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hararetle devam ediyor 
rr 

l(öra.denizdekl şiddetli fırtına- BOyük mftcadelede 
d ilk hareket nokta-

dan dolayı Rus torpl osu sıdır 
bo~azda.n çıkaınadı Ankara, 21 (Ba1muhanirfmiz.. 

dan çıkamamlf ve BnyOkdereye den) - Millt tasarnıf milcadele
dGnerek beklemeye başlamlfbr. mizin her gOn biru daha inki

Bu fırsattan istifade ederek, ıafım memnuniyetle g3riiyoruz. 
M. Karahan diln otomobille Bn- Ankara gazino ve putanelerinde 
yükdereden Beyoğluna inmit ve ıhlamur içenler Çağalmışbr. Bir 
ıefir M. Suriçle birlikte bir mnd- çok yeri< rde çay ve kahve ye
det ıefarethanede i.ıtirabat et- rine misafirlere ıhlamur ikram 
miştir. M. Karahan Istanbul ta- edilmesi Adet haline rektedir. 
rafında bir otomobil gezintisini Büyük Gazi ile Bqvekilimizin 
mntekip akşam saat beşte Bil- bu hususta gösterdikleri glb:el 

,~Jril'lcdere ôndnde bekle}len yükdereye avdet ttmiştir. miıale imtisal edenler ıDpbeaiz 
Cercin•ki torpi~O-'D hak Ankarada olduğu aibi memleke-

D .., uı Havanın müsait oldup • tin h fı d •· 

'd 
On limanımızdan hareket al d er tara n a çoğalacakbr Ye 

kında telsizle maJümat ın ığı k b . ... . en SoYy-etleriD Hariciye ko- ya ın ır zamanda TOrkiln çayı 
- Hanımefendi, kocanız luuta iken çoca!Jıına,s lçbt 

rapor i~iemenlzdekl manayı anlamıyorum. 
"4111 kil C · ki takdirde « Cercinski » torpitosu hl 1 ak I t er ve · ini hamil ercını ı amur o ac tır. hlamur yerli 
~l]>idosu Karadenizdeki şiddetli buıiln SevastopoJa müteveccihen mahsulit ve marııuJAbmwn bir 
-vcıoı fırtınası yilzünden boğaz- hareket edecektir· timsalidir ki çay yerine bunun 

Maliye müst~·;~;~~ın beyanatı r:E':.1D~:" .:::~::ç.%! 
P ~~~~~~ 
dJamızı yükseltmek ıç1n- alınan tedbirler yakında maddenin aarfiyab ne tutar ki 

aiakadarlara teb11 ğ edi ecek hunlarla ilcbaadi milvazeneyi 

yo ihtiyaçlan bu meyandadır • bulmıya çal11ı1onız , diyecek 
Müzakerabn intacından ve veki- olanlarm diifünceJerf tamamen 

b fııgiliz lirasının son vaziyeti 
akkında izahat vermek için 

tlç gün evvel Ankaraya gilmiı 
:ıllrı ':'aliye .m~teşarı Ali Rı~a 

ey dün şehnmıze gelmif ve bır 
lbuharririmize Aııkaradaki me
lait• ·ı lı ı ı e alınan yelli ted&il"fd 

a.kkıoda şu beyanatta bulun-
111 lıftur: 

..._ Borsanın vaziyeti gayet 
l>llrlalttır. Ankarada Vekil Beyle 

~6rflşerek bazı talimat aldım. 
Uzakere edilmekte olan yeni 

~~dbirleri yakında alAkaderana 
ildireceğiz. 
Bunlar arasında ufak tefek 

baıı arzular da tatmin edilmittir. 
MeselA A vrupada tahsilde 

bulunan yahut tedavi ve ya İf 
l . 
Çin Avrupada olanlann kambf-

~----• lete tasdikinden hatalıdır. Damla damla g31 olur, 
soma bunJar darbı mesel ni hiç bir vakit 
ilAn ve tebliğ unutmamalıdır; laeie çay ve kah
e d • ıecektir • ve gibi baıit sarfiyab bertaraf 

~ir taraftan etmekle ikbsadi müYazeneyi 
ff!Ii1f -lrtllll'r-'"i'"ıbal-ls"' h:lchuiı •al'icli hatır biJe 
mal, diğer tara- değildir; mabat unıuml latihlil: 
ftan hükOmet sahasının her cilıetinde mOmkO. 

:lalrelerl ı 'n ye- olan tasarrufu yapabilmektir • 
ni taahhütJerdt Bir de bOtfln 111uyaffaJdyet 
azami surette Omitlerinin ıade ta1arrufa istinat 
giriımek busu- ettirildiğini zannetmeaaeJı'dir.v -•-
sun daki karar- ı 111 

Malig• 1r1a.ı.,an lanmn neti- nur:, tuarruf ınillr Para mOcade-
A/J Rıza • celeri , Ttırk lesinde ilk hareket lloktuıchr. 

parasının lehine olacakbr. Ted- Bir kere tasarruf ile yangm 
birlerin bunlardan ibaret olma- s3nd0rnlecektir, ıoııra bir daıı. 
dığım ve bunlann fevkinde daha yangın çıkmaması fçfn tedbirler 
mühim tedbirler ittihaz edilmiı ahnacakbr.Daba soııra fmar için 
olduğunu sayliyebilirim. Maliye istiJ.sal nfhasına teçilecektir. 
vekaleti vazifesini bir an bJle T uarrufauz iatihaaJ dfbi delik 
ifada tereddnt göstermiyecektir. l>ir çuYah mütemadiyen doldur-

mıya çalıımaktan hatka bir ıey 
olmadığına g3re eve) emirde ta-
sarruf ile çuvalın deliğini kapa
mak, sonra latihı~ı artbrarak 
onu doldurmak lhıınchr. Hllk6-
met, iktısadl nıDYBtenemiıi bul
mak için eğer bin tane tedbire 
müracaat etmek IAtunsa, hepsini 
birer birer tatbik edecektir. Bu 
tedbirlerden bir tanesini bile 
ihmal etmiyecektir. Her (hangi 
bir mtlcadelede llluvaffakiyet 
ancak azami derecede bui
retle hareket et1niye baih-
dır, azami basiret ise maksada 
varmak için, en küçUğnne kadar 
her vaııtaya mOracaat etmekle 
m6mkün olabilir. 

Mı·hm('/ A.ı;ım 

lerfn tamamile insan ıeklinde 
olduğunu ve ma fbıuna benze
mekten pek uzak bulunduğunu 
anlatmlfbr. 

lngiltereain en rııeıııhur antro-
poloji ilimi Ser Arıur Ki&, bu 

- Ah , efendim , çocapmun mektep valfelerlnl 
kocam yapar dit._ 

[ MUhlm vo husust haberlorlml.z) 

Hudut değil mesaha 
•••• 1 

Hususi ormanlara ait tasarruf evrakında hudut 
değil mesaha miktarı asıl olacak 

Yeni orman kanun llyihasmm Me~ enctlmenlerlnde mhakereıl
ne bqlanmışhr. Kanun çok mllhim maddeleri ihtiva ediyor. Haber 
alchfumza gen lltlkemetba ormanlar herfadeld .. lrlanı te,;it edea 
Jlyihada mecbmf tetcire ait de bir madde bulunmaktadır. Kanan 
Ilyilıaamm mDhim noktalarmdu birisi huauıf ormanlara aft tUarruf 
evrakında huduch deifl meıaha miktannı asıl olarak kabal etme

sldJr. Miktar hududa nazara• eksik gelecek oluna eksik miktar 
tamamlanacak, fula çıkana, fazla kısmı h6k6mete ait olacaktır. 

Güzel gözler ve ... ba 1rışlar 
Müsabakamız 
Bugünden itibaren bqladı 

Gttselgaz- -
ler, cazip ba
kıflara ait 
eğlenceH Ye 

meraklı mtt
.. bakam u 
buglndea iti
bara HtD
yor. DtınkG 
ntahamızda 
tafıilltını 
verditlmh 
veçhile karl
lerimiz her -

g8n bu ··tunda, gtbel 
ai11ema 111 -
dıdanndan 
birisinin yal -
1111: g6derine 
alt resimler 
çıkacak Ye 
kar il eri mi • 
bu gözlerin 
sahibini tam- ~ 
maya daYet 
edilecektir • . milnasebetle vuku bulan beyanabn· 

da şimdiye kadar k.,foJunan 
bu insan kemiklerinin en fazla 
200,000 senelik oldutmm, bma
dan dolayı •on ketfin fevkalAde 
ehemmiyeti hab buJuadujunu 
ı6ylemiftir. 

' Bu suale dot- f 
na cevap Ye-
rebilen ka - Alman yılıldlttrmdan Et.. Rı'*r 
rilerimlz aramda kur'alar çekilecek Ye kendilerine bedlyel• 
Yerilecektir. 
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" V AKT ,, iN ŞEHİ~ VE MEMLEKET HABERLERi 

Balık pazan tüccarı 
Şehremanetinin kararın
dan memnun olmadtlar 

Dftn Balı~pazan,Asmaalb, T ah
mia sokağı Nlccarmdan b·r ta
kım şikiyet dinledik. Emlnönnn
elen Y emiı çarıısına giden yo
lua hazı anlarsa geçirdlji iz
tlilıam aıkmbıını hepimiz biliriz. 
ıimdi huna bir de kanalizaıyon 

tuisab ilindi. 
Bunun için elaca Jd Şehrema

neti bu yollarda ıaat on beıten 
1enra ytlk arabalannın geçme
ıiai •eaetmif; işte bu taraflar
daW esnafla tuccarın dünkn 
fİklyett ltu karardan... diyorlar 
ki: Emaneti• bu karan bizim için 
tahamaülü milşkül bir karardır. 
buralarda it gıtl~ sahibi olanla
nn ya gümrükle, ya bir iskeJe 
ile fle allkuı Yardır. 

Gllmrük muamelul saat bete 
kadar ıllrea veya bu yo11ardan 
biri açık olmazsa kapalı aayıl
mak lizım ıelen Hasır iskelesi 
Yemlf lakelesi Limon iıkeleai

1 

lmin&nft iıkeleal gibi deniz ka: 
pılaandaıı alınan bir yilkllnereye 
koymak ve nakletmek mümkOn 
elabllir? Ne yapalım mamada 
kalsın, ardiyede bir gün daha 
dunun C!lemek de dile kolaydır; 
hayat pahalılığından kaçıyoruz; 
hu suretle eşya fiatı artar ek-.,_ ' 
lıUDeZ. 

Karadenizde 
Fırtına müthiş 

~ar yatmak 1ht1malı var mı? 
• Gelen haherlere g~re Karade

nızde ticlcletli bir fırtına vardır. 
Vapurlar Boiazdan çıkamamıı
lardır. 

Karadenlzden de yalnız bir 
•apur gelmiıtir. Petrova ismini 
tqıyan bu vapur 4 gthı dalga-
~la 'arplfmlf, tehlikeler geçir 
mıttir. 

Bu arada dalgalar _ d 
tSO L. ·•pur an 

np yatı alıp f6ttlrmllftür 
.&4r nal geli'J'oı 1 • 

Dlfer taraftan havalar teclri
eu Hpmaktadır. 

Y 8fllld5y ruat merkezi •oğuk 
dalıalannm ıehrimize kad 
ıelflijini taylemekte, Kand: 
ruathanui bu gtınlerde daha 
fe)uimize kar yatmamı muhte
mel alrmemektedir. 

Bu kabtl kararlan tatbik eden 
y~rle~de hem bir yol kapanlDlfS& 
bır tıcarethananin istifade ede
ceği muvazi, mllcavir daha bir. 
bir çok yollar bulunur, hem gtı
nlln her hangi bir aaatinde, he
le böyle memnuiyete tesadnf 
eden zamanlarda alikalı olan 
bütnn teşkillt faaliyette bulunur. 
Bı.mlar temin edilmeden tabii 

nuılsa b6yle sokaklara dtışmilı, 
fakat yekdnu biltiln l.tanbulun 
ticaretine ıamil bir semtin ha -
yatım, en çok faaliyeti tabii olan 
bir zaman için paydos etmek 
caiz olur mu? 

Buralan zaten toptan it yeri .. , 
Gezinti ve ya ufak tefek ahı 
verit yeri değil ki halkın tiki
yeti olsun .• 

tllccann, esnafın dedikleri qte 
bunlar ... Bi hassa ıon sazleri 
haksuda g6r0nm0yor. Aaıl balık 
pazarı hariç tutulursa caddenin 
tımtık18 olmasından en çok tikl
yetçi gene kendi e ·i olaaak ıe
rek ..• Adeta buralardan yayalarm 
geçmesi yasak saatler aynlsa 
daha yerinde olacak demek il 
Her halde emanetin hu tikAyet
çileri memnun edecek bir tesvi
ye çareai bulacağını llmit edi
yoruz .. 

Genç mektepli 
Kamuran ett=-ndınin intıharı 

etrafında 
lstanbul tarafındaki huauıt 

liselerden birinde talebe olan 
KAmuran efendinin Pertembe 
gOnil Çengelgaytıne giderken tir-
keti Hayriye vapurunfla ğögallne 
tabanca sıkmak ıuretile intihara 
teıehblla ettiğini yazmlfbk. 

Kamuran Ef. Haydarpaıada fa
ldılte hutanesinde tedavi edil
mektedir. Kimuran Efendinin 
babaıı sıhhiye mtlfettiılerinden 
Dr. En Ter B. diln matbaamıza 
gelerek bu hUIUata bazı izahat 
vermİftİr. Enver Bey otlanan 
okuduğu mektepte bir dente 
mntemadlyen not tutturan ho-
caıma: 

- Biru da der1 dinlesek, 
yahut ta bqımw dinlesek.. 

Dediğini, bu mllnuebetalı a6ı
den sinlrlene~ muallimin Klma
ran efendinin mektepteki vut-
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Yazan: H6seyin Rahmi 
- Ulu e bq lirayı ben - MeınulG f kind 

L· 1 L f tm k • ev e. .• 
uaa aın nacette aar e e fal'· - Haydi bak tahlc"k b-
til 

. . ,. lıa ayım, ____ La 
e verm ıtim... nı ki pa)'lma et arz •• 
- A~ ihtiyaçların en btl- - Poturlunun arkaıma dtlı _ 

,Oğftdllr. tllm. Fakat ıayet ·•·-·ad i 
•-- --~ "d" E .... , an aı 

- lDl8D her zaman çarpmaz gı ıyonım. mirıAna dojnı yll-
ya; 1'uea de b6yle ke11di çar- rildtller. Herif bir mllddet polia
pılır. Peki ilerde haklapnz .. Ne lerle beraber gittikten sonra on
lf g&rdlhı bakalım... lardan ayrıldı.. Emiralncla bir 

- G6rd&iflm itin hüyükJOğti bakkal dnkklnına girdi. Ben clı
.. kabiliade hu parayı kendi şardan onun her hareketini ia _ 
k•dime helilettim... kandil ediyorum. Babacan doğru 

- Büytik iş a6rdün ba ? telefona koıtu • I Ahizeyi aldı. 

Dardl{tfnundaı 

Divan toplanıyor 
Salı günkü içtimadan 
sonra Neıet Ömer 8. 

Ankaraya gidecek · 
DariUftbıua dfvapua geçen 

defaki lçtimaında den•• ktlntl
ler meıeleainf kat'ı olarak hal
lettiğini yaımıfbk. 

Hukuk fakWetuJ mlderrfalerl 
divanı hukuk faktlleteıindeki 
Hukuku medeniye dersini ilıa ve 
Ticareti berriye ile bahriyeyi 
tevhit etmesine muhalefet etmit· 
ler, fakat divuwı Dihal olarak 
verdiii Uga ve tevhit kararma 
mlltavaatten bqka çare bulama• 
IDlflardır. Binaenaleyb Hukuk 
fakWteaile Divan aruında mD
nak•kıaya zemin olabilir •• 
halle ihtiyaç gCS.terir bir muele 
kalmamlfbr• 

D&rllfnnun cliftlll &nDmlhde1d 
ıah gOnG toplanarak mOzake
relerde bulunacaktır. Bu toplan-
bda mllderrialer kadroawnm mn
mu balıaolmua ve Dartılfuaua· 
dan çıkanlacak mtldeniıler lcla 
Darlllfllnun nizamnamesinde ta• 
dillt yapılması muhtemeldir. 

Dinn içtimamdan aoma Da· 
rOlfnDun emini Nqet Ômer B. 
Aıakaraya gidecek, yapılmakta 
olan 11lahat ve tenaikat hakkında 
Maarif vekili Cemal Ha.na Beye 
izahat verecek •e Divanda ihzar 
edilen den •e ktlrlll llateainln 
veklletçe teıbitinl temin ede
cektir. 

işler çabuk görillect k 
Rumi dairelerde lfleria pbuk 

g3rlllmeai huıuawada Dahiliye 
vekl!etindu aon gelen tamim 
mtllhakata tamim olunmUfbır. 

yetini mtifkilllqtirdiiini ıGyle
mektedir • 

Enver Bey keyfiyeti haber 
alınca llDlfWd m&naaebetaizli
iinden dolayı otlunu tevbih et
mlf ve mektep mtldOrll, Klmu
ran Efeııdinhı muallimi tarafın. 
dan affedilmesini taahallt etmq, 
fakat anlaııldıiına g3re ba af 

lstibnl olunanıamııbr. Bunun llze
rine pek mBteeuir olan Klmunuı 
Ef. eve d&n11ailf, anneaine hita
ben bir mektup yazıp bırakmıı, 
sonra ağabeyıiae ait tabaaca71 
alıp evden çdup aitmiftir. 

Beylerbeyhadeki eyJerinden çı
kıp fll'ket vapunına binen Klmu
raa Ef. Oıklldara kadar ıitmit. 
karanızhk ve uablyet içinde 
geri d&nmfit ye vapurda cebin
deki tabaa~yı çıkararak inti
hara tetebbOa etmiıtir. 

Aaabi kat ı&s İfaretlerile hızlı 
lıızh taııp d6ktı10yordu. Kiminle 
ve ne konllfQyorda I Datardan 
lf itmek kabil detll • • Meaell 
patatesin, fuuJyanın clmlnl ok· 
kamu aormalc için herk• oraya 
girebilir.. Beıı de hemen kara
rum verip içeriye daldım. 

Bakkal koca bir defeterln 
yatlı yapraklarını çevirmekle 
meıgul. Ben lif olaun diye çırağa 
ıunu bunu soruyorum fakat ku
Iaiım poturludL • .Ahzad• çdwa
lan duymıyorum. Ancak 
nakller• vuilealeri lfite bWyo
nım.. lft• muhaveren.İD HaiJ1 

- Evet efendim o ftbıdu 
beri emriniz mucibiace ba ite 
devamdayım •••• 
- ...... . 
-Tammile ••• - ...... . 

Adllyedeı 

Döliranın halıları 
Marko, dört buçuk sene ağır hapse 

mahkum oldu 
Muhtelit mllbidele komltyonu 

bitaraf heyet nialiihd ifa eden 
meteveffa Ceneral Dallranm 
kıymetli laah kollebiJoam pl
ma kla maznun kaval Marko ile 
bunlan bilerek utm almakla 
maznun Ohanea Ef. Din muhake
meal, dtba latubul llçtbıctl cua 
mahkemealnde aeticelenmlftir. 

Mahkeme, kavu Markonun, 
ceneral D&llra tarafından lapan
yaya fiderkea kendiaine emanet 
edilen halılan, hizmetten mnte
vellit emniyeti aut latimal ile 
çaldıtını ıabit g&rmOf, 493 nnctı 
maddenin birinci fıkraaı muci• 
bince iç ıene atar hapu konul
maıına, haWann kıymeti ap 
oldupndaa mOddetin yan11 ar
bnlarak d8rt sene alb aya çı
kanlmuma, ba mllddet zarfında 
emniyeti umumiye nezaretinde 
tutulmuma ittifakla karar •er
miftir. 

Difer taraftım Oban et Ef · oı. 
kıymeti ytlksek olan halıların tr 
hibl bir kavaa olamıyacaid" 
anlamuı llzımgeldlti kaydiltı 
çalınmlf oldujımu bilerek abu~ 
tan bir ıene hapsi, otus lit' 
para cezuı vermeli e)ueriyetl• 
tekarrllr etmlttir. 

Ceneralm kardetlnln, hukuk" 
phalyedu dolayı hukuk aıah-
kemeslne mllracaat edebileceliO' 
kararda lpret edilmittlr. 

Karar bildirildikten sonra, ka" 
YUJn zevcesi oldup anlqJall 
bir Madam koridorda ağlallllft 
lıaykırmıt, phitlerden blrt kacbO' 
çıkıımıf, yanındakiler kollanndall 
tutarak daha ileri varmaJllll 
mani olmutlarcLr. 

Madam, ti çile g6ttlrlllebnıolft 
yanındakiler teakine utratmıtl" 
fakat ağlayıp d&ğilnmeai ıok~ 
ela devam etmiftir. 

ee 
Maliye müfettiıleri 

ite baıladıJar 

Kazanç verigisi ÜLerınde 
esash tetkikat yapılacak 
Haber aldıj'lmı7a 16re 9ehrl

mizde bulunan Maliye mtlfettif· 
leri reemi mlle11•elerdea buıla
nnın aeçen senelere ait heaap 
defterleri berinde tetkikat p
pmaktadırlar. 

Bu ~yaada Balıkhane, Kol-
ordu, liıeler •e An mektepler 
muhasebelerinin 927 ve 928 se
nelerine ait hesaplarının tetkiki
ne bqlanılmqbr. 

Mtlfettiflerdea Eut •o Faik 
Beyler de kazanç vergili hak
kında tetkikatta bulunmak lzere 
emir almıtlar ve ite buflallllflar
dır. 

Ôgrendithnlze g&re .Maliye 
veklleti bu verginin tabakuk 
ve tahsili itlerine çok ehemmi
yet vermekte, bilhaua kazanç 
kanununun tatbikatta aldıiı 
teldiD t•bitlnl latemektedir. 
Bu esaslar ilaerlndea tetkikatta 
bulunan mGfettitler ıehrimlzde
ki Maliye tahail tubelerinin ka
zanç defterlerini aGzden aeçl~ 
meJde, yolauz Ye uawıllz &'Ör0• 
nen noktalarla •er&"iyi vereııleriD 
ve alanlann mlltkll1lta llğra
dıldan cihetleri teabit etmekte
dirler. 

Bu arada tahakkuk •• tahail 

- Kara pantolla caketah.. 
M&l6m bir aıfab var .. 

....... 
- Ba kadar tekdir buyurma

yuıız efendim .. gene ıelir.. bu 
ıefer ıencirle bağlanm ••• - . . . . . . . . . 

- Peki efendim bq 0.ttlne 
timclicek, timdicek 

itte bu kadar, telefon ka
pandı. Ben ytlzilmG poturluya 
dGntlp ı&atermedu dOkklnda11 
çıktım. Ba, peki efeadim fimdl
cek timdicelderin delllet ettik
leri maaalan ketfe ufrapyonım.. 

- Nedim Bey feaa halde 
plrelenmif olac:P. Fazla ta&ilat 
almak için herifi yanma çatrıJor. 

- Ben de lyle hllkmettim. 
Ve bakmam dognı çaktı •• 

Poturlu 1aatiae baktı. Blıttbı 
ahmaklarua zilmi bir huapta 

Borsa.da.: 

lngiliz lirası 
lagilla liruı dtın sabah ıoı' 

kurufa açılmıf, 1031,25 kurut' 
çılmut, 1024 kuruşta kapanmıl' 
br. Don lagiliz llruı Ozerindt 
hararetli muamele olmuttur. 

Q4iıiJ 

Dıkiz aynaları kaldırıhyoı 
O.nmobillerin _tof&r yerlerind• 

bulunan cıum: aynaıannın kaldt 
nlmaaı kararlaftmlmıtbr. Emanet 
bu huausta ıeyrllaefer merkezi!• 
diğer alikadarlara emir vermiştlt• 

Hıleye mi sapmış ~ 
Ticaret mtldllriyetl Beyoğlunda 
Davit isminde bir ttlccu hak
kında tahkikata bqlamııbr. So 
mlleunenln taafiye ve terki ti
caret edeceği bahaneslle bilet• 
saphlı iddiası bu tahkikata ır 
bep olmuttur. ,_ 

memurlanmn kanun harici g6r0· 
len kuıurlan da nazan dikkate 
alınmaktadır. 

Haber verildiğine glfre kr 
nunauzluklan teabit olunan m•'" 
llye memurlan hakkında tfddetll 
takibat yapılacaktır. 

Bundan bqka mllfettiılet 
bu tetkikab yaparlarken kazan9 
verpinin muhtelif tahall tarl'" 
lammı verdiği neticelere aft 
rakamlan ayn ayrı arqbrmakta 
ve bu hususta etraflı bir iata• 
tiıtik cetveli bazırlamaktad~lar. 

bulunduklan zaman yapbklatl 
gibi bapm havaya kaldırdı• 
G&zlerinf bo.zdn. DudaklanDI 
kıpırdatb. Anladım ki herif yr 
tiımek için vapur Taktini hesap
lıyor. Sonra iskeleye doğru ,0-
rOdO. Ben de arkumdan... Fa'" 
kat o bekleme yerine ~ 
Ben alargada durdum. Çok 
sllrmedl vapur İstinye lstikamr 
tinden 16zilkt11. GeldL iskeleye 
yanqb. 

Ben ea aonra bilet alarak 
vapura firdim.. Baktım herif 
biriaci mevkide yok. Dolqblllo 
Onu bq tarafta, lkinclde g6rd0111-
Ben de oraya oturup da kendioll 
ona belletmemek için blrincit• 
çekildim. Ukin botlln dikkatiad 
onun bulundup tarafa veriyor 
dum. 

(Bitmedi) 

1 
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ın lran ı telaşta ! Macarların cemilesi 
Binicilik mektebinden dört Türk çocuğunu 

tahsil için memleketlerine aldırdılar 
Tahran hükllmeti Istanbuldaki bütün 
acemleri memleketlerine çağırıyor 

Küçük cokeylerimlz diin gıtmişlerdir 

Bqvekflimiz ismet Paşa Hz.nin 

himayelerindeki yanı ve ıslah 
encllmeni tarahndan tesis edil

mft olan Karacabey binicilik 

yarışlarında biri cilik kazanmış· 
tır. 

Gitmiyenler ceza görecek ve vatandaşlıktan iskat edilecekler Talebe Efendiler bir sene de
vam edecek olan staj müddet
lerinde Macaristan ziraat neza

retinin misafirleri olacaklardır. 
Bu kıymetli müzaheret dost 

memleketin nezaret milıteşarı 

M. P osı: un delAletile temin 
edilmiştir. 

• 

1 İtin hilkftmetinin ıehrimize ge
kerı ranWar hakkında yeni bir 
rtı ftrar ittihaz ettiji haber abn-

1ftır. 

b Bu karara nazaran İstanbulda 
d tılunaıı İranlılar bir seneye ka
bar nıemleketlerine avdete mec
ltı llrdurJar. Bu bir ıene zarfında 
~ tnıleketlerine avdet etmiyen 

~ •ııUer ana vatanına döndükleri 
) ltıan tiddetli bir cezayı nakti
t e libi tutulacaklar, bunu mil· 

deıt.kip tayin edilen kanuni müd

tll~·· Zarfında da gitmezlerse İran 
d 11Yetinden iskat oiunacaklar-
14~ Ayni zamanda emval ve em
• eti hükftmet tarafından mO
_. •dere edilecektir. Gene bu kak: ırı11 .. ihince Tnrkiyey:e ve di
h ecnebi memleketlerine •eya-
at etmek istiyen İranhlardan 

~tanıi iki sene zarfında memte
ir etlerine avdet edecek erine da
'1 taahhütname ye kefaletname 
'llnıadıkça azimetlerine müsa-

... 

ay ikametten sonra tekrar ilci 
sene sonra gelmek ıartile ıeya
hate çıkabilecektir. 
Aldığıma maJdnıata nazaran 

yalnız lstanbulda « 12,. bi~ ka
dar İranlı erkek vardır. 

Bunlardan 4,500 & çaycı ve 
kahveci, 1300 U moloz, kum, tq 
ve sair levazımı inşaiye naldiyab 

mllteahhidf, 800 6 tefeci, 7 bini 
tOtOncü ve aktar, 500 o kAğıt ve 

kırtasiye taciri, 1200 O çuvalcı, 
mütebakisi de tacir, mDteabhit, 
doktor, bakkal, kasap ve sair 
meslekler erbabıdır 

Şehrimizdeki İra~ıJar bu ka
rarı memnuniyetle lc:arıılamışlar
dır. 

mektebi talebelerinden dart Efen

di diln tecrObelerini artırmak n
zere Macariıtana gitmitlerdir. 

Bu Efendilerden Mehmet ismin

de olanı Macariıtanm Kitber, 

Babolna, Mezahegeş haralarında 

ıtaj g6recek, hara Ç&VUfU olarak 

yetişecektir. 

Diğer Ahmet, Yunuı ve Naz

mi Efendiler Budapeşte cıvarın

da Alag cokey idman merke

zinde binicilikle meıgul ola

caklar ve orada yarıtlara if ti
rak edeceklerdir. Esasen ba 

efendilerden birili V eliefendf 

KUçOk cokeylerimiıi Karaca• 
bey haramdan kıymetli muallim-

leri Çiki Bey gctirınit ye don 
alqam kendilerini bizzat trene 

yerleıtirerek teşyi etmiştir. Kll

çOk cokeylerimiz trene binmeden 

enel Gazf Hz. ile lamet Pqa 
Hz. nin birer fotograflannı sabn 

almışlar, ve ceketlerinin iç ceP"' 
lerine, ııkı sıkı ıaklamışlardır • 

Kız Ameli Hayat mekte
b "nde dayak mı? Şehrimizde transit halı tica

rttile iıtigal eden tacirler ticaret 
odasına müracaat etmifler, 
transit halı ticaretine ait bazı 
metalipte bulunmuılatdır. 

barak yediği iddia edilen taJebe 18 yaşındadır 
ve müskirat inhisarında memurluk 

yapmaktadır 
l'f lıiricaç giın evrel kız Ameli 
d·'Yat mektebinde bir dayak ha
f<t lt~ıi geçtiği ve dayak yediği 
dı• olunan talebenin mOddel 

lıtrıUtııiJiğe müracaat ettiği yazıl· 
'tltktadır. 

h lia?er aldığımıza g3re day~ 
1 

dıği iddia olunan talebenın 
sırı· 

1 
1 Muazzez Hanımdır. 18 ya· 

j 'lldadır. Kendisi Şehremaneti 
~c":a ınemuru Cevat Beyin kızıdır 
'itte ttıüskirat inhisarında da me• 

llrdur. 

la G.c~en gün muhasebe dersinde 
d lınrı yoklama esnasında arka· 

'ttt fl.ılarından kopye ettiği glSril.1-
h Uı ~e mualliın Apti T emk de: tarafından, bu hareketin 

b~ıt~ olmadığı kendisine şiddetli 
t hsanla ihtar edilmiıtir. 

b ~tıallinı Apti Tevfik Beyin, 
il H . S •rada Muazzez amma· 
~~ lllemursun, lcopyacılığın bir 
'ttt tekarlık olduğunu bilmiyor 
d,~sun ,, dediği ve dayak atma· 
'tilı ~a kaydedilmektedir. Maa
d tııufettişleri bu id.dia h~kkın-
a tahkikat yapmışlardır. 
l\1ektcr müdürü Muzaffer Bey 

Şaraçane ha,rnJaJtt Kıe Amtıt f/agal 
me~tdi 

bu hadf.e hakkında bir mubar

rimize ıunlan ıöylemiım : 
"- Böyle bir dayak iddia11 

hakkında mnfettiıler tahkikat 

yapmıılardır. Bununla beraber 

ld x.. tekilde bir dayak hadi
yazı 15• 

seıi geçmediği muhakkaktır. 
İhtimal ki Muaızez Hanımı kopya 

ederken yakalıyan muallim Bey 

biraz ıiddetli ihtar yapmııtır.,, 

Hah tacirleri yeni tarifeye na
zaran gilmrflk resmillin fazJah· 
ğuıdan şiklyet etmekte ve yeni 
tarifenin tatbiki de'tam ettigf 
takdirde latanbulwı yakın bir 
zamanda tranıit merkezi olmak
tan çıkacağını bildirnıektedirler. 

DOn bir muharrirlnıiz transit 
hah ticareti yapaıı tacirlerle 
g8rDmDıtilr. Bunlard,n bir zat 
tunları ı6ylemektedir: 

« Yeni tarifede metre murab· 
baı iki buçuk kiloya kadar 
llkleti haiz ıark halıl.,._.m kilo
ıundaa 400, iki buçuk kiJodu 
fazla sildeti olanlarda 240 
kurut gOmrOk reami almmakta
dır. Eski tarifede b11 hahlann 
kilosundan yedi kul'lıf alınıyor
du. 

\ em~tlmlztktı ge~Jt. Amenkaya ılır~ 
edilen lr.ıvmetli lıalılardan biri 

ancak ytlıde onu Tilrkiyede 
satılır. Mntebaki ytlzde doksanı 
Amerikaya ihraç ve sevkolunur. 

Bir zaman bOkO.met memle
kete giren halılardan yOzde iki 
buçuk nisbetinde iıtihlik vergili 
almağa baıJamışb. Bu retmin 
transit haJı ticereHnl ıektedar 
ettiği yapdan tahkikattan anla· 
ııidı. Yaptığımız müracaat Oze
rine resim kaldırıldı. Halbuki 
yeni tarifede memlekete dahil 
olacak h2 lalann kil ısundan eı.ki 
tarifeye nazaran o kadar çok 
fazla gümrük resmi aJıoıyor ld 

Kiloda 7 kuruı gümrük veri-
lirken Tilrkiye transit piyuuından 
ihraç olwıacak halılar diğer 
piyasalardan Amerikaya gönde-

rilecek halılarla eskiden rekabet 
edebiliyor, İstanbula transit merkezi 

faal bir mevkide buJunmuyordu. 
Şimdi diğer bir b'anıit mer

kezinden, mesel& Londradan 
Amerikaya gönderilecek bir halı 
ile buradan ıevkedilecek aynı 
halı arasında kiloda 35 kunıı 
fark vardır. 

Buna da yeni tarife sebep ol
muıtur. Tabiatile Amerika tllc
can daha ucuz olan piya&alar· 
dan maJ almaktadırlar. 

Bu ıekildo bize hiç bir iş kal
mıyor. Teırinevveldenberi lstan
bul tranıit piyasası atıl ve işsiz· 
dir. Yunanlılar senelerdenberi 
halı transit piyasasını Pireye nak
letmiye çahımaktadırlar. Son 
buhran Hı:erine hah tacirlerine 
müracaat ederek bu gibi kimse
lere bedava yer vereceklerini ve 
sair suretlerle de teshi at göst
ereceklerini bildirdiler. 

Bu mliracaatl r tekerrür et
mektedir. Fakat bu teklif tüccar
lar tarafından kabul edilmemiş
tir. VekAlete gümrük müdüriye
ti vasıtasile vaziyet bildirildi. 
Cevap bekliyoruz. 

Bundan mada ayrıca ticaret 
odasına da müracaat ediliyor. 
Vaziyetin pek yakın bir zaman
da haJlıni bekliyonız. 
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bir hadise Barem 

ehlrha.berleri 

Tayyare şehitleri 
• eo 

ihtifal proğramı 
yapılıyor 

İzmir gazetelerinde okuduğu· 
muza göre Kutadasında garip Hususi bütçeler
bir hadise olmuftur. iki kamyo- d 1 b•k d• 
net içinde yakalanan kaçak k6- e nası tat ı e ı-
mfirleri serbest bırakmak için lecek? 27 kanunusanide yapılacak 

olan tayyare şehitleri ihtifali 
için merasim proğramının tanzi
mine bqlanmıştır. Prağram salı 

Kuıadası jandarma kumandam Ankara, 21 (Yakıt) - Berem 

günft akıamı son defa olarak 
tetkik edildikten sonra tabedile
cektir. 
Proğrama göre, içtima Fatihte 

tayyare şehitleri abidesi meyda-
nında saat 11 de IUPılacak 
merasimin bqladığı Fatih Be~ 
yazıt, Selimiye, Taksim m'evki
lerinden atılacak toplarla halka 
ilin edilecektir. T_ oplar ablırkeıı 
halk ve vesaiti nakliye birer da
kika tevakkuf edecek ve bay
raklar yanya indirilerek ıehitJere 
h~nnet •azifesini ifa edecekJer
dır. 

orman muamelat memuruna emir usultınlln hususi muhasebelerle 
vermiş, orman memuru jandar- belediyelerde nasıl tatbik olu
ma kumandam Enver Beyin ka- nacağı hakkında Dahiliye Tekl
nuna uygun olmıyan emrine ita- !etinde bir talimatname hazır
at etmek fstememif, Enver Bey hyan komisyon mesaisini bitir-
de mUşkül mevkide kalmış.. mek iizeredir. Talimatname ta
Mesele tahkik sahaıına intikal mim edilir edilmez YiJiyet umu
etmiı. mt meclisleri ikinci kanun haf• 

tasında toplanacaklar ve buna Enver Bey kaymakam Ramiı: 
Beyin verdiği emri tatbik etti- gCSre 930 bütcelerini huırlıya-

caklardır 
ğini, mea'ulün kaymakam oldu-

Ermeniler 
arasında 

ihtilaf hararetlendi 

ğunu, hadisenin basit bir iş ol
duğunu usulsiizlük olmadığım 
söylemiştir. Y uıldığına göre Ha
dise tat.ilan tahkik edilecek ve 
hadise esnasında kumandanının 

verdiği emre gayri kanuni de ol
ıa itat etmekle mükellef bulunan 
çavuf ve efradm vaziyetleri de 
tesbit edilecektir. 

Ermeni Gregorin cemaati ara
sında zuhur eden ihtilAf gittikçe 
mühim bir safhaya dahil olmak· V U K U AT 
tadır. ___________ .. _ 

Cemaatin ikiye ayrılan kısım-
larından biri Patrik Naroyan 13 yaşında bir kız ken-
ef.e~~iy~, diğeri de Naroyan efen· sini yakb . 
dıyı ıstifaya davet eden Piska-
poslara taraftardır. Dün Ortaköyde çok feci bir 

Evvelki gün Bakırköy(inde bu hatihar vak'ası olmuıtur: 
iki muhasım arasında kilise da- Ortaköyde Leylak sokağında 
bilinde bir hadise zuhftr etmit 4 numaralı evde oturan bahriye 
ve Patriği iıtifaya davet eden- mlltekaitlerinden Mehmet Beyin 
ler araıında bulunan Piskapos yeğeni 13 yaıında iki gö:ın Ama 
Aılanyan efendinin kilisede vaız B d e ia ismindeki kız g6zlerinin 
ver!De~ine mümanaat etmek lı-
temlmıttir. görmemesinden mnteessiren dnn 

Erm · V saat onbeıte üzerine yanm enıce " erlur gazetesi 
bu hadiseden bahsed;rek, baıka okka gaz dökerek tutuftunnUf-
aemtlerde de Patriği iatifaya tur. Bedia vllcudunun muhtelif 
davet edenler aleyhine bir ha- yerleri ehemmiyetli surette yan· 
reket Ttlcuda getirilmek isten- dığı halde kurtarılmıı, hutaneye 
mekte olduğunu kayd d k yatınlmııbr. 
b t kd. e er en, 

u a ırde mukabil tarafın da T J boı durmayacağını kimsenin te- ramvaya at arken .. 
ahhut edemiyeccx.ı .. a ·•· Deniz sevldyat efradından Ri-mektedir. 5 UAI, ı .. Ye ct-

r----------~I zell Mustafa dün Beıikta-Fatih 
tramvayından atlarken dütmüf, 

yarım uır ene& : .. 
VAKiT 
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Dserayı.zenci,-e tt;;rett 
mukaddema kalllyen men 
buyurulmuı olduğu htılde 
gt ne bazı erbabı dena.
etın haıiven brı ticareti 
herihevi irtikap eyledik
leri istima olunmaile ve 

bu iJe bir veçhile tee11iz olu
namıyacak. mevatian bu-
lunmasıle flmabao.t her 
kim bu ticareti irtikAp 
edecek olur ise derhal 
tevkif ae def~ al ul4dtı bir 
sene hapsolunmak ve fe .. 
ker rfJru vukuundtı her 
defa için birer sene ho. .. 
pis :zam ile duçarı ceza 
edilmek ve üsera dahi 
azat olunarak esbabı te
avyuşleri istihsaline ça .. 
lı~ıımalt hususatını amir 
olmak aıere umum vil.!
vata emirntımei .sAmi tıs
yar buyurulduğu kemali 
memnuniyetle işldılmi~tir. 

bqmdan yaralannufbr. 

Bir kaçakçı yakalandı 
Poliı beşinci ıube mOdftrliiğil 

diln bir cıgara kağıdı kaçakçııını 
yakalamııtır. Bu adam Yunaniı 
Triyandafil_ostur. Bftyükadadan 
gelen Kadıköy vapurundan çı

karken llzeri aranmış, 2040 defter 
ka\'.ak cığara kağıdı bulunmuıtur. 

Hem vapur, hem tramvay 
bileti ahnabılecek 1 

Üıklidar yoJculannın vapur ve 
tramvay biletlerini bir elde ko
layca temin edebilmeleri için 
Seyrisefaiu ve Üıklidar tramvy
lan idaresi araıında yeni bir 
müzakere başlamışbr. Bu hususta 
Seyrisefain Umum mfidfirü Sa
dullah B. bir muharr· . . . ırımıze ıu 
ızahab vermittir : 

-Vapurlar Haydarpqada ka
labalıktan kolayca bilet alama
dıklarından Bağlaı baıı . t 

ıı asyo-
nunda hem vapur hem tr amvay 
bileti almalarını temine çalıııyo-
ruı. Bu banliy6 trenlerindekinin 
aynı olacak yalnız bir farkla ki 
Köpril iskelesinde tramvay bileti 
sablmayacaktır. 

M. Meclisinde 
Dflnldl içtimada neler g6-

rffşiJldif? 

Ankara, 21 ( Yakıt ) - B. M. 
Meclisinin hugtınkll ( diin ) içti
maında reis Khım Paşnın bir 
aylık mezumyeti mnttefikan ka
bul edildi. Mahmut Muhtar 
Patanın mahkômiyet kararı bil
dirildi. 

Orta tedrisat mualallimlerinin 
terfileri, genç dernekeri teşkili, 
bilvasıta vergiler için temyiz 
komisyonları, musakkafabn tah
riri itinde çalışan memurlar 
hakkındaki kenun layihalanoın 
ianesi için Bqvekillıkten yazı
lan tezkereler okundu. 

Bu arada Brliksel beynelmilel 
telgraf kongresinin mukarreratı
nı taıdik eden kanun llyihasının 
birinci nıOzak:eresi yapıldı. Bun
dan batka Kırklareli meb 'usu 
Fuat Beyin 7 yaşındaki çocuk
ların sinemalara almmamalan 
için yaptığı teklif milnakaıa 
edildi ve gelecek cet.eye bıra

kıldı. 
Meclis, pazartesi giinli topla

nacaktır. 

Türk - Suriye 
Emlak meselesinin 

müzakeresi tehir mi 
edilecek 1 

Ankara, 21 (Vakıt) - Surl
yedeki emlak meselesinin halli 
için Türkiye - Suriye murahbas
lan buı noktalar hakkında hft
kiimetlerinden talimat almak ü
zere müzakerenin hazirana tehi
rini istedikleri söylenmektedir. 

Verilen nıalftmata göre Suriye 
murahhaslarının din ve dil far
kını esas tutmak istemeleri hU
kümetimiı:ce kabul edilmemekte, 
eaaaın asleıı Suriyeli bulunmak 
olmuı teklif olunmaktadır. 

ilk mektep muallimleri 
Ankara, 21 ( Yakıt ) - ilk 

tedrisat muallimleririn umumi 
müvazeneye alınmaları hakkında· 
ki kanun liyıhuı hazırlandı, ya
kanda V ek.iller Heyetine görüşü
lecektir. 

Zek&i B. geliyor 
Ankara, 21 (V akıt) - Dainler 

vekili ZekAi Bey eksperele ls
tanbula hareket etti. Oradan 
doğruca Pariscı gidecektir. 

iı 
Rusyanın Londra sefiri 
• • 
Itimatnames(ni Ingil~ 

veliahtına verdi 
Londra, 20 (A.A.}- Yeni Rus sefiri, don prens dö Gal'e itlOJ•~ 

namesini takdim ettikten ıonra . propaganda hakkındaki notalaı" 
teati muamelesinin ifaıı için hariciye ne2aretine gitmiıtir. lııgiltel' 
nin yeni Moskova sefiri itimatnamesini bugOn takdim edecektir• 

Sudanda 1syan 
Hartum, 20 (A.A.) - Talodi mıntakaıında Nuba tepeleri dff' 

nnda faaliyette bulunmakta olan kabile reisi Lafofa son zamaıJJ 
da serkeşlik göstermiş olduğundan kendisine karşı tenkil kuvveti 
gönderilmiştir. · Bu kuvvetler vaı:ifelerioi muvaffakiyetle yapJ 
ve Lafofa'yı ele geçirmiılerdir. Ertesi gün kabile efradı asker ff 

zabıta mnfrezeleri üzerine ateş açmışlar, bir asker öldllrmOıler ft 
. 110' 

mtifreze kumandanı yilıbaşıyı yaralamışlardır. Bu vak'alann fal 
rini cezalandırmak için JA.zımgelen tedbirler der hal alınmlJ!ır. s& 
k6n hUknm slirmektedir. Asker vaziyete tamamile hikim bulu' 
maktadır. 

Tayyare kazaları azalıyor 
Londra, 21 - ( A.A ) - Bir takım emniyet tertibatının alııl' 

ması sayesinde 1929 senesinde tayyareler miktanmn artoıaflı 
seferlerin çoğalmasına rağmen tayyare kazalan geçen ıe0e1' 
niabeten yan yanya enmiştir. pilotların artan tecrtibeleriııiıı d• 
tesiri olmaktadır. 

ltalya çeliahtinin dttiününde dt:.kolte ra~ak 
Londra, 21 (A.A) - Deyil Meyilin Romadan istihbarına -· 

zaran, ltalya hnkiimetince neşredilen resmt bir tebliğde tt,If' 
veliahtinin izdivaç merasimine davetli kadınlardan dekolte ol•' 
rak geleceklerin geri çevirileceği bildirilmiştir. Ecnebi sef aretıtl 
de bundan haberdar edilmiştir. Namuslu kadınlan hafif mef'ee 
kadınlara benzeten bu sakim modayı ortadan kaldırmak hususııodl 

tJ'' giriştiği mtlcadelede lıUk~uıcl \.ilhlllSSa ft."-... l.U.:ocst-:- -~ ... aı... ••.• 

g&venmektedir. 

smailHakkıPş. 
Dün Ankaraya gitti 

Esbak levazım reisi Topal 
İsmail pata dnn Ankaraya git· 
miştir. Paşa bir gtın evvel otelden 
çıkmış, bir ahpabının evinde 
kalmış, don de Pendikte Ankara
giden posta trenine binmiştir. 

Ankara, 21 ( Vakıt) - İsmail 
Hakkı Paşa sabah trenile bura-
ya geldi, istasyonda çini fabri
kUI müdürfl Hayri Bey tarafın
dan karşılandı ve onun evine 
misafir oldu. Kimse ile görilf
memektedir. 

lzmirde lik maçları 
İzmir, 21 (A.A) - Bu hafta 

yapılan lik maçlannda Altın 
ordu ile Sebat takımlan sıfır 
sıfıra beraber kalmqlardır. Bi
rinci takımlar arasında Gözte
pcı - Yıldız maçı yağmurlar do
layıaile tehir edilmiıtir. Altın 
ordu • Sakarya maçı yalnız 36 
dakika devam etmjş ve bu 
mllddet zarfında Sakarya iki 
aayı yapmıftır. Altın ordular 
hakemden ıikAyet ederek saha
dan çekilmiş ve hakem tarafın
dan hükmen mağlup addedilmiştir. 
Hakem bu maça ait raporunu 
bugün futbol heyetine vermiştir. 

Osmanlı bankası 
müdürü 

Ankara, 21 ( V akıt ) - Os
manlı bankası umum mlldll.rtl 
sabah Maliye vekili tarafından 
kabul olunmuı. bir saat kadar 
görüımüştür. 

Almanya ile yaptığıınıı 
mukavele 

Berfin, 20 ( A.A) - Rayittd 
meclisi, Tilrk·Alman adli ınnıı'' 
sebat mukavelesini kabul etıııif 
tir. 

İngiliz fevkalade komiseri 
Kahire, 20 ( A.A ) - İn~ 

fevkallde komiseri s6r Percf 
Loraine bu akşam zevcesini 00 

yanına alarak Sudan a gidece~· 
tir. Sör P ercy, Asuan da veft 
fırkası reisi Nabas pqayı görf" 
cek ve kendisile siyası vaz11et 
hakkında müzakeratta buluJJ1' 

caktır. 

Bufgar kıra lı seyahatte 
Sofya, 21 (A.A) - Kıra1 130" 

ris, Prens Cyrille ve preses Eıs' 
. e 

doxie, ecnebi memleketlerıJJ 

müteveccihen hareket etmi9ler' 
dir. Seyahatleri tamamen husıı
sidir. 

Cumartesi 

mm 
Kanun evvel 

1929 R.aJ,11.ııtrt 

1348 

Namaz vakitleri 
Sabah ÔIM lktncıı Akpm Yw. .loı~ 

5.152 li.I 8 14,3i 16,U fB.if ~ 

Bugtink(l hava 
Rtb:ıılr mOtehantl, han 1rumet1 bisJ.,dı' 

ol11caktır. 
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1 Çocuk sötunu l 

Zamp ra ır 
9 

İlk gözdenin sureti intihabı .. 
tlNel,, ailesjne mensup beş kız kardeşten e,..v
'Vela en büyüğü dük dö "Rişölyö,,niln. d~la-
let ve tavassutu ile k•rala gözde edıldı ·· 

ailesini alb hafa için " Sezan ,,
ki malikanesine götllrmeye mec· Geçen tefrikalar hüUis'"ı: 

Franşa kıralı on befincl Lut herıllz p«k 
genç iken nedimleri etrafım sararak haoe· 
!aft ıehvantyesini tahrik için ne mümkünse 
7mıılar tdı. Kıral on beı yaşında evle:'di 

"alr.at xer>cui ile bir tarla ansiyet p~ınde 
do~rrJı. Geuleri nedimleri tk sok.aklarda 
aşk macera/an peıtnde dola,rrdı. B ir gün 
nedimlerinden dak d(J • Riş/J/y6. Kırata 
rnadam •da Portay. isminde bir kadım 
giJzde olarak kabul ettirmek fsl di. Faot 
~evkif içil aisine yaraşmıyacak kadar slis-
nmişli, eğer sade glyinmış o/$aydı kıralın 

hoşuna gitme/t saadetıne mazhar olacağı 
rrıulıaJeJeatı. 

Maamafih loralla olan mtili
lcatı arzu ettiği dereceye gitme
di. Hodbin kadın bunu kırala 
ilhanı eyldiği hürmetkar aşka 
hamletti. Bu mülakattan çok 
eğlenceli bir netice çıktı. Güzel
liği ile beraber son derece ken
dini beğenmiş olan Madam dö 
«Portay» kıralı teshir etmiş ol
duğunu, yalnız vesile bulunma
dığından bu teshirin asan fili
Yesinin görillemediğint kafasına 
Yerleştirmiıti. Tam bu sevindi
rici hayal peşinde koştuğu bir 
•ırada bir ma!:b eli baloda, tavrı, 
boyu ve sedası kırala benziyen 
birini gördll. Bu adamı kıral 
Zannetti ve maskesini çıkarıp 
Peşine takıldı. lşvelerini ibzale 
başladı. Kıralın muhafızlarından 
olan bu adam Madam dö «Por
\ayı. i tanıyordu. Onun hatasın-
811ıdan istifade etti ve bir tenha 
köşeye götilrerek her tllrlii lüt
fıına mazhar oldu. 

ı, olup bittikten sonra Madam 
do "Portay,, perişan bir tavur 
takınarak balo mevkıine avdet 
ettt. Kıralın kendisini visal ile 
lllazhar etmesinden böbOrleni
Yordu. Halbuki başkası hesa
bına mazhar olduğu lutfu sakla
lllağa lüzum görmeyen muhafız 
hadiıeyi gayet hoş bulduğundan 
balo salonuna gelerek başına 
gelen hoı ıergiizeşti herkese 
anlatb. 

Hakikati aranılırsa kıral, ko
ket ve şeytanatkir olan ve aynı 
Zamanda az buçuk deli denecek 
derecede hoppalık gösteren bir 
kadının ahlakından korkmuştu. 
"Lnjak,, a kendi ınevkiini tut
lrıasını söyledi ve buna sebep 
olarak Madam "Portay" ın 
boynunda çirkin bir şiş olduğu· 
bu ileri sürdü. "Lüjak,, karanlık 
hir yerde "Riş6Iyö,, yil aldattı 

. ~ madam dö "Portay,, baş· 
•ekil dö "Flön,, den iki bin 
fr.ank maaş elde etti. 

Bu geçici hadiseden gururla
laan Madam dö « Portay » o an
dan itibaren kendini havasına 
kaptırdı. Zamanının bütfin asıll1e
lile muaşakaya başladı. Otu~: 
dutu mahallenin ne kadar erkegı 
\'arsa hepsi ile münasebette 
bulundu. Nihayet hareketi o 
derece reziline bir şekil aldı ki 
4' mevkii tedavülden kaldırıJma
•ını » tn:ı:um görllldü • 

Hergün kardinal dö « Flöri » yi 
tiyaret eden «Matmazel » Ma
dam " Dansözfinü kırals ınal et
~eğe çalıtb. Fakat başvekil bu 
bı!damın zevcini tazyik ederek 

bur etti. 
Nihayet ıneyus ~al~ nedim· 

ler kıraJiçenin maıyeti erkAnın
dan ve « Nel ,. ailesinden kontes 
dö " Mayyi ,, yi ileri ıllrmeğe 
karar verdiler. 

Bu kadının valdesi"Port Maz-

al.lesiridendi -ve aşıkane aren,, 
ak'aları ile meşl urdu. Beş kızı 

v ·1 oldu; bunların beşide sırası e on 
beşinci «Lui» inin müvazişlerine 
mazhar olmuıUardır. 

Birincisi «Luiz Jüli», amcaza
desi "Lui dö Mayyi,, ile 1726 
da ev~endi ve 1759 da vefat et-

ti. 
İkincisi ~Pol'n Fe!site,,,"Feliks 

dö Ventimil,, ile evlendi ve 
1741 de vefat elti. 

Üçüncüsü 1714 de doğmuştu. 
1742 de dük dö « Lorage » ile 

evlendi. 
Dördüncüsll 1739 da marki 

da "Flavakur•a vardı. 
Beşincisi «Mari An»a gelince 

1734 marki dö la " Turnel ,, e 
vardı ve 1744 te vefat etti. 

En büyükleri olan · "Luiz Jüli 
dö Nel» Kırşlın müsahiplerine 

en güzel bir teminat gibi gö

rüniiyordu. 
Hemen dul denebilirdi; çocuk

lart yoktu. Doğru olduğu gibi 
ihtirası da yoktu. Kontes dö «Tu
luz» un dostu olduğu cihetle 
mevkiini sui istimal etmeğe ve 
başvekili küstürmeğe korktu. 

Bundan baıka gayet cazip 
gayet okşayıcı ve en mahcup 
kimseyi kendine ramedecek ka
dar mahirdi. Genç değildi, gii:ı:el 
denecek bir hali de yoktu. Otuz 
beş yaşında idi. Yiizünde en ıa
yanı dikkat olan nokta ateşli iki 
kara gözll idi. Bu gözlerde sert 
ve haşin bir hal mecuttu; fakat 
bunları kırala atfettiği zaman 
bir halavetle bezendikleri görü-

lürdü. 
(Bitmedi) 

Zaro ağa 
Gene Amerikava da

vet edi,di ! 
Bırisl g(ftürse bdtiin dünva~ 
yı do. a~acak dermanım 

var, divor 
Bir buçuk asırlık ihtiyar "Za

evvelki giln Amerika-ro Ağa,, 
d blr ınüe~seseden yeni bir 
;ktup alınış, Anı~rikalılann 
kendisini meınleketlerıne. davet 

ttik1erini anlamışbr. Dün Zaro 
~.,ayı evinde ziyaret eden bir 
m!harririmiz, Ağaya ne c .. evap 

Ceg., ini sormuş, Zaro Aga: 
vere . 

_ Gelsinler benı alsznlar •• 

ld 
ara yok... Bu yaşta tek 

e e p 1 "d w• ben nası gı ecegım ... 
başıına "k d 
B" . i götürÜrte Amen ayı e-
., ~lrısb'"tUn dünyayı dolaşacak ka-
gı u D , t' 
dar dernıamlD var emış ır. 

L.-o---- i ı y r er 
Kılıç ile Kefalın 

bik&yesi 
Nasıl zenğin oldular 1 

=-===:=Con Piyerpon Morgan: 11 

Bu sefer de tröstlerle boğaz boğaza 
Açı denb:lerde bir kefal bn-• 

yfik bir kılıçbalığı ile karşılaştı. 
Biçare hayvan korkudan ne ya-

• Rokfeller,, piyasada müthjş bir panik çıkar
mak tehdidi He reisicümhur Rizveltitehdit ede

rek ıirketleri birleştirmeğe muvaffak oldu 

pacağını fqırdı. Kendisi de, 
yavrulan da mahvolınuşlar de· 
mekti. 

--~ _ ... ---
mıtsız ümitsiz etra ına bakı

nırken yanı başında büytlk bir 
şişe glSrdil. içi boş ve ağzı açık 
olan bu şişe su Uıtiinde ylizti
yordu. Kefal akıllı bir balıkb. 
Bu vaziyetten kurtulmanın çare
sini buldu. Biitüıı cesaretini top
lıyarak kılıç balığına ağır bir 
küfür savurdu. 

Filhakika mnteşebbis ve ma
hir speknlAtôrlerin muazzam aer
\f'etler elde ettiği biliniyordu. Fa· 
kat bu servetler albn arayıcı ve 
"Kovboy,,lara has görülllyor, narin 
Avrupalılar buna rağbet g&ıter
miyorlardı. Bu azamet kaç para 
ediyordu? «Volstrib ve «Brod
vay» köşesinde ynbelen bir bi
na, malt bir kudret kendini tam· 
tıyor ve Avrupa piyasasma rica 
ile değil, kllfilY olarak giriyor· 
du. Amerika iıtikra.ıının muvaf
fakiyetle aktinden dl>rt sene 
sonra uMorgan,, cemahiri mütte
flka tarıhinde ilk defa olarak 
Amerikada bir Avrupa lstikrau 
aktettirdi. "Morgan 11 1899 da 
Alman Hazine evrakından 80 mi-
lyonluk aldı • Ve ertesi ıene 
"Bur,, muharebesine yardım için 
İngilizlere ıkrazda bulundu. Bu
nun karıılığı ~abuk görnldO. A
merika, "Morgan,, ın sevklle ya
vaş olmakla beraber durmadan 
ilerliyordu. 

Amerika ve dolayııile bftttın 
cihan 1907 buhranı esnasında 

Kılıç balığı hiddetlendi. Ha- "Morgan,, m kuvvei maliyeain
vaya fırlıyarak bücuına kalkh. deki fevkalideliği gördüler. 
Fak.at kefal kendi yerine şişeyi Acaba bir çok meb'uslann ve 
sUrmiiş ve düşmanının kılıcı ıi- efkarı umumiyenin iddialan 
•enin içine girmişti. Tehlike veçbile hakikaten mahira.pe bir 
artık geçmişti. "mizansen" ile, binlerce insanı 
·~~~-~~~~-~~~~S!!~~~~~(. mahveden bu ikb.sadi buhranı 

1

. 8 ·· k ·· · } bizzat mı ihdas etti? Bunun 
ugun u sınema ar böyle olmadığı ve "Morgan,, ID 

Majik - Kehen Kaili banyolarda buhranı hissedince her şeyi 
Etuval - Endülüs gülü nefine çevirmek için lazım ge-
Alkaıar - Esrarengiz gemi leni yaptığı daha mantıki gö-
Lüksenburg - Lora asker rülüyor. 
Ekler - Şarlo sirkte «Morgan,, ın gayesi münasip 
Melek - Montekristo zamanda bazı mühim rakipleri 
Opera- Demir maske atlatmak idi. Gümüf piyasası Ü· 

Şık - Düşmüş Ktı.lar zerindeki nüfuzu 1ayesinde bu 
Elhamra - T açlt canavar gayeye vasıl oldu. 
Fransız - Brodvey yıldızı O sırada «Morgan,, ın en bil-
Asri - Pat ve Paıavan yük rakibi « Ten esi Kol Aynın 
Alemdar - Ledi Haınilton entl Relrud Kupani» idi. Bu 
Milli - Lübnan kasrının melikesi kumpanya mühim kömür ve de-

Tiyatroıar mir madenlerine sahipti.Mliesse
satı son sistem idi. Morganın çe-

Darülbedayi - Hayvan, fikri yedi , 
l ~ f -= --

Tepebaıı tiyatroıunde: Bu aktaaı ıaat 
21/30dıı. 

lik trlSıtllne tehlikeli bir rakip 
olacak vaziyette idi. «Temesi• 
ıirketl, «Trost kumpanl of Ame
arik» r m milrakabeıi altında 
idi. Bu tröst henüz yeni idi, ve 
pek bnytık sermayelere dayan• 
mıyurdu. Buhranın daha iptida• 
ıında TI1kua gelen «Kuker bo
ker tröıt kumpanl,, nin lflAaında 
sarsıldı. Ovakit "Morgan,, fell· 
kete duçar olan ıirketin imd.
dma yetiftl, ona büyük kredilu 
açb; sonra her hangi bir mua
veneti maliyeyi veya mOddet 
temdid!ni kat'iyen reddetti. 

«Tr6st Kumpanl of Amerika• 
bllytik miktarda borca girdiğin
den, mukavemet edemedi. Pek 
ucuz bir bedel mukabilinde b6-
ttln meYcudunu yani •Temeao 
Kompanb yf «Morgan»• de'fir 
mecburiyetinde kaldı. 

«Con Piyerpon Morgan» arbk 
hiç bir mani karıııında kalmak
sızın «Temese,. yi çelik tröstllno 
ilhak edebilirdi. Fakat Amerika 
kanunu rekabeti tehdit edecek 
her hangi bir ıirketin teıekkll
lllntı kat'iyen menediyordu • 
«Morgan• , Vaıington hOkOmetl 
t.\zerinde icrayı nOfuı için kredi 
vidasım biraz daha ııkıştardı. 

ffJ.blar oldu. Nihayet "Mor
gan,, , "Vaşington,, hllköm~~ne 
eğer çelik i~lerinin tevhıdıne 
muhalefet edilecek oluraa "Vola
trit,, te mllthit bir panik ihdu 
edeceğini bildirdi. 

Reisicümhur "Rozvelt,, , mu· 
vafakate mecbur kaldı, "Mor
gan,, ın tirketleri bi1A itina 
toplandı. Diğer taraftan "Mor
gan,, buhram hemen durdurda. 
Bazı mahirane ıarrafl muamele
lrrde lngilterenln borçlanm 
vaktinden ewel tasfiye etti, va 
tedabirl )Azimeyi aldıktan ıonra 
24 teırinevvel 1907 de "Pıya· 
sayı ıslAh,, arıuaunda bulunda• 
ğunu resmen ilin eyledL 

(bitmedi] ... 

~n,~an , f i~rı 
,e~i 3 perde 

~~~~~~~~~s~~~•~a~•m~••A~Ei ! 
M Ü H t M 1 L N ~-l 

fi Bugllnlerde biitlln doktorlar, hayatlanndan bıkan lara nev- ~ 
~ rastenjye kapılanlara gülmek fenninin meşhur miltaha881Zlan m 
1J DÜZTABAN ve BASTIBACAG ın teda•i usu ünü sureti hu- fil 1111 
il susiyede tavsiye etmektedirler. 
il A S R 1 S 1 N E M A D A ihtiyarı ikaınet 
il eden bu maruf iki Alim tedavi usullerini 

Yazan: Vedat Nedim bey fi DÜZTABAN ve BASTIBACAK HAFiYE [il 
Cunıa günleri matine saat 1 filminde bütün ahaliye izah etmektedirler. w lil 

Ko~1 n: ~olis 
olursa ... 11111111 

15 30da. Her cunıa,tesi akfam· 111 Bugün saat 16,30 matinesile suvarede muazzam varyete programıa 
la~ için fiatlarda tenzilat yapıl- • li& ~&BRiJIJB lltfJ ~ ~~IJ~ tt ~E!l~ il .ı; il 

t ............. ....,..1.,. •p11 •mrrz , ... ıı: -=- ----··---~-~-~-· mış ır .............. _..__ · ·· --- · • • ....... ~ 
. : ELHAMRA SlNEMASINDA i!ı· ı-• Güzel bir fil.im gö.rmek 

Darüşşafaka miidürlüğiinden : · Gösterilmekte olan d ı k 
ft EMIL YANNıNGsl.N •. Güzel bir muııka ın eme 

Talebe için alınacak 350 çi 1 ., t k r: Zenğin varyete temata e me 
yerli mamulab çorap mOnaka- muauam şaheseri Ü. isterseniz bili tereddilt 
sasına iştirak etnıek iıtiyenler TAÇLI CANAVAR != 1 

k l 
·ı 24 1

2 
l929 1 ~: : BROADVEY YILDIZ 

pey a çe en e - - sa 1 • filmi unıuuıun heyecan ve : 
gilnü saat 10,30da Nuruosmanlye takdirini celbetmektedir :i nın gösterildiği 
camisi mahfelinde Cemiyeti ted- ilaveten: çok mütennevi SÖZLÜ 5 Fransız sinema ve tiyatrosuna 
risiyei islamiye merkezinde bu- . DÜNYA HAVADİSLERİ eı gidiniz 
lunmalıdırlar. QW•ı:JUJ• 1:: = .. ·--·--=-·--= 



~ 8. - VAKiT. 22 t<lnunevvel 1929 

r MEMLEKET HABERLERi 1 

28000 Şehir dahilinde 
lira meselesi Bütün mezarlıklar kal

dırılacak 
lımtr aaıetelen hadi~e hak
kında tafstlat veriyor la 
l>ünkn niishamı%da lımlr tay

yare cemiyetine ait 28 bin lira-: 
nıa takıimi hakkındaki bir4' tel
F•fı Anadolu gazetesinden nak
letmittik. 

Dü•kil posta ile gelen İzmir 
pzetelerinde bu bahis etrafında 
mu11 yazılan vardır. Anado u 
l'aze\eıi vaziyeti tavzih etmekte 
iff;e bir ıui istimal olmadığını, 
ae tayyare cemiyetine, ne tay
yare piyankoıunda bir sui istimal 
yapılmadığmı ifaret etmektedir. 

Hadise; S,ilet aabşlarından ka
~n lteyiyenin cemiyete irat 
kayelı tazım gelirken taks'm 
eelılmesinden ibarettir. Esuen 
eski bir iş olan bu mes'ele ya-
zıltlıiına nazaran şöyle olmuş
tur: P yankonun ihdası ıırala
nntla fazla bilet tevzii için 
k6ylere kadar bilet gönderilmiş 
xkat her biletten şehirlerdeki 
r~hi lııer ltilet tizerinden muayyen 
hır miktar para alan bayiler ta
rafından değil, cemiyet memur
lan tarafutdan yaFJı mış ve bun
daa teve lüt eden 28 bin lira 
beyiye hakkı İzmir şebekesi ida
re lleyetine dahil bir kısım aza 
tarafından taksim olunmuştur. 

Hadıse haber alınınca A11ka

İzmir beled"i;';;ı beledlJ'e 
kanununa bir madde ıı.t

vesinl biedl 
Anadolu gazetesinde okudu-

ğumuza g6re lzmir belediyesi, 
Meclisten çıkanlacak olan bele
diye kanununa bir madde Ulveal 
için Dahiliye veklleti nezdinde 
teşebbüste bulunmuştur.Bu mad
de ile şehir dahiJindeki bütlin 
mezarlık101rın belediyeye ait ol
duğu kabul edilecek Ye bele
diye tehrin gtlzelleşmeıi için 11· 
:um geldiği şekilde hareket ede
cektir. İzmir belediyesi ıehir da
hilindeki bütün mezarlıklan kal
dırmak ve bunlardan bir kısmı
nı park ara tahv·ı etmek taıav

vurundadır. 

Defin el 
fzmirde taharri,ot 

yap 1 laca k 
İzmirde oturan Sultan namında 

biri maliye vekaletine müracaat 
ederek İ%mirde bir mahalde bii· 
yük bir definenin bulunduğunu 

haber vermiştir. VekAlet icap eden 
taharriyatta bulunu ması için 
metruk mallar mndnrlüğtıne emir 
vermiştir. Yakında taharriye bq
lancaktır. 

rada1t ee•iyctin mOdür muavini v kt b 11 
Şükrn .. ~ey lzmire gelmiş, hesap- a ID U1. • 
ları gezden ieçirm f, muntazam 
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Borsalar 
Kambiyo 

1 lnaillz Urua Kr. 
• T .L mukabili Dola 
" • Frant 
• • Urec . . .. ... 
• • DraJııat 
• • rraaı: 

• • 
• • 

Leva 
Flort. 

· • lturoa 
•• ' SIUq 
• • Pezeta 
• • Mut 
" • Zloti 
" • PtngO 

lo Ley it 11f11Ş 
1 Ttlrk Jlruı Dinar 
" Çervoaeç K11111ş 

Nukut 

r fıter!IJI (tn,lllı) 
1 Dolar (Amerika) 
Frıat (Fransul 

20 Liret [ltaJya 
O Frut Belçika] 

20 Drahmi [Yunan] 
20 P'rınk [lsvlçrc 1 
20 T evı Bul«ar 1 
r P'lorla [Felemenk] 

20 Karon [Çekoslovu 
r Sllıng Avusturya) 
1 Pe.r:eta lfspanya] 
ı Rıyşmar~fAlmanyı 
ı Zloti Leblstaıı 

ı Pengö Macaristaıı 

20 T.ev [Romanya] 
O Dinar Yo,osloryı) 

ı Çevooeç Sevyet 

Altın { n 
vonı 

Mecidiye \ bartct 
Rankııot 

rahvlll•• 

lstJtraz dahlll •ndell. 
Otlyuna muvahade 
fkramlyelJ demlryohı 
fstınbul tramvay f.lrkett 
Rıhtım Dok vı An 
btub11I uoolm 111 Şr, 

Hlaae eeneetll'I 

I~ bankası 
Osn anlı bankası 

Sif 
s l5 
~4 ~o 

ıy:-

Sr 

2"" 
• 2:; 
! :!1 

3• 
'1f ı ~·" 
7. 

8i 

2. 12,l!I 
7:-

9ol 

DENıRSE DENSiN 

BİOK5 
DIŞ MACUNU 

Daima en iyi diı macunudur. 

BIOKS d)fleri beyazlatır ve gtl• 
selleştirir. 

BIOKS a~za gQzel bir koku 
•erir. BtOKS dit etlerini 

kuvvetlendirir. 

Istanbul dardllncil icra daire- su deposu olup bahçedeki boıt" 
sinden : ishak Muammer Beyin kuyusundan el ile çekilır freıık 
ecirler aandığmdan bOl'ç aldığı tulumbası vuıtasile ıu iaale edl
mebaliği mal time mukabil Yefa- lir, demir borulan me•cuttut • 
en ferağ eylediji Kadık6y ZOhtll Alt kat pencereler dem r pat "' 
pap mahallesinin Çiftehavuzlar makhkh odaların bazı camW' 
caddesinde atik 6 - 6 mllkerrer, kınk orta katın bazı pencereleri 
cedit 1- 1 numaralı muhteaati pencereler cem'an dokuz adet 
mnlk zemini Selimi evvel vak • dahlen bazı cihetler mubtael 
fından ıenevt 209 kuruş 10 para tamir elektrik tesiaab Qa taoıaJll 
mukataalı maa bahçe k6tkün olup borçlunun tahb ifgalinded~ 
birinci ihalesi yapmak Ozere 30 mezkür köşkOn haricinde bit 
gnn müddetle mllzayedeye ko • katlı beden dıvan taı 59 mett' 
nulmuştur. murabbaında çamaşırlık •e oıot"' 

Hududu: Onn Çiftehavuzlar pak ve 27 metre murabbaıııd• 
caddui, tol tarafı Mehmet ağa iki kalb ahşap binada bir arablı 
caddesi, sat tarafı mllbendla iz- bir hali, bir ahır, bir klSmllrl~ 
ıet 8. ailesi k6fldl, arkuı mi - bir 90fa iki yftzln bir dolaplı bit 
lıenclia İbrahim Beyin kötk ve oda olup derununda lbrahim •~ 
balıçeaile mahdut dirt dönllm sakindir, ve anı mllteakip 

old11ğunu (Örmilş dikkatini celb
eden bey'ıyye itini bir içtihat 
neticesi cemiyetle alakadar g&r-

macası 

Dnnkü bulmacamızı hallede -
medinızae bugiiııkil halledilmiş 
ıekle bakarak yeni bulmacamı -
zın ıımnı meydana çıkarabilirıi-

bir eTlek murabbamda bahçe metre murabbamda bir katta' 
derununda tahminen (191) metre ibaret ahfap ahır ve arabalıktd'• .-----------•! murabbamcla ••• .klgU fey - ~ bll~k çifte kanatlı fi 

Tıcaret ve zahire kanileri ahşap içi dıtı ukı yağ- bahçeye tek kanatlı abıap ki' 
llltnliş vı hadiseyi bey'iyycnin 
esasen cemiyet kasasına ait bir 
hesabını sormanın cemiyete ait 

niz. Bunun için aşağıdaki tarife-

flatlu neu.t -- klll••- .... 
tarahaclaa ..clmltllr 

olamı •••iı teklinde mütalaa 
etlerek merkne b ldirmit fakat 
merkez keyfiyeti bu farzda telik

yi tatbik ederek üç bq dakika BuAd•J 
meıgu ı olmanız kifidir : Y1U11aşak 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ~:-
ki '-' euaıyerelc alakadar iki memu- • 
l'Un "f • . ., 

~azı eaıae nihayet vermiştir. 
Rivayete ı&re Kars meb'usu 1 

Sedettin Bey tarafından alman 2 

veksWI 'lhare iade edilen para 3 
ao .anı b8f bin liradır. 4 

Hızmet razetesi bir çok sütu '.l· S 

~ A ~r! ~ K ~ S1Mj~ ~T ı:mn~ .... -
A Nılil K E L A M 111 ~ar ıı• '!, ıı • 
R A K 1 [il E lll A F E T M11ır ı ıo t 11 

E 111 E 111 s o N fil n ~ A FuuJya 19 

•KLE'"ITPATRA[i; H 
ı [il A [iJrN A L ril c [il K ayyaııı 
SEMAllJT.ÇENE 

laıuu bu hadiseye tabs' mı· 6 . K ıı e ıı-
tir. ayclettiiine gare bu para- 7 
dan 10330 liraaa ıu sur ti t k- 8 

• .l!J-:.&ı e e a •un ewı&a&Uf" r: 9 
1500 lira Hacı Hnsevin B 10 

IJM&U 31 b · J • eye, it':" ra ayıe beyiyeolarak,3000 11 
lira Dr. Sadrettin Beye ik 
auretile, 600 lira çiftçi N ra~ 

MllJ[j] Fil RC E li]A L 
E L E lll A 111 N A M E il Garp nıuılklıfnde 
T A H T A K E L E M Deyli Telgrafın verdiif maıa-

eqlhlka Hinıacam- :mata glSre Gravil Bantok tara• 
UU.dllecelı ~ teki! hndan telif olunan Ömer Hay-

Beye mOrakiplik hakkı ol= 
la . para11111 alt tarafı cem yet 1 
relai Durmut ~ memur Ahmet 2 
Be~ llimmetinde kalmıttır. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 llYamm Rubafyab unvanlı mum• 

il 
111 

ki eseri, geçen hafta zarfında 
lngilterenin en namdar musiki· 
ıinaalanndan Sir Tomu Blçam 
ile musiki heyeti tarafuadan Hızmet mntebald parannı 4 

aarfa eihetleri hakkında izah t 5 
verdikten ıonra taaarruf ed"l a 6 

lll 
lil 

!il 
fil lllJ terennDm edilmiftlr. 

il Deyli Telgraf gazeteai bu mll-
bu lteyiye lıakkmm cemi;eC: 7 
ait. elm... llzım geldiğini itare~ 8 
ethyer. 9 lll 

g~ 10 lll 

(1) 
111 

• r lcay111aluunm feci 6liinıtJ 11 
Kayiıerinin Pmarb8fl kayma. ':.ı;;;;;a.;~--~aioı;;ı;;!;;;;iiiiii!miiiiii!i.~&1.1 

kamı Htısamettin Ankarada açı- Dlaldl w----
lan kaymakamlar kursuna gitmek Soldan sağ~~dan qağı: 
tlzr• fUlte reisi GaUp, tilHlıı in- 1 - Kattyetle dOtQnme netlceel (S). 
lılaan me•uru Ahmet Rıfat,Na- cansız (5) 

fla fen memuru Ömer Beyler 2 - Tok dqil (2), koza yapan (5), 
oldujıu halde hir otomobile bi- ermentce hır nida (2) 
aerek Kayiıeriye hareket etmiı 3 - Gece uyumıyan (7) 
etemohil Kayırhanı denilen mev- 4 - Sinirler (4), aterattan evvel (4) 
kideki dönemeçte yuvarlanmlf 5 - Allah (3), daz sandal (3) 
Hnsamettin B. arabanın albnda 6 - Balıkçı kuı (9) 
kalarak baıından, Ömer B. o- 7 - Meşhur bir beeteklr (3), l&z 

muzuada ağır aurette yaralan- ! (3) deniz aOrat vahidi byuw 
llllfbr. Hnaamettin B. bir gün (3) 
aema vefat etmiftir. 8 - Aslına çevirmek (4). A'9l'Uplıe 

nuebetle Jazclıtı bir fıkrada 
profea3r Bantokon "Ômer Hay
yam,, bOyllk orkeıtro kullanma
DJD lktıaaclt bir mesele teşkil et
medili lll'&larda yazdıfım, ha
nmıla beraber, eaeriD çok m~ 
kemmel ve mOellifln anuaana 
mutabık bir ıekilde terennlhn 
edilditini kaydetmektededfr. 

Ômer Hayyam, muaild alemi
ne verdiği bu ilham, İngilterede 
bOytık bir reğbet ve muhabbeti• 
kartılanmıfbr. 

nm meıhur bir nebrt (4) 
9 - yerb çay (7) 

1 o - ~ detll (2), garez (3) 
(2) 

l 1 - Durma ltu'etl (5). ..bık 
(5) 

nota 

b boyalı k6fke çam mnet Ve puau vardır Ye gene OD alb met
muhtelif meyYa apçlarile mi - re murabbamda üzeri çinko il• 
ıeyyen bahçeye çifte kanatlı mestur kapı ve penceresi ga~ 
demir kapıdan pilerek bahçe- mevcut zemini beton d6şem 
nin ortasında bulunan mezkör folluldu etraf dıvarlan kip ç8" 
k6tklln cllmle kapısı ano laklı tısı ahtap bir knmea vardır. Mer 
mtlze-en hawmn tarafeynin • kör bahçenin etraf dıvarlan kır 

J J men alınm11 ve kumen delllİ' 
den ldlpetteal alıpp demir par- kr 
makbklı mermer iki taraflı mer- parmaklıklı iki aokağa nam 

... ı...ıdıkta pular çifte kanatlı demir ohıP 
cllvenden birinci kata ~ diler koltuk kapa abıap ve t~ 
nminl el•an çini dBteli came • 
kblı aahanbkh methalden çifte kanatlıdır. Mephu bahçe deto; 

nanda dnet eıçan olarak 2;, 
kanatlı kapıdan glrildıkte renkli bllytlk çam •iaçı alb adet mdl 
buzlu cameklnh mnfrez tofa il- ..nk aekiz at kutanemi albaı bn, .. 
zerinde lldai çifte balkonlu Ye ve bir kumı kliçllk giil fidaOI 
blriainba denm11Dda çifte mermer d6rt ceviz alb incir on Hki' 
muluk tqmı muhteYI yemek o- adet muhtehf erik atacı aiti 
dua cliiv lldli binr balkonlu adet dut dört ayva bet armut 
d6rt oda iki apteshane merdiven atacı vardır. Sekiz bia aekiz Y°' 
alta kiler arka bahçe ahetine lira kıymeti muhammenell buluna' 
alıpp mercliTenll methal Ye ıe- ftbu emWd almak iatiyenler ve d•" 
min katma iner, ı..Ut aervia ha ziyade maltimat almak arzuaud• 
merdivenle ballclikte zemini nnk- bulunanlar kıymeti muhammeııe"' 
il çlDI datell etrafı cameklnlı ainln yOzde onu niıbetinde pef 

_ ... L _ ıd ..uı .ı!ı..& • i '-- akçasmı ve 926-7792 dosya ar 
m•uuu en ..... uuu• semın arr maraaa ile latanbul d6rdonc:8 
aiman d6pll bllylk tathk ize· icra dalreıine mllracaat etmeleri 
rinde camek•nlı baltınm&t iki Ye 25-1-930 tarihinde 1Ut 15 • 
Jmımclan mltqelddl kiler •• kadar birind ihaleai yapılacajl 
kaqalılda d6rt oda bir hail ze • l1An olunur. 

: ... :~ dllpll bir ga - ff~;;:~;;k""&ı;ia::fii·ı· 
ikinci kata lld ,...ı. merdivenle 5 Bankası 

çıkıltıkta 6nlbade zemini çinko • 1 
d&tell kebir balkonlu aofa ize- 5 Merkezi Amıterdanı 
rinde karfılddı dart oda olup : Mezun lı8l'ID•Yesi: n 'S,000 000 
her birialnin mlatakil balkonlan : T edlye ectnm ı 1enDaye1f: 5,000,000 1 
olup umumiyetle korlmluklan : lhttyat akçesi: 3,000,000 1 
ahpptır. Mezldlr aofa llzerinde E f stanbul şubesi 1

1

1 

bir apteahane ft zemini " et· • Galata Karak6y Palu , 
raf zarlan mermer d6fell m ter- ! Tel: Beyoğlu 3711/15 1 
tibatuu haiz bam•• mahalli var- • J: ı 
dır. Aym tertibatla ıçtlndl çab i stanbul tali şubesi 1 

• '--••- -' 1 kabna plnld•kta derummda yerli : _...bal Alalemci Haa ' 
iki .w.. ......,..... _. ... • Tel: 1.tanı.1 569no 1 
amda zemini pnko dlSfeU 1 Her nevi Banka muamellb 
balkonlu oda halinde haricen ha- : ve kiralık kasalar 1 
ricenalıfap clahilea çinko d6ıeli : .. •••••••••••••••••••••••••• 



1 Defterdarlık ııAnatı 1 a Ka~ıtny isttll UBZ unsu 
T opbanede Sultan beya:ııt l " ı 1 o 1 :::11:"::...::~~:-:: aı oanntn ınzmo ve ni e ons su onu • 

kıymeti muhameneli h.-. liiiMl [iil ~ MllftemilAb k d = Her gibi saat ıılbdan yirmi dörde •e Cuma il 

'16zyaşından kahkahaya camaklnJa ~öl=: m:; i!m ııtınieri de OD dörtten yirmi dörde kadar ! tqlık çamatırhk bir oda ldlçllk IE! mllkemmel caz tıılo1111 kıt ık p~mlarına iı;J] 
Yazan: Mebrure Hurşıt bir bahçe birinci kat aç oda IJ bqlamıtbr. • lia 

N 1 a .. tarafı •lbtlrl eayanmcl• 1 yiyecek parua g&tnrmek mec- bir aofa bir lıall ikinci kat iç y l b S 1 d f " '~İfle hemen hemen bil- bariyeti ile boynu btıklllen. omuz- oda bir ııofa .. bııll tlçllndl 1 aşı gecesı ı.:ı:d:m:r. mu:.: IE3 ~ mealelderiıa ııJtmda lan dilfen, m...,.ıdd bir umım kat tlç oda bir ııofa 98 bııll ıw mere verilecek ber umım olduğu gibi oaloıı lil 
~Gk :a ~ul 

1 

later miam

1

· , una için bile ola ;pis kalmak kor- dördllncll lıat bir oda 98 dara· W clyııd..U. lezJln edilecektir. O gece tabesabah lliiJ1 
C mıaa vereyim kuıu ile itiraz )ıakk Dl kaybeden çadan ıbarettir • 91111 denm etmek tlzere muhtelif ejleaceler • a 

.,_., eçen giin tramvayla bir yere "peki efendim, evet efendim•den R. T h ed S 61Ql)'ord iki b b.ri 1f op an e ultanbeyaut ma- S b h k d ...., } 
'celbi ~m.. . iletçi var, iki bllfk• bir lef ııllyliyemoyen bir balleslnde Kıhnç Ali -- soka· 11!!1 a a a a ar eg ence, a 
,.. • ,. yeııı ııllfıyor, ate makine var. ,....-- Yırıl •aktil . k k h ğında 147 numaralı ve 3500 lira &J d •• . k k hk h 
ta .. L • e aym or u ve eye- Neci• onun bir ıey, bir ye- kı ans, muzı , a a a ve li:iJ 
.. ~a ti" l bald · ., ymetl mubammenell L--e. G 
'•tiz •geç g e"yenı.ye, mek, bir ı.;tap, bir renk bile ..,. 1!!!11 
""· • e amirlik taslayım zıılim, oevmete hakla yok. Oıııın da f!~millb: kapıdoa girince 11111 neşe... a ı., gunı bir •rap. Garseıı Nedi., kendine mab.lua bir fikri, bir u lr lllflık aaj cihetten !El iNi 
llçl allı aceminin elinden mavi zev<i ohır mu biç? Hiç gllmilıll birbirine muttasıl iki oda mutfak liiiiil Rajıbetl fevkalldeye binaen muhterem mllfle- U!i!I 

.. llıtl~ lraleml ııe tartaldayıcı, ne rengi de oerilir mi? yaz yemek· bir bıılA Ç811lllflrLk bir mıktar ı. rilerimize tlmdiden maaıılarıııı ımgaje •e yu- • 
tup un bir gururla kapıp, dlir- leri dururken faaulye pili.kisi de bahçe birinci kat ktıçtık bir ııofa 1111 leriui tayin etmelerini !aniye eder ıılul tak- liiil ıı,' iterken ders veriyor •• ara batırlımır mı? Nuıl teymlt? Kq dört oda ikinci ı...ı keza bir liiiiil tirde mldllriyel aıu'nl olamu. • 

• •C Yolculara da yan gıızle : kııJdırmıılar... göz allzmeler.. du· ııofa b61me ınıretile iJd oda 98 
-~:;ın dbeni ' işte ben de ku- dak bnkmeler.. -o.ur ıey değil aynca birbirine muttasd iki oda- a Yıl~l'I ıecesııı salonomozdı 1"'811 uıcırın a ~ a e iyoruml • der gibi ba· caııııııl• telebbüfleri.d clım ibarettir. 9 li' ~le :e çirkin kelimeler, ihtar- Bntnn bunlann arumda ne Y• Balida evsaf mO ... emelib ft Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 

tor. • amcajıw terletip litreli· pacağıaı ne diyeceğini lllflrım, ~!"'eti mubamme;deri yazılı 30 ikinci tepin 530 tarlbll kanun htlkllııılerine gllre T&rklyed• 
ili herkesin gözfindeıı isteğini okıı· ıkı bap hanenin mlllko•eli 5-J2• it yapmap izinli bulunan Sovyet Soayıılill Cumhuriyetleri itti· 

bit raz ıonra bu kD.stah mllste- mag· a cabalıyan, aersem, hece- 1 b d ii b d N ft C! __ ..ı!k b T"-kl m mi T kili haiz de · · 

1 

k k · b 929 tarihinden ı·tı·bareo yı·rmı· a ı m eueaa D an e ~ru a n ua ye u u e 
) aynı nya i e 

88 
etı e- rikıiz, gün geçtıkçe benlig· ini ld 1 h

0 

b. b k l k d. ' i b b ti Clı ~er"tll d d b gll.n .mn.ddet•e müzayedeye vaz o uğu sel ıyete ınaen u ere mOracaat a en ıaın n gay u • ı· Y 1 8 
amın önün e oyun kaybeden "etmeyı'n !. Ben de in- d erd d ğ cak d tıyor d · 

1 

· · edilmııtır. Bedelı" 
1
.haleom· nııfı esnasın a yerine tirket namına yapacağı it en o a ava• 

6 ··· 
0 

a, san şent ııının san de.::.:ı miyim? ıiı nasıl bir h ıf tlarll h «ı&nd tı• . d b·ı ~u tarihi ihaleyi milteakip on gün larda milddei, mftddel aleyh, ve 6çünc6 p ıı • a e anr ı._ - e, san şeri ısı e 
1 

mem feyı· sever, ötek ni sevmezsenı·z, bul k k d ı k l ndd ti. 1 ;ıç,.,••tos 930 ~~ zarfı d fı d umna ve en isine veri en ve l etnam• m e a• .... 

l ~· ıeritli daha bOyllğüniln benı"m de buna hakkım yok mu?,, n a ve nıs igen bir ıene L kl Ef d"yi ..... d aoıır ı k tarihinde hitam bulmak llzen Lev Sıılomoııovıç ev eıı 
1 

Ld ısın a, benliğini unutacak Demek ister oibi mahıun etra- a a ınaca br. Milzayedeye kil bild l el ika1 yermiıtir q ar "E t fe d" 1 H kkıııı o· iştirak edecek talipler bedelı· ve · tayin eyledipıi ' irmit ve Azım g en vea an · 
'-t ve • 

0 
ım a z fındakilere bakan zavallı cansız h Keyfiyet tetkik edilerek mııvafık görlllmllt olıııalda UAıı olunıır. ~~·ı.~~~~ birb~ ~aın~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~; Yor nıspetinde teminatı muvakkate f ., tLAN: Gazetemizin 12-12-929 

t ·· Necil, kader bana yaşamak, · 15-12 929 nan bana NeclA b k eli ıtuına ve müzayeda kaı·m .. ·ın· de s • f • tarihli 4283 numaralı ve -
)),k . a, u ome dftşllnmek, kendi istediğim gibi "' - evrıse aın ı,.. .~z bır değitiklikle hemen duymak ııllylemel< hakkını yalııız muharrer feraiti kab11le mecburdur. J L tarlbll 4286 numarah atıahalaım· -.ı· ça ııılaıı " yerde tekerrtlr oa h•ı giiııde bir veriyor. Bu, Talıplerin mfizayedeııiıı hitam• M"ka ·- Ga1aıa Ki!p<il baımdL da bıtl,ar edeo lamel Koyuncu t't~or. Derece, derece yüksele- benim rUyJ\la.rımı dolduran, göz- olaıı 22-12-929 tarihine müsa· 8eyotJu 2362 Şubo ,_..,, Malum> ve Kibarzade Abdurrabmaıı •ıı., herkes birm: daha bi\xllilb. loa'trl lwsaMh ,..,,... elif l!llZ&r giiııil oaat 00 beşe diye Hom oıiııoda ld .. bul 2740 Kollektif ıirketioe ait Kongur" 

du karşısında para için benlik tan iz n -n .. om. •~e yalnız 
0 

d ol!u Mal mtidllrlljiba- 1 f u I Sflr' f posfl dato içla s&aclerilen ilinlarda 
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senin içli, dertli karde· b 
1
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1 
milracaal eylemeleri ilin olıınıır. ( KONYA ) vapuıu 24 Ki Hanıımıuıda llWıci Vııluf baoıııda 

,.q d ıyor, ea e en,., o uyoruııı. nunevvtl salı ( 12 ) de Galata 4 numarah yıızıbaııe olacakken 
li.Jı. • ~ıı zavallılardan biri oldu. Gök yUzünO bile ancak cum· lataııbul Oçllııctı icra dai....ııı- rıhtımından hareketle çarpmba Sultan Hamamında Saidiye Ha· ltlaı. "!" ~nuıı ne mağrur bayat badaıı sarkıp da görebildiğim den ı Ewelce Polathda olup e1· 1ababı lzmire gıdecek ve ıılqamı ııında 20 ııumarah yuıbaııe diye 
kil kilen, mani engel tanımıyaıı. kOçtlk, bU1k ıa.....ı. evim 1 Bil· yevm lkametglbı mecbuı buhıııan lzmirden hareketle Antalya Ali· ilAn edilmlı olduğuııdım maballl fııı. •yan gibi lllf•P d6klllen ne aeıı ben oııun basretlle on bet ttıccardım Ofhı Sanca ude iye MeNine gidôcek ve döııiittt içtima tasbibeıı illa olunıır. ~·..:;pervaaız fikirleri vardı. gibi ııaml yanıyorum... Gider Mahmııt mahdıımlan ef•ndilere. TllfuCU Anamor Aliye Antalya lamel Koyuııcıı ve Kibarzade 

11

• gitmez, kllfe minderinde, başın· Memlt ude biraderler firkeli· Kupdası lzmire ujtrıyarak ge- Abduırıılımaıı Kollektlf ıirketl lıit .•iti Necla, onlann bepG da ııamu bezi ile .. uaaan ııi· ne olan bin ıekiz Yllz ııebeıı Jecektir. komileri avukat Mulıar 
.._ .. ti .•• ve l&Da kfiçücOk yqına neciğimin kucağına çıkıyor, ya- ki r elti b -------------•

1 ZAYİ 
NOfuı tezkeremi, Afyon fUbe

ıinden aldığım askeri veaikamı, 
Uç kıt'a tapu senedimi e.-imdeki 

fillen . 1 h d b k d se z ıra et kuru• borcu- 1 ,•11h7nı ııırHın.ı r.n~tası 
.... 

1 
nya a ey in e uzun va- nammı onun unııu yfüilne a- d d 

7 

li ,,..,. """ -.; ar d . d ~ e· b d nuz an olayı gönderilen •deme nt 8ğ1ı ' erın Ye sarsılmaz san ıgı yıyor: "Nineciiim, en e senin emirleri ikametgahınıım m" echu- COMHUıu YET ) vapuru 23 
h._ tJer veren biçare kardetin de sultanınım 1 Ben de bu minimin" ı· · ha '- Kinunevvel Pazarteıi 12 de rcara ayeti seoile teblia. edileıne-"'lıi aını, elmıejini yediği kapıııııı fakir e•ciğİD 11mank "kllçllğO,. " Galata nhbmından hareketle 
e Pleri elinde, iltedikleri umım ynm, değil mi ? Diye mırıldaııı· mittir. Tarihi illadan itibaren tnebolu. Samaun. Gireauıı , 
ı;et. latedikleri umım bayır yor, o bir yııadım 1açlarum ok· bir ay zarfında llir•• etaıedijİ· Trabzon. Rize, Hopayiı g;de-
ıı::: •mirle gUlen, hareket eden. tarken ben de dunaklanmı por- ııtıı .,. 8111 takip eden sekiz gliıı cek ve dönü,te Pazar. iskele1ıle 
.;;,~ duygulan 1abbk b~ bkla, IUk gerdanajına dayayor, k- urfmda borcu eda •eya borca Rize. Sürmene Trabzon Tirebo· 
ı..,,: kllçUkkeıı ipioi çekıp, kol· dimi tııla tuta. için için ajlıyo- yetecek mııl iraa ebaedlğlııiz lu, Giresun, Ordu , Ooye, 
d· . ı, kafasıııı, bacııldanııı iste- rom. llU'ella takıbe oelA!ıiyet gel-ti Samsun, lnebolu, Zonguldağa 
.;._tımiz gibi oynatlıjıuııız. irade- Gllrseıı Necli, o durgun ....ız •• llcleme emrinin tebliği mıka- uıtnyarak gelecektir. 

' canıız kuklalardan biri oldu. kardetiD o akşamlann ne geveze mına kalın olmak llzere ilin , .. -----------* olııyor... Etrafı raballız etmek oluıım. Ay'811k surat postası 
\ti!~ «Beylerbeyi• nin' bu bn- dnınnceıi korkusu olmadan nud ı~~~~~~l!!"!!!!!~~!I!'!!!!!!~~,.. ( M ER S 1 N ) vapuru 24 Ki· 
""'" 15 w k bi doyurmuyor. Bu iki h-.t..-lık ··-·", 1 s l 17 d s· k 
lt • zengin kllfkline, evin , bağır• bagın onllfUYOr ç - """' - nunevve a ı e ır eci ıı.:., 13 yatlarıııdııld aç kllçllk maclım a•detln btıznllnO unutmak yorucu, ıztırapb beld"11tten 10D" nhtımından hareketle Gelibolu, 
t "'- F raııaısca okutmak, bahrlamamak için naad ela aa n evime, benlijıime yeniden Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-
ı:ıce glladtlz terbiyeleri ile met· acı gnlmeğe çalıyor... sahip oluııca bağırmal<, berk-= mit, Burhaniye, Ayvalık& gide-

olmak llzere geldim- itte Necliğıjıuıı, ayda iki de- •Bııglln &ıDnlzdek~ lplııi ı.tedi· cek ve dönüıte mezkôr iskele-

) ~endi kendine •Hal MOrebbi- defacık o ıuıı beıı de ninemin ıtlniz gibi çekebilecetım kııkla lerle birlikte Altunoluka utn· 

'-~ ık."Diyorıwı, deg"il mı'? Hayır kaıfılllld• iltediiı m. 1evdijim değil. onıın da CO'fap ...,...eieo yocakbr. ''tel• D E ki ri beğendiö-im 6zendi.X.:m onun dadOıtındO;ıc,nnn -•yleme"-e Gelibolu için yalnaz yolcu 

d
a •· adılık yapıyorulD· vin yeme e o· ı.- &.. mu 5 " d ı rf ki rl 1 d k hakkı -· Ev t ef d _ ... 1.1 alınır yük alınmaz. 
r ilncll "kDçllk haDIJlll• tlç biçime , ren e •ay e ece - ·-· e 111 im, r-)'fınd k ler mi acaba?» diye korku. .,,. efend ID 1 Demeyeck, bu...nn ol-

\' a, çirkin, bııyauz bir ız. k d a-llı ·~~tan batJıyan •Kuzum, biral sarsa geçirmeden ııllyleyeblliyo- aıın demiyeee •• iye haykırmak 
d na bakınız dllımeaiıı. Dadısı· ruııı. O beni her dedığımde bll- latlyoruııı. tı'?Çlkb •.• BakaLm kimi bulaca· ytık. bdretli bir mana buluyor, Necil. gilıyllfl kardeşin kah· 'ııı t • Sözleri, arbk: «Büı buglln beıı de onuıı tef kat .,. muhabbet kabıılanııı aolclurm•mak için ber 
ı_ lanbula iniyoruz. Zaten bave· dolu gazleriııe bakarken Ahlık, umım gibi gene de -
... ı cak rl ti1 

11
marlama fikirlercden batka blleceki 

M..._ ı ' çocuklar denle ta • b ka tellkkilere Kalbinden kopup tqan ba ı._ 

)-:-ıek. istiyorlar.. Siı ktlçOğe dOtilncelere, 8.f .. ..-.. - ik b" · n oldugumu ayda yan bor811Dl biliyor llıuaun n·--
)a -eğiııi yedirir, öğle uy........,. mıı1· ır nsı -v 
.. _ lırır sonra da bahçede dolat" iki glln il ' olsun aaLyorum. ye ııakbyacak? ..,.., ı ki Şımanyorum Nedi, ben ~e Adreainl botu b- bekle-

8 nız " ıe ine girdi. nineme nazlar yapıyorum. Sevıl· dikten ıonra boyunCllldannı bil-
'·' , ~nlann karşısında da, hasta· h. t k beni kilp aararan zartlardu birine. 
"'IQı •htiyar nınecıiiııo ay başında dijimi yalnız ıue me 

Mel&Jerl MariUm ve Pake 

Kumpanyalarmın Vapuru ile 
Güzel seyahatler 

Her hafta •Marsilya. ya hare
ket eden vapurlar Pire ve Napoli 

limanlanna dahi utrarlar. Tafsilit 

almak üzere Karaköyde Lorant 

Rebul ve şürekasına müracaat 

olunması. Telefon Beyoğlu 203 

204 -1704 

bir takım efYa elbise Ye ytll yir
mi Uramla birlikte çaldırdım la• 
de edenlere ikramiye yereceji· 
mi, aksi takdirde yenilerini çı
karacağım evrakı reaaıiyenİD 
bnkm6 olmıyacağını llln eylerim. 

Akuray kllçllk hwgada 156 
numarada Ahmet oilu Kemal 

lstanbu ftçllnc& icra memurlu
tundan: Nıkitas Efen~i!e Pro~· 
romoı Efendin n tembkınden buı 
alb ytll lira ile 95 kurut itasına 
borçlu olup Boyac köyllnde mek
tep sokağında 3 ve 6 numaralı 
hanede mukime mllteveffa sarraf 
Haralambo Efendi kerimesi Alek
aandra Lazarapuloya berayİ teb-
liğ inal olunan 6deoıe eııırl 
zahnna miibaııri tarafından ve -
rılen meırubatta borçlunun ha -
len Yunanııtanda olup ve ma • · 
halli ıkametin n ıne hul bulun< .u: 
ğu bild rilmit ol uğundan tarıhi 
ilandan itibaren b'r uıah zarfın-
da itird olunmadığı vaya anı 
takip eden aeki.z giin zarfında 
d borcu eda veya borca yetecek 
m:l irae 0 anmadığı takdirde 
takibe ıalahiyet gelec ğı malum 
ve ademe emrınin teb igi maka
mına kaim o mak üz;ere ilin olu-

nur. 

' 



. 
Abune şartları 

Tlhklyedı ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün haklan mahfuzd\D' 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
illnlarmda yüzde 20 tenzillt •ardır 

iıAn şartl~ 
Satın ı 1 

Kuruş Kuruş 

l Aylıttı 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazeteye ~ııderllecek metnıplanıı tlzerlne 
idare lçla.le ( idare J , yazıya attH [ yuı ] 

işareti konulmalıdır 

Basılmıyu mettuplann iadesinden. kıymeti 
mutaddereslz melctzt>lara tonulmu, paralann 

Bilytıt veya btr taç dafa lçlıı verilen lllnlula 
husul mahiyetteki UA.ıılana a.crııl 

6-8 inci ıayıf• z6, 
5 • • ~ 
4 • • ıOO 
2 • • 'JfiJ 

12 • 1400 2700 lraypolmuındao ve lllıılann mlhıderecatındaıı RD 
idare mesul de~ldlr lSfANBUL, Babı!li, Ankara caddesinde c VAKiT YU U > 

idare Ue kanrlaftırdır 
Gazetemize hususi UAn kabul eden yerı 

H. 8. H. lltnat acentesi 

1 • • ıo 
1..Sincl ıayıfad• 
reamJ uinlar 
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Y aamurlu zamanlarda 
Ve hatta hrtınah havalarda, pa• 
aajlar veya balkonların albna 
ııfınmaia 10.Zum yoktur • Zira: 

En birinci malzeme ile 
imal olunmuş ve Muf
lon astarile enıperme
ablize bir hale getiril~ 
miş gayet modern ve 

kusursuz biçimde 

Ekselsior 
Por~esosou 

giydiğinz takdirde bila 
perva yürü ve bilirsiniz. 

Ucuz-PRHJiK-Şık 
Bildmum levazımatı Jkaaiyenlz 

yalnız Galatada Kara.köyde Pot•· 
çacı fınnı fttiaaltndekt mahalle
btclnln iistünde: 

EKSELS10R 
biiyük elbise mafazalanndan 

ted uik edintz. 

Kadın, erkek ve çocuklara mahsus kostüm, palto, par· 
desü ve muşambalrın en rpüntehap çeştleri mevcuttur. 

,,. 
Te ·~atta SHLAT 

~~ -s 
J\1 k .. .. .. . · ı A k SUT ANAHMET SULH IC-a na v ga t oprusune aıt ı an vara ası RASINDAN: Bir deyinden do-

lstanbul naha baş mühend1sliğtnden: layı mahcuz olup firuhbna karar 
Antalya · AIAtye yolu gilurkAhmda ve Manavgat kasabası dahılınde lnp.11 verilen bir adet buro ma ayna, 

mukarrer ~öprünUn 60 mt<tro açıklığındaki demir kıımıle dö19nmeai kıpalı bir adet çini ıoba ma boru, bir 
ıarf U3ulıle münakasaya konulmut ve 7 kanunuevvel 929 da mUnakasası tlln adet Singer markalı el dikit 
:dilm:ıu.' B ıkere ~örülen lüıuıı Ozrrlne münakasa 30 k.Anunuevvel' 929 pazar- , m~naıı Beyoğlunda Tokatlı!an 

t si gunü saat 15 e talik edilmıo olduAundan tallplerin ahale kanunu lle ıart· oteli arkaıında Mektep sokagın-
nameler tarlfatı dairesin de haz rlıyacaklan teklif mektuplarını mak.buz mukabt da 12 numaralı hanıı:de 28/12/929 
l!nde v"kAleot rnfiste~arlığına tevdi eylemeleri l'e ~aralt\ görmek. Qıere lstanbulda tarihine ıntısadif cumartesi günü 
ııafta l q ınılh ndısl ğlne Ye Aakarada yollar umum müdUrlilğilne müracaat ıaat 12 de aatılacağından talip-
etmeLı ı . a.ı.ımdır. lerin hazır bulunan memura mü-

. Proje ve ııırtnameler Ankarada yollar umum mOdOrlOAllndeo on lıra muka- racaat etmeleri ilin olunur. 
bllıode alınabilir B "kt • d · · d D • eşı aı ıcra aıresın en: e-

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ın~ı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BfTYÜK lKRAlllYE 200,000 LİRAOIR 
Ayru~a ôO.OOtJ 40,0ülJ 30.000 20,000 15,000 

lO,OOO liralık ikraıt11yeler ve 100,000 
lıralık bir miik~fat. 

Evkaf ~mum müdürlü~ünden: 
Kıymetı muharnminesi · 

L
. ıraı 
ıra 

613~ 408,30 
Cağaloğlunda Cezrıkasım mahallesinde Türkocağı b h • 

muttasıl Cağaloğlu caddesinde kiin V aldesultan bena ina. çelshıne 
ı . . . . em ı e aç 
brahım efendının kabnatan arsasının müzayedesinde talip h 
etmediğinden bir hafta müddetle kapalı zarf usulile ve pa:r~ 
ıuretile müzayedeye Yazolunmuttur. Talip olanlar baladaki kıymef 
muhamminenin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçası veya ban~ 
ka kefaletnamesil._ teklif mektuplarını yevmil ihale olan (28/12/929) 
ewnarteai günü saat cı dörde kadar İstanbul Evkaf mUdtiriyeti 
binasmda müteşekkil idare encümenine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

yinden dolayı mahcuz olup fu
ruhtu mukarrer bulunan iki adet 
yedi, sekiz yaşlanoda Romanya 
ineği 25-12-929 saat 13 112 ta 
Atpa.zannda bılmüzayede furuht 
edileceğinden talip olanlann 
yevm ve saab me:ıkfırda memuru· 
na müracaatlan ilin olunur. 

ZA YI - Darülfünun riyaziyat 
ıubesinden 321-322 senesinde 
aldığım tahadetnameyi zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmii yoktur . 

A. Bedi 

Sultanabmet sulh mahkeme· 
sinden: V alantı Efendi tarafın
dan molla Hasan Efendi aley
hine ikanıe edilen matlubat 
davasının yevmll mahakeme bu
lunan 16-12-29 tarihinde mah
kemeye gelmediğinizden hakkı
nızda gıyap kararı verilmit ve 
yevmtl mahkeme olan 27-1-930 
tarihinde nıabakemeye gelme-
diğiniz takdirde hakkınızda 
gıyaben mahkemeye devam 
olunacağllll ve müddei tarafın
dan dermeyan olunan yak' aları 
kabul ve imtina ettiğiniz cihetle 
tebliğ makamına ilan olunur. 

Büyük oyuncak meşheri 
ve Noel ağacı için elzem levazımat 

Beyoğlunda İstiklil caddesinde Opera ıinması yanında 14 f'<lo 

Fijuyama - Nakamura 
Japon Ticarethanesinde 

Zengin kotiyonlar - Gü7el müfit hediyelikler 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.....-/ 

Evkaf Umum Müdürlüğü 
mahlulat müdüriyetinden: 

Kıymeti muhammineıi Zfraı 
Lira K. 
2480 40 285,36 

CağaJoğlunda Cezrikasım mahallesinde fnrkocağı bahçes~ 
muttasıl ve Cağaloğlu caddesinde kain V aldesultan bena eııw 
elhaç İbrahim Efendinin kabristan arsasının mfizayedesinde taliP 
zuhur etmediğinden bir hafta müddetle ve pazarlık suretile ınuı:; 
ycdeye konulmuştur. Talip olmak istiyenler kıymetin yiizde ye 
buçuğu nispetinde pey akçalarile beraber (28/12/929) cumartJ 
günU saat on dörde kadar Çemberlitaşta İstanbul Evkaf müdürfye' 

ti binasında Mahliillt kalemine mllracaatlan ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~-.,..-~~~~~~~~~~---__../ 

Emlak ve eytam bankası umurn
müdürlügünden: 

5 Kinunevvel 929 tarihinde sekiz taksitle ve kapalı r~' 
müzayedeleri icra edilmiş emlak meyanında Bebek bahçe~I; 
Maçkada Silahhane civarındaki araziye vaki olan teklifler ~a.d ~ 
layık glSrfilemiyerek aynı ıeraitle bu iki parça emlakin 30 bır~ 
kinun 929 pazartesi günilne kadar mU:ıayedeleri temdit edilıniştı': 
ihale 30 birinci kanun 929 pazartesi günU saat on albda Av~~ 
rada ba~kamn idare meclisi huzuru ile icra edilecektir. 1• ! 
olanlar lıtanbul ve lzmir şubelerimize veya Ankarada utıl\I 
müdürlüğe müracaatla şartnamelerini almaları ve teklif mektuP1

'' 
rını umum mtldilrlllğe irsal eylemeleri ilan olunur. 

f-,TANBUL ŞELIHE~IANETi fLANATI 
Şehremanetinden: Z!lbitai belediye talimatnameıinin 415 ne• 

maddesine fıkrai atiyenin tezyili encümeni emanetin 24-11-929 
tarih ve 1303 numaralı karar iktizasındandır. AlakadaranıJJ 
malO.mu olmak üzere ilan olunur. ,. 

( Sirke ruh ) ( Hamın hal ) ve saire ile imal olunan ıull 1 

sirkelerle fıçı veya kavanozlar derununda okka ile veya perB' 
kende surette açık olarak satılmak üzere turşu yapmak ve 11•" 

hut sun'i ıirke ile yapılmış turşuları bu suretle yeni açık olaral' 
ıatmak memnudur. Ancak sun'i ıirke ile Anupa turşulafl 
gibi küçük ıişeler ve cam kavanozlar derununda ağzı kapalı 
turşu imali ve furuhtu caizdir . 

Beyazıt dairesinden: Daire dahilindeki parke kaldınmlarıJl 
perakende tamirata muktezi kum mahalli-amelıyatta teslim edil
mek iizere beher mik'abı fiatı kapah zarf usulile miinakasayıı 
konulmuştur. Talip olanların ıartnamesini görmek llzere feıı 
kalemine mftracaat ve ihale günll olan 14-1-930 aalı giiı>O 
saat 14 e kadar teklif ve teminab havi zarflanm daire encnıne
nine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Şehremanet inden: Fatih yanğın yerinde Softa Sinan mahal" 
lesinde Dedepaşa sokağında 178 adada 4378 ve 4377 harit• 
numaralı arsalar arasın.:la 36,50 metre m~rabbaındakl arıaDJ11 
metre murabbaına 2 lira kımet takdir Qlunarak satılmak içhl 
açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin ıartnameyl görmek için 
her gün müzayedeye girmek için ihale günü olan 12 kanunusani 
930 pazar güntı levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Şehremanetinden: Otomobillerin ön tavanına ayna konuJınası 
encümeni emanetçe men ediJmif ve bunların kaldınlmuı içb> 
tarihi ilandan itibaren bir hafta müddet verilmiı olduğu iliJI 
olunur. 

........ ORl!llDDIEmı~!-.ııl!IR!!lrS::m:m ............. ~ 

DOK SA 
fanınmış markalı saatlerin en mükemmel 

ve en ucuzudur. 

Herkes tarafından tercihen aranmaktadır. 

Tiirkiye için umumi acentalığı: 

RIKARDO LEVl ve BlRADERf 
Saat ve mücevherat deposu 

lstanbu1, Mahmutpaşa,Havuzlu Han 9-14 nu~ 

Mu 'ıu müdür ı Refih .llhnıei 


