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Bu kuponu aautemlze aeuren veya ıönde
renlerfn üç aalırlik • tfcaret jtlerinden baıka • 

il&nlan paraıız baııhr. 
11.ınlua beş J;:ııru 111 1:: pul yapışurılnııılıdır. 
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M~b'uslarımız dairei inİihabiyeıerıni seyahatten , . 
B.~.~.~i~nin"~akt"aı ~----~.~~~~~~~~=-.~-J-.. ~---~--- ~~~~-~--~\~~· 

De netice aıdıl8r ? 
beyanatı ı , • : • • 

B.M.M.neva
kit açılacak'? 
Kazım Pş. Hz. 

lstanbulu, bu defaki 
seyahatlerinde nasıl 

... 

bulduklarını anlatıyorlar 

Jlluhterenı 1nisafiri-
1niz pazar p;z'inii şell
rirnizden ayrılacak-

Misafir lngllfz filosunun tayyareJerf dün sabah ıehrimfz atakında muhtelff talfm uçuıları yapmıılardır. Ôfleclen ıonra da fngiliz bahriyelileri 
ile Galatasaray takımı arasında Taksimde bir futbol maçı icra edtlmlttlr. Reılmlerlmlz bunlara alt lntibalan tesblt etmektedir. Bu huıusta 

ap~da tafıillt bulacaksmız 
--~----~-------------:---~~------~:__~__::...= ______ ~~----------~------------------------~--------------

lardır 
Kdzım Pı. Hz. 

BQ M l. t l mUnhaller ı.-. Yllk Mıllet Mccliıl relıt - ec ıı; e yen 
~tlln p H d ı var mıdır ~ 
l'fııı 

1 
Af z. dnn ken i e· _ Mediı açıldıktan ıonra 

?lrnıı: Y&ret eden btr muharrl· Ankara valisi Nevul Beyin 
'-luttur: •Udekı beyanatta bulun· istifası mccllıe arzcdılecekllr. 

Baıka münhal •;e istifa yoktur. 
l - Bnynk Millet Meclisi - Ankarayı ne zaman teı· 
r~ teırlnaanı gün O davetsiz ola· ril buyuracaksınız] 
de toplanacakbr. Geçen sene· _ Pazar gQnü hareket ede· 
B n lllüdcvver kanunlar azdır. ce~lm. 
atbı nıeyanda belediye kanunu - lstanbulu, bu seferki tcı· 

D ınUhtmlerl vardır. riflnlzde nasıl buldunuz. ~eh-
Qıcb, aı;cı lntıhablyelcrlne giden rlmlz hakkındaki lhlsaslarımz • 
y uı &rımızın çe>Aul le görQ§lUm. nelerdlr} 
an crdıkterı malumat pek mucibi _ lstanbu1da umumi \'aılyct 
l~ınnunıyetttr. Meb·uılar mem· her ıcne daha lyilctmektcdir. 
,,~10 lstıhaal kuvveılcrlntn ev- imar ıılcrlnde büyük faaliyet 
rL.ı. senelere nlsbeten iyi ol- Yardır. ŞebremaneH ve eı}iü 
~u, h.._ ftbl •• tclra· l.tabulun mammlyetine hadim 

in çeğalmakta oldutunu, her= lfler YOcuda gettrlyorlar. l.tan· 
l..ın cmnlyttle itlerine 1111Jcfı. bulun içtimai hayatı lae her t•· tahst tqebboılerln arttı· medeni memleltette oldu~ 
~ '6yloyorlar. 

1 

gtbıdtr. 

~ teşkilatı esasi11e n1eselesi: 

B. M. Meclisi 
liaıiti Qün açılacak , teırinıani 

ı de mi, 2 de mi 7 
t.. 8GJfik Mlllet Meclisinin l tctrtnıanl cumaya gell· 

tbıaanı lptldaımda açıla· 
~Ilı hepimiz biliyoruz. yorsa da, •teırlnsanl iptidası• 
~ ~cltıtn 0 rün açılması, nda muvakkat relsln riyaset 

tltıl&tı kürsüsüne çıkması teşkil!ıı .. _ eaaılye kanunu· 
"Vl!l L • ı ihmal etmemek iN. · olr hükmüdür, bu hü- esasıyey 

~~de, Yanı teırinsanl ba· için ıarurtdlr. 
..... 1\ "' L----~--=----· ttlrıa eclıılere tik içtima üncü maddesinde ıunu 
~ t&Jinl de mali ıene okuruz: 

~Gt n nıart oldufu ve Meclis heyeti umumiye-
tltt~leıt o zaman için ye- ıi her teşrinisani iplida.-
derı r"llıek icap < ttiif günler- ımda bir s~ne için kendi-

h ıc_hnıtbr. 
qu tine bir rcie ve üç reis ve· 

)"" tal da te,klllb etaıl· kili intihap eder. " Ayni 
~~ l>u maddesi delft- kanunun l03 üncü madde-
tlea 1 olduiuna aöre- teı- ıi, Mecllıin te,rinaani f pli· 
•• :-11tn1n tik g(lnG açılma11 
~,,et daıında yeni ıene için re· 

T okalıyan oteli emvali 
metruked·en midir~ 

Defterdarlık 

işe vaz'iyet etti, 

tahkikat yapıyor 

Otelin 1nüsteciri ı·za. 

hat oe1·di ve istenen 

c,·esaiki gösterdi 

T okatlıyan otelinin em

vıli metrukeden olup ol
madığı hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. Bu cihetin 
tcsbiti için emvali metruke 
müdüriyeti otel müsteciri M. 
Medoviçtcn Beyoğlu Erme
ni kilisesi heyeti idaresile 

·······································-······· 
Ankarada yeni 

binalar 
Türk ocakları merkezi 

bitmek üzeredir 

iJmet Paşa Hz. dün 
inşaatı tetkik elliler 
Geçen senelerde Ankarada 

inşasına bqlanılan Torkocakları 
merkezi binası ikmal edilmek 
üzeredir. Baıvekıl İsmet Pap 
Hz. dun Maliye \•ekili Şükrü 
Beyle birlikte binayı gezmlıler, 
tiyatro sahnesini tetkik buyur· 
muılar, sahnede yapılan y&Amur 
yagdırmıı vcı gök gürletme 
tecrübıslerlndc hazır bulunmuı· 
lardır. 

: Alt tnafı 3 üncü sahUamızdadır l 

f_Q/ctıtfıgan oMI 
alctettifi mukaveleyi iste· 
miştir. 

Bu mukavelenin tetki • 

kinden sonra, Tofcatlıyan 

oteli hakkında yapılacak 

muamele tesbit edilecektir. 

Ermeni gazeteleri bu lıu

susta aşağıdaki tafsilatı 

vermektedirler. 

"Aztarar" gazetesi di

yor ki: "Tokatlıyan oteli
nirı tasarruf hakkı hususan
da bir sui tefehhüm hası) 
olmuştur. Emvali metruke 
müdüriyeti müstecir M. Me
doviçten bazı izahat iste • 
miş, mumaileyh gerek biz. 
zat, gerek hukuk müşaviri 
vasıtasile bu malumatı ver
miştir. 

Diğer taraftan otelin 

Beyoğlu Ermeni kilisesine 

ait olduğunu nazarı itibara 

alan Patrikane, bu hustısta 
mezkur kilise heyeti idare. 

sine lazımgelen tebligatta 
bulur.muştur. 

( Alttarah 3üncil sarıfamı nzda •~ıltlt tabii olmak llzım· fı intihabı yapması te;ki· 
~tbıden, timdi mecllıln litı esaılyede açıkça yazılı --~~~~ı:-.--.~---~~~-~--~~~~~ 
'ı.ıtr .. : ını yoksa ikisinde mi ) k 

-
,..._. btr meıele olmuıtur. oldufuna ve ( iptida e-

'-ll \tııtuı ıebebı 1 teırfn· limeılnfn ayın f Ik gün(\ 
t~lı~ cuma gibi bir tatil manasına kabulüdne tered· 

"'Qe t d dfit edilemf yece~ine göre l)Q eıa üf etmesidir. 
1 

rl 
'ıılcu Ankara telıraf. tetkilAtı eıaıiyenfn teı . 
'1 dara bazılan, 1 teırin • neanide toplanması zaruri 

c:u olur. Neteklm rc·ı; Pt- Hz. • ~~tlt ille.ya geldiifnden 
~ ; 2 teırinsanlde açıla- de diln bir muharririmize 
~~~l l?or; bazıları da bu Meclisin : 1 teorinsanide 
~ e Mecliı relıl Pata davetsiz toplanaca~ını ıöy· 
•iij~ etıerının Ankarayı teı· lemlılerdir. 
~;.~de iörüıülecek ha • Biz de reiı Pata Hazret-

\reriyor. lerlnfn reylerini doiru bu· 

ltıçb • 
'-ı ir kanunun teıkilab 
~~e:re ınünafi olamaya· 
~btr' hiçbir maddenin 
~ti lebep ve balıane tle 
't~ "e tauı olunanuya • 
~'t 1 

•<s1Jer. Şu halde va· 
't iledir ? 

~lata ea.ıfyenln 24-

luyoruz. 
Vakıa hafta tatili kanu· 

nu, cumaları tatil aünü ka-
0bul etmfı ve ikinci medde· 
ılne resmi da{re milstnh· 
demlerini haftada 6 gün· 
den fozla çalııtırmak mem· 
nu olduğu yazılmıısa da bu 
[Alt tarafı 4 Utı~il s.1yıfamızda J 

• 

Yeni Tür/r.ocal(.ları merkez binası tıe bfrıan n l 00000 liraya 

rral olan sahreıl 

Misafir filo 
lngiliz tayyareleri dün 

sabah İstanbul afakında 
talimler yapblar 

Etibba odası intihabı 
dün yapıldı 

O'f;leden sonra futhol 
takunları Ue Galata· 
saray arasında hiı 

nıaç yapıldı ve leh,. ..... 
!erine netice verdi ı 

Netice 
-·-

C. H. F. namzetleri. 
ttlfakla intihap edildiler Llmanumızdaki fngllJz 

filosun11 mensup Kurajils tayyare 
gemisindeki tayyare!fr dijn 
sabah şehrimiz afakında muh
telif haya talimleri Ye ma= 
nevruJ:ır yapmışlardır. 

Yeni idare heyeti bu 
hafi 4 zarfında ilk içtl-

maını yapacak 
Talimler saat 1 O da baş-

lamış, iki saat kudar sur
mu~tur. Evnl! tadı saat on
da iki a,·cı ve iki bombar· 
dımnn takımından mlirek
kep bir t ıyyare grnpu 
ha\'alanmış \ ' C 20 dakika ka
dar rahıır talimi yapmışlar
dır. Saat onu yirmi geçe 
kalkan bombardıman tayya
releri bir daire içinde, aycı 
tayyareleri de münferit şekil-
de akrobatik talimler göster= 
mlşlerdir. 

A Ycı tııyyare1eri bu sırnda 
bir araya gelerek tilimlerine 
devam etmişlerdir. 

Bondan sonra saat ı 0,50 
den ı 1 e kadar iki takım 
nvcı, iki takım boml>ardı· 
man ve takım da istikı;af 

' tnyynresindcn n:ıiirekkep bir 

grup tarnfından muhteJif 
şekillerde uçuşlıır yapılmıştır. 

lngiHz tayyareleri diinkii 
talimlerde en son olarak 
ny yıldız şeklini almı\l:ır Ye 

bu vaziyyette giizel bir 
uçuş yapmışlardır. 

( Alt tarafı 3üncü sayıfaınızdadır ] 

" T aymis • gazeleslnln 
Türlt, - fngfliz miinasehalı 
halt, ~ırıdakl haş makalesi 
2 lncl &ayıjamızdadır. 

Fevzi Pı. Hz. 
Büyük Erkanı Harbiye 

reisi Fevzi Paşa Hz. ile 
şehrimize gelen Paşalar 
yarın akşaın avdet edecek
lerdir. 

Maarif Vekilimiz 
~idiyor 

Maarif Vekili Cemal Hüs
nü Bey pazar günün~ ka
dar teftişatını ikmal ede
rek perşembe günü Anka
raya hareket edecektir. 

Gayri mübadillere 
tevziat 

Gayri mübadiller cemi
yeti heyeti ideresi tarafın
dan tanzim edilen liste 
mucibince bugünden itiba
ren tavziata başlanacaktır. 
Şimdilik yalnız 42 kişiye 
. )ara verilecektir. 

---
Dün/cü intihaptan bir fntiba 

Uçüncü mıntaka Etibba hğma, Tıbbı Adli az.asu.· 
Odaaı intihabatı dün ötle- dan Hayrullah B., Serbest 
den sonra Darülfünunda etJbbadan Fuat Süreyya 
yapılmıştır. paşa, GüJ.hane muallimle· 

Saat on ikiden itibaren rinden Abdülkadir, Şişli 
doktorlar Darülfünun kon· Çocuk hastanesi baş dok· 
fcrans salonuna gelmeğc toru Rıfat, Gureba hasta· 
başlamı;lardır. nesi başdoktoru Ômer Lüt-

Saat birde ilk reyi Hak· fü beyler. 
kı Şinasi paşa, badehu sı· Haysiyet divanı azalık-
hıye müdürü Ali Rira bey larına, Hitaliahmer reisi 
atmışlardır. Bundan sonra Ali paşa, Bursa hastanesi 
bütün doktorlar reylerini başdoktoru Yusuf İzzettin, 
vermişlerdir. diştabibi Hüseyin Talat 

Neticede sandığa atılan beyler. 
rcylerle oda teşkilatına'. da- Haysiyet divanı yedek 
hil dokuz vilayetten gelen azalığına; Sıhıye müdürü 
rey :zarfları aç.ılmış, reyler Ali Riza, Gurcba hastanesi 
tasnif ~dilmiştir. Bu suretle mütehassısı Hacı Kemal 
C. H. Fırkasının aşağıd'a beyler. 
isimleri yazıla namzetlerinin Dünkü intihapta Hakkı 
ittifakla intihap edildikleri şinasi paşa şu sözleri söy-
anlaşılmıştır. )emiştir : 

idare heyeti azalığına " Arkadaşlar, Mütemed· 
Tevfik Salim Paşa, Tıp din memleketlerde olduğu 
fakültesi müderrislerinden gibi bizde de etibba od.~· 
Tevfik Recep, Haseki Nisa lannm teşkiline teşebbus 
hastanesi baş doktoru E- edildi. Bugün bu teşkilatı 
sat, Şehremaneti sıhıye muvaffakıyyetle başarmak· 
müdürü Neşet Osman, tayız. Odalar doktorlar 
Gülhane muallimlerinden arasında dedikodular olma~ 
Refik Münir beyler. masına, ihtilafatın hallin~, 

ldnre heyeti yedek aza· mesletin terakki ve taalı· 
~ ııııııııuuuıııııı11111ııııı ı 11111uıııııı111111ıııı ıııu11ııııııı111111ııııı111111ıı111ııı11111ıııııı11111ı•IU111mııJll 11ıımıı~ 

iv AKIT p~k Yakında~ 
)yeni şekilde çıkıyor; 
j rAK111 pek yakında. 12, 14, 16, 32 say1fa ~ 
l olarak yeni bir şekilde, cazip ve ku\'<·etli ( 
i 1nı'i.nde1'İcatla, renkli resimleı·le intişar j 
i edecektir. i 

' f { Hüseyin Rahmi i 
( J]c)refendi ıistad11n1z1n p;azetenıiz için J 
1 ya::.dığt fe<·kalade 1neraklt, eğle11celi. J 
~ = = h evecanlı ronıan i g J i 
: c 

I Utanm(l.Z adam l 
i . )dide ba11lmıya = 3 Gazetemizin yeni makit\emizde yenı fct edil kUr i = Is takdlıD ece -zz ~baıladıiı gün<len itibaren karilerim 

1 
• 11111111111111u:11111111ııııııııuıuıııııııil 

/ııııu1111111111ıııııı111111ııııı11taaı111ıııı11111ıııırıı111111ıuı~1ıııııııw1ııı ııııaıuı 
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An' anı, J 8 - Burem ka
r.ununda, maktu ücretlerin 
maa~·ı tuhvili için muayyen 
bir zamun brakılmtşur. Dunun 
için ına1iyc vtkt\ktince hnıır
lunan JayHıa bir ı.. . ç gı.inc 

kııd:ı r ikmal cclilecektir. -
Mubteı;tmübadele 
koınnsyonunda 
,\1uhtelıt Mubadelc komisyo

nundaki başnıurahhasımız T ev
fık Kamll Bey ay sonuna doğ
ru Ankuraya gidecektir. 

Dığer taraftan Yunım heyeti 
aıurahhawsı reiGi M. Dıyaman
dapulosun da yakında Atlna
ya gideceği haber \•erilmelttedlr. 
mn:m:: ı::ı:a:a::ımc 2:::.-::::ıanc::::J:Cll 
sine çalışacaklardır. Azala
rın verecekleri paralarla 
güzel bir bina a1 ınacak bir 
hütüpane vücuda getirile
cektir. Fırkamız namzetle
rine rey verdiğinizden do
layı arxı şükran ederim. 

Bu münasibetle Gazi 
Hz ne , Bqvekil papya , 
Sihıyy4 vekili Refik beye 
birer telgraf keşide edil
mesini teklif eylerim ... 

Bu teklif alkışlarla ka-
bul edilmiştir. 
Odanın idare heyeti bu 

hafta zarfında toplanarak 
reis intihabım yapacaktır. 

* Dürı Ankarada da 
intihabat yapıldı 
Ankara, 18 ( Vakıt) -

Merkezi Ankarada bulunan 
birinci etibba odası intiha
batı Şehremaneti salonunda 
yapıldı. Fırka namzetleri 
kazandılar. 

idare heyetine seçilenler 
Vehbi, İbrahim, Osman is
met, Hüseyin Enver, Vefik 
(Yedek olarak) Hamit, 
Osman, Celal, Zeki, Tahir 
lbrahi Besim, Şükrü Yusuf, 
Haysiyet divanına seçilen
ler Sadık, miralay Aziz, 
diş tabibi Hüsamcttin (Ye
dek olarak ) Nazmi, Sala
hattin beylerdir. 

Türk-İngiliz münasebatı 
" T'ay11ıis " te pkau bir haşnzakale 

Resmi lngiliz gazetesi Yavuz zirhlımızdan bah. 
sederken "O dünyanın bu kısmında hala en 

müthiş harp gemisidir.,, diyor 
Taymlı gazetesinin (14) 

tevluevvel tarihli nllshasında 

çıkan blr baımckalede lngilıı 
donanmll8Jnın Türk sularını 
ziyaret etmesinden bahsebilmek
te bu ziyaretin sulhtan beri 
vuku bulan ille ziyaret olduğu 
lnglhz Amtralmın gördüğü 
hoanll kabulden çok mOtehasslı 
bulunduğu, C. ı1 Hı. tarafınd.n 
k~ul olutMn ilk ecnebi ımlra· 
lının Sır Ftelt olduQu kayde
dilmekte ve ıu ınütalbları ileri 
sDrmektedlr. 

ı.Jngllterc ıle Terkiye .,1• 

ıında mOıalccre edılece.k bOyilk 
meseler yoktur. Fakat f ngtltere 
Torkiye mukadderattle hususi 
IUl'elte alakadar olmaktan uzak 
d~ildir. Geçen asrın cllincl ve 
yetmi~ncl senelerinde lngilıere, 
Torklyenın mfittefikl \'c milzah
rl ıdı. 

T ari!ıın bu sahifesı lngiltere
nin ozamana ait en canlı hatı

ratı arasındadır. Bundan başka 
lngilıereain bahri müşı:ıvırleri 
eski Türk donanmalarına uzun 

uman hizmçt etmifl"rdir, H~rp.. 
ten aonra Fransa, ltdya ve 

Japonya ile lnglltcr Boğazlarla 
Marmara denlz.lndekl gayrl 
ııkerf mıntalcaları temin edenler 
W&5lncbdır. 

Umumi harpten beri Türkiye 
hükometinin donan0>4 için tAh· 
ıls ettlll muraliar, pek mutedil 
ıdı. F akıt bugno fstanbul mu• 
hablrlmlzden aldığımıı malOmata 
göre önümtızdekl on sene için 
bu sarf lyat ıayana dikkat bir 
surette gentılctilmittir. 

Cöben naml1e daha çok 
maruf olan yauuz harp gemisi 
tamir edtlmlştır. Bu gemi, 
timdi bile, donyanın bu kıs· 

mıncb bulunan gemllertn en 
müthııtdir. Bundan batkı Tür
kiye hükomeU lkl muhrip de 
sipariş etmlş bulunmakı.dır. ~ 

T ayml• gazeteıi dıaer btr 
slltunda bugUnka bahri kuV\'e· 
timiz haHmda mufaaual main. 
mat verilmektedir. 

Diğer taratan " De)·lıtelgraf " 
gazetesi 1"'1rıbul muhabirinden 
aldı~ı uzunca bir telgrafı neıreı

mektedır. Bu tclgrnf tc Yevuzun 
t ıımirindl·n ~·e harp csn~sındakl 
hııreketlerınden bnhsolurıuvor. 

V AKIT l 9 ·teşrinenet 
KQçQk Haberi 
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Nadir Han Yeni Efgan kabinesfni teşkil ediyor 
ı..-~~~·~~~~--~~.....-~-=----~---~--~~ 

Harp , isyan ve iğtişaşlar 1·· .... ---·· . 'I 
: Bu akıam • 
'---~.!-~.~-~-~.!.~.!: .... ! 

( Beyolfa) 

Azgın zevk, taşkın re· 
dı f ~.htun doğar, sanır-

rn. Dun gördüğüm bir 
~hnzar~, bu lıüknıümfin de 
çıkt ağ bır çokları gibi boş 

devam ediyor 
Elhamra 

rEfQanistan ahvalinin düzelmesine dahaJ Melek 

bir müddet için intizar olunmomalttadır Opera 
_ Majtk 

: Parisli ~r,\'.ıcı 

: Endülüs gıi/ü 

: Seher valttt 
: Casua /(atim 

: Mtşel Strogof 

: Günah :rJıı 

Meçhul asker 
Ziya 
Sakır 

Oh 1 allahım ne elim bir hal 1 J 1 •nı ı{Österdi. Nadir Han kırallığı nasıl ve ne şerait altında Ekler 

de~:an~.ulda refahın taşkını kabul etti ? Aari -- ...- -
Art1k rnünasebat taınamen nıünkati idi . h • golgesi bile olmadınğı 

hep biliri:ı. Gaz~telerin K~bil, 17 (A.A) - Milli Meclis, muairrane lmlinaını 

raAır.en Ne.dır hanı E.fganit .an kıralı intihap etmiştir. Nadir Han 
mıllr d3 ,·a lehindeki ıahst fedak5.ı lıklanna kartı bir tülcran ve 

minnettarlık nlıanesl olmak üzre intihap cdtlmiftlr. 

ancrj • • I 
~ (> 'iını açsanız sefa et 

YU2ünd b. k ' k. . . 
Ya h en ır aç ışının 

d 
ırsızlık, dolandırıcılık 

~ erek h t lflfh nammmna ya u 
k 1 

arla canına kıymış bir 
aç talisizin adını ve ma

Ct:teısını okursunuz. 

se ~İl·aret odalarının de~il
l . e hakikati takip cdcn
t:kn defterlerinde, borsa 

anılarnıda piyasa cet· 
~ellerinde h;yat pahalılıgı-
tıı dfüt nalla korkunç bir 

uç.uru 
k ~1un ağzına doğnı 
leoşdtugu su götiirmez şey-

t endir. 

t ' Fakat çok mu kalende-
ı~, dervişlik fazla mı içi· 

lllızc ·ışl . . d' b .. t'' emıştır, ne· ır U• 

o~ "bu felaketler içinde 
ın. rurnüzün akış; değiş· 
h?or Herkes gene kendi 
~lasındR. Bir \ 'Ur patlasın, 

D~Ynasındır gidiyor. 
nü dun Yenipo!tanenin Ö· 
~ n en geçerken, köşeba
gı·~~!l büyük bir kalabalık 
oı.unıe ilişti. Orada he-
~jk1 her gün bu gibi kala· 
k 1 ar toplanır. Kendi 
h:nd~mr. : Kim bilir gene 
ın ngı şariatan halkı aldat-
ıya uğı·aşıyor? deyip geç-

~edk' istedim. Ama ilerliye
e ım. 

it O İnsan birikintisinin or· 
kasından tiz bir medettir 
Optu. F cna seyirli bir hi

caı taksimin zemini başla
~ıkştı. Ş§ylc bir sokulup 
a tun. inanılacak şey detil 

aına neçare ki bir hakikat 

Moııkova, 17 (A.A) - Tcrmczde.n bild\rilıyor: Nadtr Ha
uıo kuvı et' erine mensup kıtaat, Hahibultahın kumand:ı rtmekte 

oldu~u bir kııaa)'ı 1ı.lı~1.anır. u~lmı~tır. Nadir Han, Amalullıh 
ı fanın maarif nazırı Fal% Mehmedi hariciye nezareti veı.:atetlne 

tayin etmiotlr. Hokomet, llenilz teşekkül elmeml~tir, dı~er n:za
retler faahetıe dt-~ıldır. 

Moako.va, 17 (A.A) - T ermezden bildlrllıyor: Nadır Han 

ktlaatı Cohı~tın orduıunu takip elmiş ve Beçe Sekinin idaresi 
af undaki lmv\ etleri kabilln 26 kilometre flmahode m~lap etmiıtıı. 
Birçok kabllc!er daha ıimdıden Nadir hana lt.aeta amade olduk
larını btldirmişlcrdir. 

Londra, l 8 ( A. A ) - Deylı Meyelin Pqaver muhabiri 
mahı.usundan aldıaı bir telgraf ta denilıyor ki: 

Beçe ,c;;akınin ne old~~una dalr henüz kat't ve sarih haber 

alıııamamıştır. Binaenaleyh lt"alım oldu~una ve firar ettiğine alt 
1 

haberler kılydilhliyatla telAldcı edilmelidir. Nadir Hanın tahtı ve 
tacı elde etmesine ra~men isyanlar ve igttşaılar devam ediyor. 
Kendisine son derece dnıman ~ıaı~ Kahost havalial lcabtlelert 
timdi K&.bll üzerine yürUmektedirler. 

Muhakkaktır ki sulh ve selametin avdetine deAln Elganiıtan 
daha uzun bir anarfl devresi geçirecektir. Amanullah Hanın avdeti 
henüz mevzuu bahsol&maz çünkü kendisinin ve bahuıuı zevcesinin 
alafrangalığı Efgan ahalisinin belki yüzde doksanını aleyhine 

çevlrmlıtir. 
Londra, 17 (A.A.) - Röyter Ajansı istihbar ediyor: Ef. 

ganistanın Londradakl maslihatgüzarı bugün, kuvvetleri Kabıh 
iıgal etmekte olnn Şah V clt I iandan hır te!graf name almtıtır Bu 
telgrafnamede Habibulllahın iltica etmiş olduğu kale bombardıman 
edildikten sonra kaçmıı oldu~u· askerlerden bir kısmının da deha· 
lct ve arzı teslimiyet t-yl<"ıniı olduğu bıldtrilmektedtr. Ccltlibat, 
l lunt, Kahı!, Hazart ve Kandahar eyaletleri Nadir Hana tabl ol
muılardır. Yeni kıralı intihap etmek üzre yakında millet mümes· 

ıillertnden mürekkep büyük blr konferans toplandcaktu. Nadir 
Han, Kahile yarın resmen girecektir. 

karşısında idim. Gözlerimle 
~Orüyor ve kulaklarımla ' 
~~tiyordum. Adamın biri 

Makdonaldın mühim bir nutku 
lnglliz baıvekill tahdidi feşllhat hakkındaki 

teıebbil~ ile inglltere. AmerOut 
m'flnaseb.rıtını anlatıyor 

.. it gramafon ehramının 
0nünde durmuş boyuna 
~!akların birini koyup biri-

ı çıkarıyordu. 

8 
Meyden konserleri , şu 

•
011 uımanlarda peyda ol· 

Qu Ô" d· ~ · . ,;. e · gren ıgmııze gur 
:akinc ve plak her vakıt
k .. n daha çok ve yüklü ye-
Unlarla mem!ekete giriyor· 

b~Uş. Açlı:ı...n kemirdiği 
it .. lk ~· 

r u ·cJckı zevk azgmh· 
611'lı b'l 
tll~li ı men~ nasıl izah et· 
l:lck. Zcvkı refaha mal~t
tik kolay ve tabii bir ıs
du~a, fakat sefaletten doğ-
ıttt~k~ akh razı etmek 
kccıc ·Un olmıyor. Yoksa 
let<.f t de sevinç gibi sinir· 
"•r-c ft}'nı gerginliği mi 

"'
1Yor? 

f , __ !_eyyah 

~.~~~Bii veni ~inılar 
Bı arafı 1 inci sayıf amızdısdır J 

'il t,~nın harıct kıamının inşa· 
Şlıtıdilı alflen bıtırilmıı gibidir. 
kısımı halde dahilde bazı 
~lııt1~ı;: tamamlanması için 

1'iirk tadır. 
til\arıı Ocakları merkezinin 
U >'e: bmetkezımızı süallyen 

la...· lnaaı Türk mimari 
.:_':'1'ııı 
~TtınJı ben güzel, ahenktar ve 
~dtr !r nümuneal addedıl· 
~ • Bına birçok çalışma 
-~ b_ ve bııtnn lsttrahat ~ 
~ vı bir şekilde yapıl-

&atu · 
j'l'' 11 

bunlardan baıka bı-
~ v:On hlatcm bır tiyatro sa

rur. sa nesi de ilAve edil-
i;? 

tij u 'ah 
e ett ne, tiyatro fonnl mba-

~~\ "U tart tertıhatı hntz ·ola
"lrı lir tude getirilmıı ve 1 00 
' ayam 1 1 "'-llllefteu 1\ o mu,ıur. Sahne, 
''lfy,11 l'lllıdc henOz eşt ol· 
'-dır Rilıef ve mükemmel bir 

Qın~ 
"-ııı. "1 rıın uf ak tef ek ekaıkle-
'h}'et) rll!e tamamlanması 1\111 

e çalı,ılrna~tıdır. 

İtalya Fransaya muzaheret etti 
Ottava, 18 (A.A) - Kanada hiikQmeti tarafından şerc. 

fine verilen ziyafette M. Mnkenzinin irat etmiş olduğu 
hoşamedi nutkuna cevap veren M . .l\Jakdonalt, Londraya 
nvdet eder etmez Amerika ile olan müzakeratta takip et
miş olduğu samim~ :.erbest ve açık hattı hareket dairesinde 
Fransa, İtıtlya. ve Japonya ile mü1.akerata girişeceğini beyan 
etmiştir. l\luınaılcyh, ilkbaharda da bir itHAf aktedilebllcceği 
ve bu itUMın cihan tarihinin sulh yolunda en büyük ve 
mühim terakki hatveslni teşkil edeceği ümiidinl İzhar eyle
mi~tir. Uominyonlar, miizakerattan daima haberdar edile-
k ve şayet herhangi bir hiikOmet miizakeratın tarzı cere

ce d . 
yanından maltlmat almak istiyccek olur lse ona a fstedJıtı 

malumnt verilecektir. 
M. Mnkdonalt, Amerika lle mutlak ve kat'l bir it Af 

kt dilmemiş olduğunu, çünkii her iki tarafında diğer mıt
:etl:rin diişüncelcrini hesaba katmış ve o milletlere kendi 
zuların cebren kabul ettirmek istememiş olduklarını söy· 8

1 r . u·r l\1aamaflh, mevcut noktai nazar ihtilAflan cihana 
emış . 

.1 bir itilnfın akdine mani olmıyacakar. 
şamı d K d ·· i l h M. Makenzi, M. Makdonal a ana ı muşav r assı 

.. b · · te"cih edileceğini bildirmiş ve mumaileyh ilet M. 
nıt esını • .... 

· cı'han hüı:nii niyet dersi ve dostane goruşmclerle 
Hoverın · 

ld edilebileceK"inl lsbat eylemiş olduklarını beyan neler e e 0 

dm~~ ı 
R 8 ı 7 (A.A) - jfomaJe dicalya, talyanın bahri 

f om a' ı~tırake muvafakat eylediğine dair olan nota, 
kon erans ' J 
Londra kabinesine tevdi edildilf dakikada talya hükömeti-

. konferans müzakeratmın mevzuunu teşkJl edec-ek olan 
nın, d-' .. k gi . . h 

1 ı · teddk için ipti ıu muza erata n,mesı ususunu mese e en 
teklif etnıiş olduğunu fstihbararınn atfen yazmakFransaya 

tadır. 

Rus • Çin hadiseleri hakkında 
resmi malômat 

k l7 (A.A.)- Tas ajansının sclahlyettar malıafiliıı-
Mos ova, 1 d . ı · ı So t 

ıd .. JQmata nazaran son gün er e çın ı ı r vye ara. 
den a ıgı ma · · t f'I k t • 1 
zisi ve Amajor nehri üzcrindekı tıcarekl ı osuna k a~şı ecavuzğe-
. · ttırdıklanndan ve Sovyet topra arına a ın ar yapma a 

rınıbab~ eylediklerinden Sovyet kıtaatı ve filotiJIAsı mukabil hı· 
teşe us · C' "k U.1 d k" 
rekete geçtrek Çiıılilrri takıpttn. sonraç· ıcf~l.at·ıı~e . k~ast on la ı 
Ç' k taatını sildhdan tecrit etmıştır. ın ı o ı ası ıs a o urı-

ın t 
1 

Sov~·et kıtaatı bu suretle tehlikeyi bertarııf ettiklen sonra 
muş ur. J • ı 
gene ayni gün Sovyd arazisine avdet eyl.emı1ş1ğe:dıçr" Mo!:kova, 17 (A.A.)- tiariciye koını.se: ı ın. ve Sovyet 
hükftmetlerinin tşhası hususiye h:ıkkınd~ ıttıhaz et~ıış oldukları 
t d b. den mütekabilen feragat etmelerı hakkındaki Alman tek
ltti:e 

1~erdiği cevapta Alman)aya. teşekkür ~t~1ekte, faknt Çin 
hfikOmeti kat'iyen teahlıütlerine nayet etr:ıedığ.?:de~ .5_ovyet hü
kOmetinln bu teklifi maalesef kabul edemıyecegı bıldırılmektedir. 

Etuval 

Şık 

: Sözde haltireler 

: Aşk alevi Ailenıden cıe 111ini mini yaPruından haber 
alanuvacaktırn ... Al kazar : V olga t11aMürr.-

lan 
Lüksemburs : Genç ijz lcalbt 
~anpltı :Floransalı ~ancı 

Şimdi de kat'a muhabere 
oldu. Artık fırka kararri· 
h ndan a 'lfabeğimden de 
e,yadan ..ıa, paradan da 
ünıJt kalmadı. 

de onun d6ıüncelertnl th • 
lal -etmek istemiyordum. O, 
bir müddet daha böyle kal
dıktan ıonra birdenbir.e 
bana dönerek: lrlilAI 

Alemdar 

(l.tubal) 

: A(lkara polo• 

: Ankara postmı - B 1iyor musun? dedi. 

Kemal Bey : Kanlı canhıuaM 

Of AUahıın; kalmıyan 

nm•tıler. yaliliz bunlardan 
ibaret olsa idi... Ya ondan 
onunla mektuplaımaktan da 
ilinlt kalmadı .. Evet ondan 

Ne d(itünOy.orum. Dünldl 
geUrdiitn vesikalarda, bat
kumandan vekili ıark or
duau kumandanına çektlif 
telgrafta. vaziyetin ne kadar 
fecJ oldufunu açıktan açıp 
izah ediyor ve en büyük 
kumandandan en ıon nefere 
kadar her kesi vazifeye 
davet ediyordu. Tabii tark 
ordusu kumandam bu tel
grah mevkii müıtahkeme 
de tebllf ettL Bu telgrafın 
tarihi ile bugün araunda 
tamam dokuz gün geçtiği 
halde bu müddet zarfında 
ne yapıldı? 

tKufıliıS.r 1 

Süreyya Pt- : Soka~ /taamı 
~Nlll'un ını rııın ı ı nıı•ıııı 

Türk-Mısır 
miinasebatı 

-
Sefir İbrahim Ka

tip B. izohat veriyor 
Evvelki gün SofJadan 

,ehrlmfze aYdet eden Mı • 
11r sefiri lbrahlm Rattp B., 
dün kendlıile g6rilfen 
bl r muharririmlze atklekl 
beyanatta bulunmuıtur. 

- Türkiye ile M111r bil
kö.metleri araıındaki umu· 
mi münaaebat gayet Jytdlr. 
Aramızda eıa1lı bir ~htılif 

yoktur. Tabiiyet meseleılne 
gelince, henüz halledileme
mtıtir. Esaıen aramızdaki 

yegane ihtilaf da budur. 
Malumunuz olduğu veçhile 

bu hususta gerek Ankara
da gerek Mııırda me.ake
rat Ctu"eY&a etmektecltr. He 
iki tarafta da bOyOk 

ve mütekabil bir hOınG 

niyet mevcut oldufu için 
müzakerat sür'atle ilerle -
mektedir. 

- Mıaırdakl yeni tabi
iyet kanunu mucibince T6rk 

tabiiyet.ini kabul edenler 
çıkanlacak mıdır? 

- Mevzuu bahıetUlt
niz kanun ( Türk tabUye
ttnl kabul eden memleket

ten çıkanlabibr ) diyor. 
Ancak bu bir mecburiyet 
olmayıp, yalınız hükümete 
salahiyet vermekten ibaret-

tir. Halbuki iki hük6met 
arasında itil.if haııl olduğu 
takdirde ortada mes'ele kal-
mıyacaktır. 

- Ticaret muahedeıi ne 
haldedir? 

- Aramızda muvakkat 
ltllifname vardır. Fakat 
yakında kat't bir itilafna
me müzakerabna baılana
cakbr. Bu hususta henüz 
talimat almadım. Önümüz. 
deki hafta zarfında Anka. 
raya gideceğim. Ankarada 
yapılacak olan yeni ıefa. 
retanemlzln planlan ha
zırlanmıt olup birkaç aya 
kadar inıaata baılanacak • 
tar. 

Mıaırlılarm Türkiyeye 
kartı bü,.Uk bit merbuUyeU 
vardır. iki millet aruında 
kardetçe münaıebat mev. 
cutken aradaki ihWifatın 
halli gayet tabiidir. 

- Ankaradan avdetim
den sonra tekrar Sofyaya 
gitmek niyetindeyim, 

ve timdi bihlı ve bihayal 
ajilümıiyerek uyuyan mini 
mini yavrumdan da ... 

- Kimdi11- o ... 
- Yabancı yok ... 
- Parola .•• 
- DöfdQncil bölnk -
Okadar dalmııbm ki, 

eler nöbetçinin pek seri 
ıuallne Nazım cevap ver • 
meseydl, ıüphe.U: alınunın 
ortasına kurıunu yiyecek • 
tim. 

Siperler, derin bir ıeı • 
sizlik içinde idi. Topraklar 
içine oyulan bu ziruh me
zarları, gecenin karanlıtı 
içinde nihayetsiz bir deh • 
ltz gibi uzayıp ıtdiyordu . 

V el o derinlitı görülmf· 
yen zülmet içinde.. binler
ce metro uzakta.. esatiri 
bir ifritin gözü gibi parlı
yan bir ziya.. bize dofru 
uzamrlcen cehennemi bir 
,. ....... atbi a~yor ve .,_ 
,..rlerln Gzerinl ~&l'M 
geçerken kalplere kadar 
nufuz etmefe çalı§ıyordu. 
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Ôfle yemeltnden sonra, 
geceki uykuıuzlutumu te
llfiye hazırlanırken Muhid
din belin emirberi geldi. 
Muhiddin bey, siperlere gl
dlyornıuı ve beraber git· 
mek üzre beni fıtiyormu1-
Heınen kalktım. Palaskamı 
takbm, tufeftml kapbm, 
kumandanıına iltthak ettim. 

Baıtan bata bütün ıi -
perleri gezdikten sonra 
epice yorulmuıtuk. Vakit 
ikindiye gelmiıb. Ufuk ka
ranyor ve yağmur bulutlan 
çofalıyordu. Solumuzdaki 
15 ilk afır aehra batarya
sının siperleri altına otur _ 
dllk. Kumandanım bugi\n 
çok düıünceli idi . Ben 

Demek ki mafevk ma
kamdan gelen emirlere hiç 
kulak uan yok. O enıirle
lerln tatbik edilip edilme
dliinl kontrol eden yok. 
Ben eminbn ki: baı kuman· 
dan belkt de bizim blliıni

zin iç yüzün6 bile bilmiyor ••. 
Kumandanım kalbimde 

kanayan yaranın tamamen 
üzerine baımııb. içimde 
bhiken acı teeaürlerl a6y· 
lemefe lhUyacun Yardı: 

- Kuawadamm milla
acle buyunınanız fikrimi 
izah edeyim. Siz vaziyeU 
bittabi tam bir zabit gö

ziyle ve askerlik ilmiyle 
görününüz. Tabii ve gayet 
tabiidir ki: 

Benim gibi dört g(inlük 
bir asker ve bahusus bir 
nefer, ince noktalan göre
mez. Benim gördüğüm nok
talar ıunlardır. Evet ! bat 
kumandan vekili bu telgrafı 
ile ordumuzun ne kadu 
feci bir ,ekle girdiftni gö
rüyor ve gösteriyor. Ve 
her ne bahaaına oluna ol
sun, aıkerlfğlmizln Yekan 
tevketine sürülen leke, 1 
temizlemek istiyor. Ve bu-
nun için de i11al edilen 
hatlarda muannldane aebat 
edilerek kat'iyen rüc'at e
dilmemeılnl emrediyor • 

( Bltmffl\ 

100 kilo sülfat dökinin 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 

nıüdürlüğünc.len: 
.. l•p!rto taA'yirinde kullanılmak üzere 100 kilo sülfat 

~?klnm teşrinevvelin 26 mcı cumartesi gün(i aut oo
ırde kapa'lı zarf uıullle mubayaa edilece~nden tallplerta 

ş~rtna~eyl tedarikleri için mubayaat komisyonu lcitabe
tıne muracaatları. 

Hayvan yemi müna
kasası 

Pendt1' serom darültstihzarı müdüriyettnden: Müeae1emiıce kapah 
zarf usulilc 7 8000 ~lo arpa ile 85000 lilo aaınan ahnecaktır. Taliplerin 
ıartnamesini g" k ·· h 
ıh l 1 13 

ormc uzere er gün, müwaaaya ittirak içhı de yevnd 
•e oan t • · .,9 binasında mü etnns~ .9• .. çartamba '?ali aut 14 te Defterdarlık 

esaesan zıraıye mubayaaı komısyonuoa gelaaeJori • 

Gtıırden 
ı11n•Baır 

He_r cumartesi: filll ınftamemi 
huausı yemekler f ki - cazband - JÖ•":rtist -

cuma ve pazarları matineler 

La Goletera : İlllJİ illıl 

TBllfllJll Blll1 
( Sat tarafı 1 lnc.ı aayıfamızdıcfır J 

Yapılan tebligat üzerine 
kilise heyeti ile Ermeni aka
ratı vakfiye heyeti toplan
mış ve meseleyi müznkere 
etmiştir. 

Ayni meseleden bahs~
den "Jamanalc: • gazetesi 
de şunları yazıyor : 

" Evvelki gün Defterdar
lık tarafından bir memuı 

~okatlıyan müsteciri M. 
Medoviçi ziyaret ederek 

otelin tasarruf hakkının 
mevzuu bahsoldu§-unu 
söylemiş vesaiki lizımenin 
ibrazını talep etmiştir. 

Bunun üzerine M. Me
doviç otelin hukuk müşa
viri Sinanyon Efendinin 
refakatinde cmvkli metru· 
ke müdürünü ziyaret el· 

miştir. Mumaileyhe otelin 
tasarruf hakkının ai· 
diyeti mevzuu bahs bulun-

duğundan bu cihetin tes· 
bitine kadar icar bedelle
rinin tahtı dhaciz ebulundu
ğu tebliğ edilmiştir. 

M. Medoviç icar bede
linden borcu bulunmadığım 
bilakis alacaklı oldu~-unu 
beyan etmiştir .• 

Ermeni patrlkanesi tu 
mesele ile meşgul olma~ 
üzere Beyoğlu kilisesi hey~ti 
idaresine salahiyet vermış· 
tir. Bu münasebetle mese· 
leyi takip etmek üzere ~r
meni akar~tı vakfiye komıs
yonu hulcuk müşa~iri S!
nanyan Efendiye hır veka
letname çıkartılmıştır. 

Tahkikabmııa nazaran 
Emvali mf:truke müdüriyeti 
icar bedelleri hakkında hiç
bir teblitde bulunmamıştır. 
Ermeni gazetelerinin bu 
ha beri yan hşhr. 

--
-Misafir filo 

(Üa arab 1 ıııd 1ayfamızda] 

Tayyareler nkrobatik ta
lak atma, dönerek inme 
şekillerini mutcnddit defalar 
tekrarlamışlar ve bu hı:ıva 

hareketleri halk tarafından 

seyredil miştlr. 
Tayyareler bugün Mur

mara açıklarında ve yıılnız 

zıioltlerimizin huzurunda t~c
rübeler y.apacaklardır. 

J>Qr müsabakaları 
Öğleden sonra saat ı 3 te 

lngJliz bahiyclileri karaya 
çıkarak İngiliz kulubünd• 
futbol oynamışlardır. Saat 
ı 4 te 6 1nglllz zabitinin it
tlNklle Modadaki Jngillz ku
lübünde bir tenis maçı icra 
edtlmfttlr. Saat 14,30 da s~d
yomda Galatasarıyla lngtıız. 
ler arasında bir futbol maça 
yapılmJi, Galatasaray i J• 
kll11 5 sayı tle mığlOp ol· 

Bu maçın tafsi..lld 
m~tur. da 
sp()t sUtunumozda r. 

AmiraiKI ziyfetl 

A mlral Slr FredrUI FilJ 
d Uıı saat ı 4 " H11belidekl 
d . lilcllDl ayaret c= 
8 ; saat 20 de de Kül 
Ellzabttct matbuat erktaı 
şerefin• bir Jiyafet vı btt 
halo verilmişdr. 

MuhltUn Beyin çayında 
Valt ,.ekill Muhlttln Bıy 

d Un saat J 'i de Vali ko11ıpı. 
da Amiral Hs. şerefine ~ 
çay zlraf ed vermi~tir. 

Buıön 

Saaf 14 den I'? 'P :-=
Kilin Etizahd dre.moru Al-
ma a~ b~.._ 
şam sası i9 • nıfıl> 
mt:htebto ~ü~I eddr· 
daDI 1 1 



. ·-

Bir teşkilatı esasi-
ye meselesi 

,,.. 
Bu düıüncelerledir ki 

Meclisin öbür cuma günü 
fçtlmaa baılıyacafını tah. 
mJn edebiliriz. Ancak Mec· 
liste müzakere, ekseriyet 
olmıya bağlıdır. 

O gün divanı riyasete 
aelecek olan muvvakat rela 
ve katipler, cuma olmak 
müuasebettle ekseriyet buJ. 
mazlana içtima tablatlle 
erteli aüne kalabilir. Fakat 
Mecllıln idare amirleri 
flmdlc.len en aenç ve -
yllflı azayı 1 teırlnaanl cuma 
için vazifeye çağırılacaklar 
demektir. 

Bedava
ilin 

Okuyucularımızın , 
bqıktaki koponUı 
beı·aber göndere
cekleri aç Jatırlık 
il.in/arını bedava 

neıı·edeıeğiz 

V AKIT ilan sahife· 
sinin bir kısmım karile· 

lerinJn emirlerine tah· 
dı etmeye karar ver

mlftl.r 
Gıındelik hayabmız 

içinde, bazı çok Ulzum· 

lu ve mühim itlerlmizl 
bile ıki aabrlık bir 

kartla, iki dakikalık bir 
telefon mükalemeslle 

aarGverd.iJimiz ve hal

lettlflmiz vakidir· 

v AKIT bu kolaylığı 
kartlerlne kartı kendi 
ıütunlarında da yapmak 

için bir bedava ilan 
köıesi açmııtır. Okuyu· 
culanmızın gönderecek· 

leri üç satırlık küçük 
llanlan bu ıütunumuz· 
da meccanen neırede

cellz. 
Bu lllnlar it ve ltçi 

aramıya, bir qya sat· 
mıya ve almıya ait ola· 

bllec:eif gibi,aleni te,ek· 
kür ve buauıl muhabere 
,eklinded olabilir. Bu 

buauata ·hiçbir kayıt 

koymuyoruz. Y abıız ri· 

c:ama: ırönderilecek llAn· 
lann flç aabn pçme
meü ve ıazeteemlzin 
baflıtuıclald koponun da 
llbla benıber .... 
rtlmestdlr. 

Haydarpaşada Demir
yollar mağaza müdürlü
ğünden: 

A~aı;ıda yazılı mulzcıne tasrih ve işaet edilen günlerde 
llftn sırosile ve pazarlıkla mübayaa edileceğinden -pazarlığı 
yapılmış malzemenin tekrarına meydan verilmemek için 
taliplerin göoterilen gün ve saatlerde ispatı vücut etmeleri 
ilan olunur. 

25 adet 
25 adet 

6 adet 
90 adet 
50 adet 

100 adet 

21-10-29 pazartesi (ıaat 9-17) 
soba küreği 

soba maşası 

vaylı çelik metre l metrelik 
çelik bilye 22 m'm 
pencere ve dolap sürgüsi! 70 m m 
emniyet slirglisü (küçiik) 

8000 Kg 
1000 " 

galvaniz~ oluklu saç bina için 0,75X1800X800 
galvanize dikenli tel 

6 adet !ilançlı vana 75 m-m 

28 .. lastik damga 

5 ,, mu~amba ~aket 

9 " kaynak için muhafazalı gözlilk 
2 .. 
1 ,, 

gaz dişi klavuzu bir 5 • 8 ve bir 3 • 8 m• m 
vida diş ölçüsü gaz 

100 ,, 
1 ,, 

çekme demir gaz borusu diş tapası (1) (1 1/4) 
kahvelik 

2 " 
ı 

1 

,, 
,, 

3 ,, 
,, 

aliiminyom tencere küçük 
etmakinesl No. 5 
porsölen büyük çaydanlık 
el dal makası 

fitilli gaz ocagı (büyük) 
5 .. 

56 ,, 
176 ,, 
94 ,, 

2 Kg 
38 adet 

7 ,, 
10 adet 

fekme demir gaz borusu mamölonu 
U demiri 3,7 5 X 120 X 55 X 7 
lama demiri (muhtelif) 
müsavi köşe demiri 8,00 X 60 X 60 X 8 
lehim 
çekme demir gaz borusu iç tıpası 8 - 8 
el arabası (tahtadan) 

1600 Kg. 
planya tezgAhı bıçağı ahşap lçl!i 
yuvarlak demir (muhtelif) 
tarihli madeni damga 
galvanize tavan örtüsü çivisi 2(1 

20 adet 
30 Kg. 
20 adet 
25 m 1-2 
55 Kg. 

vidalı rakorlu tevkif musluğu ( 1 1-2 ~e 2) 
lastik lavha 4 m 1m 

100 adet 
145 metre 

6 m-2 
10 adet 

200 " 
12 
8 

.. 
" 

kılingrit l ve 2 m m 
su fıçısı 
bez hortum 68 m ın 
bezsiz lastik levha l ve 2 mim 
şeytan arabası 
pas çıkarmak için tel fırça 

yaylı menteşe 178 m/m 
pirinç kapı kolu 
galvanize çelik kablo 4 m.'m 
eğe sapı ı 20 m/m 
demir rondela 7-8 

• 

150 Kg. 
200 adet 

50 Kg 
30 metre yuksek tazyik için kurşun su borusu 32X20 

22-10-29 salı (ıaat 9-17) 
250 Kg 

2 m 2 
10 adet 
13 • 

ecıaane ambalaj k.ı.adı 
kontr plake 
hasta termomttrcsl 
cerrah küveti porsölen 

350 .. çam tahta ( muhtelif eb'at) 
300 • " kalas • • 

20 m 2 işlenmiş kereste • • 
ı adet koltuklu sandalye 

l 000 metre bakır izole tel 1 l /2 m-m 
20 adet tevzi tablosu için sigorta elemanı 6-25 
40 • porsölen priz 10 A 

200 • buşon lüzibll 25 A 
200 • band izole l O m-m 

8 adet telefon etajer! 
6 ~ yastık yüzü ( büyük) 

500 metre pancor şeridi 
IOO ,, bakır izole tel 2,5 m/m • 
200 ,, kordon tel 1 m-m 

1 adet peçete 
1 ,, sofra örtüsü 

500 • separatör akümülatör için 
ıooo ,, ,, çubuğu, akiimiilatörlçln 

94 adet çam dilme 
250 ,, ,, kalas 

45 Kg. aspirin Bayer tablet en tüb 
9 adet Türk bayrağı büyük 

64 paket sU!ndirli kenarları kesik beyaz mukavva 
5 adet kristal yazı takımı (muhtelif) 

300 ,, yeşil kalem 
24 Hdet bidon 50 kiloluk 

9 adet bidon 100 kiloluk 
12 mt-8 çam tahta (muhtelif eb'atta) 
20 adet çam enjekte edilmemiş köprü traveral normal 

450 top fero prusyat negatif (muhtelif) 
1 top münhani cetvel (72) parçalık) 
2 top !stor genişlik 1,20 m 
l top sıhhat baskülü 

900 top kaul şi~ede m ı 
1 top perger takımı tam (büyük) 
8 takım !stor geni~lik 1,20 den fazla 

800 Kg toz nışadır 
2 :S top kalk pausleinoıı ı X ı O m 
25 cop bezil kğı.t ıX10 m 
25 top kAğıt (110 GR._ g. m.) ıXıo 111. 

25 top kağıt (80 GR g. m.) lXlO m. 
2 adet !storlu dolap büyük 

SO Kg sut kostik 
ı adet mavi çık.:.rma şişesi 1X1,20 m. 

50 Kg amonyak 
2250 Kg madeni katran 

162 adet l!noleom 3m-m ( 2m. arzında) 
30 ~ amerikan bezi ince 

130 ıııttre pli serflli 
ı 2 metre telefon paratönerl 

eşrtnene 

Vaktın ~:=-. . • ~': .;: Sineıııa.lar 
bulıııa.casıı..---- ...................... • • Bsri sioama~ı 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 
halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 

1 ın·-- ı 1 · ı· ·~ J 1 C U ! Ml-Al~ıc A ~!A 
2 . . lil-!= !il.· 2 ı~tL·U· '[jııJlil 1.~ .. M A IM.ll 3 r= . --, i 3 M'US!Aij]ÇAP A 
41 l-1tiı'fifii[j]!j]f!l 4 [Al.!lii). , : !ı-.~.' R§J_'Nii]N 
5 - - - _ı_ - -,[i!I ' 5 '.:il liil [illi ş A K ,li] !il ~'I 
6 ,---------,-! 6.C~ç ·-ı K

1

-l N[l!l)M.' 
7 ~-- ı-·---1 7 A 'M1A 1N[j](N'A N 'E 1 

~ t~!=11==t=ı ~ ~l~i1!i,~~~~~ 1 

T epebatı tiyatrosunda ılcgam 

ıaat 21,30 da 

ŞEHREMANETi 

le~irli 
~uca~ 

4 perde l j 

t~ ~ ~ 
1 1111 

11111111 

Bu akşam için !tatlarda 

tenzilat yapılmıştır. 

: 
: 
• Bu günkü 'e • : Cumartesi 

yarınkı 
Pazar 

: Saat 16 1-2 matinesinde .. 
i YENİ VARYETE 
• : PROGllAlll 
: .... -.......... ······ 

D
BILLff 

tlD\VI 
.iHTiRA 

FiLMiNDE 

Dilber bir kadının rüyası 

Kuşdili Hı:ıil sineması 

BuırGnlrO bv.bnacanuauı 

MllecWecek ,.ea.I ı•kll 

DGnkü bulmacanuztn 
b.UedUmJı ıelıt.ll 

! ... _____ .... 20 teşrinievvel pazar a~3111 
Komik Cevdet bey temsı!le 
fed~lftr aktris Anjelo 

ııı11ııııı111ııııııııııı1111 1111 uıııııııııııııııuııııııııııııııııNıııııııııııııııııııuıııııHIMııu 111 ııııııııııııııııııııııııııııııuııı 
Soldan aaga: 

1 - Nutulc (9) 
9 Kasapta satılan şey (2); 

•hain (4). 
2 - Akıg!indüzOn koçolc lıml 

<3), valde (3) 
Yukardan aıağı: 

1 - Halicin en son !slcelesl 
olan bir eğlence yer! (9) 

2 - Yayın attığı şey (2) dur· 
gun (5) 

3 - Botu~a pabrdı çıkarıp 
içi bot olan adam (7) 

4 -5 - Şehrin umumi nakli 3 - Pire ve güvelere lcarşı 

vasıtalınndıın en pıhaluı. eşya arasına konulan 

6 - Bir genç icadın ressa- ıey (8) 
4 - Emsal'tn milfredl (5) 
5 

7 

8 

mımızın !ile ı..mı (4)yarıı 

sandalı (4) 
Bir ıeyln geri vuruıu 

(4), elemin cemi (4) 
Annenin köylüismi (4), 
büyük ve seri laf, aynı 
zamanda Dahiliye veki
limizin ılctncl ismi (4) 

1~11 

6 - Etajer (3) havai (5) 
7 - Vıldc (3) uzun ve kor· 

kunç hayvan (5) 
8 - Kırmızı tanelı bir yemiş 

(3) yavru at (3) 
9 - Hayvanların yediği ot(5). 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 
ikraz Bedeli l\lerhunatm cinsi 

•· ~o. miizayede ve .nev ı 
Borçlunun 

ismi 
9272 375 lçerenköyündc L"skiidıır sokağın-

10811 

13204 

da Kariyederuni mevkiiııde 

eski 3.'i, 36, 36, 37, 3R, ve ye-
ni 34, 36, 38, 40 numaralı üç 
dükkanı havi hir hanenin tamamL 

745 Csküdarda Sinanpaşa mahıılle
sinde lhsaniye sokağında eski 11 
ve yeni 31 numaralı nıaa bahçe 
bir hanenin tamamı. 

Al! ağa 

Cevat B. Zeynep Seza H. 
ı ı 5 (\kudarda Arakiyeci Hacıcafer 

mahallesinde Odabaşı sokağında 

maa bahçe bir hanenin tamamı. 
:\ lishah ;.\ellhe ve Fatma Behice Hanımlar 

14926 260 Hasköy<le Kireıııitçiahmetçelebi 

15355 122 

16984 710 

17893 835 

18409 160 

18567 3+5 

mahallesinde Kızılıninare sokağın

da eski 1 1, 1 1 m iikerrer ve 
yeni 11, 13 numarnlı maa bah
çe iki hanenin tamamL 

Haiız lbrahlm B. Fatma H. 
1 Jasköyde Turşucu mahallesinde 
eski 36 ve yeni 40 numaralı 

maa bahçe bir hanenin tamamı. 

Sarıyerde yeni mahalle caddesin
de atik 130, 130 mükerrer 132 
ve cedit 1, 3, 8, 1 O numaralı 
üç bap dükkanın tamamı. 

TalAt B. 

Cemil Beyle Ruklye ve 
Safiye ve Halide H. lar 

Galatadn ArnpcamlişerıH mahalle-
sinde t:Skiavlı ve Camllşerlf 

derunu sOkajtıııda eski 25 ve yeni 
29-29-1 numaralı maa bahçe iki 
hanenin tamamı Halız Ahmet Şerafettln Ef. 
facn köyiinde lçerenköy lğri 
sokakta eski 13, 14 ve yeni 
6,8 numaralı mna bahçe bir hane· 
nin tamamı Osman Efendi 
Csküdarda Kepçedede mahalle-
sinde Toptaşi sokağında eski ve 
yeni 82 numaralı bir dükkanın 
tamamı Hiiseyin Avni Ef. 

19256 ı 840 lyipte Kızılmesçit mahallesinde 
Balcı yokuşu sokağında eski ve 
yeni 12 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı Memet Cemil B. Saniye H. 

Yukarda cins ve ncv'ilc mevkii yazılı olup hizalarında 
ğösrterilen Jiyatla talipleri üzerınde bulunan emlakin kat'ı 
kararlarının çekileceği evvelce il:\n edilmiş lsede müzayede 
bedelleri haddi IAyıkını bulmadı~ından talip olanların !lan 
tarihinden ıtlbaren otuz bir gün zarfında satış amirliğine 
müracaat eylemeleri llAn olunur. 

ı ................... ~~ .. --·ıımııtım•~ 
10 
25 

168 
8 

• 
• 
• 
• 

ıo • 
600 adet 

33 • 
78 • 

100 • 

siper saika tertibatlı izolatör 
renkli kartonçine 7 5X59 
donanma bayragı ( muhtelif) 
mahrutl çadır büyük 
miknatlsll galvanokop ibresi 
bergman kor~esi 11 m-m 
tavan için rozas çini 
gümüş füzibll 100 amper 
karbon kAtıdı (şapirograf için) 

1929 
Hayvanatı ehliye 

• o 

sergısı 
25 teşrlnevveı 929 cuma ~iinü Dolmabahçede eski hıı! 

ahırlarda açılacakar. 

Kaydıkabul 21 teşrinevvel pazartesi akşamına kadaf 
sergi yerinde. 

harası 
•• mu-Karacabey 

düriyetinden: 
Karacabey harasının 1 teşrinisani 1929 tarihinden 3 I 

teşrinievvel 1930 tarihine kadar bir senelik manda ve 
kııra sığır siitleri müzayedeye konulmtış olduğundan caliP 
olanların yevmi ihale olan 24 teşrin enci 1929 tarihine 
müsadif perşenbe günü saat on dörtte Ilara merkezınde 
bulunmaları ilan olunur. 

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 

ikraz J\lerhunatın cins Borçhınun 
ismi No ve nev'i 

1254 Bey<'ğlu K!tip Mustafaı;elebi mal aııes:ndc 
Bıırs.ı so> ağında No. 27-45 hane ve dükkan Ad el ti• 

1776 Ak>aray Baba Hasan alemi mahallesi Kırı'> 

tulumba sokağında No. 5 hane Halile Nafia ti· 
1958 Mevlfoekapı Kahya mahallesinde Kcrcstecl 

sokağında No. 3 bir hane Murat il· 
2085 Vdada Vinik Şecaattin mahallesinde Ayazma · 

Bostanı No. 30-8 hane Pakize ve Cavide hanımlar 
Cevdet il· 

2416 Kadıköy Tuğlacı mahallesi Bağdat caddesi No 
133-135 h:n! Ali Klımil B. Fatma Halit tl· 

247 ı Üsküdar Mirahor mahallesi Al paşa sokağında 
No. 10 fahriye ti• 

2578 Alacahamam Çelebi oğlu AISettin mahallesi 
Asma altı sokağında No. 42 diıkkAn Melahat ti· 

2739 Kuruçeşme caddesi No. J4 hane Kadri IJ. 
2787 Kısıklı Bulgurlu caddeşi No. 9 hane 

Hatice Huriye ve !fakat tlaıııııı!Jf 
2801 Ayvansaray Karabaş mahallesinde Hisar cad· 

desinde No. 97,6,8 üç. dükkan Osman il~ 
Bal.!.da esamisi nıuh arrer zevat em!Ak ınukatilinde EmnıY' 

sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesi hülfılündc te
diye etmemelerine mebni hini istikrazda tayin olunan ikametgftfl'. 
farına ihbarname gönderilmiş ise de bulunaınadıklarındm tlriJıı 
ilAndan itibaren 91 gün zarfı:ıda tediyei deyn veya tecdidi ıı•ıt 
amele eylemedikleri takdirde nıerhunatı mezkfırenin bilmüzayıdl 
satılaçağı ilAn olunur. ./ 

odu·n münakasası 
Yüksek orman mektebi rektörlügünden: '.\Jektebimize kapııll 

zarf üsulile "500,, çeki odun alınacaktır. Taliplerin şartn'· 
mesini görmek üzere her gün, münaknsoya l~tirak için ı1e 
yevmi ihale olan l S teşrinsanl 29 çarsamba giinü sl!at oıı 
üçte Defterdarlık binasında müessesntı zlraiye mııl,ayasc 
komisyonuna ğelmeleri. ./ 

···········-·············--··---·ı 
GÜNDE ıo PARA i on~ .... 

Anadolunun her köıe· 

ıinde birer çocuk sara· 
yımn yükselmesi için 
HlMA YEİ ETF ALİN hepi· 
Dizden bekleditı yardım. --·------·--·-··---

Edremll 0$/lye mahltemesinden: 
Edrem idin Şek veren kariyesin
den Hüseyin kerimesi Kadriye 
H. tarafından zevci Edremidin 
Camii vasat mahallesinde Adalı 
Ali oğlu berber İbrshim el. 
aleyhine ikame olunan boşanma 
davasının muhakemesinde miıd
dei aleyhin ikametg!hının meç
huliyeti ne mebni illneıı tebliga
ta ve muhakemenin 7-11-929 
pef1embe günü saat 13 e tali
kına karar verilmiı oldufundan 
yevmi mukiirdı Edrtmit asliye 
hukuk mahkemtliade hazır bu· 
lunması ve akli halde gıyaben 

devam edil eceli ll!n olunur. 

Teşrın..,vvel 

1 
<.emazilevjl~ il 

9 
lurç: Mız~n , 

Cumartesı · 
, ________ _ 

Namu vakiti eri " · , .... 
6tl. tld.Jı ........ y,.,,, 4 37 

s ,16 ıı,59 ıs.oı ı7.2+ ıs._56 · 
Busiln doİ;nla~ lıi:P' 
·a:.ı..ıc JC•"' ·: 

Ergmefron AJ.:JIU 

Gllala naılh ati: /ın 
1 

Yel würür, su götürür, yer kD ı . 

• BusGalııi ha•• ,,,.,ı• 
ınaflı Rasataneden aldı~ımız h•' • 

nuiran buıün rözg-•r poyrll e1dir 
kapalı balll yalın•r mubıeır. 
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Moris .Şövalye 

Ne gariptir, Fransayı Hariç 
memleketlerde temsil eden 

Unsurlar eks r yet itıbarile artist, 
boksör nevinden kimseler olu· 

Yor, ve, Fransızlar da hu gibi

lere vcrmıı ve göstermiı olduk· 
Jarı ehcınmlyetlc bu ceryanı 
kuvvl.!tlendirlyorlar • Bu gün 
r 
'ransanın Amerlkada sefiri olan 

Pol Klodel gibt büyük bir ta· 

irin mevcudıyetinden kaç kişi 
haberdardır. Buna rnukabıl Knr

pantiye, Rulis, Şövalyeyi tanı• 

ınıyannyoktur . Halkın haleU 
tuhıyesine ne bariz misal. 

"' ~ihamra nihayet ac.all fdm-
ler oynnmıya başlı.ıdı. Morls 

Şc,·.J.,·"ıı ln ıl!: eı;crl, Elhıımrnda 
i!k esli {ilr.ı olarak gösterildi. 

öyle uınnedlİlyor ki sesli filmin 
İstanbulda tik zaferini de ka-

1 

ıanclı. Moris Şövaliye kimdir? 
Nedir? Şövalyt" Parisln bir 

- Elhamrada -
ha He çocuğu, F r.tntız tipinin 
lc.aral:terlze edılmtıidlr; ıen. bur

jua, güld!!rüclJ, kolay, sade 
nükteler aöylıyeo sOperflsyel 
folcat sokak çocuğunun bOtfin 

letlraplarını lalmıı ve unutma
makla beraber kabul etmlf bir 

tip. f~tc bu hassıılar onu tasan· 

m:dan uıaklaştırmıı. mu,•affakı
yete götilrmüıtür. 

Şö,•elye daha filme batla· 
madan evvel küçük bir nutukla 

seyircilerden hakkında müsamaha 
istiyor, fakat öyle blr tevaıula 

hl onu derhal, :hatta dostluğu· 
muzu da ılave ederek kabul 

ediyoruz. Fılmin vak'a halinde 
kalan kısmı ıktncl dereceye 

bırakılmıı olmakla beraber 
artist hayatının lctlnap edilmlye-

, cek mecburiyetlerini kaydetmesi 

ltlbarile ıayını dikkattir. Yalnız 
eminim kı sJoema görütlerl 
kluık Amerikan tarzına lnhlsar 
etmit olanlar lçln vak'a iyi J 
telAkkt edilmtye~ktfr, 

• 
Sesli fılmlerin en hot ta· 

rafı •ııeslı hadısat• ile gazete, 
konserler yapılmasındadır. Etna, 
Vezcıv yanar dağlannın lndıfa· 
lannı, Rakel Mellerin ıarkıJ .. 
nm iıtdip dinliye bilıyoruz. Sesli 
filmler bu itibarla muııkhol4 

!arla da rekabete geçJyor d~ 
melı:tir. Maklne asrında, hayal 
makineslle geı maklııelolnln bir· 
leşmcsl gilıel ve mukanet blr 
kafiye yapıyor. 

f. a. 

Pirandellonun bir eseri 
sinemaya alınıyor 

Maruf ltalyan muharriri 

Luici Pfrandello hali hazir· 

tla bütün dünya edebiyat 

ve ~ıyatro aleminde en faz· 

la nazarı dikkati celbeden 

Muıayedc ltraı 
bcddi No. 

135 13660 

437 15356 

90 16487 

165 17026 

17227 

1207 

Mcrbunatıo cins 'e nevi 

Rumelikavak hbannda Dere soka
~ında eski 21, yeni 25 numaralı 
bahçelı bir hanenin tamamı Fatma Samiye H. 
K'1sımpaıada CamUkcblr mahalle· 
ı;lJlde Kasap fOkağında eski 5, 5 
mükerrer yeni I 3, l O numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. Hafızı Astye, 

F •tma Zdıra Hanımlar, Rauf Mehmet Alt Ef endılcr 
Kasımpaffda Camul:ebtr mahalle· 
linoe r' e ebçı solclfıııda eski 6 yeni 
8, S numaralı bahçeli bir hanenin 

~hrı H tamamı. 

Knsımpapda Küçlllc. Piyalepoıa ma· 
h.:ıllcsinde cıkl 4 yeni 8 numJl'ılı 
bir luınenin tamc.nı. Emine ve Zehra H lar 

Bebekte Bebek caddesinde eski 
J 22, j 22, t 22 mükerrer yeni 190. 
192' ] 94 numaralı bahçeli iki hane 
ve bir dükkanın tıunamı. Fıı~ma 

lff et, Hntıce Nadire H. lar 
Kııc;mpaşıda Çatmamesçit malıa1le· 
•inde· alı.k Küı;ük hamam c~dit Der-
' İ§ soka~ında eskl ] 2 14, 14 mil· 
kc.rrer y~ni 2 ,4 numaralı bır ha-

VAKIY 

ıg111 1 ııınıııııııı11t111ııııııı111nıı1111111111ıı•nıı111 11nıını11111ıııııu111uııııııııuıırı•Hıtt 11nılllı11nmıtU1111tt11ııtt11ıı1111ı~ 
§ ~ 

ıBulgaristanda ilk stüdyol 
f i 
~ k ld g ~ uru u l 
l Bulgaristanda ilk sine1na 1la11eketleri \ 
I göı:ii1nıi,-e başlanuştır. Bulgar lıı.ıkume- ( 
~ tinın <'asi nıikyasta lıin1aresine mazhar ~ 
\ olan bu faaliyet seri ~ir inkişaf <'e {!/izel l 
~ senıercler cıadf'tınektedır. j 

J Sofyada ilk stiİd:)'"O kurulnıuştur. { 
~ Bulgarlar sineJna san'atlcarı hulnıakta 1 
\ güçlı'ik çeknıiycceğe benzmnektedh·ler. 1 
! .A1ilti tiratronun san ·atlcarları başta ~ 
f Af adanı ve Af ösyö ( Stuiçef) bulunduğu. ( 
~ lıalcle kanıilen filnule çalışnutyı <'aad ve ~ 
~ kabul et112işlerdir. J~,lyec;nı (Jazii sahne J 
{ (Af. Kendo~f )ıaı 1nezareti altında ( Soka- \ 
J ğın ülzlhiyeti) fsinıli bitr kurdele yapıl- i 
~ 1naktadır. j 
: c 
::.ıııı11ıııııı.:11111uıııııııı111ıııııı•ıı1111ırnırıı11111ıııııı11uıuııırı1111ıııımııııuıııınııııııınııııı11mıııııııı11 ıııınıııııııııınıım 

VARYETE 
..., <lar.denbarda 

ı 115 95 

313 

185 

215 

Küçük haberler 
' Belçikada ( Ünlverıo 

Film ) lsiınll ve 3,000,000 
hank aermayell yeni bit 
sinema ıtrketi teıktl edil· 
mııur. Bu yeni ıtrketln ilk 
Alimleri birinci kanunda 
Uis ıehrinde çevrilecektir. 
Bunlann lef mi eri ıunlardır: 
( Son çar ) , ( Hayatın piç· 
len ) , ( Parfıli genç çocuk). 

<; Almanlann ( FJch· 
berg • Film ) ıf rketl kAml· 
len konuıucü üç b6yük 
film vücuda getJrmek f çln 
( Britiı Enternasyonal Pik· 
çür ) tlrketi ile ittifak ak· 
detmiıtir. 

Bu filmler Londra civa· 
rındaki atadyolarda çevri • 
lecektlr. Filimler lniilizce 
ve Almanca olarak iki it • 
N.n üzerine imal olunacak· 
larthr. Çevrilecek ilk filmin 
adı ( Hicap yolu ) dur. 

6 Sesli fili mlerln yeni 
tesirleri peyderpey .röriil • 
mektedir. Amerikada ıine· 

ma tirketlerl bütün meıhur 
operetleri filme çekmeğe 
ba§lamı§lardır. Bu kabil 
filmlerde en fazla bota 
giden san'atkAr yeni yıl • 
dızlardan ( Besst lov ) 
dur. Besal Lov sesli filmler 
sayesinde büynk bir mevki 
ve kazanç yolu temin et • 
mittir. 

+ Alma•ların meıhür 
tan'atkln ( Konrad Vayt ) 
(Nlpnlı kız ) iılmll ilk ıeali 
filmini ikmal etmiıtir. 

+ Almanlann ilk konu· 

Konral Vayt lle sesli filmı 
alan "Nişanlı /eız,. /eurcleleslnde 

ıucu filmi ahiren ikmal 
edllmit ve Berlinde göste
rilmi§tlr. Bu kordele (Gece 

bizimdir) ismini ta§ımaktadır. 
(Hanri Rusel) ve (Mari Bel) 
bu filmin belli baıh kah
ramanlarıdır. 

Titanik 
İngilizlerin yaptığı bü

yük film bitti 
Meşhur vazii sahne ( E. 

A. Düpon ) tarafından Lon
dra stüdyolarında bir müd
dettenberi büyük bir sesli 
film çevrilmekte idi. Bu 
film ( Titanik ) factasını 
canlandırıyor ve bir trans· 
~tlantik dahilinde almıyordu. 
lngiltere gazetelerinin ver
dikleri malumata göre kur .. 
dela ahiren bitmiı ve Kral 
tiyatrosunda merasimle gÖs· 
terilmiştir. 

81111 Dov y.eni ve se&lf bir 
film yapıyor 

Mm. Kalo. 
160 731 

. 
vapurla 

• :ı•mc-r::a: mıu.-ı:::::::::::::. 

Merku ıcenteal: Galata K 

bltlJldL Beyoaf u 2362 Şu 
accntcat: Malunudtye Hanı altın 

f ıtanbul 27 40 

lnta~a Postası 
(KONYA) upuru 20 T~rı 

vvd pazar toda Galata ııhtımm 
hareketle İzmlt, Kulluk, Bodru 
Radoa, Fethiye, Finike, Antalya 
plecek \e dönüıte n:czlQr fak 
lelerle birlikte Andifli, Kalk 
Oaly{ln, Marmaris, Sakız. Çan 
kale , GeLboluya cWıyar 

ı;elecektir. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapuru 1 C)Tetrine 

Cumartesi 17 de ıdore nhtıır.ı 
dan h!!J'eketle Geh1>0lu, Upse 
Çanakkale, f mroz, Bozcaad 
gidecek \e Çanaklcule, Upaelt 
Gc.liboluya t:~yarıık ~ecektir. 

Trabzon birinci postası 
Karadenız) vapuru 21 T etnm.'V\ 

Paurteıi 12 de Galnıa rıhtımı 
dan hareketle fnebolu, Snmıu 
Gıreaon, Trabıon, Rize, Hopay 
eıdecek ~e <lönüfte Pauır ıalı::cl 
alle, Rize, Sürmene, T rabzo 

Görele, Circton, Ordu, ( r.y 

Semtt.'11, lncbolu, Zcr."'u1clağ 
~v nrzık tela ektir · 
Hareket gunü yuk kabul edil 

mez. 

Doyçe evan linye 
Ilamburg. Brem, Amcr~. i, 

uırıbul , e Bahri ·ipıh arıı:ıın<l 
azimet , e 1, det muntazam JUht 

J lamburg, Brem, Stetin, \m c: ı 
ve Rotcrdamdan limanımı.m mu 
vaseletl beklenen vapurlar : 
(Faterland) ''ııpuru limanıınızd 
(Galilea) ,, 20 T.en el do!l,r 
(Gcmis) • 22 • " 
(Samoı) .. 27 ,. ,, 

Burgas , Varna , Köstence 
Kalas ve İbrııil için lim:ınımız 
dıın hnreket edecek \ apurla 
( Gernis ) • 22-23 T.e\ \ 

tıı.hmild 

(Samos) • 27-301 .. 

Hamburg, Brem, Anverı:, Ro 
cerdam 'e D:ınçig limanların 

do~ru yakında limanımızda 
hareket edecek vapurlar: 
(Fatcrland) vapuru limanınıızd 
( 0stS6) vapuru 20·21 T.c\, e 

tahmild 

1 ı 6 ili 27 T efrinevvel 

eı ı.so Türk lirn'ık 

9, 9, 

Kuımpıtadı Hacı Husrev mahalle· 
stndo T aht•köprü •o#~nda eski 9, 
9mükerrcr numaralı.yeni 7,9 11, 11- 1 
numarala Oç hanenin tamamı Osman El. 

Sıddıka H. 

İ ikramiye 
1 takdim edecektir. 

Bir şey satın almak 
külfeti de yoktur. 

395 812 

320 894 

185 963 

Kı11mpaead. H.cıferhıt ınahalle-
ılnde Pirinççi sobflnda c&kt 29, 29 
mükerrer yeni 45, 4 7 numaralı iki 
hanenin tamamı Arif Ah El. Kevser H. 

Mullal: Momtıız B. 

Kaaımpaşada Stkkeclmuıluhittln ma· 
halleıtnde Zenclrlıkuyu caddesinde 
eıkl21 , 23 yeni 23, 25 numaralı maa 
dukkan bir hanenin tamımı. Ümmetullah H. 

fsmall Hakkı Ef. 

Kııımpqada Seyitallçelcbl Mıhalle
•lnde atik Nisa mektebi cedit Nisa· 

mektebi çskma1.1 sokağında eakı 12 
mükerrer yeni 1 O numaralı blr ha-

nenin tamamı. Vehlbe H 

Bozor dö Levan 

Dol- " Kadm loatt.ltlden .......... 

Turbe, f.skl llillllthıncr blnuı No. ı ı 
Hçrl(ln stfeden sonra aaat 1'·11 

Telefon. ist. 2622 

:•••••••~•••a•••'••••••: 

i fiOZf 1 KOIKlf li 1 
!oaimn Bcyo~lu lstiklilf 
:~ddesinde $91 numarada; 

90 
NaıU Reıs 

Yukarda ikraz numa~aları yazılı emlak vadesi httamı:lda ıe
dıyei deynedılmemest hasebıle ( Alımıı bir ) gOn moddetle 
aatılı~a çılı:arıldağından talip olanların ve (aı,Ja tal,illt almak isli· 

ycn1crln Sandık sallf amirli~lne müraçut eylemeleri IOıumu ilan 
olunur. 

iEPREMı 
i Mağazasında bUlacaks~mz ! 
: fiat.Js.r htrkeıln keeeııne İ 
: uygund4r • . ..~ ..............•.• ... ..... 



.-------

' 

( f LTl 'ı:ı• i Gazetemizde çıkan yazı '"' IH E ~ n ," , ı ·reaımıerın bütün haklan mahfuzdur/ 
TııL..i\·edc Jlırlf_tC ~Cııctnc ~' r.c!crilccck ... nu:lı.turılan~ fi.zerine ' 

- - -- · idare tçtme (idare-:·. ~fll'Jya alt"c ( "ıazı) ! 
J\ uru' Kt.:nl!I i~ar!!!.l!'..f!u~r 

".A) '·~ı 150 cco 
3 , 'C0 fOO 

15. , Faıt1nıı)"•n n'<lıthıplorın ~ .. ~e&fnd@n, lı.l}'mntı. · ' 
' mu1ıı:ac!c!ere•lı: .,..~ı h:ıplara lronu.lmut paralarm : 

=-~ • 
• 1400 

14:'0 
!:';'00 ' l&)l:cı!rraıırc?an \e J~fnlann ırGnder«almdan: 

idare nıeıul delildir. .. -

Devlet demir yolları ve 
limanları um_um1 idare
sinden: 

Kav.eri-Sim> n~ Turhal-Sin> hatlarına 100,900 adet 
nhşııp tr:ıYCr> kaklı zarfla münakJ,,1ya konmu~wr. 

;\llinakn<a 6-1 :.929 çar~anba ~unü aat 15 te Ankarada 
Jedet dcmiryolları idare;inde yapılacaktır. 

i\ltinakasap i~tirak edeceklerin tekli[ ıncl,tuplarıııı ve 
nıurnkkat teminatlarını ayni günde saat I 4,30 a kadar 
umuıııl mlidürllik kalemine vtrmclcri h\zıımlır. 

Tııliplcr münakasa ~artnamelcriııi, 1 O lira mukabilinde 
Aııkarada nıalil-c vc muhasebe i~leri rcbliı;inde bcanbulda 
llaydarpa~a mı;p;azasından tedarik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
T ayayre piyankosu 

.ıı. üncü KEŞİDE: ıı TEŞRİNİSANİDEDİR 
. BÜYCK İKl\AMİYE; 

45,000 LİHADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikra111iyeler ve 10,000 liralık bir 

İstanbul ithalat gümrüğ·ü 
müdürlüğünden: 
Paket Kilo 

ı 1 

2 16 
4 28 

s 27 
5 32 
1 6 

1 7 
2 1 1 
1 5 

Gnım 

200 
170 
200 
935 

900 
450 
750 

600 
950 

Cinsi eşya 

Kolonya 
Kokulu podra 
l~lerncı; pamuk şerit 
Seleluit dliğme 

Oda telefonu ve tcferruan 
ince ipek mensucat 

.. 
Sun! ,, 

" Pamuk koltuk alu 
Pamuk ürnıe fanila 

Fiatlı kitap listeleri 
neşredilmiştir 

Devlet matbaası müdürlü
ğündem: İlk mektepler için 
kabul edilmiş olan kitapla
rın fiatları komisyonca tes
bit edilerek fiath kitap lis-
tesi tap, bilcümle mektep

. lere ve kitapçılara tevzi 
edilmiştir. Kitap ahnırken 
fitlar için bu listeye müra
caat edilmesine ebeveynin 
nazarı dikkatini celbederiz. 
Orta mekteplerle Liselerin 
fia th kitap üsteleri birkaç 
güne kadar tevzi edilecek
tir. 

.Şark! Karaağaç kayma
kamlığından: 

Karaağaç hükumet konal(ının (33000) lira ke~illl nıiita

baki inşaatı şeraiti atiye dairesinde münakasaya konınu~tur. 
1 - Ke~if ve şartname suretleri Karaağaç malmiidürhi

ğiintlen i~tihsnl edilelecektir. 
2 - l\lünakasa 5. 1 O 929 tarihinden itibaren )'irml J?:Ün 

miiddeclc \'e kapalı zarf usululile icra Ye ihale nrnlmüdür· 
lüğünde müteşekkil komisyonu mahsusça 26 ı O 929 tarihine 
müsadif cumartesi günü icra kılınacaktır. 

5 39 
185 

3 - Talipler bedeli ihalenin °. 7,5 nlsbetinde teminatı 
muvakkate irac edecektir. Nakit yerine banka mektubu 
istikJa2ı dahili tah, ilacı ve ya pıyasadan yüzde on noks:ınilc 
milli esham ve tahvilı\tta kabul olunur. 

Podra ve şampuvım 4 - Teklif zarfları yevmi ihalede öyleden evYel komis· 
Mikroskop ve pirıç makine aksamı , ...;.Yo_n_u_m_a_h_st_ıs,;.u_na~l!;:.:..Cl:.;;m.::;i.:;.ş .::;o:.;;la,;cıı;;.:k;;.,;t~ır:-. ~-=~,....------
1\Je~en tütün çantası 1 BRAD.FORD 
\'!dala deri 

Balada muharrer 13 kalem c,ya 19 - 1 O - 929 tarihin- ' 

3 
9 ıoo 

den itibaren lstanbul ithalılt giimrüp.ü 
müzayede satılacağı ilan olunur. 

satış ambarında bil· 

Hay~arıa~a ile Hn~oro · nrasın~n 
ü~Unco ~ir yolcu ~atorı 

Haydarpaşa ile Ankara arasında yolcu mlinakuldunın 
artmış olduğunu gören Devlet demiryolları ve limanları 

l.'mumi idaresi her gün Haydarpa~a<lnn saat '20 de haraket 

eden ı o numaralı katarla Haydarpaşa ya 'aat 8 de muva

s:ılat eden 9 numaralı katarı 20. 1 O. 929 tarihinden itiba

ren Haydarpaşa - Ankara - Haydarpaşa arasında lşletmeğe 

Demir köpru inşası mü
nakasası: 
İstanbul yollar baş mü:hen

disliğinden: 
Ancalya-Aiaiye yolu giizergahında ve l\IanaYgat kasabası 

dahilinde in;ası mukarrer köprüniin (60) metro açıklığında 
demir kı>nıı ,-e döşemesi kapalı zarf usulivIC munukasaya 
konulmu~tur. 

knrnr vermiştir. :\lunakasıl 7 kiınunevnl 929 cumartesi glinii saat on 
Posta Sür'at l\Iuhtelif beşte nafia ı·ekı\leti müsteşarlık makamında miitcşckkil 

IJa,·darpaşadan hareket: ı 3- 19- 20_ komisyon tarafından icra kılınacaktır. Taliplerin ihale kaın_ı· 
ı 7 2- nu ile şartnameler tari!atı dairesinde hazırlıyacakları teklıf 

Ankaraya muvasalat: ' .ı 9
•
05 ı 5,33 namelerini makbuz mukabilinde \'eki\let mii><teşarlığına tevdi AnkoradQn J:ıareket: 20,20 19- ı 1,35 

14 <>s 9- 8_ eylemeleri ve ~eraiti öğrenmek üzere lstanlıulda ırn!in baş 
I laydarpaşaya mll\·asalat: .. .. ,~ .. mühendislip;ine Ankarada yollar umum miidürlliğiine mura-

t>osta kacıırlarmın teehhursuz seyru seferlerini temin için caat etmeleri Jı\zımdır. 
Lıadenıa i;bu katarlara fazla araba ilıhe edilmeyeceğinden Proje ve ~arcnumelcr ı\nkarada yollar umum ıniidürlii-
me\-cllt mc\'l·ilcrc göre bilet 'crilcccktir. 11;iindcn on lira bedel mukabilinde alına bilir. 

O zaman senelerce An· 
toni ondan uzaklaşmış ve 
nihayet gene ona avdet 
etmiş. Onlar beraberce 
ben aralarına girinciye ka
dar ne mes'utmuşlar. Beni 
unutunca gene mes'ut ola· 
biiirler. Ben onların yolla· 
rının üstünde artık kat' iyen 

bulunmıyacağım. Sevgili ley
di "Tilçester" ben o kadar 
ahlaksız değilim. Sen sev· 
giline gene malik olacaksın. 
B .. n ise asla... Bütün haya· 
tımca bu Versay yolundan 
nefret edeceğim... Şoföre 
"Tam süratlc,, dedim. İsti· 

yordum ki bl!- yere çarpalim 
ve böylece hayatım nihayetlen. 

sin. Otomobilin bu şiddetli 
sür' ati aklımı başıma getir
mişti. Otele gelir gelmez 
hemen hizmetçime: 

"f sviçreye gidiyoruz, he
men eşyalarımı topla." Di
ye emir verdim. 

Antoniye bir telgraf çek
tim. Ona tam vaktinde ha
reket etmeden yetişecekti. 

• Moryeli gördüm, her 
şeyi anladım. Leydi Tilçes· 
terin bana çok iyiliği var· 
dır, gelmeyiniz. Allaha ıs· 
ınarl?dık.. 

Hemen kendim postaya 
götürdüm. O gece, ben, 
hizmetçim ve Roy, Lüserne 
hareket ettik. Lüsernde bir 
çok yere uğradık; nihayet 
(Zeyn Bad) a geldik. Bura
da hastalar romatizmalılar 
vardı. Burasını neden tercih 
ettim bilmem. Acele acele 
düşünmeden hareket edi
yordum. Çamlıkta yalnız 
kaldığım zaman müthiş bir 
teessür yavaş, yavaş beni 
sarıııağa başladı. 

Her ağaç, her yer An
toniyi söyliyordu. Ne yaptı? 
Acaba beni takip ederek 

kandırnıağa çalışacak mı ? 
Bunu yapacağını hiç um· 
marn. Bilir ki artık bu son
dur. Nasıl bir fikirle be
nimle meşgul olmuştu ? 
Bu vak'ayı duymıyacağıma 
nasıl ihtimal veriyordu. Ve
yahut birinden ötekine ge
çen hercayi bir aşık mı idi? 

Garip bir hisle her otel
den ayrılırken gittiğim ye
rin adresini veriyordum. 
Günlerce deli gibi olmuş
tum. Her kapının vurulu
şunda ondaıı bir hab~r mi 
diye yerimden sıçrayordum. 
Hem beni ara:;m bem ara· 

TGrk mekteplerlb. faydalı eteri.in 
ilinlannda o/o 20 tenı:lllt yapılır 

\lllTARIFESI: 
Satır, Kunı 

Bilı•Uk \'e yl bir ço'< deh lçln \'erilco llhlarlı 
bususı tnahh.-ette'.d llialırın. licre4l 

1 6·8 inci <ayladı 1 t.50 
' ş • t5 1 1 

4. • 40 ıl 
td:ı.re İle k:ırarla~unlır. 2 • 100 

ı • • ı:.ıo 1 
Cazetemı?:' h:.aı-.ut lllı ka3.11 ed•J yır , t•3 u.:i $.1VıfıJt l.f,) ı 

• 

1 resmi i\~n\1· I H. S. H. dla.~~ t.caın'tsı\ .. 

ASRI MOBİL YE 
Mağaza:nızda her keseye uygun yatak, salon, 
yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 

nkabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. Ist.anbulda Fin
cancılar yokuşunda No.27. Telefon: lstanbul3407. 

• 
AHMET FEVZi 
Bahçekapıda 

Ertuğrul mağazasından: 
BAZI DAİRELERDE 

Tasfiye 
Münasebetile 

Hakiki büyük tenzilat 

Osmanlı Bankası 
•. 5 faizli, 1918-1334. tarilıli istikrazı dahili 

taln·ilc\tı hamillerine 
Teşrinsani ı 929 Yadcli ve 2.ı numaralı kupon bedell

nin, 1 teşrinsnni ı 929 tarihinden itibaren Osmanlı Ban
kasının Galata \'C Ankara idareleri gişelerinde \e \ilayet 
merakizinde bulunan bilumum şubelerinde tediyesine mu· 
başeret edileceği nıezkôr talı vilat hamillerine ilı\ıı olunur. 

20 Tlirk lira:;ı itilı:ırl kıymetli beher tahvil kuponnna mu· 
kabil nrakı nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olonacaktır. 

Kuponların numara bordroları ile birlikte ihraz \'C 

teslimi üzerine O:;manlı Hankası tarafından hamillerine, 
berayi tediye lıe~ gün sonra getirilmesi muktezi bir nıak· 
buz verilecektir, 

HANELERINIZIN 
Mefnıta.tı 

Salon takımlan 
Ve alelumum 

Dahili tertibatı 

• 
PSAITI 
Müe11eaatını ziyaret ediniz 

orada zevki selime muvafık, zerafet ve tarzı imalde 
falkiyetle beraber en clveritli fiatları bulununuz 
Hiç bir mubayaa taahhüdünde bulunmıyarak 

Gidiniz, görünüz ve mukayese ediniz 
drea: Beyoğlu Kabristan aokaiı Belediye daire•i kartıaınd 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

Eksper kursuna kabul 

ŞARK MALET 1 IULİISASI 

lştilu kuvvet \'e sıhh.ıt içia 
en :nüessir devadır. Bilfınıunı 
eczmıd~rde bulunur. Umumi 
depoları Boınonti labri~r.sı 
Telefon: Beyoğlu 583, \'C İs 

taııbulda Ekrem Necip ecza 
depos·ı. Telefon lstanbul 78 . 

Metin ve hususi bir trikoduı IUlllıul 
pyct $ık Roaıset tcmtrt hali hwı 
modası ruudbtrıcc Mrc mıdup tcnı· 
sllbü., kılçınızı letafet: \'C ııralct. vU· 
cudunu.u yuauıf&klık ve et'IVılJycı 
vcrdlCI «ibi dofru durmanıza dl temin 
eder. ~1ıtaz.a1:lnmız:ı ziyarcc \it,. mu 
HVVCt klttiogumuxu talq> cdU\iı. 

Veglne satlf mıhılll: 

~~ 
btulıul fuMtl: Be11illlllla 

Tllnel .. wkilnde , N• 12 
t'iaıı 6 Undan itibaren. 

8dj18n18 r Maarif emanetinden 
Dunllünunla Iıaelcr mühendl• 

Tütün inhisar idaresi U- ve ticaret melr.tepler!nden Avru· 
paya gllnderılecelr. talebenin !Dl" 

mum müdürlüğnden: llhanları 21/10/929 puarteııl 
Eksper kursuna kabul için yapılan miis;ıbaka neticesi gllnll yapılaca~ından naııı:.etlcrtn 

Yevmi mezkorda saat sek11de Tütün inhisarı umum miidürhiğ(inde ziraat fen şubesi di- d 
Darülfünun konferans salonun • 

vanhanesine asılmıştır. Bırinci tc~rinin 19 uncu cumartesi bulunmaları. 
giinü derslere başlanacnkur, kursa kabul edilenlerin kefalet- '"""""-""""".""-~~;--::-:-"'::" 
name ve saireyi getirmeleri ve yenni mezkurda kursta hn· Me•'ul mü<lür ~efik- Ah.r. .. : 
zır bulumaları llizurı:;u ilan olunur. 

.: . - -İngilizceden mütercim: Gz'iziu ,\rJi 

masın isliyordum. 
Bu yazdıklarım bir mek

tepli kızın aşkı değil ha· 
yatımın tarihçesi. Ben dai
ma kalbi istiraplarla alay 
etmiş ve romanlarda aşkın 
öldürdüğünü okuyunca gül
müştüm. Fakat simdi haya
tunda bu bir haft~ içinde 
çektiğim azabı hiç birşey 
telafi edemez ve unutamam. 
Şaadete bu kadar yakınlaş
mış iken birden uzaklaş
mak .... 

Bana artık serbestliğin, 
zengin!iğin ne faydası var? 
Eı ,.elcc Antoniyi görmek 

-ıçın içimin ne kadar titre
diğini düşünüyorum. Şimdi 

artık hepsi bitti. Bir daha 
büyük annem gibi olmağa 
gayret ederek hayatımdan 
bütün bunları yırtıp çıkar
malıyım. Başka bir kadının 
aşıkıyle alakadat olmak ne 
kadar iıcfret edilecek şey .. 

lngiltereye döndükten 
sonra yavaş yavaş ruhi 
buhranlarımı iyileştirerP.k 
insanlar içine karışacak ve 
dükle evleneceğim. Margi
nin dediği gibi yirmi ya· 
şmda aşk çok tehlikeli. 
Dükle evlenince mis T raın-

petin dediği gibi dolarla_r 
iyi idare edersem ~.vi bb:~ 
kocam da olacak. Duk 
centilmen ve oldukca boşa 
gid~n açık fikirli bi~ ad:: 
dır. Düşesinin de bır ar ha 
daşı olmasına müsaınM • 
edeceğini söylemi~!~- 'k :., 
demki dünyada ı~ılı bil· 
fazilet nümunesi dıye 1 ·sa 
diğim insanlar bana ını de 
olmuştu. O halde beli 

11
• 

artık dükle evlendikten ~~le 
ra kendimi diğer bı~ki 
• 1 d' . . B hususi eg en ırırım. u ar· 

iyi düşüncelerim artık p 
ça parça oldu. ·J) 

(Dumeı 


