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büyük haldskdnna tekrar kavuşmakla eo 
ğün[erlnden birini daha yaşamış olacaktır. 

. ~ liazret1erhıhı Ya!ovada tetkik ematında ~t yeni bir reıim eı ı 

Ankara, 11 (A.A) - Reisicümhur Hz. 12 ka-
unuevvelde ıstanbula muvasalet buyuracaklar 

~e ertesi günü Ankaraya gelecek olan Sovyet 
IUralar hariciye halk komiser vekili M. Kara
hanı kabul buyuracaklardır. 
~* n 

Ali Cenani 8. Şama kaçtı 
bir çok pürüzlü işleri ~j~;; sabık vekil herabe• 

rinde 80 bin lira götürm fiş ! 
ticaret vekflfnfn r-----·-----------., pasaport endiıe-llıt .alne galebe çalan 
bu tıttcalll hare
ketini kaçmakla 
tavıtf yerinde o

lur. Ali Cenant 
Beyi firara tıev

keden sebepler 
1>fr de~tldir. Bun· 
ları tafsile glrit· 
meden evvel o
nun bu g6nkü va· 
.ıfyetlnt hulasa et· 
mek IAzımdır.Ev
velA maliim oldu
ğu gibi Ali Ce-
nani B. lstanbulu 
açlıktan kurtar-

Rll Cenanl Beyin evi 
A k f ı bu~day almak üzere 
"l'lkara 11 ( V akıt ) - Bir ma ç n hatt d ' Ank elisin vardiği 500 bin liranın 

.._ a arıberl mecliste ve a· me ı divani alide taz ·•et., ğradı#ı zarar a • 
'>ı aaralmtyen Ali Cenaııl Be- u hkllm olmuı sabık 

il ille 1 k ı t kederek mlnata ına 80 m e etimiz .er k idi Az zamanda çok 
8.,._ bın lira kadar bir parayla bir ve i ; · cı ... ytaımzdadır.J 
~ kaçbğı anlaıılmıtbr· Sabık {Altarah ın 

I 

Piyanko Yunan Reisicümhuru 
D- k~td· 8 .. çekildi un ce ı ı. ugun ----- --------

de devam olu- Kunduryotis yaşlılığından bahsedP. 
nacak rek riyasetten istifa ediyoı; 

Numaralar muntazam lısfe 
dahilinde :z nci $ayi/amu.- Venlzelos Rly aseticümhur salahiyetini kA• 

dadır fi görmediği için bu makama gelmlyecekl 
Atina 10 (Anek) - Reisicüm

hur M. Kunduroyatis pazartesi 
Tayyae piyankoıunun beıtncl 

tertibi dün öğleden ıonra çe
kilmit ir. Keıideye aaat birde 
baılanmıı, 800 numara çekilmlf, akşamı Venizelosa bir mektup 
Oç buçukta ke,ldeye nihayet göndererek ahva· 
verllmiıtir. li ııhbıyesi ve ya· 

Dün keıfdenln en bftynk lkra· şmın ilerilemiş 
mtyesl olan elli bet bin lira bulunması hase. 
çıkmamıı, bugüne kalmıtbr. Dibı bils riyasertıcüm· 
yirmi beı btn lira 20120 numaya hurdan istifa et
fıkmııtır. Bu biletin bir parçası tiğini bildirior vo 
itimat plyanko kt,eıinden Fatihte keyfiy~tin ayan 
Tevfik Cafer mahalleıtnde ara· ve meb'uıan mec· 
bacı lstavrt ve kanıı madam 
Fotiye aatılmıtbr. Elit yaıını lisine tebliğini ri· 
geçmıı olan bu tkt karı koca ca ediyordu. 
dün bayileri Burhanettin beyden Venizelos M. 
hiue1erine dUaen paraları almıı Kundruyotiıi zi. 
lardır. Dan on bet bin lfra 35"7 yaret ederek i• 

nan kanunu esasisinin r~iıicüm• 
bura mahdut salahiyetler verdi· 
gini, riyaseUcümhuru kabul ettiği 

takdirde karga • 
şalıklara ıebebl· 
yet vereceğini vo
çünkü tabiati iti• 
barile lakayt bir 
vaziyet muhafaza 
edemiyeceği söyl· 
enmiş ve ayan re
isi Zaimisin nam· 
zetlığini i eri sür· 

on btn lira 536, bet bin lira tifasını geri al • •-
3091, 18072, 3923 numaralara masımri ca etmiı· Yunan RefıfdlmliurJugunun 
çıkmııtır. Son numaraları 20 ıede Kunduriyatis saJlhtyetl mahdut bulduiu 

"' müştür. Venezo!o
sun nezdinde bu• 
gün de riyaseti 
~ümhuru kabul et• 
#mesi için teşebbü· 
saatta bulunula-
caksa da bu teşeb. 
büslerin akim ka
lacağı muhakkak 

ve 67 ile nihayetlenen numa· . "f k • fçfn kabul etımyen 
ıalar Qçer lira amorti alacak· ıstı asının ati 
larclır. Kqideye bu sabah devam olduğunu ve ya· M. Venizelos 
edilecektir. Don çekilen numa· şanın ilerlemiş olması basebile göı ülüyor. 
raları anaya konmuı bir halde Hidro adasına çekilerek istirahat Ayan ve meb'usan meclisleri 
iç eayıfamıı:da bulabilırılnlz. edecetini söylemiştir. ytni reisicümhuru intihap için cu-

f"'m:mr11mmr.aa:11111111a"mmamıu..... Dün Venizelosun daveti üzerine maıtesi günü için ıçtimaa davet 

1 Başvekılimiz bmet Pı· ı siyasi hrka reisleri toplanmışlar edilmişlerdir. 
Hz. bugfln mecliste para- ... ve istifaya ittili peyda etmicler-

k 
y Yeni reisicümhurun intihabındaıı 

g mızın istı rarr hakkında : dir. Siyasi fırkalar reisleri Veni· 
-/ihim bir nutuk irat J zelosun riyaseticümhuru kabul sonra kabine istifasını usul muci· 

eklerdir etmesini ileri sürmüşlerdir. Ve- bince reisicümhura verecek ve ta• 
ıamıı11::::;m:nm:mm:,._. nizeloı bu teklif karşısında Yu- dilen teşkil olunacaktır. 

Venizelos meb'usanın dilnkil 

Kara Han şehrimizde içtimamda ifa ettiği hizmetlerden 
dolayı Kundurtyotise millet namına 
beyanı teşekkür edilmesini teklif 
etmiş ve bu teklif müttefikan ka· 
bul edilmiştir. Kunduriyotisin isti· 
fası hayı et ve teeasür uyandırmıştır. 

• 1. 1. 
Sovyet Hariciye komiser vekili bugün öğle vak

ti geJecek, boğaz haricinde karşılanacaktır 
Ankara, 1 ı (A A)t2 kAnunuevel 

perşembe saat ı 1 ile J 2 arasında M 
Karahan bir harp gemMle lstanbu· 
la gelecektir, ( Havanın oıuhaJefeti 
doloysı~ile teehhür vaki olabilir). 

Bo~az hariclnd~ Türk kara suları 
dahlllnde iki toı pitomuz misafiri 
kar~Jlayacııkar. Karahanı h:}mil olan 
gemi Büyükdere önüne geldığl va
kit cevekkuf edecek, ve bir motör
le istikbale gelmiş olan sovyetlerln 
Ankara Büyük elçisi M. Suriç, Hü
kOrneci Cümhurlye namına istikb!- , 
le memur protokol umum müdilr 
munvlni Basri Rıza bey, ve Hari-

ciye vekili bey namına husus! ka
lem mümeyyizi Kadri Rıza bey mez
kOr gemiye çıkarak misafiri sel!m

lıyacaktır. Misafirler ve tsdkbal e· 
den zevat beraberce Dolmabahçe 
önüne gelecekler karaya çıkacaklar 

dır. Beşlktağ önünde sovyet gemisi 
Hamidlyeyi sel~mliyacsk ve Hem· l 
dife tanıfından mukabele edilecek- j 
cir 

Karaya çıkıldığı zaman lstanbul 

Vali vekil1 ve şehremini Bey beyanı 
hoşAmedi edecek ve bJr askerf 

müfreze muzika ile misafirleri se
IAmlıyacaktır. Muzika Sovyet · marşı-
nı çalacaknr. Misafirler Perapalasta 
ihzar edilen dairelerine gidip kısa 

bir müddet fsıirahat edeceklerdir 
M Karahan vali Beyi makamında 

r Alt tarafı 2 tnd ıayıfamJadadır J 

Atina, 11 (A.A) -Ayan meclisi 
reisi, muvakkaten riyaseticümhur 
vekaletini deruhte edecektir. Par· 
lamentoda temsil edilen fırkaların 
reıslcri cümhur riyasetine bir tek 
namzet gösterilmesi !çid fikir tea· 
tiıinde bulunmak üzere M. Venize
Josun teşebbüsü üzerine dün öğ
leden sonra konferans halinde top
lanmışlardır. M. Vcnizelos, ayan 

Zampara 
k1lral l 

On beş;ncl Lui metreslerile nasıl bi 
hayat sürerdi ? 
• 

Cumartesiye okuyacaksınız. 
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"VAKT "iN ŞEHiR 

Kara Han şehrimizde 
dı.r· hlNft. ~ ıeyıhmttzdadtr 1 

r,Jpret edecek ve kulordu kuman
danına krat bırakacııkor. Vali Bey 
ve kolordu kumandanı Pşa Hz 
DerapaJasta ziyareti iade ed~eklerdir 

Vali Bey tarafından seat 14,s; 

da M. Kaıahan, Sovyet büyük el
~ ve mal!~~inc ftıWtJst bfıı- öğ-. 
~ yememeıtf verilecekrtr. Bahrixe 
tarafından tıhsia- ~di~ek ~tör 

saat tS &. DOOıtal!Mthçe- nhtımmda 

hazır bulunacak ve misafirleri Hay
darpaşa istasyonuna götürtcektir. 
tf aı'Y.daTfaşacb.11 Eıatt ket. güne~rn g"tl· 
rubundan sonra olduğıından askeri 
merasim yapılmıyacak ve yal'nı,z 

istasyonda vah vekili ve Şehremi
ni bey tarafından teşJÇl edilecektir, 

Sfrhal\ saat" ~ dB Bnkıım istas
yonuna. tıcnJ11 v:ür1ı1dud" SO'tlyet 
marşı çaTnaaktu. 

wa...,ıtde M: Kaıaıh~ Hıtrldyt 
vekili B'f, Harciy,e m~teşarı Bey 
ve reşr !tat U. M karşıtiyacaktar 
ve. ınisafit]C} An.ka~a l;)&l~takl da
irele1.w, gt/4eceklerdir, M. Ka.t"ahan 
Haddy• v.ek.ili. l\ıeY,i saat 11 de~ 
badebıı 6as'fekJJ Pa~a Hz. le l\lec· 
&. relsl l<Aılın. Paşa H 7~ ni ~rün
Ueybl mln tayin buyUl"dukJan saatl~r
d1t M. Stıriçin r~akath;ıde olarak 
ziyaret edecektir. MiiŞ,Uünileyhlm 
bu ziyre~ Ankara palas ıa ıade 
bu ){Ur aca ki ardır. 

Vekil heyfendilerle kart tearl ede 
eekıir. M. Karahan ve rüfekası öıtle 

yemekJennl An kara palasta yiye 
c.eklerdfr. akşAı saat 20,3.0 da Ha
rici ye Vekili beyefendi t;ıra
fından bir dıne verilecek ve bunu 

bir kabul resmi takip edecktir. 14 
kAnnnuevel, Başvekil Paşa Hazret

Jerinin köşklerinde öıtle ziyafetiM. 
Kuahan, sovyet büy~k elçisi M. 
Suriç refakatinde B.M. M.lısine pde
rekbir içtimada hazı bulunacaklar. 
dn. Akşam M. Suriç tarahndan se
farethanededine.15 kanununvd,l larl 
ciya Encümeni mu.bata muharriri Sı
ırt meb'usu Mahmut Bey tarafından 
Ankara pala;; ta saat 13,30 da öğl1: 

ılyafeti, akşam Soveyet sefareıha

nesinde su va re, 16 kAnunuevvel svo 
jet sefaretha.ne!'lnde busust ö~le 

yemeği, akşam 19 da ekispresle An
htadan müfarakat, hareket, ı!Ün 
battıktan sonra olacaJ:!;ından askeri 
merm:lm yıµılmry~caktır. 

isti~ bAlde haaır bulunan zevat 
tCŞ)lde de bulunacaklardır. 1 "! kanu· 
f\uevvel :'abah saat 9 da lsıanbula 

muvasa 'at, ask. ri m~rnslmle \stik
b!l~ muzika Sovyet marşmı çalacak
tır Mo törle Dohna.bahçt--ye çı ka

rak Perapalasa ı.üde~kt1r. M, Kara
hn ı~rıın bul dan aynlırken gt'ldiğln
de olduğu gfül ayni m~raslmle tt'şyi 
ediJe-cektir. Vali Bey DQLınabıhçe 

rıhnmında veda ed~cek, Sovyet 

büyü ilçJsi, M. Karehanın bindiği 

destroyerle Bi.i~ükdereye k.ada.r teşyi 
edip orada veda edecek.\erdir, 

V AKIT ın tefrikası: 29 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Bu etin muhalıiyeti bazı bay

tarlat tarahndan i'8.D, ol.ıuadu. 
Fakat kedilere heaüz k_asap hayvan 
ları meyanmda koyuo, keçı .-.~ 
kıymet takdir edıhnedi~den pisi 
piıilerin damlardan tutu1up ten

ureletde kaynatılntası kam.ıaen 
bir·sirbt cfiımil teşkit edio etmi
y~ceki şimdılik katiyetle halline 
lüzum görülmemq bir mes.e.led ir. 

Bu lı:edi kasaphfı aleyhinde 

mahal.lede bir ~<' '"Yan ve nefret 
.,uclL Faltat Aw.isaeflh bu 

müteneffinne dedi kodul'ara hiç 
kulak asmıyordtto O, Sincabı bile 
bile yedi. Anası gıibi öğürmedi. 
Çeşni değiştirmekten başka bir 
ti'ksınti duyaadı. Onun için a~· 
lıktan domuz, fare, kedi, köpek 
bet iı~an yeoırdi. Netekim u· 
zun süren muhaserelerde bu müş
tekre~ mahluklar yüksek fiatlarla 
sa.«latak yencutşt" 

Gene Avnüsselihta züğürtliik 
uıadt Si1kecı, Ga1-ta ve &yot
lu taraHanndaltt Jobntatarda bu 

VE MEMLEKET HABERLERi 

Sahte biletler 
$ark şlmendlferıe
rinde 18 bin liralık 

suiistimal 
tki ıimendif er memuru 

yakalandı 
Şark ıimend;ferleri idaresinde 

aıiihim bir uhteklıhk meydana 
çıkardouıtır. Sahtek&rbk, iki 
nıemur tarahndan yapıldılı ilert 
ıürfi 'en b•let itidir. 

İdarenjn matbaasında çaluan 
memurlardan birjıi hır müdd~t 
evvel ma•baada külli1etli mik· 
tarda ıahte btret baımıf, btr 
gife memuru da bu bt1e1Jeri yol· 
cu~ara aatmıftır. Bu ovdurma bt· 
tet erin kıyroctı 18 bin ''"' k•<l.r 
tubuaktadır. 

:!'%:W) " > =:ac 
nın ıade ediım.,mesi gene 

bu piirüzlG me•leler meyanırıda 
butunm.aktadır. 

Ali Cenarıi B. bu gü.nkü vaıi· 
yeti böyle Qluoca yarmki veba· 
meli be.taJaf 6'mek tçn• aeqt 
yo 1 rınu çarpışmakta yahut ka~· 
makta bu'ması nihayet bir secı-
ye kıymetı meae\esı olabilirdi. 
aolaşılıyorki o bu cephede şon 
günlerde arkıdaılariyle girdiği 
200 bin liralık bir taahhüdün g ... 
tirdijıi avanıı cebine koyarak ka
çmayı tercih etmiş ve öyle baro
ket etmişdir. 

Tabkikatımdan anladı~ıma göre 
Ali cenani 8. buradaki son gıiflllo
rini iktisadi muamelitini •Ühu'et
e idare ıçm ba:zı tedbirh~r 

almakla geçirmiştir. mt>slA ala
cahıarına borçlularına noterden 
musaddak bir vakitetname ile oA· 
!unu Vf'kil göstermiştir. Suriycfe 
mevcudiyetı anlaşılan emlaki için· 
do gene buradaki notwde 
yagtırdığı bir vekaletname ile 
bir Suriyeliyi vekıl na -.petmlttif. 

· Bilhassa dairei intibabiyes.i oları 
Ayintapta aleyhinde mııhtelif hu· 
kukQ davttan tasarruf muna
zaaiarı bulunan ıabılt vekilin 
veki'etl ıemanındaki muhtelif it 
'ere ait binletçe Urahk çapraşık 
hesapları divanı muhasebetta tet
kik otonmaktadır. 

Ali Cenani beyin hanıl yQldıuı 
kaçtığı haber ahnamamıştır. ,,. 

Ali Cenani beyin ot u Kemal 
Bey, dün bır muharriryaizin 11u
allerine eevaben şunlart söyte
miştir. 

- Bahıettiainiz meseleden bi
~ın hi~ b(r ınalQmatımıı yoktur. 

Pedeı itn, çiftliğini teftiş etmek 
üzre bir müddet evvel Ayintab• 
iİtmişti. Biz kendisini orada zan .. 
nediyoruz. Ayintap tarilcile Şam, 
gıttiğinc;len k~t'iyen haberimiı 
olmadığı gibi ihtimal de 'lermiyo. 
•uz. Çünkü. Şa.md• biç bir ışiıııiı 
yoktur .• 

dolandırıcının eşkili dıtden i 
gezditind.n bir müddet oralarda 
boy göstermep cesaret edemedL 
Evde hayb zor luktarla tedarik 
edilebilen kuru ekmek, lana ey-
tin, ıade suya başlanmış sebzer 
terden takriiddeme utrar ribi 
oldu. 

Sincabın yahnisi gene burnun
fla mis gibi tfitmiye başladı. M~ 
desi bu tatlı batıra ite ifrazabnı 
sahvuiyoı, dam duvar üstlerinde 
do~aa ke<lHerı IJÖfdük~ )nJt
lı:uuQ}ıJda.n kendini ..ı.aıyrodq. 
Bu tavşanlarm çokluğu içinde 
ete mütahassir yaşıyan komıula
nn hamakatlerioe şaşıyordu. 

Fevziye Hanımın öğürtillcri a
zaldı. Gıdasnıbktaa ~ukların 
benbıleri sararıyor, g~zleri &tar•· 
rıyordu. 

Avnüsselah bir sabah öfkeyte 

İngiliZ (1024)e düştü 
.. de dliO Maliye müsteşarının riyasetın 

2~ bankcanın mümessilleri topıaııd• 
Ali Riza B. alınan tetbirler hakkında ne diyor 

ee dflıP 
Tüı k parasfle lnıtllz lira11nın celi kuvvetle tahmin e 

vaı.lyetıni g6ıı(ifmelc Cbere dtın teclır. l y 
toton inhisarında mauve müateıua Borsa meclisi top anı 
AH lbaa Beyin rlyaaetinde .. hri· Borsa meellıt ıdareti bu 
mtzdekt banka1aruı tıUraklle bO fçtlma ederek Tranılt 
yak blr lcttlma yapılmııtır. içtima memteketımlzden reçtrtleO 
dan eonn All Rıza 8. mOulıerat tçln bazı bankalarca ht 
ha\ckında ıu izahatı vermlıttr. olan kamhtyo baldnnda 

Bu tçt ·madan makat b.nka · veıecekUr. 
laran ftlctrlortnl anlamakhr. Bunun --......ııee~"""'"°--~-
tçln kenitlertnden baıı mat6mat 1iraret odıu1nd11ı 
rıca ettik. latedıttmla maltmat Oda içtim f"> 
fUft' •rcbr: 

ı _ 928, 27, Z81 29 tenelertnde T h l -h: L ~ a min er ilcınna her ay kambl70 lht17acı miktarı. 
2 - Yeni tarife kanununun 

tatblkiDden e•vel tGcc•rlann p
tlrttllt mallardan htnOs bono'an 
tedı,. edl mlyen aktam hakk na 
mGtallıt. 

3 - Kamhtyo mabayaa•nnn ha· 
ktk1 ihUyaç'ua mGıtenlt olmaaı 
tçtn tatbik edilecek tetbh Jet 
hakkında mltallat. 

4 - TGrk ,.,... •e etablll· 
ıaı100 baklanda mGtalkt. 

Bu ıuallere ban\c•lar tetk,kat 
1apank en laaa bir mGddet 
tçmct. ce•ap 'ftrecekludtr. Bta de 
ona '6N teclablr alac:ataa. Şunu 
d. dlft .cte,am kt bu teclbblw 
hGkdm4'tln alacalı tedbli'lerden 
bafkachr. • 

ln,1lta ltra11n Nkutu do!aJtılle 
Alt Rl~a 8. tunlan '61l•mltttn 

- B• d.lma ntk~trtı ve 
ntkbetnltfımlz eeaıssız de.lf1da 
hesaba oıilstenit vadyete vukuf 

dolayııledlr. Btnaenaley1ı vaziyetin 
Türk liraıı lehinde jnkıpha• 
tabtt görftyoriiz." 

DbkG tçtbaaa 29 IM11lrum 
nıüoıe .. iller lettralc etmit ve 4, 5 
tan 7 ye kadar devam erlemit· 
Ur. 

Alt Rıza 8. in Maliye vekilhıe 
izahat vermek ilzere bugün~erde 
Ankaraya dönmesi ve tekrar 
lstaobula pfıa..t •vh.....ıclir. 

1024 kuruşa dfiştfi 
lngillz lirua dün Borada gene 

mOtemacll sukutunu muhafaza 
ederek 5 puvan tlab.. dütmGt
tir. Sab.bı.ytn 1029 kuruıta 

a~lan laterlia alttam l0a4 k11t11f" 
ta "-P•D!JUfbr. 

Y •nn bu mlktana daha m.,,... 
öpüre köpüre anuaaa 

Aırdı: 
- Çoluk çocuk hep açllktaa 

aleceğiz.. 
Kadıncağız İQinl çebftlc 
- Atlabm takdiri bö)'leyae ne 

yapahm ..• 
- Çıtdırtma beni bdm ... Bu 

zamanda böyle miskince tekn 
itikadile yaşanmaı. Takdirini ya
ratan gene insanlar, kendidir • 
Damlarda bu kadar çeşit çefit 
kediler dolaşırken ete ebedt bir 
perhlıle yapmak hamakatin en 
büyitüdihı. 

- A.Uu vermesin bile hil• 
yiytmı.em ... 

- Bilmiyerek pek ili tath 
tatlı yedin. 

- Kedilere acınm .• zavallıcık .. 
Jar .•• 
-Çeeuktanna aeımaz mtstn? on-

geçti ti. 
Ticaret odası diln l\~tede~~ 

bir içtima aktetrniştlr C.üasl~ 
ben heklenrn bUıün tan f ıtıa 
htlAfma bu içtima ıı;ayet sakil'~- ~u 
mtş ve oda ız11ından SO 1'- \>e 
Vehbi B. meselesinden hıdf~ Ilı 
ceklert haberi bu suretle ti al 

etmemiştir. ~ 
Yalnız dtinkU içttmaa t /ı 

,;etmemiş ve 1 1 klşi iştirak c 
tlr I 

Reis Hmdi Bey mezuntyed 
arkadaşlar da haZlr ad edile~f 
seriyetl te~ktl edUdığini söyl lf. 
sonra Liman şirktti müdUril 'I 
dl Boyin haıır\adıttı Antrep~A 

ru okunmadan kabul edtho~;J 
okturuva ve Rusyaya 
hakkındı odanın huırladı~/ 
porların dı Ankarayı gönde 
kabul ve tasvip edilerek ~ 
kAtibi umumili~ mt'selestne er 'I 
miştir. Reis Hsımdl B. ricar 

1 
-1 Reç-

diiri yetinin Vehbi beyin rayltı Scıtı 
kındaki tebltQlnt okuyarak : ~ tek 

- Tahattur buyurursunul iP; tıı. 
• • kA""t l\e 

~nl katibi uaıuıntyı ve "" .. pıtl' tattı 
hap edecekti Bu yapılm şnr. '- " 
lttiba tdeceJtlı " d~mlş ve ~ ter 
odıl reisi Mitat beyin bun:,bJ ~di 
eden 2 aylık mezmiyetl de 11 

içtimaa nihayet vertlrcılşti~_.11, 

Gnzel San;atlar btr., 
tinde konfer~• J 

Güzel San•atlar b~ 
mOd/JrHlğiinden : lZ k ~ 
e~vel 929 per,euıbe gil:.. il~ 
19 da ( Haltt Falırt bey • ~ 
dan lta'yan muharrirler ~ 
( Luld Plrandello ) hakkan ~ 1 
konfeıau verilecekUr. as,_ 
..Wı.ta tepiflert. 1 

iv u.albeık da biı delil!/.; 
Sa-. Necı~ Şükriye,e 
terdh mi ediyomaa ? r Celi 'ol 

- o Mili il.lorda? K v~ 
~ evlat bqk&. _Mf tı <ık 

- Ôyleyte bırak kedileri J'' ~tir 
Bm aenairelim... 'ol ~an 

- Suı ö ö geae ~iın ki liseı 
-t• baflayoı... . . ~· db~' 

-Anne bir kabarır ıkı k• Y.f " 
Tavpn niyetine yer, ab11r~;·,.,.- •tıp 
eh etinin .öbtır etterde~ bıde· 1la" 
yok.. kabahat senin nııden ıi"' 

--Allah müatahakını.. ";il' 
tus sabahlcyltt ıötnüalU 
dır ma-. f. 

Ah eski kafa..... bu dilıı>1a1' 
varlaktır. Her şey döner lir' 

k " ~, hareket etti~i eski no taf'. tiJı 
Mcdeniyetıı,ı sonu vahşe,:;_.,ı 
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E:ınanetten bu müesseseyi sür'atle kurması ve 
halka sığır etinden da~a lezzetli et 

yedirmesi isteniyor 

,,~~ 

ıetO'~ 
11 ıırfi t-ıJ lbtfyaı: ~evairlerin .. ıatıJ yen : At pazan 

f llıa tı:ıayet hayvanat cemiyeti dal
~ nıı i Şebreınanetlnden milştekıdJr. 
~ \>e ~ıkayetlerden birisi de Emanetin 
~~ bıaı ~er bazı devairin hayvan sat-
~ Barı teşkil eder. 

r11. buru·~Şta şehremaneti olduğu halde 
~( n m .. 

~k J Uessiseler hayvanlarını ar-
Ci~e ~ 1 ~rmiyecek bir bale gelin· 
Paza adar kullanmakta, sonra At 

rıııa .. . .. 
'adırJ gotürup 3-5 liraya satrnak-
bltnla~;· Bu hayvanları 5aun alanlar 
t~ı arabalara ko~makta biça-
ll tor san f ' ar a ne eslerini verJnclye ka-
kurtuJ Z!!p Ve jztirap çekmekten 

allla ff" ı:tıukcadırlar. 
h ırnaye· 
~Ygı rler· 1 hııyvanat cernfyetl bu 
satı 1 tesadüf etılkçe sahipleı inden 

nal 
C makta ve öldürmektedir. 
enııy 

R~çiren et böyle ça!ı~ma çağını 

Himayeyi Hayvanat Cemiyeti ihtiyar 
hayvanları iztiraptan kurtarmak için 

bu fikre sahip ve taraftardır. 
satıl hayvanların ya kesilerek 

..ı nıas • nı . 
~ tek . ~ yuhat cemiyete verılc-

tger ~~Üttülmesini istemektedir. 
5ııttırı.. anet t~e yaramadığı için 

51 be,T • 1 \·er J gır eri cemiyete beda\'U 
tl:ıt·zse c 

tediye · emiyet hunlıırı bedelini 
ltııtktad edenk almıya da razı ol-

ır. 

it Cem· 
(JJ git 1 Yetin ası 1 sik~ yeti bir bey-

lllezbab ' J 
lııas1 • ası tesis edilmemi~ o -
. ndandı C . 
~aı 111a .. r. emiyetfn nokraı na-

gore beygir eti sıgır eti ka· 

dar ve belki daha ziyade lezzetli
dir Bir beygir mezbahası tesis edil
digi takdirde hem hayvanlar ölün
ciye kadar ça1ışmalmın kurtulacak
lar, hem de kıymetlerini kaybet-

mlyeceklerdir Yani nasJI çalışma 
ça~ın• geçirmiş bir ökiiı nasıl mez
bahuda en aşagı 40 50 liraya sau
lıyorsa çalışma çıığını geçirmiş bir 
beygir de ~aynı flHtla satılabilecek
tir. Bu suretle hem memlekette 
bir servet muhafa edilecek, hem de 

nh ayakkabı münakasası 
ıerli n1al verine neden Avrupa 

.1 ·ı· ? nıalı verı ıyor. 

Yerli l neden sürulmediğini soran 
ma ın d•Jd'? 

gazetecive surat mı e ı ı 

"1: T~uJ·nku refikimizden biri Sanayi etmiştir. Dl~er taraftan tabağfor 
•1 aact· . .. emiyeti kıltibi umum·st Cemal A 

f ;<ık<ısaıa ın Bankasının giı diğı mu- ~u hadiseyi reyir etmekte ve şun-
Ştir 1• ra maelesef ecnebi malt ile Iarı söylemektedir : . 

cır\ ett"H- B k f b k l'anct 16 ınl yazıyor ve bu me- - Evet.. ey ·oz a rı asının 
liseı a KuleH Halıcıoğlu asked asklri mektepler için .. yapt!ğı nli-
dıı ~~l için ~apılan aı.·akkabıların munenin derisi ecnebıdır. Bınaena-
b ' .ı: ed'k ı ı le)·h yeni kanun hilMma bunun kabul 

t.ı ihti : uJe fabrikasının daireleri edılmemesl rn.zımdır. E~er Be!koz 
tııPa Sacı tatmin edecekken Av· f 1 !kasında bu dt rl yoksa Yedl-
ıı~ tıın d 'J . d"ll- . B )r b '! . d h <t\ie e . erı erinden imal edıl ı6ını kule fabrıkası u ı ıqyacı ve a a 

D" dıyordu. mükemmel olarak tarmin edcbilir-

1ste ~n bu ınesele hakk nda izahat d' 
S,, dıgin-ıiz ı ... ,, ~g 
"dertın mezkür banka mlidürü Val1· vekilı Yalovaya gidiyor 

"eıllı bey gazetelere beyanat 
s;: ek p b d olmadııtını \Tali uekili 1\kluhittBin ~eyd yarhm 
vyıe . rcnsı in en o . n e şe 

Tllış '\Te. Yalova.ya gidcce ·cır. up;u ~ 
. ......._ v · . . l cek 0 tnn ~01 cl:ı~ Kara-, a nmıze ge e -
·111111" 7.eteler ne yazarl:ırsa yaz- 1 '"kt)mcl namına ıstıkbal 
gıı bı n h de- rahanı 1tı 

lıtı 1 rn:u ıı · r n ~er r:' ' 
, . ., b 'L· rıJa edecektir, ... .; ~ a llll vı;rmckh:: .ı»• 

hayvan yetiştirilmesi teşvik edilmiş 
olacaktır. 

Yerde bir cüzdan 
Bir rençberi na~ıl dolan .. 

dırdılar? 

iki sabıkalı dün gene AnadoJu
dan gelen bir rençbcri dolandır
mışlardır. 

Kara hisardan 
gezmek için şeh
rımıze gelen 
Hamit ağa dün 
sabah Unkapa
nına gitmiş üç 
gün evel ısmar
ladığı baltaları 
almış, dönerken 
önüne bir adam 
çıkmıştır . Bu 
adam Hamit 

Rençt>er Hamfl oiJ a~aya baltaları 
kaça yaptu <lığını sormuş, bu su-
retle ahbaplık yapmıştır. 

Hamit ağa bu adama Ar kara 
caddesinde bir yeri so ı muş, bu 
adam sorulan yeri bildiğini ve 
kendısini götürece~ini söylem iş
tir. Bu suretle konuşa konuşa 
yürürlerken Hamit ağaya refakat 
eden adam birdenbire yere e~il· 
miş, bir cüzdan bulmuş ve Ha
mit ağaya: 

- Aman sus, para dolu cüz
dan bulduk demiştir.Bundan son
rası malUmdur. Meydana çıkan 
ikinci bir şahısla evvelki adam 
Hamit ağanın elli be'ş lirasını 
dolandırmışlardır. Zabıta dolan
dırıcıları aramağa baş lamıştır! 
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HABE~LE~I 

Çarpışan otomobillP-r 

Kabahat şoförlerde mi, yoksa 
yolda mı? 

Y oldakt arızanın önü alınmazsa daha hır çok 
facıalara şahit olabiliriz 

Harbiyede Sipahi ocağının önün
de evvelki akşum bir kaza olmuş, 

iki otomobil çarpışarak parçalan-

Ieşmekte ve bu blrleşlş esnasında 
otomobiller ya Jki tramvay ara· 
sında kalmakta, yahut da birbirleri 
Jle çarpışmaktadırlar. m ış ardır. Şehirde sık sık vukua 

geJen hadiselerden biri Bizim mak- Evvelki akşamki hadise de böyle 
olmuş, akşam saat dokuzda Şiş· 
llden gellp Taksime giden 43g 

numaralı hususl araba ile Tak· 
simden gelip Şişliye giden 
18 l 4 numaralı taksi otomobili ma· 
hut yerde karşılaşmışlar, biri iki 
tramvay arasında kalmaktan kur· 
tulayım derken diğeri ile çarpış-

sadımız karilerimlze bunun netice
sini ve sureti vukuunu anlatmak
tan ziyade sebebini teşrih etmek.. 

tir. o civarda oturanlar bilirler: Bir 
sıraya dizili ağaçlar ve altındaki 
2 anapclerle ikiye ayrılan büyük 
cal..'.dede, bir müddettenberl. bitmez 
tüke.1mez ~ekilde blr tamirattır baş
lamıştır. Bu ylizden caddenin blr 
pa ı çası kısmen kspanlmıştır. 

Tamirat olnuyan kısım da tram
vay ve otomobiller bir taraftan 
gelir ve öbilr taraftan giderlerken 
yarısı açık bırakılan kısım da bir· 

mşıbr. Neticeyi dercettiğf.mlz resim· 
de görüyorsunuz. 

Şoförlere btr şey olmamıştır· 

Fakat tamirat suratle ikmal edllipte 
yol hali aslls!ne irca edilmezse nil· 
fus zaylan için de uzun zam~ 

beklemeye lOzum kalmıya cakoL 

Harbiyede evvelki akşamki kazanın huıule getirdilJ manzara 

"Yangın var!" 
Bütün mahalle ayağa kalkb 

Etf alye geldi fakat yangın
dan e5er görülemedi ..• 

Unkapanmda bir muhalle halkı 

eve iki gece bir hiç ylizünden ha) li 
he) ecanlı daklkalar geçirmi~lerdlr. 

Unkııpanında oturan mütekait İsma
il Fevzi efendi saat yirmi birde 
üç sene eve! boşndı~ı zevcesi Emi
ne hanımla konu.;mak istemle:, Emi-

' ' 
ne hanımın 1 Tarnççı Kara l\lchmet 
mahallesindeki c vine gitmiştir. Fa
kat Emlne hanını komşularile eğ

lenti yapmakta olduttıındıın dargın 

bulunduğu eski kocasına kııpıyı 

açmamıştı r. 

İsmail Fevzi efendi bu hareketten 
fena halde asablle~miş, kapıyı tck
melemeğe başlamı~tır. Bu şekilde 
ej:t;lentlnin dt Yam edemiyece~inl an
lıyan Emine 11. m kJZt l\Iünevver 
h tnım başını pencereden dışarı 
uzatmış, avazı çı , tığı kadar "'yan
gın vaıl ) ı:tişin komşular.. Diye 

bağırmıştır. Bu feryat yen! uykuya 
yatanları bile uyandırmış, bütün 
mahalle halkı sokağa fırlatmıştır. 

Bu meyanda çarşı fçinde manifa
turacılık yapan Illkmet bey de Ka
bataştan gelen misafirleri ile birlik
te dışan uğramıştır. Bunlardan Da
im efendi hemen en yakın telefon 
merkezine koşmuş, itfaiyeyi haber-
dar etmiştir. Pek az bir mliddet 
sonra itfaiye yetişmişse de yan
gın olmadığı bildirilmlş, gurup ge
ri dönmüştür. Halkı heyecana dü
d lişürcn ismail Fvzl efendi ile Eml· 
ne ve kızı l\Jiinevver hanımlar 
hakkında takibatı kanuniye icrası
na bnşlanmıştır. 

Emine hanımla kızından itfaiye
yi boş yere işgal eccikleıi için a.y
rJca ceza da alınacııkcır. 

Tahkikata başlanıldı 
irtişa meselesine alt bazı tah

kikat yapmak üzere şehrimize ge-
len l\faliye m!ifettlşleri İsmail l lnk
kı, Cemal ve Esat Beyler için 
Defterdarlıkta bir daire ayrılmış
tır. l\Iüfettişler dünden Jtlbarcn 
tahkikaca başlamJşlar ve f.Amll 
Beyle tahllye olunan maznunlardan 
bazılarını isticvap etmişicrdır. 
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W~OCll1r 
l~tısn~i in~ırnı 

QCii> -l amet Pap hGJu\metfnfn pa • 
ramazın kıymetini muhafaza 

lçın fttıhaz etliği tedbirler yalms 
malt vazlyetlmlzJ f ıllb etmekle 
kalmayacaktır; bu tedbirler aynı 
zamanda ferd1 ve mlllt hayab -
mızda genlı bir refah eaffıuınnı 
ilk mer halen olacaktır. BugO.n 
ıktıaadJ buhranlar içinde ka.ra • 
nan k6ylerlmlz •e bClyGk eebtrle
rfmlz az bir zaman tonra 11tırap· 
fardan kurtulacakbr; memleketi
mizde birçok ticaret Ye aanayt 
mGeJ&etelert birdenbire bıktıafa 
bqlıyacaktır; milıtahttl olan he ... 
kea ftftrfnde yeni btr leralılak 
duyacaktır; hatta mdttehlikler 
blle hayat pahaltlıfı kAbasunun 
bir zaman tonra Gıtlertnden kalk
mafa baıladıflm g6reuklndlr. 

Bu itibar tle hOkOmetfn tatbl· 
ktne annetmtı oldufu kararlar 
Tn. k mtlleU fçtn bayok bir tktı
eadı lnklllp mahfyetlndedtr. 

Bu 16zleıfmtd ı6ylerken ha
Jllden deftl, haklkt bir kanaat ten 
ilham aldıflmızı tereddOtaQz o
larak fddta edebiliriz; Ye ~ter 
bu ıazJerl ıöylerken nuıl bir 
mGl&hezaya tabi oldulumazu 
izah ec:lcek olursak kanaatleri• 
mfze okuruculanmızm da ı,ttrak 
ecleceldertnt zannederiz. 

Filhakika yapılan lıeteıplar fU 
hakikati teebtt etmtıUr: memle
l&etfml2fn tediye mClYaZeaelindeld 
eenellk &Ç1fı 40 mtlyon IJradan 
ibarettir; balbuld her 1ene yalnız 
dnlet bGtçetlnden muhtelif mG· 

)ayaat nntutle harice a6nderdl
lfmlz para mlktan 50, 60 milyon 
lfra11 bulmaktadır. Bfnaenafeyb 
aadece hGk6met bCltçeeladen ha· 
rice rtden paralar ııln bir kon· 
trol altına abnı11a tediye mGY&· 
Mll•fndekt açafnnm kapatmak 
lllGmlcQn olacaktır. 

T edJye mhazenealndekf apfln 
k•ı>anma• iM ıtmdlye kadar 
ihracat mallarımızm kıfa1etalzb
ltaden dola11 her MDe hartce 
tiden ( 40) milyon hraıun daht&. 
de aarledtbneU. ba kadar paranın 
TGılc l&n&Jt, ticaret •• draat 

-~ arumda dafatılma11 d• 
m Ur. Her eene deYlet hlzlne
llnden Ta, k k61t---- htr 1 ..... _ Ye fe . 
erine • tabtt her hangi hizmetler 

Ye mQb•yaaJu clolaJUlle • dajı-
bfmuı •reahıde memlekeUmiztn 
lktuadJ baJ'llta-L llL 
bık IMlll ne muulm 

ftaflar TUku bulacatı kolayca 
•nlaplabtıır. Maarnafth pu 

•m•zm 
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lu1111etlııi muhafaza etmek, ltha· 
J&t ile thracatmuzı taııztm eyle
mek için ahnacak tedbirleri ıade
ce hGkdmete bırakmak kAA de
flldfr. Bu huauata bizzat milletçe 
yapılacak pek çok ıeyler yardır ; 
ve ancak efradı mfl1et ff e hükd
meUn elele Yererek ıiriıeceklert 

mftıterek mtıcadele aayeıfndedJr 
ki ikbaadt tnkıllp aahaıında 
bekledtff mfz gQzel neticeler haııl 
olacaktır. 

Af elınıet As1m 

Gün-/ln aiyaseil 

Avrupa inhisarı mı? 

Buı Avrupa siyasileri tarafın· 
dan ortaya atılarak bir müddet· 
tenberi bir takım kitükale sebe-
biyet veren Avrupa ittihadı me-
ıelesi hill eflcirı umumiyeyi mü
him surette işgal eyliyor. Bu fik
rin 11kı taraftarl.an oldutu gibi 
ıiddetle aleyhinde bulunanlar da 
vardır. Bun'ar rnevananda Fransız 
•yanından M. Hanri Beranjeyi 

gö· mekteyiz. 

M. •Hami Beranie. uzun müd
dettenberf beynelkıt' at münase· 
batm tetebbGü ile meşgul olan 

bir zattır. Bu zat Avrupa ittihadı 
fikrinin su1hn müsalemete hizmet 
etmiyeceği gibi bir harp tehlikesi 
teıkil edeceği kanaatindedir. 

Kurunu vüstada derebey1eri 
araıanda devam edip giden Ku· 
runu cedide de ura hazırda ya· 

vaı yavaJ mil1iyet ihtirasları şek· 
linde tebellilr eyliyen tcfevwk 
mücadele ve muharebeleri, M. Be-

ranj enin kanaatınca Avrupa itti· 
badının teşekkülü takdirinde bey-

nel kıt' at bir cidal ıeklini ala. 
cakhr. 

M. Brlyanın Cenevre konferan
sında ktmali telikatle müdafaa 
ittili f U ittihat fikri hakikaten 

Franıız ayınının tahmin eylediği 
mahzurları dii midir? 

M. •Beranje. fıkrini müdafaa 
için birçok deliller t<.plamıştır. 

Bunların 11aaında en mühimmi 

Avı upanın eakiai gibi merkezi 

medeniyet olmadıtıdır. Bundan 

baıka birçok Avrupa devletleri 

müıtemlelceleri dolayıaile beynel· 
kıt' at bir vaziyet almışlardır. 

Fransa, lnriltere bu sahada 
en ileri giden iki Avrupa hükii· 

metidir. ltalya Bahrtsefit haV7a

sında ittisa çarelerini arıyur; Al· 
manya müstemlekelerinden mah
rum olalı sinai kudretini bütün 

cihana teşmil ediyor. F elemengin 
uıl varidat menbaı kudretini bil· 

tün cihana teımil ediyor. F ele

mengin asıl varidat menbaı Ce· 
ıairi maverai Hinttir, Belçika Af. 
rilca Kongosu gibi büyük bir müs· 
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temlikeye maliktir. 
• --- ~ Böyle olduğu halde bu Avıupa 

1ıJMnJ11tl1ların 61cOs ya.. devletlerinin birleşerek Avrupa 
nıına rneralcları rneılıar ittihadını vücude getirmeleri 
olduluttdiUI bu kere Jş.. mümkün müdür ? ve böyle bir 
panya kıralınm Jlelfme teıebbilsün neticesi ne olur ? 
t:emlvett mana se be tile Eter hya vi Amerika kendi-
Madrltf e onbeı bin seyirci ler ine karıı dört yüz milyonluk 
httz.ır bulundup luılde bir kütlenin ittihat ettiğine kana· 
icra olunan yarııta 6htl.. at ıetirirlerse, o kıt'alaıdaki mil· 
ztın biri ıeyircllerin içine leUerin de, yek cephe teşkili için 
IJfılmıı ve Jand1Jrmanın birleşmek teşebbüsünde bulun· 
biri 61tllUin 6n-flntJ almak maları kadar tabii bir fey yok· 
ll'ledllfnden 61dJz, boynu.. tur. 

~ile merkuma berluıva Ve böylece Avrupa ittihadına 
etnıt,tlr. Bl/Ahıra MSSIJ kartı merkezini Bahri muhiti mü· 
askerinden baı teberd.r.. tedıJde •Japonya,.nın bimaye--
'4r vtfrut ederek 6kflzJI sinde. teşkil edecek bir Asya itti-
6ld6rmı1şlerdlr. hadı ıle Maverayı Atlas cümhu. 

-----------·--.. 

11 

ııyetler nı birl~~tirecck bir Ame-

rika ittihadı vücüde gelecektir. ı 
Bu sefer her biri yüzlerce 

milyonluk, be~eri kitlelerin yek· 

qiğerile cidale girişmesi ve neti
ceten çarpışması nihayet bütün 

alemi insaniyeti hercü mercede
cek harpler vukua gelmeıi tehlikesi 
müsteb'at dekildir. 

Aynı zamanda beş kıt'aya kol 
salmış olan Avrupa milletlerinin 

ittihadı bu milletlere ait müstem· 
likeleri de ayni camiaya ithal cde

ceA'inden M. Briyanın teklifi ne
ticesinde husule gelecek ittihat 
bir kıtaaı halkının ittihadmdan 

ziyade kıt' at ıairedeki müstekil 
devletlere karşı Avrupa düveli 
muazzamasının cephe teşkil et-

mesi mahiyetinde telakki edilebilir. 
Pek makul ve mantıki olan 

bu nazariyeleri cerhetmenift im

kansız olduAıına eminiz. Avrupa 

ittihadı terkibinin mefhumu Av· 
rupa ve müstcmlikelerlnin evveli 

Amerika v~ sonra Aksayı Şarka 
karşı bir inhisar teşkil etmesi 

demektir. Böyle bir inhiaarın, be. 

şerin sulbü müsalemetine hızmet 
edeceğini iddia eylemek abes 
olmaz mı? 

Avrupa milletlerinin siyasi ltti
h.adı gibi pek hayali ve ayni za-

... 

Çinde muharebeler 
Asi kuvvetler Kanton üze.ril19 

doğru ileriliyor ~ 
'Kanton, 1 J (AA}- Ast kuvntJer, Kanton Uzerinı do~ ll: ıııt 

tedir. Son alınan Çin telgraflarına nauran asiler pazartesi gill1 nar, , 
şehre ancak: 27 mil mei&fede bulunmakta idiler. Gene bu te!gra W ı 
rin 27 mil şimaJJnde ve birka~ saat devam eden gayet ş!ddetllrl ~ 
harıbe vuku bulmuş olduRuna lıaber Termektedir. Asiler~ ıte 

0 
tine mani olmak lçln Kanton'dan külliyetli miktarda takvJye k:;ıı 
derilmlştlt. Bura h.utanded mütemadlyu gelmekte olan yara dolu~ 
muştur. Honkgngtan -ıen vapurlar Çtn etle Te memurJan ile 

"- T" esin· 
• Şangaydan blldirildiğfne göre Pekin, Hanaeou ve .ıen hil~ 

demhyollan Uzerfnde ~detll muharebeler olmuş ve ssiler 
kevvetlerlne taarruz etmişlerdir. 

Berlinde müsademeler ~, 
• rs(!fll' Berlln, 1 O (AA)- Mflllyetçl SosyallstJer ile komUnfstler a tif. 

çarpışma olmuşrur. 1kı taraf arasında rüvelver ateşi teati edıiaılŞ 
ldşı yıralanmıı beş kişi de tevkif edilm~tir. 

Yeni Irak komiaeri nasıl gelmiı ? 
Bağdat, 10 (AA.)- Yeni Irat komiseri IÖr Frands Humphr;r,, 

vetli bir tayyare fitosunun mubıflzaSJ alunda Bağdata gelmiş tır 
tarafından kabul edilmiştir. .. 

V akıtın bulmaca~ 

manda tehlikeli bir fikir arlcaıın· 

dan koşmaktansa, Avrupa hükO· l 
metleri arasında sınat ve iktısadi ~ 
revabıtı takviye ederek, sulbü 4 
müsalcmeti t~min ey "ytcek teda· 5 
bire girişmek, gümrük mesailini 6 

---lil-. 
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yekihenk bir ıekıe sokmak, içti- 1 111 !il 
mai, iktısadi ve hukuki nasları 8 - !il - [i] =- - liJ - - -
tevhit ederek siyasi neticeler ve. ?o li} _ lil __ = 111 111 • 
recek sui tefehhümlerin önüne 11 • il 
geçmek her halde daha müfit bir l:iiiiiiiiliiiiiiı~;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;-:;;;;;;;m:;;;;;;;;;;i,~.;;;;;;;;;;;..:1 
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netice verir. la&Dedllecek 7enf ıeldl lıaDedllmlt teldi ' 
Bu gibi iktısadi ittihadın Ame-

rika ya ve Aksayı şarkı kuşkulan

dırmıyacatı, ve bu kıt'alarla da . 
revabıtın takviyesi neticesinde 

zamanla cihanşümul bir mahiyet 
peyda edec~ği kanaatindeyiz. 

M. Briyanm bu mevzu üzerine 

mesaisini te~ sif ederek Avı upa 

devletlerini Cemiyeti akvama ben· 

ıiyen ikinci bir çıkmaza sürük .. 
lemekten tevekki etmesi çok te
menni edilecek bir keyfiyettir. 

A1. Gayur 

Hatıra gelenler 

Kendi kıymetini bilen 
Meşhur Fransız kursam • Jan 

Bar • birçok lngiliz gemileri 
babı dıktan sonra şövalye dö 
• Forben,, in yanında Versay 
sarayına gitmişti. • Jan Bar • 
bir açık pencere önünde pipo
sunu içerken kıral on dördün
cü • Lui • kendisine seslene

rek dedi ki: 
- • Jan Bar ,, ıizl filo ku· 

mandanı nasbettim. 
" Yan Bar ,, gayet sade bir 

tavırla şu cevabı verdi: 
- Pek iyi ettiniz haşmet· 

meap l 
Bu cevap etraftaki kıral 

nedimlerini kahkaha ile gül
dürdü. Koca kursanın söz
lerini kaba ve saçma bulmuş· 
lardı. O vakit on dördüncü 
• Lui ,. nedimlerine dönerek 
ciddi bir tavırla dedi ki: 

- Yanılıyorsunuz efendiler f 
Bu cevap kendi kıymetini bi
len ve bu kıymeti ziyadeleştir
mcğe her vakit amade olan 
bir adamın a~7.ma yakışacak 
yes;rane cevaptır 1 

s \ 
Soldan saRa ve yukardan aşa.f!ı. hayır (2), Rumca h81 

ı - Mania (8), sinire me"sup(4) 8 - Fakat (8), kilf (3) / 
2 - Hane (2), en kil\tik zaro•n 9 - bırakılan eser (2), 

(2), kadın (8) bir kiJçük hayvan (5) 1 
3 - Kendini vermek ( 6) "' 
4 - Söz (s). mahsus (3) ıo - Nev (4). Asya Avrıır-
5 - Geçici fırtına (7) f sındı bir dağ (4) 1.' 

6 - Fadh civarında blr semt (1 l) ı ı - Gent,lik (2). ro~P / 
7 - BJrdcnbfre (S), Fransızca en iyi içki (2) ~rt 

R T f• k adamın bu mealde blr ıııte~~ 
ıza ev 1 göndermiş olduğuna ihtimal ;"~ 

biUr. Rııa Tevfik bu mekfll ~f 
Türklyede ölmek istedin! 

mekte imiş. 

Verilen bir habere g/Jre bir 
mektup g6ndererek T'/lrki
yeve '/uıbuluna rica etmiı. 

Dün sabah intişar eden dır 

refikimiz<le görillen bf r babıre 

göre yüz tlllllklerden Rıza Tevfik 
son günlerde Arıkaraya suılşli blr 
istirham mektubu göndermiş ve 
artık memleketi pek ziyada özle
diğinden bahsile dahalet etmiştir. 

Doğru veya yanlış olması muh
temel olan bu haber Ozer1ne Rıza 

Tevfiğfn nerede bulunduğu ve ne 
işler gördüğü hak kında tahkikat 
yaptık. Ôğrendlgimlze göre birkaç 
sene evel maverayı Erden hükt\
metinde bir memuriyet almış olan 
Filozof bir sene evel Amerlkaya 
gitmiş ve orada birtakım konfer
ranslar vermiştir. 

Şfmdl Rıza Tevfik gallb~ ~ene 
Suriyeye dönmüş bulunmaktadır. 

Büyük kızı He oğlu Nevyorkta, 
küçük kızı Londrada, en kUçük 
oğlu da Berutta Amerikan kolejln-

Bir kadını sopa ııe 
öldürdüler ,1 

Bartın, ll ( V akıt ) - go" ıl.ı 
kl>y6nden Relıoflu H~ / 
oflu Alf nln zevcesi Haticefl. ,J 
bir düımanhk neUceıi:.:O,tot' 
ile baımdan vurup aıd- tel 
Uıudağda yapılan °dl~ 
Bursa, ll ( Vakıt) - Ulu il'~ 

yapılan otelin teıell<lm pıu• 
buıı\ln yapıldı. 

Perşembe 

DIJ 
Kanunevvel 

1929 
dedlr. Kara ~ı1 fırtına" 

Nevyorka geldfğt .zaman up uzun Güne1tn <JoRul'J!i!!--/ 
sakallı olan Rıza Tevfik orada u-

Namaz vakitleri lıı',,ı 
kalını, bımlhnı tıraş etmiştir. t! 1 ·e;• s.ı,.ı. Ot•• bdoclı Akf&ll' Y•';

0 
ıe,..... 

Kendisine Nevyorkta tesadüf ,,.6 t2.08 1.u8 16,.f~,,.,, 
edenler lngHzceden tercümeler yap-
makta olduğunu ve sık sık mem- Bugünkn hava "" 
leketl özledi!Hnden bahsett1Jttni Bu,e. Rttsslı poJ'l'u. ta.•• k .. ..-

1 ,,~;d;m ................. .......-söylcmektedlrlcr. Bu ltibaıla bu • 
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lfintlilerden daha iyi sami- ::. ·İsi>'anyollar 
ler görmedim! 

Keman üıtadı Kubelik böyle demlıtf 
U Halihazırda lconıer seyabatlan 
b' lanman dört keman mektebi 
ırlf: 

1( \ """:- Sevçikin talebeleri olan 
te~ eJ~lc ile Manenin [1] wcüda 

2 
rdilderi çek mektebi. 

leli - Müteveffa Y ovakimin ha· 
Al Hann Martonun temııl ettiği 
p illan mektebi [ ki , babası 
~ fakat annesi Alman olan 
ta oyu lıtanbul pek eskiden 
nın SS yaşındadır.] 

~~ - lstanbulda 1902 de kon· 
ite er veren Leopold A~ı~, 
d' ndt gibi yabudilerden yetıştır
~~ taleb~leri: Yaşa Hayfetz, 
t lfa

1
. Elman, Tol& Zaydel, Çen· 

Dlıst. 

4- Parfs Konservatuvarlarının 
~~ftirditi ve Fransız mektrple'l'ib temsil eden, Bordolu Jak 
F~: ( 49 yaşındadır) , Viyanah 
\i krayzltr ( 54 yaşındadır ), 

11.:r'daltanh Karl Fleı ( 56 ya· 
r.) 

evlenmesidir. Kubellk, Çekçeden 
baıka Almanca ve Franıızca da 
bılir ve çok yOkaek tahıil ve ma· 
IOmat sahibidir. 

Çok mütevazıdır: • San'ıt bir 
definedir ve bu deflneden benilz 
ancak bir tutam teY kopar abil
dim t • demiıtir .• 

Yukariki biograff malQmabnm 
bir kısmı, geçen İstanbul seya
hatinde kendisi ile yapılmıı hu
susi bir mülakattan • ki henüz 
inti•ar etmemiıtir • alınmışbr. 

Gene bu mülakatta, Kubellk 
k~man tıhıillni ıu üç devreye 
ayarmııh, ki pek mühimdin 

1 - ilk ateıli devre ( tahlll 
devresi). 

2 - Körlük devresi ( sisteme 
ıahip olut ) • 

3 - Şuurlu ve vicdanla sly 
devresi. [2] 

Manıf beatekir Joze 
Paclilla ve trupu 

, ıehrimizde 
aı&el i9anyol .,. Arjan
tin havalan dlnllyecelı. 

CllSIP diuulM, orijinal 
.... akeçler g6~ 

S~~ VAKiT. 12 Kimınavvel 1929 -

Tenkit ] 
Darülbedayide para haftası 

ıQQ -
GOlmek bir dıUyaçtır, 11rastle ldyetle yapan an'atklrlar tekrar 

tebeuGmGn, handenin, kahkaha· tekrar alloılanecaklar. PIJ•• 
nm derece derece yeri vardır. rekllm olacajım bilmekle bera
Fakat ,Olerken t,eme-k: aytpbr; ber bunlan yazmaktan çeklnml· 
ııeylnceye kadar plmek saç· ~-•- ı--~ bu kalaba m yonmı; ıaaat maa _.. • 

m~lr 0 

tellkkl, vodvilleri aan'ahn lıtın ve bu alkıılann kemlyetlnlD 
hududu dahilinde saymaz. İyi ı yamnda keyOyeUnl de naun ftl. 
blr vodvil, iyi bir maharet eseri- bara almak ilamdır ve bamaneYI 
cllr. V oclvilcle muvaffak olan muhaıebenln verecell netic9 
muharrir, AD'at deltl, fakat muhakkak ki menfidir. Zira Yaır 
hOner ,a.termlfUr, derler. Zira murcak piyesinde halla stddtıı-
1&11'at, her 1ahada, ruhumuza mek için mlracaat edilen Yalda• 
eanmblar veren, lup ve m6fek· lar, sahneye kadın kı,.ı.tlnde 
ldremlzl bla ve heyecanın aarhot erkek çıkarmak, pim pim '6bek 
edld ra,eslle saran bir kudrettir. atmak, Şebzadebap mala kanto 

San'at bize tatlı bir çarpmtı söylemek, aıp mClzahrefatmr 
verir, sanki yiikıeldlflmfzl ve tuhaflık diye 1&Ç1P d6kmek ,abl 
rahun euarengla Alemine pdl· çirkin ıeylerdtr. 
lbnlzl duyanz. Bu piyesi dilimize çeWmelr 

San'atklr, dGfllnnın bizden yGk· zahmetine katlananlar da, oJD&• 
eek, clu1guau bizden ilıtiin, teblll tanlar da, OJDly&nlar da ba kabil 
kabdtyeU bizden çok fazla olan eserleı ın haklı olarak ale,lllnde 
adamcLr. San'at eseri, bize ruhun bu!unan kim.elerdir. Buna ral· 
necabetini habrlabr. 

San'at ~rl dlmaıımıu hitap men Yumurcalı 1&bnecle prGnce: 
eder. Halbuki vodvilin muhatabı - Anlaıılan bizim oyuncularm 
sadece b6breklerlmizdlr. Ve oııda bu kıt 6ılil biraz paraya dıtl1aç-
11m'atm vuıflarından hiç birini lan var l 

..,!unla.dan, sonuncular, kıdem, 
la ve inceliti nefiılerinde top· 
~? d~erll mektep; •Avar 
._ ı. ıse aıeaç Yli&loslar.-a 

Şunlan da s~ylemt,tir: • Kon· 
serde kendi evimde gibiyim, hiç 
asabileımem.; Eyi çalmam , din
leyenler kütlesinin büyüklütfine 
tabidir.. Halkın intizamının, v6 

ş Viiölı. dik-
bt .. ıdftl ôm:· Relllı .lllımet 

bulamayız. Vodvil muhaniri bir Dedim ve bu ma~eretl"eakul 
~~ .... ililrilirdlirıtl' -- ..... ......... ........... 'I a.1111. 

oJın t'''lklannı vOcuda getf reo1er 
te ~la beraber; Marto ile Kubelik 
~· dar ve kıdemleri ile en tarihi 
d' 

1 
•tlclrlardandırlar ••• Kubeliti 

dın eıniyen madeni merkez kalma· 
1 ril>* riQ '.bir ıeyl. Kemanını Ame-

•1-1· Hıntlilerine bile dinleterek, 
.. llltlilerden daha iyi saaıiler 

tornıediMni ve onlara, Avrupa· 
Qın b 6' , 
d ütün taçlı baılan için çal· 
i~tından daha büyük bir zevk 

J 
~dıfını., IÖylemeal meıhur 

o lllUfturJ. 

ıs temmuz 1880 de Prar d· 
~rbndalci (Mitle) de dotaa Yan 
·~ elik, mntevazı bir ailenin ot-

.. ur. Babuı ı 6 yatında iken 
:z1eıinc ha~tahk ıelerek ':8° 
-=•ııı gidermek içia mulikiye 
Çıldıı...._lf, alb haftada ıöıterl •· 

... taD sonra da ona ~da et-
~-ilti: Piyano ve diğer sazlara 
t:' oldukça vukufu vardı• işte 
~belik bu musikiler içinde b6· 

)6d'" . u: Kemana 6 yaşında bal>a· 
••nd d Pr •n baılıyarak, 12 yatın a 

•r Konservatuvanna ( Sevçikin 
;:•fına) girdi, ve kendi sözüne 
. re 18 Yltında - Rimaaa a&e 
ile 20 yaşında! - meıuD oldu. 
di·B~riaci konserini 8 >:8'1nda '*: 

' ille konıerlerini daima mec:ca :il ve menfaatlere verdi. Gerek 
~upa ve prek A'ltle• ib da 

rbuea1ı: mühim alkıılar topladı. 
Gçük Kubeliti o zaman baıı 

:•~in vatandaşlan himaye ve 
,!"ik ettikleri için, anlatbklar•~ f Ore, ıııeıeli Pariıteki biraz mu· 
~1•tala propaganda ve re~~
h· ora erbabı üzerinde aksı tesır 
~ barakmıştı f Kubelik ılmdiki 
"lı .• ve fikir seviyesine o zaman 
t ıp .olsaydı bu seyabade~ raa 
8~e'!rnıı idi? orasını bilmi)'OIUL 

1: 
1 diliaıiz cihet, bir müdd•t ton· 
' p . ıata çekilıı> dinlenme11 ve 

yor .• • 
Oç sene eveJ de lstanbuta ge

len üstadın, bu defa, eski parlak 
an'at kudretinin izlerini sık ıık 
aycbnlathfı, ve bilhassa sol eli
nin dillere deetan olan o eski 
barikulidelitini biç kaybetmeditl 
görüldü. 

Teknik kudretine gelince, bir 
içim tu ıibi aöküp atbp en çe
tin flkralan icradaki intizamı, ao
tuk kanlılık ve halecanıızhtı bir 
harika idi; Sakin ve mütebessim 

0
azarlan, bu .,.tarda da dinli· 

yenler berinde dolqıyordu. Pro
gram harici çaldıtı •Paganin~ 
(Moto perpetuo), op. 11, konıer· 
to allegrosun. da sat eli biraz 
tereddüt etti. Buna mukabil iae 
Mas Bruh konıertosu ( op. 26) 
nun daha iyi çalınmuına imkin 
yoktu.. Büyük pbalyetlnin ve iil
tatbk seviyesinin azameti karı•· 
sında blirmetle itildık. 

4 ve 6 klnunevvel 1929 ak· 
pmlan lıtanbulun ~usi~ ~erak· 
blar• rçia bayram pnü ıdı. Sa
lonun birçok sandalyelerinin boş 
kalmlf olması ise bana teessürle 
piyanist Korto nun ıu sözlerini 
batırlatb: •Türk mekteplileri kon· 
serlere ratbet eltili zaman Tür
kiyedekl musiki terbiyesi kozu 
kazanılmıt olacakbr . ., (Com~ 
dia) Konservatuvar muallimlerin· 
den yalnız Ali Sezai Bey konse
re geldil.. T aribi akpmlar böy-
lece uçtu gitti. 

K6•lluıl utle 
na1ımata.gıp 

fıJ Y • Ma-n "I SerllDde dlnltyenık 
KabeJlk·- ,.nJlfDl ~ l.p.aycıl 
" 46 ,..-:~ .. lbtadm •hutbla 
de ~~ aleyhtan ~ htuolua
...... : y-. p.di çocu~ 

'6pangol ,,,,,,. .. 'aı~,..,._ ""' 
Sue Put, Valenll1a, Prlnfe • 

alta, El Rellkartro atbı dlnJ&DID 
d6ıt bir tarafmda aldaler b.....-.. 
en tanıDIDlf markah pllkJarda 
teabit ecldmlt olan cazip, 181Dfml, 

manll havalann be.tekin Jcse 
Padllla, bir hafta kalm•k Qzere 

ıehrlmlz• plmtıttr. 
Joze Padtllanm refakatinde 

IJclya Fenara, Ş.,. Gudea, An· 
rlketta Pereda, Llna MarUmoll 
ve batka birçok 1a1ı'atklr buhuı
maktadır 

o,nü t.anyol " Arjantin 
daa•lara, bot Encl4lll prlalan, 
Şkeçlerle clolo ldteaeni bir 
pfOll'•• laaarlamaıtar. 

Joze Padllla •• trupu, bu ak· 
ıam~ IUbaren Franaas t1Jatro-
11111da temalller Yerecek, teanlllı. 
&JID on aeklzlnd aktamma kadar 
t1reeekt1r. Gece temetllerl ,trml 
biri çeJNk ıeçedar. Cuma " 
puar plerl ... , oabette de dd 
matine vardır. 

Joze Pacldla Ye trupu, Wr mOd· 
det evvel Paıieten bo,tlk bir 
tarDeP çalmuf, Fran- tlJ&trolU 
mldlrl M. Arcllt1n1n t..,&blll 
Gzerlne ima bir saman için ı.. 
tanbula ela ulraınatı kabul et• 
mfftlr. 

MGbD Mr la1111ma aflna ol-
cfulam• nefti be.te&..t. la,metll 
beeteklıtn lclueetnde dinlemek 
mtlmkb olacakbr. Jo.e Pacltlla 
w trapa, ha •11 mentmlade 
........... pim Ye pleeek eme· 
bl traplarmm en lra1de 1&JaD 
ol•vJanDdaD biridir. 

... 
Halk sfllmek lltl,or, diyorlar. 

Halk pdelik bayabn btnblr 
elitince ve ıltarabmdan aonra 

alrpmlan blru stıhnek ve el • 
ı.n.ek latlyona bu arzuyu 
memnunl1etle kartılamalı ; çi\n
kG bu , balkın yılmıyan 
n laer mOfkllll iktlham eden 
azbn)l ruhunun ıradesl demektir. 

Ha1km bu lateltnl tatmin et· 
Iİaek de memleket t11atroaunun 
enslfelsl aranndadır ve bu 
vazlf~ ifa etmlye yarayacak 
eterler ele yok dettldtr. 

Gtlld4r6rken dDtGndAren eıerler 
vardır. Dlmafa, zeklya hitap 
eden eserler vardır, lnsanhfln 
,cıJOnç taraflanm meydana çıka· 
rıp tehzil ve hicveden eserler 
vardır, badlaelerln tuhaflıklartle 
etlenen, eflendfren ve hiç olmaz· 
1& zevkleri bayafılaşbmnyan 

eterler vardır. 
Eler mutlaka vodvil oynanmak 

letentllyona bunların da iytıf, 

k6tlal, arif YeJ& adt, aıatıllk 
oJanlan vardır. 

DaıCllbeda1I evvelki akfllm 
Yumurcak llfmlt bir vodvil 0111a· 
dL Şimdiye kadar ıahnemlze 
çmkardan ve adılıklerlnden tik&· 
yet edlltn vodviller Franuz 
matahtan ıdL Yumurcak, Alman· 
eadan adapte edtlmlı, sahnemizin 
beltl hattı kıymetlerinden bbl 
olan M. Kemal le tiyatromuza 
Y uln hoca gtbl terbiyevi ve 
makemmel bir eser geUrmlt olan 
Nabi Zeki Bey bu Alman 
JUlllurc:almı adam etQaek için 
p nura d6kmOtJer .. 
Yuanucatın temılll e.naanda 

lf perde lmtldacLnca eeyfrcfler 
tepine tepine gGldGler. Bir ha ta 
bu eser O)'Dandıkça tiyatro do
tacak, rollerini cidden muvaffa· 

Rubinştayn 
•• 

Meşhur -piJ'an&t. Od lıoruer 
vermelc '/bere btllllbıılll 

geldi 
Meıhur piyanist Artur Ruhlna 

,tayn btanbula p'mlf, Tokath• 
yan oteline lnmlttlr. 

Rubfnıtayn, Franım tlyatrolUD

da dd komer verecektir. Da koa
ıerlerden biri yannkl mma. dl
lerl pazar g(ln\erl akpm 11t1 
on ıeklzdedtr. 

Rublnıtayn, birinci kolll ırb 
Bah, Prokovlyet, Slal,.btn. de 
Falla ve Şopenfn, ikinci k...-de 

Betoven, Şubert, Debtltll, Albe
nlz, Şopen ve Valnerln ..-leo 
rlnden mlntebap parçalar çala
caktır. 

Tepebaıa dya&ro1uoda ı Bu.kt- lul 

t1/30 da. 

Yoınurcıl 
3 perde 

Nakledenler M. Ke

ŞEHREMANE1 

al.Nabt Zeki B.ler 111111111111 

Cuma g0n1ert 
mattoe aut ıs . ...n.11111111111•" 

da. Her cuıurtes 
aktanılan IÇID 

hatlarda ten&lla 
yapabmp. 

BU GECE 

FERAH SINF.MADA 

Mujik Kalbl ton Şırney aynca 

komik Cevdet Bey tcmsJ!lcıı ve 

yeni varyete. 
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( çocul< sütunları 

Va/aile Pandur isimli bir kral ve bıı kralın çok 
gtizel bi1· kızı vardı. Kı·al hir gün kızını yanına ça
ğır1t1. « Yac'J'unı artık 20 yaşına girdin. Zabitlerim
den hirin i kendine ]' oca olarak ;ntilzop et!, dedi. 

J\Tiliayet baba Ne kız, bu ~ahitlerden hangisi öte
,{ilerdcn daha cesur oldu<runu isbat ederse onu seç-. o 
tneyı karo rlaşt11 dılar. Bu /ia/;er i duyan zabitlerden 
llcktor o f)Ccc yolunu gesen 10 haydudu tepeledi. ' 

llunu işiten lı~·al llcktoru çağırttı c·e tuzun uza
dı,tıa aranıak liiz111nsu=. Be11i111 l1zıuı senin gibi bir 
kahramana l ÔJ lh lif!, dedi. 1 alı al l r alnı lıuzurundan 
çıkan llel\tor on daldl.a sonra odasından (ırll!Jarak 
"lretişin dostlar adam öltliillİ) o!lar /"' d(IJe hay'hwa 
lzarl,1ra sara) 111 rnerdic·cnlcn·ne atılmaz 1nz? Kahra
rnan ~abiti arkas11ulan lw<'alı) an topu top1ı bir tele 
adamdı. rıiz1inde ~euiş biı' n1aske t'ardı. Askerler 

t1 Kanunevvel 1929 

Borsalar 

J 

Açıldı 1 Kspandı 

Kambiyo 

1 lngiliz lirası Kr. 102 5 102 
" T.L. mukablll Dola 0,47 lS.75 
u • J rant ı 04 

" " Uret 
.. • nelga s ıo, 25 
• • Drahmi 3li 34 
• • 
• • 
• • ... 
" . ... 
• • 

l'ranlı: 

J eva 
Florin 
Kuron 
SJllng 
Pczeta 
Mark 

• • Zloti 
" • __,,. Peng" 

2o T ey Kuruş 
l 1 urk lirası Dinar 
"Çenoneç Kuruş 

Nukut 

1 fstcrlln (tnıılllz) 
J Dolar (An:crlkıı) 

20 Frank [Fransız) 
20 l.lrct [ltalyal 
O Frank 1 llelçlka] 
O Drahmi (Yunan] 
ıo Frank [ls\JçreJ 
:?O Le\·o Bulgar] 

ı Florin [Felemenk] 
20 Kuron [Çekoslovak 
ı Şllıng il.\ usturya] 
1 I'eıeta il pnnya) 
1 Ra}ŞmarJ.:(Almanya 
J Zloti !Leblstanl 
ı Pengö f Macarlstaıı 1 

.O r ey (Romanya) 
20 Dinar (Yugoslovyaj 

ı Çe\·oneç f Scv} etJ 

.Altın ) 
l\ ecJdfye ( Borsa 
B l barıcl 

anlnot } 

Tohvlllcr 

l•tllraz d hlll •, ııdcll 
Duyunu mu\ nhade 
lkraır.I} eli demlryolu 
lstanbnl tramvay ~lrketı 
Rıhtım llok ve Antrcp 
lst1U1bul anonim su ..,r. 

Misse sencctlrl 

I~ bankası 
o~man!ı \">ankıı~ı 

r rn,25 
:: .ı6,5 
ı 97.75 
4 19,So 
~ 7o,2 

2!' 5o 
26 '.'O 

Iı)S 

9!- 50 
19 \) 

l·o 
<35 
ı: ;ıo 

rıı• 

~ t5 
6!'- 75 

1 17,75 
1 250 

IOSl 

(ll~l 

2J.I 

16fı· 5 

~~1So :;~ 

824 ~o 
3 
f'4 o 

5( 

2~ ıs 

:ı. 

~. ,, 

9n 
7o•o 

24250 

191 

.. 

Tefrika 

• :ZeJ 

Meçhul 
.asker Yaıao 

Zf 1• 
Şakir 

, ... 

Karanlıkta parlıyan at~ş 
Efrat hücuma kalkmak için tekbir getirirk~ 
etrafı derin ve müheyyiç biruğultu kaplaJlllt .. 

- O halde haı bin resmen se
kizde başlayacrığınıı nazaren rahat 
rahat bir cığara içebiliriz. 

Siperlerin içine çomeldık. lhti· 
yıııJa birer cığara yaktık ve ihti · 
yatla Jçmeğe ba~ladık. Fakat, bir 
yağmur tanesi cığarıımı söndilrdü. 
Başkasını yakmak ta istemedim. 
Ayağa kalktım. Dirseklerimi istina
dın çamurlarına, cenemi de avuç
hmmın içine dayadım, dü~ün(ıyo

rum. Her tarartn derin bir ölüm 
süküru.. ve bir mezar karanlığı. 

sanki her {ey dağlar, ta~lar ve 
bütün mevcudat erimiş.. birbirine 
knrı~mış ve kar anlık bir gece 
olmuş: 

- Ateş kumandanım. ı 

Muhittin Bey de birden brre sıç· 
radı, kalktı. Bütün bu nihayeti ol
mıyan koyu karanlık içinde parlı

yan ve bir tında sönen bir şimşek, 
iki saniye sonra, derinden gelen 
ini ltlli bir top sesi" ve.. zifiri boş· 
lugu sert ve siyah bir ipek kamaş 
gibi yırtarak gelen bir merminin 
f eşafe~I. 

ber_. Laaaaai!Aaahe Ulsadh.. bil~t 
ııahü ekber .. alJaeabükber ve 
aabülham. 

111 
Dnşımızı f ğdi!k: Biz de btJ

1 
r/ 

barek tehlill kalbimizin sesi j e 
kip ettik.. ve hıçkıra hıçkıra 
yarak allahtan temenni ettik· 

lf- b 
Zalim ve yırtıcı düırrıaıı-b;r 

bıraktı, en evvel şehre ilı\nı ·fd 
etti.. sax- ilerimizdeki (Küşen çı -~ 

b .. tev' 
civarından yekdlğerlni ınu bt' 
attığı üç mermi, do~cı Cl 
gitti Ye kim blllr hangi rrıasuoıl" 
mes'ut yuvalarını harap etrl· dtllldl 

Biraz sonra, başımızı çevir !' 

zamrn (Kıyık) sırtları üzerJıl 
titrJye titrlye kıvılcımlı bir d fi~ 
yükseliyor ve dumanı da ~~1~ 
takip ediyordu. HanL o ııı;ıt 
beyannameler nerede? (Ey ~ 
manlar. sizl zalim hükOrrıe 6 

.ı;t, ~ 
elinden kurtarmak için gelu> ~ 

111 a skc li a da111 ı ala a ladtla r. lıPJiiımmıza:---------.ıı 
Tıcaret ve zahire 

Ve gene o anda .. uhrevi bir er
gıınunun en kalın perdelcrınden 

çıkan sesler gibi vakur ve czicl 
ihtizazlarla, siperluln Ustilndc, yük
selmeden sönen ve eriyen bir tek
bir.. bir ted:ıı ru ) e niyaz dalgnsı .. 

zinle harbimiz ,yok. Biz yalnıl f 
k11metle hnrbediyoruz) diye tJ 1' 
erlerle arılan beyannamelerde~/ 
atlar nerede?." Kurtarmak, tJ 
me:: midiı?. Yakmak ve yık 
mıdu?. Şu dakikada, mes'ut~ 
sını kudurmuş ateşlere terk ~...J 
bu soğukta, bu yağmurun ~ 
titreşen zavallılar için yü~ 
ytınıı yana cenabı haktan mer 

1lfaskesi11i çılıardı!.ları zarnan onun da Arman 
isinıli diif..cr /.Jiı =nbit oldujiunu anladılar. ]\ a tu!taf 
şey, kalıı·aman l lelı toı· kendisi gibi /Jir adamdan 

kor lı·sun ha ! Kı alın <lfrr111111da nıesele n1eyda11a çt!ctı. 
Arman hepsini bir bir anlattı. Aflğcr lhktor bir salı
l<•kaı dan ibru ctmi§. 'J(.ı71e!t dii"'riın <'edirri ha11dutlarz 
k r t:) b • 
·cın< ısi 1w1a ile tutmuş ıa bu oyunu O) namı~. fl"ral 

rneseleyi öğrenin cc l\1::1111 A, mana C'Cl di. 
Bu itik Ô) c sfre ecdad1111z11ı bir sö:.z'inü lzat11 lat-

11uyor 1nu :«Ya la11c1T1112 1n11mu yatsıya kadar yanar.» 

Kı,aıık mer'a vs mandıra 11 d 
, • . - )llS• a 5000 

mera 1le içındeki m:md 3 ıra, · !'ene muddeıJc ldra va verilecektir. Senelik 
kirası 540 liradır i\].. d 

. .. · uz ıye e P zarlık uretile 19/K. e\ vel/929 perşembe 
gunu saat 14 re deftcrclnrlıkta \•a 1 k 

J pı aca tır. 

tOt Sallık l ları odası Ç· I k 1 - .ı ma ·çı arda D:wch tun m:-ıl allcs"nde 13ü-
~·tik yeni flıın orıa katta 58 No lı c; kır H nedan ımıs ndan Mehmet 
N znmettın Efendıle SUkrlye v l\t·h . h 1 . ' e ı rı~ 1 nımlara aic odanın I 6 hissede 
12 hisse ı saul kur. !\lczkôr hissenin t h · ı·ı b d 1· 300 ı · d 

mın ec ı en e c ı mı ır. 

l\lfü:ıyede pa1arlık ~uretil'! ı ı kft"t'n nnl " • 930 cumartesi günü saat 
14 le Ddterdarık•a }apıl:ıc·ıktır. (lı 1006) 

. -0. Kralı~ depo - Bal 1 P· z:ırında 1 ul"cl k ... d n l kh .. • • ' !i<' ",, n a ı · ane muc;-
tcmılaımdan J 9 m mıırnlı beş katlı ku'"gir SO"'"k h d k" ' 

•. . t-" 11 \'ıı epo:ıt nun ırac:ı 
nıuzayede) e çıkarılmıştır. Scrclık klra~ı 1400 Jirn l l\1 ·ı d 

1 
K 

l ı r u 1 za ye e . sa-
nı 930 çarşamba gtinii ı;ııat 14 re defterd:ı.ıl kta )apılacaktır. (M-l !32) 

l -0- Şn'kt Karoafaç molmüdürlüğünden: Ş rki Knraax-aç ı 'ki\ b" 
1:> ıu ·umet ması-

nın on liç hin kusur liralık tamiı i 5-12 929 tarihinden ıtıbaren lir a 
müddetle pazarlıkla •.11irıııkac:aya konıı muı:;tur. Talip! rin temin t mektu;. 
'lımnı hamilen mdl muJiirlu Liı ''e rnute:;ekl il komı..) o a nıurnca tlan 
ilan olunur. 

Flatlar ncaret boreau klUblomumOI~ 

I?u~dıry 
~umu, ak 
Kızılca 

Sert 
Donme 

taT"afından •erllmlıtlr 

Okkuı 

A7e.m1 

K. P. 

14 10 

Aıgart 

K. p 

16 5 

diliyoruz... 
- Aaaallahüekber, anaallohiiek-

mmmmmmmmmm~mm~,~· ~·~·ıow...ılKMlllil 
mı 
ti' 

İstanbul Perukarlar cemiyeti hey'etl idaresinden 

m Umum perukar esnafına fJ Kanunuevvelin 13 üncü cuma günü ıaat 2 de Beyoğtuodl 
İ.ı Tokatliyan aıkasında kain Cumhuriyet Hal fırkası merke%.IJJd' 

Çavdar ( mJ cemiyetimizin senelik kongraııının akli münasebeUle hey'etl 
- ZahireI~r -

12 5 

Arp:ı ~ lın umumiyeyi içtlmaa davet ederiz. 
F~!:,1;a 9: :o 1 mmıımtınmımm:mmmnmıınmmmmmum.mm · · · · · · Beqoğlu sulh 6tılncl hukvk h4k m- Devlet d emiryo lları H. PaS3 
/iğındm: Koço Muradiyadi Efendinin 

Be} oğlunda Suterıızl sokağında 

Tnngo birahanesi müsteciri l iriste 

Şirkns Ercndl aleyhine açtığı al:ıcak 

da vas.ı üzerine gönderilen da ve ti ye 

müddealeyhin ikametg:\hının meç

hul olmasına binnen bilıl tebliğ iade 

kılınmış olmakla bittalep l I. U. 1\1. 

mağazası müdürlüğünden: ~ 
idaremizin Hnydarpaşadakl mağazasında mevcut olup müstao:ıel ~ 

tip harici olmaları itibarile kullanılamıynn muhtelif miktarda fener -
şnmdan ile lamba şlşe, makine ve fitilleri ile 5 - I 2 - 29 da sanıo:ız' 
muhtelif lambalnr 19 - J 2 - 29 tarihine müsadif per~embe günü saat ı 
aleni mlizayede llc satılacağı ilıln olunur. 

İstanbul mıntakası maadin oıii 
kanununun 141 ve 144 üncü mad-

delerl mucibince bir tıy müddetle hendisliğinden. 
ilanen tebliğat icrasına ve yevmü Ankara vilayetinde Kesgin kazasında Denek kariyesine Uln otl 
rnuhnkcme olıın 15· 1 · 1930 çar~am- mekşuf bulunan slmll kurşun madeni: ooO 
ba günü saat J J,50 de mCfddealey- ı - Tarihi ihaleden itibaren bir sene zarfında (580,000·600, 

hin mahkemeye bizzat ve ya bil ve- lira sermaye ile bir Türk şirketi te~kil edilmek: r! 
kılle gelmediği taktirde mahkeme- 2-!\ladenin teslim tarJhindcn bir sene zarfında maden sahasınınf •5 f 
sinin p,ıyaben rüyet !dileceği karar- mikyasında muntazam topoğrafik \'e Jeolojik harltnsı ve Jeolojik yazi JI 
gir o•makla ilı\n olunur. tamamen lrne ermek iizere münasip miktarda profiller yapılmak ye dS'' 

................. -.................................. ·-···· 
~-·F·~ı;;·~~·k···a·;;lı;i·;;fit .. ii 
=~ 13ankası (! 

t; 

Merkezi: AMSTERDA:\1 5: 
Sermayesi: J, J 2 5,000,000 U 
İhtiyat akçesi: 3,000,000 :~ 

lstnnbul merkezi: Galata Kara- !~ 
köy palasta. n 

p lstnnbul ~ubesl: Yeni posta- H 
;i hane ittisalinde AJnlemci han. !i .. :: 
:: 1 ier türlü Banka muamelı1tı icra :: 
:a ve ka~alar icar olunur. g 

t:::::::::::::::::a::-.::::::::::::::::::-.::::: :::::::::::: 

imalaun ve sathın tetkikinden elde edilen netayiç bir raporla Ik 4~ 
vekaletine bildirilmek Ye bundan maada tetkikat netayicine ıstin• 
ilşetme projeleri tnnzim edilmek: rrP 

3 - İkinci sene zarfında işletme ihznn ameliyatına iptidar edU 
ve Ankara Kayseri hattına kadar yol yapılmak: e~ 

4 - Üçüncü seneden itibaren asgari (5000) ton cevher ihraç e~tıl 
°lo 5 resmi nlsbt ile mezkur resmin °/o 6 sı nisbetlnde teçhizat ce ~ 
verfü:rek sevk ve imar edilmek ve bu mikdar ihraç ve sevk o1UJ1111 

(f 

bile bu mikdara tcknblil eden klymet üzerinden resmi vcrilıne1' e~ 
Millt bankalardan alınmış ( 30000) liralık teminat mektubu ita edi~ 
~artiylc talibine ihale edileceğinden taliplerin J 5- I 2·929 tarihine ınff _, 

pazar günli saat J 5 şe kndar kapalı z~rIJa lktfsat vekaleti maden uoı 
müdürHiğüne mürncnat eylemeleri •. 



5000 h 
1 1 

de ve dört tarafı yol olup mektep, fabıika ve klinik lttlhe21N1 mnkem-
arşın ba çe ç 11 d k" k k f 1 tne.I 

1 
Du nu uınumiye karımn a ı so a ta çl te earay ar namite rnaruf ve ıki 

en e veritli olan yu kıı d _ 
1 

KONAK kiıalıktır. Her tarafa yakın olan ve denize nazareU bulqoan 
ın an mu• e~kep o an ı d H ı f · A t b · kof\ ğ . . yrıca büyük salon an var 11'. a en amfa, ve ÇQrap a uka11 olarak 
a >n y1rmı oduı Te ti - d · iett' l derununda dort afle e ike met etmektedır. 

15 
kA 

930 
d uıbaıen icaıa verilecektir. lal plerin Sırkeçide OsmanlYe oteli ıahibJ ına edi!dtfi gibi ayHca . 

Ô anunueani an 
ıner Lütfi beye pıibacaatleri. 

Fat·h b 
1 

fit çifte ba~ medresesi Üsküdarda iskele 
c 1 te yiı mi odalı ba r se ' 13 • 

6ddes·
1 

d 
1 

ı'hrı· rnah uıedresesi eylerbeyınde hırnl-
aı n e on ''edi numara ı m . .. 
\\re rrıektchi b~nası Kapahçıırşıda divrik •• sokğında y~rmı numar~1 dukkAn 

\'ilclyet daimi encumenınden. 
rı. ı~ ilmek lizere J kılr• unusani 9::!0 çar-
oa ..ıda h Ak icare ver Şa~b ... ~u arrer emı<A . ·ede ·e konulmuştur talıplerin t:ncti-

41 a. gunu saat on bire kadar muza) ) 
e-lli vtı~;·ete müracaarl:ırL •• • d . 
Vılılvet daimi cncumenı? en. 

Y;ık " . ahalli beş sene muddetle ıcara ve-
t;J,.... 'llCtkda kain ayazma mesıre rn b giinü saat on bire ka-

.. ıek ". I 'h" d 'jsadif çarş:ırn a ıjil' . uıere 1 J /939 tan rn e mı· . cümeni vtJAyete müracaatları. 
~tayeder~ ~onulmuşcur. talip etın en _ 

, HakkrEkrem 
Ôk3fl!J!D!ere Katran • 

tlakiki fırsat 
Avrupa mıırnuldtından 300 

çift koşum satılıyor 

Bu ko~umlar 54 çifıl mükemmel 

koşum ve 246 çifti paldım olmak 

üzere başlık, terbiye ve dJğer te

ferruatlarile icra tarafından ı 6 kA· 

mınuevvel 929 pazartesi günü saat 

ı O dan l 2 yo ~adın Gal&tada rıh· 
tım şirketinin ı nurnarah antere.. 

mr borçtan do1&yı mahcuz ve 
{uruhnı mlıkaı rcr bir adet yazı 
makinıısı ı 7 ı 2-929 salı gün il saat 

mıda lstanbulda Sı1ltnt' Hamamında 

1 - Çanakkale vilAfeU ilk 
mektepleri için Uuumu olan evrak 
ve qefatiri matbua fsta~bul ma· 
~rlf ic:laresinde xneycut nümune· 
lere ğöre 19 • 11 "l. {}29 tarlhmden 
itibaren yirmi g(ln mOddetle qıÜ• 
11aki\•a1a konuhnu~tuı;. 

2 _, Mezkılr cltfterlerl imate 
talip olanların ~klar ve nevlle
rmi .,,nt,mak üzere İstanbul ma
arif müdütlyetine y~ 1!_1Ünakasa• 
ya lotirak etmek üzere dipoıito 
akçaJariyle Çanakkale vtlA.yeti 
encümeni daimi&ine müracaatları 
ilan olunur. 



Abuno şartları 
T11tkl,...de ~ 

Kanış Kuruş 

1 Ayhtı 150 000 
3 • 400 800 
8 • 750 1450 

12 • 1400 2700 

Gazetemizde çıkan JUJ ve reaiın
lerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye K(Snderllece.k mektuplaruı llzertne 
idare içinse. [idare), yazıya aitse (yazı) 

ışaretl lronnlmalıdır 

Basılmıyaa me.ktııplan.ıı iadesinden, tıymetJ 
nın.kaddereslz nıekUpları toıııılmnş paratann 
kaypolmuıııdan n lltıılann mfl.ııderecatı d 

= SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ = 

idare mesai de-'fldlr n an ~l ANBUL, BabıAli, An\:ara caddeatnde • V AKIT YURDU > 

·-------..-------~~----.. Tel. 1970 iDARE lŞLERt ı9tı YAZJ lşLERI • tel~raf : VAK.IT posta K.u: 4S 

Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilanlarında yüzde 20 tenzilat vardn-

Bnyttt veya bir taç dafa için verilen tlA.nlarla 
hususi mahiyetteki llAnlarıo ücreti 

idare ile tara.rlaştırıltr 
Gazetemize bosusl llAn kabul eden verı 

H. S. H. ıllnaı actnte~i 

1 
o ım ŞI ke • • 

f• - 1 .. c11nf 19~ 
\ H111e kaydf muamelesi vuku bulan talepler lizerfne 15 <annnu. Bel 
"tartbine kadar temd1t edilmııttr. Talipterin lstanbu'da Sirkecıde 

1 Kemal ecıaneıinde ıirket müesais!erine müracaatları. 
•' --·-------·· ' -··· E ······••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~c-::.J - c-:::ıc:-:::ıc:-::.Jı:::::7::n::-::.Jmı:::::-:::.::1ı:::::-:::.::1a-=:ı:::::-::.Jc:-::.Jc-:::.::1ı::-::ı~ Radyoda b Ü yük inkılil P 
M 5. 5. C. ı. Neft Sendıkat ~ 

1 
Filips Radyo 

w Türkiye mümessilliği 11 
~ Son zamanlarda mahalli tüccarlardan Dıyakonof, Iıtavridiı I ! 
~ Efendiler ve saire tarafından 

1 

g~~ler~n mevkii furuhta vazo!unduğuna ve bu gibi markaları havi gaz'eıin Mahkemei Asliye ~ 
Bı~ıncı Tıcaret dairesince icra ettirilen tahlıli neticesinde hiç bir suretle ( BATUM GAZI) cv~afını ~ 

~ h~~z ~lm~yıp Romanya ve saire mahlut gazlerden ibaret bulundukları tebeyyün ettiğini petrol ~ \ 
~ muşt~rılerıle bakkalların nazarı dıkkatine arz ve bu münasebetle balada isimleri muharrer tüccarlar 1 

~ 
aleyhınde NEFT SENDıKA f Türkiye mümessilliği tarafandan ikamei daya edilmiş olmakla 
beraber mum~iley?im Diyakonof ve İstavridis Efendilere ( BATUM GAZI ) nı satmadığımızdan ~ 
muhterem muşterılerle bakkaları haberdar etmeği lüzumlu addeder. W 
C:~C-..~t:i!l-~c:---~c--::=c:--=s~ cegc;-.~:::: ... ~C-='C--~C-ı;:tC.-.:::c.-.::=~ 

: Kumaş ve Battaniye 
Karamüı .;el fabr kas• mamu•ab 
ŞIK - UCUZ - SACLAM 

Sultanhamamı ikinci Vakıf -Ham altında sattş mağazasında 
TOPTAN ve PERAKENDE ------

Ambar inşaatı 
Tütürı inhisar1 umum müdürlü

ğündne: /-
Kuruçeşmede mticedde<len fnşa edilecı·J.: r-ılan ;ml--ar için verilecek tek· 

11.~le~.in tevdii için gösterilen 16/KA.E 929 lantıi 2 /Ka.S/930 cumartesi 
gunu saat 11 e temdit edilmiştir. 

Palto imali 
Tütün inhsar umum müdürlü-""' .. - . 

gunden: 
K uma~ı idare tarafından verilmek şıırtf)e mUstıı hct~mfn fçfn 34 adet 

~alto pazarlıkla imal ettırilecekti.r. Taliplerin malzeme nümuneleri ve 
lo 7,5 teminatı muvakkatelerlle ıa /ı2/ 929 çarşamba günüsaat J0,30 

da Galatad ··b a mu ayaat komisyonunda bulunmaları. 

idarehane ve ambar inşaatı : 
Tütün inhisarı umum müdürlü

ğünden: 
Ödemişte fnşa ediJecek olan idarehane ve ambar kapalı zarfla müna-

kasaya konu muştur M k11. i . . · ez ur nşaara alt proıe ve şartname ı 5 liTa mu-
kabilinde verilecell-ind ı· 1 · d . . 

.. &• en ta ıp erın t areyl merkezıye mımarı şubesine 
muracaatla almaları ve 18/ KA. S./930 cumartesi günü zarflarım 0/o 7,5 
ceminatı muvakkatelerile birlikte Galatada mübayaat komisyonuna tevdi 
etmelerL 

~~fli~~~~E!I 

ALFA-LAVAL 
Kaymak makineleri 
Halkalı ZH"aat mekıebi Alisinin MÜKEMMEL 

tabirini havi raporu haizdir 

l:,Jrem•t ası•ye "ahk_er;n~sınden: Ed
remidin Gazi byas mahallesinden 
Hah] zevcesi Hanıfe H. taralından 

mahalleden zevci Adalı Halil aley
hine ikame olunan boşanma dava
sının muhakemesinde müddei aley-
hin tkamc.-rga.bının me;hul bulundu
ğunun tahakkukuna mebni ilAnen 
tebligat ifasına ve muhakemenin 
14/1/930 salı gi.inü saat 13 çe ta
lıkına mahkemece karar verilmiş 
olduğundan yevmi mezkörda Edre· 
mıt hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmadığı takdirde gıyaben muha 
kemenin devam edecegi ilanen teb

, llğ olunur. 

FABRIKASI 
lıtanbul Çenberli Taş 

iLAN 
lstanbulda Mahmutpaşa da Hacı 

Köçek camii kar~ısmda Mehmet 
Paşa Hanı tahonda 11 No. Mağa 
zada ismet koyuncu ve Kibar zade 
Abdurrahman Kolektif şirketın ın 
icara ve ifl!s kanununun 276 ıncı 

maddesi mucibince konkordato ta· 
lehi itiraz merclince mezkt1r kanu· 
nun 278 inci mBddeslne tevfikan 
nazarı ttibare alınmış olmııkla ka
nunu mezkörun 283 üncü madde
ıine tevfikan mezkôr şirkette ala
caklı olanJarm bilcümle vesai1<i be
raberine alarak 930 senesi kAnunu 
sanınin beşinci pazar günü saat 
onda lstanbulda Sultan hamamında 
Said.iye Hanında 20 numaralı Hanrl 
Bahar Efendinin odasında ispatı 
vücut eylemeleri ve aksl takdirde 
müracaat etmeyenlerin konkordato 
mUzakereslnden hariç birakılacaklan 
ilAn ve ihtar olunur 

. FİLIPS RADYO 
Dünyanın en basit en müküm

mel radyo cihazıdır. Artık akil
müUtör, anod bataryası ve 
salreye lüzum kalmamıştır. Bir 
eltktrik ütüsü gibi bn radyonun 
fişini cereyan prizine koydugunuz 

zaman biitiin dünya 
konserlerini dinlersi-

niz. 
PHILIPS RADİO 

~ ,, 
[o~ FILlPS RADYO cihazları , • 

telsiz telefon meşherinde e~oı~ 
yük mükAfatı kazanmışlar 

Türkiye umumt vekilleri: 

HELİOS MÜESSESATI 
Galata • Posta kutusu 400 

Hacı 

Ali Muhittin 
Müessesei ticariyesi 

PANGALTI 
Şubesi 

Rçıldı 

Daktilo seferberliği 
Giinde tki -'Sat ders ve hafıada 

bir lira ücretle metodl k surette ve 

kı..:a bir zıımanda yazı, hesap, ıeksir 

makine erini öp;renmek Ma.:ırifren mü

saddak şehadetname almak istiyenlenn 

Sirkt'cide Şahln Paşa oteli karşısında 1 
Dervi~ler sokağında ( I 5) numarada lımı.,,..~• 

kfiln ( Halk Daktıio Derscınesı ) ne 
müracaatları. 

hl 

1 

Yedek parçaları datma mevcuttur 
.Tiirkiye mümessU.lfil: İstanbul Galatı~ Mahmudiye 

caddesi No f 6 telefon Beyoğlu: 4238 

tsmet koyumcu ve Kıbar zade 
Abdurrahman kolektif şirketi kom
serl: Galatada Ahit Hanında 40 nu, 
merada avukat: Mazhar 

Evkaf umum müdürlüğünde~ 
Gureba hasıanesıne yevmi lüzumu olan (80 100) kilo ekaıelc ~~6~ 

lık suretli e K. evvelin on dördüncü cmartesi günü saat on dörtte! ~ ' 
k 

. t 
lcnı ediJece~irıden t11lfp olanlann ~eraid anlııma i.izere her gun 

- Mu ·uı müdüı ı Refik fihmet ldaresin" ve:: ihalt: günü de idare encürnenlne müraca~rtn~· 


