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mişler ve yeni yapılmış olan 
seyyahin binası bü!vann• 
dan otomobille dahıl ola· 
rak mezkür binayı takdiri• 
taınqa buyurduktan sonra 
Müdiri umumi Sadullah 
beyli birli.kte . Mü~iriyeti 
umumiye bınuının uıt ka· 
bna çıkmıtları bir müddet 
istirahat etmiılerdir. 

lımtt Pı. Hı. şereflerine 
Sadullah bey tuafından 
verilen ötle yem~ini yi· 
mitler, yemekte Sadullah 
bf!y, Doktor Şükrü pap, 
idare müşaviri ve Muhtelit 
hakem mahkemesi Türk 
Umum Ajanı Emin Ali bey, 
Paşa Hz. !erinin Yaverleri 
idare makine müdürü hazıı 
bulunmuştur. 
[ Alt taralı 2 inci sa}ılamııdadır 1 

Milyard eı~Ieı--
F ord-Rokf eller-Krup-Roçiltler• 

Alfred Nobel-Morgan 

Nasıl zengin oldular? 

Jla:::.ileri, itı',ı/atlan, çalzşnıa tarzları, 
/ı11susı' hayatlal'f, uıaceralan, seri•etleri 

5 teırini~vvel cumarleıi günü 
- bathyoruz 

Kırmızı levhalı dükkandan cihan sarraflığına 

Roçiltler 
~ .. -------------- . 



Küçük Haı.orıor 

Serbest mıntaka 

Altı <V' uufında lnl'l
ala b"fhuUI'•" 

Scrbe'1 mıntaka hakkında 

Jııpılın tetkiluu -arı derece-
<lc inki,af etmİ<tir. Bu hu-

' ' <usta yer.i tecille Jµzum 
&örülmcmcktedir. 

Ancak geçen sefer ser cst 
mıntaka malııılll kat'l .ureuc 
t:ıyln edilmedi ·i için ~ındl 
lr. ı hususta bir karar verile

cektir. 
lkıı~t ' kAleti bu mesele

nin bir ıın ev vcl halledilme
sini murnfık gi.ırdügünder. 
re;eklı:ul eden komi ron tet
kikata lıa,lım•;:tır. Azami 
{i ay zarfında iniaata baş

lanacaktır. 

• "Dınıttafalı:a. i mioio 
tebdili ile Türkçe bir isim 
konulması C.Cınlyeti tedrisl
yel lallmiyentn Jçtl.n'ıaında 
tetkik edilec~ktir. 

• Bcyndmilel ticaret oda
ları kongre~i Anısterdamda 
toplanmı,tı. ı·tırkiye naınıtıa 

kongrrye Amst rdam ticaret 
nıümcssilı Kurt oğlu Faik Bey 

l tirak etnıittfr. 
f\ongr.: beynelmilel yedin

ci tlcııret odaları kongresinin 
1stıınbulda olma,;,ıııı da kabul 

etmiştir. 

•s~yrisefaln ldarcşine, d
yc;·m A ':rupaııın bir llına
mnda kız~kta bulunan yeni 
brr \·apurtın satılma ı teklif 

edil mi, tir. 
Seyrlsefain lclaresfle anla

şılabildiği akdlrde vapurda 
icap eden tadilat yapılacak

tır. 

Bu vapuru utınak isteyen 
kumpanya henliz ~era!tlni 

blldiı m ml~tlr. 
• Çar ı nıe7.at idaresi 

,·ezneslnden sıılıt kArlıkla 

J 569 lirıı dolandırılmıştır. 

Kadıköyünde Y~nin

dc oturan Ihsan it fte Aye
ttıllah, Ziya, fuıt d ndilcr 
ıo liralık mal &attırar:ık ınu

kıbiliodc blr mııkhux alnıış

hr nıaklıuzda muharrer 1) 

lira rakanııııı (1569) a tah

vil ctnıi;lerdir. 
• Csküdar tranır•y ~

keti murahlw.s aıai.I !\lan} ı i 
.7Ade Feridun .Bey ahvali i!lı· 
hi;-ı:;ine mebni mezuniyet 
alArıık Çfkilmi tir. 

1\lomııUchin rerlnc ınc.cliSi 
idııre tarafından Avnl ve 
ecw 8C'}·ler intibap cdilmlf· 

!erdir. 
· • r.vkafın ıslıılıı için ce!
btdUmi~ ol:ıu l.nçrcli pro
fesör M. Leman dün $3hah 
An karadan ~chrimlzc gclml, · 

tir. 
• Şehremaneti, hap•an 

lc•lerinden 51na yide kulLtıı-
' nılm:ak yağ istih al etmdt 

üzere fııblka ttsi i için bu 
sene içinde bclıı:malıal bir 
arsa bularıık Almanyııdakl 
makineleri ~eoektir. 

• Sall!At}'ada .A yamina 
k!lise;ıi papa7.larından Tıınaş 
ve Andon F:f. lcr muhalifi 
kanun olarak Runı e\·lerlıı
<kn iane toplarken derdest 

edilmi~krdir . 

• :.\lalJ)·c veki!l 'urıcoğlu 
Şükrü B. ayın !O una kadar 
şehrimizde kalacak, sonra 
Ankaraya ;,>id~cektir. 

• l>t:ın bııl paııtııneSiııde 
b;r mektup meselesinden iki 
memura t ten el çcktiril

nıl~tir. 

• l:czncılar cemiyeti yeni 
heyeti idaresini iııtilıap et
mi, tir. nu heyet, reis 1 !asan 
, "afiz, m~ıhaselıcci lili<cyln 
1 libnii, ldtip Ziyıı, Ferit, 
Cı:W, 1'1ueyyet \"C ·ızamet

tin beylerden mürekkeptir. 

• Topkapı ile k.iiçük 
Çekmece arnsndaki rol as
falt olar~k in;;a edilecektir. 

• Scyr~faiıı müdki 

Y.AIOT 

"V AKT ,, iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LERi SON 
HAB6~f; 

·Maaş 
Emanet memurlarına 

henüz verı1medi 
Şelıremanetinde te~rlniev· 

\el ınaapnın Yı;i1lıııeslnc he· 
nü.ı: ba~lanmııını~tır. 

Dunun selıelıi ınaa,ların 

te\ kifatsıF. olarak verilme 1 
llllkkındı Emanetin Belediye 
meclisine yaptığı teklifin 
intaç edilmemi~ olma alır. 
l\leselenin, Bdediye meclisi
nin gelecek çar;-amba iÇtİ!ll3· 

ında neticelenmesi ve .&) lık
ların da ondan ronra \eril
mesi rnuhteıııeldir. 

Kanuna riayc1 
elıııiyeııler 

Memlebtiaılute mi.ıseccel 
olmıyan sigorta kumpanyala-

rına nıııl!anru sigorta ettiren 

müesseseler hakkında ticaret 
müdüriiyetl tahkikat yapmak

ta idi. Bu tahkikat ncticcleıı

ml~. bq ıtiitiin ~rket ve IQ.ı· 
ınpaııy;ısınuı müseccel olmı

yan kumpanyalara mal sigor
ta ettirdili.lerl ıınlaşılroı?cır. 

K~nıına riaret etınlyen bu 
beş müessese mahkemeye 
nrilmlştlr, 

Cinli edibin konferansı • 
Çi"li edip MÖSJ'Ö Şen Çaı 

bıı gün saat 1 8;30 da C n

yon Fransezde bir koııfrrans 
verecektir. !\Jeı·ıu "Garp ay
nliile Çin ve Şark,, t\r. Kon
feransa şehrimizin mliııeı·

verlerl, ecnebi mehalil davet· 

lilerinden Fransa sefiri de 
hazır bulunacaktır. l\lö. yii 
oŞeıı \.tn konferansta hazır 

b\llunan zavattan atZU eden
lert, kendi eserlerini de lın-

7.alacalttır. Mti!ıylS Şen Ç.enln 
eserleri ~!ardır. 

"Ala Mcre,, Aııııem "Mu 
mcre et mol,, Annem ve 
ben. 

Sandal bedestenindeki 
yolsuzluk 

Uti~kü nlisamızda Sandal 
bedestenindeki yo1suzluk ve 
sahtekArlık hakkında malı1-
mat ,·emıi~k. Haber ald1ıtı
m11.a göre t:manet müfetth-

' lcri mt-relenin tııhklkanna 
bıışln 111t$lard:r. 

\'aliuıiz iyiletıli 
• • 

•ali vekili ve Şehremini 
l\tubiu.iıı Bey dün iylleşmlş 
V87.llC51 1-ıa,ına gelmi~tir. 

logiliz lirası 
1:ıgilb: lirıı~ı dlttı 1-006,75 

kurutta açılmış, J 007,i5 ku
ruşta kapanmıştır. 

··----· .. ······-·-·······-········ unıumfsl Sadullah fl. Yalo-
anııı ima"! hakkında beya

natta buluıımıış ve demi•tir-
k. ' 

ı: 

'1>rocttnııınwn tsası; mü
lı:ernmel bir konfur, mlikem
mel bir gıda, şifai ve sıhhi 
banyo ve muhtelif eğlence 
ınalıallerl. 

Her halde gelecek sene 
banyo mevsimine kadar Ya
lO\ a kıplıaılan, en i)i şerait 
altında çalışınata başlıyacak
tır.,, 

• .\lüskirat inhisarı lımir
den 65000 çurnl liF.linı n: 
1 milyon kilo incir alacaktır. 

• Taksim meydanı birinci 
k;lnuna kadar bitirilmiş ola
cak, mcydaııın iistiiııdeki tel
ler tc•prak altına alıtıacaknr. 

• Polb merkez memur
ları arasında yeniden tebed
dülat yıpıt.ca&ı b&lıer ve
rllmettedh'. 

• Bu şene ilk mektep
lere rt'tıi kaydedilen çocuk
ların adedi 5000 i tacariix 

etmiştir. Kayıt muamelesi de

' 1111 c-tıaebedir. 

1 Adliyede 1 
Gazetelerin davası 

..... -- - - - - -- -

Müddei umumdik, irtişa tahkikatı neticesinin 
sorulmasına lüzum görmedi. Mahkeme 

sormağa karar verdi 

irtişa tahkikabna ait ya
zılardan dolayı müddei 
umumilikçe gazeteler al ey· 
bine açılan muanna ve 
müheyyiç nep-iyat davasının 
rüyetine dün on dörtte ls
tanbul ikinci ceza mahke · 
mesinde devam o1unmuştur. 

Dünkü celsede razeteler 
namına avukat Haydar Ri
fat, irfan Emin, laınail lsa 
B. ler hazır bulunmuşlar, 
evveli •Son Saat. refiki
miz aleyhine açılan yeni 
bir dava utkik edilınittir. 

Bu müddei umumiliği 

tahkir davasıdır. iddianame
de •Son Saat. refikiıııiıin 
yenice28 uswlü lcanuounun 
tatbikinden bahsettiği sırıı.
da müderris Cevdet Ferit 
B. in beyanatına atfen 
ruüddei uıııumiliğin işi ba
şından attığı, sulh hakim
lerine bıraktığı, "kanunun 
ruhu, yalnı:ı: zabıta değil, 
müddei umumi ve müstan
tik tarafından da anlaşıl
mamıştır. mealiıı.de bazı 
şeyler yazdığı ileri sürülü
yor, Cevdet Ferit B. in 
ifadesinin aksi tarzda telak
ki olunduğu şeklinde bir 
tavzihinin gazetede sükutla 
neşri ve beyanatın imza ile 
verildiğine dair bir delil 
gösterilmemeai, bu yazılan
ların gazetenin "tertipger· 
desin olduğu feklinde tef· 
sir olunuyordu. 

• Son Saat " refikimizin 
vakili irfan Emin B. , bu 
yazılarda müddei umumi· 
liği tahkir maksat ve ma
hiyeti mevcut olmadıtını, 
iıin içinde gazeteniıı • ter· 
tipıterdesi " denilebilecek 
bir şey bulunmadığını izah
la devam etmiştir: 

- Fakat, henüz hu hu
susta söyliyeceklerimize sı· 

ra gelıneıniftir. Daha evvel 
esasa dair bazı itirazları
mız vardır. Yazılanlarda 
lstanbul müddei umumiliği 
tasrih edilmemiştir. Dava 
ilcamesi ıçın baprıüddei 
tımumilikten müsaade alın
ması zaruridir. 

Biz. neticenin 50rulmaaına 
lüzum g-örmüyoruz. Y eııi 
:kanun mucibince. mahkeme 
eiki kararından rücu ede
bilir. Tekrar istı1ima lıacet 
yoktur. 

Bunun üzerine vekiller· 
den Haydar Rifat B., aya
ğa kıİlktı, reten cevabın 
tarihini sordu. Cevap, dün
kü tarihle idi. Haydar Ri
fat B., fUlllan söyledi: 

- Ben kat'iyetle söylü
yorum ki buglin tahkikat 
J,itıniştir. Ve müddei umu
miliğin şu talebi, hiç bir 
veçlıile ihtiyacı adliye te· 
vafuk edemez. YaulılJ.ım· 
mız doğru mu, değil mi? 
Tahkikııı dosyesi buraya 
gelmeden bu anla,ılmaz. 

- T tlcidinimi talep edi
yorsunuz? 

, - Mutlak. Kanunen za. ~ 
ruridir. 

· irfan Emin B. de " Da· 
vacının kendi beyanatını 
senet ittiha:ı: ederek d!!Va· 
sını isb.;ıt etmesi, nıüınkün 
değildir,. dedi. 

Reis Hamit, aza Osman 
ve Baha beyler kısa bir 
müzakereden sonra. vekil· 
!erin talebini varit görerek, 
iatil.imın tekidiae karar 
verdiler. Muhakeme gele· 
cek çarşambaya kaldı. O 
gün •Son Saat. mes'ul 
müdürü Selim Rağıp B. de 
yeni davadan dolayı istic· 
vııp edilecektir. 

((Akbaba)> nın davası 
Bir müddet evvel " Ak • 

baba. mizah pzetesi aley· 
hine nçılan müstehcen ka • 
rikatür davası, temyizden 
ikinci defa nakzen gelmiş· 
tir. Üçüncü ceza, ittiba 
hususunda bir karar vere • 

cektir . 

Bir memura ceza 
Kartal Katıbiadil muavini 

iken, merhum olan Emine 
isminde bir hantllltft zevci 
Hurşit Ef. lehine ve v~is
lerinden Hayriye H. aley • 
hine aabtc ııend: tanzim 
etmekle maznun katibiadil 
muavini Hüsnü Ef., l.tanbul 
ağır ~za aıahkeıaesinde 
üç ııeoe ağır hapse mahkum 

olmuştur. 
-- -·---~·--

Muavin lsınail Hakkı B., 
lstaabul müddei URl\UDiJİ· 
~ işaret edildiAini ve Darül:leeze balosu 
müddei umunnnin tensibi- Dsrülkeze menfaatine bir 

k binniyabe dava açıldı- lınlo verilmesi için· Şehremini 
~nı söyledi. lrfın EminB., . 1uhltt1n Beyln riyasetinde 
istidada müddei umumi bir komite teşekkül etmiştir. 
K.enan 8. in imzası bulun- Balo, mevsimin ilk balosu 

madığını kaydetti. Mahke· ı;:o:;la:;ca:lcn:r::. ======;! 
me yazılanlann lstanbul j MenUeket haberleri 1 
müddei umumilikine matu- • 
fiyeti derkar olduğu ve T rabzonda yağ
muavinlerin dava ikamesi- murlar ne yaptı 
ne salahiyettar bulundukları 
ltaydile davaları birleştirdi. . 'Son yağmurlar Trıbıondo 

bıl7.1 hasara sebep olmuş, 
Sonra irtita tahkikabııı ekinlerin bir kısmı bozul-

ait karar &W'etiain gönde • 
muştııt. 

rilmeai için yazılan ıaiiıek- Of felı\lı.etıedeleri 
kereye Y ediaci ittilıtak da-
iresinden ııelea cevap oiwR- ()[ fe!Aketl neticesinde 
du. Tahkikatın henüz bit. açıl<t.ı kalanların l\laçkada 
mediji bildiriliyordu. iskitııları.ıa ba~laıımıştır. 

Muavin lamail Hakkı B., KatiJ damat 
iatiatak tahkikatıııın lıafi Bayındırda bir cinayet ika 
olduğuDdaıı, bu hu.tuata e .'ilmlf, l laci Ali <>Alıı molla 
hakikate muhalif ve tebey- Ahmet feci bir ıurette ölJürül-
yücü. mucip ,ekilde havadis nıÜfllir. 

netrolııııdupndan b.ahüle, Y apılaa talılıkat nctlce&iııde 
dedi ki : dıı•yelia molla Ahmet eleoclinin 

- "Tahkikat aeticai, damadı 1-#- t.arafmdaıı ya-
yazchldarımızın ubbatini 1. pıl~ aalqılıııııtır. Hasaıı ya-
bat edecek. diyorlar. Ya· kalanm!f ve cinayeU yapııb19 
zılar, müpheıadir. Bu, hak- oonra al~ (58) !ırayı saklıı4-
kı davaıaw salih Lılmıflır. it yeri de ptermı,ür. 

Bele~iye lllİIİl~I 
Dünkü müzakereler 

Şişli - Mezbaha 
yolu için 13 7 000 

lira verildi 
Cmuml beledire mecli i 

dlin ügleden >onra toplana· 
rnk ~ehre alt bazı i ·leri gô
rii~mü~tiir. Bu arada Emanet 
şehir sulan lçin konan 80000 
lira tahsisatın büyük bendin 
tamirine , .e 1Paşılıahçe;;iııc 

Hı getiriınesi işine sariolun
dugunu ileri >iirerek meclis· 
ten Bakırköylill(lekl su ıaeıi· 
ratı. için münakale suretile 
9000 lira istemi~ lıu tddif 
bütçe endınıeniııc göndcril-
ıııi~tir. • 

Bundan sonra Emanetin 
Şişli - l\Jcıbaha yoluna ait 
teklifi okunmuşuır. Emanet 
lıu yolun parke olaral< in~a
sını ve bunun için de ıncc

li>tcıı ı :ı:-ooo lira tahsbat 
isti yordu. Teklif mi.i/.akcre 
Y_c kabul olunmuştur. Bu 
,yolun in~asına birkaç gii ııe 
kadar başlanılıcaktır. 

Dünkti cdscde azadan Ra
,lt !.leye bir ay izin ı·erilnıe· 
sine ait ttk\H de kabul olun-
muştur. 

Postayı ıslah 
Ecnebi mütehassısları 
ne tavsiye ediyorlar? 

Po.ıa klucsi için goetirilen 
Alınan miitahassısl:ırın ,·er . 
dikleri rnporlarııı tcrcümderi 
ikmal edilmittir. Bu raporlar
da po·ıa idaresi için rniıhinı 

tçklifıt yapılmaktadır. Bu tek
l i l:ıtııı b~şlıcası şunlardır: 

Dahiliye Yekaletine merbut 
lınlnoan ve bütçesi miivaze
ncl umull'liyeye dahil olan 
posta ve telgraf idare>inin 
nıii stakil bir blitçc ile Xafıa 
Yckıllct!ııc raptedilmesi. Mü
tahıssıslıır, hu td.lifltrinc 
sebep olarak posta idaresinin 
daimi bir nakliyat idaresi 
oldujtunu lleri sürmekte \"C 

binaenaleyh ~imendöferkrle 
~ıkı lıir irtibatı bulunan Pos· 
t.ı ve telgraf idaresinin baı:.ı 

Avı'upa memleketlerinde ol
du!!;tı gibi Xnfıaya merbut 
bulunması lliır.uımıııdon bah· 
setmektedirler. 

Posta \'c telgraf idaresinin 
şimdiki bütçesi 0 6" milyon· 
dur. l\lütaha!sıslar müstakil 
b!r btitçe ile b~ mlktann 
~ 1 l. milyona çıkacağını ka
yıt etmekte ye 1 1 milyon
luk bir bütçe ile çalı~ncak 
olan idattnln dıha fazı~ ,-a
ridat temin edcceımi ve iş

lerin daimi bir intizam da
hilinde yürüyeceğini bildir
mişlerdir. il\lütabaSSlslar rapor
Iannın memur ına•şlarına te
mu eden lı:ı&nıında en ulak 
memurdan en büyük memu
ra kadar zam yapılması lft. 
ı:tm gelditinl bildirmektedir
ler. 

Di&er tarıı&an müdüriyeti 
umuıuiyeye merbut bulunan 
fen ve muamdtt müfettişle
rinin de bat müdüriyetlere 
raptedllmcıi •i.itahassı!!lınn 
teklifab meyanındadır. 

Şoförler 
Dün gece 50 kişi ya

kalandı 
Son günlerde otomobil l<a

zalaııııın birdenhıre ç.oğalroası 
üzerine poL$ ve ıe)Tüsefer me
murları birkaç giin evvel telı

r1n muhtelif yerlerinde kontrol 
yapmı~lar, birçok şöförlerl ya
kalamıılardır. Duo B•yazıt , 
Be11ltat Emtnöııfi, T ahimde 
de tklnd kontrol yapılmı~tır. 
Dünkü kootrol Gç saat devam 
etmiı. • 50 !<adar otomobil ve 

kamyon seyriladerden mencdil· 

Gümrüklerde 
kı )"tnetı: .°i( liNO' I gtf 

11ııyc11 eş: ·a 
·Ankara, 2 ( Vakit ) -

Gümrükler umum müdür • 
lüğü yaptığı bir tamiıııl;t 
kıymetleri 50 lirayı geçaıı· 
yen ithalat ve ihracat eşyaJI 
için eshabina be,ryannaııı• 
tanzim ettirilmiycrek nıua • 
mele vergisinde şifahi ifade 
üzerinde gümrük kanurıun· 
daki şerait dahilinde alın' 
masını bildirmiştir. 

Cemal Hüsnü B· 
mı~.;,. ehliyetsiz fli{öre ıes•· /Ju akşanı .A11!.:aratla 
dili edılmemı,tır. DGa otomo- harekcı rdi yor 
btllertle poliamodüriyetiae gön· Anltata, 2 (Yakıt) ..,. 
derilen flllörlc.. kıuketı numara- Maarif vekili Cemal Hiil' 
ili!, We111z, lamb. ve rene- nü B. yarın ıı.k.şamki ekil' 

presle 1stanbuıa hareket 
rl cılmıyu ııeyrlbelere beyuaa· 

edecek ve orada mekteple-
aıe ffl'llllye• flif&'lerdır. Bun- ri teftiş ve kısa bir müddei 
lar hakkında polıı müdüriyetin- sonra avdet edecektir. 
de ubıt varakuı yapılmıttır. D bil' 

1 
. .c 

- - -- ---- -~ - a ıye memur .,. 

Başvekilimiz Hu scn-;fe~'}i' edecek· 

[ C sı.,,fı Birinci oayfamızdeıpr J 
Paşa Hz. lerı yemekten 

sonra beraberlerinde Sa • 
dullah B. ve yavelreri ol • 
duğu halde Seyrisefaln ta
rafından F orda otomobil 
fabrikası yapılmak üzere 
icara verilmiş olan antrepo· 
ları görmek arzusunu beyan 
etmeleri üzerine orayı teş • 
rif etmişler ve binayı geze
rek verilen izahatı dinle • 
mişlerdir. Müteakiben tek
rar Seyrisefaine gelmişler, 
orada buhar makineleri 
hakkında izahat almak is
tediklerini söy\emeleri üze
rıne idare malclne mil· 
dürü Kadri B. tara
fından bir makine üzerinde 
verilen izahııb din· 
!emişlerdir. Ba~ekilimiz 
geç vakit Seyrisefainden 
aynlmışlar ve Seyrieefainde 
görmüş olduld.rı intizam
dan dolayı Sadullah beye 
memnuniyetini izhar buyur· 
muşlardır. 

ismet Pş. Hz. Seyrisefain 
idaresinden çıktiktan ıonra 
F ort idaresinin yeni getirt
ti~ Linkolin otomobilile 
Yeşilköye gidet"elc Fort tay
yaresini rönnüşlerdir. 

ismet Pa~ Hazretleri 
haber aldı~mna göre, Sıı
dutlah Bey tarafından Ya
lovayı ziyaretleri hakkında 
vaki olan daveti hüınü 
telakki buyunnu,lardır. 

Müşarileyh bu gün sa
bahleyin Sadullah beyle 
birlikte Yalovaya gidecek
ler, akşama avdet edecek· 
!erdir. 

Rorlı • ,,.,,,..,,,, 
Fonl tayyarelİ diD aaat 

16,40 ta Ye,ilkö,e mu
vasalat etmit ft ıelıriaıiz 
iberinde bir c:evlio raptık
tan -• Yeptköy t&Jrare 
iııtuyonuna inmiftir. Tay -
yare buıün lıalb tıeflıir 
edilecek ve aym 4 iiacü 
pai tehrimjzden ayrıla • 
cakbr. 

{erin adedi 111alul11t 
Anlcua, 2 {V.liı) - • Dr 

hıliye vekaleti memurwıa• 
,her .oene Cüınhur iyet bayr• • 
cunda terli.leriı.üıı icra ve ilAd 
hususunda yepılım talımaınaııı4' 
ııoce bu aeııe yapılacak ıorfild 
için tetkıkaı yaptlmal.tad.r. A" 
cck Baremin totbtkindrn dölaı1 

tcrlıa müstahak memurlar terli 
etmiş addolunduğundan bu seııf 
t~rfıler pek mahdut olaea\:tır. 

Adapazarı bankaSi 
KüıahJ·ada şube açl.I 

Klitah}'~. 2 ( \·akıt ) ,__,. 
/\dapazıın Tür!.: ticaret bııP' 

kııs.ımn Küıahya ~ubesl bugüll 
.ıı91lııuşıır. 

Hudut komiıyonı.ı' -yakuula içtiına 
edecekler 

Anltara, 2 ( Yakıt ) ,..., 

Altı ayda bir toplao8' 
Tiirk, legiı~. Frtnzız, İl" 
hudut koıaiııyonLıırı ytk,uı.dl 
içtimalarmı baılıyacakbr. 

Gayri mubadilld 
IJuglin 1'14liye JJekJJJJI' 
llir heyet glindereceJJJI 

Gayrı mubatllllcr cc.mi}·cd 
heyeti İdaresi tarafındall 
müntebip lıir heytt bugii~. 
maliya vekili Saraç oğlu şid' 
rü Beyi 7.İpret ederek ıe~ 
zlpıtın eml!k eshabına da 
teşmlll hususundaki. ,·adin; 
gün evvel tahakkuk etm 
temenııt edeceklerdir. -------- -Kayn:ıta~ını yaralanııŞ 

T ralızonda Yeni cuma .,,,. 
hallesinde oturan .muaJlitlll 
Şükrü Efendi aynaıası 'fC' 
mel ustayı yaralamı•tır. 

Yanın llitr evvd'ci 

VAKiT 
3 ıe,,.ıniev~I t 81'J 

ı---...... ----,...__... 
(Eaıelim) pzetesiOIP 

rln1eUDe eöre. Göaıd' 
Ahmet efeadi n•wııeda 
INr al bazı telifatı -
zırrealne ••Ld c:aeılı' 
.. iikfqr" -ı,.adto 
ıhrııiea ........U....,. 
tak de=•drt• ..... 

Koywı}ann randmanı 11---D_a_v_e_t._ı_e_r __ ,
11 

llayrnn borsası meclisi Diı itJblpleri kongreJI 

C..ttnte' -ıtar-~ 
lacıe Paıtete ( N~ 
......,,.) bnıılle onlı5f 

diin toplıınmış, koyunların 
T ... J4 ""-1ert C911lyelln

rındmarıının ta~in edileret 
Mn: heyeU umuınlyenln kuarı 

satılması meselesini intaç et-
miştir. Celepler ko)·unların üzerine levkallde bir içtima akt 
eskisi gibi kestirme hesap cdilecc~lnden T qrinlevvelın 4 
olunup ı;atılmasmı teklif et· llncO cuma pi aaJI 10 da 
mitlerie de bu teklif redde- umum aza arkad.tluın Be,Gt-
diln:ıişıir. l\leclis koyunların !unda Tünel bapııda Soly.lı 
badema raudman usulii ile ookakta 26 n-ada c-lyet 
alınıp aatılnı~sını kabul ~- merkezine tevılod rica cıluıııır. 
mi~r. Yalnız tatbikat.ı C511i· Askerliğe çağmlanlar 
!ar ve teşkilat ikmal. ati- Fa/i/ı ...,.. ıııl il w•· o.ı . 
An liODrı ~hınecehır. ,.,. •dıoıı ~ p+ 'mı 15 • 

salıılfe •- tbanıt Jııtr 
lıiyellibue .. _,,, 

cıert•uı tab'A - ntl(I' 
llunmala batlzır'I .-

-llld 0-u/lt/-"' .... 
ahvalile 1 • .~ 

ba'" twııekte _.,. fi 

10 • 929 larflıınde b"I :!«,.
Z9 . ıo . m ı..ıhlıı4e "i#!.. 
ıılhayet Yerınelı: llzere 3Z%. ~ 
'lıo ~ u..ı.. ""UJ ~ .._ ..__m' M ''sd r-.: ...... 



1 Efgan i Şıl e r i g Ü n g e ç t i k ç e daha fazla 
# 

Amerikada ~azi nezdinde Habibullah sağdır 
Bıt ıecenin intibalarrndaı · Şerer re&11ıet1 luıldcınıM 

CBaı malca~cn mabat] Hint arazisindeki kabilelerin de mü- '~:ıo~e~a~.A ~~': 
Tarihte büyük rol oyı-a- cadeleye iştiraklerinden korkuluyor OC\'redeki iiçler konferansın· 

lrıq büyük adamlar ara- da Amerikan mu~.ıhidi ıl:ı-
•ıt1da az çok fark ıle mev- Simli. 30 ( Hususi ) - Hint hududu Efganistan va-
cut olan müıterek bir va- ziyeti, gün geçtikçe endişe vermekte devam ediyor. 
aıf vardır; bu da inaanlann Hint arazisinde sakin bir çok kabileler de Efgan rnüca-
kendtıine mahıus olan kıy- dclatina iştirak ıctmek meylini gösteTdikleri için, vaziyet 
-.et ve kabiltyetlerinl ta- çetin bir şekle girmekte, f ngiliz muhafızlarını hayli 
llıın&k hassasıdır. lıte i>6- müşkülata uğratmaktadırlar. 
'6k reilimizin en mühim Sabık emir Amanullahın süt kardeşi Emin Gan da 
lllemyetlennden biri de bu Nadir han taraftarlarma iltihak etmiştir. HabibuHahın 
1ı..:L d kat1i hakkında verilen haberler doğru değildir. Habibul-""ta adır. 

B lahm biraderi Hamdullah, şiddetli bir harpten 'Sonra 
lr halde ıkl huıusi mec- d 1t ı Gühistan kttaatmm başında Celalaba a girmiştir. 

• erinde nezdlne kabul 
ettikleri mleaftrler arasında 
Cereyan eden müsahabe
lerden, hatta liUfelerden 
hUe iatlfade etmesini biltr. 

lier hangi bir kimsede her 
he.nıı bir cihetten hususi 
l>1r kabiliyet ve meziyet 
&arilrae memleket hesabına 
0 n\lft inkitafına fınat ver
hlek çaresini arar ve bu
lur. Neteklm bir kaç hafta 
e ~el Y alovada ıtesadüf 
etuıı Muatafa ismindeki 
Çiftçi çocufunun elinden 
tutarak yetiıUnneğe karar 
•etmesi de bu hultllbıkl 
-~linin derecesini gösterir. 

Bundan dolayı büyük 
Muıtafa Kemalin en büyük 
2e•ki tesadüf eltili itUdat
~n kıymetli adamlar 
:Yaratınak ve ıaonra onların 
it sa.basında m uvaffakiyet
lerını görmektir. Onun bu 
IÜzel zevkinin derecesini 
lene ilk defa olarak lzmir· 

de Garp cephesi kuman
danı lamel pafAyı gözle
l'lQden ve yiizlertnden öpe· 

tek millf mücadelede ken
dine 7aptaiı yu.lunian 
ve memlekete ettlli hlz
nıetJerl takdir ederken g6r

nıüıtiim. 

Büyük kahraman bu de
fa. gene Dolmabahçe ıara

Yından aynlacajı günün 

ıecealnde genlt sofranın 

etrafındakilere bakarken 
lcendı eli ile yeUttircllif ıl
bıalara birer birer bakıyor, 
bununla ayn bir zevk ve 
h~ alıyorclu; ve aruıra da 
l>~ı mesai arkadaflanm 

berelerde ve nasıl tanıdı· 
lını mecllıte hazır bulunan· 
1•ra anlatarak unutulmaz 
dakikalar yaf&byordu. 

l<anaaum ıudur ki her 
· ~gi bir ıeyl sevmek için 

onu anlamak lazımdır; 
8G1ük Gazimizi hakika-

~n anlıyan bir kimse 
Çin de onu sevmemek 

"'6.._ldin c:leiildir~ Efer mü

C.~leı milliye baıladıiı 
::;ıerden bert bazı arka· 

1-ıı ondan ayrılmıtlana, 
:uhakkak ki, bunlar Mus

~ Kemali anlamamıt· 
1 ve anlamadıkları 

~.r kı ondan aynlmıı-

---------
İnglzlerfllistindeki siyasetlerini 

tadil etmiyecekler 
·Londra, 2 (A.A) - Amele fırkasının "Brighton" c'a 

aktetmit ol dutu koııf eransta bu bu sabah bir nutuk 
töyltyen hariciye nazın M. Hendenon, Filislinde asayff 
ve intizamın iade edilmiı olduğunu ve hük\imet memur
lannın ırk ve mezhepleri ne olursn olsun bütün müc
rimleri ciheU adUyeye tevdi etmekte olduklarını beyan 
etmlftlr. 

Mumaileyh, hükümetin kat'iyen Filistindekl idari 
Yekllet meee'IMinl yeniden tetkik etmek ftkrinc:W. bulun
madıfını .öylemiı ve Balfour beyannamesinde te,rlh 
ve izah edilmlt olan ve milJi bir Yahudi yurdu teılaine 
yarc:lun etmeği istihdaf eden siyasetin tadili husuaunun 
hiçbir suretle mevzuu lbahsolmadığmı ıöylemiftlr. Bu 
alyuet, bütün ahalinin medeni ve dini haklannın her 
zaman tamamen mahfuz olmaaa putile mukayyettir. Ve 
dalma böyle olacaktır. 

Kudüı, 1 (A.A.)- Arapların, kendileri hakkında tat
bik eclJlen cezalara karıı icra edecekleri protesto grevi 
tehir edtlmiıttr. Btr Arap heyeti, evvel beevvel ali komi
serle 'görü,ecektir. Yafa ve Kudüate vaziyet pek ,ger
fnclJr. Fakat Hayfada emniyetbahıtar. 

lnflflf ere- Rusya erosındd mü
nasebet iade ediliyor 

Londra, 1 - Salahiyettar menabiden bildirtldifine 
göre İngiliz hariciye nazın M. Hendenon ile Rus mu
rahhaaı M. Duglaevski lngiliz - Rus münaıebabru iade 
.._..•..da ltllAf etmiflerdir. 

Rus çin hududunda 
Mukden, l ( A. A ) - Resmi bir teblii, Amor 

nehri ib:ealntie k&tn Sbı. Yuan ,ehrtnin Rus fllolU 
tarafından bombardunan eckhnıı ve yakdmat olduiuau 
bildirmektedir. 

Mısırda kabine buhranı 
Kahire, 1 ( A.A ) - Kral, 'milll~nrerlerin lideri 

Nubaa papyı ikinci defa olarak kabul etmıı ve kencli
alle görüpnüftür. Baıvekil Mahmut pap.nm yann tıtlfa 
etmesine umumiyetle -intizar edthnektedtr. 

Tahdidi teılihat konf~raD11 
Londra, 1 ( A. A) - Tahdidi teslihat konferanaı 

ikinci kanunun ikinci nısfında toplanacAktır. 

Almanyada bir tren kazaaı 
Londra, 1 (A. A,- Fele

menk-Bevyera sür' at katan Al
manyanın Vübaden ıehri clva

nnda mar§andlz trenlle mOsade· 
me ederek hattan çıkmııtır, 

Bet yolcu yaralanmııtır. 

Beynelmilel Banka 

Londra, 1 (A.A.) - Bey
nelmilel tamirat bankasını tesise 

memur olup Lahey lconferan· 

81nın kararı mucibince tefktl o

lunan komisyon perıembe gUnü 

Almanyanın Baden şehrinde 

içtima edecektir. Komisyon ta

mirat meselesinde en ziyada 
allkadar olan 7 milletin murcıh

haslarından ibarettir. 

Londrada töförleı hakkında 
yeni bir kanun 

Londra, 1 (A.A). Nakliyat 
nazarı tarafından yakında par

lamentoya otomobillerin sür· atl 

hakkında mevzu tahdıdatı refe
den ve buna mtikabıl otomo· 
billerin tehlıkeli bir IW'ette sevk 
ve idarasinde mes'ul olanlara 

tatbik alunan cezaları tesblt 
eyliyen bir kanun llyihası ve
rilecektir. 

Arjantlnde bir ıui kaıt 
Buenos Ayres, 1 (A.A.) -

Garajlardan blrlnde bir bomba 
patlamıt büyük hasarata aeelep 
olmuıtur. Bu sul kast müfrtt

lerin intıkam hareketine atfolu-
nuyor. 

tile hazır bulunmus olan M • • 
'\ acr" in nyun mC"dı .. inin hu· 
SU!Sİ em·ümcni tarnfındaı1 is 

tinır.ena de' aıu cdilmdae.dır. 

l\1. "Ailen,, kendi ine kimin 

para ,·ermekte oldugunu 'ı: 

ne vakitten beri bahri in~at

çıların hıımctinden çıkmış 
,bulunduğu hak~rn1da bir sual 

sormuştur. !\T. " Şcrcr • hu 

suale ceYabcn !\1. Randolph 
ile , 1. Henrst ln kendisine 

yeni kru\ azörler lehinde ve 

Amerıka dkarı umumi) c ine 
beynelmilel divanı adalet 
aleyhine husmmnou arlcdc-

cep;i mesaiye mukııbil ayda 
2000 dolar vermekte olduk
larım söylemiştir. 1\1. Şerer 
ayan meclisinin tahkikatı baş
lar başlamaz kendisine yol 
vermiş olduğunu ilAvc etmiş-
tir. 

Kont Sforça 

Sabık İtalya Hariciye 
nazın Avı-ııpa millet
leri ittihadına taraftar 

Paris, 2 (A.A) - Avrup:ı 
hiikıimerlcri arasında hir bir
lik tc~kili mesele ·i hakkında 

~:rnıl\'cl g<ııetı:sinc beyanatta 
bulunan kont Slorçn, bu bir-

liğin zarurl ve mümkün ol

makla kalma) ıp nakabili iç
tinap olduğunu beyan etmiş-

tir. Kont Sforça beyanatına 

şu suretle devaTJ\ ~tmi,.tir. 

.Mensup okluğHnlW. nesil 
bu ittihat içia t!Uım olan 

muhiti hnzırbımalmm ve hu-

dut işaretleri .ko~ makt:ın baş

h bir şey )1t~k değildir. 

Mesele sırt milll bakımdan 

miiralh edJJse dahi ftalya 

ile Fransa için Avrupanın 

yeni teı;kilita tnbi tutulması . ' 
gııyesine do~ ilerlemekte 

ancak ka1.auç .tasan ur olu

nabilir. Bu noktayı idrak 

ve cakdir edemiycnler yalmz 

vAtanperverJiği bir hıt\ a oyu

mı veya san'at haline koy
muc; olıınakimselerdir. 

~ 

Tayyareci Kost yolunu 

f&tır.ch 
Parıs, 1 (AA)~ Kostun 

yolunu t-.ırdığı ve Nov0tiblrtt 

lC1l şlmale doğru gitt~l lrlcutslc 

tchrinden bild!rilıyor. Kostun 

tayyaresi pınar günU saat 2 
de lrkutsktan 70') tikmetro 

uza\c bulunan Ti~nskte v~ Ya-
kutsk istikametinde gorülmOttür. 

Sovyet mcmurlan tayyareyi bul· 

mak için f aalane taharri yatta 

~hrn et Asını 
8-' -n at Aleminde bir ziya 

~ Patis, 2 (AA) - MeJhur 
alencıtrllf Burdel, 69 yaıında 

bulunulmasını emretmı,ı~rdır. Zira 

pazar gününden beri tayyare 

hakkında bir haber alıoama

mı1tır. Kostun cumartesi günü 

i~ii~~~~~~~~~~~g~~~~~~~il Novopsiblrsk tehri üzerinde uç-

T ÜRK SPOR 
\' ~11~ halde kalp hutalığmdan 
e at etmııt' ır. 

F Etfiat meclisinin azaıı 
azaltılıyor 

tı londra, 1 ( A.A) - Ro
~adan blldirildi~ine nazaran 

• Mussolını büyük faşist 
ltıectı . 
llı 81 aıasının adedini az11lt-

f ~a karar vermittlr. Bu karar 
91· 

h lSt mahaf ılınde büyük bir 
ilyretı • R. mucıp olmuştur. 

Bugün çıkh 

Tdrkiye ve Avrupada haftunın spor hareket
leri, m{itahassıs sporc;uların yazıcıları Hava
cılık Avcılık, Sinen1a karikatür, Roman, Hika
ye, ikramiyeli müsebaka v. s-~ 

1
.0 rna, 2 (A.A)- Nazırlar 

b :ut•intn gelecek ic;llmaında sobırsızlıklabeklcyiniz 
lild l k fatlat meclisinde yapılacak =;i;;iiiiji;i;i;;iijii 1 

&t Ve ıslahat tetkik oluna- ı!!!! iiiiiiiiii 
~attır. 

tu~u kat 'i surette beyan ediliyor 

·················-····-··········-----· ~ Bu ckıam j 
:sinema ve Tlyat't"olar! . . ................... -.... ···-··-············ 

Elhamrada 
Ankara Poataaı 

Ankara Po tası 

Op rada 
Kadının harbe giditi 

Alkazarda 
Yeni Tarzan 

Tefrika 

ıa Meçhul askei' 

ücoıcn bllDk ~mııı aehn oıın1-
Fakat düşman hali şehitlerimizin mübarek 

cesetlerine mermi yağmuru yağdınyordu 

pacajımız belli delildi. ' 

İfte buna binaendir ki 

dünden bert büyük bir 

maharetle harekeUnl bJz
den ıaak1ıyan düpnu. 

çok bfiyük muvaffaktyede 
bizi avlamıı Ve bilbeua 

thw ederek JerlettiiimeY

zller önündeki açık araziye 

kadar çekerek pek apansız 

bir halde yaknlamııb. 

Bir arabk yüzüme dik-

Bölük efradının bir kıamı, 
Jere yatarak ve bir launı da 
diz çökerek düflllAna ateı 
edljordu. Hatta , ayakta 
ateı edenler de vardı..Kar
dqim Nizım da bu meyanda 
idi. Birinci ve ikinci bölük
ler, pek iyi vaziyette ol
mamakta beraber , rene 
tiddetle harbe devam edi
yorlardı. Üçüncü bölOk .. 
Ah bu bedbaht bölük; O , 
tahamnrill lmklnı olmıyan 
ate,e tutulur tutulmaz yere 
yo.tmıı ve hemen b<itün ef- katle bakan Muhittin bey: 
radı kuqwı sainalı altında - Senin rengin çok sa-

kalarak kamilen tehit ol- rardı. Sen git. Evvela alay 

muılardı. Asıl teessürümüzü kumandanını .gör. Vaziyet 
celbeden bir nokta oldu ki hakkmaa izahat ver.Sonra da 

o u dfitman; bu zanJW&n sargı mahallini bul. Yaranı 
daha hala ~ ~zannederek 

ardır •. 
mütemadiyen mltaralyiz 
aleti albnda bulundurma11 

idi. Mütemadiyen üzerle
rinden mltiralyöz ateıl ae
çen bu kahraman tehitlere 
mermf!er temas ettJkçe mu
barek cesetleri Utreılyordu. 

Bir eaka beygiri , atqe 
maruz bir yerde kalmıtb • 
Zavallı hayvan, kim bilir 
kaç mermi yemiıU ki kır 

rengi kwl kana boyaDllUf 

ve sırtındaki fıçılardan su
lu boınn)yonlu. Ndaayet 
birden bire yere aerildl. 

Alaymuan ikinci tabu
runu tefkil eden çekirfe 
tabura da hattı harbe 
pmek iatlyordu. Fakat 

dOpnan mennllerinln ate
pn •üyal6 kartı•mda mu
~ olamıyordu. Bir 

arahk, ceaur bir ça VUf'ID, 
takımile llerl abldıiım g6r

düm. Bupn onlardan ha
fızamda derin bir tekrim 
ve hürmetten bafka bt11ey 

.kalmadı. 

Attık, Muhittin Beyin 
emittierleri de birer birer 
sürünerek yanmuza ıeli
yorlanlı. kumandanım mü

temadiyen kısa raporlar, 
emirler yazıyor, alay ku
mandanına ve b610klere 

gönderiyordu. 

Zevale doğru düfDlanın 
atefi, ıon fiddeUni bulmuı
tu. Mevkilmiz çok fena .. 

Bannılamıyak kadar fe
na idi. Dnn onuncu fırka 

ile CelAl bey fırkaıının 

6nünden ruc'at eden düı

manın harp hlleaini klmae 
nazan c1lkkate almamıfb. 

Sahte bir ruc'at ğöste

ren düıman, kendisini en 
elveriıli noktalara yerleı
tikten ıonra bu iki fırka

yı tamamen kendi atq 
hattının altına kadar çe-

. kerek luıpalamağa batla
mııtı, 

Bizim vaziyetimiz ise 
akıl ve hayale getirilmt
yece kadar elim iclJ. Bizi 
ileri sevkeden kumanda 
hflyeti iliyesi, karıımızdaki 
düf1Danın vaziyetine, mik
tarına ve hatb hareketine 

Dedi. Renjimin ne ol

duğunu bilmiyorum. fakat 

ba1111nn fitttkçe aiu'laıb· 

fını hlıaediyordum. Sörüne 

ıilrOne dereye indim. De-

renin içi, hattı harpten 

çekilen yaralı ve askerlerle 

dOlu idL Hafif yaralılar, 

yavq yavaı 11eri çekiliyor 

sarjı mahallini anyor, atır

ca yaralılar imdat bekli
yordu. 

Diler askerlere pltnce: 

mendillerini çıkMarak yaf-
mur birikintilerinde ialata-

rak tüfeklerini temizliyor

lardı. Çunkü birdenbire 

tutuldufumuz zaman yer-

lerde yuvarlamrken tüfek-

Jertn mabnizmelerl ara
aına çamurlar dolmutt it
lemez bir bale gelmi,U. 
V ulye.. feci, cidden fecl 
idi. 

Alay kumandanı Selim 
beyi, derenin alt tarafında 

küçiik birköprfinQn yanında 

buldum. Buradan bütün 
geri hatlar görünilyordu • 

Selim bey, heyecandan ve 

teessürden taıırmlf bir halde 

idi. Bir gün evvel kemali 
mu va ffaldyetle harbeden 

ve düımanı önüne katarak 

tlerl ıüren ıol tarafımızdaki 

Nizamiye efradının pera

kende bir halde geri çeki· 

lerek ovaya yayıldlkları , 

sağımızdaki çekirge tabu
runun ta.mamen dağıldıtı 

buradan vazlhen görülü-

yordu. V azlyete nazaran; 

fedakar, fakat zavallı ta-

burum, ortada yapa YJllnız 

kalıyordu. Şu halde diif-

manın, taburumu her ta
raftan ihata ve belki de 

eıir etmesi çok ıürmüye -
cekti. 

Vaziyet hakkında verdi-

ğim izahab teeaaürle din-

)iyen Salim Bey; yanında 

duran ya verlert ( ... ) efen
diye dönerek: Derhal çe-

kirge taburu kumandanını 
bulmasını ve taburun pe ~ 

rakende efradını toplatarak 
hedGz hatlı harpte, muvaf
fakıyetle .. bat eden ta
l'lllDUSUll .at canahırun boı 
bıra'"'me•uuu emretUı. ,.._., 

• 

Senelerden heri Yeti) ay 
kilAb hani bani içki .,.. 

hi.nde çalıfıp durur. Şhndi 
de buse dilpnanhiı çıktı. 
Galiba bu ,ıdJtle dlnyada 
zevk namına ne vana 
hepelnl ortadan kalcbrmak 
latlyen tetklilt türeyecek. 

Bir kadın elini, yahut 
dudafını l>pen 40,00 mik
rop kaparsa, artık siz dO
ıünün evelki ölü palrifın 
elini öpen rumlara ~ç 
milyon mikrop ütüımiiftür! 

Acaba bazı genç clu
daldann öpütürken aldık
lan hararet, o mikroplan 
mahvedecek kadar tic:ldetli 
değil midir? 

Eendeniz bu fikirci~} im.. 
Toplu lğne 

~---

A vrupad• yeni 
karıtıklıklar a· 

rifcsinde mi? 
f Osıarafı 1 ıncı r.ay{amıı.da 1 
Bu cc~ebbuşti haber alan 

ve bundan h·ısıl olabilecek 
vahim netlcevi pek iyi tak
dir eden huk umet Yung 
pJAnı aleyhine Alman)ada 
bir cereyan tC\ lidin.r matuf 
ef'nl ve harekıln sureti kac'i
yede menedeceğ'inl Milliyet-
perver fırkası rüesasına biJ
dirmiştir. 

Bu reisler mlicadt:lelerini 
muhik gchtermek ıçln Al
mat!) anın kendi ihti) arı ile 
değil belki bir takım esba-
bı mucibe scvklle harbe gir
riştiglnl ve binaenaleyh ta· 
mlrat tcdi~ esine icbar edU
miyeceğinl ileri sürüyorlar. 
Btitun lllliyetperver gazete
ler Almıtnları köle gibi kul-
lanmak ve soymak istiyen 
Fransnnın lngilterenin ve 
sabık müttefiklerin bu ta· 
hammülfersa muamelesine 
hltam vermek zamanı geldi
ğini yazmaktadırlar. 

Hatıra gelenler : 

üzd bir mukabel 
Şair " Prlon ., bir gGn 

pençerealnde idi. "Volter "' 
evden içeri girclliinl gördG. 
Ve flloaofu kartala mala 
hazırlandı. Fakat bir mGdd 
bekledlil halele daire kapı
sının :zili çalmmadı. "Prion" 
merak ederek chpn çıktı. 
Bir ele ne bakıın ?. Dıp.rda 
kimıe yok ; yalnız tebe
tirle ve iri yazı ile: "Her
gele" kelimesi yazılmıı ! 

Prion bu yazıyı silerek 

içeri girdi. 
Bir kaç gün sonra resmi 

e1biaelerlnl giyip V olterln 
evine gitU. V olter doıtu• 
nun bu reımi tarzda gelt
ıine hayret etmekten ken 
dini menedemedi. O vakıt 
Prion dedi ki : 

- Bunda tatacak bir 
nokta göremiyorum.Geçen 
gOn kapımın üzerinde U

minizin yazı& ~ 
s6niGla. Buhırr ... 'Mr 
..... dyaıet~I 
_......- JıMlel ziyarete 

fitabaa oJclUDJo 
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Kadıköy iskeft> ~=-; Devlet demiryolları ve li
manları umumi itlaresinden: Şafranç 

efleıicemlz 
-6-

1 lamle beyazlarda: 

Üç hamlede beyazlar mat 
eder. 

idare mecmuası 

Dahiliye vekaleti ıarahndan 

neşredi len idare mecmua~ının a~uı

toı nüıı h aıı çıkmı ,ıır. 

lo~aaıa. aanüöüi~ans salonu 
1 

74 ton ou r~ofôr raıı;ı' kapalı zarfla mlinakasaya konmuş· 
tur. 

l\hin aka~a 21 teşrinevvel pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

i\lünukasaya i~ tinık edeceklerin tfklif mektuplarını ve 
muvakka t rcnıinat l arıııı aynı günde saat 15 e kadar Umumi 
müdürlük ka lemine 'ermeleri l azımdır. 

Talipler münakasa ~ar tn amclerini iki lira mukabilinde 
Ankarııda, malzeme dai resinden, lstanbulda ITaydarpaşa ma· 
ğazasından tedarik edebilirler. 

Her alqam ıaat albdan gecenin yirmi dördüne 
kadar beı kiılden mürekkep cazbant devam etmek· 

tedir. Klasik morıolarla beraber Tarza11 Hüse
yin Bey tarafından ayrıca Kafkas havalan 

çalınmaktadır. Servisin mükemmeliyeti son derecede 
olup ffatlar o nispette ucuzdur. Te~rif edecek 
ailelerin heran memnun kalacakları ve güzel bir 
vakit geçirecekleri ıüphesizdlr. Salonumuzda nııan· 
lanma, evlenme, hususi ziyafetler de deruhte a:ı:ı:ı:J Hacı Bekir Zade 
edildiği gibi arzu edenlere salonumuz muayyen bir EJ Al ı" h • d . 
saat.la cumadan mada her gün kiraua ve- ~- Mu 1 d 1 n Müessesesi ., / Ti cariyesi 
rilrr. _ Müdüriyet • •== =: : : : =~ HUoeyln Cahlt ~~· 0 KAVMAKLI lQKUM 

KESTANE ŞEKERİ 
fo,·kali\<le NUGA 

~ok leziz FONDAN 
• 

imtihanlanna 

Gençlik kültürü On beş senede 

Gençlik kütüphanesi 
• Vakıt n gençler ara· 

sında bir anket yapmıştı. 

Bu anketin neticesinde şu
nu öğrendik : 

G ençler eser bulamadık

ları ıçin okuyamıyorlar. 

çünkü okumak istedikleri 

!"scrler ecnebi li sanlarile 

yazıl mı ştı r. Gençlerin bize 

verd iği lıu cevu.p bir haki· 
katin ifadesidir. 

Biz"Vakt"ın anketini takip 

eden bazı dostların fikrine 

iştirak etmiyoruz. Onlar 

genelerin verdikleri cevap· 

tan şu neticeyi çıkarıyor· 

lardı: 

" Bugünkü gençlik 
okumuyor. Halbuki dünkü 

g .. nçlik bugünkü gençliğe 

nazaran harıl, harıl okuyor· 

du. Binaenaleyh bu günkü 
nesil, dünkü nesle nazaran 

daha tembeldir. Biz bu fik. 

re taraftar değiliz. Gençleri 

bir kalemde ittiham ve İşin 

dış yüzüne bırakarak hüküm 

vermek pek doğru bir iş 
olmasa gerektir. 

Gençleri avarelikle, hay

lazlıkla ittiham etmeden 

evel ne için dünküleri o

kumak istemiyorlar diye 

diişünmek laıımdır. 
Bugünkü gençlik, dünkü 

nesilden hem hisçe, hem 

iikirce ayrılmıştır. Hem 

öyle bir ayrılış ki ara • 

aaki mesafeyi tahmin 

pek güçtür. Dünkü nesil 

aliırile, şairile, edibile ku-

unu vusta ile devrimizin 

.nasındaki dehlizde yetiş
miş bir nesildi. Bu nesil 

kurunu vusta ile yirminci 
asır medeniyetini lehimli

yen ve bir bakıma göre 

kurunu vusta kültürünü ya

şıyan insanlardan ınürek· 

kepli. Fazla olarak bu ne· 

sil aldığı terbiye ve için· 

de yaşadığı cemiyet muhiti 

itibarile de kurunu vusta:ıın 
ıııahrnlü idi. Yirmi sene 

evelki gençlik böyle bir 
gençlikti ve bu gençlik 

ktndinden evelki nesle 

benzemek, uymak ve ondan 

örnek almak mecburiye· 
tinde idi. 

Halbuki bugünkü nesil 
kendini dünden hiç birşey 
almıya mecbur addetmiyor. 
inkılaplar, yeni nesli kam· 
çıladıkça, kamçıladı ve 
do!u dizgin yeni bir hayata 
sürükledi. Bu yeni hayatın 
mimarisini kurmak için dün. 
kü nesilden ne öğrenmek 
ihtiyacı var? Her şeyde 

"Yeninin" zafer tırampetleri 
işidiliyor. Dünkü zevk bir 

"fes,, halini aldıktan sonra 
gence niçin dünkü adamla· 
rın eserlerini okumuyorsu· 
nuz demek akıl karı olmaz. 

Dünkü fikir cereyanları 
hulasa edilirse ya 1<urunu 

vusta ile muasır medeniyeti 
biribirine raptetmiye yarı • 

yan acaip bağlardı. Yahut 
da düpedüz iskolastik dü • 

şüncelerdi. B.ıgün bunların 

ik;si de hiç bir boşluğu 
doldurmuyorla,·. 

O halde dünkü eserleri 

genç niçin okuyacaktır? ve 

dünkü adamların geri bir 

cemiyet için hazırladıkları ge

ri düşünceleri niçin benim· 

siyeceklerdir? Benimseme· 

mekte haklıdırlar. Binaen· 

aleyh bu şartlar içinde 

gençlik belki dünkü nesle 

nazaran daha az okuyor. 

Fakat eskileri okumadığı 
için fazla bir sey kaybet
miyor. 

Hayatın hamlesi onlara ne 

okumııları lazım geldiğini 

ihsas etmiştir. Gençlerin 
hemen hepsi "Avrupa eser· 

!eri istiyoruzn diyorlar. Şiip· 

hesiz bu, kör bir görene

ğin · ifadesi değildir. Genç· 

ler, "Avrupa eserleri isti· 
yoruz. derken "müsbet ka

fayı halkeden eserler isti
yoruz. diyorlar. "Gençliğe 

müsbet kafayı. veren eser
ler ortaya konduğu gün 
vaziyet tamamile bambaş
ka olacaktır. Bunun en 
ameli çaresi devletin bir 
gençlik kütüpancsi vücuda 
getirmesidir. 

Bu kütüpane ne şekilde 
vücuda getirilmelidir? Şüp· 
hesiz ki bu kütüpanenin 
teknik işlerinden bahset· 
ınek istemiyorum. Bahset· 
mele istediğim şey okumak 
ihtiyacında olan gençliti 

geri bir Avrupalılığa değil 
ileri bir Avrupalılığa sevk 
etmesini temin tarzıdır. 

Bunun için yapılacak ilk 
şey, Avrupanın bugün kul
landığımız ampul haline 
gelen hakikatlerinden baş· 
lıyarak müspet ilmin bütün 
esaslarını derhal Türkçeye 
çevirmektir . Bu esaslar 
maddeden ta ceıniy~te ka· 
dar bütün sahalara ait bil
giler nakledildikten sonra 
" Yeni gün ,, de Osmanlı 
tarihinin tahliline dair neşr 
ettiği makaleler ve ihtilal· 
!er tarihine dair tetkiklerile 
yalnız bir devlet adamı 
değil, bir fikir adamı ola
rak da kendisini tanıtmış 

olan Adliye vekili Mahmut 
Esat Bey,.fendinin dedikleri 
gibi klasikleri zemanıınız· 
dan geriye gitmek şartile 
türkçeye çevirmeli ve kla· 
sikleri Türkçeye çevirmek 
bir bakıma göre, mesela 
" dritnavt • satın almak 
istediğimiz zaman tekamüle 
tabi olalım diye evvela, bit 
tekne, sonra, kürekle işle· 
yen bir kayık, sonra bir 
yelkenli gemi, sonra pusu· 
lalı gemi, daha sonra bu· 
harlı vapur, daha sonra 
yandan çarklı bir vapur, 
nihayet saçtan bir vapur 
ve· nihayet zırhlıların her 
nevini tecrübe ettikten son· 
ra dritnavt satın almak 
yani bir şey yapamamak· 
tır denilebilir. Filhakıka 
klasiklerin tercümesini is· 
temek klasiklerin yaptıkları 
tecrübeleri tekrar edelim 
demek değildir. Dünyanın 
geçirdiği tecrübeler bizim 
için de bir dersten başka 
bir şey değildir. Klasikleri 
şunun için tercüme etmek, 
tanımak lazımdır. 

Beşerin geçtiği yolları 

ve tekamülün çizdiği hele
zonları, aldığı islikametleri 
iyi tayin etmek için "büyük 
sanayin hareketlerine istinat 
eden bugünkü medeniyetin 
esaslarını aldıktan sonra 
ondan evvelki medeniyet 
eserlerini ve bunca mede -
niyetin fikir ve san' at ce • 
reyanlarını daha iyi anlamak 

imkanı vardır. Klasikleri 
anlamak, geçeni anlamak 
demektir, geçeni bitmek, 
geçmişe tahassürü değil; 
ileriye doğru iyi yürümenin 
uaulünü öğrenmek demek_. 

Gençlik nasıl de~işti 

İngilizce Sfir mecmuasında neşredilen 
bir tetkik 

1919 seneılnden beri şlm· 

diy< kadar yalniz on s•ne 

19 29 da 8enç ~ız 

ııeçtlği halde bu müddet zar· 
hnda lnsanlann halinde vuku 
················································ 
tir. Filhakika bu memlekete 
muasır medeniyetin en son 
estrleri geliyor. Mesela 
otomobilin en iptidai şeklini 
alınıyoruz, en güzel, en yeni 
şekilde olanı tercih ediyo

ruz. Fakat biz her zaman 
hazır alıcı vaziyetinde ka • 
lacak değiliz. Yaratıcı bir 

kudrete sahip olacağız, bu 

yaradıcı kudret tarihin sey· 
rini bilmek kudretidir. Bil
hassa iyi bir münevver kitle 

yetiştirmek için beşerin ve 
zekanın geçirdiği merhale. 
!eri iyi bilen insanlara ihti
yacıır~ ız vardır. 

Beşerin tarihi seyrını 
usulü dairesinde görenler 
geçmişlerin hatalarına düş
ıniyecekleri gibi cemiyet 

içinde manasız sarsıntılar, 
manasız ve ucuvebi hare· 
ketler yapmıya kalkışınıya· 
caklardır. Beşer zekasının 
geçirdiği merhaleleri bilen 
gençlik içinden bir Con 
Ahmet değil, bir Frend 
bir • vels n çıkacaktır . 
Gençlik için böyle bir kü· 
tüpane istiyoruz. Gençlik 
elinde böyle müspet düşün
cenin anahtarı olan eserler 
ol1118dığı ıçın okumuyor, 
gençlerin okumak istiyoruz 
dedikleri eserler: Yaşadığı· 
mız devrin müspet kafasını 
halkeden eserlerdir. 

Sadı·i b'teın 

bulan tehavvüller, on sene ev· 
velkı dünyayı kalbettarıhı bır 
Alem aaydına yeridir. Bütün 
insanlık, bilhassa gençlik ve 
kadınlık okadar dcAtımlftlr ki, 
on sene evvelki hali göz önüne 
getirebilen bir insanın hayrete 
dnımemesi mümkün d~ldir. 

fngtllz muharrirlerinden biri 
vazlyetl bu nokta! nazara göre 
muhakeme ederek diyor ki: 

- 1914 senesinde, hatta 
daha sonra Londra yürüyordu. 
BugllnkU Londra mütemadiyen 
koıuyor, hatta uçuyor. Başma 

parlak bir allJndir geçirerek 
eldivenlerini ele alan, dört 

' pusluk yakalı adamların biri 
kalmadı. 1914 On adamlan, 

mum yakar gibi cıgaralarını 

yakarlardı. Bugünkülerin cıgara 

dumanları bir volkan gibi indifa 
ediyor. 

Hele kadınlar ne kadar 
de!!ifti. Bugünkü kızların anne· 
lerlniıı adı kalp olan bir uzuvları 

vardı, ve bu kalp bir takım 
hıalerle lıabarır veya boşalırdı. 

Bugünkülerin kalbi, sanki hare
ket etmiyor. 

Birkaç sene evvel, kadın bir 
erkeğin yaldaımaaı üzerine ha

fifçe irperirclı. Bugün kadın 

erkeği enselıyerek onu tenis 
sahalarında yıpratıyor. 

Gene birkaç sene evvel kok
teyl soslyetelernde geııç kadın· 
lar, daha fazla seyirci kalırdı. 

bugün bunlar erkeklerden fez· 
la içiyor ve •OçüncU cins> na
mı verilecek yeni bir cins 
vücuda getiriyorlar. 

Asri kızlar, tabir caiz ise 
podra, ruj ve bedbınlikten mü
teıekkıldtrler. Bunlar bılhassa 

genç iken bir ıeye inanmıyor, 

bir tcyden korkmuyor, ve sev· 

mek nedir? bilmiyor, yahut 
bılmdılderlııl iddia ediyorlar. 

Umumi harpten evvel hatta 

umumi harbin birinci ve ikinci 
senelerinde lngilterede kalp ile 
hlsae ve aıka inanıyorlardı. O 
zaman erkekler, hala kadınlara 

tllnı qk ediyorlardı. Bugün ise 
erkekler ~lrer atlı: ıhizesldlrler. 

Zamanımızın, ne kadar de
ğlttljtlııl gösteren alAnİetlerden 
biri, erkek kız namı verilen bekar 

hanımların binlere varmaları 
ve apartımanlm doldurmalan
clır. Bu yeDI ınaanların ıddiuı, 

Bu akşam 
A O 

ASRI SiNEMADA 
Talebi umu.mt Ü%erlne ekranm en decerll artl1tlerlnde11 
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Cuma günleri maline ıaat 3 bu
çukla lemsilden sonra tramvay 
temin edilmi~tir. 

----- ..ı..... 

Mühendis mektebinde 
yeni sene tedrisatı 
Ali mühendis mektebin· 

de yeni sene tedrisatına 

önümüzdeki cumartesi gü
nü başlanacaktır. Bu sene 
mektepten on genç mezun 
olmuştur. Mektebin birinci 
sınıf kadrosu 80 kişi ola· 
rak tesbit edilmiştir. Fakat 
ancak 20 genç kaydedil
miştir. 

Mimari dersi için F ran· 
sadan bir mütahııssıs gel· 
mektedir. Mektebin gerek 
tedrisata, gerekse talebenin 
ihtiyaçlarına ait noksanları 
ikmal olunmaktadır. .................................................. 
genç bir kııın , genç erkek ta
rafından yapılacek her fCyl 

hem de kaba saba erkekten da· 

ha temiz yapabildiğidir. Belki 

bunlar henrız bu dereceye 
varmadılar. Fakat çalıııyorlar. 

Muasırlarımt zın çoğu asri 

kadının ahlakı olmadığını söy· 
lüyorlar. Bu doğrudur. F akaı 

rari kadının annesi de öyle ıdı. 

Kadın yer yüzünde göründüğü 

günden bert, hiç olmaz.'18 erkek· 

!erin telakkisi delre,inde, ahlak
lı olmamııtır. 

insan nerede bulununa bu· 
!unsun genç kadının podra 

kutusunu, ve dudak boyasını 

çıkararak podralandıktan ve 

boyandıktan sonra bir kalemle 

ka~larım çlzdlğigörülür. Bu 
günkü kızlar bacaklarını aç· 

makla kalmadılar nihayet çora• 
bı da kaldırdılar. 

Dünkü Londrada kızlar ve 
erkekler açıkta değil gölgelı• 
kötelerde sevi~lrlerdi. Bugün bu 

tesettüre hacet görmüyorlar, çün
kü llfkın ne olduğunu bilmiyor 
belki aıka güliiyorlar. 

Zamanımızda en çok moda 
olan ıey, tallk.br. Talik, yeni 
evlenmek kadar kolaydır. 

Bütün bu yeniliklerin neti· 
cesl olarak yeni bir nesil peyda 
oluyor. 

Sınıfların kütlelerle münase· 
batlında görülen bu tahavyOI, 

glylntı ve tegaddidekl değitılc

lık, spordan alınan zevk el· 

hasıl her cephede vuku bulan 
tebeddül ne netice · verecek? 

Bunun başka bir yazıda teılcik 

edeceğiz. ,, 

lngllizce Slir mecmuasında 
nqredılen bu tetkiki ıktıbaa et· 

tık. Mecmua 1929 un genç 
kız tipi olarak da yukarıya al

dığımız reıml koymuı. lngtlız 
muhurlrlnln miifahedelerinln ne 

derecede afakı olduQu meydan· 
dadır. 

1 "•1•••••1~~~~~.t~ .• ~~.~~-~~~l~~I~:,. ....... ........ ·-········· ...... . 
İçtihat 

:>81 inci say• 

çıktı _____ .,,,.,, 

Gençler için 
İtalyada ayrı mahke 

ler tesis ediliyor 
Taymisin Roınadan al 

ğı malumata göre ltalya 

şehirlerinde çocuklar 
gençler ıçın mahkeme 
tesis edilmektedir. 

Bu mahkemelerin t 

için Adliye nazırı bir 
mim neşretmiş, gençler 

rasında cürümlerin tah 
ve adli kuvvet ile gen~ 
himaye eden teşkilat • 
sında sıkı bir nıünase 

tesisini istemiştir. 

Bunun için, yaşlı ill 
!arın alakadar oolduğu 

valar müstesna olmak 

re gençlerin alakadar 
dukları davalar hafi 

rak dinlenecek , burı 
başka bu davalar, nleı' 
davaların dinlendiği 
der. uzak bir yerde r' 
olunacaktır. 

Bu suretle gençlerin 

ha yaşlı mücrimlerle 

!atları menedilmiş olacJ 

Bunların hapisaneleri 

ayrı bir yerdedir. 

Mahkum olan gerı~ 
gençleri himaye ecleıı 
kilat tarafından zi 
edilecek ve onların tel 
tı dairesinde idare 
cektir: n 

Tan g11zeteslnin 
miinakkidi 

Paris, 2 (A.A) - Ro 
muharrirlerinden mün', 

M. T erive, Paul Soudıı1 
yerine Tan gazete~i 

nakkitliğine intihap 
muştur. 

Gllntl11 ;;;;;ibaıı' 
Saha\"ctee~ 

Buırü11kil .... ~ 
Rttgctr şimalden es«•' • 

oJou:atur. 



Gme;ie 
fabrikası 
müstahteminınden 
dokuz da dördü 
daim:ı ~eni bıç:ıklnrı muayene ~
mek:cdır . •• gıyri mu:ıtazım bu• 
Juı;ıan bı~klarher zaman iptal 
edılmckıedır. Bu }'ÜZ<!en Gillcac 
her \"akit ivi tras olmlı:.ızı ıemın 
eder. 

Yola Çt1cmazdıın CV\'eJ bir pak
et almıınızı dcrb:ıtır edıniz. 

Gillette 
••oe•• •••••••••••••••oe• 
: Awupa aey&habndnn avdet : • • : eden Almanya nisaiye \'e : 
: viladiye cemiyeti azasından : 

i Or. ft. H~IM : 
: Hastalarını her gün 15- 17 ye : • • :kadar ŞiDllde hususi hastanesinde: 
: kabul etmektedir. Tel Bey~u : 
• 2221 : 
•••o•••••••••••••••••••• 

ADE~Iİ lJ\.TiDA H . 
ve Del Ge' şekliğine 

S t • En müessir deva Scroin hap-a l e landır. Deposu İstanbul Sirkecide 

lslcendcriye oteli ittisalinde Ali Riza 

il - . eczanesidir. Taşraya 150 lturuı er neyi rnnharl'ik kuvvet tesısatı yaı)ar. 
t-:~~llliill!Hl••••••••••••~~~~~llll~J posta ile gönderilir. lzmirde ceza 

~'l[fl~il dcpolannda ve lrgat paz.anndaki il Leylt ve nehari ı.sii•=-- u 
eczanede bulunur. 

istiklal lisesi ...... OPERATÖR .. ••• 

Tam devrelldir. Bütün ıınıflan mevcuttur. i Dr. Htil Jeulit i 
~ 'I'ulebc knydinc başlunmışnr. Jler giin miiracant olunabilir. • Yerebatan Orhan Bey 5 

Şchzadcba~ında Polii merkezi arkasında apartımanı. : 
~~~H~t!~i~~!!!)~· Telefon ht. 2534 ................. ·~:...-, Cumadan manda her : 
------.._.;;;;.;:;::;.:,~;;;;;;..----------------------------- . .. . 

BRADFORD 
: gun. : ........................ 

/$/anbut 3 üncü huku~ mahkc • 
mesint!en : l\ lüddci Fatma Hüs • 
niye Hanımın Bartında Orta cami 
karımnda bakkaliye tüccanndıın 
l::apudıuı Mehmet Efendi mııhtumu 

::====-------------------=====ı Kenan B. aleyhine ikame eylediği 
boıanma davasından dolıı)ı mah -Leyli ve nihari · Kız ve 

Şişli Terakki lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikint:İ dene birinci sınıf

lnnna yeni talebe kayt edilmektedir. 1 ler giin saat 
10-17 ye kadar müracaat olunur. 

Nişantaşı • Halil Rifat paşa konağı 
. Telefon; Beyoğlu 25 ı 7 

kemedcn sadır olan \"e tarafeyn 
arasındaki evlıliğln boıanmııya in • 
kilahıoa ~c mcsarifl muhalccmcnin 
müddei aleyhe tahmiline milted1tir 
bulunan 28 eylül 929 tarih ''e 614 
ndetli illınm ıikametgnh ,.e meıkeni 
meçhul bolunan müddeialeyh Ke • 
nan Beye ilanen tebliği tensip cdıl • 
miş oldu{;undan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere mezkur 

La tikç· Hüseyin Hüs ü ve 
ilamın bir ı.urcti mahlceme divan • 

* hane&ne wulcn talik cdildığı ilıin 
olunur. 

e.eriki ticarethaneleri Tashih 
., 29 eylül nüshamızda Fatih 4 

'°rOPTAN ve PERAKENDE üncü hukuk mahkemesine ait b1r 
illinda 8 adet yazılan kürı lilimi 

Muhterem mii~erllerimizln kı~lık lastik, potin, tanka ''c 2 adet olacaAından tashih olunur . 
'4atntuıya ait lAıım elacak eşyalar: celp ve ihzar edılmiıtir. ZA YI 

--...·-~ı~ fintlar her yerd::n ehven \'e maktudur il 1 • Üsküdar ilk on dördüncü 
~ ---....................... ::::::::;::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::~ b d ld 
··::::=m:::::m::m::m:ın::::::::::::::::::::::: ......•• - ... -....... _. • mekte ln en o uğum şehadet-

e dl. Roma .... namemı zayi ctt~imden hükmü anKO ~ olmadığı ilAn olunur. 
200 000 000 Liret ~ermaycli anonim \irketi ~ij Saffet Nezihi 

, )htiy.:ıt akç.C$i: 50,000,000 bre• Sfü ----------------
:ı.rerke;ı;i Roma-1ca.lyacln ,.e ecnebi memleketlerde füE Zayi evrak 

~~~ ,Ubcleri Ye b:itiin c:chi.rkrdc muhabirleri Yardır. Banka ifü T 
··: ... .., ··- qrlnlcvvelın birincl salı 

:r.;' •• :: a"~ıbclcri: Fr.ın~a.da Banko eli R_ o_ına-lspanyada Banko e.L.:.:.· k ~ gllnü öprüdcn Kadıköyünc 
~ 1 Roma ltııh·a - Banko 1t.ılo F.ıgızy:.1110. :m 
m: "' J , k. :··· hareket eden 5.50 vapurunda ~ 1 cmsil id:ırchaııclcri: Bcrltı, Londrn, i'\C\'JOr .m 
l!i1 'I'ürkiye şubeleri: l t:ınbul-İ ı.mir Türkiycnin ,·c mcm:ıliki em beyaz bir kağıda sarılı bazı 
~~ ~Crlcbiverı.in b.:ış!ıc:ı \iJı\yatı için lıono, çek \ ' C ilib:ır mektupları ma evrak zayi edllmtıtır. Bulan 
rı·: 1ta ,,_, 1 l . 1 .. .... h 
ı::: · r.s!'ı_am ve l 3 çek tC\'tii:ıtı mukabilinde ıcsn " cnrı ·uşnt· ~m zevatı mu teremenln Seyrlsefatn 
~:: bor· ı. ı·ı·· cncbı·, c ı"çin :::: •-H:: ô.l emirleri- infuı- Tiir..;h·e \"C mema ı "ı c . :::: Köprü sennemurluğuna bırak-
. m k,°llontnr ve çekler t:ıhc:il mua~clesini icra-Demir kosalnr icnr fü! ması rica olunur. 
;:.~... e tasarruf sand·,ıı-ı l1esnbı car·ı<ı ku·· ~at edilir. :.a .. =:. 5§: 1 - b .. v ,. • •••• K:ıdıkor Acıbatlcnıcle ı ı ·0 • hane 
·~: 1ı:-ı Slanhul şı.belcri: l\ludüriycti umumi) esi lstnnbul Sultan ~fü Jl:ısıı 
!~: r:ı:ımı Kulluk ~~de ifan. tel lfiOI-J:\02-816 • 817. :m ----------..;...--! 
-~ c .... -r,1 ·•l•tndo . 'ord,ıorn Hon. lkroğlu Seıır nıurnn blnaSlJ 

~::~:J:~~~~-;;::•:~:~':;~:~::·:::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::-.. 0:::::::: 
····==:::::ı:!:::::r:!::.:::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Konya sıhhat ve içtimai 
fl'luavenet mudürlüğünden: 
bA Kenya memleket hastoneslnin bir sendik ihtiyacı olup müna-

.... a k • 
'iy aırnestnde muharrer §~ait dairesinde mahaJli idarei husu· 
Ve ~lncc bilmüna!casa mubaynasına lüıum görülen cezayı tıbbiye 
(:kr hnycviycnin münakasat k~nununun on nlbncı madde inin {H) 

~~:ı ahhmıria tevfıkan 1O/10/929 tarihine kadar aleni mü· 
ı ~ıaya •. b h ıc~ vnı ı ve u tari te racıt on beşte ihalesinin icrası mu-
tQ, .. er oldu~undan talıp olanlann alelüsul pey akçelerlnl mü tas
lu~~ rnezkor viiAyet encümenine, ''e şeraiti anlamak için de 

ul viliyeU Sıhbat ve içtimai tnua-.~net mOdÜl'l~üne mura· 
1 hızamu :lll ı olunur. 

"" Ensağlam 
l .. Astiklerldlr 

Ucun "' ac/ninM 
,Moreno Algranti 

iıtanbul Sırkn• \ ~nı lt.n 6.7 
mftlli .rlıı.•onda 

VAKiT 1 • 

•• •.s.t11a•n•bu••' .vn.·.•·y•e•ti•{J•e·tt•e•r•d11a.rtı.ıa .. ' .. n.a.n•a·t' .... rım:, =='~;;~;;;J:rmf ,ôlticf IR~1

=tijı 
Palıımut 928 malinde Bahçeli kariye ~il Tli,snbn lcı~tid as drneHmepdlei rir mı 1 . d Ü a e e ıy ına ev e yo ::.:: 1 sın e n ••.• 

• " " riİ! 14 Bırtncl tC§l'ln pazartesi gilnO derslere b }anacaktır. :m 

Kantar Ad~t 

400 ,, Birinci 
200 

2500 
250 

., " ,, lkincl l 1'ayaklıdK 
2~~ mı Kız Hayat mektebi: Fatih, Saraçhane bşşı MünCir Pş. im 

., ,, ., b~iye:,i .. ema 1 füİ konağı T.ls 2731 F.rkek Hayat mektebi:Cağalo~lu T.fs 3630 m~ 

., ., ., Fıranll k.oylerlnde ~ ....................................................... :·::::::::::::::::::::::::::::::::::::,_, 
l!l:::::ır:-.::-.::::::::-.::::::ı:::::::::::::s::::ı.:::::::ı::-::::::::::::-.::::1:::::•:::::::::&.;.1 

186 

515 
JOO 

: m:'.•ci ~~."!uı : : Odunluk ısketesin- ·--jj~;;;f····-;;~;;j~:y~İları ve li-
deki mağazada maaları umumi idaresinden: ~ }{Gra ~ " 

,, 
o 200 Miistamel çuval ,, ., 

445( 200 
Salamya Roso efendinin Kulekapl maliye tah:ıil şubesine 

kazanç vergisinlten med~ un bulunduğu mebaliğin temini 
için f~ne kazası l\talmüdürliı~ünce tahtı hacze alınan ba
Jıldn clns ve nev'i ınaharrer emvali menkulesi mahallince 
müzayede vnz olunmuştur. l\lüzaycde ~ 1-9-929 tarihinden 
9-10-929 tarihine kadar dcrnm edecektir talip olnnlnrın 
şeraiti müzayedeyi anlamak \'e pey sürmek lizere mezkur 
ka1.a Malmüdürlüğünl! miıracaatlnrı. 

-0- Satılı/e araba - Dolınabahçcde miilga İstabli ılmire 
ahırlarında bir adet, Bnnka araba:::.ı, muhammen bedeli I 00 
lira müzayede pazarlık suretHe J O teşrini evvel 929 per~em
bc günü saat 15 te Defterdarlıkta. [235] 

+ Satılık lratlık Jentzden dolma arsa - Galatadn Arap 
camii mahallesinin eski Yağkııpanı iskelesinde No 24-. bir 
tarafı kısmen karamanlının emlt\ki ye k1sm en lehi derya, 
bir tarafı mahdum meydanı, iki carnb denizle çevrilmiş J 38 
arşın 7 parmak denizden dolma a.rsa satılıktır. 8 senede ve 
8 taksitte Yerilmek şartile 4540 Ura kıymet konulmuştur. 
1\Iiizayede J 2 :teşrini evvel 929 tnrlhine müsadif cumarte:-i 
günü saat ı 5 te Defcercforlıkta yapılacaknr. [764] 

-0- Satılık han - J..;tanbuldıı l\1ahmutpaşa caddesinde 
kl\gir 4 kattan ibaret ortası nvlu ve 50 adet mağaza ye 
odaları müştemil [Bi.ıyük yıldı?. hanı] namile maruf han 
kapalı 7.arf usulile miizayedeye çıkarılmı;tır. Bedeli blr sene
de 2 taksitte verilmek .şartilc muhammen kıymeti 98282 
liradır. Talipler 7372 liralık teminat para vtya mektuplarlle 
teklif namelerini ı 9 teşrinlcv\•el 929 tarihine müsadif cumar
tesi günii saat 15 tc lstanlml defterdarlıP;ında müteşcl,kil 
satış komisyonuna vermeleri. [925] 

-0- Satılık denizden dolma mahal - Cibalide Yapur iske
lesi kurblnde Bo (ı 7, 1) l 82, 34 arşındır. Bedeli 4 sene
de ve 4 taksitte verilmek şartilc 1276 buçuk liradır. Müza
yede 19 teşrinievel 929 tarihine müsadif cumartesi giinii 
saat J 5 te defterdarlıkta ppılacaktır. (89 I] + Satılık ~raba - Dolm:ıbahçede mülga lstabli :ımire 
ahırlarında bir adet nakliye araba"ı, muhammen bedeli 56 
lira müzayede pazarlık suretile I O teşrinievvel CJ29 perşem
be giinii 5aat S tcı Def terdsrlıkta (236) 

+ 'SatılJe ;prsalar -- EdirnekapısıQda Hncımuhittin mı
hnllesinin Yusufnğa sokağında -, 9, 1 J, 13. 15 l\o. lı 540 
arşın miktarında 5 kıt'a arsa srtılıktır. Bedeli 4 senede Ye 
4 taksitte \'er.ilmek şarile 6 ı 3 liradır. l\Juzayede 19 tcşrini

evYel 919 ta+.ine müs.ıdif cumartesi gi.ımi snnt 1 5 te def
terdarlıkta ya lac:ıktır. [880] + Satılık ar-'alar - Boğazlçinde Arnavutköyündc Dol
lııph kuyu ve ynhudi okaJ!ında ~ski J 6-18 yeni l 6-3 No 
bir tarafı 1\Uhtıİ ve lsuı.vro cfenliinin haneleri bir tarafı m.z. 
kör hanelerin !bahçeleri ve koyulu soknk ile mahdut 2 kn'n 
arsa satılıkar. Dedeli 4 enede ve 4 taksitte Yerilmek şar· 
tile muhammen kıymeti 626 liradır. Müzayede J 9 teşrini
evvel 929 tarihine miısadif cumartesi günu saat 15 te Dd· 
terdarlıkta yapılac ktır. [5 8) 

-O- Klrabk Jük~dn - Büyiıkderdc Biiyükderc palns oteli 
altında r·o. 174, senelik kirnsı 60 linıdır. l\liizayedc pazar
lık suretile JO ceşrinle,·vel 929 perşembe günii sant 1 j tc 
defterdarhkta apılncaktır. (900] 

+ Saı~lık. duvar taşlan - Topanede 1Iyas çelebi mn· 
halle. inin akarsu yolunda 2-4 No. arsanın cephe ve cami 
tarafının yanmda 90 metre miknbındaki duvar taşları sarı
lıktır. Muhammen bedeli 81 liradır. Müzayede 20 reşrinie\'· 
vel 929 tarihine müsadif pazar günü saat ı 5 tc Defterdar· 
lıkta yapıl~cnRtır. (95 

+ Sahlı~ arasa - Gedikpaş:ıda E ·r Kemal mahallesin
nln Tatlı kuyu soknğmdn No ( 12) 3G arşındır. l\luhammen 
bedeli 120 liradır. Müınyede 19 teşrinlev,·cl 929 tarihine 
müsadif cumartesi giinii saat ı 5 re Defterdarlıkta yapıla· 
caktır. [666] + ~lii1.aredeyc yazolmıdu~u evvelce ilan olunan Kuru
t;cşmede Kircç,ılıne sokağında mna bahçe hane tarla harap 
köşk 28 / 9 / 929 tarihinden bir hafta daha temdit edilmiş 
oldğunÇan bu miiddet zarfında zulıör edecek taliplerin Be
yoğlu mııl mijdüriycdndc mUte~kkil sııuş komisyoııuna mii
raacatlan ilnn olunur . 

-0- l\1ü1.ayededc bulunduıtıı mukaddema Jlan edilmiş olan 
Bebekte kız mektebi sokağında Rus tebeasından l\lm. Çari
kof \Taraya ait 7 No. hanenin müzayede müddeti hitam 
bulmLlŞ ve 'erilen bedel ile dcrıneynn olunan ~ernit haddı 
Jl\yık gönllmemi~ olduğundan dolayı müzayedenin ı tc,.rini 
evvel 92<l nırlhimfon mutaber olmak uzere bir haf ta daha 
temdidinc ktfrnr Yerildiği ilan oluııur. 

-0- Klralı/l pildj ve mesire - Anadolu kaYnğında SLitHice 
mcslrc:.ıi bcrmucihi kcşifmıme J 37 J lira IO kuruşluk in)'ant 
Yücuda gctirHmcl' \' C hirnmı mukavelede mamur bir halde 

olarak bila bedel J lazin"re iade olunmuk şnrcile Ye 3 sene 
miiddet ve s neı. i 50 lira bcdclilc müzayedeye çıkarılmıştır. 

• 1iizaycde 23 teşrinien·el 929 tarihine müsadif çarşamba 
giinii saat ı 5 J re Def cerdarlıkta yapılacaktır. [ ı O r 2] 

t0t Sinop V~Jt~rJarlığından: - inop-Rusumat dcp05tındn 
mahfuz tahmihetl (447) ton ln\·marin maden küınuni 21 
cyhil 1 tt2•) cfımarccsi giinündcı1 icibarcn teklif olunncnktır. 

bedel l~omis:r ncu hfldJi JAyık goruldiığii taktirde maliye 
vckAlctinfn ta tikın:t t.ılik:ın J S tc~dnfcv' el J '12 1> salı Aiıniı 
sa:ıt on aludil~atrcı Jıukumettc Dcfcer4arlık dairesinde mücc-

70 adet e~ya ·agonunun H. paıadan Samsuna naklı kapalı 
urfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 23· 10-929 çarşamba günü saat 16 da .\nkaracla 

Devlet demlryoUarı idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya ifllrak edeceklerin teklif mektuplarını ve murnk· 
kat teminatlarını ayn\ günde saat 15,30 za kadar umumi DPldür· 

lok kalemine \'ermeleri lazımdır. 
T nliplcr münakaıa ınrtnamelerlnl iki lira mulcabilinde Anka· 

rada, malzeme daire inden, lstanbulda Haydarp:ışa mağazasından 
tedarik edebilirler. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 

ŞehrcmanetlnJm: Bedeli ke fı 12028 lirn 55 kuruş olan 
Haseki kadınlar hastanesine ait kılnik binaSlnın tamiri tadı! \'C 

tevsi f kapalı zarfla münakasaya konmu~tur. T alip1erin f~~a~e 
almak, keşif evrakını görmek için her gün leva1.11D mudurlu· 

l 2+ l i· ğünF gelmeleri teklif mektuplarım da ihale günu o an eşr 
nit-V\'el 929per§embe günü saat 15 e kadar roezkOr müdürlüğe 

vermeleri. 

s an u1 gü ükleri baş 
müdürlüğünden: 

Kı i ,_ ta "ıveve tabi tutul!lfek 
lı gümrüğü muayene memuru x:en sı ı ı l 

! 9/ 3/92'J da vazifesinden lnfikfık ile lstanbula gelditi anlaşı an 

k . hakk da kendisinden Yusuf Ziya efendinin hizmeti as erıyes1 ın 
malCımat almak üı.re heıruın baş müdUrl~ümüze müracaatlan. --

' Baş af!nlan 
• • ı s ırın 

komprimeleri 
ile tedtwi olunabilir. i. 

Y olmz kırmızı boncbrollu hokfld ,,'BafA" 
ambo.llijınn dikkoi ve bu morko)'I mwUTCD 
talep ediniz. 

~Silatahrağa ve Sünnet köp· 
rüleri inşaat münaka ası 

Yihiycl daimi enciinıeninden: 
Kakalı zarf usulile 2 te,rinevvel 929 çarşamba gUnU saat on 

birde ihale olunaca~ı ilan olunan Sıllhtnra~a Sünnet köprü~al 
inşaatının münakasasına ait ll!nın teahhurla neşredilml§ olmasına 
mehnı mezkQr inşaata alt mUnakasa müddetinin 16 tCfJ'inevvel 

929 ç.ar§8mba güuüne kadar temdit edıldl~l tlAn olunur. 

Aydın nafia baş mühendis· 

liğinden: 
1 - Bedch keıft (14755) lira (24) kuruş olan Karapınar 

Genncnecik arasında muhtelif mahallerde yapı\acak kaldınm in· 

patı 18 /9/ 929 tarihtnde icra edilen mUnakasaıında yapılan 
tenzıllt hnddı layık g6rülmediğinden ylrml gOn müddetle temdit 
edilmtpir. 

2 - Münakasa kapalı zarf usulile ve 661 No. lu kanun 
mudbtnnc taliplerfa ibrazına med>ur olduktan \'es&lk ve 

0 
o 7 ,5 

teminat akçesini bavl teklif mektuplarını yevml lhale olan 

J 2/ 1 O/ 929 cumartesi günll t on bcıc kadar makamı vilayet· 
te toplanacak daimi Encümenine tevdi etmeleri. 

3 - Fazla izahat almak isteyenlerin vıl&.yet Nafıa ba~ mü• 
hendi liğine mllracaatları. 

,ekkil komi yonda ihale knrarı verilmek üzere kapalı 1..arE 
u ulilc müzayedeye konulmuştur. Talipler beher tona talı 
ının edilmiş olan (17) lira bedeli muhnmmenfnin ° 0 7,5 gu 
olnn (570) lira dipozita makbuzunu veyahut bu miktar 
bank mektubunu teklifnamesile birlikte ihale günü olan ı 5 
t~riniev\ el - 929 sah günü sant on beş buçuğa kadar ko
miS) ona ita etmeleri Ye ~ rmame muhtevlyaunı anlamak \'e 
dahn ziyade tafsilılt almak için makamı Defterdariye müra· 
caat eylemeleri iJ~n olunur. + Satılık an~z - Anadolubisarında Kliçiık su camH 
ittisnlindcld karakolhnne ankazı knimen snofncakur. J\fuh•nı1• 

J• • k 1 ede 29 reşrinievve men bcdch 26 mı 56 ~uruşrur .• LIY.tlJ • • 

921) tarihine m(isadif çıırşamba gun!ı saat 1 S tc De!cerdar· 

Jrkta yapıl:ıc:ıktır. (94 l) 

' 
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Gümrükler umum 
müdürlüğünden: 

1 _ j\lufcttiş muavinliği nıiisabaka ı 16-11-929 tarihine 
musa<lif cumartesi gtinüne talik edilmi~ıJr. 

2 _ Tallplcrln maıl_up cvrııkı ve vesaiki Iazimcyi rap
ten umum nıüdürliiğc hıtaber. vaz~c.aklan i:;tldayı Ankarada 
uml:m miidlirlliğe \·e lsıanıbulda (,umruklcr haş müfcttişll-
ine 5• J ı -929 tarihine katlar tenli edeceklerdir. 

ğ 3 _ Tayin olunan gllnden srınra htida kabul edilmlyc
ccğ i ve ıfobaıı e\Takı olan lstldaların hıfzcdileceği ilan 

olun ur. 

Denizli belediyesinden: 
:! 1•9.929 tarihinde ihale cdllmek üzere kapalı zarf 

üsulilc mtinoknsadc bulunan 1 cııizli elektrik tesisatı ihale· 
~inin 26- !0·929 cumartesi ğiinii saat in ya talik ve temdit 

edikligi te, isata uit şartname ve projelerin Ankarn, lstanbul, 
Jzmir senayi ve mesai mudüriı etlerinde lıulundıığii t:ıliplerin 
mezkur müdür!yedcrden malumat alabilecekleri il:lıı olunur. 

idar.! il e kararlaştırılır. 
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1 stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıf,, yurd 
tel 1"70 ' iı.l are ı~le r i ) tını · yazı i ~ lc r l • ıel ıcr.tf: .\Kf po~ta k.UtU"U: 4S~ 

Emniyet sandığı einlak 
rnüzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
\l uz.1 tdc \Julıamnıln Jlı:rar. 

bedeli J..: ı ymetl \o. 
:\ler hunar ı n l'l ns ' ' 

ne\ ile me\ ld 'e 
ıııuşten1ilJu 

135 810 9159 Büyükadada Nizam mahalle 
ve sokağınd~ eski 17 ve ye· 
ni l O numaralı yüz yirmi ar• 
şın arsa üzerinde kargir iki 
buçuk katta altı oda, bir U· 

fak sofa, bir mutfak ve dok
san arşın bahçeyi havi bir 

Rnrçlunun 
i•ınl 

hanenin tamamı Madam Aryadini 
965 4315 10150 Şehzadebaşında Ağayoku. 

şunda Kemalpaşa mahalle· 
sinde Ağayokuşu caddesinde 
eski 14 ve yeni 4 numaralı 
dört yüz dokan beş arşın 
arsa üzerinde bir katı karıir 
iki katı ahşap olmak üzere 
üç katta on beş oda, dört 
salon ve bahçede altmış ar· 
tın üzerinde bir mutlak, bir 
çamaşırlığı ve iki bin yüz o· 
tuz dört arşın bahçeyi V"e dc!
rununa cari mai lezizi havi bir 
konağın tamamı Nazım B. Şadiye H. 

250 480 11326 Tarabyada Tarabya cadde· 
sind~ eski 202 ve yeni 194 
numaralı yüz beş arşın arsa 
üzerinde ahşap üç katlı dört 
oda, iki sola, bir mutfak ve 
altında bir küçük düklcanı 
ve altmış arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı Müzeyyen ve 

Ayşe Hanımlarla Muammer Talip 
Ef. vasisi Hacı Ahmet Faiz 8. 

135 267 13290 Üsküdarda Solaksinan ma
hallesinda Hamalmebınctağa 
sokağında 12 numaralı yüz 
yirmi arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta altı oda, bir 
sofa, bir müşterek kuyu ve 
on dört arşın üzerinde ha· 
rap bir mutfak ve yüz otuz 
arşın bahçeyi havi harapça 
bir hanenin tamamı Feride H. 

660 1348 13681 Bakırköyünd.e Cevizlik ma • 
hallesinde lstanbul caddesin
de yeni 57, 59 numaralı yüz 
altmış altı arşın arsa üzerinde 
haricen kigir birbuçuk katla 
birinci katta bir oda, bir 
mutfak, bir kömürlük ikinci 
asma katında iki oda, bir 
sofa ve üst çatı katında bir 
oda, bir sofa, bir düWn 

Erzal~ ffiiin~kasası 
Yük,.,k Bayar mektebi rek,tolörlüiJiindm: Mdttebınmln aeliı. 

aylık ekmek et sade ve erzakı mütcnevvlası ile •ebze, meyı~ 
ve sair esi v~ m~lr.olaıı hayvaniyeoi mevkii münakasaya 'uedil • 
miıtir. 

Talip olanlar ,erait ve evsafını onlomak üzere her g'.l;; , ve 
yevmü ihale olan 9/ T eırlni evvel/ 929 tarıhinde defterdarlıkta 
müeısesatı lüccarlye ve zilralye mubayaa komisyonuna mUracaatları , 

lstanbul gümrükleri 
müdürlüğünden: 

baş 

928 senelik lstallstik mecmuası pazarlıkla ve acele tap elli· 
rilcceklir. Talıplcr ıartnameyl görüp münalcasanın lcra•ı mukarr<r 
olan 6 tettinievvel 929 pazar glinü saat 14 te istanbul gümrük
l<ri baş müdUrlüğünd•kl komisyona mfiracaaılan. 

bahçeyi havi bir hanenin ta· 
mamı Karabet El. 

835 1656 17893 Galatada Arapcamiişerifi 
mahallesinde eski Avlu deru· 
nu Yenicamiişerif derunu 
sokağında eski 25 vu yeni 
29, 29 • 1 numaralı yüz arşın 
arsa üzerinde birinin yalnız 
cephesi ahşap diğer tarafları 
tamamen kargir diğeri kirgir 
olup iki katta birer oda ve 
birer ocak ve elli bir ar11n 
bahçeyi havi iki hanenin 
tamamı Hafız Ahmet Şerafettin Ef. • 

190 370 18204 Yakacıkta minare sokağında 
eski 17 ve yeni 19 numaralı 
yüşbcş arşın arsa üzerinde 
ahşap bir mutfak ve üç yüz 
altmıt üç artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı 

760 1575 18243 Beyoğlunda Ağacamiinde 
Hüseyinağa mahallesinde es-
ki Yedikapı ve yeni Kireçane 
sokağında eski 18 ve yeni 
20.20-1 numaralı altmıı arşın 
üzerinde kargir üç buçuk 
katta birinci katta ufak bir 
dükkan, bir mutfak, bir kuyu 
ve bir sahamıç ve ikinci ve 
üçüncü katlarda birer oda, 
birer sofa ve en ·üstte bir 
çatı odası ile daraçayı havi 

Şükrü 8. 

bir hanenin tamamL Şevki Ef. 
300 571 18621 Süleymaniyede Kitipşemset· 

tin mahallesinde Hurem so • 
kağında eski ve yeni 3 nu· 
maralı yüz yirmi arım arsa 
üzerinde ahıap iki buçuk 
katta dokuz oda, iki sofa, 
bir mutfak, bir kuyu ve on 
arşın aralık mahallini havi bir 
hanenin tamamı. Salih Ef. 

470 1419 18812 Anadolu hisarında Toplar 
önü soşağında eski 71, 71 

ve yüz yetmiş altı arşın hah· ,. 
mükerrer 71 ınükerr 73 ve 
yeni 13, 15 17, 19 numaralı 
yüz seksen iki arşın arsa çeyi havi bir hanenin tamamı Mehmet Ef 

340 1011 14349 Kumkapıda Musallada Şeh • 
ferhat inahalleslnde Musalla 
caddesinde eski 42 numaralı 
doksan iki arş arsa üzerin
de kagir üç katta beş oda, 
iki sofa, bir mutfak ve on 
sekiz arşın aralığı havi bir 
hanenin tamamı. Haykanoş H. 

775 2675 16574 Erenköyünde istasyon cad
desinde 15, 17, 19 ve elyevm 
bila numaralı dört yüz seksen 
sekiz arşın arsa üzerinde altı 
oda ve altında iki dükkanı 
havi bir hanenin tamamı 
(dükkanın biri Noman dikiş 
makinesi Kumpanyasının beş 
odası da Posta T dgraf Mü· 
dürlüğünün tahtı işgalindedir.) Hasan B. 

610 1311 17684 Kumkapıda Tavaşi Süleymaıı 
ağa mahallesinde Çeşme so
kağında eski ye yeni 8 nu· 
maralı yetmiş arşın arsa üze· 
rinde kagir üç katta biri 
ufak olmak üzere üç oda, 
iki sofa bir mutfak ve on 
yedi arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı Fataıa Reşide H. 

185 473 17792 Beyoğlunda Hüseyin ağa ma
hallesinde Bilezik ~okağında 
eski 33 ve yeni 27 numsra
lı yetmiş arşın arsa \zerinde 
ahşap iki buçuk katta biri 
küçük olmak üzere dert oda 
bir ufak sofa, bir mLtfak, 

bir kuyu ve otuz bir a11ın 

üzerinde ahşap iki katta üç 
oda, bir sofa, bir mutfak ve 
altında iki dükkanı ve kırk 
ıekiz arşın üzerinde diğer bir 
dükkanı havi bir hanenin 
tamamı Liitfü ve Halil Beyler 

935 1818 19254 Kadıköyünde Osman ağa 
elyevm Rasim paşa mahalle· 
sinde Söiütlüçeşme sokağın· 
da eski 18 ınükerr \'e yeni 
279 numaralı iki yüz arşın 
üzerinde kagir bir fırının ta· 
mamı Mehmet Kemal B. Zeliha 

Naciye H. 
1840 3684 19256 lyipte Kızılmescit mahalle· 

sinde Balcı yukuşu sokağında 
eski ve yeni 12 numaralı yüz 

altmış arşın arşa üzerinde ahşap 
dört katta on iki oda, dört 
sofa, bir mutfak, dört kuyu 
ve iki bin üç yüz elli bir ar· 
şın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Mehmet Cemil B. Saniye H. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı 
emlak hizalarmda gösterilen bei:lellerle talipleri üzerinde 
olup 12 teşrinievvel 929 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat on buçuktan itibaren müzayedeye mübaıeret 
olunarak saat on beşte ( kıymeti muhammenelerini geç· 
tiği takdirde ) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bu-

,, lunduğundan talip olanların mezkur günde saat on beşe 
kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on 

1 beşten sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilemi
ı yeceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i 
r karar esnasında hazır bulunamadıkları ve başka talip 

zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müza1ededen 
çekilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur, 

.._ --
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· Merkez ıcenleol: Galaıa Köpril 
baıında. BeyoQlu 2362 Şube 
acenteli: Mahmudiye Hanı altındı 

1 rtanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA)vapuru 3Teşrine .. el 

Perşembe akşamı Galaıa nhbmın 

dan harekede Zonguldak, ine· 

bolu, Sinop, Samıun, Ünye • 
Fat~a. Ordu, Gtr~ıun, T rahzon, 

Rizeyc g'dceek ,.e Of, Trabzon 

Polathane, G iresun, Ordu, Fatsa, 

Samaun, Sinop, İneboluya uwa· 
yarak gelecektir. 

izımır sürat postası 
( GOLCEMAL) vapuru 4 

T eırinevvel Cuma 14,30da Galatı 
rıhtımından hareketle Cumarte>i 
..b.Jıı İzıııire gidecek ve Pazar 
14,30 da lzmi.den harekede 
Pazerteıi sabahı gelecektir. 

v apıırda mükemmel bir Of• 

ı .. ıra ve cubant mevcuttur. 

Bozcaada ,astası 
GELIBOLU)vapuru 5 T eırinevv• 
Cumarteli 17 de idare nlıbmın· 
dan hareketle Gelıbolu, Up.eki, 
Çanakkale, lmroz, Boıcaadoya 
gidecek ve Çanakkale, Llpaeld. 
Gelıboluya uArıyaral: gelecektir. 

111-~~~~-----~- -

Antalya Postası 
(KON\'A) vapuru 6 Teırinen..I 
pazar 10 da Galaıa nhrunınd• 
hard:etLı lmıı.·, Kulluk, Bodruıııo 
Radoa, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gtdceek ve dönUıte mezltllr ı.kr 
lelerle blrlıkte Andıfli, Kalkanı 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya 
utnyaralı: gelecdttır. • 

7 • 9 T eşrinıevvel 929 Kadınlara 
8 - 1 O ~ 929 Erkeklere 

Türkiye seyrisefain ida• 
resi mütekaidin ve eytaın 
ve eramilinin Eylül 929 
maaşları balada muharrer 
günlerde verileceğinden 
esbabı maaşın şimdiden 
yoklamalarını yaptırarak 
mezlcıir günlerde müra· 
caatları ilin olunur. 

Uzunft6prü hu~uk malı/cr 
meslnden: lstanbulda Sultan• 
ahmette Mahmutağa mahal· 
lesinde Hisar aralığında Jllo. 
9-13 hanede zahire tiiccarl•· 
ruıdan Köprülü lbrahlm ve 
Tahsin efendilere: 

l'zunköprünün Çöp kö
yünden Mehmet Ali oğhl 
Recebin aleyhinize lkaııı• 
eylediği 115 lira 53 kurıışuıt 
istirdadı hakkındaki davay• 
llı\ncn vaki tebligat üzerine 
gı yabıııızda başlanarak J ; tiıTl1 

edilmiş ve .ihraz cdecegi 
makbuz ilmühaberinin tcıklld 
için muhakeme 28 1 O 929 

l .. ·· a t:ıli" pazartes gunu saat on· 
kılınmış olduğundan cetstl 

mczkurda hazır bulunmantı 
llizumu tebliğ ve ilan oııı· 
nur. 

Darüwıfaka müJür/üjünJetl: 
....., •· ;;J 

ı- Talebe için müna~n 
ile dahili ve harici kundur• 

ııııı· 
yaptırılacağından talip 0 . 

. • 1 giiııll 
!arın 8 teşrınıevvcl sa ı .. 
·aaı dokuz lıuçuktıı l.'\lıru0'1 ~ani,,ede Cemiyeti tedri>İ)~. 

' · ra~· islamiye merkezine ınu 

atlan. 
JTl l lıııı· 

2 - Talebe için 
1 

ıı•· 
· ı . ıı 1 kasa ile ten fanı esı 111 

cağından talip olanların ~r· 
gün saat 11 de aynı 

keze gelmeleri. ~ 
Meı'ul müdGr : Refik 


