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Müstakbelde hali em
niyet altına almak , iki 
kazanıp biryemekle olur 

Namık Kemal 

Bir vapur, bir tayyare kazas 
İkinci Oskar limanımızda 
İsveç zırhlısı limanımıza geldi 

ve merasimle karşılandı 

İki gGndür ıehrlmizde· 
~ 

dirler; yarın gidivor ar 
- H'/Juba· 2.rkinı barbiyei Umumiye ": 

iai Fevzi P.. Hz. iki g1ndenben 
luuaın birin-pbıimizde balWUDaktadarJar. 

D6n, Tokatbyan Otelinde d devred-
kendilerUe prOfen bir muharri-
rimize Fevzi Pı. Hz. atideki .......... 
beyanatta bulunmutlardır. 

Bu güzel - latanbula salı gtlnG geldim. 
Halen mezun bulunmaktayım.,, 

resimleri - latanbulcla çok kalacak 
m•aımz? 

aaklayımz! - HayJI'. Y ann ( bugtbı ) An-
karaya plecejim. 

Marmarada feci bir deniz kazası 
--------..... "'---- ------

• 
lngiliz kıralı Rus sefirini 

neden kabul etmedi? 

s•a nar/ 



VE MEMLEKET HABERLERi ) 
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A dliyede: VllAyette: Ticaret Aleminde: Emanette: 

Katli isbat için 
Komiser muavini Ahmet B. in muhakeme
sinde, müddei taraf eski bir katilde de bah
sediyor ve bunu isbat için şahit gösteriyor 

İstanbul ağır ceza mahkeme- dei vekili, maznun Ahmet B. in 
sinde birkaç ay evvel Kalyoncu- bile sarahaten "yoktur,, diyeme
kolluğunda Hüseyin Pş. zade diğini, "Hatırlamıyorum,, dedi
Vefik B. i öldürmekle maznun. ğini kaydetmişler. Ahmet B., 
komiser muavini Ahmet B. in reis Nusrat B. in istizahı üzeri-
muhakemesine devam olun- ne "Hatırlıyamıyorum .... yoktur ... 
muştur. isbat etsinler,, demiştir. 

Bu muhakemenin son safha- Mahkeme, Üsküdar mUddei 
sında, maktulün varislerinin ve- umumillğinden istilan·ı tekit edil
~ıli, Ahmet B. in evvelce Süley- mek ve cevap geldikten ıoora 
m an Fehmi Ef · isminde birisini katli isbat için gösterilen tahit
de öldürdüğünü iddia ediyordu. Ierin ceıbediJip edilme esi h:'-k
Vekil dün Üsküdar mfiddei kında bir karar ver ilmek üzere 
umumiliğinden bu hususta vaki muhakemeyi talik etmıştlr. 
i tilimın tavzihen tekidi ile bera~ 
her bu hususta gösterdiği fabit- Muhtar Pş nın emlaktne 
lerin katli ispat için dinJenilme- konulan hac1z 
lcrini istemiştir. Divanı Ali tarahndan eshak 

Maznun vekili, huna itiraz bahriye nazırı Mahmut Muhtar 
etmiş, şöyle demiştir: Paşanın 22,000 altın lirayı t zmin 
, - Üskütlar müddei umumili~ etmesine karar verildiği malum
ğimlen istilam, tasrihen tekit dur. 
edilebilir. Fakat, katilin ıahitle Seyrisefain idaresi, Pa§anm 
isbatına cevaz yoktur. Mahke- şehrimizde bulunan 45 parça 
meyi tenvir edecek şeyler, ancak emlakine ihtiyati tedbir olarak 
resmi cevaplar, mahkeme ilAm- haciz vazını istemİf, haciz mua
larıdır. melesi ikmal olunmuştur. Tapu 

-
9,30-4,30 

Devairde mesai saatleri 
değışti 

Viliyet deYairinde dUnden 
itibaren mesai saatleri değiımiı
tir. Yeni İf saatleri 9,30 - 4,30 
dur. Bu tebdil itlerin giıntınde 
yapılmasını, gecikmemesini temin 
içindir. 

yanlıt olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu yanlışlık kazayı müteakip 
" Hrisi ,, nin çektiği ve bulundu
ğu yeri bildirdijp telgraftan an
laıdmaktadır. Kazanın .. Hriai ., 
vapurunun kaptanının sarhoşluğu 
yilzilnden vuku bulduğu, kaza 
gecesi Rumların yortusu olduğu 

Müddei vekili, Ahmet B. in idaresi de emlakin ıablmamuı 
ÜsküdaTda memur iken gene iç:n tebligatta bulunulmuştur. 
Vefik B. in katli tarzında bir Şimdi ehli vukut tarafından 
clirfim iş lediğini, bunun isbatı, emlakin kıymeti tesbit olunmak
kendisinin hukuku ammenin mu- tadır. Bundan sonra 21,000 altın . 0 vapurda eğlence yapıldı§'ı 
hafazası için tevdi olunan silahı miktarındaki para Muhtar Pş. ve mürettebat ta dahil olduğu 
lUrumsuz yere istimal itiyadının tarafından ödenmediği takdirde halde herkesin Hrhoş olduğu 
göstereceğini ileri sUrmilş, iki emlik satılacaktır. Ödenecek söylenmektedir. 
taraf vekilleri arasında şiddetli para, ,. Hm olarek redlmeıse, Kurtulanlar ve bo.~alanl11r 
ırıünakşa olmuş, maznun vekili, buna it. ... bül edecek miktarda Müsademe pek ani olmtlf"Hri· 
öyle bir fiil vuku bulmadığını, ml\d- klğıt para olarak ahnacaktır. si» Vamanın ikinci ambanna 
ı:===-===:::;::m:z:::a==:::ıt:ıı=::~~=~==~~==========I bindirmiş, Vama derhal batmı
miş ve Salı pazarı önünde de- şubeye avdet etmiı ,ve muavin ya başlamJf, beş dakika zarfında 
mirleuıiştir. " Hrizi ,, vapurunun Burhane~tin Beyce orada tahkikata tamamen sulara gömtllmüıtnr. 
başında derin bir rahne vardır. bqlamlmışbr. Yamadan ancak 1 çobanla 

Vapur limana gelir gelmez JJurhanettin Bey hadise hakkın- üç tayfa ve vapurun Oçftncil 
hazırlık tahkikatı yapmak üzere da mali\mat almak istiyen mu- kaptanı kurtanlabilmiıtir. Diğer 
deniz muamelatı komiser muavi- harrirmize: 27 insanın ne olduğu belli de
ni ile bir poliı memuru vapura - Mesele tahmin edilenden ğildir. tahliıleri için sevkedilen 
gitmiıler, fakat daha içeri girer daha ehemmiyetlidir.Henuz tah- "Namazgah" vapuru geç vakte 
girmez müddei umumiye intizaren kikata bqladım. Mai n t vere- kadar avdet etmemiş, 27 kitiyl 
vapura girip çıkmayı menetmiş- miyeceğim. Hatta i~ mü t tiğe aramaya devam etmiıtir. Bu 
1 rdir. Saat 4,5 ta müddei umu- havale edilinciye kn~ r gaz~t lerle zavallılann boğulduklanna lhti· 
mi Burhanettin Beyle ticueti bir ıey yazmasanız daha mua• mal verilmektedir. Maamafib 
hahriye mUdtirlüğünden bir he- fık olur kanaatindeyim ve bunu· henilz kat'i bir ıey s6ylemek kabil 
yet vapura gitmişler ve derhal ıizden rica edrim,, demiştir. e değildir. 
vapur kaptanı "Ksantos,, ile ta- Bizim aldığımı~ maldm at Hriainia kaptan ve tayfalan 
yfalan ve kazazede vapurdan Bizim sureti hususiyede yapb- gece geç vakte kadar mtlddeiu• 
kurtarılan.an ibtilittan menet- hımız tahkikat., nazaran Varna mumi tarafından ihtllAttan mene .. 
miş.ler.dir. vapuruna "l , vapuru çarp- dilmitlerdl. Kaptaam tevkif edil-

Hrizi vapuru11daki yaranın tes- mışbr. Vama vapurunun takip diği rivayeti edilmektedir. Tah
bitinden sonra bu heyet ihtilittan ettıii rotamn doğru, Hrizi va- kikatı yapanlar mal6mat yerme
'~~nolunanları da alarak beşinci pu.runun takip ettiği rotanın mekte ısrar etmektedirler. 

V AKIT ın tefrikası: 43 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
_ Şevkiye Hanımın mektubu l hakkı olarak bize vereceksin ... 

ne güne duruyor ? Bu inkar Demekle pay kurtarmak pek 
ve reddi nakabil vesika her yer kabil olamazdı. Her şeyin bir 
ve her mahkemede ihticaca yolu, erkanı vardı: .. 
alib bir delildir... AvnllsselAh dllştincelerl neti-

P ek mtlhim birer düşünceyle cesinde .dalgınca ~~di ki: 
9~hnede dolafan iki aktör gibi - Bırdenhtre ışın zorluğunu 
k'rşı karşıya odayı adımlamağa IAyıkile . m~labaza edemiyerek 
başladılar. Filvaki sellemebtisse- fazla sevındık. 
lam Nedim Beyin karşısına çıkıp - Evet 
ta: - Aklıma gelenleri söyleye· 

- Cinayetini biliyoruz. Çaldı- yim. Dinle ... 
ğır'l yüz bin liranın nısfını ıtikut - Kulaklarım sende ... 

- Elimizde Şevkıye Hanımın 
mektubu gibi lru.vetll bir vesika 
olmakla beraber ılrkabn Nedim 
tarafından ika olunduğunu 
kolayca iabat ede111eyfı •• 

- Bir az dnıOnlbıce tlmdl 
bana da 6yle geliyor •• 

- Evet çllnkO b6yle bir ve
ıikanın mevcudiyeti lirkabD dl· 
ğer hır•ızlar tarafındın 1apdma
aıoa mani delildir .•• 

- Yani Nedim bu •irkate ha· 
mlanmlf olmakla beraber ondan 
daha evvel davranarak bu ifi 
görmllf diğer hanızlar bulwıa
bilir ••. 

- Evet fyt anladın •• ·, 
- Ne yapalım. 
- Sarikin Nedim olduğuna 

dair bqka deliller elde etmiye 
çalışmalıyız. 

- Nasıl? 

Oda intıhabatı 
Ticaret oduı idare heyeti 

dnn toplanmıf, yeni ıene dola
yısile tecdidi icap eden divanı 
riyaset ve komisyonlar intihabı
nin gelecek çarşamba gUnö ya
pılmasına karar verilmiıtir. 

Kahveciler 'emiyettnde 
Y emİfte hahveciler cemiyeti

nin heyeti1 idare azasından llç 
kitinin müddeti bitmit olduğun
dan bunların yerine yeniden 11ç 
aza intihap edilmiftir. Yeni aza
lar Galip, Ihsan, Emin Efendi
lerdir. 

Rapor gönderildi 
Ticaret odası ihracat emtea

mız hakkında rapor hazırlamakta 
idi. Bu rapor iktisat vekaleti 
tarafından sür'atle istendiği için 
tacilen ikmal edilmiş, dlln ticaret 
mOdUriyctl vasıtasile vekilete 
ıönderilmittir. 

!sterlin 
lngiliz lirası dtın nbah bor

uda 1024 kuruıta aç.dmıı, 1030 

Kambiyo 
ihtiyacın tesbiti için dün 

büyük bir içtima 
yapıldı 

Onn Emanette Cemiyeti be
lediye salonund..ı birinci, ikinci, 
6.çünc& sımf mndürlerle iki mu
avin. Şerif ve Hamit beylerin 

iftirakile büyük bir içtima ya
pılmııbr. Bu içtimada, Maliye 
vekaleti kambiyo alınmasını me
nettiği için Emanete her sene 
lilzumu olan kambiyonun tesbiti 
görüşülmiiftür. Bunun için Av
rupadan celbedilecek mevadın 

bir cetveli hazırlanmaktadır. Bu 
mevadı ıatın alabilecek kadar 
kambiyo alınmasına milaaade 
istenecektir. 

iki liç gOne kadar mu~vin 
Hamit 8. bu listeyi alllrak r .n
karaya gidecek ve Maliye ve
kA~etiJe temaı edecektir. 

kuruta çıkDUf, 1030 akfam1026 '====-=========== 
ne ait muamelat görüşülmüştür. kuruıta kapanmıf br. 

Milli Tasarruf 
Cemiyeti idare heyeti dün 

ilk defa toplandı 
Milli tuarruf cemiyeti lstanbul 

ıubeai idare heyeti dUn tık içti
maım fırka binamda yapmı9br. 
lçtimaa idare heyetini teıkil eden 
Hlkkı ŞinUi Pata ile Nakiye, 
Efzayiı Suat H.lar ve Muammer, 
Kemal Salih~ B.ler iftirak etmiş
lerdir. 

Dlln defterlere ve ua kaydi-

Bundan ıonra, bir kaç hafta 
için, pazartesi ve perşembe gün-
leri toplanılacakbr. Cemiyetin va
ziyeti temmül ettikten sonra. 
haftada bir gOn, pe?fembe günü 
toplnmalda iktifa edilecektir. 

Gelecek içtimaa kadın teşek
küller ile maarif müntesipleri de 
devet edilmişlerdir. 

T aaarruf cemiyeti ilk iş olarak 
aza adedini çoğaltmıya çalışaw 
cakbr. 

Hakkı Şinasi Pı. Milli tasarruf 
cemiyetinin faaliyete geçtiğini 
fırka teşkilatına tamim etmiştir. 

Güzel gözler '4~~ 
• CAZiP IAllmSmAllrar 

" - Maaabakanın birinci devresi -
Bu gOzel resimleri saklayınız! 

Sizi •inemalara bağhyan o ılık bakışlardır. 
Bunu dOıUnerek gazetemiz yeni bir müsabaka açıyor. 

Bu mtııabaka iki kısımdır. Bir müddet bu sütunda güzel gözlü 1 
artistlerin tam resimlerini göreceksiniz. 1 

Bu sayılan saklanamz hem güzel bir kolleksiyon kazanmıt, 
hem de miUabakanın ikinci devresi için bazırJanmıf olursunuz. 

İkinci denede burada bu dilberlerin yalnız . gözlerini göre -
ceksiniz. O zaman ıize ıoracağız : 

- Bu bakıflan tanıyabilir misiniz ? 
Siz, o g&zleri tanıya bilmek için bu sütunda çikan dilber 

reaimlerini aaklamağa başlamalısınız l 
Ancak bu sayededir ki milaabakanın ikinci rlevresinde mu

•ıffak · olabUlrıiniz. Kar'aya dahil olup mükafat kazanabilmek 
için bOtnıı o güzel gözleri tanımak lizım olacakb.r ... 

- Nud mı? Hah söyliyeyim. 
Vak'a daha pek taze •• Gazete
lerin orta1a ıOrdtikleri ıüpheler
den dolayı Nedim Bey, ş~vkiye 
Hanım ıimdl müz'iç endiıeler 
içinde bocalayıp dururlar. 

- Şflpheılı. 
- Onları p.şırtmağa getirip 

pek mOhim lmlpolar keaebiliriz. 
Şimdi onlar barice bir emare 
tqırmak korkualle birbirile ne 
telefon, ne mektup ne de sair 
1Uretle mulıabere edemezler .. 
Y ekdiğerlnl biç tanunıyorlarmı~ 
gibi rBrtınOrler .. 

- Peki •• 
- Gene himmet sana düştn. 
- Ne var?. 
- Göreceğin bu İf ilk glSr-

dilğünden daha mühim, daha 
zor, daha naziktir. 

- Ne yapacaiım? 

-- ===ı 

- Uzun )ifa vakit yok.. ha
zır ol. Hemen şimdi •• haydi .. 
kof ••• 

- Nereye? 
- Doğru Fındıklıya Atraıza-

de Muhıp paşanın konağına ••• 
- Ne yapacağım orada? 
- Şevkıye Hanımefendiyi g6r-

mek istediğini söyliyeceksin .. 
Eğer kadın seni kabul ederse 
Nedim Bey tarafından gönderil
diğini, onun pek emin adamı 
olduğunu bildireceksin. 

- Peki sonra? 
- Nedim Beyin büyük iıtir-

bamını tebliğ edeceksin? 
- Nedir bu istirham? 
- Hanıma yazmış olduğu son 

mektupların iadesi. .• 
- Bu yolda mektuplann mev

cudiyetinden emin misin ? 
(Bitme ") 
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itaı)çıların zararı 

Maarif vekaletine tekrar müracaat etmeyi 
kararlaştırdılar 

birhiçtendoğanha 

Şehrimizde mektep kitabı ba
Man kitapçılar geçenJerde Maarif 
vekaletine mil· 
racaat ederek 
bir miktar taz
minat istemiş
lerdi. Maarif 
vekiJi Cemal 
Hüsnü B. şeh
rimizde bulun
duğu zaman 
tabiler vekil 
beyi ziyaret 
etmitl er ve 

Bu haber etrahnda diin tah
kikat yaptık ve bir mektep ki· 
tabı tabiinden ıu ınahimab aldık: 

Kasımpaşada iki hemşehri birbirin·n 
feci surette canına kıydılar 

" - Harf inkılabının azamet 
ve faydalarmı takdir etmemek 
mümkün değildir. Bu inkıllp 
memlekete olduğu kakar bize de 
çok cömert bir istikbal hazırla
maktadır. fakat bu arada ser· 
mayemizi tehlikeye düşüren bir 
zarar karııamda bulunuyoruz. 

Gözle kaş arasındaki bir boğuşma esnasında 
.~ir insan yedi yerinden bıçaklanır mı? 

kedisinden bu Talim ve terbiye rel61 

talebin Millet Emin B. 

Meclisine bildirileceği cevabım 
almışlardı. 

Evvelce eski harfıerle basbğı
mız binlerce mektep kitabım, 
tek bir nüsha satmadan yeni 
Türk barfJerile tekrar basmak 
vazifesile karşılaştık. Bu vaziyet 

karşıısında her birimiz 70 .. 80 bin 
lira zarar ettik ki mecmuu 500 
bin Jira kadar tutmaktadır. 

B z, bunun hiç olm!IZsa 100 
bin lırasmın Maarif vekaleti ta· 
rafından der'uhte olunmasını ri· 
ca ediyoruz. Bu parayı yeni 

neşriyata tahsis etmek suretile 
inkılabın bize yüklediği vaııfe 
ve hizmetleri yapmak istiyoruz.,, 

Haber aldığımıza göre kitap· 
çılar bu hususta vekalete tekrar 
müracaat etmiye karar vermiş

lerdir. Müracaat te~ebbüaünde 
bulunan attı tabi. evvelce eski 
harf!erle bastıkları mektep ki
taplarının, harf inkılAbından son
ra mekteplerde okutulması me
nedildiği için 500 bin lira kadar 
zarar gördüklerini, bu yüzden 
muhtelif yerlere yaptıkları borç
ları ödeyemediklerini ileri silr· 
mekte ve bu zararlarına muka· 
bil 100,000 lira tazminat veril
meaiııi istemektedirler. 

Öğrendiğimize göre kıtap ta
bileri. bugünleı·de şehrimize ge· 
lecek olan Tal m ve terbiye re

isi Em n Beyi ziyaret ederek 
bu müracaat teşebbüs eri hak
kında görüşeceklerdir .. 

.... • • • • • .,..,.;c:*M'•s .... ----

Evelkl gece Kasımpaşada bir 
hiç yüzünden feci bir cinayet 
olmuş, iki arkadat birbirlerini 
yaralamışlardır. Bunlardan biri 
ölmüştür. 

gelince Bektaşm yaralı olduğu 
haJde odasına gittiğini öğrendim. 

Onu da hastaneye kaldırdılar. 
Yarası ağır olduğu için Bektaı 
ifade veremedi. Benim bildik
lerim bundan ibaret. 

Ourmuıun vtlcudunda yedi 

yara bulunması f fipheyi celbet· 

miştir. Bektaşm az bir zaman 
zarfında bir bıçakla bu kadar 

yara açabileceğıne ihtimal veril
memektedir. 

İ Aç fıatlarında 
Hükumetı n emri ile bütün eczaneler. 

teft ş edılecek 
Sıhhat ve fçf mai Muavenet 

veka eti i!2ç fiı:tları hakkında 
lstanbul sıhhat müdürlüğüne bir 
tamim göndermiştir. Öğrendf~i· 
mize göre tamimde, eczanelenn 
sıkı bir surette kontrol edilmesi 
ve ilaç fiatlarında kat'iyen ihti· 
kara meydan verilmemesi, fazla 
para alan eczacılar hakkında 
derhal takibat yapılmaıı bildiril
mektedir. 

Bunun temini için reçetelerde 
yazılı ilaçlarla buna mukabil 
eczaneler tarafından alınan para
lar tetkik edılecek ve fazla para 
aldığı anlatılan eczane ıabipJeri 
hakkında talubat yapılacaktır. 

Diğer taraftan verilen mal6· 
mata göre son günlerde muh
telif eczaneler tarafından ilaçlar 
için alman paralarda bazı farklar 
g"rülmektedir. 

Salahiyet sahibi bir zat bu 
hususta bir muharririmıze fU 
izahah vermiştir: 

" - Eczanelerin bOtUn mua· 
melatı müstak·ı bir müfettiş ta· 
rafından her zaman tetkik V'e 
kontrol edilmektedir. Bilhassa 

Zekai B. 
Yeni dayinler vekılı Parise 

gHti 
Dayinle vekilliğine tayin edilen 

sabık müskirat müdürü Zekai 
bey dUn~U ekspresle Parise g it
nıittir. ZekAi beyi ista!..j onda 
Pek çok tanıdıkları teşi etnıiş
ler<lir. ZekAi bey kedisine seli
tnet temenni eden bir m!ıharri
tiıui:ıe söylüyecek hiç bir şeyi 
olınadığıuı söylemiştir. 

/11atıbrd atlılıaJ matltıra Ab Rıza B. 

reçete defterleri, ilaç fiatlan ve 

ilaçlar için alınan paralar ehem• 

miyetle araşbrılmakta, usulsüz• 

JUğU görDlenlerin tesbitine çalı" 

şılmaktadadır.,, 

Mazuliyet maaşı 
~ ngi memurlar alabil cek er 

Memurin kanu~da 85inc.i ma~-
d . tefsir edııen şckh dün 
enın . . T f . 

vilayete bildirilmıştır. e sır ~u-

dur: . t 
' ·Memurin kanununun neşıı a-

"b'l 85-89 uncu maddelerinin 
rı ı e . d'-. 1 h . 

k.. meriyete gır ıgı azı-
m ev 921 tarihi at asındaki müddet 
~8:nd . f"sal eden memurlara 
ıçın e ın 1 f 

l. t kanunu ahkamına tev • mazu ıye 
kan maaı t.ıhsis olunur.,, 

Vak'a Kasım paşada Bakırham 
altında Ahmedin kahvesınde ce· 
reyan etmiştir. 

Kanlı vak'aya şahit olan kah
veci Alım~t gördüklerini şu 
suretle anJabyor : 

"- Kavga edenlerin ikisi de 
Sivaıbdır, yalmz köyleri ayndır. 
Bunlardan Durmuş bu kahvenin 
OstUndeki bekar odalannda yat
maktadır. 20 yaşında kadar olan 
Durmuş kazancılık yapmaktadır. 
Bektaş koltukçular İçinde Şük
rfinOo kahvesinde geceler. 30 
yatında olan Bektaş da kazan
cıdır. İkisi de ötede beride 
yevmiye ile ç•1ıımaktadırlar. 

Dün gece bu iki arkadq kah· 
veye geldiler bir köfeye oturdu· 
lar. Tavla oynamaka başladılar. 
Saat on biri geçıyordu. Ocağı 
a6ndürmek üzere uğraşıyordum. 
Birdenbire oyun oynıyan bu iki 
arkadq b rbir1erine küfretmiye 
başladılar. Bu sırada "pulu ne
den sakladın.. sözlinfi itittim. 
Sandalyelere san ıdılar. İşin bU

yllyeceğini anladıın. Durmuşu 

kollarından tutarak Yan kapıdan 
çıkardım. 
Bektaşa da "artık ıen de 

git!,, dedim, yan kapının dıoın· 
dan durmuş: 

- Şapkamı alacağım. Kapıyı 
aç diye sesleniyordu. 

Mütemmim malOmabmıza na
zaran kavgada eski bir kinin 
yenilenmesinin tesiri vardır. Kah
vede oturan müş ilerin hemen 
hepsi Sıvaslı ve ı köylüdür. 
Yalnız Durmuş ayrı bir köyden
dir. 

Kargaşalık esnasında Bektaşın 
köylülerinin de Durmuşa ayır· 

mak behaneıile bıçak ıoktuk· 
Janoa ihtimal vermektedir. Za· 

bıta tahkikata devam etmek· 
tedir. .. .... 

Yeni tütün kanunu 
İnhisar müdürü Meclise sevkedilmek üzere 

oJan layiha hakkında izahat verıyor 

f opal lsmaiı Hakkı Paşanın ç karttığı .. ayıalar ve Behçet 8. 

Sebık Levazım kahramanı To
pa! İsmail Hakkı Paşa hakkında 
dönen bir ri· 
vayetten diln· 
kü nüshamız .. 

da ihtiyat kay· 
dile bahset· 
mfştik.. Bu fa"' 

yiaya göre, 

lsmail Hakkı 
Paşa «ltnn in
hisan umumi 

müdürlüğüne 

tayini için te- .,., ..(j ,. hçet B. 
şebbfisatta buJunmıya başlamıştır. 

Tütün inhisarı umum müdürü 
Behçet B. gerek bu taiya grek· 
ıe yeni tütün kanun liyihası 
hakkında bir muharririmiı:e ıu 
izahatı vermiştir: 

« - Lımail Halda paşanm 
tütün inhisan umum müdUrJüğü· 
ne tayini için yapbğı yazılan te· 
~ebbüsler ve bu kabil ıayıalar 
hakinnda hiç malumatım yoktur. 

esaslı surette müzakere edildi. 
Şimdi de Adlive ve rnüvaze?e 
encümenlerinde görüşülecektır. 
Bir ay sonra da meclisten kanun 
halinde çıkacağını ümit ediyo
rum. 

Uyiha, gerek tiltiln çiftçileri 
gerek tiltUn tacirleri hakkı~da, 
eıki kanuna nisbetle ehemmıyet· 

li yenilikleri ve kolaylıkları ihtiva 
etmektedir. Eıki kanun bazı 
mmtaka arda tütün ekilmesini 
yasak etmektedir. Yeni layihaya 
göre memnu mıntakalarda da 
tütün ekilebılecektir. 

Yalnız bunun için lktısat ve 
Maliye vekaletlerınin, o mıntakanıı 
tlitUn ııraatine müsait olduğu
na dair müşterek bir tetkik ra • 
porunu vermeleri lazımdır. 

- Kavga edersin kapıyı aç -
mam dedim. Y emın etti. Kapıyı 
açtım, içeriye girer girmez he· 
men bıçağını çekti. Bektaşın 
fistUne abldı. Bektaş da bıça
ğını çekti. Boğazlaşınıya batla· 
dılar. Ayırmak üzere aralarına 
girdim, çeneınden bir bıçak dar
besi de ben yedim. Kahvede 
bulunan öteki müşteriler de ara
ya girdiler. Kavgacıları ayırdık. 
Bu sırada Durmuş Yere yıkıl -
mışb, göğıünden kanlar ak•yotdu. 

Hemen polise haber verdim. 

Ankaradan salı günü geldim, 
Çocuğum çok hasta .olduğu için 
çar~amba günQ evimden dııarı 
çıkamadım ve bugün (dün) t k rar 
makamıma gelerek iş[erimle uğ
raşmıya başladım. 

Tarlalardaki tütUn ı erio tar·hi 
için de yeni bir şekiJ tesbit o
lunmuştur, Buna nazaran tarla
lardaki tütün miktarı J\öy ihti
yat heyetleri tarafından tahmin 
olunacak ve köylünün defterine 
yazılacaktır.Gerek l<öylü, gerek
se inhisar idar esi bun.. itiraz et
tıği takdirde keyfıvet kat'ı bir 
karata rnptedi ecekl r. 

Tacirlerın ambarında bulunan 
tütünler ıçın kolcu ücreti alın· 
mıyacak, transfer ve nak J mu
ame csı basıtleştiri ecektır.» 

Durmuşun otomobiJle hastaneye 
kalcurdık, yolda öldü. Kahveye 

Yeni tütün kanunu MiJJet 
mec.isi fkbsat encilmeninde 



Gü.nun sivıueti 

"Morgan. ın zaferi 
Alman maliye nazırı M. "Hel-

ferdin" in istifası, "Reyş" kabi
nesini oldukça aarsacak bir key-
fiettir. Bu istifanın ferdasında 
elde edilen malfımat Avrupa 
mali ileminde büyük Amerikan 
sermayedarlarının ne mühim rol 
oynadığını gösteriyor. 

« Reyş • bükfımeti şu sene .o
nunda pek güç bir mali vaziyet 
ıarşısında kaldı. 1930 senesine ka
dar yekunu 450 milyonu bulan 
deyin taksitlerinin tesviyesi icap 
ediyor. Alman maliyesi bu meb
lağı ihzar için aylarca mnddet 
uğraşb. Diba nihayet bulmak 
üzere olan senenin baharında 

M. «Helferding» vergiler llzeri
ne 300 milyon zammedilerek bn
tcenin tevziz edilmeıini teklif ey
lemiftl. 

Muhtelif fırkalar vergilere 
zammıyat icrası aleyhinde bulun-
duklarından bu teklif reddolun
du. 

Halbuki taksit zamanı yakla
tınca vadesinde tediyatta bulu-
nulmaması tehlikesi bq ğöster
di. Yegane bq vurulacak çare 
istikrazda bulunmak çaresi idi. 
M. Helferding Amerika banka
lan ile milzakereye girişti. 

Müzakerat uzayıp gittiğinden 
bir «amortisman» programı tan-
zim ederek Alaman bankaları
nın delaleti ile parayı temine ih
tiyaç göriildil. Bu bankaların 
hükiimete muavenet etmeleri 
için lizım gelen sermayeye ge
lince «Piyerpon Morgan» tara
fından temin olunuyor. 

Almanyanm doğrudan doğru
ya Amerika bankalarile aktettiği 
Dıılon istikrazmm faizi yalnız 
7,5 olduğu halde, Alman banka
ları dellletile akdolunan " Mor
gan " istikrazı yüzde 8 5 faizli
dir. Netice itibarile AI:Oanyanm 
harice kartı kıaa •adeli borcu 
ıiyadeleşmekte Ye vaziyeti ma
liyeai fenalqmaktadır. 

M. «Helferdinı» İn,« Morgan» 
m emellerine baziçe olarak bö -
le bir •ureti halli kaliuletm~i 
«Raytbank• mtldilrll M. Şahbn 
ıedit tenkitlerini da•et etti. Al· 
man blUçeaindeki açıtı fazlalq
brmlf olan DUJr Yade mesel . 
temin edilir edilmez itten eaı 
kildi. Şimdi «Helferding» in ~:: 
lefl halckında milnakqalar de
vam ediyor. Filhakika «Mtıllerı. 
ID «Koalisyon • kabinesinde bir 
«aoayal demokrat., nazır azalın 
demektir. lf 

Eğer yalnız ehliyet nazan dik
kate alınarak iktıaat nazın M. 
"Moldenhaver., e maliye umuru 
tevdi oluma, maliye ve hariciye 
gibi iki miihim nezaret «halkçı• 
ların eline geçmİf olacak; çiln
kü gerek M. "Moldenhaver., re-
rekse M. Ştrezmamn halefi 
Fon «Kürtyüs» halkçıdırlar. Hal
buki solcenah fırkalan halkçı

lara karşı büyük bir emniyet 
beslemiyorlar. Bu vaziyet kartı
aında "Mililer., kabinesinin mll

him bir taafiyeye uğramumdan 

ihtiraz edilmektedir. Lahey kon
feransımn &kdi arefesinde böyle 
1 tahavWllbı Alman menafüne 
~ -.ııet etmiyeceğf derklrdır. 

M. Gayur 

SON HABERLER 
- - -~ 

Ben meb'usum gidebilirim 
Ali_Cena!'i B. yataklı vagon kondöktörüne 

boyle aoyıiyerek yoluna devaın etmiı ve 
hududumuzu aemııtır 

Ankara, 26 {Vakıt)- Ali Ce
nani B. hakkında meclis riyue
tinin hiikWııete yazdığı tezkere
ye baı vekiJetten aynen ıu ce
vap verilmektedir. 
. Bu . aym dokuzunda doğruluk 

ıırketi mllteahbidi Hüseyin Hllsnn 
ve mezkiır tirket kitibi Faik 
beylerin polis mndnrlüğtlne re
lerek Ali Cenani B. llzerine bir 
çok para aldığı halde 9 gt1n eftl 

Adaııaya mlltevecciben hareket etti• 
ğini ve ayın ikısinde Adanada g6-
rüldilğünde Cevdet lzrap ve is
hak Rafet B. Jer tarafından 
çekilen telgrafa ce•aben Adana 
polis mlldürlilğlhıden alman tel
graftan anlqıldığı ve llzerinde 
kasadan 34 bin lirayla tirket na
mına Ziraat, Emlak ve Oımanlı 
bankalarından poliçe suretile 
aldığı miktan meçhul bir para 
bulunduğu ve bütün vesaik ve 
defterleri beraberinde göttırdilğll 
cihetle firket namına daha ne 
kadar para aldıtı rayri malum 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Poliıçe yapılan tahkikatta 
Ali Cenani B. in Ankardan Ada-

naya gelerek bir gece orada 
kaldıktan aoura ayın llçlhıcil gll
nil yataklı vagonla Gaziayıntaba 
ıitmek lb:ere hareket ettiği hal
de oraya gitmeditl ~e nerede 
bulunduğu Adanada ticaretle 
mqgul Ayintaph pazar başı zade 
Nuri Beye, gelen telgrafta bildiril
meıi üzerine tahkikab llzime icra 
olundukta Nuri B. in ifadesine na
zaran mumaileyhin pek meyus ve 
bedbin bir halde bulunduğu 
Ye bin liraLk evrakı naktiye 
mukabilinde 105 altın mubayea 
ederek Ayıntaba gideceğini .c>y
lemlt olduğu anlafllmlfbr. 

F evzipqa lstuyonunda tren
den inmiyerek elinde pasaportu 
olmadığını (Ören yataklı vagon 
kondoktoru Halebe gidemiyece
ceğini sCSylemesi Ozeriııe ben 
meb 'usum gidebilirim demiı ve 
bu suretle yuluna devam ederek 
Halebe ve oradan da hatbn 
mtıntabası olan Trabluıuıama 
gittiği kondoktonm beyanabndar. 
m6steban olmuştur, Vekilktiıı 
bundan bqka maltimab olmadığı 
maruzdur. 

Garip bir telef on 
konuşması 

Bir ltatlın sesi bize Ali Cenani 
Beyden haber getirdi 

. • • 

Dnn telefonda ince bir kadın 
sesi, bize fU cümleleri siSyledi: 

- Adanadan yeni geldim • 
Orada Ali Cenani Beyle giSrilş
tBm. lsteneniz ıize bazı malu
mat •ereyim. 

Cevap verdik: 
- Hay hay Efendim, yalnız 

siz kimsiniz? 
- Ali Cenani Beyin doıtla

rmdan biri ••• 

- İsminiz? 
- Sayledim ya... Ali Cenani 

Beyin dostlanndan bir ••• 
Meçhul muhatabımazm ismini 

•ermek istemediğini anlayınca 
daha fazla 11111ra Uizum giSrme
dik, muhavereye devam etmeyi 
faydalı bulduk ; telefondaki ıe1 
belki bize Gazi Ayntap meb'usu 
hakkında enteresan haberler ve
rebilirdi. 

- Evet, sizi dinliyoruz efen
dim. 

-:-- Ali Cenani Beyi eskiden 
beri tanınm, fakat ODU hiçbir 
zaman Adanadaki kadar meyua 
garmedim. Ona niçin bu kadar 
kederli oldatun aordum, bana 
fU s6zleri s6yledi : 

- Ticaret vekaletinde bulun-
duğum zam•• bili b •d __, YOl'IUDU~ 

ug ay meaeleainden dolayı 
borçlanmııtım. Azamı gayretimi 
larfederek borçlarımı •.J k . t di uueme 
ıa e m: muvaffak olamadım. 
Çalıtarak kazanmak . t d. 
O ıa e ım. 

nda da muvaffak o'amadıml 
Evvelce. ~•erdiğim emllk 
ve arazınm bana iade edilm • . . k eaı 
ıçm anma mllracaat etmekten 
bqka çare bulamadım. Ver-

medi, nihayet vermeyince de ••. 
Ne yapacağımı tatırdım. 

Sorduk: 
- Ali Cenani B. memleketi 

terkedeceğinden falan size hiç 
bahletti mi? 

Telefondaki ıes cevap verdi: 
- Hayır, hayır, biç bahset

medi. Otelde beraberdik, lokan-
tada beraber. Fakat bana bu 
kararından hiç mi hiç bahsetmedi: 

- Yanında bir !tadm Yar
mıydı? 

- Kadm madın yoktu. Hali 
çok periıandı. Hatta yakalıkıızdı, 
kıravataızdı • ., 

M. Meclisinde 
Dün neler müzakere edildı? 

Ankara, 26 (A.A.) - Bu,On 
Bıiyftk Millet Mecliıinde Eliziz 
meb 'usu Mutafa Beyin yefab 
hakkındaki BarekAlet teıkere1i 
okunmut 'Ve hatıraıma hOrmeten 
bir dakika müzakere tehir eclil
miftir. l.pençiyan ye tıbbi mlla
tabzerat kanununa mllzeyyel ka-
nun llyibasile irtikAp, rtlt•et, 
zimmet, lhtills 'Ve diğer bazı 
cllrtımlerle mamuıa eşhuı uke
riyenia muhakekeme1i muin 
hakkındaki kanwa llyihası ait 
olduldan enctımenlere yeriJmlftir. 
Mevkii mllstahkem kumandanla
nna Ye diğer fırka kumandam 
aallhiyetile fevkall mevkilerde 
bulunan zavata Yerilecek maq 
hakkındaki tehir mubatalan 
kabul edilmiftir. Maarif Yeklleti 
bOtçeaine yeni harflerin iatilzam 
ettiği muraf brplıjı olarak 
120 bin lira fevkalide tahaiut 
itası kabul edilmittir. Meclia cu
martai topluacakbr. 

KazımPş. 
Sofyadan geçerken 

Bir Bulgar gazetesine mü
him beyanatta bulundu 
Sofya, 25 ( A. A ) - Ti\rkiye 

B. M. reisi KAzım Pı. hazretleri 
Sofya istasyonundan geçerken 
Tilrkiye sefiri ile protokol mü
dürll M. Minkof tarafından se
IAmlanmıştır. Mllıariinileyh, Slovo 
gazetesi muharririne verdiği 
mnlikatta Bulgar arazisi dahilinde 
aeyahati müddetince kendisine 
klll'fı gösterilen hiinnetten ve 
Bulgar makamabnın hüsnü ka
bulllnden fevkallde mütehassis 
olduğunu siSyıemittir. KAzım Pt., 
Tilrk· Bulgar dostluğu fikrinin 
bir taraftarı olduğunu ve aslen 
KöprlllOlll bulunmak dolayısile 
Bulgar milletini pek iyi tamdı
ğım illve etmiftir. Biraz Bulgar
ca konuşmakta olan müşarün

lieyh, Avrupadan avdetinde bir 
mllddet Sofyada ikamet etmek 
arzusunu ve Türk-Bulgar, milna
sebatmm takviyesi temennisini 
ızhar eylemiftir. Slovo gazetesi, 
Kizım Pt. yı, Gazi hazretlerinin 
birinci derecede ıeriki mesaisi 
sıfatile selamlamakta ve methü
sena eylemektedir. 

Bir tayyare 
Şehrimizden Bren

diziye giderken 
Kaa.ya alradı. 6 yolcuslle 
aç tavvareciden haber yok/ 

Atina, 26 (Apo) - Salı günll 
lstanbuldan Brendiziye hareket 
eden Aekro eksp1esin bir tayya
re1i telsizle imdat ve tehlike 
iıaretleri vermiye başlamış ve 
gece saat 11 de Elli namındaki 
Yunan kruvaziSril kazazede tay
yare yolcularile milrettebabnı 
kurtarmak için Ayios Efstratiyos 
adasına hareket etmiftir. Elli 
kruvazöril bntnn gün taharriyat
ta bulunduğu halde bir netice 
elde edememiş ve fırtınadan do-
layı Skiros aduma ilticaya mec
bur kalmııtır. 

Kruvazör tekrar tahriyatta bu
lanacaktır. Tayyarenin yolcular 
ve mllrettebatile kaybolduğu zan-
nolunuyor. Buglhı Aeraktapresin 
iki tayyaresi taharriyatta bulun
mak için mahalli kazaya gitmiı
lerdir. 

>f 
Dnn Akdenizden limanımıza 

gelen vapurlar İtalyan tayyaresinin 
tellizle verdiği tehlike ve imdat 
ifaretlerini alDUflar ve tayyare
nin telSizle haber verdiği mahalle 
kOfbıklan halde, ne tayyareden 
Ye ne de yolcu ile mürettebatm-
dan hiç bir iz bulamamışlardır. 
Kazanın Mondroı civannda vu
kubulduğu tahmin olunuyor. 
Tayyarede llç tayyareci ile 6 
yolcu bulunduğu s6yleniyor. 

Lavrenı hakkında 
Ankara, 26 (V akıt) - Lavren

ıin hududumuza yakın bir ma
halle geldiği haberi etrafında 
bir maUimat almak kabil olma-
llllfbr. Ancak bnldimetimizin 
hudutlanmız dahilinde en kDçllk 
bir harekete bile hiç bir suretle 
mO..maba etmiyeceği gayet 
tabiidir. Bundan emin olmak 
IAzımcbr. 

Eskioolar 
Yakılırken numarala 

alınmamıı .• 
Ankaradaıı Alqam refikleri

mizden birisine gelen bir telgraf 
haberine göre Düyunu umumiye 
suiistimali ile meşgul olan mil• 
fettişler Dllyunu umumiyeııha 
eıki paralan tebdil muamelesini 
yaparken yakılmasına karar ve
rilen evrakı naktiye ile yerlerine 
piyasaya çıkarılan puralarm no
maralarmı kaydetmediğini tesbit 
etmişlerdir, 

O zamanlar Maliye vekAletinde 
nakit itleri mildürlllğüııde bulun
muş olan Kizim Beyden keyfiyet 
ıorulmUf, Kazım Bey de verdiği 
cevapta kendisinin bu noktayı 
ehemmiyetle telakki ettiğini o 
zaman müsteşar bulunan Ayni 
zade T ahıin Beye bu muamele
nin kaydedilmek suretile yapıl
masını teklif ettiğini, fakat mlll
teşarm bu noktai nazara if tirak 
etmediğini söylemiştir. 

Bu noksan muamele yüzilnden 
suiiıtimalin kat'i bir rakama 
bağlanması ve hakikatin tesbiti 
mümkün olmamaktadır. 

lhlamur ziyafeti 
• 

Bir Ingillz gazetesi 
ne diyor 

Deyli Meyi gazetesi fstanbul 
muhabirinden aldığı telgrafı neş
rediyor: 

Geçen alqam Ttırk matbuat 
mümessillenni Ankaradaki köş-
küne davet eden Batvekil ismet 
Paşa, misafirlerine ananevi Tilrk 
kahvesi yerine ıhlamur ikram 
etm ştir. 

Batvekil aynı zamanda iktisa
di vaziyet dolayısile kahve ye
rine ihlamur içilmesini tavsiye 
etmiştir. 

İsmet Paşanm ıhlamur ziyfetl 
gösteriyor ki Tilrklye bir ana
neyi daha terketmektedir. 

Anlaşılıyor ki Türkiyede kahve 
de feain, peçenin, haremin, ha
lifenin, sultam şönderildiği yere 
gönderilmiştir. 

T ekirdağında Gazimi
zin heyekeli 

Tekirdağ 26 (V akıt) - Buglin 
burada Gazi Hz. namına dikilen 
heykelin kllşat resmi samimi te
zahilrat içinde yapılmışbr. 

Sırbistan Hahamı 
Sırbistan hahambaşısı doktor 

lzak Alkazay dün lstanbula mu
vasalat etmittir. 

Doktor Alkazay, latanbula 
gayri resmi surette geldiğini Ye 
bir kaç giln kaldıkian sonra av
det edeceğini muharrimize beyan 
etmiştir. 

Cuma 

mn 
Kanunevvel 

1929 

Namaz •akitleri 
s.ı,.ı, 011e ....- Ak..., y .... ...._ 
5.54 li,15 14,35 16,47 18.ie OS,.17 

Bug(lnkG ban 
Ha- lıılatıa, a.._., .,.,r ...... 



intihara kalkanlar Bir ceset bulundu 
Cibali fabrikasında amele İs

mail ana ve babasının ölmesin
den müteessiren dün Unkapa
nında Zeyrek caddesinde bilek
lerini keserek intihara teşebbüs 
etmişse de yetişiJerek kurtanl· 
mışbr. 

§ S rkecide Ertuğrul otelinde 
oturan Avni isminde birisi 
sefalet dolayısile zehirli bir 
madde içmiş, hastaneye kaldınl-
mıştır. 

Yangın 

Beyoğlunda lstik!al caddesin -
de Süreyya Beyin fotoğraf ma -
ğazasından soba yakarkdn yan -
gıo çıkmış, sirayet etmeden sön -
dürülmüştür. 

Dün Arnavutköyünde Saraf 
bumunda balık tutmakta olan 

Dimitrako reisin tayf alan denizde 
ağları çekerlerken ağlar içinden 
bp fakültesi talebelerinden ol
duğu elbisesinden anlaşılan bir 
ceset çıkmışbr. Zabıta derhal 
tahkikata başlamış neticede bu
nun yirmi beş gün evvel şirketi 
hayriyenin 53 oumara!ı vapurun
dan kenisini denize atan tıp 
fakü tesi talebelerinden Ahmet 
Cevat efendi olduğu anlaşılmış

tır. Ceset morga nakledilmiştir. 
Başınd <.UVai düştü 

Limanda bulunan İtalyan bandı
ralı Abayya vapuruna yük veren 
amele Münifin başına sapandan 
kurtulan bir çuval düşmüş, ame
le başından yaralanmıştır. 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
:-·· Harici haberler ·: 
• • • • . ~ ... ················ ................................. . 

Reisicümhur sarayınd~ yanf!ın 
Vaşington, 26 (A.A) - Vukua gelen bir yangın Riyaseticüm -

hur sarayında Reisicümhur mesai dairesini tahrip etmiştir. Reisi -
cümhur M. Hover resmi vesaikin tahlısi ameliyesıne iştirak etmiştir. 

An, ele hü~ umetı lŞSİı 1 ğı Gemıde 1syan 
artıyorn ıuş Gand, 25 (A.A) - Limanda 

demirli bulunan Kür2ene vapu
runun tayfası arasında bir ısyan 
çıkmıştır. Gemiciler nöbetçi za· 
bitini öJümJe tehdit etmişler ve 
hapse atdmış olan arkada,Iarın-
dan birini kuitarmışlardır. Zabı
ta mİ;İdahale etmiştir. Letonya 

tebaasından iki tayfa tevkif olun
muıtur. 

Görülmem·iş 
birvak'a 

Londradaki meşhur Sarov 
otelıni göz göre ~oydular 

Kadınlar bağırdı, gar
sonJar koşuştu .• 

Londra gazeteleri ıimdiye ka
dar misli görülmemiı bir hay
dutluk vakasından bahsediyorlar: 
Londrarun ve dünyanın en meı· 
hur otel• olan "Saroy,, oteli bir 
baskına uğraın11tır. 

Kanadalı oldukları zannedilen 
üç kişi, 20 kanunuevvel cuma 
günü akşamı iyi giyinmiş erkek
lerle, zarif tuvaletli madamların 
arasında ote1e ginneğe muvaf · 
fak olmuşlardır. Maksatlan vez
neyi soymak mış. 

Yakıt yemek zamanı idi. Oto
mobiller ve Jimuz.nJer otelin 
bahçesine akın ediyor ve şık 
kürkler giymiş hanımlar otelin 
ho üne giriyorlardı. Bunlardan 
ikisi dönme kapının önünde dur-
muşlar ve bir tanesi de vezne
darın yanma i.erlemiştir. Vezne 
memuru hadiseyi şöyle anlatıyor: 

«Benim yazıhaneme gelen bu 
adama fazla dikkat etmedim, 
fakat vaziyetinin garabeti nazan 
dikkatimi ceJbetti . 

Bu adam bana elinde bulunan 
yirmi Kanada dolarını bozmamı 
teklif etti. Çok meşgul olduğum 
için, şimdi bu işi yapamıyacağı
mı, bır az sonra gelmesini söy
ledim. 

Bu adam donüp kendisini bek
liyen iki kişiye iltihak etti. Bi
raz konuştular, sonra bara gidip 
birer içki ıçtiler. 

c 
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ç9cuk sütu.nları j 

Selimin Hazinesi 

Vaktile Bağdat
tta adaletile meş
hur Harun Reşit 
isimli bir halife 
vardı. O zamanlar 
Bağdattaki beyler, 
büyük hükumet a
damları memleket
lerinden ziyade 
kendilerini dllşü
nüyorlar, halifeyi 
aldatıyorlar, yalan
la, düzenle ihsan 
koparıyorlardı. 

resimli masal:! 

Bunlardan yalnız 
sadrazam Ehülha
san doğru ve na
muslu bir adamdı. 
Halifeyi halkın 

çektiği sefaletten 
haberdar ediyor-
du. Hükümdar a
damlannı hilekir
lıktarını, iki yüz-
lülüklerinin mey
dana çıkarmıya 

karar verdi. 

O gilnlerde ya• 
pıJacak bir ıenlik 
te hepsinin hazır 

bulunmalarını em· 
rette.Vezirler, bey· 
ler halifenin dedi
ğini, yapblar. Şen
lik günll en yeni 
elbiıelerini giyerek 
Bağdadm büyük 
meydanında top
landılar. Halife on· 
lan yallllla çağırttJ. 

Hükiimdar zeki bir a
damdı. Onlan akıllıca sorgu 
suale çekti. Neticede hep
ainin iç yüzlerini anladı ve 
tekmilini ' huzurundan def
fetti. Artık iş meydana çık
m11tı. 

Hanın Reşit kararını verdL 
T ~bdili kıyafet ederek bnton 
memleketi dolaşb. Yanına 
sadrazamını aldı ve aleJAde 
bir adam gibi yola çıkb. Bu 
köy senin o köy benim g~· 
zinmiye baıladı. 

( Devamı yann ) 

Londra, 25 (A.A) - Avam 
kamarasında M. Churchill, ipek
ten gümrük resmi ahnması hak
kındaki kanunu tamamen ve şe
ker resmine müteallik kanunu 
kısmen ilga etmek niyetinde ol
duğunu beyan eden M. Snovden 
in bu tasavvuru hakkında bazı 
tenkidatta bulunmuştur. M. Chur
chill, amele hükumetini masarifi 
artırmak ve varidatı azaltmakla 
itham etmiş vt: iısizliğin gittik
çe artmakta olduğunu beyan 

lçtımai sigorta etrafında 
Pariı, 25 ( A.A ) - Tıp aka

demisi, elyevm mecJiste müzake
re edilmekte olan içtimai sigorta 
kanununun sui istimallere mani 
olacak ve Fransız hekimlerinin 
an'anevi kadro dairesinde çalış

masını temin edecek şekilde tadili 
için bu kanunun Almanyada tat
biki neticesinde alınan dersler
den kovayı umumiyece istifade 
edilmesini temenni etmiştir. 

Bu adam on dakika sonra · 
tekrar dönüp yanıma geldi. Bu 
esnada yazıhanede ben ve o 
yalnızdık. Dolabımı açmak için 
arkamı, döndiim. Tekrar başımı 
çevirdiğim zaman adamın orada 
olmadığını gördüm. 

~~~~.~~~~e~ @ ~arJ. bir sureti mukemmelede tasvır eden - -·-- ~ 
etmiştir. 

Sör Penny, Singapu Ussür bah
risini büyültmek için yapılan 
masrafa iştirak etmiş oJan do
minyonlann verdikleri paranı~ in
şaat ikmal edilmediği takdırde 
kendilerine iade edilip edilmi
yeceğini sormuştur. 

Bahriye birinci lordu verdiği 
cevapta, inşaat, kat'i surette 
durdurulmadan evvel dominyon 
ların fikri sorulacağını söylemiş-

tir. Avam kamarası ikinci kanunun 
yirmi birine kadar içtimaını te
hir etmiştir. 

Rusyada noel 
Moskova 25 ( A.A ) - Taı 

ajanrı bildkiyor: Miladı İsa gü
nü ilk defa olarak tatil yapılma-
mışbr. 

Fransa temyız müdde} 
urııum1sı 

· Paris, 25 (A.A) - Devlet şu
rası daire re~s 'er:nden M. Matter, 
temyiz mah mesı müddei umu
miliğine tayın edilmiştir. 

Bır vapur "azası 
Vigo, 26 (A.A) - Afland na

mındaki Norveç vapuru kazaya 
uğramıthr· Fırtına dolayısile ~ah
lisiye sandalları imdadına yetişe
memiştir. 24 kişden ibaret olan 
tayfanın mahvolduğu söyleniyor. 
Bir tek naaş çıkarılmıştır. 

Cenup kutbunda 
Nevyork, 26 ( A.A) - Ku

mandau Bird cenup kutbunda 
icra etmiş olduğu keşif S\?yaha
tin n hitam bulmuş olduğu mü
talaasındadır. 

Bunun üzerine avazım çıktığı 
kadar bağırdım.» 

Bunun üzerine otelde bir kar
gaşalıktır başlamıştı, 

Şoförlerle polisler otelin et
rafında bir kordon teşkil etmiş
ler ve iki kişiyi yakalaDllf, n
çüncü adam da aranılınağa baş
lamışbr, 

oP:3SıNE~Sı~oA 
@ Azim muvaffakiyetJeri kazanmaktadır 
~ İlaveten Alp dağlan şarkısı ve Hearst Metrotone sesli ve 
@) sözlü dünya havadisleri 

~eeees~ee~eee~ 

Ulvi bir hareket 
Gözle kaş arasında bu adam 

(42) İngJiz lirası çalmışbr. ,~~~~~~B~~~~~~ 
PARAMOUNT filmlerinin en büyüğü 

Kıbrısta bir Tück, gençlere 
$1Jnat öğretmek için UJO 

bin lira vakfetti 

Söz refikımizin verdiği bir 
habare nazaran, Kıbrıs eşrafın-

dan Borazan zade Yusuf Cemal 
Bey Lefkoşe dahilin~eki emla
kinin mühim bir kısmını fakir 
Türk çocuklarına san'at öğrete-
cek bir mektep tesisi için vak
fetmiştir. 

20 bin İngiliz lirası ( 200 bin 
Türk lirası) gibi azim bir meb
lağ olan bu vakıf ile bir sanayi 
yurdu açılacak ve .burası b.u 
hamiyetli insanın Jsmıle yadedi-

lecektir. 
Vakıfname bu ulvi gayenin 

tam bir ıekilde tatbik . ve d~va
nı temin için ince bır şekılde 

mı ıı· k d' · yapılmıştır . Müteve ı en ısı 

l cak vefatı takdirinde bu hak 
o a , b ··t cesine geçecek, unu mu e-
zev llA T·· k 

Avukatlar çağırılıyor 
C. H. Fırkasına dahil ve ba

roda yazılı avukatıar yarınki 
cumarteai günü saat on buçukta 
fırka müfettişliğı nezdinde ıçti
maa davet edilmektedir. 

0••·······G··················· ~W ALTER FORDEi 
·~ Yakında : 

E M İ L Y A N İ N G S in en büyük şaheseri 

TAÇLI CANAVAR 
SüperfHmini seyretmek üzre bütün ahali bugün 

ELHAMRA SİNEMASINA 
Şıtap edecektir. ilaveten: FOKS sesli dünya havadisleri. 

Suvarede ROSİTA BARİOS VE KASTROLAR bugiln 
saat 11 de tenzilatlı fiatla • • •OPERA SiNEMASINDA: ~~~~~~~~~~ 

, G • : österilecek olan : 

••• Y I K l C I ·.·~~~~~~~ • • Bugünkü sinemalar 
: Gayet orijinal sesli komedide : Majik - İmdat 
! görünecektir, : Etuval - Endülüs gülü 

• •• •• •• •• •••• •• •• •• •• .... •• •• • Alkazar - Kızıl kelepçe 

1:u::n::::::::::::::::~r-::m::::•·····•::::::::-::=r.:ı:ı :i "TAKS1M lCE TuNRL ar.i;;;';i; Lşltmekte ~f 
ii oıduğunuz kahkahalar :: 

j~ MELEK SİNEMASINDA ii 
:: gösterilmekte olan Si 
Si B A R O L D L O Y D un teınslll Ü 1 

!i A T E Ş G i B 1 li 
Si lilmlnl seyreden cesim kalabalı~ın candan !f 
ii yürekten kopan kahkahalarıdır. Q 
:: Buglinkil matineler saat 13 14,30, J6. Ü .. , " :S ı7,30 ve 19 da dır, I" 
g p ARAMONT filmidir. d 

Lüksenburg - Ölüm arabası 

Melek - Ateş gibi 
Opera - Son çarlar 
Şık - Atlabna yarışı 

Elhamra - Taçlı canavar 

Fransız - Kelepçe 
Asri - aşk azameti 

Alemdar - Ledi Hamilton 

Tiyatrolar 

Tepeba~r lfyafrosunda : 

maUne saat 15, 30 da ııe akşamı ıaat 

::!~~~8yEHfflfiAi~ 
S Perde / 1111 / 

Yazan Ha .. 1 '''''''' 
sahip zade 
Celal bey 

Her cumartesi akıam-

akip vakıfa mabakı ur maa-
'f 'daresi bakaca tır. 

n Bıu hamiyetli Türkü tebrik 

U Suarede R O S 1 T A B A R R t O S ve ~ 
~ KASTROLAR ~ 
• ..~~~~~~~!!!!!!!!~~~~ 

Darülbedayi - Kafes arkasında 
Jan için fıatlarda tenzilat yapıl
mıştur. 

i::::a::::ı::::::::::ı:::::;::uauaua11uuaODD111Uu • 
ı ........... _. ....... 

ederiz. 
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PO r Vaktın bulıa fildCdSI 

ükl\nkü müham likma
çı : Beşiktaş · Vefa 

Bugün statyumda birinci ta.: 
kımlar ~rasında yapılmakta olan 
likmaç.larının en mühimlerinden 

birini seyredeceğiz. Başiktaş Ve
fa ile karşılaşacak. 

Beşiktq geçen giln de Uç beş 
satırla işaret ettiğimiz gibi bu 

meıvsimin en mühim oyununu 
yapıyor. 

Vefa şimdiye kadar galatasa

rayla, Fenerle oynamıt her, iki

sine de yenilmesine rağmen ge

rek bu maçlarda gerek son oy

nadığı ve çok iyi bir netice ile 
bitirdiği Beykoz maçında bir 

çoklarının takdirini celbedecek 
kadar gilzel oynamıştır. 

Buna mukabil Beşiktaşm şim

diye kadar yaptığı likmaçları 

zayıf kuvvetler karşısında olmuş 
ve bu maçlar kazanılmış olma-

sına rağmen oyun itibarile iyi 
göriinmemişti. 

İşt e şimdi Beşiktaş V da ile 
bu vaziyette bir maç yapmakta
dır. Her halde bugünkü maçta iyi 
ve daha canlı oynıyan kaıana
caktrr. 

Bn müsabakadan evvel F encr
bahçe de kümenin genç uzvu 
İstanbulsporla karşılaşacaktir 

51 nci şube lnğv~t.lilmiyecek 
Vilayetten 'aldığımız bir mek .. 

tup.t: polis müd:riyeti Beşinci 
ŞlJ esinin 930 senesi bütçesi mu
cib'nce lAğvedi!diği hakkındaki 
şayıanın doğru olmadığı bildiril
mektedir. 

Y eniköy sulh hakimliğinden : 

Dilnkft. bulmacamızı hallede -
medinizıe bugüııliö l, .Uedılmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı. 
zm sırrını meydana ç. \ara bilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç beı dakika 
meşgu olmanız kafidir : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ş AIR ın:ı~i UL-ITTAT 
2 A R 1iJ E {il E if.f U R F A' 

4 K E ı Ç E ~/ R im] fl K it 1 
5 _ E @ııS·i N AH~ 
6 T E Ş R i Nj E V V E L 
7 , U ~ı Nı~NEY AR A 
8 ~ L U i /~·~ VI~. K Ej T 
9 ı U Rrr~ K 1A V!A K ..ı K

1
A. 

10 A F i jfil H E R E 1 K E ~ 
11 T 1 ~ Z l~ L IA T 'A~ı~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Dünkil bulmıu:amızır 
haJledlJmlt ,.sıı 

1 2 3 4 5 b 7 

-~-n- . ı~ '= - ı 
!il 

- [IJ 

jJ 
!il 

il IJl1 

l:iuıünkü bulıaacıumzııa 

ha' ed .. eelt yeıı t ekh 

• 

Soldan sağa ve yukardan ~ : 
1 - Bir nevi toprak 3 , u .a eşek yav-

rusu 5 
2 - Döner 5, 31 2 
3 - Köpek değil 4 hı,. a n sıı 6 
4 - Heroz ~ııpkt:~ı 4, kum<"r 
5 - N·1ta 2, dü~fince 3, 
6 - Bir gün 9 
7 - Tartı 6, nota 2 
8 -· Yüz sene ~. bır e t y • ı 4 
9 - Deri 3 , bey 2 , ~arlc vil!yetle

rimizden biri 4 

1 O- Mana verit 5 
1 I - Benzerler 
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Borsalar 
Kambiyo 

1 lngiliz liruı K.r. 
" T .L mukablll Dol 

Frank 

.. • .. • .. • .. • .. • . . ... 

.. . 
H • 

" . 

Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Kuroı 

ŞUlng 

Pezeta 
Mart 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuruş 
ı Türk llrası Dinar 
· Çervoneç Kurus 

Nukut 

r lsterllo (fnj(flfı) 
l Dolar ( Amerika) 

l!O Frank [Fransız 

20 Liret fltalyı 
O Frank Belçika] 

20 Drahmi [YnnanJ 
ıo Frank [fsvlçrel 
20 Leva Bulg-ar 1 

1 Florin [Felemenk) 
20 Kuron (Çekoslovak 

ı Şıtıog Avusturya] 
1 P.ıeta ftspanya] 
1 RayşmarklAJmanya ] 
ı Zloti Lehistan 
ı Pengö Macaristan 

90 Ley f Romanya 1 
20 Dinar f Yuv;osıovraJ 

• Çevoııeç Sevyet 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Borsa 
barlci 

Tahvfller 

0,4 

1 

8Q 
'f() 

242 !50 

istikraz dahili •vadeli. 9~ SO 
Düyunu muvahade 189 ~5 
ikramiyeli demlryolu 6 5 
lstanbul tramvay şirket! 4 o 
Rıhtım Dok ve .Anuep 17 :iO 
lstanbul aııonlm su Sr. 

Hl&8e eeneetırı 

I~ bRnk111 [ 2 
C'<n R n lı hsnkası 121' 

Tıcaret ve zahire 
Ftatlu ncant bonuı kltlbtamamllıtı 

tarafmdaa .erlbnlftlr 

0111, .. 1 

Aaaml Aef&l1 
K. P. K. p 

Ahmet Münir Beye ait tereke 
eşyası Sarıyerde Türbe sokağın
da ~ 1 No. hane de müzayede 
auretile satılacağıncfan almak is
teyenlerin 1 kanunusani 930 
çarsamba günü saat 11 de hazır 
bulun~aları ilin olunur. 

Bu~day 
Yumuşak 

8otılı~ ~alörifer ~ozanı fE:: 
14 ıu 111 ıs 

t.f 7ş ıs 30 

f mniyet 8an~ım ın~~iriyeUn~en: Çavd~ahireler - 12 
9 Sandıkta mevcut ve aksamı ArpR 

t. l ısır 8 3o 

• Z~yi - İş Bankası Tasarruf 
tamam bir adet kalörifer kazam fasulyı 
kanunuevvelin 30 ncu pazartesi ıa.••-----------ı 
günü biimli2ayede satılacağından Sultanahmet Sulh beşinci hu· 
istiyen 'eıin sandık idaresine ve kuk dairesinden: Kumkapıda 
görmek için her gün Levazım Tavql Süleyman ağa mahalle
memurluğuna gelmeleri. sinin ördekli bakkal ıokağında 

sandığından kerinıem N . 
ermın 

Hanım namına aldığım ( 11370) 
mmnerolu kasanın ctiıdanı za . 
(')}muştur. Yenisi alınacaiJnd yı 
zayiin hükmü yoktur. Uzun Ça:: 
ismet Paşa caddesi 10 nunıerod 

..ı • N . a peaen urı. 

Harao~a& nı~ess~sotm~un : 
Naraağaç buz fabrikasının tey.. 

eii mukarrerdir. Teklifatta bu
lunmak isteyenlerin müeısese 
katibi umumiliğine müracaatla 
tJlbaptaki şartnameyi beş lira 
mukabiJinde ahzeylemeleri ve 
9 kanunusani 930 tarihine kadar 
tekliflerini tevdi eylemeleri. 

3. Ko. Kumandanlığından: 
İstanbul, Çatalca, Kırklareli, E
dime ve Tekirdağ vilayetled 
emvalinden maaş almakta bulu
nan şehit Eytam ve Eramili ile 
askeri malfıllerin ve bu malüller
den vefat elmiş bulunanlann 
eytam ve eramilinin lazımgelen 
hususab kayt ve tespit ettirme
leri için bir hafta zarf da men
sup olduktan Teya en akın bu
lu~dukları askerlik şube erine 
muracaat etmeleri ilan olunur. 

Edirne kız muallim mektebi satın alma konaisyonuudaıı: 
Mektebi~iz talebesi için nümunesi veçhile 700 metre licıvcrt 

yerli kumuş ıle 700 metre saten 10 - 12 - 929 ta.rı'h:nd 't"b . . . .. . • en ı ı aren 
yırmı gün muddtle elem münakasaya konulmuştur. Tali l · u-

. .. k .. b p erın o 
mune ve şartnameyı gorme uzere er gün mektep id · 

J .h,l .. .. l 30 12 aresıne Jl!liiracaat arı ve t e gunu o an - - 929 Pazartesi gü ü t 
15 te mektepte müteşekkil kon isyonda hazır bulunmala~ ~: 
olunur. 

Baro riyasetinden: 

Avukat Beylere 
7 kaaıunucvvel 929 t:aribine \· 1ki olan heyeti umumiye içtimaının 

mezkur içtimaa ait ruzn~meye c' evam edilmesi iç1n 28 kanuevvel 
929 cumartesi günü saat 15 e talik edilmiştir. Yevmi ve ıaati 
mezkurda rüfekanın baroyu teşriheri rica olunur. 

kain ve albnda 26 numara ile 
murakkam ve şehri on lira ki
raya mütahanımil bir dnkkinı 
ve fevkinde iki oda hali mut
bak, ve müştemilib havi ve iki 
bin lira kiymet takdir edilen bir 
bab kirgir hane açık arttırma 
usulile ve dellatiye ve ihale pulu 
bedeli müt teriye ait olmak (bere 
satılacağından 3 Şubat 930 Pa
zartesi günü saat on beıte Aya
ıofyada adliye sarayında Yakl 
Sultanahmet Sulh beşinci hukuk 
mahkemesine pey akçalanm ala
rak glmeleri lüzumu ilin olunur. 

SUL TANAHMET SVLH BEŞİN
Cİ HUKUK DAiRESİNDEN : 
Kumkapıda çadırcı Ahmetçelebi 

mahallesinin Kumkapı caddesinde 
klin 18 numara ile murakkam 
ve üstünde iki odayı havı 1500 
lira kıymet takdir edilen bir 
bap dükkan açık artbrma usulile 
ve pey akçasile ihale pulu mOt· 
teriye ait olmak üzere 30 kanun 
sanı 930 perşembe gtinll saat 
on beşte Hblacağından istiyen· 
lerin ogiin pey akçelerini alarak 

Sultanahmct Beşinci Sulh mahke
mesine gelmeJeri ilin olunur. 

811111~ esyı 
f mniyet sandllı mo~ırıvelin~en: 

Sandıkta mevcut ikamete elve
rltll bir adet kulObe ile demir 
ve saç ve doğrama bölmeler ve 
camlar ve uir ufak tefek bazı 
etY• klnunuevelin 30 ncu pazar· 
tesi gllııü bilmüzayede sablaca
ğından iatiyenlerin Sandık idare
ıine ve görmek için her gilıı 
levazım memurluğuna gelmeleri • 

l.tanbufDlSrdllnctl icra memur
luğundan ·= Borçtan dolayı taptı 
k8sele ve lastikli çarık ile deri 
ve müstamel otomobil lastik
leri 30-12·29 tarihinde Pazarer-

teai saat on birden on ikiye kadar 
icra ve iflh kanunu 106 ıncı 
maddesi mucibince ikinci açık 
artırma ile lstanbuı Zındankapı
sında Minas Arzumanyan efendi· 
nin dükkan ve ardiyesinde sabla
caktır. Taliplerin yeym ve vakıt 
mezkfırde maha linde hazır bulun
maları ve icra ve iflis kanunu 
mucibince ali.kadar tahsiyet· 
lerin de malumu olmak Ozere 
ilin olnur. 

Mekitibi aliye mübayaat ko
misyonundan: Mfilkiye mektebi 
talebesi için mtıbayaa edilecek 
olan 125 adet Hereke mamuli
bndan battaniye mektepte mev
cut nilmuncsine muvafık olmak 
üzere aleni münakasaya konul· 
muştur. Talip olanJann nOmune· 
sini görmek ve şeraiti anlamak 

Seyrisefain 
Merlca •centcal: Galata Köprü ba,ında. 
Beyoğlu 2362 Şube acenteai. Mahmu· 

diye Hanı altında l!tanbul 27 40 

ıra : zon b rınc ı ııo~ıası 
(KARADENİZ ) vapuru 30 

Kanunevvel Pazartesi 12 de 
Galata nhbmından hareketle 
ine bolu, Samsun , Giresun . 
Trabzon, Rize, Hopayiı gide· 
cek ve dönüşte Pazar iskelesılc 
Rize, Sürmene, Trabzon Göre· 
le, Giresun , Ordu , Ünye , 
Samsun, lneboJu, Zonguldağa 

u~ıyarak ~elecektir . 

A ıııaıva t osıası 
( İ N E B O L U ) vapuru 29 

Kanunevvel Pazar 10 da Galata 
nhbmından hareketle lzmir , 
KülJük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkUr iskelelerle 
birlikte And ıfı i, Kalkan, Sakız, 
Çanakkale Geliboluya uğrı· 
yarak gelecektir. 

oozcaada posıası 
( GELf BOLU) vapuru 28 

Kanunevvel Cumartesi 17 de 
idare rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale 
İmroz, Bo:r.caadaya gidecek ve 
Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. • Uzere Yıldızda Mülkiye mektebi 1:.:::1::::::1;:::1;:::1;::.:ı:::::::~::ı:::::::::::::::::=:ı 

mndnrlüğüne ve ihale gilnil olan fl ALEMDAR zadeler ~ 
16-1-930 tarihinde Fındıklıda ji VAPUR L AR 1 ii 
GOzel sanatlar akademisinde !! Seri ve lüks Karadeniz postası i 
ytksek mektepler muhasebecili- ii B •• ıent vapuru 29 1 
ğinde mekitibi aliye miibayaat İi U kanunevveı 1 
komisyonuna mtlracaat eyleme- il Pazar günü akşam saat 1 
leri ve münakasanın saat on 5. 18 de Sirkeci 1 
üçten on bqe kadar devam !j rıhtım!ndan hareketle ( Zongul- • 
edeceği ilin olunur. iS dak, Inebolu, Samsun, Ordu, 
-~----~------- si Gireson, Trabzon ve Rize) ye 

lıtanbul icra dairesinden: Ha- H azimet ve ayni iskelelerle 
tice Rabia ve Emine Hanımların O 
Vahit Efendi ibni İbrahim Efen· !il ( Görele. nye ) ye uğrıyarak İ 

1 avdet edecektir. i 
diden istikraz eyledikleri meba- ~ Müracaat mahalli: İstanbu i 
liğa mukabil Çengelköyünde ku- ;i Meymenet Hana altındaki ya· i 
leli caddesinde eski 64 yeni g zıhane. Telefon lstanbul 1154 1 
35 ve 37 nuınarah bir bap sa- ====.mı ı ===--·--·==-™ 

Dördüncll hukuk mahkeme
hllhane ve nhbnı mahallinin iki 

sinden: 
bin yüz altmıt hisse itibarile 

Müddei İstanbul ticaret ve 
iic yilz kırk iki hissesi elyevm 

sanayi odasına izafeten avukat 
arsa ve nhhm mahallinin otnz 

Mete Sait Beyin müddaaleyh 
giln mGddetle ihalei evveliye Hulki Bey aleyhine ikame eyle
müzayedesine vazolunarak (200) 

diği abone ve ilin vesaireden lira bedelle talibi uhdesinde olup 
mütevellit alacak davaamın tah· ihalei kat'iyesi icra kılınmak ve 
kikatında : Bir ay müddetle yüzde beş zamla on beş gün 
ilAnen tebliğat icra ve 5 • şubatmüddetle müzayedeye konmuştur. 

Meıahaaı bin sekiz yiiz kırk. ye- 929 tarıhinde mumaileyh davet 
eli sahilhane anasi ve yü~ dört · edilmiş olduğu halde icabet et· 
zıra nhbm malıallidir. Arsada mediğinden yeniden bir ay müd
bir kuyu ve bir çam iki incir detle ilanen tebliğat icrasına 

bir armut bir nar ağaçlan mahkemece karar verildiği ve 
mevcut olup etrafı dıTar ve te- yevmi muhakeme olan 29 - 1 -

mel ankazı ve bir harap havuz 930 çarşamba günü saat on üç 

kaidesi ve cephesi harapça bir buçukta mahkemede ispab vii

nhbm ve mezkar ananın orta- cut etmediği takdirde hakkında 
ıında muhtacı tamir bir hattı gıyaben icrayı muamele yapıla· 
fasd dıvan mevcut olup maa cağı ilan olunur. 
nhtım dıvan Ye ajaç ve ankaz· 

lar dahil olduğu halde beher 
arşm murabbaı üç yllz beı ku
ruıtan rJb bin yüz on üç lira 
yirmi kuruş kıymeti muhamme· 
nelidir. 929-4419 dosya numara
sile talip olanlann kıymeti mu
hammenetin.in yüzde onu niebe-. 
tinde pey akçesini müıteıhiben 
16-1-930 tarihinde on buçuktan 
on beı buçuğa kadar bizzat veya 
bllvekale müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Piyanko müdürlü
ğünden: 

1930 aenesi piyango müdiir
lilğtı ihtiyacı olan kırtasıye ve 

zarflann pazarlık suretile mllna· 
kasası icra edileceğinden müna
kasaya iştirak edeceklerin 28/12/ 

929 cumartesi günü pey akçalarıle 
birlikte müdürlükte müteşekkil 
tayyare cemiyeti Mübayaat ko
misyonuna müracaatları. 



Anbar tamiratı 
Giimrükler umum miidürliiğünden: 

1 - İstanbulda bulunan merkez anbarına ilave edilen anbarda 
yapılacak tamirat bedeli ketfolan 2709 lira. 41 kurut dahiJinde 20 
gün müddetle ve münakasai aleniye ile Istanbulda münakaaaya 
konulmuştur. 

2 - Şartnamelerin musaddak suretleri Ankarada GOmrnkler 
Jeva2ım müdürlüğünden ve latanbulda Gümrükler umum müdürlüğü 
levazım mildiirlüğünden alınacaktır. 

3 - Her talıp bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 203 lira 
21 kuruşluk hükumetçe muteber Milli Banka teminat mektubu 
vermeğe veyahut bunun yerine yevmi münakasadan evvel İstanbul 
Gümrük baş müdürlüğü veznesini! nakit olarak para itasına mec
burdur. 

4 - Münakasa günü 13 künunusani 930 tarihine müıadü 
pazartesi günü saat 14 dedir. 

5 - Taliplerin yevmi münakasada Jstanbul Gümrük baş müdür
IOğiınde müteş • kkıl Gümrükler umum müdürJüğü mübayaa komısyo· 
nuna müracaatıarı. 

fınlô~ ue Mam ~DR~osı isfHn~uı ~u~esin~en: 
Tal{si t le satı~ 

Esas Mevki ve nevi 

166 Heybeliadada yalı sokağında 8 No. lu rlükkan 

Kıymeti 

Lira 
450 

4940 

Tahlisiye umum mü--' 
dürlüğünden: 

7. VAKiT. - 27 Kanunevvel ıQ?r -

HUMMAYJ MUf\ZAGİ - fSITMA 
UNSIZllk - Zafiyet ve K uvvetslzllk halatında Anadolu Tahlisiye mıntakası

nın 80 lira ücretli Tababeti 
münhaJdir. Tabibin ikameti için 
Anadolu Fenerinde bir hane tah
sis edilm~r. 

Talip olanlanıı 2 kinunusani 
930 tarihine kadar vesaiki Ji
zımeyi müsteshiben Galata rıh
tımında Maritim hanındaki mer
kezi idareye DlüracaatJan ilan 
olunur. 

Beşiktat sulh icra dairesinden: 
Borçtan dolayı ınahcuz mOsta
meJ iki halı ve iki yol kilimi ve 
yeme~ masası ve bir gardırop 
ve saıre 6 kanunusani 930 tari
hine müsadif pazartesi gUnn sa
at on birde Arnavutköyfinde 
vapW' iskelesi Dleydanmda mü 
zayede ile satılacağından taJip 
olanJann mezkfir gün ve saatte 
mezat yerınde n emuı u mahsusu 
na müracaat eylemeleri ilin olu
nur. 

KINYUl't1 LABARAK 
la• llızım, aafU hummı 11 ICuvnt ,arıblnı lıtımaı ediniz. 

,Yemekten enet ve ya sonra bir tlkör kadehi. 

~ Ndllr ı MaJaon Lı f'RERE <I!. Y..U.nr & Ctc> 
•9. Ru~ Jac:ob. PARfl 

Haydarpaşada demır 
yollar mağaza müdür
lüğünden: 

~ağıda yazıh ma1zeme pazarlıkla aahn almacağından ta'ip 
olanları~ 30 kanunu:vveJ _pazarertesi gOnü saat 9 dan 12 ye kadar 
ispatı vucut etmelerı ve fiat vermeleri ilin olunUJ'. 

3 adet mahruti çadır (yerli mal) büyük 

100 ,, kılıfsız işaret bayrağı (kumızı) yerli kumaş nDmunesl 
beraber getiriJmeJidir 

169 Şişli Büyük dere ca. Hacı Osınan bayırı Gazino ve 
odayı müştemil 14 dönüm dut uk 

171 Eyüp Topçular mahalle ve sokağı cedit 2 No. hane 2520 
172 » » » » cedit 23 ve 25 No.lu 300 

İstanbul SuJtanahmet 2 inci sulh 
hukuk mahkemesinden: Hüseyin 
Efendinin Madaoı Tal ya aley
hine ikame eylenıiş olduğu 100 
lira. alacak davasından dolayı 
tayın kılınan 23-12-929 tarihinde 
isbab vücut etmediğinizden hak
kınızda gıyaben icrai muhake
meye karar verilıniı ve bu bap
ta eababı •ubutiye olarak bir 
kıta senet ibraz eyliyerek istik
tab~n sab!t olmadığı taktirde 
yemın tekJıf eylemif ve rüyeti 
muhakeme 29 kanunusani 930 
tarihine musadif Çarşamba gfinü 

100· adet kılıfsız işaret bayrağı ( yeşil ) yerli kumaş nümunesi 
I beraber getirilmelidir. 

dükkan 
173 Kandilli Vaniköy caddesi 12 No. Ju kayıkane 13.00 

Peşinen satılık 
198 Büyükdere Hacı Osman hayırı 8 No. Büyükdere ka- 4000 

rakolu ve müştemilatı arsa 

Satılık aııkaz 
Kandillide Vaniköy caddesinde 12 N~ lu kayıkhane- 140 
nin ankazı 

Balada evsafı ınuharrer emlak bilmüzayede satılacağından 
taliplerin ihaleye müsadif 11-1-930 cumartesi günü saat 16 da 

saat 13,30 tayin kılınmış olmağ· 
la, tarihi ilandan itibaren bir 

~alı zarfında itiraz ettiğiniz tak
tirde yevmi mezkürda mahkeşubemize mliracaatları ilan olunur. 

- mede isbatı vücut etmeniz ve 

lstanbul ziraat bankasından: 
Senebaşı muame'atiyle iştiğal edileceğ nden 1 kanunusani 930 

çarşamba günü yalmz defterdarlık ve muhasebei hususiye kişeJeri 
açık diğerleri tamamen kapah buluoacakbr. 

aksi taktirde gıyap kararmı ve 
mfiddei tarahndan dermeyan 
olunan vakıaları kabul ve ye • 
mınden imtina etmiş addoluna
cağından tebliğ makamına kwm 
olmak lizere ıJan olunur. 

100 adet kıhfh işaret bayrağı (yerli maldan) 
15 » muşamba pardesil (yerli mal) 
10 Kg. yolcu yagonu pencerelerini tecride mahtnu bez (yerli maJ) 
4 adet İş gömleği (yerli kumaştan) 

1400 Kg Mermer kmğı 
40 adet adi sandalya (yerli imalabndan olacak) 
1 « Kurşun pensi hakkiyesi 
4 « 

13 « 
Bılet kompostör muleti hakkiyesi 
Lastik damga 

11 takım 
15 adet 

350 m. 
240 Kg. 

keten perde 1,35 X 2,40 ( yerli bezlerden olacak) 
Telgraf çavuşu takım çantası ( yerli imaJab ) 
Amerikan bezi ince 1 metre arzmda ( yerli mal ) 
pelikan mürekkebi ( İzmit mürekkep fabrikası mah ) 

2000 m. 
2000 " 

gaz hidrofile } X 1 
,, ,, ı xı 

100 ıiıe Vin blanc medicinal environ 700 gr. FL. (ilaçlar yerli 
malı olacakbr ) 

250 gr. Adrenaline soJution 10 gramlık ambalaj (Eczacı Mus
tafa Nevzat mamu!atındaıı ) 

10 kutu Ampoule arrhenaJ 0,05 
20 " n apomorpbioe 

100 Kutu ,, quinine uretban 0,50 
50 " ,, cacodylate soude 0,05 
50 ,, ,, ., compose 
50 ,, ,, huile camphre 0,20 

Ambalajlar onar 
olacak ve bu 
İbrahim Etem 
müstalueratından 

gramlık 
eczalar 

Bevin 
olacak Manavğatköpriisüne ait ilan varakası 

Istanbul nafia ba~ mühendisliğinden: 

Sultanahmet sulh Be~inci hu
kuk dairesinden: Kurnkapıda ça
dırcı Ahmet çelebi ınabaJJesinin 
Kumkapı caddesinde kain 22 
numara ile murakkam üstün· 
de bir odayı müştenıu ve halen 
kahveci ve sucu dükkanı olarak 
istimal edilen ve 1200 Jira kıy
met takdir edilen bir bap dük· 
kan açık arttırma Usulile ve del-

1000 gr. Apiole capımle 250 gr. amb. mustahziri Enver Bey. 
50 kg. Ekstr. flui. quinquine amb. 500 gr. 

Antalya - AJAiye yolu J;üzergAhında ve l\1amıvp;at kasabası dahilinde 
in~ası mukarrer köprünun 60 metre açıklığındaki demir kısmilt döşenme
si kapalı zarf usulıJe münaka:-aya konulmuş ve ~O kAnunevvel 929da mil-

nııkasası llAn edilmişti. Bu kere görülen lüzum üzerine münakasa 30 
kanunsan! 980 perşembe günü saat 15 e talik edilmiş oldup;undan tallp

lerJn ihale kanunile şarrnıımeler tarHatı dairesinde hazırlı}•acakları rekllf 
mektuplarım makbuz mukabilinde vekA et 1\'lusceşarlı~na tevdi eylemelerı 
ve şeraiti görmek üzre ı~tanbulda natia bnş mühendisliğine ve Ank1trada 
Yollar umum müdürlüğüne müracaac etmeleri lc\zımdır 

25 Kg Ektr. flui. coca amba. 500 gr. 
S « « « orange « « 
2 « « « hydarstis « 100 « 

10 « Glayceroph de chauXliquide 250 « 

Proje ve şarmamdeı Ankar ada Yollar Umum müdürlüttünden on lira 

mukabilind2 alınabilir. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6ıncı keşide 

ti Kanunusani 1930 
• 

BfYf'~ 11\HA~ll'\'E 200,000 LfRAOIR 
Ayt j c .~ 50.UO 40,UO· 3 ıJ,U00 20,ouu 15,00ı 

ıO,OOO liral~ ıkraı. ı yeleı ve 100,000 
lıral k l> r ,, , ııkat:ıı 

Büyük oyuncak meşheri 
ve Noel ağacı içi~ elzem levazıınat 

Beyoğlund& İstiklal caddesinde Opera sinması yanında 14 No 

Fıj~ıyama - Nakaınura 
Japon Ticarethanesinde 

Zengin kotiyonlar • Gü:ıel müfit hediyelikler 

llliyesi müşteriye ait olmak fize
re istiyenlari~ sahş günü olan 
29 kinunsanı 930 çarşamba gü
nü öyleden sonra saat on beşte 
Ayasofyada adliye sarayında 
kiin Sultan Ahmet Beşinci sulh 
hu~k mahkemesine pey akçe
lerını alar.k gelmeleri lüzumu 
ilin olunur. 

oeulet ~gın;ayoff ırr Ve limanları 
umumi maresindeu: 
70 meşe ve 200çaın traver' ka
alı zarfla münakasaya konmuş
r. Münakaıa 15 ik nci kjnun 

30 çarşamba günü s-at 15,30da 
nkarada devlet demir yolları 

daresinde yapı1ac1tkhr. 

S • Teinture etheree vateriane 500 gr. 

(ecıalar amilleri İbrahim Etem Bey Musfabzarah) 
10 kilo Chlorate de potasse pastille O, 50 (ambalaj 250 gr.) 

1325 adet 
250 « 
50 Kg 

(amili Kenan Beyden) 
Döşeme tahtası 3,50X0;25)(0,02 

« « 2,soxo,2sxo,02 
Keten yağı ( yerli malı ) seHoit döşemelerin cilalan· 
masında kulJanılacak. 

2 adet Telgraf çantası (yerli mal ) 
1 ,, Paravana (bir parçası 200X0,80 olmak üzere beş parça 
5 m. Siyah çuha (0,80 ila 1,20 olacaktır (yerli mal ) 
4 m.3 Çam tahta 3,60-4, OOXO, 25 X 0,025 

Saat 12 den sonra Hat kabul edilmez izahat almak ısteyenler 
cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etmefid,rler. 
Pazarlığa arzolunan malzeme tamamen yerli mal olacağından 

taliplerin iştirak edecekleri her hangi bir mal için nGmuneıer"ni 
behemeha beraber getirilmelidir . 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresindeµ: 

Hareket ve münakalat da"res nin Haydarpaşada bu1unan ha .. r1at 
kısmına bilimtihan üç memur alınacaktır. 

Milnakasaya iştirak edecekle
in teklif mektuplarını ve mu
akkat teminatlarını ayni günde 

saat 15 e kadar umumi Müdür
lük kalemine vermeleri l8.2:ımdır. 

Tahpler münakasa şartnaınele
nni iki ıira mukabi inde Ankara
da Malzeme daires"inden, İstan
bulda Haydarpaşa mağazasından 
tedarık edeb.lirter 

İmtihanda muvaffak olanlar derecelerine göre c;eksen liraya 
kadar maaş verilecekltr. Taliplerden AnkaradakıJerirı nufus ~zkeresi, 
askeri vesikası, hüsnü hal mazbatası ve saır vesaıkle ıstaı,yon ote
linde Zat işleri müdürJüğüne ve Haydarp dakilerin de ayni 
vesaikle Haydarpaşa ld ... ıtme Müfettişf iğ.ne nıhayet (15-1 930 ) 
tarihine kadar müracaaları. 



A o unt ~artları 
l'Urk1yede ~ 

Gazetemızde çıkan yazı ve reıim· 
lerin bütün hakları mahfuzdur 

= SA YlSJ HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilin.lannda yüzde 20 tenzilat vanlu 

ilan şartlara 
Saurı Kuru~ 

Kuruş Kuru~ 

ı Aylağ> 150 000 
i • 400 800 
b • 750 1450 

1400 2700 

Gazeteye gönderilecek mektupların Ü%erlne 
idare içinse [ idare ] yaııya aitse [ yazı ) 

fşareei lcon ulmalıdır 
Büyük \•eya bir taç dala için verilen llAnlarla 

hususi mahiyetteki ll4nlann Ucretl 

6-8 inci ıayıf a 125C 
5 • • 25, 
4 • • 4o 
2 • • 100 
1 • • 200 

i l F 1\; 

Aasılmıyaa mektuplarıa ıadeslnden, kıymeti 
mukaddereslz mektzplara konulmuş paraları n 
~avpolma~ından ve 114n lann münderecatından 

idare mesut d eıtlldtr IST ANBUL, Babı31i, Ankara caddesinde c V AKIT YURDU > 

Tel. 197u iDARE lSLERt J9i1 YAZI iŞLER i • tel«raL VAKIT posta K0; 4:; 

idare ile kararlaştırılır 

Gazetemize hususi tlAn lcabul eden yer 
H. S. H. llAnat aceııtest 

l-8inci ıayıfada 10 
resmi ilanlar .. 

Gala tada ıhtımda 
EVLERE PEK ~ıüsAiT ŞERAlTtE Tem1zlik - Ucuzluk - Nefaset YE~IEK GôNDERILIR 

-------------------·····----------------------------------------------------O _l(SIMENTOL 

VERE/tlLİLCR~. SIRACAL/l.AltA 'uzrıı 
VE KE/'111( lAY1''1.lltlARINA,HAl'fll.~ 
VE SiİT fl/R~N llADINLARA, ÇOCUIClA• 
RIN BiİYiİllESİNE, ICElflK lflRlltUK~ 
RiNA. HASTAl.IKDAll ICALlfAN!ARA . 

KEF'ALJIN ····-···-··--·····--···················· ---··ı; ····-... -·----···---··· .. ···············--·· .......... ~~ l.oun 1 1p F akillt Hinden diplomalı e 

OOJ<TORLARA SORUNUZ ~:.i:. H üse~~ Naşit 
S AF T RI KAL."q N . 

"" Ü :: >oıtum ve kadın hastalıkları mütehassıs ı 
loC OMP R İME, KAŞI• TOZ V'E GRAN L~ - :: Türbe, Eskl HllAllabmer binası No. il 

Günde 3 11del IJBho t 3 "afi# :: Her .Un 8tleden •OUJ'a .aaı 14-18 
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Wı. KASIK BAÔI 

ıı:aı lo~onta ~Hlino ue aile Dans salonu 1 ~ ~;:~:;:~;. ıo!:~~i~det:~j~:~un::.ati~: 1 ::ei i:~:.eır::..:y: ... :1~32 ;~ 
ı=ı IMj aıazhar olmuıtur. Zir 89 kuruş bedeli keşfi üzerinden 11-1-930 cumarteıi günü milddet-lliilj Her gün saat altıdan yirmi darde ve Cuma • aııcak bu bağ' ile em· le münakasaya çıkarılmışbr. Fazla tafsilat almak istiyen leriıı vilayet 

günleri de on dörtten yirmi dörde kadar alyet •o rahab ta"llme nafıa başmühendisliğine müracaatlan. 
jl•;J• I mükemmel caz takımı kıı tık prouramlarma ll;I elde edilir. Batın :im-

o· nrn olarak tatbikini .temin için le2l ba§lamıştır. lliiJI Yalnız Parlstekl 
Yıl baş · Salonumuzda fev• l~I 'l..'P-~ mı 1 geces1 kalide bir milsa- .,..,~ 

ı=ı mere verilecek her zaman olduğu gibi salon jL;Jj 
ziyadesile tezyin edilecektir. O gece tabesabah lliiJI 

1 l devam etmek üzere muhtelif eğlenceler• IJ Sabaha kadar eğlence, liJ 
lCil dans, müzik, kahkaha ve EJ il neşe... a 
~ Rağbeti fevkalS.deye binaen muhterem mlişte- lı;:sJ m rilerimize şimdiden masalarmı angaje ve yer- •J 
~ lerini tav·n etmelerini tavsiye eder aksi tak- llii] 

Şubesi, Bey<>ituada Tnnel me,. 
daııuıda kiliı aaatazaspıda ubl-
maktadır. . , 
Majuanıaıa liycret Ye yahut 

kutrunU%Q bildirmek suretiyle 
aiparifİDizİ posta naıtaaile icra 
ediniz. r1&tlar: Adi bai 4 TL 
çift bat 7 TL. Ll1b kuvvetU bağ 
8 TL çift bai 12 U. Lnka 
ebtra kuvvetli 10· TL. sift bai 

' ıs TL 

Emrazı dahiliye 

fiiiii1 tirde n .ıriyet mes'ul olamaz. llllJ = ve göğüs hastalıkları mütahassısı 
"ı ~ugı gecesini saınnuınuz~a negeli oecirin . a~_ ŞekiPkff abip 

VEREM 

Eczacı \Je Dişçi mekteplert mu-
dürlüğünden: . 

Ayasofya Yerebatan Hacı Süley
man apartmanındıı Cumartesi Püzar

ı esl, Çarşamba ' Perşembe Tel: 
İstanbul : 3035 

Çocukların neşesi 1 
Ebeveynin saadeti! 
Kansızlık. zafiyeti umumıyt ırt 

ainir rahatsı.zlıltlanna kaqı b in· 
lerce doktorlar tarahndan tav•ı

yc edilen 

seno errato 
kuvvet ilı\cını diinyanın her ta
rafıııdıı • alideler ve çocuklar 
biiyük bir memnuniyetle kullana
rak · pek büyük faide garmcktt
dirler. Her ec:ıanede bulunur. 

Tıp fakültesi diş tababeti şubesinde münhal bulunan amelıyatı 
Sinniye-Emrazı esnan ile Protez dersler. muallim muavinliği imtı
hanı 1930 senesi Marhnın (dokuzuncu pazar) günü icra edilece· 
ğinden imtihana iştirak edeceklerin teraiti görmek üzere mektep 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
: En büyük saadeti ~~~ 

Teşkil ede~ 

"Aile ha yatını,, 
Daha ziyade neşelendirmek ıçin 

Eve operayı 
ithal eden 

makbul hediyeler 

idaresine müracaatları ilan olunur. • 

~ r:;::..-:1r::~~c:~=.=c ... :=~~c:--:::Ac::~:::1~c::--:::1c .... ==oo • 
~ KAPPEL · - ·-- ~ 5 
~ tamamle tekemmül etmı (~ • 

~ Fr..! !ü~etinı: :.~ !~ A ~•] ~ .. ı~ 00 : 
~ ettiği makina KAPPELdir Hafif, metin Ye zari t ı ı.I 

~ 
Her ciheti teahh~t olunur, ve taksitle ıablır. ~ • 

Türkiye yegane umumi acentesi ı • 
Y. Şinorkyan. lıtanbul. Sadıkiye han 31-33. Tel S. 2256 • 
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Naha vekaleti yollar 
müdürlüğünden: 

• il 

•.J • • • • • • • • • • • • • • • • • Takdim ediniz • 
CARMEN ( G. BİZET ) ; Opera ve opt" r komik tiyatrolarının orkestra ve • 
MANON ( MASSENt.T) # heyetı muganiyelerinin iştirakile • umum 

Kayseri • Sıvas yolunun 62+530 kilometrelerinde kain betonar
me iki gözlü ve 2 X 14 M. tu1ünde Sarıoğlan köprüsünün inşası ka
palı zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya konmuştur. 

Münakasa 6-K. sanı-930 pazartesi günü saat 15 te Nafia veka
leti müsteşarlık makamında müteşekkil komiıyon tarafından icra 
edilecektir. 

Taliplerin laakal iki gün evvel yollar umum müdürlüğüne ehli
yet vesikalarmı ibraz eylemeleri ve ~hale kanunile ıartnameler ta· 
rifatı dairesinde hazırlayacakları teklıf mektuplarını makbuz muka
bilinde vekalet müsteşarbğma tevdi eylemeleri ve şeraiti öğrenmek 
üzere İstanbulda nafia başmühen~is~iğine Ankarada yollar umum 
müdürlüğüne müracaat eylemelerı lazımdır. 

Proje ve şartnam~er Ankarada yollar umum mildilrlüğünden 
10 lira mukabilinde alınacaktır. 

Mu'ıu müaw. Refik .11hmet 

• • • • il 

• 
AIDA ( VERDi ı . 1 En meşhur İtalyan artistlerinin v~ 
LA TRAVIATA ( G. VERDi) . t Milano'daki Sk~la ~m orkestra t~~mıl 
Mme BUTTERFL Y (G PUCCİNI) ~ heyeti mugannıyesıle vücuda getirilen 
LE BARBIER DE SEViLLE (ROSSİN!) # müstesna parçalar. 

• • • • • • • • : .,.,.__ Tristan ve ı solde (Wagner) : 

: En son tango ve fokstrot Türkçe plcikları gelmiştir : 

MAGIC NOTES 

• • : Kol mbia Pazarı : • • • • • Sirkeci Hamidiye cadd~si No 47 Tel, İst. 43.> • . .. " . " . 
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