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::::.---- Kcnıal Zainı B. beya

Kemal Zaim '8. 
natta hulunuyoı~ Hayat 

Niçin pahalı? 

~ ............................... " .................. --·, 
Oörd6nc6 ıayıfamızda 

Sinema 

Krom ve petrol ma
denlerini i~leimelc 

lştl}'orlar 

F4tıllyet ve mfir.f. 
ra tekrar 1M11Mtdı 

l 

Maarif müsteşarı Kemal Z~im bey dünkü tr~nle Av
rupaya gitmek üzere Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Kemal Zaim beyi Haydarpaşa istasyonunda maarif emi
ni Behçet beyle maarif müfettişleri ve ahbaplan karşıla
mışlardır. 

Havadan buz 
yapmak 

]lir Alrnan şirketi 
Şehre111anetı"ne bu i1~i 
yapnıak için 1nüra-

Kabalıat 1nutavassıt
larla bakkallarda mı? 

Ankara, 28 ( V akıt ) -
kuvvetli ıermaycyc sahip lkı 
Amrıkan ılrkeu, Amcrtkı sefa· 
reU vasıt8'ıle Jktııat vekaletine 
iki mohım milracaalta bulun· 
muıtur. Bu müracaatlardan 
biri Buruda me\·cut ve mek· 
ıul krom mıden1crintn ıılcUI· 
mcsldlr. Malam olduğu üzre 
bu madenler lclymetlı ve zen· 
gin damarları sahiptir, 

M. Haınerih 
Kemal Zaim beyle f smail Hakkı bey yarınki trenle 

Avrupaya gidecektir. 

Avrupaya niçin Qidillyor1 
Dün istasyonda blr muharrlrimiz Kemal Zaim beyle 

göriişmüş, mumalieyh muharrlrimizin suallarlne şucevapları 
vermiştir: 

- Avrupayn niçin gidiyorum? Seyahatım esnnsında 
müzeler müdürli 1 mail ll:ıkkı llcy de bana refakat edccck
dr. Seyahacımızdan maksat şunlardır: 

1 - l\Ieslek mektepleri Jlc ticaret mektepleri Jçin 
getirilecek mütaha ıslan intihap. l\1cslek mektepleri için 
iki, tlcaret mektepleri için bir mütahassıs getirilecektir. 
Bunlardan başka meslek mektepleri için de dört.:, beş mu
nlllm celbolunncaktır. 

2 - Tcknik:ın (ış c.larulriiımnn) nun phlnlrırınu ait bazı 
tetkiknt yapmak 

3 - l\Jektcplerc ders , c:saiti nlmak. 
Alrnnnys, Fransn, f:;, içreyc gideceğiz. 1\lüddeti scyahn

tımız bJr buçuk ıl}' kadar stircccktir. 
• 
iş Darülfünunu 

- f ş darülfünunu ne :zaman inşa edilecektir? diye 
soruyorsunuz. İnşaata ancak önümüzdeki ilkbaharda başla
nacak, üç sene sonra da darüifünun açılabilecektir. 

Liseler 14 gün sonra açılıyor 
- Liseler 12 t~riııi c,·vcldc nçılacakur. Bu husustaki 

emlr maarif eminliklcrine bildirilmiştir. 

Kız ve erkek mu.ıllim mekccplerindcn mezun olanlann 
tayin JJsteJeri tanzim edildi ve hareketimden evnl bildJ
rilmiştl 

Millet mekteplerinde 

olunması, tehir edilen bJr 
muhakemenin arada geçe· 
cek f asılastnın bir hafta yi 
geçmemeai usul ftUhaz 
kılınmııhr. 

.JJJelunet Asını 

caat etti 
Haber aldı~ımız.a g6re1 bir 

Alman fen heyeti Şehrcmınc· 
tine buz imali hakkında yenl 
bir tekllf yapmııtır. Bu heyet 
§ehlr lçln lizım olao buzu, 
~tmdlyc kadar oldu~u gtbl ıu· 
dan değil, yalnız havadan ya· 
pacağını teklıf elmlılir. 

Alman gurupunun teklifine 
göre, fennin son terakkileri 
•ayesrnde havadan buz yapmak 
çok kolay bır iştir ve bu hava 
buzu ıu buzlarından bir kaç 
misli fazla .olarak 11fırın altında 

tam 80 derecelik btr hıra• 
ret elde edilmektedir, Hava 
buzunun erimeye karıı olan 
mukavemeti do. gene ıu buzun· 
dan çok fazla olarak 8 lhttlr. 
Bu buzum 90 kilo ıu, temin 
ettlQI şo~uk derecesinin fi21alığı 
sayesinde ıu buzunun l850 
kıloıuna muadıldır. 
[ Alt tarafı 3 üncü 54) ıf:unızda] 

Çok yaşıyocak •• 
-·-Bulg4risland4 çık11n bir 

TGrk gazetesi Z.ro ağa
nın öld6ğiln'il y4t.t}'or 

Bulgaristanda Kırca Ali 
de çıkan Tür'·çe Rodop 

gazetesi 
Me~hur Za-

• ro ağamı

zın Ameri
kay a git· 
mek üzere 
Sirkeci ga-
rına gider
ken bir o
tomobil ka-
zası rtetice
sind e ö 1-

Zaro o~a düğünü yaz-

Ticaret odası katibi 
uıuumisi ne diyol'? . 

Jtcard odası k,dllbi umumisi 
Cemal B. 

Ticaret odasının neşrettiği 
cc t :ellerde erzak ve esa 
r y .l tl:mnm gayet ucuz gös
terildiği ve bu cetuclleri tet
kik edenlerin İstanbulda ha-
yann ucuz olduğuna hiikmcc
tikleri yazıl mışur. 

Ticaı·i mahafildc bir haylı 

dedikodulara sebep olan bu 
mesele hnkkıncla ticarec oda· 
sı kı1tibi umumisi Cemal bey 
bir muharririmizc ., u beya· 
natta bulunmuştur: 

- " Eşya ve erzak fiyat
larının ucuz gösterildiği cet
Yclclen muk1:ac eğer oda ta
r:ıf ından her gün neşredilen 

p!ya a cetzeli ise bu CC't\·cJ. 
deki fiyatlar eşya ve erzakın 
toptan fiyntlarıdır. 

Pcnıketndc ffotlar ise bi-maktadır. Bu } alan haberin 
arkadaşımıza ne suretle ve ziın ayda bir neşrettiğnıiz 
nereden aksettiğini bilmi- ha) at pahalılığı cctYelindc 
yoruz. Yalnız hadise yalan ) alılıuaktadır. Bu cet,·cldeki 
bile olsa 147 senenin da· fiatlarda iştibah hasıl olursa 
ha fazla artmasını istiyen müracaat dcccklerc bu füıt-
bizlcr için işaret edilecek ları b pat ctnıe~c her znmnn 
bir ehemmiyeti haizdir. Zn- hazırı7 .. Biz piya:;a cetYelindc 

ro ağa ölmemiştir, sapasağ- mc el,\ 1.eycin yıığının okka-
lamdır ve bu yalancı ölüm sııu 70 kuru~a gösteriyoru;r .. 
haberinden anlıyoruz ki da- Bd fiyat toPtan fiyattır. Ou 
ha birçok seneler yaşı- 7.Cytid y:ığı pernkendc olarak 
yacaktır. bakkallarda tabiatilc 90 • ı 00 

Bulgaristanlı refikimiz I\ unı~u ~:ıtılmnktndır. Eğer 
aynı nüshasında Bulgaris- (( pt:ın fiyatlara nazaran pra-
tanın en yaşlı kadını Zayri J,cııde nr.ı c;mda fazla fnrk 
ana Virgovanın ] 28 yaşın- fj, nt , nrs.1 biz ne ppıılım? 
da olduğu halde vefat etti- BÜ mucavas:.ıthırın. bn'kkııff:ı. 
ğini haber vermektedir. Bu nıı ılıdk lrı ise . hu i~tıUrn 

k d n 128 sene içinde bir manı olmak l>Jzrnı 'a ıfemu: 
8 I f <fcKrJ .,cbrcUJSllCtJllJO \ tızJfC 

defa bile ba.sta o mamış ~c / /'~ • ~ 
kalp aelctHiodon öha'1ftliir. ı;lui • 

Diğer ıtrkct, memlektlmtzdc 
petrol aramak lçln moande la· 

lep etmektedir. Bu suretle mem· 
leketlmlzln muhtelif yerlerin
de mevcut mek,uf petrol men· 
balarının kıymetini tetkik ede
cek ve petrol mevcut of ması 
muhtemel ıahılarda sondaj ya· 
pacakbr. Ştrkct, bu tetkikat 
matlOp neticeyi verirse, vasi ser
mayestle petrol taııf lyc merkez
lcrl vOcude getirip neft ticareti 
yapacakbr. 

Yunan cml&lrine 
VftZlyct 

Vunanlılann Cemiyeti 
Akvama müracaat edecek
leri haberi Ankarada hiç
te hayret uyandırmamııtır. 
Müzakereye devam etmek 
ihtimalleri oJmadıiına göre 
vatanda§ larımızın hukuku
nu temin için bazı tedabir 
alncatımız tabii görülmek
tedir. 

Vazıyet edilecek yunan 
emlakinin listesi hazırlan· 
mııtır. Maliye vekili Saraç
ağlu Şükrü bey Ankaraya 
muvasalat eder etmez bu 

qıahke· 
Muhtelit hake':ıı bltıniŞ, 

melerinde yaz ~' 1 yenideıı .. fııaılf faallyet ve mura 
başlanmış i'. . ve Türk• 

Tiirk • lııgilı.ı 
1 

ri reisi l\f. 
İtalyan mahkeme e tekrar 
Hamerih vıızlfedne 
başlamışnr... • fn~liı mıh• 

Diin Turk • faa ol· 
·ık mura 

keme inde 1 S breınancti11in 
mak tizere ., e ·r sulhname 
909 htikrıızı~~ ııı olunaıu~uır. 
tetkik re tas Türk Bel· 

Tiirk· Fransız 
1
" e. reisi M. 

Çlka muhkeme enri ·ıe gel· .• .::eh mı 
Aı::er hcnuz v 1 rda mimı 

d. . den bun ıı . 
me ığin 'k< c ·~ t r 
fo:ılar bir:ız .. gecı göre :\1. 
l Jaber ,·e:-Udığıne sonra 

. 1 bir ay 
Aser şehnm ze 
gelecektir. ,,,aMttntsl 

Tı- ı. Romen 
UTI( • üşterek mas· 

Romıınyanın m . d ·sen 
. wssesıne u, 

ratian l{endı di~ndcn 
k i:>teme ı,· 

kısrr ı 'erme uhtellt mah· 
Tünk - RonH.'~~edn durdu· 
keme inde f:ı } Bu hususta 
ıt11nu yıızmı;uk .. -•~-'en he• 
b" erkezılJIU-"' 
huklımet ~ d bulunulına· 

.. b'ır f~ ar ıı nuz ' 
m~ 

Zelzele 
İzmir sarsıldı• 

,ı --·r 2 ( A.A) - ..iN 
ızml ' i bir .. 7 .. -

gece aaat yfrnı prb 
garı>l:ID .... 

mi dörtte ıid tII .. 
doğru f kl fi e '/,,anZ .. 

ı uetur· hususta talimat verilecek- zelzele 0 01 

Okumak ve öğrenmek 
istemez misiniz? 

Milyar~errer 
K Roçildler-F ord- Rokf eller.. rupM-

AJfred NobeI- organ 

Nasıl zengin oldular? 
busud h•• 

Mazileri, çalııma tarzları, ·ryatlan 
yatlarındaki hareket ve ı .. • 

bugünkü vaziyetlcrı 

Beki eyiniz ! 



'Sa 

VAKT.,IN Ş~HI~ VE MEMLEKST HABE~LERI Sulh zamanında casustu~ 
l 'Memleket habe;lerl \ 

Bir çete 
1 Adryede J ıii · S O Hl 

1 
__ K_ü_ç_ü_k_"_•_1>e __ rı1_e_r_,,, ,.....,. .... B ___ h __ } _______ ~ _ HA135RLE~- lznıittc Mr tayya-

İr i ti as maznunu H.Mokdon.ıt Amc- remiz pvçalondı 
Bugün casusluğun sabalan, harP 
zamanındaki sahalarından da gen· 

Cenup hududumuzda 
tenkil edtldi 

i\fardimkn bllrlrlli~or: 

l\lıırdin. 21:'< - 'Siirt vilıi

} etinin Lüdi 1-dyünfüm ve 

azılı e5'1JJ~dnn Resdl ene 
azılı birer ,.akı ofan ulu 

rcı hanın 1lnn, ar'lrndaşları 
'e hizmet :mn ile karde~
lcri 1 mail oğlı.ı Hılmit 'e 

er. e e Ce.zre dm 
mmrak I :m mtiscl.lth vla
rnk garba ge~erlerken hudut 
rniifrezemiz ıuırn'fmdnn ve 
·dur.,, emri le knrşla,mı~
ardu. 

~ :ı'ki bu emre ·uı:ar et-
"Ul~ er ıre· muireı:emıze 

sil h :atmak retile nd.11-
bele ıetml Clldir. 

ıBu 

salı Er a 
mu dem-e um bir 
saat de\ 

1u crm lk r.ak 
',Y&lı nmşrr. 

Bir şaki de öldüruldü 
':rrdtn. Q - 1mdiye 

kadar bir ç ik. biynnctler 
ve cina~ 1cr ~ :ıpmış olnn 
Ali B11.ar.i jsmindcki şnk" bir 
arkada ile vaki olan mi.ınn-

" zca netice ·nae km1edilm~tir. 
1\iıtil ~mır ctnıi:;.tır. Zabıta 

memurlnn umfındnn nranı1· 
nakta<lır. 

Cinayet 
Görclede b1r hayclu.t bir 

ikur§Unda iki zav.allıyı 
birden öldürdü 

Ctırcicdcn 'ı ni Yo1 refi
"'timi7c o rnekrnp gu11deıi

'"or: 
Kn bava dort s:ınt nıe

s..ıfcde kilin i:yııt.'S11 ıuıhi) e
~il'dc 1 (ı p,lnnndn c >.. o
zd blr t~ı7.c11f.:ı2ı kı:çırma · 
j tC) en nz ı 11.ır, p;ccc C\ c 
gırJılderı z mnn za' allıcık 
hu, korkunç ... i!Uhlar1a ~ııs
lcnm ş ndamların önlındcn 

l\orl ıı ile aım ..... inin J,u<.:.ı~ıı a 
aalır., tırnnl-lar nı p;ög unc 
barırnruk a; rıtmnk btcmcz. 

C..ımlcrin en aıılM g-nz:ıbn 
gelerek tu[c.r-· ni ıki biçareye 
tc\·cıh ile arc~ eder. Çıkan 
dumduml:.ı lur"un i: intlcn 
de r-cçcrd dm .rrn ~aplamr. 

J '.acin .kalırı.ımJnları 5aniye

sin~l bay tt.ııı kı.::Jlıni • l 1 

Jar. rı irimn b ymım!a J alır. 
Cır..'' ılcrinin ı \il' "' 

rindC' fir r ed1.:n · h:ı du ı r 
.şiddC'tlt· ıh ı:ı d dilmd~edir. 

Afiyond4 Wtzlı ~ö
lü tetkik cHi 

AfyoRlcarahisarda ~bm 
Son Haber reiikimizde o
kuduğurmıza göre, sıhhat 
ve :çtimai muvenet vdcili 
Reiik B. Afyon\:arahasan 
civarındaki Gaz'ı -iölde 
tetkikatta hulcınm!ŞUT. 

Vekil B. Af yona gece 
yansı varmış, geceyi trend~ 
geçirdikten sonra ıertesa 

gün Gazlı göle gitmiJ! 
gölde Maden suyum~a yem 
yapılma!cta olan ve suyım 
fenni bir ı&arette imlası 
için asri tertib:M:ı ihtiva 
eden biıwa)lı 'tetkik ettikten 
sonra şehre avdet cyle
mişlcrdtr~ 

Oank lzmirde şiddet
~iyor 

'mlinle Kmataı ~ dwar 
mahallatta dank lhastalığt
nın şiddette 'hüküm sürdü
ğü anlaşılmış ve 11hhiye 
müdüılüğünden ona ~ 
tcc!birler alınması hakkında 

liı •elııaittc ...U- ~il-
·~· ...... 

.. k " d lmrtttc ımticss1f !htr tayyare B hk .. d ld· M··dd . . n a yoıun a eş seneye ma um e i ı. u eı um~mı Londra, 28 (AA) _ kazası olmuvtur. 

muavinlerJnden &rhanettin B. tevkifini istedi.' M. Mac Donald sabah 1 lzmtrdcn ,gelerek İzmit üze-

Bu talep redclolundu Amerikaya h~cet etmit· rınae ~atı.n bir .tur ppıp 
tir. Mumaileyh, kendisini dönen pilot in'başı Enver 'be· 

istan'bul ağır ceza mah- ağır 'hapse ma1ı'kün1iyeline teJyi eden zevata, lngiliz- )'ln ve .bcı arhda~ınnı rakip 
Jkem ·nae dün birkaç ii- K.arar verdi. Miidd i mu- Amerikan müzakerabnm olc!u~lan 1201 ~ı tek 
him dav.a rijy.et edilmiş, iliğin tcv.tcif talebi ıreddo- bundan böyle beynelmild satı'Mı Clenlz tayyaresı hoııtnnlnr 
lcamr.ar vcrihniştiT. lu du.. bir Jddl ve mı:.hiyet .a1a- üzerinde 91Cken .Oonzlnl bit-

... .._ ,,.,.., se~ lı"ye üdd · · _..:ı mi•, denize lDorken r a aca .n:aı-... u-· - ei ıwnumı muav.ın- bilecek derecede ılenem~ " 
şttbcsi absüdan Ahmet erinden Burhanettin B. , u'lundujundan baı1ıca beı§ çarpmı~ ve parçalanmıştır. Ahı 
!Malam B. ·n mııhak r.sJ akız dair.esinde ıteştıihatta bahri devleti U:üşter.ck bir kiıiden dört klıi nıuhtelif yer-

bilhassa araııctJi bir safha 'bulundu !\~ aznunun ilev- konferansa da.~eı etmek lerinde,n y.aralanımı J"C hstane-
~r . .-.mı·~ .r_ ,,.,-•-- ~· m- B 1.. ye kaldırılmıclardır. Yaraları 6 

_,.,_.. :il.ü· :c; ..-cıcc ıour a ·nni ıistedi. uhlar . , z..,man1mn .lcencıi lka.naa.tin- :ı 

ac1iycn zimmet mab:iretintle "Çalı :yor, ·ni1efimi ıd'i.i- ıce .arak edmi c cluğımu nhhn ~ldir. 
.~..,::ı__ek -- ı...... .... ununun "',_, • c:irkeıı· HaV'ri.ve \'e Sey-~u.ıuua -.-. ~ı ~eltmcğe ça1ıc-yorum.. ııuuı- -y,1~. ~ ı· 
202 · i mıaddeslne :göre risef ain •.r ıhapndan itibaren 

ı.... .ı__. 3 00"' cm asladır. ()na !'.r ç 4li /)ironr.Ja ~Ahar tatıfeaını lbib "-~. 
aau ay ınapse ıve ' " a1mak ıİpn bile giiç1ülde V"ıi' 
:küsur lira zimmetini ·· e- Ankara, 28 f"r.elefon )- lıyacciklardu:. Yeni tarifeye na· 

lhk d~ Ah ra :bulibl .} ordum. Beni j.Ji Dls:•- -'--ek •na ur. zarıın \'apurların scf c~lerl aza-m eğe ma um e uen - te\.J.kif o!mewniz ki :hem -. ~ -
met :Mid4at- B. lıaldanda.ki ',J-· Jtesi txaplanarak Mahmut lacaktrr. 
bu karar tcmyii:ce nekzo
lunmuştur. Temyiz, nakzın

da "' anmm ir smını 
banby.a les m dtumnuş 
gibi göstermelc: hiledir. Bu, 
ediyeıı :cimmet sa}'lla az " 
demektedir. 

Mallkcmc_ miWıker.eden 
~, rrıamunun ~htiiistan 

üorimiyctiuc., 203 ncu 
madde ımucibinoc beş sene 

Komiserin 

vaziyetimi düzeltip ailemi Muhtar Paıa dava11nı tet- .Maliye ,'Oki.Ieti.vergl ınlısl-
geçi dtP}im. hat ıboroo- . ldke devam edecektir. Ilı, tahakkukat, ve teıkikatında 
mu ödeyebileyim., dedi. 7;·;rfı- _ Jlns tirart!fi bulunan memetlaraan yolsuz-

Ahmet Muhtar R. tevkif iluldarı saıJelenıerin Anadoluya 
edilmfdi"' i e 11.'l' :k;k:ür etti. Ankara., 28 {Telefon}- nalrulerine ~.,-ar -ı-crmiJtir Buıı· 
Mahkumiyet 'kararının ağır Bugün R~-Ma ll<a111l&lı !arın esamisl tesbit edilmi~llr. 
olduğundan 'bahsetti. 'Reis ihracat Jistelerinin tesbiti- UilhaSA baıı tetldk memurları 
Hasan L1tfi S., ".Si..: şahsa ne dev.aıa olunmu§t'Jr. Anadô1u}ıı na1ded~e~e!:tir. ---değil, ~ti ~Çtimaiy~ye ş ı· ... • • n sefin Furuği ıhan 
.soınz.!., , u'.kabelesiıidc hu- en ın1 mJZ tcşr.mlc,, fin <munda ,ehlmize 

!undu. H gelecektir. 

un Üç maz 
mubc1.kcmesi Biri cnbeş, ddsi anikişer 
Knl~ oncul"Ullupında Pu- seneye ma! ·üm o"dular 

Şehrimizin düşmandan 
kurtulduğu gün 

lstanbu1umuzun düşmnn 

• Tütün inhı~n -nmunii 
müdürlüğü tarafından Avrupa· 

&n cclbeidi\en ütrm m"ül~ sı· 
&ı İsviçreli M. Perin İzmirde
ki tetkikatın bitirmi lir. serin ~ zade \~efik ili 

öldürmekle mn7.nun k ıllicr 

mu:ıı·ini .Alımct lkyic mu
hakemesine .dün ar;ır cezna:ı 

de\·.am olunnuış, JJr. 1\Jnzh:tr 
O man R in m.'.lkn lün sıl hi 
,-atl)·cti hal.kında mnliırmıu 

alınm~tlr. 

fahkcmc, h~kn bir kaç 
c::abit dinlirccck., .on ~-ccU 

tc,rinicv,·cldc muhakemeye 
ıde\·am ulunacnktır. 

Adliye vekili 
Adli) c nkili I\l:ıhm 1c 

F:c;at ll ehin Adliye Öaircsin
dc bir miıddet ,ncşgul ol· 
m:a.smr. Tcmriz :ası dnn 

Tayyarecilik k t bu 
teştdline ait çalışma 

.devam ediyor 
Tayyareciliğe ait kvlüp 

tqkilı .için vald teıebbüs· 
ler .muvaffakıyetle ilerile
mektcclir .. 

KD~ için •nuulan mey-
d n henüz teelait edilmeaüıfl.ir. 
Bu me~ama eeniı >Olması 
denize yakın bulun:naıı 
ve fehirden unk oiana
.muı iizıC1dır, 

Şimdilik bu vasıfları 'kıs
men fıaiz olarak ıbir Kadı
lcöyüade Y'°ğuıtçu Çayın 

bulunmu~tur. 

Mabaza ŞiflJ civannda
a.. tetldkat yapılacak ve 
daha münaıip bir meydan 
aranılaçakhr. Bu vesait 
1-zadandığı vakit klup 
'tıe~ etmlı bulunacak 
ve bura.ya tayyareciliğe 
clddi'bft' laevea duyan genç· 
ler kay~cekth-. 

Kulülriiın enrine bir kaç 
tayyare tahsis edilecek ve 
bunlar vasıtaaile ılrulüp aza

'Sına talim uçuvları yaptı
rılacaktır. 

K...... bir kuma nalc
iiJat ·iflerW ilelnül lbusu
ıauada ela kıymetli birmev· 
:kil olaca1<tır. -200 eyyalı daha ğoli)·or 

Arkadia yapurtle birkaç 
... bdu- ,dnladı:e 20e 
.,, .. aalac•••. 

·--··-·-···· ...... ---· ..... ··-·· ... ········ 
Sabri J. le 

orau1armdan kurtu1duğu 
güne te.sadü'f eden 6 teş
rinicvve1 tarihı biiyiik me
rasimle tes'it olurıncaktır. 
Şehremaneti 1curtuluş ,giinü 
yapılaca'k merasim için bir 
program vücuda gcrtimiştir. 

Bu programa göre, milli 
ordumuz kumandanının 6 
Teşrinevvelde Sirkecide fs
tanbula ayak bastığı za
mana tesadüf eden :tam 
saat onda ~enlik toplan 
atılacak, limandaki gemiler 
de bu şenlik başlaJtgıcına 

diidüklcrilc <iştirak edccc,k-
1.cr, .halk ~re nı:ıkliye vası· 
talan da ıoldukle~n yeide 
birer dakika .duracaklardır. 

Tasarruf Bundan smıra da askeri 
kıt'alnrla mekıtepliler Sul
tanahmetten Bev ğluna 

Vilayetle Emcıneiin tev- doğnı ,gccit resimlerjne baş
hidi 'i.htimalirıe ·ıuıuıran lıyacaktır. 

m"iinlu~llerc menıur Ayni gün öğl .. dcn sonra 
alınrıı9'..actAk vilayet· ye belediye mcclis-

Vilayet idnrcsilc Emane- " - M'J rr H ıL :L 
. ·ıerı az2sı ue "- . ur.K. sı 

tin tevhidi lıa'kl:ında hır h e: i kolordu kumanda. 
komisyonun tetkıkrıt ya.p- Y 

k ld ~ ı A d mm 'Ziyaret edecekler, gece ma ta o ugu mnıum ur. . ı. 
1
. • 

T k.k t t~ . d t h"t de lfencr ve lışea; şen aklen et u a ne ıcesm c ev ı 

vaki olduğu takdirde 25 ya _ı_:)ı_fa_ca_kt_1r_. -~---

memur ile 50 bin lira ka- M:I Komı·syonu dar bir masraTın tasarrul 
edileceği anlaşılmıştır. 'Bu 
münasebetle açılacak mün
hallere vaziyet takarrür 
edinciye kadar memur ta
)'İn edilmiyecel1ir. 

.ilJefcteplcre tefıaciinı 

Bu sene hiç ibır talebe ıaçı~la 

~almıyaca~ 

bugün tekrar toplanıyor 
Muhtelit mübadele lcomigyo

.ııu 3 üncü burm:u son içtima 

ede-de bKı hukuki lmetail 
halcJunda ımüzaker&Hıl bulun-

~tur.. 

Mülkiye mufelliylerinden Hacı 
ı iilSRü Bev dün mübaC1cle ~ 
.ırrur•1ıhası~ız lei\·Iik Kimil 

Beyi :z.iym!l etmiftir. 
Mü~le k01'ıisyanu ~ 

ttyeti umnmıye '1alinde )'eı i
den toplaa8<liktır. 

+Galatada Karaköy meyda
nındaki işaret kulesi bo:.ulmuştur. 
Şimdi işaret memurları eskisi 
gibi el ilo l§rrat ederk )'Ol 

göstermeğe başlnmıılardır. 

+ An\arada emniyeti umu
rnıyedc çalı,an polit mlilc'hassısı 
mesaiqlne Öe\·am etmekıedır. 

1\nlmrada da 1stanbulda ol

duIDı gibi bir polis mecmua ı 
çıkarılması 1çin çıılı~ı1maktadır. 
Bundan başka polis memurla· 
rınm tealisi için daha bir ~ok 
neşriyat yapılması düşünulmek
tedir. 

+ L'"hsat ııvekfılmi em e· 
timiz. için mühim b!r varidat 

menbaı olan çayucılik hakkında 
eh~mmiyetli projeler haıırla

maktadır. Çayırlarımızı milm· 
küıı oldu u ladar büyütmeğe 

'c :ını 't çayırlnrın t~sicc, tnuh
telir yerlerde sun'[ çayırlırr "Ü· 

ıcnda getirilmesine kar.ar l.'Cr

miilir. + MAiiye vekAletl tarafın
ı dan son zamanlarda har.ırl~n~ 

'tahsilat n1zamnamesi bıtmırur. 
Yakında ,;!ayetlere tebliğ edıle

oekfir. 
izl\mname lhıııısa tahsil 

ınemur1ıın i~n ço\ iııtiTac1c1ı 
olacaktır. 

• l~.ıehir iulaltahmcr ımfl· 
etsesatını tcltije giden sıhhiye 
vekili, refakatinde hilalıahmcr 

merkezi umumi azası bulundu
ğn halde avdet etti, Refik Bey 
hilaliahmer .amharlaruu te(tlş 

etmiı ve :lnpatm sür'atindCll 

memnun olm~uT. Veldl B. obi
ren An\araya dönmü~ü. 

• Ankarada Keçi ürrn 

.foka binasında malıalle halkı 
op1anarnk R~~it ~ ip bcJln 

Dnnlmarkn seyalıali intib3lanm 
din1cnn§'lerd;,. 

Bu esnada Avrupa hdın1a-

Ma11rif ihtiyacının gün 
geçtikçe dıtha bariı bir şe
kil a1dığı anlaşılmaktadır. 
"Bunu göslerrniyc en iyi mi
sal ders sene1eri bidayetin
de mekteplere kayit için 
va'1Ci tehacümdiir. I ıflntn aiYinı,leri mc\'ZUVbalıs 

._ __ o_a_v_e_t. __ ı_e_r __ ., o1mllf, Retit Galip ıbey Jı.\TU-
Bu tehacüm her sene 

fazlalaşmaktadır. Çccukla
rının açıkla ka1maması için 
bazı talebe velileri vilaycte 
muracaal etmişlerdir. Ha· 
ber a1dı~ım1za göre Maarif 
idaresi bu hususta geniş 
tedbirler almakta bulundu
.tundan hu sene niç bir 
talebe açıkta kalnuyaca'k, 
icap ederse mclcteplere 
birçok jubelcr nave edile
cektir. 

Tiyatro ~ubcsioe pa &cadıntarının ıpek az ipclii 

la qya ikullaııc!ıklarını., Jmlbukı 
ç.ağınlan r bizim iıu )"üulen bir &ak para-

Güze1 san 'utlar 'bir'liği rr.üDür- larımıı.ın harice aktıtını söylc-
lügüJen: Tiyatro şube~ndc miştir. 

muKa\'Yct J kc:r :\dıılct llu,c- • Daı-üllünuo namına An-
yin,. ~: m:ı llmıNm. 7.uhrc kara ve civar eraz.isinin jeoloji 

:\~cmdub HıınımlnrJ..ı 'l Uİ!:-C) in noktai nazuından teiktkine me-
Ju taf.ıı. Ahntct Adil ndret- mur ıec'tılıniJ .o1an jeoloji \'e <tabii 

tin, llüsc;-in R~dnın. uma- cografya mütehassu1annc1an pro-
lettiu BcJkrln 3-mi .adr.e~ıc. 1fesör 'Şapo, fen fa\ültesi tithlki 
rjni ibirlit mlidıırll.tunc liJ. aniyat muallimi Hunu 'Nailz, 
dirmclc:ri riCI oluıuır. fea Wtilte.a ;.1a;a ·~nualliml 

İktı~"ad:ı) ·aı~ haJ.ta rnaarif l'C sıfı1ıi)re biti 
t!sran cu;kerire gibidir 

Dünyanın er taTBfında 
slihatın tahdidi chindc ce

reyan uya~dırmak için ~a
hpidıği 1>u sırada lh za
mam, !harp huıraiı için 
her vakitten ziyade müsait 
bir devir "e ııen mükemmel 
bir iırsat tclil&ı edilmek
tedir. 

Sulh .zamanının en mü
him tece.llilerindcn biri, her 
tarafta casusluk f aatiydinin 
:artması, ~vldlcrin birbir
erine "timatsıihk göstcrcı:ek 
hareketlerini bl1*ssutla ımq
gul olmasıdır. 

Bugün harp iha\:kındaki 
telakkiler de dcji,tiği için 
casusluk her mcmldcclin 
ihazar :zamaıund.:lö askeri 
kuwctleriaiR başltcalann-

dan !birini ttşlcil etmektedir. 
Acaba bugün .casusluğun 

.en Iaila merakla ıtakip et -
tiği noktalar nedir ? 
B~ün dev1etlerin en bü

yük 1ıedefi iktisat ve ;stih-
sal sistemini lharp :zamanın
da acmal 1:a\ırip\aT bir 
vazi}'tete 1S0labilmel"tir. Bun-
dan dolayı her memleket 
su1h :r:amanında iktisat sır
larını Jrorum:ak bun n as
!:erı hir ;sır gibi saklamak 
mecburiyetini hissediyor. 
Sulh zamanında ibir mem
leketi maddeten, manen 
ll)ukavemet ve tchammüle 
bazırhy.an maarif i•e <&ıhhi 
tedbirler de nym suretle sır 
Lalini almaktadır. Hatta, 
ger.enlerde f'.ransa ayan 
meclisinde yapllan bir mü
zakerede, illİlletin hayali 
kudretini göster.en istatis
tikler milli müdafaanın sır· 
Jarı arasında zilcrolunmuş
tur. 

Şu hadise, casusluk 'Sa· 
basının hayli geniş1ediğine 
'bir misal sayılabilir. Belki 
bir gün bir nıorn1clretin 
münakalatındaki inkişafları 

tetkik etmek istiyen bir 
mühendis, yahut bir memle-
ketin madeni ve -sınai vnr· 
lıldarını araştırmak arzusun-

ve lmanya ıbcsabma 
~ bir İ~n ı·n· ıır.1111""'.I 
de aynı .mev.zıılann .t 
ni eoıreden bir sual · 
bv1onmuştor. 

MütaıHedenlteri Fr 
da yaka1anan casuslar 
sında Jugilizle.r~ 
Almanlar, ltaly.anlar., R 
oldukç.a ;mühim bir y 
tutmaktadır. 

Fransa hük:Uıneti~ • 
Jar.ırun sulh .zamanı 
ile uğraşmıya kafi gel 
diğini nazarı .dikkate 
mış ve Puan'karc hüku 
ti bu bususta bir ka 
'1azırlamışbr. Bunda 
ccnel>i bir casus o1 
ianmma1ctad1t'. 

Mini mcmnuniycts· · 
a.susluk Jluırdcdine en 
J"~vac ıvcren se.bcµJer 
.dir. Bu yüzden in~ 
IJIU>Cratorh~ğun oo her 
fanda casusluk izleri vardtı: 
Almanya ayni sebepte' 
dolayı Tiro1, Sitezya, Le11i' 
tan ve Bahlk nıemleket1e' 
rinde faal bir rol o~ 
ma\tadır. italya, C'Cn~ 
Fransayı ita1yan1aştmnış 'fi 
Fransaya ahali sevke~ 
devam etmiştir. fta1~ 
şimdiye '!kadar &kip 
siyaset, ikfisadi :isti~ 
ıollduiıı de son SCJJOI"'" 

?..anında hu pDlitilta ~ 
ve 'fwaus hakkmda si,.... 
ilhak ~uları şelcliade 1' 
r.ahür etıniştir. 

Ren .havalisinin tahli,e' 
11e gayrJ askeri bir hale f" 
tirilmesi Fransız 'Ve AJıot!.. 
Cllsuslarma yeni bir .8IJ 
açaca'ktır. 

Medeni dünyanın iç f 
zü bo merkezde :&en, ~ 
lihah tahdit -etme\:, !1~ 
gayri m~şru amtmalc 'it"" 

yapılan hareketlerin .e ~ 
rece samimi old Qğtı ko-ır 
-ca meyda:na çıkar. 

R. 
Bir ziyaret 

Dün dektrik şirketi ~ 
dürü M. Hantes dün °' 
beyi °'iyaret etmiJtir. 

da bnlunan bir .ikttsatçı 
beynelmilel gerginlik anla
rında, casus muamelesi gö
rebilecektir. 

Hükümete ait tbir 
Büyukadada RUllllara.; 

ıo'lan ~ ımckt'ebi 
.esnasında bükiiıootçe ';,,tJ 
.alınmı~h. Mütareke e~ 
smda burayı Rumlar telCJ'"' 

Casusluğun sahası geniş-
ledikten sortTa casusla'k 
edenler de çoğalmışbr. 

Casusluk şebekelerinin ne, 
kadar QOğaldığını anladık
tan sonra son •zamanların 
en mühim casusluk hadise
lerini gözden gecirebi!iriz, 

1927 de Fransada Rus 
sef arctanesine merbul ol
duiTU söylenen ve ıfransa
.:nın ber.ri, ba1ıri müe.ssesa
tmda çalışan l>ir şebeke 
bulunmuştu. Şe· ile· men
supları isticvap olunduktan 
sonra bunların, Moskova 
'hesabma, tank, muhnik ga· 
za karşı ittihaz olunan ted-
;bir.leri, tayyare ve mitral-
y :;ıJe.r Jıakkında malumat al-
mak iç.in ç.a.hşbklan •nla
.şılmıŞbr. 

Tam 'bu sırada yakalanan .......................... _. .......... -.... . 
Ahınc't Malik, edehiyat 'fakül
tesi tabli cogralya mualhmı ıtb
rahim Hakkı ~ len Lküllell 
jeoloji müderris muavini Muh
.aie be)•ler tetklka&a blıllaa,tır. 

Y .apllacalc teıklklcrin py.eai 

ıudur. J - Ankara muıtalcuı
ıwı jeoloji hünyeaain .tdkıkı, 

2 - Yer altm<Wri ,au ıeraltlnln 
tetkiki, 3 • &az.inin nev'i. 

Hey~ Snıdtkla dqnnda 

da 4>a k.Wb Wdkat JllPlllll, 
• .a.ıkt .. sdlıww.. ~ 
t'.bli 111)'1a ıedadaıılil-· ,.,.. 
ata illa -ve -.ı .._. .-.e
:tiyesi tÇin Laa ...... ..._.._ 
iı lss;ubr • 

ellerine geçirmişler ve ,, 
sarrof idaia etmiş1er~ 
Son zamanıarda yapJJP" 
te.tkıkat Rum1arın id~ 
rmın ic:fiyen. asıls~z- ~ 
ğıınu gostcrmış ve ıtrif11PJ 
vaktile satm ahnc:tıtı ~ 
olunmuştur. Tepuya nı;., 
dilen bu bina vaktRda °" 
".ete teslim dilıetıcli'' 

Ü~kiidar - KMh'köy ti 
tmda tecrübe JI 

Yeni y~pılmakta _ ~ 
Üsküdar - Kadıköy tfll""' 

vay hattında faaliyete ~ 
tazaman devam olun~ 
dır. Hattın Karacaa~ 
kadar olan \ısm~ 
:ye ve ny ~i ~ ::.= ... ,, 
riibe ya pil....ktw_ 

Varım asır cvvd'.ci 

VAK1T"" 
l9 E,jlaJ 



_ Avusturyada k~ine buhranı==__:_b::.:ir=-=ih:..::ti=·ıa:::le=---=m-=-=i=--=m~ün==-=-ce-=-=r__;_ol_a-=cak~?;;:;;j 
rımm1 Yeni t:a~ı1!e beyan- -;urthilfisi 1 ·~~~~-:1v·- •.fJ'll 

narnesıııı oktı(1u ..... ..... ibtirıs kurbanlın ı Refik Ahmet 
1~ ·.Me'h•Jl•casker Aprulfeyraz re~nı 

A ayanm eararb ilde- ~ Btye göre şiddetli. 
ri albnda YaflYaD Fakat alınan haberler memlekette Resmi ve hususi bü- t•ıtin Beye göre İSi 
Efoan, L<-- _,_.., ld • 'lk 1 hafif O'f'N-C(k 0)4ft kış, 

., uac 7- k İ k reJ . ğ tün ı ~ mektep erin M k •• h' t•• ı e--r-._rklılıkla değil, daha bat- argaşa 1 emma erı o u unu dördiincü ve beşinci anzara ÇO mu ıp, uy Ovf nmlc\se başhror gibi. B~ 
it. balı:.1-..ı_ da _ __,_len· daıı ı;;r kaç a) ev' cf sıca • 

... na .,.......... oıo-steriyor sınıflarında okutulmak mdt de 
lldfttr. Bu 1.-Jt.J--, ~da- de- o · • • b • h 1 d d • ••n sitl-""!( eden1tf şi ....... • .... üzere Maarif vekile- •• t uo .,. ı kla 
iit111eler1le hükümden düt- Viyana, 27 (A.A) - Hükômet bey=ınnamesinde baş- tince resmen 1cabul urper ICI ır a ey 1 so~:n ..:~~- YU: 
lalİJen manevi varlıklarılır. vekil kanunu ~aside bilhassa reisicum'hurun st 1ahiyetle· edilmiştir. _ k lakl n çanlassn-. 
lii...-ııyanm eteklerine dü- f rine ve d evlet müesseseleriı1ıin_.ı~iy~iy~t haridci~de hıra- Binlrnbire geceıli:n derinliği a,.ası11rla karfıki sufB~ly~.;ı.e :,..-ı. ik· 
ten alır ve asırlık gölıeler kılmasına ait olarak yapı acZtK aş ıca ıta i.5hn ana Sfl.hulet küillpJJnesl l l .. l .. ;ı ld" limden babsedili~ormUŞ. birisi 
~ bir türlü uyanama- hatlarına çiz.nıiş.tir. Ahali aTasmda dr-m~:rasiyc hiirmet sırt fi 1'l a uç (1 ev SUfll'l1lı ' ·iilcse l soıukran, birisi sıadaaıkşi~; .. 
Yan bu zavalh ıdos ülke- hissini tekrar t1yandırınak içi;ı par!2m~n~o : lİ ssesel rinin liilmlliıl-•••••••I Biz ihtiyatı teıkll ettiiimiz Birden bire saprarak kalk- yet etmif. Blrbidc ukılllı euo..., 
de müfrit surette inkişr{ma karşı bcıı ı cd bi:-ler alınacai1ı da Havadan buz için ıimdfllk harbe karıı dık oturduk. Menbaı Edfr- - Siı de, deıni'9 yaı ıı.aene fena haberler d .1 · · 1--! · A • 1 ~ k lir: so-
rel11ı1ye ba,laclı. beyannameye ilave c 1 mıştır. . arıc ı sıy:ısetc ge. ince, seyirci !._azlyetlnde idik. ne olen htr ziya tufam olur sıcaktan, ış il ' lıl 

Avusturya bütlin devletlerle bı lh~s"a hı:m hudut hüku- Muhittin Beye vaziyet bak- altında kalmııtık. Yajınu- ıutu" şittJa ,f!krstn 
Bir kaç ilmiD .trafında metlerle dostane münasebetler ıdame edecek hiç bir k landa tifahea •icap eclea nan kataratma kantan hu- AJı.h ta n• yepa '"· 

l.İJaai Olmaktan zifade bo- · . ecektı"r Hüküm et ·11 ti yapma <>r .. da 1\ir de bek~ vadaırmıtı siyasi zümreye gırnuy · . • mı e er arasın- izahatı verdikten sonra '"O· zemat tatlı kavıi kuzehler " L n, 
~··'- Lir ihtilil tahtaravalll· h kk T _ ıı.: .wızUılll yer .._ o daJci müna•ebatta kuvvet yenne a ın kaim oJmasmı IMan ~-~·-u tetltın ettim. te,ldl ediyordu • Muhittin ~ e~ 

ıl OYn&ndı.x.. ıu IOD ..A..ler- __ J d 'I k ti . . k ,..._........ ..:-ıni bahar yıpa-
.ı •• •- temin için SllC&C ı ece gayre ~re ıştıra ve yardım [ L\tarafı Bırinci $ay{amız.dadır ] Onalık karanilktan i80nr& bey de kalkmıı oturmuıtu. her rot''.-ne derdi! 
-ıe ı.aten iyi haberler de bek- ~liyecektir. Bu siyaset Al0UW1 -siyasetidir. Avusturya iyj 801 cenah11111Z1a flerialndeld Biz, lıeniiz uyku 1e1••nltit sa)dı. ldm . bu cevabi 
leneınezdf. Amanullah han, aiinlerindc olduğu gibi fena ginlerinde dahi bu siyasete Bir .. m w buzunua erime- de Zem111e gcnçkn · 
N ·-·· st içitt 8 hlori kıft oldutu piy.de atefi d.nmup. •aziyeU tahlile çahfar- k. bcıı·enmeıler gibi gdiyor 

•dir han, Habibullah han sadık kalacaktır. Hi'ıkümet bey.annamesi şiddetli alkışlarla Unutulmaz bir aece .. ken, MUhittin bey parlak pc rı ki: 
afbı Gç sima üç ay içinde lcarşılanmıştır. halde bu kadar hava buzunu y: • .._.-, ~ ... __ ,_.,1üzk1l bir kOfilr •vurduktan amıra: bana deder dı pılAjlara 

eritmek içtn 1250 Plori ll· -.- 7 _... •-- - O zaman ._ ~ttan muhadrlile, yahut Londra, 27 (A.A) - Viyanadan Daily Mail gazet~si- top ve t6fek .eslerine mu- - EyYah. Edimedddler gidip denize gtremeı soğuyor: 
'-huta geçtiler. .ne bildiriliyor: Avusturya F aşistlcri ile Sosyalistler.i ara- zımdır. Diğer taraftan hava kabil timdi derin bir ıüldin. üzerimize purojoktörü çe- Her ftt'J9t :;.::,din bq· 

Onlan bubale'koyan ne- sındaki müııafcret ve adavet günden güne şiddetlenmek- .\,ll7.u uidikteo sonra ortada su G&E aözü görmiyecek de- virdller. ister misin, tfmdi Kornıırcüler • reel-
dir? Bınbir aebebl olsa ela te olduğundan bu husumetin bir dahili muharebe şeklini 'namına bir şey görülmemekte, recede keatf bir karanlık.. bizi düflllan zannetsfnlerde b bıtNI oblyucuı.n 
~ne bir tek noktada bltün almasından korkulmaktadır. Emlaki adeta ellerinden a!ın· tekrar bavada kaybolmaktadır. Etrafa nöbetçiler çakanldı: üzerimize toplan da çevir- surleriaıl sunarım· 
lebepJeri ve neticelerini mış, ve haneleri Ye saraylan amele ~le doldurulmuş Bunlardan ba~\a, adi buzu Zabit, nefer, berkee kapu- :sinler de bizi pestil etain· • 
toplamak kabildir. Kimini olaA, bugün fevkalade fakn zaruret içinde çırpınan ve elinlr.de tapyabılır H\i7.. Halbukl tuna büriinerek yere m.an- ler... llJUİ 
lc:endi kanı ile kefenliyen, yeni kanunu esası mucibince hakku intihapları pek ziya- J.,·adan yapdan buEu temin mıf. Silahına aanlmıı ya· Haklkatan vaziyet çok Eski b!r :.:: ::; 
kirnint taç ve tahtından da tahdit edilmiş bulunan yüksek ve ortn suufbr bu ha- byor. Ogünkü yorgunlufu mühim idi. Purojöktör ize- t~blr usul PJE· 

etti~l ııoA"uk dereCMi c;olc f111.la 1 yenı 
lcuru hasırlar üstlne diitü· le nihayet v.enuiye azmetmişlerdir. Onlar her~l·yden evvel çıkarmak ve ertesi pnü rtmizde inat ve sebat i e H r fıkranın sonv-
ren, kimini dağlann yal· .Sosyalistler.in tahakküm ve tegalJübünü temin için yapıl- olduğu için ne elle dolcunula- ddaline ve bilhassa &ue(in duruyor. Aradığı avı bulan nırmu~cu: e 

mış olan kanunu esaside cezri tadilat yapılmr.smı istiyorlar. bilmek e ne de içinde mikrop anümüzdea kaçan dGtmenı bir heyhulimn kahir pen· na bir: ah 
Çan tepelerinde .erpzefl· - ·L 1 -1- ~ -' 8 ed çeaf -'bl blzJ tesiri albnda - Yahu! vey ut ooa 
lere atan hep fhtiraıbr. Bu tadil lehindeki cereyan Sosyalist idaresindan bık- YAflYilOJ metttl"(lir. una rajmen kemali flddetle takip e- •• _ Be yahu! oturtOP 

ol k .. l"l · h" l d k d k d l ab'I rek D...•-~stan t ~ bulunduruyordu. Bir müddet Zaten biltün dünyayı mış usanmış an ·oy u erm, şe ır er e i a emi mem- iği a sanıp cepte tqm ı - ._..... opra •• na nıtzahtle.ştirın.ek1:ıı.L~tı telimt-
b nunlar ile teşriki mesaiye karar vermiş olmalarından mektedir. atlamap kuvvet hasırla- sonra üzerimizden ııynla- d nı 11111J1111& 

irblrioe katan, herkesin L- rak ufka dofru uzanan bu Şim ı ay l refftiz de 
rah da b h dolayı son zamanlarda kuvvetlenmişlerdir. Bunun neticesi V erilC"n malümata göre, Al- mak için UJUIDafa ça"9.yoruz. yl en eski yt' ın 

atını kaçıran u 1 • l k d h d ı._d l T _1.1. ziya tufanı tehlikeyi atlat- dil ' dolıdı-tlrll& deftl midir,:> o ara a a üne KA ar ekseriyette Julunan Sosyalıstler, man gurupu bu tcklıfi yapar· abur ıeıwll zaman b ıne 1:eJed vo)vomıl 
bugün adeta akalliyette bulunuyorlar, Ni.zım!a bulu!mutt'Jk. Ta- tığımızı ize teptfr etti. Allah gaıt• ne diyellJDf 

Eter ihtiras, yalnız kay· Ş k~. fimdılik buz fabrikasuun bur kumandanı Muhittin Henüz tafak .c;kerken, ta- dnden koru un, 
nattıfı kalpleri durdurmuı, uras1 kayde şayandır ki münhasircn fabrika işçile- t"''siine hıç luzuoı olmad11ını, bur hareket etmlftt. Ta· siraye • 
olaa7Cfa, lı-.dl etti, keneli rinden ıibaret olan Avusturya Sosyalistleri, komünizme -...ı~. takdirde beyin, yattıjı büyük bir mamen A nizamı alındı. El .,., ..tf • 
.__......_ d _...... .. pek miitemavildir. iki dü•man fırka mensabiDi ~ tdclif kabul olu..,....ıg.. tapa altlaa llia de usandık. • 1111 

- - ~ teeelllnta 1 
• ,..... buz lhtf ol: l (Kayapa) köyü lltibme- el.., .tin ya 

ifa b nJ dan Avusturyanın muhtelif yerleriode ve tıı.buus Viya- fdvio yecama ç ~ ~ .-...ıea bert rafaa E' V ~ •-.. :_..a .. n 1Ji.. acı f ıını e ID8e)'e bi- d .. .u tine do~· Jlerliyoruz. lhlll fttr .._. __ 
dk na a bir iki güne kad&r büyük mimaytşlcr yapılarıaaın- lay temin euuea-j ni i.ltti • · m..faa ,. ......... t....-iıPa- s•u r ı..nnnı..-

lir f • d L La - - Kaya.. rislndt r.vr- -an, nüııwmet fevkalade askeri tıedbir:er almııtar. mÜflür. muk atbl yulllUfatbuflt. _.... 
Fakat ııe yazık ki çok Zab le - Efendim. bsUdarJınn ~ 

. . itana ıtaJan başmdan avrıfmamaları emredı"ldiği Bu yeni teklif Eıund • Ya .... .x.-·- yere yerle,mek 11.1 başındı aı orılllll 
defa, ihtiraı, bir memle· gıbı, asker .nakline mahsus -kafi miktarda katarların rafınd.n tetkik oluAmaktacbr. iç~~ça latr az Ôm- Üç neferle Borazan ;k dufdukJaft için btr haldi 
ketin bi1tün topraklannı hazır bulundurulması demiryolu idarelerine tebliğ olun- _ dala& ,a..61Gyorduk. Çamur er onbaııyı yanma aL kol tola ~ l>lhstDDifd.., 
ça.murbyan, varbjuu teh- muştur. Akit haline gelen toprafm ru- Karpdaki ıörilnen C Kaya· buluad~r JıaıaabulUll 
ilkeye koyan korkunç bir Sabık başvekilin hakiki sebebi istifası kanla mijsa- Kilercil>a~ı zade Ce,·det tUbeti Ye sinsi, sinsi ya.fan pa) köyüne doinı ketfe Şu halde ~ri oluyordu. 

ı l demeler vukuu ile altüst olacak olan Avusturyanın bu J>e~1·11 kc ıime~i .'.lcl:\hac l l:ı- llld çak. l>Gpnana tesadaf eder- en dır gc .ı · ıamirl bit 
le o uyor. , yajmur i erimizi titreti- aen millademe etmeden Dun bir difıU ,.ı..ıestndel 

l,te zavallı Efpn gözü- suretle .anarşiye düşmesinden tevellüt edecek ağır mesu- ııııın la ı.,renç , e jt"t j(.dc dok· yordu. BaflllUZl koyacak serf dön. MGıademeye mi) en ("stüdırt:k· .... pk· 
lllüzün önüde duruyor. liyeti üzerine almağa cesaret etmemesinden ileri corlımmııdan 1 ctlıı lk) in bir ıeY yoktu. Fakat ihtiyaç mecbur olmaan Boru ile so(unu ... ... IOll-

Kanayan yaralannı gör· gelmiştir · dun Kadıku} undc ~urt:n a burade da ihtira dofmdu. aeriye haber ver. Tabur saıı: mecbur olduktan 
-. Kollanmızın araamclald ki mır d .. dfrdlDL ınek için biraz d6tünmek sineması sıtlununda pek çok ılzi ta p ediyor. fikrimi el"'- ta.ne 

Buldar Sırp hududund tüfeklerimtzi hat apfı çe· - Baı uıtA-e kuman- rı "'onlu Jj:,--Yeter. Bir casusun çaktiı 6.,. • 4 .giizidc ze,·at huıurunda akit· un J ~ c 
le -'· •• d ) lerl icra olunmu~tur. Yeni vircltk ve lmndaldannı yu- danım. ,_ ı 

ibritten bütün memlrıaeti musa emf! er tık 1aptık. Etrafımızda ho- Borazan Ömer onba11 -~ ~,.,. ._ 
b C\'lllere saadet temenni olu- ,.~ d 

tututturan koskoca ir ruldamata bathran arka- de emirber 'İnea'öllü Halil - CCIA' 
v~gın çıktı. Bir kıral, Sofya, 27 (A.A.) - Gazetelerin ne~riyatına nazarım ~nur:_ __ ..._. da,L.nmızın tath uyku111D& Ye d6rc1Gaci h&lakten Emm ~ 
ıahuacı topraklarda, bir aralannda teşhis edilen Bulgar mülcccllerinin de bulundu~\ iıtiral e hazırlandık.: ile Oamana yamma alclmı Roma &Jı,..ıh9 •tlel-
llillet iki haaam aafıncla beş kişilik bir çete Petriç cb:anndıı Bulgar ıır~zı ine bir Birden bire , kartadald Ye tahur kwnanclanınm p.. V..,..,. af,,. •P W 

Ç k · ı k r diıa ·ıı-· ı ,. t.nbit u.ttlr•JMte ..1-lı-. ....,..... &.eti! Hll-•ürünüp boL,.lapyorlar. akın yapmıştır. ete: 'a ·a e ·eş e ıbınc en ugo lav hu- .. rtlarda üç &le• sütunu 
1
,__. L-tl _,.... -~ •ar w..-

•- · ı df f)" f 1· · -ımae1e Pli •d,,,. .. Y-:aı. pli .-- .ı-lds F\ı._ , duduna iltica crrnış er r. ıger tarn ran ryn cı\·anncla iki -~"L--U• B clertn - - - ·----tara a-...,Uıucü gazetelerde bir l B 1 h d k k 1 . kU ~~ u • aeam lllW' mlte11uadtyea -...,1or- wdyll .....---Ll,,ı. ..__ tel kız Sırp a!:kcr u g:tr u ut ara ·o una ~ure · . urcm.: .re fr. iz titreti i L----•-•- i"''-cle ..1.... .. _ _._, _ _..__ ~-- _ ~ .....--
graf muhacir lnrabn ve c 1:1AC&n11& ~ au. •..--...nm '6c:lllıle yü- _ .. -- Jatlle 

Jc.NL._. nteş etmişdr. Yapı1,ıpn tahkikatta b1Jnlarrn sıırho., olduld:ırı ko-1-.·-- birer e'der .-&La ı ebdt--....1...L T. ._ ___ -~ .___...., --'ll:flllin Kibd .okakla· ~·~ ~ .• H.. ,,, ,..,._ ..... _.. , ............ -, , ....... 

tında dilendiğim bildiriyor- anln,ılmı-;ıtır. Eter traŞ olduğunuz hükülen, dalaalan•n, &in- aiır bizi takip edt,onlu. ..,_. ,,.. -
. du. Belgrat, 27 (A.A.) ·- Çarşamba gecc~i uç meçhul şahıs bıÇak keskin ise - Asu~c ler; &ittikçe büyüyordu. Bin batve kadar ilerle- U..- d ,..,.,,~darla 

8 Ska' ica iı::tıısyonu eh arıncla Bulgar hududun en ya km bir bir surette ıraş olabilir- Manzara çok mühlp Te dikten IOllra i>a.fllDı çenr-
0

, yakft laik ;i... 
d u, vatanından kaçan noktada demiryolunu bozmağa re,ehbiı:. etnıl.-rtr. Su! ka!=>tçı- -siniz. tüyleri ürpertici bir halele dilim zaman taburun nal• ~ ,a)'le Wr 

~r et için ne acı bir azap, lar yakdlc göriılerck takip olun muşlar 'e Bulgar hududuna lit~~~ak!:i~c~~~ ç:; Jeli. Köyler düpnanın lgal içinde ve çok geride kal· _.-Nı ....... ! .. , -Lhts. fakat 
Uiiinln emirler, sultanlar, . 1 d'r ~ Mtlaırıdlr. etttx.ı sahada idi. Bunlann dıfını ıördilm. C-.ıt. cena· llllW ..--· 

•erar ... d l b k iltica etmış er 1 . )':-'· r.1.mııclfan enci bunlar- •• ..,.. ,..... . • ... r e er ı· ... ın ne üyü - ....,. d ha ak l hımı-..1-•-• ---• tath -- _._. b l'A •k h k t dan bir pake< almanızı er ur y ı maıma nazaran düt· MIAAI ..--. ..... ........ ~ )eaml ı rettır! Makdonalt Amerı aya ere e etti cdi• manın tamamen ıert çekti- yilli bir düiiüktea cbaretta. -U-._. ••ta 
S ~ı S d 1 1 M M kd ld ha ti Sol cenahımız ile biJA,ldl, .... at'•IDI • er:·ıı"Qrl L dr ?8 (A.A) - ıs o ayısı e . a ona ı m ~ miye karar verdiXi t-L-ın ---=-~- -..•--

--- J on 
8

' ... • k ~ 5 uun dalaah Ye anzah idi. Yai· ..,.--:._-...lrf •-..,._ ı..ı· ._____ - - - - " Be garla, vapurunun hareketi iki saat gcci mlftlr. edil bilirdi G • ,....--
ll:ı ıali tasfiyede Anadolu ti· oıan c ren G d e · eçe yan11na murun vilcuda setlrdilt - __...,.... 

~~eti unıumiye Türk anonim Londra, 27 (A.A) - Manchester ar lan gaı.etesi M Gill doiru, uyuyan ıöilerimizt hafif alı içinde (Ka,.a) _...,. le .,._ ....... 
• etinden:» Makdonıldm Amcrtkaya sey•hattne hasrettiği bir ha,malcalede, ette bile kamattırac:ak kadar köyü btlba.. M1J1ce1r -=--~ ...... a6Jlz .,. 

1t 
1
1.7 Eylül 1929 tarihinde fev aanda btr emri vakt llallne gelecek olan lt1glltz. ~rner1kan bir ziyanın teairtle uy.aHdC:. 'ldll9esl, hayal meyal ıir6- •· ..-

a ade olarak içtima eden he- ~llfmın tarihi b~l""de bbiod derecede milhim bir vak a tqkil 1-=:::ı:ı:..::::ai=---==-===z=-=-===-===--==-==ıı::::m-.~--==--I nüyordu. bıttyaten ...... ~ tiJlenenls illi 
~eh Umtınıiyede ııfrketin fesh d . diktan sonra M Makdooa1dın refakatinde hiçbir Piret müzakerah devam ediyor "-atve fa-ıla de ..A..l" ... OI' -Eter Ve t f Y e eceğıni yaı l A k "--'L - n •• ~--ı _ ...... _. ... __ 
1 as fyesiııe, tasfiye memur- dahri miltahassısm bulunmamasından ngllterc ve merl a oanriye lklgrat, 26 ( A.A) - Pir<Jttnn bildiriliyor: l lcyeti mu· ve nefee bile almaktan idam .-;1.11 .. - c:leiiJlm-
ltkl:ırına fsma · ı S 1 H kk l . . bütün ..... , meseleler hakkında daha ıimdiden.uYUJ- 1 b b ık' ı çekinerek Jl--'-1....J-lrı te- -S- 111 .. ut ...L.ıt.... l ftif 1 

"
8 m, a 1 nezaret erının ... - rn ıha a1ar, u s~ a 1 · ı ce scde metinlerin tercumelerJni kar- ~--L _ıaL•,-...ıst aan--

A ' Hasau Tahsin ve Jbrahim mut olduklan netieettnl, çıkarmak llıımgeldi~lnt söylüyor. şılaşurını~dır. pedkleri teddk edt;rvnaua. 5as ,._...fakat ....... ele 
.\ ebdfiş Oğlu beylerin tayinine d 1 f ,.. ı· t s . i . t 'sl 1· (.) 1 . ı k J Birden solumuzda kısa bili,...... ,ertlll~aeı+ Pa Çinci n er O UfOr ~urt: 1 e v ıyey ımza e mı, er< ır. ı'l- euen sonra i ce - lln .... - -' ra alız ve lıaczı ve evrak e o ~ .. ılah _......... ate,ler .... k....... _LJIJW.a 
Ve se de hududun iki tarafında arazisi olanlara alt mu,·akkat .. , ı-7- ... ~ eaıfıdlml...-.-
L ~cııedatı tüccariye imzası !\ b ) lach -e .. .-1. •eçmed9n alet ....-r-
~Ususuııcta tasfiye memurların- l\los),o \'a, 2 7 (A.A) - ulat uata n ,ı2nrıınd,. cenera 'ang- "ureti hallin tahmine tnhsis edilcccktlr. .&.il.,;._~~ Geceyj l_!h~a~k~ln~mdar=~· -:-~::=::::iWd~ 

:ın ikisinin :imus1111 ~rket sulcyjank. !\Jançurinin n kcri muhafa~,a lı. ~en 1 i için :ız~m J>irot, 21 (A. \) - iurahhas he) etler, huduttaki .cmhlkc ~üoet ıçlnde ıeçlıeQ 
118 

~ ..... aeh!. 
:. akı.ında ıııuteber olmasuıa \e bir } ük tc::-kil ettiği clhct1e Ru · Ç,ın ıhtılMının mumkun ait itilaf name metninin kat'J şeklini Qıarlaştınnag. çalır ıüzamlye tabulan yen.... .,..ıJf ....., ..... 
·.~r türlü mukarreratın likida- oldağu kadar sıiratle hallini Nan kin hiikOmetinden talep ..... iaı• ..,....._ 'V'ıal- N 

:~~fer tarafıııdan -ekseriyetle eylemiştir. ihtilafın, hudw undan beri tahakkuk eden 7.arar .... • ~ ..,_. 
k Aıh:ız oluıımasına ve Süleyman ı o nıll) onu muteca' iz bulunmaktadır. Mumaileyh, Rusların "'ıJ 

rıı Beyin murakıpldda ipka. Çin arazbinJ işgal ruyctiP~ ol:macktlaııının bl&heeee 
~ı:ıa karar verilmiştir. Şirket dikkaıc aılınması ıa.aı FkUl'o ~ -"Likllmtt• 
\.aınlerinın firkettellt 1taküamı ~~__J,rellir • .sov.-ı-- ,..t şimendifer.ferini Jael ~~~.,;) 
...... ftt ............ bil- ~ ~ -- 'G -1ılıl!!liıl 

~ ·Üracaa is.,...p,a.:t_:e:tm:eJ:e:r:_i ~ıaıum==a=-.1_..1ddenğl..Jldeslur.ılıB.Jultftd'lU~c!!~!!!!ı•~!!!!m~.:.!!l!tqllllfti~Jıiımi~lıllıl. "4in lunu•-



Sinema ,,,., loıef#n Dan lir r.~ 
foJon 11umUTla, 6ir IJ'll'fd e~e~ 
oe 6ir nwultlan liaret abam ye • 

mefinillG'~n 

~~ Bir halik 
(izlah); hllfl••lf •spanak 
üzüm. 

Makele muharririne töre 
bu perhiz programlanm 
IOD defa olarak tatbik 
~enler " Kollin Mur • aa 
~· " Cc>n Makkoinlk " 
ile • Molli Ocloı •• •jöz. 
6n Dan., " Mari ~ ... 
• ~ Y.tyt • , •M,.-i ,,._ 
vost • , ~' 8.u.ialinil 
hepsi 4e · · piiliize riayet 
ettll'Mri nıiiddetce 

Bugün matbuata 
gösterilecek 

lpekçi kardefler tar 
dan seçen Rne m.eml 
timizde ~~i saa'atki 
ııuza yapbnlan A 
postası isimli filim 2 
rinievvel çarşamba 
ılcfamından itibaren Elh 
ra ve Melei t1memalan 
umuma gösterHıniye b 
Mlacakirr. 

Fili• tRı pn de 
onbircle Melek 'lineması 
matbuat menaaplan• 
teıilecektir. 

.... ~ ilim 
perdeye ''akseden go 
hacimleri olacak. 

Bu o demektir ki, a 
perdede Jleriye yiin rken 
deden d~şrda hırel<et 

yormuş gibi gözukectlt, 
SaJar.m k04tlcri., vazo) 
yayadakhklan ~ ola 
Bu lilimlodJl k.on~tc-ı•kl•n 
hesap edilicek olursa. g 
vç ijitme galetleri ıam ola 
v~ hay.atı aynen karpın 

~auş göreçejiz. 
Hadisenin nasıl oln 

basit ve umumi bir su 
anlattım: Hepiniz hatirl 
lll7~ küçükken pai'ar y 
tinde t~ bilhissas-j'Uksek 
clıntDöa "'Bttyurun, seyre 
yln dünya güzel~ Pa 
Eyfel k.ı;sini,, dl,. ba 
Ve. bir kotu başında d 
.. '11ar vardL Kutunu içı 
ki lıanposWlar husu&i 
Qbiektilten bakınca içe 
resimleri lr.abarr.puı ve 
bir şekilde görürduk. 
esas üzerine sinema mak 
sinin objekdfinl değiştiri 
perdedeki satıWarı ha 
yapmış oluruzz. 

Sinema senayü, bence. 
nl bir devir açıyor. 



j .. 

KADIN VEERKEK 

~osm ue lisliklerlni 
a1mazclan .e:v:vel her halde 

sağlamlığı ile meşbu~ _ 

QUADRAT B11t~· 
(Sabık Rus fabrikası) RIGA 1 

markasını araymız c;JUADRAT 
Sipariş için: B . .J. ) ~Nü 1 1 tnnbul

da Köprlilti hanında l 2 - I .S .numnralı 
mnp;ıı7.alarn murncruıt olunması. 

Merkez acenteal: Galata Kö_prD 
hııındı. BcyoAlu 2362 Subo 
accnıetl: Mahmudiye Ham eltında 

lııanbul 27 40 

Jrabzon birinci postası 
CUMHURJYET)\·apuru 30Eylül 

. i?azarıesi n de Ga!nıa rıhtımın· 
dan hzırclccıle İnebolu, Şamsun, 
Gireson, Trabzon, Rızc, Hopaya 
gidccc1t '\'e döniltte P.ııur lıke1e
ıılc, Rtze, Sunnenc, Trabzon, 
Tirebolu, Cireaoıı. Ordu, Ünye, 
Samıun, İnebolu, Zonguld 8 

u~-ıırak gelecektir . Harek~ı 
.günil ~ ahul -0lunmu. 

rr ersin surat nostası 
(MAHMUTŞEV.KE.TP AŞA) 

ıvapuru 1 leşıinl!''Yel snlı 12de Cnla-

.tıı ohtmnndan kalbu-ak çartıı.mbı. 
"ahahı lzmirc '-'C ~amı Annırdcn 
l.:albrak Antalj•a, AlAiyc Mcr~ 
gidecek ~e dönüıtc T~ucu, 
Anıımor, Alruyc, Antalya, 'f<tı~
adası, 1zmtre u~ı.yaru ı cel.:.tlr. 

Ayvalık sürat posta :;ı 

Markasına dikkat ediniz. 

(MERSİN) vapuru 1 Tc~rlnewel 
Salı 17 de Sırkccl rıhtımından 
hareketle Gclıbolu, Çnmıkkale 
Küçiikkuyu, Edremı?, Bürhnnlye. 

' Ayva1ı~a gu1ecck ve c16nll~te 
~ 

is anbul Hi1afia mer Mer-
kez·nden: 

Of felaketzedeleri için miibayaası rnuknrrer 87500 kilo 
sarı mısır yeni çuval içinde ve pııket halind ,etıruk 'ko1ru1u 
nvnriya olmamak ve kuru buluıımnk ·ve vnpurdu teslim et
mek lizere kapalı zarf usulile miınalrnsayıı konmu,ştur. 

ft .~nJ rnlip ol:ınhmn rcşrinicvvelin ikinci çarşamba giinü 
~a·ıt on nluyıı kndnr yiiıdc yedi buçul' teminat nkçcsi ve 
ni~~unelerinl hamilen mcr'kczjmi1.c murnc~ıat etmeleri . 

• ::::::::::::::::=-~::::::::::::=::~::=:::::::::::::::::::::-.::::c:·· ...... · 
:•·• ----=:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
:HE İstanbtil fan reisi Ahmet Refı'k ıB. in ::;:I 
~= ~ ..... y . . ... 
::il enı :mı 

U~ icra ve · ;m :::: ' :::: 
:::: :::: 
cin,_== Ş-r.hı· .... ~::: "' ~ 

im 2 C'" t ~~I' 
!::: Jsviçrcnin büuiik hul'lli- fıliınlerinin e,e-rlen' b '- :::: =::: " ve ütun ı-: nnnlnn :::: ..... 1 ak ••••• 
:::: mtz naur:ı .a ınnr mızru'I '\C r.ıne!t hükümlere \C Juzuaıln l:E :::: numu- .. ::: 
IH~ ~eleri ha\i olan bu eserin her cildi fonnbuld.a Yakıt, Cılum \e ğf: 
~::3 Jlcbal 1"ütüphıınelerinde { 150 ) ılmruşa 6lltılmııktadrr. ğ~ 

:::::~::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::;:::.:::::::::~::!::::::::::::-.::::::···~ 
6::::::::::::.:::::::::::::::::::::::=-..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

mezl:Qr takelelerlc lılrlikte Altm· 

olaRa tıRrtyar~k gelecektir. 

Cclıbolu 1çin y~ılıııı yolcu 
'elıınr yllk tıhır.ııaz. 

l~iralık kaine o(·ağı 
Bandırmn hanına j,,ln en 

h • 

Yııpurlnrın knlwc ocakları 
bir sene rniiddetlc şartna
mesi mucibince mü? .. :n-cclc 
snr.etilc kiroyn ~:crilcc~l tir. 
l · rıt'i ihnles.i 3 tcşrinevn~ı 
920 rıırihinde km kılımı
cnktır. Taliplerin o gün smıt 
ı G dn levazım müdiırlüğü

nc mürncaatları. 

l\iralık kuliibe 
':\'fcrkez idare ahtım üze· 

rinaeki 'luhibe ~rtnınnc ı 
mucibince )İt sene mucl
.dcıle kimya Ycrilctelair. 
Kat'.! fü:ıl'es.i 3 tcşri11ieyrn 
922 tarihinde icra 1. 1 ,ı ına-

cagmdım taliplerin o ğiin 
15 ıte le, a1.ım mtidurlujtlinc 
gelmeleri. 

r ıı 1u ·i11ah1. 1 
.37 ndct cr~nin ~ıcr 

.metre mı!Gbı "1 ~ li ]~ .. r .... " 
tolibi uhdc::.:ndLdir. Tenzile 
inı~ n talip olnnlnrm 3 t. • . eş 
rıneyvcl 929 carihin.ıı uc saat 
I 6 dn Je,·.azım miidürliı
ğüne mtiruc:.ıntları. 

Pake ve Mesajeri MariUm Emniyet s 
lüğünden: . 

l\luz:ıyerle lkraz Mcrhunııtın cin• '-cınc\I 
Kumpanyalarının Vapuru i:e 

lltırçlunur. iaın1 •• 

ı 
Guzel seyahatla bctfolt No. 

'<2So 12025 

4() 

flanızınn 'f{~ıkcıfor sokağında <fer Jı na ·ı M · ı • • • · . . . '' ' arsı ~~ ) ~·a lıa-
cs.ki YC \cm 3!i mımnr,ılı bır reket eden vapu ı n· · - ~ r ar , ·1re ıve 

dükkunın trunnmı. . Ahnıe.t Ef. Napoli limanlarına dahi ığrar-
l"sküöarfüı 'Bulgurlu me cıt mnhal- lar. d'ııfsilat ıdmıık üzMe I< _ 
1c:Jndc Topta~ı caddesine 35 köyde Loren Röbul ve sür:[f_ 
numar.'.:1ı 'bir tikk!lnın tamrımı. sın~ m~racaat olunması. Telefon 

13361 

LI OR 
Gii.nler 1\ıstlt) oı·, ~1ektrH~ ~tıın iratı ~ ·isntıı 1zı muayene cuir nek i~in dli Jmm~~·iniı 

'e bu u11ıayf•1ar. ıl<:' en ıyı ı·~rndömn11 1emin ed ın veui usitllcı·den istifade edmız. .. 

efi 
ÜTÜN IE 1

, RAT •. 0 E iSLERi f VE ffN rt Eff.URLARI 1 EM.Rİ İZE AMADE TUT AKTAlllL 

MlECCC& IEW 
Tarafınızdan vaki o1acak talep üzerine en son model aletlerj tecrilbesk 

.. huzurunuzda amik bir muayene icra edilir. 
Bu 111l11:i.a~e?~vle a~~i~. beytiyenizi11 de anuaJ1e11esini te111in 

edeb1lzrs1n1z. /{uçuk ta111irat Meccanen diğerlcrı 
Mal ldueu fiatla icra edilir. -

• 
Tesisatı . Ele~trikiy~ Türk Anonim Şirketi 

Her şeyı veresıye satar ve tesisat yapaı 
eıro ~o ı .ev ı :ıu tle tri~ eui, Beyozı , isll~~. 

DANTOS 

Di§leri YÜf sene yaptır ve çürümekten vikaye eder, D,uleri inci ~bi b azlatır. Dit etleriol lsB 
421

, p , .; 
ve kanamaktım men 'eder. Ve di§lerin arasında kalan tefessuhn.tı ve ufuneü :aıe eder. Dif •jnla": ':.. .... 

ın .. ~:ıl:ta~tıı Yeni mahallede b:ı.k- Ford tayyaresi mani olur • .Ağızda gayet latif bir ~erinli'k ve rayiha bırakır M'kr 1
_ .. 1

_ ""zdan ~cek 'ftrlll n .. ., • ., , , .. 1 Opl4lT1 unıw. :ve aıs• ~fatı .. 'JtC• 
~nl .sokllğınd e~ki 3 ,-e yeni Aı..nıpanın en ıbfib·ük payıtaJıt- talı darın sirayetine mani olur. Avrupac!la blrincıliği diplomnlarJa musadaaktır. En büyiil< 111üki 

C 1 
1\
1 1 

E' Besoıu.,.. _o,~--M-1704. 
crrn 1 ,., e lmct ~r. 

15200 

1 ı numaralı bir luınenin uımnmı. Emine 1 I. lannı ıgezerek her yerde bfü•ük kurap Haıan ecza deposu. Gksek-
Gnlatnda Sultan Bey:ızıt m:ıhnllc- bir alaka uyandırmı.ş olan -.bu Edime kız muallim mekt:-bı· z ldak______.Y ,, 
sinde eski J>'lrnınkkapı sokıığında me_şlmr tzyyare önümüzdeki 2 "' O gu teşriııevvelde Bi'tkreşten gelerek mu"• du'' rıu•• g"' un"' den: n • 
eski 5 ve t)·rni 1 ı nnmıırnll bir di 

a ah H. Veşilköy T;ay~ra:re meydanına h s hnrıcnin tnm:ımı. Ay~e l\ıe i a "" M ,, en meccldir. Ford t:ıyyaresinln A., .. .__. A " A ş ld. d u 
2 Jy sdılmytnıde Oafem'gu rnabn.Je- ~.a&u S5Brı e l mün Uil aa en m 

~·ere inmesinde bilumum nha1İ 55.000 Kilo 50 .1\00 "U!lo 'U°An;Rlı"" rf d 11 I '' ğü' nden 
sinde Yeni sokal ta eski J, S hnır bulunabilecelttir. Tayyar-e ' "' AUt llu.ı--- c. 

yeni ı OG, ı 5J mna gazino tiyac- 3 .t~irrenreJ perşembe ıgünü Evvelce münakasaya onıilu. p talip :zuhur ınm~ığin&n L-omts- meldebı• mu• 1 ur u 
ro binasının tamamı. Neşe B. şelır.imizden Sofyaya müteveccl· ıtc\rar ., 

S!Joo f 6"..: n .ı."'.._..ı k de ... " l...:iJ1 he,·ı ıı.are,·e't ede,.,.,·tı·r. onca '\':SZ ma karar 'Verilen •yul.:aıı& ıban ktel-1 Jedi ~.u.., ınaul ~oy.ün Ca.ernn-a m:ırM e- 11 
1\ ..,...... 1 k ek 1"' _J"I 1929 d lC r-Eı yazıl e m :ı ey~u •tııdhinden itibaren ,..ı-mı ~ .. _J z ld k .. •. ,, •ı n l(l ' 

sinde lzzctbey ı;;olrng·ında eki uı..-m:na:::m:::ı..-:c:ın: :::::::::=: , ,,u, ~o mu~ ,ong-.n a · ' il\~ i\ l' .. _ı,.. ~Bakteriyolog Do. ihsan Sami~ detle mnna"asaya koııu1duğu ve s tesnnievveı l929 paı.artesı ~ •. : .. ~ a·. Uirınei senesınuu 
~~ ::~:'.. 6 mım anılı hl r :;;~in Neşe B fi lbkıcriyoloji laburatıll'arı jj günü saot 15 to aııinak g icra edileceğinden ıelıplerin ıırtnamc- \'C tıı lısı 1 ıım/I el ı dorl ~ene ı~. 1 1 oJınllll'· Teı)-

~ 1 O 16 5 39 Galanıdn .ll.rapcamli ıahallcsinde . !i Pek du~ik ~an tah IOı\u. il lcrJ 41örmck uzce mektc;ıı jdare>lne ve müna\,,.ya işı~ak için de ili Ü il lııı;;İJ\C il 1i C 1111'.Zll ıılorı :ı ı il . lJlll "'. lllill-..::;. 
f. (vasermıın teamülü) kürew:ıt : teminat ve teklif mektuplerilc hiiknmcttc mUt"""kkıl komiu.-~a •• .. t 1 te~ı·•'n '" jd haslar. Gu·ı 

Yelkentiler caddesinde -estd :59 - ! _ ."I ,h!J 1 -s- -,, f ISıl ·.ı '*' •• • • .ı.:.. Mil• 
I:.· tad:ıdı, cifo \".C JSl.tl1Ul ha ... ~ - 1. müracaauarı WUI ıo unur • • ' 11. uHdtııu• efil -·e !UN1 59 lı b dök' ....... . fı'.. '•"cıez•ın 'ile l'I nl t\fef> IU "•"" 

J ~ .. ı nnmırra ir .. ·Uın· fi lıkları te,şhisi, idrar. balgnm, 
1
:! - 11 

' u 
y tı:menin tamamı. Mi ZiyAettln 8. ij rer:ı'h:ıt 3Hlil:\tı. Ohra mikros- :ı Halı· r.~ y,a·purları il" t)erabcr Ji e ~ ahadetnattl . .,İ 'eya 

~'iin ~~rclda cins \ e 11evilc mm·akii yazılı emlflk (Jtltmış Wr) ı. kobi ·ıe ifrengi .taharrıisi. Jcan ft Y · U .J:k . • () foto ıhat ı·aporn 
1 

rnu etle icrn kılınan aleni mü?.ayede neticesinde hiza- pbanları ve ergenlik için ı r • k find • ı.a w name ' ' -ıN Jlf b~ı:ndn gt)stcrilen 'bedelle m1ipleı1. ubteslnde takarrür edecek hususi aşılar. s\itnine mu:ıye- l ıır c en. j fe,zlercsi \;e .. ~· ... lıacleUJ:ın~J 
ır~ınoi halesi ora kılınmış olduğundan talip olalann ilAn msı ppı'Jır. ~ .Kapalı :ıarfL.., ıgo ıU. kıılı.lc ellaioır Y4>1ı-.hrr. TalipJerüs 1 1:e alftes:l& iai lııildiratr.lidirlflr· ti,. 

t:ar.ıbinden "tibaren ıC!:otuz !hfr) "gÜR 'Zarfında sandık 'SatJŞ Oivaa)Ob.ınila S.Wım Wmlm t~V\el 9Z9 1 •~ 8WMiae Ayv,,_,~ ..,_ -'ca:l,-.,ye l 2te~rİOİfr\ \ele ... ı.,,.,.r. .~.:.~f«i~~~ 
a011 .. ıı,,.· urhesikar.şıcında telefon ıls... • ift'ln kJ: 

·~ ıne mürac<>ilt eylemeleri Jüzumu iJtn G'hmut. 4•-111111...-a. ~ · ' 

9So 15621 



HOE ~ I • lFI: reı!mlerin bütün haklan mahfuzdur . 
'flrl.h~cde ltariçıe: t C:ı1etcyt ı<-r.t:cri1rctk • nıctıcpların 1J_7.erlnc l : 

- ... - ,_. : ı ida.rc 'ÇfD"C (ıc!art yazıyı aır~c ( '\ ızt) ~ 
r.uru, "un.ış ı~arert ~Pnulrrı.ılıdır 

f)~Jıı T50 000 '-·- ~I 
8 <C(lf) f(·O ' l'ıtdreıy•n wtkh:pI•rın ricllnden. Juynınn. 1 

j , 
6 

• :-~o t-4:0 , mukac!dert=.U ır~khıplara '-onulrnuı P•r•l&nn 

Türk mekteplerlh faydalı estırlln ' ' 1 l 
ilanlarında o,'o 20 tenzili.! yapılır 

1 

. atır 
6·R ını:i •~l·r.ıJJ 

5 • • ; fiı.Jynlc \"e t o:r çu~ Jcfı içln \·erı'e1 tijnl rlı 
hu:ı uf m,lhiyctrt!\:;:I 11.\nl Lr~11 uactl 

i 1 
\dJrC ite k;ır.1rl.1;t1n!tr. 

4 • 
ı • 

i 
1 

' 1 1 • .. 

K ·xJ 
'~ 5') 

" .. ~ 
l•M) 
:!'Jl 

l l J ! ! 
1 t • 1400 ~;co l ı > t-c::D'a11ı:<'an \e ı:ıclarm mündercataıdan 

1 • 1 1 ~dare me•ul dalUclır. 
: . 

~-..----~---~·~-~··_,..-.......... --..--...,.__,...___. ..... ~ h ı•cotı ''l İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Va\<ıt .. vurduj ,,,,,. 

Cs;cet~'TlhJ b'.ltoJl ili. ı ka'ıJi edı l J')f 

H. S. H. lll'l:ı! aca1lııl • 
ı- ncl :tırı.',11 
ret ıl ıll!11 u 1 1 1 

Borsalar 
Kambiyo 

J .ondr:ı. uzcr:.ne ı lngllia Hra"'• .tunıs 
ü\utk • " T ! .. mu~obili Do!·r 

Paris .. .. " Frank 
\lıl~oo .. " .. Liret 
Bruk el ' .. Rtl~a 
Aıtna .. .. .. Ur.:ıhml 

('i!'IC\.fC • " .. rr.ınk 

Sofya "" " " 1.c\ a 
.ı\m tcrJ.ım • .. .. rıo·in 

Prag Kuron 
\·ı) ~na 

~ladrlt 
Heı lin 
\·arşo\ :\ 
Pc ıc 
llukrQ 
Rcl~rat 
~!o~ko\·a 

1 Jc1'e-rlin 
ı J> ·lar 

20 h•nk 
20 IJrct 
20 Fr..:ılc 

20 llr•lın•l 
20 rr>nk 
20 , .... 

ı rıorın 

~o Kuron 
f ~ılıng 

t PezetJ; 

.. .. .. !:ıilinı;ı; 

.. .. .. rcı.cıa 

• .. " ,t,1rk 
.. .. Zloti 

Pcngo 
" 2,, J.cy •• Kuruş 

* ı '!'ürk 'ir&~! Dinar 
.. <;en oncç Kurus 

Nukut 
fnglliL 
Amcrll:a 
Fr:ınsa 

ltalya 
llciı·ila 

Yunon 
1 'içre 

ı ltayımoık 
Zloti 
Peng<i 

Bu?; .. r 
Ftiemcnk 
Çelı..ıJ~lo\ ak 
A,·u1turr.ı 

l panya 
Almonya 
l .chist.ın 
~t.ıcarf r.ırı 

ll.omany:ı 

··fugı~lını a 
Se,·yct 

~-O J.ey 
20 Dinar 

ı çe,·oncç 

Altın ~ 
~tccldlr• 
Banknot 

Borsa h.ırıc-1 

Tahviller 
l·tllrıı dahili • \adeti • 
Duyunu muvahidc 
llramlyell demlı")"olu 
15tıaabııl tramvay ~lr.lı.ctl 
Rıhtını Dolıi. ve .Antrepo 
lstımbul a.noolrn ıu şlrl:ctl 

Hisse ıcnetleri 

fı bınk"'ı 
Osmanlı bank:ısı 

28 Eylül 1929 

ıoo~ 1 ıs 
o.oıR. ıs.:5 

il 21) 

9 2o 
3 4h 

3; I~ 

'2 1 tlJ.15 
(ıh 50 

ı 19N . ,,, , ... , 
3 41,So 

3 2.ı.~o 
2 u.?.'.".5 

2 75,Su 
24 75 
27 Jo 

lo63 

foP7 j ' . .'5 
20: 

~
I lb2 ~> 

216 ! 

ıH ıso 
~J ;s 

':'CJ6 1 

l?'l 5o 
81 1 ~5 
ı2'ı ~s 

29 50 
2'l ;s 
411 2.ı:; 

22 25 
35 :s 
24- 5o 
; .? :!S 

J S"Q Sn 

~ 68 So 

~ 241 w 

'17 
1n5 2~ 

6 :;o 
4 8Q 

16 iS 
27 

il 30 
128 

lııOS 1,5 
0,43 25 

12 31 
9 21,So 
1 

1
4o,5o 

J7 ıı 

2 1'>,iS 
66 5o 

1 120 
16 22,ŞO 

3 ll,50 
J ~4,25 

2 03 :.s 
4 29,!§o 

~ 1 :625 
2.J ;'5 

27 J2,5o 
1 (ı(J.! 

ıoos ~s 

Wı, So 
lbJ 

195 

21h 

~91 

~ 5o 
81 i'S 

12"2 i5 
2'> ŞO 

~ ~s 

49 25 
2'.! 25 
J5 ;s 
24 50 
;3 

8;'9 

68 50 
241 w 

25 

Ticaret ve zahire borıaaı 
Fiatlar T!car"'t boıııa11 kitlbiumumiliii tarafından verib:ılttlr. 

Okkuı 

Aum1 A...,t 

1C. P. IC. P. 

Bu~day 0 
, Çavdarlı 

Yumuıak 16 10 15 32 
KtııJc:ı 

Hububat -
Sus4Jn 
Kurre~ ~~ ~~ 

- Un -
Çualı kilosu 
l!kstr.ı ekstra 1600 l:l'.!5 

ıeı 1::11.ı ( lllarc ışlcn) ıvıı ;.·azt ışıerı • tı:ı~raı: \ ,\l\I J p1>-t.!.!';.'..L'l'..,!',::'":..• ,::·•;,:··....,..,.....,..,....--....... --~....,----.....,__,,,..,,_. ...... __. ..................................................... ~_, 

İstanbul ;ıhhat. ve içtimai 1 Devlet demi-~~olları . ve li
muavenet müdüriyetinden: manf.arı umumı ıderasınden 

Tababet ve ~uahatı snn'atlarının tarzı kı:asınn dair kanu
nun ı.ı üncü maddesi mucibince etibba odaları intihabatı 
için .>ılıhat ve içtimai muaı·enet vekaleti celilesincc lstartbul 
liçiincü mıııtaka merkezi ittihaz buyurulduğundan lstanbul, 
Kırklareli, Edirne, Tckirda~ı, Kocael! Bursa, Bilecik, Zongul
dak ve Bolu vilt\yetleri dahilinde bulunan memur ye serbest 

etıbba ve di~ talıipkri beylerin idare heyeti YC divanı hay
siyet aza>ı intihap günü olan 18 te;rinicncl 929 cuma 

gtinii . aat birde Darülfiiııuıı koııferaıı >alonunu t~riflcri ve 
mmtaka merkezinde bulunan tabip ı·c di~ tabipleri beylerin 

intilıabatta bizzat bulunmaları mecburi olup mahaUi intiha
batta ikamet etmiye veya mazereti scbebile i>batı vücut 

edemi yen zeı at imzaları !le musaddak ı·e nyrı zar[ içinde 

koıımu~ rey pusulalarının bir mektup derunündc YC ayni 

günde intihap yerinde bulunabilmek iiıerc Otla rdsine hi· 
tahen göndermesi ilan olunur . 

YEDİNCİ BÜYÜK 

T ayayre piyankosu 
3 üncü MEŞIDE: ıı TEŞRiNIEVVELDEDİR 

B(YCK IKRA~IlYE; 

.ıo,ooo LIHADIR 
Ayl'ıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ,.e 10,000 liralık biı· 

mükafat. 
Bu keşidede ceın'an « 3,900 

kazanacaktır. 

Aydın naf ia baş mühendis· 
fiğinden: 

1 - Bedeli keıfı (14755) lira (24) kuru~ olan Karapınar 

Germenecilt arasın.la muhtelıf mahallerde yaptlacak kaldırım in

patı 18 /9/ 929 tarllıınde icra e<lılen milnakas.ıncla yapılan 

tenztl&t haddi !Ayık glırOlmedlAlnden yirmi gün müddetle temdit 
edılmlıUr. 

2 - Münakasa kapalı zarf uaulıle ve 661 No. lu kanun 
muciblnae talıp!erin ibrazına mecbur oldukları vesaık ve 01

0 7,5 
teminat alcçeılnl havi teldıf mektuplarını yevmi ılıale olan 

12/10/ 929 cumartesi günil ıaat on bqe kadar makamı vll&yet
te toplanacak daimi Encümenine tevdi ebnelerl. 

3 - Fazla izahat almak isteyenlerin vlllyet Nafıa bllf ıoQ. 
hendlıliAine mOracaatları. 

f laytlarpa~dan cuma, p:ızarte>i, çar~:ımba ı·c ,\ r!,Jradan 
cumartesi, salı ve pcr~emlıe günleri hareket etmekte ol.ııı 
6. 106 ve ~ 105 numaralı >[ir"at katarrının 1 te,rlnieHcl 

•129 tarihinden itibaren her gun seyrüsefer edeceği muhterem 
ahaliye ilan olunur. 

Kitap tabilerine: 
Devlet Matbaası Müdüriyetinden 

Emraıı Dahiliye 

Y E H E 'I 
v göğü• hastalıkları mütahasmı 

DOKTO~ 

ŞEKİP HABİP 
,\yosofya Yrrebatan Hacı 

Süleyman apartmanında Cumar· 
tesl, Pazartesi, Çarıamba, ve 
Perşembe, Tel: Is. 3035 ........................ 

: Avrupa •eyahatıodan avdet : • • • eden Alman"• nisaiye ve • . , . 
: vili.diye cemiyetl azasından : 

Orta mektep kitaplarının fiat takdirinde csa< olmak üzre • o n n~ıM : 
telif ii.:retlerine ait mukavelcnamclcrin cylüllin 30 uncu pazar- : r. . u : 
tcsi ı;iınli ,aat ıh ya kadar matbaada ınlıt~~ckkil komi> yona i Hastalarım her gün 15-17 ye : 
ibrazt ldzumlır .. \ksi takdirde teli[ hakları komisyonca takdir :kadar Şiılide husu~ hastanesinde: 
edilecekcir • kabul etmektedir. Tel Beyoğlu : · i ızzz : 

M •t k 1\ 1 t• d ........................ . a a r 1 ve a e 1 n ene r:afifı dördün.CÜ fıuku_k fıdkin:· 
li~ı icra dalresınden: llır deyııın 

Ankarada Gaıl muallim mekkbiııdc yapıla~ak olan su temini 7.tmnında mahcu1: 
tesisatı paztırlıklu 2- !0-929 tarihine musadi[ çar~amba günü 8 adet klirt kilimi bir adet 
saat ı 5 te vekalet !ıııaat komisyonunca icra edilecektir. halı, bir palto, ve bir dur-

Talip alımlar fazla talsilat ve izahat ile proje ve şort· bün ye bir revolver, mM 
nameyi fcnııilerini almak iizerc ehliyeti [enııiyelerini nıtiş"ir fişeklik ve bir tas ı·e iki 
mtioaddak vcsikalarile beraber her gün maarif vekaleti inşaat yazı hokkll!'ı, ve bir çorba 
dairesine müracaatları ilan olunur. k:l.esi ve bir kadayıf tepsiı.i 

Gümrükler umum 
müdürlüğünden: 

ve bir duzinc adi maden 
kaıık ve bir maka \'C lıir 
;ofra nihale;i ve kehribar 
te~pih ve bir ipekli yor!(an 
JİİZİİ, 4 kayık tabak \'C 21 
fi~cnk bir kahve deyirmcni 

1 - :\liılettiş muavinliği miisabakası 16· 11-929 tarihine teşrin c\ Hlin 7 inci pa-
musadif cumartesi g[inline talik edilmiştir. znrtesi günli saat 14 te san-

2 - Taliplerin matlup enakı ve Hsaiki lazimC) i rap- dal bedesteninde [uruht olu-
ten umum müdiirlüğc hitaben yazacakları istidayı Ankaradu nacağı ilan olunur. 

!-~..;;..~~~~~~~~ 

umum mlidiirliiğe ve lstambulda Gümrükler baı mu!cttişli.- lstanbul b~lnci icra memur-
ğinc 5-11-929 tarihine kadar tenli edeceklerdir. fuğundan: Bir borcun temini 

3 - Tayin olunan g[inden sonra btida kabul cdilmiye· i~in mahcuz ve furuhm 
ceği ve noksan evrakı olan htidalarin hıfzcdilcccği il;\n mukarrer Eyiipte Ddterdantı 
olunur. '!\ırk tıbbi pamuklar ve mus· 

istanbul erkek muallim mek
tebi müdürlüğünden: 

:\lektebimlz 928-929 mezunlarının tayin emirleri gel
mi~t!r. :\Icktehc müraacaatla hemen mahalli miirettcplerine 
serian azimetler!. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Cinsi 

talızaratı kimycYiyc ;irketl 
fabrikasında bulunan iki 
adet pamuk tarama makina
si!e iki motor 5 teşrini evnl 
929 tarihine müsadif cünıar

tc,;i gtinii saat ondan on ikiye 
kadar mahallinde lıilmiiza

yedc talibine satılncagından 

nıiişterilcrin yevm ve saali 
mezktlnla mahallinde hazır 

bolunacak memuruna miira· 
cMtları ilan olunur. 

Sert 
Döar.ıe 

14 2oJ 1-1 :zo Ekstra IJl9 JJ7S 
Blrlnd yumuı•k lı?9o 1200 11------------............................................................ __ 
~,ı:~:~ ... "_ Tiftik~~ ı;~ Tütün Eksper kursu 

:.\Iahlcol 
Mardin kapu<u 

harici 

i:\Ievkii 
Soukpunar Piriç dingi ve 

ebııiyesl 

Rııkamı 

11-9756 
Müderris Kömürclyan b~yin 
Veni nıulıas:be usulü 170 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Asri ikbal kütüphanesindedir. 

Ça\d&r 
Arp• 
~lı ır 

f.1!iulya 

- Zahireler -
12 5 12 
ıo .>o 9 2o 

26 26 

"lczpmr 
Karahtsar 
Kırıehlr 

180 
197 
175 

180 

·~7 
ıos 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Eski şehir Konya hattı iizcrinde Pınar başı :\feydan ista
syonları ara,;ında 395 inci kilo metrede vaki ta~ ocacağııı
dan ı .5000 i:\I 3 bııla>t ihracı kapalı zarf u ulüle münaka
saya vaz olunmuıtur. :\liinakasa 16 teşrin evvel 1929 
çarşamba günü saat 16 da devlet demir yolları binasında 
yapılacaktır. !\fünakasayn i,tirak edeceklerin tekl!f mektup
'ırını ve muvakkat teminatlarını aynı günde ~a t 15,30 a 
kadar umumi mtidürluk kalemine vermeleri ltlzıındır. Talip
ler ınünakn>a şnrtnnmelerini iki lira mukabilinde :\nbra,Ja 
muha<ebat dairesinden Konya ve Ila,·darpa<a Metınelerinden 

.. .. J ' 'ı 

tedarik edebilirler. 

1 AK1 uz 29 E;·liil 

lcarşı tatlı hislerle mütahas· ' 

isim. ~kat bir lngiliz düşesi 
de olmak istiyorum. Siz be· 

nim yerimde olsaydınız 

hangisini kabul ederdiniz?., 

"Böyle şeyler hakkında 

hiç bir fikir veremem. Siz 

her iki taraftan göreceğiniz 
İstifadeleri karşılaştırırsınız, 

ve birini intihap edersiniz. 
"Bir lngiliz düşesi olmak 

çok iyi bir şey .. Geçenler 
de bir ltalyan dükü Ame

rikaya gelmişti. Babam o
nunla evlenmemi istedi. 

1929 

Fakat bir çok şeyler öğren· 

mem lazım geliyordu. 

Onun için bir lngiliz veya 

Amerikalı ile evlt'nirim de

dim. Ne yazık şimdi iki· 
sini de alamıyorum ...• 

Genç kız hafifliklı! bir 
kahkaha attı. 

O akşam dük te benim

le dertleşti. O da yavaş 
yavaş mis Trampetten hoş
lanmağa başlamıştı. Artık 

onun için bu mesele vazife 

şeklinden çıkmış bir zevk 

işi <'lmuştu. 

Tiitiin inhisarı 11111111111 icla
resi11deı1: 

Tilıün inhi>an umumiye ince küşat cdildi~i enckc ilıln edilmiş 

ol3n kur; için şimdiye gadar müracaat eımiş olan taliplerin kı>mı 

azamı vesaiki lazime}i ihzar Ye ita eımiş olduklarından şchrihalin 

ga}c ine kadar atide mürakkam ,.e>aiki Ortaküydc kurs nıli<lürlüJ);ünc 

ita ıc vermemiş olanların müsabakaya kabul c<lilmiycccklcri ilan 
olunur. 

ı- Musaddak nüfus tezkeresi sureti veya aslı. 

2- .Mektep şahadetnamesi veya orta tahsili ikmal ettiğine 

dair maarif idarelerindeıı musaddak resmi vesika, 
3- Mahalle veya ~ arye ihtiyar heyetinin polis ve}'3 jandarma 

dairelerinden musaddak Jıilsnühai şahadetnaıııesi. 
4- 4 kıt'a vesika lotoğrafl:ırı getirır.eleri. 

• 
ır y 

"Eğer siz benimle bir 

parça alakadar olsaydınız 
onunla hiç meşgul olmaz. 

dım. Bir gün, bana karşı 
bu kadar souk durduğu· 

nuza pişman olacaksınız •• 
dedi. 

•Siz çok tehlikeli bir ka· 

dınsınız. Herkesin ideali 
olan bir kadın.. Gözle· 

riniz , !sfenksin gözle • 

ri.. Eğer sizi alakadar et

seydim dünyaya ehemmi

yet vermezdim. Yarın gide· 

ceğinize çok memnunum .• 

a aç 
Dedi. 

Uslu, uslu: 

•Anlıyorum mis Trampete 

dehşetli meclup olmuşsunuz .• 

Dedim. 
Böylece gün geçti, Ley· 

di Tilçester beraber yukarı 
çıkarken Dük bana dedi ki: 

" Ne için ? Bir insan bir 

şeyden hoşlanmadığı zaman 

takip edilir mi ? Eğer bir 

kadın karşısındalı:i erkekten 

hoşlanmazsa tabii aouk du

rur. Bu pek tabii bir man

tıktır. • Dedim. Bana bir 

IIududu 
Sagı rnriki anı solu Su hnrkı arkası 
lskenderpaşa Yakfıııa ait Deyirınen 
cephe.si Su harkı ve tariki am. 

:\Iuhamen kıymeti 
Lira 

20000 

Xomara Tarih Zira 
79-80 Şubat 328 150 

i'.ı-75 Ağustos 300 

Oiyarlıt:kirin :\Jardin kapusu haricinde deyirmenlerden 
Soukpu:.ar meyklindc vaki Hazineye ait chs ve evsafı 

yukarda yazılı nıaa mii~tenıiltlt bir bap pirinç dinginlıı 

bedeli stki:r. taksitte alınmak lizre kapalı zarf usulile mül
kiyeti 16·9·929 tarihinden itibaren otuz gün müddetle mli
zayedeye va;r. edilmi~tir. 16- 10-9:.!9 tarihine müsad!f çar
şamba ;;timi saat on ikiye kadar defterdarlık makamında 

m(itc~ckki! milzayede komisyonu tarafından teklif varakaları 

kabul ve ihıı!csi icra kılınacağından taliplerin muhammin 
kiymetinin yüzde yedi buçuk nbbetindc teminat mektup· 
larilc maan müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Diş tabibi 

Mehmet Hüdaverdi 
ve 

Cemil Niyazi 
.Muayenehaneleri: lstanbul 

Su!tanmahmut Türbesi telefon: 
lst. 2622 

··aüNoi_iö .. P"A:a"A~ 
Anadolunun her köıe· !~ 

ılnde birer çocuk eara· i 
yının yiikıelmeıl için j 
HIMA YEi ETF ALlN hepi· j 
nizden bekleditJ yanlım. i ·················---·-·················-····: 

Meı'u\ müdür Refik Ahmet 

ül İngilizceden mütercim: Gz'izin .ı\ruri 

dakika dikkatle baktı, ve : 

" Eminim sizin alakadar 

olduğunuz biri var, bundan 

sonra dikkat cçleceğim. de· 

di. 

" Pek ala " diyerek gül· 

düm. 

Evlendiğimdenberi hiç 

kimse benim Ogüstüsle 

alakadar olacağımı, ve ya· 

hut parmağımdaki nişan 

halkasının başkasını sevme· 

me mani olacağını düşün· 

memişti. 

-Zannedersem her şey yo· 

!unda gidiyor. Londrada 

birleşmek üzere Dükle söz· 

leştilcr. Lüfton bu partiye 

dahil değil. 

Hayır o onları yemeğe 

götürecek ve sonra bera· 
her kaçıp gidecekler. 

Akıllı kız, fakat ned~ ol
sa sonunda düşeş olmıya 

karar verecek. 

Eğer onun nasıl düşeş 

olacağını kendisine söyler

seniz bunun kendisine çok 

tesir edrct'l'rine r,,.,:,,: ..... 

Kordelya deli gibi .. On· 

lan buraya çağırdı. Şimdi 

de öyle nezaketsizlikler ya· 

pıyor ki .• 

Kim bilir Lort Lüfton ne 

kadar şaşkındır. 

Öyle. 
Ogüstüs Lort Lüftonun 

vaziyetinden istifade etmiş· 

ti • Bel ki kıskandırmak 

ıçın bilmiyorum; fakat ne 

de olsa Leydi Grenlen 0-

ğüstüsle bu alc,am çok 
..... dil / 


