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Yarın sayıfa 

stost 1 lar elediye azası olabilecekler 
a ·Ka 

• 
1 emy 

- Efendim, bu tabancayı beğenmiyor $unu~ ama, 
·A!Jır olduğu için kadınl.ar kııllanam~ 

• 

Ağustosta 
Kadınlar hem rey ve

recek hern intihap 
olunabilecekler 

Belediye kauununun hususi 
encDmende miizakerui ~ok ileri· 
lemiştir. Yakında heyeti umuml· 
yeye sevkedilecek olan bu ka
nunun encllmende kabul edflen 
maddelerine nazaran gelecek ıe
ne ağustosta yapdacak belediye 
intihabında kadınlar da intihap 

. edecekler Ye edileceklerdir. Be
lediye meclisleri belediye reisi 
ite beraber belediye itlerini da

imi surette mOrakabe etmek n
zere bir enciimeu intihap ede
ceklerdir. Belediyenin icra itleri 
bu encllmenle reia tarafından 
idare edilecektir. 

Ancak hiikômet icabında be· 
lediye reisleıini ııupetmek hak
kını muhafaza etmektedir. Bele
diye meclisleri belediyenini bOt
çesini tanzim etmek salahiyetini 
haizdirler, bu bütçeler hükllmetçe 
tasdik olunacaktır. 

İıtanbuJda Emanetin idarei 
hususiye iJe tevhidi esası da ka· 
bul edilmiştir. 

Osmanlı bankası 
Maliyeye bir rapor 

verecek 
Ankara, 22 (V ~kıt) - Mallye

deır- anlıtım meYauk maJomata 
göre, Osmanlı bankısile yapılan 
milzakerede yegane ıntı.sbet ne-
tice tudur: Bundan en-el devlet 
bankaıı için mutahauıslardan 
alınan raporlar gibi Osmanlı 
bankası da maliyeye kıta bir 
zamanda bir rapor verecektir. 
Ciddi addedilecek ba,ka hiçbir 
neticeye vanlmamııtır. 

1 aşma a emiz 
5 inci &avıt a'1ıızd1Jdrr 

m-nmmnm11m.-1:1m==ııl:m;;;mll ... & 
teakip, Muırda mutevattın TOrk
lerin Mısır tabiiyetfnj kabul et

medikleri taktirde Mı.sırdan çı• 
kanlmalen hakkıııdaki ıuale 
cevaben "iki tarafıQ da bu me

sele O.zerinde anlanıtı fııı,bundan 
dolayı b6yle bir mtseJenin meY

zuu bahıolmadığı aöylemiftir • ............................ 
• • • • 

• t t d • : ~ç savı afat1mız a : 
• • • 
: ıehlr •• memleket haberleri • : 
: ~Ye J üncüde : 

' 
Ml&abakanın birinci devresi -

Sizi ıfne • 
malara bağ - ,,-~~~~ı:~~nnı~r.mıt::JD'!:~~""""ll!:n:!-.-ll'i 

lıyan o ılık 
bakı§lardır. 

Bunu dn
şiinerek ga -
zetemiz yeni 
bir müıaba
ka açıyor. 

Bu mllsa
b~a iki kı· 
ıımdır. Bir 
mllddet bu 
ılltunda gil • 
zel gözlll ar
tistlerin tam 
re sim 1 eri n i 
göreceksiniz • 

Bu sayıla
n ıaklarıa -
nız hem gil
zel bir kol -
Jeksiyon ka • 
zanmıf, hem ~ 
de mOsaba • 
kanm ikinci 1 

devresi için 
ha zır lan m lf ..... ___ _.iliiiııi 

olursunuz. 

İkinci dev• Dilber Klara Bow 
rede burada La d;JLerlenn yalms gözlerilli g3recekainlz. O 
zaman ıiı:e soracağız ı 

- Bu bakıtlar kimin? Siz, o zaman neıro baıhyacafımız 
kuponlarla beraber bu ıualin cevabını göndereceksiniz. 

İsabet ettiniDe kur'a çekip size çok cazip, çok kıymetH 
hediyeler takdim edeceğiz .•• 

ara • 
enı.z e e 
fırt analar 

şetı 

Bazı gemiler limanlara sığındılar 
Bacaları aşan dalgalar vapurları 

tehdit ediyorlar 
Fatin B. diyor hi ı "'Bugfin kar yağması ihtimali çolr 
zaiftir. Balkanlarda kar yapan bulutl11r burada 

ytığmur yapıyorlar • 

.. 
• 

. -· • Makaleler ı • . ' 
• Sütunlarda ıeyahat z J.ıanbul ••· • . . - ' : bahJan - Günun ıiYaaetı •Leon ~ 
• Dode. nıeıeleıi. Celiıi ıfizel . : 
1 4üncüde : 

• )• : 
1 • •• 

- . Harici haberler, : 
4 ünciide • Dört gOndilr latanbul acı bir 

Çocuk ıütunu. 

1 efrikalar ' 
Zampara kıral 

- : soğuğun ••• ıert •• tiddetli rilz-• 5indde : girlann albnda uzun bir kara 
- : kıt geçiriyor •••• Kuvvetli bir poy .. 

• : razla bqlıyan yağmur dtın de 
6 ıncıda 

Hususi ve son 
haberlerimiz 

: hiç dinmiyerek blltfln ıehri kam
: çıladı .• ve akşam köprüden ge
: • çenler için rtlzgArdan yiiriimek 
: ve önllntl g6rmek mOıknlleımJfti. 
; Kandilli ruat merkezinin Yerdi

•••••• ••••••••••••••••• 
• •• ••• 

ği malOmata glSre hava bu gOn 
de ayni fiddetile devam edecek
tir. 

Şehri kapbyan yağmur Ye so-
ğuk devam ederken I<aradenizde 
timdiye kadar glSrlHmemİf tfd
detli fırboaJar hilkllm ıOnnekte, 
Balkanlardaki merkezlerden ge
len telgraflar, oralarda bir ka9 
g1lıı evvel baılıyan kar yatışının 
deYaınlı bir tekil aldığmı bildir
mektedirler. Karadeniı:de en zi
yade ıark kısmında hrbna ıld· 
detll olup bDtiln yoldaki •apur
Jar gOçhal ile limaıılan iltica 
etınftlerdfr • 

Seyriaefain idaresinin Retit 
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Diivıınu umumiyedeı , 

• 
Dün geldi, ne 

an atıyor? 
Tali mat almak için Ankaraya 

gitmiı olan Dainler vekili Zekai 
B. dün şehr'mize dönmUş v:e bir 
muharririmize şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- Ankarada son talimab al -
nrm. Parise bu hafta sonlannda 
gide~ek ve her salı yapılan iç
timalara iştirak edeceğim. Dü-
yunu umumiyedekl sui istimalle 
müf ettiş1er meşguldür. Ben de 
müskirat müdüriyetindeki işleri-
mi bitirmiye çalışıyorum, eğer 
ben gidinciye kadar kararnamesi 
çıkarsa müskirat umurunu Asım 
Beye devredeceğim. 

paşa vapuru Sinop limanına ve 
Karadeniz vapuru da Hopa ön
lerinde tutulduğu müthiş dalga
larda!) geri dönerek Polntbane 

limanma iltica etmişlerdir. yel
kenci zadelerin de bügün gelmesi 
beklenen Samsun vapuru Ereğli 
limanına girmiş Vatan vapuru 
Samsun limaıuna varmı.şbr. 
Karadenizden dün şehdmize 
yalnız iki Rus şilebi gelmiı olup 
bunun taifeleri fırtınanın seneler
denberi görülmemiş derecede oldu 
ğunu ve dalgalann bacayı aşbğını 

söylemektedirler. Bu yüzden diln 

boğazın 10 mil açığında ehem
miyetli bir kaza olmuş, Ispanyol 
bandıralı ( Tifüs ) vapuru dal-

galardan ka~mak isterken karaya 
okırmuştur. Derhal şehrimizden 
imdat istemiş vıe Lenina tahlisi-

yesi imdada gitmiştir. Vapur gaz 
ve mazut yüklü olduğundan 
lrurtarılmasının güç olduğu söy
lenmektedir. 

Balkanlarda ve havalisindeise •• 
Kış daha şiddetli ve başk 
tekilde devam etmektedir. Bul
garistanda kar bir metre yfik
ıelmiı telgraf muhaberatı kesil
miştir. 

. Bu yüzden, dUnkn Konvansi
yonel 2 ve ekisperes 5 ıaat 
geeikerek gelmişlerdir. 

Rasathane müdnrn F U B 
k .h. a n ey 

ar ı tıma? hakkında şu izahab 
vermektedır: 

"- Bugün (dfuı) kar yoktur 
gece de yağmıyacaktır yan~ 
(bugün) için de kar ih~imalleri 
çok zayıf elduğu için y v 

caktır, denilebtlir. agmıya-
Soğuk dalgalan ve kar taşıyan 

bulutlar Balkanlardan gelmek-

Adliyede : 

Hüküm infaz eden hakime 
hakaret 

Mm. Martka ile Ali Ef., dört ay hapse, 133 er lira 
para cezasına m~hkum edildiler, Nazm1ye H. beraet etti 

Bir müddet evel, verilen tah- bğı, Nazmiye H. m da bu hare
liye kararını infaz için Beyoğlu kete iftirak ettiği, htılba Oçtı
sulh hakimlerinden Hamdi B. , nfin de kanun hükmünün icra
huzuru mutat memurlarla birlik- sına filen muhalefet şeklinde 
te Beyoğlunda mukim Mm. Ma- hiikime hakarette bulunduklan 
rikanın evine gitmiş, Mm. Marika iddia olunuyordu. 
bu esnada hakime karşı hakaret DUnkil muhakemede mnddel 
mahiyetinde bazı aazler s&yledi- umumilik, Mm. Marika ile Ali 
ği noktasından İstanbul ikinci Ef. nin tecziyesini, Nazmiye H. 
ceza mahkemesine verilmişti. mın beraetini istemif, Mm. Ma-

Mm. Marikanm hakime karşı rika ağhyarak aleyhinde ıeha
«Siz AIIAhtan korkmıyor, hak- det edenlerle arası açık oldu· 
kaniyetle iş görmiyorsunuz» de- gunu, ondan b8yle ıeyler yap
diği, gösterilen resmi evrakı da tıgını ıSylediklerini ileri silrmD.ş, 
kabul etmiyerek « Siz bu evra- Ali Ef. nin vekili, müdafaaya 
kı uyduruyorsunuz)) dediği, ay- hazırlanmak için mnhlet istemiı, 
raca ismi, kocasımn ismi, nerede talebi reddeolunmuf, bunun tize
bulunduğu sorulunca da mfta- rine vekil mUdafaasını yapmıftır. 
tehcen kelimeler sarfı ile muka· Neticede 266 ıncı maddenin 
bele ettiği mevzuubahs oluyor- ikinci bendi mucibince Mm. Ma
du. rika ile Ali Ef., vazife ifası 

Aynı evde kiracı Ali Ef. nin sırasında hikiıne karşı hakaret 
karısı Nazmiye H. mı sevkile ettikleri kaydile dörder ay hap
hakime doğru ytırilyerek «sen se, 133 er lira para ce%asına 
kim oluyorsun? Benim kanma mahkftm edilmişler, Nazmiye 
baston kaldırmışsın!» diye çıkış- H. beraat etmiıtir. 

~~~-------.... --------~--
Cem l yet le r de: Emanette: 

Kadın b rhği idare t·eyeti 
dün toplanamadı 

Kadın birliği idare heyeti reis 
Latife Bekir H. ın rahatsızlığı 
dolayisile dün toplanamamışbr. 
kadınlar birliği yerli mallarm 
Kadınlar arasında rağbet bulması 
için konferanslar tertibine karar 
vermiştir. Konferanslar kadın 
birliği binasında memleketin ta-
nınmış kadınlan tarafından Ye
rllecektir. 

QQ' 

Evelkı akşamk1 konser 
Evvelki akşam Şebzadebaşın

da Letafet apartımanınıda Halk 
musiki cemiyeti tarafından bir 
konser verilmiştir. Konaerde bir 
çok davetliler hazır bulunmuttur. 
Muvatfakiyetle verilen bu kon-
serler sık, sık tekrar edilecektir. 

tedir. Oralar bizden 5-6 derece 
daha soğuktur • 

Bu sebepten oralarda kar 
yapan bulutlar burada yağmur 
şeklinde düımektedir. » 

Yeşil koydeki Askeri haAa 
rasat istasıyonu da kar ihtimal
lerini şu suretle uzkalathrmak
tadır. 

« - Bu gtln { diin ) için kar 
yağmak ihtimali yoktur.· Çünkft 
sıcaklık dercesi en aı: 5 santi
grattır. Bu rakam kar yağması 
ihtiıııallerini çlirlitmektedır. » 

' ' Ekmek 
ucuzladı 

Bu sene mahsul bol oldu· 
ğuna göre ... 

Şehremanetindeki ekmek narh 
komisyonu dUn toplanarak ek
mek fiabnı 10 ,para indirmiş ve 
15 kuruı 10 para fiat tesbit 
etmiştir. Ekmek fiatının, ıehil'· 
deki buğday istokuna göre ıim
diki halde bundan daha aşağı 
inmesine ihtimal verilmemektedir. 
Mahsul oldukça boldur ve ıeh
rimize de her hafta kafi miktarda 
buğday gelınektedir. Kıtın pek 
tiddetli kar yağıp ta yollar 
ehemmiyetli surette kapanma
dıkça fiatın artmasına ihtimal 
yoktur. Bu takdirde de fiatlar 
pek az artabilecektir. 

ltfoive teftiş olundu 
Şehremaneti muavinlerinden 

Hamit ve Emanet makine mli
hendisi ıefik Beyler diin itfaiye 
teıkilAbm teftiş etmişlerdir. 

Hama lık istiyorlar 
Emanet llrtısat mndnrlnğibıe 

hamallık için yapaılan mOracaat
ların arkaıı alınmıştır. Geçenlerde 
mtlracaat ed~n bir kısmının ha· 
matlık verilmiş, bir kısmına da 
arıulan yerine getirilememlıtir. 

sonra bu kahveciden sordum: 
- Şimdi içeriye biri girdi •.• 
- Evet... · 
- Aradığım bir adam var 

V AKIT ın tefrika.su 39 
ona bem:ettioı •. O mu? Değil mi 
acaba? Adı nedir ıöyler misiniz? 

- Şaban Efend i ... 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Kl5priiye yanaştık • Kala - dik kAgir binalar .•• 
balık birbirini ite sıkıştıra duba- Poturlu bunlardan birinin açık 
ların üzerine otururken dört beş duran kapısından içeri girdi. 
kişi arayla ben de avımı~ Binanın cephesinde şu namı 
arkasma düştüm.. Hayvan berıf okudum Tonıı oğlu Hanı.. Bir 
Galata eihetine doğru adeta dakikalık bir tevakkuftan sonra 
brısa kalktı. Karaköy, tfinel arkasından ben de daldım. 
tarafa, domuz kokan bir iki kirli Taş merdivenin baılanğıcın
sokak başından geçtikten sonra daki aralıkta cezvelerini stinnnı, 
sağdan bir dik yokuşa saldırdı. fincanlarını, bardaklarını dizmit 
Havayı bulmak için ormaularda gayet itina ile meşgul görtlnen 
biribirine rakabet ile yükselen bir kahveci... Poturlu merdive
ağaçlar gibi glineşi kapatan dik nln birinci sahanlığıni geçtikten 

- Ne it Yapıyor ? 
- O burada hiç bir it yap-

maz.. 
- O halde bu bana niye 

gelir? •• 
- Nedim Beyin adamıdır ••• 

Onun ev işlerine bakar ... 
- Nedim Bey ha evet... Bll· 

rosu kaçıncı kattadır ? 
- ÜçüncUde ••• 
- Teşekkür ederim .•• 
- Bir ıey değil ••. 
Kliçllk bir helecanla merdiven

den çıkmağa başladım... Birinci. 
ikinci, ilçüncü katta koridora 

VllAyette: 

Meyhaneler ne zaman 
kapanacak? .. 

PoU. mndurltıp tehirde~ 
meyhane ve birahanelerin liste
sini vıllyete g8ndermittir. Fakat 
bazı eksik noktalann tamamlan
maaı için liate tekrar polise 
iade olunmuştur. Bugtin tekrar 
vilayete ğönderilecek ve kapan
ma saatlerinin tesbitine başlana
caktır. 

Vil4yet endfmenlnin bir 
kararı 

Viliyet daimi enctimeni dlin 
toplanarak ilk mekteplere ait 
bazı kararlar vermiş, bu arada 
münakasası yapılan kiremitlerin 
yerli malından olmasım ıart 
koşmuştur. 

Hcuan Rıza Bey 
Cnmhur Riyaseti daire mlldtlril 

Hasan Rıza Bey dün Yali vekili 
Fazlı Beyı ziyaret etmiıtir. 

Meselenin 
aslı ne? 

Tayyare pıyankosu 
müdürü jzmirdeki sui 

istimali anlatıyor 
İzmir tayyare cemiyeti şube

sinde vuku bulan 28 bin liralık 
aui istimal hakkında tayyare 
piyankoau müdürü Fikri Bey 
demiştir ki: 

- Bu para bilet bedeli değil
dir. Biz sattığımız biletlerin be
delini tamamen aldık 28 bin 
lira 927 senesindEn itibaren 
toplanmış olan komisyon ye
kUnudur. 

Biz biletlerimizi satanlara yllı
de d 1» komisyon bırakırız Bu 
komiıyon bilet bayii bu'unmıyan 
yerlerde tayyare cemiyeti heyeti 
idarelerine aittir. İzmirde de ce
miyet heyeti idaresine ait olan 
bu para idare heyeti azaıına 

taksim edilirken azadan bazıla• 
rma haber verilmemiı, bir kısım 
aza arasınf:la taksim edilmiş ola
cak ki gürliltU koptu. Yoksa pa
ra piyanko mlldtirlilğUne ait ol
mıyan, piyanko mtıdilrlüğü tara
fından beyiye hakkı olarak ve
rilmit bulunan bir paradan iba
rettir. 

«28• bin liradan "J 500,, lira
ıını benim aldığım da yazılıyor. 
Bu, sureti kat'iyede yalandır. Şe
ref Ye hayıiyetimi dlitünmeden 
bu ıayıayı çıkaranlar ve yazan
lar hakkında dava ikame ede
ceğim.» 

yürGdüm. Sağlı sollu birkaç da
ire geçtikten ıonra tenhadaki 
21 maralı kaplDID 0-ıerinde ıu 
plljı okudum. 

T eahilit idarehenesi 
Nedim Bey ve ıtırekisı 

Sarih bir muameleye delaleU 
metkdk bu milpbem namlar al
bnda ne dalavereler döntiyor?, 
T eshillt ldarehneıi. . Peki Ali 
fakat teshil edilen ıeyler nedir? 
Şimdi dünyanın en akıllı adamı 
en ziyade de dolandırandır • 
Kolaylaşbrmak istediğin bir 
işin varsa Nedim Bey tirketine 
müracaat et. Kazığı ye ••• 

- Gittikçe filozolaşıyorsun 
Safder ••• 

- Sana bedava çıraklık edi
yorum. Kazancım yalnız yüksek 
moralinden istiladedir .• 

- Berhürdu ol çömezim ••• 

Ticaret. Alemind_!! 

Bir ticarethane hak• 
kında tahkikat 

Bir ticarethanenin ° tasfiye 
dolayısile hakiki tenzilat,. nalJll 
altında bir ıahteklrlık yapb~ 
cihetle Ticaret müdtıriyeti tar•" 
fmdan hakkında tahkikat yapıl" 
dığını yazmıtbk. Verilen mal~
mata nazaran bu mtlesseseniJl 
kamyonlarla mağazaya gizlice 
depolardan eşya taııdığı ve er 
ya fiatlannda diğer ticarethane
lere nazaran hiç tenzilat yapuı•" 
dığı tahakkuk etmişür. Bu sU" 
retle halkı iğfal eden milessese" 
ler hakkında Ticaret müdüriyeti 
vasıtaıile Ticaret odası dava 
açacaktır. Dün yazdığıma tic•" 
rethaneden maada dört ticaret
hanenin daha bu auretle gayri 
meşru rekabete giriştikleri haber 
alınmış , haklarında tahkikata 
batlanmıştır. 

Oda intihahah 
Ticaret odası yeni divanı ri-

yaset ve heyeti idare intihabatı 
ıçm hazırlıklara başlamışbr • 
intihabat önümüzdeki hafta zar 
fmda yapılacaktır. 

İngiliz liras1 
lngiliz lirası dün 1028 kuruşta 

açılmaı, 1029,5 kuruşa çıkmıf, 
1029 kuruıta kapanmıttır. Öğ'
leden sonra pazar olduğu içill 
muamele olmamışbr. 

Tasarruf, iktısat 
cemiyeti 

Bugün ilk içtima 
yapılacak 

AnJc::u.ada te3kil olunan MiUf 
ikbsat ve tasarruf cemiyetiniıı 
İstanbul teşkiJAb hakkında te" 
ıebbliılerde bulunmak tizere şeb" 
rimize gelen meb'us Reşit Saffet 
Bey dün öğleden sonra Halk 
fırkaaında müfettiş Hakkı Şinasi 
paşayi ziyaret etmiş, cemiyet ni· 
zamnamesine göre yapılacak ilk 
hazırlıklara ait esaslar görüşül
müştilr. 

Haber aldığımıza g5re cemiyetli 
lstanbul şubesi teşkilatım yap" 
mak lizere Emanet, Ticaret oda" 
sı, Halk fırkası, kadın birligi ve 
diğer mali, içtimai teşekküllet 
murahhaslan bugUn Belediye 
mecliıi salonunda ilk defa top
lanacaklar idare ve mtiessis he" 
yetletin intihabab yapacaklardır. 

Bundan sonra cemiyet, nizam
name mucibince derhal faaliyete 
baılıyacaktır. 

Bu huıuıta HaJk fırkası ye 
Şehremaneti teşkilabndan istifa
de olunılcaktır. 

- Sayende ne olacaksam ol
dum artık. 

- Sadede gelelim ••• 
- Bu plağı okuyunca bılmeOS 

neden yüreğim bir kaç def• 
hop, hop etti. 

Nedim Beyle bir dakikacılı 
olsun müıerref olmak iatediJJJ• 
Bunun için bir bahane icadı zor 
bir ıey değildi.. aralık duraJJ 
kapıyı ittim. içeri girdim. 

- Çabuk kaşerlendin Safder·· 
- Ne kadar kaıerlensen aeoiJJ 

kibına varamam Ustadım. 
- Başkalan tıka basa karın" 

lannı doyururken senin aç kal" 
mandaki içtimai suiistimali, zulüJIJ 
ve hiyaneti anladın. 

- Yalnız anlamak para etıoe' 
çaresine bakmalı •• 

- Ey sonra? 
• 
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€czacılardoktorlan şikiyet e 
Kanun evvel t 929 !!!!!!!1 

Doktorlar yerli ilaçları kas
ten mi kullanmıyorlar 

'tiirk tıbbt mustahzarat amilleri bugün fev
kalade olarak toplanmaktadırlar 

Bu içtimada M. M. re1stni zıyaıet etmesi kararlaş
brılan heyet seçılecek 

Çamurlu sokaklarda garip 
bir aşk macerası 

Hamal Mehmedin 17 yaşındaki ka
rısını niçin ve nasıl kaçırdılar ? 

Dnn Knçtık Pazarda bir kadın 
kaçırma vak'ası olınuıtur· 

Mesele şudur : 
KllçUk Pazarda Sabunhane 

sokağında 4 numaralı evde ha
mal Ahmet ite hamal Mehmet 
zevceleri ile birlikte oturmakta

.dırlar. 30 yaşında olan hamal 
Mehmet bu eve Uç ay evvel 
taşmmışhr. 

17 yqmda bir kanı vardır. 

ğunda bulunan bohça ta Ost 
katta oturan hamal Ahmedin 
karısının gCSzllnden kaçmaıDlf 
Hacere nereye gittiklerini sor-
muftur. Hacer annesine gitmekte 
olduğunu söylemiı ; bu gidiıten 
şüphelenen Abmedin kansı pen-
cereden bqını uzatmıı, bir ıey 
görmemif, yalnız uzaklqan bir 
otomobil gllrültUıO ltidilmiştir. 

ec 
250 ·kadın 
Kadınları ça,ıştırma 
yurdunun kadrosu 

tensik edıJiyor 
C. Halk fırkasının Aksarayda 

yaptırdığı kadınlan çahştarma 
yurdunun inşa· 

--~-ml!~ll ab bitirilmiştir. 
Şimdiki halde 
yeni binanın 

elektrik tesisa
tile diğer ufak 
tef ek noksanla· 
rınm tamamlan
masına çalışıl· 
maktadır. Bu 
itler 10 güne 
kadar bitirile

• :aJrnlan ~!ı1ım. cek ve yurt ve-

ta 
Hacer İlmindedir. Hacer koca· 
ımdan hoşlanmamaktadır. Bu eve 
taşınmadan evvel otur duklan 

Alqam olmuş, Hacer eve dan
memiş, kocası Mehmet Haceri 

Y rdu moclarlJ Muza/- nl binaya tatı• 
fer 'amt 8. nacaktır. 

11 
o 

--
e 

-

Eczacılann mem/eketlrrılze men'i iilıalinl Mye~klerl tldçlardan bazıları 

medresede Hacer Battal isminde 
genç bir hamlla tanı1mıştır. Ha· 
cerin kocasından hoılanaıadığmı 
öğrenen Battal ona fn]a iltifat 
etmiş, kendisine kaçarsa bera
berce yaşıyabileceklerini söyle
miştir. 

Kansının Battalla ıık, ıık 
konuştuğunu g6ren Mehmet ken
dilerini tehdit etmiştir. 

annesinin evinde aramış, bula
mayınca kansımn hamal Battal 
tarafından kaçırıldığını anlamıt

tır. Zabıta tahkikata bqlamlfbr. 
Hacer aranmaktadır. 

Karahan yoldaş 
Dün de hareket 

edemedi 

Simdiki binada 120 kadar dul 
ve kimsesiz kadın çalışmaktadır. 
Halbuki yeni bina orta halli bir 
fabrika ıeklinl alacak, çalışanla
nn miktan da 250 ye çıkarıla· 
cakbr. Bu takdirde yeniden di· 
kit ıubesi açılacak, burada her 
çeşit kadın ve erkek elbisesi, 
kasket, iç çamaşın, gömlek ve 
~orap yapılacaktır. 

Bundan başka dokuma ıube-
si de en asri makinelerle ehem· 
miyetli surette genişletilecek , 
elbiselik kumaşlar, yatak çarşaf· 
lığı ve yorgan yllzleri dokuna
caktır. 

~: Eczacılar cemiyeti bugün mü- flAçlardan ziyade rağbet görmek• 
tj ~~r~y4:--. 1 .ı ,J.-.. 

Bu tehdit tesirini g<Sltermeaıif, 
Hacerle Battal konuşaıalanna 
devam etmiılerdir. Bu vaziyet 
üzerine hamal Mehınet bir gece 
gizlice şimdiki oturduğu eve 
taşınmııtır. Bu suretle Mehmet 
karısının Battalla glSrtışmesine 
mani olmak istemiş, Battal bu· 
IWD. üzerine Fatma.,isminde bir 
kadın bulmuf, bu kadınla Hace-

Fırbna Karadenizde ıiddetle 

devam ettiği için M. Karahan 
don de şehrimizden hareket ede
memiştir. M. Kahan Beyoğluna 

inmiş ve vaktini istirahatle ge
çirmiştir. Fırbna devam ettiği 
m&ddetçe M.Karaha.Q ıellı:lllliade 
gayrire•mi olarak ikamet ede-

Yurdun en mOsmir faaliyetle
rinden olan kutuculuğa yeni bi
nada daha geniş bir şekilde de· 
Yam edilecek, mevcuda yeni tez
gahlar ilave olunarak istihsalat 
artbrılacakhr. Esasen yurtta ya
pılan kutular gerek lstaubul, ge
rekse taıra fekerciJeri taraf.andan 
çok rağbet görmektedir. Şehri
mizdeki büyiık şeker mrtazaları 
kutularını yalnız kadınları çalış-

llıa bilhassa hazır ilaçlar ih
~ar eden eczacılar tarafından 
l'apdrnaktadır Çok hararetli mü
llakıtşalara vesile olacağı tahmin 
tclilen bu içtimada, Türk müs
lahıaratı tıbbiye amilleri arala
llndaıı bir heyet intıhap ederek, 
~hriınizde bulunmakta olan B. 
· M. reisi Kazım Pş. Hz. ne 

~·· 0ndereceklerdir. 
1'Urk müstahzeratı tıbbiye 

b~~!leri de dahil olduğu halde 
Utun eczacılarla doktorlar ara

b•.nda ötedenberi halledilemiyen 
ır noktai nazar ihtilah vardır: 

.\Ekseri doktorlar hastalarına 
. "rupa müstah.zerab tıbbiye-

'111.i k" d tavsiye etmekte, Tilr ıye e 
'Ynı ilacın daha milkemmeli, 
daha iyisi mevcut iken reçeteye 
~'llllaınakta1ar. Bunun sebebi 
0ktorların hastalarını tedavileri 

ksnasında hasıl ettikleri bir 
h &tıaattır. Doktorlara nazaran 
~ as~alar Avrupa ilaçlarının daha 
t afi olduğuna kanidirler. Dok-
1 Orlar bu kanaatı taşıyan hasta
da ... , Yerli ilaç verdikleri taktir-
e hem hastalarını kaybede-

ttkl O •ıA r_ erıni, hem de Avrupa ı aç-
t tının iyliğine kani o an has-

tt -lanıun yerli ilaçlara iltifat 
rtlt Yeceklerini zannetmektedirler. 

ta. Su yüzden birçok tıbbi müs
f., hterat amillerimiz ilaç!anna 
tcl~nk.çe isım ko~akta, im~l 
le ~dıkleri yeri ve ımal edenın 
b l:J:ııni yazmamakta, ilaçlarını 
t ~·suretle Avrupadan gelmiş 
&1 1 piyasaya vermektedirler. 
b ll kabilden olmak üzere lstan
ı:lda yapıl.;;n birçok diş nıacun

r:ı tı, kuvvet şurup ve ş•nngalan, 

8 °~ atlar, tuvalet malzemesi ve 
\>:11 e ecnebi malı 2annolunm2kta 

bu zan ile ismi Türkçe olaıı 

Eczacılann ve tıbbi mfistahze-
rat sahiplerinin aralanndan se· 
çerek Milli tasarruf cemiyeti 
reisi Ki:mn Pı. Hz. ne gönde
recekleri heyet Pt. Hz. inden 
bilhassa bu hususta ricada bu
lunacak ve doktorlar n hatta 
alelade bir mfishili bile Avrupa 
mUstahzerabndan seçmelerinden 
ııkiyet edecektir. 

Eczacıların Millet mer1 

sine vuku buJacak ricale, 
torlarımızan Türk ilaçları 
cihleri için tavassutta buluı.ıma
Jarını istemekten ibaret kalma-
yacak, ayni ve daha mükemmeli 
Türkiyede yapılabilen ilaçlann 
Avrupadan celbine mani olun
ması hususunu da ileri sürecek
lerdir. 

Eczacılar bundan başka dok· 
tor'ar nezdinde de teşebbüste 
bulunacaklar, ve doktorlar ayni 
Türkiyede yapılan ilAçlara Av
rupa mOstahzeratını terc"hte 
ısrar ederlerse eczanelerinde 
Avrupa mlistahzerab bulundur
mamaya karar vereceklerdir. 

Sıhhıyed~ 

Mevsim hastalıkları 
H vaların bozu ması üzerıne 

aıttı 

Havalann birdenbire bozulması 
Ozerine şehrimizde nezle, grip, 
bronşit gibi hastalıklar artmıştır. 
Bir çok dairelerde, şirketlerde 
memur ve müstahdemler hastalık 
dolayisile vazifelerı başına gele
memektedirler. Sıhhıye müdür
lüğü, soğuktan ve rütubetten 

uhafaza 0 unması hususunda 
:alkın nazarı dikkatini celbet-

kt dir. Bilhassa sıcaktan ıo· 
me e . d'I 
ğuğa çıkılmaması tavsıye e ı -

kt d. Mevsim bastalıklan me e ır • . . 
hafif geçtiği için ehemmıyetli 
gö!ülmemektedir. 

re haber yoUamıttır. Fatma son 
gOnlerde ziyaretini ııklaıbrmıf, 
evveJki sabah tekrar Haceri zi· 
yaret etmiştir. 

Hacer bu sefer Fatma ismin· 
deki kadını bOyUk bir sevinçle 
kartılamış, odasına alnıışbr. Ya• 
nm saat sonra Hacer başını 
örtmüş Fatıma ile beraber so
kağa çıkmışbr. Fatmanın koltu-

cektir. 
ıQQ 

Ekmek ve francala tiatfan: 
Şehremanetinden: Bu ayın 24 

Oncil sah gfbı011den itibaren Ek-
meğin kilosuna lS kuruı on pa
ra ve francalanın kilosuna 23 
kuruş azami fJat yazedildij'i ilan 
olunur. 

tırma yurduna sipariş etmekte
dirler. T okatJıyan, Tokatlı ve 
HaylAyf mağazaları bite siislil 
pasta ve şekerleme kutularım 
yurttan almaktadır. 

Yurdun kutu satışı timdiki 
halde ayda 10,000 liraya yak· 
laımaktadır. 

Istanbul radyosu telsizle resim 
neşretmeyi düşünüyor 

Telsiz şirketinin vaziyeti gün geçtikçe iyileşmekte, 
inkişafa doğru yürümektedir 

Geçenlerde Ank&l'aya giden Telıiz telefon 1 
ıirketi müdOrü Hamdi Bey bugilıılerde ıehrimize 
gelecektir. Hamdi Be, .Aııkarada telsiz kaçakçı
lığı hakkında 
Millet Medfıin
de müzakeresine 
bqlannan ka
nun IAyihası et
rafında meıgul 
olmaktadır. 
Bu layiha mu

cibince telıiz 
telefon kaçak
çılan 1 seneden 
3 seneye kadar 
hapsedilecekler
dir. 

Öğrendiğimi· 
ı:e göre radyo 
şirketi, birkaç 

riyat programlannda bazı yenilikler yapmayı 
dlişllnmektetlir. Bu arada şirket, Avrupa radyo 
istcuıyonlannda olduğu gibi resim netriyatı yap

ak hususunda 
da tasavvurlar
da bulunmak
tadır. 

Telsiz vasita
ıile fotoğraf 
nakletmek me
•elesi Avrupa 
ra dyoJ annda 
hayli ilerilemiş-
tiı. 

Radyo mer-
kezimizin ilk 

ay evvel~i aıOı- Lorıclra radyo WaggorıunJa me,lıur bir mugannlgenln resmini nqretnıelt, için 
knl vaı:ıyetten lecrabekr yapılırken 

tetebbüsleri mu• 
vaffakiyetli ne
tice verdiği tak· 
dirdeı yakmda 
memleketimizde 
de telsizle re-

kurtulmUf, borçlanm ldemlttir. Şirketin gerek •im nepiyahna başlanacaktır. 
matf vaziyeti, gerekse esaa faaliyeti gflnden gllne Yalnız bu it için abonelerin ayn birer 
iyileşmektedir. Abone adedi gittikçe çoğalmak- kopya makineaJ tedarik etmeleri lazım gel-
tadır. Bu devamlı rağbet karş1Bınd.a firket Def• mektedir. 
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BleJctrtk vaaıtıu;ı P. 
i 1. e li-

r ş n sokaklannı tenvir 
eden kunıpanpanın b 

a.zı 
memurlarının buganıerde 
Der&eadete geleceklerini 
ve Derseadet sokaklarının 
'Va5ıtai mez.kdı,, ile ten-. 
virlnin tecr6be edilece
ğini Monitor dil Kom
mers gazetesi beyan edi
yor. 

• Muhacirler için bu kı~ 
dlJrt milvon kanış sarf 
buyrulacak ve soğuktan 
muha/azaten verle,tiril
meleri esbabına miIMJ
raat kılınacaktır. 

e • ? • 
yurmamışlardır. Ttıtiinctt Acem 
aema•erinin terennllmftyle meat
tlr, ağzından marpucu elinden 
çay bardağım bırakmamak için 
ıizi görmemeıllğe gelir. 

__/ 

Son zaif ekseriyet üzerine bu endişeye düştüler 

1 
il 

Londra, 21 (A.A)- H6k4metin geçen peqembe gün6 mecliste .. 
kazandığı zaif ekseriyet mtızakere edilen layiha tiçuncii kıraatinde 
reye konulduğu zaman alınacak neticeler hakkında kendisini endi-
ıeye •evketmektedir. Amele fırkaıına menıup bir çok meb'uslarm Giderlerse 
İntihap dairelerindeki taraftarlannı yeni intihabat ihtimalinden ha- iran hnkOmeti ıehrimiz:de bO' TramYayda ayağınıza basan 

uyku serseminfn iskarpininiz:deki 
çamur lekesini de temizletemea• 
siniz. Ltanbulun bu somurtkan, 
bu yorgun sabahlannı gören 
yabancılar, ıehirde korkunç bir 
gece hayabnın varlığına inanır
lar. Hayır gece hayabmız da 
yoktur. Hatta bir çok semt
lerde yatsı ezanının yat boru· 
suna benzer bir hali de vardır. 
Fakat gene o semtler de Ustle
rine ölii toprağı serpilmiı gibi 
geç ve uykuya doymamış uya
nırlar. Herkes kızarmış gözleriyle 
birer Hint horozu kadar sert ve 
kavgacıdır. Bu saatlerde biletçi 

berdar etmif oldukları söylenmektedir. lunan tab'asım çağınyoroı: 
Cinde tahkikat yapılacaktı ama... ~Unkn aayı~da buna J~ 

Tokyo, 21 (A.A) - İngiltere, Fransa, Japonya ve Amerikanın epı ~n tafsilAt vardı. 
Harbin konsoloslan Mançmideld vaziyet hakkında tahkikat yapmak ederım ki okumuııunuzdur d cJ 
Ozere hususi bir trenle Mançuri şehrine gitmek istemiıler, fakat 1 Bu t~ber t:akkuk ~~ 
Haylann 75 mil cenubu şarkisinde kain Mientubo dan ileri geçmeğe 0 ursa ır çok. hYe d oJd 
muyaffak olamıyarak öğleden sonra Harbine dönmnılerdir. Konso- kapanacak, bır ço~ tntnnc _, 
loılann tahkikat yapmak tasavvurunun ne Çin,ne ne de Sovyet bot ve sayısız nakliye bayt' 
memurlarmm hoıuna gitmediği haber abnmıtbr. cıkları ıahipsiz kalacak. elr 

Londra, 21 ( A.A ) - Şankhaydan bildiriliyor: Şankhay valiıl • Yazık olacak··· Isfahan f 1 
V enlıaisham teminen gönderdiği bir telgrafta Y ankçe nehrinin rınde V alde Ham varmıdı',.k 
ıimalinde bulunan orduları mürakabesi albna almak şartile Nanken Şirazda Tahta kalenin kar&JPV 
hükiimetine muzaheret göıtereceğini beyan etmiftir. ve kirası ucuz han odalan f~ 

At.lna telgrafları: mıdır, ki Hacı Abbas orada 

M•• d . . . . bet kuruş yevmiye ile adaıı' 
uba eJe meselesının toptan halledıleceğı tutsun da çuvaldızla çuyal d~· 

hakkında Yunan setiri nikbin ı. tirerek han , hamam ıahi~ paranın llstünti vermezae iste
mekten çekinirim. 

Biri dineğile çenemi zedelerse 
seaimi çıkarmam. Bu tehlikeli 
demlerde biıirim ki insamn önün
de iki yol açık ve hazır durur. 
Bu yollann biri sabnn mftklfab 
olarak, yolcuyu işinin baıma, 
öteki, küçü)s bir ihtiyatsızlıkla 
hapiıane kapısına götürtlr .. lstan .. 
bulda giln böyle bqlar, ıialerde 
de galiba karanlıklar gibi fena 
hisleri bealiyen bir hal Yar. 
Gilneıe Ye bol aydınlığa kamşu
luncıya kadar, ıehrin llstiindeki 
gergin, sinirli havanın netameli 
ağırlığı duyulur. 

. En ıs Bey harı et ye nazırtre görüştü olsun? . ıe 
Atına, 21 ( An. ) - Ankara atfediyor. Sonra bize kim çay delil 

Yunan sefiri M. Polibroniyadi• Salahiyettar mahafilde hükiim yecek ~ Nargilenin iyisini, kötD' 
Tevfik Rtııtü B. ile milkileme- ıilren kanaat Türk • Yunan sünll kım ayırt edecek? 
!erine devam etbğini telgrafla mUzakerab zemininin gilnden Onların ( K ) leri ( C) tel~ 
Hariciye nezaretine bildirmittir. gibıe temizlendiği merkezin- ederek yayvan yayvan konut? 

Sefir mlika.Iemelerin neticesin· dedir. malanm .da duyamaz olacağı$ 
den nikbinlikle bahaediyor. Ha· Ati~a mahafilinin kanaatine lrant teliffuz kala kala delile~ 
riciye nezaretinden verilen ma- göre bu defaki müzakere hüsnü ki yalnız meddah Sururi EfeJJ' 
lumata göre mübadele mesele- intaç edilecektir. dide kalacak. 
lerinin toptan halline çalatılmak- Yunanlılar kadınlara lntıhap Mamafi, bu hicrete nzn1ıne1'1~ 
tadır. Yunan sefiri bu huausta hakkı veı iyorlar beraber sevinmek de muınkilJ" 
Ankarada mllaait temaylllat Atina, 22 (Apo) _ Kadınlara dür. Açılan dükklnlara uciJj 

Seyyah 

mevcut olduğunu bildiriyor. Ya- hakkı intihap bahşı layihası be- ucuz konar, mermerleri sllef• 
nn Enis B. Yunan hariciye na· rayi tasvip şurayi devlete veril- ceZ't'eleri parlahr, kahYeyi kab,f 
zırile tekrar görllşecektir. miştir. 30 yatından yukan olan br, çayı demler,, milıteriye cıgst~ 

Salihiyettar mahafil bu mn- ve okuyup ya:zma bilen kadınlar paketini, kibriti, çukulatayı uı' 
Olln'fin tliyasett lakata bir ehemmiyeti mahsu•a rey sahibi olacaklardır. br, parasını çekmeceye koy~~ 

- Şuradan bir Serkldory~1 
hlı- lnknt, bir el.. V AKIT 5.....,,..,_• "Leon Dode,, meselesi Beı lin nasıl ida e edilecek~ 

Fransız meclisinde muhtelif BerJin, 21 ( A.A ) _ Brande-
fırkalara mensup olan aza- burg ayaleti vali•l Berlin ıehre-

lar edip «Leon Dode»nin ceza- minine Prusya hllkOmeti namına 
sının affile F ransaya avdetine gönderdiği bir tezkerede Berlin 
müsaade edilmesi hakkında M. 
Tardyö nezdinde tebbüsatta bu- ıehrinin idaresinin bu gllnden 
lunacaklardır. itibaren Pruaya hükilmetinin ne-

zareti altma geçtiğini bildirmiş-
« Leon Dode », Fransız ede- tir. Bu tezkerede bazı malt ah-

blyabna «Tartaren dö Taraskon»u kim da vardır. Bu tedbir bele
hedlye eden mqhur edip « Al- diye meclisinde ve Berlinin siya
fon• Dode » nin oğludur. Ken- ıi mahafilinde büyük bir heyecan 
disl de edebiyat Alemine intlıap uyandırmıtbr. 
etmft ve birçok eserleri ile ıöh- l=m=ü=d==a=:fa=a=y==a==ka=r=ar===v==e=r=m=iş=l=er=d=i.= 
ret kazanarak Gonkur akademi· 
sine gı"rmia olan « Leon ,., Fran- Hnkümet iti tatlılıkla halletmeği 

"Y tercih etti. "Dode,, nin yanına 
anın en ileri aiden kıra! taraf- pollı mftdtırn gönderildi : Edip, 

tarlanndandır. iğtifaf çıkarmamak için nzuile 
« Leon Dode » Din naıareti teslim oldu. 

kalemiyesi albnda intiıar eden lı bununla bitmedi. Aradan 
Aksyon Fransez cümhuriyetin li- birkaç gihı geçti. Bir gün hapi
yik prensipleri ile taban tabana sane müdtiıii birkaç kitinin tah
zıt bir mefkureyi senelerdenberi !iyesi için emir aldı; bunlar ara· 
müdafaa · etmiıtir. cc Aksyon sanda ''L~on Dode,, de vardı. 

Mndnr dahiliye nezaretinden te
F ransez » bir takım genç Fran- lefonla aldığı bu emri ifa etti. 
•ızlar tberinde nüfuz icrasına Fak.at sonradan emrin sahte ol· 
muvaffak olmuştur. Bunlar her duğu anl~ıldı. Ancak bu arada 
fırsat düıtükçe kralın «Kamölo» "Dode,, Belçikaya kaçmış bulu
ıu iımi albnda nllmayişler yapa- nuyordu. lıte Fransız meb'usla· 
rak hükO.meti ifgalden hali kal- rımn ve erbabı kaleminin tekrar 
nıazlar. memlekete getirmek tetebbilaOn· 

Maamaflh « Leon Dede ,. nin de bulundukları " Leon Dode,, 
fransaya girememesinin sebebi böyle bir şahsiyettir. 
«Aksyon F ransez» de ki faaliyeti Siyasi akidesi bertaraf edilirse 
değildir. "Dode"nin oğlu bir oto- "Dode,, Fransız ilim ve san'at ile• 
mobil kazasına kurban olmuştu. minin medan iftiharı olan büyük 
« Dode », bağnmn yandığı bir kalem sahipleri arasında yer tu
a~ada bu kazada mes'ul addettiği tar. Fransız münevver tabakası 
kımıe aleyhine şiddetle hllcum böyle bir kıymetli uzvtln tali 
etti. İş mahkemeye dtııtn. Ak- sebepler dolayısile vatanından 
slyon Fransezin baı muharr r cilda kalnıaaına nza göstermiyor. 
dört ay hapse nıahkum ld M. « Tardyö » nün de eski bir 

"D d . o u. 

tıl o ~,,nın tevkifi ve hapse gö- kalem sahibi aıfatile, kıymeqı-
tür mesı pek mtıhim bir keyfi- naslık göstererek af taYassutunu 
yetti. Kralın kamiSlolan, edibin hOsnil surette kabul edeceği 
bulunduğu binanın etrafını sar- ümidi bealeniyor. 
mışlar, onu canlan bahaaına M. Gayur 

Bir milyon se
nelik kemikler 
İngiliz alimi ne diyor? 

Dnnktı " Vakıt ,, a Çinin 
Pekin ıehri civannda keşfolu
nan ve bir milyon sene evel 
ya.şıyan insanlara ait olduğu 

tahmin edilen iskeletler, ilim 
mahafilini aon derece alakadar 
etmekte devam ediyor. 

lngilterenin en büyük antro
poloji alimlerinden Elyot Smiı, 
bu keşfin beşer tarihi tetkika
tmda bir dönüm noktası teşkil 

ettiğini söyliyerek, bunun neden 
böyle olduğunu izah eden bir 
makale nqretmlştir • Profeıöre 
göre, Çinde keşfolunan insan 
iskeletleri , Cavada ve sair yer· 
lerde bulunan ve daha fana 
maymuna benzeyen lskeletlerile 
ayni zamanda yaşamış gibidirler. 
Yeni keşfolunan insan iskelet
leri sayesinde, en eski beıeri 
nilmunelerin hususiyetlerini an
lamak mllmkiln olacakbr • 

"V AKIT ,,INTAKVIMI 

Pazartes; 
IJIJ 

Kanunevvel 
1929 

0u ıze"ek• ay 

Racebaı/üt 
1.J.48 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôfl• lkmcll Alqam Y at•ı Jm.u 
S,SZ 12, t 8 l•,38 16,4-S 18,28 OS,85 

veri 
Diyerek bir yirml bqlik uı•' 

tan bir müşteriye (20) para g~ 
iade ederek istediklerini yerıJJ"' 
zevksiz bir İf olmazdı . 

Hele o gazeteyi iki defa 1ctt-' 
ladıktan sonra 16yle uzabfet" 
mekl 

Üzerine şimdi saatlerce g5j 
nuru döktüğümüz bu ıayıfal~ 
o zaman bir paket çukulata, bil' 
deste kurşun kalemi gibi lika~ 
bir surette satmak ve satar" 
kazanmak. 

Gene .gitmesinler , neJJJe 
lizıml 

Toplu lif.ne 
Hatıra gelenler , 

Onunla alakası yok! 
• benim muhaşebe ile ne al4Jeam oar J .. ' 

T. l•matl H~ 

Franaa lhtilili keoirinln eO 

hunhar şahsiyetlerinden ola' 
ve binlerce kişiyi idam maki' 
nesine gönderen "Fukye 1•" 
mil ,, 9 termidor inkılabı nıe-
rine kendisi 1lZUD mnddel 
müddei umumiliğinde buluır' 
duğu mahkeme kartwna çl' 
karılarak cinayetlerinin bet'" 
hını verme~c mecbur old&ı
Bir sıra rela maznuna sordu: 

- Fukiye Temil.. mndafs' 
anız için ne söyliyecekaiPfj 
Niçin bu kadar masumu nıab' 
kum ettirerek haksız yet" 
kanlannı d&ktllrdllnllz? 

" F ukiye T emil ,, ıu ce••"' 
verdi: 

- O adamlan ben tevkif et' 
medim ki ..• Onları mabkeıne1" 

Bugilnkiı bava getirdiler, ben de ya . .JIZ idaJI' 
Han kapalı, Pimar •:mi ıtddette • kararlanm yazdım .•• 

Rlhırlr poyraadır. lllı-_________ _. .... 

te 



S. - V AKIT • 23 K.anunlwel 1929 ~ 

~~ll~1~5-o-n_h_a_b_e_rl_e_r~Vakbubul~l_C_~ç_o_c_u_k_s_a_t_u_n_ıa_r_ı_~~ 
Çuvol ihtiyacımız Do~!!~!s!.de- Akıllı soytarılar 
Dahilen t:O;ı;; edrlebthr Ki tap, gazete medinizıe bugtınldl halledilmiı 

d 
Ankara, 22 (Bqmulıarririmlz- tekle bakarak yeni bulmacamı· 

en) - Tm inhisar idaresince Nahiyelere vaııncıva kadar mı sırrmı meydana çıkarabilini
ttız nakliyabnda kullanılan ve memleketin her hôıe~inde niz. Bunun için atağıdaki tarife-
tiaıd· k d ~-=• Miıcılar temin edilecek yi tatbik ederek Uç bet dakika 

ı7e a ar hariçten geı...-uen meıgul olmanız lc:A.lidir ı 
~•allann dahilde bir nevi qajı Ankara, 22 (Yakıt) - Maarif 
l>•nıuktaıı yapılabileceği anlatıl- nahiyelere yanncaya kadar her 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 
llılfbr. tarafta kitap, gazete satan mu-

V akıa pamuktan yapılauk ayyen aabş merkezleri açılmaaına 
Çtıvallann fiab biru yOksek ola.. pek çok ehemmiyet Yermektedir. 
~ da bunlann nakliyatta iı· Bu maksat ile vekilet bir kanun 

ltlbıalinden sonra Anadolu köy- projesi hamlamaktadu. 

fiile~ tarafından don g6 .. m. lek Bu suretle kitap, mecmua ve 
bıaJınde de kullanılabilecegı te· gazete satıcısı olmıyan yerlerde 

lb · l mutlaka bir sabş yeri temin 
fi lQ edilmektedir. Bu itibara ediJecektir. Valilere bu hususta 
at fazlalığı iafifade cihetinden kanuni bir vazife verilecektir. 

t.ıınfıı edilecektir. İcabında sabcı bulunmıyan yer
d Tuz inhisar idaresi senede lerde ınektep muall!mlsrinden 
ört yihr; bin çuval arfet- istifade edilecektir. latanbuJda 
b~tedir ki bunlar için teşekkilJ edecek olan ve maarif 
b llice giden para iki yüz eUi Yekaletinden maddi muzaheret 
J •n liradır. Diğer inhisar idare- görecek olan merkezi acente l 
eJi Ye reami devair tarafından kitapçılar ve gazete idareleri ile 2 
kullanılan çuvallann mıktanda en sabcıJar arasında mutavusıt ola- 3 
•ıağı dört yüz bini buJmaktadır. cakbr. 4 

Binaenalevh yaJnız hOktlmet Habeş kıralın ı n aıucası 5 

~aı~esinden çuval bedeli olarak Adis Ababa, 22 (A.A}- Ha- 6 

ilice her sene giden para ya- beş kıratının amcası bir tayyare ~ 
ll.111 nıilyonu miUecavizdir. resmi ka:ıksında telef o m•1ttur. 
de•aJr tarafından aarfedilen cu- Ad1ıye mıışav rleri 190 
'-1lara memleketin umum ticari 

Oünkl ı..ı ....... . 
ban ..... .... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

cuvaJ ihtiyacı da iJAve edilirse Ankarada l 1 
tekUııun ne kadara artacağı Ankara, 22 (V akıt) - Y azife- Buaünlrü buLnacamdm 

koJayca anlqıJu. leri biten adli müşavirler gel- ıwı.du.ceı. ~eQI ,.idi 
D diJer. Adliye vekilini makamında S_?ldan sağa ve yukardan 
iğer taraftan Kastamoni cİ· d ül n•agı : 

lı · ziyaretle bir mti det görllşt ' er. _. 
etınde kesretle yetişen kendir 1 - Kapatan 5 k lan 

Gayri. mubadı·ııer tey , ap )e kenevirden de çuval yapılması nevınden bir haran 4 
:~rnknn görUlmektedir. Bu nok- Ankara, 22 (Vakıt) - milba- 1 - B?- nevi kap 4

1 
yemek 2 

aı nazardan da tetkikat yapılmak- diller cemiyeti reiıi esbak Konya 3 - Bınek hayvanı 2 bin 5 
tadır. valisi Hüsnll B. ~ Hfiseyin B. 4 - Bir kuı 4, kalp ~c111 4 

ı linldımet kendi ihtiyacatı için ( lstabul ) gediler. Dahiliye S - Birinci 3, kalın kumat 3 
,!izum gördüğü çuvalları elyevm vekilini ziyaretle gayri mlibadil- 6 - Kadıköy tarafında hat 
~d lerin iılerinin aüratle intacı hu- boyunda bir yer 11 
b ~a havalisinde mevcut olan sunu glSrUıtiiler, Dahiliye nkill 7 - Şans 3, endaht et 2 
Cltı fabrikalarda yapbrmak işJerin biran evvel intacınına 8 - Endaht et 2 

fikrindedir. çal1facağım Tadetmiıtir. 9 - Atla 2, kayıp 5 
Bununla beraber bazı mftte- T1Jsarruf cemiyetine 

1
10- Dolmababçeden eTel 7 

tebb· ı d d hild b" 1- Nota 2, teıniz 3 fç 2 ıs er civar a, a e ır verılecek bina erm::::um::::::::n=ı:::r::mq:r.ca:r.ı::umm:: 
Çuvaı fabrikası vllcuda getirmek Ankara, 22 (Vakıt) - Evvelce i3 KELEPÇE § 
liıere ortaya sermaye koyacak l.tiklal mahkeme.si için yapıJmlf, ı=İ :: 
0 lnrlarsa hOkftmetçe ayrıca mu- halen ili karar heyeti işgalinde • 
••enete mazhar olacaklardır. bulunan binanın Milli tasarruf ve R>şar Bartelrnesın 
'1etelA yalnız tu· inhisar idaresi iktısat cemi~etine Terilmesi dn- ıl En güzel filmi 
hayle hfr müteşebbis heyete kuv· tiinülmektedır. i: Yak d 

Tren kazaşı r. m • • 
•etli teminat mukabilinde y0s f = F s· d il lımir, 22 ( A . A ) - Bandır- = rans1z ıneınasın a 1 ~ i bin lira kadar aYana vere· madan İzmire gelen posta treni l:m::•amıı ' u&&mı:...ım::::u:mm:.: 
Qilecektir. b katar! dil ıı9Hıınıııııııı1~H111111111ıtt1mıı11R111H11111111111111n1111uımnıııımıııımıınılllılff1111ıııııta 

2 numara a n gece Son iki günden istifade ediniz 6 

Eğer qağı cin1 p~muklardaıı Manisada makascının yanlışlığı M l k .. . İ 

Bir cambazhanede bfribirl fle çok sevişen ikt ıoytan vardL 
Çambulıane mildllrl birıGn buDlardan birine " oyun bitince el 

arabasını al, odamdaki paketleri 
e•• g6tnr 1.., ~dl. Mndilr kor
ba~ bir adamdı. Bu İf yapal
maua biçare soytarıDJD işinden 
olacağı ımdıak.kaktı. Oyun blt
tikten IOIU'a hemen el arabuına 
yapıfb. Paketleri ,Okledl. Fakat 
daha iki adım atmadan saten 
eA:I olan araba lanh•ercl. 

Zavallı ıoytan fimdi ne yap
IRD 1 Bereket arkadaıına. Mtır 

imin hallettf. Yere eğfldL Paketlen ımtma yflldetti. Elleri ile 
karık arabanın tekerleğini tuttu. Böylece insan ri\eudmıdan bir el 

arabası meydana çıkmıfb. İki arkadaı paketleri eve gatnrdüler ve 
sonra bu muvaffakiyeti bir bira maaası başında glile oynuya tes'it 
ettiler. 

ÔnOmllzdeki çarıamba matineJerinden itibaren 

OPERA SiNEMASINDA 
Rmya çarlannm devrini, saraylannı, sefahetlerini Siberya 

nefilerini gösterir gayet mlikemmel 

SON ÇARLAR 
Ç?val yapıJU'Sa 1uphesiz bunlar 
Pı1aıamızda da mevki tutacak- Bir kaç hafif yaralı vardır. lg ~:i:i~) . fa~• kadar (ıu- ıöz)ft dOnya havadisleri 
br. Ayni zamanda bu. memleke- Ticaret od1Uı intihab1Jlı vare . ıraeaıne deTam 
tf lll.wn pamuk istibıalAtına bir İzmir 22 ( A A ) - Ticaret ~ edilecek olan 

ile sesli Ye 

11ıaba1Ji ıarfoıacaktır. odası ~iintahibi. sanileri intiha- 1 MONTE KRISTO 1 ii c.-.:::1f:e:1c: .. -::ıı:::~:::::1:r=-~:ıı : c:-.:::1c~:::1c~-::ıc::~::Jrm 
Bir taraftan pamuk yetiştiren batı diin bitmiştir Tasnif neti- 1 Şaheserinin ikinci ve •OD ~ . Ön~müzdeki Ç~uıamba gOnil m 

"'ft k d"X. ta · de Cflmhuriyet Halk Fırkuı ~ devresini aörfinOz. r& matinelerden ltıbaren NOEL ~1 çiler! kazandraca , •ıser - cesın 1 ° = b ·ı 
taftan memleketimizde pamuktan namzetleri kazaomıı!ardu. Mnn- !!i Hamit: MONTE KRİSTO 1 ~ yortulan müfase ebe ~ 
Çtı•al yapmak saıı'ab meydana tabibi ıaniler bir kaç gOn içinde 1 filmi hiç bir yerde -.e hiç bir ~ 1 MELEK S NEM~SI • 1 
çıkacaktır. aralanndan oda azalarmı intihap i yakit iki devresi hh-den gö•· ı= HAROLD ~OYID JD 

Neticede bu faaliyetler miltt olunacaklardır. ~ terilmiyecektir. ~ temsılı İ Mı 
iktıaadiyabınızı ynkıelten kOçük . Junir elektriğ: I 16,30 matinesile suvarede I ~ ATEŞ G lB W 
h• d Iımir, 22 (A.A.)- İzmır elek- İ ROZİTA BARIOS ve Kastrolar.- ~ Son derece kahkahalı komediyi ve~ 
c~u. vvet menbaı teıkil e e- trik ve tramvay ıirketinin yaptı- • ııı ıı ·ıııuıılllilltlllllıııtnn11111M~---111n~ 1 aynca Bobbt Veroon uo ODUNDAN 1 

.. tesisatın kat'f kabul muame- r; eha <i4 HJNTLI ıkt losımlılı: lcom~diyi lrae etmek 

M ı l A "tm gı b ) N fi ep 11 tigalro!un ° : Salı IJOnO 

1 
ıuretil.! net"eli ve ~lence!J hafta baılıy•· ~ 

N~m(' ·~ leıi için uraya ge en 8 a a/c,amı şaaJ 21,JOJa 11atnrz mual/Jm caktn. 1 
~: u • :::: == Umum miidürii tetkikatım ikmal oe ta/ehege. 1 Hor gtln ıaat 16,30 matlneıtle ıuvarede 

latanbul mabkemi asliye bi- tmiştir. Tesisatta noksan bulun- ŞEHRE:MANi:. _ ROZİTA BARIOS ve KASTROLAR 
tinci ticaret dairesinde: Mehmet ~amışbr. Uzımgelen muamele Kafes lif ~ a ea CC:ca;:tc:t-:aı::-c:c.:-c~ c:-::.:11:::---::ırz-:::H::·--:aım 
lfaıet, Münir Hüsrev ve Bekir intaç edilecektir. 111 il. f LUIBBBBm&lllDEili&mE!FJlınfmlUill!mtliıilD3Bllll 
Sıt1u kolektif tirketi vekili Feri- Mıllet mekteplerinde arkasznda. .· A T E ş E v L A" L A R 1 .· 
dun Bey tarafından muta erzu- 1 l~ • l İzmir, 22 (A.A) - Havaların p d Tamamen renkli sesli fitim 
'ICl1 lizerine ıtanbulda tiltilD ( d 5 er 8 
&tı ha muhalefetine rağmen a ınan te .. Mümessili 
6 lllı'llğtınde Cumhuriyet buz .. Mili k 1111 
!lesinde mevcut 392 teneke ve birler sayesinde . et me tep- yazan M-11- R 1 Ş A R O 1 K S 
s2 leri talebe adedinin fazlalaşbğı ~ahip z,adtJ f flf ııır 
fu 92 kıye yağın bilmfizayede arülmektedir. Bu tezayüt fal- CelAl bey ·· UllBlf&mlDEBDJBllEmm&i&lliiiilllmlimfmlmU?lllmlli 
t\._ıııhtuna karar yerilmiş oldu· ~k imalathane ve bu kabil Cuma gilnlerl matine ıaat FERAH TIY ATROSUNDA FERAH SİNEMADA 
g'llldan mD.zayedeye iftirak et- n a, 1 n~tahdeminin oku- H Sah alqamı komik CeYdet 8. Bugün ve bu aece Düztaban, 
h. L k mliesıese er m~ . 15,30da. er cumarteıi akfam· 0 
"44eas; isteyenlerin 24 Anunev- ı }4 - t ·u · h L- Ahın t B B b bb k Y J " l ma ve yazma öğr~nm~ en ~•m lan için fiatlarda tenzilAt yapıl- emaı erı, aru e ey 88% asb as aca amyam ar ara-
~ 929 sah gilnfl aiilt 11 de aeldı"ai hakkındaki emırd_en ıon- mıcbr. heyeti (Yırbcı canavar) sinema· sında. Billidov: Gelin duvağı 

hıahalli mezkiirda hazır bulnn- o o· " d (Dli tab B b k) Yıl lı !!l ra bilsbütü.o artmışbr. a: z an astı aca • yarıca: an varyete. 
llan ilin olunur. 



Baktı ki olmı acak, uşak kıralı kucağına ala
rak havaya kaldırdı; yürüdü. " Madam dö 

Mayvi,, n n üzerine doğru götürdü 

Sedası erkek sedası gibi idi. 
Her hali ile aşkın her türlü ih
tirasına meyyal olan bir «zürefa 
sevici» kadını andırırdı. Asıl 
kıralı cezbeden nokta da bu idi. 
Kıra] bu kadındaki erkekçesine 
taVl'l en iştiha verici gerdana, 
en tombul kollara, en latif sima
lara tercih etti. 

Çünkü onda büyUk bir zevki 
selim vardı; rakipleri ne kadar 
uğraşsalar bu kadındaki 2evki 
ıelimi taklit edemiyorlardı. 

Şurasını da öyleme i ki yüz 
letafetiden mahrum olan bu 
kadın büyük malumat ve ülnvvli 
Yicdan sahibi idi. EmJn bir dost - , 
ıaht, mtirüvvetkir bir hami idi· 

1 

herkese arzı hizmet arzusunda 
idi. 

Maalesef, en yilkıek mevk le· 
~. varmak için yandan yollar 
ıttıhazına, kendini ikinci derece
de tutmıya mecbur oldu. Kendi
Jiğinden birşey yapamıyor, naili 
lOtuf olmasına de let eden kim
t!eler:n nilfuzundan yakasım kur
taramıyordu • Kardinal ortaya 
atılması şartile onu diğerlerine 
tercih etmitti; o da kardinahn 
ademi hoşnudisini mucip elmak
tan ihtiraz ediyordu. 

Orada lazım gelen kararlar 
alındıktan sonra başvekil kırata 
madam dö " Vlayyi,, yi teklif et
mek vazifesıni dük dö "Rııolyö" 
ye tevdi etti. 

Mahir ve aldatmasını bilir bir 
atiam olan bu nedım kırahn hüı
nU nazarını ve emn yetini kazan-
111ağa muvaffak olmuştu. 

Kardinal, bir mahir "Kurena,, 
nın nıezayasından istifade ederek 
ıiyasi bir cidalde olduğu veçhile 
muaşaka meselesinde muvaffa
kıyet elde edilebileceğine emin 
idi. 

Filhakika nedim on b . • 
Lu• .1 1 

, eş ncı 
1 1 e 0 an samimiyetten istifade 

ederek luralıçenin hakkında kı-
rahn kalbinde hasıl olan b 1 _ 
.. t f . . oş u 
gu e sır elh; zevce iıtiyakı ... 
· d·- b" ye 
~ne ıger ar iıtiyak ikamesi 
luzumunu tasdık ettırdi. A k 
bütü · J ş ın n ınsan ar için yegane me-
darı tes~ li olduğunu, ve büyük 
p~enslerın saltanat kaygusundan 
dın en~ek iç'n aşka müracaat 
rııecbu~ıye. nde bulunduğunu ka
bul ett rmıye muvaffak oldu. 

"Rişölyö,, bu suretle kıralı m -
dam dö "Mayyi,, ile bir mü i
katta bulunmuğa teşvik etti. An
cak kıra! gen ik a eşine, tali" n 
deki şehvetpere tliğe ve uzun 
mfiddettenberi imsak etmesine 
rağmen bir şey yapamadı. Mah
cuhiyet asabını o kadar dondur-

. Bu ikincl t~ebbüste galebe 
içın taarruza lilzum olduğuna 
kanaat getiren Madam dö "May
yi,, ile işvelerden sonra en ya
man orospuların kullandıkları 

usu lere mtiracaat etti. Öyle te
maslar yapb ki atık nihayet 
galeyane gelerek, uzun mliddet
tenberi zaptettiği ihtirasını şid
detle sarfeyJedi. it olup bittik
ten sonra Madam dö "Mayyi,, 
m mnun olarak kıralın yanından 
çıktı, ve per ıan halini gören 
nedimlere; "Bakınız aJlah aıkına 
azgın herif bent ne bale soktu!,, 
dedi. 

Bu hadisede doğrudan doğ
ruya alakadar olanlardan dUk 
dö ''Ritölyö,, vak'ayı baıka su
retle tasvir ediyor. Ona kalırsa, 
Madam dö "Mayyi,, it vebaı ve 
her türlil cilveye vakıf bir kadın 
değilmiş. Kıralı cezp için ilk tek-
lifatı yapmış; kıral soğuk durun
ca bir kanapeye oturmuı, zama-
n n kadınları aruında en ifizel 
bacağa malik olanlardan biri 
olduğundan bacağını yarı açarak 
beklemiı. 

(Bitmedi) 

haberler 

smanh an ası 
6000 hra m almış 

Ele geçen kayde göre 
Kamil B. altı bin lira rüşvet 

almış olmakla mamundur. Tah
kikat dosyası meyanındaki ifa
delerle delailin ve vesıtikın Ki~ 
mil B. aleyhine tecelli etmekte 
o1duğu da, mevsuk bir tebliğden 
öğrenilmiştir. * Adadaki Rum mektebinin 
Vilayetçe a ıarak deniz ticaret 
mekteb ne tahsil edilmesi llzeri· 
ne, Rum baş papa-ılığa tarafından 
yeniden vilayete müracaat edil
miştir. 

Bu adam binanın, Ferit hükfa
meti zamanında Rum eytam
hanesine aidiyeti tastik ed lmiı 
olduğunu ileri sürmü tür. 

Vıliyet, Ferit hükfuneti 1ama
nında bu tekilde tanınan bir 
hakkın mesmu olmıyacağını ce
vaben bildirmiştir. 
Başpapashk şimdi de mahkeme· 

ye müracaat etmıştir. 
'* Darülfünun içtimaiyat ktırsüsO 
için Avnıpadan bir profeıör cel
bıne karar ver"lmiıtir. Bundan 
başka kimya şubesine de bir 
profesör getirilecektir. 

• Yalova jandarma kuman
danlığına Günan jandarma bö
lük kumandanı Şerif Bey tayin 
edilmiştir. Şerif Beye yeni va· 
z fesine hareket için emir veril
miştir. 

Merkez acenteli: Galata Kaprtı b8flocl.. 
8.yoAlu 2362 Şube Kental: Mahmo

dlye Ham albnda l•tanbul 27 40 

Mudanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam· 

ba günleri idare rıhtımmdan 
9 da kalkar. 

lzmlr - ~ersin sür'at postası 
( KONYA ) vapuru 24 Ki· 

nunevvel salı ( 12) de Galata 
rıhtımından hareketle çarpmba 
sabahı İzmire gidecek ve akşamı 
İzmirden hareketle Antalya, Ali
iye, Mersine gidecek ve dönüşte 

Taşuct, A~amor Alayr, Antalya, 
Kuşadası, lzmire ukfıyarak ge
lecektir. 

Ayvalık surat postnı 
( M ER SIN )vapuru 24 Ka

nunevvel Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-

mit, Burhaniye, Ayva!ığ'a gide
cek ve dönüşte mezkur iskele
lerle birlikte Altunoluğa uğn
yacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

Ket'i ihalesi 31 - KA. E. - 929 
tarihinde icra kılınacağı ilin 
olunan takriben üç yüz ton 
hurda demir ve yüz ton hur
da ıert ızgaradan ızgaralann 
satılmayıp yalnız hurda demi
rin tarihi mezkt1rda satılacağı 
tavzihan ilAn olunur. 

::::us-.n::11111::ı:mu::111uBM=-nnwwwwwwı 

lj Sadık zade biraderier •aourıan P. 

il Karadeniz =ı 
. L •· ı il Muntazaın ve u~s postası 

i: sakarya vapuru 25 
:; Kin un evvel 

=ıçarşa rn ha g~nu aktamı 
: Sırkecl nb· 
: tımmdan hareketle Zonguldak, 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon ve Rize iskele· 
terine azimet ve avdet edecektir. 

Tafsil it ıçm Sirkecide 
: Mes' adet hanı albnda acenta
~! hğına müracaat. 
!! Telefon: lstanbul 2134 i ·: :m:::.-:m::mam n•11 xı ııw• ıı 

iLAN 
Eskişehir çiftçi bankasından 
15 KAnunuevvel 929 tarıhınde 

içtima eden fevl a ide bilseda
ran umumi içtimamda hiueda
randan Şeker Hafız zade Hul6si, 
Kurt zade Ömer Hilmi, Kilrt 
sade Mehmet Fazıl, Zeytin zade 
Kerim, Abdtilkadir zade Haa 
Kerim, Heci Emin zade Arif, 
Karapazarh Oıman hoca zade 
Arif Beyler tebdilen bankanın 
meclisi idareye azalıklanna mec· 
liıi mezkürca da mumaileyhimden 
Huliisi B. riyasete ve Ômer 
Hilmi Bey de reil vekilliğine 
muttefikan İntihap olunmuflardır. 

1: l!I :m;1.ı!ıa,1 
muştu ki, Madam dö "Mayyi" Hali ttuf;vede Anadolu ticareti umunı;pe Tark anonim 
yese gelerek tesir yapamadığın- fırhetınaen: 

elan ıikayotte bulundu. Kıralla Ticaret kanununun 453 ve 239 uncu maddelerine tevfikan tfrket 
ikiftci bir defa kaim ğa zorla sermayesinin yiizde elliıi olarak, beş liralık beher hi11e için ikiyOz 
ra:ıı oldu. elli ku~ tediyatta bulunulacağır.dan, biuedarlann 25 klnunevvel 

Bu ıkinci mil akatında da kıralı 1929 tarihinden itibaren, hamil olduklan hi1&e ıenedabnı, Galatada 
nazarı d kkate nlmıyarak onun Nazlı hanında, birinci katta ıirketln tasfiye memurlanna ibraz 
sırf erkekliği noktai nazarandan etmeleri ilin olunur. 

kendisi ilk görüşü mesi l&zim ı--H.-;;-IJ-:l::--ı -:ta:--s,~ı,,-t--d-:--Ana-:--d-o-ln-Tı-'lı-,· sretl umunıiye Ttıılc anonim 
ge d"ğini evvelden kadına söy- şirlcetinden: 

lediler. Genç kıralın onu tekrar 9 kinunevvel 1929 tarihiad~ fevkallde surette içtima eden 
yanına kabul edışı kadına cesa· J heyeti umumiyede, Ticaret kanununun 455 inci madddeıine tevfi-
ret vermişti. kan, biliaçonun tasdik ft tanlbiae ittifakla karar verllmiftir. 

UAT 
Birahaneyi muharebe meyda

nına döndürdüler 
Parlak Hasanla Kel Aptullahın marifeti . '. Don aktam Sirkecide Ankara 

birahanesinde bir hadise olmuş, 4 
milıteri birahaneyi muharebe mey
danına çevinnjılerdir. Bu biraba 
neye gece y&rııına doğru Parlak 
Hasan iaminde bir sabıkalı ile 
Mwıtafa isminde bir arkadqı 
gelip oturmutlar, içmiye bqla
llUflar; kafalar dumanlanıp da 
etrafa göz gezdirmiye batlaym
ca k&l'fı masada oturan Klzun 
Ye Kel Aptullah iaminde iki a .. 
damla g6z g6ze gelmişlerdir. 
Meğer Kel Aptullahla Parlak 

Hasan arasında eveldenberi bir 
mfinaferet mevcut imiş, Parlak 
Hasan Kel Aptullahı bundan 6 
ay evel bir gece takıimde ya
ralamlf mlf. Birahanede göz 
ıöze gelif bu eski macerayı 
babrlabmf, ve Kel Aptullab 
ditlerini gıcırdatarak Parlak 
Huanm masuma bir kadeh 
fırlatmıştır. 

Bu tecavilze maruz kalınca 
Parlak Hasan da hemen ıilihma 
davranmlf ve birahanenin içinde 
atq etmiye bqlamışbr. 

Tam yedinci fişek patladığı 
ve birahanede, çıkan kurşunların 
isabetile ayaklarından yaralanan 
Balll Mehmet ismindeki müşteri 
ile Parlak Hasandan baıka 
kimse kalmadıia raman polialer 
yetiımif, parlak Huana .lindeki 
tabancaaı ile yakalamıtlardır. 

Çalgıcalann yanında ve 
kendi halinde oturdup halde 
biç hir günahı olmadan yarala
nan Bilil Mehmet Efendi Cer
rahpqa baıtanuine nakleclilmi~. 
Parlak Haaan adliyeye tealim 
olunmUfhır. Diğer kaYgacılu 
aranmaktadır. 

Jandarma Ahmet 
bıçağını çekince ... 

DOn gece Beyoğlunda iki cerh 
yak'uı olmuttur. Bunlardan bi· 
risi kalyoncu kulluiunda, diğeri 
de Bostanbqmdadır. Boıtanba
ıında kahveci Karakq, Ahmet 
Muammer isminde bir adamı 
tab11nca ile bqmdan, kalyoncu
da da Jandarma Ahmet isminde 
bir adam Muzaffer isminde bir 
tof6ril bı\,akla sol böğrOnden 
ağır surette yaralamıştır. 

Mecrublar ZOkdr hastanesinde 
tedavi albna ahnmıtbr. Firar 
eden carihler aranmaktadır. 

Kahveciler arasında 
Evvelki gece saat 1 de Sirke

cide HOdavendigir caddesinde 
bir cinayet olmuı, ·gtızel İzmir 
oteli albnda kahYecilik eden 
Ali ayni caddede kahveci Saicli 
bıçakla bogazından ve emesin
den ağır ıurette yaralamıfbr. 
Sait Cerrah paşa hastanesine 
kaldmbmf, Ali yakalanlDlfbr. 

Cinayetin ıebebl rakabet ve 
mtıfteri celbi meselesidir. 

S•bık memur 
Sabık belediye memurlarından 

Cafer Sadık efendi diln gece 
Sirkecide Mehmet Selim efendi 
ilminde bir zabn yanma 80kul
mllf, elini cebine lıokmUf, cnz- · 
danım çalllllfbr. Mehmet Selim 
efendi ctızdanınan qmldığuıı bia-

'etmif. derhal Cafer Sadak efen .. 

•••• 
diyi polise yakalatmıf ve 111et" 
keze ıevketlirmiştir. Merkezd• 
içinde bir hayli para buluııa' 
ctizdan Cafer Sadık efendideO 
alınDlJf, sahibine iade olunuıUf'" 
tur. 

Yangın 
Dün gece ıaat 6,45te Kum~'" 

pıda istasyon caddesinde Musta" 
fa efendinin odun deposundall 
yagm çıklDlf, mezkür depo ta• 
mamen yandığı halde söndnriil· 
müttllr. Yangının niçin cıktıi' 
tahkik edilmektedir. 

Kaz.ana dil~maş! 
Kazlıçeşmede Refik Bey mell" 

ıucat fabrikumda çal1fan 18 
yqmda Alber Bohor diln fab
rikada ııcak su kazanına düt"' 
mÜf, iki ayağı haşlanmıtbr. Ka"' 
zazede, Rum hastanesinde ted•"' 
vi albna almmışbr. 

l'ak meselesinden 
Yeni postane arkasınd arbaCI 

Mehmet ile Cemil arasında yilk 
meselesinde kavga çıkmıı, Ct' 
mil Mehmcdi bıçakla bir kaÇ 
yerinden yaralıyarak kaçmııbr· 

Hır5ızlıklar 
Nişantaşında Muradiye mahsl" 

lesine yüzbqı irfan Beyin, DS: 
vutpatada polis komiıer muaviOI 
İbrahim Etem Beyin evlcril• 
Langada camcı Rıfat efendioİJI 
diillinına hırsız girmiıtir. BuO"' 
)ardan I<omiser muavininin e'fial 
soyan Rlza ve Şevket ismindeki 
hırsızlar yakalanmışlardır. 

Gene çiğnlvorlar 
OrtaklSy sakinlerind~n Ahmet 

Oıman dün 1924 numaralı 
otomobilin a1bnda kaı1111f ' 
sol ayağa kınlmıı, batı yanlllllf'" 
hr. Şoför kaç1D1fbr. Aranmak" 
tadır. 

Y anlcesidllkler 
Sirkecide Balırisefit otelind• 

oturan Mehmet Efendi dün Ka
rak 6yden geçerken 123 liraıılll 
Beyoğlunda lstiklil caddesinde 
oturan Mm. Katina el çantaauıı 
yankesicilik ıuretile çarptırmıf"' 
lardır. 

Darüffafaka müdUrlüğündeD ı 
Talebe için alınacak 350 çift 
yerli mamulatı çorap mllnak•"' 
sasına iştirak etmek istiyenıer 
pey akçelerile 24-12-1929 sah 
günü saat 10,30da Nuruosmaniy• 
camisi mahfelinde Cemiyeti ted" 
risiyei isliimiye merkezinde bu
lunmalıdırlar. 

Daha ziyade ve 
daha iyi tras eder ••••• • 
Omc:ne b~lfan me9CUt en it• 
fehkıen mamlll " •tıılınnıo 
pek ktskio olaıaı daha ziyade vo 
dıhı iyi traJ olmayı tc'mln eder. 
liGallD bir pik• 1atıO alınaa. 

-.. , -
---"' il -- -
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7. V AKI f. - 23 Kiııunevvel 1929 ~ 

Aleni inşaat lstanbul ticaret ve sanayi odasından Mücevherat satış ilanı 
münakasası 

1tı(J~~r1tlı1t ba/et~tyolojt hanesf boytarf 
tırıı 111'f!Jttinden : Müessesemizde yap
ı., acak olan bir koyun ağılile bir 
Ilı t ı:nahalli aleni münakasaya kon-
nştur. Taliplerin şart ve keşifna-

:esınt görmek üzere her gün mü 
o~k:asaya Jştl!ak JçJn de yevmi ihale 
go:. ı kAnunsani 930 çarşamba 

ti saat 14 te Defterdarlık bina
lıtıd k a mOessesatı ziralyye mubayaat 
~onuna gelmeleri 

iLAN 
Noel yortusu ve sene başı mü

~ebetile Osmanlı bankasınin Ga
lr .ıı, Yeni cami ve BeyoğJu da
ti eleri 25/12129 ve 11111930 ta
~nde kapalı bulunacaktır. 
•ralık kugır lıaue ve dük-· k-::l-u 
Beıiktaşta akaretlerde 41 nu

~arala hane He (l - 3) 20, 29, 
}' numaralı dükkanlar bilmüza
U ede icar edileceğinden şehriha
aJ rı ~ 7icci sah gününden itibaren 
l'~~ı müzayedeye vazedilmiştir. 
8 ıp olanların Kanun saninin 

ıı:ı • k dı Çarşamba güııii saat on üçe 
tll a ar mahalli mezkiirde 54 nu-
rta Irada mütevelli kaymakamlığı-

•- tı Ve yevmi mezkôrun saat on 
L Çlinden on beşine kadar İstan• 
e lll Evkaf müdüriyetinde idare 
~nine müracaat etmeler_i._ 

Son zamanlarda bazı klmıelerin oda namına telefonla ttıccara 
mOracaat ettikleri ve telefonun akabinde aabte birmakbm ile para 
tahsil ettikleri haber alınmaktadır • 

Odanın telefonla para tahsil usulO yoktur. Ve oda tahsilAh ve 
fotoğaflı hllviyet varakallDl hamil oda tahail memurlarmca ve ya 
re' sen oda veznesiace ifa edilir. 

Oda namına vaki olacak m6racaatlarda daima fotoğrafh 

:!:~=~~~ odanın resmi mühürüne 
bilhasa dikkat edilmesi muhterem tacirierimizden ehemmiyetle rp 
olunur. 

Anbar tamiratı 
Gümrükler umum mi.idürliiğünden· 

t _ fstanbulda bulunan merkez anbanna ilave edilen anbarda 
yapılacak tamirat bedeli keıfolan 2709 lira 41 kuruı dahilinde 20 
gün müddetle ve münakasai aleniye ile İstanbulda miiııakasaya 
konulmuffur. 

2 - Şartnamelerin mu~addak auretleri Ankarada GOmrnlder 
levazım ınüdürlüğünden ve Istanbulda Gümrükler umuru ınUdürlfiğll 
levazım ınüdürlüğünden abnacakbr. 

3 - Her talip bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 203 lira 
21 kunıfluk h0k6metçe muteber Milli Banka teminat mektubu 
vermeğe veyahut bunun yerine yevmi münakasadan evvel İstanbul 
Gümrük baş müdürlüğü vezneslnt nakit olarak para itaaına mec-
burdur. 

4 - Milnakasa günü 13 kllnunusani 930 tarihine mfiıadif 
pazartesi günü saat 14 dedir. 

5 -Taliplerin yevmi münakasada Istanbul GBmrük bat mOdür
lüğünde müteşekkil Gümrükler umum müdürlüiü miibayaa komisyo
nuna müracaattan. 

~ 3. Ko. Kumandanhğmdan : 

d'tanbuJ, Çatalca, Kırklareli, E- 40707 lira 43 kuruş bedeli keşifli Adana · Karaisalı kazası ara· 
ırne ve Tekirdağ vilayetlerı 

Adana vilayetdaimi encümeninden 
e... sında ve :Adanaya 14 kilometre mesafede Çkıt nehri Qzerinde 
ııı. ~valinden maaş almakta bulu-
"'lllı şehit Eytam ve Eramili ile evvelce beş ayağı yapılmış olan köprünün bakiyei inşaab 930 sene· 
~keri malllllerin ve l·u malôUer- si kanunusaninin 8 inci çarşamba gilnü tam saat llde «hükiimetin 
e en vefat etmiş bulunanların en üst salonundaki savtin ayan muteberdir.»Encümeniviliyet huzu
~:•nı ve eramilinin lazımgelen runda ihale edılmek üzere kapalı :zarf usulile münakasaya vazedil· 
l .tısatı kayt ve tespit ettirme- mişiir. Talip olanlann daha evvel şeraiti mllnakasayı aııJamak üzere • :ti için bir hafta zarfında men- Encümeni vilayete veya baş mühendisliğe müracaat ve ihale günll 
1 P oldukları v·eya en }'akın bu- de tarifatı kanuniye dairesinde teminat ve teklif ·mektuplarım en
.:;duklan askerlik ıubelerine ciime~ .. wiyete ita~yjepıeleri ilin 9 anur. 
~at etmeleri ilAn olunur. -. -"1--··"""""..,• ·""ı-,"T"•tM,..,...~, o"l!Jt'i'ws~~,, ·..,.., -:.'7:'·• ........... , ~' --"'l"',---:~-------'"-----

• Zl\ yl - Nufus teskeremi ve Maarif vekaletinden: 
~ua~ene kağıdımı :zayi ettim. 
ı en · . d kis' . VekiJet inşaat dairesini idare etmek üzre İnfaat ve idare L"-k ısını alacağım an es ınm b d d d b 
" nıü yoktur. işlerinde tecrii e i e ve ku retli ir mühendis veya mimara lüzum 
ŞiJe Akçekesede 314 tevellütlü vardır. Talip olanların bu iş için istiyecekleri aylık Ocret mıkta-
~zun oğluAli oğ u Mustafa rını evrakı müsbitelerile birlikte tahriren vekalete bildirıneleri ilin 

Emniyet sandığı miidürlüğ·ünclen: 
ikraz No Merhunatın cinsi Borçlunun ismi 

95 1 çift roza kOpe 1 roza pantantif 1 roza yüzük Tal at B. 
146 1 roza menekşe iğne Memduh B. 
230 1 çift roza küpe 1 alhn aaat albn kordon 14, 

50 dirhem Hayriye H. 
493 1 pırlantalı ağraf 1 pırlantalı yüzük 1 altın saat 

l gfimüı tabaka Lutfü Ef. 
874 1 altın kol saab 1 alhn kordon 1 çift altın küpe Lebibe H. 

1412 1 roza ytızilk Firdevs H. 
1426 1 albn mineli saat Hadice H. 
1431 2 albn saat 1 gilmOt çanta Leon Bomiştayn H. 
1842 1 çift roza kDpe seksen dirhem gllmDf Nuriser H. 
2041 1 çift roza ktipe 3 gtimüş iğne Nazile H. 
2236 1 roza bilezik Fatma Lütfiye H. 
2567 1 çift pırlanta tektq kol dfiğmesi 1 albn mineli 

saat Ohannea Ef 
2672 1 pırlantalı tektq yihOk 1 pırlantalı tektq gra· 

vat iğnesi 
2703 1 altın çalar ıaat 1 minab alhn saat hurda 1 

Vasfi B. 

elmaslı saat on taı noksan 1 altın ıadlea Fatma H. 
2826 1 pırlantalı yft.dlk Nesime H. 
3053 1 albn hurda aaat Miinire H. 
3203 • » saat Saffet H. 
3261 1 roza menekıe iğne 1 pırlantalı yiızllk Firdevı H. 
3286 1 roza tektaş yiizUk kolu elma.d ~ 1 tq noksan) 

1 roza yOznk 1 ıunl yakut yOzllk 2 altın bilezik 
1 alhn madalyon 75 dirhem gllmDı 

3455 1 pırlanta gravat ığneai 1 çift karavana kol dDğ· 
Nuri B. 

meai (8 taşı noksan) Ohannes Ef. 
3498 1 roza akar pandantif Ayıe H. 
3763 185 dırhem gOmilf Ayıe Emine H. 
3920 1 roza agraf Hatçe H. 
4181 1 altın saat Fatma H. 
4212 1 roza tektq yilznk 1 çift roza kllpe 1 roza 

ytızük Ayıe H. 
4478 1 roza ytıztık 1 altın bilezik aaati 100 dirhem 

gDmllt Ümmilgillsllm H. 
4627 l gümilf tepsi 145 dirhem Fatma Nüzhet H. 
4771 1 roza dal iğne 920 dirhem gUmllı Mahmure H. 
4911 1 roza iğne Basire H. 
5371 1 gümüş tepsi 1000 dirhem Meliha H . 
5829 1 çift roza küpe 1 pırlantalı yüzük 1 roza yüznk 

1 tqı noksan 2 altın oat 1 altın kol saatı 3 al· 
tın ıadJen 3 altın biJezlk 1 altm kolye maa 
madalyon Leman H. 

5876 1 çift roza kOpe 10 miskal inci Hüda verdı Ef. 
6425 1 çiff roza gül küpe. Emri B. 
6729 1 çift roza kilpe. Abdallah B. 
6733 . l çift pırlanta tek taş kilpe 1 pırlanta tek taş 

akar pantantif. Behice H. 
S - olunur • 
~~~m~lincls~h~bk ----------~~~~-----------

:ahkemesinden: Müddei Hay- İ LAn 
1 çift karavana kllpe 1 altın ıaat. Behice H. 

10638 1 pırlanta akar pantantif. Fatma H. 

d •~zade Mahmut Efendinin mlld-

),f eı aleyh Kasımpaşada kahveci Eskişehir Çifçi bankası ınec-
lıs ahınut çavuş sokağında Kadri 
lanın hanesinde mukime Mat-

:-zel F rida Azos aleyhine ika· 
d e eylediğim 65 lira alacak 
L •vasmdan dolayı mOddei aJey-
t·e tastir kılman varakai dave· 
ijeye mezburenin .mahaHi v mez-

rden çıkıp gitmış oldugu ve 
~~ tarafta ikamet eylediğini 
fı!!en olmadığını mubaşirl tara
I dan şerh verılerek bila tebliğ 
t •de kılınması üzerine ilanen 
İbliğat bilicra yevmi mahkeme k lllı 12-12-929 tarihinde m~h

d 'illede ispatı vucut etmemesın· 
.,. en dolayı gıyaben mubakeme-
"lll • l . k ıcrasına ve muame eı gıyap 
tll ~~arının bir mah müddetle 
d ~ddei aleyhe tebliğine ve mild
lı eı vekili senet zirindeki imza· 
tın müddei aleyhe aidiyetini 
•tbikat suretile ispattan İzhan 

hcz.ile istikta~en ademi .~~b~t~ 
h~lınde yemın teklif ettıgı gıbı 

lisi idare riyasetinden: 
Bankamızın mürakıp raporlarile 929 senesi bilançosunun ve kir 

ve zarar hesabının tetkiki ve temettuatın sureti tevziinin tezekkilr 
ve tasdiki için adiyen ve bu bapta hey' ete takdim olunacak 

meclisi idare raporu, defter ve cetveller üzerine vaziyeti hazırası 
noktasından bankanın halen ve atiyen muhafazai mevcudiyet edip 
edemiyeceğinin ve tasfiyesi lazım geJilp gelmiyeceğinin tahtı karara 
alınmak üzere fevkalide olarak 20 kanunusani 930 tarihine müsa
dif pazartesi gfuıü saat 14 te Eıkişehirde kain bankanuı merkezi 
idaresinde hissedaranın içtimaı mukarrer bulunduğundan bilumum 
hissedaranın yevpıi mezkôrda bankamızın Eskiıehirde kain idarei 
merkezıyesine teşrif buyurmalan ilan olunur. 

Maliye vekaletinden: 
336 ~eııflsirıden 1927 mali senf>si nihayetine kndar 

ıı. I ı ı üktimet bütceleriıı<len m::ıılôhu olauJarla gerek 
m ili hüktluıet ve gerek sakıt hükünıetiıı bütçe emanatı 
, e udi emarıaı hesaplarında muknyyet alacağı buJuuaııJar, 

11128 1 roza kol düğmesi takımı 6 parça l albnkordon 
19 buçuk dirhem. Fatma H. 

11416 1 çift roza kOpe. Zekiye H. 
11820 1 pırlanta ı ıadlen. Leman H. 
12029 1 çift pırlanta kol dilğmesi • Rıza B. 
12179 2 pırlantalı garavat iğnesi 8 altın bllzik. Mustafa B. 
16054 1 roza dal iğne. Kenan B. 

Yukarda isimleri yazılı zevat gümüş ve müce•herat mukabilinde 
Emniyet Sandığından isbkraz eylemiş oldukları mebağılı vadesinde 
tediye etmemelerine mebni kendilerine alelusul ihbarname tebliğ edil-

diği halde yine tediyei deyn eylememiş olduklarından ecnası yokaıda 
gösterilen merhunattan deyne kifayet edecek mıktan ıandık 
ıabş amiri ile icra memuru huzurlarile 15 kanunusani 930 çarşanba 
günü açılarak 16 inci perşembe ve 18 inci cumartesi günleri saat 
10 dan 16 bya kadar ve 19 zuncu pazar ğünü saat 10 dan 12 ye 
kadar sandık sabf Amirliğindeki camekAnda teşhir ve şehi mez· 
kurun 20 inci pazartesi gUnil saat 14 te Şehremaneti sandal be· 
destanında bilmilzayede aahlacağından talip olanların teşhir günleri 
sandığa ve sabf gilııil mahalli müzayedeye ve tediyei deyn veya 
temdidi muamele etmek iatiyen medyunların hitamı müzayededen 
evvel sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Etibba odası reisliğinden: 
Kayıt muamelata Kinunusaninin dokuzuncu gününe kadar tem

dit edildiği talimatname mucibince son defa olarak ilin olunur. f~~i. ~euet alacağını dahi is~a.r an 
h arı aczile yemin tekhfır. de 
., \lhınduğundan işbu gıyap ka
kiltına it raz ederek yevmi muha-

şubat 930 ni~.ıa~etine kadar arzuhal il~ bulundukla.rı 
mahallin en buyuk mal memuruna muracaat eyleyıp 

yelıeriııdeki maııtihat vesikalarım verere~. mukabilinde Karton. kaıt ve bez mu·· bayaası 
müracac.ıt vesikası almaları lazımdır. Bu muddet zarfuıda , 

~~e olan 25 kanunsani 930 
11 tıhine mlisadif cumartesi günü 
l ~at on fiç buçukta Sultanahmet 
j8 1tıci sulh hukuk mabkemesi.nde 
~ l>a!ı vücut etmediği takdı.r~e 1;;1nden imtina ve müddean~n 
•d •asını ikrar ve kabul etmış 
.... dotunacağından tebliğ maka-
""ına k . ı ·ı~ ~ aım o mak üzere ı anı 
eyfiyet olunur. 

nıüracaaı etmemiş ve vesika almamı~ olanların ıddia ettik- Tütün inl1isarı uınum müdürlü -
1 ri ahc·ık 1513 numaralı kanını mucibince kat'iyen ha- \ol·· d 
z~ne ı~hi~ıe sakıt olacaktır. Ş.ubaı 930. nihayetinden son- ~n en: 
r

•} lıı'c bir mazeret kabul edılmiyec~~mdP-n alacak iddi- idare için 600 top birinci hamur kAğıt 750 top ikjnci hamur 
u 30 · d J b J kigıt ve 750 top san mukavva iJe ]()() top s'yah ingıliz bezi ve 

asırı<la buhıuaııJarm ~. "kseneslı martın an ev.:e u un- 100 top ebruli kağıt pazarlıkla mübayaa edilecektir. Ta iplerin nümu-
dukları mahallin en buyu ıua nıemuruna muracaat et- neleri görmek Uzere her glln milracaatJan ve 30-12'929 pazartesi 
nıeleri ilau olunur. • günü saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 
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,. 
-"bune ••rt:larl 

'!!rktr4e Hutçle 
Karaş K 11naş 

1 ~ 1!50 000 
3 • 400 800 
6 • 715() 14&0 

ı 2 • 1400 2700 

Gazetemizde çakan yazı Ye re9im
lerba h&ln baldan mahfmdur 

Gazeteye ~Dderllecet mettuplanıt tlzerln• 
idare lpue [ idare ) yazıya aitse [ JUi ] 

işareti tonulmaJıdar 

Türk 11\.ekteplerile faydalı eeerl.tn 
Olnlannda ,;izde 20 tenzlllt ftl"Cilr 

Blyb ·veya bir taç dala içi• verilen lllnl•la 
~....S ıuhlyettetl lltıılaıuı lcnd 

h&n r.~t~ 
8-8 had •Jıf• -1. • 
4. • ı~ 
2. • -ı • . ıo 

Basılmıyu metnıplano IUestndea, tı:ymltl 
mutaddereslz mettsplara to1111lm11ş pualann 
taypolmasından n lltıılaruı mtlnderecatından 

ld.re m1111l de~ldJr ISf ANBUL. Baidll, Anbn ~ c V AKIT YURDU > 

~================::! Tel 1970 iDARE ISLEll1 1971 YAZI ISURJ • telıraf, VAUT poaıa lt.nı 45 

idare ile tararlqtınbr 
Gazetemize lıuust lltıı tabnl edea yerı 

R !. K. )llııat acatesf 
l-81nd •yı&ıdıa 
.._ı nanı. 

a Ka~ıtb istdı aazınasu a 
il lokaotı DIZİDO ve Bile Dats 111110 • 
111 .Her gtın saat albdan yirmi dGrde .,.. Cuma lm 
l;I gihıleri de on d6rtten yİrmi darde kadar • 
li!i!iJ mnkemmel caz takımı kıt ık programlaima '=' 
l:'MJ bqlallllfbr. Eiıl 

il Yıl başı gecesi s.ıoaamazcla fe.,. i 
~ _ kallde bir mU.. • lill 
liii1 ~ere verilece~ her zaman ldup gibi aaloa 11!!!1 
111!111 zıyadeaile tezym edilecektir. gece tabaabah .. 1 denm etmek Ozere muhtelif ejleac:eler • IİI 

liiJ Sabaha kadar eğlence, i 
&1 dans, müzik, kahkaha ve BI 
Jil neşe... a 
!! Rağbeti fevkalldeye binaen muhterem mlifte- •• 
Mil riJerimize ıimdiden mualanm angaje ft yer-
~ lerini tayin etmelerini tavsiye eder akai tak- -
YıilJ C-d -aJ ur e müdilriyet mea'ul olamaz. • 

a Yııırı aaııı ııınoılıdı •" 1ğn1 a 
Pazarlıkla palto imali 

Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
Mektebimiz talebe•İ için pazarlıkla 16 adet palto yapbnlacaktır. 

Taliplerin prtnameıini gCSrmek lizere her g6n, puarhia iftirak 
için de 25--12-929 çarpmba gflntl saat 15 te defterdarhk binamda 
müesaesab zlraiye mnbayaat komisyonuna gelrDeleri. 

Mustafa Şamlı Mahdumu 
Müeııeaab 

Bazı dairelerin • 
ilgası 

dolayııile 

· Mühim ucuz sahş 
başlamıştır. 

ava gazı 
Diter bütün mahrukab kullakmaktan tevellüt edecek müşkülattan kurtulmek lçın 

Ucuzluğu, kolaylığı ve rahatlığı 
.1emin eden HAVA GAZINJkullnınız. 

Bir defa aoruouz ve •min ol•cak.sanız ki bava gazı tesisat murafı çok azdır. 

Her şey 
fıtihbarat ev abonöman büroc;u fstik'il caddesi 34 Telefon 8 . 

.... Hanımlar için çoraplar 

SPOR ÇORAPLARI 
Erkek Ye çocuklar içha her cim 

Ye mlbltahap çeşitlerde 

-.. REMAILLAGE (tamir) 
STELOŞ Amerika maldneaile ipekli 
çorapları gayet mOkemmel 'f'e ucm 

bir fiatla tamir olunur. 
11111 ..... ıuı._.,ıııııwı-... •=•••'"1 ... MMllııııı.,...lllllll"nııı..ııııllllllıc~a::m w•1111111,....~ı11ıeı111•ıaıı.....,..ıı11111111ıwı11U11..........,.llllıa 

İpekli kumaşlar 

Bursa ipegi 
Mlntabap renklerde mlisteana fiat 

Krepdöşin 

Kuruş 

Tabit ipek mtlntahap renklerde reklam fiab 2 
Krepbirman 

Gayet iyi dm rop ve çamatır içia 

Krep saten 

Krep Jorjet 
Yek renk tamamen tabii ipekli 
her renkte 450 ve 

1\ repdöş'n Emprime 
En IOD mcıda 

l\r ·p saten emprime 
En son moda deaenlerde 

Y ekrenk taftalar 

275 

490 

700 

415 

Ropluk son moda yek.renk veya euıprınıe hareh Moıre de soie 
MANTOLAR, GONDOZ VE GECE ROPLARI, ŞAPKALAR, KÜRKLER 

ve sairenia en mllntaba 'f'e ıon moda ç itleri muntazaman rirut etmektedir. 

Senebqı mtmuebetilf 
takdim edilecek eo 

gllzel hediye 
' ftlpbeaiz bir 

EVERŞARf 
~ 


