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• 31 l•trhıı•nel 1929 • kM.r autebeMlr l 
Bu kuponu gazetemize setiren veya ıönde· 
renlerln üç ~tırlik - ticaret itlerinden batJca -

ilanları paraıız baaılır. 
l hlnlııra beş ı.u ruşluk pul ) apıştırılmalıdır. 

'--~ Dördüncü u.yıfamızı okuyunuz! __ _. 
sı:c:: L2Z2!2S 

lstanbulda et fiatını ucuzlatnıak kabildir 
............ 

iene 1nra. ~er~i 
Son günlerde !ugiliz li

"'•ı birden bire fırladı ve 
lrıeınlektimizln para derdini 
~eledi. Borsa celv~llerine 
~ran bir İngiliz lirası 
040) kuruta kadar yük

&elıniıUr. Aylardan beri 

~100oJ ile (1020) aras_ı_n~!. 
tl!ıevvüç eden kambiyonun 
~Yie ıüratle (1040) kurup 

de.r çıkması piyasada 
~li btr heyecan tevlit 
~ittir. 

1 
E'.aaaen memleketimizin 

tlıa.li.t ve ihracatı arasında 
~J'Ulı dikkat bir fark var• 
•r. ithalat miktan ihra

;::nuzdan fazladır; bu 
laWc öteden beri her 

~e Paramızın beynelmilel 
t Yllıetf üzerinde icrayı 
'-ir etmekten hali kalını· 
~tdu. Geçen seneden IU· 

reıı düyunu umumiye 
~erinin teıviyeılne baı· 

llnıa.ıı paramızın fstfkran 
a.ıe.eleılnl bir kat daha ..... k 

ut ülleıtlrdJ. Nihayet bu 
'ene .. ük -
1 

iümr rusumuna 
b:ıı-.. zamdan istifade için 
) t.larn kimselerin lhtl· 
~ fazla ithalat eıya11 
) bııeaı ecnebi kambf
~Uııun kıymetl~nmesl tlze-
1\L- • 'aeÇtç& obn&kM be-

-Bunun için basit 
ve en ameli çare:-

Mardin demi:r yolundan istifade ederek şarktan 
İstanbula otluya otluya (9) ayda gelen koyunları 
üç beş gün içinde piyasamıza döküvermektir 

lstanbulun havayici zaru
riye işlerinin başını teşkil 
eden et meselesi hakkında 
bir kariimizden şayanı dik
kat bir mektup aldık. Bu 
mektup bize lstanbulda 
et fiatlarmı ucuzlatmak, 
bu suretle hayat pahalılığı
nın önüne geçmek için çok 
ameli bir yol gösteriyor. 
Bu mektubu alakadarların 
dikkatle okuması için aşa: 
tıya aynen dercediyoruz. 
Ve kendi mutalaahmızı di
ger bir güne bırakıyoruz. 
. Kariimiz diyor ki : 

zurum, Bitlis, Erzurum hu
dudunda atustos ayı zar
fında Erzurum - Trabzon 
hududu dahilinde otarılır. 

Eylül ayı içinde Trabzon
dan lstanbula naklettirmiş 
oluruz lci, tam dokuz ay 
bir müddet dağlarda, d~
relerde, yaylalarda geçir
miş oluruz. Lakin bu müd
det zarf llıda beher koyun 
için üç lirayı geçmiyen 
bir masraf yapmış oluruz. 
( Alttarafı 4üncü sayıfamıazda ) 
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!sterlin 
Çıktığı yerde 

duruyor 
Diyorl1Jr ki: "PIJ11JMd1J 
aruı nazaran talep 

çoktur. 
f ııgiliı lirası dün sabah 1040 

kuruşta açılmış, akıam J036 
kuruşta. ,ka panrnıştır. Öğleden 
CV\'el iOS4 kuruşa kadar düş
müş bir aralık 1040,5 kuruşa 
kadar da çıkmıştır. Dün bor
sada hararetli muamele olmuş 
Jzınir ve M~rsindcn biraz kam· 
biyo gelmesi muameleyi hara
retlendi rmiştir, 

Borsa komiser vekili Hasan 
bey dün bizzat lngiliz Hrası a
lan bankalan dolaşmış, banka
ların l:ıgiliz lirasının hakiki ih
tiyaca mfisteniden alınıp alın
alınmadığım tetkik ıtiniştir . 
l\foamtle defterleri ayrı ayr1 
nntrol edihniıtir. in iliı li 

Hazırlık 
Bitmek üzeredir 

Hlllet mektepleri vi
lAyet heyeti yarın 

iopl•nıyor 

l\lillct mekter' rinin önii

Maarif müdürü 
Haydar B. 

.müi'.dekl i
kinci teşri

nin birinci 
glinil bü -
yük mera
simle açıl· 

masına ka
rar veril -
miştl. Maa
rif müdür· 
Hığü bu hu
sustaki ha
zır hk la rı nı 
bitirmek ı: 

çin hararetJe çalışmakta ve 
miidür Ali Haydar Bey bu 
işle bizzat me;gul olmakta
dır. 

Dün şehrimlzdekJ bütün 
ilk nıektepler m~dürlerlne 
gönderllen bir tezkerede bu
günden itibaren l\lillet mek· 
teplerl için kabul muamele
sine başlanılması emredllmiş

tir.Ayncıt kaza maarif memur
Jarilc ilk tedrisat müf ecti~ler1· 
ne birer tezkere gönderilerek 
derhal harckek ve foaliycce 

"'91' • )lilllll...IU ..... tembd 
"-terdi. 

" 17 eylül 929 da yaz
dıtııuz ( Varllkta yokluk) 
serlavhalı baş m ıkale ilt 
prk vilayetlerinin çok de· 
rin bir yaruını neşreyledi
niz. inşallah bu neşterinizlc 
bu yaranın tedavisi çarelc. 
rine tevessül edilir ve az 
zamanda güzel neticeler 

verir. 

Dadosla
vol lHdii lllillıliiiiıliliı••tfJ- geçmelerl bildirJyni~tir. 

lık tedrisat müfetti~Jcrl yarın 
vH:lyetimfzc merbut kazala
ra giderek faaliyetin başında 

bulunacaklar, sonra da nahl· 
ye ve köyleri dolaşarak Jft. 
zım gelen tedbirleri ılacak

Jardır. 

8u vaziyet ıunu izah 
'det ki paramızın iaUkran 
"'-teaı bugün her vakit
~ f&zla bir ehemmiyetle 

~ dikkate alınacak 
lr hale ıelmtıur. 

H .. ~eçen (1928) aeneıi teı
-~"elfndeld borsa ftatla-h:' bakılırsa o vakit lngtliz 
Fın ·~•run (960) kurut etra· 
tiil, • temevvüç eltili gö· 
"- \lr. Buann bu ftat (1040)a 
r ct.r JGkaelmit olduğuna -:t bir ıene zarfında en 
tbft~ (%8) nlsbeUnde düı· 
~, dernktlr p • 
),u:rarnızın tıtira kabili· 
lbtL. de vukua ıelen bu 
~r tenakuı önümiiz. 
~ lene içinde devam 

~tl WcdJrde ıOpbeaiz 
~ t etlq bütçesi iizerinde 
~ tıbi ıorillecektir. Böyle 
~ te'':"n neticesi ıae(220) 
~ ... ~;n ltiahk bir kötçede 
(ls) att.n hemen hemen 
' (20) milyon Ura ek· 
li tlc atbt bir ,eydi!·. 

~,11~t\rnet bir taraftan 
~b •tını artiracak mali 
'ltlıer alıyor ve anyor; 
'fct t bu tetbirJer 1aye1lnde 
~._. ~ edilen vardat fazlası 
~ı-:ltıızın kıymetine anz 
~~enakuıla kaybediline 
tit.._ enıekler beyhude 
'Qlfı d . 
bı efil midir ? 

t~ fer taraftan hükümet 
t:'tı . bile •ene memurlara tat-

il, tltJğt Barem kanunu 
~;•aati olarak maaılara 
)'~h on kadar bir zam 
~ b tltnı~tır; fakat memnr
'1-. u •uretle hazineden 
~ .. ~arı fazla maa~ı diğer 
'fil~ n Paramızın düıme
~'h ~ rnütevellit hayat 1, ılı~ı farkına sarfeder-
)'blJa çekilen zahnietler, 
~'İti 11 feda.kblıklara yazık 

b lnldtr? Qf • 
llaenıtleyh memleketi-

lllaliyeıf ve iktııadl-

Siz bu makalede Şark 
vilayetlerinin yalnız zürai 
vaziyeti etrafında bEyanı 
mütalaa buyurdunuz. Biz 
de kendi mesleğimize ta
allOk eden kısımda hatırı
mıza gelenleri sayıp döke
cek ve sizden iktisadi va
ziyetde büyük bir faide 
temin edecek olan bu hu
susun temine deliletinizi 
rica etmiş olacağız. 

Biz sinelerdenberi ko
yunculukla iştigal etmiş 
bir aileyiz ve senelerden
beridir ki, lstanbul piyasa· 
ımda Erzurum - Trabzon 
tarikile koyun sevk etmek
deyiı... Cenup ve Şark vi
layetlerinden topladığımız 
koyunları uzun zamandan
beri bu tarik ile lstanbula 
s~vk eylemek mecburi~e: 
tinde bulunduğumuz gıbı 
bütün koyun tacirle~i de 
aynı yolu takip eylemek 
mecburiyetindedirler. 

Bu mesle~in icabı olarak 
ilkbaharda işe başlanır. 
Daha doğrusu kışın orta
larında işe başlanır. Baş
langıç cenubu şarki vilaye
timiz civarında Cezreden 
ibtidar eder. Burada ve bu 
havalide topladığımız ko
yunlar nisan mayıs ayların· 
Siirt - Bitlis hududunda ha
ziran temmuz aylarında Er-

m1&:a11R:111W&:::ıu:mn~mn:::ıwn 

yatı için pek elim olan bu 
derdin tedavisine, ümit e • 
diyoruz ki,. artık bu sene en 
kat'i vasıtalarla baılana • 
caktır. 

Af chn1et Asını 

Klcmanao ile Za
harof *" afır surette 

haıfa 
Berlin, 21 (A.A) - 8abık 

Bul~ar baıveklllerinden Rados-
lavof ölmUı· 
tür. 

Yakıt: Ea
hak Bulgar 
baıvekllt 

" Radoılavof" 
harbı umu
mtde Bul. 
aar ç.an" F ~r
dınand ,, ın 
kabine reisi 
idi • 1tılif 

M. Radoslavof hükQmellerl
ne kar§ı Alman ıiyaaellnc 

ıluhaln tercih eden • Radosla. 
vof 11 harbı umumi neticesinde 
" Bulgar ., meclisinin kararı 
lle mahk<ım olmuı ve Alman
yaya thtca eylemlıtil Son 
zamanlarda " Bulgar ,, mecllıl 
" Radoslavof ,, un affını ve 
memlekete kabuhlnQ kararlaıtır

mıı ve bu karar Sırblstanın tld· 
detlt protestosunu mucip ol-
muştu. ' 

. 

))tin bonanın tabeluında 
lnırdiz ifratı 

sııııtı bu tereffauna uvelce faz
la mal g-etiren tüccarl:ırın vadesi 
gelen bonolarını ödeırek için bor· 
sadaıı in~lliz Jirası alm~luı ve 
ihracatın azalması dÇtJayısilc 
borsaya az kambiyo arıedilmesi 
sebep gösterilmektedir • Dün 
borsa erJdinıudeıı birisi şu ın;:
lfunatı vermiştir: 

€İngiliz lirası pek ~·akıııda 
düşecektir. Talebe naıaraıı arz 
çok azdır. Bir gazete borsada 
spekülasyon yapıldığaııdiln hatta 
borsanın kapatılmak 1lıtimalin
den bahctmcktedir. )3u ha va
disi er tamamen u1durmadır. 
Borsada spkkülasyon ,yawlaıııaz. 
Çünkn daha pek yakın bir za-
manda mevkii tatbJlc1 konulan 
yeni borsa kanunu bu fırsd t 
ve imkanın tamamen önüne 
geçmiştir ... Borsanın kapatılması 
ise gayri varittir. HükUmetiıı 
borsayı kapatmaktan evyeJ itt!
haz edebileceği kararlar var. 
dır. 

Aldığımız malftnıatn göre 
Maliye vekili Şükrü bey dün 
telefonla komiser vekili Hasan 
beyle görOşmüş izahat alrn;ş 
bazı emirler vermi§tir. Bu te~ 
r~ffua ma~i olmak için vekalet 
bır kaç gun zarfında bir kar"r 
verecektir, '· 

Ecnebi ve akalliyet mekteplerinde ki Türkçe muai!S 
~ cemiy.eU tarfından dün Türkuvazda Maarif Vekili 
Cemal Hüsnü Bey ıerfine bir çay ziyafeti ve,ılmtıttr. · 

_ Cem.al Hüınü Bey yann akıam Ankaray Jıareket 
edecektir. 

i\lillet mektepleri vilayet 
heyeti yarın \alı vekili l\lu
hittin Beyin riyaseti altında 
ilk içtimaını yaparak ders 
saatlerini ve diğer tedbirleri 
tesbit edecektir. 

:i\ Jaarif miidii rl üğü millet 
mekteplerinde ders gösterecek 
muallimlerin Jistcsini hazırla
maktadır. lJk mektep mual
limlerinin hemen hep i bu 
iş için seferber bir \•azlyece 
getirilecektir. 

Ders devresinin sonunda 
bu muallimlerle ilk tedrisat 
müfettişlerine bir miktar 
ücret verilecktir. 

---..L_ _ _____ _ 

Dostluk 
Tür-kiye ile Ef~a
niıtan arasında 

Horlciye vek~letlmizln 
bir telgrafı 

Ankara, 22 ( A.A. ) -
Kabilde Hariciye nezare
tine: T6rkiye Hariciye ve
kaleU, Efgan vezaretlnin 
14 ve 16 T eırinevel 929 
tarihli iki kıt'a telgrafını 
memnuniyetle aldığını izhar 
ile keabiıeref eyler. • 

Müstakil Efganiıtanın i
darf"sinde istikrar huıulünü 
kemali samimiyetle arzu 
eder Türkiye, iki memleket 
arasındaki dostluk müna· 
~atının en sağlam eıaı· 
lar üzerine mevcut muahe
dat dairesinde temadi ve 
inkitafını halisane temenni 
ederek Efgan Hariciye ne· 
zat:etlnin izhar eylediği his
ılyata ittirak eyler. 
'röriılye cGrahuriyett Hartd,.e •eklletl 

ı"'~ınizlı"k.ile(lanı ediyor 
Moıkova, 22 ( A.A. ) -

. .. 

B. M. meclisi reisi Kazım Paşa Hz. evelki gün Anka
raya vasıl olmu~, hararetle istikbal edilmişti · F otograf 
muhabirimizin gönderdiği bu resim mrdis reisimizi ken
disini karşilıyanlarla bir arada göstermektedir. 

Nadir Han Kimdir? 
Efganistanın istiklal har

binde baş kumandanı 
Bu memleketi kurtarabilecek ve bugünkü 
müşkülatı bertaraf edecek yegane şahsiyet 
Bu ay içinde Efgan tah- Efgan • lngiliz harbinde 

tma geçtikini haber aldığı- ıimal ordularına kumanda 
mız Mehmet Nadir han eden Salih Mehmet Hanın 
sabık Efgan hanedanı hü· dirayetsizliği yüzünden Hağ· 
kümdarisinin mensup ol- lar geçidi önünde duçar 
duklan Mehmet Zai kabile- olduğu hezimete mukabil 
sinden ve bu silsilenin ba- Nadir Han şahsi meziyet 
nisi olan Emir Dost Meh- • ve teşebbüsilc telafii vazi· 
met hanın neslindendir. yeti etmiş ve Efganistana 
Babasile amcası Amanullah şerefli bir sulh ve istiklal 
hanın pederleri emir Ha- kazandırmakta en müessir 
bibullah hanın bqmurahip- bir amil olmuştur. 
leri gibi ken· Bilahare Me· 
disi de umum zari Şerif ci-

Efgan ordu· ' "' betlerini ıslah 
sunun baı · ve tensikı me. 
komandanı mur edilen 
demek olan Nadir Han 

si p eh a a )ar Efgan tahsil· 

rütbe ve im- d a r l arını n 

tiyazını ihraz halktan tahsil 
etmiş bulu· etmiş fakat 
nuyorlardı. gene haziney.ı 

Umumi harp karıı haksız 
esnasında Ki- olarak borçlu 

bildc iken r göstermiş ol· 
Nadir han duklan defteat 
beni harbiye leri toplamış 
mektebi ta• ve hepsini 
lebeıile Ef- Mehmet Nadir Han ateş~ abp hal• 
gan ümera \'e zabitanına kı ıstıraptan, hükumeti de 
askeri konferanslar vermej'e büyük bir haksızlıktan kur· 
davet eder. Kendiıide bü- tannıştı. Bu sıralarda Nadi( 

yük bir tevazu vt. nezaketle 
bu konferansları dinlerlerdi. 
[ 19-11-19)5] Biraderleri 
jeneral Haşim hanın Herat 
şehrinde kumandan bulun
duğu sıralarda bizle pek 
samimi görüşür ve hashı· 
hallerde bulunurdu. 

Mütarekeyi mütcakıp Bu
haraya gitmeğe mecburiyet 
hasıl olduğu sıralarda (21-
11 • 1918] Haşim hanın 
delaletile Mezari - şerif ha
kimi olan .amcaları M. Os
man hanın da büyük mu
avenetlerini görmüştük. 

Hulasa denilebilir ki Na-
dir ve Haşim hanların 
mensup oldukları hanedan 
Efganistanın en temiz ve 
en güzide simalarından 
mürekkeptir. 

Mezarı ıerlf umum valisi
nin Nadir hana iltihak et-
tiği bildirilıpektedir. N"dlr 
hanın kardeıi Matimut ha· 
nın kumandaıında'kı •ti-
retler K-ülaiı•na kartı ha· 
rekete baılamıılardır. 

Teıeklriir ederiz 

v AKIT , lntifanDlD - OD 
üçüncü yıl dönümil muna-
sebetile dün Ankaradan ıu 
t~Jarafı aldı : 

" Gazetenizin 13üncü yıl dö. 
nümünü samlmigtlle tebrik L~ 
cümharlytlin yüksek prensipleri 
dahtlfndt deı>amı muvaff akiya-
tınızı temenni eylerim efendim • 

Matbuat umum müdürü 
Ercdment Ekrem 

Kıymetli matbuat mü
dürümiizün bu gönül alıcı 
iltifatına te,ekldlr ederiz. 

lıtanbulda ÇJkan sabah 
ve ak1&m ga"Zeteleri de in· 
ti1&nmızın yıl dönümü mü

nasebettle hakkımızda latlli-
klr neıriyatta bulunclua.r~ 
V AKIT, muhterem arlm
daılannın •östercUkleri DfUıo 
haleıetten mGtehaaalı ve 
milteıekkfrdir. 

' 
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1°l'60N ''I "VAKT,,INŞEHİRVEMEMLEKET HABERLERi 
-~AB?:>FU;eR_ 

Gazi Hz. Tevfik Kamil B. 1 Adliyede 1 1 M•m••k"' •• b .. ····I Cümhuriyet 
İş bankasını A~!;:,~~~1.~~ Kına gecesindeki vak'a Eski paralar bayramı 

yonu Türk heyeti murahhasası )lulıakeme bitti. Arabacı Halit yedi buçuk seneye İzmirde lskenderi ke~ 
ziyaret ettiler reı.ı Tcvfık Kamıl Bey ayın nıalıkünı oldu. Kardeşi veeııiştesi beraet ettiler bire ait 200 parça 

Komisyon tes'it pro
gramı hazırladı 

27 ılnde Ankaraya gidecetllr. ' meskfıkat bulundu 
Muamelatı tetkik Yunan başmurahhası M. Di· lstanbul nğır ceza mah· Koridorda ve mevkuf lzmirde yangın y~rlerinde 
Ve takdirkar beya~ Diımandopoloe ise önümüzdeki kemesinde dün Karagümrük· Halit tevkifaneye götürülür· gizli duran ve külliyetli bir 

hafta zarfında Atınaya haıeket te ka ap irfanı öldiirmckle kcıı yolda da maktliHin zev·• kıymeti haiz bir mcskukatı 
natta bulundular edecektir. maznun bulunanların muha· c~si arkasından giderek tecs· atika partisi, son gün!nde 

Ankara, 22 ( Vakıt ) - kemeleri bitmiştir. slirlc muahaza etmiştir. Dun muhtefi bulunduğu yerden 

Gazi Hz. refakatlerinde U• fU"IU"D deooı~rını i\lahkeme, maznunlardan lıu muhakeme sebebile mr.h· çıkarılmış, piyasaya arze • 
mumi katipleri ve seryaver· U U llalidln kordc~i Şükrü ve keme salunu çok kalabalıktı. dilmiş ve hemen hemen 
leri olduğu halde saat 17 eniştesi Kamilin katilde işti· Sacidiıı cezası memleketimizden çıkarılmak 
buçukta iş bankası umumi "ontrol raklerini sabit görmemi~, Kendisine bazı mektuplar üzere iken kamilen hüku • 
merkezi binasını teşrif bu- n beraatlerine karar vermiştir, gönderen arkadaşı Hamdi • metin emrine geçmiştir. 
yurmuşlardır. Gazi Hz. met· Tütün tacirleri şikayet Arabacı Halidln ise, kızı· J.:lendi)i '.ildllrmekle maznun Bulunan paralar, kısmen 
halde merkez müdürü Fethi nın kına gecesini yapmak Sacit f•:l. nin muhakemesi diiıı altın, kısmen de ıümüştür. 
B. tarafından karşılanmışlar ediyorlar üz~re evinde bazı ahbaplarile k Yangın, bunlara icrayı tesir 

~gır ccıada lıitml~ ·arar 
ve doğruca muameltıt da· Tütün ınhlsan eıhu uhdealn· gramofon calarak eğlendik· etmemistir. Aradan binlerce verllmi$tir. . 
iresini ziyaret l vd işleri de bulunan tütilnl~rı tartmıya ve !eri sırada, zorla eve p;irnıek ~J:ı?.nun, tehevvlircn katil· sene geçtiği halde bazıları 
tetkik buyurmuş ar ~.r.I kontrol etmlye sallhlyettar sitiyen kasap irfanı hiçakla den on beş seneye mahkl)m daha dün darphaneden çık· 

Müteakiben aksansorbe yu· bulundu"u cıheıle inhisar mü· öldürdüıtünü sııblt bulmuş, mış gibi bir hal arzetınek· 
ka k ti Ç arak •·nayı g olmu,,·, tnhrik seb.:bile ceza~t 

rı a ara ı ne[si m[idalaa halini varit tedirler. Paralar.;ı bir kısmı 
ve kış bahçesini gözden dürlyetlerl depoları on glin ev- yedi buçuk seneye tnhvil h 1 

vel tefılt ve kontrole başlamıı· görmemiş, aııcnk !,fanın eve meş ur skenderi Kebire 
geçirmişler, umumi müdür-

1 
d B 

1 
d girmek hususunda vaki hak· o!unmtı$, on dört y~şında ( Aleksandrosa ), diğer bir 

lu .. k ve idare meclisi oda • ar ır. ugOn er e depolarda 1 d "ki ne k J sız tarruzuııd~n hasıl olan ol< uğun an cezası 1 · sc ısını skenderin babası 
sında bir müddet istirahat ve fmalAtanelerde hümmalı bir ı ı dl ·ı · · F 1 ş 'ddetl! bir elemin mevcu- ıaps~ 11 rı mı~tır. i ipe ve milattan evvelki 
etmişlerdir. Büyük Gazi faaliyeıle çalııılmakta, tütünler diyetini esbabı mulıaHe!e ola· Adliye Y ekili giımedi tarihlere aittir. 
idara meclisi salonunu teş· tılemekıe, baskıya konmaktadır. ~ 1 ·,hmut p 1 rak kabul etmiştir. Adliye \"ekili u " araların bazılarında s· 
rif ettikleri zaman duvarda inhisar idaresinin bu faaliyet Neticede on beş sene nğır Jo:,;ut B. )n Anknraya avdeti kenderin profil resimleri, 
altın harflerle bankanın devresinde kontrola baılaması hapis cezası yedi buçuk sc· bugüne kalmıştır. l\lumfilleyh, bazılarında o devrin asker 
armasını ve onun altında imalat faalıyetlnl aktedar etmlt ne"e lndirilmi~, mliebhcden ve kadınlarına ait kabart· 
~Kuran Gazi Mutafa Kemal, ' diiıı Adliye dairesinde meş· 

tüıün tacirleri ıikayete başla· amme hizmetleriııd"n mııh· malar vardır. İçlt"rind<: ba· 
26 ağustos 11126• ib_aresini mıılardır. Haberdar edilen ti· nımiyet ve ceza müddetince gut olmu~tur. zılarının Bergama kırallık· 
t la.vhanın ve onun .:11ıa11ııtı dnl'USl aşıyan d le f h mahcurlveti karnrla<tırılmısnr. 1 !arına ait oldu"'u görülmek· 
altındaki büstlerinin önünde carcı 0 ası ey !yeti in isar i· ' ' · Alı Kemal El. i>minde bir 1 11 

dareıine bıldirmı, lontrolün Maktuliin varisleri, malı . tedir. çlerinde bilhassa 
bulunan kanepede istirahat ~ imam, dün evlenmiş bir k:ı· f k 
b ı d lmalAtın hitamından sonra ya- kenıede kana mukabil kan s endere ait bir sikke var· 

uyur muş ar ır. ı ı l clıııı ba,·ka birisine nik!lahla· d k" Gazi Hz. salonda bulunan pılmasmı rica etmııtır. istediklerini söy ey p tazın . ır ı, antikacılıkla iştigal 

banka erka·nı"le bı"r saat natı mevzuu bahiSetmedlkk· nı:ıkla maznunen heyeti umu· eden bir mütehassıs yalnız 
Tütün ınhı~arı mudaro umu· 1 

kadar go··ru""şmu··şler, takdı"r· rinden bu cihetten de knrıır miyece muhakeme e<li miş· bunun için 3000 lira ver· 
mllı~ı bu ricayı kabul etmi9, 

kar beyanatta bulunmue- le İttihazına mahsl görülmemiş· tir. meğe amade bulunduğunu 
• ontrol tehir edilmiştir. ti k )ardır. tir. ;\Juhakeme, temyiz en na·· söylemiştir. ı 

Reisicumhur Hz. saat Kovulan Rum flnlit, ker>ılisinin masum zendir. Ali Kenı~l Ef., bu Paralar meyanında gene 
18,45 de bankadan ayrıl· olduğunu söylemiş, mliılJel hanımın bakir" olduğuna da· tarihi birçok hakikler var· 
dıkları zaman bütün me· Memlekete tekrac gir- mevklinde bulunan mııktullin ir hüviyet tezkeresi, izinna· dır. Bunların üzerinde san· 
murin kend-ilerini teşyi ve mek i:Jtedi zevcesi •Hem öldürdün, mc göster<liP,-ini söylemiştir. at'karane resimler ve yazı· 
tazimlerini arzetmiştir. lzmir, 22 ( A.A) - Üç hem böyle diyorsun!• de- i\lahkcmc, mcsdcyl tetkik lar nazari dikkate ~rpmak· 

Bu sırada bankanın önün· sene evvel meml~ketten ml~tir. cdecekt r. tadır. Her biri muhtelif 
de toplanan binlerce halk teb'it edilen lspiro isminde büyüklükte ve şekilde bu. 
büyük Gaziyi hararetli te- bir Rum Çandarlıya çık • Horkof konercsi F H lunan bu taşlara da fevka· 
zahüratla selamlamıştır. ınıya muvaffak olmuş ve rugi an iade kıymet atfedilmiştir. 

U • ··d·· C l"l MuralıhalJlar cuma gü· 
mumı mu ur e a ve k j 11letres 1 ltllaı1aıılar reis Mahml't beyler bu ya ayı ele vermi~lir. spiro nü gidiyor n 1\ 

. hakkın· tekrar hudut haricine çıka· Harlcolta ıoplanacak Şarkiyat Dün Cinevre• 
kıymetli zıyaret 
daki intibalarını şu cüm· rılacaktır. kongresine ıııırak edece!.: mıı· den geldi 
lelerle anlatmışlardır: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: rahhaslarımız cuma günU hııre4 

- • Vatanı, milleti kur- nu müteakip Paris sefare • lcet edeceklerdir. Darülfünun 
Sabık lran sefiri ve nazır· 

!arından frugl ilan dün Av· 
rupadan ıehrlmize gelmiştir. 
Hükomctinl Akvam nıeclı.ınde 
temsil eden Frugl Hanın bir 
müddeıtenberl şehrimize gelmesi 
bekkn·.yordu. Frugl Hanın 
b:r müddet memleketimizde 
kalması ve Ankarayı gitmN 
ihtimal dahflınde görillmcktedır. 
Diğer ıaraltan kendisinin tekrar 
Türkiye aefarell de memtuu· 
bahs olmaktadır. 

trr .nış, cümht~riy~t! kurm~~ tini kabule mecbur olmuş Emini Neşet Ömer B. ltl<rl 
olan büyük muncının banısı ve F ransaya muvasala tın dan dolayıslle kongreye ıııdemiye· 
bulunduğu müessesede biz- bir müddet sonra istifasını cektır. 
!eri ziyaretlerile taltif bu. vererek ornda münzeviyene ---~----
yurmaları hayatımızın en bir hayat geçirmiye başla. Şehramanetine asansör 
kıymetli intibalarını' dHuy- mıştı. konuyor 
gulannı yaratmıştır_.. . iç A 
haberimiz olmadan ışımılıe manullah Han Avrupa 
uğraşırken karşılaş tığın111: seyahatine çıktığı zaman 
bu ziyaretin b.ii~ük şerefile Nadir Hani Efganistana 
hala müteheyyıcız. • davet etmiş ; Nadir Han 

Kaçak bir idam mah- daveti kabul etmiyerek 

ld Fransada k 1 t "h kümu teslim o u amayı ercı 

) H etmişti. Fakat son hadiseler 
Biga, 22 (V akıt -

8 
- üzerine vatanına avdete"mec-

pisane firarisi idama mah- b 1 kum Osman bu gece fır. ur o an NadirHan bin türlü 
S"l'h" müşkülat ve mahrumiyetler 

kaya dehalet etti: ı a ı içinde Saka oğlunu Kabil-
ile beraber hükümete tes- d 

en tart ve teb'ide muvaf· 
lim edildi. f 
4loıan;·adaki ftalyan ak olarak oradaki asker 

l d ve kumandanlar tarafından 
sefiri geri a l1l 1 kıra! ilan edilmiştir. 
Berlin, 22 (A.A) - Ga· Nadir han, hakikaten is· 

zetelerin istihbarına nazaran mi gibi Efganistan için 
hariciye nazareti ile arala· pek nadir ve kıymetli bir 
nnda husule gelen idari şahsiyettir. Bu muhterem 
ihtilaftan dolayı ltalyanın şahsiyet ile Efgan tahtına 
Berlin sefiri ile ,cEaret müs· Emir Abdurrahınandan son· 
teşarı ve üç katip geri çağ· ra en değerli bir emir gel· 
rılmıştır. miş oluyor. 
lzmirde uzum piyasası Nadir Han hazretleri bü. 

lzmir, 22 (A.A) - Şim· yük ı:eka ve dirayetlerile 
diye kadar gelen üzümler bugünkü müşkülatı ikti-
30 milyon küsur kiloyu ham ve bertaraf edebilecek 
geçmiş, bunun yirmi beş yegane simadır. Onun yakın 
milyonu satılmıştır. Yağmur bir atide Efganistanın asa· 
yemiş mallar asgari 60 ku· yışıni iade, jandarma ve 
n:ıştan iyi mallar azami 62 orduyu tanzim ve Efganista· 
kuruştan muamele görmüş· nın siyasi vaziyetini tesiı 

- ve idare edecehi,eskisinden tur. 
ar.::::::ı::.-.::::.::=:.-ı=ı:::=:::::ı:::a daha .. kuvvetli ve daha sat
Han , meçhul bir şahıs ta· vetli bir hükumet teşkil 
rafından atılan bir kurşunla edeceği beklenir. 
b:ıcağından yaralanmış, bu· M. lfdzım 

Şehremaneti binasına bir 
asansör konulması karar
laştırılmıştır. Asansör dün 

5000 liraya ihale ol· 
muştur. Yakında işe baş· 
(anacaktır. 

Homatiznıa hakkında 
koııfertHıS 

Ayrıca 7000 lira sarfedi-
lerek Cerrahpaşa hastane· Don tıp fakültesinde roma-

tizma mütahossısı doktor Udis-
sine de üç tane asansör ko· k f !Aı Şmit ıaralından bir on e· 
nulacaktır, rans verilmlt lıu h18talı!ıın seyri 

Elektirik fiatı ve yeni usulü tedavi;! hakkında 
Elcktirik komisyonu ay izahatta bulunulmuştur. D. 

sonunda toplanarak fiatları Şmitin konferansında bazı dok· 
yeniden tesbit edecektir. torlarımız hazır bulunmuşlardır, 

~ıı11111ııınıı1ınııu1111 ıoııııı 111 ııınıııı 111 ııı1111111uı11ıı1111uııııuıu 1111 ıııııuıı 11 ııııııııııııııı11 11 11tıı1111ıın111111ı~ 

)V AKIT pek yakında( 
)yeni şekilde çıkıyor( 
i VAKiT 1ıek yakında 12, 1;;., 16, 32 sayıfa ( 
\ olarak yeni bir şekilde, cazı]J ve ku~·vetli ( 
{ 11ıiaıde1·icatla, renkli resiuılerle İtıtişar I 
( edecektir. f 
\ Hüseyin Rahmi i 
{ Beyefendi üstadımızın gazetenıiz için j 
- = 
~ yazdığı fevkalade -nıeraklı, eğlenceli , \ 
} heyecanlı roman \ 
~ i 
( Utanmaz adam } 
j Gaıetemlzln yeni makinemizde yeni ıekllde baaılmıya \ 
~bqladığı günden itibaren karilerimize takdim edılecekUr.~ 
5}1111111 1111111,..ııı~ 1 uıınıııuıuıııııııı 1111111ıııı11ıu1ıııııu 1 uıııııııu.ı.ıuıınıııuııııııuuuııııınıııııııııı111111uıııuınnııra 

cezalandı rı larzıklar 
Kalecik, (Vakıt) - Ka· 

nunu medeninin tatbikin· 
den sonra odalık, metres 
ve hizmetçi nam!arile kadın 
ve genç kızları yanında a· 
lıkoyanlar hakkında taki· 
batta bulunmak üzere 
müddei umumilik muhtar· 
lardan bu gibilerin liste· 
sini istedi. Listede isimleri 
olanlar tecziye edilecektir. 

Bir ııolis intihar etti 
lzınirde namazgah civa· 

rıııda oturan polis taharri 
memuru Hüseyin Ef. aile 
geçimsizliği yüzünden inti
har etmiştir. 

Turing klüp 
Beynelmilel kongre ~eh

rin izde toplanaeak 
Evvelki glin Şehrimize gelen 

Beynelmilel T uring kluı;ılerl 

kaubı umumisi ve Belçika turing 
klubü rebi M. Diieen şerefine 
dün saat 5 de Serkl doryanda 
bir çay ziyafeti verilmlıtlr. 

1930 aeneıl haziranın 4 Un
den ) O una kadar lıtnn bul da 
B•ynelmilel T urlng klüplerinin 
kongresi alı edileceği ciheıle, 

M. Düıen Türk T urlng klübü 
erkln!le kongrenin ruznamcıinl 
tanzim edecektir. 

Kor.gre T arıbyadakı Tokat· 
lıyan Otelınde toplancaktır. 

Yıldız - Harbiye ara
.sında otobüs 

Şehremaneti Yıldızda 18 
tan mektep bulunduğ-unu 

düşünerek Yıldızla Harbiye 
arasında otobüs işletmesi 
için Tramvay şirketine bir 
tezkere göndermiştir. 

Cümhuriyct bayrsmında 

şehrimizde yapılacak mera· 

sim ve şenlikleri tcsbit ede· 

cck heyet, dün şehrcmanetin
de muavin Hamit Beyin 

nezdinde toplanmıştır. içti· 
maa vfüiyet maarif, merkez 
kumandanlı~ ve Fırka mü-

messillerl iştirak etmiş, bir 

program musvcddcsi hazır· 

lanııştır. Program bugün lıa· 

sılarak lıir daha gözden ge· 

çiri!dikten sonra kafi şeklini 

olacakur. 

Dün teslıit edilen şekle 

güre gündüz merasime saat 

9 da başlanacak, 1 O dan 
1 1 e kadar vilayette ka lıUI 

resmi yapılacak, Beyazına 

toplanacak olan merasim 
alayı saat on biri çey· 

rek geçe hareket ederek 
Taksime kadar yıirı.iyüş ya· 
pacak, 12 de muhtelif 

yerlerden toplar atılacak ve 
limandaki vapurlar düdük 

çalarak merasime iştirak 

edeceklerdir. 

Gece de tenvirat ve fener 
alayları ypılacaktır. 

560 izci 
Geçit resmine iştirak 
için şehrimizden An

karaya gidecekler 
Cümhurlyet bayramında An· 

karada yapılacak olan bOyilk 
geçit re> mine şehrimizdeki mek

teplerden 560 izci lttirak ede
cektir. 

Bunlar lstanbul enelı:, Ga
latasaray, Ksbattf lıaelerlle, 

Erkek muallim mektebi ve 

Amel! hayat mekteplerinden 

seçilecek\.,rdlr. Bu mektepler· 
de ıımdiclen hazırlığa baıla· 

nılmı~tır. lzctler ayın 27 inci 

gOnil şehrimizden hllknmet mer· 

kezimize hareket edeceklerdir. 

Darülfünunda 
Tasfiye yapılacağı 

doğru değıl 

Dersıar tasnif olunuyor 
Darlillünun divanı Tıp fa· 

kiiltesinde okunan dersleri 

ta5nile lnşlamıştır. Bunlar· 
dan bir kısım esas kürsü, 

bir kısmı da mütemmim 
ders isimleri altında iki sı· 

nı fa ayrılmaktadır , 
Söyledl~ine göre, şimdiye 

kadar esas ders halinde O· 

kutulan derslerden bir 

kısmı mütemmim ders 
sınıfına konmuştur. Bunun 

neticesi olarak maeşlarda 

bazı değişiklikler de yapıla

caktır. ,Diğer taraftan bu 

tasnif işi ortaya tasfiye şayi· 

alarmın çıkmasına sebep ol· 
muştur. Darülfünun emini 
Ne~t ilmcr Rey bu şayialar 
J arşısında l bir rnuharririmize 
şuııl :ı rı ! üykmlştir: 

" ·rn,fiye hakkında 

çıkan ~ayi<1lar tamamen ya• 
landır. Tekzip edebilirsiniz. 
Divan yalnız tasnif ile uğ· 
raşmakta ve fakülte tarafın

dan gönderilen liste esas tu
tulmaktıdır .• 

Cğrendiğimize göre tasnif işi 
divtııın önümüzdeki içtima· 
ında bitirilecektir. 

1 Maarifte 

~r Lise kitapları 
<:" Devlet matbaası orta 
mektep ve li~e kitapların· 
dan bir ~ısınının tab'ıpl 
bitirmiş, satışa çıkarmı~tır· 
Diğerleri de yakında bitiri• 
leeektir. 

Tahsile göndeı·ilecek tıı: 
!ebenin imtihanları bitl1 

Avrupaya göoderilecek 

talebenin imtihanları diiıt 
bitirilmiştir. Dün ecnebi 

lisanlarından imtihan oldll' 
muşlardır. Müsabakaya 49 
erkek, 3 Hanım iştirak el· 
miştir. imtihan kağıtllfl 
tatbik edilmek üzere Maarif 
vekaletine gönderilmiştir· 
Kazananlar gelecek ay yo1' 
çıkacaklar ve ticaret, madeO 

mühendisliği, yol ve köpri 
mühendisliği tahsil edecek

ler, memleketimize d6P8' 
cekleri zaman dt v!et bil' 
metinde kullanılacaklardır• __.,, 

Tüccarlar 
Giimri.ik tarifesi icin bit 

• 
izalınanıe istiyorlar 
Yeni gümruk tarifesiııcl' 

maddelerin derecatı şüıod" 
lünü gösteren bir izahııl' 
nameye kiıt'i surette ibti' 

yaç olduğu Ticaret odasııı' 
vaki olan müracaatlardjllll 
anl<1şılmıştır. 

Dün Oda umumi katı1ıl 
Cemal Bey şunları söyle' 
miştir: 

"Her memlekette oldıı!: 
gibi bizde do bir güınrr 

...,j• 
izahnamesine not (eksr 
kativ) e ihtiyaç olduğu iP' 
laşılmışbr. 

Bu izahname tarif,. 
tatbikini teshil eder. fjP 
tarifenin böyle bir İti~ 
mesl oldutu için tarif.ııi' 
tatbikinde miifkülata d:; 

olunuyor, tüccarla gü 
idaresi arasında çıkan ılı" 
tilaf bir hakem heyeti eı• 
rafından hallediliyordu. il' 

b' dl izahnameden başka ıt tılf 
tarifeye dahil eşyanın 11' 
fihristine ihtiyaç vardır. 

ihtiyaçları lktısat vekile~ 
yazdık. lzahnıme ile fibfİ' 
tin biT an evvel yapılııı.-ı" 
rica ettik. " __,/ 

Mülkiye ~üf ettişletl 
Mülkiye müfettişle~İ~~ 

lbrahim Sabri ve Alı v 

Beyle~ başmüfet.ti~Ji~e, ~ 
Hüınu Bey bınncı .,iti 
müfettiıliğe, Agah, A lıf'ı 
lah Feyzi, H üıeyi n ~11;;J 
Siracettin Beyler ikiocı O". 
müfettişliğe, Fazıl BcY. \e~ 
hiliye vekaleti Zat ıf ti' 
müdürlüğüne terfi ve l' 
edilmişlerdir. 

Varun uır evvel~! 

VAKiT 
23 tqrineuııel 1 !'! 

Evvelld ıabah altııııf 
yaıında Kigork naıtl::: 
da bir ihtiyar Macar f# 
kalından geçmekte 1" ~ 
ata binmlt bir .ı\J 
tarafından yere de ,r 
mit oldujundan ıJI -~" 

ııı...
kwn Acem attan ,.~ 

merkum ıhti:raJ'I 1' 
irkap ile bir ecsıJı'" ...,-· 
ye götürmüt ve 1,_ r 

dk '°"' aını aar ı taıı IPO' 
vlne neklel:IDlf •e ~ 
da vat snaarafıııl ıJ"' 
tediye edec:elıni '1• 

mlfUr. 10~ 
Bu hika yedell 111111ılı' 

diyorwı ld bıı ~ 
merdane bir b•re 
nadirdir. 
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~ 1 tayyare ile 169 
~,5-~ Yeni yapı.l~n büyük A~ma~ r---r··--=····5~-·······~--·kş~---~·-······· 

·rden uçtu 

36 Adaletten eminiz! tayyaresi ılk muvaff akıyetlı IE .. i.h.~a •• m .. ~r-~a-·(~:;:;·r·!.~.!: .... 
D : ParisİI ~adeıcı 

ağ ba§larında emniyet · 

~tıın.:::n dı~~.:; ~:~~:~ lıÇUŞU yaptı · ~;~:~ ~ ~~';; •• w, 
dile uçmuyor; rüzgarlar- Fridrihshnfen, 21 (A.A) - Do-X işaretli büyük de- Majik : Cam kadın 
an haç alıyoruz. Şakavet, niz tayyaresi bu sabah 169 yolcuyu hamil olduğu halde Ekler 

~aınaçlanmızda canavardı. vasati 350 metre irtifada 45 dakikalık bir uçuş yapmıştır. 
: Gece giırıeşl 

: Günah ı1olu 

Kahraman Türk evlatları 
b enç cümhuriyet ağacının Riga, 21 (A.A) - Pilot Dinort, motörsüz bir tayyare 
Unlar, ilk meyvalarıdır. ile 14 saat 43 dakika 25 saniye uçmak suretile tayyare-
Osınanlı salto.nalı, güya ci Schulzdin tutmakta oldu~u rekoru 25 dnkika fazlasile 

~~tı buçuk asır süren bir kırmıştır. 
k~~~=~t~~vırie:!:7 ~kse~~ Kostla aı·kadaşı Şanghnyda indileı· 
ten Şanghay, 22 (A.A) - Hanoiya giden Fransız tay-tarih aynasına, biraz 
io yarecileri Coste ile · sellonte burada karaya inmişlerdir . .. ren bir gözle bakınız, 

~·ç kıt'aya yayılan ve Üs· 
dUnde iklimler, mevsimler 
.. Cğişen o büyük topraklar 
'-İgl .. 
d Unde en korkunç bir 
erebeylJğinin yüzlerce ar· 

bıaıını binlerce fermanını 
~ôrürsünüz. 
b Ctirnhuriyeli kuranlar, 

d
lr taraftan vatanı ku§atan 
ii b fnıa.nlnrdan kurtarırken 
lr ta ft d .. ·· ·· ra an a curuyup 

l'ı'kıla.ıı saltanatın kötü mi· 
tası ile boğuşuyorlardı. 
t Bu mirasın vatanda aç· 
dı~ Yaralar hem çok, hem 
cı:rindir. İşte bu ebeple· 

r ki hala kenarda köşede 
() 

d Yaralardan bazılarının 
i ~§ilip tekrar kanadığını 
0liiYoruı:. 
l)ü.nkü "Vakt"in acıklı 

•erı- ı av ıası bu yaranının bir 
"atandaıı vücüdunda kana· 
~agından batkn nedir? 
h a~eternfzin "Tefenni,,mu· 
ı abıri Osman Nuri bey, 
-'<endı i i lnrı ·8 n tanımıyan, ara· 
hlllt~da. husumet olmasına 
it·· an bulunmıyan iki 
k 0 Ylü tarafından tabanca 

\lr§unlarHe öldilrülmüıtür. 
" Osman Nuri " beyi, 

lllernleke ti cifliklerinden 
ibaret zanneden ınütegalli· 
beler öldürtmüşler. Şehrin 
'01tnklarında güpe gündüz 
dokülen bu vatandav ka· 
llııı nıes'ulleri kaçınlmı~. 

Cinayetin tertibatla ya· 
l>ılclı"' d h k Rina bundan a a 
b U\>\retli §ahit aramıya 
ilrnern ki lüzum var mıdır? 

~ Osman Nuri, memleketin 
c aralarını gören, ıstırabını 
!J.~ı:en btr gençti. Mütegal
k enın halka zulmetmesine 
tııç dayanmaz ve mevzula
h nlı hayatın bu kirli cep • 

e erinden alırdı. . 

lle~' bugün çok aziz ve 
~, temiz bir mefkure 
cıı ı>hesinin kıymetli şehidi 

at k 1 biı Yntıyor, O yattı {ça 

llı(l~ düıen vazife onun 

10 arek kanının hesabını 
tı.ı~a.k, pusular, kahpece 
~td astlarla dolu ayni cep· 

4..e Çalıfmn.ktır. 
cı?\u da.letten eminiz; fakat 
f ~ıtld en yakın bir zaman 
)t\ e kati ilerin yakaıma 

llı§rnıı görmek isteriz • 

iaşofaj;;an 
Amele telgrafaneyi 
l'i zaptetti 

ll1ı -
~er- tın hükumeti as-

b g(Jndermek mec
A.. llrfyetlnde kaldı 

-d~ tına, 22 (Anek) - Taşoz 
lnda 

•!le f liltOn ıımelele -
llıuıQf abrtkatörlar arasında çıkan 
}'tıler ta amele görültolo nllma
t~ terup ederek kapltalist 

~ntn il 
lıın gasını lstemııler, ada-
ı~ıet:erkezfnf tchtlt etmlıler, 
d.ırı:n alneyı 7.aptctmtıler, jan-
1, a ara h" d k 1 h ~nı 

1 
ucum e ere si a -

~le ~ rnı§lar, Knııabadan alel
lr-.a k aşoza asker ve jandar

"" fın~\.'Vetı gönderilerek sokan -.y 1~ iade olunmuıtur. 

Bahri k6nfer.ansa -hazırlık 
.Japon lwyeıi Loudraya giderken Amerikaya 

uğroyıp 1\1. Stimsoula temas edecek 
Londra, 26 (A.A) - Röyter ajansının resmen istih· 

barına göre, önümüzdeki kanunusani ayınd Londra da 
beş bahri devlet murahhasları arasında akdedilecek 
konferansa i§lirak edecek olan Japon heyetinin azası 
18 teşrinevvelde tayin ve isimleri İngiltere harJclye na· 
zaretine tebliğ edilml§tlr. Batlıca murahhas, sabık bat· 
vekil M. Reijlro Wakatsuki dir. 

Diğer aza, bahriye nazırı ile Londradaki Japon 
sefiridir. • 

Vaşington 21 (A. A.) - Londraaa beı devlet ara
sında aktedilek konferansa İ§tirak etmek üzre yola 
çıkmış olan Japon heyetinin Vaıingtona gelmesini 
telmih eden M. Stimson mezkür heyet azası ile Lon
draya gitmelerinden evvel Vaşinglonda görüşmenin 
kendisi lç\n bir bahtiyarlık teşkil edeceğini T olcyo 
hükumetine bildirmiş rolduğunu beyan etmiştir. M. 
Stimson Japon heyetinin Amerika tarlkile Londraya 
gideceğini izah etmiştir. 

Vaşington, 22 ( A.A ) - Deniz teslihatının tahdidi 
konferansına gidecek Amerikan heyeti M. Stim11on, 
M. Dawes, M. Gipson ve ayandan M. Reed ve Robin· 
son dan mürekkep olacaktır. 

Tokyo, 22 (A.A - Deniz tesllhatının tahdiClt kon· 
feransına gidecek Japon heyeti 30 te§rinsanide Seattle ye 
müteveccihen Y okohama da vapura bineceklerdir. Heyete 
riyaset ctmkte olan M. Wakasaukl ile bahriye 
nazırı &mlral Taknrnbe ve batlıca mütav1rler Vavingtona 
giderek M. Hoover ile M. Stimson u ziyaret edecekler 
ve ihtimal diplomasi tarikile girifllmis olan iptidai 
müzakeratı ikmal edeceklerdir. Londraya gelmekte olan 
Japon murahhasları takriben 70 kişidir. 

Bir Belçika vapuru müret
tebatile battı 

.vapurdan yalnız enkaza sarılarak. saatlerce 
deııizde kalan üç kişi knrtuhn 'lştur 

Londra, 21 (A.A) - Lola namındaki Belçika vapu
ru taifesinin, kaptanı da dahil · olduğu halde ınezkOr 
·vapurun dün akşam Seeley Billde uğramış olduğu ka
zada mahvolmuş olmalarından korkulmaktadır. Gayet 
büyük dalgalar vapurun ambarında bir delik açmış ve 
derhal tulumbaların işletilmesine .rağmen geminin su al
masına mani olunamamış ve vapur devrilmiştir. Vapu
run enkazına yapışmış olan üç kişi saatlerce denizde 
kaldıktan sonra lskandinavya namındaki lsveç vapuru 
tarafından alınmıştır. Bunlar, Dartmuntta karaya -çıkanla-

cakhr. 
Fıruııadan dolayı iki de torpito çarpıştı 

Carthagene, 22 (A.A) - Bir fırtına neticfSsinde Ca
nalejas ve Tetuan torpitoları müsademe etmiştir. Her 
iki gemi de mühim hasara uğramıştır. 

Finhlııdiyada kar fırlmasmdan ülüın 
Helsingfors, 22 ( A.A) - Pazar günü altı delikanlı 

bir kar fırtınası esnasında LadogA gölünde boğulmuşlardır. 

Anıerikaya yapılan afyon kaçakçılığı hakkında 
Vaşington, 21 ( A.A) - Ayan meclisi gümrük tari· 

feleri kanunu layihasında yapılan tadilatı kabul ve tasdik 
etmiştir. Bu tadilata nazaran bir gemi dahilinde kaçak 
afyon bulunduğu zainan mücehhiz, kaptan veya gemi 
zabitanından her biri mahkeme huzurunda bu kaçakçılı· 
ğm kendi malumatları haricinde yapılmış olduğunu ispat 
eyledikleri takdirde her türlü mes'ullyetlerden kurtula

caklardır. 
Frmısada tekaiit nazırı istifa etıuok ıstiyor 
Paris, 21 ( A.A ) - Meclis koridorlarında rivayet 

edildiğine göre, M. Anteriu ayan meclisinde uğradığı 
muvaffakiyetsizlik üzerin~ istifanamesini M. Briyana 
tevdi etmiştir. M. Briyan, mevkiinde kalmasını muma
ileyhten rica etmiştir. 

~I. ~lakdonalt Kana<lada dolaşıyor 
Montreal, 22 ( A.A ) - M. Makdonalt, bütün gün 

akşama kadar çalışhktan sonra gece " Chicoutimi 11 ye 
müteveccihen trene binmiştir. Mumaileyh orada iki gün 
dinlendikten soura " Quebec. e müteveccihen yola 
çıkacaktır. 

Asri 

Etuval 

Şık 

Alkuar 

: Sozde hak.ırcle 

: Çılgın bak,lre 

: Volga malıküm
lan 

JJördzincü nişancı alayı A1a~aş 11ıulıarebe
sinde Edirne 1nu lıarehesi destanına parlak 

bit· CJak' a ilaCJesine 1nuvaffak olnıuştu 

Lülrnemburg : Grzlf memuriyet 

Pangaltı :Roransalı kemancı 

(f alaııbul ) 

Hilal : Jlnk,ara potası 
Alemdar : Ankara poslası 

Kemal Bey : Kanlı canbazarıe 
(Kadıköy) 

Süreyya Pı. : Sokak. *adını 

Okuyucularımızın , 
başlıktaki kopanla 
beı·aber g6ndere~ 
celcleri üç satırlık 
ilanlarını bedava 

neşredeşeğiz 

V AKIT ilan sahife-
sinin bir kısmını karile-

lerinin emirlerine tah· 
sis etmeye karar ver
mlfti.r 

Gündelik hayatımız 
içinde, bazı çok lüzum· 

lu ve mühim iılerimizi 
bile iki satırlık bir 

kartla, iki dakikalık bir 
telefon mükiılemesile 

görüverdiğimiz ve hal
lettiğimiz vnkidir. 

VAKiT bu kolaylığı 
karilerine kar-11 kendi 
sütunlarmda da yapmak 

için bir bedava illin 
köşesi açmıştır. Okuyu
culanmızın gönderecek-

leri üç satırlık küçük 
ilanları bu sütunumuz-
da meccanen netrede-
ceğiz. 

Bu ilanlar i§ ve lfçi 
aramıya, bir eşya sat
mıya ve almıya ait ola-

bileceği gibi,nleni teıek
kür ve hususi muhabere 
ıeklinded olabilir. Bu 

hususta hiçbir kayıt 

koymuyoruz. Yalnız ri
camız gönderilecek ilan-

la:rın üç satın geçme
mesi ve gazeteemizin 
baıl$ndaki koponun da 
ilanla beraber gönde
rilmesidir. 

Bir miJu·ace şehrimize 
geldi 
u 

Hindistan Mihracelerlnden 
M. N. \Vard dün sabah Piyer 
Lotl vapuru ile Bcruttan vehrt. 
mlze gelmlatlr. Mıhraceye zev
cesi, katibi, çocu~u ve hade
mesi refakat etmektedir. 

27 Tcşrinc\ ,·el 

Yaıa, dördüncü ni§ancl 

alayı.. Edirne kalesinde 

yaptığımız zafer tacına bu 

günde kıymetli biri nei ka· 

zandırdın !... 
Topla, tüfekle, mitral • 

yözle bqlıyan dünkü 

Marao harbi nihayet süngü 

hücumuna a~yandı . Düı· 
man bir aralık ufak tefek 

muvaffakıyet kazandı. Ru-

meli redif taburlarını mev
zilerinden püskürttü. Fakat 
mevkii harbe koıar adımla 

sevkedllen nizami ye tabur-

ları ile dördüncü niıancı 

alayı derhal mukabil taar· 

ruza geçerek düıman hat· 
lar.ını altüst etti. 

Sabahleyin {Yassı Tepe) 

is~lkametiııden de bir hu -
ruç yapıldı. 

Hurucu yapan redif ta

burlan idi. Çok muvaffa

kıyetle harbettller. Düı· 

manın kafasına kanlı 

darbeler indirdiler... Bu· 

rada, bir lahze duracafım 
ve bir istitrat yapacağım. 

(Redlflerln maneviyab 
§imdiden bozuldu; ileriye 
hat'eket edebilmesi pek 

me§kük ) diyenler, redif 

taburlarının bugünkü kah· 

ramanhğını görüp te aceba 
biraz hicap ettiler mi? ... 

İ§te, iki günden beri devam 
eden harp gösteriyor ki 
maneviyatı bo:zulan aıker 
yoktur. 

Bil'akls efrat harbe bfiyilk 
bir ncı'e ile atılmaktadır. 
Bugün (Y assıtepe) de harp 

eden asker, kamilen mu-

insiz redıflerden mürek
keptir. Daha on gün ev

veline kadar silah tutma· 

aını bile bilmiyorlardu. Va

zlfeperver, vatanını sever 

zabitlerin fedakarane ça • 

lııması sayesinde bu asker 

bugün sel gibi akan ateı 

'tufanı karıısında bir adım 

bile geri çekilmedikten 

maada müeggir bir ateıle 

dü§manı kasıp kavuruyor
du. Bu asker, (Döllük mar· 
alı) harbinde de vardı. 

Eğer orada manevlyab 
sarsılarak rüc' at etmlı ol • ........ 

Alman hüktlmeti bir istikraz aktediyor 
Berlin, 28 (A.A) - Alman h"krı t"l b' • 1 ı· . . .. .. u um e ı e ır sveç ı 

kıbrıt trostü arasında yapılan m k ı a· h kil · ti" u ave eye s çe mış r. 
Bu tröst Almanyada kibrit imaline müteallik yeni nizamat 
vaz'ma mukdbil Alman hüku"m t'ı " d 6 f · l . . e ne yuz e aız e ve 
50 sene.de ıtfa edılmek üzerere 488 milyon mark ikraz 
edecektir. 

. Aı:imıtiude müthiş bil' feyezan 
. B.uenos-Ayres, 21 ( A.A) - Ürüge ırmağı tabii se

vıyesıne nazaran 14 ?1etre yükselmiş, müthiş feyezanlara 
sebep olmuştur. Bmlerce kimseler sığınacak yerden 
mahrum bir halde kalmışlardır. 

:Fransız ıneb'usan meclisi çalışmıya başlıyor 
Paris, 22 (A.A) - Nazırlar meclisi, bugün mesaisine 

başlıyacak ola~ meclisi meb•usanm ruznamei müzakeratı
nı tesbit etmiştir. Meclis, aynı zamanda hükuJlletin La
hey itilafları hakkındaki hattı hareketini de tayin eyle
miştir. Hükumet, Yung planının ve istizahlarm geri 
bırikıl~rak bütçenin müıakere edilmesini istiyecektir, 

ea idi bugün fU parlak ta· 
afruzu yapamazdı. Cihan 

askerli~inln en ıerefll eaf-

lannda mevki tutmuı olan 

Türk aıkeri; kumandanlan, 
zabitleri tarafından iyi ta· 
lim ve iyi idare edilirse 
iıte böyle harikalar yara. 
tır. Bugünkü ıu lnlaalde 
göıterlyor kf: 

9 • 10 Teırinevvel harp· 
lerinde tamamen muzaffer 

olmuı iken bila lüzum 
rüc'at ettirilen askerin pe· 

ri§an bir halde dağılmasın· 

daki mes'uliyet, doğrudan 

doğruya kumanda heyeUne 
aittir. Bütün dünya tarihi 

harpleri bize gösteriyor ki: 
Harplerde cereyan eden 

vakayi kağıt üzerinde hal
ledilen tabye meseleleri 
gibi cereyan etmez. 

Zeki, metin, soğuk kan· 
lı bir kumandan; son da· 
kikaya kadar harpte dat-

ma muzaffer olacağını dü
ıünür. Harp, bir müddet 

maküs bir mecraya girse 
bile, daima zuhur edecek 

bir ffrsata intizar edebilir. 

(talil harp kıl üstündedir) 
düsturu bfr an unutulmaz. 
Öyle zannediyorum ki, ba
şımızdaki kumanda heyeti 

9-10 harplerini müteakip 
kemali telavla hi11tyatına 

mağlup olarak o hlcapaver 

telgrafı çekecefine, derhal 

vaziyeti ıslaha çalışarak .. 
Askerin nih ve maneviyatını 
ukııyarak bir mukabll ta-

arruza geçmeyi tecriibe 
etseydi ne ıereflı bir mev-

ki kazanmıı olacalardı ... 

Ne ise.. Allah sonunu hay· 
retsin •• 

Dün, topçularımız da bü· 
yük bir ıeref kazandı. (Oz
gaç) iııUkametlnde ( Ak 
Pınar ) a doğru düımanın 

bir bataryaaı imdada ge • 
liyordu. Kahraman topçu • 

lanmız, bunu görür görmez 
ıedit bir batarya atqi aç

blar.. Düıman ne ileri ne 

geri gidebildi. Güç hal ile 

top koıuınlannı keserek 

ancak birkaç hayvan kur
tarabildi. Vaziyetten ıaııran 

düıman, Ozgaç istikametinde 

iken pi yadeslnl taarruza 
kaldırdı, Bu defa da top • 

lanmızın ucu bu istikamete 

çevrildi. Mermi" yağmuru 
altında düıman piyadesi, 
çil yavrusu gibi dağıldı. 

Şüphesiz bu hezimet düı • 
man topçusuna sirayet etti 
ki ondan sonra o taraftan 

hiçbir top patlamadı. Bu -
gün, gene resmi bir beyan
name negredildi. Garp or

dumuz; Sırplar ve Yunan· 

hlara külli telefat verdir • 
mekle beraber birçok ta 

mühimmat zaptetmiş.. Şark 

ordumuz da düşmanla mu

vaffakiyetkarane harp ,edf

yormuı ... 
Fakat berede ? Bu meç· 

bul ... 
(Bltmtdl) 

llVMI 
Bir darülfünun düşmanı! 

Dünyanın en büyük pa· 
radoks üstadı " Ber-

nard Shaw,, yeni bir cev
her yumurtladı: " Darülfü
nunlar muzurdur; onlan 
yıkınız; yıkmazsanız, biç 
olmana, ttmarhane yapar· 
smızl,, 

işin garip tarafı, bu 
cümleleri ihtiva eden nut· 
icun bir darülfünunda irat 
edilmiş oJmasıdır. 

Nedense bu sivri akıllı 
lrlanda edibi pek fazla 
tımarhane meraklısıdır. Ge
ç.en senelerden birinde de 
şu nükteyi fır]atrnışh: 

" Amerikada akıllılar için 
bir ·tımarhane açılsa bom· 

boş kalır!" 
Shawun darülfünunlar 

hakkındaki fikrini okuduk
tan sonra, bir müsasebet 
düştü, darülfünunun konfe· 
rans salonuna uğradım. Yer 
yer örümcekler içinde bulu· 
nan bu salonu harap ol -
mıya terkedenler acaba 
Bernard Shawun sözlerini 
yerine mi getiriyorlar? diyeı 
sordum. 

Nobel mükafatını kaı!a • 
nacak kadar kalem kudreti 
gösteren ~u sosyalist edip, 
yaman heriftir. 

Bir nüktesi vardır ki pek 
hoşuma gider: 

Bemard Shaw Nobel mü
kafatını kazandıkı sıralarda 
Amerikada güzellik müsa • 
bakasını kazanan kızdan 
bir mel..-tup almış. Kız, bu 
mektupta diyormuş ki : 

" Ben dünyan en güzel 
kızıyım, siz de en akılla er
keğsiniz. ikimiz evlenirsek 
çocuklarımız dünyanın en 
güzel ve en akıllı çocukları 
olacaktır r .. 

lrJandnlı edibin bu Ame
rika dilberine verdiği ce· 
vap şudur: 

" Mektubunuza t~şekkür 
ederim. Fakat ben talisiz 
bir adamım. Onun için 
korkarım ki, evlendiğimiz 
takdirde doğacak çocuk· 
larımız zekaca size, güzel· 
likçe bana benziyecektir 1 • 

Toplu Jğne 

Hatıra gelenler: 

Talebe cınAlı 1 
Üç hUkuk talebesi im· 

tihan oluyorlardı. 
Mümeyylzfn biri talebe· 

den birine sordu: 
- Efendi! Nemadan ne 

suretle istifade etmeli 7 
Tal ebe bir müdd~t le -

reddütten ııonra " nema n 

kellmeııinl anlatmıya bat
ladı. 

Mümeyyiz dedi ki : 
- Sualime cevap ver· 

mlyorsunuz, " ve ikinci 
talebeye dönerek " Sız 
ıöyleyinlz Efendi ... Nema
dan nasıl istifade edilir ? 

ikinci talebe de cevap 
veremedi. 

Muallim aynı ııuali üçün· 
cu talebeye sorduğu sualde 
o da birıey söyliyemedl • 

O vakıt mümeyylzin 
sabn tükendi. 

- Canım çocuğum .. Bu 
kadar basit btrıeyl bilmi
yecek ne var ? Bakınız 
size bf r misal söyliyeyim; 
mesela ka)'fımda üç eşek 
olsa... Bunlann nemasın -
dan nasıl istifade ederim?. 

O ande talebeden biri· 
nin aklına geldi ve bağırdı: 1 

_ hi bir aile babıısı 

sıfotilt: Efendim ... 1 
filhakika Fr ~ ı kanu· 
nda sorulan sualin ce -

nu 1 d' vabı •On aöz er ır. -
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• • lstanbulda etı ucuz-
latmak için en 

ameli care 
llll 

rOsıarafı 1 inci rnyfumızd.ı 1 
Yani Cezredcn alınan bir 
koyun üç lira· kndar bir 
masrafla İstanbulda mali
yet füıtını bulmuş olur. Bu-

na rağmen çekilen meza
him ve mcşak tarif edilmez 

bir dercede olduğu gibi 
bazı zaman,arda emrazı is-

tiıfıiyeye maruz kalan ser

mayedarların mahvolduğu

da görülmemiş hallerden 
değildir. 

işte koyuncular ancak bu 
müddet zarfında ve ·yalnız 

:!.ylü\ ve T eşrtılevvel ayla
·ıııda malla;ını lstanbula 

,1akletmek mecburiyetin
dedirler. 

Bu sebeple lstanbulda 
; 8 ancak ve ancak hu 

aylarda ve bu mevsim~.e 
et fiatları düşmüş ve du-

şüriilmüş bulunur. Bu aylar 

geçtikten sonra tabii kış 
tesirini göstermeğe başlar. 
Bu tarik kapanır ve bina
enaleyh fiatlarda tetrici 
tereff ü başlar. 

işte işin düğümlü nokta
sı burada nazara dikkate 
çarpmaktadır. Beri tarafta 

cenup vilayetimiz, Mardin
den lstanbula kadar bir 

( demiryolu ) vardır. 

Bütün şubai ticaret bu 
medeniyet vasıtasından isti

fade ettiği halde koyuncu
ların bundan müstefit ola -

maması cidden şayanı te -
emmüldür. Bu teemmülde 
yatmz { Devlet demiryollar 
idaresine] taalluk etmekte

dir. Zira [Nusaybin demir

yoHarı ] idaresi Suriy.e~e 
ithal edilen koyuncular ıçın 
çoktan bu meseleyi hallet-

miş ve koyunculara scvke
decekleri koyunlara en as-

gari tarifeyi tatbik etmekte 

bulunmuştur ve bu suretle 

her zaman için Halep piya
sasını koyunsuz bırakma -

mışhr. 

Bugiin [Devlet demir yol
ları idaresi] de bu mesele

yi ele alarak şark vilayet
leri koyuncularmı bu hatta 

evirmekte lazım gelen tes-
ç A o 

hilatı gösterip asgarı tarı-

feyi tatbik etmek suretile 
büyük bir rağbet uyandı

rırsa hem müstahsiller, hem 

müstehlikleri müs~vi bir 
halde müstefit etmış olur. 

Artık Erzurum - Trabzon 

hattı kapanarak ve Mardin

lstanbul hattı vaziyete ha .. 
Kim olarak her gün için 

İstanbul piyasasında isteni

len miktarda et bulundurul

muş olur. 
Bu işe haftada bir katar 

tahsis etmek ve yahut yol

katarına birkaç vagon ila~o 
eylemekle mesele halledıl-
miş olur. 

Devlet demir yolları bu
gün beher koyuna sekiz 
lin. gibi bir ücret tesbit 
etmektedir. 

Halbuki yukarda dokuz 

ay içinde bir koyuna üç 

lira bir masraf yapıldığını 
söylemiştik. Hususi bir ka

tar tertip edilmiş olsa bile 
bir koyuncu her defasmda 

l katara temin edebilir ki 

b~ da qatı yukarı 800, 
1200 koyundan aşağı dü
temez. 

Bir koyuna üç lira bir 
ücret konacak olsa 2400-
3600 lira temin etmiş olur
ki her halde bir katarın 
getireceği mebleğa tekabül 
eder. Bittabi bu mesele ele 
alındığı takdirde daha 
vazih tafsilat verilebilir. 
daha vazıh ve rjyazi kat'i
yetler karşısında mesele 
pek açık bir surette halle
dilmiş olur. 

[Devlet demiryolları ida-

resi] koyunculara açıldığı 
günden itibarendir ki, İs
tanbulda hergün için büyük 

mücadeleleri istilzam eden 
kasaplar ve et işlerini ta
mamen kökünden temiz

lemiş olur. Ucuz et yemk 
işte o vakıt 1stanbullulara 
nasip olur. 

Bundan başka Suriyeye 
ithal eylediğimiz koyunlara 
verilen resim miktarı beher 
koyuna bir lirayı geçmek -
tedir. Suriye piyasasına 
arzolunan koyunlar Mısır 
ve Yunanistan piyasasına 

gitmekt~dir. Eğer demiryolu 
müsait bir vaziyete konul -
muş olursa gerek Mısır ve 
gerek Yunanistana vaki 
olacak ihracat lstanbuldan 
yapılır ve her türlü resim ve 
saire, iktisadi mesarifat ye
kunıı hududu mi1li dahilin
de kalır. 

Arzu olunduğu takdirde 
şifohi izahat da verilebilir. 
Bu hususla zatı alilerinin 
ve gazetenizin kıymetli neş
riyatına intizar ederiz efen
dim. 

Dlyarıbeldr - Bıtllı, koyuncu 

onuzade Halef 

Aleni teı ek kür 
Refikamın uzun müddet

tenberi rahatsızlığını büyük 
bir hazaket ve ihtimamla mu

ayene ve teıhis ederek cer
rahi ameliyat icra eden ve 

neticede kendialni bu müh · 
lik hastalıktan tamamen 
tlfayap eden Haseki 
hastanesi operatörlerinden 

Eyip Sabri, Halit ve ~asan 
Bey Eendilere tedavi es
nasında kıymetli yardım
lannı eıirgemiyen rontken 
aıiıtanı Ziya Beyefendiye 
alenen teıekkürü bir vicdan 
borcu bilirim. 

Ka•tamonu Po.ta havale memuru 

H. Huan 

··aöNii·E··io .. P"iaA·· 
Anadolunun her kö§e

ıinde birer çocuk sara
yının yükselmesi için 
HIMA YEt ETF ALIN hept
niZden beklediği yardım. 

················································· 

Müceu~erot nıüzo
ye~esi te~iri 

lmnivet 8an~ı~ı mü~ür-
lrmnnden: Sandık namına mer
uyU U hun olup vadeleri 

hulülündc teavlycı deyn cdll

mediilnden dolayı 28 tepini

evel 929 tarihinde Şehremaneti 
Sandal bedesteninde aatılacatı 
cvelce ilin edılmtı olan mOccv

herat satııınm hetbcllüzum te

hir e dildıtı ve tep"lniaanlnln 

7, 9; 1 O uncu günleri sandık 

aauı amlrll~dckt camak&nda 

tethlr edildikten aonra 11, lnd 

pazartesi gUnO 1Ut ondörtten 

lUbarqı aehremaneU Saodalbe
dettenbıde bılmüzayede aahlaca-. 

11 ılb oluaur. 

Y ~KIT 23 Teşrinevvel 

.· ··, ... , l ~ 

Duydunuz mu ? 
Satıyorlar ... . > :1''ı_;,· • • • ..ldltil .. 

~ .. :~~- ~: "~-· 
Bıı~larbaşında satılık bir köşk var

dır. llabıtılldc Re~lt efendi hanında 
Yeni rn.ıtbnada Hakkı beye muracaat. 

l\lur.ıdlyede bir konagın ü ı katı 
kiralıktır. Terko~ hamamı , elektrik. 
Muradlyedc Bayır sok:ıgında 51 nu· 
maralı haneye muraca:ıc~ 

Kapalı 510 Fl:ıt otomobili satılıktır. 
Tak~inıdc Merkez garajına nıiir:ıc:ıat. 

Kapalı \ c açık tenekelerle en iyi 
Pratrs benzini \ e kelepir otomobil 
ya~ları 'ar. Galatnd;.ı rıhtım uzerln· 
dekı benzin dul.kAnına nıurac:ıat. 

Kiralık •• 
Şi, ilde, 5 odalı bir hane kiralıktı r. 

('7.zct p:ış:ı sokağında N, 23~ Telefonla 
Ercnkuy 148 nunıaray2 müracaat, 

Hastalara ... 

Muannit lnkıh:ızlara müshil mulcy
yln cezacı HulQsi komprimesi, Konya. 

Dr. Hasan Rıza bey, emrazı dahı· 
llye \ e kadın hastalıkları nıiıtehassısı. 
Her gun Reşlktaş ile ~lşancaşı arasın· 
da H.ı eki tarlasındakl kablnc~lnde 
ö~le \ aktine kadar h:ıstai:ırı teda\ 1 eder. 

Kadın ha talıkları hekimi Dr. C'c
m:ıl Zeki muayenehane~! 11 J\laçka pa· 
lasın ikinci kapı 14 numaraya naklet· 
mlştlr. J lcr ıı;iın oğledcn sonra \ e 
geceleri haslalarıoı k:ıbul eder. 

Mekteplerde ... 
Kurtuluş m cbl, leyli, nlharl. 

Saraçane başında Horhor cadde L 

. .. . . , . .. r . ,,__. ' ., ~ . . 

•mmmm• 
Fenerbahçe 

Atletleri cuma gunu 
Rumlarla karşılaşıyorlar 

Cuma günü Kadıköyünde 
eski ( İttihat .ıpor ) ve yeni .. 
( Fenerbnhçe atad ) ında 

Fenerbahçe atletlerile Rum 
atletler arasında bir karıı
la§ma olacaktır. Fenerbafı... 
çe geçen hafta neticelenen 
İstanbul atletizm birinclliği 
müsabakalarında 7 birincl
llk elde etmek ıureUle at
letizm ıahaıında bir ıene

denberi sarfedilen gayretin 

semeresini almıftı. Bu cu • 

Gazinomuz geçen sene olduğu gibi bu sene de 
fstanbulun beş Kişiden mür6kkep en güzide cazbant 
takımını büyük fedakarlıklar mukabilinde getirterek 
kışlık programlarını tatbika başlamıştır. 

Salonumuz asri bir şekilde tezyin edilmiştir. ve 
teşrif edecek muhterem müşterilerimizin her suretle 

is~irahatleri te- Kadıkö,r İskele 
mm olunmaktadır. o1 

,.,, , l bütün ailelerin gelip e~le
Hd O 11 ll ne bilecekleri pek cazip bir 

salondur. Cazbant her gün saat 18 den 24 de ka
dar Cuma günleri de 12 den 24 de kadar devam 
etmektedir. Salon Cumadan maada günlerde Nişan
lanma, Evlenme, Hususi merasimler için muayyen 
bir saatla kiraya verilir. 
·-. . : . . .~ . ; - ' ·.... . i • 

ma Rumlarla yapılacak 

maç Fenerbahçenln çalııan • 
ve her gün bir az daha 

yükselen atletleri için yeni ---ı·s·t·a·n·b·u·ı-Ş·e·h·,··e·m-a·n·e·t·i·i·,a·n·ı·a·r,--.. 
bir muvaffakiyet vesilesi 

Müdüriyet -· 

olacaktır. 

At1etizm müıabakalanna 
sabahleyin saat onda baı
lanacak ve üçte nihayet 
verilecektir. 

Atletizmden sonra Fener
bahçe birinci futbol takımı 
birinci sınıf bir futbol ta -
kımı ile ağlebt ihtimal Be
tiktaıJa bir maç yapacak -
tır. Program ıudur: 

1- Atletizm: 
100 metre 

1,500 
Uzun atlama 

400 
Disk 
Sınk 

Cirit 
200 

Yüksek 
800 

saat 
IO 
10,15 
10,30 
10,50 
J] 

11,15 
11,30 
1,30 

3,000 2,15 
Üç adım 2,30 
Bayrak 400 X 300 X 200 

3 x 100 
2 - Futbol : 
Fenerbahçe Betlktaı bi

rinci takımları arasında 

maç saat 3,30 da. -
Yurt bilgisi 

Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü

tün ilk mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 

sınıflarında okutulmak 
üzere Maarif vekale
tine~ resmen kabul 

edilmiıtir. 

Sil.hulet k'fit1Jpane$f 

~ Z Banlut.t••• D•1•nko 
ıltelcrı. •-:>ur ,., •· •· 

• c-telerlle ı..ı.ı...ıı,.e •• 
Ucarethanelere maı.. ... 

il • Z tabel'1anmıan kola)'· 
IJda .... ..... ılaldh 

içinde ,....... ... ıelııb 
ıleilttlrlleblllr. 

E. Greyer ve ŞürekAsı 
Komandit Şirketi 

Aksaray Millet caddesi No. 2 

Sinemalar 

Merkez acenteli: Galata Köprll 

baıındL Bcy~lu 2362 Şube 

acenteıl: Mahmud.iye Hanı altında 
İıtanbul 2740 

izimir sürat postası 
( GÜLCEı\1AL) vapuru 25 

T ctrinevvel Cuma 14,30da Galat 

rıhtımından hareketle Cumartesi 

sabahı İzmire gidecek ve Pa7.ar 
14,30 da lzınirden hareketle 

Pazcrteai ıabahı gdecektir. 
Vapurda mükemmel bir or

kealra 'e cazbant mevcuttur. 

KUMHR

HHZ 

5 perde 
lllllltl 

Cuma gOnlerl matine sa•1 

15,30 da. Her cumartesi ak· 
§anılan için fıatlarda tenıilil 
yapılmıştır . 

Kendim orman fen memur}uğıl 

tayin edildiğim cihetle bundan şa 

Tokattaki (Halle kütüpaner.ı n) . 

resini kendi kefaletım altında ıe 
cem Atiye Netet hanıma de,ote) 

lediğimi bütiın al&kedarana bıldır! 
bugüne kadar hakkımda göster~ 
itimat ve tevecciıhün rdıkıırtı11 

.lllfTeşrincvvcı 

Cemazilevı;cl: 19 Bur,. JW ... 

II][!J 
Çarşamba 

Nam•~ v"kitleri ,.,.•' 
· Saltalo Öf!e lı.•ni; Al<ıı" '<•" l .f ~I 
' 6,21 ıı.ss ı4,5o 11,1 ı . 1 
Buılin doieanlara i~1~:· J 

Erke:t. pt 
ErdoRan Bifllı 

Günüıı naılbatl : 

arla' 
lşten artmaz dişterı 

/ 
____ B_us_ü_n~•••es''p. 

Bugun ruzgir ıodu~ 
hava bulutlu olacaktır· 



Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
Mlitaycde Muhammen ikraz M•rhunatın cins \'C nevlle Borçlunun 

'>ecıeıı llrıı kıymeti No. mevki ve müştemll&tı isml 

1330 4096 9454 ErenköyOnde Sahrayıcedlt maha} .. 
leatnde Kayııdağı soka~ında 
harita 7 me\·kitnde eski 65, 65 
ve yenl 125, 125 numaralı ıkı 
yoz altmıı ı~iı arşın ana üı.e

rinde ahpp üç katta beı . oda, 
bir sofa ve elli alb ar§lıı arsa 
Ourinde bir mutfak, hamım ara· 
balık ve çamaşırlık ve bin yüı 

yeımtı bir arşın bahçeyi havi 

1505 3693 

• 

150 397 

95 435 

75 400 

95 ' 249 

370 7'25 

145 626 

70() 2045 

bir köşkün tamamı Bekir Klmtl B. 
Fatma H. 

10463 Bcııktaıta Sinanpaıayıallk mahal-
lesınde eşkl k6prObaıı ve yeni 
Hayrettin lskeleıl solca~ında cskl 
21 ve yeni ) l, 23, 25 numa· 
ralı ( mahallen 25, No. kapılar 
mahkeme çıkmaımdadır) bodrum 
katı kigir diğirJeri ahpp olmak 
Oı.erc üç buçuk katta ve dört 

yüı. kırk ıkı arşın arsa üzerinde 
dahilen harem ve aelAmlık kısım· 
lannı havi onardan yirmi oda.bet sofa 
Ye seksen dört arım ana Uzerinde 
hamam ve mutfa~ı ve yetmiş sekiz 
arşın arsa üzerinde sel&mlık mufa
Aı ile klgtr bir hamamın ve yet
miş arşın arsa O zerinde f cvki Uç 

oda, blr sofayı ve tkl katlı ahşap 
ahın ve üç yüz ıkı arım bahçeyi 
havi blr sahılhımenln tamamı Ayşe Elmas 
ve Fatma Sc nlye ve ÇeımlelA Hanımlara 

Ahmet Kadrt ve Hasan Basri Beyle, 
12512 Mevlevihane kapısında Melelcha· 

tun mahallesinde Bırinclpaıa bak
kal sokaAtnda eski 27 ve yeni 3 
numaralı yüz kırk iki arşın arsa 
ilıer!nde bir katta kısmen dıvar 
taımdan inıa edilmiş kargir dört 
oda, ~lr sofa, bir ku}'U ve altı yüz 
ıeklı. arım bahçeyi havı bir hane· 
nln tamamı Mehmet Sadi B. Hatice 

Mediha H. 
13490 Kumkapıda Çadırcı Ahmet çelebi 

mahallesinde Camii şerif sokıığın· 
da etılı.i ve ycnl 3 numaralı ılımış 
dokuz ar11n arsa Ozerlnde klrgir 
Oç katta dört oda, btr sofa, blr 

mutfak, bir kuyuyu hnı bir ha-
nenin tamamı. Emine Mehlika Nec:mtyo 

Esma Hanımlar. 

13787 Hasköyde Hacışaban mahallesinde 
Kalaycıbahçe sokağında eski 94 
ve t J 4 numaralı seksen arım 
arsa üzerinde ahpp Oç katta dört 

oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu· 
• havı bir hanenin tamamı. Süleyman Ef. 

Melek H. 
14359 Akıarayda Muratpaıa mahalleıln· 

ele eski ve yeni Sofular caddelin· 
de eski 65 ve yeni 79 numara
lı yetmtı arşın arsa üzerinde ah,ap 
Qç katta biri sandık odası olmak 
Ozere beş oda, iki sofa, bir mut

i ak bir kuyu Te ıkl yOz oa tekiz 
arım bahçeyi havi bir kanenln 
tamaau. Fatma Bedriye H 

15272 Bebekte eskt Knçokbebek caddesi 
ve yeni sakakta harita 1 mevkun
de eskl 30 mOkerrer ve yenl 3 

numaralı yüz on bet arıın arsa 
Ozerlndc ahfap Oç katta yedi oda, 
tkı aofa, bir mutfa~ı havı bir ha· 
nenin tamamı. Fatma Mnnlre H. 

I 5429 Kasımpaıada Tahtakadı mahallesin
de Çıkmumağhane sokağında eski 
6 ve yenl 8 numaralı yetmlt aqan 

arsa azerındc ahpp üç katta bırı 
11nchk odisı olmık üzere Oç oda, 
Uç eof.e, bir mutfak, bir kuyu ve 
on tkı •ıın aralığı havi bir hanenin 
tamamı Muharrem fJ. Asiye H. 

16169 Bayıntta Sekbanbatı Y akup a~a 
mahalte.lnde eski Kalaycı ve 
yeni K&laycı ve Fırın sokakl-· 
nnda ,eltı 22 ve mokerrer 22 
ve yol l · 24 numaralı biri yOz 
ıltmlf arıın arsa Oıerindc kAtlr ÜÇ 

katta altı oda, tkl .ofa diierl Ak
sen eeklı arp• ana ilurlDde kir· 
81r iki kaaa bq oda ufak bir eoia 
bir mu&fak bir byu Ye llı:ı yQz 

albmt 1kl arım bahçeyi havı ikt 
henenln tam... Alı FJ. 

l 9'l46 S.,l«beytncle a.kı Orta ve Ar• 
b.<dar ......- .-. 1 ve ,_. 

21 aumaralı y&z iç •pa .,. 
Oıcrinde ah..., iki btta dert oda. 

VAKi r 23 Teşrlnevvel 
ıkt sofa, bir mutfak ve bir tulum· 
bayı va Uç yüz ylnnl bet arım 
bahçeyi havi bir baoenln tamamı Behçet B. 

155 2071 16146 Beylerbayinde eski Orta ve 
yeni Arabacılar sokağında eski 
1 ve yeni 21 numaralı yüz 
yirmi dokuz arşın arsa üzerine 
ahşap iki katla beş oda bir 
mutfak, bir tulumbayı ve elli 
iki arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı • Behçet B. 

3580 16673 17632 Kadıköyünde Göztepede es·· 
Alibey ve yeni Rıdvanpr.~., 
sokağında eski 20, 21, 22 \ .: 
yeni 14, 14 numarala altı yin 
on beş arşın arsa üzerinde 
bir katı kagir iki buçuk katı 
ahşap olmak üzere üç buçuk 
katta, yirnıi dokuz oda, üç 
salon, iki mutfak ve iki yüz 
altmış arşın arsa üzerine kagir 
arabalık ve uşak odaları ve 
yüz on arşın arsa üzerinde 
ahşap kümesleri ve ve dokuz 
yüz seksen beş arşın bahçeyi 
havi bir köşkün tamamı Reşit Paşa 

225 923 17786 Üsküdarda Valdei atik ma· 
hallesinde Çavuşderesi soka· 
ğında eski 60,62 ve yeni 74, 
76 numaralı altmış üç. arşın 

arsa üzerinde ahşap iki katta 
iiç oda, bir sofa ve seksen 
arşın arsa üzerinde ahşap bir 
ahır, bir oda bir mutfak ve 
yüz kırk dört arşın babçeyi 
havi bir hanenin tamamı. ( a
hır elyevm odunluk olarak 
kullanılmaktadır) Naciye H. 

6440 12945 18249 Erenköyünde Sahrayı cedit 
mahallesinde mukaddema Ya• 
lıboyu elyevm Caddebostanı 

; 

iskelesi sokağında eski 44,44 
ve yeni 27, .~9 numaralı bin 
doksan se~iz arşın arsa üze· 
rinde motör mahalli \'e ima-
lathane ve yüz elli alh arşın 
arsa üzerinde marangozhane 
ve demirhane ve bin yüz elJi 
arşın üzerinde etrafı kapala 
ardiyeler iki yüz sekiz arşın 
arsa üzerinde açık salaş ar .. 
diye kırk arşın arsa üzerinde 
yazıhane otuz iki arşın üzerin-
de halalar, altmış beş arşın 
üzerinde taraba imalithaneai 
ve iki dönüm iki yüz elli altı 

ar,şın arazinin tamamı. Bekir KamiB. 
2837 12600 18548 Galatada Yenicami mahalle-

1 ()()() 

550 

ıinde Ayazma ve Çeşme so
lcatmda eski 8, 10 ve 8 mü
kerrer veı 13 ve yeni 10, 12, 
13 numaralı yüz altınız ar~ın 
arsa üzerinde kargir üç katta 
on yedi odayı ve altında bir 
dükkanı müştemil bir hanenin 
dört yüz hisse itibarile üç yüz 
elli dokuz tam ve üç sehlm~ 
nin yedi hisse itibarile beş 
hissesi. Mazalto Yoda ve Simoil Yoda 

2468 18934 Erenköyünde Sahrayıbedit 
mahallesinde F eyziye sokağın
da 21, 21 mükerrer 21 mü
kerrer numaralı yüt on beş 
arşın arla üzerinde bir katı 
kargir bir katı ahşap olmak 
üzere dört oda, bir sandık 
odası ve yüz yirmi sekiz arşın 
arsa üzerinde bir katta ahır 

ve arabalık ve oda, bir kuyu 
iki dönüm üç evlek yüz elli 
yedi arşın bahçeyi havi bir 

hanenin tamamı. Eyüp Sabri B. 
1974 19156 Üsküdarda Hacehasan hatun 

mahallesinde · eski Servilik 
mahallesinde ve yeni Yeşilbaş 
sokağında eski 52 mükerrer 

12954 

ve yeni 2 numaralı yüz on iki 
arşın üzerinde ahşap iki buçuk 
katta yedi oda, ilci küçük sofa 

ve oluz iki arşın arsa üze • 
rinde bir mutfak ve iki yüz 
elli altı arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Hadiçe lclal 

ve s.J.iye Münire Hanımlar 
1513 Büyükadada Sıvacı sokaiında 

eski ve yeni 4,8 numaralı ah
şap kısmı yüz seksen arşın 
arsa üzerinde yarım katı kagir 
iki katı ahşap olmak üzere 
iki buçuk btta sekiz Oda iki 
sofa, bir mütfak, üç lcuyu ve 
altmış arım üzerinde bir sarnıç 
ve otuz dokuz arşın arsa 
üzerinde dört oda ·kı;k ll'flD 

arsa üzerinde bir oda. üç 
kulübe ve dokuı bin dört 

Behçckepıda 

Ertuğrul mağazasından: 
BAZI DAİRELERDE 

Tasfiye 
Münaıcbetile 

Hakiki büyük tenzilat 
Kartal mal ınüdürlüğüunden: 

l\lc\'kll Sokağı Cins Rııkkamı cb,•abı Kırınctl muh3mmenesı Muştcmcl~tı 
lira tahtanı 2 oda 1 ahır 2 halA 1 mutbak 25 Kartal Hükfımet Ahşap 

caddesi hane 650 2 inci kat, 4 oda l halt\ ufıık bir sofa 
3 üçncü kat, natamam cnvan arası 2 
oda. 300 zir! bahçe. 

Balftda cinsi ve kıymeti muharrer ve emvali metrukeye ait bir b:ıp ahşap hanenin mülki· 
kiycti sekiz senede ve sekiz miisavi taksitte ödenmek üzere 23 terinievYel 929 tarihinden 
itibnren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış ve hitamı müzıırede f 2 ccşrfnisanl 929 
tarihine mü adif salı giinü saat ı 3 ten ı 5 şe kadar Kartal mal müdürlü~iinde miiteşekkil 
müzarede komisyonunca bedeli haddi Jılyık görüldu u akdintc Jhale:ıinin kc~idesi mukarrer 
olduğundan talip olanların yevmi mezkOrda kıymeti muhammcnenln ° o de 7 5 nisbetinde 
teminatJarlle beraber komisyona mürıc:ıatlan ilt\n olunur. 

Posta ve telgraf leva
zım müdürlüğünden: 

20 - J O - 29 tarihinde mlinııkasal aleniyesi icrn kılınan 
2300 ader fabrika tahtası için talipler tarafından verilen 
son bedel haddi JAyık göriilmemiş olduğundan 28 • J o - 929 
p3Zartesi günil snat 14 te münakasaya devam olunmak 
üzere bir hnfca temdit edildiği ilAn olunur. 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

EAU OE COLOGNE. 
AUX FLEURS DE fRANCE 

PodumOrt l~ T, P 1 VER A. Ş~, lstanbul Şubesı 

· Şişti Ahmet Boy sokak No. 56. ul. Beyoölu'.3044 

OtUzar lira iicretli şehriye Ue idaremizce istihdamına 

Jüıum görülen iki Daktilo için 28· I0-929 pnv.rtesi günii 
saat I 4 de müsabaka icra kılınacaktır. Taliplerin İstanbul 
emvali metruke müdüriyetine mürııcaatlan. 

Harp akademisi kumanlı
ğından: 

Harp akademisi ve merbutan kursları ,., lenzım mek
tepleri ve kursu 31-10-929 perşembe 6 günü küşat 
olunacaktır. 

r:ı::u·•·'ll·•·l:lGJ"·•·•·•·ı·ı·ı·•·•·•·•·•·•·•·•·ii 

•• 

BU 6 ON ÇIKTI 
Ilüliin nıü,·ezzilerden isteyiniz 

"fürkiyenln en güt.el mizahi gazetesi olduğunu 
tasdik edeceksini7. 5 kuruştur. 

OksOrenıere Katranı Hakkı·Ekrem 

yüz doban bir arşm bahçeyi 
havi bir hanenin tanıamı 

Alı Rıza B. Fatine H. 
Yukarda cins ve nevile mevkii ve müştemil!tı yı:zılı cml!k 

hiz~anndı gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 teşrin· 
aaııJ 929 taribine mOsadif cumartesi gfinO saat on buçuktan ftl
baren müuyedefe mübaşeret olunarak saat on bejte (mUhaınmen 
kıymetlerini geçtiği takdirde) kat'f Jcararları111n ~ekilmeıl mukar
rer buluaduiundan talip olanların m<zkOr cünde saat oıı btŞe 
kadar Sandık fdırtsfne mürac.ut eylcmelerf ve saat on beften 
sonra vuku bulacak mfıtıcaatJann kabul • edilemlyıeceft "' nsnfrQr 
emlike evvelce talip olanların kal'i karar noasaoda bazır but181· 
madıkları ve başta talip zuhua: eylediği takdirde evve1ki taliple-

. rin mftza1·ededm çelcilmlt addolunacald:ın IOzumu ilin olunur. 

Etibba mızhade
net ve teavün ce-
111iyetinden: 

Ecibba odalarmın ceşkkü
lü haseblle cemlyetimi1.ln 
vaziyeti hakkmda bir knrar 

vermek Uzere önümüzdeki 
cuma günü fevkııllde içtlmn 

akdolunucatındın azayı muh
teremenin saat ı O buçukta 

teşrlflerl rica olunur. 

\ 

Morene A.lgran~l 
-i;lankl SırlırC"• ,. ra• Haa 6-7 

11mrülı •rlıaund• 

Bey<>alunda boynk Parmak 
keptda 18 numaralı ma~azada 
mukim ıken elyevm tkametglhı 
meçhul bulunan Mıha1 FJendı 

veledi Nikola Efendıye 

btanhl t/(lnd tcra mmıur
lufatıdan: Mehba bıoı•n 11-
mbul lklad IKJWiadea lanzam 

kılınan 1 /1 /9'1.9 tarih ve 8245-
302 num.-ab eeDct mucebince 

.. buluaaa bet bin Oç yüz 

lıranın maa muarıf haciz yohlc 

tahaıllnl tal.~ ve tanzim 
kıhnaa adı alac:ik taleplenndekı 
~me emrinin ecnebi mem
lekette w...-...vı ve 

tbmetıAin .. • dibi meçhul 
buluolllMI bllMbile &ebht cdlle-
medıtt mnbatlrinhı verdlit ra
pordan anlqılarak tebl~atın 

ıllftell icrasına kanr •erll,tlttir • 
T ardıl ilin dan ıubaren ıılha. 

yet ıkı mah z.arfında 929-499 

numaraslle lkincl ıcrı memur· 

lutuna morataade bit lüraıtn 

nr ı.e tahrnn veya flfabm 
dermey• .... ..odcMel ..... 
renin httaınından ıttbaten .Siz 
,a. ıarfmda daha boram eda 

ve burcun edaauaa mDtedair em· 
wıl .,.,.... ... Jllillz ........ 
.,..ı,uuzda cebri t<raya devam 
ol~ ..,... ~ emrl9in 

tebllll mıhmmı blm bulun
mak Ozre il&nea teblllt keyfiyet 

olunur . 
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--,_.......,..,,~~--..,_ __ ·;; _ _ --- • 23 Teşrinevveı HER GUN ÇIKAR TÜRK GAZETESi = pnci ta1R 
6 Sayıfa ·==--· Gazetemizde çıkan yazı ve , 19 2J 

~ tf,TlJFI: reılmlerln bütün ~aklan mahfuzdur'. 
' 

lfct~ 
ı f ı li. ıYcc!e 

hunı~ 

, A~ 11,~ t50 
3 -tOO 

i ~ 

lfariçtri G.ız.etcyc Jbndrrilecck n:eL:tupl~n ü.zerlne . 
ldırc iç!. n~e (idare\ yazıy3 aıt. c ( '\azı) 

l\uru~ ;~areti kfınuln•ahdır 
000 ~ ' ' 
f(l(l 1 EauJmryan n-~klcplal'm ltc:!eainden, luymntı . , 

rnukaddere•lz ert.ktı.;.plara konalmuı paralarm 14!"0 

iLAN TARİFESi: 
1 

Türk mekteplerlh faydalı eserlin 
flanlarında o/o 2() tenzilat yapılır i ' Satırı ıtuıı 

--- • - 6-q inci ~arfada 12.so 
·Büyük ve yı bir ço..: dera i~in vc-ıı~n W.nlarl.& I ş ~ 2~ 

busus ı m3hiyettekl i1Anl.ır•1 ucr~tl , 1 4 .. • 40 
id.ıre le kar.ırla1urılır . 2 .. 100 

ı • .. !Ol) 
ı ı 12 • 2; 00 ••> l:c!ıra11r.c!an 1e ı:lnfann müodercahndan ı 

1 idue metul deiildir. 1 ·--n- ,. 11~ geceki ıy İ d ı Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt., yur u 

tel 1~70 idare i~leri ~ 1971 yazı t}ICrl 

Ca:zetemiı:w huıuıl lll'l ka.b:.1\ edı'l J'lr 
H. S. H. ll&!ıı.t acent!ıl 

) : ı-s ncl •m!ı !ı 1
10 . re :, nıİ ilJ.nl ır 1 _,. 

• telgraf : \ .\h.fT po .; t ,\ kutusu: 48-

Kambiyo 
f..ondra üzerine f Jııgiliz liraq, kuru ş 
~uyot\; " TL. mulablll Dolar 
Pın.• 
Mlltno 
Briıksel 

Atin.:ı . . 
Cine\ re .. 
Soty.a .. 
ArnsterJam " 
l'ra~ 

Vlraıı.ı 
:\ladrit 
Be.ıın 

.. 

• 
• 

to.fo 
0,4h 

il 

I 

1 

r

M,37 
QI 

~ Q,'; 

3 35 
3,, 21 

2 41,:"5 
64 .ı: 50 

; 6,'25 

Jo:lo 
0.47 1o6,2,;: 

ı ı cı~ .. ıo 
8 9~.;;o 

:1 .i-0.~5 

ı 

6ıJ..5rı 

16. 50 
15 R5 

96,75 

" 5 ı o 

Osmanlı Bankası 
faizli, 1918-1334 ttwilıli btikrazı dahili 

lain iltllı lıaıııilleriııc 
Teşrlns~ni l IJ21J vaddi ve 2-l numaralı kupon beddi

nin, l te~rinsani 1 <J2ij tarihinden itibaren Ü>ıııaıılı Ban
ka>ıııın Calata Ye Ankar:ı idareleri gişelerinde ve vilılyet 
nıcrakizinde bulunan bilumum ~ubelcrimlc tcdiyesınc mu
ba~erct cdileccgi nıezkılr tal11 ildt hamillerine ilıln olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli beher tahvil kuponuna mu· 
kabil evrakı nakdiye olarak .'iO kuru~ tesdyc olunacaktır. 

Kuponların numara bordroları ile birlikte ibra?. ve 
tc:<limi üzerine Osmanlı Bankası tarafından lıanıillerinc, 
bcra) i tediye he~ giiıı sonra getirilmesi muktazi bir mak
buz nrilccektir 

Bidayeti iltin j23-10-929J lı~fla [lJ 
Xilıayeli il:iıı [20-11-9291 t/arşanıba 

Kırmeti muhamnıenoi 
Lira K 

ı.~o 

300 

h:ocamustafa pa;ada Canbaziye mahallesinde ,\fe. 
~eli mcsçit S. ntik 38 cedit 50 :\'o. ile mürak
J..ııın bahçirnn odasını müştenıil 3,S dünlıın mık
darında bir kıt'a bostanın 14-lO hi$se itibarile 
HO his<esi. 

\tarşor-.ı 

Pe~te 

8ukreı 
Belgraı 

l\loskova 

"2o Ley"' 
.. J 'I'ürk llra~ı 

Nukut 

Frank 
1.1 ret 
Bel~a 

Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slling 
Pezct.a 
~!ark 

:;ıotl 

PcngO 

Kuruş 

l)lnar 

Kuru' 

15 ::,so 
;} J2,75 
3 25,5·l 
1 96,25 
4 IS,50 
2 tı .:5 

25 5o 
26 4S 

lo% 

; r ~~ 
4 ı• 
2 6 ,. 5 

25 J:".SIJ 
~b 55 

lf092 ~ 

Konya sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden 

49 

~amatyada Çıraj1;t 1 Tasan mahallesinde .\lcrlıaba 
ve iki yüzlü çc~nıe sokağında fed..indc iki oda
yı ıııii;t~mil köhne ahşaap dukkanın tamamı 
,\Jcvlevilıane kapısında ,\ydın kethüda mahalle
sinde Yayla caddesinde 20 Xo. dükkan arsasile 
ittisalind~ki 22 Xo. kagir dükkanın altıda bir 
hi»esi. 

hterlin 
ı Dolar 

20 Frank 
J.lrct 20 

20 Frank 
20 Drahmi 
'20 Frank 
20 L<>·a 

1 florin 
20 Kuron 

1 Şllıng 

1 Pezeta 
Ray~mark. 

Zlutl 
ı Pengö 

20 !.ey 
20 Dinar 

ı Çcvoncç 

ln~iliı 
An1eril ... 1 

Fransız 

ita ıra 
Belçika 
'Yunan 
h\:içre 
Bulıı;ar 

FcJemenk 
c;ek:O!'IO\·ak 
Avusturya 
l•paııya 
AJınanyı 

Lehistan 
l\Iacarisran 
Romanya 
'Yugos)O\.'YA 
SC\'}'Ct 

Altın ~· 
~lrcldiye Borsa ~arJcl 

Banknot 

Tahviller 
lstitraı d.ıhıU • vadefl • 
Dü) unu mu\rahlde 
ltramlyell demıryolu 
lstanbul tramvay şlrl:etl 
Rıhtım Dok ,,.c Antrepo 
İstanbul anonim ıu ~irk.eti 

Hiıse aenetlcri 
Is b•nke" 
Osmanlı banta1:! 

ıoJ8 

21 ı 50 
166 ~s 

2'.! 1 ıs 

119 25 
5S 

25 

1
75 
25 

126 ~5 

817 

Jo 
8S 

Jo 

:ıo 125 so :s 
2J 75 
~t~ iS 
2S 25 
i4 Si) 

908 
68 so 

241 50 

ıon 

208 75 
6 (,() 
4 so 
ıô ı •s 
27 

il Go 
128 

IJ~ 1 
211 ;o 

:~~ ı ;: 
119 25 
15 

817 25 
3<) ' :s 
85 25 

126 25 
3o 
3o 26 
50 :'!' 
2.3 ;-5 
3(• ;-5 
25 19.50 
;-4 50 

908 
68 50 

241 SQ 

100 
208 50 

6 00 

--• 

Ticaret ve zahire borsftsı 
f 

iatlar Ticaret boraa11 kitibiumumiliii tarafından verilmiıtir. 

Ok.katı 

Aaamt Aııart 

K. P. K. P. 

Bui!day 9
'• Çavdarlı 

~fum!f~ak' ı: ıs 
Ktzılca ıs 20 
Sert Jb I•> 
DoDme 

Çaı·dar 

Arp• 
~fısır 

Fasulyı 

- Zahireler -
13 ~ 
il 

'" 

16 ıo 

ıs 2o 
16 lo 

13 20 
JO 2o 

ıo 

= 
- Hububat -

Susam 
Kuş)"emJ 

32 3o 
26 :ıo 

- Un -
Çu.-alı kilosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra 

12no 
1240 
IJıS 

ı ı ;"o 

Birinci yumuşak 
Birinci fert 
C'çü.ncu bBS 

Tiftik -
tosyı 

Kn, a alaca 
<;ankınoglalc 

ın7 20 
125 
200 

'.!o 2o 
26 20 

1200 
n4o 
1200 
ııı;o 

885 

162 '.20 
125 
290 

Hay~arpasa ile Hn~ar aarasın~a 
ü~ünco ~ir yo ıcu ~at~rı 

Haydarpaşa ile Ankara arasında yoku miinakalıltının 
8rtmış olduğunu gören Devlet demiryolları \'e limanları 

l'muml idaresi her gün Haydarpaşadan saat 20 de haraket 

eden ı o numaralı katarla Ilaydarpaşaya saat 8 de muva

salat eden 9 numaralı katarı 20. 1 O. 921) tarihinden lliba-
rtn Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa 
karar vermişcir. 

1 fa.,ı·darpaşadan hareket: 
ı\Qknrap muvasafat: 
AnkaradJn hareket: 
Ilaydarpaşaya muyasalat: 

Posta 

13-
7,25 

20,20 

1-1,28 

arasında 

Siir·at 

19-
9,05 

19-

9-
Posta katarlarının teehhürsuz seyrü seferlerini 

badema işbu katarlara fazla araba ilave 

işletmeğe 

l\Iuhtelif 

20-
15,33 

11,35 

8-

Konya memleket hastanesine llizumu olan havluların 

30-9-921) tarih ve 848-1245 numaralı nıalıalll viJ;\yet enci.ı

meni k'nrarına tevfikan münakasa şartnamesinde yaY.ı!ı şera

iti dairesinde 25· ı 0-929 tarihine kadıır aleni münakasaya 

vaz'ı YC bu t:ırihte saat ı 5 te ibaleoiııin icrası mukarrer 
olduğundan talip olanlarin alelusul pey akçelcrile mezktlr 

encümen eve ~craitl anlamak için de Istaııbul sıhhat ve içtimai 

muavenet müdürlüğüne mürcaat!arı llizumu ilı\n olunur. ~ 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankos 

üncü KEŞiDE: ıı TEŞRiNİSANIDEDİR 
BÜYÜK iKRAMİYE: 

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

lil'alık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Devlet demiryollar ve 
limanları Umumi idare-
sinden: 

400 tahta kar küreği Ye 300 cift keçe 
Çizme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
?llüııakasa 7 2 - ci teşrin 29 peqembe gunii >aat J 6 da 

Aııkarada Devlet demlryolları idaresinde yapılacaktır. 
?llünnknsaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye 

muvakkat teminatlarını ayni günde sıat 15,30 :ı kadar 
Umum! müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
An karada, malzeme dairesinden. lstanbulda J Jaydarpa~a ma
ğazasından tedarik edebilirler 

Şarki Karaağaç kaym4l.
kamlığından: 

Karaağaç hükumet konaıtının (33000) lira ke~ifli nıüta
baki in~aatı şeraici atiye daire,;inde münakasaya konmuştur. 

J - Keşif ve şartname suretleri Karaağaç - malmiidür!ii
ğünden iştihsııl edilelecektlr. 

2 - .;\Jünakasn 5 10, 929 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usululile icra ve ihale malnnidür
liiğünde müteşekkil __ ko_miı:yonu nıahsıısça26 ' IO 929 tarihine 
müsadıf cumartesi gunu icra kılınacaktır. 

3 - Talipler bedel~ ihalenin % 7,5 nisbetinde teminatı 
murnkkate lrae edecektır. Nakit yerine banka mektubu 
iscikrnıı dahili tahvil.atı ve ya pıyasadan yüzde on noksanlle 
milli esham ve tahnlittn kabul olunur. 

4 - Teklif zarfları yevmi ihalede öyleden ev,·el komi'
yonıı mahsusuna Kelmiş olacaktır. 

~Teminatlı ucuz mobilye <9~ 

IA. §'Of 1 anös "MöittyümüiüıOZHsını~ 
~ ZİVAR.ET EDiNiZ • 
Qii Beyoğlu, Aımalımeıçit, No. 13 Telefon Beyoğlu 1293 

~ 
Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden 

mevcut mevkilere göre bilet verilecektir. Son sisten ve elektirikle mütaharrik fabrika, Taksimde --:----------------------! Taksim kışla No. 48 telefon Beyoğlu 1801 

temin için 

edilmeyeceğinden 

• ~ SERi ve ıTINALI TESLiMAT ~HBQ Istanbul Nafıa Fen mek-
tebi mübayaat komisyo- İstanbul ithalat gümrü-

d .:\fektebin yedi aylık et, ekmek ve yaş ğü müdürlüğünden: 
nun an: sebze>i yeniden kapalı Zıtrf wmlile mü- 4 Sandık il F 71 kilo ya akmaktadır. 
ııakns~} a konukluğLndan taliplerin }'C\·mi lhaJe olan Balada muharrer bir kalem eşya 2J-l0-9211 tarihinde 

i~bu ayın :31 inci per~embe gunü saat 14 te mektepte top· lstanbul ithalde gümrüğü satış ambarında bilmuıaycde iha-
lanan komi,yona mt.racaatları Jel kat'Jyesl icra kılınaca~ı ilAn olunur. 

109 38 Beyazıtta ı·:nıiıı bey mahallesinde okçulnr başı 
caddesinde 85 cedit l\o. fevkinde odayı mti;te
mil ahşap dükkanın on altıda bir his;csi 

Hida)eti ihiıı 1 16-10-929] hafta (1 J 
~ilıayeti il:\ıı [13-

1

11-929] çarşamba 
ı~~=-,.,.;...--~_;;~~~== 

Kıymeli nıuhammenl';i 
I~ K. 

500 

218 

286 

45 

50 

20 

Şehremininde Baruthane yokuşunda ?llemet ağa 
camisile itıbalindeki tekke meşnıtahanesinin enkaıı 
( ıııezkılr cami ve tekkeyi hJricen ihata eden 
divarlarln kabirleri müştemil kabristan mahalli 
hariçtir) 

Ortaköyde köprübaşı sokağında 49 ve camii 
şerif sokağmda 8 Xo iki yüzlü ı 03 zıra mık
dannda maklup ~oh arasının tamamı 

Anadolu kavağında macar caddesinde 34-4-33 ; o 
Jarla mürakkam 3 oda 1 sofa bir mutbak ve 
~aireyl miiştcmi! gayet harap ve maili inhidam 
ah~ap bir bap hanenin tamamL 
Orta köyde /.incirli kuyu caddesinde 30 i:\o ile 
miirakkam elyevm hane gibi kullanılmakta olan 
kargir dukkinın 30 hisse itibariyle altı hissesi. 

Bidayeti il<iıı 1 9 - 10 - 929 j hafla [ 3 ] 
Silıayeti ilan [ 6 - 11 - 929] çaı·şamba 

-- - ~ -
K mulıaınmene>I 
L. K. 

-1044 

ıooo 

250 

ıoo 

Beyoğlundn Amerika sefareti Ye Kohot oteli ar
kasında 14 harita numaralı ve 538 arşın mikta
rında bir kıfa arsanın tamamı. 

Beyoğlunda Amerika sefareti ve Kohot oteli ar
kasında 13 harita numaralı -l5 1 ar~ın miktarında 
bir kıt'a arsaıım tamamL 

Beşikta~ta Cıhannüma rnahalle:;ide Ilasırcıbaşı 
sokağında takriben bin üç yüz arşın üzerinde 
mebni harap semahane on yedi hücre maa bahçe 
sabık Ebülhüda tekke>inin tamamı. 

Çarşuyukeblrde Çuhacı hanı iist katında 25 arşın 
miktarında 58 numara ile mürakkam kagir oda· 
nın tamanıL 

:\lahmutpa~ada Sultan odaları hanı list katında 
40 ar~uı mlktnrında 21 :'\o. ile nıürakkam bir 
bap odanın doksan altı hls:;e icibarlte yirmi dört 
hissesi 

Bidayeti ilan [2-10-929] hafla [4] 
Nihayeti ilan [30-10-929] çarşamba 

ı ~~~~ ~ ~ 

Kıymeti muhammenesl 
L ]{. 

525 

200 

3~5 

480 

690 

80 

Alemdağında Sultançifliğ! kuriyesl derunundıı k4-
ln ve bir arsa ve çatı tahtmda bulunan 8 No. 
hane 1 O :'\o. dükk:\n 10-1 l\o. fırın 1 1 N. kah
vehane ile kar~ısında 12 :\o. hanenin tamamı. 
Csküdarda Rum :llehmctpaşa mahallesinde bedes-
ten derununda 1,6 :'\o. iki bap tonoz kılglr dük
kftnın tamanıı 

Çarşuyukebirde Çuhacı hanı üst katında 5 Ko. 
nrna oda dükkanın nısıf hissesi. 
Babıcaferide Rüstenıpaşa mahallesinde Balkapanı 
hanı lise katında 58, 59 No. bir bap oda ve 
kamııranın beşte iki hissesi. 
Çarşuykebirde çohacı hanı alt katında 41, 42 
numaralı ma peyke iki bap oda pazarlık suretiyle. 
esküdarda Tenbel ?llehmet mahallesinde 6-3 ı 'o 
hanenin ankaıı mahallinde saat 10 da mahlti!at 
idaresinde saat 14 de. 

Baladaki eml<ikı mahlılle dört hafta müddetle aleni olarak 
müzayedeye kondmuştur. ~Iüzayedeyc iştirak edecekler 
kıymetin yüzde yedi buçuk nbbetinde teminat olarak dör· 
düncü haftanın ihale gtinü saat on dörde kadar Çenberlitaş
ta lstanbul Evkaf müdiriyeci binasında l\IuhlCılac kalemine 
müracaatları. 

rer olan kongrenin bazı 

nernkıoın ikmal edilememe
sine mebni 21J-l l·'l29 tari
hine talikine zaruret hasıl 
olduğu ilan olunur. 

L"zunköpruHi :\lelımet oğlu 

nıakri 1 !asan ağaya 

Uzunköprü Hukuk mah-
kemesinden: Karını?. lluseyin 
kızı Fatma tara[ından aler· 
hiııize ikame olıınan boşanma 
darnsından dolayı eski ika· 
metgahını?.ı terk eylemiş ol· 
dtığunuzdan halen ikanıcC· 

gahıııızın meçhuliyetinc nıcb· 
ni ilanen tebligat lcra'1na 
karar verilmiş olmakla berayi 
muhakeme -l- J 1-929 pazartc•İ 
günü saat r nda Czunköprli 
malıkemsi hukuk kısmına 

gelmenız veya kanuni bir 
müme>sil gündermellİz ak>I 
taktirde gıyab~n 1nuamele 
yapılacagı teblıg ve ilan 
olunur. 
....................... : 
i Belsoğuk~ uğ·u f 
:FRENGİ ve ADEJ\11 iKTiDAR: 
:raris (Saint Louis) ve (Ned er)• 
: Kliniklerinden mezun : 

: Dr. S 1TK1 NE C 1 P i 
: füyoğlunda lstikl.l! cad· : 
: desinde ı ı J numaralı istiklal • 
: aparlımanının birinci katı~- : 
• da. frengi en müessir edvı- & 
: ye ve muhtelit mul ile, bel- : 
: soğukluğu ve ihtilAtatınııı en • 
: muannit şekilleri aşıtar v~ : 
• ( ozoııoterıni) giti vcsaitı : 
: elektrikiye ile ve nüksetme· : 
: mrk üzere tedavi olunur. • ........................ 

Czunköprülli lsmaii oğlu 

Kazım Ağaya 

Uzunköprü hukuk mah~
me>inden~ Elbiseci lbrahiın 

Şamil Hoca tarafından aley· 
hinlzc ikame olunan on iki 
lira u!acak davasının gıyabı· 

nızda başlanarak mübrez se
net tetkik ve şahit istim• 
edilmiş ve cereyanı muıımc

latı muhakeme bundan İba· 

ret bulunmuş olduğundan 

mesbıık muamelat hakkında 

tarihi ilandan itibaren scklt 
gün zarfında baarzuhal iti· 
raz etmediğiniz takdirde 28· 
10- 929 pazartesi günü saat 
onda olan muhakemeye ka· 
bul edilemeyeceğinlz gibi 
hasmın dermeyan eylediği 
vakıaları ikrar etmiş at olu· 
nacağınız tebliğ ve ilan olu· 
nur. 

Güzel son'onlor ak_adern/JI 
mübayaot /r.omlsyonundan : 

Güzel san'atlar akademi• 
sinde keşifnamesl mucibince 
icra edilecek olan inşaar. 

tadilat ve tamiratı esaslyt, 
teşr!nevvelln yirmi altıncı 

cumartesi giinü saat on beşte 
pazarlıkla ihale edllecekdr. 
Talip olanların müracaatları 

llıln olunur. 

Su/fon Ahmet lsulh /crasıt'• 

!lndan: Füriihnı ~ukarrer bir 
adet cam dolap bir adet 
u[ak tek karyola dört adet 
sandalye bir adet eski kane· 

b. ·3 \"C pe dört tencere ır ta\ 
bardak ve kadın elbi>e>İ :;a~· 
dıkla beraber 5- l J-2tı :;a ı 
günü Beyoğhındıı kafyone,u 

k ıtınt a kolltığunda Sergiz so a,,. <3· 

i'io 8 hanede saat 15 te 'n 
tılacağından talip oJaı_ıı~:
mahalll mezkılrda ~atı~ iJ:\i1 
muruna müracaatları 
olunur. .... 
~.. laıtlalJ 

1..ozan Tıp FakGlteı!ndeo dip 
DR. Jt 

Hüseyin :Neı~ .... ,..,,, ___ 
Dolum ve Kadm baııtalıltletı 11\'0 J < 

Turbe, E<kl llilAllahmc• bl•""ı;._ı9 
Herıün öil•dea •onra tal at i6.?i 

Telclon, ısı~ 
-~rııe• 

Mea'ul müdür : Refık 


