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Hüseyin Dahmi 
Beyin romanı 

Utanmaz adam 
Yakında VAKIT sütunlarında 

~avala metropolidi neler yumurll'!mış? 
Büyük M. Meclisinde Zırhlı alıyorlar! V enizelos Kavala DitUt e~iı - itBIYBD IİSBfirimiz 
Encümenler intiha- Saliimini almaktan vaz metropolidini tersledi! Yol vergisi 

geçtiler; torpido Yol vergisinin ikinci tak· 
ıiıltlni ödemek zamanı 
geldi. Bu zaman, ay ni

hayeUnde bitecektir. Bu 

Şehrimizin yaban
cısı değildir 

batı dün yapıldı alacaklar 

Encümenlerin reis ve mazbata 
muharrirleri kimlerdir? 

Atlna, 4 (Anek) - Mev· 
ıuk bir menbadan alınan ma1n
mata göre Yunanistan SaiAmio 
Zırhlısını almıyacak, buna mu-

Ankara, 4 (V akıt) - Millet meclisi bugün encümen· 
ler intihabmı yapb. intihap neticesinde aşağıda isimleri 
Yazılı zevat sernamelerinde göı:terilen encümenlere itihap 
edilmişlerdir. Her encümendeki sıraya göre birinci isim 
o encümenin reisi, ikinci isim mazbata muharriridir. 

kabil hafif gemilerle filosunu 
takviye edecektir. ltalyada, 11• 

marlanan iki Yunan muhribinin 
intuına baılanmııtır. 

Tefk.llMı estUiye 
Y unuı Nadi Muila, 

H.kJo Tank Giretwı, Aaan1 
Anvtn, Dr. Mazhar Ayclm, 
T alıatn Aydın, lımet Ço -
l'\lın, Huan Fehmi Gfl • 
~Gıane, Hamdullah Suphl 
-.ıanbul, Akçora ollu Yu
IUf latanbul, Dr. SaclretUn 
IC.rı, Afaoflu Ahmet Kan, 
ita.an Fehmi Kattamonu, 
t.fehnıet Emin Ş. Karahl • 
'-r, Celil Nuri Teklrdai, 
4-f Buna. 

Adliye 
Muıtafa Fevzi Manita, 
~tUn Kocaeli, Hamit 

ozaat, Ahmet Saki An-
ı.ı,., lhean Ankara, Oa
~Niyazi Bahkeeir, S&
~ ll.Jıbefr, Abclnlhak 
-N'\llD, MIDlr Ço~ Ha
~ HaJTi Edlnıe, Ahmet 
'"11.._ laııair, R.tlt L7llltl'I. 
itan> Koca.ıt. it.ftk J(oa
J'a, Musa Kblm Konya, 
inan Ferit Mardin, Kemal 
t.lanıaa, Alt Nazmi. Mufla, 
levftk Fikret Ko:ıya, Meh· 
!bet Nazif Zoguldak. 

B'iftçe 
Fuat Ltanbul, Muhlla 

8\lraa, Ahmet Remzi, Gut 
4.ıtep, Ali Afyon karabl· 
:_r: .Mitat Aydın, Ali Şuurl 
'U4lllkealr, Şefik Lötft Bqna. 
.\zız Erzurum, Huan Tah· 
'hı Eliztz, Klzım GlrelOn. 
'1Gkerrem Lparta, Yahya 
~ip KırteJıtr. Mehmet 
tiahıt Kırklareli, Niyazi A-r Kütahya, Faik Nifde, 
• dU Samaun, Ratim Sıvat, 
etlıZi Sıvu, Recep Zühtfl 

Sa.ıop, Şevki Tokat, Siiley
~ SUTI y ozaat, KlzuD 
~G Konya, Rlttfl Diyar
\' , Behçet Mara., Salih 

-ı.tt Burdur. 

Maarif 
lu... N.fi Atuf Eznun, ibra· 
~ A&lattin Sıvat, izzet 
..... Afyonkaralıiaar, Hay• 
~onkarahiaar, Talat 
dt ._ _ ,Otman zade Ham
) ~. Naim Hlzım Kon· 
.:: 1'ılıcotlu Hakkı Koca· 

lianadi Ordu, Rahmi 

~ -Senuettın S.YU, Ab
"1 \J Trabzon, Ferit Ce
AL -rfa, Refet Urfa, Fazıl 
. ""lllıet Elam. 

H•rldye 
~8-ffet Erzincan, Mahmut 
8 • Zeki Meeut Edlrne, 
~ Şe.,ket Antalya, Cevat 
.__ L.. Bolu, Ahmet MGntr 
~' Zekli Dlyarbektr, 
t~ut Celll lzmtr, Nuri 
~Ja, lbrabtm tGreyya 

' it, y akup Kadri Mar
~ 'Nec:metUn Sachk Sıvat, 

a:ade Hamdi Trabzon, 
t.. Sadullah S.maun, 

lzmtr. 

Milli m-/IdlJ/aa 
Naci Pı. Cebelibereket, 

Ihsan P1. lstanbul, Muhit
tin Nami Bitlis, Muta Kl· 
zım Afyonkarahiaar, Halit 
Bayazıt, Eaat Buna, İbra
him Bilecik, Rulm Bilecik 
Avni Pı. Cebelibereket, Ka
zım Diyabeklr, Aziz Samih 
Erzincan, NakyetUn Ellziz, 
Kılıç Ali Gaziantep, Şev
ket Gilmütane, Ali Rıza 
Kutamonu, Uktfl Müfit 
Kır,ehir, Recai Ordu, Be
kir Ldtfi Tokat, Salih Yoz
gat, Haaan• Cemil bolu. 
( Alt tarafı 3 üncü sayıf aauzda ) 

Atına, 4 (Anek) - Ankara 

Yunan aefirtne verilecek talimatı 
teablt için bugün yunan harici 
ye nezareUnde boyilk blr lçU
ma yapılacak ve yeni aeftr 
de lfllrak edecekur. Bugün 
tesblt edilecek kararlar derhal 
Venlzelosa ıebllğ olunacakbr. 

M. Polthronyadlı cumarteat 
gOnQ buradan hareket edecek 

ve l.tandulda Yunan mübadele 
muralıbulartle ba bir mO. 
pvereden aonra Attnaya alde
cektır. 

Lala Et., ceza mahkemesinde 
Birahane sahibi, kaybedildiği ıöylenilen 
500 liralık hükümsüz bir senetle iflası 

istenildiğinden şikayetçi! 

Hüku11ıeti tahkirle rnaznun lskenderle 
anaıının davası, İstanbul ağır ceza 
malılcetnesinden Silivriye gönderiliyor 

HDltllmtff ta/rltlrk mazn n /s'ft:endtrle ancuı ağır 
ct%a mah/cemoslntle 

Diln lstanbul birinci ceza ı geçince, Y orgi Ef ., kaybet
mahkemeıinde bir emniyeti tiğini söyledij'i ilk senedi 
ıui istimal davasmm rüye- J ortaya atarak aleyhine bi • 

tin~ başlanılmış, aju ceza 
mabkemesind<: rüyet olu
nan bir davada da karar 
verilmiştir. 

Ceza mahkemesindeki da-
vada davacı, Beyoğlunda 
Tepebaşmda .. Lala,, bira
hane ve lokantası sahibi 
Konstantin Lala Efendidir. 
Lala Ef., Yorgi Zahariyadis 
Ef. aleyhine dava açmıştır. 
Şu şeklide bir iddia ileri 
sürüyor. 

- .. Metro,, hanının kah· 
ve ocağında bulunan bazı 
eşyayı Yorgi Ef. bana sattı • 
500 lira üzerinden pazar
lık yaptık, kendisine bu 
eıyaya mukabil bir senet 
verdim. qyanın tesellümü 
ıırasında bazılarını noksan 
gördüm. ikinci bir pazarlık 
yapbk. Bu eksiklerin bedeli 
çıkarılarak 500 lira 350 
liraye indiridi ve ikinci bir 
1enet tanzim olundu. Yor
ai Fl. ilk senedin kaybol
dutunu söyledi. Sözüne 
itimat ettim. 

Püat ara4lan bir müddet 

Lalıı FJ. malı• lwzurunJa 
rinci hukuk mahkemesinde 
500 liralık bir alacak ve 
iflis davası açb. Mahkeme 
karan mucibince parayı de
po ederek ifliatan kurtul • 
dum. Şimdi Y orgi Ef. nin 
bu surette hareketinden 
dolayı ben de ondan dava
cıyım. Benim emniyetimi 
aui istimal etmiştir. 
[ Aktara& S hıci sayıfamwiadır ] 

Papaı " Esir kardeıleri kurtaracak 
askerler ,, den bahıetmiı. 

Dfln Anluıraya gitti 

Vlnizeııı i ~lliıine ııızınm payını ıermi8lir. •. münaaebetle dikkat edil· 

ltalyan 1&bık maltye naıın 

kont Volpl don aktam stat 1 
ekıpreslle Ankarayı hareket 
etmlflİr. 

Atlna, 4 (Apo)- Kav•· ı detle keaerek demif ki; 
lada V enizelosun huzurun- "Ben Y unanistanı idare 
da yeni liman lnf&abnm ettikçe atkerler harp için 
retml kG,adı lçra edilirken biç bir zaman Kavala lt
Kavala metropoliJli bir nu- manından hareket etmfye
tuk irat ederek •Kavala ceklerdlr. 
lhnananın ketbi kuvvet Biz bütiln komıulanmız
ederek esir kardeflerlmizin la ıulh ve muhadenet c:la
lıtihlisına gidecek aakerle- lreıinde yqamaia karar 
rimlZe &tülharelıe vazife- verdik. Bu aayede muha
ılni görmesini 'lemenni e- cirleri terfih ve ıalhperve
derim,, diyince V enizelos rane inkifafımızı temin ede
metropolidtn sözün(i ıtd- ceaiz,, 

iki, müessif haber 

Akhisarda bir tec~vüz 
K. Ereğlisinde yangın 

Rlchisar lutymakamınuı evine teca~ 
edenlerden d6rt kişi, Ereğlide ise b-/ItiJn 

maliye memurları mevkuftuı· 

Manl1a muhabirim/% telgrafla İ Ereğli muhabirimiz telegra/la 
bildiriyor : • btldtriyor : 

Maniaa, 4 - Akhisar Ereğli Konya, 4 - Dün 
ka~aka';:yinRefiksil.ıı. LbBeyinb· gece ikide hükiimet daire-
evı gece an ır s· k" ·ı y 
takım haı tarafından bir ı amı en yanmııbr. an-
hücum:' uğramJt ve müte- gının icra ve varidat kalem-
cavizlcr taılarla evin cam- lerinden lutuıturulmak ve 
lannı tnc:linniılerdtr. bir ande üç yerden alet 

Bu haber vtliyet mer • ilerlemek ıuretile kasten 
kezinde derin bir teesaür ika edildi.fi zannediliyor. 
uyandmnııbr. Maliye müfetttılerinln mal 

Refik Beyin zevcesi bu müdürlütündeld faallyetle
ani bukmc:laa fena halde rint aklın bırakmak mak • 
korkmuı ve tlddetli bir tadı bu kantta amil oldu
aurette batta)anauftır. iu tayldir. Mal müdürü ve 

Bu f&kavet vak'aıı iize- bütün maliye memurlan 
rlne derhal hüldynet kuv- :evkuftur. Tahkikat devam 
vederi harekete ıeçmtı ve iyor alt kattaki tapu 

4 Jdttyi tevkif altına ahnıtbr ~leı:::n kuyudabndan 
M1tevrikıer arauada Tire}; ~ bncln birfey kur • 
Bahri ile kaymakam zade - .... - •• ~~.!~: ........... --···-
Muataf~ bulmımaktadır. miti meseleye vaz'iyet et-

V ak a mahallfade bizzat miıUr. Adaletin ve hüka -
tahktkat yapmak lzere ha- met kudretinin pek akınd 
reket ediyorum. teuh Y a 

CGmhuriyet maddeiumu- kakb:a- edecett muhak • 

mesl lizan1 gelen bir nokta 
vardır. Bu para Barem 
kanununun tatbiklnen evel 
maatlardan keailirdi:: 

Şimdi bu teamiil kalk
tıtınc:lan aitık l herkes yol 
verafılnl kendisi ıötürüp 

maliye ıGbeaine yatırmak 
mecburiyetindedir. 

Bundan gaflet edenler, 
ay batında aynca ceza da 
vereceklerdir. 

Bu husuaa dikkat etme
lerini okuyuculanmıza tav
ılye ederiz. 

Hint milliyetçtlcri 
cür' etlerini artırmışlar 

Londra, 4 (A.A) - Pin· 
çap eyaletinin sabık valilerin 
den Ceneral Edvar hüku
meti Hintlilere vakitsiz me
vaitte bulumıya sevkeden 
esbabı, karıılarmda ıimdi 
zaif bir lngiltere gördükleri 
için cür' etlerini artıran Hint 
mufritlerinin tahdidatmda 
aramak lizım geldiğini söy
lemiştir. 

M. Volpl maliye vekaletinin 
mı.aflrl bulunmaktadır. l.tıhba· 
ratımıza nazaran M. Volpi dört 
gün Ankarıda ka!acak ve 
cumartesi gilnO İıtaobula dvdet 
edecektir. Anku-ada bulunu~ 
moddet ıarfuıda kont Volpı 
lktıucıl mellll hakkında müta
laasını beyan edecektir. 

Sabık Jtalyao naıırı, ancak 
Ankaradao a.-detlnden sonra 
gazetelere beyanatta bulana-
bll~nl don kendıılnl ziyarel 
eden bir m.lıuririmlıe söylc-

miftir. 1 
Kont Volpl talyanın mani 

tktİAIÇI ve dıplomatlanndaa 
blrl olup, 20 eene evvel f.taa. 
bulda bulunmut 'e ıehrimlzd. 
bir ftalya. Şirk §lrketl tet.fı et
mltdr. T rablua mublrebeslnden 
IOIU'a ise Tark • Jtalyan Sulh 
mnıakerıbna İtalya hokamctt 
tarafından delep tayin edil· 

mlftlr· 
Beyotlu ınahafthnde Koni 

Volplrıln ~ahatıne boyük bir 
ehemmiyet vertlmektedlr. 

Ankara, 4 (V akıt) - Sabık 
italya ....Uyt nazın mösyö 
V olpi yann sabah ekspresle 
tebrlmıze gelecektir. 

Hukuk talebesi toplandı 
• 

idare heyetinin senelik raporu 
tasvip edildi 

Hultult lolebesl lçUmadan tvoel 

Hakuk talebe cemiyetinin senelik kongreli dün sac.. 
16,30 da Sultanahmetteki cemiyet binasında toplanmıştır. 

Evv~li divanı riyaset intihabı yapılarak riyasete Celi· 
det Nizam, ikinci reislite Agih, kitiplikleri de Hıfzı ve 
Necmi Beyler intihap olunmuıtur. Bundan sonra cemiyet 
idare heyeti reisi Muhittin B. senelik idare heyeti rapo
runu okumuş, rapor tasvip edilmiş ve konıreye iftirak 
edenler idare heyetine teşekkür etmi,Ierdir. Hesababn 
tetkiki için encümen intihabı yapılarak Galip, Tahsin, 
SülEyman B. ler seçilmiştir. 

Kongre müzalceratma cuma gü1>ü devam edilecektir. 

VAKiT~ 
14. """"'1a ~ 6ic teluimül, HiUfuuıe.si 

luılüuk ~!---

eşrinevve sayımızın 

gene burasında şu satır-
ları okumuştunuz: 
~ 1 ıuıı11111lflll .. 11111ıttlll1t1mtlllllı111111~ 

( Aldanmayınız! ) 

.. ~Utanmaz adam!) 
Hus~yınRahnıi Be,, veni VAKiT · · b" h . - ' ., ıçın ır şa -

eser Y?zdı ve bu isıni verdi! . 
Bundan başka okuyucularımıza b.. ..k h' "zah k d · en_ uyu ızmetler ..• ilim, fen, edebiyat 'san'at 
mı ' spor, a ın, mektep v k l"l - . ' • ' _ft . e me tep ı er, denız asker amele tüi'~•r 

Çl çı tonk"t h kuk ' ' ' - ' 
' 1 ' u ' eglence, seyahat, macera aayıfalan •••• 

- = j,, • ._1ıtı 1111111111 111ııııın111ıımııu11111111ıımııE 

JstanbıJlda tdareha
nı:.clnden balka hiç 
bir yer ve hiç bir kim
seye VAKiT ıuunılUI 
ne ilAn, ne .bone pa-

r/iM vermeyiniz,/ 
[)ün gece telefonla ya

pılan müracaatlardan aza.:: 
ladık ki kendilerine gaze
teci, Vakıt gazetesi süsü 
veren bir takım dolandın
cılar gene faaliyete geç-
mişler, Londra, Panorama 
gibi bazı birahaneleri al-



SON HABERLER 

Elçi ve şehbenderlerimiz için 
Barem lıanumtna göre maaıı aslileri '1e 
talısisalları lngiliz liran olarak verilecektir 

Bu hususta Maliye bir i7.ahname bamlam11ıır 
Ankara, 4 ( Yakıt ) -

Mupbn tevhit ve teadülü 
bnumıoa müzeyyel 1498 
numaralı kanun için maliye 
bir izahname hımrlamıfbr. 
E.satlan tunlardır: 

Hariciye yekiletinin elçi· 
lik, ıehbenderlik memurla• 
nnm dereceleri üzerinden 

maaşı aalileri ve tahaisatlan 

lngiliz lirua olarak verilir. 

Tekaüt ve mut hmusunda 
amumt hükümlere tabidirler, 

Elçilik, tıehbenderlik me
murlanmn, evvelce maat 

ve talıaisatlan yeldmu bu 
fiinlainden fada oluna bir 
bakla miilrteap teflcil 

terek ücl'ft olarak pqinen 
verilir. 

Elçilik müıtesna, vekilet 
maqı 6 ay devam eder. 
Hariçteki baiciye memur
ları mezuniyet müddetlerini 
hariçte. geçirirlerse maaş ve 
tahsisatlanm lngiliz, mem
leketimizde geçirirlerse Türk 
lirası üzerinden alırlar. 

Merkez memuru iken ha
riçte mafevk bir dereceye 
tayin edilenlerin yeni dere
cedeki maaşlanm alabilmek 
için mülkiye taadül kanun 
ve talimatnamesi esaslan 
caridir. 

1zahname benliz veknin 
tasdikine iktiran etmemiftir. 

Bir iltifat -Gazimizden 
Edebiyat birh~e 

Reiaicümhur hazretleri 
Güzel San' atlar Birliti Ede
biyat pıbesinin fahri riya
setini geçen sene latfen ka. 
bul buyurmuşlardı. Reisi· 
cümhurumuz, ıon günlerde 
cümburiyet bayramı müna
sebetile Edebiyat şubesi ta· 
rafındaa kendilerine çekilen 
tebrik ve tazimat telgrafına 
şu cevabı vermek suretile 
iltifatta blmmıuılardır: 

Cümhuriyet hayra -
IDllllZI ben de tebrik 
ederim efendim. 

Reisicümhur 
Hıuül/• 1teıruıl 

testolan, davalara katlan
mak iham gelecek. .. 

Demek, nerdeyse bütün 

Narullahlardan da böyle 
mektuplar, muhakeme teh· 
elitleri aJacataz1 

etmez. Hint meıelisİ Mademki bu Habil 
FJçilik memurlanndan Adem. ötede beride do-

re' sen~ bulu- İngilterede vaziyet landmcalık yapan .etilin 
aanlara unvanla nna göre naziktir lmlludıp doktor Habil 
derece maaşı aalisi ile tem- Kıral I.ondr•J!• gell,yor ..,t.ndan ilmine ait hay
ait talıaisabndan başka Londn, 4 (A.A) - Ba liyetin tnelzüle utradıtu11 
mulahatgüzarlıtm derece- •kt• Lomaya pecek görüyor; Vakıt gazetesi 
line ıöre temsil tahliab olan laral heyeti Wkeli ile aleyhinde notere, mahke· 
da lnaili& lirMı üııeri~ 'ftlZiyeti hazara baklanda meye lcotacaJına sadece 
..;teeek •e aynca temsil müdavelei efürda buluna - (mioasebetaizlı1derinl yu
tabsi9atlnın .. reti ltumı c:alctır. dığımz doktor Habil D>en· 
p.teren on ikinci madde BllWautt nullutfillne den, yani Dr. Habil Adem
tatbik olunmıyacalctır. 91Jn: - den baıka blridir) demek, 

Londra, 4 (A.A)- Hin- ve gerek kendi adını, ge-
v eklllere asilin tahsisa· diatan mueleaiain aldığı rek matbuatın ıeref ve iti

tından para verilecek, arta- .on tekil üzerine lngilterede barım kurtarmak için bu 
mnı ual alacakhr. Elçiler IİJui bir buhran zuhur 11ersmnm takibini ben de 

icra wldlleri bnrile her etmek iizere bulwıduğu isterim.) diye hararetlen· 
dereceye iıatiaap edebilirler. hakkındaki haberlai bydı mek daha ')'ettnde olmaz 
Bu dereceler bqb nıD ihti'Jadlı • .,.... mı ? 
lercle tdldil11p 1.-1' Glı••· tü reldili lailimet ma - JI. 
Elçilik,_ .,hbeoderlik mo- bafiliude beyauı olunmak • Ot. tlıbil adem ismin • 
murlan on ikinci derece- tadır. deki kimse için "Vakıt,, da 
elen meslete alınanlar. Ban- 8aldvin de müzakere.. bir laabret yazau çıkmadı. 
lann namzetlik devirlerin- . ye iştirak edecek Be aebeple bamuya mec • 
de maaş ve taWatlan l..Gndra, 4 (A.A) _ Par· bur olduğumuz bir cevap 

k · hak da ;yoktur. Fakat bahsi yalnız kazanç vergisi eıı- limeutoda HiDdiatan • tavzih ehıtif olmaya vazife 
ı:...-------ı lcmda cereyan edecek mü· 
~. .,.1r.,... M. Baldvin nin bilerek. gelen c~va~'!'}': 

u_L:ı Nurul1alı -r-ı- zım oldutu ve arzu ~maili 
Doktor n.9Ul&t iftink edeceti ve bu mü· . . . . rd . kil 

Mm 1mRan4ddan anlata- n11ebetle mühim bir natuk pı, ışt~yoı ye •-~~ aynb-~şel • 
lııua 1>.-4alaMl11ııalu lireliee iradedeceli bildirilmektıedir. de, aynı puntowa vııer e 
lll1ııamnm bir bre .._ bunlan da yudıtımıza ilive ••e1w aılbeclem: Na- Bir yd dönOmil ediyoruz. 

• 11t pr.eteleria R.,..ta Scn,et ..-...ın Gazetecileri: (Sıfat ve 
-·- w lla;ll,... wılw 111111 ..-t· 1 mlı lı -. ıq- memuriyet zikretmtclen isim 

dakika iciD ol.a '- rtalı , ,1 ? IBCI .... ....... yazmıyacabımzl) emrini vc-
-~1-:.. elinde oymcak recck bir Türle mabkemeai .......,.-... d.lt R.. •ıırah+ .. adı de bir 
.... .......__ .......-. tasavvur olunabilir mi? - ~ r •-l...I len edllın••· Bu 
~ de.,._. ~ verilecek olan z1- insaf olauun, bir gaıete 

temiz veya her hangi P· ,-., sbaa bokamet ve mat- Mmaaa bir Ullam esrar-
zeteye mcnMJblyet idaaasi- '-' daQt ecllhıtltflr, engiz fenahldar yapılır da 
le gelenlerin elinde ta.tik· bu pzcte bunları zabıtaya 
1i hüviyet ..._ l'ÔflDe- wr 1111 bilmiyoruz. W>er wmnn mi? 
dikçe yGz wnnelinler. Yadttnnu: yukarıda; Dolanclmcalan fimdl bir 

Kendimizden bqb _.. biz kendilerine Vakıt mu- de İ8İ1n ilti"- ohıyor, 
tandqlarm nesd• ald... harrirl .U.ilni veren ve namuslu adamlar mate-
malarma mani olmak ve doktor Habil, Nvallall adı- cuir oluyorlar korlauile 
hu kabil ..fillerin ceasım nı luıDaaarak baZı biralıa • atza almaktan korbc:alc 
verdirebilmek buna bat- neleri aldabp dolandıran mrps? Ve Döyle bir korka 

hdır. adamlar oldutunu ôfren • ile 'bani.. .erbeat iDİ ltı-
-tc dik; gerek idarenin şeref 

Dün bu satırlara matuf ve haysiyetini, gerek mat. rakacağız? 
,Jarak, Dr. Habil adem buat adına itiınattao zarar Or. H.hll adem kim? 
· ·ı aJt noterden go"rmek ----'-1··m.. M--en HaL.tl adem kim? nnzası c, mcı URY& .. ~-. "' 

teb1ii cdilmit bir cevap vatand-.larm menfaatini Doktor Habil kim? 
vaıab11 okuduk. kon.ak için laemen o sa· Bmdar bir midir, ayn 

"Hayabnı yalnız muhar· hrl... nepettik. Şimdi bir ayn kimseler midi? ne id-
rirUte .ltaıreclerek yirmi Dr. Habil adem çakıyor, bu dia ettik. De ~ dı id-
enedenberi haysiyetini sabrlan Gstüne alınıyor, dia edebiliriz. Fakat na· 
multtfaza etmit bir •dam ben bö,le W...., yapma- sıl doktorluk, (ademli Ha-
mfatilo. ctvap veren bu dım, siz hana hakaret et- bil ) in iei.._ olabilir; 
adanun kim ve kaç ya· tiniz, ben de mahkemeye nasıl böyle bir fenalık 
11nda oldujunu bilmiJo- gidiyorum, diyorl •• Niçin? bir adamın ~ "9 
nz· midür ve haf mubar· Muharrir oldatanu .c;y. lnabilir 1cl Valatde Çlba 
nn' old21i ıpa ka)'Ciettiti leyen bu imza sahibinin bu yazılarla benim phsım 
Mılli ~konomi ıazetainin hofUDA Jitmek için artık bet ol•auyor donebil,.in. 
wcudundan haberimiz bundan sonra (zabıta Me1ı- 'Bunu diyebilecek bir tek 
JOlrt•· Vaktile (Habil a· . met isminde bir )'QUlici kiti vudır: 
~) diye baza kitap ve yakalamıtbr) diye bir ha- O <Ja Valat muharrirliti 
y alam ıeçen ismin ilk vadia yazamamak, yuarsak liiaiPü talanarak ve d. 
defa ıördili•üz bu (Dr. yer yüzünün bütün Mcb- tor liabil adım kullanarak 

Beliin lİllll 
Kadro mOnhalleri 

dolduruldu 
Şehremaneti memurlp ba

zlbat kondqonu din 11111· 

avln HAmlt Beytn nrue
tlade toplanarak Bel-iye 
sabıtall ve aeneı..ı.r kad
l'OIUDU tetkik etmifUr. T«· 
kik neUcealnde bu iki W
roda pek fazla ..anha• 
bulunduiu ı~ ff ta· 
Jinler Japılarak bdro 
.,aklan~. 

811 mhasebetl• h "" 
tin Belecllye uht•• ~ 
r0111Du -'tletecell bak
bıd•kt baberlslıı doiru 
almadıiı da ~-

Yeniden 20 dersane 
açıldı 

Mln.t mektrhım. ..._ 
lan ,...,... ........... . 
... •kta ....... ... 
..- bir .rette artbrd
maıı icap zarfmda ymldeıi 



surat 

kanlı maceraaı ise 
beyinleri tuluftura· 
~ büyük ve kor-

s-_;, Baatil pbi bir zu· 

t l'llvumdan hatim ne
.\ltıa kakmalı mer-
laıbbeler, IOmald d
' ıur gtbf kaLn Ye 

dıvarlar arasmcla 
aorıuçlan ürperen 

1~""-- dolafırdı. Bu 
'-tlarda. pek ulan 

edtlfrse • memleket 
n...~baa. aevgilll yoktu. 
':"QUlrm kalpleri ele •· 
~ aibi memıerlepnitti. 
-.._. aetli havuzlan Ya• 

iki makinist ve bir makasçı ILIG, 
kaza.ya sebep olan makasçı intihar 

etmek istedi. 
Zapp, 4 (A.A) - l.taabuWu Parile sümekte olan 

Şark ıilrat katan Rafıen'°urı ~nunda makaam 
yanlıt kullanılmaımdan detayı bir yak tirenlnin loko
motifine çapllllfbr. SClrat katarmm m•lrfn"" ft maka1-
çuı ile yilc treninin ...... d' .... ltirkaç .,.. hafit 

f.Uu.m• ,.... 
Opera 

"""* 

mala , ....... , 
ı PatUIJ ... 
~s.w.. 

~ zeıe.ne 

B .......... ,... ..... ..... .. bir.-. 
ı AM __,. 
.c .. ..-... ,,,..., 

ptlr., ....... _... 
.., HL. ... , F• Tül ....................... 

EM.- tN...."* 
IUl'ette yaralamnıfbr. ICuaJ& ........ •theçı ladaar 
t~ bulun•natu•. 

, 
llldWrlllrtae ........... " 

Bu 00 acıklı' bir tezattı ... ~ 
.. {eni FraDS&Z bbineat baklanda 

·r an,, ın mütalaası 
Paris, 3 (A.A)- Tem119 p atı .. ,_.,., Mel.'._ 

meclhtnde bathyacak mlca .. lthıt Dll:lce ' • '1111111yetle 

Ant 

Etana& 
ş.k 

J Dtaıdlm1.., 

f.ca 

ı V..-o 
:~ ... 

Zabitanın im- iwtnı t""'4 ~
di6'rkri ıipert.nlett çtlctttnı,-or, 
Edinıenin yü.zünt bile gömüyordu. 

y ............. , .. 
..,., J .... .. 

z••••' 
Şı• KS il il t• fi .., 

Albar ıA~ .... 
beldemefe millalt ba ... ca lld tebep ....-. ~ llep .,.. Phnlar- lfA). 
biri M. Tardly6n6n phal .. , dl 'a·k.-t we ..,.- INkf liptlıırfere lldlp aeltr • .... dlferi de flaMltld ,eralt deMhnde yenf bir hain an çak- ba btrçok lat9alarm zahit • 
meuna mahal ~ urureticlir. LGk ........ t 8m w_. lerlnl pll)mm ld zanl • 

Paria, 3 (U) - POll& telpaf, telefon ve tlcereti ,.,,,.. ...._ Gali bap çamm 
bahriye fdarelerinhı ...,... bibi mathuat tarafmclan (tll.W) lllDle. sabh cl&t parmak 
•unıuni,.tle taavfp edi)mektecllr. Bam ma.teprbldar blt. Ferah : CG1U1Wn ...,.,... hCl,lk bir t4mtk • 
hula müatemleklt nezarellnde bir ~ ihdua idil Ye ftraptla dlnJUllll 
hakkında -.az çok mitalla ,orill61memıektedir. Ra~ Mdb : Beıa aite .,_ znldnl unubmlflar '* 
kal meb'mlann bncm-tne teklif edilea baza nazırlık- Alemdar 1 Getlt "'°"" deldka bile ftdfel*" ba • 
lan kabul ebnemelerfne ratmen yeni kabinede ayan K...ı Bey : Clnoıld °' cac pndu arnlnuYorlar. Daha 
medAaincleki .ol ceaala tiemokratlanndan 3 nazır IMıtun- CJ cu,) llpelleclen lnlpte F.dbwda 
maktadır. M. Brtyan, hadci metelelerin mlltac:eliyett Slae)Ja Pt- : •W-. ,,..,_ ylmGnl Ye ........... a • 
kaıpmcla fırka milcadeleleri haricinde kalmak lltedl- ~8~--k--M.---..-..-

1 111t oldafana eminim • • • 
flnl ye bumm içindir ki hem M. .Daladier ve M. CJe.. üyü mec- Acaba mevkii mlstahkem 
mentel e hem de Tardieu ye kendileri ile birlikte çalıt- }İlinde •.,.laut aa-"- kumandan-
mak Yadliıde ~ufunu .aylemiftir. lala bu kahYelwl p lnla-

f ransada kabine teşekküliiııden sonra [O....& Bimd ........, 1 ele buhmclurmlyor mu, ha 
muhtelif fırkaların müı.akerab RrmlNl efmdderJ vazifeye davet 

Kemalettin Kocaeli, MI- 1 
Gannat, 3 (A.A.) - Allier ~__.._ ........ n radikal etmiyor mu ? çlnclen ça • ~~ ......... z. ,. .. a.... ._,_ 

sosyalist konifesi bugün aça)ID.lfbr. M. Herriot ile bir W. N.a. .Amur., it.it 1WD1lyacak ıualler-
çak parlamento azası kongerede hazır bulunmuttur. iç- • 
timam sonunda verilen bir ziyafet esnasında bir çok Fertt Anlrara, lmtn ... • 
meb'uslar M. Herrioyu fırbnm müstakbel reisi olarak kelir, Na8a Fowum, Ali - Va1 nWmı Kahra • 
1eliaılaJDlflardır. Ulvi Eakltehlr, Ferit G4ud- man Bey ... 

Gannat, 4 (A.A) - Allier radikal sosyalist ziyafe- antep, Şevket Glnıiun, - Vay Kaya Bey .. 
tinde bir nutuk irat eden M. Herriot, fırkalanndan lbraıu. Hakllılıt, Hbam Derhal Jalllllclald p 
çoğunun parlymanterizmin muntazaman icrayi faaliyet Kq.ldr, ........_ Ko••, ltlld6 zabite takdim etti. 
etmesine mani olmasına teessüf etmiştir. Mumaileyh, Nuri M.lla, Şetbıt Onla, Ve zabiti de bize tanıttı. 
fırkanın laik bir styaSet takibine karar vermiş olduğunu Akif Rize, ZIJMtttn S.--. _ ICulddJlae taburu a,a.. 
söylemiş, M. Briyanın siyasetini methüsena etmiş ve Ala Bedi Tra..._, llwtık ltlk kumandanlannıa JGs-
sosyalistlerin hiikumete iştirakten imtina etmelerinden Tokat, Mllllp Van. bap 7.eld Beyt. (1) 
IMr anı...clıiuaa ilive ~mip. Htlll,e ~cnuoae, 4 (A.A) - Cümllariye~• ~~111*'1r.:~,..~-~••111W ~ ~ ~ 
JGDa tarafından tertip edilto siyasi bir niim.,dt esna- ....... ~~I . ._ gs 
11nda bar hatip, laıutere. h.a,a ve küçük itilif ile ittifak ~ ~ a ılın lru l P 
etmenin Avrupada 41alJaaa ~- aiinnuilli temin ede- ,.- tan-ide mlft.lal. 
ceğini ve mütevali ~ ıve ~ zaaflar devrine hi- lmıir, Ahmet .Hllad Kay- rla Bla Mezartepede barbe-
tam vereceğini bey. -!mittir· teri, Fuat Kon,.. a.ı.u Sel- tlerkeı kendilerbain de(ffel.. 

M. Marin, muahedelerin tatltik edilmemem yüzündea fet Kocaeli. SeTket !Wrk· vacıdere) ve bilhwa (Y • 
zuhur edecek muhaltaralardaa balnetmit ve hudutların lue1I, Mitat U...... Mah- mlmaete) de blyük lrallra
müdafaası içtimai ıslahat ve dini sulh lüzumuna itaret mut Nedim Malatya, $etik m•nhldar a6tterdlllnl ifi· 
eylemiştir: Mumaileyh, muhtelit tedrisat alayhinde bu- Trabzon. Urdik. Btz kendderinl (Ya· 
lunmuştur. Nedla lwrqplP'f »•kmete) kabr•me• olmak 

Pariı, 4 (A.A) - Fransanın Brüksel sefiri M. Herbet Galip Nlfde, Halda Van, Gzre tanaıorua Ye iftihar 
ölmüştür. Mazhar mcıflt D•*• K:e- ediyoruz. 

Mösyö Herbetin vefab mal Adana, Melmaet CaYlt - ..... ______ _ 
Mösyö Herbet FNrrmn sabık Moslcon sefiri idi. Behke.ir, 1.tıa Ç·+n, Ankara, Fahrettin Balakesir 

Kendisi Fransız ricali liJuiyesinia en kıymetlilerinden Cemal Kut,aaaenu. Mudafa lımail Kemal Çorum Taıı-' 
addolunurdu. .. Vakat" 1'.oaya, RasaP Kltalaya, sin ~nam, S.t Ealci..hir, 

Pele yanardağı endişeyi mucip oluyor Rıfat Ankera., Hacim Muhittin Giruun, 

(A. 
KIU'fpMle Baha Tali Kars, Zühtü 

Port de France. 4 A) - Pele volkanı sükun Sam•h Rif&t Ça•lskale, Kony_ • a, V ud Malatya, Ali 
bulmuştur. Ahalinin .... bir yere nakli ihtimaline Halil Nilaat G1mııJ1M11y-lı 'fiil Münif Menin, Atıf Rize, 
mebni yapılmakta olan yolun inıasına faaliyetle devam A .. _ .__ .. L---•. velet~ Eaa olunmaktadır. wa., na-.,,.. t Ri2'e, Avni Samaun, 

Romanyacla bir Boltevik yıl dönümünde tamonu, Necip .AllJ>enisk Faik Tekirdat, Halil Zon-
' A A) on. L-d k N.P,. llııdme• guldak, Rifat Zon-ldak, Y8f, 4 ,,...,.,... - JtU &a ar omünist, bolşeviklerin r ... __ 'b=•a. O.... Ata N •-

.. t '"t -'---dil t 1 bb a;.u::aa ...,._ itde, Mitat M•i• yıl d&ıiimünu es ı m.... e op anmap teıe 61 et- Mania, RaıtP Zoapldak, Dm 
miflerse de polis tarafından daiıdalm•tlerdar. Sekiz kiti •-~ Bi._-!L, 7~ °""er 1 mu nudaaseht 

dil 
:...ı HNI" ICÇl5 ~ı· smail Halda Balıkesir 

tevkif e ı m~..-r. ç .... ,l.L&"-, LL.LL. L-1 Hay- V.!! _ A'--- - ' 

Am ı fırk nd Hi 1 
-au1ıRı raau ~ ~ım ~ay, Hüsnü Kon 

e e ası a ot mese esi dar rstanbul, Hasan ~erit ya, Kadri Adana, M. Ali 

Londra, 4 (A.A) - Hindistamn hulwki wa..U.etl luık- .,, __ ..:; 1--11 ı..ı..u... Xi- Artv· H w--r ~--.. _.. .. _, an, ayrettin Balıkesir, 
kında Lord lrwin tarafuıdu neıredften beyanname ame- lahya, ltwahiın K'lit6ya, Yusuf Denizli, Asım Erzu-
le fırkası azası arasında laofnutsuzlata sebep oltauttur. Akif Mant.., H• Nftde. rum, Tahir Giresun, Hilcim 

Amerikan adli ı.abıtasmda bir teceddüt harekeU Ali Saip a....... Dr. Alım Rıza Isparta, Ali Rize, Arif 
Loadra, 3 (A.A) - Nevyork ı.n Deyli Meyle bll- SamlUft, flyi_s -.Dl Bitliı. Trabzon, Hüseyin Etiziz 

dirili,._ı Jılılull .,.,. 4"«*"" Şefik Beyazıt, Rifat Çanbn: 
Teceddüt yolunda yeni bir adım atan Amerikanın vene# eı..,,ueld hıtUIU 

adli zabıtası canilerin fot<>traflannı çıkarmaktan ve ifa- Dr. Ahmet Fikri &zu- ~tafa .Şeref Burdur, 
delerinl zaptetmekten ibaret usulü terk ile, ferine miic- ram, ~ Refi1t Alı Rıza Mardin, Hüsnü 
rimlerili ltvar ve •vıaını ve seslerini ıedalı filtmler üze- Barsa, Dr. c.etnel Antal,a-, Zonguldak. Zamir Adana. 
rinde tubJt etmek sistemini kabul eylemiştir. Dr. Saim M'aftfsa, Dr. Re- izzet Afyonkarahisar, Ziya 

_ pt Galip AJlrra, Senih~ Çorum, Emin Aslan De-
ltalya talrih ediyor sa, Dr. Emin Cemal Bola,· nizli, Faik Edime. E . 

f talyvda tlrı~tlfl .Amerilcalılar lıarp ~amanı Dr. Mustafa Çorum, Dr. Eski,ehir, Hüseyin ız:iı; 
"e' Ki11m Deniili, Dr. l.nail Hüseyin latanbul, Hamdi 

askerlik ed.cek Besim Pş. Eskişehir, Dr. lstanbu~ Edip Senet ı. 
Y-.lnctoa. 4 (A.A.) - ltalyada dotan Amerlbhlann Burhan Kayseri, Dr. Malft tanbul, Ahmet Hamit 

ltalyan ordusunda bizmeto tabi tutulacaklanna dair pyi Kayseri, Dr. Hilmi Malatya Konya, Hakki Meraia N • 
olu haberler hakkında ltalya hakmnetile mük&lemeyo Hüseyin Hüsnü Tokat, Dr. ri, Mardin, Kini M~mS: 
siriımek için Amerikanın Roma sefirine bazı talimat Refik Urfa. Yaşar Manisa , Cev : 
verlldiğlne dair çıkan rivayetler üzerine ltalyanın Vaıing· Dahiliye det lzrap Kütahya, Ha. 
ton sefiri ne,rettiği bir beyannamede ltalya hükumetinin Cemil T ekirda;, Hilıpi san Cavit Rize, Y tİsuf K • 
~ Aıqrikan ilbil)'etial lkliap etmif olan- Adana, AbdulmUffalip t.ff- mal Sinop, lsmail Şebinka-

!li!li·~-Anlift~.._; IA~ii.lf,,..,.. ordu- llat)'a, Halit Kaij, ~ rabisar, Daniş Trabzon 
,....ı_ ~ Am-.. 1. Hakla Amasya, Tahsin Yozga~ Masta& 

.. Plbl A,Clan, TaUt Rahmi lzmir. 

Bm hanlen ..,...... ....... e111a· ' .... 
-· 

1 

..... tata•ml·-· 7Ald B. elleıbal iidHmaa- .. .,.. • mılrtı-. 
diyen ukıJor, ft m61na· 
atane haı Lıderle, dideD Bir ..... ,;''".:: 
...,... iftihar olla lr.üra- •••• ... -

~ wllrıd ... .,.... .. 
......... 11rrwbd 1f1t- •, k 11-meldea .J,L_.L ......... ., • .., 

..... ,_..... len ......... tMw-
ıt.hraman a.,_ Kad.k• bir.......,.. ... rl ...-
Jla Y8 ....... Dehalar L-Lı..&&.. 

muur~ .... nln IX-ı alemlnht - meth6r bir A .,,,_. .,. 

...... leli: ~ ..... !....-~;....!.------. 
pk •• bllha.. çok tatlı 
.... olan Kalaramaa .. ,. 
biz enelce Jahm bir 
salon zablU olmak 6ae 
tamrdak. Falra o. bllNDm 

c:ew._... (M•nttıpe) .._. 

binde ı6atamlttL o-, 
ilk defa alnlQlm ....... 
a.aya1 ... m•nıttz't11•a.• Yad .... 
ı.. piıı 1 kanma 
bnpk bir cehre .. dlrt 
pa.-p yaba '* oenb
tabl... Tepedea braata 
çarnwlara auk.... .... 
aelerle dOf?Dasndan ....... 
ettlil ...... ara.-z de ODU 

ldm alrse tamyama-'ı. 
- Blm Rumeli pzlno

amada oturamu llllJIL• 

- Amea Llaraman 8eJ 
~de& ........ 0...... .. .... ....... ,. ""• 
Lld ._ ..... ,. ...... 

- Haa c..ı-ıua ham
na pbek.. orua t=h•--

Zeki Beyin ........... 
Jitinam ettllt Ye (FJecmo. 
ra) teemiJe .,-ledlli ufak 
tefek kuralda Kabramaa 
be,m hayYaama sefil ne
ferleri aldılar. Hana doiru 
altmei• bqladak. Hamn 
kahvesi h•ktkaten tenha 
iclt. Bir kö,eye çekildik ve 
konupnaiabatlacbk. Biraz 
.lereclen, tepeden baJuet. 
tiktm 80IU'a tabii • vazl
yettmtq Ye lralentn ftZI.. , ..... ~ ....... -
ditGaOyonak.. bm wlea k...,.... ......... 
tefi~" .... 
kuyorlar ... BCit8n ftldrler, 
clönip cfolaııp bir noktada 
topluıyor 

(Bu idare heyeti ile ha 
kate m6clafaa eclll.na..) 

ÇlnldL. eftt; (çi'MA) 
dedikten IODl'a bunun &al
... namtttmehl noldala• 
.tbtlmelr ilzam .. ,.... 

- Pek ali ne Japmalı . 
ne yapdmah.. ne yapabi. 

Bris?
ltte ceYÜI laAnlenbu. 

Yerilmly• bir sual.. 
Saatlerce *- haD\al, 

hepimizde mlhhn ~ 
bıraktaktaa ..... kalkbk. 
Ellerimisi llkbk ve ayni. 
ııLk... Fakat.. pek çok m ... 
1aiaı noldalanla, kalbea. 
ruhen .. hluen ~ 
IODr&. .. .. 

Bombardaman laueWle 
bug6n Şükrü Pap dairel 
askeriden katlaya aaldi me
kin ebnlft.. 
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• Tuferllllii ile ....... 
pir ICltar8lı Fdalaeaia 
bir ala Siçilra kralı 
" Dönil • in sofraunda 
yemek yiyordu. Sofraya 
Kefal balığı ıetlrildi • 
Hizmetçiler kralm önü

ne b6'6k bir kefal ko1· 
cluld.n bide .... i. 
Dine .. Ok .. .w.ı 
ko,dular. " Filalr ••il. 
&ailllaW:t .,.... ... 
Ye Lııılepıa wtbl. Kral 
·oa.... • ....-: 

- Ne ,...,.. .1 
- Efamd•• -•-
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Wıt.dlr •• 41e&. 
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B~ pde lloçitt aileHrılft 
elinfle mteVC111 para 1ı4U ~ 
milyar <ilttlt f ronlılan fa.dadır 

,f' sra&h iptidnttdli. bir 
çok Dlyıaberia ,.,.... 
veçbile bba ve hileli usul· 
lere müracaat ettiler. Ancak 
••nlarında olam: daba 
.onra olıua bir i.1111ı:•• 
geçirmek içih W1lk 
....... para pddaelııeh
ftli tabii)tedm okluta: 'el 
t.etıe bu hareketleri __. 
prilfebilir, •Meyer Aröçd. 
·Kaaeı. prensinin sirrafı 
olmadan ewel •Hes. sara· 
yına Danimarka lstılcram• 
nm temin -eden sarraf Her 
fon Vahter isminde biri idi. 
Fon Vahter ekle etmek 
Utedifi istıkrazı kendine 
"erdirmek için • Kuel • 
rkinı harbiye azasını, na

t#lln;;ı ceneratlan lbDila 
•eabar olurdu. Ba muraf. 
lal ilbkrum y&zde :tldıiia .. 
-den fazW11na bedeldL :f'Na
p»leon. harplerinda .,... 
.. aal tatbik edildi. 
;.Matebip prens ile aktolu
'DMI her muamelede &munı 

aliyeye bakan dört mü • 
dlfe ikramiyeler ve M'rçek 
\ediyeler vermesi icap 
ediyordu. 
Mut>affakiyetin ıırrı 

Pienlip itibarile •Roçilt. 
aynı yolu tuttu. Fakat 
~ clalıa ucuza ya mamo 

---~ 

ediJOlt.rch.1 Aile aermayesi, 
lizam pleo ~ tibif 
olunu~u. iıaylece beJnel
milel mit.im .ııAlt •tran-
~jp]· .., ,Y•pınakta eli
te -.ıraflanq lcifeaine p 
·~~ wdılar. 

Ep, her ICJe ratmen 
·~at-. ler kendilerindM 
aonraya büyük bir a. bı .. 
ralanadılar.., eter •Rok.. 
felF, ve •Fort. aibi l.._ 
Y!ik bir llnaİ pabeye hi 
kim olmadılarsa, eter hiç 
bir yeni hüldbnet ve ya 
müatemleke teliı etmedi· 
lerse, hiç bir mühim ketle 
deWet etmediler ve millet
lerin mukadderatına tabak
ltafn ~edilene bunun 
~bebl ke..ailerinln mi 
'-*Crlikle iitipl ebnit 
ohalancLr. 

Oalar ·Morpn. gibi 
~ fleliletile tay.. 
metli bir ....,. vaz'1Jet 
ederek bütün bir llD8i 
tubeJe ye ya bir talam 
demir yolu 1&bekeline bi
kia olmak Jolwıu bltma
ctaıu. 

En ıarip nQlduı tudar 
ki, •Roçilt,. ler beflaci ve 
batta alboca batma kadar 
mühim bir sendj, 91~ 

za mUvaffak~ 

'° mevcudu leap e
dilirse bugün bir milyar 
albn franktan fazladır. On
lar yalnız paraya para de
furtaiakla iktifa etmech1er, 
aynı zamanla bir Uitdan 
falla bit mGddet .ervetle
rini nakit teklinde hıfza 
muvaffak Olchmr. Bu mu• 
\taffalayet, •Roçtlt. ailesi
'6111 eb l!&1İk mallareti 
addofunamazsa d, her haf.;. 
de pyatu afat ve iJaret 
bir harekettir. 

SOn • 
• 
idam cezası 

. ._.._. 
• 

.. ,.. .. , ................. .... 
Ontllftbdekl pc mbo llfm: 

ı• aı•---- ....... 
~- mtllılın ,,... ~ ,...... """' 
~ 

UIUDCa bir yaı tatilin· 
den IODra apor bayabmı· 
zan reçende lnıilizlerin 
liinanımıza ziyaretleri esna-
11nda girdlii faaliyet dev· 
reti Jittikçe feyaDI dikkat 
b~ c6reyan takip etmi)'-. 
batlacb. Önümüzdeki cuma 
ıünü futbol li~n bat
hyor. Soma 1'80 ayni p 
DÜD pceaİ ft ODU takip 
ecle,n paıar ain8 ,pcal 
J>c>ka •ha .. nda yabaac:a 
bwetl~ mühim bir te
mu ppyoruz. 

•• • bulmac••za halledemedinizsi bugünkü 
laall*Hlmiı ,.ki• bakarak yeni bulmacamlZID IUTID1 ! 
_,.... ~brabillnlnlz. Bmıaa için •ladaki tarifeyi 1 
tatbik ederels iç bet chıMb mtqul olmanız kafidir: 1 

ı 2 ! 4 s 6 7 8 9 1 2 ' ( 5 6 7 8 9 

... ., ..... _ 
hlıMu•,... .... 

SoMea .... : 
1 - Bir ... gazetesi (7). 
t - Çabuk yanan odun(8), 

::00~ bir ne-

ı - Vak (4), bGJilk t. 
Dk (4). 

DW • lwu i ET .. ........ 
Yalrardan aplı: 

1 - Tabaka (3), kök (3). 
2- Meşhur bir şair (4), 

hataya ftrilen teJ ( 4). 
8 - Düz yet (8), cefa (3). 
4 - Kuşun ayaklan (S). 

Asri Sinemada 
FÇA.REVlç 

A PETROVNA 
lllınladc .... atuWl en yüksek derecesini lıh a mu u ol8 

BRIC1T HELM 
lfbl blıllfl leyecaalanm hissederek misli görülmemiş b t o 
nber pyet tirnedl bir rol vtlcudı gedrnt tir. Oa eki l't 

•kfdh p1a s''.,... oıaıu 
IU.JIK SiNEMASINDA 

llqhr UNtmt> AllTtST ftnnasımn btiylk ve parlat yıldızı WPE 

OPERA SiNEMASININ 
elfeva llM etmekte oYala 

Likmaçlannın ilk pil 
Fenerbüçe ile Vefayı, Ga
lataurayla da ee,kom ıö
~ Ve bu ilk müaba
blu bize birinci ıınıf -. 
laaiJann bupnldi kuwetl 
hıkkmda bir fikir veren 
ilk ~ olacakbr. 
Takipıılar pçen mCVlime 
nazaran.~ ne haldedir, 
Eski oyun alstemlerini ve 
bbiliyetini muhafaza etfı
yorlar mı ? y6ba yeni bir 
u..ı, ,-ni bybedifler, ka· 

4 - Bora {2') bJrdenbere 
(a), bir aza (2). 

s..,,.. CemfUk (2), nota (t). 
6 - NOCI (l)ıı Hrgi (3), 

flOt8 ~). 

ş - içilecek teJ (2), ya- ~ 1e111 llmlade maUrct1 .. attArlMIUe. ..,uıaıtıe. cl.ula191! 
ma (2). kuarsu ıelMluUe butlia slaema meratlalanaı Uh glildu~ ta 

AŞK Zambaiı 

1 - it ıçhı kullaı1an eey 
. (4), bllkl (4). 

6 - Kurnaz bir hayvan (5). ''======w=u=tam=am=en:tes:ıa:ır:etm=ettedl====~ 7 - Orta (8), Romanya li 

zanıılar mı ver ? 
ilk günün karıalatmuı 

bu itibarla çok mübİID ve 
çok meraklıdır. Gelecek 
cuma da alb birinci ıqnf 
kulüpten diter -- röre
~~ .. ~bin Be
~ Dll.P pllnce, 
,_ Süle~YF• 7alaut da 
lstanl;ul Spor. 

Bu iki takımdan hantl • 
aitlin birlnei ltlniej'e geçe
c:ielf anGmtllCleld hafta içi~ 
de fUarHt eClecek, bi 
RHtle Betikbıipn ilk rMibl 
de ınlafılacalmP. 

8- A~ blr hayvan (3), 
birsaklar ( 3). 

9 - Anbtallln en meşhur 
Jeri (7). 

parası (3). 
8 - Erkek keçi ( 4), yUz( 4). 
9 - Hayvan ıyat .bbısı 

(3), blssettınDek (3). 

lstilnbul ...,val metruke müdüriyetinden 

&iralık emlak 
Y.,.Uköyde Şevkedye maballestnde istasyon caddesinde 

ı t numaralı maa oda Te bahçe dttllin 300 ve ayni 
140 w mabaldc 1111bllde 1 numaralı mu bahçe dUkkAn 
g nllmaralı dükk&D 90 ve aynı mahalde Bulvar caddesin
• ı.ı mükerrer numaralı 4 kıt'a tll'la 100 ve ayni 
ı9ibdle Hat boyu caddesinde 6 n\iaWali 1ükkln 78 
ve ifni mahllııie Bulvar Ctldclaiode 19 ıiWDuili maa 
bahçeı n 1'9 ft ıynl m~de Ars1tin t10ka1tnda 1o ~ 
manlr maa bahçe ev 720 ve 6 numaralı ev 240 ve 8 
~alı ev 600 ve mahalli ınezkdrda Köylçl mahallesin
de ~k aobllJıcla 1-8 ou'*ariill ev 480 ve Ümraniye 
..... ilesinde Ji~ aoklkta 6 numara& ev 16 •e 14 
~· •T '-6 ~ 16 D\lmirak ev 60 ve yani 'nlabalde 
gqv~do soblin~ 18 numaran evin 60 lira lcan sene
~etr Uzed\i'deiı bir sene IDliddet ve hUkOmetçe talep 
wıüıunda WıJiye 9lemek Wdle 14 - 11 - 919 tarihine 
mfi'Sldlf puar gtinlr saat 14 de müzayedeleri mubrrerdir 
idpleffiı • , 1,50 hesabife teminaı makbuzlarile lmvali 
metruke icar komt onuna üracaat eylemeleri. 

Boksa gelince, bu hafta 
cereyan edecek maçlar ha~ 
taiicla Sellıni " Saranpya 
brp cföMecek, Franld " 
Petof iıimli ecnebi boksör.o ~ 
leri hiç tanımadıtwanz içhi mı-ld 

~ .... K. 
bu hlllVlta tim~deo bir to,000 00 Mardlnbpıa haricinde Şotuk punar d:agında 
P1 IÖJliyemiy~. Dlnt' ebnfteille Jed N. ı ı Hud\ıdQ: Yemini 

Blkl .. ,.. flMlll arti am Yam. Su barki. arkası lskender paşa 
lstanbul mıntalcası bob vakfına alt ~en cepheşl 1U harkl ve ta-

beyetinden: Cuma ve pazar rlkl •m: 
pceleri yapılacak hob Dljalbtldrin Mardin kapısı baricmda değirmenlerden 
maçlari tamamen huuai Solak punet mevklinde vaki haziReye alt cins ve evsafı 
Mhifeltedir. Telmik ve ~ yazılı maa mitşteqlillt blr bap pirinç dlnkinln 
~ h•su•tile da- ~ seklı abltte almmak üzere mWldyet,ı pazarlakla 
m a•bdv olmadıtwmrı bir ah müddetle tetndit kıbnmıo oldugundın tallpleJerfn 
leblif Olunur. ('fp,50) alspednite temtna akçd.erile maan defterdardarhk 
~~ .... Sl.ı. ıamkanmlda mikefekkll tom~on• m~dan Jlan olwıUJ". yonwla o.1'1UV*ealc 1..;;;;;;~,;;.;..~;~? ~~~'lj~'~;·' ~t--',;,;.,...;...;..,ı'~~'-'~· ~ı--~: .;...; ... 

Feııed>alıçe m6-lolerl, Nafia vekaleti yollar u-
!:'&:U::-;..::: mum müdürlüğünden: 
layaaiJe badema Sta~ .Balıkesir vU&yednde Bahl:eslr Edremit yollıada 85 - 40 
da maç yepmamap karar metre auJWıde betonarme Giingörmez Jröprilsilnlin ka'811 
vermif)erdir. zarı usuJile ve temcliden mümbsası 10 Teşrinisani ~9 

Bu karar •ucibüıce de Plzar günü 111t ı 5 te µkarada nafta veküednde müsteşar
F ~nerbabçe IOD aylar zar- ht 1DIUannda möteeekJrtl komisyon tarahndan icra kılına
fında StadJo"!da ınaç 1.•P- ca&andan taliplerin müayed~ ID1İnab.ca ve lbalat biıunu 
mayonlu. Ahiren memnuni- 11.. olbaptaki ... -·-•er tarifab dairesinde hazırlayac&klan 
~•- ;ur,_dia.:mize -La, uc t-A~...--
7~~ va•- a• •VI~ tekllfumelerinl makbuz mukabilinde vetaıet müstqamp 
verilen tarziye üzerine mea.- teVdl eylemeleri ve tenid öğrenmek üzere lstanbul Balıkesir 
ele kapanmlf ve karar ıeri nala bq muhendisliltne ve Ankarada yoJJar umum mildtir-
almQ:aqtır. lülünt müracaat eımeleri lAzımdır. 

Hlatllr yapıldı Proje ve prtnameler Ankarada yollar umum müdüdü-
Mmtaka futbol heyeti tundm H lira bedel mukabillnd~ ikriabUlr. Milnlkasaya 

dle .alqam toplanmaı ve ı...w..~ ...a...caklerln ehliyet veslkalannı berayı tetkik ·--1 llL-&=n 8btiirii tavı... .,._ .. a: lllU'5 T-" -
~ ~- mbal•dm lbkal sekiz gun evvel Anbrada yollar wnwa 
et•lft,ir. müdütlülüne tevdi eylemeleri nıefl'\lUUI'. 

=: ~;.·.::: E kaf umum müdürl .. ~ .. n-
- _. olunchaktan sonra IHah 
tuJlnealrlenm ifade ctmlş,t. 

dm meb'mlardan LcdiAstoridam 

Zilal .Marşı 
Vlyaannı Seat Etyen klllseslaln büylt ortıanmn icrayı üeat 

sesU Y• .aalll muaıum bir llllmclb: 

tarafladan 1emlll olunaıa 

Ledi Haınilton 

on bahar Balos 

- • llllil ••• 
Aile dans slllon 

Yelkenci 
VIPUAl.131 

Vatan 
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·---------1------------------·-•ı Aile sahneleri 
"A-ladanı dö Lagetin hatıratından,, 

... Bir giln 111. dö "Laget,,in 
içeri alınmaması hakkında 
kafl emirler verilmiş olma
sına rağmen. eve girmeğe 

muvaffak oldu. 
Elinde tabanca babamın 

iş odasına glrdl ve pederimin 
ayaklarına kapanarak dedi ki' 
" l\lösyö ! Ya kcrimenlzi ala
cağını, yahut intihar edece
ğim. ,, ve tabanc:ı.yı uzatarak 
ilAve etti : " içinde üç kur
şun vardır; tetiğe basmanız 

karı... ,, 
P~derim bu sözlerden son 

derece müteacclp oldu; M. 
dö " Laget ,, okadar asabi 
idi ki, ne cevap verecl'ginl 

bilemiyordu. Maamafih •Ö

zünde ısrar etti ve M. dö 

" Laget ,, tekrar ret cevabı 
aldı; yalnız validemin huzu

nında bir çeyrek ~at konuş
maklığımıza müsaade kopara 

bildi. Bu bir çeyrek saatlik 

mulıaveremizfo boş sözforlc 
geçmediğini temin edebilirim. 

Tam dakikası gelince pe
~erim içeri ·girerek ,bana: 
İşte hakkınızda hüsnil niyet 

besliyen bir adam. Fakat 
adını bile işitmek istlmiyo
rum. Onu sevmenizi kat'iyyen 
menederim.• dedi ve ona 
dönerek: l\lösyö müsaade 

alıp gidebilirsiniz; bir daha 
da gele~;m demeyiniz. Hür
ıııctkdrınızı m.,, sözlerini ilfı

ve ettL Ye yanımızdan uzak
laştı. !stemlye istcmiyc yck

diğerimizden ayrılınıya mec
bur olduk. 1\l dö ~ Lagct~ 
beygirine atladı v1: ,im~ek 
gibi süratle uzaklaştJ. Kim bi
lir zavallı hayvanın karnına 
kaç defa mahmuz batırmıştJrl. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Evlenmiştik. Zevcimle ba
bamın barışmaları için Düşt'S ı 

Doııgulen tarafından yapılan 
tazyik tesirini göstcrmi~ti. 

Pederimin hanesine ginik. 
Bizi iş dairesinin yanındaki 
küçük bir odaya aldılar. 

Pederimin yanına evvela 
ben girdim. Koşup ayaklarına 
kapandım ye di.7.lerinden öp
tüın_ Zevcim sonradan girdi. 

· M. " Doangulın • onu pe
derime takdim ederek: 
'Sizi gücendlrd!ğlndcn dola-

fl müteessir oldu, damadınız .• 

dedL Ayni zamanda fazla 
eğilmesi için zeceimin omu
~u bastırıyordu. Fakat va-

2iye11nı bozmadı ve tabii 
bir se!Am vermekle iktifa 
eytedl 

Iiemşireınin odasına git
ti lı lb.. Pederim, yanımızda 
ilzır bulunan bazı dostlarla 

Orada idi: ZeTcim diğer bir 
tarafta ağzına gelen küfrü 

~}' lüyordu: • Kain pederin iz
e hüsnü milnasebat bcsleyi
tıiz; fakat onunla göriişmeyi
nıı. d' . . 1 du ~ ıye tavsıye etmış o -

klanna kızmıştı. Bu sözler 
Onu 

zıvanadan çıbrdı; o, 
tıedenını görmek, ona hürmet 
~c hizmet etmek istiyordu. 
·CVciın o ticrece asabiyete 
geırn· 

ıştl ki bir sıra uşağına 
sesıend· • 
g·· ı: Gel hanımına 
:~le; çabuk gelsin, gendisini 
-. anca ile vuracaH-ım ! Za-
•altı ı; ~ 
d uşak koşarak beni bul-

ıııu. ve pcderimle dostları 
uva h • ce esinde bana dedi ki: 
?l1ad ı 

•ı- am · Çabuk l(clirnz ! 
" Os ·ö llıak} 

1 
sizi tabanca !le nır-

- stlyor. • Cevap verdim: 
gi ' _e güzel havadls ! Haydi 

dip <u ku · 
IJı n ~ rşunu yıyelfm. " 
ka ~kadar bt..>ni al:ıkoym:ık 
~n~ hF~de aldırmadan ,·e 

.l/ ;ir tavırla glttkn. Oraöa 

bulunnnlardan birkaç kişi 

bana refakat etti. 
Yolda M "Dangulen " e 

tesadilf ettim. Dedi ki: N"e o 
kocanıza ne oldu? Yoksa 
aklını mı kaçırdı'/" [Cevap 
verdim: "Mösyö! bana bir 
tabanca sıkacakmış onun için 

gidiyorum!" "Aman gitmeyi
niz öyle bir hale ı;elm!ş ki 
yüz ki~i gitse hakkından 

gelemez!" "Btr~kınız Monsen
vor! ben onu bir sözle us

lendırınm! • ve nasihatini 
dinlerniycrek yüriidiım. 

Zevclmi beyp;irde buldum. 
Etrafına bilyük kalabalık top

lanmış teskine çalışıyorlar

dı. Kendisine yaklaşır yak
laşmaz deılim ki: 

"Donglen. yere ininiz. Bir 
söyliyecek sözüm var.~ 

Bu sözlerimi duyar duymaz 

beygirden eti adı. K endi,i ile 

bir lahze gör/i?tüm. Sonra 

naz!kAne beygire atladı ve 

herkesl selamladıktnn sonra 

evin yolunu tuttu. 

lolo f f. mn~~eme~e 
[Üst tara '.ı 1 in :i sayıfamızda ] 

Mahkemede iki taraf ve

killeri hararetli münakaşa· 

larda bulunmuşlar, maznun 

vekili şöyle demiştir: 
- Vaziyetten şikayete 

hakkı olan, asıl biziz. lki~
ci bir akit yoktur. Varsa 

isbat etsinler. Lala Ef., pa

rayı vermedi ki senedini 

geriye verelim. 
Mahkeme, birkaç şahit 

dinlemiş, neticede vaziye
tin iyice tetkiki için hukuk 
mahkemesindeki dosyanın 

celbini kararlaştırmıştır. 

lstanbul ağır ceza mah· 
kemesinde hükumetin ma· 

nevi şahsiyetini tahkir cÜr· 

mile maznun olarak muha

keme edilen Silivrili isken· 

derle anası Fatma H. ın 
davası rüyet, ceza mah

kemesine ait görülmüştür. 

Dün davanın Silivri ceza 

mahkemesine gönderilme· 

sine karar verilmiştir. 

Mevkuf bulunan lskender 
bugün evrakile beraber 

gönderilecektir. Anası mev
kuf değildir. 

İngiliz lirası düşüyor 
lngiliz lirası dün 1031,75 

kuruşta açılmış, 1030 ku
ruşta kapanmıştır. 

Kurşuna dizilenler 
Dlıııkü no.!ıamızda Eiganls

ıanda mürteclane bır isyan çı

karıp bu kadu kan dölr.ülmesl
ne sebep olan Beçe Sakanın, 
maiyeti ık blrlıkte kurauııa dt

z.tldlğtnl haber nrmiftlk. Re-mi 

oıaloınata göre Seçe Salta ile 
bırlıkte lu.-quna _dtzılenlerln eaa

mlsl §unlıırdır: 
Beçe s.Jr;anın bahriye vezlr:I 

Seyyit Hoıeyln Han, Hariciye 
veziri Ataullah Han, cephe 
kumandını Şeyylt Mehmet Han, 
vezir Derban Şir llan, Beçe 

Sakanın yaveri Seyyit Mahmut 
Han, slpehsal&.r Abdarriyaz 
Haa, Beçe Sakanın katibi Mir
za Gulim Haydar Han, har
biye milıleprı Mahfuz Hım, 
Beç. Sakanın hereşirezad~i ls
kender Han, Beçe Sakanın bi
raderi HamıduUah Han, sabık 
Kabıl v.ıt.ı Melılı: Mulısın Han. 

KOçük Haberler 1 
veremlilerin eşyası 
Veremden ölenlerin 1.ali ve 

oda eıyalıın Şehremaneti teb
hıranesince derhal tebhlr ve 
tathlr edıldi~I gibi lkametgllh
larında da fenni tathirat yapıl

makta ise de bazı yerlerde 
tebhlr memurlarını kabul etme
mek müteveffaya alt cıyadan 
ancalı: bir lı:ısnıı gö>terllmek 
ıuretlle miltkilat çıkarılıyor, 

Ortada kanuni bir mecburi
yet varken tebhır memurunu 
kabııq ~ımlyenler :veya milşkO 
ili çıkaranlar hakbnda kanuni 
takibat yapılacak ve mt!{l:ilat 
zuhurunda memurlar ?.8bıtaya 
ca müracaat edeceklerdir. 

EJ Şehrimiz clvanndab tb, 
ocaklarından barut htımalı su
retile ıaı çıkarılıyor. Halbuki 
bu usul timdiye kadar taş ocak- . 
larındaki taş damarlarını tahrip 
etmekte idi. T •ı ocaklerın-ian bu 
eski !arıda taş çılarıldı!iı tal· 
dirde yakın bir ut.Jıbalde taş 
lı:al mıyacalr.tır. Halbuki memle
ketimizdeki inşaat için maden 
ta.ıları mühim bir m~vki IBal 
ettiginden alakadar devalr ıaı 
damarlarına halel gelmemek için 
ocalclo.rdan baılta bir sistemle 
taş ihracı zımnında te~•bbüsatta 
bulunacaklardır. 

8 Anadolunun her taralındıın 
alınan neticeler artık kat'ı bir 
mahiyet lı.e,betmiştir. Bu 
seneki buğday mahsuln, Carbt 
Anadolu, lıtaııbul ve T ruyarun 
ihtiyacını tel!fı edecek miktar, 
dadır. 

Anadolunun zahire mıntab.la
rında yetl§en bu mah.ulıin yüz
de 30 nisbetinde bir mıktan 
harice gönderilecej!I tahmin edı

liyor, ki şimdiye kadar 1 O Gene
den beri bu kadar iyi bir mahsul 
elde edilmemitU. Zürradan lıir 

çoktan lsıanla ve sair ıhrıç 
mıntalı:alarına sevlcedeceklerl za
hireden mühim bir kismını 
tohumlu~a ayırrcutwdor. Bu 
sene Anadoluda en ziyade buğday 
ve mısır eltilmiıtir. 

[3 T erluıı tlrlr.eti imtiyaz.
nın feshinden ıarfınazar edil
mesi ve yeni bir mukavele 
a.lctedileceğt hakkındaki D"frlyat 
üzerine Şehremaneti erk!nın
den bir zat demlttir lı.i: 

~Emanet, nolı:ta! nazarını 

muhafaza ediyor, Evvelki kara
rım d~iştlrebilecek yeni bir 
talepte bıJunmaruııtır. 

Şirket eehrln IU ihtiyacını 
tatmin edecelt ııuyu bale etnıe
ğe mecburdur. Vıllyet, muka
velenin ııkıdı ııfaule şehrin 
mümeaıh olan croanctln talep
lerini ve arzularını nazarı dik
kate alacaktır. Maslahatın tcıbı 

da buııu göstermelr.tedır. 

l!J Şeker ve petrol inhisarı 
mttdilrü l Iüsnü Bey Ankıradan 
ıehrlmlze gelmııtır. Dıın inhisar 
ıdare•lnln idare medisl Hü•nll 
Beyin riya•etinde fevkal&de bır 
içtima alr.tetmlştir. 

Bu.huauata verilen malOnıata 

güre inhisar ıdıreti medlai balta
da bir kaç defa içtima edecektir. 
idare meclisi idarenin 1925 
senesinden itibaren devam eden 
heS>batını tetkik ve !asliye 
edecektir, 

EJ Yıldız müatecirl M. 
Maryo Sera ile ıehremaneti 
ara .. nda c"1'eyao eden rr.ı; ha

kemede emanet, Maryo Seranın 
balyada iflas etli~! ve davanın 
reddini btemiı, fakat mahkemece 
bu talebin reddedıldığt yazılmışı~ 
Şehremaneti mahkemenin bu 
kararını tem)iz edecelctir. Ema
net Roma selaretimiz vasıtasile 

yeni bir ve&ika elde etmiıtir. 

Bu vesikaya göre ltalyan Is· 
Unaf mahkemesi l 927 tarihin
den itibaren M. Maryo Sera
nın ffiAsına karar vermiflİr. Şa

yet temyiz mahkem~i de PV

vell1 karan tastık ederse ema
net icra mukavelesinin feshi, 
zarar ziyanın tazmini için açtığı 

dıjer bır davaya devam edecek 

VAKiT 5 Tesıinsanl 

Günün mühim meselesi 

Sayıfa 5 

Nafıa vekaleti yollar 
umum müdürlüğünden: 

lstanbul vilayetinde Üskudar-Şile yolunda 72 metro tu-
lünde b tonarm Ömerli köprüsunüıı kapalı :r.arila ve temdi· 

, den münakasası 10 teşrinsani. 929 pazar r,ı"ınü saat 15 tc 
/lindistanın fJugiinl.-ı"i va::iyeti ife 111ulıtarıyet nafia vekU!etlnde müsteşarlık makamında müteşekkil komls

arasında uzun bir nıesafe vardrr. Bulırarı yon tarahndan icra kılınaca~ınd:ın taııpterın münakas_a. m~za-

Hindistan meselesinin 
çıkardığı buhran 

. . . .. .. t yede ve ihaldt kanunu ile olbaptnki şarınamderı tarıfııtı 
bu nıcsafeyı lnrden ~ayetnıek ;ıjltzunden çık ı dairesinde hazırlayacakları tcklilnamelerin makbuz muka-

Dünkü telgraflar, Hindis- bu tahkik heyetinin raporu bilinde vekAlet müsteşarlığına tevdi cylemc?cri ve ~craiti 
tan umumi valisi tarafından verilmemiş olduğundan o· öğrenmek üzere lstanbulda naiia baş mühendisliğine Anka-
neşrolunan ve ı Hindistan nun ne gibi ıslahat teklif rada yollar umum müdürlllği.ınc müracaat etmeleri lazımdır. 
idaresini ilerletmeyi vade- ettiği belli değildir. Şim- Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum müdürlügun-
den bir beyanname yüzün- diye kadar verilen malu· den on beş lira bedel mukabilinde alınabili r :\lünab:hlya 
den Amele fırkıısı aleyhin· mata görı; bu heyetin tek- iştirak cdccekierin ehliyet vesikal:ınnı bcrayı tetkik yeYnıi 
de vahim bir buhran tevel- lif edeceği ıslah, Hindistan münakasadan !:laka! iki gün evvel Ankarada yollar umum 
!üt ettiğir,i bildiriyordu. Hin- vilayet meclislerine daba müdürlüğüne tevdi eylemeler! meşruuttur. 
distan idaresini ilerletmek fazla teşrii salahiyet vcr-
lehinde vuku bulacak her mekten ibaret olacaktır. 
hareket lngiliz imperyalist- Teşrii salahiyetin biraz 
!eri tarafından, derin bir tevsi edilmesi, Hindistan 
endişe ile telakki olunur. için bir kazanç teşkil eder-
Bunlara göre- Hindistan, se de Hindistan idaresinin 
bir buçuk asırdan fazla bir bununla atacağı terakki a-
zamandanberi lngilterenin dımı pek mahdut olur. 
v~sayeti altında yaşadığı Hindistanın bugünkü 
halde henüz siyasi rüşte vaziyetini şu şekilde hulasa 
varmaktan pek uz:aktır. Ü· edebiliriz: 
nun için Hindistana muh- Hindistanın merkezi teşri 
tariyet vermek, şimdilik heyeti 144 azadan teşekkül 
mevzuu bahsedilecek bir me- eder. Bunların 103 ü mün· 
sele değildir. tehap, diğerleri mansuptur· 

Gerçi lngiltere hiikı1me- lar. Bundan başka bir de 

33 azası müntahap, gerisi 
mansup 60 azalı bir şurayı 
devlet heyeti vardır. 

~ f 

•Ncvraljif 
Aspiri.t~ 
. komprimeleri· 

scycsinde sür'atle tedavi oı:.:.ı:.!I 
uı.t ·~· 'V •loız kırmızı b•ndırollu , ha ... ,,... t • 

ooıbtılijımı dikkat ve _ l>u .JJ!.O!_~P ' l!,111Tcn. 
talep ediniz. · 

tinin Hindistan kanunu e· 
sasini Hindistan lehinde 
tadil etmesi mukarrerdi. 
Bunun için Hindistana bir 
tahkik heyeti gönderilmiş, 
yapılacak tadilatın bu he
yet tarafından verilecek ra· 
pora göre icra edileceği 
anlaşılmı:tı. Fakat henüz 

Hindistanın daima İngiliz 
olan umumi valisi, Hindis
tanın umumunda, yahut bir 
kısmında emniyeti muhil 1----==-------------:~----:-
görece~ her teklif veya Istanbul mıntakası Sanayi 

--·--·------···-·-ve ıf!Aı ctmemiı bir mOessese 
ve ya tahıs aleyhinde verilecek 
kararı lsUyecckıtr . 

l!J Fındık fıaılari tekrar düt
mOştür. Halbuki ortada mal yok
tur. Buna raaınen fıatların 
dü~mesl garip görülmektedir. 

Bu doıkünlüğüıı ıebebi ıu
dur. Fındık salın alan yalnız 
hlr «neÖt mOesı=ael vardır. 

Bu müeıse<e fıaılarl düşürmek 

1Qıı ptyuadan mal almıyor. 

Bu yüzden fındık lıaılıırt 70 
kUfUJll kadar dutmüttOr. 

l!J Sulıan Alı mette aan' at· 
!ar mektebinde erkek!Cf' için 
açı.lan gece kursundaki derslere 
bqlanmışbr. Bu kurslarda mıı
ktnı.tlık, maranpıık, elelı:ırılı:
çilık öğretilecek ve derıler en 
ziyade atelyclerde yapuacak, 
bu arada nazari malumaı da ve

rlleccktir. 
l!J Periye bankası, vaktıle 

yapılan ı.ııkrazın ltfaa için 
muhtelıt hakem mahL mesinde 
tehrcmaoetl aleyhine bır dava 
aÇllllflı. Banka, bir müddeueıı 
b..-i bu davayı takip etmiyor. 
Ald~mız malomm göre bınlta 
milmesolllcr!, Tiirldyc mlllt 
bank...ıle yapıian ıttlaf eauına 
glre bir ıtıliıl aktı lçin Em•netle 
mıızaker: c'<ndc tc;eblıllstinde 
bulunmuıloıdır. • 

[!] De•lel demir yoları ida
resi ı::amsun • Sivas h~ttını yeni 
yagoıılarla ıalr.vly~ elmlyc ka

rar vermiştir. idare Samsun 
hattına 70 iane kador vağon 
gönderecektir. 

Bu vaı;onlar ayın 1 5 ine 
duğru yola çıkarılacaktır. 

l!J Saııııyi .mDdiıiyctinin 
bu seneki kadrosu tezyit edıle
celr.Hr. Yeni hdroda ııatıa}"I 
müfcttişlcrlnln adedi arttırıl
mıştır. 

[3 Maarif vekAletind"11 ııdeıı 
ma!Omata u zııran yeni harflerin 
ltabulonden tonra l.ı'1!bul mat· 
baalarında ~mdiye kadar muhtelif 
mevzu:ara dair 490 eşer llef!'e
dilmiıtir. 

Bunların neyi llibarile ott12u 
luınun, oııu şiir ve edebiyat, 
biri logat, imla logaıı, otuı 

yedisi hılı:lye ve roman, kırk 

dördü muhtelif kitaplar, yirmi 
alını muhtelif mccraualar, iki 
ynz İtüıunı da muhtelif mektep 

l kitaplarıdır. 

kanun layihasını durdura • 
bilir. Umumi vali bu iki mÜdÜr}Üğündcn: 
meclisin de kabul ettiği ld k ·ı 
bir layihayı reddedebilmek· idaremizin ihtiyacına muktazl 60 ile 100 çe esı mi~ 

meşe odunu pazarlık surctile mübayaa edilcc~ktlr. Taliplt•rin 
te, yahut bu iki meclisin de IO Tc~r!nls:ıni 929 Pa?..ar gllnü saat ıo da Divanyolunda 
reddettiği bir kanun layiha- Ttirbcde 1 1ahmudiyc caddesinde miidürlyetimize müracaat-
sını kabul ve taknin ede • farı ilan olunur. 
bilmektedir. Şayet meclisler 

du paranın verilmesine ya
hut sarfolunmamasına karar 
verirse, umumi vali bu ka
l'l'ırı değiştirmek salAhiyetini 

haizdir. Hindistan müdafa-

asına, Hindistandaki siyasi 

dairelere ait sarfiyat, mec • 

!islerden geçmez. Nihayet 
umumi vali lüzum gördüğü 

bütün nrfiyatı icraya me • 
ı:undur. 

Vilayetlerdeki teşrii he
yetlere gelince, bunların 

bir kısmı siyasetlerini vili· 
yet hükumetinin siyasetine 

uydurmağa mecbur olduk· 
!arı halde bir kısmı, pek 
mahdut bir derecede hü
kümeti murakabe eder. 

1919 da "muhtariyete 
doğru ilerlemek için. Hin· 
dislana giren teşrii bayatın 
vaı:iyeti budur. Hindistan 
idaresinin ataca~ı her adım 
ancak lngiltere parlamen
tosunun kararile ablabilir. 

Bu kısa izahattan sonra 

lrıgiltered imperyali5t o
lanların Hincliitana muh· 

ta iyet vadolunmasından 
niçin mütee ~ir oldukları 
anlaşılır. 

Çünkü Hindiııtana muh
tariyet verilmesi bu mem

leketin hiç olmazsa dahili 
vaziyetine hakim olmasını 
intaç edecektir. 

Bu ise Hindistan idare
sinin azami derecede mil· 
lileşmesine müncer olur. 

Dünkü telgraflardan ln
giliz muhafazakiı.-ları reisi 

M. Balduviııin Hindislana 

muhta~iyet vadeden beyan
nameyı buvip ettiği anla
şılıyorsada liberallerin ve 

muhafazakarların muhale-
feti karşısında onun da 

bundan vaz geçeceği an
laşılıyor. 

Hindistan kanunu esasi· 

--········-···-··-··ı·······:::m··· ~ .. c-::::ı::s!"'r.::r·r :::!:r::::m~ı .:i 
1 -····· - • .. ......... -· •z:ı 

latanbul icra reisi Ahmet Refik B. in J ... . ~ 
_j renilcraveitıaskanunu;er~i ~~ 
2 lill fi c fi JI t Lmveam büyük hukuk ııiımlerınln =!il ili JID C.JI .JIJI eaerleri ve bütün kaııunlanmız l~i 

! nazarı elınaral: nazar1 "" •melt :::t 
hüküml-.e ve lüzumlu nilmuneleri hav; olan bu eoerin her cılclı lotanhuldaİ ıllı 

I
• Vahı. Cthım Ye lkhal küıUpha~lennde (150) luruı• ıatılm.J.tadır . .il 

15 J •• •• ~ ld inin tabına bat- mı 
a:ı UD CU Cll ıanmııtır. Hıll 
llHI ,r. 
mı ••• 
-·-----··-·········-·-···-::ıi'!iimmm SE:t!ii !mffi~ .. --·!i-•••••~••A • ..... •••<>••• ... u...,ıu•• :t(•-• -·- • -•:cı :::::!:: ~~=:.::::::::-.::::::.--::::!:::&::::Cl~ ·-.:.:= ~ı;.:::ı 

Devlet deınir yolları ve li
ınanları umumi idaresinden: 

ı 2/ 1 1 ·929 tarihinde münakasası yapılacak vagonet 
aksamından tekerleklerin çelik saç veya çelik dökümden 

imal cdilebilecği ve rcklifatın buruı nazaran ayrı ayrı yapıla

bileceği il:\n olunur. 

E- Greyer ve şüre1<aaı 
Komnn~lt şırıcoti 

Aksaray Millııt cadde&i No. 2 

sinde yapılacak tadilat İn
giltere par!.amentosıınun ka
rarı ile yapılacağından a
mele fırkasının bu vadide· 
ki siyasetinde mağlup ol
ması pek muhtemeldir. Hat
ta bu mağlübiyct · amele 
fırkasına ademi itimat 

gösterPme~ine müncer ol· 

abilir. Çünkü ln ;ı;z iır
peryaliı;t.orlnin z l ka· 
dar müsanıalıa göstcremi· 

yecekleri mc seıelerden biri 

Hindistand:r. 

rJ. R. 
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6 Sayıfa 
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1 T(irk ınekt;.,le::ıl:. fayd.İı eaerltn \ l AH T AR, 1 f ES l : 

H(t~ ~l~llAf.l: relimlerin bütün haklan mahfuzd•r 
ı-ı rJ.:lndc Hnriftr Gazeteye !!<Jndcrilccek mcı.tupl~nn uzerinc 

runış i~are lrlı:!e (ldıırc). y111Jya aıtse ( Yazı) 
"' Kuruş • 1 1 d işa~umaı ır 

' Aylı~ı 150 ooo 
8 400 fOO IHı?mıyan ır.dıtuplarm !rc!ealnden, lııymntl· 

15 750 14 ~0 1 mukaddere~lz mektuplara lıonulmuı panJarm 
12 " ~'i~O lır) l:olrr.aoır.c!an \"8 lllnlann m(indercdı:ıdan 

• 
1400 tdaıe meaul de}lldtr. _.. - --

ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük \'e ya bir çok: defa için verilen ilAnlıırlı 
hususi mahiyetteki i!Anların ucretl 

•. idare ile kararlaştırılır. 

Cazeteınln hwuıt lllıı kabııl ede:ı -,er. 
H. S. H. Uln•t acın~ tı\ 

Satırı Kura 
6·! tnel sayfada t!,50 

5 • i5 
4 .. 40 
2 • 100 
1 • • IOO 

1-8 DCİ sayıfı:b }ıo 
resmi ilı\nl u 

ı , 

1 
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Borsalar Teşrinsani 3ı9291 
De,rlet dPnıı·ı·volJa -ı·ı \TC li- ~Teminat~ ucuz mobitye ~o, ,.m...,:mn=-11mE] 

nı!k~~~·ı~ipr~~ü~:~,!~!: ~1~,~:e~~iıık~p:~~ ;A. S
0

ÖfüiriZô'Sv•MÖfüiyÔilÜiÖZftsını. D~:=fain 
Kambiyo 

1 1 Jngillz Jira~ı. kuruş 
~~ndr~ uzcr .. nc T.L. mukabili Dolar 
• u~ ot .. .. " Frank 
Parls 
l\ltl~no 

Brukscl 
Atinıt 

.. .. 

.. .. " . .. ,, 

Cinevre t' " " 
U M ti 

Sotya .. " 
Amsterdanı " 
Prağ " ' " .. .. .. 
Viyana 
Madrlt 
Berlin 
Varşova 

Peşte 

Bıikreş 
Belgr:ıt 

Moskova 

lstcrll 
ı Dolar 

20 Frıı.nk 

20 IJret 
20 rrank 
20 Drahmi. 
20 ı~rank 

20 Leva 

.. .. .. 

.. .. .. .. .. 
" .. . 
"2o Ley" 
.. ı Türk lirası 
" ç:noneç 

Nukut 
lngillı. 
,Amerika 
Fransız: 

ltalya 
Belçika 
Yunan 
lsvlçre 
Bulgar 
Felemenk: 

Liret 
Belga 
Drahmi 
frank 
Leva 
rıorln 

Kuron 
Şiling 

Pezcta 
~lark: 

Zloti 
Pengo 
Y..uruş 

DJnar 
Kuıuş 

ı ırıorın 

20 Kuron 
ı Şlllng 

1 Pczeta 
Rayşmark 

Zlotl 
Pengö 

20 Ley 
20 Dinar 
ı Çevoneç 

Çeli.oslo,·ak 
Avusturya 
lspanf'- , 
Almanya " 
Lehistan • 
Macaristan 
Romanya 
Yugoslovya 
Se\·yet 

I 

Altın ! 
Mecidiye 
Banknot 

Borsa harici 

Tahviller 
istikraz dahili • vadeli • 
Düyunu muvablde 
lkrsmlycll dcmlryolu 
lstanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
İstanbul anonim su şirketi 

Hisse senetleri 
Jş bankası • 
Osmanlı bankası 

ı,1--A""ıçı?_d_ı -~.....;K.;.;'.!l;,:;;;P•,_r.,;;,;dı,__ 

loJI 75 
0,47 31,25 

12 
8 97 
3 37,75 

36 33 

2 43,75 
65 12,50 

l 17 
15 92,Se> 
3 3C 

3 31 
l 98,\!5 
4 18,75 
2 70 

2S :.!5 
26 65 

1029 75 
2lo 5o 
166 50 
220 ~s 

117 25 

54 &",5•> 
810 25 
30 25 
84 75 

124 75 

29 75 
3o 
50 50 
23 75 
36 75 
25 
74 25 

899 
69 75 

241 

lo3o 
0,47 37,So 

12 ıı2 

9 113 
3 38. 2Ş 

36 J.l 
2 44,25 

ti5 25 
1 ı;,25 

15 95 
3 Sh 2;: .• 
3 3 1,50 
J 1)8 

4 ıo,so 

2 7Cı ~o 
25 25 
26 7o 

l<ıfl6 

10~8 

2lo j 5o 

1661 'lo 
220 25 
117 'i!5 
54 li7,So 

81(1 25 

3o 25 

84 75 
124 75 
29 75 
3o 

50 50 

23 7:0 
56 75 
25 
74 25 

898 -: 

69 75 
241 

97 97,50 7 37,So 
2l2 215 50 

6 7o 6 '° 
4 40 

17 30 
27 

11 55 
128 

· Ticaret ve zahire borıaıı , . 
Fiatlar Ticaret boraa11 katibiumunıiUii tarafından vcrilmittir. 

Ok.katı 

f AzamJ .A.aart 

K. P. K. P. 

Buğday 0
/ 0 Çavdarlı 

Yumuşak 16 35 ı~ 15 
Kızılca 
Sert 16 22,S 15 3o 

Dönme 

Çavdar 
Arpıı. 

.l\lısır 

Fasulya 

- Zahireler - ,,.., 
13 
9 20 9 ro 

10 ıo 

35 2o 34 

- Hububat -
Susam 32 
Kuşyemi 

-Un -
Çuvalı kilosu 
Ekstra ek.sıra 
Ekstra 

1600 
1240 
1260 Birinci yumuşak 

Birinci sert 
Cçüncu 

ı 18rı 

950 

- Tiftik -
Kastamonı 
Yozgat 
(,' engellliconya 

1225 
1160 
ııso 

ı:so 

soo 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları Umumi İdare
sinden: 

Samsuna gönderilecek yetmiş vagonun nakit pazarlıka ihale 
edilecektir. 

T ıhplerin 1000 liralık te~lnat Ü:çallrlle 6/10
1
'929 çarıamba 

günQ saat l 5 te Haydarpaıa ışletme müfettışhQine müracaat etme· 
lcri IA.zımdır. Fazla mahlmat almak lıteyenler Ankarada malzeme 
dairesine lstanbuldıı Haydarpqa mııAazaıına müracaat edebilirler. 

Demir köpru inşası mü
nakasası 
İstanbul yollar baş mühen

disliğinden: 
Antalya· Alaiye yolu gü~~rg~h~~da ve Manavgat kasabası 

dahilinde inşası mukarrer_ kopnınun (60) metro açıklığında 
demir kısmı ve döşemesı kapalı zarf usuliyle munakasaya 
konulmuştur. 

Munakasa 7 kanunevvel 929 cumartesi günii saat on 
beşte nafia vekmti müsteşarlık makamında müteşekkil 
komisyon tarafmdan icra kılınacaktır. Taliplerin ihale kanu
nu ile şartnameler tarifatı dairesinde hazırlayacakları eklil 
namelerini makbuz mukabilinde Vekillet müsteşarlığına tevdi 
eylemeleri ve şeraiti öğrenmek iizere lstanbuldn nafia baş 
mühendisHğine Ankarada yollar umum müdürlüğüne mura~ 
caat etmeleri lAzımdJr. 

Proje ve şartnameler Ankarada yollar umum müdürlü
ğünden on lira bedel mukabilinde alma bflir. ' 

de ZİYARET EDİNİZ Merkcı ıcerıteıJ: Galata Köprü 
montajI yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Beyoğlu, Asmalımeıçit, No. 13 Telefon Beyoilu 1293 baıl.llda. Beyoalu 2362 Şube 
Münakasa 1 l), I 2 29 perşembe günü saat 16 da Ankara- Asri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden 1 acent•al: Mahmudiy• Hanı altında 

da devlet dcmiryollurı idaresinde yapılacaktır. Son sisten ve elektirikle mütaharrik fabrika, Taksim de • 1 
k atan.bul 27 40 l\lüna asaya i~tirak c<lcceklerin teklif mektuplarını ve Taksim kı5ıa No. 48 telefo:l Beyoğlu 1801 ._ _________ _.. 

mm·akkat teminatlarını aynı günde saat I 5,30 a kadar O~R::> SERİ ye ıTINALI TESLiMAT <:81~ Ayvalık surat postası 

Umumi ~ilidürHik kalemine vermeleri lazımdır. Zayıç· !kini·aesvırak Devlet Denı·ırvoıı~rı (s~ER,7SİNde) vsaırplcu_r~ 5~Te::ışnn:ı·.~sd_an;_ı 
Talipler münakasa şartnnmclerini 20 lira mukalıilincle .... U au ,..... u 

Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbulda IJaydarpaşa ma- Ko i t' ı hereketle Gelibolu, 

ğaza,ından tedarik edebilirler. .~~~·:~;~~~:;!:~:~~~- ue limanları Hay~arH-! ~;:::~;"~;;.:,~~: 
Erzak mu,, nakasası tiğimiz sırada iki 

8
!1 M~uv !lz~sınd!ln .. oluQa uQnyan• gelecektir. 

kıt'a çantamız zayi U U U U UU Gelibolu için yalııız yolcu 
;\lektebimizin ekmek, et, sebze ve gayrı ihale crzakı olmuştur. İçinde mek- alınır, yük almınaz. 

b ki b I 4 k 1 Zirde yazılı eşyanın 7 -1 1 • 92 ta- T bz f k' J f a ··yyesi 6 teşrinsani 929 çarşam a günü saat re apa l tehi mülkiJre ve idadi ra on ınc pos ası 
rıhinr mllsadtf perşembe günü saat 14 zarf usulile ihaleleri icra kılınacağından talip olanların şahadetnameleri em-
de Haydarpaşada alenl müzayede ile 

yevmi mczkurda müessesatı tüccariye ve züraiye mubayac 

komi~yonuna müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve 
limanları Umumi idare
sinden: -
Eskişehir - Konya hattı ü

zerinde Saray önü ve Pınar 
başı istasyonları arasında 
ve 395 inci km. çivarındaki 
ocaktan çıkarılacak 15 O O O 
m 3 balast tekrar kapah 
zarf usulile münakasaya 
konmuştur. Münakasa 24 
teşrinsani pazar güuü saat 
15 te malzeme dairesinde 
yapllacaktır. Müuakasaya 
iştirak edeceklerin teklif 
mektuplarını ve muvakkat 

teminat akçalarını ayni gün
de saat 14,30 akadar u
mumi müdürlük kalemine 
vermeıeri lazımdır. Talipler 
münakasa şartnamelerini 
2 lira mukabilinde Ankara 
Maliye ve muhasebe işleri 
eairesi reisliğinden istan
bulda Haydarpaşa vezne
sinden ve Konyada Konya 
veznesinden tedarik ede
bilirıer. 

YEDİNCİ BÜYÜK 11 
Tayyare piyankosu 
4 üncü KESİDE: ıı TEŞRiNİSAf~İDEDİR 

BÜYÜK IKRA~HYE: 
45,000 LIHADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyeler Ye 10,000 liralık bir 
n1ükafat. 

Duvarcı ustası aranıyor 
Erzurum - Sarıkamış hattı için 6-7 lira lira yevmiye ile 

iki duvarcı ustasına ihtiyaç vardır. Talip olanların imtihanları 

icra edilmek üzere ı O· I I-929 tarihine kadar l Iuydarpaşa 

lşletme Yol başmüfettişliğine ve Ankarada da Ankara - Kayseri 

İşletme müfettişliğine müracaatlarL 

l;lk senedatı ve cer- satılacağl ilan olunur. 
cümt'ibal cüzdanı ve Saat 
bazı fotoğraflarla Tahta kuyoia • hususi evrak ve srıire Koltuk . 
mevcut olduğundan 

her kimin e1ine geç-

miş ise postaya tcv
dian Şehzadebaşında 

Kalendcrhane mahal-
lesinde 

kemeri 
Bozdağan 

caddesinde 
35 numaralı haneye 
gönderilmesini rica 
eder aksi takdirde 

hiç bir hükmü olma
yacağını ilan eyleriz. 

Mezkür hanede mukim 
Namık bey ZHCeıl No· 
fl1e ,.e mabdumu Meh· 

met Rba 

fiolotısaray lisesi 
mDdDrlD~Dn~en: ~1; 
otuz lira ücreti ve 
haftada iki saat dersi 
olan mektebimiz ls
cenoğraii muallimliği 

münhaldir . Talip 
olanların bu baptaki 
ihtisas vesaiki ile 
birlikte idareye mu
racaat etmeleri 

Burdur asliye mah

kemesinden : 

Burdurun Askeriye 
karyesinde Tekke 
civarında vaki ~arkan 
Ki.içük l\Iehmet oğlu 

Mustafa garben tarik 
şimalen llaci Halil 

kızı Fatma cenubcn 
Koruk oğlu Süley 

man Jle mahdut bir 
buçuk döniim ba
ğın tapuda kaydı 

olmadığından Aske
riye karyesinden Ha
cı i\Iebmet kızı Fac-

Tabure 

Sandalye muhtelif 
Kanepe 

Korniş " 
Pencere tentesl 

Jstor perde 
.Perde 
Perde mesnedi 
Perde çengelt muhtelif 
Perde saçağl ,, 
Perilk 
Paıpas 

Kttat sepeti tahta 
Mua muhtelif 
Masa ve aynı 

Konsol 

Komodin 

Dolap 

Anahtar tablosu 
Elbise askısı 
Etajer 
Pencere kasası 
Kapı 

Resim masa&1 
Panjur 

Merdiven parmaklığl 
S1gara tablası 

Lavabo 
Kova 

Liğen 

Teneke 

Et makinesi 
Muhtelif mutbak levazımı 

Barometre 
l\fatra 
Teneke güğilrn 

Çtnko ve tahta çamaşır 
makinesi 
Sandık tahta 
Bakır kazan 
Hurda mupmba 

Dikiş makinesi 
> > ay~ı 

Su fıçısı 
Sandal küreği ve dtreğl 

Yangın dolabı 

Ahşap bilet dolabı 

Bir kıloluk dirhem 
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Denizli ~eıe~iJesiıdeni: 
26-10-929 tarihinde ihale edilmek 

i.izerc kapalı zarf usulile münakasaya 
konulan Denizli Elektrik tesisatı iha-

ma kerimesi Şerife 

20 seneyi müteca
viz fasıla ve niza
sız ziraat ve tesar
ruf edegeldJğinden 
namına tcsçil edilme
sini talep etmekte 
olduğundan mezkur 
bağın başka müsta- lesinin görülen lüzuma binaen 30-I l 
haklan varsa mu- -929tarihinc tal'k eclildlği ilAn olunur. 

hakeme günü olan 1O- I2-929 tarihinden evvel Burdur Sulh 
mahkemesine ıniiracaat eylemeleri aksi taktirde bir güna 
talep ve davada haklı olmadıkiarı ilan olunur. 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

idaremiz ihtiyacı olan çam, meşe ve sair muhtelif cins 
kereste kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

i\lünakasa 26 İkinci tt\rin 929 salı günü saat 16 da 
Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

.\Hinakasaya iştirak edeceklerin tekli~ mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 1 5,30 a kadar umu
mi müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münaksa şartnamelerini beş IIra mukabtlinde 
Ankarada, l\Jalzcme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler. 

( lZMİR ) vapuru 7 T eşrinsani 
Perşembe ak~amı Galata~ 
dan hareketle Zonguldak. İne· 
bolu, Sinop, Samıun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Cireıon, Trabzon, 
Rizeye gidecek ııe Of, Trabzon 
Polathane, Giresun, Ordu, F ataa, 
Samıun, Sinop, İneholuya uğn• 
yarak gelecektir. 

9-11 Tqrin1ani 929: Kadınlara 
IO • • Erkeklere 

Türkiye ıeyrisefain idaresi 
mütekaidin,eytam ve erami· 
lin maa,ları birinci Teşrin 
929 balada muharrer gün· 
lerde verilecektir. 

9 Teşrinsani Cumarte
siden itibaren Banduma 
Karabika postaları İstan
buldan akşamları saat 
17 ,30 da hareket ede
ceklerdir. 

Gtredede asltye mahkem· 
sinden: Gercdenin Demirciler 
mahalle ·inden peynirci oğlu 
Sadık efendinin İstanbul Ga· 
}atada Kam Mustafapaşad:ı 

(:\'Ifoyö Pol Azupardi) aley

hine Gerc.:de asliye hukuk 
mahkemesine ikame eylediği 

tazminat davasından dolayı 

vakti muhakeme olarak tayin 

kılınan 20- J 0-929 tarihinde 
mahkemede bulunmak iizere 
müddea aleyh namına irsnl 

edilen davetiye varakası ga· 
rajda bu namda kimse bu· 
!tınmadığı meşruhatile iade 

kılınmış ve başkaca ikamet· 
gAhıda meçhul bulunmuş 

olduğundan llftnen tebli~at 

ifasına kurar verilmiş ,,e 
bu baptaki muhakeme I 8· 
ı 1-929 tarihine talik kılın· 

mış yevmi mezkCırda mııh· 
kemeye icabet etmediği t8k· 

dirde gıyaben mubakct11e 
icrasına karar verileceği ilAneJl 
tebliğ olunur. ,,,,,,. 

Mek,dtibi alı11e mubayaat 
komisyonu rlyaMl!ndm : l\Jiil· 
kiye ve yüksek mualli!l1 
mekteplerinin kftnunev\'el 
929 iptidasından mayis 93~ 
nihayetine . kadar olnııı~ 
üzere altı aylık yaş scbıe 
ihtiyacı aleni • munakasa)'ıı 
konulmuşnır. Talip olantıırıo 
şeraiti anlamak üzere ) ıJdızdS 
Mülkiye mektebi mtidürlll' 

'h l . . oJııfl güne ve ı a e gunu 
26-11-929 tarihinde Fındl~

JI" 
Iıda güzel sanatlar akadell 

Ll' 
sinde yüksek mektepler ırı 

l ·ııııt 
hasebcciliğinde mu ıa) ,c 
komisyonuna muracaatlıırı 

15 c 
münakasanm saat l 3 [CJ1 

. ili\11 
kadar denım edecc~ı 

olunur. 
1 '9--... --~~-!!:;;.,ıı il dıploı:ıi 
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