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Fevzi Paşa Hz. dün 
şehrimize geldiler 
Bn nlc Erlcinı Harbiye reisi Milılr Fevzi Paıa Hazretleri dün 

ak~ wehrlmlze gelmıılerdır. Paıa Hszretlcrtlc birlikte Alı Saıt, 
Cevat, Alt Hikmet, Fahrettln, Şükrü Naıli, Hüseyin HüsnO, 
SaJth, Muzaffer paıalar da bulunmaktadırlar. Resmimiz Paplar 
Hazeratını btr arada göstermektedir. 

Yakup Hoca 
7 sene, 1 ay, 3 gün 

hapsa mahkum 
Ankara, 16 (Vakıt) - Ba· 

lıkcslrde mefıedetcuyane sözler 
IÖyleyerk burada agır ceza 
mah :meılnde mahkom edilmlf 
olan Y akup Hoca hakkındaki 
mahlcomlyet kararı tcmylzce 
cOrmllc ceza arasında nlııpetl 
adile olmadlğl mütaleastle nak
ıedilmiıtı. Mahkeme Jıu defa 
yedi ıene bir ay üç. gün mah
kOmlyet karan verdi. Evrak 
yeniden temyize aöııdfrilmek
tedır. 

Serif B. 
Ya askerliği, yahut 

Polis müdürlüğünü 
tercih edecek 

Ankara, 16 ( Vakıt) -
lstanbul Polis müdürü Şe
rif B. burada Dahiliye, Milli 
müdafaa vekaletlorile temas 
etmektedir • Mumailey -
hin ' Polis müdürlüğünden 

ayrılmak istemediği takdir
de askerlikten istifası lazım 
gelmektedir. Bu, ihtim,al 
dahilindedir. 

Konser, atın ar ınüte
hassısı geldi 

Emanetin ötedenberi bir 
konservatuvar ) aptırmak ta
savvurunda olduğu malOm-
dur. Bu maks:ıtla Emanet 
tarafından Alman) adan cel

bedilen mucehassıs ahiren 
şehrimize gelmiş, ve dün şeh
remini B. in riyaseti altında E
mımetee ihzari bir ~timı akte
dilmiştir. Bu içtimada Muhittin 
B. ile Alman miitehııssıs, 
nariilbcdayi rejisörü 'Ve mü
dürli hazır bulunmu.,lardır. 

Yer alh aptcıane
lcr yapılacak 

Taksim mc.ydanının te\ :ıi 
ve tanzimi dolayısilc orada 
ınc\ cut umumi hail yıkıla· 

cakur. Şehremaneti bundan 
bilistifade birisi Tak.;im de, 
diğeri Bayczitte olmak tizrc 
iki yer altı lıah\sı yapnrmak 
tasavvurundadır. Emanet fen 
heyeti son günlerde bununla 
meşgul olmuşlar, ve mahal· 
lindc kc~ifler yapmışlardır. 

Resmimiz bir yer alu hrı
Jtısının krokisini göstt!rmek
tcdir. 

Bir kaç gün evvel heyeti 
lll:ü?1~YYizedcn olan üç diş ta
bıbının istifası dolayısile teeh
~ıür. eden diplomasız dişçilerin 
ımtıhanları dün ö~leden sonra 
dişçi mektebinde yapılmıştır. 
imtihana 57 diplomasız dişçi 
dahil olmuştur. Dünkü imtihan 
tahriri olarak yapılmıştır. Cu-

rnartcsi 2ünü de ameli ve şifahi 
imtihan yapılacaktır. Heyeti 
mümeyyiZ!}e dahil bulunan mu
allim diş tabibi Hüseyin Talit 
Bey de dün rahatsız olduğunu 
söyliyerek imtihana gelmemiştir. 
Bu suretle imtihan yapmaktan 
imtin:ı eden diş tabipleri dört
leşmiştir. Resmimiz dünkü im -
tih:ııı esnasında alınmıştır. 

Beçenin rehitteleri 
Londra, 16 (A.A) - De

yili Meyil in Peşaver mu
habiri mahsusundan: Na
dir han Beçe Saka tarafın
dan rehine olarak alako
nulan zevcesile akrabasın
dan bazılarını kurtarmak 
için alelacele KabUc · gel
miştir. Gayri kabili takdir 
bir kıymeti haiz ganaimi 
nakletti~i Kabilin iç kale
sin~ en sadık taraftarlarile 
çekilip kapanan Saka re
hineler için pek agır bir 

-.----------.: fidyeinecat verilmediği tak
dirde bunların · kaffesini 
kllıçtan geçireceğini Nadir 
hana bildirmiştir. Esirler 
meyanında sabık kıral 
E.manullahm biraderi de 
\,ulun maktadır. 
[Alt tarafı 3 ü··cü sa 

S.ldMI ltuponu VAKT lce,tp on beş g'ifn il 
içinde VAKiT lda- Bede.va 
resine 11erenle .. 
rln ..ıç Mlırlık ka.. A./içükillin kuponu 
çtJk bir lldnı mec-
canen neıredUlr. 1:Z Teşrinevvel 19:l 
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fntuıoba memle -
ketin her tarafın
da bütün doktor· 
lar İftirak ede

ceklerdir 

Reyini bizzat geti
renıiyen ler taah. • 
hutlz'i nıektupla gön-

derecek 

1 
Neıet Ö•m•D e. 

lstanbul odasının 
namzetleri Ali,.,. 

Ali Rıza B. 

Y ann bGUin memlekette 
Ebblta odalan idare hey-
eti ve hayıf yet dl Tanı aza. 
lan fntlhabab yapılacaktır. 

Odalar te,kd&tma göre 
memleket mıntakalara ay
nlmııbr. Bu arada İatanbul 
Edirne, TeldrdafL Kırklar
eli, Bursa, Kocaeli, Bilecik 
Zonguldak Te Bolu vill· 
yetleri de, merka lıtanbul 
olmak ilzere GçGncii mın
takayı teıldl etmektedir. 

Bu mıntaka dahilinde 
bulunan resmi ve huıuıi 

doktorlar, dit tabipleri ve 
-~der yum DuidfGnun 
lroaferau ealonuada rey 

YeNCeklerclfr. Her doktor 
intihapta bulunmıya mec -
burdur. Yalnız özrii olan -
lar reylerini teahbütlü 
mektupla gönderf:ceklerdir. 

idare heyeti ve haysiyet 
divanına alt H. Fırkası nam· 
zetleri dün teıblt olun -
muttur. 

Fırkanın gösterdiği nam
zetler ıunlardır: 

T. Salim B. 

idare heyeti için : 

Tevfik Salim Pt- ' mual
lim Tevfik Recep; Şehrema· 

neU ııhhat müdürü Ne,et 
Osman, Haseki baıhekimi 

Esat, Gülhane muallimle· 
rinden Refik Münir Beyler. 

Yedek aza: Fual Süreyya 

P,. , Tıbbı adll azanndan 

Hayrullah, Guraba baıhe

kimi Ömer Lütfi, Gülhane 
• 

muallimlerinden Aptülkadlr, 

Çucuk hutaneıf baıheldmi 

Rifat Beyler. 

Haysiyet divanı Jçfn : 
Hilihahmer relıi Ali p,_ 

Buna haıtaneıf baıhekimi 

Yuauf İzzettin, diıçt Hüıe· 
yJn Tallt Beyler. 

Yedek aza: İıtanbul sıh
hat müdürü Ali Rıza ve 

. Hacı Kemaı' Beyler. 

Ankarada yağmur 
Ankara, 16 ( Vakıt) - .. 

Geccdenberi fasılalarla yağ
mur yağmaktadır. 

Nadir Han Efganistana 
kral oldu 

Molkova , 16 (A. A) - 1 ni yoktur. Nadir hım, bu 
T aı ajansının Tir- gün Efganlıtanın 
mizeden iatihbanna mukadderatına ha· 
ıöre, . Nadir han bir vaziyette oldu-
Efganistan krah l- gibi bütün Efgan· 
lan edilmiıttr. tarafından sevilen 

V AKIT - Tas ve Efganistanın kur· 
açannnın verdlfl tanem tanılan bir 
bu malUınata, Na· bir phıiyettir. 
dır hanın Efgan itibar fle 
tahbna culuı etme- Bu 

k d in tahta yeceftne dair fim· en iıln 

diye kadar IDUpr Nadir Han ıeçmealne hayretle 
eden haberlere muhaliftir. karıılamamak l&zımdır. 
Mamafih bu haberin ta- Yalnız bu haber teyyüde 
hakkuk etmeıine bir ma- muhtaçtır. 
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l Memleket haberleri 1 

Feci bir kaza 
Niğdede bir kan koca 

şarap kuyusunda 
ölmüşler 

Ahiren Niğdede acıklı 
bir hadise olmuş, bir karı 
koca cehalet ve düşüncesiz
lık neticesinde boğularak 
ölmü,lerdir. Son posta ile 
gden Bilgi refikimiz vıık' • 
ayı şu suretle anlatıyor ; 

Niğdeııin Yernce mahal
lesinden Saç!ıdoru oğlu Ne
cip e\ inin önündeki bahçe
de vaktne bir kuyu kazmış, 
içiııi mağara şeklinde oy· 
muş, en küp şarap kurmuş. 

Küpicriıı vaziyetini, şıra· 
n111 tal mmürünıi tetkik 
etmek ıizere ağzını burnu
nu sarmış aşağı inmiş ta
nammiir eden şaraplardan 
mütevellit hamız boğmuş 
öldürmiiş. 

Aradan bir müddet geç· 
tikten 90nra refikası da 
kocasının nerede kaldığını 
anlamak içi:ı kuyuya inmiş 
ve ölmüş. 

Bunların vaziyetini gören 
iki genç kadınla erkeği 
kurtarmak için aynı kuyuya 
girmişlerse de yukarda bu
lunanlar tarafından her iki
-;iııin hayııti arı kurtarılmış. 

Karı kocanın ölümü beş 
~ocu~u öksüz ve yetim 
bırakmış. 

Bir tav<recimizin 
• • 

ııı ı vaffüki yeti 
Bursa<lan bildirildiğine 

göre bir layyaremiz bugün 
şehir üstünde çok alçaktan 
uçmuş, Ulucami minarele
rinin dJi metrelik arasından 

• 
müteaddit defalar geçmiş-

tir Bu geçişleri cadde
lerdeki halk heyecanla al
kı~lamıştır . Sivil tayyare 
f u tip binasına ait arsanın 
s~tın alınması için merkez
leıı emir gelmiştir. 

- - ---
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"V AKT,, iN ŞEHI~ 

Emanet .memurları 
Aylıklardan tevkif at yapıl

mıyacak 

Belediye meclisi dün bu İf için 40 bin 
liralık tahsisat kabul etti 

Umumi Belediyr. meclisi 
dün öğleden sora toplana
rak Şehremaneti memur
larına tevkifatsız maaş ve
rilmesi hakkındaki teklifi 
halletmiştir. Emanette Ba
rem usulü tatbik olunma
dığı için memur aylıkla· 
rından eskisi gibi tevkifat 
yapılıyordu. 

Emanet Baremin tati:ıiki
ne kadar geçecek olan bir 
senelik müddet esnasında 
kendi memurlarının da di
ğer devlet daireleri memur

lan gibi tevkifatsız maaş 
alabilmeleri için Belediye 
meclisine bir teklifte bulun· 

muş, meclis bu teklifi büt
çe encümenine göndermiş· 
ti. Bütçe encümeni ilk tel· 
kikinde maaşlardan tevki· 
fat yapılmamasını kanuna 
uygun görememiş, bu hu
susta başka bir esas ara
nılmasını ileri sürmüştü. 

Bunun üzerine maaşlar • 

(. 

dan, Baremin Emanette 
tatbikine kadar yapılacak 
tevkifatın memurlara maaş 

zammı veya ikramiye sure· 
tile verilmesi şekli muvafık 

görülmüştür. Meclisin dün-
kü içtimamda bütçe encümeni 

tarafından ikramiye esası 
üzerine tanzim olunan maz· 

bata okunmuştur. Mazbata
da tevkifat karşılığı olarak 
40 bin liranın kabulü la· 
zım geleceği bildiriliyordu. 

Müzakere neticesinde, 
istenilen 40 bin liralık 
tahsisat bütçesinin bazr 
fasıllarından tasarruf ve 
münakale suretile kabul 

olunmuştur. Bu para me
murların maaşlanna tevki
fat miktarınca ıammedile
cektir. 

Dünkü içtimada Keres· 
teciler yangın yerindeki 
arsalardan bazılarına ait 
istimlak mazbataları da o
kunarak kabul olunmuştur. 

Bedava- ( 
il&n ...._~ 

Okuyuculorımır.ın , 
ba;!ıktoki koponla 
bernber gondere
cekleri aç satırlık 
ilanlarını bedovo 

neşı·edeşeğiz 

v AKIT ılan aahife
ıin•n bir kısmını karlle

lerinin emirlerine tah· 
ıis etmeye karar ver

mlıtı.r 

Gündelik hayatımız 

içinde, bazı çok lüzum· 

lu ve mühim Iılerimlzl 
bile iki satırlık bir 

kartla, iki dakikalık bir 
telefon mükii.lemesile 

görüverdlğimlz ve hal
lettiğimiz vakidir. 

V AKIT bu kolaylıfı 
karilerine kartı kendi 
sütunlarında da yapmak 

için bir bedava flfuı 
köfe31 açmııtır. Okuyu· 
culanmızın gönderecek· 

leri üç satırlık küçük 
ilanlan bu ıütunumuz· 
ca meccanen ne§rede· 
cejil:ı:. 

Bu ilanlar it ve ltçi 
aramıya, bir qya aat· 
mıya ve almıya alt ola-

bileceği gibi,aleni teıek
kür ve hususi muhabere 
teklinded olabilir. Bu 

hwuıta hiçbir kayıt 

koymuyoruz. Yalnız ri
camız gönderilecek ilan· 

lann fiç satın geçme· 
ır.esi ve gazeteemlzin 
bn~lığım!akl koponun da 
llAnla beraber gönde
rilmesidir. 

Mooflrlerimtz dün Haydarpa,a lMIJIJIOOunda 
[Üataralı 1 inci sayfamızda] golf, ve bokı oynayacak· 
Ôlleden sonra !ardır; 

Öğleden sonra Küin Eli- Saat 15,30 da stadyum· 
zabetten 200, Kurajösten da futbol maçı yapılacak· 
80 bahriY.eli karaya çıkarak tır. • 
Şişlideki lngiliz mektebinde Saat 20,30 da bahrıye 
futbol antrenmanı yapmış- mektebinde misafirler ıe· 
!ardır. refine bir ziyafet verile· 
Akşam saat 21 de ma- cektir. 

son bahriyeliler Türk meş- Saat 21 de lngiliz spor 
riki azasını ziyaret etmiş- kulübinde lngiliz zabitanı 
!erdir. şerefine bir ziyafet verile-

Bııgiln cektir. 
Bugün Amiral Hazretleri Amiral Hz. pazar sabahı 

Türk filosunu ziyaret ede- Taksim abidesini ziyaret 
cektir. Saat 12 de 1200 ederek abideye bir çelenle 
bahriyeli karaya çıkarak, koyacaktır. 

Amiral Ankarede gazetecilere 
beyanatta bulundu 

lngiliz filosu amiralı Sir 
Frederik Eield Ankarada 
gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur : 

- "Her zaman methini 
iştittiğim güzel lstanbulu 
görmek bende kat'i bir 
k 1rar halini almıştı. Bu 
defa !:öyle bir fırsata nail 
olmakla pek memnun ol

dum. Bizzat lstanbul valisi 
ve donanma kumandan 
r. Ü nessili tarafından bana 
gösterilen hararetli hüsnü 
kabulden fevkalade müte
hassisim. Avdetimde, ls
tanbuldaki Türk donanma· 
sını ziyaret etmek benim 
için bir zevk teşkil ede
cektir. 

Bu, her iki bahriye ara
sında d.ııima mevcut an'a • 
nevi muh:ıdeneti teyit ve 
takviye edecektir. 

J'.nkarada canlı lıir faali· 

yet gördüm. Hükumet mer
kezinizin az zamanda müs
tesna şehirler arasında sa· 
yılmak liyakatini gösterece· 
kine kanaatim vardır. 

Muhterem vekillerinizin 
samimi iltifatlarına nail ol· 
dum. Reisicümhur Gazi Hz. 

tarafından kabul edilmek 
şeref ve hatırasile bahtiya· 
rım. 

Gazi Hz. kıymettar va
kitlerinden bahşettikleri 
müddet esnasında bana ve 
büyük elçimize memleketin 
inkişaf ve terakkisi hakkın
daki ili fikir ve mütaleala
rını söylemek lutfOnda bu
lıındular. Bu saadetli gün
leri ben Akdeniz filosunun 
başında bulunmuş olduğu
ma medyonum. 

Bu ziyaretimin günün bi
rinde bir kısım Türk do • 
nanmasının Maltadaki İngi-

YAKIT T el 

VEMEMLEKET HABE~LE~t ) ava düzelô 
1 Adliyede 1 Mübadele Yağmurların arkası 

kesildi 

10,000 lira alınacak 
Müflis süt şirketi sindiklerinin Esnaf bankası 

aleyhindeki davasında dün karar verildi 

Müflis süt şirketi sindik
leri avukat Ali Şevket ve 
Rami Beyler tarafından Es· 
na[ Bankası aleyhine açılan 

alacak davası, dün lstanbul 
ikinci ticaret mahkemesinde 
rüyet ve intaç olunmuştur. 

Mahkeme, Süt şirketinin 

tesisi • zamanında bankaya 
verildiği Jddla olunan 25,000 
liradan mütebaki I0,000 li
ranın bankadan istirdadına 

karar vermiştir. 

Kararnamede. sindikler ta
rafından mlibrez mektup 
meallnln banka tarafından 

ikraz olunmuş olduğundan, 

25,000 Uranın emanet ola
rak alındığı hususunda bu 

mektupta kAfl sarahat ve 
izahat bulunduğundan bah
sedilmekte ve "Tlcııret ka
nununun maddei mabsusa
sında bu kabl! tııahhüdaon 

lptidayı emirde sarih ve va
zıh elfaz ve kelimann ma
nayı zahirilerine ittibaen 
mana vermek lüzumu müsar
rıh bulun'masrna, zııhir olan 
bu gibi teahhüdatın diğer 
hususatını tatbike imkanı 

~laarif Yekili San'atlar 
mektebinde 

Maarif Vekili Cemal Hüs· 

r.ü Bey dün bir müddet 

Maarif Eminliğinde meşgul 

olmuş, öğleden sonra da 

San'atlar mektebini teftiş 

etmiştir. 

Rusların emlaki 
Beyaz Rualann emlAklnln 

tasfiyesine devam olunmaktadır. 

Bu husustaki kanun ıııutlbiııce 

bunlardan tasfiye muameleıi biti

rilenler mllza.yede ile satılacaktır. 

kanun! kalmamasına ve bln

netimce banka vekilinin pa· 
ra alınmadığı şeklindeki iti
razı varit görülmemesine 

mebni" dtnlliyor, dava edi
lenin masaya mürncaatla 3Ja
cağmı kayıt ve kabul salahi
yeti mevcut isede bu salAhi
yetin İcra ve illAs kanunu
nun maddei mahsusuna na
zaran halen takas ve mah
subu esas teşkil edemlyece· 
ğlne, lcraen alelustil takas 
imkAnı mevcut olmadığına 
işaret edilmektedir. 

Hamalların davası 
Rüsumat memurlarından lb

ralıim Beyin üzerine kasten 
sandık ı;levirerek mecruhiyeline 
sebep oldukları iddia5ile bazı 
hamallar aleyhine açtı~ı da vanııı 
rOyetlııe dün ikinci cezada de· 
vam olunmuş, riısumattan iste
nilen evrak gelmiş, şahitler gel· 
memiş, muhakeme bunların 
celbi için 30 teşrinevvel on üç 
buçuğa kalmıştır. 

Çobanın ölümü 
Mezbahada çolak İzzeti vur

makla maznun Acem Hasın, .... 
dün adliyeye teslim edilmiştir. 
Tahkikat derinleştirilecektir. 

Sanayi ve Maadin 
Bankası için 

Sanayi ve Maabin Ban· 
kası müdürü Sadettin B. 
ile meclisi idare reisi Yu
suf Ziya B. Ankaraya git· 
mişlerdir. 

Ankaradıi lktısat ve Ma
liye vekaletleri ile temas 
ederek bankaya yapılacak 

maddi yardımın şekli, fab
rikalara ait hususat hak· 
kında görüşeceklerdir. Ban· 
kanın Ankaradaki fabrika
lan için, yeniden bir mÜ· 
tahassıs getirilmesi için de 
teşebbüsatta bulunacaktır. 

Bir tramvay Arnavutköyünde yoldar 
çıkıp dükk&na Qirdi .. 

' 

Evvelki a-ece Arnavutköyünde bir tramvay kazası olmuştııı. 
u :ce saat 22 de Bebekten kalkan bir tramvay arabası son ~ür'atl~ 
giderken virajda hızını alamamış ve yoldan çıl<a~a~ ~~!ed~k~ 
Mihal Efendinin dükkAnına çarpmış ve resimde goruldugu gıbı 
dükk!nı tahrip etmiştir. Tramvay tenha olduğu için nüfus zayiatı 
olmamıştır. Tramvayı sevkcden vatnıan Mehmet hakkında tahklht 
yapılmaktadır. 

Kayıt ücreti vernıiyen 
tüccar 

Ticaret odasına kayıtlı bulu
nan tilccarların kıyıl ücretler:nın 
cezasız olarak vermeleri için 
verilen son mühlet evvelki alı:
ıam bllmlılir. Bu müddet zar
lınc'a OcreU kaydıyefcrlni ver 
mlyen tilccarların dün hır liste· 
ıi çıkarılmışhr. Bu liste icraya 
verilerek ücreti kaydlyeler iki 
misli cezası ile bırlıkte icra 
vasıtasile tahıil edilecektir. 

.ii~··b~h;i;~·t~·i···;i~;;~;·~·~i:·· 
mesi gibi bir netice vere • 
ceğini ümit ve temenni 
ederim. 

Bu, Türkiyede hakkımda 
gösterilen misafir.perverlik 
ve hüsnü kabule mukabele 
için bana bir fırsat bahşe
decektir. 

l\loskovadan talimat 
bekliyorlar 

Aukara cereyan eden Tork
Rus ticaret muahedesi milu
keratına ltlirak eden Ruı mu
rahhaslan Moıkovadan yeni 
talimat bekledilderl cihetle, 
ticaret mOmesllı M. Sohavinln 
avdeti bir müddet için ıeehhnr 
etmlttlr. 

lngiliz lirası dün (70) 
para diiştii 

lngiliz lirası dün sabah 
1027,5 kuruşta açılmış, ak· 
şanı 1025,75 kuruşta ka
panmıştır. Bir aralık 1028, 75 
kuruşa kadar da çıkmıştır. 

Bir iki gün zarfında lngiliz 
lirasının düşeceği tahmin 
edilmektedir. 

Muhtelit kombyon son 
karar hakkında bir leb

llğ ne~reiil 
İstanbul, 16 (A.A) - Muh

telit muhadele komisyonu 
katibi umumlliğlndcn tebliğ 

edilmiştir: 

Muhtelit komisyonun An· 
kara. müzakerntından beri 
tevakkuf etmiş olan mesai
sine yeniden başlanması için 
iki heyeti murahhasa tarafın
dan dermeyan olunan teklifi 
kabul eden bitaraf aza ken· 
diler! tarafında 12 eylül 
ı 928 de tevdi edilmiş olan 
ve komisyona mevdu vezn
lfln ifasına mani bütün me
selelerin sureti hallini ihtiva 
eden muhtaranın miizakere 
edllmeslnl ve reye konulma 
sırlı talep etmişlerdir. 

Bu muhtıranın müzakere
sine 26 eylijlde ba lanmışor. 
Bunu müteakıp bitaraf aza 
em\Akln iadesi takdiri kıymet 
ve salre gibi mübadeleye tabi 

olmıyaıı mıntakalara ait bütün 
meselelerin l 2 teşrinevvel içti· 
maında reye konulma mı ve 
15 teşrinievvel 1929 salı lç
timaının etabll nüfusun ta
nınması, Garbi Trakyadaki 
müslümanların metalibi ve 
saire gibi mübadeleye tabl 
olmıyan mıııtakalara nılite

allik meselelerin reye konul
masına tahsis olunrnısını tek
lif etmlşl"dlr. 

Son celsede Türk heyeti 
marahhssası mütavassıt bir 
teklifte bulunarak 15 teşrinl

ev salı günü emlAkin ia
desi ve etabli nüfusun tanın

ması hususunda ittifak ile iki 
karar ittihazını taysiye et
miştir. 

Bitaraf aza Türk ve Yu
nan heyeti murahhasalarını 

bu iki mesele hakkında bir 
itll:Ua isal etmek için bütün 
gayretlerini sarf etmişlerdir. 
Son Perşembe günil bitaraf 
aza Türk heyeti murahhasa
sının emlakin lades! hnkkın· 

dnkl projesini almıştır. Bu 
proje bitaraf azanın huzu
rlle iki heyeti murnhb~sa 
relo;inin hususi içtimalarında 

tetkik edllmiştlr. Etabll nü
fus hakkındaki Türk nokta! 
nazarını ihtiva eden muh
tıra kendilerine bugün tevdi 
edilmiştir. 

Bitaraf aza bu projderl 
nazıın dikkate almak suretlle 

Beş gün kadar devanı 
eden yağmurlar evvelki 
gün son hızile yaJtmış v 
şiddetli sellere sebep ol 
duktan sonra dinmiştir. 

Evvelki sabahtan dür 
sabaha kadar yağan ya/ 
murun miktarı 25 miliınd· 
redir. Rasatanenin bildir· 
diği gibi dün hava ekseri· 
yetle bulutlu geçmiş, alşa· 
ma doğru berraklaşmak Is· 
tidadı göstermiştir. 

Rasataneden aldı~ımıı 
malumata göre, bugün ri:ı· 
gar değişik istikametlerden 
esecek, hava açık olacaktır. 
Yağmurların arkası şimdılik 
kesilmiştir. 

Adana telgraf hattında 
Dün yağmur dolayısile 

Adana telgraf hattında ufa~ 
bir bozukluk olmuş, bu 
müddet zarfında Adana tel· 
grafları kaydi ihtiyatla kn· 
bul edilmittir. Maamafih bir 
saat sonra hat tamir edil· 
miştir. 

Borsa gazetesi 
Esham ve Kambiyo bor

sasının neşrine karar ver· 
diği yevmi borsa gaıetesi· 
nin imtiyazı alınmıstır. Yır 
kında gazete çıkanlacaktır· 

300 seyyah geldi 
Arkadıo vapurıle dün şehrtınlı' 

300 6gilız oeyyahı gelmiıttr. &y· 
yahlar bugün AWıaya gidcockur. 

Sulh murahhaslarına 
ziyafet 

Atına ıulh konferan•ına ittir~ 
eden murahhular şerelıııe dün ak· 
ıam Perepalas otelinde sürt ıneb" 
uıu Mahmul Bey ıarahndan ı;.
zlyafet verilıuıftir. 

Ziraat ınüdür muaviııli, 
fktııaı vel<Afe•ı ziraat muJür 

muavini Hamdı Bey mufeıuılr 
4e, yerine de Avrupada t•!r 
ıılde bulunaıı T evfılı: Bey ıayıo 

olunmutlur. 

'1111r kredl fonılyentıı 

kazanan numaralan 
Kahire, 15 ( A. A) - Yüzdl 

fiç laizli ve ikramiyeli Mıd 
kredi fonsiye tahvillerinin bU• 
günkü ke~iı:lfslnde : 

ı 886 senesinde çıl<anlmıı of!O 
tahvillerden 36,418 numaralı br 
ıet ıoo bin. 

1903 ıe·ıesinde çıkırılmıı o"n 
tahvillerden 637,254 nuınar•~ 
tahvil 100 bin. 

19! l senesinde çıkaııımış ofa.~ 
tahvillerden !54, ıoo numar'll 
tahvil ıoa bin frank llcumıY' 

son içtimada Türk heyeti -~~~.a:!.~.1!.~~~--·--·-· ....... .../ 
murahhasasının em!Akln la- olacağını beyan etmişlerdir· 
desi ve bitaraf azanın etabll Esasen flllyat da bu ıııcıl 
nufusun tanınması hakkında- teyit etmiştir. Maamafih, TJr~ 
kl nokta! nazarlarını ihtiva heyeti murnhhasası tarafınd'n 
eden bir tekli[ tevdi etmiş- bitaraf aza m11ht1ra!lna ~i: 
!erdir. llu teklif, iki heyeti müzakerann esasen uyın 

1 murahhasanın ittifakı arAsı- Türk hükOmctl tarafınd•0 

nı temin edememiştir. talep cdllmlş olan iJ ;üncil 
Bundan başka Tevfik KA- bitaraf azanın tayini an•0' 

mil Beyefendi Türk hükO.- kadnr tehiri için izhar ofun•~ 
metinin, Lozan mukavelename• arzuya mümaşaten blıar' 
sinin derpiş etmiş olduğu blta- azaza tehir tekllflnl kıb~· 

raf aza miktarı tam olma- etmişlerdir. 

dıkça muhtelit komisyonun l\h·as gitti 
mühim meseleler hakkmda Mübadele komisyonu . ~ 
kararlar ittihaz edemlyecep;lni taraf azalarından 1\1. il•' 
nazarı dikkate alarak,' üçüncü dün üç ay mezuniyetle nıeıır 
bir bitaraf aza tayin edil- feketine gitmistir. 
mesl için cemiyeti akvama 1----~-----~ 

Yarım uır evvelki müracaat etmiş olduğunu bil-
dirmiştir. Tevfik KAmll Be
yefendi, Türk heyeti murah
hasnsı bu şerait dahilinde reye 
iştirak edemlyeceği müıalea

sında bulunduğundan, üçüncü 
biıara! azanın tayinine kadar 
müzakeratın tehir edilmesini 
komisyondan rica etmiştir. 

Bitaraf aza, 16 mart 1929 
tarihinde müttefikan ittihaz 
edilmiş karar ahkamına na
zaran, m"uhtclit komisyonun 
tek bir bitııraf aza ile akte
dcccıti içtinı:ıın da muteber 

VAKiT 
17 teırtnleıJO<l ıtJ79 , -f 

Uumuru malı; hal< • 
kında nezareti ceiiıal 
maliye tarafından tal<; 
dlm olunan plan bal 

• .1 o. 
mevkii müzakereue 
lup henüz kararglr olıl· 

ıı· mamıt iıe de itbu P kil 
nın bilkabul rue• ,,ıı· 
icraya vazoluaacağı :ı 
nolunmaktadır. 
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lmanyada çelik ~i~f erler meselesinin·doğurduğu buhran 
Mı~~ıyet11erv~rlera~ay!aı_nmeye Sulh kongresi heyeti ~Nf-:tl 

Tiyatro 1 Zehirli kucak muracaat edılmesmı ıstıyorlar id sine ziyafet ~ 
Kabine aleyhinde tezahürat are _ ______ _ 

Darüll>edayide yerıi ve genç 
inkişafı karşısındayız 

Bir yasak! 

8 
u lllevsimin üçüncü eseri 

;~l ~ Gouriadec den terceme 
rnış olan dört perdelik 

•1 '! Kuca~ isimli piyestir, 
ıı Bey tarafından Fran
İt Cadan dilimize çevrilmiş-
.. · . Tiyatro hayatımızda 
"nı b· . k b es . ır ımza olara u 
Ctın "I ~ J • d f •8 •• ı an arında ılk e a 

ll'ıı.nı gördüğümüz Salt Atı 
Yın 'f ~ k . . 1 ~ l du· ur çesım azım o -

· Ru kadar sade ve tiyatro 
dık nına pek uygun bulma
()tt • Bununla beraber bu 
lc/d~<t konulan ilk terceme-

ı it k ı· Ilı • zaman geçti çe ısa-
t tıın daha kılçıksız ve yat

.fi b• h 
td b· 1~ al alacağım ümit 

e ılır!z. 
t' 

efe q~elce şehrimizde filmi 
1( Rosterilmiş olan Zehirli 
lci~ccıJe hayatla, fizyoloji ha-

atter"ıle .. .. . ·1 
nı· yuz yuze getm • 
IJkYe; görgüsüz gençlerin 
dt;.a .. 1kları sıhhat ve saa
tcr·ı oldürücü faciaları gös-

ır. 

Gerek 
ter k . aşağı tabakayı , 
k e. :kıbar smıh ıiçin için 
h~ı~en firenginin tahribatı 
Cd Pıyesin mevzuunu teşkil 
ha~~ fb~d~t de gizli, kaba
fch 

1 
e gızlı diyen ve bütün 

••a ıkla .. b · k ı· c rı ort as eden ıs-
ı·:~~tik iffet ve ahlak te
al\Jeı . • 

Ciat sırıın sebep olduğu fa. 
der alr . Parça parça ibret 

s erı h ı· d . ifna b a ın e eserın ora-
lialk urasına dağıtılmıştır. 
d ın terbiyesi noktasm-
an .... . ı ()) ... nemmı~et i va faydalı 

~ .. arı bu kabıl e~erler müm
d lln olduğu kadar mev'ize-
:n sıyırılıp temizlen· 
~~.olmalı ki sıkıcı olmak 
ka 1•kesinden kurtulsun. Bu· 
.,. bu eserlerin tesiri, lhti
~a edeceği hitabelerden 

}'ade vak'asındadır. 
"a~hirlı Kuca/~, bu itibarla 
bir a~ı derli toplu, müessir, 
tır I Pıyestir. Mevzua karış· 

ı an t . b" 
~e emız ve masum ır 

~' nç kızın faziletli aşkı, 
"a;i~e ~ir doktorun mesleki 
kar 51 ve aşkile karşı 
asit;a kalınca gösterdiği 
llliş ~dakarhk, eseri süsle
tq ' Uru ve sıkıcı olmak-n k -4 Urtarmıştır. 
•an• hırtı Kucak, yüksek bir 
tab at eseri olmamakla be-

er sey· . . . l"k d tdeb·ı ırcısmı a a a ar 
lii~u 1

1
en, temsili bizim için 

}'Cst~ u ve faydalı bir pi-

. tseri 
'l'i "d.n sahneye konuluşu 
•ab ı ı; birinci perdede 

"up ~ede akşam olurken gu· 
lltI~ ~ece ve mehtap sah
... rınde . ı· "d . lll"aff . zıya arın ı aresı 
ar d akıyetli oldu. Dekor-
l' a temiz ve güzeldi. 

to tnı ·1 
t t l ~1 ahenklidir. Dok-

~ııç Q ~nde Hüseyin Kemal, 
~erıç 'k ız rolürxle Bedia, 
~eh ızın babası rolünde 
d ~t uak- . ı·· t >.ı q ı, annesı ro un-
i' '~ec1~ 
~t a, hastabakıcı ro-
ll\{tdı Neryire Neyyir, da
~lit n h?bası rolünde Emin 
"taq~ dı~er kiiçük rollerde 
~~~iy ' Ercüment, Mahmut, 
~ iyje, Melahat umumiyet-
ll 0Ynadılar. 

at ll ,... 
"llll '-'Serin temsilinden 
f~ tı.rı en b.. "'k .. h. >'da uyu ve mu ım 
Wıfına R"enç istidatların inki
tıı1 tıs1d Vesife hazırlamış ol

ır p· 
ilde · ıyeste rahip ro-
}' aınatörlerden Zihni 

SQnuna k d ı·· .. 
-ıt a ar ro unun 

ıt er· · 
•nı muvaffakiyetle 

ı~/· Eserin en mühim 
'nden biıi olan dama-

istidatların 

dı da amatörlerden Talat 
.Bey temsil ediyordu. Şim
diye kadar pek küçük rol-

lerde gördüğümüz genç 
aktör, Zehirli kucak piyesin
de üç perdede ilk defa 
olarak ağır bir rolü baştan 

sonuna kadar sürçmeden 
dikkati celbederek, takdir 
kazanarak oynadı. 

Darülbedayiin yeni ye
tişen ve iyi yetişen talebe
si3 hocası Ertuğrul Muhsinin 
temamen tesiri altında ve 
onun oldukça muvaffaki· 
yetli bir kopyesi idi. Tıak
lit bir maharettir, hiç bir 

şeye benzcmemektc~se ~er 
hangi iyi bir san atkara 
benzemek müreccahtır. Fa· 
kat asıl san'atkarlık, ibda 
edebilmektir. Talat Bey, 
taklitten ibdaa geçtiki gün 
şahsiyet ve istiklalini kaza-

nacat, sahnemizin kıymetli 
bir san'atkarı olacaktır. Ta-
lat Bey, dün gece bize bu 
ümidi verdi, sevindik, teb
rik ederiz, bekliyoruz. 

Refik Ahmet 

( B•rotlu) 

Elhamra : Parislt şarkıcı 

Melek : Endülüs gülü 

Opera : Seher oakti 

Majik : Cosu" kadın 
Ekler : Mı~l &trogof 
Asri : Kaclın yoludur 
Etuuval : Kanlı cknızler 
Şık : Aşl( alevi 
Alkazar : Volga mah/tüm-

ları 

Lüksemburg : Genç ~ız k,albl 
Pangaltı : Anna karenin 

(Jttanbul) 

Hilal : Ankara potClJı 

Alemdar : Ankara posl® 

Ferah : Tehlike fşarelt 
Kemal Bey : Kanlı canbazane 

Milli : Yen( Tarzan 
(Kadıköy) 

Süreyya Pı. : Rus dilberi 
rr -~~ 

VAKiT 
Pek yakında 

12, .14, 16, 32 sa
yıfa olarak re~i 
bir şekilde, caz11> 
çe kuP('etli tniinde· 
ı·icatla, renkli re -
sitnlet•le intişar e -
llecektir. 

Hüseyin 
Rahmi 

1 

Beyefendi iista- 1 

dunızın gazetenıiz . 1 

için yazdığı feP - j i 
kalade nwraklı , ı ı 

~eğlen celi, lıey·ecan lı : , 
' roınan l 

1

1 Utanmaz 
odam 

Gazetemizin yeni ma· 
kinemizde yeni ıekilde 

1 baıılmıya baıladığı 

l pn<len itibaren karile
rimize takdim eclilecekUr. 

Berlin' 15 ( A.A) - Milliyetperver çelik miğferler Türkiye 11ıatbuot cenıiyeti ıta1·afindan 
teıkilatının Ren ve V.eatfalya daki çelik mlifer grupu· ()erilen ıZiya_l'et tıek sarninıi oZ.nıuşttlr 
nun dağıblmaaına müteallik kararın reftne dair ola• ! • I' 

talebi Prusya dahiliy,e nuın tarafınClan kabul eanme
mitUr. Merkez ve halk fırkaları reisleri millicilerin arayi 
ammeye mürecaat hakkındaki talebinin kabul edilme
mesine dair müıterek bir beyanname neırebnlflerdtr. 

Berlin, 15 (A.A) - M. Hogenberg, menaup bulun· 
duğu fırkanın intihap hakkını haiz azasına hitaben 
neırettiği bir beyannamede Almanya kabinesinin .arayi 
ammeye müracaat aleyhindeki tezahüratından dolayı 
pddetli ıurette tenkit etmlıtir. 

Fransa sulhperver . 
Askerlik müddeiinin bir seneye indirilmesini 
Fransız Harbiye nazırı buna delil tutuyor 

Paris 15 ( A.A ) - Harbiye nazın M. Penleve, bir 
senelik askerlik hizmetini ifa etmek üzere çağırılan yeni 
kura efradının hareketi mün11sebetile bedeni terbiye 
cemiyetleri birliği tarafından yapılan merasimde söylediği 
bir nutukta, askerlik müddetinin bir seneye indirilmesi
nin Fransanın sulh arsusuna parlak bir delil teşkil etti
ğini ve harbe müracaat hususunda ille adımın Fransa 
tarafından atılmıyaca~ı hususunun bütün cihan karşısında 
alene-n beyan edilmesine muadil olduğunu kaydeylemiştir. 

Hudutlarda emnüselAmet meselesine de temaı eden 
nazır, milletlerin sulh arzusunda bulundukları ve harbin 
alenen ve resmen takbih edildi§'i için birçoklarının teca· 
vüz yahut kıtal faraziyeleri arasında dolaımaktan artık nef
ret hissettiklerini söylemiştir. M.Penle:v~ bir Fransız-Alman 
muKarcnetinin koyu taraftarı oldu~unu teyit ettikten sonra 
silahlarından tecrit edilmiş bir Fransanın fena ve muzır 
kuvvetlerin hırsını ue tecavüz emelini tahrik etmekten 
başka bir şeye yaramıyacağı mütalaasında bulundupnu 
ilave etmiştir. M. Penleve, sözl~rine milli müdafaa hak
kında bir takım fenni izahat vermek surettle nihayet 
vermiştir. 

Tahdidi teslihat konferansı 
italy4nlar ve Japonlar kabul ettiler, Fransızlar 

Ml4 rieredd-lit içindeler 
Lonra, 16 (A. A) - ltalya ve Japonya kükiill)etle

lerlnln bahri tahdidi tesllhat konferansına tıtiraki kabUI 
ettiklerini bildiren cevaplan Londraya vasıl olmuıtur. 

Paria, 16 ( A. A ) - E.cbo ele Parla pz-... balıd 
konferansa i.fUrak için vuku bulan daveU esaı itibarile 
kabulü huıunda pek vahim oldufunu yazmakta ve 
bu davetin k'.abulüne dair olarak 22 te,irinevvelde ve
rilecek kat'i cevaba ıarlh ihtirazı kayitler ithal edJlme
ainl talep etmektedir. 

Pariı, 16 (A. A) - Lö jurnal gazesi, yakında akte
dilecek olan bakıi koofe.ransa Franaanın buhmdurabile
ceği tahtelbahirler hacmi istiabisinln hiçbir suretle takyit 
ve tahdidini kabul etmlyecefjnl ve deniz illtündekl 
gemiler hakkında Vaıington konferansında ittihaz edtl
miı mukarrerat da.bilinde kalacafını beyan etmekte 
ve kuvvetlerde müsavat ve taadül usulünün kabili 
kabul olmadığını, çünkü Fraıuanın sahillerlnlo milda
faaaını ve müatemlikatını, ile münakalAbnı temin ebnek 
mecburiyeUnde bwunduğu mütalAaaını serdetmektedir. 

Rus - Çin hududunda 
harp hazırlıklan 

Tokyo, 16 (A. A.) - Harbinden bildtrtllyor. 24000 
kiıiden mürekkep bir Çin livası geçen puar vukua 
:gelen ·ve birkaç gambot un batmaaım intaç eden muha
rebede Ruılar tarafından zaptedlhnlt olup Amur ve 
Sungari nehirlerinin mültekaaında ki.in bulunan Çin 
,ehrini kurtarmak fçin o tarafa ıevkedilmiıtir. Çinliler 
Sovyetlerln nehirlerde Çinlilerin seyrüseferini menede .. 
bilecekleri Lingkaing ıehrini istirdat makşadı ile ilerle
mektedirler. 

Moskova, 15 ( A. A. ) - Beyaz Ruslardan bet kiti 
Tiyen Çtndeki Ruı konıoloshanesine yafmakerlikte bu
lunmuılar, mfihürleri kırmıılar ve iki kaaayı açmıılardır. 
Bunlardan ikisi tevkif olunmuıtur. Evlerinde yapılan 
taharriyatta bir yazı makinesi ile, konsoloshaneden 
aldık.lan zannolunan birkaç elbise bulunmuıtur. 

Sovyctlcr., İnQiliz - Rus.protokolünü 
imzaladılar 

Londra, 15 (A.A) - Rusya hükOmeti, İngiltere ile 
Sovyetler arasında akdolunan protokol metnini kabul 
ettiğini Londraya bildirmiştir. 

Kudüste yeni kargaşalık 
alametleri 

Amma, 16 (A."A)- Kudüstekl Aklama duvarı hakkııı
da neşrolunan yeni nizamnameye karşı protesto mahiye
tinde olmak üzere Araplar bugün bütün işleri tatil et
mişlerdir. 

Zeplin Balkanlara geliyor 
Friedrichshafen, 15 (A.A) - Zeplin balonu Balkanla

ra gitmek üzre saat 2,26 da havalanmışttr. Balonun 
seyahati ağlebi ihtimale göre iki buçuk gün sürecektir. 

Yunani~tanda Kunduryotiı reiıicüm-
hurluktnn çekiliyor mu? 

Atina, 16 ( A.A) - Reisicümhurun istifası hakkın· 
daki şayia tekzip edilmektedir. 

«Türklerce bugünün en büyük siyasi fazileti 
maziye ait mes'uliyeli birbiı·imize atfetmek 

değil beynelmilel telAkkinin emrettiği 
ınukarenet yoluna gitmektir» 

Atinada son günlerde 
inikat eden Sulh kongresi 
heyeti idare reis ve azaza
ları şerefine Türkiye Mat -
buat cemiyeti reisi Siirt 
mub'usu ve Milliyet refiki
mizin başmuharriri Mahmut 
B. tarafından dün gece 
Perepa)asta bir ziyafet ve
rilmiş ve bu ziyafet pek 
samimi bir hava dahilinde 
geçmiş, ziyafette şehrimizin 
tanınmış ve muteber kim
seleri, matbuat erkanı hazır 
bulunmuılardır. 

Ziyafette Siirt meb'usu 
Mahmut B. tarafından bir 
nutuk irat edilmiştir. 

Mahmut B. nutkunda 
misafirlerimizi aramızda gör
düğünden dalayı memnuni
yetini beyan ederek Türk
lerin sulha, intizama ve sa
ye ne kadar samimi rabı
talarla merbut olduğunu ifa
de etmiş ve bundan sonra
ki ilk sulh konferansının 
lstanbuldu içtimaını teklif 
etmiştir. 

Mahmut B. bundan son
ra Türkiyenin istiklal mü
cadelesinden sonra idari, 
içtimai ve fikri sabalada 
bir inkılap mücadelesine 
girdikini söylen)iş ve sonra 
sözlerini Büyük Reisimize 
naldJettirerelc: demiıtirlci: 

Bazı ecnebi dostlarımdan 
işittim. diyorlar ki : 

" - Reisinizin dehası 
sayesinde bütün bu yenilik
leri yapabildiniı. Fakat bu 
radikal ıslahatın bütün mil· 
Jet tarafından seve seve 
kabul edildiğinden emin 
misiniz? n 

Bu zatların böyle dü,ün
mekte hakları vardır. Çün
kü bir milletin ahlak, ma -
neviyat ve karakterinde 
yerleşen akideleri bir ham
lede söküp atmıya imkan 
yoktur. 

Fakat onların biJmediAi 
şey, Türk milletinin bütün 
bu yüksek ve · necip akide
lere tasahup için ne yük • 
sek bir kabiliyete malik 
olduğu esasen inkılap pren
siplerini tatbika öteden 
beri ne kadar iyi hazırlan
mış bulunduA-udur. 

Büyük reisimiz, her v~sile 
ile diyor ki : 

" - Eğer icraatımda, ıs
lahat hareketlerimde milletin 
fikren ve hissen benimle 
beraber bulunmadığına kani 
olsaydım, bir dakika bile 
mes'uliyet mevkiinde kal • 
mazdım .• 

Bundan sonra Mahmut 
B. her milletin tarihinde 
olduğu gibi Türk milleti
nin de tarihinde fütuhat 

TÜRK SPOR 
Abidin Daver ve 
adun Galitl Bey

lerin ınakaleleri,dün
ya spor hareketleri. 

Sinema, Hapacılık, 

Boks, Hikaye, Mizah, 

Kllrikatür,Roman v.s. 

3üncü nüshası zensıın · 
tnünderecatla çıktı 

Bir sinema aalonunda 
gayet garip bir ilan 

aördüm: "Ayakta durmak 

yasaktır n alnemada yer 

vana, Jman ne diye ayak

ta durur. Yer ıyokta ki,ede 

bilet sablınaz. Şu halde 

bu ilim ne diye asmıılarr 

anlayamadım . 

-<> 
Aşıklar! 

Aylarladan beri yapma
dıfım btr ıeyl yapbm; 

evelld pıı sinemaya gittim. 

Baıta "Atıklar . bahçesi" 
isminde bir konuıur 

filim • hani fU Amerikalıla

rın talki dedikleri - idi. 

Baktım; koca bahçede 

bir erkekle bir kadmdan 

ibaret iki aıık! 
Kendi kendime dütün-

düın ve: 

- Halbuki, dedim, per· 

denin haricinde nek&.dar 

Atık vardır! . 
Toplu lğne 

- ------ -



ilyarderler 
Nasıl zen~in oldular'? 

~~~ ~~~~ 8:Roçiltler 

Kıral Birinci Roçilt 
•Ciuti~· Roçilt" in en büyük der<li aristokrat 
tabakasına karışnıak "e yüksekten atrnaktı 

Bu fevkal&de lnkiıaf bahusus 
kardaılardan en ,ıencinln hayaU 
mesleklyesinde görülür. 

"Jakop Roçılt. Parise Ctmlı 
Roçıh. ismi !le geldiği mada 
henliz yirmi yaşında ıdı. Lon
dradakı kardaıının azmO iradesi 
kendisinde vardı. Fakat onun 
lcadar maharet sahibi değıldı 
ve daha az fenalık yapmalctan 
milcteniptl. Binaenaleyh • Na
lan Roçilı. gibi !tlmat sahibi 
olamıyordu. 

Böyle olmakla beraber ken
disini hudutsuz bir hırsı caha 
lc.aptırmıştL Otuz yaşında iken 
taşıdığı "Baron ve "Avusurya 
ce~eral konsolosu. stlatlan on
ca pek lcıymeı.iz ıeylerdı. 

Fransa esalet tabakasına 
lcnnşmak ve onun hamakatlerlni 
lcendine mal etmek istiyordu. 
Acaba esalet "arma. sını ne 
biçimde intihap etsin? armasına 

nasıl bir ıbare ılive ettirsin? 
Bu meseleler onun nazarında 
gayet ır ü' im şeyhdı. 

"Dille Dorlean. ın kendi-
sini davet etmediğinden dolayı 

son derece müteessirdi. 

Bir çok milyon sahibi olan 
bır züppeye lazım olduğu veç
hile •anayil nefise ile alakadar 
olur ve zamanın me~hlrin! et
rafına toplardı. H anri Hayne 

ve enısalının kendi cehaleti ve 
vurdum duyma,lığı ile ist ıhza ey-
lenıderl umcrunda degildi. 
13ı:nlar "Roçilt " in sarayı 

kııp1>ından çıkar çıkmaz arka
ıından söylemediklerini koy

muyorlardı. 

Fakat "Roçilt. bundan &&· 

la mütee•slr de~ildi. Bu adam
lar l'renslerin, kontların devam 
ettıkleri salonlara gidiyorlardıya? 
Bura.ı ona kilidi. 

"Rönesan. tarzındaki sarayı 
gayet rr uhteşemdi. Avuçla para 
aarletnıesine rağmen her vesl
leol zuhur ettikçe fevkalade 
bir hasi•lik gösterirdi. 1830 
ıle J 84'.) ara ında Fraıısada 
matbuatta olsun Parlömentoda 
olı un bir çok dalevereler çe

virmek mümkündü. "Cimi• Rc
çilt. bu imklnı rnlistlmal et
mekten çekinmedi. Mamafih 
bazı kimıelerln ağzını kapat
makta ihmal etti, ve o zaman 
yazılan hicviyelerde kendisine 
•Kral birinci Roçılt" Unvanı 

verildi. 
Her ne kadar bol bol pftra 
n bazı medhiyecller baronun 

ebdebe ve daratından, ıeref 
ve haysiyetinden bah•ediyor 
ıdilerse de bunların hiç biri 
tesirin! göstermiyordu. •Roçilt• 
namına karşı hAIA gösterilen 
husumet • Parls • le ki • Roçilt' 
müessesesinin temelınl atan 
c Ctmla • ın hasıl etmlı bu· 
funduğu sul tesirden mütevellit• 

tir. 
Her ıeye rağmen • Clmls 

Roçılt • in malı istidadı, namını 
bir ..,r müddetle ıdame edecek 
kadar bUyUktU. Filhakika tıe 
başladığı zaman en milsalt bir 
muhit bulan • Roçilt > odur. 
İkinci ne•ll • Roçilt • ler me
malıkı ecnc·blyeyc gittikleri zaman 
yarım milyondan fazla paraları 
vardı. 

Fakat Cimls Roçllt kendl
;inden on beı yaı btiyük olan 
Londradakı kardeoinden fa~la 

ıcrvete malikti. Ve biraderi 
kendi•inl daima himaye ederdL 
Londradaki • Roçilt • bankası 
ı 8 t 2 d• yani r:rr.'• • ın Pa-

rlse vardı~ı sırada "Frankfurı. 
takı ana müesseseden çok zen

gindi. Londradaki ve Frank
furttak! •Ror,ılt> ler Napoleon 
aleyhine uğraşıyorlardı. Bu ha
reketleri imparatorluğun son 
iki senesi zarfında Fransanın 
tlcare~ ve iktısadiyatına mühim 
bir darbe ,·urdu. Fakat •Clmls • 
Londradakl merkezin acentesi 
aıfatı!e çok kazanıyordu. 

18 l 7 de Napoleon tekauı 
edilerek Sentelene yerleıtığl za
man, "Roçllt kardeşler" namı 
altında "Paris. le müstakil 
bir mUeuese vücuda getirdiler. 

Saha! faaliyetleri diğer ınenı
lekeılerdeklnin aynı olmakla 
beraber bırrada da kazanıyorlar
dı. Fransız malıyesl de diğer 
devletlerin malıyeal gibi Napo
leon harplerinden sonra büyük 
bir tasfiyeye lüzum gösteriyor
du. 

Burbonlann baıında başka 

bir kaygu da vardı. ihtilal es
nasında kaçıp giden muhacirler 
meteliksiz olarak memlekete av
det ediyorlardı. Onlara ne ya
pılabtlirdi? Vaktile kendi mal
ları olan vasi arazinin iadesi 
imklnsızdı. Bu araziyi lıgal et
miş olan köylüler böyle bir 
harekete karşı isyan ed•rlerdl. 
Y eglne çare ellerine peoln para 
vererek haklarını hak etmekti. 
Onları otuz milyon frank Irat 
temini kararlaştı. Bunun için 
de yüzde üç faizde bir milyar 
franklık bir sermaye temini 

mecburi idi. " Roçılt " bu 
vazife ile tavzif edtldi. Bunda 

muvaffak olunca yüzde beıten 

bir istikrazın yüzde ilçten bir 
istikraza tehvi1i lcendlsine tevdi 

olundu. 
Aynca Ttirklyeye kar\. açı

lan Yunan istıklili muharebe
sine tahsis edilmek üzere Parlste 
seksen milyonluk bir istikraz 
yapılması da • Roçilt " müe~

sesesine havale olundu. 
( Blhnedl' 

Spo_r 
• 
Ineilizlerle 
.Maç 

Cumaya futbol, cumar
tesi gecesi boks 

lstanbula gelen 1ııgiliz bah
riyelilerile yapacağımız spor 
temasları yaklaşmıştır. Misafir
lerle cuma günü ilk olarak 
futbol sa hasında karşılaşacağız. 
Bunu cumartesi gec, si yapıla
C'lk olan boks maçları takip 
edecektir. 

Misafirlerimiz futbol maçını 
Oalatasarayla yapacaklar. lstan
bul şampiyonu son günlerde 
bir iki hazırlık antrenmanı ve 
bir takım müsıbakası yapmış
tır. Rakip tarafın kuvvet dere
cesini bi imiyoruz. Her halde 
lngilizltrin kendi soprları olan 
futbolde yüksek bir kıymet sa
hibi oldukları muhakkak oldu
ğuna göre karşımıza çıkacak 

lngiltere Akdeniz filosu şam
piyonunun yabana atılır bir kuv
vet olmadığı şüphesizdir. Maç 
cuma günü saat on beşte Tak
sim stadyomunda yapılacaktır. 

Cumartesi gecesi yapılacak 
olan boks maçları için Beyoğ
lundaki Fransız tiyatrosu ihzar 
edilmiştir. 

Misafir boksörler burada da 
karşılarında Galatasarayı gör~ 
ceklerdir. Küçük Kemal gibi 
Melih ve Necmi ı:ibi çok kuv-

Emanet yeni yeni 
tedbirler alıyor 

Bazı çocuklar tramvay
ların arka tamponları üze
rıne oturmakta, tramvayın 

esnayı seyrinde atlamakta, 
neticede ya arkadan gelen 

bir otomobilin altında ka
larak ve yahut müsademe
nin şiddeti ile yaralanıp 
sakatlan maktadırlar. 

Emanet, bu kazalara ma
ni olmak, çocukların tam
ponlar üzerinde oturmasını 

menetmek için tamponların 
dikenli olmasını lüzumlu 
görmüştür. Bu husus şirke
te yazılacaktır. 

+ 322-323 doğumluların 
ve bunlarla muameleye tabı 

olanların celp ve sevklerine 
başlanmıştır. 

+ Maliye vekiletl 1930 
senesinden sonra kadastro faa
liyelini tezyide karar vermtıtır. 

lstanbulun kadastro teıkilitı 
nihayet 1 O ıenede ikmal edi
lecektir. 
+ Şehremaneti bir aydan 

b~rl bir grupla yapbğı temaslar 
neticesinde büyük bir hal in
şası için münasip bir şekil bul
muştur. Yeni hal bu grup ta
rafından lnıa edilecek ve parası 

mub .. atan Emanetçe ödenecek
tir. Emanet halın inpsı için 
lazım gelen paranın sarfı cihe
tini de tespit etmeğe muvaffak 
olmuıtur. Ancak bu cihetin 
nasıl temin edileceğine dair 
Emanette sıkı bir ketumiyet 
muhafaza edilıyor. 

Yeni hal binası, keresteciler 
yangın yerinde lnıa edilecektir. 
Hal, bütün sebze ve meyva 
pıtzarını ihtiva edecek büyük
lükte olacakur. 
+ Şehremaneti sıhhiye mü

düriyeti, verom tahribaUnın feca
ati karıısında tiltün depoların

daki amelenin daha sıhhi su
reti~ çalışabilmeleri için ne 
yapılmak lazım geldiğini tetkik 
etmittlr. Emanet tütün depo-
• a'lna tebligatta bulunacak, ame
lenin sık sık saf ve temiz hava 
almasının teminini ve her ıey

den evvel amelenin çalııacağı 

yerlerin rahat olmasını ihtar 
edecektir. 

+ Yeni yapılacak nümero
taj için imal ettirilecek ev ve 
sokak levhalarının emaye olma
sı esas kabul olunmuş ve ıeklı 

de ıesblt edilmııtir. 

Levhalar kırmızı 'üzerine be
yaz yazılı olacak ve kenarında 

beyaz bir çizgi bulunacaktır. 

+ Şehremaneti lstanbulda 
tik (zılılı cadde olmak üzere 
Babıali caddesin! lnp ettlrmlye 

baılamışbr. Caddenin fırka bi
nası önündeki kısmı yapılmakta

dır. Bu ziftli cadde gelecek 
sene Eminönüne kadar temdit 
edilecektir. + Ankaraya gideceği yazı
lan lslı:in umum müdürü Hacı 
Mehmet Bey ayağından rahat
sız olduğu için hareketin! tehir 
etmiştir. + Tapu dairesindeki evrak 
ve kuyudatın k&milen Ankaraya 
nakli takarrür etmlftlr. Bunlar
dan bir kısmının nakline baı

lanmııtır. 
+ Kazanç vergisi talimat

namesinde, daha müsait fllrtlar 
lliiveıl için tadilat yapılacaktır. 

+ Ptyaıada mühim bir 
mevkii olan eski bir manifatura 
ticarethanesinin 200,010 lira 
açıkla müflis vaziyetine dnıtUğil 

ve teclıyaunı tatil etti~ oayl 

olmuştur. 

+ Uzun mnddettenberı mnl-................................................ 
vetli uzuvlara malik olan Ga
latasaray boks takımı Semmi 
ile Lorenzo gibi Sarango gibi 
Jstanbul rinll'lnin tanınmış sima· 
larile takviye edilmiştir. Ama
törlerimizin iıtlrak ettiği müsa
bakalar dörder ravnt olacaktır. 
Orta hakemi v~ifesi Eşref 
Şefik :;. tarafından ifa edile
cektir • 

VAKiT 17 Teşrlnevvel 

Sineıı1lala.r 

Buıünkü bulnıacamam 

halledtlecek 7enl ıekll 

Soldan sağa: 

ı - Kısa değil (4) , Mısırda 

bir nehir (3) 
2 - Bir nevi yağ (3). çalgı 

(3) 
3 - Miınteha (2) , eski şap

ka (3) , nota (2) 
4 - Deri (3), ağaç kolu (3) 

5 - Yaşatan şey (3) , zorla 
alınan vergi (3) 

6 - Damarın suyu (3) , diri 
(3) 

7 - fn küçük zaman (2), 
alim (3) , uygun (2) 

8 - Harlı ateş (3) , kadın 
doktoru (3) 

9 - Vahit (1) , filozof bir 
havan (4) 

Dlln.kü bulmacamaın 

h.UedUmtı ıeldl 

Yukardan aşağı : 

ı - Kısa değil (4) , damarın 
suyu (3) 

2 - Bir nevi yağ (3), yaşa
tan şey (3) 

3 - Münteha (2), şafak atan 
yer (~) . rabıt edatı (2) 

4 - lıim (3), güç (3) 

5 - Müfret muhatap (3), 
baş (3) 

6 - insan (3), yük ve eğ
lence yeri (3) 

7 - Tazyil:ın bıraktığı şekil 

(2) , ovanın aksi (3) , uygun(2) 
ll - Baş kılı (3), kadın dok

toru (3) 

9 - En büyük !ıayvan (3), 
filozof bir hayvan (4) 

Bu akşam komik Cevdet Bey 
temsil !eri 

Ayrıca: Alman bale heyeti 
sinemada: Sinema şampiyonu 

Benlion 

PANG.\LTI VE SİNEMA 
TİYATROSU 

Şevki B. temıllleri bu akıaın (FA
HIŞENIN ESRAR! ) Komedi 
dram 4 Per<!e. Kanto , Danı , 
Varyete, Duetto. 

ZAYi MÜHÜR - Tatbik 
mührümü zayi ettim mezkur 

l'i;rınm:r~ Kadıköy iskelesi üzerindeki .. =mmım mühürle kimseye borcum yok-

ZeMrli 

tucat 

4 perde 
1111 

11111111 
Cuma günleri matine ,1 

3.30da. ller cumartesi ~ 
ş.ıımları için fıatlarda teııı: 
lat yapılmııtır. m! lo~antn üozino ue Dans salonu mı ~~km~e::~:~.ğ~a;~i~~~~~:~an 

mı Güzel lstanbul ve Kadıköyünün Marmaraya nazır mı 1 -------..:.:K;:T;.:I:..:::Ş::.:.::...._s_o __ B __ A _____ __ 
mı etrafı erbeası açık, görülmeğe seza yegane bir mi ®ı:::::::-::::::::ıc:-::::::ı ve ı:::::::-::::::::ı 
ım salonudur. Ruhu sılcmaz neş'esi lezizdir. Vaktinizin mı ~Toı~r'rUE Mektepler, oteller ~a!1-
:::: ı .,... · b·ı B ·· ·· ·ı l . r ==:= .1 kaıar ufak ve buyuk 
mı n?sı geçtı~ınt ı e lltUn al e er 1n ge •Pim daireler ve hanelerde 
:m hıç duymazsınız • ' eğle·mı ~ odun ve ~- ömür yakmak 'için en mükemmel 
iii! nebileceği, cazip ve latif manzaralardan her hususta !ili 1 en ucuz ve en iktisadi sobadır. 
mı istifade edeceği, bir aile yuvasıdır. eaz beş kişiden ım il AK O nıarkrlı saksunya ııalis çini 
iii! mürekkep olup ara sıra milli ve kafkas havaları ii!i ~ · sobası rahatınızı temin eder. 

mi çalmak- s e ~ "S Sün d C e e ii!l ~ Her iki markaların Türkiye dipozit, ~ ri. 
==== ıvı r c n1u- ==:= 
iiii tadır. i!ii OHANNES P AP AZY AN 
i.·.: .. ~.· KPlll ffi f" l dir. Ahva~.i .. hazıra nazarı dikka!e :.::.::.::.: ~ Isbnbul Veni postahane caddesi•ıde No 20 

alınarak butun meşrubat ve meku- ı lfü • • ım Kok, antrasit ve her nevi soba, boru aksamı tedarı 
mı !atı- nısı)et kabul etı11ıycccl{ ım ve verine vaz'ı işleri teahlıüt eder. 
füi mız . , m: ®C::::::-::::::::ı®c-::::::::ı Tediyııtta teslih:ıt •c:: .. -=-s::ı-~ ~ 
~ii~ de ı .. e c ede ehven ve ucıı zd ıı r iiii :::: ::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::cs::r:::r::::::::::;::::::::::::::::::S!::ı::::g~' 
:::: J • :::: .......................................... JI .................................................. . 

~m Salonumuz Cumadan maiıda günlerde Nişan, Evlen- m~ m~ • İstanbul icra reisi Ahmet Refik B. in 

l!!i me, Hususi merasimler için muayyen bir saatle !!!i ım Yeni 
!ijl verilir. Müzik her gün saat 18 den 24 ve Cuma mı im icra V0 İflas kanUOU 
l.i
::.ı ünleri de 12 den 24 de kadar devam eder. :::: mı 

:::::::::::::~5!iii!iii5iiiiiii!iiii5::::::::::~ Müdüriyet ~:::::::: !!ii Şerhi ............. . ............ ~ ~....... il!! 2 Cilt 
HHY~HflH~H ile Hn~oro arnsın~H ım İı~çrenm bü}ilk hukuk filunlerlnin e~rlert ve bütün kMnilı~ .... ~ 

U 
.. ru .. UCU.. hı·r uolcu· ~~t~rı !li! :.:rın:; :ı~ar~u ::: ~r n:~i hı~~::~,~ea v~!:~~~h:~.~ 

S, U J ~U U !ili İkbal külilphanelertnde ( 150 ) kuruıa ıaalmııktadır. 
Haydarpaşa ile Ankara arasında yolcu miinukarntının 

artmış olduğunu gören Devlet demiryolları ve limanları 

Umumt idaresi htr gün Haydarpa~adan saat 20 de haraket 
eden 10 numaralı katarla llaydarpaşaya saat 8 de muva
salat eden 9 numaralı katarı 20. ı O. 929 tarihinden itiba
ren Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında lşletmeğe 
karar vermiştir. 

Posta Sür'at Muhtelif 
Haydarpaşndan hareket: 13- 19- 20-
Ankaraya muvasalat: 7,25 9,05 15,33 
Ankaradan hareket: 20, 20 19- 11,35 
Haydarpaşaya muvasalat: I 4,28 9- 8-

Posta katarlarının teehhiirsüz seyrü seferlerini temin için 
badema işbu katarlara fazla araba illlve edilmeyeceğinden 
mevcut mevkilere göre bilet verilecektir. 

'ı=== ..................................... -......... ········-···············-········:=::::., •• c. ·-····ı ..................................... _:ı,, ..................................... ,... 
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Üsl(adar hukuk hakimliğinden: 
Emine hanımın Halıcı oğlu as
keri lisesinde kapıcı Recep ağa 
aleyhine ikame eylediği boşaı:· 

ma davasından dolayı nıumai

leylıin ikametgahı lıazırınm ıne

çhullyeti hasebile ilAııeıı tebli
gat ifa kılındığı halde gelme
diğinden bittalep hakkında gı

yap kararı ittihaz edilerek nıüd
deiyenin isbatı müddeası zım

nında şahitlerinin celbü istinıa

ına karar verilmiş ve emri mu
hakemede 18 teşrinsaııi 929 ta
rihine mfisadif pazartesi gfinü 

Matbaamıza ıelen e•erler ; 

Askeri mecmu~ 
Askeri mecmuanın 7 4 üncü 

ha" mesle~e ııit kıymetli Y 
çıkmııbr. I , 

Balkan harbinde müreııep 

kolordunun harelı:Atı ~u n 
ılivesini tqkil eımekreclir. 

1~ 

-------------------------! saat 14 de tayin edilmiş ve hu-

B ·ı r m u ha s ·, p kak usul muhakemeleri kanu-

aranıyor 
Csulü muzaafaya tamammile vakıf bulunan ı·e yaşı otuzdan 

fazla olmayan bir muhasip aranıyor. isteyenlerin tahsilleri
ne ve eski hizmetlerine ait vesikalarını müstaslıiben pazar 
günü saat on beşte Ankara caddesinde Anadolu Ajansı fül
nat şubesi muhasebesine müracaatları. 

kiye mOfettlıi Sabrı B. tarafın
dan mezbahanın bılomum mu
amelltı hakkında yapılmakta 

olan teftlfat nihayet bulmuş ve 
rapor Aokaraya gönderilmlftlr. + latanbul meb'uslan, ıeh
rtmızde icra ettikleri tetkilcat 
nettc~lne alt olaralt hazırladık
ları. raporu kısım kısım vekllet· 

!ere verecekler ve ihtiyacatın 

tatmini için alakadar vekillerle 
de görü.eceklerdır. 

+ Bir yenice sigarası pake
tinin içinden • Zılt için I • yazılı 
bir lc~ıt çıktı~ yazılmııb. Tü
tün iı>.hlsar idaresi bu çirkin 
ibareyi yazanı meydana çıkar
mak için tahkikata baılamlfUr. 

nunun 402 nci maddesi muci-
bince kararı mezkur aleyhine 
beş gün zarfında itiraz eylemesi 
ve aksi halde kanunu mezku
run 405, 408 inci maddeleri 
mucibince muhakemeye Jcabul 
edilmiyeceği ve dermeyan olu· 
nan vakıaları da ikrar etmiş 

addoluııacağını mübeyyin ka
rarname mahkeme dfvanhan~ 

sine talik kılınmıs olduğu gibi 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet gazete ile de 
ilan olunur. 

Lozan Tıp Falrllte•lnden dlplonııalı 
D~. 

H liseyi n Na.şit 
Dolum •e Kadn1 ....._..iden mit...._. 
Türbe. Eski llllfüıhmer binası No. il 
H•rıGn ôileden aoara M..t 14-18 

Telefon: lıt. 2b21! 

Teşrlnevvel ıı;I 
ı C.emazilevııel: 13 BurÇ' ft 
. [!][!] 
• Parşemb6 

Namu .,akitleri ,,/ 
tJI ,.. 

'""" Ôll• bd·•ı Alı••• """ 59 4;.; 
6 ,ı4 11,59 15,0J 17,27 ~ .... : 

ııf.
doianlar• ""' 

&11ıekıl' 
BuıOo 
Lkela 

itil 



lstanbul VRAyeti Defterdarhit Hinatı 

l{antar Adet 
400 malında 
200 

2500 
250 

Birinci palamut 928 
M il « 

ikinci " " 

" Bahçell karyesinde 
11 Tabıklıda 200 ba· 
" kiyesl Kemalll Fırın-

köylerinde 
186 
515 

ıoo 

Blrincl tırnak M Odunluk iskelesinde 

--
Birinci palamut " 
Kartı palamut " 

200 1\liıstamel çuval " 

4451 200 

" " 
" Mağrad& .. " 

Si\)amyu Roso efendinin Ku1ekapı.m111Jye tahsil şubesi kazanç 
v rgisindcn medyun bulunduğu mebaliğl temini için Ezine 

kazası :.\blmtidürlüğünce tahtı hacze alınıp 21-9·929tarlhinden 
9· 10-929 tarihine kadar müzayedeye vazedilmiş olan halAda 

Uevi ve evsafı sairesl muharrer emvali menkulesine talip zuhur 
etrncmesine binaen müzayede müdded 20· 10-629 tarihine 
kadar temdit edilmiştir. Talip olanlanların şeraiti müzayedeyi 
anlamak ve pey sürmek üzere mezkıl kaza Malmüd[irlüğü
ne mürucmıtlarL 

Aadalar mal müdürlü-
ğünden: 
Kıymeti 
Lira K, No. Cfnst Mahallesi Sokağı 
758 44 64 arsa Kınalıadı Azlzşye ağası 

ihale bedelinin nisfı peşin ve nısfı diğeri ıhale tarihin
den itibaren bir sene sonra nakten istifa edilmek şartile 
balAda muharrer arsanın mülkiyetinin müzayedksl 5 • 1 O · 
929 tarihinden itibaren yirmi gün mUddetle müzayedeye 
'Vazedilmiş olduğundan talip olanların 24 • JO • 929 perşembe 
günü saat 14 te Adalar mal müdürlUğnde mUteşekkll Satış 
koırıısyonunna müracaat1an UAn olunur. 

Adalar mal müdürlü-
ğünden: 

Lfra Kuruş Mahalll Soklğ:ı No Cinsi 
4977 22 llüyükada Giiçüktur 1 Turla ve çamlık 

lhnle hcdeUnln birinci taksiti peşinen ve mütebakisl 
Yed! scnc.:dl: mtı;n, i taksitlerle istifa edilmek ve ihale bedc
lninl tamamen j c:tifasına k:ıdar l lar.ine namına birinci dercce<le 
ipotekli olmak ~artile btılada muharrer mahallin millkiyeti 
1• 10·<>29 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzaye
deye vaz edilmiş olduğundnn talip olanların 20· 10·929 
pazar glinü sant 14 te Adalar Mlllmiidi.iriyetinde müteşekkil 
satış ksmisyonuna müracaatları fü\n oltınur. 

Adalar n1al müdürlü -
ğünden: 
~ı·,.metl 

Lira k 
13ISO 

l\1nhallcsi 
Büyülrnda Aya Mihali 

No. clnsl 
62 maa mliştc

mlllt bostan 
Mıktan : 34970 metre 

Taksimat ve müştemilatı üç oda ı 

mutbak l sofa ayn sakaf alanda 
motor dairesi ,, ,. 

" 
~~r " " 
iki odalı bahçıvan odası 
altı bostan kuyusu 

ihale bedeJlnin birinci taksiti peşinen ve mfücbakısl ye
Oi senede istifa cdi1rnek ve ih:ılc bedelinin tamamen istifası· 
na kadar hazine namına Birinct derecede ipotekli olmak 
ŞlrtiJe balada muharrer bostanın mülkiyeti f teşrJnevvel 929 
tarihlnclcn itibaren ylrrnl gi.in mfıddetle ve kapah 1.arf usu· 
lUe müzayedeye vazedilmiş olduğundan .~a~~p olanlann kapa
lı %ar11nnnı 20 teşrin evvel 9'29 pazat ~nu saat I ~ te ka • 
dar Adalar mal mi.idürlüğünde mUteşekkıl sıınş komısyonuna 
tevdi ve mtzkôr saattan şonra vuku bulacak teklifatın ka -

buı edilmiyeceğl HAn olunur. • •• •• ..., •• 

Dsküdar n1al ı11iıdurluguı1den: 
Mevkn Cinsi No. Dönüm Evlek Muhammcnesl 
?oparıeUoğlu Tarla 4. 2 7 2 600 lira 

Ba!Ada evsafı muharrer tarlanın 15 • 3 hissesi yirmi gün 
lııUddetle satılmak üzere müzayedeye vez~dilmiştir. Bedeli 
defaten c.-svlye edilmek şnrtlle taliplerin lo ? .. ~~çuk pey 
•kçelerile 3 . I 1 • 929 tarlhfne mli:illdif pazar gunu saat ı 4 
te Üsküdar mnl müdUrlüğünde miiteşekkil satış komisyonu

na ınüracaat eylemeler! ilan olunur. + Müşkmlldlı ıle satılık ~ô.gir mağaza - Balıkpuannda 
Şch MChmtt Geylint mahallesinin Kafetll sokqıuda No. 5 O.. 

tllııdc 2 odası varclır. ı 20 hlstede otuz ıkı hbsetl sablaeaktır. 
32,5 htueQin tahmin edılea bedeli 2 tabltte verilmek suretlle 
8125 lı11dır. MOzayede pazarlık suretlle 27 tşlntlnl 929 puat 

tlinü aut 14 te defterdarhkta yepılacalctır. (965) 
• Kiralık to - Bey<>Af unda firttZ~• mahallesinin Bt"yotlu 

~deatnde 33 numaralı sabık karakolhane btnuı, senelik kirası 
30() lıradır. Müzayede 3 tqrlrısanl 929 tarihine mfisadif pazar 
Rtinu •tat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (968) 

• KfriJlık, dük~an - T opanede T opçMlar caddesinde mek· 
~p altında No. 407, 417, ıenelık kirası 120 liradır. Müzayede 

tcırınıani 929 t•lhlne mOsadll pazar günü saat [4 te defter
dar) k 

ı ta yapılacaktır. (967) 
b 'Ot Kirabk hastan - Sılahtarağa çiftliği müıtemil!tından eğa 
I Uca~ında Çayırdan müfrez 80 dönOmdiir. Senelik kirası 253 
lra olup 3 sene müddetle kiraya verilecekti~. Müzayede pazarlık 
'dUrctıle 3 l teırtnevvel 929' perıembc günP saat 14 te defter-

arl 1 
ııeta yapılacaktır. (7 I O) 
-0. Kiralık dükkdn - T opanede Feyıiye mektebtnfn y4n-

... 

VAKiT 

IDlmıı luamanda No. 402, 1enelik kirası 90 liradır, MOzayede 
3 tepineanl 929 tarihine müaadif pazar gQnÖ saat 14 te defter
darlıkta yapılaeaktır. (955) 

O Kirablc bahçe - Beykozda Tokat mevkıtnde Tokat 
d~trmen bahçeli namlle • maruftur. 3 tene mOddeıle kiraya 
verllecdttır. Senelik lı:iruı 70 liradır. MOıaycde 3 &efrlnsanl 
929 tarihine milıadif pazar gUnU saat 14 te defterdarlıkta ya· 
pılacaktır. (885) 

-0- Müşlemildlı ile satılık k,dglr m<Jlaza - Bahrpazarında 
Şeyh Mehmet Ceyllnl mahallesinin Kafesli sokağında No. l. 3 
üstünde 2 odası vardır. 120 hissede otuz iki buçuk hissesi satı
lacaktır. 32,5 hissenin bedeli 1 senede 2 ·cakıitte verilmek sure· 
tile 5281 liradır. Müzayede J 7 teşrinsani 929 pp.ar günU aut 
14 le defterdarlı~ta yapılacaktır. (971) 

+ Kfralıl{ hakka/ dü/tkdrıı - Sultanahmette umumi haplsa· 
neftin bakkallıRı keılf ve tartnamesl dairesinde 56. 424 kuru1· 
luk yapı yapmak ve mukavele bitince kullanılabilecek halde 

HU.MMAYI MURZAÖİ - ISITMA 
UNSIZLIK - Zafiyet ve K uvvetslzUk hal~tlnda 

Hazineye bıralı:ılmak prtile ve ıenevi 120 lira kira ve 3 sene KINYU M LA BARAK 

Müsabakası 
Beyoflunda 

BAZAR DO LEVAN 
camekanlarında te,hir edilen 

Vazoyu 
g~rünOz ve mağazadan 
cevap puıulannı isteyiniz. 

Eğlenerek •SO 
lirahk mükafat ka
zanabilirsinlz 

müddetle kiraya verilmek Uzere milzayedeye çıkanlmı~tır: Müuıyede 
6 teşrlnsanl 929 tarihine müsadif çartamba gün O aaat ı 4 te ... ltlıım, dtfll hummı H kuvwet şırıblnı lali mat edin iZ. ::=--ı Zam yok =mı 
Deherdarlıkta yapılacaktır. (898) Yemekten evYel Ye ya s~nra bir Ukör kadehi. ~ .~uı;ı.ılliıoı. Meşhur 

-0- K!ralılr, dükkdn - Topanede mektep altında No. 469 ~ •• 1 Standart 
senelik kirası 96 lını.dır. Müzayede temdiden 24 t-rlnevvel 929 laıne\enle WRlr: Malaon L: FRER& (E.VlılUaM & CI• ,1 ~ ....... --• 

be "'j ti, Rue .ıxoo. PARll ı: 
perıem günü saat l 4 le Defterdıulıkta yapılacaktır. (91 O) f: 

-0- Sahlık otomobil ı>e teferruatı - Feriköyünde (Berlıyc) 1,--........ ------------------- ~i 
garajında mevcut 6 ki~ilik Berlıye markalı otomobil teferruatile Devlet demiryollar ve n 
beraber satılacaktır. Muhammen bodeli 2000 liradır. Müzayede i::I 
7 tepfosanl 929 tarihine müsadif perıembe günO .aat 14 te limanları Umum"ı ı·dare- Karyolaları 
Deft&l-darlıkta yapılacaktır. (950) il Fiatlarda kat'iyen ıam yoktur. 

+ Kiralık ahır - Topkapı sarayı dahtlınde Kadrı bey Sl.fiden.· fl 14 ve 16 iraya 
çeımesl ittisalinde, senelik kirası 35 1ıradır. Müzayede 3 T et· H Beyoğlunda 370 numarala 

rlnİsanl 929 tarihine milsadif paıar günü saat 14 te Defterdar- 400 rahta kar küreği ve 300 cift keçe H Baker mafazalanndan 
lıkta yapılacaktır. (91 ~ Çizme kapalı zarfla mlinaknsaya konmuştu!". fi tedarik edebilirıinlı. 

+ Satılık vapur - Halı,te Ayakapı önlinde demlrlı rusu· Münakasa 7 2. el teşrin 29 perşembe günü saat 16 da il En mUktrnmel karyolalardır. 
mat muhafaza idar~sine alt tulü 130 zira arzı 32 umku 9 ka- A k d D ı d ı ı t ::..:::::ı::nm m:::m:::r.ıı mmn:umn 
d b dı d 1 

n ara a ev et emlryol arı < nrcslncie yapılacaktır. Bandırma ıullı l.ô/cimliğinden: 
em e a n a ve 252 tonilato cesametinde bulunan 1 No. ı 1\1iin11kasayA i:;tlrak edeceklerin teklif mektlıpl."rını \'C h ıı 

~ " Bandırmanın il saniye ma a e-
vapur, muhammen bedeli 10.400 liradır. Müzayede [azarhk muvakkat teminatlarını U"'ni günde saat ı 5,30 "• k"dar - k · ı · 

J n u sinden .M.ızlum :ıga erıme erı ıuretlle 31 T ctrlnlevel 929 pCf1embe günü saat 15 te stanbul Umumt müdürlük kalemine vermeleri h\ıımdır. ı 
• Fatma, Raziye, Lütfiye ·anım· Defterdarlığındaki ihale komisyonunda yapılacattır. (772) Talipler münaknsa snrtnamelerini ikl lira mukabllı'nde b ıı 

• lar vckJli Burhaııettin ey ' e + Satılı/e l<ı1lar - Çubukluda karakolhane binasına alt Anknr.ada, malzeme dairesinden. lstanbulda llavdarpaş." ma- i ı il 
J " müddeialeyh hsaniye mata c-

tahmtnen 2160 çeki miktarındaki Moloz taşlartle J O metro ""azasından tedarik edebilirler k'l' Ce 
mtk'ap Yanma tatlar satılıktır. Tahmin edilen bedeli l l 7 lira· 

6 sinden Mazlum ağa ve 1 ı · 

M D 1 t d • ll mal bey arasında tekevvün cc!cn dır. üzayede 7. Teşrinisani. 929 tarihine müsadıf perıembe ev e emıryo art Ve 
davanın vicahen icra kılınan glinO saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (1018) • dd · ı h 

.A. ı · } A • d • muhakemesinde: Mü eıa ey ,,. Kiralık clüklf.dn - Topanede Mektep alunda No. 471. lffiafl af! UffiU!Ill l afeSlfi-
.Senellk klraaı 96 hradır. Müzayede temdlden 24. Teşrinlevcl • Mazlum ıfıının ktanbul hbbi ) d adltsince verilen rapora nazaran 929 perşembe günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (90fi en 

vesayeti mOatelıfm hali görül· + Satılık ankaı: - Beylerbeyinde Kısmen münhedlm • 
A k K h 2 2 k 1 düğünden kanunu medeninin karakolhane llnkaıı satılıktır. Tahmin edilen bedeli 366 lira 57 n ara· nyse-rl athnın 4 lncl 1 ometrosu civarında hazır 

k d 1 L 355 inci maddesine tevfikan kuru~tur. Müzayede 6 • Teşrinisani. 929 tarihine müsadif çar· kınlmıı 4000 M 3 a ar ba aıtın hat &enarına naklinin yeniden 
pmba günü saat 14 te Ddterdarlıkta yapılacaktır. (942) ve alent surette münakasası 9· 11-929 uncu gllnü ı;aat ] O da Mazlum ağanın hicrlle sehri 

-Ot kiralık tuğla harmanı - Ayazağada Kebir mandıra Ankarada Devlet demiryolları münııkasa komisyonunda yapılacaklır, akrabalarından b!!lunan damadı 
dahilinde 5 dönüm arazisi vardır. Senelik tahmin edilen kira Münakuaya lftirak edecekler teminat akçelerile birlikte ayni Zekeriyya efendinin kanunu m~ 
140 lira; ınOzayecle- 7--':r...-....._.ı. 929 .,._. lflil 9Ul aGod. ..fa 10 • kadar. mezkor komisyonda ubatı vücut etme· deninin 364 üncü maddcs.f na· 
ı 4 te OchcrdarJı.kta yaptlacakbr. (900> lerı llzıqıdır. zan dlkkata alınarak 369 uncu 

+ Kitalık ahır, ıamanlılc ve odalar : Bcykozda sıı deposu Talıpler mllnakaaa prtnamelerlnt 50 kuruı mukabilinde mu- maddesine tevfikan vasi tayini-
civarındn yer odahırı Jle ahır ve samanlık kimya yerilecek- hasebat dairesinden tedarik edebtlitler. ne ı teşrinevveJ 92g tarihinde 

cir. Senelik kirası 102 lira müzayede 6 teşrlncvvel 929 Ed 1 d karar verilmiş olmakla ilan 
çarşamba günli saat 14 tc Defterdarlıkta yapılşcaktır. (994) irne Vİ ayetin en: _0._1 u_rı_ur_. ______ _ 

+ Kıralıle ev - Küçükpı.ızarda Kerestecilerde Deniz :::::ıın:::m::nı::a::::::::mn::nn~ 
kenannda iki katlı altı odalı t'ski gümriik binası kiraya Edırne vilayetinin UzunköprQ kazasında bulunan (1360) il ı 
verilecektir. Senelik kirası 600 liradır; müzayede 6 Tc~rin- mette tulündeo.kı Uzunköprünün döıeme ve satr akıamı asfalta ve Ü v a p ur ar 
sani 929 çarşamba günii saat ı 4 te defrerdnrJıkta yapıla· beton olarak (41291) lira (64) kuruı bedeli keşfi olup \'ahıdı H::n:-.::ı::-~::m::::::::::::ı:m:-
caktır. (997) kıyasi fıat üzerinden tenztl&t lcraslle in~ası (20) gün müddetle 

+ Satılık çerçeoeler - Hayazıtta mlilgu Maliye nezareti münakasaya konulmuştur. 
bahçesindeki garajd:ı 7 parça çerçcYe satılıkur. Tahmin Münakasa 5 T eşrinlsanl salı günü !aat 15 te Nafıa vekaleti 
edilen bedeli 105 liradır. l\1üıayede 6 Teşrinsasi 929 çar- namına vilayet makamında mliteıekk11 lc.omlsyon tarafından icra 
şamba glinü saat l 4 tc de[tcrdarJıkta yapılacaktır. (1000) kılmaca~ndan tahpterin münakasa mlizayede ve ihale kanunile 

+ Kiralık ahır - C' küdarda Hacıhasnahatun mahalle- olbaptakı keıtfname ve şartname tarlfah dairesinde hazırlayııcak-

Seyrisefain 
Merl:u acenteai: Galata Kapru 
bqındL Beyoflu 2362 Şube 
acerıt•ll: Malunudfy. Hca .ıtıada 

lataobul 2740 sinnln Paşa1imanı caddesinde sukıt hanedan nzasından Meh- lan teklıfnameleri mtzkor saatten eve! vilayet makamına makbuz 
met Selim Efendiye nit köşk mliştemilacından tnhtani bir rnukabtllnde tevdi eylemeltrl ve ıııraiU öğrenmek üzere Edirne 11-~---------1 
gözlil ve zemini Çimento döşemeli l O beygir istiabınn el- nafia ba~ mühendisliğine mllracaııt etmeler! llıımdır. Mnnakasaya TrlbZ8R lkiACI flOSİISI 
verişli matbnh nhır olmak iiztrc kir:.ıya verilecektir. Müza- iştirak edeceklerin asfalt lnfa"\lı ile i~tigal etmiş ehliyetli bir usta (ANKARA) vapuru 17 Jqrinevv 
)'ede 7 teşrinsanl 929 pcr~eınbe gUnU saat f 4 te def ter. istihdam etmeleri metruUur. Perşembe akşamı G.bta nhtımın 
darlıkta yapılacaktır. (998) --:F=-~.---::ı~~k------ı~.----,~---11 d.a h.,.bd. Zonguldak. İne-

+ Kiralılc Mazi - Balmumcu arazisi dahllinde Bliyülc- 1 at 1 itap 1 ste eri bolu, Sinop. Samtun. Üny~. 
dere caddesinde Zincirli kuyu arnzisnin sağ cihetine tahmi- Fatsa. Ordu, Ctreeon. Trabzon, 

nen 5 dönürnüdiir. İçinde mcyvalı ve mcyYasız ağaçları n eşred ·ı ı m ·ışt•ı r Rize, Hopaya gidecek \e dö-
vardır. Senelik muhammen kirası 65 lir~ milzayede 6 tc . nUfte Pazar tskelelde Rize, Of, 
rinevvcl 929 çarşamba günü saat ı 4 te defterdarlıkta ya. Silrmene, T na.c-, Puı.tbane, 

pılacaknr. (
995

) Devlet matbaası müdürlü- Tirebolu. Glreton, Ordu, Fatsa, . + Ktral.ık .e.v - Anadolukavağında Macar caddesinde lıı L_J 
N 77 k ~ t J 11 k kt 1 • • Samsun, Stoop, eoo uya uan-o. . ııgır u

1
ç doc ası ve 800 arşın bahçesi vardır. Sene- g., Ünaem: me ep er IÇln yarak gelecektir. 

llk kirası 60 lra ır. Miizayedc 'l teşrinisani 929 tarihine 

müsadif perşembe gUnü saat 14 te Dcfterd.ırhlmı yapıla- kabul edilmiş olan, kitapla
caktır. (l 002) 

+ Satılık otomobil - Harbiye mektebinde mevcut rın f iatları komisyonca tes
(POH) !\]arkalı binek otomobili, tahmin edilen bedeli 120 b•t d · ı k f • ti k•t ı · 
liradır. Milzayde 6 teşrinisani 929 tarihine mi.ısadif Çarşam- 1 e 1 ere la 1 1 ap 15-
ba günü saat 14 te defterdarlıkta yapılecakur. (961) tesi tap, bilcümle mektep-

• Kiralı~ orazi - ÜskUdarda· Bulgulu karyesinde Uzun. 

çayırda 50 dönUm üç_ pına~ nraziyl 3 sene mllddetle kiraya lere ve kitapçılara tevzi 
verilecektir. Senelik kıra ı 60 Ur~dır. Müzayede 7 teşrlnsant 
929 tarihine mUsadif perşembe günü saat 14 te defterdar· edilmiştir. Kitap ahnırken 
lıkta yapılac.ıktır. (979) 

+ Kiralık dü}(k,an - Uzuııçarşı başında Samanvlran1• fitlar için bu listeye mü~a-
sani mahallesinde No. ı 06, 303, senelik tahmin edilen be- d · ı • b • 
deli 48 liradır. MU?.aycdc 7 teşrinisani 929 perşembe gUnü caat e 1 mesıne e eveynın 
saat 14 te defterdarlıkta yapılncakor. (929) d•kk t• " lb d • + Kiralık. tarla - Fencıbahçede Zühtiipa,a mahalle- nazarı 1 a in 1 Ce e erız. 
sinde Şehremini sabıkı Emin Beyin • i~nga1 ~ylediği arazi Orta mekteplerle Liselerin 
yanında 30 döniirn tarla 3 sene müddetle kirayıı , crilc-

ccktir. senelik muhnmmcn kirası 60 liradır. i\lliıu)Cde '! tc~- f ia th kitap listeleri birkaç 
rinsani 92<) tarihine rnüsadif {' e r:;-cınbc }linü· snat ı 4 te 

Dehcrdtırlıktı.ı yapıl.ıcaktır. (9 :-"7) . güne kadar tevzi edileçek-
-Qt Kiralık. arazi ve hına - Ayasağada Kelrir man<J~rn 1 

dahilinde 5 dönüm arazi ve eski kıırakolhanc bip.ısı 3 sene tir . 

•ntatya P.astası 
(KONYA) nıponı 20 Tqrtn

vvel p..- IOda Cala&a nblllnaıd 
hn.U. ı.r. Klllllk. :Bodnım. 
Radoe, Fethiye. Finike, Antalyayı· 
~ ,. .... makar ftke

lelerle birlikte Andifli, Kalkan, 
Dalyan, Marmaris, Sakız, Çanak
kale , Gefiboluyı ufnyarak 

~· 

Bozcaada 1WStası 
CE.LIBOLU)\'ap11ru t 9T eırioeYV 
Cumartetl 17 de idare nhtunın· 
dan harek.etle Gelıbolu, l..aptekl. 
Çanakkale, lmroz, Boı.caadaya 
gidecek ve Çmakble, Upsekl. 
GeJlboluya ufnyatıık gcJecektfr. 

ZAYİ 
Nufus tezkere ıı iJe ırkert 

vesikamı \C cüzd nı ı z rl 
ttlrrı. YenislnJ çıkar cafı ı d d 

e k a yoktur 
eskrsmm hu ın K ..... Ou nı Hoca _ .. 

:naha es ndc ı ukını 
Aıız 
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=' HE!{ Gll1'4 ÇI~ TORK GAZETESi := 
1LllfARIFESi: Gazetemizde Çlkan 1•zı w 

l[(fE ~ı~lllf.I: re8imlenn biitlln ~aldan mahfuzduı 

Kuru~ 

• J Aı lrtı ı~o 

1 
3 ~ 400 

1 1\ ~ 7$0 

C.azctcrc ı:,iir.dcrilcce~ n:cltupların ti7.crlnt 
idare lçtn~c (idare~. '~zıya ,alue (.)'azı) 

l~a~n ... u~r 

fCO 1 l'atıJtt'ıyan ır ~•hıplum iıieıhulen. •1Jmntl· 
1 muk•dderelis ır.ektaplua konulmllf par•larm J-150 

· i la)l:c!ır.aurd•n \e illnl•rm IJ'Uınderc•tmd•n 

T • 

Ttrk mekteplerllı faJ'Wı -'in 
llAnlannda o/o 20 tenzlllt yapılır 

, Bürülc \'C }'J bir çok defa için verileo llln.Jarla 
hususi mahiyettc:C.t il!nl.ırın ücrc" 

· lJare ile kararlaştırılır. 

SattN 
6·8 inci uy!adı 

5 • 
4 • • 
! • 
ı • . 

JCurıı 

ı1.50 
!5 
;o 
ıoo 
200 

ftıı geceki ayı ı 1 Sıyııı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde '"V akıt._. yurdu 

11 ı2 • !400 
ı idare mealli deilldlr. ... 

Cazeteıni!' hıuud tlaı:1 ka'ıl;at ed tl Y•• 
H. 5. H. il&Tla~ ac::1t!ıi \ 

1·8 nci ,.sayıf:.lı 

re:snı1 ll!nt ı · 

---~ - -

}ıo 

tel 1970 idare i~leri 1 1971 \a/.I i:lcrt * ıelgrJ.f: V.\kır pn-aı kutusu: 43· 

Borsaları6 T~ırinevveı 1929 

• Kambiyo 
Londroı Oıcrtne 1 lngiliz liraq, kuru~ 
'>'uyoık " T.l. mukabili IJolar 
Parls .. .. Frank 
1\tıl,\no .. '' .. JJrct 
Brüksel .. •• .. Bel~a 

Atlna .. .. j• nrahınl 

Clnc\ re 
,, .. u 

• • • Stıf,·a 

Am~terdanı " 
Prağ 

. . 
• • 

rrank 
ı.e,·a 

florin 
Kuron 
Şlllng 

Ptzcta 
.'.\lark 
Zloti 
Pengö 

Kuru' 
1lin.1r 
Kuruş 

\"iyan3 
Madrlt 
Bcrlin 
\~afŞO\ a: 
Peste 
BU kreş 
Bel~r.ıt 

~lu~kova 

f<rerlJn 
t Dolar 

20 fr.ınk 

20 Liret 
~ ~'rank 
20 Drahmi 
20 Frank 
2Q l.eva 

J Florin 
20 Kuron 

J Şlllng 

1 Pezeta 

ft H •t . . . 
" u •• . . . 

" . 
"20 !.ey•· 
" J TUrk lira5ı 

Nukut 

ı Rayşmark 

ı Zlutl 

fng1 1 ıı 
J\mcrik.a 
Franst.ı 

ltalya 
Belçlko 
)"unan 
J,\'lçre 
Bul~ar 

Ft:lcmenk. 
Çekoslovak: 
,Ayusturya 
ispanya 
Alınanya 

Lehistan 
~'Jacaristan 

Rom.1.nfa 
\'ugo~lo\·ya 

SC\')'CC 

ı Pcogö 
20 l.ey 
20 Dinar 

ı Çcvoneç 

Altın l 
Mecidiye ( 
Banlı:not 1 

Borsa ha.ıicJ 

Tahviller 
JstiJ..raz dahili • \"adeti • 
Düyunu muvahlde 
lkraıulyell demlr;olu 
1Hanbul tramvay ~lrletl 
Rıhtım Dok \'e Antrepo 
lmnhul anoolm su şirketi 

Hiue senetleri 
4 bao\85t 
Osmanlı ba.nka~ı 

Açıldı 

Jo:l7 
0,4:" 

25 
37.50 

12 Oo 
9 il.') 

3 Jf, 
Jo ~ no 
2144,;;; 

L5 CJ'l,50 

1 ':-,5\ı 

ıs 95 
J 1 Jo,5,, 
a 27 
1 ! l')S,S5 
4 2o,5o 
2 :-ı 

25 ' 
26 ıi 77.50 

loıl3 

i 
1 

to~s ' ıs 
n ~ı" 
u Jb5 '=-~ J 220 I~ So 

J ı;• 

~ 
54 1 J:',5ı) 

Bo-5 

~o 50 
R4 

" 
1 

124 

3o 50 
:~ı ~o 

~o so 
2<! 50 
36 5·l 
2.ı ~s 

.. ı 

889 
68 50 

241 50 

98 
2oı · 50 

Ci 65 
4 50 

16 75 
27 

ıı to 
128 

Ks andı 

Jo'>5 ;.; 
0,4:" .. , ... :' 

12 0~ 150 

9 ~6 
'l l "'9,iS 

30 6'J 
2 1-ı!li.~"'ı 

65 r12,5o 
1 1:-,:-5 

15 1 l);",50 
J 36,:5 
.1 !?,!50 
1 f 1~) 

4 ıo,:s 

2 i' f .'25 
l5 
~6 ~o 

rı8C 

1023 -.; 

;~~ 1,5 
220 50 
11; 
54 3~,50 

814 
3o 5o 
84 

124 
3o 50 
31 ;o 
so ~o 

~~ 5o 
3(• 5•> 
24 ;-5 
74 

893 
611 50 

241 50 

2o3 95 
6 t>S 

. - - - -- . -· 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

Kayscri-SiYas Ye Turhal-Siva~ hatlarına 100,900 adet 
ah~ap travers kaklı zarfla münaka;aya konınu;tıır. 

,\lliııaka.a (). f l-'l29 çar~aııba günll 'aat 15 'tc c\ııkarada 
de\ Jet dcnıiryolları idıırt':;inde yapılacaktır. 

:\lllnaka'<ıya i;tirak edeceklerin teklif mektuplarını \C 

muvakkat temin:ıtlarıııı ai ni günde s;ıat 1-+,.JO a kadar 
umumi ıniidllrluk kalemine Yermcleri lı\zıındır. 

Talipler münakasa ~artııamcleriııi, 1 O lira mukabiHndc 
Ankarada maliye , c muha"bc i~lcri rei>li~iııde btaııbulda 
Ilaydarpa~a ma~a;ıa,ındaıı tedarik cdcbilirkr. 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları Umumi İdare-. 
sinden: 

13 l O 29, tarihinde yapılması mukarrer 600'.lO M 3. bala•I 
mOnakasım 21J10/29 pazartesi saat 10,30 da icra edilecektir. 

Zaıflar me-ıkilr günde •aat ona kadar kabul edilecektir. 

Şartnameye merbut mukavele projesinde gösterilen teslim müddeti 
31 mayıs 930 tarihine kadar temdit edılmiıtir. 

Münokasa f8rtnamelertnde açık kalan flat silsilesini öğrenmek 
için taliplerin maliye ve muhosebe iıleri reisliğine ve ya malzeme 
dairesine müracaatları tlan olunur. 

Devlet demiryolları ve 
limanları Umumi idare
sinden: 

15-10-929 tarihinden bilitibar içme katarlarımn seyri

seler etmiyecckleri ve 9. 1 O '.'\o. lu ı\dapazar katarlarının 

da içme namı mahalde 
ahaliye ilan Qlunur. 

tevakkuf ctmiyecekleri muhterem 

YEDiNCi BUYUK 
ı T ayayre piyankosu 

Fiatlar Ticaret boroa11 kltiblumııınillii tarafından verilmtıUr. ! 4 ÜMCÜ KEŞiDE: 11 TEŞRİNISANIDEDIR 
t==---====-=-ı=-=----....... ==1i DCYCK 1KRAllfYE; 

Ticaret ve zahire borsası 

Okkaoc 

""""" "'•"" K. P. K. P. 

Bu~ay ''• Çavdarlı 
Yumuşak 

Kwlca 
Sen 
Dönme 

ı~ 25 16 

17 5 16 

- Zahireler -
Çavd:ı.r 

Arp• 
1\Jısır 

FasuJyı 

ı3 ao ıJ ao 
1 ı 

IO !O 
il 

9 35 

- Hububat -
3o Susam 

Kuşyemi 21.1 ıo 

- Un ·
<;"'-.ıı kilosu 
Ek~tra ekstra 
EkHra 
Birinci yumu~alr: 
Birinci sert 
l'çüncu 

1215 
ı40C 

ı340 

ı220 

500 

- Tiftik -
Yafıı Bolvadcn ıso 
:\ıllılian ıo7 20 
Kır,·ebir 

Elektirik teknisyeni 

• 3o 
25 2o 

ı225 

ıı~o 

Jo93 

11~0 

500 

150 
l:''l 2o 

1 

:. 45,000 LİRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikramiyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

İstanbul sıhhat müdür
lüğünden: 

Etıbba odaları kayt ücretlerile aylık taksitlerin odn he 

yeti idaresi işe başladıktan sonra alınacagı ve 18 te~rinev

Bahriyuna ilan 
rralıJjsi ye l' ınuııı ıııiidürlüğiiı1de11: 
Tamiratı kra edilerek tekrar me,· kiinc konulduğu 1 'J mayıs 929 tarihinde ilan edilıni~ 

olan Karadeııb:: boğazı haricindeki fener i~aret ı;cmisiııin bu kerre tayin ettirilen yeni 
mevkii cografisinin 41, 24, 30, arzı ~imall. 

'.! 11, o<ı, .Jo, (C:rendç) tuli şarki de olduğu Bahriyuna ilı\n olunur. 

Istanbul vilayeti sıhhat içtimai
muavenet müdüriyetinden 

Tababet ve şuabatı san· atlarının tarzı icrasına dair 1219 numaralı kanunun 14 f n'ü maddeoi 
mucibince tesis edilecek elibba odaları üçüncil mmtaka heyeti idare ve haysiyet divanı azası lnt;_. 
ha'oatı teşrinienelin J 8 nci Cuma günü saat onüçte Darülfünun konfırans : •'onunda kraolunacakıır. 
Kanunun J 5 inci maddesince Türkiyede icrayı san 'at selahiyelini haiz serbest veya memur bilmum etib
b•nın ( Tabipler, diş tabipleri ve dişçiler ) odalara dahil olması mecburi olduğu gibi ettıbba oda 
lan ni1.amnamesinin beşinci maddesinde oda azalarının mahalli lçtimaa gelerek rey nrme$İ icabeder. 
Mahalli intihapta ikamet etmlyen veya mazereti sebebile lsbatı vücut cdemiyen zevat imzalarile 
musaddak ve ayrı bir zarf içine konmuş ve kapanmış rey pusulalarını bir mektup deruninde ,.e 
ayni günde ve intihap reyinde bulunabilmek üzere oda reisine hitaben göndermesi mu~rrahtır. Ta· 
bip diş tabibi ve dlşçı beylerin intihap günü olan 18 T eşrinevvel 929 cuma günü saat on üçle 
Bayazılto Darülfünun konferans salonuna te;rlfleri ehemmiyetle rica olunur. 

Alakadaranın nazarı dikkatine 
Haydarpaşada Demiryollar 

mağaza müdürlüğünden: 
Pazarlıkla ıniibavaa edilecek olaıı levnzı-

111111 lıer perşembe "'günii gazet~lerle ilaıı etti
rilıııekte olaı1 miifredatı finıabait ( cuına) 
güııleri (\ı" akıt, l\'Iilliyet, Akşaııı) gazetelerile 
ııcşrettirileccği ilan olunur. 

lstanbul emvali metruke müdüriyetinden 
---· 

Satılık hane hissesi 
Salnıatomrukta Tefeci mahallesinde Arpacıbakkal 

sokağında kain atik 1 cedit 3 numaralı hanenin 288 
hisse itibarile hazineye ait 228 hissenin bedeli dört 
taksitte ödenmek üzere 1325 lira bedeli muhammen 
ile 26-10-929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
15 de müzayedei aleniyesi mukarrerdir. Taliplerin 
"'., 7 ,50 hesabile teminat makbuzlarile Emvali metruke 
satış koı.nisyonuna müracaat eylemeleri. 

Edirne encümeni daimisinden: 
Şark Demiryollarının 260 kilometrosunda vaki maaden 

istasyonundan başlıyarak 28 kilometre iki yüz küsur met· 
re imtidat eden Kestanbolu dekovil hattının işletilmesi 

bilcümle tesisat ve alatı muharrike ve müteharrikeıile 
icra edileceğinden taliplerin teklifatını 5-11-929 salı gü· 
nü saat 16 ya kadar vilayet ımcümeni daimisine tevdi 
ve fazla malumat almak için vilayet encümenine veya 

Gazi orta ınıı-' 
alliın 111cktebi 
're terbi ye eııs 
titiisiinden: 

/sıanbul Muallim 

Nafia dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

aranıyor 1929 
Devlet matbaası müdüri- ispirto ve ispirtolu içkiler in-

vel günü yalnız intihap yapılaca~ı ilan olunur. 

me~lebl Müdürlüğünden :Munha· 

sıran ihzari kısmına yeniden 

mu .. b>ka ile talebe alınaca'dır. 

Erkek muallim mehebi mezunla· 

nndan olup sinleri 18-20arasındakl 

talipler kabul edılecağinden 30 

letrinevvele kadar, rapor, ve 

evrakı saire ıle maarif müdllr· 

l*ne mllracaat olunnıuı ve 

müsabaka imtihanı teıriniaaıılnln 

2 lnd ğünü lcr• olunacağından 

talıplertn 30 teırlnevvele kadar 

mllracaal eylemeleri ılln olunur. 

••••OPERATÖR•••i 

i Dr. Htif le~i~ ; hisarı umum müdürlü~ünden: Hayvanatı ehliye 
yetinden: Boş kamineto ispirtosu şişelerinin 200 gramlıkları • • 

Devlet matbaasındt mevcu_t elektrik motörleri, otomatikleri, temiz olarak üç buçuk ve kirlileri üç kuruştan ve 400 sergısı 
frenleri, kavis lambaları \'e bılcumle clektirikle müteharrik ma~ı·- l" · d · 

-ı · b gramlıklarının temizleri dört buçuk ve kirli erı cirt kJ h nelerin muntazam işlemelerı e ıca ında tamir ve tesisatını yap- 25 teşrinevvel 929 cuma jı;iinü Dolmabahçcde es as 
'lağa muktedir tekııikqpı san'at mtktcpltrinden mtzun bir tek- kuruştan toptan ve perakende olarak inhisar idaresinin ahırlarda açılacaktır. 

ıisyenr ihtiyaç vardır. Talip olanları~ vesikalarını hamilen Devlet Kabataş anbarmda mübayaa edilmektedir. Salmak iste· l~ydıkabul 21 teşrin en el pazartesi akşamına kadar 
.natbaasına serian müracaat etmelerı. yenlerin mezkur anbara müracaatları. sergi yerinde. 

: Yeribatan Orhan Bey = 
• • : apartımanL = 
: Cumadan manda her = : .. . 
• gun. • ·········-········--· Mea'ul müdilr : Refik Ahaıel 

"' 
lngilızceden mütercim: Güzın 1'{11ri 

Pariste insan birdı-n ken
dini ıengin bir dul vaziye· 
tinde görürse meşgul ola· 
cak pek çok şeyler bulu· 
(Or. Burada birkaç gün 
.c:nlmak niyetim bir hafta· 
ıa kadar tebeddül etti. 
Markiden bir mektup al· 
dım. On beş gündür bu
·o.da yokmuş. Şimdi gene 
:Varen) sokağındaki aprlı· 
1anına dönmüş. Sevgili 
1arkiyi tekrar göreceğime 

;ok sevınıyorum. Artık 
ı:dam akıılı ihtiyarladı. He
men, hemen seksen yaşın· 
dadır zannederim. 

~tesi gün bana yemeğe 
geldı. ilk bakışta gene es· 
kisi gibi şen ı görünüyGrdu, 
fakat dikkat ettikçe neıe· 
sının ne kadar söndüğünü, 
kendisinin ne kadar göçtü
ğünü' görüyordum. Büyük 
anneme pekçok acımıştı. 
Beni çok büyümüş buldu. 
ğunu ve şimdiye kadar 
gördüğü kadınların en gü
zeli olduğumu söy!iyerek 
nasihatlerinin evlilik haya· 
tında bana faidesi olup ol· 
madığını kısaca sordu. 

"Çok yardımı oldu. Da
ima size ve büyük anneme 

şükran hissederimw dedim. 
"Şimdi siz çok ;zengin ol· 

dunuz değil mi?. dedi. 
" Evet çok zengin.. Bu· 

nun için Kereçten kalan 
serveti onların ailelerinden 
birine, belki hatırlarsınız 
Ameilye Huta terkettiıa ..• 

Birden elimi öptü ve de· 
di ki 

• işte tam size ve süla· 
lenize laııık bir harekette 
bulunmuşsunuz .• 

"Babamdan bana kafi 
miktarda servet kalınca 
onlara ait olanı iade ede • 
rek bu suretle aramızda 

hiç bir rabıta kalmıyacağını 
düşündüm. &n artık başka 
dünyada yaşıyarak bir sene· 
lik hayatımı unutacağım. • 

Çok zevkli yemek yedik. 
Zavallı marki artık iyi de 
görmüyor. Tamamile ihti • 
yarlamış. Ona da bir parça 
para bırakmak istiyorum. 
Fakat bu bahsi açmıya 
cesaret edemiyorum. Niha· 
yet dedim ki : 

" Sevgili dostum, siz bi· 
zim parasızlığımızda bütün 
sıkıntılarımıza iştirak etti· 
niz, şimdi ne için benim 
zenginliğime de iştirak et· 

miyesiniz ? Size de ufacık 
bir şey bırakmak istiyorum .• 

· Solgun yanakları kızardı 
ve sandalyesinden mağru· 
rane kalkarak: 

" Teşekkür ederim ma· 
dam, fakat Roşermontlar 
kadınlardan para kabul 
etmezler. • dedi. 

•Beni affediniz ben ken
dimi daima sizin çocuğu· 
nuz gibi addettiğimden bu 
sözü söyledim. Ve düşün

düm ki.... diye yalvardım, 
beni susturdu. 

"Otur otur çocuğum, sen 
bunu nezaket diye yap· 

-mak istedin, fakat ayni za. 
manda bu bir tahkir dir 
de.. Ne ise bu bahsı bir 
daha açmıyalınr." 

Gitmeden evvel bana ge
ne nasihatler verdi. Ve de
di ki: 

" Sevgilin yok değil mi 
yavrum ? Belki de olur .. 
Yalnız beni dinle. ikinci bir 
izdivaç için acele etme, 
hayatın bütün kapıları se· 
nin gibi genç ve güzel dula 
her zaman açıktır, onun 
için kendini iyice eğlendir .• 

Onunla her şeyi konuşa
bilirdim, bunun için ona 

sordum: 
• Eğer insan birini çok 

severse Marki ? " 
• Bunun nekadar devam 

edeceği bilinmez, yirmi ~~· 
şındaki aşk en tehlikelıW 
di~ • . 

Durdu, düşündü ve dedı· 
ki 

• Akraban Sir Antoni 

Türnrist değil mi ? .. " 
• Evet. " 
• Onu çok seviyoısun. • 
• Öyle zannediyoruın· • 
•Her ne olursa olsun 

acele etme bekle •. " 
1 ı sıı-.ed• 


