(Sttın~) 11 
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Serseriler 
kıralı 

Tıp kongresine iştirak eden doktorlarımız avdet ettiler 
[ Üııarah 1 inci sayfamızda ] cemiyet teşkiline karar ve· eden doktarların ıerofine met hiıılerini kabul buyurma-

diğ~r bir taltım serbest rilmlş ve 25 cerrahın iıti· evvelhi aktım Ankıra pa· oızı istirham eylerim efendim. 
mevzulara ait tebligat rap- rakile Türk cerrahlar ce- laa otelinde Sıhhat vekili K .. ,.. '"''1 doktor Refik 
ınııtır. Mesela Hamdi Suat miyeti teşekkül etmiştir. Refik B. tarafından bir çay Anltaraıla hp lıongrej/ rel!ıl 
Bey kanser hakkında ketif- Cemiyetin heyeti ldareıln· _, Dolt,tor Rıfllt. Beyefendiye 
!erini bildirmiıtir. Salim de Murat, Burhaneddin, ziyaıetl verilmiıtir • r<oırreoln muhterem azu•na 

, Aleksltndr Zubkofun hatıratı Hamdi Bey kanserin tekev· Ali Rıza, Faik, Rıfat Ham· Sıhh11t vekilimizin teıekldiratımın lbla~ına tavassut 
rransada tavattun, fik- çekerek • Bon .. da ne vünü hakkında en son te· di Beyler bulunmaktadır· temennisi buyrulmasını rica eder, kongre-

'ine yavaş yavaş alıştığım söylendiğini bilip bilmedi- rakkileri tebliğ etmişlerdir. Jar. Aldığımız ma!Gmata Üçüncü Tıp kongresinin ye meşkQr mesaisinde muvaffa· 
bir sırada "Bon. dan bir ğimi sordu. Hiç bir oeyden Bu mevzular meyanında nazaran memleketimizde hitamı münasebetile Sıhhat klyetler temenni ederim cden-
mektup aldım. haberim yoktu; ıztiraplı beynelmilel ilmi mahiyet 125 kadar cerrah vardır. vekili Refik B. bir nutuk dlm. Roıoıc•...ı. .... c...ı 

Prenses Afrika seyahatı bir hayretle sözlerini din· taşıyabilecek orijinal etüt- Kongrede bütün tebligat irat ederek kongrede ge· M ... ı.ı. Kem.ı 
_asavvurumdan vaz geçme- !edim. ler de bildirilmiıtir. ve münakaşattan sonra iki çen ilim münakaşalarının lı1anhu/Ja Büyük Mılltl Muliıi 
mi. ve "Bon" 8 avdet ede- Söylediğine göre her Bunlardan maada her sene ,ııonra aene Ankarada T h 1 rdsl Kdzım p,..,, Hazretlerine 

1 k d d d 
• ürk milleti için ayır ı ....... 

rek Vaıı.d•mı·n gelmesı"ne tarafta Prenıes e ya ın a oktor 30 an ziyade ıer· 4 üncü mı"lli Tıp kongresi- - Bu gün inikat eden üçüncü 
' b · · ti k" olmasını temenni etmiştir. izdivaç edeceğim mevzuu est mevzu getırmış r ı, nin aktine, bu defa alelü- milli Tllrk tıp kengresi heyeti 

intizar eylememi tavsiye b ı b ı ı k ,.. t b "k bahsoluyormuş. Böyle bir un arın aş ıca arı uy u mum tagaddi mevzuile ıon .._ lılZim ve e rı umumiyesi zatı riyasetpenahi-
ediyordu. Prf'nsese karşı h t 1 ğ lb k" 1 · d" · ı .n şeyin asla fikrime gelmedi· aa a ı ı . a ıye erı, ızan- zamanlarda tedavisi yem le gra,.ltrı !erine selam ve derin hürmet 
medyun bir vaziyette bu- ğini herkesten iyi kendi· terinin gözdeki ihtilatatı, bir çığıra giren ve çocuk- Aukara, 19 (A.A) _ Üçüncü hislerini takdime beni memur 
lunmasam bile yazdığı mu· sinin bilmesi icap edeceği Gülhane usulü yıl çıbanı teda- !arın tagaddisile alakadar milll tıp kongresinin içtimaı etti. Bu vazifemi ifa ederken 
hakemalın mantıkıliği kar· cevabını verdim. viıi, Bursa kaplıcaları, tifoda olan ( Rahitis ) hastalığı münasebetile sıhhat ve içtimai kongrenin inikadı hususunda 
şısında kabule mecbur ka· Dedi ki: cildin tahammülü, "Foksl· hakkında tebligat yapılma- muavenet vekili doktor Refik vaki istirhamlarımızın kabulü 
lacaktım. Halbuki prensese _ So'"zu'"n gayet doıt.rul di. namındaki yeni hasta- k .1 • • bey tarafından Reisicumhur suretlle izhar buyrulan tevec-

ıs k 1 sına arar verı mıştır. karşı bir çok vazifem de fakat bir madam için her- !ık, kemik anseri, kanser e hazretlerile Büyük millet mec· cühe arzı teşekkür eder ve 
vardı. gün ayni möıyoyu kabul frenginin münasebeti v.s. Kongrede mühim tebli- lisi reisi Kazım paşa hazretleri- heyeti umumiyenin zatı dev-

Bundan başka prensesin etmek kilükali mücip ola· dir. Bu mevzular arasında gat yapan Dr. Hamdi ne çekilen ve kongrenin selim Jetlerini müttefikan heyeti f·. 
. · f k" b" cak bı"r harekettı'r. Burı"uva· bilhassa Cemil patanın Av- Suat B. bir muharririmize ve tazimatını arzeden telgraf- hire azalığına intihabı hurnsun· 

iyiliğimi ıstıyen ve a ar ır A k h" dostolduğuna kanaat ge· lar böyle şeylere burunlarını rupa ve meri 8 cerra ı ıu izahatı vermiştir: !arla mlişarünlleyhimin cevbl daki kararının lüilen kabulü· 

V 
. sokarak vakı"t geçirirler, ve kliniklerinde görülmekte o- lk"I telgrafları suretleri şunlardır. nü rica ederim elendim. 

\muiştiın. " ervıye.yc mü· 1 h t ı· t h •- Kongre, evve ı e- Koaıre reı.ı doktor 
Çabucak o iki kimse arasın- an as ayı ame ıya a azır· \';alova 'a Reisicumhur Gıuı Refik 

tt:veccilıeıı trene bindim. da hususi münasebetler ol- Iamak mevzuundaki izahatı rine nazaran daha enteresan ° 
Oradan otobiisle • Hergan- d"kk t .. ··ı ·· t'" ve daha müf' ı"t olmu•tur. Hıurtllerlne Tıp kongresi rtlsi doklar 

duğu neticesine varırlar. şayanı ı a goru muş ur. • 
ı a., ya gittim ve hududu Akrabamla bu mükale- Cemil Pş. ameliyattan Genç ve yaşlı her doktoı Himayei fahimanelerinde bu- Refılt. btytftndlyt 
•E'-s-la-şapel,, e kadar ma- 1 h b" d h lunmakla mübahi üçüncü milli Kongrenin içtimaı münar,ebc-

" meyi uzatmak bana giran evve er ır uzvun mu· ruzname mevzuların an a-
t
. B I h · h t ı tıp kongresı· bugün inikat ve tile muhterem doktorlarımız 

)~n geç ıın. u suret e u- geliyordu. Kfııt.ıtlarımı tan· ayenesı, as a uzuv ıırın riç olan dit.er serbest mev-ıs tedave·ı· 1· ld"ıt.: . ıs kongre heyeti umunılyesi Tiırk- tarafından izhar olunan saıııımi 
ludu geçmekte hiç bir zah- zım ettirmek için Berline ~ azım ge 1ıs•nı zular u"'zerı"ne çalışarak t kk" d · 

1. b lh b J"ğ" h t k t hissiyata eşe ur e erım. 
mele clıiçar olmadım. gitmek niyetinde olduğumu söy emiş ve i assa a· H u un aya ve uvve mem-

lt d 1• t k etütler getirmişlerdi. iç baı büyük rehberini selimla- Kongrenin zatı alİ!ıizin riyaseti 
"E' • 1 1 d t kendı"sı'ne so··yledı"m. Bo""yle· yı ma an ame ıya yapma 1 -"-· a-şape ., en ren- 1.. .. t 'h" . .1 . •u""phe yoktur ki bu, Türk ğ tahtında top anması mesainin 

d d k d 
.. .. ~ usu unun ercı mı ı erı • ma a bendenizi memur etti. 

le- "Bon .. a avdet eltim, ve ce e i o unun onune g .. ç- C I kd" çok faydalı neticeler vereceğine 
mı·ş olurdtım. Nihayet Rus· sürmüıtür. emil Paşaya tıp a emi için şayanı ta ır Cumhnriyet idaresinin yüksek 

~atı haşnıetmeabi tarafından ·· b it 1 k ı· f · dellldir. Kongre azayı mııhte-
yada beklendiıt.im mektup ta gore ayı ı ara ame ıyat bir keyfiyettir. eyızlerile tek!mül yolunda f 1 . 

Sovyet sıııhıye komi~rll~ 
kongreyi se!Amlı)an teJgrıf 
çekilen cevabi telgraf 5tl 
şudur: 

Moskova sıhhall umumfyt i' 
mlserl Semgjko cenaplorıt'1 

Türk milleti ve Türk ta~b 
hakkındaki samimi temennilıl' 
nlzi taşıyan ve üçüncü ııı 
tip kongresini selamJıyaıı 

la-rafınız heyeti umuıniyede ol· 
du. Dost nıillelııı saıııinıif11 
meşbu temenniyatı tah~sst 
karşılandı. ilmi ve ın& 
sahada Rus ve Tiirk millrtlı"' 
ııin müşterek mes.,siııin inkii"_.... 
husuoundaki teıııenııiyalıJlli 
iştirak eder, koııgre az. ~ı 
selaııılarır.ı arze; !erim dcnJı' 

S&bh•t ye lçtlmat muavenet .,, 

"e konpe rehl 
doktor Rrlık 

Eylül 
. H.tblıildlıir: 17 13u•ç: 5,;,,.bu~ 

@.]II] 
Cumartesi 

( :oJ;.<;ı.. µana\ uı __.,.,,. 

ı Nama.ı V4:ti:1eri 
l.salt•1ıı Ôll•• lldal Alıııa• Y .. ·" '""' 

5,-M:t lV.07 l~ .. l4 tı-.,11 1 1 111.'I) 4.0/J 

Dağ Pınar 

Gilnil:ı nul~~•l: <ıaıııiuıaııc kabul edildim. ıs d"I 1 · 'k - - b b t" · · k" renıesine tara ııııa evcıh olunan 
geldi. Bunu prensese haber e ı en erın zaman geçtı çe K . hı"tamında yuruyen Türk ta a e ının ın ı- 1 • d 

S h 
.. t k · ır. 1 • b I k ongrenın heyeti fahriye aza ıgın an dola- ı.·eıchı 00,-ıc ,Jıır k.hı ede kon <1 

~raya ergun mun aza· verdı"ğim zaman gayet mem· ara cııser erı ozu ma ta k şah hususunda aziz halaskarın 
b 1 d d il

. kanser mütahassısları • an· yı memnuniyetlerimi arz ve hür- de<litln ____.., 
11 11 gidi~im • Bon ., da nun göründü,· valdemi kar- ve ukn adr an yüz e e ısl ibraz eylediği çok yüksek hi- nı•tlerı·mı· takdı·m eylerı-ııı efen-

! 
··ı t · serle mücadele cemiyetL 1 , Buaü,l<1 hava 

kilükali mucip o maka şılamıya gitmek emelinde o me e ır. ~ maye ve teveccühler le nıüta- haıa ., 
o~lamıştı. Bir akşam olduğumu da söyledim • Bu arada "Türk cerrah- teşkiline karar vermişlerdir. hassis ve minnettar kongre dim. Büyök Mıll•• Meclıoı R.ıoı Rılıg.ı~uı:ı~-,~~ac.ıı.ur ~ 
akrıbam beni bir köşeye (Bıımedı) lar cemiyeti. namile bir Tıp kongrl!sintı iştirak azasının payan;ız tazim ve hür- Ka...m _____ - -~ 
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5essiz filim,_ konuşan filim, Duglos Ferhan s 
sesli filim 

İyan Mojukin 

Meşhur Rus aktörü lvan 
Mojukln elyevm Nis

te bulunmaktadır. lvan l\Io

jukln orada (Beyaz şeytan) 

atlı bir filim yapmakla meş

guldlir. Bu kurdelenin senar

yosu Tolstoyun bir ese

rinden iktibas edilerek tan

zim olunmuştur. Flllme Vol

kof vazli sahnelik yapmak· 

tadır. 

lvan l\Ioj ukln Nlste ~en-

dlsile görüşen 

tecilerlne şu 

Fransız gaıe· 

sözleri söyle-

miştir; 

Amerikada bir sene 

kadar 

paya 

kaldıktan sonra Avru

döndürn. Hollivutcan 

ayrıldığım için hiç te miite

es ir değlltm. Yalnız orada 

bırakmış olduğum dostları 

dalmn haurlıyacağırn. Rene 

Adorc, Rober Filori, "Arlet 

i\Jarşal bunların ba~ında gelir. 

Şimdi Almanların (U. F. 

A) şirketine u:.mn müddetli 

bir mukavele ile bağlanmış 

bulunuyorum. Avrupaya av

dctlmden heri yalnız bir fl. 
Um yaptım. Bu (:\Janonles

lw) dur. Kurdelede Brigitte 

Helm lle btraber oynadık. 

Brigitte çok takdir e11i~m 

hır san"aıkdnlır. 

( lley:ız Şeytan) ismi ile 

d ı- nı çevirmekte olduğum 

y~ıii lilimJtki rolümden de 

Niste 

Yeni bir filim 
çeviriyor 

Si!tn' 11tkArın son fi!tllll
yetlerl hi!tkkında 

lzahaJ 

çok memnunum. 
tip tam benim 

tipdr. 

Buradaki 
istediğim 

Almanyada kontratım bi
ter bitmez Fransaya dönece
gim. Fransızların bana esklsl 
gibi hlisnil kabul göterecek

lerlne eminim. Ondan sonra 

oradan hlç ayrılmıyacagım. 

S
inema mevsimi başladı. Her şeyden 

evvel ancak bir sinema şehri diycb.i
leceğimiz lstanbul bu sene sessız 

!ilimlerle ~onu~an filinıkrin mücadelesine şahit 
olacaktır. 

Konuşan diyorum; çünkü sesli !ilimlerin 
hepısi /eonuşamaz. Konuşan filimlerde mük5leme 
vardır; huna • parlant • denir, sesli filim· 
!erde hareketler, musiki işidilir, mükaleme 
yoktur; buna • sonore » denir. Sesli •s<more• 
filim, konuşan filimle sessiz filimin gayrı 

meşru çocuğu gibidir, ve her hangisini atide 
ealebesi onu öldürecektir. 

l~te şehrimize gelecek olan !ilimler bu 
sesli « sonore > filiml~dir. 

Selebi de konu~an filimlerde mükalcmeterin 
lngilizce olmasıdır. 

Amerikalılar sesli !ilimleri yaptıkları zaman 
mühim bir iktısadl mes'ele karşısında kaldılar: 
filimlerini lngilizce bilmiyen memleketlere 
ihraç edememek. Bu onları düşündürdü; ko
nuşan lillmlerin icat sebebi, onun hikmeti 

vücudu aleyhine bir karar alnııya sevkederek 
se;li • sonore > filimi yaptılar. 

Bu, ınecl:ıuri bir karardı; zira al:si takdir
de konuşan filimlerin beynelmilel ticari kıymeti 
olaııııyacak idi. O halde konuşan filim sanayii 
Aıııcri~alılar için J:üçiılecekti. 

filim ıııu•ikisini işitip mük51emelerirıl duy· 
mıyan seyircinin bir sa~ırdan ne farkı 
kalır? 

Bunun için Fransa ve Almaııyaı'J sinamalar, 
fazla bir ücret vererek sesli filiıııleri konusao 
filime kendi lisanları ile tahvil ettiriyorlar. 
Acaba biz bunu yapabilir miyiz? Allahü aıcm 
bissevap! Her halde bütün bu nazariyelerin 
tatbikat sahasını pek yaktnda Opera ve Elhamra 
~inerııalarınııı sesli filinıleri izhar edecektir. 

* J<oımşan !ilimlerin dünyayı sarmış olması, 
sessiz filimlerin piyasasını düşürdü. Bu itibar
la şehrimiz sessiz filim göstereıı sinamalannda 
bu sene en bliyük !ilimleri li(Örebileceğiz. 

Fi!t. 

Pariste 

Karısı ile bir
likte geziyor 

Mltru/ san'ltlkArın sl
nem11cılıklltn çekileceği 

söy leıımektedir 

Dünya yLiıünde sinema 
meraklısı olup da 

(Du~las Fer ban ks) ı tanıma
yan pek az klm'e vardır. 

Bir çok zengin ve kıymetli 
flllmler yapan, kendi başına 

yep yeni bir tip yaratan 
bu sinema üstadı beyııı per
delerde olduğu kadar hususi 
bayaunda da ne~esi ve kah-

Şarlo bir berber çırağı il{ en nasıl dun yanın en 
büyiik sinemacısı oldu? 

Londrada Veıtminater 
köprüsüne gider de Vesl· 

m lnıter kilisesinin nerede 
olduğunu sorarsanız bu 
küçük mabedi size ıröıte
rirler. 

Biraz ilerleyiniz, onun 
küçük çan kulesini 
sünüz. İıte bu kilise 

görür
dün ya 

ıinemaCJlığının en büyük 
Oıtadı sayılan Çarlı Çaplin· 
de ılnemacılık merakını 

doıturmuo ve onu san'at 

ilemlne kazandımıııtır. 

Bir kilisenin böyle bir 

tıe yaramasını hayretle 

karıılamayın. Meseleyi an
latıraak siz de bize hak 
vereceksiniz : 

Eiter Londraya bundan 
25 sene evvel eilmi~ olsa 
idiniz Vestminster köprüsü 
ile kJllae arasında ( Bak.
ter hol ) lıimll bir berber 
dükl<inı görecekUniz. Bu 

dükkin timdi yoktur. Şar-

lo çocukluğunu itte bu 
dükkanda berber çıraklığı 

yaparak geçirmiftir. 

Küçük iken hiçte afacan 
bir çocuk olamıyan Çarlı 

Çaplin bir gün Vestmlnster 

kiliıesinde lıintem majik 
ile resimler gösterildiğini 

haber almıı ve artık sene
lerce bir papas gibi bu 
kiliseye gidip gelmiıtir. 

Kendisi bakınız ne diyor: 
- Bu temaıa benim 

yeknesak hayatım için bir 
parça hararet demekti . 
Akıamları "gündeliğ!mden 

artırdığım para ile bir pasta 
alır, kiliseye gider, lintem 
majik ile gösterilen hazreti 
isa resimlerini, Donkljotun 
Manıtaki maceralarını sey· 

rederdim. 

Doğrusunu söylemek la
zım gelirse sinemacılık 

hevesi bende ilk önce böyle 

baıladı. 

kahalarının bollugu ile me;· 

burdur. 
Tanınmış bir Ameriku" 

doktoru onun l~in: 

- ''eresteniye kar~ı en 
iyi çare Duğlas Ferbanks cır· 
Demi~tir. 

Kendisine sorar;anız o ıl• 
bu hu•msıa şunları >öyler: 

- Ben gülmeyi scveri01 

Glilmek benim için mukavvi 
bir ildçtır. Onun -inirJere 
ltizumu vardır, hn)atta gulet' 
gülebilen, gülme~lnl bilen bi1 

adam istikbalden korkm•· 
malıdır.~ 

Duı;las Ferbank'ın mazi>~ 
ni tetkik eder~ek lıu hak•· 
manc sözlere hak 'ermemek 
nıuınkıııı değ1 ldir Filhaklk~ 
hayatta pek az adam onııo 
kadar nıüşkıil:\t çcknıi~ keli" 
dbinc bir mevki cdiniıcere 
kadar dldiL~lşt r. Duğlns Fer· 
bııks bugun Amerikanın si 
ncınn arasıııda zenginliği ıJC 
mc)hurdur . l'ııkııt hu adarıı 
bu en-eti eılinehilmek içlI1 
~enelerce sefalet çckmi~ti1· 

'on posta İle gelen frsıı· 

ı;ız gazeteleri Duğlas fcC 
bnnks İle karısı .\lcri Pik· 
forduıı tatil aylurıııı geçirnıcJı 
üzere Fransııya gddikJcriOI 
haber veriı orlar, ayııl zaınsıı 
da gittikçe km'.vetlenen bll 

şayiayı kay dedi vorlnr: 
Duğla, Ferhank karısı 

ile blrllkıe sinemadan çeldi· 
meğe karar vermiştir. 

\la haza biitün dıınyad• . . ı· 

tees prle kar;ılanan bu rıV ... 
k rrıı 1• yet henıiz ta~akku eım 01 

tir ,.c t.·tmen,c:;i ıemen 
olun ıııuktadır. 



kuvvet şurubu Kansızlık, ademi iktidar, sinir, verem, 
damar ye romatizme hastahkl arına nafidir. 

HASA 

Aziz çif çi kardeşlerimize · 
Mocar ziruı ııuıeleleri ı a~ri~uı 
HOFHERR SCHRAI\'TZ CLA YTON SHUTTLEV\TORTll A 

1
0NIM 

ŞiRKETi TCıtKIYE MERKEZ ~ l BESi 
lstanbul Sirkeci, Ankara caddesi No 17-24 Telgraf 

MamullbnııZ: zurnan 
her türl6 ihtiyaç ve_. 
Yakı11nı ikmal etüfjnden 
Türkiyede hemen he• 
çifçl blzJm pullufumuzla 

sürer. Bizim traktör(Unüzü kullamr ve bl&lm harman makinelerimizde döğdüiil 
zahireıfni gene bizim değir-nnelerimizde .öptür. 

Yapılacak her türlü kolaylığı 
müşterilerimize yapmaktayız 
Sabşlanmıula dip müesseselerin ptercmfyeceği fedalı:Arlığı. ancak bıı ) apabıliriz. 

UZlJN VADELERLE ATIŞ - EIATLAR HEKABE'f 
KABrl"' ETMEZ DERECEDE [Cl'ZDl.lt 

Bilyiik yedek dalretnk ıiz• en mtlfkül zamanınızda istediğiniz parçayı 
derhal gönderir. Müıterllerimlze arzu ettikleri dakikada mutahauıı, makineler 

göndeririz. 
Kendi meııfaatımz icüı bil-

" umum şude ve acentele-
rimize muracaat ediniz. 
Oradan taf silô.t 'c mahi
ma' ahmz. Makinelerimizi 

yakından görüp anlayınız. Katatoğ isteyip oku-
yunuz. . 
Şübeleri1ni~: Adana, ldapazan, lzmir, Banduma, Uşşak. 
'fiirki enin emen lıer hrinde acentemjz vardır. 

[VAPURLAR ı Devlet Demiryollan 
Seyriaefain ve Limanlan umumi 

Meıiea rıcıettteel· Galata KöprU • d • d 
b-...da. Beroİlu 2362 Şube 1 ar esın en : 
"ce.teu: Mahmudiye Ham alunda 

Lt.bul 2740 

~-- f8SllSI 
Cumartea 17 ~......,.at E)'fld ki-. .......... 
dan hareketle CellbcıL.. ı ~ 
Çanakkale, lmrom, ~a 
gidecek VO ÇaMileJo, Uptckt, 
Geliboluya utJyarak pcektir. 

Antalya PeslaSI 
(KONYA ) vapuru 22 Eylül 

pazar 10 dı Gal.ta ıahımıından 
hareketle lınıır, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye. F.mtkc, Antalyıya 
szjdecek ve ~e ıueıkOr lıkc
klefle birlikte Andifli, Kalkan, 
Sakız, ~.ıe, Gdiboluya 
uArıyarak gelecektir. 

TrabzOI bifinCI postası 
KARADENiZ) Ylfl11111 23 Eylül 
Pazarteli 12 de c.lata nhtımtn· 
dan hareketle !nebolu, Samıun. 
CtrelOD, T rabzoa, Rtze, Hop-.ya 
~ ve c&ıotte Paw ilkele· 
ıile RJze SürJnene, T rabıon, 
C&ele, Cıre.oo. Ordu, Ünye, 
Suıaua. lnebolu. 1.oogtdd-t• 
uQnyarak gdecekdr . Hareket 
atini ,tik lrabul ..... 

-y;i~~ı-1 
VAPURLAR! 1 
Karadeniz postlll 

Anadolu 
vapuru p 

22 Ey1n1 azar 
gtinü akf8DU Strlccd nhtunmden 
hııreketle doRru ( Zo.ıcuJdak. 
fncbolu, Gerze, Senuua, Ordu, 
Gır..wı. Chle, Vakfıkebir, 
Trliı&on)a afdeçektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel-
kead hanında kain aoeawaaa 
milracut l'el. lswnbul 1515 

adde zade bJrldlrllr npurlar 
Karadeniz 

Muntar.am ve Lüks po tas 
Sakarya vapuru 23 Eylül 

azarteıi = s~: 
keci nhbmından harekede Zon· 
guldak, Jnebolu. Sinop. Sams\Jn. 
Ordu, Gkeson, 'f rabzpn. 
ve Rıze ilkelelerine ızi· 
._ve ıvdet edecek*· TafsUAt 
içi" S~ide Mcı'ıdec 11.
llltında cen ınüracut 
T 

Muhtelif cins ı ırt:ısıye kapalı zarfla mi'ınakasnya }.onul muştur. 
Mllnakasa ! TeşrinievveJ 29 Cumartesi gfinü saat 10 da 

Ankarada Oc\•lct demiryollan idaresinde yapıljlcaktır. 
Münaka&al a i~tirak edeceklerin teklıf mektupl.,-q c. P.Yf k 

kat temJaıtlırınt •rm sıOude sut J5,30a- bd•t umurnt ınOCfftrJQk 
kalemine vrrmeler J!zımdır. 

' 

TAUpler mOnakga tutn.ımelerini bir t>ucuk lira mukabilinde 

S~nd ...-t d• Mak lame. dıiruinden, Jatanbulda f-iaydarpqa mafazaI an e arı edebıhrltr. 

Karaağaç müessesatından: 

Parke f erşi ilanı 
_ Sütlücede Karaağaç nıüessesatırıın pa__yrnakalllndc dör · 

kusur metro murabbaı mıt..1arında mahallin bir kıcnıına •tttı· bııı 
b. k ~d· 1 - zı ı ve 
ır ·ısmına a ı o mak uzrc parke tefrişi aleni ınfiııak • 

vazolurırnuştur. Teklıfat her ıki şekJin beher metro 1 a~~a 
hesabilc \ ukubulacakhr. lhaleİ kati ye 25 C} lül 929 Pneura baı 

- - t d · 1 rşem c gunu saa on a ıcra Q unacaktır. Sartnaınt)'İ görmek isf ı · 
d d h " K't·ı· U .. ıycntt"m cuma an ma a er gun .ı ı •ı mumılığe miiracnt e~I ı · 

ve ta~ip olanların d~ 1500 liralık teminatı muvakkate ak~k:ı;f~ 
yevmı mezkftrda ınuessesede 1 azır bulunmaları lazımdır. 

Vilayet daimi enciJmeninden: 
ldard hu usiye ıniie~sesatının kaloriferleri için mübayn 

olunacak üç yiiz on beş con inğiliz kok kön,ürü ile eİı~ 
con kriblc maden kömUrünc verilen fiyatlar haddihlyık 
görülmediğinden 22 eylül 929 pazar ği.inu saıc on birde 
pazarlık surctilc ihale!;i takarrür ecmi~tir. Taliplerin enciımcne 
mLiracaatlnrı. 

Gnıette traş bi
çaklannın ima
linde yapılan 

Qiltette 

Manlıa Nafıa ba,mülıentli::.
lllfntkn: inşa edilecek ı 6 
şar metro tuliındckl köprii

nün inşasına talip çıkmadı
ğından mimakasa müddeti 

23 eylül çumırte i günii 
liaat 1015 ğı kadar temdit 
edilmiştir. 'i'c rait hakkınd:ı 

tafsilir almak isti)·enlerin 
nafıa başmiıhendisJi~ne mti· 

racaatları. 

Zayi - KılıçAli pa~a as

kerlik şubesinden almış ol
duğum terhis tezkeresini zayi 

eyledim. Y cniıdni Çtkaraca
ğımdan ilan ederim. 

1307 te•eDGtffl Bba7ıunl• oilu ........ 
glVJ:l9B~~-I 

KonaerYatuvar MüdfirHifünden: 
y eeiden ı.let. alınacak ve eski talebenin kayıt

lan yenilenecektir. Cumartesi, Pazartesi ve Puteaı· 
iN ,.ıeri 13 deo 16 ya kadar müracaat olunması 
Kayıtlar Eylül aonund• kapenacaktır. ~ir bandosu 
için d. talebe abnacılctar. Ayni günlerde müra'*t 

Taklitlerinden sakinmok için daima 

kınnızı bancbrollu 
ve ,,..,_" markah bakıla 
mnhaJajina dikkat ve di
Rttlerinl reddediniz. 

Emniyet sandığı 
ğünden: 

müdiirlü-

bede il 
180 

lkraa No. ICerlmnal • clu n .. .,ı 

Gedlkpaşada Esirkemal mahalle· 
sinde lmamhnmamı sokağında 
eski ı 2 ve yeni 16· ı numaralı 

bir hanenin tamnmı. 

45:5 8768 
adcttin, Cafer, Abdüssc1Am Beyler 

Ca~aloğlunda 1 locaka ımgiınanl 
mahallesinde ÇHte :mıylar cadde-
sinde e ki 57 mükerrer ve ycnl 
35 numnrah bahçeli bir hanenin 
tamamı. İbrahim Ef. 

185 10853 

75 I 1162 

Be) oğlunda Yenişehir Ka ap 
sokağında e ki 20 mlikerrcr 'ı 
yeni 26 numaralı bahçell blr 
hanenin t·ıınnmı. 

Kartalda lstu~yon caddeslnde 
75 20 numaralı btr bahçeli ha-

Vasll Ef. 

nenin tıımamı. Üheyde l I. 
155 11392 

2.1- 1e371 

Kadıköyü de Q3manağa mahnllc-
ltnde A) nlıkçeşme sokağında 4 
miikerrer numaralı bahçeli bir 
haneoln tamamı. 
Ji ekkie JlaKıaneh~ mahal
leef ndt Hı ikf aildeıdnde 60, 
60 mükerrer numarala mca duk· 
kAn bir hanenin tamımı. 

Emine JJ. 

ltırahl Liitf ü Ef. Fatma Ji. 
120 13383 Samatyada Kocamu:stafapaşa m:ı

halle inde :Mektep sokağında ı 3 
:numaralı hanenin turnamı. 

Siranuş H. Artın, • ihran l:f. 
625 ı 4068 l\adıköyiındc O manıığa elyevm 

Rasimpaşa mıhıcllesinde F'erldiyc 
sokağında eski 47 ve ı•cni 22 
numaralı bir hanenin tamamı. 

Emine ikbal I J. 
J ı 5 152~ Eyuptc Cezrtka::ıımpa~a mahalle

sinde Vrcakçılar caddesinde c ki 
23 ve yeni 29 numaralı bah~eli 
bir hanenin tamamı. Fntma Dllfirlp H. 

79 15258 Ayv:ım:arıt~da eki l.\lustufnpaşada 
bostan sokağında eski 36 \'e yeni 
52 numaralı bir hanenin taın;mı Mustafat:r. 

ı 50 ı 6856 Pendikcc Çatra mevkiinddc ıs 
numaralı bahçeli mna ahır bir 
hanenin tamamı Ali \"a,if B. 

105 17717 l\umknpıdu fıı\ a~çı Suleymamığa 
muhalle inde çe)mc sokağınd.ı 
c ki 22 'c yen 28 nı.ım:ırah 
bir hanenin tamamı. Rıfot !\lchmct Ef. 

192 1878* 1 dnyedeMuhmutÇanı~ sokağında 
e ki 92 ve ) eni 100, 105 numa
ralı bir sahilhane ve karşı ındaki 
bahçenin tamamı. Ali r\url R. 

ı 30 19006 Paşabahçe •nde Sultaniye sokı~n· 
da eski 7 ve yeni 42 numaralı 

bir diıkkAnın tıtmamı. Zeki} e, Rarıbe J ı .lıır 
667 J936S Bcyoglunda llusc) innğa mahalle

sinde eski Bülbutdereıi ve veni 
Vişne sokalJnda e ki 6 mtikcr
'\ler ve yenl 24, !6 numaralı nıaa 
dtikUn bir hanenin tamamı Mehmet ve 
, . Veysel Ağalar 

750 1988' hmerde 1 c..-vklicafer mahalle in-
de Firengoğtu sokağında -eski 3 
ve yeni 5 numaralı bir hanenin 
tamamı Dlmicrf f.f. 

~'ilkayı ofyada Toprık sok:ı-
pda e ki S ve yeni 9 numıırah 
_.Jr hanenin tamamı M~ tafa t:r. ı-:mıne f L 
ı·e nevlla mevkii yazılı cmlAk (altquş bir) 

lST• 1Qhnaı1 a1cnt mu7,ay .. de neticesinde !il· 
1Mı:Jr..,....,, bedelle taltplt'ff ulaıl'Si..de ıakatriir ede

litlft icra kılınmış olduJtından talip dJlnfarııt 
rtldllll9 tılr) .. ~ ........ 

C!JC-.:::tG DE ı..,n ve ..,c 

1 istiklal lisesi 
~~ Tam devrelidlr. BCltiln _.....,. ~· 

Talebe kaydına baılanllllfbr ....... ..a.-c ~ 
Şehudeba11nda Pohl ...... 

teJg--.-c-~ Telefon ltt. 2534 

- Enzarı ammeye . .... ... 
J\luhıcmm ahalimıziıı ıahhalinl..... ........, 

dikka! ve itbıa ile itlwe.. b,.I 'tr'' ~ çok 
ve koruyan muıaevver ltıl m .,,,,,,. 
bir :ıam~ kaı.dıAıaa i$pll edla ~ 

Büyükada 
rakısıaıo 

görduğii teveclihten dolayı ı • ii19 --~ ~ • 
~ ol<Lıjumuz KONYAK. Vvııv.----~ r.'..::ı· · 
badema BÜYÜKADA finnuı altında ~ " de 
a11muzu muhterem ve kıymetle .ott~ F. 

. 
teveccühlerini rıca eder. eOYOKADA teL s.,oMa ı.ı 
KALARI Calata-Beyaııt .okek ....., JjJ7 i!!I --
Mardinde sekizinci se'f/ 

Jandarma alayında~ 
Mıktan Cinsi· 
J 52928 Ekmek 
33984 Et 

344520 Arpa 
335160 Saman 
189000' Kuru ot 

3500 Sade yat 
WDO Pırinç 
850:> Kuru fasnlyı 
8500 M"rcümek 
6000 Bulgur 
3500 Soğan 

8500 Patates 
1150 Pekme.ı 
1150 Kuru üzüm 
8500 Nohut 
3500 Tuz 

2 ı 8000 Odun cık 
ı 000 Öaz ..,.,...a ,.. .... M 

Mardinde sekizinci seyyar ıJayt ~ ydfl111= al 
sekiz kalem erzakm cins ve milddt unı1J~ı~ ı~JICI 
kasa Mardindc sekizinci "!.f.!".r:;.ı pat ~:J1.-ıauıı 
koınisyoııımda 23-<J.929 J>'&iU • -yiifplertl .,,..y 
Şartname mnHw alaydan wrJH'. 
mOracaatlan. • ı IJB 

Devlet "8tn ;Jpre ;nJe 
manları umaıtıl rahllJC aQlflliJd kı 

Ha} darpata kömur ıab..U " 
zarna m~nakıışaya konmuttur. saat ı 6 da Antı 

MUnakasa 2.ı. 9 9!9 şah ganu km'· 
De\ let de11tiry0Uan &MretlncM ı.-:-~ -~ 

1\-lunakaa)'• lfdrak ~ ;fındt ,..c f 5,SP • 
mm·akkaı ıcmtnadannı ayni J.crf J~· 
L 01uıul müdUrluk bJemine venn~ ili ura anıtıbHllKI• A 

Talipler munakasa şarıoım::.:bukla "'ydlr'Plfl 
radı, Malzeme dafmtnden. 
•ndı11 cedlrik edebilf,.,... 
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• Of.ılıcı. 1 Gazetemizde çıkan yezı ve 
\ t • ~r h :re.imlerin bütün haklan mahfuzdu 

Kuru~ 

ıA,lı1' 150 
B ,. 400 

6 • i~O 
it • 1400 

-

fJarlçı1 Gazttcye ı:tndcrilcctk nıt:Ltuplann Uz.erine . 
Kuruş 1 idare 1çln5e (t;.'.._rc). yazıya. alu.e (Yazı) 

jcared ~onulnıalıdır 
000 1 '-·-
EOO Peıı1mıyan D"Clı.h:ıpfarm i•dealnden, luyınntt. 

l4~0 muk•ddereab: tt:ekluplua lıcnulmut pu..ı.rrn 
2j00 ı •Jl:clmaıuıdan ,.e lı&nJarm mündercatmdao 

klue me•ul detıldir. ., 

Hay~orın~a Deıniryollar maıaza ıno-
~ürlüğün~en: 

.\şa~ıda yazılı malzeme ilan sırasile nlınacağından pazar
lığı yapılmış malzemenin tekrarına meydan verilmemek için 
gösterilen saatlerin başlanğıçlarında i:;bati \'ÜCUt etmeleri 
ilan olunur. 1 

1 adet 
22 .. 

5 .. 
160 metro 
500 .. 

50 Kg. 
150 adet 

89 " 
170 Kg. 

13 adet 
100 Kg. 

50 " 
ı adet 

50 kg 
5 M 

30 metre 
4 adet 
4 " 
6 

10 

• 

30 metre 
600 adet 

2 ~ 

25 .. 
1 " 
5 • 

2000 kg 
50 adet 

3 
1 

2 

" 
" ,, 

2100 Kg. 
600 .. 

6 adet 
2 parça 

IOO Kg. 
ıo 

60 
60 

2 
ıo 

,, 
adet 

" 
" Y. g. 

200 .. 
150 adet 
ıoo ,, 
20 ,, 

20 " 
1100 ,, 

8 çift 
ı 00 adet 

100 " 
20 .. 

öğleden evvel: saat 9 · 12 
termosifonlu Banyo (tam) 
lastik damga 
otomatik kant damgası 
kenevir ip 25 m-m 
kanaviçe 
yu,·arlak çelik 20 m-m 
piton kapalı 30 m-m 
prinç kapı kolu (gömme kilit için) 
hava çeliği dürt köşe (30) ( 40) m-m 
karpin (muhtelif) 
galvanize demir tel 0,50 m-m 
kara döşemeci çivisi 14 m/m 
kol mı,~ap tezgahı ( kiiçük boy) 
bakır boru 7Xıo m-m 
yuvarlak başlı perçin çivisi 1 5X3,5 
bez hortum 68 m-m 
tazyikli filitre bir bujili ( berkeflet) marka 
kurşun pensi lokması hakkakiyesl 
ambuatmanlı dökme horu dirsegi 80 m-m 

" " boru ucu 80 m-m 
içi helezoni telli lastik boru 5 SX 40 
küçük hasır süpürge 
cam elması 

alcı köşe dik kovanlı anahatar 7-8 
planya tezgahı mengenesi 
kurt ağzı boru anahtar 2 

külçe kurşun 
odun baltası 

benzinli kaynak lambası (0,500 litre) 
muvazi mengene 50 m m 
dairevi demir desteresi 500 m m 
karpit 
Antimuan 
ambuYntmanlı vana 40 m-m 
kırmızı masa çuhası 

çubuk demir 5 m m 
çelik tel 2 m-m 
galvanize gaz borusu dirseği ( 1-2 pus) 

.. " 
" ,, 

perçin çi\isi 5X30 
D demiri 145X60X8 

icin filanş (2 pus) 
rediksiyon manşonu 

pomel menteşe (sağ ve· sol) 100 m-m 
dolap ve çekmece kulpu 
pencere kııldırma yavası 
nıentşeli pencere horozu 
Zımpara kA~dı (OO•ve 1 No) 
IAstik çizme 
çekme demir gaz borusu dirseği (3-4 ve 1) 

,, ,, ,, uzun vidası (3-4 ve 1) 
perçın zımbası 12 ve 18 m-m 

öğleden sonra saat 14 - 17 

21 Eylül -- --
m11 Türk mekteplerlh faydalı -rlin ~l L AN TAR 1 f ES 1 

, ilAnlarında o/o 2() teınilit yapılır \ Satır. Kur• 

Btlyilk \'e y.ı blr çp'.ı:. d1.:(J içln \-enten. llılnlarla 
husus ın:ı.ht"fettc'r:l tllnlmn Uer~ti 

6-S inci sayla;!& 12,5G 

l s •• 2!I 

1 
4 • • 43 
2 • • 100 idare ile kararla$tırıhr. ___..___ 1 • • 20,) 

~ Cu•t•mb! h\11tul 111" ka':>:.1\ ed.t-ı Yit \ '1
1 ·~ n~i 5 .ı1ıt ' 1 \ }rn 
re1iml lltnlır 

H.; S. H. ill'\'.\'! ac~:a\?ll _., 

~--
l!a geceki ay'' d 1 Sayısı 

lstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V Akıt .. vur u 
tel 1~70 "ıd.-ıre ışleri ) 1971 razı ı~lcrl • Lc:lgraf: V.ı\Kl'i pO:>L t -..ut 1 .. 1: ·i· ,,, 

Devlet Demiryolları ve li
manları r; mumi idaresinden: 

fevzipaşa-Oiyarıbtk:r hattının fevzipaşa-Ozan uam mevki 
arasındaki 143050 kilometroluk bir kısım 9 eylül 929 tarihinden 
itibaren açılmışt:r. 

Mezkur kısmi üzerinde şimdilik haftada üç gün bir muhtelif 
kltar seyrüfeser edecektir. 

fevzipaşadan hareketi 
Cuma, pazar, Çarşamb~ saat 6,30 
Ozaııa muvasalat aym gürı saat 13,30 dur. 
OzanJan hareket: 
Cumartesi; pazartesi perşembe günleri saat 13. 
feızipaşaya muvasaıat ayni güı saat 20 dir. 
Devlet demiryollarının diğer bilumum istasyonlarından mez

kOr hat i~tasyoıılarıııa (ve mütekabileıı) doğru bilet verilir ve 
bagaj eşyasilie mesajeri paketleri ve ııozuımağıı müsait olmayan 
seyri seri ve seyri hafif eşya kayit ve kabul olunur. 

Yolcular Adana ile fevzipaşa arasındaki şirket haltı için baş
kaca bilet almağa mecbur tutulnıad ıkları gibi tüccari eşyanın da 
Adana ve fevzipaşada bir mutavassıta füzum olmaksızın ücreti 
peşin veya gideceği yere havale suretiie kabulü temin edildiği 
ve fazla izahat almak iste)·enlerin istasyonlara müracaatları 
lüzumu ilfrn olunur. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 

KEŞiDE: ıı TEŞRiNIEVVELDEDİR 
BCYÜK iKRAi\JlYE: 

40,000 LiRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ve ıo,ooo liralık bir 
mükafat. 

Bu keşidede cen1'an « 3,900 

1 

1 
1 

2 

" .. .. 
" 

2 " 
2 " 

500 kalıp 
1300 metre 

:ı adet 
80 " 

kazanacaktır. 

avukat çantası 
yazı şaplonu için küçük sandık 
cam kalemlik 

1 
ah~ap tampon blivar 
yazıhane fvrnk koyacağı (sepet) 

,, takımı krL tal orta 
Sonlnyt sabunu 
kenarlık şerit adi 11 mevki için 
ticari muhnsebc defteri 
enjekte edilmiş kiiprü malzemesi 

normal hat 2,80X0,20X0,25 
100 tabaka kav kağıdı (motor içid ) 
21,500 kg Gomalak 

ı adet Rüesa masası 

1 adet şef masaq 
100 kg toz kükürt 

1 adet mavi çıkarma şasisi 
1 " lıaşuratör 

20 kg ambalaj sicimi 
3SO " lngiliz sicim 2 m-m 

20 adet klapeli abde>ane hunisi 
1 O " nıuşnmha fırçası 
1 O " " cila fırçası 
5 " resim banyosu için (giitaperka kih'etl 30X2o) 

- ----- ---

lstanbul ithalat gümrüğünden 
Sandık 

" .. 
Balya 
Kap 
Sandık 

,, 
Adet 

3 
1 
8 
2 

15 
1 

1 
31 

parça ıo 

Sandık 1 
Bağ 1 
Sandık 1 
Fıçı 2 
Sandık 1 
Sandıkça 1 
Bağ 2 

R~P 
CF 
KY 
VVB 

JVE 
SB 

H 
HVV 
CAC 

l\1A 
l\1A 

Ben·cçhi balil. 15 
ithalat gümrliğü satış 
ceği ilan olunur. 

Kilo 
,, 
,, 

" .. 

410 
210 
510 

93 

pamuk mensucat 

" " E.t makinesi 
Kese kll.ğıdı 
l\lüstamel çürük elbise 

,, 3500 Deri 

.. 
" .. .. 
" ,, 
" 
" 

122 
95 

K~ğıt sicim 
Lil.vha lastik 
Kağıt ve lotin bağı 

32 lcaryola topu 
41 Çocuk araba sepeti 
76 Ağaç saplı kebir bıçak 

Kuyumcu putası 

50 Bant bezi 
,, 23 Kurşun 
,, Demir boru 

kalem eşya 23 9 929 tarhinde İstanbul 
ambarında bilmüzayede füruht edile-

Aksaray vilayeti yollar baş 
mühendisliğinden: 

H E P S ·1 N O E 1 .,. 
OSTUN 

l ; 

a .. t .. ı O KOJIO(., 
J&.. jDEAl'. UT•N••• 

KONSERVALARIOıt 

Restoran 
Avrupanın en mükemmel 

lokantuları derecesinde iyi 
ve nelis yemek istiyenler bu 
kere sirkecid.: tramvay cad· 
desinde eski postane binasın· 
da mliceddeden küşat edilen 
"RESTORAN ve BÜFE.. ye 
teşrif buyursunlar. 

(14998) lira bedeli keşifli Aksaray • Ereyll yolunun ı2+00o 
ile 15 + 000 kilometroları arasında mevcut tesviyeyi türabiye İstanbul Maarif eminliğinden: 
üzerinde maa büliıkaj kırma ferşile 4 metro arzında v~ 30 san- Ankaraca Maarif ve~!Jeti de· 
tim slilıanınr'a 3+000 kilometroluk maa silindiraj şose ınşaatının vairinde bir tane 17'5 Lra ına
kapalı zarf usu!ile 21 gün müddetle ıo eylül 929 tarihinden iti-

aşlı daktilo ve 4 tane 17,5 lira 
haren münakasaya konulduğundan taliplerin müzayede ve ınüna- maaşlı katiplik ve 2 tane l 4 
kasa kanununun ahkAmına ve şeraiti mahsusasına tevfikan 30 lira maaşlı dal<tilo ve iki tane 
eylül 929 da saat on bCite vil1yet encümeni daimisine müracaat- 14 lira mnşlı katiplik ve 20 lira 
!arı ilan ol:ınur. maaşlı grafik memurluğu mün· 
------------------------)haldir. Bunlar müsabaka ile 

D l t J • llart Ve lz• alınacaktır. Bu müsabakaya lş-eV e aemır yo - tırak edeceklerin memurin ka-

dı • J nunun un 4 ncü maddesile di· 
manları umumi i aresınaen: ğer fıkralarındaki C\safı haiz 

bulu~maları ş1rtdır. 
30-9- 929 pazartesi tarihinde münakasası icra edilecek olan imtihan 2s.9.929 tarihinde 

gümrrık komisyoncılığına iştirak edeceklerin şartnamede muha- icra edileceğine nazaran bir 
rrer vesaik ile beraber şimdiye kadar büy!ik müesseseler ta- gün evveline kadar müracaat 
rafından verilmiş ehmiyet ve kabiliyet vesik·sı teklif mektbbu- edenlerin euakı nıüspitclerinin 
ndan ayrı bir zarf derununda ita etmeleri lazımdır. tetkiki ile evs1fı haiz bulunan

ların imtihana kabul olunacak
ları. Katipler için imtihan he
sap kitab(t, gra!ık memurluğu 

için de 1 esap kitabctten maada 
ı:irafikten, daktilo için de 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Haydarpaşa eşya tahwil ve tahliyeleri kapalı zarfla münakasaya 1 _nı_a~iıı='e='de:--n...,.ic..,r_a ..,e,,,,J_il.,.ec_e_k._,,,..-
konmuştur. İ laııbul 

Münaksa 24-9-29 salı günü saat 16 da Ankarada Devlet dc-
miryolları idaresinde yapılacaktır. lelıi nıüdürlii~üııdeıı: 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat ' 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar Umumi müdürlük 12 letrinlevvel 929 cumar-
kaleınine vermeleri lazımdır. teıl günü tedrisata, ikmal lmtl· 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka- hanlarına 1 teırinlevvel 929 da 
rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaş1 mağazası-ı-
dan tedarik edebilirler. başlanacaktır. 

Deniz Dikim işleri müdür-
lüğünden: 

Kilosu 
2500 yün şayak lacivert parçaları 
1800 amerikan, kırpaı ., 
200 yazlık haki keten ., 
150 §Olı 
450 palet 
200 amerikan, don gömlek 
688 Buranda 
209 ,, karnı yarık çanta 

ikmale tlbl olmıyanlar 12 
teşrinievvel 929 cumartesi günU 

mekteple ispatı vücut edecel<tir. 

2500 " dosya için bezli zarf (küçük ve btiyük) 
yazar barometro 

10000 adet adi krazör •ürmesl 295 " çanla 
21 ,. ekmek torbası 

lstanbul Selçuk kız san'at me~

tebi müdüriyetinden: Mekıebtmiz 

tecdidı kayıt ve yeni kayıt ve kabul 
muamelesine 21 eylül, ikmal imli· 
hanlanoa 1 lctrinievvel ve ıedriıala 

14 teırinievvelde baıJıyabagı cıhc~e 
alakadaramn ilk mektep ıasdılı.na• 

m'5i, hüviyet cüzdanı, ııhhat ve 
aıı raporu, 4 adet fot~raf ile her 
gün ıaat 10 dao 12 ye ve 14 den 
16 ya kadar müracaat eylemeleri 

" 
1 
1 

1 

1 

1 

" ,, termomctro 

" 

az:•mi ve m•gari termometro 
hava rutubet ölçüsü 

,, yagmur ölçusü 
,, 

1 adet 
14 top 

takım 

adet 

:\lesale zinciri lO metrcllk 
adi pusla 

1 

130 

Resim muşambası 
pergel takımı orta 
kasket 

,, pelerin 

" 
etek.ilk pilili 

60 
30 
20 .. dinamo kömilrü (muhtelif) 

870 ,, tampon krasör garnltörü 240)/200 m'm 

f AK1 ın 21 Eylül 1929 tefrikası: ':17 

bir tesiri olmıyacağını tel· 

kin ediyordum. Nihayet 

konuşanlara iltihak etmeğe 

muvaffak oldum; Ruğbi de 

bir çeyrek saat bekle~e
miz lazım geliyordu. 

Öteki çift hiç meydanda 

yoktu; belki de treni ka· 
çırmışlardı. Diğer tren 
kalkmadan Ogüstüs ile Ledi 

Grcnlen geldiler. Gene, o, 

öyle güzeldi ki.. Ogüstüs 

şaşkın şaşkın bizi selam
ladı. Leydi Grenlen güle

rek: 

" Treni kaçırmak in-

sanı çok kızdınyor, bere· 

ket versin mister Kereç 

hususi vagon tuttu da yetiştik. 

Yalnız olsaydım, muhakkak 
kalırdım." dedi. 

Dük tarafından tirende 

hususi tutulan bir salona 

hepimiz yerleştik. Herkes 

leydi Grenleni tanıyordu. 

Bir dakika sonra hoş la

kırdılar ve kahkahaları ile 

mtclise hakim oldu. Gül
dükçe beyaz diıleri gözü· 

giyor, pembe yanakları çu-

ı .adet tevzi tablmu 1000 ' 1600 m m 
7 ,, şapirogrnf muşamhaq (muhtelif) 

500 " 
bamıl kMtıt çizgisi;,, 

50 Kg. 
2 adet 

ahimin ·om boya 
şef yazıhanesi 

1 

2 
l 
3 

" 
" .. 
" 

istorlu dolap (bliyiik) 
koltuklu sandalye (minderli) 
portmanto Adi altı çengelli 
pa pas 

450 " 45 ton 
130 takım 
130 çift 
250 ,, 

çimento karo 0,30, 0,30 
çimento 
elbise (Jaelvert) 
kundura 
asker için fotin ( 42, 43, 4-! i\o.) 

kurlaşıyordu. Bundan daha 

cazip insan olamazdı. 0-
güstüse kabahat bulmamı

ya başladım , Tamamile 
hükmettim ki: "Bir adama, 

bu kadın tatlı gözlerile bir 

bakana ona, her deliliği 
yaptırır. Artık Ogüstüsle işi 

kalmamıştı • Bunun ıçın 
kompartimandaki genç bir 

adamın yanına gitmek için 
kalktı ; ve: 

" - Biraz Lüfi ile bir 

iş hakkında görüşeceğiın, 

Mirltonda buluşuruz. ,. 

-----

dedi. 
Ogüstüsün rsimasına vah-

şi bir mana geldi. Acaba 

öfkesini ondan mı, yoksa 
benden mi çıkaracaktı?!.. 

Mirlton çok güzel ve 

binlerce yıl! k bir yer.. Bu

rada her şey karma karı

şık.. Dükün odası bile bu

raya hiç bir kadın eli sü

rülmediğini gösteriyor. Dük 

çok mültefit bir ev sahibi .. 

Bizi memnunane karşıladı. 

Soııra bana, bu memnuni

yetine sebep benim gelmiş 

140 ıayak nöbet kaputu 
16 ., ceket 

129 ,, pantalon 
121 ., gömlek 

5344 kikpaa lıbaıı elblıed 
83 siyah dibetıen boyunbağı 

1162 yün baııaoiye 
1463 yün çul ballanlye 
Deniz dikim işleri imalAthanesln de mevcut olan yuhrıda clns 

ve miktarı yazılı 18 kalem kullanılmıt ve kırpıntı eıya müzayede 
ıurellle satılacağından salın almak lsllyenlerln yevmi ihale olmak 
üzre taytn edilen 1 2 teırinievvel 929 cumartesi günü saat 
14 te diklmhaneye müracaatları ve ıarlname almalı: veya görmek 
lstiyenlerin yevmi ihaleye kadar her gün müracaatları. 

ilh olunur. 

• DE~Iİ lrTiOAR 

\C Drl Ge' ~ kliğiııe 
En müeuir deva Sçroin hap· 

landır. De;ıosu İstanbul Sulecıde 

İskenderi;e oteli itli•alınde Ali Riza 
eczanesidır. Taıraya ı 50 kuruı 

posla ıle gönderilir. İzmi,.de ecza 
depolannda ve lrg&t pazanndaki 
eczanede bulunur. 

İngilizceden mütercim: Güzin .J.\Turi 

olduğumu fısladı. Leydi 
Grenlen gülerek dedi ki: 

"- Sana kız buldum. 

Yarın teyzesile birlikte bu

raya gelecek. Hiç fena bir 

kız değil.. Onlara ( Ziyafeti 

ben veriyorum. Siz benim 

misafirim olacaksınız!) de • 

dim, fakat eminim ki teyze 

de kız da asıl sebebi bili

yorlar. Seııede elli bin lira 

geliri var .• Fakat Amerikalı .. 

lngilizlerde o kadar zengin 

yok, On bin liralık gelir 
sana kafi gelmez .• 

-• Kordelya, ben sana 

Amerikalı istemem, deme· 

miş midim? düşün bir kere 

ne deli şeyler oluyorlar. 

Ben ona evde oturmasını 

ve birçok çocuk yetiştirme
sini nasıl söylerim." 

" - Tabii söylersin, o, 

Amerikanın garp tarafla· 

rında, hem seni temin ede· 

rim ki Amerikalılar bu gi· 

bi pazarlıklara alışıktırlar. 

Bu gibi şeyleri teyze ile 
kararlaştırırsın .• 

• - Ne ise çok şükür 

Margörit Tilçester geliyor, 
ondan fikir alırım.,, 

• - Nankör çocuk be

nim bu. kadar eziyetimden 

sonra bir de fikir almağı 

düşüniyorsunl. Ben yemek· 

ten evvel bir az yatmağa 

gidiyorum. Allaha ısmarla
dık .• 

Trendeki genç güzel 
adamla beraber gitti. O· 
güstüs oturduğu yerde bı

yıklarını yiyordu. Hiç kim· 
se birbirile alakadar değil· 
di. Misafirler hep krndi 

( Btımodl) 


