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İardlr. 

nun Ankaraya nakli hak
kmdaki haber için mütalea

bir muharriri· 

Maeabakalua dün de 
devam eclddt .......... ..,..., ........ 

ilDl .. ,.. ............ 



Vekaletler tarafından 
halar yapllıyor 

A nkru-a., 6(Vakıt) - Barem 
kanununun tatbiki bazı "°!<il· 
Jetlerde, ve bazı memurların 
vaziyetlerinde muvafık görülmi· 
yen tebeddüller~, derece değ\· 
şiklerlne sebebiyet vermekte ve 
bu yüzden -bir takım memur

ların mağdurryetlerinl mncip ol· 

maktadır. 

Bu vekaletler umumi olmı· 
yiı.o bu rnabzurlarında kaldırıl· 
mıısı için tetkikat yapmakıa ve 

kanuna zeylolacak birer layiha 

haıırlamaktadır. 

Ankara da 
Sugün bütün Ankaraya 

hava gazı verilecek 

Ankara 6 (V akıt)-Şeh
rimiz hava guı fabrikası 

bibnilÜI' • Dön ilk defa 

ocaklara kömür verilme 

merasimi yapılDllf, kömürü 

Nafıa müsteıarı Arif B. 
atmıtbr. Merasimde Nafıa 
umum müdürü ve firketler 

komisen, bir çok zevat vardı. 
Yann bütün tehre hava 
eazı verilecektir. 

• 

iş kanunu 
Meclisin bu içtimaına 

yetiştirilecek 

Ankara 6 (Va.kıt) -
lı kanunu layihası tekrar 
ıurayı devlette tetkik edil· 

mektedir. ikhsat vekaleti 

layihanın bu ıene mecllıte 

miWl!cere edilebil meaini 
temin için çalıımaktadır. 

Eski layiha kısaltılarak dev· 
let fUr&81nda yeniden tan· 
zim edilmektedir. 

sı ~~ıve ue~ôleti 
Bazı dişciler hakkında 
bir tebliğ neşrediyor -
Anknrıı, 9 (Vakıt)- Sıhhat 

ve içtimai muavenet vekfile
tindeıı: Tababet ve şuabuu 
san'atlannın lcrassına dair 

~ 
olan kanunla menlaatlarının 

haleldar olduğunu zannede

rek bir kısım meslt kdaşları
nııı snn'aanın icradan men 
için Yekalctçe kabulli müm

kün olmıyan ve kanuna mu
halif teklif ve teşebbüslerde 
bulunan hrnnbul dişçiler ce
miyeti ile sıhhat ve içtimai 

vekaletinin esasen hiç bir 
alaka ve müııa:;ebcti bulun· 
ıırndığı tebliğ olunur. 

Bir darülfünun 
Varşova, 6(A.A.) Vilııada

kı Hatory darülfünunun 350 
inci yıl dönümü tes'it edil· 

rniştir. 

Sırp komünistleri 
Belgrat ( A. A. ) - 50 

komünist mahkemeye ve-

ril ece lctir · 

Rus ya .. İnQilte~e 
Moskova(A.A.)-Tas aıan· 

sının beyanına nazaran Lit

vinof Sovyet· İngiliz müki· 
lematınm neticelenmiş 0 1· 
masmdan dolayı memnundur. 

Atletizm 
birinciliöi 
[ L'stara!t Birinci .. ylamızd•rpr ] 
,fOOO metrelik koşu günün 
heyecanlı müsabakaların· 

dan biri oldu. Ve neticede 
Mehmet (B.) gene birinci 
geldi. Derece (17,6) daki
kadır. İkinci Ahmet ( F. ) 
üçüncü Muhsin B. 4+400 
bayrak yar111 Betiktq ıre 
Fenerbahçe takımları ara
sında cereyan etti. Fener. 

bahçe 3 38,4·5 dakikada 
biriııcili.ği aldı. 

Cuma ııünü yapılacak 
•on müsabakalara.la latan· 
bul birincilikleri intaç edi· 
lecektır. 

"Meksika. da tüyler ürpertici 

bir aoygunculuk oldu 
Nevyork, S (A.A) _ Ve

ralı.ruz lılik1lmetl dahilinde Kor
doba ıehrinden bıldirildij!lne 

göre tekcrlamlfl zeriyatında 
ç.alı,an amelenin ücretlerini ver· 
mel: için gönderilen parayı 
götüren iiç Mel<sikalı zabit ıJe 

hır kadın tren içinde ctkiya 
tarafından öldürülmüştür. Şal<i

ler parayı alarak kaçmağa mu
vaffak olmuşlardır. 
Mareıal Pilsüdaki Roma 

yolunda 
Rom~. 6 (A.A, - Mareşal 

Pilsüds~iniıı ı;:elecek halta Ro
ınaya g~lıLcsitıc iııtiz::r olun
makl.ıdır. 

Yunan!stanın bir karan 
AtiM: 6 (A. A.) - Hü

knmet borda haricinde vadeli 

muameliıı menetmijHr. 

ebeveyni razı olmnz. 
Ceçcn gün ifade hanım 

aŞkmın tesiri ile babasını 

dinlemeden Osmana kaçar ve 
bunun üzerine babası deh· 
şetli hiddetlenir, hemen eline 

bir balta alıp kızın geçeceği 

bir yola saklanır, bıraz soara 
da kız ile Osman yan
larında bir kaç muhafız ile 
beygirler iizeriode oradan 
geçerlerken. hiddetli baba 
birdenbire beygirdekl kızın 
liurine atılarak bir kaç balta 
darbası ile kızcağııı kanlar 
içimle yere )"lWarfar. Kı:tın 
yanındakiler bu evlat katili 
olmak istiycn babayı yaka 
layıp jandarmaya teslim 
ederler, yaraları Rğır olan 
kızı da tedavi için lstaobula 
göoderilir. -----

izınirin inracutı 
Bu $enenin ilk lJltı ay
lık ihr<Jcaiı geçen $e
neden haylifazladır 
İzmir ticaret odası I 929 

senesi ilk nltı ~ zarfında 
lzmir limanından yapılan ih· 
rııcata dair bir istatistik tan
zim etmiştir. Bu istatistiğe 
nazaran senenin ilk altı a.yı 
zarfında lzmirden hariç mem
leketlere 58,742,983 lira 
kıymetinde ve 28,350,055 
kilo $ıkletiode mahsulatı ar
ziye ve emtia iharııç olun
muştur. 

Geçen sene ayol tarihlerde 
21,093,696 llra kıymetinde 
''e 52,630, 114 kilo sıkletinde 
ihracat yapılmıştı. 

Bu istatistiğe nazaran bu 
senecin ilk altı ayı zarfında 
vuku bulan ihracatta, kıymet 
itibarile 7 ,649,280 lira ve 
sıklet itibarile de 941,719,94 ı 
kilo fazlalık vardır. 

Fazla, zeytinyağı, afyon, 
tütün ve incir mahsulünün 
miihlm miktarda ihraç edll· 
meslnden miitevellittlr. 

Hacı Mehmet B. 
tetkikatını bitirdi 

1zmirdc bulunmakta olan 
lskft.n umum müdürü IIcı 
l\lehmet Bey lskiln işlerinde
ki tetkikatını bitirmiştir, Tire
de :\fohınutlar çHtliği arazisi 
tevzi edilmiş olan bir kısım 
ınübndillerle müs3\"i şekilde 
yerli ahalire taksim-edile
cektir. 

Koyunlarda kızıl 

Kayseriye tabi köylerden 
' bazılarındaki koyunlarda hzıl 

hastalığı zuhur etmiştir. 

At ) ·arışl1Jrı 
Adanada on bir ve sekiz 

t~riuievve!de son bahar 

at yarıflan yapılac::.:;:tır. 

VAKiT 7 Teşrİnevvel 

Manifatoracılar 
Tedbirsiz ve aculanc hnreket
lerin cezasını mı çekiyorlar? 

Aldığımız malumata naz· 
ran bi~ Kısım manifatora 
tüccarlarının vaziyetleri bo-

.ı 

zulmuştur. Yeni gümrük 

tarifesinde manifatora eş· 
yasına fazla gümrük resmi 

konacağinı öğrenen bir kı· 
sım manifatora tüccarları 

muhtelif memleketlerden 
1 Teşrioevvelden önce pek 

çok manifatora eşyası sı· 

pariş etmişlerdir. Ağustos· 

tan itibaren gümrük resim· 
leri beş misilden sekiie 

çıkarıldığı halde bu kısım 
tüccarlar sonradan daha 

fazla resim vermemek ve 
ayni zamanda fazla kar 

temin etmek gayesile yazdı· 
ğımız gibi haddioden fazla 

bir çok borç altına girerek 
mal getirmişlerdir. 

F akal 1 teşrinevvelde 

muvakkat ticaret iti!afna· 
mesi yapan devletlerden 
gelecek 143 çeşit manifa· 
tora eşyasına yeni gümrük 

tarifesinin tatbik edilmiye
rek asgari tarifenin " yani · 
beş misil gümrük resmi· 
nin ,. mukaveleler bitinciye 

kadar tatbiki bildirilmiştir. 

143 çeşit manifatora eşya· 

sının daha 9 ay eski tarife 

üzerinden gümrük resmine 
tabi tutulması, sekiz misil 

üzerinden resim veren tüc
carların vaziyetlerini sars· 

mış, kendilerini endişeye 

düşürmüştür, Bu kısım tüc· 
carlar ticaret odasının yeni 

gümrük tarifesi hakkında 
kendilerini malumattar ve 

ikaz etmediğioi ileri süre· 

rek kabahatı ticaret odası· 
na yüklemektedirler. 

Vergiler artmıyacak 
[Üst taroh 1 inci sayılamızdadır] 

tecdit edilmiştir. Kız çocuk· 
!arının çok muntazam ve 
seri çalışmaları bilhassa 
hayret ve takdire layıktır. 

Burada amele aileleri için 
tesis edilmiş bir çocyk yur· 

du vardır ki bunu da çok 
müfit buldum. 

Mali vaziyetimiz 

Mali vaziyetimiz çok 

mükemmeldir. 
Borçlarımın muntaı:aman 

veriyoruz ve alacaklarımızı 
alıyoruz. istikrazı dahili 
tahvillerinden tediyesi birik· 
miş kop on yoktıır. 

Vergiler için yeni bir 
tasavvur olup olmadığını 
mı soruyorsunuz. Hayır 
böyle bir şey yoktur. Ver· 

gilerin artnvJsı ihtimali de 
yoktur. Ekserisi yeni olan 
vergilerimizin tatbikine de· 

vam ediyoruz. 
Bu işle meşgul olan bir 

komisyon da vardır. Tat
bikata ve neticelerine ne· 

zaret ediyor. Her hangi 
bir tadil de mutasavver 
değildir. Yalnız belki .ihti· 

yaç hasıl olursa bazı rutuş· 
lar yapılabilir. 

Yeni biitçe 
Yeni bütçe hakkında 

şimdiden bir mütalea ser· 
detmek doğru olamaz. 

Mesela iki ay zarfında 
çok artan gümrük varida· 

tını, yeni tarifenin tatbiki 
ve bu münasebetle çok 

eşya celbi gibi hususat 
dolayısile normal addede· 

miyiz. Bunun için hiç ol
mazsa üç ay kadar bekle· 
mck zaruridir. 

Gayri kanuni vergi yqk 
Bazı makalelerde gayri 

kaouoi vergi ahodığı habe· 

n doğru değildir. Yalnız 

eski borçları ( :;o ) senelik 
de olsa tamamen tahsil 
ediyoruz. 

inhisarların nakli 
lohisar idarelerinin An· 

karaya oakli bir zaman bi
na ve imkan meselesidir. 
Vakti gelince tatbik edile
cektir. 

Vauyet rne!lelesi 
Maliye vekilimiz, Yuuan 

emlakine vazıyet me~dcsi 

hak1<:ında sorulan suale gü
lerek : 

- Bu poletika mesele-

sidir. Hariciye velc:ilinden 

sorunuz, demi~tir. 

Vekil bey ,,arın gidiyor 
Vekil B. yarınki tirenle 

Ankaraya avdet edecektir. 

!sterlin 
lngiliı lir ası dün sabah 1008 

kuruşta açılmış ö~leyin 1005 
kuruşta kapanmıştır. 

l\.:izıııı Paşa Hz. 
B. M. meclisi reisi Kazım 

paşa HZ. dalıa ıo gfln kadar 
şehrimizde kalacaklar ve dc;ğ· 
nıça Aııkaraya avdet buyura
caklardır. 

Nafia Yekili 
Nafıa vekili Recep B. gele

cek pazıı.r günü An~araya ha
reket edecektir. 

Tahsile gidece genç 
mimarımız 

T abstl lçt. Avrupaya gön
derilmek üzere Güzel san'atlar 
Akademisindeki mtnıarlılr. müsa
bakasına giren iiç gençten mi

mar Seyh Beyin eseri mııvalfa
klyet kıı.ıanmıştır. 

Mimar Seyit B. Vedat Be
ytn güzide talebelerinden olup 
dört •enedenberi ln;aat idru-d 

lenniyeıılııde ~lışmalta idı. 
Keodhuı.ı tebrlk ederiz. 

Ekmek ve francala fiatı 
Şehemanetınden: Tetrl· 

nievvelin •ekizlncl salı gü· 
nünden itibaren ekmek on 
altı ve francala ylnnl dört 
lrunttt.ur. 

Kim olacak~ 
Polla tnüdürü Şerif Be

yin askeri vazifesine iade· 
si haberi teeyyüt etmekte· 
dır. Polis müdiiırluğüııe Tev· 
fik Hadi Beyin getirilece· 
ği ııöyleumektedir. 

Bozuk sütler hakkında 
Şehremeneıı, oilt\er 

0

ve ıüt• 
çQ.ler balchndakı takibatını tid· 
deılendirmiye karar vermiş v" 
bu hususta belediye zabıtasına 
yeni emirler verilmiştir. Bozuk 
ve lııldi sütler derhal imha 
olunacak, bu gibi Gütçülere de 
c n.a kesilecelctir. 

Liıııaıı reisine d:.-1yak 
atmış 

Antalyanın Etı·efli l ıan 
reisine ora jandarma kum,111• 

danı bir hadise do!aı1sile 

dayak ~ıtmış ve liman reisi 
daya/!;! yedikten sonra der
hal lzmi re giderek keyfiyeti 
ticareti lıahriyc müdüriyLti
nc bildirmiş Ye ~ikayct et

mıştır. :\Je,2lc etrafında tet
kikat yapılmaktadır. 

1 Küçük Haberler \ 
I'---';_ 

DalQalı boçlar 
Eylfll zarfında dalgalı boçlar 

komisyonuna gelen evraktan 
62 si kabul, 18 1 ret ve 184 ü 

de nokıan görülüp ikmal edil
mek , lizere iade edılmlıtir. Ko· 
miıyonca ıımdiye kadar kabul 
edılenlerin miktarı 1 ,500, ret 
edilenler de 1000 küsurdur 
+ Şehremanet!, . İstaobut 

için çok ehemmiyeti haiz yeni 
bir tramvay h•ttınıo lll§asını 
derpiş etmiştir. Bu bat, Silivri· 
kapı ve Cerrahpaşadoo geçerek 
Aksoraya inecektir. 

+ Galvanl, Tımonı, l'alı:.ı 
ve saire gibi isimler taşıyan 

sokaklar Beyoğlu caddesi ıle 
T epebaoı caddesini bırleıtiren 
itlelr. ve geçit yeri olan ıolcalı:
lardır. Herkesin bızzaur geçmek 
mecburlyeıınde bulundu~u mez
knr sokaklar son günlerde ber
bat bır hale ııdmit, ık.i taraflı 

ve otel namlı binaların daimi 
sekeneai gelen geçen erke~I çe· 
Virmlye, bazı erir.ekler de ora· 
da her rasgeldikleri udıııa 
sataımıya baılam11lardır. 

Bu soblr.lvdakı otellerin geçit 
yeri olmıyan sokaklara naldı ve 
badema bu sokaklarda otel a

çılmasına müsa•de olunnıımıaoı 
kararı verilmiıtlr. 
+ Ka.ııplarla celepler ara-

sında epey zamandanberı devam 
eden ihtilaf lıalledilmi§tir. Ka· 
saplar, taıılık koyunlara tuz ye
dirildikten aoorJ bol su lçirıldi· 
j!ini, canlı olarak tartılan hayva
nın kesildılcıeo sonra yarı yarıya 
hafif gelerek 1'eııdilerini urvı 
spkluğunu iddia ediyorlardı • 
ihtilafı halleden hayvu hona· 
sıdır. 

IlPrsanıo karımna göre bun
dan sonra meıhahaya aelecek 
koyun sürülerine <:fabli olan ko
yunlarıa nekadar et verebile
cekleri va.ati bir •urelta taylo 
edilecek.tir. 

+ Sanayi Ye Maadın ban· 
lwı meıııucaı aaııaytl için llç 

senelik bir prograın yapmlflır. 
Banka bu milddeı zarfında yeni· 
bir fabrika açınıyacak. buıun 

faalıyetlnl mevcut fııhrıkaların 
ıslahatına .arfedecektır. 

Mensucat programının ba,ın· 

da Avrupadan mlltahassıo · ge
tirilmesi vardır. 

Şimdilik yalnız Hereke fab
rikası için Almanyada.ıı bır 

mütehassıs getırtılecekttr, AJ. 
man mütahaaşıs bir halta sonra 
ıehriınlze gelecekttr. 

+ Evkaf müzeııiııln Anka· 
raya nakit mutasavverdır. 

• Beııılıı 4 lr.W'ıq pahalı· 
la~mıştır. 

+ Da}'1n.fer velr.ıli IDııhahı· 
nıo lstanhulda d<'Atl Ankar• 
ıebremlolnln rly.uett altnıda 
Ankarada cereyan ~tmCll muh
temel görülmektedir. 

+ Maltye Fekaieti YWtdat 
b.litçe bnununa merbut lllDUlll 

vıırldat lcuıunlarıle dıier hmm
lor • e bualıınn ı.ablarlııı han 
ıalımatnamelerı muhtm bolun· 
malr. üzere varidat lr.aounlari 
ünvanı altında bir lr.ıılhyet Yil· 

cuda getlrmlftlr. 

• KıJyoa • Eretlı hattında 
demir yolu lnıaatı faalıyellne 

devam dılmektedır. Kilyostan 
A~a istikametinde lark ikinci 
lcilometroya kadar lnıaat gel· 
ıniştir. 75 inci kıJometroya kadar 
ray lcrfivatı ınünaka.aya kon-
muştur. . 

+ Maarif vekaleti, baı 
muallim addü itibar edilen ve 
ya baş mı,allım vazlfe.;ini ifa 
edenlere maarif lefkıl&ıı. kaııu· 
nu ml!l:ibince makam zammı 
veri!meı.ioi kararlaııırrnıştır. 

+ Maliye varidat müdiriye
tince rcü•akb(at defterlerinin 
ne suretle tetkilc edllece~i lıak· 

kın:la t~tbilc mü[etti~ler! için 

ll!liif:I· 
17 yaşında 
Güzel Aleksandra 

nasıl kacırıldı 
Kuzguncukta bir kız ka· 

çırma vak'ası olmuştur: 

Beğl~rbeylndc Burhaniye 
mahallesinde oturan arab3cı 

Hasan pehlivanın oğlu Ah· 
met geçen sene Kuzguncukta 
Arnavut mahallesiode otu· 
ran Taoaşın kızı Aleksandra 
ile tanışmış 17 yaşında olan 
Aleksaodra ile yirmi bir ya· 
şıııda olan Ahmet birbirlc· 
rlni sevmeğe b~lumışlardır. 

Bu al.ika meselesi Alek,an· 
dranın babası bahçıvan Ta· 
naşa bildirilmiş, kızı Ahmet 
için istemişler, Tanaş bu 
teklifi kabul etmemiş kızıı1 

sıkı bir kootrol altına al· 
mıştır. 

Fakat merbutiyetlerl denrr 
eden iki genç evvelki gün 
mektupla anlaşmışlar Ahmer. 
Münir paşa caddesinde bek· 
!ettiği otomobile sevgilisini 
bindirmiş, Alem dağında ko· 
rucu Basanın ku!ubesine 
götlirınüştlir. Bunun lizerioe 

takibata bdşlaomış, Aleksan· 

dr.a dün snklaııdığı yerden 
alıomıı, babasına teslim edil
miştir. Ahmet hakkında uıh· 

kikat yapılmaktadır. 

iş bozulmuş 1 
Tütün inhi:sanntn mu1 

kavelesi 
Türk cığaralarıru Avrupad• 

•ürmek için Tütün iıılıısar id•r•• 

.ı.le blJ müddet evvel yapı!aıı 

mukavele bu mıılr.avclede yıııı· 

lı mühlet içinde ııe blfiaıuna

lltlf olduğu için lnhber ıdare
alııce feshedılmlttlr, idare bu 
fesh Uzerloe, mukabıl tarafın 

koyduğu 50 bıo lira <.lepozııo

yu Irat kaydetm~tlr. 

Rivayete göre rnukabıl taraf. 
bu Eealıe itiraz etmekte, tıe bat· 
!anmaması, vaktile Londra için 

blJ zata verilen bayllık hakla 

inhisar idru-eslnc:e geri alın
mıt olmakla berabt.- lııgtltcrece 

mlisecef bulunmak yilzünden ol

duAunu ılertye •ilmekte imiş. 
~--··-··-····--·-... ·-

rehber lıazırlanmıttır. 

• Polıı ve :ıabıtat belediY'" 
memurlan geceleri ki!pril 11\tıoı, 

Y "IJlcaml, Fatllı, Ayaıofya• 

Süleymanlye, Sultanahmet, Ik 
yazıt camilerin!, Kuruçeflll.e ya· 
lalclerım do!aıacalr.lar, burıılard• 
uyuyanlara teadilf eltllderl ıa· 

™ çoc.nHm lj bul110mak oı.,.. 

re balom yurdmıa, cidden aclı 

klnıse•lz, malo.I olAO ıhtıyarlıırl 
da DarUIAcezeye. çalıımı ya ik• 
tıdan olao tcnerı ve csraıbr 
leri de haklarında ııenerl ınu•· 

meleş\ yaptlınalr. ÜU<'e adliyeye 

ıevkedec:eklerdir. 

Varını .asır evvelki 

VAKiT 
7 lqrinie~oel 11179 

Saadetlu Onnlk Beye-
fendi Hazretlerinin bab· 
çelerinde dün aktaııı 

verilen balo , gayetle 
mutantan surette ic,. 
olunmuı ve tahsisü ter· 
tip olunan vapurlar ile 
pek çok zeval ve fa· 
milyalar gelüp sabah· 
!ara kadar pek nıüke!Jl· 
mel olarak tenezıii.h 
e<lilml§tir. Bu veÇhile 
icra olunan balonllll 
mükemmelliğinden do· 
layı tertibine memur 
olan komisyon,hlhakkın 
takdiri umumiyi celb· 

etse seza vardır. -

-



) 

~ Sa ıla •AtffJ" 7 Tesd"~J 

-Fransız tayyareci si Kast eihan mesafe rökorunu kırdı mı? 
rJmB:Zl F ransadanhiç yere inmek- [;;;~~~;;~] 1 ~:: -~:-~~~~ ~- l u·~P'lfft ____ __ 

. • • ç • ' ( BeyaflU ) r 2l '~ k .Liya 6azef ec:t ki an balancuıuıa laz~~ d;!l ~~? ....,. Sl~ID lfle • w :!:• : Arı:ra ~~"" ~e~ı:ı.~~' ~~- !_( Ş.,ktr G•::.i:1.:ıı: ..::!~ 
Q fınm sıralan üıtün· Kostun Çnıde bulundutru ha- ı Opera 'Kadmm har~ .,... .. _ _, 1 Zeplin balonwınn ...... ur 

::y ... ~~~= .... ~ ~= Leri tahakkuk ediy~r 1 Majik : ~~~~bahri- "O farıasH &ODiar Jİ 1 t" ~::: ~~Eknereoldclea 
çocuğun çok geçmeden • yeli itı -gazetecilikten baloa-

umumi seviyeden yüksele· Moskova, 6 (AA) - Kost ile Belontenin Çinin Asri Çarın elnuısı Bö!ıle sözlerle askeri ze/ıirhjrerz CJC gaJ!~etl~>- culata döktüfüne hayret 
ceğini gösteriyordu. Çok şarkında yere ı·ndı"kleri söyleniyor. Etual : Goril ., ı I d b 1 a · 1· ua/·nbılırdı etmemeliyı·z. Zira her aa· 
Sual soruıu, hiç eksilma c:..ı. n'11i ıaran ıtlll110'1Uı f/'11 arı 11~ '' 1 E'(J -v " I Par.ıs, S (A.A) - Mançuri ,a.. .. dudundaki askeri tay· ~ : Kazalelar t i çok ba on ·--·-bir dikkatla b.\kıflannı yü- • ..., ze ec az, -w--
zümden ayırmayııı, kendi- yare kumandanlığından alınıp Sovy~t hükumeti tarafından Alk'lZar : Zengınler fYlonı Daha askerliifmizin ilkf 1 bu hislerini ve fikirlerini masını bilir! 

Fransa sefar:etine bildirilen haberlere göre eylülün yirmi Lüksenıbul'f ': Alil< Pnm ;IUJlU, lıtanbulda Saray muvakkaten olsun bir tara· ~ 
sini göıtermek ilıtediğine b · d S b Pangaltı : T~ra f<oken Jı fa bırakarak yalnız vazife kalabalık içinde kaybol· dokuzuncu günü Mançurinin gar ın e i erya hududunu içinde, servilerin albnua Allah kolaylık versin! 

·ğ· M i dottru gittiği görülen ta · ct ... aı....ı cepane tevzı" edilirken·, hissi ile haıe1,et etmif ol· , Be - tadı maktan çekindiğine alametti.. geçtı 1 ve ançur ye ıs yyarcnın Alemdar : Ölüm fedaileri Yunus Naat Y uı • 
Ötekilerini incitmeden Kostun tayyaresi olduğuna kuvvetle ihtimal verilmektedir. Ferah : Tehliltc işareU bu cahil, alaylı amavut ve ıı&idı, Kayapada düımanın mmn Zeplin balonunun 

Onu tatmin Çareleri aradım. Moskova, 6 (A.A) - Tas ajansı Kostun takip ettiği Kemal B •. G ... çfı·ı. ıJe <'IOr mülizlm efendinin askerliği kurduğu hain ve inaafff,.kz yapacafı seyahate ıfth'ak 
· k d A b b ey .... l'C ~,. k t:tah d k b k puıuyu gönniye muva a Bir vesileden istifade ede- yolu doğru bir surette tayın etme le ir. jansın u te - cKadıltöy unutara e n a i ir aç b edeceftni haber abyortm. 

· K t ı··ı·· · · d ku ıı.... b askere d;ni ve ai•iUI vaızcla olurdu. Onun gözlerini Ü· bal .. __ a_~ rek çocuğu tahtaya kaldır- liğine nazaran tayyarecı os ey u un yırmı o zuncu Hilal : Şehoel "ur anı .r rüyen ihtiraı ve aynlık Allah ona ıu1111,.._ 
dım. Bu a1ikam onun pek günü saat yedide müsait bir rüzgardan istifade ederek Süreyya Pf. : Lora asker bulundufunu ititmiı ve kal- dumanı, hem kendini ve venin deriz. 
hoıuna gitti; fakat gözle- Brguzin üstünde uçmuş, öğle vakti Çitanın şimalinde ,- I bim acı acı yanmıftı. Arif hem de alaynn1Zın yüzlerce Bu seyahatte balon tçha 
rJndeki haris panltı ve ar· Bekenmicoeve gelmiş , daha sonra Borziya ve Daoriya Harici küçük lıaberlu efendi diyordu ki: muum evl:ldını blla lüzum fazla safra bulundumlmıya-
kadatlan ile kendi arasına mevkileri üzerinde görünmüş, saat on dörtte Çin hudu- Fransız meb'uaanmda .g6- - Gece, su iktba edene kurban etti. ca§tnı zannederiz. 
koyduğu mesafe beni en- dunda Abagaptuvo madenleri mmtakası üzerinde Man- rültülü bir müzakere hemen kalkıp yıkanmalı, Dün, gözümürin önün· Toplu fğ11e 
di,elendirdi. Verdiği ce· ç.uli nehrinin kırk kilometre cenubu şarkiıinde uçmuş Parls: 

5 
(A.A.) _ Mcb'- sonra ahrete lmanıız gider- deki dü~manı farked~ml· ...... -.m:ı::r.nr.::::ı::::::::x:a:::m 

vaplar kusunuz olmakla ve Mançuri istikametinde seyahatine devam etmiştir. ılnlz ha .•. Siz, o ( conlara) 11 .. b;lini bilmek mümkün ol-
k il i usan meclisi maliye encümenin· yerele bir pusuya düfiiyo· rk . ded" beraber, gitti çe ıua er Binaenaleyh taharriyata nihayet verilmiştir. bakmayınız. Onların hepsi mıyacağı me ezın ır. 

de vergllerJn azaltılması mese· ruz. Bugün de gözümüze ··d- -ağırlaıbrarak onu manasız Vakıt - RuS)ada.ıı ve J.tponyadan alınan telgraflara takılırsa ( farmason ) dur. Sultan Marsilya ra:satanesi .. mu ~ru k b d d k lesinin mGzakerffi esnuında ma· görünen bir hayali diif· b d E k i rin en soy u tan ve tayyareci Kost bu sefer de mühim tir muvaffakiyet kazanmış, Hamit gibi bir (ili osman)ı d bir lcita ın a: r anı 
tekrar arkadaılannın sevi· bir uçuşta Parıstc ı Çine kadar giderek ltalyanlar elinde bulunan liye nazırı M. Şeron söz ala- tahtından nuıl fndirdilerıe; man zannederek yüz bin· c:viye ile güneşin lekeleri 
yeıdne indirdikten sonra sürat rekoru•ıu kırn ıştır. rak mazbata muharririnin teklıf. dı lerce mermiyi donanma fi. arasmda münasebet olup 
yerine oturttum. Kost karilerimizce taııılmış bir tayyarecidi.. ııRönyo:tcile yap- lerini bütçe muvaz.enetinl tchli- yakında kuranı da kal • ıeti gibi havaya yakıyo- olmadığı hakkında birçok_ 

Ders ıeneai ilerledikçe mış olduğu Paris-Tokyo azimet avbet seferi hakl.ındald makaleleri d racaklar. ruz. Acaba yann ne yapa· ld H 
lceye dOşilreceği beyanlle re · taharriyat yapı ı. ayata Çocuk açıldı: birbirini ko- ve nlö Briks» !le yapmış olduğu devri alem terc.üme edilerek Artık daha fazlasını ~ 

1 
I 

' t · d ı t detmiştir. M. Şeron tatbikini caes.z.. f ·desi olan bu mese e, valıyan muvaffakiyetleri o- g:ıze emız e neşro unmuş u. dinlememiıtim. Dinlenmiye Jf. aı d ld 
Eğer gelen haberler dog~ru ise Kost Pasis ile Tokyo arasın- deruhte ettırrı mali ıslahat si- 1 uzun uzun tetkik e_ i .i. fta · i h tta huku '6 de luzum yoktu. ııte harbe U k ek ihti z na ıını ıy, a • d I · b' 1 k·ı t f · ıt: k 1 ~ .. tt " " • b t ah k Y uya P yacımı Fakat bu mesaiden hıç bır ka taallUk etmiyen imli· acı ın erce ı ome re rn sa enın a!I a uor e uçuııu ir uı,uş a yasetlni değlftlrmeği f ten a- d k d h 1k h k 

katederek şimdiye kadar gürülmemiş büyü bir fevkaladelik gös- bul edemlyec-Mni söylcmlıUr. gi er en a a 1 mer a· olmakla beraber uyuma t"ıce elde edilemedi. Gü-yazlı kir mevki vereli. t · t· "il' lede, askere verdiği bu din f ü k" d X.:Jd· Dtma"ı ne l · · h .-Derı haricinde vazife ermış ır. Franaada fecı bir tayyare m m un eıs• ı. s. n,.şin leke erınm .a~ctDID 
yazar, bana getirir, ben de Maamafih cesur tayyareciııin günlerce havada kalncak kadar kazaaı oldu ve siyaset derslerile aske- mızda canlanan ateıln istif- suhuneti üzerine tesırı olsa 
ona okunnçak kitaplar tav· benzini yoktu. Fransız matbuatı Kostun htın:lan dört beş gün rln ruhunda ve dirr.aiında ham i§&retlerine bir cevap bile bu tesir nazarı dikka· 
siye ederdim. Btrgün geldi evvel benzinsiz kalarak yere inmiş olması lazım geleceğini he~ap Tur, 5 ( A. A) - İtalya buhranlar, ve inhidamlar vermek lazımdı. k "kta d d 

ediyorlardı. '- 1 d) te almaca mı r a o-k k '-'-L ri ve Yuooslavyada hava tarlıd e yaralan bu efendi, eter (Bıtme ı d k' h i artı mevzu çeuwe Şu halde henüz. haılediltnemiş bir nokta var. acaba kost yolda " ~ildir. Bir yer e ı a.~anı.n 
ruhunu sıktı. Bunu bana yaptığı se1:yahatten a\'det etmek· B 5 d l 

b"r yere uğrayarak benzin tedarik etti mi? Yoksa indiği mevkiin J suhunetin e ası muessar 
kendi uydurduğu bir hikAye ücrahğından dolayı bu haber geç mi nlındı! te olan T u\asne heyetine alt u sene olan şey mevzii bir takım 
geUrdiği gün anladım ve Bu nokta hakkuıda tafsilata yakındn iııtızar edebiliriz. lkl askeri tayyare -saat onbtri amillerdir" diyor. . .. 

dütünceılnin hürriyetine bir otuz. bq g«;Çc 'kMıif bir 6ia Kıış Bözanson rasatanesı mu· 
daha dokanmadını. Avrupa Konf ederasyoııu dolayisııe çarpmıı ve rere dürü de şöyle diyor: 

Tan11bğımızın galiba ye- "Hulasa olarak diyebili 
dinci ayında idi. Bir gün l ftk hd di t doıert:lc perçalanmııtır, Bınbatı d f ıa.; 
yanıma aeldi eararb bir ta- Sabık bir ııgiJiz nazın "Bu ir ta ı es - Tulasnc <le dahli old~ halde N J k? riz ki kabili mü a aa o 
vırla: ıihat müzakeratının suya dilflJr~ehifr 1" diyor dört ktıı telef olmuftur. 851 f eçece bilen Previzyon yani istid· 

_ Muallim Bey, dedi, Londra, S ( AA ) - Sabık ticaret nazın Wilyam Pariate kanpkhldar oldu Bir arkadaşımız, bu sene sıcak hava kütleleri deniz· lal iki günden fazl8 zaman 
ben artık roman yazıyo- Graham Edimburgta iradettiği bir nutukta Avrupa kışın şiddetli olacağını yaz- den karalara doğru da için olamaz. ilmin terakki· 
rum. konfederasyonu projesinin siyaseten tahakkuku şimdilik Parts: 5 (A.A.) - Sos- mıştı. Ben de bunun evvel- yürürler, buralarda tesadüf sile bu günlerin adedi de 

İçimde bır yer tırnaklan· pek müşkül olduğunu ve bunun gümrük rüsumunun yaltstler tarafından yapılan btr den hilinemiyecetini söyle- edecekleri şeraite göre isti· ziy~deleşecektir. Fakat hali 
mış gibi oldu, ama renk tedricen tenzilini istihdaf eden bir takım itilaflar ile içtimada komünistler bazı karı· oıişlim. Bir mevsimin nasıl kamet alırlar ve yeni evsaf hazırda mümkün olan yat. 

l ğu hazırlanması lazımgeldiğini söylediktensonra Amerikanın tıklıklar çıltannışlardır. geçeceğinin evvelden bili • kazanırlar. nız bı'r gu··nıu·k ı"stı"dlillerdi•. vermedim; ya nız çocu ı 1 d rwıı;.l t. h A ., 

daha Yakından tetkike bacı- müfrit himaye usulüne karşı mukabil bir tedbir olmak Bevnelml e 1,-oma • nememeıi avanm umuma Havanın hareketlerini Mo"syo·· Rn•, bir eserinde 
ıı Lı:: d~ · 'h d d ı k d isi hareketlerine ait kanunların 1 "d · 1 ""Y ladım. Vazife ve derslerin· üıere Avrupada iKcisa ı ıttı a m vucu a getirilmesine ar a a em henüz bulunamamasından mucip o an epresıon" arın "Güneşin lekelerinin devrem 

de bu zamansız, tehlikeli dair hiç bir taraftan teklif vaki olmadığını ve böyle bir Paris, 5 ( A.A ) - B~y- ileri gelir. Bu kanunların neden hasıl oldukları henüz anlaşıldığı günden beri 
hevesin izleri yoktu, fakat siyasetin tervici cihan sulbünü temin ve tarsin için nelmilel diplob~atlar aka e• bulunamaması da havanın mh alumk ollmlad_ık_ındab? bu~dbl aliimi ceviye unsurlarında 
ıını~a zelcasının zindanı na- elyevm Vaşingtonda cereyan eden fevkalade mühim misinin yeni ınasmın açı- ava üte ermın ır mu • buna müşabih bir devre 

T, k b · R 's"cüınhur M çok seyyal olmasından yani det sonra ne istikamette zarile baktığı da açıkça müzakeratı tehlikeye düşürme ten aşka • bir netice lış resmı eı 1 • mevcut olup olmadığı tet• 
~ h ld ğ h ld ele, avuca sığmamasından hareket edecekleri ve bi -o-örülüyordu. O kadar itl· vermiyeceğini beyan etmişitir. Dumeıg aztr 0 u u a e ve tahavvu"laAtında birçok kik edilmiıtir. Elde edilen 0 

-- ---- d'l · t' lk" t f d naen aleyh negibi evsaf nama rağmen gün gün icra e 1 mış ır. 1 ara 10 8 1 neticeler o kadar az şayana 
R d bil. amillerin müessir o masın • kazanacakları bilinemez. 

çürüyen bu çocuğUn hasta OIDftDYft ft iye ftft• reis vekilleri M. Afdaçi ile dan dolayıdır. Mesela mu- ehemmiyettir ki hunlardan Jloktalarınl araıtırırken, M T"t"leako v M G fı h . b" h İşte bu sebeplerden dolayı f . d 
· ı u .'7 e • ere- ayyen evsa aız ır ava hic bir men aat temm e i-d bi t kım pro- • k t d havanın azami 48 saatten Çl\ntıuın a r a d zırına suı AS ro bulunan reis M. Fontö- kütlesi yoluna devam e er- lemttmiştir. Faaliyeti şeJDI' 

valar buldum, aramız a U. d d""f d b" daha fazla bir müddet 
ne aka eminin azasının önüne tesa u e en ır siye ile alaimi ceviye un• ıöyle konuıtuk: Bükreş, 5 (A.A) - Saat iki buçukta bir şahıs dahiliye d k · · '"k ı· sonra nasıl olacağını bilmek 

ğl ? harici siyasete mütaallik ağı aşma ıçm yu se ıace ~urları arasında bir tevafuk 
Bir 1::!~:k~~ l~ü~İiğl nôzaretinin önünde dahiliye nazırı ile kalemi mahsus meseleler hakkındaki fikir- haiz olduğu evsaf derhal mümkün deAtldir. Birgün olup olmadığı da tetkik .,. 

b 1 müdürünün buiunduğu otomobile revolverle ateş etmiş 1 . . k d değişir. Sıcak iken sotır, havanın umumi hareketle • dı·lmı"ş ve bu tevafukun ar-<1e anlatılmaz ir gurur a: d h erını en i aralannda te-
- Yeni romanırnın pro· ise de kurşun hedefe isabet etmemiştir. Mütecaviz er al d İçerisinde mevcut su buha- rine ait kanunlar bulunsa .. ın mevkı"ine göre bazea 

d 1 · 1 D ld l ati e ecekleri, şifahi veya .. vaları. tevkif e i mıştir. sminin Geldon erg o uğunu söy \. h rile yagvmur yağdırmak ka- bile arzın bir tarafında w· mu··spet, bazen de menfi 
' k · h kt '- f Ü ta riri tebliğlerde buluna-

- Peki kim bastırıyor. yen mer um ıza at verme en istinKa etmiştir. zerinde biliyetini haiz değil iken kua gelecek bir volkan olduğu görülmüştür. 
- Babam! hiç bir vesika bulunmamıştır. bilecekleri, daha samimi suhunetinin azalmasından indifaı veya güneşte husule (Ruş) diğer bir ese-
- Baban mı? B"'k 5 (AA) D h"l' M V d k ve sulhun devamına daha k k b p b 
0 kadar ba~·mııım ki u reş, · - a ı ıye nazın . ay aya arşı dolayı yağmur yatdırma gelece ir " rotü erans" rinde de : "Alaimi ceviye 5

.. yapılan Sl1İ kast hakkındaki ilk tahkikat mütecavizin ta- ziyade yardım edecek mü· kabiliyetini kazanabilir. Da~ yani fıc:kırma, hulasa bek· en me•hur olan devr çocuk korkudan büyümüt lS " ., 

gözlerle yüzüme baktı ve nmmış bir komünist olduğunu meydana çıkarmıştır. Şe- nasebetler akdedecekleri tepelerinin ekseriya duman- lenmiyen diğer bir müessir (Brükner) in 35 senelik 
mırıldandı: riki cürm olup olmadığı henuz anlaşılmamıştır. bir merkez olması lazım la olması - ki lstanbul ci • bu kanunlara altüst edecek devresidir. O da Garbi 

- Evet babam! Makdon ald-- fle-Hover geldiğini söylemiştir. varındaki Kayışdağında bu- ve bu şeraite göre yeni Avrupadaki göllerin satıh· 
Ne fena §efkat, ne kötü Madam KOsi Amerlkaya bal sıksık görülür • bundan kanunlar bulmak ihtiyacı larınm alçalıp yükselmesr 

bir ıımartma misali kartı· •• gidiyor ileri gelir. Dağlık yerlere hasıl olacaktır. esası üzerine istinat eder 
ıında idim! bugün Qorüşüyorlar Paris, 6 (A. A) ~ Madam çok ya~mur düşmesi de Bu sene kışın şiddetli O· Fakat buna ait matbu -

Bu yavru, eğer önüne Küri Amerikaya gitmek fiz.ere yola bundan dolayıdır. lacağınm güneşin faaliyeti- ıaik 
0 

kadar yekditeri • Londra, 5 (AA) - Dün öğleden sonra Vaşin'"ona K 1 k G lf f · d 
blil yolları açılmasaydı, a~ çıknııştır. Orada oır gram eza i " o stnm ,, le ve devrelerle izah edil- nakızdır ki bali hazır a ra muvualat eden M. Makdonald Nevyorkta olduğu kadar k la 
mutlaka çok değerli bir Radyom alacaktır. gibi sıca su cereyan rı, mesi de doğru değildir. tip devrede mi yoksa yab 

d ı k ek parlak bir surette kabul edilmiştir. Mumaileyh lngiltere D"ilnvanın en b"ifv"ilk Üzerlerindeki havayı da ısı- Gerçi Avrupada bazı tesa- devrede m"ı bulundu~ .. m vatan &f 
0 

ara yeUıec • sefaretinde yarım saat kadar istirahat ettikten sonra 'J' 'J' k h 
5 

.. 

ti. Ne yazık ki böyle ol- hava gemisi tarak bir sıca ava cere- düflerden çarçabuk netice- zu söylemek müşküldür refakatinde sefir olduğu halde Beyaz-saraya giderek h 1 d l S k 
ınadı ve timdi otuzar, kırkar Londra, 5 (A.A) - Dün- yanı ası e er er. ıca ler çıkararak umumi kaide- Diıtrer devreler hakkın Reisicumhur M. Hoveri ziyaret etmiştir. Sefarete avde-

1 
h ll :...ı· • • lS 

sayJfalık manasız, matbu yanm en büyük havai sefi- su ar sa i ere gennce ıstı- ler koymağa cesaret eden Brükner devresininden da tinde Amerika gazetecilerini kabul ederek kendileri ile l d · k 
karalamalar üstündeki im- nesi olup inşası ikmal edi- kamet erini eğiştırere mu- ve kendilerini reklam et· az propağanda yapıldı uzunca bir hasbıhalde bulunmuştur. Ağlebi ihtimale 1 l l k" 
zasına baktıkça kendini len R-lol işaretli ngiliz ayyen o an mecra arını ta ıp mek için bu yolda iddia- için bunlar daha az tanı 
dev aynasında goruyor, göre Reisicümhiir M. Hover yarın M. Makdonaldı kabili sevk balonunun tec- ederler. Halbuki üzerlerin- . larda bulunan bazı knnse-
derslerini benimsemiyor. Rapiden malikanesine götürecek ve orada kcndisile rübeleri pazartesi günü deki hava cereyanlarını aa- ler varsa da ciddi meteo- mı~~,;:;panın en maruf 

neticesine çok büyük bir merakla intizar olunan müza- hi -"'- f d B l l · 
Bir baba evladına bun- yapılacaktır. "Uer tevıKi e emez. u roloji bunlara ehemmiyet şayanı itimat a im en 

dan büyük daha ne fenalık keratı yapacakbr. vermemektedir. Mest>la müstakbel aylari ahvali 
edebilir? ve pek kıymetU Vaşıngton, 6 (A.A) - M. Makdonalt ile M. Hover Berlinde kanlı arbedeler Alfons Bcrjenin ve Ameri- vaiyesi hakkındaki bu 

bir istidat daha nasıl berbat arasında resmi mükalemeler ancak yarın b~şlıyacaktır. Berlin, 5 ( A.A ) - Milliyetçi sosyalistlerle komü- kanın meşhur, " Water talaaları görüldukten 

edilebilirdi? o zeka, bir Snovden Amerikalıları kızdırdı nistler arasında dün kanlı çarpışmalar olmuştur. birçok Bureo " namındaki mü- bu kışuı şiddeth aı.~ 
~·m ek olabilirdi, babası A kad kimseler tevkif olunmuıtur. essesesinin kanaatleri ha- hükmetıuenuı ne d r Vaşington, f) ( A.A) - M. Snovdenin meri a Şfr • i h k 
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onu bir mutfak bır .. ği yan.. ha'-k d 1 fırk k f d eıem•nm ......... iııiı. .... ~... vanın umumi are et ennm ...... ... yapılan spekülasyon " ın a ame e ası on eransm a .. '-" .. ...,~ aaa"a u ---
1 

ed rim 
b. y .. zık de~il mı·?. ir kanunları bütün teferrüatifc fJ ır unn ~-ru"n R-... • söylediii nutuk Amerika matbuab tarafında tiddedi BlrMD, O fA·A.>- ~AI SNI M. Stl"ııırı• ..- ..,... b .. ~" ~· 

Seyyah surett~ tenkidedilmektedir. _paue meraalml 11PIDJftu\ bilinmedikçe havanın istik· 
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ilyarderlcr 
Nasıl zengin oldular'? 

3: Roçiltler 

Fıçılarda saklı para. 

----· .. ·-· v aktın Şatranç 
bul](nacası eğlencemiz 

l=~= -7-
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü • ,ı;:.~jJ·wc~· ,,,./ ,- ~: 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 1" Z//i~ • '· , 

Sine](nalar 
Yakında OPERA SIN.El\1ASil\DA 

Biltlln lıtanbul hallunın alkıt ve ıakdirini celbcdeD 

Edvardo Bianko 
ile Arjantin orkeılrası icrayi ahenk edecektir 

Bu meıbur orkeaıra mizahi ve lipik repertuvarile cidden yektadır 

cHes Kase! , prensinin servetini 1Vapoleonun 
elinden nasıl kurtardığı bugüne kadar atı

şılnıamış bir keJfiyettir 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırnnı ~'".ı. ... ,.,,'.· ~-W:~.'." ·u~.~CZJ .. ,,: _ ,., .. 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: ~~~~r! ~ g 

,f~ ~ rtı] i ~-~~· 1· rtı" lıal lf:I ıuı m =•• ı::m:m::ıı:ı• 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 . 3 4 . 5 6. 7 . 8 9 r""'"';w@ . , , /. }'f,?,<. - J@'#)w h. Kızlannızı go·· zetiniz 

· ·· - · ~y~ r!r~ ~~ G 

~ l~j=-/-J_i!ilJ_=ı 1 _ • i A 1_!._ ı 0 N/i! ı·~ '~,~~f"~~~'."t~'"'f'A\ Merhum Muhlis Paıanın damadı Ü Zira onları i! 

3 'ı-ı-1-lilıl!J[j] __ f_ , 2 !il;~ı-~ ' M , A , V ~~!il [/ ~w:-ef""-'~A·rt{;· ~- binbaıı mütekaidi, Amerikan kız rı Ou"~mun~ ~ızlar H 
[j] J 1 ı 3 -5, . M' A li] ı A F E 'T ' ·~~.@ ~3,ı'v.lJ tl ~ıf 1 aklolıl' emljiervinedeKnulelAi bdaıürrkearluf lı.eBeıiy mcuu-- l:,'ı•I derecesine indirmek için ij;İı 

1806 da serveti o dere
cevi bulmu~tu ki, Şimalt Al
m;nya hükCımetleri plyasala
nnda kendi namına ve ken
di parasile esham müamela
nna girişebildi . 

Hu <ırada ~iynslyat ken
disini müşkül bir vaziyete 
düşürdü. "1 les Ka el. prens
liği Fransa ile Prusya ara- . 
sındaki harba giri~mek mec
buriyetinde kaldı. 

Müntehlp prens hudut 
ta>ları üzerine ve p;öze çarpar 
bir tarzda: " Bicarnf memleket" 
diye yazdırmı~tı; fakat " Ka
se! • preıı>i, bir asır müd
detle lngiltercye asker sat
mış olmasının, " !'\apoleon • 
tarafından a ffcdilnıiyecğini 

biliyordu. 
Fran sız ordusu • Ka >rl " 

üzerine yıırliyiin Le, m iintclıip 
Prens hemen firar yolunu 
tu•tu. Knçmad:ın c\'vcl ser
vetini emin bir >lirette sak
lamı < tı Nakledilecek şeykrin 

' hepsi yuzkrce 'a ndı~a dol-
duruldu ve • \'illıclm >hoge" 
sarnıı il e cırnnfaki ~:ı tol :ırın 

mııh ı.enkrinc ycr l e~ tirildi. 

/\ltııı. nıiice\hcr, ııntib, kıy

metli esham, böylece ortadan 
kalclırfüh. l lc>apdcfterlerl ve 
kuyudat ta aı nı suretle nıu

lıafazs edildL 

Fakat ıız tama çok zarıır 

yerir derler. lnsan tedııbir 
aln ala esrarını mcydıına 

kor. F ascn hali bir 
mıntakada olan bir ~atoya 

muhafız olarak bir mcfrczc 
a\ cı lıırakılmıştı; bu hareket 
nıızarı dikkati ccllıetıi. f.'ransız 
lşı;.ıl kuvvetleri sıkı tahurri
yata giriıtiler. Nihayet ~Ka

se!. de kalmış olan • Hcs" 
vukelası korkuya kapılarak 

saklı eşyanın bir kısmını 

kendiliklerinden teslim etti
ler. Fransız valisi • Lagrarıj" 
bir araba dolusu esham ve 
kuponla muamelatı ticariye
ye ait koca bir dosya elde 
etti. 

Fakat bu jeneral bir taraf
tan lmperatoru hesabına iş 

gonirken diğer taraftan da 
kendı ke esini korurmuş. "Ka· 
.eı. c \'nrdıktan az sonra, 

Napoleona olan bir l~arında, 
muntchip prem;e ait on bir 
mil) 011 ıakri zaptcdcrek 
emin bir mahalle koydugu
nu bildirdi. Bu oldukça mli
blm bir ganimetti Fakat je· 
nemi nıtintehip prensin ha
kiki ser\'ctini haber verme

mek !~in "Jles,. nazırların
dan 700,000 1i111 aldı, \·e 
bu şarıla henüz elde edJl

miyen esham ve kıyme~Jtri 
bulmak için faıla taharrıyat 
) apmmak tan ~az geçti. 

işgal kuvveti kumkndanı 
böylece mahalli rüesa ile 
bııgda~tıktan sonra, firari 
prensin csdıkası yavaş yavaş 
şehirden çıkarak. mw<adere 
edilmiycn kıymetli evrakı 
kııçırmı ya başladılar. 

Kısmı azamı kuyut ve ve
saik dolu bir takım sandık
lar "frıınkfurt,. ta "~leye.r 
.Amçel Roçilt,, e gönderildı. 
Bu sandıkların nakli bir ri
vayete yol açtı; sözde "Hes,, 
müntehibİ, aıdmetinden ev
vel eshamını ve kıymetli 
eşyasını "i\Ieyer Amçel Ro

çilt,, e tevdi ctmi~ o da 

bunları lşp;al esnasında şarap 

fıçıları içinde saklamış, ya
hut ta baj(çcsine l(ilmm_üş. 

Prens, sarrafın sedakatına 

miıkAfat olarak kendisini bü
tün Alman prenslerine tav
siye etmiş, ve Roçiİtlerln 
mnazzam servetinin remdi 
bu suretle atılmış. 

Sonrııdan yapılan taharriyat 
bu rivayetin uydurma oldu
ğunu meydan<1 koydu. Fakat 
şurası muhakkaktır ki, ihti
yar Roçllt prensin gaybubeti 
esnasında velinimetinin ser
vetini kurtarmak ıçın ne 
mümkünse yapmışıır. 

i\lıintchip prens evvela 
Şlesvige \'e heycanlı bir 
seyahattan sonra Praga çekll
mişti. O, milleti kadar ser
vetin! de düşlinlıyordu. Az 
zaman sonra bazı dost ban
kerlerle temasa muvaffak 
oldu. "Roçilt" prensin müşa
' irlcri meyanında idi. işgali 
takip eden yaz; prensi bu
lıınduğu "lçeho. da nazarı 

dikkati cclbctmcden ziyaret 
eyliyelıilmek için. 1 lamburg 
da bir sarraf dükkanı açtı. 

i\Jclhuz tehlikelere rağmen 
"Roçilt ", "Frıınkfıırt " ta 
prensin siyast fırkasına iltihak 
ederek ona sadık kaldı. 

1803 de "lles- Kase!• aley
hine Nnpolconun tamimin
den sonra da bu siyaseti de
~iştirınecli: 

Fılhakika ( 27) numaralı 

lmper:ıtorluk emirnamesinde 
mimtchip prcn, in hakkı 

hükümranisine şu kısa sözlerle 
nihayet veriliyordu: 

" l les Kase! ~ ailei hüküm· 
dnrisi uzun müddet tebeasını 

lnı;iltereye satmı~tır. Bu 
sayede müntehip prens bir 
çok servetler topladı. O ha
nedanın >ükutuı>I mucip olan 
şey bu. vcçhile hareketidir. 
Artık hakkı hükumeti neze· 
dilmiştir. ,. 

4 ı=li]-. ;-_:-,--ı-·-ı-llJ.-1 4 tt,ı~I A ;llJ i E.[iij i lil [ A ı ~.:..r~~-"')~a,f'l· n il 

5 ılı. ., liJli]~' [j] ,_-1._-l_- liJ,lijj !il 5 1 V _E •fil A !~ A ili] i_!_S 1. - ' martesi günü saat on raddelerinde li :ı 
6 1 L.:... fiil E - Hamle beyazlarda: li AHLAKSIZLIK KOLLAYOR ıi.:I. 
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- • ı-1-i ... l_ı- .. liJ ı_I 6 1 A liJ Ö ı!J __ ı!i M_ ıllJ 1~ı iki hamlede irtihali danbaka eylemiş ve Eyüp n 
7 l!!!I 1 7 P i K iAfj} D IA IV ' A beyazlar mat Sultanda aile kabristanına defnedil- Ü SEFAHAT BELİYOR!! ll 

8 c==ı j!iJiiJIJ=!=ı 1' 8 jjJ T ! .Q_ 1 ~R \K i i Y E 1~1 
eder. mlştir. Ailesine oabırlar temenni H Çarşamba ak;amından İi 

9 Lı_ _ _._;_lil_L~_I_ 9 jjıiiJ ,~_ ij K t~~·ıı;;;~~~~~ eyleriz. il " tllı İi · 
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ıusı;..ı.u buLnocamızm Ohkil bulm•••mmu Bclsoğukluğu - frengi ve ADEM! iKTiDAR t!l Elh d g 
b.UedUecok J••I ı•ldi h.Uedllmlt .. ld! @) P~ri_s (S~int Louis) ve (Necker)Dr Sıtkı Necip anıra a !i 

Soldan sağa: Yukardan aıağı: • klııııklerınden mezun • 1 ii 
ı - insan (4), kama (4) ı _ Vail (4), cam yerini tu- @ Muayenehanesini Beyoğlunda lstiklftl caddesinde (Parmak ::::::::::::::;.; ıc:ı:a:ı:::::::ıc aıwıı::ıı::iı 
2 - Evin üstü (3), kazanç (3) tan bir madde (4) kapı) da lll numaralı lstiklAI apartıınanının birinci katına 
3 _ Af (4), lıafif şürmek (4) 2 _ Evin üstü (3) , tavla oyna- nakletmiştir. freııği eıı nıütssir edviye ve muhtelif usul ile 
4 _ Dil (5) mak için lazım olan şey(3) Belsoğukluğu ve ihtilatatının en ıııulnnit şekilleri aşılar ve, 
5 _ Omuzdan başlayıp elde 3 _ Emelin cemi (4), en ilıti· (ozonotermi) gibi vesait elektrikiye ile, nüksetmemek 

biten uzuv (3) yar adamımız (4) <il_, . ~ 
6 - Zulmeden (5) 4 - Evlenme (5) f k · l" J 
7 - Anlatmak (4), duvarcı 5 _ Sağın aksi (3) . 1 1 raya Y ÜZİ e k llŞ tüyü yastık 

aleti (4) 6 _ idman (5) lstanbulda çakıııakçılarda çeşme sokağındaki Kuş Tüyü lobrika-
8 _ Kısın yağan şey (3), dü- 7 _ Hücum (4), geçmiş za. sında kuş tüyüleri kilosu 125 kuruştan başlar. Kuş tüyü kumaşı 

şünce (3) man (4) hazır yastık, Şilte, yorgan yağlı boya salon yastikları pek ucuz 
9 _ Bir yerli hristiyan isnıi(4), 8 _ Epkeın (e), söz (3) fiatla satılmaktadır. Galatasaray sergisinde takdirlere mazhar 

leş (4) 9 _ Siyah adam (4) , adet (4) olan fabri kayı bir~er e ziyaret kl\lidir. Telefon Jstanbul 3027 

~ıi:-·u:ı:ı=:r.aın-ı=n-on::ı:-.::::ır-.. -ı!ii!llil!li§:•ıın '®1 ı· L 1 d l:iii!ı .. ıü •• s···==Aım.: .::.L:lmlftll A-..:: M:~A Nlllml o· R A r,ı.K·!_.i.ı=.· staıı ll mıııtakası ticaret n1üdürlliğüıı en : 
Sigorta şirketlerinin ltftiş ve nıürakabesi lıakkındaki kanunun 

liH ::: ıs inci maddesir.e nazaran Türkiyede mütemekkin her tn!ısın ve 
!i!ı Gece gilndüz yanar - 24 saatte bir defo doldurulur. !!!! Türkiye dahilinde tamamen veya kısmen icrayı ticuet eden ticari 
••11 p . k d . . alınd . ı .•• m. ans Op • a emm tar an tayın ı;ıı mali, sınai her müessesenin Türkiye Cümhuriycti dahilindeki 
i.!.!.!. edilmiştir. Tehlıkeli takliılerden sakınınız . :ılİ!.!. 

Ü 
menkul ve gayri menkul mallara ait yangııı ve htr nevi kaza ;m Odun yukan sobalar giiııde üç ·p1 sigortalarını ve doi(rudnn doğruya Türkiye dahi limle bir malıal-

l.l.!.l, defa doldurulur. . ·.i: den diğer bir mahalle yapılacak nakliyat sigortalarıııııı ancak 
ım Salamandralara mahsuz lngiliz anıraslıti lft! Türk sigorta şirket leri ve Türkiyetle muameleye mezun sigorta 
mı SO lı:iloluk çuvallarda komyonlarla ıealun ı: şirketleri nezdinde si gorta ettirilmesi mecburidir. Buna mugayir 
:::: edilir il! 
:::: c' ii'I hareket sigorta mukavelesinin keenlemyekiiıı adjini istilzam ettği 
:;;: Auer) gaz makineleri en mü- •• :!:. 
1..• " gibi içtisar edenlere yüz liradan bin liraya hdar ağır ceza !!i kemmel ve en idareli olanlardır. !!!i fü! Ocaklar, fırınlar ve saire. Sal uman- !!* nakli tatbik olunmaktadır. Al~kadar eşlı as ve nıüesscsatm nazarı 
.... m: dikkati celbolunur • 
!!!! dra)arın tamiracı taııhhüt oJunur. !!!! ------------=-------------
ii!i YegAne depoziteri: A. Hrjstidis· Galaııı Hezaran ıokağı pOBla fü! HA VDİ KALK! 
:::5 yakınında Naı.lı han köıeıinde No 20 ıelelon Beyoğlu: 3085 ;I:: 
J.!!~;.-::ı::nım:u:u:;::mı::u:&lllllUCIDn:&.-U:::::•ı=l:::ı::::::ır.:;.-.::j:=ıı::a iZ\ 
l!t2!::5i=m::ı."..:=as:i::::IU::c:m=r.m:n:n::::::.:::.:.:::::r::: .. :1::::: •• ::a:.::s ~ 

• • Leyll \C nehari• llil •••• 

stiklal lisesi 1 
Tam devrelidir. Bütün aınıflan mevcuttur. il 

Tepebatı liyotrosunda salı günü 
akıamı saat 21 buçukla yalnız 

muallim
lerle ıale

belere 

Reisin 
~nrısı 
3 perde 

ŞEHREMANETi 

~~ 
1111 1 

ALBAYRAK 
MUSTAFA NtZiH 

AYI 

adık zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

Muntazam ve Lüks postası 
K ortuhıt bayranu mü11&1Cbetile 

dün harekellni tehir eden 

Sak rapuru 7 arya leŞrİnİe\Te) 
p f • günü :ıkazar CSI şamı Sir-
keci nhomından hareketle Zon-Talebe kııydine başlanmıştır. Her gün miiracant olunabilir. 

Şehzadebaımda Polis merkezi arkaaında •••il Telefon lsı. 2534 ••• M 
~ ~ guldak, lnc\ıolu, Samsun, 

. 41r· Ordu, Girc>on, Tralızon, 

lstanbul maarif~ mü-' 
dürlüğünden: . 

~t.. · ; 1" ve Rize iskelelerine azi~ 
i\lUSIKI PERiSi : ( yorgun ameleye) lııe sana ilham bahıedeeek, met ve avdet edecektir. Tnf;il~t 

kuvvet ve ceoaret likörü olan KİNYÜM LABARAK her yemekten için Sirkecide l\Jes"adet hanı 
oonr• .. bir likör kadehi c KINYÜM f.:ABARAK " en f~a kuvvetten altında acentalıAına müracaaL 
duımuı hastaların bile az uıman zarfında iklisap ve iadeı kuvvet için Telefon: lstanbul 2341 
kafi olduğu gibi en eski ve en müzmin kansızhldan ve zafiyetleri de ,._ ____________ • 
izale ve tedavi eder. En muannit mımalan dahi bu şayanı hayret iliç Müderris Kömürciyan Beyin 
karııımda serian zail olur. Ilaatalıktan, larn meıaiden zayıflaınıı olanlar , yeni muhasc be u,;ulü ı 7 5 
vaktinden •vvel nqvünema bulmuı çocukların, inkiıaf devrelerinde ıznrap 
çeken genÇ kızlar, lohuoadan kalkan kadınlar, yaıın ilerlemesi hasebiyle Amel! ve tatbiki kambiyo 50 
kuvvetsiz kalınıt ihtiyarlar. kansızlar ve bilhassa hali oakahatıe bulunanlar asarı ikbal kütüphanesindedir. 

Prensin kurtıırınağa muvaffak 
olduğu paranın en mühim kıs

mının, yani 600,000 lnı:illz lira
sının • Meyer Amı;cl Roçilb 
ıarahndan lngilterede ki oğulların· 

Klirüphanelere lüzumu olan 218 çeki odunun şeraltı 
mukarrtre üzerine önümüzdeki l O teşrinievvel 929 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 3 buçukta pazarlık suretile 
ihale edileceğinden yevmi mezkı'.ırda talip olanlarınm müzaye
deye münakasa komisy nuna muracat eylemeleri ilan 

• 

her halde KINYÜM LABARAK şarabını içmelidir. Her eczanede 
bulunur. 

idare-Sanayi 

Alenf teşekkür 

Çalınan paketimio bulun
masında kıymetli hizmetler! 

sebkat eden Falih merkez me

muru Ihsan \"e Galata serkoml
serl T evflk Bevlere alenen te
ıekkürü blr borç blllrim. 

dan birisine gö~derilmiş olduğu 

rivayeti şOphelidir. Prensin me-
murlarından birisinin en zikıymet 
eshamıııı • Danınarka• ya götür
müş olduğu da tahakkuk etme
miştir. 

Şurası muhakkaktır ki, •Ro
çilh prensin ~!esten · uıak oldu
ğu müddetçe onunla sıkı mali 
miinasebatta bulunmuş, münte· 

hibin mühim taahhütlerini yerine 
gelirmiş, ve oı dan bir kaç defa 
bir kaçar yüz bin florin borç 
almıştır. Zaten vesaikten anla· 
şıhı·or ki prens bu vesilelerde 
de eski zihniyetini gösterdi. 
• Roçilb e para verirken acil 
poliça ile ve kefaletsiz vermi· 
yor, karşısındakinin milyoner 
olmasına rağmen garanti talep 
ediyordu; ve ondan gördOğil 
hizmetlere karşı hiç bir minnet
tarlık göstermeğe ihtiyaç duy. 
mu yordu. 

(ilim .. ) 

Ameriluulald amele licret· 

lerl ve Font 
Cinevre, 5 (A.A)- Beyne!· 

mil el mesai bürosu idare heyeti 
Avrupada ameleye verilen üc
retlerin mıktan hakkındaki tah

~ikata dair M. ford tarafından 

vaki olau teklifi tetkik etmiştir. 

Ticarethaneler 
Tenvirat Faaliyetin en nafiz amilidir .Kış yaklaşıyor, tenvirat 

teıisatınızı muayene ettiriniz ve en iyi randeman temin eden yeni usullerden istifade ediniz. 

• iyi tenvirat el işini kuvvetleştirir. Müşteri celbeder, işler için iyi bir muhit açar. 

• • lf 
Elektrik ıirketi, idrehane, sanayi ve ticarethanelerin emirierine tenvirat mühendislerini amade tutmaktadır. 

Bir telefon üzerint:bunlar derhal çağırılan yere giderek Meccanen icap eden her şeyi 
yaparlar. Bu ziyaretten mevcut olan elektrik aletleriniziıı de muayenesini temin edebilirsiniz. 

SA Ti E 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

Her şeyi veresiye satar ve tesisat yapar 
Metro han, Tünel meydanı, Beyotlu Elektrik evi Beyazıt lstanbul 

1 

Cavidan Fuat 

Anadolunun her köıe· 

ıinde birer çocuk sara
yının yükselmeıl için 
HlMAYEI ETFALİN hepi
nizden beklediAi yardım. ! ··--······-·-··-· ............................. . 

Teşrlnevvel 

Cmıazilevvel: 3 Burç: Mizan 

[!] 
Pazartesi 

Namu nkitlerl 
Öll• ikı•• ı Akt-• Ya!ıı I•"°' 

6 .OJ 11,0, 15,12 17.41 19.14 4.75 ----·-·-
Buslla dolanlara lıim: 

;c:~: ı;k __ ı . 
Gaaln naalhatl: 1 1 

Söz a~ ızd.ın çıkar 

Bqlln~ha;a 
Rü.r.glr poyraz, ha\·a ek!'eriyetle 

açık.ur. 



Emniyet sandığı emlak 
müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
lliizayede Muhammen lltru. Merlı.unatua d11s ıv.e neYlle 
btdell kıymeti No. me\ ki ve mllştemllltı 
13S 810 9159 Büyükadada Nizam mahalle 

ve sokağında eıki 17 ve yeni 
1 O numaralı yüz yirmi arım 
arsa üzerinde kirgir iki bu· 
çuk katta alb oda, bir ufak 
sofa, bir mutfak ve doksan 
arşın bahçeyi havi bir ha· 
nenin tamamı Madam Aryadioi 

965 4315 10150 Şehzadebaşmda Ağayoku-
şunda Kemalpqa mahallesin· 
de Ağayokuşu caddesinde 
eıki ! 4 ve yeni 4 numaralı 
dört yüz doksan beş arşın 
ar.sa üzerinde bir kata kirgir 
ıiki katı ah:ap olmak üzere 
üç katta oo beş oda~ dört 
salon ve bahçede altmış ar· 
'flO üzerinde bir mutfak, bir 
çamaşırlığı ve iki bin yüz o· 
tuz dört arşın bahçeyi ve de· 
rununa cari mai lezizi havi 
bir konağın tamamı Nizım 8. Şadiye H. 

2SO 480 11326 Tarabyada Tarabya cadde· 
•İnde eski 202 ve yeni 194 
numaralı yüz bet arpn arsa 
üzerinde ahşap üç katlı dört 
oda, iki aofa, bir mutfak -ve 
altında bir küçük dükkanı 
.vt: altmış arım bahçeyi havi 
bir hanenin tamamt Müeeyyen :ve 

Ane Hanımlarla Mqammer Talip 
Ef. vuisi Hacı Ahmet Faiz B. 

l3S 267 13290 Osküdarda Solaksinan ma
hallesinde Hamalmebmedala 
soka~mda 12 numaralı yüz 

yirmi arşın arsa üıerind.e 
ahşap iki katta altı oda, hır 
sofa, bir müşterek . kuyu ve 
on .dört arşın üzermde ha-
r.cp bir mutfak ve ~Ü otuz 
arşın bahÇtyı havi h ırapça 

'-.c" bir lıanenin tamamı Feride H. · 
vw 1348 13681 Bakırköyünde Cevizli '.c ma-

hallesinde btanbul caddesin-
de yeni 57, 59 numaralı yüz 
altmı§ alta ar.şın arsa üıerfode 
haricen kagir birbuçuk katla 
birinci icatta bir oda, bir 
tnutfmk, bir isim n ilk ltrillid 
asma katında iki oda, bir 
sofa ve üst~ bbnda bir 
oda, bir sofa, bir dükkan 
~e yüz yetmİJ altı arşen bah-
çeyi havi bir hanenin tamamı Mehmet FJ. 

340 1011 14349 Kumkapıda MusaUada Şah
ferhat mahallesinde Musalla 
caddesinde eski 42 numaralı 
.doksan iki i8rşm arsa üzerin· 
de kagir üç katta beş oda, 
iki sofa, bir mutfak ve on 
sekiı arşın aralığı havi bir 

1 'hanenin tamamı Haykanoş H. 
7s 2675 16574 Eren'köyundc 1stasyon cad-

desinde 15,17,19 ve elyevm 
\,ili numara1ı dört yüz seksen 
ısekiı arşın arsa üzerittde altı 
oda ve albnda iki dükkanı 
hm bir hanenin tamamı 

~dükkiıim biri Noman dikiş 
makinesi KumpanyUIDlll beş 
od .. da Posta TeJrraf Mü
J!üriüjiinün tahtı işgalindedir.) H:ısan B. 

llO 131 ı 17684 Kıriapda Tavaşı Süleyman ağa 
ma'halle.ınde Çeıme 10kağm~a 
eaiki Je ,.eoı 8 numarals yetmış 
artın maa üzerinde klgir Oç katta 
biri ufak ol.ak üzere Uç oda, 
Jkı sofa bir mutfak ve OD yedi 

MJID b•hseyi havi bir hanenin 
1 tamamt Fatma Reride l J. 

BMçckapıda 

ErtuQrul ma~azasından: 
yeni efrat 

metebi mal mü
dürhğinden: BAZI DAİRELERİMiZİN · ı • 

\"al111z Gıllı::tıe tra, l:uçakbrıN 

nümal eıınddc ;pek mouı::rıh \'C 

fcvka!Sdc bir aıuııc ıraş ı>la~1 

lirsiniz TıaJ bJçaklaruuz b ~ 
den bir p_n.cı ta].CJ>~din!h- 1 

Ekme~ et, erzak, sebze, 

Tasfiyesi ... 
aman~ arpa, gaz, od• 
Kilo kapalı zarf münakasası 
90000 :Ekmek 1stanbu1 2 inci 

Ayvansaray veyahut 
Trabzon 2 inci u-Münaıebetile 

Hakiki büyük tenzilat GillCtte nundan 

15000 Sığır eti 
7000 Koyun eti 

Leyli ve nihari 

~İcelce Feyziati liseleri !ıı:a.isk~:!~.! 
Bütün aanıfları teıkil edibnit tam devreli llaeclir. Kayt 

•e kabul itlerine het,rün saat 10 dan 17 ye kadar devam 
edilemekteclir. J teırinievvelde ıınıf yoklamalAl-ına ye S 
tepinlevvel cumarteal &inii denlere baılanacaktır. 

Telefon: lstanbul 1995-3496 

Ustabaşı aranıyor 
Ere~ll civarında bulunan bir madende makineleri işlet

miye, makine kazanlarını tamire, bunlarla mücaharrik maki· 

neleri, vinçleri, tulumbaları, tazyiki hava kompresörlerini, 

vantiletörJeri, benzin lo1'omotifledni tanzim \'e tamir etmiye 

ve aynı zamanda madende mevcut küçlik ıbir elektrik san· 
tmhnı işletmek ve dinamo~unu tamir ve tanzimde vazife 

görecek, meccani ey ve yiiz lira maa~lı ustabaşılığa talip 
olanların vesikılannı Zonguldak maden kömül" mıntak:ısı 
umum müdürlüğüne gönderoıelcrl. 

LeyJt ve niharl - Kız 

Şişli Terakki ljsesi 
Ana, ilk, orta ve lise ikinci devre birinci sınıf

lanna ·yeni t.alebe ka}·t edilmektedir. Her giinsaat 
1O-I7 ye kadar mt.ir:acaat olunur. 

Nişantaşı - Halil Rıfat paşa konağı 
Telefon; Bcyo~u 25i7 

1 7 ve yeial 19 nonmafı ytiı be\ 
arım ara. Uiertnde iki \eçük 
katta beı oda, bir IOfa bir tu-

lumbalı kvyu ve otuz iki arıın 
tiurlııde alııpp bir nnıflk ve 
Oç yilz •tmit aç arpa ıbabçeyl 
havt bir hmenia tamlm1 

760 1575 18243 Beyoğlunda ~Ha.eyia 
at• .le.inde eski Y:edik~ 
Ye y~ Kinıçw ...biıı •• _. 
.... - ,.. 20.2().J ..... 
ralı altmıt .arıın &zerinde klrpr 
iç ~ katta birinci katta ufak 
bir dllllln, bir muefalc, :bir kuyu 
ft ı. Almnç ve lkiod ve i• 
çhclt btl.da htrer o&ı. birer 
eef.a •e CD Üllto bir -Çlb .:Od.l 

Şok,I 8. 

ile d.raçayı havi 'bir hanenin 
...... Şefti El. 

300 571 ı 8621 S4dfl1'1laniyede KAtiı>temscttin m• 
hatleainde Hurrem aobtında dl 
ıre yeni 3 numaralı yk ~ 

-.ıa .waa üıertndc al..-p '61 
huçUk btta doku <..da, iki 10fa, 
lMr mutla~. bir kuyu ve on ır
tuı aralık mahattinl hMt l.lr- lıue-
ntn tamamı. 

470 1419 18812 Anadolu ht.rmda Toplar ÖQI 
ao\~Dda ~ki 71, 71 makerrer 
7 J mlkerrer 73 we Jle8İ J 3, t N, 
17, ı 9 •umını'lı yll -.ıı lkt 
artın ana Oıerindc. ahtaP tkt 
bttM ~ 00.. bir sofa, bir ,-. 
fak ıve -1hnda iki dükl-'n .-e 

kırk ~iz arpn izeriDde diğer 
• bir dııllinı havi bir hanenin 

-S.hh FJ. 

\41r.amı Liktiü ve 1 lalli Beyler 
935 1818 19254 KadıköyOndc Osman .p elyevm 

Ruim f>4f8 mahalletiıde Söjüt
lüçCflllc sokatında eSkl 18 mil·· 

kerrcr :ve yeni 279 nuıarala ~ 
)'ilı arpn iizcf"iDde k.Ajır ı.- fın. 

ma tamamı Mehmet Kemal B. Zeliha 

Sevriaef ain l.ouıa.:Cap Faklltcıladea ıllplomalı 
~ OR. 

it-----------~m H üee~.,.I n Naşit 
M.-kez acentctf: Galata K&pril 
bapda. Seyotlu 2362 Şube 
llC:eDtell: Malunudiye 1-1- ahında 

fttanbul 2740 

IJYakk sürat pastası 
(MERSİN) Yııpuu 8 Tqrinewcl 

SM 17 de Sirl:ect nhtnmnden 
'1areketle CelıbOlu, Çalkk,1e 
Koçükkuyu. Edrcmıt. Bürh.Sye, 
Ayva.bta ~ ve döno;e 
1Mllktr Wtelderie lıldtbe Akın· 
..... , • .ıc ~ 

Bir adet aehpalile be-
1'8 ber fotoğraf makinesi 
ve hir adet tenis ralcdi 
mahallen bilmüzayede fu. 
:r:ubt edilecektir. Taliple
rin 7 - 10 .. 629 tarihinde 
Leva:ıım Müdürlüğüne 
müracaatlan. 

Dojaaı ıre K:adm .. ,...._ m1t.ı...

Turbc, Eski Hllı\llıbıııcr binası ~o U 
....... 8fleden -• ... ı 114-18 

Telefon: 1st 2622 

••••OPERATÖR•• .. 

1 Ur. fttl lelfit i 
• • • Y ereba.tan Orhan Bey • • • : apartımanL : 

: Cumadan maada her : • • . .. . • gun. • ·········-········--· 
Osmanlı Bankası Ktielerl 

Teşrinievvelin ı 4 iincü pa
zartes1 gününden itıôaren iş·a
rı ahire kadar zirde muhar
rer saatlerde açık bulunacak-
ıır. 

ı - Galatı 1darei mer
keziyesi: 

Eyyamı adlre~e, saat ıo 
dan 16 ya kadar. 

Pazar glinleri, _aat ı O dan 
12 ı 2 a kadar. 

2 - lstım bul şubesi: 

Kilo Aleni erz.alc münakasaa 

5500 Bulgur 
5500 Nohut 
3000 Sade yağ 
5500 Mercimek 
3000 Taze fasulye 
5500 Kuru çalı fasul~ 

500 Domatis 
2000 Ispanak 
1000 Pırasa 
1000 l..ibana 
2000 Patatiı 
l 500 Kuru s~an 
1800 Tu~ 

50 Kırmızı biber 
1800 Zeytin tanesi 
500 Kunı üzüm 
400 Şeker toz yerli 

700 Gn yağı 
1500 Sabun Ayvalık 

100000 Odun 
1 ()()() Pirinç Tosya 

12000 Aıpa 
5000 Saman 

7000 Ot 
1000 Sakız kabağı 
1000 Bakla 
1000 Taze bamya 

500 Domatis salçası -

Yukanda cifti vo tmktan Saff..fk 111$ ... 'Bit t••· Levazım anbannda te-
Takim eden takrihen 300 
adet bpaldı ve kapebız 
bot makiu yatı fıçı1an· 
mn müzayede IUl'etile 
kat'i jhaleleri 12-1°"929 ta
til\inde fora bhnacakhr. 
T8'ipNdn o gün sut 16-
da ~vazım Müdürlütüne 
m& ... caatlan. 

Eyyamı adk·ede, sant 
dan 16 ya kadar. 

yazılı erzakı mütenevia 
10 1-10-929 tarihiaden itiba· 

ren 26 gün müddetle m~ 
nakasaya ~-Mu· 
nakisaya ~ edecekle
rin me:ıklr tarihten itiharen 

Pazar giinleri, saııt I O dan 
12 ye kadar. 

3 - Beyotlu ..,ubcsi: 
Eyyamı adirede, .saat 

dan I 2 ı 2 • ve saat 
ten 16 ya kadar. 

ıo 

14 komisyooda atacaktan mu-
saddak prtnamelere naza. 
raa bedeli muhamminenin 

Sltdi odan parçalın 
Hanzl&ııcbı iataattan 

teraküm eden kölane odUD 
parça1an mlizayede sure
tile aab1aca1cbr. Kat'i ilıa
lr-si 10-10-929 tarihinde 
icra 1almacalctır. Taliple-

Pa1.ar günleri: saat ı O dan 
12 ye kadar, 

Muntasalll Bartın Postası 

Ercümendinur Vapwıı 
T~d pazartesi 

,nno 18 de Sirkeci nhtımından 
lıarc1'etle f.realJ. Zonguldak, 
B.rtm, Anaetra, Kuruca Şile. 
ve Cıde ye azimet ve aYdet 
.edecektir. 

rin o gün saat 16 da Fazla tafsillt için ıf.mııa&,a 
Uvazım Müdürlütfine 

Rdmm han 2 numaray• mira· 

::...m.u .. ·r.aca_a .. tı .. • .. n ........ ...----•' caat. Telefon: 2684 

Ticaret odası ücretini 
vermiyenler 

Tienret Ye Sauayi oda .. ındtln: 
929 senesi oda fü:rcti knydiye1erioin '"'~ P28 senesinde 

tediye edileıı 'ka.aoç "~ üzerinden odaya tesviyesi Ja
.1.tmgelen ° 0 2 oda rtsmirıin ceza ız tnh il müddeti bir dnha 
hbfü temdit otm.amak üzere ı 5 uırinien·el 929 S&lı günü 
akşamına kadar temdit edilmiştir. O .zamana bdu' henüz 
bu iicret Ye r.es.mi tesviye etmlyenler ha~kmda 5tıred kaii· 
yede iki misli ce7..:! talıakkuk ettirilecek ve cahsillt icr.a 
Yasıtasilc yapılat."aktır. 

yüzde yedi buçuk aiabe
tindeki teminah muvaltbte 
akçesini veyahut kıymeti 
!Dllharreıui iilıerinden is
tikrazı dahili tahvilatı veya 
borsa fiatmdan y6zde on 
nobnile dip mitli esha
m ve tahvilatın mal san
dıklarına tesliminini havi 
makbuz .acaedini tııteya 
buka kelaletnamesini l.a· 
milen kapalı zarf için 
28-10-929 pazartesi eüni 
öA-leden evvel .IMt dokuz· 
dan on ikiye kadar ve 
aleni münakasa içinde a,m 
gün ö~leden sonra saat 
13 ten on sekize kadar 
Rize yeni ımektep müdiri
yetieddd b.niJyOllU mat.. 
susuna müracaat eylemeleri 
lirwndar . .Bu ı...111ta baUt 
almak istiyealmn ilaa1ei 
btiye pn6 28-10.929 
o1aa 28-10..9'l9 tsilaitae 
bdar her tüa öiledC. 
IOPl"A mürecaatlan iln 

Devlet demiryolları veli- oluur. ZAYİ 
fatih Ati1cerlik şubesinden 

filanları UfilUmiidareSİ11den almış olduğum A*~r1 t~r-85 473 J 7792 Bey~uoda Hüseyin .,_mahalle-
. nde Bilezik soblında cskl 33 

ve yeni 27 numara1ı yetm1~ ar• 
...... mm.de ......, iki .. 
ç.vk katta .bjrl küçük olmak Qzre 
dört oda 1 lr uf ak sofa, bir µıut

fak, bir kuyu ve otuz bir nr§ın 

1
1840 3684 19256 Jyipte Kızılm~İt mahallesinde 

IWcı yı.lkutu .obimda ala ve 
yeni ] 2 numaralı yliz altmt§ ar
flD ana üzcrlDde ~ dört 
kattan oıı ılci oda. dört sofa. bir 

Nadye H his tezkeresini .zayı cmm 
Irmak -FilJOS hattı Filyos cil~tinde 42-70,4 arası ray ftl'fiyat _ . · .... ı-arıca..,m Cikisinin 

ve balastiama aıneliyatı kapalı zarfla ımlinakasay.a t.onmuştur yenitilnı ... - 6 • 

Münakasa 2-610 .cumartesi ıinti mt 15 le ADbrada OcYlri 1 bukm&i yoktur. b.aa 
deıııin·oJfan idımsinde )'apılacaktır. s20 cloiumla Halıı otla • 

Miınakasaya iflirak cdoceJ\Jerin teklif mektuplarını ve muHı' -

bahÇ(."yi ha vJ bir hanenin tam:ımı 
Karabet Ef. 

835 J 659 L-JJ 17893 Calatada Arapcami aerif{ mau.. e· 
t.inde eski avlu dcrunu Yeni 
ca;nii §Arif derunıı .sokağlJ)dıı eski 

25 ~e yc:zıı 29, 29· l mımnralı 
yü:: ar11m arsa Uzerinde b!rirıın 

} nlmz ceph si :ıhş1p diğer tanıt

.an tamam n l fırg.r di ı ı hr ;tr 

o1up ·kj hıtta l.irt"r oda \ e 

b1r r k ve dli bir c. !l 

Lıhç yi lı vi ı ... l h ffi1n t ma-

l 9'.) mı. H 'ız Al t Ş ·af •'tin Ef. 
370 18204 Ya1.acıkta minar.• 

mutfak. -dört kuyu ve iki bin üt 
yüz elli bir .arşın bahçeyi haV\ 
bir hanenin tamamı Mehmet Cemil B. 

Saniye H. 
Yuhrda cin:: ve nevi]e mevki ve müştemilatı ) azılı emlllk 

hizalannda gösterilen bedellerle taliplcr:I üzerinde ollp 12 tefrini
cvvel 929 tarihine müsndif cumarteı;i günü saat 1!;n buçul1an 
itibaren müzayedeye mübı:ıseret olunarak saat on ~tc ( kıymeli 
ınuhammenelerini ~rçtiği takdirde ) kat'ı :kararlarının ç kfimesi 
1!'.ukıırr.er bulundu undıın tal'p olanU.rın me1.kür de saat on 

beş~ kadar sandık id re "ne muracnal eyl ı.nelerj Ye Qat on :be~ n 
sonra vu'Ku bulacak mliracaatl:ırın kabul edilmly1ceğı \'C m zkrır 
Pmlakc C\'\' !ce talıp o1anlnrm kat·İ 1karar esnası.oda ha ır bulunu· 
maı:İık1an '\'C ba ·a talıp zuhur e} ledıği ı.a'kdirde evv lki talipleıın. 
ınuzayededcn çe\.ılmtı addolvnacaldan •üzumu ilan olunur. 

kat temiııaUarmı ;ırni gü ıde ~aııt 14,JQ a kadar Umumi mi'dür
lük hl emine \'ermeleri ı:zinıdır. 

TnlipleT miinafrnsa şartn~me!erini 40 lirn mukatilir.dc Ank:ı
rad.a, Maliye ve ınul as~bc işi rj rt'4 r~ -inden ted:ınk edebil'rlt-r. 

Evkaf unıuın 111üdürlii
ğünden: 

Yurt bilfiıi 
Refik ~t 

Resmi ve hususi bü· 
tün ilk mekteplerin 
dördüncü ve beşinci 

smıflannda okutu1rnak 
üure Maarif vekale
tince resmen kabul 
edilmiştir~ 

Sühulet kiftilp.vleM 

..... ! .......... -~ 



. HER GUN Ç!_KAA Tt'mK GAZETESi ~ .. 
1 

!, /[ftE <ıf1\ •f!•' I Gazetemb;de çıkan yazı ve 
' ı r ' reıimlerin bütün hakları mahfuzdur' 

8 T eşrlnentl 
1929 ı Türle: mektepleri!• fayda!: esı-rlin 

ilanlarında olo 20 tenzillt yapılır 
ILANTARIFESI: 

' '' 
1111 i\ttle !~ .. :-ı-te, ,Csıttcye _ fcndcrilccciı.: .. n:rli.tupların üzerine: 1 

•·• nı~ ı!zr e ırin~ e ( tdere , ~3zıya .ı.lt:-e ( YazıJ , 
' 
l Rdj'ülr;: ,·e y.ı bir çok t..le'J 1~1!1 ,.:ril.: ı i!l.nt.t rlJ 

.ıtır K11tı1 

· f.-~ inci !ıyl.tJa ıt.~ı) 

1 

ld.ıre ile larou ı ~ t•r l ı r. 

~ .. !~ 
4 ·5-:I i (J .. • l iJQ 

J..:. u nı, • OO~ , , Jr:!!_!E~u~r 
1 A,Jıtı 1c;o ... 

1 
\
ı h ıı; J .l ın •hiyecte<o il.lnl•rın U,,r! l.I 

1 1 : : iOJ 
1 ··~ t:ı. ~ ~a"ıtılı \ !') 

3 • •OO "' CO Pe111n·ıyan r. <S.ıı:.pların ialedndıtn. 1ıJJ'!'ntt 

8 :~n 14 ro 
1 

mLılradderıt•ll: n:cklnplara konulmUJ par•lano _ 

l2 ' 400 ~ :(JO ' t ı.,,1:ctn-aurdan ,-e illnJ•rm mündarcatmdan 1 . ,.. 

• • " . . . - - ~ .. ~ mc:.ı dctUd!r. -- -- . • h gmkl •yı İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt., yurduj"'YI" 
Cu~teml&~ hıııuJi i!l., ka1>.1.~ ect:-, rır 

H. S. H. illn•~ ac~ıı.ltıl es n ı il,ln' ı· 1 

tel 1970 l ldarc işleri ~ 1971 )tt.ıt l~J erl J • telg,rat \ \tı;,.11' PtJ ta ku[usu: 4ıi· 

·,_..w ----------..10=::===============:::=========m====:===:====================;;=:ı===,============ııııı:ii[!) Aksaray vilayeti . Sıhhat ve içti-
Bo rsal af 6 Tcırincvve1 ı9:ı9 ıi""'K;;·~~~;~~~:~:rır~reı:ve] mai muavenet müdüriyetinden: 

Kambiyo 
•--------~A;.idçıld:;-. -riKK;;;.p;;;;;andh• 1ımı Talebe kaydına dnam ediyor ım Memleket hastanesi için mahiye 1 1 o 
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Devlet Demir yolları ve Li- maaşlı iki hasta bakıcıhk münhal olduğun· 
mantarı umumi idaresinden: dan şeraiti lazimeyi haiz olanların istida~ 

Jlaydarpa~a ve Konya i;lctme ımıfettişlikleri mcnııır n larına merbut evrak ve vesikalarile Sıhhat 
müstahdemleri için imal edilecek dlıis c, palto ve serpuş 

kapalı zarfla mtİnakasaya .konulmuştur. • t" A enet veka" letı• cel"ıles"ıne 
:\liinakasa 28 I0/29 cunı;ırtesi gıinü ~aat 15.30 da ,\nkarada ve iÇ ımaı muav 

Devlet demir yolları idaresinde yapılac~ktır. " t t 1 r" 
;\Jüııakasayn iştirak edecekleriıı teklif mektuplarını ve muracaa e me e ı. 

nı uy ak kat teminatlarını ayni gii n de '"at 1 5 e kadar u ın 11 m l ı ...:..::..:.::.:...=:..:.=:=::_::..::.::.~:..:..=..:..:~.:.:.-------:--U:::. 5:".k""'.ü-:d-ar-.:2:-i-nc-i-.-,u":'lh;--:h-uk;-u-;k':'.iaıı:::: 
müdürlük kalemine vermeleri h\zımdır. Denı·zıı· belodı·yesı·nden· i Talipler münakasa şartnamelerini iki lira nıulrnbifınde An V , Sı:n er ! /anımın hcnı~ire5 
karada, malzeme dairesinden, lstanbulda l laydarpa;a mağa· Yaşar 1 lııııımla munasafcttll 
za,ından tedarik edebilirler. ~ l ·'l-929 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zari ye şayıaıı mutasarrıf olıtl' 

ü~ulile ııılinakasade bulunan Denizli elektrik tesisau ihııle- kabiliyeti taksimiyesl oınıa· Devlet Demir yolları umumi 
müdürlüğünden: 

Anadolu - Bağdat Demir yollarında mer'i 'e maden kii· 
mürü nakliyatına mahsus tenzilatlı 25 - 325 numaralı cari· 
lenin yerine kaim olmak ye ana hatta nıliltcsık bilumum 
de\·Jet demir yollarinda tatbik edilmek iizre tadileıı tenzilli 
bir tarife ihdas edilmiş ,.e kok könıürli nakliyatı için tarifede 
ayrıca teshih\t gösterilmiştir. 

D. D. 2 numaralı olan bu tarife 1 O teşri nen el 192CJ 
tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Fazlıı tafsilAt için istas· 
yon ve ambarlarımıza muracaat edilmelidir. 

Pasta ve telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

sinin 26-10-929 cumartesi ğlinii :;aat t 6 ya talik ,.e temdit dı!tındaıı bil müzayede !urıılı-
edilc!igi tc;batıı alt şartname ve proıelerin Ankara, lstanbul, nıııa karar verilelen (\idi· 
lzmir sena"i \e mesai m.iidüri..,etlerinde bulunduğii taliplerin S 

1 
L.f dl 

' ' darda . eh\ıni A i ,, en 
mezkur müdüriyetlerdeıı malumat alabilecekleri ilan olunur. malııılleo;iniıı Tekke kapu;ııo· 

YEDiNCİ BÜYÜK 

ayayre piyankosu 
3 üncü KEŞİDE: ıı TEŞRİNİEVVELDEDIR , 

BCYÜK iKRAlllYE: 
40,000 LİRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyelel' \'e 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Uu keşidede cem'an « 3,üOO » numara 
kazanacaktır. 

da hamam kar~ı,;ıııda 21 :ı3 
numaralı ve sağ t:ıra!ı lbrahitll 
ağa hane ve bahçesi sol 
tarafı ~e!Ami Ali Elendi 
camli~erifine uit bahçe arsası 
ve kı>men fabrika arsa>ı ..;e 

·ı arka tarafı keza camliierı 

arsası ve cephesi paşasoka· 
ğlle mahdut altıytız oıuzbet 
zira ,ahasında ve zemin kattll 
malta döşeli hir taşlık üze
rine iki odayı ve harap ..,e 
metruk bir hıılılyi ve rner· 
diven ile çıkıldıkta bir sof• 
ile iki odayı ve bir ha!A}1 

ve on beş yirmi kadar eşç:ırı 
müsmireli bahçesinde bir 

idare bendire ihtiracındaıı olun (5000) kilo ambalaj 
kAğıdı (2000) kllo sicim (50,000) adet etiket (100,000) 
adet kapsal (1500) kilo külçe mühlir mumu (5000) kilo 
hurda kur~un miınaka,aya vazcdilmi~tir. :\hianaba t '2. 1 O. 929 
cumartesi giınli icra olunacağından taliplerin yevmi mezkur· 
da u'ulüne tevfikantemİilr ve ihzar edilmiş olan teklilatı 
havi zarlları riyasete tevdi eylemeleri ve olbaptaki ~artna-

lı banka" 11 1 S 1 b 
Osmanlı bankas~'·~--~-~~~128='~~-=-==~~~~ ı ::~,l~~:~~a~~~. de her günYenipo;tancdc mu ıaynat şu C· Devlet demiryolları ve Ii-

kliçuk bostan ku~usun~ 
muhtevi haricen ve dahiletl 
tamire muhtaç sekizyüv ur• 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatlar Ticaret bouuı kitiblumumlliği tarafından verilmlıtir. 

Okka•I 

Azami A•ıart 

K. P. K. P. 

BuAtfay 'ı o Çavdarlı 
Yomuıak 17 ıo 15 10 

Kııılca 
Ser[ 16 s ıs 15 

Dônnıe 

- Zabireler -
Ça\·dar 

Arp' 
t\lıs:r 

Fa~uıra 

11 
9 

10 to 
'1 

- Hububat -
Susam 30 29 
Ku~yeml 

-Un -
ÇuyaJı kilosu 
Ekstra ekstra 
El!:tra 
Birinci yumu~ak 
Birinci sen 
Cçüncu 

11'5 
1330 
J2fı) 

Ka. .;,tamonJ 
:'\iğde 

Kır~chir 

Tiftik -
170 

2o 

1260 
1225 
J ti'5 

ı:o 

Devlet Demir yolları umumi 
idaresinden: 

lVJahrııkatlık odun nakliyatına mahsus ve Aanadolu. Bağ
dat demir yollarında mer'i 3-303 numaralı tarife yerine 
kaim olmnk üzre ve mezkôr tarifedeki ücretlerden yüzde 

on nispetinde tenzilat vapılmak suretlle tadilen yeni bir ta
rife ihdas edil mi~· ve 1 O teşrin evvel 1929 tarihinden itibaren 
ana hatta mült~sık umum devlet demiryollarında tatbiki 
takarrilr etmiştir. 

Fazla tafsllilt için l tasyon ve am barlarımıza muracaat 
edilmelidir. 

-D_e-vl_e_t _d_e_m_i-ry_o_l_la_r_ı _v_e---=-1,-·_ 1 manları umumi idaresinden 
manları Umumı" 1• Jaresinden: A~ağıda yazılı eşya aleni müzayedeye ya:redilmiştir. 

aı :\Iüzayede 17 teşrini eyvel 929 perşembe gunu saat 
74 ton sürşolör yağı kapalı zarlla münakasaya konmuş· 

tur. 
i\liinakasa 21 teşrinevvel pazarte,ı giinü saat 15,30 da 

Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
~hinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını aynı günde >aat 15 e kadar Cmumi 
müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde 
Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbulda l laydarpa~a ma· 
gazasından tedarik edebilirler. 

Gümrükler umum 
müdürlüğünden: 

ı - :\lüfettiş muavinliği mlisabakası 16-11 ·929 tarihine 
musadif cumartesi güniine talik edilmiştir. 

2 - Tallplerin matlup eHnkı ve ycsaiki hlzinıcyi rap
ten umum müdürlliğe hitaben yazacaklurı istidayı Ankarada 
umum miidürlüğe ye lstambulda Gümrükler ba~ müfettişli-
ğine 5-11-929 tarihine kadar tenli edeceklerdir. . . 

3 - Tayin olunan giinden sonra istida kabul edılnııye· 
ceği ve noksan evrakı olan Jstldaların lııfzcdileceği ilAn 
olunur. 

on dört buçukta lI. P mağazasında icra kılınacaktır. 
Taliplerin yevmii mczkurda müracaatları ilan olunur. 

Mabemenln hml Vahtdt kıyhl Mlktu 
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.... 
kıymeti nıukaddereli mu, 
icra kanununun 119 ini dad· 
desine tefikaıı tarihi ilandan 
itibaren bir ay sonra yao~ 
9 te~rini-ani 929 cumarteS' 
gün saat zevali 15 te bil· 
müzayede luruht olunacar;ııı
dan talip olanların yovıtıU 
mezkllrda l'sküdar sulh mah· 
kemesi icra dairesine mür•· 
caat eylemeleri ilin olunu. , 

n-·&;i~~;iık 
Bnhnıefit 
Bankası / 

Merkezi: AMSTERDAl\1 
Sermayesi: 1,125,000,000 
İhtiyat akçesi: 3,0oo,ooO 

lstanbul merkezi: Galat• 
Karaköy palasta. 

lstanbul şubesi: Yeni 
postahane ittlsııllnde Al•· 
lemci han . Het türliİ 
Banka muamelAu icra ve 

il ka>nlar icar olunıır. --""' 
i!1111ı:ur.:nnu :ıı::::nu:ı::: _,.ı 

Meı'ul müdür : Refik Ah,,... 

f AK1 zn 6 1eşrine~·vel 1929 tefrikası: 6(' lngilizceden mütercim: Giizin JYu ri 

cazıp olmamıştı. Hizmetçi

ler tamamile odadan çıkın

ca kendimi rahatta tüyleri 

okşanan bir kedi gibi his· 

settim. Yemekler fevkalade 

idi. Fakat heyecandan hiç 

acıkmamıştım. Antoni saate 

bakarak dedi ki: 

" Kontes, son trenin 

gelmesine daha bir saat 
var. Bu güzel saatı nerede 

geçirelim ? Kütüpaneye mi 
g idelim, yoksa misafir 

odasına mı ? .. 
• _ Kütüpane daha ra· 

İıat. " 
Geçmekliğim ıçın kapıyı 

açtığı zaman yüzündeki 

mana, daima bahsettiğim 
o, garip kalp çarpıntımı 

yene başlattı. Şunu anlıyo

rum ki, hayat bazı dakika
larda yaşanmağa değer bir 

fey... Kütüpaneye girince 
piyanoyu açtı ve bana : 

" - Ça!ar mısınız ? Ar

tık biraz hotbin olacağım 

ve siz çalarken rahat bir 

koltuğa oturarak sizi dinli

yeceğım. " dedi. 

Büyük bir musikişınas 

değilim, fakat büyük an

nem çalışımın zevk verdi· 

ğini söylerdi. Belki çok 

hissederek çaldığım ıçın 
başkalarına zevk veriyo· 

rum .. " Grik ., in muhtelif 
güzel parçalarından çaldım. 

Fakat birden durdum. Musi
ki benimle çok konuştu. 
Daima bana çaldıklarım 
şunları tekrar ediyordu. 

"Ambrozin, sen bu ada
mı seviyorsun, senin bütün 

hayatını bu adam içmeğe 

sin. Bu güzel rüya bozul -
masın. Birden : 

"Araba tekerleklerinin gü· 

rültüsünü duymıyornıusunuz? .. 
diye feryat ettim. Antoni 
pencereye doğru yürüdü, 

perdeleri ve camı açarak 

baktı: 

"- Bu kadar kesif sis 

hiç hatırlamıyorum. Gelmiş 

bile olsalar istasyondan 

buraya ar?bacının getirece

ğini zannetmem." 

"Oh Tabii gelmişlerdir . ., 

Cevap vermedi. Dikkatle 

camı ve perdeleri kapadı. 

Ateşin yanına gittim köpe -

ğin birini okşamıya başla· 

dım. Ellerrm buz gibi so -

uktu. Antoni bu anda biraz 

souk kanlılığ111ı1 kaybetmişti. 

Kaıt çakısını alıp brakı· 

yordu. Kalbim okadar kuv
vetli çarpıyordu ki onun 

durduğu yerden bile duya· 
cakmış gibi geliyordu. iki· 

miz de konuşmıyarak sese 
kulak veriyorduk. Saat on 

biri çalınca uşak odaya 
girdi ve M Arabacı ancak 

bir atla buraya kadar ge
lebilmiş. Son trenden de 
yolcular çıkmamış Sö ... • 
dedi. 

Antoııi sükünetle: 
- " Pek ala . ., dedi. 

(c•• 
Uşak yavaşç.a kapıyı 

pıyarak uzaklaştı. 

• 111•· Ertesi sabah daha te 
·1 •. l . • çmadaO 

mı e goz erımı a d' 1 I• 
ogüstüsten bir telgrsf ge Jl 

s·ste 
Uzun bir telgraftı. 1 h· 
dolayı gelemed;ğinden b~·p 
sederek derhal hareket ,edl J 

Bittfl 


