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Dün Reisicümhuru
muz tarafından ka
bul buyuruldu ve 
tazimahnı arzetti 

dostluk 

Şehrimize gel<n Atına sulh ~ongrtsl azalarından bazı/an 

Sağdaki kuponu 
ke!lip on beş gun 
içinde V AKIT ida-
resine verenle -
rin iiç !fatırlık kü-
çı1k bir illinı mec-
canen neşredilir. 

Bir Çin diplomatı 

şehrimize geldi 

lifi memleket arıuın
da dostluk tesis etmek 
esaslarını araştıracak 

l 

VAKTın 
Bede va 

Kı"içiik ilrin kupo1111 
15 Tcşri11evvel 19:l9 

Doktorlarla 
diş tabipleri 
arasında 

Permisiz ditçilerin 
imtihanı yarın 

yapılacak 

Sentral Nlyuz ajansının Londrada çıkan "Deyll Tel
taf. aazeteıine verdiği malumata göre fstanbulda 

illtere ile Türkiye arasında bir muhadenet miıakının 
aktı için rnüzakerat baılamııtır. 

i-::8::--e-d_a_v_a ____ Atina sulh kon-
1

._ ____ __.
1 

ilin eresi azalorı Kazanç verQisi 

Dişçi mektebinde ynpı
lacak dişçilerin imtihanı et
rafında mümeyyizler heye
ti arasında ~ıkan ihtilaf 
oldukça had bir safhaya 
girmiş ve üç muallim istifa 
etmiştir. Malum olduğu 
üzere bu imtihan iki gün 
evvel yapılacak iken ba~ 
hadiseler yüzünden tehıı 
edilmiştir. Dün bu hadise 
hakkında öğrendiklerimizi 

• 

lngiliz Amiralı Ankarada Okuyucularımız.ın , 
başlıktaki koponla 
beı·aber göndere
cekleri ilç $ittırlık 1 ~nkara, 14 (Yakıt) -

ngılte · k renın Akdeniz filosu 
f uınandanı Amiral Sir 

1 redcrik Fielt refakatında 
n T . t t.1z sefıri Sir jorj Klark, 
"~· anı harbiye reisi, Güin 
c.ıızabet ·· .. le . ıuvarısı ve yaver-
ckı ile beraber bugünkü 

5Ptesle saat 9 da Anka
taya 
ist muvasalat etti ve 
ısyonda Ankara mevki 

\le k ·ı mer ez kumandanları 
ı e te•rı"fat ""d"" .. 
F • umum mu uru 
U~t 5· 

d ımavi Bey tarafın-
ın ream ilci .. ~n karşılandılar. 

boluk asker selam 
resmini ifa etti. Tren du • 
tunca bando evvela lngiliz 
llıilli marşını, sonra istiklal 
llıarşını çaldı. Amiral ce • 
hapları iki marşı da selam 
"•ziyetinde dinledi ve me· 
ta · •ım marşı başlayınca va· 
iondan inerek Sıkh paşa 
"c Fuat beyle musafaha 
Ctti. Müteakiben askerleri· 
tııizi teftiş eden Amiral 

~~iyeti ile otomobile bin· 

1•
1 er, Ankarapalas ote • 

lt~e . mi~afir edildıl~r .• 
I tııı~alın bındiği otomobı
keı hır lhgiliz bayrağı ta-
11>dı, 

Burada bir müddet isti· 
rahau ··t k" A . 1 . ı;- mu ea ıp mıra ıır 

~~derik Fielt Hariciye ve 
tc~daf~a vekillerimizi ziya· 
fa. ettı. Öğle üzeri Müda· 

' 

.. ' Vekilimiz tarafından 
•tef" 

zi~ f ıne Ankara palasta bir 
,a et v .. "ld" ...,rı ı • 

10 
Amiral cenapları öğleden 

~.~r~ Çankaya köşkünde 
•iste"" h taf um ur Gazi Hz. ta-

•rz'ndan kabul buyurularak 
'k°~ tazimat etti ve müte· 
c11'. en Başvckilimizi ziyaret 

1 • 

tic~kşam saat 20 de Ha
A. 'Ye vekilimiz tarafından 

ltıiraJ f" b .. k b r Şcre ıne uyü ir 1 

ıy,fct v "ld" 
erı ı. 

•kşArııiraJ ve maiyeti yarın 
8.vd aınki trenle fstanbula 

~· et edecektir. 

lt inn·ı· · ı t .. ı ız mıra ayı 
Qlldradan geldi, 

Ankara gitti 
J 1-ieadler isminde hır 
~Rlllı 

yare gemisini ziyaret et • 
mitlerdir. 

Saat 13,30 da 50 İngiliz 
bahrlyellıi karaya çıkmıı 
ve ıehri dolaımııbr. Bah • 
rlyelller öğleden ıonra Ştı
lldekl lngiliz mektebinde 
filtbol oynamıılardır. 

Bugün saat 14 den 17ye 
kadar halk Küln Ellzabet 
ve Klracluı gemilerini zi -
yaret edebilecektir. 

Amiral Sır Fredrik Field 
yarın ıaat 10,30 da Kilin 
Ellzabet zırhlmna avdet 
edecektir. 

Polis ınodorıouu 
ŞerifB~ 
Ankoraya 

dün 
Qitti 

Yeni Polis müdürü 
kim olacak 1 

Emniyeil umumiye ma. 
dflr"IJ değfşmlyecek 

Poliı miidürü Şerif B. 
dün öğle trenlle Ankaraya 
gitmlıtir. Şerif beyin bu 
ıeyahatinin orduya avdeti· 
le münaıebetdar olduğu 
tahmin ediliyor. 

Ankara, 14 ( Vakıt ) -
icra vekilleri heyetinin, 
Dahiliye emrinde mülki 
hizmetlede bulunan asker
lerin orduya avdetleri ka
rarına tevfikan aıli vazifeıi 
olan binbaıılığa avdet ede
cek lıtanbul poliı müdürü 
Şerif beyin yerine tayin 
edilecek 7at hakkında 
Dahiliyede tetk!lcııt yapıl
maktadır. 

Henüz takarrür etmlf 
bir lılm yoktur. 
Emniyeti umunıiye 1"1. 

Ankara, 14 (Yakıt) -
Emniyeti umumiye müdü
rü Rıfat beyin tebdili hak
kında bir müddetten beri 
verilmekte olan haberlerin 
asılsız olduğu ıuılaıılmııtır. -------. 
Te'diye nnnazenemiz 

Ankara, 14 ( Vakıt ) -
Akvam cemiyeti umum 
katipliği Ali İktlıat mec· 
liıinden tediye muvaz:ene
mlz hakkındaki r~porunu 1 

istem11tır. Rapor g -ıderil-
mııtır, 

il.tnlarını bed11va 
neşı·edeıeğiz 

V AKIT ilan aahtfe
ılnln bir kısmını karile

lerinln emirlerine tah
ıla etmeye karar ver
mlıtı.r 

Gündelik hayatırnız 
içinde, bazı çok lüzum

lu ve mühim itlerlmlzl 
bile iki ıatırlık bir 

kartla, iki dakikalık bir 
telefon mükal.emeıile 

görüverdlğimlz ve hal
lettiflmlz vakidir. 

VAKiT bu kolaylığı 
karılerine kartı kendi 
sütunlarında da yapmak 
için bir bedava ilin 
köıeıi açmıthr. Okuyu
cularımızın gönderecek

leri üç satırlık küçilk 
ilanları bu ıütunumuz
da meccanen neırede
ceğiz. 

Bu ilanlar it ve itçl 
aramaya, bir etya ıat· 
mıya ve almıya alt ola

bileceği gibi,aleni tetek
kür ve huıuıi muhabere 
teklinde de olabilir. Bu 
hwusta hiçbir kayıt 
koynll'yoruz. Yalnız ri
camız gönderilecek llin

lann iiç ıatırı geçme
mesi ve gazetemizin 
ba§lıiındakl koponun da 
ilanla beraber gönde
rilmesidir. 

----·~------------. 

ll miralayı Londradan ıeh-
llılıe l A.. ııc erek dun ılı:ıam 
n~aya gllmlQlir. 
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Maarif Vekili dün 
bir ziyafet verdi 

Gemileri ziyaret 
[)·· 

~i un ıııat 12 de Har· 
dt~~ mektebi ile Heybeli
(5o}ı Bahriye mektebinden 
lı~t ser efendi Küin Eiiza· 

:ıırhlısile K.ıraciuı tay-

\Bahri ahmerel Marir Vekili Cemal Hüsni! 
iff h f E Bey dün S~kldoriyanda Maari[ 

-:.~ Sey Ö a ~-: ve Maıbuaı erkanı şerefine 32 

i _ klıihk bir ziy·alet verml•tlr. 
,; kinci makale qeılncl = ' 
Jj say1fam1zdadır. ~ Vekil Bey bugün Roberkoleji i § yann da Sanayi mckıebinl ziya-
}! =. ret edecektir. ;ı1lllUIU111lllllll11111tlllllll1111ıllll~IUıtıllllllU01flllllll(Q . ' 

şehrimizde Kanunu tadil edilecek_ 

• 

Reis kongren'{' mesaisi 
hakknıda bey1tnatia 

bulunuwr 
Atınadakı ıulh kongresine 

· ıtir.k •den ve ı~lırlinlze gelen 

Konar• reltt 
M. Lifonten 

murahhaalar 
don lstanbu
lun ıayanı 
temqa mı· 

hallerini zi
yaret etmlt
lcrdır. 

Şehrimi· 

nılzc gelen 
mtırahhaalar , 
meyanında a
tıddtı marul 
zevat mev· 
cuı bulun-
rn.J.tedır. 

Kongre reisi ve Fran11z ayan 
medı.ı azasından M. Lafonıııne, 
reisi saol M. Luden Le F oyer 
Bulgar murahhası avııkat Pct
kov, lsvlçre murahha.<ı M. Lo
nlo F aure, Alman murıJıhası 
proleoör Baron Yon Neufılle 
Münib Darülfünunu rel•I pro[e
sör ::-udlng, Bosıon Darülfünunu 
müdürü M. Gerlg Ben, Ncv
yorlı: kollejl müdOrü M. Hay
ma Kerr, Lıej Darülfünunu 
müdürü M. Stao, Lart ve 
Lolanda kiliseleri mümeullt 
Rahip Hugenhoeır: 

Konferans rebl sanlı! M. 
Lucıen Leloyer Dün kendisini 
ziyaret eden bir muharrlrlmlzc 
ıu beyanatla bulumllflur: 

• Aıına sulh koogre•lnln 
malcaat ve programını blltn!niz. 
Kongrede en ziyade haizi 
ehemmiyet olan mesele Balkan 
federaltnln teıkillne daır olan 
ıeklıBerkı, Türkiye murahhası da 
dahli olmak üzere btlümum 
Hauı bu mesele hakkında 

al~kadar hükümetler nrzd!nde 
teıebbüsaua bulunmak ''e pro
jenin bir gfin evvel tahakku
kuna çalıımak husuıunda 
daim! büroya mezuniyet veril
miştir. 

Büıon arzumuz bılhaua 
Balkan milletleri aruında kuv-
vetli bir muhaden~t hu ule getir-
mektir, Bu hususta, •ulhperver 
Torlt hukometinin bize ~zaml 
yardımda bulunacağına eminiz • 

Kongre azası bagün saat 9, 
30 da T opkapı sarayını, 1 1 de 
mülkiye muzesini, 12 de askeri 
muıeyi ziyaret ed•cek L 3 de 

Perapalasa avdet edec-:klcrdir. 
Öğleden sonra saat 1 5 de Dol-

mabahçe sarayını, 16da eyasofiyayı 
L 6,35 da Sultan Ahmet ca
miini ziyaret eyliycceklerdir. 
Sa>t 1 7 de Darülfünunda mi
sa[irler ştreflne bir çay ziyafeti 
verikccktir. 

Akı•m saat 22 de ali 
vekili Muhitıin Bey tarafından 

Ankara, 14 (Yakıt) -

Maliye, memurlann tahmin 

ve takdir haklan yüziin· 

den bazı mağduriyetlerin 

önüne aeçmek üzere ka-

zanç vergisi kanununun 
tadili için bir layiha hazır

lamaktadır. 

Nadir Han 
Efgan tahhna kimi 

geçirecek? 

J\.f. Sey- Ton - Fa yazmıştık. Dün ayni mese-
Çln cümhuriyetl Parlı le üzerinde yaptığımız tah-

elçUili baıkatibl Möıyö kikat hadisenin hayli mü-
Sey-Ton-Fa dün Parlıten him olduğunu göstermek-

ıehrimize gelmlıtır. Muma- tedir. 
ileyh husuıt ıurette ıeya- Bu hadise etrafında dün 
hat etmekle beraber Çin bir refikimizde intişar eden 
ile Türkiye arasında bir tafsilatın hulasası şu şeki:-
dostluk ve ticaret muahe- de idi: imtihan heyetine 
deıl yapmak, her iki mem- dahil bulunan fakülte mü· 
leket arasında bir yakınlık derrisler ve bilhassa Ser-
tcsiı etmek eaularını da ver Kamil B. mazeretleri 
araıtıracaktır. M. Sey-Ton· dolayısile biraz geciken 
Fa Ayni zamanda memlc- üç muallimi beklem~den 
k ti . . . • kll"t ı"mtı'hanı yapmak istemişler, l!n kuvvetli namzet e mızın uyaıı teı a ı 
husunda da tetklkatta bu- ve itiraz üzerine ise imtihanın 

Esadulkth Handır lunacakbr. yapılamıyacağını söyliyerek 
Efganistanı duçar oldu- T bu hu•usta bir zabıt tutup Möıyö Sey- on-Fa Çin· 0 

~u tc§e_v.vüş ve inkisamdan gı"tmı"şlerdı"r. Heyeti talimi-Ruı ihtilafı hakkında kıy· 
.-........ k ur taran yeye mensup di• tabipleri, metli malılmat vermlt ve • 

Nadir Ha- demtıtır ki : Hüseyin Hamit, Rüştü ve 
nın taç ve ve Mustafa Mehmet bey-

h · "h - Bizim ıovyetlerle 1924 
ta tı ıstı • !er de bu ufak teehhür yü-
d f de yapılmıı bir muahede-

a etme- zu'"nden ı"hdas edilen bu va-
d miz vardı. Bu muahedenin 
iği anla- zı"yetı" bı"r ı"zztti nefis mes-
1 d k 6 ıncı maddesinde, Sovyet-

ş 1 ı tan elesi addederek istifa et-
sonra tahta ler Çın dahilinde biç bir 

propaganda yapmıyacakla- mişlerdir. 
kimin ge- Du-rı bu satırları oku-. rını taahhüt etmltlerdl. 
çeceğı me- duktan sonra hadiseyi, ismi 

selesi ehem· Halbuki, Çin pollıi, Sov-
• yellerin hükümeti devir- geçen müderrislerden Ser-
• miyet kesb- ver Kamil beyden sorduk. 

" 1 u t · t" mek için yaı>tıklan bir iç-
ıvaalr nan e mı~ ır. Mumaileyhin anlattıg" ına 

A il h H t k tlmaı Harbin de keıfettl ve 
manu a anın e rar göre bu yazılan şekil yan. 

tahta davet olunması çok baıtırdı. Bu ıuikaat içti· !ıştır ve hadise b~şka su • 
mama ittirak edenlerin l 

müsteb'at görülmektedir. ret e cereyan <'tmiştir. 
, Sibirya demiryollan mü· S vo ·ı B d · Sureti hususi yede aldığı· erver ruımı . enıış • 

dirlerl ve ıefleri oldu- t" k" mız malumata göre Nadir ır ı: 

H b 
. . d h f 1 Ef ğunu ve üçüncü enter- - Bu pratisyen dişçile-

an u ı~ı a a az a • naıyonalln teıkilatına men- rin imtihanlarının icrası 
gan milletinin reyine bira- ıup bulunduklarını görün· kanunidir. icra i~i de Fa· 
kacaktır. Kendisinin en çok ce Çin hükumeti bu ida- kültenin dişçi şubesine ha-
mütemayil olduğu namzet, reye vazıyet etti. vale edilmiştir. lm;Jhsn saat 

genç yeğeni Esadullah Bunlar bu hareketi yan- 10 da yapılacaktı. 
Handır. Binaenaleyh bu lıı haberle: vererek tahrif imtihan heyetinden Tevfik 
genç Efgan prensinin Ef- ettiler. Fakat biz hakikati Recep, Mahir, Mazhar, Diş-

ht · · k aarahatla ve detı·Uerile ıı- çi mektebi müdiırü Server gan ta ına geçmesı uv-

1 d Pat ettik. Bugün bütün Hilmi ve Halil Beyler gcl-
vet e muhtemel ir. mişlcr, fakat diğer üç hoca 

H b "b ll h . dünya hakkımrı:ı tastık et-a 1 u a esır gtlmcmişlerdir. 
mi~ bulunuyor. b b 1 

Berll.,ı, 1.' (llııs ıı sı' ı_ .\,~~~~~=~~,!,~~~e;;n;,;;d;il;;er;,;;in~i=i=r =sa=a=t =e ='· :r / c: [ Alt tara!ı '2 ıncl s;ıhifamızdadır 

Bo11ıbaydan bildi
rildiğine göre Habi
bııllalı j'{adir ifan 
tarafından e,çir edil
nıiştir. 

Kandehar da alındı • 

Londra, 14(A.A)- Deyli 

Meylin Simladan aldığı bir 

telgrafta Afganistanda kain 
Kandehar şehrinin iki gün

lük bir muharebeden sonra 
Nadir han kuvvetleri tara· 

fından işüal clundu~u bil -

dirilmektedir. ................................................ 
yarın akşam (a Siirt meb'usu 
Mahmut Bey tarafından Pcra
palas otelinde· murahhaslar ıe
rcline birer ziyalcı verilecektir. 
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ltl·soN FAi 
f-tABE>~L>f;~ 

lür~iye -Hlnıunyu 
M. Ştrezmanln vefab mü

nasebetıle teati edilen 
telgraflar 

Ankara, 14 (A.A) -
M. Ştrezmanın vefatı mü
nasebetile çekileu telgraflar 
ve cevapları berveçhi atidir: 

Berlinde Almanya Baıvekili 
hazretlerine 

M. Ştrezmaııın vefatı ha
berinden mütevellit olarak 
zatı devletlerine hükumeti 
cümhuriyenin taziyetlerini 
iblağ ve elim ziya müna
sebetile hissettiğim samimi 
teessürlere itimat eyleme
nizi rica ederim efendim. 

Tevfi/r. Rüştü 

Ankarada Hariciye vekili 
beyfendi hazretlerine 
Hariciye nazırı M. Ştrez

manın vefatı dolayisile zatı 
alinizin ve aynı zamanda 
Türkiye cümhuriyeti hüku
metinin taziyetlerine benim 
ve hükumetimin samımı 

teşekkürlerin kabul eyleme
nizi rica ederim efendim. 

Başve/r.11 : Mü/lor 

Halk bilgisi 
Ktuf11monud11 bir mu

h11birlik ihda~ etti 
Kastamonu 14 (Yakıt)- lllak 

bilgisi derneği Kutamonuda bir 
tdart muhahirlık ihdas elmiı, bu 
mu!ıabtrllğe de T alaı Momtaz 
beyi tayin etmlıtlr. Demek Ku. 
f8'1100Uda faalıyete geçmiıtlr. 

Çeltikçilik için ltalyaya 
bir genç gidiyor 

Kastamonu 14 (V akıt)· T °" 
ya kazası ziraat memuru Beh
çet beyin liı.tısat vekaleti tara
fından ltalyaya çeltik~!ıl;. tah•l
line gönderilmeol tckarrür etmlt
tir. Mumaileyh lıalpda bir 
sene kalacaktır. 

Dc\'let bankası 
Ankann, 14 (Vakıt) 

Tesisi mukarrer Devlet ban
kası hakkında burada tetkl
katta bulunan mliteha~sıs her 
J.\lüllerin raporu bu günlerde 
beklenmektedir. 

Yeni sene bütceleri • 
Ankara, 14 (V ukıt) -

Vekdletler bugünlerde yeni 
sene bütçelerini bitirmek ü
zeredirler. Önümüzdeki hafta 
iı,:inde blitün blitçelea Mali· 
yeye gelınlş bulunac.-ıklardır. 
Maarif müdürleri arasında 

Ankara, 14 ( A.A ) -
Ordu J.\Iaarif müdürü Mehmet 
Ali beyle Gireson maarif 
müdürü l\lurat Tekin bey 
becayiş edildiler. 

Diyanet itleri levazım 
müdürlüğü 

Ankara, 14 ( Vakıt ) -
Diyanet işleri levazım .'!lüdür
lügüne Mednl bey tayin 

edildi. 
Sıhhiye memurin müdür 

muavinllit 
Ankara, 14 ( Yakıt ) -

Sıhhat işleri vekıl.leti memu -
rin müdürü muavini S.ıllh 
Rifat B. 01 üstafl addedil • 

miştir. ........... _. ......................... -.. ----
ledik. imtihan olacak tale
be de bekliyordu. Nihayet 
mektep müdürü gelmiyen 

diş hocaları yeni diş tabibi 
Hamit, Mustafa Mehmet 
Beylere telefon etti. Mus· 
tafa Mehmet B. 11 de 
geldi. 

Hamit B. ise 12 den 
evvel gelemiyeceği cevabını 
verdi. Halbuki mümeyyiz 

heyetinin sülüsanı gelmişti. 
Daba fazla beklemiye 

imkan yoktu. imtihanın ' 
Mustafa Mehmet B. tara-

VAKiT 1) Teşrinevvel 

"V AKT,, iN ŞEHİ~ VE MEMLEKET HA~l3E~LE~İ 

Enis Bey Mübadele iki bin doktor ı Memlekette (Vakit) ı 
Cuma günii rey Müthiş Şeyi. Atinaya ne vakıt 

f!idecek? 
Atina sefirimiz Enis Bey 

dün Ankaraya gitmiştir, t:nıs 

Bey htikfimctten talimat ala

rak pek yakında mahalli 

memuriyetine gidecekti. Esa

sen yeni Yunan sefirir l\I. 

Polibroniyadls dahi yakında 

Anharaya muvaselet edecek
tir. 

Kar yağınca 
Emanet bu ~ene yolları 

n11sıl temizletecek 
Şehremaneti kış ve kar 

için hazırlıklarına devam 
' etmektedir. Bu arada te

mizlik amelesi kadrosu 
1500 kiti üzerinden teı
bit olunmuıtur. 12500 li
raya ıiparif olunan kar 
makinesi yakında buraya 

gelecektir. Makinenin tank 
§eklinde olduğu, en fena 
yollarda bile lfliyeblleceğl 
ve Edınıekapıdan Şiıliye 
kadar olan mesafeyi 4 sa
atte temizliyeceğl söylen
mektedir. 

··-········-···········-···-················ 
fından y11pılmasını rica et-
tik. o da mes'uliyeti üze-

rine alamıyacağınt söyledi. 
Bunun üzerine Fakülteye 

keyfiyeti haber verdik. 

Bir zabıt varakası yap
maklığımız bildirildi, ve 

saat 13 te zabıt varakasını 

yaptık. işte hadisenin aslı 
budur. 

Server Kamil beyden 
imtihana gelmiyen bu mu
allimlerin bu hareketleri 
hakkında ne düşündüğünü 
sorduk: 

- Bu doğrudan doğru

ya bir obstürüksiyondur. 

Başka suretle izah edilmez 

bence.. cevabını verdi. 

istifalar kabul edildi 

Dün haber aldığımıza 

göre istifa eden üç mual

limin istifası kabul edilmiş 
ve imtihanın yarın icrasına 

kanır verilmiştir. 
lhtllahn ıebebl 

Alalcadarlar Mümeyyiz 

heyetini teşkil eden Fakül

te müderrisleri doktorlar 

ile Dişci mektebi muallim
leri arasında çıkan bu 

ihtilafı, geçenlerde diş ta

bip lerinin akdettikleri 

Kongre havasına atfedi
yorlar. 

Malum olduğu üzere diş 
tabibleri, mektep mezunu 
olmıyan dişçilere imtihanla 

da olsa dişçilik hakkı ve • 

rilmesine katiyen muarız 
bulunmaktadırlar ve gene 

alakadarların söylediklerine 

göre ayni zamanda mek • 
tepte muallim olan bazı 

diş tabipleri bu imtihanın 
yapılmaması için çalışmak
tadırlar. Üç muallimin im

tihana gelmeyişi de mensup 

oldukları cemiyetlerine ait 

bir kararın tabii neticesi 
bulunmaktadır. 

Her halde diş tabipleri 
ile doktorlar arasında çıkan 

bu ihtilaf hayli şümullü gö

rülmekte ve keyfiyetin etib

ba odası haysiyet divanın
da çek hararetli münaka

şalara sebebiyet vereceği 

muhakkah telakki edilmek
tedir. 

Komisyon dün 
toplanmadı 

l\Iuhtclit ınlihadele komis
yonu dün . bir heyeti umu
miye içtimaı akdetmesi mu· 
karrerken toplanamamıştır. 

Komisyon reisi l\J. llolştat 

bir muharririmizin suallerine 
cevaben heyeti um umiyeııin 

bugün toplanacağını söyle
mi~tir. 

'1. Ri vııs çarşamba günü 
mezuniyet alacağı cihetle: 
yarından sonra heyeti umu
miyenin toplanıp toplanmı

yacağt bugünkü • içtimada 
belli olacaktır. 

til(-~ö~~ı 
Cebir,, si•&h ve 

tehdit!. .• 
Dün Beyazıtta Koldü hamam 

sokağında haylı heyecanlı bır 

hadise olmuştur; 5 numaralı, 

Seher isminde bir hanımın 
evine bir .,.haın kapıyı tekme 
ile kırarak cebren girdiği hay
retle görülınüşilr. Fakat bu 
meçhul ıahsın evin içinde 
tabancada attığıda lşlddince sok•r 
ehalisi te]Afa dotmüşlerdir. 

Zabıta biraz sor.ra bu mU
nasebctsiz zairi yakaklamış ve 
bu marifetleri yapanın kahveci 
lranlı Alı olduğ~ anlaıılınıştır. 

Bu kahveci, Şeher hanımı 
hizmet için evine çağırmlf ve 
kadın gelmeyince kızarak 

kadını tehdıt elmlye karar ver
mlıUr. Hadisenin sebebi de 
budur. 

Yankesici ~lurat 
Maruf yankeıılcilerden Murat 

dün zabıta taranndan cürmü 
meıhuı halinde yakalanmııtır. 

Bir cerh 
Evvelki gece Feridiye de 

henüz sebebi layikı ile rcs· 
bit edılemiyen ağır bir cerh 
vak'nsı olmuş ve 69 numa· 
ralı umumt evin sahibesi 
Şükran bir şahıs tarafından 

biçakla cerhedilmiştir. Yarası 

kasığında olan Kadının ha
yatı tehlikededir. 

Otomobil kazaları 
Son 24 saat içinde olan 

otomebil kıızaları berveçhi 
ntidir : 

Tephirane memurların
dan Aptullah Efendiye 
Fındıklıda 1416 numaralı 
otomobil çarpmış, Aptul
l:ıh Efendi sol böğründen 
ağır surette yaralanın~. 
hastaneye yatırılmışbr. Şo

för kaçmıştır. 
Asker Nurettin Fındık

ıd l. kolordu binası önünde 
150 l numaralı otomobilin 
sademesine maruz kalmış, 
yaralanmışbr. 

Kadıköyünde oturan ma
dam anastasyaya 1488 
numaralı otomobil çarp
m~tır. Madamıı! sol kolu 
kırılmışhrr Şoför kaçmıştır. 

Hırsızlıklar 
Son hırsızlık vak"aları da 

şunlardır: 

Tophanede mütekait Hü~
nü beyin evine hırsız girmiş 

ve 12 lira para ile öteberi 
çalarak kaçmıştır. 

Sütlücede Fazıl efendinin 
evinden dört halı aşmlmıştır. 

Yeniköyde Hara!amho e
lendim evine giren bir hırsız 
irbçok eşya çalmıştır. 

ruöNöi-io'"PA:i\A:·ı 
Anadolunun her köıe- i 

sinde birer çocuk ıara- l 
},nın yükselmeli için i 
HİMA YEi ETF ALIN hepi- j 
nizden beklediği yardım. j ........... -.................................. : 

verecek 
Etıbba odaları idare hey

eti ve haysiyet divanı inti
habatı cuma günü yapıl.ıcak
tır. Buglin Halk fırkasında 

namzetler tesbit olunacı<ktır. 

Öğercndiğimize göre ls
tanhul mıntakasına dahil 
bulunan 9 vil~yette 2000 
kadar doktor vardır. Bunla
rın l 300 kadarı Is tan bul 
vilayetin dedir. 

M. Yansenin projesi 
tatbik edilmiyecek 
Anlr.aranın imar plAnını ya

pan M. Yansen Taksimde 

açılmakta olan meydan için 

Emanete bir proje göndermi~ti. 

Şehremaneti fen heyeti bu 

proje üzerindeki teılı.ikatını bı

llrmi,tir. 

ÔğrendlAlnıize göre, len hey

eti bu projeyi teıbık noktasın

dan muvafılc görmemittir. Bu

nun ıatbikı için evvela bugün 

meydanın etrafını çeviren bü

yük binaların istimlak! lazım 

gelmektedir. Bu binalar istimlik 

edilip kaldırılsa bile bunlarm 

arka tarafında bulunan büyük 

kılise ortaya ~ıkacak ve bu 

suretle eıtetilc noktasından bcAe

nilemiyecek bir manzara hasıl 

olacakhr. 

Diğer taraftan Emanet kendi 

pllnına göre ln}'lllta d~vam et

mektedir. Bu plana göre oto
mobiller, tramvaylar ve halk 
ayn yerlerden gideceklerdir. 

Litvanya konsolos· 
an esi 

Litvanya hükumeti fstan
bulda bir konsolosane tesis 
etmek için ş h imize bir 
memuru mahsus gönder
miştir. 

Hacı Mehmet n. 
iskan umum müdürü 

Hacı Mehmet bey yann 
Ankaraya gidecektir. 

Fırka nahiye kongreleri 
Cümhurlyet halle hrkası 

ocak kongreleri tamamen 

bitmiı, nahiye kongreleri 
baılamııtır. lık nahiye kon
grr.ai dün Heybelide ya

pılmııtır. 

Garibaldinin 
oğlu şehrimizde 

Maruf İtalyan ceneralı 
Garibaldinin oğlu dün İs -
tanbula gelmiştir. 

Sev-Toı1-Fa 
"-----

Bir Çin diplomatı 
şehrimize geldi 

[Üaıarah 1 inci .aylamızda] 
Memleketimde Türkiye

den çok bahıedi!lr. Her 
zaman milli hareketlerde 
ıizi nümune gösteririz, Şan 

Çan Kay bizim Mustafa 
Kemalimizıdr. Eaaıen be
nim de ecdadırn Türktür. 

Aıyanın tkl ucunu tutan 

bizler, Çin ve Türkiye her 
zaman birbirine !Azım iki 
kuvvettir. Meıela bir tran
aazyabk hatb teeısüs 

ederse, iki memleketin 
iktııadi ve siyasi vaziyeti 

clhanıumul bir tekil alır. 
Pek tabii bu bir ftk:rden 

ibarettir. Yalnız biz ılmdi
den bir dostluk muahedesi 
esaslannı hazırlasak büyük 
bir hatve atmıı oluruz. " 

Cesedin başı taşla ezilmiş 
el ve ayaklarını vahşi 

hayvanlar yemiş! .. 

Fail aranıyor .. 
Adanada ( Misis ) yolu 

üzerinde baş, kol ve ayak
sız olarak bir ceset bulun
muştur. Maktul çok feci 
bir tarzda öldürülmüştür. 

Hüviyetini anlamak için 
üzeri taharri edildiği zaman 
hiç bir şeye tesadüf edil • 
memiştir. Yalnız beyaz min· 
ta~ ile siyah bir don giy. 
mış olduğundan öldürülen 
şahsın merkez Adana veya
hut Adanaya merbut köy 
ahalisinden olduğu anlaşıl
maktadır. 

Ayni zamanda cenaze
nin yanında bir eşeğin a
yak izleri görülmüş ve bun
dan da katilin fili katli 
müteakip cenazeyi eşekle 
naklettiğine ihtimal veril
miştir. 

Kafa tası kırık ve yanın
da kanlı bir taş görüldü
ğünden maktulün başı taş· 
la ezilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Cinayet 6 - 7 gün evvel 
yapıldığından cesedin başı, 
elleri ve ayakları tefessüh 
etmiş ve vahşi hayvanlar 
tarafından y ~r miştir. Jan
darma katilin hüviyetini 
tahkik etmekle meşguldür. 

Kaçakçılar 
Balikesirde Yunan tayyare ce
miyetinin cigara Kağıtlarını 

sürenler 
Birerbirer yakalanıyor 

Balıkesirde mühim bir 
sigara kaçakcılığı şebekesi 

yakalanmıştır. Tafsilatı şudur: 
Yunan tayyare cemiyetinin 

menfur markasını hamil iki 
yük sigara kağıdını kaçır
mak hıyanetini irtikap eden 
kaçakçılar ve bunlara kıla
vuzluk yapan Dursun Be· 
yin Sebiller köyünden Him

met ve arkadaşları jandar
mamızın sıkı takibatına ma· 
ruz kalmışlar ve Sındırğı, 

Biğadıç ve Adalı nahiyesi 
tarafına kaçmışlardır. Takip 

müfrezemiz bu haydutların 
peşlerini bırakmamış ve 
Adalı nahiyesinin Taş kesi
ği ve Topalak köyleri ara
sında Yuva deresinde gece 

vakti bir müsddemeye mec-
bur etmiştir. Yunan tayyare 
cemiyetine hizmetle vata
nımıza en büyük hıyaneti 

yapan kaçakçılar bir denk 
sigara kağıdını bırakarak 
ve gecenin karanlığından 

istifade ederek firara mu
vaffak olmuşlardır. 

Takip müfrezemiz, izleri 
üzerinde şiddetle takip et
mektedir. Kaçakçılardan kı
lavuz Himmet müsademe
den sonra köyüne gelerek 
hanesinde saklanmış fakat 
yakayı ele vermiştir. Jan
darmalarımız evini taharri 
etmis ve bir torba deru
nunda (86) yapraklı (126) 
defter cigara kağıdı ve 
(300) dirhem kıyılmış tütün 
bulunmuştur. Bunlar Adli
yeye teslim edilmiştir. Ka
çakçılardan diğerlerinin hü
viyetleri zabıtaca tesbit 
edilmiştir. 

Bu vatan hainleri pek 
yakında zabıtamızın eline 
düşecekler ve hıyanetleri-

Fırtına 
Yağmurlu günler 

devam edecek 
iki günden beri ckvam 

eden poyraz diin hayli şiddet 
göstermi~tir. Kıırader.izde sid-

' detli bir fırtınanın hüküm 
sürd üğli anlaşılmaktadır. Ba.:ı 

vapurların vtirudu teahhur 
ettiği gibi bir kısım vapor
lar da dün Knradenize hare
ket edememi~tir. l\lahaza 
liman riyıı.<etiııe Karadeni.:dc 
bir kaza vukuuna dair hiç
bir haber gelmemiştir. 

Fırtınanın derecesi hak
kında da bir hn.bcr yoktur. 
Bundan hrtıııanın pek şid· 

detli olmadığı neticesine va· 
rılmaktadır. 

Fıruna karadıı da haylı 

tesir gös termiş ve ba zı tele
fon ve telgraf telleri kop
muştur. 

Limandaki kaza 
F:vvflki ak anı liman nçık

larındr bir kaza olmu ita-
' 

lika ismindeki acenteye men-
sup gaz yüklü l\ lnrkolla va
puru Aiıırkapı önundc sis 
yüıüııden karaya otuurmuş

tur. l\l:ıhaza bu yapur iki 
saat içinde kendisini kurtar
mıştır. 

Rüzgarın derecesi 
Dün sabah yediden ak

~nm yediye kadar ( ı 7) mi
limetre yağmur yağmış ve 
rüzgarın di.ınkü azami sid-

' 
deti saniyede l 4 metreyi 
bulmu~tur. 

Ilugün hava dünkünün 
aynı olacaktır. Bu havalar 
devamlı görülmektedir. 

Hakimi~ muha-
. kemesi 
Dün beraetle neticelendi 

Sultan Ahmet ikinci sulh 
ceza mahkemesi halcimi 
Hayrettin B. bir müddet 
evvel lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde vazifesinde 
ihmal iddiasıle muhakeme 
edilmi~. Beyoğlu sulh ha
kimliğinde iken bazı tovrakı 
müddei umumiliğe geç gön
derdiği noktasından tecilen 
otuz lira ııara cezasına mah
kum olmuştu. Temyiz mah
kemı.si, bu kararı nakzet
miş. nlllmaileyhin nakzen 
cereyan eden muhakemesi 
neticesinde dün beraetine 
karar verilmiştir. 

····:······················-···········-·---nın cezasını ödiyecelclerdir. 

İzmirde şüpheli bir 
seyyah 

Alman trbeasından Yu
han isminde i~nç bir sey
yah lstanbuldan küçük bir 
sandalla lzmire gelmekte 
iken lzmir zabıtasınca va
ı iyetinden şüphe edılmesi 
üzerine derdest edilmiştir. 

Yapılan tahkikat netice
sinde Yuhanın seyyah ol
duğu, hyıkla devri alem 
seyyahatınc çıktiğı anlaşıl
mı~, kendisi serbest bı
rakılmıştır. 

Mersinde el yazısile 
gazete 

Adana ve Mersin de ta
bedecek bir matbaa bulun
madığı için Rasim B. sa
hibi olduğu Halk gazete
sini Mersinde el yazısile 
neşre mecbur kalmışbr. 

Adanadu sıcaklar de
vam ediyor 

Dünkü posta ile gelen 
Adana gazetelerinde oku
duğumuza göre, bizi on 
on beş gün evvel terkeden 
yaz, Adanada bütün hara
retile devam etmektedir. 
iki gün evvel derecei ha
raret gölgede 34 ü bul
muştur. 

Adliyede 

Müflis Süt Şir 
1:1.e~plarının tesbi 

den ~nr11 11çı 
dav11lar 

lstanbul ikinci ti 
mahkemesince iflasına 
verilen Süt Şirketinin 
muamelatını tedvir 
sindik A'i Şevket ve 
B. !er hesapların tetki 
tesbit muamelesini bitir 
!erdir. 

Ne ticede şirketin ala 
!arının tahsili için da 
açılmıştır. Bu davalar 
bir kısmı şirketin müe 
!eri aleyhindedir. Ken 
rinden şirketin tesisi za 
nında taahhüt ettikleri 
mayenin masaya tevdii 
tenilmektedir. Bu dav 
kazanıldığı takdirde şi 

ten alacaklı olanların bo 
lnmın tamamile öden 
leceği tahmin olunmakta 

Diğer taraftan Esnaf 
kası aleyhine de sindi 
tarafından 25,000 lira 
bir dava açılmıştır. Şir 
tin tesisi zamanında ser 

yenin rub'u depo edildiğ 
dair bir taahhüt sen 
gönderildiğinden bahsol 
lunarak bankadan bu 
rnnın masaya tevdii tal 
olunmaktadır. Banka i 
sindiklcre verdiği ceva 
bankaya bu paranın ver 
mediğini bildirmiştir. 

ikinci ticaret mahkeın 
yarın bu davayı rii\·u ed 
cektir. 

Bir merkez memur 

Aleyhindeki dav11 
zen tetkik ediliyor 
lstanbul üçüncü ce 

mahkeme~inde dün Kar 
gümrük merkez meınu 
lsmail B. aleyhindeki b 
darp davası tetkik edil 
mi.ştir. 

Dava, evvelce bir • 
hapis ve üç ay memuriye 
ten mahrumiyet kararil 
neticelenmişti . Bu karı 
maznun tarafından tem ' 
olunmuş, temyiz mahkeme 
bir noktadan kararı nakzet 
miştir. 

İsmail B. , dün vekili il 
birlikte mahkeme huzuru 
gelmiştir. Vekili nakza itti 
hususunda söz söyleme 
üzere hazırlanmak iste(!i 

muhakeme teşrinsaninin al 
cı çarıamba günü on dörd• 
bırakıldı. 

Şahit inızalari 
Noterlerde yapılan aP 

ka Yele Ye ıenetlere ,.ıııt· 
ler tarafından ablan fıpSI" 
lann albna on beter k1' 
ruıluk pul yapııtırıJınal' 
lazım ıreldi#f alıikadarlatl' 
bildirilmittir. 

Vanm aıır evvelki 

VAKiT 
15 kFlnf<f}f)e/ 181'J 

Bir, iki güne kadar 
vapuru mahıuıla ı,.. 

flncl orduyu hüma~ 
bir batarya top ve btl' 
miktar cephane göO" 
derileceğt ltitilmittlr• 

Efradı redifenin rnelll" 
leketlerine sureti ıadr 
!erine dair olan karr 
nn tahilab düııkll ııGr 
hamızda münderiç ıcll-

Nakliyata bugilllt 

yann baılanılacafı "' 
ıtmdiye kadar yaJıılı 
lmıitin ıınıh mukad
dem taburu gönderıldl
ği gibl ıınıfı ıallı tabO" 
ru dahi bugün ÇataJ 
cadan gelip lzrnıte fa• 

de olunacağı rneıJJlıl" 
dur. 
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~ Italya bahri konferansa 
~ Roma hükümeti tahtel-

bila kaydüşart gitmeyi kabul etti 

Eıa~ı bir hareke! bahirlerin de tahdidine 
v ' \U:un bir felfıket f 

~. e eziyet devrelerin· tara tar 
.\ıJ obnra. istiklale kavu§· 

1 a. 
\ hukü Yrağı bir devlet 
. Jteı: ?net timsali olmuş· 
~el'llahı lcaç yıl şürdü, 
.it~ b, .. fa.kat günün bi-

lll" ~allı un memleketin 

~ ltıt ' gayesiz bir ihtilal 
\~ uatuğunu .. d"k Ef "'ı, gor u • -
4- t 

0 giiııden itibaren 
oJr ' 

Konferans davetine karşı reyini bu şekilde 
izhar etti 

Londra, 14 (A.A) - Bahri konferansa iştirak dave
tine karşı ltıılyanın bilakayit ve şart icabet ettiği ve 
tahtelbahirler de dahil olmak iizere sunufu muhtelifeye 
mensup sefaini harbiyenin tahdidi miktarının konferansta 
mevzuu bahsedilmesine muvafakat eylediği nimresmi 

bildirilmektedir. ~"lnıt .. toprak olmaktan 
4~ ihUstünden yeı·li, ya· k h 
~bab Ura lnrm çarpıohğı p aris Rus sefaretinde i adi~ e 
~Uft: bir Yan~ın arsası 
j Cehli~ . 
' h1-1_. zalırn karanlığın· 
\. "°OJr' 
'thllel •ne kur§un atan 
l'!Jıll er, kendi bayrakla
., atef a t ki ·Otlar ç ı arını bilmi· 
~un'd boyunlarını yabancı 
Ilı .. Utuklara uzattıkla-

eorın .. 
evlerJe uyorlardı. Gökleri 

'l'ı b· Yalanan ve evlat· 
\> ltlbirlni boğazlıyan 
~tun b· 

Ilı idJ ' Çır casusun kur· 
et · olt geçmeden 

büy- .. 
td1, ~ uyup her tarafı 
~ rtih uhasaralar başladı 
Uerek ayet bir taht dev· 

k Yıl{ıldı, bir hüküm· 

~.J. endi hudutlarından, 
"l ktıiilk-D'b• untlen bir hır· 
ı:,l ı . l 

it gtz ice lcaçb ve 
ııergerd }'fl>d e, bn§ına taç 

i. 

l\abıJe h" 
-_"' t:cumleri de-.• , ed· 
l'ırtd •Yor, Efgan ufuk-

;;ı.n s·ı-h 
ltı.a 1 a sesi ve barut 

nı ek ·ı qhk 81 ıniyordu. Bir 
tne ~ nıenıieket tarihin-

§ Ur bı't . · f 1 lı N ısım fe {a· 
·a~al adir hanın adı, 

l art'n sık eık okunmıya 
k &dı, Bu hayırlı bir hn
etu. Çünkü Efgan bi
c:ı l l k tıd s l lalini bu azim ve 

Mask.ova h6humetl muhfell$ m6$teşarı 
FranS1Jdan isteyecek 

Moskova, 13 (A.A) - Sabık Paris sefareti birinci 
müsteşarı M. Basodovnski sefarete ait ihtilasta bulunmuş 
olduğundan hariciye komiserliği mumaileyh hakkında 
takibatı adliyede bulunmasını müddei umumilikten talep 
etmiştir. İfayi vazife halinde bir cürüm işlemiş olduğun
dan mumaileyhin, Sovyet zabıtasına iadesi için Fransa 
hükumeti nezdinde adli teşebbüsatta bulunulması muh

temeldir. ----- --<4)------
Çin de i dahi " harp ne olacak? 

Şanghay, 14 ( A.A) - Hongkong'lu bir maliyecl 
olup bir kaç sene evvel Çinde çarpışan kumandanlar 
arasında bu mü,.adelelere nihayet vermek maksadile bir 
konferans akdine muvaffak olan sör Robert Hoting, ce
neral Şang ·Kay· Şek, Yenhsishan, Heng - Yuh. Siang 
ile mareşal Changhsuehliang birer telgraf göndererek 
dahili harbe yeniden başlanılmasından tevellüt edecek 
felaketli neticelere dikknti cefoctmiş, ve aralarındaki ih
tilafı muslih:ıne bir surette halle çalışmak için bir kon.
ferans halinde toplanmalarını kumandanlardan rica 

etmiştir. 

Rusya Ç"n " Şl ayet ediyor e 
Moskova, 13 (A.A) - Hariciye komiserliği Alman 

sefaretine tevdi ettiği bir m.ıhtırada teşrinevvel bidaye • 

tinden beri Çin kıt'asının Amur nehri üzerinde Sovyet 
ticaret gemilerine ve hudut boyunda sakin ahaliye karşı 
tecavüzlerini artırdıklnrmı ve Sungari nehrinde de sık 

sı.~ ~orpi_ll~re tesadüf edildiği bildirilmekte ve Sovyet 
huku~etının atık bila tereddüt hudutlarının emniyeti 
ıçın ıcnp eden tedbirlere müracaat eyliyeceğirıi ilave 
etmektedir. ):et dolu mücahide borç-

il :· ICaçak kral, Roma· Makd 
Ct enhe. bir sayfiyesinde 

ft. f d •· n Kanadaya gitti 
an ru Ve gam muhasara.-q,; kuiatılmı§ yaınrken 

l!l'lı~e'han, uzak yollardan 
ll'n,ı r:

1
·ete glrınif, dağılan 

ete· 
tı b& rı toplamış, dargın• 

1 
tı§tırmı§ ve casuslara 

~ı:\ttn eden soysuzlara 
~f a başlamı§tı. 
· c~8; ta.rihini kendine 
il ~ah efa, nimettar eden 
~ tan_>:an nihayet yan· 

)'d Sondürdü, zalim 
llta_hlltları sürdü. Şimdi o 

·.ın h 
tl'ı-'k er tarafında ayni 
~ dalgalanıyor. 

ttıa.u 
~ ı er olarak zaferin 

İlıi7etli fakat sert iç-
d··Çenler bayıltıcı bir 

~t ontnesine tutulurlar. 

ltdi~ı Nadır han, ele ge
iı ~ kılıç ve kanla al-

ı htlle tacın önünde 
ee 

fıt~ ltıeıniı ve sadece : 
~l'ltı tlıenı, sahibine haber 

• ı ~elıp otursun ! n de .. 

~ 
ıı 4sU 

ele, l:ı hareket kartı· 
~ t) k eyecan duymamak 
~~ ahramanı yalnız bir 

'tılıltllıUzafferi gibi değil, 
t t\}·· zaaflarını çiğne-
~~l Uharek bir sima gibi 

~. ~anıak bir~ günah 
lı enı unutmamalı ki 

'f~I' Uklftl mücadelesini 

~~ hka~uvturup Efgan 
il Ilı edıye ettiği adam, 
IQ.ı enıteketten uzaklaş-
)t:t:' Yarı sürgün bir va-

be Yabancı topraklar-
1l'ak G ınıvtı. Bunları da 

ı..ondrn, 14 ( A.A..) - ~ev)orktan bildirildidlğne ~öre 
ı 5 günden beri hcmcıı geceli gündüzlii çalışan 1\1. Mnkdo
nalt bu faaliyetten mütevellit büyük bir yorgunluk duyduğu 
için dün klm~e ile görüşmiyerck iknmetglihında istirahat 
t:ylemiştir. i\Jumaileyh, bugun Kanadnya hareket edecektir. 

Maca&istanda soıyalbt nümayişleri 
Budape~ce, 14 (A.A) - Sosyalistler tarafından tertip 

edilen bir içtimmn sonunda samilerdcn bir kısmı tnznhüratta 
bulunmak istemiş, zabiteye caş atmak suretlle hakarette bu
lunmuştur. 16 kişi tevkif cdllmi~tir. 

Lilupyanada Fransızlar 
lehinde tezahürat 

Lilupyana, 13 ( A.A ) - llliri abidesinin küşadı 
münasebetil~ yapılan merasim Fransız - Sırp dostluğunu 
teside matuf bir tezahür şeklini almıştır. Lilupyana 
belediye reisi Napoleondan hararetli bir lisanla bahsetmiş 
ve demiştir ki: Yugoslavyanın ehemmiyetini ilk olarak 
Napoleon takdir etmiş ve onun için birçok fedakarlık· 
lara katlanmıştır. Fransa sefiri .ile Yugoslavya harbiye 
nazm M. Haçiç de Napoleon~ .Iı~a.nı takdir ile yadetmiş 
ve Fransa ile Yugoslavyayı bmbırıne baklıyan dostluğu 
teyit etmişlerdir. 

Hicazda neler oluyor? 
Basra, 14 (A.A) - Arap erbabı kıyamının reislerin

den olup vefat ettiği evvelce birkaç defa bildirilmiş olan 
Faysal El Doviş Hicaz kıralı lbnissuudun taraftarlarını 
yeni bir hezimete uğratmıştır 

Dünyanın en büyUk kabili 
sevki tecrübe ediliyor 

Londra, 14 (A.A) -
R-101 işaretli kabili sevk 

balonu ilk uçuş tecrübesi· 

nin bu sabah yapılacağı 

tahmin olunuyor. Balonun 
Londra üzerinde uçması 

muhtemeldir. 

Beynelmilel gazeteciler 
federasyonu 

Anvcrs, 13 ( A.A ) -

Zeplı'n f."ele1nenk 
ı'i:ı erinde 

Amsterdam, 13 (A.A) _ 

Zeplin balonu memleket 

üzerinde uçmuı ve co§lcun 

tezahürat ile kar§ılanmışhr. 

Hindenburg zırhlısı 
geliyor mu? 

l lindenburg namındaki Al· 

llGrsek N d ikt a ir hanm Beynelmilel gıt2'$!tecile fcde-

tı~ltn~:t)~ zaferinde $ey- rasyonu icra heyeti toplnn· 

mıın zırhlısının yakında is· 

cnııbulu ziyaret edeceğine 

d:ıir şehrimizdeki Alman 

l·····················-············· .. ······ı 
1 

Bu akıam ; 
1 Sinemalar E ..•...............•.....................•... : 

Elhamra 

Melek 

( Beyotıu) 

: Düşmüş kızlar 
29 

llll.ll!f4 \'azan 
Ziya 
Şakir 

Opera 

Majik 

Ekler 

Üç sildhşor 

: Seher oakti 

: Casu_. kadın 

: Basübad~lmeııt 

: Kadın utırabı 

: Kanlı denfzler 
: Aşk alevi 

Erkanı harbiye reıs sanısı 
~~~~-·--~~~ 

Asri lJa,·biye nazırı ile J:.ı~rkdnı lıarbi-ve reisi 
Etuval 
Şık 

Alluızar 

aras112daki ihtilaf kar{ils1nrla istıfaxa 
Tnecbur oldu 

: Volga mahkum
ları 

Lüksemburg : Genç kız ~albt 
Pangaltı : Anna kar~pln 

(İıtanbul) 

Htllll : Ankara potası 
Alemdar : Ankara postası 

Ferah 
Kemal 

Milli 

: T elıltke işareti 
Bey : Kanlı canbazane 

: Yeni Tarzan 
(Kadiköy) 

Hilal : Şehoeı kurbanı 
Süreyya P§. : Rus dilberi 

---- -----
Çin de 

Dahili harp 
gene batladı 

Londra, 14 (A.A)- Deyli 

Meylin Çin muhabiri mah

susu Şanghaydan çektiği 

bir telgrafta Çinde dahili 

harbin yeniden başladığını, 

Mareşal Feng Yusyangın 

Nankin hükumetine karşı 

umumi bir taarruza geçti • 

ğini yazarak diyor ki: Feng 
Yusyang kuvvetleri iki ci -
hetten ilerilemektedir. Sol 

cenah Şantung eyaletini, sa~ 

cenah Pekin -Nankin demir 
yolu hattını biran evvel 

ele geçirmiye ve bu suretle 

merkezi Çine tamamen ha
kim olmıya muvaffak olmak 

için seri bir hareket yap • 

maktadır. 

lngiliz lira.J 
Dün lngillz lirası J 024 

kuruşta açılmış ,,e ı 024, f -2 

da kapanmı~tır. 

Gelen mütahassıslar 
Sanayi Bankasının Avru

padan getirttiği miımha si lıır 

şehrimize gclmi;-lcrdir. l lereke 

Fabrikası için de bir müta
hassıs celbi rekarrür etmiştir. 

Bir müddet afaki görü· 
ıüldükten sonra Sadık Bey 
biraz evvelki sözlerine, bı· 
raktığı noktadan devama 
baıladı. Söze bittabi (N.) 
Bey de karı§mııtı. fıte 
o zaman anladık ki: Felaket 
bizim zannettiğimizden çok 
büyüktür • Biz, burada 
ki kanııklıktan ve koman· 
dansızlıktan şikayet edi
yoruz. Halbuki (en büyük 
komanda heyeti aliyesi) nin 
tıleri buradan daha ber
bat bir halde imif. O ka
darki (hangi kıt'atın kat'i 
olarak hangi kolorduya 
mensup olduğuna ve ne 
vakit nerelere vasıl olabi
leceğine dair karargahı 

umumice doğru bir ma· 
lumnt) almak kabil olmı
yorrnuf. Yüksek komanda 
hey'etinin bir kısmı düı· 

mana taaruz fikrinde oldu
ğu halde diğer kısmı mü· 
dafaaslle iktifa olunmasını 
ileriye sürmektelermiı. Da· 
ha bir felaket .. 

Baıkomandan veklll ve 
harbiye nazırı Nazım paf8 
ile erkanı harbiyel umumi· 
ye reisi Hadi paıa ve hat· 
ta şark ordusu komandanı 
Abdullah paeanın araların
da ıedit bir fJkir Jhtflifı 

vannıs. Halta bu yü7..den 
mühim bir vak'a olmuı. 

Şöyleki; bu efkar ihtilifa
tım bugünkü vaziyet itiba· 
rlle çok fena gören erkanı 
harbiye reisi aaniai Pertev 
pafa, Hadi paıadan ağır 
bir muamele görerek isti· 
faya mecbur olmuı ••. 

Vazifesi dolayısile biltün 
bu hadbata yakından mut
talı olan (N.) Bey, cebin· 

den çıkardığı küçük bir 
not defterinden istifaname 
suretini okudu ve ben de 
aynen kopya ettim. Bir 
gün olur da lazım olur diye 
aynen kaydediyorum: 

Utanmaz adam 
Hüseyin Rahmi Beyin gazetemiz için yaz· 

dığı son romanın ismidir 

Vakıt, karilerine nınnnu11iyetlerini 11u1.cip 
olacak hir nıüjde ven)ror. Kır1netli ro-
1na11c11nzz zistat lliiseyin llahmi Beyfen
dı'nirı hir 11ni.ddette11beri gazetenıiz için 
hazırlamakta olduğu ro112anın yazılnıası 

bitınek Üzeredir. 

Utanmaz adam 

İsmini taşıyan bu eser z1el~ cazi11 Ze<1k 
' .- ' 

(ıerici, eğlendirici alaka uyandırıcı bir 
eserdir. ]'eni ro111an11n1z, 8·azeto111izin ka-
1·ilerine pek yakında arzedeceği ren.ilik-

lerden hiridir. 

Orduyu humaynn t:l'• 

klinı lıarbiye riyaseti 
alipesine 

Sa ldctlü efendim haz
retler!: 

Vatamn tehlikede oldu
ğu §U dakikada en mühim 
ıey harekatı harbiyenin 
idaresi hususunda evvel 
emirde Ba§ komandan olan 
zatla erkanı harbiye reisi 
arkasında her' ne suretle 
olursn olsun uzlaşmak ve 

ltilaf ı efkfıl' hasıl etmek 
ve ona göre ordulara ve
rilecek emir ve talimatı 

bir sureli sa1imeye raptey
lemek olduğundan başlıca 

harekatı askeriyeye memur 
erkanı harbiye reisi sanisi 
sıfattle ıu ııolctai nazardan 
her iki tarafın efkar ve 
mütalaatını tevhide saye
derek ilerde her türlü ihti
lafı efkann önünü almak 
üzre Bao komandan Paşa 

hazretlerine ve zatı rlyaset-
penahilerinln muvacehe! 

müjterkeesinde vazifeten bazı 
mütnleat dermeyan etmek
lJğim f ghirarı alilerini mu· 
mucip olmuı olmalı ki de
mincek sert bir tektir 
derecesinde muamelei şe

didel allyelerine hedef ol· 

oldu~ndan ve bu türlü 
muameleye düçar olmağı 

ise, bahusus taşıdığım rüt
be ve mevkf dolayısile 

vekar ve izzeti nefsi as
keriyeye münafi gördüğüm· 

den memuriyeti acizanem• 
den istifamın kabul buy
rulmasını rfca ederim. 01-
baptn emirü irade efen
dim hazretlerinindir. 

1528 eylül :lS-29 
Mirilln 

Perteo 

Harfi harfine ve nokta· 
sı ~noktasına kaydettiğim 

ıu istifaname; bugün za· 
vallı milletin, 28.valh hüku
metin, zavallı ordunun 

hangi ellerde olduğunu 
en yüksek ve en bariz bir 
lisanı belagatle anlatmak· 
tadır. (Balık battan kokar) 
derler. Halbuki bizim ba-

tı'Dız tefasüha bile bat la
mııta bizim haberimiz yok. 

Birinci sınıf yüksek ma
kamata ltgal eden milletin 
en yüksek akıllıları böyle 

bir zamanda böylece bir 
birine diifers~ za valli Edir· 
ne kalasinin, delilerle, veo 
iller idaresinden ümit bek· 

lemek pek mecnunane bir 

hülya olacak. .. 

- Allaha ısmarladık 
(N.) Beyefendi. Allaha ıs-

marladık Sadık Bey ... 

Ben, şuurıuz bir halde 
kapıdan çıkarken, Sadık 
beyin ince ve tatlı sesi 
keskin btr kırbaç gibi ku
laklarıma çarpıyordu : 

- Sıkılma, sıkılma. Al· 
lah iyi yapar ... 

Evet Sadık bey amma, 
benimde bir akidem ·var: 
( lnıan düıünür, Allah ya· 
par.) 

~ bıt ınsanlığa tapma· 
l'lleın elden gelir mi?ı 

Seyyah 

mıştır. Bu içtimada 13 mcm· 

lekı:tin nıumcssillcri hıızır 

bulunmuştuı: 

scfdretinde hiçbir mn!Qmat -
k li ! : , ______ ..._ 

yotur. ·-

Jf 

Kafamıza ajır bir dar
be 7emf ı ıtbl aereemle-

r&L~ 
En eski banknot! 
ir Amerika gazete:ıin-

de okudum: dünyanın 
en eski banknotunu Çinli
liler yapmıvlar. Akıayı 
ıar:kta birkaç bin sene evel 
tedavül eden bu kağıt pa· 
ralardan bir tanesi şimdi 
Moskova müzesinde imış. 
Üzerinde bir mandarinin 
imzası var ve taklit eden· 
lere kar ı tatbik edi ecek 
cezalar ya.lılı imfı. 
Şu hnldc banknotu oldµğu 

gibi sahte banknotu da 
ilkönce Çinliler keşfetmi~

ler demektir. 
Hayır, marakımı mucip 

ol n nokta şurası: Bu para 
bin bu l<adar sedt:n berl 
nasıl dayanmış ? Biz, onu 
birfraç gün bile dayandı· 
ramıyo:uz. 

~ 

Dirayetli mühend sl 
Diinkü gazeteler yazı· 

yordu. Şehrimizde bir 
ticaret sarayı yaptırmak 
kararını veren bir koınis· 
yon, bu karara garip bir 
ıart ta ilave etmiı: Binanın 
krokisi dirayetli bir mü· 

hendise yapbrılacak mıı: 
Miihendisln de dirayetllsl 

dirayctsfzi olurmuş demek, 

tohaf ıey! 
.o 

Hamallık eden otomobiller.,. 

Bir müddetden beri fO
förler yeni bir adet 

çıkardılar. Müşteriyi içeri· 
ye oturtuyor ve ona ait 
eıyayı, yükleri de arabanın 
önüne bağlıyorlar. Mesela 
yağmurun hafif çiselediği 
bir günde vık bir otomobil 
geçiyor. Önüne battaniyeye 
sarılmıf bir şilte bağlı .. 

Bnna bu manzara kaval 
ve şişanenin bir araya ge
llıi tesirini yapıyor. 

Her halde bu müıterller 
Hoca merhumu taklit edi
yorlnr. 

MnlOm ya o, sakız çiğ· 
ner ve çenesi yoruldukça 
nğzından çıkarır, burnuna 
yapııtırırmı§. Sebebini sor
muılar: 

- Malım, gözümün Ö· 

nünde dursun ! diye cevap 
vermi§ ... 

'Fopl11 İp;ne 
··············································-
mişttk. Btr lahze olsun 

kafamızı dinlendirecek ten· 
ha kö e arıyorduk. (Rum· 

eli gazinosu} nun önünden 
geçerken Nazım: 

- Girelim .. Dedi. 

Bu saatte burada hiç 
htç kimsenin bulunmıyaca· 

ğına ihtimal vererek girdik. 
Fakat, Gnzlnu: lebalp dolu 
idi. Kesif bir alı tabakau 
altında; kalpakların, apo
letlerin ıırmalan donuk 
yıldızlar gibi parlıyor. Tav· 
la zarlannın ıakırtılan ka· 
pıdan tafıyordu. Kalaba. 
lıktan ve müteaffin hava .. 
dan ürkerek geri dönece
ğimiz anda kapJya yakın 

masalardan kardqimln ilmi 
çağrıldı ve esmer, sevimli 
bir genç snratle yanımıza 
gelerek elimize sarıldı. 

Ben bf rdenbire tanıya· 

madım. Meğerse mahalle
mizin çocuklanndan vt 
kardeşimin çocukluk arka· 
daılarmdan Nuri beyınif 
Bizi zorla masasına götür
dü. Ismarlanan çaylan fçer· 
ken Nuri bey anlattı; fÖY· 
le olmuf, bayle olmuf; en 
nihayet telgrafçı olmuf. 
Şimdf buradA Kar .. ağa( 
teJgrafhnneainde imif. 

[Bll:r.od•J 



Suiistimal 
yoktur 

Posla levazım müdil
riyeyti muameUUı 

ferfemi:l; 
Posta ve telgraf levaızm vo 

mebani müdüriyetinde vukuu 
haber verilen sui istimal hadi

se>lnln tahkikatı ikmal edil
~ş Te iddia edıldtğl gibi her 
hangi bir yolsuzluğa tesadüf 

olunmamııtır. 

+ Esnaf işleri kombyonıı 
bir kaç gfin oonra Emin Alt 
8'-qin riyasetinde bir içtima 

aktedecelı:tlr. 

Şehrimizde bulunan esnafın 

mevcudu 49 bin 295 kişidir. 
Bu cemiyetlerin içinde azası 

en fazla olan Bakkallar cemiye
tidir. Azası 70 bin kitldlr. 

+ Şehremanet! ıktısat mü
jürlüğü C§yayı zatiye hamalla
'lntn kıyafetini tespit etmlşhr. 

i3unların serpuşları siyah olacak 

üzerlerinde mavi bir ıerlt bulu
nacaktır. Her hamal mutlaka 
bir gömlek giyecek ve kolla

rında bazu bent bulunacaktır. 
Bu kıyafetler garlarda ve rıh

tımlardaki hamallara da teşmil 

edilecektir. 

+ Şehrimizde bir berber 
mektebi açılacağı yazılmııtı. 
Mektebin açılmasına henüz 
Maarif Emaneti ruhsat verme

miştir. Emane! mektep talimat

namesinin üçüncü ve on üçüncü 
maddelerinde tadilat yapılmasını 

istemektedir. Bu tadilata göre 
Berber mektebine girecek olan

lar }'Cni har!lardan imtihan 

vermit olacaklardır. 

+ Ayasofya camiioln tamiri 

için Evkaf 300 bin lira tahsia 

ctmifli. Evvelki sene bu para

dan 40, geçen sene de 40 
bin liraya yakın bir para ıarfı 

ile yalnız kurşun tamiratı ikmal 
edilmiş, bu sene ise inşaat 

mevsimi geçtiği için camiln 
dt~er aksamının tamirine baıla

nan1amıştır. Gelecek seneden 

ıtibarrn tamirata yeniden bq
lanması mukarrerdir. 
+ Diyanet işleri riyaseti, 

mL vakktılerin maaılarını kesmlı, 
muv,,kkitler de uzun bir inti
zarı müteakip işlerini terketmlt
ler, baıka yerlerde çalıımıya 

ba~lamışlardı. • 
Diyanet itleri muvakkitler! 

tekrar istihdama baılıyacaktır. 

+ Tiırk ocağındaki genç 
res.•arrılar sergisi bugün kapa
nacaktır. Bu müddet zarfında 
sergiyi zlyarel edenlerin adedi 
anca!< 500 kişiye baliğ olmuş

tur. Sergiyi daha ziyade mek

tepliler ıiyaret etmiştir. 

+ Emanetle vilayetin tev

hidi itile meşgul olan Lmuml 
komisyon çar§Amba günü son 

lçtimaını aktedecekllr. Bu içti
mada haıırlanmıı olan rapor 

imza edilecektir. 

+ Muhmdls mektebinde 

;ıeçen haftadanberi derslere 
başlanmıştır. Mektepte es,slı 
surette .,Jahat yapılmtf, vekil 

beyin tenkil ve itirazını celbe

den yatak ve yemek ıılerl İnti
zam• glmılşllr. + • 1 O• senelik mukavelC"

ılnin feshinden dolayı Şehre
maneti aleyhine bir milyon lı
rahlı: bir zarar ve ziyan davası 
ıkame eden bağırsak müteahhidi 
F eltamanm davası yedi teırin
aanlde Ticaret mahkemesinde 

rüyet edilecektir. 
+ Musevilerin dün en bn

yük bayramları ıdi. Bu mllna· 

ıebetle Muaeyl müessesah ka
palı kalm1Jlardır. 

+ İotanbul mıntaka11 ebbba 
odası haysiyet divanı azalığına 

dış tabipleri namına namzet 
olarak cemiyetin eslı.t reisi Ha
.. n Hayri bey göllerllm!ttlr. 

+ lnta edllecelı: tlcareo 

Resmi ve hususi bü

tün ilk mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 

sınıflarında okutulmak 

üzere Maarif vekale

tince resmen kabul 

edilmiştir. 

Suhulet küfilpanesi 
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DalAda yazılı emval kiraya verilmek iizere miizaye<lcye 

F"lLMfNDE 

Ferah sinemada 

T epebaşı tiyatrosu 
akıam saat 21 ,30 d 
nı'l. muallimlerle talebe 

çıkarılmıştır. 
629 numaralı kö~kün 20-10-29 da ve di~erlerinin de ~mmmı.... Kadıköy iskelesi üzerindeki ..ııll ::::::::::: Komik Cevdet bey temsll-

~·:,:ı~ı!~ın p~:; g~~~ıe:i~:t i~:ı~m~l:.~t:~:ıeı::~ary~·~~~~:~: r-.~~.;'.,; 1 lo~HDIH ÜHZİDO ue Oons sal:ünu .. !.L.!i. ~:~nu~~:~~;yc~~·ş ı~:•öril ş~~i~ 
Ze~irli 
tuca~ 

müracaatları. ı ----------------------- .fü Güzel İstanbul ve Kadıköyünün Marmaraya nazır ifü Kadıköy Hilil tiyatrosunda 4 perde 
11111111 V cfada koğacılar caddesinde ekmekci başı Ahmet paşa ım etrafı erbeası açık, görülmeğe seza yegane bir _i.i::ı.=.ı.!.i Komik Cevdet beyin sahneye 

medresesi. jıg salonudur. Ruhu sılcmaz neş'esi lezizdir. Vaktinizin •••• iııtısabının üçüncü senei deni-
•·•• 1 'ğ' · b'I B ·· •• · ı ···· )'esi şerefine teşriııevvelin löncı Cuma günleri matlP 

Fatihde Çarşambada Kiiçlık medrese. 

Kan.gümrükte Kilise soku~ında 6-8 No. diik\;An. 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

mi nh? 5
' geçtı mı _ı e lli llil Ul Cİ{"l'l.fi gelip ım çarşamba akşamı (Kızıl Sultan) 3,30ds. !fer cumarletl 

•••• ıç duymazsınız. · eğle ••·· .... - •••• Hanende Hafız A .ınıet Bey ve 
mı nebileceği, cazip ve latif manzaralardan her hususta mı saz heyeti ve komik Dümbüllü şamları için hatlarda 

mı istifade edeceği, bir aile yuvasıdır. Caz beş kişiden i!i! :l~sı:ıı~ai:I ~E~fe~n~d~in~i:n~iş~tı~·r:al~;i~le--~~lii~t~y~ap~ıl~m~ış~tır~.~~~ 
im mürekkep olup ara sıra milli ve kafkas havaları iiai -
mı çalmak- s . d .. !m 
mı tadır. er,1 ıs sorı crece 111t1- ttii 

Bedeli keş il i\lektebin ismi 
L K 

2737 48 Bigados 

503 52 Üsküdar beşinci 
i~ii kem m e} dir. Ahva!.i .. hazıra nazarı dikkate ım im alınarak butun meşrubat ve mekı1- iiii 

!!!! ~~~ 11ispet l(abtıl etrniyecek i!l! 
-E~-----d-.-.--k---lı!! derecede eh,,eı1 ve uctızdur. i!ıl 

CZaCı Ve ışçı ille tep- ij!! Salonumuz Cumadan maada günlerde Nişan, Evlen- !l!i 

Balı\da muharrer emlaki husu~iye icarn 
6 teşrinsanl 929 çarşamba µ;ünü mat on 

zayedeye konulmuştur. Taliplerin enciımeni 

caat\arı. 

verilmek Üz«e 

bire kadar mlJ

vilılyete miira- 647 

1812 

1969 

672 

90 İstanbul yirmi yedinci 

30 lsıvnbul yirmi sekizinci 

77 htıınbul on altıncı 

25 Cskıidar dördiıncü 

1 
• d • • • d j::: me, Hususi merasimler için muayyen bir saatle :::: 

efı m Ü Urıyetin en: ım verilir. Müzik her gün saat 18 den 24 ve Cuma m~ 
Puratisyen dişçilerin imtihanları l 6 tcşrine'·'el 92!1 ..•• g~~;~~:m~i;fü~i~ii:.~~fü:i~i~~i!~~-·-~)ar ~~~:~Y:~er~-.:.:.:.ı.:.:.:.: İİ 

çarşamba ı;iinü saat ikide icra edileceği cihetle di~çl Efen- ~ -
dilerin saat ikiden evvel mektepte bulunmaları ilAn olunur. 

Muhasebei hususiye müdü
riyetinden: 

Mektep ittihaz edilen Beyoğlur c'a T ; nelbaşında kA'n Mevlevi

hane binalarından tefrik edilen l;ir ~ı.mın ankazı ıehrl halin 

19 cu cumartesi günü saat 13 ten 15 e kadar mahallen bılmü

zayede ratılacağından talip olanlanların mezknr yevm ve ıaatta 

mahallinde hazır bulunmaları. 

Muhasebeihususiye 
müdüriyetinden: 

Bebek mektebinde mevcut 4 adet mermer taı teşrlnevvelln 
17 ılne müsadıf perşemebe günü saat 14 ten 16 ya kadar 

mahallen bılmüıayede satılacaAından talip olanların orada buluna

?'k olan memuruna müracaat eylemeleri. 

lstanbul Etıbba muhadenet ve taa .. 
vün cemiyetinden: 

18 T •trlnevvel cuma günü icra olunacak Etıbba odaları inti
habatı hakkında müzakere edilmek üzere bugün saat bet buçukta 

Türk Ocağında fevkal!de hır içtima akdolunac•ğından azayı ce
miyttin behemehal tetrlfleri rica olunur. 

sarayı için tqekkül eden komis
yon illı: içtlmaını dün Ticaret 
odasında aktetmlttir, 

+ Polı. merkez memurları 
arasında yeniden t•beddolat 

yapılmıı, 8 merkez memuru 
becaylf edilmlılerdlr. 

+ Malol gaziler pazarının 

tuliye faaliyeti henüz nellcelen

memittir. Pazarda pek aı mal 

kaldığı için buolann bu aktama 

kadar aablmaıına ~llfılmakta

dır . 
DOone hdar 48 bin ki!Jur 

lıralık eıya ıatılmııtır. Bu mik
tarın elde mevcut mallarla 50 

bin lirayı bulacai!ı tahmin edil

mektedir. 
+ Üsküdar cihetindeki yeni 

tramvay inşaatı ikmal edilmek 
üzeredir. Karacaahmede kadar 

ılerlllyen tramvay haltının tecrü
beleri yapılmııtır. 

+ Dil encümeni lügatin 
ihzarına devam etmektedir. Lü
gatten 2-3 forma tecrübe için 

tabedilerek mütebauıslara tevzi 

olunacak ve tutulan esu hak
kında miltıleılan eorulacaktır. 

KANSIZLIK 
Nörastenl, 
ııillyei VI 

Cilorosı 

>rnW.U:lik ;cin yeglne ceva kani füp ~d~ SIROP DESCHIENS PART(:! 
i.n muntahip eti~ tarafı odan terfıp r<iilmı.stir, t W 

Erzak münaKasası 
1\kktelıimizin ekmek, et, sebze, ve ez gayrı ihale erzııkı 

bakiyesi 6 teşrinisani 929 çar~amba glinii saat J .+ tc kapalı 

zarf 11sulile ihııleleri icra kılınac:ı1tıııdan talip olanJ,ırın yeı·

mi mezkL)rda miies,;csan tiiccariyc ve zürraiyc mubayaat ko

misyonuna müracaatları. 

Devlet demiryolları ve 
limanları Umum·ı idare
sinden: 

15-10-929 tarihinden billtibar içme katarlarının seyri
seler etmiyecekleri ve 9- l O ~o. lu Adapaz:ır katarlarının 

da içme namı mııhakle tevakkuf etmlyccekleri muhterem 
ahaliye ilan olunur. 

P. T. T. Levazım M. 
Kapalı zari usulü ile mLinakasayıı vazolunan lev!lZımı ben

diyeden 5000 kilo hurda kur~un için teklif olunan bedeli 

haddi. itidalde göriilnıcdiğinden 17 - !O - 929 tarihine miisıı

<li! perşembe günli saat 14 te pazarlıkla mubayaa olunaca

ğından taliplerin yevmi mezkurda teminatlarını hamilen P. 

T. T. Levazım müdürlüğüne müracaatları. 

, 1111 Leyli ve nehari llM llJllW 

İstiklal lisesi 
lii 

i 
1 Tam devrelldir. Bütün aınıflan mevcuttur. 

Talebe kaydine başlanmıştır. Her gün müracaat olunabilir. 

• _ Şehzadebatında Polis merkezi arkasında 

-· Telefon lst 2534 ·-· 

514 26 Büyük dere 
• 415 l<ircçburmı 

100 Rumeli kavağı 

1soo 
500 

2000 

lstunbul on birinci 

Beyol!;lu yirminci 
Silivrikapı 

Vilayet daimi encüın 
ninden: 

Bai;lda isimleri ve ke~ifleri yazılı mekteplerin tnn' 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere 23 t ,rinİevvel 920 ç:ırı:1 
gllnti saat onbire kadar münakasaya konulmuştur. TııliP1 

en~ünıcni vilayete murucaatları. 

mmmMekteplere harita 
Müderris Faik Sabri Bey tarafından tertip edıleJI 

Avrııp:ı, Asra, Afri•a, Şinıali ve Ceı ubl AınerH: a, Avustı 
ralya >.ıl'al..r.lc Türkiye Cünıburiyeti lıarıtalarınıııdan ibıl 

Biiyiik diinya lıaritaları 
bir kaç güı1e kadar çıkıyof 

Naılri : Kanaat kütüphanesi 

lstanbul Etıbba 
muhadenet ve ta

avün cemiyetinden: 
18 T eırlnevvel cuma günü 

icra olunacak Etıbba odaları 

İntihabatı hakkında müzakere 

edilmek üzere bugün oaal beı 

buçukta Türkocağında fevlı:alfıde 

bir içtima a'kdolunacağından 

azayı cemiyetin behemehal ıeı

rtllerl rka olunur. 

Teşri nıc:v"·el aJ;tO 

11 Cemazllevcel: 11 Bu,ç: ,'Y•' 

il moo 
1 

Salı 
Yağmur mevsiminin W 

Na na~ vakitleri 1.,..•' 
.JQaJ. Ôf4t U.Lm~ı Alır,•,. Y•'•~, ... ~ 
ı b ,11 12,00 15,0S ı~.Jb 19. 

- iti"'' 
Bıı•iln dolanlar• 1'•'' 

c~::ii/~ /(amelli 

Giinlln n;.u,atl: 

Mahreme söz a/ıfmtı$ 
Harama .u katılma$ 

· ----s;;.ıınk'a b••·ıı··•' 
R3sat:ıncdcn alı.11ı":11nıı nı:a 1 tı•'3" 

1
1 nazaran hu~un nızgü.r pıı) r~eıJir 

"
tııtn ! kapah hafif yaJnıur nı 



fi Sa ıfa 

( Bahriahmere seyahat :2) 
Portsaide varınca 

Sıiveyş kanalının uzunlu!1u - M. Pater$0nun 

nıarlf etlerl - <Hlneş altında intizar 

R~it vaporu lstanbul
dan hareketinin dördüncü 
günü Portsaite vasıl oldu • 

Mısırın şimali -şarkisinde 
atlan hidivlere izafeten 
konmuş bir sürü yerlerin 
nıevcut bulundujtunu evvel
ce cojtrafya kitaplarında 
okumuştum: Portsait, lsma
iliye, Portevfik, Poribrahim. 
Bu sefer bunların mevkile
rini de öğrendim. Portsait 
Akdenizden Süveyş Kanalı
na girerken methalde ve 
sağda. Portsaitin karşısında 
ve Kanalın mukabil sahi
linde henüz tesis olunan 
ve şimdiki Kırala izafeten 
tesmiye edilen Pc rfuat. 
Bahriahmerden Kanala gİ· 
rerken methalde ve solda 
Portevfik, ve bunun muka
bilinde galiba Poribrahim. 
Portevfik Süveyş şehrinin 
liman kısmına deniyor • 
Portsait ile Süveyş arasında, 
Kanalın garp sahilinde ve 
ŞÖmendöfer hattı üzerinde 
de İsmailiye. 

Süveyş Kanalı, hiç bir 
esasa istinat etmiyen eski 
tahminimden çok uzunmuş. 
Çangırı- lnebolu yolu kadar 
boyu var. Karadan dört, 
yazın belki de altı yedi 
giinlük mesafe. Derinliği 
on metre. lstanbulda gör
düğümüz vaporlardaıı iki· 
sini yanyana geçirebilecek 
ende. 

Kontrol muamelesini kı
saltmak için daha yolda 
ikr.n yolcuların pasaportları 
alınmış ve namlarına vapo
run katibi tarafından fişler 
(varakalar) doldurulmuştu. 
Fena bir hareket de~il, 
hatta elzem bir tedbirdi. 

Yoksa bir iki geceyi vapor

':!a geçirecektik. 
Alelusul kontrolu yap • 

mak için vapura gelen 

zabıta heyetinin başında 
benzi süt renginde, yüzü 
çilli, kulaklarının üstünde 
de iki veya üç çil bulunan, 
ölü dudaklı, sırtlan gözlü, 
peltek, ne oldum delisi 
olmuş, teşekkülatı itibarile 

pek zaif olması lazım ge • 
lirken sağa sola biperva 

hakaret edebildiğinden do
layı zorla semizlemiş, müs • 
tekreh bir adam vardı • 
Bilahare ismini de öğren • 
dim: Mister Paterson. Ko· 
!aylıkla rumca , arapça , 
fransızca konuşuyordu. Mı
sır zabıtasına dahil ecnebi· 

lerden olması itibarile şüp
hesiz İtalyanca da biliyor • 
du. Acaba İngiliz midi ? 

Acaba annesi veya büyük 
anneai bir aşk macerası 

geçirmemiş midi? 
Müslümanlara fena mua· 

mele yapmajtı meslek edi • 
nen bu fena adamın vapor· 
da vazifesini mütecavizane 
ifa ettijti yer, birinci mev • 
kiin dört metre genişlijtin· 
deki ufacık sigara salonu 

idi. Karşısında, hemen yanı 
başında, yolculardan yalnız 
birkaç kuruşluk resim al
makla meşgul birde karan
tina doktoru bulunuyordu. 
O dakika için, o yerde iki
si de amirdi. Doktor, Ö· 
nünde mevcut listedeki 
isimlerle mukabele edip 
derhal geri vermek üzere, 
yüksek sesle, ötekinin ma· 
sasının ucunda bulunan 
pasaportumu uzatmamı mu
sırrane istedi. Esasen, be
nım türk olduğumu anla· 
<lığı dakikadan itibaren if. 

rit kesilen öteki, nazikane 
müsaade talebime karşı en 
küstah tavrile: "Şimdi meş· 

guluml" cevabında bulundu. 
Doktor ikinci defa ısrar 
etti. Öteki gene ayni tavır 
ile bana: "Sizin için işimi 
tehir edemem .• dedi. Hal
buki doktor onun de.tiğini, 
o da doktorun söyledijtini 
pek ala işidiyordu. Artık 
oldujtum yerde dikildim. 
Ben de dürüşt, hem de 
epi dürüşt bir tavır aldım. 
Zaten kaybedilecek çok bir 
şeyim yoktu. Nihayet, ha
reketim günü iade edilmek 
üzere pasaportumu ve on 
beş İngiliz liramı alakoydu, 
ve ineceğim (El Ehram} 
otelini de kaydetti. Bu ote
lin ismini, ani bir cevap 
verebilmemi temin için, ha· 
zır bulunan bir karantine 

polisi kulağıma in~aniyeten 

fısıldamıştı. 
Kontrol muamelesi bit

mişti. Hamallar, gidkr 
( tercüman }, karşılayıcılar, 
otelciler, vapora hücum 

etti. Herkes merdivenden in

meğe hazırlanırken • hatta 
merdivenin en alt basarna· 
ğına varmış olanlar bile 

vardı • yeni bir haber çıktı: 
Emir geri alınmış. Sebebi· 
ni öğrenmekte gecikmedik. 
Fena adam, üst giivertede 
pasaportlarında tektük nok
san bulunan iki "varyete 
aktrisinin vaziyetini tanzim 

ile meşgul imiş. 
Merdivene varan dara· 

cık koridorda, izdihamdan 
dolayı ileri geri gidemiye
cek bir halde, Mısır güne· 
şinin alnındı- , hem de 
ağustosun en birinde, ay
rıca alimallah tam Lir saat 
daha bekledik. Ne bekle
dik? Bizim de eyice anlı
yamadığımız bir ş..,y, işte 
bir şey. 

Sonunda mister Paterson, 
devrik yakasının üzerinde 
yeşil kadife, kadifenin Üs· 
tünde bir hilal, hilalin or· 
tasında arap harflerile 
"polis" işareti, ve başında 
yüksek ve sivri bir fes 
olarak, kendisine yol açan 
maiyetinin arkasından çıkıp 
gitti. Halk da hakikaten 
karaya ayak atabildi. 

Mehmet Fuat 

/51arıbul icra dairesinden : 
Azapkapısında Yolcuzade ma
bııllesinln Tenesos sokağında 
bir numaralı hanede sakin 
iken elyevm ikametgAhları 
meçhul bulunan Nesim Ven
rura varislerinden Vida ve 

Yako ve Bohor ve Kuzgun
cukta Haygan sokağında Ta

ragan apartımanında, mlite· 
veffa Sultananın varisi Sa
muel Efendilere. 
l\lliverrlslnlz müteveffa Nesim 

Venruranın, Sepon Civan Efen
diden lsdkrnz eylediği meba
liğı malQmeye mukabil, ve· 
faen ferağ eyleditı;I. Kuzgun
cukta Yeni sokakta 23 nu
maralı bir bap hanenin nısıf 
hissesi mütevffanın varisi 
bulunmanız dolayısile uhde

nizde oldugundan, ve müd
deti kanuniyesinin müruru 
ve borcun verilmemesinden 
bilmlizayide l 100 lira be
delle ruü~teııisl uhdesinde t 
karrür ettiğinden, işbu ilan
dan itibaren üç gün, ve yııl
nız Sıımoel Etendl bir buçuk 

ay zarfında daireye bilmlıracaa 
tamamen borcunuzu nrmeniz 

için . son ihbarname nmkamı
ııa kaim ol m ~ k ır zı. re ilan 

olunur. .. 

Günler kısalıyor 
Günler kısalıyor, elektrik teın'İratı tesisatınızı nınayerıe ettirmek için dii iinmeyiniz 

ve bu muayene ile en iyi randöman temin eden yeni usullerde istifade edini·ı. 

Elektrik irketi 
Bütün tcn,irat nliı heııdislerini ve fen memurlarını emrinize amalle tutmaktadır 

ECCANEN 
Tarafınızdan vaki olacak talep üzerine en son model aletleri tecrübesile huznrunuzda 

amik bir muayene icra edilir. · 
Bu ıııiinasehetle al:ltı beytiycııiziıı de nıuayeııesini temin edebilirsiniz. Kü~·iik 

taıııirat Meccanf'u diğerleri Mal olduğu fiathı icra eılilir. 

• 
1 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 
Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar. 

Metro han, Tünel meydanı, neyoğlu Elektrik EYİ, neyazıl, istaııl.ıul 

1 

Galata Karaköy 

poğaçacı fırını 

~ ittisalindekl 

mlhallebicinin 

üstünde 

B ÜVÜK 

ELBiSE 

Hanımefendilere: 
Pardesüler C Kaşa) 
Her renkte son moda 

14ı1 2 liradan itibaren 
p ardesüler(trencli-coat) 

Bej Ye lacivert renklerda 
22112 uradan itibaren 

MuşambalarCipekli) 
Her 13 . liradan 

renkte • 1 2 itibaren 
Beyf en dil ere: 
Meşhur l\landerberg mark•lı 

(trench-coaı)tan bej ve l~civerı 

Pardesüler 

Beyf en dil ere: 

Spor kostümleri 

16 ı 2 liradan itibaren 

~~~~~ndc K ost ~Jll I er 
14 ı , 2 lir adan it ibaren 

Çocuklara: 

fngıUz M b ı biçimi uşam a ar 
5 ı 2 liradan itibaren 

Erkeklere: 

Muşan1balar 

Erkeklere: 
lngiliz gabardinindeıı 

Pardesüler 
14 ı 2 liradan 

itibareu 
Tiftik paltolar 

12112 liradan 

itibaren 

Kadınlara: 
Fantw 

Muşambalar 
9 ı 2 liradan itibaren 

lsmal'lama 
kosliimler 

24 ı 2 liradan itibarsn 8 ı · 2 liradan itibaren 30 lir adan itibaren 

Taksitle de muamele yapılır. 

FABRİKASI 

Emlak ve Eytam Bankası rViPU~liil u mu m m Ü d Ü r 1 Ü ğ Ü n den: ~:::m::uı:~::::::::::::::~::::::::m:ım 
Mevl:ilerilc evsafı mahsusası aşaW.da yazılı bir parça ı·ı·ı 11 - d k 1 Seyrisef ain 

M 
. em n n sat ş muzaye eye onu muştur: 

. 1- Uzayede kapalı zarf usuliledir. lhale28-10-929tarıhınde idare meclis! huzurile icra edilecektir. r alıp ola~ar beher mülkün hizasında ğösterilen miktarda teminat lraeılne mecbur olup bu teminat vara· 
asahhını t

1
e il mektuplarıle beraber makbuz mukabilinde blızat veyahut ihale meclisine yetıımck üzere 

le üt O olarak postaya tevdi ederler. 
2 - ihale beddi peıln olarak istifa olunur. 

Marku •c.cnted: Galata KeprU 

bııında. Beyoğlu 2362 Şube 

acented: Mahmudiye Ham alııııda 

lııanbul 27 40 

Ayvalık sürat postası _ 3 - Talip olanlar !.ıanbul veya lzmir şubelerimize yahut Merkez Emlak mjdürlyetine 
muracaatla mulaual •a tn ız· 1 I • r ımem ı mlita Aa etme eri ve müzayedeye iştirak halinde bir ouıhasını 
bir lira mulı:abılıode alıp imza ve ıelı;lif mektuplarına raptetmelerl icap ~der. 

Um. No. Mevklı ve Nevi ve mahiyeti Hudut ve kıymet 

(MERSiN) vapuru 15 T qrinevvel 
Sa~ 17 de Sııiecı nlıtıDUDdaa 

harekede Cdıbolu. Çaııakkalı 

Küçülluya, Edremit, Biirhaniye, 

Ayvalığa gtdecek ve danUıt• 

mezlı:tır ı.lcelelerle bırlıkıe Altın-

semti mOfhuru . ve müştemilAu 
167 lstanbul Bakırköy Velı Tarla 54,50 elli dört buçnlc 

teminat miktarı 

!ıra 

Ef. ve Çırpıcı mevklinde dönümdür. 
80J 

Devlet demir yolları ve 
limanları 11mumi idare
sinden: 

Kayseri-Sivas ve Turhal-Sivas hatlarına ı 00,!JOO adet 
ahşap travers lcııklı z~rfla miinaka>aya konmu~nır. 

;'llünakasa 6- l 1-929 çarşanba gü.nü saat 15 tc Ankarada 
devlet demiryolları idaresinde yapı!ac;iktır. 

oluQa uıınyaralt gelecektir. 

••••• •••••••• •••••••• • Celıbolu için yalnız yolcu 
5 Be lsoğu kl uğ·u s ı1-a1ınır __ ,_ıı1ı:_a1ın_mu. _____ _.

1 

:rRENOİ ve ADEMi iKTİDAR: Trabzon ikinci ııosta>ı 
:raris (Saint Loui•) ve (Necker): 
: Kliniklerinden mezun : (ANKARA) vapuru 17 T qı1neV1"e 

5 Or, S 1 T K 1 N E C j P : Prrşembe akşamı Galata nhtımın-
• Be}cğlunda btiklal cad· • daa herekeıle Zonguldak, ine-
: desiııde 3 numaralı İstikljl : bol ıı, Sinop, Sanı.un, Ünye, 
: ayartımanının birinci katın- : 
• da. frengi rn nıfıessir edvi- • Fnt<a, Ordu, Gtmon, T ralııton, 

Tra~ bıçakları
nın 114 adet 

tastiknamesi 
Traş olduğunu:: Gilleuc bıça~ı 
114 muıyencdrn ıcçirilmiifır -
bu -.ebtpden buton bıçaklar i.Jc 
mn.uerih olar1k UilJ olmaktan 
cmın-Olabilirsiniı. , 

Gillette 
Kadıköy ikinci Sulh Ha· 

k_imlfAlndm: Terekesine mahkc· 
mece vaziyet edilmiş olan mil· 
tekait miralay Alı Rıza b<-ye 
ait emvali gayrinenkuieden Ka· 
dıköyilnd~ Osman ağa elyem 
Hasan paıa mahalle.inin çık· 

maz fı.tıklı wlcıığında kaln 
etki 4 mukerrer ve yeni 33 
numaralı olup sağ tarafı sabıkan 
Vehbi ef. arsası iken tüccardan 

Hüseyn bey hanesi \'e sol la• 

rafı sabıkan Haşim bey iken 

halen Zehra hanım hanesi arka 

tarafı Abullah bey anası iken 

h taraftaki Hüseyin beyin 
sa& 

hane ve bahçe•I ve ön tarafı 
umumi yol ıle mahdut ve clı· 
f8P alı katında bir bodurum 

Uterlne 2 oda 1 muılak ve 

I ıola ve 1 hali ve 1 gusul· 
hane, ikinci katta 3 oda l 
hal! l sola ve Uçünd katta 

kezalik 3 oda 1 hala ve 1 
sofayı havi ve 215 arıın arsa 

üzerine mebni ve temamı 363 
züradan ıbaret 3639 lira kıy· 
metl muhaıomenell ma bahçe 

hane ıle: 
Balatta Hacı Kuım Günanl 

mahalesinde Salma Tomruk cad
desinde kal; .ağ tıırafı Slgıgon 
cephesi Salma Tomruk caddesi 
arka ve yan ıar.lları tariki has 

ıle mahdut kigir bir aakaf altında 
bulunan binanın üst katında 2 
oda ulak bir 9-0fa bir mutfalı, 
b!r hail tklucl kılla bir kahve

hane ve bir dokkln ve bir 
katında bir bap ahuru mUıte
mil t 30 arşun !lzerine mebni 

ve temam! 2 10 arıundan ibaret 
e.kt numaruı 3 mükerrer 132 
iken kalan tıırkl hastan glrllilp 

çıkılan he.ne numaraaı 3, ahu 
numara11 5 ve caddeye kapusıı 
bulunan kahve dükkan numarası 

108 ve dlger dlikkln numaraaı 

106 olan 2360 lira kıymeU 
muhammenelı ga)>rlmaııkul: 

Ve Eylple Camıılı.ebir m .. 

halleıınde Kalenderane soka· 

ğında kain eski. 9 halen 11 
numaralı sağ tarafı attar Hacı 
Mehmet elendlnin nalbant dük• 
k&nından milnkallp kahvehan.ı 

ve sol tarafı kahveci Eylp Ef. 
ve hı..edaranının attar dükkA
nından mUnkalip Hallaç ve 

arka tarafı. Hacı Hllleyln El. 
kahve dukk&nı ve kısmen Pet· 

ronun fırın bahçeslle mahdut 
ve 37 al"flD Uzerine mebni 

ve 350 lira kıymeti muhamme· 
neh dükiin tarihi ilandan iti· 
baren bir ay sonra yani 24-

11·J929 pazar) günü saat on 
beşte birinci arttırma icrasile 
her bir alıcılar üstünde bırakı· 
laca~ ve ıkıncl ırıtırmanın va

kıt ve saati blllbare tayin olu
nncakhr. Ve arltırma 14flnamesl 
(2· J 1 ·929) tarihinden itibaren 

açık bulundurulduğundan her· 
kes tarafından görülebileceği 

ilan olunur. 
i\l~nakasaya i~tirak edeceklerin teklif mel tuplarını ve 

muvakkat · teminatlarını ayni gündcc saat ı+,':ıu u kadar 
umumi müdıirlLk kalemine \·ermeleri l~zımdır. ' 

: ye ve muhte ıt mut ile, bel- : Rıu, Hopaya gidecek ve dö-
: soğukluğu ve li~ til.itatının tn : p L 1 1 Losaıı r .... Fakfllteıindeo. dlpl,aıaT 

nüıte azar b.e e•i e Rize, Ol, ·• DR 
: muannit şekilleri aıııar ve : ' Hu·· seyı· n. Na-fi: 

Talipler mlinukasa ~urtnamclerini, f-0 lira mııkabilimlc 

Ankarada maliye ve mıılıa,:cbc· i~lcri rci~l gihdıı L.taıılıuld.ı 
Haydarp~ mal(azasıııdan tcd~rlk •. ~tl~l.ıilirl_er . 

• ( ozonoterıni) ~iti vrsaitı • Sürmene, Trab•on, Pulaıhane. ..,. 
: elektrikiyc ile ve nfık5ctıııc- : Tittbolu. Gireeon, Ordu, fat&a, ! Dot""' .. Kadn •u.....,_. _ _,__ 
: ınrk üztre tedavi oluııur. : ! Türbe. F ki 1-tHJllahmer bina 

1 0 
'

1 

••11•••••• ••••••••--n• ı ... S_•_lll!_"_n._S_in-op_. -bb-•ol-ur_•-uğn--'· I/ H••s<ln ı;tı.d .. ,_,. ·~• t"-ıs yaralc g•l•cekıir. j Telefon· ht lltiln 
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• _ ·-··--·· ___ . • 15 Teşrinenaı 
'r( l.E < ll'fl' . Gazetemizde çıkan yazı ve ' 1 J92~ 

r \ Ht ' •. reıimlerin bütün haklan mahfuzdur ı 
1 ' - ~ • ' 

Tlt\.fycdc JJati_ç_te C'ai'.Ctcye ~tinC'tri!ccck Trcktupfar~n tiıerine , 
ic!'art 'Joı;.e 'idare, \"aııra alt~c ( Y~ıı) Kuru~ 

t .A~Jııı 1~0 

~ <00 

• 

Kuruş 

000 
HAJ 

(artcı ~onu·rrı.:ı!ıdır --·-
FauflT'ryan rrtt la;pJarın 'ı:c!'e:ıiDden. 

nıukadde:re:ıb' rre:ı..t..:plara lonul.nw9 
Ll]'rrnu. 
ııaralum 

-- HER GON -ClKAR TÜRK GAZETESi = .. ıınc1 taııı 

6 Sayıfa Türk melrteplerlle faydalı elf!rlin · "' ı L l N T AR 1 f ES 1 : 
/ ilAnlarında o/ö 2~ tenzilat yapılır 

1
, Bü}~lilc \•e y.ı bir çok de!J içln \·eriıc11 li.lnlarlo1 

husJı.l mahf~·ettt.:'<i tl:ln! ı~•1 ücr~~i 

idare ile kar.ırll tırllır. 

S.ıtın Kartı 
6--~ lncl sayr.ıda lt.'SO 

S !S 
4 • 40 

l l! • 
:-so 

1400 
14!"0 
2700 

· -- -=.---_ - " 

La)l:clrra11r.dan 'e ''&nlann mlindercatmdan 
!dare me•ul detUdJr. 11

• ıccetı 'YI İst~nbul, -Babıali, Ankara caddesinde '<v akıt., yurduj 1: 
Ca7.:temlz:1 huuut ııı .. kabı.1l edı t T•• 

H. S. H. lll~ıı ac?aıl1ıl 

2 • • ~Ol) 
1 • .. tOO 

ı--s n..::ı s.ıyıfılı \ 1') 
ıy-ut · re-mi rıok 1 

" -~ .................... .,.,.. ..... _,,.,.,.. ..... ...,.. ..... ----...,.....,.,,,..,,.,.. ......................... ~ .......... ::-.......... ..,.~ıc~l~ı:"1~o__:ı~d·~ır:e~i~~le~rı~ı~19~71:.:,.1~a~1.ı~ı~·~ı~e<~l__;•:..;,:tc~l~~ru~·r~. ~\'~A:K~ıı~·~ı:>o~~t:•~':"~'":"~"~·~;~·,.... .......... __ .......... .....,,.,.,..,...,..,...~ ..... ..,,,...,""""""'"'=""'=""",...,,,..~~ ..... ...,.~...,...-----~ 

Deulef demiryollar Konya islelme Istanbul vilayeti Sıhhat içtimai-
,_ ____________ ~-------, 
l)orsaları4 Teırinevveı 1929 

mMettisliöinden: muavenet müdüriYetinden Kambiyo 1 

Londr.ı iızer'nc 1 İngiliz lira!'!, kuruş tn14 1 lo22 f so 
0,47 ,'i.1 . ·uy ık • T.f. mukahlll Dolar 0,41 ~5 

Parfs Jo rrank 
'.\::":'Jno 
llrükscl 
Ar n.1 
rıne\·rc 

cı:::cırya 

ı\rıı!-terda.m 

Pr.g 
\~!yat t 

l\Taılrit 

Berlln 
\"arşora 

Peşıe 

llükreş 

Belgrat 

r hrerJlu 
t Doıar 

20 Frank 
20 J.irer 
20 frank 
20 Dralıml 

20 Frank 
ıo Le,·a 

J Horln 
20 Kuron 

Şllıng 

Pezeta 
ı Raı~mark 

Zloti 
Pecıgo 

20 J.ey 
20 Dinar 

ı Çevoneç 

Altın ~ 
~fecldlye 

Banknot 

• .. . 
• 

.. 

• • 
"20 T.ey" 

Liret 
Belıa 

Dr.ıhınl 

frank 
Le\·a 
Florin 
Kuron 
~illng 
Pezera 
~lark 

Zloti 
Pengö 
Kuruj 
Dinu 
Kuruş 

" ı Türk lirası 
.. (enoneç 

Nukut 
fngiliz 
Amerika 
Fransız 

Jıalya 
Belçika 
'Yunan 
lo;\·Jçre 
Bulga~ 
Felemenk: 
Çekoslovak 
J,,.,·usturya 
l•panya 
Almanya 
Le his tın 
1\Jacarist.ın 

Ronıanya 

)'ugosJovya 
Sev yet 

Borsa harici 

Tahviller 
Jsjhaz dahili • ı·adell • 
Düyunu muvahlde 
lkramlyell demlryolu 
lsıanbul tramny şirketi 
Rıhtım Dok ve Aoırepo 
Jstınbul anonlnı !n ştrketf 

Hisse ıcnctlcri 
ı, bankası 
Cffmanh ba.nka!ı 

12 10 

91 ll7.50 
3 4-0,Sı.; 

:ıı; 7H 

4! 4 'i•"'S 
M 4n 

lfı 05 

3 J;.s.ı 

3 26,50 
ı ()q 

4 2'2 

26 85 
loi~ 

fo2ı 

209 25 
ıh5 25 
220 

115 Sn 

54 12.so 
805 
3o 
e3 

12.l 
3o 
n 
M 25 
22 5o 
36 
24 75 

88Q 

68 50 
24ı So 

98 
2o2 2.5 

~ 
6 i5 
4 50 

16 ıs 
21 

12 19 50 
rı o;

ı 4-0,'.?.'i 
.)() 60 

IR 
j t. 

J 37,25 
3 26.~~-"i 

1 QR,~5 

25 

l<•~o 

1022 5o 
209 ~5 
ı6ö 25 

ı ıs so 

805 
3o 
83 

123 
3o 
32 
50 2~ 

22 50 
36 

893 
68 50 

241 50 

202 75 
6 :'S 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar Ticaret bar•aaı kltibiumumillii tarafından verilmiıtir. 

Okkuı 

Auml A.prl 

K. P. K. P. 

BuA<Jay • 0 Çavdarlı 
Yumuşak ıı 2o ı5 20 
Kızılca 
Sert 
Dörınıe 

16 ıs 15 2; 

Çavdar 
Arp• 
,'\fısır 

Fasulya 

- Zahireler -
13 
rı 

ı3 

9 2o 

-- Hububat -
Susam 
Kuşyemi 

J2 2o 32 2o 
26 ıo 

- Un -
Çuvalı kilosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
BJrlncf yumu~ak 
BlrJncı sen 
l!çüncu 

ı.I()() 

1240 
ı330 

ı2ıo 

900 

- Tiftik -

'25 2o 

1250 
l!So 
ı2oo 

llW 
900 

<.'angırKalccıt 
:'><lfdc 167 2o J67 20 

Kır$ehlr • 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
idare mütsahdemini lçln mahfuz numunesine tevfikan 

200 
ihl. 220 çift çizme imali alenl surette münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 31 teşrlnevnl 929 perşembe giinü saat tam ı.ıtc 
icra kılınacağından taliplerln şartnameleri görmek üzere yev

mi mezköra kadar Galatada rıhnm caddesindeki idare! mer-
keziyeye müracaatları. 

:\Icr<irı bta>~onııııa ait tahmil \e tahliye ı~lcrl 1 tc;ri- Tababet ve şuabatı ran'atlarının tarzı icrasına dair 1219 numaralı kanunun 14 ilncll maddesi 
nene! IJ2'l ta.r!h'.ndcı~ itibaren 2.ı giin miıddetlc nıünakıı>:ıy:ı mucib:ncc tesis edilecek etıbba odaları üçüncü ııunıaka heyeli idare ve haysiyet divanı aza.ı inli· 
konıılnııı~ttr. J alıplerın mılll bır bankadan lıın lırnlık mu· h b 1 . . 1. l S . C .. .. 

1 
.. 

1 
D ·ır··nun konfarans salonunda icraolunacal<br • 

J k . a a ı te~rınıevve ın ncı uma gunu saa onuç e aru u 
rn; ·at teminar ıııckıııbıı ile ş;ırınanıckte ıııcrhut mimııııc K 1 S. dd . T .. k· d . • l"h' t' 

1 
ha'z ~rbc•l veya memur bilmum .ıib· 

Ycçhilc dolduracakları tekli! mektuplarını. kapalı zarf içeri anunun ıncl ma esınce ur ·ıye e ıcrayı san at se a ıye ın ı . , . . 
,,·nele <>ı 10 '"'9 t ·ı · k 1 · 1 ··r · ı·wııe t'·ı·dı· banın ( Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler ) odalara dahil olma" mecburi oldugu gıbl ettıbba oda . ~ . ~~ arı ııııc ·at ar ı< etme nııı cttı~ ıbı ' . • . 1 k · · b d r 
ve irsal cvlenıclcri J:lzımdır. ' lan nizamnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahallı ıçtımaa ge ere rey vermesı ıca e e · 

Teldi( zarfları 2 l / lO / 929 p:ızarte'i g·(inü ><ılat l .'i tc Mahalli intihapta ikamet etmlyen veya mazereti sebebıle isbaıı vücut edemiyen zevat imzalarile 
ı Konya i~le~ıe nıiıfetti;li!';i dairesinde kli~at edile~cktir .• \liiııakasa mu,addak ve •}'rı bir zarf içine konmuş ve kapanmış rey pusulalarını bir mektup derunlnde ve 

1 
şartna.m.cleri Ankara malzeme dairesinde, Konya i~letnıe nıu· ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hııaben göndermesi mıısarrahtır. Ta-
fcttı~lığıııdc, :\dana, .\!~~sin istm;yonlarında r laydarpaşa ma· bip diı tabibi ve diş 

1 
be !erin intihap günü olan 18 Teşrinevvcl 929 cuma günü saat on üçte ğazasında 2 lı~a mııkabılınde satılmaktadır. ç y . . h · J J 

llayazıtta Darülfünun konferans salonuna teşrıflerı e emmıyet e rica o unur. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

T ayayre piyankosu 
üncü KEŞİDE: ıı TEŞRiNISANİDEDİR 

BÜYÜK İKRAMiYE= 
45,000 LİRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
linılık ikramiyeleı· ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 
40,000 

20,000 

15,000 

12,000 

10,000 

Ura isabet ede.ı •58960• mımaralı bilet: lstan bul, 
Edirne, Cebelibereket, Ocbzede ~a!ılmıştır. 
Lira isabet eden « l(i597 • numaralı bilet: lstan • 
bul, Bursada satılmıştır. 
Lira isabet eden • 30494 • numaralı bilet: lstanbul, 
Sinop, lzmir, Balıkesir, Samsunda satılmıştır. 
Lira isabet eden • 1 Q935• numaralı bilet: Bergama, 
lstanbul, Çıldır, Kaş~ ta satılmıştır. 
Lira isabet eden • 4438 • numaralı bilet: lstanbul, 
Samsunda satılmıştır. 

Devlet demiryolları ve li
maaları ·umumi idaresinden: 

70 adet eıya vagonunun H. paıadan Samıuna nakit lcapalı 
zarfla münakasaya konmuıtur. 

Münakasa 23- 1 Q..929 çar§&mba gilnü saat 16 da Ankarada 
Devlet demlryolları idaresinde yapılacakbr. 

Münakataya iştirak edeceklerin tekir! mektuplarını ve muvalı.
lcat teminatlarını ayni günde saat 15,30 za kadar umumi mUdtlr· 
lok lcalemlne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamclerinl iki ltrı mukabtlınde Anlca
rada,malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpa§& mağaz .. ından 
tedarılr. edebilirler. 

Şarki Karaağaç kayma
kamlığından: 

Karaağaç hükOmet konaj1;ının (3JOOO) lira ke~ifll nıüta
baki inşaatı şeraiti atiye dairesinde miinakıı>aya konmuştur. 

1 - Keşif ve şartname suretleri Karaağaç .malmüdürlli
ğünden Jştihsal edileleccktir. 

2 - Münakasa 5. 10, 929 tarihinden itibaren yirmi gıin 
müddetle ve kapalı zar! usulullle icra \e ihale malmüdür
lüğünde müteşekkil komfayonu mah>11sça 26 ı o 929 tarihine 
miisadif cumartesi giinii icra kılınacaktır. 

3 - Talipler bedeli lhalenin ° o 7,5 nl~betinde teminatı 
muvakkate lrae edecektir. .Nakit yerine banka mektubu 
istikrazı dahili tahvilatı Ye ya pıyasadan yüzde on noksanlle 
milli esham Ye tahvilatta kabul olunur. 

4 - Teklif zarfları yevmi ihalede öyleden ene! 
yonu mahsusuna ı:elmiş olacaktır. 

komis-

Devlet demiryolları veli
manları umumi idaresinden 

/,ıanbul yalı mtkt•pltri mu 
hayaa komisyonu rtisllğlndcn. 
Ortnlıüyde Gazipaşa, Balmum
euda Dıınılupınar, Yıldızda 

5.5 ton bctonlıık yıırnrlak demir kapalı zarfla nıünaka· 
saya konmıı~tur. 

:\liinaka<a 27 teşrinievvel 929 pazar günil saat 16 da 
,\ııkarada Devlet dcmiryolları ldareöinde yapılacaktır. 

?ılünakasaya iştirak edeceklerin teklif meknıplarını ve 
muvakkat temiııatlarını ayni günde saat 15'30 a kadar 
umumi miidürlük kalemine Yetmeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~artnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankaradu, ;,\Jalzeaıe dairesinden, lstaııbulda Ilaydarpuşa ma
ğazasindnn tedarik edebilirler, 

harası 
•• mu-Karacabey 

düriyetinden: 
Karacabey harasının ı te~riııisant 1929 tarihinden 31 

teşrinievvel 1930 tarihine kadar bir :;enelik manda Ye 
kara sıgır sütleri müzayedeye konulımı~ olduğundan talip 
olanların yevmi ihale olan 24 te~rinevwl 1929 tarihine 
nılisadif perşenbe günii saat on dörtte llara merkezinde 
bulunmaları ih\n olunur. 

İstanbul Posta ve te1graf 
levazım ve mebani müdür
lüğünden: 

Levazım anbarı ihtiyacı için 2300 adet muhtelif nevi kertste 
münalcasayi aleniye suretile mubayaa olunacağından, ıalıplerln ıart
nameyl ğörmek için her giln müdüriyete ve münakasaya iştirak 
için de 20 teırlnevvel 929 tarihine mtisadtl pazar günü saat 
14 te ylizde 7,5 nlıbetinde teminatı muvakkatelerinl hamilen 
mubayaa! komisyonuna muracaaılart 

P. T. T. levazım ve me
bani müdürlüğünden: 

1 - Ankara telefonları için .. 8Q84. metre muhtelif 

1 fakimiyetimilliye yatı mek
teplerinin 930 senesi mayı
~ıııın sonuna kad''.r ihtiyaç! ,rı 
ol ııp 12,26 ağustos 929 ta

rihlerinde ihale edilemeyen 
ekmek tekrar kapalı zarf usu· 
Jile m(iırnkasaya konulmuş· 

tur. 2.1,/10/929 perşembe gü· 
nü saat 1·5 te Ortaköyde 

Gazipuştt kız şehir yatı mek· 

tebinde müteşekkil mubayaa 
komisyonuncb ihalesi yapıla-

caktır. ......................... 
: Almanya nisaiye ve vilaclıye 1 • • 
: cemiyeti azasından i 
! Or. a H~IM : • • : D~um ve kadın hastalılc- : 
: lan miitahassısı : 
! Hastalarını her gün 15-17 ye S 
•kadar Şiılıde husu•! hastaneaindei 
! kabul etmektedir. Şıılı Kqıt· • 
: lıane caddtsi No. 131. Tel: : • • : Bey~lu 2221 : . ..................... .. 

Sultanahmel Sulh Mah/c.t· 
mcsindcrı: Bir deyin malılcOmu 

bihın temini lıtlfası zımmında 
t•htı hecze alınıp lüruhtu mu
karrer bulunan (Silrüen) mar• 
lcalı otomobilin Hasköy ıakcle· 
ılnde 'ıchrl halın yirmi bırınd 
pazartesi Günü saat 14 le ra· 
blacağı cthcıle ı.llp olanlarm 
.<ıüracaatları ılln olunur. 

nakilli kablo "337 adet muhtelif ~iamı kablo tevziat kutu:·u , __ ..... ___ ...,. __ ...,....,._ 

"60, kilom;tre ~.;;: nevi bronz tel, "1000~ adet "4" N. H E f s-ı N o E N -. .,.. porstlen fincan kapalı zarf usullle miinakasaya konmuştur. ÜSTÜN 
2 - :\lünaka,;a ı 6 teşrinlsani 929 tarihine müsad!f 

cumartesi günü saat 14 re icra edileccğinr!en tallplerin 
şartname almak için şimdiden teminat ve tcklifnamelerlnl 
ihtiva edecek kapalı zarfları teYdi için de mezk(lr tarihte 
\ e saat 14 te istanbulda yeni postahane mübayaat komls· 
yonuııa müracaatları. 

Gümrükler istatistik ve 
tetkik müdürlüğünden 

T evzl iısıeslne dahil daire ve müesseselerin son neıriyatımızı 
bır makbuz ile Sirkecide gümrUlc dairesinde bulunan lıtatlıtlk 
kaleminden aldırın; la'ı rica olunur. -

Meı'ul müdür : Refik Abmel 

'"·'"· .·. '·:" -~--, .. : .., : /; "' ç ............ gül Güzin Nuri 
beni odasına girmekten 
menettiler. Londradan kon
sülta için en büyük he
kimleri getirttik. Hepsi 
iyileşeceğinden ümitsizdi • 
Onlardan b!ri bana dedi ki: 

" Zavallı Leydi için iyi
leşmek iimidi yoktur. Yal
nız dua edelim ki hep bu 
vaziyette kalsın . Şimdilik 
fazla bir ıstırabı yok, 
kendi aleminde mes'ut va
şıyor . ,, 

Onun eyice rahatını 
temin ettikten sonra bazı 
işler için Londraya gittim. 

Yeni s~ne başladığı za
man btn zengin bir kadın
dım. Esasen Ogüstüs bü
tün malini bana terketmişti. 
Evleri> evlenmez o muame
le yapılmıştı. Amelyaya 

gayet ehemmiyetsiz bir 
miras kaldı . 

Ledi "Tilçester,, hemen 
bana samimane bir telgraf 
çekmişti. Herkesten taziye 
me~ tJpları alıyordum. Bu 
mektuplar arasında Ledi 
"Grenlen,, den de vardı. 
Gayet dostane hislerle ya
zılmıştı. "Lediston,. a dön
düğüm zaman yığınlarla 
mektuplar, hesap pusulala
rı gelmişti. Ertesi gün a
vukat gelecek, işlerin hep
sini tayin edecekti. Eve 
döndüğüm zaman çok mü
teessir oldum. 

Ogüstüs karşımda o ka
dar 'canlı idi ki ağladım, 
ağladım ... Elimde olsa onu 
gene diriltirdim. Bu kadar 
gençken ölmek beni çok 

~;...._~~+:-~~~-:---
müteessir etti. Gelen hesap bir zarfa koydum. Ledi tırası maziye karıştı. 
puslalarını topluyordum. Bir "Grenlen"e yolladım. Tazi- Kanunusani geçti, şubat 
tanesinin üstünde Ledi yesine cevap vermemiştim. geldi. Hayatta daima fev-
"Grenlen. in terzisinin ad- Bu, benim cevabım ola - kalade vak'alar birbirini 
resi yazılı idi. Bu puslayı caktı. İnsanın utanmıyan velyeder. Sükunetle, aylar, 
avukatlara göstermemelidir- bir suratı olmak çok iyil seneler yaşarsınız, fakat 
ler. Onun mektuplarını da Ledi "Grenlen. den cevap sonra değişiklikler başladı 
mahvetmek istedim. Fakat aldım. Borcunu ödediğimi mı bir zaman devam eder. 
bütün çekmeler kilitli idi. - tarihinde verdiğimi anla - Şubatın sonunda gene ben 
Nihayet avukaktlara Ledi mış - çok teşekkür ediyor· Ledistonda oturur ve A-
"Grenlen. in taziye mektu- du. Kocamın çok iyiliğini malyadan kain valdemin 
bundaki yazıyı göstererek gördüğünden, onu sıkıntılı daima aynı halde olduğunu 
bu yazı ile yazılmış zarfla- zamanlarında kurtardığın - haber alıp dururken bir 
rı bana vermelerini tenbih dan bahsderek "Harli. de gün telgraf geldi. Telgra-
ettim. Bir iki gün sonra gene biri birimize • t~sadüf fın üstü eski küçük evimi-
altı tane taçlı zarf elimde etmemizi temenni ediyor ve ze ve büyük anneme ya-
idi. Terzinin borcunu ken- sonunda, kendi kocasının zılmıştı. Bu uzun telgraf 
dinı ödedim; ve makbu- da yaralı döndüğünü yazı - bilinmiyen bir noterden 
zile birlikte mektupları yordu. Gülebilecek vazi - geliyordu. Garbi Amerika-
lıep bir • araya koyarak yette olsaydım, onun bu daki babamın öldüğünü ve 
Ogüstüsün mührile mü- haline gülecektim. Ne ise benimi!! büyük anneme· bü-
hürledikten sonra tekrar böyleci! Ogüstüsün bir ha- yük bir ı~tv~t bıraktığını 

bildiriyordu. 

O ande teessürü geçen bir 
hisle mütehassistim. Babam 
bütün hayatımca benim 
için bilin mi yen bir gölge 
ıdı ..• 

Bu gibi işlerde hiç tecrü
bem yoktu. Bana akıl ve
recek bir arkadaşa muhtaç
tım. Kime müracaat ede
yim? Aklıma " Antoni ,, 
geldi. Dul kaldığımdan b~ri 
ilk defıi onu düşünüyordum. 
Her istediğim aklı bana ve
rebilirdi. Fakat bana şim
diye kadar bir şey yazma
mıştı. Daha birbirimizle 
karşılaşmıya vakıt var; ben 
kaderi tesir etmiyeyim de· 
dinı. Benim için yapılacak 
şey derhal Amerikaya git
mekti. Avukatım, hizmet-• 

çim, ben bir karanlık mart 
sabahında Londrayı terke• 
derek Amerikaya hareket 

· ettik. 

* . Amerikaya seyahatim cıd· 
di bir iş için olduğundan 
sükunetle geçti. Hep işlerle 
kendi başıma meşgul ol· 
dum. Bir çok gürültülerden 
sonra İngiltereye dönmek 
üzere vapura bindiğim za· 
man çok sevindim. Bu se· 
yahatim çok iyi olmuştu. 

Mayıs sonu idi ve hiç soğuk 
yoktu. Tam bir sene evv~l 
bu zamanlar ben genç bır 
kızdım ve hayatım benim 
için hazırladığı şeylerden 
bihaber, avare dolaşıyor· 

dum~ İşte bu on iki ay zar· 
fında vak'alarla dolu büyük 

(Bıt..,edı) 


