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Nadir 
~~rülf ünun meselesi 

Han Kdbili · zaptettim '~ıi, etmedi " mi 
~anpayttahh sartl~ışhr ~v-~-ız-d~os~M~ü~ba~d-e-le~k-om~is-yo-n-un~d~a 

Evelki-;:Darülfünunda 
"'tilen çay ziyafeti müna· 
"i>eu ile Maarif vekili Ce
ttıal Hüsnü ve Darülfünun 
tınını Ncıet Ömer beylerin 
~.;! etlikleri nutuklar bu 
hu &ek irfan müessesemizin 
al ve istikbaline ait thtl

)'açlar üzerine efkan umu
tniYenin dikkatini celbet
lniıU r. Diğer taraftan esa-:n bu sene barem kanunu 
, 8.21 nıüessesab resmiye 
tasında Darülfünun da tat-
~Uc edileceğine göre divan 
d 'Yeu ıimdiden muhtelif 
"erılert derecelere ayınnak 
h' bu dereceler üzerinden 
)'er hır dersin müderris ve 
~ ınuallimlne maaı nok· 
ltı SJndan bir mevki vermek 
h.eıeleıi ile meıgul olmaia 
1) ılanıııtır. Bu ltlbar ile de 

'tülfünunun vazfyetJ gü-
116 11 bıeıeleıl olmuıtur. 
t~t.nbul darülfünununda 

1 Vazifesi ile meıgul 
t1-n J:evatın tahıiyet ve 
tdı ~etlen ayn ayn tetkik 
tçı •:ıe görülür ki bunlann u: e hakikaten memleke-
lih ~ için vücutları ile if. 
tlc ar olunabilecek almalar 
r,~Uc deffldir. Bununla be
~ er heyeu mecmuasından 

ernleketin beklediği itler 
!:ı~~uu bahı oldukca elde 

en neticelerin bizi tat
~ln ed 
NeteJct etııedfğt muhakkaktır. 
ffüan .. 111 M~rtf vekili Cemal 
~ u, «erek Daülfünun 
l nını Ne .. t Ömer Bey
trfn evelld sGnka nutuk-
~nın derinliklerinde ayni 
llUbaın izleri vardır. 

Darülfünun ziyafetinde 
~eıen de hazır bulundu· 
·~ için bilhaıaa dikkat 
'tllrn: bu ilim ve irfan 
L~iının ekıer menıuplan 
":ı!ı hazırdaki va.ı.iyetln 
chfı ki ihtiyaca kafi olma· 
'i nı takdir etmektedir. 

.. h alnız bazı zevat var ki 
~t':\angt bir müeaseıinin 
\attı lal tle memleketin 
lrtı~ ıevlyeıinin ııkı bir 
if ıe atı vardır, darilfunun 
L ger T .. k - 1 . fllç ur mueıaeı enn 
d ~ birinden gerJ kalmıt 
.~:ldtr,, diyerek bugünkü 
lı..ı YeU nıüdafaa ettikleri 
h~ de gene arzu edilirse 
ı,., ~hada da birçok ıey· 1 

ltııı['Pnıak mümkün bu· 
ltti Uiunu iUr:af eylemek-r, 

l'\q Okun için, öyle görüyo
~rf I , önümüzdeki sene 
~l'e~da Darülfünunun va· 
'if tıi ıslah meıele•i maa-
L ~ t 
Qfr 'fi arasında mühim 

1) ll'ıeykı alacaktır:. 
tillf;\rlet bütçemizde Da· 
••t rıun için aynlmıt olan ' 
1 Qt. 
~d ıtın kafi olmadığı ma· 
~lid Ur ; kezalik bir çok 

err· 
"'ttl 11 ve muallimlere 
~Gc~~l ınaaılar bunların 
~~ arını ve mesailerini 
>'ttıı ien ilim gayesine has-

!:' ~rine müsait değildir. 
' h t acaba Darülfünu
~ aııııeden verilen para-
~ lıtıhepai azami derece
~ktld fade temin edecek 

lıu ernı aarfedilmektedir? 
ltJc tGn ınevcut muallim-
~'! ke lniideriıliklerin he
t~tt~ -t't birer zaruret ve 
~~ca lllı cevap vermek-. 

!lın. . ,1 enaleyh bu noktalar 
't~' ~fr surette tetkik 
~ ele' bu tetkikattan 
~~, ~ak neticelere göre 
~ .. ~leye umumi birteıviye 
~~tı •ranıak lizunaele· 

d k b Alineye döndü 
Şehir civarın a i ütün köyler Rarp ıeuke•fn(n ,,._ bugünkü içtima 

mamen uıil oldulun-

N d · Hanı J · d dan ba~ediyor a }f n e Jil e Auna, 9 (Anek)- M. Komisyon 

~pılarmda kanlı llJO• 
hue~clcr etre1an &dea 
KabUln amamt nıan~uı 

Venizeloı Avrupadan bu
raya avdet etmi;: \'C Av
rupadaki telebbüsatının 

ddfcesl hakkında uzun bir 
nutuk söylemiıtir. Mi Ve· 
nizelos nutkunda harici 
meselelerde umumi bir 
ıurette baaetmif ve harp 

M. Rivasın azime
tindcn ıonre topla"' 

nabilccck mi 1 

Dün ftalyadan şehrimize dönen Gulam Ceyllni 
Han " Vakt ,, a izahat veriyor 

Moskova, 8 {A.A) - Termcs den bildirildiA'ine ----.-------

ihtimalleri olmadı~na ıul
hun gerek Balkanlarda 
Ye gt!rek Avrupada sureti 
kat'lyede temin edimiı 
olduğuu iıaret eylemiıtir. 

M. Venizeloa bu kana· 
abn 14hıi muialaası ol
mayıp temas etUğl aali.-

Yunan müşavirliğine 
tayin edilen Türk te

baası hakkında 
tahkikat yapıhyor 

nazaran, elyevm Kabil civarında şiddetli muharebeler Şchrın büt~cli 
olmaktadır. Nadir Han kıtaatı yakındaki köyleri işgal 
etmekte ve şehrin etrafını sarmaktadır. 

hiyeltar Avrupa ricalinin Muhtelit mübadele ko • 
teminatı neticeıi bulundu- pıisyonu bitaraf azasından 

Londra, 9 ( A.A ) - Deylimeyile Pşaverden çekilen 
bir telgrafta Kibil civarında 1-~abibullah ve Nadir han 
kuvvetleri arasında şiddetli muharebeler vukuu bildiril
mektedir. 

Çiçek çıkarrnııtarın 
suratı gihi delik 

deşik rnitlir ? 

nu her keıin tıikbln ol- M. Rivasın 2ay mezuniyetle 
maıı lizım geldiğini ilave Meksikaya gitmek istemeıi 
etmiıUr. hasebile komisyonun b•ı • 

Yeni sefirimiz günkü heyeti umumiye iç • 
ihlamuı· parkı &le- Atina, s - BaıAekil M. timaının in'ıkadı ıüpheli 

Berlin, 8 (Hususi) - Efganistanda dahili harp şid
detle devam ediyor. Kandaharı aldıktan sonra Kabil 
üzerine yürüyen Nadir han birçok muvaffa~ıyctler elde 
etmiştir. Nadir han Habibullahın askerlerini iki defa 
mağlup ederek Kabilin kapılarına kadar gelmiştir. Ha
bibuUah tehri müdafaa için. hazırlık yapıyor. Yakında 
kat'i muharebenin vuku bulmasına intizar edilmektedir . 

diye mecll~lnde h'ara- Venizelosun bugün avde· idi. Fakat son dakikada 
retli mtfuılcerelere bıe intizar ediliyor. M. M. Rivas hareketini cumaya 

şebep oldu Venizeloıun avdetinden tehir ettiğ'i cihetle komiı • 
Umumi Belediye meclisi sonra Ankara ıefirf tali- yon bugün heyeti umumiye 

dün öJleden sonra topla· mat alarak Ankaraya ha- halinde toplanarak müza • 

------~· narak ha- rekct edecektir. yeni sefir keratma devam edecektir. 
zı şehir iş· muallak meseleler hak- Heyeti murahhasamız - lerini mü- kında tema&ta buluna- dün tekrar toplanmış ve 
zakere et- caktır. istihzaratma devam etmiştir. 
mi~Jr. 1"-------k--d __ .. , Bu uıünaı.ebetlc başmurab-

Gulam Ccylini Han 
izahat veriyor Dün ilk Ameri a a hasımız Tevfik ·Kamil bey 

olarak Of Ankara ile telefonla muha-
Efgan sefiri Gulam Cey

lini Han dün sabahki kon
vansiyonelle Berlinden şeh
rimize gcJmiıtir. Sefir Hz. 
leri doğruca Şişlideki evle
rine gitmişlerdir. Kendisi-
ni evinde ziyaret eden 
bir muharririmize ou iza
hatı vermiştir: 

'"Yirmi gün evvel lstan· 
buldan ayrılmıştım. ltalyrı· 
ya gittim. Romada bulun-

saat kadar bir mesafededir. p J h J berede bulunmuştur. 
Pek yakanda Nadir Han ile feliketze- etto İStİ sa atı Emlak ve bitarafların 
Beçe Saka arasındaki harp de le ri n~ Günde 3 milyon varil muhtırası meselcJeri tevhit 
kat'i bir neticeye vasıl ol - 5000 lira Nevyork; 9 ( A.A ) _ ~dildiki cihetle, bugün ko-
muş bulunacaktır. ile yardım Amerika Ucaret nezareti • misyonda bu iki mesele 

Emanullah Hz. )eri ile lhlamur parhı hallk•n- olundutun- nln bir fıtatlıUkine nazaran birden müzakere edilecktir. 
dakl teklllf reddedilen 

neler görüştüm. Muhiddin B. dan do_ Müttehidei Amerika afin • Diter taraftan M. Rivasın 
B la d 1 t 1 d. . 1"'1- l'Ml'trol iıUhaalltı vasati 2 ay mezunı·y·t alması d""-un rı a an a ayım. layı Trabzon be e ıye reı- ua r- "' ..,.. 

E 11 h H ı Ş h olarak 6ç milyon varili lavısile komisyonda M. manu a z. Efganis- sinin stanbul e remane- .1 

d k. d 1 1 ) f bulmaktadır: HoJctattan backa bitaraf tan a 1 müca e e erin ne- tine teşekkür teıgra l 'il 'il 

ticesine intizar etmektedir. okunmuş, sonra Kadı- Meclis reisimiz aza kaımıyacağı için bügün-
Kendilerinin arzusu meın- köyünde yapılacak h~.~ kü içtimada bir aza ile i 
lekette sükunun iadesi, fabrikasının Karaağeç mu- Ayın 20 sinde şelıri-
memleketin terakkt yolun- essesatı tarafmdfank ildare 1nizde11 ayrılacaklar 

edilmesinin muva ı o aca- _ 
da ilerlemesidir. Emanul- ğına dair iktisat müdürlü- Nafıa vekili yarın Kardeş 

M. Rl""' ~ 
müzakf'rata devam ediliR 
edilmiyeceli meıel~ıi ~~~ 
ehmmiyt\le konuıula~k\ıg 

Jçtimada di~er muhı~ 
bir meseli daha ~~\ 
naka~a • edilecektir. I• 
lüm oldutu üzere Yunan 
hükumeli ahiren bir. Tür~ 

tebaasını Yunan heyeti mJi 
şavirliğine tayin .et~iştir. 
Jstanbul valisi MuhıttlP Bey 
tabiiyet kanunu ahk~~· 
hilafına Türk hükumetmın 
muvafalcatını istihsal e!me
den ecnebiler nezdınd'e 
vazife kabul eden bu şahıs 
hakkında dün ihtarda bu
lunmuştt!r. 

Yunan müşavirliğtne ta~ 
yin edilen !>u z.ıt vazifesi~i 
terketmezse, tabiiyet lca• 
nıJnu r.tucibince hakkında 
lazım gelen kanuni :nu • 
amele yapılacaktır. 

Diğer taraftan muhtcli~ 
mübadele nezdindeki Tür~ 
heyeti murahhasası dahi 
dün bu hususta komisyona 
tcbliA"at yapmıştır. 

Bugünkü içtimada bu 
me.sele de bir karara rapt• 
edilecektir, 

katili 
Jah Hz. kendilerinin Efga- ğü tezkeresile bütçenin y alovaya gidiydr 
nistana avdetleıinden zi- sigorta faslına 2000, ve 

· Büyük millet meclisi reiıl 
A1nı1edint dü11 IIasiı11i11 

Gulam Ctylônl Han 

makta olan Emanullah 
Hz. leri ile görüştüm. O
radan Berline geçtim. Bu 
sabah da Berlinden lstan
F>ula geldim. Burada bir 
kaç gün kalacağım. Sonra 
Ankaraya gideceğim. 

Efganistandaki yeni va· 
ziyeti soruyorsunuz. Ben 
iki, üç gündür yolda oldu-

ğum için haber alamamış
tım. Fakat lstanbula gelin
ce sefaretaneye mevsuk bir 

menbadan gelen bir habe
re muttali oldum. Nadir 
Han Kabilde bulunan· Beçe 
Saka ile yaptığı ıiddetli 
bir harp neticesinde büyük 
bir muzafferiyet kazanmış, 
Kabile pek yakın bir me,.. 
ıafede olan Bala Hisar te
pesini zaptetmiştir. 

yade memleketin kurtarıl~ Cerrahpaşa hastanesı pavi-
b Kazım Pı. masııu düşünmekte, mcm- yonuna levazım mü ayaası , 

için o fasla 35 bin lira Hz. ayın leket uğrunda çarpışan 
ilavesi hakkındaki teklifler 20 inci pa· 

Nadir Hana muvaffakiyet bütçe encümenine gönde- zar günü 

dilemektedir. rilmiştir. Bu arada Bakır- Ankaraya 
Kendilerinin tekrar Ef- köydeki su inşaatı ıçın harekete-

gana avdetleri halkın ar- 9000 lira verilmesine ait decekUr. 
zusuna tabidir. Halk is- bütçe encümeni mazbatası Nafıa ve-
terse memlekete tekrar av- da kabul olunarak birinci kili Recep 
det edecekleri tabiidir. celse tatil edilmiştir. Bey cuma 

Dmanullah Hz. leri Is- Biraz sonra açılan ikinci günü Ya-
tanbula gelmek için henüz celsede Şehremini Muhittin lovaya gi-

kt'i bir karar vermiş Beyle .azaaan Sıtkı Bey l\izını t'ı. ı-iz. derek in-
değildir. yalnız fstanbulu arasında Ihlamur parkı için şaatı teftiı edecek ve cu-

. f IAk• t kl'f 1 ğ martesl günü Ankaraya Yakın bl·r zantanda go"rmc- ıs ım a ı e ı o unan a aç- d l k müteveccihen ıehrimlz en 
gi arzu etmcktedı·rler. ı yer hakkında hararetli l cak 

münakaşalar geçmiştir. ayn a tır. 
Hariç memleketlerdeki ( Alttarafı 2 inci ıayıfmıazda ) Edirncde güre .. 

sefirler ve siyasi memurlar lrr===========:::::;ıl 
Beçe Sakoya dehalet et- Bahrıabmere Edirne, 9 (A.A) - Ala-
. ı d turka güreşi medeni ale-mış er ir. seyahat b d min ka ul ettiği i man 
Hatta Bcçc Saka Bom- tarzı haricinde kendi ha-

bay konsolosu Gulom Ah- Yakında V akıt lince terk etmeyip onu 
met Hana bir mektup ya- sütunlarında bazı kuyut ve şuruta tabi 
zarak kendisine dehalet Birinci Büyük Millet kılmak ve islah. etmek 
etmesinı istemiştir. Konso- Meclisinde lzmit meb'uıu maksadile geçen sene E-
l ·k· h'f l'k b dime C. H. Fırkası hima-os on ı ı .sa ı e ı ir olan Fuat B. ıon zaman-
mektupla bu teklifi reddet larda Bahn ahmer hav _ yesinde teşekkül eden ser-

. · bdt güreş cemiyeti, bu mıştır. zaıında ehemmiyetli bir 
sene şehrimizde serbest 

Yalnız Ankaradaki katip tetkik seyahati yaph. Bu güreş müsabakaları tertip 
Faruk müsteenadır. Yalnız' seyahatin dikkate f&Y&D G" ı S 

etm~tir. ureş er, aray-
Kabiideki Bcçe Sakaya ·iiıtıbalannı muhteYi yol içinde yapılmış ve kalaba-

~ 

istc11di 

' 

Haaan dünkü muhakeme esnasmcla 
Unkıpınmclakl evlerine ge· ı~ırceza mahkemesinde ron 

çen haziranda bir gece misafir safhasına ğelmlstl. 
gelen bir kadının hangisinin Moddelumumllik, katlin le· 
odasında yatması lazımgcldiğln· heV\ üren olduğunu söyliyerck, 
den çılcan kavğa esnasında maı.nunun o suretle lecrlmlnl 

kardcıl Hacı Bayramı öldür - lslemiıtlr. 
mckle maznun Hasan ~lu Müdafaa yapılarak karar 
Ahnıedin muhakemesi, dün verilccekllr. 

Ziraat bankası 
Hangi zürraın borçlannı 

tecil edecek? 

Ankara, 9 (A.A) - Zira
at banka~ına borçlu zümıın 

boı·çlıırmın tecil edileceği 

hakkındaki haber üzerh1e 
mezkur banka~ umum müdti
rlyctinden istihsAI etciğirt}Jz 

zaran çok daha iyi bulundu· · 
ğu cihet1c umumi borç tcci-
11 nıc\ zuu hcıhis değildir. 

Bnnha an~ak muhtelif sebep· 
lcrle mah..,li!Jcri ha.::ara u~rı-

yan ziJrraın 'aziyetlerindeki 
ızcmırı nazarı dikkate ııl< ul. 

bu gibi borçlarını ödenıiye 

kudreti olmıynnlann tecil 
hakkrndnki cnlcplcrinl husuı•l 
bir ~urcttc cetkik ve i:;ııf et-... 

J,felımet Asını 
Bu tepe Kabilin cenubu 

ıarkiıindedir. Kabile bir 
ı 

dehalct etmişti. Kendisi- mektuplannı bir ild ıGn• lık Mt iıalk tarafından bü-
nin safaretle alakasını der· k•dar karflerimme takdliD yük bir alika ile aeyrediJ-
hal kestik. • l!::::ıı::e=d::ııec=e=Eı=-===-----=:11ı miştir. 

malônıata nazaran umumi re
koltenin geçen senelere na-

miye karnr vermiş buluııımık
tadır. 



VAKn "nev..t 
.~~~-- - -----

fı' SON 't HASeRl>C~: • "VAKT ,,iN EHi~ VE MEMLEKET HABE~LE~i Şehir 

[ Üetaralı 1 iııel 1a;f.mııda J 
Bu yerin 15000 liri,. 

satın alınarak bir P't 
yapılm•sı için evvel~e r 
manet tarafından ilerı 5 

rülen teklif uzun miiıake-

Alacağı olanlar Intiliz ~eınileri 
Kanuna tevfikan mü· 

racaat edebilirler 
1 nkara, 8 (\'ttkıt) - mu

iıasebel fıı;,u>trc Ye bdcdi
yderin tek:Ulfi milliye \'er~! 

rı um \'C .aireden mali} etle 
olncaldan va • u ı 5 1. mlma
rnlı kanuna cediknn mura.:a
atra l ulunarak bunları alma· 
lan tem;n eJilrni·;tir. 

Barem varken 
A)·rıca m. kanı ınaa.,ı, 
tıakkı lıuıur alınanuıı 

Anlı: .... 8 {Vıılı:ıı) - Bnı 
~"'° tızertn" Gahıliye ba· 
.remin ..ı~ .... · ıadan 1t1ba
re11 biç ktınseye ılııtsaa lı:oııııa
yon 11cre11 ...._ WJ'I"" 

-.- .... ı..kb hlllur -· 
t.rile para nrtlıııiyecetlal ı.mlnı 
I* ıeııdir. 

Yeni tarif ede -B kuru inhisar ı·e mi 
kimd~n alınacak 

yeni tarıfentıı muvalcl.at mad
ic.ı mucibince ş6ft' ve tekeri! 
meni il<; petrolden, b.ıttinden 
ticaret muk.veletl .ı.d..dılm1t 
ckvletler ınu\·aredatından bu 
ııuık.aftleııameler!n htıamıııa ka
d. nkı tarıfeıaln gtimrik ıstih
!Ak vnvtkrile heba kılooundım 
8 brq ınhiııar resmi .ı
tetıttn edılmlflir. 

Değişiyor 
-- - -

Tlttlin iııtı;sarı idaresi neşri· 
yatlllZt Azarı üare alarak 
Paketler iiz('riııdeki 

tf•z,·irıntı <lr~i~t;d~ııı· 
• 

"igara paketleri iizcril?lldd 

tr1.Ylııar.ın çok 7.ı:' hiz oldı.· 
&uDJan bahst.'tmiştik. 

ilğtendiğimize göre. lniıi
ıar idaresi bu yıwmızı na· 
zan dikkate almı; \e tezyi
nat ,ek illerini del!.i~tirmi) c 
karar vermlı;tir. 

Bundan sonra Tıırkocagı 

paketleri L.ırnıızı beyaz olıı· 
cak, 1 !anım ı;igarası üstiin
dcki ç!IT~aflı genç kız resmi 
kaldınlac:tl', ~ msun paket· 
krlııin ıı.time de S·ım"l!nun 

re mi buhınacaknr. - .... -- -

Biı· tfıtfııı ıııfıfetıi~i 
azıt-dildi 

Kastamonu, il (\"ukıt)- Hir 
m mldttten bfti ,ilayctımfz. 
de tefd~tu bulunan tütun 
mııfcttlşl<1indcn Ferruh B.. 
Küredeki tefırşan hakkında 
bura gaı relerinde kayma. 
bm aleylıindc be. anam bu· 
lunduıtıınıfaıı dolayı umum 
miilfiirlıikçc ıııl dilmiştlr. 

Etibba odaları i;1tiha-
batı ne uıman ? 

Ankara,8 (V akıt)- Etibba 
odaları idare heyeti ve hay· 
ıııiyet divanı intihabatı 18 
tetrini evvelde yapılac:>ktır. 
E .... .,_ doktor ve ditçilerin u..... . . 
odalara ve in iilıa bata ışti· 
raklcri 1Mcburidir. -

ftff ınr ıtevetmil 
Jl!D~ nrarlln -Kavlen ve HleD amali 

mllliJeye 1nuhalif olmuın-
dan .lalayı heyeti mahsuıaca 
hid«:matı devl.,tte ademi 
lstlhdemma korrr verf!mlt 
olsn Osmaniyenin Çardaklı 
kuyeeindea Kadir oilu 

Musa çırvuıun c:ıd..Ii miffi· 
ye lıılfllf lftlnk ettfıli Ye 
çarciaı';a çekilen hükUmefi 

Misaferet müddetini nasıl geçirecekler~ 

Pazar ttfinü amiral sefirle beraber 
Ankaraya eidip Ga,zi Hz. ne arzı 

tazimat edecektir 

Amiral sir Frederik fi. 
eldin tahtı kumandasında 
bulunan lngiliz harp g"mi
leri c:umartesi günii saat 
9 da limanımıza gelecek· 
!erdir. 

Aldı~ıtnız malumata na· 
zaran Yugoslavya suların· 
dM\ hareket eden lnıiliz 
gemileri yarın Çanakkaleye 
muvasalet edecektir. Ami
ral, zabit• ve efrat Ça
nakkaledeki İngiliz mezar
lıklarını ziyaTet ettikten 
90nra, donanma, c:umartesi 
sabahı lstanbula gelecekti•. 

fnfiliz mahafilinden al
dığımız mali'imata göre 
limanımıza gelecek olan 
gemiler şunlardır. 

Amiral gemisi Kuin Eli
zabet dretnavtu, tayyare 
gemısı Kırıcius, Ami: 
ralın yıtı Brayoni, V aylsven, 
Vaııd rer, Veteran namın· 
dıki torpido muhripleri. 

Gftllileriıı limanımızı zi· 
yaretinden ııonra Amiral 
ve maiyeti erkanı Vali Beyi 
n Kolorudu kumandanını, 
difet resmi malaımatı Xİ· 
yaret edeceklerdir. 

Alcpm, lngiliz sefareta· 
nelinde Amiral terefiue 
blr ziyafet ve bir balo ve· 
rilecektir. 

Pazar sabahı sut 11 de 
Amiral Sir Frederik Field 
Taksim abidesine bir çeleDk 
vaz edecektir. 

Pazar a~amı Amiral Sir 
Fre<lrik Field, sefir Sir 
Corç Klerlc ve maiyetleri 
Ankaraya hareket edec.,k· 
!erdir. 

Pazartesi fiinü saat 4 te 
Reisicumhur Gazi paşa 

hazretleri Amiralı kabul 
buyuracaklardır. Aynı pn 
tarhnda Amiral dipr bazı 
reami -a.-a daki ziy• 
ret eyleyecektir. 

Seh paii Sefff Sir Corç 
Klerk Ankaradalci · lngiliz 
td•etatıesindc bir ziyafet 
verec:ek ve akşam üstü 
Amiralle birlikte Anlı:ara
dan lstanbula müteveccİ· 
hen hareket eyleyecektir. 

Teşrinevvelin 18 inci 
Cuma günü 1abahı saat 
10 dan itibaren Kıracius 
tayyare reınisinin tıı yyare
leri Saraybvrn. ile Moda 
arınnda havai talimler ve 
altrabetik tecribeler icra 
edeceldtrdir. Bu tali1111eri 
ff teeriibeleri halk seyr
edebilecektir. 

Cumartesi günü de mar
nıarada talim ve tecrübeler 
yapılııcalctlt. Ancak bu es
nada Kıraciua tayyare ge • 

- ---~-- -=- ---·-
mill.ıye lırrahndanjalldarma 
tayfn edilerek kuvayl mll
lıye emrinde bir müddet 
jandarma karakol kuman
danlıjs 7apbjı Ye F...._. 
lana bü,.Gk laarnızlanncla 
kendi .. ııcal altında kalclajt 
ft ifpl altlllda bıda + lıt 
müddet zarfuada uhdesinde 
olan ja•clvmalak yazife.. 

sini de ifa etm eıılifi ve bah 
lı:aza•na ptmedlği ve Fran-
11zlar tarafından hiç bir 
memuriyete tayin eclilme
cliif ye amali mtlbye aley
blnde kaYlen Ye filen illa· 

iıallf ahnli '6nilınedılf 

aıılaplmıı oldufundan hale· 
IDn&ld latann ref'lae Mit· 
tefilı:an .. rar ftlilmıfl:lr. 

misi hali faaliyette buluna
catı için talim ve tecrübe
ler uzaktı cereyan edecek 
ve halk seyredeıniyecektir. 

Bu tıılimlerde yalnız Türk 
bahriye zabitanı hazır bu • 
lunacaktır. 

Pazar günü saat 1,15 te 
Taksimde lngiliz zabitanile. 
Taksim tenis kulübü arasın· 
da bir tenis maçı yapıla
caktır. 

Teşrinevvelin 18 inci cu
ma günü stadiyomda lngiliz 
zabitanile Galatasaray kulü· 
bü arasında bir futbol maçı 
yapılacaktır. 

Cumartesi günü Amiral 
ı;;ir F rederik Field Amjral · 
gemisinde gazetecileri ka
bul edecek, bu müna~bet
le Amiral gemisinde bir 
kabul resmi yapılacaktır. 

Amiral gemisinin huııesi 
motorlan gazetecileri harbı 
umumide Çanakka!e mu· 

harebatına i~tlrak etmiş 
olan Kuin E!izabet zırhlısı· 
na götürecektir. 

İngiliz gemileri pazar 
günü saat 3 te limanımız
dan hareket ed~cekletdir. 

Son dakika 
Aııkara, 9 ( Yakıt ) -

Amiral Filde kumandaamda 
5 parça gemiden mürekkep 
İnııtltere A\denlz ftlotU 
cunıart.i aaDahı la&t 9cLı. 

ıehri toplarla selamlıyarak 

İılanbula muvasalat ede • 
cekttr. Amiral bir !atim· 
potla Dolmahahçe rıhtı • 
mına çıkacak, erada kara 
ye deniz mülftı:eierlmlz 

ile bando tarafmdan -a· 
aimle lauldıal Mitecelrtlr. 
Oraclan ..... ~ bine
cek olan Amiral nvell 
Valiyi, sonra Ordu ın.-n
daahiuu zl1aret ve müt.e
akiben genılye avdet ede-
cektir. · 

Alta• iaııtbz Matetln· 
de bir ziyafet ve l.alo 
verilecektir. Bu ziyafete 
Valt, Ord11 kuman+nımız, 
bahriye erlı:lnmrız davetli. 
ılW. Pazar gibl6 Vali B. bit 
ofle ztyafetı Yerecektir. 
Aktam Amiral .- ftlnl 
harbıyeıll ukert _..__. 

clanrnıs deWeule -
pacele Anlranıya hareket 
edeceklerdır. Pas rt... a6" 
nl •at eabala 9 da ııı-.. 
ya mavuelat eddecelıtir. 

ôtleden - Retatdia> 
hur tb. lert Amirah ç
kayada köfklertnde kabul 
l>uyuracaklanhr. Alllfral bu 
mey..cıa Baıvekılimlzl, 
MMııiaa. Harlclye vekille
rimlzl ziyaret edecek ve 
dıier YeklDerimlze kart 
bıralıacahr. O gtin Ami
ral fEI cflrıe Milli lllOdafaa 
ftlıali B. tlırafmds 61te, 
Harta,.e ftldli 8. tarafından 
akpın ~lrer ztJafet .... 
ı-ktlı. 

Sah ,._.. Amiral tara
fından AelıtarapalUta itle 
:d.yafeti •••u1tt1r MI.. 
lider' 1 

...... " J 1 .. 

.. det ı J ı ide Mıl. A.i. 
nıl lstanMıWa .-ıde lıoır 
ziylıfet .,. ..._ ••ınl& .................... ..,... 
M ele ıl llr. Csm•ı. 2ıO 

lw;ı lı ..... puar ........ 
.... , mw rts'ı 
dan ayrılacaktır. 

lanl : . 

: 

Maarifte 

Orta tahsil 
Dt>rslcı·c cu marlf'si 

~iiııii ha!<laııılıyur • • • 
(lııllmüzdeki cumartc>i gü· 

ıııi liutuıı li e, orta ın~ktep

lcrimle ''~ .'130 .. en~ 1 tctl
ri..atına ba 1lanılacaktır. Orta 
ilk mcktcplcrdeıı lıu sen 
mezun olan talelıedcn pek 
ço~u orta nıcktcplcrc kıı;dc

dilnıi~khlir. Ihı sclıcrıtcıı ilk 

sınıflarda talchcııiıı bir kaç 

şubeye ~kslnı cdilnıe. 1 ka· 
rar"1 tırıtmı,tır. 

Şubelerin ad di ,ınıdklen 

tcsbit ıCclilmiş., k:u.lroları da 
hazırlaıım~tır. Bu şubeler 

kı\fi gelnıiyen mekteplerde 

dcr,lcn~ lıa~l:ııııldıktnıı sonra 

yeniden şube açılacaktır. 

Ders levazımı 
Fakir ve köy ilk mek • 

teplertnın bir çôlulla ye • 
niden mühim miktarda 
ders levazımı verılmiıtlr. 

1 Memleket haberterl 1 

Şarkta ziraat 
---

Diyarıbekirde bir kon
gre taplanacak 

M...-din, 9 - ı~ıün Şerk 
vilayetleri ziraat bafmüdürü ve 

nıeımırların m ttlirakılr Diyarı

beltırde bır ziraat kongresi 

açılacaktır. ~. bu hıınhııtn 

ziraat vazlyetinlıı ve eob.ı:.. 
tarakltlstnl tetkik ..Rcelıılr. 

Alaltadarl. Dıyanbelıırde 

toplanmıya b.,lamıtlacdır. 

Kongre 15 tep-inevvde doıı. 
n ıçtıma edecek, ıeıkıkatının 

neliceıinl bir raporla vekllete 
lonldırecdtlir ----
~ti ~ir &iııyet 

'Edirnede bir maliye 
tahsildarını öldürdüler 

Geçenlerde Edimede feci 
bir cinayet olmuş, bir ma· 

!iye tahlilden öldürülmüf 
iitttindeki 1300 lira alın· 

mıştır. · 
Vak-' a şöyle olmuştur : 
Maliyenin Havza tahsil. 

darı faris El. tahsilatını 

bitirerek Edirneye gelmiş 
ve sabık metrepolitane 

c:i.farındali lıaneaine git· 

miştir. Aradan lfemen yarını 

saatlık bir zaman geçme

den meçhul bir şahıs bir
denbire eve girerek Faris 

Ef. nin üzerine hücum etmiş 

ve aralarında mücadele 

batlamıttıf'. Meçhul şahıs 
eline geçirdiği .. ndalyeyi 

Faris efendinin başına in • 

dirip mumaileyhi sersem • 
letmiye muvaffak olmuş ve 

derhal iizerine biicum ede
rek elindeki bıçağı kalbine 

saplamıştır. Bundan sonra 

maktuliin üzerindeki tah • 
silattan getirdiği 1300 
liralık torbeyı aşırarak firar · 

etmi,tir. Vak'a akabinde 
vine a.det edesi Fariı Ef.nin 

lı:eriwıcsi, babasırıı kanlar 
iemde yatar bir •aıfyeite 
gôriince '-'Yada bıışltıırnş. 
tır. Hen6z katil b.thımna
ınış ohap taWı.ıta fitdetle 
d~ oluıı-ktadır. 

vila et 
\'IUJ'lt .._. ıaı' ııd 

dtıa t.pM .... ,, ..._ ..._. 

kaıılan ilıtaç ·~ıarıwttr. 

( Adliyede 1 

Maliye vekaletindeki. dosya 
-- ..... -·-·- ·n· relerden sonra idare e Geldikten sonra irtişa meselesi haltkında cümenine gönderilmi~. ~p· 

cümen teklifi muvafık gor· 

müştü. 

karar verilecek 

Gazetelerin mahakeme~inds diln mu#antik -
ilkten ikinci c"1!ap geleli F ıkat meclis aıasınd•~ 

bir kısmı bu istimlakin lu· 
zumsuzluğunu ileci ıürıtı; 
!er ve netice hakkı_ t...ot 

Muhittin· beyden iııa-
istenıişlerdir. 

irtifa tahkikatına ait 
neıriyattan dolayı gazete· 
ler aleyhine açılan mu· 
aanna ve müheyyiç neşri· 

yat davatının rüyetine dün 
lstanbul ikinci ceza mah
kemesinde devım olun· 
muıtur. 

Dünkü eelıtde vekaleten 
avukat Haydar Rifat, Is· 
mail lsa ve irfan Emin B.· 
!er hızır bulunmuflar, ye· 
dinci istintak dairesine ka· 
rar 111.tritinln ganderilmeei 
için yaıılan milzekkereye 
gelen cevap okunmuştur. 

Bu cevapta Bosnalı Li'itfi 
B. ve türeklıı hakkındaki 
tahkikatın henüz devam 
ettiği, Maliye vekaletinden 

istenilen bir dosya gelince 
kararın verileceği yazılmıştı. 

Haydar Rifat B., bu tah· 
kikata ait dosyanın celbile 
tetkiki mahkemeyi daha iyi 

tenvir edeceaine itatet el· 
miş, müddei umumi mua· 
vini lsırnıil Hakkı B., tah· 
kikati halde bu meseleye 
ita doıyenin celbi mahzur· 

Sait Molla 
Gene sahneye çıktı 

S6z refikimize ghderdtfl 
mektupta ne diyor ? 
Kıbrısta çıkan ııl.lz rcfıkt

mizde rıkııdugumu7.ıı güre 
İJÇ be~ ay e' 1 er nıalıkılm 
olan 'c bu milddetl lıupis

han de geçiren 'ılt :\kılla 

yeniden ~Rlıııeyc çıkmı ur. 
i\lollaııın bll ! t gi\riiloll~il 
~azete s·ıhi!esiııdetlir. S(iz r,._ 
!ikimize, lıal,kınd:ı pptııı;ı 

neşriyatı bir mtktupia tek
zibe yeltenmektedir. !-iait 
l\lolla bu mcktu!ıunnn bir 
yerinde mahkı)nılyetlııfn ha· 
kiki ~bebini u urctlc t~ 1 
etmtktcdir. 

"l~!Hrir ki ciinntıın: ':ı· 

mik Kcım;11lcrin, Ahmet • li
tatların, .\!adam Kanoların, 

\" crdanilcrin · iı:rıı eykdiklcrl 
ceraiıni hls.•iı·cdcıı ol un da 
mugayırl şeref ve hsrslyet 
o!Rn cerniml fa!lfhcdcn ol· 
fl'Wl5ın. ,, ---ller &alebe kenei nnn-

takasında 
Bazı ıalebenin lı:endı mınta· 

kalannın harkkıd..lı:i melı.teplere 
girmek için mektep ıdard.rine, 

:.fıa maarif emlalıa;ne mGrcaat 
etlllderi anlatılmlJlır. Maarif 
idareleri mekt~p idarelerine 
verdıhl bir emirde ımııtsb cet
veline ooa derece rı.,.cı oluıı· 
ve ıılıııııcak tnlebcnift mıntaka 
lıarici~dc ~!;iı: ulmamosını bıl
dtrmif!ir. ·---Avdet 

Amcstcrdamda toplanJıı 

hcynclmilcl p;(•;;. lııı tn!ıl-1.ırı 
kongresine O:ırii'lriinıın rı~ım
na i~rftk eı.lcn Tıp faktıltl·. i 
p;üz klinilti miiderrl i d k r 
Ziya h. bir .. ,!Jet l';ırbte 

ı.:tkikattan suıırn dlin şdui
mize gtll'lli!j{İr. ---

T~kküt 
l\!uallim kımy3gcr Hasan 

beyin nfatı ha:ıebilc gerek 
Lı:naze merasiminde ve ge
rek tııhrircn ve ~iiahc'll wzf. 
Jet lıhftmdıı hoJamrıt 7.Cvııtı 

ktmn ile fmıonbtıl E"rkel U
IC!ll rnlidür ve lwyeti taff. 
mtyesf!e talebesl1ıe ıılmftl 

be)·"· rc~cU.ür ~'· 
Merhumun peduı, ......... ııı.~ 

lu olduğunu söyleaıir, reis 
Hamit B. ; •Biz, şimdilik 
karar suretinin celbini kafi 
görüyoruz. Bu gelsin, on· 
dan sonra icap ederse 
dosyayı da celbederiz,, de
miştir. 

Neticide muhakeme karar 
ıut•tiniıtı celbi, •Son Sut" 
mes'ul müdürünün müddei 
umumiliği tahkir davasın· 

dan dolayı iıticvtıbı ve 
• Milliyet " le • Cumhuri
yet • aleyhine açılan yeni 
davalann mahkemedekilerle 

birleştirilmeai i~in tetrini· 
evvelin on dokuzuncu cu
martesi günü on üç buçu· 
~a kalmıttır. 

Aldığımız maluAıata gö· 
re, " Milliyet • in davasile 
• Cumhuriyet " in davala· 

rından biri, neşredilen iki 
haberden dolayıdır. "Cum· 
huriyet • aleyhindeki ikinci 
dava, Kadriye hanımın 
zevci Faik B. tarafından 
bir yazıdan dolayı ikame 
edilmiştir. Bu davalar, h · 
nüz istintak dairesindedir. 

Ticaret odası 
Bir tütün enstitüsü 
yapmak ıçin faaliyete 

geçiyor 
Ticaret odası ~clisi Jün 

öı}leden 110ııra muıat içlnnınnı 

yııpmı~rr. Oda kütüplwınesiııe 

ait yeni IAlımaııı-ıı olıllAlllllf 

ve kııl:ıul cdihıııtfir. Bııi>JH 

IORrl Oda tiiltn Mdlııılftl la• 

rafından teşlcill id:lıf edılen hli' 
tfi!iln en.ti160lil lııkkındalı:I rapor 
ol:anmll!tur. Bu ra~da bezi 
ecnebi memlel:ederde olduj!u 
gibi R1ahsuliln ly~tit!rılmesi, 
zeriyatın ur1le,ıtrılme•I, tnıallt 

i•lhsalatın tanzim edil-si için 
Tirl:ı,.eöe dtt Mi ili6a erııı:tıW 
tqkık e1ıen .. ı,..ıc ııeklıf edıl

ıneb:.ıır. 1...ı- lkkell ... 
H-tı Bey •1111111 hlııııHııa. 
tıirı:t etmlt, lıw .O 111 ı lçlıı 

batlıa bir w.ı lıulnıaıa '8lıf 

etıwltfir. 8a lll'll ıııe~ ka
bul edılmit. rapor bu lnısuM 
lı.arar 'l'ttllıııek lzere eatlııl(ne 

iade edilmlfllr. 
Daırdinci vııılııf lııııııı ksrwı

tında lııf3 edılecal: lk:set 1a • 

rayuıın -.cı ııı.- ile SM!IJ8lll 
elmalt izere Mblk nll •e 
meb' uı Hüoeyia, reis Milat, 

Fuat, Haındı, Necip, Za!.ıre 

bo....ası azasından H-n, bey

lerden milrekk .. p olmak Ozere 
bir komiıyon ııeçllnılfllr. Bu 
komi•yon ılk lçtlmıımı önÜIIIÜ:I' 
dekı pazar &Vnü yapieaktır. 

Maarif vddli 

Muhıttin bey dünkıi ıçtt
mada izahatına şöyl btf · 
mıştır: , 

- Bura!ı çok geniş flit 
yerdir. 15 bin liraya ıtı41" 
dığı takdirde arşını. 22..S 
ru19 ıelir. Ayrıca içı ' 

pek çok da ağaç vıırJıl· 
Bu ağaçlaı odun ye,_ 
utılııa mühim yeklln ı.-ı· 
O civar halkına bir hı~ 
olmak üzere burayı allll""".' 
park yapmak istiy ruz. .Jı 

Oradaki halkın gct~ 
yerl.,ri yoktur. Burada -" 
de çocuk bahçesi yap(llll"' 
isteriz. 

Azadan Sıtkı B. hıl'I' 
itiraz edutk hloet ;J; 
çt'sinin çiı; k çıkırM' 1! 
adamın yüı.ü gibi btl"' 
detik bir halde olduğuıı" 
buraya vrriluelc 15 ~ 
liranın daha aatııri ihti,-f 
fara ıatfei:tilebilccc:ğıoi sil 
!edikten !<>nrlJ M)zıinii tH' 
le bitirmiştir. 

- Burası bir işe yıtfl' 
maz. Ortasından kodccıl!' 
bir yol gı-çer v11 setlt~ 
ibarettir. Burasını ~ 
yapmak i4in 50 bin , 
lisMtdw • Şehrin bll' 
rı a dat'ı k, taşlık ili' 
yerdir. Buralfl park. ya!'.:! 
da işe yatamaz ve bOfll""'. 

kalır. Aklımıza ıelen ;::,, 

park yapmak dotnı . ._... 
dir. Dalıa tituml11 ,,,..
uğraşalım. 

Mııhittin bey orada -~ 
kün bir mahalle bul_.. 
ğıınu, alı111718k istıinile11 ~ 
de lnynıdli iki taşla bi~. 
at-ç okfutınıo .öyi~':& 
Bu izahat kMi rö~ 
Emattetin teklifi iliııt "' 
suretile reye lı:oınılıiıdf~ 
15 reye karşı 25 f'fl1r 

reddedilıniıt: _...-. 

Ed~ar Kfnc'nin getff 
tealıhnr ui 

" Fraıım halırlyr. ıabttan"' _. 
mil bu!unan Edgar K!rıe rt' 

ı .. ııın lima .. ıaauı mu~ ..... 
.ıılıura vt'11d• cılıetle 

lıieüa ce'9meyeı:elıtlr ' 
Edpt KIMııın ~ 

l~daırfr-~ 
ıtnde bir mııkll!lltll ,--~j 
1. ıerlinin ı . .-mcvv ··• ıJ 

fngili:ı lirası dün tOI ~ 
kunıtıa ııçıl11111o a1ı,.ın 101.,. 
kurutıa kapanmıştır. 111(111~ 
llnın son birkaç günde~ 
yiikeet-ıııe lzıaırd-a ..ı.udıJ. 
eeJııw.aı oebep ...... 

\' ırır.ı asır cvv.:l ti 

Maarif vekılı Cemal Hiillli VA KIT .. '4 
Bey dilli öifedeıı -ra ın..ıl 'iti', 

emiftliği bı- .,ı..ı., bir 10 •"*°"" 
nıcı<kkı -...ı olmııt. .q.. .,,.,Jtll" 
ildi de -V ...ıııı Behçet Sir Lıyar.I - .,.,,-
Beyle. birlikle Ka nınllııa ve .. D Nlııill •ljal" .,. 

l'Ull Kelli s .... , • ...& 

~ saa'aı ..d:ı.ıpidlal ı.ıklf 7 &WI n 'a -· 

-~r •- 1--dd-il'- olan kald~ ·~:::. lbliy~ue le~ ' M"'r ·-
' ' 11 t ass tr 

e.ı o 1 ı..• M.ıı,- .. ki ,o. ....,. ....-.... 
lıtldt ,.._. ıle D h 8ııda tlhlat ... .., ... """" 
-· w... .. ... .. ,......:... 
- ı.lı f 11111• ; ' l r pribılle)'ltJll ----, - --D•rı• ld' . ..sı1 oldaiu .. ı..,ıe ..... Jhh ·- ........ 

salah mubrrar aıls mısuh•ı •ı dıt Ma-
llJe ,....de, .... 'I lttlı. 1..:-:'*':::-=~·-----
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*hbeı müze için yeni ) d · Elhamra : Düşmiiş /eızlar e .... ' Ş.ktr • o 

har1>ırlar verdi • aponya a 'razıyetten mem- Melek O~ sıldhşor .,_ 51r okuyucll4R tu me!c-

1\uı~aril vekalell tahnll kur - nun gÖrÜnmüvor Opera : Se~r ııa/rU " 1 1 ıvbu gönderdi! 

~":,'~ .. 5~:.:·::::~ Hovcr « lneıne~e u;:Am..;ka araanda :: : 2:1.: UazHe ıürecet la~nr sal nmım .. " 1 ::::~:.7:~;:; 
~:. bu suretle müstakbel ihölif olmadıtını görmeld(' bahtiyarım... Aari : Kadın ıslfrahı Bu dürüst ifade Paşanın çok hoşuna gitti. üıtadımızm Papwıdeleriıı 

Urkiye hayvanat müzc•i) nln demektedir Etuval : Goril Oevabınu bckleınederı barzo dön(/ı'İ. hiç bir kıymetleri olm:ıdı-
:sıarını hazırlamayı karar al· \" aşington, 8 (A.A) - fngiliz gazetecilerine beyanatta bu- Şık Çarın ya~ri ğına dair olan bir cümle-

' alınıttır. lunan M. llover, şu sözleri söylemiştir: :\ l. \ lakJonald ile Alkıazar ~ Zengllıer şeytanı Koyu vlpıe çürüjü mefin aıker gibi gerilerk: ılnın altına "Abıdtn Pıı.oa 
,
1 

8u ıııualhml~r audekı ,eralt gayet samimi surette cereyan etmekte olan muzakerat hak. Lüksemburg: Volga kıhflı içinde narin bir aelvl - Affinlzi rica ederim torunu c .. ıa.ı Nuri • im:ı.· 
'•;da çahıacaklardır: kında bir şey söyliyemem. Memleketlerimlz arasında hiç Panııaltı :Kanlı camlıuane fidanı gibi yükselen sanca· Paıa hazretleri. Vazife gö- ıını atmıştınız. Bu ta.rzdaki 

ıııı...L - . Sınıfta •lalı:aları ite - bir ihtilaf olmadıP;ını görmekle bahtiyarım. cı ..... ı..ı ğımın, Kayapa harbinde, recek kadar sağlamım. imzadan sizin muhterem 

~· ınerkez mekteple - Vaşington, 8 (A.A) - M. i\lakdonald ile kili, Bev~ ·1, Alemdar Ôliim feJaıleri dfitman atqlle ucu kıvn- Dedim. Bu dürüıt tfade, muharriria hasep ve ne98-
-- birinde yalnız otlederı sarayda ikametlerini bitirerek tekrar lngillz stfarcthaııe:ine Ferah : Te/Jt/r.e lflllell lan alemi, ıruba yaldllf&D Papnın derhal nazan dik- bini iyice bilmedltinl&I an· 
~.~ı içlu mUnulp btr dere dönmüşlerdir. Mülakatlar devam etmektedir. \I. ı\lakdonald Kemal Bey : Gmçllft ııe spor fÜJleffn hafif ıJtı-'-tle katini celbetti. Hoıuna gitti. &.cınn. Zira Celil Nuri Bey 
~dır. ın hareketi giinüni.ın arfeslnde neşredilecek ve miizakeratın Milli : Yeni Tarz.an pvhyor ve kalbimde 6mlt Kumandanlanmın cevabını ptıp. torwN detıl, doğru-
~ - Tahnit ljl için birer tarzı cereyanını telhis edecek olan müşterek beyanname (Kadokiy) ve iman nurları yaratıyor- beklemeden bana dönda. dan~ Pap ofhıdur • 
.J. le Yapılacalı:, buralara lazım ikmal edilmek üzerı:dir. du. Uzaktan bir kaç atlı Mutadı olduAu v-hıle M-. p-.ıerı Nuri pllf& idt • 
'"'"" Htli.l Şehod ftırr6atıı -v - .,.. 
ıı. Ve yekonu J 00 kılo tutan Röyter Ajansı, bu beyannamenin bahri tahdidi teslihata aöründü • Kararai.lumıza lerinl sıkarak ve avurtla· Sonradan Aptülhamlt bu -.ltr SüreYY• P,. : Kızıl /eaılın • • ~k ve alAbn alınlDUlna doğru hakiki bir terakki hatveleri aulmış olduğunu ve kon- doı}ru ıüratle geliyordu, rını tltlrerek ıordu : zatı PaJ&iıktan daha 

:ctı:dırp 'müdürleri delile! ede· gre mahafilinde derin bir intiba uyandırmış olan l\I. J\lak· :•••O p ER AT ô R •••: Nizamiye taburlarından çı- - Nerelisin oilwn sen? büyük olan "rütpel bala.ya 
donald ın ziyaretinin ma;r.har olduğu muva!fakiyet ilan ede- • o ı•n 111111·• • kan zabitler bunlan icar· illi kelime Pqayı sevince terfi etmlt ve mumaiJeyh 

Yal,,J - Kır bekçıleri ölü, diri ceğini istihbaratına atfen yazmaktadırlar. ! r. 111 111111 i ııladı. Her halde bir büyOk ııuketu, PAt&; daha erkanı yeniden bey olmUflurFaka• 

~ •1•Jacıı\.ları hayvanları bu LonJra, 9 (A.A) - \'aşlngtondAn Daily l\Iaile biidirlli- i \"ercbatan Orhan Bey : kumandan olacak. Çadırlar harp kolağaaı iken bana gene kendisini tanıyanlar 
dı •telyelere teılim edecekler· yor: 1\1. J\lakdonald Senatoda irat ettiği nutkundan dolayı : aparumanL : araunda dolaf&ll atlılar b(. hocalık etmiftl. Ayni za. arasında Nurt 8eJ deifl, 

r. ayan aza:;ıııın bir kısmından tebrik mektupları almıştır. Uıın· : Cumadan manda her : zlm tabura da geliyorlar. manda babamın da çok Nuri P&f& diye yadolımıur-
ı..: - Her muallim blr ayda !ar arasında senatonun maruf azalarından ;\I. Borah ın bu. ! glin. ! Nihayet geldiler.. Derhal ıamlmi bir dostu ıdt. du. Bu itibarla PafU&denln 
~ d 15 hayvan tahnit ede. lunması calibi dikkattir. Çünkü bu zat ütedenbcri bahri tah- ••••••••• • ••••••H•-• tanıdım; erklnı harp hva- Bilbasaa beni çok sever- kıymetini ufıra indiren 

lır. didl teslihatın aleyhinde bulunmuş ve harp zamanında bitaraf lsıanbul yatı mektepleri mu- !arından NA-1111 paaa •• fiıtat, do"-•dan dotnıya 
5 M k' f h ..,. ...- dl. Fakat böyle ııayrl memul •·-

ı.. - uallımler elleri bu gemilerin tev · ı ve ta arrlsinden vaz geçilmesine dair son bayaa /eomlsyonu retsllAfnden: bir Paoa 0..ı .. dur .• ""' Yatk " Bizim kumandanlarda ça- bir kıyafette, ıayri memul r- •·-
k ın talelıe için bir.,.- Vaşington konfernn:;ındıı ittihaz olunan kararı şiddetle ten- Ortaköyde Gazipaşa, Balmum- d ı d • 
'-·• aça<;:ıklardır. kitten hali kalmamıştır. ır ar arı.çıktılar. Alay ku- bir yerde; beni ııörecejtini 

l cuda Dumlupınar, Yılclı1.da mandanım Selim Beyle bir akıl ve hayalinden bile ge· Bı'r terazu '8 sıkletlarl 
... , ·ıı laıine Rüsumat dava i\1umaileyh ~!. l\lakdonalda gönderdiği mektupta biitiin ... y aörüttüler. Muhittin '<ı<ı J lakımiyetlmilliye raıı nıek· .- .. çiremezdt Şimdi Pa... tle 

erı olmayan kazalarda rü- lngiliz milletini hakkile temsil eden bir lngili7. bw-vekilinin • .-
•uırıat · ceplerinin 9 ~O s ,, ı Bey de muhavereye l• .. rak aramızda tuhaf bir sahne 
...ı ınemurlan davaları takip Amerikayı ziyaretinden gayri kabili takdir fnait tahasslil ' · c ıes mayı· w~ 
~-..ı.ı k d ·h 1 etti. Mükaleme bitti. Pap, b ... lamıfb. Pata elimi sık-
•- ""~. fakat bunun için edeceğini ve bu scyalrnt (izerinc ln!(iiiz - Amerikan müııas·e- sının sonuna ·a ~r ı tiyaç arı ...,, ""'et 1 önümden geçiyor. Derhal le i ı ba ı· · ttı 

a mıyacaklardır. batının ga) et dostane bir safhaya gireceğini pzdıktan sonra olup l 2,2() ağustos 929 ta· ma ç n na e mı uza · 
• B aelAm vaziyeti aldım. Nlzım Sert bir adımla Patanın 

dur·· H ugün adliye evrak mil- tcslihat için dakikada iki~er yiiz lira yani her yirmi dürt rihlerinde ihale edilemeyen Paıa·, birden bire atın ba-
u il. Q B h 6-s b • 1 önüne atıldığım zaman, 

.,_ A • n . yln mu akeme· s.ıata mecmuan • in 700 lira sarfeden ngiliz ve Ame- ekmek tekrar kııpalı zarf usu- ••nı çekerek durdu ve bir 
""te ~ntcar da _ ,, k b 1 r oynak hayvanı benden ür-

• 
a devam ewlecekür. ri Rnın ve ıııı arla beraber diğer bazı devletlerin bu ma- Jile münııkasava koııulmus- kaç adım aerlde kalan 

l.ondrada pi -L 1 i f k k · ' • kerek bir adım geri aıcradı. 
bahri it to anacu oan nasız snı a >Ct çc me mecburiyetile çoktan beri karılaş- tut. 2.ı ıo/9'2f) pcr~emhe gii· kwnandanlanma dönerek: Pap elini uzatmakta ve 
•liıkad:ııferansla hüklhnetimlzin tıklarını, hu tı.ısarrııftı icra için ancak m'isait bir fırsatın ııü saat 15 te Ortaköyde - Sağlam efradınız kal- ben de sıkmak ıereftne nıil 
dr olınadıtı, yalnız Lon- zuhurunu beklediklerini söylemi~ ve lngiliz .\mcrikan miiza- ( , . k h ma~ da yarahlara mı no"bet 

8 •efirı izin -~-LM ..t-~ıc k 0 aı:ıpu~a · ız şc r yatı nıck- '" olmak luar ediyoruz. Hal-k m .........,. ....., eratı sayesinde tnhaddüs eden vnziretin sulh masarfi askc- beki 

Gülhane parkında bir 
çocuk baçeal yapıl-

dı ve pppadak boınddu. 
Sebebi de tohaf.. Oradaki 
salıncaklara • Monaı
Ruaae .lere saçla, aakalh 
merakhlar bı-lfler, bO
tlin • hayrat.• berbat et
mifler. Bitme:( cleiil midir 

ler ki: 
O terazu okadar ukletl 

O!ıfcran.ıa hazır bulun-'""' ti ı k tcbinde müre~kkll mubayaa etiyonunuz?.. bukl hayvan, ıağa aola 
--..· yey ten Is suretinde mühim bir han·eııin nıılmasııııı lm-

llnnedılmektedir. kAn hazırladığı mütalaasını dermeyan eylcmi~tlr. komisyonıınd·ı ihiılcsi yapıla- Diye ıeslendl. Bu zama- oynuyor, bende sert hare- Toıplu Jg~ 11# 

• N.mık El. isminde blrl• F --·-•-- k na kadar kınaandanlanm ketlerle P tak rrllb ra,_,. Londra, 9 (A.A) - Parbten Deyili l\kylle ca tır. apya a e 1.-------:--:---, 
çekmezdi! 

~6aley .. hlne müddeiumumilikçe tasavvurlara bildlrill!'o.r: Fransız .. ıızctelcriııden bir ÇO"Lı 1------------ benim nöbete çaktıfımıo çah11yonım. Bütün efrat, H4'ır4 geleni.er ı 
ı rkl · hk d 1 d la " " p farlnnda olmamıılardı. K u- çadırlann "n • k ugü ta ·ır avası açı mıı · muarız ır r tahtelbahırlerln ilKası meselesini te;r.ekklir ede- lyango müdürliiğündt!n : v une çı mıı 
lır. Te ı · d dü - .. k b ' k f L· ~ · - • 1 · ı b h mandanlanmm ce ... ap ver- bız:e bakıyor. Nihayet Pa-şr n .. aninln ör ncu gu· ı:e ır on eran>a •·ransanın davet edilmesini pek .. "unıuııesı veç ıı e e er topu 
~U ı; .. h-ı. · muııa· in d ed fil emir verdi: 

çuncü cezada mu uemesl· sebetsiz buluyorlar. Tenıps n~ Entransljan ~azetelcri Fransa· beŞ yüzlük olmak üzert 12 ki- · meı e mey an teım en 
'~ haşlanacaktır. ııın uzun sahillerini müdafaa ve Fransa ile Afrikadaki l<'ran- !oluk çift 57) 82 ebadında ben hemen iki adım attım -Şu aakerllfl bir dakika 

• Ç k 
.,, t ve çelik ııibl ıertlef811 vü- bırakta rlc d d la 

• u urcumada mukim sız mü;temlekı\tı arasında nılıııakıılıltın emniyetini temin fönci hamur ıO"" op k.1gıt a a an ° f-
'"~n d · ·' · cudumJa çok sailam bır (Bitmedi) 
ol tim l ikametgahı malom için birinci derecede lıaizl chnımiyet bir silih olan tahtcl- ıııiıbayaa cdileceğinueıı ıtaya r~jjiiiiiiiiiiiiimiiijjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii~-~ 
1 

'}an Melımet oğlu Sait EI. bahirlerin tamamen ortadan kaldlrılmasını istihdaf eden her blip olacaklanıı pey akçelerile 
d ne orduyu tahkir mad· hangi bir tekli[in hiç bir Fransız hükumeti tıırafıııdan na- birlikte 12-J().929 tanı cumar-••yhı ·ı 1 
ı::"'n<l.11 takibat yapılmaktadır. zarı itibara alınamıyacajtını yazıyorlar. tesi ·saat on beşte piyango mu- Tiyatro Reisin karısı 

'
'•ah üçüncü cczadadır. Bu Paris, 8 (A.A) - Rahrt tahdidi tcslilıat konferansı hak- clürlüğünde müteşekkil Tayyare 
Yın · k · t k . lı., Yirmisinde muhakemeye kındakl lngiliz de\'lcti hüsnii suretle abul eililıni~tir. Salahi- ceınıyeti mübayaa omısyoııu-

lanacaltıır. yettar mıılıafil memnu niyetlerini i;r.har etmektedir. f>avct- na müracaatları. 
~ • Kazanç vergisinin tahak- name konferıın"n tahdidi tcslilıat izhar! komisyonunun 
lııd ve takibi usullerinde bazı mesaisini ihzar ile i~tigal edeceği noktasında ısrar eylcmek-
-~l&t yapılacağı haber veril- tedir. Cmumi kouferans, cemiyeti ak\·amın dclıllctllc içcimaa 

1 
k tedır. Bu ıadllit, verginin davet olunacaktır. 
~ i~i~de yApılması melhuz Japonya da Tokyo, 9 (A.A) - Londra bahri kon[raıısına 
" ıstıııı.ılın önüne geçecek ve memnun iştirak etmesi için vuku bulan davete Japonya 
Uth da ·ı k I~ er rlıltlardan alınan müta- görüıımlyor namına nrı ece · cevabı, hariciye nazırı kale· 

namelere istinat edecektir. mc alacak ve lngiltere hükumetine tevdi etmeden evvel 
tın •zabitan ve uker1 memurla· cuma giiııli kabinenin tasvibine arzedccektir. 
ı_, Yol peralan için kumandan- .Bu cevabın miıhim ihtirazı kayitler ihtiva etmesinin pek 

lııı ve miieosesat amirleri tara- az mümküı~ olmn~ına .. rağmen bazı ufak tefek kayitleri 
"dan mü!redaüle teıblt edile· ihth·a etmesı mumkundıır .. 
~ bır cedvele göre, muayyen Asahl ga;r.ecesi, lııgiltere ve Amerikanın kruvazörler i in 
.:lıılarda tahstldarlar müraca· berayl tecrübe bilyuk hacmi istiabiyl kabul etmi~ olmalur:n. 
l!:t bulunarak o suretle tahsilli dan dolayı memııuni~et,lzllk izhar etmektedir. Mezkfır gaze-

• edeceklerdir. te, Japonyanın haklkı tahdidat elde etmlye çalışmasını talep 

it ~ Cumhuriyet bayramı la- eylemektedir. 
~'ıtulda levkalAde merasimle 1,.;ı~el;;gr;;,al~lar;;,;,;ı ;.ç~ekm=:i,".'tl'."'r.====~=,,,m=an=>==m=e=m=;l~ek:=e=ti=ne==.v=d=e=t =e=t-

B;, edılecektır. + lsvtçrenln en bilyllk ban- mittir. 
lçlq Pr<>Aram tanzim etmeıi kası olao •So•yete de Bangue Profesör, raporu hakkında, 
~ Yakında bir komlıyon lef" Sutae• tn ziirih merkezi mll· gazetelerde yazılanlardan fazla 

•dikeeltıır. 1 1 tuıhaı vermekten lmllna etmlt-
• dürlerınden M. zliye ı banlca-

...., Aııadoluda bırıkmlf ve aınııı daveti üzerine -hrimlze tir. 
--·~e oh b d ... Alalcadar bir zaı bu husua-
llrı nı eyya uğ ay için gelmiıtlr. b d 
'1~ 1'1tkıarda vagon buluuma. + Hal'- lırwınııı Bey""· ta ize emiıtlr !et: 

Y~ılm•at C::.-h u " vıo - Mıııevellılerin tellfı L-
~İır· .,.ı. V" remane ' lu kaza merkezinde, bundan h d d H ""7" 
bt ın zahiresi< kalmaması vo u e lr. akları milemmendır. 

r un b lı h bir eeno evel açılan dispansere, Tarzı idarede 0 Ladae ehem-
lı;in u ranı zu Or eımemeal " 

teıebbüsaua bulunacakhr. timdi ye kadar 17 bin kiti den miyetli bir tebedül olmıyacakbr. • 
ı..ı • Sıhhat veltaleıı, g mm- fazla hasla müracaat etmif, 
~ad~ b b bunlardın muhtaç vo fakır o-• ta a .,t odası teıkılıne 

' 1 •r d !anlara meccanen illiç verildiği 
lıc vermiş, 18 teırlnevv•I e 
~ tarafta bu odalar heyetl gibi kan ve idrar tahlıllert ya-
'-uı e ve divanı lıayılyetlerl pılmıı, lüzumu olanlar da le· 

ıabatına bqlanm;.-ı temim davı edilmek üı.ero muhtelif 
t.Jr,;):(r, h ler L .LI utano e aencanmlftir. 

~ Y ent Rum beppuı + E,bfaııızıa ..ıafiı ıcııı 
liz. ile Ba,velıle tazimat celbeı!ılmlf olaıı prola4r •Ley-

' 

lll·l;lllQijjill:jt.ı;ıı 

Bir aile hatırası 
Bırlcaç gün evvd tramvayla 

Beyazıda çıkarlten aile hahraa 

olan bir kol Baaij kaybolımıt
ıw. Bulaolann it bankasında 
ııenedaı barosuna getirmelwı 

r1aa olaııur. "-ıtılan ....... 
edılecek~ 

Tepe başı 
akşam saat 

ı .y.ır UA1a : Bu 
21 buçukta: 

ŞEHREMANETi 

Reisin 

~arısı 

3 perde 

~ ~ 

1111111 
Cuma günleri matine •aat3 

buçukta. Her cuınarleai aktam· 
lan için fiaılarda tenzilat yapJ · 
mıınr. 

Teşrln<Cvveı 

Cemazllevoel: 6 Bu~: Mizan 

[!][!] 
Perşembe 

Namu Taldtlori 
o.. ..... Ü!<•, ........... 

6 ,06 11,01 tŞ, ıı 17,37 19,09 ~.ıs 

Bqllıı dolanlara lalmı 
ltrkolıı Kıo, 

Balt Ptıilııa 

Gtaiıı aulhatı ı • 
Duyamaz girsem •Rcr ""'rf zaifln 

gozünc. 
Ey Süleyn~IR zan1an ş4,yle harap 

oldu tenim. 

11uaaıı1c1 . b ..... 
ltoisataoe8'.• r~ ..anaıa 

na:ıaran bugün rtiı&&r poyru ese -
cek, hava açak olacAtttr. • 

Darülbedayi geçen hafta 

kış temsillerine başladı. Aıne· 

rikada bir cinayet ve mu

hakemeyi mevzu olarak alan 

güzel bir eseri ilk defa 

temsil etti. Meri Dügen için 

ağır bir piyes, dediler. Bu 

eserin ağırlığı baştan ;;onuna 
kadar bir muhakemenin ciddi 

ve ha~il) yüzünü gösterme
sinde ı·e gene baştan sonuna 
kadar 'üren isticvabın zekd 
oyunlarile dolu olmasında 
idi. Bence eserin başlıca kıy

metini de lngillz muhakeme 
usulünün orijlnıılliğinl göster
rmeslle beraber bilhassa lhtha 
ettiği bu zeka eğlencelerinde 

idi • Meri Dügm ıçın : 
~ - Ağırdır 1 • dediler, eser 
tutmadı ; Darülbedayi bu 
hafta hafif bir eser oyna
mak suretile buna mukabele 

etti. Hafif, kıymeti elle tu· 
tulamıyacak, gözle görüleml· 
yecek kadar hafif. 

RefşJn /earısı ismile Fransız· 

cadan tercllme olunan bu 

ilç perdekllk vodvil, ihtiyar, 
haşin, lmsakçl bir taşra mah· 
kemesi reisini köy mahkeme
sinden bir hamlede temyiz 
birinci reisliğine çıkartan 

tesadüflerin, c!edet işlerinde 

kııdııı kun etinin hikAyesl 
. gibi görünür. Bu arada muh

t.ıii siirpr.i&lerle ııeylrdlerln 

efleııdirllmesl, deya doya 
,ıilme:;i temin oıtıılur. &er 

)· azıldıjl;t zamana göre Fransada 

halkın birinci cumhuriyetin 

ihlnından sonraki haleti ruhi-

yesini, Fransada ~imııl ve ce

nup ahalisi arasındaki dü~· 

manlığı trük olarak kullan-

mtş!:!r. 

Eser, hayli eski olduğu 

için ortaya sö)·lenmeler, ken

di kendine gülmeler, lüzum

suz giriş çıkışlarla doludur. 
Aruk tamamile terkedilen bu 
!(lbi gayrı tabll hareketler 
seyirciyi sıkmaktan başka bir 
şeye yaramamaktadır. 

Relıln ftar111 piyesinde ese
rin eskiliğine rağmen bir te
lakkiye göre açık yerler var
dır, belki bu noktadan esere 
itiraz edenler bulunacakur; 
ben açıklığın aleyhinde değ!· 

lim, esasen eseri açık Hymt
yorum. Fakat keşke açık ol
saydı da böyle bayağı olma
saydı! Zira Reış1n /earısı hayli 

bayat, aşağılık ve köhne 
tuhaflıklarla doludur. 

Fransa İçin pek mahalli ve 

bizim için yabancı olan, 

zeka ve hisse hitap etmeyen, 

yeni Darülbedayiln san'at 

te!Akkllerine de temamen ay

kırı olması Jazımgelen bu 
eserin oynanması en hafif 

kelime ile lüzumsuzdu; ma
nasız ve muzurdur da· ,deni
leblllr ı Mıısurdar, ~kil 
zev.lded bayağılqtracak bir 

l#i'dlr. RtWti ~ılır 1)1 OT· 

filozof "Didiiro,, günün 
birinde, o sırada ,i\lonmoran
sl clnnnda oturan • Jan 
,lak Ru~o. yu görmiye git
mişti. iki Alim beraberce 
;\Jonmoransl gülü kena
rında dolaşırlarken "Ru· 
so,,, • Dldöro,, ya dedi ki: 

- Şurasını görüyor mu
sunıı;r, Y Şimdiye kadar belki 
yirmi defa kendim! bu nok

tadan göle atarak intihar 

edecek oldum._ 

"Didöro. bu sözlere mu

kabil sordu: 
- Neye her defa,ında 

fikrinizden vazgeçtiniz ? 

"Ruso,, bir ldhza düşün
dükten sonra şu cevabı ver

di: 
- Elimi suya soktum, 

su pek soğuk geldi de on

dan_ 

nanmadı, fakat esasen zah

mete değeri de yoktu. 

Retsin /earısı nı lisanımıza 

Şaziye Berin Hanım çevir· 

mlştir. Geçen yıl kıymetli ya· 

zılırını le1.zetle okudu!';umuz 

genç muharrir Hanım cihan 

tiyatro edebiyatının hariku

lade nefis bir abidesi. olan 
Zo/er sarlıotfarı nı dilimize 

çevirmiş ve bu san'at neft· 

ı;esi Darüibedayi sahne,;lnden 

zeki ve hassasiyetlerin üstü-

ne bir lezzet ve heyecan 

çaglıyanı halinde uzaıılmıştL 

Olgun bir zevkın sahibi olan 

Şaziye Berin Hanımın ~ış1n 

~ansı gibi bir eseri lnıfhap 

edip torcüıDe külff ~ kar. 

ıanm.- illerin bil Myretl• 

~· 
1ll/lk Alunel 



VAKiT O Teşrlnevvel 

Hayijar~H~ti~D: Demiryollor mnöozo. Vdktıin şatranç 
nıü~ürlüüün~en: ~ bulınacası e~·~~~emiz 

A~nıtıda yazıtı malzeme ta~rih ve işaret edilen günlerde Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü ~1?/~ f J r 
lldn sırnsile ve pazarlıkla mübayaa edileceğinden ·p~zarlığı halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 1 ' · ,,~ . ~%1r~.,'f3[--• 
Yapılmış malzemenin tekrarına meydan verilmemek için· d k b'I' · · B · · d k' 'f · iiııo. °'1; ~~ ık-~~, mey. ana çı ara ı ırsınız. unun ıçın aşağı a ı tarı eyı ~ rJll W~ ~~ 
talipk rin gösterilen gün ve saatlerde bbatı vücut etmeleri tatbık ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: __ 1 ~J. .~" .• "~ 
ilan ol un ur. - r·-·. , ~ '"" ,,, 

14-10-929 pazartesi (saat: 9-17) 
1 2 3 4 5 6 7 

8 
9 1 2 

3 4 5 6 
7 8 9 'ı·~-~41~2~~·~'.j~...., ~l.-a_.~l{r~ı.ır;. 

6000 K1( demir soba sac! (muhtelif) 1 l_-fl , -itil_._, __ 1 !!Jı'S·-.EIS AIB.j'EjTJiJI ~;;~J~~ - !ıı~ 
60 adet sofra çatalı (:İdi) 2 _ [j) [iJ 2 r M flit T A L A N ;[i] T · ~·0 W"@?;,ı , " ~!J.iV 
60 adet çorba kasesi (Adi) 3 ı~~ , .. ~1~ U,. , ! 
fiO adet sofra bıçağı (adi) 4 ~ /3, fNt' Y}Jf ,, /3, f0 ~· 

300 adet salata tabağı S rı1ıı ı I · vn.f:'ö, ~- ' ~"' "'- '44 

250 adet su bardağı (Adi) ~.---!il] __ . itil 5 AI_ A._ K ~ıH AVA ) 11·-~ f:/~ • ~ 

ı ~~ =~~~ ~;~! i,~ı~;~ tabfigı ~ / lll !!illll,= rlllliili1'l _JI ~ rr~-~ 1~.~ ~ı ~ı~I ~ i ~ , '"vça+:~~:Jea~;ba~cyıaa'zıar. mat 
ı 00 adet ) a'sı tabak 8 lfiil !fiil 1 M E fiil , f- __ ~!_ >!!I_ --i B ___ . lll ı~ı_ş_IB_ _ F ı!ı iJ. eder. 
ı 56 adet küçlik çorba ka~ığı 9 l 

1
[1]: j I 9 :rll_rııı i_ iN K i L l A_ i P_~ ~~~ ... -------

1 adet orta madeni tcp~i -
8 adet }'Ün battaniye BuaOnkG bul,..u,.,.m Dünkü bulmacam"'m İstanbul ikinci noterliğinden: 
3 adet cibinlik h.Uedllacek , •• ı t•kll h.ıı.dumıı t•kll Muhterem Eftndtm: 

Soldan sağa: Yukardan aşağı: Zırt.le vaziülinıza merhum 
adet çay süzgeci 1 - Genç bir kadın ressa- J - Oııııç bir kadiıı ressa· Hacı baba Mehmedof evliitlat-

1 adet cezve 2 rtncanlık mımızın ilk ve kfiçük ismi (4) mımızın ilk ve küçük ismi (4), !arı biz Süleyman, Melıdl ve 
t adet cezve 4 fincanlık ayni ressamın ikinci ve aile l>eder (4) Mehmet Alinin (1) bundan on 
6 adet tabaklı kahve fincanı ismi (4) • 2 - Etrafı su ile çevrili sene evvel lra •ı Hariciye neza-

0 d b il k,,. ı ( h · ) 2 _ Etrafı ·ı ·ı· t k (3) b' h t' temsil tinden aldığımız lran pasaport· 125 a et ez zımpara "ı;ll ı mu tehi su ı e çevrı ı opra , ır eye ı ları, (2) Türhiye Cüııılıııriyeti 
ı adet kurt ıığ:ı:ı boru anahtarı 1 toprak (3), hırıstiyan pcygam- edenlerin ismi (3) polisinden Iran tebeası sıfatile 
2 adet arnkat çantası (rüesa için) ber (3) 3 - Nota (2), yüzde ve vü- her bircrlerimize ayrı ayrı 
0.fıO 2m kı; duble ye~il cam IOOX600 m 'm 3 - Nota (2), çok hararetli cutta olan noktalar (3), avcının mu'ta ikamet tezkereleri, (3) 

ateş, (3) ı.urtların evi ( 2) aradığı şey (2) polis tahkikatından da anlaşıl-
erkck ham ıınahtar (küçlik) 4 _ . 4 - . mış oldıığu vcçhile her bırer-
dcmlr dcstere lambası iki taraflı 30X300 m 'm 5 Vücudun üstü, derisi ( 3 ), 5 - Bir renk (3), damarda !erimizin Tfirkiyeden memaliki 
kalın helezoni dişli üstüvanesi freze 80X 60 ' göz yaşı (3) dolaşan mayi (3) ecnebiyeyc ve memaliki ecne-

6 _ . ô - . tiyeden Türkiyeye ve Türkiye 
kalın ıınıbalaı sicimi 7 _ Nota (2), vficuda hayat 7 - Nota (2), sevgi (3), dahilinde yuku bulan seyahat-
murnz! men!!;ene 200 m m veren şey (3), uzağı gösteren uzak nidası (3) Jarımızda daima lran tebaası 
altı kiiie dik kovanlı ıınahtar nida (2) 8 - İsyan eden (J), tel ve sıfatile muamele ~ördüğümfiz, 
izole saplı pens (200 tulu) 8 - Acı (3), tel ve gece gece manasına gelen Farisi (4) ve lstanbul İran Jeneral 
l(ntnit kaldırım taşı man , zına gelen Farisi kelime(3) ~:elime (3) , konsolosluj!undan lst.1nbul vi· 

b 1 1 9 - Bır renk (4). bir renk 9 - Ebecıinin aksi C4), bır !Syetine nıu ta 15-"929 tarı·ı ı 
l"."ı a~ ı t emir perçin çh·isl (muhtelif) ( ) .,. 
prıııç kapı kolu (tderuatilc beraber) 4 ronk ( 4 l 308 numaralı şehadetnameyle de • 1 de lraıı tabiıyetin.le bulundu-
ııı:ihiir mesnedi (6· 12 delikli) 1 b 1 1 " d -zımı1:ırn ta,sı ru•·arl.,ık stan U emva j metruke mudüriyetin en gb~mutzl sabit v.e sa~ıt R:ıs ta-

' , ııı e ı e lııç bır guna alakamız 
karfıçc ~iYisi lcreze ba~lı 120 m m s l k h. olmadığı 5şikar iken gu}'a mün-
~ııl nıııize ra'an örtüsü çl\'isl 20 m 'm atJ 1 ısse• ~arız ,Rus tebaasından iıııişz 
dtız freze ba~lı prinç madtn vidası · • ıddıasıle lstanbul Deftenhrlığı 

1 r Çelebı oğ. u Alaetlin ıııal:allesi : ıde Sakı çeşmesi sokağında tarafından ıs. 7-929 tarilıinue 
il ı~ap Sll ıç1>1 

f 1 geçıt lıaı;ı naıııılc maruf fevka•ı i oJaları müstemil 15-23 ve ınutarnrrıfı bulunduğumuz ls-
rnı it di \rnn 25-27 No. bir bap mağaza ile Venicami c~ddesinc ıııüsadif tanbulda Mahmı:tp "şada Bü" ük 
mla k:ıpılıırı analıtrırlıırı için halka ve nu- 1 No. mağazanın 1056 sehim itibarile i azineye ait !30 selıi- Yıl 'ız lıanıM vnı ı et olunmuş 

20 kg· 
400 adet 

1 adet 

50 kg 
2 adet 

25 adet 
2 adet 

7000 adet 
80 ki!; 

200 ndct 
1 ,, 
2 " 

75 k.l( 
35 " ;; 

" .o ıı<let 

40 kg 
J.1.0 ııdet 

maralı ieYhıt minin bedeli 8 taksıtte ödenmek üzere 11600 lira bedeli ııııı- ve G-9-929 tarihinde de Üskü-
1.'iO k.g altı klişe b;ışlı cıYata 50 X 5-8 hamın ene ile ve kapalı zarf usulıle 24· I0-929 tarihine ıııüsadif darda Şenısipaşa caddesinde 
22'1 adet kümur küfesi · 1 · 48-52 numaralı evimiz cebren 

perşembe gü:ıü s.ıat 15 te müzayedesi ıııukaı;rerdir. TalıP. erııı ış!{al edilerek Üsküdar Maliye 
..J. p:ıkd miniınaks cezası °'• 7,5 hes.ıbile teminat mektuplan:ııo yevmi mezkurda saatı şubesi ıttilıaz kılınmış ve bu 

500 adet lıa~ll' ,;ıipıırgc (lıiiyük) ı m'.layyeninden evvel emvali metruke satış koıııisyonun1 tevdi ke:ıfıyeti zaptü iş,,al S-9-929 
ı:;oo ,, çalı siipürı;esi ylemelcri . tarılıirıde IHafııııızdan protesto 

500 k.g ıııce alçı edilmiştir. 
""" Tabıiyet müdürü uınumiUğiıı-

1.20 2m kristal cam l.SOA 0,80X0,007 TlJRK sp·on ce de lran tabiiyeti•ıde bulundıı-
1 o adet çelik ~erit (muhtelif) ğ-ıımuL lastik ı·e Dahiliye ve-
2 " küçük aynalı tesviye aleti i aleti celilesinin talıriratile 
2 ,, hc;r, ~erit kutu içinde 20 metrelik ı• k • • •• h kf İstanbul vilayetine '.17~1 numara 10C1 0 U 8 a $ 1 Ç 1 1 ve oradan da Ddtenlarlık ve E. 
3 ,, hlstik damga • ıııetnıktye 2-1814 numara ve 

..J.300 kg gayri miisuvi köşebent demiri mııhtelif gz ili 19-9-9~9 tarihiı de tcbli:( kılın-
lama demiri 7 55 Ah f A Ş f Z k ıııış ol lıığııııdan vazireti!J ref'-500 

500 
25 
3t\ 
10 

1 
6 

500 
':!;1 

125 
13 

200 
30 

" 
" adet 

/ met etgeri, . ere ettin, e İ ini bekler•en Ddtcrdarlık ıne-
altı kö~c demir 36 nı m 

R A S B 1 l ıııur ia rı tarafından yazıtıaııe-
s<1ndık kilitli 40 mm iza ve . ırrı ey erin yazı arı nıizdcn kin !edeline ın ~lısııp 

., tuzluk krbtal S h f h B k B lk edilmek iddiasile ve polıs nıa-
,, surahi kiiçuk on a tanın spor araketleri Atıcılık, o s, a nn rifetik bir Sine scccade.i kal-

olimpiyadı, Sinema, Karikatür, R~man, Hikaye, ikramiyeli tlırıimı' 28·9-929 fa ri l.in !e BL:-
,, peçete • 
,, a' ukat çanta>ı (adl) müsabaka Resim, Resim, Resim .. v. s, yü;; yıl,lız lıanıııııı satılığa çık.ı

rıl ıJ:ğı gazeteler ve sair suret~ 
,, krııpin 80 mm 20 Kg Siyah emaye boya !erle n~~rü U.rı edilmekte oldc· 
,, mlıdevYcr kurhıı~acıklı el tulumbası ~o. 5 16 adet Abanoz kenarlı ressam gönyesi muhtelif ~u ;.:örfı lıııÜ?tür. Binaenale)'h 

kg bakır boru 42 )<50 mm O " Tel sargı makarusi D:ılıılıye wkiileti celilesi emrü 
adet döz vidl rayba (muhtelif) t 2u J m işlemiş kereste (muhtelif eb'at) i~'arı \e alıtü kanun lııl'.fıı,la 
a'l"t lı>kom. otı'f ı'<nrtl saı,ı 9 ıdet Tel.,.raf ça Defterdarlıkça vaki olan lıu , , , ' ,., · vuşu çanta;ı gayri kanuııi zaptü füruhtü pro-

nıalırutl ba~lı Amerikan maska kovanı No. 5 1 5 " i\llkrofon zarfı testoyn mecburiyet hasıl olmuş-
otojen ic;İn prinç kuynak teli 5 m / ın 1 5 , " ağızlığı tur, şöyle ki : 
tel hnlat asma serllli 25 " Ahize reseptör 1 - lstanbul vilayeti celi-

" Ki\ 
adet 

35 ,, ,, ,, cıvatalı raptiye , Boyuna asma santral mikrofonu lesinin 9883/3365 numara ve 
3000 ,, ,, ,, asma halkası 1 " Otomobil manyatobı.ı 28/8 929 tarihlı Ankara Ta-
l 500 metre gal,·nnizc çelik kablo 8 m / m 105 deste Yazı makinesi kağıt ince ala biiyet Müdiriyctinden vaki olan 

1 adet izole saplı pens 1 60 m ı m fi " " " " " tldi lstils•nna binaen lran tabiiyetin-
" torna vida 1,5 30 adet • " Lastiği de bulunduğumuzun tasdik edil-

2 ,, canı huni bi.ıyük 58 tüp Pelikanol zamk mit olduğu ve hakkımızda lran 
!O ,. galvanize oluklu ~aç 40 kutu sarı maşalı raptiye tebaası sılatile muamele ic-

120 Kg psoı beyaz marka çelik (muhtelif) 400 adet Donanma ampulü muhtelif rası bildırildiğindcn, 
8 kalem ahçı levazımı J IO • Cem makinesi bandı 2 _ Efradın hukuku ta•ar-
2,37 nı 2 kristal cam 1,16X 2,04o 70 " Kalın" sünger kagıdı rüfiyelerlnln her türlü tecııvüz-

50 Kg lngiliz sicimi 1 m ,' m 2 " Döner koltuk den masuniyet! en iptidai ah-
2 takım şaplon 500 Kg Sarı toprak toz boya kAmı esaslyeden bıılunmasın-
6 Kg adi sünger 6 adet Ahşap tampon bU;·nr dan, 

20 adet para çantası küçük bezden 15 " .\!akinell klasör 3 _ lran tebaasının Tür-
! adet yazı makinesi tamiri 25 • Sünger kağıdından mamul imza kartonu kiyede hukuku tasarrüfiyclcrl 

1 ,, numartör tamiri ve tadili 100 " Mühendis cep defteri olmadığına ve olamıyacağına 
94 ,, Flançlı dökm~ boru dirsegl 80 m - m 7 ~~ :J~:p Beyaz sabkun

1 
. dair bir hui<mü kanun! mevcut 

2 adet tulum elbise marangoz a emı bulunmamasından, 
1 1 f N 100 ,, mürekkep lftstiği I 

4 çift lastik çizme mu ıte i o. ı 5o şışe çinı m!irek•ebi (siyah) stanbul Delterdarlığınca em· 
8000 kg galvanize telgraf teli 4 m 'm 20 Kg vernik lil~tinır (birı: · ci 2 kat) IAkimlzin satılmasına teşebbüs 

100 düz freze başlı maden vida 3. 8X25 2 adet para kutusu (teneke ) edilmesi kanunen ve ahten 

100 " altı köşe başlı cıvata 5/8°;(45 32~ ~;~ !s~r:~ıı~olap (büyük) keenlemyekündür. Binaenaleyh, 
" ı 5. t O. 29 salı (saat:9- 17) 1000 adet adi ateş tuğlası bu yüzden tevellüt etnıi§ ve 

dikistirin 1 adet telefon atejeri edecek olan her türlü zarar 900 kg 
700 adet 
240 ,, 

sonlayt sabunu 130 adet ampul emaye Edison normal muhtelif ziyan ve hasarımızı talep 
kaol No. 2 ve No. 4 twıekede 200 adet Buşon füzibli 50 A. 

10 adet elektrik zili çanlı 50 m. 

aaE $9:> DANS ŞATOSU 

Ka~ı~öY is~elesi ozerin~e~i ıo~ııt 
ıozino ue ~ans solonu 

Salonumuzun lıtanbul ve Beyoğlunda eıDIB 
yuktur. Muhterem müıterllerimlzin kesreti buna b 

delildir!. Çünkü etarafı Marmara ile ınuh• 
olan salonumuz, havası, ferai'ı balkonlan ve caıl 
manzaraalle insana ,kut yuvasında oturuyor hfıslD 
verir. Salon değil acl,eta ıatodu. Müıtertlerl 
lmizln rahat ve iıtlrahatlannı temin makaadl 
bütün ihtiyacat düıünülmüı mukabilinde fiatla 

mızda tezil8.t yapılmııbr. Müzik SO'D derece 111 
• 

kemmel olup müıterilerlmlzln her arzusu lı 

edilmektedir. Saatlerin latif rayihalar, güzel napelet 
hoı manzaralarla nasıl geçtiğinin farkına bile va· 
nlmaz. Salonumuz fstanbul, Beyoğlu Kadık6yll' 
niin iftihar edeceği yegane aile 5alonu ve 
5amimiyet yuvıuıdır. Tetrlf edecek muhtereı" 
müıterllerimlzln her an memnun kalacakları tllP' 
sizdir. Her giin 18 dan 24 ve cuma gdnleri ,Je 
12 den 24 de kadar salonumuz müıterilerimısJll 
emrine amededlr. 

Guıonların ufak bir tedbirsizliğinde müdürtyel' 
tiki.yet edilmesi rica olunur. 

•• - - -!:flB MUdU..ı1et 

ıı L·T· PIVER 
, ı PARIS 

LuS\f or-J 
1 V6 

!PUDRASI 

Porfam~ri L. T. PIVER A. Ş., ls!anbul ŞulJeSİ 
Şişli Ahmet Bey ~okak No. 56. Tel. 6e;oölu 30'' 

İstanbul vilayeti Defterdarlığı Bakırköy mal müdilı:; 
ğünden: l liristo, Van!!;el, i\ lehmet ~abrl Ef. Ali zııdc 5:ı,eı 
il lstlrnti Pnpadopulos Artin f:f. zevcesi Kotis ı·e Kar 

1 
zevcesi \'lrjin, ~liııas Liberyan Ef. Lüşi Dillıeryan lranlı ~ 
şinı ağa, lranlı Resul ağa, lranlı Kirkor Ef. Pamukçu o~~ 
Arda~ El. Pap:ıdopulos, lst!!an El Ohannes KalemkeryRO ~· 
lfapisane ınüdiirü lbr~him B. damat Galip paşa, • ·azını iı\: 
şa 7.C\'Cesi, Ali Hikmet paşa zevcesi, Onnik, Ihsan E!. 1 FJ 

Barzilay Kl Kcvork Odabaşyan l~f. Yascf Tcreze Hamayak k~ 
\'oq,oi lliristo, Nesim Robcr Gabay, l\Iuhittin El. Pa~ 
An:ıstasyudl EL Kosruki Ef. Sotirl Duri, Talat B. \•ere ·O. 
Ospop;lu, i\lerkel, Yoyaıı Nlkoli Yani Andiriko, Françe>~ .• 
Yıısd Rina binli Nesim, 13ostancı o~lu Pnmltli, Ni~deli 5~'. 

Bakırkoy Kartaltepe mahallesinin incirli mevkiindc hali ar9r 
l;~rdıın .ibaret olup •.ahiplerinin mahalli ikıınıetl~ri ~ıeçhu~ ve;~ 
gılerının tahsıllne ınıkan bulunmıyan baldda ımsılerl gosterl dl 
zevatın ver~iyc olan borçlarının temini istilr.sı zımını0ıo 
mczkör arsaların flinıhtu 26 - 9 - 992 tarihinden 1 5 -1 o-9 ~ 
tarihinekadar yirmi p;ün müddetle müzayedeye vazcdilmi~ olı~1ı 
la talip olanların Uakırköy mal müdlirlüğlinde nıüte~e~ 
komisyonuna mcırııcaatları ildn olunur. ./ 

edeceğimizi beyan ve ııbu nında Deit~r.darlık satıt ıllıı;°'' 
protestoname ıle muamelatı zlrıne talıkını ve nushal as '1:' 
anifenin mahiyetine kespl lttilA, sinin hıfzıle nushal mu&~ 
edilmek ve ba · detteıkik velıs- sının tarafımıza itasını rlca 
tilsar ta>hlhl muameleyl istirham rlz efendim. .. . ıl~ 
ile bey ve füruhtten hukuku Mahmutpnıada Buyuk "{..J 
ıa,,.rrüfıyemize halel gelemtyece- hanında 5 numarada: Süley•"' 
ği kavanini müdevvene ahkamı Mehmedol ve biraderleri J.4 
ıktıznsından olduğu cihetle Süleyman Mehıne"' 
kanunu medeninin 927 inci 9 T. evvel 92il ,-r 
madde•ine tevfikan herhangi Dairede mahfuz surclin~ 
bir müşterinin ileride hüsnü tabık olan iıbu protegto bl ~ 
niyete istinaden i~tira ve .ıefer- neşredilmek üzre \/akıt ,g•:1 

ruğ eylediği ıddlaMna mahal ıd~rehaneslne takdım kı:ırı~ 
kalmamak ve ayni zamanda bü· ZA Yl - lsLınbııl 1 r~lı 
tün haklarımızın mahfuzivellne gfımruguııun 1_9'1.!9 nu0

'' ıııt' 
h 

1 
.. · ,

1 
d b ve 26-9-9~9 tarılılı lıeyan•ıa ıııl' 

usu u ııtı a zıınnın a it u pro· sine ait 8JO liralık 22ıı 2 ~o~ 
tcstonameden birer nushasının maralı dipozito ır.akp<>t bl! 
Cumhuriyet, ikdam, Mtlllyet zayi etmiş olduğuıııdaıı ı110 
Yakıt gazetelerilc ıl&nını ve' bir kıt'a kayıt sı:rcti alacağı~ırdl 

h 1 b 1 V 1 
' diğerinin bulunduğu tak -uf· 

nils asının sten u 1 Ayeti ec- hukıniı almıyacağı ilaıı olıl"'l 
lıleslne ve bir nuslıa11nında lstan· ~ 
bul Defterdarlığına tebliğin! ve Ferah Sinema.da .Jel 
bir nushasının Ankarada Malıye Bu akıam Komık cş.rıo 
vekaleti Emlaki Milliye mildü- B. ternıillerl Sınamads p 
riyetinc berayi tebliğ lrsalini ve yumurcak. Varyete 

bir nusha•ının Yıldız Ha· rnumcrolar. 

Bahçekapıda 
1 
3 
2 

.. 
,, 

" 
42 kalem 
25 kg 

Ertuğrul mağazasından: 
şef yazıhanesi 1 adet elektrik zili çanlı 1500 ııı 
ortası şeffaf takviyeli minkale 1 adet madeni buton kapı için 
çift kollu komitatör üç vazlyetll 25 Kg mai mukattar 

1 adet göz muayene J;\vlıası 
eczayı tıbbiye 420 melre berı:,am borusu 9 ııı-m 

13 3m 
13 3 m 
14 
3 

• , 
500 adet 

ıooo " 
64,200 3 m 

~00 Kg 

900 .. 
8 adet 

30 9 

muşamba cllası 840 adet bergam borusu kroşesi 9 m-ııı 
gürgen kalas (muhtelif eb'ttt) 20000 adet Marsilya kiremidi 
Meşe dllına (Muhtelif eb'at) 1 adet cep volto amper metrfsi 

•
• Kalas • ., 1 adet manyatolu ve vızıltılı sahra telefonu 

1 adet cep voltu metresi 30 v 
Tek • 25 adet tahta Avrupa sandalyesi 

2 adtt kanape birinci mevki intizar salonu için çam 
" .. tahta mııbtellf 

• • 
Çinko üstilbeç 

Kurşun • 
Dınıwo kömürll N. 44 
Adt tahtı buton 

1 kutu ıulu boya takımı · 
2 adet boya ıçin gode orta 
2 sdet cilt.ent (Adl) 

2250 adet do~ya aırrafı 
1 adet Ultt zımbası perfarrtör 
6 adet teı zi tahlocu mermeri 25o+500 20 

100 Kg Is sıyalı toz boya 
30o Ki kaba üstübeç • ı 

BAZI DAİREL.ERDE 

Tasfiye 
Münasebctile 

Hakiki bü}rük tenzilat 



C.HRYSLER KRA YSLER 

. . 
Kray•lcr otonfobillerinln yeni 10.JO modelleri ilk irsalih fabrika tarttfmdan Türkiycyc mGtcv~ccih~n yo'a çık:.nlmıınr. 

Bıı sene. (. nıodelindt!ki bürii'k tıjJten 'başka t.an1ame12 ,-eni, gayet n11'izeJ~rcn ('e bir çok teceddıldatı luıPİ 4 tnu1ıtclif 
yeJli ti.71lerin satılı~a çıkonlnnş olduğu bize fab,-ika tar(~fı11da1l Telp;rofla: . 

Otomobil piyasasını altüst edecek şayanı hayret 
bir teceddüdat olarak bildirilmektedir .. 

Plim ut Bir çok tashthab havi dhaa1da J;Je:raber son &etece aüze! bir renk ve kar&eride olarak henra buraya vürut etmiılerdir. 

66 MOd&Jİ Kra:yMl~ fal>rikuanaa en 80h icadı olup 6 ıilindir.lt ve malQmunuz olan metanetile maruftur. 

70 MOdelİEzher cihet taıbİltatl havi ibir çok teccldüdatı fenniye ile mücehhez ıimdiye kadar mevcut olan 165 modelinin mGtekemmilidir. 

77 Modell•Son derece müzeyyen ve lüks bir otomobil clup mutasavver bllc~mle rahathğı cami ve keıa birçok teceddüdab fenniye ile mücehhez oiup timdiye kadar dünyada 
hiçbir otomobil fabrikaaı tal'atında:n bu derece güıel bir imalit vücuda geUrilmemtıtir. 

Bu 1ene K:raysler atomôbillen diter ıene1erden daha ziyade piyaiaya hakim olacakları gibi bilcümle otomobil meraklıların da duçan hayret ve telife dütıiı~cektir. 
Şimdiye kadar eaaıen gayet az benzin earfiyatile ınaruf olan Kraytler otomobillerinin bilumum yeni moClelleri benzin sarfiyatı : 

Yeni bir ihtiraın medyunu şükranı olarak °''0 "ça daha az .. ı.caktır. 
Türldyede dahi ~vcudu binlere balif olan Kraygler .o~mobilleri _taraftarlan , yeni model Krayaler otomobilttri ilk p~rtisi.nin "vüruduna ıabırsızlıkla _ ınti:ar etmektedirler. büyük bir 
Otomobil mibayaaaı arzusunda olan rıevatı muhteremenın pek az bir müddet ıonta vfarut edecek olan yeni modellerJmizı gormezden evel dijer bır mubayaatta bulunmalalan 
haftf mep-epliktir. 
Kray.ler 0 tomObiJlerl, en 111ütküJpe1entlerin bile arzularını isifa 'kafidir. _ . . . . dlğerlertnl 
Her kim yeni «omeblllerimizin vüruduna intizar eylemek huauıunda mutabık olup ta bunlal'a ait kataloR1arı alınalc arzu edene lutfen 2trde muharrer tıplerden hangısim arzu ecliyona, 
çlZerek pulJu Wr arf derununda poata ile tarafımıza gündermesini reca ederiz, Yeni (ip Kt'aylser otomobiller-inin zirdt! mrılıarrer ol1Jnına f1Jllbim. 

Plimut, GG Modeli, · ·7~ Modeli, 11 Modeli, 
'Katalof, acente ziyareti, otomobilerio ae 7.eman 1slanbula geleceğin1n itannı rica ederim. 

Anadolunu1z bazı şehir/erile islanbulun bir ft~.tıahut iki S('mtlcJ'i iç;b 

Seyriselaıiı 
Merieı 'centeıt: c.J.cı KiSprtJ 
bııındL Bey~u 2362 Şube 
•centea1: Mahmudıye Hanı -a1unlla 

f,tanbul 2740 

Kra·vswr or:on1oöilfori 1t.irkirc (•ekili ıHnunıisi 
' İstanbul, JJe!Joğlu - Talcsioı E'ldorado. 

1 kadem cb'.admda 29-l conilato ce-amctinde bulunan S No. h 
\'apur, muhammen bedeli I 3,<160 liradır:. l\Iur.ayede puarlık 

- suretile 7 teşrini ımi 929 perşembe gunu saıt J 5 te Dcfter
d:ırl ıktnki ihale kornisJ onunda yapllac.Mwı. (771) + Satılık balıçelı °kdrğir tO - rcncrde Tevkii caf er ma· 
hallcsinin l'.amba iSOktğrn lR No U, 891 ır;-ın 'ITsayı ve 7 
ı0da 3 sofa jle mü_.tcmilau saireyi htı\l'idir. Bedeli bir sem-de 
2 cakt icre 'mlmek şartlle muhammen kıymeti 7000 lira
dır. ~lüza) ede paıarhk ı:nretlle · 9 reşrinlsıni 929 cumarteit 
~unu saat 14 re l>af terd:ırJ ıl..1:1 yapılacakar. (912) 

+ Sattlıle eJJ - C :cdikpaşada Dh·•nıAll mahallesiain 
Kandilli sokağında "·o. 5, hodurm kırında odtftılu~ könıur
hık, muthak J inci ı.att:ı ı oda, ı halA, 2 inci katca J 

odn, l $Ola, 3 inl'CU kf!ttıl I oda, 1 sofa, 4 üncü katta r 
daru~·a), mu rcmildir. Bedeli bir senede 2 taksitte verilmek 

şurdlc muhammen bedeli 5500 liradır. l\lüZ<l) ede pazarlık 
surclile 9 tc,rinisani < 29 cumllrtes\ giinli snat 13 tc defcr
darlıkta yapılacaktu-. (8fJ3) 

78 ınetr , n1iik'abı ke
re t ı ıübayaası 

Tütün inhisarı umum mü· 
dürlüğünden: 

:tu~apkapı Jeyııınn :ımhnrma ıc:-.lim .e.dilmek üzere muh· 
telif eb·ı0na 78 metre muk'abı We5te .pa2MJ.ıkla alınacakur. 
itaya .talip olenfann eb'.a<h <~mek üzere her ıgün münı
aıatı.n :ı. c .ıf 6· I O-Q29 ç.r~nwn gıinu sut ı o.50 .de Gala-
ıada rniıbay:aat komis) onunda bulunmıı an. 

Haliç wapurian ıtirketinden: 
• ....., A'.a.. ~ı luı ~ ~ _. ı.lil• • 9a ..,.~ t;ıı lıılr 

haldedtr. Tcllplerin Ay,,anaanyda idare ınerke:dae ..tırAC&adarı. 

Kimyaker muavinliği 
müsabakası 

l.pM.o ıtııe lif..._.. lçkAer ildltiaft wnum m~ 

-~ 1d.nıl .... .,,-e ~-.- ...... ,, , .... 1n •• 
~ndan fCl'elli lltiyeyt hm.,...._ IS T~ 1121 Sllı 
.-ıne ıbılar- .al.ea ~-ile tıl t 1 rlıll w • 

u ...... .Oııtıa.tbea tdDei -~ - ....... *' ..... 
-.+4 tı11la111t byıt :.,_sc'-1 .e mü..blb ........ 17 
J'~ t.922 i\apı .. ~ - lG da ... ...,.,. 
._ ........... 
~-k: 
~ 1 

1 -~ .... 3St• 11asrc '!- •• 
2 -1111 .... n' ····-- ........... 
J - ,._ .......... }$ -- ..,.. - ... 

..... ...-ı.-..ı- .. .. 



1 

< #fi' . Gazetemizde ç.ı..n yazı Ye : 1 ! J [( f ~ ~ I F 1\ • 're8imlerln bütlln ~-ak_la_n_mahfuzdur 

lif Teşrilltmt 
;92) Twk ınekteplerlh far~lı e1erlin 

j llinlannda o/o 2~ ~l_lt yapılır 
iL lN TARİF ESi: 

5•'•1'' Kar:ı 
·) 1tı\.l\,de Jhnlçtc ICaıt"L\e ~Cıııdcı1lccet" ·n.ıcltuplann i~eıınr. ' 

1 
.-..- ,_. lrliİre ;~, .. ·c ( ıc!..rc ). \3ZtYa ait:-e (.. '\azı) 

l~aruş "'\l"d ' J<iare:f lonulnıalıdır 

i İ J A~ 'ıLt l~O ~OOOO Eaıılmıyan n't.lıı.~nı:~ııdea. ln1mnt1 , 
: ' ~ 400 c 

: Btiyük ,.e yJ bir çok de!.:.ı için ''ertlen l)j.niarlı 
'. husıbl m,ıblyettek:i liinlar• ı Ucrı::u 

idare ile ı...ırJıl:l~tın1ır. 

i b·Ş inci sıfr•:.IJ •:~50 

' .. • ~.5 
4 40 
~ .. lfJI) 

1 1 mukaddere.U: D ektuplara lıı.cnulmQf paraJarın 6 .!O J-1~0 
~;OO 1aJ tchr.aur:.Can "te ı11nlum mündercatmdan 

idare me&ul delUdir. 
• '4UO 12 

•~--------__;•:,.....~---'-"------..-.-.~....o-ıı 

, 

1 

Borsalar 9 Tcşrinevveı ı9z9 

Kambiyo 
l.oodr.ı u.:!crlne ı lngı!iz lira~r. koru~ 
. lıyutk ... T L. ,1uli.abili Uolar 

p ' 
;\JjJ.1,Dt) 

llrı.ilscl 

A na 
C Joe\ re 
~orya 

• ·' 1 rank 

" 
" 
" " " 

" . 
A r.stc .1a.m .. .. . 

I.ircc 
Hclg.ı 

J>r1hmı 

haıık 
l.e\-a 
Florin 
Koron 
ŞlliDg 

rczcta 
\Jark 

rı .. ;t 
\ ·ıv .ın:ı 
'latlrit 
~erlin 

\' ı"o\a 
Peşte 

IJükrcş 

Bel 1t 
\{4 ~ \"3. 

f !~terlio 

1 lıolar 

o:;'1 Fr:tnk 

20 IJret 
20 Franı.: 

:ıo Drahıııt 

ıo l'rank 
20 ı.e,·a 

ı Florin 
20 Kuron 

• 
" . 

.. " . 
• 

., Zloti 

Pcngü 
.. .!o Ley" Kuruş 

.. ı 'fürk lit~'.>ı Dinar 
.. <;c· ,·oneç Kuru' 

Nukut 

ı Şllıng 

Pırztt..ı 

Ray~rnark 
1 Zloti 

lnı:tH1. 
Amerlk;ı 

Fransız 

lıalya 

Bclçila 
)"unan 

hvlçre 
BulgJr 
Ftlemenlc 
(cko:-;lovak 
A,·usıurya 

hpanya 
AJnıtı.nya 

Lehistan 
:\Iacaristan. 
Roınanya 

Yugoslo\.-} .1 
Sc,·yct 

1 Pc:ngü 
~o Ley 
20 lllnar 

ı Çcvoncç 

Altın ~ 
~Iecldlye 

Banl.neıt 

Borsa harici 

Tahviller 
JsuL:r.z J'alıili • vadtll • 
Düyunu murahlde 
ikramiyeli dcmlryolu 
1s: ... nlıu1 tram\·.ay şirkctl 
It.:ıııın Dok ve Ant.cpo 
l:ıanbul unonlm su ~irlıı:cıl 

Hisse senetleri 

' 

Ac:ddı K:rıpandı 

• 1 

ıoı r 5o 
0,48 OJ,JC: 
ıı 24,50 
•ı 18 

.ı 44,50 

J< 1 4 ~8~~5 
hlı 511 

ı 1 ') •• ~. 
16 1 ,50 
,l ıı. 'J 

ı j'2'J 
ı , 1,50 

4 27 
.ı :s,ıs 

ı-ı. kl.'2.) 

27 :!o 
lOt>S 

lolo 
207 
lb:l 50 
2•: 5o 
114 25 
53 s;,so 

;rı!i 

29 5o 
RJ ;";j 

12'2 7'5 

29 50 
:q 
49 5o 

24 5c,25 
~3 

883 
68 50 

97 62.So 

196 ~5 

6 :io 
4 50 

16 i5 
27 

1 
ıoıJ so 
0,47 fJfı,~:" 

IJ l t.ı ,,IJ 
J H 

... u-ı 

2 14.".25 

uu ~s 

1 JQ.~,) 

Ib 15 
l ~· ::;,, 
J 21 
2 01,l~ 

"" .:ıı,2fi 
ı .J, o 

24 81 25 
27 15 

ı ... " 1 

ıoı-ı 

ıo1 

ltıJ ${) 

ıı; S'l 
1 ! -ı :!5 
53 87,50 

;95 
29 50 
81 7 1 

1'12 ; j 

2') 50 
3 1 
49 So 
~ı :.!5 
35 05 
24 Sb,25 
87 

884 

68 50 
241 50 

106 ~5 
6 40 

1 iş hıil!l.ka$t 
o~r..aınh b~nk.a.sı 128 

===~==~~= 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar Ticaret boroa11 ki.tibiumumiliiii tarafından vcrilmittir. 

Okka•t 

.. ~ Azaml .A.ıut 
K. P. K. P. 

Buiıday • 0 Çavdarlı 
Yuı:ıuşak ı; ıs ıs 

Kızılca 
~=ıt 16 ıo 15 ı ı> 

llonme 

- Zahireler -
12 2:' J2 25 
J 1 9 20 

ıo lo 

- Hububat -

Çuvalı kilosu 
Ekstra ekstra 
Fkstra 

Birinci yumu~ak 
Birirıcl sert 
t .. fLocu 

Jo 
~6 10 

Un ·-

1600 
12.=iO 
1311) 
12;!5 

6~ö 

Tiftik -
Bczp;tz.ıı.r 1 :? ıo 
•·;~de 

Kırşehir 

3o 
26 

1190 
11 tıO 
l 19il 
llı.ıo 

600 

ı;o; 20 

Çanakkale başmühendisliğinden: 
Ç·ınakkale "ilılycti . ~ahllinde Çanakkale-Balıkesir yolu

tııın Çaııd;ın itibaren vıJ;tyet hududuna kadar olan 21 kiisur 
Lilo metre tul iızerinde tesviyei tiirahiye umcliyau vahidi 
kı j ,,ı fi ıtı üz~rindcn ka;ıalı zarf usulile ve 5 te<rincvvel 
!929 r..rihindcn itibaren 20 gun müddetle nıti~ıkasaya 
ı•on :7111' tur. 

liı.ıİesi 24 tc,rine~ nl 1929 per,embe günü saat ) 5 te 
Çmakkalc \ ilayct makamında. yapılacaktır. :\lünıokasay ıı işti
rJk <:tkccldcrin tcklıf mektuplarını ve muvakkat tcınin :ıtla
rı:·ı ycYmi mczkurc.la saat on be~e ~adar Çanakkale \·ilayet 
rraknnıııı.ı vermderi JAzımdır. '.llıınaKıısaya konı;n isbu in•eau 
muhammen bedeli 100 ~in liradır., Ta_H.pleri miinaka~a ş:ır~nıı • 
r.ıesini sil ·ilei fiat cetvclıni ve hmıısı ınşaut şartnamesini viU· 
} et i'aş nıüherıdisH~i !le Ankarada. nafia vekaleti yollar 
umum miidtir!iiJttinden tedarik edehıllrler. 

Daha fazla malumat istiiıs:ıliylc mahallen tetkikat icra>ı 
İ>in Çnnakkale baş mühendisliğine muracııat edilmesi ilan 
<>lnnur. 

1 >!'l'J 
ı-~ nı;i ,.,.yır.ı.il t1!) 

l!u geceki ''I 1 Sayııo İstanbul, Bab1a~. Ankara caddesinde "Yakıt., yurdu 

Cazetemlzt hu .. u l illı. kab.a\ ed'lı. J'.Sf ; 

H. S. H. dlııı~ ac::a~!ıl rcsml ılJnlıc f 

tel 1V70 ıcıarc iş!crı J 1:171 \ilZt ı ıerl.1 * telı;:rat~ 'v~'\Kıf posta kuttı~U: 4S· -
Devi et ~eıniryoll~r Konya i~letme 

ınüf eni~lilin~en: 
:\!ersin bta<yoıııına aıt tahmil 'e tahli)e ı~leri 1 te~ri

nend IJ29 tıırilıiııdcn itilı:ıreıı 21 gün mtıddetle münakasaya 
konulmL;tur. Taliplerin milli bir bankadan bin· liralık mu
vakkat teminat mektubu ile şartnamelere merbut numune 
\ cçlıilc dulduracaklıırı teklif mektuplarını kapalı ;1.ar[ içeri· 
'inde '.'! I I I O, 92 11 tarilımc kadar i:lctnıe nıiikttişli~inc tenli 
\ c ir.<:ıl c:rlcmckri lazımdır. 

Teklif zarfları 2 I / 1 O ı 929 pa.rnrre>i p;ünü saat 15 tc 
Koııı a i<letmc miıfctti·li "i daire:;indc kü<at edilecektir. :\lunakasa 

• 1 1 b ' 
~artnaınclcri .\ııkara ımılzcıııc daire<inde, l\onya i~letnıe mü· 
ktti~h~indc, \dan::, .\!ersin i•tasyonlarımla 1 Jaydarpa~a nıa
~:ıza>mda ~ Ji·a nıııkalıiliııde <atılmaktadır. 

Elbise yaptırılacaktır 
· Gümrükler Umum müdür
lüğünden: 

1 - Mulıfaza meınurlarile taife ve sandalcı ve zabıtanı 
bahriye için yaptırılacak elbise ve kaput kapalı zari usulilc mü
nakasaya kunulnıuştur. 

2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada Gümrükler 
Levazım Müdürlüğünden \·e lstanbulda Gümrük Levazım memur· 
luğundan alınacakbr. 

3 - Münakasa lstanbulda Gümrıik Başmüdürlül!ıi binasında 
Gümrükler C mum Müdürlül!ü sabn alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Münakasa günü 22 ıeşrinevvel 929 tarihine müsadil 
salı günü •aat 14 tedır. 

5 - T eklilnameler kanundaki ahkam dairrainde imla edi· 
lccek ve kapalı zarflar mezldlr gUn ve saattan evvel lstanbulda 
komisyon riyasetine verilece!clir. 

6 - Münakasaya İ§tirak edecek olanlar ticaret odasında 
mukayyet bulunduğunu gösterir vesaik ibru edeceklerdir. 

7 - Her talip bedeli muhammenenln yüzde yedi buçuğu 
olan 3707 liralık HükOmelçe milteber milli banka teminat mek· 
ıubu vcrmeğe ve yahut bunun yerine yevl'li miloahsadan evvel 
lstanbul Başmüdürlüğü veznesine nakit olarak para lta.ına mec· 
burdur. 

8 - T eminanatı muval<kaıe mel<tup nümuneleri tartnamelerle 
birlikte talep olunmalıdır. 

9 - Bedeli ihalenin süliJsU milctannda avanı verilecekıır. 
10 - Muayyen saatm hulOlünde mutat zabıt varakasının 

tanziminden sonra hıç bir teklif kabul olunamaz. 

11 - Kumaş ve ıekıl nümuneleri lsıanbul Gilmriikler Umum 
MtidilrlOl!ü Am)ar memurluAundadır. 

İstanbul Posta ve telgraf 
levazım ve mebani müdür
lüğünden: 

Levazım anhan ihtiyacı için 2300 adet muhtelif nevi kereste 
münakasayi aleniye surettle mubayaa olunacağından, talıplerin ıart
nameyl ğörmek için her gün müdüriyete ve münakasaya iştirak 
için de 20 teırlnevvel 929 tarihine müsadil pazar günü saat 
14 le yüzde 7,5 nl•hetinde teminatı muvakkat•lerinl hamilen 
mubayaa! komisyonuna muracaatlarL 

Balıkesir yollar başmü
hendisliğinden: 

Balya-Çanakkale yolunda çalı~an amele bültiğli efradı 
için lüzumu olup nümuncsi dairede mahfuz yerli kumaştan 
olmak ve pant,Jlon, caket ve serpuştan mürekkep 500 takım 
elbise teşrinevvclin 22 inci salı giinti saat 15 te ihale edil
m<:k üzere aleni münaka>.ıya vazedilmiştir. :\ümune)İ 
görmek ve şeraitini anlanrnk istiyenler 13alı)\csir nafia. daire
sine ve ihaleye iştirak etmek isteyenler yüzde yedıbuçuk 
dipozltolarıııı alarnk yevmi mczkL)rda vll:\yette nıiite~ekkil 
komisyona muracaatları il:\n olunur. t 

Devlet deıniryolları veli
n1aıı_ları umumi idaresinden 

lrıPak-rilros hattı fil)·os cihetindt P-1 ' arası ray ferşıyatın 
ve bal~stlama ameliyatı kapalı zarfla nıüı:a asa a fon muştur 

Münakasa 2-610 cumartesi günü ıaaı ı ~ , Aııkarada Devlet 
deıniryolları idaresinde yapılacaktır. 

Mtinakasay.1 iştirak edeceklerin teklif mektuplarını vı; nı~v~k
kat kıııinatlarıııı ayııi günde sa•t 14,30 a kadar Umumı mudıır
lük hlcınine vermeleri 15zi ... dır. 

Aksaray vilayeti Sıhhat ve içti.
mai muavenet müdüriyetinden: 

Memleket hastanesi için mahiye 11 O 
lira ücretli bir Alman hastabakıcı hemşire 
ile 15 lira maaşh bir hemşire ve 1 O lira 
maaşh iki hasta bakıcıhk münhal olduğun
dan şeraiti lazimeyi haiz olanların istida
larına merbut evrak ve vesikalarile sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti celilesine 
müracaat etmeleri. 

Samsun - Sivas hattı işletme mu
fettişliğinden: 
, idaremiz emrinde bulunan Po;1. büluğuııün 1930 senesi ma) ıs gayesine kadnr (f.t 

Ekmek, ve Erzak) ihtiyaçları münakasaya konmuştur. 
1 .:._ :\Jün:ıkasa, teminat mektubu ile teklif mektubu ııyrı, ayrı zarflar içinde 

hu iki zarf ta üçüncü bit zarf içiııde olmak şartlle kapalı zarııa yapılacaktır. 
1 - ".\hiddeti münakasa, birinci ce~rin (21J) yirmi dokuzuncu Salı glinii saat 

e kadar olup Sarnrnndaki nuıletti~lik binasında ynpılacnktır. 

3- :\lünakasa heyeti alacağı tekliflere göre ihaleyi yapıp yapmamakta temaıııile 
serbcstir. 

-1 - Talipler, bu baptaki ~artnamekri tetkik için htanbulda Haydarpaşa mağa
zası ıııüdürlliğüne, Samsunda idarcmiı: kalem amirliğine, .\ıııasyada tamirat ikinci şube 
şefliğine ve Zilcde de istasyon memurluğuna ve erzak niiımınelerini görmek için de 
Samsundaki idaremiz mağat.a miidürlüğüne müracaat edebileceklerdir. 

Ke fiya ali\kadarana ih\n olunur. 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
Adet 

Adet 
Sandık 
Sandık 
Çuval 
Sandık 

I 

3 
2 
l 
l 

4 

39097 I müstamel otomobil 
72 

;:;:/, 390025 
kilo 9-1 
kilo .ıı 
kilo 26 
kilo 601 

mü;tnmcl otomobil 
pamuk çorap 
, ·azelin 
kendir ip 
teldon tel! 

, 

Sarayburııunda harbi umumiden kalma ve kısmen toprak altında metrük demir eşya 
Bihet.in teslim edilmek üzere 

Sandık ı kilo 27 ipek Iaııcazi düğme transit 
Sandık 8 kilo 5 I O içleri teneke düğme transit 

Çuval 2 kilo 190 kakao 
(Üç ;:;/, ambarın ambar fazlası olarak teraküm eden) 85 parça demir eşya kösele parça· 

lan dibagata mahsus kc bir pi çak vesair effa. Balada muharrer 12 kalem e~yanın 9-10·929 tari· 
hinden itibaren lstanbul ithalat gümrüğü satış ambarında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

Devlet demiryolları u
mumi idaresinden 

Anadolu. Bağd:ıt demiryollarına mahsus olan he'!' nevi 
teze sebze ve nıeyrn nakline ait 2-1-32-1 numaralı fevkalade 
seyri seri tarif~ I 5 ccşriıı encl 1920 tarihinden itibaren 
!\]ersin - Adana hattına da teşmil edilecektir. 

fazla tafsilat için istasyon ve anıbarlarımızıı müracaat 
edilmelidir. 

lstan~uı Jatı me~te~leri 
nı~~ayaa ~onıisyonun~an: 

Gazipaşa, Hakinıiyetimilliye, 
Dumlupınar yatırnektepleri için 
nümuneleriııe göre kızlar ir,in 
50(}.600, erkekler için 800nıetre 
lkivert kumaş kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Mü· 
ırakasa 12 teşrinevvel 1929 cu· 
martcsi günü saat 16 da Orta· 

K k k 1 
· • köyde Onipaşa yalı mektebinde 

On Ya er e •ı ses 1 Yatı mektepleri mübaayat ko • 

. 
misyonunda icra edilecektir. Tıl· 
lip olanların yüzde yedi buçuk 

mu•• du•• r•ıyet•ınden•. ni;betinde pey ariçelerini Fın· 
dıklıda Yüksek mektepler mu· 
lıasebesine t evdi edip nıakbut· 
larıııı alelusul kapolı zarf derıı· 1 - Kooya erkek li•e•i bina•ın• tlave olunacak paviyonun kagir 

akaanu inşaatı 21 Eylül 929 larihinden 12 Tcırinevvel 929 larihine 
kadar ylrmibir gün müddcıle ve kapalı zarf us ulıle münakasaya vaz 
olunmuştur . 

2 - ;\Jünaka1&ya iıtirak edecek miitealıhiller, bizzat mimar veya 
mühendis veyahut mımar veya mühendisle teıriki me11i eylcdiltlerine ve 
bu kabı! in1aatı yapmış olduklarına ail . evrakı . müsbetelerile Konya 
maanf emaneti mimarlıgına mura1.•aatla proıe fennı ıartnarııe ve anekı 
ıuretlerini almalan lazımdır . 

3 - BaladaH ıeraili haiz olup, la mezkur evrakı fenniyeyi almış 
olan ıalipler yevmi ihale olan 12 T cşrinievvel 929 cumarteıi günü saal 
on beşe kadar yapacakları hesaba nanran ıeklıf edecekleri fiyaun 
yüzde yedi buçuğu ni•betindeki temin atı havi ıeklıl mektuplarile Konya 
defterdarlığında müteşekkil münakasa komisyonuna müracaaılnn 

nuna koymaları llzınıdır. Şart· 
nameler hergün Oazipaş1 yatı 
mektebinde komisyon kitipliğin• 
de görülebilir. 

Loz.a.n Ttp Faklllteılnd~n dlp1omaJı 
DR,. 

Hüseyin Naşit 
Doium •• Kadm Wtalı.lıılerı mı:.t.......
Türbc, E'll llllillahmcr hl0'1Sı 'o. 11 

Her,Un 811cden ıonra aaat 1•· 18 
Telclon' lsı. ~622 

Meı'ul müdür , Refik Ahmet 
Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde .Anka· 

radn, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebılırler. 
~----....,..._....,__ ..................... ,...... .............. ________ -= __ ,:..:.:::..;:....:...;.:;;;.;......:......:..---..... .:,,.,.,,,.,,,,,.......:=-.-.. ..................... ..,....,,.,.,.,...,...,,....,...___,,...... ____ ------_,,,...,........,=--....,,,. ........................................ __ ............. __ ..,..,,.,......~ ..... ilan olunur • 

T AK1 uz 10 7'eşrine'·'·el 1929 tefrikası: 

son dakika bile vaz geçe • 
cekti: Annesi Londrada 
bize mültıki olduğu zaman, 

d!ğer anneler gibi oğluna 
cc~aret vereceği yerde sa • 
bııhtan akşama kadar ağ • 
lıyarnk: 

"Ben sana, oniformanın 
hevesine bir gün bu ezi
yete gireceksin demedim 
mi? Nihayet bir fazla şam
panya şişesi sana bu işi 

yaptırttı. Şimdi harbe gidi
yorsun, benim de kalbimi 

kırdın• diyordu. 

Ogüstüsün hali de tama
mile görülecek birşey. Acı
nacak vaziyette idi. Tam 

manasile korkak ... 
Leydi Grenlen de Lon

drada idi • Ogüstüs gide-
' ceğim diye sıkıldığı zaman 

ona giderdi. O da ona yüz 
vermezse gelir öfkesini 
benden alırdı. Muharebeye 
gideceği ve annesinin de 
zaten böyle üzüntü içinde 
olduğunu bildiğim için bu 

gibi şeylere tahammül edi
yordum. Bir gün kain vali-
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dem bana dert yandı : • tehlikeli safhalan geçti. Ogüstüsten bir zaman 

·• - Ogüstüsün önce çok Ogüstüs bir hava değiştir· için kurtuldum diye sevini-
içtiğiııi bilirdim, sizi ilk miş olacak ve belki bu yordum. Acaba ben çok 
gördüğü ve sevdiği zaman hava tebdili sıhhatine ıyı kalpsiz bir kadın mıyım? 
bırakmıştı, ben de ümitlen- gelecektir. " diye onu te- Fakat düşünüyorum da o-
m iştim. Fakat şimdi gene selli ctmeğe çalıştım. O nun bana söylediği bazı 
paşladı. Sizinle evlenince ise sözlerin bende eyi bir his 
unutur zannediyordum. Hal- " - Her gün gidecek brakmamış olmasını buna 
buki hiç faide etmedi. diye içimde lcorku vardı. bile sebep gibi görüyorum. 
Şimdi de harbe gidiyor ar- Nihayet işte oldu. • diye Mesela ayrılmazdan evvel 
tık ben onu bir daha ne- sallana sallana ağlardı. bana demişti ki : 
reden göreceğim .. • Elimden geldiği kadar " Bakalım ben yokken 

" - Böyle fena şeyler onu bir iki gün teselli kendini nasıl idare ede· 
düşünmeyiniz. Zaten muha- ettimsede o sonra gene ceksin? Hele birşey hisse-

rel!!e bitmek üzere, artık üzüntüye başlıyordu. deyim hemen seni tekme-

lerim. Mamaafih sen o ka
dar buz gibi soğuksun ki 
hiç bir erkek seninle ala
kadar olmak zahmetinde 
bulunmaz. Ah, keşki olsa
larda bende senden kllr· 
tulsam. Daha eyi birisini 
alsam •• 

Herneise şimdilik altı ay 
ondan kurtuldam. Döndüğü 
zaman her şey başka tür
lü olacak ... 

Jf 
Dün kendi kendime Le

dstona döndüm. Hiç bir 

Gii::.in i\'uri 

tasavvurum yok, belki 
( Bornma ont) a kain vali· 
deme gidinceye kadar bu· 
rada kalırım. Şimdi ev bana 
olduğundan daha büyük 
gözüküyor. Bir şeyle meş· 
gul olmalıyım, eski sıkın· 
tılı hayat iki misli sıkıcı 
olarak başladı. Odadan. 
odaya avare avare dolaşı· 
yorum. Sıkılıyorum, kader.e 
karşı isyan ediyorum. Enıı: 
nim ki büyük annem ben• 
bu vaziyette görse kıııır 

(Bıı ... .ıı> 


