
Yunarilılar teahhütlerini 
Muhtelit Mübadete komiSyo .. 
Yonunda dünkü müzakerat 

Diakll lçttmad• 

Pazartesi günü ikinci bir 
içtima aktediliyor 

Yuıaanlılarla bizinı iddialarımız ikinci büro ta
rafında 0 güne kadar tetkik olunacak 

Muhtelit miibadele komisyonu dün sabah saat 11 de 
heyeu umu i halinde toplanarak uzun müddet rn.. m ye 
~keratta bulunmuıtur. 

Meler görüşüldü? 
Bit ınurahhuımız Tevfik Kı- sonra· tebligatımız müzakere o--

ınU Rey donko içtima hakkında lunurken Yunan murahhuları 
•tldclı:ı beyanatta bulunmuştur: bermutat muahedelerde mukay-
}' - Komisyon kitabeti umumi· yet taahhüdatı ifa eyledikl(J"ini 
ta:~e M. Vojiyenln tayini beyan etmlıtir. Bunun üzerine 
k ıp edildikten tonra, muhtelit murahhaslarımız keyfiyetin de-

ornlayon emrlodekı bazı Yunanlı llllle lsbatını Ye lade edilen 
~nıurl-.n tebdıllenne dair hey- emllkın listealnl i&tcmi§lcrdir. 
.:::zı tcblığatı okunmuı ve lıeyeU- Yunanlılar bu metahbı ka-
1.: n noklal uan dlalenerk bul ederek iade edilmesl llıım 
"''n eli ol4-t ....... W..- gelen ..... eblllk ı,.te..ıntn tet-
tetk.iki karul8ftlnlnuitır. kıla lçlD kendilerine verdmesl-

Fcsh edilen takdtrt kıymet her nı murahb..l...ımazdan ınemlt-
ctlcrine verilecek tazminat hak- lerdrr. 
1ında dördüncü horonun miltte- Neticede, tarafeyn ıddiala-
hkan tasvip ettlğl karar heyeti nnıo lkınd büro tarafından 
urnumlyece de kabul edilmlftir. tetkikine karar vcrilmiftlr. lk1n-
Billhare heyetimizin malam teb- el büro iddialan tetkik ederek 
lıPtı ve Yunan heyetinin cevabı raporunu pamtesl günü heyeU 
okunarak iki tard arasında umumlycye tKtlm edecektir. 
lll.un müzakerat ccryan etmlıtir. ispanya sefirinin ziyareti 
Milzakcr.eye pazazartesl günü ispanya sefiri M. Scrvcrt 
de Vet dün bat murahlwımız Vanı edilecektir.» 

1 hb h l T evflk Kimli Bcyt 'Ziyaret cde-
sti aratımıza nazaran eyct 

rek bir saat kadar görlifmUıtür. 
lnurahhasamaz komisyonun Yu-

Servr Cemal Bey 11lrıistana nakli hakkındaki ka-
Servcr Cemal Bey mübadele 

rarın gclec~ k seneden itibaren T k h 
Ilı k komisyonuna Or eyell mu-cv li tatbike vazını l•temlf 
~e hu cihet heyetl umumlyece rahhuasana aza tayin olunmuı-
e karargir olmuftur. Bundan tur, - ..... . 

Beynelmilel tıbbi tetebbu 
seyahati 

150 kişi 
-----·---, 

A vı·upanın en nıeshur .. 
• UPot : oryonı, otel, kap-
lıea 

J nıenba, istirahat 

leda, i yerlerini 
Ve 

dola~tılar .. 
....____ . . 

~tade 11 anıeleslne mah· 
sıı, 

'11ııhteşem sanator-

G )'omlar Dr. Mthmet Ldmtl B. cçe tt 
Pada bn ay zarfında Avru- Bey ve üç arkadaşı itirak 
ttbb• eynelmilel bli) iik bir etmiştir. Seyahat bitmiş 
"" 

1 
St!)aha t ''npıldı. A vrtı 1 k 

t•c..nın J ve doktorlarımız mem e ti-
~ıp ·· en mübiın ve maruf mizc nnle't ctmf~lerdir. Bir 
Q, Ustatlarıııın himaye,.inde 

•arak i · muharrJrı'mız· J'-. ". lchmct 
t~c . ) rını beş seneyi mü- x •

1 

hcra' ız bir za ı ınndmı beri K~lmil Beyi ziyaret ederek 
b "(ne icra~ı mutat olan Avrupa gazetelerinin mcv-

tı tıbbi . 
de cynhrıtc TUrkiycden j zuubahs ettıkJeri bu. sc-
b rnaruf ve mlitahaı-sıs ctib- 1ahac bakktnda Jzah@ rica 
an1ızdlln Mehmet K~mil etlt)Jjlerdir. Mehm8f ~ 

G:azi Hz. 
Gazi llz. /eri düu 

Dolnıaha lıçe sara
) ·11ıdan bir yeri teş
rif etnıenlişler, n1esai 
dairesinde 1neŞgul ol-
1nuşlartlır. 

Maliye vekilimiz 
Pazar gfinfi lzmirden 

hareket ediyor. 
lzmir, 26 (A.A.) - ·Ma

liye vekili Saracoilu Şük
rü bey bugün ıehrimize 
avdet eylemiıtir. Şerefleri
ne bu akpm beledive ta
rafından bir ziyafet veril
mittir. Vekil bey pazar 
günü Gnlcemal vapuru ile 
lıtanbula hareket edecek-
tir, 

Kurtuluş günümüzü 
fevkalade bir şeklide 

tes'it edeceğiz 

lstanbulun kurtulu,u gunu 
olan 6 teşrinie\ vcl ) akmlas· 
maktadır. Bu bü) lik giınün 
tes'idi için şimdiden hazır
lıklara ba~lamışur. Program 
yakında tesbit edilecek 'c 
bu seneki bayram geçen 

Darülbe dayı· de senekuerd~n daha miiL.""Cmmeı 
olacaknr. 

'T'eş_i rit~i ~vvelin. birin- Amerika yollannda 
cı gunu temsıllere M. ~ le ... -ld Am • J-.ca uona ın e-

başlaTZıyor rlluJya a&imetl dola· 

Kadroda yeni tebed- yıalle luıblna içtlnutı 
d'ifller yapıldı Londra, 26 (A.A) - M. 

Darülbedayl teşrinievvelin Makdonaldm AıDerfkaya 
birinci gününden itibaren uimeU münuebeUlt ka· 
t cm sil le re bine erkim dün toplana· 
başlıya cak- r ~ rak akf&ID geç vakte ka· 
tır. Salı ak- ,. . • .. ~ dar müzakerede btahunnuı· 
şamları es- t larclır. ,, - -
kisi gibi ta- oı·v·nı ~ •ı 
lebe temsil- u A~ 
leri verile
cek, çarşam
ba geceleri 
de resmı o
n iforma yı 
labis zabit
lere ve aile- M. Kemal B. 
larine tenzilı\t yapılacaktır. 

Kadroda da bazı tebediil
lrr yapJldığı söylenmektedir. 

Buna nazaran biiyük ,.e 
kiiçük Kemal, Belmıt ve 
Emin Beliğ bcyJer birinci 
sınıfa tcr!i edilmi,ler ve ye
niden stajiyer olarak bazı 
gençler miicssesyc kaydolun
muşlardır. 

Yarın tOplamıor 
Aakara, 26 ( Vakıt) -

Divanı Ah cumartesiye top· 
laııarak Muhtar pllf& da· 
vasına devam edecektir. -- -Ankarada --- . 
l/ay\iatı sergisi açıldı 

Ankara, 26 ( V alnt )
Hayvan sergisi JIU'lD 14 
le vali Nevzat 8. tarahn
dan açılacakbr. Servf ye 
geçen seneden fada hay
van lıtirak etmektedir. -- ......- --

1ll1"lnlull n1eh'ııslu/slar 

················································ Dahiliye vekMetl inti
hap emrini verdi 
Ankara, 26 (Vakıt) -

Bolu, Manisa, Marq, vi· 
layetlerine, münhal mebus-
1uklara,intiha bat yapılmaıı 
için Dahiliye vekaletinden 
emir verilmiftir. 

Bey şu m:ılumall ,·ermiştir. 

- Bu seyahat ,, Voyagc 
d'ctudes mcdlccs:l miies~csc~i 

tarafından tertip edilen ) frmi 
ikinci seyahattir. 

Seyahate ı 50 kişi i,tiruk 
etti. Bunlıınn 28 i ctlbba 
refikası ve kerimeleridir, 
ı 26 kişi de alası profesör 
almak üzere doktordu. 

Doktorların '1 l J Fran ah, 

ı ı i Belçikalı, 9 u Danimar

kalı, 7 si lngiliz, 5 i 1 Io
Jandah, 4 li f \'İÇreli, 4 li 
Romanyalı, 4 ü 1spanyo1, 3 li 
Türk, 2 si Mandalı, 2 si 

Çinli, ı i l\Jısırh idi. Seya
hat 32 gün L iirdü. Biz \. K 

-·-
T. Rüttü B. i ziya(et 

Ankara, 26 ( V akıt ) -
lran madahatgüzan hari
ciye vekilimizi ziyaret et
mlıtJr • 

Maarif vekili 
Bug"iln Ank.tradan ha

reket ediyor 

-Bu tahkik•t dola11Ule 
miltalaamz nedir ? 

-Hiç bir mütalla eer
dine mahal görmiyorum. 
Yalnız tahsım itibarile ıunu 
söyUyeyim ki kanuni ve 
vatani vazifesini ifa eden 
bir adem sıfatile tam bir 
iıtirahah kalp lçinde:Yfm 
ve temiz ve vatani hare
klbmın her zaman ve her 
yerde heaab.nı venniye 
amade)'im. 

- Hakkınızdaki pklyet 
neden ika-ettir? 

-Bilmiyorum. 
-Bu tahkikabn netice-

sinin ne olacaiım tahmin 
edeniniz? 

BulQar kıralı 
evleniyor 

Bükreıı.25 - Adverul aa· 

M müessesesinin tertip ettiği 
bu seyahate iştirakten C\ '<el 

Selanik, Golos, Pire, Arina 
ye Korntten geçerek Patras, 
Berendizi, Ankona şehirleri-

Ankara, 26 ( Vakıt ) -
Maarif vekili, refakaUnd~ f 
müıtepr Kemal Zaim, ka- I manya pe-
Jemi mahsus müdiirü c~- l • renıeslerinden 

zetestnin .be
yanına göre 
Bulgar kralı 
Boris Ro-

ni gezdik. İtalyanın Karlis 
badı denilmiyc seza olan 

l\Iontckatini menbaına gitcik, 
hüsnü kabul görd[ik, bir 
gece misafir edildik. Buraya 
senede 200000 hasta müra
caat edi} or. Erte i gün Flo
ransa yolilc Cincvreye, ora· 
dan Sanrcmo, l\Ienton, ;.\fon-

mil B. ler olduiu halde llena ile evlenmek içfn mil· 
yarın kovanslyonelle lstan- racaat etmiştir. ··---bula hareket edecektir. Is- APusturuya kabinesi 
tanbulda mektepleri tefuı 

edecek, tetkikatta buluna- diiştü 
caktır. Viyana, 25 (A.A) - Ka-

Rusların borcu 
bine istifa etmiıtir. --·-Yanlıı tarhedilen verıtler 

Ankara, 25 - Yanlı" ola
rak tarhedilen vergi ve alre 
den m utcHllit idarl da\ aJar 

doğrudan dogruya 

r Milyarderlerin hayatı 
Pek yakında okuyacaksıruz 

..... n•••••••••••••••••••• ............................ .... 
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' 'Vakt,, ın şehir 

Su tesısatı yapmak 

için bir şirket müraca

atta bulundu 
erilen mıı:um:ıııı ıtürl', 

Anl,;mıfüıı iııınrı için ciddi 
ı;ureııe çnlı1ıln1ııkıadır. , hrin 
~u ihtl :ı nL'lnt c;n,Jı sı.:rctte 

hlilctmcl, üzere tetkikat ya· 
pılı yor. 

.'on alclı~ımız maltımntıı 

gurc şehirde 125 lıin ndu 
sa k:\fi gdelıilccek ~u tl'~i· 
sntına glri.1nıek liıere '2 mil· 
yon lira scrm&) t11 bir şirket 
tara!ındarı murııtaat \'aKI 
olmu~t~f. !ııı tnUrncıınt tetkik 
cdh ör. 

· Anknrıl ,t'acmın ti )dr.gın 
saha ınf tıırl:ı lıalinc Hrajt 
ederek, evtke 1 tanbtıl ve 
lzm de t~ bik edildlJ';i ibi, 
arsa sn!,iplerine bono ver· 
mcktedir. Arazi ~ahiplcri sa· 
tılacak nr·.ıluın münakısa· 

l1rına bu IJonolnrdıın miıhim 
bir klSlm da evkn! iJ;rc ine 
vcrilecela1r, 

Bu:ıdan hnşka yoll;ır tamir 
edilmekte vıı otobüs &ekr· 
lerinin daha munt:ızam bir 
hale i lragı için tetkikat ya• 
pılnllktJdır. 

ı:mane~ m.1hnlle aral.mn· 
daki çc ıııelcriıı ı;ıılarıııın 

muntnzam urettc: akması 

için tcdablr ittihat etml~ıir. 
Ekmekçilerin yaptıkları sııi 
Lıimıllerin öınlıı gt·çmek 
için <le ddıll ~urctıc çıılı?ı· 
lıyµr .. 'on z.ımanlardu cmıı

nctin sarfeıti,;l ınc ~i unıu

miy~tle tnJ..dir ellilı)or. 

Edremitte eski bir 

heykel bulu. clu 
Edrcmitlıı Şıll.rirılk 1.5' 

, Un<.le bir çlfı~i ııırlı nı •r• 
~ekte iken nızun, cd ·rlnc ttlt 

ok~uğu Y.ı1nııi.'dllc11 lıit hcı·kcl 
lıü unmu~tur. Uu heykel C J.

zcdcn oH ,,,ı ~ :1 ıımeLtedit. -harii' 1'"lı ıuı akıt 
gı·liyor? 

Maaril vekill Ceınal Hüs· 
nü Ucyin yarın şehrimize 
muvasalatına intizar oluıı
makt11dır. 

Vekil H y lçln Perapıılai 
otelinde hir daire hazır· 
lanmıştır. 

ltatvnrı ala l'ıın~ııli 
ltalya hnkonı ti tarafın· 

dan tah tclbihir filosu ku· 

m~nd nlı na tayın edilen 
it !ya fareli ataıencvali 
kumandan Marone diln 
memleketine gitmi Ur . 

Jlir dlıımııit. kap. iilii 
T opkapı hancinde Gü. 

müşsuyu denilen yerde Yu
suf Ziya l; yin l.ıalıçcsinde 
yanaşma Ali bahçeyi kıızar-
1.en bir dinamit kapsülü 
bulmuş, oynarken pııtlıyan 
dinamit elleıini feci surette 
yııralamışt.r. 

'1't1 tlıik:ıunıı nyt.f et 
Gayri sııfi gaz yakan 

motörler hakkında tetkikat 
için Pari~e giden lktısat 
vckiı' ti alatı sınaiye liibo
raluvan Şdi Esat B. avdet 
e:m:ştir. 

Dfterdarlık binasında 
Vali vekili Muhittin B. 

dün Drfterdıırlık bin11smı 
t tkik elmiş ve yapılan 
in~aat ve tadilatı beğ"enmif· 
tir. Buranın temizliği mü • 
n~s. b<'tile daire mt.ôürünü 
de tebrik ctm4tir. 

••••-•••••""•ıl•••ff•••• ... ••••••-••••ıno••"•• 
mıı ve merasime nihayet 
,·crilmfllir. Bu münaıebetle 
lıir büfe de lıazırlanaııftır. 

Beynelmilel tı~~i tete~~u seya~uti 
[ ( •tarafı Binna ıayfamızdadır J 

'folon, :'ıforsilyıı • yolile 
Valse gidip 22 inci Vl·:.\ı e 

İltihak ettik. 1'ıblı! se~ ahat 
r glin sürdü. Seyahat oıo· 
karlı yapıldı. 

Yalste meııbeı gezdik. 
J'tolesfü Karıöntın nutkunu 
ve der:-ini dinledik. Lrte>' 
~ün G. n ı\ıle g ·idik, nl ş ınıı 
ı 329 metro ırtllaaı.la bir 
beyyah şehri olan Hirpınso· 
na vardık. flur:ıda profc>ür 
1'1ycr hu şehrin tıblıt vnzi· 

ı 400 metre ırıilada ölıın lıu 

~elılnle 1 .10 sanatoryom, o· 
tel :ıtıalotyom, ru\.', Yilln, 
paıı;iyonlarında 5000 hasta 
tedavi edilmektedir~ 

l .crziııılcıı \'cncdljl;e p;tlc· 
rck l;tanhula hareket ellik. 
Scy:ıhat ilmi ıloktmfan pek 
foyd·ılı olmuştur. 

l\' rupad<ı !m i;lcrlc nıeş· 

ı;Lıl olan ın(ıcssc~elerin, seı a· 
hat ~irkctkriııin mcYCmliycti 
lıiillin lıu ~cyıılıat için nclam 
ba~ı •:ı ancak 41.l Jir,ı nrfı!. 

yeti ve ,ıruı tc lri hakkı ıda clflnı6ilıl intaç ctr1ıl~tir. ~cyn-
hlr ders verdi. Ertesi gıiıı hat ,irkctlcrl w<~ltl nakliye, 
23fıO metro lrıır ·ıdıkl kol- otel , c loknntalarJa hıiytik 
ılizıl\'Arn çıktık, ayni giiıı tcıızll~t tcnıln ctnıi;lcr. Tılıb! 
bğ eden onrn 2659 mrıro tctelılıu cy<1lı~tlııi11 nı~st~!ı-
irtllaında Kolılogaliblyc çık· ııın tnıytik lılr kı mıııı ziya· 
tık. l\Jutcakıp giiıılcnlc ret t'.'ılilen m!lcsse:clcr, k. p· 
Oriyaj menbaı ı, Yillar dli· Jıca, otel, .ıMtoryom idare-
laıı ı ı;ezdlk. 1050 metre Jct·i Ycrh·orl:ır. !lir çok nıcnı· 
y kseklikteki bu köyt ı ik· kkctlerdcn ~elen ctilılıa pek 
linıl mlinelılılh ·e mul-un-i ucuz scr~lıat ederek ınal'en 
dlr. 5-15 } aşındaki çocu ı..ıara bÔ\'!lk lstl!aıleicr kazunıyor-
nıalı us mıiessesclcrl vnrJır. ıırr. :\lcııılckctlerlııe nvdeılc-
Alpleriıı yamaçlarından geçe· rlııdc gördllklcrinl ıınl:ıtıp 
rek maden ocnklnrı amele· scyuhat hcve~lcrl uyaııclırı-
sinc malı U• muhtc em, her 1 - yor :ır. 
lılrl iıçcr }°tiz yataklı, sôn , khılckctlmlztlc, hatta ls-
tekemmüllıtı canıl s:ınAtor· ı~nbul cfvntında hrılıeal:lt 
romlarla iki tıılebc :ıtor· orıti1nlnr, h;mc tcdıl\"ll rı, lk-
yvmuııu JlCi'.LIİk, fltınlar 1200 !itn! tedd\ \ fçln CVSUfl Uzl-
tıletre yük eklikte l'utl Roş m<d hafı yerler yardır, fa. 

mevklindcdir. 1;rıı° Uunların hiç t hini lılJ. 
Alvar menllıılarınılıı l'ro· 

ııılyoruz, hiç birine gltnılyo· 
fes8r Karno bir der ·erdi. 

ruz, p;id~nıiyoruz; neden, nca-131laahara rıllezo ınL:nlıaları· 
b:ı sebebi ne ~ nı g~tdik Buruda l'arls tıp _ 

fakiiltcsl fahrt ti~rilı mnalli· ~lülkiye nıiif ctıiş-

mi pro!c ör ~lilıola heyet )eri Ul':t!>illltla 
arM>ıııda Tıirk lıuluııdu~tmn 

Mülkiye müfetlişleri ara· i idmcc bi;ı:I nratlı, mükftlcnıt 
,:sııarnıda "Ben Türk talebe- sında yeniden bazı terfiler 
~ini Frnıı,ız talcbl'aı kadar yapılmış ve üç baş müfet • 
sçnrim.ı dedi. tişliğe Müfit, Sabri ve H&cı 

Scyalıaıiınlzin ıniiıeakip Hüsnü beyler tayin edilmiş· 
unlcriml .;ombcri, :-Olanrc· !erdir. Diğer müfettişler de 

ı·orn, Ek klıcıı, larli\'OZ birer derece terfi edilmiş· 
mcnlıabrını dohştık 8:iO - lerdir. 

120() ctrc irtılddaki 1 lotvil Rüsumat U. Müdürü 

l:ıl'"pinc n ıl olduk. Fransa· Ankaraya gidiyor 
ın en eski ve en mıı!.emmcl 

Rüsumat müdlirü umu-
5 ın. torromlıırı bur dadır. 4· İ 

miai hsan Rıfat Bey natoryom, hotcl s.ınntoryoıh, 
bugün Ankaraya gidecek· panslyön olmak i!zcry vt-

rcmlllcrc muh u, :14 hin ı tir. 
vanlır. İhsan Rıfat Bet teırini 

evvelin onuna doiru tekfatc 1 abııh norjc YC An-
ı rar ıehrlmize gelerek M&r· 

tıes gfılle-tınl, sny!iydcrlııi 
ezerek sıcak olen loti~ e ıine gidecektir. 

kaplıcalarınıı geldik. • un'i 1 terlin 1007,5 ta 
bü} lik ha ·uzumla porculfir inglz liralı dün 1007,5 
ilr.lıy11rlnnlı. kuruıta ltııpanmııtır. 10()8 

ı l!ilenkip glinlcrdc nı nht, kuruıa kadar d yük&el-
n. flye, l. tirııh~t ve teılavi mi§tir. 

mııltalll ve ndtoryı.tmlnrı Altın 878 kuruıta açıl· 
muhttVI 14 kıı. b:ıyı d· ha mıı, 880,5 kurut~ kapan• 
llol:ışuk. lll tıbrı!1 lira ındo mııtır. 
her ya~taki kim ı .ln ı tilıı- Birifici ve ikinci sınıf 
de eılchileceklcri ~erler 'Ar· iyi bir halde 
dır, l.tktımpnn101'1a ı · 14 

f ki Ticaret odau tüccarların Y.ıınclnkı ın ı çocu nrn 
mah 

1 
- !iO • 1500 frtl!udA umumi •azlyetleri hakkın-

daki tetkikatına devam 
limnn~lk H spor mah ilini etmektedir. Birinci Ye ikinci 
J(ordiik. Rlyonnossey cLmll· 
divc ine çıktık. 

A ld ki hcniiz lk111nl oluıi· 
lbllnu~ ıısrl nnnwryoınlatı 
gurcluk, mc har r;\ !yan , tı 
nıiic <e ini gı~zdik. lluıılıırın 
her lıiriııdc Aliın <1oktr>rtırın 
izıılıııunı dhlcdlk. 1',·iyıın 
>tıniycdc bir, ,anttc 31.ıOO ~i

c cİolduron fabrikayı giır-
' 
dlik 

, cynlınt l'.vfp~d:ı hlttlıtf 

lı;ln li~lc yemeğinde lıcr mil 
lece m~~JP doktcırlnr tc~ck
h lcrirl l1fülirclifcr, her mil
lctln mili! ın~r,ı tcrcnr:iirn 
edildi, crtc<! ı;.tiıı :-oo dok· 
ıor lınzLrılc gıızinoıla lıuyiik 
\"C resmi 1Jy.ıfet vcril<L, liğ· 

leden sonra Lrnımı gülumlc 
gezinti yapıklL lladclııı !..o
zana geçtik, L~yziııe gittik. 

sınıf tüccar?a-.m •azlyetle
rlnin tetkiki bıtmitllr.Üçün· 
eQ llntfın Yaziyetlerfnin 
tetkikin haılanmııtı. Bi
rinci ve ikinci aınıf tuccar· 
ların vaziyetleri ıayanı 
memnuniyet bir halde ol
duğu anlaıı!mııtır. 

Alivre satışı yapan· 

ların vaziyeti 
Ticaret odasının evvelki 

gilrıkü hafi içtiınaında aliv
re satış yapan tüccarların 
-vaziyetleri g~ rütülmüşlür. 

Bu içtimada, ne Gireıon 
ve ne de lstanbul ticaret 
odasının verecekleri karar
ların doğru olınıyack~ı. en 
son ve kat'i kararı lktı t 
vekaletinin vermesi lazım 

geleceği kabul edilmiştir. 

ve ıııeınleke 
Küçülıe Haberler 

Doktor ücretleri 
tesbit edilecek 

PO liste ı'-1 _A_d_ıı~y~e-de-.:--'ı 
Küçük katil 

Teırinievvelin 11 inde heyell 
idare ıntilıabi yapılaalı olan eııbbı 

adalan evvel emırde me\tut eııbba
nın tescili Je meıgul olac<ık, dok · 
ıortıınn yalnız ihtu .. ları dahilınde 
icravı faaliyet eımelerine çalııarak 
m lel!e ıı.ıı inzibat es&slarnıı. ıeıUit 
edecekıır. 

Ayrıeıo dbktorhnn alaraklan iıc· 
re:ltri la}-in ve te.b 1 mesebi de 
\ ~rdır . Oda, profe . .;;, bır doktorla 
ınuallım. mütahaHu bir doktorun 
•c lofiliılıas•JJ kelime ııi kullana • 
rnıyac:alı. doktori•nn ulucakları üc • 
ıet:n azami hoddinl tayın edecek, 
hı(blr doktor hndı &1h1!ının alac'~ 
ücrctı~n faz!~ bır ü rt talep edr
miveccktir. 

.. G~ne ~. hastalarının ıarl has· 
t.ıo!ıllannı uıllumi maaycnelüde dvk
lorlardan gizlıyecek tedbirler ittıhaz 
eden ve bu •uretle crmlyele zarar 
verecek, yahuı ıari bir ha•lahğa 
sahip bir ha.taya salım, .. lim has· 
ıaya da malul reporu 'eren dok · 
torlar zuhur edene, onları tecııyeye 

salahiyeııar olacakıır. 

+ Bır 1 \"içrelı grup Bakkal
lar c~miyrllne müracaat ederek 
margarin fabrikası açmağı ıek.hf 
etmiştir. 

Bakallar cemiyeti bu teklifi 
tetkik etmektedir. 

• idari muamel!t itibarile 
belediye mtklurlülıl rine, ıabl 
bulunan zabıta! belediye tııe

murla n kendı mınıakalanndaki 
brledt ıhııyaçları birer birer 
ıetkık ede<: kler, halkın mli
rac.aaılarını not ederek belediye 
müdürlerine bıldlrece~lerdır. Be· 
lediye dalrelerl de beleulye 
m~vkilerlnden aldıkları notlar 

üzerine kendi belediye mınla· 

kalarındakı ihtiyaçları ıebrema· 
netin~ bndıreceklerdir. Emanet 
en kısa bır zaman urlında 

ıehrln her mıntaka ındaki ihll• 
yaçları öğrenecek, ona göre 
bir Jaaliyet programı hazırlıya

cahır. Bu program, yt:nı büt· 
çenlnln tanzfmtnd~ nazarı dık
kaıe alınacaktır. 

+ C:azi hazretleri radyo 

akliv!te noktai nazarı•·dan ma· 
ruf olan bazı menbalarla Y alo
va sularının hııvi olduğu rad
\"O aktivite nisbeılerinin muka
y~se edilm<>l ve kimyevi ı.h. 
!ilin bir an evvel bitme•lni 

al&ltadarlara err.reylemlılerdir. 
• Bu sene l•anbuldakı la· 

lehe turdu bir az daha tevsi 
edilecek, lise talebes!nclen de 
mllracaat edenlerin ltabuln hak. 
krnda tcrtıbat alınacaktır. 

Beden terbiye•! l:ur<U brı 
gı,ne de açılacaktır. 

Ankatadın ıdırtmize ge
lea Darülfünun emhıl Neı "ot 
Ömer Bey: 

c _ Maarif vekilı B. ile 
yeni DarliUünun bütçe5İnin e•as
lan (}zerinde görilıtüm ve Da
rülfünundaki ılml faaliyetin bir 
kat daha arııırılma.ı için !Azım 
gelen teklıllerl orz<t ·nı. Darül
fünun bütçesi, dığer mülhak 
buı.;eler gibi bu sene teıdiil 
( Barem ) kanunu l!lucibince 
tınzim edılecekllr. 

Bunun için bi: tin fakültelerin 
metlıslerl ıarıılından ı li kürsü· 
!erle mütemmim derslerin tefriki 

rrıotalı.erıı edılmektedir. Fakülte 
m lı lerınln mukurerıtı yalanda 
toplanacait olan dar ·Jfünun 
divanında t~zekkür olunacaktır " 
ck~hedir. 

+ Bu •ene Kadıköy taraf· 
farında m na ip bina buluna· 
madığı lçln Üsküdar he inin 
talebıısi K~baıap nakledilmittir. 
Maarif v Ull!l.inin gelecek •one 
Kadıköy cıhetı ı.;ın bııyok bir 
bina lemin veya lnfa etıirmtsl 

Mlikıırrerdır. 

• C ay m~kıebi mu· 
ull mlerlndeıı bazılarının malt-

iki memur kin ihtilaf 
• 

ını cı li.mı. ! 
Dünkü ikdam refikimiz 

de bir müddet evvel polis 
mudürü ile ikinci şube mü· 
dürü Şükrü -ve başmemur 
Yusuf beyler arasında bir 
polis meselesinden çıkan 

ihtilafın mülkiye müfettişli
ğine intikal ettiğl ve ne mü
fettişliğin de kararını ver• 
diğine dair bir haber var
dı. Buna göre polis müdü
rü beyin maiyetinde çalı· 
şan iki sivil memur Tak

simde bir evin tarassuduna 
memur edilmiş ve bu ıne· 
murlar bu işle meJgul il;en 
diğer memurlar da bu iki 
sivil memuru tarassud3 me· 
mur edilmiştir. 

Bu esnada tarassut edi
len evin kapısı açılmış ve 

iki sivil memura bir elli 
liralık bankanot atılmış, bu
nun üzerine do bu iki me
muru tarassut eden memur
lar işe vazıyei etmişler ve 
iki meınuru alarak Taksim 
merkeıine getirmişler, ne· 
zaret altına aldırılmışlardır. 
Netice de bu iki memura 
işten el çektirilmiştir. Bu
nun Üzerine bu memurlar 
müfettişliğe müracaat ede
rek kendilerinin mürettep 
bir muameleye hedef ol
duklarından şikayet etmiş
lerdir. 

Müfettişlerden lmadetti,ı 
B. tahkikata batlamış, Ve 
neticede rüşvet aldıkları 
kaydile vazifelerine nihııyd 
verilen bu memurların vazife
lerine iadesi icap edeceği 
noktasına verilmiştir. 

Dün yaptığımız tahkikata 
göre bu haberin birçok, 
tarafları doğru değildir. 
işin aslı şudur: bu eski bir 
meseledir. iki memur filvaki 
ihraç edilmişlerdir. Bunlar 
meşhut cürüm halinde ya· 
kalandıklan için e'VVela 
itiı a '- clrni4lerdir. Sonra ınü
fcttişlil\'e müracaaat etmiş· 

!erdir. Müfettişlik de işin 
tahkikini vilayete bildirmit 
vilayet de polise havale 
etınişliir. Mesele bu safha· 
dadır. 

Dün polis müdürü Şerif 
B. de bu mesele hakkında 
demiştir ki: 

- Btı iki memuru amir
leri evvela tavsiye etmişler• 
di. Mühim işlerde kullanı· 
yorduk. Biliıhnra böyle bir 
hadise yaptıklarını bildir· 
diler. Vazifelerine nihayet 
verildi. 

Bu mesele için ne gibi 
ihtilaf olabilir. Hadise 
mürettep mi degil mi?bu da 
tahikat neticesinde tabii 
anlaşılır. 

Fındık Tacirleri 
Ticaret odasının fındık 

tacirlerinin vaziyetleri hak
kında yaptıj!'ı tetkikat ile 
meclisin kar rı dün lktısat 
nkilctin gönderilmiştir, 

Emaye lavhalar 
Yeni numaratajda emay 

lavlıaliır tercih edilmiştir. ................................................. 
ları tenzil, dersleri tezyit echJ. 
miştir. Bu vaziyet k:tr§ı!ında 
kıymeti! ıtıuATiımlerden hır ikisi 
çekilmek mecburiyetini hlt.'CI• 
ttıişlerdir. 
+ M. }akar ticari muvaze

nemiz hakkında serdediltn lddı

alarla cevap nrmekte, " Eğ~r 
muvazenede açık görmdı: 1 le· 

yenltr varsa onları kendi halle
rine bırakırım., dtınektedir. 

On sene hapse mah
kum oldu 

Sıraptılat lı.öyllnde, p&r&sına 

tama ederek anuını balta ıle 
öldüren Uz Ahmet, dun ağır 

cecada mahlı.üm edtlmııllr. J 
KendlJinln ıdam edilm 1 

l&zımgelmıı. fakat oıı y dı yaıı
nı bilirmemlf oldufundan ceı.uı 
on neye ıııdırllmlt lr. 

Satdo ü ve d!!AdOğU için, 
Kalk ndelenlı Sabrı 1 tııde 
biri ini lildorme~le maınun L<ık· 
man <>Qlu Alı, bu ı bepl r ve 
yirmi yaşını bltlrmemlt olına•ı 
nazarı dikkate alınarak onbeı 
seneye bedel altı ııtne Uç aya 
mahkom edılmıı, hüküm evve
la bıldırıln.iş, sonra e. babı mu
cibe•! okunmufİur. 

Rel•, ayrıca onbeş • seneden 
aşağı mahkOmiyetl tazımmUm 

eden bu hükmün yeni ca1.& u
sulG kanununa göre re' ııen ka· 
bil! kmyi.ı olmadıgını, ancak 
maznunun bir hafta zarfında 

temyiz edebıle-O Ainl b!ldırmlt-

tir. ----
Yeni şekilde 

ilk halcJJm, dfJn a6ır 
cezada bildirildi. 

l.tanbul ağır ceza mah~eme
ıinde dün bir katil davaııni 
alt karar, ıeklı ıııbarıle yeni 
ceza usulü kanunu mucibince 
e•klsinden ~farktı olarak bildir il· 
mittir. 

Adliye vekili · 
Adliye vcklli l\lahmut E. at 

il, dtııı ııkşaııı adliye dııire· 

sinde bir müddet meşgul 
olmuştur. 

:-Olumaileyhi Papa E!tlm 
El. ziyaret etmiştir. 

Husumet teslrile 
l Iızır tominde birini husumet 

teslrile Biıyükderede çilek tar· 
!asında öldürmekle maznun 
Alınin muhakemesine ağır ce· 
zada başlanmııtır. Şahitler ça· 
~ınlıtaktır. 

Telsiz telefon 
Neşriyat ~aatlerinde 

değişiklik yaptı 
Türk telsi;ı: telefon şirke

tinden bildirildiıtıne göre 
radyonun ne rlyat saatlerinde 
de~lşiklik yapılmıştır. Ünil· 
nıli;ı:dcki salı gününden itiba
ren nc~riyat aşağıdaki şeki1' 

du yapılacakıtr. 

ı ;-,;ıo dan ı ,:ıo a kadar 
:ılitur~ n sa~. 

18,.lO dan 20,llO a kadar 
alalraııJt'.ı orkestra. 

20,. O ılan 22,;ıo ıı koılar 

tekrar alaturka 581.. -,--- -........... '--"-

Meb' uslarımızın tet -

kiki eri 
lstanbul meb'uslarının bir 

müddettir halkla temas ede
rek ihtiyaçlarını tesl:iıt ettik
leri malumdur. Meb'usları· 
mıı:. bugün d Beykoz ve 
AnadoluhılHlrl halkile temas 
edecek! rdir. 

Cevdet Kerim B. geldi 
Bir müddet eV'Vel Anka

raya giden Türk Maarif 
cemiyeti lstanbul mümessili 
Cevdet Kerim B. avdet 
etmiştir. 

Kims izler 

çok değilmiş! 
Kimsesizler yurduna he· 

nliz 10 kişi müracaat et • 
miştir. 

Kışın çoğalacağı tahmin 
ediliyor. 

Adliye tayinleri 
Aıılıra, 26 ( V akn ) 

B.lı~lr hulluk hÜ.imlığlne d 
rcccllle lzmır .,lıye azasında 
lmıall Hakkı, 8ttllt mudd 
umumili~ine aabılı: Aclana cez 
hlkimı Ali hikmet, Burdur az 
lığına terlıııı Bla hukulı: hl 
1.ıını Sabr1, Antalya ulh h 
lıımlıAlne Bırecılı bık hslı 
mi Velı, Adapuan ulh lıAk 
lljine Uıakta Kara Halı! 1 
lılml H fl F ehml, Aksck 
rııUdd 1 uıiıumlli in Çole111erık 
müddei umumld Bahadır, Mı
halgm lh h!lı::lmlı ine Hay· 
mana muddeı umumı.ı Sami, 
Cebel aulh hlkımlıtiee Hay· 
mana ctta hA~lml Snleyman, 
Dörtyol mliddei umumllı~ıne 
Ankara hukuk meıunlarından 
Hııdi, Aıilıııra <Ulh hikııtıli~lnc 
hukuk mezunlarından Nusret, 
Sındırgı mil otıkl41ine TavtŞ 
nıü•lanliii yqar B. !er tayin 
edıleıntıl~rdir. 

Ş rb n 
S1Jmsunda h1Jsialığın 
h1Jlka geçmemesi için 

tedablr alındı 
Ankara 26 ( Yakıt ) -

Semıunda Şarbon haeta· 
lı*ının inıanlara geçeeek 
kadar teveasüu üzerine lk· 
tıeat vakıiletı kal'i tedbir 
!er almııtır. 

Kitop fiatlon 
Hotbehol lcltapl r~ /lal 
koyan kliapçılltr hak• 

kıtıda tedbir 
Ankara, 26 ( A.A ) -

Maarif vekaleti, komisyotl 
fiatmı beklemed n kendi 
kendilerine fiat koyup ki· 
taplannı satılığa çıkarall 
kitapçıların isimlerini res· 
mi listeden çıkarmıya karat 
vermlıtir. Bu huıua bir 
temin ile bütün maarif 
idarelerine bildirilerek bu 
nm kitapların leiınleri ı .. 
tenmlttlr. 

Yeni nafıa binait 
Ankara, !! ı - Ycni,ehlr

de yapılacak olnn ndlılı lıi· 
na. ının proielcrl hatırlandı. 
Bina akımla mut nhhııle 
ihale olunacak ve 500 tıin 

liraya mal ol~caktır. 

Ticaret odası 
Tamir edilecek gemi" 

lere müşkülat göste .. 
rilmiyecek 

lstilnbuldan geçecek ge
milerin tamiratı müstacele· 
rinde gümrüklerde müşkt· 

lat gösterildiki ve bu yüzden 
bu tamiratın Pire limanına 
intikal ettiği iktisat vekile· 
tinin tetkikatından anlaşı~ 
mış, ve Rü~umat ldarts• 
ile Ticaret odasının tetki· 
kat yaparak bu müşkülatı 
izale çarelerinin aramasın• 
emretmıştir. Ticaret odası 
tetkikata başlamı,tır. 

Müşkülatın başlıca güııı
rükte muamele tııkibinPe 
mevcut olduğu an~aşıfnııŞ• 
tır. Bu tetkikat bıttikteıı 
sonra komisyon teşkil ol~ 
nacak. mUşküliıtın ızale ç~ 
1 ri tesbit edilectktir. 

C. H. fırkoıında 
- '/lf Nahiye kongreleri f 

namzetler seçiliyot 
C. H. fırkası ocak kod; 

greleri bitmiştir. Y ııkırı 
1 

nahiye kongrelerine ~~ş ~ 
nacaktır, Dün fırka 1 bt' 
heyeti içtima ederek "~,rı 
ye kongrelerinde o k I" 
temsil edecek nıınııet 
hakkında görlişmüştür. 

• 



Tahammül edemeyiz 

J
• atanbulla Ankara arasanda 

yolculuk eden bir arka
la daş, acı ve Üstünde inal· 
.L durulm~a layık bir hadüe
~ bahsetti. 

Bu yolda iıliyen trenin ya· 
'-klı vagonlarında, lo~anta ve 
~rın. salonlannda Ct"!.ayir 
~nin yüzüncü yıl dönümü 
için b- ·ı B ır 1 an asılı lmiı.. « u 
R!Qel ı.lya ve kava memlekcll· 
111

" lurtµfuta kavıqtuğu yüzün
c:G 

~· 
eze 

Tokyo, 26 (A.A) - Baron Tanakanm başlıca mesai 
arkadaşlarından olan sabık şime~d!ferler na7:ırı M ... Ro
gala irtisa meselesi hakkında ıstıcvap. e.dı~mek uzere 
bugün müddei umumi tarafı~an celbedılm~Şhr. Gazete
lerin neşriyahna nazaran M. P~la 600 ~ın yen rüşvd 
le bul etmiş o!makla itham edılmektedır. M. Pogala 
~ h>.ıdeki bu ithamların 1930 senesi bidayetinde ya· 

8 ey · d b.. ·· k b" t · · ılacak umumi intihabat üzenn e uyu ır esır ıcra 
pd ~ :ıannolunU}'Or. Çünkü M. Pogala muhalefet fır-e ece25• 1 .. .b. 
kasının takip ettiği siyasetin baş ıoa murettı ı ve nazı-

Yılın kutlulanmasına davet 
ederiz!• Diye baflıyan bu ili- ... 
111

n butün Türklerin yüzüne Sırbiıtanda demir yoluna 
radar. 

"1rulrrıut bir tokatlan ne farla bomba ko•..lular 
Vardır) Cezayir neres11 yüz Y u 
~ne evvel akp~ gtnetlf!rl ile Belgrat, 26 ( A.A) - ~oçana demir yo~u üzerine 
tutu tren a1>r.erken iştial etmek uzere konulmu. ş. d. ort c_ehen-

n kıpkırmı"' burçlannda 6 .....,.. B l d b al ... 1- nem makinesi bulunnıu~lur. un ar an mnm vaktmden 

Rusyada kadın po~ 
lisler kuvvet istima .. 
1i1 e tevkif at yap mı-
'·a salahiyettardı · 

~ llne&Aımızın dalgalandığı ü evvel patlamuı p!anı akim bıra~~uştır. Suikast faill~rinin 
be defil mi~ Ana vatandltn komitecilerden olouldan zannedıhyor. Bunlar, faalayetle Rus inkılabı erkek kat: . 
hı türlü hile ve siyasi cina· aranmaktadır. farkı tanımadığından kadın· 

Yctlttlc koparılan bu sevgili Alın - F lar hayatın her şubesine 
topraJt,Turk kalp ve hayatındaki 40 Y d • r ftDSft iştirak etmektedirler. Re-
vaı.n haritasının hudutlan lçJnde simde görüldüğü veçhilt 
Y•ııyan bir villyeıtlr. M. Puttnkar~ iki milletin mukareneti Moskovada kadınlar, tam 
~yir maqmı her Tnrk çarelcrilc meşgul oluyor erkekler gibi polislik vazi-

~:u~ hila içi sızlayrak dinler. Piıris, 25 (A.A) - M. Rethberg Havas aiansına M. fesini ifa etmekte, revolver 
rn Yanık ve feryat dolu hava Puankara ile mülakata hakkında gönderdiği mektupta, taşımakta ve icabmde kuv-
k cnılekeumızde "Eypzilcrl., ı sabık başvekilin lcendisine Fransız • AlmRn müzakeratmın vet istimalile tevkifat yap· 
;dar meşhur ve cana yakındır. resmi diplomsi tarikile neticelendirilmesi lazım geldiğini mağa salahiyettar bulun-

ürk kıt'alarının bu marıla o söylediğini beyan etmiştir. M. Puankare, bu mektup maktadırlar. 
topraklardan çıktığını blhr ve hakkmda Havas ajansına gönderdi~i tavzifnamede M. Rusyada kadınlar kızıl 
her lşittılcr ... r- ___ ylri bir kerre Rethberhgin mektubunun kendi beyanatım teyit ettiğini .ı_h r- ~ orduda hizmet etmekte ise-
ue a kaybetmif albl yaralanmaz kaydeylemektedir. 
teltrar kan ., ' Bununla beraber M. Puvankare bu müzakerelerin ler de, henüz mecburi laiz-

M ar. l k d"I · ı d b"I k mete tabi değillerdir. eınlelcetımiıde ııleyen bir - baş amış ve ta ip e ı mış o say ı ı e • anca resmi 
kurnpanya ekmeğ" . ·edii\ bir vasıtalarla hakikat sahasına çıkarılması mümkün olduğu- Rusyada kadınlar, maden 
nııll~ttn mi11ı AA 

1 
ını ) b k dar nu da tasrih eylemektedir. M. Puvankarenin daima mü- fabrikalarında da çalış· 

hayasıı 
1 

n ar~b u a sait surette telakki ettigi mukarenet fikrini tetkik etmek- maktadırlar. Diğer tesmi-
S ca nası tıro yor~ sizin bertaraf eylemediği bir hakikattır. Bu meselede miz bunu gösteriyor. 

sedi onra ~angl lturtulut~ bah- ismi geçen mcb'us Pol Raynod, geçen nisan zarfazda _ 
terniorlar)f .saretten beter rnüs· Berlinde muhtelif siyasi fırkalar mümessillerile ve r... ilenin tahliyesi 
ha I eke ldarelertnin zinciderile Ştrezmanla görüştüğünü, fakat bu mükalemelere pek a_ · 
rnet a~maTk....._ lcurtullIRlf mu de- bir ehemmiyet verildiği için bunlardan hiç kimseye ba~-

Ur ""' ı.thıntn h8"ln - • ld ""-• -ı:. " • • 

'

•renert art L 1 
1 

vuaeJIUf 0 U~uQU DVJlefnlŞhf. 
" ne ... o IDUf, event- R rıl f 
lrnnı keskın yapılı kadırgalar- usya ~·De yeni bir DO 8 
da ufuk ufuk dolaşhrınıt Ce- daha verdi 
Uıylr dayılarmın daha nesil tüken- Moskova, 25 (A.A)- Tas Ajansı bildiriyor: Harici-
rneden albayrağm hareketi o y~ kom~.serliği Nanlcin ve. ~ukten hükumetlerine gönde-
beldeden silınmiyecektir. Bugün ralmek uzere Alman se1mne bir nota tevdi etmiştir. 
mü lemlike zulmünden kurtu· Sovyetler hükumeti bu ontasmda Çin kıtaatile muhafız-
lup f·kı l . 

1 
k .. l 1 l•r lılcta kullanılan beyaz Ruslann Sovyetlere ait araziye 

ı r erın açı ça soy es n ~ .. -'- 1 k mc 
1 

d h 
1 1 muntazam ve murettep ~m ar yapb larım beyan etme-k-

~ e a a an ~ı ır. ·dı Ik te ve bu iddiasına delil olarak 28 vak'a zikreylemekte 
h unların hepsı en ay n 1 ve Çin kumandanının Çinli zabit ve askerlerinin de dahil 
aklkatlerden okluğu halde üs· bulunduğu çetelerin hududu geçmesine mani olmadığını 
~nde ısrar etml)ettğiz. Çunkü ilave eylemektedir. Bundan başka Nankin ve Mukten 

u dU~üncelcr ve fikirler, para hükümetlerinin bu hale nihayet vermek için hiç bir ted-
lbadetinden ba~a hiç bir mu· bir almadıklannı, bu vaziyetten mütevellit mesuliyetin 
kaddea his taşımıyan bir kum· Çine ait bulunduğu ve Sovyet kumandanlığının bu hadi-
P•nyaya söylenecek ,eyler de· selerin tekerrürünü men için hizım gelen tedbirleri itti-
Rildtr. Onlara yalrıaz 0 illn· haz edeceği notada tasrih edilmiştir. 
1
ar1n hemen ka1dıntm1S1nı emr- Küçük itilaf konferansı 
~ehın, yeter. Bu bir vatan Cinevre, 25 ( A. A ) - Küçük itilaf hükumetleri 
f urcudur ki, onu heplınizden hariciye nazırları bugün to~lanmı~lar~ır. Nazırlar, muay-
lllı hiikanıet, ~endi ,-azifest yen tarihte Prağda içtima edeceklerdır. 
::~~r. Ceçulderi, kann doyu~- Çinde dahili harp 
duy:; memleketlerin en azız Hanko, 26 (A.A)- Ceneral, Fatkvaisin kumandası 

"'-arına hürmet etmlyen, 1 • • d·r.· b"ld" ·1· t&tıht 1 it daki kıtaatm -Kunan eya etme gır ı5 ı ı ırı ıyor. 
'-hlara Y~ral arını hrnaklıyan küs· aB ın la beraber Nankinden gelen bir habere göre Ku-

oy e yalçın bir ckr.ı unun k · k 1 · · b" k 
~~'-elidir ki bir daha hiç nadaki kuvvetler ceneral Fat. vaıMs ask e~ ehr~nkı~ ır ısdmık· 
l(irrı--..ı b "l"hlarından tecrit etmiştir. er ezı u umete sa ı 
~e u hadsizlixın tekrannıa nı 51 8 b d 1 k h 

CUret kalmasın! 6 kalan kıtaat şiddetli bir muhare e en sonra çan şe • 

rini işgal etmiştir. __ ~-~-----
J>a risteı:;- 111adride Bulııaristantla koınü-

.5 saatte nistler neler ya]Jtılar? 
Parlı, 25 (A.A.) - ~On· filtbe, 25 ( A.A~) - Zabıta, 

yanın on süratll hava sefıne· komünist isyanının altıncı yıl 
!erinden olan bir ticaret tayya· dönümü müııasebetile işçileri 
rest Parlı . Mıdrit sey~tinl mitingj yapmağa da\ et eden 
sa:ıtte 230 kılometro sor atle bir çok ,J<üı;ük risale ve ilan 
u arıık bet saat J t dakikada ele geçirmiştir. Müşvviklerinein 

'10KEMMEL BiR 

fngilizlerin Ren hava': 
sinde lfıal ettikleri mınt~ · 
kayı tahliyeleri son derece 
pyam dikkat manzaralar 
te,lcil etmektedir. 

Almanlarla çok iyf geçi· 

nen ve Alman ~dınlan 
araıanda dost edinnen ln
gtllz aakerleriniD vedaı çok 
mlieaalr sahneler vücucla 
geUrmektecllr. 

Resmimiz bu levhalardan 
birini ğösteriyor. 

Al11uı11)radrı arhedel.er 
Berlın, 25 (A.A) - - Mıl

lıyetçilerin, arayt ammeye mil· 
racaat edilmesini temin için 
yaptıklara bir lçtımaın sonunda 
komünlıtlerle bu içtimada bu
lunanlar arasında bir çok arbe
deler olmuttur. lkı taraf ara
sında mQteaddit el ıilah alılllllf 
bir çok nOmayitÇl yaralı düı
mOtUir. 22 kiti tevkif olun· 

KASIK BA~I 
J. ROUSSEL Kuık 
baia bütün lap ale
nıinte azim taktİl'lere 
mazhar olmuıtur. Zir 
•ncak bu bai ile em· 
niyet •e rahab ta'!Dm 

•'U'ız ,__ '1de edilir. Batm ~ku-
k 1 

' 
ti 

ekserisi tevkif olnmuştur. 
i ma etm ı r. ... ·-·· • ·-!!"~=::smcm::::::ı..-:: .......... "!~::111:::::..:1 •• ~ •• • ::ı •• • ... ·::.-ume:1::1:=::1r .. :::=:=:ı:11: 

:i"..~::::: :iilör.:::::::nnı::=:::H.m•• .......... - • 
o..,.ak tatbikiai Jeuün için 

~ alnız Parlstekl 

~ 
Ş.ı'btsi ,,_ 
c. ~ uey,.oğluoda Tünel mey· 
111 kta kAın nıaiazasmdıı satıl· 

.., dar. . 
~anuıı dyaret •• yahut 
3 p, . . . . bUcl1raaek IUNtlyle 
t 1'1finııı posta vasıtuile icra 
ç ft ~ Fiatlar: Adi bat 4 TL. 
8 'tt. ğ 7 TL LGka '1metli baj 
elca • çift '"'A' 12 TL L1b 
1.,, ~ iaıYVet)i 10 11.e tlft ... 

~nl.... · .... Paranızı israf etmemek 
: Ve itinizin iyi ve çabuk görülmesini istiyoraanız Beyoilunda 

Tokatlıyan kartııinda 

ULUVR,, tcfrişat maedzasını 
Zıyaret c<lınız. Aparbmamnıı.ı hü.niı ıntıhapb tefriş etmek ıçın ıhtiyacınız olan her tC)t oradıı 

bulacak ınız. Mallann en İ)i cinsten olmasına rağmen fiatlar ga)et ch\cndır. 

Kuponlarda, kumftflarda., hah ve mobilyada, 
0 

0 30 ° o 20 °ıo 1 O 
Tenzilata mazhar olacakan•& 

Hamit= WVR ........ çok muldecllr ........ ..-1.- .._,. elllllltlıll!ll~ ..... ~ 

muşambalarda • 
·,. ıo 

.... l,ııheoc:L.ınn tıWi 

& xs :aıL&Sll 

Ziya 
ıŞakir 

Birden arkamdan bir top 
patladı 1. 

Şinuli L'dir11edP11 atılan toplar ·iizeriınfrtlen 
~;cçi' ·or, tltişnuu1 9ne<1zilerinde paıltyordtı 

Önündeki nizamiye tabur· 
lannın avcu hattan daima 
deyip)'Or 'Ve datma ileri 
gtdiyorudu. 

Burada yeni bir emir 
geleli. Biz, ihtiyat kuvve
tini tetl<ll ettifimlz için 
timdilik harbe girmiyecek 
ve önümüzdelri nizamiye 
taburunu aiır alır takip 
edt;cektik.. Bütün tabur, 

ytlkaek 1e11le tekbire rtrerekl 
tlerllYf>r .. Birinci böl6kten 
hafız bir neferin okudufiı 
(FeUh) sureıin ayetleri da
YUCIJ bir seıin ruhu titreten 
ülvl naimelerl bütün bu 
tekbir lftlerinin üıtünde 
yükseliyor. 

Birden bire arkamızdan 
bir top gürledi • Bir daha •. 
Bir daha... Şimdi Edirne 
iıtihkimlanndan ablan mer· 
miler, keskin lnr nlık fı. 

ıırtııı ile üzertmtzden ıeçi
yordu, ve diipnan mevzt. 
leri lizertnde patlıyordu. 

-Kaçıyor .. Diifman ka· 
çıyor •. 

Evet, düpnan kaçıyordu. 
Ve topcumuza , önümüz
deki piyade takip kuvvet· 
!erile iftlrak ediyordu. 

bert ballan bir kaç yaralı 
cetiıiyorlarch • Çamurlara 
•• kanlara bulaam11 olan 
bu kahramanlann limannda 
en knçilk bir lıbrap bile 
yok •. 

Yanımızdan ıeçerlerken 

bize bafınyorlar: 
- Kaçıyor •• Dütman 

kaçıyor. 

Saf cenahımızın flerisin· 
d~ki sırtlar, clerln bir 
tıükün içinde idi. Bu ıart

lan tara11ut eden tabur 
kwnandam Muhittin Beyin 
dürbflnii, bir noktrda dur
du. Muhittin Bey, o nok
tayı iyice tetkik ettikten 
sonra b61ük kumandanla
naı takip etU. Muhittin 
Bey, fÜphelendlli noktayı 
ıöatererek: 

- Ya ben aldamyorum. 
Yahut fU tırtlarda da düt· 
man var •. 

Bölük kumandanlan da 
dOrbiinlerinl o noktaya çe

virdiler. ikinci b61ük ku
mandanı Fahri &er.: 

- Hakikaten tatlann 
araıında bap benzer bir 
iki py '6rün0yor Amma 
acaba d(1pnan mı, yOkaa 
bizim kettf kollanmız mı? 

Şimdi milnakap baıla
mrıtı; 

- Aidatımız emre na· 
zaran Mi cenehı tama· 
men biz teıkll edlyol'UL 
Her halde bizim asker ola-

- Ya cenupten ,elen 
ordunun kıt'alan ite .. 

- Derhal dÜflllana ta
arruz ebnen lblm .,.ıtr. 
Çünkü vulJele _..... 
dGpnanmealeeaahtmma· 
men _. • Htıp bBlm 
..._.- buflnall...,. 
........ ı 

.... Pllllıl ... ff 

Tabur 4cumandanım, Mu
httttn beyin tanna'lt, p.k· 
rak kahkahası J>&İ'!ak bir 
cevap verdi : 

- Ona ne ftij;he ? .. 
Eh, pek 'ill ama, bunu 

fırka, kolordu dütfinmedl 
mi derltniz?. 

Bu suale kimse cevap 
vermedi. Muhtttln bey, 
flmpk gibi parlıyan ve 
sönen kahkahadan ıonra 

derhal kaılanm çatb: 
- Müllztm Arif efendi 

fimdt bir zabit taraaıut 

po1taıı halinde yanm aa
tnnazdakl (Hıdır ap) iltl· 

kametine çıkanı.. 
Ve sonra bana döndü: 
-Kaya! .. 
- Efendim. 

-Sende yanına dCSrt nefer 
al, fU iıtkamette ilerle. Eler 
diifmanı görünen orada kal. 

vaziyeti raporla bildir. Biz 
paravadi deresi lıtlkame· 

tinde ilerliyoruz. Taburu 
ıöziinden catp etme .. 

Muhitt!n beyin bana ver
aıtt istikamet, biraz enel 

münakap edilen yerdi. 
Hemen dördüncü ballite 
kottum, d6rt nefer aldım. 
.Baklfün &tünele yöriiyen 
brdeflm Nhuna lasaca 
vazifemi anlatbm. Ve ku· 

mandanımın gösterdiği is

tikamete dofnı y(lrümeye 
bqladım. Arazi Prav~cll 
deresine kadar dnmclaz 
tarlalardan ibaretti. Fakat 
yatan yaimurlar, bu tar
lalan adeta batak haline 

ptirmlftl. Mü,küllt ile 
ilerliyorduk. solumuzda pi
yade ve top aleti fiddetle 
devam ediyordu. Ve alet 
hattı gittikçe arkamızda 

kah yordu. 
Harap bir . k6prilclen 

(Pravadı) deresini pçtik. 
Ve hafif meyillerle tatlı 

dalplar husule ptireD 

ıırtlara dofru 7firilmeye 
bqlachk. H• ihtimale 
karp thttyatklrane tlerlt· 

yorduk •. berlerlcen de arazinin 
daltalanndan latifadeye ça
l111yorduk. bet tarla ara· 

(Bitmedi) 

Sırbistanda feyeza11 
Belarat, 2 S (A.A) - Lub

ltana hıvallttnde pek pldedı 
blr fırtına kopmuttur. lrmakw 
tatmıt. ytkınlannda buluDID 
köyleri boyek bir huar t'e 

:ıazarı uifatmıfbr. Blrço'k y•· 
!erde ekinler malıvolmutW· 
Sular, bir kaç evi ahp pir· 

mOftOr. lnun zaytab yoktur. 
~.--

Hukuku düPel kanun 
lıaline konacak 

Cinevre, 25 (A A.) Akva.ı 
cemiyeti mecJw, huı111l bir içtima 

aktedcrelc hukuku dfivdtn Untaa 
.,MtDe kon ... aıtt:ıttlı ıli uArap
cak konleran• 1930 te...ı mar 
tııım 1 3 ündi günU Uhide tçtinlN 

d.wüni kar•laflımutbr • -

. ~beb 
Gazeteci sırtlannlla 

rrıınsad~ ı sso Jo ,,.. 
ya~ıvan l\lah Ö J)onZ~., Ol • 
• llsf toplama-. 
zete ha'" to,aR· 
lıinu Ok meydana 1cadır 

d o ,alete 
l:ırdan ır. et· 

h ıneslep;l rees 
isa bar oonz~O-
rnemiştl Şu ~akle iri dense 
}a muhbiderın p 

caizdir. ga1edıli 
" Donzdo " nun ,...met· 

haber "" 
hesabına_ .on tl. 
me"i tıınbe geç_ııaı -•-'n· 

ihua-a gulJIP• 
1830 un dL •{)bntelo • 

den bırinde 1 111eyt1a-
Pari~te "PanteO"• utat 
mnda ennde ~,.uru 
yerleşti. \ e tat not ttJlllll· 
arasında blCfflltl rad• arb
Ra başladı. O Si ()l'l(ltn P" 
daşJanndln biri 
çiyordu. ~ ;..... pbuk 

- OunDI .psınl 
kaç.. bir fel*:-un sö-

•0onıetos. sıatlDi 

ztinü dinil~~ 
çıkardı ve. dl etti. Dos
lle tıycle ~ 
tu tekl'lf __., 

- Kı9'D'Yor lillL Fibt 
_ Affab ... ~~ 
sız~ _.a.
ttpb ıodln g1ıe .,.-
ntınsz.. Taiık*':. klkb
içln mabllll ..N 
11mı söY)erliDil- ktJ9tl 11· 

Bir - lf)llrl - aıth 
bıta ile ~:.,ada anılı· 
atetl hll1 111bet ettL 
bire bir~- Jlld"' c.errama btd 
koetu: _.5J1UJf 

- Yaralı .,.... dl •li-
- Evet. 1111yonım. 

h1111ce- Y iZi yasa ouf • 
Yazıııın ,.rası 

- .... katını· .... ranıZI v- ı. 
, ell ,-- k, acelesi yo..-
- Yok, '':c.m bflmell. be 

HerktS yazl kl• mükelle-
wplaın& 

biber ban• yardım 
utfen naa. klgtdın altın• 

cdtnız.. şu 
ili' e ediniz: dakika 

" t aKşamın 3 ~ 
saa d pıan A ker urafın } 

20. . netice tndc 
bir ) &)"hm atCŞJ bir 
uç ki~ praı.nJJ ve 

kişi oldU. d 
Cerrah hil rede r u: 

D I~ o _ Olen de .. ar 



AKIT 27 Eylül sa. ·= - _; 2 

«Vakt "'n tefrikası: 53 Deniz yarışları V aktın Sineınalar 
Ser eriler Bugün Bcykozd& bulınacası ~= >ee::r:: Q{9)~@Ci cc-::ı 

k 1 yapılıycr ~ Cazip ve sehhar yıldız 
ıra ı İstanbul mıntakası deniz Dünkü bulmacamızı halledemedin izse bu günkü 1 K . G · ıı. t 

birinciliği müsabakalan bu- halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını or.ın rı ı 
--- gün Beykozdaki sahada meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi M Dün akşam 

Aleksandr Zubkofun h1Jtır1Jtı yapıl~cakbr. Müsabakalar tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir. & ASRİ SİNEMADA 
geçirdiğim seneleri çift sa· için ıcap eden bütün ha· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lrae olunan cidden -ı:orulmeğc Jiıık Bir prenseste izdivaç bi

raz kılükali mucip olabilir
di. Fakat prensler zamanı
mızda vaktile olduğu ka
dar nazarı dikkati celbet
mezdi. ilk gösterilen hay
retinin çııbuk mündefi ola
cağı muhakkaktı. Va'icleın 
prenses gibi iyiliğimi isti
yen bir kimse ile pekala 
yaşıya bileceğimi tahmin 
ediliyordu. Ateşin kanım 
dıı bu vesile ile biraz sÜ· 

kün bulacaktı. 
Valideme, benimle be

raber " Bon " a kadar gel
mesi için fevkalade ricada 
bu~undum. Bizzat gidip 
teşekkür ederse prensesin 
sevineceği muhakkaktı. Fa
kat validem lsveçteki bira
der ve hemşirelerini özlü
yordu; daha sonra gelip 
beni görmek vadinde bu
lundu. Her şeyden evvel 
gidip akrabasını görmek 
istiyordu. 

En lazım olan noktanın 
prensesle anlaşmak oldu
ğunu hesap ederek "Bon.a 
avd !t ettim. Prenses, beni 
yanında gördüğü zaman 
ne kadar mahzıız olduğu
nu bir defa daha ispat etli. 

O ak~am, yaptığınız mü
zakerede, prensesın vekili 
uınurunun " Dorn .a gi
den:k imparatordan pren
preıısesin izdivacı için mü
saade istihsal etmesi ka
rargir oldu. Çok geçme
den " Dorn " dan atideki 
telgrafnameyi aldım. 

" Çok büyük aşk ve 
tefehhüm bulundu. Vekili • 

ün1ur n• 

Birkaç vakit sonra gaze
telerde Prenses Viktoryanın 
• Aleksandr Zupkof" ile iz
divaç edeceği ilan olundu. 

Hiç kimse hatta hadiseyi 
gazetelerde takip edenler 
bile- oynanan komedyayı 
•.nlıyamadı. Sanki cehen
ıenıin bütün zebanilerı işi
ni bozmak için ittifak et
mişlerdi. Bazı günler binden 
fazla mektup alıyordum. 
Bütün gün gazete muhabir
leri gelerek benden malü • 
mat almıya ve esrarımı 
meydana koymıva uğraşır -
)ardı. Aldığım mektuplar 
ekseriya çok adi idi ve en 
rezilane tahkirlerle dolu idi. 

Eğer Prenses bana tutu
lacak vaziyeti göstermemiş 
olsaydı yeniden hasta olur
dum. O her vakıtki gibi 

sakin ve müsterih idi. Ga
zetelerde de en saçma hava

·dis!er intişar ediyordu · 
Düğünümüzün olacağı gün(i 
bizden çok evvel tayin e
diyorlardı. .ulıarrir beyle
~e ve diğerlerine en ziya· 
de nıevzuu maka! olan 
nokta sinlerimizin arasın
daki farktı. Bu bir Rus 
vatandaşının bir Alman 
prensesini almasından da
ha garip geliyordu. Her 
kim asaletmeap prenses 
hazretleri ile görüşmüş ise 
onu kendi tabakasına men
sup birçok kadınlar gibi 
yaşlılığın pek tesir etmemiş 
olduğunu bilir. 

Mütemadi bir ihtimam 
ve sıhhatin vikayesi saye
sinde prenses hala genç 
kalmı~tı. Ben kendi payıma 
Rus askerlerinin meşhur 
bir sözünü düıünüyordum: 
M Harp edenlerin her sene

ıi çift sayılır. derler. Eğer 
harp ve ihtilil eınaıında 

zırlıklar bıtirilmlt ve Bey· 
1 1 

- ~ SOKAK KADINI 
yacak olursam prensesin ko:ı: sahası büsbütün elve- ır.ı;- · ıı:=o ı ' -il 1 A v u 1 s rr ! u R : y A. Süper loln:I tem•ı• ctınc,c gelen heıl.upcncranı gerek ,.1.clll~I ger< 
gözüktüğü yaştan pek kü- ritli bir hale ifrat olun- 2 ,r_~ fi ~.=:=ıfil,Jilı=ıiı'i 32 l~T~ lilA• li uy I AN~ !' UL .._' Es-ı~.-'~ mchnretl San'atkAr•nc>ıle lıaHet içinde bırakmı'lor 
çük değildim. Diğer birşey muıtur. Yanılar, Galata· 3 1 1 l!!!I l!!!I;:;: ~ı::;::-:::::::::11:::::::-::::::::ıc:::::::-::::::::ı~ı::;::-::::::::ı~ı::;::-::::::::ıc;-::::::::ı 

!~~:~~~. s;. 7ii=~ ;:; ~j°?~2·~fr.;: ~ . . 'lil;ı;;·[PJ: ,~ 1 :G~ı ~ 1 ı ~ ı ~ ~y ._f""'M"'""er:ıı·11ıe"~i~·tu·'.:·e:'.""2·l .. Tl .. f ;~nı· .. ı~r·~~ıııı"çsın·~,~·n:~aelll~nı"b·~·,~;şr·~,':nn-:~ 
İki kişiyi yekdiğeri ne cez- 7 :-=-[~:;il Ll11_=)=-1-ı ~ ~ 1~''. 7 ,~ ı!1ı~f~ 1\ HU U U U 

beden kuvvet yalnız yerimi Müsabakalarda Baıvekil 8 . lii 1 [il 8 D Ü R 1 Ü S 1 T W S 'M1 ~ A k t 
beş yaşında bir delikanlıyı ismet Paıa Hz. de ha:ı:ır 9 ıilfi1--_ ı--ı-ı- 'fi! 9 ~u ç 1~N IEli]Y1-A j!$'. ! n ara pos ası 
yirmi yaşında bir kadının bulunacaktır. =. 

Yarıılar saat on birde Buıünkü holledtlecek J•nl DUokü bulmacamozm ~ Filmini !!'Öreceksiniz. 
kt1ıllart &185108 atan kuvvet b J k d" b bulmacamm ha.llediJmlt ıekll 5)Ull1t1111ru1111111ıııı1111111ııııı1uulllllll1uulllllll1u1ulllfıı11111Hlillt1111111ııııı111111llllHU1111llllll111111tlll 
değildir. Bereket versı'n aı ıyaca ve on ye 

1 
u- ···r.······ .. r··:.:···········:r·-·········· •••••••• •••••••• ••• 

prenses Vlktoryanın yanında çt;~::b:h'~~ 01b~;~~ ~old~~r ~~:n:n ismi (7) ı _:u;:;::ı: :~s~(7) i
1
· ~~=- -~8cf&~~~--yı .. ~--~ i 11eıe~usgı.un.nem!lsı 

bulunduğum zaman endişe B d k 2 - Şart edatı(2) 2 - Laponyalı (5) !i • m ft u 

~:fiü:~:~~~d:.a~c~:n:~~~ bof~=~~~~~:~~~~L:~~ !-=_ E~:!::kt~~üb::~ ! ~~!4~urıunu ı· Kızıl kadın I~ ! Pala Negri 
hayırlı peri gibi gözükü- 5 Ki k- -k n (4) r • Öf 

vapurile ve Mudanya yo- hazır(3). mahsus (3) ' uçu sıça Filminde görmek üzre :.·.!: : YAŞAYAN il 
Yordu. Onun yegiıne gaye- 1 d B ıd kt' 6 K 1 aktan emri • un an uraaya g ece ır. 5 Siciın(2) a m :: :: • lılmınde görmek üzere g 
si gaddar hayatın haksızlı- Fenerbahçe Bunada fut- K (

3
) .. tt hazır (3) :."!. ELHAMRA YA ı..· : tcmaıageran tle hine~ 

d 6- ömür vucu an " d ı '-ğını tashih tir kanaatin e bol ... mpı·yonu San'atka· 7 Beykozun meıhur :ı •idi o iz. Birinci m.ıtlnc •aat ı.ı ıc i! •. o aca.ıır. 
idim. ran ;iicü ile kartılacak v; çıkan su (3) tepeı~ (4) ağırlık (4) :i:H:m:::nı:uar-"":llln:::ı:mm_...:i •••••••• HH•••• ••• 

Zaten genç kızlar beni yarın aynı posta ile avdet 7- En küçük zaman(2), 8 - Yemek saklanan ' İlk sesli filidl 
birçok hüsrana uğratmış- edecektir. tirenin sarıldığı tahta(6) (5) ı ı Buakfllm Evvelki akşam O 

-·-- --· .__. - -- · yer Sinema ve Tiyatrolar sinamasında şehrimizde 
lardı; maderane bir dos- Türk • ffalyan 8- Hasar (5) 9 - Koyunların mevadı 

1 

Elhamrada dafa olmak üzere sesli 
tun sakın ve dayanıklı aş- 9- Sevabın aksi (5) gıdaiysal (3) yol (3) Kı:ı:ıl Kadın gösterilmiştir. 
kımm kıymetini anlıyacak dostluğu H d d D Bu münasebetle yıı 
kadar tecrübe görmüştüm. ay arpaşa a· emı"r /\.felek.le gala müsameresinde. 
Burada, "Nataşa. nın nez- Hariciye vekili Tevfik • ... Yaııyan Ölü muaviı~i ve Şehreminı 

h Ruştü B. bey1Jnatta f 
dinde olduğu veçhile şa • b l il ..., d ı Operada ve haremi hanım e 
sım ve sıhhatim tehlikede . Romad~ 07:~~~ eden yo af magaza fil Ü Üf ü- Kadının harbe gidltl matbuat erkanı, ecnebi 
değildi. Burada bir kadını Itafyan gazetelerinin neşri- Alkazarda - -- faret erkanı ve şebriP 
beslemek için lazım gelen yatına aöre Hariciye veki- d mümtaz şahsiyetleri " vu·· Yeni Tarzan b 1 1 d Pnuyı tedarik edebilecek li Tevfik Rüştü B. Türki- g fi en• u unmuş ar ır. 

Yenin harici siyaseti hak- • Asride ilk sesli filim miyim diye mütemadiyen ı 
kında ltalyan gazetelerine AşagıJ.ı yazılı malzeme i ;\n sırasilc alınacağıııdan talip- Sokak Kadını sinama sayıfamızda 

düşünnıeğe mecbur değil-
bevanatta bulunmuştur. lcriıı 30 Eyliıl pazartesi günü· pazarlığı yapılmış nıalze- fazla tafsilat verece iı. 

dinı. Burada masallarda, • ) ·ı T k 
ita ya ı e ür iye arasın- menin td;ranııa meydan nrilıncmek İçın - gcistuileıı s.ıat- 1 ~ ~ 1 • ~ 

periler diyarım ziyaret daki münasebatın dostane ]erin ba•lan,ı.~·lanııd.ı isbatı vücut etmeleri itin olunur. lal ·ı~ erı· mu ase ecı· '1"'110 en ·. edenler va;:iyetinde idim. ' , . , 
Y • 'f b ' şekline işaret •. den müşa- o·· ır]eden evvel: saat ''· J 2 egane vazı em enı rnran ,., , 
nimetlerden istifade idi . rünileyh demiştir ki: r; 50 kg Jut>lu T demiri [ı O) l ı.ı] [18] metre M t k 'd' E t 

(Bltc>•dt) --Türk. İtalyan dostluk 5 adet G.1lvanızlı gaz horıısu dirseği 3/+ Ü e a 1 1 n ve y am 1 n n 
- - - - misakı bilhassa şarki Akde- de'c boynu ı/4 Afrikada ;~~i i~~z!t:.ük bir ehemmi- ~ :: "" :: :: T si [ı/+] (2] zarı d'ıkkat'ıne . 

Bu muahede, yakın şark- ,, ~ilıayetsiz \'idalı tcfazufu palanga 2000 kg 1 

llk beynel~ilel sergi ta beynelmilel siyaseti tah- .,o tııkıııı ';iiın5ır kalem [ kil işleri için l al 
Gelecek sene ilk defa tı temine alan en emniyetli ıu ];g .\los(;of ta~ı Arkası ınamıy 

bir vasıtadır. )<><lU C:sıupi [ renkli J 
olarak Afrikada bir bey· Bilhassa büyük Müsolini- ·•1 • l eylül teşrı• nı• evvel nelmilel sergi küşat edile- . l k ı· . ı oo :J< et 1 n 'a sapı nız c onun ıymet ı mesaı 
cektir. Bu sergi Trablusu arkadaşı M. Grandi Tür- 500 kg G.ıl\'aııizc saç ı,ı 2 x 2000 x looo 1 
garpta açılacaktır. Planı kiyenin hakiki vaziyeti hak- w aJct (,.adır l.imbası camı teşrı• nı• sanı• 929 :~ 
şimdiden tanzim edilmiş kında fikir sahibidirler. l) .. (,.dmıe dcmır gaz borusu için tapa[iç ı 1/2) l.a 
olan sergi 20 şubatta açı- Diğer taraftan Türk hü- ıo ,, ,, .. rediksiyon nipeli ı 1/2 aylık maaş tevzı• a 
lacak ve 20 nisana kadar kümeti de başta Gazi haz- ı ,, ip ıncnlinıı w ıııetrdik 5<10 ııı/m 
açık kalacaktır. Sergide bü- retleri olduğu halde !tal- 20 ., Karpit lanıba mcınesi ı;ift q litrelik CUmartesı• gu•• nu'"' d 
tün Avrupa müstemlikeleri yanın mukabil dostluğunu .ıo ,. l ladu bileziği 
ile bütün hüküınetlerin takdir etmiştir. 7 5 lllLtre Yangın tulumbası için ralmrlıı boru alıcı ı1 k 

h il · · · · ı A h ı k d ı.bıik 4 ı.ıx·ı 2 111111 yap aca tır. ma su crı ıçın pavıyon ar ynı attı rnre eti iğer 

hazırlanmıştır. devletlerle de takip etmrk- 2 ,ı,kt l\ri,tal .:anı 0,007x o,ı;o.· ı, 20 

O E N le bahtiyar olacağız. Yeler l " Otoııı~tik ııııımıratör ş. k t. H . de 
ki bu ıııünasebat İtalya ı 5U nıclre Bez hortum 80 ııı 111 1 r e 1 ay r 1 ye 
tarafından işgal edilen ilk 511 adet Pas o;ıkarıııak İçin td fırça 
plandaki dostluk münase- J 5 ,, Alı~ap ~u !İçN Boıtaziçi Yapıırlarıııa mahsus sonbahar farifco;.i eyi 
batını ihlal etmesin.. ıUO metre Balata kayışı ıOO 111 ın 29 ııcu paznr günii tatbik edilecektir. Tarifeler 
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8 ~'rot1..u 1 K.ONSIOCJl.ı. 
~.. • DEA r »T•••vl 

KONSERVALARIDIR 

Seyrisef ain 
Merkez acenıeıl: - Golat. KöprO 
baıınd•. Pey<>alu 2362 Şube 
acent11J: Mahmudiye Hanı alhnda 

lıtanbul 2740 

Antalya Postası 
'ANAFARTA) ,epuru 29 Eylül 
pazar 10 da Galata nhıımmdan 
hareketle fzm1r, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Feıhtye. Ftııü:e, Antalyayı 
gidecek ve dönilııe meıkOr tıke· 
lelerle btrlılıte Dalyan, Mannari•, 
Sakız, Çanalıkale, GeLboluya 
uQnyoralı gelecektir. 

Tavzih 
Bergamanın Kınık nahi

yesi ahalisinnen Yusuf bin 
Ramazan efendinin Üs· 
manlı bankasında mahfuz 
metrukatı meyanında bulnan 
elli bin liralık mücevhera -
tını Bayram oğlu Dimitraki 
namında bir fehsın hacz
ettirdiğini ve üç ay evvel 
Mediha hanım namında 

bir hanımın da istihkak 
iddiasınC:a bulundulfunu ve 
mahkemece Mediha hanım 
lehine hükum ita edildiğini 
evvelce yazmııtık. Verilen 
malumata göre, tahkikat 
neticesinde Mediha hanı
mın 927 sene!inde yedinde 
blunaıı Yusuf efendinin 
hali haytında tanzim edil· 
mit bir senet ile mahke-
meye muracaat ettiğini ve 
muhakemat eıkili kanu
nisinde cereyan ederek 

---------~ıı yedinde bulunan senet de-
TrabZOR birinci postası runünde zikredilen mücev-

CUMHURIYET)vıpuru 30 Eylül beratın söylendiği gioı elli 
Puartetl 12 de Galata nhtımın- bin lira olmayıp beı bin 
dan h11elıetle lncbolu. Samıun, liradan ibaret bulunduğu 
Gıreıon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gıdecelı ve dönUııo Pazar lılıelc
.ıle Rıze, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gtreıon, Ordu, Ünye. 
Sammı, lncbolu, ZonguldıA• 
uQny11alı gelecektir , Hor.ket 
g'.lnU yıılı: lıahl olunmaz. 

ve Mediha hanımın müra-
caat ve muhakematının 
safahatında muhalifi uıul 

ve kanun bir ıey olmadığı 
anlatılmııbr. Bu suretle 
keyfiyeti tavzih ederiz. 

ı adet BLz şerit metre 20 metrelik kutu İçinde satıl:ıeııktır. 
..::::.:.:::..::.:.:.::.:.:~~~~=-=-..,.....,,~~~--~ 

1 uldlll lliıı.ı ınuhtdif BRADFORD 
Üglcdcıı sonnı: saat r-!-17 

1 

I 

50 

adet Resim tahta'ı 50 X fi5 
,, • ,, s;ınJal\'cSi [ den·ar J 
,, _.\di sandalye [ lıczaraıı J 
., Yc~il ına! a çulıası ı 300:\2000 m ın 
,, f<.tor 2 500 X 1300 111/111 

2 

ı atlet Keten perde 

7 
ıSU 

., J,tor [ı,2u metre gcni~lik ] 
metre Lincloın ı rıı/m 

50 ,ı,\ct Ampul cdıson ııorm.ıl 220 x 200 
,, Elcktrık :rili [ biı\'lık çanlı J 2 

·il 
o.ı 

ı 

,- !\:ılın 'Üngcr k<lğıJı 
kutu Tel raptİ)c [küçül; ] 
:ı,kt Pcrgcr takımı 1 Oıt•t J 

ı 50 l;g 1 lususi ıııotör y.ı.ğı 
ı adet Teodolit aleti tamiri 
ı ,. C ·p tc,,·iyc aleti tamiri 

Rou 
100 

~işe l\ırıııızı isıaıııpa nıiirtl;hri 
ııJd J\utüplıaııe i: !rolü ınucibiııı:c ] 

,. C:ım !<alemlik [ siyah kristal l 
ayak lıı~c nıarol,cıı deri [ i>l-.t)"'"Cr J 

,, .ı\la ., ,, 
2U metre 1\ ılas 
ı U add J\lı~;:ık y.ı~tık yüziı 

• 

,, Otoıııubil iç Ye dış 1:\ ·tiğı > oX+ . 5 o 
.•.det Tulum dlıise [ buçuk ) 

12 

3 
50UOO 

lU 
4 

3 50 
2 

900 

4 
l jO 

kg Demir i,iıı J<iknıcı:i kumu 
adet \' aglı boya ,.;;ııuur ı-.ızı fırça~ı 7 X 7 5 

" 
Dinamo ),öıınlrü '·o. 52 

kg Doıı) ••il• 
adet demir aplik 

" Hergınaıı kroşesi 7 ve ı ı nı/m 
,. Sigorı.ı elemanı tcY zi tablu>u için 

metre lilelarik suplon tel ıx2 2111 111 

J\ııınıış ticarethııııesine her ne\İ kı~lık kumıışlar gelı!İ-
1 ııı,u.-l ko,tiımlükler dahi ,·ardır. :\lagnznmızı ziya· 

ediniz. 13ahçckapı ! lacı Bekir knr~ısınclu. ~~aş 

toptan n perakende. Telefon k 128 

\!ARKı\ 

HUTCHINSON 
Eylül 

J<oblüldhir: 23 Burç: 

[ru [!] 

ı 5 
300 

20 

50 
1 

264 

kğ 

top 
adet 

" .. 

Cuma 
Frenklerin h•ç ba\ r3111;./ 

l'--~N~amu vakitleri ıl. 
alta\ Ôfl• hd.J, A\ıaııt Yalll :l 4-
S,~3 ııı.os ı~.~u ı ~.s•ı ı~ ~ 
Buıün dotanlar• .,ı 

"'~ E.rke'cı irJ'. 
Ôzb •ğ _ _ _!!!/ 

Günün naılhattı t•"' 
Dilnıc<llj!lnl bllınl\cudcn 

Rüzgar polru 
bulutlu olacaktı"· 

l arnn ıçın rozas çini J 
Çinko üstübeç • j9S 
Birinci hamur k:\Aıt q/ 15 kiloluk 6J 
()ç hokkalı ahşap yazı takımı 
Kri tal hokka takımı [ büyuk J _.ır 
rotograf levamnı [ canı, rapit, fil1111"'"" 



Artvin Selameti zürra 
ortakİığı şirketinin ilanı 

VAKiT 27 Evhif 

OKSl~ENTOL (P!ROD!N) OksWrilıı': lotaa hastaJıklarında. : ... lliiıilii~iiiiiiiiii ________ __ 

VEREHLİL&ltL, SIRllCAUl.AlfA ,un. 
ve KE/111( ZAYll"LIKl.AR/NA.HAl'lll.& 
VE SÜT ViREN lfAOINLARA, ÇOClllflA
IUN BİİYÜNL!İN~, ICElllK lftRIKUK~ 
RiNA, HASTA!IKOAll XALl<ANLARA. 

KEFALJIN 

[ Öatanfı 23 ve 24 .,.ıııı tarlbll n8ahaJanaısd.4iır } 

DôrdiincO Eaaıl 
Madde 22- Ortaklığın idaresi. Ortakllğın işleri. ı- ld~re 

~?lis~. 2. Müdürlük. 3- Mürakabe heyeti. 4- Heyeti uınıımıye 
afınd:ın idare olunur. 

idare meclisinin intihabatı: 
~~~![ e~,~!?!~rnıü~!!!.~!üın~.en d~~ü4?Jnd:1n':~ ~ 

Madde 23- Ortaklığın işleri heyeti umumiye tarafınd_an 
rtıüntahJp altı azadan mfırekkep bir idare meclisi tB;raf ında~ ıfa 
olunur. ilk sene için idare meclisi azası tesisi heyetı umumıy~.i 
~rafından tayin olunacaktır. ıık sene nihayetinde idare meclısı 
azn:ının bir sülüsfi kur'a ile tefrik ve ihraç olunarak yerlerine 
~nıden intihap yapılır. ikinci ~ene niha\•ctindc diğer sQlüsü gene 
a r'a ile tefrik ve ihraç olunur ve yE-niden intihap yapılır. MOte: 
kıp senelerde de kıdem sırasile sülils :za çıkarılarak lıeyctı 

~111.uıniye tarafıııdan yeniden intihap olunur. Çıkan azanın tekrar 
·fıhabı cııfzdir. intihabat hafi rey ile icra olunur. 

idare meclisine kfmeler intihap olunur? 
• . Macrde : 24 _ tdare meclisi azalığına intihap uluııabilmek 
•tın 1:iaJtal on Jıisse scncdir.e malik bulunmak ve intihaptan 
alfalli bir sene cv\•el crtaklığa dahil olmak IAzımdır. Bu hisse 

t~netıeri azanın müddeti memuriyetlerinin devamı mfıttedince ahar~ 
e~~t veya fiirulıt olunamıyacak ve ~eyfiyet zahırlarına işare 

ılerek ortaklığın sandığında muhafaza olunacaktır. 
idare meclisinin içtimalan: . . 1 Macıde · 25 _ 1dare meclisi ortaklık muamel~tınm ıcap ettı~ 

J.:n_d?r topl:ı~a bılınek üzere Jaakal on beş günde .b~ d~fa me.chs 
teısınin ve gaybubeti halinde reis vekilinin davetı uıerıne fçtıma 
Cder. 

Madde : 26 _ Her sene meclisi idare ~endi ~za~ı ~cyanında 
blr reis, bir reis yekilile bfr veznedar ve bır Utıp ıntıhap ede~ 
bunların vazife ve salahiyeti idare mecllsiııce ~apı_lacıık ~e lıeyctı 
ltnıumiyecc tasdik olunacak tali111atnamel dahılt ıle tayın oluna
caktır. 

Madde : 27 _ idare meclisince şayanı k~bul nı~zereti meş· 
tııa olmndığı lıal le biribirini mütealdp üç !~tımada ı~bat.ı \'uc_ut 
etmiyen rnecHsi idare azası yine idare meclısmln ekserıyetı arasıle 
rnnsta.fa addolunur. -

Madde . 28 _ lierhangi suretle olursa olsun m!Jnhal kalacak 
atalığa mem.utiyeti heyeti umurnirenin ~çtimaıııa k~dar deva?1 
ttnıek ve cı·sııfı ıaıımeyl cami olmak uzere mec~ısi i.darenın 
ekseriyeti nr:ısHe diğeri tayin olunur. Bu suretle tayın edılen nza 
l'erlerine tııyi.ı oldukları azanııı müddetini ikmal . ederler. Heyeti 
Unıumiye tayin vakii tasdik yeyahui başkasıııı fntıhap eder. 

Madde : 29 - idare meclisinin müzakeratıııın muteber 
01ınası azaıım nısfından ziyadesiııin mecliste hazır bulunmalarına 
ıııiite\•:tHıftır. J\\ukarrcr:.t hazır lmluııan azanın ekseriyet arasile 
lltilıaz cluıınn {(Sa\·ii ~ra vukııutıda reisinin bulunduğu tarafııı 
re'yi tercih edilir. idare ıncclısırıde re'>ler şahsi olup vcktıleten 
re'y verilemez. • 

Madde : 30 - Meclisi idarenin n\üz.ıkerat ve mukaneratı 
J,fl~i~ f arafındnıı zapt olunarak hazır bulunan reis ve azaya imza 
~~tırıldikten sonra defteri mahsusuna kayt ve ziri reis ile azadıuı 
';.ı ve ;..~tip tarr.fıııdnn imza olunur. Zabta ekaliyet rey idhal 

' ıleccklir. Bir ZAptın sur~ti yahut bir meseleye ait bir fı~r:ıi 
nıfiatnhberesi ınuteber 1 k · · 1. . . 
gıyabında rt'.is k . o mn ıçıı~ ınec ısı ıd:ıre reisi ve anın 
• · . ve. dı tarafından ını:ı:ı olunmak lazımdır. 

idare mecliainın vazifeleri: 

~ Madd~: 31 - l\~cchsi idare işbu esas mukavelcnameııin diğer 
rnaddelerınlte mezkur vezlıftcrı rnada aliyülz:kir vczaff ile dahi 
nıü~>cllcttir. 

ı - Qrtııklığın ınuanıel:ıtını se!ılhiyeti kfüufle ile idnre ve 
hisaplannı teftiş • 2 - 1 !er ay so:ıunda. veya !uzum görüldükçe 
vezne mtvcudunu tad:ıt ve şehriye miz:ınını teti.ik ve tasdik. 
3 - Orlaıdığın emvali menkule \'e gayrj menktıksinin hüsııü 
muh:ıfun \'C idaresine nezaret. 

4 - ôrtaklığı l m:ıt.:~dı dahilindeki alım ve satım iWlısat 
mu:ımclesfrıin icr~ıııa ueıaret \'e bu hususta nıiidürüyct~e 
1:klolunac:ık muJ.'a\'elelcri k3btı! \'C tasdik. 

5 - Nizamname ile muayye:ı maksad dahilinde satılacak 
ve alınacak mahsulat ve mamulat ile vesaiti istihsalivenin c~ın 
\•e ınahafazJsma \'e se\ik \•eya imal ve islll sallerine müteallik 
hususat içün tedabiri rzthıe ~l~lıh. - -
• -6 -lstihdn.ıntııf\ ~üım:ı1 ~mılecek m::aş!r mudu~ ve meıınırı~ 
\'t! ücretli müst .. lıdimıni intihap \'t intle_liei:ıp ::zil ~~c tebdil ve 
Yekiinü he ' t uınunıiycce tayin olıı:ıa, m1ktnrı tec:ıvuz etmemek 
- y c ti . '1·t t . Ut~e buıllara ,erilecek maaş vt: ııcrf crm mı.ı1 arıııı ayın. 

7 - Scnei Jıis.ıbi)'e ııilınyetinde lıey'eti umunıi~c}:c arz ~Ju
ııncak ınevcut ( imtaa ) ve ( demir baş ) deft:rı.m ıl... ( gclı~ ) 
\'C ınası :ıf ( ve ~azaııt ~ \le pilf.nço cetve~lerlnı ıhzar ve. t:mzıın 
\'e Ortaldık muıuntl ·.tına müteallik nmta1eatı umumıyc ve 
ıııaı sus.:w, ha\t rJp a· tertip. . 

8 - Hey'et ı•ıııumircyi ictir.ı:ı:ı da~·et. ve ınukar~ı:_atım ıcra, 
? - Ortaklığın 11 uaıııf'J!ıfı ınıl:te~ıfcs11:c '\'C mııdu:. ve m.e~ 

~unn ''C müst hciimiııin ifayı vazıfelerınc mutealhk dahılı 
· atırrıatnaınelerı tntıtım. 
... 10 - MüesscS<ıtı iktisadiyedt>n hangilerile müaınele yapılaca
eını tayin. n - Orlaklığın mıkuilu me\'CUdesinm sureti tenmiyesi !13kJnnt1a kar:ır ib. 12 . Taiısili münı1din olmıynn. ınallnbat il: 
ar1 r kayltı icap ~den nıwaliğ Jıakkmdn yapıl:tc:~K muaıneleyı 

h:?"cti unıunıircrc lck1if. ı 3 • Esası ınoka\·e~eı:aınedc lıızuın 
R~ruıtcek tadil'llı keza dıey'et utmımiyeye teklif. . 
v lıı - OrrnJ.:1ık ıni'irıtnel5hnda Jtızırn olan protesfolan ıcr.:ı 
t e .'dav:tıarı ıkaınc \'e -rla\'l:llardan firagat ve lı:ıkcın ve ehlihibre 
r~Yın Ve sı:lh nkt ve ort:ıklıgm meııfeatine Juıcız \•a:;:ı \'C Y?.l ut 

evzu ac2ı fek 
t 15 - Ortakhğ1:ı te\'sii muaınelatile teksir varidatı csbal'Hll 
aharri ve kır \ e 'istic:ır ve inşaah mütealıık olarak akt 
oıuııacak mul:nvelenaıncl,,.rt ~etkik ve tasdik. 
s:eı·~ ~ - işbu ts:ıs ııu.kavelenao:,c ile hafa !>1duğu .'·~zif.: \'~ 

a 11:\ eti r<le 1 b:r k'ısrım;ı ;fa etmek üzere idare mcclısı kendı 
aıasınaaıı \"Cya orlnklardan ve\·ahnt tıariÇten bir \'eya b;rknç 
~ı:tı b. - . . . - ·' ·ı eA.. ır nıur.c!eh ıııalıcudc \C l,ır nıuhallı ıııu:ıyyeıı ıçuıı te"Wr:ı 
"t:I'. 

re Madde : 32 - Jdarc ımcclisi reisi ortaklığı lırırice ~:arşı 
tıı;~n~ıı temsiı eder \'C idar.: meclisi kararile bizzat veya vekil 
bıı~~ı ıle ortaklı'< ıı:ımınn ık:tmei dna ~ nrnaci'f ~a \·e ortnklığııı 
Uti ~uınıe ~nu:ııııt>I tı nm işb'u es:ısı muk:ıvelcname \'C lıcy'eti 
n:.-~~~n~ye ı·e mcclısı 1 :ıre mukarreratı dairesinde icra~ına 

i e C}ler. 
~ 1ı. dare ınedisinin azli : 
t~(: \a~dc : 33 - He~ 'eh unıumiy~ u nc:ibi m~suli}"ei 'n!l\'ali 
inti~~uıı ~den .ı.nedisi i~ .. r~ ~iz ın.rını ::zil ılc } crlcrhc diğerlerini 
tak • P 'e ta}me 1\"C ıc:ıb Jı:ılıı.dc :ız:ıyı ınrz'..Cırc :ıle)•lıinde 
alıvı~~tı ~k:ınuniye icrasına sı.:l:tlıi)ctd:ırdır. lı.~ııcrbi mcs•ufiyct 
ın a 1 •orfılen idare me-clıst ,a~:ı~ııı ;· tisııl \ cılitılMi dalıJ :işten 
cı_t1 '\ C icap cd n;_ ı~y'~ti umumiyi i .. tinıaı 'fcvk:ıl:ıdcyc davet 

u. (Bıfmedı) 

22895 Beşlktaşta Cıhnnnuma mahallesinde Çırngan caddesinde . Kule dıbmde l nın \'akı{ nrsa uzcrln . nşası tunln 
No. 42, 44, 40 bir bap dükkanı muştemil iki bap kllrgir biııalnrın icra kılınan miımıka a ında te~lıf c 1 m 
hanenin 39.70 hissesi. l\ladnm Kılnra haddi IA)·ıkındıı görUlmediğindcn p ızarlık . su~d e. ek 

U·~ k'"d • · S'''' fi · · 1 ·ı· ı· l · e\ rakı kcı;fıyeyı gecm 2240f u urda \ aldcıatik mahallesinde Çavu,dcre'i sokağın· ""; azo unmuştur. :ı ıp erın .. l tı~-reti 
dn Jo ı 08 bir bap hane. Ş:ıban EL şeraiti nnlıımak üzere hergun saat dortten sonra rih'ne 

22498 Kadıkö; ünde lkbaliye mahaJJe inde Ni~antaşı caddesinde niy~ye ve ihale giınu olan 2 te~rinle' ,cı cı29,kt:f 'mu 
No. 43 bir bap hane. Ahmet alim B. sadıf çarşamba günü saut on beşte f .. tanbul c\ 

22774 Aynınsarnyda atik Mustafn paşa mahalJc inde papaz 50_ yetinde idare encümenine miirsc:ıatfarı. 
kağt No. 37 bir bap hane. Tahir hey namına vekili Fnik Ef. 

22793 Beyoğlunda Feriköy jkiııcl kısım sahur! fabrikn:ıı sokagı 
No. 4· I 4-2 bir l>ap cıpartınaıı. J lıiscyin B. 

Yukarıda ismi muharrer 7.C\'atın vak~f paralar mtidürlüğline medyun oldukları mcbalipJ 
vadesinde ödemediklerinden dolnyı usulen ikamctgfıhlarına ihbarname gönderildiği halde 
bulunmamış olduklnrından bu j.!fın tarihinden itibaren iiç ny 1nrf ında tcdiyci dcyn \'e tecdidi 
.muamele etmedikleri tnkdirde merhunatının satılacağı ilfl n olunur. 

:•••••~• ı:ırsat •••••••: • :ııs ADET MEŞHUR ~ 1 ~ A\•rupat1ın en-~-----~~~--..._.. __ 
~ :BUR13EF~RY : meşhuru siıı:ıt müessesele-
: Muşambaları : rindee getirttiği ders va-:8 h 6 T- k 1. • sıtnlarJle clddf ve ilmt 

e · Q ur mısınl• .. 1 • • • : erı füycğluııda : eS•tS ar daıresınde tcdrı-
: BAKER MAÔAZALARINDA • sat yapaıı ~egıtne milli 
: •• Satılıyor, istifade edinir. .., : bir meslek mekto~idir. _...._...._. 
--~~------~0:1 2 - Yeniden BUHAP, 

Emrazl Dahiliye MOTÖR , Diz EL ve v E n E ~ı ELEKTRİK ~ubeltrl açı-
v~ gö~üs hastalıklan mütahassısı 
DOKTOR 

ŞEKİP HAojp 
Ayosofya Y erebatan Hacı 

Süleyman apartmanında Cumar• 
lesi, Pazartesi. Çarşamba, \'e 
Perşembe, Tel: Is. 3035 

Çatalca tahkikat luikimliğin· 
den: Ltanbul tlitlin glimrii
ğlinde ı l numaruh mnğaz:ıda 
l lüscyin Avni beyin müddei· 
aleyh Lüleburgazrn !\tandirisa 
kariycsinden oluk Çatalcanın 
Gökçeli karlye5inde sakin 
Ali oğlu Hüseyin ağa 7.İm· 

metinde alacağı olan bin ye
di yuz seksen Jiraıım tahı:ili 

zımnında ikame i dava C) le· 
nıeklc ik:ımcrgtlhının meçhu
Jiyetinc mebni ilanen tebliğ 

edilen isticia suretine rağmen 
müddeti munyyencsi zarfında 
ce,•apnnmesinl göndermedi· 
ğinden tartıfeynin bcrnyı isti

zah celbine karar verilmiş 
ve bu sebepten emri tahki· 
kntın 4, I 1,929 p:ıznr giiııü 

saat on dörde taliki krırargir 
olmuş bulunmakla YcYmii 
mc;ı;kôrdıı mumaileyhiı~ hrı;ı;ır 
bulunma'-ı hukuk usulil mu· 

hnkemelerl kanununun mcvndı 
ınalısusrısınn tevfikan tebligat 
makamına kaim olmak iİ7.l're 
ilan olunur. 

Giııeue 
bıçaklarının 

sa .. glam Sheffield 

çdığİndcn m:ımill \'C Yozıcrının 
pek kcskm bulurun:ısı her ınman 
rnılstcnh olarak traş olabılmcnızi 
•r'mın eder 

'\'o.ı çu:mtttlan C\'VCI bir pılcn 
Alıt12nızı dcrhaur cdınız. 

ARSENOFEHA'fOS 
Zafiyeti umumiyede 

ve hnli nekdıelte en mües
sir Ua~ (AT"senoter&• 
tos} şur.ubudur 

Ec2a'lefercfe ve ecta de
polllrı rnl& WGltfS 

lacaktır. • 
3 - Bu şube! re jn

tisap edenter kısa bir 
zamanda en fenni ve en 
mükemmel KARA ve 
DENiZ MAKiNiSTi 'sıfa
tını iktisap ederler. 

4 - Sinleri küı;ük o
J:ııılar için bir s·nelik 
lliZARİ SINIF vardır. 
Bu sınıfta mesleğin te· 
melini teşkil eden ilk bil· 
giler öğretilir. 

5 - Yeni sene tedrisatına 12 birinci teşrin 1929 da baş
lanacaktır. Talebe ka}·dırıa başlanmıştır. Her gün Ollatada 
Mtıınhaııede Arapyaıı hanında bitişik olan meketete nıürP.caat 
deilebilir. 

Enzarı ammeye 
Muhtenım ahıdimiiin sıhhatini nuan illbare alar.l: 

dik.kat ve ilina ile itlemefe b-.lad*mız ve EJhhallnl seven 

Ye koruyan müncwer hallmnızın mıızhan ra~betini çok az. 

bir zamanda kazandıgtıu ispat eden levlalAde 

Büyükada 
rakısının 

gördüğü teveciihteıı dolıyı {1in Uyc hdar ŞIRAK fimıll.Sl altınd:ı 
çıkarmakta olduğumuz KONYAK, VO'fKA ,.e ROM u da 
badema BÜYÜKADA fırmnsı altında piyasaya sev.ketmekte oldu
Aumuzu muhterem \e kıymetle müıterllcnmfze arz ve d vamı 
tc,·eccühlerini rica eder. BÜYÜKADA MÜSKiRAT FABRi
KALARI Galata-Bcy8%1t 'lohl numero 35-37 Tel. Beyoğlu 1240 

Ler)i Ye nihcıd - Kız \'e 

Şişli Terakki lisesi 
J 

Ana, ilk, orta \'C lise ikinci devre birinci sınıf. 
lnrınn yeni talebe knyt edilmektedir. J fer giın !\a:ıt 
lO- J 7 ye kııdıır mtiracant olunur. 

Nişantaşı • Halit Rifat paşa konağı 
Telefon; BeyôJtlu 2517 

Vilaye daimi encümeninden: 
llk mekteplere şmtnamcsi mucibince alınacak iki Yii?. 

doksan bir metro murabhm muşamba '20 teşrini C\ \'el 92<) 
tnrföine kadtır mtmaknsya f,onulnmştur. Tn1iplerin cncuıncni 
vil~yetc mürac:ı:ıtl:ın. 

§ S:ın ·atlar ~ektc~inne nuıkte?.i doku7. bin kilo pirinç 
k~palı zarf u. ul.ılc munnkasaya konulmu~tur. TnJiplerin te
m.:n~~ Ye teldı! mektupların~ 20 teşrini cn·cı 929 paıar 
gunu .cııat Qn bırc knd.ır encumcni viliı'\ ete te\-di ctcmcl" ı 

f.:. • er. 
'1 Bc~l~rn~. lalınç alide nsmiye mektebi hması ile kızıl 

toprak~ ~uhcu Pa.."'-ı mcktL!lıi binn:sı ic:ırn verilmek üzere 
20 teşn111 cn·d 9.20 paınr günii aat on bire ~- d ü 
1 • , • • • Ali nr m 1 .. ı) e-
ue~ e konulmu~tur. J alıp]cnn encümeni , ihh•cte · ti , ~ muracaa an. 

Emniyet Sandığı müdür
lüğünden: · 

l\lclımcl: i\li l~fen~i Ye Emine l fonımm tO 04 ikr:ıT. 
numaralı .dey~ ~mcdi mucibince ~mniyct • and1gındıın i tik· 
rııı cyJedıklerı mcbk1Jt mukabilinde Sandık namııı:ı mer1ıun 
lmlunnn Kiiçiil,pazardn J Jocah:ı~ rettin mahalle inde ı .eblchicl 
sobgır.d:ı ~ ki 3() 'c yeni 55, 57 11umarnlı \ c 70 arşın 
~nrsa liıeritıc fuehni ah,nt> iki l\atton ibaret uç od:ı, bir 
ofıt, bir mutfnk, 'c u ar,ın bahçe ,c mıı,temil~)tı 'snircyi 

Jı:ı\i bir h~ncnin trım.ımt \Adcsi hir mınd:ı borcnn 'cnlmc
me inc'lcn dolliy'i 1 'Satı~lı~a Ç.fk:ınl•ırak 00 lira heclcl •le m ~ 
teri · n:ımtfra kat'i l\arnrı ı'Cl.,IııNı "'°" 'Dıiket~ > ık °" 
;rnm Jle b ka ~ır müŞfcri ıpbtnaı. flDiia\:ccfle beddinl IJıO 
liraya JbJ- eyJ-tmlf t>Jı.tasa dhftıJI• rıu:zkOr hanenin 30-9 92 

Devlet demir yolları oe 
manları umumi idaresinde 

· ra edilı:cek 
30-9- 929 pazartesi t:ırilıiııde nıünakas3sı ıc rt de 

gümrük koınüı-ycn u'u6 una iştırak cdeceklerııı f:l ~aım 
1 . b- -k mucssese er 

~·c.r vesaik ıle beraber şimdiye k dar U} u dan "crılmıf 
ışı }':tpınıi olduklarına da r nıüe~!. s.lcr t:ır fın 1 bır za 
yet ve ı,abiliyct 'esıkıısı tek ıf ıne~ttıbundaıı ı)'J 
rumıııda ita etmeleri liizııııdır . 

1 lcr ak~am 12 1,i .. idcn murckdi, 

Türk Aile musiki bi 

LONDRA 
Birar ane ve Jokanf asPld 

Tcrcnnum eder. d 

lstanbul icra dairesinden: l skudarda Bulgurluda : 

h . d muharrer 
yolunda udut ve me nhlııılnrı zır c dola)'! SO 
parça tarla mchmct efendinin borcun.dan edeye 
miıddctle ihalci evveli ye i ;çin me\ klı muzahysı 

l'\leSA a 
mu~u~ ~·~ 

To. Snğ \'C sol tarafı Ark:ısı Ce~h'C~l. do~:;.~ 4 
5 15 harita numaralı t:ırln dere KaJıkO) 

'e Kılzım B. haremi kabı ha 1 :ı. 4 
5· I. 14 ve J 6 harita ~o. carin ,, " • S 2 
5-2. 1"3 ve 15 ~, ,, ,, ,. " " ı 2 
5-3. r ~ ve ı 4 ,, ,, ,, ,. ,, • ' 
5. 5. 1 1 ,.e [ 3 ,, ,, ,, ,, • " 3 
5-5. 10 ve 12 ,, ,. • • ~ 
5·6. 9 ve J J " " tt ,, ,. ,, " " " 8 
5-i. 8 \·c ıo ,, ,, ,, ,, .., 8 
5-X. 7 YC <} ,, ,, ,, ,, " beh; d<SnmüM 

Mezkur tarlalar gayri meşgul ~lap • 4439 num 
lira kwmet takdir cdllmi .. tır. Tnfsıl&lt 929 

• ,.. ' bUI icra. 
dosyada miinderiçtir. :.\Juı.ayede .ı tan ar 14 ten 1 
miizaydc şulıcliinde 2· ı ı . 929 tarıhlnde sa 
krıclıır icrn kılmacalttır. 1 ın yüıde 
. Tnlip olanlıırm kı) met! muham.men~~ n btzzıt veyı 

nısbetindc pe) akçesini vezneye (eslım " 
\'Ckalc miırrıcaat C)"lcme)Cri illl.n olunur. 

lst 2nbu1 Şehrerrtaneti nınıan 
m:ıhallc:sinde V 

Bagozıl tialr~den: K:ırnkl 1 hisey1n bl [)evrlş E 
haniye caddesinde 37 .. ·o. Tilrk oteli sahi -r.ııj bed 
d. . ·r 1 ve nulllG"• .. -
. ının tanzı at vergisi tcın irat res~ (0774) ku 
Jınd~n borcu oh~ vcrmclren çckın~lg~. -davar saad 
temml istifası için haczedilt•n iki bu~ uk mah 
mas.ı 28-9-929 cumarte ı gtınii .bnt 

14 t~dn mez 
müznyede ile snnlacağmdan almrık fste}cn 
~ün Ye ~arıtte h:ızır bulunmoları ılı\n olu~n!u!!r.~= 

HUMMAYı MURZAGİ • ısıTMA 
KANSIZUK - Zafiyet ve« uweııııUk 

KINYUM LABA~!_ 
lam hazım. oafil tıum:na " *"''' ~- ...... 

Yemekten evvel ve ya sOftt'I .,,, lJ1C6r _..... . ...... .... 
Ec:z.anelerde Utlbr: ... ıeon l.ı "": (1. 

'9, ft L't' ,NiCOD. f"' 

Zonguldak fükSJ 
Maaden mühen 
mektebi müdürlüOü~d2 

r .. )f den ınet&Bbi. . 
Zou~uJdak ~ u.ksek • a .. Birinci oe&1 

ve tahsil miideti dürt seneili•· b 1 ohınut. T 
müuha~:iren lise nıeznnları tft u . ı. i§\iye 

f 1 l·ır Gırmea 
ri at ı tesrine' n""I< e )UŞ ( • • L:r ,. \İ 

"ı; •• r· . ·~· mc 'lJ'I li e mezunfarf ınekfefJ mm ur~~ nau,ıl 
ile ]J(>ı·n her Jise ~ahadetnamesı 't-ya 

, • .. 1 1 raporu r 
ıa-.1ı·k11·111w~i '6 foto, sı ı ınt • d _, 
• ~ı • • ' . · iin ernın 
ıtııkrrflsi 'e n~ı 1;alıadetmlme$llll ./!t •. d · .. " · ı· ı K·tvt mu , c adı·e~leriui liJdirmclıı ır er. ·" 
12~e~ı·jnİf'\"H.~lr Jrnd'1rdır. . 



• 

HF..R GUN CIKAR TÜRK GAZETESi ----
I [ [ lL ~ ar.ıl •f t· I Gazetenllzde çıkan ya:11 •e 

~ı; ~ ~n " · • rell.imlerln büUln haklan mahfuzdu· 
i ıı ·---

27 fylül 
;g2g 

l j Türk mektepl:.!ril~ faydalı eserlln 

1 I ilanlarında o o 2~ ~IU yapılır ! . •ttı ıcuu 
lllNTARlfESI: 

, ı ı\h:ecle JJart tel Gı.tttC'\C ttır.dcri!ccek. n;c·ttuplann iize ı ae 
iCııe ~la e ıdart .. ' zıva AH c "''\ ) , 6-• L.Cİ s&) fJ°lı 11.5? 

i,ar~'!.u~ır 1 Btıruk \'C r.1 b': çok dcf.ı içln \'Ci ·l:5 tl;lul<.ırlı ' • .. ıs J.:un:~ 

ı AvJ·tı !IO 
z ~co 

:su 
11 • 1400 

J'4!.0 
t:co 

Pa&Jnuyan 1r:tktupların ııı!eılrıdeıı. Jc.17rrnu. 
mulcaddereılz tt:ektup1ara lı:cırıulmut paraların 

lı,l:cı!maımian \O ·arıların rr.tlndercalından 

, hU!l.L ltdh yc:tc~I itl.u~ :"t ı Lıcre:l 4 • 411 
: ! ,t ;.ı ı'ı: ~r.ınJ.>llnttr. ı • .. ıoo 

Ca~i!li!mİL:- h".Jı~.uı 1111 ka':>.ı! ed•:a F"' 
H. S. H. ıll.:ıı• acıat:tJl 

1 l • .. !QO 
, ,,., n~ sı~·ı.ılı 1

11 tc!are meıul def:ildir. 

, 
Borsalar 26 Eylül 1929 

Kııpandt 

Kambiyo 
l.ond~a uzcrine ı !-t,JUr lir.ası. ı..uruş lo05 ,su loO;" :'5 

""YOll " T ı. mukabili notu 0,48 

1
21, 7 

I.! 31.Sı• 

0,4..0iJ 1 2,51J 
Parts ı ·rank 
"fif.ino • .. IJret 
Bn.ıio. el • Helga. 
Atlna .. " Drahmf 

q ıı.so 

J ı •b,50 
Jt 12 

12 ..:ıı 

~' l IJ 

J 4!',:5 

< ıne' re 
Sof}d 
.Amsterdan1 11 

• 
Fraıık 

Le\ a 

2 ~9.i ,J 

6•1 lJ ~ 5'J 
:? 4'1,25 

Ltı 3:",So 

Pr~!! 

\"iyan.t 
!\la~rıt 

Bt .. lü1 
\·ar~o\ a 
Peıte 
Bui:re,,; 
ncı rot 
~lc.ı ı... \'a 

. -
.. • 

• 
• • 
'20 Ley .. 
.. ı ·ru·t lirası 
.. t, en: oneç 

1 ı:orin 
K uroıı 
'iling 
Peı.cta 

\lark 
Zloti 
Pentd 
Kuruş 

Dinar 
Konış 

ı 2o 
!IJ :l.!,50 
.l .J;.? 

3 1 24 
2 tı:ı,:ı:. 1 

4 !!<tı:S 

2~ 1 ;~·2' 
27 35 

1061 ı 

ı 1 ıo,:; 
ıo 50 

J il 5o 
J ~J • .:ıo 

2 uı.:s 

4 ,!!'1.,75 

24 :5 
21 Jo 

IC>OJ 

ı 1 terlin 
ı Uofar 

20 l ranı.: 
20 Liret 
:ZO Frank 
20 flra~nıl 

20 Frank 
20 l.C\',I 

ı florin 
20 ~uron 

~Ilın: 
Peıet;ı 

ı Ranmark 
1 Zloti 
1 rengo 

20 !.ey 
20 Din.ır 

I c;e\"OnrÇ 

.\Iıın ( 
l~ldi)"e 

B:ntnot 

Nukut 
'"~li· 
Anıe"rlk.a 
ı:·ransız 

ltaJya 
Rclçlka 
''unan 
1 rlçre 
Bu!~ar 

Felemenk 
~·eko,ıoı •k 
Avu.sturra 
J'.'-paoya 
Almanra 
J.ehJstan 
:\Jacarlstan 
Romanya 
Yug05lol1·a 
Sc']'Ct 

Borsa lıoıricl 

Tahviller 
htikraz d1hlll • 1adell • 
Diıyunu murahide 
ltrımlrcıı derulryolu 
Ltanbul tramuy ıtrkett 
Rıht;m l>bk ve Antrepo 
ı~:.-tbuJ 3noniı:n !-u ~lrl.:ctl 

Hisse ıcnctlcri 

iş bank'" 
<> manh ba.nka.~ı 

too5 
206 

2'1 So 
81 75 

12'.! 45 
29 5•) 
24> ;s 
49 

1

25 
2'.! 2."i 
35 :s 
2-l So 
;-2 25 

s·a 
68 , 5o 

241 50 

25 

6 :ıo 

4 80 
16 zs 
2i 

11 65 
128 

)7 
199 

ıcıo: : s 

l tı:l 50 

210 f 

IU 50 
s.ı ::; 

:-9b I 
ll9 5o 
81 ı;s 

l:!'l ;5 
!,.X) 1 !it) 

2q ;5 
4Q :!5 
Z.! 2.S 
v.i ~5 

N 50 
':'.! 25 

~80 50 
6" 51) 

241 50 

Ticaret ve zahire borıası 
Flatlar Ticaret boraau kitibiumumililtı tarafından verilmiıtir. 
·= 

Okkuı 

Auml A<ıart 

K. P. K. P. 

Bu~day • • Çavdarlı 
Yumuşak ıo JO ıs 3<> 
Krzıtca 

Şcrt 

Dönme 
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\rr• 
:\lısı r 

l·.ı~uly:ı 

ıs u ıs 

- Zahireler -
12 ıo 

9 ı. 
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- Un -
Çu\i!Jı kilosu 
Ekstra ek-ıra 
l-:J.:slra 
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ll<!S 
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;oo 
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ı oS 

Pasta ve telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

idare bendiye ihtiyacından olan (sooo) kilo ambalaj 
lı.ağıdı (2000) kilo sic:im (so,ooo) ~der etiket (ı oô,ooo) 
adet kur ol (1500) kilo kuJçc mühur munıu (Sooo) kilo 
hurda kur~un mun:ı.ku<aya vazedilmiştir. :llünnaksa 12 ıo, 929 
cumartesi gunü icra olunacağından taliplerin ye\·mi mezkur. 
da U>ulune tevfikan temWr ve ihzar edilmiş olan tcklifntı 
havi zarfları riyasete tevdi eylemeleri ı·e olbaptaki şartna
meyi almak için de her giinYenipo,cancde mubayaat şube
sine miir:ıcaatlnrı. 

şeraitle düşr.s te kendisini 

eğlendirir. Belki zaten o, 

beni aşa~ı düşürecek tarz· 
da yapmıyacal'ctır. Siz, me· 

sela yanınızdakilerin pasta 

yediğini görerek ekmek 
yemeğe razı olur musunuz? 

Bu esnada teyze mis 
Barti:ıa bize doğru geli

yordu. 
" Affedersiniz dük 

bııraya gelirken rehberde 

okumuştum; burada oır 
kraliçe ikinci Elizabetin 

portresi varıniş, fakat göre-

1929 tefrikası: 

• 
miyorum. Lutfen bana gös

terir misiniz?. dedi. 

"Al ben onu geçen sene 

sattım değerinden çok fazla 

etti. On bin pavunla altı 

ay yaşadım .• 
Mis Bartina "Demeyin?,, 

dedi. 

Yemekten birkaç dakika 

evvel karışıklık elaimi gö· 

zükmiye başladı. Lort Lüf. 
ton, Leydi Grenlen in ış

velerine ehemmiyet vermi· 

yerek mis Trampetin etra· 

fında dolaşıyordu. 

' 

1 

'' 
':res-ni ..u~ıu J ., !11 ıecekl avı 

· İstanbul. Babıali, Ankara caddesinde "V akıt .. yurduj5•ym 
1.\.'.I lb/U ıu.arc Şlcq J H:ı/l \"MI l\ICrl "' tcı,tr.ıı: v 1."ff' pOS[.1 l;.utJ'IQ: 46~ 

'
1 .T Üt Ün Eksper kursu rr;T ~:!::;~k~mmın=H:ffifü!i:l:m:l~fü~=Efüfüikfüfüföll!lmmfümm~ Mu;e\ ilerini~.1~~~ı(Ro;aşan~; 

rı, .. .. . . \ . I !::! ur a 1 arı u an 1n1 z :m miına:,ebetile \);manlı Ban!,usı 
lflltf} ]JllltSCll'l lllllllllll }( H.- !ili mı Calata, l;taııbul Ye Beyoğlu 

. mı Beynelmilel bir töhreti haiz İzmir de 1 Kadaifçi !lij oaırekri 5 te~rininnl ı 1129 
l'( 'Sll l ( 1 (' ll ' i!ii Zade biraderler Halı kumpanyası 1 mamulatındtn ifü cumnrtc;I ırunü kapalı bulu· 

• ·- ~ b !ili en nclıs: ( İıparta, Lergam, Gülüstan, Tahta, Unak, jj"fi nacaktır. Tüuı inhi•m c:ınunıiı c ince küşat cJildiıi en el c ilan edilınij .:.: •• ::.· Demirel, Gördes ) cinsi büyük dö<emelil.: Halıların :ı .. ! .... __________ _ 
1 k ı kı ' ı Beşikt~ 2 nic/ hukuk ha· ,, an ur; ıç•n şınuliıc !?;adar müracaat etmiş u an taliplcrın ';mı mı yegane satış mahalli depomuzdur. Yakl"§an kıt mevsimi !:ii L;m/ig'inden: Bc-,iktasta .::ulC"• 

azamı \C'a:i-i lazımcıı ~ızar ıc ita etmiş ulduklarınuan ,chriho!in mı h I G ld ı.· :::: ıt • ' :m için e emmiyetli stok yapı mıştır. eçen ~ne o uğu giuı m: . h il , .ı ı.· k ~a1c ine kadar aıiue mur.ıkk•ın 1e;aiki Ortakordc kııu müdürlüğüne :::: b h 
1 

k "il maıııye ma a csın.ıe ..... uçu 
:::: u sene be muhterem halka bir izmet o ma üzere toptan !!:: çiftlik sok sgında be~ m.ma· 

ita ı c ı crıncınış olanların nııi;a\ıakaı a kabul cdilmıı ccchlcri ilan !.!.:.::.· fiatlar üzerinden perakende satı.. başladım. Halkın istifa- !.·!.·~ •• : 
1 .- ralı hanede sakin miitcyc[fa 

(1 unur mı desini nazarıdikkate alarak piyasa !iatlarından °',1 15 ten- mı k 
ı - !llusaddak nüfus tezkeresi sureti veya aslı. :::: d M . h b 1 •••• Selimaga mahdumu ktıçlı 

:::: :z.ilatlı oldug'u gibi fiatlarımız maktu ur. evsım asa i e l!:i B 
1 • '\ J t ı d t · t t 1 ·ı· ·k ı ettiihne .... r:ı: aı·ranıa da)·ısı 1 urjit ı;nnı· -- " e' ~p ..,, ıa c ıı•mcsı veya or a a 151 1 1 ına - mı düğün yapacak erbabı ihtiyacın getireceği salon ölçülerine !ili J 

dair maarif iu~releriııtfcrı musaddak resmi vesiQ. .... • .... şun vasi tayin kılındığı kıı
Hii ve zevklerine uygun her çeşit halı bulunduğu gibi rekab;ı mı ııunıı medeninin J:" 1 inci 3- ı\\ahallc veya l.arye il;tiyar heyetınin polis veya jandarma ı··· d 1 h 1 d b 1 d k .... 
• ::: e i miyecek derecede ehven ve atta zmir e i e le ari :::: d I r·ı l'k dairelerintlcıı mcı.•udak hüsnühal şahadetnaıııer;i. :m :::: ma t esine te\ ı ,.-:ı a "·a· iji! edilmiyen müsait fi"aılarımız karıısında mütehayyir kalacakla- illi ,ı•raııcn nıalunı olmak ıızere ,,_ .ı kıl'a ı esıln fotoğraflnn getirır.elcri. i... 

1 
1 . ·ı·· " 

--=~------...:;:. __ ..;;;. ___________ l~f rına eminim. Verilecek hu•usı öçü ,.e rengere göre sıparit !f:~ ilıln olunur. 

Po.:ta telgraf leva füi kabul edcrim. Yerli mallarımıza rağbet buyuran muhterem fi=!------------~ - .... d d m Çatalca asliye mahkemesin-, m: hallın bir defa depomuzu teşrifleri menfnatları ikıizasın an ır. i::! •• d •• • fİ d :::: pj: den: .]liHinin ~·anta 1-arycll Zım mu Unye n ene :::: Ç•rııylr.eblr Zlaclrll ::.: 
• m: h N 3 4 .::: olup elyeym Çatakaııın 1".ale 

Salkımsöğüttekı telgraf fabrikasında mevcut maa ıeferrüat bu- ~:::; Ah~~t 
0

Tah~·r " içi mahallesinde sakin .\Iulıar· 
har maklna•ı ile kurşun çürufu bilmüzayede satılacağından ıalıp rem kızı Ilacer hanım nıüd· 
olanların T cqrinlev\·elı·n yedı·ncl Pazartesı· g'inü ıaat 14 te bedeli :H:ıiiiii!!=:!!-uu===:E:i!ii!.::iii::.=:=E!i!:i::r.+.::::::::::::Eiiiii ı · ı 1 k '· ·1 · 

ll ı.; ............ :.iii1 •• ::ır: ....................... ~·······-·········· .. •••••• 'cı a ey ı ocn.:-ı ı cnı \oy• 
muhamnıenı olan •2200 • liranın 'o 7,5 nisbetindc teminat ak- Devlet _J • [[ ı · den ::\Iıırat oğlu .\bidin nley• 
çesi(e birlikte nıezkür fabrika müdüriyetinde miitqekkl\ komisyona aemır yo arı ve f- hine mumailedıin C\Jiliğin 
müracaatları. ' 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi iderasinden 

manları umumi idaresinden: tahmil ettiği Yazaifi ifa et• 
memek maksadile kendi ,Jni 

J lııyılarpnşdan cuma, pazartesi, çar~amba \'C Ankaradan 
cumarrc~i, salı \e per;embe günleri hareket etmekte olan 
6, 106 Ye 5, 105 numaralı sür'at katurrıııın 1 te~riııieyyel 

929 tarihinden itibaren her gün seyrüsefer edeceği. muhterem 
ahaliye llilıı olunur. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

T ayayre piyankosu 
3 üncü KEŞİDE: ıı TEŞRiNİEVVELDEDİR 

BÜYÜK İKRA~İYE: 
40,000 LİRADIR 

Ayrıca: 20,000 15;000 12,000 10,000 
liı'alık ikraıniycler ye 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Uu keşidede cem'an « 3,900 » ınımara 

kazanacaklır. 

Posta ve telgraf 
müdürlüğünden: 

levazım 

ı - Vsıaiti nakliyede kullaı!!lmak Gzere c 6000-10000 " 
kilo benzin ve « .l00·6CO » Lilo makir.e yağı l<spalı zar 
u5ulile münakaşaya konulmuştur. 

2 - 7 Teşrinievvel 929 tarihinde ihalesi icra kılıııacağınd111 
tafiplerirı bu babtaH şeraiti anlamak içlıı şimdidrn teminat ye 
teklifnamelerinı tevdi için de mezkur t3ri l:e müssdif pazartesi 
günü şaat :.ı le Yeni postanede mubayaa! komisyonuna müra
caatları. 

Devlet Demiryolları ve li
manları umumi ida.resinden: 

285 Kın. yol malzemesi kapalı zarfla münakasaya koıımuş
!ur. . \Cnalrnsa 22 Te~rinievvel Salı gülıü saat 16 da Aukarada 
Del"lel demiryolları idarcsind~ y:ıpilacaklır. 

11\üııakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları ve muvakkat 
tenıiııatlarnıı aynı günde saat 15,3Q a kadar umumi Müdürlük 
kaiemine \·ermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5o lira mukabilinde Anka 
raua, 1'\alzeınc dairesindeıı, lstanbuhla tfaydarpaşa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

Eski ~chir Konya hattı üzerinde Pınar ba~ı .\ley dan ista
'ronları ara,ında 395 inci kilo metrede vaki taş ocucağırı
dan 1.5000 :\1 3 balast ihracı kapalı zarf u>ulüle münaka

saya vaz olunmuştur. :'lhinab,;a 16 teşrin evvel 1929 
çar~aınba glinü saat 16 da de\ lct demir yolları bina;ıııdn 
yapılacaktır. :\Iünakasayu iştirak edeceklerin teklif mektup· 
lannı Ye murnkkat teminatlarını aynı günde >aut 15,30 a 
kadar uıııunıi miidürlük kalemine ,·ermeleri lazımdır .. Talip-
1e·r münakasa şnrtn:ııııelcrini iki lira mukabilinde , \ııkara,fa 
muhasebat dairesinden Konya \e llaydurpuşa i~lctmelerinden 
tedarik edebilirler. 

Kız ve erkek Ameli 
ı hayat 

J\.ıI ekteple ri müdürlüklerinden: 
Yeni talebe layt ve l.abuline başlanımştır. l(ayt günleri 

cumartesi, pazartesi, perşembe saat 10 dan 12 ye, 13 den 17 ye 
kadardır. Talebe kadrosu ıııahtuttur. Zamanında müraccat edil
mesi 15zmıdır. Eski talebenin nihayet eylülün 19 zuncu gününe 
kadar kaytlarıııı yenilemeleri mecburidir. Aksi takdirde yerlerine 
Yeni talebe alınacaktır. Birluci sınıfa ilk mektep nıezımları ~!mır 
yukarı sınıflara girmek isteye;ı lise \"e orta mektep muadil sınıf 
talebesi ):!ireceği sınıfın altındaki sınıf dersleriııdcıı imtilıan olunur. 

l(ız Amelilıayat mektebi Saraçhane başında Münür ra~a 
konağında telefon, İstanbul 2731 

Erkek Ameli lllyat mektebi Cağa! oğlunda Tel, htaııbul: 
3630. 

Emlak ve eytam bankası 
umumi müdürlüğünden : 

:\Ievkilcrilc evs1fı malısusası aşağıda yazılı bir parça 
emlakin satı~ı müzayede ye konulmuştur. 

1 - .\Iüzayedc kapllı znrf uouliylcdir. ihale 12/10/929 
tnrihinJe lzmir şubemizde müteşekkil satı~ komisyonu lıuzu
rilc icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hiza,ında 
gö,terilen miktarda tcminaı irac;inc mcdmr olup bu temi
nat rnrakasını teklif mektuplsrile beraber makbuz muka
bilinde bizzat ve y-ıhut ihıılc mcclbine yetişm~k üzere 
taahlıttlli olarar po>taya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli pe,in oiarak ve naklen htifa olunur. 
J - Talip olunlllr lstuıı bul ve ya lznıir şubelerimize ve 

yahut merkez cmldk müdüriyetine nuiracaatla mufassal 
~artnurııemizi nıl!tal:la etmeleri YC nıiizayedeyc iştirak halin· 
de bir nushasıııı lılr lira mukabilinde alıp imza ve teklif 
mektuplarına raptetmclerl icap eder. 

bir enedeıı beri terk Ye 
iegayyiip eyledi~inden bilbn· 
his bo~anmalarınn karnr itn
>ı hakkında ikanıci dıl\ a ey. 
lem ekle mii.ldei ule) hin ika. 
nıcrgahınııı me~huli etine 
mebni bu baptaki btlda su• 
recinin ilanen tebligi karurgir 
olmuş bulunduğu cihetle ta• 
rihi ilandan itibaren on gl!n 
zarfında mumaileyh .\bidinin 
cnupnamesiııi tahkikat h;t. 
kimliğine ita:;ı hukuk u ul 
muhakemeleri kanununun nıs 

rndı mütaalllkasına te likan 
tebliğut makamına kaim ol· 
mak iizere ilan olunur. 

Sultan Ahmet lh icra-
3ından: Bir deyııi ınalıkumbi· 

hin temin istifası zımnında 

tahtt lıacize alınıp fürulıtu 

mukarrer olan bir ı;i!t pır· 

Janta küpe tcşrinien·clin 

onuncu günü saat 1 .3 de 
Çar;uyıkebinle :anıla! bc<lcs
tcnindc bilmüıaycdc li.;mht 
edileceğinden talip olanların 

memuriyetine mürac:ıatfarı ilaıı 
olunur. 

a.~adar ~·z ıan'at mektebi mü· 
clurlüğünclen: Mekteb.nıizde mev· 
cnt beş san'at sınıfı ile orta 
kısım sekizinci sınıfın kayt mua• 
melesine baslanmıştır. Sl!ı'at 

sınıflarında nazari dersl~rderı 

ma da dıkiş ve biçkı, şapka, 

moda, tabahat, ütü ve kola, 
nakış dersleri vardır, TaLsıl 
müddeti beş sene olup derece;i 
ortadır. 

·················-·---··-····· .. ···········: 
GÜNDE 10 PARA i 

Anadolunun her köıe· j 
ıinde birer çocuk sara· • 
yının yükselmesi ıçın 1 
HİMA YEi ETF ALİN hepi· 1 
nizden beklediği yardım. ··················--··························· 

Meı'ul müdar Refik Ahnı f' 

- ıniirr wnn ~tın İngilizceden mütercim: Gii.::.in ı\'u ri 

~-------.. ..... ---~~--~ Saat on bir buçukta Kadvaldi yeğeninin asıl gel- tabii daha · 1 
cazıp o uyor." 

artık bulutlar etrafı tama· dikleri mes' ele ile meşgul diyordu. 

mile kapladı. Ogüstüs deh. olmadığına kızıyordu. Bütün bu şeylerden bi. 
şetli muazzepti. Kıskançlık Beybi Kins herkesi sivri haber ve muazzep olmıyan 
dikenleri üzerinde bir ge- sinek gibi iğneliyordu. Bazı iki kişi vardı : Lort Lüfi 
ce geçirmişti. Kordelya tn· misafirlerse hiç bir şeyle ve Mis Trampet ...• 

rafından kendisine ihanet alakadar almıyorlardı. Ley· Koridorlardaki lavhalnn 
ediliyordu. O, bütün ma- di Tilçester bana: seyretmiye gitmişlerdi. On 

hareli ile lort Lüftonu mis " Hakikateu kızılacak ikiye yirmi kalıncıya kadar 
Trampetten kurtarmak İs· şey, nıçın Lüfiyj buraya gözükmediler. 

tiyordu. Dük bile bu değİ· çağırmışlar? Onun bu gibi Leydi Grenlenin gözlerin· 

şen vaziyete canının sıkıl· şeylerde şöhreti vardır. Bir de şimşekler çakıyordu: 
dığını, benimle o kadar de buna zamimeten kendi· - Artık yatalım. Dük, 

meşgul olduğu halde saklı· sıne harpten dönmüş bir niçin lambaları söndürıni· 
yamıyordu • Mis Bretına kahraman süsünü verince yorsunuz?.. Dedi. 

-Bereket versin teyze bu 
sözleri işitmedi. Yiizünden. 

yeğsnine kızdığı belli idi. 
Diik: 

Gidelim, bakalım ne· 

redeler.,, Dedi. 
Beybi Kins gene iğnele

di: 

Belki bir yere düş· 

miişlerdir!~ 

Zavallı teyze merakla 
sordu: 

"Bir teklike olmasın; ba 

basına bu seyahatın ceva· 

hını ben vereceğim.,. 

Hepim!z birlikte resim· 

!erin olduğu galeriye doğru 
yürümiye başladık. Leydi 

Tilçester hep o temkinli 

halile teyzeye resimleri gös• 

tererek bu gidişimizin ha· 

kiki manas. nı saklamak 
istiyordu. ilerideki bir kö

şede yüksek bir pencerenin 

içinde, bu kabahatli çiftkr 
tünemişler, bacaklarını sal· 

lıyordu Hiç bir şey, ın:s 

Trarııpetin görünıişü kad;ır 
güzel ve tatlı olamazdı. 

(61tmedl) 


