
• 
lngiltere 
Kıbnsı vermiyor! 

Atina, 2 (Anek.) - ln
giltere müştemlekit nazın 
Kıbns adasanı Yuaanistana 
ilhakını talep etmiye gelen 
Rum heyetine menfi cevap 
vermiştir. 

Bulgaristan Türklerinin 
kongresi 

Sofya, 1 (A.A.) - Bugün 
bütün Bulgaristanm muhte 
lif yerlerinden gelen 800 
mutühasm iştirakile Bul-
1~ Türkleri hara birli· 
ai loiilrdi toplanmafbr. 

Hlaeyi 
Beyin romar. ı 

Utantnaz adanı 
Yakında V AKIT dlıınMnnıM 

1. Galıp Beyin verdiği izahat 

Anlcarada inşa edilen 
Türk ocakları umumi mer 
kezi binasında büyük ve 
asri bir ti
yatro salonu 
ve sahnesi 
de vücuda 
gcti ril diti ni 
reçenlerde 
yazmııtık. 
Türk ocak-
lan umumi 
reisi Ham· 
dullah Suphi 
B. ıeçenler· 
de lıtanbula 
getdiji za• 
man bir te
sadüfte Da· 
rülbedayl 

kezinin ocak temsil he
yeti mensuplarına muayyen 
nisbette ücret vermesi 

düşünülmek• 
tedir. An. 
karada te14 
kil olunacalc 
temsil heye• 
tinde Darül· 
bedayi hari· 
cinde bulu
pan san'•t• 
kirlann bir 
pımından i ... 
tifade edil." 
..ı ve bil
tiıaa kadın 

• a..•-~-'- • unauuana • 

MD'at kirla • 
nndan l.Ga. 
lip ve Emitt 

rın yeniden 
tiftlrilmelİ ; 

tukarrml~ 
San'.ılrb tüıU, & Pro~ ·~J~ 

[F .. ~] ı.-se ·-~ 
de bir~ m~ba~1111nın ~ 

Belit Beylerle 

Millet mekteplerinde 

~ ~ ,..ıije~ mü~ illr lntıla 
~ · ~ 1:: kepclını aöeterdlfl yml. 

800 e J ~ • - .. ı.a..:.. ı_ 

görüşmüş ve Anürada in· 
şaab biten yeni tiyatrodan 
ne ,....etle istifad~ edilati 
mevzuu babiolmuştur. Bu 
arada Türle Ocağı temıil 
heyeti namile bir trup tq
kii konuşulmuştur. Türk 
Ocakları reisi san' atkirla
nmııa bir temsil heyeti 

kadrosunun ne suretle te
telckül etmesi lizım oldu
imu ~. 6 bclın ve 
JO erkek bulanmumm 
faydalı olacatı söylenmiftir. 

Türk ocaklan merkezi 
bu 1ene bir tiyatro için 
icip eden bütün malzeme
yi sabn alacak, Anlcarada 
tesis edilecek ityatronun 
noksansız olmasına çahıı
lacaktır. Teılcil edilecek 
tcmıil heyeti teırinlerde, 
kanunlarda, şubatta Anka-

Gazimizin nutku 

Yunanistanda nasıl 
bir intiba bırakb? 

Atina, 2 (Anek,) - Gazi 
Hz. Din 86,ok millet mec
llllnde Irat ettill nutkua 
bdbalM dyueU baridyeye 
taalluk eden taraftan bu· 
r&J• telarafla bdclirdmlftlr. 
TGrklyenin ılyuetl aulhper
•eraneal Ye tabadclGs eden 
lhUllflanla ltlllfpenerane 
bir bil de mGtehulil ol
dup baklondakl ifaret bu
rau pyet mlilait bir tesir 
uyandu:nuttır. Gazeteler 
nutku mGlalt turette tehir 
ediyorlar • 

..tftht ~ • e •t .............. 
d~ 'illi •• llt lrnHJuanl. ,elwlehuune 
elen. ... ı ..... cf=b 11erllecelc 'T AKIT 
den dlll Mfint •1111*- Millet mekteplerinin (A) ~ .a_ 
...... __. mtaka· ve (B) kur.lanncla 6fre - .._pyenı· b.-ir Qlakı·) 

ıına ..w. Ylllı'edtr muri( tilen teJl.ı bilenlere mın- ~ ,, y-

~~.:: ':d: tak:ı!::nclald clenan;lerde lklenceli .... 
sfaflarda 1ntlltt mektep- ~--' olunclUkt&n aoara, llaydah •••• 
lertnin oıda la balina attnaere devam .U.elerine --; · 
derin alakan ite ldqat olun- lilmm a6r6lmeclen tehadet- _....; ... . 
duiut pek çok,._ okuma name Yerilebdecektir. yal- Dn .. .. 
ve yazma bayt klrlanmn nıa ıerek ıeçen aene ıe • atısadi .. ı. 
~ 't..:r .. =t .. ~....:..:: .. ~ "'!;: 9ıalıi ~ ~M 
lan bilcllrllm~ .. yeni- .......... anam ......... .ş. .s. 
den clenane ~ lhu- mecburlcllr. • nmaz adam! 
yacmm clabt * : ,alncfen ( Alt tara 2 fılcl .,.,. ..... l 1 ~ 

getirilmesi ve ~~ ~ 
n teıııtil laefetilPD • " 
bn iclarelin• verihaeli d~ 
şünülm~ f tkA I 

Darülbecl•JI san • ar-
larından 1. Ga1i~1 Beyk, AJı.: 
karada tefkil edı ece . ~ 
temsil heyeti ve kendısımn 
bu yeni te,ekküldeki v~ 
yeti hakkında ma!~~t rı'2 
eden bir muharranmıze dün 
ıunları sliylemiftin 

- Hamdullah Suphi B. 
burada iken kendilile bir 
güo ıqriiftüpıaii& zaman. 
böyle bir hubihal obat.qtu. 
Benim de, arkadıpm Emin 
Belitin de bütiin arzumuz 
ömrümüzün yirmitcr sene
sini verditimiz tiyatronun 
memleketimizde daima iler
lembi, büyümesi, ıenişle
mesidir zannederim ki her
ıkes bunu ister. 

Yeni tiyatro tnplenllla 
teşe1dcülü memlekette ~ 
ronun ;Dkipfa demektir. S. 
itibarla memnuniyetle br 
şılanır. Maamaf!~~1!~ 
yc>rum ki · An~ .,,... 
temsil heyeti tetkil mele • 

lesinde. heniz ~ 
hiç bir ftJ yoktur· ~ 
kimlerin çal~=. 
Türkoccaklap •~ 
yeti bilir. .. 

Bana gelince: Gôruyor-
ıunuz ki lstanbaldayun, Da· 
rülbedayideyim, te1D111lerde 
çalışıyorum, bİ gece de 
gene rolüm var A 

BiJylllı IJdwA! d-~r1 
Darülbedayi san auua a· 

rından Bilyiik Behut B. 
h t Z 

L-'un maktad1r. ra asa DUJ • 

Kıymetli artistilDIZ aparı· 
disit ameliyab yapıl-
mak üzere Cen:•h~~ 
h tanesine nakledılmışbr; 
v:yetincle de bir .. v~lıa
met yoktur· Operator Bur
hanettin e. tarafından , •• 
pılacak küçük bir. ~el~yc
den sonra kısa bır ıstir•· 
bat denesi ,eç.irece~r. 
Behzat Beyin yakın vakitte 
afiyet keabetmesini temellllİ 
ederiz. 

Araplann til' teı.ahüm 
Lıoodra. 2 (A.A)- Balfor 

beyana~n 12 iaci yıl dö
nümü münasebdile Arap
lar dükkinlannı kapamış
lar ve evlerine ıc:yah bı-y· 
raldar örtmiiflerdir. 



yii yazdık. Buıünlerde bir 
çok mahktm hapisaaeden 
çıiaowtır. Hınaıl• vak'•· 
nmn çofa1ması brŞ1S1fl· 
da. .•.•• 

- Hırsızlıtın $Ol'~ldı
tını 1ar.a\ili.r~ r~t. 
be,_.t hkli,p, elqau~r. 



Mukabele bilmistl t.. .. 
S ürekm bir soıruk dal

gasmdan SOflra tatla 
bahar havuı devam ,.diyor. 

Buna sevinm<-mPk kabil 
değil gibi görünür. İnsana 
elbise, kaim palto hamal
lığı ettiren karh, rüzgarlı 
sert günleri özlemek, pek 
tabii bar his sayılamaz. F •· 
kat ~n bir tek ıcbepl,. o 

şiddetli kıım ıelmesini ia
tiyorum. Sonbaharın etrafa 

verditi ıbk ımellilderi gör

miyen bir adam defilim. 
Bu tebehlauraua ıünlerin 
duru maviliti, göz lcamat• 

brmaz yumuşak aydınlıtı 

bottur. Evet, böyledir ama, 

pençcreler hali açık duru
yor. Alemin açık pencere
sinden una ne ? demeyin. 

Biz de henüz başkalarının 
bakJanna hürmet hissi yer· 

letmcdi. Vaktile komJU 
haklanna okadar titiz bir 
itina ile toı kondumnyan 

gene bi~dilc, şimdi rece 

yarıımdan tonra gramofon 
çalan elilemi yataklanııdan 
fırl•tan da biziz. 

işte bu gramafonlar ve 
kendi sesine aşık olmuş 

bazı saygısızlar yüzünden 
kıım çabık gelmesini, pen· 

cerelerin kapanmaıma dört 
rözle be1diyorum. Dün bu 
hasretimi bir doıta açmış· 

hm. Kızdı ve : "kendi ac • 
zinden ötürü ne diye bütün 

ballua kat kıyamette kaim. 
sına İltİJor•n? Beaim aibi 
yap ve gramofon l.eliııa -
dan kurtul,. dedi. 

Buldutu çart'yi sordum, 

anlattı: 

"Tıpkı senin başandaki 
belaya uğramıştım. Zoraki 
lort gibi yatıp anıele gibi 

kalkıyordum. Uykusuzluk· 
taa bir haha .çinde beı 
kilo kaybettim. Bu giclitle 
zolc geçmeden haltalanacak 

dertten değilse bile işsi.ı· 
likten ve züğürtlükten ge
berecektim. Düşündüm, can 
kaygusu ile bir çare bu1· 

dum. Ben de bir gramofon 
aldım. Ama bu gramofon 

pek ucuzdu. 17,S laınifa 
mal olmasına rağmen kıya

meti koparması için plak 

masrafına da hacet bırak· 
mıyordu. Akşam eve gel-

dı im vak.it komşulann çal
gılan niraya başlamışlardı. 

Bizim on yedi buçukluk 
gramofonu cumbaya tabiye 
ettim." 

- On yedi buçuk kuru
p gramofon nasıl olur ? 
dedim. 

- Tam on yedi buçuk 
kuruşa, pml pırıl, yepyeni 

hem plibaz da çalar, bir 
adet gaz tenekeıi... Cum-

aya yerleştirdikten sonra, 
tbaha inip havan elini 

ladım ve batladım 
A ıuları bombardömana •• 

li&c ım o ne gürültü idil •• 
h ~akika içinde komşu 

atar . kA • . 
~ nı ıs at etmıştım. 

ence re 
~fal kızgın suratlı 
q. ar 58l'lttı. Hiç aldırma-
lı }' ' bastım tokmağı. Ni .. 

t en ,_. 
'lı c:I sauırsızı kapıya 

1' ' çok rahat •z olduit-
1 yl di ve bu gürül-

oldu unu sordu. 

Amele kabinesinin 
vaziyetini sarstı 

Baldvin fırkallDA danıtmadan 
hareket dtlli için ... 

---~---------------1.ondra, 1 (A.A) - Sabık Hint valii umuınilİ Lort 
Beading Lortlar kamaruana verditi bir takrirde lijıik 
umumi valinin Hint hükümeti için dominyonlua mahsus 
kaqun ve nizamlar yapılmasa hakkındaki beyaanamesine 
dikkat celp etmektedir. Lort Rcadlnı ıimdiki umumi 
valinin Simon "'-isyonunun fikrini ve raporunu alma· 

dan böyle bir be,!anname neıretmeğe ve fevkalide bir 
• uaul ittihaz .,temele .Wcden sebepleri sormakta, bu 

beyannamellin şiimulü hakkında izahat iateaaektıedlr. 
Bu talcririn hararetli mİİEncrelere eebep olacatı muhak· 
kak ıörillmektcdir. 

Londra, l (A.A) - Daily Mail yazıyor: lnıilterede 
ansazm pyet valaim ve mühim bir siyaset buhrana zuhar 
etmittir. Bu buluauı dorrudan d<>truya lnfiltere tarafın· 
dan idare olunan Hindistan aksamile ancak lngiliz nüfu
zuna tabi ve hemen büsbütün müstakil yerli Hint hü
ktmetleri arasındaki münasebatın tekil ve mahiyetinin 

bir konferans ·.asataıile teapiti meı' eleıi ile Hindiltan 
valii umumisinin neşrettiği bir beyannameden do~muflur. 

Rüştü siyasiye varmış olmaktan henüz pek uzak ol
duğu için kendi kendini idare etmekten aciz bulundutu 
bir çok Hint münevverlerinin bile tahtı itirafmda bulu-

nan Hindiıtana karşı amele hükumetince daha fimdiden 
bu derece mühim bir toahhüde girişildiği haberi muha
fazakar ve hatta liberal mahafilinde büyük bir heyecana 

mucip oldujundan parlamentoda .ekseriyeti haiz olmayan 
şimdiki kabinenin nasıl olupta Britanya imparatorluA"unun 
~ukadderatı üzerinde müthiş teairat icrasmdan ball 

lcalmıyacak olan böyle bir kararı diker iki büyüle fırka 
reitine damşılmaksızm ittihaz ettiğine dair haber üzerine 
derhal salahiyettar zevat nezdinde tahkikat yapılmıştır. 

Bu tahkikat neticesinde beyannamenin Hindistana şım
dicktl muhtariyet verilmiyeceti kanaatinde bulunan libe
ral fırkası reisi M. Loid Corç ile Hindistan komüyon• 

reisi Sir Con Simon nun ve sabik Hindistan valisi Lord 
Ridiar in itirazlarına nğmen ve fakat mulıafazalcar reisi 
M. BalcWin Din inzimamı muvafakati ile neşrolunduğu 
kemali hayretle anlaşılmıştır. Kendi reylerini almak11zıa 
M. Baldvtnin böyle bir şeye raza göstermesini bidayette 
akıllarına sığdırmıyan arkadaıla ~ derhal meseleyi tenvir 
için kendisini ziyaret ederek izahat istemişlerdir. 

M. Baldvin cevabında parlimentonun tatil devresi es .. 
nasmda amele fırkası reisleri tarafından kabinenin Hin-

distan siyasetini tasvip ve iltizam ettipi temine her 
nasılu. ikna olunduğunu fakat oı:ama11 bu teminatın bu 
derece mühim neticeler teYlit edecetioi bilm.Qiji için 
şimdi bu hareketine nadim bulundağwıu ve bunun laa· 
kikaten büyük bir h11ta teşkil ettitini itiraf eylQaİftir. 

Muhafazakar rüesası bunun üzerine bir müddet iati
pre ederek fırkanın malumata oimaka1ıın Baldvin tara· 
fından giriıilen taahüdün biç bir kıymeti haiz olmayaca-

ğına müttefikan karar vermiı1erdir. Bu suretle açılan 
büyük buhranın inkişafından nelu çlkacaflnı şimdiden 
kestinnek mümkün detildir. 

Londra, 1 (A.A) - Muhafazakar fırka reiıi M. Bal
duvin ile mumaileyhin parlimentodaki taraftarları ara-

sında daha sıkı bir temas temin etmek için hericiye, 

ticaret, sanayi, maliye dairelerine ait işleri daha ziyade 

dikkatle takip etmek üzere muhafazakar azadan mürek
kep müteaddit komiteler tCfkil edilmiftir. Bu komitele-
rin reis ve reisvekilleri her hafta M. Balduvin'in riyaıe· 
tinde. toplanacak ve komitelerin faaliyetleri aruanda bir 
ahenk ve intiıam husule getirmete çalıpcaktır. 

Rusya ile minasebet meselesi 
Londra, 1 (A,A.) -- Muhafazakar farkaom mümtaz 

aza~mdan M. Baldvin, M, O.stan Cemberlain ile M. Lo
cker Lapıon gelecek salı günü hükumetin Rusya ile si-

yasi münasebıta ~iden başl~n~lm~sı~ıa müteallik kararı 
hakkaoda şu takriri vereceldenm btldırmişlerdir: "Avam 
kamarası Rusya ile aiyasi münasebata yenidf'n başlamak 
;ç.in riayet edileceği Batvekil ve Hariciye nazm tarahn
dan beyan edilen şartlaıa hükumeti karaliye tarafından 
riayet edilmemesini teessüfle kar11lar ve mevzuu bahsolan 
ıeralti iptidaiye tahakkuk etmedikçe Sovyetlerle siyasi 

münasebata yeniden başlanılır.asanı kabul etmiyeceğini 
beyan eyler. 

ayni cevabı atarak çekildi
ler. Nihayet kafesi sürdüm: 

Böyle işte dedim 
eğer gece uykusunu bana 
haram eder ız h p böyle 
yap· 

ran 
( .. ,....) 

Elhamra : Parlsll farltıcı 
Melek :Ba#HUrm gütwlıı 
Opera : AM %om,,. 
Majtk ı CGniu#JcMc 

Eta..t 
Şlk 

Alkuar 

#)mtrl 

1 ll4ltf l-dm 
ıDiwl ...... 
/en:a 
ıhu ...... :M,,,,.,._.,. .. 

( ........ 
Ferah 
M8 

A'ım4aı 

"-··~ 

; Cuıs ~din 
: V.W. malt
~ 

1 G.11.. .,,,. 
s Kırlt ~ ....... .,) 

4.t 
MeçhUl asker 

-- -
Ah , kahpe herif, ah L 

-~--------------~----~ Topa, gülleye "e düngatUN eH <layanıl•az 
•Mflerine göğıis gwmeğP n1üheyra lıiz par· 
dık ve bu tOf'ltır. gülleler lıep bi~i111 içi11 .. 
Sant.,larJ. hc:aldq • ma-.. ...... tl•llcli· 

...._ .. a11'1" ılıar ... Ben • ••lf* ....,. ltltMIP f• 
...U.cak, hu ~ ......... tmwka. ...... 
•s-dıa.,. u ew ılı
.. ••bal 1111p •si t • ................. ,... .............. . 
..... At .... 'pcle 
,.. .. ks r _. 1 adi t.,.-

J .. lı ........ " ...,. ..... 
lula l&rUDlfb?,.... ... ., ............ . _ .. _ .... ~ ......... . 

Menal, ..... .... - ............... ...... 
ser.,,_ Pt. : Ani-a ,,.,._ 

tıalıa aimıJ • *• • -..... · 
.... ,.. blrllrtpmJ& ........ , -.....~wnlC.f· 

... ~ batanyalarınm ._ __ ........... ---.....J -Hala o nafmcl 
Yunan gemderi, boğaz
lar ve Akvam meclisi 

Attna, 2 (Anek.) - An· 
kara Yunan m•slahatcl-

zan Bofularc:lan ıeçen 

Y unaa npuılan meeeleti 
hakkında yaptıtı tepbbii
ae Tevfik Rilft6 Beyin Yer

diii ce•abı buray,. bddlr
mlftir. Yunaa Tapurlan 

mikelalüderl d4a laıracla 

topLuaarak Boftzlar dan 
seçen Yunan vapurlannın 
..P.clıia mGfkllib Boiaz.. 
lar konüayonema ........ 
lan .......... 1r.,...,...... 
.......... v .......... ... 
111..ıe balda .... Cı•treU 
Akvam umumi klHfltiln• 
müracaab aelecek balta 
tncll~· 

Avdet ettlÖl!f .... ., 

..._ karawaıtıaa çıkan 
,_ ... ? .ti. .... "' d6rt 
4Wa ,Nuhtttfn ~ aat • 
blw '6Jledller. o re=ap 

-~ "* feraa ol • 
lllUfba. S.. ku.. ile '-Y· 
ramlqmamafbm. 

Allalaım.. aU.hım.. Bu, 
ne fed bir felllıet.. Şbacli 
( Demir bank ) tşttkam• 

Unden bir top Mtlada; ve 
mermi , bizim iltJka. 
metbnlze cloiru ıelmlye 
ba,ladı. Bir anda dOfmanm 
{Kafkas tabya) yı ~ 

ldöman edecefl aklıma pldl. 
Bu, ıayet taba bir ,eycl1 
Ola olta, bJraz rahatunm 
bpracaktı. Fakat ........ 
pldL. seleli.. Arl&IE ..... ta
...... ~ pal1t7~ 
c.alr nanedeı-ken, G&eri
mlzden aeçU... ve bisdea 
uzaldqarak aitti. Edirnenba 

Fransız kabinesinde 
Kimler nazır oluY-or ? 

T ardtyonun kabineyi teşkile memur edilmesi 
nasıl karşı.landı ? 

Paris, 1 ( ~·~) .. -_ M. Tardieu M. Doumergue jlo 
yarım saat goruftnuştur. Miifaverelerine yarın eabab 
devam edc~ektir. Meb'usan meclisindeki radikal ., •• 
list gru~u. öj'leden sonra teplanmı,_ da biç biı- bıu 

.,,_. .... zsc t W'ıird• 

fırlaantlanlı. He.kesin pil 
haftda idi. Şayet bu menli 
Aaerhllzde paıla•y•, b• 
na....,._. alelA•e bir 
hadtle ..... kabul .... 

c:ektik. Fakat mermi iz• 
......... feçtpte P..dlrneye 
.... yellandalı zaman, 

herblln :rwanıldan lllalda, 
ditleri k-..clendi. Ve tar
rab71 miit•ldp lw- ~
.lan fU fwyat yfibeldi: 

- Ala küpe herif_ ah.. 
E..t, bu a.kala.-'lktt" 

--~ süile7e " ti6Dpala 
en dayanılmaz at.erine 
.a6i'if •1111111~ .mlaeyya 
olu ........... bu top. 

lar bu sfi'll•ler yalıuz INalm 
jçüa.. INzim çelik aineleri-

aia için.. ancak ve ancak 
b.im ınajlu etaıek için 19' 

tirilmiftL Niçin ~ atat.. 
mıyordu? ilkin biae atıl
nuywducla hiçbir cürml 
a(bıahı olmayan zavallılara.. 

acia ka4ın1ntNa , ,,,. .. ,. 
yawulana bapM aM9f JN· 
clmb,... 
Alı~~-

llMl'tillde .ara m'zi deleme-
dllln için namertldde kal
bimizi Jakmak Wl,...wa 

ö,.le mi? .. pek all priİfÜ• ...... vermemiştır. Ancak grup a .. ::. .. 10..1__ h" b. · · 
... - wuı ıç uaoıo yann 9 1 c rın a ı 

sabah~• bra_nm verecek olan grupun fikrim almadan .Elim bir matem içiade-
yeni eye rmnemesi zımnen tekarrür etmiştir. ~ Bofuk hır htJarll ile 

Pariı, 1 (A.A) - Meb'usan meclisindeki radikal ıinsl bir yılan ,tbi Gzeri· 

.a"M':~rupu Mbu ~bah toplaamııbr. M. Daladier ile mizclen seçerek phre dlf-
Y. P>: . ·. Daentel e müzaherotte ıeri durmala-
nnın sebep~na ızab etmişlerdir Gru .. .. d b. . mele bqbyu mermiler, 
verditi bir takrirde grupa mcnsu.p b p ·azası· an an ın kalbimizde patlır'or ve kal· • azı nca ın, mensup 
bufundu~ları grupun fıkrini almadan kabine .tCJkiH 'hak- bimlzi 1alu:rorclu. Bu ~. 
kmda bır karar vennelc hakkını benimıcmiş o1Uıalann· ahenk yapmak Facia c:har· 
dan dolayı teeuaf etmekte ve bu gibi teşebbüslerin yeni aun, biç kimle ne siil4IG 
kabinenin radikal llOS)'alistler tarafmd• tqidlini iman ve ne lüzumıuz bir söz 
haricine çıkarm~nt .beyan etandctedir. M. Daladier, bu söyledi. Bütün aklımız, fi.k. 
takrir kabul ~ı.lditi .takdirde fırka riyuetiadcn çekile- rlınlz .. ıehirde.. ,eluin za. 
c~ni söylenuştl~. Şiddetli bir müriebıedaı ve bazı alla klnlerbade 
izinm .müdalaeie9mden sonra f.Urir aeri Ünmtfbr. T sa ••• 

Pans, 2 (A.A) .. M. Tardiyö ima aael.'us M. b- Üç atındenberi. Mar., 
kapiniyi kabul ehbiftir. Muıııaileybi tatmin ve parlameq,- Ne K.artaltepede hart.olu
toda ~k~eriyet temin eyleyeceğine kani buluoclllfwan yor. Allah lrahrebln; Kar
söylemıştır. .. taltepeyl ıene düfllll&D& 

Pariı, 2 (A.A) .- M. T ardiyö sokenah Ciml.uriyet- Termitler... Oç sGndür o 
çilerinden. M. ~mot, M. Foajere M. Ricolfiyi ve M>l· haT&Ude, basen artan, t.-
cenah radıkllerındeıı M. Manautyi kabul etmiştir. zen de tavsayan harbolu-

Pariı, l (A.A) -: M. Tardiyö ötleden soara müşave- yordu. fakat bugGn aaba
rclerine başlamış, .bilhassa M. Durand, Cheron, Sarraut, ha kartı, ~vvur oclilmi-
Cbeutemps, Ouewlle ve M. Hesse i kabul etmiştir. yecek kadar .-ik a.. top-

Paris, 1 (A.A) - M. Tardiyönun M. Briand Cheron çu ve piyade aleti hepimi· 
Lotlf'hueun, Mnginot, Martin ve M. Eynac tan y~ni kabi~ zl heyecan içinde uyandır-
neyt dahil olmalarım istiyeceğine ihtimal veriliyor. M. eh. Ne oluyordu; düpnan 
Tardiyönün bir bahri ticaret, bir de athhat işleri neu- mUdafaa hatbm mı yan-
reti "hdPs edeceği "~ Alsas loren müste arh.ıı.ım yent·- _---1..7 ff--L _1;.. • • 

IS n-w• •• ııı:rw.ea ---~ IÇ98• 
den t is edeo ği rivayet olunuyor. eleydi. 

Paris, 2 (A A) -- Gazetderin ve efkarı umumiyenin 
büyük bir kısmı M. Taf'diyönU.. kabine tefkılı~ tnea• 
edilmcami hl* nMlait .. ette --..ı-.kta. 111uma 1eyhin 
ıı"- ..,. ~ '' ita P~ ' •· -. ecMeıniyecefini 
b~an eyfemekbıt. t tp ettı~ mttşavere lü t 

-

()11 ....... CU &ili' (id~ 

...... n •flWarol" cın.a. 

........ • ınaperdur. 
...... ull bir ma4aın 

taraf•••· dant edilnattu. 
1·.....ı.~ny01c 
sek tabek•J& ..-.up ol. 
~ auan d~t 
alarak cmula tana etaae. 
mek içira 1U1111&tı tercih 
em,ordu. Fakat ecltitin 
nüktedan oWuiunu hericea 
btldiğiDclaı keaclWni löz 

IÖJ1etmiJ8 ~arlardı. 
NibaJ9& saçma bir &öz 

sarfetU. Etrafmdakiler. 
- Ba ne manallZ te)t 

Diye balmfblar. o. •. 
ktt•Rm.rol. cledild: 

- Çok tahaf! ne ftldt 
manua IMr ,ey söyleaem 
her kes hll'llZ Yal'! diye ba
tanyon 

t •R.aWp Voeel,, bir çok 
cliRI blt•L ıler k•'- al-

IDlfb. • Rtvarol .......... .. 
fat eden INr .... a..k· 
kında •udıia hitabe ...... 
leaile fU lhı.t a6,1e41: 

"Şu hatlblll ............. 
ollunmı hlçllitni ae IJt 
aulalı,orf. 

tf •,Ruorol" dOllJann. 
dan biri için derdi ki; 

.. Baza k•rel..U. burun-
ları abaracakmat sdNl•
temadiyen p:ıklanır • 

S. ele b6,le- m6teaaa
diyen, zeki aa.rfeclecelc. 
mlf glbf oluJOI!.. 

'* il.Mili' ...... rthsaRDo 
...... it• ••• , .. ,atta 
ve siyuetteld ... yUM\.. 
taı ile • atarı, T.-..., 
hzl' mir ... ld: 

- •J;a'-••m Wıtla 
-...nıu.lıe..fnt ... 111, 

k...M rh•••• iri • 

tebü etmit ···=-· 
:net'el ., •••• .. 

"Taleran. IWoiı• -...n 
Rusyanm Pw tefirt ..., 
zat dedi ki: 

- Muhakkak 
M. dö •Taleru"ı _.ııılıRi_.. 
•Dostum! leQ wirılıJ~r9' 
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ilyarderler 

Zaten "Frankfurt., "Ro
çilt" lerinın bu serveti 
mirasm inkisamı ve efradı 

aileden bir kısmının mem-
Jeket dctiştirmesi dolayi-

• iijF pek çabuk azaldı. Ni-

ve piyasayı mahirane yük
sclttiktesn sonra borsaya 
çıkardı. Teşebbüs muvaffa

kiyetle neticelendi ve "Al
ber dö Roçilt., yüz elli mil
yon florin kazandı. Büyük 

tereffüleri takip eden ak-

' ?@ !!E 

Şetranç 
eit}lenc~mz 

• Fret Lazar ,, ın tertibi 

-13-

Hamle beyazlarda: 

Üç hamlede beyazlar mat 
eder. b~yet parı sükutu en bü

Jik bir darba vurdu. 
•Frankfurt,,, "Roçilt" )eri
nin Alman ahfadı · hali 

sülamel uzun sürmeden yüz :ıilİİİİİİİIİİİİİİİiiiiiİİiiİİİİiim 
tösterdi. il 

hazırda mali noktayı na-
.zardan hiç bir rul oynamı-

yorlar. Yalnız •Frankfurt,, 
ve "Berlin,, deki "Golt-

şmit-Roçilt., bankasmda 
isimleri baki kalmıştır. 

"l..enderbanlC" müessisi 
.. Bontu" ile şedit bir mü
cadeleden sonra 14Bontu .. 
iflas etti ve rant sukut ey
ledi. Albn macar rantı ih
raç fiatından qağı düştü. 

Dırılfınııdı ısıı~ıt 
[Üst tarafı ı inci sayıfnmızda ] 

VAKiT 3 Teşrtnsatıl 

Vaktin 
buJlmacaı 

BusOnkll bulna•e&mızaa 
hallecfUecek 7enl t•ldl 

Soldan . sağa : 
1 - Dikenli bir hayvan (5) 
2- Kilise aesi (3), rabıt edaıı(2) 
3 Leizet (3), eğe (S) 
4..-. Slcım (2), büyük biçak (4) 
5- Uzun ~ereşte (4,,, uıhmeı(4) 
6- Çok yiyen (4), neli edatı (2) 
7- Delille söstennek(5),iyilik(3) 
8 - Dııın aksi (2), Knle (3) 
9 Bir şeyi teıkil 'eden şey (5) 

. 

DGn" bulnıaumızm 
balledUmlı teldi 

Yukardan aşağı: 
1 Kurnaz bir hayvan (5) 
2- Kazma (4), nota (2) 
3- Tabalı;a (3), f~ atan (5) 

yu-

Tarafınd3n tenısll olunan ERiii P0~1F.RN \•e HANS Ş\ AR. ın 

Meıhur eseri 
NINA PETROVNA 

rıımı butlın dillerde dtst.ın olacnlmr 

Anadolunun tanınmıı ıan'at• 
kin küçük Hü.eyin Bey ve 
heyeti temsiliyeai tarafından 

lstanbul Alemdar ıincmaıında 
5 T ctrinsani sah günü akıamı 
büyük bir müsamere tertip 
edilmiftir. kuıuni Ahmet Bey 
idaresinde ıaz heyeti sinema: 
monoloi, komedi, temsil, var
yete, .sulu, raks, tetanni, 
fanta.zi ıahnder. ---------T epebaşı tiyatrosunda l a 

Baron "Alfons., un vefa
tından sonra "Fransa,, da 
ki "Roçilt,, lerin ehemmi-

Binlerce küçük sermaye
dar servetini kaybetti. 11 Ro· 
çilt., bu sefer de jşten vak

tinde' çekilmişti. Bir münci 
rolünü oynamak sahavetini 
gösterdi. On üç sene sonra 

Memleketimizde gerek 
tarihi tabii ve gerek fizik 
ve ıerekae ımai kimya ve 
timi arz nokta'i nazanndan 
birçok 'yaoılacak fıler var
dır. lıte bunlar Darülfünun l-"!i~....,.oio-0...._~.-...--~--------------- ak14m saat 21,30 da 

ŞEHREMANETi 

yeti maliyesi de büyük bir 
darbaya uğradı. Dördüncü 

ve b~inci batm "Roçilt,, 
ler "Paris. teki bankayı 

muazzam servetlerini idare 
için idame eylediler. Fran-

aız "Roçilt., şubesinin en 
mühim sınai mevcudu olan 

.. Buito., Rus petrol şirketi 
1911 de büyük "fngiliz
Felemenk,, tröstüne, "Royal 

Duç Şii Grup., a satıldı. 
"Roçilt,, lerin elinde ce
nubi Fransndaki vasi çih
likler kaldı. Paris "'Roçilt" 

lerinin hali hazırdaki reisi 
baron "Edmon dö Roçilt., 

bazen Fransa hükumeti ta
rafından bcrayi istişare da-

vet olunur, fakat büyük 
nakti muamelata artık gi
rışcmez. 

En dayanan şubeler 
Londra ve Viyana şubeleri 
olmuştur. Bunların dördüncü 

batmnda henüz mahir ve 
azimk5r maliyun vardı. 
.. Liyonel Roçilt ,,in büyük 
oğlu " Natsnyel .. yedinci 

"'Edvart., daha vc1iaht iken 
onunla olan münasebah sa-

yesinde "'Lort,.lar kamara
sına girdi. "Roçilt., bu ka
maraya giren ilk Yahudidir. 
Bankada hizmet eden diğer 

bir biraderi zahmetsizce 
Avam kamarasına aza oldu. 
Fakat o babası gibi liberal 

dej"ildi: muhafazakar oldu. 
Her ikisi de harp esnasın
da cüz'i zaman farkile ve. 
fat etliler. 

Halefleri "Antoni dö Ro
çilt. ismine Fransız usulün-

ce "dö,, asalet edatını ge
tirdi. Halihazırda f ngiliz 
•N. M. Roçilt ve oğullan,. 

firması oldukça mühimdir, 
faket beynelmilel bankalar 
arasında hakim bir mevkiye 
malik detildir. 

Nihayet "Viyana ,, da 
akriba arasında evlenmek 
usulü oldukça zararları mu-

cip oldu. Bu şube efradı· 
nın çoğu "dejenere,. ve 
zaif akıllıdır. Maamafih iç-

1895 buhranında bir daha 
muamelata karıştı. Ondan 
sonra "Viyana., nın en meı

hur sima1armdan biri oldu. 

Maamafih hükumet şimal 
şömendöferini almak istedi
ği zaman .. Kredi Otrişyen,, 

ma)iyunu ve müdürleri ile 
ve daha sonra .. Kredi Fon
sye,. müdürleri ile arası 
açıldı. 

Artık Awsturyada da 
.. Roçilt ., ler inhitat yolunu 

tutmuşlardı. Mühim " rant., 
muamelatı "ihtiyat sandığı., 
na veriliyor, " Roçilt ., 
bankası istikrazlara karış
mıyordu. Netice olarak 
.. Viyana ,, da da muessese-

nin faaliyeti durakladı. Ora
si da .. Roçilt .. lerin serve
tini idareyt: memur bir 
banka halini aldı. 

" Viyana ,, " Roçilt ,, ]eri
nin mıktarı serveti ancak 
1911 de baron .. Alber., in 

vefatında anlaşıldı. Varisler 
700 milyonluk bir miras 
üzerinden 30 milyon kuron 
hükumete verdiler. "Alber ,,. 

in °tlu .. Alfons evini 
yüksek ıosyeteye a;tı. Har
bı umumiden az evvel .. Vi-

yana " • Roçilt ., leri büyük 
bir taltife mazhar oldular. 
Saraya kabul edildiler. Fa

kat .. Habsburg ,. güneşi 
.. Roçilt ,, lere mali alemde
ki eski ııyt ve nufuzu ve
remiyordu. Harp esnasında 

ve para düştükü sırada, 
Viyana, hayalı iktısadiyesi 

yeni ve azımkir şahsiyetler 

eline geçti. Maamafih para 
kıymeti tesbit olunalıdan 

' b~ri, bir günlük hayata 
malik müesseseler battı, ve 
eski mali alem " Roçilt ,, 

firmasını da beraberce sü
rüldiyerck biraz yükıelmeğc 
muvaffak oldu. 

(Bitmedi) 

MGnakaıa 
GaJrimnbacllller T ahlilAt-

"M~n birit baı tııl ~l~er 
SW~o,.., ~iti 

v,, !'!soıa. Qlll • ..,., 
IJ• ~:ı'lgN ·!'f lt4'1'1p ' 

.z.:.... ~o ıu1.1~ ~e'fı.( . . 9 

T evziat komtayonundan. 
Komls)'Onumuzun ltaal ;t. 
kte olclaiu binanın kaJ&i. 

ferinin !kazan ve '-u UaalDJ
nın tamir ve tathJrtyle bir eu 

' ~epolıl inta ettirilecelfnden 
ısLL:--...u....cJ\alip olanlann lhalei kat'iye 

T etrinaani 929 
,ünü )'Üzde oa m. 

\r.üe Beyof
.ıcla 20 -

müderriıleri nezeretfnde geç 
muavin ve alimler tarafın
fından tatil zamenlannda 
her tarfta çalıtacak komis
yonlar ile, heyetlerle kabil 
olacakbr. 

Memleketin ikbaat ve 
hukuk ilmlerf noktal naza· 
nndan da birçok tetkikler 
ihtiydcı aıikArdır. Hukuk 
fakültemizde de seniver 
ve enstitü hayatının inki· 
tafı ile bu hususlar da te
min edllmiı olacaktır. 

lıte bu maksatladır ki 
denler İki kısma aynla
caktır. Bir kısmı yukarda 
söyledfiim vazifeleri de
ruhte e4ecek ve Da;nı. 
fünunun müstakbel inkita· 
fıru temini için nefsini 
vakfedecek daimi müder
risler mahiyetinde olacak
br. Diler kısmı, ki mütem
mim ve llatiaas derslerini 
deruhte ec:leeek müderris
ler-ile bu gayenin istih
sali içhi ilim ve faziletle
rinden istiane ve istifade 
edilecek kimselerdir. 

Bundan baıka yapılacak 
tatil dersleri sayesinde halk 
terbiyesine dofrtı gidilecefi 
gibi bazı ser~ıt dersler 
açılarak Drrülfünun ile mO· 
naıebat teaiı etmemif olan 
ulemanın da ihtisaılanndan 
ıenlı bir tarzda istifade 
maksadı gözetilecektir. 

Hali hazırda Darülfünu
nun muhtelif fakültelerinde 
yüz otuzdan fazla ders 
vardır. Yeni ıslahat proje
sine nazaran bunlann he
men yanıı asli den adde
clilmektedir. Geriye kalan
lar ise ihtisas ve mütem
mim denlerdir. 

Fakat edebiyat fakülte
mizdeki felsefe zilmreslnln 
meseli üç aıli derse ircaı 

.,bu ZGmreye ait olan muh
telif lhtt1a1 denlf'.rinin ~ -

kutulmama11 demek detıldlr. 
Çünkli bu ziimrenln den. 
leri daimi ve serbest mü
derrisler de okutulduiu gi
bi genç ve muktedir mii
derris muavinlerile de ted
ris edilebilir. Bunun için
dir ki Darülfünunumuzun 
müstakbel kadrosunda mü
derris" muavinlerinin kem
miyet ve keyfiyetine pek 
ziyade ehemmiyet verile
cektir. Nitekim aeçen sene 
Dar61f6nun, muhtelif fa
külteleri için on bet aend 
muhtelJ ıubelerde tahıd 

etmek 6zre Avrupaya gön
dermlftir. Bunlar avdetle-

bntlbanla madem. 
..,.. edilecek-

Bu akıam komik Cevdet Bey 

temsilleri (KOV ARDU) dıram 

Kototlar 
mette~i 

~m ~ 
Şampiyona maçları 

5 perde, ayni müsamere yann 

akıam P ANGAL Ti Uyatrosundn 
;!.ıı11111ııııı1111111ıııııı111111ııııı111111ıııııııı11111ıı~ 

3 perde 1111 

(((l(fl( !.: 

Bu cumadan itjbaren başlıyor 'İv~em~em~~z~~in i ıs.~~m; •. ~:1:'!m;::'.·~.::'. ' 
Kümeler ikiye indirildi ve bazı kulüpler \ Ç A. RE V j Ç l :~u!~n fıntlarda tcnzilit yapıl. 

tevhit olundu sıııııııı .... ıııı111111ııııııı1111ıı11111ıı,111ıııııı111 .. ,uııı1ır. ••-.. ----••• 

Dün yeni futbol heyeti 
içtima etmiı, l.ik maçları, 

kümeler ve kulüpler hak· 
kında müspet kararlar vcr
miftir. Lik maç.lan bu cu
madan itibaren baılıyacak
br. 
Bazı kulüpler. tevhit 

edildi 
Dünkü içtimaın netice

lerinden biri de ikinci 
unıf bazı kulüplerin tev -
hlilldir. 

Albn ordunun Hilal ile, 
Beylerbeyinin Osküdarla, 
Eyibin KasımpafA ile, 1ı • 
tanbulıpor - Süleyınaniye 

maflubunun Darüff&faka 
ile, Y enikapınm da Top
kapı ile tevhitleri ve maç
lara muhtelit takım olarak 
iftirakleri tekarrür etmiftir. 

Bunu kabul etmiyen ku
lüplerin pazartesi gününe 
kadar cevap vermeleri ka
rarla.ıbnlmıfbr. Bunlar ikin-

lerdir. Darülfünunun istik
bali genç unsurlara baib
dır. 

Darülfünunumuzun haa 
v~ifelerinden en mühimmi 
antıepoloji ile Türk tarihi· 
nin milli noktai nazardan 
inkjfafıdır. Bu noktai na
zardan tesisat ve tetkf IAb· 
mw tevıi edeceğiz. 

Tasnif ve t~dül kanu· 

nunun tatbiki için lazım 
gelen tedbirleri aldık. Ya
pılan tamifte teadül kanu
nu esasab nazan dikkate 
almmıobr. 

Bu meyanda hukuk, tıp, 
edebiyat ve fen fakülteleri 
den tasnifleri ikmal edil
miftir. İlilıiyat fakültesi 
denlerinin tetkiki devam 
etmektedir. Yapılan famif 
fiyledlr: 

Münhal diler kürsü ders
lerine ,zam ve illve edil
mek auretile tasnif bordo
l'OIU 7&Pılınlfbr. Bu euretle 
maaı ve 6cretlerde de te
beddüllt Obnuttur. fifa e
dilen künü yoktur. Bu 
tamtfte mut ve Ocl~e _._. .. ... ' 1 
TlllU nm r nazarı ''ewıo 

el kümeyi tqkil etmek- ( u _u_~_IJ... _ ...... _ - J 
ted.ir. .n~ '' 'Vaf«t-' "' 

Birinci küme ise Galata- ~-----~~-----------.... -~ 
~ay, Fener, Be~iktaş, Ve-
fa, Beykoz, ve ıstanbulspor
Süleymaniye galibinden te
,ekkül etmektedir. 

Birinci küme maçları 
T &kaimde, ikinci küme 
maçlan Kadıköyünde ya -
pılac&kbr. 

Llk. maçlan 
Lik maçlanna bu cuma 

baılanacakbr. 
Yapılan fikstür mucibince 

bu cuma Tusimde Vefa -
Fener, Galatasaray- Beykoz 
birinci ve ikinci takımları 
karwılqacaklardır. 
lstanbul spor ve 

Süleyman iye 
lstanbuıpor ve Süleyma

niye arasında, birinci kü • 
meye terfi meselesi için yeni 
ve kat'i bir maç yapıla • 
cakbr. 

alınmakla beraber Darül

fGnun bütçesinin heyeti 

umumtyesinde mümkün ol

dutu kadar ikbaac:la riayet 

edilecektir. Heyeti ilmiye 

kadrosunda esas ıudur: 

Müderris, muallim, mü

derris muavini ve asistan 

dereceleri gene eakiıi gi

bidir. Yani diler Avrupa 

darülfünunlannın aynidir. 

Bunlarda tadilat mevzuu

bahı değildir. 

ilahiyat fakültesine ait 

taınif tetkiklerinden aonra 

bordrolar Maarif vekaleti

ne takdim edilecektir. 

Bu aene için fen fakül

tesine merbut olmak üzere 

Boıazlçinde deniz hayvan

lannın tetkiki için bir Aku
Taryom tesisi teemmül 

edilmektedir. 

Bu aene en fazla talebe 

kaydeden hukuk fak61teeı. 

cJtr. Bundan aoma ela bp, 
edebiyat Ye ı.,.. faldlltelert 

......... dlr.:ı. 

Elazizde iktısadl hayat 
Su, altın ovayı pamuk ~ryalan haline 

getirebilecek · 

J<:hlziz muhabirimiz yazıyor: 

Yilı\yecimizln ikusadi ve 

ticnrı h:ıynrındn dikkate şayan 

bir inkişaf başlamış ve güzel 

bnzı tasavvurların tatbik 
!'ahasına konulma_ı ıçın 

teşcbbiislere başlanmıştır. 

Bunları hiilA ntcn yazı

yorum: 

l~lazizdc mcucut ipek ve -iplik mensucat fabrikasının 

bir anonim şirket haline if-

rağı için Ticaret ve anayi 

odıısı rci~i Ahmet ., ühü B. 

taraf mdnn tetkik ve ihzar 

edilen nizamname tasdik için 

lktısat vekaletine tukdim 

edilmiştir. 

Ziraat hnnkası miidürleri 

bir içtima akcletmişler ve 

bazı miihim kararlar ver-
mişlerdir. 

Vakıf muhabiri 

Duydu.nuz mu? 
Sabhk 

Anlmr:ıd:ı m.1hlye 200 !ira ıc:ır ge

tiren kAxlr \ e müceddct 2 h:ıne eh· 
\Cn $Cr:ıltlc ac :le saulıL.ıır. l\adıku· 

yünde C'.ıfcr jta nı:ıhıılle"lndc !'\:ıll 

bey sokaf?ında 13 numaralı hane~ t 

moracaııt 

• Kııdıko) unde lısırlı oııundıı 

8 odalı \ c tc!errüatı s.ıirc ıle, elcktnk 
\iC suyu mc\ cut 31 numaralı h ne 

acele satılıL.tır, Cafer •~a mııballe inde 

:t<:JAziz Ticaret ve 'tınnyi oda- ~aıı bey <.ıka~ında N. 13 h:ınc}c 

sı faaliyetinin başında yerli 

ve milli mcnsucatımızın te

mini rc\·nct için ehemmiyetle 

çalışmaktadır. J lerckc fobri

lcasmm kumaşları münevver 

zümrenin Üzerlerinde çoğal

mnkta teşvik eserlerini duy

gulu halk kitlesinde h'Jcrlni 

göstcrmekcedi r. 

HukOmecimiz tatbik et-

' mckte olduğu su siyast.tlnin 

ha,ında l~IAzlz Q,·asının 

Cöldik uyuhdan istifııdesi 

için tetkikat yaptırmaktadır. 

Yapılacak ufok bir su 

tesisatt bu altın ovada pa

muk deryası husule getire

cek mllll istih al kvvcti 

olacaktır. 

Memleketin malt ihtiyaç

larının kuYvctlendirilmesi 

için oda reisi ve lkosat 

bankası miidUriinün riyase

tinde tebrimlz Osmanlı ve 

müracaat. 

• Gu:r.tepcJc Mehmet Er. mııh.ll· 

lesinde 'eni o:tağında bodrum L:ııtın· 

dan başka l'l odalık bir im l: :ıccle 

sauhktır, Kndıtuvısndc Cafer a~a ın.. 
halle inde ~ali be~ Qkıı ında IJ nu· 

maralı h:ıne\ ı: nlıracaııt. 

Lmtazllcv~l: 30 Bar,: AJ(r'1' 
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V eh fırkası Mısıra daha iyi terait temin ede· tL-..;._..:;_ __ ~-·a 
çeğini vadettiğinden Ahraı fıikaşı iotihabattan Mlrka aentee1: c.a... Klprl 

. çekilmiŞtlr' T. Mtmda- Be,otiu 2362 Şulte 
uenteat: Mahmudiye H• akmda 7 T eşrinşani Perşembe günü akşamı saat 

Son posta ile relen Mısır Bu ıırada Veft fırkası lıt&Dbul 2740 18 den sabaha kadar devam etmek iizere 
gazeteleri Mısır fırkalan reisi Nabhas pap, lngiltere Del t bir balo tertip edildiğini muhterem m.iifte-
arasmda itilaf temin etmek tarafından vukubulan teklifat- TrabzDR bil PiS iSi 1 ril.-imize müjdeleriz. 
içio sarfolunan mesainin bir tan daha iyisini temin edecek ( Karad~niı) Vlplll'U 4 Tearlesani .. Büyük fedakirlıklarla miiclüriyet güzide 

d·~ • 1 f Pazartesi f2 de Galata rthbmın· 
netice verme l5ım an at • bir vaziyette oldukunu i a- dan h.reketle lncboıu, Saman-. eşz talcımile beraber lstınbulun WHDIDlf ve 
maktadır. Hali hazırda Mı· de eden ve Ahrarm vazi- i · 
sırda iki mühim fırka var- yetini müşkül1:..-tiren bir Ctre.oa, Tral.cm. Rlzl. ~lya yüksek .artistl~ri_niDuhulıye ser-

~ gtdecelı: ve d&ıütte Puar ıu.:e e- de angaıe etmıştir. dır. Biri efkin umumiyeyi ' tavır aldı. O lıalde efkarı ede, Rize, Sürmene. Trabaoa. il b t J aileler 
temsil eden ve şimdiye umumiyeye mu~hede proje- Görele, Gtreaon, Ordu, Ünye, es o up Uffilll~ 
kadar d~ima kahir ekseri • sinin kabulü esaaı üzere Smı..m. fnebolu, Zoquldata } b ·} • Teşrif edecek muhterem 
yeti ihraz edegekn Vef t müracaat edilmiyecekti. uAnrarak gelecektir · ge e l lf. müşterilerimizin alb yaşın-
cemiyetidir. Diğer daha Abrar fırkası projenin mez. dan 8~ çocukları getirmemeleri rica olunur. 

Hareket gunü yük kabul edil- a 
fazla havas ve münevverleri kabulü için u§'rapcatı hal-

1------11.a 1 Jı•rı·n••ı·ı Pe"n• .. 1111 .... a ' 
temsil eden ve ekalliyet de Veft·frrkası 'u projeden Ayyalık süraf postası ' M ı.-a - . 
teşkil etmekle beraber kııv· daha iyisini timin etmek ( MERSiN) vapuru 5 Tetrinaani • ' ' k Türk Anonim 
vetli bir nüfuzu haiz olan esası üzerine 'Çalışacaktı . Sala 17 de Sirkeci nhtmundan Konya Elektri ~:-ketinden: 
Ahrar fırkalandır. Şüphesiz millet, reyini mu- hareltdlı Gelibolu. Çanakkale t..JU 

Bu iki fırka arasındaki kadderatını daha iyi bir Kuçtkkuy--. ~ Barhaıat)d ·e. Şirket sennayeüne dair nizamname! .t••!!~--~ 
l AraLf• plecek " &sütte __. 500(KM) unumu llıiht ihtilaf şu şekilde hulasa şekilde halletmeki vadeden- makor lekelelerle birlikte Akan- maddesinin ilk fıkrua mucibince aı~~· ....ade teZJldl 

olunabilir : lere verecekti. ol·,...• ""-....lı: aeJecektir. MnDayei firketin 650 bin liraya ibliiı _.. .,a.terilecefr 
·:. _ı.ı._""9_";_~ t.-t.. "-"alım volcu maddei llleZlalrenin fakrai muhUTereSioln hdL- .,.lfl 

1 
tk Ahrar fırkasının reisi sa- Bu vaziyet kar•ısmda 'UCllDOIU ....... 7 J -L t karar ..-

v ahmr yük aluamu. seklide tadili itin ic:rayi müz .. en " ~ ıbıl •at bık başvekil Mahmut paşa Abrar fırkası, teklif olunan "f'---·-_____ ..,_.
1 

üzere 30 Tepiuani 929 tarihine müsadif oı..-k hlktmet 
lngiltere hükumetinin Mısır muahededen daha iyisini 10 da hlueclaran hey'etl umwniyMl fe....., akcltMiecellnclea 
meselesini halletmek üzere temin etmek mesuliyetini A l E M O l R Z A O E l E R pıeydaduıdaki tirket merkezinde içtim••"' iftlrak ecle-
bir takım mühim teklifleri- Veft 'hrlcasma tahmil için v APURLARI allkadaranm ltfJu hey'etl unaumiyc ~a.::::- kadar W... 

bilmeleri için yenni içtimadan on pa e _, _ _. 1.:ı--,. ni getirmit ve bunlan Mısır intihabata iştir4k etmeme~e Sert ve lilts Karadeniz \)OStası 1 d ita --~ ''".-ıı .. • B ,.1 f vapuru 4 senedatuu firkete makbuz mukabi in e efün uıumiyeslne lcarıı karar vermit .., bu karan· U CD Teşrinsanl d&n olonur. .....,. muad..U: 
mfidafaa ederek bu teklif- nı bir beyanname neırile p - -akpm 8efinci maddenin ilk fıkrumm ..- k auretlle 690 
!eri kabul veya ademi lca- ifade etmiftir. azartesi e:'.:'i ıs de Şörketilı - 150 biu Hra ...,ıt~ ...,_,,,.. 
bul esası üzere intihabata O halde intif\aı,.t yalnız Sirkeci rıhtımından hareketle bin liraya iblll ec1baif olup beheri oa Tunı-
girmep hazır oldutunu Veft hr.kasariı' iştirakile (Zonguldak, lnebolu, Samsun, ~65~b~la:,.!hi:11e~ye~m!!ün~ueındir~~-~----..-...--:---::::::-
bildirmişti. vuku bulacakt.f. 'Gerçi M•· Ünye, Ordu, Oirıson, Trab:on, 'r k p } } anonim 

Rize)yc azimet ve ayni iskele- •• • t u arş k 
Buna mukabil Veft fır· sırda ittihat ve~ızbı vata· !erle Vakfıkebir, Gürele ve Uf ıye a ffi U Ç ir etin 

b•nın da IDfİliz teklifleri nı namını taşıyan fırkalar Sinop iskelelerine uğrııarık ~e ve 
le d . C:.:..L~-=-'n 21 N=··- 19Z9 t _ __.L:-de •clolwnan bir L-1 ... 

Jıakkmdaki naktai naıanna varsa da bunlar ancak pe avdet edecektir. 'i""'""'~ .._ arulil-0 ........... ~ _ 

kal kil Müracaat mahalli : lstanbul en.fevk.Ude lçtimaında ittihaz olunan lll ._..._..., nı'P•me Uln ederek efkin u111umi- kalil bir e liyet tef 1 l ld __ ,.___.1 ... ~ '"' ... 
l Mtymenet Hanı altındaki ktisat vekAletlnce itiraz vulna bu ~ etJDek içere haJ'eti 

yeye müracaat etmesi bek· etmekte ve milli m~ele er· ı az1hane, Telefon lıtanbul t 154 snudbince uıiiQkerat icraaile karar ıttihaz P.- ,...i aaat 
tonUdi. Fakat Veft a~ de bir eb~mpıiyeti haiz idare fevkalade olarak 1 kia\lllevvol ı• beJ'.el .. ..., .. 
diktatorlutun flıasından ve bulamamaktadarlar. ond6rtte lmıir Ticaret oclua ealoaaada ~ 'meızkGr.. 
tetrii hayatın idreainden Accba Veft, hakikaten içtimaa davete karar ~vermittb'. Bin.-a-=*l•tı ~ 
.onra teklifler haldand4 Mısır ıneselesini hal için dan lia.ftal on sün evvel hiawlaranın __ L__ lmelen rica ve 

binelerlni ka)11ettirerek dühullye v..-- • mütaleaaını ilin edeceğini daha iyi şerait temin ede· 
IÖyledi. bilecek mi, yoka Mııınn -ilin ohanw. A--Lerlt 

R~el mımaa hvbHı\e Wetl Bu vaziyet elde ettiği nadir fırsab ka-
1 

_Şirketimizin 21N .... 1929 tarilaiae ...._ ..... 
Abrar fırkası çıracak nıı? ...... ~ içd••nda temettiie iUveslne karar ftlmbalan 
etti ve Mı11nn Buna aneak lhtlfat i: hakkında iktisat ~ 

~w. .,..... ittthan mabwıle ... ı.... 
r ~ getirildi. d. lf. 2 - ~ idare............... • --

y ..__ taecllld '9 •'1ra=11•m•• kırk lldad mMH?• 
f ·et' demıry· olları veli- ait ( Şirket •emuriıı ft ma.telatem•ı.. w.a.zd tahU ~· olan mllıilat..- ) .................. ( ..... • ...... - ..... 

manıarı Umuml\ı ı· daresı· nden tahdiminine verilme,ı tabii otan mak&fat llt ........ mnanlye 
meyanında ftrket mücllrat11na ..ıecek m .... t - aldat mlk-

1 ooo ton çimento kapalı zerfla münakasaya konmll4- tar n sıitpetiai ta1lııl heı'otl w.....ı, t..un.. •lnhnıp) 
tur. Münakasa ıo / l~; 929 sah günü NB.t l 6 da Anbrada ı.::tl~ekln_d_ec1_1r_. _____ ~---:--~----.... 

D 1 D . 11 ve Devlet demtt'JQHan hkrahtde yapılacaknr. K~ 2 tici aullı hu~lt M x-ı ili\ t' den ev et emıryo arı MünUasaya iştirak ede~klerin teklif mc:huplannı ve ~: Mahkemece U5 a v aye ın : 
d muvakkat tcminıtlannı ayol güııdesaat 15,SO• kadar umn- • k · · ... .ı·ı · Sl"ı'r"tlc yazı ''azmak ·Kabll1yctı"nl haiz l'·1 daktllowı ı. manları Umumıl\ ı· are- ,ere em.ne vaı ıyet ~1 mış .. J ~ J ... mt müdürlük kalemine vermeleri lAztmdır. ril Wlr. 

Talipler münakasa şartnaoıelerinl 2,S lira mukabilinde olan müteveffa miralay Ali ihtiyaç vardır. Kendilerine 30-70 lire. ücret ve çce_,,,. 

ı• nden·. Ankar•da. malzeme dalresindct~ lstanbulda H•ydarpaş mı- Rıza beytn lstanbulda Bayc- 'l'alip olanların tercümel hal varakalannı bir kıt•a ~ 
gazasından tedarik edebilirler. zitte Mercan •Ra mahalle- hal ile birlikte Mu~ \ UAyctinc göndermeleri ilin olun~ 1 

Esk·ıc:.eh"ır- Konya hattı Ü- ı~=o;=..::.;l;.::...:;:;;D;;::;~-.---ı-:ııı:-"J""---ı sinde Muradiye sakatında • D<w~ icradan~ Süreyya daha zly.de - .... .-ey .. 

y ev et emıryO an Ve klin 2 N. 6 oda 2 sofa 2 H.ım borçl- Tellt 8.ın Ka- ler kı)'IDed •ahammlnMWn'f• erı"nde Saray önO ve Pınar L. ı u /\ td hail 2 kömürlük 1 matbah dıköy Osman. mahalleslntn de JOu~pe)'~ 
d lfilafl an filUffil afe- ve ı aralık mahallini muh- b1rıncl Ada çıkmazı F..ııklı te 926-10397 datp ~ aşı istasyonları arasın a . d tevı ve ısı arşın üzerine .. ~Ula 11Nkator2 Na. da 1-'*' ....... ara 

e 3 9 5 inc•ı km. çivarındaki sın en: _ıL --ı.~. ılıol mebni 4 kattan ibaret kArJir hı -!......~ -.~L:~ ~=: me .... Pi dj' ( J .. •el11rt 
S.mııuna ~ecek yebnlf YllODUD _.. ~- e 31 zir~ bahçeyi ve matbf.hta ı-ta .-....- •~ """~ ve 

25
_1

1 
-929 ......... -

taktan Çlkardacak 15 o o1o ~ 1000 lınlık - ıhgk#n 6.'10/929 çarpmlı. ~·::lı =~:.n m~~:=~ :illkU::!:;.1 N~:.: 15 e Wır dkÇbıS Rfı..ı 
kr kapa 1 gtlllll IUl 15 te Ha~ ltletme mlLlfttl .. e ilrwt etnae- -"Q· her .L ••• L.o_ n.. ...n.. ellı lira yapıl ..... illa..._ ~ 3 balast te ar lert lbuncl.r. F.ta malamat ...... ..,.... Anbrada malzeme kulesi cihetine nezareti kl- ıua& DID .... ı- --.· 

k ...ı...__._• t - . L_ı_.__ u_.....____ m I• • m• ~ edebdirler. .Uoyi ve 1 ktı"ri·ıc v• te..1..-.s bod.lle ..... ~ a.1ac& '---------· ~arf usulile mOna asaya ~ ... uaıwa .. _,_.,.... - -·· $U}'U tesisa::. muhte;i sCoo lhalal yapdlnk .... bl·ı,.. 
Lonmuştur. Mu·· nakasa 2 4 ~ """ /tuhı~ 1*tm- lira kıymeti muhammlncJi .. ~ on l>q gen mttddet1e ~ lllfntlaı : Alaşehrin Camikeblr bir bap hane birinci açık 1POl:Q'cdc1c konvlmuttur Bet 
teşr·ınsan·ı pazar güuü saat mahallesinden olup S.lihlidc aruırmada 3000 lira bedel ,. lln •• , .. ilnlh..mlnelt 

• d iatasasyon civannda Fevzi ile alıcısı üstünde lıırakıl- .-ezkar liM111I• Hududu: F at· 15 te malzeme dairesin e paşa çaddeslndc vakı hane- mıştır. ikinci arttırma ilandan .. ve Emine L.nımlarm hane 

k saya sinde 9!9 senesi temmuzunda Daha ziyade ve 20 &ün sonra j7 teşrinsani " ~ ~ ... ~apılacaktar. Müua a . ....ı.t eden Alqehirlı Etem daha iyi iri! eder.~.. 929 tarihine mil$adil "rıaın- .. JrA ı1e ..ı.ı.ı olup ıa1ı.1-
tlrak edecekler.in teklif Bey 7.lde Rifat Beyin emvali ba günü saat ıs d~ icra aca ı" ,_ .,._ ....._.. ... 

menkule ve l&Jri menkulesl Cilkaf baçakkn •vaıt en u. kıbnacaktır. Talip QIJplann ~ 77 UflD Oı.erlne ltlr bl ÜllP 

tuplarlnl Ve muva.kk .. at tahrir ve tesbit kılınmış ::.lilı:~::.:..::..;=ı: .. ıo pey akç~i1e mezkör \lDa ve harlclndeonMt8 .... 
olduRundan tarihi UAndan c1aıı. m ınt Gtlma,a ıc·• «t~r. gün ve saatte Kadıköy sulh ... •• ~ ,_. ~ 

l·nat akçalarını aynı gun- itibaren bir mtlh zarfında BccUn bar pike& 5*n alll'll. ikinci hukuk mabkemt'Sine .... anu.e ... .. aemlal 
alacaklı ve borçlunun ve gelmeleri ilin ofunur. '81ento eY altı bır k6mGrlllk 

saat } 4,30 a kadar. U- ver.,.tidı!iasını!a bu!unon- :.'Mt::: BEŞ URA "ftlrilecelıılr 1ıır ıı.ıa lıif 
11
.._ ııı. 

&. .. d ı-k k lemıne lenn Salihli sulh hukuk hA- Jl/ıo,·929 perşembe günii biri l:oçak iç odayı ve kum-•ı tymi mü ür U 8 kimUJiııe müracudan llAn o•ıllett' a öğle vakti bir mendil deru- P'l1' ...,,ulu ..uı.vt olup 
~ermeıerı· IAzımdır. Talipler olunur. ._. nunda bir. alnn kadın el sa- borçlu aakıa411r. 

CI ati Orozdlbitk ve ŞamJı ma- iki y"' JC_., '-• kıynactt 
Qnakasa artnamelerini bulda Haydarpaşa vezne- ıazalarilc Cağal<>ğlu yokuşu 111uhammtnelı qJ. arsanın 

ti ;.,;,.· Scrvilimcsçlt sokağı arasında- l.ududu: Nııml 8eyın ~ 2 lira mukabilinde Ankara sinden ve Konyada. ıwnya ki mesafede düşürülmüştür. c1ıaer ıan1ı Stllet H. -· . de t d ..tll de Bulnn Cağaloğlu Servili mes- arkan borçlunun hawı ~ liye ve ini ıhasebe işleri veznesın n ;e alfdl'\ ıı e - çit sokagında 6 numaralı ha- 701 ite ina1kM° 1:1fJ z... ter-r 

t • ıw ı nede Saadet laamma \rermeşi ~~·~ ..-r~. iresi re· ~D ~ biUrıer. rica oıı''l~ ... ~~ ... w -. • 

s yaşında T•hır jamin&t 

vişne gürillfl c:lblfefl bir 

cul\ W perw•bt -akşamı O.. 
kUL'at iskelesinde P.4> Ql
•Bsllll!.o ~ iasanİyef 

DIUIUfll JUıdakôy ....teziftO 
ıµ.ber ~tleıt riCl'olunur. 



/Hl~ ~ H.1lH (; 
• 

Gazetemizde çıkan yazı 'Ve 
re81mlerin bütiin haklan mahfuzdur . 

'l • ıı. 'ede 11:-roçtt 
J.\t ruş ~tı~m 

C' CIC\ c ı:ı m'crıleccl: n cl.tuplıı•ın ıb:cııı•c 
,dıırc ldı c (lc!arc . ':ııl\ a :ılt e '\ vı) 

' l•,IJ C.!!221~l~r 
• A~: ~' ·~o crrı 
:ı "00 f 

:-so '4f0 

Paulmnan n-cl<h.:plerm u'eılnden l ıym!IU· 
rnukac!dtrcılz ft"c:kh•plara l-;onulm~ Jl"'•lann 
Lc3 '1-cln:ıun.dan ıc fnlerm rrtudercaıaıdan 

idare muul deilldir. ., 

0 Salar Teşrinsani 219291 

Kambiyo 
f.ondr:ı iıı:cnne ı Jıı .. ill:.ı: -ıirası. kwu, 
l\u) oık " T 1.. ıı uk:ıblli Do!ar 
Pa•I " " 1 rınk 
!\llfAro " " " J .lret 
Bruk el " " Relg.ı 

Atın .. " " IJrahr. 1 
( IOCHC H 6' • rr:ınk 

ı "' f) :ı " " " l.C\ a 
.\ı tcrd liı " l lorin 
l'raıı 

\ i\JD 

:\1 dnt 
·Berin 

\ ar,o\.ı 
Pe tc 
Bukreş 
Bclgrat 

lo kou 

ı l<ıerhn 
1 Dolar 

"O Franı.: 

20 J,lret 
o rrank 

20 Drahmi 
O Frank 

~'O LC\'3 

ı l'leırln 

20 Kuron 
sıııng 
J>ezcta 

.. " .. .. 

.. " "" 

' 20 f.C) ' 

" ı Tıırk lir:ı ı 

" ': .,:.cncç 

Nukut 
1ı 11 /. 
Amcılka 

Fr.ın ıı. 

1ıalya 
llclçlka 
Yunan 

Kuron 
, lling 
Vezeta 
l\lark 
Zloti 
J>cngo 
Kuru, 
Jlinnr 
Kuru~ 

R nmark 
Zloti 

J,, içre 
Hul~:ır 

J'clemcıık 

\d:oslm·.ık 

.ı\vıısturya 

hpanya 
Almany.ı 

Lehistan 
l\lncar ~tıtn 
Honııın}a 

ı Pcogo 
w. Ley 
20 Dinar 

ı Çc,·oncç 
'\ ugoslo,·ya 
Sc\•yct 

.Altın l 
Mecidiye Borsa harici 
Banl:not 

Tahviller 
hııı.:raz dahili " \ adell • 
Duyunu mu\·ahldc 
Jbamlycll dcmlryolu 
l<tanbul tramuy şlrkctl 
Hıhtını Dol: \ c Antrcp(> 
1.t:ınbul nnonlm sd şlrkctl 

Hisse senetleri 
h bankası 
Osmanlı bankası 

Acıldı Kllpandı 

lo9:' :-s 
o t7 so 

u 04 !'iıı 
Q •o 
,4 JQ :-s 

• v J~ 

2 4.ı,c;o 

C.'5 J:',c;O 

ı ı. 5o 
9.",50 
,1;',2'5 

!1 :J2 
1 Cıg 

4 ~f).lh 

25 I.! So 

:o 1 

ıc.:t. ;-:=; 
210 25 
167 
2'20 
it; 
~4 1 ·s 

810 

:ıo 

Fi lso 
124 50 
21) 5\) 

2'J :-s 
so 25 
23 So 
:J6 50 

897 .'50 
68 

1
51> 

241 So 

lflO 

21cı So 
6 70 
4 40 

17 30 
'27 

il 55 
128 

h>- ,l :-s 
0,4; ~l,Si' 

il fjf; 

:l(ı 

2 

6-1 :-.so 
1 ICi:i 

ıs 87.f-o 
.3 .l5,25 
3 Jo 
1 'J:' 

4 ı 

2 uo.sv 
25 25 
2lı 'tıo 

1 '•"!l 

ıo:ıı 1 
:-:; 

210 'ilı 

16ü Stı 

2. C) 25 
117 25 
S4 s:-,so 

tiHI 25 
3o 25 
84 i'S 

124 75 
29 :-s 
3o 
SO Su 
23 i!' 
36 :-s 
25 87,50 
:"4 25 

cıoı 

69 So 
241 50 

:oo 
212 25 

6 70 

Ticoret ve zahire borsosı 
Fiotlar Ticaret bouagı katibiumumiliği tarafından verilmJıtir. 

Okkaıı 

Aunıt Aeıut 
K. P. K. P. 

BuA<fııy 0 
0 Ça,·darh 

\'tımu~ak 17 12 ı~ 12 
~ııılca 

Sen 16 3o 16 
Donme 

- Zahireler -

Ça\dar 
Arpa 
Mısır 

F:ısuıra 

13 ıs 13 ıo 
ıo ıs 9 ıs 
ıo ıo ıo 

- Hubub t -
Susam 3o !!cı 
Kuşyemi 

-Un --
Çu' ah L:llosu 
ı:ııstra cl:stru 
I'kstra 

1600 
1255 
1310 
12Su 

:Birinci yumu~ak 
Birinci sen 
lçüncı.ı 950 

- Tiftik -· 
'Kastamonf 
Yoz:at 
<, 'ngclllkcınya 

30 20 

ı.~o 

ı 190 
il 5 
1!60 
900 

Muhasebei hususiye müdi
riyetinden: 

Bakırköyünde ze~tinl~te kAin Hamdipaoa mektebi ankıızı 
7 / J J /929 tarihin~ musadıf pcr§embe gfinü saat on üçten 00 be§e 
kadar mahallen bılmüznyede .ı>atılacnğından talip olanların orada 
bulunacak olnn memuruna müracaat eylemeleri. 

YEDİNC. BÜYÜK ,__ . . 
. ı ayyare pıyankosu 
4 üncü KEŞİD.E: ıı TEŞRİNİSANIDEDIR 

H 'YÜK JKHADJJ'\1E: 
45,000 LIHADIH 

.Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikı·an1iyeler Ye 10 000 liralık bir 
mükafat. .. , 

ı~~- Londra birahanesi -ııı 
fi1 Beyoğlunda en büyu'"k - ı aı"le fiii1 [il • en guze mekezidil".. ~ 

ı Hsri Jürk si~i ~irliüi ! 
~ ~ 
~ Her akşam saat 18-24e kadar [1111 1 . Çok ve mebzul envai mezelerle birinci neviden ~ 
~ ıçkller. o~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ 

Türk mektepleril! faydalı eıerli:t 
ilanlarında o o 20 tcm:ilat yapılıt 

B ı.I: 'c ,. ı h r ı; 1' de .ı lı;.n crıle J.n ı ı 
lı ul ıı.ı~ ,.e; ·: ı \'l't• l a~ ti 

Cazctcmlt: hutuıl U-1 kılu' edu y.r 

H. S. H. Ul·n. cnı:ıl 

1>·li ıııc 

1 5 • 

1 

~ . . . 
1 • 

ı-~ n • 
re•ıı. 

'l' . 
•a' ı h 

(3\ ı' 1 l ı 
ln'ı 

Kuru 
12 !'i) 

~H 

"'' ıou 
)) 

l, () 
I 

Emniyet sandığı müd .. r- ı 
ı··ğünden: 

Kartal n1al müdürlüğüı1deh: 
\le kıı • ol.a;.ı C'ıns H.ı'kk.:ınıı cb\ Jbı h.ı\ J rtı mıh. ını·ı~ıı~ ı i\1u-ı ı tı 

Kanal l lul~Qıııet .\h~;ıp 25 Jir,l taht.mi 2 oda 1 ahır ~ imi.\ 1 mutb. k 

ikraz 
~o 

246 

4J9 

8.55 

10 8 

120-1-

3994 
4;"08 

50 3 

:rno3 
!160-1-

590 

6506 

:'164 

8178 

8494 
9493 
9717 

l0158 
10279 
10369 
10519 

ı 1ı02 

J 1149 

11305 
J 1319 

11335 

11761 
J 1938 

12236 
12391 
12520 

18018 
18088 
18098 
18185 

18271 
18408 
18531 
18603 
18626 

18639 
18707 
18778 
ı~793 

ıs:-98 

18803 
18911 
1 91? 
18927 

928 

1 959 
19035 

19142 
l <)3.38 

19474 
1()525 
}<}534 

19568 

19613 

;\ Jcrhtına cm cins Borçlunun 
ve ne\ 'i ismi 

J roza paııdamif ı roza menekşe ına· 
dalyon bir çift roza lüıpc ~hizc)) en 11. 
I çift harn\'analı igne bit ],ur:tY•m•ılı 

) ıiziik bir altın s•aıt hir nltın kordon 
J latkc 1 la~ riyc 11. 

1 çift rcJLa hurda kupe ild hurda al-
tın kü ... cck iki nazarlık nltın \ lchpcn·cr I 1. 
1 roza dal iğ"ııc X uri B. 
I roza gul ) iı.1.dl,, 1 altın saat, ı 

altın J,ö!itck 1 çift ro/.a ktipc l\J ıı ta fa i\1 ucip B. 
1 roza ) iiıük 155 dirhem giımii~ '.\hifldc J J. 
J roza tcktaş ) tizlik ı pırlantalı ) ıi· 
ztik 1 altın bileY.ik saati 
ı pırlantalı sarıt J altrn kol snrti 

raitlc JJ. 

I altın kordon :' dirhem \Ichmct • tikrii B. • 
ı 7 mi;;kal inci Tc\ lıidc 11. 

J roza pandantif 
2 roza yiizük 1 clma"lı 

kordon 

l\Hıkcrrcm .. 

aat 1 altııı 

Sabri~ c ,. 
I roza çarşaf iğııe ... ı roza tcktaş 

yliziik • Hizeyycn " 
ı çift roza yürek klipc 2 mic,lrnl inci 
"70,, dirhem giimiiş Zeynep ,, 
J pırlantııh pandantif (ti taş \"e ırlt 

incisi yok) Tc\ hidc ,., 
1 pırlanrnlı igne (2 tnş ) ok) ı pır-

lantalı gerdanlık 4 taşı yok J Ii1 met ,, 
1 çift pırhıntalı ldipc (bir ta~ı yok) 
1 çift pırlantalı kol düğme~i J roza 
madalyon I altın bilcıik ı altın incili 
nrız:ırlık. 1\liızc) yen 11. 
J altın incili nazarlık. Behiye J I. 
ı altın saat J aluı1 kordon J 8 dirlıcm. Reşat H. 
I pırlantalı iğne (iki rn~ı yok, birtaşı 

kağıda sarılı ) • 
1 roza )'iiziik 1 roza tektaş yüziik. 
l çift rozn gitl klipe. 
l ~ "' .. 

J pırJnntalı akar pandantif 2 ta~t 

noksan. 
ı çift roza klipe. 
ı ro7.ll menekş madalyon mıuı kolye 
I çift roza küpe ı ro1.a taktaş yüziik 
ı roza yii.ıiik 1 altın hurda sa:ıt ı 

alon bilezik. 
J altın saat man kö tek 8 dirhem 
J kara,·ana yliziik iki cn~ı yok bir 

Zeliha 11. 
Fehmi B. 

Sıtkiye 11. 
~cyir il 

Saadet l\J. 
J la~im B. 

Oguz B. 
ı Tabii ,., 

roza yüziik iki tnşı yok. Fihiyc H. 
ı roza pırlantalı iğne ı ta~ı yok 
ro:t .. ı yüzük ı roza iğne. . 'azi ment J J. 

' 
ı rozn gül yüzük. Hesna _ 

ı · cfüc 11. J pırlantnh hurda pandantif 
ı roza kuş iğne. Ilü~eyin f' cmal B. 
J çift roza kiipe 

pırlantalı taktasş koJ tHigmc i J al
tın zarf 
J roza iğne 

çHt roza klipc 1 alnn kol <:aati 
ı altın bilezik saati 

~1ltın 

Şefika J I. 

~czai B. 
Cemile it 

Tdat B. 
~ig<lr J ı. 

1 pırlantalı marglz ) iit.iik ı 
kordon 
ı çift roza klipe 
ı roza yüztik 

Mm. Ester 
A:ıime Afife 1:1. 

pırlantalı bilezik 
pırlantalı gerdanlık 

Fatma H. 
J hiSC)in Jl 

Emine J ı. 
ı incili bilezik I roza ip,ne iki pır

lnntalı ~ üziık ı roza maş:ıllnh uç 
roza kolye arası Ccmaf B. 
ı pırlantalı bilezik 1 pır1nntııb ~atlcn 1 folet 11. 
ı roza madalyon 2 roza ) üz(ik :\Jeryem 
I pırlantalı dal ignc Melek ,, 

çift roza kiıpe Berra 
roza bilezik Aliye ., 
çift roza klipe ı ro1.a 'ii1.iik l lnlide ,., 
çift pırlantalı küpe ::\leh met l~f. 
rozn akar pandantif ~lıkni B. 
pırlnntalı snlkım kiipe Xazire J 1. 

ı pırlantalı ) üzlik ı elmn..,h ],ol ~nati 

J çift pırlantalı küpe ı altın kolye Sefa ., 
roza yüzük 1 J:ıyd:ır B. 
roza hurda iJıııe 

dirhl:tıı gümiiş 

altın ) iıziık 55 

ı çift rozn kiipe. 

" "' ,, " 
1 altın sa:ıt iki giimu, I,n~ık 

~ift roza incili kupe . 
altın bilc/.ık lJ dirhem. 

~aciyc 11. 
Fu:ıt B. 

. igftr 11. 
:\lııze)\cn ... 

S:ıiınc " 
Lcon Efendi. 

rozrı dııl ip,nc 1 pırlantalı gul ~ll

zük I elmaslı sa:ıt bir .ıltın kordon. :·ını}c il. 
1 çift pırlanta kupc l pırJanttılı tel -
taş ) iızlik. 
iki nltııı halka 

Ce, det B. 
l\lehmct ı~r. 

cnddc.;\ hane b:iO 2 inci kat. 4 od.. I h:ıJı\ ufak bir sofa 

3 uçncu k:H. n:ıcıım ım l:l\ an ara"ı 2 
oda. 300 ziri\ b:·hı;e. 

B.11:\dn cinsi ve kıymeti muharrer ve emrnli mcmıkey~ nit bir lı ıp <ılı~ap hanenin miılki

kiycti sekiz "-encdc ,.c seki?. mlısavi taksitte ödenmek u1.cre ~3 lt riı e ,.el l)2<J tarihinden 
Jcıharcn 2 ı glııı ımiddctlc miı:r.ayeckye çıkarılım~ \ c hiraını muı:ıyc,ic ı 2 te~riııısani C)29 
tarı hine nıLi adif sah günii saat 1 J ten 15 ~c kadar Kartal mal ın iJıırlu~unc.lc mtitcşcJ,ldl 

miiza) ede komisyonunca bedeli haddi hl) ık goriıldüğiı tııkdirdc ihaJr,iniıı h.c~idc,i mu1';ırrcr 

oldugundan talip olanların ye\ mi ıncı..kıh'da J,ıymcti nmham mcııc.:ni ıı 0 de :- S ı isbctiııdc 

teıııinatlarile hcrnber komisyona ın.ıracr.atfarı il<ln olunur. 
l~ıanbul Btrincı ~c::-..::u~:--::::1~t:~:::tc: .... ~s~-~ ....... ~~-·.-::--".'.:'""'I- •..,;:;o.ıı~.C::--:J~ 

Ticaret Mahkeme· ~ K A p p EL ~~~ 
slııden: Türkiye W ı~ ~·~ 
iş Bankası ile ~ tamam ile f ekemmıil elmiş ~ 
Bandırmada Ta- ~ y Azı M A K j NA S J ~ 
vukçu ve Yu- 1 1 F h"'k a • ' d h" t kd" t 'L ı . p M , ransız u umetının a ı a ır ve ercıı. 

rnurlacı nşa t>h• ~ ettiği makina KAPPELdir Hafif, metin ve zarit ~ 
met \'e lstanbulda ~ Her ciheti teahhüt olunur, ve taksitle satılır. ~ 
Yağ pazarında ı · Türkiye yegane umumi acentesi 
45 numarada Y. Şinorkyan. İstanbul. Sndıkiye • han 31-3J. Tel. S. 2256 

yumurtacı Sabrı ~c--~r::::--:::1~r::--:::u:::--.~teJC::--~~ ~~c::--:::::ı-a-~--t'=-~ 
Beyler meyanelcrlnde mütekevvin davadan dolayı Paşa Mehmet Efen diye tebligat yapılmadı~ı 
muba~İri tarafından verilen şerhten anla~ılmtıtır. 

Bıttalcp hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ncl maddesi ınudb:nce il&nt>n teblığat 
kras1na ve 142 nci madde mucibtnce de da\'etlyenin mahkeme divaııhanetin- talıklnc karar verilınif 

olma~lıı. rnilddctaleyh Paşa Mehmet Efendinin 3 kanunuevvel 27 tarıhine müsadif Sclı güniı ıaat 
13,30 da mahhmedc hazır bulunması aksi takdirde kakkında gıyap muamcle~inin Ha edileceği illirı o'unur. 

Ticareti bahriye mektebi aıisl için pazar
lıkla laboratuvar alatı münakasası : 

258 kalem fizik, rnihanlk, ve elektirik alatı 7/11 /929 perşembe günü saat on dörtte mübayaa 
edilecekıır. Tali pi erin ıerait \'e evsafı lıalc.lc.ında mal O mat almak üzere eyyamı latlliyeden maada 
her cün \'C paurlı~a iştirak edeceklerin balada ter.bit edilen yevm ve saıdte Ortaköyde mektep 
binasında mütcıckkel mübayaal komisyonuna müracaatları. 

. Erzak ve saire münakasası 
Yüksek orman mek bi rek 

torluğundan: 
.'.\lektebimizin yedi aylık erzak Ye lcrnzımı saircJ kapalı zarf usulilc münakasa) a kon· 

nıu~tur. 'J'aliplerin şarmamelerini görmek üzere her giin, miinakasaya i~tirak için de ye\ ıni 
ihale olan 27 teşrinsnni 929 çnrşamb~ giinü saat on dörtte defterdarlık bina,ındn miic ' C· 
satı ıiraiye mühayaat komisyonuna gclmeJcri. 

ı 981 ı ı alon saat. Nc,fre H. 
lrfet 11. ı 987 5 ı roza kuş iğne ı altın kordon. 

I 9952 ı altın halkn J altın madalyon maa 

20006 

20013 

20015 

20017 
20042 
20044 
20057 
20061 

20099 

20101 

20109 
20ISO 

20210 
20215 

20292 
20310 

20-117 
20524 
20752 
19478 
T:ıll\ il 
20119 

1904 

kolye. M. m Horop 
2 roza yü.ıük l altın .saat ı altın yiizifk 
dört mızarlık altını. 

ı pırlnta tektuş yüziik kolu elmaslı 

J çift roza kupc 2 roza yüziilc I altın 
bilezik snnti. 
1 O misi ııl inci, 
I alon bilezik. 
J roza hil ezik 
lki alon ııaat 
1 roza kuşlu boroş ı pırlnntalı yü
:liik 
l çift ro1.n küpe ı roza ) liziik 1 al
nn kordon ı altm ko. tek rn,s 
dirhem 
I rozn kelebek iğne 

ı çift roıa kupe birinin yayı kırık 

I roza madalynn maa 1 olyc 70 dirhem 
gümu~ 

Ayşe il. 
Seni}·e ll 

Neslp H. 
Zehra H. 
Sabri B. 
f ffet ı J. 

Ali B. 

Zeki B. 

AH B. 
Sabihn 1

• 

1azmiyc ., 

Melek l J. 
ı pırlanta td:tnş ~ iı:dik 

l r6zn igne 1 <tlcıp mineli 
J ulun :ıat 

kutu 
Ayşe .,, 

Apdullah B. 

]ki roza ) tiziık 1 

rozn kol diiğoıc,,i 

nltm ) iizi.ık 1 çift 
.3()0 dirhem glimliş 

Sabire l J. 

Rıza Arif B. 
I al tın sn at 
1 çifr roza ldipc J roza 
I ro1.a tek taş ) üzuk 

çift roza J, iı pc 1 roza 

yı1chz i~e 

m:ıdalyon 

. ltibnrı \ lilli füıt!kasının )'irmi doduz 

AUyc B. 
Aliye ,, 

Vasfiye ._, 
Kılniyc .. • 

cıdct hi~"c senedatı rutma • udime H. 'ı! Halit B. 
1rib:ırı :\!illi Ban k:ı mm durt adet his-
se srnedntı ile bir adet ) iizluk İstik-
razı Dahili taln il:itı leli ha Hanım 

Yul,:ırda isiınkri ) azılı olnn borçlulnr mücevherat ve 
tııln il.it mukıılıilimk ı:nıniyct snııdığınd:ın i ·tikrnz etmiş 
oldu!, lan ıncb:ıli~i '.ıdc inde cedi} c er memelerine mclıni 

hini i tikr:t1.ll.ı c:ıyiıı olunao ikametgahlarına ihbarname 
ı.;önc.lcrilmi~ ise de lmlunaınadıldarmd:m tnrihi fü\nd:m iti
baren mtkc\ hcr:ır mcdyunlaıının '·91 ~ glin uıh",1h\t mcd

) unl:ırınm da hir hafta ıarfında tediyci aeyn 'e )'~ tecdidi 
muamele C) kmediJ,lcrı t.1kdır<le mcrhunau mezCırenin 

bilnılİZH) ede satılnca~ı füln olunur. 

lslanbul 5 fnl icra memur· 

luğundan: Bir dcynin ademi 

ifasından dolayı mahcuz ikcıı 

ıniizrıyedcyc çıkann (O, er· 

Jant) markalı kapalı otom<>-

bil talip zuhur etmemesine 

mebni yeniden ve ikinci 

defa olınak üzere artırma 

usuliyle müzayedesi 5 teşrin· 

sani 929 sali günü saat ı J de 

icra cdilecekdir. Taliplcriıı 

yevınli mezkörda mahallinde 

memuruna müracaatları fü\fl 

olunur. 

lsianbul tkfnd icra mt' 
murluğundan: Nedime Burııdo 

Bey oğluda Firuz nğa cihangir• 

de Mehmet paşa kunagınd• 
mukim Mahir Arif Beyin hS' 

nesindckı efyası 7 • J J ·929 
tarihinde saat on birde hacı 
olunacağından ye\•m ve vııktı 
mezknrde hanesinde bizzat bıJ' 
lunması ve yahut tarafındıı11 

bir mümessil bulundurması ili!1 
olunur. 

Loza, Tı;ı Fıı.killıcılodca dlploın'11 

DR,. •i: 
Hüseyin Naş:.,_ 
DoJum va Kadm buta!ıJden ınııt.ı
Turbe, E~kl liıl.lfliılhmer Noası 

HcrgUn öAlcden uınra aaat 14-l~ 
Telefon lst 20•" 

· Kömürclyan Beyin asarındal': 
Ameli ıntbi~i kambiyo 50 
Yeni muhasebe usulü ı ·ı 5 
Yeni hesabı ticaret ~ 
Ameli hesabı ticaret 12 
Ameli usulü defteri l 5~ 
Amerika u•ulu 

7 
de 

lkhl, Gayret kitnphane~ 
::_...:.:,,;,:_.:..;.~.;_-~-:-:-;ı o1eC 
Mes'ul müdür : Refık A 

1 


