
efenn·i muha • 
ırımız katle dil • 

1 
• • 

a..._ ·~'"' ve~ı HOMlll B. • 

Osman Nuri" ~ 
Mütegallibe aleyhin
deki mücadele ve neş
riyatının kurbanıdır/ 

<Mpegilnıllfz aokalc 
orl113ınd• J'apı'4n ba 
dıuıyetln luıklld luıtlBerl 
m~ydana ,ıluırılnualulır 

Dca .Jdıtamız bir mektup 
bize acıklı bir biber ptlrdl. 
T elennı mulaablrlmls O.... 
Nurt Be, baledlmltl 

Vllktna bu eski " bjmetll 

929 lıayvan qlal, t/tl ,Un ldtıra oçı~ır. Dürr ~ ~ıl müdtlelı bibnlıttr. Se'f#Jle 
gtçm atnt/tndaı fala hayvan /cay«Jilmt,ıtr. Gtçtn .9C!ll~ mü/t.df alı ~anan hayvanlar. 61rlnd 
mü/ttlfatı almama/t l'lrllle iu sergiye tk Jalııl olm~taJrrlar. Kaz'1tlaca~ hoyvanlara ltvzl edtltcelt.· 
lltramtge ye~u ( 5000 ) liratlır. 

Rumtmlz saılye ifllralt eJeait lıayvatılarJan ~ ık #rı' binasını g&terme/tltdır 

llliliz JOkseliJI ı 
~ükOmet T eclbir 
Qllllıya karar verdi 

Bazı köyler 
Diğer kazalara rapte

dildiler · 

laterhn dün 8 kurut 
daha fırlamışbr 

, Lıgiliz liraıı dün 1031 
~UJ 30 parada açılmıı, 

9 lcuruıta bpanmııbr. 
4

• Borsa komiıerliti iaterll
~ Yükselmesi hakkında 

.. iıre vekiletine malGmat 
::derıniıtir. Komiser ve· 
h Hasan B. dün de bu 
b:::.~ tetkikat yipmıt. 
llti~n alup aattıldan 

... ......, ........ ., .. 
aeı~, i~ Sj. . Maliye 
~ıetı ifı! r-.... 
._.menıçin~7.I: 
~ karar vermiştir. Mali_,. 
ttldli çarpmbi günü bu 
~le hakkında heyeti ve
~leye izahat verecektir. 
. lnıfliz lirumm yijkaelme· 
'!"- lzınirde ihracat mev· ;::in nihayet bulmuı, 
il ınukabil vaktile kredi 
~ te~bedilen e11anın be· 

Uennin tediyesi zamanı-
:: lıwaı etmesi sebep oJa.. 
~terilmektedir. 

Kab.ilde 
~llıaııullah lıanın k.ar-
eşlerini öldürolüşler 

bQ londra, 2 ı (A.A) - Kil
)-:•lestnde yapılan taharri
' kapısı kilitli bir mah
~ tesadüf edilmiş ve açıl· 
Gı Zlının Amanullah banın 
d.ı. \'e livcy kardeşlerlle Kan
~r . 
1'ııı \'alisinin cesederl bu-
~ ~UŞtur. Bunlann nasıl öl-

l1ıldtiklerl anlaşılamamıştır. 
---- . 

\'anar dağ 
~Uca yanardajı 60 

-.._.en 10nra faaliyete 
ba,ladı 1 

~20 (A.A)
"-a eetaecleD bert 16nmot 
'~titakı yanardat 1e .. 
""1.ı ı..ııyete batfamlfbr. Her 

d.o lavlar akmaktadar. 

~-· 
. ~aşa Ankarada 

~ Er~~-:;! !1c:. 
~ı Aaam Pft.. hua~ 

---- . 
I' olis koogresi 

.\rı•· 
'<> ~ ~'~· 21 (V&kıt) -
~ ltın:aan;de SortJonda 

le nacak beynelınn~ı po
kifredne ditvet edff.. 

• ~"fre.)'e kimin ıt•· 
henüz b ı•· d Jı.'Jd' c ı1 ~.• ır. 

Merlnma o.nan Nut1 B. 
arbcllaa. aaetemlze ....... 
mu mubltlne, memleklll ha.. 
nlWne alt pek 11,.de dtiue 
pyan mektupls pdcrtr, o 
banltdtkt enteretlD Yak'llen, 
bach.elerl, heberlerl itina de tee
blt eden bu yuılar kartlerlmlıln 
mlltallallnaa mechllrdt. • 

T efeutde ıvubtlak eden, 
Tarkoata reblıttne, IODR 

belediye Nllbitae intihap edl· 
lea O- Nud B. memlekette ...... .,~ ...... 
... kı'U.....e, .. ........ 
nm '- llill•ce ........ , .. 

•• • •••• .......... bir .... leba ;ac•' tllL 
V•na ...... edea T-... 

mektuplan bu temiz, ... .,.., 
ve kahramanca ddalin tterlerlnl 
ve alerlnl ihtiva ediyordu. Zira 
bu mektupların her blrlncle 
o baYdde ..kidenbert keyfi 
ıurette bakam .ormek latlyen 
bir tabm m~benın yap
tıkları bnw.alHlartn, mazlum 
ve Jllllidar ı.Jb reYa g&-dük· 
lert feubklmn aaklı ve merakı 
hlüyelerı nalleC1111rdı. 

Memlmttn bir k~nde 
kaçak, namualu, hamlyeth, ali 
bir gençlik kıtleslnln eevglaine 
ve Dlbayeı mmleket bnunl• 
nna 11ttnat ederek wtanper· 
ftrllle pbpD Oman Narı 
Beyin ........ .-. faduını 
T efeanl paçMr blrbit bize 
bildlrlyor, b.dite hakkında pı 
ızabab Yeriyor. 

Cismu Nuri Bq, aeçealer-
de beleckfoden otomobdle ... 
det ederken blr dolllnm &ıün· 
de durmut. otomobilden IDmlftir. 

Bu urada k6fede aaklı bulu
nan bir k6ylo çoculU koltutu 
alunda glıledlil tabancaya çı
karm11 ve O.men Beye ark ... 
•adan atq etnılıtlr. KUl'fun 
Oaman Beyin midesini parça
laımftır. Bayle olmuma ret· 
men mumadeyh dm ablmıı, 
mukabele etmlt mOtec:avlıl 

köprOclk kemlll Dzertnden yara
IUUfbr. 

Bu .. z1,e1 k1111S1Dda dlger 
bir dallAnda ... lıD.ID betka 
bir k6ylO pleıadıil yerden 
Osman Beye ~ atq açımı ve 
çıkan kürfun bıçarenlD baiiırsak· 
larına Aplan°1Ufb. COçlo kuvveali 
bir zat ot.n Omun Nuri lky, 
anmın ptradatı ~u tkind tcca
riz Gıerine gene y.ere dil§me
mlf, aaklandıaı dukktndan çı
kN'ak kaçmaya hıt!rm? mllte· 
cavtzln arkutııdan: l~l: tat~ 
llİtt. ı-.. 1'1r 1'i; ıW scrıra 
bitap Wr hilde ,.,fi dot•ilflt'ir. 

( AJttar1ıfı 2 Jacl M)'lfllllllıD ) 

WMyellml&de bz.11 
dellftlrllen lcil)'ler 
Ankara. 21 ( Vakıt) -

lıtanbulun Beykoz lcazuı. 
na tabi Y enimahallenin, 
Küçübu dereainin Üsküdar 
taralmda ltalan laımile 
Kartal kazasına tabi Do
dullu, Küçük bakkal, Um
raniye, Çekmeköyleri 01-
küdua bağlanmııbr. 

Aydının Çine lcazaıına 
merbut Karpuzlu nahiyesi 
merkezi Demirci köyüne 
batlanmışhr. 

M4rdincls merkeze mer· 
butK~......,._..._ 
yapılmıf, Redlayll bzaıı 
ela ... hiyeye blbedilmit 
ve hiiktmet teıkilibnın 
nakilleri e•rohmm~. 
Reaülap hz•• ela Koçhi
aara batlanıaafbr. 

Metruk ç~uklar 
Şehremaneti bir yurt 
açmaya karar verdi 

Diler taraftan Binut)'el 
J!lfalde de bir pro/t: 

haırlanıyor 
Şehremaneti kimıeıiz süt 

çocuklanmn beılenip ba
kılmaıı için 
bir yurt 
vücuda ge• 
tirmiye ka· 
rar vermiı· 
tir. Şimdi-
lci halde 
yurt için 
müsait bir 
bina ara· 

nılmaktadır. 
Yurda el· 
veriıli bir l.ıanbul Hlmayei 
bina olmak Et/al rtlll 

üzere Fa· Şemsettin B. 
tih civarmda bir mtdrese 
bulunmuı, fakat doktorlar 
bu binamn sıhhi şartları 
haiz olmadığını ıöylediklc· 
rinden bundan vaz ıcçi!
miıtir. Bina bulun<lutu 
takdirde cami ve kilise ka· 
pılarma terlcedilen kimse
siz nevzatlarla Darülaceze • 
deki süt çocukları buraya 
yerleştirilecekler, fenni u· 
sul!crle büyütülecekler, tah
sil yaşına gelJikleri zaman 
da okutlurulacaklardır. 

Diğer taraftan lstanbul 
Himayei Etfal reisi Sivas 
meb'usu Şemsettin e~y de 
yakında hükı1mete teklif 
tmııek üzere bir çocuk ba· 
lfitii y.irdu projesi hazırla
mlf*..ır. 
[ Alc tarafa 4 lincü sayıfımııda) 

Meınleketimtzm maarif 
ılyaaetlne alt ~ 
biri Terk çoculrl&n- ilk 
tah11Uertp1 Tlrk mekteple
rinde yapmasıdır. Bwıun 
içindir kt TOrktyedeld ec
nebi mekteplerinin ilk tala
ıile mahMu olan ıllllflan 
kalclınlmak pNlllllpl takip 
olunmaktacLr. Roa,ert Kolej 
ile Alman mektehi maarif 
vekllettnl• bu huaetalct 
lebllıatma tebaiyet ederek 
ilk tahlile mahaua laaun
lannı kalcbrm.,l•r, yalmz 
Senpolıeri, Notrdam ela 
Sion, Jandark, lnıtllz zü
kü, mektebi gibi cltter Mr 
kı11m mekteplM lor.an ıau
ahedeüne istinat 9Clera 
mekteplerin ilk tahatl c:lere· 
ceılndellıl unaflaıaaa _. .. 
faza~ 

Tabkikatunıza a&ıe ha 
auretle ilk tahsil ~ 

muhafaza eden mektepler 
kGçiik tOrk çoculdan tara
fından ıtttlk~ daha fazla 
r&ibet l6rmefe batlumtbr. 
Bunun a'ebebı ele reeml 
mekteplerle beraber husu
si mekteplerin ilk tabail 
llftlflannda ecnebi inan 
teclrtaabnm kalcbnlmıı ol
maııdu. 

Bdha11a Ştfli muhitinde 
bulunan adelerm eberiıi 
çocuklanm daha yedi J&· 
tından, yani ilk tahlilin ilk 
eeneıinden IUbaren meeell 
franaızca tahıtl ettlrmeie 
fazla rafbet g6atermekte, 
tGrk mekteplertnln ilk se
nelerinde ecnebi tahalll 
memnu olmaıına mukabil 
bir kaıım ecnebi mektep· 
terinde buna lmkin bulun· 
ckatw.ıu uzata dikiiate 
ai1arak çocUklaniu bu İlielt· 
teplereY ............. . 
[Alt tarafı • .., ........ • .... J 

.. Darülfünunları yıkınız f. ,. 
Bernar Sov bunu söyliyerek darülfünun 

tahsilinin mazarrabndan bahsediy 
lngilterenin meşhur mü -

tefekkir ve edibi Bernar Şov 
aon günlerde darülfünun 

tahsili al~ybinde çok şid • 
detli beya • 
natta bukln· 
muştur. Deyli 
Telgraf gaze-
telinin verdi· 
ti malumata 

' genç 
Barhanettln E/., cl6rt 

M:ne alır luqJse 
rnahkdm oldıı 

KAhtanede atla bir gezinti 
yapmasın dan müte~s iren 
kavga ettikleri sırada tehev
vürle halası l\f üeyyet H. ı 

öldürmekle maznun Burha
nettin Ef. nin muhıkemt sl 
dün ağır ceza mahkemesinde 
bitmiştir. 

.Maznunun cürmündt es
babı mubaffefe görülmüş, 
dört sene ağır hapse mah
kam edilmiştir. 

An karada 
Cilmluıdyet bayramı 

lıaırlıltlMı 
Ankara, 21 ( v alat ) -

Cflmhurlyet bayramı pro
ıramı C. H. fırkan tara· 
fından hazırlan maktadır. 
Balo da fırka t&ram.: 
dan Ankarapalüta Teri• 

lecekUr. Balo resmi ol· 
duiundan bilet 1atdmıya

cak, mepubat Ye mekt· 
llttan pua ahmmyacakbr. 
Baloya ancak clafttli olan
lar itttrak .-debdec:ektlr. 
Tribünlerin intaıına yann 
baflanıyor. 

Heyeti vekile 
Ankara, 11 (V akıt) -

Heyeti vekile bugün ismet 
paşanın riyasetinde [içtima 
etti. BütÇe üzerinde miiza· 
kerat yapıldığı tahmin edi· 
liyor, 

Kumkalede 
Bir Romen vapura 
daten klJraya otıınla 
Aunı, 2 ı (Aaak) - R.,.. 

manya bancLrah Rec:el Karol 

npuru ·~ K....gı. 
dv11mda ...,. otarmuttur. 
V..,ur beata brtlrılmnamıp. 
Huant .-rı ~uldOr. 



fl'SON '1 
HASe,ı:ı.ue~ 

Kırşehirde 
Fırka kongresi toplandı 

Kırşehir, 21 (Yakıt) -
Vilayetimiz fırka kongresi 
müfettiş Muğla meb'usu 
Ali Nazmi Beyin riyasetin
de toplandı. Memleket için 
çok iyi mukarrerlt ittihaz 
edildi. Gazimizle Başvekili
mize, M"clis reisimize, Fırka 
umumi katibi Saffet Beye 
tazimat telgrafları çekildi. 
Müfit faaliyetleri miına~e -
betile Vali Beye teşekkür 
için bir heyet seçildi. 

Ankar • İstanbul 
arasında 

ÜçiindJ bir tren 
ıper;neye ba,lıyor 
Ankara, 21 - Akşamları 

saat 8 de lstanbuldan AJa
pa7.annıı hareket eden posta 
trenilc Ankaradan saat 11 
buçukta hareket eden mar· 
şandiz hdırılarak lstanbul -
Ankara orasında üçüncü bir 
tren tahrik edilecektir. llunıı 
sebep bu hat üzerinde mü
naka!Atın çok olmasıdır. Kon
ya yolculan Esk~ehlrde ak
tarma yapacaklardır. 

Kış başlıyor 
Kayseri, 21 ( Vakıt) -

Hava soulctur. Kar Erci
ya11 tamamen Kapladığı 
ve şehir yakınına kadar 
geldi, 

Brükselde teYkifat 
Londra, 21 (A.A) -Brük

eelden hlldlrtldiğine göre 
balya eefareUne vuku bu
lan tecarizde aimethal 
otuz kadar Belcıka!,, İtal
yan •e Macar komünlat 
tevkif edllmtıur, 

İngiliz parl:."uncnlosu 
Gondra, 21 ( A.A ) -

Parl.imento gelecek salı 
günü içtima edecek ve M. 
Makdonaldı M. Snovden 
lemsil edecektir. 

Almarıyada dir 
propaganda 

Lonclra , 21 (A.A) 
Berlinden btldlrlldljine na-
znran Alman milletini 
CümhııriJete ıaındıracak 
bir propagand vuıtuı o
larak kullanılmak üzen 
birçok filim fabrikalıın
nın aahtbi olan lmelka 
ıtrketlnin bir kııım biıee 
eenedatı 1&bn abn mıgtlr. 

tf. }lakdoııalt lloııtrealdo 
Lonera, 21 (A.A) - M. 

Makdonald M. Makkemt 
Ktng ıle lnglliz - Ameri
kan münaıeBatıüa ve Bri· 
tanya ımperatorlujuDu ala
kadar eden me1&ll hakkın· 
daki miiukerat ve müki
lematma nJharet v_.ek 
buıOn Mootreal e hareket 

ebniftir. 

mmll . - ·s-·:p, 
. 1 ··~ ·- ' 

1932 Olempiyadı hak~ 
kında bir sual 

1932 de Amerikaııııı Los 
Anjelos şehrinde yapılacak 
olan olimpiyat oyunlarına 
Türkiyeden l:aç sporcunun 
iştirak cd~ceğini \'C lıu hu
susta Türkfyede ne gibi ha
mlıklar yapılmakta olduğu 
.\merikadan sorulm:ıştur. 

Bul~ristaııdsıı 500 
muhacir geldi 

Son haf~ içinde Bıılga-

mtandan şehrimize 500 

Tiirk nı!ıhaciri gelmiştir. 

'' V AKT,, iN ŞEHI~ VEMEMLEKETHABE~LB~ Maarifte 

Tıp talebesi 
lt•/.y• ıeyitlı4tlnden 

d6ndıJ 
Tıp fakültesi talebe ce· 

miyeti ltalyaya fenni bir 
gezinti tertip etmiş, başla
nnda hocaları Fabrettin 
Kerim ve Tevfik Remzi 
Beyler oldu~ halde 20 
kadar tıp talebesi bu te
nhzühe iştirak etmiştir. Bu 
gençler, 24 gün devam 
eden bir seyahatten sonra 
dün sabah erkenden deniz 
yolile şehrimize dönmüş· 
!erdir. 

Gençler Napoliye çık-
mışlar, oradan Romaya 
geçerek darülfünunu ve 
diter tıp enstitülerini, has· 
taneleri gezmişler, Cuma
dan •onra Floransa, Mila
n• • To ;no tehirlerine git
mı~;e., çok faydalı fen tet
kikleri yapmışlardır. 

Tıp talebemiz bütün 
uğradıklan ·şehirlerde çok 
güzel kal'fılanmışlar ''e çok 
iyi intibalar bırakmışlardır. 

Tefenni 
Muhabirimiz katledildi 

fÜstarafı 1 inci lllJlamızda] 
Çarıı .içinde gllpe gündüz 

vuku bulan bu cinayetin failleri 
kaçını ya munffak olmuşl•r, 
mecruh evine ,nakled~mlş, bir 
mOddet sonra da hayata gözlerini 
yummuftur. 

Ülllll1l Nuri Bey meınlekeı 

gençleriniıı teeullr ve ırvgi 

halesile •anlarak ddnolunmıış· 
tur. 

Valuı muhabirini, popegün
düz ~olak orta11nda ııld!iren 

köylü ile çoaılr. klm·llr} Bu 
medeket çocupndıın ne ı.ı;. 

yorlardı? 

O.n:an Nurı Beyle hatta 
tah•an tanıımıyan ve tablatilc 
aralarında hiç bir düŞmanlılc 
mevzuubahis olmıyan bu :ço
cukla isminin Süleyman olduğu 
bildirilen o köylünün V alr.ıt 
muhabirinden lstiyeceklerl htç 
ltirtcy yol.tur. Hadiseyi bize 
bıldiren zat, bu çocukla o lcöy· 
lünfuı mlltcgallıbe tarafından 
Oaının Nurı Beyi öldürmek 
~e 1000 liraya ıuıuld;ıaunu 
muhııbirimtzl günlerce takıp el· 

ııkı.en sonr3 yakalıyarıılc öldür
düklerlni yazmaktadır. 

T efcnnı muhablrimizin lratli 
h•discsı hallındakı tahkıkaı ev
rakı Be dur aAtr ceza rcbliğiıae 
verilu:ı,. bu maİıkme meseleye 
Y u'ıyet ecıalf, fakat bir aıliddet 
sonra her neden.e davanın rll· 
yeti bu mahltemedeo alınaralı: 
Anıalyı 8Au ceza mahkemesine 
verilmlflir. 

Hodıocyı bize bildiren meL:
ıupıa haklarında bu meseleden 
dolayı tcvlcıf müzeikcrctl keaıl
miı olaıı lı.zı Lmaelcriıı evle • 
rlmde ralıaıça oturup k't'feıtık • 
lerl, firari .. yıWJarı Ye mah
kemeye aevltolıınmadılclan yaz .. 
lıyor. Eılcr ba doaru ue lıüko
melln bıı kaoun•uzluğı Alet 
olaıılar lıakkıııda tiddetlı ıMt • 
bau ilritcc~i tabiıdır. Fırarı 
denılcalertıı e..terıade oldukla • 
rından devlet ıne-ı.n haber. 
dar değilse * halk hunu biliyor 
Ye bab. ftriyor., deaılmekıe -
dır. v abt -"abır1ıı1 ııld11rtaa 
bu lemlı -ı-. çoaıeaaaa 
.ı.,yhlnde ııı6c:adeledeıı eert 
kalawlıiı ıııatq.llıbedır_ Kaıııa 
yerini lı.ılecıılı, hoknıııd kun.a 

her - olcb+ı Bibi "" 1 

zulmll n tagı!lııbıı ezecek 
• 

hakiki kııttllcrt meydana çıkar .. 
cakıır. Bunu belclıyorU. 

Osman Nmt Bey, memJe. 
ketinde blltilıı yenilik n me
dmtyet lıarcketlertnde &uıy.k 

olmut bir zallı, otuz fıeı ya~· 

• 

1 MomO•ke< habo.o ... 1 Kuıurev!!• r ~lgraflar z . ti.t:ıltl 
foCI IQklnrın~B Bu Y"Z AmerlluttM ıop-Nıçın gecikiyor 

imtihan --A vrupaya, tah~ile gl\n 
rilecek talebeler seçi 

Bir Yunan motörü Lıir 

nıotörümüzle üç saat 
ateş teati etmiş 

Bizim motör luıpt1t11ı 
yarlllanmıı Yun1t11 mo

t6riJ de luJçmııtır. 
Evvelki gün lzmir civarında 

Yeni Foça açıklarında bir 
Türk yelkenlisi ile bir Yunan 
motürü arasında 3 saat devam 
eden şiddetli bir müsademe 
olmuştur. \'ak'a lıakkında 

lzmlr gazetelerinde şu maltı· 

matı okuduk: fusca!a kap· 

ten idaresindeki Türk yelken· 
lisi evvelki gün ı ·:skl foçadan 

hareket ederek Gemlil';e doğ· 

ru yoluna dernm etmekte lken 

\'eni Foça açıklarında beyaz 
boyalı bir Yunan nıotürü ile 
k~r~ılaşmıştır. 

Beyn7. boya!; Yunan mo
tlirü l\lustafa k .• ptana işaret 

vererek tevakkuf etmesin! 
bildirmiştir. Fakat Mustafa 

kaptan Yunan motörünün 

lanacak kongrelere 
ça~rılıyoruz Posta müdürü, geci~ 

1930 aenesl zarf:nda topla· ken telgrafları bir zarf 
nacak olan 'muhtelif beynelmilel d b d 
kongrelere hükQmelil'llZ dahi İÇin e ize gön erin, 
davet edilecektir. istihbaratımıza me· ullerini bulalım, 
nazaran akdedılccek olan kon- diyor 
greler 111nlarclır: Son gnnlerde telgraf ıılerln· 

1930 aenesl ilkbaharında de buı :ııııumsızlıklar .vuku 
Nevyorkıa ,beynelmılel yol bulduQu ılert ıOrlllmektedır. 
kongresi. Bu kongreye . Nafıa Hatta T rabzondan Üaküdara 
veklletimlz dahi devet edilmiıllr. ıekılen telgrafın ancak 20 gün-
Unaytet Sıeyb vapur acenteliği de aclreoiııe yetlftİll oöylenıl· 
Tıırkıyedekı umumi mümessili mektedir. Dtlıı bu h11111sta ma-
bulunan Notter Şirketine yazdıaı lilmab11a müracaat eden bir 
bir tezkerede Türle mürahh~· . muharrirlmlze fstanbul telgraf 
!arının adedini aormuı ve va- modıırn Samı B. demiştir kı: 
pur ücretlerinde yüzde 25 len· - Telgraf muamelatımızda 
zilAt yapılacatını haber ver- leehhüral gibi intizam•ızlıklar 

mittir. vuku bulduQu cloAnı <!eğıldır. 
Vapurda, ılnema vasıtulle Trabzondan 20 günde geldi~ 

murahhaslara kongrenin mahiyeti söylenen telgraf hakboda ıal:-
hakkında mufassal malnmaı 

kıkat yapacatım. Bu gibi teelı
Yerllecekllr. 

Bundan maada 3) eylül hür binde bir olmaz değildir. 
Iler hangi bir lfte kuaur ola-

1930 tarihinde de gene Ame· 
bılece~ gibi telgraf tşlerlnde de 

rikada beynelmilel hukuk ce- kuıur olması tabudır. 
mlyetleri kongeresl aktedı-
lecektir. F akaı bunları mümkün olduQu 

23 haziran tarihinde de Şı- kadar azaltmak ve müsebbtp-
lşaretine hiç ehemmiyet ver- kağoda ettacılar ve doktorlar lcrtni leC21ye etmelı: için bl7.e 
mİ)'erek yoluna devam et· bu gibi (vak'alarm b~dırılmcol 

koııgreoi toplanac:a1'tır. 
mlştir. l;::===========il' lwmdır. Kımın telgrafı geç 

işaretine hiç ehemmiyet .Adliyede lr.almıpa o zat telgrafı 
verilmcdiıtini gören Yunan bir urf ,içinde müdüriyete 

skeııderle anası motörli kaptanı; tayfalarına , göndersin. Bizzat müracaata 
ateş emrini vermiştir. Sılıullı lsıı:enderle anası IOzum yotur. Biz ıahkıkab 

· Fatma H. ın hııkometin ma· Yoluna devam etmekte yapar ve telgrafı kim alıkoy-
k 1 nevi ,.hsıyetlnl telıkır cürmlle olan Türk yel en isine ta- muna o memuru tecziye ederiz. 

mazaunen muhakemelerine don 
banca ve otomncik tüfeklerle AP' cezada batlamlfllt'. Telgraflann gedkmetinde hal-

Şahıılcr dınlenllmlıtir. Muha- kın da kusuru olmuyor değildir. ateş edilmeğe başlanmısnr. 

Mustafa kaptan da ken
disine ateş eden Yunan mo
törüne mukabeleye başlamı~ 

ve bu suretle ' iki taraf ara
sında şiddetli ve devamlı bir 
müsademe ba~lamıştır. 

Üç saat gibi uwn bir 
müddet devam eden bu ş!d· 

detli miicadeleden sonra Yu
nan motörü daha !azla mu
kavemet edcmlyerck Karabu

run istikametine doğru kaç
ma;ıı ba~lamışnr. 

l\lustafa kaptan da yelken: 
lbir.l tekrar Eski Foçaya ge
tlrmi~tlr. 

1\lüsademe ensasında Mus
tafa k8ptan ellnden ağır su· 

rette yaralanmıştır. Yunan 
motörü ~felerinden bazıları· 

nın da yaralandıldan tahmin 
edilmektedir. 

Taltif ediletl ınual
litnler 

Balıkesir vilayeti mual
limlerinden onu ıöıter

dikleri faaliyetten dolayı 

Maarif Vekaleti tarafından 

takdirname ile taltif olun
muşlardır. 

Adanalıların eknıek .• 
et c:e su dertleri 
Adana belediyCai Ada

nanın ekmek, mezbaha ve 

su dertlerini halletmiftir . 
AdatYda yakında ekmekler 

için muayyen bir çeşni tu

tulacak, gelecek sene de 

fenni ve abbi bir mezbaha 
faaliyete geçecektir. ____ ..,._ ____ _ 
Edirue n1aarif enıini 

~lıriıaıill()e 
Edime mıntakası maarif 

emini il üseyin Besim B. 

dün şehrimize gelmişcir. Be
sim 8. bugün maarif l'ekilile 
göriişecek ve •lı:pma Eclir
neye <!<inecektir. --------larında kadar vardı. 

V akıt uzun müddet \endı

.ınden yardım gördüğü yazı 

arkadaJUU böyle acıklı bir ölil~
le kaybelt.iit lçla m~ulrdı... 

keme bir ı.ttllm lçln ba,ka Mesell geçenlerde Zeyrekte 
gOne bıralıılllUflır. oturan bir ıaı bana mllracaaı 
~lektupJardak.i paralar ederek lzınire ç~tıQI ıelgrafııun 

Poeıa mllvemlertnden Şnkrıı 11ç gün geçlkUğini haber verdi. 
El. nln bazı mektuplan açarak T allıkat yapbk. Neııcede bu 
içindeki pvalan benimsemekle zabn çelctlmek Oue hadC111Ctiııe 
mazııunen dfln llu' cezada mu· verckııl bu telgraf liç gün 

hakeıııe.ıııe betl•nmıp. ş.lııt IODl'a tel,ırafuıeye getırilmtı ve 

çaAınlac:aktır. gellrlldıtı gOn çelcılerek lznııre 
Silah nıüzesi bıll ıcalıhıır .... ı olmıqtur. T .. 

Topkapı ııılizellnln btr lua- bıı bu gibi valı'alarda idarem!· 
ınında eçıl-"1 ıakarrnr eden Eln hiç bir kusunı yoktur. 
ıllllı mllzellnln peceembe gllııll E- teahbnr için biç bir 
açıl- ıııulıte..Jdır. 

aebep de mevcut deAtldir. 
Adliye Vekili bugün Telgraf hatlarımızın hiç 

gidiyor bırlnde bozulduk yoktur. &. 
Adliye \'ekili l\fahmut zuklulc olduııu zamaıa buıııı 

Esıt B. yannkl trenle An- halka btldtriyoruz ve bozuklu· 
karaya gidecektir. l\lumalley- ğun devamı midddiııce teeh-
hln F.skişehirde bir müddet hürde llCIUliyet babul eımtye-
tevakkuf , tm ·si muhtemel- cejimizt haber vertyonıL 

<lir. Tabu bu zemenlarda pcÜen 
Maarif Vekili Cemal Hüs- telsnıffardaıa klamaız mes,ul 

rı li n., dün öğleden sonra 
! diye \'eltillnl adliye daire- ol-. Şaau da haber Tere-
sinde ziyaret etmiş, Adliye- yiaı ki + d •ısda f!mdıhk 
den birlikte çıkmışlardır. lııc bir bcız91ıık y<>ltM. -
ftlaarif Vekiline ziyafet 

Bu gün saat 4 de şehri· 
mizdeki ecnebi ve akalliyet 
mektepleri Türkçe hocaları 
tarafından maarif vekili 
Cemal llüsnü Beye Türku
vaz salonunda bir çay ziya
feci verilecek.tir. 
Palıalıhkla nıiieadcle 

edilecek ıııi ! 
Dünkü akşam refiklerimiz

den biri Şehrem.:ınrlnin pa· 
halılıkla mücadele için yeni 
tekilAt yap1D4kta olduğu, bu 
iş için de 1 mil)·on lir.:ı tah
sisat konulduğunu yazmışnr. 

l~endiğimize göre Emanet 
böyle bir ~ için bütçesine 
on para bile koymuş değildir. 

Amerika sefir ve 
nıasJalıatgüzarı 

Amerika tdtri M. Crew bo 
haita lmçredea tebı lııııbe aY<let 
oda_.,., Sel.ret ••*' t:Q •ı 
M. CrOliey kq&n Anbrada 
ikamet etmek ill«e don hükü
met ıııedeıi••lıe hareket 
eı.lftlr. 

Trabzon telanfuuıı nasıl geç 

kaldıiuıı talıkılt ec!ecetım. F .. 
kat bir ıelcrıılm 20 gfln gırç 
kalma. ....... değıldır. 

ot.. ola 20 IUI ~ kabr. 
T ralnon lçl1l gllnde 800 le 

1 OOJ araı~da telgraf çekiyoruz. 
Bunlorm hiç biri geclkıniyor. 
Her halde Trabzon telgrafı 

mcoelCIİllde bir yanltfil olma
lıdır. yokıa bir telgrafın (20) 

glln geç kııl- lllimklln de
ğ!ldic. 

Mumarada bir yat 
kayboldu 

8-11} glllıdrn berı lımamrm
ııa gelmesi belle111lea bir Ame
rikalı aıllyoncre alt yaıtıu bala 
bir !-aba- çıbıwıııp. 

Yataklı nlOD pi.eti ba itle 
me~ıul olmuı lı.uebıle Çanak • 
kaleye bir tel&nl çelccrelt böyle 
bir f'llın FÇ!p ~ 
_..., seçen &rtuıal.da l"Ç-

1111 beyau ec:lilmİftlr. Şandı bu 
hu.usta bir ıhıiınııl batıra gel. 
mebedir ki o da yaba Mac.. 
rada bir yere ıluca etmesidir. 

Cinayet 
Bir ölü, üç 

yaralı! 
Evvelki gece Galatada 

çok feci bir cinayet yapıl· 
mış, Osman Mustafa adını 
taşıyan bir adam bir kişiyi 
öldürmüş, üç kişiyi ağır 
surette yaralamıştır. Ô!eioin 
ismi Osman oğlu Osman 
yaralılannki ise Reşit oğlu 
Reşit, Rahmi oğlu Hasan 
ve Ömerdir. 

Galatada bir kahvede 
Osman Mustafa ile Osman 
oğlu Osman arasında bir 
münakaşa çıkmış ve berta
raf edilen bu ilk kavgadan 
sonra Oıman Mustafa çı
kıp Jİlmiştir. 

Fakat Osman oğlu Os
man bu neticeyi beJenme· 
miş ve yukarda isimleri 
yazılı üç arkadaşını alarak 
hasmını takibe kalkmq ve 
yolda yetişerek tekrar kav
gaya bqlamqtır. Osman 
Mustafa ise 4 kişi ile uğ
raşamıyacağını anlar anla· 
maz derhal bıçağını çek
miş, Oımanı bir vuruşta 
öldürmüş, diğerlerini de 
yaralamııtır. Katil polis 
tarafından yakalanmıştır. 

Vinç altında .. 
Düo ltalya bandıralı Pe

rore vapurunda amele Meb
mede vıncın sapanı 

çarpmış ve zavallı adam 
baygın bir halde ha.taneye 
götürülmüştür. 

Bir cinayet daha 
Çatalcanın Merkez nahi· 

yesının Çiftlik köyünde 
Muatafa oğlu Oamanm evi· 
ne bazı kimseler ııirmifler, 
\C Osmanı kurtunla öldiii
mliflmlir. Katiller aran
maktadır. 

Çarpıştılar 
Ungada Musalla cadde· 

sinde :i'l numaralı evde 
oturan lsmall Flendi biırilc
letle Beyazıttan ııeçerken 
arkasından gelen 1567 nu
maralı otomobilin sademe
sine maruz kalmıı, yere 
yuvarlanmıftır. Bisiklet ta
mamen parçalanmı1- !.mail 
Flendiye bir şey olmarnlfbr. 

Bir cür'et 

Maarif Ve~aleıı helll 
Amıpa darıılftıiıunlarile ,Ok 
meelelc ınelcteplerlııe tahıllle g 

derilecelt l'a: mezunlar 
mlloabaka lmllhanlarına 
Darııl.foııuda batlınılmıfllr. 
ilhanlar ıahrırı olarak yapd 
tadır. Dan tabu ve rlJ 

sualler surulıııuflur. Bugün 
ecnebi lızanı imtihanı 
cakbr. 

imtihanları crke1' ve 
lıaelerl mezunlarından b 
genç lfllrak etmekıedır. 

nuılar gelecelı: ay Avru 
gönderileceklerdir. 

Yeni Lıaşmuallimle 
Bu aene erkek 

meltıebındckı kurııları mu 
kiyetle bitirip · muallimlik 

yetaamcol alan muavinler 
bir lr.ı'111ı bazı köylerim 

bqmuallim olarak tayin 
mitlerdir. 
Maarif Müdürii geld 

Maarif Müdilril Ali Hay 
Bey don Ankaradaıı ıehri.ıll 

dönmllıtür. Haydar Bey Ank 
rada bulundutu müddet zarf 
bazı ıdart iti er hakkında 

ıedrı.at umum mııdürlütü 

temas etmltlir. 

Orta tedrisat ıııüfeuişl 
toplandılar 

lsıandul mıntakuı orta it 

ı1lat mnfettıılcrt dfln öR1 
IOlll'I muı1f cmta!ıtt bin 
toplanm11lar, bu den 
alt çalqma ıanlarını 

aılftlr. 

Petrol 
Şarköy ve Mürertede 
menbalarda yakı 

tesisat yapılacak 
Bir müddet et'Vel Şar'ılS 

ve Mi!refte hıvıllst.nde 

rol menbalan bulunmuş, 
heyet tarafındın dı 

tetkiki yapılmıştı. Bu hı~ 
ilde son yapılan bir k 
netlceSlnde menbıların 

zengin olduğu anlaşıl 
işletme imtiymnı sabtk: btdif 
Abbas Hilmi Pqa aJınışof, 
1 akında istihsal için tesis• 
lıaşluıılıcağı söylenilnıek 

T avukpaaruıda oturan M. Sahavi geliyol' 
Bekir ve metresi Hikıııet Tıırlt - Rııa ttcaret -'1' 
Divanyoluadan gecerı Esnaf kenıııaa ı,tirlk ....., ıJtt1 
banlaısı memurlartndan Ha- M. s.lım iki atııe bdlf' lr 
lük Cemal Efeodiye bicum taabııla aYdet ecleoelt ... ,,,,, 
ve bq lirutru alııııya to- ko.adm W:ledltt ı.lııaall ,JI 
şebbüs etmişlerdir. Müt.eca- almu mfizK«ala det'• ; 
vizler polislere de kartı mek üzere ıelırar ~ lif' 
gelmiılerse de yakalanmış- reket edeccbr. ,/ 
!ardır. ---- ıııP 

D h I lübesinin yanında bul~ 
oğru ise ayret... sondurmadan dün ,~-

Kadıköyünde lbrahimağa ansızın yangın çılcnıış, r:, 
camii sakatında 1 numaralı · tf · f d ııı~ ' tifen i ıuye tara ın an. ,.. 
evin sahibesi Hava hanım yet etmeden söndüriihıl"" 
polise müracaat tderek ki- .. 

1 ~t;u~r· .............. ~~ racısı Arifin kömürlükte bir ıı 
Varun asır evvelki 

sepet içinde sakladığı 1100 AKIT 
lira ile 40 altınını çaldığını V 
iddia etmiştir. 21 1q iııaı,,.ı 11111 ,.,./ 

Bu hanını bahçelerde 30 __ Y_o_na __ n_la_r~h~ bU 
kuruş yevmiye ile çala, - ..._.-

emtmameıl mucıuıu-

maktadır. Yanan zabitanı akdi il' 

dl.aç tçtn ruluat ..... 

dtld.f ba1de ya::!:. 
....... ,.w ,,,,,.· ..,. "- ....... 

Otomobil lmsı 
Cerrahpaşada Çukurçeş

me mahallesinde 13 nu
maralı evde oturan Bedia 
Hanım oğlu 9 yaşında Hay· 
rettin şoför Alaaıet Hı1mi
nin idaresindeki 17S4 nu
m&Tlllı otomobı1in altında 
kalmış, yaralanmıştır. 

Rılıtınıda yangın 
Galawla Rıhtım ,sirketi 

antrepo ıer memmiuiu k... 

bin drahmi Iradı b~ 
mu lae ızıltvaca 

aat yad •ı::=;· tt* 

.. ~ .u!'ı...ı .., ~ 
w.tlan ~A 
• ir.cliıra~ 
~. 



Y•1UT 22 Teısrinevvel 

~Yunanlılar yeni başlıyacak müzakereden 
~Sefir pek yakında geliyor [;~~~~~~:;~J 

Alay mı ediyorlar? 
8aıı günler öyle acayıp 

'Ilı, fikir!( rle kar§ılaşıyo • 

M. Polihroniadis Atinadan kat'i 
talimat alarak hareket edecek EJhnmra 

Melek 
: Parisli şarkıcı 

: Endflüs gülü 

: Seher vakti 

35 Meçh1.tl asku 
Ziya 
Şakir 

Hırıızlıldarl 

l ıtanbulda hırsızlık vak'· 
alan bqladı. Eskiden. 

dtrıf kı . onları okuduktan, yahut 
edıkten sonra kenni kendi- Puvankareye ameliyat yapıldı 

lllizt. .. b ' 
• • aca a alay mı ediyorlar?,. 
~~ IOtınamak mümkün olmu-

Aüna, 21 (Aneka)- Yunanistanın yeni Ankara sefiri 
M. Polihroniadiıı ça.rf&Jllba günü Belgrattan buraya 

Opera 

Majik 
Ekler 

Aari 

Etuval 

Şık 

Alkuar 

: Casu.s kadın 

: M~ Strogof 

: Günah yolu 

Neş'eli dakikalar geçirdik 
de yok deifldL Fakat bu 
defald pek ıiıtematiktln 

Fatihten bqladı. l.tanbul 
fethinin seyrbıl takip ede
cek oluna fellket! 

oı_ Dını, galiba fiçOncll defa 
!uy al: " İstanbulda hayat ucuz
~rf " hükmünü okuyunca, 

geleck ve perıem günü Yuan hariciye nazırile görüte
rek talimat alacakbr. M. Polihroniadisin bir an evvel : S6zde ba/r:irtle 

: Aşl( aleıJI 

Bulga1rların '1aziyatinirı f enalaşnıası hepi
'IJıizde seçinç hı~ssi uy·a11dır. Çadırlardan 

ahenk sesleri yı'ikseliyordu. 

• 
Tahriki çark! 

dayanamadım. 
liy Eter bunu söyllyeıı, mes'u
~lıtı bir şahsiyet olsaydı, 
~ 'ıtııı bu kadar yanmıyacalc 
~ lllhayet onun saygısından 
edı ite hıle görüşünden ıüphe 
L p RCÇccclctık. Fakat bu hu-
~&ııı • T 
~ icarct odası > gibi 
~lr hayatımızda ehC"mlyctlı 
IUtc trıerhale, istatistik nevine. 
~ lrlanmıza yol göstermiye 

~h bır heyete maledilmiştir. 
~at ucuzluyor hükmünü ver· 

n sonra, bunu bir misalle 

~iilıorleınck istemiılcr ve •etin 

tııı.~ altmışa!" diye ilAve et· 
'ter. 

t\'et do elin okkalil altmışa 
}'~~IG. Aına bu Jsıanbulda ha
li. n Ucuıladığına mı delildir? 
~atın ihtiyacı, sade etten mi 

cttir;ı Acaba od~ kendi 
01\ırd 
lctt ~. V alcıf hanın pencere· 
1 Üstündeki rakam cctvel
ttfndc d 
tlldir n e mi haberdar de-
tlf· · Ge.çen sene dokuz yüz 

ı ku 
~ ruşıa olan lsterlınin hu-

n bın . b - d tfııı h yırmı eşe yüksd f· 
r (forrnnyor mu? Yoksa pa
'll)ı 
ille~:~ ?üşkünlük derecesinde, 
tıı b etın hayat pahalılığının 
lıı Oyuk harflerle yazıldığına 
-.ırnıyor mu? 
B· 8ıı ır kere ltaç kiti et yrr~ 
lltın sa~lam bir istatiatlfl odada 

"ar ~ mıdır? sonra farzedclim 

li ~Plrnlz elle besleniyoruz. 

~ıı'Yat dedlğimiz. derin ihtiyaç 
t Ylııu yalnız bu bir kalemlik 
!Ya il d li e olar mı? 

lıl "Yat ucuz\uı or mı, paha· 
'tıyo .. B •trı rnıur u, ancak bir şah· 

Yahut bir ailenin geçen 
~c k 
'nıı :ç para ıle geçindiği ve 

~Ü 0ınrü sürüklemek için 
1;ı4 

11 ne snrI ettiği anlattldık-
B Sonrn kestirilebilir. 

~ u Yıl, sade lnglllz lirası 
~ I ev k.ralannda, sebzede, 

11 tn"'h ~i u hn yükselmeler oldu. 
I1ıı111 tn hılınedi~im \'e bir eh .. 

bıtı,. lllcydana lcoyaca~ı kim otha neler vardır. 
~lııl ' madamkl halkın 
~lfl -..ındakı hayat yllkünO 
'~ ct~elc çareleri bulmaktan 

'~I, lr, bart hiç sebepsiz, hiç 

tıttı eclrnez ıekJllerde yarala
~ Q ' lrıaıl\I tırnak vurmaktan çe-

~~-
'"tt\a 1 rıu lah Han dinini 
Qdeğiştirmemiştir 

~;:dan bir müddet mu-
1~ ~e ın Emanullah Han 
~l ttVcesinin dinlerini teb .. 
~ı fllek fikrinde olduk
t~ı~,.,~ayi olmuştu. Deyli 
~ lo gazetesi Ef ganista
~~.. 0dradaki maslahat-
lldak~ın hu mesele hak

~ltı~kt 1 kat'i tekzibini n6şr· 
. ._llda e ve AmanulJah 
~ bll 11 alınan tekzipname· 
~ili nun külliyen esassız 
~i i~nun haber \'erildi-

~~ ... :ve edilmektedir. •-. ..... . () ...... .., .. - ............. ! 
-'- ~ 10 PARA; 
-~-d • 

olunun her köıe- i b· • 
ll'er ç0cuk sara· 1 

'\' Yükaelınest için İ 
ti ETF ALIN hepi· j 

-~!~~~! .. !~~~..I 

Ankaraya hareket etmesi için talimat verilmeıi 
olunacaktır. 

tesri 

Yunan hariciye mahafili yakın da Ankarada 
lıyacak olan müzakeratın muallak meıelelerin 

baı· 
halli 

için Yunaniıtanın ıon teıbbüıünü teıkil ettiğini ve bu 

müzakereden pek yakında müspet neticeler hasıl ola
cağını beyan ediyorlar. 

Puvankarayc ameliyat yapıldı 
Paris, 20 ( A.A) - M- Puvankare nin ıııhhi vaziyeti, 

kendJıinfn bugün ö#leden sonra bir kıliniğe nakledilme
sine müsait olduğundan oraya götürülmüıtür. Yarın 
ikinci ameliyat icra edilecektir. 

Paris, 21 (A.A) - M. Puvankareye aaat 8 de müsait 
ıerait dahilinde ameliyat yapılmııbr. 

Troçki Ruıyaya dönemiyccck 
Kovno 20 - Moıkovadan bildirildiğine göre komü

nist fırkaımın politik ıubesi Troçkinin Sovyet ittihadı 

memalJkiııe avdet eylemesi aleyhinde karar vennitlir. 

Şubenin fikrine göre Troçki hakkında ancak komü
nist fırkası kongreıi karar verebilir. 

Rende intihabat ne netice verdi? 
Parls, 20 (.\.A) - Yukarı Ren eyaleti !yan intihabatında 

milli cfımhurlyetçilerden M. Paflegr intihap edilmi.ftlr. Bu intihabat 

fç1İı namzetliğini koymuş olan Rayıır~ag meclisi sabık meb'usla
rından muhtariyet taraftarı ı.-apas Haegi ekseriyet kazanmamııtır. 

Yeni bir hava focuuı mı? 
Rabat, 20 (A.A) ~ Dalgalar Mehedwa kumsalına bir ceset 

atmıştır. Bunun tayyareci Degennesln arkadaıı mülizlm Rcvetye 
ait olduğu zannolunuyor. 

Tahdidi teslihaf konferansına dofru 
Vaşmgton, 21 (A.A) - Japonya sefareti deniz teshhatının 

tahditi konferansına memur Japon murahhas heyetinin Londraya 

gitmek Ü7.re V qlngtondan gcçcreken M. Hover ve M. Stım.on 
ile görilfec:eAfni hıldirmlılir 

Brükscldc komin!st nümayiflcrl 
Bürüksd, 20 ( A. A ) - Gazetelere nazaran, dün korno. 

nistler tarafından yapıl an bir mitingin nihayetinde polis bütün 
seyircileri isticvap ctmtı ve üç 1ıalyanı tevkif eylemııur. 

İngiltere ve Amerika 
Fransa, ltalya ve Japonyay4 karıı bir 

ittihat mı hazırladılar ? 

lngiliz bnı vekili M. Mak
dı:ma!t Amerikadan avdet 
ederken Fransa, ltalya ve 

Japonya devletlerine bahri 

konfransa. davetname gön· 

derildi. Göya bu konferan· 
sın gayesi umumi tahdidi 

lerine kartı müdafaa ede

mlyeceklerinl f ddJa et

mekte ve tahtelbahirlerin 
ilgasına fstiyen lngiltere ve 

Arnekikayı dünya üzerinde 
müıterek bir hakimiyet 

kurmak hını ile zımnan 
itham eylemektedir. 

ftmeri~o ~onuru 
teslfhata eaaı kurmakbr 

ve lngiliz baıvekili kon
feransm Çok iyi neticeler 

vereceğine dair gazeteci· 
lere ümitler vermittlr. 

Bununla beraber önü- Memleketimizde taam-
müzdeki kanunusanide top· müm ediyormuş 
lanacak olan bahri konfe- N k 

evyor taymia böyle diyor 
ranıtan nasıl bir netice 

alınabileceğini anlamak çok 
güçtür. Bunun blri11cl delili 

de konferanam programın· 

da tahtelbahirlann ilgası 

hakkında mevcut olan 
madde ~arşısmda framız· 

larm aldıklan vaziyettir. 

ALlaıılıyor ki Fransa tah· 

telhahirlerln ilgaıını değil, 
bu hususta müzakere fcra

ıını bile kabul etmiyecek
tfr. Ve ağlebl ihUmal ltal· 

ya ve Japonya Fransanın 

izini takip eyleyecektir. 

Çünkü bu memleketler el
lerindeki tahtelbahir alli.h-
lanm bırakacak olurlarsa 
heı-hanei bir harp zuhu· 

runda menfaatlerini ve 
memleketlerini fnailtere ile 
Amerikanın büyük aeml· 

•Nevyork Tnymis• gazetesi 
son posta ile aldığımız nüs
halarından birinde •Türk 
hükumeti hakiki bir terakki 

çaresi olmak üzere halkın 

Amerikan usullerini kabul 

etmesini emrediyor- serlav
hasile Ankara muhabirinden 
aldığı uzun bir telgrafı dtr
cetmektedir. 

Bu telgrafta denillyor ki: 

"Amerikalılar hiç farkında 
olmadan Türk.iyede Amerika 

nüfuzu, Fransızların aı1anevt 
hıırsi nüfuzunun ve kur'anın 

telkinatı ıhhlkiyeslnln yerine 
kaim olmaktadır. 

Bir çok inkıl:lpların meddü 
cezrinden havasını almış olan 
genç cümhuriyet, şimdi yeni 
bir tahavvül sabasına dahil 
olmuştur. Kemalist hükômet 

Limanımızdaki 1nıtıb 
zıhluı sttti... Cumluı-

: Volga maMüm

lan 

Lükaemburg : Genç ~u: ltalbf Zavallı kahraman yaverler. ve hepimizin kalbinde yeni 
bir ıürur dalgalandı. s.Jdn 
hava içinde mavi waıa1a 
doiru baloaumuz yavaı, 
yavaı yükeeliyordu. YOk
aeldi, alçaldı. Bir kaç ma· 
nena yaptı. Şüphem dit· 
man menilerlııl anyordu 
ve sonra. bir noktada d.r
du, kaldı. Hava.da. hafif 
'ftl küçük kavialer rem.e
derek kanatlanaı kapamıı 
ve batına göitüne çekmiı 
vakur bir kartal aibl du· 
ran bu balon bize ne ümit-

rtyet reftldmls bu hareketi 
a6ıteren bir resim bumq, 
ve altına " tahrdd çerld Pangalb :Roransalı kemancı 

(l.taabul) 

Hilal 

Kahramanlığa ait ne ifit
seler derhal canlanıyorlar. 
Havanın fenalığı, fikrimin 
ve aıabımın üzerinde re-

: An/tara potası 
Alemdar : An~ara post~ ha vetkir bir tetir yapb. 

Şu aabrlan bile aüçlükle 
Kemal Bey : Kanlı canbazane 

(Kadıköy) 

Süreyya Pı. : Sokak kadını 

Bedava 
il An 

Okuyucularımızın , 
başlıki~ki koponltJ 
beı·aber göndere
cekleri üç Miırlılc 

yazıyorum ... 
it Tcşrlnc\ \·el 

Geç.Jrdijlmiz betbaht ve 
müellim günlerden sonra 
acaba iyi aünlere mi kavu-

t uyoruz. Bu gün tehire in· 
diffmiz zaman temu etti-

ltmlz arkadatlann bepaln· 

de net'e gördük. Neı'e sa· 
rtdır diyenler hiç aldan
mamıılar. 

ulmet ., terkibini yavm• 
Tirkçeaia sade bir ifade 

il~ yazılmuı lbım aelen 
ıu zamanda bu " tetabuu 
fzafab ,. yadırpmamak 
mnmkün deiil Fakat bel
ki de reflkjmlz bunu, lisa
nımızı • Reclhouse ,, dan 
öfrenen ln,thz mn.tepik
leri tylce anlayabilsinler 
diye böyle yannaiı tercih 

etmlpirl 

• 
Turıucunun balcfll 

118.nlarını bedava 
ne~ı·edeıeğiz 

Bizde neı'elendtk. Ve buna 
ıebep te vardi. Ufak tefek 

ler vennlfti. Her halde bu 
keılften sonra düımanan en 
mütekasif yerine.. belki de 
kalpgihına ılngümüzü da
yayacaiız-

T Cemal Ankara· 
~efat etmlfti. Allah 

rahmet eylesin ! Şimdi ha· 
ber alıyoruz ld onun ye-

26 TeflÜaeYTel C a1 
V AKIT ilan aalilfe· 

sinin bir kısmını karile-

lerf nin emirlerine 1ah· 
ıls etmeye karar ver
mif tl.r 

Gündelik hayabmı& 

içinde, bazı çok lüzum-

lu ve mühim itlerimizi 
bile iki ıatırlık bir 

kartl~ iki dakikalık bir 
telefon mükilemeatle 

görüverdijimlz ve hal
letUfbnlz vakidir. 

V AKIT bu kolayhfı 
karilerine kartı kendi 
sütunlarında da yapmak 

:için bir bedava ilan 
köıeıi açmııtır. Okuyu
culanmızm gönderecek-

leri üç aabrlık ldiçük 
ilinlan bu sütunumuz
da meccanen neırede

ce~z. 

Bu ilinlar it ve tıçi 
aramıya, bir e,ya aat
mıya ve almaya alt ola
bileceği gibi,aleni teıek· 
kür ve huıuai muhabere 
ıeklinded olabilir. Bu 

huauata hiçbir kayıt 
koymuyoruz. Yalnız ri
camız gönderilecek ilan

ların üç aabn geçme. 
meal ve gazeteemJzin 
baılıimdaki koponun da 
ilanla beraber g6ılde
rilmeaidir. 

V injilin 2000 inci 
yılını tes'it 

Ame ikalı bir vapur şir
keti resmi bir makama 
gönderdiği bir mektupta 
1930 senesinde Troi ( Ça
nakkale) de ( Virjil ) in 
2000 inci senei devriyeyi 

veladetinin tes'it edileceğini 
haber aldığını (l) beyan e
derek bu merasimin prog. 
rammı istemiş; merasime 

iştirak ~tmek üzere Ame
rikada binlerce kişinin mü-

racaat etmekte olduğunu 
da ilave etmiştir. 

····-········································-
bu ) eni sahaya "Am~rikn
nlsm,, ismini vermektedir. 

Bu sonbaharda açtlacak 
olan mekteplerde lngiU,zce 
okutulması hakkında bir emir 
verilmiş olması Türkiycde 
aruk Fransız kültüı;ünün :ha
kimiyetine bir ni\utyet veril• 
mek istenUdiğine sarahaten 
delıllet etmektedir .• 

eyi ha vadlslerden sonra •.• 

ordulanmwn mukavemeU 
kartııında çok mütkül 

mevkıde kalan Bulgar or· 
duıu, Sırplardan serian bir 

imdat orduıu talep etmlf •• 

Bu haber remıi ldL Yüzde 

kaç iskonto ile dtnlenlne 

dinlesf n, gene lehimizde 

tefsir olunacak.. hota gl· 
decek bfr havadlL 

Gecelerimiz pek sönük 
pek seofz aeçfyordu. fyt 
kata bu günkQ neı'eyt bir 

az körüklemek iıtedik. Ha

fız çavuıla Mustafa çavuıu 
zorlayarak ıarkı söyletme-

ğe batlatbm. Bir az aonra 
Nazım da onlara lltlhak 

ettL O eınada, o ağır batlı 

Halli Ç&VUfUmuz da aıka 
gelip karavananın tenini 
çevirerek dümbelek çalma-

ğa baılamaz mı? oh .. gel 
keyfim gel .. 

Bir daha ıöyleyim, ne,'e 
ıarJdir diyenler hiç aldan-

ınaınıılar. Bizim çadirin 
neı'esi derhal diğer çadir
lara ıirayet etti. Gece geç 
vakte kadar tarkılar ve 
ahenklerle geçti. 

Bu gece, bana iyi bir 
tecrübe oldu. Bu ahengi 
dalına tatbik edelim ve 

mümkün oldufu kadar 
aıkerl dütündümıemiye gay· 

ret edelim .. 
23 TqrlDHYel 

Her halde Bulgarların 
ııkıtbğı havadlıi çok doiru. 
Çunkü don Bulgarlar tek 

tiık ateı ediyorlardı. Bugün 
çehrelerde tam bir ıüldm .. 

Bu akıamld ahenk fash 
Raıim Beyin çadınnclan 
bafladı. Tabur kwnanda

nıman tatlı muhrik, davudi 
aedaıı hepimizin kalbine 

lezzetler ve heycanlar verdi. 

Bir az neı'eyi kaçıracak 
bır hadise. Edimede ( pet· 
rol ) çok azalinıf. Hatta 

belediye bu günden itiba
ren sokakları tenvir ede
mlecek İmi§. Adam sen de .. 
tükenen petrol olsun ... 

Soğuklar., bütün mana
slyle ıiddetlenmeğe baıJadı. 
Hakikaten Edirnenin ne 
fena kuru bir aoiufu var
mıf ..• 

Bu ,on, afle •nmnclan 
. bir u IODl'a büUbı Mkerfn 

U d ... bal h rlne bir manav em 
çur ugumuz on, e- türemi•-. 

• rifleri kızdırdı galiba. İki Her .... bale muav tul'f'I· 
gündür kıyametler kopu· cuya niabetle daha turfanda 
yor. İki ıün evvel Ekmekçi olacak! 
köyünde ki ıiperJeri teslim Toplu iğne 
almıya giden ( Kotikvak) 
alayını düpnan rörmÜf. 
Bütün gün alayın ılpeııert 
ile gerlıine tealnlz top ve 

piyade atep açb. Bizim, 
(Karaköz) ve (Ya• Tepe) 
bataryalan da arada d0f
ma111n habnm tordu. 86yle 
ufak tefek .-.ı...e ......... 
nuz tı:hl ehemmiyet bile 
vermiyonız. 

Fakat dün ( Maraı) ha· 
valisi gene çok kanlı bir 
mücadeleye sahne oldu. 
Bulgarlar, Sırplarla müıt· 
ereken bir taaı ruz 

nümayl§i yapblar. Evveli 
hafif bir surette ateıe bat· 

hyan düım&n topçusu, birdea 

bire kudurdu. Ba~alar, 

gurup, grup ate, ediyor, 
tabii topçumuz da muka-

beleden geri durmuyordu. 
Bir cephede tlddetlt . top 

ateıt açıldı mı, dfier cep-

dekl liperlerde de piyade

nin güzü dört açılıyordu. 

Hal& bizim ılperler, tam ma· 
naille dfltmam beldiyen bir 

vaziyette. BM6n arkadaılar 
o kadar harbe ve kana au-

aamıtlar kt, ckıımanın f&P

kaıını görebilmek için her 
:fedakirlıfa hazırlanıyorlar. 

Edfmeden gelenler, te
hirde derin bir zulmetin 
hükimferma olduğunu IÖY· 

lüyorlar. Gazın okf•aıı, bil-

mem kaç kuruta çıkınıı. 
Şimdi evlerde de lambalar 
tclare ile yakıbyormuı. Bi

zim buna pek o kadat eh
emmiyet verdiğimiz yok. 
Aul mühim meeele; (tuz) .. 
ıehlrde tuz da pek aznııt-

Galiba Y ahudı ve Rum 
tüccar ve yahut bakkallar 

mevcut tuzlan aakJamıtlar 

ve ihtikir yapmıya hazır
lanmıılar. Bazıları; ıeke· 

zinde ayni tekilde oldu~
nu söylüyorlar ve böyle 
giderse bet on gün sonra 
tuzla tekere veda edece· 
fimlzi temin ediyorlar. Şu 
hale nazaran tataız tuz,uz 
bir ıey olacaf!Z... Ne ya; 
palmı?. Bana. (muhıı!lara) 

derler. 
(Bitmedi 

1 
3 boş kayık ... 
&r.wlenJMle dalgallu 

araşınd4ı bulundu 

Büyük bir ~kenh dt 
dalgadan parçalandı 

Bir kaç gün evvel Kara
denizden limanımıza gelen 
bl r vapur açık denizde ha
~· boş dolapn üç kayık 
görmüş, içlerinde kimse ol-
madıkı için limanımıza ge
tirmek üzere arkasına tak· 
mışbr. Fakat deniz çok 
dalgalı olduğu için yarı 
yolda ipler kopmuş1 ka
yıklar gemiden uzaklaşarak 
deniı ortasında bocalamı· 
ya başlamışlardır. 

Dün Vilayete gelen bir 
telgrafta bu üç serseri ka
yığın Kurucaşile limanına 
düıtükleri anlaşılmıştır. Ka
yıkların, bağlı bulundukları 
iskelelerden, fırtına tesirile 
demirlerini tanyarak sahil
den uzaklaıtıkları tehmin 
olunmaktadır. 

Bunlardan başka gene 
Karadenizden kereste yükü 
ile limanımıza ielmekte 
olan Mehmet kaptan ida
resindeki 8 tonluk hir yel
kenli dalgaların tcsirile 
Ak~keseye düşmüş, par· 
çalanmıştır. Kaptan ve tay· 
falar kurtarılmıştır. 

Hatıra gelenlerı 

Hoş söz merakı 
"Kont da Rual,, ilminde 

bir asli botıfıhıfU ile met
hurdu. Bir gi1n afçaıı ak
ıam yemeğini hazılamak 
için bir kozu boğazlamıya 
nıecbur olclağunu, fakat 
efer kuzuyu tkesecek o

hana kontun mirıafiri bu
IUDmadıtından etinin ziyan 
olacağını söyledi: Kont 
buna cevaben dedi ki: 

- O kadar iti uzata· 
cak ne var ... ku~unun 
yar111 ·ıı kesi\'er ... 
~ünün binnde kontun 

katırcııı ~iribJrfle döfii,en 
katırlan bir türfü ayıra
mıyordu. Kont ıülerek de-
diki: 

_ Bir taııeıini öldilrl 
..... dJ ....... ibret tetkJI 
eder. 
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üç mislini sarf etseydim!!, 1'. · 

---- - ------
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

Keşki 

ıhtiyaıHr bir adam oldu-

ğundan p<rvasııca if\rrc giriş· 
rnekten tevakki ederdi. Giriş· 

tigi bütün muamelat "spekü

lo•yon" mahiyetinde ıdı. Zaten 
bankasına ftyrıca •ınal bir 
kü .. vet ilal'e.<inc taraftar değildi. 
O gene ban~er kaliyordu, ve 

asıl hüküm ıürdü~ü saha para 

ve bors• saha.ı idi. 

•Salomon Roçil • borsaya 
hakimdi. Onu ııcf>lne göre 
idare edıyordu. Prens dö •Me· 

ıernik> ile olan ıamiml nıüna· 

ıebatı •ayesinde vaziyeti Pa· 

rbtekl •Roçilt• in vaziyetinden 

daha sa~lam idi. Çünkü Pa· 

k "R ılı makamatı alı· risle i OÇ " 

vece alınan mukarrerat• doğru
dan doğruya glrişemiyordu. 

cSalamon Roçllt• ı.e ayrıca müsa
ade istihsaline lüzum görmek· 

ıizln bütün nazırların nezdlne 

girebiliyordu. Prens da •Meter

nık.• in en samimi milıavirl 

F redrık Geniz sayesinde baş

vekil ıle sıkı bir münasebeıta 
bulunuyordu. 

Şurasını da söylemek icap 

eder ki, "Geutı. in dostluğu 

oldukça pahalıya mal oluy~r
du. •Sal omun Roçılı lı.ardaşı 

• Cımis " e 1832 de yani 

Centıln vefatından sonra yaz· 

dığı bir mektupta der ki: 

•Bir daha mtılınt bulamıya· 

cağım bir dost idi. Bana çok 

pahalıya mal oldu. Kendlıine 

karıı ne derece ledakArlık el· 

mlye mecbur kaldığım anlatıla
maz. istediği parayı küçük bir 

k.Ağıda ifaret etmekle iktifa 

edHdl. Matlubu hemen il'af 

olunurdu. F akıt vefat etti edclı 

ne kadar ziyan gördüğümü 
anlıyorum. Onun tekrar yap

masını iemln için vakule nr

dlğimln üç mislini maalmem· 

nunlye verirdim." 

•Melerolk• in zevcesi Kon· 

tcs •Ziçl• ntn de cSalamon 

Roçılı • e büyük faydası do

kuomuııu. Kontes Y ahudı sar
rafa, Macar aeıllcri ara;ıoda 
münasebat temin etmlfU. Bu 

da cRoçllt> e oldukça paha
lıya maloldu; fakat ayni za. 

d k bil .. ı. menfaaılar man a pe yu• 

elde etili. 
•Salomon Roçllt> • Londra • 

ve , Par Is• teki kardeşlerinin 
lıt' Alına olarak • belki de vasa· 

tın tesiri tahtında • haya.it anlı
)'an bir çocuk olarak !anılırdı. 

Parasını ıaral elmezdı. Bir 
kaç meteilk için arabacılarla 
kavga eder ç•klşirdi. Fakat 

gizli gizli ıyılık yapmakla töh
ret kazanmııtı. NamuskAr kım· 
ocler kendioine müraat ederek 
gerek şahısları gerek bıldiklert 
için para iıterlene •Roçlh• in 
kapısını ve kasasını açık bu

lurlardı. • Roçilı. in Vlyanada 
nedcrece itibar gördüğüne delil 

olacak ıeylerden biri de 1843 
ıe Viyana şehrinin kendisine 

fohri vatandaş ıılaiını vermif 

olmasıdır. Bu sıfat •Roçılı• lo 
çok ~oıuna gltll. Çonkil yahu

di sılatile hakkı lsklna mazhar 

olamıyordu. Avusturya impa· 

ratoru Roçllıe bir hükümdarın 
bahıedebileceğl bütün lmtlyazatı 

v.rdi. 
Ona niıanlar ve 'rütpeler 

ibzal etti, hatta Roçildın mu· 

vaflaklyeıle baprdığı mali 
bir muameleye karıılık olarak 
kendisine o vakıa kadar bizzat 

taşıdığı bir yüzüğü hediye •iti, 

Roçilı yaşlanıp dal "Moraoya " 
da bir malikane sahibi olmak 
arzu unu izhar ettiği zaman 
" Moraoya " arazi•lnin sırf 
mahallt asillere alt olm8bından 

dolayı emeline muvaffak olama
dı. Roçılt, " Brun " de bir 
tımarane lnıaıı için dört yüz 
bin florin vermlfti. Buna rağmen 
emeline nail olamıyordu. O 
vakit lmperator Fransuva Jozel 

" saray sarrafı • Salamona hu
suı! bir müsaade bahıetti. 
Roçilt • Selezya • da • Şıller· 
dorf • malıkAneelne yerlete· 
bıldı. 

Vıyanadakı "Roçılı. miles
•escel 1818 senesinin iğtiıaşlı 

günlerinde • Habsburg" hane

danından fazla mukavemet gös· 
terabıldı . imparator tahttan 

çekilmeğe mecbur oldu. F akaı 

Sarayın sarrafı Salomon dö 

Roçılı bir ziyan çekmeksizin 
ıhulal günlerini aılattı ve lmpa· 
ratcr birinci Fransuva Yozclin 
saltanatının ılk senelerinde 
muamelatı maliyeyi idare etti. 

Salomon 1875 ıene•I tem-

muzunda altmıı dokuz r yaşında 
öldü. Son dakikaya kadar ofi· 

luz ve ıöhretlni 

muvaffak olmuıtu. 

muhafazaya 

r ,,, 

1 lıınıle beyazlarda: 
Üç hamlede beyazlar mat 

eder. 

Şatranç müsa· 
bal,amız 

AçtıJtınıız fikir oyunu, bli· 
yük bir alı\ka uyandırdı. 

Hatta bazı karilerimiz "Tiirk 

tertibi. gibi şatrunç hayatı· 

mızda bir merhale sayılabi· 

lecck yeni bir tertibin ilanı· 

nı blle teklife başladılar. 

Eski bir şatranççımız olan 
bir zatın bu teklifini mrm· 
nunl yerle nc~reclerdik. fakat 
lıir mülahauı bizi bundan 
alıkoyuyor: Blitün dünyada 
alet isimleri hemen hemen 
ay~ı ruınuzat )le gösterilir. 
"R,, ya şimdi "şah,, "'I),, ma 
"fı7,, "ı., "rh,, elemek bize 
mııkul ve ameli görlinmlyor. 
Teklif sahibi, bu miilıl.haıa· 

!arımızı varit görmezse gene 
muhabere etmek lnıkAnı 

vardır. 

Şimdiye kadar verdiğimiz 

on bir meseledem yalnız ye
dinci problen, biraz güçtü. 
Bunu bir çok kıırilerimlz 

cevapsıı bırakmı~lar cevap 
gönderenlerden büyük bir 
kısmı da halli· imkAımz de-
mişlerdi. 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tl - ,ii]1 
- (11 1 ~ili c 1 A M A K A 1 N li: 

2 ;-=:IJ[~ = =-ı=ı= rr:11:=;I 2 S liili~ i . K / i• i~~ [il A! !)ı-:~!i1- ı~!~1!_1ft?; ! ,t\l~J_'J-1 , ff.. _B A_~ 
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6 F-'i,a.ı-,iiiil,i. - .-.,,~. r-ı. ı- 't1" 6 N A T iı-. 1 K ~i A;T[lJ 
7 ~ l!!!l ı~· .., 7 ,..!__rf ~E !illi A ~ ! , A M. 
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1

A J
1

fJ~ 
-- -·· --- ---. 

BuaiinkU bulnıacamıı.ıa 

halledilecek 1eal ıekll 

Soldan ~a~a; 

! - Akan yer ( 4), para 
oda~ı (4) 

2 Girmek (5) 
3 - Bir renk (3) 
4 - Sıcak hir içki (;"ı), 

eski ampul (:ı) 

.5 - Söz (3), bir nevi 

toprak (3) 
6 - llls>e (3), kale (3) 
l' - Telefonda çagınş (3) 
8 - Sonu olmıyan (~) 
9 - Akçe (4), kapalının 

abi (4) 
Yukardan aşa~ı: 

1 - Aşerat ('2), ~il ('2) --

DUnkü bulmacamnnı 

h•lledlhnı, ıekll 

2 - Semer (5) 
3 - Ekmek yapılan 

de (2), ok atan şey 
erk~k (2) 

mad 
(3), 

4 - Ate~ toprak (3), ka
lın kum:ış (J) 

5 
(3) 

Açmak (3), berahcr 

6 - Köle 
unsuru (3) 

(3), evin esas 

7 - !\alil 

matmazel (3) 

8 - ~i~ıniş 
'l - L'ranç 

çıkan ('2) 

(2) ingllizce 

d~hil (2) 

deri (5) 
(2), yaydan 

Duydunuz mu ? 
it istiyorlar 
:\lııhıclU 111Uc:<-.'l.:';11ıa ıniidiir ,.c nıuha~l'hrl'illk ctıni~ bir ~ence ibtl~acı 

olanların nı:ıth:ıaın11:J it H. ıiıınuı:u ve 101 numar.ı llc murJcaatı. 

İt veriyorlar 
Kony.1<la hıık;ııııcc eczanesine kadın \·ey:ı erkek k:i\lf:t ti\ıım . l\lcktııpla 

ccz:ıoc~:c ınur.1c;•;H1. 

Kiralık ev ve apartıman 
Şehıadct>:ı~ı :\lc:-l'.iı ~ol...11i. \. 1 
Fındılı.\.da 1-'ıılllı\;.lı :ıpaıtıııı;ıııında 4 nunı:H.alı :ıparu•nan:ı nıiir:ıc:ı:ıt. ı·ın

Uık.lnla ıle il. tr.ııın·.ır ca<lllt:Si iı.u.:t~n.ld ·tuJı\..lı ;ıp 111111.1111 :'\n. ~. merru~ hal
koJJ. havJ ~ıızı. ıeıcrou olan lıir \.c~.:ı. ziy.ıdc oll.ılJr \ar. faıihcc J'arauıan 

caddc~indc, kiralık GJraj. 

Dükkan ve hane satılıyor 

C Bıtmed•' 1 Onları aldatan nokta llk 

M b 
---, ------ hamlede •kiş> yapmalarıdır. 

at aarnı.za ıcı •n eıerl~r : 

1500 /ir:ıya )'atıJık dıil..LAn. Cal.1ü1, (c~nıc nıerıta•ıı. No. 2~R l)lzdarh ede, 

Sll.ih1.1r~J yeni iOkalı.t:ı. lJ num:ıralı h;ıne acele iatılıltır, m;ılıJllc bcli.çl~iııc 

rııur.ıc.ıat. 

Kartpostal mübadele ediliyor Netekim Hacim Muhittin Bey 
Gümrük tarifesi kanunu burıa aldanmamış ve ilk ola-

Turkivc nuı.ııi1.zırın:l :ıit kart ı11ühadc:lc ederim. Kony:ı.d:ı l 1luırnıak mcttchl 
haşmllalhnune ınuracaat. ~chir kırtlan ınUbaı.lcle ederim. Hcylcrbeyi, arabacıl.ır 

sol.ak :'\o. 52. ve ithalat umumi rak o halletmiştir. Aynı mc-

tarifesi seleyi l'Jukışladan Abdülgani 
Bey de doğru halktıniştir. - •• ., • ' ·~ .... ~~. ... ~ -.~. y o;.·.,· .. , • • . 

Gümrükler umum müdür
lüğü istatistik ve tetkik 
müdürü Mustafa Nuri Bey, 
bu isimle kıymetli bir eser 
neşretmiştir. Yeni gümrük 
tarifesinin ve kan).lnunun en 
doğru metinlerini, esbabı 

mucibe IAyibalamu, encü
men mıızbatalannı, kanunun 
maddelerini izah eden haşi-

yeler!, istatistik numarala· 
nnı, eşyanın aHabe sıra

sile tertip edilmiş fihristini 

ihtiva eden bu esas güzel 
bir cilt halinde, temiz bir 
şekilde hasılmıştır, bütün 

tüccarların komisyoncuların 

ve umumiyetle gümrüklerde 

işi olanların cidden istlfade
lerini muciptir, tavsiye ede
riz. 

'°' Balıkçı Mehmet &ye : 
Sureti halleri yakını.la 

redilecektir. 

neş-
Metruk çocuklar 

[ Üıtarafı Birinci oaylamızdadır 1 gayrı meşru münassbette 
Bu projeye göre, 500 bulunan kadınlar doğur· 

Harp filmleri çocukluk bir yurt tesis olu- dukları çocukları, kimsenin 
_ Seher •aktl <Opera) _ nacak, buraya yalnız met- görmesine meydan veril· 

Son senelerde edebiyat ruk ve anasız babasız ço- meden bu odaya getirerek 
alemine "harp. mevzuu cuklar alınacaktır. Bu su- terazinin üstüne koyacak· 
hakimdir. Esaslarını edebi retle bazı meçhul kadınlar lardır. 
eserlerden alan filmler de tarafından sokak kenarları- Çocuk terazinin üstüne 
bu cereyanın tesirinde kal- na bırakılan çocukların öl- bırakıldığı vakit yere bir 
dı ve birçok harp filmleri melerinin ve sefil olmaları- ndumara düşecek ve o ka-

d k 
ın çocuğunu bu numara 

gör Ü • Majikte ve Ope- nın o"nüne geçilecek, bilhas- I i e arıyabilecektir. 
ra.da 15 gün evvel göste- sa gayrı meşru nevzatların Yurda bu suretle bıra-
rilen •Kırık kalpler" ve kimsenin öğrenmesine im- kılan gayrı meşru çocuklar 
•Harbe giden kadın. la kan bırakılmadan bu yurda sıhhi ve fenni tedbirlerle 

gene Operanın bu hafta yerleştirilmesi temin edile- beslenecekler, büyüdükleri 
oynadığı •Seher ;vaktinde. cektir. zaman da güzelce tahsil 
filmi harp filmlerdir. Sesli Yurdun methalinde bir ettirilerek cemiyet ıçın 

Tdrkiyedf! o.hdi filmlerin top tüfek sesleri karanlık oda bulunacak, faydalı birer şahsiyet haline 
tarifelf!r gibi beynelmilel sesleri buraya bir terazi konacak, getirileceklerdir. 

A kcndı'lerı'nde toplamaları ~ı11ııın1111111ııııu111111ııı11ı1111ıııııııı1111nııııı1111111ıınıı111111ıııııı111111ııııı1111111ıı•ııu111ııı1111111111ıııııı11111ııı.s 
ynl muharririn Türkiye- - = 

:: :::
1 g:~~::~; :~:~i ~:;~ ~:~:; :~ii s~~e:~ ~0ek~:: }V AKIT pek yakında( 

olarak basılmı~tır. Eserin bu palım? Vakıa layık bir -.:-~-yenı• şekı•tde çıkıyor~----=---
yeni tab'ı ı teşrlnevvel 1929 milletiz, çan ıeıini de bili· _ 

tarihine kadar olan tadilatı riz amma ezanı duymadı- j VAKiT pek. ya_ kında. 12, 14:, 16, 32 sayıfa (_ 
da havidir. ğımız yerde çanlara da ot " b k 

Hayat tıkamalıyız. ~ olarak yenı ır şe ılde, cazip ve kuvvetli i 
On 

F. \ nıündet·icatla, renkli resirnlerle intişar ! 
beş günde bir çıkan o.. - E 

memleketin yegAne ilim ve :••••• ••H••••- ... ~-.~ l edecektir. ~ 
fikir mecmuasının 141 inci • Almanya nisaiye ve vılldıye 1 j ~ 
sayısı da çıktL Bu nüshada i ttmlyetl azuından i '-,.. Hüseyin Rahmi J 
1\1. T. T. Reisi müderris iV"eh- • Dr. n. n~ıM • B ,/:. d' .. d \ . ' : u • \ eye,en ı usta ımızın gazetemiz için a 
met Emın beyin ~yüksek • 1 = v k 
tahsıt me ·ele•t .. 

1 
• : Dotum ve kadın hastalık- •. yazdıgı fev aldde ıneraklı , eulenceli , 

' • • unvan ı ya- • 1 o 
zısı günün en mühim mese- •

1 
H 

1 
an mlltalıaam 1

1 
heyecanlı roman 

lesini vukufla anltmaktadır. Bun- •L darutaş~' hher gll~!~_t 7 r•d 1 
. • .. a ı .. ıae uıust -.ıeıln e 

dan başka dcğerlı mı;harrlrlerin 1 k bul k d ş•.ı K 1 
yazılarln muhtelif fikir züm- ı a etme te ır. "'1 &Ali· ı 1 

1 
. dl B" .. • hane cıddeıı No. 131. Tel: 1 • Gazetemlztn yeni makinemizde yeni ıektlde buılmıya 

re erme temas e yor. uııın • 0 _ ....ı s • - . . . ı =Yuıı•U 2221 1 :bq)aclıtı aGnden IUbaren kartlertmlze takdim ecltlecektlr.i 
karilere ta\ sıye ederız. ••••••••M •••••••• ••••M ~11..., ... ,ı,a•ıu rm 4 ır·nııııı ıııı 111sıwaır •• ..,_,_..,0,.11111• 11ı 

Utanmaz adam 

OnümılzJekl perşembe alı•mı A~RI St\E~!A • • • • 

1111mmuoemmomı 
'Ç:ım ga..ret heyecanlı ~üperfılnıJ lr.ıtyc b~lı,·acaktır. J\t ~zkQı ııumde :ı 
Ç?k, cazıp ~ahoelcr meyanında, meşhur Hncma. artf"li I.l ('!:\. O .. ı\l.B k 
11~1 nin zıncirlerlc tanıamcn bağlı olduğu halde la,.ında. a.sıh bir . 

• festen k:ı~ııı<ı$ ı ,.c yere dü ş erek ol uıcn;esl ~ ahncsJ tc~13şa. edilcccktı 
Tcne[fusl cr :ı.ra.-.ınd:t mülhlş ,·aryete prog. amı . 

~g@] 

•:ı.ımı ı:n:ın:mı;ı• 
~ Onümi.ızdcki perşemhe a"şamı ~ 

il MHJiK 8iUf MH81 fil 
liJ yeni 'c gayet caz.ip 5Jnema riJ 

1 nnnfOnnRn 11 

DHE HOAr\i. en ~on ihdaları ' 
olup tıuııın tcnıaş alcr~nı cid- ! 

den nıahzuı edecek ~ı:ın 

1 epcbaıı tiyatrosuada 
akıam saat 21,30 da yal 
muallimlerle talebelere: 

KUMR~
HHZ 

ile ıenç ,.c SC\'ıınll ıli..tl)r A"S.· ı ' 
i !.~~,i~J~.~!~~~ i ! 11111111 
r.;ı veten. Cumhuri\'et ve La Re- rmı Cuma günleri matine ~ 

5 perde 

~ püblik gazctelerl~ln TUrldycnln ~ l p 
[ı!i] güzelllk kıralıçasının Jntihab• [j] 15,30 da. Her cumarte• ·Jll 
ljiil için terılp cıtıkleri musab.,ka· lf!j 18tnları için flatlarda teıııı 
!iii1 nın muhtelil s;ı!ahaıı. fiil 

1 

yapılmıştır . 
• l·i;IQll :f.I 311 tll11P •iiliiiiiiiilıiiıi•••••-"1 

TÜRK SPOR 
A hitlin na ver ve 

Sa<luıı Galip Bey
lerin nıakalelrri,diiıı
ya spor haı·ek.etleı·i. • 

Sinema, fl4y,,cıl 
Boks, Hll<Aye, l"f' 

Ko.riko.tur,Rom"" ~ 

3üncü nüshası zengiıJ 
mündeırecatla çıktı 

Alınanların, Amerikalılarn1 k~' 
bul et tikleri esası l~raı1sızlat 

ııiçin l<:abııl etn1i}rorlar? 
[ Cıı tarafı 1 in'1 ıal'ılamızdadır J 

Muhtelif aileler arasın· 
daki bu temayülün tealra· 
tının bilha15a Beyoğlu ve 
Şlfli civarındaki hususi 
mektepler üzerinc!e çok 
bariz olduğu söylenilmek· 
tedir. Mesela bu mektep· 
!erden birinin birinci 11· 

nıfında iki sene evvel yüz 
otuz talebe olduğu halde 
geçen sene ilk sınıfa aza· 
mi (30), bu ıen (18) tale· 
be ka ydedilmlıtlr. 

Umumi kanaate göre ilk 
sınıfa müracaatın bu kadar 
azalmaıın~n ıebebi ekser 
çocukların ecnebi lisanı 

tedris eden ecnebi mek

teplerine gitmekte bulun· 
malarıdır. Halbuki ayni 
mekteplerin yükıek sınıf· 

!arına vuku bulan müraca· 
atlar eski senelerden nok· 
san değildir, hatta fazladır. 

Denildiğine göre diğer 

mekteplerin birkaç'. senelik 
talebe kayıtlarına dair Is· 
tatlıtikler tetkik edilecek 

olursa bu hakikat daha 
açık surette anlatılacaktır. 
Bu takdirde yapılacak ıey 

ıudur: 

Alman ve Amerikan 
mekteplerinde olduğu gibi 
diğer ecnebi mekteplerin· 
deki ilk tahsil ımıflannın 

kaldırılmasını temin etmek 
yahut bu gaye temin edl· 
llnclye kadar ecnebi lisan 
tahılllne Türk mektepleri· 
nln ilk tahıl! sınıflarında da 
mOaaade etmek ... 

Hiç olmazaa bu gibi ec

nebi mekteplerinin muhit
lerinde bulunan huıwi 

Türk mekteplerine muvak
katen hwual bir mlaaade 

uaulli kabul etmek kabil
dir. 

Bu arada bu kabil ' 

mekteplerin ilk ve lkl11cl J 
nıflarını temamen katdırıı'; 
kabil olmazsa bu il"~ 
!arda bütün tedriaatı!1 fa Jlf 
çe yapılması da iatenıfebl 
mütalaasındayız. ,.1 

Zannediyoruz ki 11'1 j 
türk harsı noktaaındall ' 
mühimdir. 

FERAH Sl:'il:::'l!AD:\ ~J~ 
Bu akşam komik ( c ~ 

ıı: 
bey temsilleri Grümbcrg !'il 
heyeti ayrıca: Slnem3M 

Sema şampiyonu. /, 

1''ı 
•••HOPERATÖR,.ııı 1 

i Dr. fltif l Hfit ~~ j 
• Yerebıuan Orhan ı 
• 1 
: apartıınaııı. ~er! 
: Cumadan mnııda 1 . .. ,, 
: gıın. •'' 
••••••••••• ••••••• 1f'fl 

Teşri ""'""el ···' 
r·~ 

Cemazilevool: 18 Burç: fı ~ 

0000 
Salı 

Bağ bozumu fırhrıası -' 

Na,;;; .. ~kitl_;-;ı ı-·.~ 
1•l'' .. i'' 

•• Ôfl• UdaJı Aı..._•• 1 ~s:l ,; 
6,20 ll,5R H,57 1,,ı 9 - .. -,,., 

1111-....:..-....:..- ---~- ••• 
Buılln dojlanlar• ""' 
....... veli! 

Porlaçirıa __. - · 
-- ti' Glain nstlh• Jıı /ılf 

Olmıya dev/ti clh~ 
ne/es .,hhal ~. ~ 

• saı•r::.:.---
1------c - j;.t' • _,.,. B..,takil ıı ,,.. 

" b•'~ Bugün ril21Ar •ute 
havı açık oıa.cakur. 



• 
. iane 

Muharriri: lan Landr 

dürü, ıaif ve '5olgun aima· mit olan bir şeyden kolay 
.. Dalga.,tiyalroaunun mü· ı Jnaan eline henüz teçme· 

larını uzatarak sözlerini aynlar •. Daha keıeye ısın· 
intizar eden aktörlere de· mamış olan bir paradan 
di ki: feragat cepte duran bir pa· 

- Evet arkadqlarl Mes- rayı çıkarmaktan çok kolay 
JeJcdaşımız Madam " Lüsi " oluyor. 
rnüesaescmizin yirmi sene- >f 
lik fedakar bir uzvudur. Herkes düıündükten , 
Bu günlerde hastalıtı ziya· sonra müdüre gidiyor, ne 
deleştiğinden hususi bir kadar fedakirhkta buluna· 
tedaviye lüzum gösteriyor. bilecetini kaydettiriyordu. 
8u zavallı meılekdaşa mu· Küçük komik • Oktav " 
•venet hepimizin borcudur. sırası gelince uzun müddet 

Simala-r biraz daha uzal· tereddüt etti. Hilkaten ten 
dı. Deni ve kemikten iba- ve müsrifti. 
ret eller r• .. ip 'bir ibtilaçla Daha pek genç olduğu 
titredi. iane? Bir meslekdaşa halde üç çocuklu bir kadın 
iane vermek mi~ fakat bu almlf, başına bu suretle 
•efil lcitle içinde "muhtacı büyük bir bela açmııtı. 
himmet. olmıyan var mı Bol keseden atacak halde 
idi? Böyle bedbaht bir sÜ· değildi. 
r-ü mahkumun başkuına Nihayet M. • Biton " un 
himmet ve muavenet etme· yanına giderek dedi ki: 
ai mümkün olabilir midi? - Ne yapalım!.. • Joli-

Jıf. bua,, baba ne verdi ise 
Şurasını söylemelidir ki bana da o kadar yazınız. 

"Dalga operet, komedi, "Oktav. bunu boş yere 
dram kumpanyası,, aktörleri söylemiyordu . • Jolibua • 
aenelerden beri ayni mu • baba biraz parası olmakla 
lıitte yaşıyan, ayni sefalet beraber son derece nekes· 
hayatını süren, vesilesi dü· lijile · meşhurdu. Onda 
fÜnce hep birden ·tıka basa merham~t, insaniyet deni-
karnını doyuran, sonra gün- len şeyl~rden eser yoktu. 
!erce ayni kuru ekmekle O yalnız kendi rahatını 
k ., bilirdi. Oktav içinden di· ' ta a eden san'atkirlardı. 
Nasıl buka türlü olabilirdi yordu ki : 
._. -v - • jolibua • gibi bir 
.O, " Dalga ,. müdür ve 

hasis n~ verir ki ... Ben 
rejisörü M. "Bi11:on,.un ver· 
d " herkesten alcılh davrandım. ili mahdut para ile çah-
tacak başka aktör bulun - Hem arkadaşımdan ipğı 

düşmedim, hem de az bir 
~1Y•cağmdan, M. "Bişon" 
elindeki trupu bozmamaya şeyle yakayı sıyırdım de· 
mecbur old.uju gibi, kum. mektir.1 
Panyanın efradını her :lr 
!,iride baılca Wr müeueade Ay b8f1nda iter kesin 

parası dağılırken müdür 
it bulamıyacatu.a t•mamea .. Oktav,.ı çağırdı: 
biliyordu. - Evlat.. iane parası 

Mumafib en gençleri o- olarak beı lira alakoyuyo. 
lan •Andre. den elli bCş- rum .. Ay esnasmda aldıtm 
lik Matmazel • Anjel,, c bu avansları da çıkınca tam 
aan'atkir kafilesinin her bir üç Jiran kalıyor, albalcalımt. 

Oktav hayretle batırdı : 
ferdi kendini bir Kokölen, _ Ne.. beı lira mı ? 
bir Antuvan, bir Sara Ber- imkanı yok.. "Jolibua • bu 
narla lkıyu edilecek kadar kadar para vermeıt.. 
YaklJıldı ve mahir bulu· Fakat lista orada duru • 
)ordu. yordu. Filhakika baba Joli-

Pek tabii delil mi? Yü- hua da bct liradan çakmıtf 
tünü, .sesini, yaz111aı ya- O valut •oktav. , • Joli· 
tuııldı, cazip bulmayan kim· bua" nın üzerine atılarak 
se olmad.atı ıibi, keadini ba~dNe, baliı herif.I Ba-
lllaharetsiz bulan bir ak-
ı· na oyun etmek için mi bu 
·ör de yolctur • Yaradıllf menhus karıya br ia· 
•ktizası .•• d ? ne ver im * •Yolff>ua.. delıkanlmın 

Hafif bir itiraz mınttısı atabiyetine •. arşı büyük bir 
Yiilcs"ldi. Falcat ıi1ciyet aükun ile şu mukabelede 
fe\tinde tebellür ~edemedi. bulundu: 
EVct... biT arka~ mua· _ Hey delilcanlıl Ettiiin 
"en eti reddetmek ve ba- hayra pİtliWl aıı oluyor•~~? 
htı.suı bunu alenen söyle- zavallı bdıncagız.. mazısı· 
lllck kolay şey değildi. ni tanısaa.. ıençken f-ı ... tai 

Yfllaıı küçük ,. Oktav .. sak sık davet ederdi. E.vın· 
d'7. l de snetelik urfetmebizin ı5er erinden cesur davra· ' ~- _ .ı • • t kaç defa yeuim, ıçtim, e -
llaralc a~ azlarda dönüp ka- len dimi Dojnısunu ister 
1•n bir söze tercüman ol- misin... O vakitki iltifade-
~u : mi düşününce beı lirayı 

- Fakat ~u sırada... bile az buluyorurr.I.. 
~plerimiz bom bot 1... Zevalh Oktav apıımıı 

Ovalcit M. "Biıon,. baş- k&lmıştı. 

~ının hesabma sahavet ,J•••··---~--
~vuran hasislere mahsus Beyotlunda 
uır eda ile dedi ki : Bozar dfi Levan 
b - Ziyanı yok.. Siz her cameklnlarmda teşhir 
İriniz vereceğiniz .iane 

~ılctarını bildiriuiaiz.. Ay ilen vazoda kaç ade 
•ıında hesabınızdan kes
~k tartile yeku.nunu şım· 
ıden biçare kadına ver· 

tnelt borcum olaun ... 
Yüzlerde hafif bjr itmi· 
~ Peyda oldu.. Bummla 
.~1 • itiraz mınlbsı ke-

11 di. Öyle yal 
1<-eaeden çıkmadıktan 

~.,. Ama sonede ta
a~hüt mılctarı keseye gir· 
ınıyecclmıi(.. Adam ~nde. 

btçafl vardır? 
16 ili 27 kfl'İnevvelde 
eğlenerek · kazaıulacak 

ıso liralık 
tla-am•t:e ~--

WAllT 22 Tefdaenel • 

;:;kd:.:;r;;u. Bursa kaphcalan 
malanna hathYor imar eıoosında dikkat edilecek 

Esld,ehirdeki Divan ili Ühf b• kf 
işini bitirdikten sonra ŞU· m m ır DO a 
ray• devlet h~yeti umumi.. T · t d 1 a 1 ı d 1 r yesi içtimalara başlayacak· esısa mo ren o m 
tar. Mahmut Muhtar Paşa 
mEıeleıine ait davanın ka
rarı, bu ay nihayetinde 
verilecektir. 
· Yapılacak .olan Şurayı 

devlet heyeti umumiye İç· 
timalannda tetkik ve mü
zakere edilecek evrak ara· 
sında, iktisat vekaletinin 
tanzim ettiki milkiyeti sına· 
iye kanunu layihası ile T.a
pu umum müdürlüğünün 
yaptıtı emlaki tescil liyi· 
hası ve mühim bazı layi· 
balar <laha vardır. 
+ Maliye vekaleti vila

yetlere yeni bir tamim gön
dermiıtir. Buna ~·öre husu
si bütçelerden maat alan
lara komisyonlarda hakkı 
huzur vcrilmiycccktir. 

• Mübadele başmurah-
buımız ayın 27 sinde 
Anlcaraya aidecektir. 

Son giinlerde Gazi haz
retlerinin Yalova kaplıca· 
larına karşı gösterdikleri 
biiyi.ik alAka, ~iitün memle
ketin nazarlannı toprakla· 
nmızda meknu~ olan kıy

metU bir sery,et menuaına 

doğru çevirmiştir. Asırlardan 

beri Türk toptaklarının sine
sinde saklı kalan bu kıymet
li hazineler büyük dahinin 
lrşatklr rehberlği alanda Jstfs
mar sahasına çıkmak U1.ere 
bulunuyor. 

Marmarnın cenup sahilleri 
He, Keşiş dajtm.n etrafını 

dairen madar ih:ıta etmiş bu· 
lunan volkanik arazi mıntı· 

kası bu kıymetli sern:tln 
gömülü bulundu~u havzadır. 
Avnı>a4fa mevcut olan em· 
saline kar~ı kimyevi terekkü· 
batı iribarile büyük fayikiyet· 
Jer gösteren MARMARA 

CE. TCP HAVZASI SJCAK su 
1\ lE~BALARI ıuzun zaman 

+ Reıadiyenin son tak
ıitinin istirdadı için Milli 
banka aleyhine açılan da
vamn rüyetine dün ikinci h ıal Ye allkasızlığm kurbanı 
ticaret mahkemesinde de· oıarak kalmış.; memlekette 
vam edilmiştir. Milli banka büyük bir kazanç ve sıhhat 
karara itiraz etmediğinden menbaı bu suretle akıp 
muhakemenin gıyaben rü- gitmiştir. 
yetine karar verilmittir. Bl7.anslıtaT, zamanlarında 
+ Ankara ve civan bat· bu mınrakaya büyük ehem· 

lar t tL!L k mi1.•etler \'ererek mühim kap-ını e uııt etme üzere ., 

Anlcaraya giden Erenköy ~~~:~-·-·;~~~~.~:.. .... 1~~~1.: 
aama fidaalıtı müdürü Bur· 
han B. tetkikatına devam 
etmektedir. Tetkikler An
kara bağlarmm lehine çık· 
maktadır. Solf..ot suyu ile 
Kalaba köyü civarındaki 
erazmm bağcılıta dah~ 

muvafık oldutu aolaıdmak
t.adır. latanbulda yeti;tiri
len fidanların iyi bakılmak 
•uretile burada da yetit· 
1irilebi1eceji neticesine va· 
ralmıfbr. 

Anbrada fll!'aphta salih 
bir nevi ve sofralık diker 
bir nevi üzüm fidanı çok 
iyi neticeler vermiştir, An
kara civarında batcı1ık tev
si edilecektir. 

• Eski yangın yerierile, 
yıktırılan büyük binalardan 
huıule gelen enkazan hal
kın relip r~titi s<>kak 
ağızlarına ,-e meydanlara 
yıj'dıfı görülmektedir. E
manet, bu suretle en
kaz koyanları menedecektir. 

• Maarif müfettioleri bu 
ay tonunda ablliyet mek
teplerinde 11lcı bir teftit 
ppacaklardır. Türkçe tedri
atın naaıl tatbik edilmekte 
oldutunu tetkik edecelder· 
dir. 

• Müstantik ve icra 
memuru yetittirmek için 
tesis edilen Ankara Adliye 
mealek m(;ktehinin dühul 
imtihanlan bitmiftir . Bu 
sene mektebe fazla raf bet 
gösterilmit, imtihanlara 170 
kişi iştirak etmiştir. 

MektelMn bu ıeneki idari 
proaramlarında bazı yeni • 
likler yıpılması [düşünül • 
melctedir. 

• Yeni teılcil edilen 
Etıbba odası idare meclisi 
dün ilk içtimamı aktetmit
tir. Bu içtimada Oda riya· 
setioe Dr. Tevfik SAHm 
paşa, umumi ütip1ij'e Ha
selcinisa haıtawesi batfıeki· 
mi Esat, muhasiplite Ema. 
net sdabiye müdürü Neşat 
Osman, veznedarhta mü ,.. 
derriı Tevfik Recep Beyler 
l'eyi hafi ile intihap edil -
miılerdir. 

• Bu · JCOe Anlwada 
cümburiyet b&lo111 Aabra 
paluta verilecektir • Ciim
buriyet Halk fırkası mer1ce-

,. 

zi tarafından verilecek olan 
bu baloya bin kiti kadar 
davet edilecek ve para a .. 
lanmıyacaktu. 

• Dahiliye vekilctince 
neıri mukarrer idare yıllı· 
ğmın hazırlığı bitmiştir. 

Bu yıllıkta memleketin 
ahvali tabiiye ve cojrafi 
vaziyeti ha1dunda mafQ. 
mat bıılımacak ve idare 
rücsaıınıo resimleri ile ter· 
cümei halleri bUlunacAktır. 

• Hırsaılık vak' alarmın 
çotalma• ~eriae mabalte 
bekçileri ber gece polis 
devriyelerile 1t>cNber gez
meleri, mah&İlenio inziba .. 
tile yti an ::lan alakadar ol
malan tekarrür etmiJtir. 
Mıntabıı reniı fakat inzi
bat kuvvetleri daha az olan 
mantakalarda lüzumuna gö
re gündüleri de mahallele
ri boş bırakmtyacaldardır. 

• latatıiltik ·-um lnfi'" 
dirliijü 929 Y.Dıltnı ıca.;. 
len hamlanllltf Ye tab'a 
vermiftir. r ılbktaki tahriri n üfuı 
neticetini ıösterir mufassal 
brofürün birinci cildinin 
tab'ı bitmek üzeredir. 

Viliyetltt arasındaki 
mabyeseler ayn birer cilt 
halinde neffe4ileeektir. 
• Fevzi pata Hz. dün saat 

14 te Kmahada vapuru ile 
Yalcwaya ıitmitlerdir. Fev
zi Pap hazretlerinin buaüa 
pl~tti mul.temeklir. 

• Evkaf mütevellile,.i •· 
ralannda bidqerek bazı 
temenniyab muhtevi bir 
mazl>ata hazınıyacak1ardır. 

Mütevelliler, varidatı ken
~ilerine ait evkaftan daha 
müsmiT bir surette iıtifade 
edilebilmek için mevcut 
emlakin sermayeye kalbi 
ile bir banka tefkilini tek. 
lif etmektedirler. 

• lstanbul Şehremaneti 
memurin :müdüdüttine ta
yin edilen Dalıiliy4 memu
rin müd6rü Samih bey 10 
gün mezuniyetle bugün 
l.tanbula edecektir. Samih 
B. me%Ufliyetini ıp~p 
Aııbraya a~ct efmiye.rek 
lıtaöbuldalcf~feni vazifesine 
bqlayacakbr .. 

Türklere intikalinden sonra 
Türk hükümdarları da bu 
menbaların hususiyet Ye kıy
metlerini takdir ederek eski 
Bizans hamamlarını ramir ve 
ihya etmi ler bir çok yeni
lerini yaptırmışlardı. işte bu 
gün bu menbalar mıntıka· 
sının thtinı ettiği kaplıcalar 

400 sene evvel ecdaclım·z 

tarafından vi.icuda getiril n 
kaphcalardır. 

Jiistinyen ve Kostantinin 
devri geçti, Orhanlar Murat
lar göçtüler gittiler, bunlarla 
beraber birçok ictlma! mli
esscscler yıkıldı, adetler de· 
ği~ti, ihtiyaçlar tahavvül etti. 
rakar halA e ki de't':irlerin 
yndlgAn olnn bu kaplıcalar 
istlınat sahasındadır. 

rdadımız [Kc~iş·uludal] 
ch·armda1d bu kaplıcalar 

mıntakasHe elde ettikleri va· 
kıt bile mc\ cut kaphcalıı.n 

.. kendi yeni !htiyaçlıırına ve 
milli 1.evklerinc göre tadil 
etmek lüzumunu hissetmiş· 

lerdi. 
Bugün ise \•azlyf't .daha 

büyük cıhavırüllerin vücuda 
getirilmesini zarur! kılmıştır. 

Hıfzıssıhha denilen büyük 
ve asri bir Uim tecuüs etti; 
medeniyet milletleri birbirine 
karıştırarak mesafe ve ze· 
rnım mefhumlarını asgariye 
ndi .U; medent san'at in a 1-

ların ruht ve bedii telAkki· 
Jeri üzerinde derin tahavvül
ler vücuda getirerek onlnn 
daha b~sas kıldı; ve niha
yet biiyiık sanayi ve pk
niğin <serakkiyıtı bqeriyet:e 
YMİ bk hürriyet, J111Uit ve 
suhulet nfb apn11kuclll'. 

Şüpbestz ki bu gUnOn in
sanı asırlardan beri zekılsını 

eriterek elde elliği bu mü
hlm neticelerle her yerde 
karşılaşmak onlan her 7.aman 
emirlerine itaatkAr görmek 
ister, mahkôm ettiği~ mazide 
imkAnsızlık, aciz ve acemi
Ulde vücuda getirdiği herşeyi 
ızttrabever ve gülünç bulmak· 
ta; onu yalnız bir hatırı 'ş 
yua olarak saklamaktadır. işte 

bizim t>limi1.de bulunan bu kı}·· 
metli mıntakalann üstünü ör· 
ten binalar bu kabil bir ha· 
tlra qyumdan bqb bir şey 
delildir. 

Bugün attık dört yüz sene 
evvelki Türkün yaptıJ1 jj; 
yani eline geçirdiği Bizans 
mliitchaseleri üzerinde vücu~ 
da getirdiği ihyaklr ve ıec-

ditkar rolü tekrar etmtk za. 
mana gelmiştir. Bu kıymedl 
madeni sular mıntakası için 

avrapıt teblk Ye bugünilf 
lçtimal aruretlaile mütent 
sip, milli zevkimizin maltıil· 

lü olacak olan kapltcalan 
vücuda getirmek zaruretin· 
de)·jz. 

1şıe bütün hu CeyJzll va· 
zife ve faaliyeti büyük miir
~lt Gazi bize ışarer ediyor. 

Saadetli bir meserretle 
müşahede etmekteyiz kt Gazl 

Hnzrcderlnln bu irşadı mem
leket dahilinde kap ettirdiği 
ehemmiyetli alAkayı davet 
etmiştir. 

Yalova ve civarındaki 

imir ra:ı1f yectne bilyük bir 
gemli verllmelde bttaber 
uzun z:ımııNlıın bed muattal 
•'Bursa kap1tca1arı Şırketl• 
Wdiyete geçerek Burıada 
in a· edilecek o1an büyük 
otel \'C kaplıca binalanrmt 
projelerjni ıanıim c.ttirın~k 

teiCbüsüne girmljtk 
Bursadakl menba sularının 

ıtliiiıl""izii i 
Lokanta Gazino ve Daı1s 

Saloı1u 
Gazinomuz geçen sene olduğu gibi bu sene de 

lstanbulun beş kİ§idcn mürekkep en fiizide cazbant 
takımını büyük fedakarlıklar mukabilinde getirterek 
kı~hk programlarını tatbika baı1amıştır. 

Salonumuz asri bir şekilde tezyin edilmi,tir. ve 
tetrif edecek muht~re[Jl müıtcrilorimizin her suret1c 

is~irahatleri te· Kadık:Öv İ kele 
mm olunmaktadır. ., 

d l bütün ailelerin gelip eğle-
aI1S Sa 011 ll nebilecekleri pek cazip bir 

salondur. cazbant her gün saat 18 den 24 de ka· 
dar Cuma giinleri de 12 den 24 de kadar devam 
etmektedir. Salon Cumadan maada günlerde Nişan· 
lanma, Evlenme, Hususi merasimler için muayyen 
bir saatla kiraya verilir. 

• Müdüriyet 

KANSIZLIK =~ 
kJ1iaii1ik kin ye&1ne den lw!I ıbr.a ~ıı SJROP DESCHIENSı P AJm 
iıı mıuıtU.lp ctiWıa tarafuadaD tertip edilmıdir, 

kimyevi kıymeti Avrupalı 
fen erbabı tarafından teslim 
edilmiştir. Bu itibarla "Bursa,, 
da yııpılncak olan asri ve 
konforlu bir !kaplıca ve otel 
binası Avrupanm çok kiy· 
metli bir •İdro terapi> mil· 
essesesl olacakar. 

Diğer taraftan Hursı fs\ iç· 
re gibi bir Turist memleketi 
olmıga müşaittlr: Kcşi~ln 

yüksek ve karlı tepeleri, Jz. 
nik, lnegöl, GemlJk, Yeni;;e· 
hir, Bursa gibi tarihi kıymet· 
leri haiz ıve çok kadim eser· 
teri ihtiva eden şehirler, Ya· 
lovanm güıel manzaraları 

Karlisbat, Vişi, lliyariç. l\1on· 
tekarlo gibi her zeman alış
mış olduğu memlekctlfrl 

görmekten bıkmış Arrupah 
seyyahlar için hakir iklimler
dir. 

Bütün bunların imki\n 
dahiline alınabilmesi lçln ya 
pılacak olan otel ,.e kaplıca 
blnalannın her türlü m~dent 
istlrabar sebeplerini temin 
etmesi llzımgcUr. Aksi tak· 
dirde nalcıı yapılacak lllr 
işten hiç bir faide memul 
degildlr. 

Kaplıcalar ~irketinin ~ya

pılacak olan miie5seseler 
• KarlW?at ., ve .. \Tjşi ., dehi 
emsalindan miikemmcl ola
caktır,, demesile bu nc>ktayı 

gayet eyi anlamış o1du!',unu 
'5pat ediyor. Bu arzutarındnn 

t:ıtbikatta f edakilrlıkta bulun~ 
mıyacak olurlarsa memlc· 

kete ddden yiiz ığarncı bir 
müessese hediye etmii ola
caklardır. llu bıı~ta sarle-
dilec:ek olan para ve zııh· 

metten çekinmemelidir. Akil 
takdirde böyk bir müesse
seye sul:ırını fevka1Adc 'kim· 
yevi kıymetine rağmen kim
se rağbet etmez. 

olması ihtlm:ılı 
olan bir yoldur. 

Bu otel ve kaplıcaların 

projeSlnl unzlm edecek olan 

Türk mimınnın bu eserleri 

nümune ittblaz etmekten çok 

uzak bulunması llzımdır. 

Onun gözü önünde tatacaıı 

model bugünkü airl ve bey• 
nelmilel fen ve san'atın vır" 

dığı nihai s4fha olmalıdır. 
Bu 11n'Mkjnn eserine milli 
bwusiyednl verebilmesi f çin 
yalnız Tiirk olması Ye Türk 

lçtlmat camiası dııhilindt 
yetişmiş olması kltidir. 

Bütün bu mü1Abaza1ara is

tinaden denilebilir kl "Bursa 

Kaplıcaları Şirket\" memlc .. 
ketin iktisadlyanna, vatan· 

dışlarının sıhhati umumiye. 

sine ve nlhayct Türk san'•• 

tına kıymetli hedlyler vere

bllecekttr. 
M;mar 

S11111lh 5""" 

:••-Vefa ..... : .... _ ..... ~·· 
lstanbul """'1 ~l 

üçüncü hu~~ Jatrt11tu1111 : 
, Hayriye hanımın kocası 
Jkametg&bı me,hul SalJ.b Zeki 
deneli aleyhine terk tebeblle 

ikame erledil,i bofanmı da
vısuun gıyaben cari tah1d· 
bnnda mumaf1eyhln bfr 

mab zarhnda bancl zcvciyete 
dönerek kocalık \•azlfeiüıl 
ifa etmesi tüıumunun lhta· 
rını tarar verilmiş oldup;un
dan ~yet tlin olunur. 

Ekmel ,.e francala 
Şehmn11nednden: Tqria

evvelln yirml ikind &ılk gü
nünden itibaren ekmek on 
beş kuruş atuz para fr.n
cata yirmi dört buçuk kuruş
tur. 

Binanın mimarisini ta)'in 
etmek de bu hususta naznrı 

dikkate alınacak olan diğer 

mühim bir meseledir. Biz o 
flklrltdeyiz ki bu otel ve v atandat 
knphcalarda Bursanın hususi· 29 ....,..nwı C.....,. 
yetini ve mimans!ni muhafaza n7et yd ~- o 
cıoıe1c gaye!\ lle eskl hamam· p ....... ,. etW ,.. 
lıın ye oqlann m!marWni -" .ıarak. .a&ts CO.-
n.aıan dikkate aJmak- numu· 'lluriJ.ur •••' U.· 
ne itdbaz 'CllD.elw- .tçhlikcli ~e '1':,."c::d••C•::-c" ::-c:-c:=-:::a 
ınuv.aff akiyelSb:liğe müncer il 
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Ticaret ve zahire borauı 

iıılıisarı lllllUlll lllll-
d ii rliiğiiıı<lcıı: 

Cıbalı fabrikasında yapılacak tamirat kap•lı zar/la münakasa· 
ya konmuştur. Taliplerin lıer gün şarlnameyi görmek Uzere müra· 

racaatlan ve teklıflerl ile beraber " " 7,5 teminatı muvakkatelerini 

28 / 1 O / 929 pazartesi . günü saat 1 Q,30 a kadar Galatada 
mubayaa! komisyonuna tevdi etmeleri. 

YEDİNCİ BÜYÜK 

Tayyare piyankosu 

üncü KEŞİDE: ıı TEŞRiNİSANIDEDİR 
BÜYÜK 11\.RAllİYE; 

45,000 LİRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ye 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idaresin
den 

Ankara • Kays~rl haltının 242 locl kilometrosu civarında hazır 
kınlmıı 40QO M 3 kadar balubn hat kenanna 'ııaldioln yeniden 

ve aleni ıurelte münalcaauı 9· 1 l ·929 uncu gOnQ aut l O da 
Ankarada Devlet demlryolları müoakua komisyonunda yapılacakhr. 

Mooakuaya lfllrak edecekler teminat akçelerile bırlıltıe ayni 

wııııfle aut l O a kadar mezktır komisyonda bıhatı vücut etme
lerı llzıındır. 

T allpler mDnakua prtnımelerlnl 50 kuruı mukabilinde mu

hasebat dairesinden tedarik edebtlırler. 

!!ll EMPERrı'.EABLIZE GABARDiN 

lm PARDESÜLER :::: :::: 
~~~ 
ifij .... 

gelmiştir 
Vücudu rüzgirın tesirine karşı 

muhafaza eder. 

HAFİF VE GİYİNW.ESİ KOLAY 
iij! Y • .\LNIZ CAL\T,\DA KARAKÖYDE 
füi VOYVODA CADDESİ KARJSINDA 

~!! EKSElSİOR 
:c:: f:ii BUyük clbıse mağazasında satllır, 
".. lngıliz bıçımı gayet muntahap \e il!! muhtelıf çcııtlerde 
ı... .. .. 
lifi kOSTUMLER ve PARDESULER 
:;ft ve muşamba dairesinde hanımlara mahsuı 
!::: gayet müntahap ve son moda 

lfü iPEKLi MUŞAMBALAR 
!5!5 dahi vardır. 
füi TEDIYATTA TESHiLAT 
::::::::::::ı=:::••••••H•••••e!-••::•H---··•••••::•H•ı 
::::::::::::::::::::::::::::::::::ı.:m::!!::ın:::::::::::::::: 

929 
Hayvanatı ehliye 

.., . . 
sergısı 

25 teşrinevvel 929 cuma günü Dolmabahçede eski 
1 las ahırında açılacaktır. 

İstanbul ithalat gümrü
ğü müdürlüğünden: 
4 Sandık Il F 71 kilo ya akmaktadır. 

Balada muharrer bir kalem eşya 23-10-929 ıarlhiııde 
lstanbul · halat gümrüğü satış ambarında bilrnlizayede iha
lei ~at'iyesi icra kılınacağı ilAn olunur. 

Mühendis ve Ressam 
aranıyor 

Konya sıhhat ve içtimai D 
1 

d ), . , 
11 

. 
1
. 

.. d .. 1 .... d evet . emıı yo aıı ve ı-

- -.. e ii Orta mktebınde Ana, ilk, ı; :• :. 
il Orta 11nıflara kız erkek tale· § .. ~ 

İİ be kaydını devam olunmak· ?. 
n e il tadır. Şeraiti gayet ehven ol· U 
!! malda beraber terbiye, tahsil, f: 
ii iaşe mükemmeldir. Adres: ij 
ı: Ak H k" dd . :. ii saray.. ase ı ca esı. :; 

- Tel: lst. 3886 --
Yurt bilQisi 

Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü

tün ilk mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 

sınıflarında okutulmak 

üzere Maarif vekale

tince resmen kabul 

edilmiştir. 

1 S4hulel kiffflp•~•I 
ZA Yl - Teşvikiye şube

~inden almış olduğum terhis 
tezkeremi zayi ettim ye
nisini çıkaracağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

313 dolwnlu Oe1111ıan otlu M, Zl7a .. 
Lozan Tıp faklllteıladea diplomalı 

D~. 
Hüseyin Naşi 
Dotmn •• Kaclu:ıı butaldd.n •lt.U-• 

Türbe, üll llll41labmcr binası • 'o. il 
HttıGa 811.dea llODl'a ıaaat 14-11 

Telefon, J,c. 2622 -
rvapuriar:=ı 
il 
:=::ı=msnrn-:nmı:m::.sı:wc::at 

Seyrisef ain 
iathr Ticaret bouaaı kitibiu1111ımilii1 tarafından verilmlttir. muavenet mu ur uğun en manları Uınıııni idaresinden: l=~--~--~ok=ı...=,==7""==-====~-~~~-·11 Konya memleket hastanesine ]Uzumu olan havluların 

Merkez ıcenı.tı: Galata KöprU 

hııındL BeyoQlu 2362 Şube 

ıcenıeol; Mahmudıye Ham altındı 
- Hububat -

i.\lerkezi Erzururnda olmak üzere ayda 320 lira ücretli 
1
.., ____ ı._ıanb_uı_z.740----1 Azami A...,ı Susam Jo 20 30 20 30-9-929 tarih ve 848-1245 numaralı mahalli vilayet encü-

K. P. K. P. Koşyemı 26 20 26 20 meni kararına tevfikan münakasa şartnamesinde yazılı şera-
~:!~:~ °la Çavdarl'ı: 25 15 17 Çuvalı kllos; Un - iti dairesinde 25· 10-929 tarihine kadur aleni münakasaya 
Kızılca 13 20 15 

20 Ekstra ekstra 13:5 12ıo vaz'ı ve bu tarihte saat 15 te ihalesinin icrası mukarrer Sert ıo 3., 16 3o Eksıra 12:5 k 
Dönme Blrtocl yumuıaı. lJJO :~~~ oldu~undan taUp olanlarin 11lelüsul pey akçelcrile mez Ur 

\a\'dar 
ılrp> 
\1ı~ır 

Fastılya 

- Zahireler -
lJ 30 J3 15 
ıo 30 9 ıo 
ıo ıo to 

Bırıocı scrı ııa" H5o encümen eve ~eraiti anlamak lçin de lstanbul sıhhat ve içtimai 
l"çüncu 500 500 

MaJcn 
- Tiftik _ muavenet müdürlüğüne rnürcaatları lüzumu ilan olunur. 

• '11.llıffa.a 
Çankırıoglal; 

167 20 ıso 
167 lSo 

290 200 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idare-
sinden: · 

Ila'"darpa<a eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfl .. k 
ı ' ı a muna a-

sr ya konınu~rur. 

!\ltinakosa 9- 11-~29 cumartesi. günü saat 15,30 da 
Anknrada derlet deıııır yolları ldare;ınde yapılacaktır. 

:\liinasaya iştirak edec_ekl~rin teklif mtktuplarını ve 
rnuvaJ,kac teminatlarını aynı ~unde saat 15 e kadar ıırnurnt 
müdürlük kalemine. vcrrnelerı IAzırndır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira muk b'l' d 1 -----------------------

bir mühendis ve J 35 lirıı' ücretli bir ressama ihtiyaç vardır. 
Talip olanların bu ay nihayetine kadar şehadetname, 

nufus ve askerlik vesikalarının birer sııretile bulundukları 

işler hakkındaki izah name)'! istidalarına leffen Ankaradı 

DeyJet demiryolfarı zat işleri müdürlüğüne göndermeleri 
veya bizzat müracaatları. 

•••·--····•-·•••••••••••••••-• .. ··--::-.::::·:a:s::•"!t! .. ••-•:aı:J:l:m•!iif•!!f!!I .. •• 
:::iii":i!iiHiiEiiiEiiiii!i!iiiiiiiiiLııitr.l!!r:r.:~'!:!r.-:ı::::::mnmmU ... :e:!:::::: 
fj!: İıtanbuJ icra reisi Ahmet Refik B. in İİİİ 
~ ~ .. ., y . 111: 

AyYalık süral posıası 
(MERSİN)vopuru 22 T eırinı:vvel 
Salı 17 de Sırlı:eci nhıımından 

hareketle Celıbo!u, Çanallale 

Koçukl:uyu, Edremıı, Burhaıılye. 

AY"aLla gıdecelı: -.e dönllfle 
ıııedcOr fllıelelerle btrlıkte Ahuı

oluta ugrıyaralı: gelecektir. 

Gelibolu lçlıa yalnız Joicıı 
ıhnır yük alınınız. :::: enı 

1
.:: 

il~ icra ve iflas kanunu 
1
1!1

1
l1

L-T-rab-zo-n -lk-ınc-ı -pos-ta-sı - · 
!iiJ •• , (lzMİR) vopuru 24 T qrinevvd :m Şerhi :ı: 
:::ı '" Perşembe akşımı Calaıa nh 
=:== 2 C"'lt ı: :::: J i dan hareketle Zonguldak, .ln.-
jjiJ i! bolu. Sinop, Samaun. Ünye, 
mı lniçrerun büyük hukuk alimlerinin eoerlerl ve bütün kannnlan- , Fatsa, Ordu, Cır.ıon, Trahıon, 
.... 1 • 
İ!iİ mtz nazara alınarak nazari ve nmch hükümlere '" lüzumlu nümu- i .! Rizeye gidecek ve Of, Trabı.on 
li;: neleri havi olan bu eserin her cildi htanbuld• Vahı, Cihan ve ıill Polaıhane, Cireıun, Ordu, Fatsa, 

ıın İkbal kütüphanelerinde ( 150 ) kuruıa • &ablmaktadır. ":: Samsun, Sinop, lneboluya •Ar•· 
::e5-:ı:: .......... iii.-..... _ .. __ . =-, ............... l!m!Ef:mn•- ın= -L ı ·~ -•••• ı::.::•:c·~:::ı::ı:!!I!! •••••••·•··ı··n••H... • ı•• ••••••••::•-·=· • • .... n • yaras: °" ece1.ur .. ............ ..:...lllG ::::u~r.:ı ::ı;:::::::• .:.:::::::::::ı:c:::_~--::::::::::::: : 11.;;.;.;.--:,c-_______ ,,_ 

d . . d l a ı ın e ı· 
.ı\nkarnda, malzeme aıre_sın ~, stanbuida Ilaydarpaş.ı 
ma~nzasından tedarik edebflırkr. 

l\f ülki):e ll1Cktebi müdür- ZAYi - Lloyd kurnpan· 
yasının Tevcre vapurunun 

Erzak mu .. na Kasası ıüg~ ündeıı: 24 seferi!• :\1 c mark.Ut ve 
7450 - 7460 ve 7462 ıwıma-

0 .. 1 f.. n emanet. d i.\lülkiye müsabaka lmtlhanını kazanarak mektebe henüz ralı 12 balya yün iplikleri· aru unu 1 n en: i.\Iekteblrnizin ekmek, er, sebze, ve ez gayrı ihale erzakı muracaat etmeyen efendilerin 22/ 1 o 929 perşembe günü.ne rnizin rnuamelei rusunılyesl 
1 - Romatizma hasta~ğile ı U:evaggll tal pi relen bakiyesi 6 teşrinisani 929 çarşamba günü saat 14 te kapalı kadar mektep idaresine rnuracaat etmedikleri takdirde kayıt· icra edilirken her nasılsa or· 

doktc r müsyö ( Lad!slas Şrnıt) tarafından 22110 929 salı zarf usulile ihaleleri icra kılınacal(ından talip olanlarm yev· Jarı terkin edilerek yerlerine derece sırıısile kazananların dinosunu kazaen kaybetmiş 
gün ti ·aac 15 te Haydarpaşada tıp fakülte,,inde ( Roma- mi mezkörda müessesatı tüccariye ve zürraiye mubayaa! ko· kabul edlleceği ilan olunur. olduğumuzdan işbu ordino ma· 

tizma ) ya. 1 l;;=::;:;;;;;;-;~;-:-;-:-;:::;--:;;:~:::;--~:-:-;:-:-;;::-::--:=::==:I karnına kaim olmak iizere b misyonuna müracaat arı. 1
1 2 - Vt: 24 10 929 pcrş~rn e.günii saat 15 te Bayazıtta ı---:;...... ___________________ ®C::::-== GALATADA TÜNEL YANINDA C-==@ dliplikacasını alacağımdan kaf· 

merkezi binada (:\lülga llarbıye i'iezaretl binası) 1 numaralı Kocaeli. vilayeti daimi en- ~ KAL ı· N ı· K o 5 ~ belan eskisinin hükmü kııl· 
cJcrsanede ( Romatizmanın tedavisi ) ne dair lkl konferans madı~ını ilan eyleriz. 

yerilecektir. . cüıneninden: Sultaahamam R- ~·· 

Mla"mııam ır~tibı·bfanınvteşeriflckrl. a" letı·nden·. l\Iemleket hastanesi için mubayaa edilecek 230 kalem ~Tefrişat mag"' azasıro Z.\rl - ;;:,:~s;::~: ~r 
ı 035 Xurnaralı kanunun birinci rnaddeşi ve buna müce

krri talimatnamenin rnaddei rnuvakkatesi mucibince 1. 1 ·930 
tarihinde f;tanbu1 Güzel saıı'atlar akademisinde mimarlık 
ruh atname imtihanı yapılac~k,tır. Ona göre imtihan vermesi 
azım gelenlerin veslkalarile birlikte, 25 kdnurıeyyeJ <J29 
tarihine kadar Vekalete muracaatları ll:ln olunur. 

edviye ile 43 kalem alıltı cerahiye olbapta ki şartnamesi ~ ~ tiyeden 16768 numara 1 . 

mucibince 13 teşrinisanl çar;amba günü saat 15 te ihale ~· varken Beyoğhırı:ı kadar c;ıknıaga ne haceı? ~· aldığım maaş cüzdanımı .ı:uY' 
edilmek üzere alenen münakasaya vazedildlğinden tallp Bu meşhur mağazada ihtiyacınız olan bütün 1 ettim. Yenisini çikoraL·JğJlll· 
olanların 130 liralık teminan muvakkate makbuziyle rnez. ~ tefrioat levazımının en iyi cinslerini ve mobilye- ~ dan hfıkrnü yoktur. ,.ııı 
ktır aün ve s~ata kadar Kocaeli vilAyetl encümeni daimisln• 1 • 1 · h Sulıanyert ıaymatamı lsmall 11 

,.. • !erin en güze çeşıt erıni gayet e ven olarak ı Beı kerimesi sarnıye --
ve şartnamesini görmek ve tafsilat almak isteyenlerin meın. ! bulabilirsiniz. 1-M-e-,·-u-I ..:m::.;.rı..ı..:;:::,,.::::: . .::R..:c:f::;ik;.-;.A~h".'.:rıı:;i.,ı 
leket hastanesine ınuracaatlarL ~~ Bir defa ziyaret ediniz. Memnun kalacaksınız ~~ 


