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~Son ~;;lard~ lzmir· 
htr Aınertkaya gönderilen 
d incir hamuleıinin reci· 
Gtedtbntı olmaıı piyasamız 

el'hıde fena bir teıir yap
llllftır. Bu tarzı teılrl tabii 
lörın k tlle _e lazımdır. Çünkü 
l rınde Amerlkaya aevko· 
ı:abf!ecek malları olanlar 

l&tia.nnın orada ayni 
llltetıe karıılanmuı ihti· 
:--linı dGfündüklerl için 
eteddide diifDlütlerdir. 
Btııaenaleyh böyle bir va
tlJet ınemleketin lkbıadi-
)'ab 1.-..._ 
tt llOatai nazanndan çok 
~lı oldutu için yanna 
• bir tedbir diitibımek 
lZIEedtr. 
~ Aınertkahlann mevzuu 
aG it hadiaede lncirlerimlzin 
Ilı ftaıilk!erinden içeriye gir-

~-::ltıe ınG•aade etmemek 
~be unda ileriye ıürdaklerl 
• P tudur:lnctr milıtahıil 
~ tactrlertnın mallannı 
Ilı ve fenni ıurette tıle-

eıııtı olmalan ... Evvel-
~e bu iddianın ne de
~eye kadar hakikate te
~ etUitnl anlamak lk
~ eder; efer hakikaten 
l: ert1caya teYkedilen ba-
0i_ lllUlann itlenmesl aıhhl 
&a ıyaıı bir tekilde oluyor-

clerhu bunun önibıe 
ıeçınek 
ler için mlieulr çare-

Y ~ lbUyacmdayız. 
~beb •ler Amerlblalann 
lert 1 red.lolualc ......_.., 
d.ı.ı.~ ......... ,. •• 
-cı gibi, Kallforntya lndr-
~ revacını arbrmak 
"'aıett ele aynca bir telir 
•tpıJorıa o vakıt meselenin 
..._lılyeU tamamen defifir, 
- Tiri&: mltaahıil Te ta· 
~lertn1n haklarını ve men· 
-tlannı bima7e için ba,Q 
~aramak zaıureU hasıl ı 

Ş.. halde bugün iÇID in• 
et. llleteleatnde mGracaat 
::::ecek ille te,ebbiiı hat• 
tlıı Amerika ~e
h de T6rk inallanna tat· 
~ edilmekte olan tahlll 

tbıGıı hakiki maht
)e~ l 
Oıa 'il tetkik etmektir. 

ü/f,dı B. 
Maliye vekilimizin An· 

karaya a vdetini m6teakıp, 
datnler vekllliii intihabı 
için llz.ım •elen emrin veri· 
lecelf anlaplmaktadır. 
Tahkibbmıza göre da· 

tnler veklh lstanbulda ve 
Oımanh bankatlle mllll 
bankalar mümesillerl tara· 
fından seçilecektir. 

Bu mümükOn olmadıfı 
takdirde nizamen hamillerln 
içtima ederek lnUhabatı 
yapması llzım gelmektedir. 
Fakat bu ikinci ,eklin lüzu
munu icap ettiren tebep 
olmadılı cihetle vekil 
milli banka m6mesılllerf 
tarafından inUhaP. edile
cektir. 

H6kümet tarafından ve· 
kllliie namzet göıterilecek 
zatın ilmi 6zerlnde bazı 

rivayetler varıa da mev
suk btr menbadan aldı· 
fımız intiba& göre Müskl
rat fnbilUı umum müdürü 

ZekAiveAU 
Rıza Beyler -

Zekai B. vekil, Ali 
Rıza B. komiser 

olacak 
ve Döyunnu umumiye ko
miaerl Zekll B. dainler 
vekiletine namzet ıöste· 
rilecek, Maliye müıtetarı 
Ali Rıza B. de komiser 
tayin edilecektir. 

Duydulumuza göre Parla 
ıeflri F ethl Beyin namzet
liği de arzu edJlmit ile de 
sefirlikle dainler veklleU
nln içtima etmesi mümkün 
görülemediii cihetle bwıdan 
ıarfmazar edilmiıUr. 

Dainler vekillnln maaıı 
2000, bin komiserlik ma· 
aıı da lsOO liradır. Komiıer 
daimi aurette, Tekil de iç
tima zamanlannda Partste 
bulunmuya mecburdur. 

• Ankara. 7 ( A. A) - Tork 
Dayin'.er vekllliğt namzetleri 
arasında P uis büyük Elçimiz 
F elhl beyfcnclınin lslmlerlnin 
bulundutuna dair olan hıb~r
lcrln uh olmadıtını b01ana 
Anadolu ajansı mezundur. 

Posta ve telgrfta 
suiistimal mi ? 

Y e-nl Rum ba,,,.,,aJı diln lntilutp edildi 

Fenerde 
-·-

Dün yeni başpapas 
seçildi 

Dün Fenerde on tekiz 
metropolit toplaniru y'ni 

Rmn haş

JlAJl8Slftl in· 
tilaap et· 
ıııiılerdir. 

Evvele~ 
de tahmin 
ettijimiz 
ıibi T•ab
ya metro
policli To
tias 17 rey· 
le intihap 

Y..a 1ta_.,.. edihqiıtir. 
Totias Nik#r met-

ropolidi de yalnız bir rey 
kazanmıştır. 

fptihap Fener kilisesinde 
merasimle yapalmıt bittik
ten sonra dualar, olcun
muı müteakiben yeni 
başpapas hazıruna hita
ben bir nutuk irat ederek 
rüesayı ruhaniyeye hakkında 
gösterilen emniyet ve 
itimattan dolayı beyanı te
şekkür etmif, ortodokıluk 
kilisesinin iliyı şanına ça
lıtacağından, dini kaman
lan tatbik edecejinden 
diter hıristiyan kiliselerile 
münuebati basene idame 
ve teşriki mesai edeeetin· 
den bahsey!emiştir. Yeni 
pıtritin patriklik koltuğuna 
ik'at merasimi de yapıl
mıştır. 

RHl~İYI ivıSı 

Yaman 
Bir yankesicimiz 

..Halli Ballt Beyi IUISll 

Ç1Jrptı 1 
Darülfünun müderriıle

rinden ve 
kıymetli mu-
har rirle
ri m izden 

Halil beyin 
batından 

müessif bir 
yankcı i'ci -
Jik vak'aıı 
gec;m ittir • 
Zabitenin 
dikkatini 
ce! be der • Halil Halit 13. 
ken Halil Halit beyin 
bu hususta yazıp gazetemi
ze gönderdiği izahat ve 
mütalcab da aptıya derce· 
diyoruz. Halil Halit B. ya· 
zısma '" Yaman bir yanJte$id

mlz • serlavhasını koyduk
tan sonra diyor ki : 

Gazeteler, bizde bir va-
zife veya makam sahibin
den bahsederken bir ma
likiyet tarzı kullanarak 
.. mız,, zamirini ilave eder
ler. Ben de buna imtisalcn 
.. yankesicimiz. serlavhasmı 
kullahdım. Çünkü, hikaye 
edeceğim vak'anın faili 

memleketimizin mahsulüdür. 
Dünyayı epice dolaştım. 

. 8alni Ahmere aeyai.t r 
Paat · be)'lo mektuplan r-kında 

V AKIT aOhınlannd& 

5 sene 
Alır hapse 

mahkfun oldu 

Aynı zamanda 
450 lira cezayı 
nakdi verecek 

Asker! bazı esrarı ifşa cür
mile maznun Kasım Tcvfi
ğin muhakemesi lstanbul ağır 

ceza mahkemesinde bitmiş 

da\'8, kararın tefhimine kal
mıştı. 

Dün sabah mahkemenin 

Başvekilimiz 
Ankara da 

lsnzet Paşa llz. Re
isicünıhur Hz. tara
fırıdarı kabul buyu-

ı·ul<lular 
Anlıara, 7 (Yakıt) -

Batvekll lmıet Pap Hz. 
S.at 14 de huıusl trenle 
teırif ettiler ve istasyonda 
Reillcümhur namına bat· 
katip Tevfik, ıeryaver Rü
ıuhi beylerle vekiller, se

firler, paplar, meb'uslar, 
hükümet erkanı, fırka u· 
mumbü katibi Saffet bey 
tarafından karplancblar. 
Bir polJ• mü&eae.l selim 
resmi ifa etti. 

Baıvekilimiz refakatleri
ne Dahiliye vekilini alarak 
otomobille doiru köıklert
ne ıitttler, iki saat ka· 
dar vekil beyle görDttiıler 

ve müteakiben Çankayada 
RelslcOmhur Hz. tarafından 
kabul buyunıldular. -Cümhnriyet ba)·ramı 

Ankarada hazırlıklaı· 
başladı 

kararı bildirilmiştir. l\fahbmtt., 
Kasım Tevfiğin mücrillıiyc
tlnl tesblt ve ceza kanununun 
ı 33 üncü maddafnin Wnd 
hkrası mucibince bet sen' 
ığı hapsa, 450 lira para cet 

zası vermiye mıhtrunlyctinl 
k-arırlıştınnıtnr. 

• 
)HllJI Ilı 
Ticaretimiz 
Japo11 Ticaret odası 
unıumı kdti/Ji Borsq., 
dan geldi, büyük biı 

ravor hazırladı . 
Japonyanın Otabr ıehrl 

ticaret odası kitibl umu• 
misi M. Takınamaki bir 

kaç gün evvel gittiği Bursa• 
dan dün avdet etmiştir. 

.... Bu münuebetle M. T •· 
kanamaki bir maharrimize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Japonya ile Türkiye ara• 
smdaki ticari münuebah 
bugünkü vaziyetine nisbeten 
çok fazla terakki ettirmek 
kabil oldufuna kani bulu· 
nuyorum. 

Bu hususta tetkikatta bu. 
lunarak mufassal bir npor 
hazırladım. Bu raporla bil
hassa bir Türk • Japon 
Ticaret bankasmın teşkilini 
ve Türkiye ile Japonya 
arasında teıiai mütasavver 

bulunan hatb bahri proje• 
sinin bir gün evvel tahak· 

kukunu istiyoruz. Mez\cür 
proje esasen alakadar ne• 

zarctler tarafınc'.a!l tetkik 
ve tasdik edilmiş olup, 

lte.1~~ aonra İzmirden eev· 
llİt~cek m&lların sahibi 
~ Jet bir fen adamı 
taL..~dan Amerikablarca 
d;P olunan muı daltettn
~ tetlrtk Ye tahlil eyle
~ ittir. Bu tahlt1 neticesi 
)' .\aaertka aGmriiklerinde 
~~ tahlil neticesinde 
~.._ mukayeee edilebf· 
~ cihetle vaziyeti an· 
~ noktaımclan pek çok 

20 T eşrinevvelde rüyet 
400 ton kömür ahnmıs, fakat edilecek 

Birçok şark ve garp şe

hirlerinin izdihamlı yerle
rinde yüzlerce dafa gez· 
dim. Hiç bir hırsız şimdiye 
kadar cebimden birşey 
aşırmamış idi. Geçen cuma 
günü ( 4 teşrinevvel ) ak
şama doğru saat altı su
larında eJ çabukluğundaki 
mümarescsine şaştığım bir 
yankescci nakti ziyaın - Ba
husus göz nuru dökülen 
bir say içinde kazanılmış 
bir naktin ziyaının - acısını 
bana tattırdı. 

Ankara, 7 ( Vakıt) -
Cümhurlyel bayramı ha· 
zırlıklanna baılandı. Mec· 
liı caddesinin ikmaline ça· 
lııılmaktadır. 

Cümhuriyel bayramı ba
loıunun yeni Türk ocakla· 
rı binasında verilmeıi mu· 
karrercli. T efrlıat bitme· 
diği için balo Ankarapa· 
laıta verilecektir. 

1930 bütçesine ithal edi• 
leceğini kuvvetle ümit tdi
yorum. 

eu olur. 

~ehrnet Aızm 
• 

bepıl ambara Qirmemişl 
Posta ve telgraf umum mü

dürtüğll mebani ve levazım 
müdOrJüğOnde bazı mühim sui
istimaller yapıldığı haber alına· 
rak tahkikata başlanmış ve 
müfetti§lerden f alıri B. tak ika ta 
memur edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre tal:-
kikat hentiz ıntaç edilmiş de· 

ğildir. Bir rivayete göre suits
timal 1 ö nür işleri efraf ında 

yapılmıştır. idareye lüzumu olan 
400 ton kömfir satın aknrnış 
fakat bu miktarı tesdlüm edil· 
memiş daha azı alınmıştır. Sui
istimali kimlerin yaptığı ve ma
hiyeti bittabi tahkikat netice
sinde belli olacaktır. 

• 

•. lçuma · Bı~rt ~onıernns İhtilaf 
"· k.omi~yonu bugün Oç hüldimctc da- Denizden doln1a · ·I . 
P.t toplanıyor vctname .eöndcrildi k. . d" '> )eı et 
~ llhteltt mubadele ko- htde ıının 11'. 
~~:w-\1 bug(in saat on birde Londrı. ( A.A ) mOtte l Defterdarlık Oalatada yağ. )"at: unıumtye hahnile Amerika retsl hukilmeU M. kapaı.ındaki dcnizdea dolma 
)eu en toplanacaktır. He- Hoover ıle M. Makdonald bir yeri satılığa çıkarını~tır. 
~ blll\IJ'ahlıasamız dün arasında h-1..- sonunda vuLu Halbuki 1 t• d · .. tiL ~lr fçtlma aktederek ama a: · ş<: 1rernaııe ı cnızden 
~u:"atuıa devam eyle· bulan müllat esna11Dd• lklncl dolma yerlerin şehre ait oldu-
~L · · kanunun OçOncll haftasında ğunu ileri sürerek bu satışa 
ı:ndrada bir grev Londrada loplanıcak olan Bah- itiraz etmektedir. 

dra ndrı, 'l (A.A) - Lon- 11 konferansa batlıca bahrt dev- Defterdarlık bu yerlerin ka-
Sooo Otobüslerinde çalışan letlettn derhal. davet olunması· ııunu medeni mücibincc cema· 
it• .. 

1
•
1 

kadar kondöktörün 'I. "y An na dair. (ttıhaz olunarı kararı atın manfaatine ait olması lazım 
:"ltt U • etmesi üzerine ı oo 
~ı. ztnnde icra kıhomakta tedbn japonyat Fraata ve g.eldiiini ve ·bu menfaatın de \t; Otobüs seferleri dünden lt;i;a ~ Mroı da- devlet ·faifMll ürahndın tem-

lnkıtaa ugramıŞtıt v~ ~ · ıU ~ s6ylemektedir. 

' 

V al:tile ısmarlanıp dı harp 
dolayıslle alınamıyın (Repdiye) 
zırhlısının son tlhit bedelinin 
iadesi irin ikame edilen dava
n tn rü) ti e (20) lqrinevvelde 
ikinci llcaret mahkenıellnde 
devam edilecektir. BQ tÜ:sUl 
iade etmeyi kabul eden Lanka 
bu parayı Türk ltruı olarak 
verm~ lttemeltte ve kendııtne 
lnglllz hruı olarak tevdi ~len 
taksiti o esnada Türk lır.ası ıle 
tebdil ettiğini mıuret olarak 
ileriye ıürmektedlr. 

Bittabi bankınım. b11 .tddıu:a 
muhik •Mli dlllmediil çJhetle 
hokomelimiz buuu .. &:al>uf etm~· 
melttcdir. 

Bu tak1lt emanet olduAu 
cihetle bankanın bunu aynen 

muhafazası lazımdı. Bu duada 
hak bıanacağımız m~tır. 
Mevzubahı taksit ~Qnnu (180) 
bin lngiliz lirası dır. 
-- .....__ 

MaUye mtJ#efMI 
· Ankarac&. 

Ankara, 7 ( V.W 
Maliye nrillt ..... .,... ... 

~.-...~ 

( Alttarafı 4 üacü sayıf mıazda ) 

Bunlardan mıda diğ~r 
bazı hususat hakkında da· 
hi mufassa1 malumat ve 
teklifler mevcuttur. 

Çocuk bahçesi bir Qünde harap oldu 

• Nıcırı )) d:y ! mi sonJY!)raunuz ; bu resim size 

Gülhane parkında bir resmi yapılan bir tesisatın 
çocuk bahçesi açılmıştı . bu kadar ~buk harap bir 
Dün bir İnuharririmiz bu hale gelmesi acaip olduğu 
bahçeyi gezmiş ve oradaki kadar pu haraplığın sebe. 

salıncald.,n karılıp Rus bi de gariptir. Yaptıfımız 
datının parmaldıldarmm tahkikata göre ancak ço
~ılcla..-.a.ıiitlil'. culdand f:>inib etfea*'91• 
ı>.a ewelld ~ kGf11t mı•ıH .ıa.. b9 •letlere 

cevap ver~celttir 

resmi küşat günü yaşlı baş
la adamlar binmiş ve bu 
suretle bozulmasına sebep 
olmuşlardır. 

Şehir çocuklannın bin• 
a\e.i ~ vücoda ptitiW 

L:: .. aa.... ., fh '* bu te9datl .....,. .... .... ................... 
demek lbam ..... w..-,• 
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laL60N ıı.ı '"VAKT ,,iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~I 
__ HA.Se~ı..,~~ - 1 hhl 1 1 

. !~!:~t~,:~~= ~~i:~d!y:~~~~ t~~!~~ 2~~!~!~ !:~=~€_30 ~!~~~;~~~ Ma~~~eS;rra 
iondra, 7 (A.A) - Cu- başlandı balik uçuşlar yapacak ders senesi müsabeka hatıraları için Emanet tarafın· Buradaki hukuki ya.zi-

Evvelki gece Karaı:iinı 
rükte kanlı bir "·aka olm 
ve sabıkalılardan Karakul• 
İbrahim karısını bıçakla 

l Ş h ti, to Obil Ve imtihanları bitmiş, şu Efen· t" d "'· ı· · ·or marteel ve pazar rün eri e reın.aıu 0 
m Cumartesi günü limanı· dan Şehzadeb&flD~• bır abide ye l egış ırmı) 

Jngilterentn eluerl tarafla· tramvay kazalarının önü mıza gelecek olan lngiliz diler k_azanmışlardır: yapılacaktı. Söylenildiğine göre karar verildi 
nnda yağan yağmur bü- alınmak için caddelerin mu- harp gemilerinin istikbal Orhan lstanbul, AH. abidenin yapılac.ğı meydan 
yük haaaratı mucip olmuı- ayyen yerlerinde halkın kar- programı lngiliz sefarelane- Alaettin l~tanbul, Musa Bedeıtanlı Ali Bey isminde 
tur. Ruzgir iki saat kadar şıdan karşıya geçmelerine si tarafından hazırlanmış- Nurettin Galatasaray, Ah. bir zat tarafından tasarrul 
devam eclen bir müddet tır. Yarın matbuata tevdi Sami Üsküdar, lbrah m tddasında buluoulmalcıadır. 

ile mahsus geçit yerleri yapmıya 1 b J " N ·ı B zarfında saatte 77 ıntll' edilecektir. stan u • musa .aı ursa, Alı Bey bu meydan için 

lik deşik etmiştir. 

"Yıldız" müsteciri :'il. '.\la
riyo Serra Jle Şehremaneti 

arasındaki zarar ve ziyan 

du·asının rüyetine dün İ>· 
tanbul birinci ticaret malı-

bir sür'at ııöıtermlttlr. Bir karar vermişti Bir refikimiz donanmanın Hamza fstanbul, Necmi iki ıene evvel aldı{!ı bir mah-

çok köy ve kaaabalar ıu Bu kararın tatbikine bu Marmarada harp manevre- Kayseri, Halil lstanbul, lı:eme dAmına tsHn~n ıapu kemeslnde devam olunmuş· 
albnda kalmııbr. Bazı ka- hafta içinde Beyoğlu tara- leri yapacağını yazmıştı. Ömer Cevat Galatasaray, ıen~I çıkartmlflır. 

Derhal hastanede tedıl\i· 
sine başlanılan kadının lıtJ 
hale gelmesine sebep sarboŞ· 
luk ve bir emirdir. E,ine 
arkadaşları ile kiirki.ıtük bit 
halde gelen İbrahim kan.sına 
soka~ çıkarak rakı bulması· 

nı söylemiş ve zavallı kadın 
bu emri yerine getirmeyince 
bıçakla kal"jılaşmıştır. 

zalar YUkua ıelmlıtlr. fında başlanacakur. Dün bu Bu haberin doğru olmadığı Meh. Muvaffak lstanbul, Emanet bu yerin ıehre nlt 
l'Jakdonald bugün bir husu~ta Beyf'ğ)u dairesine ani.aşılmıştır. Ali Ihsan Konya, İsmail lıir meydan olduğunu ıleri 

nuiuk MJuliyecek Haber aldığımıza göre yal- Hayri Erzurum, Ziyaettin •ilrerek evvellı:ı Lrarııı tuhı-.., emir verilmiştir. 1 1 b l u 
Londra, 7 (A.A) - Reisi nız: ngiliz tayyareleri stan u lstanbul, Hikmet Erzurum, htııi dava etmiştir. 

hükümet M. Hoover ile M. V · ı·ı ' · üzerinde bazı akrobatik Hamdi Erzurum, Refik Şimdiki halde bu yere alı 
Macdonald bup Mıılng- erern l er lÇlll tecrübeler yapacaktır. İn· lstanbul, Hüseyin Cahit tapo sicili üzerinde teıkikaı 
Lode çlftll"inden Vatlng· giliz harp gemileri Dolma· Kabat~, Esat lstanbul, yapılacaktır. ıs Hen6.z uygun bir bina d 
tona avdet edeceklerdir. bahçe ile Kabataş önün e Halil Hilmi lzmir, Mehmet --------bulunamadı v 1 
M. Macdonald yann mü- deınirliyecek ve halk gemi- Babacttin lstanbul, Hasan nnıanet memur arının 
hım bir nutuk ıradedecek- Şehremaneti, Cerrapaşada !eri gezebilecektir. İstanbul, Celalettin istiklal, maası 

yaptlmuına karar verilen verem C t • k · t j ' 
tir. umar esı a şamı saa Ali Kayseri, Sabri stan- Umum! belediye mecltsi büt-

İııgiliz balonu . hasteııealnin lnf88b başlayıncıya 10 da lngiliz sefaretan,.sin- bul, Ekrem İstanbul, Ah. çe encDment bugün toplanarak 

Londra, 7 (A.A) - Bu kadar veremliler! muvakkat bir de verilecek olan baloya Necdet lstik!al, Sadık Kay· Emanet memurlarına tevlı:ılatsız 
~fta zarfında yapılacak binaya yerl~ıırecekU. Bu bu- üç yüzü mütecaviz zat davet seri , Ah. Şakir istiklal , maaş vermclt meslcslni görüşe-
tecrübeleri muvaffakiyetle ıuıta benilz elvert~I bir bina edilmiştir. Mehmet Kayseri, Ali Hay- cek v' bir mazbata hazırlı ya· 
neticelendiği takdirde R 101 buluruımamıttır. B dar Edirne, Nihat Bursa, caktır, 
balonu kanunuevvelde bir Eıııuıet Heyhelıdel<ı ııana- İf emir M,..hmct Erzurum, Süleyman Mazbata mcclı.ın yarınki 
Hindistan seyahatına çıka- d H"ıkmet Bursa, Halil 1stan- içtimaında müzakere edilecckllr. d toryomların aabn almayı da 0-

ca ktır. Yolculıır meyanLın da tünmuı. lakın bu likir bazı Nütekaitlcl'iıı 10 seııs- bul, Hasan Fehmi Erzurum, Ökrcndi~imize göre ıevlcifatsız 
Hava işleri nazırı or Ah: Niyazi Edime, Ahmet maaı vermlye kanuni imkan 
Thomson da bulunacaktır. ıdart mahzurlar dolayut\e doğru likleri verilmiyor Edirne, Emir Kayseri, Meh. gıırolememektedır. Encümen 

flarun Muıtafa B. defneclildi lıulunmamlfbr. Hastanenin Cerrah- 1 Mütekait ve yetimlerden Arif Ankara. baıka bir vekil arıyacaktır. 
Ayınıap:6 (A.A)- Türkiye p.,.da oı- tdare ııol<hsından IOO kuruşa kadar aylık alan- --------·- - - - ---

Suriye tabdıdı hudut komisyo- daha mavalı\: sörtilmelı:tedir. !arın 10 senelikleri evvelce Şehre ait tetkikler: 2 
auoa ınemur heyetimiz mOpvlrt verilmişi. Son giinltnle kcn-

Halepıe fııc"eten • .. eı.t eden ıstanbuıu diltrlne yeniden ıoo kuruşa B ğazı· ·nı·n en parlak senesi ~:UU:U~~~~=il=:~e :ı::~ f ebrih: kadar aylık bağlananlara da Q Ç 1 
mi mahsusa ıle defnedilıııişllr. Dahıhye velcıllmtz Şiikrü lO seneliklerl Yerilmiye baş-

Londrada 
yeni moda 

Herkes ruhunu ve şu
urunu tahlil ettiriyor 

Bir mÜayene 10 liraya 
Londra gazetelerinin an

latışına göre son ~amanl_'.1r· 
da lngilterede psık analız • 
modası şayi olmuş, hcrk's 
ruhunun ve şuurunun es~a: 
nnı anlamak için bu gıbı 
tahlillerle uğraşan zevata te
lıaciim göstermişlerdir. Zen
g;nler ve orta h~llile~den 
başka gücü, kuvvetı yerınde 
aklı başında amele bile bu 
modaya kapılmışlardır. 

Jngiliz gazetelerinin an
latışına bakılırsa bu . yeni 
moda Viyanadan sırayet 
etmiş ve Amerikaya kadar 
giderken orada vasi bir 
revaca mazhar olmuşt?~· _ 

Amerikada, ruh tablılının 
bedeli 50 dolar, yani 100 
Liradan 15 dolar kadardır. 
Jngilterede ise bir tahl!l 
ücreti hır altından bq fı· 
line kadardır. 

Ruh tahlilile me,gul olan 
zevatın kimi Fröyd, kimi 
Yunıt mektebine me~.ıup 
olduklarından teaadiilen 
bunların üçüne de müraca
at eden biı adam akli ah
vali hııkkında karma ~rı
ıık fikirler edinmekt~dır. 

Doktor Adlerin tilmizle
rine göre bir huta baftada
kendini üç kere muayene 
ettirmeDdir. Fröydün tilmiz
leri hastayı her gün gör
mekt~. kt"ndisini daimi bir 
müşahede altına almakta
dırlar. 

Doktor Yunga göre has
ta, doktor kıırşı8ıntfa bulun
dutunu unutmamalıdır. 

Bu gibi tahlillere en çok 
rağbet güsttrenler muallim 
aıoıfıdır; daha ıonra dok
torlar, avukıtlar, memurlar 
tflmelıtedir. 

O.yli Ebprea bu moda
nın f&yl olmasına fidde~ 
hiieum edV.k bunun mana

l&Z bir pfalt't oldutu
)'l'"Uı.cfıt. 

Kaya Bey lıtanbulun lı:urtulu1t1· 

nun 6 mcı yıl donumu münue

beule şu tebrılc telgrafını gön

dermiştir: 

J.ıanbul Şehremini Muhlllin 

Beyefendiye: 

Kurtuluşunun 6 ıneı yıl d~

nı'.'!nünıl ıdraJe eden [3fanbulu

muzu hararetle tebrik edtrlm 

efendim. 
D. •ek.Ut Ş. Kaya 

lzmır belediyesi de Şehre-
mıneline gönderdıgl bir telgraf

la lzmırhlerln tebrılderinl bil

dtrmi1Ur, 
--------

Mısır kıralının cülus 
günü 

9 teşrinievvel günü l\Jısır 

kıralının cülOsu senei devri

yesine tesadüf ettiğinden ~lı

sır sefiri 1 Ratıp B. şehrimiz· 

deki Mısırlıları öğleden evvel 

saat !O • 12 ye kadar kabul 
edecektir. 

30 Şube açıldı 
Şehrimizdeki ilk mek

teplerde talebe hncurnu 
dolayıüle yeniden 30 ka
dar ıube açılınııtır. 

iki vekilin teftişleri 
Maliye vekili Saraço~fo 

Şülcrii Bey dün Borsa illi 

şeker ve petrol inhisar 

idarelerini teftiş etmiştir. 
Vekil Bey bugün banka

ları teftiı edecek ve alqam 

üstü Anlcaraya hareket 
edecektir. 

Maarif vekili Cemal Hüs

nü &y dün Galatasaray 

ve Kabataş liselerini teftiş 
etmiştir. Cemal Hİİlnü B. 
bu teftişlerinden son derece 

memnun kalmıştır. 

Vekil bey ötleyin Maarif 
"manetine gitmif, bilihare 

Pera Palas otelinde bazı 

ziyarefleri kabul etrniftir. 

Çahşnıa saatleri 
Resıııı dairelerde q ıııev· 

liall -1 ... ıJert 9 • 12 Ye 

1 - 4 .. tetbi& edılm1t11r. 

]anılmıştı. 

Fakat dutı öğrendiğimize 

göre l\laliye v~K!ktinden zat 

i~lerl mııhasebeciliğine yeni 

gelen bir emjrdc şimdilik 

tediye !~inin durdurulması 
bildirilmiştir. 

Diger taraftan bu gibiler

den aylı~ı 500 kuruşa kadar 

olanlara da 1 O sencliklerinin 

birden verilece~! hakkında 

bir şayia çıkmı~tır. 

U.kin al:lkadarlaı bu ha

beıin a.slı olmadığını kuvı·et· 

le !iade etmişlerdir. 

Giiı11rükte 
Yeni tarife muvaffald
)lefle tatbik ediliyor 

Gomrükte yeni tarifelerin 
muvaflaklyeıle tatbikine devam 
edilmekıedir. 

Bu larifelerin umumi ticaret 
hayatı üzerinde naıJ bir tesir 
icra eUl~loe dair bir mütalaa 
serdi henüz milmkün görülme
melctedtr. 

Çünlı:fi yeni tarifenin tatbi
kinden evvel birçok CfY• celbe
dılmiı ve o tarihe kadar Yaılyet 
anormal bir ıekıl göstermiştir. 

Normal vaziyetin hu•ulü için stok
ların sarfını beklemclt ve bir 
ıkıay sabreımek lazım gelmektedir. 

Baş,rekilin1İz 
Fındık nıeselcsini 

tetkik edecekler 
Fındık mabsulünUn az olma

ıı yüztıııdeıı, malısıli idrak 
~ılmeden CVYel taahhodata 
ııtrltea tactrlerin c;olı: mütlı:ill 
bir vaılycte dilltOklcrt malOm· 
dur. Bu tac!rltrden mürelcJcep 
bir heyet evvellti glln Bere· 
ltil!nıtzı ziyaret ederek bu me
aele b.ı.lı.ında buı rialar .. 
taleplerde bulunmutlardı. 

Pap bazretleri meaeleyi tet
lcık ederelı: mOzalıarat edecek· 
lerlnl Yııdetmiılerdır. 

Yollar ıamir edilecek. 
Enı··d, J'OI b ' ab ft 

bua .... .. - bıbıliJıe 
daire.._ ,..ıdea 27 W. 
lira ffl'mitllr. 

Dıinkii ynzıda. lloğazlçiııiıı 

eski ze\'ke ve on~neyc p:üre 
açıldığını ve bu zevkin de
vamını icap ettiren sı;bepler 

zaii olunca Boga ziı,;inlıı su
kuta ba,lttdığıııı i~arct et
miştik. 

Filvaki Boğmmı bugiinkü 
manzarası hu sukutun man
z.ıra,ııu!Jn ibaretti!'. Fnkat 
yıkılan y.ılıların, çöken rıh· 

tımlarııı pcrl~anlııtıııa bak:ı

rak bu manzaranın temıı -
<li edeceğine kani olmak 
doğru bir şe)' dejtildlr zan
neddıyoruz. Bu hum ta kat'i 
bir hiikiiııı vermek i~'lıı 

istatl ·tikleri tetkik etmek 
lazımdır. 

Bu hu:,usta en kuvvetli 
ıoenbaınız Boğ•ızl:ı en çok 
alAhnar olan Şirketi Hayriye 
istatistikleri olacaktır. 

J~nclce llof!az<la Şirketin 
tces<üsünden itibaren ha}'atın 
hari1. bir ioki:rıf gôst1:rdiğini 

söylemiştik. 

Bunu en canlı bir vuzuh
la görmek için birisi 1268 
tıırihlnde Ceııral l\Toltike, di
geri 1895 tc Golç paşa ta
raf ın<lan yapılan iki haritıı}'ı 

tetkik etmek ldzımdır. 
Bir nüshası Darü.,.;,;afoka 

mektebi kütüpanesinde olnn 
:'lloltkenin haritasının çizdiği 
hali arazi ve arsalar, diğer 

harita da marııurelese iiıkıJ;ip 

etmi~ti. 

Bunu i~aretten sonra şir

ketin Jstntiklcrine geçebiliriz, 
Bunlara nazaran (1300) 

nımi senesiııde yani 44 sene 
evvel Şirket vapurları 
(8,328,865) yolcu naklemiştir, 

1928 senesinde ise yolcu 

miktarı (10,948,l80Xdlr. Gö
ri.ılnyor ki Şirket 44 sene 
evvelkine nisbetle bugiın 

ancak senede iki milyon 
küsurluk bir farkı gösteriyor; 
ve bu fark işaret ediyor ki 
40 sene içinde çok tarakki 
gösteren yolcu mlktsn son 
seneler içinde tekrar 40 sene 
evvelkine ri.icu etmiftir. 

Gene lsratlsitiklerin J&rdı 

mı ile anlıyoruz kl Botu 
yolcularının ıdedlııddti u-

rakki daima bati bir seyir 
göstermiştir. 

1300 de resblt edilen 8 
küsur milyon ancak attı sene 
sonra 9 milyon küsuru bu· 
hıyor ve bu da ı 316 ya 
kadar de,·am ediyor. Bunun 

sebebi harlı garip ve ente· 
re.,andır. 

Şirketin o vakit işletme 
mlidiirli bulunan [şimdi me
murin mücllirü ve teftiş hey
eti rel.;i] muhterem izzet 
heyin ıınıattığına göre Sultan 
Hamit idar~sl o vakıt küprü
d~n son vapurun nihayet 
alaturka saat 1 ı de hareketine 
müs;ıade edermiş! bittabi bu 
şerait dairesinde Boğaz seke
nesinln anması beklenemezdL 
Bu işin farkına varan izzet 
B. buna çare ararmış. Niha
yet kimsenin kolaylıkla far
kı.ıa varamıyacağı bir usul 
bulmuş. I !er ikl ayda bir 
tebdil edilen tarifede son 
\'apıırun hareket saatini 
( 1 O) dakika zammetmek. 

Bu suretle senelerce sonra 
son vapurun ( ı 2)de hareketi 
kısmet olmuş. .lloş değil mi? 
Bunu müteakıp yolcu adedi 
1 O milyona çıkmış ve bu 
rakam da 1322 ye kadar de
vam etmiştir. Hürriyetten sonra 
terakki bariz bir şekil almış 
1325de(14)1328de(I0),1329 
<la da tam ( 18 ) milyonu 
bulunmuştur ki şirketin ve 
Bohazın en parlak senesi de 
18,<ı23,463 yolcunun taşın· 
dığı 1329 senesidir. Fakat 
harp bu parlak dt' r yi 
bir seneye inhisar ettirmiş 
''e teknr sukut başlamıştır. 

l 336 da ( 15 ) milyona, 
133 l de (9) milyona inen 
yolcu adedi 32de( 1 O) 34 ve 
ve 35 te (13) 36, 37, 38 de 
(12) milyona yükselmiş ve 
onda:ı sonra geçen seneye 
kadar (10) milyonda karar 
kılmı~ttr. Fakat son üç sene
nin küsuratı yeniden mahsus 
bir terakki kaydetmektedir. 
Mesel& 925 te (10,135,667) 
olan yolcu adedi 1927 de 
(10,9il,003)e geçen lene de 
(10,948.180) • pk~tır. 

• 

tur. 
Daha evvelki celsede Em3· 

net vekilleri 1\1. Serranın ltal· 
yada iflAs ettiğinden bahse· 
derek, burad:ıki hukuki va-

ziyctinin de tayinini istemiş
ler, l\l. Serranın vekilleri, 
oradaki vr. buradaki vaziyet-

!erin ayrı ayrı vaziyetler 
olduğunu ileri sürmüşler, 

birinin diğeri üzerinde te· 
:;iri haiz olamıyacngı esası

nı müdafaa etmi~lerdir. 

l\Iahkeme, dün bu husus
taki kararını bildirmiş, l\I. 
Serranın memleketindeki va
ziyetinin buradaki vaziyetine 
tesir edemiyeceğı anfaşıl

mışnr. 

Bundan sonra l\1. Serranın 
iddia ettiği zararın tetkik 
ve tesbitinin ehli vukufça 
bitirilmesi ve raporunun 
mahkemeye verilmesi için 
muhakeme kalmıştır. 

iki muharrir arasında 
lstanbul birinci ceza 

mahkemesinde dün Orhan 

Seyfi ve Burhan cahit 
B. ler arasındaki bir ha
karet davası itiraı:en tetkik 
olunmu~tur. 

Bu dava, • Kartal • 
mecmuasında Ç!W bir 

yazı sebebile Orhan 5eyfi 
B. tarafından açılmış, gı

yaben Burhan Cahil B. in 
oir sene hapsa mabldlmi
yetile neticelenmifti. 

Burhan Cahil B., dünkü 
celsede bükme itiraz etmiı, 
bu yazı ile tabsan alika11 

bulunmadıtını, arada bul 
olan ıui lefebhilmün halle
dilmek üzere bulundutwıu 

ııöylemif, muhakeme iki ta
arafın uzlqmuı için tqrİn· 
evvelin sonuna bırablmıftır. 

Ziyareller 
Oıküdar mnddel umu

misi Suat B., dilıa latanbul 
müdei umumisi Kenan B.I 
aiyaret Mmlfflr. 

Sarnıun icra relal Ali 
Riza B. mezunen lıtanbula 
ıelmJttir, 

Edebiyat birliğinde 
Güzel Saıı' ıtlar Bırlıği 

İki intihar 
Dün iki de intilur Yak'ası. 

olmuş birisi ölümle netice
lenmiştir. Ölenin i mi ŞJmen· 
difer Ali dir. Üsküdarıla "uh 
kuyusunda oturmaktadır. Kıl" 
şağlle kendini asmıştır. 

Di~er intihar hadisesi Bo
yoğlunda Roma otelinde ce
reyan etmi~ ve burada bit 
oda kiralıyarıık oturan Yor· 
gi isminde bir Rum jiletle 
kollannı kesnı.iye teşebbii! 

etmiştir. Sebebi fıı!etıir· 
Tedavisine başlarnın bu ada• 
mııı asıl evi de C. küdar~ 
lcadlyededir. 

Bir cerh daha 
Dün Galatadıı Kemeralıın· 

da da bir cerh hadises1 ol· 
muş, Küçük Kürt All lsnıtnl 
t~ıyan bir hamal sermaye
lerden Karabiber n~ntllc mıı· 

ruf Marlyl usrura ile baell" 
ğından cerhetmlştir. Sebebi 
351 liralık bir kefalet mest" 

lesidir. 

Diğer kazalar 
Dün bunlardan mada llG 

otomoblf kazası da olmıııtuf· 
Ayuofyada Yaşar ismindeki 
çocuk, Beşlkta~a l!min, bu ilG 
kazanın iki &itr mecruhiandır• 

lki yeni park 
Bakulr<Jy ve Y etillı:6:rd

yapılmakta olan parklarl9 
lnf&&b bltmifth' 

1 Memleket haberıerTI 
Glrelonde aline aabtla' 

Olreson 6 - Oireson hd" 
kuk mahkemui aİivre sat"'9' 
lıakkmda karsnnı vermipir • 
Alivre suretile taahlriidatlA bir 
lunan fındık tüccarlarını oO 
dörtte bir nisbetiııde zar ar \'C 

ziyana mahkum etmiş mülcbaıcı 
taahhütlerini feıhetmiıtir. .Md· 
k6r kararın ticaret odası vel<I· 
!etine bildirilmesi tebll~ edil
miştir. 

Çqme 11cak ıu 
mcnlNalan 

lzmlr, 6 ( A.A) - Ç~ 
sıcak 111 menbaları Hıllliatıaıe:" 
re verilecektir. Muamelenin lı.t' 
tamından sonra cemiyet Çcf 
mede asri tesisat yapma~ı l<&• 
raılaştırmıştır. 

Edebiyat 111be.ı idare lıeyett 
bırhlı: merkezıııdo bir lı:lllilpııııe izmirdc umren 
tesisine lı:arer Yermlftlr. idare fımfr, 6 ( A.A ) - Şetı{; 
heyeti, ıubenln bOtQn uuına ibtiyacnn eöı önlbıde tıı ·~ 

belediye me.:lisiJııiı, şe1tıtli. 
mOracaaı ederek lıılifv ctııılf abick&inlıı bulwıdu~ yerde g~ 
olaıı ewslerıııde. birer nu.I. zel bir park tesisine karar ve 
nnı G. S. B. Edebiyat pılıeeı ıni~ir. 
lcütlipaneolııe bedıye etıııeleriııı varım asır evve!d 

rica etmektedir. VAKiT 
Ayni zamanda meıııleketiıni&-

de mfuıtetlr edebi -ı .. n 8 lqrinit:l)f)<l 1879 
ııalıtpleriııe .,. dıter a.bdcre Arap tabyaıı metelr 
mOracart edılcrek DC1fettiklerl ai, Romanya ve .BuJı•• 
-terden birer sa,.nı Bırlıie riataD premlerl beyıtilt" 
göndermeleri teıııln olunmakta- de mllzakenı oJunlllllf 
dır. Ecnebi nep:iyatının da laede IUllfı efklr b.r 

Edebiyat .-.. lı:lltllpaneliııcle ul olamamıfbr. 
bulundunlmUUll çalıplacaktır. Romanya ile Bul~ 

Mtrbum Y.U.0...ia CeYdet tan beyninde itt 
pata ltertıncsl Eııııne Semiye aktl pyla11 tebfp oht' 
Hanım babuıuı Ye dtter h.ı nuyor. ÇQnldı Baıprl'" 
muharrirlerin eaerlerındeo yirmi tamn BalHlllclea ~ 
otuz Ud.ı- lı:ltabı r .._..._t etmekel•in poletıb~..k· 

~· tlfala tıktı.. ı..kka .,_. 
ıube.ı lı:Ot!lpanellııe lıedı,e 

a.~'-::;.· .......... - • .-.~ etmltılr. ti 
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TBllye derdi llODflrede Briyan ile Mahdo.- Elhaaua < ~ ~ ,,__ 

~·•-anetıne bir tek· nalcha ınesaileri fakdtr edl"-o Melek : • • 
V llflm var, her .oka· .-.y· Opera : Katlnıı lıarlıe 

llD .. , N' "LIJ'alııal en Atina, 7 ( A.A ) - Cihan suftı kongresi açılmı!fbT. 
laa""8111 ...,..,.. ..-ıubu- Kongre dört gün devaırı edecuktlr.· M Koııduriotis ,ulıjı 
d 

kongre azasını kabul etmiştir. Kongrenin ille celııeııinde Ma,Jlk 1 ~ 6altri-ur. • Ja.huuıt utırNA· __ ,, 
M..ı.ır.... lıı6yle aleni müıakerat M. Stresemann ın vefab münaaebetile birloaç 111"" 

Koyun sürüsü treni devirmiş -~ t:•ı• .-ıel•· Fllllllla 
&u b ... pnm pe1r mc• 

Rum garsonunu mkadıyacaktım . F abt fatao.. bir ciefte ilaUyacı arbk dakika tatil edilıniştin Asri ı Çanı .._, 
elle tutular bir hale ııel· Atina, 7 ( A.A ) - Cihan sulli kongresinin açılması Daal :... Gortl 

.... , .... ,.. 
• 'I ı "· ... ı.akm 

IRiftir. Dairedeki e't'l'&kım münasebetile bir nutuk ııöyliyen M. P8panatuyu bir Şık : Kau/tlar 
talrap edmı adam, mektep Avrupa hükumetleri birliği teşkiline matuf teşıııbbüıünden Alkuar : ~ 111tonı 

tanbuldan gelen resmi tef>ltğl okuyunca ... ...... Nml ıf dht 

lir•"""'- - ,.ı.. ......... ~-
ıoı• = sibi .... p.-.... 

ı...-nda- L-'-'ıven -uk, dolayı M. Briyanttan ve teslihatın tahdidi yolunda sarfet- Lüluemburs: ~-· - Namn, kalkabm, -Y· 
.. - _, .,..... d-' ·ı M M lcd Paqaftı : r~ Raı\en le bir dolaphm mıT Bel-

lkmallerinl hazırlamamı~ tiği gayretler urayısı e • a oııalttan tıkdirle , (.......... ki bir tamdita rut ıeliriz. 
.WJlll tembel, ırtlpaı ı.bat bahsetmiftir:._ -----_ ~- : ôltııı ftJaılm - F- oliıaa& afabeJo. 

:::a:..._ ~~~ HuYcr ve Makdonalt ~:!ı a., : ~~ ~ r.!~ ..::;::..~ 
ret tavsiye mektubu ile 1-_ tlteılılol7) plmedillai ronlıak R.. 
ııeliyorlar. UyoŞUyOrHIC Hllll : Şelıııet ~ı6on· pnon, duclalrilınnU-., 

Tav_.__ melituplanmn, ( A SGreyya P• : Lora ~ _,._ ... 1...,ı.. 
pek 

11
:;.: ı.tienalar tö:rle Vaılnwton 7 b.A. h) " M. Hover ile M. Makdo- ı----~-----1 ıaaa a...- m,,.ı 

biı' Lm'aia bınh'M•k oJur.. naldın ,tmdtye dar alledilmemif olan ba,Lca mllelııl• Harlr:l u.r.ı. ~ de cevap Yenile 
tilıltmda bir Htllfa 't'Ull olduklan söyleniyor. ""'8't - Oç. ..... tlam tel-

aa, ,efaatçılardan farkı liondra, 7 (il. A.) " 1930 ırenel klnanu sanbinde lnçrtlizlerin yemi lnıkı ..qor. l,eıol.ııW.u .......... 
yoktur, tefaat iM bir a,.ıp lana k ba (Se,iller) ı.taqonımda bir 
veya klllW'Un peçesidir. Loclradlt top L....L-ea hri konferana için yann Franaa, lızrl"ri koy-. .nıl6De çarparak 
Böyle bir mektubu getiren Japonya ,,.. ıunyaya resmi davetname gönder f :cektir. Londra, 7 (A.A) - M :rol+n çıli:mı• 
adama, her fflyden evvel, filiıflnde yeni kanpklıklardan F1ancıı Humplırey Irak Alı Az kalcla bu kw.h he-
kencli ııilnahuun veaik1111· korkul komilerllA\ne tayla edılınlfllr. riflD ..,.ıedJii bu larlz ya-
nı tqıyan, bır taliaiz ııibi uyor Ronıanyadald ~ kati lam lıt hılaıtJa- tMdh et-
acımak ilzam gelmez miT Londra, 7 (A.A) - Dlly Meli e bildiriliyor, Yeı:ıi tıı- tiıec:alıttm. Fllllrırt h«ıtf, bu 

Bir tavsiye mektubu kar- UpfabD zuhUnından korkulduju için ihıllmGzdeki lue Bubet, 7 (A.A.}- Dehı- ftlirtml anlamlf ırtfH IÖEG-
--da hl .. bir Am rı•--- ah F liye nazırına yanıla .ı bı& 

f1smrla 't'icdilnlt bfr adamm T e ıuuı ııeyy 1 lliatlnl ziyaret e\- ..,. ne cle't'am etti: 
böyle dGfCbımeBi eır tabii mi:recetır. Bu hal yerlilet" için biiyük bir darba addedil- faıli llinılata bulmımyt11ır. Cıı- - Tabn biz &llmeylz 
nettcelerdendlıo. Fakat bn- mktecllr. Çiinkü adetleri ~ 100 bini ~ bu yol- rOnıde werık olanltrdıın 4 kiti reamen beyanname çıkb. 
8'\n bayle bir halimün eular her 1a1e memlekette birkaç milyon dolar banak- tevl:ıf eclılmlfllr. Bayle diyor. Buyurunuz.. 
doiruluğuau t1ıadlk etmcılt makta idiler. Bllkrzt, 6 (A.Ar Matbu- Hayret,. Hakikaten be-
te haylı göç bir if olur. Dün Yahuclilereia yıl baım olmak dolayıılle bun- ııt, dahıbye -•• brıı flpt- .,,anname lıı6yle diyordu. Ti· 

Çür lrü M!anda salpa !ardan birkaç bini lalam mahalleılnln ortaıında klln laıı 1111 kallı ıııaaeftbn takbılı nınhı ..ım-..mı bu ka
bir tava.,,e hastitlaiı var. Ağlama dıvan önünde mutad olan meraılml dlnlyeyl eımektedır. Milteca,fz yirmi dar ahma~ı bir yalınla 
Kendine gövenenlerde, ku· yapmıtlardır. Hükiimeti mahalli.,,e tarafından bu mllna· )'llflvuıda ~ aydlll beri ipi& terile çahpın bu ~ res-
-tanm bilenler pbt tav• ııebetle ittihaz olunan fevkallde askeri tedbirler aaye- blmlf hır memurdur. Son - mı,.. il.net oı... Koca 
siye aıısı yapbmıadan hiç sinde bu merıuhıı hadisesiz geçmlttlr. mıınlarda k-tlnllt ınahaftlı ile btr Ur9M çupualı yol4an 

bir •te girifllllliyorlar. Venizclos Belflrafta • n1t ıemuta buhmuyordn. .._ ııı. ._,_ lib&6 
Bizde t&ıwıiye mektubu Bel 6 (A.A) M V lf.cle.ınde ıbıılll Aleıııiııde f6lı- mı•hna, d 'llw deid. ço-

haklld hÜJliyetındeki kirli grat, - . eııizeloa, Belgrada gelmiı culdar detti, llarplar bile 
İstasyonda M. Marinkoviç tarafından karşılanmı•br. ret kazanımlı için bu illi kutta 

nı-yı ka,betmit; adeta 8 1 Y bul SolenfL • ' •eııt. ":%°"_. e grat, 6 (A.A) - M, Venizelosun buraya ~liva- undı+uı11 tllyleınltllr. bdnd "9 liçGndl -cı. 
sa,leti dolayısile gazeteler; 111-.ile'1!ıi miıı:en-ep eald V zaılla a -a.ı.t 
bi cf(ıjt f df h 1 delcs: inde, prp ordUIUllUD 

ruına zlmdtttt-, Sıma r m 8 e araret • ıee§ijjbttc' ıao:fıı •r. ~ &l2tal, 6 ( A.A ) - Cene- ~) lftd9 
ln11&11dan bayle bir .. ıc. nazırı keadisine bir ötle ziyafeti • Başvekil de ~ma ral Verangd Ilı cenaze merası: 611 

Sup fi.. 

tubu bl
·r L •• .ı:...•. _ L - b6yik bir ziyııfet verecektir. . · 1 b .., 1 blarmı milhif bir hesi-aaraıuı; --. uır M eri t m ıı5un en edilmlflll'. mete uirattıjlncfan ve 

clgara lıter gibi tabn bir ac • amn ufrackft halltızhk l..,anya Fllonıawa manewaa (ıarlı: orduııa) nwa da feda. 
eda ile hiç sıkılmadan t.- tomir ecBfccd mi ? Barcelone, 6 (A.A) " ıtır.I riklbnı ikmal ettllmden 
tiyorlar ve götürecekleri Londra, 7 ( A.A ) - Petteden Deylimeyle bildirili- ile bıtıriYe nuın Akdtıüde balıııederek damıklara bir 

rere yGbek bir pbadebıame yor : Azest namındııki Macar gazeteıini N rk parmak bal çalan. ,,.,__ 
hah

. ·ı b" k d '-''-- " n evyo manevra yapmak fiıre barelttt 
gururu ile uzabyorlaı. En mu. ın e ~r aç &IWUI gorüşen M. Makdonald, Ma- eden filonun amiral pmlsiııe name nemındald bu he-
fena1t taveiye istemek için carııtan ahvalıne olan wkufundan dolayı T rian se.,,anuımeyl yere ıt ııılı 

hed 
. . b' dili _,._ on mua- blnmislerdlr· ..ı -L&.L 

derin dostluk. elkf arka· e.ının tes ıt ve ta ne tar.,uar oldufunu ve Maca- • dno an _ .... 
daehk haklanna da ehem· ristana yapılan bakınzlığın tamiri aabık Avusturya M • Framacla fırka mGc:adelelert Sokaklar, naaheenfenı bir 
mlyet vermiyorlar. Hiç ta· ristan imparatorlufunun enkazı üzerinde müe11es h:~. Avipon, 6 (A.A ) - Radi· -- idi. Bir çok alle-
rumadıiumz insanlar da metler arasında husulü sulh ve müsıılemet namına okad kal ııosyalist kongresi, fırkanın ler; arahalarla, hamallarla 

gelip, falan kapı yoldap- arzu olunan itiliıhn tehakkukuna pek ziyade yardı: temerkllı hllkCiıııetine i~tirak d· htaryona tapnayorlardı ' 
naza, filan doetunuza bir edecetini söylemiştir. memesi hakkındaki takriri ka- Bunlar, h• ihtimale ıra,.. 
kart vemıenlz için yalva· ŞfrelMAllJD Cenaze merasimi bul etıniftir. liıtanbula c:u atmt zay&Jb. 
nrlar. Daha fiı-çlerl de Berlın, 6 (A.A) - M ş.ı.._enın ceııaıze _... ..... Ayal •- ıla, k6r-

ekt 
.ı.__ı. .L mle edi - Bahri konferana 't'O lspon,. Ldn- ... kualanlrıD ... 

var, bu tamye m up- feYUIMIG merali len lmıtıır. Kelli 1* b.ılt koıleııı aıdcle _...,.. 
lan

111 
11ııı111rn ......-. n eobklln doldınmllfbı. R ..... ı ~ ~ mlitArftı6. Seattle, 7 ( A.A) - Japon len mahadr lcaftlerl 't'e 

baz: nnemler, •Yapamam!. faıım .ıled, Relllcümhur Hındeuburg, blltOn seiırl•, lıllDuet lialiriyesl erkSnından, kuman- arker kıt'alanııla soltaldan 
diyen namuslu ınaaiılara eıklııı. ımparaıorluk meclhı -· prek Alıııanyanm gınk lmpe- dan Vanagushi beş devletin dolduruyordu. Şu anda, 
lc:ıfa batar, fulletl tehdide ratorluia dalııl hllkOıaetlerln erkanı huzurile icra edtlmlfllr. - aktedecekleri bahri konferansa fe)'taD çocuiuııu ... .,.,..., 
yeltenbler. Eler taftlye Batvekıl, matem nutkunu ini etnılf, mtııeveffııııın tı..retlıı Jadoııyanın iştirikiıie alt plt. hılnuıfr tnJclm yoktu. 
illetinin bOtün neticeleri vaıanperverlığln1, memleketine ifa etmlt olduiJı hıznıetl.ı tebcıl hrı hamil olduğu halde Va- Biz de kalabahia uyduk, 
aade banlarclan ibaret ol- eylemlfllr. Mumaıleytı, mlltenffanm Avrupanm .Whtıoo teminden alıinııtona miitevccc:lbm 1reııe 't'e bu inan akıabama lca· 
aayda, tehlikeyi ıösumüzde ibaret olan beynelmılel aıyaaettekt roltıoden ehemmiyetle b.Iı.ey. binmıatir. pdarak yiiriiyorduk. 
"'1 kadar bOyGtmeırıdik F~ lemtfllr. Buna 1ftll!ıeelrtp tabut c:eııııze ll'Bbuma nıedılııılf ve Seattle, 7 ( A.A) - Japon * 
bt sene bu ,e:ııdendlr Jd alay &ıcle polıa kıtaaıı •e arbdıı ı.vtbeıı 80 bdiır çeleıık bahrire- erkAııındaıı M. V ma- - ·A. Nurıttbı B. Siz 
memlekeUn idare maki- yan 10 anha olclııiu halde nıezıııiıııe aıtmıt v. cır.diııı ıııtııe': &uahi Loııdrada 5 devlet ara. burmd111mz ha.. 
-. ı.-k ~ lcanpr, lanın aıleoı n'klnı vo bazı daYetlilerın bumrtle tedfin merulml sında akdolUDacak bahri kon- -Az kalwn tamyana:r--
lekeli ı,ıer meydana çıkar. flpılnııfbr. feraııta ut gayri ıaml dawtı- callbm. sa bur.cla ne an. 

ıvı-, ma41ıımki ihtiyaç· Kod ve Bellontcnin muvaffaldyetleı 1 umelerln bir ınllddet aveı r• r-ua7. 
tm ela ... btr -..rlilı.tır, p tahakkuk etti derilmif olıl\llllnu liiflıımlf ~ Nun7Mt' Llat-hW itfa. 
.. ,..,.,. .-.re .... lltiJ'ell- JaııoııYt11111 clh• ııullıGııl ttftd. ,,.... • ~ bir bam-
111'1 hdm- _,. bir p..ıs, 7 (A.A) - Parls gautelerl Costeı ile Bellont& ııe matuf lıer tiirlQ. ı.wıe.ıere ... lmm•n • dz- • • hfL 

• ral... nln sağ ve. salim olduklannı ö,,_nmekten mu··tev-"'• -m- B ~ 1 • • • u--- .,.. ....... - lfli•akt lımr bıı,WMUiıınoı ııe-- '• _. 
.,,.,,_ ,._ afecı.. •=ır nwıtyetlerlnl beyan etmektedir. Fransız tayyareciler Ferrarin yan etmlftir, • • • • 8a. 
ıbnlftl. Memleketbı ,.._ ile Del·Frete nln evvelce kazanmış olduklirn 71'88 kllbmet- '4• "4nın evlelllllwıl J1k lal' mu ılıll ...-. 
..tmealDI btiyonak tıı.mu roluk rekoru takriben .. 1000 ldlomeat thllıM!e lırilııtlk ra 1'111p t. meeBcr ..ı,ı ... 
yapalını .. liyakatın ea Kostes ile arkadaşı musalc bir rüzglnn J&ıdbnll• sa• 188 L= fa, 7 (AA) - Afa - tatil ecMdfll _..., 
kuvvetli tavaye aıek. kilometre süratle uçm~laniır. banıa Fnnma dild fmla. (lttlluıt .,.. teraJdd. ...,._ 
t•ıbu oldujunu illn ..wım. Pekin, 7 (A.A) - Fransız sefareti Tslcsilıarda bulunmak,. rıadrn M'atnıazet tiren ile lanDa muhafız n iMi' ı a-

Sdyyah ta olan tayyareci Kostes ile Bellontt den bir telsiz almıth• bdi~ kluddırac ı'!lliA, J'All ..,.a-ıa .,...,.. ... ol> 
- -------- Tayyareciler, bunda hiç bir yerde rııvakkuf etmdm'zln Burje. dördiinde \IOlciJ IMiiı Aıtu1; .U."• Ule, {lc•.+=lılr 
ltdbaot baloıu den Mançurtde inmiş olduklıın mahalle kadar 96ıo kilo- Ro•enva naibi LJııır.11......._dl --

1 metre katetmiş olduklannı bildirmektedir. ·ı .....uDI ~ 
Seneniıı en etıa1 ballmıııu Sefaret, mesafe rakoruRıı karmak iiw9 27 ep1111c1e Buaı. Btılret. f ( !NA ) - Naıbl lıfk••• icı(ıcL il• vdıır 

tertip etıiı«ıe olan Miilbuat Jetlfiı nH&farckat ctmit olan tıın,arecilerilk ıı. eylülde HcUung etmit*· 
Cısıııyetı bu MDııkl · ballıluııu Hlıın~ vlltycıttnde kthı •1r noktada karıya imDlt olılaJdm,. Bııkret. 7 (A.#t/-- Nı,.ıı... ııı,dW .-ııMıı M J3cı&dbo 
lGıiljllu•ll>fıllb l) ll!ICU ~ı.~ nı ve 'tsIUlh&ra varmak lçla ~ iıııllılı: yol< Jlr'l•lt olilulr t- vııllt • '1'*7 :IWeft Qıııpa. '-' ııwc'lı,lı • ,_ı•meıııo 
r,iııQ ftlWÜtlr iıUh.ı )lift ~NdlJ. ffar~ ~-... -~:I t '1 ... .ıı,l;ı ıl dr. • 

n......... ,,....., ... 'tA: .. ~r~ıeısa:~=-=ir=~ lç!n ................ iii 
~~~~~ .... ~ ~ 

bek•lan caiz --d·ir"'e• 
balilldwile beraber (DarGI. 
IM"lılta. brip olan Edlr, 
nere MYk) • Daı... dap 
lll teb'ıt - eılihma' ea.r 
ldka dojrudur. Nefer elıl--

-' cQıerek \le ima- '* 
-- flllntuuu .... llrl 
ederek. claja çılrm•ıın .. 
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..-... çık.tasayı .. _.w
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h•he koyanlara takltcl8D 
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Bulpr Smp, Y-- ~ 
leleri; ~ellam .... ıW 
k6yleıııbı1 yalap )'1lrarak. 

T6rldla muluıcldea - " 
WUDUC&Da't'&n:8WM.,.... 

çalayarak o ne-in Tlrk 
ellerüulen TGrlı: .,.arhlım 
imha ettikleri .. _ ..... , 
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ilyarderler 
Nasıl zengin oldular 1 
~~~ == 4:Roçiltler 

An' ana perest bir milyoner 
" Meyer Amçel ,, milyoner olmuştu. Fakat 

gene yahudi mahallesindeki köhne evde oturur 
Müessesesinde yabancı memur bulundurmazdı 

• Meyer Amçel • 12 
eylül 1812 de ö!dü, ve 
prensın ~rayına avdet 
ettiğini göremedi. • Avru
pa • nın en mühim mali
yeci ailesinin müessisi olan 

• Meyer Roçilt • in şekli 

ve yüzü hakkında hiç bir 
ma!Umat yoktur. Hiç bir 
ressama resmini yaptırma· 
mıştı. Rivayete göre tasvi
rinin ilerde tahkir edilme· 
sinden korkarmış. 

Sarrafi muamelelerde 
fevkalade muvaffakıyet elde 
etmiş olmasına, müntehip 
prensle ınünasebatı saye
sinde, hayatının sonuna 
doğnı birçok asil aileye 
sarraflık ve müşavirlik et
mesine ve parası sayesinde 
Frankfurt siyaset aleminde 
mühim bir rol oynamasına 
rağmen, • Mayer Amçel 
Roçilt • hayatının sonuna 
kadar Yahudi mahallesin
deki hayatını değiştirmedi. 

Bütün hayatı imtidadm
ca kendisini baş eğmeğe 

ve sabretmeğe mahkum 

• Sarayın küçük yahudisi. 
teliikkı etmiştir. Herkesin 
lütfü ihsanını temellükle 
kazanmağa uğraşırdı. Yet
miş senelik hayatı sessız, 

tantanazız gı-çti; bu hayatı 
az buçuk revnaklandıran 

şey, evlatlarının saçtığı nur 
oldu. Sonraları • Roçilt. 
isnıi etrafında çıkarı lan rİ· 
vayetler ve ihtiyar "Roçilt. 
in şahsiyetini tespit içi.n 
sarfedilen gayretler hır 
"eskis. mahiyetini aşamaz. 
• Meyer Amçel • in vefatı 
sırasında " Frankfurt • taki 
• Roçilt • müessesesinin 

iktisadi ehemmiyetini lüzu
mundan fazla büyültmemek 
icap eder. 

Müessese banka muame· 
!atı ile beraber, emtia satış· 
larmda bulunuyor ve bey • 
nelmilel münasebatta bu • 
lunmasına rağmen bütün 
muamelat gayet mahviyet· 
kar ve pederşahi bir surette 
deveran ediyordu. 

Henüz evlenmemiş olan 
kızları, oğullar ve damat -
!arla beraber mağazada 
çalışırlardı. Bunlardan biri 
kasa muamelatı ile meşgul 
olurdu; çünkü • F rankfurt. 
müessesesinde veznedarlık 

memuriyeti yoktu. Muhabe
rat ecnebi lisanlara vakıf 
tecrübeli bir muhasip tara
fından idare olunurdu. En 
mühim muamelatı halletmek 
ıçm, oğulları taşraya ve 
ecnebi memleketlere sevke
dilirdi. Çocuklar daha pe. 
derlerinin sağlığında mües
sesede alakadar idiler. 

"Meycr Amçel Roçilt. 
1810 da oğulları ile usulü 
dairesinde bir kontrato İm· 
zalamıştı. Vazolunan ser· 
maye sekiz yüz bin florin 
idi. • Meyer" in vefatında 
mirası yalnız beş oğluna 
kaldı. Beş kız evladı yalnız 
birer miktar trahuma ile 
iktifa ettiler. Valde "Gü
dül Roçilt " e gelince , 

"70,000. florinlik bir meb
lağın faizi ona tahsis edil
di. Paranın tamamen aile 
arasında ve müessesenin 
mesai kadrosu dahilinde 
kalması için ne lazımsa 
yapıldı. 

(Bilmedi) 

Yaman bir yankesicimiz 
1 Üıtaralı 1 inci sayfamızda J 
Cumartesi sabahı elbise

mi giyerken ceket cebinde· 
ki para ve kağıt cüzdanımın 
yerinde yeller estiğini anla
yınca gezüm faltaşı gibi 
açıld;. Acaba nerede dü • 
şürdüm, diye düşünüyor ve 
öteye, beriye soruyordum. 
Bir müddet sonra cuma 
günü akşama doğru Par • 
makkapı ile Taksim arasın· 
da bir yerde istiklal cad • 
desini bir taraftan öbür 
tarafa geçerken, tam yolun 
ortasında ve kalabalık ara· 
smda bana çatan bir yüz • 
karası ve kara yüzlü oğlan 
hatırıma geldi. 

Omzuma dokunduktan 
&onra elimi sıkmak suretile 
beni mazharı iltifatı eden 
şahıs , "Manifatura taciri 
Haakı beyin mahdumu. ~~
ye kendisini tanıttı ve so· 
ze şöyle başladı: "Manifa· 
tura tüccarından Şefik bey· 
!er geçen gün size selam 
vermişler, aldırmamı~sınız; 

canları sıkılmış; fakat beis 
yok. diyordu, ve asabiyetli 
bir hal arzediyordu. Bir 
biraderim var ki birçok 
kimseler bana benzetirler • 

•Manifaturacı Hakkı Be· 
yin necli necibine de öyle 
bir yanlışlıkta bulunduğunu 
söylediğim anda çekilip 
gitti. Hatta hatasından af 
dilemeğe de vakit aarfet· 
medi. Herifi aptal zannet· 
miştim; meğer aptal ben-

miıim. 
Şefik beyler ıelam ver· 

n_ıişler de almamışım. He
rıf bununla benim dalgın 
da~gın gittiğime de ima 
edıyordu da gene işin far
kına varmayordum. Filvaki 
baştaki ~aile dolayısile pek 
dalgın hır halde idim 
B~ meş'um tesadÜf'ien 

ne zıyan ettiğimin farkına 
vardıktan sonra kanım oka
dar galyan etti ki 0 haram. 
zadeye bir kere daha rast 
gelsem mutlak elimden bir 
kaza çıkardı. 

Bende Asayı Musaya 
benzer bir baston vardır 
ki vaktile Hindistandan 
geti.rilmiş~i .. Canımı yakan 
canıye hır ındirsem diyarı 
adl'me göndermese bile 
her halde esiri firaş eder 
ve belki elindeki sür'atı 
muzirrenin zevaline medar 
olur<lu. Filhakika herifin 
o seri meharetine hayran 
oldum. Adeta yıldırım 
sür' ati idi. 

Cüzdanı havi olan ceke
tin üstünde önü iliklenmiş 
bir de pardesü olduğu 
halde herif keseyi üslüp
luca aşırmakta teahhur 
göstermemiş. 

Ait olduğu makama der
dimi yanmak için gittiğim 
zaman tarifimden şahsı 
mülevvesin kim olduğunu 
tefehhüm ~ttiler. Zaten Türk 
zabıtasının taharriyatla ve 
ke~if hususunda gösterdiği 
liyakat yarü ağyarın malü
mudur. Kendisini manifa • 
turacı Hakkı Bey zade ola
rak Takdim eden haram -
zade sabıkalı yankesiciler· 
den imiş. 

Bu hadiı~ münasebetile 

• 

Küçük Haberler 

Mekteplerde 
Lban tedl'isatı usul

leri tamamen 
değfıtirillyor 

Mekteplerde proğramlardan 
kaldırılan arabı ve farlsl yerine 
ikinci ecnebi bir li•an dersi 
ili.ve edilecek, bundan maada 
ecnebi lisan tedriıııtı usulü ta• 
mamen değiftirılccektlr. 

Liselerin son sınıflarında 
riyaziye dersler! azalmaktadır. 

Bütün ıınıflarda haftada 1 O 
•aat lısan dersi verilecektir. 
+ Maarif vekili Cemal 

Hüsnü B. Alı efendi lokanta• 
unda yemek yerken eski harf
lerle yazılı bir liste görmüt ve 
kanuna muhahf olan bu hare
ket hakkında zabıt varakası 
tanzim etmi§tlr. Zabıt varakası 
müddei umumiliğe verilmiı, 
kanuot takibata baılanmııtır. 
+ Güzellık kraliçesi Feriha 

T evfilc henımın baıına bir 
kaza gelmiı, kraliçe güzel bulc
leleindeo birini çaldırmııtır. 

Feriha H, Kadıköy vapuru ile 
evine giderken meçhul bir 
kimse yanına yaklaşmış ve ken· 
.:lısine hiç farke:trrreden buk· 
lelerinden birini kesmlıtır. 

+ Bu •ene büyük Millet 
mecli•ine tevdi edilecek olan 
mütekaitler hakkındaki kanun 
l!ylhası mühim eıasları muh
tevidir. Evelce azami tekaüt 
maqı (50) lirayı tecavüz el· 
medlği halde yeni IAyihada 
müddeti hizmet nazarı dikkate 
alınmakta ve her sene ıçın 
memuriyet maaıının yüzde ikisi 
nisbetinde tekaüt maqına zam 
yapılması muvafık görülmekte· 
dir. Bu suretle müddeti hizmeti 
45 seneyi dolduran bir memur 
maaşının yüzde doksanı nispe· 
tinde tekaüt maaıı alacaktır. + Polis müdürü Serif bey, 
iki ay •onra Amerikada top
lanacak t.llan beynelmilel polis 
kongresine ltlirak etmek için 
Dahi'.iye ve !etinden mü•aade 
ı.remiıtir. Bu ltôngreye ittirak 
için polis müdüriyetine dave
tiye g~ldlği gibi, !.ıanbul polı~ 
müdürünün tetkik seyahatine 
çıkmayı arzu ettiğini haber 
alan bazı Avrupa poli• idare· 
!eri de ayrıca davetnameler 
göndermiıtir. 

+ Güzel ııan 'atlar akade· 
misinde geçen ve evvelki ıene· 
ler, müessese müderris ve mu
allimleri tarafından her salı 

günleri ıan' atın muhtelif ıube· 
!erine dair açık dersler ve 
konferanslar veriliyordu. 

llu konferanslara bu •ene de 
devam edilecektir. 
+ iyi su menbalarından bir 

çoğunun açıkta bulunmasından 

dolayı menbaların harici mevat 
ile kirlenmlı oldukları -dikkati 
celbetmlştlr. 

Emanet halkın emniyetle su 
içebilmesi için açıkta bulunan 
menbaları lcapatmağa karar ver• 
mittir. Emanet heyeti fennlyeal 
ıehre getirilen ve hariçten ko
lay !ıkla kirletilecek olan men· 
baları dıvar içine alacak ve ................................................ 
hatırıma şu sualler varit 
oldu: 

Defeatle curmü sabit ol
muş insan kılıklı muzur 
mahlukatın heyeti içtimaiye 
içinde serbest dolaşmaları· 
na fırsat bırakmak caiz mi? 
Bu gibi kabili islah olmı
yan eşhası muzurra için 
bizde menfa olacak yerler 
kalmadı mı? Mükerrer sa
bıkalıların jafıdarma dipçiği 
önünde hidematı şakkada 

daimi surette istihdamları 
heyeti içtimaiyenin nef'ine 
hadim olmaz mı ? 

Benim gibi ömrünü ek. 
seriyetle tedrisat ve neş· 
riyada geçirenler idare fi
liyatına muktedir fayılma
yabilirler. Fakat itimatla 
iddia edebilirim ki her iş, 
baliida zikrettiğim yanke
secinin gösterdiği çabuk
luğa yakın bir süratle bi
tirilir ve masum halk ara
sından haramilerin, şerir· 
!erin teb'itleri çaresine bili 
imha[ tevessül olunurdu. • 

YAKIT 8 Teşrlııevvet 
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Dünkü bulmacamızı halledemediniue bugünkü 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 

Yarın akşam 

~ıere sinenıasın~u 
t,e) Büyük dir qk ve ııevda dramını muıavver 

... ~ .. ;~·:\".";' :·~·"' m~gu; ~m:·; ~,"; • ~ Seher vakti 
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Bua-linkü balmacamunı 

balledtlecelc 1en.l ıeldt 

Soldan sağa: 

1 - Değer (4), kadın (4) 
2 - Birinci (3), vücuttan 

akan su (3). 
3 - Beyaz (2), içine öteberi 

konan şey (3), uzağı gösttren 
nida (2). 

4 - Yalın kat terlik yapan 
kunduracı (5). 

5 - Ramazanda reçel ko
nan kap (7) 

6 - Bozğun (5). 
7 - Bir renk (2), bir deniz 

lıarvanı (3), bir renk (2) 
8 - Bır re:ık (3), bal ame

lesi (3). 

9 - Erkek allalı (4), kaşla 
saç arası (4)· 

Dtlrı~ü bu1mac•mızm 

b.Uedllmı, ıoltll 

VukarJan aşağı: 
1 - Değer (4), baş (4). 

2 - Birinci (3), bir renk (3). 

3 - Beyaz (2), içine öteberi 
konan şey (3), ııota (2). 

4 - Yalın kat terlik yapan 
kunduracı (5). 

5 - Ramazanda reçel konan 
kap (7). 

6 - Bozgun (5). 

7 - Beygir (2), bir deniz 
hayvanı (3), bir rrnk (2). 

8 - Geri çeviriş (3), bal 
amelesi (3). 

9 - Bir Arap lı!i h !lmeti (5), 
kaşla saç arası (4). 

lıtonbul 

lui!undan: 
dördüncü icro memur-

Kn~lköY iskelesi üzerin~eki iiüıi 1 

IHZİHO ue ~HHS solonu 
Salonumuzun İstanbul ve Beyoğlunda emaall 

yuktur. Muhterem müıterilerimizin kesreti buna bir 

delildlrl. Çlinkü etarafı Mannara ile muhat 
olan salonumuz, havası, ferah balkonları ve cazip 
manzarasile inaana kut yuvasında oturuyor hissini 
verir. Salon değil adeta p.todu. Müıterlleri· 

lmlzln rahat ve istlrahatlannı temin makaadile 
bütün ihtiyacat düıünülmüı mukabilinde fıatlan· 

mızda tezllAi yapılmııbr. Müzik son derece mü
kemmel olup müıterllerimlzln her arzusu lı' af 

edilmektedir. Saatlerin latif rayihalar, güzel nağmeler 
hoı manzaralarla nasıl geçtiğinin farkına bile va· 
rılmaz. Salonumuz İstanbul, Beyoğlu Kadıköyff
nun iftihar edeceği yegane aile salonu ve 
samimiyet yuvasıdır. Teırıf edecek muhterem 
müşterilerimizin her an memnun kalacakları fÜp· 
sizdir. Her gün 18 dan 24 ve cuma gilnleri de 
12 den 24 de kadar aalonumuz müıterilerlmlzin 

l'sulcu oğlu Efendinin Açil Korpi Efcndıııin borç aldığı 
mebuliğa mukabil ikinci derece teminat irae tdilen Beşiktaştn· 

Cibanniiına mahallesinde Yalı sokağında cedit 8 1,17,19,21 
h b k emrine amededlr. numaralarla mlirnkkam depo ve yazı ane \'C ir ita arsa onız giin 

mliddetle ihalci evveli ye müzaycdcsi :ıc 'nzolunmuştur: Hucıııı·u Garsonlann ufak bir tedbirsizliğinde müdüriyete 
şnrkan lehi derya, garben daYit ha yon ;e. kilerci Tevfik \ yıka.yet edil'!!:ıi rica olunur. 
Beyin haremi hanım haneleri ve Azız ;'\urı Bey arsası, •=== =: : : =: : : :::üJ!i MGdlirlret ~· 
şimalcn Ligor Ananyadis ve saire arsaları kısmen Yalı so- jpjRı!llJl![l]jliillj•I 
kağı, cenuben kısmen tariki has ve kısmen Hüseyin ve m ~ Tepebaı< liyatrosundo bu 
ı Jalil ~:lendiler haneleri ve Bacı Ahmet zevcesi fabrika Mıntaka kongresi akıam uaı '.?l buçukta yalnız 
arasasından ibaret olup Yalı sokagıııdan ahşap zemini tahta [ muallim· ŞEHREMANETi 
dö,seli üzeri kiremitle örtiilii ahşap bir yazıhane mevcut - ere a e- . Gelecek cuma toıp a ı ı ı ı ~ ~ 
olup bir aralık ars:ıdnn demr kapı ile içeri ~irildiktc, zemin nıyor 

belere 

kaunda tulani kı\rğir zemini ah~:ıp bir depo mahalli ile İstanbul mıntakası relı· Heı·sı·n 
deniz cihetinde zemini tahta dö~cli ve iizcri ahşap çatı ve 

liğinden: 
camckılıı aydınlığı bir kattır ve etraf dıvarları karğir depo ~lfltıl 
mahalli mevcut olup kılrğir kısmııı bir arsa ya bir cenup Mıntaka adı kongreıl ili IJ 1111 
cihetine ve bir katlı kısının yalını;r. deniz cihetine demir 18 te~rinlevvel 929 cuma 

3 perde 11111111 kapıları vardır. Deni1. cihetinden bir· rıhtım ve ah~ap bir günü C.H.F Beyoğlu mer-

iskele meycuttur. kezindekl idman salonu- Cuma günleri maline ıaat 3 
buçukta.Tem ilden ıonra tramvay 1 
temin echlmi~tjr, 

Kdrgir kısımdan müfrez bir aralık maa küpeşte demir par- muzda ıaat dokuz buçukta 
maklıklı mozaik merdivenle birinci kata çıkılır. Birinci kat zemin 
katındaki kılrKir kısmın aynidir. 7\lcrcliven başında alu ıılaturka 

hala ve bir musluk mahalli me'•Cut olup,ikinci kata çıkıldıkta 
mei·diven başında bir fahanlık üzerinde zemini çini döşeli 
bir oda ve keza birinci katın aynı! ve zemini tahta döşeli 
kebir bir depo ve yine mozaik merdivenle üçüncü kata 
çıkıldıkta ikinci katın aynidir. · ' 

Dördüncü kata çıkıldıkta üçüncü katın ayni olup depo 
dahilinde ve aydınlık mahalli kısmında üç alaturka abdest· 
hane ve binanın üstü ahşap çatı ile mesrurdur. Bina tnm 
karglr ve pencereler kısmen istor kısmen demir 
kanatlarla mesturdur. Dina tam ~il.rf1;irdir , le erik ve terkos 
vardır. A mcrikan Alston tütün şirketinin tuh ti Jsticarındadır. 
l\lc,;ahesi umum arazi methal kısmındaki arsa ve deniz ci
hetindeki rıhtım kısmı dahli olduğu halde dokuzyüz elli 

metro murabbaı olup bundan be~yüz iki metro murabbaı dört 
katlı kArğir depo yiiz doksan bir metro murabbaı deniz cihe

tindeki bir kattnn ibaret depo kısmı, sek.iz buçuk metro 
murabbaı methal kısmindaki ahşap yazıhane elli altı metro 
murabbaı aydınlık mahalli mevcuttur. Kıymeti ınuhummincsi 
tamamı yüz bin liradır. 

Talip olanların ilk pey birinci derec teminat bedeli olan 
otuz bin lirayı tecaviiz eylemek şartile kıymeti muhammi
nesfnin yüzde onu nisbetinde pey akçesini ve 928. 9543 
dosya numarasile 11-11-929 pazartesi günü saat oııdörtten 
on beş buçuğa kadar bizzat ve ya bilYekı\Je müracaatları ve 
fazla malömat isteyenlerin dosyasından verilebll~ceği ildn 
olunur. 

KANSIZLIK ~s, 
ı.niuizlik kin Y<t""• den kani ihıa eden smor DESCHIENS p ' 
in mm:ı.tahip etibba tarafında.o tertip ed.ilmilti.r. • ARIS 

ancak sucuların yana;masına 

milaaade edilecektir. 
+ Emanet fakirlere kııın 

yapacağı y~rdımı tesbıı etmelı:.· 
te<lir. 
+ Bu sene B. M. Mec'lsl] 

nln maliye encllmeninde müza
ker e9llecelı:. mllbim llylhalar 
arumda malt mükelle/lyetlnl 
vaktinde eda edenler• teabllll 

gösterllmest ve kadastro tahrir 
layıhası gibi mühim liyıhalar 

vardır. Bunlara göre vergllerln 
tabltlerlni zamanında verenle· 
rln vergilerinden •ı. 5 lenzlllt 
yapılacaktır 

Kadasirosu yapılan yerler
den tahrıri yapılllllfl8 '/0 1, 
yapılmamıpa •ı, 1·2 veraı alı
nacaktır. 

aktedileceğlnden bermucl· 

bl nizamname Mıntakamı· 

za d~hil müttefik kulüp 

murahhaslannın salii.hiyet

namelerile teırifleri tebliğ 

olunur. 

---Bu o&kıam FERAH SiNEMADA 

4 ı<itatis lvcnof taraflnd.ın ak.roba· 

tik nun1aralar, komik ('e\·O.ct Be)' l Cm · 

slllerl , !ilncmada di.Jztaban ile b.ı.' tı 

bacak milyoner. 

ı·aüNöi··ıo .. rAii·i\··~ 
Devli Telgrafın 

muhabiri 
harp ! Anadolunun her köıe-

1 ılnde birer çocuk aara· 
i yının yükselmesi için 

Londrada münteıir "Dey· i HİMA YE1 ETF ALİN heri. : 

il Telgraf. gazetesinin harp i nizden beklediği yardım. i 
muhabiri Sir (Fabian Ware) •••···········-····-····················••••••• 

ile İngiliz erkanı askeriye

sinden (Oılvald Yerey) 

Londradan ıehrimize gel

mlı ve Çanakkaledekl İn· 
glliz mezarlıklarını ziyaret 

etmek üzre Çanakkaleye 
gltmlılerdır. 

Arnavutların resmi .. .. 
gunu 

Arnavut konsolosluğu mü
hiirü ve , · ezir imzasile aldı

ğımız varakayı aynen derce
diyoruz: 

Şhehri halin sekizinci bu· 

ı;unki Sali guni arııautlegen 

yevmi resmisi oldiı;indan 

shehrimizdcki arnautlek kon· 

soloshanesinde saat dortten 

yediye kadar resmi ziaretler 
yapilacaktlr 

lsterhn 
Dün leterlin Borsada 

1005 kul'Ufta açılmıı lOU 
de kapanmıtbr. 

Avrupada tahıil - Ulıımu 

Aliyeı lıcariye mektebinin bu seneki 
meıunlanndan Şeref Şehtene H. 

ılttisat ıahııl elmek üzcrQ Parise 
gitmiıtir. 

Teşri nevveı 

Cemazilevvelc4 Bur,: Mizan 1 

[!] 1 

Salı 1 

Naınoz vakitleri 
aa Otı, bd. L .A.lııı• • Y•' u t.n .... 

6 ,04 l!,02 !S,J J l:'.41 IQ,l:l 4.?tı 

Buıiln dolanlara iıim: 
r:.kok• 

Gamsız 

Ganin nulhatl: 
Güz ~örmiylnc~ ı<inul katlanır. 

----- - -
Bul'ilnkil hu a 

Rasatanenln \·erdltt nıJ.hlm.ıta ı 
nauran buıtln rüzg~r poyraz ese· 
cek. hava a ık olacaJı;.ur. 

==- ' 



Artvi~ Selameti zürra 

ortaklığı şirketinin ilanı 
[tlot tuolo 23 24, 27, llQ EyıW n ı, 5 T..,.ıaıenol tullıll ................ ] 

Ortaklı~ın geliri ve manaflan: . 
Maaue 79 - Ortı0Jığın ııeliri şunlardır. 1 - Satış bedell~rı 

'le aiı·ı ıı k.m.syo:;lar. 2- Avan~Jardan alınan faizler. 3 - lstıh-
s,;,ı v i. " uJ n lı.ıı;ıl olan •arlar • 

KocııH ~ıiıi eıclleliı*ı: 
Şartnamesinde münderiç bulunan Adapazarı - Hendek yo

lunun muhtelif yerlerinde teslim r.dilmek üzere cem'an 3200 
metr.e mük"ap taş ihzar ve nakliyesi mevcut ahldi kıyası 
fıRt uzer.lnderı ve ka~alı zıırf usulilc münakasaya vaz edildiğin
den .. ratıp olaıılıtnn ıha.le tarlhl olan 23 te1lrinevvel çıırşam· 
ba. gunu saat on beşe ka.c.lar münakasa kanunundaki tarlfat 
daıresinde 2000 llralık teminatı muvakkata makbuzile mez
ktır saatta Kocaeli v!IAyetl daimi encümenine v~ tafsilat 
almak lstiyenlerin Kocaeli Naha baş miihendlsliğlne müra· 
caadarı. 

: şsç : ; as : . 

Aksaray vlllydl Sihhat ve içti-
mai muavenet müdüriyetinden: 

Memleket hastanesi için mahiye 11 O 
lira ücretli bir Alman hastabakıcı hemşire 
ile 15 lira maaşh bir hemşire ve 1 O lira 
maaşh iki hasta bakıcıhk münhal olduğun 

----==---------- dan şeraiti lazimeyi haiz olanların istida-
larına merbut evrak ve vesikalarile sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti celilesine 
müracaat etmeleri. 

Orta· lwın rıı-sr f!~rı şunlardır: ı - Memurin ve mustah· 
d~mm ıı nıaaş ü elleri ve icar ve teshin ve tenvir ve kırtasiye 
iıbı idare m:.sr flan. i _ Ortaklık taratında mübayaa edılen ve 
"esa:!j i , • i !?.il ve harite s tııan mahsulün celp ve cemi ve Bursa Nafia baş mu·· hen-
llıuharn e \ki itin verılen bedelleri ile masrafları· 

3 - J.ı salh ve imalat için yapılan masrdlar. 4 - Ortak- dislig'"" inden: 
!ardan " ı rıçtrn a macıık mahsulün tsmanı bir senelik masraf· 
lar:ıı ıe n 11 bır senelik varidattan çıkarıldıktan sonra kalaı:ak Bursa-Karacabey yolunun 60-67 kilometreleri arasında 
ıtıi t r (1 z r ) fibar olunur. işbu kazançtan: 27787 lira 14 kuruş bedeli keşifli yedinci kısmın tamiri 

Evvı il - Yüz e on ıhtiyat akçesi. · . 21- l 0-929 pazartesi günü saat 16 da ihale edilmek üzere 
S&niyen - 13 ilncQ madJe veçhile ortaklara hisse senetlerı kapalı zarfla miinakasaya çıhnlmışnr. 

llıikhrırca \erilıcı·k yüzde ...... ilk kazanç ayrılır. mütebak~ ka · l 'l t Taliplerin şartnamesinde muharrer talsil;lt do;•e>.indc z ııç üz kısma r) rılarak aşa~ıda gösterildiğı veç ıı e t.vzı ~ 
oftı .. ur. teminat akçelerile birlikt.-, meskılr gün ve saatte yiU.yet 

1 - Y'zde beş meclisi idnre azssına. 2 - Yüzde bir ~il· encümenir.e ve keşi! hakkında izahat almak için de her gün 
raııabe hı yetine. 3 _ YüzJe tierdü memurin ve müstahdlmıne Nafia başmülıendisli!tine mlıuacantları. 
ikramiye. 4 - Mütebaki y~zde doksanı da şu veçhile ortaklara ı--------;;... ___ ,,;__,,;_ ________ _ 
Verilere tir Devlet demir yolları ve li -

Üçüncü. madıfrnin {A) fıkrası veçhile ortaklar tıralındaıı ~r· 
taklığ '"4hlan malların mecmuu bedeli ile ( B ) fıkrası veçhıle l " • J • J 
orta, lığı 1 rtaklara oları lılıtürı satışlarının mecmu bedeli ayrı man arı umnmı ıuares,ınaen: 
a}rı hesap C1!unur. Ve işlıu )"ÜzJc doksan kazanç bu mecmu be- 20 teırıncvvclde bilmüubaka hareket tııkırdi alınacaktır. Talipiıer 17 
<ltlierln n ı t•nna nısbetle iki kısma 3yrılır. Yıttından •ı•ğı ,.c 27 yaıındıın yulcan olmıyacak : Nufuı cüzdanı, ..kert 

Bırinci ı•ım meba iğ dahi ortık!ığa mal satan ortaklara or-
llkiığa yap 

11 
ol ukiarı satışları nisbrtinde tevzi olunur. veoıkuı, poliıten muıaddak mahalle hUınUhal mazbatası ve mektep la& • 

ikinci kı•ım mebali~ dahi ortaılıktan mal aatıD alaıı ortaklara ııknamcııini lwııılen Haydarp•ı•- Konya, Ankara iıletme ıııüleıuı~klerile 
ll!~baı"llal rı ni<betinde te\"Zi o:unur. lunrt, Bılecik. E..kiıchir, Koymi, Kütahya, Erej!lı, Mer&in hareket mü-

Madde O - Yırdnci m•Jde veçhile ortaklıktan isfüa et~ek fctıi,Mderilne mDracaaı edeceklerdir, Müubaka heıap, coArafya, ı.nh ve 
~Ya il.r. ~ oıuumak •ıırctile aı rılanfarın ilk temettuları ıl.e ışb.u '-·ı-L -·ı _.. ;_d yij > • l ., ooctten Y•l"'oc ... ur. ınıWıanda muvaffak olarak hiuncte alınanlar u • 

•Je dokıan mıitehassıl hı55•i teınrttüleri kendilerine ven meyıp , b Ortak Ker fıinl yapmııdıkÇA tescıl edılmiyeceklerdır. Taliplerin ııhhı muayeneleri 
lı~ı i~tiyat ak,.,.~ire zam ve ii!ve olunur. h d 

M r kt kt imli an sn ıonrs yspılocıılı:br. 
adde 81 _ Orfaklığı:ı geliri bilQmum masrafları çı ı .an 

80nr~ orta, lığa wrileo ..... ma1ısulünün filtı muhammenesını 
ltsvıycye k!ll gclm~zse ortaklara verilecek ma.hsul_ ~cde}i ona 
iôre hesap 'le tenzil ve tediye edllir. Ve yctm11 dorduncu ma<l· 
~ VecHle yapılan tcdiyat fazla ise istirdat olunur. Ve ortaklık 

borçtan beri olur. 
/hiiyid akçeJI 

. Madde 82 _ 1 18-20-79-80 1 ind maddeler mücibincc icra 
tdılen tet~ikıttan mütdıasıl ilıtiyat akçesi zuhuru muhtemel 
Zararlara hrşılık tutulacaktır. 
ı.h~-~ı.lde .83 - llıtiyat akçtSi kıymetli ~cya t~inatlı esham ve 
il ~·J! muoayaa.sı sıırdile J;ıfz ve tenmıyc edılır. Ilı~ e~!ıam ve 

hvıl~ıın Tiırk ve yahut ecııelıl bcrsaları~a kabul edılmıı olması 
ltrt olup cinsi ve mikdarı meclısl idarece tayin olunur. 

Pazarlıkla hayvan yemi 
münakasası: 

Pendikte Serom darüli•lihzan müdüriyetİnclen: Muvahk 

talibi çıkmaması ha ·edile 2-10-929 da ihale edilemeyen 
müessesemizin (120000) kilo arpasile (140000) kilo samanı 
9-10-929 çarşamba günü saat on be~te p87:arlıkla ihale 
olunacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek üzere her gün 
pıızarlıt<ı iştirak içinde yevmi mezkôrda Defıerlık binasında 

mtiesses:ıtı ziraiyc mubayant komisyonuna gelmeleri. 
i~ MaJde 84 - Ortaklığııı müddeti bitiuce bilcümle taalıiııic.lit 
orı.:..e t !iye muameltsi ikır.al oluıduktan sonra ilıtiyat akçesi Pazarlıkla gu·. bre satışı 
el ların hisse seııerıtleri ni.sbeti,ıde kentlilerine tıksim 

llllacaftır. 
Pendtkte Bakteriyolojihanel baylar! müıhrlyelfnden: .'.\Hiesses-

~l'i~hlı$1uı /eJhi ~1:1:!:!eıe5ı11ın taJ/iye!I mlıJe müterakim tabırıinen seksen araba güber pazarlıkla 
'"••• "'9 tuR,.e 1 ,,.uıacaktır. taliplerin şeraitini öğrenmek üzere !ıtr giln, pa-

1\\adde .85 - Ortaklftın mfiddeti bl!tilf ve yehut hitamı 7~~rhğa ~nık: tçtn de 10 - 10 · 929 perşembe günü saat 
•llÜddette~ evvtl or!•klık 59 uncu madde veçlıile fcshedildJ.tı oniıç buçukta Pendik müessesemi.ıe gelmeleri. 
ltkdırde u;tıma eden heyeti umtımiı·e crtaklJğı ı:sliyci muamelat 
'le hesabatına karar verecek \'C t sfiye iŞierini kendi 2zası arasın· Pazarlık Arpa mubayaası 
r:ıan ve e' alli üç zattan mür~kkep bir lıeyet~ tevdi edecektir. 
'1tjıtti ıımumiye ortakiığııı mevcl!t bulunduğu zamanda oldul1,u Hallı.alı z.lraol mcl(~bi rektörlüğünden: Pazarhlda [8000] 
&:ibi tasfiye esnaemda dahi iiJıJr,r \'C s115.lıiyeti>ıi i~tin:ale dcvaı:ı kılo Arpa alınacaktır. Taliplerin şerainni görmek üzere her 
tder · JH t ve kaleli (;.$liye mt:aıncliitıı:ın devam• müddetince de ğüo; pazarlıga i~tirak içinde 9, ı 0/929 çarşamba günü saat 
ltftiş ve n'Ürakabe h3Hını lıaizdir. Tasfiyeye memur elanlar or- l 5 buçukta Defter<lalık binasında müssesan ziralyo mubayaat 
t.kiı~ın hukuk ve swcdat \'e tashhüdatuıı heyeti umumıyenin k 
1tararile diğer bir ortaklığa veya bir bankaya veyahut phsı abare ı--')-m-:ıs:'.y=o_ıı_u_n-:a..;)t.;.e"'."lm_el_e_ri_. --------------

llt"ır \'t ~rağ' edebilecektir. Tahl·ıs·ıye umum 
Taıflye heyetinin vazifesi : 
Madde 86 _ Hali tasfiıedc bulıuıan ortaklığın tufiyrsine 

tııeın11r olan heyri idare mwisi makamına kaimdir Ya,ıi vazıfe •• d .. ı •• ...., •• d 
"" saı~tı!yet ve nıcs'uliyrt l:ususum!a meclisi idare azasının tabi m u u r u g u n en: 
lllduğu ah:ıam \'C tdtış heydiniıı tdtsşi~e tabidir. Devair ve 

1llıııha1ı;111 ve ~hası sali9C ı:odınde or!:ıklığı tunlar !tmsıl eder- 1 - Karadeniz sahilinde tııhllsiye mevkileri için şehri 

1tr, Ancaf( ortaklık nıınıına vaı \'C imza edecekleri zaman ortal· 40 lir11 ücretle roket tayf~sı alınacaktır. 
ı:f-1 namını ıı\.retıııtkle btralı<r fasf:ye h.:ılinde bnluııdu{iunu da 'l - Taliplerin hizmeti askeriyelerini ifa etmiş ve 

vM;derl•r • sinni otuzu tecavüz etmemiş bulunmak ,., denizciliğe 
rı <ide 87 - Tasfiye heyeti mefsuh ort.aklıiiın muanıel.ôtı ca- vukufu bulunmak şarttır. 
Yasını ikmal \'C taahhütlerini ifa v~ emval ve eş~aını nakde 

::vıı 'der· Ve ıasfiı·e için l!izum ıı.::sıl olduğu takdırde ycnıdeıı 3 - Talip olanların bir istidaname ile Gal~tıı rıhtımında 
it. 1 tnııameUta dahi giriş•hilir. Ta•fiyc heyeti fes!ı kar~~nuıı~ l\laritim hanıııc.la tabliye umum müdürlllğüne muracaat et-
ı..ı olunduğu tarihe ait bil!nçodan hşka ta~fire. muam~lesı~ın. h'. meler! l~zımdtr. 
ııı.:ııa kadar her sene bil~nço tanzim ' 11 heyeti umun: yeyı ıçtı- 4 -- lst!c.laname İle murncaat edenlerin murı,·eneleri ıo 

'• davet eder. ı 
't,......, teşrinevvcl 929 tarihine müsadif perşembt: günil saat I O dıı 
-.:renm hltauu: . . 

ltat·~clde 88 _ Tasfiye ınuanıelesiııln !ıit~mında bsfıye he~etı icra edileceğinden taliplerin yevmi mezkOrda ,.e vaktı mu-
~ bılAnçoyu tanzim ve ortaklık mevcudundan her ?rtağa ısa· ayyeninde nüfus kağıtlarını ve askerlik vesikalarını müstas-
bq tden miktarı irae ve tayin eder. Bu suretle taıız;nı _olunan hiben Marltlm hanındaki tahlisiye umum müdurlüğü idare-
l!ti lııto ınlirakate heyeti taraf;rıdaa tntik olıınarak l:cyetı umu· sinde hazır bulunmaları ilin olunur. 
01~'Ye tevdi oluııur. Ve heyeti unıumiyece dahi tdk!k v:. tas'.ik 
l!t~n~lctah n sonra lktısat vehiletine ita \'e ıl~nl olu~u~. yır~~t Aksaray vilayetinden: 
~ı~I! 81 ~nın aüyunu tesviye edildikten ve hfısa mı çuncu ı ·-
•ıno:-'1 bır sene ı:cçtkten sonra k.ı!3cak m~vcut htssedaran ara- 1 - Akaaray Kızıl arkta yapılacak ameliyat lqrloevvelıo 
fıcret hlıseıerine aöre taksim olur.ur. Tasfıyc lıeye~ıı e \•er!lecelc 15 inci salı gllnil 1aat 15 le Aksaray vlllyetlode •l...le eı:lılmek 
nin . l!lıktarı heyeti umumiyece tayin kılınır. Tasfıye muamelesı- k al r.arf r-
-dd ltr• Ye ikmali tariblodcıı itibaren ortaklık tamamen münfesilı üzere ap 1 ıuulıle yeniden mOnak&aaya çıbnlınıtbr. 
,,ıı:dıl!p orbJ..hğın defterleri katibi adle tevdi \'C orada beş 2 - Evrakı lccıftye, proje, mukavelename, tutııaıae ile teklıi 
<l'lter~lt.01tınıır. Alikrdar olanların tu müddet Z3rfında ınez~Qr yeteaılııat mektuplan ntımunelertııı gllmıek Ye m°'elc•ıya dalııl 

· rı muayeneye hakları .vardır. olabılıoelc için ne glhı ve&llk ıhrazı 11zım gelclığıoı · ııtrenmek 
............... (Bitmedi) 

D ~tlyenler!o Anlcara ıu itleri MiıdOrlfiğü ıle Aksaray ve lıta:ıbul 

evlet demiryolları veli- vllAyetlert bet mi!hendıs!"ıtıne mlft'acaat eylemel~I. 
3 - Ameliyatı ınuhamınetıe bedeh (79972) ı4a oldııpodaıı 

Samsun - Sivas hattı işletme mu
fettişliğinden: 

idaremiz emrinde bulunan Poz biiliiğüniin ı 930 senesi mayıs gayesine kadar (Et 

Ekmek, Ye t:rıak) ihtiyaçları münakasaya konmuştur. 
1 - l\lünakasa, teminat mektubu ile teklif mektubu :ıyrı, ayrı zarflar içinde ve 

bu her iki zarf ta üçüncü bit zarf içlııde olmak şamle kapa!; zar!la yapılacaktır. 
1 - Müddeti mün=kasa, birinci teşrin (29) yirmi dokuzuncu Salı ı:ünii 

e kadar olup Sarnşundaki miifettlşlik binasında yapılacaktır. 
3- l\lunakasa heyeti alacağı tekli!lere göre ihaleyi yapıp yapmamakta temamile 

serbesıir. 

4 - Tallpler, bu lıııptakl şartnameleri tetkik için lstanbulda Haydarpaşa map;a· 
zası müdürlüjttine, Samsunda idaremiz kalem ı\mlrliğine, Aınasyada tamirat ikinci şube 
şefliğine ve Zilede de istasyon memurluğuna ve erzak numunelerini görmek için de 
Samsundaki ldaremi?. mağaza müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. 

Ke ii t:t alı\k;ıdarann ilan olunur. 

Devlet demiryolları ve li
maaları umumi idaresinden: 

70 adet ctra vagonunun H. ptf3<14n Saınıuaa nakli kapalı 
zarfla mflnak-ya lı:onmUflur. 

Münalcua 23· I ().929 çtrfllJli>a günü saaı 16 da Aıılc•lldt 
DeYlet demıryolları idaresinde yapılllC&ktır. 

Mıınalcuaya 1ttiralc edeceklerin teklıf mektuplannı ve muvak
lcat teminatlarını ıynl gllnde ıaat 15.30 za hdar umumt müdOr
lıılt kalemine vermeleri lazımdır. 

T alıpler ıııüntkua earaıtmeleriai ıkı lırı mukabilinde Anka· 
rada.mheaıe daır..ındeıı, ı.t.,J>ulda Haydarpap m-t-,.dan 

tedtrılt eddıtlırler. 

YEDiNCi BÜYÜK 
ayayre piyankosu 

3 üncü l<E$İDE: ıı TEŞRINIEVVELDEDIR 
BÜYÜK iKRAMİYE: 

40,000 LiRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikranıiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafa&. 

Ru keşidede cem'an « 3,900 » numara 
kazanacaktır. 

lstanbul VUayeti Defterdarlığı Ilanatı 

Mahlcsi l\levkii 
Mardin kaplLU Soukpıınar 

harici 

Hududu 

Cinsi 
Pirlç dingi ve 

ebniyesi 

Rakamı 

I 1-9756 

l\Juhamen kıymeti 
Sagı tariki am solu Su• lıtrkı arka,;ı 

lskenderpaşa vakfına alt Deylrmen 

cephesi Su barkı ve tariki 11m. 

Lira 
20000 

. 'om ara Tarih Zira 
79-80 Şubat 328 150 
i:'-l-75 Aıtustos 300 

Diyarbekirln l\1urdin kapusu haricinde deyirınenlerdcn 

Soukpuner aıevklinde vaki 1 lazineye alt cins ve evsa!ı 

yukarda yazılı maa müştemilat bir bap pirinç dinginin 
bedeli sekiz taksitte alınmak: üzre kapalı zarf usulile miil
kiyeti 16-9-929 tarihinden itibaren otuz gün müddetle mü
zayedeye vaz edilmiştir. 16-10-929 tarihine müsadlf çar
şamba günü saat on ikiye kadar defterdarlık makamında 

müteşekkll müzayede komisyonu tarafından teklif nrakaları 
kabul ve ihalesi icra kılınaca!';ınclan taliplerin muhammin 
kiymetinin yüı<le yedi buçuk nisbetindC teminat mektup
larile maan mürac:aatları hizumu ilan olunur. 

/sıanbul l:ıırincl ticrd malı· 
kemeslnılen: Almanyanın • lii· 
nilı şehrinde .\. Gesler. ~e 
sürek!sı lrketi a\'ukan t ent 
hwııt Bey tarafıııdan I~n
buldıı Sultanhamanıınc.la Dik· 
ranyan hanında 32 numarad~ 
Sal rntor A. Za \'aro ~fendi 
aleyhine ikame olunan ıırzu· 
hal sured, ·parlsc gitmiş ve 
oradaki adresinin malılm ~1-
mıdığl şerblle bllA tıblılt 
iade kılındığı anlışılmışnr. 

Tahkikat bAkimllğince hu
kuk usulü muhakemeleri ka· 
nununun 141 inci maddesi 
mucibince ilAııen tebligat ifa
sına karar verilmiş ve 142 
inci madde mucibince arzu
hal sureti mahkeme dlvın
hansine talik olunmuştur. 

1üddeaak-yhin İIAn tarihi· 
nln ferdasından itibaren iki 
ay zarhnda mahkeme kale
mine bilmüracaa evrak sure· 
tini tebelliiğk cevapname 
ita eylemediği takdirde hak
kında 398 inci madde mu. 
cibince gıyap kararı ittiha:ı: 

kılıoacagı JlAn olunur. 

ZAYİ 
Samatya maliye şubesinden 

almakta oldu~m maaşıma 

alt cüzdanımla berat ve nü· 
[us kağıdıml znyl ettim. Ye· 
nllerini alaca~mdan büküm 
!eri yoktur. 

Cerru...a S..ıw •·ee ....... 
.ı.do ..ı.ı. F...... •••••••••••• .. •••• 

: Avrupa aeyuhabndaıı avdet ! 
1 eden Alıııanya ai..t)'e ve : 
1 .ılldı:re cem~ 1UMdtn : 

1 lr. ı. iM . i 
1 

Dotıım ye bcb Iıa.t.lı,.: 
lan mlltcı.- • 

H.ıalanm lııır gOo 1 S.17 ye : • kadir Şltllcie hııaual lıtataneoinde: ! lı:tbul ~ıedir. Şıılı K.Att· : 
: hane c:ec1c1e9 Na. 131. Td: 1 
• Beyothı 2221 : !. ..................... . 

anı ,,. "d . d teminatı muvalckatesl (5998) liradır. 
arı liffitlffi} ı afeSlfi en 4 - Akway vıllyetıoe malcbw mul.abtlinde tevdı olııııa--

~h5~0~:u~::~nluk yuvarlak demir kapalı 7.arfla m(in•~-- :!ü'e! ~kt:= 1c::~deedil::ı: :1~ ıc::~ı 929 * Tahlisiye U. müdürlügvünden: 
-'ııı:~iirıakasa 27 teşrinieyvtl 929 pazar günO saat 16 da 1-----------------...;,,.-------

UlanlıuJ ~ osli1Je 

rl9inetl lıu~~ ılafrolnıkrr. H ü· 
seyln elendi tarafından zev· 
cesi Nıdme hanım aleyhine 
ikame olunan boşanma da· 
vasında mezbure namını çı

kanlan celpname ve yazılan 
müzekkere üzerine ikamet· 
gAhının . ıneçhu~ bıılunduğıl 
bildirilen Kasımpaşııda zincir· 
il kuyuda Yalnız bakkalda 
bi!a numaralı hanede muki
me Naime hanımın berayl 
tahkikat ı 7 u:şrlnievvcl saat 
ı 3 buçukta mahkenıcdc lıa
zıi bulunnıası tiakkiııda bir 
kıt'a celpname ~ dl
vanhaaesfee rallk edl lftl 
gibi kejfl7 et dalil .... olıı-

M•da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Pazarlıkla ta İf!tt Kumaşı dıierede mahfuz numunesine tevfikan idarenin 
l!t~'tık~akasaya ~tirak edece~lerİrı teklif mektupların~ \'C m "1' ime edeceği fabrikadan alınmak iizere idare müstahdemini 
tıııııııı . t. ~~inatlarını aynı ~nde ııaat 15'30 a kadar Pendi/tk Ba"'1rlllolJhantl baııtarl md!iirlydlndm: fliessese- için 220·250 takım elbise !mail aleni surette münakasaya 

1' ftıılduriük hleminc vermeleri llzımdır. mlzdeki Kobaylık pazarlıkta yıptırılacaktır. • T.ıtpl.rin proje konulmuştur. ihalesi 19-10-92'> cumartesi güiıü şaat tam.. 

nkilt lllpter münakasa - ,artnamtlerinl lki lira mukabillnde l ''e keşlfnanıesinl görmek üzere her glin, pa:ıllrl~ iştirak: 14 te icra kılına<;ajtından taliplerlri şıhııam.clert gör~ 
~::- Malzeme dairıeshıderı, IStanbUlda llaydarpaşa ma· için de. 9 -10-29 çaıqıııtıba günü saat onut ~ft er· üzere yc:vml mckılra kadar Gelateda Rıllıiia ı;iıddtsltideki 

n tedarik edebilirler, dariıha ınüessesa• il~ malıt)ut ltOAdQoHı • p...r.d. .Wrcl merkezi~)'• mura~ 
1 

••• 



HER GUN CIKAR TÜRK GAZETESi ;:::: 

HUE ~l~llAFı\: 
Gazetemizde çıkan yazı ve l 

uimlerin bölün ~aklan mahfuzdur 1 

8 T eşrin~ntl 
1929 Türk mckteplerll~ .faydah eıerlln .t.1l AN TARİF ESİ; 

'Jliılı:h ede JlarlÇ!_ 

Kuru~ Kuruş 

G:ızcıcyc r;ömkrilccc:k r. cktuı.ılann üzerır.e 
idare ırın e (idare.,. )4Zl\"ll alt e (Yazı) 

i~a~~r 
, Jı) h~ı t 50 ()(1() 

~ • 400 fOO 
6 • ;!O 1450 

• 1.ılOO ~;oo 

Ectılm•yan n:tklupların fı:ı!ealndcn, lııymntl· 
mı:kac!dcrcıl:ı: mekhıplara lr.cınulmut paraların 

\ıa:tl:olmcımdan Tc lllr.laıuı mllııdcrcatından 
idare me ı u 1 dctll<llr. -· 

• ....,.r 

~~-..-:-------------=--~'~ l"e aa±;11rı1 ~ 

B rsalar 8 Tcşrincvvel 1929 

Kambiyo 
Lond·:ı L erine 1 lngUiz lirası. kutuş 
:"\tı} l " T.L. muL::ıbill Dol:ır 
Par s .. .. Frank 
l\1 ı~oo " " ~ Llret 
Br k el " .. Bclga 
Atın:ı " " " Drahmi 
( ne\ re 
Sı f}a 

.. .. .. 
" " "' 

ı·rnnk 

Le\a 

• \nı tcrd. m •• l lorin 
Kuron 
Şlliı1g 

l'czetn 
l\l:ırk 
Zloti 
Pengö 
Kunış 

Dinar 
Kuruş 

Pr:ıg 

Vı):ına 

Mııclrlt 

Berl.n 

' ')\il 
Peşte 

llltkr~ 

nelgnıt 
l:\.lc;sl \3 

ı t tcrlln 
ı Dolar 

20 l'rank 
20 ı.ıret 

'lO l'r:ınk 

20 Drahmi 
20 Frank 
20 T,C\3 

ı I lorla 
20 Kuron 
1 ŞHıng 

J> zeta 

• • .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 
.. 20 l.ey" 
" ı Turk llr:ısı 
.. Çenoneç 

Ntakut 

J 11}.mark 
ı Zloti 

Jogıliz 
Aıııcrlla 

Fransız 

foılya 
Belçika 
Yunan 
JS'\·içrc 
Bulgar 
rcıtmeok 

Çc:L:oslo' a.k 
Avusturya 
lspanya 
Almaıı}a 

Lehl<uın 

l\lacarlst:ın 

Romanya 
Yugoslo\•ya 
Sc\'yet 

ı lcngo 
20 Ley 
20 Dinar 

~,;;::::·i 
Ilanknot ~ 

Bors:ı harlcl 

Tahviller 
1stll.:rar. dahili • v:ıdcll • 
Dtsunu mmahlde 
lkraml) eli demlryolu 
ht:ınhul trBm\ ay şirketi 
Rılıtını Dok 'c Antrepo 
İH::ııbul anonim su ,irl.:etl 

Hisse ıcnctleri 

JoOS 
0,4 31 25 

12 33 

() 2.l,50 
3 46,7'5 

3:- 12 
2 So 

6tı 75 
l '.o!ıı,25 

16 J(ı 

3 43.ı:o 

3 ~4 o 
2 P.2,75 
4 29,:-:; 
!? i'tJ,75 

24 75 
27 37,So 

IO(ıl 

1005 
• 206 50 

163 
218 

114 25 
53 75 

793 
29 5o 
aı 75 

122 75 
29 50 
29 75 
49 So 
22 25 
35 75 
24 So 
73 

97 
195 25 

6 4S 
4 80 

~ ı6 75 
27 

il 15 
11!8 

Kspe.ndı 

ıoı ı ı 

0,481 (I0,25 
12 25,SO 

<) 18 
3 44,75 

!l7 04 

2 4 iS 
6u , •• 7,5u 

1 19,50 

16 li,So 
3 H,25 
3 22,:;o 
2 01,25 
4 27,2;, 
2 75 

24 75 
27 2o 

1<•{17 

1009 
207 2S 
163 25 
218 

114 25 
53 s1,:;o 

;g3 
29 So 
81 7; 

122 (J 
29 so 
29 75 
49 fo 
22 25 
35 iS 
24 50 
1?4 50 

:"3 

ssı 

68 50 
241 25 

197 
ti 45 

= 

Ticaret ve zchire borsası 
Fiatlar Ticaret borsası katlbiumumiliği tarafından veri1mlıtir. 

:;-=--=: 

Okka•t 

Asam! .A.ıart 

K. P. K. P. 

Bu~ay 0 
0 Çavdarh 

Y.umu ak Ji JO J5 27 
Kız.ılca 
Sert 16 30 14 3<> 
Dbnme 

- Zahireler -
ça,·dar 
Arp:ı 
Mısır 

Fasulra 

ıo 35 9 2o 
ıo 9 35 

- Hububat -
Susnm 30 29 
Kuş}eml 

-Un
çu, :ılı kilosu 
f tra ekstra ı 6~5 
F!kstra J275 
Birinci yumuş:ık ı.,25 
B rind sert 12•.0 
{ Çilncu 

- Tiftik -

2o 

1225 
1275 

ll90 
ııso 

Çerkeş J67 20 lf7 20 
Niğde 

Kır~ehlr 

ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır saurı Kurıı 
_____._.... 6·8 lnel sıyf.ıdı 1!,SO 

8;.ıy k \'C y:ı bır ço\.: de!a !çın \'erılc 1 ıl.l.o!Jrl1 5 :i' 
hususi ınahı}eltc~l nAnl&tnn ucr~~ 4 : 40 

idar.: ılc kar'arla}tırıl :. 2 • 100 
1 .. • 200 

Cll2ctemln hus:n1 ilb l;a':> \ cdı:ı 1 f 1·8 n.:I 5a.yıt1Jı }ı;) J 
ılanlu 

l!u geceli ayı ı S:ıyuı 
İstanbul, Babıa~, Ankara caddesinde ':Yakıt., yurdu 

tel 11:110 ldare işleri ) 197ı y:ır.ı işleri • telgr:ıf: \AKI r po ta kutusu: '4'5· 

Devlet demiryolları u
n1uml idaresinden: 

Auadolu • Bağdat demiryollarmn mahsuı:. olan her neYi 
taze Sl"'bzc ve meyrn nakline ait 24-324 numarnlı f c\ knhlde 

seyr! seri c:ırifc 15 tc.,rine\'\·el 1929 tarihinden itibaren 
l\Ier~in ·Adana ham na da teşmil edilecektir. 

Fnzln tnf siBt için istas~ on ve ambarlanmıza mürncaat 
edilmelidir. 

A t .lya aunfabrikası 
Antalya valiliğinden: 
l - Antalyada İskelede kain Türb!n ile mOtahıırrllc ~on 

:istem Un fabrikası 1 kanuoulll!ni 930 tarlhln<len ilibar:en üç 

sene için kare \'erlleceğinden üç senelik sabık bedeli icarı olan 
(78'030) lira üzerinden 1 tevinen·cl 929 tarihinden l kAnu· 
nueV\·el 929 tarihine mOsadıf pazar günü eaat on beıe kadar 
kapalı zarf usulile muzayedeye çıkarılmııtır. 

2 - Fabrika, ncfasetçe Amerikan unlarına muadil olmak 
üzere yevmt ylrmt hln kilo (Un) ktihsa\ ctmektedıı. 

Fabrikayı idare eden mütahassıs bir ba~değirmcncl lle bir silindir 
Kondüktörü vardır. Bunların ıehri fieerctleri villyetçcil verl\eecektir. 

3 - Fabrika dı.hllinde 50 beygir kuvvetinde hır dinamoya. 
merbut elektrik tesisatı vardır. 

4 - Müzayedeye ittlrak edeceklerin tekllOcrini 661 nu:na
ralı lhal&t kanununun (kapalı zarfla müzayede) alıklmına te\'!lk 
etmeleri lazımdır. 

Teklif mektubunu ıhtı\'a eden zarfın içinde &)Ti bir zarf 
dahilinde ıu \'esikaların bulunması llzımdır: 

.:\; T ahbtn ticaret odasın da mukayyet bulunduğuna dair 
vesika. 

B: Üç senelik muhammen bedelı icar olan 7 8000 liranın 
yüzde yedi buçuğunun bankaya bu tı için teminatı muvakkata 
olarak dipozito edildiğine dair makbuz, yahut 661 numaralı ıha· 
ltıt kanununda kt.bulüne ce\'az verilen teminat evrakı. 

5 - T alıpler müzayede veraitini havi ~artname sureli mü
saddekalannı Antalyada ,.ıJa.yet encümen kaleminde; Ankara. 
lstanl>uJ, lzmtr, Menıln, Adana ve Denizlide ''lllyct muhasebe\ 
hususiye mUdilrlyetlerfnden tetkik edebilirler. 

6 - T aliplcrln Antalya valıliğine mürncaatlıırı lazımdır. 

A 

Ali ticaret mektebi mü-
dürlüğünden: 

l\Icktep J 4 T. f\ vel 929 pazartesi gumı nçılncııktır. Ve 

hütün kısımlarda derslere başlanacakor. Taliplerin o gün 

snbahle~ in saat sekizden itibaren mektepte bulunmaları 
U:ln olunur. 

Çanakkale · başmühen-·· 
disliğinden: 

Çanakkale vilayeti dahilinde Çanakkale-BalıkcJr yolu-
1 nun Çandan itibaren , iJJyct hududuna kadar olan 21 1 .. li ... ur 

kilo metre tul ıiıerinde tcsviyei türabi) c ameliy:ıu nıhidi 
kıyasi fiatı üzerinden kapalı zarf tı--ulile ve 5 te, rinc' 'el 
1929 tarihinden itibaren 20 gün müddetle munakasayn 
konmuştur. 

ihalesi 24 re, rine" el ı <)29 pcr~emhe günü saat 15 tc 
Çanakkale 'ilayet nrnkanırnda yapılacaktır. '.\hinakasaya işti· 

rak edeceklerin tekli[ mektuplarım ve n1lı \ akkat tcminatln· 
rmı yevmi mezkörda sant on beşe l .. adnr Çanakkale vilayet 
makamına vermeleri JAzımdır. :\Hinalrnsaya konan i~bu in~aatı 
muhammen bedeli J 00 bin liradır. Talipleri münakasa şartna • 
mesini silsilei fiat cct\•elini ve hususi inşaat şartnıımc:ıini vihl
yet baş mühendisliği ile J\nkaradn n.ıfia vc!kaleti yollar 
umum miidlirlü~ündcn tedarik edebilirler. 

Daha fazla malumat istihsaliyle mahallen ' tetkikat icrrısı 
için Çanakkale baş mi.Jhendisliğinc muracaat edilmesi il:ln 
olunur. 

Ustabaşı aran.ıyor 
Ercga civarında bulunan bir madende muldnelcri işlet

miy~ makintt kazanlarını tamire, bunlarla ınütahnrrik maki· 

neleri. vinçleri, tulumbaları, tazyiki hava koınpresürlerini, 

\ antiletörleri, benzin lokomotiflerini tanzim ve tamir etmiyc 

ve aynı zamanda madende mevcut kiiçuk bir elektrik san
t:-nhnı işletmek , e dinamo. unu tıımir 'e tanzimde \ nzif e 

görecek, meccani e\' ve yüz lirn maaşlı ustabaşılığa talip 
olanlnnn vesikalarım Zonguldak maden kömtir mıntakası 
umum müdLirliiğüne göndermeleri. 

Posta ve telgraf levazım 
müdürlüğünden: 

Salkımsöğüttckı telgraf fabrtkasında mevcut olup 7-1 o-929 
tarihinde müzayedesi icra olunan buhar makina8ı Ye teferruatına 
veıilcn fiat haddi l!yık görülmediği cihetle şehri cnrlnin on dör· 
düncü Pazartesi gönü saat 14 te müzayedeya devam edilmek 
üzere wuddeti mfrıayede bır hafta temdit edılmııur. Taliplc:ın 

yevmi muayyende mezkOr fabrikaya mllracaadnrı. 

Kimyaker muavinliği 
müsabakası 

ispirto ve ispirtolu içkiler inbisan umum müdür
lü~ünden: 

ldarei merkeziye klmyahanesi için muavin kimyaker olmaca· 
ğtndan geraltl atiycyl haiz olanların 15 T e~rlnlevvel. 1929 Salı 
gününe kadar nüfues teikerelerile şehadetnamelerini ve sair 

• • vesikalarını müstashlben lı:larei merkziye zat i~lerl ıubeslnc mü-
D e ınir köpru inşası ın u- racaatla isimlerini kayıt ettlrmelcrl ve müsabaka ımuhnnının l 7 

T eşrlnienel 1922 Perşembe güt O saat 1 O da tdarei merknzlycde 
nakasası: icra kılınacağı ilan olunur. 

erait: 

--

Yurt bilgisi 
Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü· 
tün ilk mekteplerin 
dördüncü ve beşinci 

sınıflarında okutulmak 
üzere Maarif vekale
tince resmen kabul 
edilmiştir. 

S6.hulet küiüpanesi 

............................................. •:: ............................................... ,. 
il vapurları! 
:::::::::::::::::::::::::::1::: r .:::::::::::::: 

Seyrisef ain 
Mcı\u acenteıl: Galata KöprD 

baıında. EcyoAlu 2362 Şube 
accntetl: Mahmudiye Ham altında 

Jaıanbul 27 40 

Ayvalık sürat postası 
(MERSİl\f) vapuru 8 Teırlne'"el 
Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Koçülluyu, Edremit, Burhaniye. 
Aynl~a gidecek ve dönüıtc 

mc:lcOr ıakelelcrle birlikte Ahın· 
oluga ugnyarak gelecektir. 

Gelıbolu fçfn yalnız yolcu 
alınır yUk alınmu. -Trabzon lklncr postası 
( İZMIR) \'apuru 10 Teşrinencl 

Perşembe akşamı Gal~o nhtnnı 

dan hareketle ZonguldOk, ine· 
bo!u, Sinop, Sıımaun, Ünye. 
Fatsa. Ordu. Giresun, Trabu>ti• 
Rneye gidecek ~e Of, Trabzon 

Polnthane, Giresun, Ordu, Fatsa. 
Samsun, Sinop, İneboluya uğra· 
yarak gelecektir. 

:- GÖZ HEKlMl •; 
• • i Ur. ftUHi f lHMi i 
:... istanbui Divanyolil e••• 

Loun Tıp FakOlteahıdco dlploınalı 
DR,. t 

Hüseyin Naşi 
Dofum Ye Kac!m ba""'1ılden mGtcha ..... 

Turbc, F..skl HllAliahmer binası .No. ı ı 
Herıüo öileden ıonra ıaat 14-18 

Tcklon ı İst. 2b°l2 İstanbul yollar baş mühen- 1 - Taliplerin sinni 251 tecavüz ctmlyecektlr. 
2 - Mtikellefıyeti askcrlyesını tfa etmiı bulunmalıdır. enr .. :numrrmın:r.wr· •• ... ··r.ı:1 

disliğinden: 3 - Fen fakültesinden veyahut ziraat veya cezacı mcktc- ısBakteriyotog DÔ •• İhsa"n ... samı i 
Antalya-Alaiye yolu gtizcrgahında ve i\lanavgat kasabası hinden diplomaları olacaktır. f. Bakteriyolt\ji Jııburatu\·nrı 

M •• t ı k 
1 

dahilinde inşası mukarrer köprüniin (60) mecro açıklığında __ H_...;._1-.-------::,~---.--k--f-.--d~---ıff Pek dakik kan tahlildtı· us ame amyon ve demir kı:ımı 'e döşemesi kapnlı zart usuliyle munakasaya a iÇ vapur arı şır e ın en: f: (vaserman teamülü) kürcy\11~ 
Muhtelif eb'adda ylrn1ı beı parça ıamıç utılacakhr • Bu ıamıçlar iyi bir .: tıı<ladı, tifo ve ısıtma hastıı 

bl•nek otomobil• t konulmu"tur. .L,.a~ld-ed.,ırı-. _T_all.;.p_ler-ın_A.;..1•_an_•_ar_aTyd_a_ı_du7'e"'°m-•r-kreıu-·n_e_m_ü-ra_c_aa_tl_arı. __ ..,.._....._ u lıkJ:ırı teşhisi, idrar, baJgatilı 
.. .. . . 1 sa ışı l\Iunalrnsil 7 kanune\'Ycl 929 cumartesi günii suac on B h " ı .. t T.. k . . k t• H cerahat tahlilau, Ültrıı mıkros· 

T t h beşte naiia \"ek:Uetl miisteşarlık makamınd:ı müteşekkil a rı muame a ur anonım şır e ı ıı kobi ile frengi tah:ırrisi, kail u un ın ısarı umum mü- komiS)On tarafından icra kılınacaktır. Taliplerin ihale kanu. Ta fiye ınenıurluğun<lan: ~çıbanları Ye ergenlik içlll 
dürlüğünden: nu ile. ,artnamcler tıırifatı dairesinde hazırlıyacakları teklif Tasfiye mmımelı\unın vaziyeti hazırasına dair malômat q husust aşılar. sütr,iııe nıuayc-

h d namelerini makbuz mukabilinde , .. ekalet müsteşnrlığına te\"di verUmek yentiCC'"'C ğörc mevcudun taksimi hakkında karar li nesi yapılır. 
5 1 O 929 tari in e pazarlıkla satılacağı iltln edilen 1 buld r b J lj Divanyolunda SultanMahırı0' 

mlı.stamel dört adet kamyon :ile bir adet ı~ı·at markalı bl- eylemeleri YC şeraiti öğrenmek iizere tan a na ıa aş ittihaz olunmak üzere hissedarının ı O teşrinisani 929 tarl- li 1 gSl 
- d rw· ı: ürbesi karşısında telefon s. ··i' nek otomcbiline ~ali~ :.uhur etmemesine mebni tekrar 14 / mühendisliğine Anlrnrada yollar umum mii ür u6une mura- hine m&adif pazar günü saat l 5tc Sirkecide Liman hanınm 4ün- a::::mmm:s::mc:::::::::m:ı::::::.-

10 929 pnznrcesı gunu saa:. 10,30 da pazarlığı icra kılına- cnat etmeleri lıl?Jmdır. cü karında 45 numarada hazır bulunmaları ilAn olunur. 
Meı'ul müdür : Refik Ahtıte& cağından taliplerin yevmi muzkôrda Galatada mubayiat ko- Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum nıüdürlii· ftUZn!lıne· ı - '}:asfiye m.emurları r:ıpo:unun kıraatL 

misyonunda bulunmaları. günden on lira bedel mnkııbilindc alına bilir. U • 2 - l as'iyc bıltlnçosu. ~ 
.~ıs::=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!!!!'!!!!!!!'!""!~~~~~""""""'!~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!:"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~~~~~~~~~~ 

1' AK1 uı b Teşriııevııel 1929 tefrikası: 61 - ~i y n ç ~@_ lngikzced:.:;:tercim: Güzin Nuri 
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Londrada kendisine mülaki 
olmamı yazıyordu. Ve ar· 
kadaşları ile gönüllü ola
rak muharebeye gitmiye 
karar verdiğini de ilave 
ediyordu. Hakikaten artık 
bundan fazla duramazdı. 
Bütün arkadaşları harbe 
gitmişlerdi. 

Oda hizmetçime on 
trenile hareket edeceğimi 
söyledim . Saat dokuzda 
hazırdım . Hemen kahval
tımı ettim. Güzel, taze gül
lerle Antoniden bir tezke
re gelmişti. iyi istirahat 
etmiş oJmamı temenni c-

derck arabanın dokuz bu
çukta hazır olacağını ve 
kendisinin de bir İş için 
Londraya benimle beraber 
gideceğini yazıyordu. 

O esnada hizmetçi beni 
yalnız bırakmıştı • Gayri 
ihtiyari kadı ateş~ atma
dan evvel onun yazılarını 
öptüm ... 

Nihayet işte Ogüstüs 
muharebeye gidiyordu. Her 
halde çok kuvvetli bir 
tesir altında kalarak gö
nüllü gitmeğe karar v~r
miştir. Çünkü bunun dü
ıünctsinden bile sıkılıyordu. 

Onun böyle tehlikeye gidi
şine karşı lakayt kalışıma 
adeta kızıyorum. Ne olsa 
beş aydır onun z~vcesiyim, 
ve beraber yaşadım. Fakat 
bu meseleye karşı bir his 
duymıyorum. Yalnız anne
sine cidden acıyorum, za
vallıya bu ne müdhiş bir 
darba olacak. 

Odadaki Fransız marki
zinin pastel portresine bak
tım. Bana gülüyordu: 

"Allaha ısmarladık, gü
zel markiz, sen bana, bu
gün Antoniyi aşıkım yap
madığım için budala 

• 

dersin! fakat ah, ben bun-
dan çok memnunum .. ., 
dedim. 

Gece onunla yaptığımız 
kelime fırtınalarından sonra 
parmaklarımın ucunu bile 
öpmedi. Vaziyet gene es
kisi gıbi .• 

izdivaç markinin bana 
dediği gibi zevkli bir şey 
değil. Fakat hayatın tarzı 
ondan sonra başlıyor. Ya
şadığım muhit bunu bana 
tamamile gösteriyor; işte 
lort Tilçester Beybi Kinsin 
aşıkı. Dük birçok kadınlarla 
maceralar geçirmiı, daha 

yakınıma geleyim. Kocam 
Leydi Grenlenle.: Yalınız 
Leydi Tilçester bunların 
fevkinde asilane onlara ba
kıyor. Ben, niçin tereddüt 
ettim? Bilmiyorum, ruhumda 
bu gibi şerefsiz işlere karşı 
öyle bir nefret hissi var ki.. 
Ben Ogüstüse verdiğim 
sözden dönmem. Kendime 
karşı hürmetsizlik edemem 

istikbalde hileli saatler 
yaşayamam. Bunun için ar
tık bu günden sonra An
teniyi bit daha göremiye-
ceğim.. Tesadüfen belki 
birbirimizi ıörürüz, bir da-

ha onun evinde bu güzr:l 
odada yatmıyacağım. 

" Araba kapıda hazır 

madam." 
Düşüncelerimden hizmet· 

çinin sesile uyandım. Aşa
ğı indim , Sis tabii azal
mıştı. Aydınlıkta Antoninin 
simasının donukluğu tema
mile görüniyordu. Arabada 
yalnız kaldığımız zaman 
dedi ki : 

" - Dün gece sana 
verdiğim ıztıraptan dolayı 
kendimi bir türlü affede-
miyorum. Seni böyle üz
meği hiçbir zaman düşün-

memiştim. Fakat ne yap•" 
yım, ben de taştan değiliıil• 
Bu müstesna vazıyette 0t 
yaptığımı bilmiyorum, ya" 
nız seni sevdiğimi bisSe-

diyorum. " 9 
Pek yaklaşan ayrılıkaınlı i 

rağmen bu sözler_ ~~' 
öyle sevindiriyordu kı •• ._ e· 
acaba Antoninin "senı ~iv 
viyorumn demesinden 
bıkar mıyım ? . ·ı, 

" Beni hiç üzmedı:~ti 
bunda ikimizin de ~ab~ınaı• 
yok. Bizi haberimız 0 

dan kader sürükledi.- _.l 
O'ıtıP 


