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Venizelos '' Türkiye ile itilaf k a b i 1 d i t ! ,, d i y o r 

&rezmantn ölümü 
~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

··Aıman hariciye nazırı Ştrez· 
L Dün Berlinden mühim bir 
qbe aeldi: Almanya ha· 
tic:fye nazın M. Ştrezma· 
llın birden bire vefat etti· 
~ bildirildi. M. Ştrezman 

Fakat 

Sulhu müsalemetten 
bahseden Yunanlılar 

Bir taraftan drı hanl 
lıarıl silahlanıyorlar 

tik fızkaıı grupunun içti• 

llıtında itılzliğe kartı ıl· 
torta projesinin saatlerce 
laılldafaasını yapmıı, mü
ıtkerabn cereyanı hükQ
~tln noktai nazarı aley-
lnde oldufu için fevkalA· 
~ Yorulmuı; bundan dolayı 
dan ıece geç vakıt ıaat 
(22) de sağ tarafına nüziil 
1'-llet etmiı; bundan yedi 
'-tt ıonra da ölmüıtür. 

Yeni zırhlılat', iavya -
reler ve iahtelbahlrler · 

ı~marladılar Tür~: Ameıl/r.a tfcartl muahedesi lmzalamr/r.en 

b liadiıe hakikaten mü· 
1hıdir; ve bu hadisedeki 

thenınııyet yalnız Alman· 
)l fçin deffl bütün 

~~nıpa siyaset alemi 
Çın ayni derecede va· 
~ttir. Bunun ıebebl de ta 

0karno konferansından 
ltıbett M. Ştrezmanm Al-

lllı1e. ve Avrupa siyasetine 
llıihver telakki edilmesidir. 

Şt,. Me.lfım olduğu üzre M. 
b eznıan Franıa namına 
~ket eden M. Briyan 

ile 1PUda Lokamoda bfr 
~le.tına eaaıı kunnuıtu: 

\1 et&ı gene onun sevk 

~~ ldareaı altında olarak 
ı.. ..,_~e ve Tavarl miillkat-

11 Jle teyit edildi. Nihayet 

"'- ... Sb•• 1 .... -cllp. 
lobıaıi sahasındaki ma-
be.reu sayesindedir ki Yunv 

.,liıu üzerinde cereyan eden 
\lıun nıünakaıalar bir ftllif 
11'Uceaine bailanabildl. 

t.f. Ştrezmanm bu mu· 
~'ffe.kiyetlerl onu Alman• )>-- )"erine haıkası bulu· 
"-bıaz bir adam haline p-

:;;-•ıu; onun için muhte-
kabine buhranlarında 

~ten baıvekiller kendı .. 
:~ hariciye nezaretinde 
~ a etınek iztırannda kal-

tlardı. Kezalik M, Ştrez· 
~uı bu ısuretle Avrupada 
t ~dığı töhret iki ıene 
~ Nobel mükafabnuı 
'le. e memur olan lıveç 
~ernlıf tarafından nazan 
~ ata alınarak sulh mü· 

il •tı Brtyan ve Çember-
l )Ilı ile beraber kendiıine 
~ı1u. 
~ Şt,e~an hakikaten mü

' ~rQe siyaseti ile Al
~ Yayı harbı umumiden 
~ dGıtüfft tezepzüpten 
~ l'lnııtır i en kuvvetli 
~il aleyhdan olan mu
~ ınemleketler murah
'-'~a bile prenılplerinl 
~Luı ettfrmeğe muvaffak 
~~"\lıtur. Almanyayı mai· 
~ l)et uçurumundan ç.ıka
ttb'k Cemiyeti Akvamda 
~ &> devletler ile müsavi 
~ \'e.ziyete getfnnfıllr. 

'~21nanın memleketi fçln 
t,1 lldıiı ıon ıiyaaf mO-
''lctyet de (Ren) mınta
"~:ııın JtJl&f askerlerinden 
~•I lce.ran olmuı tur. 
~ · Ştrerman yalnız bir 
~l - ~Ynelmllel mnzake
ttı eıne.11nda hiddetine 

M. Vmlzelo~ 

Atin•, 3 (Aneksartitos)
Venizelos Pratda Türk· Yu
nan münasebab hakkında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiye ile Yunanis
tam ayıracak hiç bir sebep 
göremiyorum. Türkiye ile 

itilaf kabildir. Tarafeynin 
~enafii bu itilafı icap ctti
rır. Tekrar ederim ki Yu .. 
nanistan sulhü samimiyetle 
arzu ediyor. 

( Bu laueu.. alt ıtJanı telrrafı ıon 
llaberler ıiltunumlizdadır] 

mütemadiyen silihlanıyorlar 
Atina, 3 (Anek) - Yu

nanistan, ltalyaya iki açık 
deniz torpido muhribi ıs • 
marlamıştır. Beheri 1450 
tonluk ve saatte 40 mil 
ıüratinde olacak olan bu 
muhripler 4 top, 3 tayyare 
topu ve 6 torpido kovanile 
mücehhez bulunacak ve 
beheri 500,000 İngiliz lira
sina malolacaktır. 

Yunan bahriye nazırı bu 
hususta atideki beyanatta 
bulunmuştur: 

- Yunanistan bahri ra· 

kabet politikası takip et • 
mez. Yapılan sipariıler 
memleketin müdafaasına 
matuf bahri ıslahat progra
mına dahildir. 

Atina, 2 - Bahriye için 
lngiltereye sipariş edilen 
alb bombardıman tayyare
sinden dördü Pireye mu • 
vasalat etmiştir. 

Atina, 2 - Yeni tahtel
bahirler için yaptırılan elek
trik bataryalarmm tecrüb~
lerinde hazır bulunmak için 
miralay Papayaniı lngilte ; 
reye gidecektir. 

Gayri mübadillerin müracaatı 
T evziabn arazi sahiplerine de teşmili hakkında 

ricalarını Maliye vekiline tekrar ettiler 

Hü.eyin B. Saracotla Şülaü B. Celil Nuri B. 

Gayri mübadiller cemi· Saraç oğlu Şükrü bey 
yeti heyeU idaresi azasın· heyet~ azası tarafından vaki 
dan Hüeeyln, Celil Nuri olan müracaatının tatmi
ve Celal Ragip beyler dün nine çalıtacağını vadelmit
saat 11 de MaUye vekili lır. 
Saraç otlu Şükrü beyi zı.. Defterdarlığı ziyaret 
yaret etmif ve bazı rica Dün Maliye vekili Sa· 
ve temennilerde bulun· raçoğlu Şükrü B. defter· 

darlığa gelmiı, uDefterdar 
muıtur. Şe 

1• t a ftk ve emlaki metruke 
Aldığız ma uma a naz • 

ran, heyet bilhassa tevzi· müdürü Ali Rıza beylerle 
görüıerek itler hakkında 

atın arazı sahiplerine dahi 1• ma umat almııtır. Vekil B. 
teımill hakkındaki vadin müteakiben ıube müdür-
bır. an evel tahakkukunü len·n· d la k ı ın ° a nnı, a emlerl 
rica elmit ve Anadoludaki tetkik etmlı ye vazifenin 
emlik ile bono 1J1cıelesi kutsiyeti ve kıymeti hak
hakkında dahi bazı maru· kında memurlara beyanatta 
zatta bulunmuıtur. bulunmuıtur. 

manın bu tanı hareketi 
büUln dünya matbuabnda 
büyük hlr velveleyi mucip 
olmuatur. 

M. Ştrazmanın gerek Al-
manya, ıerek Avrupa da 

haiz olduiu ıu mühim mev

lde nazaran öUlmn her halde 

bir hariciye nazı bulunmak 
için pek çok müıkülAt 

çekilecektir ; ve efer M. 

Ştrezman kuvvetinde bir 
adam bulunmazsa Alman 
milliyet çile rini bun dan 

ıohra idare etmek çok 
güçleıecektlr. Hülaıa M. 

"' tbe edememlf idi; Ce· 
~etı Ak•amda Lehistan· beynelinilel ılyaaet aleminde 
~ Alnıan akalltyetl mea· büy6k bir akıl tesir Yilcuda 
~ llaGnaka.. oluourken ıettr•ekllr. 

Ştrezmanın vefatile yalnız 
Alman siyaseti delil, belki 

bGtün Avrupa siyaseti umu· 
JIÜJetl milteeaalr olacalrıtar. 

Jf ehmee .Aıım 
Gzenae ticldetll bir Ba kere Almanyacla 

lndirmJttl ff ŞU.. ODUll Jaiae &;JIU a;rarcla 

- •vakt,, ın Ankara fototrafçıeunn rHlmlert -

Mübadele işi Gazi Hz. 
M.Holştat 
Komlsyonun mesaisi 
hakkında beyanatta 

bulundu 

lti. Holftat 
Muhtelit mobıdele ko'°ııyo

nu bitaraf relll M. Hol.- ekin 
kendtıtnl ziyaret eden bir mu

harrtrtmlze komisyonun rneulsi 
haklunda atideki t>e.raoattı bu
lunmuıtur: 

- Dünkü ( evvelki ah ) 
lçlimada bilhusa geçen ıenenin 
eylülilnde bıtaraflar tarafıadan 
hazırlanm11 olan mu~ra mü
zakere edtlmıı fakat ~u huw!lla 

kat't bir karar verilmediğinden 
mesele bu günkü içtimada 
tekrar mUnabta edtlecekttr. 

Bundan maada ruznamede 
muharrer dıler bazı mesail 
dahi müzakere edılmittlr. 

- Yunan heyeti murahha. 
aaaı Yunan hokometi tarafındın 
iade edildiği tdd'a edilen em
lakin llates·nı verdi mi) 

- Yunan Heyeti buı liste 
ve rakamlar verrnlıtir. Bue .mu
kabil Türk heyetl de mukabil 
listeler tevdi etmifllr. ~ iki 
tarafın listeleri beral tetkik 
ikinci büroya havale edilmlftit. 
Mczkor büro raporunu verir 
vermez mesele heyeti umumiye· 
de münakqa ve bir kararı 
raptedilece~r. 

- Komlsyunun nakli mese
lesi hakkında yeni bir ıey 
var mıdır~ 

- Bu hususta 6 ay evvel 
bir karar verilml§tlr. Yakında 
bu kararın tatbıkt aon derece 
muhtemeldir. 

- Notalar meselesi ne ol
du~ 

- llo hususta töylenccek 
bir ıey yoktur. Yalnız Türk 
heyeti murahhawı mUzakerabn 
ak.amele du'far olması üz.erine 
serbestli hıtrek~i muhafaza 
eltlğlnl bize bıldtnnİfll Btzde, 
komlsyoa gelen diğer evrak gtbı 
bu nıeselede dahi Yunan heyeti 
murahhua11 hşberdar e4llmlftlt. 

Son lçUma komlsyebım ye
niden faaltyet.e ~ 11u111letl 
de aaevzuubah. olm...-

Ankctrada dün çift
liklerini f eırif ettiler 

ı\nkara, 3 (Vakıt)- Gazl
mlz bugün çlftllklerlnl ve 
marmara bavzunu ceşrif hu· 
) urarak tetklkatca bulunmuş· 
Jardır. 

C. Hüsnü B. 
Dün Ankaradan şeh· 
rimize mweveccihen 

hareket etti 
Vekil B. tehrimizde maarif 
müesseseleriml teftiı ve 

kendilerini tedavi 
ettirecekler 

Anhra, 3 (Yakıt) - ~fn. 
arif \ekill Cemal llii mi B. 
rcf akatinde kalemi mahsu:-ı 
miidiirii Cemil B. olduğu hal
de ekspresle İstanbula hare
ket etti. hasyonda, vekiller 
sefaretler crkAnı, Hariciye 'e 
:\faarif erk:lnı tarafından teş
yi ediJdf. Bir polis miiftezcsl 
resmi seHlını ifa etti. Vekil 
B. lstanbulda bJr mliddet ka· 
]arak ~faarif müessc~atını tef
tiş edecek Ye kendisini ccda
vi ettirecektir. 

Bedii jimnastik 
Azade ve Selma hanım
lar Avrupadan geldiler 

iki sencdenbcri Alman
yada, bedii jimr tstik mck

t e bin d c 

tahsilde 
bulunan u
mumi ' be
den terbi
yesi müfet
tişi Selim 

Azade H. Sırrı beyin 
kızları Selma v~ Azade 
hanımlar dün şehrim ize 
avdet etmişlerdir. 

Azade ve Selma ha mm
. far çok takdiı '!dildiklcri 

mektepten 
ve o muhit
ten mem· 
lcketimize 

le ym Etli bir 

----·malumat 
h mulesi 

Selma H. getirmiş bu 
lunuyorlar. Selma ve Azvd~ 

hanımlar la mülakatı 3 üncü 
sayıfamızda bulacak sınız. 

Taziyet ettik 
Hariciye vekilimiz M. Şt

~eımanın vefatından dolayı . . 
taziyette bulundu 

Ankara, 3 (Yakı) - Al
manya hariciye nazırı Şitrez. 
man\n vefatı miinasebatll 
Hariciye vekilimiz tarafından 
Almanya reisi dimhuruna ve 
l\ladam Ştreçmana razJye 
telgrafları 'ekilmlştır.., 

man dün sabah vefat etti 
Ştrezmanın ölümü cihan siyasetine 

tesir edecek b:~ hadisedir 
Slya~et .flemlnin bu kıymetli rükn6 kimdir 

ve neler yapmııtır. OhuyunıJ'Z ! 

Berlin, 3 (A. A) - Alman hariciye nazın Şetrezmaa 
vefat etmitUr. 

Berlfn, 3 (A.A) - Ofin fır- f M. Sııovden, M. Loyd G~· 
kalar arasında işsizlife karşı 1 or2e ve sair si"ast şahsiyetle~ 
sigorta mesc~ de büyfık Al~ 

lesıne dair cer~ man devlet ı• 
yan eden mQ- damı hakJ.10-
zakerat M. St- diki hürmet .. 
rezmam pek ı ı h · 
ziyade işgal terin z ar 
etmiştir: saat etmişlerdir. 
yirmi iki bu· Parfs, 3 (A. 
çuğa doğru A)- M. Brl~ 
mu ma iley hin ıacf, franunm 
sağ tarafına Berlfo scfiriqJ 
nüzul isabet cilm- buriytt 
ctıııi~tir • M, bOkOınetinia S). 
Strezman, ken• minıl taıieytl~ 
dlsinl kaybet· 
rniş olmakla rinl Alman hü• 
doktorlar üm~ kQmetlne bil .. 
di kesmişler· dtrmfye memur 
di. fakat, bu etmfttir· M. 
sabah saat 5,25 Briaod. Alman• 
te ani olarak 

yanın Pıris se. 
kalp sekte:;in· fa retfne bJzz:ıt 
den vefat et-
miştir. ~~man iİderek teessür 

Avrupanın teullrtl ve taziyetlerini beyan emiştir. 
I ondra, 3 (A.A) - M. Strez- M. Briınd, .Madam Stcrezm:ına 

maıının vefatı, lngilterenin bü- şu telgrafı göneern\iltır: 
tün malıafilindc gayet büyük Kalbimizde elim bir )'ara ~ .. 
bi teessür ve tessfife bais ol· çan zi~ :t ve m:ıteındeıı mü~c-
muştur. M. lienderson, bunun vellit teeEsür \'C iztmıbımın şıd .. 
yalnız Almaıı milleti için de- detine itimat etmenizi rica ede-
ğil ayni z:ı.manda Avrupa mil- rim, 
Jetleri \'e bütün dünya f çin bir Ştı·ezm•n ldmdir? 
ziy.i olduğunu beyan etmiştir. Vakit: Ştrezman gibi 

M. Srrczman, umumiyetle kıymettar bir siyasi ve bü· 
beşeriyet için ı;ahşrnışhr. O, 
büyük bir Avrupa devlet ada- yük bir vatanperverin ölü .. 
mı ve Avrupa sııllıünü uzlaş· mü Alman cümhuriyeti için 
ıııa hareketinin liderlerinden telafisi güç bir ziya olduğu 
biri olınuşhır. gibi Avrupa sulhü müsale· 
Almanyaıun Cemiyeti a kva- met siyasetinde de tesirini 

ma girmesi, teslihatın tahdidi gösterecek bir hadisedir. 
davası ve dhanııı teşriki me- il · 
s:ıisi için sarfetmiş olduğu mc- Ştrezman Alman mi etmi 
saide göstermış olduğu şecaat harbı umumiden mukaddem 
ve sabrü metanet uzun müd- Avrupa siyasetinde işgal 
det hafızalarda malıklık ,.e etti~i mevkie yükseJmiyc 
:neııkuş kalacaktır. muvafık olmuştu. 

Brighton l:onferansındaki ame- Terc-flmel hali 
le fırkası murahhasları, mütc- Doktor Ştrezman bir lo-
veffa hakkında bir lıfırmet ni-
şanesi göstermek üzere ayağa kantacının oğludur. Babası 
kalkmışlar ve bir müddet sükftt oğlunu okutmak ve ona 
etmişlerdir. darülfünun tahsili gördür .. 

Başvekilimiz dün akşam 
Yalovadan avdet ettiler 

Paşa Hz. lerl Y alovada gördükleri umran 
ve ihya eserlerini takdiste seuretmişlerdir 

' 

Dünkü nüshamızda Baş- fabrikalannı tetkik eıtikleri
vekilimiz ismet paşa haz • ni ve badehu idareye av • 
retlerinin Seyrisefaini ziya- detle gösterdikleri arzu 
ret ederek orada Müdiri üzerine buhar makineleri 
umumi Sadullh B. tarafın- hakkında Seyritefain Maki~ 
dan verilen öğle yeme.tinde I ne müdürü K.adrf B. = 
hazır hulunduklannı, mütc· hodan varilen ızaı;~ d 
akiben Sadullah B.le bera· buyurduktan .sonra are en 
bet •ford:1 un Topanedeld ayrıldıldıno& JUIDll ve .. 



.Adliyede 

Hamal\ar 
1 

" V AKT ,, iN ŞEHİ~ VE.;.EMLEKET HABE~LE~İ:> 
Bir ıneınu un üzerine Gümrüklerde 

ka"teı~ ~şya 1111 Yeni ve eski tarif eler denrn11 ler'l .. h . Rüsumat memu~larından lbr~- ftll dJ 
Jıiın B. isminde bır zat tara~ın ~ 
dan bir kaç ham:ıl aleyhıne . 
dava acılınıştır. -

Bu zat, kendisine mugber 
ol:m bu hama11arın gümrükte 
dolaş1ığı sırada fizerine eşp 
de\•irerck mecruhi}•etine se~p 
olduklarım iddia ctmeı..1edır. 

devletlere tatbik 
ediliyor? 

lstaııbul ıkinci ceza mahke
ınesind"e muhakemeye başlan
ını., müddei vck!li Şefik B., 
davayı teşrih etmış, mahkeme 
şahitlerin çağınlm:ısına ve Rü
sıınıattan bir dosyenin celbine 
Jrnrir. venlmi~tir. 

Muhakeme, maznunlarm gı
yabındadır. 

Yarınki muhakemeler 
Yarın sabah ağır -ceza 

mahkemesinde Aliye H. m 
muhakemesine devam olu
nacak ihzaren celbedilecck 
olan 'musiki muallimi M. 
Berger phit aıfatile dinle
necektir. 

Bundan 
maznunu 

başka casusluk 
Kasım Tevfik 

hakkında karar da yann 
bildirilecektir 
unııı ıı .1111ıııııııı11111111 ıtıu m 1111ıuı111 ıı ı~ ıı ııııı ıı ın ıııııı 
mek için azim f edakarhklar 
ihtiyarına mecbur ?l~u!, 
ve onu Berlin ve Liyıpzık 

darülfünunlannda tahsil et

miştir. Ştrezman bu tahsil 
neticeıi olara\c iktisadiyat 

ve siyasiyatta ihtısas kes • 
betmiştir. 

Ştrezmanın parlamento 
hayatına girmesi 1907 se: 
nesinde başlamış, ancak bır 

sene fasıla ile 1923c kadar 
meb'usluk yaparak memle-
ketinin teşrii hayatına hiz· 
met etmiş, daha sonra Ma· 
liye nazırlığına tayin olun

rnuş, umumi harbı müteakip 
Almanyanm en büyiik siya· 
,;1 · diye tanmmıya başla • 
ınıştır. 

Ştrezman, bir müddet 
maliye nazırlığını ifadan 

sonra hariciye nazırlığına 
tayin olunmuş, bu sırada 
Lokarno misakını müzakere 
ederek Almanyayı Akvam 

cemiyetine sokmıya muvaf
fak olmuş, en son defa 

Lahi konferansında bulun -

muştur. 

Ştrezman, Almanyanın 

imarına, onun umumi lıarp 
yüklerinden kurtulmasına 

en çok çalışan ve muvaffak 
olan zevattandır. 

Onun tarafından takip 
Jlunan siyasetin esası sulh 

lairesinde imar ve inkişafhr. 

Ştrezmanın en büyük ~~
yasi mavaffakıyeti R~n U· 

zerinde emniyeti tesıs et· 
mektir. 

reni gümltik tarife:ıi iiç 

gündenberl bücün Türkiye 
gümrüklerinde tatblk edil
mektedir. Ynlnıı bu rnrife 
bizimle muahede ve mu
vakkat ticaı:ct ltilM'namclcri 
yapmamış olan de\'letlcrdcn 
gelen emtiaya tatbik olun
maktadır. Bizimle mukavele 
yapmış olan dtvleller emti
asının ticaret muahedclcriodeki 
tesblt olunan csasat dahilinde 
resim alınmaktadır. 

Dün yeni ve eski tarifenin 
hangi deYletlere tatbik edile
ceği hakkında tetkikat yap
tık. Bütün tiiccar]ıırı aJAkadar 
eden bu hususatı temamen 
aşagtyn yazıyoru1.: . 

Estonya: 'flcaret mul·ave· 
lesl 26·~·929 tarihinde me\·· 
kil meriyete girmiştir. Huk
mü elyevm mer'idir. 

Danimarka: ile 1-6-929 
tarihinden idbaren müteka· 
bilen en ziyade mazharı mii· 
saade millet arasına mli:ıtc

nlden aln aylık bir modos 
vivendl (muvakkat ticaret) 
itil:lfnnmcsl, aktecmlştir. i\Iüd
detl 1 şubat 930 da bite
cektir. Yalnıı modos vlvendi 
müddetin inkiznsından sonrn 
tarafeynden biri tıırafından 

otu?. bir gün cyvel haber 
verilerek fesholununcaya ka
dar mer'i olacaktır. 

Bulgaristan ile yapılan mu
kavelename J • ı O - 928 de 
mer'iyete girmiştir. 

l\lısır: J 8 temmuz 929 da 
yapılan ticaret itil<lfnamcsl 
31 mayıs' 1930 da bitecektir. 
Yalnız ber üç ır.y müddetin
den on beş giin evvel fe;;. 
hedilmediği takdirde muteber 
olcaktır. 

Romnnya: 1Ie ticaret mu
ahedesl yapılmışur. Yalnız bu 
muahede tatbik edilinceye 
kndar ı ağustos 929 tarihin· 
den 1 şubat 929 tarihine 
kıtd:ır altı aylık bir muvnk
kat itildfnmc yapılmıştır. 

Ho!Janda: ile ticaret mu
kavelesi ı . 7 - 929 da teati 
edlldiğindt:n o tarihten itiba
ren me' kil mer'iycte gir· 
mişlir. Hüküm bakidir. 

Amerika: ile ı O nisan 929 
tarihinden itibaren ı O nisan 
1930 tarihine kadar mtt· 
vakkat itil.Urıame yapıl· 
mışur. 

İngiltere ve ~im~ıli lrıanda 
ile 6·8·929 dan itibaren mü
teka lıilen en ziratlc mazharı 
müseade mlllet asasına miis· 
tcnit olmak \'C ya ) eni mu-

laveten Paşa Hz. nin dün kınrelc mer'lyetc girlnciye 
Sadullah B. le Yalovayı kadar devam etmek üzere 
teşrif edeceklerini bildir - bir modos vivcndi aktedil-
miştik. mlştir. 

Düu saat 1 lde idarenin Jiındistnn hükömetl de bu 
Heybeliada vaupuru Sadul- modo:ı vh·cndiyc iltihak ct-

lah B. i hamilen T opanc • mi~tir. Seylan adası da bu 
den hareket ederek Kadı - modosa iltihak etmiştir. 
köyüne uğTamış ve oradan Japonya: ile 6 - 8 • 929 
ismet PaJa}'I alarak Yalo _ dan itibaren en ziyade mrıı-

P han müsande millet muame· 
vaya hareket etmiştir. aşa Jesine müstenit olmak ve 30 
Hz. orada Seyrisefain tara- gün e\•vel haber verJlerek 
fından vücuda getirilen te- feshedilmedij!;l surette ken
sisatı takdirlerle t~aşa bu: diliğinden imtlclat eylemek iizre 
yormuşlar ve şercflerme ven· 3 aylık blr modos vh endi 
len ziyafette hazır bulunmuş- aktedilmiştir. 
lar ve geç vakit Sadullah B. Jaılya: ile 6 • 8 929 dan 
le birlikte avdet etmişler ve itib=ıren mücekablled en zlye-
Kadıköyünde vapurdan Qt- de mazharı mlisaade millet 
karak biraderlerinin evini muamelesine müstenit olmak 
teşrif etmişlerdir. ve 3 ay evvel haber verile· 

Resmimiz Paşanın evvelki rek f eshedilinceye veya mu
gün Scyrisefaini ziyaretleme kavele mer'iyete girinceye 
ait intibaı tesbit etmektedir. kadar devam etmek iiıere 

bir modoc; vlvendl alrn.•tlıl-

miştit. 

Ru;ya: ile yapılan muka
vele clye' m mer'iclir· 

l\lacarristan: ile yapılan 

mulrnvelename el ye\ m mcr'
idir. 

Fenlı'ındiya: lle ı - l O • 92Q 
dan itibaren 3 aylık için 
yanl 1-1-930 tarihine kadar 
en ziyade mazhrı miisaadc 
millet asasına miı tenit mo· 
dos vh'endl aktedilmlştir. Hu 
miiddetin hitamından sonra 
fc:shedilmiycn yeni mukavele 
mcr'ycte girinceye kadar 
kendiliğinden kabili temdittir. 

Letonya: ile mulrn,·cle 
ı 7-2-92() da meYkii meriyete 
girişmh:tir. 

edecektir. 
IJükmii devam 

Jspany:ı: ile ı -8-t>2Q dan 
ı, l J ,929 tıırihinc kadar en 
ziyade mazharı mUsaade mil
le~ esa ınn müstenit ,.e mlid
detin hitamından sonra fes· 
hedilinciye k:ıdnr Jccndiliğin

den devam etmek üzere mo
da Ylvencll ) apılmıştır. 

fransrı: ı Mınunnu·anl <)30 
tarihine kadar modos viven
di temdit edilmi:;-tir A. ıl mu
lr..avele mer'iyete glrinclye 
kadar mazharı müsnacle mil
let muamelcsL tatbik olun· 
ınakla beraber tanzim olun
rnm [B] liste indeki eşyaya 

listede göc:terilen resimler tat
bik olunacaktır. 

Non·cç: ile ı Ağu to.; 929 
dan itibaren l ağu tos 930 
tarihine kadar de,·am ermek 
ve f esholduğu surette yeni 
mukavele meriyete bririnclye 
kadar kendiliğinden lmtidnt 
eylemek üzere en zi1 adc 
m:ızharı müsaade millet esa
sınn müstenit modos ,·ivendi 
uktedilmlştir. 

lran: ile ı ,9,929 dan iti· 
hnren mlitckabllen en ziyade 
mazharı miisaade millet asa
sına mü tcnit iiç aylık bir 
modos vh-endl aktedilmiştir. 

ÇekoJnvukya: ile 25,Q,929 
dan 25,3,930 tarihine kadar 
olm=ık ve mefsuhiyetl haber 
\•erilmedigl surette kendlli· 
ğinden imridnt etmek üzere 
modos vh·endl yapılmı~tır. 

Is\ ilr :: ile mevcut olan 
mulan:d.:nin hükmü bakidir. 

Belçika -Lük emburg: dca
ret mukavelesinin [B] Jbte
sindekl maddeler hakkında 

25~:-l ve 23,5,929 tarihinden 
itibaren tekrar iktl:-nbı ser· 
bseti eylemiştir. Binaenaleyh 
imza protokolunun birinci 
maddesi mucibince muamele 
ifa edllecekcir. 

A vusturyn: ile olan muka
\•ele feshedilmiştir. 12,8,921) 

dan itlbnren ( 6) ay ronra 
) ani ı 2,2,930 da yeni tnrif e 
tatblk olunacakttr. 

Almanya: ile olan mukn· 
vele feshedilmiştir. 3, 8, 929 
dan itibaren alu ar sonra 
yani 3,2,930 dan itibaren 
yeni tarife tatbik elunacak-
tır. 

İsveç: ile olan muka,·eleyJ 
feshettik. 6,8,929 dan itiba
ren Uç ny sonra yeni carUc 
tatbik olunacaktır. 

Yunanistan: muvaridatına 

yeni tarife tatbik edilecektir. 
Lchi;;tan: ticaret mukavc· 

lesi fc hcdilmiştir. 3,9,<l29 dan 
itiharen yeni tarife tatbik 
edilecektir. 

Aşagıda isimlerini yazdı· 

-.---· 
Darülfünun 

~~t~ı 
Kapıyı açık bulunca 

Dun aabah eaal dok~zda 
kasımpa,.da Kulaksızdr Umıt 
efen dl cadderuıde garip bir 
vak'a olmuştur: 

Sadı -ıadclerk kumpanyuına 
mensup vapurlardan btrlnde 
çarkçıhaıı bulunan Halil Beyin 
cvlntn kapısının aralık kalma
sını fırsat addeden bir seracrt 
süratlc içeri glrmlf, tqlıkta 
asılı bulunan palto ve ıapkayı 
almııtır. Fakat bu valtitıiı ml· 
safirin eve glr~l karfıkl evden 
görülmllf, hırsız kapıdan çıkar
ken kar§ılanmıftır. 

Bunun üzerlr.e hırsıt paltoyu 
yere atmıf, kendi kasketini 
paltonun lçlne koymuı, yeni 
şapkayı bqına giyerek kaçın~ 
tır. .......... -................................... . 
ğımız devletler bizimle mu· 
ahede ye modos yi\rendl 
yapmadıkları için bu devlet· 
Je: mih·aridatma yeni tarife 
tatbik edilmektedir. Bu dev· 
letlcr şunlardır: 
Arjan~ Pcra, Arnavutluk, 

Brezilya, Çin, FJistln, liicu., 
Irak, Litvanya, Meksika, 
Portekiz, Siya~ Suriye 
Şilt, Yughslavya, Yunanı tan .. 

lanm1ttır. 
• Evkafın ıslahı hakkında

ki rapor bqnltllete verilmtıtlr. 

+ Hılilıahmer B~ıktq ka· 
u heyeti idaresi, fakır halka 
sıhht yardımda bulunmak llzcre 
Beılklafla Ortaköyde birer dis

panser açmıya karar \'crmiftlr. 
• Huıusl mOesscsatın ve 

Bugün 
Şehitlikleri 
imar cemiyeti -
Rozet dağıtıyor 
Bu hayırlı cemiyete 

yaı·dım ediniz 
Genç mekteplilerin rozet 

dağıtmak için cemiyetin Be
yazıttaki merkezine sabahle
yin müracaat etmeleri rka 
olunuyor. 

bu mDeuesclerde çalışmakta 
olan mflstahdemlnin bir senelik 
kaıanç 'vergtlcrlnln defaten ta• 
halckuk ettlrilmesi lçln Maliye 1 
'uahatına emlr verilmlıUr. :..-----~-~-:ıı-~-.ı•ı 

vakıf hanı karımda blr ticaret • Trımv1ty fırkeU BCflktq-
1 ı_ sarayı ln~nna karar vermlıti. la Harbiye arasında lı emeııı.te 

olan otobQs seferlerini l.aldırmak Bu (!?ünlerde sarayın in§llsı 
için faaliyete başlanmııtır. Bu tasavvurundadır. k 

k 1 ıı için Ticaret sarayı omlsyo-• Şehremaneti ıı ge me· 
nu namtle yeni btr kom!syon den evvel bu seneki lnpat ve 

tamlrat programını ikmal ede· teıkil edilmltllr . Komisyona 
ticaret borsasından da aza dahıl cektlr. d 

• Konservatuvarda dünden olmuıtur. Komisyona Nemllza e 
ltib&ten tedrisata bqlan- Mıthat B. rtyaıct edecdclr. 

lntaata bu a...-ne içinde ba .. mıftır. Bu sene konscrntuvıra 

k d lanacakhr. kaydolmak için her sene in en 
"Llyadc talp vardır. Marac.aat .Hastanelere mOracaat eden 

hastnlann btr kısmı dispanser· edenlerin çokluğu ilzerlne mil· 
L _.__ imtihanı yapılmıthr lere gönderilecektir:._ Bu ıu1dretle sauua ' dispanserler müm&:On o uğu 
• Üskndar tramvay hattının kadar hastanelere yardım ede.-

banlsl Hayri ef endl merhuıoun r-Ltlr. Emanet dıspnnscrlerln 
btr bostono Üıküdardakı elek· -..cx 
trık fabrikasına rekudecek ve adedini artırmak ntyetinded!r. 

Bu ıene lkt dl'J>&lllCC açılması habruını tazlz edecektir• 1t L 

için cemiyeti ,oclediyedcn tan-
• Don sabah gene Botu· ılsat bteneccktlr. 

içini ve Marmarayı bir milel- • Orta tedrt11t umum mü· 
det sb kaplanuı ile do çabuk dürü Cevat, hariciye blemı 
zaıl olmuttur. Maamafdı npur· A._._ 

lan o aqrOeefert btraz tcahhurı mabtut mOdürll Ke1Ral l"Ua 

beyler Ankarayı avdet etmı,. ulf&llUftlı'. 
• Tlcltet od. clördlncQ lerdar. 

~avıfı 

SON 
HAB15~Lt: 

Faziletli inıd 
Şterezmanın 6lümü önün~ _..u 

lcü Jüşman{an Ja haş ljiyot"' 

Londra, 3 (A.A) -
le kongresi reisi M. M~ 
son Veraay muahedesi..
imzasmdan sonra mütev.I 
Şterezmanın bir intikam _M 

letikası takip edecek yerr 
milletler arasında d;.,.,J 
bir sulh tesisi için Al~ 
yanın sabık düşman- _:W 

samimi bir surette tefi""" 
mesai ettiğini sitayişle .öf 
lemiştir. 

Bir düğme davası 
Simitçi Cemali dötmeld' 

maznunen zabıtaı be)ed~ 
memurlanndan . Niy~z~. ~ 
nin muhakcmcsıne uç~ 
cezada başlamıştır. ~ 
çağınlacaktır. 

Kimsesizler yurduOd 
tetkik 

Dün Emanet mua~ 
Hamit beyle Sıhhiye ~ 
dürü Klnuetizler ~ 
gezmltlerdir. 

Varım asır evvel.ci 

VAKiT 
4 teşrlnieovel 18'!9 

( 1.tandart ) gazetd'
nln iUkadına göre, RaJI" 
ya ile lniillere miyal" 
sinde bir mücadelesJI' 
ihtimalini Almanya ~ 
Avuatucyanın biri~ 
mahvedemezmiı. , 

Umumen terki .,. 
edilmesi içün Pren• S.,., 
mark tarafınd&n ,,_.~ 
teklif vukubuldu1ı-
dair (Ocyll Niyuz) --.:: 
lesinin netreyledijl 
vadil tekzip olun~ 
Vükeliya menıUJ' ~ 

ıazeteler , A vrıı ;ili' 
ahvali hazırası Jtl' 
umumiyi zamltı ~· 
tunu beyan edlr 



) 
'' 
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Bir mecmua karşısmda 

Türkocağına giden yol 
üstüne bir kitap 
sergi ı, beni knr§ı 

k ldınmdan kendine çekti. 
Bu döküntüler arasında 
bazan, hayli loymetli eser
ler de karııır. Camekan
lar içhıde dura dura ka
Paklan solmuı ve sayıfalan 
&ararnıı§ birçok kitap adı 
okudum; eski yazı levha
ları seyrettim. Değerli hiç 
bir fey yoktu.Yalnız kö§ede 
adam boyuna ynklnıan bir 
lnecmua ehramını karıştır· 
nı dan yoluma devam e· 
denıedım. 
Kuıe kapaklann panltm 

daha geçmemişti. Büyük 
boyda beş formalık bir 
lllecnıua idi. "Çankaya"gibl 
R~el bir adı ve yazı isim
le · · rtnın karfısında memle· 
keun hemen hemen en 
k1Ynıetli imzaları sıralan· 
lllııta. Fiat kelimesinin hi-
2asında "50" kuru§ oku· 
nuyordu. 

T opta.n salaşın sebebini 
tahmin etmekle beraber 
Rene ordum; 

-Bu mecmua artık çık
nıı, or mu ? 

- Battı. 
- Şimdi kaça veriyor-

&u nuı;? 

- Sudan ucuz, be~ kuruna! 
Bir tane alıp yürüdüm. 

Hem sayıfaJarı çeviriyor, 
heın acı bir inldsarla içim 
2ehirlenerek düıünüyorwn. 

"Çankaya"da mübaliı(a· 
11~ on lcuruıluktan fazla 
kağıt vel mürekkep vardı. 
Na7.ım, nealr eserlerin pa· 
hasında §Öyle halden anlar 
bir adam kafası ile tarbnca 
fiat otuza kadar yükseldi. 
Bunun be§ kuruıa satılma· 

sındaki fena manayı hazma 
çalı§ırken , aklıma baıka 
bir §ey geldi. 

Bundan bir kaç sene evvel 
bir gün , "İllüstrasyon., un 
Yılbaşı nüshası kar§ınında, 
ince zevkli bir arkadaıla 

h sret ve hulya dolu bir 
dertleıme saati geçirmi~tik. 
Yedi sekiz renkli tablolar
dakı kusursuz baskıya bak
ttkça bir ah gibi : 

-Biz.de de ne vakıt böyle 
. bir nıecmua çıkacak ? 

Demiş ve şüpheli göz· 
lerle uzun uzun bakıımıı· 
ltk. O dostça dertleşmenin 
Üstünden seneler geçti ve 
bu geçen sanelerden sonra 
lfte gördüğüm manzara bu 
ol~u. Baskı hayahmızda 
l'enı kıymetlere doğru he

{ecanh bir ko uı var.Mem• 
elceun mazisi e!kimi§ her 

~aıetesi, tekemmül için 
~on fedakarhldardan çe· 

inmiyor. Fakat mecmualar 
için ayni ölçüleri kullana
lllayız. 

h N: yazık ki memlekette 
enuz mecmua tir-<akiliğt 

~erleımemi§tir. Büyük ha· 

~~ilerle baılıyen her teıeb
Us bir gün patlamıı balon 

ıtbı •.. .. . c·· 1 0 onuver1yor. uze mec-

f trıua., §imdilik belki güzel 

1
akat çöl yağmuru gibi uzak 
ıntta. imkansız bir hulyadır. 

SeJ~yalı ------
Beynelmilel bankanın 

te~kiline doğru 
Şerburg, 2 (A.A) - Bey-

11-lınilcl bankanın tesisi için 
t ı lanacak konfernnsa mu-
t . 

ha., t<win edilmis olan r. J ~ 

\ ~ ork 'c Çhic.:ıgo: First 
icmal bankalnrı ınüdiırlcri 

1. Rcynolds lle 1 1. TcıyJer 
burala gclmi~lcrdir. 

Kapı ar n 
Gari5 mevkii Nadir 
Han kııvv.etlerl iara .. 

/rndan 26.ptedildi 

Bu ıne~·ki Kabilin 
anahtan addcdil -

nıekt<'dir · 

a 

Paris, 2 (A.A) - Af ganistandan :gelen haber1erde 
Nadir han kuvvetlerin 'n Kabilin anahİ.an addedilen 
Garia mevkiini znptettikleri ve baskına uğnyan Habi
bullah ıkıtaatının kanlı bir çarpışmadan sonra mağlup 

edildiği öylendiği bildirıiiyot. - -
ine· t re u· istan h kkında 

ne karar verecek? 
Londra, 2 (A.A) - Röyt~r ajan~ı Hindistanın müs

takbel hukuk'i vaziyeti hakkında hükumetçe henüz hiç 
bir karar alınmadığını öğrenmiştir. 

Hükumet kanuni esasi tadilatına matuf teklifleri tet
kik etmeden evvel Simon komisyonunun raporunu ver· 
mesini bekliyecektir. Hindistan umumı \'alisi Lort lrvin 
geçenlerde İngiltereye ziyareti esnasında Hindistana ait 
meseleler hakkında hükumet azasile uzun uzadıya ri1Ü· 

zakeratta bulunmuştur. Fakat, umumi valinin Hindistana 
avdetinden evvel bu hususta hiç bir beyanatta bulunul
mıyacaktır. - ---
Mısır kabfn ini kim teşkil 

edecek? 
Kahire, 2 (A.A) · Son on sene znrfında iktıdar 

mevkiine gelen 15 Mısır kabinesi arasında Mahmut Paşa 
heyeti hükumet mevkiinde 463 gün kalarak müddet 
rekor • .ınu -kırmıştır. Mahmut Paşa hükumetine azasının 
çoğu Veft fırkasına mensup millicilerin mümessillerinden 
ibaret bir kabinenin halef olması muhtemeldir. Asıl 
hayati mesele lngilt~re - Mısır muahedesine müteallik 
yeni tekliflerin kabulü jçin umumi intihabat yapılmasıdır. 

s hududunda 
Moskova, 2 (AA)- Çitada mevkuf bulunan Çinlileri 

ziyaret eden Veladivostok Alman konsolosu mevkuflarla 
çince görüşmüş ve ziyaretten sonra matbuata beyanatta 
bulunarak, mevkuf Çinlilerin iyi şerait içinde yaşadıkla
rını ve aynen diğer mevkuf Ruslar gibi muamele gör
düklerini ve kendilerine hiç bir şikayette bulunmadığını 
söylemiştir. · 

Moskova, 2(A.A)- Harbinden bildirildiğine nazaran 
Tsitsikorda Sovyet demiryolları memurlarının kurşuna 
dizilmesi şimdiye kadar Sovyet tebeasının Çinliler 
tarafından imha edildik!eri haberlerini şüphe ile karşılıyan 
ecnebi mahafilde dehşetli bir tesir yapmıştır. 

Moskova, 2 (A.A) - Harbin Çin makamatı, oralarda 
bulunan vatandaşlarını hicret etmiye ve Çin tabiiyetine 
geçmiye icbar etmektedir. 

Harbinde intişar eden nim resmi Gueao gazetesi bu 
tazyikatı muhik göstennek için diyor ki: 

uMemaliki ecne~iyede bulunan Ruslar, Sovyet tabiiye
tini ancak kendi nrzulnrile ihraz etmişlerdir. Binaenaleyh 
bunlar ya Sovyet hükümetinin siyasetine açıkça müzahe
ret ederler veya tehcir olunurlar, yahut ta Çin tabiiye
tini kabul ederler. 

Londrada susuzluk bala 
hüküm sürüyor 

Londra, 2 (A.A) - Son 
48 saat 7.arfında dü,en yağ
murlara rnğmen su kıtlığı 
kendisini hissettirmektedir. 
Su tevzii idaresi Londra na
hiyelerinde tahdidatın ilgası 
kabil olmndıgına karar ver
mi, tir. 

İngiliz bankası ol ın satıyor 
Londrll, 2 (A.A ı - ln~il

tcı ı: bankası bugun 431 bin 
l 53 ingiliz lirası kıymetinde 
çubuk nltın satmııar. 
Makdonalt Nevyorta nütuk 

söylüyecek 
Yaşingtor. (A.A) - Önil

müzdeki hufta cuma gece i 
M. Makdonaldın Nevyorkta 
söylüycceği nutuk, J.n~riltereye 
teJsiz telefonla bildınlccek ve 

gene telsiz tclfonln m:mlek~tin 
her tlmıfınn neşredıleccktır. 

Bu nncuk, harici münnsebat 
cemiyeti tcırafından M. Mnk 
bonıı!d şerefine Ritz- Gnrlton 
otelinde verilecek bir 
zi) afet csnıısındu irat oluna-
caktır. 

Bu münasebetle Broad 
Casting kumpan~ n mm 7 l 
i tnS} onu bütun diğer istns
yorılnra raptedile ·ektir. M. 
Mak <lonul<l, satır 2 ı de 
"Grenh iç smıtlllc sabahın 
sant ikisi " ve nynndnn Elihu 
Rootın ho,amcdl nutkunu 
mutenl..Jp söze başlıyacaktır. 

Rusyada sınai istihsalat 
tezayüt etmi§tir 

l\1osko,:a, 2 (A.A.)- Resmt 
istatistiklere nazaran, bu se.ne 
zarfında ı:ınai istihsaH\t 0 
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nlsbetinde nrtmı~tır. Halbuki 
bu hususta tanzim olunan 
planda nn~k 0 

0 2 ı tczaylic 
derpiş edilmişti. Bu sene zar
fında yüzde ı 4 fnzlasile 40 

milyon ton kömür ve )'tizde 
67,13 fazlasilc 14 milyon 
petrol istihsal edilmiştir. Sov
yet Rusyadald clektlrik fab
rikclan yüzde 30 fnzlaslle 6 
milyon kilovattan fazla bir 
kuvvet temin etmege başla
mışlardır. Sovyet RusyA bu 
sene 28 milyon rublelik sı

nai istih alUtta bulunmu~tur. 
Geçen sene istihsalat an

cak 22 milyar ruble idi. Bu 
tezayüt nisbctlerinl nnzarı 

itibara alan milJi iktı nt mec
lisi Alisi ı 929 - I 930 senesi 

için istihsnlflttn elde edilmesi 
mukarrer olan tezayüt nls
betini yüzde 33 olarak tes
bit etmştlr. 

Akvam cemiyeti bir daha 
ne vakit toplanacak? 
Cinevre, 2 (A.A.) - Ak

vam cemiyeti meclls:inin, ge-
lecek içtima tarihi 1930 kA
nunusanlslnln yirmisi olarak 
tcsbit edilmiştir. 

lll muvaffakiyetler az ı ı Of 

i············································: 
l Bu ok~am ~ . . 
:Si nen'\a "" TJy.ptroıar: =··••11•·---··-······························ 

Elhamrada 
Ankara Postası 

--~ 

Melekte 
Ankara Postası 

Operada 
Kadının harbe gldlp 

19 ker 

·--~ Alkazarda 
Yeni Tarzan 

Palabıyıklarını idarelerde palavra atarak 
büyüteceğine askerliğin kutsiyetini öğrenseydin!.. 

Asri de 
Çarın elması 

Maji~te 
Küçük Bahriyeli 

Strazburgda doktorların grevi 
Strazburg, 2 ( Hususi) -

Bundan bir mfüldet evvel, 
doktorlar sindikası, mnnşlann 
:ızlığım ileri siirerek aznsı için 

• l • L' 1 l zam ıscemıştır. ,. ıı rnt >U znm 
verilmeyince doktorlar için 
g-rev ilan etmekten hnşka 

çare kalmamıştır. Manmnfih b'Tev 
heniiz ilan edilmiş değilse de 

birknç g(ıııe kader bir emri 
vaki olacaktır. 

Burada alay kumanda
nımla yaveri arasında cere· 
yan eden mükaleme :ve 

hadiseyi yazmaktan ve 
hatta ilelebet dü ünınekten 
haya ediyorum. 

Asabiyetten hem beyaz 
kesilen Selim bey birden 
bire bana dönerek : 

-Haydi oğlum, sen git. 

Çekirge taburu kumanda
nını bul. Perakende efrat 
behemal toplanacak ve bir 
tek neferin bile hatb harbı 
terketmesine müsaade olun
mıyarak ileri sevkoluna
caktır. 

Bedii jimnastik 

Az kuvvetli iyi ve doğru hare
ket,, armoni ve güzellik ... 

Azade ve Selma hanımlarla mülôkat 
.Üstat Selim Sırrı beyin 

kapısını çalarken: 
- Müjde .. :diyordum . 

hakikaten iyi bir müjde .• 
vücutlarından şikaye.ti olan
lar vücutlarını güzelleştir

mek istiyen hanJm ve bet 
lerin artık ta Almanyaya 
ve yn diğer bir ecnebi 
memlekete gitmelerine 
hacet kaımıyor. Şarkın iki 
genci bunu gidip yerinde 
öğrendiler ve bize getirdiler. 

Üstadin evi ziyaretçilerle 
duluydu . Birkaç dakika 
sonra küçük bir odada 
dört kişi konuşuyorduk . 
Azade ve Selma hanımları 
birer yanına alarak karşım-
da oturan Selim Sırrı bey· 
de bu dakikada en bariz 

hususiyeti, bir baba gururu 
ve sevinci şeklinde beliri
yordu • Onlar anlattıkça 
dinliyor, arada sırada gü

lüyor ve: 
- Teşekkür ederim ço· 

cuğum diyordu.. bana ifti
har veriyorsun. 

Azade ve Selma hanım
ların verdikleri müşterek 
mülakatı aynen yazıyorum. 

- İki sene evvel alman
yaya gitmiştik. Kronevalt 
bedii jimnastik mektebinde 

tahsil ettik. Bu mektebe 

lise mezunlara ve bu dere
ce tahsil görenlerde imti
hanla kabul edilirler. Tah· 
sil müddeti 4 sömestrr. iken 
ahiren beşe iblağ edilmiş
tir. 

Bedii jimnastik kelimele
ri bazı kimseler tarafından 
yanlış telakki ediliyor. Bu· 
nun için evvela bu noktayı 
tasrih etmek isteriz. 

Burası bir dans mektebi 
değildir. Ritm ve Armoni 
ile kuvvetli alakası olan 
bedii hareketler mektebidir. 

Bu mektebin gayesi ise 
insanların işi ile dışını avni 
armoni tahtında fhareket 
ettirmektir. insanların h e r 

günkü hareketlerini terbiye 
etmek, onlara iyi oturmayı 
iyi durmayı öğretmektir. 

Faydaları da şunlar: kuv
vetten iktısat iyi ve doğru 
harekettir. Temin edeceği 
güzellik.. •• 

Lüzumsuz kuvvetleri ka
zanan vo az kuvvetle çok 

iş görmesini öğrenen insa
nm vücuda evvela mukave· 
met itibarile yükseliyor ve 
binnetice güzelleşiyor. Bize 
de güzellik doğruluktan 
yahut doğru olan şey gü· 

zeldir. 
- Mektepte gösterilen 

dersler nelerdir? 
Hareket, nefes ders

leri resim ve musiki, usulü 
tedris, tatbikatı dersiye, 
masaj, anatomi fizyoloji ve 
kadın sporları ... 

işte mektep bunları öğ
retir ve bunları öğretmek

le de söylediğim gibi 
vücuda mukavemet, tabii 
endircktman güzellik ve ar
moni vermiş oluyor. 

- Bu dersler Alman 
mekteplerinde resmen ka
bul edilmiş midir? 

- Henüz hayır. Bu tat

bikatlar daha ziyade ku

lüplerde, müessesatta ya· 
pılıyor. Mesela "Doyçe 

jimnastik buut" •• ki 3 mil
yon azası vardır·- bu ders

leri muntazamen tatbik 

ediyor. 
- Şimdi ne yapmak ar

zusundasınız? 
- Hususi olarak çalış

mak ve bir müessese açmak 
istiyoruz. Öğretmek neslimi-

zi kuvvetlendirmek en mühim 
gayemizdir. Bunun mühim 
vatan borçları telakki edi· 
yoruz. Muvaffak olursak 
bahtiyar olacağız. 

Diğer taraftan hükumeti
miz mesaimizden istifade 
etmek isterse memnuniyetle 
çalışmıya da amadeyiz. Bu 
mektep aynı zamanda ter
biyei bedeniye muallim 
mektebi olduğu için şeha
detnamelerimiz Almanyada 
ve her ecnebi memlekette 
muteberdir. Bedii jimnastik 
muallimliği hakkmı veriyor. 

- Almanyada başka şey· 
lerle meşgul oldunuz mu? 

- Halk danslarının tek
mil kısmile de meşgul ol
duk. Milli danslarımızı nasıl 

buluyorsunuz ne 1buluyor!ar? 
- Milli danslarımız fev

kalade iyidir. Fakat işlen· 
memiştir. 

Çok karaktersiliktir, 
Almanlar ve ecnebiler 

danslanmızı ç.ok bejeniyor· 

Bü emrin infaz ve tat
biki okadar kolay bir ıey 
değildi. Çünkü taburumuz
la Çekirge taburu aral!ında
ki irtibatı kesmek ve bil
ha a bizim tabura imdat 
ğelememek için bulgarlar 
gerek iki taburun arasını 

teıkil eden sağ cenahımı
zı ve gerek geri hattımızı 

okadar şiddetli bir ateı 

altına almıılarcJki : Uzak
tan T opraklann bir sıcak 
su gibi kaynadığını bura
dan e-örüyorduk. Ancak 
ate§ hattının gerisinde ve 
Prnvadı deresi sahilinde 
bir düzlük vardı ve oradan 
geçilerek çekirge taburuna 
gidilebilirdi. Ah yaver bey! 
gürbüz, anlan gibi hey· 
betli vücudünüzü, o muh
te§em pala bıyıklannızı, 

kapısında yqil zemin üze
rine besmelel §erlf aıılı 

merkezi idarelerde kahra
manlık palavralarlle teıhir 
ede ede askerliğin kutsiyet 
ve fedakarlığım unutma
saydınız, bugünkü harpte 
§Üphesiz bir kahraman ola
caktınız... lıte zisin ağlıya· 
rak, çoluğunuz, çocuğunuz 
olduğunu ileri sürerek is
tirhamı afettlğinlz bu ülvi 
ve kutsi hizmeti, cılız, aciz 
blr nefercfk ifa ediyor ... 

Artık yaram tamamen 
aoğumuı ve sızlamağa baıı
lamııtı. Bavımdaki ağırlık 

gittikçe artıyor ve sol gö
züm, adeta dumanlanıyor
du. Yağmur, yüzümün kan
larını yıkıyor ve kanlı su
lar muıambamın önüne 
akıyordu. 

Evvela Pravadi deresine 
kadar indim ve sahildeki 
düzlüğü takibe başladım. 
Sol cenahımızdaki ateı 

gittikçe hafiflqlyordu. Çünkü 

oradaki taburlar, inhilal 
ediyordu. Uzakta, ovanın 

her tarafında perakende 
efrat görülüyordu. Arkam
da kalan, düıman topçu-................................................ ................................................ 
lar, birçok yerlerde ve bir 

çok milletleri temsil eden 

gruplar önünde bazı nümu
neler gösterdik. Fevkalade 

beğenildi ve Macar, Rus 

danslarının fevkinde gÖ· 
rüldü. 

- Almanlar hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

- Çok çalışkan, her şe

yi sonuna kadar götüren 

insanlar. Disiplin, iyi dağı· 
tılmış vazifeler ve serapa 
bayat ve hareket, 

Fakat bizleri pek az ta

nıyorlar. Kendimizi tanıt
mıya muhtacız. 

Mülakatı burada bitiriyo
ruz ve henüz uzun bir yol-

culuktan iki saat evvel dö
nen gençleri fazla meşgu et

mek isterr:!;,orum. Fakat bu 
arz ım d n'enmelerine imkan 

vermek için değil sadece 
arkadaşlarımı fazla beklet
memek için, .. 

Çünkü onlarm bize ge
tirdikleri şeyi g,cldikleri 
günde bile yorgunluk de
ğil, kuvvet, mukavemet ve 
zarafettir.• 

A. Sırrı 

IB'"1ItJI 
a 

Kadm meı: ur! 
ngilterede caddelerden 

geUp geçen otomobil
leri kadın memurlar 

ko tro!a b flamıılar. 
D t iyorum, lb!zim 

caddelerde seyrii efer me
muru tamfından durduru
lan soförler homurdanıyor. 

Eğer burada da o i~i 

kadınlara verecek olursak, 
herkes gönül rız.asile du· 
racaktır. 

Y n nız o zaman küçük 
bir mahzur 'tevellüt edebilir. 

Gtzli ·bir seyahat yap
mağa çıkan çiftler muhak
kak ık nk durdurulacak

lanlır. 

-o 
Leş fabrikası? 

Ş
ehremaneti, nihayet 
leı fabrikasını . te
sise karar verm•t· 

Buna öyle geliyor ki bu 
fabrikaya ıoförlerle tram· 
vay tirketl ta,.afından me
vadı iptidaiye hazırlana· 
cağı mü tahberdir. . 

Toplu lğne 
............... •·····::::::::::::::::::::::::::: 
··~~·:···;;;;;;ji ... bu perakende 

fr t üzerine 1arapnelle e a E. 
t ldp ate i açmışb. ~1~ 
ilerlemi§tim. Pravadının 
harap köprüsünü uzaktan 
farkedebiUyordum. Havayı 
yırtarak baıımm üzerinden 
geçen bir mermi, elli hat
ve kadnr önüme düıerek 
oıddetle infilak etti. He
men kendimi sağ tarafa 
attım ve Pravadiye daha 
ziyade sokuldum. Çekirge 
taburuna daha bin hatve 
kadar bir mesafe vardı. 
Tabur efradının perakende 
bir surette rüc'at ettiğini 
görüyordum. Artık koıma· 
ıa bavlaclım. Bir mermi 
daha... Memıfnln gelirken 
fı§ırtısından, tstlkametlnden 
ve bana takarrübünden 
derhal anladım ki, hedef 
benim ... Hiç te aldanmamı
ıım.. Mamafih, bunu da 
at!atbm. Artık tamamen 
Pravadinin kenarını takip 
ederek gücümün yettiği 

kadar koilJyordum... Evve
la bir fııırtı daha sonra 
ıiddetli bir infilak. .• 

* 
Kendime geldiğim zaman 

yan belime kadar Prevadi 
deresinin sulan içinde idim. 
Sağ tarafımın üzerine düı
müıtüm. Yavaı yavaıdön
düm. Emekliye emekliye 
vücudumu ıudan çektim. 

(Bitmedi\ 

Hatıra gelenler : 
------~-------
Ş eyt on don aç 

t!ôzlü 
Kadıııcağızm birinin bir ta

vuğU vnrmış. Tavuıe rahat 
durmaz kümesinden çıkar, 
eve girerek kadıncığızın eş
yasını karıştırırmış. Kadın da 
kızarnk: er. Cehenneme git! ~ 
diye küfredermiş. 

Günün birinde kadıu h::sta
la .ır. Papazı çağırır; ve Jıas

tahk hali ile tavuğu papaza 
hediye eder; pl p1z da ta\ U· 

ğu alıp götürür. 
Bir kaç gün sonr~ kadın 

iyi olur. Tavuğu papaza ver
diğini unutur; araştırmagn 

başlar. tM.zınetçisi der ki: 
- Masta iken papazı ça

ğırttımz; tavuğu hediye ola· 
rak ona verdıııiz. O da aldı 
gôtürdii. 

O vakit kadın içim çeke-
rek der kı: 

- Papaz efendı ne aç göz
lü şe} miş... füıı t u un a 
her kızdıkça eti emıerı c ıt 
der !Jm de ş .l tan 1 P gotuı
ınemış ti 1 

Bir dcf:ılık ıınta eJerek ra-

f be v ıcJedecek oldum. He· 
il . k 
ırıeııcccık saJup çı ınış. 
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Savıfı 

Sıinemaldr 
VAPURLARI Jarı arasında 2500 metrelik DoQlas Fairbnn:ks pek yakında 

Seri \ "C luk~ Karadenl7. postası şosamn 12559 lira 80 kuruş bulmacamızı halledemedinizse M e 1 ek sinem as 1 n d E} 
Bugan Kadıköyunde ve 
Siadyomda ayrı ayrı 
iki müsabaka yapılıyor 

8 .. 1 f vapuru 6 bedel ile taıııiratı esasiyesi 3 bulmacamızın sırrını O iL u en Teşrinievvel buçnk ayda i:.mal edılmek şar- yem ç s AHŞOR ?il 

Pazar gfınfi akşamı tile 20 gün nıiiddetle ve kapalı Ftllmlnde ıöreccrelnlz. Bu filim Alck andr Dümanm romantll ,ol 

Istanbul atletizm heyeti ta
rafından tertip edilen İstan
bul atletJzm birinciliği mü
sabakaları bugün Kadıköyun
deki sahada ba,lıyacakur. 

saat 18 de Zarf IJStılile münakasaya kon- tlrtıbaaea BENHUR un rejlaörG FRED NiLBO tarafından ifa olunan ~tıtlr 
lr adaptaeyondur. Ftlmln uzunluiuna rafmen tekmHi birden göatertltc Sirkeci rıhtımından hareketle muştur. 

( Zonguldak, İnebolu, Evrenye 2 - Münakasaya nırslek; 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, ha} siyet ve itibar ve iktıdarı 
Trabzon, Rize) ye gidecektir. nıalisine itimat ohıııaıılar kabul 

Müracaat mahalli : Jstanbul olunacaktır. 
lu abakalar üç gün uzcrine 

tak im edilmiştir. Bugunden 
mada pazar ve gelecek cuma 
gunlcri miısabakalara devam 
edilecektir. 

Meymenet Hanı altındaki 
yazıhane Telefon lstanbul ı 15 3 - Mimakasaya iştirak ede-

ceklerin münakasa ve ihatat 
kanununa tevfikan bedeli keşfin 

°1o 7,5 nisbetinde depozito veya 
1-------.-----! Banka mektubu vereceklerdir. 

Merkez acentesi: Galata KöprU 

Seyrisef ain 

bıeındı. BeyoA!u 2362 Şube 4 - Bir şirket veya şüreka 
ıcente.ı: Mahmudiye Ham altında namına teklifatta hulunan talip-

Bugiinkü program şudur: 
J 5 tc 800 metro seçme 

• ı 5 1 O Czun" atlama final 
' lıtanbul 2740 ler teklif mektuplarına temsil 

ı 5.30 205 metre seçme 
ı 5,45 1500 metre final 

l 6 400 metre seçme 
16,25 Disek atma firıal 

16,25 J 0000 metre final 
17,10 4 100 1\1. seçme 
yalnız ~ayan tcc~-.uftür ki 
şampi) on Galntasaray bir 
:Sui tefehhlım neticci bu mü
sabakalara iştirak etmemek
te ve Taksim stJdyomunda 
Rumlarla bir atletizm karşı

laşması yapmaktadır. Yani 
ntktizm miisabakaları yapıl

nuyor derkt:n bir günde iki 
mu abnka ile birden kar,ı
Ja\ı) aruz.! 

Galacns:mı) lılann programı 
da şudur: 

J 00,400, 1500 ve Olem pik 
bn)ruk ~arı:;.ı .. ___ _ 

fiDreg jj]JMjlikleri 
Gelecek cuma 

yapılacak 
Gelecek cuma Beyoğlu Halk 

Fırkanndakl Mıntaka idman sa
lonunda lıtanbul güre-ı birind
•lğı müsabakalan yapılacaltbr. 

Müsabakalara yalnız. tecrfibeli 
gürqçiler ittirak edecektir • 

Evelcc gilreıin terakki ve in
kifllfı ve gürqçt adedinin tez
yidi için mütemadiyen yapılan 

tetyik müsabakalarının çok fay

datt görülmOıtür. T ecriibesiz.ler 
müsabakumda lkl dala birinci 
hk alan genç güreşçiler de bu 
defakl müsabakıada mevki aldık
ları için birincilikler hayli heye

canlı olacaktır. 

• Bozcaada postası 
GELiBOLU) vapuru 5 T eşrinevvel 
Cuınarteaı 17 de idare nhbmın· 
dan hareketle Gelibolu, l..Apıeki, 
Çanakkale, İmroz, Bozcaadayı 
gidecek ve Çanakkale, Uptelri, 
Gelıboluya uArtyaralc gelecektir. 

Antalya Postası 
(KONy A) vapuru 6 T eşrinevvd 
pazar 10 da Galata rıhtımından 
hareketle İımir, Külluk, Bodrum, 
Rıdoı, Fedıfye, Ffnıke, Antalyaya 
gidecek ve dönUtte mez.lcnr bke
lelerle btrhkte Andifl.i, Kalkan, 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya 
u~nyaralc gelecektır. 

Trabzon birinci postası 
rREŞ(TP AŞA )vapuru 7T eırinew 
Pazartesı 12 de Galata nhtımın· 

den hareketle lnebolu, Samllın, 
Cireıon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönütte Pazar itkele
ılle, Rize; Sürmene, Trabzon, 
Görele, Cireaon, Ordu, Ünye, 
Samıan, lnebolu, ZonguldaAa 
u~nyaralc gelecektir. 

Sadık zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

Muntazam , c IAiks pos tası 

Sakarya t::~~~:,,~ 1 
Pazar günü ak

şamı Sir
keci nhumından hareketle Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, 
ve Rize iskelelerine azi
met ve avdet edecektir. TnfsilAt 
için Sirkecide 1\les·adet hanı 
~hında ııcentalıj!;ma müracaat. 
felefon: İstanbul 2341 

Elektrik sobası 
Kullanarak ilk sojuklardan sakınınız 

SATiE 
Bütün modelleri liı.e vereıiye t3kdim eder. 

Devlet demir yolları ve li -
manları umnmi idaresinden: 

20 tetrinewelde bilmüsabaka hareket takirdi alınacakbr. T alipier 17 
atından aıağı ~e 27 yacından yukarı olmıyacak : Nuluı cüzdanı, askeri 

~esıkaaı, poluten musaddak mahalle hüınühal mazbata11 ve mektep fu _ 

tıknamesini hamilen Haydarpqa. Konya, Ankara iti etme milf ettiJlilı:lerile 

' 

ı Bıletik Eskiıehir, .Kayıeri, Kaıahya, Er~~. Merlin harelcet mü. 
zmı , • d" ~ 

letti~lıklerıine müracaat ~decekler ır. ~Iuıabaka hesap, coğrafya, tarih Ye 
k"t betten yapılacaktır. lmtıhanda muvaffak olarak hizmete alınanlar 81 • 

k~r;ığini yapmadıkça tesdl cdilmiyeccklerdır. T aliplerJn uhhi muayeneleri 
ımuhandan sonra yapılacaktır. 

-ettikleri şirket veya şirketlerin 
kendilerine salah iyetııaıne ver
diği mübeyyin vekfüetnameyi 
rapta mecburdur. 

5 - Münakasaya dahil olan
lar münakasaya konulan inş::.

~ prcje ve keşif.ıamesile 

şeraiti umumiye defteri ve fen
ni şartname mündericatını tet
kik ve deruhte edecekleri ame
liyatın tafsilat şeraitine tamamen 
vukuf hasıl e} 1 emiş ad ve itibar 
olunacaktır. • 

6 - Talipler 22-9-929 tari
lıindeıı ı 3 bıriııci te.iriıı 929 

pazar gı.nlı saat on bir buçuğa 
kadar te;.. ıifnaınel erini Nafıa 

mühendisliğine tevdi ile makbuz 
almaları. 

9 numaralı Jandarma mek/ehin
den: 9 Numaralı Jandarma nıck
h binin 930 ma1 ıs ,::ayesıııe ka-
dar azaıııi yirmi b.n kilo sığır 
eti beş bin kilo huzu e1i ve 
lıeş biıı kilo ko; uıı eti ıO-J0-29 
perşembe günü saat oıı altda 
pezarJı::ıa ihalesi icra kılıııaca

ğındaıı taliplerin ve fazla iza lıat 

almak istiyenlerin mektepi ın~-
kur ıııüdurıyctine ıııüıacatl .rı 

il:m olunur. 

f mniyet san~ııı mu~ur-
ın0 ... 0 .. 8den· Nişant"şında B1..sm U • tan ı>oka~nda Ab-
dürrahim Efendinin konağında 
LOtfiye Hamının 5 Mayıs 926 
tarih ) 81 7 2 7 ikraz. numaralı 
deyn senedi mucibince ve bir 
altın saat, ıkı altın bılezlk ve 

bir altın kordon terhinl suretlle 
Emniyet Sandığından istikraz 

eylebi~i otuz altı liranın vade
ılnde verilmedıttnden dolayı 
yulcarda gösterilen ikametgahına 
tebligat icrası için gönderilen 
doksan bır günlnlc ihbarname 
7.ahnna heyeti ihtiyareycce mu

maileyha Lutflye hanımın bila
varis vefat eyledl~incve tereke

sinin Beşlkla§ Sulh mahkeslnce 

tahrir cdilmit olması ihtimaline 
dair yazılan meıruhat üz.erine 

mezkor mahkeme ile cereyan 

eden muhabere neticesinde · bu 
bıtpta ademi malOmat beyan 
edılmiı ve mevzuubahis trrc
kentn hangi mahkeme tarafından 
yazıldığı anlaıılmamış oldu~un
dan (fbu ilin tarihinden itibaren 
doksan bir gün içinde sandığın 
alac~ı verilmedi~i takdirde 
me:zkor merhunnlın bilmUzayede 
satılacağı llin olunur. 

Karamursel mal müdür-
l!ilünd~n: Karamursal kazası 
hükOmet kon~nda beı btn 
liralık hazı lntut icrası 24 
eylol 929 T arlhine kadar mll

nakasya konuldutu ılın olunur. 

1~ 
ARSENOFER!TOS 
Gerek hastalığı mütealııp, 
gerek fazla çahsmaktan 

mütevellit fakrüddeme 
karşı gayet müessirdir. 

• 1 

EozaneJerJe epza <f epoJ~ 
nnda bulunur. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

BusUnka bulmac:amızm Dllnkü b:.lmacamızuı 
balledllecek J•nl ıeldl balledllmlt teldi 

Solchuı ı~a : lann heyeti mecmuasını teıkil eden 
1 - Fındıklı ile Tophane ara - uzuv (2) 

ıı (9) 9 - Vapurlan hareket ettiren 
2 - Ermenfstan hududunda bir makine parçası • 

çay (4) Yukardan aıa~: 
3 - Seyretmelc (6) l Fn•ngi ilacı (9) 
4 - Bir kıi ve Arnavut Eeh - 2 - Haya(~. baş (4) 

zesi (6) 3 - Nota (2), ıiçim (2) 

Bu gün 
Kı~ın ~ar~e Iİ~İSİ 

Setli ~imini ıeyretmelı: 

Bu akıam 

f era~ sinema~o 
Sitatis lvanof tarafından 

akrobacik numanılar ve ko

mik Cevdet n. temsilleri si

nemuda [Tehlike işareti] 

nn~aro postası 

buçukta \e 
al.:şam 

aat 21 
buçukta 

5 - Haya (2) , Fransız ve 4 - Acı (7). 
Alman hududunu yapan me-şhur 5 - «Eren> in cemi (7) if::::::::::::: :::m:::::::: ::::::::::::::ii 
bir nehir (3) , nota (2) 6' - Meneden şey (5) H Kızlanuızm aefahet •e fubtun :: 

Marv 
Duuın 6 - Pandispanya gibi bir tatlı 7 - Asmaktan emri hazır (2) d kolJadıfı 

t6) 8 Sabahın sonu (5) , boyun i5 
7 - Meta (2) , tertip (4) aksi (2) ll 
8 - isyan eden (3), pannalc: - 9 - Kat't pazarlık (5) ~ O~şnı~s tızıar 3perde 

11111"' ___ ....;,. _______________ ....;.~--- il Olmamaları lçln milteJeldnz Temgilden 

Emniyet sandığı müdür - Ü==========::= :::~:::;::::= •=u:=n======:: , •• te•m•in·ed·ıı·mı···.tir •• •• ı•ıll!!: 
sonra traııı1'1 

lüğünden: 
~1uzayede ikraz 

bcdelf ilio. 

170 7542 

575 9018 

709 16947 

260 18907 

245 202J2 

602 20306 

318 2041°8 

308 20433 

240 1 1 l 

1815 274 

Mcrhunatıo cins \C nevi Borçlunun iıml 

Galarada t\rapcamii mahallesinde 
Yelkenciler caddesinde e ki ve 
yenj 53 nurruualı bir kargir dö

kümhanenin tamamı. Ruhiye Mukadder I 1. 
lkyo~lıındn tumtıım mııhnllcslnclc 

Jinardi :sokağında eski 32 ve yeni 

24 numaralı bir hıncnin tamamı. lstirati Ef. 
Aya of} uda rcrebntnıı mahnllc-
sin<lc eski Çatalçe~mc ve yeni 

)\.ercb:ıran cııddesind1.: e l.i 2 mü
kerrer ve yeni 4 l numarnlı bir 
ham·nin tamamı. .:\lustafo Ef. 
c·sı,wfarda \ ' alidei atik mahallc-
ı;indc .\ bacıdcdc sokağında eski 
J 7 'c yeni 29 numarnlı bir hnne-

nln tamamı. l\lehmet lır.zet ağa 
Eyiptc C'nmiikehir m:ıhnllesindc 
ve sokıığında eski 13, J 3 mü-
kerrer "c yeni rn, I 3- J numa
rnlı mıın dlikkan bir h:ıncnin ta-

mamı 1\lusta[a Ef. 
C skı"ı...lnrda Km~ıısker l\leh met 
efendi mahalle:ıinde Salı sokuğın-
d ,ı eski 13, 13, I 3 ve yeni 19-
21, 19, 21-1, 19, 21-2 numaralı 

iki diıkkıln ile bahçeli bir hane-
nin tamamı Fııtma Sadiye l f. 
knsımpaşada Yeldeğirmcni mn-
hnllesinde Yeni çeşme caddesinde 
eski 3 ve yeni J numaralı bah-

çeli bir hanenin tamamı Sabire, Zehra, Zcy
ncti Kıymet H. Jıır, 1 hiseyin l\lazluın Ef. 

Kapandakiktc l loca 1 Jalilamır 
mıtllesi Atluınata~ı cadc.k~inde 
e. ki J,3 mükerrer Ye yeni '), 

9- ı numaralı. Lcm:ın Ruhiye 'i.inbi.il J l.lar 
Çcııgelköyiinde Küprı hi c;okağın-
dn 6 mi.ıkcrrer numaralı lıııhçcli 

bır hanenin ramamı Ali Selman B. 

)'c, ik ·yde Ayanikola caddesinde 
Küyl,aşı sokağıııdıt e~ki 19Q, 20 ı, 
JQ5, ı 97 yeni 209 209 - l, 207, 
21 J, 2 J l - 1 nunırarlı iki diikk<\n 

\'C bir gazinoyu mii~tcmil bir 
~ahilhnneniıı tamamı. J indice Pakize H. 

890 29J 1 in) dnrpaşa OsmanaJta mahalle-
sinde 1 ludavcrdioğlu sokağında 
eski 8 miikerrer ve yeni 65, 67 
numaralı bahçeli bir hanenin ta· 

mamı. Keresteciyan 1stipan Ef. 
Yukarda cin. ve nevi ile mevakii yazılı einl:\k (altını, 

bir) gün muddede icra kılınan aleni müzayede neticesinde 
hl1.alannda gösterilen bedelle talipleri uhtesJnde takarrür 
ederek birinci ihalesi icra kılınmış olduğundan talip olanla· 
nn JIAh . tarihinden (otuz bir) gün zarfında Sandık satış 
Amirli 'ne müracaat eylemeleri Jüzcrmu HAn olunur. 

Leyli ve nihart - Kız ve erkek 

Şişli Terakki lisesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre 

lanna yeni talebe kayt edilmektedir. 
I0-17 ye kadar mliracaat olunur. 

Nişantaşı .. Halil Rifat paşa 
Telefon; Beyoğlu 251 i 

birinci sınıf

Her gün saat 

T'/J.rkiye ve Avrupada haftlılmn .$pOr hareltel' 
leri, mulahassu sporcuların yazıcıları Ha~ 
cılık Avcılık, Sinema karikatür, Roman, ıB 
ye, ikramiyeli müsebaka v. s. ~ 

- locoeli ~nimi encomenin~en: ~ 
Şartnamesinde münderiç bulunan Adapazarı - Hendek /oO 

lunun muhtelif yerlerinde teslim ~dilmek üzere cem"ıın :3 8~ 
metre nuik'np tıış Jhzar ve nakliyesi mevcut vahidi k!Y ır 
fi at i.izerinden ve kapah znrf usulilı= miinakusaya vaz'edild~gı 11" 
den .~nl_ip olanların ihale tarihi olan 23 teşrinevvcl .çıı~fıl 
ba gunu saat on beşe kadar mlinakasa kanunun<lııkı uı e 
dairesinde 2000 liralık teminau muYakkata makbozile ~ 
kur . aatta Kocııeli vilayeti daimi cncumenine v..: tııf 
almak istiyenlcıin Kocaeli Nafıa baş mühendisliğine rııur 
caatları. 

AMATÖRLER 
Çok defa nrnvııHak olamadığınızın sebebini anıştı· 

rıyor unu?_ Liil~s ue gösterişli bir fotoğraf mı.ıkincsi ,•e 
bir çok filimler aldığınız halde çektiğiniz fotoğrafları11 

hiç biri inde muvııff:ık olamıyorsuntı7ft Buna ycg:ıoc 
çare, izi tamamilc memnun edecek nncak meşhunıalcf11 
ODAK makine ve filimlcri oldıığunu hiç düşlindiiniıZ ı1l 

Kodak - makine ve filimlcrini 
Kullanmak; i~tc mm affakiyetin sırrı 

Her yerde arayınız 
Ucyuğlunda Tiincl mcyclanındıı Kodak şirketi foto~· 

rnflarınızdu mu,·affıık olmanızı temin için daima sızırı 

• 
susıye 

riyetinden: 
Fatihte çarşamba cad

desinde kain :Koğacıdede 
medresesi ankazı mahallen 
müzayede ile satılacağından 

talip olanların teşrinievvelin 
üçüncü perşembe günü sa. 
at no dörtten on albya ka· 
dar orada hazır bulunacak 
memuruna müracaat ey
lemeleri. 

iş arayan bir bana 
Bir hanım, tayyare plyanko 

biletlerinin aallf yerlerinde ça

llfDlak btiyor. ~ vermek lltl

yenlmn idaremize (l) numar• 
lle b.bd- vermeleri. 

Teşrlnevvel 

~ !J;ı<Jf' 
Rebiüldhlr: 30 Bıır,. 

[!) 
CumtJ 

Namu vakitleri ,,,. •• ~ 
'f • " • ı 

ü Ott• tı.ı.tı Akı•• g IQ ... j 
6 ,00 1~03 15,19 Ji ,4:' 1 • 

l•iıJI· 
Bqiia dolanlara 1'•• 

Kııffl'ol 

· Buslnkil h••~11ıoıl 
Riizıtr şimalden esecek ' 

olacaktır 



Emniyet sandığı emllk · 
müzayedesi 

ltraı 
No. 

6222 

6717 

aıos 

10241 

11458 

12096 

12785 

13970 

14339 

Kafi karar illnı 
.....,... ........ dm Ye MVl VI 

.. den atiştemllla 

70 Silivrikapacla H_...ak 
mahalleliacle Hiaudibl Sili.-
ribp1 tobpda eaki 2.2 ve 
yeni 2,4,6 numaralı mataza 
Jiz .ek1ea dokuz &111n anada 
...bal olup iki clilckinı laavi 

...,.,, .. .... 

bir mapmın bımamı FMma ve 
Atiye ... _ .... 

90 E,eaköyiinde lçereakiy ma
IWl•iJJlde Kozyatatı caclde
linde uld 97,98,2,97,98,2 ve 
Jea1 77 numaralı allar ve mat· 
lllk ueri elaniyenin iki yGz 
Jin1i Jedi anada mebni v. 
chYM" taşlanadan ve kaimen 
alftalt olup 1eneden Gç bin 
iki pa tlull-.z al'flD balaçeyi 
uw wri elaaiyenia bımımile 
balaçeai• tamamı AH Rıza 8. 

500 KachköJiiade Oamanata ma· 
1'a1JePecM eski Söaütlüçeemt 
ye JUIClotN yeni Çilek iolra
tmda ald 2S, 120, 122 v~ yeni 
25,42,44 numaralı praj ilci 
r6I teksen dört aqm .. 
izninde kitir bir kattan i~ 
ret k9r paiaa -.••ı Cemd B. 

tos y .. ...,. KMiplruma ... 
halluinde S...cbkburnu iolra· 
tuadıa .W 38 w yeai 40 nu
matali dGlckln mahelll altmq 
Rkiz _.... ana üzerine mebni 
JdullDlf temelleri mevcut bir 
dükkln mahallinin tamamı F"ll'dlVI H. 

78 Os1cüdar lcacliye mahallesinde 
em y azmacıavadis ve yeni 
Salkım sobtında eski 14 vo 
yeai 18 numaralı muhterik 
hane arsua 1eneden beı yüz 
doksan yedi artından ibaret 
aulaterik laane arsasının 
'amMN Alcbandıra H. 
~e lçerenköy ma-
_. •• ._ !tamam solcatmda 

lf '9 ~ 27 numaralı 
7iı oa -.. ara üzerine 
mebai abtaP iki bttan ibaret 
dört oda bir sofa bir llhltlNta 
laavi bir bap hanenin tamama Betim B. 

41 . Huköyde Sütlüce mahalleliia
de Demirclohanes sokatanda 
etki 4,6 ve yeni 41 ,43 numa· 
ralı ıaıino ve hane arsası yüz 
sekten arpadan ibaret temel· 
teri DHNCUt gazino ve hane 
arsasuua tam•mı Madam Serpuhi 

Dilcran ve Harant Efendiler 
118 Y enibpada Çalarata mahal-

lesinde Laaga caddesinde eski 
40 w JCei 62 numaralı dük· 

· &a -lark alb aJ11D ana iize. 
riodc Uılir bir kattan ibaret 
iıtiillde aherin mali bir odaya 
ve bir kuyuyu havi bili hava 
bir dükkiaın tamamı Hacı Şiild B. 

255 Qribptcla Hacıilyas mahalle
sinde etki ve yeni Ebe IOb
iancla laarita ı :ı. mevkiinde 
eski 9,11 ~yeni 9,11 nwna· 
nh ahır yüz otuz sekiz artın 
arsa üzerine melmi kigir bir 
bttan ibaret sıvaları noksan 
bir bap alaınn tamamı OslUll Ef. 

160 Bulgurluda Karaman çifliii 
cadd61inde yeni 22,24 aumarah 
hane yüz arflD arsa üzerine 
meboi ahpp Lir kattan ibaret 
iki oda bir tofa, bir mtdfak • 
dokuz clöaiill iç evlek ~ 
,. .,.. ~ ... bir 
bap hanenin tamamı Ayte Sıdıka H. 

48S Or&köyde 'l'..-ercli_. • 
Şekercioilu sobtmcla -
2S, 27, 18 ft yeni 25, 27, 14 
numarala matua JÜI elli ar· 
fiil ana üzerine mebni üıir 
bir kattan ibaret ve yedi yüz 
otuz bet a11ın arsayı havi 
bir bap matazanıD ta--. 

Çal..,_ Nımer Ef. 
100 Aaadola Kav ... ba lıtilaripb 

Mehmet efeadi uallaincle 
Çe_. sokatıada ald 8 ve 
Jmİ 2 aumaraL hane yeiillli 
arpa lrR iiaeriae mel.oi alt
PP illi httailaeft\ dilt ôcla 

IJJllM ~ Wr lıilit 
.... .. .... , 11111#.1111.l~.!• .. 

14Sll 

ıs2s2 

15284 

15710 

18"6 

18127 

16866 

170Sl 

17076 

VO' .... ~ 
bir ~: 
Oslllliada~· 
Mec:iıli,e .... llelia.s.ı Nitan-
tqa ~daiacle _, 
mükerrer ve yeni 12, 12-1, 12-f 
numarala kötlderclen biJik 
k6tktn Harem dlıiNli ii9rüa 
otuz iki aqın _.. iıeriH 
mebni abpp iki ittıçuk btt., 
iberet ~kiz oda. bir 10fl,. 
bir tatlık ve bir lıamam ve 
bir byu ve .elimlak daireli 
kezalik üç yüz otuz iki artın 
ana üzerine met.i ahpp iki 
buçuk kattan ibuet ... -.. 
bir sofa, bir taflak, bir hama-
ma ve diter k6tk yiz • Gç 
arım arsa izerine mebni ~ 
kata kigir iki bb App 
olmak üzere iki buçuk kattan 
ibaret iiç oda bir mutfatı w 
elti bir bin dobz r1z plmij 
bet arpa bahçeyi uvl iki 
bap kiifkün tamamı. Emine Wife vt 

Fatma Omma.ade H. 
115 Anadoluhiunada Göpl ... 

halleaiDde eski Göilll ve yeni 
kuyu sokaiJnde elld 7 mü
kerrer ve yeni 44 n.....ıa 
doban iki aqın arsa izerioe 
mebni altı klsir üsti Üfap 
olilaak ilre bit IMlçuk kattan 
ibaret üç oda. bir sudak oda· 
11, iki sofa, bir aatfak beı 
yiiı yetmif bet l1flD bahçeyi 
havi harap bir bep laanem._ 
tamamı Vasfiye Hanımla Alamet ala 

'21 ıo Huekide Neırbahar malaalhi: 
sinde Hekimotlu Alipqa so
katında eski w ~ 6 n..., 
rab sekiz aqan anada •'-* 
au:aldık maballiDİ ve yedi )'il 
artın aruda quldak mı•ılli .. 
ni havidir ve dokuz y6z artın 
bahçeyi havi çift hamamın 
taıuau. Emine Hacer, Mutafa Nihat 

B. ve Sqire Fatma s.ime ve 
Hatice Piraye H11 alar 

90 Osldiclara Y en;n+alWe Ka
ramanla ~ ald 27 "5 
yeni 21 amninb dükün .at .. 
mq dokuz UflD üıerinde meb
ni lci~r bir kattan ibuet bir 
••t'rtD ..... Oı - .... 

.., KaılM,iiude Ohifı·1& .. 
ballcsiode Kl~t~baıı el]!Ym 
Kazasker ~ eiiı ~. 4 
ve yeni 6,8nu.N ~ 
&rfln ana üzerine mel> H• 
tap üç buçuk kattan ibaret 
en alb oda dokuz Alo• ve 
iki bia yetmif .... baWeri 
laavi bir bap ha_. 11a·• 

Emin B. 1Wmt we Feride H. a. 
270 lıtinyecle Kiirkçübap ve ÇaJI' 

aobtmda eaki 13 ~ 
ve 7eni 19 n.....aı elli iki 
&rflR ana iberiae .. w ..... 
f&P ilci lcattaca ibaret dört CMla 
ufak sofa bir •utfala havi Wr 
bap hanenin ta•• Mık.IMlle H. 

40S Anadoluhi..nnda 'Götsu el
ymn Barutane sokapnda et-
ki 7 mlikerrer ve yeni 7-21·3 
yüz on arpa arsa üzerine meb
ni iki bta Jciıir yanm lrab 
ahfap olmak üzere mM cilan· 
nu .. iki buçuk bttae ibaret 
mu dilcüa bir bap hanenin 
tamamı Oman B. 

9180 Osküdarda H.cabesna Hatun 
mahallesinde Pa11. llmaaı ca$ 
desinde eıki 128, 131 ve ye
ni 49, 49-1, 42 numaralı de
polardm ikisi üç bin alb yüz 
dolman &rflD ar• izeriacle Ü
JİI birer katlı ... iç yü& 
yir•i aqın arsa üzerinde ah· 
pp depo cliterleri on alb ar
tm ana ilerinde ü,ir bir 
oda ve ,.ti )1lz -.m bahçeıı 
yi ve iç hia iki yk lark ..... 
pnclan ibaret d8t mahalliai 
hm maa arazi alıpp ve ki-
pr depoların ı-ml l.met s.di1e, 

Hatice, Hanımlar.la lbrahim Halil B. 
610 Y edikulede Mirahor l~be{ 

mahallesincle iüi ia?q 
caddetinde ve bakkal. ·r~ 
ft yeni İltuyon cadchiindi 
eaki 57 ,57,57 aibner 
yeni 67-1 n......ı. 
ana Gzerine m~boi lrisir iki 
bttaB iberet iki • ~ ki
ler, bir IClfa ve oa iki arpa 
..,. ......... ıplairlliöt• . 

., 41ft-:11!'!.l'!lfıa'!!"!'&-

17139 

17223 

17242 

17488 

175'9 

............. 
em 27, ıo,; ıo •••mr ıo 
... ımr 10, mikenw 10, 
..... ,. 10. mGbmf t! ., 
yeni 13, 15. 17. ıt ......... 
lcoaak bin '-et yüz arpa ana 
izerine mebn1 kısmen iç ve 
m.im iki kattan ibaret ..... 
io oda. alb safa. iki aıtfata 
w miiftenrilltından bulunan 
yüz eW arpa ..... meboi 
ft aeıklr konatın ittisalinde 
Mt oU, bir ıofa11 havi klgir 
1elimhk köfkünü ve aynca 
iki yüz olUI artta aıada 
mebai ~ iç kattan ibaret 
yedi oda, iki .. bir •utfata 
havi miftemilita ve bq bin 
yüz dört arşaa bahçeyi havi 
bir bap konatm tamamı. Zekiye H. 

2"40 EreaklyiDcİe Merdiven kMyeade 
ç.... ..... ak! 37 ye yeni 
45 .......... }'il ... .. il&e-

rlae melNlt .ı.. iki blm tbwft' '* .... cllrt oda, .. ... .. 
bvl'eda aynca Jk ..... ... '* ....ı.k. ... ....... bir d&alm 
iç mek 200 ... w.p,ı .... 
... bahçe bir bap ...... la· 

- M.. Kbl• ef9dl. 
260 ~ R.. Mehmet .... 

rslluırde Sn bhv.a. ..... 
.. ı 1 •• JeDl 13 .....ıı 
..... • iki ...... ... tlr.edne 
mebal ..., '* bu. ket '* 
bip dalltw• 11m1m1. H111y1a FJ. Server H. 

710 BabUJtnde Cevizlllt ..t.lletln-
de H.. ....- .......a 337 
" , .... 43 ..... h ,.. datt 
... - ~ me1lel .... _. 
.... iç IMlçlık bttaa •blret '*' 
- ........ ilıre dobz oda 
lb da ft ... ..... lleriade ...... '* blla Lir ...WC ye a
)91 bk bet ..... Mbçe,l •vı 
bir M, -... tam-. Glrhle K 

310 K••p111cla ~ whml"-.... ,. ~ ..... 
..ki 28 veyeal.16 n_..L dlk
ba .. bet 11118 ... ludae 
.... fewbKle bir odqı haYI bir 
bap clliama ....... Faa ler· 

keaial 11...._ llaefla Felmt B. 
135 DIT1D7oll Allah.,. .,Jwhla. 

•:~~ak6w Jelll 6 oda ... .. - ..... ~·· oda nele ft odf-m 
Mıiı ...... ~ ........... 
~IJli-tdu• ~ ~il 

215 ~ flMI ş.bea .... •r11e• ..... , •• ,...1 ...... 
.... ,... ... bee ... -................... ~ .. 
.......... blr..ttalıt1t-
Ws. ..... ILlr ........... hyu =--· '\T ...... ~ •. ~ .... FJ 

17603 4400 P• baJ.,; •de KW elyetm 
ilkele cadrleri •a eeki 1 ve ,.ı 
26-1 .... ima .... iki•· 
• lllrine mebel klrF aç Ut· 
ta il.et Oltllde .kız oda hrt
dor, bar mu6k Te yh1Dl dnrt 

17630 

.,n - lzednde bir .bele.tane 
namelMnewylml ... .... 
~ hm .... :oc1a 'fe ... bir • 
bap hnam tmı. t.f.ı..t CeYciet a 

190 Ütklclwda Sol•ıhta ='•e•ıle 
T opWelı atla w'llade -b 37 
Ye yeal 35 amupk .... 90 
-.an .. llerlae mebei .... 
1cU..11Nıtet ....... 
ilk. bir bytl ve bk Uç ..-
1.Lçe,t haYI 1DU 'bal.ç. bir ..... 
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Ticaret ve zahire borıası 
Fiatlar Ticaret boroaaı kitibiumumilltl tarafından vcrilmiılir. 
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Konya sıhhat ve içtimai 

muavenet mudürlüğünden: 
Konya memleket hastanesinin bir ~onelık ihtiyacı olup müna· 

kasa kaimeoinde muharrc; ıerall dairesınde mahalli idare! husu
ıiyr.slnce bılmünakasa mub~yaasını lüzum görülen eczayı tıbbiye 
ve kimyeviyenin mOnakasat kanununun on altıncı maddesinin (H) 
fıkrıısı ahkamına ıeVfikan 1O/10/929 lıırlhioe kadar aleni mü· 
naka,,,.ya vaz'ı ve bu ıarıhte saat on begte lhaleolnin terası mu
karrer olduğundan talip olanların alelüsul pey akçelerin! müstas
hiben mezknr vilayet encüme~ine! ve ıeralU anlamak için de 
l b 1 ·ı · ti Sıhhat ve lçtımaı muavenet mUdürlU~üne mura elan u vı aye • 
caatbıı lüzumu ilan olunur. 

ne\ vrl '12'J tarihinden itibaren 2 J gün muddetle münnka>aya !erin 7 birind te~rin pazartc>i "tınıı ·pazarlı~ı yapılmış mal· müaakasava iştirak için de yevm 
konulmıı~tuı. Taliplerin milli hir bankadan bin liralık mu- zenıeııln tekrarına meydan \ erilım·ıııek içın gıi tcrikn >aat ihale oıa;ı 9 teşrinievnl 929 
\akbt temi ıat ıııcı,:ttılıu ı'le ,artnaıııclcrc ıııcrbtıt numune ı · -ı, ı çarşamba günü saat on dörtte 

· , lerın ba~lan[!.ıçlarında is batı \ HL'\lt etme en 1 <ın ° ımur. Defterdarlık binasında mü~şe-
Ycçhile ı.loldurncakları teklif nıeknıplarmı kapalı ıar! içeri- Öğleden evvel: saat 9-12 satı ziraiye mübayaat konıisye>-
:;inde '.:! 1 10 •nlJ tarihine J...,ıdar i~lctmc nıufettişligiııe tcYdi ı o adet çekme demir gaz borusu ı.lirse~i l 2 pus ııuna gelmeleri. 
Ye ir;:ıl cylcnıderi l:lzınıdı•. 5 aı.let ,idalı rakorlu te\kif nıu,Juğu 1 '.? pus j:::::::::::::::m::::m::mm::::::::::::~ 

Teklif zarfürı 21, 10 ı 9:.!9 pazartesi ı;·unii <aat ı.5 te ı oo k?; bakır arıcr tll\ .ı,: çubuğu 30 ın nı delikli jl f e lemenk f:
1

= 
ı· 1 f i ı k ı·1 k · 'l · 1 M 1 a 1 •t koltukllı sandai)'C •• ı noııya i~ etme ınll ctti;liği l airc:ıım e ·u~at.et ı ece ·ur. n una 'a_.<.. c e •• =.ı.' B.sahrısefif. !.i 
~artnamelcri .\nkara malzeme dairesinde, Konya i~letme mu- ''000 metre kenarlık şcıit çift il ıııcdd için .,. • 
f d 11 1 200 aı.l•t beyaz diki~ ipli~i Xo 50 il (3 } j: etti~liğiııdc, .\tlana, .\ler,in istasyonlarnı a ayc arpa~a ına- 1 d• ' . ' ' - 11" • l'k =ı!=. an \..~ası :,=.=. 

ı ~o ;g o~emccı ıçnı ı.: te ı ıp t ğazasında '.? lbı mukabilinde satılmaktadır. 5 , 00 k" karpı"t •• •• 

Aksaray vilayetinden: 
1 -- Aksaray Kızıl arkta yapılacak ameliyat teşrinevvelln 

15 inci salı günil saat L5 te Abaray vilayetinde ıhale edilmek 
üzere kapalı zarf usultle yeniden münaka aya çıkarılmıştır. 

2 - Evrakı ke§fıye, proje, mukavelename, tarlname ile teklif 
vetemlnat mektupları nümunelerini görmek ve münakasaya dahil 

olabılmelc için ne gibi vesaik tbrazı lazım geldiğini ~cnmek 

istiycnlerln Ankara su işleri Müdürlüğü ile Aksaray ve lsıanbul 
vilayetleri baŞ mühendisliaine muracaat eylemeleri. 

3 - Ameliyatı muhammene bedeli (79972) lira olduAundan 
teminatı muvakkatesi (5998) liradır. 

4 - Aksaray vilayetine malcbu' mukabilinde le\ di oluna· 

calc teklif mektuplarının baladc mczlı:nr t5 te§rincvvel 929 salı 
gün(] ıaat 15 e kadar kabul edilecekleri ilan olunur. 

Ticaret odası ücretini 
vermiyenler 

Ticarel ye Sanayi odasından: 
9'29 şeııcsi oda ücreti kaydiyelerinin ve 9'28 sencoinde 

tediye edilen kazanç vergisi üzerinden oday_a tesYi?·e i h\
zımgclen •-.2 oda resminin cezasız tahsil muddetl b:r dalı~ 
kabili temdit olmamak iizere 15 teşrinicvYel 9'29 sa ı gıınu 

ti d ·ı · · o ıa kadar lıcuüz akşamına kadar temt t c ı mıştır. z.:ııııaı . .. 
bu ücret ve resmi tesviye crmiyenlcr hakkında surctı katı
ycde iki misli ceza tahakkuk ettirilecek ve tahsilat icra 
vasıtasile yapılacaktır. 

Bursa Nafia baş mühen
disliğinden: 

Bursa·Karacabey yolunun u0-67 kilometreleri arasında 
27787 lira 14 kuruş bedeli ke~ifli yedinci kısmın tamiri 
21-I0-9:.!•J pazartesi günü saar 16 da ihale cdilnıek uzcrc 
kapalı zarfla münakasaya çıkarılmı~tır. 

Taliplerin şartnamesinde muharrer tafsilat daire>inde 
teminat akçelerile birlikte, me;kfir gün vc saatte 'ilayet 
encümenine ve keşif hakkında izahat almak için de her giin 
Nafia başmühendisliğine müuacaatlarL 

Konya erkek lisesi 
müdüriyetinden: 

1 - Koola erkek liseıi binasına tlave olunacak paviyonun kAgir 
aksamı inıaaıı 21 Eylül 929 ıarihinden 12 Teırine.-el 929 tarihine 
bdar }lmubir gün müddetle ve kapalı zarf •sulile münak3Saya vaz 
olunmuıtur , 

2 - ;\Jüaakasaya iıtirak edecek müteahhıılcr, bizzat mimar veya 
mühendis veyahut mımar veya mühendisle teırild meıai eyledıklerine ve 
bu kabil ınıaaıı yapmıı olduklarına ait cvrah ıuüabetelerilc Konya 
maarif emanetı mimarhgına muracaatla proje fenni 1artname ve anekı 
suretlerini almalan lazımdır • 

3 - Baladaki ıeraiti haiz olup ıa mez\:Qr evrah lenniyc}i almış 
olan talipler yevmi ıhale alan 12 T eıriniewcl 929 cumartc•i günü ıaat 
on be~ kadar yapacakları hesııba nazaran teklif edecekler! fiyahn 
yüzde yedi buçuğu ni•betindeki ıeınınatı havi teklif mektuplarile Konya 
defterdarlığında mülcşekkıl mün0ka5a komisyoouııa müracaatları 
ilnn olunur .. 

u " ii :\lcrkezi: A\ISTERD.\...\l !! 
200 kc; siyah dii~eımci çh hi 1 5 m m j' 12 ~ ooo 000 • 

1 adet orta madeni tep;i l Sernıa} esi: I, ·' ' if 
12 
10 

~ tabaklı kahve fıncanı li lhtiyat :ıkçe;i: 3,000,000 ji 
~ çııv " ji 1 tanbul merkezi: Galata ıj 

10 
.l • çay ka~ığı il Karaküy palasta. . . H 

beyzi yemek tcn~i tubağı (buyuk) 1

1

! btanbul şubesi: '\. enı ı! 
C) 

16 
" çorba tabağı 'ı· postahane ittisalinde ·~a- n 

Yuvarlak yemı.:k tabağı (buyük) 
1 

lcmci han. Her turlu !1 
40 metre 

6 adet 
yangın tulumbası için bez hortum il Banka muamelıl.tı icra ve ~ 
altı anahtarlı bekçi saati için tarak !ı kasalar icar olunur. j! 
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yeşil masa çuhası 1,53. '.0,9? 
Kg yurnrluk ba~lı -> köşe dipli cıvata 
çelik şerit kutu içinde '20 metrelik 
mlistaıııel pens im<lli ycsi 
kurşun makası lokması hakkiyesl 

" zimhası lokmas<ı (büyük) 
lastik damga 

ÖAleden ıonra saat 14 • 17 
500 l\ıı; lspanya üstııbed 

'2 adet manyetolu portatif telefon 
1 ,, , karbüratör 

50 Kg tutkal 
20 kangal dikiş teli 24,25 

200 tabaka lito eczalı kal(ıdı 
10 deste mücellit iğne>i 

200 tabaka metriş kağıdı 
100 adet pirinç kö~c bent (büyuk) 
100 ., " ., ,, (küçük) 

5 kalem 
8 adet 

2 " 
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1 
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2 
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150 Kg 
25 

100 metre 
12 adet 

170 ,, 
l '2 
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cezayı tıbbiye 

ressam gönyesi [muhtelif] 
T. cetveli [ ,, J 
du bl u desimetre 
trlpll ,, 
mln kala şeffaf 

perger tukımı [biiyük ye küçuk] 
defteri kebir [muhtelif] 
abanoz kenarlı ressam gön)·esl 
ma\l çıkarma ~ashl 
ah~ap tampon bü\ ar 
gratuar 
evrak sepeti 
k:lat zımbası 

makineli kla,ör 
si.ıkgerlik maa sllngcr 
ht:ımpa mor (büy Lik) 
yazı takımı kristal (bıi; ıik) 
pelikanol zamk 
yazı makine>i hbtij;i yuvarlak 
>an tebeşir yağlı 

ince ıııaYi kırını~ı kalem 
renkli ambal~j kaı;ıdı 

ince cezahane için ambalaı kAğıdı 
Bakır izole tel ı,ı · 2 m ' ın 
kup sirkııi tam 100 _\. 

buşon füı:lbli (muhtelif) 
dinamo kömt.rü ., 
lırunz arabesk fener 
beş lambalı krbtal uvizc 
armudi masa butonu 

ı 2/50 

70 
25 

,, bant m:ıkinesl kalem 
role ayur yayı 

mili büyük ve küçük .. 

ıstanouı Jatı me~te~ıeri 
nıüoayaa ~oınisyonun~on: 

Gazipa,a, Hakimiyetimilliye, 
Dumlupınar yatımektepleri için 
nüınımelerine göre kızlar için 
500-600, erkekler için SOOmetre 
!Aci ver! kumaş kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Mü· 
nakasa 12 teşrinevvel 1929 cu· 
martesi günü saat 16 da Orta· 
l<iiyde Gazipaşa yatı mektcbind~ 
Yatı mektepleri mübaayat ko · 

misyonunda icra edilecektir. Ta· 
lip olar;Jarın yüzde yedi buçuk 
nbbetinde pey akçelerini fııı· 

dıklıda Yüksek mektepler mu· 
hasebesine tevdi edip makbut· 
!arını alelusul kapalı zarf deru· 
nuna koymaları lazımdır. Şart· 
nameler lıergün Gazipaşa yatı 

mektebinde komisyon ldtipliğin• 
de görülebilir. 

Darüşşafaka müdü<liıRünden: 
ı- Talebe için münakasa 

ile dahili ve harici kundura 
yapurılacağmdan calip olan· 

!arın 8 rqrinievvtl salı günü 
saat dokuz lıuçukca Nuruos· 
maniyede Cemiyeti- tedrlsiyel 
lslamiye merkezine müraca· 
atları. 

2 - Talebe için müna· 
kasa ile ten fanilesl alına· 

cağından talip olanların aynı 
gün saat 1 1 de aynı mer· 
keze gelmeleri. 

Beyoğlu mal müdürliı~nden: 
1\Iüzayedcyel vazedildiği mukad 

dema ilan olunan Bebekte 
Galaruf zevcesi Tuba hamına 
a!r '2-39 52-50 ; ·o. 3 bap 
hanenin müzayedesi '29 9 929 
tarihinden muteber olmak 
üzere bir hafta daha temdit 
edildlj\i ilan olunur • 

Mes'ul müdür : Refik Ahın* 
prizli duy -

İngilizceden mütercim: Gıi::.in 1\'uri 
T .AK 1 z~ı .J Teşrhıevı-el 1929 tefrikası: 55 

· · · • ter· • Hizmetçılerıın ıyı 
.. ·· 1 dı"r Saat biye gorın uş er · 

daha altı olmadı. onlar altı 
buçuktan evvel gelmezler. 
Daha çok vakit var. • 

H:ıyatımda ilk defa içi· 

'le gelen 
me.şrepliğini 

kadınlık hafif 
hissederek 

sı:çımı tutan iki büyü:C fır· 

Keteyi ç;kardım. Saçlarım 

ağır ağır dalgalan!!rak diz
lerim~ kadar döküldü. 

Antoni: 
"Fevkalade güzel... Affe· 

dersiniz hr-psi sizinmiş " 

dedi. 

Ayağa kalktım, başımı 
sardım ve saçlarım bütün 

etrafım sarılarak adeta bir 

elbise olmuştu • Önünde 
durdum. 

O:. çok fena birşey yap

mıştım. Ahlakım mı sukut 
etmişti? •• 

"Kontes,. dedi, gözleri 
tuhaf bakıyordu. 

"ln~anı günaha çağıran 
küçük şeytan... Sııçlarını 

kaldır •• ve gelin size (ayın 

1 bir parmağı) hakkında ma· 

lümat vereyim." 

Hakaret· ediliyormuşum 
gibi geldi. Ht'men saçla

rımı topladım ve "Hakika
ten tuhaf isim " dedim. 

Antoni her zamankinden 

daha çabuk konuşuyor ve 
çok sık nefes alıyordu. 

" Size bu kitabı verece· 

ğiııı. Geçen sene çıktı. Öy

le zannediyorum ki şimdi
ye kadar çıkan kitapların 

içir.de en güzeli.. Fakat 

bunu dikkatle okuyun, he· 

le kit11bın baılangıcında 

Allahın kadınları yaratması 

için kullandığı şeyleri an· 

latmışki çok nefis .. Dinleyin 

size ekuyayım .•• 

Sesi okadar deıin ki İn· 

sanı gayrı ihtiyari cezbedi

yor. Çirkin bir adanı bile 

olsayd ı sesile gene herkesi 

mağlüp ederdi. Sou keli
meye kadar dinledim. 

" Çok güzd bir tasvir • 
dedim. 

işte siz de belki bunlar· 

dansınız kontes, yalınız çok 

konuşgan değilsiniz •• ,. 

"Siz de buradaki yazı
lan erkekler gibi mi hiss

ediyorsunuz?" 

"Sizinle beraber hiç ya

şayamam, sizsiz hiç yaşa· 

marn." Bu cümlede, evet, 

bilhassa sonundakini hiss· 
ediyorum .• 

Kanepeden kalktım, o

danın içinde dolaşmağa 

başladım. Tehlikeli bir da
ireye girdiğimiz görülüyor

du. Kitapların raflarına ba
karak dedim ki: 

"Ne güzel binlerce ki-

- ' • • ..... ,, • .. : .,.1 ,,,,: 

taplarınız var, oh, ne güzel 

bir piyano, ne kadar mes'ut 

ol mı ya layıksınız.• 
"Evet mes'ut olmalıyım, 

hatta bazen mes'udum bile.,, 

."Mirltonda Dükün de gü
zel bir odası var.• 

Tekrar kana peye otur· 

dum. Bu sefer Anteni kalk

tı, tembel tembel uyuyan 
(Bedeor) un kulağını çek

miye başladı. Hiç bu ka· 

dar büyük köpek görme· 

nıiştim. 

"Sahih siz Mirltona git· 

Dük miştiniz, her halde 

size, ilanı aşk etmiştir. • 

"Nereden biliyorsunuz?" 

"Harlide bunun emare· 

!erini görmüştüm. Biliyor· 

sunuz ya sizi onun elinden 

ormana nasıl kaçırmıştı!ll·• 

Güldüm: 

"Sahih size 

etti mi?• 
" Ne için her adaınııı 

d "jne bana ilanı aşk e eceg 
"h . l . uz ne ı tıma verıyorsun 

H b · bel ta haf.. cm enıın 
(Bıtıned1) 


