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Mebrure Hurıit H.ın hikayesi 

Karıın 
Yannld sayımusda 

Gazi Hz. lzmite hare • 

Gazimiz İzmitten Y alo
vaya geçecekler 

lınar faaliyetlerini teftiş ve tet-
kik buyuracaklar 

~Ankara, 7 (Telefon)- ReiıfcGmbur Hz. saat 16 da Gut lataıy~ 
b den huauıl •.rmıle lzmite hu eket bu1unlular. Refakat~ 
~Je •ekllt • 
" KayaB, 
't tttıırrıı klttplerl 
etftL 

~ ~ aerya· 
ıı...'riert Rüsuhi, 
... ea,• ı 1( uı ardan 
~~'.1ca1t, R~ 
'"'lllı(l, Salih ve 

Ankara, 7 (V akıt) - Ankara
nın ıiyaıi ve idari bavuıoda 
büyük mücadele günlerine mah
sus bir fevkalldelik vardar. lamet 
Paşa para mealeainl bir devlet 
meselesi telildd ederek müca
dele vazıfeaini her hangi bir 
veklleto bırakmamıt bqta bizzat 
kendisi oldup halde bütiln ve
kiletlerin ba itle alikadar olma· 
ıına karar vermiıttr. Parammn 
kıymetini muhafaza lçia abnan 
tedbirlerin bir kısmı tatbik edıl· 
meğe bqlandıAı gibi diğer bir 
kısmının da bazarhtına devam 
edıliyor. Evvelki telgrafımda bildir· 
ditim veçhi le bu tedbirlerin tatbiki 
para meseleıinl her halde halle- 11esap aeralnde ı 
decektir. Netekim hüldlmet kam· Huallım- Kızım annen Mna bir lira ver•. bmaınla 

~a valtll 
la.. ~t Beyler 

biyo mübayaabna nihayet verir yanm okka slft aban, slft6I olıkaa kırk kıınıf ol#
vermez bir gün içinde lngiliz il- elinde ~ paran blır 1 
rası bin elli beşe kadar düt- Talebe - Hl~ param luJlmas / 

'-t~"-ktadır- müıtür. Akıülimel daha ziyade - Niçin, yavrum 1 
devam edecektir. Speküllsyon - Sdtçtıve bir lira boraımıu J'llraa cnllAln - , 

~~ Hz. ha· 
~el etlertnden e
~.. Alectıı relıl 
~·ı.ı.&a,vektl 
~•eBay(lk 
~ea. Harbiye 
p lbJz Fm 

~ı~~li~-~n~~~-~ls_t_an-~b-u_l_b_ar~o-s-u~n~d~aki--.-•• -çt-un·-a-~-
zaıannı göreceklerdir. Vakıa güm· 
rük farkından istifade etmek 

isteyenler yeni tarifenin tatbikin· Avukatlar ~ederasyonu ... evvel 100 milyon lir alak mal .-~ 

0 •• rmışlerse de yapılan tetkikata 
göre şimdiye lcadar bunun 50 

1..-~la YeJdl,. 
•e ~ . ..._ erklna 

Qı~'*1ar ta-

ohiaı....,..a~~--
t •• 
••Yonda lcendı. 

lertnt aellırıı 
)'q .. 
Lu nıuha.f ız ta. 

runa 1.ttfattaa 
loııra tı 
lb ene btn-

•tlerdır. 

Caaa Hz. iz. • 
•attten yal .... 
,.._ ova· Y alooaga ali rnanmralcr. Gidim .,,. ~k/erf, ~salan.. 
-._ leçecelder ve .,,, ... '*"'""' ltat:JırcalarJon 6"'* 
, da hnaar faabretlerlDI tetkik bayaracaldar, luaa bir mGddet aoma 
hıLacaldardır. 
R • Vali vekili Yalovaya gitti . 

Se ~faıcihnbur Hazretlerinin Yalovaya azimet kararlan mc a ··he~ıle 
d Y_riaefain i4areıinin Marmara vapuru dün saat 11 de f.zmıte gon· 
'f :jılnıiıtir. vMı veldll Muhittin Bey de ayni vapurla ıehrimizden 
~vaya av"'mııtır. =--= 

I ··-· .......................... Vehbi B. 
• 

l~ aayıt~anmızda i 
~elerı 

111 
Ctbh ıiyuetl : Lehfıtanda va 
'et; Sitw>larcla aeyahab Yalan 

''M.ı.r. 

• • • • • 

Ticaret odası umumi katıp
Jiğine tayin edıldı 

milyonu ödenmiştir geriye 50 
milyonu kalmıştır. Buna mukabil 
tesirini eveldenberi gümrükleri· 
mize giren eşya geçen eenelere 
nisbet e çok almıotar. Bu ıu· 

nakua te ıye olunacak 
milyonun müh m bir kısmını kar
ıılamaktadar. Dığer taraltan bükO· 
met hariçten yapacağı her türlü 
mübayaab derhal kesmi~tir. Bu 
mübayaatın keı lmcsinden dolayı 
itha'ihmızın 35, 40 milyon lira 
kadar ek5ileceji anlatılmaktadır. 
İfle bu sebeplerle iktısadi muva
zenemiz her halde teessüs ede
cektir. Bu seneye ait düyunu u· 
mumiye taksitlerinın yedisi öden• 
mittir. Geriye kalan bir tala tin 
bmbiyosu da elde hazırdır. Bu 
cihetle meıelo yoktur. Esateo 
düyunu umumiye itill ı mucibin· 
ce para.ıııızm kıyınetinin dilfme9İ 
tehlikesi~e karşı Türk parası ola
r.ak verılece~ taksitlerin fngiliz 
luasına tebdıl fd lmemeıioi ist~ 
mek hükQmetimizin hakkıdır. Bir 
de memleketimizde henüz çıkmıı 
pek çok ihracat malı vardır. Bun
ların i_hracı !•biı memlekete yeni 
kambıyo getırtctklerdir daha son· 
lngıliz lirasının yükselm~i Gzerine 
ihracat mallarımıza müıteri olan 
ve tereffudan istifade maksadile 
tediyatlannı tehir eden bir takım 
ecnebi şirketler ellerindeki lngi· 
liz lir~larını pek yakında piyasa· 
ya dokmek mecburiyetinde kala· 

2 fncfde ki d B Pttı t" • ca ar ır. ütün bunlardan baıb 
IYarcterıertn bayab. bugünkü vaziyette en büyük kuv· 

Ptteça.llJ uker vet ve ümit noktası daha vardır. 
O ıncad• Bu da ismet Paşa gibi isabetli, 

r_ 7 verditi karan tatbik içı'n bir. bir 
, ...OC:ufunuza na11I bakrnalıllDIZ f d k J k k Y 
' ( Dr. Alı Şükrü A'dıfımız menulr maldmata e a ir 1 tan çe inmeyen büyük 
' d 1 k• bir bevlet adamımın para müca· ' O ınıcda nazaran tJcaret o aıı umum •· 1 d . b i Ilı - • tipllfine Vehbi Bey tayin edil· e esine ver •ti üyük ehemmiyettir 
, 'lh.Sveı ! mittir. Vehbi Bey Au iktisat işte Pata Hazretleri gazeteci· 
: Ciden~n 6'ık (Frannzcad4n) ı mecliılndeld vazifeılnln bltmeıfnl lerle wku bulan musahabesi eı· 
: r lnride mOteakip ıehrlmfze gelecektir. nasında bu noktaya işaret ederek 

T eşktli mevıuu bahsofuyor. Daha evvel bntnn Tarkiyo 
baroları arasında bir konwe aktedilecektır 

lstanbul barosunda dün aaat 
onbet l>uçqkta a.vukatt. toplan-

ŞGküfe H. 1ar da dünkil içtlmaa 
ıehniılerdir. 

içtimada Bmo fDli 
keratta bulunmutlardır. nin idari raporu obnmUJ, bLal 

Dünkfi içtimada baroya yeııf olunmuftur. Bu raporda İstanbul 
barosundn bGtGn Türkiye barolarllo 
münasebet tesısine matuf tepb
büsatıodan bahsediliyor, gelen 
cavapların tetkik ve miltaliuın
dan sonra barolar arasmda bir 
kongre akti ve bu kongredo 
mesletin terakkisine müteallik 
bususatın milzakero edilmesi dfl.. 
ıünüldüpne, Avrapada oldufa 
.ıibl Türk avukatlan arasında 
bir federuyon t8fkill imklm 
olup olmadığının tetkik edilditino 
dair izahat veriliyordu. 

A vulcatlardan Hiiaeyln Haarıa; 
lsmail Halda, r 'ehmet Tevfik, 

HALb.. H1LMI B. ' Ômer Fevzi ve Andriyadi Vuil 
~ .. n kaydolan otuz iki avukat Beylerin vefatlan heyeti amumiye
heyeti umumiyeye talcdtm edil- ye bildirilmiş. habralanna hürmo
miflir. Bu arada ruhsatnameıi ten celse bir dakika tatil edilmlt
evvelkl heyeti umumiye içtima· tir. Miitealcıben diler baza huım
ından sonra gelen Niğir H. da sat etrafında rfirilfülmflt, içtima 
vaı dır. Avukat fclll, Beyhan ve geç vakit bitmittit • 

••••• 1 

- ~nerbahçenln Ankaradald maçlan 

: Sebir baberıerı 
1 

~ebbl beyin bOyOk bir aalibtyet· hiç bir insan Y•tamak için kendi 
' ı kt dl vücudunu yer mı? Türk milletinin : 2 net •eJ üncüde : 1 geldift .ay enme e r. ', ili_, • Geren sene Vehbi Beyi mec- hakkı her ,eyden fiıtüodür de- F enerbahçenin Anlcarada Mu-

• •d lıaberier · • y b ttukl t i · t. B ti ı ·ı· 1 h f ' 4Gndide : burl ittlfaya ta 1 tu an ç n mış ır. u sure e ngı ız iruaoın a ız gücü ile yapbğı müsaba-

' 
mimi temaaın pek laymidt' bit 
intiba uyandırdığını 6trenlyoruz. 
Fenerbabçe Ankarada bup d• 
Gençler Birliii ile karıalapcaktar. 

: '\1' , odanın ıtmdiki tetkilitı ile Vehbi yükselmesıne karıı gelmek için byı ı e karp 3 sayıla kazan. 

1
: A ann : ·. Be ·n yazjyetlerlDlnfn gariple- Cümburiyet hükGmetinın ea ton d d ha 
~ea rk f yı tahmin ekiliyor. Bu mO· tedbirlere kadar gidecetmi i..,et atını ün ber vermiftila 

\ Ç 1 &ayt ası ~ teceifb tle odada be7ı iıtifalar etmııtir. Meh11ıet ,J.sım Gelen haberlerden Fenerin 

'• • naıe e -~ıı- kt-...ı•- •------------· A-k J"A-11 b .... •• o!acatı zanııeuauue ~, 1"\11 ara renç '•·o yaptıta u .. ...................... 

Resmimiz ilk maçta buır bu
nan lamet Pqa ıle diter zevab 
gösteriyor!. 
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M. a ta dart Oil Maç davası Mezbaha Sterlin 
Yarın mı geliyo? 

Sovivc·t d1plomat nın yarın 
şehnmızde bulanacağı 

tahmın edılıyor 
Sovyet Rusyanın fıarfcfye ko

miser i~ Ş8.r 1 Şubea mii
dü M. Ka an n ayın 14ünde 
Anltarada bu unacağına dair ge 
leo be ler üzeılne dün ehrı
mize eki Sovyef mu filmde tah
kika ta bnioıı uk. 

A d ğımız malumata nazaran, 
M Kauhanın yann Odesadan 
limanımıza ge ecek Sovyet ban
dırah • Çrçerln " vapuru ile 
fstanbula mu•a let•ne büyük bir 
ih•ima verim edJr. 

M. Karahan "Çiçerin,, vapu
runda çıkmazsa, kendisinin Sem· 
plon ekspre in1e gelmesi ihtimali 
kuvvetlenecektir. Çünkü Odesa
dan fstambu~a ancak 12 gün 
tonra bir daha vapur vardır. 

M.Karahamn ne ayın 14 ünde 
Ankarada bulunacağına göre 
ÇiçerJn vapuri!e yarm veyn, 

.SerJin tarlkfle bir kaç gün kadar 
lstanbula mu.-esalett laılm g 1-
mektedir. 

Müskirat işleri 
y, nl fabrikalar için Avru 
paya giden Tıevet avdet 

ediıooc 
Maı&ıuif inhisarı tdareslnln 

5ent y•pfuacağı fabrikalar için 
mu bayatta bulunmak Qıeı e Aı m 
Beyin rlyarelinde Avruoayp git 
ıni~ o'en heyet bu hıtfta çinde 
avdet edccelctir. 

Heyet avdet eder etme1 Asım 
Bey Ac haraya gidecek, idare 
umum müdüı 1 ~'üne tayam mu· 
•meleıi ıkmal edilinceye kadar 
or c!a kalacalctır. 

Bu muamele ıkm 1 edıldikten 
tottra iııtsn ıu• g lecek o'an mu· 
ınıtJleyh burad ZelrAt Beyden 
ıdareyl deYral cak ve yeni va. 
df eafne batlıyacaktu. 

Bozuk ekmek fer 
Son gunlerde yapılan teftiş'eı 

neticesinde bazı fırınlardan kül
liyetli bozu" ekmek müsadere 
~dılmiştir. 

a eyhine 
İzmfrde 600 bin l11alık bir 
kaçakçılık davası açıldı 
lzmirde çıkan Ahenk refikimi

zin verdiği bir habere göre, 
lzmir gümrük başmüdürlüğü, 
.. Standart Oil ,, kumpanyasını 
gümri.ık kaçakçılığı ile itham 
eder k mahkemeye vermiştir. 
Gümrük başmüdürlükü Standart 
Oilden 600 bin lira tal~p etmek
tedir. Dava, mazisi itibarile mü· 
tareke senelerıne aittir. Refiki
mız bu hususta şu talsılatı 
verıyor. 

"Mütareke senelerinde İzmir 
Yunan işgalı altında iken Stan
d ıt o.ı müessesesi, yüksek stok
lar ıthal etmeğe başlamıştır. 

O sıralarda fzmır gümrüğü biı 
Yunan başmüdürü tarafından 
idare ediliyor, fakat alınan ıÜ· 
sum Osmanlı kükumetine ait bu· 

f unuyordu. Yunan başmüdürünün 
vazi esi gümrük iizHinde işgalci 
devleti temsil eden bir kontrol· 
dan ibaretti. 

. Standart Oil, Türk toprakların• 
da uzun seneler 1arfında kazandı· 
ğı milyonlar kafi ge'mıyormuş gi· 
bi, gfimrük resminden sahtekar· 
lığa kalkışmış, Yunan baş müdü
r ünü kandırmak için çok ça ışma· 
ğa Juzum görmemıştir. 

ithal olunan mallar gümrükten 
kaçırılmağa baş'anmış, Standart 
Oıl mümessili ile Yunan baş mü
düdürii en azılı kaçakçılardan Cln
ha yüksek bır kurnazlıkla Türk 
biıtçes nin varidatını avuç avuç 
aşırmışlar ve çılmışlaıdır 

E de mevcut vc:ıailc.e nazaran 
kaçır ı•an malların gfımı ük n smı 
( 600,000) lira tutmaktadır. Stan
daı 'ın mümessili bu azim mebla 
ğın altıda birıni Yunan başmüdü· 
rüne vermiş mütebakısinin üzerine 
kumpanya oturmıı~tur. 

Yapılan tetkıkat neticesinde 
Stand r mümessilinin Yunan baş 
müdürüne verilen paranın yarııını 
da rüşvet komisyoncu uğu olarak 
paylaştığı anlaşılmıştır. 

Gümrük vekili Zühtü bey1 ha· 

V AKIT ın tefi !kası: 25 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
İ§te o -zamar 'oreler gözletfml- Avrupalıların ~ızlannı sulandı-

%f oyaılar deı.ıniz Açlık böyle ur. Keyfıyet sadece lağımın cin-
ıtderse faıe o temkin l ku"'naz sınden d ğil yapılan janbonların 
hayvan, insan mesken ne yak· soslıle.rln imali san'atkirlı~ında· 
18t"bllh mı htç? Ah. an ne had dır. Sucuk arda fare, kedi, eıek 
d ne .• fareyi yiyeni yedikten son eti hepıl karııtanhr.. Bu uzun 
ra do4rudan doiruya fare niçin kulaklı hayvanın e.Unden harp 
yenmeıtn?. Onun derisinden sa· emasında lıtanbullulara tattırıldı. 
nayide tO 10 türln nazik feyler Etekle bfs1enenlerfn ahmaklat· 
yapılıs ot .. emin o unur. kı eti de tıklauna dair o zaman bfr riva
süp Ontülüğe atı mıyor. yet ç1kt.ı. Boı lA.kırdı. Koyun 

•. Bnr'çten gelen tuzlu et kon· eıekten daha az ahmak mıdır 7 
serveleıinln cınslerl ma <lm mu? ittihatçı kıdaman'an hafi mln 
kapalı kutunun esrarını kim bilir? hut.ur merkep kanına hiç ıunnıa· 
,rafl ağızlarda çiğnenen lokma dalar .. Ortalıkta ne kadar kan 
ben fareyim dıye ba~mr mı? gövdeyı gôtürOr1e götürsün bu 
ad nı değiştirmek fhtiyatile her bG)ük vatanperverler gene hep 
oer yenir ve yedirilir •. Hayvanat "uzu, plliçt hrancela yediler •.• 
taınifinde doınuz, faJ en n azına- Niçin vaziyeti kurtara bilecek 
nıdır ikisinin de yemedikleri piı· H~tta eseri göıtermediler .. 
•••. • ... .,..... \.lon7.ır eu nefasette Keyfiyet doğuıtadır. insan ye-

Galat1Utır11vdan Mehmet B. 
Fenerbahçe kaptanından 

6 ,JOO lira ıştiyor 

Bır Galataıaray·Fentrbahçe maçı 

e1DU1uda vukua gelen ve maça lfttrak 
edenlerden baı.ılarınıo mcauhiyetı ile 

nctlct'lent'n hadlıenin tAbl oldu~ lah
kıkatın dıırduAa yazılaufb.. Bu hadise 

etra mda blr f8ha hak da vur açılmı~tır. 

Hadise esnasında mecruh olan Gara. 
taıaray nulııbnndcn Mehmet B. rarahn· 

F ~oer bahçe kaptanı Zekı B. aleyhine 
~ılan bu davada, moddel 6,300 lııa 
teda'1 Dcr~tl ve ıaımtnat iateınekt.ec:hr. 

Dava, fstanbtıf btJfnl huıcuk mahlı:e
mealndır. Şıaıdı l&ylha eblfQi s.afhaaın
dadır. 

l\Iobilya sergisi 
Çok rağbet görüyor 

Marangozlar cemiyetinin Gala-
tada açtığı mobilye meşheri 
büyük bir rağ'bet görmekte 

ve her gün yüzlerce hatk tarafın
dan zıyaret edilmekted•r. Sergi 
açılalı bir hafta o'duğu lıalde 
bılhassa yatak odası yazıhane 
takımları üzerinde 9000 liralık 
ut ş yapı ldıkt gibi 4000 liralıkta 
sipariş almmışıır. Sergi hergün 
açık olup duhu iye yoktur. 

Dünkü sis 
Do,., sabah limanı gene kettf. 

bir ııs kaplamıttı Liman dahUlnde 
bu yüzden bir m6ddet ıeyrihefer 
lntiramını kaybetmfıse de dokuza 
dofnı siı açı'dıfından vapurlar 
mutat ıefer'erinl yapmııJardır. 

zine hukukunun muhafazası içm 
ayrı bir dava açmıı, meselenin 
cttai cıhcti için ağır ceza mah
kemesıne müracrat etmiıtir. 

Kanuni tebligat ve merasim 
yapılmıf, bitmiştir. Bir hafta 
sonra Standart kumpanyası, (güm
rük l<açakçılı~ı) zannı altrnda 
ağırceza mahkemesı huzuruna 
çıkacaktır. · 

Hazine kukukunu siyaneten 
Gümıük baımüdüıliyetmin Stan· 
daıt Oii depolarına bir haczi ıh· 
tiyati vurdurac8ğı tahmın edil
mektedir .. 

diğl etin cintıine göre akıllanıp 

buda alatmaz •. DımAA' ?aft açlık· 
tan gelir.. Yemeli ele her ne 
geçerae fare, bıldırcın tıkınmalı ... 
ölmemek fçfn her ıey her eıt 
mübaı ek görmeli.. can cümleden 
azJ?;. .. 

Yiylnb.. ytytnlz.. plıl pistler 

hennz bedavayken ytylntz .. bir 
kedi yedi sekiz liraya çıkbfı, 
okka baeına yüz eJli kurue nar b 
konduAu zaman ylyemasinlz.. 
ovakit mfibarek hayvan kibar 
sofıaların listasına geçer •• Lokan
ta cemekAn arında bir kedi kı· 
zartmaıa gl1r düğümiiz nkit yut• 

kwıup yutkunup du•ununuz. Her 
teY olmdl oloıükteıtionla oluyor. 
Kediyi nıiden alma~sa ta•pn 
niyetine ye.. eline haram para 
geçerse onu ııen kendi kendine 
hetA~et.. Hiflama semir. Her ne 
,bahasına oluts&. olsun semir itte 
okadar. 

Avnnuelah böyle aayıklayordu. 
- 20-

Erteıl gün O F entye Hanım bu 
lezfı team1n bakf yeıfne öf le ye
me~fnde ortaya c1karmadı. Ço 
cuklar akıam ıolrasmı sabır~•z· 

N1Uıl idare edibnelidirl 

Bugün Belediye 
meclisinde neler 
görüşülecek? 

Umumi Belediye meclisi bugün 
saat ıkide toplanacak ve mezba
ha raporunun masraf kısmını 

·müzakere edecektir. Bu arada 
mezbahanın idare tarzı ve rad\O
terapi mütahassııile yapalan mu
kaveleye ait sıhhiye e~ümeni 
mazbatasının da görüşülmesi 
muhtemeldir. 

Evinin kapısını 
açamadı 

Tırmandı ve düşerek ağır 
surette yaralandı 

Çar11kap1da 5 numaralı evde 
oturan vatman Muaıafa Babrt 
efendJ ene- lkt ıece eYDıln kapı. 
sını açamamıı. •e eve girmek 
için iki buçuk metre lrtfaındakl 

parmaklrf a tırmanmıısada dOt
mOıtür. ifade nremiyecek btr 
halde yaratanan Mustafa Bahrt 
efendi haıtaneye yabrılmıftır. 

Yalova 
Kaza f ctkilatına 

baılanıldı 
Y a!ovanın kaza halınde l.taahu1 TılA· 

yetine raptın• an kanun ylkuıda Ttl&yek' 
tebht olunacak \ır. 

Hııba alcfır;trnıza pe y•nl lı:onun 

mucibince Y alonda yenkkn tam teıkı
l!tlı tkı nahiye ~ıkll olunacaktır. Kaza
nın memur Ye polit UdrOtU bazvlm
maktadır, 

Don Y alon va gtckn V alı Yektlı 
Muhlt!tn Bey yeol tefktlıt ile 1Dq6'Jİ 
olacaktır. 

Yunan başkonsolosu 
Şehıhnlzdekl Yunan bafkon

ılosu, M. S.kellaropulo• Yunan 
hariciye nazaretine naklen tayin 
edtldiii cihetle Atinaya harekt 
ftmfıUr. konıo'oıluk umurunu se
faret katibi M. Diyalettaı vekiJe
ten Tüiy~ t ~ecektir. 

lakla bekliyorlardı. Nıhayet aular 
kararırken y~mek masaıınm et
rafına dtzildller. Mangalda tav
ean sahanı ısınıyor .• gene etrafa 
hot bfr koku yayılryoı du. Sekiz 
on dakıka sonra taam ortaya gel
di. Kapak açıldı. Hazreti Alinin 
kedisi bur•m buram tütüyordu. 

Büytık lttiha ile eller sahana 
gfrfp çıkmafa, afızlar fapurda· 
damafa bafladı. • bir gilnlük 
bayatı da ne'lı. lezzetinden hiç 

bir ıey kaybetmemJı ... 
lıte tamam bu esnada kom· 

ıudan ufak Tavey!Aya benzer 
matemli bir sea geldi. Arkada-

ıından dik dik konuımatı andırır 
bir ıeyler tıtdildt. 

Sofra baıındakller kulak ka· 
barttılar.. F enfye Hanım atnn
dakl lokmayı yutarak : 

- A one rece vakti?.. An11-
zın komıulardan biri ml 6ldQ. 
Yoksa btr yer mi tutuıtu? 

Avn<bıellh lokmalarını biri 
biri ukuına yolla yarak dolıwı 

a TI11tlar laı 
- Hah lfte kaca kanlar b6y

ledtr. Hiç bir ıeyt hayra yormaı
lar.. KomfU da bir dırıltı var 

Düşmekte devaın 
ediyor 

Dnn 1048 de kapandı~ 
fngiliz lirası dün sabah 

1!P 
kuruşta açılmış bir müddet ôfı' 
ra 1070 kuruşa çıkmıştır. kııdJ 
den sonra 1047 kuruşa k 
düşmüş, akşam 1048 kurur;d.e 
panmıştır. Dün borsada 8 1 

çok ziyade satıcı vardı. 
---------------------~ • 

Y ent tütün paketleri . 
Ressam Çalh İbrahim ~·ti~ 

rafın.dan yapılan tütün pa. e d' 
üzerinde tezyinat resiınlerı 9' 
matbaaya göncleulmiştir.akell' 
haf ta nihayetinde yeni P 
piyasaya çıkanlacaktır. 

Behçet Bey bugiifl 
Ankaı aya gidıyor ,, 

Büyk Mi let Meclisi büt~~ 
cümeninde tetlcik edilen ·~ 
inhisar layıhasmın müzaker~ ver 
hazır buıunmak ve izahat~ 
mek için Tütün inhisar.. /1 
müdürü Behçet bey buguıı 
karaya gidecektir. _ .JtJf 

Liman reisinin teftİ'i 
Şehrimiz liman l"efsi r-'l 

dün teftiı ve bazı projeleri frJ 
için Ketkene gttmiıtir. Ma'J 
oradan sonra Ere~I, Zon~ 
ltaıanJanm da tetkık eclett 

Liman şırketinde 
Liman tirketl mecllsl ~ 

Chın Çttma e ~. ıcclıJ.46" 
yeni ve.alt hakkında J1l ',l 
ratta bukınmuıtur. Dün\ı6 ~"J 
da on hık bir vinç ıı/ 
kararlatmııbr. 

Millet meclisind~ 
Dtf.n neler göı utfll~ 

Ankara, 7 (AA.)- S. ; 
)lal buaün}di içUmaında " ~ 
yede, münakaaa ve ih•''• 
nununun albncı maddesıııil &f 
fıkrasının tadiline dair kal'~ 
ıaJJhuının birinci mnıaıı I 
nl icra etmlı ve pazar 

tJI'.• 
toplanmak üzere dağılrn1' 

hemen ölümü, yangını ot;Ji 
çtkanyonun anne?- ıııf 

Gelen incelt, kalrnh st~ 
perdeleri biraz daha yük5e 

Fevziye Hanım telaıfa: f,I 
- Selah dünya yıkıl,. f 

edlnmezıin. ~~ 
Avnn11elAh - Neıııe eti~ ~ 

benim; niçin vazife edf1' ~,.,11 
dünya yıkılsa ,u çürük e 1o'I fı 
den baıka dikılf taııırııı 

1 
ti 'f 

1<.Atnatm inhidamandıın blJ .,ııl •ı 
zavallı kadın... enınde ao:nr• 
hepimize mezar olacak f1l le 

deC' ' arzı takımlle berhava e e1' e 
bomba yepı1abilse f1tJlı111 

vel ben ateşlerlm- ()f 
Sesler arttı. 

11 
1l b 

Fevziye Hanım - Art13 i 
ra•1 ~ ~ 

2ek •• elmdi bu sözlerin •1 ul'' ls: 
Gideyim. Bakayım. l(oııı§ Q 

neler oluyor. d,1' -cı: 
Kadın bahçe Qıtiindekl ;ıti 

kot tu. Pencereyi a~rak 1_ı,ll ltl 
komıuya lılttirmek fçi:cfı.ı. ~iı 
haplamaya gftm gilm ~ _ JPıt!' 'aı 
Çok geçmeden bu gürn g\J ~i 
cevap gelel. ııoı' 

- Ne o? Ne lstiyorıut' ~q 
tum? .. 



• VAKT •• ı 

gene içki! 

•renblda çekllen 
bıçak ar, dqllen 
lrann # fe"atlar. 
Otı 61,. 'Oltıo"'1le Allfllll lratmer 

k.ç Mat tpnde y.ıc. 
hanmql•dr 

'!YVeDd ged o·vanyoLmda 
..... ~et. g r jı öniiade boh bir 
~ olmue bir pnç öld6'61-

':::: malatllin de. yaptıt mız 
"- ............. "' -etle 

,,_ etaitlir: 

"2-i. ...... bir ,ora.le topl 
k Uatafa nde diler bir fOf& !-t gelen Ccmi'e 
lat e bir kadını metres tutmak 
~fllitferd r Bu yüzden iki ıoförün 
~ .. aç_ıfaı..1, hatta kadımn gözu 

it. * al.tam bvpda etmiı· 
ttd ri1c edı1m;ı mP.:rtrlt Cemal 
bindiri mışsede p k az biı ~· 
det sonra ölmüştur. 

-

falrtr ya1'alaımntfardır. 53ylendl
fine göre biçaft lımaı1e Emin 
vetmiftır. Biıik'-' uri Çavatun 

Dıvar içinde bulunan 
kap ah 

ol8rler 
DeD ~ d ft Qıtt 
8Gtliıı IOförlsia deli oldlublliıl'"J 

daii ortap ahfU Lir idcLa uı• 
r ne Cerralıpaşa hutaneai bat 
&dimi Dr. R&tt& Bey pı beya
eatta be1-

fmar kom ıy.oau diİn 
ftı toplandı 

febltHklell imar Clnatyetl komll
JClll• dilo Gftlcden soan C. Halk 
fırku ada miletdş Dr. Hakld Şbaasl 
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Bu faşistlikten başka bir şey değildir 

Yalan şayıalar 

Son günlerde borsada lsterlin 
fiyat yokuıunda dört nal 

koıarak yiikseldi. 
Para itlerine ömr6nün hiç bir 

zamanında akıl erdirememtı, be
ni~ gibf bir adam için borsa, 
pek yabancı bir yerdir. Orada 
olup biten itlere burnunu sokma
maııı l&zım gelir. Fakat bu meı'· 
ele, ihtlsaı davası olmaktan çık
mııtar. Ondan konuımak fçin, 
vatandaı olmak, bu memlekete 
damarlar ile ba~lı bulunmak kAft 
bir hakbr. 

İngtJiz lirası bir hafta içinde 
yQz kuruı yükseldi ve bir günde 
kırk kur Uf düıUi. 

Hudutları, dünyamn en cesur 
en kahraman ordusuyle beklenen 

f) ' ıere f, muzaffer bir memleketin 
parasında, hatta ve günlerin bu 
kadar büyük aanmhlar yapması 
akla, ilme sıtar ıeylerden deiil· 
dir. Netekim bütün banka mü· 
dürleri, bir tek sesle: "bu yük. 
ıelfıe meıru hiç bir ~ ıebep 
yok tur ! ,, dediler. 

Alttan alta ftidilen fısılblara 
göre teref fuun bir takım yalan 
ıayıalardan ötürü çıkbğı anlaııl
mıfnııı. Evvela foultı ballnde 
baıhyan iddialan çok geçmeden 
gazetelerin baımakalelerınde gör· 
dük. Fakat gene onlardan 
öğrendik ki bu yalanların çıktığı 
yeri, bulmak kabil olmıyormuı. 

Btze kalsa bu yalan ıa vıalarm 
Q.,tQndekf perdelerin hAla sıynl

maması cürmOn ne korkunç bir 
ıey olduğu, !Az ım geldiği kadar 
berrak görülınemeııindendir. 

Halbuki bunun va tana. dim· 
ht\riyet idaresine, mfUete toptan 
kurulmuı bir suikasttan kalır 
Yeri mi vardı r? Bu yalan ıayıa· 
lar yilzünden bu memleketin ut
radıiı zararı hangi cinayetin en 
kanlı fzlerile öJçebflfrlz? 

Bu yalan ıayıaJan çıkaranlar, 
kanunun: ., vatan halnlifi • de
diit ve haklarında idam hnkmü 
Verdfit mel'unlardan daha gü· 
nahk&r, daha kabahatlı değil 

yarını asır CYVCib : 

VAKiT 
8 KAnunevvel 7879 

Fatih civarında bir ar
.sa de,.ununda asarl atika 
taharri olanmakia oldu
ğunu diin yazmış idik. 
Matbaarnı74 haber veril
diğin_e 114.zaran işbu ta .. 
harrıvaıta bir bostan ka
vusu cesametinde bir hu ... 
vu bulunrnu~ ve gayet 
muhkem in~a olunmuş 
?l'!'ağla derununa keş1f 
ıçın adamlar indirildikte 
bir, iki kapu m"ii~ahede 
edilmiştir. Mezhılr kuvu 
tathir olunacakmış. Riva ... 
vet olunduğuna göre İs
tanbu un fethi esnasında 
işbu ku vuya zikıvmet bir 
takım eşya şaklanur ımi~. 
Mukaddemleri dahi bu 
mahal iç'ffn bazı teşeb
büsaı icra olunmuş ise de 
natemam kalmış imiş. 

8.!IA bir iki zat hafri
vaf ıçun imi iy.:u t.alep 
edivorlar imiş 

midir? Eskiden " tahdlti ezban • 
terkibile ifade edtlen bu twlO 
cjnayetler, dalma layık old~
dan çok hafif cezalar göıürdü. 
Şimdi ıeniyett gören insanlar ta
rafından idare ediliyoruz. Artık 
elbette bu alçak bırılara kartı 
memJeketfn kapılan ve can da· 
marlan açık bırakılamaz. Vatan 
hatn . fğl, tıter borsada, flter ban· 
kada, fıter sokakta yapılıın, hep 
aynf keıktn sabr altında yere 
ıertltr. 

Seyyah 

Günifn şivaseti 

Lehistanda vaziyet 
L ehfıtan Diyet meclfli uzun 

bir m6zakereden sonra 
" Svitalskt ,, hGk dm etine ademi 
ttJmat beyan etti. Neticen n bu 
o!acaiı zaten malam idi. Relıl· 
cQmhunm hakkı kanunfıfnf isli· 

mal ederek mecllı müzakeratım 
bir ay tatil etmesi ancak bu 
hadiseyi biraz tehir edebildL 

Meclisin toplanmaıındaiı mu· 
kaddem reiılcümhur, bqvektl 
M. "Svitalskı • ile marepl "PiJ. 

ırudekl,, yi nezdfne davet ede
rek mecllate muhalefetin ekseri· 

yet kazandıfı takdirde nasıl bir 
hattı hareket takip edilmesi icap 

edecefjnf mi\Zakere eylemfılerdf 

Maamaflh Diyetin verdltf ade
mi emniyet kararı mukabdfnde 
ne suretle hareket edilecefi hak· 

kında hftkOmetçe verilen kararın 
ıeklt henüz malam defildir. 

Diyet mecllılnin bu lçtımaında 
ruznamef müzakeratta 1930 31 
bütçesinin evveltyatmın taıdlkt. 

münzam krediler hakkındaki 

yirmi projenin tasvibi ve Diyet 
mi\zakeratı nlzamnameıinhı ta· 
dih mevcut ldt. 

Ruznamede hOkfunetJn hakkında 
IUmat karan verilmeıl mevzuu 

bahıa defilken mOzakerabn aldıfı 
ıektl itimat meseleılnln ortaya 
atılmaıını mnmko.n kılmııtır. 

Vaziyeti hazıra karıısmda hO· 
kametin ne ıuretle hareket 

edeceflnl tahmin mOıküldi\r. 
Diyetin tuttufu tadkin mehali· 

kini nazan dikka' e alan mareıal 
Pilsutakinln bundan evvel bir 

defa daha yapmıı oldufu veçhlle 
diktaUSrlOk tlA.n ederek Diyeti 
dağıtması kaviyen memuldur" 

Eter marıal, memleketteki 
nOfuzuna güvenerek kolayca ba-

pra bllecefi bu teıebbüse gfrlı· 
mtyecek olursa .,Svftalaki. hükQ-

ınetl yerine gelecek kabinenin 
muhaliflere istinat etmesi ve 

kanunu esaside icrası icap eden 
tadillttan ferafat olunması IAzım 
gelecektir. 

( Pilautıkl ) nln. bu tktncf tak
dirde memleketin geçfreceif buh· 

ran netayictni nazarı dikkate 
alarak fillyata geçmeııne intizar 

dofru olur. Maamafib mareıalın 
diktatörlü~ geı ek Almanyaca 

gerek Rusyaca pyanı memnuni
yet g<Srülmlyeceğinden, Leblsta· 
nm ıtyasetl hariciyesi Ozertnde 
sui tesir göııtermesfne intizar 
olunmalıdır. Velhasıl Lehtıtan" ıi
yaıetl gerek dahilen ve gerek 
haricen oldukça endtıell bir buh
ran geç rmektedir. Bu buhranın 
ne gibi neUceler tevlit edeceğini 
yakında göreceğiz. 

Meb 'uslar böyle bağırdılar 
Fransız meclisinde bütçe müzakeresi 

gürültülere sebep oldu , 
Paris 6 (A. A.) - M. Tardieu muvakkat bütçe usulüne müracaat 

edilmemesi ve bütçenin müstacelen tasdik olunması icap ettiğini 
beyan eylemiştir. Bunun üzerine sosyalistler " bu faşistlikten başka 
bir şey değildir. diye haykırmışlardır. M. Tardieu, şiddetie protesto
da bulunmuştur. M. Auriol ile M. Daladier muhalefetin bu husustaki 
battı hareketinin doğru ve haklı olduğunu ispata çalışmışlar, hüku
meti cebir ve kuvvete müstenit bir siyaset tatbik etmek istemekle 
ittıham etmişlerdir. 

Nihayet meclis, umumt bütçenin biran evvel tasdikini temin için 
günde 3 celse akdetmeğe ve pazar günleri de toplanmağa 14l muhalif 
reye karşı 330 rey ile karar verilmiştir. Radikallerin bir çoğu müs
tenkıf kalmıştır. 

Paris 6 (A. A. ) - Bu gün mazbata muharriri tarafından meclise 
tevdi edilen 1930 harbiye bütçesınden bahseden Paris gazeteleri 
Fransız ordusuna ait tahsisatın Alman milli müdafaa ordusil~ zabita 
kuvvetleri için bütçeye konulan masariften daha az olduğunu ve 
müdafaa edecek kara hudutlarına malik bulunmıyan lngiltere ordusu· 
nun masarifine hemen hemen muadil bulunduğunu kaydeylemektedir. 
Fransa harbıye bfüçesi 1929 senesinin ayni olarak 4,5 milyardan 
ibarettir. Müstemlekelerin müdafaası içın ayrıca bir milyar 760 milyon 
frank tahsıs edilmiştir. .... -

Lehistanda kapatılan meclis 
Takrar toplandı ve daha ilk içtimaında 

hükômete ademi itimat beyan etti 
Varşova, 6 (A.A.) - Diyet meclisi mesaisine yeniden başlamış

tır. 31 teşrinievel hadiselerinden bahseden reis ordunun siyaset 
haricinde kalrnası lazım geldiğini beyan etmiştir Meclıs, Teşrinievel 
vakayii hakkında tahkikat yapmak üzere meb'uslardan mürekkep bir 
encümen teşkili hakpında hükumete taraftar blok tarafından verilen 
takiriri reddetmiştir. Bunun üzerine plok azası içtima salonunu tera 
ketmiştir. 

Varşova, 6 (A.A) - Diyet meclisi uzun bir müzakerede, adliye 
ve hariciye nazırlarının beyanatından sonra hükümete ademi itimat 
beyan edilmesini talep ~den bir takriri 190 muhalif reye karşı 240 
rey ile kabul etmiştir. Araya müracAAt neticf'!~tn in t P.bli~ini mütf"akir> 
komünistler tezahüratta bulunmak istemişlerse de reis celseyi tatil 
etmiştir. 

Varşova, 7 (A.A) - Dün diyet meclisinin vermiş olduğu ademi 
itimat reyi dolayısile naıırlar meclisi teplanmıştır. Kabinenın bugün 
istifa edeceği bekleniyor. ....... 

Ati nada grev bitti mi, bitmedi mi? 
Gelen haberler birbirinı nakzediyor 

AUna, 6 (A.A) - V eaattf nakliye m6stahdemlerinln llA.n ettiği 
grevden mOteveWt vaziyette bir defitikltk yoktur. HükOmet, doAru 
ve hakb buldufu talepleri kıemen isaf edecektir. 

SelAnik, 6 (AA) - Tramvay ameleııl grevi nihayet bulmuıtur. 
Atina, 7 (Apo) - Atinada amelenin grevi devam ediyor. Atine 

dahJlinde tram•ayı dinamitle havaya uçurnıağa teıebbüs eden Ko
mOnlıt amele derdeat olunmuıtur. Venlzeloı yalnız grevci ıjmendıfer 
ameleılntn metaleblnt haklı bulmuı dlğ'er grevcilerin milddelyatmı 
zedeletmiıttr. 

AUna. 7 (A.A) - Grevler akfm kalmııtır. BusOn de greve de
vam edecek olan tramvay mOatahdemlnl fı'erlnden çıkarılacaklardır. 
Elektrik amelesi de grev ilanına karar vermlılerdir. M. Venlzelo~ 
bug(in grev hareketine tıttrak etmtı olan talebeyi kabul edecektir. 

Çinde huzursuzluk 
Nankln, 6 (A.A) - Burada bir nebze huzursuzluk ve endtıe 

bnknm ıOrmektedir. H6k6met lataah efradından bir kaamınm daha 
ayrılıp çekilmesi ilzerlne örfi idare llA.n edilmtıtir. Bu suretle ordu· 
dan kaçanlar tkl gün evvel Punkov da tayan eden ve Tiyencin Pu
kov flmendiferlertle ıtmal istikametinde yürüyen kıtaata temayül 
göstermektedir. Asi kuvvetlerin takriben 50 bin kiıfye balif olduğu, 
ıtmdl yollarını deifıttrerek Pukov üzerine tlerlt-mekte oldukları söy· 
lenlyor. HükOmete sadık kalan 5 fırkaya asileri geri çevirmek için 
hareket emri verllmııttr. 

Moskova, 6 (A.A) - Taı Ajansı btldiriyor: Marefal Çang-Sueh· 
Vang Nikolık konferansında eJde edilen neticeleri temamile tasvip 
ettllfni, evelce teaU edilen telgraflar mucibince elyevm muallak 
bulunan bütün meselelerin müzakeresi için derhal btr mümessil gön· 
dereceflnt Sovyetlere bildlrrniıtfr. 

Tokyo, 7 (AA) - Mukd~n dt-n gelen haberlere nazaran, Sov· 
yellerle Mançuri arasında aktedilmiı otan ve ıark ıimendiferlert 
thtlllfınm halli için yakında icra edılecek müzakerata mukaddeme 
teşkil eden mütekaddim ltilltı Nanken hükdmetfnin tasvip etm 1 
oldufu rivayet edilmektedtr 

Almanyada komünistler 
Bertin, 7 (A.A) - Komünistlerle polisler arasında bir çarpışma 

olmuş, iki polis yaralanmaş ve birçok kimseler tevkif edilmiştiı . 

Londrada nıüthif 
bir fırtına 

Londra, 7 ( A.A) - G 
geceki fırhna Londrada ısı 
hasarlar yapmıfbr· RnıgAI'• , __ .. alıP 

çok evlerin damuu uol ıf 
türmüı mahzenleri ıu b~ ."l 
btr çok kimseler daınl şri'ı 
ıen kiremitlerin isabetlle 1 

0/. 
mııtu. Sabahın dördOne doh1 
ıiddetlt btr yağmur ve 

1 ete 
milterafık olarak kuVV ubl 
fırtına memle ketin , oıSICJ"} 
akıamım yalamııtır· ,dt'ı 
adalan civannda fırtına j atte 
kudurmuı ve rilzgAr sa t]e 
milden fazla bir ıtıra JJI 
mfıtir. Merwede naoıJJIA 
Norveç vapuru karaya~ 
muıtur. Tayfası, f.atl~J 
civannda bulunmuı ve " ebuli 
mııtır. Manı denizinde ~-~J 
halinde bulunan bir #ı: 
vapurundan istimdat lf" ~ 
ahnmıtbr. Birçok tabUtlY' ,A 
mtlerl mezkdr vapurun 
diiıa koımuıtur. 

lspanya kabinesinde r 
Hendaye 6 ( A. A. ) - ~t 

mo de Rivera nın kabinede 
tJ 

nunevvelden evvel batı 'f' 
yapmak niyetinde olduğtl ~ 
yor. 

Ş ddetli bir fırtın~ 
Vigo 6 (A. A. ) - Atla 

sahilinde şiddetli bir fırtııı' 
küm sürmektedir. Bir çok .il ' 

taşmakta mühim zarar '10 ~ 
sebep o lmaktadır. J 

Yeni bir çelı k yaP1~ 
Londra,7 (A.A) - p\r'j 

nedenberi yapılmakta ~!Z 
rübeler neticesinde alil 
kadar hafif ve ondan ço~ f 
nıklı bir nevi çelik İIJl \' 
mİştir. Şimdıye kadar, 9 

yomdan yapılan ve deniı ı . 
tinden kolayca paslanan ~d 
tayyareleri bundan sonrs 
lik ile yapılacaktır. 

Meksikada grev I 
r,4e . 

Nevyork. 6 (A.A) - ·J, 
ile Verakruz arasında 1

; 

Meksikan şimendiferi bıı~e 
leden rnnra grev ilan etı1l1şi 
Şımdiye kadar hiçbir k9

1' r1 
e e 

olmamıştır. Kumpanya, 5.
1
e 

miktarını azaltmak suretı ~ı· 
lerin lemesini temine çalışIJlk ,ı 

Bir senede 104 sUb~; 
Şikago 6 (A. A) - ~ 

şam b .r binaya bomb8 8

01~ 
ekserisi Çinli ve Japofl ı;ııB· 
üzere 20 kişinin yar:ılsrı t~ 
sebep o muştur. Bunuols 1o' 
senesinde yapılan suıkastlat 
baliğ oluyor. 

Pazar 

mı 
Kanunevvel 

Sabah 

M 2 

1929 
Güneşin doluşu:_!:}!,,/ 
Namaz vakitleri 

Ôil• U.ındı AktaıP Y•~9 p. 
12,oS 14,28 16,40~ 

Bugiinkil ha-va 
ılı' 

RDal'lr mDtehanil .. ecek. ~..-
açık nlac:aktır 

t 
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62 
Kumaş ve elbise parası r olarak 
her sene memleketimizden harice 

giden servet yıgını budur 

lstanbul memleketimiz için ne ise Marsilya da Fransa 
için öyJe bir şehirdir. Size şimdi hıkayesinl anlatacağımız 
Morls fakir olmasına rağmen zeki btr adamdır. Haya
bnı boynuna takt·ğı ılan tahtalannı sokaklarda gezdir
mekle kazanır.· Hu ilanların sahtplerinden pyP · ~ı ve 
geçinir gldtr. ~ -·- -

Y erl1 fabrikalar Türkiyenin giyim ihtiyaClnı iki sene zarfında tPmin 
eımiye muktedir bulunmaktadırlar. Yeter ki rağbet ve revaç 

vesileleri ihzar edilsin 

Aforis bir akşam işini 
hitil miş, tenha sokaklar
dan geçerek evine gidi
yordu. Bir den şiddetli 

Uzun hi r tahta perde
nin boyunca yoluna de-
vam etti. Bu sarada düş
kün kıyafetlı~ fena bakış-

bir yağmur başlad). Mo
riı pelerinini giyf 

lı iki adam önüne çıku~ 

KumCJI fabıtlalanmı%ın ıthılmfztkkt satıı malazalannJan b<ızıla" • 
fno'ıl' 1' " ' d k' h b b k k ' ' d e. ız nası uzerın e ı ara· e maruz ıra mama ıçın ev- muşlardır. 

retti 1 - • y 8 ış verışın paramız uzerınde let ve belediye memurlarını yerli Maruf rnensucatçıtanmızdan 
ap8tıtı menfi tesir malumdur. kumaş giymiye ıcbar etm~k de S ~ u yükseliş karşısında hüku- bu hususta düşünülen tedbirler üreyya Paşa zade Hayrı Bey 

.. ,et 'dd · bize bu hususta ıu izahatı ver· 

Aloristen kibrit istedi
ler. Yermedi. Kutusr1nda 
tohu topu .bir k.ibritçiği 

kalm1şıı. Onunla evinde 
ldmbas11u yakacaktı. Bu 

Aforiı /Joğırdı, çağırdı, 
fakat para etmedi. Hay
dutlar bıçaklan ile ıal
dırdılar. işte pelen·nin al
tında ildrı ıahtalaı ıtıuı 

alın cı i ve esaslı tedbırler meyanında bu 'unmaktadırlar. Yer• mi tir: 
dı,,ıya kaıaı veımış bulunmakta- li kumaş giymek mecbuıiyetini 

cevap haydutları kızdır
dı. Bıçaklarını çektiler. 

bulunması f aydasıtlı o 
M bütün vatandaşlara tt şmil etmek .. _ Türkiyedeki 'mensucat f< b-

QC)i:liyc \'ckiii Saraçoğ'u Şü!uü fikrinin de tasavvur halinde bu- rikaları şimdiki halde senede BOO 
ae e \ d ·~ bia: ile bi~ aı61,,,.n ••~ ar.uaeda 

muhtelif dn er e izah eUiği gibi lun dug-u a).ı:ıca fcayaedıfme~te~··· kuttiaş llötcufııtaktidırla't Fakat bu 
kambı'yo 

1
•
1 

cvt,:tk rnüesseselerinin Gi mrük idaresinin senelik it-e a d d rakkam çok mühim olmamakla 
yatının k .a 8 ar olan sar fi- ha 'at istatistikltri üzeı in e yapı-
b oııtrol ed'I . d lan tetkiklere göıc bir senede beraber, ra~bet ve revaç en ge-
irlerin e b 1 mesı bu te • h · d·~· niş bir himayfcilikle arttırıldıX.. 

D
. n a,ında gelmektedir. yalnız giyim için arıce ver ı~ı- a• ığ h' b' t takdiıde Türk fabrikalarının iki 

1 
er taraftan ithalAt .. k- miz paralar mü ım ır serve o dua k a ı mum un k d' B 'k sene içinde memleketin giyim 

l1Uret6leu I a~1ar azaltmak ve bu yığını teşkil etme te ır. u mı • 
n k. 927 · d ·· 1- ihtiyec nı temin ed cekleı ine biç 

ıı:......_ gııız lirasını fazla tale- tar evve ı senesın e ) un.u, 
pamuklu, ipt!k, keten ve buna "Şüphe gösterilmesin. 

T lRTlHAL 
troıu Q~n. lnhlsaı tdarol mnlıııayııt tcon-
bcrı alıh Zeki Bey bir kaç aydan-
1 nıOptela oldu~u haetalıkıan kurtu-
ı~;~arak don ırııhal etm•şttr. Muma
l halQ~ ve idarenin ~ıdemlı memur-
~:odan ıdı. Cenizest bugOo öğle 
de ti Veınecllerde Bozda~an kemerln-

49 numaralı hanesinden kaldın 
la, at lllatberı mahıuıuna def ned lecek· 
tır. 

Tıca,,t fşlerı umu mülürlülundı:n: 
İtırkıyede Yangın Hayat Sıgorta 

ı.ıerııe çal tmak Ozere kanuni ho,omleor 
<it reı nde tesctl edllrrek buğün taall-

mümasil elbiselik kumaşlar'a, ha11r Türk kumaş fabrika'arı fazla 
elb'selere ait o1mak üzere 62 milyon istihsala!ta bu'unabilecek mükem· 
Türk lirasını tecavüz etmektedir. meliyeti haiz bulunmaktadır. Ye-
Ha bu~ i ycı li kumaşlara fazla terki rağbet ve revacı arttıracak 
rağbet gösterildiği takdirde bu mü· vesile'er ihzar edılsin. 
him paıammn mrmlekatte kabcağı Kumaşlarımızm incelik, güzeilık, 
salahiyetle iddia olunmaktadır. ve zarafetlerine gelince, Jstanbul 
Adağımız malumata razaıan ve Beyoğlunun en me;bur terzi- 1 

memleket dahilindeki Türk kumaş Jeri Türk mtnsucatım m mnuni-
fabrikaları geçen 928 senesinde yet ve iftiharla a!makta; takdir 
bir milyon metre kumaş doku· etmektedirler .• 

Bıça!.lar talllaya sap
/undı "e A1oris lıagdutla
rın şaş~·ınlığından istifa
de ederek savuştu. 7 ahta 
perdenin altındaki delik
ten öbür tarafa geçti. 

zaman göstellli. 

Yalnız pelerini ile ilan 
tahtasını hu· taraf ta ln-
rakmış, tahtalar pelerini, 
içinde adam vannış gibi 
dik tutmuşlardı. Haydut
lar buna aldandıl'lf' 

Esklsinden dalı~ büyük Btı J üzdcn a.fallaşlln 
şiddetle pelerinin iizcrine haydutlar oldukları yere ~et halınde bulunan Turktye Milll 

~ta tlrkeıl bu kere mürac.ııatla 
C.lııtada açaağı acentıı lı~a tir ket na· 
11

1 
lrıa )angın ııgorta işi erile ırıetgul 
~ rn.ıt •e bu ıılerden doğacak davalar-

{JJ®SS®SSSSSS®Seeeeseeeeeeeeeee saldırdılar. Fakat unı- yıkıldılar. Gözlerini aç-
$ l'nilmiizdc~ı çar,amba akşamı dukları olmamış, kafa- tık/arı zaman Aforis im-
® OPEP~ SINEMASIN"D.ı.t\ /arını pelerinin içinde- dada çağırdığı polislerle 

.... 

botnn mııhlıemelerde müddet, 
~delaleyh •e QçQncO t1hıı ııfaılarlle 
~ bulunmak Qıere Gıılatada P.G A 

ete Efendiyi tayin eylrd ğinl bıldır
llıtılır. Keyfıyet Sigorta ıırkt-tlerıoın 
~ ve mürakabeıl hakkındaki 25 

itan 927 tarlhh ~anun hokoınlerine 

m D. hl ve bilyük artist ki ta/ıtaya çarpmış/ar- çoktan karşı/arma dikil-

i o u 6 LA s FA YERBANKSın ~~: ................................ ., ... m,.,., .... , .... _.m.ı.·ş.u.·. ________ .. 
'f!I j l\IELEK Sil EMASINOA ~ Tepl'hllfl uyauu.uııaa: Bu.q.m aaa1 

lhtı\' f L ~ülmft o makla tlAn olunur. 

Emrnı dahiliye 

'le .YERE M 
göğüs hastalık ıın mlirahassısı 

Doktor 

ŞEl'İP ~ JABIP 
't'ı i\yasofya Yerebatan Hııcı Süley

an 8 t.. . Panmanıncia Cnr.,rrrrc;i Pıııar
"sı ç lst ' arşamha ve .t:'c:r .. cnıbc '!el: 
llflbııl. 3U35 ~ l 

ID Ri~ncl sesli filimi 0111n \ JAN ANJELO ve LlL DAGOVER ~ 21/3V da. 

$ DEMıR MASRE (j f ıaralından tcm;il edllmekte olan ~ ŞEHREMANE1 
® @ • harıkulAde : K 1 m ~ 
@ ş ıheserin tik irnrsı şerefine hüyuk ıtnla ©(MONTE KRİSTQ ~ HYS~rİ ~mlefiı ili 
~~~esse9e~ee~s~s~ra ı .. ru 1 E 

k 
. K ş lill tipnrosunda •••••••••••••••••••••••••••• s f:Uper m temaşegeranı emsıılslz ~ 3 perde l 1 

Kadı oy u l : F E R A H : ~ çir şevk 'e heyecan bahşetmekte- [ .. 
Ou akşam : : i dir. l!Aveten SPOR ve GENÇLiK ~ maCtirıeum~ _ _.8o

1
a:ert. on llll 

S S lNEMASJNDA 5 ~ üçüncü senesinin birinci filim / - ~ i)V 1 
(Komik Cevdet B. sünnet oluvor) 

v akc:am Panj!'altı tivarrosunda 
.ı ıırın , 
( Şfşlı huıelı 1 h:dıhu H rn fııciusı ) 

• • i Bayrak yanşı 4 5 matlneslle su- a da. Her cumırt~ı llllllll 
: Bu ~ece varyete g,.cesi : i ''aresinde ROZITA BARIOS ve j aktamlan rçta 1 i Muhtelff numaralar Canbaı Si- 5 ( kitaris~~er KASTRO Jar ~ hatlarda tmZ!la 
: nema. Yakında (Mujik kalbı) : ~ Rugun mntıneler l 3 re hıtc:1ar. ! yapılmatnr. 
• ··---···· • j ;--.11111ıııııı1111ııııtııı111111ııııı11..,.,,11111111 ... ııııtı11111 ~ ······ ............ ~-------------
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çbu 
Tefrika 

26 er La1an 
Zlya 
Salru 

$öz bir ... Allah. bir 
« llarlHn lmşla11Hısı~ı"z hu kadrır yakın olmasına 
ıu!l,m-en IJulgat uıbıff! kat·şz ~Özümüzü tutnıalıyız.» 

Bü•:ün l!rkdada~lerda, f'Vlnden 
bt.?gün çıkm., ve m. defa düı· 
ma,."l tamas edecekmıı gtbt 

bir ıntıirah ve zindegi var. 
Bu~. bütün ar ada1tar arasında 
vrıllen ka'ti karar şudur: 

{0.rdunlll7 yetf~fnceye kadar 
ve yahut ka 'emiz, eon takatını 
sa edım·eye kadar, (teslim) sözü 
nü ıkim ağ~ına alırsa, derhal bir 
kuJ ıunıa kalası patlfttJ!ecak ... ) 

21 KAnunuenel 

Sabah'eyln erkenden hilaliah· 
mu hastanesine indik. Aziz dok
toı umuı'a kısa bir mü'akat ve 
vcdac:la.n sonra telg af haneye u~
r ad ık Onlara da veda ettik. Tek
rar Edı ne, e döndük Sokaklar
da a~ikar bir heyecan ve kala
ba ık var. Eıyalarmı sırtlamış ve 
yahut hamallara yüklt'tmlt o 'an 
haık mermi düşmesi ümıt olun· 
il\ ~·an mahallere taşınmalı la meş
ır,u 1.,. Zava lı halk•n hakkı var. 
Çünkn geçen harpte ne kadar 
koıku geçirdiler ... Balık Pazan· 
na gel•ı l<en Nazım, bir aralık. 
duraladı: 
. - Ne, o . Nazım.. ne durala
dın öyle? .. 

E.czaı:ıeye uğrasHkta tendüıdi· 
yoı a sak deyt:cektim 

- He e cvvetA Sadık Beve de 
g-ıı'ehm de.. vakhmiz. olurtôa? ... 

Edaiye karargahına gııdığimiz 
znman, orayı da her şeye ve her 
ihtimale kartı hazır bulduk •.. Sa
dık v~ Naci beylerle samfmane 
veda ettik İbrahim beye selam 
bıraktık. Artık hana gidip, sırt 
üstü yatmak ve hiç olmazsa ikt 
üç ta.at olıun yorğunluk çıkar 
mak laztmclı. 

Hana gittik. Tam yatacatımız 
r:aman, Nazım bir kahkaha koy
verdi: 

- Ne o Nazım ... yoksa gözüne 
Rüküt hanırn mı göründü? .. 

- Unuttun mu ağabey.. herif 
sana bugün katpağı getJ1ecektı? •. 

Hemen ka1ktım, oturdum. 
- Hangi herıf ayol... 
- Camm, topçu mi 'wmı Se· 

rikof... Bugfin pazartesi de~il mi •. 
Herifle ıkl saat sonra birle~ecek
tik ... 

Hay allah musteha.kım venin. 
Ben bunun unutmu~ gitmlftfm. 

Hemen saata baktım ve yerim· 
den fırlad~m 

- Kalk bakalım düş Onüme. 
- Çıdırdınmı ağabey, nas,ı 

gideriz .. Harp batlıyacak.. 
- Söz bir.. Allah bir-

* Siperler geldt~fmlz .ıaman, saat 
beti çeyrek geçiyordu. Hafif ha 
fif yağmur yağıyordu Her taraf 
derin bir sessizlik içinde idi. Artık 
ıiper lerde, ne hattt bir duman 
ve ne de bir tek lnian göıünO· 
yordu. Ölümün · korkunç heybeti 
aankl bütün buhrana kanatlarını 
germı~ti. 

S perin keııarına dirııeklerinl 
da va yarak, gözleri, düıman si· 
perlerindc ve kalbi kim bilir ne
reler de olan Mu.tafa çav~un 

omu.wrı.a dokundum O, birden
bire geri döndü ve gülümsedL 

- Bana bak çavuıum ... EvveJA. 
fU paketi al.. sana emanet. Son· 
ra .. Şimdi biz, turadan ıu ince· 
ctk derenin içtne kaya cağı ı. ora· 
dan da aıa#ı kumlar dereye 
ineceğiz. Orada bizim biraz Jıl-

mlz var. İlerideki kapı karako 
luna uıullacık bir haber yolla .• 
olabilir kt gecikirsek .• dikkat et
ıfo)er, <lzerfmtze ateı açmasınlar •• 

(Bitmedi) 

Çocuğunuza. na.sııl 
bakınalısıınıız 1 

Mu'ıarrrrı Dr. Rli $ükrlf 

-:r-
•Kemik ha~talı4ı 

ve korunmmı,. 
Çocufun bir çok ha.•tabklara 

tutularak ve hava•ız, ztraaız b(ı. 
~eılnden, gayrı fenni gıda ile 

beılenmeainden ılert gelir. Ka. 
çftkken lcerntk haıtalılı geçlrmlı 
ebeveyinlerfn çocukları gayri 

fenni olarak büyO.tO.lOse bunlarda 
dahuıule gelir. 

lJk hatlarıgıcı· terlemek, uy

kuı:uzluk, hırçınlık, a~la.ınak, bir 

tarafını tuttuğunuz zaman ıtddetll 

ağlama ile nümayan olur. Bu za. 

manda faı 1' na varılmazsa gö~
ünde, ayakı< nnda çarpıklık baılar 

Muhafazaaı Çocuklarm gıda
lan saatle ve meli, banyolan 

herg{ln veya gfı aşın yapılmalı, 
bergiln hava al<.. malı, ziyanın 

eafi testrl mühtmd ı\ Oda deru
nünde bulunan çor' ' •ara cam• 

dan geçen ziyanın ta> . ve tesiri 

Dlamaz. 

"Havale,, 
Havaıız, ı:iyasız büy(lyen, gayri 

fenni gıda ile beslenen, babusuı 
ebeveyni asabi olup da gayri fen
ni ıerafte maruz kalan çocukJar 
da görQldr. Derhal hekime müra
caat IAzımdır. 

Konınmaın: Gıdalannı munta· 
zamen vermek, her gön bava al· 
dırmak ve banyosunu yapmakla· 
dır. Böyle çocukların havale ol· 
ması enderdir. Havale gelen ço
cukları mutlaka hekime gösteri· 
nf%. Okutmak ve nOsha takmakla 
vakit geçirtnenlz ölilmüne sebe 
biyet vermlt alununuz. 

"Memeden kesme,, 
Çocup bir yatında memeden 

keımelldir. Fakat birdenbire kes
mek do~ru değil, tehlikelidir. 
İshal baılar, bunun tçin çocuğu 
yedi avdan itibaren mamalara 
alıttırmalıdır. Mesel! yedinci ay· 
da bir de a etsuyu, bir defa ma
hallebi verilmelidir.Sekizinci ay
da muhallebhlne ispanak ezmesi 
koymalı, onuncu avda vumurta 

7 Kanunevvet 1929 

Borsalar 
amblyo 

1 lngflfz lirası Kr. 
" T.L. oıutablll Dola .. . Frank 

Liret .. • Behtı . • Drahmi 
~ • Frank 
~ . Leva .. • Florin 

• Kuron 
Silin~ .. • Pezeta 
Mark . • Zloti 
Pengö 

2o Ley Kunış 

1 TUrk lirası Dinar 
· Çenoneç Kuruş 

Nuku~ 

ı lsterlln ( lnjtlllx) 
1 Oolar (Amerika) 

20 Frank [Fran51zf 
20 I.lret (ltalya 
O Frank Belçika] 

20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank [lıvlçrel 
20 l.eva Bulgar] 

ı Florin [Felemenk) 
20 Koron [Çekoslovak 
1 Sllıog IA\-usturya] 
t Peıeta (fspanya] 
l Rayşmar~fAimanya 
ı Zloti Lehisun 
J Pengö J Macaristan 

20 l.ey [Romanya J 
O Dinar 1Yogosloryaj 
1 Çevoneç Sevyet 

Aluo 
Mecidiye 
Ranknot 

• Borsa 
harici 

f"ahvtller 

Atddı Kıı.pandı 

11 101 0,46116.25 0,4 i9,25 
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lstlkru dahili •vadeli. 9!" ~o 
Düynnu muvahade 19 5 
lkranıiyell deml.ryohı 
btanbul tramvay şlrkctı 
Rthtım Dok ve Aııtrepo 
lnanbul anoolm ıu Sr. 

Hlese eeneetlrl 

I~ 1'ıır l.ası 
Om anlı hnnkıısı 12 

Tıcaret ve zahıre 
F\atlllr nc.aret bonuı kltlblamumlllft 

tuafmdaa Hrllmlftlr 

Buıtday 
Yunıuşllk 

Kııılca 

Sert 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdaı 

Arpıı 
Mısır 

Faıulya 

Okbaı 

ASUlll /usut 
K. P. K. p 

14 16 1 

14 31 il ili 

f2 10 
9 ıo 9 21) 
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rıı so ııs 

Tıcare• ışle•t umum müdürlc şünden: 
Sıgorıa şlrketlerlnln tı-ftt~ ve müraka
beıl haklundalct 25 Haziran 927 ta· 

rihll kanun hnkomlerlne göre Torklye

de yangın ve hayat ılgorta ltlerıle 

çalıımak Ozere ıe.dl lnlınan Ecnebi 
ılgorta ıtrketl"ftnden Fenlkıı Dö Vıyen 
Sigorta tlrkcunın Tnrktye umumt Vt'kıh 
haiz olduğu ııalAhtyete btnacn bu kere 
mOracaatla k"ndi yertne veklleten 
ifayı umur eylemek ve ıirket namma 
yapacağı ııterden doğacak davalada 
moddeı, mDddetaleyh ve UçüncU aahııı 

ıııfatlarlle hazır bulunmak fizere Morı.s 
F ernandez Efendiyi ve~ ll tayin eyle
diğini bildırmıı ve llıımgelen k&~t· 
ları gönderml~ttr. Keyfıyeı tetkik 
edilerek muvafık görttlmnı olmakla 
tlan olunur. 

aarısı yedirmeli. onbirinci ayda 
patates ve havuç ezmeleri, derunu
na karaciğer ezmesi konmu, tırit 
vermeli, on ikinci ayda tereyatlı 
francala ve bevaz peynir yedirme· 
lidlr. Bu ıuretle alı~ıf çocuk 
btryaıında. memeden kestliue 
hiçbir tehlikesi yoktur. Avni ıa· 
manda bu gıdalarla vücudun ih· 
tivacı olan fosfor, çelik, kireç, 
aıbomin vertlf"rek netıvü neması 

temın olunur. 
l Bttmedı J 

M~,yarder ;i 
Nasıl zengin oldular Z 

Nobel: 11 

"Nobel,, in mirası ne oldu 
· rıf'rı kıırııtı 

36 milyon kuronluk servet senede 6W,CJvv 
mükdfat verilebihnesini temin ediyotdu 

Bu azdaddan kurtulmak için 
bir tek çare bulmuıtur. "Ôyle katti 
silAhlar vücuda getirmeli ki bu 
ıillhlann mdkemmelliğtnden do
layı harbolmasın ,, demesi.. Bun· 
dan baıka müdafaa çareai de 
yoktur. ... 

Maamaftb 111 Nobel,, de tavstve 
ettiği çare ile aulhn müsalemetin 
tahtı temine alınacağına da emin 
de~tldi. Vasiyetname açıldığı za· 
man •Nobel,, in teknik tek.lm6-
lOnQ temin ederek harbi ortadan 
kaldırmak için ufraşanlera mükA
fat vadetmedtii görn.ldü. Hayır; 
Alh ed Nobel böyle bir ıey yap
mamıo, o1uz bir buçuk milyon 
kuronluk muaz2am servetini ~e
§eriyete hayır verecek müeeaaese 
tetkillne vakfetmittL Bu mükA
fatlann ttuhauasml lehleri, eu,ha 
her hangi bir ıuı etle miifit olan 
ke4ftyattır. Her sene be, müka
fat verilecektir.,, mukaddema 
beı senede bet mnkAfat vererek 
at zusunu izhar etmtıtt.,, Bu mu
k&f at mirasının nemasından he
sap ~dilecektfr. Mükafatlardan 
üçü Fizik, Kimya ve Tababete 
mahsustur. 

Dördüncnın 
4 mefköre ıahat1ın· 

da en mOkemmel olan ,, esere 

verilecektir. Nihayet beıtnctıf aınl 
sulh miikafatını te~kil eder. Ve, 
milletlerin kardeıtqmesfne, or
dulHın tahdtt ve mtkyasına, sulh 
kongı elerinln tnktıafına hizmet 
edenlere verlltr. Bu mükAfata 
maı har olmak için her hangi 
milliyete mt-nsup olanlar nam:r:et 
olabilir. Bunlann arasında geçen 
btr sene zarfında llyl en müs
mer o1an tefrik olunur. Bu vasi
yetnamenin 1896 KA.nunuevvel 
sonunda ilanı mühim bir tesir 
göster dl. 

Azamet ftfhartle Nobel tesisa-

•Jto1'fe 
tını geçen 11KarvfJt,, v-e e'I' 
er ,, mOeHesatı henOı ııı ıııer 
delildi. Hfç bir milyoner et ıyef' 

fii ınuJIJ 
meııatsfni mena u ıeııı' 
mütaallik esasa tahılı ~ ııt 
miıtL "Nobel,, in gizli gi ~ 
di Ai ıey hnsıl oldu. »eı;:eıı' 
bfr it gören taltif edilir b 

lı:t1'' mtılet!er eıaaatında s8r•1 ~ 

lunuyordu. iptidasında b~~at ~ 
telmlk ve hukuki m6§k\1 oddt 
hur etti. " N obel ,, uzurı ~f D' 

memaliki ecneblyede k8 bi'ell'r 
duğundan selahlyettar 1118 ~r 
ntn kfm olduğu ve vastfetoıJI' 
sinin infazına k mfn nıetıl 
du~u anlaoılamıyordu. .,p,ıe~ 

Diğer bir mOvldilAt da ~,,ıı ~ 
memleketlere dağalmıt 0 

11
,f 

nam•t fabr ka 'anndan ıt1 f 
toplıvarnk tesbıt etmek ~of 
Ftlhaklka • Nobel ,. bayır bıf. 
seıini vücuda getirmek lçifl .,, 

kat'i lüzum vardı. Uıı.J~ ~~ 
meaal neticesinde bu noktl / 
ledtlince "Nobel1!) in batı 
akrabası gelip mirasa ttlrllf 
ler. Maamafih o ai esf nifl '11 

azasına bir milyon terkt
1 

Asla evlenmemlt oldı'~l 
doğrudan do,2ruya varisi 0~ 
Ebeveyni ve biraderler 
evvel vefat etmi§ erdi. ,( 

Biraderler inin çocuklar•l'll 

lince "Rokfeller,. ve "Ro~ 
sonra petrol kıra Uarı old / 
dan hiç bir ihtiyaçları 1tf1 
Zaten "kendi kendini ye!~l' 
o'an ,, - se1fmeydimen • ~e 
büyük miraslar tevzi et 

tara ar de~ildt. &' 
(Bltrl'e 

-··-·-1111------··-·· ....... ::::::..:_ı., 
ır-·-=··:;·~iı::~:i:~··dl"""" 
Ü DR.. ft 
!! HUsey1,-; N8~l 
.. ıııeb :! Do~um ve kadın hRStahkları 111 {\it> ti 
:; Tllrbe, Esltl HllAltahmer b!oaS1 •S ,ıı 

"i ···~ i! tiertrDu 8tled- M>IU'A o..al (<1 
:: Telefon: ~ .. 
:i.~::::::::::=:=.:;::::::::::::::::::::::c:~ 

Vakıtınbu m 

Buııünkil bulmacamızın 

baDedde~k ,.enı ,.ı.ı~ 

Soldan sağa ve yukardan a~aq.: 
Esao;ın müfredi (2), eski (5). 
ap (2) 

2 Çal~ (3). istek (5) 
3 - Yazı yazan şey (5) 
4 Rabıt edatı ( 2), üsler ( 4) 
5 - Ecdat (3), yutulan ll!ç (3) 

,.,.Jpf0nil!l caıımş (3) 

6 

Dünkü bı:ılmacıun.sıo 
hallrdtlmb ,elrll 

Kavuk sallıvnn (t 1) ~ 
J ı,:ıı l' 

7 - Beraber (3), haı; (S) 8 

8 - Kadın g-ö~'ü (4) 
9 Alafranıra sucuk (5) 

1
alS 

(" " Tevfik Fıkretın oj!"IU • ci 
Ekmek rozu (2). l{uçu" 

lO 

f ( 

de (5), dış değil (2' 



f 
1 

Defterdarı ık llAnetı f 
Beyoğlu Mal müdörlü

giinden: 
AynalJçeşmede Kemerluıtun ma

hallesinde Arslan 10kağında 28 No. 
ve 25000 lira kıymed muhamml 
neli hanı. Gizlenen lşık Enaf ve lllGftemılltı:Bodunım 

"A\adam. d• Bovuarn daru kaunda odunluk ve kömürlüt ze-
Bu u mtn katta bJr tqbk bir mutfak n 

7 . - V AKIT. 8 Kinua~l 1929 !!!!!!!!!!!! 

Devlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 

100,00') adet k.,tn trav«ıl bpah zerfla mtınalııaava konmuştur. Mnnakasa 
28-12-29 ~ ,e.e IMlt 15 te AnUra DeTlet demtryo.lm ki•uınde 

YIP•'•cubr. 
Mlnlbaya 1ft;,ü edecilf'ftn tekttr nwktuplınnı ve muvakkat teminatlarını 

ayni ıonde uat 14,30 a bdar Umumi mOdürıük kal~mine ver melert llzımdır • 
..-llffpı.. mlnak.. prtaamelettııl 1 O lira mukahıhnde Ankaı ada Malzenw 

dairntnden, l.tanbulda Haydarpap ma~azuıodan tedarik edebılırler. 
Gı biklye eyi bir hakikat olmak biltiln elmulannı çaldılar. Zabıta askı kadnda bir oda bir sofa birin 
oı:e zamanının en buyük aktrisi bu çalınan elmasları bulmata mu- d katta Jkl oda bir sofa lkincf kat Ed•mıtt leıaaıntlan: Papaslıklı merhum Abdullah efendJ vereseleri arasında 

Matmazel Marıtan dinledim. vaffak oldu Çalan küreğe mab- ta fkt oda bir sofa ilçüncU katta şayıan tasarruf olunan brye derununda saJt tarafı yol ve sol tarafı Halil B. 
180() küıur senesbıde idi. Mat· kOm edildi. Yalnız esrarengiz iki oda btr sofa dö düncü katta ikf magazası ve yol ve cephesi ve arkası keza yolla mahdut uç baskı ve bir 
~l Mars bir piyeste oymya- yüzüğü bulmak mümkün olınamı§b. <><ta bir sofa fe k1nde ayııca bir :zıhancden ibaret ve 20,000 lirad11ı11 ibaret kıym tce (abıika ile keza 
~11 b. Piyesin mevzuu gayet ba· 1f • d ryede yemini küçük ~lehmet veresesi: yesan ve c phesl yol ve arka ı 

t araca mevcut oJup rerkos ve elek 
idi: •fki muharririn yazdıAt Birkaç sene daha geçti. Bırgiin ttlk ve mutfakta ayrJca teıkos ve C-emal ile mahdut 20 lira kıymetli arsa ve karycde )emini had lsmail 

:::~· rafbet bulmamış, yegine yüksek ricalin bulunduA"u bir mikdan kAfi bahçeyi ve bahçe de- o.ııu ve Abdullah efendi veresesı ve arkası ve cephesi yolla mahdut ve 
b ttleri boşa çıkmış . Halbuki maskeli baloya Matmaıel Mars da runünde [ev kant bir odayi havidir hali h11Z1rda kunduracı dük.kAnı olan1k kull•nıJan ı ooo lira kıymetli buhınan 
d orçları var, hapise atılmak üzere davetli idi. Balo gayet şendi. O dilkk!n ve yine karyede yemJnl Abdullah efendi veresesi yesarl Hacı 
irler. Bu sırada meşhur bir Sabahm üç{ine doğru aktrisin Perşembe pazarı Emekyemez ma- Mustafa Efendi veresesi ve arkası ve cephesi yolla mahdut fevkınf bir 

•ktrıı onlara elmaılannı veriyor avdet edeceği bir ıırada tenha hıUesınde Şişane sokağında 13 41 oda ve tahtant 40 küpil cami ve 1000 lira kıymetli mağaza ve yine 
~e lc~ndilerinl hapisten lcurtan· bir buduvardan geçerken birisi N karyede yemini Lfgor zevcesi yesarl Hacı Mustafa Efendi veresesi ve 
1 o. vı 6000 lira kıymeti mubam 
or. Bu mevru gayet basit ol· elini koluna dokundurdq, ve ya· meneli klrglr hane •kn telgrafane ve cephesi yolla mahdut mukaddem oda vt elyevm 

lftalcla beraber piyes nuılsa çok vaşça ıordu: Evsaf ve nıOıtemtlltı: ZemJn arsa bulunan ve 100 Jira kıymetli işbu mahal Ue mahdut 1000 lira kıy· 
fagbet bulmuştu. Pıyesin oyna· - Borçlu muharrirlerin piyesi- katında apdesane mutlak 4 adet metil bahçe ve yine kıryede yemini Yakup B. yesan ve arkası dere 
~catı akşam rejisör matmazel ni unuttunuz mu? kömOı lük kapıdan gtrlnce ufak cephesi yolla mahdut üstü kahvehane altı bir oda ve ahın 
'flı~rsa iki borçluyu kurtaracak Matmazel Mars buna soran mermer taşhk bir kO;ük oda kar· muhtevi 800 lira kıymetli mahal ıle iskelede yemini tarik ve 
b Ucevher diye göstenlmek fizere zabn maskeıine rağmen genç ol- ,ısında büyük bir oda bir hail bl- Abdullah Efendi vere sesi yesan dere arkası nalbant Kadir ve iskele 
•kır halkalı ı'ri bir cam • .nzük dux..·nu farkediyordu. Cevap verdi: tk hesi ı ti hd kt ı k ~ r• 5'" nnct kat karşılıklı iki oda bir halt V• tar ve cep yo e ma ut 1 oda bir sa on Ye blr mutha 
tdi. Matmazel Mars, oyundan - Hayır unutmadım. ikinci kat karşılıklı iki oda bir ha- ve bh kı:;ım bahçeyi muhtevi hane ve iskelede yemini arka'.'il Ah· 

'<>nra bu adı· yüzüx..'1 tiyatro gar- - Çok teıekkfir ederim. Fakat dull h Ef dl ı h k ı hd h 1 il • 5.. IA btr bulkon Uçüncil bt kaTşthkh a m vereses yesan ve cep esi tarl i e ma ur ma a e 
or !arından bı"n'ne teslim etti. o'"teki kaybolana hiç acıdınız mı? k k sk h dl t ı_.. iki küçük oda bir daraca dördiincü eza Is elede yemini l ele tariki yesurı aıkası Abdulla efen vereses 

1ıri ..... -ın sonra piyes tekrar ov- Aktriı yüzükten babsQlundu· ikl hd 1 1 h b l •· "- 6... T kar bftmık bir oda büyücek bJr tar e ma ut evve ce mağaza e yevm arap ve arsa u un&n ~-
·•cınacaktı. Aktrisin sahneye gı·- x.unu anlamıştı. Gayri ihtiyari: 1

u t ıs O k mutfaktan ıbarettlr. bu Jkt mahalJln kalbi suretiyle vUcuda getirilen ve S500 lira kıymet-
tcett sırada reı"isör iki gün - Oh, evet.. n .. a ço ac_ ı· ~ ı k b ü kt b O 11 haıle ve yine karyede cami civarında misafir od sımnı muhtevi ve 4 

e ki yüzütfl vereceği yerde dım, çiln il ~ y .zu e enı~ lal"ıf dir kadife kutu ile bir gıbi hassas bır .artıst kadım ala· Galata Okçumu~a mahallesinde rarıh yolla mahdut ve altı mağaza ve üstünde odası bulunan ve maıtazasın-
lncktup k . . d dl ki· kadar edecek hır nokta vardı. Okçumu~a sokaRJnda 74-14 74., 88 da !O küp ve bir filtreyi havi f 500 Ura kıymetindeki mahal ile yıne 

_ Ma;a h~ e:ı ve~ l b _ O yilzülü tekrar bulsanız 86 84 No. Ye 6408 kıymeti mu çarşıda yemini Abdullah efendi veresesi yesarı hacı İsmail oğlu ve Ab-
lnahfa:z maze u me P a u sevınir misiniı? hamınenell klrgir apartôman dullıh efendi veresesi dükAnı ve cephesi ve arkası yolla mahdut 800 

oer d" a slz n içindir, hana timdi - Fevkallde sevlnlıtm. Evsaf ve mOıtemillb: S-20 hl• lira kıymetinde harap furun ve yine çar:;ıda sa,. ve solu yol arkası Ah 
• tı ıler G t• b- "k b" l M Eı nıe • e ıren uyu ır eve Şahsı meçhul matmaze ar· sesi kapıdan gfrınce üç oda bir ha· dullh efendi vereseslne alt fırın vo yolla mahdut 200 lira kıy 
11ı..:sup _olduğu lcı ıkJndan anla- sın e ini tutup hürmetle öptü ve ll bir mutfak üçüncü kat bq oda metli ahir ve yine camii şerif civarında ilç mUnka im ve yemini 
ll"ai ol bır upk~ •• Fakat kımin sür'atle yanından uzaklaşarak bir hAlA dördilncU kat beş oda bir yol yesarıŞaklr efendi aısası Ş·ıki r efendi hanesi 

Mat duA-~nMu bılmıyorum. diğer misafirler arasında kaybol· hail fevkinde nısfı kapalı ve nısfı ve önO yolla mahdut ve 85 ya~ ktiplle 7 kabnt istlma\ ve 7 çilrilk ;s-
fa-taYI maıe ars taaccüp e mah- ..cı. ~ =t~ .,.~llllllilr'"lllıllll'l~i-.Mrwi• 'Cl:iıllltJ .... >J..,_,._, 1 ıt: h .,aı mata1:alll• tuçak 111.ı DMV'kftnde 
tar btr 1 • e gayet k yıDet· ~tice .ma a'f(ti. min kat nda her daireye mahsus şerken ft ,ımalen tarik garben dere ve cenuben Abdullah efendi veresesi 
fevkalad: mas )'Üzilk vardı. Akb'iı yüz.ilk parmatında takılı kömUrlüt elektrik ve ıertom ha· ile mahdut bir tek taşlı ve havllsfnde bir zeytin ve iki kavak ve b r 
tarfını merakla ıncktubun yordu. •-- vldlr. incir ağacını havi 800 lira kıymetli değirmen ve karye içinde yemini 

· ı . Yırttı. Mektupt _: l Matmaıel Mara bu vaııtayı an-Yazı ı ıdi: a §11 auz er d n1· ki •Ah ke~ ce-- BalAda evsaf Te mO~temtlln ve tarik yesan Palabıyık Vasil kızı ve arkası hacı fsmail o~lu ve cepheıJ 
•Parınatınızdaki yO _k 

91 
=~~: li:m: ot..ydı da meç· muhammen kıymetleri yazılı hane- yol ve ıın odası bir yağ ma,ıtaza diye mukayyet olup elyevm harap 

ne de tenısil ettjx.· . zaku ~e 
11
ze bul atıkmıı tanıyabllıeydım ••• Jerle apartômanın müJklyed 25 T. ve derununda 8S yağ küpünü havi 350 lira kıymetli yağ maıtazası ve 

)'ı~ defi aınız trııe • sanı 929 tarihinden itibaren ytnnl keı.a Papazlık lskelestrıde yemini yesarı At f bey arkası tarJk cephesi A 
kabul ~ 1 

.d!· LOtfen fa hediyemi R d gün müddetle ve kapalı zarf Dl1ill· zf.z efendi ve tarikle mahdut tapuda pfrına muğazası olup halen ar•a 
hckeınıy:·~~ S~d~n biç_ bir :: a lJIO le müzayedeye vazedilmiştir taHp- bulantn ve 200 lira kıymetınde olan arsa Ye karye dtrunünde sağı yol 
tetf n · . · n attakı ma • ter müzayede kaimeslne merbut 18• ve Mehmet ağa ve solu Abdullah efendi ver~sesl ve çeşme ve arkası Apdulla 
t · ızın aşı kıyım H' bir ya. __ ... A f B bd .:ıtte b · ıc; n, şannan;ıesl mevadtle münakau ef. AY• tı . ve cephesi yollama ut 8 oda ve bir mıkdar bahçeyi havi 4001 

tını enı yolunuzda bulmıyaca· Bugünkil program ve ihal&t kanunu ahkAm nı kabule lira kıymetll hane ile keza çarşıda sağı ApdL ilah efendi veresesi solu 
lıy za ve sevgimi kalbimde sak- (• tanbul ayartle) mtcburdur Bedeli ihalenin nısfı ta- çatşr mescfd ve Apdollth Efendi versesl ve önü yol ve ü--tü 
"'~~l'•ına namusum üzerine a3z u k•- _._ al -"'· 500 Jlr k dl ahal il ••tını latanbulı ıiOO m. S K.• rlbi ihaleyi müteakip on tı.Un sıır· hizmet .. Ouul ve il IWlr ve a ıyme m e yine kar-
d Aıctri; mektubun ldmfn tarefı• 17.30-JS.30 s. beJetl-Bona haber fında ye nısfı diğeri bir sene 10n- yede saıt çtşme solu ve arkası Apdullah Eftndt vtrsc:sl cephesi yol mu· 
td! razıldıtını bir tOrHl tahmin lert. ra alınacaktır Talipler teklifnamele kaddtm dükkln ve eJyeYm ahır ola1ak göstmlm mahalle kalbtdlhın 
cf· .ınıyordu. Hediyeden şüphelen- IS.30-2().30 Jaızbıınc:l Orkestra Bet· d bir zarf derunüne vaz ve imza ve 500 lira kıymetınde bulunan işbu Uç parça emvali p:ayri menkule 
ı:~ -için reddetmek Utiyordu, fon gmond ou•ertOr. Ka- ederek ve h1t zarfı bedeli muum· hls9edaran arasında kabili taksim olmadı~ cıbeıle bil mülayede satılması 
~ perde Jcallmıı~ta Hyirdler nlertya rOIUmL Becaa dl takarrur etmlf ve satı; bedeli peşin dellallye ve ru~mu sairesl (htUnde 
utkı· hn k menin yüzde ye buçugu nlsbedn- kalana aJt olmak ve bu baptaki mftzayede kalmelerinl rörmek ve daha 

•1ordu Hemen 18 eye çı • Edll. Tzlpnno orb• de temınatı muvakkate makbuzu f e 
~ icap ediyordu. Matmazel truı. Kaman Popurt. ziyade ta sılat almak lstlyenlertn Edremit icra dairesiyle dellal hacı Alt 
IYJ d- ve yahut muteber banka kefalet· Efendiye mfhaceatlan Klzumu tJAn nlanur 
darı sahnede bulunduğu mil 20.30-22.30 Saz heyeti. Anadolu ajansı namesini havi di~r bir zarf denı-
ttc;e eırarrngiz mektubu gönde- haberlerL nUne koyarak ve zarLn üzerine 
~i i<>zlerile boı yere araştırdı. Belgradı 429 m. !.S KT. (talip oldu~ hanerun mevki ve 
ıo!~ten ıoİıra dalgın bir surette 22. Konser nu mara!.'ını yazarak) ı 4- ı 2. 929 K 
-"'Cllına avdet ederek başına 22.40 T,ambur orkeatıra~ı evvel tarihine milsadlf cumarresf 
~ oda bizmetçiline anlatb. 23.40 Palu otehndea naklen gUnU M&t on beşe kadar Beyc>Jlu 

etçi dedi ki ı dana havalan. Mal mUdUrJüğünde mUteşekkll satıt 
-Madam bu tat sahte olmasın.. Brıdapeıte: 550 m. 20 K•. komisyonu riyasetine makbuz mu-
...... Neden? lS.15 Belediye musıbt r.n- kabilinde tevdi etmeled ıJ.Aıı olu-

1b ...... liakild fıe pek bflyük kıy- &adan konın 
tti Vardır. 2(). lO • A Fopdoeae • llmla-

h Aıcbiı fazla konuşmıya meydan deki bir komedl 
i '1 ~lhadan bir çok ziyaretçiler 
J:;i rirdiler, bunlar bir saat ka· 

21 •
40 

~ kaldılar. Gittikleri vekit ~a 
~lrıetçiıi hanımına dedi ki: ......... 22.30 

8() Aff eclersiniz Madam size 

Vıyaııı open11 mupn
ntyelertcıdea Madam 
Roba- tarahndn koa.er 
Blrlııd ptyado alayının 

nefe1h ıeıları 11rafından 
bir kOD91!!1 
Moteaklben Ilgan orkt• ,, ... 

tftlrladan bir ıey yaptım, yüzii· 
d Qı. lntşhur bir cevahirciye göster: 
"'rdır: anı otuz bin &ank kıymeti 

~ 'i;dan sine! geçti. Matma
tıl\ • ara )"Üzüjii ıı.dıye eden za
~İt •s11ıını ötrenememiştf. Bir gün 

lJVJ'/uJ .. OJtravaı !67 m.. ıo K 
Morı Bratıılavadan naklen kon· 

11· -
&hraf-tto bulundüJ1 esoad.a 

21.45 
Pragd8n naklen ptyano 

kODIC[I. 

nur. 
+ Sab1ı• ~,,. eo - YedJkulede 

lmra hor lly11 B. mahallesinin SJderls 
sokağında No l 7, 8. Tahmin edilen 
bedeli 800 liradır. Müzayede I 6 
ktnanevvel 929 f)dzartesl günil saat 
14 te defterdarlıkta yapılacaktır. 

( R - 1087) + ~.~ı~btr Df'f ""'1a• lt1mt1an: Es
kışe lr bUkfamet konagıaın ikmali 
inşaatı yirm.l bin liralık tahslsatma 
istinaden yırm1 gün müddetle meY
lif münakasaya konulmn~tur. iha
lesi 15-12-929 pazar gönü •at on 
buçukta yapılacaktır Taıtp olanlar 
vüzde vedibuçuk hesabiyle Bank 

Büyük Tayyare piyanko"su 
YEDl~JCİ Tertip 5 inci keş.de 

ıı KANUNEVVEL •029 

ocvrrıc l'KRAMIVE: 5n,OOO LfRAOIR 
Ayrıca: 25.000 15,000 12,000 ı o,ouo lıraJıl 

krami\'eler ve 10,-000 lıral k b r nıfıkAraı. 

mektubu ve ya tahvılAt ya nakden 
depozito akçesi makpozunu aynca 
blr zarf derununda ve teklifnameyl 
havi zarf dahlltnde lhAle mlaJın 

dan evvel münakasa komi ·yonuna 
tevdi erme idır. Fazla malömat ve 
j.zııhat istiyenler deftnJartıkta mü 
teşekktl komisyonu mabsusa müra
caat edebıllr. 

Is onbul mah~ me' o lı11 •nden 
kOm Refik Bey e haremi Hadce 
Hanım n ikame ğAhlan meçhul ol
duğundan H. U M K. 141 142 
ınct maddelerine tevfikan UAnen 
tebliğat icrasına ve neşri tarıhlnin 

ferda·111dan ltıbaren bir ay zarfın 
da tariki k11nunive müracaat•11 ba· 
luna bil~cklerınc karac vt:ı ılcb. 



. 
Abune şartları 

TG.rktyede ~ete 

Korus Kuru~ 

l Aylığı 150 000 
3 • 400 8QO 
6 ıt 750 14Ml 

Gıuetemizde çlkan yazı ve reıim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

Gueteye l[Önderllecet mektupların lilertnı 
idare içinse [idare J, yazıyı aitse ( yazı] 

işareti konulmalıdır 

Basılmıyu mektııplann iadesinden. ltıymett 
mukııdderestz mektzplara ltooulmnş paralann 

= .SAYISI HER YERDE S KURUŞ = ·~----lmlll!i-~~--~ıı-,.--... ~18rt Türk mekteplcrilc faydalı eserlerin iıAn şart1'tıı1 
_ _,,.,.. ardır saarı ıı: 

Uinlannda yüzde 20 te~ • 6-8 inci 1ayıf • ~ 

BUy1llı: veya bir lı:aç dafa için verilen llAnlarla 
hnsnst mahiyetteki llAnlanıı licretl 

6 ,, ,, ., 
4 • ,, 1~ 
2 ,, ,, itfı 

12 .. 1400 2700 taypolmasınt~~~/~~!~~ 1 ';;;~ıı~:u1derecaııodan IST ANBUL, BabıAli, Ankara caddeı!nde c VAKiT YURDU ,, 

idare ile lı:ararlaştınhr 

Gazetemize busu.si llAn kabul eden yerı 
EL S. EL t!Anat acentesi 

1 • "E d• 10 
J-81nd ıayı İar 
resmi ilan 

~~~~~~~~~~~~~~~~----... Tel. 1970 lDARE tŞLERt 19il YAZJ IŞLER1 •tel.ırat: VAKIT posta Kn: 4S 

Devlet demiryolları ve 
limanları qmtımi idare.
sinden: 

Hayd;ırpaşada eski lstasfyoiı- cfvannda fS2, rn4, f 96 ve r~ ~ lu 
dön dükkan ayrı ayrı kapalı ıarila müzayedeye konulmu~cur Müzaye
deye lşrirak edeceklerin isıa~iron müdürlüğünden talep edecekleri hususi 
kira ~artnam• !erine 15 kuruşluk pul yapı~t ranık teklif cdeceklei aylık ki
ra mıktaı m sarahaten yazmak suretile tekliflerini havi mektupların niha
yet 8/ 12/ 929 pazar günü saat ı 5 e kadar Haydarpaşa İşletme müfectiş
ğiline irsal veya cevdileri lazımdır. Müddeti icar yalnız bir sene içindir. 

~ıııııııııııımııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııımınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııuııınııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııınııııl!!J 

~ Kadıköy iskele üzerindeki ~ 

i lotnnta ~ozino ue Hile Dans solonu -
1 ~ Sa!onumuz gerek mefrnşat ve genkse tezyinat itibari'e =:l 

~ bütün sa 1onların fevkindedir. Teşıif edect>k muhterem müşteri-
,, lerimiz n haw·dan müteessir o ' mamı'arı için kalöıiferlrrimiz =\ 
Eı yarım:ıktadır. Vesait nakl ye gerek berren ve gerek bahren 1 
~ her an mü~ter ]erimizin emrıne ıımade bulunmaktadır. lstanbu1 e 

~ ve Beyoğlundan ge'en müşterilerimiz her an sa onumuzdan = 

~ memnun olmakta bu hususu müdürıyete her zaman izhar et· ~ 
~ mektedırler; e~eH ürler ederiz. = 
! Perşembe günü al{şamı gece :~, 
1 sabaha kadar çaylı aile tedamanı 1:: 
§ = 
sı verilecektir. CazbAndımız fevkalade mükemmel olup . arasıra = -· 
~ varyete numaraları gösterilecektir. 

= Fiat larımız ucuz ,re eh ven te~ansan 
.: hu'iye serbesttir. Perşt-mbe günü akşamı çaylı ted:n~ç~: i!~~ 1 
_ elbise; Lecıvert veya siyah olmalı. = 

Altı yaşından aşağı çocuk ar n getirilmemesi rica olunur. 

i. ıı ıııııııııııııııııımmııııliiilllffilllllıııııııııııııııııııııınııııııııiilliliiiiiiuıııı ıuıııııııııuıııııııı1111ıııııııııııııııı1iiiiiT1ifJl11111111111111 ıııııliiiiiiffiıııııüiiiliiffi ~ 

Kız Ameli ha\'at mektebi müdür
lüğünden: 
kız Ameli hayat mektebinde 

hususi keman ve piyana dersleri 
verilmektedir. Piyano muallimi, 
meşhur piyanu muallimi ( İska
çelli ) keman muallimi Almanya 
konservatuvarından mezun Meh-. 
met Ali Feridun beydir. Cuma-
dan maada her gün saat 1 1 den 
14 e kadar talebe kavtt ve l{abul 
edilme!{tedir. 

Aydın nafia baş rniihcndisliğinden: 
1 - (255 I 6) lira ( I 6) kuruş bedeli keşifli bulunan Koçarlı-Karapı

nar yolunun 6X650X~X870 inci kilometreleri anısında yeni şose ve iki 
menfez ve kalduım lnşaau (20) gün müddetle ve kapalı zarf usullle mü
nakasaya konulmuştur, 

2 - Tallrleıln (66 f) Num~ralı kanun mucibince ihzıınna mecbur 
oldukları vesalk ile 0f o 7 ,5 teminat akçesini havi teklifnamelerınl yevmi 

ihale olan 22 f 2/ 929/ cümartesi günü saat on beşe kadar vilAyet daimi 
encümenine tevdi etmelerl 

3 - f'"i.lılıı izahat almak isteyenlerin vilayet nafıa baş mühendisllğine 
miirncaı ı'arı. 

lstanbul gümrükleri bas mü
dürlüğünden: 

İ-.;tanbulda bulundu~u haber alın:ı" Rın~mıııı P'iimTiiTr nıHrfıirii t:"'1ık 
ve Trabzon mi:diirU lı\hiki Vasıl beyııı J gun -'arı.nua uc:uc:wu.ıc:tıa.ı. oaş 
müdürHigümüzt mura~aaa. 

İstanbul mıntakası maadin mü
hendisliğinden: 

Ankara vilayetinde Kesgin kazasında Denek kariyesine kMn olup 
mekşuf bulunan simli kurşun madeni: 

1 - Tarihi ihaleden itibaren bir sene zarfında ( 580,000 600,000) 

Ura sermaye ile bir Türk şirketi teşkil edilmek: 

2-Madenin teslim tarihinden bir sene zarfında maden saha~ının T-5000 
mikyasında muntazam copoğrafik ve Jeolojik haritası ve Jeolojik vazi ye 

tamamen lrae etmek lizere münısip miktarda profUler yapılmak ve eski 

imalatın ve sathın tetkikinden elde edilen netaylç bir raporla İktisat 
vekAletlne bildirilmek ve bundan maada tetkikat netayicine istinaden 
ilşetme projeleri tanzim edilmek: 

3 - ikinci sene zarfında işletme ihzan ameliyatına iptidar edllmek 
ve Ankara Kayseri hattına kadar yol yapılmak: 

4 - l.'rçüncü scnedeu itibaren asgart (5000) ton cevher ihraç edilerek 

°lo 5 resmi nisbt ile mezkOr resmin °/o 6 sı ntsbetinde teçhizat tertibi 

veriltrtk sevk ve imar edilmek ve bu mlkdar ihraç ve sevk olunmasa 

bile bu mlkdara tekabül eden kiymet üzerinden resmi verilmek ve 

Milll bankalnrdan alınmış ( 30000) liralık teminat mektubu ita edilmek 

şartiyle taiibinc ihale edJleceğlnden taliplerln 15-12 929 tarihine müsadif 

pazar. günü saat ı 5 şe kadar kapalı zarfla İktisat vekAletl maden umum 

müdürlüJtllne müracaat eylemeleri. · " .. 
yi şık ve ucuz giyinmek ıçın 

Ga1etada Karaköyde Poğçacı fırını ittisaHndekl 
büyilk mahallebicinin fistünde 

BÜYÜK ELBİSE F ABRtK.ASINI 
Z1yaret edınız. Kadın, erkek ve çocuklar ıçin 

Pardesüler, muşambalar, paltolar 
ve kostümlerin 

En mOntahap ve gayet tık çetitlerlnl bulunıunıız. 

- T ediyatta teshilat 

:::m:ıı= u·· Ç AYDA BİÇKİ VE oı·Kı·ş ==::=:::=::: ~:::::;·r=• :::::::::::: ... 1 .••. =·· .... :!i. Moeueaenı ytııl"rce mezunlarının muvaffaklyetlert ve lçtlmat hayatta ~fü 
•••• • ••• m: ıhraı ettıklerı mevkı dolayısıle gurur ht11eder En ıon en kola)' Frann: usuto !::! .. =. • ... 
~ii! ıle dtktı btlıntyenltre 6 ayda, btı az btleı lere 3 avda, tualct, tayyör, ve IHi 
fül takımları teferruatıle mllkemmelen ö~etlllr ve devtr sonunda Maarifçe ~m 
m~ munddak , .. hadetname Vtr.lır. Mezun olan bir \Ok hanımlar kendi heıap- :m r·· !··· 
:fü larırıa mektep açmağa muvaffdc olmuılardır. Üersler 20 kAnuouevvelde !iif 
ı=-= ;:;: :iSi b&ılayacal tır. 1 alebt• kaydı aalı cartamba ve perşembe günleri ö~leden füi 
:m aonra tcra edilmektedir. Modavimler paso tle gıdlp gelebllırler. Gedık iiii m; paıa Ballpaşa yokuşunda Vahram Asaduryan C· Zıınesl tevkinde No J. am 
m: Ccdt~ paoa Btçkl ve dıktı denlerL m~ 
:::::::::::::~··:::::::::::::::a Mcd · n M d N t A d c:::::::::::-:::::::::::::::::: .............. :ı................ ur a am oem sa uryan •••••••••••••••••••••••••••••••• ··········----·············· ·······-······················· 

I-lilaliahmer kışlık balosu 
Dahıhye "Vekili mubteremt Şohu Kava Beyfendı hazretlerlnln rtyast"tl~rınde 

19 klnurıcvvcl 929 perıembe günü a~şamı Türkuaz salonunda venlc:ceıı.tır. 
Biletler merkez ve Bey~lu ıubeıinden almacaknr. 

istatistik tahsili için Avrupaya 
talebe gönderilecektir 

~Iaar.if vek~letinden : 
Vekalet hesabına istatistik tahsili ıç.n .\ vrupayrı miil

kiye mektebi veya darülfünun hukuk riyazıyat mezun-
ları arasından bir talebe gönderilecektir. · ~ 

Bu efendi gönderilecek memleketlerin m:rnrif istatis
tik bürolarında çalışmakla beraber bulunduğu şehirlerin 
Darülfiinuularındaki istatistik. usullerini de takip ve ik
male mükellef tutulacak ve avdetinde maarif vekaleti 
istatistik dairesinde çalışacaktır. 

Taliplerin muhtasar tercümei hallerini bildirir fotoğ
ları merbut birer istida ile 20 kanunevvei 1929 tarihine 
kadar vekalete müracaatları lazımdır. 

Marku. acenteli: Galata P •A 
.ı. Jll 

Beyoğlu 2362 Şube acente '
2

71,0 
diye Ham albnda lstaııbul I 

İzmir • Plersin sür'at ~s 
( KONYA ) vapuru 

1Gal• 
nunevvel salı ( 12 ) de şsııı 
rıhtımından hareketle çark ~ 
~abahı lzmire gidecek v:ı'a · 
lzmirden hareketle Aot Jôorı 
iye Mersine gidecek ve p..rıtB 
T aşucu Anamor Alaye ~ 
Kuşadası lzmire uğrıyarB 
lecektir. 

Trabzon birıncı posta~ 
( CÜMHURıYET ) ~s~r. 

Kanunevvel Pazartesi ~et 
Galata rıhtımından baı'e_zfl~ c;rc;· 
lnebolu , Samsun , .' ~d' 
Trabzon, Rize, Hops~Bkeltf 
cek ve dönüşte Pazar ıs 1j/t 
Rize, Sürmene, Trab.zoP·ol 
bolu, Giresun, Ordu, joJ1 

Samsun, İnebolu, Zooft't 
uğrıyarak gelecektir. 
günü yük kabul o)unrııaıı 

Ayvalık sürat posta' 
( M ER S l N ) vapuru ~ 

nunevvel Sah 17 de I 
rıhtımından hareketle (je ~ 
Çanakkale, Küçükku~ı ;V 

.nit, Burhaniye, Ayvahğ' ;J 
cek ve dönüşte mezk(Jf 
lerle birlikte Altunoıuğ' 
yacaktır. f 

Gelibolu için yalnıı 

alınır yük alınmaz. 

i BfiM '{ 

Devlet de1111. 
yolları uınll~ 
idaresinderı:< 

l\Iersin iskelesinde meV'cııtııı' 
ler için sıkleti ı 500 kilogrıı ,(1 

lf1C e,. cavüz eden yekpare af;· 
alınacak ücretlere mabsll~ır 
üzere D. D. - 4 numaralı (İ~ 

ıhdas ol.unmuş ~e 1-1-1?30 '~eıııl, 
itibaren tatbıki takarrur e\e!li 
Fazla malOmat almak Jstl .. ~l 
istasyon ve ambarlar müdi.itlllııf· 
müracaat eylemeri llA~ 

f at h tcra memorluğıındorı: 
0
0 

yı~ 
H. ile Sabriye Hanımın ş~ ·eiıe 
tasam f oldukları ~eni ba {ııc ~ 
paeminl mahallesinde te ~ 
caddesinde 8 numaralı cü:01~ce 
sından dahil olundukta g ~11~ 
taşlık ve odunluk ve 50 5c~ 
rinde bir oda ve üst kattD. bır 

aıır ,, 
nazır ikt ve bahçeye n ' r iP' 
ve üst katca sokağa nazı et 

d ld 1 
bıtbçeve nazır bir o 8 c•' 

y J ~·ıı 1 

üç oda ve kuyunun su.~ -ıeıfle 
mıkdarı kAl'i bahçeyi mu~ ~Bf1 

h·ssel • 
bap ahşap hanedek~. 1

• deie 
izalesi zımında muzaye .. 111ft 
oıunuup icra kılınan rrıu de 1 
400 lirada calibi uhdesırı ~a~ 
evveli, esi icra kılınmış -~~ıı6t 1 

ev velin 3 l ıncı salı güntı • ırı~~' 
ihalei katiyesının ıcrıısılll' ~1• 
bulunmuş oldu~und:ın tıı 01~0 · es rın kıymeti muhamınuı cıııô'. 
liranın yüzde onu nısbf' i ıııır 
nkçesıni ve 29-7 nuınarıı.Y ~ 

j 1JA11 

hlben miiracaat etmele~ fJ 
Mes. w müdür ı Refı1' _ 

' • • • • • • • • 
i • 
ı • • • • 

• • • • 
~. 


