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t 31 teırlnenel 1929 a kadar muteberdir 

Su kuponu gazetemize getiren veya gönde
renlerin üç satırlik- ticaret itlerinden bafka • 

ili.olan parasız basılır. 

fllnlara beş ı..uru,luk pul )apışl'rılmalıdır. 
L, ---Dördüncü ıayıfamızı okuyunuz! __ _, 

Usküdar -Haydarpaşa hattında ilk trarnvay bugün hareket ediyoı: 
·-

İr anla müzakere -_ 1 Mübadele işleri 
Frugi Han Yunanlılar 
Ankara ya 
gidecek 
--

Gazetelerin neşriyabn
dan şikayet ediliyor 

1-'ruei Han 
lran ıefiri Frugi Han Bundan dolayıdır ki, 

dün kendisile görüşen bir şimdiki vazifemi tercih et-
~uharririmize atideki be- tim ve Türkiye sefiri ola-
'Yanatta bulunmuşlirdır: rak memleketinizde kala-
- Beş aydanberi Avru- cağım. 

Pada seyahatte bulunuyo- Türk-fran münasebatına 
tunı. Malumunuz olduğu gelince, iki komıu ve kar-
vcçhife Cemiyeti Akvam deş hükumet arasmda dos-
Vc lahey divam nezdinde tane münasebat mevcuttur. 
~~nılcketimi temsil ettiğim Arasıra gazetelerin haksız 
~n her ikisinin de içtima· hücumlara olmasa, bu mü-

~rt_.da. hazır bulundum. nascbatın daha iyi olaca • 
nı urkıye ile fran arasında fına kaniim. 
~Vcut bazı meselelerin Namusum üz~rine sizi 

~uıakeresi için 2-3 güne temin ederim ki, lran hü • 
•dar Ankaraya gideceğim. kumet ve ahalisi Türkiye. 

iti - Ticaret muahedesi ve Türkler hakkında her 
f Caelesi de mevzuu bahso• zaman dostane, kardeşçe • 
•cak mıdır? ıine hissiyat pcrvcrde et • 
tt~-Ticaret ıouahedesi mÜ- mektedirler. Türkl~r lranlı

erah Talıranda cer~yan lan tanımadıltlan için bunu 
~ektedir. Bu milzal<eratın bitmiyorlar. Halbuki, lTürlc 
tılüz hitam bulmadıtmı hükumetinin münevver er • 
~nnediyorum. kanı kemali hüsnü niyetle 

- Jranın hariciye neza • daha ziyade dostolmak is-
~etırıe tayin edildiğinizc tiyorlar. Ancak bu hususta 
air verilen haberler doğ • bilhassa matbuatın hüku • 
~ mudur? mctimize muzaheret etmesi 

C - Türkiye sefareti ve şayanı tem~nnidir. 
liU?1~Ycti Akvam mümes· Hulasa, iki komşu ve 
f •gı gibi iki şerefli vazi· kardeş hükumet arasında 
,':::ı varken nezareti kabul anlaşılmıyacak hiç bir me
li . crnemi tabii görmeli· sele görmüyorum. matbuat 
lll~ıı. Bahusus ki beş sene bu sahada sarfı mesai eder· 
,, Utcrnadiyen baş vekalet se vatanıma büyük bir biz· 
h t 

1 
hariciye nezaratinde mette bulunmuş olacaklar· 

~um. dır .• 

!Selediye meclisinde 
• • 

1-i su ışı 
h ~rnarnlarda mai leziz kullanılır, pay mahallinde 
''~vanlara Hamidiye suyu verilirken beri tarafta 

şehir susuzluktan kınlmaktadır · 

Dünkü hararetli müzakereler 

~'nıl 
U !Jert f>elei!lge fçltmarnd'an 

.ı.. llıurni B I d' ı· . 11 ijtı .. e e ıye mec ısı 

~tı&ta.kkleden sonra top-
14lcti .• Emanete ait bazı 

Jı~ ~orüımüftür. 
'ill, •ı olarak 928 ıene
ıı &it kat'" h 
I! \fi ı eıap raporu 

~e ...... · kk ~l\i •11uze ereleri ve 
tarif k · e anununun tnt-
dolayısile şeker, gaz 

o"tr rnliha ~ azadan Aıml B. 

ve benzinden alınan oktru
vanm 40 bin lira kadar 
fazlaJaıacağı, bu paradan 
25 bin liranm Cerrahpaşa 
hastanesindeki inşaat tah
sisine, 5000 liranın da 

tenvir ve teshin faslına 
ilavesine ait tezkere· 'bütçe 
~ncümenfne gönderilmiştir. 

[J.lt tnr:ı!ı un1.J , f mızdııdır 1 

''Ağriyotera,, nın 
manası 

Temyizden nakzen mu
hakemede d'/ln verilen 
karara göre, bir he
yetçe tayin edilecek 

Rumca .. Hronika" gaze
tesi aleyhindeki Türklükü 
tahkir da-

vasmm tem· 
yizden nak
zen rüyeti
ne dün Js
tanbul afır 
ceza mah
kemesinde 
bışlanmıt
br. 

Gızete
nin mes'ul 
m Ü d Ü r Ü Madam Eleni 

Mm. Eleninin bir Atina 
gazetesinden iktibas Mll'C• 

tile " Hronika" da neşret
tiki tefrikada lzmiri istirdat 
etmemizden bahsedilirken, 
hakkımızda " Atriyotera • 
tabiri sarf edilmiştir. 

Mahlc~me bu hususta 
darülfünnn mÜderrislerinden 
Fazıl Nazmi Bey dinlemiş, 
mumaileyh kelimenin orada 
,.vahşi" manasına geldiğini 

izah etmişti. Neticede Mm. 
Eleni üç sene ağır hapse 
mahkum olmuştu. 

Dün sabah tekrar başlı
yan muhakemede temyizin 
nakzı okunmuş, muavin 

Cemil B., bu hususta şun
ları söylemiştir: 

- Temyizin nakzı, iki 
esasta toplanıyor. Biri, ke
limenin manasına aittir. 
Darülfünun müderrislerin • 

den Fazıl Nazmi B., bu 
kelimenin her lisanda ol • 
duğu gibi birkaç maııaya 

gelebileceğini ve fakat bu
rada .. vahşi • makamında 

kullanıldığım izah etmiştir. 
Bu noktada ısrar edilmesini 

ve usule ait olan diğer 
noktalardan da nakze ittiba 
olunmasını isterim. 

Maznun veiili Hüsnü B. 
bu kelimenin "vahşi" ma
nasına kullanılmadı~ını id
dia etmiş, mahkeme müza
kereden sonra nakzc ittiba 
kararı vermiştir. 

Müddei umumilik, bunun 
üzerine kelimeye verilecek 

mananın darülfünun ema
netinct tayin edilecek mü
tahassıslara havalesini talep 
etmiş, . maznun vekili bu 

hususta müdafaa şahitleri· 
nin dinlenilmesini is~emiş, 
mahkeme darülfünun ema
netince tayin edilecek mü-

tahassısların kelimeyi tet· 
kik etmeleri kararile mu
hakemeyi iki teşrinisani 
cumartesi günü on üç bu
çuğa bırakımşhr. 

Bu gün ilk hareket tecrübclert 
yapılacak olan Üsküdar - Hıy· 
darpaıa tram\ayında son in· 

taat f aaliyetlcri 

Tecrübe 
Üskildar-Haydarpaşa 
hattında ilk tramvay 
bugün hareket ediyor 

Üsküdar - Haydarpaıa 
tramvayı inşaatı bitmek 
üzeredir. Tramvay rayları 
Haydarpaşada flnrazı tn· 
taniye hastanesinin önüne 
kadar temdit edilmiı, hat
tm ikmaline pek az bir ıey 
kalmıştır. Tramvay hattı 
bir hafta içinde tren geçit 
yerine kadar f nşa edilecek, 
bu suretle bu saneJCi inşa· 
at hitam bulmuş olacaktır. 

Bugün raylarm temdit 
edildi~i ve direklerin dikil
miş olduğu Emrazı «ıtani· 
ye hastane.sine kadar bir 
tramvay hareket tecrübesi 
,_pllacaktır. Saat ii<-J;c Hağ
larhaşındaki tramv~ g.ara
jmdan bir araba çıbnlacak 
ve Haydarpaşaya doğru 
sevkedilecektir. Bu ilk ha
reket tecrübesinde Şehre
mini Muhiddin Beyle Üs
kütlar tramvayı şirketi idc:ı
re meclisi azalan hazır bu
lunacaklardır. Tesisatta hiç 
bir kusur olmadığı İçin bu 
günkü tecrübenin muvaffa
kiyetlc yapılacağı ümit edil
mektedir. 

Fransız kabinesi 
istifa etti 

Paris, 22 ( A. A. ) -
1\1. Briyan refakntlnde diğer 

nazır] ar olduğu halde saat ı 9u 
25 ı;eçc Elizc s:ırayınıı gele
rek kabinenin müşterek İııti

fasını reisi d imhur 1\1. Dou
merge takdim etmiştir. 

ParJs,22 (A.A)- Kabinenin 
sukmu siyasi mahafilde büyük 
bir hayret uyandırmıştır. nu 
mahnfil zahiren ikinci dere _ 
cede ehemmiyecl haiz bir 
meseleden dolayı ekalliyette 
kaldığını beyan etmektedir. 
Bu mahafj)in iddi:ıSlııa na • 
zaran hiikOmetfn sukutuna 
sebep olnn meseJc harict si
yaset hakkındaki istizah tnk
rirlerinin müzakeresi için ıs 

teşrinsanl giiminün ta}lni tek
lif edilmiş olmasıdır. J h k j . 

M. Briyan 
metin daimi muarızları bu 
teklif dolayısilc ekseriyet 
mcb'tı!il:m arasında bir b ti -

Sami Pş. zade 
Sezai Bey 

Cemiyeti belediye b'/1-
y'llk edibe bir ikamet

gAh tahsis elti 

Umumi Belediye meclisi

nin dünkü 
içtimaında 
azadan Av
ni, Emin 
Ali ve Ne· 
cip ~yler 
bir takrir 
vererek Şa
iri azam 
Aptulhak 
Hamit B.e 
ya ptl dı ğı 

&zai B. gibi, edip-
lerimizden Sami Pş. zade 
Sezai Beye de kirasi 80 
lira olan bir ikametgah 
tahsisini teklif etmişlerdir. 
Takrir müttefikan kabul 
olunmuştur. 

- ----

Cemiyeti Akvama 
müracaat ettiler 

Diyamandopulos bugün 
memleketine dönüyor 

Takdiri kıymet 
meseleleri 

Muhtelit mubadele ko
misyonundaki yunan hey
eti murahhasası reisi M. 

Diyamandopulos bugün Pat
ris vapurile memleketine 
gidecektir. M. Diyamando
pulosun avdetine kadar 
ikinci murahhas M. F okas 
Yunan heyetine riyaset 
edecektir. M. Diyamando
pulos dün heyeti murah
huamıza veda etmiştir. 

Ce11ıi ),.eti Ak(Jan1.a 
ıttüracaat ettiler 
Atina 23 (Apo) - Yu· 

nan hükümeli Cemiyeti ak
vama müracaat ederek ce
neral IA-,laradan inhilal 
eden bitaraf mübadele aza· 
lıfına başka bir zatın in
tihabmı talep etmiştir. 
7 aktiri k1y111et işleri 

Muhtelit mübadele lco-

Anlaşılıyor ki Behçet B. 
Dişçilerin iddialarıuda 
haklı oldukları 1ıok

talar <Jardır 

Maarif eminliğinden 
pazara ayrılıyor 
Maraş meb'usluğuna in

tihap olunan lstanbul Maa
Dişçilerin verdiği izahat rif emini Behçet Bey bazı 

Geçen gün ditçilerin fm- mühim işlerin intacile meş-
Uhanı hakkında bir baı guldür. 
makale yazmııbk. Şehri- Bunlan bitirdiA'i takdirde 
rnlzde bulunan dfıçilerden önümüzdeki pazar gunu 
bazıları bu makale üzerine eminlik vazifesinden ayrıla
matbaarnıza müracaat ede- cakbr. 

Diyaınandopulot 

misyonundaki üçüncü büro 
bugün toplanarak Js~anbul 
ve Gümüicine komısyon• 
larmın pürüzlü işlerini mü~ 
zakere edecektir. 

Yeni takdiri kıymet ko· 
misyonlarının tarzı mesa• 
iıi hakkında verdiğimiz 
talimatname projesi alaki· 
dar büroya havale edil· 
miştir. 

Heyeti umumiyece ta~· 
vip edilen mezkür proıe 
büro tarafından da tasdik 
edilir edilmez mevkii tat• 
bika konacaktır. 

Jf. 
Yunan sefareti ataşe na· 

valı M. Halkiopulos Yunan 
hükümeti tarafından Ati· 
naya davet edildiğin~en 
bugün memleketine gıde· 
celctir. 

Bütçemiz 
Yekatetlcr Maliyeye 

veriyorlar 
Ankara, . 23 (Yakıt ) -;

Maliyede bütçe tetkikatına 
devam olunmaktadır. Yarın 
bütün vekalet ve müstakil 
umum müdürlük bütçeleri· 
nin Maliyeye verilmesi mu· 
karrerair. 

Adliye vekili 
rek izahat vermiılerdlr. Maarif eminliğine müder- Dün akşam gitti 
Bu zevatın verdikleri ma- ris Ali Muzaffer Beyin ge· Adliye vekili Mahm~t 
lurnatı ıu suretle hul• ... E t B d ·· k""m sekız 

a- tirilmesi muhakkak telakki ~sa · ' un a "u 
edebiliriz: edilmektedir. trcnile lscanbuldan gitmiştir. 

( 325) senesine kadar l\Jumalleyh, bir gün E ki-
lek d d l lt Muzaffer Bey dün emin- şehide kalacak, bazı tefti· 

mem etlmfz e iıçJ i ta- lik binasına gelerek Beh- şatta bul lındukt"n sonra An· 
mamen ıerbest değildi; " 

~:~ç~!i~e =~~~bi~~;en!~: l~§~:~e§k~i§e§§~~§g~zi~;§ar§;§t=§~§§§m~:§t§;§· §;§§§k~·~§r§§§-a§§~c:_§;~';§c·c~;§k._§:§r.§=~~§~;~§ 

g;:~:~~~:i~g ~Vakit yenr 
Binaenaleyh o vakıtlarda 

bile elinde permisi olmak· k • ı d 
sızın diıçilik yapanlar mah- şe 1 e 
kemeye verildiği takdirde 
mütatabbipler hakkındaki 

:!~~:,;;unıye tatbık Vakıt pek yakında 
! .~.~~~.~:~.~ı .. ::.:~~,~::.:::::.~~-~::.~. 12 14 16 32 sayıla 
··~-~~~~h·~::i .;~:;ı~ ;d;;:·~;;;i~·~:~· ' ' ' J 

CilcLİmeni S7.Jtsından biri mCC· olarak "yenı• bı•r şe -
lis tarnfından izhar edilen bu 

reyin Ren arazisinin hiçbir kı•tde, cazı•p ve kuv
kayıt ve şarta tabi olmak,;ı -

zın tahHycsini memleketin ka· vetıı• mu•• nderı• ca tla, 
bul etmediğini söylemiştir . 

Siyasi mnhnfil buhranın ko - renktı• resı•mlerle in• 
laylıkla hr.llcdllem iyeceğl, ko-

albyon ekseriyetinin hiıkôme- tı• şar .~döcektir ·-= - = 
·tc halef olııcak derecede kuv- ~ ~ ~ - ~ 
Yct1 i bulunmadığı mlicalea • ıf§§g§ .;;-§_g_@ Er - = ~-=E 
sındadır. ---=---= _ _ _ _ _ _. 
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Heyeti vekile -Dün toplandı 
Ankara, 23 ( Vakıt ) -

Heyeti vekile ismet paşıı 
Hz. nin riyasetinde mutat 
içtimaını yapb ve muhtelif 
dairelere ait işler hal·kmda 
mukarreratta bulundu. ---··----

Su bentleri ----
Nafianın bu seneki inşaatı 

Ankara, 23 ( A.A ) -
Nafia vekaleti bu sene yap
tırılması mukarrer bulunan 
büyük su tesisatından çu
buk bendi inşaatını Bursa 
ovasının ıslahı ameliyatını, 
Eskişehir mıntakasında Kan
dilli bendi bendi inşaatmı, 
Nazcllide sulama ve tahli
ye kanalları inşaatını ihale 
etmiştir. ------
Güzel kadın 

Casusluk ınn ediyormuş 
Londra, 23 ( A.A ) -

Daily Mail in istihbarına 
nazaran ltalyanm Berlin 
sefarfttinde çalınan şifre 
işinde ecnebi bir hükOmet 
hesabına casusluk yaptıkı 
zannolunan güzel bir kadı
nın methaldar bulunduğu 
tahmin edilmektedir. 

Ihsan Abidin B. 
Ankara, 23 ( Vakıt) 

Pozan sergisine gitmiş olan 
tktisat müsteşarlarından Ih
san Abidin Bey geldi. 

İstedin dün 20 
para indi 

Bor~a komiser Yekili 
tereffüün sebebini 

anlatıyo1· 
İngtliz ltrası dün 1032 ku

ruıtı açılmış, I 03], 5 kuruşta 
lcapanmışhr. Bır araht 1036 
kurup kadar da yükseldiği gö
rOlınO~tür. Dün lzmirdcn bir 
mtktar kambiyo gdml~tir. Bor
u komiser vt>kill Hasan 
Bey don funlan ıöylem~tir: 

- Borsada lngiliz lirası Oze
rınde bir gayri tabii yühclıı 
yoktur. lngilız. lirası 900 ku

ru1ken \·aı.lyct ne ise tlmdıkı 
va7.lyet de öyledir. 

Bu tereffll gayri tabitlıhen 
de~1. talebin çokluAtından ileri 

gelmektedir. Bu keyfiyet her 
maddede ve her yerde böyle-

dir. Meıell et 150 kuru4tan 
70 kuru~a düşüyorsa bu hay
van mOvaridatının çokluğundan 

ılert gelir ve bunun böyle ol
duauda muhakkaktır. Müvartdat 

azalır, alıcı çoğalırsa rıat ynk
sellr. lngillz lirası da b6yledlt. 
ihracatın ıon gtınlerde azalma11, 

tUccarlısnn A vnıpa plyıısasına 

fazla borç.laıımalan bu tereffüa 

sebep olmu~tur. > 

240 muallim 
muavini 

lm1th1ın veremedikleri 
için ta$flye edilecekler 

Tatil aylarında &kek mual

lim mektebinde bir muallim 

kursu açal11Uf, 380 kadar mu
allim muavini ve muallim vekl-

lıne burada meslek dertleri 

gösterilml~i. 
Yapılan imtihanlarda bunlar-

<lan 140 lcltl mu\ af fak olarak 
muallimlik ehliyetnamesi almışlar, 

cliğerlerl kezanamamıılardır. Eh

hyetname alanlara ~öy ve tehir 

ılk mektephinde mu3llimlik ve
rilmiştir. 

f laber aldığımıza göre, im-

tihanlarda muvaffak olamayan· 

"V AKT,, iN ŞEHİ~ VE MEMLEKET HABE~LE~İ Belediye me 
T uring klüp kongresi 1930 ı Adliyede 1 !isinde su iş Anlaşılıyor ki ... 

[ Üst tara& l ind ııayıfanmdadır ) 

( 325) ıenestnde dtıçi 
anektebJ açılınca bu vaziyet 
deliıt1. Dlıçtler arasında 
bir tufiye yapıldı. Ondan 
sonra imtihan ile permi 
vermek usulüne nihayet 
verildi. Fakat diğer taraf
tan o güne kadar dişçilik 

yapan kimseler hakkında 

mektebe girerek diploma 
almak hususunda büyük 
bit' teshtl!t gösterildi. Bun
lar arasında ilk tedrisat 
derecesinde tahsil görme
mif olanlar bile mektebe 
kabul edildi. Bunlarm he· 
men hepsi mektepten diıçi 
dtplomaıı alarak çıkmışhr; 
ve bir kaç- sene devam 
eden bu devJrde di§çi mek
tebi açıldığı zaman permili 
permlıfz olarak tcrayi san'at 
etmekte bulunan dişçilerin 
hakkı müktesepleri meselesi 
halledilm" ir. Yani elle
rinde permi olanlara ic· 

rayl aan'at müsaadesi ve
rildilt gibi olmıyaıılara da 
mektebe girip dtıçilik dip· 
lomaıı almalan için imkan 
derecesinde te1hi1At göste
rllmiıtlr. 

Tabii bundan ıonra faa· 
liyet sahasında yalnız per
milt diıçllerle mektepli 
dit tabipleri kalmıştır. 
Bunlann haricinde kalan
lara artık terbeıtçe icrayı 

san'at müsaadesi verllme
miıtir. 

Şu vaziyete göre bu de
fa tababet ve ıuabatın ic
rası hakkındaki kanun tan
zim edilirken diıçller için 

bir hakkı m6ktesep meselesi 
esasen mevcut değildi. 

Bununla beraber kanunda 
fazla bir kaydi ihtiyati 
ıeklinde olmak üzre elyevm 
dtıçJlik edenler arasında 

diplomasız ve permisiz o
lanlar varsa · bunların da 
gene bir imtihan ile di§Çi· 
lik edebilmelerine müsaade 
olunmaıı bir madde tek· 
linde kabul edimiıtir. 

Kanunun B. M. Mecli
sinde müzakeresi cereyan 
ederken permisiz ve dJp
lomaınz olarak fcrayi san'at 
ettikleri tçln imtihana tabi 
tutulmalan icap eden kaç 
kiti bulunduğu sorulmut 
o vakıt vazifedar makam 
tarafından mecli ı kürsü
siinde (39) kiti bulunduğu 
cevap olarak bildiri!miJtlr. 
Eğer kanunun verdiği müsa-

ade dikkatli bir surette tatbik 
edthniı olsaydı imtihana 
kabul edilebilecek evsafı 
haiz olmak ilzre çlkacak
lann adedi (39) u dejll, 
(29) u bile bulmazclı. Hal
buki timcliye kader imti
hana kabul edilenlerin 
mıktan yGz elliye yakındır 
ve yüz yirmi kadarının lm

Uhanlan kabul edilmiıtir. 
Gene B. M. Mediıinde 

~yan eden müzakere 
esnasında yapılacak imti
hanın hem nazari, hem 
ameli mahiyette olarak 
bir diı tabibi gfbi imtihan 
edileceit aellhtyettar afız
lan:lan ifade edtlmlf iken 

··················•····· ların mualllmlik·····i;;:;&~· 
uzaklathaılmalası kararlaıtınlmıı
tır. Bunlar 240 klfl olup bir 
kısmı birkaç dersten, pek azı 
da bir dersten d6nmüttür. Bır 
dersten dönenlerin de tasfiyeye 
tAhl tutulacaltlan anlqılmaktadır. 

Bir dersten dönenler Maarif 
vekaletine müracaat ederek tas
fiyeden kendilerinin hariç bıra
kılmalan için letcbbüsle bulu
nacaklardır. 

imtihana girecek olanlar1n 
bile üç beı ay evvel on, on beı 
ıualden rnürrekkep matbu 
sual varaknları tevzi olun
muş, fmtihanlarda bu sual 
çerçi vesi haricine kat' iyen 
çıkılmamııbr. Şimdi bu 
tarzda bir imtihanla elle
rine ruhıatname verilen 
dlfçilerle diKi mektebinden 
mezun olan dit tabipleri 

arasında hukukan hiç bir 
fark görülmemektedir. 

Bu vazf yeti daha iyi 
izah etmlf olmak için bir 
misal zikredelim: Tababet 
kanunu neıredilmezden ev· 
ve) doktor dJploma11nı haiz 
mütekait bir zat Samsun

da Refik Bey isminde bir 
diıçiden diıçilik öğrenmlf. 

Sonra Trabzonda bir diıçi 
muayenehanesi açmıı; ya
nına da bir çırak almıı. Bu 
sırada icrayı tnbabet ka-

nunu neşrolunmuf. Bu ka
nun mucibince esasen dok· 
tor olan bir kimse dtşçl!ik 
yapmak Jsterıe bir sene 
diıçi mektebine devam et
meğe mecburdur. 
Bunun için o zabn Trab

zundaki muayehaneal ka
pattırılmıı, kendisi bir 

sene di;çi mektebine de
vam mecburiyetinde bıra· 

kılmış. Diğer taraftan o 
zatın Trabzondaki muaye
nehaneıine almıı olduğu 

çırak her ne ıuretle ise 
"ben müstemirren diıçilik 
ettim." Diye eline bir 
vesika geçlrmlf. Bu vesi
kaya istinaden bu defa 
imtihana girmif ve esasen 
bir diplomaÜ doktor olan 
u ıtasından evvel eline dit
çilik ruh&atnamesi abrak 
Trabzona gidip di~çi mu
ayenehanesi açmııtır! 

Biz dJıçi)erin ıözlerfnl 

hulasa ederek buraya kayd
ettik. Zannediyoruz ki bu 
sözleri okuduktan sonra 
diplomalı ditçllere hak ver

mek icap eden noktalar 
bulunduğu teslim edtlir. 

Fikrimizce bu hususta 
gerek bu günkü vaziyet 
filiyey:i kanuni bir ıekilcie 
tanzim etmek, gerek dip
lomalı diıçilerin hukuku ile 
sıhhatı umumiyenin icaba
tını yerine aetirmek için 
alınacak tedbir ıudu:r Meu
cut diıçiler arasında bir 
tallmatlle bir taınlf yapmak 
ve herbirisl için münasip 
salAhiyet hududu tayin et
mek. .• 

Mesela dit tabipleri ile 
permili diıçiler birer ıınıf 
ve bu defa çok basit bir 
imtihanla ellerine dtı

çllik ruhsatnameıi verilen 
üçiincü bir ıınıf ad~il

meai ve bu 11nıflardan 
her birine dahil olanlar 
arasında hukuk ve sala
hlyetçe birer fark göste
rilmeei mümldlndGr. 

Hamur işleri kongre
sine çağrıldık 

Brnkselde tepfawıide açılacak 

olan .erglye hamurculuk mamu

lltıle meşhur olan Tlltkiyenin de 

daveU sergl komiserliğince ka

rarlaştırmıt ve keyf:yet hctısat 
veklleUne bildirilmiştir. 

Bu davet keyfiyeti Ticaret o

dasına sblAg olunmu§lur. 

Fakir talebeye gıda 
Önümüzdeki cumartesi 

gününden itibaren ilk mek
teplere devam eden fakir 
çocuklnra gıda tevziine baş
lanacaktır. 

da burada toplanacak Mnı~~:~i~!oı~ıç~~ğa- [ Üstaraf ı Birinci sayfamızd.ıdır 

Dünkü içtimada va 
sular meselesi tekrar k 

kongrede bilhassa gümrük ve pasaport, oto ... 
mobU seyahatı meseleleri görüşulecektir. 

zına snrıJaıılar, iki~er 

seneye mahktim oldu 
nuşulmuş ve çok harare 
müzakerelere sebep 

lkı günden beri tchrlmlzde 
bulunan Beynelmilel Turing klop
ler kii.tıbı nmumisi M. Döşen 

şerefine dün alcıam T okatlıyan· 
da bir çay ziyafeti yerilmiıtir. 

Bu münase~tle M. Döşen bir 
muhF.rr\rimlze atideki buyanatta 
bulunmuştur: 

« - Cemiyetimiz her sene 
muhtelif memleketlerde topla· 
nacaktır. 

Cdecek sene için Reşit Saf
fet Beyin davetini memnuniyet
le kabul ettik. l 930 kongresi 
haziran ayında İstanbulda top
lanacaktır. Kongreye 23 - 39 
memleket iştirak edecektir. 

T eşkilAtımızın 38 memlekette 
54 şubesi vardı. Yeni aza kay
dedilen memleketleri şahsen zi
yaret ederek seyahatin teıhilıle 
alakadar ol• mesall hakkında 
görüşür Om. 

T uri1.in bir memleket için 
bir varldat menbaı oldu~u gibi 
millet1eri doğrudan doğruya le· 

1 Memleket haberleri 1 

Yunan motörü 
Bir muhafaza gemiJi 
imiş ve içinde memur

ları varmış 
Fuça nçıi-.larında bir Yunan 

mGt6rü ile Mustafa kaptan ida· 
resindeki bir Türk yelkenlisi 
ar:ısmda iki saatlik bir müsa -
deıne vu··u bulduğuım yazmış

tık. liiurıct rcfıkimizin aldığı 

yeni ına!Umata göre Türk yet
ke. lisine tecavüz eden motör 
eşhasa ait bir korsan motörü 
değil bilai.is resmt bir Yunan 
r otöriidür ve Yunan rüsümat 
idaresıne ait ir. Müsademe ken
dı sularımız dalıiliıtde cereyan 
etmiştir. Türk bayrağını hamil 
bulunan bir gemiye bu Yu.ıan 
muhafaza motörjnlin niçin te-

cavü<?: ettiği tesbit edilememiştir. 
Bu malOmata şuaları da i!A· 

ve cdi} oruz: 
Yunan motöründe l çavuşla 

11 ı~efcr muhafaza memuru 
varmış. Bunlardan müs3deme 
neticesinde yaralananlan olup 
olmacl.ığı belli değildir. Yalınız, 
geçen nüs:ı:ımızJa yazdığımız 
veçhile, Mustafa kaptım elinden 
mecruh düşmüş ve gemisinin 
yelkenleri, Y Jnanlılar tarafın. 
dan otomatik tüfeklerle atılan 
kurşunlar t:ırafından delik de
şik edilmiştir. Gemliğe hareket 
edecek olan Mustafa kaptan 
henüz foçadadır. Velkcnlcriııi 
tamir ettirmektedir. 

iki şaki 
/z,mlrde Haki Beyi 

vuranlardan ildJi 
yaluJlandı 

Bergama-Dikili yolu iize
rlnde bir kamyonete baskın 
vererek Hakt Beyi f ed su· 
rette öldüren azılı şakilerden 
Hiiscyin oğlu Ahmet ile 
Şaboo civar köylerin saman· 
lıklarında yakalanmış ve 
üzerlerindeki kan lekeleri 
cinayetin asıl faili hunlar 
oldujtu hakkında şüpheye 
mahal hra·,mamıştır. Yapılan 
tahkikat neticesinde ele ge
çen bu şakilerin ayni za. 
manda Ayvalık soygunculu
ıunu yapan çete efradından 
oldukları da tesbit edilmiş

tir. Heniiz ele geçirilmiyen 
bir şaki kalıyor. 

Şakiler derdest editincc 
isticyap edilmişler ve cina
yetlerini gizlcmcğc muktedir 
olamamışlardır. Anlı:ışıldığına 

göre bunlar sistematik suret-

masa getirmek lUbarıle sulha 
hadim mühim bir ceryandır. 

Türktyenln münevver erk&nmın 

bu hakikati takdir ettiklerine 
kani bulunuyorum. 

lstanbul kongresinde bilhassa 
gümrük ve pasaport itleri gö· 
rüşülec~ gibi bütUn memle
ketlerin kabul ettiği otomobille 
seyahat meselesi de konuıula· 
caktır. yani tqkllitımızın kefa
leti tahtında seyyahlar otomo
billeri ile beraber TUrklyeye 
gclebllcce 'derdir. 

Şayet otomobillerini burada 
satacak olurlarsa tqkilatımız hn
knmete )Azım gelen . taz.mlnatı 
verecektir, Bu mühim meselenin 
hallinden sonra Türkiyeye daha 
fazla miktarda seyyah gelece
ğinden eminim. 

Burada bulunduğum maddet 
zarfında resmi roakamat tarafın
dan gördüğüm hOsnU kabulden 
dolayı son derece mütehassis 
ve müteıekkirlm. > 

ŞerilB. 
Ilir sene dnha bu vazi
yette vazifeye <levan1 

edecek 
Ordudaki vazifesine avdetinin 

mevzuu bahsolması Uz.erine An
karaya giden polıs müdürU Şerif 
Bey dün avdet etml~tir. 

Şerif Beyin bir sene daha 
eynl vaziyette polis müdürlfiAll 
vazlf esinl lf a el mest takarrUr et-

mi§tir. 

Pirinç işi 

l\1libadeleye ti\bi olup 
çok parası bulunduğu ve 
kaçmak üzere olduJtu şek
linde emvali metruke mü
dLirluğüne Yaki bir ihbarı 

işiterek, para sahibi olduğu 

kıınaatilc Ayaknpıd:ı mukim 
l\lm Makdnanın evine gir
mek, parnsını elde etmek 
mnksadUe öldürmcğe te:;-cb
bbüsle maznun Nihat ve 
Cemalin muhakemesi dun 
bitmiştir. 

Ağır ceza mahkemesi maz
nunların bu maksatla bir 
sabah eve girerek ~Iııdcı

mın i.izerine atıldıklarını, bo
ğazını sıktı ki arını, fn kat alt 
kattaki kiracı Mm. Takohinin 
feryadı i;-iderek yukarıya çık
ması iizerine ahzü gasbı ikf!1al 
edemediklerini sabit gör
mı.iştür. 

Neticede ikisinin de ceza 
kanununun 495 inci m:ıd

desl mucfüim:e teşebbı.isü 

cnmdan dolayı ikişer sene 
ağır .hapse mnhktimiyetlerine, 
bu müddete muadil emniretl 
umumiye ne1.areti altında 

bulundurulmalarına, Cemalin 
iizerinde bulunan altı anah
tann bu iş lçin kollanıldığı 

anlaşılamndıtından iadesine 
karar verilmiştir. 

Uef ik B., temyiz azası 
İstanbul icra reisi Refik 

B., temyiz mahkemesi aza
lığına tayin olunmuştur. 

l\1umaileyhln yerine lzmlr 
iCTa reisi Visftlettin R ge-
lcceklir. 

~Jac hadisesi .. 

muştur. 

Evkaf suları geçen sen 
ferde bir kanunla Em 
nete devredilmişti • 
kat Emanet bu sulara 
varidatı Evkaftan 
alamamaktadır. 

f 

Evkaf idaresi varida 
tesbiti için vakfiyelerin te 

kikini ileri 5Ürmekte, bal 
buki vakfıyeler pekç 

olduğundan tetkikten 
netice alınamamakta 

Emanetin eline de 10 pa 
bile geçmemektedir. Eaı 

net, bu hususta son 
çare olmak üzere vakfiye 
lerin tetkikile varidatın t 

biti işini muayyen bir his 
mukabilinde mütaha.ssısls.ı 
havale etmek istemiş, bu 

meclise bildirmişti. 
Dünkü içtimada bu hu 

sustaki bütçe encümc 
mazbatası okunmuştur. 

Mazbatada, bazı sebepl 

ileri sürülerek, teklifin E 
manete iadesi zaruri gor 
düküne ekseriyetle ka 
verildiği bildiriliyordu. 

Mnzbnta hakkında izah 
veren bütçe encümeni aı 
!arından sonra azadan A 
Bey şu sözleri s5ylemişf 

•- Evkaf sularını En> 
nete devreden kanun on 
nn idamesi için vakfolun 
varidab da şehre vermiş 
Emanet bentlere yüz b" 

lerce lira sarfettiği h 
Evkaftan 1 O para al 
mıştır. Bu sular vaktilt 

Birkaç ay evvel Stadi- kadar ucuz satılmıştır 
yumda Galatasaray - Fe-Tacirler istihlak depo- icareleri hiç denecek ka 
nerbahçe maçı esnasında azdır. 

zitosunu yermiyorlar baza sporcular #Tasında Meseli Sarıyerde 
Y 1 n Uk lf l d 1 il vukua gelen darp hadise-en g mr tar es o ayıs e hamam günde 7 ton 

t t rt ld ıh sine ait tahkikat, af ve cı nevve en il aren güm· sarfetti.ııH halde 17 
ok id 1 k . k tecil kanunu çıkınca dur- 3 • r areai mem e ete gırece içinde ancak on üç b 

pirlnçlttden tstlhlak vergtal al- muştu. Ancak hadisenin 
b 1 te,.:le tabı· olma•" 1·ç1•0 lira vermiştir. Şehir ıu 

mamıı. piyaEaya u suret e ..... .... 
hl h · · k .. luktan kıvranırken harn 90 · 70 vagon pirinç çıkarıl- mecru arın epsmın at ı 

mııtır. raporları ~lınması zaruri larda " mai leziz ., k 
Bu lharç muamelest ayın on olduğundan, altıncı mÜs· nılıyor, mezbahadaki 

betine kadar devam elmif, ayın tantiklikçe bu raporlar mahallinde hayvanlara ~ 
on altısında gi.lmruk mOdOrl· bekleniliyordu. · midiye suyu içiriliyor. 

yeti umumiyesinden bir emir gel- Kat'i raporlar geldiğin- varidatının Evkaftan alı-" 
mif, teırinevvel bidayetinden Clen ve mecruhlardan hep- bilmesi için İ>u işin kölci" 

on beşine kadar gümrükten geçen sinin iyileştiği an1aşıldığm· den halli lazımdır. t.f~ 
dan, dava tecil olunmu•tur. h ld b h kk d• bİ*° pirinçlerden kilo batına on ku. Y a e roaz ata a ın 
Kardeıinl öldtüen ka l".d' 

ruf olarak ream alanmuı ve badema rar vermeden evvel :r:j,11_ 
Ahmet dokuz, sene d 

bu şeklin tatbilı ~mredılmiflir. remininin izahatım hapsedilecek 
Bunun Ozenne gümrük ıda- Evlerine gelen bir kadı- mele çok iyi olacaktır. -..d 

resi pirinç çıkaran tüccarlara Bn arada söz alan f sY. nm hangisinin odaımda ı ti" 
keyfiyeti bıldirmlflir. Toccarlar yatması lazım gelditinden il Sitla Bey de vakfiye e·cl 
çıkardıklan plrinçlert perakende çıkan kavga esnaıında kar- tetkik.inden hiç bir netıet' 
olarak sattıkları cıhetle per.. deşi Bayramı öldüren Ah- alınamıyacağmı, yüz bini 
kendt'dlerden lltlhllk resm1nl met, dün atır ceza mahlce- ee vakfiyenin tetkikin~ 
taluıl edemlyeceklertnl IÖylemlt- meıinde on ıelciz seneye kin olmadığını ve E tJI 
ler \'e kendılert vcrdlklcrl takdirde mahküm olmut, eababı m.ı- uyuıularak her seae ~ 
büyük zararlara uRoyacaklannı haffefe görülerek, cezası miktar para alının• ·"' 
beyanla depozitoyu vermekten dokuz seneye indirilmiıtir. çolc muvafık olacağın• 1 

imtina ctm\flerdır. Maarif vekili •Ürmüıtür. • .~ 
Keyfiyeti Ticaret odası vasıta- Neticede Şehre~~ 

ı·ıe müstacelen lktısat ve Malı- Camarted gllnll Anlra- bu huıuıta izahat ~~ 

.. ~~ .. ~~.~~~~-:!"!~ .. ~!~~~!~~~~-·- ya d6necelc lcararlaşbnlm1Şbr. 
te fanliyette bulunan bir soy- Şehrımizde bulunan Murtf lı----------'~rdr--

veklll Cemal HBIDO D- bu- Yanm uu e~fll 
guncu çetesine mensupturlar. ~ VA KIT 
Bilecik yolunda bir gnn hokamet merkeztmlze d&-

nectktt F abt .ekli Bey bur.. 24 *frlneı.ıoJ 1 a/9 
otomobil soyuldu daki tetktbluıı henaz tamam- , __ _....._y~V•r•"·~ 
Bilccikten bildirildiğine lıyamadığı için Ankaraya cumar- fevkalade aeftri ~ ...... 

göre Bilecik ile Bursa ara- tesi günü harek etmiye karar Bilen, dOnkü ,arı flll~I 
smda seyrtisefer eden bir vemılıttr. rator tarafından ıı- ,JJ 
volcu otomoblli baskına uH-. -·-b -·--.. ----.. - ,,,, lu k f ya Jaf 
J 0 .. k" 1 1 gld al 1 o nara upan 1 ... ııı ramı~ '-·olcularm hepsi so- gorc: ·oy er ne en n yo - Alfo s Y 

,., J on ikinci ~: • ..t,JIS 
yutmuştur. Jandarma şliphe c~ yolda beş müscllAh şahış ~ _. 
iizerine ilç kişiyi tevkif et- tarafından çevrilmişler ve A11idütet Mart tf ~ 

al ·ı 1 b d 1 elini talep eyJdl .. iJ1 
mlştir. par arı ı e eşya arı gas e ı . ~ .. 
L., • 1 d 1 • mi~tir. kırah müp - ;.~, .. 1" 
r .. rzmcan yo un a mr •rtidütesl miifılrtJP'"',ır:.~~"' 

Jandarma1ar yol kesenler- tY 
Soygu il . hanın izdivac:ınJ den ikısini y:ıknlamıştır. Di -

Er1incandan bildlrlldlğine ğcrlcrinl takip etmektedir. eylemiıUr. 
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Fransız kabinesi niçin ve nasıl ıstifa etti?~ 
Parlamentoda Briyana Günün siyaseti Tiyatrc» Kumarbaz rlll''\Etll 

Fazilet müklfab! yapılan hücumlar "B:i.~:?.: ın sukutu 
tinden evvel tahliye edilme-• kab• • k• Dünkü tarihli Pads tel· l eni ınnyı ım sine itiraz ediyor, sol cfnıh 

~ graflan bize htç beklenllml-
hcm ademi iti.mat reyi verl-

teşkil l'JJ>dftCftk9. yen bir haber \"erdL Fransa yor, hem de bu arının "LA-

LiMnı yhte, niJkte ve zarafetten rn•hrmn, 
vak' aşı basit, sıkıcı bir eser: Niçin oytutndıfını 

...... anlatmak bbll değl'llllr 
Faizinden fuilet mükifeta 

verilmek Qzere yakf. 
eathnlt bir mlk~r para 
-.arih. Haber alıyoruz ki 

~ ~ ~ başvekil ve hnriclye nazın Hey ,,de alınan teahüdata sut Darülbedayi, mağşuş mal 
tı.ıJ Paris, 22 (A.A)- M. Doumergue kabınenlo latlfuını b- 1\1. Briyan, kabinenin istifa- tesir hasıl etmemesini. tc· satan esnafa benziyor. Bir 

etrnlftır. Yann müpverelerine bqlıyacakbr. namesini relslcümbur l\t Do- menni ediyordu. hafta güzel, zevk verici, 

~ Pariı, 22 (A.A)- Parllmento --ıDUfbr. M. Brtand llUzah merge takdim et~ ve bu kıymetli bir eser oynuJOr, 
-rı tlf k b Başvekilln: cBu noktayı 

•~ irlerıne cevap v«ecaM tarlhın taylnl hakkında meclıs r.W. is 1 1 ul olundu. öteki hafata iki para etmez 
..,. "lS" k dü~ününüz. Omuzlarınıza bil· ,.ı_ alından vaki olan davete cevap verdıtl sırada hnkameUn lktl- Brlyan ablneslnln on bir kötü bir piyesi sürmfye 
...,. J k ili tt k ı ( yük bir yük alıyorsunoz!> 1 rnev~ilne mOnhastran tamirat nlinını tasvip ettlnnek lçln gel- rey e 8 a ye e 8 ması 277 Çll ışıyor: Meri Dügm aibi 
IQı. r k 288 h ) lhtınnda bulunması tesirini o· L~ 01dutunu hatırlatmıt, fen memurlarının ııarfettlAf mesalnla ye arşa mu allf par- güıel bir san'llt eserinden 
~ı hh .LL• lAmentarJzm hayatını ı güstermedt ldzahlıra gün t.. R_...A.. L- h 
1 I tea ürlere u~aması yGzOnden Jamtrat meselesi hakkınC111&1 gar P sonra ~''"" ll(UTT~ ezeyan; 
JU 1&fl•rın kat'ı surette tanzimi hususunun geclkmlt olmaıındu cilvelerinden biridir. Fllha- yln edllmemeslnd$1d ısran Zt1ttrlt ~~ gibi faydah ve 
\1() '"' M. kik k ri akallyetto kalmasını Jcap et· ı- ı b. · ,......_ 8r ~· snüeteeulr ve mOtee.elf bulunc:Jueunu beyan ebDiftir. a e se yeti teşkil eden uzumu ır pıyeau:-n son· 
,1_~d bükomeUn mevcudtyetlnl vazıfeatnin ltizum pter- nald- muhalefet bir tareftan sag tirdi. ra dün akşamki Kumarbaz 
~e 1 1 1 ı ..ı.-. h üh r Briyan kabinesinin "Ubey,, ne · L •• n ıaz. a uzatmak niyetinde olmadıpu illve ey emit. ..--, ccna m a azakAr meb'us.- Y sı ... 
....,, 'L mukarreratını tastikindtn ev-• Eski b · F h f eranaı hakkındaki istizah takrtrlerlnln müzakere için bu aoa· !ardın ve diğer cihetten ır ranm mu ar-
ttan t k d 1 lan ~ _L_ vel sukut etmesi Fransız si - ririnin basit bir komedisi s a a tc 1 en ıttllf n meclise tevdi edılmeslne intizar otua- aksa solu teşkil eden sosya· 
•- al yas eti üzerlne f evkallde sui- ki ac mi bi kalem tar:af n --.oı t ep etmlftlr. Ustlerden mürekkeptir. Şu e r 1 • 

M. Briand, butday meselesine mOteallik iatizah takrtrlerlol cu- halde fransız kabinesini de- tesir hasıl edecek bir hadise- dan dilimize nakledilirken 
ıı.. atınlert snüzakeresiol ve duı .• .- aünleıin ba•- haıkbndakt um• 1 ks dir. Bu hadise Fransız parlA- hayatımıza • hem de eski 
llll -r e ~ v ren e eriyet bir zümre 
~ tılllzakcreye tahalstnl teklif etmiıtir. Sosyallat meb'ualardu M k mentosu ekseriyetinin "U.hey" hayatımıza· uydurulmak İ• 
""1\1 e seriyetl değil, belki başlı 
~ rn, harıcr siyasete müteallik ı.tızahların tehirini kabul etmlf, fa. başına zaif ve mefkOrece mukarreratını ve "Ren,. rıh· tenilmiş. Bunu temin için 
~~ içtimai algortalar. askeri techıut ve butday meselelerinin d•- yekdiğerinin muarızı olan llyeslnl tastik etmek isteme· de yalnız konuıma lisanının 

lll07.akereslnl lstemfıttr. Diier bir takım meb'uslar da buAday fırkaların bir noktada ant digt suretinde tefsir edilebilir. mümkün oldutu kadar A-
~e&cfbt hakkındaki moıakerenla cuma gOaO yapdmuıııı teklıf •Y· ve muvakkat itildfından hü- Maamıtflh sol cenah bu rapça, Acemce kelimeler, 

ltlcrdır. Radikal sosyalist meb'uslardaıı M. Montıgny aol ce- sulı gelen gayri mütecanis mukarreran tasvip etmiş ve terkiplerle doldurulmasına 
lltL nıeb'uslarıle sat cenaha mensup bir çok meb'usların alkıılan bir kitledir. tahliyeye taraftarlık göster • çalışılmış; neticede de yan-
'r"1ılda vaki olan beyanatın, Y:oung pılını hakkındaki laUzah Kabinenin akalliyette kat. mlştl. Şu halde yukardaki şe- lış uydurma ve köksüz ol-
"1-1rterının La Hey ıttlaflan tasdik edılmeden evvel müıakerestııı masını mucip olan hadise kllde bir tarzı teslr nefıül - dutu için sakat, tatsaz ve 
°'daıı sonra beynclmtlel banka, Ren arazisinin tahllyctt ve Sar ayrıca şayanı kayıtur. Hükt). emre tamamen mutabık olmaz. aoğuk bir garibe meydana 
"'taelelerinin tetkikini lstemtı ve her gün bir istlıah takrirtnln met harict mesall hakkında işin asıl muhim noktası Fransız getirilmiş 1 
-~ere mevkilnc konulmasını teklıf eylemiftlr. verilen takririn müzakeresi parJAmentosunun mütecanis Bir tet zarif nükteyi, gü-

S.bık nazırlardan M.Loulı Marin M. Monügny nln beyanab· · Ih b bir ekserlyetten mahrum olma- zel bir sözü, hoş bir ciim· 
ıı 1çın tar tes it oJunmınnı 1 taavıp etmiı, Ren arazisinin tahliyesi hakkında izahat iıtemlf ti. l\t B sıdır. Filhakika M. Puvankııre leyi ihtiva etmeden beı '°'' a istemiş riyan te~kll 
ı..._ cııı:&n umumiyenln bu husus hakkında tereddüt ve karar1111ık nin nüfuzu tahtında vukua perde imtidadınca süren 
~.ı. etdğl kabinenin, tamirat me· • b h k h ı· ı. 'le bulundu~unu beyan ctmiıtır. M. Marln hükOmetln faa-· ae]en intihabat milH ittihadın u a en siz ve sa te ısa-
llYet selesini halletikkten sonra " d d 

ve icraatı hakkında parllmentonun klfı derecede tenvir edil- bir müddet daha yaşamasını mn seyirciye ne erece e 
~ old111'unu llbe evlemiıttr. Mıllı btrl•~e mensup meb'uslar- çekllmeg-e amade olduğunu azap vereceğini tahmin 
~ıı ı. Mue :J -e söyledi; ve .,La He" konfe. mümkün kılmış, Jakat umurdJ· k k . 1 1 
h(j 'YI, andel Ren arazisinin tahliyesinden dolayı hnkomete etme pe giıç o mama ı 

kkı d de baş vekilin hastalanarak CUnı etmiıttr. ransı ha n a verece~ iza- idil 
So çekilmesi gurup ihtiraslarına 

f 
syalıst c&mt.ı-..ıferden M. Violette- e)yevm ı _'Ley ._

0
:_ batın mukarreran P11rlamen-

r-.or uuı ıı: .... yol açmış ve hali hazırdaki 
:rlrınnın netlcelerlal mahvetm-e --•·-ldı""nı .x,vJem'•Ur. M. toya tevdi edildiği zamana r "& ~ ıP ...,r ., r:ezepzübe kadar varmıştır. 
ttnklen Bouyyon bu sözleri ıtddetle prot---- etm'~·. talikini rica etti. ...... ....- Üç ay ve yirmi Jld gün 
Sağ cenaha mensup birçok meb'ualw hokomeu R• araz.1- Halbuki radikal sosyalist 

aı.. yaşayabilmiş olan Brlyan lln vaktinden evvel dahlıye ettlrdiğtnden dolayı muahaze etmlf- fırkası namına söz alan ha· 
er ve bu tahlıye keyfiyetinin ancak Yung plllnmm tudtkına tip, "LA Hey,, mukarreratından kabinesi Almanya ile pek 
'-~ı ı ı d k dd "'" JA mühim müzakerao intaca ""!anıldıktan sonra icrası llzımgeldl~lni söy emit er lr. Bunun O- mu a em ı ung,, P <ıntnın, 
lttine M. Briand tahliye tarzına ve muamelltına ait bazı izahat beynelmllel banka meselesi- muvaffak olmuştu. 
"ttınııttr. Sosyalist M. Blum, meclisin vereceği kararın ehem!- nln, "Ren,,in tahliyesinin, ve Her Ştrezmanın vef~tını 
~tline nazarı dikkatini celbetml.f. ve deınlfUr ki : Bu karar La- "Sar" ihtilAfı hakkındaki mu. müteakiben Brlyanın sukuru 
1-eyde gtrııılen taahhüdatı ıhlll edecek mahiyette tellkkl olunm• karreratm müzakeresini Jsted4 Avrupa sulhü müsalemetl 
libthdır. • Esasen tahliyeye muarız olan namına girişilen ceşebbüsatı 

M. Briand, M. Blumun mndahaleanden memnun kalm11 'Ve 
'-arı Y0z.Unden belli olan blr teessür ve heyecan tle mecllslD 
:Uat nazarını M. Blumun son azlerl üzeılne celbetmlftlr. M. 

tl•nd sözilne de\'amle demlftir ki: 
Sinaenaleyh çok büyük btr ihtiyat ve ketumiyetle hareket 

~~~irn, Daha fazla söylemek hakkını haiz değilim. Omuzlarınız 
~ne büyük bir mesu'lıyet yükleniyor. 

~ Bunun üzerine M Mandel, M. Montlgnl ile M. Blum ve 
"-htchf teklifleri teksir ve izaha çalıpn meclis reisi arasında 

lltuıı b J:' lr nıünakata cereyan etmlıtlr. . 
llG llvakı m~lis perıembc günü butçe mnzakeresıne ve cuma gO-

~rat siyaset hakkındaki iaUzah takrirlerinln tetkik.ine bqlanıl
~ hususunda ıtUfak hasıl etml§ ıse de harici siyasete müteallik 
ttkıth takrirlerinln müzakeresi hakkında hlç blr taraftan _.lh bit 
~hftc hulunulmamııtır. HükOmet, bu baptaki ııttzahlann tehirini 

ltıit Ve itimat meselesini tlerl sürmilıttır. M. Balum bunun için salı 
~Ciııü teklif etmiştir. M. Briand, buna itiraz ehnlştlr. M. Montlgny 
b l~rinsanl tarihini tekili etmiş ve bu teklıfi M. Blum da ka· 
~ cylenıiıtir. Bunun üzerine M. Briand itimat nıeselcsint ileri 
~İl§liir. Ariya müracaat neticesinde hükOmet, 277 reye ıkarp 

reyle eka1llyelte bırakılmııtır. 
"1 Paris, 23 (A.A) _ Gazetelt>r, Brlnad kabinesinin sukutun
dtt lrıütevellıt umumi hayrete makes olmakta, buhranın uzun müd
~ •Gr~inl v~ kolay kolay hatledılemiyeceğini yazmaktadır. Ga
~ln bir çotu yeni hükOmet reislığl için B. Bri oad ın ismini 

~aGrnıektedir. 
~ · Brlandın bqvekiletl kabule razı olmadıAı farzolunea bile 

lcıye nezaretinde kalacaAt muhakhk addedilmektedir. 

itenin tahliyesi aleyhinde 
~ ~aris., 52 ( A. A. ) - Jcneral Mordak ın riyaseti altında 
t t!fl.ın tahliyesi ve Snrm terki aleyhinde milH bir komite 
CŞekı. · ·ı ' 91' l\U etıni~tir. 

&çikistan cümhuriyct oldu 
l· .alo kova, 22 (A.A) - Taçikistıın Sovyetler kongresi 
l)"Cıkistııııı ciımhurjyet ili\n ermiş ve merkez ittihaz edilen 
llı~~tnbın bundan ~onra lstalinabat tesıniyesine karar ver
~~ş~r. Nusramll:ıh Maksum yeni dimhuriyetin merkezi icra 

b' ll'ııtesi · l' · · "h d"l · i ~ reıs ığınc ıntı ap e ı mışt r. 

flnıa Belgradı protesto ediyor 
bir fte.tgrar., 23 (AA.) - ltalya sefiıl hariciye nezaredne 

. nota. tevdi etmiştir, Bu notada Pota mahkemesinin ver
t karar münasebetile Yugoslavya matbuaunın aldığı va
tt Protesto edilmektedir. 

sağ cenahın sol taraftan tehlikeye koyabilecek bir 
gelen bu teklife iştirak ede· hadise olduğundan endişe 
ceği aşlkArdı. ve ehemmiyetle takip edil. 

Mecliste öyle bir haleti meğe şayandır. 

ruhiye hasıl olmuştu ki. ra- l\1. Domergın yeni kabine 
dikal sosyalistlerin en mühim teşkili vazifini M. Bastu ve-
muarızlarından olan sabık ya .M Penloveye tevdi 
tekaüt nazırı "l\laren,, radi· ermtsi kaviyyen muhtemel. 
kallara tamamen iştirak ede· dir. J !er halde yakında liran. 
rek grupu ile muhalefete sız siyasetinde büyük tebed. 
iltihak ettL dullere intizar edelim. 

Sağ cenah "Ren" in vak- .Af. Gayur 

Kanadadan tayyare 
ile Avrupaya 

Bir çiftçi Miın aldığı tayyare ile kimseye 
haber vermMen havalandı 

Harrour Orace (Ternöv), 22 (A.A.)- Tayyareci Ditema 
A.tıan!ik Okyanosu üzerinde. ~lr cevcıan yapmak üzere evveıo: 
hıç kımseye haber verm.eks1zın havalaemıştır, Hareketinden bir 
kaç saat sonra alınan bır telgrafta Londraya gitmekte olduğu 
öğrenilmiştir. Ditemaıı, alçak kanatlı ve tek satıhlı '' Golde 
Hint,, isminde bir tayyareye binmiş ve Griııviç saatile 17 ıs t~ 
hareket etmiştir. Tayyarede 165 galonluk esans vardır:,. ' 

Harbour Oracc (Terrenöıı), 22 (A.A.)- Tayyareci Diteman 
ın Atlas Okyanusu geçmek i~n bindiği tayyare piyasaya yeni 
çıkarılmış nfak ve pek az benzın s..ırfeder bir tayyaredir. Uçtuk. 
tan 10 dakika sonra rnteman, Saint f rancis burnu üzerinde bu
lunuyordu. Saatte 125 kilometre katedebildiği takdirde almış ol
duğu ~nziııin .Loııdraya ~dar seyahat etmesine kafi geleceği 
zannedılmektedır. Tayyarecı 40 yaşında ve evli olup 2 çocuğu 
vardır. Şimdiye k~dar çiftliğinde çalışmak ve !ıayyan yetiştirmek
le meşgul olan Dıteınan son zaınaıılarda pilotluk şahadetnamesini 
alı:!'ıştır. Ve ~ir~z sonra da seyahatini yapmakta olduğu tayyareyi 
mubayaa etmıştır. 

üplin ispanyaya Qidiyor 
Berlin, 23 (A. A.) - Graf Zeplin balonu bu sabah 

lspanyanın şimalinde bir seyahat icra etmek Ozere aralarında 
ispanya sefiri bulunan 8 yolcuyu hamil olduğu halde hare-
ket etmiştir. · 

Şili rebicümhuruna std kast 
Santiyago, 23 (A.A) - Dün Şili reisicümhuru M. lba

noz u katletmeğe teşebbüs etmiş olan Lui Ramrires na. 
mında ve 18 yaşındaki dellkanh tevkif edllmiştir. 

Lisana bu derecede ııkıcı 
olan eserin vak' ası biç de 
etfendirici defildir. Kuma
ra tutkun olan ve bu yüz~ 
den varını yoğunu kayb
eden bir genç sefihin tat· 

sız tutsuz hikayesi lüzum
suz yere, uzatıldıkça uza
tılmış; bu eser meydana 
getirilmiştir. Piyes beş per
dedir; fakat .,niçin on beı 
perde delildir? " diye so

rulacak olursa bu suale 
verilecek cevap yoktur. 

Zira beş perde olması da 
biç bir lüzum ve tekniğe 
müpteni değildir! 

Vak'a şöyledir, böyledir, 
kumarbaz genç bir kızı 
sever, kumarda kaybedince 

sevgilisinin kendisine hediye 
ettiği murassa resmi bir 
tefeciye terhin ederek para 

alır, ıevgilisi bunu haber 
alınca nişanları bozulur, 

sefahat tutkunu genç ku • 
marda kaybettiği gibi aşkta 
da kaybeder diye mevzuu 

hulasa etmiye hiç lüzum 
görmüyorum; zira bu bir 

külfetten başka bir şey 
olmıyacak. 
• Bu şerait albnda muvaf • 
fak olmanın ne derecede 
güç olduğu düıünülürse 
Kumarbaz ı temıil eden 
san' atkirların çektikleri göz 
önüne getirilebilir. Kumar
baz rolünde Hüseyin Ke
mal, kumarbaz gencin ba-

bası rolünde 1. Galip, ku
mar tutkunu aşıkın rakip
lerini temsil eden Vasfi 
Rıza, Emin Belit Beyler 
saatlerce çırpınıp durdular. 
Kumarbaz gencin uşaği 
rolünde Hazım Bey, sevgi· 
lisi rolünde Şaziye, kalfa 
hanım rolünde Halide ha
nımlar ibda edici bir husu
siyet göstererek dyatro 
salonunu dolduran ve te· 
maşagerleri rahatsız eden 
havayı değiştirmiye çolc 

çalıştılar, kısm~n m~affalc: 

da oldular. NeYfire Neyyir 
hanımın, sevimsiz rolünO 
sevdirmek için çalıştıtJ gö
rülüyordu. 

Piyese Ermeni, Arnavut, 
Yahudi taklitleri konulmuı • 

Gayet kötü bir şive ile, 
muvaffakiyetsiz bir şekilde 

yapılan bu taklitler de ayn 
bir sıkıntı uyandırıyordu. 

Ne fikre, ne hiue, hatta 

ne de dalağit hitap etmeyen 
böyle saçmasapan şeyleri 
sahneye çıkartm&ya ne lü
zum var ? Bunu bir türlfi 
anlıyamıyorum. 

Darülbcdayiin başında 
bulunanlar ehliyetlerine, 

bilgilerine, zevkl..!rİne itimat 
edilen kimselerdir; ilan et-

tikleri repertuvar da kıy
metli eserlerle doludur. Bu
na ratmen Darülbcdayi 
sahnesinde Kumarbaz gibi 
mnnazızlıkların görülmesi-

nin sebebini izah etmek, 
bizim için imkansızdır. 

Refı1c Ahmet 

bu paranın geUrdtll faiz 
kffa1et etmedilfnd- fazi
let mültlfatı ancak iki 
ıenede bir defa verilehtle
cekUr • 

Elı, buna da tükür ! Ya 
b6yle bir para hif konul
mayıp da futlet erbabı 
bftıbOtttn Latbft hastr kal· 

salatdıL. .. 
hmnt!1' .. 

Bir zamanlar davuldan 
ılbiln alan Agah iz-

zet Bey 1.oetmnuıt, fimdJ 
,enlerden de ilham almaja 
ltafladi. Beade6111, ta.am 
nıeahalnı n kadltr llM!btul b.,._ bir mnaharrire rast-

lamadım. 
Dünkü yuı•d• fU ... 

tırlar varde 
" Her tarafta aletli •e 

cofkun bir atk hayatının 
son demlerim yaııyan 1a

npn bir kadının melilt 

var! ,, 
AnJıyonunuz ya, arka· 

dapmızın asıl Jllıam men· 
baı nedir? 

Cümhuriyetin ı---ro ___ pııı_Jğ~ne 

1 d 1--.-~.;-· .. ···ı YI önümü ~ıne~~~--1 
( .. ,....., 

Merasim 
programı 

son şekli
ni aldı 

Cümburiyet bayramında 

yapılacak merasim için Ema-

netteki komisyon tarafından 

hazırlanan program dün 

kafi şeklini almıştır. 

Programa nazaran bayram 
tezahürab gündüz hüktimet 

namına Vali Bey tarafından 

tebrikAnn kabulü, ordunun 

geçit resmi yapması ve Da

rülf un un, mektepler, polis, 

belediye zabıtası ve cemi· 

yetlerle halkın geçit resmine 

iştirakleri ve gece de şehrin 
bir çok yerlerinde şenlikler, 

fener alaylan tertibi suredle 
olacaktır. O gün resmt ve 

husust dairelerle mektepler 
tatil edilecek, her taraf do-

natılacak, gece de tenvirat 
yapılacaknr. Saat on ikide 
toplar atılacak ve vapurlar 

diidüklerlle iştirak edecek
lerd1r. 

Saat lkl buçuktan üçe ka.· 
dar Vail Beyefendi kolordu, 

Halk fırkası, HllAUabmer, 

Türk oeağına Himayl etfal 
ve tayyare cemiyetlerine lı

dei ziyet edecektlr. 

Saat on birde vali ve Şeh
remini ve tebrike gelnıiş 

olan zevat Beyazıt meyda. 

nındakl tribüne giderek ora· 

da kolordu kumadanına mü-

Elhamra : Parilli ,arl(ıa 

Melek /hurtu 

Opera : Selı~r oal(H 

Majjk : Casuı koJm 

Ekler : Gea günefl 

Aut : Mallüp olnear 

Şık 

Alkazar 
: Çı/guı balttre 
: V,ofıa malıltüm. 

lan 

Lükaemburg : Gtzli memuriyet 

(l.ta.W) 

Hılll : An~a pafOSl 

Alemdar : An~ ~'"' 
Kemal Bey : 1.Ar11 oe IO/Orü 
Millet : G«e urorı 

(it .. ~) 

Süreyya p,_ : An~ ,._a 
•fıra ge e nı 

Vecizeler 
Terhip devri e-eçtikten son

ra rahip «Siyes> in dostların-
dan biri kendisini göretek 
gecen bahranh devirde ne 
yaptığını sordu. «Siyes» ıü· 
lünısiyerek şu cevabı verdi: 

- Ne mi yaptım? Ölmedim. 

* Kadının biri fukara için pa-
ra toplıyordu. Bir has11 zen· 
ıine mOracaat <ttti. Zengin 
haşin bir tavırla: 

- Param yok madam .. 
Olyince kadın ianeleri top

ladı~ keseyi göstererek: 
_,_ Ôyle fle buyurun alınl 
Cevabını verdi. 

'* Züppcnia biri gayet ilim 
olan Madam dö ltal ve gayet 
gfizel olan Madam Rekameye 
arasana oturarak dedi ki; 

- ilte ıimdi zekA ile leta· 
f et arısında bulunnyorum. 

Madam Rkamye hemen şu 
ccvapı verdi : 

- Evet, fakat her iki&iae 
liıki olacaklar ve on biri de malik olmamak şarüJe •• 

çeyrek geçe başlayacak olan On dördünc:Lul kış orta-
geçit resminde hazır buluna· sında bile ava gitse eldiven 
caklardır. giymez w etlerihi cebiaf llbt· 

Kara ve denizde işleyen mazdı. KöJJOIOn biri ilamı 
bilUmum vesad nakliye gece farkederek JıayretJe arbd8fln• 

anlattı; o vakit arkadqa dedi 
seferleri yapacaklardır. ki: 

Programda Valf Beye ~brt- - Şaşacak ~ var .. Pek t.ı-
ke ~elccelcletle geçit ttsml bil birşey ••• Knlın elleri da· 

anı biıim cep1erimtıdedir de 
ahl) ınm sırl tertlt'll~rt gös- onun Jçin o1omu . 
terilmlştlr. ~::,:;;;.;..1.;.._... _____ __. 
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ilyarderler ıl Küçük Haberler 1 v aktJ1n 
Emanet terkos .. Sıinemalaır 

'" asıl zengin oldular 1 

~~~~~~~-~,~3:Roçiltler 

la anlaşıyor buim 
Emanet terkos şlrketıle hal

kın neflne olmak üzere yeni 

bir anlaıma yapmağa muvaffak 
olmuştur. T erkos ıırketl, §im

diye kadar mülga nezaretle 
tesblt ettiği eaaslar dahtlınde 
tesisat vUcuda getiriyordu. Bu 
tesisat müşterinin ııkayetini 

celbedecek kadar pahalı tdi. 
Emanetle tlrket arasındaki yeni 
lUlafa göre timdllık yalnız 
Şehremaneti tarafından yaıplacak 
olan tesisata münhasır olmak 
üzere yeni llr lcstsat tarifesi 

Napo i di tatörü yahudi 
aşarl Hoçilt" Ô,IJle nı'ifuz salzihi olnıuştu ki 
" J\Tapoli '' dP-n tıefyedibniş olan bir adanız 

cehren rnaUye nazırı yaptırıyo1·<1u 

Roçilt kardeşlerin dör
düncüsü olan Şart Meyer 

Roçilt sonuncu olarak fa-
' aliyet sahasına atıldı. O da 
" Hes ,, te ve "Prusya ,, da 

bazı ıstikrazlara karışarak 
mümarese yapmıştı. 1822 

de otuz dört yaşında ol
duğu halde ltalyaya gide-

rek Napolide Roçilt ban
kasının en cenubi istinat

gahım tesis etti. 

Ehliyetini ve muamelatı 
sarrafiyedeki mümaresesini 

meydana koyacak bir çok 
vesileler mevcuttu. On do-

kuzuncu asrın ilk nısfında 
ltalya küçük devletlere ay
:nlmış olduğundan vaziyeti 
maliye noktai nazarından 

Almanyadan fena idi; bu 
küçük devletlerin her biri 
paraya mühtaçtı. 

söyliyordu. Her şeyden ~v
vel dostunun maliye nazın 
olmasını şart sürüyordu. 

Hükumet bu mütalebeye de 
boyun iğmek mecburiye-

tinde kaldı. Nihayet Roçilt 
kendi emelince bir maliye 

nazırı elde etmişti. H~nıen 
fngilteredf'n iki buçuk mil-

yon lngiliz lirası tedarik 
etti. Küçük bir hükfimet 

için bu para mühim bir 
şeydi. Zaten Roçilt Napo-

li hükumetinin alacaklısı ol
maktan ziyade maliye na
zırı vaziyetinde bulundu-

ğundan, umuru maliye az 
zaman zarfında düzeldi. Ve 
bu mütevali ikraz ve istik
raz siyaseti nihayet buldu. 

Napoli haricinde de tas
fiye olunacak bozuk mali -

vücuda gellrilmlıtlr. 

Bu tarife, eski tariteden 
yüzde 30 nlsbetınde daha 
ucuz.dur. Bu yakında halk için 
de tatbik edıleccktır. 

Bundan başka Emanet hal
kın ıızıltılanna nihayet vermek 
için yeni saat tarif esini tatbik 
ettirecektir. 

+ Yeni yapılacak ıosalarda 
soğuk asf ah iatimnl edılecektlr. 

Yalnız tnıaatta haddinden 
Cazla asfalt kullanılmamasını te
min için bir makine alınmasına 
lüzum görülmüş ve bu makine 
ısmarlanmıştır. 

" Şarl Roçilt ,, hilkaten 
daha nazikti. Tıynetinde 

ahakküm yoktu. Fakat o da 

istifadesini temin iç.in İtalyan 
.§Bhsiyetlerle sureti hareketi 

keşfetmişti. Orada vaziyet 
f ransada, lngilterede, Avus-

yetler vardı. Parm dükalığı 
1827 de Roçiltten 12 mil-

yon lira istikraz etti. Tos -

kana büyük dukalığı Roçilt
ten para almak için maden-

+ fstanbulun işgaline tesn- . 
düf eden l 6 martta Şehzade 
başında ıehıt edilen Mehmet· 
çtklerimlz. için bir abide inşası 
tekarrür etmişti. Emanetçe bu
rası derhal istimlak edilecek ve 
bu sene içinde şehitliklerimizin 
hatırasını taziz edecek bir abi

Bfrcemiye teşkil ediy lar itil 

turyada olduğu gibi değil
di. Diğer hükumetlerde 

nüfuz sahibi banker hüku
.:metin karşısında boyun 

hükmiye mecbur olup, "Sa
rayın baş sarrafı,, sıfatı ile 

lerini ve demiranelerini re
hine koydu. Sardunya hükü-

meti on dokuzuncu asır 
evasıtına doğru 800 milyon 
franklık bir istikraz aktetti. 

Filhakika Roçilde Sar • 
dunyada bir rakip çıktı. 

jktifa ederken, küçük ltal

yan memleketlerinde tabas

busa, tavsiyeye asla lüzum 
yoktu. "Roçilt,, ailesi efra- . 

Altı mühim Paris bankası 
Roçilt müessesesinin nüfu -
zunu kırmak için birleştiler. 

Bu bankaların mücadeleye 
girişmek için Sardunya kı-

rallığmı tercih etmeleri ne

dendi? dından biri oraya adım at

tığı andan itibaren bir 
şahsiyet oluverdi. 

Bundan başka "Şarl Ro
çilt,, daha " Napoli ,, ye 

tamamen yerleşmeden hü • 

kumete mühim bir hizmette 

buluddu. " Napoli ,, ve 
"Siçilya ,, nın maliyelerinin 

ayrılmasına yardım etti ve 
"Napoli,, kralına, vaziyeti 

maliyesini düzeltebilmesi 
için dört buçuk milyonluk 
bir istikraz temin etti. Fa

kat maliyesi pek bozuk 
olan bu hükumete bu ka • 
darcık muavenet kafi gele-

mezdi. Ertesi sene devlet 
kasası gene boşalmış oldu
ğundan Şarl Roçilt bu se
fer de on altı milyon düka 
bulmıya mecbur oldu. 

iki sene sonra yani 1824 
te Napoli hükumeti tekrar 
Roçilt bankasının kllpısını 
çalmıya mecbur oldu. 

Roçilt neye mal olursa 
olsun kendisinden muave-

( Bitmedi' 

-----------
Vilayet. memurlarına 

zam yapılacak mı? 
Hususi bütçeden maaş 

alan vilayetimiz memurla

rının emanet memurlan 

gibi zam talebinde bulun
maları yazılmıştı. 

Bunlar 35 kişi kadardır 

ve istidaları daimi vila:,ret 

encümenine gönderilmiştir. 

istida sahipleri, aylıkları 
hususi bütçeden verilen 

ilk mektep hocalatı mu-

·ayyen zamanlarda kıdem 

zammı aldıkları ve bunlar 
için ayrıca bir de barem 

layihası hazırlandığı ıçın 
bu talepten hariç tutulabi

leceklerini, bu suretle az 

bir yekun teşkil eden ken

dilerine zam yapılabilece
ğini söylemektedirler. 

Daimi encümen bu talebi 
gelecek hafta içinde tetkik 
edilecektir. 

·~ ·~ -
net beklenildiğini görülünce 

hükumete bir takım teklifler 1 
dermeyan etti. Bunlar hem _ 

iktisadi hem de siyaıi idi. 

Davetler ( 
322 - 323 lüler askerlik 
şubelerince çağırılıyor Yirmi milyon lira bul

mağa lüzum görüyordu. 
Fakat buna mukabil Flo-

ransaya nefyedilmiş olan dos

hı Kavalye de Mediçi nin 
avdetine müsaade olunma

sını talep ediyordu. Napoli 
hükumeti kıraliyesi nüfuzlu 

sarrafın sözünü redde mu

vaffak olamadı. Az sonra 

hükümet tekrar sıkıya düş
tüğünden Roçilt mütaleba
tını ziyadeleştirdi. 

Ciddi olmıyan bir hükü
mete santim veremiyeceğini 

Falih askerlik dairesinden: Bazı 
gazetelerde 323 doğumlu efra
dın bu dcfaki teşrincvvel 929 
da celp ve ~cvk edilmiyccckleri 
deşredilmiştir. Du celpte 322 
doğumlular kamilen ve 32:l do

ğumlular d:ı. ihtiyaç nisbetiııdc 
cel.> ve scvkedileceklerdir. İca
bet etmiyeııler hakkında ahkamı 
kanuniye tatbik edileceğinden 

alakadaranın mağduriyetine ma

hal katm:ıın:ık üzere hemen şu
belerine müracaatları ilan oJu-
nur. 

de yapılacal.tır . 

+ Faiz.inin muallımlere fa
zilet mükAfııtı olarak verilmesi 
ıartı ile vakf edılmiş olan para 
varidatının kifayclslzliğinden fa
zilet mUkflfatı verilmesi ancak iki 

sene sonra kabil olabilecektir . 
+ Şehremaneti, cehalet ve 

sefalet yüzünden çocuk YS!fiya
tının arttığını nıızan itibara 

alarak analar için "nasihat 

yu\'alıın > tesisine kıırar vermiş
tir. Her mıntakada birer «na
sihat yuvası > açılması muvafık 

görülmüştür. Bu mOesses«-lcre 
müracaat edecek kadınlara 

sıhhi doğum ve çocuk bakımı 

hakkında malfımat verilecektir. 

+ Gnıi Hz. l le§rinsanlde 
Buyuk Millet meclisinde irat 
buyuracakları nutku hazırlamış
lardır. Bu nutuk fevkalade 
mühim olacaktır. 

Etibba odası idare heyeti 
dün ilk lçtlmaını aktctmişUr Dr. 
Tevfik Salım Pş. ıle Neşet 
Osman B. muhadenet cemi
yeti idare heyetinden çekilmiş
lerdir, 

+ Tütün lnhlsar ıdaresl ile 
hususi tOIUn depoları sahipleri 
arasında bir ıhulAf çıkmıştır, fa
kat mesele nihayet halledilmiştir. 

lhtil6fın mahiyeti şudur: 
qhas uhdesindeki depolar

da mevcut tütünlerin vezJn ve 
kontrolü kanunen tütün inhisar 
idaresine alttir. 

lnhlsar idaresi bu kanuni va
zifesini tf a etmek istemiş ve 
birkaç gün evvel memurlarına 

9 
hususi depolardaki tüHlnlerln 
vezin ve kontrol edilmesini em· 
reyleml§tfr. 

Fakat, inhisar n em urları 
bu emri tatbik edecekleri sıra

da depo sahiplerinin muhalefe
tine maruz kalmışlardır. 

Ticaret odası inhisar idaresi 
ile depo sahipleri arasındaki bu 
ihtilafı halletmiştir. 

• Ankarada Adliye vekaleti 
evrak müdürü Hüsnü 13eyln 
irtikap ve ihmal cürmünden 
muhakemesine devam .edilml§ 
ve irtikAba vastıa olan aparlı· 
mamn kqfine lüzum görüldü
~Onden muhakeme talık olun
muıtur. 

+ Baıvekıl Jsmet Paşa Hz. 
Malatya seyahatinden &arlı nazar 

etmişlerdir. 

+ Eyip hakimi Alaetıin Bey 

Şimdiye kadar ilim ve edebiyata, umıımi sullıa 
hizmetle bu mfikaf atı ihraz edenlerin cemiyeti 
muhtelif milleti er ara~ında ruhi bir mukarenele 

amil olacak 

5 perda 
l!llll 11 

Cuma günleri matine snat 
15,30 da. Her cumartesi ak

0nümüzdeki kanunsanl 
ayında, her senedi gibi No
bel mükafatının tevziine 
başlanacağı için, şimdiden 

Avrupanın bütün ilim ve 

siyaset mahafilinde bu mü

kafatların kimlere verile

ceği hakkında munakaşa

lar cereyan ediyor. 

Malum olduğu üzere, 
1896 Benesinde ölen Alfred 
Nobelin, hayatı esnasında, 

devrinin en dehfet verici 
harp vasıtalarını ketfede-

rek bu yüzden büyük bir 
servetinin J00,000 kronunu, 
yani takriben bir milyon 
frankını beş mükafata va
siyet etmişti. Bunlar Hikmet, 
kimya, tıp, edebiyat ve ~ulhü 

müsalemetti. Bu mükafat, 

mevzulardan her hangisin
de temayüz ederek bete· 

riyeti yüksetlmeğe v~ mes'ut 
etmiye çalııanlara verilir. 

Alfered Nobelin ölü-

münden sonra onun vere
sesi, bu vasiyeti icra ede-

cek bir heyet te kil etmiş
ler, bu heyetin her seneki 
kararlan bir çok münaka-

~lara sebebiyet vermekle 
beraber mükafat her 6ene 

büyük alimlçre, muharrir
ler ve siyasilere verile gel

miıitr. 

Fizik ve kimya mükafat
larını alanlar arasında 
meşhur §Uam kavifi Ront-

················································ 
hal.kında Adliye müf ettişl i~lnce 
tahkikata başlanmıştır. Beyoğlu 

f~ra hakimine işten el ~ektiril
miş, Beykoz hakimi başka yere 
tahvil edilmii \ 'C her ikisi hak
kında tahkikata tevessül edil

miştir. 

+ Üç sene e\'vel memle
ketten teb'Jt edilen lspirt> ismin
de bir Rum Çandarlıya çık
mıya muvaff aa olmuş ve yaka
yı de vermiştir. 

+ Barem kanunu henUz. 
idarei hususiye memurlarına 
tatbik edilmemektedir. Memurlar 
bir istida ile \'llayetc mClrııcaat 

ederek Şehremanetinin yaptığı 
gibi kanunun tatbikine kadar 

maaşlanna münastp bir zam ic

rasını talep etmiılerdir. 

ken, Radyomun ka~ ifi 
Madam Küri, tabipler 
arasında difteriye muzat 
serumun kaşifi Behring, 
Miçinkef, Riş,e edebiyat 

flat!arda tenzilat 

Spot f mükafatım alanlar ara
sında İngiliz §airi Kipling, 
İsveç fairi Salmalagerloz, 
Hind şairi Tagor, Fransız 

A •a 011r aa •a iri ııi!d 
muharrirlerinden Romen 'ii ~ DU aSl zen~t.ı~ 
Rolen, Anatol Frans, Filo- n d 111 (j kt 
zof Bergson, sulh ve mü- in U 11 eri Ca a Çll 11 

saiemete çalıomalarmdan Sa-

libi ahmer müessisi Hanri fşfe bazı yazı)arlD 5Cr)Övha)0 
Donan, Fransız sulh ce- . ..) 

· t' i " . . F d .k Hayalimdeki sporcu (Seyyah). Sporda milli propa~I mıye ın n muessısı re rı ~~ 
B · b 1 il 1 h k l'k (Ahmet Fctgeri). Stadyomda orta oyunu (Fa.) AllP"_.., 
ası, eyne m e a em 1 futbol seferberliği ilan etti. Spor sineması. A'1f'K-' 

parlamentolar ittihadının A 'k d k ' h k ti A d ı d Ha~P' 
merı a a ı son are e er. na o u a spor. 

müessisi Randal Kremer maçları, karikatür. Müsabaka VS. 
Alfred Nobelin muasırla-
nndan olan t:ulhperever 
Madam Sutzalti; Siyasiler
den Briyan, Ştrezman Çem· 
berleyn bulunuyor. 

Bu senenin mükafatını 
Makdonalt ile Huverin al
ması kuvvetle muhtemel
dir. 

Bu sene zarfında teklif 
olunan fikirlerden biri §im· 
diye kadar Nobel mükafa
tını alan alim, edip, siyasi 
ve sair zevattan bir cemi
yet teşkil ederek bunların 
her sene Alfred Nobe1fn 
hatırasını tes'it etmelerini 
ayni' zamanda sulhü mü -

salemeti temin için çalıt1 • 
maııını temin etmektir. 

Profesör Barinfnfn bu 
teklifi en fazla M. Briyan 

tnrafından terviç olunmak
tadır. Bu cemiyetin mües
sisleri ilim , edebiyat ve 
siyaset vadilerinde her mil
letin güzidelerinden olacak
ları için bunların sulh ve 
müsalemet mefküreıine bü
yük hizmetler ifa etmeleri 
bekleniyor . 

Bu yeni cemiyet, tlmdi
den bir çok zenginlerin 
mali müzaheretinl temin 
etmiı bulunuyor. 

Cemiyet Nobel mükafa
hnı ihraz edenlerden te
ıekkül edeceğinden baıka 

her hükumetin ricalini, 

her memleketin ıermaye
darlannı, siyaset ve mat

buat ilemlnde tanınmıı 

•ımmmmıa 
Yeni merkez heyeti toplanıyor 

Mm taka riyasetinden: 
Yeni Heyeti merkeziye 

26 10 929 cumartesi günü saat 

17 de içtima edeceğinden 
Heyeti merkeziye azalarile 

idman heyetleri reislerinin 
teşrifleri rica olunur. ................................................ 
ı.i.:ali de azası arasına ka
bul ed~cktir. 

Cemiyetin ilk i§i Clnevre 
ıehrlnde ilmi bir muhit 
tesis ederek kanunu düvel 

hakkında, cihanıumul ma
hiyeti haiz mevzular hak-

kında konferanslar vermek 

olacal,tır. Bu konferanslar 

münakaoalı olacak ve ce
miyette aza olan hükumet 
reislerinin cemiyette veri-

lecek karar dairesinde 
haraket etmeleri rica edi
lecektir. Cemiyetin mevkut 
bir mecmuası olacağı gibi 

Cinevrede tesis edilecek yük
sek bir mektebi de bulu
nacaktır. 

Bu itibar lle Nobel mü
kafatım ihzar edenlerin 

omuzlan üzerinde yükıe· 
lecek olan bu cemiyet, 

atnmızın en kıyınt:tll mü
eueıelerinden biri olacak
br. 

R. 

• 
Garp gazete~b'' 

Berlinde 1912 de 111" i'. 
dis Mehmet Naci ~ 
neşrettiği "Sanayi ve tı ·'I 
mecmuası , tekrar re:; 
olarak Türkçe ve AlJJJ ·~ 
olarak "Garp,, namile :J 
sadi, ilmi, fenni makale 
intişara başlamıştır. ıt!_ 

Nümunelik sayılar .. .,V 
edenlere meccanen go 
rilir. Be'~' 

Gazetenin adresi: i '(/ 
Türk - Alman gazeteSSe' 
rp. Rosenheimerstr. 8, ,,_ 
lin W30, Almanya. ~ 

--il!!!!!~~ 
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fABRIKASI 

•••mmmoa111111111mmom .. 
i .Mustafa Şamh Mahdum IJ 
1 müessesatında &J Hanımefendilere: Beyf en dil ere: Erkeklere: 

~ pbardiaindea 

1 Ucuzluk sergisi açılmıştır. il Pardesüler <Kaşa) 
Her renkte son moda 

14112 uradan itibaren 

Spor kostümleri 

16 ı 2 liradan itibaren 
Pardesüler 
14 ı 2 liradan 

. 
M - lliil 

a•••mmmommmımmmmo•••a 
p ardesüler(trench-coat) ~~~~~nde Kostüm 1 er 

itibar su 
Tiftik paltolar 

121/2 liradan ' ~mniyet sandığı müdür- 22 teşrlnevvcl ı 929 
E.fcndlm. 

Bej re f acirert renklerde 
22112 liradan itibaren 

1. 4 ı 2 liradan itibaren 

lüğünden: 
l\fC;-.aycdc 1.kraz Mcrhunatın cins ve nevt 

bedeli No~ 

605 8588 Koskada çobanisa namidiğer Ça-
vuş mahallesinde Havuzlu sokakta 
eski 17 ve yeni 16,20,18,22 nu
maral.ı maa bahçe ve hamam iki 

Borçlunun ismi 

Bugün İstanbul 4 i.i ııcü 
Noterliği huzurunda tesbit 
olunduğu üzere llahçckupıda 

4 i.incü Y nkıf handa, ı inci 
katta I 6-18 numarada icra . 

MuşambalarCipekH) 

,:8 13 ı 2 1~~~~!: 
Beyf en dil ere: ' 
Meşhur Manderberg markalı 

Çocuklara: 

t= Muşambalar 
5 ı 2 liradan it ibareıt 

Erkeklere: 

itibaren 

· Kadınlara: 

Fanta71 

Muşambalar 
9 ı 2 liradan itibaren 

bahçenin tamamı Hadiçe Nedim6 H. 

120 . 10476 Sultanselimde Dabağyunu• ma· 
hallesinde kıvrıla sokakta eski 41, • 
43 ve. yerıi 45, 47, 49 numaralı 

yı ticaret etmekte olan Ah _ 
met mtikerrcm ve gmin ko· 
lektif şirketinde dahil, Bur . 

aalı l\lchmet Emin B. şah s.t 
esbaba blna~n şirketten ayrıl
mış olmakla Ahmet Müker _ 
rem B. 

(trench-coat) tan bej ' 'e laci\'ert 

Pardesüler Muşambalar ısmarlama 

kostümier 

maa aralık üç hanenin tamamı Selim Ef. 
2 4 ı 2 liradan itibaren 8 ı 2 liradan itibaren 30 ı;radan itibaren 

155 11025 Çırçırda Hacıhasan mahallesinde 
ve soka~mda eski 14 ve yeni 9 H~met MDİerrem Taksitle de muamele yapılır. 
numaralı bir hanenin tamamı Faika ve Firması altında mezktir 

Naşide H. lar mahalde münferiden ve müs-

510 13697 Üsküdarda Selimiye mahallesinde 
Hamam sokağında eski 12 ve ye
ni 20 numaralı bahçeli bir hane-

takilen kemafissabık faaliyette 
devam edecektir . . 

Şirketin K11rs ve havalisin
de icra ettiği bilciimle mua-nin tamamı. İsmet ve Fatma Seniye H. lar 

800 16895 Bcşiktaşta Türkali mahallesinde melittan mütevellit düyun 

ve matlubat Mehmet Emin 

Beye ait olmak üzere şirke

tin diğer düyun ve matlubatı 

Ahmet Mükerrem Beye raci 
olacaktır. 

Hamidiye sokağında eski 6 ve 
yeni 10, 12 bir hanenin tamamı. Mustafa Ef. 

ve Hava Hanım 
170 18255 Üsküdarda Miratreis mahallesinde 

mescidişerif sokağında eski 2 l 
mükerrer ve yeni 23 numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. Hadice H. 

Veli Rıza Ef. 
Ahmet Mükerrem B. tica

rt:tbanesine aic bütiln evrak 

160 20238 Üsküdarda Tenbelhacı Mehmet 
mahallesinde Nalçacı Ç1kmazı sar
masık sokağında eski 2 ve yeni 

ve muamclitı bizzat imza 

edeceği gibi müdln mes'ul 
olarak istihdam edeceği 

• • • • • •• • Leyli ve nehari • • • • • • 118 5 istiklil lisesi : 
• Tam deVrelidir. Bütün sınıftan mevcuttıır. • 

21 numaralı bir hanenin tamamı. Fatma A-
liye Emine Hanımlar. Halil Hikmet Ef. Mil -500 20392 Beyoğlunda Hüıeyinağa mahalle- Efendiyi dahi v!zi lmzqil 

sinde Ceviz sokağında eski 9 ve sclAhiyemır kılmıştır. 

• Talebe ka1dma devam ohınmaJrtadır. Her gQn mfiracut : 
• Şebndebaşında polis merfce%İ arkasında • 

2350 

1020 

t84s 

Osmanlı Bankası 

• • • • • •• • Telefon fst. 2S34 • • • • • • • • yeni 6 numaralt bir hanen;n ta- Ahmet Mükerrem müessese-
mamı. Nuri ZiyJ B. ifüi§f~!i!fi!iii1§!!51is!!irlf.S:@iir&ilifiiii!fi: 

550 20447 Kadıköyünde Osmannğa mahal- si zatialilerinden şimdiye lca- iüj fttanb:i "icra ~i;i Ahmet R:fik B. i~ • •• • :i: 
dar gördü"'ü tevecciih ve id- ii" • 

lesinde Kağılçıbaşı soka~ında 22 f> e: Yeni 5: 
Ah ~' madın devamını temenni ve • 1 ·· 

OUffiarah bir hanenin tamamı, met CJ, cra ·ıı A k ::_ .. 
atidekt imzalara dikkat bu- ve 1 as anunu i=:=··:: 

100 20506 Beyoğlunda Feriköyünde ~iftece· yurulmasını rica He hürınet-
vizler caddesinde 32 mükerrer nu· Şerhi 
marah bir hanenin tamamı Rıfat B. lerinl takdim eyler~ Efendim. ::: 5 

Ahmet MGkerrem ••• 2 cı•ıt li" 297 Galata.da Şehitmehmctpaşa ma-
hallesinde Üsküpçüler sokağında Ahmet Mükerrem 8. şöyle ı. b&. Jlc • 

im7.a edecektir : Mük..,em vi~ı. 7 
_L hukuk lliııilerinJn eserlert ve buton kannnlan- i 

17 numaralı bir dükkan 'e zahnnda tz nazara ıwnar• 
rı Mark Çernyak Ereni şo··)'le ~ı__, h _.__ L nazarı ve nmcll hükümlere ve lüzumlu aümu- ... vakihale mahallinin nfsıf hissesi. Bekir u. ·1

• llCJCil avi ~ ou eterin her cildi 
1 

b 
380 Kadıköyünde CaferaA'a mahalle- imza edecektir. M. Çemyak ikbal 1tütüphanelerinde { 150 ) k ıtan ulda Yakıt. Cih.a ''e r. 

Y · ,.,.,.._ .\. fl ... •••••=•:ıı:- "i!mHm."lln:!!.':!a ıablmabadır. 

~:d:ski or=J~e::m:~ ;:~a;; n=_ ... v--a··· p .. ::sr.:u··=r==ı===a~Br (llt ..• Ol-;,·,=~,· 11111·,_-Hiii ··-ş~-şli~ı 
numaralı bir hanenin tamamı Makbule H. ft "' llllU 1 

532 Beyoğlunda Kamerbatun rııaballe- i=m•msnmsuam::u:au:ıa.-: lllllllH • r,:ıeb~~ "'amer kiralık kagir hane 
sinde Kalyoncukulluğu ve Mari Pake ve Mesajert Marittm . • lendının 13970 Meşrutiyet J7.zetpaşa soka-

61 · 167 K la y ıkraı numaralı deyn 
aobtında eski 1 ve venı • UIDPllJI nma apuru 118 nedi mucibince E . sc- ğında tramvaya 2 dakika 
1 numaralı maa dükkin bir apar- Güzel seyahatler sandıiıodan iatıkraz nıneıylee-t mesafede elektlrik, havagv.ı 
tımamn tamamı. Emine Hacer H. Mustafa Y t k tib h 

Nl'bat B. Hadı"çe h u. diği meblit mukabı'lı"nde er os ter atını avı vast Her au.. ( Marsilya ) ya ha- b h 
573 Beplctaşta T eşvikiyede Muradiye reket eden vapurlar Pire ve sandık na11t1na merbun a çell 

6 oda. ~ sofa, büyük 
mahallesinde Kağıthane cadde- Napoli limanlarına dahi ufrar- bulunan Ortaköyde Ta, daraça, hamam ferah matba.h 
sinde eski tt-11 mükerrer ve yeni !ar. TafsilU almak Gıere Kara- nerdiven ve ıelcerciotla. ve sarnıçlı hane kiralıktır. 
21,21-1,30,40,42 numaralı makad- ic6yde lorat t Rôbul Ye sürek~· sokatında eski 25 27 18 Görmek için mahalU mez-

b. d" t h sına müracaat olunması. Telefon ve yeni 2S,27,14 nu~ar,alı k11. d K 
dema maa dükkan ır or a • Be ı y nl\" 204 1704 b ur :ı öyJüyan apartımanı 

yo ug. 4'\14'- - • ir matazamn tamamı • 
nenin tamamı. Kadriye H. ı .. -~--------..ı desi hitamında bor va kapıcısına müracaat 

Yukarda cins ve nev'ile mevkii yazılı emlak ( altmış Se~rı· •eraı"n ·ı . 'L cun 9'1"'-"""'""""'"'• 
0 14 verı mem~sı nasebile mu... # B j • ~ 

bir ) gün müddetle icrs kılınan aleni müzayede netice- 11----------Jı zayedey~ çıkarılarak ıek' ' ar çın " 
sinde lıizalannda go .. st(;rilen bedelle talipleri ubtesinde Merb& ac:aıı1et1: G.laıa K6pru yu·· )•1 L-b·ı· ız : Bevoıı-ıu lstiklil cadde- f~ ld d z ra muıq ı ınde m-.. J ı, 
takarrür edtcc'k birinci ihalesi icra kılınmış o uğun an blplldı Beyotlıa 2362 Şube terisi namına kat'i lca u"" stnin en merkezi mahal-
talip olanh nn ilin tarihinden ( otuzbir ) gün zarfında aceıar..a: Mehmudlye Ham .ıtmda kil · b rarı # linc.le bııra miisait tahte1- ~ 
cL ı~ ı ı çc mış ve orçlu ~ o.1t1ndık satıc. imirli,\.;ne müraca1t eylemeleri iuin o unur. etanbul 2740 . bit d nun arz bir mall-a7.:ı kiralıknr. ., a• ıs raz esnasın a ta . 6 .1 

· 1 d·~· ·1ca yın ~ Su terazi soka"'ında cTan- ~" fzlmir sürat 11ostası ey e 1
li1 1 metgihına teb- !> 

I' ı· "f • go• birahanesine müra-
( CÜLCEMAL) vapuru 25 ı~at ı ası ıçin gönderilen 

'lo 5 faizli, 1918-1334 tarihli istikrazı dahili 

tahvih\tı hamillerine 

T 1 C 14 30d bır bahahk son ı"hbarna-e ' caat olunmasL 1 
eşrinevve uma , a Calat ... •'"'"'-""""'''"'-''• 

rıhtımından hareketle Cumartesi zahnna mahallesi he eti lLAN 
sabahı lmıtre pjecek ve Pazar ibtiyariyesincc yazdan :eş- Omıcmlr Bonlr.-nJon: Osmanlı 
14,30 da lımirden hareketle ruhattan bor.çlu mumaileh bankasının Galata, Veni cami 

Teşrlnsanl 1929 vadeli ve 24 numaralı kupon bedeli
nin, ı teşrlnsanl 1929 tarihinden idbaren Osmanlı Ban
klSının Galata ve Ankara idareleri gişelerinde ve vilAyet 
llleraklzınde bulunan bilumum şubelerinde tediyesine mu· 
başeret edileceği mezkör tahvilAt hamillerJne ilin olunur. 
le 20 Türk lirası itlba(i kıy:medi beher tahvil kuponuna mu-

abu,. evrakı nakdiye olarak 5.0 kuruş tesviye ·olunacaktır. 
Kuponların numara bordroları ile birlikte ibraz ve 

:su~ üzerine Osmanlı Bankasi tarafından hamillerlric; 
h erayı tediye heş gün sonra gctirilraesl" · maktaii bir mak
uı Verilecektir . . 

Pazerteti ıahahı gelecektir. Çelebon Namer Efendinin 
Vlf>W'da mukemmel bir or- halihazır ikamctga"hının 

ke.tra ve cazbant mevcuthr. 

....... ·--·----·--·-· meçhul bu1unduA-a anlnşı!-
6ÜNDE 10 p ARA mış olduğundan ilan t: r:

hinden itibaren bir hafta 
:Anadolunun her k~ J.. da bo zamn rç vctilmedi~i 

•inde birer çocuk sara- t •~d'rd 1c: 15 
8g ı e mez fir'ma~azanın 

)'IDID yabelmesi fçfn ·· H1MA YEi ETF ALIN hepi· muşterisj n~rfiına ka1't 
ferağ mtıa11'eleıinin itta 

.-~~~-~~ .. !~.'.!- kılın'B-cağı ilah olunur. 

ve Beyoğlu devairi • Cün1lıuri
ytb ba~nını münatebetile 29 
teşr.nev\·eJ ı 9'29 tarihine mi:sa· 
dif salı ~f:nü kııpalı bulunacak
tır. _ .... - -

\ Loaaa T.Pf-":'11ıte::de. d1pıoma17"f 
I D~. 

~~:~~~~~~ 
1 rhc, F..ski llllAllahmer blııası --:o ı ı 

\
• fftTSGa llWea -. ...a 14·18 

Telefon ht. i62i -

İstanbul limanı sahil sıh--
hiye sertababetinden: 

iki adet motör imal ettirilecektir. Buhların imAli kap:ıh 
zarf usulile miinaknsnya vazedilrni~tlr. . 

Tnllpleriplerin motorbota ait şartname ve krokıyl; teml-
nacı kafiye ve muvnkkatc mcktuptıınnı almak üzere her 
gün G:ılatada Kara Musrafnpn,ıı ok:ığında kain merke.7.imiz 
levıızım memurluğuna murnc:ı.ıtları ve tminaka~~ knnu~u 
mucibince Ye şartnamede muharrer olduğU \'eçhıle t·ınztm 
edecekleri teklif mektuplnrını nıimaka ... ·ı g-ünli olarak te. bi~ 
edilen 14 tcşrinsnni 929 t·mhinc rtnisadif pe~embc ~onu 
saat on dörtten ev\·cl makbuz mukabilinde merkezde mü· 
teşekkil ihale komisyona tevdi eylemeleri ilin olunur. 

YAZ 
llOZ 

~·-·· .. .. c-.ı.ıı. IMJJuılj,. ... . 
lkuwllo.-......ı.... 

iM '•:We- MlmY• 
Wda ..... clüıka 
....__ ... teldi 
d~. 

E. Greyer ve ŞürekAsı 
Komandit ~lrket.1 

Aksaray Millet caddeıl No. 2 

İstanbul ticareti bahriye 
müdüriyetinden: 

i\Hidüriyctimizce kapalı zarf usulil münakasa ile satın 
alınacak olan ylnnl HA otuz beş ton benzini vermek i::ıte· 
yenlerln her biri tcklifoamesinl havi ve üzerinde Jsml yazıl-
mış ve mühürlenmiş bir zarf ne (?48 - lir• 12,50 kuruş) 
teminatı muvakkateye aic mal sandığı makbuz ilmlbaberini 
veya hüktımetçe muteber bir banka kefalemameslni muhtevi 
diğer bir 1.arh birincisi ikincisinin içinde olduıu halde 
yevmi ve vakti miinakasa olan 929 senesi T. sanisioln do
kuzuncu cumartesi günü saat 15 te müdüriyete vermeleri 
ve her gün müdüriyet idare şubesine müracaatla şartname
nin sureti musaddakasını almaları üçüncü defa olarak ilcln 
Olunur . 



= HER GUN ÇIKA~ TO~K GAZETF;Sf -:: 

ı ı 

lf ct~ Hf.1lH!: 
Ti ıl.Jvcde 

Kunı~ 

'' a.ri~"{ 
Kurus 

<'<10 

Cazet~mlzde çıkan yazı ve 
reaimlerin bütün hakları mahfuzdur

1 

f'aıftcye r,cc~c:rlltct:k n-clı:tuplann üzerine · 
idare I~ rı(c (lc!arc • 'aıı:ı~ a aiüe ( 'Yızı) j 

, i~areu 1.orıu'rı•alıdır 

24 Teşrinanal 
;g2) -- -~ . 1 ın~i ta'Jı 

6 Sayıf l Türle mekteplerll~ faydalı ese-rlln 
' ilanlannda o .> 20 tenzilii.t yapılır 

jlllNTARIFESi: 
ı Satırı lCııru 

'. 6-8 ind sırf.ada ıt,50 1 /ıı) ıırı ı~o 

• ı C:O j Pen!ft"ıyan rı ,1ı,~~ ~ftıden. Juyll'nt1 
muk-.c?derc•lz mektuplu• 1'.onulmut paralann 

· BLiyük: ,.e ~-.:ı bir çrıı..-: de' .ı lçl;ı ,·erııe, 11J.n1Jrl t 
husl:.;i n;ıhh·cue~i '1nl:ı.ı 11 J(.;r~:t 

idare ile karar ıstır hr. 

5 .. • !:li 
4 • 40 
2 • 100 

1 
l'a)l:c:ıratır.Can 1c llnlar1n tr.ünderratmdan , 

idare me•ul dqildir. · 
12 1.;r-0 

il• 'ecetı 'Yi } I Sıyua Cazetemb::! huıaı1 1111 k,.; .. 1 t:::lı' yn 

1 • • 200 
1-3 nci u.yılı tı ı 

10 ·-----=-=-........ ~·~~~...-,. ....... ----...... --~. H. S. H. llıl:sı~ ac~-ıt1ıl stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt,, yurdu 1 re mi ilini ır f 

• --· 
tel laı70 ıdare i~!eri J 1911 ya;ı;ı ı~lerJJ • telı:raC: \.\KIT pO$lil kurusu: 4;. 

Bo rsalar22 Tcşrinevvel 1929 
lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilan':t~I 

Bc)·oğI~ı ıııal ı11iidiirliiğüı1deıı: 
·Üsküdar ınal müdürlüğ·ünden: 

Açtldt K:.pandı 

Kambiyo 1 
Londra üzerine ı İngiliz Jir.351, kuruş fo32 1.o ı o:J 1 ı :"! 

ı.;u}otk ~ " TJ. mulablll Dolar 0,4, 25 
Parls • "' .. Frank 
\lilıtno " .. .. Liret 
Rruktcl " .. .. Tielga 
.Atln.L • .. " Drahmi 
ClnC'\ re .. • "' frank 
Scf)a 1

' '' • T.c,·a 
. .:\m~tcrda~ "' u .., ı:ıorln 

P'"a~ 0 
' " Kuron 

\~lyana .. ,. .. Şillng 

~ladrit '" " • Pczccı 

J\crlin .. .. l\lark 

\~arşr\'a 

l'c~tc 
nntrcı 
Rtlırar 

Mosto.-a 

.. .. Zloti 

2o ley" 
• ı Türk lirası 

.. ': .:r.roneç 

PcngO 
Kurus 
Dinar 
Kuruş 

ı istedin 
ı Oolar 

!!O Fr.ınk 

l'J Liret 
20 Frank 
20 Orahnıl 

20 Frank 
!!O Leva 

1 Florin 
20 Kuron 

ı Şiling 

1 Pezeta 
Rarımırk 
Zloti 

J Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 

ı Çevoneç 

Alırn ~ 
Mecidiye 
Banknot 

Nukut 
lnglli• 
.A mcril<a 
Frao!'ı~ 

fıalya 
Belçika 
\"unan 
!>'·içre 
Bulgar 

• felenıenk 

Çekoslovak 
Avusturya 
t~panya 
Almanya 
Lehistan 
:'\tacarfstan 
Romanra 
l"ugoslovya 
Sevyeı 

Bom barid 

Tahviller 
J,ııkraz dabJll • vadeli • 
Duyunu nıuvahidc 
ikramiyeli dcmlryoln 
htanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
l<tanbui anonlm sn ıır<eıJ 

Hisse senetleri 
/ş bankası 
O!'manh bankası 

• 

1 

12 
'l o ı.~o 
3 J; 75 

36 J.1 
2 4.l.:5 

eı.ı ~:-.so 

1 ı( 

151 'J:.!,So 
.1 ~S.75 

,'l 1 :27 
1 1 07 5., 
4 IR,:'5 
2 ()t),fil) 

25 3'So 
26 lı5 

108" 

toJn 
211 

~~ ı:: 
54 , 87,50 

818 
:Jo 50 
85 

125 

2'J 5o 
:ln 2!5 
~O 5ıl 

23 I i5 
36 so 
2S 12,50 
74 So 

9oS 
68 50 

241 5o 

100 
209 :s 

6 65 
4 50 

16 75 
27 

1 il 65 

~ ~28 

.! Ol 

9 j o.? 
3 ı: -s 

Jb .ı.ı 

2 4.ı.:s 

b• 
1 
s:.5o 

1 ) 1 :.:~5 
ıs 92.so 
J 35, 75 

J 27 
ı 9:-,;s 
·I I• :s 
2 (ıfı,~rı 

25 37159 
21> ıs 

11·8~ 

!029 .<o 
211 
166 So 
221 
119 25 
54 ~;-.so 

818 
3o 5o 
85 

125 
29 5o 
30 25 
50 ~o 

23 75 
36 5o 
25 19,SO 
:'4 5n 

9o5 
68 50 

241 50 

ıoo 

2o9 
6 :-o 

il ss 

, Ticaret ve zahire borsası 
f iııtlar Ticaret lıor.Hı kitibi~mumili~ tarafından verilmlıtlr. 

Ol&kaeı 

Azami A.rul 
K. P. K. P. 

BuA<)ay '.', Çavdarlı 
Yumuşak 17 25 ı~ !? 
Kızılca u 20 15 2o 
Serı 16 15 16 ıs 

Dönme 

ÇaYdar 
Arp• 
lhsır 

Fasulya 

- Zahireler -
13 20 13 20 
ıı ıo 20 
ıo to ıo 

., 23 

- Hububat -
Su"am So 
Kuşyemi 26 20 

-Un
Çuvab kilosu 
Etstrı ek~tra 1200 
Ekstra 1250 
Birlııcl yumuşak t3~5 
Birinci sert I2Jo 
t~çüncu IOrıo 

Tiftik -
toıyu 167 20 
Ko·-a alata 125 
Çaokırroılak 200 

~o 

26 2o 

1200 
1210 
ııso 

1160 
925 

162 20 
125 
290 

Mühendis ve Ressam -
aranıyor 

De,,let demir yolları ve li-
111anları Umumi idaresinden: 

l\Jerkezl Erıurunıda olmak iizere ayda 320 lira ücretli 
bir muhcııdis ve 135 lira ücretli bir ressama ihtiyaç vardır. 

Talip olanların bu ay nihayetine kader şehadetname 
nu[us ve askerlik vesikalarının birer suretlle bulunduklar; 
işler hakkındaki izah nameyi lstldalarına leffen Ankarad:ı 
Devlet demlryolları zat işleri müdurlüğüne göndermeleri 

veya bizıat mliracaatları. 

Çanaklcale nafia baş mü
hendisliğinden: 

Ilalıkc,Jr tarikinin <.iandan hududa kadrır teSYiyel tiira
biyesir.in :\afia Vekaletince ihalesi icra edileceğinden 2'1-
ı o • 929 da hitamı ilan olunnn miinakasa keenlemyekün 
olduğu ilan olunur. 

Balıkesir baytar müdü
riyetinden: 

Y~"'Ş ye ıslah e'lcı,menl namına Galıkeslrde r te~r!nl
en·cl 229 tarhinde icra kılınacağı eneke llftn kılınan at 
yarı~!arı""\ iştirnk edecek ha) ı·anaun kayt ve kabul muame
lesi 21 te;rlnicvvel 021) tarihinden 30 teşrinievvel 929 

ça.~a'llh gi.:-ü akşamına kadar Balılı.eslr baytar dairesinde 
icra kıl 'l~crktır. 

Semti Sokağı :\o. kıymeti i\lu~temilatı 
muhanımcnecl 

:\lüz;ıycdc muddoti 15 Te~rini enci 929 Tarihinde 
hitam bulan Şi~hancde emek yemez mahallesinde hkender 
cadde.inde 52 numaralı hane 20 te<rini evvel 929 tarihin· 

' den itibaren yüı·mu ihalesi bir hafta talik: edildiği cihetle 

Kadıköy Yoğurtçu çeşmesi 
" • 
• • 

:'\ısıf hisse dükUn 

" 
• pastacı fırını 

1 

3 
5 

I ".!00 fcı kinde 
ı ı so 
1250 
1000 

.. 
• 

r oda 1 hali 
• • 

• • • 
• • • dükkan ., 

' • .. • 
bu müddet zarfında zuhur edecek taliplerin Beyoğlu ;\lal 
mlidiirliiğünde ımıtc~ekkil satış konıbyoııun"a mliracat eyle
meleri ilan olunur. 

• .. 
:\loda 

• 
• 

" meyhane 
• dukkıln 
• • 

dükkanı 9 
1 1 

99 
l o ı 
!03 

8~5 

1000 
12~0 

.. 
• .. 

• • 
• .. 
.. • 

. \dalar ıııal 111iidtirliiğündeı1: 
Lira K. :\Jaf\allc>i Sokağı Xo. Cin>! 

• 
" • 

.. 
• 

.. 
12.'iO • • 

1 mutfak 1 " 
1 

Balıkla el'Safl ·muharrer 111>1[ Jıi,;eli emlakin nıulkiyeti funılıt edilmek üzere ımi1.aycdcye 
yazedilnıiştir. Bedeli defotcn tesviye edilmek ~artile taliplerin ° ,7 buçuk pe)" akçelarile 
6 11, 029 tarihine müsadif çar~aınba günü s;ıat (13) ten (16) ya kadar Csküdar i\lalmil· 
dürlüğiincle müte~ekkil satı~ kombyonunn müracaat eylemeleri iIAn olunur. 

49~7 92 Bliyükaıla Btiyüktur l Tarln ve çamlık 
Balada nıııharrer tarla ve çamlığa teklif olunan 1500 llra 

bedel kıymeti muhammeneye naınran dun görülmüş oldu· 
ğundan şeraiti >abıka dairesinde mlizayede müddetini te~rini· 
~Y vcl 929 tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdidi ne 
teklif olunacak bedellerin haddi layık görüldüğü takdirde 
31 teşrinievvel 929 perşembe günli saat 14 te ihalei kafi
yesi icra hılınacağından taliplerin Adalar mal müdürlliğune 

Bahriyuna illin · 
Tahlisiye Cıııuın ı11iidürltiğtiı1de11: 

mliracaatları ilan olunur. - ~ ...... 

+satılıft istimbot - Ayalcapıda Gomruk kızak mahallinde N.5 
tahmin edilen dedeli 1500 lira, müzayede pazarlılc suretlle 31 / 
T eırinlevel / 929 perıembe ııünü aaat 14 (te defterdarlıkta ya· 
pılacaktır. (773) 

Tamiratı icra edilerek tekrar meı-kiine konulduğu l 9 mayıs 929 tarihinde i!An edilmiş 
olan Karadeniz boğazı haricindeki fener i~aret gemisinin bu kerre tayin ettirilen yeni 
mevkii coj';rafisinin 41, 24, 30, arzı ~imalL : y ~ • 

29, 09, 30, (Grenviç) tuli şarki de olduğu Bahriyuna ilan olunur. 

+ Satılıft ev ve bahçe - F eriköyünde Sakız •Aacında Sa
luza~acı aokaQında 150 !ık listeye dahil Polıs müdürü Hasan 
T ahsine alt bir tarafı Sakız •l!acı caddesi ve bir tııra!ı Eftımçe 
sokağı dııter taralı Şevketpqa aroası ve taralı rabil Grlfor 
arıası ıle mahdut No. 6-6, I 8-18· [, tahmin edilen bedel 
1200 liradır. ?llüzade pazarlık ıureUle 19 tqrlnaanl 929 salı 
günü ıaaı 14 le Defterdarlıkta yapılacaktır. (7 42) 

+ Satılıft motor - Tersanede kızak mahallınde fılıka ma
ıtaznı önünde karaya çekilmıı olan ( lnönü) motörü, tahmin edl· 
len bedeli 550 liradır. Müzııyede temdiden 31 • Teşrlnievel • 
929 per~embe günü ıaat 14 le Defter darlılcta yapılacaktır. (848) 

+ Satılık arsa - Galataaaray asmalı 'lleacit mahallesinde 
ıaka çıkmazında 7 numaralı ve 60 zıradan ibaret arsa sahibinin 
vergi burcundan dolayı 21 gün müddetle müzayedeye konulmuı
ıu ; tıılıp zuhur etmemesine mebni tırıhl tl&ndan lllbaren 1 O 
gün daha temdit e<ltlMlftir. T alıp olanların l.ıanbul VtlAyeiı 
tdare hey'ellne müracaatları. 

+ Satılık anftaz - Üılcudar kazım dahilinde Bulgurluda 
Uzun çayırda kolra ankazı, tahmin edilen bedelı 75 Iıradır, 
Müzayede temdıden 31 teırlnevvel 929 peroenbe günü saat 
14 le Defterdarlıkta yapılacalı:ıır. (689) 

+ Galata deniz kenarmda satılık arsa - Galata Y enlcaml 
mahalleoinin Hacı F otl ve F ermenecller ookaıtında bir tııralı 
müskirat fabrikasının yeri, bir taralı Ralı hanı, bir tarafı Ştrketı 
Hayriye btnaıı, bir taralı Haliç denlzile mahduıtur, tahmin edilen 
bedeli 10.088 lira müzade pazarlık suretile 23 teırlnııanl 929 
cumartesi gilnü saat 14 le latanbul Ddterdarlığındakt lcomlsyonda 
yapılacaktır. (61!0) 

+ Ktıalık dü/ekdn - Unlı:apanında Yavuz Er•inan mahal
lesinin Uluk sokağında No. J 3 senelilc muhammen kirası 50 
lira, mUzayede pazarlık ıuretile 13 teşrlnsani 929 çarıamba günü 
aaaı 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (382) 

00- Satılık han odası - Çakmalcçılarda Dayehıtun mahalle
sinin Büyük yeni han orta katta 58 No. lı sakıt hanedan aza
ıından Mehmet Zlyaettln efendiyle Şükriye ve Mihrlıah hanım
lara ait odanın 16 hissede 12 hissesi aahlacaktır. Mezkar hisse
nin muhammen bedeli 300 liradır. Müzayede 5 · tqrlnlsanl· 
929 tarihine müsadif •alı gUnil aaat 14 le Defterdarlıkta yapı
lacaktır. ( 1003 ) 

+ Kalörüfer tamirat münakasası - Çenberlitaaşta Hakem 
mahkmelerinin bulunduıtu mülga Maarif nezareti binasının keşif 
ve §&rtnamcsl mucibince 3685 liralık kalörüfer ıamlrah mfinaka
aaya konulmuştur. Keşif ve ve §&rtnamealni görmek lsllyenler her 
gün Defterdarlık heyeti fenniyeslne ve münakasaya lftlrak eyle
mek için de tallpİerln fenni ehllyetnamelerlle btrlilı:te 1 O- teırlnl
sanl 929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Defterdarlıkta 
müteıekkıl !halat lcomlsyonuna müracaat eylemeleri. ( 1042) 

+ Satılık arsa - Bey<>l!lunda F erllı:öy ılı:lncl kısmın ıtılı 
kiıtııhane sokağında No. 33 • 45, 1390 arıındır. Bedelı 8 sene 
ve 8 taksitte verilmek ıartıle muhammen kıymeti 5560 liradır. 
Müzayede pazarlık suretile 4 teşrinisani 929 pazartesi gUnfi saat 
15 le Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 741 ) 

+ Kiralık düftftdn - T opanede Mektep alımda No, eski 
441 yeni 45 J, senelık kıraM 96 lıradır. Müzayede 1 O teırtnsanl 
929 tarihine müsadıf pazar günü saat t 4 te Defterdarlıkta ya
pılacaktır. ( 1 O 1 1 ) 

+ Satılık kereste - fstanbul ithalat gümrüğünde mevcut 
muhıelıf cinste 7 metro mik'ap 580 santim miktarındadır. 245 
lira 60 kuruş gümrük resmi müıteriye alt olmak ıartıle tahmin 
edilen bedeli 114 liradır. Müzayede 10 teşrinsanl 929 tarihine 
müsadil pazar günü saat 14 le Defterdarlıkta yapılacaktır. (960) 

+Satılık eşya -Jandarma lmalatanesl ambarında mevcut kılım 
Nizamiye kütüğü, bel kayışı, ıtingtilük, masa telefonu, pamuk ıil
te, karyola ıomyası hayvan başlığı, yangın tulumbası, ve saire kı 
14 kalem eıya ıotılacaktır. T ahının edilen bedelı 40 liradır. Mu. 
zayede 1 O teıriııi"8ni 929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 
te Defterdarlıkta yapılacal<ıır. (952) 

+ Satılık Hurufat - Kasımpaşada eski Bahriye dairesi 
karşısında kAln deniz matbaa•ı Müdüriyetinde mevcut 2380 kilo 
mıktarındakt eski hurufat satılıktır. Her kilosu 30 kuru~tan cem'an 
714 !ıra tahmin edilen bedeli vardır. 

Müzayede 1 O teırinisanl 929 tahrlhine milsadif pazar günü 
saat 14 le Delıardarlıkta yapılacaktır. ( 1015) 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

Ilaydarpaşa eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. 

i\lünakasa 9-11-929 cumartesi günii saat 1 :i,30 da 
ı\nkarada devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

l\lünasaya iştikra edeceklerin tekli[ mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını a) ni günde saat 15 e kadar umumi 
nıiidürilik kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
An karada, malzeme dairesinde, !stanbulda Ilaydarpaşd 
mağazasından tedarik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 
4 üncü KEŞiDE: ıı TEŞRİNİSANIDEDİR 

BÜYÜK İKRAMiYE: 
45,000 LiRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Konya sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden 

Konya memleket hastanesine lüzumu olan havluların 
30-9-929 tarih ve 848· 1245 numaralı mahalli vilılyet encü

meni kararına tevfikan münakasa şartnamesinde yazılı şera
iti dairesinde 25· ı 0-929 tarihine kadur aleni münakasaya 

vaz'ı ve bu tarihte saat 15 tc ihalesinin icrası mukarrer 
olduğundan talip olanlarin aleHi5ul pey akçelerlle mezkôr 

. ' iLAN 
•Şark demiryolları l;lcdid 

kumpanya:;ı tarafından talı· 
minen 980 ton bir parti 
eski demir satılacaktır. Ala· 
kadarlar daha ziyade tafsilat 
almak için Sirkecide kum· 
panyanın müdiriyetine müra· 
caat edebilirler.~ 

Kadıköy sulh l inci hukuk 
mal /ezmesinden: Kadı köyümle 
Y eldeyirmeninde l,'zun hafıt 

sokağında 127 Xo. hanede 
sakin iken elyevm ikamet· 
ı;aht meçhul Güzide ilanıma: 

l\lüddei terzi Salamon Bece· 
rano efendi tarafında aley· 
hinize ikame ~dilen kira 
bedelinden 72 lira alacak 
davasından dolayı ilanen 
vukubulan tebligatı kanuni· 
yeye rağmen muayyen glin· 
de mahkemede hnzır bulun· 
madıj';ınız cihrtle lıukuk 
usulii muhakemeler! kanunu
nun 398 inci maddesine tev· 
!ikan hakkınızda gıyap kararı 
verilerek müddei tarafından 

ibraz edilen 1-9-341 tarihll 
kira mukavelesi mahkemece 
tahkik ve imzanın size aidl· 
yeti istiktap ve icabı halinde 
yemin ile tevsik edileceğin• 
den tayin kılınan 13-11-929 
çarşıımba günü saat 14 te 
Kadıköy sulh birinci hukuk 
mahkemesinde hızır bulun· 
madığınız taktirde lstiktap 
ve yeniden imtina etmiş ad· 
dolunacağınız tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere !lan 
olunur. 

encümen e\'e şeraiti anlamak için de Jstanbul sıhhat Ve içtimai (nınıiyet san~ı~ı mı~or• 
_m_u_a,_·e_n_e_t _m_üd_i_ir_ıu_g_ü_n_e_m_u_· r_c_aa_t_ıa_rı_ı_ü_zı_ın_1_u_il_a_n_o1_u_n_u_r. ___ 1 ınnRnden· .vasıf Beyin I 9 12.9 

K h UyU U • ıkraz numaralı deyıı onya sıh at ve içti- senedi mucibince ve on dört 
~ mıskal lncl, bir çift roza 

maı muavenet müdürlü- küpe, bir roza maşallah. 
bir roza maşllah , bir 

ğün den: ' 1 

1 ., .. ". roza dal iğne terbini suretile 
Emniyet sandığından lstık• 
raz eylediği meblağın vadesi 

:.\Iiinakasa şartnamesinde yazılı şeraiti daıreslnde Konya 
mahalll işler muhasebesince bilmunakasa pazarlık suretile 
mubayaasına lüzumu giinılen ve bedeli muhammeni 2147 
lira 84 kuru~tan ibaret olan eczayı tıbbiye ve kimyeviye
nln münakasa müddeti birinci te~rin 1)29 gayesine kadar 
temdit edilerek ı;ayei mczkurda saat on beşte ihalesinin 
icrası mukarr~r olduğundan talip olanların pey akçelerile 
mahalli encümeni vilayet odasına ve şeraiti anlamak için 
lstanbul vilı\yctl sıhhat vp içtima! muavenet müdurliiğiine 
müracaatları hizmnu il;\n olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
1 mart 929 tarihinden ltllıaren altı ay mlüldetle tatbi

kine Ticaret vekaleti celilcslnce müsaade buyurulan yolcu 
iicret tarik>inin 1 eyllil 029 ta-rihlnc!en itibaren altı ay dada 
tatbikine musnade Iıuyunıldu~u vekAlcti mlişariinl1cvhanın 
7 • 10 · 929 tarih ve 4572 - 2.'i8 - 7'422 numaralı emirlerine 
atfen J,tanbul deniz ticareti mi.idürlıi~tinden bildir!lmekle 
keyfiyet ilan olunur. 

hitamında verilmemesi ha· 
sebile isukraz e•nasında ta· 
yin eylediği ikametgahına 

tebllgat ifası için gönderilen 
doksan bir günlük !hbarna· 
me ıahrıııa mahallesi he)'etl 
ihtiyriyesince yazılan mer 
ruhnttan borçlu mumailc)" '. 
Vasıf Beyin vefat eylediği 
zevcesi ve o~ullarıııdan bar 
ka mirasçıları olup olmadı 1 

ve isimlerile ikameıgılhla· 
an• rının meçhul bulunduğu 
ııı· 

!aşılmış olduğundan ilıln ·c· 
rihinden itibaren borç d\·gı 
rllmedijti ve yenilenme 1 

11 
takdirde mezkftr merhıın~r;11 
bilmiizayede satılacağı 

olun.r. ~ 

Mes'ul müdür ; Refik Ah"'" 



' 

uma 
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fi. Alıan hükümdan Nadir 
'1 ~' kabilde Pöti Parizyen 
d 11

tlabirini kabul ederek 
tırıiıtir ki : 

1 - Ben Efganiıtana tahta 
'çınek için gdmedim; 
~ ınemleketi kurtarmak 

'

• Q rcldim; millet ve ricali 
l)lai 

.._ .. • )'c bunu lizım gör • 
lef lif.erdi. Sıhhatımın muh -
'-t ol~~ına rağmen ıalta
~ Yukun ü taşımaya çalı -
~hın. 

'l•nistanı terakki yo
\te haevkcderek müıtakıl 
~ lllutcıneddin bir bükü

h.line ıokmak, mck
~. ~, Mnayii teki
~ tttirmek, tim.Uüfeı ... 

leaia -..Is elD.We-

"Saltanat yükünü ta· 
şımıya çahşacağı~ ! ,, 

Demektedir 

Habibullah krala 
teslim mi oldu ? 

il 

yim. Bu itleri yapmak için 
bütün milletlerin bana mü
zaharet edecetine eminim. 
Bahusua hayatımın en tatla 
beı aeneıini geçirdijim ve 
birçok dostlar peyda eyle
dijim, Fransa ile pek sami
mi rabıtalar tesis edecetim 
ümidindeyim • 

Memleket ıükun buldak
tan sonra iktisadi ve fikri 
inkişahmız için Fransanm 
muavenetine müracaat ede
cejim ... 

Peshavcr, 24 ( A.A ) -
Efganistandan gelen son 
haberlere göre Habibullah 
ile bazı taraftarlara Nadir 
Hua am tealimiyet etmif. 
ler ve Kihile gelmitlerdir. 

Dünkü hareket tecrübeeiıule lauar hlunanlar 

6arıp şey Cerrahpata haata-
neai göz tedavisi 

. . ' 

Haberimiz olmadan ne- için yeni bir maki-
ler yapıyormuşuz! ne getirtti 

Cerrahpqa hutanm için 
Yunanlıl•r bW cemiyeti son 6ünJerde "flektr~t,, 

Akv~• #kAyel denilen bir makiae aıetirWmiştir. 
edfyorl•r Henüz memlekette 4Jier bir 

Auna, 24 (Anek) _ y u- esi buluamıyan bu makine aöz. 
nanı.tan bır taraftan Botazlar
c.'aıı geçen Yunan vapurluına 
mütkılit çıkarıldıtmdan ve 6bar 
taraftan da vazıyeı muune
libna devam olwıdutundan 
CcmlyeU Akvama müracaata 
karar vermlftlr. MüraCM•name 
yarın gönderilecektir. Oıyaman. 
dopuJuın yerine SofiyanopuJu

sun tayini kuvvetle muhteldir. He. 
yeU murahhasası rciıl M. Diyamaq. 

dopulua Yunan atetenavah l\l 
Hılkiopulusun rlyucUnde AU
aaya hareket etmlftlr. 

--------fiJfAllil uı -....---. 
ı MECCANi ll/,N !ı<UPONU 

.. 31 leptaen.ı U29 • ...._ .... ._. J 
Bu kuponu •azetemize ••Uren veya ıönde
renlerfn üç aabrlik - ticaret 1,Jeriıaden b.tka • 

ilinlan paruaz bauhr. 
llcinları beş kuru~luk pul ~ apı~tırılmalıdır . 

.__ __ Dördüncü aayıfanuzı okuyunuz! __ _. 

Ttillı~·~·~ Köprülü zade Fuat ~ Bey bugün Harkofa Gazi Hz. 
Haydarpaşa 
tramvayı 

Dünkü tecrübe mu
vaffakiyetle neticelendi 

Oaküdar • Haydarpqa 
tramvay hattmcla din dk 
hareket tecrübeleri yapıl· 
mııtır. Bir araba aaat içte 
Baflarbap prajmclan çık
Dllf ve Haydaıpap Fa
raza entanlye hutannlne 
kadar hiç bir arızaya ma

ruz kalmadan ıelmlt ve 
tekrar Batlarbaıma dön· 
müttür. T ecrilbecle tram
vay Şirketi idare meclial 
azalan, ~I mu -
•vllll Ha..- & .... çok 

gidiyor 
Harkofta toplanacak olan 

flrkiyat kongresine iştirak et
mek üzre KöprLiJü zade Fuat 
8. bu gün şehrimizden hareket 
edecek, ve eelecek ayın 10 un 
da avdet edecektir. 

Dün bir fabrikaMilp 
ve Hakimi_yeti • 

liye matbaaaı?U 
tetrif ve tetkik 
buyurd~ar 

ltleclis gelecek c1•11n.a 
açılacak "e Gazı11ıı~ 
çok 1nühim nutuk-
laruu iral edecekler 

Yeni M!flr 

H 1 il Yent Yunan te11r1 M. Po-

arp ma fi eri :=:: . .::.-ı ..ı.::.:.: 
Jere 
nlmaaa ameJiyesinde k\llJınıl

ınaktadır. Şimdiye kadar aöz
Jeri bu suretle hastalananlar, 
tedavi için yüzlerce lira sarfc
derek A vıupaya gidiyorlardı. 

Bu münasebetle bu aJd hem 

mühim bir ihtiyacı tatmin et
me~, hem de hutaneyt son 
vesaitle mGcehhez bir hale aetir-

-.at hamr hhm•uttur. ' F..e a. 
Yem hattm Yad:Jetiat ----------

ıüıtermek Gzre karilerlml-

Ankara, 24 (A.A) - Re
iıicümhur Hauetleri bujiiQ 
ötlcden sonra Akköprii Y~ 
lundaki Selihattin Refık 
Bey f abrikuına giderek bü
tün tesisab, atelyeleri, De
po ve bürolan tetkik bu
yurmuşlar ve Ankarada vü

cuda getirilen bu cidden 
kıymetli eserden memnun 
kalarak beyanı takdirat bu-
yormuşlardır. Bu fabrika 
aon zemaalarda Ziraa 

Bugün kongre halinde ?h=~: ~ 
toplanabilecekler mi? Dominyon 

~et idaresi kongrenin tehirin~ taraftar hükUmeti 

ze bir kroki takdim edi
yoruz. Krokinin tetkikin
den anlaıılacajı üzre yeni 
hat Oıküdardu Kı11klıya 
kadar zaten mevcut olan 

Adliye Vekili 
Eskiıehirden Kon
yaya hareket etti 

fakat malülJer buna razı degılf ' 

4 kilometrelik hattan iki 
tube halinde ayrılmakta 
•e Karaca•hmette birle-

İngı· Jtere badema mtktedir. 25 kiloiramhk nıilıa- terek Hayclarpqaya lnmek
niki kuvveti haiz bu makinenin techr. 

müstemlekelerine ancak ...... r_es_rnı_·n_ı _d_er ..... ce_d_iy_or_u_z.___ Yeni yapılan hat ela 
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Eskişehir, 24 (V AKIT)
Adliye vekili Mahmut Esat 
Bey bu sabah buraya mu

vasalat etti. Meb'usJar tem
yiz mahkemesi erkanı ve 
memurin tarafından istikbal 

~~~t barp mahll&en 

~ akcll pçen 
~ buıanc tehir e -
~ite Bu mllnuebetle 
~ ~ bupn toplan • 
~~ ıellr. Yalnu ~u 
~' tahalckuk1l güç 
~ ~ile hayli dalda • 

, ia benzemekte· 

~~ mudLince 
~ t!'•rıln teırJnevvel 
Jl't Plaımaaıı llzım ve 

"'-~bulunmaktadır. 
~~ l8 içln konırentn 
~ lnde toplanmaıı 
..:_' etınıı ve allka -
L"' ~un gelen teblı -
~ -~ ulmuıtur. Bili
~ °:e~ln 26 tefrin • 

._ ~ Qll1 llln edildi. 
"-.. '; ele cemiyet ıda • 
..:~ litatıı kongreye 29 
-..._....._ L'tlJye tehiri taaavvu-

"" ~\lndufu f&yl ol
taaav~ malcil-

~ "16Jainı bir lrummı 
-.._wı etmemlıtlr. 

A... _!<~naraya ı1t1rak 
'J ~ Jlluha.lif 

Jerıertniaen bir çok murah· 
haalar OD ıGnden beri bir 
çok muraf ihtiyar ederek 
tehrimlze plmlı bulunu
nuyarlar. Burada bir ay 
daha beklemeleri mOhlm 
miktarda zararlannı mucip 
olacaktır. Bu murahbaalann 
noktai nazarlarına ıöre 
kongrenin tehiri eauen 
kanuni bir it defl)dir ve bu 
tehir bir takun hususi 
makaatJann temini allkaıı 
itile allkadardır. Difer ta
raftan bu murahbaelaıclan 
Bura murabbalı ile latan· 
bul malOllerinden bir lu • 
ıım dün laUda ile vilayete 
müracaııtla vaziyeti hlkl • 
ye etmlıler, yukarda fpret 
edJlen iddialan tespitle 
kongrenin · tebirinJ kabul 
edemtyeceklerinf ve buıün 
için toplancaaklannı bildir· 
mitlerdir. 

Bugün vazJyetin ne ıe
kil &lacajı belit değildir. 
Fakat yukarki hlkiye göı
t~o ki konıre, buıön 
yapılana çok hararetli ola· 
cakbr. 

bu ismi verebilecek E ·bb d kilometre ımucladmcla o-
Son posta ile gelen Lon- tı a o as 1 lup kabulü muvakkati bir 

dr'l gazetelerinin verdiği ma- haftaya kadar Nafta vekl-
IOmata göre, İngiltere başv~- Dişçilerin tabela ve ün- lettnce Yapılacak ve ondan 

-.dildi. 
Vekil B. akşama kadar 

ziyaret ve teftişlerde bu
lundu . Temyiz mabke-kili l\L i\lakdonaldin Kana- Vanlarını tetkik edecek' b:~~t!,~ın naklJne 

daya vuku bulan ziyareti T kk l d · E bb O 
d K eşe Ü i en tı a ıküdar-Hav..1---.. hat-csnasm a anada başveklll d k d k d ~ ua.ıı fH'.-

o ası ya m a en isine tuun vaz'ı eaas re•--i n_
1
_ 

mcsi rüesa ve azalanyla 
içtima ederek görüştü. 
Birinci reis Şereflerine öt
le, temyiz azaları akşam 
bir çiy ziyafeti verdiler. 

M. King~ İngiltere hüktimeti- b b k .... ua 
ir m~rlcez ulaca ve fa- vekil lımet p... Hz. ntn nin Kanadadan ve sair müs- ı· 1..--' kb -.-

a ıyete UGFıyaca r· ıehrinıizde bulunduklan temlekelırden bahsederken Odanın ilk mqgul ola-
• d ••rda yapalnuı, merufmde ominyonlarımız " yahut cağı meaeJelerden birisi hQır bulunan Da-ekti Hz. 
•müstemlekelerimiz. denil- dit tabipleri ile 11iKilerin r 

mesine idraz • et\Diş ve bu- tabelilaunı tetkik olac.ktır. tramvay flrketinfn elektrik 
nun tebdiUnf istemiştir. MalQm oJdufu üzere per. fabrlkaauu ziyaret buyur-

Fl ı DaUflardı. lhakika ngiltere hükO- mili dişçilpifı yalınz clİşci Yeni hatbn vaz'ı --ı 
me~ diğer devletlerle mü- mektep- mezunu buJuaıan- -
zakerata ~ .ıamanlarda, lann da dit tal>ilti ünva resminde tlrket meclW 

k il h nanı idare reisi ÜQfn Alı B. Kanada, A VU5tralya ve Cc- u anmıya akları vardır (Al fı 
2 

. f 
nubt Afrika gibi meqıleket.. • ttara ınd •ayı amwladır) 

ıerden bahsederken " z.rı (Meçhul asker ) tcfnkamız 
haşmetpenahllerinin • dolııin-

yonlaı,,'yahut •müstemlekeleri. 
diye bahseder. Bundan böyle 
bu hliktlmetler hakkında 
.. dominyonlarımız • diye 
bıhsolunmaması takarrür 
etmiştir. 

lngiltere hükOmctl donıln
yonlıirdan bahsettikçe •domin

yon hüktimctleri • tabirini 
k:ullanacaktır. 

lngihercnln diğer domin
yonları da Kanada ile ayni 
fjkirde olduğundan bu karar 
bunların hepsine şamil ola
cakur. 

Bu karar dominyonlahn 
va,iyetc alt t~şrlfatı tespit 
edilmek ltlbırlle b1r k11med 
hılı.dir. 

T eftiılerinden memnun 
kalan ve tebrikitta bulu
nan Vekil B. bu akfam 
konyaya hareket etti. 

Pamir üzerinde ilk 
tayyare 

Moskova, 23 (A.A.)- Tay-
yareci Pavarof ilk defa ola-

rak Pamir üzerinde uçmuş 

· ve bazen beş bin beş yüz 

metreye kadar yükselmiştir. 

Bu suretle Taşke ve Korok 
ha\ a yolu açılmıştır. 

ı İzmir beledi1eıl hamam 
yapbnyor 

lzmir, 24 (A.A.)- Belediye 
cenzifat amelesinin yıkanma
larını tcmincn bir hamam 
inşasına karar vermiştir • 

Terzi köyünde bir facia 
Amasya, 24 (A.A.)- Terzi 

köyünde çıkan bir yanguıda • 

altı kişi ölmüş ve llti kişi 

J&nlanmıf tır. 

lı benblannın tekmil te
ıiaabnın yapmışbr. 

Ankara, 24 (AA) - Re
iaicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri bu akşam 
saat on sekizi .ellide Haki
miyeti Milliye ve Ajans 
idarehanesini teşrif buyur· 
muşlardır. Müprünileyb bir 
müddet iatirahattan sonra 
gazetenin matbaasını y~ni 
makineyi tetkik etmişler ve 
mütehassıılarmdan izahat 
almışlardır. 

Gazi hazretleri on dok_~-r• .... Ulttı1111ııuı1111111ıııı111n111nlllllllllıııuı' 
1 Aldanmayınız! ~ 
E : 
itıı1tıı11nııuııııuı111111uınıııı1111ıııuıı11111ıllllıti 
lsi•nbulda idlueluJ

nennden b.,ıt. ~ 
bir yer ve hl~ bir kim
şeye VAKI1' nMllUlll 

ne flAn, ne abone 'JM
rlUı vermeylnü I 

Dün sece telefonla ,.apdaD 
müracaatlardan anladık ki 
kenc:lilerlne sueted. v akıt 
sazeteai .a.ü T_... Wr tüuD 
dolancLnc:ılar pne faaliJ'ete 
seçmiıler, Londra, Panorama 
aıôi buı birahaneleri aldat
llllflanLr. 

Doktor Habd • Nurullah 
adını kullaaclıldan anlatılan 
bu dolandıncdar üzerine za
bıtamı;an bir kere daha dik
katini" celbederiz: Namuslu, • 
düriiat •azetclc:in itibar ve 
haysiyetini velev bir dakika 
için olsun bu serıeriJeria 

elinde oyuncak olmaktan 
kurtarsınlar. 

Karilerimizden de cuete
miz veya her banıi ıueteye 
mensubiyet iddiuilc ıeılen
lerin elinde tasdikli hüviyet 
varakası 1rönneclik'8 yüz ver
meıin!er. 

Keacl'm'rıclen ba,b valaD· 
datJana auıJaa .W.nmAla-

__ .,.._ .a..JE TO f>il bbİI 
rma - ~ •~•• ..au.na cez•"•' v.tcıir-
mok bun• baihdu'· 
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) IAI SON ''ı " VAH.T ,,iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~i H~a~ı:u,e~ . v x 

Ef gani standa 1 YAadhluiyde.
1
7;r J lngiliz ~mirah_ YDUU@l_ll~n Et ucuzlıya- ~;-::-ik ;---s;~-::-1 ' 

S k daha} .. lu ş L_ . . . • Tayyare meydanı maz mı~. Beçe a anın ea eınemınımıze gon - I k? -' 

lzmir treninde 1 
kişi yara1andı 

Eğirdirden b:mir~ 1 

veccihen lıarel-..et eden 
treni, Kuvac..1h."tan geç 
sonra ~cyi!li bir h.ı 
iniş a~ağı .si. ntlc dnc:rkc 
nrkada ikinci 'ngonu ].,. 
b~layan zencir birden 
kopınu~r. Bu hal :1ı· 
mlş 'e evv.cll.1 ,·.ıgond 
lunan rolculur feryada 
lıınu~lnrdır. 

Nadir Banın Amanul- Hakkındaki dava evrak1 derdiği mektupta te- mı yapı aca · 
Sivil tayyareciliğin neşir 

lah hanın iebrikinc lemyize ;gönderiliyor şek.kür ediyor ve tamimi için teşekkül 
cevabı Ilir mlid<let evvel Jsranbul Gcçcn1crdc memleketimizi edeceR klüp hazırlıkları de-

Moskovn, 24 (A.~}- flcç~ birinci ceza mahkemesinde, ziyaret eden lngiliz Akdeniz vam etmektedir. Klüp için 
Sııkrı ve. sabık 1cznrı şeri .ı.~ı·n filosunun bzıs .kumandanı tesis •dı'lecek .meydanm 

N di ·-~- ·iy~nun ccnnze . .,.. ~ 
·\'alisi Seyit Hü eyin 3 r runlral teld ehrirnfadcn 'hangisi olacagv ı henüz lcat'i 

1 d. r,ıl'. merasiminde 'furkfülhi tah1cir1e 
han:ı delıakt ctmış er ır. ı.:.'ı~ b" sonı·a ~ehremini ve Yali ve- surette tesbit edilmiş değil-

d mu.nun \' a1ıudilerin rnu'hn- nı· ıı h gan hül'iımeti ')eııi en tces u · JU iti ı Beye -.u mel·- dir. Bazı meydan ve çayır-
etmi§tir. kem~si ır.ti • .yet edilmiş~ cur!.lm, tubu göndermiştir. lar gezilmiş ve tetkikat n~ 

ı~ ik" atı· hk · l.tanbııl Şehremini ve Vali veldlt ':I" • Amanullah harnn ıte1.1r ıne :bu .ceza ma emesmce tct- Beyefrn'1t Hz. lertne ıticesi ıı ayyare cemiyeti u-
verd~ği 1 evapta :radir han kiki icap ıeden mn attan Ef cndını,, mumi merkezine bildirilmiş-
Am nu1lab dc:\~rinin !Efg n gcirtilc.rek, ıt\n'k bu ek.ilde I tanhuln tcrkctmcden CY· tir. Şimdi -0r.adan gelecelc 
•arih· e _.,,._ ır"''t ·1e 11: ··wıı- vcl, hakkımızd,ı göstermiş cevaba ,·~tizar ediimdctedir. 
.. "1llJ.l :JUL< 11 ...... kar.arla ap;ır ıeeza} a ,gönde- 1d 

rilmı·~.,; o ı•ğuiıuz liitufkllr misafir- Geiilen me}·daniar .ara-
..ca~ ,-e 'kendisi ıtaraf.mdan i'<.&. pen·erliktcn, \'C her sınıf } 
çiY..ilcn rolda 'fliriiJec®ni Oiın lbu muhakemeye ağır halk tarafındnn mnzhar ol- sında Yoğurtçu çayın ıİ e 
bildirmiştir. co.ada ba~1auacaku. 1Fakat, <lugtımuz har.aretli htı:>ni'ı 1~a- gene KaC.ılc<iyünde Fikir 

buldcn dolayı, rek ~~h5;ıın, tepesi cıvanndalci arui 
miıddei umumlligine birinci . , v - ki 1 Ye gerek Zatı ı~ ralinin, k'U· ~ar<hrA Mahaza .ıı ,oğurtçu 

Oldur- ece ennış· Cf!?..a mablcemesinae ık rnrı .h ed'l . • mandam altında buluııan ge· çayırmın tercı ı mesı 

Sofyada bir miralayın 
' açık mektubu 
' Sofya, 23 (A.A~ - Lac 
gazetesi sabık hehriye mek-
tebi müdürü miralay Dam
yan V.alcef in har\>iye ne
zaretine hitaben açık bir 
mektubunu neşretınektedir. 
Valccf mektubunda kendi
sinin öldürüleceğine dair 
son günlerde müteaddit 

mektuplar aldığını ve ayın 
yirmi birinde harbiye neza-

retine mensup 'kaymakam 
Porkof ile diğer bir ~a1ısm 

ikametgabmın etrafında do
bştaklarmı bildimıektedir. 

'Kaymakam 'Porkof aleybine 
yapılan bu hücum ve itti-

bamdan dolayı Valcef aley
hine ikamei dava etmiştir. 

Müteveffa Rum l-aşpapası 

V asl)iyos bilA ~raris -0.lauğün&n 

'T~ terekesi bük&mete intikal 

etmesi lazırr. gekilğinden <!ün 

emvali -.Eylp suTh hlkım\111.ince 

müuıyec1e) e çıhrılrr~ sureUle 

satılnuşbr. 

Fener kiü~sinde 
Rum b.§papasl~ swrıku 

ıF<>!iyostan tnhilll ede.a !arabya 

metrcpolttl~~ Sen~not ımeclııi 

ııtarıdından Nıksar metl'epolidt 

Amııroslfos tnıl'lıap olunmuı ve 

'hu münasebetle Fen ar kiliseeln

de btr ayloi .nıhaııt !Yapılmııtır. 
........ -......... ··---------

%U ellide idarehanedcn mü-

1ar:ekat buyurmuşlar.dır. 

ıtem 'iz mgi anla~tfdı. 'Ena- miler zabican , c c[ı;adı mı- ihtimali kuv .. ·etlidir. 
kin myiz mahkemesine mına teşe1rkurntnnı tukdim Bu takdirde meydanın 
.gönderilmesi lçin, muhakeme cd riın. tevsii ~çin bazı istimlakit 
kaldı. 2 - Güze1 'c tarihi şeh- yapılması zarurı addedil-

f.vra1c. temyiz mahkeme· rinizi ziyaret etmeği, ôtedcn- mektedir. 
sinde tetkik olunacak, :ılınn- beni 'ok arzu ederoim. Uu Mahaza lhangi ın~ydım 
alc neticeye göre muhu- ziynr.c.1imin hatırı~ hiç silin- seçilirse seçilsin tesviyesi 
kemeye ya ağır cezada, 1 a miyccelaif. Uurndaki mücl· ıkı.Ş münasebetile hahara 
ı.,~ l M d dcti vk:ımetimtzi 1ıen-cçhile ··-lacaL·ır-
uır ncı ceza n devam oluna- Kal u -
caktır. hoş geçirımiş ohm, .ı.ımunıi 

Tebeddüller 
samimi~·et '.C dostluk hatırası 
hepimizde ftyeznl bi · hl" 

lstanoul adliresinde 
tebeddu1ler '} apılatağ\ 
ien mektedir. 

l>ınıkmı~tır. 
bazı S - ''.l'ekrar nıi.ı1aki ola-
sôy-

Bu arada üçüncö hukuk 
mahkemesi heretini~ ikinci 
\ e upuncü ceza aza ından 
:lk1 zatin !ba~ ye.dere ta}in 
olunacaldarından dnhsedi
liyor. 

Haydarpata 
ITıamvayı 

[ U1tandı :Binnci aayfamızdadır 1 
bir nutuk irat etmiı ve 
inıasına baıJ.a:ulan halın 
65 gün sonra ikmal edile· 
bilecejkıe s~lennfti. ıBu 

hat ~erine get.Jr.llna~ ılntaat 
ikmal cdilmip.Jr .. 

Geçen iteDC hazir•mnda 
Dıküdarla Kmkla arasında 
açılan tramvay. bu güne 
kadar zarar ediyordu. Çün-

kü günde ,apılan 500 lira 
masrafa mukabJl 300 lira 

varidat toplanıyor, bu su
retle .senede 40 bin lira 

kadar bir aÇJk hasıl olu
yordy. Fakat bu hat Hal. 
da.rpapya kadar .temdit 
edtld.ikten a.onra varidat 
arta~ için vukua gelen 
zararlar telifi edildikten 

baıka IW- ela temin ~
lecektır. l' ani hat her ne 

kadar ima be de Ü.küdar 
adliye kaymakamltjı, tıp 

ıc ~nnzı :ümi< ederek, rnem-
e ketinfain JkbJl \'C ııdeti 
ıbnkkmda en samimi tcıne.n

nileıi l1izi arze}1Jcr~ ihmımııtı 

.mahs.u. unu mkcUrn ederim, 
Efendim. 

Baş kumJnd:ın 

l\mlrd1 

F.Ftild. 

Millet ıe~tealeri -
komisyon yarın vila-

yette top1anacak 
MiTiet mektc;pleri lçin 

faa1iyet devam etmektedir. 
Bu hususta mcıgul olan 
l<0mlıyon yarın :vliiıyetle 
vali vekili Muhiltın Beyin 
rlya!elinde top'!anacak ve 
programın tatbiki için gö· 
rü~ülecektır. 

Ticaret odasında 
neler oluyor? 

Tica!'et odası idare mec
Jisi evvelce memurlara se
nelik ikramiye tevziine ka
rar ..verildiği halde gc~ 
günkü 1çtimada bu karar 
geri alınmıştır . lkramiy.e 
faslındaki para ticaret sa-
rayının inşasına tahsis olu
nan masraf maddesine füi-
ve edilmiştir. Fakat aynı 
zamanda m~clis bundan 
daba ıtuhaf ve garip bir 
brar da ıvermiştir: 

Her dairede kadro iten
kihab dolayısile v•zifcle-

Kar makineleri 
'Emanet tarafından Ame

:rikaya sipariş edilen kır 
makinesi gelmek üzeredir. 

Haber ald ığ.ımıza göre 
tramvay şirketinin de ayni 

tarzda bir ınakine getirt· 
me.si ipin Emanet şirket 
nezdinde teşebbüsatta l>u
lunacaktır. 

lngiliz lirası 
lngiliz lirası dün 1025 

lcunışta açalmıf, 1030 lcu • 
ruşta kapanmıştır. l 036,5 
ıkı•mşd bdar çıktığı da 
olmuştur. 

Borsa meclisi dün top -
tanmış, 'iki gün evvelki te· 
reffüün sebeplerini tetkik 
ve müzakere etmiştir. 

Çalıştırma yur.du 
:Aksara~da ıkadınlan ça. 

hşdınna yurdu 3çin yapılan 
binamn yafoı.ı: boyanmasJ 

ıciheti llca1mışhr. Bina yurt 

için akaret teşkil eden 
dükkanlan ihtiva etmekte-

dir. Yurt bu .kışı yeni bi
nasında geçirecektir. 

Hakkı Şinasi Paşa 
Halk fırkası müfettişi 

Hak1cı Şinasi Paşa pnar 
günü Ankaraya gidecektir. 

En1anet muhasebecisi 
Emanete müteallik baza 

itlerin tesviyesi içha Anka -
raya elden mUhasel>ecı 
Nuri B. aTClet etmfıtlr. 

Oe,ılet deınir 
yolları i(laresiıı 
de 11ed ııili vor? 

.1 

Şark vilayetlerinden 
getirilen koyunlardan 
6 lita değil 160 kuruş 

alınıyormuş 
CY'\ clld giinkü nü :lıanıızda 

şark 'ilayetlerinden lsranbula 
ikoyun ınaklednmesi için deY· 
let demit'} allan tnrifcledndc 
.t:enzililt apılmasmı talep 
eden bir k:ırfünizin mehu
bunu ne ... retmiştik. Kari.imiz 
bu mektubunda .,,nr1· •viHıyec
lerinden koyunların lstnnbula 
Erzurum l'C 1'rabzon }'.OHle 
otlana otlana 9 ayda sevkc

dildiğin~ halbuki cetmı, hat
tından .i:.itlfadc edildiği tak-

dirde hayvanatın 4 - 5 g in 
içinde nakledilebileceği Yt! 

bu nakliyatın senenin her 
mcvsimincle ynpılahlleoeg-ı, bu 
suretle 1-.tnnbulda et firtlan-
nın ucuzlıyacnğt yazılıyor, 

:ancak Er7.urum ,.e Trabzon 
roıunda sarfedilcn '3 1irayn 
mukabil cenup 1rnttmdn 8 Jirn 
11a'kliye i.ıccreti alınüığı, bunun 
nakHynrn mııni ôlduğu bll
dinliyordu . 

Bir muhnrririmiz Haydnr· 
paşndn nc~vJcr demir yollan 
ifüırcsine giderek 'bu mese
leyi nlırlrndnrlarile ikon uşmuş· 
tur. De,•let demir )'Oltan 
ldnresinden bize verilen ma-

1Cımatn göre idarenin elinde 
lnılunan 1 J 2 I kilometrelik 
Adana-Haydarpaşa hanında 

koyun nakledilen '\0agonların 

her birinden ( 180) Jira üc
ret alınmaktadır. Koyun va

gonları jki katlıdır YC her 
vagonda l 00· l ı O koyun 

rıaklcdiJmektedir. Yani he.r 
l·oyundan 160 kuruş knClar 

ücret nlınma'ktıClır. aanadan 

Şark viH\yetlerinc kadar de
vam <eden hat Fransız irke
tlnc ait olup de,·let demir 

yo11armın )U hatta lb.iç bir 
müdahelesi yoktur. 

Eğer nakU~·e lil)retl 8 lira 
tutuyorsa,. Dev.Jet demir ~ol· 
hınnda ı 60 kuruş ücret alın-

dığına göre. iFransız şirketi 
Jıer .koyundan 640 kuruş üc-

ret alıyor demektir. De\ let 
demir ı·altarı 550 kıunış .alın· 

ması llzım gelirken i 60 ku-
._ r.uş almak suretile 1mımi mü-

snndeyi -yapmışnr deniJmek-
4ledir. 

An kam, 24 ( Y Al\ff ) -

B. i\J. ıncc1ısi tc,rinic\ \'e'in 

birinci ccıma giiııii açılacak

tır. Mcdi reisi ıKazım pa,.c:a 
Hz. ~ru;li de\'re iiçünaii 

içcimamın nk celsesini açtıgı

JH azaltım bildirecek, mütea-
1dben RC:Jı:icumbur. ! Jz. ıfti-

lakülteai Baytar mektebi 
ıre E.nraz.ı eah.ni}'e hasta
nesi l.ep 1bu 1ıattt'3 ıiiz<. .. 
rindedir. Bundan 'ha,'ka bu 
hat H.ydarJ>a1& •e Oıkü
dar vapur ıyok:ulanndan 
da iaUfade edece.kur. 

rinden .çdcanlanlua taı:mi· 1!:;§::.§a§~g§=§=§'§-§l~S~-~-§-§-§-§-~~~§-~§=~§~g@-~~=~§-§-I 
nat <Aarak birkaç maa_ş i~- - S::s-= ::: ==-=-= S 

;;w~~!~~~[~~1 V8kıt- y= em~ uıh1 ~.-c bıitiin .mcmlclct i,lc

rine ~tımıl, gayet miihim bü
yffk b;r numk irat buyurn
;ııc.aklardır. 'Nutkun her taraf-

tan dinlcnmcı-11u remin 'çin 

tebiz ıtclcfon Şirketi tertibat 

ulucak 1srnnbulda ruey<lanlııra 
boparlorJar .kona<..'1lktır. 

Fırlrn gı-ubu 3 J tcşrinevvet 

· pcr.::emhc gunü coplanarak 

cJiv:!nı riynsc.t namzetlerini 

te~bit edecektir. 1\1cclisin kü

ş:ıdı giinlı intibabat y:ıpıln

c:ıkur. 

Ba~"'·1.:1cilimi7. ismet p!t;a 

nutkunu tc, rinsaninin ilk haf· 

m-.ında sdyliyccek, hiıkôme· 

tin f.ı\zıli)etini, d:Jıili n: ha

rici \CtZi) eti iıah Ye işaret 

cdL1 ek ın ~·t tL: itimat rcj i 

i~t ~ccl:\r,r. 

Polis kongresi 
Şerif Beyin riyasetinde 
bir heyetimiz yakında 

gidiyor 
Parllte toplanacak polis 

kOIWI etine polis müdirii 
Şerif 8eyJn ri1aıetinde 
dört ~ttan mürekkep bir 
komiayonun Jttiraki tekarriir 
elmifür. 

Heyet yakında P.ar.ise 
hareket edecektir. 

Maarif flekili 
Maa.rif vekili Cemal 

Hümü B. yarınki trenle 
Ankara.ya hareket edecek· 
tir . 

değiidir. 

Ticaret oduı mecli~ kild 
idaresi baııka yübek maaş- şe 
lı bir vazifeye tayin edilen e 
-ve ôola}'lsile istifa ıcden 
lbir memuruna ilci maaş 

nisbetinde ve gene dip Vakıt pek yakında 
istifa ıeden bir memuruna 

=~,,,m=...:~nde iltra- 12, 14, 16, 32 sayıla 
Birinci ut ticaret oda- 1 k • b• 

sanın idaresi atlında bulu- o ara yenı ır şe .. 
nan antrepolar müdürlü- k ild • k 
tünden ayrılırken dört ma- e, cazıp v e uv ., 
aş ikramiye a}mış, son defa • 

istifa ettiği ttcaret odasın- vetli miındericatta, 
daki vazifesine tayin edil-

mi~:~ane antrepoları oda~ ·renkli resimlerle in-
nın idaresinde -olduğuna tı• !Qat/11 edell"'t.l>ktı·r. 
nazaran hu :zat dokuz ay y & '-"~ 
znrfmda altı maaş ikrami· 
yr; almıştır. 

pruframı 
lktısat vekitlelince umumi şe· 

kilde yeni bir istihsal .programı 
haıJrlanmakıaClır. 

+ Vali vekili ve Şereminl 
Muhittin Bey cvelki tgün blr 

otamUh'1 kazası -geçirmiştir. 

Muhittin Bey bir taksi otomo
bilı ile Karaköyden e\iue git· 
mekte iken mu'kabil ;stikametten 
gelen bir Ford otomobili Vail· 
nln bindi! otomobili hasara 
.uğratmıştır. Bu ııesnada Muhittin 

beyin başı da otomobile çarparak 
hafifçe zeaelenmlşlir. 

+ Boğaziçlnde Yeni mahal
lede paurbaıında mü'hım ve 

şayanı hayret bir otomobil ka
zası oımuştur. Bir otomobil 6 
metro&n .sı&llt ctmil. içinde

kiler mucize kabilinden kurtula· 
bilmışlerdir. 

• Büy.ilk iMi.llct Mcdial 
1 teşrinsanl cuma günü öğle. 

den eonra reis .-cl:ili tarafından 

açılacak ı·e Relslcnmhur Haz
retleri huknmetin geçen seneki 
faaliyet "Ve lcraahna, 6nilmftz· 

deki -sene lttlhll etliiecek 'ltcd-
birlere dair ıendlk nudrunu ırat 

!buyuracaklardır. Ayni pde 
dn·anı riyaset intihabı icra edi
lecdctir~ 

+ !İstanbul ve bnuıdcı ıde-
niı. mfiessesal ?le mertii !ile 
donanmadaki sıhhat ıl§ler.inl tef· 
:tit rıtınek ıuzre Milh Mn8afaa 
vcbleti Deniz &1hhiye gubcsl 

aıüdOrli doktor kaymakam Maz
har Şefik Bey bir aydım beri 
donanmada ve- müessesatta de· 

vaın eden tcltiflerint ıb1tlnnlgtl. 
+ Yunan araz.isinden geç

memc1c iizere yapılacH oimı 
ldeabul .. &lime yeni 1fmen
difcr hattına ilk proje t.am
lannuı ve Ankaraya ~önderllml§
tir. Proje Ankarada 'ietkit edi

lecek ve mu~·afık ,görillürte .he
men tatbikine ~aflanacalc\ır. 
+ Son « 3 » ay zarfında 

Beyazıt daırcıladc 133, fatih 
daircsttıde '22! Bcye>Alu dtre

stnde 337. Y enl .köy daireain· 
de 28, k Hısan dllreslade 
26, Üsküdar dair-eslade 54, 
Kadı.köy dalrelbıde 80 • .A&
lar dairesinde t O, &kvk6f 
dairesinde 17 çiftin nikahlan 
yapı1nup. 

• Son 3 ~ Plfmda mez· 
bahada 18203 ak*. 43()1 

ditt karaman, 25945 erkel. 
3994 dı,ı G.tJaç. 3313 ~ 
5350 dltt lı~. ~ ... 
ı 69 &,t k~ 90532 ..., 
221 ~. 4244 yal, 1548 
ecnebi &iz, 651 ,_ıt. 80 
ecnebi iacık, '240 eftS. 366 
~ manda. l 55 -.. 206 
malak. l .&.e. '49 abk 
89 d,ı ..... l:sd'r'f'r. 

• Maarif vehlen tarafın· 
do A.m1peya ~ 
talebelmn 1bh'ikmmnm mtsaba
lca lmUhan1arı yapı1ma\tadır. 

Bu gençlerden nçe Ttc.rct mek
tcbu.clen: tkı.t lise mezunların

dan olaaıktır. Ayrıca .dört anç 

aıilli müd.l.a ıvek.llett tıe.b.na 
lnrtıbana ~ar. Aya ıalM
yetine l>otru. bu gençlerln Av. 
rupada tahstle gtdcce\letl ma · 
haller Maarif vcklletlnce karar
lattır~r. 

• Ta.\oaıilı id...e be}reu 
top1anerelt k1fldt bir- P"91"•lll 
tanzim etmlftlr. Bu program 
mucibince her hlllta ocakta blr 
konferans verilecektir. 

ıKonferanalardan eonra OQj1D 

muıikl heydl tarafındaa kooter
kr verilecektir. Konferanal.-. 
tqrinsaniden ltıberen baflaa
caktır. 

• IE.tibba odasının teşek
külünden sonra etibba mı.lha

denel cemiyetinin ıvazlyeU, ce
miyet azası arasında münaka~a}'l 

davet etmiştir. Cuma içtima111da 

Kacnnn durması ile 
5•okuşta ı'kcrıdi kendi:tinC 
!har l ette btilıırnın ıiki 
butı.in sütat1eri ıılt: en 
ıdnki 'agona çarpmıŞtır 

• eticcde agon1nr i 
ıgeçmistir. Volcmlardsn 
!kişi wara1anmı,.'1:tr. Bu 
sında iNaiill muddei 
misi ile Aydm demir 
ı llt'eket iıçuncü Jasınt 

fetti~i Refik ve ıteıgraf 
fotti;.i lbrahim BeyJef 
'\'llrdır1 

+ Macartsıana elamı 
:fUn mübayaasına gitmif 
baytar 'Umumi müdurü AH 
'Z8 Bey klaresindekı hey 
zif esini bıurerek lkusat 
letine bıldirm~Ur. 

Damızlıklar da menıl 
ze gönderilmiJUr. Bu d 
ların tevzi merkezi J(at' 
harası olacak, ve oradaıa 

eden mahallere gönderil 

Bunlardan hır kısmının el• 
va çiftl~ine gönderil111Cfi 
me1clır. 
+ .Emanet makamı, 

gazino ve meyhane 

mıkilAta uğrayanlara nah 
tir. Emantln tartfine ~ 
icadın müııtalıdemln 
k.&nla Gt.a .;eddetı 
bardU'. 

• Koçnbu der_,.. 
küd• ~da \elan 
Kartal hı.asuwı Dudulhı· 
ıçUkbatal, l\.!Jmraniye, 
\ariyelcri Üıleüdar k_, 
lanmıp. 

+Baza ~erde 
ımenln lüzum gösl«!rdiii 

)'f'l Ohnadjmdan ettlb• 
intihabı ya,pılaD*mı~tıt· 

allaft ide ,.pıbna.sı ıeblt 
mlftir. 

• 'Cemiyeıı beledıre 

Gdlm ı..zı -- tllr 
~. Bu 
emaet wahNl.a 1-••!! 
mir illa el • ı. P' 

..... .... eMmeil 
tedb-. . T...._lala A.._. pm-dlfedar 
toplaaabr. s. 
--w.:... dJ~ 
-- .... Met 
-· ... dnd eJt' .,, 

• YeL.ct aJd,,. 
.,...wpanmu ~ 
masına heyeti vckılcee 

eclftmlftlr. 
• Rü!umat ~ 

lere pngµı lçln bird 
gönderm\ftlr. Dün 

70 tul•rnba 1eVke~· 
• Vila,.etlerde • . ~ 

a...elr ziraat ;ımtlı...-

al.rnan }~n~ 

11--------
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Italy& Veliahtına 
~rens Umberto tesadüf sa-Vurdum faRaf 

Belçika da --------........ --------------~ 

• SUI 

Yesinde ölümden kurtuldu "ld.. 'k · · 1
--···-·-··-·---· ........... .. 
.... ş~;.e~~i;r. .. J 

( B.1ott•) 

Elhamn : Par isli ,arkıcı 
\' a.1caıanan mütearnz bir Ali mektep o udrmv~I 1ç1 n 

taleb~sidir eg 1 Opera 

Melek : ihtira 

'iıı Brüksel, 24 (A.A) - Prenı Umberto, meçhul aalı:e- _ ___:__• ' Majlk 
: Seher 04'11 
: Parla bo/e~.ı 

: Gece gıinql 111 
ınezan önünde arabasından ınerken rüvelver 11e F ransada çok şayanı Ekter 

~lah bir ıahıs halk arasından çıkarak prensin dikkat bir katil davası 
'e ablmııtır. Motosikletli bir poliı memuru hemen Aarl 

: MaALU,. olmaz 
:Kalbim bir caz. 
banttır 

tiııı rrizin üzerine giderilc kurfunu atacağı sırada Geçen glin F ranaada a- Etuval 
llııt 10 Üzerine bir yumruk indirmit ve yere yuvarla- cıldı bir muhakeme rüyet 
htd bt. Hemen tevkif edilen mütearnza kartı ahali edildi. 
~ det ve nefret izhar etmlttir. İtalyan olan mütearrlz Katil on sekiz yatında, 
lli~Jteıto mahiyetinde olmak üzre havaya ateı ettitlnl nahif, mahcup bir mektepli 

eıniıtir. çocuk ... Hakimin ıuallerine 
'1ıııa Brüksel, 24 (A.A) -Prenı Umbertoya aut kaıtta bu- kartı ııözlerl yatararak 
laıııi n•n ıahun 21 yatlarında ve Femando de Roaa boğazına hıçkınklar tıka-
~ nde ali metep taleal olduğu ve Parlıten ııeldlii narak devap veriyordu. 
,_ıılrrı;tır. Perueı Mart Jose nin izdivaç tarihi _ Ah!.. Evet vurdum .. 
~ ~ tayin edilmiJtir. Düğünün sene nihayetinde F k Allah 
~ ad ~~~ 

'"'llllaıı muhtemeldir. ld ___ ö ürmek için vurmadım. 

Fransada kabine buhranı Maktul 1irmı üç yırmı 
dört yaılarında iri yapıh, kavi 

devam ediyor bünyeli bir delikanlı lmiı. 
'la k S ) Cinayetin sebebi?.. Adı 

tıV'e alet mevkii için M. ( teg in bir muapka .. 

ismi söylenmektedir Hadise acıklı ve garip. 
ltr Pırtı, 24 (A.A) - RelslcUmhur lsli§arelerine devanı etmiş- Katil komıularından hoppa 

~urhanın ne suretle netıcelenecegl hl.il bllinemlyor. bir kızla bir müddetten beri 
~art, Z5 ( AA ) - Siyasi mahahl, vazlyeU son derece korta edermif. Mektepten 
ti görmektedir, Yarın Reınlote açılacak olan Radika kongre- çıktıktan sonra kızı dans-
~~ karar d~tirilmediği takdirde pazara kadar devanı edece· niğe götürür, tiyatroya 
de den bu kanııklık bir kat daha artmaktadır. B~ çok mahafil- götürür ve onunla vakıt 
Oy! rıı:chstn M. Briyanın Lahı de takip ettiği ııyaseti mualıe1.e geçirlrntif. Fakat hoppa 
lı;. od~, Main grupuoun hareket tarzının buna tahit olduğunu genç kız bir doıtla iktifa 
~;n etmekte, dtğer bir kısım ise aleyhte rey vermiı olan edeceklerden değilmlf. Ka-

h 1 
ıkal!er ile ıo5yali,ılerln M. Berlyaoın lıarlci siyasetlne taraftar l d l d u u d ti in oıt arın an birini de 
n ulc.larını kaydeylemektedlr. d 1 H h ken ine eğ ence arkaclaıı 
~ er ald~ , azlyetteld garabet nazarı dikkati celbetmekte ve yapmıya kalkıtmıı. 
hala btr gün cv,I söylediği bir nutukta M. Blumun. On sekiz yaıında kanı 
.. _ rııete 18raftar ekseriyette bir değişiklik vukuunu muhtemel 
'"'llıedt;. ateıli bir çocuk böyle bir 
ı. B olni taerlh etmtı olduğunu hatırlatmaktadır. Birçok gazetel.r, 
•vı. ı. d harekete sabredebilir mi ? 
Y•tını r n ın deruhte etmlş olduğu vazlfenln muvakkat nıahl-
\\ hatırlatarak ıncclıs !!zerinde kendi lehinde bir tesir yapma· Delikanlı maıukasını taz-

~eııma~~na dtkkall c•lbetmektedır. ylke baılamıf, o ise al~ır-
•e ~cümhW' M. Doun argue, müııaverelerine b..,larnıı, !yan mamıf. Bir gün iki genç 
tıı ıııeb wan medtolerıle iyan maliye endlment, meb'llNn maliye sabahtan akflUD& kadar 
~tümeni ve meclisteki muhıelıf grupların reı.1.,rinl kabul etmiıttr. beraber gezmiıler; akıam 

•b' usan meclisi reisi Eliza sarayından ayrılırken buhranın uzun olunca kız diğer dostu ile 
~·•teğtni, kolaylıkla halledtlemiyec~lnl çüuku vaziyetin danainge gideceğini haber 
~!Ad~ karanlık ve nıulak olduğunu söylemiştir. verince delikanh yalvar-
h- 80,yali,ı grupu bir içllma yapmıştır. M. Paul Boncour un mıı, tehdit etmiı fakat 
~~nfllele iştirake taraftar olduğu ve teklif vukuunda bir nezaret kız fikrinden vaz geçme-
~ ulune hazır bulunduğu ıöylenlyor M. Boocour. bu buhranın mit. 

'et slya•et dolayısile ıuhür etmiş olmasına rağmen M. Brtand Akpm delilcanlı gazino-
ın harici ~i} asetine bir halel ve zarar getirmemiş olduğunu ilAve ya gider.,k, sevgilisi ile 
•4ııi~ir. rakibinin oturdukları masa 

ir· Pariı, 24 (A.A) - l\lateo gazetesine 087.aran ~vekAlet yanındaki bir masaya otur-
,ın M. Stre~in ismi ileri sürülmektedir. Soıyalisı fırkasının takı· muı. Bir sıra rakibine bir 
:Cl,~ı vaziyet ne olursa ohun M. Paul Soncun· n lıükOmete mektup göndererek düel-
h 1~~kı kabul edeceği söyleniyor. Sol cenah fırkaları M. Brlandın loya dayet etmif, fakat 
.:~cıYe nezaretinde lalmaeını ısrarla istemektedir. Pötı Parlzyen rakibi: "Senin gibi ağzı 

te,ı bugün Elızeye davet edidecek ilk zatın M. Brland ola· ıüt kokan çocukla düello 

~~ Ya7.ıvor. olur mu?" diye tahkir ve 
l\Usya - ihtilafından yeni safhalar tezyifte bulunmu,. 

11.ıı Pdcin, 23 (A.A.) _ Muktenden itimada taran bir nıenlıı- Nihayet gece ııazlnodan 
1 bıldırildiı!ine gbre, Mançurl valileri arasuıda aktedılen bir çıkarlarken delikanh ken-
~rnosıa Kının valı i şarkı Çın şimendiferi hadlse•l hakkında dinden çok ka vl olan raki-
'tlt Ilı ve Nankin hOkumetlerl arasında cereyan eden müzakere- bine çatmıf. Aralarında 
~de bir muvaffakıyet elde edtlnıediğinl söylemlt ve Rusyanın bir tokat, yumruk müca-
ı. ~Uriye karıı ciddi tetbirler alması muhtrnıel olduıtu~dan Muk- delen baılamıı; bir sıra 
u;n hükrımetinl, Nankin lıükOmetınin fikrini almadan aradaki ıh- delikanlının salladığı 1: lr 
~~~aile çalışmak üzere Moskova hükOmeıtle doğrudan doğruya yumruk rakibinin kulak 

er.,ye glriım..-je davet ve tefVlk etnılştır. tozuna gelmlı; betbaht 
den M?•kova, 23 ( A.A) - Tas ajansı bildiriyor: Çııı" ıeh~n- adam yere oüşcrek öl r i ... 
hu.ı ış ar olunduğuna nazaran blr takım Çin tayyare eri, us Adul katilin vazı etini; 
ltvkUdu b9yuııca uçuşlar yapmaktadır. Beyaz Ruslar tarafından hadisenin sureti vukuunu' 
Q•I . Ve idare eclilen 12 Çın bombardıman tayyaresi Mançurıye dikkate alarak ka-

Şık : Çılgın ~re 

: Volga malıl;:Om
ları 

Lüksemburg : Gız/ı memuriyet 

Beıiktaı : Onüçler uran 

(t.t.u.ı..t) 

Milli : Aşk aleııf 

Alemdar : Kanlı J.,.;zler 

Kemal Bey : Lora ve fOförü 

Millet : Gece eırarı 
CKadd<•r) 

SüreYYa Pı. : Ankara postası 

mımmmm111 
Bugünkü atletizm 

müsabakaları 
F. 8. Atletizm kaptan

lığından: 

Bugün Kadıköy ittihat 
spor sahasında Taksim 
Yeniyıldız Rum kulübü ile 
Fenerbahçe atletleri ara
sında birinci kısmı sabah 
10 da, ikinci kısmı 13,30 
da başlamak üzere atletizm 
müsabakası yapılacaktır. 
Her iki kulübe mensup id
mancıların sabah 9 da Fe
nerbahçe kulübünde bu
lunmaları lazımdır. 

Müsabaka saatleri şun
lardır : 

Saat 10 da 100 m. , 
10,15 te 1500 m-, 10,30 
da uzun atld m '• 10,50 de 
400 m., 11 de disk, 11,15 
de gülle, 11,30 da cirit, 
13,3.0 da 200 m., 13,45 de 
yüksek atlama 14 te 800 
m. 14,15 te 3000 m., 
14,30 da üç adım, 15 te 
100X200X300X400 Bay
rak. ................................................. 
Ul için beraat karan ver
di. 

Netice ne oldu? Bir genç 
mahvolup gitti, diğeri için 
de ebedi bir dal olacak 
bir vak'a ile lekelendi. Asıl 
sebep olan geç kıza gelince 
meğer seviyeelz, ahl&kaız 

bir kadın mı,; muhite ya. 
hancı olduğundan istifade 
ederek kendime aile kızı 
süsünü vermif. 

Bu hadiseyi nakilden 
maksadımız, gençliğe kü
çük bir ibret dersi göster· 
mektir. Cazbantla, dansing 
arasında kendine "eniset 
ruh" anyan biçarelerin 
hepsi netice itibaı'lle ken
dilerini elim bir atiye doğ. 
ru sürüklemekte oldukları
nı unutmamalıdırlar. 

1111tlir. 

~v 1' "k~o, 25 (A.A) - Harbinden bıldirilıyor: Çin zabıtası 
dab~eı konsolosane•inde dör .aat taharriyatta bulunmuı ve bina 
~ Dde bulunan üç Rusu tevkif etmiştir. Çinliler tarafından 

.... Eğlenebilinecek yegane salon ~ 

~edilen bir tebliğde komünistlerin harbinde ka~şıklı~ar- çıkar· 
''niyetinde olduklarına ve Rus koıısolosanesın.ln U>Su!hareke 
~ etmek istedıklerlne dair Çın zabıtasına verılen ma!Onıat 
~'~e ~u tahorrlyata lüzum görüldüğü kaydedtlmi~tlr. 

.tcı ahrıyaı bittikten sonra 18 Rus daha tevkif edilmiştir. Sov
ltı konsolosunun müfarekatından sonra bina kapatılmış ve Al

•nya k 

çob;~·uı;;;;~~ı~i veAii~, denizi 
iizerinde eaiplere karıttı 

lıa, tndra, (A. A) - Loııdraya gitmek üzere dün T ernövden 
için< iri edoıı Aıncrıkalı Kovboy Ditemamn tayyresiııl beklemek 
tır I landanın cenup ve garp sahıller;o de bir ço'c halk l.ıtr ilcmlş-

. rl da İıııta an . _ııalıillerinln, garp ve cenup k1'.nılannda ve açıklarında 
Qiııu §eraıu bu sabah gayet güzel idi. Fakat ögleye dogru rüz.. , 
tarı> ftc!deu artmış, gök yüzü l;uluılarla llrtülnıüı ve ıiddetlı bir 
~1 {ti2.garı esnıcğe batlamııtır. Bıraz sonra etrafı bir si• taba- , 
bne ll'Planılflır. Maamafıh, Dttemanın geceleyin gel~i ıhııma• ı 
l'lrdıııııebn; Kroydon tayyare karargahında lazım gelen hazırlık

bulunulmuıtw:, 

Kn~ı~öY is~ele oıerin~e~i 
Lokaı1ta Gazino ve Da11s 

Salontı 
Gazinomuz geçen sene olduğu gibi bu sene de 

lstanbulun beş kişiden mürekkep en güzide cazbant 
takımını büyük fedakarlıklar mukabilinde getirterek 
kışlık programlarını tatbika başlamıştır. 

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

is~irahatlf'ri te- KadılrÖ)r j ~krle 
mın olunmaktadır. · \. :, 

daııs s·ı1oı1ll büt~n ailele.rin ge lıp. eğle:-
'- c nebıleceklen pek cazıp bır 

salondur. Cazbant her gün saat 18 den 24 de ka
dar Cuma günleri de 12 den 24 de kadar devanı 
etmektedir. Salon Cumadan maada günlerde Nişan· 
lanma, Evlenme, Hususi merasimler için muayyen 

bir saatla kiraya verilir. 

Müdüriyet_ 

Ziya 
Şakir 

Oh •• Kartaıtepeyi istirdat ettik 
Çok şükür ki felaket bi:::.e §erefli 

saadeti getirmişti .. 
bir zafer 

U tepineTnl 

Bugün meı'um bir hadi
se kartııındayız.. 

Edimenln bütün cenup 

mıntakaaına hi.kim olan 

( Krtal Tepe) dilıman ta
rafından zaptedıldi. 

31 Teırın .. ..-eı 

Oh! Hamdoleun, ( Kar • 
tal Tepe ) yl tekrar düı · 
mandan aldık ... 

Dün çok mütee11lrdfm . 
Kalemim bile isyan halin

de ini. Şaka değil, (Kartal 
Tepe) bu .. Herif bir kere 

oraya yerleıti mi, cenup 
mıntakasınd, Maraıta ve 

hatta bütün o ha.valide 
kuı bile uçurmaz. lıte bu 

kadar mühim bir yere en 
hafif taburlar konulmuttu. 

Buranın baılıca müdafaa 

lruYVcıtini Gümülcine tabur· 
lan teıkil ediyordu. 

Düıman tarafından ta -
mamen muhasara edildiği· 
nıiz gündenberl, Rumeli 

taburlannda derin bir elem 
baıladı . Memleketlerinin, 
yurtlarının düıman tarafın

dan istila edildiğini .. Evlat 
ve ayallerlnin düJman a • 

yatı albnda ezildlilnl his· 

ıeden Rumeli efradının ha
leti ruhiyeal tamamen bo
zuldu. Büyük bir ekseriyeti 

talim ve terbiyei askeriye 
gönnemlt olan bu adam -

cağızları, yurt endiıeıi .. Ve 

kendi tabirlerile (kan, kı

zan) endiıeıl o kadar ez • 

mit ki.. Hepsi bizgin .. Hep
ıl meftur .. Hepsi de daha 

hala bir alay baıı bozuk 
halinde... Askerliği, aıker • 

ll.ğin kudsiyet ve necabe -

tini anlamak ve hazmet -

mek fu tarafa dursun.. Hat

ta (umumi yurt) düıünceal 

hakkında bile en küçük 
bir mefkürelerl yok. Gümil

clne ve (Koıikavak)tabur· 

lan efradının ayni zümre -

den olduğunu tıtuyorduk 

fakat inanmak istemiyor -
duk. 

Hadise bize bunu an -

lattı. Geçenlerde ( Koıtk -

vak) taburu, (Ekmekçiköy) 

çiftliğini düımana kaptır • 
mııtı. lıte dün ·de Gümll

clne taburları (Kartal Te
pe) yl kolaycacık düımana 
vermlf ... 

Y arabbil bu ne gaflettir 
ki (Kartal Tepe) gibi Edir

ne müdafaasının ruhu, ha
yatı mesabesinde olan mü

him bir mevki böyle zalf 
duygulu inıanlarJn eline 

na11l bırakılır ... ( Kartal 
Tepe) nin ae ellemmlyetll 

'bir mevki o1dufunu belki 
mevkii mhtahkem daha 
hllA takdir etmemlıtır di
yelim. Fakat. .. tık (Maraı) 
ltarbindenberi d!ipnanm 

mütemadiyen bu mevkie 
ıaldırmaaındaki eıbap ve 
hikmeti de araıtırmak lü -

zumunu hissetmedi mi ? .. 
Ne lıe.. Allah .. Kumanda 
heyeti celilealnl habü gaf
letten ikaz eyliye ... 

Çok tükür ki felaket, 
bize bir zafer saadeti ge . 
tirdi. Kartal Tepenin düt • 
man eline geçttğlnl haber 
alan mevkii müstahkem 
kumandanlığı on birinci 
fırkaya emir verdi. Kale, 
müdafaa tarihinde çok kıy
metli bir ıeref kaz.anan 
bir hücum neticesinde 
düıman; fırkamızın ce11ur 
efradının aüngülerlle tepe
lendi ve ( Kartal Tepe) de 
gene bize geçti ... Fakat 
düıman kolaylıkla bu te -
peden vaz geçmedi. Sırp • 
larla müıtereken yeniden 
ıiddetli bir taarruza aeçti. 
Düımanla ıüngü ıüngüye 

değil, ııırtlak gırtlağa harp 
ediliyordu. Bulgarlar, top 
ateıinf kemılılerdl. Çllnldl 
bu atew kendi aakerlerini 
de imha edebilirdi. Harp, 
gece de dev•m etti. Fakat .. 
Zafer bizde, hezimet dnı -
manda kalmı§tı. Siperlerin 
içinde birbirlerinin gırtlak

lannı ellerile parçalıyarak 
kucak kucağa yere serilen 
ıehitlerlmizle diipııan mak
tulleri, feci fakat hayret 
baht bir levha halınde gö
rülüyordu. Harp (Kazan 
Tepe) aırtlanndakı topçu -
larıımzm düpııam ~ddetli 
bir yan atefine alarak ka
milen püıkürtmelerile hl • 
tam buldu. 

(Bitmedi) 

Evlenme 
Fehime Ayten Hanunla C. 

H. F. kadınlan Çalı,ıırmı yur

bu mutemedi Hllrıit Beyin 
akitleri dün ötleden evvel 
F aııh belediye daittıinde ya
pılmıı, Hakkı Ştnul Pqa ve 
sair bazı zevat hazır bulunmuı
lardır. Bu mQnaııebeıle dün 
akıam Türkuvazda bir çay 
2iyııleU verilmtıtlr. 

Yeni evlileri ıebrılr. ve 111· 

detlerinl temenni ederiz. 

lLA!\ 
Osmanb Ban/ı:OJından: Osmanlı 

bankasının Galata, Yeni cami 
ve Beyoğlu devairi ıı: Cümhurl
yel• bayramı münatebetile 29 
te~r;nevvel 1929 brihinc müsa
dif ı.alı gfınO kapalı bulunacak
tır. 

OSAAM•OSRAM 

Sezai Bey ... 

Sami Pa11 1.ade Sezal Be
ye belediye nıeclioi btr 

ov tahıı. etnıeR• karar vami• 

Vatan edebiyatında bukadar 
bnynlt bir yer tutıın bir uı.ı 

vatan &ıerinde bir yer vermekte 
bukadar geç kalmamalı ıdı. 
Fak.t geç. de olsa iyi iştir .. 

Akıanı refikimiz, bu yüksek 
edibin*in Büyük Mıllet Mecliol . 

azalıjjııı& namzet gö.leri lecej!lai 

de ?'llZlffJl'du. Bunu ela lemeıı

nl ederiz. Fakat Sezal S.,. 
mrb'uı olup Ankaraya gideree 

ba;ını dinleye bilir mi, dınle
yeıııez mi, fiipheliylm. 

Çıınkü malllnı ya, Florinalı 
oradadır. 

<> 
Kabine dlişttr. 

Falek refildnıizln haddi. 
h..,abı oloııyıın dostların-

dan ikisi konııtuyorlardı: 
_ F ransıı. kabın esi üşıııtı; .. 

-~ 
- Ren ıı.elıcine .... 

Gıılilflüler. 
~ 

s;r sesrenlş ! 
I• ran sefiri F rugi Han boz

reıleri eve iki gun gaıttedle<e 
beyanaua bulunurken zarif bir 
nükte ıle bizim ııazeıelere ulak 
bir serı.enlşte bulundu. Doslan<ı 
vurulan bu fiske bizi gücendır
medi. Esaıen biz, lran ıazete· 
lerıncle lıaaıı Aserbaycanlıia

rın Türkçe konutm••ı aleylııııde 
çıkan yazılarda bize do\uoan 
cOmlelore bık kızaıayorclıık. 

Toplu lğrıe 

&iır11 gelenler: 

Garip muhaberele 
Herifin birisi "\'olter" i 

müttvali mektı plan ile taciz 

ediyordu. Niha) tt büyük 
tilozolun tahammülü kal
madı ve bir gün şu cevabı 

yazdı: 

"E!endl ! Ben öldüm. Bi

naenaleyh, lütfen yazaca
pmz mektuplara artık ma
alesef cevap veremiyece

(t1m .• 

* Fransa kralı dördüncU 
lfanri nln en sevdiği ku
mandanlardan "Krlyon,, bir 
gün krala şu kelimeleri 
yazdı: "Haşmetmeap üç ke
lime yazmaklığıma müsa
ade buyurunuz. "Para yahut 

izin.,, Kral bu kısa mektuba 
dört kelimelik bir cevap 
verdi: "Ne biri ne öteki,, 

• Odebadan "Kanplstron,, 
dUk dö "Yandom,, un kıl.ti· 
bl hüsusisilij!;lnl yapardı. 
;\laamalih her gelen mek
tuba uzun cevap yazmak· 
tansa bunların bJr çoğunu 
yakmaj('ı tercih ederdi Bir 
gün dük, "Kenplstron,, tın 

ocak ba~ında kAıtıt yakn
ğını görunce yanındakilere: 
.. Bizim katibi göri.ııor mu
sunuz; aldığım mektuplara 

cevap yaımnkla me~gul!~ dedi. 
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Merlr.oı ıceuıeıh - Galata Köprü 
baıındL Beyoglu 2362 Şubo 

1 bulmacamızı halledemedinizsl! bugünkü §j /\ No. ve müıteme atı ismi mi D 
21379 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde halledilmiş şekle . . b~k~rak yeni . ~ulmacamızı~ sı~rın: fitASRJ s İ N E M A 

1. Mahmudiye Hıru altındı •centeı · 
lııanbul 27 40 

Tevfik Bey sokağında (3) mükerrer meydana çıkarabılırsınız. Bunun ıçın aşağıdakı tarıfeyı rai 
No. lı zemin katında methal oda sofa tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: E::l: Gösterilmekte oran Nf 

Trabzon birinci postası 
(c h . ı) vapuru 28 T eırin cvvel um urıye 

mutfak hara birinci ve ikinci katların- 1 2 3 4 5 6 1 8 9 1 2 3 4 5 6 1 8 9 Eı Mnğlô.p olmaz SP A VE «• 
,.....,... ______ _ _, m . /fer oıınu. 

da ikiş !r oda birer sofa ve birer ha- 1 l-f1 ·- ljl-. - · ı ·· _j 1 M A 1 T riiôl T lil!iil S E / S ~ Heyecan lı ve ruuan.ını suner ııllmde son derece muza . •k 
1
., 

.- - --·- .-~ı_/_j_jı , :- _ __.._ ~-~ _ _ -ı Ira Sinema san'atınııı bu meşhur arLJstı v iıcuılan yarı çıpl_a~ bır ,.f~ın tu layı muhtevi ve (244) zira arsanın (90) 2 '-__ fil _.fil; __ ._• 2 'A liJ iil ı p j A S ~ [jJ E l&i hdınlar ara ında g"yet hunerll c;ınıbazlıkla_r _;ıa eımlşu' ~.• 1 n şaı Pazarıeoı 12 de Galata rıhtımın
dan hareketle lnebolu. Samıun. 
Gıreıon, Trabzon, Rize, Hopıya 
gtdecok ve döniJtte Pazar ııkele
ıtle, Rize, Sürmene, T rahzon, 
Tirebolu, Gıreıon, Ordu, Ünyo, 
San>ıun. fnebolu, Zonguldagı 
uğnyaralı gelecektir . 

zira mahallinde mebni (1028) lira 3 'ljjl 'mi 1 !il fil ; 3 T ljj p ' A R/1-. s· ljjl-~f l'tııı tun l<lblo •·e sahneleri herke< ıaralınd•n gorlilmcsl !Azını " dd• 

kıymeti muhammeneli kargir hanenin 4 ~ı-'ıl!!Jı l!'f,!ı_li}·-j:-ı=i i 4 I~ p A ıs ıi ~ i E' 1Nı~ rn ıcm;[~~~· ,f!';, ;?~;~~· ::~~,~~.:;:;: e:~o~;.~ .. :~'ksafun ~aıgıcısı 1 tamamı. Melek Hanım 5 l : _l_l_ iJ _ -, [j, 5 T A 1 R [il !iJ [jJ f -E. R • GREY eksantrik dansları 2 mozlkalı skeç . . • 

Erenköyünde Suadiye mahallesinde 6 ._ı=~~,=lil=.--ı-1-: 6 ~ S -i M ~ 'F E/T~~ @~ · .. ..: . · ,~ ·_ · .. , · · · . .. ,:· .' ~m · 
Baldat caddesinde cedit (374) No. lı 7 L!!jj [il . __ 1_ı_~ fil _ 7 K fil S E. -Ff E ·R lj] T ~,,ıu:ııı..::: ' lı: .: ı.~ .• : · ı! : ı ! ·" !' ··. ıi'I : · ' ı: ,,: '' ı! ! !ll~I 1 .ıi/11 

21412 

Hareket gunü yük kabul cdıl
mcz. 

zemin katında methal bir oda mutfak 8 il r~-r.= l!l __ fil _l_/_I 8 o !ifll) 'N _l:: _L [jlfiAi = MELEK SİNEMASINDA 
hala, birinci katında iki oda sofa hala, 9 · J fil .... _i 9 1 ~() IK .liJ R [gj ıJ~ S i i • • 
ikinci katında iki oda sofa halayı Bu.ünkü bulm•c•mam ~-""' 1 H T 1 n A s 

Ka~ue oca~ı muzaye~e~i 
muhtevi ve (1600) zira arsanın (85) h•ll•dll•c•• yeni ıekıı ~ H 
zira mahallinde mebni (825) lira kıy- Soldan ıağa: --

idare Trabzon hattı 
kahve ocakları bir sene 
müddetle bilmüzayede ki
raya verilecektir. Talip 
olanların şartnameyi gör
mek üzere her gün, müza
} e~eye iştirak etmek için 
de bin lira dipozito ak
çalarını hamilen 31 - Teı
rinevvel'-929 tarihine mü
sadlf Perşembe günü saat 
16 da Levazım Müdürlü
ğüne müracaatları. 

metl muhammeneli ahşap hanenin ta- 1 - Sur (4), y<ı;ın aksi (3), il 
mamı. Raif Bey (3) ~ 

21984 Boğaziçinde Paşabahçesinde Şehitlik 2 - Fert (3), deri (3) 

Mümesillesi 
Billi Dov 

aokağında cedit (49) No. lı zemin ka- 3 - Sc\ gi (3) ~!rı: 
tında methal taşlık iki oda bir hala 4 _ Bir yemiş ( 4 ), esc-

Yalova postası 25 Teş
rinevvel Cumartesinden 
itibaren köprüden 8,45de 
kalkacak ve yalnız Bü
yükadaya uğrayıp Yalo-

1 
vaya gidecek Yalovadan 
da 17 de kalkıp aynı ta
rikle gelecektir. 

haricen musakkaf mutfak, birinci katın-
da iki oda bir sofa bir halayı muh
tevi ve (350) zira arsanın (88) zira 
mahallinde mebni (562) lira kıymeti 
muhammeneli maa bahçe ahşap hane-
nin tamamı. Müteveffa Ahmet Reis veresesi 

Şerife, Sabire ve Zağfer Hm.lar 
22166 Horhorda Sofular mahalle ve cadde

ııinde cedit ( 76) No. lı altı bodurum 
olmak üzere zemin katında methal 
iki oda bir halayı muhtevi ve (174) 
zira arsanın (90) zira mahallinde mebni 
(354) lira kıymeti muhammeneli ah- . 
şap hanenin tamamı Mustafa Remzı Ef. 

22435 Üsküdarda Selmanağa mahallesinde 
Şeh Camii sokağında cedit ( 30,30-1_) 
No. lı zemin katında iki methal bır 

oda sofa mutfak hala, birinci katında 
iki oda sofa halayı muhtevi ve (800) 
zira arsanın (75) zira mahallinde meb
ni (390) lira kıymeti muhammeneli 
ahşap hanenin tamamı Emine Nevcivan 

ve Suat H.lar 
22426 Eyrikapıda Avcıbey mahallesinde Şişe-

lfts~NOFER lTOS hane caddesinde cedit (68) No.lı ze-
1' l1J Jl min katında: methal bir oda bir nıut-
Zafiyeti ı,ımumjyede fak bir hala birinci katında: bir oda 
ve iıali nekahette en mües- bir sofayı muhtevi ve (132) zira arsa-
sir ~aç cArsenote~a- nın ( 87 ) zira mahallinde mebni 
tos) şurubudur. ~, (501) lira kıymeti muhamıneneli kargir 
Eozııııelerde vo ecza de- hanenin tamamı Kamile H: 

pofurında bulunur ., 22458 EğrikapıdaHacıİlyas mahallesinde Yata-
~~;;;=;~;:====:'.'.'.: ğan sokağında cedit 1 numaralı zemin 
.: Zayi katında methal oda sofa haricen mu-

Talebe hüviyet cüzdanımı sakkaf mutfak ve hala, birinci katında: 
1 ılım Yenisini alacaııım- iki oda ve sofayı muhtevi ve 170 z·ra zay e · k 

d•n eıklılnln hükmü yo tur. arsanın 60 zira mahallinde mebni kö-M.ktebl malldye ta)ebealn· 

den :zs2 No. ş..... şe başına müsadif 505 lira kıymeti 
Malul Gaztkr Pazarı Türk muhammeneli nim kargir hanenin ta-

anonim şlr~tl ıa.efiye he.11etln- mamı. lsmail Halit Ef. 
d . ;\Jalt\I Gaziler Pazarı 22457 Babı Caferide Ahi çelebi mahallesi-en. • 1 h' 
Türk anonim şirke~ 1.ssc- nin Zindankapısı sokağında cedit 42, 

,,. darlar heyeti umumıyc>ınln 42- 1 numaralı 260 zira arsa üzerine 
lçtimaa dave~ine tasI~ye_ me- mebni 1170 lira kıymeti ınuhammeneli 
nurlarınca !uzum gorulmuş fevkında odayı müştemil kargir dük-
olduğundan hissedarları~ 9d:f kanın tamam K d M h E 
1 1 _ 929 tarihine musa ı 1• un uracı e met f. 

22455 Mevlevihane kapısında Aydın kethüda cumartesi günü saat •'?~da h 
efsuh şirketin merkezı ıda- ma ailesinin Çarıkhane sokağında ce-

m d Dl · ı dit 17 numaralı altı bodrum olmak 1 olan Bağçekapı a rınc 

~~=kıf hanı alanda 1 • 1 O nu- · üzere zemin katında iki oda mutfak 
merada hazır bulunmaları hala methal, birinci katında iki oda 
ilan olunur. ___ ._ t sofa ve halayı muhtevi 191 zira arsa-

Ruznıunei muzaaera nın 80 zira mahallinde mebni 396 li-
Tkaret kanununun 

456 
ra kıymeti muhammeneli ahşap hane-h "k üne tev ıncı m:•ddesl u m . - nin t Al E 

fi kan tanzim edilen. nıha! v.e amamı. i f. ve Refia H. 
kat'i hesabın heyeu umumı- 22440 Sultanselimde Çırağıhamza mahalle-

d ıinde Camiişerif soka"'ında cedit 8 10 yeye rev ii. 
1 

11 • 

numara ı zemin katında bir oda mutfak iLAN h 1 bj 1 nl'n il a sofa, birinci katında üç oda ;\lahkumbih r 'ey 
temini ısafıısı için tahtıhacze ıofa ve halayı muhtevi ve 685 zira 
alınıp furuhtü mukarrer arsanın 115 zira mahallinde mebni 
dikiş ve grlze maklnelerlnl~ 734 lira kıymeti muhammeneli kargir 
mahı halin 29 uncu safı gün ti hanenin tamamı. Mehmet Ali Ef. 
saat ı de Sirkecide Kemal 22432 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinin 
Bey sineması karşı~ında Kurbalıdere üçüncü sokağında cedit 

milll hamiyet matbaası ö~unde 6 numaralı altı bodurum olmak üzere 
bllmüzayede satilacap,indan zemin kat methal bir oda mutfak 
taliplerin yevmü mezkôrda hala, birinci kat iki oda sofa hala, 
memuruna müracaatları ilan ikinci kat iki oda sofa hala ve san • 

olunur-"""°"°"""""'"• dık odaaını ve 151 zira arsanın 85 
rBar 1.-in zira mahallinde mebni 1001 lira 
İ _ Y kıymeti muhammeneli ahşap hanenin 
# Beyoğlu lstlklA.l cadde- tamamı. Sadiye ve Mükerrem Hm. 
# sinin en merkezi mahal- 22427 Eğrikapıda hacı lıyas malıallesinln ya-

i 
Jinde bara müsait tahtel- takan sokağında cedit 16-18 numara-
arz bir mağaza kiralıktır. lı ve 70 zira arsa üzerine mebni 400 

Su remzi sokağında •Tan- lira kıymeti m.ıhammeneli bila 

' go • birahanesine mürı- müştemilat kagir dükkanın tamamı 
t~~~'.:1.!':"'""""' 22414 Şehzadcbaşında Hoşkadem mahallesi-

Halit El. 

rin cem'i (-1) 
Baharat saıan bakkal 5 - Cstiin aksi (3), bir 

nevi peynir (3) 
6 - Baki kılmak (4) , 5 Uygun (2), iyi (2) 

6 Yazacak 'ey (5) nimetin cem'i ( -1) ' 
7 _ Yıınan (3) 7 - llir çalgı (2), niha-

yet (3) bir renk (2) 
8 - ... ya kadar (3), 8 - .Nota (2), orta (3) 

bir futbol ısalahı (3) ummak filinin emri hazırı FJlminl \·e RAKF.T. J\I ELT.ER in ş ark ı la rını l}idcn \ 'C gören 
l. en<l ilcrln l KAZf ·o nO PARr de bulunduk l ,1 rı nı za11nedcder. 

9-Eski senenin ilk ayı(.J.), (2) Saat f.1 ten i ti b~ıren de\~am lı m~tlnel er. 

bir yemiş (4) 9 - Namus (4), mal(4) 

nin Selimpaşa yokuşunda cedit 23 
numaralı 457 zira nııktarında 914 lira 
kıymeti muhammeneli bir kıt'a arsa-

BUGÜN 

nın tamamı. Hüseyin Basri Ef. 
22399 Kartalda kasaba kariyesinde Rahman

lar mevkiinde cedit 1007, 1005, 18, 
16 numaralı zemin katında methal 
taslık dört oda mutfak hela hamam 

HOyüt OPERA sinemasın~ 

' , 
birinci katında methal altı oda, sofa 
helayı ve bahçesinde ayrıca musakkaf 
ahırı muhtevi ve 22 dönüm arsanın 
300 zira mahallinde mebni 2600 lira 
kıyml"ti muhammeneli kargir hanenin 

l
., 

i\Juhteşem SESLi TRiO ile, her kesi a ıti<ıtıncı 
kadar giildüren maruf komik ERiK RA:\üüLF un 
SÖZLÜ Kü.\llK FiLM! ni f 
Görmekte kusur etmeyl'1 

1 SI~ill~R VAKTi filminin miinıessilesl \'IL:\JA BA~f\ 
ile en son repe rtuvarında f:DUARDO Bl.-\ . ·Ko he)'f" 
canlı mliznflcriyetleri ihraz etmektedirler. 

~~ ~= § 
~,._.. · ıı111ı111111ııı11ı111111 ııı1ı11u ııı 1 1 ı ı ı 1111111ıııı11111uııııı111 1111ı•lll111ıı111ıııııı 1111ııuu ı 1 11111 ııuıı 111 uııDfl, 

tamamı . Karlıvalı Rıfat B. 
22332 Kadıköyünde Ziihtüpaşa mahallesinde I TEPE BAŞI GARDENI 

Kördere sokağında cedit 37 numara-
lı zemin katında methal üç oda mut-
fak hala, birinci katında üç oda sofa 
hala, çatı katında bir oda ve halayı 
muhtevi ve 1300 zira arsanın 140 zi-
ra mahallinde mebni 1140 lira kıymeti 
muhammeneli ahşap hanenin tamamı Fatma ve 

Cemile Hm. far 
22486 Horhorda Haydarhane mahallesinde 

Horhor caddesinde cedit 144, 146, 
148 numaralı zemin katında üç met
hal ilri mermer taşlık iki oda iki kiler 
iki hala iki mutfak mahzen arabalık 
birinci katında beş oda iki sc.fa iki 
hala hamam, ikinci katında beş oda 
iki sofa iki hala gusulhane, çatı katında 
daraça oda halayi ve bahçesinde ayrı
ca musakkaf arabalık ve ahırı muhtevi 
ve 1273 zira arsanın 450 zira mahal
linde mebni 8659 lira kıymeti muham-

22519 

22555 

22564 

22565 

meneli ahşap konağın nısıf hissesile 
derununa cari rubu masura mai leziz. 

Şeh~adebaşında Balabanağa mahalle • 
sinin Dolap sokağında 42 emlak ve 
6 ada ve 109 harita numaralı yeni 
yüzü 18 yeni sathı 425 metre terbiinde 

Mehmet 
Rebii B. 

1486 lira kıymeti muhammeneli bir 
kıt'a arsanın 43-64 hissesi. Hüseyin Şevket B. 
Topanede Firuzağa mahallesinde So-
ğancı sokağında cedit 23 ııumaralı, 
bodrum, katında mutfak kömürlük 
bodrum zemin katında: methal od ı 
sofa hala, birinci katında bir oda so-
fayı muhtevi ve 80 zira arsanın 58 
zira mahallinde mebni .842 lira kıy-
meti muhammeneli ahşap hanenin ta-
mamı. Kasap Luka Kaleci Ef. 
Galatada kale kapısında Şah kulu ma-
hallesinin Cadde ikebir sokağında ce-
dit 504 numaralı zemin katta: methal 
taşlık mutfak kömürlük birinci ikinci 
ve üçüncü katlarında ikişer oda birer 
halayı müştemil ve 98 zia arsanın 84 
zira mahallinde mebni ve Şahkulu 
çıkmazında müşterek methali havi 
1974 lira kıymeti muhammeneli müfrez 
kargir hanenin tamamı. 
Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahal-

lesinin Büyük Karaman caddesinde 
cedit 17-19 numaralı zemin katında 
dükkan methal, birinci katında üç oda 
hali, ikinci katında ü~ oda halayı 

Affan Ef. 

~Öniimüzdekl cumartesi glinü kat'l olarak program Jegl~-

' KOHNfRVfffUVffRDff 8iR i\ıilJSABAKJ\ 
~ Roger - Mah - Peppa - Y anlı:a - Lya ve ı\Ioriı tarafından oyn~ 
Ş iskeç · 15 doki~aLk kahkah~ cuma ve pazar günleri •MI 5 te ııı ~""'
;;ı11ıN1ıı111 ı lliHl!tıı.ııldl'"ııllHı1111ııaııı111ıı;11rrıRı11ıtııııııuıııtııııllff;ııtııuııın1ruı11•ıtınıı11111..ırıHtı~~ · t1 

MôLEN~R1ü .j 
.MUZIK VARYEt 
:REVU, DANSIGIN 

Pek yakında küşat 
, . ~~~rn~·""7Y'll~ 
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§ Cambazhane Prensesi S 
~ ~ 
:::::::::ı:::::::::::::::ı::::~======ı.-ı:. 

MİLLET TiYATROSU 
Naşiı Bey tem>Illeri : gündüz ve 

gece ( Silah arkadatları ) büyük 
askeri dram. (Amca Beyi.) tal:lıılı 
komedi 3 P. Smemada : (Gece 
esr•n ) son devreleri. Kanlo, dona. 

::::::::o::::::aa=:=::ı::::c:-.ı:ı:r:=...,: : 
- r ii Cambazhane Prensesi ıi i 
:: ı: ' 
::::::::::::-.::::::::::::::r:ı:::ı.:ıc.::a: 

KADIKÖY: Mısırlı oglu tfyatroıu 

fİİllİI TeşrlnE::tvveı 

Cemazilevvel: 21 Bur': Akr" 
l!J[!] 

Cuma 
Şevki Bey lemsilleri bu alı:ıam 

( Fahişenin eararı ) facia 3 P. 
( Haygaram ailesi ) dueııo, kanto, 
varyete, dans . 

. ıı---
Suların soğıı"!_a.sı 

ı::::::::::::::::ı::ı::::::::::::::::::::~:::: 

if Cambazhane Preııseıi il 
;ı c: 
ır::::::ı:::ı;:u:ı::::::.:::::r::-.:::::::::::::: 

lLAN 
"Şark demiryolları J~ledlci 

kumpanyası tarııfıından tah
minen 980 ton bir parti 
eski demir saalacaktır. AIA
kadnrlar daha ziyade tafsi!At 
almak için Sirkecide kum
panyanın ıniidiriyctine müra-

Namu vakitleri 

GQnQn naalbatl: 

Tabak ~vıilğl ıier/!11 

yerden yere vurur 

caat edebilirler.~ _,/ 
...::::::.:....::;:..:.;;.;::.::;;.~~~~~~-:-:-

muhtevi ve 92 zira arsanın 90 zıra 
mahallinde mebni 2802 lira kıymeti ..ı 
muhammeneli bir bap hanenin ta· Sab"h• r:
mamı Ömer Hulusi B. ve . 1ıeriııı11 

Vakıf paralar müdürlüğüne merhun olup sa~ıp bedeli 
borçlarını vermemelerinden dolayı satılması ıcıı ııııııf 
yukarıda yazılı emlak kanunu mahsusuna tevfikaıı aoldıl" 
bir gün m~ddetle mevkii müzayedeye konulınuf aJcçeft' 
ğundan talıp olanların yüzde on nispetinde pey 

1
4 ~ 

rile Bahçekapıda dördüncü vakıf han ikinci katt~ 11117teı' 17 numarada mezkur müdüriyete müracaat ey e 
ilan olunur. 
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Gençlik kültürü debiyat te risatı 1 Gençlik haberleıriı 

Moda ve gençlik 
. Yeni programa göre nasıl Galatasaray 1 ar 

yapılacak? Bugün kongreyi yeniden 
akdediyorlar 

İspanyollardan bahseder
ken beylik bir nükte ya • 
pmak adeta modadır. 

Bu nükte tudur: 
" lapanyol boğa güretini 

ıever. Galip gelen alkıtlan· 
mak için, toreador galip 
gelirse toreadoru boğa ga· 
lip gelirse boğayı alkıılar ! 
lspanyol seyirci mutlaka 
birini alkııhyacaktır. " 

Bu aözlerl yalnız lıpan-
ıollara hasretmek pek 
-na11zhk olur. 

İspanyollar galip gelsin, 
daha doğıouıu iddiasını ka'
zaııanı alkıılarda dünyar..ın 

bütün inu.nlan bunun ak-

timsaller bir zamanlar (A) 
din (B) muhariplik (C) 
ıalon adamlığı teklinde 
meydana çıktı. 

~ Patriyarkal. ba ba
nin hakimiyetine istinat 
eden aile dinlerini yaflyan 
cemlyetlttde meselA saç 
ve sakal taıımak erkek 
için bir nevi din modasıdır. 

Kadim Mısırda sakal 
yalnız kıralın hakkı idi . 
Saçı sakalı tır8'" edilen 
( Ortdoks ) papazı bir 
nevi hakarelle moda harld 
çikarılmıı clemetir. 

An'aaalertn haldmlyetele-
tinat eden ve "sihirli dinn 

ayinlerine tabi olan cemiyet· 
ılnl mi yapar? Hiç zannet- lerde din reisinin aakalaız 
mlyorum. Ben, ılz, öteki, ve bıyıksız olmaaı ve elbi-
biz, siz , onlar , hepiniz ıeslnbı bir kadın elbisesine 
hepiniz, kendinizce ideal benzemeııl bir zarurettir. 

edindiğiniz yere erlıenl, Artık ıövalyenln bıyıkla· 

muvaffakiyetin ıırnna ereni n nlçl diktir, kolayca izah 
alkıılarız ve muvaffak ola- edebl!lreinlz. Bacak ~kadar 
benzemek isteriz. çocuğuna pazar elbisesi 

Tabii düıüncelerimlze, giydiren adamı nasıl bir 
Y&f&Ylfımıza, aldığımız ter- zlhrllyetln ve modanın in· 
Llyeye göre beyend.lğlmlz sanı olduğunu tahmin edı-
beyenmediflmlz muvaffa- yoraunuz. modaya ve kıh-
kiyetler vardır. ğa kıyafete dair daha çok 

Bunu yalnız şahı~lar için söz ~öylenebillr, ama ben 
almayınız, hlaan kitleleri kıyafetlerin tarhçesinl yap· 
için de vaziyet aynidir. mnk istemiyorum. l\ofaksa· 
Kitlelerin de toplu bir hal- <lun dünkü muvaffakıyet 
de beyendiğl ve beyenme· timsallerinin bugün aldı-
diği muvaffakiyetler var- ğı şekilden bahsetmektir. 
dır. Bu muvaffak tiplerden Bugünün muvaffak ad. 
devirlerin modalan flUl ve dedilen tipi sadece muvaf· 
weref -ıtma&lleri çslayor. Bu fak olan tiptir. 

Haydarpaşa demiryollar mağaza müdürlüğünden: Aşa
ğıda yazılı malzeme tarih ve işaret edilen günlCTde ilan 
sırasile ve pazarlıkla mübayaa edilecetinden pazarlığı 
yapılmış malzemenin tekrarına meydan verilmemek için 
taliplerin gösterilen gün ve saatlerde isbah vilcut etme

leri ilan olunur. 

28-10 .. 929 pazartesi 9 .. 12 
1 adet muvazi mengene ağız genişliği 100 m/ m 

11 " tornavida ağız genişliği 300 mim 
5 • petrol kaynak lambası 1 litrelik 

5 ,. " " ,, 5 " 
15 " dişi zımba tazyik için muhtel!f kuturda 

5 " lastik damga 
25 n Yangın hortumu 60 m/m 

19315 kg Yuvarlak demir (muhtelif) 
1200 • dört köşe demir muhtelif 

300 limba demiri 8 X 40 
60 : orafitti keneYirli salmastt'a (mııhtelif) 
SO adet boş çuval zahir~ için 

250 çelik bilya 5 ve 7 m/ın 
50 : pencere ve dolap sül'lftellİ 50 wı/m 

100 • elbise çengeli büyült ve küçüle 
12 • otomatik numaratör 

2 • deriden mıdıabere çantası büyük 

366 • saçtan işaret livfıahın 
6 • düz yivli mahruti rayba 
3 helezoni oluklu mahruti 

" 180 m bez hortum 68 m/m 

(ıaalıtelif) 
rayba 36 ve 37 m/m 

1 adet tazyikli filitTe 1 bujili 
1 " madeni teldr:n paspas büyük 75 de~ fazla 

333 " demir desten: laması iki taraflı 25.' 300 
2 • yuvarlak cam kesme aleti 

940 kg k.arfıçe çivisi (muhtelif) 
50 adet çekmece kilidi 40 m/m 

100 kg düz freze başlı tırnaklı cıvata 1·2 X 7 S 
850 • 6 köşe bath oıvata (muhtelif) 

50 adet tazyikli su musluğu 3/8 pus 
125 adet çekme demir gaz borusu uzun Yidası (muhtelif) 
150 • gııNanize gaz borusu dirseti mıdıtelif 

1 O Kg düz freıebaşlı pirinç maaden vidası (muhtelif) 
SO adet çeleme demir gaz borusu dirseği 1 pus 
50 • • " • • filancı 1 " 

100 • " " • • T ıi ( muhtelif) 
50 • • • " • urun vidası 

9000 K,. galvanize oluklu ~ç bina için 0,5 X 1800X800 
500 m. kumlu kadon ( roberoit ) 10 top 

50 • içi helezoni telli lastik boru 55 X 40 
150 lldet ahşap el arabası 
80 " demir el arabası 

1600 • bribis halkası büyük 
100 kg. çelik tel 2 ve 5 mim 
200 • bakır lavha 1 m,'m 

lyt veya fena, dünyada 
müthit bir maddecilik aıkı 
var. Hangi muavaffaklyeti 
görürse alkıtlıyor. Bugünün 
muvaffak tipini dünyaya 
tanıtan sinemac:!ır. Bunun 
için sinema artistine ben • 
zemek günümüzün yegane 
itidir. 

Cünkü büyük servet ve 
• 

tan ıahibt olan sinema ar-
tistleri beyaz perde üzerin
de ekseriya muvaffak bir 
bayatın tlmıali olarak ya· 
ııyorlar. Bilhassa ( Hepi 
tnd ) " mes'ut bitit n fi . 
imleri mülhit bir telkın 
kuvvetile hüküm ıüriyor. 

lı buraya kadar gayet 
doğıou. Fakat sahne lçin 
hazırlanan vaziyetlerin ob· 
jektıf karşısındaki akiılerl 
her halde pelı: ıevimli ol -
nuyor. 

Çünkü muvaffak olan 
adamın taklidi her halde 
sevimli değildir. Sahne için 
hazırlanan kıyafet sokakta 
turada burada tuhaf ıı6rü· 
nüyor. Moda da esasen, ori· 
jinal olmanın bir tahasaü· 
ründea bqka birwey de • 
ğtldlr; modada muvaffaki • 
yet aahteli~n ııntması 
ve taklide mümkün olduju 
kadar hakikat renğıni ver· 
meıidir. • 

Hem modaya tabı olması 
hem de gülünç olmaması. 
nın sırn buradaı:br. 

Harf lııkılı\bı ve Arapça 
ile .\cemcenin kaldırılması 

üzerine or~mektep ve lise
lerde okutulan Türkçe ve 
edebiyat der5leri programle.· 
rında bazı tadilAt yapılması 

bir zaruret halini almı~tı. 

:\Jaarif vek;\letl talim ve 
terbi)•e heyeti, Ihsan, Ali 
Canip, Hasan Ali ve Reşat 
:\uri Brylerden mürekkep 
bir komisyon te~kO ile hu 
tadil işini kendilerine harnlc 
etmişti. 

Bu heretin vücuda getir
diği rapor ve progrnm T. T. 
heyeti azalarile \ 'ekil Bey 
tarafından tasvip \ e mek
teplere tebliğ olunmuştt~r. 

Bu programa nazaran lise
lerin birinci devrelerinde 
Türkçe >aatlari şöyle te\·zi 
olunacah.'tır. 

ınıf (1) - 3 :ant kır;ıat, 

2 unt' ~amer, 2 aat tahrir 
mecmuu ( 7) saat 

Sınıf (11) - 2 ~ant kır.ı~t, 

2 saat gramer, l .ut tahrir 
(5) saat 

Sınıf (lll) - 3 saat kırnat, 
1 saat tahrir ( 4) saat 

ikinci devre saatleri ŞÖ)'· 
ledir. 

Sınıf (1) - 2 saat kıraar, 
saat tabrir (S) saat, 
Sınıf (II) - l saat k.ıra.ıt, 

l saat tahrir, l saat edebi
Jat tarihi (3) saat. Alakadar olanların ku. 

!aklan çınlatın! ' Sını[ (111) - fen şubesi -
Sadn .84!2111 ı ,...t ktnıa<, ı sut tahrfr, 

200 " otojen için pirinç tel 5 mim 
200 • demir için elektrik 4 m 'm 
150 • demir için elektıik 3 m/m 
100 " otojen için kaynak teli 4 m/m 

6500 n demir lavha (muhtelif) 
2S adet iki taraflı transmisyon kayışı raptiye 100 mim 

200 • karpit memesi inesi 
230 kg lavha klingrit (muhtelif) 
85 " lavha grafitli klingrit (muhtelif) 

1000 adet ekri kürek sapı 
50 m kömür sulamak için listilc boru 30 <13 

700 ad!!t kızılcık varyoz sapı 
5 " tezgah için erkek zımba 32 m/m 

30 m kenevir ip 25 m/m 
2S adet kurpa sifon musluk ta;ı için 
6 • telgrafçı karpit feoeri 
1 • tarihli madeni damga 

1 O adet tavan süpürgesi 

5 " muşamba için yedek fırça 
20 • kadife fırçaıu 
1 • Radyo tamiri 

30 m Lineleon 3 m m 
3 

5,512 m çam kalas 3,40-42 O.U~XO,OJS 
2000 adet beyaz tebetir 

25 • ıu bardatı adi 
4 " kristal bardak 
2 " tornacı için muhatua ~ 

30 m beyaz muşamba 
13 adet yasıı tabak . 
6 • çulcur tabalc 
9 " salata tabağı 
2 " çorba tabağı 
2 • kayık tabak 

47 " hotaf kasesi 
3 " yem~ tabatı 
4 " büyük sürahi 

23 " çay fincanı maa tabak 
25 kg keten telgraf ipi 10 m m 
12 adet kanepe 3 iiacii mevki 
2 " hina muhtelif 

20 şişe dikiş makine yağı 
50 kg greı yağı 

35 • sarı vazelin 
25 • beyaz vazelin 

75 " sogatif 
300 n ispanya üstübeci 
200 " kaba üstübeç 

13 kalem mutfak levazımı 
10 .adet plüoıo 
2 n kumaş masa örtüsü 2,50X1,SO 

200 kg don yağı 
1 adet şef yazıhanesi 

50 ,, aandalye hezaren adi 

ı saat edebiyat tarihi ( J) 
saat Spor mevsımının başla- vazifeleri olan bedeni ka-

Sınıf (ili) - edebiyat dığı bu günlerde çok mü- biliyctlerini artırmaya ehem· 

şubesi • 1 saat kıraat, 1 saat him bir hadise ile karşıla· miyet verdikleıi için ümit 
tahrir, 1 saat edebiyat tarihi. Bu memlekette edilmedik bir zafer kazan· 
2 saat edebi tetkikler. şıyoruz. dılar. 

ilk d sporu yerleştirmiş en eski 
evre sınıflarında )·a- Bu itibarla, Galatasaray• 

pılaeak gramer tedrisatında kulüp olan Galatalillrayın 
· 'h b Jıların bugu'"n tekrar yapa-istikral bir usul takip edile· yeni idare heyeti ıntı a ı 

lerek fazla tatbikat yapılacak hadisesidir. cakları kongrede her iey· 

telcbenin zihni eskiden ol- Bütün hayatını gençlik· den evvel kendi tesanüt· 
duğu gibi Hizumsuz Arap ve ten alan Galatasaray kulü- !erini düşünmeleri, ve idare 

Acem kaidclerlle yorolnııya- bü şimdiye kadar kendini işlerini, kendilerine tc:nsil 
caktır. - büyük tehlikeli zamanlar edebilecek kabiliyette olan-

Tahrir mevzularında ço
cuklar muhitlerini tet!..ik 

etmcğe ve inkılap hurckct

lerile el:\kadar olnıağa alıj · 

tırılacıılr; kendilerinde okunııı 
ZC\ ki uyandırılacaktır. 

ikinci devre sınıflarında 

ise divı n tdebiyaıile fa7Ja 

ıığraşılmıyarak hayart edebi

yata ehemmiyet ,·erilcuek, 

tıılebere muasır ve eski 
garp eserlerinden nüıııııneler 

göskrilecek, bedii zcv kitti 

tcıımiye \'e görüşleri tak\'iye 

edilecektir. 

:\lekteplere tebliğ olunan 
yeni müfredat programı es· 

kileri gibi muhtısr de!tildir. 

32 sayıfalık bir kitap olan 

bu mlifrcdat programınde 

Türkçe tedrisatında tutulacak 

usul ve takip edilecek gaye 
tamamile izhar olunm:ık
tııdır. 

geçirmiş olmnsınn ra~men· Jara, oıazilerile her zaman 
idare etmesini bilmişti. ispat etmiş olanlara tevdi 

Son zamanlarda bu vaziyet etmelerini temenni ederiz. 
değişmiştir. Sebebi de ida· Netice itibarile şunu .de-

re işlerine, oyuncular ara • nıek isteriz ki sporcu spor-

sındaki şahsi ığbirarların la, idareci idaresi ile meş-
girmesi, daha doğrusu, gul olmalıdır. 
an'aneye muhalif olarak; h t 1 
bir takım şahsi menfaatleri 1 sa.n'at aya 1 

peşinde koşan kimselerin Oarülbedayide 
bu vaziyeti ihdas etmiş Darülbdayiin bu halta 
olmalarıdır. temsiline başladığı Kumarbaz 

Bu teşettüt, tesanütleri i' imli kvmedinin tahammül 

darbımesel hükmüne geç· edilmez derecede kotu bir 
miş olan Galatasaraylıları r ser oldu~unıı ya7.mı~tık; 

ikiye ayırmış, beyhude bir ıncınııııniyctlc ü~remli •\n j 7,c 

dahili cidale sebep olmuş· göre Darülbedayl, tenkitlerin 

tur. Bunun fili sahada en inti~arını miiteaklp bu piyesi 
bariz neticesi Galatasaray· sahneden kaldırmıştır. Buııun 
lıların lngilizlere mağlup yerine MerıDiıgen isimli gü-

oluşudur. Halbuki gene zel ve san'atkArane eser 

ayni Galatasarayın boksör· temsil edilecekı:ir. Mer~l!ll, 
!eri, menfaatlerin ellerinde zevk ve alaka ile seyr<lile-

oyuncak olmadansa asıl cdt ty\ tık pifeldt. 

ASRİ MOBİL YE 
Mağnzamıula her kexye IQ!~ 7at.ı.. aaloa, 

yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 
rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. İstanbuldıı Fin
cancılar yokuşunda No. 27. Telefon: İstanbul 3407. 
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AHMET FEVZI 
D • ı · B 1 d • • d lsıanbul dördüncü icra rne· 

enız 1 e e ıyesın en: ~ı~:~r~~d~:ıs~a~fen~!'::~~ 
26. ıo . 929 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zari lacağının temini lst:fası zıını· 11-

usulile münakasaya konulan Denizli elektirik tesisatı ihalesi- da nıa!ıçuz \'C furuhtu mubr • 
rer Eyipte Cımiikebir mflıa l l • 

ain görülen lüzuma binaen 30 - 1 1 · 929 tariblııe !.illik sinde Camiikebir cadde&iı d: 

l:e:::d:::lld:l:f~:i =il::ian==o=lu=n=u=r·===============i 25 numaralı bir bap oyunwçı 
l .. koltukla sandalye 
1 " adi masa 150 X 100 
4 adet istor 
1 • katıt sepeti 
5 " faraş 
4 • maroken kaplı sandaye 

12 .. Türk donanma hayratı (erta, 
l " adi masa biyük 
1 .. reıı.im dolabı 
1 " dosya dolabı 

20 iı:r mqamba cilası 
2 • sarı balmumu 

200 • kaynamış avrupa beziri 
50 adet tahta avrupa sandalyesi 

5 " adi mua 
1 " 2 inci mevki için lcanape 

500 kg çillko üstübeç 
4000 adet muhtetıf ince kağıt 

81 kg ince kiğıt renkli 
50 adet balıkçı. muşambaSl 

1 • evrak ve para çaııtuı torbası l,OOX0,60 
:i'S • vagon yıkamıya mahsus nebati fırça 
10 • pam11k şilte 
71 • yatak Ç&t"ptl 

56 " yasbk yüzü kiçük 
3 • demir karyola 

16 • yün battaniye 
3 • küçük baş yastığı 

' t 20 • blclanşe pili tutya çubuğu 
4 • kitap muhtelif kanun 

1CO kg ince ve kaluı ambalaj sicimi 
t:O adet kaforiftr için ateş tuğlası 

• 

ilan edilen malzeoıe hald.:uıda Wıbat alıtııya lüzum 
röreo ;ta!ipierin cumMtesi ve pazar günleri I(lÜbayaa 

\ kısmına müracaat etmeteri >fica' olun1ır. • 

ı:ediğınden 120 sehim itıbarile 
88 sehmi 45 ı;iiıı mii4<k!le rne\'
kii m!iıaycdeye vazolunarak 
dört ı·üz .lira bedelle taboi ıııı. 
lesinde olup bedeli ınlizarcde 
ltatıdi 15yılnnda ııörülmenıiş ol
mağla lcat't i!lalesi icra l<ılmnıak 
üzer.e bir ınah m6dddle tem • 
diden müzayedeye \•azolunnıuı
tur • 

Hudtıdıı : Bir tanfı Vazıh 
nttdr<sc bir tıınfı Kımıhane 
bir tarafı Seviye Ha111ının dük· 
klaı önü wlld aBl ile mahdut 
miktarı meuhası tal:m;n~n elli 
altı .ırpı.ı t.erhiitıde olup d<ru
aun~ blilıııe 1ıılıta \"e ocak 
varıftr. MezkQr dükiSnııı önün
de caınlı bir çerçive me\'cut 
olup ı:nıini çimeııtadıır. O:ı 
lira iard ınütehamildir. Kıyme
ti muh1mminesl tamamı bin i!.i 
y!iz ıtnıdır. Talip olanların hıy· 
ıneti 1rt11haoımiııesiııia yüzde 
ona nisbetinde pey akçalarını 

alarak 926 - 10126 dosya nu • 
nıarası ile 3o - il · 29 tuilıin· 
de lstarıbul dördüncü icra me
murluğu mGuıede kısmı:a b;z. 
zat wı·a bilvek§le ınüracaat 
eylemeleri ilan oluıur. 

Bir tavzih 
Ttirk Dıı ııbiblerl cemiyeti 

ile tı6ç bir ...,..tle ..ıü:adaı: 
bulunmadığımızı 'lanıilı ederiz. 

l>"'I nıd;tcl>fndc protez 

baş ' ısıaıı.ı Dl> tal> bl 
fevzo1lah 

J>IP mc~cblndc li ıık 
b.aş ı~tstanı :ı J q l ibl 

Fuat f."' .. ı, o; · •' 111 
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Türk mektepleri!' faydalı eserlin llllNTARIFESi: 
1 

: illnlannda o /o 2? ~l!t yapılır : ı' Sabn R:aru 
1 1 6-~ inci IA\"fJdJ I!.~) 

J\unış .... uru~ iqıreıl ıflrıuhr:ılıdn 

ı Aıhit ıw 000 ' -·- · 
00 

EOO , l'•nl1r1.,,.aa n,lr.luı:tann !aCellnden. ••1mntt ı 

; Bliyük ,.e v.ı bir çok def,\ için verHeı iU.nlilrl.ı i ı 5 · ıs, 
! 1 bu!l: ıst ma.hh·ettıe'..:I ilft!lh.rı'l ucr:ti 4 "' • 4ıJ 
' : id.ıre İle kararla1urıhr. : 1 2 : : 100 

: • ~~O 14 ~0 ' mukaddcrcıla n-cklcplua lc.onulm.. paralum 
1 

i 

12 
• 

1400 
27CO ! ~•1l:.c:frraıır.c.'an ,e i 1ftı1erm wUr.dercatından 1 j 

· t,. • !QO 

ı-~ nei sayıtılt l 1J 
• tdare meıul deiUdir. 

' Borsalar24 Teşrinevveı 1929 f 
Kambiyo 

Londra uzcrinc ı 1n~iliı: lirası. kuru' 
;'.';uyotk .. ·rr .. nıulablll Do!;ır 

• frank Parfs 
;\fılJ.no 

Bri.ıksel 

Aıtna 

('jnC\'fC 

~Of.)'i.I. 

Ams:~rdan1 • 
l'r.ıil 

• 
• 
• 

• 

. . 
.. 

• " 
• • 

Liret 
Relga 
Drahmi 
Frank 
J.c\·a 

\"l}'ana 
l\ladrit 
Rcrlin 
\~ar;o\ a 
Peşte 

Bukrcş 

Belgraı 

l\fOşkO\'I 

.. io Ley" 

1 Iorio 
Kuron 
~illng 
l'czcta 
~fark 

Zloti 
Pcn~ü 

Kuru$ 
l>lnar 
Kuruş 

f J tcrlia 
ı IJollı! 

20 Fr.1nk 
20 l.lrct 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 Fraok 
20 Lc\a 

Şiling 

Pe:zcta 
1 Ra}şnıarlr 

Z!ori 
Pengö 

20 Ley 
!O Dinar 

1 \ernneç 

Altın ~ 
Mecidiye 
Banknot 

.. ı ·rurı.: lirası 

.. ': .. :;-oncç 

Nukut 
lngllil 
ı\ıncn~a 

Fransız 

lıalya 

llelçlka 
\·unan 
ı~vıçre 

Bulgar 
t'elemenk 
(ek.oslovak 
A,·uscury.ı 

1'panya 
Alnı:ı.nr.:ı 

LeJıJ~tan 

J\Jacaristan 
Romanya 
Yu~oslovrı 

Sc\·yct 

Borsa hariı.::J 

Tahviller 
istikraz. dahili • vadcU • 
Düyunu muvahJde 
lkramiy<ll demlryola 
l~tanbul tram\·ay şlrlı:ctl 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
l~t.:ınbul anonim su şirk.et! 

Hine senetleri 
lı bankası 
Osmanlı bankası 

• 

' 

ıo2.5 

0,47 1 !'il),~5 
il OH 

Q o~.So 

3 .jlJ 

3o J,ı 

2 145,25 
bS .J"!750 

1 ı .1. 45 
10 . Oh,50 

,j J:,75 
3 JI 
ı oı-ı,:-s 

• ıı.so 
2 : 7'fi5 

25 3~ 5o 
2b s~.5o 

ıoSO 

ıo23 

2ll 

~~ ı:: 
54 ı 87,50 

818 

:lo SO 
~5 1 
ızs 1 
29 5o 
;it} 25 
~O i Sı) 

23 i5 
36 50 
25 ı2,SO 

902 
68 50 

241 5o 

! ıoo 25 
!!08 

6 65 
4 50 

16 7!5 
3H 

il 55 
ıt8 

kspancfı 

ıo:J.J 

0,47 1 J1,So 
ı.! o~.so 

9 o+ 
J 38.~5 

:lb .)3 

2 +f,25 

ı. t5 
15 'JS 
J Jo 
3 ~y 

ı 

4 ıo,2s 

2 :-o,2s 
37,59 25 

26 iO 
1Cı~6 

J02S 
21 ı 50 
lb6 So 
211 

ll9 25 
54 ~i,5o 

818 i 

JQ f So 
85 

125 

29 5o 
Jo 2:> 
50 !'O 
:,"!,} 75 

36 5o 
25 1~1.30 

:"4 Su 

9o5 
68 50 

241 so 

ıoo 25 
2o9 25 

6 iO 

il 55 

Ticaret ve zahire borsası 
Fiatlar TicarO!t borıa11 kltiblum1ımilllt tarafından verilmiıtlr. 

Olc:ka.•I 

Asaml "-' 
K. p, K. p, 

Bu~day 0/, Çavdarlı 
Yumuşak 17 25 ı~ 15 

Kwka 
Sert 
Dtinır.e 

Çavdar 
Arp• 
!\fısır 

FasuJya 

16 ıo 16 10 

- Zahireler -
ı3 ıs ıa ıs 
ıo ta 9 ıs 
ıo 10 lo 

Susanı 
Kuıycml 

Hububat -
31 

- Un -
\uı alı kilosu 
Ek.!itra ekstra 
Elstrıa 

ı29o 

Birinci yumu1a1ı: 
1270 
IJSO 

Birinci sert 
t~çun..:u 

tosy11 
KO) a aJata 
ÇanLırıoglak 

12orı 

Tiftik -
lb' 20 

1225 
1200 
1205 

llOP 

167 20 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
idare müuahdemini için mahfuz mımunr>ine tevfikan 200 

ila 220 çift çizme imali aleni surette münakasaya konultnıış

tur. ihalesi 3 J teşriııen·el 929 per~embc günü saat tanı ı 4te 

icra kı!ınacagımlan taliplerin şartnameleri görmek üzere yev· 

mi mczkura kadar Galatada rıhnm caddesindeki idarci ıner

keziyeye müracaatları. 
--~~~--~--~~~~~-~ 

Ziraat Bankası İstanbul 
şubesind~n: 
Kariyesi 
Pendik 

• 
" 
" 
• 
" .. 
" 

• 

Sokııgı 

Ra~;i m t::f. 
Bağdat 

Ye!degirmcııi 

Bnııdat 
lsta~yun 
Yemovnkl 
lsta,yon 
Bağdat 

T:ı~Jıbayır 

Rasih Ef. 
Postane 

" Yeldq\irmeni 
Balada yazılı emval kiraya 

çıkcrılmı~tır. 

A 

!\o. 
209 

9 
163 

A 19 

A 65 
585 

Cinsi 
Arsa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
1 iane 

629 Köşk 

l\Jiktarı 

240 z. 
151 • 

2400 • 
143 • 
560 • 
217 " 

3!0 • 
76 n 

4800 • 
150 • 

verilmek Lizere müzayedeye 

res:nl il.ln11.r 1 
Caxatemb:l hut:ut d1" k!ı'>.ıt edt1 y:tt 

!11 ı~cctl ıy 1 1 Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde '~akıt,, yurdu 

tel 1970 idare itleri 1 1971 vazı ı~ıerl • tel~rJ.f! \·.\KIT ııo~l t ı..:uttJsu: 4.i· 

Hayoorıo~a ile Hn~or oar83ın~o 
ü~üncü ~ir yo lcu tutan 

1 faydarpa~a ile ,\ııkara arasıııda yolctı nıünakalatıııııı 
artmış ulduı;uııu ~ören Dcrlet dcmiryolları ı·e limanları 

Cmunı! id:ırcsi lıo:r gun Hayd:ırpaiadan saat 20 de lıarakct 

eden IO numaralı katarla l l:ıydarpa~aya faat 8 de ınlll a• 

salat eden 9 numaralı katarı 20. ı o. tJ~'I tarihinden itiba

rt'lı llaydarp;ı~:ı - Ankara - I Iaydarpa~a arasıııda i~letnıc!lc 
karar nrmhtir. 

IIaydarpa~adaıı 
.\nknraya 

hareket: 
muvasalat: 

Pusta 

13-
;',2.5 

~lir'at 

19-
9,05 

:.\luhccli[ 

20-
15,33 

Ankaradaıı hareket: 20,20 19- 11,35 

llaydarpa:aya mu\·asalat: ı+,28 9- 8-

Posta katarlarının tcehhlir>Liz seyrli seferlerini temin için 

badema işbu katarl:ıra !uzla araba ilave cdilnıeyeccııiııdcn 

mevcut mevkilere güre bilet verilecektir. 

YEDIN~Cİ BUYUK 

Tayyare piyankosu 
üncü KEŞİDE: ıı TEŞRİNİSANIDEDİR 

BÜYÜK İKRAMİYE; 
45,000 LlRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Edirne vilayetinden: 
Edirne villyctinin Czunköpril kazısında bulunan ( 1360) 

metre ıulündckı Uzunköprünün döıemc ve sair abamı asfalta ve 
beton olarak (41291) \ıra (64) kurut bedeli keıll olup vahidi 
kıyııl liat üzerinden lenzllit lcrasile lnıast (20) gün müddetle 
münalr.asaya lr.onulmuıtur. 

Münakasa 5 T eırini•anl salı günü saat 15 ıe Nafia vek&letı 
namına vilayet malr.amındı milteıekkil komisyon tarafından icra 
kılınacağından talıplerin münakasa müzayede ve ihale kanunile 
olbıptakı keııfnıme ve 14rtname tari.latı dairesinde hazırlayacak· 
lan teklilnameleri mczkllr aaaııcn evci vılayet makamına makbuz 
mukabilinde tevdi eylemeleri ve ~araitl öğrenmek üzere Edirne 
nalla baş mühendıılı~ine müracaat etmeleri lhımdır. Münakasaya 
lttirak cdec.,klerin asfalt inıaıtı ile ııtıgal etmiş ehliyetli bir usta 
istihdam etmeleri meşruttur. 

Evkaf umum müdürlü
ğünden: -

Şehremininde Ourebayı müslimiıı hastanesinin ame!iyathane-
5inin tamiratı 5 teşrinievvl 929 tarihinden 6 te<rinisani 929 tari· 
hine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile meykii müna
kasaya vazedilmiştir. Talip olan mühendis ve mimar müteahhit
lerin şartname proje \'C mnkavelenameyi almak üzere her giin 
lstaııbul EYi.af müdüriyetinde inşaat ve tamirat müdür ıı;uvin
liğine ve yevıııü ihale olan 6 teşr:nis:ıni 929 5aat onbeşte rapalı 
zarflarını lstanbul Evkaf müdürlüğü idare encümenine te\•di 
etmeleri iliin olunur. 

Demirköpru 
nakasası: 

• •• 
ınsası mu-, 

İstanbul yollar baş mühen
disliğinden: 

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum müdürlüğünden: 

Mt vkilerilc evsafı mahsusası aşağıda yazılı bir parça emlakin satişi müzayedeye konulmuştur: 
!-Müzayede kapalı zarf u•ulıledir. lhale28-l 0-929tarihinde idare meclisi huzurile icra edilecektir. 

T alıp olanlar beher mülkün hizasında ğösıerilen miktarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat vara
lasınt tcklıf mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat veyahut ihale meclisine yeliımek üzer• 
teahhütlüolırak postaya tevdi ederler 

2 - ihale bedeli peıin olarak i>tila olunur. ' ' · · 

3 - Talip olanlar lstanbul veya lzmir şubelerimize yahv• Merkez Emlak müdüriyetin• 
rnCracaatla mufassal şartnamemizi müt~l5.a etmeleri ve müzayedeye işlirak halinde bir nu,hastoı 

bir lira mukabilinde alıp imza ve ıeklıf mektuplarına raptetmeleri icap eder. 
Um. No. • Mevkii ve Nevi ve mahiyeti Hudut ve kıymet teminat miktarı 

167 
semti meşhuru 

lstanbul Bakırköy Velı 
Ef, ve Çırpıcı mcvkiinde 

Tarla 

ve müştemil!tt 

54,50 elli dört buçuk 
dönümcür. 

lira 
80J 

Yüksek orman 
mektebi rektörlü
ğünden: 
şat edilerel{ tedrisata 
ilan olt111ur. 

~Iel(tebiı11iz 1 / Tc~ri11i 
sa11i /9'2.9 tarilıi11de l(i_i
ıııiibaşcrct oluııacağ·ı 

Makamı vilayetten: 
25 teşrinevvel CJ29 cuma gunu saat on dörtte Dolma 

bahçede eski f.stabli amircde açılacak olan hayvanatı ehliye 

serğisine meclisi uınunıii vilaret ve cemiyeti belediye umumiyei 
azalarının te~riflcri rica olunur. 

Manisa vilayetinden: 
- :.\lanisa i>t,ısyonu civarında inşa edilmekte bulunan 

mektebin çatı inşaatı ke~fi ve resimleri mucibince kapalı 

zarf usulile 16-11-929 cumartesi günü saat on dürt buço~a 
kadar müddetle münakasaya konulmu~tur. 

2 - Bedeli k~sfi (20250) lira (35) kuruştur. Tabilat 
almak istiyeıılerin vilılyet maarif müdiirlliğlinc mUracaaıları. 

Bursa nafia ~as mü~en~isliüin~en: 
Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılnıı Burnı - Karacabey 

yolunun 60 - 6i' kilometreleri arasında 27;"67 lira 14 kuruş 
bedeli keşifli )"edinci kısmın tamiratına talip zuhur t tmedi~in
den 28 - 1 O· 929 tarihine kadar temdit edilmiştir. Taliplerin 
usulüne tevfikan , ih\yet encümenine müracaatlarL 

Beyoğlü 
ğünden: 

malmüdürlü-

13i!muzayedc furuht edileceği e,·,·elcc ilan olunan Bebekte 

Dere sokağında 2 '\o hane ile kilise sobğında 50-52 ve 39 

numaralı üç bap hanenin bir hafta rnlik müddeti dahi hitam 

bulduğu cihetle ı O teşrinnvcl 929 tarihinden itibaren bir. 

ay zarfıııda pazarlık ;uretile intacın:ı karar verilmiş oldu· 

ğundan taliplerin Beyoğlu :.\lalmüdurllil!;ciııde müteşekkil satış 

komisyonuna müracaat eylcmekri ilan olunur. 

Beyoğlu mal müdürlü
ğünden: 

Monısa vilnyetin~en 
1 - Manisa memleket ':as· 

talıanesi için (1817) lirn (80) 
kuruş muhammen >ıı-metin,!e 
iliıç ı:nbayaa edilecektir. 

2 - .Münakasa müı.l~eti 26 
tiri:ıci teşrin cumartesi günl 
saat I+ buçuğa kadardır. 

3 ~ ilaçların miktar ve cnva
ını ıııübeyyiıı listeler lstaııbul 
ve )znıır sıhhat müdürlüklerin
de mevcut olduğuildan orada 
görülebilir. 

4 - Tekliflerin 661 nuınaraiı 
kanun dairesinde olması ve 
teminata ıııGsteııit bulnnma>ı. 

5 - Tafsilat almak istiycıt· 

leriıı vilayet sıhhat nıiıtlitrlüğü
ne mür;ıcaatları. 

lstanbul tktncl ticaret mah· 
kemesindm: Türkiye iş bankası 
ile lzmirde Ömer Ağa tanııı
da turlandacı Abdullah Elendi 
ve htanbulda meyvehoşla kabzı
mal Rızazade Hakkı Bev roe
yanelerinde miltekevvln tflis 

ve alacak davalarından dolayı 

Abdullah Eieodlye bcrayi feb
lığ gönderilen tebliğ varak.., 
zirine mübaşir tarafından verile& 
şerhten adrealnln meçhul oldıı
Qu an laşılmııtır. 

Bıııalep hukuk usulü mulıa
muhal<emelerl kaoun1J11un J 41 
inci maddesi mucibince ilanen 
teblığat icrasına ve 142 inci 

ml'tle mucibince de arzuhal ~o 
müıtenldıt suretlerinin mahk.,. 
me divanhanesine ıahkına karar 
verUmlşlir. 

.~ntaly~· Aiaiyc yolu güzergahında ve :\Janavgat kasabası 
dahı~ınde ınşası mukarrer köprünün (60) metro açıklığında Kuruçeşmede Kireçane solrnğında harap kö~k bahçe ve 
demır kısmı ve döşemesi kapalı zarf ustılh·le munakasa,·a h ·ı · · d.. ı r k · 

Müddei aleyh Abdullah Ef. 
26 teşrinisani 929 salı güotl 
saat on dörtte mahkemede hı· 
zır bulunmadı~ takdirde hak· 
kında gıyap muamelesinin il• 

edileceği ilin olunur. ~ 

konulmuştur. , , ane ı e yırmı onüm tar anın bir ha ta olan tali müddeti 

l\Iunaka>1l 7 k:lnunevvel 929 cumartesi günii saat on dulıi hitam bularak talip zuhur etmediğinden dolayı 9 teş-
heşte nafıa vekaleti müsteşarlık makamında mliteşekkil riııevvel 929 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlık 
komısyoıı tarafından icra kılınacaktır. Taliplerin ihale kaııu surctile intacine karar nrllmiş olduğundan taliplerin Beyoğlu Zayi 
nu ile ,şartnameler tar!latı dairesinde hazırlıyncakları teklif :\lal mLidlirlliğünde müteşekkil satı~ kombyonuna müracaat Tastik namemi zayi ettiııı-

namelerınl makbuz mukabllı'nd \' k·'I .. . y 1 d kısın!P . . , . . . .. e e ıı et musteşarlığıııa tevdı eylemeleri ilan olunur. enisin! a acağ.m an e• 
eylcmelerı H şeraıtı O"renmek t·ı·zere J ·t· b Jd f' b h··k Ü kt ··h d' 11,,.. A k b s an u a na ıa as, pıml'-tıJMlml.'.'lP.!:"'7 nıttıı:Ml:.'.ı'ı!:ı'.'12Mımtmn'll'lı:Ml'l!llP.!l"I u m yo ur, mu en ıs E>ıne n ·arada yollar um ··ct·· 1.. .. ı:>ı.aı·ııııı~u~ı'4lilı7ıaıal3 • 1!1dli4

0
!:.'4
0

• l<i<lı:.:.t.l>lıl.ı:Aıı:ma~aııırıı.liiı 1 hl• ,.., 
caat etmeleri IAzıındır. um mu ur uğune mura- AM A T Ortaköy n&tUNt•fıA•••J• O R L E R mektebi 701 o. ---

- Proje ve. şartnameler Ankarada yollar umum mlidürlli· IJ t:'J mıır-
ğunden on !ıra bedel mukabilinde alına bil' Jın, Çok defa muvaffak olanıadığıııızııı sebebini araştırıyor - ~ lslanbul 8 inci (Cta m< 

• ır. W! sunuz. Lüks ve gösterişli bir fotoğraf makinesi ve birçok ~ luğurıdan: Bir deyni mahkuıno; 
~ .Temınatlı ucuz mobilye <$~im fııınııer aıctığıııız ııaıcte çektiğin z 1otcğrarıarın ııiç birisincte ta bıhin ıemini isur ... zınının r 

A S
mobılfy~ almazdan veMya sıpariş etmezden evvel ! muvaffak ol.ıııııyorsunuz. Buna ycgSn~ çnre, sizi taınaınile !J mahcuz ve luruhtu ınükarrke • o ıanos oh'ııu~ nı~n~z~sını • jju ~~:ıı~~:ı ~ı~:c~~n~n~~~< ~~t:ı~ü~~;,~n;n?fDAK. n.ıahiııe ı·e; olan " 106 "rel• kmrcık ar~ 

' U JU UyU U · Kodak ~Iakıııe , e f ılıııılerıııı El runun 30 teırınıevvel 929 1
unn 

ZIY~R.ET' EDİNİZ • Kullanma:; işte mııvalfakiret.n sırrı lın hine müsadif çarşaıııba g b 
Beyoğlu, Aımalımeıçıt, No. 13 Telefon Beyoilu 1293 mi Her yerde arayınız EJ ıaat on dörtte kem~r bu•rı ht 

Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden ~ Beyoğluııda. Tünel ıııeyuamnu.ı Kodak şirketi, fotcğrafla- • çarıı içinde bilmüzayede uru 
Son sisten ve elektirikle mütaharrlk fabrika Taksimde rınızda tamaınıle muvaffak olmanız ıçi;ı daima emrinize l'Zi 1 .1• 1 r ~ 

629 numaralı köşk:.ı~ 20· I0-29 da ve diğerlerinin de 
3· 1 l-2'J pazar gur.ü saat yarımda ihaleler! yapılacaktır. 
Ta:iplerin pey akçelerile ihale saatine kadar Bankamıza 
mı.rn-:aatlnrt 

, Taksim kışla No. 48 telefon Beyoğlu 1801 ama e ır. ~ . , ;:::;-;; 
' J d' al o unac•ğı ı an o unu • ._. -

~ SERİ ve ıTİNAU TESLiMAT <=iiHIJ =· ~Ei~IZJi:.'ll!UE:IZJ · m.f:.'l · füi. ... i!ii.!}'l~mIBi ! Mes'ul müdür: Refik Ahııı 



j!C uncu Ayl 
~T•trlo•nel J 19291 

••••••• J ...................... 
•• 

ı (Vakıt) ok~y~~ularından 
Of tin• 1 

Ziya Gök Alp 
Vefatının Sinci yıl dö
nümü münasebetile 

merasim yapıldı 

U~üncü hayvan sergisi dün açıldı 
1-rı 111 stanbulda et flat -

11 ?111 senenin her mev • 
~:nde ~cuzlalılması im • 
l11b

11 
~1 g~ateren bir mek· 

~.. ll:ı:erıne yaptığımız tet· 
"""-t ...... h 
~ ... u im ve acı bir 
Orta_ atı bir kerre daha 
kıkıı.~a kormuıtur. Bu ha· 
hi(· Vatan hudutları da -
fer~dcki ecnebi ıömendö
Yatı darelerinin iktisadi ha
lt llıız Üzerinde oynadık· 
Ilı~ tahripkar rolün ehem-

''tldır v . 
hıııi. aktın muhterem karii 
to .ı..'- olarak ıunu ıöyli • 

r,.u. " H 1 laııb • ali hazırda 1 • 

Ziya Gök Alp beyin ve
fatının beıtnci yıl dönümü 
münaaebetile Erkek Muallim 
mektebinde dün bir ihtifal 
yapılmıştır . İhtifale' ıaat 
ikide baılanılmıı, talebe· 
den Şükrü Kaya B. bir 
hitabe Irat etmlıtır. Bundan 
sonra merhumun titrleri 
okunmuıtur. 

Erkek Muallim mekte
bindeki merasimde bir çok 
mektepliler hazır bulun· 
muılardır. "" 

'Y llllf. Yalnız senede iki 

•eİ Ya~eylül ve teırinev· Millet mektepleri 
llcııı? nda et ffatlannda 
'-ıılı~k görülür; çünkü ka- llozırlık için bugiin 
il haYVanlar ıark vi - vilayette bir i~lima 

Hayvan sergisinin açm.t renninfle Mz,ır bulunanlar 
L.ret1erı d k "ile n en Trabzon tari· yopıloca 

laııb ~cak bu lkl ayda la- Teşrinsaninin birinden iti· 

Şehremini Netice Maarif Vekili 
Gazetelerden şika~ Bugün Ankaraya 

1-rd 
11 

gelebilir. Diğer ay- haren tekrar açılacak olan 
ko,.,~ trene .bu vlli.yetlerden 

'"'1 ti millet mektepleri için hazır-
~ d ııe nnek mümkün 
ft.ıı.,e devlet demir yollan Jıklara başlanmıştır. Derslere 
ı_ llll.ldı.ye ücreti almak- halkın tam yaktinde müra
•e. Ve beher koyunun bu caatının temini için mektep· 'ta ile latanbula götü- Jeriıı idare heyeti poli.s, 
•ttııı, eıı için •ekiz lira ücret 

yet ediyor İştirak eden hayvanlar dönüyor 
Emanetin geçen senekinden az Bir müd-

/ okat doho iyi ve bo-
esnala,bilhu- dettenbe rİ 

kımlıdır 

titt e~ I&zımgelmektedlr. jandarma ve mahalli ihtiyar 
ldat evlet demir yollar heyetlerine tebligatta bulun· 

eıı l t b t~1 
1 erae u ücreti muştur. Bu tebligata nazaran 

ııa fırıncıla· 

ra tatbik el· 

lii!I cezalaruı 
müeulr of· 
madığından , 11-.eıııı edebilir. Bu suretle 16 yaşından 45 yaşına kadar 

Lfııı... ekette hayat pahalı- kadın ve erkek herkesin 
'-'et kartı büyük bir hiz- diAl ceıale · 
Ş;!ll.Pabilır. -. millet mektcpkrinc kayıt 

1 

Emanetin ver 

...,eli ., rın Vİ aye! 
l anlaıılıyor ki bu ve kabulü mecburi oldu· ,._llıta le idare hcyell 
'lı abahat Şark villyet- ğundan teşrinsaninin iiçüne tarafından ıet-
"ııt 1 

cenaptau latanl,n. kadar ihtiyar heyetleri kik ve ıalı- Mu61Uin B · 
11... 'd~ .a..-dafer~hatb-
.::' . .\danadan beri taraf. tarahndt.n mekteplere giden- lıl olunduğundan ba'-clıltyor-
çı lcıanuıa alt de#i)dJr. !erin isimlerin! havi birer cet· du. 
~ devlet demir yollan ve! yapılacak ve vllaytte Yalı vekılı Şehremini Mu-
... ~ da gönderilecektir. hlttln Bey bu ye diğer meoele-
~ tarafından i re ler halı.kıoda ıu beyanatla bu-
ı..:-.ıı bu kısımda koyun Bu sene mektepler büyiik 
~ lunmllflur: 
~ sadece 160 kurut merasimle açılacaktır. Bu pek eokı bır nolttaı na-
~ tadır; bu takdirde Küşat zamanının yaklaş- zar lhlillfıdır ve halledımıı. 
~elan ileride franeız ması münasebetlle bugün arlık meoele kalmamlflır. Şimdi 
ı...·,. tarafından koyun ı il idare ha}•ell c-· m-·ılıne ~"'" 640 k ki vilAyette bu mektep iş er e -- --'<:t~ uruı na iye ehemmiyet vermekte, bunları 

ıı. •hnıyo d kt' meşgul komisyon bugün 
'11 r eme ır. tahfif etmemektedir.• 

' er bize verilen bu ma- toplanacak mekteplere mü-
"'-- 't doAru x teallik işleri ve açılma esna· Pahalılık meıel~ıl hallında 
'flllp ise, ve e11er bir gazetede intişar eden yazı 
' ~fllrkt Vilayetlarimlz- sında yapılacak merasimi tes-

b asılsızdır. Son zamanlarda .._ ular senenin her bit edecektir. 
~•itn ' ıehır halkını tehyiç edecek ~ inde kasaplık ko-
~ letlrnı K d aıılsız haberler neırlne baıla· 
~k elı:, bu ıuretle 0 nya a nıldı. Bunlara göz yumuyorum. 

ltlılıtı etımızde hayat pa· Fakat görüyorum ki ileri 
~ ~ karıı çare bul-
ıl.ı lı 111Uıııklin olduğıı hi.1- } k gidiliyor, gazeteler aleyhine dava 
ıl.ı • 11tıe. Ad d 1 Bayram nası geçece •rmak mecburiyetinde kala· 
.""111 ana an l eri- -· 
ı.ı ' IÖ Konya 25 (Vakıt)- Cum- cağım 
"'te •-' lllendöfer hattını · 
' ""en franeız 'tlrketl burlvet bayramı için şehrin Verem hutanttl lnıaaıı için 
~ olıı:voraa hükiımetl- muh.tellf yerlerlııde taklar ha- tahsiııatımız ve paramız hazırdır. 
~' •lb-atl h zırlanmaktadır. Yil:\yette resmi Fakat arsa 1ahlplerl müıküllt 
."ıt • e arekete geç· 
~lıb~ bıı ılrket nezdinde balo verilecektir. lstihzarat çıkarıyorlar, kıymetinden kat 

~!ıi~lltt Yaparak mevcut 1 ~m;u;' k;e~m=m=el:dl:r:. =======(=A=l=ııa=ra=h=2=in=cı=· ='"::>ı=fa=mı=z=d=adır:::)= I 
ıılıı_dır.bertaraf ettinneıl ı: 

ı.ı"'lı Galatasaray kulübü dün yeni 
~~~Ilı kt aynı Fran11z · • • fih ffj 
~~ıı Mardin havall - idare heyetini ID ap e 
~il h alebe gönderilecek 
ı.'.. ~lıı 11.Yvanlan, koyun -
. "lft Çok tenzUatlı bir 
~tt~t~ik ettiği, cenup 
~ •e ~'!1!:ı:den Yunaniı
ltı~ •nıara ıevkedilen 
ı;ıtı \atıtııı bile 11rf tenzl • 

~~- sıı!' llıeseleslnden do
l~"tl ~e Yolunu tercih 

Ce, ita in olunmaktadır. 
,~ıl'etrete hacet yoktur ki 
'!.. tııdöf llıenıleketimizdeki 
~"Ilı el'lertn kıımen 

ecıı h 
ilde be i ılrketler tda-
I e~ııı lllıınnıasının ne 
ı~ neticeler tevlit 

e~ıni ve bu nokta! 
'ıetı 11 llıllli tömendöfer 
t Ilı~ 

daı,, n isabetini bir 
~ v~uh ile göı -

~~lınıet Asun 

Gataaıuay kongreıi dün ikinci defa olarak toplanmıı 
ve yeni heyeti idaresini intihap etmlıtir. 

Reiı: Abidin Da ver B., İkinci reis: Namık lsmail B., 
Umumi katip : Eıref Şefik B., Muhasip : Adil Giray B., 
Veznedar: Ahmet Arif B.; 

Resmimiz dünkü intihap' a hazır bulunanları göster
mektedir. Galataıarayın } eni idare heyetine muvaffa -
klyet temenni ederiz.. 

Pazartesi mükafat 
tevzi edilecek ve 
sergi kapanacaktır 

Yarış \ c l:lahı encümeni 
namında \ ilı\yct tarafından 

diin Dolıııabalıçcdc l'Ski. has 
ahırlarda Q29 lıap·anııtı 

ehliye >crgi~i açılmıştır. 

:\Icrasimdc vııli :\luhlıtin B. 
Şükrü • alll ve Hakkı Şinasi 

Paşalarla bir s:ot da vctliler 

tehrimizde 
bulunan 
Maarif Ve
kili Cemal 
Hüsnü B. 
lstanbulda
ki teftişle

rini ikmal 
etmiştir. 

Vekil Bey 
Cemal Hü•nü B. 1)ugün An. 
karaya avdet eaecektir • 

hazır bulunoıwjlardır. Pavlyo B 
!ara girilecek kapının önlindc a yr am 
baytar müdiirü Rasim Bey __ 

bir nutuk süylemi;tir. Ankarada nasıl 
Rasim Bey nutkunda lstanbul f ı• dil k 

da liçüncü defa olarak a~ılan es ıt e ece 
bu ~encki sergiye geçen sc- Ankara, 25 ( ,. akıt ) -
nelere nazaran daha az hay- Cümhuriyct bayramı ıçın 
van iştirak eniğini, bıınunla lstanbuldan gelecek iz'cileri-
beraber hayvanatın geçen miz, polis taburu yarın sch· 
senekilere folk olduğunu söy- . . 1 b ,

1 
. B ' 

1 rıınız< c c" cnıyor. ayrarn-
eıni~tir. 

Bundan sonra \'ali :\luhit- da yapılacak geçit resmine 
tin Bey kapıdaki kurdeleyi sekizinci fırka bütün meucu· 
kesmiş, dantliler içeri gir- dile iştirak edecek, geçit 
mişlcrdir. :\Jcrasim urru;ında parlak olacaktır. Geçidi scy· 
bahriye muııkası çalmış vali rctnıck iizcrc oturmağa mah-
Beyle da\ctliler dürt ;alon- sus tribünlerin ln<asına bas· ' . . 
dan ibaret olan >ergiyi gez. lanmıştır. Yeni cadde tama-
ml~lcrdir. 

Bundan sonra muayL~lc 
hcyc'ti biitlin hayvanları 
teker kkcr muayciıe ctmi~ 
hepsi hakkında not veril· 
mi~tir. Bu notlar neticesinde 
haynnların birinci, ikinci 
ve üçüncUlerl tayin olunmuş
tur, 

;\Juayeııe hey'etl baytar 
müdlirü R:ısim, Şehremaneti 
baytar müdiirii Esat, kol 
ordu baş baytarı i\llralay 
Bekir, askeri tatbikat baytar 
mektebi müdürü 1 !alil , 
ziraat müdlir[i Talı;;in, 

ziraat odası azasından ..\faz. 
har, vilayet baytar!arından 

..\Iehmct Ali, Apdülkadir, Se
lim, Sipahi ocağı reisi Şeref 

baytarlardan ..\Iustafa Refet 
Ztikhtü beylerden teşekkül et
miştir. l\Juaycnc neticesinde 
Prens Halim Beyin Arap atı 

binbaşı ..\lusta!a Beyin kısra

ğı baytar kaymakam 
Ali Beyin tayı Hazııedir çif
liğindc Büscyin Beyin kısrağı, 
hamallar kesadarı Mthmct 
Efendinin eskri Şaban Efen
dinin merkebi, Şehremininde 
Sami Beyin boğası, Nışama-

men bitmiştir. Bayrama An

karada mevcut bütün mek

tepler, cemiyetler iştirak ede· 
cck, bir tayyare filomuz da 

Esklşehirden gelerek g~çit 
esnasında uçuşlar yapacak, 

tebrik k:lğıtları atacaktır. 
Programa nazaran cvn~IA 
mecliste merasim salonunda 

RcM ciimhur Ilz. tarafıııdan 

biiyiik ve mutat resmi kabul 
yabul yapılacaktır. :\lüteaki· 

ben gccit merm.inıi olacak, 
akşam hariciye vekili tarafın

dan Aııkarapalasta bir büyük 
ziyafet, sonra Ilalk fırka>ı 
tarafından balo \·crileccktir . 

:······················· i Türkocaklorı piyan- : 
• kosunda kimler : 
i kazandı! ı 
: lJoto 3 UncU H,..famızdodır 1 
•••••••••••••••••••••••• 
şında Bekir Efendinin ineği, 
Ra.mli Rıfkı Efendinin koyunu 
blrinclllk kazanmışlartır. 

Sergide 170 hııyvan teşhir 
edilmiştir. Pazar günil öğle 
ilzeri mükAfat tevzi merası
-~ yapılacak, akşamı da. ser
gi klıpanacaknr, · 

,. 
·---l!Jl!J[!]IIJ[!]---· 

MECCANi iLAN KUPONU 
( 31 ıeırlneYYel 1921 a kadar ınutel>erdlr ı 

Bu kuponu gazetemize geUren veya gönde· 
renlerfn üç aatırlik • ticaret itlerinden ba§ka · 

ilanları paraaız ba11lır. 

11.1.rJaroı beş L:uru~Juli. pul v.ıpı,tırllnı-.JııJır. 
'---Dördüncü aayıfamı:ı;ı okuyunuz! __ __, 

Doktorlar · toplandılar 

Etibba Muha
denetcemiyeti 
Dünkü içtimada verilen 

karara göre kapatıL
mıyacakbr 

Neşet Osman B. ile 
Tevfik Salim Pa
şanın istifaları 

Etibba muhadenet cemi· 
yeti dün Tlirkocağında 

fevkalade bir içtima akdet
mittir. 

lçtımaa Net' et Osman 
Bey riyaset etmlf, ve ev· 
veli Türk eczacıları Türk 
anonim tirketlnden gelen 
bir tezkere okunmuıtur. 

Bu tezkerede bütün dok· 
torların; yeril mliatahzarah 
bbblye imal edecek olan 
bu milli tirketin hisse se

netlerinden almalarının te
min edilmeıl rica edilmek· 
tedir. Bu rica idare heye
tine havale edilmittlr. 

Bundan ıonra reis Neı'et 
Oıman Bey yeniden tewek· 
kül eden etıbba odaıında 

relı ve reisiaani seçildikle
rini söyliyerek Tevfik Sa· 
ltm Pa,a ile birlikte eUb· 
ba muhadenet cemiyeti 
idare hey'etl azalığından 

istifa ettiklerini bildirmlt
lerdir. 

Dünkü 

feıhl 

içtimada bulunanlardan 
bir grup 

hakkında hiç bir 
teklif aerdedllmemittir. 

Bu ıırada cemiyet idare 
heyeti iki tatifa dolayıaile 
yeniden intihap yapılmak 
için tamamen iıtifa etmiı· 
!erdir. Fakat iki zatın isti· 
faılle heyeti idare azala
rının tamamen ı.tifa etme
leri lizım gelmlyeceğl ko • 
nuıulmuf, heyeti idarenin 
lslifası kabul edllmemi§tir. 

Neı'et Osman Bey ile 
Tevfik Salim Pa,anm yeri
ne diğer iki zatın namzet 
gösterilmesi idare hey'etine 
ha vale edilmittlr. Ceıntye
tin hukuki ı,ıerlne bakan 
Alt Galip Beye te,ekkür 
edilmtı ve cemiyetin devam 
edeceği hekkmıJ•ld kararın 
matbuata tebliği karan ile 
içtima bltmtıtir . 
_.:_~~~~ ....... ~~~-

Adliye vekili 
Konyaya fitti 

Konya; 25 (Vakıt) -
Ad.ltye -,.ektlfmis ~ 
gelcll. , 

lıtıfaya her iki cemiye
t.in riyasetinde bwunulma· 
ıının doğru olınıyacağı 

sebep olarak göıterllmiıtır. 
On bir senedenberl cem

iyet için çalıf8n Net' et 
Osman Bey ile Tefik Salim 
Pa,aya mesbuk hizmetleri 
için alenen tqekkür edil· 
mittir. 

Romensefirı 

Bunclan sonra etıbba 
odaıının teıekkülü üzerine 
cemiyetin baka ve ademi 
bakaaı konuıulmuttur. iç
timada bulunan doktorlar 
on bir .enedlr doktorlar 
araıındakt muhadeneü 
takviye eden ve azalannm 
hukukunu muhafaza eden 
cemiyetin devamı lehinde 
töz· töylemitler, cemiyetin 
etıbba odaıma muzahir 
olarak ya,amaıını müdafaa 
etmtılerdir • Cemiyetin 

-
Reisicumhur Hz. ne 
vedanamesini takdim 

etti 
Ankara, 25 ( Vakıt) -

Romen sefiri saat 17 de 
Rellicwnhur Hz. tarafmdaİı 
Çan Kayada kabul edildJ • 
Vedanamesinl verdi. Ro • 
manya ıefareünl masli.hat
güzarla idare edecektir. 
Sefir bu ak,am memleke
tine gitmek üzere İıtanbula 
hareket etmiıUr. Hükiime
tlmlzln de Bükret elçimlzl 
bir sefarete 1 alarak orada 
bir maılahatlilzar bulun
durması takarrur etınlttfr· 

-
Vakıt yeni 
şekilde 

Vakıt pek yakında 
12, 14, 16, 32 sayıla. 
olarak yeni bir şe -
kilde, cazip ve kuv
vetli mündericatla, 
renkli resimlerle in
tişar ede.cektir. 



şehir haberleri 

Tokatlıyan 
Tasarruf hakkı 

kimindir 
Tokatlıyad otelinin tasarruf 

hakkının kime ııit oldugunu 
tesbit etmek üzere tahkikat 
yapmakta olduğunu yazmı~nk. 
Ermenice gazetelerin verdill 
mıJömata nazaran, emvali 
metruke müdiriyeti tapu lda· 
resi nezdinde tahkikatta 
bulunduktan sonra otele 
alt servet ve vesa~ 
beş gün zarhnda kendisine 
ibrazı Uizumu ermeni akar:ıtı 
vakfiye komisyonuna bildir
miştir mezkür komisyon me
seleden derhal meclisi cisma· 
niyi haberdar ettiRindcn, 
meclisi cismani Patrik .Saro
yan efendinin riyasetinde ola
rak bir içtima akt ederek 
meseleyi müzakere ctmişdir. 
Bu içtima neticesinde Tokıt
Jıyan Oteli vak.ıfnamesUe dl
ter vesaikin emvale metruke 
müdüriyetine ibrazına ve 
luımgelen ızahan vermeye 
tarar verilmiştir. 

MalUller 
Dun kongresini yapa

madılar 
Malül gaziler cemiyeti 

dün aeaelik koııgrelini ya
p.-kb. Konıre haberiai 
alan cemiyet aza ve mtarala
laulanadan bir kı1111a din 
&tleden to•ra Darüflinun 
konferans salonuna gelmı,. 
let, ilkin ortada idare he· 
1etinden kimse bulunmadıfı 
için gelenler bir müddet 
bekleyip dağılmı,lardır. 

Avusturya sefiri 
Aw1tuıya Sefiri M. O. 

· ,Ost Karat, me.-en slttili 
aedtketiDdft lmınWla 
avdet etmittir. 

lstanbula aelen mihrace 
Birkaç gündenberi .teh· 

rimiıde bulunan Hint mih
racelenMiet V adia di!-:ı 
Ayasofya camiini ziyaret 
ederek 6ğle namumı ora
da kalauştar. Mihrace V• 
dia bugün Heybelideki 
bahriye mektebini tiyaret 
.deeektir. 
Harkof kongresine 

hareket 
Harlcofta tcşrinsani bi. 

dayetinde toplanacak olan 

müıteırikler konıresisade 
aıeınleketimizi temail ede. 
cek olan Köprülü Zade Fu
at Bey ve diter murahhı• 
lanmız -d&n ~· purla tehfi. 
mizden hareket etmiılerdir. 

[ Oıwa\ BırlDcl ıaayfammdadır 1 
bl f... para ildyorW. İDpata 
iltimlü biter bitmez a...1ı,.. 

catız. 
btanbul ... ele ..,... 

lnpsı henüz balt iM eecltr. 
Şehir tiyatr~unu Cümhurl

ye& aLideea civ•aad. mta ettir
_,. talanur ediyorum. 

00,..U u.umi1• bin-. 
heniz hokamet te1ellüm etme

mltllr. T eee&ıom edince bmanaa 
Emanete satılması tetebbütftn8 
teh.ar edece~ 

Şehrin iman için yenl t. 

anwlsua olup olmadliım '°'" 
... ,.. 1 

Ben tasavvurdan ziyade ite 
bakıyorum. T athtk sahasına ko-

aulmadıkça bencıe taMt\'W'Wl kıy· 

meli yoktur. Binaenaleyh tatav

...a-. ~ fllde gar. 
mOyorum.• 

Hindistanda siyasi cürümle maznun gençler, 
hükQmetin muamelesine karşı açlık 

grevi ilan ettiler 

Son posta ile gelen 
Hindistan gazetel«i son 
derece feci, ayna umanda 
çok ibretamiz bir ölümden 
bahsediyorlar. 

Hadise şudur: 
Tıkrihen üç ay evvel 

Londra şehrinde siyasi bir 
cinayet wku bulmuş, bu 
cinayet yüzünden 12 kadar 
Hintli genç tevkif edilerek 
hapisaneye sevkedilmişler· 
dir. Bu gençler siyasi bir 
cürüm işlemiı olmak base
bile siyasi maznunlara mab
ıuı tevkifue7e göndcrile
celderine adi mücrimlerin 
yanına sevkedilmişlerdir. 

Maznu1alar, Hindistan hü· 
ldlmetinin kendilerine kartı 
reva gördütü bu hakareti 
protesto ederek milli dava 
utrunda döiüftiiJ4eriııi, bun 
dan dolayı her medeni 
memlekette oldutu ıibi da-

. ha "refli bir muameleye 
larık olduklarmı eiylemiş· 
lerdir. Bunciu bqka hapi-

uaıeleriaade • firkiıı cü
riimlerden dolaya .Ukôaı 
Amapülmn en milamaha
lrilM& muameleyi gördük
lerine, batta her tirlü lata· 
rahat ve refaha nail olduk· 
larma Pn aİJUİ bir CÜ· 
riİlll yüdnden munun olall· 

lann her halde daha iyi 
bir muamele görmeleri icap 
ettlthü lllve etmitlerdir. 

Hindistan HükOmeti bu 
muracaat ve protUtOJG 
..... ı.a.1e .ı.aadıtanclaft 
ıençler açlık grevine brar 
vermişler ve bu kararı tat· 
bik etmişlerdir. Bu gençler 
içinde bilhassa biri, sözün· 
de sonuna kadar sebat et· 
miı, tam 61 giin aç kaldık
tan sonra ölmüştür. 

Ôlümü dam!a damla ta· 
d ln ve pnlerce hayat i'• 
memat aruında kıvranan 

Das namındaki genç, bir 
dakika bile zaaf ıa.terıne
miftir. 

Şerefle öf meyi eanilerle 
bfr arada bulunmaya ter
cilı edeeeği ınlışıldıfl za
man hükumet onu k~falete 
rapteder~k tP hliye etmek 
istemi~, fakat O.s btJAU da 

kabu1 ctmiyerek bütün vatan· 
daılınnın şeref ve hayılye
ti utnında ölmeyi te.rcih 
etmiş, ölmüştiir. 

Bu hadise yalnız Hindis
tanda detil, Hindistan ha
ricinde de derin bir merale 
ile takip edilmiş, ba gm
ein son dakikaya kadar se
bat ederek ölmesi her yer
de derin bir teessür ayan· 
dırmıştır. 

Eenebi tazyikine ve ec· 
Dıeld talaakkümüne karşı bu 
ıiW f( d ıklrane hareketlere 
m6racaat edenler insanhA'm 
vicdanını tabn1' etmiş ve 
mt•leketlerinin balasını 
yaltiaf tırmıılardır. 

ltt..danaa boyundurulcla
n bir hapisane içinde çÖ· 

aülaiiıtii. lrlMdmHn Kork 
tehrl belediye reisi Makis
V&JD; lngilizler tarafından 
haf>le abldtta zama ttÇhlc 
ırmne mur~at ederek 
de•.ta damla ölirlcea 3bür 
taraftan lrlandanm halas 
ıüaeti de dotmuftu.. O 
zaman lngilterenin baıvc· 
kili o•an LoyitaCorç. Mald.
vaynm bu hareketini in· 
tihar •ytDqta. Halbuki Ma
lcisvaynm ölümü irfanda 

istikl11inin en Lüyük muc· 
decisi oldu. 

Hindistanlılar da Duin 
ölümün& apı sur"'tte telik· 
ki etmektedirler. 

Hemen bütün Hint efkin 
ammeai bu hadiseyi böyle 
anladıtmdan •Dat .. m ce· 
nazesine bütün •Lahor,, 
halkı iştirak etmiş, b~ 
Hindistan matbuab, Dua 
milli bir kahraman tanı· 
makta birlqmiıtir. 

Hindistanm Suvarac (ya· 
ni muhtariyet) fırkası reisi 
Nehru, Daı haldunda: •Bu 
ıenç, memleketinin davası 
utrunda hayabna cesaretle 
feda etnliftir,, diyor. 

Hindlltandald müalüman 
meb'uslar lideri " Cinna., 
açlık grevine müracaat eden 
bir adam, ancak ruhunun 
sevkile hareket eder,,diyor. 

Kalküta şehrinin beledi
ye reisi içtimaııu tatil e· 
derken irat ettiti nutukta: 
•8'aıün Daı bütün Hindi• 
tanhlar için milli bir kah
raman olmuttur. 

Hindi1t1nın bütün genç. 
leri ayni fedalcirldtta d .. 
vam etmeli ve hükOmet 
bizim cesetlerimizi hapse• 
derse de nahlanmı11 laapse
demiyecetini anla...ıadır. 
demiıtir. 

Hint hatiplerinden biri 
büyük bir mitinp •°'8-
diniu ıimdiye kadar JApa• 
madılmı, -bu aent lrir stin· 
d• yapifütht. demeletedir • 

Filhakika bu hadise bü• 
tün Hindistaada çok canlı 
bir iz bırakmıştır. 

CJ. R. 

Be dav 
ilan 

Okuyucularımızın , 
başlılciakl lcoponla 
beraber g6ndere
celıleri tfç Ytırlılc 
ıunı.nnı betllw• 

nef&·edeıef1is 

V AKIT din ahlfe. 
linin bir kısmım karile
lertntn emirlerine tah-
11• etmeye karar •er
mlftl.r 

GGndelik ha7abmız 
içiDde, bazı çok lizum-

lu ve mGhlm iflerhmai 
bile iki aabrhk ltir 
kartla, dd dakikahk bir 
telefon mGkilemelile 
16rilverditlmiz ve hal
lettlfhnJz vakidir. 

VAKiT bu kolayhp 
karilerine karp kendi 
aütunlarmda ela 7apmak 
için bir bedava JlAn 
k6feai açnuıbr. Oku,u
culanauzıa ı&ıderecek· 

leri iç labrhk ldlçlk 
ilinlan bu litunumuz
cla meccanen n .... 
eeliz. 

Bu tl&nlar it Ye JfÇi 
aralDIJ&, bir .. ,.. .,. 
maya n almı1a ait ola· 
bileceli plııt,-leal tefek· 
kik •• laUIUll •ubabere 
tekll..W olablllr. • 
...... ~" b,,.t 
kOJlbUJOftlZ. y alnıa rf. 
~ ..... rdecell dln
lum Gç l&bn ...... 
ıaetl Ye aeeteemtıtn 
bafhtmdald koponun da 
dhla beraber lhd• 
rilmesidir. 

• 

iki küstah 
Abanoz sokağın da 
yapmadılc edepsizlik 

bırakmadılar 
Sava isminde bir Rumla 

Y orgl ismini taııyan bir 
8ulpr enelld ,ece bir 
meJhanede k&r ldltGk ar
hot olduktan IODI'& ... , iç 

buçufa clotnı Abanoz IO

blma clGpnGfler " ora· 
clald umumi eYlerin bpı
lannı çalmıya baflam•t\ar
dır. 

Vakıt pek pç " plen
ler çok l&l'hot olclufu için 
ev aahlpleri bncblerine 
yüz Y.Wmemifler, bunlarda 
ulu orta tecaYke batla• 
mıtlardar. 

HadlMJI ua.. alan Ya· 
zifedar pollllerMn Aptal· 
kadht Ye Aptula.la llencld. 
yeu,.nk bu lld arhotun 
teca.o.Gnl .-ıtmek ı. 

temlfler, ilkin köatahlar 

iN .r. de polteleN ka111 

Plmitler Ye '1.ı.rtni yot. 
rmılar, bu arada btr lıaylı 
da klfnr eaftrmUflanhr. 
Bunun üzerine lldai de ha· 
kimin bnrde tnldf olun
muılardır. 

Bıı da başka 
Bakarköyde Cevizlikle 

oturan Şth·ema"Ietl muha

tebe memurlaımdan ibra • 

hım !fencll ewftlkl ıece 
sarhot olarak anine gelene 

çatmıt. Niyazi t•mlnde bit ıo
förle pollı Behçet Efendiyi 
dövmek iatemltt yakalan • 
mııtar. 

Başını yar1111ş 

Be1gratkapııanda oturan 

ekmekçi kel Otmanm oflu 

Halil kuı tutmak metele • 
ılnden Dimitri lamlndekt 

çocukla kavla ederek tat· 
la bapnı yamuıtu'. 

1 ra111Paya atlarken 
Esktallpapda Kanlıçeı

mede oturan TeTftk ala
nın 8 yatındaki ottu Nlya. 
zl, evvelki gün tnmmlya 
takılırken yere dötmOt, 
ıol ayalı :ı:edelenmffth>. 

Biryahudi 
Selanikte. Çıkan bir 
gazeteye memleketimiz 
hakkında saçma sapan 

haberler yazıyor 
Scldniktc yahudikrin El 

tempo adlı bir gazeteleri 
vardır ki son gi.mlerdc şeh
rimizdeki muhabirinin aley
himizdeki mektuplarını nc~
rctmi) c ba..,Jamıştır. Bu mek
tuplarda t:zcümlc deniliyor ki: 

c Son zamanlarda Tiirki -
}'Cnin iktisadi vaziyeti iyi 
olmadığı için hükOmct hari
d büyük bir istikraz akdi 

zaruretinde kalmış V<' bunun 
için de AYrupa koı s >rsuyo
ıuunun tevassutuna müracaat 
etmiştir. 

l\lahlm olduğu ü1.ere bu 
kon9011tuyom üç Yahudi b:ın
kaslnm idaresindedir. 

Türk hükömcti bu Yahu
di konsorsuyomu ile müza -
kereye girişmiş, bu müzakere 
ise aldm kalmıştır. 

Filhakik:ı Londrada çıkan 
Fin:ınsiyal Taymis ga1.ctcsi
nin 3ldıtı malumata göre, 
Yahudi bangerJeri Turk hlt
kömcti Yahudilere karşı irti
cal ~İ) asctindc devam ettiği 

müddetçe bu memlekete ö
dünç para verilmesinin mü-

&dık6yfJn6 h11l1Jr
Nhçe ~ ..... 
tbsm ve f"'6ol maçlan ,,.,,,., 

Fcnerbahçe atlet ve fut
bolcuları çarpışmalarına mun· 

ta7.aman devam etmektedir
ler. Dün Kadıköyündeki spor 
sahasında yçni yıldız ismin-

deki Rum kulübü ile atletizm, 
l\loda kultibü futbol müsab3bla· 
rı yapılmıştır. Atletizm musa-

bıkaları öğleden evvel başla
mı$ ''c l•'cncrlılr.r 60 puyana 
mukabil 68 puvanla birinci· 
Jiği ka7.anmışlardır. Alman 
dereceler şunlardır : 

100 metrede Sa~i birinci 
(12 saniye) Dimltri ikinci. 

200 metrede:· Saki birinci 

(24 ·s:ıniyc) Porzotis ikinci. 
400 de Sair (55 saniye) 

Muhtar Bedi . 

800 de: Muhtar Bedi (2,J 3) 
Salt 

1 SOO de: Ahmet (4,45) 
Muhterem. 

lizun atlamada: Nlkopolos 
(6m) Tahsin. 

Cirit atmada: bpiro(32,45) 
hmail. 

Sanktı irtifa atlamr. Nuri 
(2,92) S:ıbrt 

Di k ıttmndtt: Ştşmanldis 
(2 9 m) Ourhan. 

CUlle atmada : Burhan 
( 10,50) Simonidis. 

irtifa atlamada: Ntkopolos 
(1,SS) Hüsamettin. 

3,000 metrede : K:ıraki 
(9,4S) Ahmet 

3 adım atlamaclıı.; Şi~ma
nldis (1 l,SO) ı-ıto. 

Bayrak yanomda : Salt, 
Muhtar, Bedi, Saki. Suat 
(Feru:r taka1111) (2,J O) 

Futbol 
l\Jodn Rum kulübU ile ya· 

pılan futbol müsabakaları da 
pnrlnk neticeler vtmi;tir. 

Ev,·cM tkikncl takımhır 

knrşrl,~mt$ ,.c 1''cnerler sıfıra 

karşı 6 sayı ile gelip «cl
tni~lerdir. Bt-tnu takiben tıtki
ben yapılan birinci takımlar 

musıbakasını dn Fener birnct 
rakım' ( ı) c karş ( ı O) sayı 
ile kazanmı..,ttr. 

- -
Bursah izciler dün ls-

tanbula geldiler 
Bursa lisesi izcileri dün 

alcşanı Nilüfer vapuru ile 
şehrimize gelmişlerdir. Bur
salı izciler yaran Anbraya 
gidecekler ve Cümburiyet 
bayramında vapı)acak res· 
mi geçide jştirak edecek· 
lerdir. 

--·-
• Emanet yük arabala

nnın yayla •imasına karar 

Yermlf v. bunun için 6 

aylık btr mOhlet ftl'tlmffttr. ..................................... 
rnkün olmadığım soylcmiş

lcrdir. • 

l\1uhıblr efendi mettuba

nun sonunda. lanbul yah11-
dlJcrlnt n tehlike içinde bulun
malan dolaJJıile geçen Mme 
Siyonist konlfeslne murahhas 
göndrmlş olmalanna makabil 
bu sene hulmkandtn malınım 
kalma, olduklanaı aalıtmak· 
tadır. 

Muhabir Efendt lltanbul 
Y ıhudlletfnln ne tebef>le ceh
llkede buhanduklarını yazm .. 
mıştir. Y ılnız lisanından bazı 
malcklerin Tütk Cebusma 
münhasır olması icap fttiğtni 

kaydeden kam111 ı•yiba!lm 

kaydetm~\: htcdil' ınlaştl

makta, fakat her memlekette 

tatbik edilen bfr kaideyi Tür

kiye için neden çok gürdüğü 

meçhul kalmaktadır. 

Berfamada 
1111/riyat netlcemsde ta

rihi e5erler plıardıyor 
Yeni Asır ref6amilde okı.t

duawnuza göre 8ereama civa
ruad.kt harabelerden AakoJ.p 
mabedı ettlifındeld hafriyatta 
aılhım eserler çıklllifbr. Yeni 
Atar bu husuıta au tafslllh 

nriyor: 
Şimdiye kadar yapılan haf~ 

rlyata göre ellı metro kadar 
kutrunda Ye merkezt blr bina 
etrafında üç muhit daire teşktl 

eden p)eriler olup kemerleri 
ltıt\va etmektedir. 

T arıhın kaydetmesine g3re: 
As\o1ap mabedi aceıe Ye has
taların nğln~ı bir fifahıne idi. 
Burada ted.Yl edilen hattalar 
gece kemer1erın altında yatarlar 
ve rOyafmında h.-at.alıklanrıa 

yarayac:elt illet *9mete çah
ıdırdı. Oraya 111tnınlar her 
torla takipten kurtulurdu. 

imparatorlar blle burayı zt. 
yaret ederler ve (Apolon) un 
~undan af iyel temennillnd. 
l>ulunurlatdı. 

Hafriyatı yapan Alman Mii-
1.elcrtl • MüdürO Profesör M. 
Vigant ve al• 8'ltahU11S ar· 
kadqına l.tanhul Asan atin 
Muu memurlarından Haydar 
Bey •omlter olarak heyete 
refabtt• b~. 

Bir ana tllleli 
lımırde lkl Çqmelikte sabi 

evlldı yapmayan bir hanım, 

blr otlu Y•flC ve alı:ere gidene 
onu bir teffl ~oyun ile tubeye 
töndermeyt neuetmif Ye bu 
emeline de UTUfllltlfblr. C'oeçen 
lfln Kemualhndan bu tektJde 
bir kafile ~ğinl pealer 
bunu hayretle aeyrelm!fler ve 
neticede lfi ınl.,....k ~mllf
lerdlr. 
Mahkeme huauruncla bit... 

l.irc:le ............. 
tinde bır badlee olmyttur. 
Seyit isminde bir katil muaunu 
aleyhine tehadette b&ılunaa bir 
eahide kunduruanı çıkararak 
ıtd<kde atmıttır. 

Baba -kaUll 1 
Akhle1r, 25 - Akbl.rda 

f ecl bit blil b.dilell oldu. 
Y olnız harok&tma karp bU>uı 

l.mailin naalhatlanıu dınlcmeyen 
20 yaı1ırında Alunet isminde 
bir genç tabar:ca ile bahuını 
katletmif Ye t1cldettlt takthat n~ 
tlcesin~ ,dayı ele vennıtttr. 

Mefsuh kibrit ıirkeilnin 
talepleri 

Ankara, 25 - Mefsuh 
kibrit şirketi tarafından 
lstanbul malllromelorkıde 
Maliye velc1leti aleyhine 
açılan (550) bin lirahk za. 
rar ve ziyan davııı t•hri· 
miıe naklolunmuŞtur. ı..--.... --~'! 

Mukaveleye riıyetliditln
den doliya .fııbolunu tir· 
ket dava11nda hükOmetçe 
tazminat m•kabili olarak 
müsadere olunan kibriti...,. 
de mahut çiriik fttbrika 
hakbndaki aaa...&atına ve 
fesih karannın kanuni ol· 
ntadttım lddle ecl4Mk za. 
rara duçar~ 8iyle
aaelde wS!O Wa lira .... 
nnı lcl•eeinl W..,k • 
tedlt. 

Yart bllfW 

1-rw la..a 1'1-
tla i•...,..,.. 
d3rd8ncll .e betlnci 
smıflannda okutulmak 
üzere Maarif velcıle
tince resmen kabul 
edilmiştir. 

ttt. 
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ransada Radikal Sosyalistler 
~~~lenifran~zbaşv~~T;~~k~oc~~~~~n~~~~~~~~~~~~ 

M D 1 d d piyankoıunda 

• • 
reısı kabineyi teşklle 

Neden sonra?!! kili . a a ye İr 11cramtye1rau...,.ı..nı1 
Sarn~ Paşa Zade Sezai J isimlerini neırediyoruz 
i b' Beye belediye mec- 1 Fakat kabineye 'ittiraktcn im- Ahiı:cıı keşldesi icra kılı· 

•r kadirşinaslık gös- fi d fı k ) nan Türk Ocakları Merkez 
iş. Bu haberi okuyun· Da e en r 8 Or V Ar Heyeeti büyük eşya piyan-

. RÖnlünıü dolduran ilk Paris, 24 ( A. A ) - M. Dumerg, bugün yapmıı kosunda 900 liralık Herke 
ıa, büyük b · . ld olduğu jstişarelerden sonra M. Daladiyeyi yarın saat mamulaondan salon halısı 

Kasaturalar bilenmekte idi 
""' ır sevmç o u. O El' d . . Ak hl d buıtday t ' ' ı•ıı şahs' . . 11-4 ta ızeye \vet etmııtır. şc r c & uccan 
b Su . •:et ıçın Hamdul- Paris, 24 (A.A) _ Popüler gazetesinde siyasi vaıi· Konyalı Mustafa Beye, 550 
·,~ Phının Millet Mecli- yeti tahlil eden M. Blum, ıosyalistlerin radikal hüküme- llralık ipek seccade Kütahya-

Kurban bayranıı yaklaştığına göre belki 
hi.ze de edai .farzetnıek kıs1net olacaktı ! .. 

hcyecanlı akisler bı- tine iştirakten imtina edeceklerini yazıyor. da Arsan Aya mektebi baş 
n güzel hitabesini duy· Paris, 25 ( AA) - M. Daladier saat 11-40 ta Elize muallimi Hakkı Beye, 250 

"hı za .. sarayına gitmiıtir. liralık Jpek seccade İstanbul 
Vinrn· t' man da boyle Paris, 25 ( A.A ) - M. Daladier kabineyi teşkile harbiye fen tatbikat mekte· 

ış ını d'l . . 
F'lJca .' memur e 1 mıştır. binde yüzbaşı Ethem Beye, 
· t bıJmE'!m niçin bu B -ük-.-.~---ı ... ---.--k--- t 250 Jiralık ipek seccade 

::i". Ö~rü az oluyor. r se SU1 as 1 Çemişgezek kaymakamı Zeki 

lltuk ~tgıde içinde acı, T d df Beye, 250 liralık hah secca-
y bır tortu bile bıra- ahkikah evam .e yor de Ziamet köyünde l\lustafa 

. Otk. Dünkü gazetelerde Müteşebbis zabıtaya hadisenin tafsi: oğlu Ahmet Efendiye, 100 
a la kab liralık hah seccade Kastamoni 

'-ı·fi ul edilen asil I" tını anlatmaktadır 
it 1 nd a ticaret odasına, 100 liralık halı 
. . e ilk tesirinden son- d ıı· Brüksel, 25 (A.A) -- Yeni en isticvap edilen Derosa seccade Tosya kaymakamı 
k 

1
' gene çok karışık, yalnız başına hareket etmiş, prensin ziyaret günlerine Baba beye, ı 00 liralık halı 

ti Çapraşık kanallardan ait programı gazetelerde tetkik eylemiş olduğunu, ayni seccade J:şmc tayyare cemi· :n bir elem oldu. zamanda Brükselin planını da tetkik eylediğini kaçmağı yetine, 100 liralık balı sec· 
\Jilrrı· p kat'iyyen düşünmediğini, hemen vaka mahallinde öldü-

1 aşa Zade Sezai h .. d h cade Bozdağanda Müftü Ah-c b rülecegini esap ettığm en ayatmı tamamen feda etmiş 
~'ı· ugün verı·len orta ld b ti h k t' . 'k M met efendiye, 100 liralık ha· 
'll o uğunu ve u sure e are e mm saı i ilanoda 
· ~ ev kirası, gösteriyor ltalyan polisleri tarafında yapılan fena muameleden iba- 1ı seccade lnoz nahiyesi rnil-

u fah · · ret bulunduğunu ve prensi görür görmez ( Yaşasın dürü 'fa!At beyr, 100 liralık 
Cak b· sıyetin başını so· halı seccade Nevşehrin Derin 

ır b k Matteoti) diye bakırarak sıçradığını beyan etmiştir. 
t. D ·yuvası ile yo - Brüksel, 24 ( A.A ) - ftalya sefaretine karşı nüma- kuyu nahiyesinde l\[u cafa 

evrınde şöhret da- beye, ı 00 Jiralık halı secca-
llın en "k k yiş yapan 3 şahıs tevkif edilmiştir. 
ınış b'yu se tepelerine • de Adapazarında TürkAn şe· 

lllb ır simanın, başı lngilterede buhran alimetlerl rJf hanıma, 200 liralık altın 
·t keyaz olduktan sora da - sam Adilcevaz Türk Ôcağına 

Ulüb Esbak Ba~vekil muhalefete hazır- 200 liralık altın saat İstanbul eye sahip olama- v 
ıd, ne demektir? Zihin lanmaktadır Fındıklı muhtım Osman beye 

' Utu ? Londra, 23 (A.A) - Muhalefet fırkaları M. Ba1duvin 20 liralık battaniye Antalya 
rrnu Bu yoksulluk sıhhat yurdu müdürü Dpktor 

şdıs. 1nda ba~ka milletlerin nin riyaseti altında hükumete karşı mücadeleye girişmiye 
1 • ... hazırlanmaktadırlar. Burhanettin beye., 15 liral.ık 

dikl:~ırk ve ediplerine Kebek, 25 (A.A) - M. Makdonalt, lngiltcreye avdet batr<lllİ)C Ankara ıtma mü-
. rı ·ıymeti ve o kıy- etmek üzre bu gece yansı vapura binecektir. caddesinde doktor Necati 

d n lllinıarı, zenginlik ve Kebek, 24 (A.A) - M. Makdonald, iki gün istirahat beye, 20 liralık battaniye 
. ete inkılap cdeR eser- ehnif olduğu •Chikutimi,. den buraya gelmiştir. Muma- C~bclbcrekcttc Turşucu 1\1ah· 
ll)j düşündüm. En yakın ileyh yann lngiltereye müteveccihen vapura binecektir. mut efendiye, J 5 liralık bat-
lillerc mensuplardan Pi- caniye Afyonkaı:abisar TUrk 

tt L Yeni bir hava faciası mı? ocaıtına, ıs liralık batta-
otinin Roşfordaki vil- niye f~şme tayyare ce· 

ı, F.dınon Rastanın ihti· Köylü tayyareciden el' an bir haber yok mi yetine, ı o liralık bntca-

,ııı, <lillere destan olan Ledra, 24 (AA)- Sabahleyin 3 yolcu ile Nairobiye ni) e lsparta Türk ocağına, 
il 

\i, Blasko İbanezin müteveccihen Croydondan hareket etmiı olan ve Manşa 2:=; liralık battaniye Tavşanlı 
illlaın kf I .1. . . müteveccihen Limpneden saat 12/54 te geçen 3 motör- Türk ocağına, 15 Jiralık 

leu· va ı, ngı ız şaın lü tayyareden henüz hiç bir haber alınamamıştır. Tay- battaniye !\lustafakcmalpa,:ı 
ti ı::ıon .. un "Vayt,, ada- yarenin ilk me:halesi Bourje idi. Belediye fen memuru Recai 
aki ş t 'h t ky • d b' hA k • a osu ve nı aye Atlas o anosu üzerıo e ır seya at yapma üzere Beye~ 30 liralık battaniye 

' ~atta Yeri olup olmadığı "Harbour-Grace,, den hareket etmiş olan "Ditemanu Safranbolu K.ıymakıımlığına, 
tt ı:a~ÜPheli görünen " Pi- m Gonden Hind namındaki tayyare sindende biç bir 20 liralık evrak çanta ı Siv-

l.JCnuv haber yoktur. rihisar askerltk şubesi reisi 
tdı~ a,, nın yeni yap- çı·nde vazı·yet el'an k:aruııkhr bi b <>o li Rı -. ay n aşı Zeki Beye, - ra-
~t . Yirminci asır "Iabi- ı k De ı d 

Nankin, 24 (A.A) - Hariciye nezareti 23 T. Evvel ı evrak çantası v et e-
ll4':~t gözümün önünde tarihinde. Mukdenden tereşşuh etmiş olan ve büyük as- mir yolları müdfriycti umu-
l-{· • keri reisler konf~ransmın Mukd~~ hükumetinin ~ömen- mlycsinde Sadık Beye, 10 
·~~~ ınüba)ağasız bunlar endöferler ihtilafını halletmek ıçın Nankene muracaat liralık evrak çantası Kırşe-

·•ı "li" emtıneksizin doğrudan doğruya Moskova hükumeti le hallet- hlr Türk ocaJ.tına, 1 O liralık 
.. ._ arnit,. imiz kadar d ı hab h k k Afy ·ı· a.. 
ıt değild' Ş . . .. mesine karar vermiş bul~n~uğuna ~~r o "an er a - cvrn · çantası on iiı .. 

tutbc . . ır. aırı azam- kında bir tebliğ neşretınıştir. Bu teblıgde Chan.g-.Hsuch: ocağına, ı o Urabk e\•rnk 
k ..ı. sını en açık bir Li nin merkezi hükumetle sıkı surette teşrıkı mesaı çantası Jlgaz nüf"ws memuru 

\llYe t ang,, d .. d d 
~~e b.. aşıyan Hamit de t kte bulunduğu ve müzakerab ogru an oğruya Abdullah Bey~ 25 liralık 

. oyJe bir belediye ~el me etmek hususunu mili hükumete terketmiye ve onun fildişi tabaka Boğazlıyan kay-
ı? he muhtaç kalmadı ~a:::ını kabul eylemiye amade bulunduğuna bildirmiş makamlığına, ı O Jira1ık ka-

. Iduğu beyan edilmektedir. vanoz .~nkarada mermer las 

~trı'-' o talya veliahti Belçika~a nişanlandı mlirenhhidi Huseyin Avn~ 
L~. Şav ötede Nobel 1 d I "I ı· h · P J'f ı· J J k ~atı111 Brüksel, 24 (A.A) - . s

1
aray. a ~a Yj ve ıa tı r~n~ '.. ene ıye, ı 2 lra ı blôz 

''~l'lip ~ Yalnız . şerefil6 Umberto ile prenses Mak~ı1 .o~enm8nışnn b-nma ~erbbml Ankara Karalar nahiyesi t" p bır servet teşkil ,şerefine bir ziyafet çe ı mıştır. unu ır resmı u müdiiri.i Şem~ettin Beye, 

~ ~asına sırtını döne- takip etmiştir. bul d 25 liralık vazo İstanbul Go.-
ll, ~~·' bir refah içinde Kabil kalesinde 6 ceset un u Jata Romen gaz şirketinde 

1Zirn d L 24 _ Kıbil kalesinde bir mahzende 6 ceset bu- l\lacit Beye, 22 liralık dört tt~t· ahimiz bele· onara, d d l s· · 
ın ' B 1 cUrilmeğe batlamıı bir hal e i l er. ırınln pcrd1,; Pınarhisarda KAtip oğlu 

.._ b ıtıahınisi idi. Bil- lunmuuJştul rh. unk :~ı AbdUlmeclt diğerinin süt kardeşi Hayatullah Ahmet Bt:ye, 5 liralık örtü 
.ı tl ltıuka d h Eınan a m aruct • 
~lı}'du Yese eki ze • _ _ bık Kandahar Valisi Mahmut Oımana olduğu anla- Pınarhisarda ba$ muallim 

'b tu b üçüncusunün aa I l dı · 
ili nı gi i size tat- B la B e Salca tarahndan katlettirl miş er • Abdullah Be~e, 11 liralık 

s_ Yor ın ? ıılml§br. uo:::r-=eç~--~~~~":':';'"'-;;-= masa örtüsü lstanbul Galata-
l!li "'.. uZayunı z· c· eleri mü- Ceneral Daves bahri 

1 r .. şa d Ber ın ıngen ldu da Ktirkçükapıda Hacı Ali 
"et'h.ek eye ev ki· sa-"eme eltiler konfe.ransa aa;a o 

.• ,, " ' 24 (AA) Zade Osman Beye, 14 Iirnlık 
' 'b .. lkı· '. onun ıstıra- Berlı'n, 25 (A.A)- Va· Vaş.kıngton, L d . fi-. • 1k \r k ... yorgnn tisat c ·illetinde 

t L bır merhemdir. ruşlıırda ringeneler aı asın· Amerı anın on ra se rı N r 
lıt il\& ~ L d d ı n iz Beye, 6 liralık file 

a._ ol rar, ne kadar asil da müthiş bir arb.~de ol- M. Dawes ?n ra en z yastık ve ı O liralık örtü 
h~ sun h d' muş ve polis mudahale konferansına gıdecek Ame· 
~ı d e ıycnin acı E T e~· mecburiyetinde kalmışbr. rika heyetine dördüncü aza ~me ayynrc cemiyetin~ 
i"ı' ~ışrnez. HaA mı'dı', d Ç x. un d·ı · · 1 O lı'rnlık do"rt peç t A k ı 15 yaralı var ır. o6un olarak tayin e ı mıştır. ' e e n a. 
lerde saçları a~ardığı yarası ağırdır. İngilier:ede şiddetli ra Ksd:ıstro heyeti reisi Tae 

Yardıma muhtaç İki ekspres çarpıştı yağmurlar h\t Beye, I O liralık tütün 

'~lıd lllilletler oturup Nürcnbcrg, 24 (~.~) - Londra, 24 (A.A.)- Jn- kutusu ve 6 liralık çay ku. 

31 reşrtncV'o el 

Bu aabah, tatlı u,kumua 
araaında lçhnl aıcıkh;,an 
madeni bir hıplb ile uran· 
dım. Çadır.dan çıktıfun 

zaman bu ıema geldtji ta
rafa baktım. BölUiün orta
sına büyük bir bllefl tap 
getirilmiı, iki aaker ıtddet· 
le çeviriyor, dlfer arkadaı
lar da kemalt itina ile ka
aaturalannı bileyorlardL Bir 
ıüııgü 1Jbf ince ve narfn 
olan bu kasaturalar, bilen· 
dikçe daha dyade parh -
yordu:. Arkadap.r, iki el
lerile iki uçlanndan tut • 
tuldan kasaturalarına hafif 
lnhinalar vererek sür'atle 
dönen taıın üzerinde ıra· 
clirdlkten sonra kaldırıyor 

ve sonra avuçlannın yu -
muıak eti ilzerfnde atalı· 
dan yukarıya doğru gezdi· 

rerek matlup derecede kes
kin olup olmadıjım mua • 
yene ediyorlardı. 

Bu ite nezaret eden ta· 
burumuzun katibi Ômer 
Efendi, biraz linlrli bir 
lf"ıle haykırıyor : 

- Söyle .. Traı mı ola
caksın... Yeter arbk ... 

O keskin ve çelik hıpr· 
tı el'an devam ıediyor ve 
kUl'ban bayramı hiaai ve· 
l'fJ'or... Biraz dolaprak av
elet ederken hizmetçimiz 

Halil bizim çadırdan çıkı

yor ve koltuğunun altına 

deıteledlii bizim kasatu . 
ları da bilemeğe götürüyor· 
du. Eh, ne yapalım .. Zaten 
.birkaç gün ıonra kurban 
bayramı.. Belki bize de e
dayı farzetmek kısmet olur. 

Bir ıaattenberl cenup 
cepheılnden ve Marqtan 
gelen top ıeslerl gittikçe 
tiddetinl artırdı, Yemekten 
ıonra Edt meye inmek ve 
bir az havadu toplamak 
fikrinde idik. Halbuki ıtm
dt bir emir geldi. (Sebük-

bar bir halde harekete mü
heyya ) bulunacak lmlfiz. 
Efratta neı'e arttı. Bittabi 
hareketimizi tehir ettik • 
Herkes boyun çanta11m 
hazırlıyor. Mataralarına su 
dolduruyor. Vazelin kutu· 
lan açılıyor. Tüfekler yağ
lanıyor ... 

Maraıta top ateıi gittik
çe ıtddetleniyor. intizar u
zadıkça, bizdeki uabiyette 
artıyor. Bir buçuk saat 
böylece geçtikten sonra. 
ateı birdenbire tevakkuf 
etti. Bizim ümitler de ke • 
aildi ... 

Bu gece, gene bizim ça

~~ bqlıyan ahenk faılı, 
butun çadırlara sirayet etti. 
Dördüncü bölükteki Bot • 
nak arkadatJar, milli fal' • 
kılarına söyledikçe, coıtular 
geç •akte kadar ,arkılar, 
el ıakırtılan, karavanalar· 
dan yapılan darbuka ıeı • 
leri devam etti. Sonra bu 
iealer ya-.aı YAV&f aöndG • 
Şimdi her tarafı derin bir 
sessizlik ve hasret acı• 
aanyordu .•• •tlar B , Bir makas hata.sı yuzun~e~ gilterede şiddetli rüzgarlar tusu Ş3rköy Kaymakamlığın:\, 

' · u, san atın Münib •• Berlın ekspresı . mebıul surette 30 liralık ipek yastık Akşe-'k ,ı dilenci keşkülü F kf M" 'h kspre esmış ve 
····-····-·············-······ ... ··----

ıcad ran ort •• unı . e . : ağmurlar yağmıştır. F eye- hir TürkJ Ocağına, 5 Jirah.t 
"Nir. ar acı, zehirli sile müsademe etmış ve ı_ki ianlar yüzünden bazı yer- mektep çantası l\laraşta m~ 

ekspres birbir•ne girmiıtır. lerde mühim basarlar ol- lôlini askeriyeden Abdurrah-
5 ceset çıkarıl!llış, olup 30 muıtur. man Beye isabet etm.if otup 
kadar yaralı vardır. Seyyah 

bu zevat ikramiyelerini al
mışlardır. 

Türk OcakJan merkez hee 
yetince ikr<tmlyelerhı tevzim(J 
devam olunmaktadır. 

Artık her k.. kapotunu 
sarıyor; ve ruyaııoda olsun 
sevsililerine ka'"lfmİJ& ha· 
zırlamyorc:lu.-

• 8 T..-.-l ID • 

- Stlih bapna! •• 
Bu emir, bir anda bütün 

bölükleri dol&fb. Dünden-
beri askerin ku.laft kiriıte 
oldufu için sillhmı kapan 
çadırdan fırlayor .. Çadırlar 
sanılıyor.. Bölük çad.ırla
nnın önü bir anda aıkerle 
doluyordu ... 

- Mangalarla sağa çark •. 
m&l'f !.. ileri ! .. 

Bölükler, kotarcaıma )'Ü· 
rüyor.. adeta tüy gibi uçu
yor ... harbin bidayetinden 
beri tek tük top aletin· 
den maada hiç bir faaliyet 
göstennemlı olan tadc cep
hesi önünde bugün birden· 
bire bir ateı kaynama.fa 
baflamııt.ı.. Sak ı&ık cenup 
Ye garp Cephelerini Yokh· 
yan düıman bu rün de an
llZID fal'k cepbesinin hatı-
nm aormağa karar vemılf 
olmah ki (Mulak) ve (Mal
tepe ) önlerinde baılıyan 
ateı. bir ande bütün prk 
cephesini sarmııb. Piyade 
ve mitralyöz ateıi, sağnak
lı bir do1u bilinde. Fasıla
sız top ateıi bütün cephe-
de minareler gibi toprak 
sutun1arı kaldınyor-• 

( Maslak ) kartısmda 
aeaalace bütün hazırlığım 
dmıal eden dOpnan, b~tün 
cephede ltir nO..ayif •tefi 
açtıktan sonra birdenbire 
B&ğlar ini sırtlarını çıkmıı. 
ve Kumdereyf geçmifti. 

Biltün bu cephe, Baba 
Eski fırkası kumandanı er
kA.nı harp livası Sami Pa
tanın emr;inde bulunuyor 
ve Baba Eski, Çorlu, Ke§lln 
Kırkkilise alaylan tarafın. 
dan mlldafaa olunuyordu. 

Diier alay)ann mevzile· 
rini muhafaza etmelerine 
rağmen Çorlu ve Ketan 
alaylan biraz sarsılmıfb. 
Düpnanın zorlaamaaa git • 
tikçe artmak istidadım p 
teriyordu. DüflD&D bilhaua 
( Mezar Tepe ) denilen en 
mühim mevkii iığal etmiıt ·• 
Bir huruç hareketi ile mu
kabil taarruza reçtlerek bu 
tepenin behemehal zaptı 
lizım aeliyordu . 

Tel örg(llerden çıkıp ta 
bağlar arasına dalcLiunız 
zaman, bütün derecilderde 
ve fundahldarda küme, 
küme askerler görüyorduk. 
Bunlar ileri hitta daialan 
ve siperlerini kaybeden 
alaylann efradı idi. Bütün 
buralara hakinı noktal&n 
ele geçiren dGıman o ka· 
dar kesif bir piyade ve 
mitralyöz atqi aÇllUfb ki 
y.ımur aibi yağan mer
miler her tarafı yalıyordu. 
Taburumuz, derhal ovaya. 
yayıldı. Sancak derenin 
içindeki llll'gı mahalline 
bırakıldı. Mangalar, arazi 
dalğalarını kollaya kollaya 
ııçrayor ve daima ilerilf. 
yorlardı. Bölilk kumandan
larının makıadı, mfiınkün 

oldufu kadar düımana 
yaklaımak ve müessir bir 
ateı altına almaktı. Ve 
böyle de oldu. Düıman ; 
bir anda karıısında canla-
nan bu ateıin maniadan 
sanıldı. IJ~ri hatlardaki 
atepn binlenbire aeıı~. 
lepıeat. o hatlardaki -dat
maa efi 1 t = •erdiii 
aQlat& cle'ek. ~ordu. 

<Bbiech) 

Güzel ses dlnlemak lçlı 

Naaretttn lıocamn ga · 
yet k6tü sesi varmıt-

Bfr fÜD hamama ,ıtmi• 

Bir gazel ıöylemff. Kubbe
ye akseden eesi kendisine 

okadar ,üml ıelmlt ld 
taflBIF 

- Tuhaf ,ey, demft, be-
nim bu kadar güzel lesilll 
varmıı ta farkında değil· 
mlflm ! 

Hoca, sesinin .ezel ol • 
dufuna kani olarak dola • 
flP ,ezerken yolu bir ıGn 
bir lora ufranut: 

- Haydi, clemit. f&yle 
bir gazel IÖ'J'ley'tTereyini ! 

Gazele batlamı,; fakat 
balamı ld pne eski ber • 
bat ses. .• 

O zaman boca. lçindm 

gelen bir taballlrle: 
- Btr hayır ealılbl çı • 

kıp bir hamam ,apaa,dı 
da ihnmetl Muhammet .., 

dJnleaeydt. 
Bu hlklyeyi aklıma P

tiren, duyduium bir pyl • 

adır. Yeni yapılacak olan 
kornervatuvar bina11nm al

tına asri hamamlar kuru • 
lacak dedAI• da bu fıkra. 
7l habrladaa. 

· Toplu iğne 
~--~~--.----:----
Kı b ns şehbenderÜğimiz 

yeniden ihdas edildi 
Hudut ve aahtller a&hhat 

mildürlüAilnden: 
ı Haziran 927 tarihinde, 

Haridye V eklletlllce llp edıl
mlf olan Kıbna Türk Şehben· 
derl1At, btlllıare teb-11' ihdu 
edilerek 928 T cmmuzundea 
ltlbaren Lanıab kuabasıııda 
ifaya ftdf eye bqladıt- cihetle, 
dofruca Torl:ıyeye gelmek ti • 

sere meshr Lam.ka llmanllM 

utnyan aeialntn baradakı Türk 
konsolosluğuna aıhhat patente1~ 

rlnl vize ettirmeleri Sıhha. ve 

lçttmal muavenet Veklletı celi· 
lesln\n emirleri muktczumdan 
oldu~u tebli~ o\unur. 

Hatıra gelenler: 

İtimatsızİ;k 
.. Narbon" piskoposu bir 

gün maaaaı önünde oh> 
tuyordu. masanın üzerinde 
bir küme altın duruyordu. 
Bu sırada bir rahip pis

koposun odaama misafir 
olarak areldi. Az sonra da 
piskopos rahibi yahuz bı
rakarak dijer bir odaya 
geçuıek mecbwiyetinde 
kaldı. O valat ralaibe de-
dJ ki: 

- RabiP efendi! Ben 
gelinciy• kadar dunnaclan 
çırpmanızı ta niye ederim .. 

Mefhar hakimlerden 
.. Şefti,, derdi ki : .. Eler 
bir adana beni bir defa 
aidatına AllaJa belUm 
ftl'lin. Eler iki defa al· 
clatacak oluna hem onun 
hem benbn bel&maı ver-

ıin. f.ier üç6ncÜ defa 
olarak bir daha aldatabi· 
lirse Allah yalnız benim 
belamı venin!,, ,,. 

.. V olter" der ki: 

.. Oktav ve Antuvan d
h tarihinde çok .,. tul· 

an ikili ele 
tular. Halbuki 
hayasız mahlüklardı ... Bu 
iki katli birbirinden oyle 
korkarlach ki, •Rem,.•* 

.~--arı.ı za· 
ımda ~ bir 

ariltekabilen • 
man araaıaJan 
birfnJ11 Gsertal dfterinln 
.. her tldıfnlDt 
~kanaat .... .,....,...fbnlch .• 

ptbill 
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7',f . ~u-1-V aktın " Vaid IJ uı fiiluUJesi 1 -_.. ılyarderler b I 
Nasıl zengin oldular'? U lllillCillSI Gölge uğruna ... 

~~~~14:Roçiltler 

Yahudi dolabı buna derler .. 
"'Roçilt,, Paristeki kcırdeşinin delaleti ile lo
taryalı eslıanıın kı;·nıetitıi düşürüyor ı.ıc böy
lece Fransız bankalarını ziyana sokuyordu .. 

Nazır "Kaça. nın kar
deşinin Pariste vasat bir 

bankası vardı. O banka 
başlı başına böyle bir is
tikrazı deruhte edemezdi. 
Bunun için daha mühim bir 
bankaya güvendi ve o ban
kanın teşkil ettiği "konsor
syom. nazırı .Kaça. nın 

istikrazı der-talep ettiği 

uhte etti. 
•Napoli. deki "Roçilt. 

ilk defa olarak dolaba 

geliyordu. 
Şimdi ne yapması Hizım

geliyordu? Yeni islikrazı.n 
piyasasını düşürecek hır 
mukabil taarruzda mı bu
lunsun? Fakat böyle bir 
hareket kendisine pahalıya 
mal olur ve şöhretine halel 

getirirdi. 
" Sardunya " istik -

razı, " Paris " şehri istikra
zı gibi piyankolu idi. Şu 
halde doğrudan . doğruya 
hareket etmemek şartile 
aynı neticeye varmak müm
kündü. Bu hem daha mü
na~ip olacak hem de "Ro· 
çilt • üzerine nazarı dikkati 
celbetmiyecekti. 

• Paris • teki " Roçilt • , 
" Paris " şehrinin eshamını 
düşürdü. Bu bal diğer mem
kkctlerde duyuldu. " Ro
çilt • in bu tabiyesinin ne
ticesi pek çabuk görüldü. 
" Sardunya " istikrazının 
piyasası da düştü. Halk 
şüphelendi; Fransız banka
ları " Konsorsyom ,, u istik
razı beklediği büyük kar 
ile piyasaya süremedi. 

Papanın bankeri 
"Napoli. deki bankanın 

faaliyeti sayesinde "Roçilt. 
!erin Yahudi ailesi Papalı
ğın bankası olmak gibi 
garip bir vaziyete gelmişti. 
O zamanlarda papalık hü
kumeti oldukça vasi erazi
ye malikti ve diğer küçük 

ltalyan devletl~r.i gibi ~ü~
külatı maliye ıçınde yuzu
yordu. Papanın haznedarı 
kardinal "Tosti. memleke
tin mali vaziyetini islah için 
ecnebi memleketlerden pa
ra araştırıyordu. lptidasın-
d "Roçilt.e boyun eğme-a .. 

k istedi. Parise muraca
me !' . 
at ederek başka ma ıyecı-

1 1 hesabı uyuşturmak ve 
ere b' d f "R 'it !erden ır e a 

oçı " d'l · b' 
yüzde beşle akte _ı :ış b~r 
istikrazı yüzde uç en ır 
istikraza tahvil etme~ te-

bb .... de bulundu. Pa
şe usun 
ris. bankaları "konsor?~mdu 
" Sardunya " mese esın e 
• R ·ıt i atlatmış bulunu· 

oçı " ki" 
d . kardinale da te ı-

yf or u,b 1 ndu Yeni islikra-
atta u u · 

·ı· tam bir mahre· 
zın şeraı ı 

ıniyet dahilinde kararlaş-
tırıldı. 

Fakat "Roçilt. in adam
ları meseleyi hissetmişler-

d . •Paris bankerleri ile 
ı. " 

"Vatikan. arasındaki mü-
zakerat nihayet bulaca~ı 
bir sırada • Şarl Roçilt. 
•Roma. ya gitti ve papa
nın vekiline "veto. sunu 

bildirdi. Kardinal "Tosti. 

unutmuş veya unutmak iste

mişti ki, "f<oçilt. yü~de ~eş 
istikrazı nktederken Roçılt. 
ır i:e~s·sinin iştirak ve rnü-

. 'k 1 s;:;ode<i olmadan ıstı raı n 

tahvil edilmemesini şart 

sürmüştü. 

"Roçilt. e rekabet et
mek istiyen Paris banker
leri bir defa daha hüsrana 
uğradılar. Fakat "Şarl Ro
çilt. zaferini sui istimal 
etmiyecek kadar akıllı bir 
adamdı. "Konsorsyom. un 
kendisile iştiraki şartile tah
vile müsaade edeceğini 
bildirdi. "Napoli. deki 
"Roçilt., müessesesinin mü
cadelesi bu suretle nihayet 
buldu. 

• Şarl Roçilt " ondan iti
baren " Napoli • de ken
disi ile teşriki mesai edile

bilecek bir adam addolun
du. Kendisine verilen rüt
be ve nişanlar arasında 
papalığın • Redanptör • 
nişanı dıı, yer buldu. 

" Şarl Roçilt " in siyasi 
ve mali vaziyetindeki sat
vet birkaç senede tekamül 

etmişti.. Bu satvet birkıı.ç 
senede son derecesini bul
du. Çünkü zengin tacir 

"Kreç.in kızı olan zevcesi 
çok tahsil görmüş ve çok 
zeki bir kadındı. 

"Şarl Roçilt. gençliğinde 
kard~şlerinden fazla tahsil 

görmemişti. Ofoz yaşında 
iken imla hatası yapmak

sızın bir mektup yazamaz. 
dı. Fakat büyük bir asil 

rolünü oynamıya fevkalade 
havesi vardı. "Napoli. , 
"Roçilt. inin salonuna Al

man, ltalyan san' atkarlar de
vam ediyordu. Ancak "Şarl. 

ırı sarayı kardeşi "Cimis. 
in ki gibi bir züppe ve 
"snop. sarayı değildi. Ora

da boya sürülmıye bakılmı
yor, Fakat tam bir asalet 
şekli hüküm sörüyordu. 

Baron " Şarl dö Roçilt " 
ın " Napoli " ve bütün 

" ltalya • deki yüksek 
mevkiine rağmen, kendisi 

son senelerini orada geçir
medi. Elli dokuz yaşında 
iken " F akfurt • a döndü. 
Maksadı evlatlarının atisini 

temin etmekti. 

Onların cenuptaki • Na
poli • den ziyade ana mü

essesesinde iyi yetişecekleri 
kanaatiııi besliyordu. 

( Bitmedi\ 

ı·········-·-··--···························· 

l. ... ~~;.~-~~;,;_!: __ J 
( Be1otıu) 

Elhamra ; Porisll şarkıcı 
Melek lh1ir03 

Opera : Sehor vakti 
Majlk : Parh bakiresi 
Eleler : Gece güne§/ 

Asri ' : Mağlup olmaz 

Etuval :Kalbim hır caz-
banttır 

Şık : Çılgın bakire 

Alkıı.zar : Volga mahküm-
lan 

Lükıemburg : Gizli memuriyet 
Be~iktat : Onüçler esran 

(l•tanbul 1 

Milli 
Alemdar 

: Aık alevi 
; Kanlı Jonfzler 

Kemal 

Millet 

Süreyya 

Bey : lora ve şoförü 

: Gece esrarı 
IKadJ.ö1) 

Pı. : An~ara postası 

Dünkü bulmacamızı lialledemedinizs~ bugünkü 
hall~dilmlş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanıı kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 1 2 3 4 5 6 7 B 9 

1 • •' 1 A TE. ilill KIUT . 
; ~lil!il'llJ=[IJlilli]ı ; ~~~!l!J,~l~I ~ 
4 ~-lil---ı .- 4 '°ER-1 j'ld!il1A S A-R 
s ____ lil_lil_ 5 jljA LITli!:T O R ti 
6 -!il.----- 6 [PK[Ali]EN A M 
7 -[i]ı---11- 7 L li]!i)R ulM liJ:iJ E 

~ ,1'=11=1iJ~ ~ :~l!l'i~l~1 r 
Bu.VO.kil bu.lmacamu:m 
b&lledUecek y..U ıekll 

Soldım sağa 

Dtıa.kO bulmac•mlSUI 

halledllmlt ı•kll 

8 . 
1 - HazreU Hüseylnin ıe

hit oldu~ yer (7) 
9 - An'aneyc mensup (6) 
Yukardan aşağı. 

2-. 1 - Sırbıstan cıvarında 
3 - Eyvah (2), büynlı: (3), 

uzak nidası (2) 
bir memleket (7) 

2 - Mahv (5), 
4 - Nota (2), oyun (3), 

kalı! (2) 
3 - Arz (2), atcrat (2) 
4 - Fıkır kudreU (5) 5-Rumca «a• (4), modern 
5 - Y azıhanc (4), Ana-(4) 

6 - Rusça evet (2), bil· 
ynk ve efsanevi mahluk (3), 
utanç (2) 

doluda btrmemleket (4) 
6 - Sonradan yapılan ıey{5) 
7 - Nota (2), hane (2) 

8 - Cıhet (5) 7 - Beyaz (2), törpU (3), 
nota (2) 9 - Bır "'" (7) 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 
Miiıaycde 

bedeli 

150 

1500 

18900 

360 

ıooo 

1330 

100 

ikraz 
No. 

14741 

16424 

18854 

19384 

19712 

19849 

19856 

Merbunarın cins "e nevi Borçlunun ismi 

Galatada Y olcuzade . mahallesinde 
Luka ıokai!ında eokl 2 ve yeni 10 
numaralı blr hanenin tema mı. Sadberk, Ferah 

Hanımlar. 

KadıköyUnde Raıimpaşa mahalle· 
ılnde Rrhtımlskeleal sokağında eski 
34 ve yeni 73 numaralı blr ha-
nentn tamamı. Emine Necmiye H. 
Beylerbeyinde lst;vruz elyevm Boo-
tanbaıı Abdullah a? mahalleoınde 
Abdullah ağa sokağında eski L5 
yeni 75, 77, 79 numaralı bir 
köşkün tamamı. Mehmet Cemli B. 
Y enlköyde Mollaçelebi mahalle-
ılndc T elcke sokağında eski 3 ve yeni 
1 numaralı bir hanenin tamamı. Fatma Res

mizanan il 
Şehuıdebaımda Mukteolp Karagöz 
mahallestnde Y averağa sokağında 
eski ve yeni 3 numralıa bir hane· 
nln tamamı. Fatma Şükriye, Fatma Nt-

met H. Recai El. 

KadıköyUnde HManpaıa mahalle· 
elnde Ulusulh elyevm Adalet so
kağında eski 35 yeni 2, 4, 6 nu-
maralı maa ahır ık! hanenin tamamı.Talip ağa 
Erenlr.öyünde Merdiven karlyesinde 
Tekke 1-0kağında eski 5,6 yeni 
8 numaralı bir hanenin tamamı. 

lbralıım Ef. 
4100 20158 Beylerbeyinde atık ve cedit Havuz

başı sokağında eokı 8·8 yeni 25-27 
27 ·25 numaralı maa bağ blr köılr.ün 
tamamı. Mehmet Asım B. 

1050 20233 Mlrgünde atlk Fırın ve Mektep, 
yeni Altına ıokakta eski 39 ve yeni 
28,38 numaralıbır hanenin tamamı I lalıs B. 

2225 18245 Kartalda Maltepe karye•inde 
Ağılya mevldlnde 538, 1 Q,8 nu
maralı bahçeli bir kö~kle iki hane· 
nin tamamı. Mehmet Şolr.ru B. 

Yukarda cins ve nevlle mevkii yazılı emlak ( alımı~ bir ) 
gUn müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedelle talipleri uhteıinde takarrür ederek birinci 
ıhaleıl icra kılınmıı olduğundan talıp olan !arın IAn torihinden 
( otuz bir ) gün zarfında Sandık ıntıt i.mirlığine müracaat eyle· 
meleri IGzumu ilAn olunur. 

27 tcşrinevvcl pazar günü 

BEYOGLUNDA 
Bazar dü Levan 

Ticareth4nestnde 
Üçüncü Noter Servet 

Bey vazonun mühürünü 
fek ile Jilet bıçaklarım 

sayacakur. i\luhterem hal

kın hazır bulunması rica 
olunur. ·---·----

T epebaşı tiyatrosunda bu 
akıam saat 21 ,30 da 

Mary 
Donan 
3 perde 

ŞEHREMANETi 

~~ 
1 11111 

111\1111 

1 Bu akpm için ftatlarda tenzllit 

yapılmıştır . 

Ah mösyö! Çok biiyük, 
çok nüfuzlu bir patronum 
vıı.rdı. işlerini maharetle ida
ri! etmiş; muvaffakiyetle 
servetin en yüksek tepele
rine varmış bir adam ... 
Doğru özlü idi; görünüş

te biraz soğuk olmakla be
raber, sizde ve bende ol
duğu kadar onda da hassa
siyet vardı ... 

« lak Sezan,, dan 
Fakat. .. Ah l mösyö bazı 

vakıtlar bir• delikanlı ile 
bir genç kız arasında teati 
edilen nazarlar, tebeasüm
ler, hasıl olan heyecanlar, 
sükiitlar, mahcubane el sı· 

kışları vaadlerden, ahitler
den, daha kavi bir rabıta 
teşkil etmez mi ? Hele de
likanlı namuslu bir adam 
olur ve genç kızın anası 
babası ona hüsnü kabul 
göstererek kapılarını açar
larsa ... 

Matmazel • Jönövyev 
Nanji • ye aşık değildim . 

Hamle beyazlarda: ( 
Üç hamlede ıeraıııı 

eder. 
Yalnız ... ah 1 yalnız sizin

le meşgul oldu, size alaka 
gösterdi mi ? işte o vakıt 
iş yamanlaşırdı. Bu noktayı 
bana evvelden söylemişler
di. Her nekadar garip gö
zükse de hakikat bu idi ... 
Kabahat bende.. ihtiyatsız· 
lıkta bulundum .. • 

Fakat mahviyetkarlığı, tat- ıı:;::;:;:::=:;::::;
lılığı, doğruluğu ve zera- lı 

Birkaç senedir yanında 
çalışıyordum. Bir gün beni 
yanına çağırarak dedi ki: 

-Garniye ... oğlum ... be
nim yanımda kalırsanız is
tikbaliniz körleşir. Ehliye
tinizi görüyorum . Fakat 
siz de dikkat ettiniz ya, 
memurlarımın hepsi genç .. 
Uzun zaman vazifelerinde 
kalacaklar, size terfi imka
nı olmıyacak ... 

Heyhat ki bunu ben de 
düşünmüştüm 1 Patronum 
sözüne devam etti: 

feti, hulasa birçok meziyet
leri onu nazarımda misli 
nadir bulunur bir hayat 
arkadaşı halinde tecessüm 
ettirmişti. Onunla isdivaç 
etmek fikrine alışmıştım, 

kendisine karşı hürmetkar 
bir korta yapıyordum. Ni
şanlı değildik ; ancak 
validesile pederinin hima • 
yekar ve samimi nazarları 
altında nişanlanmıya hazır
lanıyorduk. 

Patron benimle alakadar 
olduktan sonra bu münase
batı kesmiye mecburdum. 
Ancak böyle hadiselerde 

- Binaenaleyh ıize atisi 
a\:ık bir yer araştırdım. 
"Bordo. daki dostum "Pa -
jes. bir muavine muhtaç .. 
Yalnız bir şart var; . kızını 
alacabınız .. 

hareket edileceği gibi yap- mez. ~ 

madım. Acemilik gösterdim. Antalya • Mersin pof's~,A 
Fena bir iş yaparmış gibi (MAHMUTŞEVKE'f ~ 
utanıyordum. "Nanji. !ere vapuru bu ıefcre mah•"' ;; 1 
gitmemiye başladım. Bazı üzere 29 ıeırinevvel ,alı 
davetlerini reddettim. Pat· Galata nhurnından h ~I: 

Tıim teşekkür edeceğim 
sırada bu son sözl~r başı -
ma bir kova buzlu su dök
müşler gibi bir tesir yaptı. 
Şaşkınlıktan dilim damağı
ma yapıştı. Patron rengimin 

ronun bana havale ettiği lzınir, Küllük, Bodr~ın. ~ıe"' 
bir işi yapmak için ihtiyar Fethiye, Antalya, Alaıı" p 
eylediğim seyahati uzattım. gidecek ve dönüşte Sılıfkfıl 

M 1 • J.. mor, Alaiyc, f;nil:e. ~' atmaze onevyev " 
Bodrum, Küllük İzmire 

ı attığını farketmiş olacak ki 
hemen ilave etti: 

gayet haysiyetli bir kız idi. 
Hakkımda pek fena bir fikir ı:..;g;;.el.e.ce.lı:m.· •• ____ ,.... 

- Hem de çok güzel 
çok cazip bir kızdır. Henüz 
yirmi yaşında.. böyle bir 
parça kaçırılır mı? 

Mııhcubane kekeledim : 
Evet; fakat ben ... 
Nişanlı mısınız? 
Hayır ... 
Ôyle ise mahzur yok 

demek .. 
Patronum kat'i bir su

rette hareket etmesini se-
. ven bir adamdı Mösyö .. 
Onca, verilen bir söz mut
laka ifa edilmeli idi. Fakat 
arada bir mukavele olma
dıkça insan el' alinde ser
bestti. Ôyle müphem, mü
şevveş sözlerden anlamazdı. 
istikbali, hayaller üzerinde 
binaya kalkışacak tıynet -
!erden değildi. "Aptallığın 
lüzumu var mı?. dermiş 
gibi bir eda ile : "0 hal
de?" dedi. Artık işi kesip 
atmıştı. Ona karşı çene 
yarıştırmakta fayda yoktu. 
Benimle alakadar olduktan 
sonra yegane yapacağım 

şey atimi eline teslim et
mekti. 

Maamafih .... 

peyda etmiş olacak ki beni 
tekrar kendine celbiçin hiç 
bir teşebbüste bulunmadı. 
Bu kendi hatası oldu. Eğer 
bana küçük bir teklifte bu
lunmuş olsaydı, şüphesiz 

ondan ayrılmaklığım müm
kün olmıyacaktı. 

Genç kızın gösterdiği 
vekarı lakaytlık telakki 
ettim, ve ya öyle yapmak 
istedim. Patronun beni 
sevkettlği yolda de -
vem eylemek daha ziyade 
hoşuna gidiyordu. Rüyama 
gayri ihtiyari bir surette 
milyonlar giriyor vicdan 
azabımı uyutuyordu. 

Ahi mösyö hayatın ne 
kadar muğlak olduğunu 
bilseniz... şu cihanda 
tmes'ut olmak bazen ne 
kadar güçtür ... 

* Artık "Jönevyev Nanji.den 
bahsedildiğini duymıyor

dum. Neden sonra benim 
uzaklaşmamdan çok müte
essir olduğunu haber al
mışımdır ... 

Bir ay, iki ay geçti. En
dişe duymağa başladım. 
Yoksa Lafontenin hikaye
sindeki köpek gibi "gölge 
uğruna avı kaçırmak,, ha
makatını mı yapmıştım? 

Devam etti ; Bir gün "patron. yanım-

Ooyçe levant li0~8• 
.\O''r Hamburg. Brem, · . f' 

tanbul ve Bahrisivah • 1, 
azimet \'C avdet munta:ı.O'All\ 
Jlamhıırg, Brem, Stcı 10• 1) lf 

ve Roterdamdan 1imııl'11111 r 
. k . 0rl' vaseletı be !enen. ~ap cıe dı 

(Gernis) vapuru 20 I.e\\ • 
(Samos) • 27 • 
(Krcta) • 30 • .

1
, ' 

(Kiros) 8 'f.sınr. rı" 
• J'olıe 

Burgas , \' arna . . ~ı 
Kalas 'e lbrail için Iıııı' l ,p• 
dan hareket edecek ''(t'' 
(Cemi;) vapuru 26·27 ısJI 

• • z;.;ıo ~ 
.;;....--. ,.er• 

Hamburg, Brem, "'". ~ıı~ 
ıerdam ve Uançig Iıınlrıı'~ 
do~ru vakında Jiın•0' 

(Samos) 

6 
• af hareket edecek vapıırl · ,ırı~ 

rnı,rı (faterland) vapunı 1 
1·,•' 

( Osts~) vapuru 2.1 ·:i?-l htı' ,, 
ı· h$" 

- Babasının biricik ev- dan geçerken dedi ki: 
!adıdır.. Hem de zengin - Sizin işinizle alaka- ' ..,.. 

d 1 veı ~ 
mi zengin.. Şaka değil.. ka ar o uyorum.. Teşrın.,v ,4k"' 
• p . . .1 Fakat günler, haftalar, 1 22 B~rr 

aıes .. ın on mı yon 1 Cemazilevve: 
f k t. d E aylar geçtiği halde "Pajes.- . @@ ran serve ı var ır.. vet.. 2 6 ' 
bu mesele ile alakadar ten bir haber gelmiyordu. .:::.1 

Nihayet on beş günlük'bir Cumarta., olacağım... Alinizi temin ~ 
mezuniyete mazhar oldu- / 

etmek isterim.. _.., 
Bir el hart-keti ile bana ğum sırada dayanamıyarak, 

izin verdi. Zamanının beş dimağımı işgal eden suali 
dakikasını benim ıçın muhterem patronuma sor

dum: 
sarfetmişti. Bu, onun ıçın Ef d' h · - en ım... anı şu 

kafi bir fedakarlık, benim "Pajes., meselesi. 
için ise mühim bir hadise... içini parçalıyan bir la-

Jt. . kayıtlıka şu cevabı verdi: 
Şaşırmış kalmıştım. Pat- - Hal evet.. size söy-

rona nişanlı olmadığımı Iemesini unutmuştum . geç 
söylerken kelimenin hakiki kaldık.. Pajes kızını bir 
manasile doğru bir söz bahriyeliye nişanlamış. 
şöylemiştim. Nişanlı değil- Mösyö! şimdi çağım geç-
dim. Hiç bir talepte bu- ti .. Ve ömrüm«e evlenmek 
lunmamış olduğumdan ser- vesilesi de bir d11ha zuhur 
besttim. etmedi. 


