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İsmet Paşa · Haz~~tle!f dün Ankaradan 

t 

G:aıi Ha-,. ~ciye VeldliiniZ Baş v ek ılım ız 
Tevfik Rüştü B. Vekiller, meb'uslar ve İstanbu1 şehri -
~e::, - nin mümessilleri tarafından hararetle 

lfartctye •c!ldlfmiz Tev- karşJandı 

Reillcwnbununm Gazi 
Hz. din IU'ayda .... 
clairelerjnde metaul olmut
lar ve hiçbir tarafa çakma· 
matlardır • .. RGttG ~ ltqGnier-

de tebrimme a-lecell ya
~ Hüjn' .w..,..,.. 
ille Te•ftk RGf18 a., ha 
~tbd ..-- •tm or
.._ tehir etmltf.lr· ... 

Londra 
Piyasasındaki btlhran 

Londra, 23 (A.A) -
Hatrynin ifliamdan Londra 
piyasa•nda nbur eden 
buhranin bu piy .. da bar· 
bi umumiden beri husule 
gelen buhranlana en bü-

'-da eebep tepfute,..... 
12 iade itmam-iM selecek 
olta ...... fllolu amtrab
_.. ~ te1ahatklir
.... RltUI 8. amirali 
Aaırar.c1a kabul ettikten 
IOnra buraya ıelecek, bir 
lllGddet kalarak dftlerinl 

; yüjii oldufu mabaf"di ma-b~:LJ~~~.:.:.=~-~:..;;.........-.;.=::::::::..-..iııôııiiiOi..._..--.-ıı llyede beyan olanllliıktadır. 

tedavı ettirecektir. 
...... ld11m111 ...,.. ...... ~-- Londrada '-' yok 

İsmet Paşa Hz. şehrimizda bir müddet kalacak- Loaclra, 23 .• (At A) :--

Adliye vekili d 1_ _ _ d 11_ b ki Londra laavahıı ';lnetm~ lar bu esnada Ka ıa:oyun e ı&.ame uyurrca ar seneden beJi g emıı 

Dii.n icra dairesini ve 
flıküdar adliyesini 

teftiş etti 
Aditye •eldll Mahmut 

2-t 8. din tabah l.tan
bul icra daire.mi tefUt 
~~aclllye 
~ ... olanlarla 
~ ba arada Samiye 
.._.._ ltlr laannn mira· 

~tta buhmmu,, Mahmut 
B. Whluam aJaut, 

... ....... teddk .. talddld 

~ ..... ••llM ...... 

Geçenlerde hülcUmet mer
kezimize giden Batvekilimiz 
ismet Pqa Hz. dün ötle 
üzeri posta tirenile oehri
mize gelmiılerdir. ( Vakıt ) 
muharriri Baıvekilimizi Pen· 
dikte istika) etmiıtir. is
met Paşa Hz. ni Pendikten 
lcarıılayanlar meyanında 

meb 'uslardan Fikret(Konya), 
Ziya ( lataobul), Esat 

0

( Bur
u), Devlet Şurası reisi 
Nuarat, Moıkova konsolo
sümuz Süreyya Beyler bu
lunmakta idi! .• 

aldliea aa:t::':l -·-e ,. ~ 
1 ....... _ • w ·~-: .. m•·, umet p._ JI llltrı I ,,_ qmcı 

.. ..... --...... ~ ... ~~-:.-~'ti.:~. daktan sonra l.tanbat ....._ -r- ~ 
cleı mnumlll Kenan •e AD· 
kara hukuk mektebi mGdGril 
Cemil B. ferle birlikte l»ir 
lllotöre biıUDif, Oıldiclara 
libnlttfr. 

Adliye vekili 6lledea 
aonra Osldhlar aclliyetlni 
tWut etadftir· OsklMr 
•dlt1elinin teftltl akpma 
le.dar bitmlttlr· 

Ofta Su f şleri nafıa programımızın 
başındadır 

'An karada 
Esasli bir proje 

hazırlandı 
-

Recep Beyin av .. 
ddinden aonra 

tetldlr ve tatbik 
eclllecels 

bir derecede uzun ye teh· 
likeli bir kurald ıeçir
mektedir· Şehrin • mil· 
y~na yakıp leken.- ıu 
ihtiyacını temin edirQ ~ 
dald cesim bentle"'8-ancak 
iki mftre derinlijibde ıu 
kaldıfmd•n tevziatı• mu• 
ayyen iaatlere hanedilmesi 
lilzumu .... , olmtlfll*. 

Nmrat& 
Miıbidek i ... -~-ahha· Dtnikt ŞıırU rebl An-

~· . ie41J'a neWAldt ~ 
sımız Ankarade geldı Bir müdclettenberi izinli 

oı..k tchrimizde bulUMn 
~ ~-· _...i reili 
~ .. ~·~~..iv P. --
WI~.~~~ 
nt r. ely~~difl thii te-
dm ettirmelr.tedir. 

Otr-ditiame pe Dev· 
let ŞUIUI busia hm ka• 
nua li)'ilaalanaı ve birkaç 
mühim meselenin tetkilcile 
mqpl bulunmaktadar. .. 
tetlOlcat alanda bitirilerek 
umumi '~yete levkoluoa
cakbr. 

Şura azasından bir bımt 
Ealôtebirdeki Ali cli'lan'1a 
buhandukları için Devlet 
ı~ µaıumi heyet halinde 
topl•n•mamaktadll'. Ali di
van M•huı'lt Muhtar Pata 
me'ılelesfni intaç ettikten 
ıonra Şurada umumt he
yet içtimatan mümkün ola .. 
calr ve kanan liyıhalm 
Millet Meelisinia öaümi{İl
deki faaliyet clevreaine ye-
tiıtitjlebileçe~r" . 
Barldye 11elıAletl Huır 
lrlUrdrnetlne teıe'lılrdr 

etti 
Dtlnki nflshamızda Mısnn 

T6rldye sefiri Jbra · ., Ratfp B.Ef. 
tarafın dan 
vuku bulln 
it' ar ve talep 
Ozerioe Mı
ıır hiikQıne

tinio mem
leketimiıde
kf sel ve 
zelzele f ell
ketzedeltrl • 
ne 5000 lira 
teberru etti
flni yum.ı!
tık. M•r 

Muı eeltri sefiri bu 
~ ~B. E, meblafı TOr
kfye hariciyesine taı.tim etmfı, 
Haridye vekileti de HiJAU 
AinMR ıöndenni§tir. Harfdye 
wklleti Mlllr hlkGmetidl iM 

~j ·~- Jr~ 

Mllyarderl 



Profesör Askanazi 
Dün 
/ 

Darülfünunda mühim bir mevzu 
üzerinde konferans verdi 

Dünkü lton/uamlan lıtr tnllba 
, Geçenlerde şehrlzc gelen maruf up ustatlanndan ı e 

Cennre Darülfünunu profesörlerinden l\f. Askanazl tarafın· 
dan dün Darülfünunda l\lıhı izamın vazifeleri mevzuu üze
rinde çok mütit bir konferans verilmiş ve konferansta bü
tün maruf etibbamız hazır bulunmuşlardır. 

Profesör Askanaıi tarafından bugiin de saat 12 de di
~er l>ir mevzu üzerinda bir konferans daha verilecektir. 

HAzin bir iröhcıl 
i\lcrhum kaymakam :\lah

mLt Ragıp B. in kızı ve 
tahrir müdurümuz Refik 
Ahmet B. in baldızı Aliye H., 
Cl'\'dkl gece uznn müddet· 
ten beri çektiği hastalık nc
tkes!mle genç yaşında irti
hal etmiştir. 

Cenazesi dün Kurtul~ta

kl CYİnden kaldırılmış, na
mazı ikindi vakti Koc;ı :\Tus
tafa p;. camiindc kılının~. 

Sili11'ikapıdaki aile mezarın

da .\ 1 lrhın nıhmctine teYdi 
olunmu,tur. 

Kıymetli arknda~ınıızlR al· 
fesinin derin tee -; :ı. krinc 
ı;:ımimiyetlc iştlr11k, kendilerini 
taziyet, m~rlıumeye magfiret 
temenni ederiz. 

ları ile ikinci sınıf tetkik 
memurluklarına ve muadil 
mal müdürlüklerine tayin 

olunabilirler. Bu mektepten 
mezun olup baıka dairede 
J:ulunanlar barem kanunu

r a ve talimatnamesine göre 
eıuiyeti nazarı dikkata 
ahnarak memuriyetlerine 
tavzif edllebllırler. 

Yüksek tahlil görenler 
Lıla tmtihan (11) lnci de
receye alınabilirler. 

İmtihan her ııene 31 a
juslos ve 28 tubatta iki 
defa yapılır. Muvaffak o· 

lanlar nümune ve derece 
uraaı ile m\iteakıp alb ay 

zarfında vuku bulacnk mün· 

ba~lere bir derece itib.ırile 
terfi edilırler. 

Merkezde imtihan heyeti 
divanı muhasebat umumi 
müdüı-ii, maliye mQfetU~I 

ve vekilelten müntehap 
bir uıttan terekküp eder. 
Zam nuır..araıı (150) dir. 

Bunun ( '9o ) ı liyakat • 
(3') u devam (30) u ik· 
dam numaralandır. Jkdaın 
numarauna terfi müddeU 
ile kıdemJD faydau vardır. 
Bu nı.;mara daire amiri 
tarafından verilir. Uyabt 
numaraaı imtihan cevapları 
numarasıdır. Devam n.-· 
IL'"l deya•mhk lmtr eder, 
lıW - de •ne! bir ay 
clevwwwızlık edeakı llflr 
llllr!.r. 

•Jctkııcle imtihan tı.,. 
ct!eı1r.e O.fi cfar rtyuet 

ec!er. S-eU« mermclen 
tetbit olunur. Ve Yek.l&ate 
alt u:emurluklann imtihan 
evrakı mukeze ıöaclerillr. 

Adliyede 

Marya Serra --
balyada iflasına karar 

verilmiş ... 
DfJnlai muhakemede 
J'•&iyft lutrarf!tle mii~ 

nillutf'I edildi 
latanbul birinci Ucaret 

mahkemesinde dün "Yıl

dız" milıaleclrt M Maryo 
Serra ile şehremaneti ara· 
aındakt tuınlnat davasının 

rüyetine devam olunmUf· 
tur. 

ŞehremaneU YekiUeri 
dünkll celaede Maryo Ser
ranm ltalyada btr mOddet 

enel tflhına karar Yeril· 
dıttnı bildırmifler, bunun 
vaziyetine teeir icra edecek 

mahiyette oldufunu ileri 
ıünnlltlerdir. 

Mariyo Senanın Tekille
ri milekkillerinln memle
ketindeki ve buradaki hu
kuki vaztyetlnin ayn ayn 
şeyler oldufunu, oraca ve
rilrnlı bir karann bwada

ki vaziyetine tesiri olamı· 
yacağlm ıöylemiıler, ha· 
raretlt mlhıalrqalar olmut
tur. 

NetJcede mahkeme bu 
huaueta bir karar vermek 
bere muhakemeyi teırini 
evvelin yec.llallle bırakımı· 
tır. -----

Atlli)·ede ölı'inı -
Sabık müste,.,rlartlan İhsarı B. 

ansızın vefat •Hl 

Sabık hariciye mllate
prlanndan lsmall B. zade 
Ihsan 8., evvelki ak~ 1.
tanbul adllye dniresinde 

dördüncü hukuk mahke
meli 6nüade birdenbire 
Gzertne fenabk gelerek 
Jere *': ... ölmüıtür. 
Muayu.a netlcemıde kalp 
dul"Dll!Uldua lldGiG tesblt 
edilmit, ceaecM •de.ine tes· 
hm olunmuttur. 

Cenazesi bujün kaldı
nlarak, aile mezulıjma 
ııömOlecekttr. Mcılwww 
maııftret temenni, .. ı..me 
taziyet ı.,- ederiz. 

Zahtt kdtiplen' artt4 
lstanbul asliye mahlce

ıneleri ubat kitif'liliae 10 
lira IDUlfla 3 kitibi11 daha 
ilavesi telğ!"afla tebliğ edil
miıtir. 

1 

Küçôk. Haberler 1 

Maliye memurları
mn muhakemesi 
Etlirnekapı m3lıye tahil tcb· 

lif memuru Cdil ve Vakup 
clmdileriıı makbuzlarda tahrifat 
yapmak suretilc vazifeyi sui is
timıldcn maznunen mulıakcıı:c
lerine üçüncü crza mahkeme
sinde başlaoılmıştı~. 

Kendilerinin yalnız tebliğ va
zifesi ile mükellef iken bazı es
nafın vergi borçlarım IJl!sil 
ederek vezneye noksan Yıılır
dıkları, makbuzlarda talırifal 
yaptıkları iddia olunmaktadır. 

C:Va mahkemesi, bu ı!ava)I 
ril'yetin ağır ı:rza mahken:csinc 
ııit olduğuna karar venn!ştır. 

+ Halil Rifat pap torunu 
ve ~lehınet Alı beyin ~lu 
Nihat bey 5 gllndenberi orıada 

yoktur, 
Nıbat bey bir tiltiln ı!rl.e

ııacle çaı.ken arzUJU ile 
vıızık,lnden ayrılmıı, bazı lr.o
misyon ıtlerıle meıgul olmuıtur. 

Bu suretle epey zaman ~\e
la kaı.o Nihat bey. bet gece 
enci ktıueye baber vermeden 
Erenkısylbıde oturdukları evi 
terketmittlr. 

Nihat bey bıraktığı mektup
ta hayattan beıdiQlııi ve intihara 
karar verdiğini bildırıuektedir. 

Bır müddet evvel mahkeme 
kararı ile ailesinden ayrJan 
Nihtt beyin bu teenilrün tesiri 
albnda hareket elliil zannolun-

maltt.adır. Maamafıh zıbıta, intihar 
lıadı.esı etrafmda hiç bir deW 
tesblt edeınenllflr. 

+ Tiran sefiri Ta bir Lotfı 
bey T alwan eeS.rellae ıayıo 

edilmlftlr. 
+ Baytar aılllettifl wmımlsl 

Adil bey Ş.vlc vıllyeılerınde 
vebayı balarlnin llrayeti etra
fında teltttatta bulunmak Qzere 
Malatyadan aeçerken 1 lekimban 
kazası clvarinda rakip olduiu 
otomobil 15 metre clertnliiiade 
bir dereye diitmüt. Adil bey 
sat b.caiından aıj!ır tın"etle ya
ralaıımqıır. 

+ Erkel: muallim ınekıe
btndekl kursta derı gı!ren mu
allim muavinlerinin imtihanlarına 
batJanmı,ıır. 

+ Y alovanın imar ve tan• 
zimi içlıı çalqan Seyrısefain 

umumi mOdürD Sadullah 
dün Y alovadan ıehrtmiıe gel
mıı. Dolmabalıçe sarayını gi
derek Gazı Hz. ne arzı malo
mat etıulf. Sedullah B. dün 
tekrar Y a!ovaya dönmüflür. 

+ Ankara telıremuıetl. 
modern bir hayvanat bahçesi 
vücuda aetirmlye karar ver

mlftlr. 

Bunun için, ~rek Amerlka
da. gerelr. muhtelli A nupa te· 
hirlorlnde vücuda a•tirilen 
tesisat ile ııİaruf bir Alman 
motelıauıa ile muhabere edil
mektedir. Anlqılacalt olurıa 
mütehassı• gelıp lte batlıya
caktır. 

+ Emanet sıhhiye heyeti 
dcreccs1 1 O dan qağı olan 
liitlerın dıter ı yi ıoıl... meya

nında lıtılh ııatıl--.. lçlıı böyle 
ıdt ıOtlert aft:olde oklutıı aibı 
boy atacaktır. 

+ Tı._ ınııabedelerl için 
Lehistan Utonya. ltaıya ıle 
müzakerata devam edılınekte
dır. Leh heyeti mhakmııa 
dün batlamııtır. 

lıalya ıle olan milukeraı bır 
kaç ttlıı sonra bilecektir. Bu.. 
dan betka Türk - Sovyet Uca· 
m ...be.W. Ilı bazı ııok
..ı. lekr. miııalıere e4ile
celdır. •" ................ 
... acı- :elııı . d kniJa 
ıııWıet eda ..... .., .. 
ahhiye müdüriyeti tarafından 
yakın bir Siin lçiıı T ürkocatin-

! 1/ • 1 

ihtida edenler 
blr kaç ay içinde 

( 400) ü buldu 
ihtida muauıemelatı bir 

kaç senedir kabul edilmi· 
yordu. Bu muamcleni tek· 
rar kabulü üzerine ihtida 
edenlerin miktarı ( 405 ) e 
baliğ olmuştur. 

Bunların ekserisi Ermeni, 
diğerleri Yahudi ve Rum· 
dur. 

Bu meyanda evvelce 
eczacı iken bilahara tahdit 
mucibince eczaneleri sede
dilen Ermenilere de tesadüf 
edilmektedir. Bunlar Ana
doluya gidip eczane açmak 
tasavvurundadırlar. -Dünkü sis -Civar sevahll vapurları 
!UJbah seferlerini g6ç· 

lliklc yapablldiler 
Dün sabah mevsim icabı 

limanımız gene sisler içinde 
birkaç saat geçirdi. Ve 
Boğaziçi, Kadıköy, Adalar 
gibi deniz aşırı yerlerde 
oturanlar birkaç saatlerini 
iskelelerde veya vapurlarda 
intizarla geçirmişler, bu 
yüzden iJlerinin başına geç 
gitmişlerdir. Gun ağırır 
ağırmaz kendini gösteren 
sis sonra dokuza kadar 
devam etmiş, civar sahille· 
rin birinci ve ikinci vapur· 
ları işliyemeınif, ondan son· 
raki bir iki posta da müş• 
külatla sefer yapabilıniştir. 
Sis dokuzdan sonra tama· 
men açılmıştır. Limanda 
hiç bir kaza kaydedilme• 
miştir. 

lki nıektebiu vaz'ı e
sas resnıi J'll]Jzlıyor 

inşası münakasaya konu· 
lan 22 mektep binasından 
ikisinin yarın ve pertembe 
günleri vaz'ı eaaı resimleri 
yapılacaktır. Yarın Ye,il· 
köyde, perşembeye de Teş
vikiyede bu münasebetle 
merasim vardır. 

Gayn ıniibadiller 
Gayrı mübadiller Cemi

yeti heyeti idaresi bugün 
toplanarak tevzıyat mese
lesi hakkında müzalceratta 

bulunacaktır. 

]_,ehli J:abitler gittiler 
Birkaç gün evvel şehri

miıe gelmiş olan 23 Leh 
zabitinden mürekkep sey
yah gnıpu dün Romanya 
tarilcile memleketine git

miştir. 

lngiliz sefiri 
lngiliz sefiri Corç Klerk 

Daçya v,apurile Romanyaya 

gitmiştir. 

Taıili 1'tıali.11et 
Haber aldı~mıza göre 

bir f ngiliz sigorta şirketi 
daha faaliyetini tatil et
miştir. -···-···--.. ····--·-·--·· .... ·-·-
da umumi · bir lçlimaa da•et 

~kcektir. 

• KasımJ>l'8 daır.ınıa ~ 

nllııde topuk ıal:ılr edıkn ulalı 

bir ada peyda oliluj!undan 

bahsedılmektedlr. Bu ada Kı
sımpkqa deresinin gettrdıtı 
blrikintllerle husule ııelmlıtlr. 
Kasıaıpaıa önünde ve su altında 
bulunan bu ada timdilik seyrü· 

sefere bir zerar vermiy«. 

+ ŞehreaıaııeU, bereııı ka
au-un fıv!MI nıemurlanııa 
tatlılkı tealılıor etmeli dolayı.de 

hlilila Pi la • •• ~ ... 
yıızde 15 - yapaııya. bnr 
•erııılt ve • ırılıyl cemlJetl 
•·lı ~eye tn:trlflr. 

ftk içtimada bu aıesele 1.o
nııtulacütır. 

IMemleket haberleri 1 

Kay~olna ~osya 
Yalova sulan 

Sularda birçok hastalıklara nafi " Radyo ak • 
Tahnn Beyin ma- t tivite nin pek fazla olduğu anlaşıldı 
SAJındAn çıkınca. •. 

Kendisine işten el 
çektirildi 

lzmlrdıı çıkan Hizmet re
fikimiz .on posta ile gelen 
nu<hasıııda ŞLI haberi \eri
yor. 

"Şehrimizdeki alılkaduriara 
aks den malı1matn göre bun
dan evvel ı kAn umum mii· 
durlüğündc kayholan bir 
dos} ıı bkno umum mL1dur
lugü sabık umuru tasarrurı
ye nılımeyyizl ve elyevm 
Tekirdağı iskAn miıdürü Tah
. n beyin masasında bulun
muştur. Tahsin beye işten 

el çtktirilmiştir. Ve hakkında 
muametei kanuniyeye teves· 
sül edilmiştir. O sırdda seh
ven kendilerine atfı cı.irlim 

edilerek işten el çektirilen 
4 memurun ma.~umiyctleri 

de bu suretle sahit olduğundın 
bıınhrın d11 yeniden vazife· 
ye ahnmalannıı karar verlt
mi~tlr .• 

Selçuk harabelerinde 
bir bina bulundu 

Selçukta Eles harabelerin
de hafriyata başlandığı ya-
:al mıştı. 

Aldığımız malumata ~i:ıre 
hafriyat yapılırken bir bi;ıı 
meydana çıkmıştır. "e oldu
ğu henüz anlaşılamamıştır. 

Hafriyat bu noktada teksif 
cdllmlştlr. 

lzmir limanında tahli
siye tertibab 

Yeni" tahlisiye kanunu 
mucebince bütün limanla
rımızda tahlisiye tesisatı 
vücuda getirilmesi icapet
mektedir. lımir gazeteleri
nin yazdığına göre, ilk iş 

olarak fzmir limanında tah
lisiye tertibatı alınacak ve 
bir idare tesis edilecektir. 

])Üzcede tahkikat 
Dahiliye vekaletinden ve· 

rilen emir üzerine mülkiye 
müfettişlerinden Sabri B. 
bazı mcsailin teftişi için 
Düzceye gitmiştir. 

l. İskan nıı'idiirii 
Elyevm İzmirde bulunan 

umum iakin müdürü Hacı 
Mehmet beyin bu hafta 
içinde şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Borsada telıiz 
Kambiyo bosasını vaz'ı 

düşünülea telsiz için mad
di imkan bulunamamış ve 
bu iş gelecek seneye tehir 
olunmuttur. 

Celal B. Zonguldakta 
iş bankası umumi müdü

rü Celil B. düıı Zonpld .. 
ka gitmiştir. 

J/ir tahrif 
Kendisine Adapazarında 

verilen Ulviye ormanının 
tapusunu tahrif ederek 150 
dönümü 1500 dönüm yapan 
bir muhacir mahkemeye 
verilmiştir. 

J,'t, odun, k<J111ür 
Et, odun ve kömürün bu 

sene çok pahalılasacağı hakkın
daki ınütalAalır Emanet ımıha· 
filinde varit telakki edilme
nıektedir. Etin azami ( 120) 
kuruş.ı kadar çıkabileceği, c
dun, kömür liatlarının geçen 
seneki fiyıtfan fttavliz ttıııfye
crıll tıeyaıı ejilmektedir. 

E'kmek fiatı arttı 
Din iktl1et lıoırıiuomı efe. 

aıck fiyatını yeniden t~ do 
aıi:ı ve ekmeğin kil~u ( 10 ) 
para nrtmı.tır. 

Y alooa !tU(arı lıaH:ınJa lel/r!/t.at yapan ôarül/ünun lıeyeff 

Yalova sularını tıılılil için 
giden fen heyetinin avdet 
cttil;inl yazmı~tık. 

1 leyeti terkip eden mü
derrisler dün Kimya enstitü
sünde toplMrak l.ı\ı lıı.ısustııki 

rapç.ru tıınııim etıni~IcrJir. 

Rapor Ankıradı hulun n 
Dari.ılfunun emini i "eşer 

Ümer bey geldiği vakit 
verilecektir. 

Dün müdcrri. lerden Cevat 
r.ıazhar B. bir mulıarrimiıe 

heyetin mesaisi hakkıntla 

şu izahatı \"ermiştir. 

- llirül!iinun emanetin
den aldığımız emir üzerine 

Y alovaya bir komisyon şek

linde gittik. 1 leyetimize Mü
derris M. Fayben, müderris 
Kirkor, müderris muavini n
haml, asistan Kemal Beyler 
dahildi, Tahlil şiml fizik ve 

kimya noktalınndan yapıla-

Hakki Şlriad Pata 
Dün şehrimize geldi 

C.H Fırkuı aıiifettiti Dr. 
Hakla Şinaai P&1& dün 
Ankaradan tehrimiıe dön
miiftiir. Pap bir muharriri· 
mize şu izahab verıniftir: 

" - Ankaraya Tıp ko
gresinde bulunmak üzere• 
gitmiıtiaı. Bu 11rıda ba11 
hususi i{lerimle de uğraş
bm. l.tanbul meb'uslarının 
halk ile müşterek temas 
ve tetkikleri bir müddet 
daha devam ede4:ektir. 

Önümüzdeki cuıauteliıı
den itibaren Anadolabilan, 
Beykoz ve müteakıben Şile, 
Ömerli ve Çatalca hava
liıine ııidilerek tetkikatta 
bulunulacaktır. Münhal 
meb' uıluldara ait namzet. 
!er henüz teabit olunma
mııtır. 

Bize verilen mah'.imata 
göre, münhal meb'uılulclar 
için fırka namzetlerinin bu 
günlerde ,ehrimiıde teabit 
olunmuı ve gelecek ay 
içinde de intihabata bqJa. 
nılmuı lwvvtle muhtemel
dir. Elyevm Manisa, Maraş 
ve Bolu intihap dairelerine 
ait üç meb'ushık münhal-

caktı. Şlmi fizik tahlilat ma
mahallinde yakılaçagı ıçın 

10 gün kaldık ve suların 

~radyo aktil"ite. sini tayinle 
meş:rul olduk . . lemnıınıretlc 
kayededelim ki lıu rndy.ı . 

aktivitc hassa;ını fazla mik
tarda bulduk. Kimya nokt;ı· 

sından tahHle gelince lıu:ıun 

menbada yapılma. ı ?..ınr.ııl 

olan ve nakil esn _,ında ı ı

gayiır veya tebdili surctllc 
tabiatı tagayyiır edebilen nıe
vadın tablilini m.ahalllnılc yap· 
tık. Tahlil~tın dl~r kısımla
rınıı burada eııtititi.lde devam 

ediyoruz.. 
l\lüteha6'1ilanmızla temas 

neticesinde anladığınu.ıa göro 
sulardı fazla miktarda bu
lunduğu memnuniyetle kıy· 
dedilen radyo aktlvlce p k 
çok hasulıklın nıH bulun
maktadır. 

~Jeh'uslarıınız reşit 
köydt 

lstanbul mcb'usları dlin de 
Yeşilk6ye aitınişlrr ve !ıalkıa 
ihtiyaçlarını kcndilcrile eörOte· 
rek tesblt ctmi$1erdir. 

V enizelosun mütalaası
sını sordular 

Auııar 22 - Buglin pazar 
olmal:: haıebile ınecllııi nuzzar 

toplanmam!Jlır. M. Mıbalakopulos 
tetir.il. ve verilecek aıulcabıl ce
vabın e.uı.nnı ıo.bıı etıııek için 

Türkiye acıu.ı pDIDI alllllfbr. 
T e!ıırafla aıretl lr.endillne bıl

dtrtle Terk Dolası hd:lcında 
M. Y erıızol- cnabı y1nn 
beklen! yor. Mubbıl Yaııın 
cevabının aecıbntyecetf zaııne· 
dılml.tedlr. 

Aıına, 22 - Tiirlı.ıye ıle v-.... ·-da ımı'falıkaı 
bir ticaret mukavelesinlıi alr.t' 
lçln yııpılııı teklıf etrafında 
Toi-ltıye -ı.luıtglııarlla M. 

1 
~ Mıhalalıopuloa arınoda flllrO
ıD1mDttür. Müzakerat yeni 
Tnrk (l{lmrlik tarifesi csa lan 
etrafında cereylll edecektir. 

Yarım asıı evvelki 

VAKiT 
dir. Bunlardan baıka Nev- 24 Ev/ol 1879 
zat Beyin Ankara valilijine ll--Hdm4---~P.~iıll-,.--&.~-ı 

tayin edilmUile Konyadan llt! Ava.ttıırya asice-
da bir meb'ualuğun inhilili rf şer kunuandanı 
liııım gelmektedir. . ar.umcı. alıtola .. 

Diğer taratt- münlsal ,..n ~ h,... 
bulUnan Divaaa aıubucbat 

L. H~ltl ... lra ı 
reislitiae wbul meb'uau A•JIOlılya AVlll .. 
Fu11t Beyin iMfhıbı ........ _ ..,, __ .. 
l __ ı_ Bu a._L..JL....1- !l!L , .. ,. .. ~ 
ıuıatar. -- ......,. ..:.L_.. .1-.,~ .Aft 
tiıııiaclea de bir meb'ualuk __...... •- " -
lnlıilil edecektir. Nevzat ml1!11Nlm11 ,._ı,. 
ve fut 0 -lerio _.,._ o' •er'JW. ,..., • . ._., ... Miri .. ..., 
hıktu ayrılmat.ı •eMleai 
Millet medisiııin ö-1-Fı. 16 .. ,.. O. Awa.W 

•aNr tul :v:ırt,,. 
deki içtima devresinde ' 
mevzuu bahsolacakbr. tır. 



lldill JllİİI llill ll~B 
Berlin, 22 (A.A) - Bir~ mahallelerde sağ ve sol 

cenah grupları arasında müteaddit arbedeler olm 
rev?lver atıl.m~ştar .. :•r•!ı ~oktur. 1.abıta sükon ve hu:~ 
ru ıadc etmıştir. Numayışçılerden yirmi L:-: te _ _._.f d'l 

. . B 1 d b' .... Y&I • l • 
mıştir. un ar an me us Goebbel biraz aonra ı . ...a. ·1 . . .. lnıe 
rı mışbr. 

Cumartesi günü sabık muharipler, komünist federa • 
yonunun üniformaımı fiymiş 80 nümayişçi tevkif olu:. 
muştur. --- -- ~ 

Antillerde .f e(1eran 
endişeleri 

Neyork,23(A.A)- KGçOk 
AnUllerdeld ln,tltz adala
rından, Suint • Vlncent in 
merkezi olan Kinptown 
dan blldirilcllttne söre, 
hali faaliyette bulunmayan 
Saint· Vıncent volkanı tek
rar faaliyete geçmek all-
metleri göstermektedf r. Bu 
a)Aınetler 1902 aeneıinde 
Martiniktdekl Mont Pele nin 
40000 kiplik aekenesi ile 
birlikte Saint Pferre i tahrip 
eden ındifaı esnasında n· 
har etınif oldutu alAmet

leri andınnaktadır. 
Dün eararengiz sesler 

ve 'Je"l albndan plen gü
rültüler itidilınittir. Yerli 
ahali emin 'Jlıahallerde ken· 
dilerine melce aramıya 
baılaınıılardır. Dün hava 
ıünefli idi ve yanardağ 
sakin duruyordu, fakat Eetha.-
aından su çıkmakta olduğu 
vörOlmekte idi. Saint-Vin· 
centin en ıtddetli indifaı 
1812 senetinde olmut ve 
bu etnada 1565 ki~i kükürt 
yağmuru altında telef ol-

na111ıyor 

Pari~ 22 (A.A) - Fran-
111:, Lpanyol ballriyr.lilei'l 
de tayyerecileriıdn •Gfle
.... tafu'IV•tJJ»• ,._ 
~-La&• ....... 

Pirot t1uizakeratı 23 
eylülde başlıyacak 

Belgrad, 22 ( A.A ) _ 
Sırp - Bulgar konferansı 

' 23 eylülde P-ırotta içtima 
edecektir. Yugoslav heyeti 

murabhasası pazar günü 
alqamı Pirota hareket ede
cektir. Ht:yet fU 2evattan 
müteşekkildir: 

Reis, hariciye müdürle
riden M. Pajko Vintoroviç 
aza M. Jovanoviç, ceneral 
llç, katip hariciye nezareti 
katiplerinden M. Churica. 

Bulgar heyeti murahhasa
sı pazartesi sabahı Pirota 
muvasalat edecektir. 

JIJeksikada arbe,d~ler 
Londra, 22 ( A.A ) 

Meksikadan bildirildiğine 
g-öre riyaseti cumhur için 

vuku bulan intihap dolayı
sile, mezkur şehirde bazı 

müsadcmcler vuku bulmuş
tur. 

})eniz fşleri konf<'ransı 
nerede toplonacalı· 
Vaşington, 22 (A,A) -

Salahiyettar mahafil deniz 
işleri konferansının Londra
da toplanacağına beyan 

ediyor .. 
M. Stimson, alakadar 

devletlerin m&ınessillerine 
abtt konferanll'a ait ~ .... 
lcllt- laa~S. ...... 

VIKlt 

orduları takviye e d il ın e k t e d i r 

Çin denizinde 
kor.falilıJc 

LeftdM, 23 ( AA ) -
Honıoaldan Doyli meyle 
bildiriliyor. Bir Japon yol
cu gemisi, Swatow Hong
konp gitmekte iken çinli 
bir kadın yvlcusu birden 
bir 11hk çalmıı ve bu ip· 
ret üerin~ yolcular me.,.. 
nanda bulunan 20 kadar 
çinli batlanncla bdm oldu
tu halde çepl8inden birer 
rövolver çıkararak tayf eyi 
cebir ve tehdit ile ambara 
kapadıktan sonra kaptan 
ile muavinini sımsıkı batla
mışlar ve yolcuları birer 
birer soymuşlardır. Bunu 
mütak;p korsanlar v•ımnın 
yakınında dolaşan bir yel
kenliye athyaralc kaybol
muşlardır. 

Rus - /11gili~ mü~a
keratı 

MoelrOYa, 22 (A. A) -
HalnUnet M. l)oplenktyt 
lnıtltere ile tekrar müna-
1ebabn teslıl için aym 
24 hele Londnula M. Hen
denen ile miizd:erata 

baılamıya meinar letinijtlr. 

Hindistancla 
Kızlar 14 dün den evvel 

evlenemiyecek 
l(alküta 23, ( A.A ) - Yeni 

lııgiliz kanunu, genç hint kız
ların asgari evlenme yaşıııı on 
dörde çıkıınmştır. 

KtlÇ'llk haberler 

Paris, 22 (AA) Tayyarecl 
binbaşı Labaurle ile mülizim 
Sahük, eylülün 13 ünde bawla
dıklan Le burıe, Oslo, lstan
bul, T unuı, Lizbon seyahştlni 

bitirecek Le burjde yere inmlt

lerdir. 
Tayyareciler, hiç hir hadi· 

senin ıhlll etmediii munt~m 
ter•H dahilinde olarak 1 1 bin 
lılometre yol alatlanhr. 

ÜJllll• r.. 
•·Mi· 

·-1

" , ~ieç Ut aSker Ziya 
Şakir 

Voyvoya dairi 

Btr ..... ~ 
bu gönderdt: 

Ne hazin ve iniltili ses 1 
l .. A*'1ll T aplta ipe, 

Bir mudcletten bert pute
krd\! 1'ir v oro kellmeline 
~ dyort& ...... 

,.Kul/(. ve •. rat,, borulan, vakur bir at111enita 
şefkat dolu lıita/J,.,si11i aıul.u1r ..• 

keliae ( Vtb) tııılılle _.. 
~.~ ....... . 
.. .................. \t--

fÇttma mahalline çok ıeç 
ve bilhaua çok yorgun 
geldlifmiz için bir ıey 

1ıönnemlttim. Geceyi, pü
rüzaüz bir uyku ile geçir
dik. Sabahleyin gözlerimi 
açbğım zaman henüz ala
ca karanlık idi. Keskin bir 
ayaz vücudumu kaskatı 

yapmııtı. Evveli müıkü
latla kımıldadım. Sağ omu
zuma istinat ederek güç
l6kle doiruldum. Yatarken 
bittabi soyunmamııtık. Po
thılerlm ayaklarıma okadar 
ııkmıflı ki ayafa kalkdıfım 
nman yürüyemiyecefiml 
zannettim. Acele llurulan 
~dırlanmaz, her zamanki 
Bibi gef1Jin değildi. bk a

dımımı atarken çadınn 
dfregine tutunmağa mec· 
bur oldum. Çadır sallandı, 
eyllerek çadırın kapı • 
ıından çıkbm . Birinci , 
ikinci, üçüncü adımlanmı 
atarken ayaklarım taham
mül eilein• Itır iztfrapla 
sızlıyor baabğım yerler, 
demir bit mengene gibi 
ayaklanma aıkıyor~u. T ahaf 
teY.. Bu demir mengene, 
ne kadar çabuk a-çaldı: 

Gözlerimi etrafıma gez
dinllm. Her taraf, sıra 11ra 
çadırlarla dolmuıtu • Biraz 
ıfetttie toitlar •. v~ iôma 

dlll .... b>p beytffhM .. 
Hava berrak ve sakindi. 
~dırlaı-ın arasından hafif 
dumanlar ytıluellyor uzak
tan hotoi aeslett gebybi'du. 
Niza mi ye tabüt lahh dan 
biri ilk defa (kalk) boruau 
çaldı. Ah bu, bil horuau, 
ne kadat hatln .. Ne ._., 
iniltili .. Ne kadar tub 
ı•ıı,_ n&tmelerle doluydu. 

(Yat) borusu ela bayle de
lil ini ? { ka)k ) Ye (yat ) 
borularlle, vakur hlt anne
nin tefkat dolu hitabe.ine 
benziyen bu ahenkli nal· 
meleri blrletttrenler ne 
IMbtt etmlfler .. Şhnclt, 
clalp dalp ufutt1ara ya
yılan bu natmelenle, aene 
o vakur ve teRk ananm 
dlhl bir clwuını andıran 
niyazklr heyecanlan da 
vardı. 

Her taburda bonılar te
V.b Hfyor, naftneler clalp 
cİaJta bir blttne bnpyordu. 

• 
- Dahlüncü balük •• 

SllAh batına •. 

dAjıh etti. Ne alay var, lime llertlt ..,.,_elti. F* 
ne tabur .. Koca fntm, adeta nıuttfflllf .......... al•• 
dikilntG halinde. topallama- l>tlen ttba• ..._ '* fiil 
yan aelrer ,.k. Bazt vtc- söyle4 Nlhlrtt ..... .-. 
danh 'ft nterllftmetli zaltit- llltt tile ecılllıli, ... .... 
ler atlarından inerek yü- t~e 11.ızlm Toplu flne, bu 
rüyorlar ve atlarına yor- hf.~19 !ftMasanı 9IZe eoru
aun askerlerini bindiriyor- y<i"Wn· Hant& 1-da du'; ..h 
lar . KargAha geldiğimiz n~lr, ~ kdlme4tt .... 
zaman aancağımızın altında ,akhr, l\l&Dımııa De --

ancak on dört, on be, kiti aelmit Ye iM! _. ~ 
idfk. bugün burada kalmcak '· L •• ı.. ... -~ ...-eatlıbek~ DUIU''....,.....- _.ı.. 
ve döküntü efrat topla- 1 ı.-....ıı --omo k sl:te 'foyvoı U'!I-- .-'il 

naca mıı. Bu cebri yDrü- yok• nıemnuu Md ~..-·:_ 
Jlte bakılıraa, vaziyet 11- A.....,... 1ı1r ., 
kıfıyor. M. F 

8 Tcıtlnl Htl cıamartol Handaph Aıb. okuyec:ua. "'9 .~ 
Uzaktan ıilih setleri ~ 1111 

,eliyor. Artık, emniyet ter- «Avram G.Janti .,-. 
iı h tıe kantıyonDll .... ~._ ...... 

tloab a yoruz. Ak,am, Y1thudic:e. ymll ~· 
geç haber aldtk, hemen ta- ve bir kavle r/JlC ~· 
arruz harekatına baılıya- de çurua ,.. bir kavle g&e 
ük imi§iz.. yann erken- _... Ef1!ite 

~ _ı murta manasml • g ..... ' -·.L.ı..ı 
nen ı:.oirneye hareket edi· ı. _1 • o • ....&tuoda ~· 

H 
... bu ~eıımeyı ve:,, 

yoruz. ava bozdu. Yag- bir Yahudıyl kıı-
b 1 ..ı. w 1 ~8tan zirzop hl..-.W 

mur at a111a Askerllgin _ı_ • dakl p•n-ı--
mepkkat ve iıtırabı da dırm• I iç~. ora 
L- •• t rd" N" ı' kullanır arOL 1.. uaf goı e ı. azımın ma- J ..ı. L herr.ts 

• Şi di ka ID, ef1Foe&t 
neviyetl buaz sarsılıyor m bizllP pıahalle-

b. l rd kullanıyor: hatta 11 ı o uyo u.. Onu teıci bile .-eaınlfl 
ediyonun ama, ben de pek deki papııt-n oror dtyeceli-
lilflam bir halde değilim, Sizin bllll L~ -t1raıelll· 
y nlzl haıanrna Pile r-

adlmuhr raidlfı zaman Bu keltınen• .,._. ve ~.!: 
~ ır ayab ne fena olu· nıtuıl rivayet eur 
yor. llk defa böyle müz'iç r~ kadar gı 
bir ,eyle klll'fllapyoruz. Dün yorlar. plmeelf 
ataktan ft ayaklaftmııtın Demek ,,.,,..,. Buna • 
tlılneilnden lraikab kesilen ki siz bılnıtyorlUuuı. Her çertk 
bu potlnlerlmlz, butftn yat- acdip eıaıedhn- • ,._.,. 
riıur 'te çarnunlan tama· ftY l'bl '°"° olddt • 
men tevtedf. Adeta güç- glrmefnlt ; ......... 

lükle yGrilyoruz. Hemen FJendl•. f fMltM/8"~ 
Allah kuvvet ve tahammül vr 

1 T...... Mftl s.lıan..etm ......, 
Şu •tırlan Edlrnenin 

lncW olan Sultan Selim 
caatllnln mihrabında yazı
yorum. 

Hamit! .,.,.,..- KaDIO" 
Botazlçl ~clıf rJll/• 

fitçi A,J Bevta de .......... 
lenen bl ..,.- _.Jık ctlt 
dir ve efh.k 

rJ 
Eter ffddetlice bir zel-

aelenin caraıntıaından kal- J ___ _._.-::::i:-::..-1 
kıp oturnnya mecbur ol- HAlıt'IJ ~ 
maa idim, derinden plen , -;_ .. ~ al 
top 1e11er1ttın intlttlertnı Ayni mapP._..:.-
n1nn1 stbl dihliyeeek ve Reua• .~ lldt 
uyumakta devam edecek· portreh:ri ~~· 
ti N 1 mazch· derdi ~ 

m. e yapayım? Ayap an r:..:.. ottları oJdulU 
defll a .. .:ebeleye kal'fl - 14~· ede,_. kee-
ahm var. Bu muazzam gibi teflilll 111,ttan 
binanın kizll bir kudretle dilerini ~trleı Qer 
Utremett ve 1ataılmaıı, za. güzel ıörıD•~ ~hpr-
famı harekete getirdi. Kalk- hoşlarına ı1!9° kendilerilfe 
tam, oturdum. Uykum kaçtı. AID re.Srnlen 
llcı lfÜnden beri ihmal et- benıeaıiytcekf ........ 
lifim defterimi açtım , bq it~: r'~ae liiıd-
ucumda yanan kandilin )ardan 111

" r-,;,ı. atlık 
ölgün tfıiında fU tatulan anundaD ~ madam bir 
yazmafa l>aılaclım. sünnüftÜ.. . tetkik ederek 

A-itn resnunı • 
Handapbdan harebt :;_..,. dealİI ki: 

ettlfimiz zaman ,.._..., _ Kallanchfm1~ boya-
bardaklardan botamrcunıa k pıel delil.. Bun· 
y· Jhyordu. Fakat F.dinıe,. lar pe d ,.tın alıyor· .,... lan nere en 
girerken kovalardaa bota· ? 
rtır bir bale •eldi. Hendek- sunuı. kadına müte 

.. RıfO" ce-
lerden latan ıular , fOIA• bessim bir tavırla şu 
lan .,....ıc halle• .....,..,.... · vabt verpuş: 
bazı çukut yerlerde clü "-"' .. , ... 1.,.111 Jİİl• 

Raatm beyin , keskin ve 
madeni bir sesle verdlfi 
kumanda , bütün bölüğü 
bir anda harekete gettr
mlfti. (ileri marı!) kuman
dasmda, bilinmez .naııl bir 
ekılr vardı ki : Bütün iztl
raplanmm eritmiı ve biz 
aktam yatarken birbiri
mize ettljimiz tikiyetlerden 
adeta utanıyor gibi idik .. 

* 
Lİ-.....-....>.- ... - - .....-ı ' d .. k kapla....- r dam ikimiz de aynı u • 

;ordu. Bu , yafqaur delil ~ tlnd•n ~ ..-Yolda haber aldak: Kara 
dağ ve Yunaniıtan ilim 
harbetmif. Bulıarlar da bu
fÜn muhueJDAt& .a..tlıya
caklarmıt . Halta , hudut 
tarahndu ıtllb sesleri de 
;elJyormuf. 

a&'tlm... lııtt afettL ruzf 
Ec:llmeye Karaafaç ta-

•Eından Bfriyorduk. .Kara
afica ~iz zaman, 
............. MdMttln .... ~ 



Ronalt Kolman istan • 
bulda gördünüz mÜ ~· 

Spor 
Atletizm maçlAn 

öbür cuma baılıyor 

• 

Vaktııı 
bul ca 

, • • _ , /liarıhul Mıntakası Atltiizm 
iiarbıyedekı borekçı fırını Qenç h•yetindtn , 21 Eylül 929 

Dünkiı bulmacamızı balledemedinizse bugünkü 
halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika mE!şgul olmanız kafidir. .,_ Jf d 1 Cuma günü başlayacak kızlar IDUr ASAraSI a in a olan Mıntaka ALletizim mü-

123456789 123456789 
Sebep tezgahtarlardan birinln bn meıhur aktöre 

benzemesidir 

Harblyede/r.t b6re/r.çt fınnı 

Harbiye mekteblnln kar~ı· 
~ında ba<ık bir börekçi fırını 
vardır. 

Bu dükkAnın tezırıl.hında 
dura" adam son zamanlarda 
birçok nazarları kendisinde 
topl yon, bilha«a mektep 
paydo larındn dükknnııı önü 
çoğu kızlardan mürekkep hir 
kalabıılıkia kapanıyor. J !atta 
baıen, bu kalabalık nrasıııda 

~ık gi} iıımi~ pıbancı 
rin hanımlarına dn 
ediliyor. 

ıı.ı adam kimdir? 

.emtle· 
tc<ndııi 

13u nıutf:ceı.ı;is kiitle\'I fakir . . 
börek,i fırını önüne ı,·ekcn 

kun:ı:t nedir? 
E,,kt nıa,allarda uldıığu 

gibi bir " horcko;l giıztli " 
nıı, bir manyatizınac! inı, 

ynlıııt fc\ kalbe;cr bir nrnh· 
ıır ml.? llayır, hiç lı!ri 

dl~iJ. Sa~il'cc ::-iı:cn1a i;ıtild"'·· 
Tcz~;\htu duran L-örckçlııııı 

mc' hm •iııc·nıa artisti Ronalt • 
Kolmnna k\ bl:ldc benzi!· 
) i .idir. 

fnsnn ikiz ulur derler. 

mıya ba~ladım. 

- Niye insan kızlardan 

kaçınır mı hiç? 
Gevrek gevrek giildü: 
- Şlmdi artık alışnm 

çünkü meseleyi anladım ve 
ustaya da söyledim. 

' 
. . . 

- Hala ge en gıoen tar-
mı~ 

Çok.. Kadıköyünden 

bile hanımlar geliyor. Olur 
ş~y dc~il. Yallahi şaştım kal
dım. Ne diyeyim bilmem ki? 

- Jllç gidip sinemada 
benzerini gördün mü? 

- Yok!. merak etmedim 
deRil ammu \'aktiııı olmıyor. 

Bu >af Anadoluııun ye
linde olmak btiyen kim bi
lir kaç kişi vardır? 

Bilha,5a bu kadar kadı· 

nın nazarı dikkatini celbet· 
mck az ıey midir ? 

Fakat her ~eycden evvel 
i,lııi ve ustasına hürmeti dü
~liııen Halil Elendi dürü,ı 

bir gençtir. 

!'ıh·aki bir börekçi Roııalt 

ı\olınarıa çok benziyor, o 
J,adar ki bu alfamiar aynı 

memlekette do~mu~, ve ayııi 

ıerlıiyeyi aim~, ol ·alımlı bir· j 
ır.crlnı.kıı tefrik kabil oiamazdı. 

\lüşabehet, yukarda ,öyle· 
<ligim gibi tamdır. Yalnız 

ara,laki fark kültür ;:ahibl 
bir adamla, iptldııi bir odam 
ara:cmdaki farktır. Restmlerde 
bcnzeı işi ve lşlcııml~ zekA
nın farkını gureceksiııiz, 

Ya'.nı1. bu, Roııalt Kolma
nııı, artlst 1 lali! dcndinin 
btirekçi olduğu nazarı itibara 
alınıııcn mazur görülebilir. 
\' c, e.a en Amer!kada sinema 
artisti olnıı, memlekette sine

ma nayii olmadıJtına nazaran 
bizde ancak börekçi olabilir·/ 

Bu mll.,alıehct önccne 
•lnemnrı bir ıptil:\ dcrccc
.ı,-,e Yiik<eltrni< olan "cnç 

• ' 0 

kızlar t·ırafıııdıın l:c~fedi::niş 

n ı7.dnn n~ıza diiııe de !aşa 
lwr ı;un yuzlcrcc kişiyi ldi
Çlk lırın önunc cvkcdccek 
i;ad·ır iddetli lıir merak 
uya11d1rn1ı~tır. 

Ronıılt Kolmanııı ı;ulge i 
~afr:ınlıolulııdur. 1 mi ı !alil 
efcr-didir. 24 )ıt tndndır. ı,. 

rnnbııl.ı ;-;eleli 7 sene olmnş 
ve J senedir 1 larbh ctlek! 
[ırında ~11lı~ıy r. Burada ü 

zii kcndi•inc bırakalım: 
- ~:fendim, mektep tnt!· 

lindcıı cn-c!di, iııgiiiz, .\rııc· 
rikan mckıtbı kızları dük· 
kanın ônıinden geçerken b;ı· 

kıp bakıp ı;üluyorlan!ı. 

'ıkıtmıyıı ba~ladım. 

- • ·:çin·ı • 
1 !,ılil tfcr:di clddilc,ti, ke-

mali safiyetle cevap \'erdi: 
- Efendim, e nıı!lık hu, 

hen lıir efendiye paket ı a
pn erirken kar~ımdan sırıtı· 
yarlar. Ayıp değil mit Belki 
usta giin:r de tcrb:yc~iıli~i-

.1ıc \erir. 
. ·or.nıl.ırı iıa~ladılar i~i azıt· 

m ya, kiınbi şapkıı çıkarır, 

kimisi güler. Ben de kaçın· 

Fa 
- -- - --+-----
f f ayr,uı serp;isi 

Geçen sene olduğu gibi 
bu sene de bir hayvan ser
gisi açılaca~ını yazmıştık. 

'! Dün Vali beyin riyasetinde 
alakadar zevattan mürekkep 

l bir komisyon vilayette top
lanmış ve sergi esaslarını 
tcsbit etmiştir. 

Sergi 25 tcşrinievvelde 
ac;ılacak ve kazanan hay· 
van sahiplerine (5000) lira 
mükafat verilecektir. 

--·---
Tiyatro ve ıinemalar: 

Şehzade Baıı Millet u. 
yatroıunda Bu akf&ID Ko
mik Şehir Naıit Bey tem

alllerl (lftlra). Kanto, duetto, 
varyete, dans. 

• Bqıktllf Mıllı park sinema· 
sında hu ııktem komik Şevki 
Bey leınsillerı Atk çılgınlıklan 
Madmazel Toto taraltndan var· 
yeteler 

sabakalarının, mıntaka re
isi deniz birincilik müsaba
kalarının aynı güne tehiri 
münasebetile 4, 6 ve 11 
Teşrinievvel Cuma, Pazar 
ve Cuma günlerine tehir 
edilmiştir. 

Müsabaka saatları aşağı
da yazılıdır. 
4 Teşrinievvel 929 Cuma 

Kadıköyiinde 
Saat 
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15 800 metro serme Buıünkü hallcdtleuk 1eaı Dı:nkil bulmac•mam 
Y bulma.camız hıdlediJmft fıt:kll 

15, l O uzun atlama final Soldan saıta: (4) · ı ( ) ,, , yetım er 4 
15,30 200 metro seçme ı - Amerikanın istik!~- 9 - Nota (2), binek hay-
15,45 1500 " final !ini temin ~den adam (9) vAnı (2), yapmak (3) 
16 400 • seçm 2- Asıl(4)geri\·erme(4) 
16,15 Disk atma final Yukardan aşağı: 

3 - ı~ım (3) eski alfabe ı '\:' b kT (") 16,25 10000 metro " - unan nşvc ı ı " 
usuHi (5) 2 - . inlrler ( 4), bir 

17,10 4/ 100 • seçme 4 - Bir ne\! bağ (2), isim (4). 
6 teşrinievvel 929 pazar bayagı (3), nota (2) 3 - Surlyeııiıı en mü· 

Taksim stadyomunda 5 - Valide (3), başa ko- hlm şehri (3), lamilyn (4). 
Saat nan kıymetli şey (3) 4 - Ateş lekesi (2), 
16 100 metre seçme 6 _ Basamak (4) payıtahtımız (6). 
16,15 yüksek atlama final 7 _ .Zeytiııynğile yapılan 5 - Biçim (.1). 
16,20 400 metre ,. tatlı (7) 6 - Benzer (4), kadın 
16,35 5000 • • 8 _ Alrnanyada bir nehir çorabı fran ız marka (2). 
17 4 <.400 " seçme ı""""""""""""'""-'"'--"'-""-""--....,...,..,..!!'!'!!,., 7 - Başa konan'.kıymetli 

11 teşrinievvel 929 cuma 15,45 800 metre • şey (3), karşılıklı alıp 
Kadıköyünde 15,55 200 • • verme (5). 

Saat 16,05 Cirit atma • 8 - Rusyanın Karadeniz 
14 Resmi geçit 16,15 Sırıkla atlama • limanı (5), kabahati hoş 
15 100 Metro final 16,30 3000 metro • görmek (2). 
15,15 Gülle atma • 16,45 4X100 • • 9 - Son ( 6 ), forlsi 
15,30 Üçadım atlama • 17 4X400 • " hız manasına olıııı kelime (2). 

~~~~;__~~~~~~~~~ 

Fransanın en kıymetli adliyecisini nasıl 
ve ne için öldürdüler ? 

Bayii Fransız zabıtasının hallinde aciz gösterdiği bir 
çok muammaları aydınlatmıştı 

" Kanh Balta,, vak'aaı onun muvaffakiyetlerinin belki en 
büyü~ü dcill fakat hiç fÜphe yok en fazla takdir «:dilenidir 

Telğrııf haberleri Fransız 

zabıtası te~hisl adli müdürü 

1 
.\T. 13ııyllıı öldürüldüğii habe-

ı. rl 'ermişlerdi. 

Malctul Bayle 

Son gelen gazeteler cina
yetin sureti icra.ı ve Bayiin 
hayatı hakkında şayanı dık
kat malt\mat yermektedirler. 

Katli "Filipone,, bir tlca· 
rctane miime:;silidlr. 

lsminde bir gündelikçi ve 
"Ralig,, isminde bir mağa
za garsonu !le miinasebatta 
bulunuyordu. abahın birin· 
de bir sütçü çırağı Madam 

Perenln odasına girmiş kadın· 
cağızın kulası patlamış, ölü 
olarak·yatağı alnnda yattığını 
görmüştü. 

fethi meyit katilin bir 
balta ile ciııayetl işlediği
ni meydana koymuştu, 
Aleti katil bir gazete ile sll
IinmiştL Bu ,gazete mutfakta 
kömlir sandığında zuhur et· 

nıi~ti. 
Elde bir kanlı gazete par-

çası, bir kaç kumaş dokunıa 
teli ve blr baltadan başka 
delil yoktu. 

Katil kimdir '! 
Kadının iki domından ~lip

he edildi. ikisi de inkarda 
bulundular. Maamalih cina. 
yet akşamı yaptıkları lş ve 
gittikleri yerkr hakkında 
verdikleri malömat kafi de
ğildL "Ralig" in oturduğu 
odanın dolabında bir balta 
bulundu. l'zerlııde şiiphell 
lekeler ve ceplerinde gazete 
Uğıdı kırıntıları göriildü. 

Şimdi katllin kim olduğu· 
nu keşfetmek vazife:<! kul
mıştL 

Evvela gazete parça~ı tad
kıkata mevzu oldu. 

çalarıııdakl tozu mukayese 
etti. 

Tahkikat ilerliyor 
:\!adam Percnln fekül poJ· 

Katil Filijonc 

rası kullanıldığı blliniyordıo. 

l\ladam "Pere,, nin boynun
daki tozla Şampllyenin elbl· 
sesindeki tozun ayni podra
nın zerrelerinden mlirekkep 
olduğu meydana çıktı. Hal
buki "Ralig,, in elbisesindeki 
tozda fekli! yoktu. 

"Fillyone" oturduğu hane 
sahilinin bir kontratoyu tah
ril ettl~ini iddia ediyormuş. 

Bayii teşhisi adil müdürü 
sıfatile senedi tetkik ederek 
ta rif.ıt ·apılmadığı kararı
nı nrm·" işte "Filipone~ yi 
cinayete sevkcden bu karar 
olmuştur. ----------------------1 Bayii mesleğinde misli na 

Devlet dcmiryolları dır görülen bir miitahassıs 

i\l "Bayle. j<,-ıtl.eteden mi
ni mini bir parça alarak 
saf su dolu bir kaba attı. 

Üzerine renksiz "1\layer" 
reııktifinden dökiip bir parça 
oksijenli su ilave etti. Eğer 
su boyanmazsa gazetede 
kan buia~ığı yok demekti. 
Halbuki su .güzel bir JAI 
renk aldı. Çiinkii oksijen 
landukl l?~r tlsltle birleşti. 
l\J. Baylc ~n sonra i\la-. 
da!D ~ij fıynuıİda bu 
lunıot i:- ıtlıktlr tozla Şam
pllye ve Rallğin elbise par· 

Ba)·le daha sonra kadının 
elbisesinden alınan parçalar
la mevkuiların elbislerindeıı 
alınan parçaları kimya usul
leri ile tetkik etti. ~!adam 
"Perenin ve Şanıpilyc. nin 
elbiselerine ıit kumaşlarda 
ayni tozlnr bulundu. "Ra
lig, e alt kumaş parçaların
daki toz hunlara uymuyordu. 

idi. En gizli cinayetleri en 

idarcı·umumı·ycsı·ndcn·. kiiçük dellller sayesinde tetki-
ke ve faillerini meydana çı· 

ldarel w:ıurniye muhue~aı <la! e;l münlıılatı için ugari 100 wııııi karmıya muvaffak olurdu. 

1-"> !ıra ıruılr.ıu ücreı!i 1 ilmüıabılca memur namzeti aLnacaaından ıeraiti Jile filhret 
kabulü havi i)j,,aı Isı..,buHa l:öprü kite11Je Haydıırııata fı. M. ıııethaLne Büyiik Alimin şöhretini 
Ankarııda keıa iıtaoyoo biaawıa ı.w. edilıııitıır. Tolip alaıilaruı Şeha- temin eden Uk keşli şu ol-

detname veya tudıbameleıile nlllu. ve terhio vesikalan ve pohsıen aıu. muştu. 
Madam Jiilya Perc ismini• 

•• ddak hosaiilıal ilaıiılwıberleıile lıirlılııe 1 tetriaievvel 929 salı piiııe de altmıtlık bir kadın öldil· 

l:edar ıi6nda tayill edilen ıııalıallen .ınc..ıJm. rülmüştiL Bu kadın. Şampllye 

"Rallg~ baltayı ba~ka bir 
Jştc kullnndıktaıı sonra bezle 
sildij';ini iddia ediyordu. 

Alim baltanın ağzından 

alman parçalan iyotlu nitrat 
dö kalsiyonı Jle boyadı. 

Sonra sekiz yiiz defıi bil
yüttü; paAJuk parçası olduk 
larıııdan pembe bir renk 
kespettller. 1 lalbııkl gazete 
parçası olsaydı sarıya boya· 

_.,, . ; 
-. 
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TURK 
SPOR 

Yakında 
çıkıyor 

Cihan spor haberleri, 
Büyük müsabakala
rın rövüsü. Müta
hassıs sporcuların 
yazılan 

Havacılık 
Avcılık 

Sinema 
Spor romam, ik
ramiyeli müsa • 
bakalan ... 

Re$im •• Re$lm .. Re$fm ••• 

---·-----------------.1 

z SaA.ıta 

Korin Griffit 

filminde 
Perıembe alı:~aınından <!ibaren 

ASRI SİNEMADA 

Kadıköyünde ®~9' 

ni~nn, evlenme, Ziynf et ~ususi 
merasim ue ~auetler 

Müsteciri bulundulum Kadıköy iskele iJze
rindeki gazino, lokanta ve dan$ salonu
muul• bet ldtlden mllrekkep ve Rus artistlerinden 
( M. VAS/LOF)un rlyaıeUnde mllkemmel -1on 
orkestfrasının kıtlık programlarına her gün 

saat albdan yirmi dörde ve cuma günleri de on ikiden 
yirmi dörde kadar devam olunacaktır teırif ede.:ek 
uhterem müoterllertmlzln her an memnun kalacak· 

lan ve aalonumuzda nlıan, evlenme, zivaf et, 
hu$U$İ mera$İm ve davetler deruhte edildi~! 
arzolunur. Müdüriyet 

~ :,. ..... 
_. ........ _,_~___,.__,,,~··-=-:...:..::::.;_...:::::.~···~·--·~-·------

AMERiKAN LiSAN VE SAN' AT DERSANELERİ 
Kayıt nıııanıelfıfıııa kıırlanrı başlıyacağı 7 Tcşrinievvcle kadar 

devam edilecektir. 
Kurslar: Türkçe, lngilizce, Fransızca, Almanca Steııolirafi, 

daktilo~r ıti Türkçe ve lııgilizce, ticaret dersleri Türkçe ve İıı.ıi· 
lizce, lı: ç ü beden terbiyesi. 

Adres: lstanbul, Beyazıt Dibcl:çi cami sokağı No 1, 3 ve 
Beyoğlu Şimal sokağı No 4 

nacaklıırdı. 

Balt1nın gazete ile silin· 

memiş olması, \'e "Rnllg,, in 

lizerlnde ı\ladam "Pere,,nln üze

rindeki tozdan bulunmaması 

"Raligı, in ma,uııiyetini ve 

"Şampllye., niıı katil oldu

ğunu meydana kcıymıı~tLL 

l~te bir muhteri-in iııt;. 

kam kur~ıınu ile 
"Beyle,, .an'ııtmı bıı derece 

tekamül ettirmiş bir adamdı. 
+-- - ------

BEŞİKTA.5 

Dikit yurdu· 
Sergisini görünüz umu
ma serbestir. Tal ebe 

Eyliil 
l<elııcildhir: 20 Burç: Mizan 

oonı 
Salı 

Ke tane fıruna."ı 
·--~NiDiia--.ı.ı.ıııe-;ı 

Gril• ..... ~ı-. Y.&~ ._,._ 

5,49 11,06 U,.19 111,~ 19,J;' 4,10 :-----------
Buailıı 

Lire&: 
dola!tlara ·lahıl: 

Savaxı EITTHı 
ı~· ı--~G-On-·G-n-aa_e_lh_a_t~i:_,_~-m 
ı Alua :ıdı b~ır tırnrm~ 

1111---.-,"ihikiı- h; •• 
kaydına devam ediyoJ. . Rı!• .. • rcyuz hau 
A~arr.tler 62 I' -.b•la~ıu oı.cııttır. 

•• 
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Artvin Selameti zürra 
ortaklığı şirketinin ilanı 

[Üst tarafı dünkü nüshamızda] 
Ortaklık defteri • ~ 
ı\.\aJde : 15 _ Ortaklar için tic.aret kanununun dortyuz 

sekstn :ıltıııcı maddesine tevfikan ortaklıkça musaddak bir deft~r 
tutulacak ve hu defter ortakların isim ve şöhret ve memleketlerıle 
orta.:lığa tarilıi dühul ve huruçlarını ve malik oldukları hisselerin 
adet ve numaralarını ve her Jıisse içiı1 vaki olan teslınıatını ve 
dcvrü firağ vaki olmuş ise buna n~ütaalli~ esbap ve ma!Umatı ve 
0rtakiatın imza ve tatbik nıühürlermi havı olacaktır. 

Ortakların vazifeleri . . . . k 
Madde 16 _ OrtakLır Artvin villyetı da~~ılı:ıde ış~u orta:-

tıı.taıı b:ışka ol·nak üzere aynı maksatla teşek~ul eden dığer bır 
~rtaklığtt giremezler ve alını satımlarını kendı ortaklarile yapma-
mı l~H:cbıır<lıırl:ır. 

f\,1-J,fde 17 _ Ortaklar ortaklığı zararlandıracak hallerden ~a
kın::.cakları gibi 14 üncü maddede gösterilen evsafı muhafaza ıle 
de nıi'ıl1.cll~rtirler. 

Ortağın vefatı halinde . . . 
Madde ıs - Vdat eden oıtağın verescslndcn on bırmcı 

Seyrisef ain 
Merkez ıcentetl: Galata KöprU 
bııında. Bey~lu 2362 Şube 
ıcenteıl: Mıhrriudıye Ham altındı 

lıtınbul 2740 

Ayrahk sürat postası 
(MERSİN ) vapuru 24 Eylul 

Stlı 17 de Sirkeci 

hareketle Gelıbolu, Çanakkale 

K!içülluyu; Edrcmıt, Burhaniye 
.,AyvalıQa gidecek ,.e dönilıt~ 1 

mezkOr fıkelelerle b!rlıkıe Alhn· 
olu~a uArıyaralı; geleccltlr. 

Gelıholu !çln yalnız 
alınır yük abnrnaz. 

Trabzon lkfocI posta il 

GÜNLER KISALIYOR 
Günler kısalıyor, elektrik leuvirah te~isatnnzı muayene ettirmek i~in diişiiııın.e):iniz 

Ye bu mnaymıe ile en iyi raıı<lfüuan temin eden yeni usiillerdcu istifade edınız. 

.Elektrik irketi 
BÜTÜN TENVİRAT MÜHENDİSLERİNİ VE FEN flEMURLARINI EMRİNİZE AMADE TUTMAKTAOIR. 

MJECCCANJEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrübesile 

huzurunuzda amik bir muayene icra edilir. 

_Bız ınünasebetle alalı beytiyenizin de muayenesini tenıin 
edebilirsiniz. Riiçiik taınirat Meccanen diğerleri ~ıadue ınucibirıcc tayin olunacak kimse evsaf Jazimey~ .ııaiz oldn· 

l!ll takdink murıslcri!lin lıisse senetlatt idare meclısı knrarile 
ınezkur kimc::e namına devredilip ortaklığa fza kayıt olıınur. 
Verese evsaf~ Jazimeyi ·haiz ve yalıut iştirake talip bulunma~ıkl_arı 
takdirde murisleriııe ait hisse seııed:ıtının bedelleri kendılerm~ 
itn olunur. Ancak bunlara ne lı:ızanç ve ııe de ihtiyat ~kçes~ 
vcrilm<'z ,.e keyfiyet defteri mahsusuna kayıt olunarak ~·e~lerın~deln 
'?isse senetleri istirdat- ve iptal olunur. Ortak ol~ak ıçın Jazın~ 
ı:>lan evsafı kendi yedi ihtiyarlarında olmı;rn bı: . sebeple zayı 

( IZMIR ) vapuru 26 Eylül 

Perşembe akşamı Galata nhtımı • 

dan hareketle Zonguldak, ine

bolu, Sinop, Sam8un, Ün)e, 
Fatsa, Ordu, Gimun, Trabıon, 

l: .. -...---a••nama:r1•~a--o.ı_d_u~ğa;agfi•a•tl•a11111m~~r~a~e~d~il;~~· _. ....... ~.-

Cderıler hakkında da!ıi işbu son fıkra ahkamı carıdır. 

Rızeye gidecek ve Of, Trabzon 

Polathane, Giresun, Ordu, F'atsa. 

Samsun, Sinop, İneboluya uğra· Satie 
Ortaklıktan ihraç ye istifa: .. M •• 

• '.·ladde 19 _ Ortak olmak için ondörd.un~u maddede g?stc-
rilcn evsafı bil'ilıtir:ır zayi edenler ve 16, 17 ıncı maddeler ~fl;~ıoa 
:ı:ıteket edepler heyeti umumiye içtimaında mevcu.t r~yl~rm uçte 
ıkisfııin kararilc ortaklıktan ihaç ve haklarında yırmırıcı madde 
ıthkaını talbik olunur. Malik olduğu hiss~ senetlerini onuncu 
tnadde mucibirıce ahare devredenler ınustafa addolunur \'e 
~erine ycııi ortak kaim olur. Hisse sened~ni .a~are devretı:ıeksizin 

yarü gelecektir . 

Bostancı ile adalar ara· 
smdaki seferler 28 Eylül 
Cumartesi gününden iti
baren yapılmıyacaktır. 

J esisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 
Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar 

Metro ~nı, lünel nıey~onı, Bevoııu flettrit evi, Beyazıt i~tftft~BI. ıstifa etmek dahi caiz olup aııc.ık bu kabı! ıstıfalar sc'nenııı mart ::::ınm:::::m:r.:::1:::::::::::.a:m:u:::: 
eylül ayl:ıtı zarfında meclisi idare kararile kahul ,.e naklarında :ı V :t 
Yirminci madde ahkamı tatbik olunur. H elkenci fi 

Ma,!de 20 _ Ortaklığa tarihi dulıulleriııden itibaren beş ff !! 
sene zarfında 19 uncu madde veçhile istifa eden v~ya ihraç H VAPUR l A BI ;! 
)!una.ıı azaya ne hisse senetleri bedelinden ve ııe kazanç ve ~ K d . f: E • t d 'oJ ~htiyat akçesinden hiç birşey verilmez. fakat bu müddetten sonra : ara enız LüJ; ve Sürat Postası:: mnıye san ıgı müdür-
ıstifa eden azaya eııerindeki ııisse senetleri bedelinin biıl temettü Vatan =:·İ:=~ lu·· g""' u·· nden.· 
sGiüsanı ve ortaklıktan ilıraç edilenlere de rub'u iade olunur. 
l-şbtı iadeler seııei maliye plfüıçosurun heyeti umumiyece tasdikin· Ç dtıı so:ıra icr1 olunur ve istirdat olunacak his~e senetleri idare ! 2Svat~l~l atşamba p l\liiıayede lkraz l\lcrhun:ıtın cins ''c nevi Borçlunun ismi 

ınecJisi lllllVClCelıcsinde iptal olunup idare ı'isile azadan bir zatin H .. .. H bedeli No 

195 

iınzasile defteri ma~1susuna şer:ı verilir ve t:u gibilere ortaklıi'm :'gunu akşamı Sirkeci rıhtımındırniJ 47 5 ı 39 7 8 
ınenkuJ ve gFrı menkul emvalinden ve kazanç ve ihtiyat :: hareketle doğru ( Zonguldak. D 
ak ' :ı · :ı çesinden birş ~ y \erilmez. ft lnebolu, samsun, Ordu. Gire- fi 

Madde 2r- Ortaklığa ~irebilmek için malikiyeti muktazi :ı ·r b s = ~~ sun, ra zon. ünnene \-e ı: 

Ytsaiti maddiyeyl - ortaklığa dahil olmak evsafını !ıaiz buluhm:ı. .. ' ·: 
~!1 gibi dahil olmak dahi ~ isteıniyen aher bir kimse devr ve Q ~ ) !e gi~ece~tir. ii 
ma~~<t~-:;~er hakkında mustafa ortaklar h:ı.kkındaki yirminci E rar ılı\t fçın Sırkecide Yel- i! 

im• tatblk olunatakb•. ı::d~"'mda kaı. -
,.... _(Bitmedi) müracaat TeL lsumbul 1515 

~-~..,;;;;•;;iillC •• lıııııii:.o;;;:İ::;;;;;;-ükiAi 0İ~;;İ comcl~ ~=E~·::: 
~ köyünde Sakız ağaci solt•JH d 

~ 
Tam denelidir. Bütün smıfları mevcuttur. on b,.. num 1 t · ,.n a 

~ " 1 ...... ara ı nanede m • 
Talebe kaydına baılanmıtbr. Heraun muracaat o!unabilfr ı bm Yu ba u 

Şehzadebafında Polis merkezi ka111S1nda I _hnanl le asından Üt· 6095 16746 

T 1 f f 2 
man ı şo ret i Y us f x 

EC: CC_..:J~ e e on st. 534 CeJC'i•CC!\lllC~ landan K da u •aa tara-
~ ~ etail mukun Hacı Halil 

i]i}~i]i) LEYLi ve NEHAR!~• ağa oılu aleyhine ikanıe olu-

1 CEMSÜLMEKA Tf P nan b~r k_ıaım haczin Eekkı da-

l 
fil vası üzerıne tastir edilen da-

lık ve orta kumlara kız ve erkek .talebe her ~-ün k~~·t vetiye vaı:akasına verilen meş-
olunur. Arzu eden!crc mııtbu talımatnamc gondcrilır. ruhatta Sakız ·~acınan soku 

_ !l!l)llJ Beşiktaş~ Yıldız. Telefon Beyoğlu 2282 liJiilliliJ olmayıp mahalle olduğu ve 

Haıı·ç vapurları hane numarası bıldirilmedl~çe 
bulunamayaca~ı gösterilmesinden 

Şı•rketindcn • D8fl ~üddel aleyh Mehmet 
• ·ağa müddet Yusuf ağanın ika- l f 45 ı 8365 

Kapalı zarfla zoo takım kı§lık. elbi&e yapılacaktır. T ııliplerin l metklhı malnm olmıdıJından 
tqrlnievvd 929 .alı gününe Ayvansarayda idarei merkeziyeye hakkında ilAnen ıebliğat kra-

nıüracaaılan. sım talep eylemiı ve mahke· -r"f1 J d mece de müddeinin •alebile 3995 I •ı)() 
l aksiınde ~radyum...- (3rŞJSll) a tebJığatl kanuniyenin llAnen ic-

rasına karar verilmit oldutım· 

18207 

Üskiidarda Rum l\Iehmetpaş:t 

malrnllcsinde Ka,·ak bkeJesl soka
ğında harita 1 numaralı mtvki
inde eski 50,50 yeni 6,8 numa· 
ralı kahvehaneyi müşremil bir 
hnncnin tamamı. Has:ın Basri 8. 
Üskfü!arda 'l'avaşi Hasanağa nın· 

haJleslnde adk Top~ı caddesl 
cedit Karcaahmet caddesinde 
C!'iki I 26 miikerrer yeni 332 
numaralı bahçeli iki bnnenin ta-
mamı. Ayşe Mi.ine,·ver, Fatma Şerife 

Hanımlar Tahir C. 
Sultanahmtttc firu;ı:ağa mahalle
sinde Babı humayun Ye Kuyulu 
sokakta I 36 ve on dört defa 
136 mükkcrrer '\·eni f I 13 15 f 7 

" ' , ' t 

158 numaralı lkl dükkan , ye bir 
garajı havl bir konağın tamıımt. 

Cemile I . ve Mehmet Eminlılıibdnııi Ef. 
Tophanede DefterdRr Eblilfazıl 

l\lehmet efendi mahallesinde ~ru. 
lumbncı sokuğınd:ı eski r r ve 
reni ! 1-1 ırnmnrah bir hanenin 
tamamı. Hüseyin Avni Ef. 
Haydarpaşnda H.ııslnıpaşa mahal-
lesinde Rıhtını iskelesi, kahve ve 
okap,mda eski G2 yeni f 3 Xo. 

bahçeli bir hanf'niıı tamamı. 

Hü ·eyfa 1 Jüsnü il. 
Bcyoğlunda Kanıcrhatun mahal
lesinde Ennenikili. esi sokağında 

eski 3, 3, 3, :ı, !\ rmikerrer yen l 
7, <J, r 1, I 3, ı ~ No. dörc d [ıkk:iııı 

175 

345 

495 

225 

[045 

1245 

f 445 

\dil B. Zeynep Zey· 
bir hanenin tamnmL / • d neti 
.. l . maballe5tn c 

6 ı 3 l'skiid:ırda hsanıye k 
'k C d' P·•~1kapı~1 so ı· atı · )rtn c:c ıt ,...,.. 

. 2 ııumıırıılı 
ğında eski \'C yenı ff Şerife 11. 
bir hanenin camaınl. Ahmet ' · 
. ..., b Ih cı Mehmet 

7 79 Usklidarda Ten e a 
Mtetntsl 90• 

mahallesinde Kassaftl "..,. JDlflh 
kağında eski 5, yeni 3 nu &cer H. 
bahçeli bir hanenin taınanıL 

batJeslnde 
794' Ü:.kii<lnrda Ayazma 1111 

3 
ı 

Değirmen sokağında tstd ~ Giilsüm H. 
. ha nln tıimam . 

5 numaralı hır ne bıfle-
84 ı Beyoğlu nda HUSeyln•I' nıa . 

da e~kı 4 
sinde Karga sokıığıJl ·n ta· 
yeni 6 numaralı bir hanenı h et LOrfl B, 

Me m 
mamt halle-

859 Rıdıköyüode Zühtupafl'd~ıf'ener 
sinde :ıtik Kalam!Ş ce ~4 nu· 
caddesinde eski ı 9 yeni tn ta· 
mar:ılı bahçeli bir hane

5
n rıırJ s. faik• ff. 

Nazif u 
mamı. • mahal· 

898 Haydarpaşadıı Osmanağa eski 
Je-.in<le Mlrzaoğlu sokağında aralı 

. 39 num n 
I 7 miikerrer yenı Emin Müzeyye 
hir hanenin tamamı. ve Nefise ı-ıan1aılat 

ali nıaballe-
90 f 1 laydarp~ada Osnıırn ğl cedit 

sinde atik i lüdaverdl 0 u ü 
12 m • 

Küse oğlu sokğında eski h 
ralı bir a· ı.ı 

kerrer yeni ı 7 nuın• ,Aztıe .n. 

nenin tamımı rnıbal· 

905 Hadarpa~ıda lbrahJnıalt kıAtnda 
lesinde PUıvcı bayın IO düiUn 
3·1 t-2 t-1 No. .na• H b"Tfl•il Hakkı, 

' ' • Hıllcnt · Be ı ~ hanenin tamamı. • Hurrem ) e • 

dan muddel Yusuf a~anm 9 
teırinevvel 929 çar14nba günü 

saat 14 te bizzat mahkemeye 

h:wi bir hııııeniıı caırnımı. 

r1:mrnnkar, 11;.ıdicC', :'\ebilc 
Kadıkc>yüı de Usman:ığa rnahal
lı.:-iı d.: Rıhrım hkele-.i sokağında 
esti 2 yeni G numar.ılt bir ha 

JAk vadesi hitanundı 
Yukarda emlılk numarılırı yazılı eın. j ıniiddctlc ı:;aulı 

tedi~ ei deyin edilmemesi hasebi! [6 1 gun 1 mataıı:ar atmak 
ga çık:ırılacaıı-ından tııllp olıınların ': f,az at ..vleıt1eleri UAr 

1 
t'ı 

1 
murııcaa ... , 

ıaııımlar isteyenlerin ~andık ~uuş ı\m!rliğ ne _ 

gelmesi veya tarafından ha se- 1245 20398 

net musaddak bir vekil gön
dermeıl ve aksi takdirde mu
amelel gıyabiyenln icra kılına· 

cağı ve yenide~ tanzim ltılınan 
davetiye verakasınm mahl.cme 

404:'i <>04-00 
divanhanesine talik edildiği ilin -
olunur. 

l,lunıır. 

nenin tamamı. 



& 
- 24 Eylül = HFR GUN ÇIKAR TORK GAZETEŞI = Jlnclfa1Jı 

6 Sa~fı Türk mekteplerlh faydalı eserlin : 1 l AN TAR j f ES j < f \': i Gazetemizde çıkan yazı ve : ~ l9 2 J 
/[( l l \ Jh1lı • rHlmlerln bütün haklan mahfuzdur ' 

"J 1 ıJ. rde lf:ır1çtc: . ra1otcve ~c'"rı~trilccek: .. n~el.tuplann Uzcrine j [ 
.._. - idare içinse {idare). )'ltı~·:ı ait~c ( \"tııı) 

Kllrtı~ nunı' i~areti J.onulrtıahdır 
, /\' t· ı ·~o flOO - 1 

C) fCıJ , 

1 

.E•11fn:ıyan. .trtktaplarm fadt:1.inden, •ıymntt . : 
3 " t 1- 1 • 1 1 

l ~ ~O mu.ltaddercNZ D"E•lup anı. •cntı mut para ann 
1 6 • ~!O ·-

~:oo I r l•)~olıraımian ,e illnlann mündercatmdan 

ilanlarında o/o 20 tenzıl§.t yapılır sa:m K•r. 
• i 6·8 inci ~ıyf.ıj:a ıt.50 

Büyük ve ya bir çok d~l.ı için \"erae:ı ilanl:ırla 5 25 
hu5usl m,thiyctte'd 11.inlanrt ucretl 4 .. • 4'l 

idare il~ k..'U'Jrl.ıştuıtır~ ı 2 : • 100 
- :t ... 200 

12 'S 1400 lcl'a.re meaul dett.ldtr. 
Cazetemlz! b'.lı1.1ıt dl\ kah:ıl e:lı1 y!t \(·~ n~I sıvlfılı l 1f) 

H. 5. H. 115.!\at ac~'3t?ıl . rC$;nl illn~ ır J 
---" ııu cmu •Yj İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu('•rııı 

tel 11170 ld.ırc işleri .1 l!t71 v.v.ı i~lerl > * tc ·rat: \' . .\KIT post;ı kutu.,uı 4~- • ·------~~. 

Borsalar 23 Eylül 1929 

Açıldı K~pandı 

Kambiyo 
L n lr.:ı u,.. ıc ı lngili:ı lir.1"-L. kuruş fo•o9 

'\~\·o: 

r ;ırıs 
J.r.o 

ı~ru· 1.:1 

T.J .. mukabili Dolar~ 
.. 

1
• ·• J'rank 

"" Liret 
•• Jh:lıta 

ln05 50 

0,4S 22,S:' 
12 JJ,5o 
9 21 
J 4~.10 

.1~ 12 

0,48 o6.2S 
12 27 
9 
3 ..ı,-..ıs 

3;" ıı ılı • " Dr1hıtıl 

( ITIC:\ re "' w r nk ... 
'\ u.:.rı.rJ.:ını 

\ ~· .:ıa ,, ..... : 

P.er in 
\ r O\a. 

1... tc 
'>uk 
neı~ 

\Io \'a 

f 1 ' - ' l 

l 1 ut .. r 
!O l'r ı ... 

.L) Liret 

) l ı ... --.'· 
.1 1 r_bnıl 

20 r n~ 
20 Le 

J'Jorın 

, Knroıı 

1 ~ 1111"' 
1 Pezet;ı 

. . . 
• • • 

. . 

1 ey•-

.. 1 l'urK lir ' 
"' Cer oncç 

Nukut 
(ng z 
. AıncriL::ı 
f ransız;. 
l; ')3 

Hclçlka 
\un;ın 

1.t\a 
Florin 
K ·: n 
'\itin~ 

Pczet:a 
l\l.ırk 

ZI• ti 
Pc,gı 

K1.1rus 
Dinar 
h.uru 1 

ı Ra)·~ n:ırk 

• Zloti 

hiç re 
f\u1~:ır 

Ft:lcnıenk: 
(,'ekııslo,·ak 

Avusturya 
ı .. p:ınya 
Alnıanra 

l.ehlsUn 
l\Jacarist.:ın 

Ron1anra 
, ·u,goslo\')'I 
Se\')'tt 

1 r(ngO 
l'O !.ey 
:!O T'!n:or 

ı <;c' oncç 

~;;~7diyc l 
Hanlı;not ~ 

Borsa harici 

Tahviller 
J<..tikraz dahili • ,·adell • 
Düyunu nıu\•ahiJc 
lkramiyeli dcmiryolu 
ht.ınbul tranı\·ay ~irletf 

Rıhtım Jlui. \'e Antrepo 
]sıantıul anonim su şirL.c~l 

Hisse senetleri 
lş bank:ı!'ı 
(• 11.:ın'ı b;ınk.a~ı 

2 50 
tın : tı:!.SO 

ı ıo 

16 22,!\o 

~ \u;.; 
'.? ('I:/,, o 
4 29,50 
2 ib.~;') 

24 .5 
'!: 35 

Jot.ı ı 

100.'i 150 
206 25 
162 :;o 
216 

~ 
11 ı 50 
sJ ;s 

;ı.6 

~ 2'l So 
~ ~l 75 

il ı :: .~~ 
2<ı ;-5 
49 25 
22 25 
35 ;5 
24 So 
:2 25 

8f7 So 
68 So 

241 50 

75 

6 so 
4 80 

16 iS 
27 

11 65 
128 

= 

2 4t} 

66 J7,:'io 
1 pı,;-5 

ıo ı:.so 
J ıo.;5 

3 2J,;-S 
ı 01"',:) 

4 2R, 

2 •5 . .?5 
24 75 
27 25 

f(ı(}.'; 

1009 

162 59 
216 

114 50 
53 75 

795 
29 So 
81 75 

I~ I~~ 
29 ;'j 

4~ 25 
22 ~5 

3S 75 
24 50 
i2 25 

881 

[98 

198 

68 So 
uı ;o 

5o 

Ticaret ve znhire borsası 
Fiatlar Ticaret bor•aaı kitibiumuıniliii tarafından verilmiflir. 

Okkaıı 

Azami• A•ıart 

K. P. K. P. 

- Hububat -
Su<am 3o 29 ıo 
Kul)'enıl 2J ıo 23 ıo 

Bu~day 0 
0 Çavdaı-lı - Un -

\ umuşık 17 14 3o 
Kızılca 
ıı;eıt 

Dönme 

Çadar 
Arp .1 
M•sır 

F !iuly:ı 

16 15 15 

- Za.hirc1er -

13 13 
11 11 

ıo 3o ro 20 
2u 20 

Çu\'ah kilosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Rirlncl yumu~.:ık: 
liirlncl sert 
l'çtincu 

1280 
J35o 
l.hıo 

ı21lo 

l90o 

- Tiftik -
An~ara k. hail 176 
Kara.hisar 195 
Kırşehır 175 

12'0 
12;0 
12<.?o 
ıı~o 

950 

17ti 
llJ5 

lb5 

Bursa san'atlar mektebi 
müdürlüğünden: 

Nıharl •e ücretli kayt muamelesine baılanını •hr. M - l ·il 
30 1 .. 1 t . .. .. , ecaru e} 

mü•abakan ey u pazar e•ı gı.nu yapılacaknr. 

Evkaf Umum miidürlü--
ğiinden: 

IJördüncii Vakıf han için alınacak »ıkanmış d kö 
1.1 . k ' mn en . 

mlirüniin . icra cc l en muna -asasında verllen f ' ti h dd' _ . d 1 .. 1.. . . ıa ar a ı 
l:\yık giiriılmedığın ~n ~y u un yırmı beşlnc! çarşamba günü 
s:rnt onlıeşte pazarlıkla ıhalesl icra cdılece•inden t 1. 1 k , d ·a .. 1 ı> a ıp o an-
ların yevmi mez ur a ı arc encumcn ne miiracaatları. 

.•• ::::::::::~:=::::::::::::-..::::::::::::::::::::-.:.=::::::::::::::::::~ 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::.:::.-::::::::::::.-:::::::::::::::::..., ,. 

ım Türk Halıları kullanınız ım 
!il! Beynelmılel bir ıöhreu haiz İzmir de [ Kadaifçi llil 
~.·i.· i.!~. Zade biraderler Halı kumpanyası 1 mamul&tınd, D mi 
.•.• en nefis: ( lıparta, Lergan, Gülüstan, Tahta, Unak, lfü 
iiii Demirci, Gördes ) cinsi büyük döşemelik Halıların mı 
···: h il d •••• m: yegane ıatış ma a i epomuzdur. y akla~ kıı mevsimi m: 
mı için ehemmiyeıli stok yapılmııtır. Geçen sene olduğu gıbi iiii 
mı bu sene be muhterem halka bır hizmet olmak üzere toptan mı 
fül liaılar üzerinden perakende satışa başladım. Halkın ıstıfa- !ili 
ım ,fr,inl nazarıdikkate alarak piyasa liatlarından •• 15 ten· mı 
im zilatlı olduğu gibi liatlarımız maktudur. Mev•im hasabile füi 
mı düğün yapacak erbabı ihtiyacın getlreceği salon ölçülerine ım 
mı \'e zevkferine uygun her çeşit ,halı bulunduğu gibi rekabet im 
ım edilmiyecek derecede ehven ve hatta lzmirde bile tedarik m: .... ·-· •••• d t •••• m: e i:miyen müsait lı'atlarımız karşısında mütehayyir kalacakla- ım 
i!ii rına eminim. Verilecek hu.usi ölçü ve rengleı-e göre sipariş i!i! 
mı kabul ederim. yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem mı 
ifü halkın bir defa depomuzu leşrifltri menfaatları iktizasındandır. mı .... . .. . .... . .. . 
;::: Çarıı1 lıeblr Zincirli :ii: 
.... h •••• 
:~=~ aft No 3·4 :;:; 

Ahmet Tah~·r 
............................................................ ·-··········-·· 
:::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::r:::r:::::ın::::::::::;:::: 

Darülfünun Hukuk fakültesi 
umumi katipliğinden: 

l lukuku hususiye, llukuku amme ,.e iktisat gurupları 
müderris mu:n-inlikleri münhal bulunduğundan ilan tarihin
den iki ay sonra )' apılacnk miisabnka imtihanına girmek 
lstiyenlerin şeraitini Fııkülte kaleminclen öğrenmeleri beyan 
olunur. 

Edirne belediyesinden: 
Edirne belediye itfaiyesi için alınacak iki tonJıık bir adet ara· 

zoz bir ay müdddle ve kapalı zarf usıılile münakasaya konulmuş· 
tur. Talipler şartnameyi belediye riyasetinden talep edebilirler. 
ltalya talip olanlar ilk teklif edecekleri bedelin 1/ 0 7,5 niıbetiııde 
teminat akçesini veya Banka mektubunu ve teklıfatını havi pullu 
varakayı bir zarf derununa koyup üzerine arazoz diye yazarak 
12-10-929 tarihine kadar beledi)'e meclisine tevdi eylemeleri ilan 
olunur. ihale 12-10-9!!9 tarihine miisadif cumartesi ı;ünü saat 16 
dadır. 

Devlet Demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

285 Km. yol mıl zemesi kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. ı\lünakasa 22 Teşrinievvel Salı gülıü saat 16 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapilacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
teminatlarını aynı günde saat 15,3() a kadar umumi J\lüdürlük 
kalemine \'crmclai lazımdır. 

Talipler münakasa şar tnamelerini 5o lira mukabilinde Anka 
rada, Malzeme dairesinden, lstanbulda Maydarpaşa mağazasından · 
tedarik edebilirler. 

Tapu ve Kadastro mektebi 
müdiirlüğünden: 

Tapu ve Kadastro mektebine talebe kaydına 4 teşrini 
evvel 929 tarihinde ~1a;larnırak 15 gün devam edilecektir. 
Orta mektep tahsilini ikmal edenler imtihansız ve bu şartı 
haiz olmayanlar imtihan ile kabul olunurlar. fazla maltimııt 
almak isteyenlerin her gün ~uat on ikiye kadar Sultan 
Ahmette Tapu ve Kadastro dairesindeki mektep idaresine 
müracaat evlemckri. 

Kocaeli vilayetinden: 
lzmit istasyonu cıvarındaki 9478 lira 92 kuruş bedeli 

keoifli mektep binası tamiratı olbabt.ıki kc~i!namc ve şart

namesi mueclıince 9 teşrini evvel çarşamba glinü saat on 
be~te ihale tdilmek lızcre knpalı zarf usulile münakasaya 
vazedileceğinden ta lip olanların °/0 7'5 nispetinde teminatı 
muvakkata makbuziylc ve munakasa kanunundaki tarifat 
dairesinde nıczkCr teminatı tenli eylemeler! ve :ıartnameslni 
görmek ve tafsilat almak istı!Jenlerln encümeni kalemine 
muracaatlnrı • 

f .11 K1 ın 2-i Eylül l929 tefrikası: 50 ... ., ... ' - ._.; ·.~ ........ 

gene güneşin ziyasına ben· 

zettim. Etrafını ısıtmıya baş· 
!adı. Onun ağzından çıkan 

her şey ne tatlı oluyor! 

Hiç şüphesiz mister Raç 

ona perestiş eder. Birçok 

muhtelif şeylerden konuş· 
tuk. Nihayet bana sordu. 

- Siz daha Deyma

unta gitmediniz değil mi? 

- Hayır, buradan çıkın

ca pazar günü oraya gide
ceğiz. 

- Orasının sizi alakadar 

edeceğine eminim_ Antoni 

size geldi değil mi? 
- Eveti 

Birden onun misafirliği 
zamanında olan vak' ayı 
hatırladım. Birkaç dakika

lık sükuttan sonra tekrar 
konuşmağa başladı : 

- Sizin benimle arka

daş olmanızı isterim. ihti

mal her zaman mes'ut de

ğilsinizdir. Böyle olunca 

her derdinizi bana anlatın. 
Eğer size bir yardımım 

olabilirse, mutlak çalışırım. 
• - Sizi balo gecesı 

görmüş ve sevmiştim. An

toni de sizinle ne kadar 

alakadardır • Biz onunla 
çok iyi dostuz." 

Ona daha birçok şeyler 

sormak istedim. Fakat san

ki dilim bağlanmıştı. La. 
kırdıyı değiştirdiği zaman 

ferahladım_ Artık karanlık 
olmuştu. Hizmetçi l~mba 
getirdi. 

• - Saat beş ; ne ıyı 

vakit geçirdik. Artık sizi 

daha iyi anladım. Çay için 

elbiselerimizi değiştirelim• 

------..,.- -

Kayseri ~ooisone mo~üriyetin~en: 
Kayseri hapisane okmcğinin l 9-9-929 per~cmlıc p;ünkii 

nıımakıısa>ında da talip zuhur etmediltinden komisyoııu_ınal~
su.;u kararilc iiçüncü defa olarak 30-9-929 tadhine musadı[ 
pazartesi ~ününe talik 4'dilmiştir. Evvelki ılan mııcıbıncc 
ber mucibi şerniti bnuniye talip olanların yii\'ıni mezkCr
da ( 12000) lira kıymeti nıuhammcnclik teminatı muvvak
kata ile bcr<ıber Kayseri müdiirl[iğüııdc mütc~ckkil komisyona 
m(ıracaatl;ırı il,\n olunur. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 
3 üncü KEŞiDE: tt TEŞRİNİEVVELDEDİR 

• 
BCYÜK İKRA~IİYE: 

40,000 LİRADIIl 
AJrıca: 20,000 15,000 12,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
miiJ,afat. 
• Bu keşi<le<le cen1 ·an « 3, 900 » ııuıııaı·a 

kazaııacaklır. 

Evrakı matbua tab'ı 
Tütün inhisarı umum ida

resinden: 
idare için numunesi veçhtle defter imal ettirilecektir. T alıp 

olanların nümuneyl görmek üzere müracaatları ve 28-9-929 cu

martesi günii saat 1 Q,30 da Galatada mübayaat komisyonunda 
bulunmaları. 

Sullanahmel 4 üncü sulh 
hukuk mahk,emesınden:: :'llül!del 
:\khmct :\un Efendi tarafın

dan He~ikta~ta Ihlamurda. ·ar 
sokıığında 8 mıınaralı hanede 
Osman Efendi aleyhine ikame 
olunan yiiz oPbcş liranın 

tahsili hakkında!,.\ davanın 

yevmi mulıakemc>indc mud· 
dcaaleyhin ih:aınetı?;,\hının mcc

huliycti lıa>cbile vaki ilanen 
ttbligate rağmen ademi vüru· 
duna mebni hakkında gıya-

muhakemeye 
karar vcril•niş ve mııddci \'e

kili bir kıt'a senet ibrazla 
imza hakkl'ıtl:ı medarı tatbik 

evrakı olm:ıdığınd.~rı istikta• 
ben ndl'mi si lıutu halinde 
talibi ı:ılılif old tı;nu söyle
melde müttdıaz gıyap kara
rının biray mt.dıkılc teblı~i 

karargir olarak muhakcme>l 
30 teşriııicvnl 92'l çarınm

ba günü saat on üç buçuğa 

talik kılınmış olnıağl:ı nıu

mailcylıiıı tarihi ilandan iti
baren bir ay zarfında itiraz 

etmediği ve yevmi muayyen
de bizzat ve ya bllveka!e 

ademi vürudu halinde hukuk 
usulü muhakemtleri kanu

nunun 402 \'C 337 inci ma
ddelerl mucibince vakıayı 

kabul ve ikrar ve yeminden 

mümteni nddedilcceğl il:l.n 

olunur. 

ZAYi 
l.tanbul Muiıassesatı zatlye 

merkez masasından almakta 

lst anbul Şehremaneti ilanları 1 oldu~um maaş cüzdanım ile 
·~------~~-~----~~~~~-~=-;;::ı mührümü zayl ettiğimden ve 

Pazarlıkla arpa saman: 
Şehremanetinden: 

415361 kilo arpa398898 
kilo saman pazarhkla sa
tın ah nacaktır. İsteyenlerin 
2 4 eylül sah günü saat on
beşte teminat akçalarile 
beraber levazım müdürlü
ğüne gelmeleri. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Eski şehir Konya hattı üzerinde Pınar başı i\fcydan ista
syonlan arasında 395 inci kilo metrede vaki taş ocacağın

dan 15000 ;\l 3 balast ihracı kapalı zarf usulüle münaka

saya vaz olunmuştur. :\Hinakasu 16 teşrin evvel 1929 
çar~amba günü saat 16 da devlet demir yolları binasında 

Y'Jpılacaktır. :\Iünakıısaya i~tirak edecekkrln teklif mektup
larını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a 
kudar umumi müdürlük kalemine vernıdcri lazımdır. Talip
ler mlinakasn şıırtnamelerini iki lira mukabilinde AnknraJa 
muhasebat dairesinden Konya ve 1 laydarpaşn işletmelerinden 
tedarik edebilirler. 

yenisini çıkartacağımdan hükmü 
olmadığı ı!An olunur. 

;""Hanımefendilere"; 
; Bey~lunda 39 ! numarada # 

'EPREM ~ 
~ l\üı·k ıııağaz;.sıııın ~ 
; Getirdiği çok gtızel . 1 

~ Kürkle ı·in ~ 
# Zengin ve müntahap çeşitle- ~ 
~ rint görmiye ~it p ediniz: # 
•"""• Ftatlar ehv.,ndir .,,. 

ZA YI - Sent , Il,d lise
sinden 1924- te 'ılıjı;ım şa

hadetnameyi knylı.ttim. Ye
nisini alacağımdan bükmü 
yoktur_ 

Oh~n~s K:ır:ılut 

'LA 1 
Türkiye lıc nk tıı lsıaobul 

şubeJinden aldı,;ı:u 14204 ou· 
maralı tasarruf cüzdanımı zayi 
ettlm. Y "n sı~i a acağımdan 
hükmi! yoktur. 

Zeki 

Mu'ul mildil etik A.ımnt 

İngilizceden mütercim: Gii=Jrı ı\'ııri -Leydi Grenlen ne kadar 

yastık varsa oturduğu ka

napeye toplıyarak bir sul· 
tan gibi rahatını temin et
mişti. Ogüstüs yanında o· 

turuyordu. Leydi Grenle· 
nin simasında gene o, en 

cazip mana vardı. Ogüs· 

tüs aciz bir halde idi. 

Şimdilik aralarındaki fırtı

na kalmışa benziyordu. iki 

kadın, dükün alacağı kızla 

Beybi Kins, lort Tilçester 

ve diğer erkekler, çocuklar 

gibi masanın etrafında top· 

lanmış reçelle eknwk yiyor· 
!ardı. 

Dükle teyze mis Bartinll 
dıvardaki armayı tetkik 

ediyorlar, beride, yavaŞ 
' yavaş piyano ça !ınıyordu. 

Birden kahk,ı. alar yükseldi. 
Mis Koıisant Trampet be· 

ni göst~rere : • Bir ruh 
geliyor 1 " -<liyordu. Beyaz 

kadife elbisem göıürıe 
çarpmıştı. 

• - Ruh '1eğiliın, çs'/ 
içmiye geliyorum. " dedilll 
ve Billinin yanına oturdu!ll

(B_.ııı 


