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Asnıa kôprU nıe el 
Milyon amma, 25 mi 100 mü 71 

Emanet fen heyeti müdürü diyor ki: 

Yeni köprü asma olursa Süley
maniye ile Şişhane arasında 

kurmak lazımdır 
Liman Şirketi müdürü Hamdi B. de: 

IVlevzuubahs olan şey böyle 
garip bir köprü değildir, diyor. 

l lk istasyon 
Sivas vilayetinde mera

simle açıldı 
Ankara, 13 (Vakıt) - Kayseri· 

Sivas hattının Sivas vilayetinde ilk 
istasyonu olan Gemrik istasyonunun 
küşat merasimi tezahüratla yapıl • 
mıştır. Merasimde Sivas valisi 
nutuk irat etmiş, halktan büyük bir 
kalabalık bulunmuştur. 

tetkikatını ikmal etmek ~re 
™"' • olduğunu söylemiştir. Diğer ~a-

i 1 raftan F.manet heyeti fennıye /' 
. 

müdürü Ziya Bey odanın bu 
1 temennisine mukabil şunları söyle-
' .. 
mıştır: • 

1 
- Benim kanaatime gCSre asma 

köprü 60 milyon lira ila değil 
100 milyon lira ile bile yapıl· 
maz. Asma köprü yapıhnca -iki 
köprünün de asma olması icap 

'eder. 
: Asma köprü yapmak için ona 

,. tasavvur cdilditicdeiı daha fazla 
bir irtifa vermek icap eder. Be-

Bü f!Ünkü sayımız 

ayıla 

n 

l 
yazıt kulesinin irtifaı 50 metredir. 

liiıııioım-- Şu halde yeni köprü asma olursa 
Süleymaniye ile Şişhane araım- ' Şayet günün birinde k_ôprll amıa olur~ Karak_6yle-Emln6nü arasında da inşa edilmek lizım gelir. O 

nakltyatr temin edecek feribotlardan blrl 

tak!ic:ar.et odasının geçen haf- bu meselenin tetkikini reis vekfli 

6 
1 ıçtirnaında Gazi köprüsünün Necip Bey«' tevdi etmişti. 

e~ma 0!arak yapılmasını temenni Dün kendisile görüşen bir 

zaman tramvay batlannı da detiş· 
tirmek icap edeceğinden bu ka· 
dar büyük bir masraf ihtiyan 
kabil olmaz.". 
r Alt tarafı 4ünc:G sa,..faımzdacb l en hır takrir verilmiş ve odada muharririmize Necip Bey henüz 

nkara yeni ve asri binalar kazanıyor. 
e et mahallesinin inşaatı ilerliyor .. 

~ 

' .. .. . 
b Ankarada lnıaat faaliyeti mfttemadlyen devam ediyor, hilkftrpet merkezimiz gittikçe gOZelleıtyor. 
'bı::ettt~nıiz resim, yakında Ankarada yükselecek olan aann en son terakkilerine göre yapılmıı bir 
l~itı)l göstermektedir. Bu bina Y ansen planı mucebtnce Ankarada intuına baılanılan devlet mahal· 
•., de askeri hastane olarak yapılacaktır. Bu mahallede daha birçok ehemmiyetli binalar bulunacaktır. ,,::;.,.....__-
··~~ 1 ----- ™-il 

~ ç •YJfalanmızda l ı·:ı }'ıf.._ 

l 8 
q a.ırna.ka.le 1 
~ ~ünün siyaseti 'ı 

1 l) 'fVı tanın.az adam 
8 'fVı eçhul asker 

1 
11Yarder lerin hayatı 1 

. ~3 ' • 
: ' Şeht · 1 
i 5 h r ve nıemleket haberleri i'ı 
• r. --ıar· • h 1 . " A tcı aberler 
a l"tıeli hayat 
9 e<>tsa i 

11f1 ~lılrnaca lı 

Erkek kızl 
lzmırde 15 yaıında bir fakir 

kız, erkek kıy af etinde ça

lııırken yakalanmıı ve iyi bir 
yere hizmetçı olarak verllmtıtir. 

Bqından bir çok felaket geçen 
ve dünya üzerinde kimsesiz kalan 
bu kızcağız hayabnı kazanmak için 

baıka çare bulamadığını be!an 
etmtıtlr. Nazmiye ismini taııyan 

bu müteıebbiı kız erkek ~kıya· 
fetlnde uzun müdddet kahveci \:. r 111 :: 

~:;;... l'lıArıın eli !! çıraklı"ı ··yapmıya 
'··=:::::::·· ··~ :~ !5 

muvaffak ol-
....... :~:.:::::::::::::;::::::::::::::• · nluıtw-. · · 

, 

Yann: 

Kesatlık 

Pek nefis bir hikaye 

Muhan1r1 : Rqa1 Nurt 

" 

Yüzde elliniz kazanacaksınız 
V AKIT, ılzin için hem eilenceli, hem faydalı bir tali oyunu 
~ etti. Yeni ıekilde lnttıara ·b8fladığımız evelki gilnden ttiba
a!ea bir ay içinde gazetemize yıllık ~bone yazılmıı olan, yahut 

: etkiden abone olup ta yeni ıekllde ·inttf&l'ımızdan sonra abone
lerini yıllık olarak yenile§liren karilerimiz arasında noter buzu
nle bir kur'a çekecefiz, bu suretle kur'aya ithal edilmiı olan 
kartlerimlztn yüzde elliıine mükafat iıabet edecek, bu karilerimiz 
dk ıen•nln primi gazeteunz tarafından tediye edilmek üzre 

• 
1 500 liraya 

Sigortaya konulacaktır. V AKIT tarafından sigortaya yazdırılmıı 
olan karilertmiz abonelerini hitamında tekrar tecdit ederlerse 
plecek senelere ait primleri de gazetemiz ödeyecektir. Çok ka
zanmak ihtimaliniz kuvvetlidir, tıttrak ediniz; hem gazetenizi 
her gün ayafınıza gönderilmtı bulacaksınız, hem de taltinizt 
tecrftbe etmlı olacaksınız. 

• 

"Edgar Kine" IstanlJulda 
.• 

fran~ ~ırhlı!I • E<iRor Ktne. ~ ~tın~ aiırıarlsı 
Fra11s12:ların Edgar Kine :r:ırhlısı din.sine Selimiye kışlasındau _. 

dün sabah saat 9,45 te limanı- kabele edilmiştir. 
mıza gelmiştir. Gemi limana gi- Geminin knm:tndanı A. Bennua 
rerkeo ıehri selamlamıı, ve ken- saat 11 de Vali vekili Muhiddin 





" V AKT ,, iN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERLE~I 

İntihar eden Jllmanlar 
Tahminden çok fazla ih
til&sta bulunmuşlar ••mi 

Saadet! 
Bazsn felaketle 

.neticelenir 

Bir şerikleri daha var ! .. 
----· ._ J 

T okatbyan Otelinde intihar Bunun üzerin6 şehrimizdeki j 

Elhamra sahipleri ilk filim 
kurbanının çocuklarını 
himayelerine aldılar 

:den Alman noteri Ziegfried Aron Alman sefaretine Berlinden tel-
akkında dün bazı yeni malumat grafla sahtekarların yakalanması 

;1.de ettik. Bunlara nazaran Zieg- için teşebbüsat yapılması emre· 
;.1~d Aron evvelce tahmin edil- dilmiştir. Diğer tarafdan mesele-
. ıgınden çok fazla miktarda sui- den haberdar olan Berlin gazete-
ısf ıınalde bulunmuş ve Borsada leri de sahtekarların İstanbulda 
0Ynaınak Suretile ihtilas ettiğı yakalanmak üzere bulunduklarını 
~talarm kısmı azamını kaybet- yazmışlardır. Sahtekarlar bu ma-
llııştir. Jumatı gazetelerde okuduklan 

k Bu suretle müşkül bir vaziyette gün yakalanacaklarını hiss~derek 
~lan noter zevcesi ve şeriki hayatlarına nihayet vermekten 
~Urnıü bulunan Berlinli avukat başka çare bulmamışlar ve dün 
f' arl Kohen ile beraber Viyanaya mufassal surette anlattığımız veç-
ırar etmiştir. hile Tokatlıyan otelinde intihar 

f Ancak Avusturya zabıtası tara- etmişlerdir. 
~·~n~an takip edilmekte olduğunu Alman konsolosanesine hitaben 
~0runce T · t d d 1 bıraktıkları mektupta " sebebi 

l.. _ rıyes eye, ora an a zmire 
7Ulr~ket etmiş ve nihayet ayın intiharımız sizce malumdur. ,, Di-

sınd 1 b l yerek 60 bin mark para ( 80 bin . e starı u a muvasalet et • 
lllıştir. Türk lirası) bıraktıklarını ilave 

Ald ... etmektedirler. Konsolos bu parayı 
.. ıgımız malumata nazaran, 

ınunt h. müntehirlerin valizinde bulmuş 

B 
e ırlerin şeriki cürmü olan 

e ı· ı ve diğer eşyalarla birlikte Kon • 
l. r ın i avukat Karlh Kahu dur. 
stanb ı 

1 
. solosaneye naklettirmiştir. 

iı· . u a ge mış, fakat burada Müntehirler tarafından bırakılan 
rn~~ıtu:~ybettirmiye muvaffak ol • her üç mektubun altında kadının 

·· da imzası bulunduğuna nazaran 
birutanı~crim .f~tanbulda asude Madam Sofinin de arzusile intihar 
tesad"rat ~eçınrken, fena bir ettiği anlaşılmaktadrr. 
bul u eserı olarak şehrimizde Bu yaman sahtekarlar 

Unan B r ı· b" .. 
fınd .. er ın ı ır tuccar tara· intihar etmemiş olsalardı muhak-

an goruı .. 
Mesel d muş ve tanınmışlardır. kak yakayı ele vereceklerdi. 
tii e en haberdar olan Alman Şeriki cürüm avukat Kari Ka. 
~~cank derhal Berline bir telgraf hene gelince, bunun bugün şeh -
b~ 1 ere sahteka~lar.ın fstanbulda rimizde olup olmadığı meçhul • 
~nduklarını bıldırmiştir. d T _ ür. ahkikat devam etmektedir. ---

V efcnın bisiklet 
ceve14nı 

iri~~ utbo), V o!eybol aahalannda 
.. ~el f i fi . ' enn oyunlarını ıeyrett-

8 '1lı;ı V ef ahJar büyük faaliyetle 
t Otutı d"ğ tel 1 er kısmıJanna da lazım 

en eh iy Rert le emm eti vermekten 
almıyorlar. 

nu cu d ttlld ına a Vefa idare heye-
~e :n, Vefa lisesi bat muavini 

t, eden terbiyesi muallimi Ek-
tll Be i 

a.~ y n nezareti altında bir 
"l'iilcd 

tClt ere seyahaU yapmıya ka-
v"erınitlerdlr. 

efah id 1 l>old ınancı arımızm bu yeni 
ada u 

''ll' . rnuvauak olacaklanndan 
•n1~. 

Cuttıa -
da 

4 
günü Büyükdere yolun· 

o t 
ı:~çi 

1 
ane sparcunun birlikte 

fsiiı;:ı ~er halde spor namına 
hır - - -llu t gorunuı yapacaktır. 

iete~. ezahürleri sik sık görmek 

ı--------
ş arayorum· 24 ya-

t11ll b • ş ı n da-
1urıa eş sene ticarethanelerde bu-

13oşt~ru. Şimdi askerliğimi bitirdim. 
Yıllı \r 

tt?.ıırılll.. e yeni 1;ürkçeyl okur 

B . 
alı~ pazıınnd~ ltomuayoncu 
lbrahım Bey vasıtaai.le 

To.hıin 

Zehirli },ııcal{ 

Talebeye meccanen temsil 
edilecek 

Kadınlar birliği şehremanetine 
müracaat ederek Zehirli kucak 
piyesinin yüksek tahsil talebesile 
lise ve orta mekteplerin son sınıf 
talebelerine perşembe günleri bir 

matine verilerek meccanen temsil 
edilmesini rica etmiştir. Emanet 
bu müracaata henüz cevap ver

memiştir. Kadınlar birliği Zehirli 
kucak piyesini terbiyevi bir tez 
telakki etmekte ve bundan genç
lerin bir dersi ibret alacakları 
kanaatinde bulunmaktadır. 

Memurluktan çıkarıldılar 
Vilayet inzıbat meclisi dün 

toplanarak geçenlerde işten el 

çektirilen Istıranca nahiyesi mü • 

dürü ile Çatalca ve Silivri iskan 

memurlarına ait dosyaları tetkik 

etmiştir. Bunlar memurin kanunu

nun 6 ıncı maddesi mucibince 

memurluktan ihraç olunmuşlardır. 

Bunlardan başka, vazifelerinde 

ihmalleri görülen birkaç memur 

da maaşlarından kesilmek suretile 

cezalandırılmışlardır. 

Fırka kongreleri 
Halk fırkası nahiye kongreleri

nin ay sonuna kadar biteceğini 

yazmıştık. Bundan sonra yapılacak 

olan kaza ve vilayet kongrelerinin 

de gelecek ayın on beşine kadar 

bitirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Filim kurbanı SQf)ak Ef. 

Kaçakçılar filmi çekilirken bir 
otomobilin devrilmesi neticesinde 
vefat eden Karakaş efendinin 
aktör karakaş olmayıp Savak 
gözüryan isminde bir fotografçı 
olduğunu yazmıştık. Aldıgımız 
malumata nazaran Elhamra sine· 
ması müdüriyeti gözüryan efen
dinin üç çocuğunu tahtı hima
yesine almış ve ailesine de 
bir tazminat vadetmiştir. 

Karekaş namile tanınmış olan 
Gözüryan dün yazdığımız gibi 
son zamanlarda sinemacılığa me· 
rak ederek kaçakçılar filminde 
bir rol almıştır. Diğer taraftan 
bir Fransız sinema şirketile de 
mukavele aktetmiş, olduğu, "Ka
çakcılar,. ı ikmal ettikten sonra 
Fransaya gideceği söyleniyordu. 

23 teşrinevvel tarihinde bir 
dostuna yazdığı mektupda Gözür
yan demiştir ki : " Bugün bütün 
lstanbulda manen benim kadar 
mes'ut kimse yoktur. Tesavvur 
edilmez müşkilattan sonra nihayet 
idealimin ilk basamağına yüksel-

dim. Esasen bu fani dünyada 
nefsini bir ideale hasretmekten 
daha zevkli bir şay var mıdır? 
Bunun haricinde her şey gelip 
geçer ve unutulur ... ,, 

Karakaş efendinin cenazesı 

bugün saat 2 de Beyoğlundaki 

Ermeni kilisesinden Şişlideki 
kabristana nakledilecekdir. 

M. Karahanın ziyareti 
münasebetile 

Soyyet konsolosluğunun bir 
tavzihi 

Yakında şehrimize gelerek An· 

karaya gidecek olan Sovyet Ha

riciye Komiser vekili M. Kara

hanın bu ziyareti hakkında Sov· 

yet ceneral konsolosluğundan bir 

tezkere aldık. Bnnda konsolosluk 

tarafından vaki beyanata binaen 

M. Karahan tarafından Türkiyeye 

vukubulacak ziyaretin siyasi ma

hiyette olmadığına dair Fransızca 

Akşam gazetesinde intişar eden 

bir fıkra mevzuu bahsedilmekte ve 

konsolosluğun hiç bir kimseye 

böyle bir beyanatta bulunmadı· 

ğını bildirmektedir. 

[ ADLİYEDE =~ 
~=~==~ 

Gazinoda, masa başında 
Mürüvvet H., kendisıni mi vurdu, yanındaki erkek 

tarahndan mı vuruldu ? 
Ağır ceza.da yeni bir muhakeme başladı 

İstanbul ağır ce.:a mah~<f"me
sinde dün bir kaç katil davası 
rü'yet edilm :ştir. 

Bu daveı..aı ... ~a biıi yenidir. 
Mnnun, hın~ıırıır, Nerip Ef. dir. 
Mürüvvet .M. ll:>uıınue f.)lr kauının 
ölümü c!.ıvanm ı.;sası.u t... 'i''..:l L ~

mcktedir. Vak'a, geçen hat.t ı .. ı.:ıı 
ctuzbirinde Hür 1yet t .. t-J ... 5:nde 
İspironun gaziııc.,su .. ..:a ounuştur. 
Necip Ef. , tanıştıği Mürüvvet 
H. , kadın, erkek daha bir kaç 
kişi orada masa başında oturu
yor, yiyip içiyorlarmış. 

Biraralık Mürüvvet H. , "Ay! ., 
diyerek iskemlesine yasbnmış. 
Bacağından kan aktığı görülmüş, 
yaralanmış olduğu anlaşılmış. Fa
kat nasıl? İşte mahkeme bu ci
hetin meydana çıkarılması ile 
meşgul oluyor. 

Mürüvvet H. intihar kastile 
kendi kendisini mi yaraladı, yok· 
sa yanyana oturduğu Nedp Ef. 
tarafından mı yaralandı ? Fazla 
kan ziyaı neticesinde ölümle ne
ticelenen bu cerh vak' asında ken
disinin suçlu olduğunu kabul et
miyen Necip Ef., kadının intihar 
için kendisini vurduğı:ınu iddia 
ediyor. Gayrı mevkuf bulunan 
maznun, Mürüvvet H. la araların
da hiç bir kavga çıkmadığı iddi

asında da musırdır. 
Mahkemede dün dinlenilen şa· 

bitlere reis Nusrat B. , mesele 
etrafında birçok sual tevcih et
miş, hakiki vaziyetin tesbitine ça
lışmıştır. 

Garson T emistokli, maznunun 
vak'a yerinde kadının intihara 
teşebbüs ettiğini, " kendisini çakı 
ile vurdu! ,. dediğini anlatmıştır. 

Hikmet H. : "Ben yandaki ma

sada oturuyordum. Vak' anın nasıl 
olduğunu farketmedim ,, demiştir. 
Maznunun ellerinde kan gördüğü 
şeklindeki ifadesini, Necip Ef. 
kabul etmemiştir. 

Naime H. , maznunun ellerini 
" kına gibi olmuş ., gördüğünü, 
ancak Mürüvvet Hanımın nasıl 
yaralandığını görmediğini söyle • 
miştir. 

Gazino sahibi f spiro ve birkaç 
jandarma da dinlenildikten sonra, 
muhakeme avukat Anastas Ef. 
ile şoför Azizin ve jandarma 
Nazifin celbi için yirmi teşrinsani 
sabahına bırakılmıştır. 

Bakkalların davası 
Petrola kolza karıştırmakla 

maznun bakkalların üçüncü ceza 
mahkemesinde dün muhakemele· 
rine devam olunmuştur. 

Müddei umumi, bakalların el
lerindeki malı, tagşiş edilmiş ol
duğunu bilerek sattıklarını sabit 
görmemiş, ademi mes'uliyetlerini 
istemiştir. Mahkeme karar vere
cektir. 

Bir yaş meselesi 
Üsküdar da, İlya Ef. isminde 

bir Rum gencinin eski nişanlısı 
ile bir~ikte giderken karşılarına 
çıkan Ilya Ef. ile aralarında zu
hur eden münakaşa neticesinde 
İlya Ef. yi öldüren Niko Ff. nin 
muhakemesine dün ağır cezada 
devam olunmuştur. 

Maznun, yaşının on yedi oldu-

ğunu iddia ediyordu. Nüfus me· 
murluğu da istilama bu şekilde 
cevap göndermiştir. 

Fakat, Tıbbıadlide muayene 
neticesinde maznunun yirmi dört 
yaşında olduğuna karar verilmiş 
bulunuyor. Mahkeme, nüfus me· 
murluğundan maznunun yaşı hak
kında verilen cevabın hangi esas
lara göre verildiğini soracaktır. 
Muhakeme bunun için kalmıştır. 

Şabanın ölümü 
Kahveci Şabanı öldürmekle 

maznun Arap Osmanın muhake. 
mesi, şahitler gelmediğinden yirmi 
teşrinsaniye bırakılmıştır. Ağır 
cezada o gün, Süleyman isminde 
biri maznunla karşılaşacaktır. Maz· 
nun, failin kendisi olmayıp Süley· 
man olduğunu iddia etmektedir. 

lınonetin ro~ynnıu 
Bundan istifade çareleri 

aranıyor 

Cerrahpaşa hsstanesindeki rad
yomun, mütehassıs doktor bulu
namaması yüzünden kullanılama· 
dığı yazılmıştı. Şehremaneti sıh

hat işleri müdürlüğü bu maden
den istifade çarelerini aramakta
dır. Geçenlerde, mütehassıs ge· 
tirtmek üzere ecneoi memleket
lerine bir müracaat daha yapılmış, 
fakat bunlar ayda 1500 lirayı bile 
az görmüşler ve bu yüzden Ema
netin bu seferki teşebbüsü de 
gene neticesiz kalmıştır. 

Şimdiki halde b:ızı doktorları· 
mızın bu işte ihtisas kazanmak 
üzere Avrupadaki radyotrapl 
müesseselerine gönderilmesi bu 
işin halli için en kestirme yol 
olarak telakki edilmektedir. 

Bu fikir kabul edildiği takdirde 
Belediye meclisinden tahsisat is • 
tenecek ve bir de musabaka im
tihanı açılacaktır. 

Bir hastane eşyasının 
macerası 

intikal vergisi borcunu öde
miyen bir Yahudi hastanesinin 
eşyaları geçenlerde hazcedilmişti. 
Bu eşyalar defterdarlık memur· 
lan tarafından satılmıştı r. 

Fakat bunları bazı yahudi zen· 
ginleri muştereken satın alarak 
tekrar hastaneye hediye etmiş· 
lerdir. 

Belediye azaları fırkada 
toplandılar 

Belediye meclisi Halk fırkası 
gurubu dün öğleden sonra fırka 
salonunda toplanarak şehir işleri 
hakkında müzakerede bulunmuş
tur .İçtimaa müfettiş Hakkı Şinasi 
paşa riyaset etmiştir. 

Gurup gelecek perşemba günü 
gene toplanarak müzakerelerine 

. devam edecektir. 

Kadınlar biiliğinde daktilo 
Kadınlar birliği fakir kızları 

yetiştirmek için bir daktilo kursu 
açmıya karar vermiştir. Dersler 
Çarşamba günleri saat 4 ten, 
Pazar günleri 3 ten sonra göste· 
rilecek ve mukabilinde para alın· 
mıyacaktır. 



-----..~,.---..~~~~·Ull1D'ül•Iyas 

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

IDrKiye Deulet BonKa~ı 
Bir kaç acneden beri bu SÜ· 

tunlarda. arasıra Devlet banka
sından bahsediyoruz. Memleke
timizin böyle bir bankaya olan 
ihtiyacmı fırsa t buldukça yazryo
r;.ız. D:ger taraftan öteden beri 
lı:.ikum~lin de bu fikir ve kana· 
Htle olduğunu biliyoruz. Bununla 
beraber T ürkiye Devlet Banka· 
.s ından şimdiye kadar bahseder
ken bu fikri n bir gün ge!ip ha· 
kikat olabileceğine kat'i olarak 
kanaat edemiyorduk. Bu itibar 
ile bazan kendimizi hayal ile 
avunmak ihtiyacında bulunan in· 
sanlar halinde görüyorduk. 

Halbu~i bir taraftan Reisi· 
cümhur Hazret!erinin, diğer ta· 
raftan Başvekil ismet P. H. nin 
Il. M. Meclisinde irat ettikleri 
liOn nutuklardan sonra vaziyet 
değişmiştir. T ürkiye Devlet Ban
kası artık bir hayal değil, hük
men bir hakikattir; filen hakikat 
olmak için de daha çok zaman 
beklenecek değildir; memleketi
mizde bu maksat için tetkikat 
yapmış olan Almanya Devlet 
bankası müdür muavini M. Mül
lerin M. Şaht ile görüştükten 
sonra göndereceği rapor gelince 
bankanın tesisi hakkında yapılan 
hazırlıklar tamamlanmış olacaktır; 
bu hususta Millet Meclisine der
hal bir kanun projesi verilecektir 
ve bu iş te süratle tehakkuk 
sc.lıasına girecektir. 

Para1arı esasen altın olan mem· 
leketler için devlet bankasına 
malik olmak mali istiklalin ilk 
şartıdır. Bizim g ibi parası kıymet
li de henüz kağıt olmaktan kur· 
tulamamış milletler için ise bu 
ihtiyacın nekac.lar hayati olaca~ı 

açıkhr. Binaenaleyh cümhuriyet 
Türkiyesinin bir devlet bankası 
teşkil etmesi memleketimizin mali 
sahada adeta isbatı rüşttetmesi 
l·abilindcn bir muvaffakiyet ola
caLtır. 

Devlet Bankasmın filen teşek
külü ayni zamanda paramızın 
kıymetini tesbite doğru atılacak 
i 1k adım dc-mek olduğundan bey
ne1milcl iktısadi ve ticari hayat 
sahalannda emniyetin tesis ve ia
desi demektir. Bu noktai nazar· 
dan Türkiye Devlet Bankasının 
vücuda r;elmesi Türk milleti için 
mali ve iktısadi bir felah ve saa
det devresine başlanğ1ç o'acaktır. 

Alehm et Asım 
---~ 

Ingiliz iulıa.flıklC1.rı 

Çocut:( mÜtıeı 
Çocu~un babası grlpe tutulmu~, oda

eında yatıyordu. Annesi, bostanın oda· 

sından getlrdt~i tabakaları hynahyordo. 
Çocuk merak etti. Anneel anlatb: 

- Oglum, baban grlpe tutulmuı. 
Grip mikropları taba'dara geçtiğinden 
onlnrı kaynatarak mikroplan mahvede
ce~!r.ıl 

(' oculc, düşfindü, dil§!lnda, sonra an
ne sine <lr•ndO: 

- Anneciğim, babamı kaynat.an 
c!alıa lyl o~maz mı) 

"' Aile hayatı 
Dlp?orn~tlardan biri Avrupa 

Hl ihl'\dından b11.hıediyor ve: 
- Niç in, diyordu, Avrupa mil· 

l'!llt"ri hir aile gibi yaıamaaın! 
Hu ml\nl ne? 

Dinleyenlerden biri ıu cevabı 

verdi: 
- Çünkü her gün. lı.frbirlerile 

dövü§mek istemezler! 
• De7ll EltıprHtn n 

Şarkta tamirat 
Hali hazırda buıusf bir komi,_ 

yon, Şarki Avrupadaki mağlup 
milletlerin tamirat deyinleri hak· 
kında müzakerede Lulunmalctadır. 
Komisyonun mukarreratt ıimdiden 
bir taraftan Macaristan ve diğer 
cihetten Bulgariıtanın itirazlarını 
mucip oldutundan, müzakeratın 
daha uzun müddet devam edece• 
ği kanaah mevcuttur • . 
Komisyon, Macariıtanın vaziyeti 

maliyesini tetkik ederken, Çekoa
lavakya ve Yugoslavya murahh.,. 
lan Macaristan ıanayiinin harp· 
tenberi yüzde elli tezayüt ettiğini 
vo Macar hükümeti tarafından 
biraz himmet ıarlolunursa, ala• 
cakh hükumetlerin mütalehahmn 
kat kat ıtfa olunabilece§'ini iddia 
eyledi.. Halbuki Macaristan me· 
saili maliyenin ıon bir karara 
raptına itiraz ediyor. Küçük dev· 
)etler, ~u hareketi, Macarların 

hüsnü niyet beslememesine atfet• 
mekte ve Macar ihtiyat bütç.eıi· 
nin ıifab ve cephane almağa 
sarfcdildiğini ileri ıörmektedirlcr. 

Bulgaristana gelincE, vaziyeti 
iktısadiyesinin bozukluAııtıu ıebep 

göstererek kat'i tasfiye ıekline 

yanaşmıyacatım ıureti katiyede 
bildirmiştir. M. Llyapçcf bükOmet 
fırkası hüzurunda söylediti bir 

nutukta • Yung • planının tanzi· 
mi için kutlanılan tarı il6 Paris
teki mütahassıs1ar komitesinin 
tuttu~a tarz arasındaki farkı teş· 
rih etti. Bulgar başvekilinin be· 
yanabna göre-, Yung planı med· 
yunun tediye kudretini nazarı dik· 

kate aldığı halde mütahassıslar, 

1923 martında Stanbulisld kabi· 
nesi tarafından imzalanan muka· 
velede ısrar ediyorlar. Mütahas· 
sısların r,aporuna göre Bulgaristan 
36 senelik bir müddette 550 
milyon altın frank vermeğe mecbur 
olacaktır. Bu meblağ' faizi de ilive 

edilince senede yirmi yedi milyon 
frangı bulmaktadır. Bulgar dele
geleri mütahassıslar planının ka· 

biliycti tatbikiyesi o!madıfını be
yan etmiıler ve hükamet te dele· 
gelerin fikrine iıtirak eylemiştir. 

Macaristan ve Bu1garistanın 

düyun mcs' elesin deki bu taallül· 

leri küçük itilaf devletlerini iğ· 

zap eylemektedir. Üç hükümetin 
matbuatı her iki hükOmet aley• 
hinde şedit ve tehditkar bir 
lisan kullanıyor. 

Mesela Bük.reşteki .. Oniversol .. 

da ~u satırları görüyoruz: 

•Mağlup hükumetlere karşı 
gösterilen müsamaha dainler 

aleyhine bir teşvik mahiyetini 

aldı. "Veyil mağlüplaral,, pren· 

sipinin tadilini esas olarak kabul 
ediyoruz; fakat bu prensipin 

•Veyil galiplere. ıekline tebdi· 
tini ula isti yemeyiz .• 

Küçük itilafı teşkil ed~n iiç 
hükumet şu suretle menfaatlan 

aynı zamanda haleldar olduğıın
dan, ilk defa olarak mütesanit bir 

cephe teşkil etmiş bulunuyorlar. 

Maamafih gerek Macaristan ve 

gerek Bulgaristanın düveli mu· 

azzama himayesine iltica ederek 

neticede mukarreratı lehlerine 
tadil ettirmeleri kaviyen muhte· 
meldir. Böyle bir netice, şarki 
Avrupada gittikçe ziyade nüfuz 
iddiasından farig olamıyan küçük 
itilaf için iyi bir ibret dersi va· 
ıifesini görecektir. 

il. Gayur 

İki hırsız yakalandı intihar eden kadın 
G6ıtepede Kayıt da~ caddesinde Uokapanında Keserd1er ıokatmda 

242 numara& e\ı'do oturan l.tanbul 7 numaralı evde oturan Glrltll Hayrt-
gnmraklerl batmndara Seyfeltlıı Beyin ye H. intihar kastlle mahlyeU anlqıl-
evinden çalınan et)'a1ardan bir halı eec- mıyan bir ıey tçmlf ve ıôz söyllyeml-
cacle, b!r tencere, bir iskarpin. bir ıe· cek bir halde Haseki hastanesine kal. 
pct tkind tuhe mernurlarlle Kwltop· dırılmıştır. 

ıak merkezi menıurları tarahndan ya· Bir genç kız ç1ğnendi 
pılan tütbat nettceeinde elde edilmıı Şo!ör Haronuo tdarcsindek\ 317 
Te hırm.htı Y•P• Mustafa ve Avnl numaralı kamyon dün Türbede Sive· 

yalcalanllllflardır. relcll Oıman pqanın kw Suheyll ha 

Hem eşyasını çaldırdı, hem nıma çarpmııtır. Süheyla hanım muh-
yaralandı telif yerlerinden yaralanmı§. hastaneye 

Keçecllerde Hoca Hayretttn mahal- lcaldırılmııtır. Şoför yakalanmıttır. 

luındo Çıkmaz odalar 10k~da U.tıf e 
hahımın 42 PUIUralı CTloe gece tkt 
hırm gtnnlf. btr miktar qy&11nı çal
mıılar, fıbt aornlt0den uyanan lıufe 
H. hırmlardan l>trSbl kolundan yak:a
lıunıt. hırsız kadının elını bıç~lda yara
lıyarak kaçmlfltr. 

Çırağın marifeti 
KOçOkpuarda Hacıkaduı caddesinde 

t 30 numaralı dOkbnda kurahlyecl 
Mehmet efendınhı çır~ Sadık dtık
k!r.ıdakr çekmeceden 52 lira çalmıı, 
fakat lutulmuıtur. 

Memur rolünde 
Fran11zca olarak inttpr eden Pada

l:uva mecmuası hlfrauharrlrl Ü•man 

Hamit B. Dilsiz hanında manlf aturaa 

Hoferdau biraderler yanında Ohaneı 
Efendiye maracaat ederelc kendı.lnln 
memur olduAunu. Pancrlan biraderle
rin hır resmini lstedı~tnl aöylenılı, fa
kat kendıslnln memur olduğuna lnanıl
mıyarak merkeze teshm edilmiştir. 

Hamal kavgası 
Bahçeb.pıaında Y alıköşkQ cadd~ıtnde 

luımal Haıan, Mehmet, Ramazan, Alı 
arasında nöbet meıeleıinden bir kavaa 
çıkmıt. Haıanla Alt ellerinden yar-alı 
olar~k yalcalanmıılardır. 

18 yaşında hırsız 
Abıraycla Koskada bir mahzende 

otur mı l 8 7aılannda Nıyaıt. Y enlbah

çe çayırında Gammeıln eYlne, hpıda
kı kılldt kırmak ıuretıle gtrmlf, fakat 
cOrmO meıhut halinde yalcalanmsghr, 

Memurlara hakaret 
T ahtualede Muscvt l~tefo hlr para 

rocıeles1nden dolayı ubıkaIJardan Ga
Jıp tarafından yaralandığını ıddıa etmlf, 
Gahp ıutulmtı§. meınurlau hakaret et

tiği lçln bakbnda ltzım gelen muame
lenin ıf~mna ba,lanı?mııtır, 

Komiser muavinınin gözü 
çıkh 

Pohı mOdOrlyeU birinci ~ube birinci 
kısım taharrl komiser mua~inlerlnden 
42 numarala Mehmet Efeodl, Şıglide 
blr tramvaya binmittir. 

Aradan on dakika geçtiği halde 
tramvayın hareket elmemeel üzerine 
qa~ lnmlf, btatyondakı pllntona: 

- Tramvay hail hareket etmlye· 

reket etmlyecek nıl, diye ıormu§tur. 
Pllnton 166 nunıaralı Zıya Bahtiyar 
Efendi bu male aksı bır cevap verm~, 
baylelıklo Malamıda bvga çıkmııtır. 

Kavgacılan etraftan yetııenler ayır
mıılarchr . Komleer muavini Mehmet 
Efendinin .ol göıQ çıktnttır. PIA.nton 

1.uıanm11tır. 
Anadolukavağında bir hadise 

Btr ıkl g\ln evvel tenezzüh maksa
dıle Anadolukava~na gilmif olan Ar
nnut tebaasından ve E.at T optanl 
opUmndan hyaa Bey ntıanlıeı Fransız 
tebauuıdan Matmezel Kazarinln önle

rine 3 pb.a meçhul çıkllUf ve 41 h
ra ıle btr uatlertnı alml§lar. bundan 
t0nrı Matmazele tecavüz etmlılerdir. 

Jandarmaca tahktlcat yapılarak kısa 
bir ıamanda mOtearrızlardan olduklan 
anlaıılan Adem otlu SelAhauln tle Ahı 
~Iu Htı.eyin derdest edtlmtılerdir. 

V AK.ITın hekimi 

Tifo: 1 
Ba:r.en şehirleri, memleketleri 

istila eder. Ekseriya ise kalabalık 
şehirlerin daimi misafiridir. 

"Ebert,, ismindeki alim tara • 
fından mikrobu bulunmuştur. Ya 
hastadan salim bir şahsa doğru -
dan doğruya geçer. Yahut ta has
tanın ifrazat ve ifragatı vasıtasile 
kirlenmiş sular, sebzelerle salim 
bir adama sirayet eder. 

Her iki suretle de sirayet a~ız 
yolile olur. Ağza giren mikrop 
boğazdaki bezlerde oturur. Ora • 
dan kana geçer ve bilhassa gidip 
ince barsakta yuvalarmı yapar. 
Ağza girdikten kendini gösterin· 
ciye kadar .. Tefrih devri,, dedik· 
leri bir zaman geçer ki bu da 
7-10 gündür. Hastalık titreme, 
vücut kırgınlığı, başağrısı, hal':liz
likle başlar. At~ yavaş yavaş. 
kesik kesik artar ve 39-40a kadar 
yükselir. 

Vakfın hekimi 

Asmaköpru 
[Üst tarafı Birinci ıayıfamızdadı.rJ 

Bu beyanat üzerine dahp hara • 
retli bir şekil olan bu mesele ve 
bu mütalaa karşısında ne düşün .. 
düğümü anlamak üzre, asma köp
rünün en hararetli taraftan olan 
Liman şirketi müdürü Hamdi Beye 
müracaat ettik. Hamdi Beyin mü • 
talaası da şudur: 

- Bence iki köprüye katiyen 
lüzum yoktur. Asma köprü için 
benim noktai nazarım bu işin (etüt) 
edilmesidir. Tahmine göre bir etüt 
yapılmadan bu işin kaça mal olaca· 
ğını kimse söyliyemez. Hususi 
o!arnk Şehremini Beye . sorduğum 
zaman bu iş için (25) milyon ister 
demişti. Bana kalırsa bu kadar 
para da gitmez. Ne köprü yaptır· 
dım, ne de bu işin nasıl yapılacağı 
hakkında tahkikat yaptım. Fakat 

köprülerin bu hali ile Halici liman 
yapmıya imkan yoktur. Haliç ise 
lstanbulun en tabii limanıdır. Köp
rüler meselesi halledilince serbest 
mintakayıda mutlaka Haliç içinde 
yapmalıdır. Galata köprüsünün 
kalması ticaretimiz için çok lazım • 
dır. O zaman tramvaylar ve büyük 
vesait Gazi köprüsünden geçerler. 
Karaköyde de yolcuların otomobil 
ve arabaların karşıya geçmeleri 
için Amesterdamda yapıldığı gibi 
küçük ferribotlar yapılır. Bunlar 
üç dakikada bir yolcu ~ırlar. 

Ben asma köprünün beyazıt
dan Şişhaneye doğru 90 metre 
irtifada asılmış bir köprü olaca· 
ğını hatırıma bile getirmiyorum. 
Böyle garip bir köprii değil 

Küçük hab e rler 

1 
Bir vpur 

Balta lımanında karaya 
oturdu 

Dün sabah limam kesif bir 

tabakası kaplamış ve vapur · 

ferlerini de müşkülata uğratmış 

Bu tsnada bir de lcaza olııı ~ 
ve Ceefor isminde Karadenfıd ~ 
gelen bir lngiliz vapuru asi 
limanında karaya oturmuştur. 

Vapur akşama doğru kurta 
mıştır. 

+ Emanet, Şehrin bir ç, 

yerlerinde çıkartılan ekmekle e 

kumla karışık olduğunu naıa: 

dikkate almış ve topladığı b \c
çok nümuneleri tahlil ettir01İJı 
başlamıştı r. Bu hususta ce lı 
tedbirler alınacaktır. t 

• Statyum önünden Tarl ~ 
b . k .. . b 
aşına gıtme uzere yenı ~ 

cadde açılmaktadır. ~ 

• Şişli - Karaağaç yohıiltl tı. 
parke olarak inşası kararlaştırır 
mışhr. 

1 
li 

+ Liman şirketi memurların' 0 

k l rİ~~ ucuz ve t emiz yeme yeme e 
0 

temin için şirket binası dahilin~; lı 
bir lokanta tesisine karar verı 

miştir. !il 
+ Pariste toplanacak P0 ~ 

l h. e~I 
kongresine, beynelmile ma ıy ıı 

olmadığı için iştirakten sarfı rı" ıı 
zar edilmiştir. 

~ lstanbulun bütün yotıarır. 
yapmak için (100) milyon tiril. 

ihtiyaç olduğu beyan edilmekted 

Emanetin bu sene tamir iç 
tahsis ettiği ( 500 ) b in lira şi( 

diden bitmiştir. 

+ Son ista tistiklere göre tei 
rinevvelin birinci haftasında A11~ 
doludan 4738 ton buğday, 11 

7 toD ton ceviz, 331 ton fasulya, o9 
fındık, 1123 ton mısır, 50 t ., 

nohut 60 ton mercimek gelll
11

' 
1 • tıl' 

ve ayni müddet zarfında lıınB • 
mızdan ecnebi limanlara 40 sıııı5 dık afiyon, 862 balye tiftik, 6~5i 
balya yapağı , 374 t'lne av defi 

sevkedilmiştir. ~rfJ 

• Hazirana kau ... r m ... aşı ' , 
.. ıııtl 

kuruştan az bütün imam, mue lı:ıl' 
ve kayyimlerin maaşları 500 
ruşa iblağ ed ilecektir. 

d b .. "k b. vereıı1 
~ Bursa a uyu ır ·ı· 

k vefl 
sanatoryomu inşasına arar 

miştir. tedo 

• Geçenlerd e b ir ga.ze 
P~~ Evkaf idaresinin fakirlere 1'llf 

d bu f.v vereceği yazılmışsa a ııss" 
idaresinin bazı muayyen eş dafl · 
esasen yaptığı nakti yardım 
galet bulunmaktadır. ,/ 

. yef 
fakat vapurların gelip geçdi~• ylld' 
lere asma olarak ve dutı .. ,,fİİ 

" . b' kOı-b inlerce numunesı olan ı r J:>eıı 
mevzuubahistir. G eçen sene sfll9 
Roterdamda böyle bir e. .. ..,. 

.. ştıll'" 
köprunün yapıldık! gö~rtl~bi j~İ 
Bunlar hiç de zannedildiğı gı yü1'' 
tepe arasında 90 metr~ .. jldif· 

k .. ··ı r dıg • seklikle asılmış opr~ e .. t ysl''. 
Ben son söz olarak hır etu. gib1 

hrsa böyle (100) milyon tı r~{jçil~ 
hayali rakkamlardan daha. kııniiı:Jl 
bir rakkam bulunacağına 

diyorum. ~ 
, f{/ıf11e 

Meml müdür : Re/ık 



• 
Ingilterede amele. işlerinin tanzimi 
Kömür madenlerinde 

İ4çflcrle patronlar arasındaki ihtilaf 
nasıl halledilecek? 

~ londra, 12 ( A. A. ) - Maden itçileri birlil't icra komitesi htı -
~ Urtıelle müzakereye giriımeğe maruf tasavvurlar hakkında müza • 
~tatta bulunmak için ögleden sonra bir içtima yapmıfbr• Bundan 

:ttta. komite kömür ocakları meselesile me~gul olan nazırlar encü
~ enile temasa girmft bu lçtimaa hariciye nazın da i1Urak ehnJttir. 
k~ırlar, daha evvel aralarında bu mesele hakkında miidavelei ef
lt lttda. bulunmuılardır: Madenciler asgari ücretlerin milb bfr esasa miis-
1& ttiden tetkiki için milli bir heyet teıkili hakkında bir kanun 
• Yihaaı tevdi etmesini hükumetten ısrarla istemiılerdir. Nazırlar 
"llc'" ~ Urnenlle maden ltçilerl icra heyetinin teıkllt istenilen milli ko • 

lte hakkındS: bugün müzakeratta bulunacaklan ögrentlmiıtlr • Bu 
~t:"ıf te, rivayet edildiğine göre bir mahkeme mahiyetini haiz olacak ve 
lıi~den iıçi e i maden mıntakaf arında birinde çalııma saatlerinin azal
t• ttıasından dolayı ücretlerde tenzilat yapılması yolunda. bir teklif kar-
b~ında bulundukları zaman bu komiteye tstinafen müracaatta buluna
td eceklerdir. Bu tarzda bir teıekkülün madenlerde çalııanlan memnun 
ece~ söyleniyor. 
.. londra, 12 (A.A) - Kömür madenleri meaeleıtle u#ratan dazırlar 

t Ctıllıenfnin maden sahipleri ve maden itçilerinln murahhaslarile ayn 
/tı icra ettiği mü:zakere"erde hiç bir tarakkl elde edemediği haber 
~ 'llrtıııtır. Maden sahipleri maden iıçilerlnin murahhaslartle birlikte 
li lııakereye devamdan tekrar imtina etmtılerdir. M. Makdonald ile 
1:1 llderson un da iıtirak ettikleri bu mükalemelere yarın devam 
~ ınacaktu. Vaziyet ciddi ve mühim görülmektedir. Zira hükUınet 

11 ~'~en ocakları hakkında tevdi edeceğini evvelce resmen bildimıtı 
lıq gu kanun layihasını tanzim edebilmek için iki tarafın noktai 
~rlarını telif hususunda büyük müşkülat karşıaında bulunmaktadır. 

lngilteredede işsizler 
~an~ndra, l? (A. A) - İngilterde mukayyet tısizlerin ededi 4. T. 
~~ e 1 rnıl}on 252 bini bulmuıtur. Bu yekUııda. geçen haftaya 
llls~aran 17 bin kişilik bir tezayüt ve geçen sennin ayni devresine 

etle 97 bin 776 k•şilik bir noksan görülmektedir. 

P Fransız meclisinde 
... tıarta, 13 (A.A)- Meb'usan meclisi bütçe müzakeresine baıla· 
'il'" r. M l 
. ın · afont ve M. Lamourek gazinolar için daha sert bir ni-

naıne 
'zl . Yapılmasını talep etmiştir. M. Drout ecnebi istikrazları 

erılınin lahey divanının mukarrerabna tevffk:an altın olark tes· 
si u 

ınısunun medyun· ~i'l~ti~l'deriı. tile~ '~, b&,syaltıtlet" 
e ayelerJni altın olarak yabamlf olan ve bugün pek cGz't para 
ıı.~akta bulunan ufak irat aahfplerlnfn vaziyetini yeniden tetkik et
lıt:ı ~çin bütçenin birinci f~slının maliye nezaretine gönderilmesini 
~' ~llıışlerdir. M. Cheron hukO.metln bu Irat aahfplerlnln vaziyetlerini 
ı el'lin kadrosu dahilinde ıslaha çalı§acağını aöylemfttfr. M. Tardfya 
aı? at meselesini ileri sürmü, ve sosyalistlerin teklifi 256 reye karıı 

teyile reddedilmtıtir. · 

l lngiltere Moskovaya sefir gönderiyor 
~t-h~ ondra, 13 (A.A) - Riyode janere sefiri M. Üvey Moskova se
~l'' ne, hariciye müsteşarı sör Ronald Lintzey Washington sefirliğine 

•n olunnıuılardır. 

n Darülfünunda karışıklık 
N etltn, 13 (A.A)- Darülfiinunda btr takım karıııklıklar olmuıttur. 

~Gı~3Yona ist talebe cümhuriyetçi olan Y ahudJ arkadaşlarını döv
erdtr. 

lo Şiddetli bir fırtına 
~I' fı lldra., 12 (A. A) - İngiltere adalarında son derecede ılddetlt 
~a.:ına. hüküm sürmektedir. Bir çok gemiler ağır haaarata 

~•ıtır. 

1\ d Kudüste karışıklık devam ediyor 
d~tı \t ~ı, 13 ( A. A. ) - Tabanca ve bıçaklarla müsellAlı 5 arap 
~~ ~a~ biri kadın biri erkek olmak üzere iki Y ahudiye teca-

1ıtir. Kadın ölmüı, erkek ağır surette yaralanmııtu. 

P, Bir gece içinde 
'lt11.ı~1' ~8 ( A. A. ) - Genç bir kadın, aynf akıamda tanıımıı 
'~ib bır adam tarafından otelde tabanca ile öldürülmüıtür. Müte

en k 
alil intihar etmiıtir. 

St Nobel mükafatını alanlar 
t • fe ~.ckholm, 13 (A.A.) - 1929 senesi fizik mükafatı Londrab 
~ <1sf:or Ricahrdsona, ı 929 senesi fizik mükafatı Fransız hikmet· 
~ tl~ti tından dük de Broglie ye, edebiyat mükafatı Alman muhar-

11tt...ı nden .M. Tomas Manna verilmi• kimya mükafatı da Londarlı 
~en il . Y' 

e ııtokhlmlü Ôler arasında taksim olunmuştur. 

> liaı" Halepte büyük bir yangın 
""tı J>ten gelen haberlere göre geçen hafta Halept_, mühım bir 

t rt <>ltrı ık ... i . huk :, llt\titi\l Uf ve ateş bir yağ ticarethanesinden ç tığı çın ça 

~~aç-. ~tnenııottr. Zarar mıktan 1 milyon albn lira tahmin ediliyor. 
a bir vefat, 15 mecruh vardır. 

t1 şa.~d Bir kepazelik ve cinayet ! 
,dıl\ k l\tı ielenıbır telgraf haberi sabık ıUlafçılardan damat Fe-

~ " .l):trı d ık 
~ ~ h'tl · ' aft bir ge~azeliği nakletmektedir. Kayınblra erine At 
Itır~ kocasını z.ehirliyerek öldiirmüıtür.Jelıri veren aczacı da 

ttir. 

Kilise meselesi ~atlm~a 
M. Musolini Yunanis
ntala müzakerenin 
kesilmesini emretti 
Atina, 12 (Apo) _ Romadan 

bildirildiA'ine göre M. Musolini 
on iki kilisenin ilim .istiklali me
selesini Rum baş papaslığile mü
zakere eden balya murahhasma 
müzakeratı kesmek emrini ver• 
miştir. 

Atina, 13 (Anek) - Yunanis· 
tanın yeni Ankara sefiri M. Po
lihronyadis atideki beyanatta 
bulunmuştur : 

- Hariciye nezaretinin alaka
dar dairesi dosyalan hazırlamış
br. Bütün meseleler için muktazi 
sureti halter mevcuttur. Son içti
ma hareketinin arifesinde yani 
cuma günü Venizelos, Mihalako
pulosla benim aramda vuku bu
lacaktır. Esaslı bir nikbinlikle 
yeni mahalli memuriyetime gidı-
yorum. itilaf husulü iki tarafça 

İstanbul defterdarlığı ilanatı 

Adalar mal müdürlüğünden: 
Kıymeti 

Lira K. 
3657 50 

Mahallesi 
Bayultada 

Sok atı Cınst 
Kumsal Ah14p hane 

No Taksimat 
30 (1) lnd icat ( 2 ) oda 

mermer tqlak (1) mut
fak (1) hala ( 2) lnd 
kat 4 oda 1 sofı 1 bal& 

"'.'.'.~~a .... m,_~ .... m-iy_e ... t ... ıe_arzu....__oı_u_n_uy;.,o_r_. ---- ~090 00 

lii]~~-~"~ 
"' . Mustafabey 

kuyu llU'IUÇ bahçe. 
" 1·1 (1) lnd kat ( 1 ) oda 

(l ) tatlık ( 1) mutfak ( 1 ) 
hail (1) kuyu (1 ) · 
mç bahçe ( 2 ) lnci 

Seyrisefain 
Merka acentell: Galata Köp!:ll baımda. , 
.S.y~u 2362 Şube ac:ent..ı ı Mahmu

diye Ham altında lıtmbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
(ANKARA) vapuru 14 

Teşrinisani Perşembe akşamı 
Galata rıhbmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon,~ Rizeye ği .. 
decelc .. ve Of, Trabtoiı, Polat
hane Gireıon , Ordu, Fatsa, 
Samsun, Sinop ve Jneboluya 
uj-rıyarak gelecektir. 

izımır sürat postaSI 
( GÜLCEMAL) vapuru tS 

Teşrinisani Cuma· . 14,30 da. 
Galata rıhtımından hareketle 
Cumartesi sabahı İzmire gide
cek ve Pazar 14,30 da lzmir
den hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkestra ve cazbant mev
cuttur. 

Antalya Postası 
(İ N E B O L U ) vapuru 17 

Teşrinisani Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle fzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi· 
ye, Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Andifli, Kalkan, Sakız, 
Çanakkale ve Geliboluya uğn• 
yarak gelecektir. 

Bozcaada postası 
( GELI BOLU) vapuru 16 

Teşrinisani Cumartesi 17 de 
idare rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, 
lmroz, Bozcaadaya gidecek ve 
Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğnyarak gelecektir. 

Muntazam 1Sartuı Poıtaaı 

Ercümendriur v~puru 
·14 p . b 

Teşrinisani e rş e ill e 
günü 18 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Ereğli , Zonguldak,· 
Bartın , Amasra, Kurucaşile ve 
Cideye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 

T-clefon: 2684 

(3) oda (1) aofa (1) 1 
tlıale bedelinin nısfı peşin Ye nısh diğeri ihale tarthınden blr sene aonra n • 

ten lıtifade edilmek şarttle balada muharrer lkt bap banenln mtılldyetl 29 t..:ş· 
rlnevvel 929 tarlhlnı:len itibaren ylrml glln müddetle müzayedeye vazedtlmıı ol· 
duğundan talip olanlann 17 tevlnsanl 929 tarihine mnaadlf perıembe gllnO 

aaal 14 te Adalar Mal modnrlllgllne mQracaatlan llln olunur. 

• -0-
K ı ym etl 

Lira K. · No Cınsr Mahallesi Soka~ 
758 44 · 64 Arsa Kmalıada Aziziye ağası 

ihale bedehnln nıefı peftnen ve mefı dlğerl lhale tarlhtpden bir sene sonra 
nakden istifade edilmek fUtile balada muharrer ananın mOlkıyettnln müzayedesi 
g.ı•fJ929''üi.Hhll\d~ (tdweDr.blt ·~~nddetle ve pazarlık ıuretlle mllzayedeye 
vaz~ gldıi'ğundag • olanlvııı. 8-12·999 pazar gilnll ıaat L4 te Adalar 
mal mDdıırlOtnn<ie mOtewekkd aabf ltomlayonuna mOracaatlan illn olunur. • • MmeU 
Ltra K. Mahallesi ~okatı No Ctnll 

1 646 48 BnYilkada Rıhtım ve balık pazan 16-17·17-1 Ah14p gazlno ve iki 
dnllın 960 ta 270 hiesesi 

lb,aıe bedehnln mJı peflnen Ye nısfı dıterl bir sene eonra laUfa edilmek ve. 
thalo bedellnln tamamen ı.Ufuuıa kadar butne namına blrlnd derecede ipotekli 
olmak tartıle balada muliarrer emvalı pyn menkulentn mollttyetl 21 tefrlnsani 
929 tarihinden tUbaren blr hafta maddede mtızayedeye nzedt1mıı olduğundan 
talip olanların 28 tqrlnsanl 929 perwembe gllnf1 eaat 14 te Adalar mal mil
dnrlüğQno mQracaatlan tlln olunur. 

• Satılık bostan ı AmaTUtk&
yibıde yafhane ıokagında 19/21 
numaralı bostanın 3 bllle IUba
rile bir hlueal u.htblntn veqrl 
borcundan dolayı 6-U-ı929 tari
hinden itibaren 21 gOn mGddetle 
milzayedeye konulm\lfbu'. Taltp 
olanların Ltanbul ViliyeU idare 
heyeUne milracaatlan. 

• Salılıl( l(Agtr eo oe Jal(l(dn : 
Samatyada imrahor lıyaı bey 
ıneballeslnln istasyon 10kafuıda 
No. 20, 2 katta 6 oda 2 J<>fa 
2 mutbafı mGıtemil •ev ile m<lf
temilatmdan olan 22 No. h 1 oda 
1 ballyı m6ftemil dükklu mü
zayedeye çıkanlnutbr. Bedeli 1 
senede iki taksitte verilmek pr
tile tldılnln tahmin edilen 3500 
lira. Müzayede pazarlık ıureUle 
14 kAnunevvel 929 cumartesi 
gilnil saat 14 te defterdarlıkta 
yapdacakbr. 

+. Satılık n - Kumkapıda 
ıeyh Ferhat mahallesinde Havuzlu 
hamam sokafında No. 49; 3 
kattır. Bodrum katında odunluk 
kömOrlük linci katta 1 oda 1 
hail 1 sofa 2inci katta 1 oda 
1 ıofa 1 hail 3iincll katta 1 oda 
1 ıofayı müıtemildlr. Tahmin 
edilen bedeli peıln verilmek pr
tile 2000 liradır. Müzayede pa
zarlık suretile 14 klnunevvel 929 
cumartesi günü saat 14 te def-

. terdarlıkta yapılacaktır. 

+ Satılılt eo : Kumkapıda Şeyh 
Ferhat mahallealnlnde Hamam 
caddesinde N. 47; 3 kattır. Bod • 
nun kabnda odunluk kömGrlük 
blrlnd katta 1 oda 1 hail 1 sofa 
ddnci katta 1 oda 1 10fayı müt
temlldlr. Tahmin edilen bedeli 
peıln verilmek pıtı ile 2,000 
liradır. MGzayede pazarlık ıureUle 
14 klnunevvel 929 cumartesi 

1 
giinü saat 14 de Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (902) 

GiorQio Mdndel 
Kürk ticarethanesi 

17 Tetrinenel pazar trünGnden 
itibaren Beyollmıda latiklAl cadde
ainde yeni inta olmıan mağazaya 
naldecleceltnl ve muhterem milıterl· 
lerlle doatlaruıın ziyaretlle miiferref 
olacalım arz eyler. 

Tepe bqı tiyatroaunda bu akıam 
aut 21,30 da. 

uırcıo tız .,EHmEr~ .. · · 

l 1111 I 5 Perde 

Cuma gllnlert 
maUne eaat 15,30 
da. Her cumartesi 
aqamlan için 

mııııı 
hatlarda temdit yapılmıttır • 



Bu hafta hangi takım kazanacak? 
türksporun 

Tertip ettiği ınücabakaya iştirak ederseniz, 
25 lira kıymetindeki hediye veya Stadyumda 
lik maçlarını seyretmek için para vermeden bir 
mevki sahibi olabilirsiniz. 

7 inci s ası her ha ki gibi 
d r la ç kmı tı. ze • an 

Eşref Şefik, A. Şerefettin, Hamdi Emin beylerin makale ve 

mütalealan, Galatasaray lisesinde spor, Türk gibi kuvvetli. Spor 

hikayesi, İkramiyeli müsabakalanr:ıızın neticesi v. s. 

- . 
111:: SllVIl.tJ 

YENJ 

Resimli yCnt Tilrkçe 10gatin1n tamamına abone bedeli İstanbul 
için 2so taşra için 800 kuruştur. Mektep talebelerine kolaylık ol
mak İl ıı taksitli abone usulü kaLıl edilmiştir. Şöyle ki; lık taksit 
25 kuruş veren talc ' · abone kayıt olunmasını müteakip birinci fa
sikül teslim eclileceh.lir. Mütebaki taksitler haftada 1 O kuruştur. Bir 
ay z .... mdıı 40 kuruşluk abone kuponu lbraz eden talebe ikinci 
fasikülü ve bu suretle iu.tişar edecek fasikülleri alacaktır. Resimli yeni 
Türkç~ lfıgata Tarih ve Coğrafyaya alt esmai bassa kısmı aynca ilave 
suretile dercedilecektir. Bu kısımda meşahirin resiınlerimlerile tercüme! 

halleri bulunacagı gibi haritalar ve Türkiyenin büyük şehirlerinin resimleri 
"LA.RUS,, ta olduğu gibi renkli tıı.bfölar dercedilrnekle beraber flan da 

g beher forması 5 kuruşu tecavüz eto,tiyecektir. Satış ve abone merkezi: 
İstanbul Ankara caddesi Cihan ve Şafak kütüphaneleridir. 

Büvük T avvare oivankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci }<eşid~ 

. .. tl ~~ANUNEVlJEL a929 
B(YCR 1KHA~IIYE: 55,000 Llfi.\DJP. 

A)Tıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 lir~ 1 !i 
ıf..nııı.ıi) Plcr \'e lU,000 liral ık hir mü1~~1iat. 

45,000 lira isabet eden I 9~7 numaralı bilet İstanbul, Tars 
!\lanisa 

20,000 lira isabet eden 40,7G5 numaralı bilet lstanhul, lzm r, 
Samc;uıı 

1 :i,COO Jin isabet eden 55,494 numaralı bilet lstanbul, Antal) 
Bandmna, S·ım. un. 

I 2,00d lira i:>ahct eden 37377 numaralt bilet İstanbul, Bur 
Cey!1 an, lzmir, Bayındır. 

ro,ooo lira isaL::..~ eden 26,859 numaralı bilet İstanbul., Edir 
~ Pıtt~n, 17.o'ir, J\ar11çasııda ~tılm.ı..ştır. 

~~-:---:::--~~~~~-_,__~~~--.ı 

1 

lsmet, Sadiye, Zekiye ve Hatice 

Hanımlarla İbrahim Beyin 17051 

ikraz numaralı deyn senedi muci- : 

bince emniyet sandığından istikraz 

eyledikleri meblAğ mukabilinde S<m

dık namına merhun bulunan Üs

küdarda Hacıbasnahatun mahalle

sinde Paşalimanı caddesinde eski 

128, 131 ve yeni 49 49-1, 42 

numaralı maa arazi depoların tama

mı vadesi hitamında. borcun veril

memesi hasebile müzayedeye çıka

rılarak yirmi bir bin iki yüz yirmi 

lira bedel mukabilinde müşterisi 

namına kat'i karan çekilmiş ve is-

tikraz esna~ında borçluların tayin 

eyledikleri lkametgAhlıırına tebliğat 

ifası için gönderilen bir haftahk 

son ihbarname zahrına mahallesi 

Heyeti ihtlyariyesince yazılan ı:peş-

VALET Makinasiyfe traş olmak bi!yii!i 
'bir zeuklir. ve her bu:aA• bir kac av 
kullan.abilirsiniı. · • 

fo~t;,; ·iÇift7' t-;p-;ld --Grılnherg İstanbul· 
.. ı 

~oşta kutusu 50l niimeroya müracaat ~ ' 

ruhattan borçlulardan Zekiye hanımı • ~ Darüttalimi 
Heyeti vezneci1erdeki salonda : 

Her Pcrııembe a?.::--.:ımı . . 
terenni.imsaz o1acaktır. 

· Her Pazar akşamı 

Her 

ve her Cuma günü ve akşe. 

O~TA OYUNU 
I(ARAGÖZ 

lzmlrde keresteci tüccarı zevci lb 
rahim Beyin nezdinde olduğu anla • 

~ıl mış ve mahalli mezkCır Ziraa 

Bankasile bu hususta cereyan ede , 

muhabere neticesinde mumaileyh' 

Zeldyc b:.!nımın buhınmadıg1 anla • 

şılmış olduğundan ilan tıırihinde • -~-~_,;,.~_._.;..,..;...;,~....;;._;;;_~...;;.===-;;..:;::--======;;-
ltibaren bir hafta zarfında borç 

tamamen verilmediği takdirde mez-

kur maa arazi depolarm müşterisi 

namına kat'ı ferağ muamelesinin 

icra edileceği ilan olunur. 

Piyanko keşidesi , .. 
Hildliahmer lsianbul merkezinden: 15- T. sani cuma günii sa11t ı Ot e, 

çukta I1ilaliahmer İstanbul m<!rkczi bin:!s:ı:Ja I-lilW:ıhmer S.'.ln'a 
piyankosu çekilecektir. ~ 

~Mt:l~~·~ Bahçe kapıda~--~ 

Er uğrul ağaz sında 
BAZI DAİRELERDE 

TASFiYE 
.M Ü N A S E B E T İ L E 

''k A 

ı 
• 
ı 

il u 





Nasıl zengin oldular 1 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;Rokf eller:3 

Amerikalı bir babanıri yardımı 
Con Rokfeller babasından senede yüzde on faizle 

hin dolar alnıağa muvaffak old" 

Ancak bu para biraz kar ge· 
tirecek bir ticarete giriımek için 
çok azdı. Şu halde sermaye ola
cak parayı nereden tedarik et
melidi? Gidip pederine müracaat 
etti. Adamcağız. elinden geleni 
yaptı; oğluna senevi yüzde on 
faizle bin dolar vermeye razı 
oldu. Genç "Rokf eller,, babasının 
bu mütalebesini fahit bulmadı. 
Eğer Iıi yolunda giderse, bu faizi 
bol bol çıkaracağı muhakkakb. 

Baıka bir endtıe noktası daha 
v-ardı. Bin veya binbeı yüz do
larla çok uzağa gidilm~si imkan
sızdı. Baılca bir para menbaı 
daha bulmak icap ediyordu. On 
dokuz yaşında.ki bir delikanlıya 
kimse bir dolar bile ikraz etmek 
istemediğinden, "Rokfeller,, ken
dine bir ıerfk aramıya sermayeyi 
hu suretle çoğaltmağa lüzum 
gördü. 

Filhakika çoktanbert tanıdı~ 
diğer bir memur yarı yarıya ser
maye koyarak beraber çalıımağa 
hazırdı. "Rokfeller,, in ilk ıerfki 
oJan bu adamın tsmi "Morris 
B. Klark,, idi. Birkaç dolar birik
tirmişti; otuz yaşında idi. Olduk
ça tecrübesi olduğundan "Klark 
und Rokfeller,, firmaaım hariçte 
temsil edebilecekti. 

iki arkadq hel'§eyden mukad
dem ustalan yanında kazandık

ları tecrübeyi tatbike çare ara
dılar. Bir ıevkiyat komisyoncu 
nıfıessesesi vücuda getirmek te
fthbüsünde bulundular. 

İçlerinde yaılısı olan "Klark,, 
müşteri aramağa çıktı. Az sonra 
yeni " firma ,, nın kudretinden 
fazla it tedarik ederek avdet 
eyledi. Şurasını kabul etmek icap 
ediyordu ki, müeuisler ellerindeki 
üç dört bin dolarla pek büyük 
itlere glrlıemezlerdi. 

O vakit genç ., Con D. Rok· 
feller,, ehliyetini göstenneğe ve
sile buldu. Masasında kasa tut
mak ve muhasebe defterlerini 
yazmakla kalmadı; mali bir uz
laıma meydana getirmiye mu· 
vaffak oldu. Pederi delaleti ile 
tanıdığı, .. Klevölant,, bankalann
can birinin direktörü, yeni "fir· 
ma,, nın sağlamlığına kanaat 
getirdikten sonra iki ıerike iki 
bin dolar ikrazına riza gösterdi. 
Eu yeni sennaye sayesinde"Klark .. R ,, 
ve okf eller ,, bir adım daha 

ath'ar, ve bunu takip eden aylarda 
ve senelerde gittikçe terakki 
ettiler. 

Öyle büyük tali darbeler1ne isabet 
etmiyorlardı. Fakat sayileri, ıe
batlan, ticaretteki ehliyetleri sa
yesinde durmadan ilerileyorlardı. 
Yaptıkları itlerin mıktan az za
menda yüz bin dolan buldu; ha
sılat ıafiyesi ise, daha iyi ıeralt 
dahilinde memurluk etse bile 

' genç ., Rokfeller ,, in kazanaca-
ğınm on mislini aftı. 

Seneler geçtikçe " RoHt>Iler ,, 
"firma,, nın inki§afını temin için 
başka ~erikler almağa başladı. 
.. Rokfeller ,, bfıtün ömrünce bu 
uazariyeye !adık ka~mışhr. Niha
... ~t • Rokft:ller ,, müessesesile 

alAkadar ıeriklerln mıktan alt
mııa kadar çıktı. Zaten insanlar 
ve emtia arasında hiç bir fark 
görmlyordu • 

Her ikisi de - onun noktal na· 
zarınca• lazım olduğu zamau alınır, 
kullanılır ve artık ite yaramadığı 
zaman atılırdı. 

Asıl mesele kıymeti tayin ede· 
bilmek ve gerek müet11eıenin ri
yasetini gerekse gayet hakimi -
yeti muhafaza eylemekte idi. 

" Rokfeller ,, , teıebbüı kuvve
tfni az zamanda fevka1ade te . 
kA.mül ettirdi. Bazı kimseler it -
lerJne yabancıları sokmaktan kor
karlar, ve ıeriklerlnin muamelata 
fazta müdahelesini istemezler . 
" Rokfeller,, böyle ıeyler den çe
kinmiyordu. Yirmi heı yaıında 
iken bütün ıeriklerine • onların 
kendisinden yaıh olmasına rağ -
men • haklın bir vaziyette idi . 
Münaıebatının sahasında olsun, 
müıterileri arasında olsun, herkes 
onu mildürü umumi tanırdı. Maa· 
mafih istidadını göstereceği saha 
kendisi için çok dardı. 

Fakat bütün tesisatı altüst 
ederek bizzat, az zamanda fazla 
zengin olabilmek için nereden 
başlamak lazımdı? Erazi üzerine 
spekülasyon mu yapmalı idi? Av
rupadan fevç fevç gelen muhacir
ler bu sahayı açıyordu. "Astor,, 

bundan istifade ederek o zama
nın en zengin Amerikalısı 

o1muıtur. Yoksa "Gult,, ve 
"Vanderbilt,, gibi servet yolunu 
şömendöfer tesitlinde mi aramalı 

idi? Fakat bunun için de, ite 
atılmağı temin edecek sermaye 
isterdi; yoksa çok bir oey kaza
nılama:ı:dı. 

Dahili harp esnasında ordu 
mutaahhf tliğine girişmek "Rokf el
ler,, 1 cezbetmedi. Halbuki bir 
çok Amerika milyonerleri, geçen 
asırda bundan istifade ettiler. 
Ancak bunun için husul1 hasaile 
malik olmak, çabucak tebdili 
fikredebilmek bugün filan mes'ele 
yarın diğer bir mes'ele ile İ§tigal 
edebilmek icab~der. "Rokfeller,, 
hiç bir vakitte bu yolda meha· 
ret gösterememiştir, 

Onun teşebl: üs kudreti, faa
liyet sahasımn ıttisaında, bu sa
hanın tevsiinde görülmedi; o. 
baıardığı işlerin ıuabatmda kabil 

olduğu kadar gayret sarfederek 
onları teşmil usulünü takip ederdi. 

(Bitmedi) 

rnirnı uilôvetin~en: 
Şark demiryolları 260 ıncı kilo· 

metresinde vaki Maden ietasyo
nundan ba§layarak 28 kilometre 
iki yüz küsur imtidat eden 
Kaıtanbolu dökovil hattının 

i~ledilmesi bilcümle tesisat ve 

alatı muharrike ve müteharrike
sile icra edileceğinden taliplerin 
teklifatmı 30/11/929 cumartesi 
günü saat 16 ya kadar vilayet 
encümeni daimisine tevdi ve 
fazla malumat almak için vilayet 
encümenine veya nafia dairesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lılflfJa ............................. ı ... 
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Borsalar 
~ Açıldı K spandt 

Kambiyo 

f 1ngllh: llrut, kuruş 1033 1033 
"T.L. mukabili Dolaı 0,47rzs 0,47 ~5 
• • Frank il r,ı9 il ~9 ... ... . . 
• • .. . .. . 
•• .. ' ... ... ... 

Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
sıııng 

Pezetı 

l\Tnrk 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kuruş 
1 TUrk lirası Dinar 
' Çen·oneç Kuruş 

Nukut 

1 !sterlin (lnglllı) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransız] 

20 Liret [ ltalya 1 

20 Frank 1 Relçlkı) 
20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank [lsvlçre) 
20 Leva 1 Bulgar) 

ı Florin [Felemenk) 
,20 Kuron [Çekoslovak) 

1 ~llıng [Avusturya) 
ı Pezeta (ispanya] 
ı Rayşmar~ (Almanya ı 
ı Zloti ı Lehistan) 
1 Pengö f Macarlqan J 

20 l.ey [Romanya] 
20 Dlur fYugoslovva] 

1 Çevoneç Sevyetf 

Altın ) B 1 orsa 
Mecidiye ı harici 
Banknot 

Tnhvıtıer 

istikraz aahill •vadeli 
nüyunu muvahade 
lı ram iyeli demlryolu 
htanbul ıramvay şirketi 
H ıh tını Doli ve Antrepo 

1 
~tan bul anonlm su Şr. 

HJ,..se seneetırı 

l~ bankası 

"Psmanh oan~ı;;,ı 

9 oı,so 
837,25 

8633 
~ 43,25 

6~ !?,en 

11 75 
15 9o 
8 3~,25 
8 l3,~o 
IQ7,5o 
418 

s 16<ı,50 
2~ 25 
26162,50 

I lB~ 

ıoaı 

210 50 

mt:zs 
220~5 

11~1<.!S 
54 s-,so 

815 
So25 

84 
124 :'5 

2975 

3c 
~( 50 

22 75 
8~ 75 
25 

900 

69 75 
241 50 

9; J7,5ıı 
21675 

t ~o 
4 40 

1; ~l) 
21 

9•>1,So 
3 37,25 
36.~3 

2.ıa,2s 

6.~ 12,So 
116,75 

1590,C)O 

835,25 
~ :\3,50 

1~7,62 
.pfl 
s 161.1,so 

2~ :t5 
2~ fl2,!'io 

ıosıı 

trı81 

21050 
16625 
22r 25 
11; 125 
54187,5<• 

815 
So25 

84 
124 75 
29 75 
3o 
5()50 

2:ı 75 
3(i 75 

25 
74~5 

901 
6lJ 7•) 

241 ;o 

Tıcaret ve zahire 
flatlıu Ticaret borean k!Ublumumllltl 

tarafından verilmltllr 

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

Bu~day 
Yumıı~alr 

Kızılca 

Sert 
Dcmme 

- 7nhireler -
Çavdar 
Arp il 
!\!ısır 

fasul\•a 

Oklıaaı 

Arami Aıgarl 
K. P. K. P 

15 10 16 22,12 

16 20 17 20 

13 
9 ıo 

8 ıo 9 ıo 
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lsfaubul ik_ınci tlearef mahkemesinden: 

Tlirkiye İş bankasının Seyit Abdül 

llah ve Fatihte Hasan Hallf e ma

hallesinde Taksim sokağında 3 nu

maralı hanede mukim Abanos zade 

Selı\hattin beyler aleyhine ikame 

eylediği olacak davasının esnayı 

tahkikatında iknmetgAhı meçhul 

olan SclAhattin bey UAnen icra kı

lınan tebliğata rağmen tayin kılı

nan günde mahkemede isbatt vü· 

cut etmemiştir. Bittalep hukuk usu

m muhakemeleri kanununun 398 in-. . 
ci maddesi mucibince ittihaz kılı-

nan gıyap kararının mezktlr kanun

nun 14 I inci maddesi mucibince 

ilılnen tebliğine ve 142 inci madde 

madde mucibince de gıyap karar

nıımesinin mahkeme divanhanesine 
talikine ve yevmı tahkikatın 

12. I 2 929 perşembe günü saat on 
dörde talikine karar verilmiştir. 

Mumaileyh Se!Ahattin bey ilanın 

neşrinden itibaren beş gün zarfında 
tarifan kanuniye dairesinde ittihaz 

kılınan gıyap kararına ltlraz eyle
medi~i takdirde liç bin dört yüz 
llra; ı natık scnedat muhteviyatını 

ve müddeinin vaklalarını kabul 
eylemiş ad ve bir daha mahkeme
ye kabul cdilnıiyeceği ilan olunur. 

~nr~ Denıirvollorı işletici ~unı~onyosı 
Türk Anonim şirketi 

- Davetname -
Nizamnamel dahllinin 24 üncü maddesinin 2 fnci fıkrası ah 

mı mucibince İıtanbulda Şark Demlryollan İıleticl kumpanyası T 
Anonim ıirketi hissedarlarının 18 kanunevvel 929 tarihinde kıı. 

lezzeval ıaat 11 de kumpanyamızın Sirkecideki müdirlyet binasın 
vukubulacak fevkalade içtimaa davet edildikleri beyan olunur. 

Ruznamei müzakerat 

1) Meclisi idare raporu, 
2) Hluedarlara tevziat, 

Nlzamnamel dahlltnln 25 inci maddesi ahkamı mucibince heY 
umumiye gerek asaleten ve gerek vekaleten laakal 10 hisse seJl 
dine malılc: olan hlssedarandan teşekkül eder. Her hissedar g 
asaleten ve gerek vekaleten hamil olduğu her 10 hissede bir re 
ıahtptlr. Maamaflh usulü ticaret kanunnamesinin 365 inci macld 
sine tevfikan 10 reyden fazlasını kendisine toplayamaz. 

Reye ittlrak hakkına malik bulunup ta işbu fevkalade lçttınll 

hazır bulunmak arzut1UDu Jzhar eden hissedaranın azami gele' 

Kanunevvelin ıeklzlnct gününe kadar hisse senetlerini atide g 

terilen mahallere tevdi eylemeleri lazımdın 

1 ürkiyede- Kumpanyanın lstanbulda Sirkecideki merkezi ıd 
resine, Galatada MemaHki ıarkiye Fransız bankasına, 

Avusturyada - Vtyanada Wiener Bank • V erein, 

Belçikada - Brükıelde Namür sokağında 48 numarada 
yete Jeneral dö Beljik ( ıabık bank Dutrömer ) • 

Holandada - Amsterdamda Teixeira dö Mattos bfrtderlet 

Fransada - Parbte Bulvar Dezitalyen No. 16 Bank Nasyo 
dö kredi; Pariste Roıöfukold sokağında 6 numarada Jak MenBi 

ve Şürekası. 

lsveçrede - Balde bank Komerslyal dö Bal, Zürlh, Bal, 
nev Sengal ıehirleı inde Kredi Süise. 

Şark Demfrqollan lşledfct Kumpanyal 
Meclisi ldarest 

~~~ma•~~1i 
~ Maliye vekaletinden: 

336 senesinden 1927 mali senesi nihuye
tine kadar milli hükumet biitcelerinden nıat
hibu olanlarla gerek nıilli hükl1met ve gerek 
sakıt lıükıinıetin hütce emanatı ''e adi eınarı t • 
hesaplarında mukayyet alacağı bulunanlar, 
şubat 930 nihayetine kadar arzuhal ile bu
lundukları mahallin en büyük mal memuruna 
müracaat eyleyip yetlerindeki mathibat Yesi
kalarını vererek mukabilinde müracaat vesi
kası almaları lflzımdır. nu müddet zarfında 
miiı't\caat etmemiş ve vesika almaınış olanla-
rın iddia ettikleri alacak 1513 numaralı ka
nt n nıuc:bince kat'iyen hazine lehine sakıt 
olacaktır. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç 
bir mazeret kabul edilmiyeceğinden alacak 
iddiasırıda bulunanların 930 senesi martınd,m 
evn~I lmhındukları nıa.hallin en hiiyük nıal 
memuruna müracaat etmeleri ilan olunur. 

lston~uı ticareti ~o~riye mü~ürlr~ ~en: ~ 
l\lüdüriyet motörleri için pazarlık suretile yirmi na otuz beş to!l e 

T e,·~ 
zln mubayaa edileceğinden itasına talip olanların 929 senesi · 11~ i 
I 8 inci pazartesi günü saat l 5 te müdüriyet mubayaa komlsyonll 110 
mevcut şartnamesini görmek üzere her gün idare şubesine murııcıı 
ilan olunur. 

Fatih sulh fcr<J3ından : Nuruosma· 
niye caddesinde büyük Nuruos 
maniye hanı 100 numaralı dük -
kan ittisalinde Saffet hanımın 
hanesinde Hacer Hanıma: 
Le~an Hanımın Fatih ıulh mah

kemesinden aleyhinize on liranın 
maa faiz ve masarifi tahsili hak· 
kındaki ilam lieclilinf az Fatih le· 
rasına vazedilmit alelusul irıal 
kılınan ödeme emri mahalli ika-
metini zin meıhuliyeti hasebile 
tebliğat ifa edilemediği mühaıiri 
ile mahallesi heyeti ihtiyariyesi 
tarafından verilen meşrubattan 

an1aıılmıı olmakla tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında bizzat 

. ~~ 
ısıan~uı nalia fen nıe~e~ı ı 

l\1e 

~o~uat ~omis~onun~u~:ra1 e~:r• 
ı l 4 ilA I l 8 çift potin alerıİı·nle 

tıı 1r ' kasaya konulduğundan göf1 
şartnameyi görmek için. her 2 ı ı~ ~ 
ihale için de ikinciteşrınlrı eı-rer 
perşembe giinü l S te rrı ri 
toplanan komisyona ~eınw ,~ 

tıırafıf1 .ııl ' 
veya vekili kanunınlz f ~ ~ 

1
• 

müracaat ile birriza lr1 d ııt11 , 
mediği takdirde gıyabıll ~ıııış'', 
melatı lcrafyeye devaıtl 0 ıcaıi''1' 
ğı birinci ihbarname Jllt'lıı.ııııı'' 

il"n ° kaim olmak üzere a 
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Hnıasyn ~ele~iyesi Va.ktııın 1üullmacas 
reisliüi n ~en: Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 

Kahkaha 
I - Amasya ~chrindeki souk 

pınar mtnba suyunun inşaao 11630 
lira bedeli keşifle münakasaya çı

karılmıştır. 

kafiair: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yazan: stacpoale 
----~~~~~~-

Dünkü kısmın hul&ası 
[Tabuyat Alimlerinden M, Keller kol

~aiy~ncu Stefensonu hizmetine alaut ve 
~ enı Hestiya adalannd11n < Mal.ikola > da 
d ~rteııkele aram ağa, < T aboi> de de insanı 

6rt misli küçültmek uıulilnU öğrenmeğe 
~eınur etmişti. 

Stef cnaon seyahııtıı çıkmadan cvveL 
~ai hazırlanırken, Alimin zcvceaile uzun 
~nezzuhler yapb. Delikanlı genç Madam 
Nllcr üzerinde büyük bir tesir hasıl etmişti. 

d ihayet, vapur hazırlandı; Stefenaon yanm
a muavini Teller olduğu halde Cııva denizi 

bolunu tuttu. Mıılıkolııda deniz kertenkeleli 
ularnadılar. < T aboi> ye vardıklan zaman 

~~acivanndald mercan « atol > ünde yıışıyan 
k fatginiz., isminde bir münzevi, karaya 
~ lllasının tehlikeli olduğunu haber verdi. 
d·akat "StcfenBon,, eli boş dönmek isteme
ı~nden ne oluna olsun karaya çıkmağa 

lıınetti. 

her "T e.ll~r., buna tarahar olmamakla bera
' refikinden a}rılmak istem1yordu.] 

Nihayet, artık kararlqmııtı, 
tldeceklerdi. Öğleden bir ıaat 
~onra gemiyi kaptanın uhtesine 
k lta~arak ayrıldılar. Yanlarına 
·Üçuk bir çadırla üç günlük yi

~ecef{, birçok kutu, ıillh olarak 
~r.i tabanca almıılardı • Sahile 
oğru kürek çekerken kulübesi -

bin ·· - d 
1. .0 nun e durarak onlan gözet-
lYen Makginizt gördüler. 

Jhuyar balıkçı bir az viski çek
trıı,, kafayı tütsülemiıti, denizden 
esen - ~ 
tı ruzgar da onun kahkahala -
nı duyd l u ar. 
Kuın, 1 

ıessizdı ~ sahil hem beyaz ve 
ç·'- d araya çıktılar eıyalarını 
l!{ar ılar 
~" ' sonra sandal ı gemiye 
t gru uzak18.ftı. Stefenaon ve Ter
b ~ı kendilerini sahilde yapa yalnız 
U.ldular. 

Buraya kadar olup biten~er 
~t\ları buraya getiren geminin 
... aPtanı tarafından başka bir va· 
"'lltun k 
\> aptanına anlatılmı§ ve 
apuru k b ttı n aptanı una inanma· 

k ııtı. T abai adası gibi yerde 
ctraya. k ak 

b.. çı m ve ıandalı geri 
\\<>l:lde k 
'>-u. tnıe inanılır ıey midi? Bu-
S ancak bir deli yapardı, bunu 

lefens 
\>ah U ~n yapmııtı. Hiç ıüphesiz 
t~J erın kendilerini gizli bu-
letf ~kları koruluktan gözetledik
r. nı zannediyor, onların böyle 
\\etn·d 
torı en tama.mile aynldıklannı 
~el \!nce tabancalarının menziline 

ecekJe .. 
}:' rını §anıyordu. 

•dtı~at ağaçlardan, rüzgAnn fı. 
~ııd~ndan, hurma yapraklarının 
~eltn:aından baıka hf ç bir ıey 
lil Yordu. Kaptan sahilden ve-

ecek h 
~hile afif bir itaret üzerine 
~}'f çıkmak üzere gemiyi ve 
~~la;; hazır bulundurıyordu. 
~ctgt a lığa dayanmı§ duruyordu. 
qet-ekiı, ~u garip sahneyi seyre
bttıtni eglenmek için kayıgına 

.. li t I:ernfye gelmiıti. 
'tı)0td ele !unlara bakın! diye bağı
l'itıde ~ .. sahilde kendi bahçe?e
qilew_ 1~ gibi yürüyorlar. Ken· 
b.. ·~i 8 X...L 
~l}> 

1 
°f5 llK kanlı ve becerikli 

Ot Clt' 
l Sıthild ama ... ,, 
fl"ıtı e giden bu iki ki~f agaç· 
t:ltıt~ ;ı-aeında kayboldular. Ma· 
"1tıtı etniye çıkmı•tı· sordu: "Em 

lledi • ' 
l(flı>t l' efendim? 

~ ...._ Ô ar; ıordu: " Ne emri? ,, 
l'fl etny eeya gemide bulunan· 
...._ N tfntz nedir? . 

~llt bekı olacak? onlann gelme· 
~l\ttıtttak.:1ek ve daima hazır 

Çeviren : Muslih Ferit 

Maginiz güldü. Sonra kayığına 
atladı, ve kulubeıine doğru kü· 
reklere asıldı. 

4 
Kellerin hususi katibi ve ka

rısının fedakar kölesi Adams 
cok garip bir adamdı. Bu tabii· 
yatçı bağa kenarlı gözlüğü ve 
sevimli yüzile hakikaten acip 
bir mahlUktu. O ailenin bir 
uzvyudii, ve efeddfsinin karısile 
aralarında masum ve gizli bir 
anlatma vardı. Bir teyze ve 
yeğen gibf birbirlerine yakındılar. 

Adams bu kadınla kunuıurken 
erkekliğlni tamamile unuturdu. 
Ev işlerine ve her ıeye dair konu
ıurlardı; KelJerin madam Kelleri 
izaç eden misafirlerini Adams 
savardı. 

Adams çok sevimli ve bir ka
dından daha saftı. Hiç şüphelen
mez , Stefenıondan ho§ • 
lanırdı, madam da Stefansonla 
daima beraber bulunmak i::ti· 
yordu. Bu niçin gayri tabiidi. 
Madam da Ste: en son da sevimli 
ve güzeldiler, niçin bulu~miya

caklardı. 

Tatsız bir ilfm ugnında geçen 
bu tatsız hayatta o saf kalbin 
ne kadar saf ve hülya vi a§k çar
pıntilan geçirdiğini" yalnız Halik 
biliyordu. Ancak bir hakikat var
dı, kt bu adam Madamın t:akin 
ve sevimli bir arkada§ıydı. Kal
bini kocasına vermiyen bu ka
dınla aralarında müphem ve dil
siz bir anla!fma vardı. 

Stef enıon seyahate çıktıktan 
bir hafta sonra hep beraber İn· 
glltereye gitmek üzre Bombay 
yolunu tuttular. Keller karısına 
Stefensonun seyahatinden hiç bah
setmiyor, Madam da pek mühim 
sebeplerle bu meseleye karşı hiç 
alaka göstermiyor bu hususta 
haber almak için adamsa gü
veniyordu. 

Aylar geçti, f ngiltereye döne
rek eski evlerine yerleıtiler. Ha
ziran ortasında bir sabahtı; Ma
dam Keller gül bahçesinde gezi· 
yordu; uzaktan Adams göründü. 
Genç kadın onun yüzünü görür 
görmez bir felaket ihtimalini dü
şündü; Adamı kederli ve peri
ıandı, dört yüz seneden beri İ§• 
liyen büyük güneı saBtinin önün
de durarak anlatb, anlattı. 

Tetkik seyahatine gidenler 
kaybolmuılardı. Geminin kaptanı 
İngiltereye dönmüı ve tafsilatlı 
bir mektupla ticaret odaıına an
latmııtı. 

Buna göre Stefenson ve Teller 
Taboi ormanlarında gözden kay
bolmuılar gemiye dönmemişlerdi. 
Geminin kaptanı bir ay bekle • 
dikten sonra dönmiye karar ver
mif, yola çıkmııtı. Fakat bir ka
ıırğa neticesinde gemi habnıf. 
Kaptan baıka bir vapur tarafın
dan kurtarılmıştı. Hikaye burada 

bitiyor. 

2 - l\Iüddeti mlinakasa 13-T. 
sani-929 tarihinden itibaren 30 
gündür. 

3 - Şartname ye kc~Hname 
için Amasya belediyesine muracaat 
edilecektir. 

4 - Müddeti inc:aat mayıs J 930 
' gayesine kadardır. 

5 - İhale 4 kclnuncvvel 929 un-
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cu çar~amba günü saat 16 da Bugünkii bulmacamıznı Dünkn bulmacamııın 

l balledUecek yeni ıeldl balled.Umlt ıeklJ 
Amasya belediye meclisince yapı a-
caktır. Soldan sağa : Yukardan aşağı ı 

6 - Müzayede ve münakasa 1- Aydınlığın aksı (8) 1- Meclis (8) 

I k 2- Kısa de~il (4). utanç (2) 2- Pay (4), ba~kası (4) 
rnnunu mucibince ·uüzde yedibuçu · s k (") h (3) 
tcmin:ıtt muyakka;a nakten bele- 3- a in J • şa ıs 3-Yncudu dirilten şey (3) korkutmalc(S 

h 4- Şi~ (2), peder (.ı) 4- Yunanlıların dayak yediği yer (8) 
diye sandığına verilecek ve ya ut 5- Geri vermek (4) nota (2) 5_ Rusça evet (

2
) 
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den bahsediyor, karısının bu İf -
lede alakadar olacağını aklına 
getirmiyordu. Beyhude yere sar
fedilen paradan ve zarara sebep 
olan adamın budalalığından dem 
vurdu. " - Böyle bir yerde ka • 
raya çıkarken gemicileri de ya • 
nına almalı idi. Ne diyorsunuz, 
imdat mı ? Neye yarar ? Kime 
imdat edilecek ? Vah§ileri tedip 
mi dediniz? Bu bahriye nezare • 
Unin i;:f. Fakat bilmem alakadar 
olurlar mı? Yok.. kah,·e içmiye
ceğim, getirmesinler.,, 

Yemekten kalkarken bütün 
söyledikleri bir idi. Doğruca kü
tüphanesine çekildi. 

Stefansonun akibetine kartı 
gösterdiği bu alakasızlık daha 
ziyade zahiri idi. Mümkün olsa 
her ne bahasına olursa olsun 
kurtaracaktı, fakat karısı onun 
böyle hisseitiğini bilmiyordu. 

5 
Kellerin zavallılığı, bu günden 

itibaren biisbütün arttı. Betbaht 
adam, etrafındaki alemin niçin 
böyle birden bire değiıtiğini bil
miyordu. Kendisinden nefret eden 
bir insanla ya~amak insanm be
denini de ruhunu da harap eder. 
Bu nefret fili olmasa yalnız ıükıli 
ve ihmalle ifade ediıse bile müt· 
hiştir. O bütün ev halkına sirayet 
eder, fili bir ıekil alırsa artık 
katiyen tamir edilemez. 
Madamın sert mi2acından ür -

ken hizmetçiler, ahçılar evde dur,. 
mıyorlar kaçıyorlardı • T eorifatçı 
işini bırakınış, yerine gelen genç 
hırsızları içeri almııtı. Bu yüzden 
Mösyö KeHer mahkemelere düf
müştü. Yeni aldıklan elma ya • 
naklı bir hizmetçi kız onun ki • 
atlarını yerleıtirirken çok mühim 
bir makaleyi kaybetmiıti. Keller 
ıikayet ediyor karısı hizmetçi • 
lere bir kasırga tiddetile azarlı • 
yarak artık onlarla uğraşacak 
halde olmadığını söyliyordu. 

Madam yaşamak istemiyordu. 

Ankara· Kayseri hattı üzerinde Lala bel istasyonu cıYarırda 33Y 400 
KL deki ocaktan çıkarıl~cak 1000 m 3 balast kapalı zarfla m ·n:ıka saya 

konulmuştur. 

l\Ji.inakaskya 4 birinci kanun 29 çar~amaba günü saat 15 te Ani.a
rada Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

l\Iünakasa iştirak edileceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni g-linde saat I 4, 30 a kadar Umumt Müdürlük kale

mine vermeleri la.zımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde Ankarada, mu
hasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edt!bilirler. 

Bahri muamelat Türk anonim şirketi tasfiy 
memurluğundan: 

I O/ 1 0/929 tarihirıde kat ·ı rasfiye bilançosunun taslikl için tçtlma11 davet 

edilen fevkalade hissedarlar hey'eti umumiyesi nisabı kanuni hasıl olmamasından 

dolayı içtima edemedi~inden hissedarların 8 12 929 pazar günü saat onbe§te 

İstanbul Liman han dördüncü katta 45 numarada hazır bunmalan ilan olunur. 

lar geçti, Stefonsonun felaketini 
haber alalı tam altı ay olmuştu. 

Bir sabah Keller kansının oda
sına geldi, halinde sakin bir 
adamın karşısındakine eğlence 

bulmak isti yen ta vru vardı. O 
her zaman eğlencesinsinl başka 

birile paylafmak ihtiyacındaydı, 

Adams bir i' için Londraya git
miş olmasa onunla konuşacak, 
onunla eğlnnecekti. 

Bir tüfeğin tetiğini çeken kü
çük bir çocuk gibi yapaeağı fe
na tesirden habersiz, karısının 

odaıma girdi. İpekli mendille 
-gözlü~ünü parlatırken: 

- Hanı hatırlıyor musun dP.dt 
sotıdabarda tesadüf ettiğimiz bir 
adam vardı. Stefanson hatırhyor
musu? 

Madam Keller solgun ve hu· 
ruşuk yüzlü karısına baktı. Ken· 
disile tezat teşkil eden bu güzel 
erkeğin adı söylendiği zaman 
Keller genç kadının nazannda 
büsbütün maymunlaşmıştı. 
Kadın kalbindeki kelimenin 

aksile aevap veriyordu: 
- Hayır, ne olmuş ona? 
- Nasıl olur hatırlaman la-

zım, kaç kere beraber yemek 
yemiştik. canım ~u güzel konuşan 
bir adam, hafli benim hesabıma 
tetkik seyahatine çıkmı§b. 

göndermi§, gönderilen harp ge

misi ve askerle adayı tahrip et· 
mişler. harp gemisinin kaptanı 
başka ıeylerle beraber bana ne 
göndermiş biliyor musun? Ste
fansonun çok garip ve güzel 
tarzda muhafaza edilmiş başı!-. 

- Ba~ı r 

mı? nere~ 

- Şey .. ca ı~ma ocama koy
muştum, görmek mi istiyorsun 1 
çok hoş ve o !·adar tuhaf kil .. 

Keller odadan çıktı. 

Madam Keller; "baıı, aman ya• 
rabbi, onun ua . ı, onun ba~ı!,, diye 
hayl-::mv--- , oturdu~ iskemleyi 
yumru' 'ayordu. 

Vücudu buz kesllmtıtf; Keller 
içeri girdi, elinde bir cığara ku· 
tusu vardı. 

Kutuyu masamn üstüne koydu, 
ve iti!:.a ile kutudan birşey çıkar
dı, bu; Stcf ensonun ba~ı idi, he
men bir Yafa portakalı büyüklü· 
ğünde yoktu, fakat hiçbir tarafı 
eksik değildi. 

Adamı hayret etti; kadın bu 
haberleri sükünetle dinliyordu ; 
hatta Adaını onun bu soğuk kan
hhğına kar~ı bir az nefret duydu, 
lakin bu genç kadınm kalbinde 
neler duyduğunu bilmiyordu. 

Keller yemekte çok mahrem 
bir ta vırla Adamsa bu mesele • 

Kocasına artık bu içinde ya§amaktan 
usandıkları evi bırakarak Londrada 
bir apatumanda oturmayı teklif 
etti. Keller hiç bir fey söylemiyor 
ve bu sükut hazan daha iyi 
bazan daha fena oluyordu. Ay-

-A ... evet adam •.• pek ala ne 
olmuş? .• 

- Uubal adasında karaya çık
mış, geri dönmemi~ti, meğer vah
şiler öldürmüşler. Sonra, geçen
lerde o tarafta bulunan bir ami

ral vahşileri tedip için asker 

Genç kadın, sevgilisinin başını, 
kocasının avucunda görünce bir 
kahkaha kopardı. Keller insan 
başlannın, fennen henüz meç· 
hul bir usulle kurtularak küçül
düğünü izah etmiye çalışırken 

Madam Keller gülüyor, kahkaha
larlarla gülüyordu. Düşününüz, 

saat dörde kadar güldü, Doktor 
Gudinaf gelipte bir morfin şirin· 
gası yapıncıya kadar kahkaha· 
lan bir kasırga hızile devam 
etmifti. 

Muslilı f erit 
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Meçhul asker 
• 

Kaviye karşı zebun ... 
Bulgarların tıyneti kaviye· karşı zebun olmak 

zehuna karşı da kuvet taslamaktı. 

~ Cephanemiz tiikendl; cep· 
e almağa Edirneye gidiyoruz. 

- E pek ala.. bu muharebe 
edlr? 

fıı.k - Efendim, bizim Yaver pa,a 
llaı gelmtı. Düşmani arka-

~ttdan kuıatmış. O da f8.tkınlık
lle yaptığını bilmiyor ... 
- Nekadar telefatınız var? ... 
- Hiç canım.. bu akşam ga· 

;;;run ateıi (fasafiso) ... dört ha
Yaralımız var .... 

l Zahiri vaziyet, lehimize tefsir 
: Utıabllirdi. Fakat; Yaver paıa 
ltkasının koca bir muhasara 
l)tdu ltt sunu abloka etmesine derhal 
lnınakta fazlaca bir safderun
tur. Gece yarısından iki saat ıon
lirnal cephesindeki ateı yavq 

'"aı tiddetinl kaybediyor .. fakat 
lltıa. mukabil cenup c~pheılnln 
teşı bir yanar dai dehıetiyle 
tıyordu. 

Su Yanar dağ; yandı, tutuıtu .. 
e 

en nihayet söndü.. arslan top· 
ıırı, 
~ uzun itidal ve isabetli ateıi, 

~Qfrtıanın hu kudurmuı ateıint 
'\)tıd • 
~· urmüı:tü. Fakat it bununla 
~tnedf. Düşman; bu akşam, ka-

. akı bütün redaati göstermek is
""ordu C · enup cephesinde fedakar 
!'çurnu 
r.da k tun ateıten yumruğu al-

afa.sı ezilmeğe başlar baı
az ıehri bombardumana baı

~ : Bu Bulgarların Adettdir •• ybl- · 
çelik sinelerimize çarparak bir 

~'-ı lavhası gibi parça, parça 

: qUklan zaman, daima kudret 
l ~ liddetlerini ıehrin masum ve 
tt~ halkında gösteriyorlar. 

tl<aVfye karıı zebun .. zebuna 
,.,. kaVi) 

te, karıımızdaki düımanm 
t'llnt ... 

~ 

. ~~k sökerken lier ıey ıusmuı
~ ır saat evveline kadar de
~ eden cehennemi mfisaraa· 
t~ 'Yalnız insanlar değil, çelik
~ toplar ve tüfekler de yorul
~tu. I Ier taraf, bitap ve ses-

' b Şimdi fildrler iıliyor. Her 
u IUali ıoruyordu: 

~: Acaba bu heriflerin birden
~b bu kadar kudurmalarına 
-.~el> ne olabilir? .. Maamafih bu 

l~t~llk~ çok sürmedi. Şafak sö
t.,~3 ~il aldığımız resmi bir tebliğ 
~~I ~ eyı tamamen halletti. T eh-

• eanı· b 
'~~k ı; a~kumandanlığa atfen 
tl'ıtJ U tnilııtahkem kumandanlı
l.bı1:n fırkaya, fırkadan da bize 

l)"' edHfyordu. 
• (l\>ıelı 
'il "' mfittefikat muharebe-

\ ı 'ın ı '"~ S' l\n illan hariç olmak 
~""•-i ulKllriııtan, Sırbistan ve 
~ ... rıd e~ 0 tdull\rile mntareke ak
l'ı-ı(l~lc u. M6teakiben müsalaha 
~... ereıfn b 1 k M I, ıtlf!"•tı e a, anaca tır. il· 
, '~,,. l'Ulhlyenfn neticesine 
1 ~4it-.lnil!arekıe devam edecektir. 
.". - '1• ) 1 , • lıll,. .. ı ve ( -~kodra. ) kaleleri 
(' '"t<ed r y ~n lıttfa de edecekler-
lı·, 1 ""'n ( Ed 
t "' ~1" ime ) ye Bulgar 
' ~nte t ttFtrııj r Veorecektlr. Bulgarlar 
~·-~ ... 1111 

kaç zabit gelir~e bizim 
, l'l ft·., .. 

1 
da o kadar mümkün •l. . .• r(\ b 

"'\ ~df( t ede parlömanter ta· 
ece°I(, tarafeyn parlöman· 

terleri tarafından bitaraf mıntla 
tahdit olunacakbr. 

Bu Pmlr, çok milphemdf. Oku
yana hiçbir ıey anlatmıyordu • 
Fakat, her kelimelhıden laf8.n 
aciz, zillet ve meskenet; pek AIA 
gösteriyordu ki, bu mOtarekeden 
hayır beklemek ahmaklıktan 
baıka bir ıey değildir. Anlasılı • 
yordu ki hfikQmet (istatilko) n. 
zerine mfiesses bir ıulhun arife
sindedir. Şu halde koca Rumeli 
mmtakaıı elden gitti demektir. 
Vaziyeti hazıra hakkında mena· 
bit resmlyemlz ne kadar ahmak
ça bir sfikOt ihtiyar ederlerse 
etsinler, gene pek Ali. anlıyoruz 

ki, Bulgar ordusu, ( Orduyu Hu
mayunu ) Çatalcaya kadar ıilr • 
milf, götürmüt ve.. ( Payı tahb 
saltanat ) denilen o fesat ve lh· 
tiras menbama bkmıı ve anfudl 

de çelik süngülerle kapamııtır. 

Demek ki fU anda koca Rumeli
de, Türklüğün varlığını ve feda
karlı~ını gösteren üç nokta kal • 
mııtır ı 

Edirne .- İşkodra. - Yanya 
Şimdi, bir emir teblJt edildi. 

(tahkikat yapan düımana bir ıey 

ypılmıyacak. Ancak düımanm 

yer \.azanmak makıadile ilerile
diİt göriilGnie düıman O.Zerine 
alet açılacak? •. ) 
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DGn, mGtareke emimameslnln 
tebliğinden ıonra güya ıedaretten 
vilayete gelen bir telgrafname 

sureti elden ele dolaıtı.. Yahut 

dolaştırıldı. Bu telgrafname sure

tini aynen kaydediyorum: 

1 - Garp ordumuz, Bulgar 
ve Sırplardan mürekkep bir düı
man ordusunu mağlup ve bezi· 

mete düçar eylemesi üzerine düf" 
manlar tarahnd ın mntar~keye 
mecburiyet lıaul olmu1- Mütar~ 
ke imza edilmfı ve bundan tstl· 
fade eden garp ordumuzdan bir 
kıımı henüz mütarekeyi kabul 
etmlyen Yunan ordusu nzertne 
sevkedllmi~tir. · 

( Bıtmedl\ 

Devlet demiryol
ları ve limanlan u
mumi idaresinden: 

İdaremiz ihtiyacı olan ça04 

meşe ve sair muhtelif cins kereste 

kapalı zarfla münkasaya konmuştur. 

Münakasa 26 ikinci teşrin 929 
salı gi.inü saat 16 da Ankarada 

Devlet demiryollan idaresinde yapı

lacakur. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 

teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat r 5,30a 

kadar umumt müdürlük kalemine 

vermeleri IAzımdır. 

Talipler münaksa şartnamelerini 

beş lira mukabilinde Ankarada, 
l\lalzeme dairesinden, t~tnnbuJda 
Haydarpaşa mağazasından tedarik 

edebilirler. 

Şerar rezaleti 
Şerarl ütihdam eden kbnt ... 
panyalara 4 vertlmlyecelı. 

Cenevreda aktolunan teddteıllhat 
konferansını akamete uğratmakla 
maznun olan Amerikalı Şerar na
mındaki propagandacıyı bu işle tav
zif eden Uç kumpanyaya inşaat 
için sipariş verilmemesi tekarrür 
etmiştir. 

Amerika adliye nazın CUmhur 
reisine verdiği raporda Şerann kon
feransı akamete uğratmak için is
tihdam olunduğunu, bu suretle onu 
istihdam edenlerin bilerek ve ya 
bilmiyerek hükômetln siyasetine 
mudahele ettiklerini bildirmiştir. 

Şerar ile yapılan tahkikatta onun 
vatant saiklerle hareket edip etme
diği meselesini nazın dikkate al· 
mıyarak vak'ayı tahkik ile meşgul 
olunmuştur. 

Şerarın konferansı yıkmak için 
çalışngı tebeyyün ettikten sonra 
kendilerine g~mi sipariş edilmiye

cek iiç kumpanya, Betlehem kum
panyası ile Nevport ve Braven 

Bavert kumpanyaları, Amerika bil· 
kômetl hesabına ı 0,000 tonlu birer 
kruvazor inşa etmektedirler. Bu in
şaat devam edecekse de Amerika 
bükômetl hesabına inşa olunacak 

yeni üç kruvazör bunlara verUmiye
cektlr. 

Duydunuz ınu 1 
Ktrahk 

Osktıdarda SelAinaızda ·Sarraf 90tıfuıda 
N. 6 kagir S oda •arnıç. kuyu, bedeli 
icar ehven. Yanındaki 12 numarayı mUrıcaıt. 

Hatıra gelenler 

Mahirane tabasbuaı 
• Napoleon ,. nedimlslnden 

Kont da • Narbon ,. u mahrem 
bir vazife ti,, Prusyaya gön • 
dermltU. " Narbon ,, vazifeden 
avdet g(in(l imparatoru saray· 
da bir resmi kabulde buldu. 
• Napoleon ,. nedimim befUI 
bir çehre ile karplıyarak de • 
di ki: 

- Geldiniz mi • Narbon ""~ 
söyleyiniz bakalım oralarda 
hakkımda neler söylüyorlar? .. 

Nedim lmparatonın karp • 
ımda hürmetle flilerek ıu ce
vabı verdi. 

- Haımetmeap hakkı bil • 
kdmdarilertnde: • Bir llAhbrl ,. 
diyenler var ... 

imparator kahkaha ile ,cıldtı: 
- Bu biraz fazla _ 
Sonra tlddetle dAve etU ı 
- Hepisi böyle mi dütil • 

nüyar ? 
• Narbon ,, tekrar iflldtk • 

ten sonra daha yavq bir ıet 
ile dedi ki: 

-Hqmetmeaptan ouruını sak· 
hyamıyacafım ki budan ila 
Franıız 'imparatonınun bir se
banl oldufunu ılJylüyor. 

" Napoleon " bu ıefer kat • 
lannı çatb. Nedim fazla gitti· 
llni tahmin ederek hemen ıu· · 
DU da IÖy}edi : 

- Fakat hlçbiriı' alzf lnaa· 
na teıpih edemiyor. 

Bu ıazler, " Napoleon " un 
y(izfine eski beıuıluğun avde
tini mucip oldu ve mültefit 
bir tavırla cevap verdi: 

- Siz bir mutabaıb111ımz 
Narbon... Bereket venin ta • 
basbuıunuz zarlfane ... insanın 
batını dilndürmüyor ... 

Seyahat etmek lstiyenler için 
Milli Türk seyahat acentalıQının 

büyük bir teşebbüsü 

Az bir para ile dünyanın en güzel Şehirlerip.i 
gezebilirsiniz 

Bugtın dftnyanm her memle
ketinde olan turizm teşkilAtlan
nm başlıca hedefleri halka otur
duğu, yaşadığı memleketi tanıt
mak, oraya ecnebileri celbede
rek iktısadiyatmı yQkseltmek, 
ecnebi memleketlerde propagan
da yapmak, ve herkese seya
hat meselelerinde delil, rehber 
olmakbr. 

Memleketimizde b6ttln yuka
ndaki ıeraiti tam manasile cami 
olarak yapılan ilk teıebbils, 
bundan beı sene evvel teesslls 
eden «Natta Milli T'i1rlc Se
yalutt Acenialığı» tarafından 
yapdmıt ve o zamandan bugftne 
kadar teşkilibnı her g6n daha 
bllylllterek halka daha ziyade 
mnfit olmak, memlekete daha 
ziyade turist celbetmek için 
çalıımıştır. 
Şu son birkaç sene zarfında 

kendilerini NATTA Milli Türk 
seyahat acenialığına benzet
miye çalışan yeni çıkmıı bir 
takım ufak teşekkilller mezkdr 
milessesenin ne kadar tamnmıı 
olduğunu ispata kafidir. 

NATTA Milli T6rk seya• 
hat acentalığı; son Oç sene 
zarfında memleketimizi, geçir
diği inkılibı 't'e onun en feyizli 
neticesi olan bugibıkn genç 
T6rk Ctımhuriyetini btitün dün
yaya tan~t~~ Jçin Aly.wıca ye 
İngillü~ ~ taliettir<Uği ~zllüle ya-

·r- &IJU i'iibi ' an _;;/ km pe&yt • yanm 
her tarafına dağıbmf Ye mem
leketimiz içiıı bu Yadide en fai
deli bir ' propaganda vasıtbsı 
olmuştur. 

Almanlar milyonlar sarfederken 

Bugtbı dilnyamn her tarafın· 
dan almakta olduğumuz mektup
larda bu risalelerden talep o 
kadar çoğalmışbr ki, bunlann 
lngilizce aslını llçfinctl defa tab
ettirmek mecburiyeti hasıl ol
muıtur. Almanya lehinde ve 
Almanyaya turist celbetmek 
için, Almanya hllkômeti ve Al
manya devlet demiryollan yal
nız lngilizce olarak 1928 sene
tinde d6rt buçuk milyon risale 
tabettirmit ve buqlar için yanaa 
milyon mark aafettiği nazan 
dikkate alınacak olursa hiç bir 
yerden yardım beklemeden tek 
başına çalıtmıı olan MilD T'ifrlı. 
seyahat acentalığı nin yilzbin 
risale için ne gibi fedakirlıklara 
katlanmıı olduğu kolayca anla
tılır. 

Meccanen her nevi malQmat.., 

Natta Milli Tiirk seyahat a
centıilığı blltiln -bunlara zamime
ten halka hizmet için faaliyetini 
bir kat daha bilylllterek ıeyahat 
hakkında bilcGmle malumab ya• 
zıhanelerinde meccanen ita et
mektedir. 

En ucuz, en e~lencell, en istifadeli seyahat 

Nereye gitmek istiyorsunuz? 
Buraya en ucuz nasıl gidilir? 
kaça gidilir? Orada yaşamak 
için günde ne kadar para li
zımdır? Ecnebi memleketlerde 
nasd eğlenilir? İşte bütiln bun· 
lann cevabını N11tta Milli 
TtJrlc seyahat acentalılı 
vermektedir. 

9 Kbd• !stanbuldan A.mertkaya_ 

V eaaiti nakliyesi o kadar çok 
.,.. o kadar mlteneni bir Ul1"" 

dayız ki, bUDJan bilmek Ye bun
lardan istifade edebilmek tama· 
mile bir ihtisas meselesi olmUf"' 
tur. Halk, bugün Atinanın latan
bula dart saat, Viyananın « 12 • 
1aat uzak olduğunu, latanbuldan 
Pariae V enedik tarikile vapurla 
dart gthıde gidildiğini, dOnyanm 
abnr ucu dediğimiz Amerikanın 
lstanbula ancak dokuz günltık 
bir mesafede olduğunu bilmiyor. 
latanbula ıimencliferle « 44 • 
saat mesafede olan Blldapette 
phrine gidip gelmek, orada üç gi1ıı 
en iyi otelde ikamet etmek, ıehrl 
gezmek, tiyatrolan g6rmek, ye-
mek ve içmek hepsi dabil olmak 
llzere yedi gtınlllk bir seyahat 
y{fz kırk T'i1rlc lirası tutmak-
ta olduğunu bilen pek u kiti 
vardır. 

Bir ıttnde Ankarayı ~rmet. 

gezmet istemez mlslnlzf 

lstanbula on sekiz saat meaa· 
fede olduğu halde Ankarayı 
g6rmemİf ne lstanbullu Tilrk 
vardır? Halbuki Ankarayı, gi
dip g6rmek pek basit bir iştir. 
Cuıxıa tatilinden istifade ederek 
herhangi bir perşembe gflnO 
öğleden sonra latanbuldan kal
karak, cuma sabahı erkenden 
Ankaraya vasd olmak ve cuma 
bütnn gün Ankarayı, Türknn 
bu canlı mucizeaini g6rllp ak
pmlayın yedide kalkan trene 
binip ertesi gllnll latanbulda bu
lunmak ne kadar kolay, ne ca
zip, Ye ne eğlenceli ıeyahattir. 
Dtınyaııın en bllytit tlrtetlerl 

bile takdir ediyor ... 

İtte Natta Miltt Ttlrk seyahat 
acentalığınm mtıtebaasıs memur
lan botun bu ve buna milmasil 
meselelerinizi derhal ve memnu
niyetle ballederlt!r . 

Natta Milli 1'/Jrk seyahat 
acenlalığmın bu vadideki faa
liyeti o kadar nazan dikkati 
celbetmiştir ki, dOnyanın bUytık 
vapur şirketlerinden biri olan 
(Unlted State5 Unes) Tilr
kiye umum acentalıiuu Natta 
Milli Tiirk seyahat acentalığına 
vermiştir. Dfinyanın en biyilk 
tranaatlantiklerine sahip olan bu 
kumpanyayı temsil etmek, Tilr
kiyede ilk defa olarak bir Ttlrk 
tirketine nasip olmuıtur. 

«Natta» Milli Tnrk seyahat 
acentalığı: 

Merkezi: BeyoğJunda Galatasaray 
karşıeında. 

Şubeti: Penpalu oteli karşısmdL 
(MtTROP A) yataklı vagonlar acentalıRL 

Belsoğukluğu 
FRENGİ ve ADEMi İKTİDAR 
Paris (Saint Louis) ve (Necker) 

Kliniklerinden mezun 

Or. S 1TK1 NE C 1 P 
Beyoğlunda istiklal cad

desinde ı ı ı numaralı İstiklal 
apartımanmın birinci katın
da. frengi en müessir edvi
ye ve muhtelit usul ile, bel
soğuklt,ığu ve ihtil!tatının en 
muannit şekilleri qılar ve 
( ozonotermi) gibi vesaiti 
elektrikiye ile ve nüksetme
mek üzere tedavi olunur. 
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• 1-f ER YER·DEN 
~ 

TEMİZ UCUZ ÇAJJUK 
İŞ YAPAR. 

Kitap, Mecmua, El ilAnian, Afişler, Katalok, Prospektüs, 
Rehber, Tarife, Fatura, Kartvizit, Mektup başlığı, Her ne i 

davetiye, Lokantalara mahsus yemek listeleri, Makb 

En. son sistem 

YBNl MAKINBMIZDEN 
La=eae=aaı S T İ F A D E B D ı· N I~ ı &.Bşa i 

• 

a~n~ll kitap işlerinizin ıüratli ve temiz olmaııni 
istiyorsanız, formalarınızı (V AKIT) makinesine veriniz. 
Makinemiz 128 ıayıfalık bir ldfebı üç renkli~ ayarh 

olarak bir saat içinde f omamile hazırlayabilir ... / ., ~ 


