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Yunanistana verdiğimiz cevabi notanın 

~ir illifHklD sonu Tür~iy~. s~lhpe~ver 
hır hukumettır 

·-ıımııı'l!'!I~~~~~~ Yunaniıtanda em
IAkini kayl>eden te-

,l'Z~:, .• ...l'lııı• 

baanuzm ıef aletle-
lerini tehvin için 
vazıyet effilimiz 
Yunan ~ml&kini 
iade edebiliri~ 

Fakat bir şartla: Bu 
atıcak karşılıklı 

olrnalıdır 

Tahkikanmıza nazaran bu 

kuruştan fazla olan kesirler 
de bir liraya ibJt\ğ edilecek

tir. tevkifat Barem kanunu mu
cibince sene başında toptan 
olarak verilecektir. MaeJA 

M üte.kaldin 
tevldfac J(>kcur. 

Milyarderlerin hayalı 

Pek yakında okuyacaksUUZ 

-..~-······· ... _. ...... -. ----·· ----~~===:=-= 
metnini neşrediyoruz~ 

( 

• 
G~i ~~ . Başvekilimiz 

Ga:zı llz. dun . ,. 
Dolnıabalıçe sara- Ankaradan samımı 
yuıdan hir ye~e çık- tezahürat içinde lıa· 
nıa11uşlar, mesai da- reA·et etli 
irelerillde uıeşgul ol
tnttşlardır. 

Yeni meb'us 
namzetleri 

T esbit edildikleri doğru 
değil 

Münhal meb'uıluklara 
alt Halle fırkası namzetle-
rinin tetbit olunduğu ya
zılmııb. 

C. H. fırkaıı umumi ki
tibl Saffet B. namzetlerin 
henilz teıbf t edilmediifnl 
dnn ıöylemittir. .. 

Pa,a m4/ar.M' eder
ken Od llç giin şanr• 
Ankara}'• d8necellnl 

ı8ylediler 
Ankara22 (V akıt)- Bat 

k·ı· ıı' konvansyonelle Isve ı ım 

tanbula hareket buyu~mut-

1 d Kendilerine ahımes--
ar ır. H . kad an· 
ut iıtaıyonun• ar . 
. kilioıizrefakat etoııft 

cıye ve l leı L-..:ci mete e 
yolda bazı mu' yeraaiftiı 
hakkında iıabat • 

karadaki yeldl
lstaıyonu an lar kc 1·f 
ler, meb'uslı", paP doldu
bir halk bla~ığı ·-L-ıesi 

b. .-.111 JDUW' 
ruyo~, ır 'iif. ediyordu. 
resmı seJiıntleri pyet W
Paşa Haıre ile baZUJ'lloa: 
ıuı bir ~bre ahın sıprl 

•Haydı bak b' de 
ksınlarda 11 

içenler ya 
seyredeliın. • bulunlllut-

Gibi iltifatta k Miarif 
d Bir aralı 

lar ır. ~ble : 
vekiline teveccud_. demek 

,. Hili gellDe 'acı 
b la adılar• deci • 

U ID ı.:(' 
M _..:ı ve., ı : d 

pru Jstanbul a 
ııre)111eJSC da 

- o~ • cevabın 
takdim c.rız. "Baş vekilet 
bulunuyorken 

.. t carı da : r mus e.,.... .. ·mpaşt1D • 
- Ben getırın Maarif o 11rad• 

diyordu. 1 1.aiJD B. 
müste,an, J{C:tle yakla
elinde bar P . ederek 

P .. ca şıtaP 

'
ıyordu. ..,,.. tefek· 

·ıtifatlar ve 
samimi •_ .. it- t' aJdılar. Ve-
kürlerle ..,_e 1 

Okumak ve öOrenmek 
istemez misiniz? 

MJIJı~eder 
F ord- Rokf eller- l(rup-M Raçildler .. 

Alfred Nobel- organ 

Nasıl zenftbı oldular? 
bUJatf b.., 

Mazileri., çahıma tarzlatll iöyatları 
yatlanndaki hareket veri 

bufünlrii vaziyetle 

BekJeyjnlz 1 
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Taksimde dünkü futbol maçı 1 Küçük Haberler 1 Darülfünunda tasfiye 
ı -- 0 .. b' . 1 kı d . 11 k .1 dil Ankara toprakları } k Su derdi • 

mı Adliye vekili Mahmut 
Esat B. dün vil6yet kona

ğına gelerek vali vekili 
Muhittin beyi makamında 
ziyaret etmiştir. 

k' d · ında yeni un ırınc ta m an bır kaç oyuncu e ta \ ye e en ) 1 . aı~e . ~rfads v d. Galatasaray üçüncü takımı Stadyomda en kuvvetli Rum takım· D1>ıralf6.nun profesilr- yap} a Ca • 
bır ıhtila ogur U lannın çıkardığı bir muhtelit ile bir mü,abaka yapmış ve /erinden bir heyet 

Şehremaneti Evk.2/ mii- tetkikat yap1Jcak 
düriyeti umumiyesindt:n Darülfdnun Fen fakulıest 

ne isliyor! profesörlerinden mürekkep bir 
Bir kanunla Şehremane- heyet Ankara topraklarında 

tine devredilen vakıf sular tetkikat yapacal:tır. Heyete Fen 
iki daire arasında yeni bir fakültesi arziyat profesörü M. 
ihtilafn çıkmasına sebep Şarbı, Malık ve Muhsin beyler 
olmuştur. dahil bulunmaktadır. 

ihtilaf bu sulara vakfe- Bunlardan Malik ve Muhsin 
dilmiş, bulunan varidat yii- beyler dun Ankaraya gitmit-
zünden çıkmıştır, lerdtr. 

Emanet sulara sahip ol- + Şehremaneti bnvok cad-
duğu halde bunlara ait va- deleri yeni bir ıekilde temlz-
ridatı almıya bir türlü mu- !emek tasavvurundadır. Büyük 

tarafeyn birer sayı !it berabere kalmışlardır. Maç ha"ll ha- d vaffak olamamıştır. Diğer ' cadde •e sokaklar, Avrupa a 
raretll olmuştur. h 

taraftan mühim bir yekün olduğu gibi geceleri, ıe rin 
tutan bu paranın tesbit ve Resmimiz iki takım oyuncularını bir arada göstermek- faaliyeti durdul:ıan sonra temlz-

ted!r. 
tahsili için Evkaf ile Ema- lenecektir. 
net mümess:Ilerinden mü- Güreş birlıkleri tanbul güreş birincilik müsa- Emanet, caddelerin temizlen· 
rekkep olarak toplanması 27 eylül 929 tarihinde hakaları 1 1 teşrinievvel 929 mest için Avrupanın bazı bil-
ileri sürülen komisyon da yapılması mukarrer olan Is- tarihine tehir edilmişti yük ıelıirlerınde kullandığı gibi 
hala teşekkül edememiştir. otomatik makineler celbedec:ek-

Bu vaziyet karşısında Şeh- z -~ b t tir. 
remaneti son günlerde Ev- .,.,,. .· ı .,..... + Anadolunun, bnknmet 
kaf umum müdürlüğüne """' ~ '. tarafından göaterilecek yerlerinde 
müracaat ederek varidatın Su·· t UN lJı. · büyük demir sanayii merkezleri 
kendisine verilmesi için la- . teaiJ etmek ıç·n nafıa vekale-
zım gelen tedbirlerin sürat- Uoe iki müracaat vaki olmut-

" w alınmasını istemiştir. u k d d f ' b' ' t tur. Bu merkezlerde büyük dö-

Kodın polisler S Ü .ar a ecı lf cınaye ~:~~~:erde:~ ::i~:~A;:: 
!!erilen istida mu1Jmt:- d b k d b ki d } k denlerl tılettlecelctir. Bu müra· 

ıe glJrlJ.yor Bir a anı ir a ını ıça a e i caatıar vekllet tarafından tetkık 
Kadınların polisliğe ka- deşik etti, cesedini kuyuya attı edilmiı, fakat bır mlaf :r;emint 

bul olunmaları ve polis bulunamamı§lır. 
mesleğine ait tedrisatta Evvelkı j!ün Üıküdarda yapı- ıinde kahveci Avadis ile kahveci + Bazı Tapu dairelerinin 
bulunmak uzere bir de lan bir cinayete zabıta mutta'l Tanaı btrbirlerile rakip olduk· suali üzerine Tapu müdirlyetl 
mektep açmaları hususun- olmuı ve az bir zaman içinde !arından Avadıı mutterilerinden umumtyesl emllk alım ve satı-
ia vi'ayete verilen istida katili de meydana çıkararak ad- Hayık ve Kirkor ile Serkisi romda bedelleri kiymetlainden 
ı:ıolis müdürlüğüne gönde- !iyeye ıealım etmiştir. Katil iyice sarhot etmit. oonra bunlın yüksek olan emlakte bedeller 
ilmiştir. Polis lazımgelen Topanelı oğlunda Fran•ız hah- T anaıın kahvesine yıllamııtır. üzerinden harç alınması kanun 

muameleleri yaptıktan son- çealnde mukim lbrahtındir. Üç sarhoş Tanaşın kahv~!n- . iktizasından olduıtunu tamim 
ra istida maarif idaresine Maktül kadının ismi de Sıa- de gürültü yapmıılar, camlan etmtıur. 
gönderilecek, maarif de dettir. O da Üsküdarda Mevlutane kırmışlardır. Bunun üzeine Ta- + Pol Düran isminde bir 
mektep açmak hususundaki caddetnde 395 numaralı evde naş kahvesini kapamıı, evine Fransız §irketi, Şehremanetine 
arzuya ait kanuni muame- oturuyor. Aralarındnkı münascbe- gitmek üzere yolda Tanaıın bir müracaatta bıılunmuştur. Bu 
leleri yaptıktan sonra isti- tin mahiyeti vazıh değil. Yalnız üzerine hücum etmişler, bıçak ıtrket, laıanbuluıı bir senelik 
da tekrar vilayete gelecek iki kansı olan katilin bu kadın- çekmişler ve Tanaşın arkadaş· kömür ihtiyacını birden temin 
ve bunu müteakip bir ka- la da uzun zamandanberi tanış· !arından Onniğl fena halde etmek üne lstanbulun muayyen 
rar verilecektir. bğı anlqılmaktadır. Hayarusun dövmütlerdir. Motecavizler ya- blr yer:nde büyük bir maden 
Sulta il alınwt ca 171 ii boatanında bir ceset görüldüğü lcalanınıılardır. kömürü dePoSU yapmak l•t<>-

Sultamıhmet camiinin ta
rnırıne faaliyetle devam 
olunmaktadır. Camiin kur-
şun ve yaldızları tamamen 
ycnileştirilmektedir. Tamir 
işi bittikten sonra etraftaki 
pis manzaralı sergiler de 
kaldırılacaktır. 
1:::::-.:1..-:ıı:ı:ıın:m::ı::::ı:::ı::::::::::::: 

dalaşarak vagonun sahan-
lığına bindiler. Yakınlarında 
bulunan vali Nevzat beye : 

- Size lstanbuldan ne 
getireyim. Söyleyin de tet
kikat yabayım. N diye sor
dular. Sonra hazıruna : 

- Her halde, Ankarada 
lstanbuldan daha çok çiçek 
var. Bakınız ne güzel ko
kuyor. dediler. 

Ve ilave ettiler: 
- Çok kalmıyacağim iki 

üç gün sonra geleceğim. 
Maarif müsteşarımıza: 
- Kemal beyi tabii ki

taplar Türkçe yazile bası
lıdır., diye sordular. ftizar
la menfi cevap alınca: 

- O halde iş güçleşti. 
güzel Türkçeyi başka yazı 
il• okuyamıyorumN dediler. 
~(emal B. 4 ciltlik nüs
halarını zor bulabildiği bu 
fizik eserini yani biraz ev
vel paşııza yetiştirdiği pa
ketteki kitapları bir bu
çuk ayda Türk harflerile 
bastıracağını beyan ve bu
nu teyit etti. 

Üçüncü kampana çalı
yordu. Paşanın sevimli ilti
fatlarile hazirunun samimi 
tezahürleri arasıııda tr~n 
uzaklaşıyordu. 1 

zabıl.'.lya bıldirilmiı ve cinayet mektedir. 
b 11 d ,_ Bir marifet... b .. t ı. b ı u sure e mey ana çı~mırtır. Emanet, u muracaa ı xa u 
Aslında güıel bir icadın Tahıakale sakinlerinden hamal ettiği takdirde açılacak kömür 
olan Saadet hanımın cetedl Mahmel gece geç vakit yeni istasyonu emanetin nam ve 
delık deşik btr haldedir. Katıl d '- k po:;tane civarın an geçer~en henbına tesis olunaca hr. 
yalıalanınca cinayetini itiraf et- evelce kav-lı bulunduğu Battal I ha 
mif ve kaı;I •ebcbi olıırak ~ru + Kışin tipili ve sis 1 va-

ile lk.lı:tre teııadüf etmtı. kavga- ı da 1 ·· -'--!atının dur teheyylicüı:ü ileri sörrrüştür. ar iman ınuoauı -
lki kanlı cerh daha ya tutuımuııur. ıı:.ı rakibinden m•ması. bilh•ssa sevahili müıe-

Günün kanlı \'ak·ası bundan 
ibaret değildir. Un kapanında 
hamal Mustafa isminde birisi de 
aralarında geçimlizlilr. olan 
karısını sustalı bıçakla ağtr su· 
rette yaralamış, Mezbahada is
tihdam edilen Yavru Ahmet 
de çoban Hüsnü ı,minde birisi 
tarafından ıır~uından ağır su
r•llc bıç•l<la cerhedilmiştlr. 

Hırsızlar gündüz bıle 
çalışıyorlar 

Hırsızlık vak·aları gitllkçe 
pyanı dıkkııt bır şekil almıya 
ba~lam1ttır. Bazı Hırmlar gün
dUz de evlere glrmiye cür'et 
etmektedirler. 

Me.ellı evvelki gün y cot
bahçede Mehmet ismlndo bır 
zatın evine giren hırsızlar Meh
met efendinin 15 yqmd•kl oğ· 
!unu tabanca ile tehdit ederek 
evden dııarı çıkarmıılar sonra 
i~lerlnl bitirip gllmtşlerdir. 

Dün de Vedat isminde bir 
ııabıkalı Vefada Ekmekçi Ah
metpe~a medresesi üzerindeki 
kurşunlara göz dikmiş ve saat 
tam 12 de işe baılamış:ır. 

Bu .-snada bekçi Derviş 
hırsızı gl\rerek yakalamalı: ls
temlf, fakat azılı hmız bıça· 

ğını çekerek bekçiyi yaralamış 
fakat bir müddet ıonra yakayı 
tekrar ele vermiştir. 

İki kahveci arasında 
K11mkapıda Kadırga ~-adde-

dayak yiyeceğini anlıyan Meh- cavlre seyrü seferlerinin lnllza-
met L:açmıya başlam~. bunun mını kaybetmemesi için tahlisiye 
üzerine Battal arkasından üç el umum müdürlüğü limanda yeni 
ilah atmı~tır. Bekir yaklanmış, bazı tesisat vilcude getirınlye 
diğerleri kaçmıştır. karar verrniitlr. 

Bir teca..-üz 

Hocapaıada ahı Mizra, 
dükkanında bir aydanbcri çalıı
makta olan Nazlı ismindeki 
icadına tecavüı etmiıtir. Mirza 
yakalanm~lır. 

----- -
Taksi hırsızlıöı 

-·-SahtekAr şoförler için 
şiddetli tedbir alınıyor 

Bazı şoförlerin mükerrer 
ve devamlı surette taksi 
sahtekarlığı yapmaları şeb-
remanetiniıı ehcll'rr» .. ~ • .. 
nazarı dikkatini ce:ı.. ..... ~., -
tir. Haber aldı{ ımı:: 
Emanet bu hırsız!ığın uııü
n~ geçmek için seyrü sefer 
nızamnamesine çok şiddetli 
maddeler koyacaktır. -Kış, kar ve Em;ne~ 

Şehremaneti kış ve kar 
tehlikesine karşı alınması 
lazım gelen tedbirleri dü. 
şünmiye başlamıştır. Bu 
münasebetle nezafet işleri 
kıdrosuna bazı teşki:at 
il 'vesi de t:ısavvur o\m· 
m '.;t:ıdır. 

Bu tesisat Sarayburnuna, Kız 
kulesine, f enerbahçeye canavar 
düduklerl koymaktan ibaret 

olacaktır. 

+ Maarif mülettiti umumı. 

lcrind•n Kadri bey bir kaç 
gUoden beri şehrimizde bulun· 

maktadır. 
Maad vek!letı, ınumalleyht 

Devlet matbasının vaziyeti umu· 
miy.,.inl tetkike ınemur etmtı

tlr. 

+Kanalizasyon yapılırken bazen 
e ki loğımlara tesadüf edilını"k
ı. ve bunların pisliği açık ara
l •alarb sol:alclardan geçirilert'k, 
Ahırhapıd•n d·nlze dölcülmek
tcJlr. Badema pislıkler nakle· 
dilirken ve çıkarılırkan üzerler\ 
ve hafriyat mahalli ıönmemif 

kireçle kapatılacaktır. 
+Posta telgraf başmüdüriye

tinde açılan Simens malı:insiıı

de çalışacak memur mül~mzim
lerl müsabakasıM kadın erkek 
6'.l L:ıtl girmiştir. 

Kazananların i'imleri şunlar
dır: 

.\dJ!et T <vfik, N.·s:er en, 
Mcr:iJe, K mahal hanımlarla 
Muhitim, ! lafi Kedrt. Kerim 

Darülfünun divanı son 
lçtimaında fakülte relslıkle
rine birer trzkere göndere
rek bütlin müderislerin şim
diye kadar neşrettikleri eser
lerden birer nüsha isteınştir. 

Bize verilen mallımata 
güre bu eserler divanın mli· 
teak.ip içtmalarında tetkik 
olunacaktır. 

Bu miinaselıetle bazı şa
yialar meydan almıştır. Büt
cesinin müsadcsizllği dolayı· 
sile Darlilflinunda Barem 
usulü tatbik olunmamakta• 
Ye tatbik hususunun bütcede 
yapılacak tasarruf ile kabil 
cLıcağı ileri şürlilmektedlr. 

Bu tasarrufa gelince; bu
nun ancak maaşlar üzerinde 
yapılabileceği ortaya atılmış 
bulunmaktadır. Bu 'malumat
tan alınan neticeye güre, fa
kliltclerde okutulan derslerin 

yeniden tetkiki ye fazla tak 
sime uğr:mış olan derslerin 
tevhidi suretile müderris ma-

aşlarından tasarruf temını 

düşüniilmüş, fakat fakülteler 
bunun mıimkiin olmıyacap;ıııı 

ileri sürmü~tur. Ilunun iize. 
rine Darülhınun divanı son 

içtimaında müderrhlcrin es r
leriııl tetkik etmek husu_unu 
hizumlu ~iirmli~tür. ı\Taamafih 

biitiin bunlar şayiadan ibaret-
tir. 

Dün bu hususta F.dehi ~t 

fakültesi reisi Köprulü zade 
Fuat B. bize şu izahatı ver-
mi~tir: 

"- l\Tiiderrisler ara>ında 

tas!iyc yapılacağı hakkındaki 

haber tamamen asılsızdır. 

Dh·an miidcrrislcrin eserlerini 

bazı ihsai malumatın neşrine 
medar olm:ık Ü7.ere istemiştir.~ 

Adliye rekilirte 
teşekkı'ir 

Adliye vekili l\lahınııt 

Esat fi. in hnpi~ıreyl 7.iya
rct ye teftiş ettiğini d iıı 

yazmıştık. 

• lumaile}lı, hapl. ıııc hns· 
tanesinde bulunan aj\tr hn t. 
mahkOnıbrın af muamtlcle
rinin tcsriinc dair emir Yer
miştir. 13utlin 1 Jôt:ıl.ıra ç:ıy, 

şeker \'C birer paket cigara 
hediye r:tmijtlr. 

Hapisane baş hekimi lbr:ı.

him Zati B. taraTından r.ıızc· 

temi;r.e gönderilen bir mek

tupta bütün lıa<talar namın.1 

teşekkiir olunmaktadır. 

Af nskol'a konsol o -
SlfJJlll=. 

Moskova konsolosluğu

na tayin olunan Samizade 
Süreyya B. hafta içinde 
memuriyet mahalline hare
ket edecektir. 

Rüsu111atta imtiluuı 
D:iıı rüsuıııaltl otuz kıdc r 

lıaııım daktiloluk iç:n iıı:tı :.ıı 
edi!miılir. J<azan.ın l:;:nııııl~r 

kümrüklercte \'C istafaW, 1'alc
mhde istihdam cd!lcceklır. 

ingiliz lirası 

1 Adliyede 1 

lngiliz lirası dün sab lı 1006 
kurıışta açılnııı, !005,75 hrıış
ta kapanmıştır. 

l Iapisaı1c istatistiği 
Mahkumların miktarı azalıyor mu 

ço~alıyor mu? 

Bir aralık 1()()4 kuruşa kad:tr 
da düşınüştiir. 

Tehir edilen müsamere 
Moda deniz kulübünden: 
Kulıibümüz menfa.ıtina 

19-9-929 per~embe akşamı 

Fenerbahçede Blvü otel! bah· 
çesinde tertip edilen miisa· 
mere tebeddülıltı hamiye 

dolayısile 3 teşrini evci 929 
perşembe akş:ımı K:ıdıküyünd 

Suren'a pnşa sinarnosı salo

nundıı icra edilmek üzere 
tehir edilmiştir. 

Firengi ve verem nisbetleri hakkında malümat 

lstanbul hapisancsine ait 
bir istatl>tik vucuda getiril
mıştır. Bu istatis!ik . ekiz 
sene 1.ırfındakl vaziyeti tes
bit etmektedir. 

Buna nazaran, hapisanc,le 
ı 3J;- sene>inde 2700 mah
kum, 338 senesinde 5600. 
mahkt\m, 339 senesinde 
'l575 mahkum, 3.ı.O seııe,inde 
.30'.?S mahköm, J.ı. 1 senesinde 
53.+9 mahkCım, 926 sene· 
sinde 3989 mahkum, 927 
seııe,inde 22'l.+ mahkum, 928 
• ene•inde 2363 mahkum bu· 
lunmuştor. 

ı 337 senesinde hapisanede 
bulunan malıkömlardan 1675 
kişi müslim erkek, 100 kiıi 

müslim kadın, 92~ kişi hı· 

ristiyan erkek, 50 ki~! hıri,;.. 

tiyan kadın, 1450 kişi 12·2+ 
ya,ında, 1200 kişi ufak CÜ· 

rüınlerden mahköm 1225 
kişi hmızlıktan, , 150 kişi 
katil Ye cerhtcn nıalıkCım, 
750 klıi okur p;r.ar, 850 

::::-.::-··~·--·-·-·---·~-· 
ve &i;h-İ:k;;.der ·:r;;dıi;•--· 

+ Nafıa vekili Kumlı:apı 
tren kazası hak~ında izahat al-
mıştır. 

+ lran hükOmetinin fstan· 
bul lı:onıolosu Hüseyin Marza
ban tebdil edi!.,.,.ek yerine Esa 
dullah han Behman tayin olun
muıtur. 

+ Tahlisiye umum müdür· 
lüğü Karadeniz boğazı haricin
deki fener dubasını yeni li>tem 
tahlisiye şamandıraları ile tebdile 
karar vermiştir. 

+ Y ırlık ve fersude para
ların tebdili hakkında hazırlanan 
talimatname maliye vekilininln 
Ankaradan avdetinden wnra 
kesbi kat'iyet edecektir. 

+ Dün ı~hrimizdekı ilk 
ve orta mekteplerle liselerde 
talebe kayıt ve kabul muamele
ainc b~lanmı~tır. 

kişi rnbıknlı, 1100 ki~i çok 
rakı içenlerden, 130 kişi 

firengili, 1<50 ki~l evli, 500 
kişı yainı7. bahalı, !'i25 kişi 

yıılnız aıııılı, 62~ kişi analı 

babalıdır. 

928 senesinde hapisanede 
bulunan malıkömlardan l ·J.33 
ki;i müslim erkek, 211 kişi 

müslim kadm, 287 kişi hıris· 
tiyan erkek, 432 kisi hıristi
ynn kadın. 936 kişi 12-24 
ya~ında, 1499 ki'I ufak cü-, 
rumlerden mahkClm, 652 kişi 
hır:<ızlıktan mahkOm, 166 kisi 
katil ve cerhten mahköm, 
ı 121 kişi okur yazar, 7 50 

kiji sabıkalı, 1100 kişi çok 
rakı içenlerden, 86 ki~l firen
gili, 1200 kişi ev!L 275 kişi 
yalııız babalı, 770 kişi yal· 

nız analı, 318 kişi analı ba
Lıalıdır. 

Hapi<saııe hastanesinde 
1337 senesinde 65<i mah· 
kClm, 928 senesinde 43-l 
mahkClm tedai"! olunmuştur. 

ı 337 renesinde mahkömlar 
arasıra firengi vak'ası yüzde 
beş Lıuçük, 928 senesinde 
yüzde dört nisbctindedir. 

Yerem vak·ası, 1337 sene
sinde yüzde iki buçuk, 928 
sen"inde yüzde dörttiir. 

Para için 

FelAketzedelerlmize Mı· 
şrrın J14rdımı 

El - Ehram gazetesinin 
verdiği malümata göre Mı· 
sır hükümetinin Türkiye 
sefiri tarafından vuku bu
lan iş' ar üzerine Mısır ha
riciyesi Türkiyede sel ve 
zelzele felaketzedelerine 
100 Mısır lirası teberruunu 
kararlaştırmış, Mısır ba~ve
kilinin tastikine arzolundu
ğu zaman bu meblağı beş 
yüz Mısır lirasına iblağ 
etmiştir. 

Kadıköy tranH•a;-ı 

Üsküdar - Kadıköy tram
vay hattındaki in~aat ileri
lemektedir. Hattın ikinci 
teşrinin ilk haflasında açıl
ması ümit olunmaktadır. 

Yarını asıı evvtl a 

VAKiT 
23 t:.g/iJ 1879 

.Anasını öldiiren gencin- -------- -
tecrimi istenildi Ruayada Almanya i!e 

Beykoz civarında Sırapınar 
köyiinde altınlarına t:ımah 
ederek anası Fatma Hanımı 

muha re be ta raf tarlan 
çoğaldığına dair haber

ler alınıyor. lmperator 
balca ile öldtirmekle maznun hazretlerinin Alma11-
Alııncr hmindeki gencin mu- yaya olan meyela11ları 
lı~kemcsi J;tanlıul ağır ecza ve alelümwn efkarı 
ınahkemc:;inde son safha ına 1 mahsusalanna tevfikall 
gdıni~rir. 1 poletika dolabını id:ırc 

i\lüddci umumilik, maZ!1U· 1 etmek yolundaki kaidei 
nuıı taammiıt &uretilc anasını hareketleri hep efl·arı 
öldıırdu.~u noktasından tcc- 1 halle ıel!nin önilne lm-
rinıiııi istcnıi~tir. gelecek cei- ı 1 k d" ı 
scdc nı uda faı )':l pılac.ıktır. L-tı-a•ca-•tı•r-•ıy;.0.r .... a .. r ..... __ 



YMIT 2iJ E>·Ud 
JJ 3 ş : z 1 

l'unan kabinesiride tebeddülat yapılacak 
......... __ _ 

~m Venizelosun kararı Y unanistana verdiğimiz Cevabi nota r•·soN '1 HAB15AU~R. 

Eşraf ta ne demek? .. 
l'""'umhuriyctlc idare e
'- dilen memleketler· 

de yalnız bir tiir· 
Vata 

1 ndaş \'llrdır. Bunlar 
ıncta k tk ·anun Ye cemi~·ct 
·ı ar .. 

°ilkı ·~unmemez. Sınıf ay-
.dl·ı arını doğuran enbiiyiik 

't ı' saltanat riitbeleri idi. 
tnarıa d 

t4'· rın a nyni kanın sı-
,. da!g ı 

,_ il arını ta<;ıynıı nabız-
'Jllda . . ~ ' ' 

•llı l il} 111 atesin 'uruşls-
"'L <.uyan bir mllleti aris-
''-rar., b ' 

.. ıık 
1 

Urjuva ve halk ta· 
a arın 

'lç a parçahyan hep 
s·"e taht parıltılarıdır. 
ır Par .. 

\urruı Şömen toman, bir 

·~ind tu lle başı bulutlar 
\u . c kaybolan Yatandaşın 

1ınttv l ~·anlar ,, az ara mazhar olmı-
ldir? ~n hakikatte farkı 
~ğru lttbeler, eğer hep mi11et 
"1

110 
ndı Y•pılmış fedakArlık

tl'ıiikAf karşılığı olsaydı, bu 
\ars; atı, herkes hlirmetle 
...ıı ~ı ardı. Fakat kansının 
~'\'es· 
tü ı, kızının tazeliği yü· 

nden ... 
lin\'a 

1 
gogsü nişanlar, adı 

'101
110
° ar Ye kasası altınlarla 

kCŞrn· ne devletliler gelip 
Pah ışttrı Bir şahsın namusu 

asına .. k 
lcışıa yu selmesl Uk ba-
liyen ~~rçı yalnız onu leke· 
~tna ~~ şey gibi gürlinür; 
fataıı ıraz diişünüliince iş 

anı\·or 
:Neka" · 

otsu dıtr nasırlanmış olursa 
lar1 ~a ~·lcdanların uyandık· 
denıl kıdJr. lşte bu uyanış 

Ctind 
lZtırab he onlar duydukları 
ter) 1 erkeste görmek is-

er. 8i k 
·111rn r ere bu hls du· 
• 1Yan b ZUltiın d aşladı mı, artık 
kendi 1;1

. kendini gösterir. 
rı ki 

1 
\CSln4 başka almla

llunJ r Ctnıckle örtmeğe başlar 
ar<huı,. W- oa lene 

~eticelcr doğduğunu hep bl-
~li"~ "Şc[katlu., kahpeler ve 
devlctlfı., edepsizler! unuta

cak kadar zaman daha geç· 
llıedi. lştc bunları bildiğim 
ıındir ki , atandaşlar arasın
ı.a sınıf farkı gösteren 
.._el' 

.. lnıelcr görmiye taham-
llıul edemiyorum. Ye işte 
~c bunun içindir ki 
be ~tel erde "eşraf tan falan 
bı~ .. ,, hnberini okuyunca 
hı en bire içimde yalucı 

r SD.ı duydum. 
f flaşa, Türkiyede sınıf 
lltkı 

h L• Yoktur ve vatandaş 
al\.lar b tine hı u toprağın sahiple-

ru . ep aynı ölçii Ue ve· 
hı~•~tir .. "eşraf tan,, tabirile 
llunu as~ıfi kim yapmıştır? 
tafı Söyliyenlcr '"halk,, tll-

iÇİnd.. olsa bile bu sözün 
"" b' . Stıa ır sınıf adaveu 

hirt r. 
1 

Saltanat izlerinden 

''•tan~:~ şu cşraflığın, Türk 
lek ' arına seref deıHl e \"'C k' . ,. ~·' 
llııy 1 ır gctıreceğini unut· 
t .. a ını. Tt'ı"rk ··ık . d '·1 urıu 1 u esın e u r 
tJecc laik Yardır, adına sa-
hu h \'atandaş derler ve 

erke ' Şerefti s için kafi bir r. 

Seyyah 
.tlğı-0 

~a duvaı·uıda 
~ l//r. ihadet 
"-Ud·· 

~ıktığı Us, 22 - Jğtişaşat 
dk def dan beri Museviler 
~Uii ı olarak perşembe 
lol>la ağlama duvarında 
dıtl•r llarak ibadette bulun· 

i>oİi 
tt'ıüdah s ntuscviler lehinde 
~llıte alede bulunmak için 
1ald arnade bulunduA-u 

)._ e hi" b· «ııatrı ')" ır hadise çık· 
ıştır. 

Jn ·ı ·~----gl ,~ R .. 
""' - us '11naı a-

Kafandaris ile Papaanastosyuyı 
kabineye ithal etmek istiyorlar 

Atina, 21 - M. Venezeloıun AV"Upadan avdetinden 
sonra kabinede tebeddülat yapılacaiı hakkındaki 
haberler gittikçe kuvvetlenmektedir. 

Siyaai liderlerden Kafandaria ile Papanaıtaıyu kabl-

r &tarafı 1 inci ıayf amızd:ı J 
sine atf etm~e mütemayil bulunan 

iddiasına cevap vermekten hatka 

bir ıey yapmamıştır. Tür~ıycnin 

arzusu hakikaten bır itilafa vusul 

olduğu cihetle hükümet Anlcara 

müzakeratı neticesinde hasıl olan 

\'aziyelin şekli halcilcbinl göstermek 

için rapmalc mecburiyetinde kaldı~· 

ta\'zih üzerinde ısrar etmek nl} e· 

tinde değildir. Maamafih bu hal 

hükumeti Cümhuriye};, Yunan 

. ti ak davet edilecekl~rdir. Jeneral Kondiliain neye ıf r e 
kabineye i~tfrake davet edileceii hakkında mevsuk 

bir haber yoktur. 

B8Yn81rTıiieı banka 
Cemiyeti Akvam da 

kopan itirazlar 
Norveç ve Lehistapın tekhfleri Avrupa 

iktisadiyabnı tehlikeye mi düşürecek~ 
Çmevre, 21 (A. A) - lkincı komisyon beynelmilel 

banka hakkında Danimarka Norveç ve Lehistan mu
rahaılannın verdikleri karar sureti hakkmda tetkikatta 
bnlunmuftw'· Leh murahhası bu karar teklifinden 
maksatlan ne olduğunu izah etmlıtir. Beynelmilel 
banka idare meclisinde temsil edilmlyen memleketlerin 
iktüadiyab üzerinde pek büyük bir tesir yapacağından 
bu memleketler banka ile Akvam Cemiyeti teıkilibnın 
birlikte çalıımaıının menfaatlanm koruyacağını ümit 
etmektedirler. M. Breitscheid bu mes'elenin ehemiyetini 
teslim ederek te~kil olunacak bankanın tamirat bedel· 
)erinin tesviyesi ile vuku bulacak bir takashane 
mahiyetini alacağım halbuki bu tediyatın Cemiyeti 
Akvam tefkilatı haricinde vuku bulduğunu aöylemiftir. 
Bankanın programı tamirat hesabına yapılan tediyattan 
batka meı'eleleri de ihtiva edecektir. 

Bazı büyük devletlerin . Akvam cemiyetine dahil bu· 
lunmamuı bu bankanın Cemiyeti Akvam ile bir arada 
çalıpnasına mani teıkil etmektedir. M. Lusör banka 
ile Akvam cemiyeti ara&mda mesai iıtirakinden dota· 
bilecek mahzurlara ve tehlikelere dikkati celbetmitlir. 

M. Lutörün fikıtnce ihtiyatsız bir .surette yapılacak te· 
plalı0·• Avrupa iku..diyatuun canluadınlmua ve a..
mht tech,.ab riJN pıç ve çetin mes'elelerl bnpk bir 
Yasi79le koym•malıdu. M. LUfÖJ' bu tetebbaalerinden 
yaz aeçmelerüü takrir 1ahipleıinden rica etmit ve ban
kanın idare h.,-'.und• müme..u&eri bulunmıyacak olan 
milletlerin menfaatlarıw müdafaaya matuf çarelerin tet
kikini alacakb hükumetler mu~slannıa teklif eyle
miılir· Mevzuu bahsolan karar suretinin ıeri alınacatı 
zannolunuyor. 

- -
Tahdidi teılihat 

kansız gazeteleri berri devletlerin maıterek 
tarz.ı1 luJreketleri hakkında neler yazıyorhtr 

Cinevre, 21 (.AA.) - Lort Çeçil, M. PoliUUıı tahcllcll 
teslihata mütaallik tekliflni kabul etmltUr. 

Parla, 21 (A.A) - Clnevre de teslihatın tahdlcll me
selesi hakkında cereyan eden müzakerelerpen bahseden 
Entranaıjan ıazetesi eski itilAfların yeniden tetkikine 
f r&DI& murahhaslannın bili kaydüprt muhale~t etmekle 

k iyi bir harekette bulunmut olduklanm yazıyor. 
ço ltalya, Japonya, Felemenk ile berri devletlerin hemen 

b hepsinin bu meselede Fraıwz murahhulanwn emen · 
bulundufu tarafı dtizam etmiı olmalan bu murahhas· 

en metin olan ve muhafaza etmeleri icap 
lann esas . 

kilerini bir kat daha kuvvetle-.ndimıifür. eden mev _ _ 
-----

Lehistafl ('e Cerniyeti Rusya ile Çi11 itih~fa 
Akpanı ra11aş11ı~rorlar 

20 (AA) _ Moskova, 20 (A.A) -
Varşova, . · etesine Tokyoda ve Berlinde Çin 

Kurye Pozannı gaz .. ·ıı . ve sovyet mumessı erı ara· 
cemiyeti akvamın mesaısı smda müzakerat cereyan 
hakkında beyanatta bulu· ettiğine dair Nankin mena-
nan M. Zaleski, Avrupa fe· biindcn intişar eden lıaber-
dcrasyonu lehinde bulun· ler salahiyettar mahafilcc 
makla beraber bu tasavvu- tekzip edilmektedir. .. • 
run devletlerin hukuku hü· Jlomanyatla muhun 
kümranisine riayet ve hu- bir 1nuhakcme neti-
dutlarının selameti . ~emin celnıdi 
edilmek şartile kabıh. t~t- Bükrcs 21 (A.A) - Sa-
b.k ld .. nu söylemıştir. . ~' S k ı o ugu . . bık mıralnylardan toy a-
Lehistanın tekrar ceııuyetı nın idare ettiği faşist teş-
akvaına intihabından ~a~- kilatına ait muhakeme ni-
5eden M. Zaleski bu •. ~n~- hayet bulmuştur. Stoyka 
haha muarız bulunan kuçuk bir ay lıapse ve 20 ley 

hükumetinin cevabl muhtırasını 

te~kil eden belli başh iki delili 

iyice tahlil etmekten müıtagni 

kılmaz ld bunlar da bir taraftan 

Yunanistanca yapılacak tediyenin 

lıaiz. olması lizımgelen mahiyet "e 

dı~er taraftan müzalccrata Laılangıç 

noktası olduAu taraf eynce muteref . 

bulunan statukonun tarifidir. 

Hükfımctl Cümhuriye mıktan 

tayin edilecek bir meblıiitn petlnen 

ıes'iyesi meselesi üz.erinde münaka

şaya girişmeği faydalı bulunmakta 

\'e Ankara müzalceratının ne gibi 

ah\"al \'C tcrait dahilinde baılamıt 

olduğunu mükemmelen bilen Muh· 

telit komi•yon bitaraf azalarının bu 

mese}C)C mütedair Yunan müddei

yatmıo malul bulunduğu hatayı 

tashih edebileceklerinden emin 

olduğu için bu hususta kendileri

nin hiisiyatına müracaatla iktifa 

etmektedir, Türk noktai nazının 

tasrihinde amil olan düıünceye 

iyıce nüfuz eylemek lazımdır. 

Cümhuriyet hükumeti miktan teı

bit edilecek bir paranın tediyetinin 

müzakerata esas olmasını ıalep 

elmiş idi ise hunu, Yunan muhlı· 

rasında da ışaret edildiği \eçihlc 

Y unanistanda Türlc tabcasına ait 

bütün em\"ale 'azı yet edilmiş 

olmasından ve Yunan hüküınetini 

mültecilerfa iskADI ifinf daha fu.la 

itkAI etmemde içln en uf ak lıir 

iadey~ bile muvafakat ctm~te 

\e me\'cut ukuı ve muabedatın 
ahkamı, 1912 denberi hayatı aıen

faatlerinde zarara u~an1aktıı IM.ılu
lunan pek çok Türle tebaası eshabı 
emlake halclannı ıade eıtinncğe 

lcili gelmemekte bulunmasından 
dolayı yapmı1o. İtte em,;oıl mese

leaıne halcim olan piakolojtyi bura· 

da aramak lazım oldup gibı Tür

kiye ahetinden müz.akerab idare 

edenlerin ycnı müıakt!f'ata ıncbde 
olarak tam bir ıtat1ıko es-anda 

ıırar göıterme)ertoio sebebi de 

keza burada mündemiçtir. fjlvaki 
l..oıan muahedesinden ve dolcuz 

oumarah protokoldan aonra yapılan 
bütün mukavdat, muhaber~ ve 

müzahrahn esbabı Y unaniatanın 

taahhüdatını ifa etmcmeti olmut 
'e meselenin her defa ~n 

1 lne\'ZUU bahsoluıwıda Türk eılaabt 
emlaki için vaıi)eti filiye ~f. 

halbuki , azıreti kukuhye Türk 

tebewnın \"e hem ırklannın hayati 

menfaatleri için mümkün oldu Atı 
kadar az zararlı bir tarıı hJI ara

mak ıuretile umumi bir ittilAfa 

vasıl olmalı: sadedinde Türkiye hü

kümetirün beslediği samimi arzudan 

dola)ı daima bir az daha zaifliyen 

bır hal l.'.esbetmiştir. Yunan hü

knmeti mi!ltecilerin islcioından do

layı gayri mübadil Türklere malla
ruu iade etmenin maddeten imkio. 
sız oldugunu itiraf ediyor. 'e ayni 

teselsiılu efkarı takip ederek t32. 

mınal prensibinin bır esas eleği! 

belki nıüzal:eratın muhtemel bir 

ndıce ı idıgitıi 'e kabul edilen 

sta:ukonun yalnız kendi menf ntını 

sıyanat maksadılc 'e m:ıhııuı kcndı 

lehine olarak kabul ılmı~ oldu. 

~unu ıddı::ı cdırı:r. 

'- sebatı 
~. 0~kova, 21 (A.A) _ 
\.i_ il~~of Londra hükiime· 

tta.ıcra edilecek müza
~~vyttlerl M. Dov· 

itilaf devletlerinin bile Le- nakdi cezaya teısanede 
histan lehinde rey vermiş ol- vazife göun üç zabit ite 
duklarmı kaydederek bunun yedi usta başı ve işçi muh-
1..ehistanm Avrupa zümrei te~f dere-celcrd~ hapis çe· 
djiveli~Sıiflcf' i ettift zalarıpa. malsP1m ed~ı, 
qaiihim me\ildtD bit · ~ kiti do ber8"'l ktzllln 

Hükumetı Cumhurıye her L ide 

ga\ n munt.ızar olan bu ooktııi 

nıı.zarı Yunap hiikumetıni !eda

brlık yukiınu larafe}nden }<tlnız 

bın tahummul eıtıği takdırde mü• 

bild' temail ed..
ırmJıtir. oldutunu töylemlttlr. auttır. 

Yunan miiddeaıını hulasa ederd,: 

dcnılebilır ki : Yunan hükumeti 

biJftil bir taraftan Türk em,·alınin 
ve bütün nakdi avalibı ile tahmi· 

nen yirmi seneye '"aran mü.,adere

linl temdit etıırmek 'e diğer d· 

betten, Türlciyeye Lozan muahe-

desinin himaye \e temınatı altına 

mevzu malların yirmi acnede be. 
deli hazınn ılci mislini lca) bctmiı 
olan ıebaasımn sefaletini tahfif için 

en müeuir çareye te\ e111lil imkü
nını bırakmamasına rağmen, Tiir-

ltiyeden Yunan ve rum em\ali 

içi ıtyanctkir bir atatuko lcabulünO 
iıtemektedir. Yunan muhtuuında 

serdedilen delail ve mutaleab tAkip 

edınce vaziyet tu tekilde Qörilnü-

yor: 

1 - Yunan hiikümeti Türk 
tebaasının \C Garbı Trakıa mü•

lümanlannın bütün mallarına \"az'ı

Jet etmiı ''e bu malların iadesi 

aıla tua...'Vur edilmemit idi. 
2 Eaas itibarile rnikıan tes-

bit edılecck bir mebl~n tcdlye'1 

hiç bir zaman müzakerata esaı 

olan tartı ibtidai olarak me\'%.U de

fildir. 

3 l\Jebde ittihaz olunan ıta-

tukodao yegane kast Yunan teba

aaının !ctahli romların menaf iiııi hı

ma} eden ibaret olup Yunanıslilll 

lehine mevzu siyanet edici bir 

tedbir şckhni haiz bulunmakta idi. 

Bu tekil iraeye nazaran Türlci~ 
ye hükümeti m:ıhza iade \'C taz

min için müzakereye sc,·kedilmiı 

bir borçlu sıfatını iktfsapetmit olu. 
yor. Mütekabtl "ıwyetlcrin bu 
yolda ber'alti" edilmeti maal'aef 
Yunan hükumetinin hüınü ııi)·etinin 

bir tezahürü addedilebilecek mahi
yette değildir. Ankara müzakeralı 

için tesbit edilen e~aslar yalnız 

Yunan meoaliini siyanet gaycsıni 
lıtihda( ettiii kabul edilirı;e Türki

ye hült6metiDJD bu müz.akerata 

neden do.layı ve nuıl airifnıit of. 
dutunu ve bu hültlimetin bizzat 
bndı eebaatı lehine ne sfbi temi· 

nalı ewdiye derpit eylemit bulun

duğunu sual bcc:ı olur. Binaenaleyh 
Türkıyenin badema, Y uuan hü

hllmctinın mütehalli bulunduAunda 

şüphe Olmıyan hüsnü niyetle hale. 
kaniyetperverane bir tasfiye icran 
kabil Oluncıya kadar, ahkiml ah-
diyeye merbut kalmatı ietcme"8-

den ve mevcut muahcdat ve itil,r 
fatın lı:endıslne tanıtmakta oklutu 
hukuktan yeni bir feragette bulun-

maAt arzu etmemesinden Yunan 

hükfımed mütahayyir olmamak 
lia:tmgelir. DiAer tara~ttn ıon mü

zalı:eratta Yunanistan tarafından hiç 

bir iade me\"Zuubahis olmadıAtru 
iddia ederken Yunan hükılmeti bu 

mecburiyetin bal!da me,-zuubahiı 

ahkimı ahdiye mukıezaamdan ol
duQunu bittabi unutmıyordu. Va

ziyetin icaban manblciyesine göre 
bu peşin iade keyfiyeti iki hülı:Q. 

met beyninde her hanği bir tasfiye 
uıulünün tartı eaaıiılni tetkil et-

mekle idi. 1\ lütelcabilen iade pren· 

lipine müstenit bulunmayan bir 
tufiye şekli olsa mephuaünanh 

mnkaYelatı :ılctcden iki ele, !etin 
kartiliklı fedakir]Jc \'e müaaadeleri 

aaye1inde ahklma aabıka)1 hukukan 

tallir edecek ) eni bir ~lı:li iölifın 

temellerini nzeıme~ muyaffak Ol

maları. halınde kabili tasa\ vur ola 

bihrdı. Ankara müıakcratının i~te 

bu ga)e)i istihdaf ettiği Yunan 

hükümelinc meçhul dc~ldtr. Fakat 

kükümeti Cümhuriyenın bu miiz.ı

kemtı Türklerle nımlann mübadele 

a.inde mütehaddis bütiin mesailın 
h kk:ınıyelperh: ranc oldu~u kadar 

ameli bir tarzda da halimi i•tihşal 
edebılecek \c hJe tntaç zımnında 

surfctmiş oldugu mesai nıııalesd 

muvaffakı)etle tele\\ iıç cden;emı~· 
ur. l~ 1 Ö) le olınıca Türkiye htt 

ikı hukumeım ıakıetmit oldtıklan 
teahhudatı bıı mamiha ıla etmelen 

nın maddt müşkülahnı hatta sefalC'-

tini mümkün mertebe tahfıf için 

vazıyet mecburiyetinde kalımı bu
lundu~u em\'ali karşılıkh olmalc 

şa-tıle ıadeye müheyya olduğunu bı.:-

rada tekran faydah bulmaktadır. 
Zaten bu uzıyet keytlyetindc 

Yunan hükümetinin taahüdatıru \e 

iadC'i eım al içın ta} in edilmiş olan 

mühletin çoktan geçmiş olmasına 
rağmen alilcadarlann hakh mcıali
bini yerine getirmamiş olması da 
esaslı amil tCfÖI etmittir. 

Yunan hükumeti Türit muhtıra-
11nda münderiç delailı tahlil eder
ken hakem mcscleaine mütedair 
izahata mebna teıkil eden ve 
Ankara müıakeratlDlD inkıtaı ile 
hıısul bulan hulruki ,.e fili nzi~ eti 

gösteren fılcri esasiye nüfuz etme· 
mq görünmektedir. 

T ürlcl)e Cümhuriyeti hükumeti 

mün82aunfıh nukaıa \e hatta 
Ankara miııalterattnın heyeti umu· 

mi)eıine taallük edecek bir tahlci
min bızıarur it bu müzakerah alcim 
bıralanaQa kendi hatası sebebiyet 

vermif olan tarafın ta)ioinc mün· 
Juuır kalaca&ı \C böyle bir netice-

nıo her tüılu ameli mahıyetten ari 

olacağı kanaatinde idi. 
Diğer taraftan miizalceratın inici· 

taı, it bu müzakerat esnasında der· 
piı olunan ıclı:li hal üzerinde te· 

vakkuf a imlcin bırakmadığı için 

miıbadde mcselesınc artık yalnız 

iki memleket be.>nindc me\cut bu. 
lunan uhut \'e mukuelat hakim 
olmalc 'e tetlcilc edilecelc hal suret· 

Evkafın ıslahı 
___...... . ..--- .. 

J)ir komisyon muta· 
hass1:;11ı r(lporunu 

tetkik ediyor 
A 1 •><> (\' akıc)- E' kaf n ,ara, _.. o· \\." . ı\ ı-

\lnllllll mudııru .,ı azı. ı' 

rıbekir ınrb'tısu Ru~ttı, ~~r~
yı de\ kt azıtlarından .\tıf 
Beylerden mute~ekkil bir ko· 
misyo:ı mtilahaı1,ıı.ın rapo~u· 
mı tetkike başhımıllur. Ko
misyonun karan hcyeu vc-
kilcdc tetkik \'C miJzakere 

edilccck .. ~n:__·r_. _.,..---:--:--

Maliyede tayinleı - "" Nakit ~,:ı ri. 
l{Jne /:ytn "'41Bdl 

Ankara 22 «Vıkıt>-.M~ 
liye nakit i~eri ~ 
A-üne tavin eclileo c.. 
g r -~.a· .. .,.rn 
inhisan bat JPUUuru 
beyin lzaıir defterdaria~ 
nakit işleri müdür !'1111~ 
Fikri beym.de .terf.an ~;. 
dürlüğe tayialerı naubrl' 
dir. 

::m::ma:a:=· ı - .. 
nolta..q her *' tınıf ~ -
ltatuko premipi ~ _..-
olma<hia .....- ı,...l 

•b:lıat izale içja ~=,.dike 
bir tazmin CiMi alıa 
bir tasfiye tekli ....ı derpit 

nabilır. YfllJıllJ hii-
leri bu taahhüdatın muayyen hu· Bu ~raitl esastyeyi ~ 
dutları dahılinde lcalmalc lazım idi. lcılmeli tfmdtdea ret ~ 
lı böyle olunca \'C diğer taratan etmit oldutu c:ihetJıı ohlll 
hükmün ancak muayyen bir me'. her hangi bir teldlde olursa üılliCI 

tadili ihtimaliDe 11111v.ff.liyd 
zua taallük edebilecek~ nazan dik- ...._ ~ 

bile de . edllea -kate ahnınca Yunan hültürnetinin rplf .....__._.... ._. 
binaca Aak ... ...--- ...aa 

mübadelei ahali emrinden müte\ d. +* ..e .-· 
lit meHllin heyeti mecmu811nın utra)1P mew:ut au .... wr 
muahcdat haricinde tahkim ıuretile falı mıit• r•lt .:..... --

olduau içmdir .. ...h ..... 
te,vıyesine müteallik bulunan ıck

lifinin bakukan batıl ve filen gayri 

kabili tatbik bir teklif olclup tc· 
&ahür eder. filhakika Yunan hülı:Q-

nye tar*ynce 1.ı- ...... 
halel ıru ebnlyecd bir "°' ..... 
teklif etaUt "' ...... .-: ,. ... 
huzurundlı ipa • -Jdf"' 

metinin ıdlkkiai muahedat \'C iti- ka\·elitın .dcm6 tıcı'lll ........ 

llfatıa mevcut ahhnun yerine ka- ve lce7.a bu adelat ~J... iJ .. 
im olacak yeni ahkAm taharrisine lit külfetlerin ve iP' .-

_.... tahlrtl· 
mütedair bulunan mesaiyi hakeme 

anetmck gayetini takip ~tedir. 
Halbuki y UDAD hükümeti de tudik 
eder ki mukavellbn bu veçhile ta

diline ancak her iki devlet aallhi-
yettardar. ve bu tadil miitehbd 
fedaltirLklar \e ıühuretler eaa11 

ü7.erinde müatentt müzakerat ile 
kabili huuldür. 

Beynelmilel mahiyeti haiz bir 
itilifnamenin tadil Ye tagyirine hcı

rcdilcn müzakeratın yerine bir ha

kem ilcame.i keyfiyetinin ne bir 
ıııaaebakı ne bir misali bittabi mev
cut deiiJdir. 

Türkiye ahdi re;iınden ihtiyaca
ta tekabül etmlyen ve maddeten 
tatbilı: edilmiyecek hiç bir nokta 
bulunmadığı kan.tında oldutunu 

daima ityaıı etmiftir. Türkiye her 
hangi taahhüt veya külfet deruhte 

etmit olduAu noktalarda bu rejıml 

tamamıie tatbik etmiye - it bu tat

bıkın kendisi için gayet bü) ilk 
müıkülitı dai olduQenu bilmeklekle 
beraber· hazır idi. Ve her zaman 

hazırdır. Türkiye Cümhuriyeti hü

knmetinin bazan ahlı:imı mc,cude-

nm ıagytn ihtimalini dCIJ>İI etmif 
olma1& ve hatta bunun için miiza· 

kerata bıle Qirftmit buluDIDUI ucak 
Y unanistana kendi taahhüdahDID 
ifasına teshil etmk \e bu surede 
Türk \'8tand .. lannı uAradıklar za. 

ZIDI eeaıill edecırk fi ..... 
sini mea'ukyedD ..,..,.. isy ~-
doirııdan ~ -- dl..l 
lan için bu - iki _... 
üzere.tclkia """'1- ..... ,,... 

Her iki ........... :.r _.. 

alcip taahiilleri*' t :-.;:: .,... 

aizhı derpit ed -
tam hal budar· Qlılkil .w. 
mütekabil 4ed1ka-lakllr.....::. .,-

letler eaall ar.eıtll ltdhdaf -
bir ahdt rejim ~ _.,, ....... 
sayrederi bu8'9C • """"' 
kiyeıe ikdr• etatril'· .,.. 

mebni Türk.:.,,-.:: -
aptoa t..;hli _...ı_ ~ P' 
noktai nasarda --
pelacak bir teY .,,.,..,. ,._ .... 

Mubedsie -rır: .,.._.. 
rinde ı.ktp ~-- 91' ..... 
gelince: 30 .... ~ ,.ddet'--

~o9 tlild -
teli& .uJ>edele .... ,:. .... 
velen..-. ~ ttlJI. _. 
cq1i tedabtri 'a: ;_. .. 
bve~ ..,__.- .. 
cümle ...... o.L-'ıır .......... ............ --:;; ~ 
~ .. ...... 
eaıval. hulıalk te -=:.... hP-

bilcüaıle ..,..., ~ 
fmd.a suıeU bl'iyede .,.it 

.-.. ""dl~ t • 
ljzun ~ aJıkArM müte• 

Atina -~ ....a.. 
rarlara 'e onların gıttilı:çe artan allika11 da bu aaJahiyeti teyit ey ... • 

_.ı.-rıdan mübadeleye alamıııa ruhayeı \'crnıiye mustenıt 

bir lllfZI te~'iye bulmak idi. 
\ unaıılstanca ılıwnn edılen tcktldelct 

hakem ıçın ,·apilııcıık tahluıuıamc· 
nııı taıızınu } enı b&r ahcfı tarzı ıe~· 

vı)enln taharrW.. l)tihdaf eden mu
zakeraı ~ ıııceili ederdi Ü 
bu da IOll ADkara müz.al:eraı.ınuı 
te ... didi c;icınclc olurdı.&. imdı ahfcŞmı 
aJıdi)enın hatta bir tahLrnııame 
..a ... u. olaa &.10di. 
~ 

mit bulunu,... _.ajlio akııl 
ıautcalttk bıJdımle :ıımt 

' . b ı ıcra bir ,urette 
ve Kıt ı s}ı~IJlllll 
derrp ş c} !emekte buJuaandu rila 

tatbikilıl ıem• hu u' 
ıemanıi .... ..-ıın 

~ komi ona '"'~'-r 
ha ıran mah 1 MetmJeırdokı ttbu 

C\ I~-. ınUtelit -
..,-abat pu1v.-:eıtNndo 
badele komi yoau.daa t ,..aıtı~ .,. 
~- •• +' ............. 

• .ı.tıaıeu 
~ ...... 

-.-.na hanht I :. ~ 



to~nn Mustaf u 
r L'•tarafı Birinci sayfaınızdadır ] 

- Evet, yemekten sonra 
idi. An mn geliverdi. Ben 
yatakta idim. Bana "Mus
tafa iyi misin, sana iyi ye
m k veriyorlar mı?" Diye 
sordu. "iyiyim paşam. Ye
meklerim de iyi!,, Dedim. 
Biraz daha konuşlu. Sonra 
gitti. Cuma gecesi de saat 

ikide gelmişti. 
1 asıl tanıştılar? 

- Mustdal Gazi Hz. ni 
nasıl tanıdın? 

- Ben Yalovada sığır 
otlatıyordum. Bir çok atlı
lar yoldan geçiyordu. Bana 
çifliğin .Yolunu sordular. 
" Siz çifliğe giden yolu 
gr,çmişsiniz. Dönün de ben 
size yolu göstereyim ,, de
dim. Döndüler. Yolun ya
nında durdular. Ben onları 
jlfl!darma zannetmiştim. 

Atlarından indiler. içlerin
den birisi ba~a • cıgara 
içer misın ? ,, dedi. Ben 
• cıgara içmem küçüğüm!. 
cevadını verdim. • Bana 

nüsaade et, ben bir cıgara 
içeyim dedi. • iç. müsade 
sizin,, dedim. •Adın ne?. 

diye sordu. " Mustafa " 
Jefüm. " Benim adım da 
Mustafa. Adaşız demek • 
siT!Jerini söyledi. 

Sonra gene sordu: "Sen 
Gaziyi görsen tanır mısın?" 
"Tanımam,, cevabını ver
dim. "Benim adımın sonu
na bir de Kemal koy • 
dedi. 

O, zaman benimle ko
nuşnn Gazi o!duğunu anla

chnı. 

Aylığımı sordu. "Ayda 
üç lira. dedim. iki ayda 
altı, üç ayda dokuz lira ol
duğunu hesapladım. Dört 
ayda kaç lira ettiğini bile
mcdiın. •Sana otuz altı lira 
vereyim mi?., dedi "Neden 
vereceksiniz?" dedim. "yo
lu gösterdiğin için" diye 
parayı vçrdi. Ben de "Ce
viz var. ister misiniz?,, de

dim. Ona ceviz verdim. 
Gazi de bana,: "Sana cıgara 
vereyim. Ağalarına götür. 
dedi ve cıgara verdi. 

Sonra ayrıldılar. 
Cıgeraları ağalanma 

verdim. Akşam eve gittim. 
parayı bat.ama verdim. 
Babam paraları alınca 
sev indi. "Nereden aldın? 

" dedi. "Gaziye yol göster-
dim. Onun için verdi 
dedim. " 

Bir gün sonra beni arat
tı. Ben yokken iki kere de 
kendisi gelmiş. birgün be
ni otomobille Gazinin ya

nına götürdüler. 
Bana "Ağalarından ala-

cağın var mı? .. diye sor
du. • Beş lira alacağım 
var. dedim." Seni istanbula 

mektebe yollayım nıt ?,, 
dedi "Aağalarıma haber 

vneyim giderim " dcdiı11. 
Ağalarımı gördüm "Allaha 
ısmarladık. dedim. paramı. 
aldım, Anama ve babama 
"Ben İstanbula okumağa 
gidiyorum,, dedim. • Ha
di. Güle güle git adam ol!,, 
?ediler. Ben de vapurla 
lstanbula geldim. 
Nustaf a zabfi olacak 

Mustafa dt-vam ediyordu: 
-Beni Yalovada doktor

lar muayene etmişlerdi. 
Biraz zaif olduğum ve mi

dem şiştiği için hastanede 

yatırdılar. 

Buradan çıkınca Gazi 
beni mektebe gönderecek
miş. Ben de okuyacağım •• 

- Hiç okma bilmiyor· 
musun? 

- Biraz eski yazıyı oku
yorum. yeni yazıyı da öğre
tiyorlar. 

- Baban neci, kardeı· 

VAKJT a r.rrnı 
Yunanlılar iti !~~~~~~I Vaktın Ekmek fiah ~ı:::::::::n:: ::m::ı:::::m :m I 

~hremanelinden: Eylülün yir- j! POLA NEG~ azıtıyolar 
Atina gazetelerinde 
hakkımızda çıkan uy
durma haber gun geç# 
flkçe çogalmaktadır 

Şafranç 
eğlencemiz ~·~•· :· - . bulınaccası 

mi dördüncü salı güniinden ıl Büı.ün ilıtişamile parlayan pldıı 
itibaren ekmek on altı kuruş ıi OLGA BAKLANOVA 
yirmi paradır. Francılnda H Sema afakında yeni parlaın•l' 
tebeddül yoktur. !! b1111ayan bır yıldız 

wl. ~ 
j i Yunan gazeteleri gene 

hakkımızda bir takım uy
durma haberle neıretmekte ' 
devam ediyorlar. Bu net· ~' 
riyat araıında bilhassa "Hi- 1 

meri!ios tipos. namındaki 
gazetenin ne~riyatı adeta 
tahrik mahiyetindedir. Yu
nan gazetesi diyor ki : 

~ 

-~-

• lzmit tersanesinde ya
pılan hummalı hazırlıklar 
la müvazi olarak kara ve 
denizde diğer a.Skeri haıır
lıklar da haber verilmekte
dir. 

1 lamle beyazlarda: 

lki hamlede beyazlar 
eder. 

mat 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizs~ bu günkü 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir. 
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: Cumadan maada her : !! irae etmek fizcre önümüıdtii 
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desinde al atı ıira!ye taciri Ak· 
dem zade Hızır İsmail Beve: 

Pek yabdallı:I_.., 

Majit sineınısıoda 
KIRIK KALPLER 

:\ IUmesstlleri : 

NORMAN KERİ va 
Bu hazırlıklar, Türk er

kini harbiyesinin dikkatini 
çevirdiği Adalar denizi sa
hillerinde yapılmaktadır. 
Her gün bir parça daha 
artan bu hazırlıklar, her
kesin bildiAi bir ıeydir. 
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Kadikoy sullı 1 inci hukuk 
mahkemesinden: Doktor Rasim 
,\li B. tarafından aleyhinizde 
ikame ettiği iki yiiz lira ala· 
cak davasından dolayı ika· 
metgahınızın nıechuliyetine 
binaen haRkınızda ilanen 

MARiON filkSOH 

Midillinin kartısındaki 

sahil, bilhassa hummalı 
bir surette çalıııyor. 

Burada sivil hayat askeri 
hayta mevküni terketıniıtir. 
Ayvalık sahilleri dehıetli 
surette tahkim edilmit olup 
her nevi askeri üsler vü
cuda getirilmlıtır. 

İtin a11l garip tarafı bu 
havaliye bir kaç aydanberi 
büyük mjktarda süvari ve 
piyade kuvvetlerinin geti
rilmesi, bunları ibate için 
de binalar yaptırılmasıdır. 

Türk zabitleri açıkça ' 

-Midilli, Suam, Limni 

adaları yakında Türk ola

caktır, diyorlar. Bu havali
deki askeri hazırlıklar çok 
büyüktür. 

Bu vaziyet karıısında , 

Yunanistan cihetinden her 
hadgi bir tecavüzi harpten 
korkmıya sebep bulurmıyan 
Türklyenin bu suretle neye 
ve kime kartı hazırlandı
ğını öğrenmak merakı mu
cip olmaktadır, ilaahiri " 

Himerisios Tipos , bu uy
durn~alan İslanbuldan al

. <lığını kaydetmekte ve ya
zısını ıu suretle bitirmek
tedir: 

"Yunanistanda iddia et
tiğimiz gibi, Türkiye , her 
hangi bir emri vaki yapmak 
niyetinde değilse ne ala 
fakat hazırlandığında §üphe 
yoktur. 
Maamafih ıunu da hatırdan 
çıkarmamak lazımdır ki 
Türklen daha müthi~ düş
man cehildir, vaziyeti bil
memektir. 
--- --
Alrnan baş vekili 

iyilrşti 
Berlin, 21 (A.A) - Ra

hatsızlığı tamamile geçmiş 
olan M. Müller ayın otu
zunda yenid .. n içtimaa baş
l~y~ı:ak olan Rayhştağ mec
lısının açılış celsesinde ha
zır bulunacaktır. 

Mısır kabinesi 
[Üst tarafı 1 inci .. yıfamızdadır ] 

Deyli J<:kspresin istihba -
rına nazaran lngiltere fev -
kalade murahhası, Mısır 
efkarı umumiyesine doğru
dan doğruya müracaat esa
sında ısrar ettikten başka 
ya bitDraf, yahut da bütün 
fırkalardan müteşekkil bir 
kabinenin iş başına geçme
sini istemiştir. 

Mısırda ekseriyet teşkil 
eden Veft fırkası hali ha -
zırda bu kararı beklemekte 
ve muahede hakkında re -
yini izhar etmemektedir. 

}'asıl ası;:, 11ıesai Rıı.~ya~ 

da p;ı"inl/tıl koparıJ-orı 
Moskova, 20 ( A.A ) -

Fasılasız hafta mesaisi ka-
ııununuıı tatbiki amele mi
tinglerinde şiddetli. müna
kaşaları mucip olmaktadır. 
Sindikalar merkezi heyeti 
beş günlük mesai lehinde 
karar vermiştir. Heı amelı

dört gün çalışacak ve bir 

gün istirahat edr cektir. 

Kadık,öy su/Jı ikınci Huku~· 
lıa/,_imlı/(Jndrn: Jl.lai ıkeıneıııenı i1.ce 
t" rekesine \'az'ııet edilmiş ol!.n 
müteveffa Oaı i 0 3man paşa 

zade Cemal beyin nırtrm ;i

tıııdan olup sülüs lıi sS<siııe 

mutesernf olduğu ve lıilmiiıa

yedc furulıtu mu karrer bu l ıııı a ıı 
Goztepedc ı\l el.m e t deııdi caJ-
ber inde ~ :iiıı atik 72, 73, 74 
cedit 38, 40 - 38, 40 ııunıa ra-

• BuıünkU h!:.lledtlec~k ycnt 
bulmaf'.'amıx 

!>aldan sağa: 

l - Gcli~i ğü:t.el 
muharriri (9) 

:-linınıı 

2 - (;azetelerin ve ııa

zctedlerin ekseriyetle ba~ına 

gelen ~ey, (6), emmek liili
niıı emri ha:t.ırı (2) 

3 - Yemek (2), ha)Te· 
ti gö,tereıı >es ( .J.) 

3 - Tekrar ( 4 ), mina

reden okunun ~ey ( 4) 
5 - Bir binek hap'nııı 

(2), umum (,3) 
6 - <lliiniin \'ücudu (4), 

lıel:\ ( 4) 
. 7 - Saçmak (5), Yticu
clun bir madde i (2) 

8 - !\adın eteklikkrinin 
bir biçimi (.J.) 

9 - nıiitaallik ( :l) , en 
biiyük tiirklin ikinci j, mi (5) 

işbu 

Radi um 
Klişesine 

Dikkat! 

Dünkü bu1macamaın 
halledllmlt tekil 

Yukardan a~aıtı : 

1 - .\frikanın en 
gölü ( 9). 

büyük 

2 - J'i'Jyvan yemi (2) 
mLiba dele komis yo ııunda 

Tlırk· Yunan ihtilMının en 

mühim sebebini teşkil eden 

kelime (ti). 

3 - ,\Iürettep şey (4), 
kimyeyl lıir madde ( .J.) 

4 - llayYan ölüsü ( .J) , 
şaşmak fiilinin emri hazırı (.3) 

5 - l-mmak fiilinin cm· 
ri hazırı (2) 

6 - 1 Jnpr için verilen 
para (4), lıir nota (2), 

7 Atfetmek (5) 
8 - Pişimanlık(7) 

9 - Şehre bek\ olan 
miıc>sese (6) , kolun ucu(2) 

Me~lnıru ı\lcııı ROT - BUHNER fatırika -
sımıı 1 HO-l scncsiııtleıı bcı·i iıııalgt'I'dt~si 

olan tıra~ hıeakhırırıııı son zaıııaıılarda pi -
Y3saya sahtclrri . i i ı'i"ılıııii s tiiı·. Ru me~lıuz 
RAO.İUM l11~af..larmııı siil;rrtiıuleıı istifade 

• 
clnwk iı-fi~t'll hazı a~ık giizleı· t:ıı·afrıııJaıı 
A \'l'tıpndan f.. ı ynwt. iz lıaııı hıçal· lar getiı·i
lip l.ıurada biı- bılcyi makint'ı-ilc ağizlaı·ı 
bileııdikft•n soııra yeı·li malı tli) e propa -
gaııda :-;ııretile \t' HAKiKi RAOİUM isıııile 
satılıııaktatlıı·. Ciltliııizi talıl'istcıı ııııılıafaza 
etmek ı~ııı HAKiKİ RADiUM isıııirıdeki 
taklit hı~akları kullanma\ ıııız. Bu salıtc 
bH'afd:u·ı alııınk tclılikesi;ıden sakııınıak 
ici;1 hal:idaki kli~evc dikkat ı'lnıck k:ifidir. • • • 

ROT.BUHANER falırika~ıııın iıııal ettiği 
RAOiUM tıı·a~ bı~aklaı·ı lıer yerde satılır. 
Fiaıı: 10 adedi 70 kuru~, adetli 7,5 kul'lı~lur. 

Bel'liııdc Tcmpelhofta ROT -BUHNER 
Anonim ~irkt'tiniıı Tiiı·kiye uııı11nıi Yekili, 
Galatada, Kiirkciiha~ı lıaııında 4 numarada. 

PiVER PiRiMVAN 

la rh ml!rakkam ve etrafı uu
var ile ınııl i at, boduruın ve 
z~ıni ' ı katı k;lğir ve üç ka tı 

ahş a p yirmi üç oda, üç sa loa, 
nltı bnlkon, ii ç sofa, iki hamam 
ve bir çamaşırlığı ve müte
addit taşlıklaı ı muhtevi içi 
dışı yaulı boyalı büyük ı öık 
ile bahçe clerımuııda aynca 
bodrum ve umiıı katı kağir 

fı st kalı ahşap doku1 oda, bir 
sora. bir ha la , bır oduıılu~. bir 
baJ:wn, bır taşhj( ı ı u!ıtevi 

kezalik içi uışı yağlı lıoyalı 
küçiik köşk ve balıçeııİ'I dip 
tardıııLla bir limonluk, bir ka
ğ i r mutbak ve bir döııü•ıı ka
dar bağ mahallini ve mü te
addit çanı ağaçlarile cşcarı 

müsınirc ve gayri mümıireyi 

havi ve taınaıııı altı dönüm 
bin dört yüz yetmiş zira ma
halli ihtiva eden ve Gazi Os- !-----------------=----=--==: 
nıan paşa kö,kü denmekle arif D vlet dem · il ı · olaıı ve temaıııınııı yirır.ı yedi e ıryo arı ve l-

bin beş yüz lira kıymet muhanı- man la rı umumı" ı· Jaresı·n Jen.· 
nıenesi bulunan köşk ve ıııüş- Uı Uı 

=::::ı.-:ı::u ''" ı=:n::11n:ır.u:ı:n:: 
lerin var mi? 

- Babam Recep ağa, 
yanaşmalık yapar.Anamdan 
başka iki küçük erkek kar
deşimle bir de ablam var 

- Okuyunca neci ola
caksın? 

- Gazi beni çiftilitine 
kahya yapamak isteyor 

amma ben zabit olacatım. 
Müsaade verirse •••••• 

temilatımlan mezkür siıhis his- Jrmak-.\p;arı i-ta ,yonları arnsınduki yolun ikiııfi tabaka 
se~i bilmüzayede be şbin lirada balastla sctrinc nıuktazi 110000 metre mik<\lıı-baln>tın ihzarı 
~üşterisi uhdesine ihalei evve-
lılle~ı icr~ ve on beş gün sonra kapalı zarfla mıinakasaya konmu~tur. 
yanı seneı haliye eylülünün on l\Iünaka;a J.l- 10-929 pzar günü ,ant lo,.JO da Ankara-
~oku_zunc:ı Perşembe günü da Devlet Denıiryollurı idare,jndc yapılacakrır. 
ıhaleı kal ıycsı ıçı:ı icra kılı- k 

Ü d . l\Jünnkasa,·a i~tlrn · edt•ccklerin tekli[ mektuplarını ve 
nan nı zaye eı aleniyesfııdc ' 
hissei nıczkOreye fi'.!00 liraya muvakkat teminatlarını ayni günde saat JO na kndnr umu· 
alıcı zuhur etmiş iscdc bedeli mi miidi.ırHik kalemine vermeleri lazımdır. 
mezkur muvafık görilmiyerck Talipler münaka;a ~armamelerinl JO lira mukabilinde 
ikinci artırmanın tekrar ilanına Ankurada l\lnliyc ve muhasebe ~teri reisliğinden tedarik 
karar verilmiş ve tekrar ikinci 

edebilirler. bir ay müddettle yani '27 leş-

1 
__ ..;.. _____________________ 

1 
rinevvel 19'29 saat 16 ya talik 
kılınmış olduğundan fazlaya 
talip olanların ycvm ve vakti 
mezkllrde yüzde on pey ıkçe
Jcrini müstehsibcn Kadıköy 
sulh ikinci hukuk mahkemesine 
müracıatları lltrı 9lunur! 

Pehlivan güreıleri ve at koıulan 
Eylülün Ti inci cuma günü Lüleburgazda tayyare cemiyeti 

menfaatine pehlivan ğüreşi ve at koşusu icra edileceği ve 
başpehlivau,, 75 ve başaltına 50 ve ortaya 20 ve birinci koşunun 
birincisine 75 ikincisine 15 ve ikinci koşunun birincisine 40 
ikincisine 10 lira ikramiye verileceği ilan oi.ıııuı. 

tebligat icraq karargir ola- •••••••• •••••••• •••••' 
rak berayi muhakeme tayin ! E L H A M R A 
kılınan Z6·10-929 cumartesi • • günü saat l 1 de Kadıköy • • Sinemasında 
sulh birinci hukuk mahke- : Ônümfrıdeki ç.vıamba alı:p· : 
sinde blaat hazır bulunma- : mından itibaren 1 r..,.lııt ı 
nız ve ya tarafınızdan mu- : baılıyacağı ihtilal devre11ndeki 1 
saddak vekAletname ile bir : Ru•Y•» musn·•er 1 
YCkil göndermeni:t. liizumu ! Kızıl Kadın 1 
aksi taktirde hakkınızda gıya- ı 

· : büyük dramının mümca11leti 'ı hı muamele olunııcaıı.. hukuk fı• : muazzam ve sc\imli artist 
u>ul muhakemeleri kanunu-
nun nıaddci mııhsusasine tC\'· 5 LİA.DUPlJTİ dir f 

~fi_ka_n~il_a_n_o_ı_u_n_ur_.~~~~-ı:•••••••••••••••••••••~ 
Maıtbaamızıı relen eıerlu 

Yirmi yaı 
Edip Alp Hilmi Bey t.minde 

bir genç ıaırin ilk eseridir. Anka
rada b31Jm111ır. Güzel bir "öglü• 
var: 

Bu akıam 

Şehzade başiııda :\!iki 

tiyatrosunda : Xa~it · ~evld • 

fahri Beyler birlikte ve ııs· 

ç.ı.,. benze .,..ı,., fız Bllrlıan Beyin i,tir~kilt 

Sakın balona •"'••· kon<cr. lki oyun bir gecede. 
Koı atıl Ueriye 
Yuı!•m datı ... Kttnnl ( fkı komşular) 

~:::::::;::::::::::::::::::::::::iiffi =·--ı··-·---··-·-·-··5-······· ............ ··················-ı ·'"' j!•• ·····--!9..!!··-······- _ ....... . mr-···5··A--·c--A iVi A ==N-==o=A=R=rA~··: .... . 
ijii Ccce glindiiz yanar - 2-* saatte bir defa doldurulur. ! 
i~:i P <;rüı. tıp alcadcmh;i tarafından tayin 
:fü edJmi ıtir. Tehlıkcli ıaklitlerden • alunınız • 
!;i! 1 >dun ,-akan rnbalar "iinde uç 

ı .... J ~ 

im: defo doldurulur. 
···ı . 1 

l
lfü Salamandralara mahsuz lngılız anıra lıti J 
mı 50 kıioluk çuvallarda komyonlarla tcı hm • 
i iii~ edilir . f ' 
r
ill! ( Aucr) gnz ınn kiııelcrl en mü- • 
. füi kenınıcJ \'C en ı darcli olanlardır. . •• 
lfü! Ocakl ar, f ırı nl ar ı c ~aire. Salaman- .i~ 

l
iHj clraların r.ııııır:ıtı tanlılıut olunur. !il 
::;: Y •gane <l•pozıt orı: A. i lr istıdis Galata HL-ıaran wkajıı posta :1 
föl pkınında ' 'aılı han köşesinde No 20 ıeldon Beyoğlu: 3085 ii 
1 'i' ::::· :: ı:::: ::::: ::ı::::::1• :: :::ı:n:::n:ıı:::::ı::::: :::::::: ::::: •••:• ::•• •••••••••• •••• •: ~::::: ::::~:~::!:~::::~::::.:::::c::::::::: .. .o::::::::::::::::::::::::=::::::i:::::c:::::::::: 

KADIN VEERKEK 

~osun ue lôsti~lerini 
almazdan evvel her halde 

aaflamhğı ile meşhur 

Q U A O R AT .---s~l.R-~t: 
(Sabık Rus fabrikası) RlGA 
markasını arayınız QUADRAT 
Sipariş için: il. J. U.\;\U:'\ btanbui

da Kiiprulii hanımla J 2 • ı .1 numaralı 
m:ı~azalara mlıracnat olunma ·L 

Markasına dikkat ediniz. 

~ 

Veni mektep 
Tiiikçe ve Faraıı;ızca tedrisat mııkeııımelcn icr~ olunur. 

Talim ve terbiye heyeli yeni teıkılaıa göre en d<i:Nlı ve müta· 
h"'"z ınu•ilımlerden t"!ki! cdılmiıtir. 

Ana •ınıfına kız ve erkek ya\Tular kabul olunur. 
Hergün kayıt yapılmaktadır 

Gıllette 
fabrikası 
müstahtemininden 
dokuz da dördü 
d•İma veni bıçaAları n:uaye11.t tl• 
mtktttlir ..•.. gayri muntazam bu· 
Ju~an bı~klarhtr uman iptal 
cdılmC'krcdır . Bu yüzden GiHc:ttc 
her \·aküjyi tra, oJmJnızı temin 
eder. 

Yola \"ltmazdan cv,.·eJ bir pak• 
et almantı.ı dcrhatu ~iniz. 

Gillette 

' ı"' .. ... o •" 

Eylül 
Rebiülahlr: 19 Burç: Af;zon 1 

[!][!] 
Pazartesi 

NamH nkitlerl . ..... °"' .... Jı Aka•• y,.,., '····· 
s,.18 11.06 U,31 l~.06 19,39 4.0'1 

Buılln doitanlara lel•: 
S.kelı: Ku: 

Gam•ız Yalpa~ 

Gllnlin na•lhatl: 
lntlk•m •lırır Lıkat ibtlyul.,,.... 

• )lü.rat JV, .,_ 

Bıatilnkil hna 
RuzgAr poyr.. h31·• 

botınlu ol.ıta.ktır. 



Artvin Selameti zürra 

ortaklığı şirketinden: 

stanbul darülfünun-erlıin
tiğinden: 

~ - .... - ·"'t.- .- •. ,~ • 

vapurlar 
Seyrisef ain 

L·T·P.IVER 
PARIS 

Arlı.ıin Sildmetl zü"a orlaklılı unııanı talıtınJa tqkil olunan 
firJeeumı.tfn 21 nfsan 929 ıar11ı1nJe " Mcllll ncareı M/terlntn 228 
ind numarasında ~ayl oe taç// ~Jdmtı olJıılu ı>e ,ul(tı esas 

Mesaisile dünyaca maruf lsviçrcJI profcssör (A:skanazi) 
tarafından (l\luhhu izum)ın ve7..aifine dair 23 cılul 929 pa
zartesi günü saat on aluda Oariilf ünun merkez! binasının 
C 1) numaralı salonunda bir konferans verilecektir. Arzu bu
yuran zevaun te~rifleri. 

Merkez r;centetl: Gala!l Kaprlt 
batında. Bey~lıı 2362 Şube 
acnteıl: M&hmudıyo Hanı altında KOLONYA SUYll\ 

mu~aoelenamesfnfn heroeçhldll hulunduju tldn olunur: 
T~~!~:t ~ı:t.:ı:.u Devlet demiryolları ve li-

lsiıhMl ve alım wım ort•klılı (Kooperatif} l _, 
e545 muluavelenıımeJidlr man arı umumi iaaresinden: 

.. 1- Buğday ve emsali hububat yetiştirn~e~, çayırcıhl<, sebzt- Haydarpa~a -Anhra haııı üzerinde Bcğlik lcöprü-i!las)onu civannda 
Ctlık, patates, pirtnç, tütün, p.ınnık, afyon, uzum, zeytin, ~eyva- 479 uncu lcılomeırede vaki tnş oca,~mdıın 20,000 , 1 3 balast ihracı ka-
c~l~k, me~·an kökü, hayvan yetiştirme, ta~~çuJulr, arıcılı~, ,ıpek · palı zarf wulile münakasaya nz olunmuııur. 
çılık, kozacılık, sfıtçülük, konservecilik, ıspırtoculuk, ıtrıyatç.ıl~k'. 15 T qrinieV\cl l929 Salı güniı !aat 16 da devlet dcmlryollan bına-
o:maıı işletmek, değirmencilik, ekmekçilik ve .dii~r .bu mısıllı sında yapıJacnl:tır. Münnkaı:aya iıtiralc edecekler teklif mclctuplannı 
zmıat ve sanayi zürraıye ortaklıkları ( kooperatıflerı ) ıle.. . . Jo"e mu\8lckat teminatlıınm a}nı günde saat 15,30 a lcadar umumi mudür-

2- Halıcılık dokumacılık, debbağlık, kunduracılık, denıırcılık, lüle kalemine '>erimeleri ~zımdır. 
bakırcılık, tuğ!~ ve kiremitçilik, çinicilik, desticilik, doğramac~ı~r' Talipler münalcasa şartnnmderini 2 lira mukabilınde Anlcarada mu-
marangozluk gibi imal san'atları ve maden ocakları, taş ve .u.e haıcbat dairesinden ve Hııydarpıışa işletmesinden tedarilc edebılirlcr. 
taşı ocakları işletmek gibi istihsal saıı'atlnrı ortaklıkları ıçın 

fıtanbul 2740 

A yvakk sürat postası 
( MERSİN ) ,·apuru 24 Eylül 

Sah 17 de Sırlcecl nhtımından 

hareketle Gelıholu, Çanakkale 
Küçilkkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvnlığa gtdecck ı:e dönUıtc 
mez.kOr iıl'.clderle blrlıkte Altın· 
oluğa ı:grıyarnk gdecektlr. 

Gelibolu fçln yalnız yolcu 
alınır ) fil: alınmaz. 

N° 11 

lJU DE COLOGNE N' J f 

1 - -L _ $ i tanbul Şube 
PorfumOrl. t:- T~ P 1 VER A. ·• 

5 

. - T 1 Beyooıu 3044 
Şlşll Ahmet Bey sokak. No. 56 •. e · 

kabili tatbiktir. • t b ı • • • Muntazam Bartın Postası 
Artvin vilAyetinin tflfün istihsal alım ve satım 1 s -a 11 u en c u lll e 111 Ere.. d· Vapunı orialclık kooperatif esas mukavelenamesidlr umen ınur 16cyliıl --===========----:~-----

Birinci faııl d • · · d paz t · günü 23 de s.ır. Teşekkül. maksat. isim- idare merkezi - müddet: aımısıı1 eıı: ar esı lceci rıhtımından K•t t b·ıerı·ne 
T e,ekkül : • . hareke~e &<ili, Zonguldalc, 1 a p a 1 

. 1'.'\adde 1- hbu esas mukavelenameyi imzalıyan mue~ısler .. ı - Kdtanndc \•aki ünnct ve Silihdar nı+a köpriile- Bartın, Amasra, Kuruca Şile, } d 
''e sonradaıı mündericatuu Jcabuı ile imza ve bir veya bırkac b n c d D l b .. dur.. üğün en: 1 d t rmın etonarme olarak foşnları, 2-J 0-929 çar~aınba K-ünü v~ \ e ye azimet ve avdet ev et mat aası mu 
hisse ile iştirak edecekler arasında mfi~ehavv!I se~a~e. ile ma 1• u • 

6 
d k ı · tamamı· ln<s'uliyetli bir sc!Ameti zürra orWılıgı tqkıl edılmışti'.. Ortaklık saat on bire kadar kapalı 7.arl usulile kanunu mahsusuna e ece tir. Orta mektep kltaplanndan ıabıları biten crı;, i:oıbata "'•icsadı dahilindeki muamelatın ifası için emvali gayrımcnkuleye tevfikan münakasaya konulmuştur. Fazla ıafsıllı için Eın!n6nQ nın, hltmiycnlerin de komisyonca şifahen veri en 1 ı ı k· 

ta.&arrüf hakını haizdir. 2 - Bedeli keşfi 2 I 3240 liradır. Rıhtım han 2 numaraya milra- göre trıahhiitnamtlerinin 23 eylül akşamın• kal~lar. h
1

•

8 

M z• 
J ba 1 k 3 "' caat. T clefon : 2684 . "IA cc ı maş • 
fe 1 ama : - . . - hfün:ıkasuya ancnk miihendis .olup bu ıı-ibi bü\•ük ır.:~ıı:--~~~~------.. dırl komisyonuna gönderilme i evvelce 

1 0 

beh~ 
Madde 

2 
_ Ortaklık es!si nıukavel~amesf muessıs!erı~ b b. ı lı kO . hhucnamelerln 

müracaati üzerine lklısat vekMetince tctkık ve icra vekıllen eıonarme köprüler yaptırmış ofanlar kabul edilecektir. Sadıt zade biradırlenapurlar r ıarıhe kadar kitapların \"eyı ıa•k . ıakdlrd<. nıekı P" 
he. Yetine• m""Uıı:,yeti ita ve mahke.mece ta.sdik ~hın. up sicilli Bununla beraber miinakasaya iştirak etmek isti"enler ihale K d mehnl komisyona teslim edilmesi ve 

8 

:ıı . ıı; ıçln ti ... ...... 1" t d ld kt ı ara enz•z J • tirile111ıyect"· ~rette tesçil edildikten ve alelüsul ı ana ıcr~ e 1 1 en sonra ğüniinden lfüıkal 1iç ğün cvel hu miinakasaya i~tirak ede- erde yakında başlıy:ıcak tedrisata yetış J maJtlm 
sureti keti\.' ede tec:l'kkül etmiş addolunacak ve ışe başlıyacaktır. b"I k I . k h "h aJikadar ırca J ır- 1 me için Nafia baş mühendisliğinden birer vesika nlacak- Muntazam ve .1lİ s postası u tnrı ten sonra kabul edil mi) ectğı 

Maksat: ki ğ d h" lardır. Vesika almamı<.'. olanl:ırın teklifleri kabul edilmi,•e· Sakarya \apuru olmak iızcre HAn olunur. 
Madde 3- Ortaklığın maksadı: 1- Orta ı a a ıI olanların " J 

rnalsul!erini gerek ham gerek işlenmiş olarak satmak ve ortaklık eektlr. Vesika alabilmek için bu ğibi lnşantı deruhte ile 2.~ E)lill ı · ~..t:i •yetinden namına istilı5al ve imalitla bulunmak : hü nü suretle ikmıl cı·ledikierine dair vesikaıla beraber azarlesi günü ~k- lstanbul emvali metruke nıuuurı 
B- Ortakların mesleklerine ait atat ve vesaiti istilısaliye)·i müracaat eylemeleri şarmr. şarnı ır-satııı alıp ortaklara satmak. kcci nhtımından hareketle Zon- S t 1 k k8Z 
C - Ortaklardan gayrı meslek erbabının mahsullerini 4 - Proje ve evrakı keşfi ye J O lira mukabilinde ldarel gu1dak, lnebolu, Sinop, Samsun, a 1 1 en frinde 

ortaklık he~bı.na satın almak veyahut mahsullerini satmıya ve hususiye levazım idaresinden alına bilir. Ordu. Gircson. Trabzon, boğaZ" · · ·b 5 l"' 1 f ve Rize iskelel·n·ne az·ı- ı 37 ıı:: li d J"bi 1 d 'nde bulunan ttıulıtaç oldukları arnt ve vesaiti saıreyı mu ayaaya tavassut etmek. - • nz a tn sil:\t almak iı-tiyenler Nafia baş mühen- ~ ..ı ra a tn ı u 1 csı .86 No. mün· 
D - Mat1sut~t mukabilinde ve ortaklığın kudreti dahiıiııde dl ı· · met \'e avdet edecektir. Tafsiltt Bav acı ko··yu"nde ı• .. ınirgAn cndik inde 8

2
·
84 hıcn 1 mut-:; ığine müracaat edebilirler. için Sirkecide Mes'adet hını J u 

ortaklara avans vermektir. alttnda accntalıtına müracaat. hcdim sahilhanenin bahçcc;inde mevcut 
2 mı ,e temel 

İsim: l~~~~~~~W~~~~ Telefon: JsombuJ 2341 f k ı ı k · ebani Ue stt 
Madde 4- Ortaklığın ismi ( Selameti ziirra ortaklığı ) olup !~ 8 ·-çamaşır 1 

• ve sair ılrğır m k adan gayrı 
blttkezi Artvi• şehridir. icap eden mahallerde şube ve ar.enle. Müıılfirlfiltllldtn: Pake ..., Mell\lerl Marlllm duvorlan \'c deni?. parmaklığı gibi sabit 

1 

... m'.1 p.ızarıed 
ltrt bulcnabilir. r müteboki enkazının 23.9.929 tarihin• oıu.ııd• iiZlyedal 

Müddet: Yeniden talebe alınacak ve eski talebenin kayıt- umpanyalarının Vapuru ne glinii saııt 15 te ihale. i icra cdnmek ilıereıı~~lc rımlnat 
Madde 5- Orhklığttı müddeti garrı muayyen olup ticaret Jarı yenilenecektir. Cumartesi, Pazartesi ve Percem- Gu .. zel seyahatla hl h f d" d T r ıertn ıoo Pli 

kanunu mevıddı ınalısıısası ahktıınına tibidir • r • ta tem ıt • ilmiştir. • ıp ...,.at~ 
h • • • be giinleri 13 den 16 ya kadar müracaat olunması Her hafta ( Mrırsilya ) )·a h~- ile emvali merruke•s..ıtıı:: komisyonuna 

1116 

IJUDCl faul : • ~ 
Sermaye 1'e hisse senedafı - iak3filer Kayıtlar Eylül sonunda kapanacaktır. ~hir bandosu reket eden vapurlar Pire ve - 1 "1tı ~,.n• .s.ra..ye: Napoli limanlarına. dahi uğrar- E k f .ıs JArı.'IJ 05 • 
~d 

6 
için de talebe ~hnacaliır. Ayni günle,~~ müracaat ı.a!. Tafsilat almak fizere Kara- V Q Umum m uUll e ka..s.a_ 

_ ..... __ e - Ortaı,1ıç:ın serm:ıresi mütehav\•il ve nı:m:ı - r i nbbl\•e ' ~u---· ·- h!s8e sen tJ 
1 

_, oJu ... ması. li:oyde Loren Rôbul \'e süreka- G b h h 1 _... ecıaY ' L...a.aa 
otuz bin Tlirk lir c er n_ .. cn ınOrekkcp olup ınilctan ~••risi •· ura n ac;ta ancsinc a ına~ rU•n fladar o.-

Hl
'sse ••nedats:mdan ıbarcttir. onya erke ı ı•sesı• 'ae'"yaol1nu:.ra~~-t,...~~uıl17m0a4s.1. Teltfon f d ve .. _ • "~ ·~ itin manakasalarında talipler tara ın ın bejind çaışaelıl 

Madde 7- Bir hisse scned;n;n '1ymeU beo ,- k :=--·w- lAyıkında giinilmcdijtiııdcn •ılülün yirmi tdllectlfııdtn •Hp 
'fC bir taksitte alımr. Hisse senetlerinin bcdtJl~ri U:l un;!ttu_r. •• d İ Doktorlarmızdan sorunuz: 1 gunii s:ıat onbc~te pazarlıkla ihalesi ıcrı "racaıdıil 
mahsulü olar~k d:tdl~fi ~esvj)ef. olunabilir. Vnktı mu:;;en~~~: mu u·· rı·yetı•nden •· il Bf.OLACTYL .. =. olanların yevmi mcıkurda idare encümenine muld ~ı 
taksitleri tedl}'C ıe 1 mıyen ıısse senetleri sahipleri balık 5 Edi 111.w 111e e

11 

lıakkıııt kaybederier ve tedi;·e etrn~ oldukları kısım için şirkclteıı 1 . Korıya erkek liseli binasına ilave olunacak paviyonun Ugtr Mıde ve barsaklardaki I" rne kız mua......-
birşey talep luıkkım haiz ol:ımazlar. aksamı ıoıııatı 21 Eylül 929 tarihinden 12 T-rinevvcl 929 tarihine tahammür ve tesemmümü müdu.. ı- Jf& H den• 

Madde 8- tlisse senetleri dip koçanlı ve ciôt - varak. sıra hd .. yinnıbk g"' ·cı.ıcıı. ~ ulil temizler, ISHAllERI ve r UgUD • Jıll _ ..... numaralarını havi ınatbn defler halinde olacak ve artaklığın olunnıuııu, • "" mü •~ k.p.Jı vuf "' • müulwaya •az SANCllARI del' eder. jj Az4tml Atgorl Şe 918 _ _.ıı _,f 
miilırii re

6
misile mühür~en_ip idare meclisi reisi ile azasından bir am-·an:m 5 ~ 000 Kil vııo P V-

zat tarafından imza edıldıklen sonra koç;mlardan kopmlarak mııı. ~ - ~l:a~uaya ı1ı;,ü edecek ....,.ı.ıuıı..-. bwaı ......, "'Y• Ednma AJ;ge ....,,,,.,,:;,.,.,., .,,, O 50,000 Dil ................... <slıabma verilecektır. Bu senetlerde laksi!lerln tediye zamanları bu ;.bil• ~ey ,. mım.,. vcyo milhcndi.le lqrikl .....ı eyledıllerioe ,. Edttmidin Oüre k>ryesl şah<ı E.vdo. nıünakaaya konıılup talip nlııs .,,,.. ....... 
irae ve tediye oluııan taksitler kaı1 ve imza olunacaktır. """" yopınıı .ı.ı.ı.ı..,., ,. ewob ..ıı.beıeleıile Kooya lıDkmfsl ve~nı avukat Sadred· yonca tek,.. ın0nalc-ya •• z,.. .,,.. .,.tleıı yırıol lfll .... 

Ortakbiıo mes'uliyeU maanf emancd mlnwhl!'•• ,..,. .... ı1a p<oje r-ı ......... ,. wb reddin Bey tmfındaıı Kızıl yazılı ekmek 17 eylül 1929 ~ ~ 1929 ....... 
Maddt 

9 
_ licr rrtağın nın'uli}eti ancak aldığı hisse ser.et· ıuretlerini almaJan lazımdı keçili karyesinde mukim Ôıner- detl 0 ahsa k l 8 

· V t ki"' k Art · r 3 B lid-'- r • ağa zade Jfüsey}·in efendi e m n ya onu dup ve ~ lllls>lerlD ~ 
Jeriw"n kıymeti nisbetindedır. e ora ıgm l'nca vm vı ayeti - a u.i teraiti haiz olup ta meuılr ewah fennlyc<A almı• ....nnn t J 5 t o--''- · lf*.k a..1ıa ..ı.. 

d l 1 f 
ı aJ ,. s aleyJıine Edremit rnalı'·emeı· tsl .. u saa ._ e m naır;asua ıcrı .. _-1...ayı ..- • 

elıalisiııden ,.e zıra:ıi meslek erbabııı :m o an ar tara ınd4n satın o an t ipler yevmi ihale olan 12 Tcırinievvel 929 camaıtcıi glinD saat " ıı; ~ 
1 

b l d asliyesi hukuk kısıııina ikame eri ııönne üzre ınclıtep ı.ı.r..tıı< '" ~ l,ol '""' 
a ııı~bilir. on eşe a ar yapocaklan hesaba nazaran teklif edecekleri fiyallll cyledii'i alacak ve tastiki haciz teminat ve teklif mektuplcrile b~ ID 

Hl •• e 
•en .... dinin devri yüzde yedi bu'""""· m-L··- -Lı... . h Lbt ~. ı ..... , K d • k 1 1 ______ ...---:;-;J 
0 

" 

1 
rt ki ğ • fi d f r-e- M1n1QOIC&l tcmınatı avı t5Jll , ...... upMlfl e onya avasınııı ıcr.ı 1 ınaıı muha- müracaat arı ilAa elunur. _ 

Madde IO - Hisse senetleri. ya mı o .a ı m ısı ı ~ ettiği defterdar~nda müteıcUil m·u·--L--- •·--'·yODuna -:;. ____ ,.__ k 1 • . ·ı------_;.~:.;.;..---_..~Yük 
mrslck rb b .... <atmak veya lııbe \'C retun etmek suretılc dcvlr ilan olunur. ~ ·- -~ ·eme erı netıccsiııde J;efaletile Zonguldak ~ s~ e 3 ı. ... ~ ı· · ·d ı f k t" mfiddei aleylıin Oürc karyesi 
olunabfür. Ve bu ınuıımelelerdc mec ısı ~ a~en n mu\·n a a_ ı ve ı -;;;;;;;;;:;;;;;:;;;:===:-:--~-----t-------Yeni 

0 
t ... d-rdü·ıcü m:ıdddede gö,tertlcn e\sah "ıaız ol- lı emvali müperd<esinde;ı Edre- di nıasil r. a~ı.ı:d~JI V~ııi ~rt~k bu nizamname mucibince eski orta- Leyli ve nihari mitte Kıtrağöz zade Ali Bey M üh- n s ğın n~ü~a ı'ı ·t lduğu \'ezaif ve mecburiyetleri!l karfesinl. kabul Kız ve Feyz· t• ı· 1 . /\na san fı -ı isticar eylediği kahveni 1 bedeli aaden m e etmiş ad~~~~ır ~ u;sse ~enefürinin :ılıere dev~ı muamelrsı mez· erkek ıa 1 ıse erı ve tali kı~ıml~r- karını mahsuben medyun bu- d 

tur senetlerin zahrine şerh verilmek v~. defterı mt~us~n~ kayıt Bütün sınıftan letkil edilmit tam devrelt medar. Kayt lund~ğ: iki SCJl•fik dört yüz kt b. .. du" rıu·· ou·· n en. cdılmck suretilc icra olunur. Ve zirlen Jdarekl~ec ısı _rleı~ı c a~- k b 1. 1 . h yttmış eş lira ile avans ol:ırak me e 1 mu suıdan bir ıat tarafından imza olunur. Orta ıgm m_u ıru rcsmı- ve • u lf enne ergün aaat 10 dan 17 ye kadar devam keza Ali Bey kefaletile verilen • li 
d

. ı ıyaıı lııss" seııedatı edilem_ ektedir. ı letrinlenelde sınıf ....:Lı • ...;.a1arına b l
4

y sıle mühiirleııir bedeli tam men te ıye o unnı - 1 
7
__.. yedi }'fiL kırk lilaki cem:tn bin tl ..... lr&e ı, 'V ah teşrinıcvve cumarteai rünü deralere b--•--•aktır. Z 1 ) ı. .. k L MadeP .RJI' ·-:.1.a. 

ere devir v~ fırağ edilemez. .......- iki yüz on be, liranın 4565 ~ngu ( aa_ '\ U ·sea . 8. ·~ı· .:!A..oSUIUV 
TcJefon: lstanbul 1995-3496 " d iM•"' DV~ Hisse senedinin sahibi . f 1 1. t kuruş masarifi 111uh:ı~ eme \e \'C talı. il ıniideti di>rl sene ır. ] olurıtır. Ted-

Madde 11 - Ortaklık bir hi~se için bırden aza ~ up. an.ı- yüzde beş ücreti ,e;.aıcıtile 1 tabu 
maz. Ver.ıset hrikile ver• her Jıaııgl bir sebeple _bır ti"s•ıun birlikte muddei aleyhteıı lıil· nıiiııha. İren lise nıetun an Girnıei isli)en 
nı.üteaddit s"lıı·bı" ols," bıınlar ortaklığa karşı içlermden ya.lmz ı ·ı • 1 · Jd b"'"'°'· ·d 
b 

.. .. ,,, 
1 

r ta.,sı nıüddeire itasına ve l'ISat tesrıneY\C e ~ .... n· ,..•ine bı"r isU a 
ırini hi~se sıhibi ol::rak tayine mecburuu~ a •. . . • .J:i y~ i\1adde 12 - Bir ortağın varis ve dayınlerı lııç bır sebeple haczi me\'ZUUn tastikile l':tczin li...,e mezuuları mektep l)lUlJ.11 • veya nıu,alka& 

crtakhğın strmawsirıin ve rmval ve cır.15.kiııin tahtı ıı.ac~e v;zuıı krasmdan mütevellit ,.c satılan d l anıesı 
talep ve ortaklıfııı işlerine nıilda!ıale edemtzler, ve ıstıf!Y im· ınohelya bed<linden mahkeme ile beraber lise ~lıa e p raparD ,e lllJ(U9 
kok için ortaklığın muhasebe defterlerine nazaran tebeyywı eden T v .J wzr.e~inde me,cut ıneb:ılifin tasdiknamesi, 6 foto, sıbbal 'mi göndermeleri 
hakıanna razı oımağa ve heyeti umumire ıcararıarım kabuıe l apu ve naaastro mektebi meblagı mahkrımün bihc maııcu- tezkeresi ve a~.ı şatıadeı_na.nlıes Kav• nıüdded 
ınecburdur!ar. tuna \"C mfijc!einin dava tari- 1 dit ef J' 

Ortaklara verilecek ilk kazanç m ü _.JiirluHğu••n Jen e lıinJ "e !'dreslert"ni bildirme I • 
. Madde 13 - Her senei hesahiye uihıyctiııde ortaklara. ~ile- Ui a j • en s:nraya ait bt'deli icarı ~ u rdı rındeki hisselere mukabil yetmiş dokuzuncu madde ınucıbmce Tapu ve Kadascro mekccblne talebe kaydına 4 teşrini nynca davada mulıtariyctine l.~1~2~te:"'~r~i~n~ie:'\~''~·e~l~e~k~a~d~8~~r~.---:;;---.~-==~ll~~ ~evıi cdı'IPl'Ak ı"lk k•ıa.n,. mıkdarı yu-zde ctuzu tecavüz etmeme_ k "hl l b 1 k - ' d ve mccuruıı tılıfiycsile nıüd- ~ ıı e ~ "'-'" " .., evvel 929 tarı llC C 3Ş :ınııra l ~ gün C\'am edilecektir. d . t )" · arı f} 

uzcre idare meclisinin teklifi fızerine heyeti umumiye kararı le eı}·e es ım.ne kabili temyiz Dıov 'et Jemir" O • • ta . Orta mektep tahsilini Jkmal edenler imtihmısız \'C •bu şartı olmak fzre ıı . 7 _ 929 tari- ""' ı ı U~ J ~ 
Ytn olununur. k ı · ~ J. ft aft~ haiz olmayanlar imtihan ile ·abul olunurlar. fazla ınah\mat ııınde '·erilen l~ükiim müddei /ı i ıu'tlre•ı .,, ... 

OçünCÜ faşd: Ortakları 1 • h •• ik' k d aley)tln ffiÜtCğl"''-'ı0p ve "'"ll:tllt" man arı umum .- LI--1.lr L---•'" 2- 1 almak isreycn cnn er gun snar on ·ıyc ·a. ar Sultan n • ..... CM'fP'" ne• .. - "" 
Ort.kbp girmek •

1
. 

1
r ... ı ı . • 

1 
k" k I ik:anetiıı:n meçlıul bulurıınası Bl"--'L ile Karak:t.r .-mad• Hayd~ Le......._ 

M Ahmette apu ve nA.ıuasrro uaırcsın t: ı me ·mp i' arc ine ~ ..,, _..- .--
.. ad~ l4 - Orta~ lığa girmek istiyenler esJsı mukaveleıı:ı- lıaseb;ıe 276 numaralı hiikmüıı aacu kilo• 7 dilde nkt yayla ~ ~ saıf ....W. 

~~ını okuyarak veya anlıyarak rnünderccatını imbul ettiklerine dair miirac:ıat eylemeleri. lıül ; sası ilanen h·blig olııı ı r· kJtir oıfarak m.- vahidi byui Cw 

~albu bir beyanname iınzalıyacak \•eya ınühürHyec;.kr ve i~bu • kasaya va:ıolunmllflur. 910 ..-.tol sdB .- 16 de u.,. 
mza '·eya rrl.-!ıür m:ınıf iki .kimsenin mühür veya iırz:ıl :ı rile lstanbul vilayeti m.aarif müdU .. rıu·· g..., u•• nden Manabsa 

14 
tetr*Uevel 

1 
"

7 

..-- Mo.k-r ..... _...,_ t:ı.sdik '"'şehadet edılecektir. işbu beynnuame ortaklığın idare Oeflet ~ 1~ 1~· ~ _, 

1 

W.tclislııce tetkik oluııarok tıılıbfa Türk t biiyetiııde ve hukuku lstaobul viliyeli ilk mektepleri 2Jı eyllll cumartesi lfÜDııa.ı.ı itibaren ıalolıe ı.wıt ............. ,. -"""" _...., ı:,:., 
, lRlısıye .. medeniyeS:ııc malik •·e r~it , .. faili mutlu olduğu aulua b.ı. ,...,.., -lök k..a..---::: _,.,.' 

"C ıortaJdiğın ı~fgtıl olduğu nıcslei< \"e mai~(~• b.\bmdan bulun- kayıt ve kabulÜne .bqlayacaktır. Çoc~~ kayıt etli m ,k isteyeıı ~ T .ıtpıer ... .-... ~ ~~-; ,. 
duğu anfa~ıldıkt:uı sonu ıJ1ak alarak bLuJ;ııe ı.arar v~dJecektir. ~ qı ıkiiıc:la ile .sahhat raporu ~ h., p 9 daa JfJ 711 Jracı.r .... ,.p ~ • • l •t M:ıAlck= " -" ı>'Z hıeacld~. • 

(Bitmedi} tclarelerine mClracaatlan dan ,,..._.. .,.. r. 7i 



illi l H~llJf ı: 
Cazetemlzde ÇJkan yaa .,. 

~•imlerin bütün haldan mahfuzd 
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Caıctc e ~rr:ı.!trilcctk n tktuplann üzerine 
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12 Eylül 1929 
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Borsalar 

Açıldı 

Kambiyo 
lo05 Londr:ı üıcrlnc ı ln ıliı: 1 ra 1. kuru 

)ti; •T ml;tl!Do.r 
.. 1 ı .. n 

04 25 
1 ı .3 1 
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Q • 1 t 

• 
Ati&a 
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,\ crd :n " " " 
l'ra~ 
\ IJaM 
~ ~rt 

H n 
\ r" .ı 
Pe ıe 
B.-kreş 

ne' at 
lto ko'" 

. . 

• • 

• • 
"' 2o T.ev ·~ 
• ı ı·urt llrası 

" < er\ n~ç 

Nukut 
lnglliz 
Arıterika 

franııı.:ız. 

lı>lya 

Relçlka 
Yunan 

Aelga 
Drahrrıi 

Fra 1ı:. 

1 C\a 

l lorf n 
Kur ın 
Şıhn~ 
Pczcta 
!ark 

7.loU 
ren o 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

1 r terlin 
ı Dolar 

20 rrank 
2'0 r lrct 
20 Frank 
20 llr hml 
20 FrJnJ..'. 
~ lt:va 

ı Florin 
20 Kuron 

Şilıng 

Pezeta 
ı R:ı.~~mark 
ı Zloti 
1 PeııgO 

20 l.ey 
20 Dinar 

1 Çe\OD<Ç 

J" içre 
Bul~ar 

Felemtnlc 
Çcko.louk 
A~usturya. 

lsııanya 
Almanya 
Leh <tan 
J\1acaristan 
Romao;a 
YugosJo\·}a 
SC\ Jet 

~ı1~c~dive l 
Ban~not ~ 

Bor!a harici 

Tahviller 
l<tikrv. dahili • vadeli • 
Duyunu mu\rahlde 
ikramiyeli demlryolu 
lstanbol tr.am\'3.Y ~Irk.eti 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
l>ıanbul anonim su şırted 

Hine senetleri 
lı bankası 
<>smanh bankası 

• 

,, ."?.? 

.ı 4 • 
3i J'.! 

2 50 25 
6h :s 

1 
lh 
3 

2 
.. 2'• 

2 :'6, o 
24 :~ 

21 : 45 
lo61 

1005 
2llb 

1•2 ı 
21H 
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ı 13 ı <5 

~ 
53 75 

i'f 5 

29 So 
81 75 

122 ;-5 

29 50 
29 75 
49 25 
22 2S 
35 :s 
24 50 
j2 25 

8;'7 So 

68 2~ 

241 50 

96 
198 

6 şO 

4 80 
16 75 
Ş7 

il 65 
128 1 

3 
37 

ı.ı; 

1 
16 

2-1 75 
27 45 

l«bl 

1005 '75 
206 

1
2s 

162 
218 1 

113 ı •s 
S3 :'S 

;'QS i 

198 

29 5o 
81 75 

122 t5 
29 59 
29 75 
49 25 
22 25 

!! I~ 
72 25 

8i'8 
68 25 

241 50 

Ticaret ve zahire borıuı 
fiaılar Ticaret boroası ki.Ubiumumlllif tarafından verilmlttlr. 

oı.ı ... ı - Hububat -
Aaaaü Aqarl 

K. P. K. P. 

Bued•Y • o Çavdarh 
hm~ak 17 5 15 3o 
Kızılca 
Şert 15 20 16 15 
Dönme 

Çavdar 
Arp• 
Mısır 

a ulya 

- Zahireler -
13 27 
ıo ı o ıo 

ıo 3o ıo 21! 
20 20 

So!ım 

Ku1Yeml 
3o 29 20 
23 ıo 23 ıo 

-Un
Çuuı. kllos~ 
Ekstra ekstr:ı 
F.kstra 

ısso 

1200 
136o Blrlacl ) amııµlı 

Birinct sert 
t•çuncu 

1250 
190o 

- Tiftık -
Yozgat 
Karahlsat 
Kır,,ehir 

180 
195 
1:'5 

1250 
1250 
1220 
11~0 

950 

ıso 

195 
165 

Kütahya vilayetinden: 
Kutahya - Afyon - Tumlupınar ) olunun 4.5 - 25 kilomet

re} e kadar kısmındaki 60, açıklığında !3, ve 6,2 açıklığında 
19,2 ild 6 metre açıklığında ı ı ki ccman 30 adet menfez 

ve ki priıniın tamiri bedeli keşfi 5731 lira 62 kuruştur. 
60 ile 2 metre arasında ınüceddet 14 mcyrn koru be

dell keşfi 6359 llrP 37, 141, 17 bedeli keşl!li 
41 adet kılometre ta mm tamiri k1 cemaıı 12232 lira 

8:" kuruşran !baret mezk€1r menfez ve köprüler 20 gün 
daha temdit edilmiştir. Kapalı zarf üsulile mıinaka.a>ı icra 
kılınacaı:tından 23 eylül pazartesi günü saat ı 5 te EncLimenl 
daimlye mliracaatları. 

f AK1 ın 23 Eylül 

Leydi Tilçester: 
•- Sesinin kalın oluşu 

ne kadar yazık.. Dük bun· 

dan cayar zannederim. Fa· 

kat böyle bir varisle ev· 

lenmeıi de lazım •• " dedi: 
Ben: 

•- Gençtir, belki sesi 

sonra tatlılaşır. Kendisi 

çok güzel.. dedi. Benim 
ne ıöyledigimin farkında 

olmıyarak, Leydi Tilçester 

birden dedi ki: 

• - Ohl misis Kereç , 

1929 tefrikası: -ı<J 

bize yardım edin. Açıkçası 
yardımınızı istiyorum. Çün· 
kü dük ıize qık, bunun 

için tabiatile bu kızla ala
kadar olmıyacak." 

Bunu bana başkası ~y
leseydi kızardım. Fakat 

Leydi Tilçesterde öyle ıa

yanı prestiş bir hal varki 

her ne söylerse insan kız
mıyor. Cevaben dedi ki: 

•- Yanılıyorsunuz, Dü

kü yalnız sizin evinizde gör

düm. Bu kadar kısa bir za. 

23 Eyll 
;921 

• 

--
TGrk •akteplerllt tayda!ı -'ta 
IJAnlanncla o/o 20 ten:ı:lllt yapılır 

Büylik \•e y:ı bir çok: de!.ı tçtn \erilen Uinlarlı 
1 husu ı mahiyetteki lliıılınn nemi 
1 trJ.ıre ile k:arJrla~urıhr. 
' 

llllTlRtFESI: 
Satırı 

6-8 ıncı 11 1•:1• 
s • • ' . . 
t • • 
1 • • 

KnrLı 

l!,50 
25 
40 
ıoo 
2QJ 
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H. S. H. Ulnat ac ::ııtııl .._ __ , 
ı.q ncl ı.ıyJlt lı 

mt ILiolır }ıJ 

tel l!:J70 ıdarc i$ierı 1.,71 yazı itJerl • tel(r.ıf: \~, KIT posta. Acutusu. 43· 

= 
Devlet demiryolları ve li

manları umumi idaresinden: 
Gaz, pisgaz, benzin kapalı zarfla münakasaya konmuşıur. 

Münakasa 29 - 9 • 929 Pazar günü saat 16 da Ankarada dev
let demiryolları idaresinde yapılacalr.tır. 

Münakasa} a iştirak edeceklerin teklif melr.tuplarını ve muvak
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar umumi m"dürlük 
kalemine vermel'<i lhımdır. 

Talipler münakasa ı•rlnamelerini üç lira mukabilinde Anka
rada, malume dairesinden lstanbulda Haydarpaşa mağaı.aıından 
tedıırılr. edebilirler. 

Mekulatı hayvaniye 
münakasası 

Ptndikte ,<\trom darüli.<lihzan müdürly<linckn : ;\)Licssc
semizc alınac<ık olan (120000) kilo arpa, (140000) kilo 
saman kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliple
rin artııamelerini görmek üzere htr gün, münakasaya i~ti
rak için de yevmi ihale bulunan 2 te~rinievcl 1929 
çarşamba glinli saat on ikiye kadar defterdarlık binasında 
mlicsscsatı ziraiyc muhasebeciliğinc teminatı ıİıuvakkatelc
rini yatırarak saat 14 tc mezkur müe·sesat konıisyununa 

gelmeleri. 

Aksaray vilayeti yollar baş 
mllhendisliğinden: 

(14998) lira bedeli keşifli Aksarav - Ereyll yolunun 12+000 
ile 15 + O()() kilometroları arasında mevcut tesviyeyi türabiye 
üzerinde ınaa bülükaj kırma ferşile 4 metro arzında ,.e 30 !aıı
tim sülıanında J+Ooo kilometroluk maa silindiraj şose inşaatının 
k~palı z.ı f usul ile 21 gün müddd!e ıo eyfül 9?9 tarihinden_ iti
baren münakasaya konulduğundan taliplerıa muzayede ve muııa
kasa kanununun ahk5mına \'e şeraiti malısusasıııa tevfikan 30 
eylül 929 da saat on beşte vilAyet encümeni daimisine müracaat-
ları ilin ol:ınur. • 

Mekulatı hayvaniye 
münakasası 

Bakteriyolojıhantl baylari müdıiriyelinıkn: :\lüessesemlze 
alınacak olan [40000] kilo arpa [35000] kilo saman [12000] 
kilo kuru ot kapalı zarf usulile miınakasaya konmuştur. Ta
liplerin şartnamelelerini görmek üzere her µ;ün münaka~~)~ 
iştirak içinde yevmi ihale olan 25 eylül 929 çar~amb:ı gunu 
saat on ikiye kadar teminatı muvakkatelerini defterdarlık 
binasında miiessesan iktisadiye muha ibi mes'ullügüne yatı

rarak saat on dörtte ıdraat müe ,,selerl mubayaat komisyo 
nuna gelmeleri. 

Kız ve erkek Ameli 
hayat 

Mektepleri müdürliiklerinden: _ . 
Yeni talebe kayt ve kabuline başla:ı:ıııştır. Kayt gunlerı 

cumartesi, pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye 
kadardır. Talebe kadrosu mahluttur. Zamanında mıiraccat edil
r.ıesi 15zımdır. Eski talebenin nihayet cylQlün 19 z.uncu günü.~e 
kadar kaytlarını yenilemeleri mecburidir. Aksi takdırde yerlerıne 
yeni talebe alınacaktır. Biriuci sıınia ilk mektep nıezunlar_ı alınır 
yukarı sınıflara girmek isteyen lise· ve orta mektep nıuadıl sınıf 
talebesi gireceği sınıfın altındaki sınıf derslerinden imti~a'!_ olunur. 

l(ız Amelilıayat mektebi Saraçhane başında Munur paşa 
konağında telefon, lstanbul 2731 

Erkek Ameli hayat mektebi CRğal oğlunda Te!, Manbul: 
363(). 

Devlet Demiryollan 
ve Limanlan umumi 
idaresinden~ 

Muhtelif cins kırtasiye kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
MQnakasa 5 Teşrinievvel 29 Cumartesi günü saat 16 da 

Ankarada De\·let dcmiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak

kat te.minallarını aynı günde saat 15,30a kad~r umumi mü:lfirlfik 
kalemıııe vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini bir bucuk lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinden lstanbulda Haydarpaşa mağaza-
sından tedarık edebilirlu. ' 

- ir yılda aç 
mi? Hem ben evliyim .. " 

•- Galiba ne kadar gü

zel olduğunuzun farkında 

değilsiniz. Sizi o kadar sev

diğim halde, bu anda sizin 

burada bulunduğunuzu is

temiyorum." 

·- Size ıöz veriyorum. 

Dükü evlenmesi için kandı
racağım." 

·- Yemekten sonra yu
kan çıkalım, sizinle mek

tep çocuklan gibi çene ça· 

lalını." 
k memnu ol· 

dum, onunla konuşmayı, 

dünyanın bütün Düklerile 

konuşmıya tercih ederim. 

Yemekten sonra kızın 
teytesi leydi Tilçestere: 

•- Sizinle tanıştığımıza 

çok memnunuz. Methinizi 
memleketimizden bile du

yardık. Hele yeğenim re· 
simleriııize hayrandır." De

di. Biraz sonra yeğen be· 

nimle konuştu, onda öyle 

tatlı, taze bir hal var ki 

sesinin çirkinliğini unuttu

ru o 

Devlet Demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

revzipaşa-Oiyarıb,kir hattının fevzipaş;-Ozan uam mevki 
arasmdaki 143050 kilometrolulı: bir kısım 9 eylül 929 tarihinden 
itibaren açıhnışl:r. 

Mezkur kısım üzerinde şimdilik haftada üç gün bir muhtelif 
katar se)Tüfeser edec~htir. 

fcvzipaşadaıı lıarcketi 

Cuma, p~zar, Çarşamba saat 6,30 
Oz111a muvasalat ayni gürı saat 13,30 dur. 
OzanJan lıarei.el: 
Cumartesi; pazJrtcsi perşembe günleri saat 13. 
Feı zipaşaya ınuvasaıat ayni gün saat 20 dir. 
Devlet demiryollarımn diğer bilumum istasyonlarından mez

kOr hat i!tılsyoıılarına (ve mütekabilen) doğru bilet verilir ve 
bagaj eşyasilie ıııes·jcri paketleri ve bozulmağa müsait olmayan 
seyri seri ve scıri !:afif eşya kayit ve kabul oluntır. 

Yolcular Adana ile fevzipaşa arasındakı şirket hattı için baş· 
kaca bilet almağa mecbur tutulmadıkları gibi tüccari eşyanııı da 
Adana ve Fevzipaşada bir mutavassıta lüzum olmaksızın ücreti 
peşin veya gideceği yere havale suretiie kabulü temin cdıldiği 
ve fazla izahat almak isteyenltrin istasyonlara müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

30-9- 929 pazartesi tarihinde miınakasası icra edilecek olan 
gümrük konıisyoncılığına iştirak edeceklerin şartnamede muha
rrer vesJik ile beraber şimdiy~ kadar büyük müesseseler ta
rafından verilmiş elımiyet ve kabiliyet \esikası teklif mektbbu
ndan ayn bir zarf derununda ita rtmelcri lazımdır. 

Ali ticaret mektebi müdürlü
ğllnden: 

1 - Mekt:bin Ulumu Aliye (iktisat, şehbenderlik, Muhasebe, 
Banka ve sigorta) ihtisas kısımlarına tam devreli lise mezunları 
ve meUlibi aliyeden ve Ecnebi mekteplerden gelenler. 

2 - Yukstk ticaret kısmına, orta mektep mezunl~rile li~e
lerin birinci devrelerini bitirmiş olanlar ve lu derecelerdeki mu
saddak mekteplerle meslek mekteplerinden mürac at eden me
zunlar, 

3 - Orta Ticaret kısmına, ilk mektep mezıınl~rı kayıt ve 
kabul edilmektedir. Kayıt milddetl 3o. EylQI akşamına kaJar de
vanı edecektir. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 
3 üncü l<EŞIDE: ıı TEŞRINIEVVELDEDİR 

BCYÜK iKRA}JiYE: 
40,000 LiRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikı·amiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

llu kesidede cem'an « 3,900 
• 

kazanacal\tır. 

~nznrll~IH İDIHHt münH~BSHSI 
Ticareti bahriye mektebi 

Alisi müdllrlllğünden: 
i\lcktep bina'! dahilinde yaptrılacak tadilat 23/9/929 

pazartesi günü saat 14 te ihalesi icra edilmek üıere münaka

saya vazedilmiştir. Taliplerin şeraitini anlamak üzere mek
tebe ve defterdarlık binası dahilinde miics.tesao ticariye ve 

ziraiye muhascbcciliğine ve münakasaya i~tirak için de yöv
mi mezk!lrda mektepte müteşekkil mubayaat komisyonuna 
muracaatları. 

• Amerikada dükün 

bu p.tosunu duyuyor ve 
merak ediyordum. Burada 

bin dört yüz seksen beşte 
ecdadımın başı kesilmiş. 
O, bunu güçlükle biliyor 

gibi gözüktü. Rehberde 

hatta, taşların üzerinde 

kanları bile hala durduğu 
yazılıydı.• dedi. 

Bu esnada güzel lort 

Lüfton . - şu trendeki genç· 

mis Trampetle görüşmeğe 

başladı. Ben Leydi Tilçes· 

terle odadan çıkarken lort· 

la dük yerden halıyı kal· 

dırarak ona, kanlan kös· 

termeğe çalışıyorlardı.Leydi 
Tilçesterin koluna girerek 
dedi ki: 

• - Ne tuhaf millet!.. 

Mamafih dükle evlenirse 

iyi bir zevce olur ; zan· 

ncdersem lort Lüftona da 

senede elli bin liralık ge

lir cazip geldi galiba .• 

"- Oh, onun hakkın· 

dan Kordelya gelir. Her 

ıeyin çabuk farkına varan 

Beybi Kinı bana, onun, 

J 8~18 müDH~HSHSI 
Pcndıl(e Scrom darüfufl ızotl 

müdiriyelinden: Sandı~ imaii ıçin 
alın.1eak tahta alrnl münaka. aya 
ko:ımuştur. Taliplerin şartnr.• 

mesini görmek üzere her cün, 
mü:ıakasaı·a iştirak ıçin de yevmi 
ihale olan 9 teşrinievvel 929 
çariamba günü saat on dört!~ 
oeı.crdarlık binası ıda mü sse
satı z.raire nıübayaat komisyo
nuna ı:elmcleri. 

lstaııbul Saıı'at mek
tebi mii<liirlliğliııdeıı: 

12 teırlntcvvel 929 cumar• 
lesi gilnü tcdri11&ta, ikmal imli• 
hanlarına 1 teşriniewel 929 da 

başlanacalı.tır. 

ikmale tabı olmıyanlar 12 
letrlnlcvvcl 929 cumartesi gl!nO 
mektepte ispatı vilcut edecektir. 

Z AY 1 
Şehremaneti emlak kale

minden muhtelif tarihlerde 
almı~ oldu)!;um 56-10-5991 
5905-5 57, 5910-5862 nu
maralı makbuzları zayi ettim. 
Hükmü oimndığı llAn olunıır. 

;.\leşlıur maheilebicl 
Hıfzı 

lstanhul 5 inci icra memur-' 
luğundan: :\Iaheuz ve furuhtu 
mukarrer (Overiaııd) marka 
lı açık bir adet otomobil 
eylülün 23 üncü pazartesi 
günü 1 O dan itibaren Tak
simde otomobillerin durdu
ğu mahalde artırma u uiilc 
saulacaj!;ından calip olanların 

nı:ıhnUinde h·ızır bulunacak 
memuruna miiracaatl•rı ilan 

olunur. 

Tolr,at olldytttntkn: 

Bu gı.in ihalbi mukarrer 
olan teldoıı malzemesine ta• 
lip çıkmamış olduğundan 

konıisyonea yeniden yapılan 

tetkikat üzerine verilen karar 

a-aıı;ıdadır: 

1 - S1mens marka yir
milik •anıır:ılın bir adedine 
(250) lira fiat takdir edil

miştir. 

2 - lhule gününden iti
baren muizemcnin kırk gün
de Tokat jandıırma kuman

danlıj!;ına tesliminin şartnameye 
tashihan liı\vesine. 

3 - 15-9-929 dan ba~lı

ynrak 5-10-929 cumartesi 
günü ihale oiunınak üzere 
yirmi gün muddctlc ve ka
palı zarf mulilc münakasaya 

konuldu~u 11'\n olunur. 

ZAYİ 
lş banka ından almış ol

duğum 25 adet cilt 44, va
rak 81 numaralı hisse sene
datını zayi eyledim. Bu kerre 
yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadıj!;ını ilan 
ederim. l\farp ,ççularda 

ecıa tüccarı 
lam• 1 Hakin 

Mes'ul müdür · Refik Ahmel 

Güzin !\uri 

Lort Süftona dehşetli tut• 

gun olduğunu söylüyordu. 

Muharebeden geleli daha 

bir hafta olmuş. 

Başka kadını ona bırak· 

mıyacakmış. lskoçyada kor

kdeyanın böyle başka biri· 

le ele uğraştığını duyınut" 

tum." Dedi ve sözü kesti. 

Küçüle bir oturma odası· 
na girdik. Güzel, eski tarı: 
bir oda, iki sandalye alarak 
ateıin yanına oturduk. Ne 
iyi kadın yarabbi.. Ona-

~ 


