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Halepteo bir mam.ua 

Komisyon reisi dün ıchrimlzden 
hareket etti 

Jeneral Ernsiln " Vaki ,, a beyanatı 
lurk • Suriye tahdıdı hudut komisyonu reli! Danmukalı 

!cııcral Ernst don ıehrlmlzden Halebe müteveccihen hueket et
llılftlr. 

b Jcııcral Ernot kendı.ıle konuflln hır muharrlrlmlze atideki 
'Y•natta bulunmuştur. 

1~ • Komtıyon pazute•I günü Haleptc toplanacaktır. Evvelce 
1 

alakadar hoknmet uuında yapılan itilafnameler mucibince 
ıııu~ık hlınan yerler tetkik olunuak hudutlu tahdit edilecektir. 

E u lı lae iki ilç ay zufında billrllebılecekllr. 

Dainlcr vekili 
Bugan belediye ulo
nunda intihap edilecek 

Bugün, CemtyeU belediye 
aıılonunde hamiller içtima ede· 
rek Türk da!nler vektllnl intihap 
edileceklerdir. 

Hnk<lmet; Pırtı aeflrl F eıhı, 
Maliye mOılC§llr vekili Alt 
Rıza, Mnıklrat inhlaarı umum 
müdürll Zeklı beyleri daınler 
vekaletine namzet göstermiştir. 

Maliye müsteıan Alı Rıza 
B. don ıabah Anlı:uadan 
tchrimize gelmiştir, 

Mısırda 
Diktatörlüiün su
kutundan sonra... 
Yeni ktıblne nasıl ie-

~ekk41 edecek 
Kahire, 3 (A .. \) - Y cft 

hrkası refsi ve e;bak başvekil 

lııç lasen evvelce hntnn ıhıılMlu izale edıldtğl için, bu hususta 
hır mllıltül&ı çıltmıyacaAını iıımıl'tyonumuıım·~Mıtl!lllllr 

çıbucalr. bıurebıleceğlml kuvvetle omıı ediyorum. 

Nehhas pa· 
şa fırkası· 
um mürev-

Suriycdcki eml&k m~ıelesi 
Ankara, 4 - Fransızlula Türltlyedekl Surıyehlerln ve Surl

rcdckı Tnrklerin emllkının taıflyeal için yakında harıc1ye vdıt
•tınde müzakerata bqlanacakbr. 
~ liarıc1yc vek&letl taıflyeye tabi olacak emllkln 1>ır llateılnl 
......:rlamaktadır. 

Maarif vekili dün 
şehrimize geldi 

Maarif Vekili Hayılarpa§a 
l•tasyonunıla 

8,~ıı &iin evvel ıehrlmfze 
L ıeıı mukarrer iken An· 
"ttıtd 
t'lı il geçlrdlAl ufak bir 

tttılllıqJık üzerine ıeyahııtı 
Cıe lcalıtn maarif vekili 
'it. tlııtl Hüsnü bey dünkü 

~1 .l>teıle ıehrimlze muva· 
llt 

ı.. etrnııur. Vekil beyi 
'lfl~d 
V illi llrpıtıa iataıyonunda 
Ilı Ve ıehremlni Muhittin, 

'<ıtjf 
t~)f- e011nı Behçet, da-
bıe ltıııun emini NeıetÔmer 

!' er) b 
~e e azı müderrisler 
lılıt lltıtllrif müfettıılerl kıır· 

llııılardır. 

b111~ınal Hüsnü bey İstan
lt..ı on beı gün kadar 
r Ö.Cıtk bu .. dd 
ılldıt ' mu et zar-
ltftı ınaıtrlf müeueıatıni 

f edecektir. 

Vekil Bey 
-·-

İstanbulda on beş 
gün kalacak 

Bu müddet zarfında 

Maarif müessesatını 

teftiş decektir 

Vekil Bey Tokatlıyan 

oteline lnmittlr. 

Cemal Hüınü 8. dün 

kendisi ile görüşen gııze· 

tecilere Millet mekteple

rinin heyeti vekileden 

geçen talimatnamesi mu

cibince teşrlnisanide her 

tarafta açılacağını ıöyle

mlştir. 

------
M. Jakar gitti 

istatistik müdüriyeti umu· 

miyesinden ayrılan M. Ka
mil Jakar Dün ailesile be

raber memleketine müte· 

veccıhen hareket etmiştir. 

vici elkd
rı olan bir 
gazete mu-

harririne be
yanatta bu
lunarak sa
bık idare
nin suku· 
tundan mü
tehassıl mc· Vefi fır~ası reisi 

mııunlyeti- Nehhas paşa 

nl izhar etmiştir. lngiliz fev
knlade koınberi ile yapngı 

mü!Akatlardan bahseden .:"\eh
has paşa bu nıültlkatların 

gayet açık bir !banla ve 
samimi bir surette cereyan 
etmiş olduğunu, lngiltere ile 
yeni bir dostluk ve itilaf 
devrinin ba~lanmasına mii
saade verecek mahiyette ol
duğunu söylemiş, netice ola
rak :.\lısırlıları siiktlııa dıınt 
ve teşvik etmiştir. 

* 
Yeft fırkası reisi • 'ehhas 

paşa takriben bir buçuk sene 
t\'\'d lngiltere tara!ından 
Yuku bulan bir itllı\l teklifi
ni reddetmesi iizeriııc prens 
Scylettinin d~rnsını deruhte 
etmek ve bıı da, ada vekı\let 
ifası için 100,000 :\!ısır lira
sından fazla ııcret istemek 
dolayısile başnk!\lctteıı az. 
!olunmuş Ye mahkemr) e 
sevkedilmi~tı. Gcr~i Xehbas 
paşa mahkeme ncticc>inde 
beraet etmiş, faka! bıı esna
da :\Iısırda parlamento ha
yatı tatil oluııarak istifa eden 
başıekil :\Iahmut pnşa taraiııı
dan bir dlktetiirllik viicudıı 
getirilmiştir. 

Bilhassa Velt fırkasını taz
yik eden bu diktatörlük. 
İngiltere hüklımetlniıı ba~ıııa 
amele firkasının gelmesi dola-

yısile ştaıdlye kadar vukubulan 
ltih\E tehi! ltrinlnj hepJnden 
daha milsalt bir teklif geti
rerek efkarı ammeyi kazan
mak htemlş fae de buna 
l .ı;\lltoı.rllı ~ u: ~u al,'f.ımıztl.ıJır l 

Dünkü atletizm müsabakalarından bir intiba: Müsabakalara 
lttlrak eden atletlerden bir gurup ve 100 metrelik 

koıunun aon dakikası 

Oüntü fltletizm . 
~uiDcili~leri 

10,000 metre koşuda 
Türkiye rekoru(36,15) 

dakika ile kırıldı 
lstanbul atletizm .;birinci

IJği müsabakalarının ilk giinlı 
diin Kadıköyünde ittihat 
spor sahasında yapıldı. 

Bu suretle, glizel bnYuda, 
müntazam ve zevkli mü<n
bahalarla mu rnffak bir atle· 
tizm giinü yaşanırken, Be
~lkta,ın kıymetli m kave
metclsl :\Iehmet Türklyemize 
yeni bir rekor kn:ı:andırdı. 

l\lüsnbakalara s.1at tıım 

on beşte başlandı. G lntarn
ray en ekede ~ nıdı~nıız 
gibi bir sui tefehhtinı neti
cesi olarak iştirak etmiyordu. 

Günün ıniicadelesi son 
zamanlarda atletizm saha
sında canlı bir varlık gös
teren Fenerbahçc ve pL t üze
rinde hergiin biraz d ITT!i yiik
selen Beşikta;la , \"eysi gibi 

çok kıymetli bir atıcı} a sahip 
olan · lstan bul ~por :ırımnda 
ceryan etti. 

:.\lü,abakalıırı sırn-iyfe aşa

ğıy J yazalım: 

l zuıı atlama: Birind Tah
sin (Fenerbahçe) 5, 9 m. 
]kinci Baki (F. B.). Cçuncü 
llayatl (Bc~iktaş). 800 metre 
ko~tınıııı :-eçmesi ya~ışacıık 
olanlar ,ekiz atlet olduğu 

için yapılmadı. Y c pazar 
glinkü !Jnal için hep•i şeçll· 
miş addedildi. 

200 metre seçme: Dört 
grup ko,ttı. işte flnahı ~cçi· 
!enler: Sait, Hayati, M~ılıtar, 
Breli, Sami. 

Final gelecek cuma yapı
lacak. 

400 seçme. Ondan fazla 
atlet girdi .• 'eticede ,ıı atlet· 
!er liııale kaldılar: Sait l\luh
tar Bedi. Hlisnü, Tahir. 

l 500 nihai müsabaka: Do
kuz atlet arasında yapıldı. 

[Alt LJJraCı 2 inci sayıfaıııııda] 

Fuat B. 
60 günlük bir seya • 
hattan sonra avdet 

etti 
Muhtelit mdbadelenin 

eski maıavlri ilılisas/a -
rını g4Zeiemlze yauıcak 

Sabik muhtehı mübadele müıa • 
virlcrinden Fuat Beyin, bir müddet 
evı;el devri alem seyahatına çıktı;)

yazılmıın . 
Fuat Bey 

filhakika bir 
ıeyahata çılc

ınıt ve dün 
avdet etmit -
tir • Fakat 
kendisi bütün 
düny&}1 de • 
ğil, 60 gün 
yalnız Mı.,n, 

Sudanı, Ade
nJ, Yemeni. . 
1 licaıı, Filis
tin ve Suri • 
yeyi dolaıınııhr, 

Fuat B. 

Fuat Beyin 60 gün süren seya
hatından edindiği intibam hula.all 
memleketimiz hakkında Bahn Ah -
mer ıahıllennde büyük bir mutale
bct ve hürmet beslendiğidir. 

Fuat B. ıeyahat ihtisaılannı a•· 
zelemizc mekaleler ıeklindc yaza • 
caktır. 

Karileriıniz pek yelcmda bunları 
lezzetle takip edeb~eceklerdir. 

Bir Ji'rarısız haıp ge
misi geliyo1· 

Franaız harbiye zabit 
namzetlerini hamil olıtn 
(Edgar kine) zırhlısı birinci 
teırinln 10 uncu günü ls
tıınbula muvaselet edecek· 
tir. 

Fransız sefaretinden al
dığımız malümata nazaran 
( Edgıır kine ) zırhlısı bir 
devri alem ıeyahatı yap-. 
makta olup , İstanbuldan 
sonra Amerlkaya kadar 
gidecektir. Fransız zırhlıaı 
limanımızda ancak iki gün 
kalacaktır. 

J'eni Rurn başpapası 
ne (•akıt seçileeek? 
Rum patrikanesi Sinot 

meclisi yann toplanacak 
ve yeni baıpapas intihap 
gününü tesbit edecektir. 

Patrik intihabına yalnız 
Türklycde bulunan 18 met• 
ropolit f9Urak edecekUr, 

§ inci sayıfamız 

Sinema 1 
~ ............................. --····-...... ---· .................. _.-.. 4. 

Pis ve esrarengiz Yahudi mahallesindeki 
dükkancılıktan yaldızlı saraylara ! 

O zamanlarda, • onseki- zel mal alıp satmak işin· 
zinci asırdan bahsediyoruz· den de fayda görürdü. 
Frankfortun Yahudi mahal- Babası dedesi bu suretle 
lebindeki bütün evlerin Ö· yaşamışlarc'ı. Evlatlarının 
nünde bir ve torunları· 
levha bulu· nın da böyle• 
nurdu. Bun• ce bu pis 

!ardan birin• mahallede kar 
de • y efil panarak ken-

disinin yap-
ovan diğe• tıtı gibi azık· 
rinde "Altın )arını ka· 

tak. kelime• ıanmaları pclc 
)eri okunur, muhtemeldi. 
bir ba,ka ev• Yahudi ma• 
de be sadece hailesi dışar• 
kırmızı bir dan bakan• 
levha görü· lar için es· 

lürdü, Bu lev• rarlı bir ku· 
hanın asılı yuyu andırır• 
olduğu bina• dı. •Kalman, 

da "lzak El- ilk Ro~llt ın oğlu Am• 
hanan " ın ailesi otururdu. çel Moyiz Roçilt. in h~yatı 

Bu aile bir müddet son- hakkında hiç bir malumat 

rıı binayı değiştirdi ; fakat elde edilememiştir. Oldukç3 

" Roten Şilt-Kırmızıbanka. tahsili ve bir milctar seveli 
lakabi ailedr: kaldı. olmalı ki 23 şubat 17 44 de 

On sekizinci asır iptida- doğan oğlu "Mayer Anıçel 
larında bu ailenin reisi olan Roçilt " i daha küçükken 
Moyiz Kalman Roten Şilt tahsil için "Furt" taki ha· 
• veya Roçilt. hali ve vak- ham mektebine gönderdi. 

ti oldukça yerinde bir ta- Çocuk henüz on iki ya· 
cirdi. Tabii bu hali ve vak- şında iken aı!ası ve babası 
ti yerinde sözünü, muhiti öldü. "Meyer" tahsili hıra• 

karak ticarete atılmaya mu· göz önüne getirerek söy-
lüyoruz. Yahudi mahallesin- vaffak oldu. Kim bilir nere· 

den bir tavsiye bularak de oturanlar sefil, tazyik 

altında yaşar, esir gibi kul
lanılır kimseler olduğunu 

gözden uzak" bulundurmaz
sak • hali ve vakti yerinde. 
ne demek olabileceğini an· 

lanz. 

Moyiz, evvela cibayet 

memurunun kızı ile ve onun 

vefatından sonra da bir dok
tor kızı ile evlendi. 

Küçük tacirin oldukça 
itibarı vardı._Binlerce florin

lik senetler imzalayıp pi· 
yasaya çıkarmıya iktidarı 
vardı. Biraz da s11rraflıkla 
uğraşırdı. 

Bundan başka gelişi gü-

"Hanovr. daki Open hay
mer" bankasında bir vazi

fe aldı. Bu bankada Öğren

diği şeyler sayesindedir ki 
sonraları gerek kendisi ge· 

rek evlatları bir çok mem

ketlerde "Saray sarrafı• 

olmak liyakatini göstermiş· 

lerdir. 
"Meyer" meşgul olduğu 

sarraflık işlerinde paranın 
kıymetini göz önünde bu
luydurmakla kalmıyor para
ların üzerindeki şekillere dı 
dikkat ediyordu. 

Haham mektebinde asarı 
atika ilmine dair elde etliği 

Aga Han evleniyor 

Hındiotanın meşhur prenılertnJen A~a Hanın kendisinden 

çok genç bir Fransız kızı ıle ni14nlanc:lığı teeyyüt etmiştir. Londra 

gazeteleri bu meraldı hadiseyi takıp eımiıler, nıhsyet Alı• Hanı 
nl1&11lıslle bir löt~de yeyip içerken yakalıyarak haberleri olma• 

dan reıimlerını çekmıılerdir. Bu re•mı dercediyoruz. 



Beynelmilel seyyalı:ıt 
acenteleri ko11grtsı 

~KT,, 

Tc~rinievvelln on be~ine , ... _..,. __ ....,.__. ___ .,..., 

doğru Tun\,lil& aktedllecck .... ..,..,.....,._..,. ____ .. ıı teblplerl arasın 
neler oluyor? .fan beynehnılel 5.enaJdn 

acenteleri kongrestnt"' Tdrl:I· 
yedeki seyahat acenteleri de 
davet edil .. Dr- Haber aldı· 
gınııza R(.irc "i\11llt Türk 
seyallt a~ntalığı .. (NAT"f A) 
~üdürlerinden Zi} a Be} b 1 

J,on,.,rr~de 'J ürk ı;eyahat acen-
rt:I rlni temsil edecektir. 

Tl rk eyıhat ;ıc~nteleri ilk 
d fa o?ıtr .. k beyle beynel • 

m !el lir kongreye daYet ' 
e ııı ektcdirler. 
; :y-;;r;;;-re;di~i~;-~~k 
fayda veriyord~ fakat fazla 
öğrenmek ihtiyacırM da du
yuyordu. Eski paralara 
ait kitaplar buldu; ve az 
zamanda müfterileri arasm· 
da eski para ve madalya 
mütah.,sısı olan bir adam 
şöhretini kazandı. 

"Meyer... •Hanover,. da 
baron •Estorf,. ilet anışmıt· 
h. Baron .. Estorf,, ... Hes 
Kasc1,. vetiahtı prens "Giy
yom,. ıo mü~aviri idi. 16Giy
yom,. babasmın yerine geç· 
til,i zaman IC:olleksiyon yap
mak h41vesine düştü. Müşa. 
virinin tavsiyesi üzerine 
"Roçift,, r "Frankfurt,. tan 
getirtti. Prens, •Meyer. in 
Wh olcfuğuna anlıyor, fa
kat servetini bu küçük 
•Franfcfurt .. lu bcire bir 
türlü teslim edemiyordu. 
Maırmafih o sırada yirmi 
beş yaşıoda olan poç ur
rafın ricası üzerine .. S.. 
yınm sarraf başı,, 11fatuu 
vermcfe razı oldu. 

Bu unvanı vermek pren
se bedavaya mal oluyordu; 
fakat 11 Roçilt ,. için pek 
kıymettar bir şeydi. Filha
kika bu ünvan sayesinde 
me•ki aahibi olmuştu. Her
kes onunla muameleye gi
ri~iyordu. 

Böyle olmakla beraber, 
• Roçih ,. in i~rlemesi ~ 
nderce devam eden bir 
müddet oklu. Esici p•abs 
.üztrine yaptıiı ti.earet heT 
tarafta dayulmuştu. Bir ~ok 
saıaylaa katalo\dar göıMk
riyor, antika. paııa ve ma.
dal1alar lekf.f ediyordu. 

Faka\ alışverişi durgun
du; çok kazanamıyordu. 
Asıl ticaret merkezi diğer 
millc~lan ile yaşadıtı 
.. F anldurt ,. yat.adi sok-it 
idi. Onda biraderde bir 
dHkill idare eder; kumaf 
~tar; küçük SCl'lebnin mü
saadesi dairesinde sarraflık 
ederdi. Otuz yaşı.na geldi· 
oi zaman ieliri 3400 flori· 
p 

ni bulmll,tu. 
Bu para o zamanlar yük

sek bir memurun aldığı 
maaştan çok fazla olmakla 
beraber, " Roçi1t .. lerin 
müstakbel servetle.rioin ya
nıt da, deve<k kulak bile 
değildi. . _ .. _ 

1785 te birırderı oldu~u 
sırada o vakta kadaı bi· 
riktirebibnq oklutu 12,000 
Rorini vererek aile ocağını 
... aldı. t 789 da artık 
lark ~,.... gd~ 
blebahk bir aile bale_.. 
,. med>unJu. Nihayet Ol'• 

taya ab'-JI göze akhrch. 
H-151 ·c;;yr- dö Ham. 
pd ahi olma-akla bera
w ·H~s Kud. premti
pi de sa ın almıştı. Bir 
gön •Roçılt. bir yığın mü
cevher h yok pahasma de 
gcçirmiy m.mtffak oldu. 

•K l.. sarayma gitti ; 
ve bu m c ~erleri ucuzca 
verdi. Eu lıizmetine muka
bil, pr ns de •Meyer,,e 
~lnız bü)lük bankalara 
mahsus ol:ın meşhur lngi· 
Jiı: poliça mektupfarm~aR 
birini ve~rceğillİ vadetti. 

Bfbnellli' 

ozet tevzii 
l~in alınmadığından 

meııeilildi 
Dlin ŞehitlBderl imar Ce. 

miyed rarıhndJn JOzet tev 
zi CdilecektL Bu rozetlerin 
bir kısmı tevzi edıtmtş fakat 
cenıiyetln rozet tevzii için 
mu aıde ahnadığı anlaşıl
dığından tevziat zabıta tara
fından menolunmuştur. 

• :\lekteplere kayıt ve 
kabul 111uamdest 8ltmiştir. 
Bu sene en çok ticaret mek
teplerine mtir11caat edilmiştir. 
J)arülfihıun şubcJertnden de 
en zLyıdt np va hukuk fa
kiUcaledne calebe kaydedil
miştir. K~mya ve felstfc şu
besine giren talebenin ekse
~i hanımdır. Güzd san'atl~ 
•kadembi de kuvYetll r11tbet 
gören mektepler arasındadır. 

• Konya bulcfay tadr
leri buğday muamtlesine bı-
zı kimselerin hile katı~tırdık
Janndan behsedertk Y.ahire 
borsasından şik~yet etmiş
lerdir. 

• l\1uhendls mckteplcrl 
rektöru istifa etmiş Ye isti
fası bbul edUınJ~tir. Yakmda 
mektep muallimleri yeni 
rektöru seçeceklerdir. 

• Takslm-Şişll tramvayı 
bıdannın betona tahvili re• 
brrür ttmişdr. 

• 1\Jalôl gazilerin senelik 
kon~releri yakında Anbrnda 
toplarıacakur. Muhil gnziler 
f:;tanbulda bir } urt tesisini 
'e ziraat banka;)mdaki para
nın ttvziinl hiikilmcttcn 
temenni edccc!.:lcrdir. 

• İstanbul l>erbeleri bf r 
mck~p ttc:isine karar Ycr
ml~terdt Bu husu ta istenilen 
mw:aade 'crildf~dcn mek
tep ,.at:mda aç'11l."&kt1r. Şf m
diJik y:ıhu kadtn ~ içia 
3 aylak. kunı ~)Mala ve 15 
talebe alınacaktır. 1\4.uaWmlik 
için Turk, ecencbi b.ı7.ı san'
atkMar t.cmin cd\lmiştir. l\1el:
tep hlnııst Galatıısnray lisesi 
kar~ısmcfn bir binadır. 

+ Diin S.'lbıth So~·ızda Ye 
:\lnrmarada ku~ vctli bir sis 
ort:ılıltt bp:ıtmiş fscctc "npur 
sıeh:rlerlne btr :ınza Ycrme
mfşt?r. 

• Amerika sefiri 1\Iistc.-r 
Gr "ffn kerimesi Boğ".ızı akın· 
nr l kar~ ;: tr.1.miye muvat
f ak olntUşnır. 

• Ban de' air "" m 'i _ 
ses Jrrdc taı>k:t bırg•zlı,..,ı 
ÇtıA~r. Polis rcdabir 
aklcaktv. 

• llıttbuac umum müdü
rü Ücumcnt Ekrem bey 
bugun Ankara) a ghieccktir. 

• H•cınlu p\ertlme
sinc r.ı&men heauı gelmiyen 
etf afyc mütahlss:ısmm bu ha
rekcti h,ı~ ret m andırmakta
dır. f.man~t bu hıısusta Vi
yanaya bir m~ktup yuarak 
bu işin sehebmi sormutlUr. _ 

•Teşe•kW tdecck etibl>a 
odmanna bütun doktor.lor 
ve dlt tabiplerinin girme. i 

mccborl olftlo bydcdll
mektc6. •Bir bç ıu eVTel Ro
ma ay:a giden lngt z smrl 
ya ı da a" d t cdec ktir. 

Scf r R n ada lan 
m r. 

tcndt ı l ipıt ~ı' i h:ı it il~\<;
l:tnn brfc fnrh nm"'mıc:ı lı,,ı:ı

ps ~e halkın ıkı'ltı Çt:kti~i 

rnab,ıJlmd n hı'dirİlmdrcrlir. 

• Ankar·ı /.ira.1t l>ıhlb ı 
111udüru R.ı~it Her bir I..ıç 

·1re1111e lıonQre din bQH'a aeaatye 
r•lmen aldeclikaaecll 

Don lop/andn "" ~ 
Diı tabipleri Cemiyeti içtimaa ;.lmemeleri yüzilnden 

dün fevkelide bir konıre kongre akt edilemeqaif, 
aktedecekti. SWıe vekilinin ancak mealeki meseleler 

Cemiyet riyue~en çekil- haldanda bUbühalleide 
meselesi ile cemiyetin bun- ~r. Bu ar.da 
daa .IODl'aki tam mesaisi &asli faali,ette bulunma· 
haldancla müzakerede bulu· dıta için eski heyeti idar~
nulac:aktL' F abt bu madde· ye biicwnlar yapılmışbr. 
lerio ruznameye~ almmuına Neticede ıelecelc cuma 
aleyhdar olan ve elcalliyeti günü fevblide koorre akti 
teşkil eden bir kısım azanın telcarrür etmiştir. 

• 
lngiliz zırhlıları ayın 12 sinde 

geliyorlar 
lngiliz sefiri ir ('orç Klttrk b11 ziyaret 
e~nasında hazır bulunmak ii:.ere çarşambaya 

Roma11yatla11 açdet edecektir 

Geçen hafta Ronıan7aya 
giden 1nıfllz aefiri Slr Corç 
Ktadc çaffalllba ıGni latan
bula dönecek ve ayın J2 
ıinde llm.-m ziyaret 
edecek olan lnttJtz donan· 
...... 1raw .......... • 
lı.amr \,ul~ktar, 

lng1ltere• Babrlaefit 
donannıa•n.a mensup olup 
lbnanımua plecel: qlan 
IWin flbabet Dretnotu , 
ICüvadu.a zuhluı ve BroJoni 

yab l.aaalMaWa clirt .... 
bWaktan ....... Çana• ble 
tariklle tekrar Bahrfteftte 
huıLet ....... ,. 

fnatllz sefiri Sir Corç 
Klark Amiral Fredrikfieltle 
birlikte Anlcaraya pde
celdJi.. Evvelce yazdığımız 
veçhlle, Amiral Retsfd!m-

bur lfz. tarafındauı kabul 
edilecek ve ayni zamanda 
Ba~ vekll ismet pap haz· 
retlednf dab1 .ziJ&l'et ede
cek* ............. ,.., .. 
lacak resmi kabul proaramı 
bahriYti ft llmaa la.inan• 
c1ınlıldari tarUmclan bUır
lanmıftu'. 

Amhl Fredrtk Fleltin 
Aıakaradan avdetin elen 
ıonra Amiral ıemillnde 
erklnı hftkalmet, &atariye 
ye askeriye preftne bir 
dyafet yerilecelctfr. Bu :d· 

yafete ecnebi sefir ve kon· 
aoloatar dahi davet oluna
caltbr. 

Amiralm Ankarayı zi.. 
yaret t.rihl pmllerin ls
tanbula muvasala bndan 
sonra tesbit ec:lilecektlr. 

}eni bir kazanr roltı ! --------.... 
Vaktın--Fwr lrtlfnll baı papa- ka 

Sarhoş kadın 
Bağırıp çağınrken 

ya.kalandı 
.S111tan Ahmet meydaıllnda 

batırıp çatuınakta olan Sabriye 
l...wade sarhot bir kadın poliı 
tarafında mcrkez.e götürül
IDÜf, oradan nöbetçi hakimin 
~e levklfaneye scvkedtl--

At.et ederken 
Haeköyde oturu kahved 

~ ık manav F ethı bir ka
dm yllı.DndeQ · kavga etmqlcr, 
bualardan Klmll tabancasuu 
çekerek ateş edec~ı 11rada ya· 
kalanmıftır. 
Sinema kawttttnda oyna

nan ftllm 
Sırkectde Slbvrı oteli sahibi 

Hun B.hrt efeadı don Bey
otlunda bir atnema &ıüode 
bdet aLr'ken Botnal Bekir &.· 

rafadan albıı saat ve kordonu 
çalınmlf88 da yankestct ka<;arkcn 
yakalanouıtır. 

Mütteri nasıl afırlanır? 
Botu.kesende oturan tofUı 

Refik ile arkadqı. f uat Cala· 
tada Topçular caddesinde En. 
veda meyhanesinde rakı içerler· 
ken mtıe yü-Lünden kavga et. 
miıler, meyhanecı Enver taban· 
ca ile Refıtl bald,nndaa yara
lamtfllr. 

Hallaçta maldntetia b.fana 
aelenler 

Enelkı aece Beyaata Ha.. 
~ ~lıade ,. içmekte 

olan makınıatt .Ali ve •ka<feta 
halliç Labam ile at•ket Şefik 
ııarhoşlukla kavga etmitlcr, 

Şeltk tabaca ile baUAç lbraht. 
m4l .,....._, Ahyt de ...... 
~ ,.......... kaçmlfbr. 

·~ bastaaeye yabr1'-
ımPr•. 

Lçaifıea tutuldu 
Sabdmıhllrdm Kuampatala 

Halil dün Emlnönüade umu
rnt Yilayet meclisi l!Mlndan 
Murat beyin elldanııu çalmat. 
kaçarken yiWmımıştır. 

Matecam aahkemeye 
Yel'lldı 

Orıaköyde Dereboyunda o

turan tlllüo aınclcslnclen Abmd 
keMı mal.alleaiede g~ bir 
km& naanıaena tunız eltili• 
dea J>Oh-çe yalcal.mı1o mOı:ldet 
umwniliie ıealira edilJDietk. 
Hayatmclan usandağı için 

Beyazıtta Köprülit. r,1ehmet sm &IAl'I•, rtva~ edil- ---a YU tı 
• pata medresesipde otura Behiye dijine göre yeni bir km"' 

imklnı doğurmuıtur. Bu 
papazın elini öpenler para 

lfl&stan sonra iamindc ll&örilm bır k.chn 

kuanmaktadU'lar. 
p..,_. • feacll elinin ne 

kadar ndlmkOn oluna o 
kadar çok kiıueye öptü· 

riilntaiai Vilayet ebDif, 
fakat kimıe mikrop geçer 
korkusu f?e h~1 vatı; ete 

riayet etmek btememiıtir. 

Bunan 0%ertne papann 
elini lpenlıere para veril-

-- laa111.tqtınlnut ve 
ftlbaldh bu -karar haylı 
(ayda Yermlftirl 

........ _.. ....... ____ ······-··-···-· 
gün evvel gitti~f K~brıstıın 
ndtt c~r. 

• f.menct Sthhiyes&nin ~,_ 
<l:ı m"d~Mcri l 1.crınde ~ :tp· 

t~ umumi hir tdti n ·c .. 

sinde birçok hıl..-karl klarla 

k:: rşıl l:wJ mı,.tır. n 1 fara n . i 

olmak için dedi lal>ıt<' ııi

z.ıınnıım sine ) cni<len l •zı 

m<1thk·fer il H~ r tdl'P ulif • 

cekrır. Son rdn ~r nc\kr· 

'nd birçok cJukUncr tcc?.i) c 

cdilmi~tir: 

• br n: u;u·ı ltı1.L k:::ı ı r
rın<'~ :;(r. i kop~·r,tn[lt.r kş· 

foli mı.:tJs.I\ \ udır. 

Eslr!Jehirde mühnıtlis H. permanganat ~k awetile 
Nur Beye : intihara ~ eımif, huta-

SorcluAunuz su.ollerin ceva- neye ~lnutlJr. 40 )'811Dda 

bmı aıatıdaki izahatımızla ver- oM.a bu. maltl k..dın hayattan 

mıı -oruı: 
usan<Jıtı için inil.ar etmek 
lstcmittlr. 

1 - Mahkeme taraimd.ı r--~---11111!~--mııı. 
Yttllm ve ı!An e<lilen hır ka.. Yan:n asır cvvd.<i 

rar, muayyen. müddetler hiUik- VA KIT 
ten veya kanunun göaterdiVi 

tetkilt ve hükGm yoÜanndan g Ç· 

tikten $onra kat'i telİinİ alın11 
1 

oıur. 

Şu halde hah9ettipaiz sala
'-iyet sindiklcrde aıevcut değildir. 

2 - Bu- ifih muamelu.nde 
•masa,, müflisin bilün alacalıb-

brıle lDallarmın Ye dığer mcv
cudnmn yekOnundan ilbaret ve 

iflis kararından Eonra mcvcudi 
} et kazanan manevi bir şahsi· 

yeUir. Siııdi~er d" hunun ve· 
kıUeridir. 

Bu sarah.attan sonra ş1ınu d 
yaıa1ım ~l meklul unuzu hu 
husu ta .. ar h hılanıad le. El I · 
t'\ti(lin;z c.alflrratm yanlıt oldu
Au anlatı' mai..tad.r. 

Siz ille ieJi ?yi<.! ~,· •• 

li,lcıı ~ biu t h• n 

caaı:a bu!wturlanu ~. " 
la~ V.! anlaıwil daha ,, ı 
mümküı:ı eı:ur .. 

5 lep-iniCl)od 1879 

Dıln~I şarkıye mualli
mi me,hUi' ttı&y6 Vam
~. bir Çok seneler Aı
yada ikametle lngtltere 
ve Rusyanın bınu ta
mahlannı calip olan 
kıt'al mezkfn-e ahalisi
nm ahvalini tetkik ey. 
femlı oldufundan Kabfl 
ıurftlnl Efganiıtan eya
letlerinde tertip olunan 
bir f~sadın teferrilab 

addetmiftir. 

M<>&Jö Vamberi, "Mu
kaddema Rusya Ceyhun 

nehriain ıol tarahada 
yerlıflllit idi. Bupnlrii 
ıkcle Efsaaistamn ln-
9ilbler tantfiadan iaU
lln, daha b6yik Ye 

daha c.aim bir harbin 
oebdeidlr ,, diyor. 

~LE~İ 

llldr s.ıtııı yil& gdlılfl
rec~k ıeklltle df!Vam 

ediyor 
lınair, 3 (A.A) - Menlln 

lptldaıından timdtye kadar 
lzmir plyasucna ~ 6 milyon 170 
b'tn 346 kilo tnctr gtlmtt \'e 
bundl!n ] 2 milyon ] 33 bin 
340 kilosu satılmı~ur ~ Ardın 
Jnclr müstahliUen kooperatifine 
alt incirler bundan hariçtir. 
Geçen sene ayni ı.ribte hınır 
piyasasına 20 11\ilyon 466 bin 
707 kilo incir gelmi§ Ye bun· 
d.ın 12 milyon 908 btn 358 
kilo llhlmıttJr. Bu sene eylü
lün aon haftasında satılan incir 
Hatları acçen senenin ayni 

haftumda aatılan incirlerin 
flıtlarından çok daha müsaittir. 
Mel-sim iptidasından pmdiye 
kadar ecoebl limaalanna ihraç 
olunan incir miktarı 1 O milyon 
161 bin 347 kılodur. 

Bir iltau.uk 
lzmtr. 3 (AA) - Ticaret 

od.mm tanzim eylediii bir 
istatiatJte nazaran bu- limanı
nın bu MDcnln ilk ahı ayı z.ar. 
f ında ecnebi memleketlerine 
olan ihracata 28 mllyoa 14 l 
bin 983 lira kıymetinde 68 
mlfyon 350 bin 55 l:ıloclur. 

Bu seMnin ılk alh ayında ge

çen ıenenln ilk altı ·"fJDA na· 
uran ·ı mılyoa 649 bin 287 
lira Wlalık vardır. Bu faı1alık 
batlKll ıu m.ddelcrdedir. Üy
Unyağında geçen .en~den 3 
mılyöo 937 btıı lira. üıUmde 
1 milyon 177 bin 400. af
yonda 1 mılyora 82 bln 867 
Ullüade 986 bın. llldrde 1 14 
illa 880 lira qrcfar. 
Kanletıni öld6na 116)'16 
lı.11 ..... ~ k6-

yilllden Mehmet ojlu .Kbım. 
bir tarlı yüzünden çıka blr 
kavp netkesınde. kardCfl Rıfatı 
çifte ile öldünnfitttlr. 

OOnü fllfettzı 
[Üat tarafı 1 inci l&)ıfamız.dadır] 

Neticede :Mehmet (B:) 4 da
kika 23 senlye 2-5 te bi
rinci. Sfmusi (8.) iklnd. Ah
met (F. B.) üçüncü. Derece 
mm·affakiyetlidir. Y&lnıi Bt
şikt~ı~la Fener arasında yapı· 

l:ıcak olan 4YJOO uçüncli 

bir kulüp olmadıtı iQin ya· 
rm yapılacak. Finale brra
ktl<U. 

Disk final: Cç atlet girdi. 
Neticede 'Veysi (İstanbul 
spor) 35,66 metre ile birincL 
• rejdet (F. R) lkfnd Maz
har (ll) üçüncü. 

10.000 metre finil: 
Bu günün en muvaffak 

koşusudur. Beşiktaşlı l\lehmet 
Türkiye rekorunu kırarak 
birinci geldi. 

Gene Be.,iktaşt:ın lbnıhim 
gene Türkiye rekorunu kıra
rak ikinci geldi. 

Mchmedin derecesi (36,15) 
dakika. lbrahimin derecesl 
( 37,13 3 5 ) dakika. ( 39, 
54, 4-5) Je Seyyat ta üçiincii. 

Artik maziye karışan eski 
rekor (37,29) idi. 

Mchmedi ve lbrahlmi reb
rik eder:tz. 

T. M. 
Dün Tık::.im stadyomımda 

Gd•mısaraylılarla Rum atlet
ler ar:·~nda 4 mü asabaka"ı 
) .ıpılmı, tır. Alınan netic~ o::udu r .. 

100 metre: Birinci Semih 
(11 1-5). 1kinci l\ld met Ali. 

400 metre: Birinci Kolfoğlu 
(!;5 J.;~ ). UUnci ôc Rum. 

1 SOO metre. Birinci de 
' 

lkitn:i de Rum . Derece : 
( t_,32 4-5 ) d· kikL 

Okrnpik ba~rak )&rı,ı 
G:ırarao::arny tıımndan kaza -
ntlmışcır. Derece tuıulama • 
ın~ur. 

Ankara da 
Soıibar af koıu.llfl 

baıladı 
t\nk.ra, 4 (Valut) - Sal 

bahar at yanılarına bu~ btıf' 
lal\dı. Birinci kol'Jda "•• 
• Yetıın• ikinci, ~OfJda Sil" 
cfi, aruus» birinci «Seyit ikinÇI 

üçüncü kotuda •Pötigrl_. biriP 
•ouınan,, ikinci "Kaplan,, 
çüneü, dördüncü ko!uda 8-t" 
Yelcıhmiıln "Olgo,, su b~ 
'Rejan,, ikinci "Primrol,.üçiill 

'CÜ gelmiftjr. 

Son yanı lfatet memururdl 
.__ zllziinden ıki def• ,. 
pıldı. Hayvanlar sıraya ~ 
dtklerı halde işaret ver~ 
tamamdır denddt. Evvcll ı,.
hıyvanlar 450 metre b# 
beraber kopul.r, IODr8 .... 

dönna. Kalan ilet attan ·~ 
blrind "Yavuz,. iklnd ""' 
Danenlertn itirazları üzcrlnc lır 
tu t~ar edildi. Bu dala • 
bunu kOf&nı. protesto ~ 
koşuya pmed ki erinden • JC 
ceylan,, bfrtncl "Llbeyycn., ...,_ 
kinct, Ktıçük ceylan ~ 
geldiler Ye m~tları da '1 
ruile aldd.r. •Rüchan, ~ 
cılerine çeık neşelı ve muvaffr 
kiyetli bir koıu gösterdi. l.fr 
Ya llzel, nlta oldakça kalaba 
lab. Kotu mahaline Dah~ 'I' 
ve Müclaiee "Veklllerinaiz cif 

• gelmitierdr. 
--~ 

Ekmekfiatı 
Buğday ucuzladığı hal' 

de niçin inmedi~ 

işin içinde.getıe <111ğit' 
1nenciler 'l)li <·ar? 

. Soa .,inlerde butdaY fi
atlan mahsus bir te~ 
gö.1terraektedir, Bu teaeıfı' 
lün ekmek liatlarıaa da tel' 
etmesi beklenirken hiç do 
öyle olmamış, bu!day ~ 
lan dü~tüğü halde e~ 
flatı yüksekliğini mub.,._ 
etmrştir. Bunun sebebi ,,. 
dw: 

Y eai &ümrük tarifesi.,. 
töre haric;t:eu getirifec~ 
buğdaylardan eskisine pir 
betle fazla ı1ilmrük resd" 
alınacaktır. 

Bunu düşünen deJİ" 
menciler tarife tatbika ~ 
lanılmadm enel pek ~ı 
butday getirtmişler,~ 
lanaı~.t>': 
pmenciler bu ~ 
getirirken ucma mal ~ 
leri butdaJlan bilibaie ~ 
la fiatla --- çok ,,, 
temin etmek -~ 

Halbald it dcfiı91•.-' 
leri t • • .-Aa;!LI__: 

n -•· ın 111U.....-• 
çakmam .... 

Tacaret mubvdai 'JI#' 
tığımız memleketlerdea .& 
len buğdaylara bu 111 de' 
veleler müddeti bitrP~,ı 
evvel yeni gümrük ta Sd 
tatbik edilmiyccektir.~ 
gibi devletlerden M
buiday geldiği ciheti, 
ğimıeocilel'İn tahmin 
leri tereffü hasıl ol~ 
bilakis Ankaradan Ja ., 
day gelmesi üzerine fi• 
düşmüştür. dtif' 

Halbuki buğday ~atı ~ 
tüğü halde un, yanı ektJl ti 
fi d~ .şl. ra-
atı uşmemı ır. 's' tit' 

dcğlnnenci!er pahalı -, 
dikleri buğdaylan f ~ 
buğdayla kanşbrar~k_ .. ..r 
lann daha fazla d~~ • 
saBİ temin etmişl~rdir~ 

Alakadarların ıiack ~ 
göre, de i rm ncİ ~--· -"'"..,. 
gibi hareketlerini • t 
bırakmak için narkiO 
day esaŞt üıerinde• 
faydalı olacakbr• 
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Ştrezmaı1ın öliiınü 

rJg~,M B«;rlia.nfleartıaziyet 
hü tiiıı 
tel,., 

diiııyada teessürle k a rşıl aı1 dı 

ıs yaeıyor 
Bu nasıl zevk? ------~~ 

HfJ.ieveff a hariciye nazırının Bismaı·ktan sonra 

Birgün içinde geniı· 
ilk ihtiyacını du)· ı 
muı ve ıebrin uaul-

tulu kalabalıfından kaça· 
"-it, T opkapı dııına çık
llıııbın. Hava açıkb, yeni 
Çiınenlerile yeıeren Da
vutpafa aırtlarından temiz 

bır rüzkar geliyordu. Harap 

•ıırlllrı, mllzgallarını:lll ku

!llllllr çıirıtlln llğır gölgeli 

bıırçları geçtim. Beyvir· 
lerı uyuklıyan bir kaç 

araba ve tablasının gölge· 

line uzanmış bir ılmltçi· 
den bqka hiç kimse yok· 
&ıı. Etrafı saran sessiz yal

n~Jık gönlüme buruk bir 

l~et veriyordu. Bu his!e 

kırların geniş ve temiz 
havasını içerek ta uzak

lara kadar yürümek kara· 

rını verdim. Fakat biraz 

•onra Makrıköy tarafla· 
tından gelen birkaç oto· 

tnobilin kaldırdığı toz bu

lutu içinde aksırmıya baı· 
laYlnca ıosadan ayrılmıya 
llıecbur oldum. Caddede 
Yürümek gerçi kolaydı; 
fakat bu küçük kolaylığı 
•abataızlıkla ödemek la· 

:ı:ıı:ngeliyordu. 

Zaten cemiyet hayatı· 
nın keçlboynuzundan ne 

farkı var? Şorayı bıraka· 
tak Çayıra saptım. Kartı· 
da "'Yah bir selvi ormanı 
uıanıyordu. Bilmem nasıl 
bir sebeple onlara dojtru 
yürüdüm. Bazı demlerlın

de mezartaşlarını okumak

tan zevk alırım. Çayırda 

ııenlt bir kıı vis çizerek 

Yaklaıtım. 

Beyazlı karalı taı ve 

llölge mahşeriyle aramız· 

daki mesafe azaldıkça, et

rafın sessizliği bulandı. Hele 

ilk Ylkık taıla baılıyan me: 

~rlık hududunu geçip te 

•elvilerin yere düımüş ko

Yu gölgeleri içine girince 

taıtıın kaldım. 

Nezleden ziyade fena 
illetlerin genizde bıraktığı 
kısıklıkla boğulmuş sesler 

dııyduın. Kalınlı, inceli idi· 

ler. Cinaslı, iğrenç bir tür· 

kü söylüyorlardı. Merakla 
0 tarafa yürüdüm. Mezarlar 

arasında gördüğüm man

zarayı ömrüm oldukça 
11111ltanuyacağım. Devrilmlt 

bir kavuklu taıı masa yap· 

trııilar, tlte ve pis mezele-
rini - t" d" ı onun us une ızm t· 
lerdı. Beni gördüler ama 

hiç umursamadılar. Ne tür

külerini kestiler, ne iğrenç 
;ilreketlerlnden vaz geçtiler. 

u nebbaıça eğlenme kar· 

karıısında nefretten ürpe

rerek uzaklaıtım. Bunlar 
ne •oysuz matahlardı. 

\'arın kendilerinin de 
llebereceklerinl , bu top-

'~klara gömüleceklerlni dü-
fı l'lmüyorlar mı? Biraz 
ilerd k . .1 e 1 Y ahudl maıatlığı 
ı e R 
t um mezarlıklarının 
eınız ve itinalı varlığın-

~n da mı utanmıyorlar? 
' ıhayet bu yerler resmen 
han · d gı air enin kanatları 
altındadır? ve bugün gör-

dt.kleri hakaretten kimler 
trıeı'uldür? 

Se;·yah 

en büyük Alman reculii olduğunda biiiün 
siyaset Alemi itti/ ak etmektedir 

Berlin, 3 (A.A) - M. Şetrezmann ın vefatı halk 
nasında büyük bir heyecan tevlit etmi~tir. Liberal 
gazetelerin ekserisi matem çerçeveleri içinde intiıar 
etmittir. Bütün memleketlerden taziye~ telgrafları yağ
maktadır. imparatorluk meclisi, fevkalade o1arak aktet• 
tJği bir celsede M. Şetrezmann m hatırasını tes'it et
mit ve müteveffanın ailesine taziyetlerini iblağ etmlılir. 
M. Şetrezrr.ann ın cenaze meraılmi pazar günü yapı· 
lacaktır. O gün Rayihıltagda baıvekil M. Müller, mü
teveffa için bir matem nutku irat edecektir. 

Vashington, 3 (A.A.) - Hariciye nazırı M. Stımson 
Alman hükumetine bir telgraf çekerek M. Ştrezmanın 
vakıtsız vefatı haberinin Amerikada büyük bir teessür 
ve teessüfle kartılanmıı olduğunu bildirmlt ve bu zlyaın 
Almanyayı büyük bir devlet adamından ve cihanı bey
nelmilel sulh davaaı için çalıtan yoruhnak bilmez bir 
uzvundan mahrum ettiğini ilave etmiıtır. M. Ştrezmanın 
vefatı bütün mahafilde derin teessür ve teesaüfleri mu
cip olmuıtur. Ayandan M. Borah bu vefatın yalııız Al
manya için değil, sulhe teşne olan cihan ve beıeriyetin 
müıterek davaaı için de büyük bir zıya olduğunu beyan 

etmlıtir. 

Paris, 3 (A.A) - Temps gazetesi, M. Ştrezmann ın 
ölümüyle Almanyanın Bismarktan sonra en büyük si· 
yaset adamını kaybetmekte olduğunu yazmaktadır. 
Muhtelif fırkaların mürevvici efkarı olan bir çok ga· 
zeteler, M. Ştrezmann ın ölümünün gayet cidc:lı bir 
vaziyet ihdas etmekte olduğunu ve Ahnanyanın müte· 
veffanrn halefini intihap ederken sulh veya tehlike 
siyaseti lehindeki emel ve niyetlerini göstermiı olaca· 
ğını yazmaktadır. 

M. Dümergin riyasetinde toplanan nazırlar mecll· 
sinde M. Briyan hükumet tarafından M. Ştrezmann ın 
vefatı ı:lolayısi!e Alınan hükümetine çekilmit olan tel· 
grafı okumuı ve harici vaziyet hakkında izahat 
vermiıtlr. 

Paris, 4 (A.A.) - Gazeteler, M. Şirezmanın ölümüne 
uzun makaleler tahsis etmiılerdir. Löjurnal, bu ölümün 
Alınanya için tamiri gayri kabil bir zıya olduğunu ve 
Almanyanın bunun neticelerini hissetmekte gecikmiye
ceğini yazmaktadır. Petit Patisien gazetesi, son sene
lerdeki Alman siyasetinin bir Ştrezman siyaseti olmuı 
olduitunu, fakat kuvvetli ve yüksek ıahıiyetin mütebarlz 
olan tavır ve mişvarının daima tııklidi mütkül bir ıey 
oluak kalacafını yazmaktııdır. M. Klemanıo, Löjumal 
muhabirine "bu siyasi recülün ölümüne çok müteesslfimn 
demiıtir. 

Parls, 4 (A.A.)- ispanya sefiri M. Quinonea deLeon 
entransijan gazetesi muhabirine beyanatta bulunarak 
M. Ştrezmanın vefatını sulh davaaı bahsinde Avrupa 
için büyük bir zıya olduğunu söylemiı ve demfıtır ki : 

Çok iyi görütlü bir zat olan müteveffa, Alman da
vasım mükemmel surette müdafaa etmlıti. 

Londra, 3 (A.A) - M. Makdonald M. Ştrezmann ın 
vefatı do!ayııile bir teessür telgrafı çekmiştir. 

Çin -Rus hududunda topçu 
duellosu 

Pekin, 3 (A.A.) - On günden beri 86 numaralı Çin 
istasyonu ile Trans baykalda kain "Matsivskaia. istas
yonu arasında topçu duellosu başlamııtır, 

Makdonalt hueün Nevyorkta 
Vashington, 3 (AA.)- M. Haver ile M. Stimson M. 

Makdonalda hotamediyi mutazammm dostane telgraflar 
çekmiılerdir. Telgraflar çekildikten biraz sonra M.Stım· 
son Nevyorka müteveccihen Vashingtondan müfarakat 
etmiştir. M. Makdonaldın yarın Nevyorka muvasalatı 
bekleniyor. M. Haver son yağmurlardan bozulmuı olması 
muhtemel olan ve kendisinin Virzinyldeki av kararga· 
hına giden dağ yollarının teftişini emretmiftlr. 

Nevyork, 4 (A.A) - M. Makdonald ın karaya çık· 
ması yaklaıtıkça Amerikada mumaileyhin ziyaretine 
gösterilen alaka artmaktadır. "Berengaria" karantina 
yerine sabahın altısında varacak ve iki saat sonra 
İngiliz baıvekili resmen beyanı hoıamedi merasiminin 
mukaddemesi olmak üzere belediyenin vapuruna bine
rek karaya çıkacaktır. M. Makdonald, burada pek az 
kalacak ve bir resmi kabul yaptıktan sonra Vaılngtona 
hareket edecektir. 

Sırbistanın adı değişt• 
Belgrat, 4 (A.A.)- Kıra! §imdik! Sırp- Hırvat -Sloven 

kırallığının adını " Yugoslavya krallığı " şekline tahvil 
eden kanunu lmzalamıttır. 

Belı;:rat , 3 (A.A.) - Yeni idari taksimata nazaran 
kırallık dahilinde eski 33 mıntaka yerine 9 viltyet 
(Banovlne) bulunacaktır. 

Arnavuthu·la Sırplar arasında 
neler oluyor? 

Belgrat, 3 (A.A) - Deveran eden bir f&Ylaya göre 
bir takım Arnavut val•ilcrl "Gerama. da imtihan ol
mağa giden 12 kolej talebesine taarruz etmişler, bun
lardan dokuzunu öldürmüıler ve c:lığer üçünü vahim 
surette yaralamıılardır. 

;······················-·····--·············· ! Bu akşam i 
i Sinemalar ! ............................ _ .............. ~. 

( O.yollu ) 
Elhamra Ankara po>lası 
Melek • 
Opera Kadının harbe 

g :dişi 

MaJik Kurıik bahri -
yc/t 

Asri Çarın elması 
Etual G~ril 
Şık Kaza/r.!or 
Alk:uar Tarzan 
Lüksemburg : Aşık Prcm 
Pangaltı Tt!rez Raketı 

<Ja~anbul 

Alemdar Ôlüm fedaileri 
Ferah : Tehlike işareil 
Kemal Bey : Gençlik oe spor 

!Kadıköy 

Hilal Şehııet kurbanı 

Süreyya Pı. Lora asker 

Daha ziyade ve 
daha iyi traş eder .•... 

GillettC' bıçakl:ın mc\'cut en 1.l:a 

çrliklm mamül ve ı;ızl.arırun 

pclı krsbn olmas ı daha ziyade vo 
d;ah.a iyi tra'1 olmayı tc'mın eder. 
Bogun hır piket satın ahnız. 

Qill tte - --
.Mısırda 
11[11~11!"'-t:llm•-
[ Csıaralı Binnci ... yfamlld•ıpr J 

muvafük olmamı:;: neticede 
gerek :\im kırahnın, gerek 
lngiliz feYknl~de komise-
rinin • "chhas 
kabul etmelerini 
sabık ba~ukiliıı 

p a~ n) ı 

mıi~eakıp 
hu kil met 

başında devamı inık!nsıı 

gönıldiiğtinden dik tatörliik 
sukut etmiştir. 

Sabık başvekil :\lahnıut 
paşanın sukutundan sonra 
bitara[ bir kabinenin tcşek
kiilile l\lısır efkarı unıunıi

yeslne müracaat nhınma,ı, 
yeni umum! ;ntihabat ynpıl-

ması beklenilmektedir. Yeni 
hükt\met bir td:ıre Ye intikal 

hükumeti olacaktır. 
i\'ehhas paşaııın lntlhabatta 

büyük ekseriyet kazanacağı 
şimdiden muhakkak addolun
maktadır. 

Harici küçük haberler 

Papalık ve Ruıya 

Roma, 3 (;\ .. \) - "Oh
sen-atore Romana~ ga7.etcsl 
,. atikan ile Rusya arasın-

da bir itilaf akdi zım
nında nıiizakerata glrlşlldiğine 
dair olan şayiayı tekzip edi
yor. 

Sudanda çekirğe istilası 

Kahire, 4 (A.A) ~ Sudan
dan müthiş bir ç~kiq;e bti
lası tehlikesi haber Yeriliyor. 
:\!ısır hududu boyunca ihtiyat 
tedbirleri alınmıştır. 

İngilterede bir tren kazası 

Londra, 4 (A.A) - Lon
dra-Kembiriç ekspresi bu sa
bah· bir mar~andlze çarp
mıştır. Ekspresin lokomotifi 
devrilmiş, makini -t yıırnlnn

mı>tır. San;ıntıı.laıı Ye yara 
ye bereden nıuztarıp olan 
;• kişi hııstnncp! yatırılmı~tır. 
Marşindiziıı bir çok nıgon
ları harap olmu~tur. 

Tayyareci Kost aranıyor 

:\loskorn, 3 (.\ .. \) - Tas 
ajan .<ı bildiriyor. Fraıı.ız 
taryrecilcri Co~tes ile Bel 
lonte ·u bulmnk için yapılan 

taharriynt teksi! edilmiştir. 
" Y rkoutsk • tıııı lıildiı il

diğine göre bir tan ure Fran
sız t:\yyarderinin uçmu~ 
olduğu mıntokalar üzerinde 
uçmak üzcrt: " \'rkout k tt 

istikametine doğru gltmlştlr. 

fili tarar ~eyrliniB yeni 
tatdrları 

Afi karar lıeycll rlyo<elfndtrı: 

Müj~e t. nı~e t. K~YH Bey ıeı i 
Hürrİ)Ct ve lıilAf fırkasına 

ve lngiliz muhipleri ccmıyctina 
dahil ve kavlen ve filen lıor 

sureıle hükOmcti milliye aley

hinde bulunmasından dolayı 

heyeti molisusaca hidematı dev· 

lrıtc ad !mi istihdamına karar 

verllm!ı olan ,abık Gebze hy
m•kamı Nurettın Beyin Geb

zedc iken H irriyet ve itilfıf 
kulubu te.i• ctl.ğı d'Jru olma· 

dığı ve Ka•ıııl kulübüne de 

ğırdiği teb•yyün elmedıği ve 

İngiliı muhı,)lerı cemlyeline 

girdi~ine dair hiç bir vesıka el· 

de edılınemiı olup yalnız bir 

kitinin kavli mucerredınc kaldı
ğı ve fsıanhulda Arapyan ha
nında üç halıa kadar lngihzler 

tarafından tev~if olunması bu

nun aksini tsbat etm•kte oldu

Au ve kuvayi mtlliyenln aleyhin· 

de değil bilikis lehinde çalıp· 
rak 0 mıntaka milli teıldlatma 
memur morhum Yahya kapta· 

nın fstanbul hükOmeU tarafından 
şehadetine kadar muhafaza eyle

diği ve merhumu imhaya gelen 

kuvvetin kumandanı tarahndan 

ışten el çektırilmeşi suretile 

harehh milliye taralıarlığı teey

yüt eyled .ği ve Nureltın Bey 

hakkındaki ttıthamalın yanlıı ı.
nad~ttan ibaret olup gerek 

Gebzede ve gerek Erdekte bu

lunduğu müddelçe amalı milh

yeye muvafık hizmetlerde bu· 

lundu~u icra kılınan resmi ve 

gayrı resmi tahkikat ve tetkiht

tan anlaşılnut olmakla hakkında

ki kararın refine ittifakla karar 

verilmiflir, 

kalabalık beni bu Kuştepede birikmiş olan 
sayhalarla karşıladıkları zaman 

artık kalmamıştı ... 
mecalim 

Ne olmuıtum, burada ne 
kadar kalmııtım ; Hiç bir 
ıey bilmiyordum. Her la· 

rafta piyade atef° kesılmifti. 
Arada sırada Edime tara· 
f ndan ve derinden top 
sesleri geliyordu. Derenin 
kenarları çok yüksekti. Şu 
mecalsiz halimle tırmana

rak çıkmak mümkün de
ğildi. Mecburen bir müddet 
sular içinde yürüdükten 
sonra müıalt gördüğüm bir 
noktadan güçlükle yukarı 
çıktım. Fakat .• çıkar çıkmaz, 
gayrı ihtiyari titredim. 

Çünkü bir takım kuvve
tinde kadar düıman ıuva
risl, Pravadı köprüsüııden 

geçiyordu. Demek ki her ıer 
bitmlı. Harp, aleyhimize 
netlcelenmi~ ve dün, gurur 
ve zaferle geldiğimiz bu 
yerler, bugün dütmanın 

eline geçmiıtı.. İlk aklıma 
gelen, taburum ve sancağım 
olmüştu. Dütmlln tarafından 
görülmek tehlikesini aklıma 
bile getirmeden ellerimin 
üzerinde doğruldum. Ve 
bir kurıun kütlesi gibi 
ağırlatan baıımı güçlükle 
çevirerek "Kayapa,, sırtla· 
nna baktım. Bayılmadan 
evvel kan ve ateı kayna· 
yan bu muhitte fimdl de
rin bir ıükün vardı .. "Ka-

yapa. köyü kı\iseslnde çan 
kult'sl üzerinde, ne oldu· 
ğu belli olmıyan bir bez 
parçaıl dalğalanıyordu .. 

. . . 
- Müjde, müjde : Kaya 

bey geldi .. 
Edimenin yanındakl(Kuı 

tepe); mahıer gibi kaynı

yordu. Etrafımı , zabitler 
ve arkadaılar ihata etmit· 
!erdi. Alay kumandanı Se· 
lim bey, heyecanla anla
tıyor ve soruyordu: 

- Sana emir verdiğim 
zaman, yaralı olduğunun 
farkında olmamıştım. Sen 
gittikten sonra söylediler. 
Arkandan haber göndere· 
cektim. Fakat sen eplc.e 
ilerlemiştin. Ovaya çıktığın 
vakit dürbünle seni takip 
ediyordum. Mermilerin düı· 
tüğünü, senin dereye yu· 
varlandığını gördüğüm za
man o kadar müteenir ol
dum ki.: Nerenden yaralısın? 

•- Yalnız baıımdan efen· 
dim. Zannederim, o da 
ehemmiyetsiz... Merminin 
bana bir zararı dokunmadı. 
Çünkü kendimi tam vak· 
tinde dereye attım. Yalnız 
bayılmııım. ... 

- Ey pekala naııl kur· 
tuldun.. Buraya kadar na· 
sıl gelebildin .. ? 

- Kendime geldiğim za. 
man, ovanın düıman tua
fından istila edildiğin 1 gör· 
düm. Meydana çıkmadım. 

Edime istikametine doğ

ru derenin içini takip 
ettim. Nekadu yürüdü· 
ğümü bilmiyorum. Bir kaç 
defa bayğınlık geçirdim. 

Hanği köy olduğunu 
bilmiyorum: bir köyün ya· 
nına geldim. Köye çıktım. 
Köyde kimse yoktu. Hay· 
kıra haykıra ıuraya bura
ya kop.n domuzlardan, 
Kavver köyü olduğunu 

anladım, O ıırada ğenç 

bir zabitle bir nefere ra1-

geldim. Zabit, apuletlerlnl 
çıkarmıı ve kalpağının sır
malarını ıökmüıtil. Me· 
ğerse Çekirge taburundan 
mülazım (Şamlı) Fuat Ef. 
imit- Fuat efenc:lı bozulan 
kıt' aların (Kuılepede)içUma 

edeçeğini söyledi. Buraya 
kadar beraber geldik. 

Kuıtepe; Bozgun bir 
askerin matemli karugahı 
ohnuıtu. Üstü bap çamur
lara batmıı olan efradın 

derin bir hüznü melal içinde 
oturup düıüamelerl , bitap 
bir halele çamurlar içine 
yatıp uzanmaları; facianın 
ehemmiyetini gösteriyordu. 
Gecenin karanlığı yavaı 

yavaı artıyor ve bu hailevi 
manzaranın üzerini siyah 
bir perde ile örtüyordu. 

Bizi Kuttepeye yakın 

paviyonlara ıevkettiler. Kaç 
gündenberi, içinde yuvar
landığımız çamurlardan kur· 
tulup ta pavıyonun kuru 
tahta !arına uzandığımız 

zaman: 
Oh : dünyada rahat 

varmıı ha .• 
Diyorduk. O kadu bitap 

idik ki, derhal gözlerimizi 
kapadık. 

~ 

Bila faııla toplar gürlü-
yor. Keıif bir piyade ve Nişan 
mltiralyöz ateıl, sağnaklı Merhum Ali Mahir Be-
btr dolu eJbi her tarafı yln kızı Şevkıbedlr Ha-
ıarsıyor, Edirnenln garp d 

ki Ik mm Had Harun za e cephesi, san · vo an ol-
Muammer Beyle nlpnlan· muı, kaynıyordu. Yanımda 

bimecal bir halde yatan mıılardır. Dün Tokatlıyan• 
kardaıım Ntzım, hafif bir da bu münasebetle bir 
sesle ıordu: tes'it meraalmi yapılmııtır. 

- Uyuyor musun ağabey? Tebrik ederiz. 
Hayır. ı,...-H._a_i_ı_ra_g_e_l_e_n_l_e_r_: _ __, 
lıidlyor musun? 
Evet. BckAr sözleri 
Ne oluyor? 
Galiba kıyamet ko

puyor. 
- Saat kaç acaba? 
- Sağ gözüm fena hal· 

de ıl~mit açılınıyor. Sol 
gözümü açmıya da ben ü
,eniyorwn. Zahmet olmasa 
kolwndaki fosforlu saate 
sen bakıver. 

- Bire yirmi var .• 
eıı ... edl 1 

Mcdcnt arslanlar 
Afrlkanın Nerobi ıelırınden 

Londra gazetelerine verilen 15-
yanl dıldcat maleımala göre yir· 

mi arslandan mUtetekkıl bir 

kafile ıehrln civarına lnmlı ve 
ıehirden 1 !S mil mesafedeki 

ana yol üzerinde görülmoıler

dır. Bu arslan lcal~esİnln bir 

zarar ika etmeleri beklendıaı 
halde hayvanlar kimseye dokun

mamıılerdır. 

Bunların snkrınetinden istila· 
de edorek birçok kimseler ar

slanları yakından temaıa edeb!l

miılerdir. 

Arslanlar yüzlerce otomebtl

den mllteoekkıl kafilenin gel

diAlnl gördükleri halde bir bir

lerile oynamakta devam etmlı· 

ler, hiç bir tarafa taaallüt et

memlılerdir. 

Yalnız bu sırada yeril eh&· 

ilden bir kısmı arslanlara mız· 

raklarla hilcilm etmııler ve 
haynnlan kızdırmıılarsada oto
mobiller hemen dört bı; isti
kametle gürültülU blr ıckılde 

hareket etıılderınden hayvanlar 
ürkerek kaçmıılardır. 

Mueıal Dükıel evlen
miyordu. Bir gün arkadaı· 
lan bekar kalmakta ısrar 
eylediğinden dolayı ken
dlıi lle alay ettiler. Mare· 
tal fU cevabı verdi : 

- Ne yapayım.! fimdlye 
kadar bir çok aradığım 

halde kocası olmasını uzu 
edeceğim kadını, ve babası 
olmaıını arzu edeceğim 

erkei!I bulamadım. 

~ 
Evlenmemekte ısrar eden 

s ... ne arkadaılarından hl· 
rlnln zevcesi bir gün sordu: 

- Ne için inzivada ya· 
ıamağı tercih ediyorsunuz? 

S.. ıu cevabı verdi: 
- Madam, bunun se

bebi kendi kusurlarıma 
diğerlerinin kuııurlarından 
ziyade alııık olmaklığım
dır. 

[i] 
"Bemon dö Sen Mar. 

hasiıliğl, geçimsizliği, ve 
kadınlardan nefreti ile 
meıhur bir zengindi. Gü
nün birinde kadınlar 

aleyhine ağzına geleni 
söylüyordu. Orada bulu
nan filoı.of "Didöro. de
di ki: 

- Şu kadınlar hakkın· 
da söylediğiniz fenahklan 
nerede buluyor •unuz? 

" Sen Mar • pervasızca 

cevap verdi : 
- Kendimde .•. 
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Artvin Selameti zürra 

ortaklığı şirketinin ilanı 
24 27 30 E710l 'T• 1 Tetrlnlev•el tarlhll nU•halarunızdadır1 

( Ü•t tarııJl 23, t ' 

dd 63 _ idare meclisi ve mürakabe heyeti raporları se-
.111a c t elleri heyeti umumiye zabıtmınelerl heyeti umu-

r 'ık hesap ce v · · · h' ı · 'kd ~: bulunan ortakların ısımlerıle ısse erı mı arını 
mıyede hazır - h ı k · t'm umumiden sonra 
l!fÜbeyyin cetvel dörder nus a ok~rla.. ıç ı _ adı ·ı kt' 

. bl ay zarfında iktısat ve ~ eııne gon erı ece ır. 
oıhayet r 

VAKiT 5 Teşrinevvcl 

Va.ktın 
bulıııa.cası 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

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

Beıincl fasıl 

Alım ve &atım ve i&tihS4l işleri 
~ 1 

1

. • '=:~! ! l~I~ ~ ~i!IR ~ ı~:~; ~ ,~ 
3 ' liJı 1 [i]'liJ1 3 . E i~'\IJ T E M A ~. A 

Madde 64 - işbu esasi mukavelenamenin (A) ve (il) fıkra
sında muharrer alım ve satım işleri şu suretle yürütülür. Ortak
lar her sıne tü+üıı malısullerini şirkete teslim ederler. Teslim mu
amelesinin i c rası için .... mahsulünün mikdar ve eh~mmiyctine 
göre ortaklık tarafından muhtelif yerierde depolar ve mağazalar 
açılır. \'e müstahsiller nuhsuileriııi bu depo ve mağazalardan 
ist. diklerine teslim ederler. 

4 .--. , lil-ı-ii-,- 4 Vıfirr .TR A !_~
1

Alj 
5 \-,\IJ 1

1
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6 .-,·-,- [j]ı-.- [j]I- 6 R (E \7 A }~· T [il [i H 
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Fıat muhaınminlerl: 

Madde 65 - Depo ve mağazalara mahsul teslim olundukça 
meclisi idare azası içinden veya ortaklar arasından meclisi idare
ce intihap olunacak bir ve müteaddit muhammen tarafından mal 
sahibi huzurunda muayene olunarak mikdarı ve cinsi ve derecei 
nefaseti tayin ve rayice göre fiat takdir olunacaktır: 

Alım ve satım defteri; 

Madde 66 - ller ortağa meclisi idare tarafıııdan musaddak 

bir alını ve sıtım d~fteri vcrilır, Bu defterin sağ sayıfasına 
ortağın depoya teslim ettiği mahsulatın cinsi ve ınikdar ve kır
meti nıuhaınmrnesi razılır. Dtfterin son sahifesine ortağın ve 
ortaklı!: vasıtasile satın aldığı ıııevadın cinsi ve kıymeti yazılacak 
ve bu kayıtlar ortaklık tarafmdan imzaya salahiyettar olan bir 
zat t~ralından temhir ve imza edilecektir. Ortakların eşyası sa
tıldıktan sonra kıymeti hakiki"esi defterin hanei mahsusuna kayıt 
olunup aynı suretle imza edilecektir. 

Madde 67 - Ortıkhkça tcslıııı edilen ınahsnlfüı bi' ve işlen
mesine ve sevkine ınut~allik hıısusat meclisi idarenin mes'uliyet 
ve nez.ıreti mütemadiyesi altında müdür marifetile icra otuna
cııktır. 

Ortaklığın istihsalatı: 

MaJdc fiS - Orta· lık namına gerek ortakfarm iştirakile 
ve gerek doğrudan doğruya meclisi idare tara!ı : ıdan yapılacak 
olan istıhsalat ve imalat ınc ciisi idare bil lı assa tanzim ve bilillıare 
heyati ıııııumiycce tasdik olunan falimatııamei ınahsusıı veçhile 
ceryan edecektir. 

Madde 69 - Ortaklık ortakların müştereken istimal edebile
cekleri aliit ve vee$iti isli:,saiiyeyi ortaklık hesabına satın alarak 
i~let.r \·eya muayyen bir ücretle ortaklara kira va verebilir. Or
takların tütün nıa!ısullerini işlenmiş haline kalblçin muktazi ima
Iathane ve sair ınüesscsat ( ziraiye ve senaiyeyi ] kendi hesabına 
iıı~a eder 

Ortaklığın muamelatı mallyeıl: 

Madde 70- Ortaklık muamelatı mRliye ve nakdiyesini şeraiti 
mütesaviye altırıda tercihen Ziraaat Bankası ile ve ilerde. !es.isi 
o!unacak köy bankaları ve yahut J(ooperatifler fönkası ıle ıfa 
edecektir. 

Alınacak komlıyon: 

Me !de 7 l - Ortaklık ikinci madrlenin (C) fıkrası mucibince 
ort klardııı r,ayrisile twassut suretile vapacağı işlerden komisyon 
alı: bu koıni~yonun mikdan meclisi idarece tayin olunur . 

Avans vermek: 

Madd• 72 - Ortaklar ortaklıktan veya orhklığın tavaşsutıle 
ııariçtc . ı her sene heyeti uın• ımiyeıü~ tayin edeceği bir faizle 
aşağıda yazıhğı veçlııle avans alabılırler. 

ı _ Ortaklığa depo ettikleri mahsuleriu muhammen kıy
metinin yGz.le elli kadar ortaklıktan. 

2 - Ort1klığa depo ettikleri mahsullerınin muhammen kıy
metinin yüzde yirmi beş kadarı ortaklığı'ı kelaldile hariçten. 

3 - istihsal ve imali derde~t olan mahsul&! ve mamulatmın 
yüzde yirmı beş kadar ortaklıktan veya ortaklığın kelaletıle ha
riçten ancak bu surette orta•lardan kefalet veya teminat talep 
o!Jnabilir. 

Madde 73 - Ortaklığa dahil ol mı yan malısul t -slimatlarının 
muhammen kıymetlerini~ yüzde ........ ne ~adar ortaklıktan veya 
ortaklığın kelalefıle lıarıçten heıetı umumıyece tayin edilecek faiz 
muk~bilinde avansı alabilirler. 

Mal bedellerinin tesviyesi: 

Madde 74 - Ortaklık ortaklar tarafından depo edilen mal 
utıldığında bebellerini mal sahiplerinin avas borcur.u ve faizle
rini ve ortaklardan gayrisinin malları için komisyonunu dahi 
ifraz ve tev;,if ettikten sonra ınütebakisini kendilerine ita eder 

ortaklı~ııı geliri ortaklar taraf~n~a~ satılı n malların bedelini te
diyeye kfifi gelmezse seksen hı rıncı madde vcçlüle amel olunur. 

istikraz : 
MaJde 75 Ortaklık lüzum gördüğü takdirde meclisi idarenin 

üçte ikisinin kararile l!izını gelen t~Jiyatı göstererek faiz muka
bilinde hariçteıı istikrazda bulunabılır. 

Tevdiat: 
Madde 76 - Ortaklık kr.sasına gerek ortaklar ve gerek ortak 

olnııyan kiıı.scler tarafından muayyen müddetlerle tevdi edilecek 
olan emanet akçe için muayyen bır faiz veriiir. 

Madde 77 - Ortaklığııı hesap se:ıesi kaııunusaııi iptidasıııda 
başlayırı 0 senenin kAnuııuevvelinb sonuncu günü hitam bulur. 
T'akat ilk hesap senenin mü~deti ortaklığııı lıiıkOmetçe tasdiki 
tarihi ile kanunuevvel gayesı arasında geçen zamandır. 

t.ladde 78 - meclisi idare her hesa'.l senesi nihayetinde or
ta!.lığl'ı ıııalik olduğu ~emir. baş eşyayı ve ıne\cut emtiayı_ tetkik 

1 r 13'r senelik gelırı ıle masraflarını ve alıp vereceklcrıııi ta-
r:ce • • --
hakkıı': ettirir bunlar için tutulacak defterleri hesap Jıülasalarını 
ve bil:iııçoyu heyeti nnıumiyenia _inikadın_dan kırk gün euvel mü
rakabe he}etiııe vı, badehu heyetı umumıyeye tcvdı eder. Bil-

- le ortaklar heyeti unıumiyede inikadından evvelki oıı beş 
cuııı k t ki · · • 
11 

fııı zarfında iş bu hesap cvra mı ve or a arın esamısını havi 

cet veliınütaıaa ve tetkik etmek üzere ortaklığın merkezi idaresine 

ıı.üracaat edtbilirler. 
(Bitmedi) 

Buıünlıcü bulnıacamu::m 

h..Ue:dllec•k yeni ıeldl 

Soldan ıa~a: 

- Yahudi - Arap kavgaıına 

sahne olan memleket (8) 

2 - Acemistan ( 4 ), binek hay

vanı (2) 

3 - Karadeniz.de g•mici ve deniz
ci bir vilayetimiz ahaUsi (3), 

boyun aksi (2) 

4 - Ayının evi (2), bir renk (2) 

hpm ve penceresi olan bir 

yer (3) 

5 Odaiarln heyeli mecmua11 

(2), yama (2) 

6 - Küçük Kaya (3) , utanç (2), 

Dilnlrii bulmacama:ıo 

balledUmlt ıeldl 

9 - Faal olmak hadisesi (8) 

Yukardan qağı: 

1 - Yahudi - Arap kavgasına 

aohne olan memleket (8) 

2 - Acemislan ( 4), yemek (2) 

3 - Karadenizde gemici ve de
nizci bir vilayetimiz. ahalisi 

(3), uygun (2) 

7 

Vilayet 
ninden: 

daimi 

l k l · e cadde-lstanbul balık pazarında zlnc an apu can Jazıy 

sinde 43 NO sabuncu ınal('azası üç sene mıiddetle icara 

verilmek üzere 27 te~rinevvel 929 pazar ğünü saat on bire 

kadar miızay~deye konulmu~tur. Taliplerin cnciinıenl vilayete 

nıüracaııtları. 

Vilayet 
ninden: 

daimi .. encume-

Ilcddi ke~li yedi yüz seksen yedi lira seksen kuruştan 

ibaret J3eyoğlu on aluncı mektep binasının tamiratı 27 ce~rin

evvel 929 pazar !';ünü saat on bire kadar ınlınaka>aya ko

nuldu. Taliplerin enclimeni vil:\yete müracaatları. 

Vilayet 
ninden: 

daimi 

Kapalı çarşıda hacı Hasan sokak , 'o 

Tahta kal'ada kadı hanı altında " 

lstanbul balknpanı caddesinde c 

encilme-

14 dıikkıln. 

85 " 

17 " 
Katııne köyünde da ye hatun mektebi bina,;ı · 

Vilayet 
ninden: 

daimi enci1me-

J3nlada muharrer emlaki husll:iiye kura verilmek I' üzere 

2 7 teşrinevvel 929 pazar ğünli swt on bire kadar müna

kasaya konulmu~mr. Taliplu;n encümeni vil:lyctc müracaatları. .. 
Vilayet 

ninden: 
daimi encume-

Arnavut köyünde 21 35 No dükkan. 

Arnavut köyünde l l ı l 3 ~o dükkan. 

Küçük Mustafa paşada hazine vekili !sınai! ağa mektebi. 

•• Vilayet 
ninden: 

daimi encume-

Balada muharrer emlaki hususiyenin icar müzayede 

miiddeti 13 teşrin evvel 929 pazar giinti saat on bire kadar 

temdit edilmiştir. Talipkriıı encümeni \'ilAyete müracaatları. 

Devlet Demir yolları umumi 
idaresinden: 

Mahrııkatlık odun nakliyatına mah>us ve Aanadolu - Bajt

dnt demir yollarında mer'i 3-30.J numaralı tarife yerint! 

kaim olmak üzre ve mezkur tarifedeki ücretlerden yüzde 

on nispetinde tenzllat vapılmak suretlle tadllen yeni bir ta

rife ihdas edilmiş ve 1 O teşrin evvel 1929 tıırlhiııdeıı itibaren 

ana hatta miiltesık umum devlet demiryollarında tatbiki 

takarrür etmiştir. 
• 

Fazla tafsllat için istasyon ve ambarlarımıza muracaat 

edllmelldir. 

s~vıt• V 

• • Loyll .. "'h;: •• •• ••• · · f v";;purrarl 
1st1 k 1 ~ 1 l ıs es 1 ~::ı::~mınm:::::::::::ı:::::ıı~~ 

Tahlisiye umum 
müdürlüğünden: 

1 - Karadeniz sahilinde tahlisiye mevkileri için şehri 

40 lira ücretle roket tayfası ahMcaktır. 

2 - Taliplerin hizmeti askeriyelerini ifn etmiş ve 
sinni otuzu tecayüz etmemiş bulunmak \'e denizciliğe 

vukufu bulunmak şarttır. 
3 - Talip olanların bir istidaname lle Gal~ta rıhtımında 

l\laritim hanında tahliye umum müdürhıjtüne nıuracaat et
meleri lı\zımdır. 

4 - lstldtıname ile muracaat edenlerin muayeneleri 1 O 
teşrinev\·el 929 tarlhine nılisadif perşembe günü saat 10 da 
icra edileceğinden taliplerin yevmi nıezkürda ve vaktı mu
ayyeninde nürus Uğıtlarını ve askerlik vesikalarım müstas
hiben i\laritim hanındaki tahlisiye umum müdiirlüğü idare
sinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

lstanbul Posta ve telgraf 
levazım ve mebani müdür
lüğünden: 

Levazım anbarı ihtiyacı için 2300 adcı muhıelıf nevi kereste 

münııkasayi aleniye sureıile mubayaa olunacajlından, taliplerin ıart
nameyl ğörmek için her giln müdürlyeıe ve münakasaya lıtirak 

için de 20 leşrinevvel 929 tarlhlne müsadıf pazsr günü Mat 

14 le yüzde 7,5 nlsbetinde teminatı muvakkaıelerinl hamilen 

mubayaa! komisyonuna muracaaılarL 

Talipler nıiinakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde An
karada, malzeme dairesinden, lstanbulda 1 laydarpa~a mağa
zasından tedarik edelıilirkr. 

Leyli ve nihari 

Kız ve Feyz"ıat' ı· 1 . Ana sınıfı il 
erkek 1 ıse erı ve tali kısımlar. 

Bütün ıınıfları teşkil edilmiı tam devreli lisedir. Kayt 
ve kabul itlerine hergün saat 10 dan 17 ye kadar devam 
edilemektedir. 1 tetrinievvelde 11nıf yoklamalarına ve 5 
teşrinievvel cumartesi günü derslere başlanacaktır. 

Telefon: İstanbul 1995-3496 

Devlet Demir yolları umumi 
müdÇlrlüğünden: 

Anadolu - Bağdnt Demir yollarında mer'i ve maden kö
mürii nakliyatına mahsus tenzil;\tlı 25 · .125 mınwralı tari· 
fenin yerine kaim olmak ve ana hatta nıliltoık bilumum 
deYlet demir yollnrinda t:ıtlıik edilmek üzre tadilen tenzilli 
bir tarife ihdas edilmiş ve kok kömiirü ııakliyatı için tarifede 
ayrıca teshilat gösterilmiştir. 

D. D. 2 numaralı olan bu tari!c 1 O teşrinen·cl 1929 
tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazla ta [sil;\t için istas

yon ve aın\ıarlarımıza nıurncaat edilmelidir. 

Bask berelerini 
Giymek son modo olmuştur 

Bu serpuşun Avrupa ve Amerlkada gördilgü azim rağbet üze
rine lsıanbul gençler! dahi Bask beresini kemali hahe§le giymeğe 
başlamlflır. 

F evaıdi çok olan bu serpu§ 
genç kızlar ve erkeklere yakışır. 

her yaşta insanlara ve bilhassa 

A•len Bask olan Tenis §llmpiyonu Fransız lloroıra, bereyi 
dünyanın her tarafında giymiı ve Borotranm son ınuvaffaklyeı
lerlnden sonra Amerikanın bütün sporcuları dalı! bu bereyi giyiyor

Hozcaada postası . _,. ..,, 
(CELIBOLU)vapuru 5 ı eırı . 

Cumartetl 17 de tdare rıhb~ 
" ..... 

dan harekeıle. CeUbolu , LA~•·• 
Çanakkale, lmroz, Bozca ~ 
gidecek ve Çanakkale, l.Jp!l 
CeLboluya u~yarak gele~ 

Trabzon birinci posta5ı 
(REŞİTP AŞA}vapuru 7Teırın•''' 
Pazartesi 12 de Galata nhnJllll" 
dan harekeıle lnebolu, Soııı•"" 

H ,r• Cıreaon, Trabzon, Rize, -"" .j.. 
gidecek ve dönUıte Pazar ;ok 
ıtle, Rize, Sürmene, .:frab;oıı. 
Görele, Circıon, Ordu, CoY'' 
Samı uo, İnebolu, Zongu!d.C' 
uAn arak Relecektir . 

Doyçe evant unye 
1
, 

Hamburg, Brem, Anıcr>- ~ 

trınbul \·e Bahrisiyah anı:1.:ı, 
azimec ve avdet ınuntaıam I"''" r· 
llamburg, firem, Stetin, ,\n''

0
• 

\'C Roıcrdamdan limanımız• 111 

va<elcıi beklenen vapurlar : 
(Tinos) \'apuru 3 T.c\'\'ele d< 
(Andros) • 8 • ' 
~ . 'isca ) • 11 • • 
(faıcrland) , 11 ----

Burgas • \ 1arnn , l{dsccnc~. · 
Kalas ve İbrail için limanı(ll~ 
dan hareket edecek \apuf d 
(Tinos) ıapuru 3-~ T.cır<1J' 

uıJıın:l ' 
( Gemis) • 16-19 • 
(Samos) • :.!-1-:.!7 • 

J{O llamburg, Brem, Anvcr.;, 
1 

ıcrdam \'C D•nçig limarl311P 
zıl.'-' doJ?;ru yakında limanıJ1ll 

hareket edecek \ apurJ.r· 'f. 
(Faıcrland) vapuru 11 - l 4 ·ıd< 

en-elde ıah!111 f. 
( Xi<ca) ,·apuru 12-15 ·ıd' 

twcldc tah!l11 'f. 
( Galilea) vapuru 1J.J6 . d< 

cncldc ıah(llJ 
- ~el Londra için yakında har' 

edecek vapurlar· 'f 
(Fatcrland1 vapuru J J • l 4.1Jı enelde ıa 1ııııı 

Fazla ıafsil~ı için Galarıd~ 
Ovakimyan l laııında uııınıtl 
accnteli~inc müracaat 

Telefon , Bernglu ü.+l .674 , 

Erkek vücudunu 
aüzelle~tlren 

Roussel ('f,) 
Kemeri \.'S 

lkdcnlni7J in· ~fOf:<~ 
celti?'. O:omıW. (. .p \ 
bir mı.sal tesirde ' 

~~~~r~·c ~~~::. \ - ~- r ı 
nunclu;.i..k..iyctigı· ;: ~~ / 
yet m;.ıt,,vtm ol· ·- ... ~ 
mut lwcbi)lt ar· · P 
tu olunduğu kı· 
du ouyıbilmcd 
sıycslr:d".' her iki 
tarafıtcmmıendo· ' 
grultur. Sizi g:cnçl~tıri:- . Vo,:uJı.JS\ 

)'llmuşaar ,.e ıı.;ı"1'11· ,.,r· 
Bizzat tcfrifi:ı:c.:!c 'ı.:y~ 1 .p.ı-~id" 
dltiMulc 1'-"Unı1tı:ın ~utnı: b, 

iıtiftJnı ıatu.imelrO ılc bııdir•rıll' 
ti' Yeglne satlf matıal ' 

p;~ 
lııınlıul fUlıeıi : Beyojl# 

TUnzl mevkiin.1e • N' 12 

1-iati 6 L"l<Wı i<ihil~ 

lar. Hatta bütün dünya izcilerinin bir arada toplandığı '.#". İogl· 
' · Cemeziyelevvel: 1 

[!] ' 
Cumarfesı 

lız mıllnginde lngiliz veliahli Bask beresini taşıyordu. Bunun 
üzerine bütün lngiliz sporcu gençler! derhal bu bereyi giymcğe j 1 
baılamışlardır. Gençleri hepiniz Bask beresini ıedarik ediniz. 
Her mevsimde giyilmesi hoı ve yakışıklı bu serpuıu çok ucuz 
bir fıate giymiş olacaksınız. Roı•ı_••_• O:-

1
) rl , 

H d DAVOS Namu yaklt e ı-·· er yer c ve AROSA Bask berelerini arayınız. ,_ _ • y.-• • ıJ 
tSUa. Ölh 11..ı.Jı Alı .. • 9 17 .,, 

~::::::::::c:::::::::::::::::::::::::::::::-•:u••••••••--••••n•••••••••u••••••~•••••••::::r;t Ol 1'11:03 IS ti ı;,40 ı' 
~ ı::::::: :::: ::c::: ::::: ;: :: : :::::::::: :: ::ii:ii5iii:ii ::::::::: i :: i!i ::::::~:::::!::::: iS:::~a.:.1 b • • ' - 1,ı dl· 

~m Kız ve erkek ameli ~HYHt ticaret ue llili ~:.~~n dot•n1 •'~:~·~, 
lill IİS80 IMİSHS ınektenleri mı:,~/hy~acıı-na-n n--;;a,ıb::;ı-.ıı: 

ı
•ii! Talebe kaydına devam ediyor lil ıı Altın akçe pas tuıın••· / 
!jj 14 Birinci ıeıriıı pazartesi gün il derslere btşlıucaktır. ~I ' ~. 

ı !,!,i, Kıı Hayat mektebi: F aııh, Saraçhane bşşı Monür Pı. 1.: •• \ Buıünkil b•" b•ıot" 
( 

RUr.~Ar şlnıaldcn e:o'ectk ' im konağı T. s 2731 Crkek Hayat mekıebı:Ca~alo~lu T. I~ 3ü30 ili! 1 01,,a1;ıır. 
~==~::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::ı::::::=::::::::ı:::::::--.::.:ı:::: :: r:t ıı ••e;ı"""jjiiii;....,.....ı'!"!!'~ 
&:.1;:::.-::c:::::::::::::::::::.::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::;:::a:.":::::=::::.::: l!J • 
\ 
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.. An.Ja.ra Poetat1 
tnrnt 1n ı.na .. hetll 

Bir fikir 
•Ankara postası. hakkın· 

ela yapılan tenkitler ikiye 
ayrılabilir: 

Sevdiğiniz, beğendiğiniz sinema san' af karları · 
çalışıyorlar, 

1 - Artistler iyi, vaz'ı 
sahne fena. 

2 - V esaitsizlik nazarı 
itibara alınırsa büyük bir 
muvaffakiyet. 

Bunların hangisi dofru· 
dur? 

Biz burada bunun müna
kaşasHe ujtraşacak değil, 
Ankara postasının doğurdu· 
jıı, hiç meşgül olunmamış 
yeni bir meseled~n bahse• 
deceğiz. O da: •Yerli fi· 

im sanayiini korumak" m .. 
selesidir. 

Amerika film sanayiinin 
cihan piyasasını eline alma• 
sı üzerine bazı hükümetler 
yerli sanayilerini müdafaa 
mecburiyetinde kaldılar ; 
huduttan içindeki sinema· 
!arda, yerli filmlerden mu
ayyen bir mıktann göste
rilmesi mecburiyetini ka
nunla vazettiler. 

Ankara postası filminin 
bir manası da şudur ki, biz /.11tçlı "°"'al~, Nıl& Aster, Grela Garbo ık bırlı/cte vaptılı 
yerli film yapabiliyoruz, ( Bir tele sanca/c 1 ) lslmlı fllimJe ço/c muvajfa'/r. olmuştur 
. 'akat onu yabancı filmlere Büyük ve maruf sinema vabını şu suretle tesblt ede· 

san'atk!rlan elyevm han- blllrlz: 
karşı koruyacak vesaitiml.ı 
yoktur. gi kordelelerde oynayorlar'? Klara bov _ ı lolllvutta 

Ş Avrupa ve Amerika film ( Paramount) studyolannda üpbesiz, burada, bazı 
. 1 b gazetelerinin son nüshalarını ( Cumartesl ırecelerl ) ı' ,,' imli 
ış erimiz de olduğu gi i " 

tetkik edersek bu sualln cc- filmi çcYirmektedlr. megaJomaoiye kapılarak , __ ...................................... -
ecnebi filmlet"e rekabet tasının çeviren teşkilat, bir Rene Adore - ( !\Ietro· 
ederiz diye bir iddia da taraftan bunun eşlerini Goldvln-1\Iaycr) stüdyolarında 
b (:-.fecat) isimli filmi henüz 
ulunmıyacağız. yaparken diğer taraftan yeni bltlrmi~tir. 
Yalnız öyle zannediyo· bu kabil küçük y~rli ha· Corç Bankroft _ (Para-

ruz ki, her sinemada asıl vadisleri çevirebilir, ve mount) stiidyolarında (Kııv· 
filmden evvel oynanan ko· yavaş yavaş milli bir film vet) isimli filmi yapmaktadır. 
ınik ve gazete filmleri ye· sanayii doğmuş olur. Con Barimor _ (Yarner 

rine bir • Türk film gaze· Bu, kabili tatbik bir fikir kardeşler) stüdyolarında (Gös-
~e•i~ oynamak mecburiyeti midir? Niçin olmasın? terlş) isimli filmde oyna-
ıhdas edilirse, Ankara pos· v k d .1!11. ma ra ır. 

~~:::::~~=======~=-=~:_I 

Bugün nelerde ve hangi · filimlerde 

VaUas Berri - (:ıl e tro -
Go1dvln l\layer).stiidyolarmda 
(Boru 'esleri) isimli filmi 
çevirmektedir. 

Elonor Boardman - Con 
Cilberf, Rene .Adore !le bir
likte ( • 'ecat) f\llmnl yıtp
maktadır. 

Çarlı Çaplin - ( l.os 
.Ancelos) de kendi srüdl'O· 
larınd~ (Şehlr J~ıkları) fll~nl· 
nl bitirmek= azredlr 

Morla Şövalye - (Para· 
mount) studyolırında (.\~k 
Nümayişi) lllmlnl henuz b!· 
tirmiş, izin alarak memleke· 
tine dönmüştür. Yakındıı tek· 
rar Amerikayı gidecektir. 

Ronald Kolman - (~a· 
muel Goldvln) isimli >erm~· 
yed«r hesabına Ameriknda 
(Ganimet) lslmU bir filim 
yapmıya başlamı~tır. 

Dolorreı Kostello - ( \'ar
ner kardeşler) stüd yolıırında 
(ikinci intihap) ffhılnl pp· 
maktadır. 

Con Kravfort - ( :.\letro· 
Goldvln-l\Iaycr) stüdyoların· 

da (Balta girmemiş ormanlar) 
filmini -yapmaktadır. 

Bebe Danyelı - llolli· 
Yıttta ( RKO) stüdyolarında 
( Rlo Rlta) 1 lmll bir fllru 
yapmaktadır. 

Rejlnald Dennl - Kııll

fornlyada C niver;al şehrinde 
Ünlver al stüdyolarında (Ilı· 
yır, hayır • ·apolyon!) isimli 
bir filmi henilz bitlrrnlştlt. 

Rı,... Dlkı -(Paramount) 

biliyor ·musunuz ! 
( Aşk dok- yolarında "Putperest,, l dınll tlstler lttlhıı.dı ) Şirketi he-stiidyolarında 

toru ) hlm\İ 

maktadır. 

bir f!lm yap- filmi yeni bitirmiştir. sabına • Ne\-york geceleri • 
1 imli bir lilm yapmı:ktudır. 

Bil~ Dov - ( \'ir•t • atio
nal ) ~tudyolarıııtla ( Küçiık 
kızı bana yeriniz! ) 1-lmll 
bir film ynpmaktadı . 

Duglas Ferbankı ( fer· 
banks • Pikfort ) •tlıdyola
rında ( Te'dip edilen kadın ) 

filimini heniiz bitlrmi~ ve 
karısı ile birlikte clr \ v rııpa 

seyahatına çıkm~tır 

Greta Garbo- (\letM· 
GoldYin - :\layer) Ldyola
rında "\" alnıı: bir Sancak!,, 

l>imill filmi yapmaktadır. 

Korln Grlflt - ( Flrst 
Natlonal) stüdyolarında "Vah· 
şl Zambaklar,, filmini yap
maktadır. 

Lora Laplant - Cnlver· 
sal stüdyolarında "Yağmurlu 

Bir Gece,, filmini yapmak· 
tadır . 

Harold Lult (Lui) - (Ha· 
rold Lult film imalathane· 
!erinde "Hoş Tehlike,. isim· 
il bir komedide oynamak
tadır. 

Kollln Mur - ( rir>t :\at· 
lonal) stüdyolarıııda " Dans 
Çılgınlığı ,, filmini yapmak· 
tadır. 

Konrat Nagel- (:\fetro· 

Gold\in • l\fayer) stüdyola• 
nnda "On Üçüncü iskemle,, 

isimli bir film yapmaktadır. 

Ramon Novaro - (Met· 
ro · Galdvln • Iayer) stüd-

Norma Şerer - (;:\letro

Gold vin - i\1ayer ) stlidyo· 
larındu•:.\lister Çangın akibetl• 

hmindeki film yeni bitirmiştir. 

Leviı Ston - ( Metro • 
C:oldvin - !\1ayer ) hesabına 
• Kadınların güzeli • filmini 
henüz bitirmiştir. 

Glorya Svanıon - ( Ar· 
tl,; tler ittihadı ) hesabını 

• Zsnlye • isimli bir ilim 
yapmış, badehu Amerlkadan 
aynlarak Avrupaya gelmiştir. 

Norma Talmaç - ( Ar· 

Loretta Y ang - ( first 
ı rational) stüdyolarında •Kı
şa Hayat • filmini yapmak· 

tadır. 

Nı!. Aater - ( ;\letro· 
Goldvln-Mayer) stüdyoların

da Greta Garbo ile birl!kte 
"Yalnız Bir Sancak,, l ı:nll 
filmi henüz bitirmiştir. 

Su Karol - (Foks) stud 
yo!annda "Evdo Niçin Otu 
rulur?,. isimli bir komedi 

oynamakradır. 

Lon Şt111ey haslaılır. Do/clorlar 1'aııli.ıtıt bir miiJJet için filim 
yapmaktan rtıenelm~erJır. Resmimiz bıı Jcıyınetli '°"'atk<fn 

maruf eterlertıJen 61rtnıU g6Mttiyor 

Memlekette "Vakıt .. 
'' Okumak istiyoruz ! ,, 

Sineınalarda varyete 
- -----

Kastamonuda çok feyizli bir irfan hayatı vardır 

Mektepler, müracaat eden talebeye 
k&fi gelmiyor 

Kastamonu, 3') (Vakıt) -

Ka•tamonu maarif hayatı bu 

•ene pek feyizli bir varlık ğös
termektedir. Maarif faaliye· 

tMn haılodığı ~ günlerde 

Şehrimizdeki ıı.,., muallim 

mekt~bi ve kız orla mektebine 

tlmdiye kadar hiç görülmemi§ 

bir ıekılde tehacüm vardır. 

VilAyet merkezi ile kazalar

daki ilk mektepl•rİ ikmal eden 

kız ve erkek taleb:-nin hemen, 

hemen hepsi buraya gelerek 

milsllbaka imtihanlarına girınlı· 

lerdır. 

Bu sene erkek muallim 

· mektebine beı vilayeti ihtiva 

eden mektep mınıakasmdan 

yalnız 15 ıalebe alınacağı halde 

müıabaka imtihanına yalnız 
'Vlliıyct!mlzden giren talebe 

ad~di 2'.):l fi geçml~lir. Bittabi 

mınıahya dahil olan diğer vllil.

yeılcrden müsabak.ya giren 

talebenin adedi hu rakamdan 
hariçtir. 

Liseye de bu ••ne me 0 cant 

leyi: olarak 8 tnlebe alınacak

ktn yalnız Ka ıamonudan 5'.) 
talebe gir .1i~fr. 

Ücret~ leyli ve niharl devam 

etnd: Ltiym ıaleb~nin ad di 

de ; 00 ü geçm~tir. Lisenin 

lıtrlnd ıınılı iki şube olduğu 
halde talebeyi L'tliifi edectk 

d.rııııne olmadıgı için iki gün

denkri ka7olardan nihari cku-

mak için devam eden talebe 

kabul edılmemekıedir. Bu yüz· 

den lisenin önO her gün, geç 

kaldıkları için yer bulaınıyan 

taıralı tal.be ıle doludur. Ilal· 

buki mektebin açılma•ına daha 

15 gün vardır. Erkek !besine 

kabul edilemlyen talebe kız 

orta mektebine de müracaat et

mekte, fakat orada da b<>J yer 

kalmadtAmı gllrmek:edirler. 

Şu hale göre Kastamonu lı

ıeol bu sene yalnız Kastamonu 

vıl!yetinln talebesini alabilmiştir. 

Bu oene vlllyet ilk me\tep

lerinden mezun olan kız talebe

ler kazalardan g•lerek niharl ol

mak §Brtile kız orta mektebine 

girmektedirler. 

Bittabi bu yavrular burada 

ya umumi veya hususi bir ıe· 

ktldc pansyoner kalacaklardır. 

Bu sene bura kız orta mek· 

tebinl ikmal eden kızlarımı· 

1.1n hep<i de lsıanbu!, Edirne, 

Buna, Bolu kız muallim mek

t.eplerile diğer mıntaka kız lıse· 

!erinin müs.ıhak• imtilıanlarına 

girmişlerdir. Bunlar şimdi Maa

rif .-ckiletmin emirlerine intizar 

etmektedir lni!ihanliırı muvafık 

gtı1!ilmc; p de leyli meccıınl 
kabul edilmiyen kızların veli

leri Maa!'lf vehleılne ·müracaat 

edı·r.k ~ocuklanmn lise tahsil· 

ferini Kastamonu .rkelc li<eıin· 
de takıp etınelerlnl talep ede-

Sinemalarda, perde aralarında varyete 

numaraları göstermek artık bir adet hük· 
müne geçti. 
Haddizatın· 

da bu tenev
vü hem sine
maların hem 
de seyircile· 
rin lehine bir 
harekettir. 
Tenevvü esa. 
sen asrın 
humması de. 
ğil midir? 

Opera· si

neması ya• 
kında Bian• 

ko orkestra· 
sını tekrar 

şehrimize ge• 

tirtiyor. Tek
rar diyoruz, 

çünkü bu or• 
kestrayı ge
çen sene de 

dinlemişti k. 
Dünyanın en 
iyi orkestra• 
!arından biri 

olan bu he
yet Garden
barda da ça
lacaktır. 

Resmini gördüğünüz Matmazel Eather 

Goldie, timdiye kadar gördüğümüz akro-
batik numa· 
!arın en iyi· 

sidir. Matma· 
Eel Es t her 
Goldie bir 

hayal kadar 

rahat oynu

yor. Kendi· 

sinin seyirci· 

ler üzerinde 

bırakmış ol· 

duğu resim 

bafifl!ği, Roy 

Sisters Linn 

ismini taşı

yan üçler, 
çok canlı ve 
hareketli 
dans la ril e 
yüksek bir 
hareket dere· 
cesine çıkarı
yorlar. 

Varyet~ 
numaraları 

&ih~r Goldl~ 

Alkazar si
nemasında 
popüler bir 
filme, aynı 
derecede po
püler bir ar· 

tist refa kat 
ediyor. 

Ferah sinemasın· 

Koponlar iti/aft ı•e 
1' l"l istin 

Fillıtln hükümeU 1928 
ıeneıinde hükümetimizle 
dainler arasında aktedil

mlı olan kopanlar itilaf· 
namesini taıtık etmittlr. 

Düyunu umumlyeden fi· 

liıtlne isabet eden hine 
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Deniz Dikim işleri Inüdür
lüğünden: 

Kilosu 
2s ıo 
180) 

2CO 
150 

yün şayak lacivert parçaları 
amerikan, kirpas .. 
ya ~!ık haki keten " 
ıalı 

45'.) pa~_·t 
200 amerikan, don gömlek 
688 Buran da 
20) ,. karnı yarık çonta 
2J5 ,. çanta 

21 ,. ekmek torbası 
140 pyıık nöbet kaputu 

16 .. ceket 
12g .. pantalon 
121 ,. gömlek 

5344 kıkpas i§baıı elbise,! 
83 siyah dibetıcn boyunbağı 

1 1 62 yün battaniye 
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::: HER GUN CIKAR TORK GAZETES.I -- J~~ta'l 
6 Sa~ıa 

P,u ıecekf •'Tı} l 3aftst 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde '<V alat;, yurdu 

tel 1~7ı) ( hİiUC l~lcri I ltt71 ı '\ıl7.I l~lt:rı ... Ccı.ı.r.ı.: \.-\1\.11' post:\ kUtU';U: 4:i· 

Bahçekapuda ·Bahçckapuda 

Ertuğrul mağazasından : 
BAZI DAİRELERİMİZİN 

Tasfiyesi 
Münasebetile 

Hakiki bü ük tenzilat 
0\'..:~~:,a~,,~kL,~~:.::_ ı) .~evi.et Jemi~ollor Konya i~letme 

- - --- - -- - -

, Tü.-k mekteplerlh faydalı eterltn 
ilanlarında o 10 20 tenzillt yapılır 

Bilrük ,-c y• bir çot .ıera çiu ,.c l<• ıtl&Lırlı 
husu~ı ınahiyeueil tıiub.nn J!ıcu 
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İstanbul Nafia 
hendisliğinden: 

baş mü-

Ltanbul \ilayetinde l'sküJar-Şile yoluıı.lu 
tulinde beton arı11e < lmerli küprü,üııiin in;<t>I 
usuliylc mün knsaya konulmu~tur. 

12 metro 
knpalı zarf 

!\lüııakasa 31 tc.,rinicn·cı 929 perşembe gllnü ~aat on
beştc , ·ana Yekaleti mü,tcşarlık makamında müteşekkil ko
misyon tarafından icra kılınacağından taliplc.-in miııı.ıl:a ~. 

m(iz:ıyede ve ihalat kanunu ile olbaptaki ~artanıcler tarifntı 

dairesinde hnz,rl:ıyacakları teklifııamelerini makbuz mukabi· 

Jindc vek<Uet miistqarlı~ına tevdi eylemeleri ve şeraiti 

iiğrenmek lizcre lstaııbulda • ·afia lıa~ınuhcndisli~ine .'1.nka
rada Yollar ıımuın mlidurllığlinc müracaat etmeleri "ftzımdır. 

Proje ve şartıı:ııııclcr \nkarıı.da Yollar umum müdurlu· 
ğundcn onbeş lira bedel mukabilinde ahııahilir. :\lünaka ap 
i~ticak edeceklerin ehliyet \ c~ikalnrıııı ber,ıyi tetkik ye\ mü 
nıiiııaka. adan laakal iki ı;ıin C\' el .\nkarada Yollar umum 
mlidiirlıiğlinc tenli eylcmcleti ıne,ruttur. 1463 yün çul battaniye 

Deniz dikh1 i~leri imalathanesinde mevcut olan yukarıda cins 
ve miktarı yazılı 18 b!em kullanılmı2 ve kırpıntı eşya müzayede 
ıureıılc satılacağından satın almak lstiyenlerin yevmi ihale olmak 
üzre uyln edilen 12 teşrinievvel 929 cumartesi günü saat 
14 te dikimhaneye müracaatları ve ıartnamc almak veya görmek 
lstlyenlerln yevmi ihaleye !.:adar her giln milracaaıları. 

TEH)).\ HL!ÜI~)).\ x : ınutenı~hıın~en. 
Çanakkaleden Altı mil mesıı- h ·ı p T T l 

:\lcr>in istasyonuna ait ta mı Ye tahliye i~lcrl l k~ri- e • • evazım me-fede Adalar denizi cihetin-
ııevvel 929 tarihinden itibaren 21 ı:üıı nıiiddct!e münakasaya 

de kısmen karaya düşmüş konulmu~tur. Taliplerin milll bir bankadan bin liralık mu- b • •• d •• rıu•• rlıu'' nden• 
olan Amasya Vapuru pa- vakkat ccrr.lııat mektubu ile şartnamelere merbut nüıııune anı ffiU 15 • 
zarlık suretiyle satılmak üz- wçhi!e dolduracakbrı teklif mckruplarıııı kapalı z;ırf içeri· Posta telgraf idaresince on bin tekerlek zamklı, dört bin 
re bir ay müddetle müza- sitıdl' 21 10 92'l taı ihine kadar i~lctme mü!ctti,li•iııe tevdi b d 

1 
b k ı k .. ıl 

' b tekerlek zamksız hük an ı i e in le er e seri slnıens murs e yedeye çıkarılmıştır. Talip ve irsal eyknıelcri l:lzımdır. 

Dev 'et Jemı"ryofları Ve ft"· 1 J 22/T J/ 29 •ı f rı "1 ıo g<>ıı t · ·· .. bandı kapalı zarf usulıle münakasaya ,·azedilmişlir. l\1ünakasa 21 tı uı o an arın eşrinevve 9 Tehi zar arı ~ ı , ~~ pazar csı gunu mat 15 ce 
t 'h' " d'f S 1 " .. Kon"a i•leıme miıfcıtis!i•i dairesinde kii~at cdilectktir. :\lünakasa tqrinievvel 929 tarihine müsadif pnzartesl günü saat 14te icra 

manlart Umumi idaresinden: ç~~~kkal~u~: i~aha~ ıa~~~k şart~arr:deıi .Ankara °m~lume daırcsinde, Konya işlctn;e nıü- edileceğinden ye,·mi mezkurda muayyen olans aatle teminatı havi 
k 1 isteyenlerin İstanbul Cef- fettİ',li"inde, Adana, :'llcrsiıı istasyonlarında llavdarpa>a ma- 1 ık k ı 1 1 h flar komı'syon 7 4 ton sür~olör yağı · apa ı zarfla münnka aya konmuş- "' ' . ve usu üne tev i an apa ı mı2 o an mem ur zar ın 

tur. terdarlığına müracaatları. ğazn,;ıııd;ı 2 li~a mukabilinde satılmaktadır. riyasetine teslimi ve olbaptaki ~artnameyi almak için de her gün 

1\lünakasa 21 teşrincvnl pazartesi günü saat 15,30 da M ı A ı G •ı yeni postanede levazım mübaydat ıulteslne müracaatları. 
Ankarada Devlet Dcmiryolları İdaresinde yapılac:ıktır. fl;füfüfü;.... a u azı er pazarı ~;;;;;;;;;;• ======================== 

::i:~~~·;::~;::::,~::~i:~~i;;"~s :·~:~M~:,;,: ~ Mafaya pek ';':.:n'd;"'i::~anacai!ından J.i!·i·':!.ll=o=··=k=s=ü=r=e=n=l=e=r=e==K==at=r=a=n=ı=H=a=k=k=ı=E=k=r=e=m= 
Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde .ji.:i.:!:i Ycnı·d~n mu·· hı·m tenzil· aA. t .::=··==·=:=·=.= Aydın naf ia baş mühendis· Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbulda IJaydarpaşa ma- d 

.::.ltaz;,;;.;;.a.;.;sı.;.;n.;.;da_ı,;.ı ..;t,;.cd_a_r_ik_· _c_d_eb_i_li_rl_e_r. ____________ ı!lll Ballı ve Avrupa kadıniıkarplnleriS00-750 Balli süper erkek iskarpinleri ısoojfü /iğinden: 
Devlet demiryolları ve li- mı-M-uhtelıf kadın lakarplulerl 150-300 Erkek fotln ve iskarpinleri 400-soomı 1 - Bedeli lce;li (14755) lira (241 kuruş olan Karapınar 

l J J ;::.:
11 
•• =i.

1
·: Ballı erkek fotJn .ve iskarpinleri 750-1200 Avfupa çocuk ıandallan 150-2ooj~i.! Germenecik arasında muhtelıl mahallerde yapılacak kaldırım in· 

maa arı umumi iaaresinaen: 1 ...• •aatı 18 /9/ 929 tarihinde icra edilen münakaıasında yapılan 
mı Erkek elbiseleri 500-1500 Çocuk elbiseleri 225-500;::; • 

urfl:om:::~a::: ::!::§~~; H. pqadan Samsuna naklı kapalı lITl Trapez erkek lastikleri 100-250, Trapez kadın lastikleri 100, çocuk lastikleri 65-150 mı ::~;~~:lir~addi layık görülmediğinden yirmi gün müddetle temdit 

Münakasa 23- 10.929 çar~amba gUnU saat 16 da Ankarada mı Tuhafyie-Erkek elbise kumat!an-Çanta Bavul· Gümüş takımlar ve saire fıatların- i!jj 
2 

_ Münak8'a kapalı zeri u•ulile ve 661 No. lu kanun 
Devlet demtryolları idaresinde yapJacakbr. · mı dan ayni niıpette tenzilat yapılarak ıatıp bnılanmııtır. ifü ._ ., 

7 
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M 1 '- ;::; · , •. , muciblnae taliplerin ibrazına mecbur oldukları veeal" ve •• , ünakasaya lıtlrak edeceklerin teklif mektup arını ve muvu- .......... :--..... ,. B h K B' · · y 1 f h T 1 f • ) t bul 40 <it '"""'"'"""I' • 
d ;!:ı:r::i:iiii!iii!~• a çe e.pı ınncı a il aıı. -e e on. 5 an .-..!iiEi:!!!i:::;:::: tenıı'nat okçesı'nı· havi teklif mektuplarını yevmi . thale olan kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 za kadar umumi mU ür-

lük kalemine vermeleri ltzımdır. İstanbul Nafia baş mü- Tiirkiye Ziraat bankası 12/10/ 929 Cumartesi günü saat on bcıe kadar makamı villycı-
T alipler munakasa f1111namelerlnl iki lira mukabilinde Anka- İslaııl;nl şubesi ııdeıı: te toplanacak daimt Encümenine tevdi etmeleri. 

rada, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından hen dı"slı"g"" ı"nden·. Ç 3 _ Fazla ızahat almak ısıeyenlerin vıllyet Nafia ba~ mü-
tedarik edebilirler. atalca ve zongundak şube-

YEDİNCİ BÜYÜK 
T ayayre piyankosu 
3 üncü KEŞİDE: tt TEŞRİNİEVVELDEDİR 

BC\"ÜK IKRA~li YE: 
40,000 LiRADIR 

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

lltı keşi<lede cE'm'an « 3,900 
kazaııacaklır. 

Balıkesir \ ilaycıindc lhlıkcsir - Edremit ) okııda 85,40 !erimizde münhal mukay-

mctro tuliııdc betonarme güngörnıe;,: küprüoünıin lıı;a;ı kapalı yitliklere talip olanların 
zarf usulilc mıinakasaya konulmu~tur. :\lünakas:ı 31 tc~rini- şehri halin beşinci cumar-

k•ı · tesi günü akşamına kadar e\'vel 9 29 pcr~cmbe glinü saat 1 J-30 da nafia ve a etı 
şubemiz muhaberat şı-fliğimüstc:;arlık makumını.la mütcşekil kombyon tarafından icra 
ne müracaatları. 

kılınncağıııdan taliplerin münnkas~, mliz:ıyeı.lc ve lhalılt ı------------
kanuııu ile olbaptaki şartnameler tarifatı dairesinde hazırla-

yacaklım teklif namelerini makbuz mukabilinde \' ekalet 

müsteşarlığına tenli eylemeleri ve şeraiti ügrcıımek üzere 

lstanbul , e Balıkesir nafia ha~müheııdi>li~lcrinc ve Ankaradn 

yollar umuın müdürlüğüne müracaat etmeleri ldzımdır. 

Proje ve .,artnameler Ankarada yollar umum miidiirlıi

ğiinden on beş lira bedel mukabilinde alınabilir. :'llümıkasaya 

i~tirak edeceklerin ehliyet vtoikalarını berayi tetkik yevmi 

münakasadaıı la ııkal sekiz giin evvel An karada yollar umum 

nıüdiirllij\liııe te\ di eylemeleri me~ruttur. 

lstanbul ~ız muallim mektebi 
müdürlülünden : 

1 - :\ lekıebimizin ana ıubeti 
birinci ısını 'ı için orta mektep me • 

zunlanndan müsabaka ile 10 hanını 
alınacalıbr. 

2 --- Taliplerin 6 - 10 - 929 
akıamma kadar müracaaılan IA -
zımdır, 

3 -- Mü,.baka 7 - 10 • 929 
pazartesi günü saat 9,30 da yapı -
lacattır. 

. . 
ıı _;\NELER 11-rlz1 ı T 

Mefruşatı 
Salon takımları 

Ve alelumum 
Dahili tertibatı 

• 
PSAL Ti 
Müessesatını ziyaret ediniz 

orada zevki selime muvafık, zerafet ve tarzı imalde 
faikiyet!e beraber en elverişli fiatları bulursunuz 

Hiç bir mübayar. taahhüdünde bulunmıyarak 
Gidiniz, görünüz ve mukayese ediniz 

Adres: Beyo~lu Kabriıtan sokağı Belediye d'lireai kartıaınd 

T AK1 aı ;) Teşrinevvel 1929 tefrikası: .)<) 
-=-

İngilizceden mütercim: Giizin 1,-11 ri 

aylık evli olduğumu unutu

yorsunuz galiba? ..• 

• Yalan söylüyorsunuz. 

Size o ilanı aşk etti. " 
• Leydi Grenlen ona bir 

kız getirmişti. Onunla meş

gul oldu. " 
• Ve siz de onun bu va

zifesi esnasında vaziyetini 

müşkülleşdirdiniz. Ne kalp

sizsiniz kontes.. Size inan

mıyorum." 

.. Söyle !iğiniz şeylerin hiç 

birini y~ pma ·lım. " 
•Hoş bir adam değil mi? 

"JV alümatlı adam .• 

•Ama sathi' .• 

"Belki ... 

Bu esnada göz göze 
geldik: 

"Kontes, biz buraya bu 
kısa vakitte, Dükü düşün

miye gelmedik. Şimdi 6,42 
treni gelecek." Diyerek tek

rar yanıma kanapeye otur
du. 

"Pek ala başka ne konu

şalim? ilk önce yatak oda

mı size çok beğendiğimi 

söyliyeyim. Benim zevkimi 
bilseydiniz ancak bu kadar 

hoşuma gidecek tarzda ya
pardınız . ., Dedim. 

"Sizin zevkinizi ben bili

yorum. Bilhassa sizi mem

nun etmek için o tarzda dö-ı 
§Cttim. O, oda yalnız sizin 

İçin... Orada başka kimse 

yatmıyaeak ..• dedi ye göz
lerimin içine öyle derin 
derin bı<ktı ki hiç bir şey 
söyliyemedim. 

"Evimde sizin bir odanız 
olmasını çok istiyorum. 
Orada her şey arzunuz veç
hile olsun. Etrafa dikkat 
edersiniz bazı kitaplar bu
lunduğunu bilhassa Laroşfu
koyu görürsünüz. Mamafih 
değiştirmek İstediğiniz şey 

varsa lutfen söyleyin; mem

nuniyetle değiştirtirim.,, 

Aptallaşmıştım, bir şey 
söyliyeiniyordum: 

•İstiyorum ki siz ne za· 

man sıkılırsanıı dünyada 

öldüğünden beri kendimi 
öyle -yalnız hissediyordum 
ki .. " 

Uzun, uzun bana baktı. 
ikimiz de konuşmıyorduk, 
nihayet: 

" Size geçen sene tesadüf 
etmeyişim ne hain bir sui 
tali .. ,, dedi. 

• " Evet.. .. " 
" Kontes hayatınızı şen· 

lendireceğim. Sizi bazı hoş 
sohpet kadınlarla tanıştı
racağım. Gelecek ay bura

da büyük bir parti olacak. 

Siz de tekrar gelirsiniz ve 
göreceksiniz ki yavaş yavaş 

etrafınızda ki insanlar sizi 

ne kadar memnun edecek .• 

-" Ne kadar iyisiniz sör 

Antoni size söyliyecek baş· 

ka bir şey bulamıyorum .• 

Kaşlarım çattı; 

"Bana sör Antoni deme

yin. Bunun beni ne kadar 

muztarip ettiğini tasavvur 
edemezsiniz. Siz benim 
Ambrozinim, en sevgili 

küçük kontesimsiniz .• 

Saat altı buçuğu çaldı. 
Çay takımlarını almak için 
hizmetçiler içeri girdi. Bu 
esnada üç telgraf getirdiler 
biri bana ikisi Antoniye idi. 

Bana gelen Ogüstüstendi. 

Şunlar yazılı idi: 

"Rahatça vasıl olduğunu 
ümit ediyorum: Burası sis-

ten berbat bir halde .. sok•· 
ğa bile çıkmak imkansız. 

Yalnız kaldığına çok sıkı· 

lıyorum son trenle gelece
ğim." Antoni diğer iki 

telgrafı bana uzattı. Bir~ 
leydi Grenlenden diğeri 
Ogüstüstendi. lkiside An· 
töniye hitaben beyam itizar 
ediyorlardı. Telgrafların 
üçü de ayni postanede~ 

. k'I . Ierdı. aynı saatte çe ı mış 

Demek ki beraberlerdi ... 
"Çok komik bir vaziyeti 

O .. ... 1 L d' Grenlen guscus e ey ı 

Londrada, sizinle beıı b;· 
rada sisle bağlandık. 11 

hiç birimizin kabahati de-

ğil. • Dedim. ) 
(Bitmedi 


