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Busefermüzakeredo 
v dan do 

Yunanlılar sefirlerine yeni1
- Bu sayımız Bu el ••• 

12 eayıl• - --~ talimat verdiler 
Müzakereye doğrudan dofruya fi
rlşmek ve bitarafları itffrak ettir

memek istiyorlar 1 
Atina, 14 (Anek.) - Dün ha 1 Yunan ~,.firine verilen talimat 

riciye nezaretin-

de yapılan bü

yük içtimda An
kara Yunan se

firine verilecek 

talimat tesbit 

edilmiştir. Tali 

inat M. Venize

losa teblik edil

tnıştir. Bugün 

de Ven i z c l o s 

Mihalakopo l o s 

Ve Yunan sefi-

ri arasında ye

nı bir içtima y· 

ılacak ve tali

n:a kat'i şe
~ilecektir. 

muallak meıe -
lelerin halli için 

doğrudan doğ
ruya müzakere

ye giriş i 1 m e s i 
merkezindedir. 
Başhyacak olan 
müzakerata bi
taraf mübadele 
azasının iştiraki 

talep edilmiye
cektir. Yeni Yu-
nan sefiri cu-
mart e si g ü n ü 
sureti kat'iyede 
buradan hare -

ket ediyor. 
Yunan sefi

rile birlikte M. 
Yunan mur<ilılıası M V iyamandoplos Diyamando p o• 

1 los ta lstanbula dönüyor. 

Biitün zabıta değişiyor 
Akhıaardaki çirkin hadisede yakalananlar 

ve müıevvikleri kimlerdir ? 

,,,,___ = .--- - ~ Y ann size tali getirecek meçhul 
Umumı ml~lrlltler bir numarayı işaret ediyor 

Müskirat, Kadastro, Rüsu
mat müdürleri değişecek mi~ 

Düyunu umumiye komiserlitine 
tayini telcarrür eden Maliye mÜ!
teşarı Ali Rıza Beyin yerine Ta-
pu , Kadastro 
umumi müdürG 
Atıf Beyin ta· 
yini kat'i te
lakki edildiğini 
yazmıştık. Al
dı~ımız haber
lere göre Tapu, 
Kadastro umu
mi müdürlütü
ne de, Kadas
tro fen heyeti 
müdürü Halit Zi- Halit 211" 8. 
ya Beyin namzeUiti kuwet1i addo
lunmaktadır. Avrupada toplanan 

muhtelif kadastro 
kongrelerine it
tirak ederek bü 
tün kadaıtro u

sullerini tetkik 
eden H~lit Ziya 
B. bu mesleğin 

~n kuvvetli mü-

Yana onu bulacakaıruz; aaldayuuzl 

:r:--'""...ı.n Ob,aca......... 1a1c '* "'· 100 Ura verece••• 
let ft GdntG olmabmn ..... tJA66 

Oainler ve- O namara L-lııla-.d• ~ llAa oyun, bir ellence TerlJorm. Bu, ....,. ---- ..., 
kiletine intihap bir tali yoklamaııcbr. ecll)tltnce 0 p8eteJI matl.•mıg 

llıaan B. ..dilen , Zekii 
Beyin yerin er k vvetli namzet- Bunun lçtn eski biçimde mek· ~ '" mtlklfabm ahp P 
ler muhakemat müdürü Asım, tup yollamata ftlln hacet J01r. 
Gümrükler u _ Namaıuma bu mftk•mt llabel 
mumi müdürü y annkl sayımızın etmt,en Olmcuianmmn elladeld 
lh-san beylerdir. kateılnde numara11 ulrl•malan .. ine 

Ihsan Beyin bir mektupla ............ t.lldlr 
müskirat umum Yarmld •ymmm k&fellnde melertnt rica eclsts. 

müdürlütü ta- b1r numara buı. ... bmı& Bu ıuretle 
hakkuk ederse Bu numara her karlimlzln U. 
Rüsumat umum chfl nGlhada ayn aynclar. B ad 
müdürlü"'u-ne d• u ..,.. aahlplert deride 

6 " Bu nmnanlar Qzerlne bir haf. ilk -•- -1.. .. _._ ._ _ _,_ , __ 
sabık umum Re- 9111 çwece ....... w....,. ~ 
ji müdürü Sey- ta aonra bir noter huzurunda bır Urak halrlcma l&hlp olurları ldl-
fi beyin tayini kur'a çekecella. Tabn bunda bir ~ danlaruu dlscllrebllll.. Bbclm 

AJrlıwrdaltf çlr#ttn tecaoüzün failleri oe mil,eootltlm kuvvetli görül- numara çakacak ue tabii bu bir mo,ldllerlnl d•nıp1'dlrler, ,.._... 
Akhisar muhabirimiz bildiriyor: kadar Yakıt okuyucularına bir mektedir. Se1Jft 8. okuyucumuzun elinde bulnnacald bdeceld..ı ı,ı.tn blu h&nle 
t~~~~~~~~ ~1 ~~u~im. , __ B_e_r_b_c_r_l_e_r~m~e~ld-c_b_l~b~u-d-O~n-a-~-h~y-o-r~~~~ 
••enin taf .1.. h kk d i d' Halı hazırda adliye meseleye '5 ya Bu numaralan aalda-- ı • sı ah a ın aş m ıye , . .. ı-
~ vaz ıyet etmış ve uç kişiyi fail 
... nn:mam:::mn111G11111:mmın: bir kişiyi de müşevvik olarak 

fç aa-~alanmızda h~k~nda tevkif müzekkeresi ke• 
·~Uı mıştır. 

e-. Sayıfa Bu üç fail ile müşevvik oldu-
SGh.~1akale ) ğu söylenen ve Akhisarda kırk 
, .. , ""'1 arda I l ı 
~elftı ailz 1 Makaleler 4 ya an nami e maruf Mustafa Be-
CGr.ann •iye ti~ yin resimlerini buldum; gönde-
tı. ue 1 • 
"'~t Nurinı rıyorum. 
hik&1eaı n Hikaye $ · Bunlann muhakemeleri mevku-
S ' fen yapılacaktır. 
bıeına aayıfu1 r :Sinema $ Akhisar muhiti bu muhakeme-
~ ' ye pek fazla ehemmiyet vermek· 

Uct,. hayatı l Fikriyat 10 tedirler. Mahkeme huzurunda da-
Q.0 ' ha birçok hakikatlerin inkişaf 
~ ~: Hila< .ı edeceği tahmin ediliyor. 
~"'hdhını Tefrikalar,,,, Bir zaman zan altında bulun-
~ '~ erler } 2 I Zaf · ~hul k 11 durulmuş o an er sıneması sa-

aı er hl · d h' b' ~ bipleri aley erın e ıç ır şey • 
""Vll haberler } .ı zuhur etmediği cihetle haklarında 
~h bir muamele yapılmamıştır. 
I~ lr ve ırıem-l Akhisar polisled, b.,komiserde 

et haberleri~ -' dahil oldutu halde kimilen de-
~ ğiştirileceklerdir. Yerlerine vili-

=azw•m:n ı:mr• vettcn zabıta kuvvetleri gelecclitir. 

. ı " " 

Saç tuvaletlerine alt aon uaullerl &fretmek tlzen berberler ce • 
mlyetl tarafından testı edilen mektep buata açılacaktır. Mektep 
Galataaaray polla merkezi karflllOdadır. RMmlmlz mektebin dahıUnı 
ıö•terlyor. 

1 . 

Borsa komiseri 
Dün Ankaradan döndO 

Bir m6dclet enel Anlrara,a 
mall1e TeklleUle temu etmek 
için sltmlt olan Bona kemi..,. 
Hasan bey clGn tehrtmtze ariet 
ebnlftlr. Huan beJ bu ..,.hatl 
hakkında çok ula bir ketumiyet 
ı&termektecllr.Mumamalı.,h din 
kencllalnden Ankaradald metalli 
hakkında nıalamat 11t1yen P
zetedlere •dece f'IDlal!I l6Y'" 
lemiftlr. 

- v elclletten emir alclua, pt
tlm. v eklletten emir aldım 
pldlm. 

Anbrada Huan .,.,... ln,tlls 
....... Ye pU'UlllSlll lltlkran ..... 
aelelerl ile metıul olchılu mula
temeldir. 

• 
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·yırtık paralar 
KAnunevvel başında tebdil 
muamelesine başlanacağı 

~öyleniyor M. Meclisi Şirketler 
Ankara, 14 (V akıt) - Maliye 

ıırtık paralar talimatnameeinJ İki yeni meb' usun mazbata- Belediyelere raptı söyleniyor 
hazırladı. Eıaıla.r ıunlardır: Nu- sım kabul etti Ankara 14 (Vakıt) _ Şirketle-
malannı, Maliye Vekaletinin im· rin Nafiadan alakalermin katolu-
zaınnı havi her kağıt para renği Ankara, 14 ( A.A ) - Büyük narak bu hakkın belediyelere ve· 
yazılan belli ohtıak ~artile kir- Millet meclisi bugün Reis - ve· rileceği söylenmektedır. Valnız 
lenmtı olsa çerçive içinde nok- kili Nurettin Ali B. in riyasetin· muntazam fen heyetleri olmayan 
sanı olmadıkça geçer. de toplanarak Meraş mebusluğu- belediyeler icabında mukavelat 

Y azaları kolaylıkla okunamıya- L •• l na intihape dilen Behçet ve Bolu için narıanın mute easını isteye· 
cak kadar kirli, yağlı, boyalı, bileceklerdir. 
yanmıı kavrulmuı, parçalanmıı meb'usleğuna intihap olunan Ha- ------
parcltann de~iştirilıiiesi ve deği~ san Gemil Beylerin intihap maz· Üiyarıbekırdeki yerlı mallan 
tirilmek, için de çerçive içindeki hatalarını kabul etmiş ve Hasan Diyaribekir, 14, ( Yakıt ) -
parçalann aynı paraanın olması Cemil Byin tahlifi icra kılınmıştır. Şehrimizde açılan yerli mallan 

1 sergisi bugün kapandı. sergi on 
numara ann, imzanın bulunması müteakiben Anadolu demiryolları beş gün zarfında otuz iki bin 
lazımdır. Defiıtirilecek jmzalı, ve Haydarpaşa liman idartsi 19- kişi tarafından ziyaret edildi mal
numaralı, fakat noksan paraların 25 senesi bütçesi hesabı kat'isi ların yüzde sekseni satıldı. 
çerçivelerl içerisi yüz m6ıavt ilt Erzurum - Sarıkamış-Kars de- İki yaşlı diplomat 
mustatil addalunarak tamamen miryolları ve şuabatı 1926 he- Paris, 13 (A.A.) - M. Briand, 
noksan, yahut yandan fazla nok- aabı kat'isi raporları müzakere M. Puankareyi ziyaret ederek 

san hermustatillerin yeri mezkdr pa· edilerek kabul olunmuştur. Mec- kendisile ıu.11n uzadıya görüı· 
ranın kıymetinin yGzde biri nok· lis pazartesi günü toplanacaktır. müıtür. 
ıan verilecektir. Bu ıuretle her hane 1 _ __. ____ ...._ __ .__ _____ ;....:.------------

içln bir liralıktan 1, be,ilkten s, Oku"u4("\ularımı z~ 
10 luktan 10, elliltkten 50, yüz. J '-
Iükten 100 , be11<izlilkten 500 , 

bin ııralıktan 1000 kunıı keılle- ~ıııı norta edı~ "Oruz 
cektir. Yani nokıan para her ~ ~ J 
yüzde bir noksanı için kıymetinin 
yüzde birini kaybedecektir. Bu 
noksanlan ölçmek için maliyece 
hu&usi kartlar yaptJnlmııtır. De
ği~tirmeyi 10 lirahklara kadar 
ziraat bankasının her ıubeıl, daha 
lmnyetlilerlni muayyen ıubeler 

yapacaktır. lıttbah ve lhtllA.fları 
burada huıuıt komisyon hallede
cektir. Paraların klnun evel ha· 
ımda tebdiline baılanacakbr. 

Şaktr B. Ankaraya gitti. 

Bu teşebbüsten istifade ediniz 
V AKIT, sizir, için hem eğlenceli,hem faydalı bir tali oyunu 

tertip etti. Yeni tekilde intişara baıladığımız evelki günden itiba
ren bir ay içinde gazetemjze yıllık abone Yazılınıı olan, yahut 
eskiden abone olup ta yeni şekilde intişarımızdan sonra abone· 
lerini yıllık olarak yenileştiren karilerimiz arasında noter huzu
rlle bir kur'a çekeceğiz, bu suretle kur'aya ithal edi!mif olan 
kariler1mlz1n yüzde ellisine mükafat isabet edecek, bu karilerimiz 
ilk ıenenln primi ı;ra.7etemiz tarafından tediye edilmek üzre 

500 liraya 
Sigortaya konulacakur. VAKiT tarafından sigortaya yazdın!mıf 
olan kariJerimiz abonelerini hitamında tE>krar tecdit ederlerse 
gelecek senelere ait primleri de gazetemiz ödeyecektir. Çok ka
zanmak ihtimaliniz kuvvetüdir, ittirak ediniz: hem va7etenizi 
her gün ayağınıze. gönderjlr :, l r'~ r ' ~' ·1.i 

Posta M. 
tasarruf sandığı projesini 

hazırladı 
Ankara 14 (Vakıt) - Geçen 

sene posta telgraf müdüriyeti 
umumiyesince posta tasarruf 
sandığı teıkili için bir nlzamna· 
me projesi hazırlanmış , tetkik 
için ali iktısa.t medisine veril
mişti. Meclis toplanınca bu ni· 
zamnameyi de tetkik edecektir. 
Nizamnamenin gayesi halkı tasar
rufa alııtırma.k fçin azami tes
hilab göstermektir. Sandık 5 
kuru~a kadar para kabul edecek 
tevdiata muayyen bJr faiz yürü· 
tecektir. Bu sandıkların emsali 
hemen bütün Avrupa hükumet
lerinde mevcuttur. 

Maliyenin bir izahı 
Ankara 14 (Vakıt) - Devletle 

alakaları katedilen askeri ve mül
ki memurlarla zabitan, eytam 
ve aramilin tekaüt aidatının ia
desine dair kanunun tatbiki ,için 
maliye vekaleti bir izahname 
neşretmiştiştir. 

Zührevi hastalık ar 
kmir, 14 (A.A) - Zürevi has

talıklarla mücadele cemiyeti düı· 
kün kadın ve kızlara iı bulup 
çalııtmlacaktır. Cemiyet, propa· 
gandasmı tevsi ve tevsik için ib· 
ret alınacak filimler gösterilme-
sini kararlaıtırmıftır. İzmir ve 
mülhakabnm ınhhi vaziyeti mem• 
nuniyeti muciptir. Bu seneki sıt

ma fazlalığı ilkbaharda yağan 
devamlı yağmurlara atfedilmek
tedir. Firengl ve sair sari hasta
lıklar yapılan istatistiklere göre 

Bir müddetten bert şehrimizde 
bulunmakta olan iktısat vekaleti 
miisteıan Şakir B. Ankaraya 
gftmlıtir. 

tecrübe etmif olacak&ımz. 
---- yarı yanya noksandır. 

tanmaz 
adam 

V AKIT ın tefrikası ı 4 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Sekiz zeytini böyle sekiz 

yüz defa başa kakarsın. 
- Elbette .. elbette ... 
- Niçin böyle yapıyorsun? 
- Gücüne gitsin de kazanmağı 

öğrenesin diye •. 

r aze, bayat, çürük, sa~ lam her 
ne zaman bir kaç lokma z.eytin 
ekmek yense hep bu acı lakırdı
laı temcit pilavı gibi ısıdılıp or· 
taya konurdu. 

Tılsımlı hazinelere benziyen 
zeytinin yerini bulmak kabil ol· 
miyacağını anlıyan Avnüssclah 
kısmetini hariçte aramak için he
men soka~a fırladı. 

Hayat miitemadi ihtiyaçları 
yerine getirmeğe uğraşmaktan 

ibaret çetin bir dağdağa. O ni
çın doğmuştu? Hiç doymayan 
l:nı vücudü beslemekle neden 

111 iikellef olmuştu? Allah mahlu-

ka tını doyurmak iÇin lazım 
gıdaları da bol bol yaratmıştı, 
amma insanların aralarındaki 
uık taksimatı işi bozuyordu. Sa
na on, bana beş, ötekine hiç .. 
Medeniyet denilen İçtimaiyat lüks 
ber şeyi çığırından çıkarıyordu. 

Bir arslan, bir tilki, bir kurt na
sıl yaşıyor sa insanlar da işte bu 
tabii kanunu tutturmalıdırla .. Asıl 
hayat budur. 

Herkes biribirirri aldatmakla 
yaşamanın yolunu arıyor. Fakat 
aldattırıldıklarmı pek hissettirme· 
den gönül hoşluğu ile soymak 
ıçin her gün birkaç ahmak nere-

de bulmalı?. Birkaç ahmak mı? 
Hayır bütün kütlenin yaşama sır· 
n bu değil mi? Bilerek bilmiye· 
rek veya zorla aldanmak. 

Şimdi frenklerin ( Pöti dejö
ne ) dedikleri bir sabah yemeği 
ve üzerine kahve, cigara olsa .. 

belki o zaman Avnüsselah biraz 
insanla~a·ak daha az vahşetle 
düşünürdıı. 

Etyemezin metruk bir memle
ket sükutile uyuyan ıssız, harap, 

tozlu sokaklarından Tramvay yo
luna doğru inerken kendi kendi· 
ne ~öyle taşup bo~anıyordu: 

- Etyemez.. etyemez.. bizim 
semte vaktile acaba bu bedduayı 
kim etti? Bu mahallelerin kısmet
siz halkı bunun bir felsefe oldu4 

ğunu bilmeden aade ot yiyen_ 

hayvanlar sırasına geçtiler .. Bu 
meslekteki et perhizkarlığı ihti
yaridir. Fakat bu zavallılarınki 
mecburidir .. 

Caddeye çıktı. Sokakda adım· 
larmı canlı atarak dik dik konu
şan insanlara kızıyordu. Onlara 
yan yan bakarak: 

- Kahvaltınızı bka basa et
mişe benziyorsunuz. Ben sayı ile 
zeytin yemeğe razı oldum. O da 
yok .. 

Homurtularından kendini ala
mıyarak saat on bire kadar ora
da, burada avare adımlarla do
laşa dolaşa Sirkeciye kadar indi. 
Kalabalığın arasında şöyle biraz 

tanışıklığı olan Atif Bey isminde 
birine tesadüf etti. Adamcağız 

telaşla görünüyordu. Mahzun bir 

çehre ile Avnüsselaha bakarak: 
- Duydunuz mu? 

Hayır efendim .• 

- Valde çok rahatsız ... 
- Allah şifalar versin .•• 

- Size tesadüfüm Allahtan 
oldu. Şuaya koş, buraya koş, bir 

başıma hepsine yetişemiyorum. 
Bugün oana bir kardeşlik etmek 
istermisiniz? 

- Emrediniz efendim .• 

Atıf Bey cüzdanından çıkardı

ğı bir reçete ile bir beş liralık 

kaimeyi uzatarak: 

- Alınız bunları.. şuradaki 
Beşir Kemal eczanesine yaptır
tınız. ( Bunlara bir de kart dövizit 
ilave ederek) Bu kart dö viziti de 
beraber veriniz. ilaçların yapıl
masına çok dikkat etsinler. Para 

artarsa edeviye ile beraber bizim 
vefada ki hanemize lutfen bırakır
sınız. Bu gün saat üçte konsül· 
tasyon yapılacak ben Beyoğlun· 
da bir kaç doktora uğrıyacağım .. 
insaniyet namına bu lutufkarlığı
mza iltica ediyorum kardeşim ... 

Avnüsselah sevincinden titre
yen elinin ihtizazını göstermemi
ye uğraşır bir helecanla parayı, 
reçeteyi, kartı aldı. 

Atıf Bey derin pir teşekkür 
reveransile şapkasını çıkardıktan 
sonra bir otomobile atladı. 

Avnüsselahın kaç gündür boş 
duran cebine nihayet beş lira 
girmişti. Paraya çabuk ısındı. Ve 

Atıf Beyin saffetine şaştı. Şöyle 

bir düşüudü. Parayı eczaneye 
vermemekle beraber hastayı ilaç
sız bırakmamak da kabildi. Bila· 
hare emaneti sui istimal dava· 
sından mümkün mertebe kaçın
mak için zihnen tertibat alarak 

eczaneye girdi. Reçeteyi verdi. 
Ve sordu: 

- Ne kadar müddette yapılır •.. 
- Bir saat ..• 
Şapkasile bastonunu orada bı

rakarak kollarını sallaya sallaya 
acık başla caddeye uğradı. Lo· 
kant alarm önlerinde tüten "dö
ner,, lerin kokusile mestane bay
ğınlıklar geçirerek yürüyordu. 
Çok açtı. Aç.. Sekiz on günden
beri dolapta, çömlekte bulduğu 
kırıntılarla geçinen bir fare ha
yatı sürüyordu. Lokantaların ca
mekanlarını süsliyen etleri, ba
lıkları, dolmaları, tatlıları hep 
birden süpürse yine doyamıyacak 
gibi geliyordu. 

İrtişa için 
Ceza kanunumuzda 
madde teşdit ediliy 

Ankara, 14 (Vakıt) - Adli 
nin ceza kanunumuzun irtişa ın 

sailindeki maddelerini tadil ed 

ceği, bir layiha hazırlıy nca 
söyleniyor.bu habere göre rüşv 

alana, verene, vasitalık edene a 

cezalar tesbit edilecek, bilhas 

ne suretle olursa olsun hükum 
memurlarına irtişa isnadına 

bulunacak müfteriler hakkın 

şedit ahkam vazedilecektir. 

Kooperatif seferberliği 
İzmir, 14 (A.A) - lzmire 111 .. 

hak kaza kaymakamlannm kr 
di kooperatifleri seferberliği iç 
köylerde çalışmakta oldukl 
müstahberdir. 

Varım asır evvel'<! 

VAKiT 
1 5 te~rfnsanl 1879 

" 

Peiresbıırgda üç sene 
mii.ddetle ha.psolunma.sıtt 
mahkum olan bir a.sket 
neferi kendusini muh8' 
keme etmiş olan Pefre$' 
burg malılc.emesi reisi 
Hosyo Çuha.nota soylii 
yeceğim var, kavlile hıJ~ 
zuruna çıkarak "Betı1 

ittiham eden podle~ 
-edebe muhalif bir ta.biti 
dir- senmisin?,, divere~ 
üzerine hücum eylemi' 
ve Çuhanofu. pek fen 
surette darbefmiştir. 

Çuhanofun hayah te 
ilkede imiı. 

Birden bire sırıttı. Zihnine ~ 
ğan fikri beğendi. Sokak içind 
arka kapısından Bongu lokarı 
sına girdi. Bütün masalar ttı. 
muş oturacak yer kalmamış gib1 

Mamafi bu sıkılmaz adam ld 
seyi rahatsız edeceğine ehem 
yet vermiyerek bir kariş açık 1 
bulduğu bir masaya sokuldu. J(i 
disine müsteskıl nazarlarla ~~ 
yan baktılar. Hiç aldırmadı. ,/ 

akis sağına soluna birer P' 
yaslanarak yerini büyüttü. r 

Yanındakiler aperitif alı>'J. 
lardı. O da bir düz ısmarl~Jİ· 
Büyük bir kadehle rakı g~ıJ~ 
Önüne meze tabakları diıd01• 
iki parça sandviç, yalancı 

ma pilaki. . b'' 
Biraz su katarak kadeh• bı' 

hamlede dikti. ispirto tatlı (;oı' 
hararetle midesini alazladı. ;..jşl~ 
lerine fer geldi. Rüyeti de 27 dı· 

·r ııırı 
~trafındaki eşya sanki c1•

3 orııı' 
iki dolu kad!!h daha çekt•· cıe' 
ya cennetleşir gibi oldu. ce;tıJ'' 
tin nasıl olduğunu gören Y

0 
jt11' 

. . ·se ş 
Hocaların klasik tarıflerı 1 

1 5ıııı 
• f1 

diki bediiyata hiç uymaZ· cJeıı 

kendinden ve etrafını ihata o~ 
kainat parçasından meJJ1°0~tif· 
duğu vakıt işte o hal ceoıı~ ııv 

Bu aperitifle iştihası bı~ çl 
kurt kadar açıldı; Garsorı 
ğırdı: ttltı: 

f 1 pıı o' - Alanglez bir i e.. 0 ıı 
sufle olacak.. lngiliz sostl 

tc~' unutma.. u 
Bir adım açılan gnrsorı 

rar çağırarak: tpılJIJrl" 
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iki mektup kayboldu 
Birinin içinde 6392, diğerinde 
5500 lira olduğu söyleniyor 

Son günlerde posta ve telgraf 

idaresinde çok cür' etkArane ve 

~~hn iki suiistimal olmuıtur. Yer· 

leline gönderİJmek üzere posta

~'- teslim edilen (6392) ve ' (5500) 

lira ihtiva eden iki taahütJü 

~ektup sırra kadem hasmı§ or

~de.n kaybolmuıturr 
Dün bir maharririmizln posta :e Polis idarelerinde yaptıfı tah

lkata. nazaran bu garip vak'alar 

tu tekilde olmuıtur: 
Sirkecide Sansar hanında 5 

11
\Ul\a.rada borsa muamelatı ile 

~ha.ıan (Safra) biraderler birkaç 

{afta evvel Berlinde Banker 

1~ilbennan) namına ve (2392) 
it.taya. sigortalı bir mektubu Ga-

ta Posta.hanesine yatırmıılardır. 
~~kfu- mağazada müstahdem 

enturare} bu mektubu Osman 
~fe <l n l namında Galata taahhüt 
Ci 

fesinde bir memura teslim et· 

~~ \te nmkabilinde Osman Ef. nin 

ıasile bir makbuz almı~tır. 

81 
( Venturera ) hu makbuzla 

r 
3 ktıruı verdiği halde memur 

'
318

) kuruş yaımıflır . Aradan 
>fr llliidd 

et geçmit ve sonra Al-
kla.nyad 

ı. an Safra biraderlere mek-
Uoun h"l" 
~' '· a a gelmediği telgTafla 
"'Cll ın. li 11 r Bunun üzerine Safra 
'ssitest derhal ke)fl~ettcn 
lloata. idaresini haberdar etmlı 
~~ 1 

l(a.ybo!an mektuplarını ara -

~lu-. Postanın ilk yapbğı tah • 

~llt-lta bütün ıüpheler Otır..an 
f 'tıdinin üzerinde top!anrnıı ve 
~u 
:tı tba•leyh derhal tevkif edil -
lttfr • 

,
1 
ICasıtnpa~adak! evinin taharri

. :ıc!e 
, kendisinin bu itle uğrafb-
'1tt1 t b 
ıtı· t at eden de'ail elde edil-
lftit B 

~le. • unlar damga ve bir 
~r ırn. tarih miihür'eridir. Osman 

endi h·~-h ~ ııa are kefalete rapten 
theat b 

'tı(lf ırakılmıı. ve posta 
~ı., ettıılerı polisle müıtereken 

'll(ik ta 
İk a baılamıttır. 

lncı 
~~..:ı esrarıengiz kaybolma 

Qfaeai d 1 
ııtıde n e stanbul postahane-

lJ ceryan etmiştir. 

~,~ulcııla. inaat ıirketinin bu-
l kı tn" 
'1~ L uınesslli bir ay evvel 
L tloul k 
lllt bı . ışesine taahütlü olarak 

~l~l ektub içinde 5500 lira tevdi 
k ftir A ·~ıcı · rı-,dan bir ay geçtiği 

e Lu 
~.Ilı-. mektupta gene varma~ 

n~ idd ~ 
t~ı,ti . la uzerlne posta müfet-
~~t k t•l'rldi bütün 1stanbul taah

iıesı ,,k lllenıurlannı isticvap 
~ tedirler. 

ı:ı n bu ()'la meselP.ler hakkında 

tıtı li "e telgraf basmüdürü Hüs
• lrıuh ...... E: arririmize demittir ki 

l~nt "et maalesef bütün ioitik-
tl :ı her iki ' u... n nıeseıede doğru-

h~ttı en ikisinide fiddet ve e

\'i~c~itetle takip ve tetkik etti· 
ı ~~ıc~· Ulu kışlap1. gönderilen 

Uptur. 

Bunlardan üçü zuhur etmif 

bin meydana çıkmamııbr. Ace

ba bu mektuplar yolda.mı, yok· 

sa buııada mı kaybolmuı, bunlar 

tahkikatle meydana cıkacaktır. 

Mamafih mektup)ann yanlıthkla 

bir yere gf tmiı olması da muh

temeldir.,, 

itfaiyede 

Vıyanalı mütehassıs 
gelmiyor 

ltfatye teşkilatımızın ıslahı için ay

lardan beri rhrimize gelmesi beklenen 

Vıyanalı mUtahassıs M. Könniğln Viya· 

na sefaretimizin bildirildiğine göre 

gclemlyeceği tahakkuk etmiştir. 

Mütahassısa Viyana şehremanetln

dekl vaılf esinden ayrıldığı taktirde 

avdetinde vazifesine kabul edılmlyeceğl 

bıldirildtği için lst.anbul Şehremane

tinin teklifin! kabul edememiştir. 

l!.manet başka btr mütahassıs getiril

mesine teşebbüs edecektir. 

Köprünün pilanı 
Gaıl köprOsllnün pllanlannın tanzimi 

Fransalı mühendis M .• Pijuya havle 

edilmiştir. Mühhendls ahiren pl!nlan 

ikmal etmiştir. yirmi güne kadar 

şehrimize pllanlan getirecektir. 

Darülaceze balosu 
28 T eşrinsanlde verilecek DarlllAceze 

balosu lçln bütütOn hazırlıklar ikmal 

edilmiştir. Balo Sipahi oc1tğmda \eri

lecek, şehir catbandı çalacaktır. 

Tetkikata devam! 
Emanet idare heyeti dün toplanmıf, 

ohruva tarifesinin tadili hakkındaki 

tetkikata devam etmiştir. 

Asma köprü hakkında 
Ticaret odası ikinci reisi Necip B. 

dün vah vekıh Muhiddin Beyi ziyaret 

etmif, asma köprü meselesi hakkında 

görOtmüştilr. 

Mülkiye mezunları 
Mektebi mülkiye- mezunları cemi

yeti heyeti ıdaresl dün vah muavlnl 

Fazlı Beyi ziyaret etmişler, mektebi 

mnlkıyenln yıl dönilmi.I olan 4 k!nun

evvelde yapılacak mercslm hakkında 

görüşmüşlerdir. 

Yeni tiyatro binası 
Yeniden bir tiyatro binası inşası 

için bir Alman grupu tle Emanetin 

yaptığı mukavelename sureti grubun 

Nünihteki merkezine gönderllmittlr. 

Bundan maada tiyatro binasının ya

pılacağı T akıim meydanının pl!nı da 

gönderilmlttir. Grup tiyatro binasının 

ptlAnını Sıdman tsmtnde bır mnhen

bise yaptıracaktır. Bu mühendisin yap

h~ tiyatro binası pl!nı Almanyada 

ge~en sene btrtnctllği kazanmıştır. 

Çatalcada Cinayet 
Çatalcanın 1stranca nahiyesinde Ah

met oAlu Hasan isminde bir gt>nç eıhas

meçhule tarafından kurıunla öldürillmOş
tOr. Adltye tahkikata başlamıı, müddei 

umumi muavlrılerinden birisi dün 

Çatalcaya gitmiştir. 

1 Adliyede 1 Sis basınca ~~~ 
Ahmet Suat B. 
Üsküdar müddei umumisi 

Ankaradan geldi 
Bir müddet evvel Üsküdar müd

dei umumisi Ahmet Su~t B., Adliye 
vekAletinden vaki davet üzerine 
Ankaraya gitmişti. 

Mumaileyh, avdet etmiştir. Dün 
Adliye dairesinde İstanbul müddcl 
umumisi Kt!nan B. i zipıretle gö· 
rüşmüştür. 

Nakkaşlardaki cinayet 
İstanbul Ağır ceza mahkemesinde 

dün Nakkaşlar köyün<ıie ika edilen 

bir cinayete ait davanın rü5etlne 
baş! anmıştır. 

Ö1en, Sadık onbaşıdlr. Torunu, 
bu meseleden dolayı maznunlar 

arasında bulunuyor .• Bir düğün es
nasında bir havanın çalınıp çalın

mamasından çıkan kavga esnasında 

diğer bazı maznunların da silc\h actık
ları iddia olunuyor. 

Dün birçok şahit dinlenilmiş, 
reis Nusret ll, bunları etraHı su-

reccc isticvap, mübayin şehadetlcrin 
halli için muvacehe etmiştir. Şahit

lerin ekserisi, istintak dairesindeki 
ifadelerinden başka türlü söylemiş· 

ler, riyaset makamı bildiklerini sak

lamamalarını ihtar etmiştir. 

i\1üd<lei ve maznun vekiJlerl ara

sında hararetli münakaşalar olmuş, 

l\lehmet isminde bir şakinin deli 

oldui1;ıJ iddia olunmuş 1\lebmet kız
mış, " Aklım beşımdadır. Deli isem 
tımarhaneye g-öndrln 1,, demiştir. 

Muhakeme, bazı şahitlerin celbi
ne kalmıştır. 

Mühendisin ölümü 
Üçüncü ceza mahkemesJ,l\1:ıslakta 

bir yolun tamirine nezaret ederken 
bi!" otomobil altında kalarak ö1en 

şehremaneti mühendislerinden Fuat 
beyin ölümü davasının rüyetine 
dün devam etmiştir. 

Dünkü celsede bir çok ~ahit 
dinlenilmiş, kısmen maznunun le

hinde, kısmen aleyhinde söylemiş

lerdir. 
Maznun Yardanın, otomobili kor

na çalmadan yolun iple ayrılmış 

kısmına sürdüğü ve arkası Jönük 
duran Fuat .13.in ezilmesine sebep 
oldugu mevzuu bahistir. 

Vaziyetin iyice tayini içln başka 
bazı şahitler de çağırılacaktır. 

Aza mülazimliği 
Şurayı devlette münhal dukuı aza 

mOIAzımltği için don vtlAyette imtihan 

yapılmıştır. imtihana yedi kişi girmiştir· 

Don ayni saatte Ankarada da lmtahan 

yapılm11tır. 

Sualleri Ankaradan getiren Celil 

Ag!h Bey bugün cevaplan götüre
cektir. 

istasyon büfesinde 

Garson niçin herıim por!lyonum 

efendintnkinden küçıi/e ? •. 

- Sizin treniniz hq dakika eooel 
harel?et edecekte, ondan efen"dtm. 

Denizde bir macera 
Bir mof ör sahibi müşterilerinden 

fidy~i nec.at istiyor 1 
Zannetmeyinizki Sİ7e bir ro· 

mandan bahsedecc~inı rica ede
rim aklınııa geçmiş zamanları 

getirmey:nİ7 t " rih, .rrkam arama-

nızada lüzum yok... Kafanızı boş 
yet'~ rnhat. ız e ... :: olacaksı z. 

Anl2t"c2~ım mpr~ra ne H .. kıı 
v 

runu vusta tüccaıın:n 1 ~:·- ., 
ge :-.::, ne de hiic··m c '~n Hr 

Venedi]Hi 1'ap~3r.~: . r .. f ~a~.~, hatta 

vaka ne ' atlantikte, ne akdenizde, 

ne adalar denizinde, nede mar

mal'Jlda geçti, ne olduysa burada, 

ıuracıkta, Kadıköyü ile Jstanbul 

arasında oldu. \ 

Size gün ve saatla söyleyeyim: 14 

teşrinsani 1929 saat 7,30, 8,30. 
Bu saatı hatırınızdan çıkar

mayın. Çünkü dün bu saatlarda 

Kadıköyü ile İstanbul arasında 
vapurlar işlemedi. 

• 
Bekliyoruz.. Hala meydanda 

vapur yok... sandallar rıhtıma 

birikiyor fakat kimde o cesaret.. 

Dakikalar geçiyor ... 

Bir. Birdaha. Bir daha... Bir 

daha, dört tane motör salına, 

salına geldi rıhtıma yanaştı .. . 

"- 25 kuruş, 25 kuruş ... 25 ... 
25 ... Istanbulal.,, 

Bu ses motörlerden ~eliyorqp. 
Arkadaşım Ziya ile beraber 

herkesten evvel motörlerden bi

rine atladık, arkadan 15 kişi 

daha bindi ve motör haraket 

etti •• .. 
Saray bumunu geçiyoruz... iç 

salona sarışın bir adam girdi: 

• - Haa, dedi, Ha... çıkın ba

kalım ellişer kuruş ..• 

Sesler cevap verdi: 

• - 25 diye bağırdınız da 
motöre bindik .•• 

' 
" - Vermezseniz kavga çıkar

mayız ..• 

• - Ne yaparsunuz ... 

• - Alın allah akşama kadar 

sizi motörden çıkarmam ..• 

• - Sahimi? 

• - Burası Öeniz... Burada 

kaptanın borusu öter •• 

- lçerden: 
- 25 kuruştan bir metelik ver-

meyiz diye sesler getiyordu .. 

Motörün saliibi kızdı, müşteri

ler kızdı .. 

Derken efendim bizim motör 

l:iaşını döndürdü Marmaraya baş

ladım• geridengeri yol almıyal.. 

Bir mektepli hızlı hızlı söylendi: 
- Elveda bugünkü dersler ... 

f.lveda ••. 
ıl'.(orsanlara esir düştük. Mek

tepli hllklı idi. Motörde cüssesile 
mütenasip bir korsan havası esi
yordu. 

Geriye dönüyoruz. 
Boyuna geriye ... 

Haydarpaşa ön!erindeyiz .• 
Sarışın adama sordum: 
- Nereye? 

- Hayırsız adaya. .• 

·- Sen bu işi para kazanmak 
için yapıyorsun değilmi? 

•- Evet ... 
•- Amma sen hayır siz Ada-

ya kadar sarf edeceğin benzin 

parası ne tutar bilirmisin? dön 
gerıye. 

.. _ Dönmem ..•• 

Aradan gene dakikalar geçti. 

Tam üç çeyrek saat geçti .. 

Motör bir sağa gitti, bir sola. •• 

• 
Oç çeyrek sonra motör başını 

İs tan bula çevirdi... sarışın adam 

tekrar göründü: 

• - Otuzar kuruş verinde sizi 
sirkeciye çıkaralım dedi. 

Herkes keselerine asıldı. Biraz 
sonr sirkeci nhtımıne çıkmıştık. 

Rıhtıma çıktığımız zaman sis 

çekilmiş sisten işliyemiyen vapur

lar seferini yapmış, ötekini de 
yarılamıştı. 

Benim iki saatım böyle deniz 

üstünde esir edildikten sonra 

anca!: (5) kuruş fidyei necat ve

rerek kendimi kurtardım .• Töbe

lcr töbesi .. Bir daha Fener mo

törüne binersem iki olsun. 
H. 

İngiliz lirası 
Borsada dün lngiliz lirası 1034 

kuruıta açılmıt ve 30 para bir 

kuruı sukuttan sonra 1033 kurut 10 

parada kapanmıştır. Altın 902,5 
kuruıtur. 

Eski bir bina enkazı bulundı 
Y eılldirekte Hoca.kasım mahal 

lesinde kanalizasyon hafriyab 

yapılırken eski bir bina enkazı 

meydana çıkmııbr. 

Asan atika noktai nazınndan 

kıymetli olup olmadığı anlatılmak 

üzere müze idaresince bu enkaz 

tetkik olunacaktır. 

Dünkü müsamere 
G. S. B. dün öğleden sonra 

alay köıkünde güzel bir müsa· 

mere venniıtir. 

Müsamereye ıehrimizin san'at

kar ve san'atla alakadar güzide 

bir zümresi davetli idi. Müsamere

ye saat 17 de baılanmııtır. 

Ahmet İhsan Bey memlekette 

matbuat heyatı hakkında vakıa

lara müstenit hrtıralarını zikr. 

ederek bir müsahabe yapmıı 

ve Şükiife Nihal Hanım da kendi 

tilrlerinden birini inşat etmiıtfr. 

Müteakiben Madam Hegenin 

ittirakile genç san' atkaranımızdan 

Muhittin Sadık ve Ali Sezai 
Beyler tarafından bir Konser 

verilmiı ve darulbedayi san'at

kan tarafından da zehirli kucak 

piyesinin ikinci perdesi temsil 
olunmuıtur. 

Kongre tehiri 
15-11-929 tarihinde toplanacak 

hukuk talebe kongresi zarureten 

tehir olunmuıtw\ 
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se e •• __ yatak odasında! .. 
Garip bir iktısadi hadise kar

fısındayız: İstanbulda bu.ı tica

rethanelerde muhtelif ithalat e,
yasının perakende olar&k g(im· 
riik kanununun tatbikinden ev· 

vele nisbetle daha ucuz eatıldı· 
ğını görüyoruz. Ha 'bukt ağwtos 
ve ey'ül aylarında hemen herkes 
bunun aksini tahmin ediyordu; 

yeni &-:nrük kanunu bir çok eı
yanın retmini arttıracağı için tef" 

rinevve1den sonra bu eıya Hat
larının yühıeleceğini dü~ünüyordu 

Bunun 'çin de birçok kimseler 
o zamanlnr<la çamaoır ve elbise 
nevin n olan ihUyaçJarını teda
r'k maksadı ile ma~aza!ara, ter-

:r:fhane'ere koıu:> orlardı. Hakikat 
hnlde eski ve yeni gümrük far· 
kından istifade etmek için bir 
takır ı tüccarların fazla fazla 

mal siparfı etmeAe baılamalan 
d~ bu suretle ihtiyatkArlık yap
mak lstiyenlerin biraz farklı ol· 
duğunu gösteri)•ordu. 

F aka.t dediğimiz gibi bu günl ::ı 
vaziyet bütün bu tahminlerin ve 
hesapların ak•inedir. 

Yeni tarifenin tatbikJ hatta 
resmi artınlmıf birçok e~ya fiat
ları üzerinde fiııtlarin yükselmesi 
ıeklinde bir fark hasıl etmedik· 

ten başka bazı ticarethanelerde 
ffat tenezzülünü mucip olmuıtur! 

Acaba bu garip iktısadt ha • 
diıenin sebebi nedir ? 

Birdenbire pek mantıksız g& • 
rünen bu hadise t u suretle izah 
edilmek lazım gelir : 

;y.eni gümrOk tarifesinin tat· 
bJ)f,h:.d~n ev.el mal ısmarlıyan ti· 
carethanelerin hemen hepıl ec· 

nebi fahrilcalarının, yahut ban· 
kaların kredisine müracaat et· 

mlılerdir. Sipariıler geldikten ıon· 
ra muayyen vadelerde ödenmek 
üzre bor lftnnı lRkııtlere hafla· 
mışlard 

Eğer b tarz · a ) c • .... n ıipa· 
ri~ler hakiki ihtiyaçlara ve doi· 

nı hesaplara istinat ettirilmiı ol· 
saydı müte§ebbisleri belki bir 
dereceye kr in ist:(ade edebilir
lerdi. 

Fak • L \ l...ı Lmet Pı. Hz. B. 
M. Meclısl küsüsündtn verdifi 
bte.Ustil.. rnalCımatından pek va-

:zih anla~ıldığı veçihle yeni g(im· 
rCk taresJnin tetbiki piyasada 

çok elim blr ihtikar ihUraıına 
meydan vermf~tir. Bir çok mü· 
~ueseler hnl,ikt ihtiyaçtan kat 

kat fazla ve uzun zaman serfe
dilmfrecek miktarda slparlıler 
:·aptıl lan gibi ekseriya yanlıı 
h~ıaplarla hareket eylemtılerdir. 
8u halin neUcesl olarak slparif 
olunan :mallRr geldikten sonra 
tcdiyat husunda müıkülat lçfne 

d:irniişlerdir. Ve gene bundan 
<lolayı piyasada birden bire kre
cli!?.r buhranı husu!e gelmiıtlr. 
Tr.lı "i bu vazi} et gümrük farkın· 

d·uı !·t fa<le emclile fazla mal 
.~rn r1&1wç olan tüccarı ıaıırtmıı· 

tır. 3c:-lar kr~di mnesaeıelerln· 

d~n yar(hm göremeyince ellerin· 
el~ mev~ut malları maliyet fla-

ttor~tın n:21~ıya, yeni zararla sat· 
m"\.k medıuriyetlnde kalmıılardır. 

Cu .s··ı nt'e bu kmm tüccar yap

b~l"n f~lerden · btffade defil, 

biJakiı 2aııır vaxlyetlDıe d<lımGt

ı~rdir. 

11Jcluncı Asını 

Amerika reisi büktımetl Mister o aba henüz güneı, garptan 
HoYer, "Brlyan • Kelloi,, misakı· çıkıp prkta batmağa baş· 
nm tabii bir neUçesl olarak yeni lamadı ama, kıyamet alametinin 
bir teklif serdetti. Mister Hover birçogu belirmiıtir denilebilir. 
harp zamanmda erzak naklinin Caıbantla, meseli Deccalın fe!at 
ıerbeıt olm&1U11, ve erzak nak· ve iğva dolu eşeği arasında haylı 
leden sefaine tecavüz olunma· yakın!ık, epiy münasebet bul
mauru kabul ettfımek tatiJor. mak kabildir. Usul ve " ı('tlerin 

Mister "Hoyer. un bu teklift 
Avrupada tabiatile pek hfimG 

ıuretle karıılanmadı. Bahutut 

Fransız matbuatı, Amerika relal 
cümhurunun bısaniyetperverlllbıt 

takdir ile beraber teklifinin ka
bulü takdirinde zuhura gelecek 
mütkii!lb eaymaktadır. 

Şurası tastfk edilmek llzım 

aelir kl, Mister ·uo-.er.tn teklifi 
Ctnevre cemiyetinin mukarrerab 
ile kolaylıkla telif edilemez. 
Cemiyeti AkYam harp TOkuu 
takdlrtnde mCltecam devlete kar
ı• berri ve bahrt ablokanm tatbi
kini kabul etmlfUr. •ffoTer,. 
tekliftnln kabulG cemiyet mukar· 
rerabnQ.n bu maddellin laYJl 
demek olur. 

İkincl bir nokta daha Tardır ld: 
bu noktanm bizzat Amerika mat-

buab tarafından ortaya abldıfmı 

görQyoruz; oda mevaddı aıdaiye
den bir kısmının ldmynı usul· 
lerle mnadt müıtetle ıeldJne 
sokula bllecefldtr. Bu bnkAn kar
ımnda mevacb ııdatye)'f iki ki• 

ma ayırmak Ye lttlal edici olnu
yanlannı harp kaçalı addet· 

miyerek cliierlerlnln naklini m• 
netmek miimldln olabtlJr mi ? 

Mister • HoYer • in teklifi, 
bizce de kabiUyeU tatblkiyeden 
ınahrum olan tekliflerdendir. Bu 

teklifin reisi cOmhur tarafından 
llerl sGrillıneıl meselesine ıellnce 

bunu da ıırf lnaanlyetpervarane 

bir hlue atfedf!meyfz; Amerika· 

nın Avrupa harbi ile allkadar 
olmasındaki esbabı dilf<lnünek, 

HoTer, tekllftnln tahtında m6s

tetlr h<lveyt anlanz. 

Amerikanın harbi umumiye 
gtrmeslnl icap etUren hadlaat, 
Almanlar tarafından ab'oka tlln 
edilerek Amerikan remderlnln 

batan!muı. ve Memallkf mCltte
btde Ucarettnln ılılAl ve tzrar 
edilmesi keyflyetlerfdlr. f.ier 
Almanlar Amerika ticaretine kAI" 
fi müsamaha ile hareket etmlf 

olsa,ardı, hiç bir vakitte "Ren. 
boyunda ceneral •Pet'flnı. ve iki 

milyon Amerikalw ile karpla.
mazlardL 

İtte mlıter •Hover. in •ınaani• 
yetpervarane • teklifinclen bek

ledlfi ıaye: eler mevacldı 11da· 
lyenin muharip devletlere nakli 
serbest olur, ve Atide Anupada 
bir harp zühur edene, Cemiyeti 

akvamla eıasen allkadar olmıyan 
ve Avrupa ile yeflne trttbab 

Brlyan • Kellof mtaakınm bayalt 
rabıtası ile tevsik edllmit bulu· 

nan Cemahlrl Mntteflka, tarafe
yin muhariplerine istedllt kadar 
erzak yetlftirecek ye b6ylece 

kendine nadir bulunur bir mah· 
reç tedarik etmlı olacaktır, 

Gôr6ldüiü veçhtle Miıter • Ho
ver. tam bir Amerikalı olarak 
dGfGnGyor- Te ortaya •ttllt 
diierglm biNlyab, kendi vata-
nının menafii ile tamamen te
life muvaffak oluYof. 

.. Jf. Gayur 

tam manasiyle tt"TV-' • ıışu 

da o büyük .,. 
çok zamrr 
yor. 

•. asına 
.... uı gösterie 

Cemiyet nizamları altüst oldu. 
Hakkın manası değişti. Zulüm kam· 

çısı bir put, bir mabut gibi hür
metle karşılanmıya başladı, ayıp 

en tabii bir hal hüviyetile ara· 
mı:r:da dolaşıyor. 

En adi işlerde bir maşa, bir 
vasıta olan para, bugün küstah 

ellerde çevresi kuşatılmaz ülkele
rin tacıdan y~rine geçti. Eskiden 

bu madde vekann huzuruna çık· 
mazdı, bugün namusun fiyatını 
soracak kadar a1p-ıo bir dereceye 
sivrildi. 

Bu zaman da: M insan, her gün 
ayn bir taşkınhta uğramak için 

yaşar! ,. demiştim. Bugün şunu 

ilave etmeliyim ki, hayretin de var· 

lıjı değişmiş. En acayip hadiseler 

karşısındaki sersemliğimiz ancak 
bir saniye sürüyor. Şimşek ay· 

dmhğmda seyredilmiş şeyler gibi 
üstümlı7d· ki tf"siri h•men geçive· 
riyor. 

Dün " Grafik ,, atlı !renk mcc· 
muasında gördüğüm resim ve 
okuduğum yazı bu imanımı büs

bütün perçinledi. Gazetenin sözü

ne bakılırsa, Londrada, yeni bir 

adet peyda olmuş. Artık en tek

lifli misafirleri, yatak odasında 
yatak kıyafetinde kabul ediyor-

larmış. Hep biliriz ki lngiltere, 

cihanın en muhafazakar, an'ana· 

ıına en aadık bir memleketidir. 

Hatta bu yüzden saraylarındaki 

usul, merasim, kıyafet bile asırlar· 

ca evvelki devirlerin ruh ve hı· 

vaaını yaşatır. 

O biiyük salonlar ve yüksek 

tavanlar altında hala perukalı, kısa 

pantalon?u uşaklar dolaşırmış. 

Eh, şimdi gelin de son moda 

ile bu anıneperestliki yanyana 

muhakeme etmiye çalışın. Ülfet· 
lerinin kamusunda •Sen,. hita· 

hındaki hafif teklifsizliğe bile yer 

vermiyen bir milletin, yatak oda· 

larında donpaça misafir kabulüne 
razı olmaları, bilmem ki nasıl izah 
edilebilir? 

Kendi evlerindeki yemek salo

nuna da baloya gider gibi giyi

nerek inen gene bnnlar değil

ler mi idi? Bu aykırılığın, bu mu· 

qeret isyanının en kuvvetli ter· 

biye almış bir memlekette baıla· 
ması, hadisenin biızat, kendisi 

kadar pşmıya değmez mi? 

Dünyanın hemen her tarafında 
azalan milyon milyon çotalan 
çıplaklar, hazreti Adem devrini 

diriltmiye uğraşırken, gerçi bun
lan çok görmemek lazım amma, 
bunlara heyecanlanmadan arka· 

mızı dönecek kadar sinirlerimiz 
nasırlanmamış olacak ki şaşıyor 

ve fena fenı ıeyler dütünüyoruz. 

Se)'yah - . 

Na~' 7 ~'n r.-1 ıılnr 1 

~=-: -=Rokfeller: 

Petrol aramak hummas 
Bu h11m1na Kalıjornira,da altın arnı'anlnrın 

qu"11nasını andır11ıakta id; 

1860 miladisinde Amerikada 
müteşebbis ve yetişmeğe heves
~ar gençler r trol fethine koşar• 

Iardı. 
11Rokfeıler,, ın tercümei halini 

kısaca yazan bazı kimselerin yap
tığı veçhile, petrolun manabii ikti· 
sadiyenin "'Con,. tarafından keş• 
fedildiği ve hu sayede serveti 
elde ettiği iddia olunamaz. 

Filhakika 1837 de Oil kompa
ni isminde bir şirket tesis olun· 
muştu. Bu şirketin müessisi mira· 
lay E. Ş. Orak idi. Bu müeuese 

iki sene sonra kuyuların delin· 
meıinde gösterdiği ttceddütle 
ilk defa olarak Panaivanyada 
yevmiye bir tondan Iazla petrol 
istihsaline muvaffak olmuştu. O 
vakit petrolu tenviratta mebzulen 
kuUanmak imkanı hasıl oldu. 

Hintliler petrolu ilaç makamın
da ve ıişeai bir dolara olarak 

satıyorlardı. Petrol tenviratı ha· 
rıkulade bir süratle taammüm etti 
ve bu da madeni yağın istihsa· 
lini teşvik eden bir hadise oldu. 

On sene evvel altın arayıcıla

rının u~adıklan humma gibi 
herkesi bir petrol humması kap
ladı. Genç ~tdutu halde bu pet· 
rol hum""•sına lcapılmıt olan 
• Andrev '(arneji,. hatıratında 

1862 de olan hadisatı izah eder· 
ken Pansilvanyadaki Oil Krek 
petrol havzası hakkında cUyor ki: 

.. Petrol tarlatan üzerine öyle 
bir insan dalguı hücum etti ki, 
herkese bir melce bulmak imkanı 
kalmadı. Gelenler bir kaç saatte 

bir baraka inşa ediyorlar ve pek 
kısa bir müddette hayatın bütün 

ihtiyacatım tenvire muvaffak olu· 
yorlarlardı. Oraya hücum eden· 

lerin hiç biri açıkta kalacajını 
düşünmüyordu. 

Gelenlerin kısmı azamı oldukça 
servet sahibi kimselerdi. Bir çok 
para biriktirmiş idiler ve parala-

rını geli~i güzel ıarf edecek hlade 
bulunuyorlardı. Asıl beni hayrete 
düşüren nokta, herkesin yüzünde 

gördüğüm tevkü sürur idi. Adeta 
kır aleminde eğlenen bir takım 
kimseleri andırıyorduk. 

Bu adamlann hepsi son dere· 
ce şen idi. Servet sanki ellerinin 
altında bulunuyordu. Makinelerin 
zirvesinde tuhaf tuhaf yazılı bay· 

Çünkü mcbadide 
peşindo koşmak 

lirdi. 
Filhakika tekniği henüz inki 

etmediğinden saadet peşinde 
şan bu adamların içinde ipti 
kazma üsulleri ile feyyaz bir ın 
ba bulanlar pek az zuhur e 
Diğerleri boş yere zahmet 
himmet sarfettiler. Onlarda 
fomya altın arayıcılan gibi 
rana uğradılar. 

"Rokfller,. hem petrolu, 
şiyane arqtıranlaım elinden 
tın alarak taktir ettirdikten sofi 
piyasaya çıkarmağı tercih eyle 
Bu işi hakkile başara bilf11 
için • Klevelant" ta bir ta 
hane tesis etti ve o vakte kB 
idare ettiği firmaya şerik hu 
bir ıirket tesis eyledi. 

Asma köprü! 

Elbiselerin, tuvaletlerin . 
dası olduğu gibi bı 

bir de fikirlerin, tuavvurl 
modası vardır. Bendenizin ra 
aızutım dolayisile elıme k 
ahudığun ıu bir hafta zarfı 

da alıp yürüyen çiçegi burnu ... 
yakası açılmamış bir fikir ' 
yürüdü. 

Bu fikir son senelerde Avtİı 
da sıkça seyahate çıkan H 
E ... y dostumuzundur. Fakat, gii 
mesin, bana icraat ve f 
kıtlığında asmalar bud~rnak 
geldi .. 

Laımakalemiz ! 

Bizim gazeten in başmak~ 
yeni şekli iktisabımızdB11 

içeriye çekildi. Bunun henü1! 
kında olmıysn Son saat. bl 
tahririyesinin nazarı dikkatı c 
lunur. 

)1 

intihar! . ~' 
Memleketinde külliyetlı f 

para vurduktan sonrAıdı" 
rimizde kendisini öldüren f 
nın karısı kendisinden iki y8' 
yükmüf... ·ıdıı" 

Acaba, bu ~a intihara 
1 dl 

bir sebep olmuş mudur, ııe 
ıiniz? 

raklar asılı idi. Bugün nehrin sa· l••••••••••.......
hiJinde bir kuyu açmak için ça· 
balıyan iki adam gördüm. San· 
caklan üstünde ıu garip ibare 

vardı: •Cehennem yahut Çin,. 
maksatları kaza kaza ya cehen· 
nemi veya semtülkademdeki Çini 
bulmak azminde olduklarını ifade 

etmek idi. Durmadan kazıyorlar; 
derinliği nazarı dikkate almadan 
kazıyorlsrd ı. 
Soğuk kanlı bir muhasip olan 

• Con D. RolcfeJler •, • Kameji.· 
nin gittiği sene bu mal ve ıervet 
arıyan adamlarla dolu sahaya 
vardı. 

Oradakilerin çoA"u işten biha· 
b~r sergüzeştçulardı. • Rokfeller,, 

petrol elde etmeyi cilşüı.medi. 

Cuma 

Dil 
Teşrinisani 

1929 '-fi" 
G~ 

---Namaz vakitleri .,,J, 
l'•''' olı Sabah vtl• brtnıil ..-.ıı,... s.t6 
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Kesatlık 
Muharriri: Reşat Nuri 

A.rkadaıım kolumdan 
.._ Bir dakika dur, 

)ağlara bakayım. 

çekerek: halde kızdırdı. İlle defa baıını 
dedi, ıu çevirip nefret ve hiddetten kü· 

~ Beyaz sakallı ihtiyar bir köylü 
. 'ı>ah bir dükk.iinın önüne çö
. :el1tıt1, önüne iki teneke tuzsuz 
li te Yağı koymuı, mütteri bek-
>'ordu. 

h ICapının halkasına bağlı cılız 
h~ eıek; baıı önünde, derin 
ıt ltlu"' k b 'b' -

l ra. e eye varmıı gı ı goz· 
eti nJ kapıyordu. 

Arkadaıım Fransızca: 
~ - Yağlar eyiye benziyor ... 
tanbula eli bot dönmemiş olu

t'\ıı, dedi. 

~ k.öylü bu yabancı lisanda bir 
o] ak, bir domuzluk sezer gibi 

.. du; başını çevlnneğe lüzum t011neden ters bir yan bakışla 
lıı süzdü. 

İ\ı - Baba sen hanği köydensin? 
~ tiyar baıını çevirrn eden dudak 
Cife: 

-Samanlı dan, dedi. 
-Nerede bu Samanh ? 

dtı ICöylü baba dört cihetin dör· 
~e de ta.mil ola bilecek bir el 

eketile: 

,~ - Oralarda öy!e bir köy 
~·· diye homu. <landı. Hal dilile 
~ ek ııtiyordı ki: " Yağcının 
-.ı inden, köyünden sana ne? Yağ 
aca1ın l h~ varsa a 1 ırsın . . . Y o ua 

lern:k lidersin,, doğrusunu söy
alı:kı .1~11n gelirse adamcağızın 

tön" } 0 1< da değildi. Bir seyahat 
uşuncf e, sırf beni görmek 

~L sadlle bu kaaabaya ufrayan 
'daşım bunlan sırf lakırdı 

:~ut ta Sokratlık olsun, diye 

~~Uftu. Ondan alacağı cevap· 
~~ köylünün halini öğ·renecek, 
~ah vah .. Batındaki üç veya 
~~ canı beslemek ıçın bu 

• 1tıd b )~J a. u kadar didiniyorsun ha!,, 

~~~da bazı sözlerle thtiyan 
ıı~k edecek; İstanbula yağ te 
~t elertle beraber bir miktar da 

ltıat · 
\.\ malömat gönderecekti: 
\~~doluyu gördüm. Köyleri 
~l eturn.. neler gördüm, ve-re 

~eaaire ... ,, 
.... 8 

taıllk abacığım köyün uzak mı? 
İh Çocuğun çok mu? 

~~ıt ttYar bu defa hiç cevap ver
se ı .. 

~ht uzum görmedi; aynı çatık 
e ile: 

~kSen Yağ mı istiyorsun? Dedi. 
~ite ~daşırn belli etmedi ama 
~\f, d ozuldu.. Parmağının ucile 

...... I> okunarak vakıf bir tavırla: 
q~dı, ıc:k fenaya benzemiyor, 

-..... Jkı çıa..n veriyorsun ? 
.... ~ Yüz ••• 

lltı l>Gz llı1tıa Yaptın ha... Burada 
....., t..~ Yağ olur mu? 

tıı ,,eden 
q ltı.,. 0 . amma yapıyormu-
~~tl .•• •enın bildiğin yağlardan 

...... ICa 
b .... l tıkaız ıru bari ? 
~) Çitte t k 
) a~1 b eze katıttınvtrdf m .. 
'~ aJ\lt aksana... böyle katıiık 
~, I> tnu? 
~L eke.la 

" ~l'lllt canım.. Arkadatım 
t\' kıttı Çattı : Tezeği mezeği 
' le sordu? .• 
~ &tıkı d ~ tlftl k ar iyonunya ! 
~ ltt Urıatına öyle yat git
' acaba? 

~~ ..... ICa.tıkaız da ,__ ki 
b ·~.. in f o~ l yüz 
Qı. h... ııa et... İn af ... '4' s et. •. 

~ •özü lhtiyan fena 

çülmüı beyaz gözlerini göstere
rek: 

- Efendi lakırdı bllde ıöyle, 
dedi, inıaf dinler yanııdır ... Mils

lümanhkta böyle ıöz yakıımaz. .. 
Köylilnün akıt bir adamı oldu

ğu anlaıılmııtı. 
Fakat arkadaıım bunu ahı ve

riıe mani bir sebep addetmedt: 
- Hadi uzun etme dedi, yüz 

sekıenden ver de ıu tenekelerin iki
sini birden alayım • · Sen de ıu 
yükünden kurtul ... 

- Kurtulurum kurtulmam ... 
Benim yilkümden sana ne ki ? -

- Yüz seksen diyorum .•. 
Köylü bir tütün kesesi çıkanp 

ctğara ıarmağa koyulmuıtu. 

- Yağlan ıatımyorum. 

Gayn ihtiyari gülmeğe baıla · 
dık: 

Arkada~ım : 
- Baba sen de amma titiz a

dammıısın ha, dedi. 
Yağcı bir belaya çatmııta 

kurtulamıyormuı gibi mazlum 
bir tavurla gözlerini göğe kal
dırdı; 

- Hasbünallah venlmelvekil ... 
- Haydi yüz doksan olsun ... 
- Oğul satılık de~, dedik. •. 
Bize artık yürüyüp gitmeden 

ba, ka it kalmadığı anlaıılıyordu. 
Fakat arkadaşım yağlardan bir 
türlü geçemiyerek: 

. ~ Haydi, dedi, .aen ne ya~ 
san yap kızmayaca§ım... Alıyo-

rum ••• 

İhtiyar bir kere daha batını 
çevirdi. Porsumuı burnunun mor 
damarlarını çıkararak: 

- Hele ıuna bak ... bir de 
üstelik kızacakmıı ... be oğul 
satılık değil dedik... sen türkçe 

bilmez misin? arkadaıım tatlı tabi
atine ragmen kızına~a baıladı 
kolundan çekerek: 

- Ağanın kafası kızdı.. Sat
mıyacak tıte... haydi gidelim de
dim. Kenikendine bir ıeyler mı· 
nldanan ihtiyardan uzaklaşdık. 

... 
İki saat sonra arkac1atlDU trene 

bindirdim. 

Evime döniiyordum. Yolumun 
üstündeki bir dükkandan ciga
ra alırken yağcı ihUyan tek-
rar gördüm. O da aynı dGkkAn
dan kahve ıeker alıyor poturunun 

cebinden guruılar, yilzlikler çı. 
kanp sayıyor ve bakkal ile ko
nuıuyordu. 

- Şekeri yQz dirhem yap ... 

fazla alacaktımya.. Para çıkıfDll· 
yor ... 

Akpm karanlıfı çökmefe 
baılamııtı. İhtiyar beni tanımıya
rak dertleımesine devam etti. 

_ Hilafım varsa gözilm kör
olsun.. Sabahtan bu sa.ata k.ııdar 
sokakta bekliyorum.. İki teneke 
aj1 satamadım.. Efege yilkledim. 

y lt - -GetirdtAim gibi köye guturuyorm. 
Hemen Allah yardıcımız ohun •• 

kesatlık fena... • 
Reşat Nuri 

ZA Yl _ Kuleli lisesinden aldığım 
tasUknameyt zayi ettim yenlslnl alaca
ğımdan e;klslnln hokmO yoktur 

Kuletı mnualumduı 1120 Acbaua 

Küç'Cık haberler 

Grip yok 
Geçenlerde btr rehktmlz, tebrtmtz.de 

grip vukuatının baıladığım yazıyord11-
Bunu ııhhıye mOdlrtyetindea ıorduk. 

Sıhhıye mtıdürtydtlnln fikrine · göre 
ıon günlerde ıehrlmlzde mtııtevb has
talık yoktur. Grip bawlamıtlJı:. Yalnız 
havalann değıımealnden dolayı nezlevl 

hastalıklar vardır. 

[!) .Y eııl direkte Hoca~aaım ınahal
leslnde Köprülü sokağında k.analtıasyon 
bafrtyab yapılırken asan attkadaa bir 
bina ankuına tesadüf edlJmlfb'. İnti
zam ve metanetlnJ el' an muhafaza 
eden bu ankazın tetkiki ıçta mtızeler 
ıdareılne haber verllmlftlr. 

c:J Bir ltalyan grubunun kredi ıle 
asfalt yol 1.nfa11 lçln ay batında mOra· 
caatta bulunaca~ Emanete ihbar edJl .. 
mittir. Emanet teklif Takt olur ve 

weralt milsait bulununa müracaat ecfen 
gruba hnınil kabul pterecek. fakat 
yolların asfaltla değll katranla lnflllDl 

prt koyacakbr. 
El Bugün İstanbul vtlayattnde 

Devlet Şuruı aıa mnJ&zımlığı lçln 
imtihan yapllm11br. 

C!J İnhisar ıdarelertnln phalyetl 
hükmiyeyt hatz. olarak umumi muhasebe
ye tabı olmaları takarrür etmiftlr. 

c:J Berberler tarahndan öteden 
bert açılmuı düıünülen mektebin ha
zırlıklan bltmtıttr. Mektep bugün .. at 
üçte Beyoğlu poliı merkezi karıısındakı 
binada açılacakbr. 

l!J Cerrıtyetl Belediye tdare beyett 
Senayı birliği murahhasları lle temasa 
baılamıştır. 

Bu temas devam edecektir, 

[!) Vılayet tnztbat komisyonunda 
Çatalca, Stlıvrt ve havallstnde halktan 
para toplıyım bazı memurlar hakkında 
memuriyetten thraç karan verilml§llr. 

El Musevi hastaneatne teberrO edi
len mebahtm ~.- ~ --Yerme
dıklerınden dolayı tarhedılen cezayı 

nakttnln tahaıh lçln hastanenin eıyası 

müzayede ile aatılmıı. fakat bu eıya 

zengin Museviler tarafından ıatın 
alınarak gene hastaneye teberru edılmlt" 
tir. 

[!] Maltı! gaztlerln aenehk kontVeıl 
cuma günü toplanacaktır. Kongreye 
cemiyetin on sekiz ıubeslnden birer 
murahhas l§llrak edecektlr. 

l!J Bundan bir hafta evvel mOa
klrat inhisar idaresi Partıe blr tetkik 
heyeU göndermişti. Hukuk m0§8vlrl 

Asım Beyin rlyasetlndekı bu heyet 
ekspresle seyahat ederken ıkı defa kaza 
geçirmiştir. Kazatardan bırı SırblstaDda 
olmuıtur. Bu kazada bir kaç memur 
yaralanmıı, yolculara btr teY olma
mışbr. Son kaı.a da Parı.e girerken 

olmuttur. 

Oilne kadar bu kazadan endlfe 
ediliyordu. Hatta heyet azalarından 
bazılarının yaralandığı btle pvl olmut· 

tur. Ştmdlye kadar Asım Beyden blr 
haber gelmemesi de bu pytalan teyit 
etmlştlr . 

DOn heyet azalanndan likör mOte
hallW M Bonzıden tdaredekt arkadq
larından birine btr kart gelmlfUr. Bu 
kart endiıeleri 1.zale etmtıttr. 

c:J Mtllet mekteplerine hergtın birçok 
kimseler kaydediliyor. Maarif idaresi 

geçen hafta açhğı deraanelere tllveten 
bu hafta da ihtiyaç görülen aemtlerde 

deraaneler açacakbr. · 
Millet mekteplerlnln açıldığı gOnden

beri kaydedilenlerin mıktarlle hasıl 

olan neUceyt tesblt etmclc Qzere bir 
cedvel hazırlanıyor. 

l!J Son ~lerde Eaktşcbtrde ufak 
para azalmıt ve bu hal btr çok mO~klllb 

dat olmuıtur. Btlball8 Rcçen cumartesi 
gOnO ptyasada hemen bıç ufaklık kal-
ınamıı bankalarda tOccara nihayet beıer 

, 
ID 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
: KORIN GRlFFlT ile VIKTOR V ARKONI : 
• Bugün • 

: MELEK SiNEMASINDA : 
• İrae edilmekte olan, bu meşhur artistlerin en muazzam şah ~~ .. ..; • 

• LFDI HAM1LTON • 
: Süperfiliınde muzaffer olmakta devam edeceklerdir. : 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
ooooooooooaaoaaooooooooooooooo 
g Elyevm Opera sineması g 
o harfln1Jlde güzel bir taheeer olan o 
g BUHRANLI GECELER g 
0 filmini irae etınektedtr. O 

g NORMA TALMAÇfN g 
0 en mnkemmel tematUerinden biri olan bu filini bu gtln mut· 0 
0 laka gönneje gtdlnb. Cidden mahzuz olacakamız. 0 
o llaveteu : Pate - re'ril Ye BİR ZOR NiKAH nam iki kıamhk o 
O kahkahalı komedi O 
ooooooooaaacaaaooaaaaooaaaaooo 
ammı 
il FRANSOA JOZEF sarayının lhUfllmı-.. 
B lMPERATORLUK erklm, Avutturyanın kibar muhaftlt.._ = V ALSLARI Zevk111efanm ..• Atkın belden olan VfY ANA ıehrL • 
il Viya.nanın Sent Etyen kilisellnln heyeti mugannlyesi Ye • D or!lan. .... itte ERiK FON STROHAYM in f&heaeri 

~ ZiFAF MARŞI R ıilper filimde ~ecelfnlz ve tfldecetfntz pyler. 

1 Bugün Elhaınra sinemasında 1 
1 Saat 11 de tenzilatlı ffatla matine. Diier matineler 1&&t ti 

2 • 4. 1/4 ve 6. 1/2 dir. a 
hlveten : RUT E11NG in muhtelif tarla ve melodileri. El 

tlllBllB B · · B 

Tepeb8f tiyatrosunda bogtın matine 
eaat 15,30 da Ye ıalr.ıım t ıııat >I ın -111 

Hırııı ~ız ~EHREMANE1 ~ 
aı ... .., ..... 

5 Perde 

Her cumartesi 
akıamlan için 
&atlarda te!lZllat 

y~hr. 11111111 

yllz lıralık bOtilD paralar vermek late

mlf ve b? ytızden borsada adeta 

alıt vertte atalet gelmlftlr. 
8oria komlserl ben. relll ve tlc:aret 

od• relll Beyler, bankalara giderek 

bir çaret bal aramıtlar, n bankalar 
da merkezlerinden telgrafla ufak para 

tttemtı1erdtr. Bu buhran, ufak paraların 

köylüye daQılmasındao ılerl selmlfllr. 
[!) Üskodar tramvay hatunm Hay· 

darpapya kadar temdidi muvaffU:. 

olunduğu ywllDlfb. 
DtQer taraftan B.tlar batandan uza

tılan btr bat. Karaca Ahmet. 

Tunus baAı, P..,Üapuı. DoQancılar 
tariklle Abmediyeye kadar gelmlfllr. 

Burada yalnız 2 metrelik btr kalda-

run ameliyesi kalmıtbr kl bu da niha
yet btr haftaya kadar ikmal edilecektir. 

m Buna villyetl bu tene bapncla 
hnralı adasını ktr~ya v.rec:ektlr. Bu 
teneki klraa adanın merumdan tsttfade 
ederek lçlnde hayvan beslemektedır. 

Seoellk kıra 300 liradır. Bu sene 
adanın daha yok.ek Derede kiraya 
vetılectti tahmin edıhyor. 

EJ Balık boHuRu bttmttur. Çlftt 
bet kurap 1&blan palamutun tanesi 
bırkaç gOnden bert 7 buçuk kuruta 

aahlıyor. 

Balıkçılann ifadesine g&'e pa1amut
lar kıtlamak için Marmara<lakı yatak
lanna çekılmlflerdlr. 

Balıkhaneye gelen haberlere ~re 
karadcnııdekl tortk baltAı sOrıılert 

buraya doaru gelmektedir. 

ELHMRA SiNEMASINDA 
ztı.A 11.1 FlAn.A mattnel 

Elbamra ılneman mtıdilrlyetl. 
gGzel ye bartkulade profram· 
lanmn, lfl olan zevat mektep 
talebem V.S. •••• tarafmdan 
lelD&f& edllebdmelerfnl t~
nen HER CUMA GONO sabah 

~ı-.rııT 11 de berveçhlztr tenztlltlı 
ftatla btr matine 'tereCekt!r: 
Blrtlld mıvtl 40 Kr. 
Balkon ve maroken koltuklar 60 " 

Bu seanlin sonunda salon 
klmflen tahliye edilecektir. 

l 7 T sanı pazar günü akşamı 
1Cadıka7 ICllfCllll H1lll ...... 11,.atroıı_da 

Ko.ıll c..dllt B. tam.allat 

Hahz Ahmet bey su heyeti ta
rihi fada ( OTELL O ) 5 perde 

Komedi, varyete ve saire. Dühu

llye SO kuruştur . 

Yükleme ve boşlatma 
münakasası 

Tarkıye aeyrlsefaln idareli vapur 

lannın tnccar efYUI ynkleme ve bo
pltma mnteahhıtlltl mevcut f811Dametl 

mucibince btr eene mnddetle bılmO· 

oakua talıbme ihale edılecekttr. 

Kat'ı ıhalesl 28 tepinilaDt 929 tari

bınde icra edllec:ekur. 

T allpler prtnameyt g&'mek için 

her ton " mOnakuaya tıtlrak lçln 

o gOıı bin llra depzlto akçesini hamt• 

len saat 16 da levazım müdürlüğilne 

mnracaatlan. 

Elbise münakdsası 
Dört takım kasket ve kostüm, 

elli lld takım maa kasket elbise 

dört adet kasket ve iki yeldinno 
münakasa suretlle mübyaa oluna

caktır. Kat't ihalesi 21 T. sanı 929 
tarihinde icra kılınacaktır. Taliplar 

şartnameyi görmek için her gün 
münakasaya iştirak eylemek üzere 
tarihi mezkOrd11 saat 16 da levazım 
müdürltiğüne muracaatlan 
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Yunanlılar liava nezareti y 
..----------------------------------------------------ı 

Bizzat Venizelos ..• s~ nor .Ameli haya 
Bu yeni nez~reti kendi uhdesine alıyor 'Y A t 1 1 1 ? 

Atina. 14 (A. A.) - HükCamet bir hava itleri nazareti ihdas par lmBD D~SI 0 ma I • 
:~::kt:~avvuıundadır. Bu nazaretin idaresini M. Venizelos deruhte Fenerbahçe Bfiyük tehirlerde oturanlar dikkat etmelidir. Toz birikir 

varidatlannın beıte birini ev sıhhate muzırdır. 

Fransız vazeteleri ve M. Hover kirasına tahsis etmelidirler. Diğer Yatak odaları: Yatak o 
P:ıris. 13 {A. A) - Gazeteler1 M, Hover in harp zamanında Bugün Edgar Kine ta- masraflardan kesmeli, dar ve larınm tavanlan yüksek ve k 

en:;k ,naklinin serbest olmasına mütaallik tekUfi hakkında mütalealar k ·ı b" gayri sihhi aprbmanda ikamet dileri aydınlık olmalıdır. Ha 
ser <"V emekte ve müşarünileyhin insanlyetperverane duygularından ımı e ır maç yapıyor etmemelidir. Ev sakin, sokak landırılmağa müsait olmalıdırl 
~ak~ir ve tebcil ile bahseylemektedfr. Tan gazetesi mütecaviz Bugiin gene §Ayanı dikkat fut· Şarka veya cenuba nazır 
e~~~~ alled)~inde abloka tesisi Cemiyeti akvam misakında tısrih bol maçları seyredeceğiz. geoit ve ~~:a~~:anfen~av::.::. şömineleri olursa daha iyid 

l ı~ 0 u ~unu yazarak itirazda bulunmaktadır. Meliktir gazeteye Evveli Stadyomda lstanbul olmalıdır. 
nazaran mütecaviz de1.Iete ı;mbest surette iaşe maddeleri temin futbol heyetinJn tertip ettiil res· neıredecek mahallerin bulunma
eclHmesi tecviz edilmemt:k icap eder. M. Hoverin telkinleri kabul mi butbol müsabakalarına de- masına dikkat etmelidir. Kalorifer 
e-dilehi'mek için Briya.n Keıio~ rr italunın zulau;u muhtemel hertürlü vam edilecektir. Bu haftaki mü- teshinab iptida da çok pahalı 
ahvalde rnüessir su--clte tatbikine emniyet hasıl etmek lazımgeUr. sabaka larla ·evvelce teshil edi- gözükürse de diğer türlü teshin
Fakat harp ihtimal <lahilinde 14.aldığı müddetçe, ciddi lhttrazlarla len filcstur mucibince - Şilt maç- den çok ikbsatlıdır. 
karıılanması )Azımgelen bu teklif en ahrarane düsturlardan, en ali- larına da giriyoruz. Bugün ilk tilt Eier aparhmanda bir banyo 

salonu olursa daha iyidir. Oda

lardan biribirine geçilmeli ; hepsi 

çenabane hislerden daha I< uvvetli olan hadiselerin amir bulundu~ maçı İstanhuı Sporla Süleyma-
ha.ım ve ihttyat1a tetkik edilebilir. niye ve Galatasarayla Beylerbe-

New-Y otk gazetelerinin bir çoğu M. Hoverin teklifini kab;li yi arasında oynanacakbr. Bu 
1 ı sofaya açılmalıdır. 

tatbik görmemektedir. Bu gazet~!er, gidai maddelerden addolunan suretle Sü eymaniye de sJanbul 
bazı müstahseJatın kimyevi usullerle Jttial edici maddeler haline Spor ilk ıilt müsabakalarını ya· 

Bir aprtömanı tutarken bir 
odasının neye tahsis edileceği gelebileceğini kaydetmektedir. parken elde edecekleri netice 

düıünülmelidir. Sandık odası vazf. 

fesini görecek mahalli bulunma
sına dikkat etmelidir. Yatak o
dası ve ha husus çoçuk odaları 

Bir hapi~aneden kaçma teşkılah de birinci kümeye hangi tarafın 
IAyık olduğunu gösterecektir. 

Ôuili...-ıg, 13 (A.A)- Sin-Slng hapl5anesi memurları 2 bin mah· 
Diğer taraftan Fenerbahçe 

pusun kaçırılması ma.ksadile yapılmıf gizli bir tertibatı zahire çıka
birinci futbol takımı Kadıköyün· 

<iıklarım bildirmişlerdir. Bu teıttbata önayak olanlar ayn ayn höc· 
deki ıtatta misafir bulunan Ed

relere lmnnlmuıtu. Bir mllddet sonra menıur?ar mahpuslara da~
gar Kine zırhlısı futbol takımı ile 

hlmak üzere kaçak silah ve bütün höcre1eri açmak için maymun
bir maç yapılacakh. Bu kartılaı

euklar lthalıne matuf bir tasavvurdan haberdar olmuılardır. Mev· 
ma ge<'en1erde Galatasarayla kuflar istimdat çanlarının çalmmaaını temin eclen cereyanı keserek 

karanlıktan bilistifade kaçacaklarını ümit ebnifleıdi. Eu teşebbüs oynıyan Kövn ea•lzabet takımı 
akim kahmtbr. maçından sonra ecnebi bir ta· 

cenuba kartı olmalıdır. Güneı 
insanın sıhhatini vikaye eder. 
İt odası yaz günü cenubu garbi
ye nazır olursa tahammül edil
miyecek derecede ııcak olur. 
Lodosa kartı olması eftaldir. 

N k hah b 2 i] ı ı b y kım1a ilk temasımızı lef kil 
evyor riye an annı 0 S • D. 1 1 astı • etmektedir. Antrene bir halde 

Sofalar ve dehlizler: Açık 
raf ve külüpane bulunmamasına 

Netyork, 15 ( A.A ) - Bu gece saat birde 20 kadar müsella.h bulunan ve kongre akdetmek gibi 
pUd Broklındekl bahriye erzak anbannın önüne 3 otopıobil içinde miltkiilleri olmıyan Fenerbahçe 
olduklan halde gelmifler ve nöbetçiyi revolvcrle tehdit ederek takımının fransızlar karşuımda 
anbann demir bpılannı açmağa mecbur etml~lerdlr. Bundan sonra iyi bir netice olması çok muhte
ıakttt!r, nöbetçJ zabitile yanında bulunan dört kftfnin ve biraz daha meldir. 
lıODl'a yedi llYil memurun ıilAhfannı alarak koUannı sımsıkı bağ Bu maçtan evel aynı sahada 
lannpaır7 içinde 68 bin dofar bu!ıman l::üyük demir ka~ayı İ§t:al Fener ikinci üçüncü~ takımladb 
edtd maddelerle açmak için 4 ıaat beyhude yere uğra~mıılardır. Hay- , · Moda kulübü arasmda Jki nıu-

Bır çocuk kuyuya düştü 

clutlar htç bb- ıey almaia muvaffak olamıyarak gün sabt\ka yapılacaktır. 
lskenderpqa mahallesinde F ev1j 

Paşa caddesinde yangın yerlerinde 

dolaşan yağlıkçı Osman Ef. nln ~lu 
7 yaşında Tank, teneke ile örtülü 
derin ve susuz hır kuyunun Ustünden 

geçerken kuyuya düşmUştlir. Kuyudan 

çıkımlan çocuğun başından yaralanmış 

olduğu görülmüştür. Küçük Tarık 

Cerrahpaaa hostanesine kaldmlmışhr. 

lraçmajıa mecbur olmutlardır. 

Kap tarafında içki muharebesi 
Kap. 13 (A.A) - Yerli halka ispirtolu içkilerin satı§ı meselesi 

dolayhf)e taktndiği tavur ü:ıerine Dürban ıehrine 600 müsellah pa. 
lh gönderilmittir. Henüz teeyyüt etmiyen bir habere göre Hr ta~·
yare filOsuda Dürban jsti1-<a:netinde hareket etmittir. 

T ahtelbahirleri kurtarmak için! 
. Londra. 13 (A.A) - Bahriye birinci lordu batan tabtelbahirlerin 

mtirettebatma kendHerini kurtarmak imkAnını teinin etmek makaa· 
dile vücuda getlrilmiı olan bir ._ ıettn pek muvaff akiyetli surette 
tecrübeleri yapıJ.mlf olduğunu avam kamarasında söylemittir. Bütün 
tahtelbahirlerin bu aletle techlzi için lizım gelen tedbirler alıumıt· 
br. Tecrübelere e!yenn "Portsmavt,, da devam edilmektedir. 

Ruslar ticnr-et gemisi alıyorlar 
Washington, 14 (A.A) - Bt•gün Shippingboard şirketinin 30 

g·t.rı, sin:n Scvyt t hül umetir.e setılacağı haber vcrilmddedir. Mezkur 
~Ükumet bu gemileri Lenin~rat ile Kcradcniz Basra kcrlezi ve Ak
sa'f! şark Rus limanları arasındaki ticarete tahsis edecektir. Sovyet· 
lerın usulü idatr sini tanımamak ı;uretindeki Amerikan siyasetinde hiç 
biı tebeddül yoktur. Satış fiatı 1 milyon 471 bin dolardlr. 

Beynelmilel banka ne esas üzerine kurulacak? 
t ~er'in, 14 (A.A) - Beynelmilel bankanın esasi nizamnamesi yedi 
asa ay~ı 1 mı~ 60 madd,.den ibarettir. Bankanın sermayesi 500 mil

yon. ıs.vıçre_ frankı o arak tespit edilmiştir. Bunun yüzde 25 i iştirak 
~ek "ayıt_ muddeti zarfında tediye ve teslim olunac_aktır. Banka, ne 
ha not ~hr~cı, .ne poliçe kabulü ve nede ticaret veya sanayie ait 
erhangı hır teşebbüse diğerlerine nazaran faik bir surette iştirak 

hakkma malik o'mıyacakhr. 
Banka sermayesinin kıymetini c'aimi surette muhafaza edecektir. 

~d~re .. m~clis~~ doğr~dan doğruya alakadar yedi devletten her biri için 
ıkı mudur dıger hukumet'er için 9 müdür ve Almanyanm tamirat te
diyatı devaın ettiği müddetçe Fransa ve A manya hükumetleri için 
fazla oJarak birer müdürden mürekkpp olacaktır. İdare meclisi reisi 
aynı zam.anda banka müdürlüğü vazifesini de görecek ve üç sene 
müdaetle intihap edilecektir. Banka faaliyette bulunduğu müddetçe 
Y oung planında münderic malt ahkamı tatbik edecektir. 

Eenka, Almanyanın tamirat heEabına vaki olacak tediyetım tesel
Hlm edecek bunları a\lacaklılar arasında dağıtacak ve A!manl:ırm 
ödeyec~ti senelik taksitlerin bazı kısımlarının ticarilcstirilmesiı.e ve 
tedavül mcvkiine çıkarıfmasma ait hazırhklan yapacaktır. 

Spora ait 
Bir muhakeme daha 
İzmirli refik'erimizde okudu· 

ğumuza göre, geçenlerde C. H. 
fırkası kupası için bir maç ya -
pan Altay ve Altınay müsabalca
sına ait bir hadisenin muhake -
meıine İzmir sulh ceza mahke -
meainde baılanmı§Ur. 

Hadise oyun esnasında hake
me bir tecavüz meselesidir. Müd
dei O O}'Unda nakemlik eden 
Hüseyin B. maznun Altın Ay 
takımından Tosun Beydir. 
ilk celsede tarafeyin ve ıahitler 

dinlenmiıtir: 

Tosun bey Hüseyin B. in ifa· 
desini kabul etmemif, ıahitlerin 

müddeinin arkadaılan olduğu· 

nu iddia etmittir. Muhakemeye 
gelmiyen diğer vahitlerln celbi 

ve müdafaa ıahitlerinin dinlenil

mesi için başka bir "'üne talik 
edilmi§tir. 

Kudüs işleri yatışamıyor ! 
Kudüs, 14 ( A.A) - Hüviyetleri meçhul yağmacılaıt."'n mürek

kep bir çete dün ekıam Safet kas.abası üzerine tiddetli bi tüfek 
aleti açmıştır. Vak'a mahalline takviye kıtaatı gönc:leı"''r ' ile 
çete ortadan kaybolmuıtur. Bir asker yakalanmıştır. 

Avam kamarasında 
ırakla yeniden yapılacak muahede 

i ondıa, 14 (A. A.)-Avam kanamarasıda müstemlekat müsteşarı 
ahiren mefsuhtyeti ilin olunan İngiliz Irak muahedesinin yerine 
kaiın olmak üzere İrakın cemiyeti akvama kabulünü müteakip yeni 
bir muahede akdedlleceğini bil<lirmiftlr. 

Avusturalyaya göçecek ingilizler 
Londra, 14 (A. A.)- Avam kamarasında dominyonlar müsteıarı 

Ponsonby Avusturalya hükO.mettnln avusturalyaya hicret edecek 
İngilizlere timdilik muaveneti naktiyede bulunamıyaca.ğmı bildinniş 
olduğunu söyledikten sonra bu kararan muhaceret mese1esi hakkında 
Britanya imparatorluğunun hükiimatı muhtelifesi araıımda münakit 
itilafa mugayir olduğunu llave eylemittir. 

Tardiyö konferansa hazır! 
Paris, 14 (A.A) - Echo de Paris gazetesi M. Tardiyö nün Lahey 

konferansma ve Londrada inikat edecek olan bahri tahdidi teslıhat 
konteransına iştirak niyetinde bulunduğunu temin etmektedir. 

Pencerelerden biri mütaha 

olursa eftaldir. Eğer aparblJl 

küçük olursa salonu yatak od 
yapmak münasiptir. [Adanı 

ıma saatte altı metre miJcn 
saf hava ister.] 

Çocuk od-{Jfarı: Çocuk 
ları, aydmlık, ıen manzat"
havadar olmalıdır. Eıyası ga 
basit olmalı. Toz tutacak zi:f" 
eşyası istemez. Masatar ve .. 
dalyeler çocukların boyuna 

olmalıdır. Pencerenin soba 'fe 

ıönimenin önünde muhafaza P 
maklıkları lazımdır. 

Yemek odası: Efyası; rJJ8' 

sandalyeler, büfe, tabak dolıı.~ 
kilitli gümüş takımı dolabı. O 
mÜf takımı dolabı açık kalı 

takımlar havadan donukle. 
Bunları büfe veya tabak dolş 
üzerine koymaktansa küçilk 
camlı dolapta hıfzetmek efta16 

otobüse takılırken 
V alde ç .. ımesinde oturan 7 yatl~ 

da Kenan ismlnde blr çocuk Beşikl'1 
otobns arkasına takılırken dOJ 
yaralanmı§, Etfal hastanesine Y'u 
mıştnr. 

Ceneral ()olaramn çalıd 
kıymetli eşyaları bulun 

Muhtelit mübadele komisyonu ı/. 

iken vefat etmiş olan Ceneral Doy 
ikametgahından bir müddet evvvl ç 

~ 
e,yalar ı:;on gijnlerde yapılan t8 

neticesinde elde edilmiş, bu h~, 
yapan mubadcle komisyonu Jv 

Arnnvut Marko ile Ohannes 
01

1
,) 

anlaşılmış, hırsızlar edliyeye 

edilmi~lerdlr. ..ıı~" 
Çalınıp ta t-lde edilen eşyaya g bl 

bunlar gümüşlü karı kadım bir ış f 
k d 

.... ııı,j • .ı 
ile gümüş tabn , ört gumuŞ .,il" 
linde sıgara tablası ve pek kıy 
bir halıdır. 

Ze andilef 
"1 

1C· 

Bır çocukla büyük ~ıı~" 
badem yağı içerler e W 

M yoı' ,ııd 
Tavşan sokağmda · ııırı 

ha.tıı 1 
4 yaşLndakt oğlu Y orgl 1,ııd 
ted, avtsi için aktar V asıtdeJI 1 ıt 8~111 f 
yağı alınmtş, fakat Ladeın Y l ııf11'~~~ 

lı 111 il i)' 
çocuk daha ziyade a b0\1 
üzerine tecrübe için çocul'rl.lll blf ~ 
annesi M. Marko da ya~dall ~1 ~11 

h t tzlık ' kıol' 
yudıım içmiş, aynt ra a ~ do ~ 

G u.-ıleıı JiJ.i 
koda da görillmüştür. e ehir)ell ı/ 
çocukla büyük annesinin ı ve k• ş 

1 hastane, ~ıiJ 
söylemiş, zehirlenen er d ııı 
rılmışlar, ııktar hakkında 8 

başlanmı§hr. 



-------------.ıı~-_....,_--------------~--~ Sınemayaniçingidiyo~unuz? ~~~ ( ~ ~~A~~~E-M~A~~~~-e-e_R_L~e~~~ı -, ~~, 

kal h b f Bu hafta hanra· filmleri Jlrawdaı Fransada IOB zamanlarda Oç 
Ameri 1 meş ur ir pro esöre göre ? Seali ve konupn film Avrupa· mulce, Krallçanın pnlanhtı, Cadde 

sinemayı sevenler kimlerdir ~ oynayor ar • da yeni akiıler yapnıiya bqladı. güzeldir, Rozali, Gecenin uzleti, 

Sin('!maya nf çln gideriz 7 
Neden sinema ıon ı:amanlann 

1 çok rafbet gören yeridir! 

Ernınım ki ıtmdiye kadar bqı· 
lZl iki eli nfzln arasına abpta 
lltilnmediniz .. demediniz ki al· 

lemek defil. Allah pdermesln 
dünyaya akıl bocalıiı etmek ne
rede ? Bizler nende 7 Mabadını 
pı artık ulema efendiler, pmdtye 
kadar yahuz pek kluddepnlf 
ıeylerle me,gul olan darellfllnun-

Son ?:oman'a·da evlene11 Klaıa llov tJct arkadatle ~raba 
(Ort•da Kıu- 8-, ..a-da 
Adrly J>or, eoluı •• Ju Larua) 

Blh4mra ı Bilhassa konupn film ortaya dünya filmleri ç.evrilmiftlr. 
Zifaf marşı çarpmba gece- gayet mllhim bir mesele atb: Li· Bu filmleri çekmek ~ Fran-

sindcn itibaren göıterilmelıctedir. AD meaelesil l 
Zifaf marşının mevzuu basit bir FranA konupn film meael~ SIZ artistleri nıiltere ve Alınan· 
aşk faciasıdır. Viyanah uılzade ıinde diler milletlerden daha ya da uma umanlar Çllhtmlf" 
bir delikanlı fakir bir kızı sever, ileri geçti. Amerika ile rekabet lardır. 
genç alelusul zahittir aileıi gen- detil amma mümkün oldutu ka- m Son zaaaanlann ea mühim 
cin bu kazla evlenmeıine razı dar Amerikan tefevvukuna karıı Franaız filmi (Jan darlc) tır. 
değildir. Kızın da bir aevtillai haar1anıyor. ( O..... 8 IDcl eayıfeamda J 
vardır ve müthiş bir adamdır. Za· 

biti öldürmek ister. Kız sevdiği Yeni bir baston modası 
ile evlenmete razı olur. Delikan· 
lıya ölümden lcurtanr. Zabit evle
nir, kız da kasaba vanr. Filmde 
en şayanı dikkat olan taraf Viya
na kilisesine ve kilisede çalınan 
izdivaç marıı ve bu arada geçen 
hissi aafbatardır. 
Melekı 

Leydi Hamilton: vak'a Napol
yon zamanında cere~an eder. Lon· 
drada Emma Vogan namında 
güzel bir kaz vardır. Bu kaz fa. 
kirdir. Hizmdçilik' etmektedir. 
Bir gün lngilterenin Napoli sefi
ri Hamilton güzel Emmaya raı 
gelir, iıık olur ve evlenir. 
Trafalgar maharebeainin meıhur 
kahramanı Amiral Nelıon o ıa· 
man gençtir ve sefirle dosttur .Se
fir karasına Nelsonla bir resmi ka· 
bulde tanıstınr. Nelsonla Emma 
birbirlerini çıldınrcasına severler. 
Bu aşk macerası böyle devam 
ederken seneler geçer Nelson 
Amiral olur ve Napolyonla ma• 
barebelere başlar. 

Hamilton Napolide aefirdir, ln
giliz donanması Napoli limanın· 
dadır. 

logiliz~'t'-71} N~rtden Nama • ....._ p 
kar ve muharebeye bqlar. LeyC:li 
Hamilton da Amiral gemiıincle 
kalmııtır. Nelaon Trafalrarda 
barbeder ve muzaffer olur. Fakat 
sevgilisinin kucağında can verir. 
Bu filmin artistJeri: Korin Grifit 
ve Viktor Varkonidir. Fototraflat Yeni mekalka yıldıza e~ aGzel edilen .,..._ manca alelade l>lr la. 
fena değildir. R.kel Tcırr•Holıwtta yeal bir moda mclar. Flbl cırljlMI oLai ...ı. b. 
=::==:~====-------•I lclt etmlf*. L.....a--L..L.. n _ _.___ L da 
almaktadır. Bu moda ne elblM, ne llıÇ, ne de toaUD -..---.... ~ .,..._. 

Diinyanın en çok ftlm yapan .-lyaj da bir yenlhktir. Rakel T cırreatn toplıdK " J8 '* ......... ,._ 
meııılekett için ılnem. arbk bir Hollwta ee&cllat moda buton moda- ..u.tlD sa.ı ,adQI .,...._ '* hlt 
bGyQk kazanç menhu hallnl adrr. T orreelD berke1 ı.nfuadaa tllkltt oturtulaqem. 

almıfbr. Onun için dGaya lktl- ı--~~~---::ı~~~----~~--~--~~----------~"'na nıh ıımızo neden böyle lar benim babıdmek lıtedlltn adında kauçuk lll81eleel, pa· ferini tutuyor. Tariki c:IGn,. ma• tuanafta balclalucL. B .... 
"ilk muk melelesi, petrol meaeleel naabrlan yertnl llDema atudJo- artık ldlteem llblrlıar kut Nil 

V nıedıy r? ıfnema meaeleainl aldılar ele • • pbt birde ıinema meeeletl var- larma baralayor. blı•ach. Açlar Ye falm1- t...&. 
al "1 A~ıklar Mikro.kopun albnda, llDemı dlr. Asıl ltfn ehemmiyeti de za· Bu bllhaua harpten .tonra bJi ya içkide J&hut h+aJa bir 

'1ıt - Sc ui«:leriır.1.7.le dh tize o- Laboratuvarda ılnema, kılJnikt< ten buradan ıeltyor. Şimdi fddı mlthlt bir llratle artta. &lem olan aJaemac1a buliaywlar. 
inak için .. d.i)ecclrler; çapbnlaı ~inema, k6tüpanede alnema... aclamlannın lfneına de ntçfn •ffepllnt., ment Laaa..a. fllml.ı 

tGlerck: m--·I olduklarına akıl .-dlrdlaiz Bunun aebebi tatmln ecldıniyen ., • ..,.. 
Piıikoloiun atzında ıineına -••- bir ... _ .... _ ..._;_,_ •Ltt- icat etth• _.___ indi bacfar. K d h .fettl mi? hayata IUCllHRt awuam& aa 8 lhlı ,.,._ 

dt Urt umanh e vayı •eveı çtfmaiyatçmın dilinde ıinema, O halde artık lllJemaJa yacmclaia doluıor. f.alddea de 1 la haJ& 1eY1,..ı clltkln 
._ l'e.. dernek 11tiyorlar V. a. •• V hem btlıenJ:ı., ne meıhur ve hey ıidlı hakkında d<bıyaca lllef' "6fle idi. BG,.ok fellketleıden memleketı.tn •Hepi lnd • ftlm-
te ... Fakat bu ciddi bir C:üiün betli adamlar bu meaele ile met bur profel6r doktor Adlerin ft. IODI'& halk, bilhaua faldr Ye lerden bap.""" ....... lyet Yel'o 
b \'e tetkik mahsulü değildir gul oluyorlar. Hele Amertkada kirlerini dinleniniz. Ctddly4'lfne memeleri mf bu 1ebeptencltr. • 
0 u ı ld sebun dmrel• kendd•lne te- Nami 7 .. _.__ .l.-Jı.11 7 1., 1\ arı ıöy erken makaa.dnr. sinemanın ülamaca tetldkt, tah- Gphe edtlmiyen alim dl1or : -.na -... mi 

'ta&erıhı bt11ey bilmediğini aöy illi lfltllkçe daha mahim bu bal •ıtnema git (Jide mabetlerla aelllJI manastırlara kapanarak Profee6re bak TellW& •iniz? 

-============---------=a:c:~====--------- ~~~-----~~----------------~-~-~-~-~~---::-----------------~---._.... . 
Slıiemad"a lilimler nasıl aeyredllirf 

ı - Sp0t Jtlmt 
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SiNEMA HABE~LE~İ 

[Üıt tarafı Birinci aayıfanuzdada] 
G Geçen kış mevsiminde Is -

tanbuJda " Cengiz ahfadı " namı 

ile oynanan "Tempete sur l'Aasie" 

filmi Pariste pek fazla rağbet ka
znnmış ve büyük bir alaka uyan
dırmıştır. 

[!J Kıyamet nasıl kopacak? bu 

Fransa da son zamanlarda hazır

lanmış olan bir filmdir. Kıyamet 
nasıl kopacak filimi büyük koz

moğraf ya alimi " Kamil flamar

yon" ın 25 sene süren mütemadi 

bir çalı~ma ile vasıl olduğu ilim 

esas '.arma istinaden hazırlanılmıştır. 
Kıyamet nasıl kopacak filmini 

çeken vaziisahne artist Abel Ganstır. 
• 1 

Almanvada: 

Berlinde en son sınema <l edi 

Kodusu Zozef Ştrenbergin ha

zırladığı yeni bir filmdir. Bu 

film meşhur ihtilalci büyük mu

harrir Henrihmanin bir eserin

den alınmıştır. Filmin adı "Mavi 

melek" tir. "Mavi Melek" filmin

de Emil Yannigs te çalışacaktır. 

Yannigs bu filmde birinci rolü 

alacakttr. 

Mavi Melek konuşan bir film 

olacaktır. 

Meşhur sinema ve tiyatro ar

tistleri bu film için angaje edil

miştir. Filmde 12 ses buluna

caktır. 

Almanyanın m"şhur müzisiyeni 

Hollaender de bu filmde çalışa
caktır. 

l!J Pola Negrinin • Sokakların 
kaybolan ruhu ,, filmi Berlinde 
temsile başlanmıştır. 

Dunyada kaç sinema var'! 
Umumi harpten sonra .sinema 

binaları birden bire arttı. Ameri

ka cümhuriyetinde 20,500. El

yevm Almanyada 5,150 İngiltere
de 4.366, Fransada 3.994, Rusya

da 2,131, İspımyada 262, ltalyada 

225, Çekoslovakyada 168, Belçi

kada 797, Avusturyada 723, Po
lonyada 508, Macaristanda 450, 
Yugoslavya ve Arnavutlukta 430 
Romanyada 357, İsviçrede 298, 
Danimarkada 270 tane sinema 

vardır. 

Cenubi Amerika, Afrika, As
ya, Avustralya da dahil olduğu 

halde bütün dünya sinemaları 

mevcudu: 57,431 tanedir: 

[!] Dünya filmlerinin yüzde 

doksanı Holivutta çekilmektedir. 

[!) Dünyada m'evcut sinema

ların 1,300 tanesi konuşan film 

göstermektedir. 

Klara Bov evlendiı 

Amerikan gazetelerinin haber 

verdiğine göre güzel sinema yıl

dm "'Klara Bov.. bir "caz" cı 

ile evlenmiştir. Muganni Y olsan 

da müttehit Amerıkada büyük 

bir muvaffakiyetle çalışmaktadır. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCİ Tertip 5 inci l<eş ;de 

u rANUNEVVEL •92~ 
B( '\'[K İKHAlllYE : 55,000 LIH.\ D~ H 

A, ı ıea: 25,000 15,000 12,000 10,000 lir(ı Lk 
., i kramiy~ler ve 10,000 liralık b:r uıiıkufat. 

45,000 lira isabet eden 1967 numaralı bih:t İstanbul, Tarsus, 
Manisa 

20,000 Jfra isabet eden 40,765 numaralı bilet 1stanhul, İzmir, 
Samsun 

ı .\000 lira isabet eden 55,494 numaralı bilet İstanbul, Antalya, 
Bandırma, Samsun. 

12,000 lira isabet edeıl 3737 7 numaralı bilet lstanbu~ Bursa, 
Ceyhan, İzmir, Bayındır. 

10,000 lira isabet eden 26,859 nıımaralı bilet İsranbul., 
Fata~, lzmir, Raracamda sanlmı~tır. 
~ JZ&li 

lm!H~ ue eytam ~an~ası umum mu~urmıon~en: 
I>azarhkla sat1lık depo ' re antrepo 

Um. Xo. mevkii ve semti nevi ve ma· hudut kemiyet teminat miktar 

meşhuru hiyeti ve miiştemilatı lira 
13 Galatada Kalafat depo ve ah- ma müştemilat 37f0 

mııhalli. Kürkçü- şap antrepo 

ler kapısı 

Rnl;)da muh:ıarrer depo ve antrepo pazarlıkla satılacağmdan talip 

olan ' n rın yevmi ihaleye müsadif 3 kftnunevvel 929 perşembe günü saat 

on uı tıya kadar İstanbul şubemizde müteşekkil satış komisyonuna müra

ca:tt eylemeleri. 

~:ıi:'""~~c~~==--:1c--==~~ı= .... ::,c:---:::;~c--==c--~~ 

~ KAPPEL :· ~ 
~-·J tamamile tekemmül efmi~ ~ 

~J Frano~ ~ü!f m•tin;: :.,~ !ı.~i~ ~a} tercih ~ 
.,. ...... ~Hiği ınö.kina f,.,A:PELdır Hafıf, me~ln ve zarit ~ 
I'' Her ciheti leahhut olunur, ve takııtle satılır. ~ 
,,~ Türkiye yeg~ umumi acentesi ı 
~ ·ı. Şmorl<yan. İıtanhul. Sadıkiye · han 31-33. Tel. S. 2256 

~;:--==~---::1~c;m.~==--~~~c:: ... ~~::: .. ::J-c----a-~ 

14 Teşrlnsanl 1929 

Borsalar 
1 Açalclı Kıı.pandı 

Kambiyo 

1 İngiliz lirası Kr. 1034 
"T.L. mukabili Dol 

f"rank .. • Liret .. • Rel~a . • Drahmi 
Frank .. .. Leva .. .. Florln . • Kuron .. • ~!in~ .. • Pezeta .. • l\1arlc .. • Zloti .. . Pengö 

2o T.ey Kuruş 

t Türk lirası Dinar 
· Çervoncç Kuruş 

Nukut 

ı lstcrlln ( fnglllz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank (Frannzl 
20 Ll~et [ İtalya ı 

20 Frank [Belçika) 
20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank [ lsvlçreJ 
20 Leva 1 Bulgar] 

1 Florfıı [Felemenk) 
20 Kuron [Çekoslovak) 
ı Şlhng !Avusturya) 
ı Pazeta ( lspa.nyaj 
ı Rayşmar~ !Almanya) 
ı Zloti !Lehistan! 
1 Pengö f M acarlstaıı l 

20 Ley [ Romanya] 
20 Dinar !Yugoslovya) 

1 Çevoneç ı sevye[f 

\ 

Altın ( B orsa 
l\1ecldlye \ harici 
Banknot 

Tahvlllel' 

istikraz dahili "vadeli 
nnyunu muvahade 
ikramiyeli demlryolu 
IHanhul tramvay şirketi 
Rıl:tım Dok ve Antrepo 
ı~ıanbul anonim su Şr. 

1 H ıeso soneetlrl 

I~ bankası 

'\. ( 1 ~nıanlı b a nkası 

6 80 

440 
17 30 
27 

ı 1 s 
121-

21450 
680 

T ıcaret ve zahire 
Flatlıu ncaret bor.ıuı klUblumumlllfl 

t•rafından YerUmfttlr 

--------------------------

P.u~day 
Yumıı~ak 

Kızılca 

Sert 
Dönme 

Okkuı 

A&amı Aaıvf 
K. P. K. P 

ıs 2s 16 21,111 

15 20 

- Zahireler -
Çavdar 13 
Arpa 9 10 10 fi) 
.l\'lısır 8 
Fasulya !12 20 Sıi 

Evkaf umum müdü:r
lüğünden: 

Evkaf matbaasına lôzumu olan 

kagıt ve sair levazımı teclidiye 

T. saninin on altıncı cumartes günü 
saat ondörtte pazarlıkla ihalesi 
icra edilecc~inden talip olanların 
şeraiti anlamak üzere her gün le-
vazım idaresine ve ihale günü de 

idare enclimenine müracaatları. 

• 
1 . 24 ya
Ş arayorum. şında-

yım beş sene ticarethanelerde bu

lundum. Şimdi askerliğimi bitirdim. 

Boştayım ve yeni Türkçeyi okur 
yazarım. 

Balık pazarında komuıyoncu 
ibrahim Bey vasıtaıile 

Tahıui -··· Duydunuz mu? 
Kiralık 

ü 11kOdarda SelAmsızda !:iarraf sokağınd:ı 
N 6 li:Aglr 5 oda sarnıç, kuyu, bedeli 
icar ehven. Yanındakl 12 numaraya müracaat. 

Zayi 
Kılıç Ali askerlik tubeainden aldı~ 

asker! terhis vesikamı kaybettim. Yenisini 
çıkaracağım. 

Seyrisef ain köprü Kad~köy iskelesi çımacııı 
1 308 doğumlu I.a oğlu Halil 

Bu hafta hangi takım kazanacak 

türks 
Tertip ettiği müsabakaya iştirak edersen 

25 lira kıymetindeki hediye veya Stadyum 
lik maçlarını seyretmek için para vermeden 
mevki sahibi olabilirsiniz . 

7 inci nushası her haftaki gib 
zengin münderecatla çıkmaşt 

Etref Şefik, A. Şerefettin, Hamdi Emin beylerin makale 

mütalealan, Galatasaray lisesinde spor, Türk gibi kuvvetli. S 

htk!yeıf, İkramfyelİ mOıabakalanmazm neticesi v. •· 

O~ Teminatlı ucuz mobilye ~faB§B 

m A. SöfiiifiôS"MOfüiyômüiüuôZisım . 
ZIVA~ET EDiNiZ 

Beyoilu, Aımahmeaçit, No. 13 Telefon Beyoilu 1293 
Asri sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden 

Son ıisten ve elektirikle mütaharrik fabrika, Taksimde 
kas im kışla No. 48 telefon Beyoğlu ı 801 
~ SERİ ve ıTİNAU TESLiMAT 

lür~iye oalaınut~ular Hnoninı sirieun~en: 
Şirketimiz.in 21 nisan 1929 tarihinde aktolunan alelade ve 

fevkalade içtimaında ittihaz olunan mukarrerattan bir kıamına 
Jktııat vek&Jetince itiraz vuku buldufundan zirdeki ruzname 

mucibince müzakerat lcruile karar ittihaz etmek üzere heyeti 
idare fevkalade olarak l k!nunevvel 1929 pazar günü saat on 

dörtte Jzmir Ticaret odaıı ıalonunda heyteti umumiyeıini içtimaa 
davete karar vermlıtir. Binaenaleyh yevmi mezkiirdan laakal 
on lfÜn evvel blaaedaramn ıirketlmlze müraca.atla hluelerini 

kaydettirerek dühuliye varakuı almaları rica ve ilan olunur. 

Ruzname! müzakerat: 

1 - Şirketimizin 21 niıan 192~ tarihinde fevkalade bey'etl 

umumiye içtimamda temettüe Uaveıine karar verilen müterakim 
ihtiyat akçeli hakkında Jkbıat vekaletince vukubuJan itiraz 

üzerine karar ittihazı. 

2 - Hey'etl idare tirket müdiranı lle mukavele akdi 
huauaunun tudild ile nizamnamenin kırk ikinci maddeıinin 

buna ait (Şirket memurin ve müıtahdiminine verilmesi tabii 
olan mükafat. .. ) Fıkrai ahireıinin ( Şirket memurin ve müıtah· 
diminine verilmesi tabii o lan mükafat ile masarifi umumiye 
meyanında ıirket müdiranına verilecek maB.1at ve aidat mık· 

tar ve niıbetinin tayini hey' eti idarenin takdirine bırakılmııtır .• ) 
teklindedir. 

Darüttalimi Musiki 
Heyeti veznecilerdeki salonda : 

Her Perıembe al<ıamı ve her Cuma günü 

Karlyesl Sokağı No. cinsi l'diktllfl 
ı 

Pendik Rasim efendi 109 arsa 2.ı-O 

Bağdat ısı 
, 

" " " 2400 'fi 
Y eldeğirmeni A. 9 

" 
lll 

J4S 'fi 

" Bağdat 163 
" 560 'fi 

" 
lmısyon 

" " 2 1? 1! 

lll Vemovak. " " 1' 

!sta"yon s ıV 
" " lll fi 

Baıı-dat A. 19 70 
" !::> lll 

4~00 fi 

Ta~lıbayır 19 T arla " 1so ~ 

Rasih Ef. A 65 Arsa 9 

q pıııtf cı' 
Gayrı mübadillere ait balAdaki emvaJın ihalesi 17- I 1 92 flflı ~ 

• ı.. t 1 
saat yarımda yapılmak Uz ere müzayedesi bir hafta tt:mdıt 

Taliplerin pey akçckrile bankamıza müracaatları. 



{ ~ E~~.~_Yet San~ ~~.~ürlüğün~_?~ 
O. bedeli 

12289 1810 Kızıltoprakta tuğ~cı başı mahallesinde 

Yaver ağa sokağında eski altı defa 1, 
yeni 52, 54, 56, 58, 60, 58-1 numaralı 
beş dükkanı h~vi bir bahçeli köşkün ta-
mamı Rişkimelek H. 

12933 240 Ortaköyde atik Dere boyu cedit Pişmiş 
oğlu sokağında eski 153 mükerrer, yeni 

~ 86 Qumaralı bir hanenin tamamı Zehra Nergis H. 
13349 165 Üsküdarda Karadavut paşa mahallesinde 

toptaşı sokağında eski 19, 19, 19 ve yeni 
19, 5, 5-1 numaralı maa arsa dükkanı 
müştemil bir hanenin tamamı Huriye H. Musa Kazım Ef. 

1
4233 360 Ahırkapıda Cankurtaran, Seyyithasan ma-

hallesinde, yeni sokakta eski 26 mükerrer 

ve yeni 36 numaralı bir hanenin tamamı Şerif Ağa 
l6444 400 Divanyolunda Atikali paşa mahallesinde 

Karababa sckağında eski 8 mükerrer 
yeni 16 numaralı bir hanenin tamamı Hayriye, AJ 
şe Melahat H. larla Nurettin ve Mehmet 
Salih Beyler 

1
7821 335 Edirnekapıda Çakırağa mahallesinde ku-

yu~u sokakta eski 21 ve yeni 21 numar3· 
lı b ir hanenin tamamı Hacı Ömer B. 

l7943 220 Üsküdarda Tavaş Fasan a~a mahallesin· 

de Dola p sokağında 17 numaralı bir hane-
l nin tamamı Hasan .-.,Jd 

8258 285 Çırçırda Hacıhasan mahallesinde Haydar 

caddesinde eski 6,76 ve yeni 40 numaralı 
bir arsayı havi bahçeli bir konağın tama-

mı 1 İsmail Hakkı, Haci Mehmet Tevfik Beyler 19009 3 o 1 Çırçırda 1-lacihasan mahallesinde Hayd 'l.r 
caddesinde eski 33, 35 yeni 43 numaralı 
maa arabalık bir ahırın tamamı Haci Mehr:ıet 

19
583 

Tevfik ve f smail Hakkı Beyler 
425 Beyoğlunda Feriköyünde Tatavla cadde

sinde 23 numaralı maa dükkan bir apartö
manln tamamı Rukiye, Rebia, Meliha, 

20100 Seniye H. larla Bedıi B. 
650 Beşiktaşta Sinanpaşayicedit, Kılıça!ipR~a 

maha:lesinde Me~cit sokağında eski 26 
yeni 46, 48 numaralı bir koııa<Tın tama-

.:. 

mile derununa cari nısıf masura mai lezi· 

zin .yirmi hiss~ itibarile sekiz hissesi Alımet Şem-
197 settm B., Hadıce Necmiye H. 

2
30 Veznecilerde Camcıali mahallesind ~ Vez· 

neciler caddesinde eski 95 yeni 93 numa-
ralı bir dükkanın tamamı Jsm ·ı N ·h· B 
B h 1 aı ezı ı . 

a çe.<apıda Hopyar mahallesinde Aşır 
efendi kütüpha'lesi, Zapt iye yoku~u soka
ğında eski 22, 2, 2 mükerrer 2 mi:kerrer 

2 mükerı er 2 mükerrer 2 mükerrer, yeni 
31, 33 numaralı derununa cari rubu ına· 
sura mai lezizi müştemil ma3. dükkan Tür· 
kiye hanı namile maruf hanın atik 22 nu· 
maralı muayyen mahallinin tamamile di
~ er 2 ve beş defa mükerrer 2 numaralı 
muayyen mahallinin kırk sekiz hisse itiba-

129 ~ile kırk beş hissesi Vedia, Şeref H.::tice Lamia H.lar 
302 Üsküdarda Rum Mehmet paşa mahaHe-

sinde Arasta sokağında eski 12, 14, 1 G 
ve yeni 10, 12, 14 numaralı üç dükkanın 

• tamami s f .ı68 23 •• eri e H. 
5 Irgat pazarında KaYiçecı Hasan mahnilesinde 

Mikrasçı1ar sokağında eski ve yen i28 nu-

682 
535 

m0aralı bir dükkanın tamamı Fatma H. 
sküdarda Altunizade mahallesinde Se'am .. 

sız tophaneli oğlu sokağında eski 55 ve 
yeni 83 numa:alı bahçeli bir hanenin ta-

7os '!1amı Zekiye H. Mahmut ve Ziya Eeyler 
330 Üs'<üdarda dabağiar mahallesinde Nalçacı 

te: kesi sokağında eski 11 ve yeni 13 nu-
maralı bahçeli bir hanenin tamamı Fatma Nebiye 

875 ve Çerkez Melek H. lar 
9155 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde 

Şebek sokağında eski 2 ve yeni 10 nu-

925 maralı bil' apartömanın tamamı Müşfika H. 
. 2535 Süleymaniyede atik Samvire~ievel ve cedit 

T ayehatun mahallesinde Döğmeciler, Fuat 
paşa sokağında eski 12, 12 mükerrer ve 
yeni 107, 22 numaralı maa dükkan bir 

964 hanenin tama.nı Mehmet İbrahim Selahattin B. 
340 Kesme kayada Hamamımuhittin mahalle· 

sinde klise sokağında eski 1,1 mükerrer 
1%ı ve yeni 3,5 numaralı iki hanenin tamamı Mehmet Ali B. 

l8Q Beyoğlunda Tatavla Yenişehir mahallesin· 
de Perran sokağında eski 59 ve yeni14S 

1~3 
1815 

numaralı bir hanenin tamamı Fatma Sabiha H . 
Beyoğlu~da Kamerhatun mahallesinde 
Şerbethane sokağında eski 38, 38 mükerrer 
ve yd 36, 38 numaralı maa dükkan bir 

l~ apartömanın nısıf hissesi Ali Vefik B. 
90 lğrikapıda Avci bey mahallesinde Şişe· 

V tıktın bııilmacası 
Dünkü bulmacamızı b.noc1lm~dinizse bugünkü halleailmiş şekle 

bakarak yeni bulmacanı'md •rtfnı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşaA"ıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kifidir: 

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

1 AJR A N 1- K - -
2 UZU NliJARlj} i 
3 RAHATli]ZAT 

4 lU R F [il B A B A 
5 L!iJ i AD E[ilLA 
6 TAHRANliJAT 
7 AHATilLA!i]~ 
8 fJAFA[i i RCA. 
9 !il R E [il

1 
E K T A R 

t!ua(lnkU bulmacaıiltım 
balledllccek yeni ıeldl 

Dibıkll bulmacamıaın 

balleddmlt ıekll 

Soldan sa(;a ve yukardan a§a~ 
ı - Kır (4), ileri ablan (4) 
2 - Kadın doktor (3), törpü (3) 

7 - Danolop zikredilen yer (5), 
yapmak (3) 

3 - Derece (5 ı, damarda dolaşan(3) 
4 - T uvalı-t aleti ( '5) 

8 - Okuma bılmlyen bey (3) top
rak fıçı (3) 

9 - Yapııkan bir hayvap (4) bu

lunması güç yt>r ( 4) 
5 - Şıklık (7) 
6 - Caka (3) 

Ta.banca inhisarı rı;ıütaahhitlf
ğinden: 

7,G5 Çapında İrıgllız Vebley Tabancası 161 l kuruştur. 
7.63 Çapında Alman Valter Tabancası 124J " 
7,)5 Çapında Alman Zaver Tabancası 19J8 ,, 
6,35 Çapında Alman Valter Tabancası 1376 ,, 
Baladııki fiatlarl\ Esbabı ihtiyacın bayilerden tedarik etmesi 11&.n -olunur. 

Tabanca tnhf~an mütaahhitltğf 

Beyoğlu mal müdürlüğünden: 
Kiymeti 

mulıammı:ııesi 

Lira 
3250 Deyo~lunda Kamerlıatun mahallesinde Scrkis soka~mda 5 numa

ralı hane. l\lüştemih\tı: Bodurum katı bir mutbak bir odunluk 
bir kömi.irlük bir sarnıç zemin kan bir oda bir taşlık birinci 

kat iki oda bir sofa ikinci kat iki oda bir sofa üçüncü kat bir 
oda bir tataçudan ibarenif. 

~07 BeyoJtlund..1 Kamer hatun mahallesinde Serkls sokaı:tında 7 numa
ralı hnne. l\lüştcmil:ltı: Eddunım kntı bir mutbak bir kömürlük 
bir sarnıç, .zemin k~tı iki oda &ir avlu birinci kat iki oda bil' 
sofa ikinci kat iki oda bir sofa ü~üncü kat bir oda bir taraça 
dan ibarettir. 

3000 Be~ op;lunda Kamer hatun nıaJıallesinqe Serkis sokagmda 30 nu-
nıarttlı kitr ıi r hane ~Hi~tenıiları: Karıdan girince ~ermer korid?.r 
n ı utfıı k ve ittisalindt! )Cq)d:: ödası ve sarnıç zemın katında ko-

mUrlük birinci ~at bir :j>iiyük bir orta .. o~~a ~ir apti~ane i~incl 
kat lir büyük bfö qrp. o~a bir aptis:me . u?unc~ kat hır aptısane 
dôrdün~ü kat tavan arası.. ve taraçadan ıbarettır 

Dal ,\da cinsi evsaf v-e rtıü~temil8a ,., muhammen kiymetleri Muhar-
rer iiç barı hanenin nıSıf hlsseler.1 30 teşrinievvel 929 tarihinden itiba
ren yirmi gün muldct.~ aleni "mtfzayeöeye konulmuştur. Bedeli ihalenin 

nı ::ı fı · tarıhı ihaleyi nıliteakiıt~ ğtin ~da peşinen ve nısfı diJteri tarih 
·h~ı. d·n u· ~ ~ :ıı.h.ı""c..a·t·r ~erin müzayedenin hitamı olan ı ~c - ı r sene ,.,,.i.J1. a .. 11. lif' .. . •. .. 

I 8 · · n 9 g ... 'h' .e aıı:ı oaıarı;eşl g~nu saar on be~e kadar 
tc,nnsc.nı ;..1 .. 11.:ır.ı, ıne m•~ r µ ~ . . • . • .. . . 

I' ı "l ı ·· ı·· 1 ·:-ı- · · d mütec:ekkıl satı~ komlS)Onuna murlıca.ıtları JC \'O u .. ~ n mucıur ugun e ' 
il an ı ltınnr 

y d lrı ?4 ve yeni 28 nu-hane .sokagın a es~ r.. 
maralı hır hanenin taJilamı Mehmet S.:ıbri B. 

1236 ~::;5 Zincirli ku~da Efdal~ctde mahal~_esinde 
l\.J"., ..... •ddesinde eski 62, 62 mukerrer 
ı· ı~ancı ..,,.. 1 .k. h . ta ve . 19:21 numara ı ı ı anenın ma-

yenı ' Kt malettin B. 

Fmıt M"" ver ve Hatice Feris H. lar 
ama unev h l) 

1267 320 Üs~üdarda 1-;Iace Hesna hatun ma .a. e-
sinde imaret Çıkn:ıaıı soka~ında eskı ve 

. 4 ralı maa oda bır ahırın tama-
yenı numa 
mı. . d A Şükrü Ef. 

1318 455 Süleymaniyede ve mahallesın e rapzade 

Soka v d 4 pumarah bir hanenin tamamı 
gın a M h 

e met Halit Ef. 

1413 505 Fethiyede Katip Muslihittin mahallesinde 
Fethiye kapısı sokağında. bahçeli bi~. ha
nenin tamamı. Emine Hıkmet H. Sule~ 
man Sadi, Yahya Muzaffer Ef. ler 

1475 875 Osküdarda Altuniıade mahallesinde Ni-
şantaşı caddesinde eski 2 yeni 4 numaralı 
maıa bağ bit' köşkün tamamı. . Nazlı H. 

2049 364 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Tevfik 
bey solı-ağında eski 3 mükerrer, yeni 14 
numaralı bahçeli bir hanenin tamamı Nesibe, 
Hatice inayet H. lar, Ali Süreyya B. 

Yukarda ikraz numaraları yazılı emlak vadesi hitamında tedıyei 
deyn edilmem"''li hasebile ( altmış bir ) gün müddetle satılığa çıka
rıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak istiyenlerin Sandık 
satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

• DEA[ 
KONSERVALARIDIR 

f mniyet san~rnı nı~~ürlü~ün~an: 
Emine H. min I 8628 ikraz nu

maralı deyn senedi mucibln 1
• ~ 

emniyet sandığından isnkraz ey ·· 
dlği meblağ mukabilinde san 
namına merhun bulıınan Ran 
Cuma mahallesinde Eyip caddesi. ~ 
eski 6 mükerrer yeni 4 numar ı 

ve alımış arşın arsa üzerine mebı i 
ahşap iki kattan ibaret 4 od~ bir 
sofa, bir mutfak, yüz dört arşın 
bahçe ve müştemil:ln saireyi hıi\ i 
blr hanenin tamamı vades hita
mında borcun verilmemsinden do
layı satılığa çtkarilarak 21 O lira 
bedel ile mu"tcr~si namına kat'l 
kararı çc1 i' ; , il,en hı kerre yii?'
de on zam ıle ba~ka bir müşteri 
çıkarak müzayede bedelini 23 I 
liraya ibH\ğ eylemiş olması ciheti.le 
mezkôr hanenin 20- I 1 -929 tarihi
ne müsadif önümüzdeki çarşaoıba 
günü tekrar son müzay.edesinln 
icrası ve muamelesinin ikmali mu
karrer bulunduğundan talip olan
ların mezkôr günde nihayet saat 
on bc~e kadar sandık idaresinde 

hazır bulunmaları lüzumu ilAn 

olunur 

Keşan aslt11e mahk_emutnderı : 
Keşan belediye retsl Zati beyla 

Keşanin Yürürk çifliği müsteciri 
Bülğarya tebeasindan Yorgi Yüva
nof al~yhine ciheti kefaletten 
alılcağina mukabil makinaların ı 

vaz olunan haczi ihtiyatı davasin n 

tasdikına karar verilmesi hakkln l .ı 
ikame eylediği dava üzerine tastir 
edilen davetiye varakasına verilen 

meşriıhatta mi.iddda akyh Yorgi 
Yuvanof fscanbula gittiği ve tkamet-

gfthi malum ~olmadigi bildirilmiş 
. ve ı eylul 929 tarihli mahkemeye 

çekilen telğrafta mumalleyhln 
Sirkecide }, 'içuk Kınaciyan hanında 

30 N'o da avukat Rifa Ahmet ve 
Hasan Fehmi beyler vekilleri 

oldliğü ve mıımnileyh namına 

yapılacak telıl ip;atin namlarina 
yapilmasını lıeyaıı ve keza mah

kemeye 13 t.:; :i• .e\·,·el 929 tarihli 
gelen istidana Rifat Ahmet beyin 

vel..:l lcıtr l istifa etti~inl ve Hasan 
Fehmi beye mumaileyhin işlerini 

devr ettiğini ve yapılacak tebliğatın 
Hasan Fehmi beye yapilmasini 

beyan eylediği ve Hasan Fehmi 
bey namına davetiye gönderildiği 

halde mumaileyhinde mahallinde 
bülünmadiğl ve ikametgılhının 

meçhul bulunduıtu bildirilmesinden 
naşi müddei vekili Şemsettin beyin 

talebile hakkında teblij!;atı kanu.nl· 

yenin llAnen terasına karar veril· 

miş oldüği.indan muddnR aleyh Yorgi 
Y'tivanofün 25 teşrinsani 929 pa-

zartesi günil saat on dörtte bizzat 
mahkemeye gelmesi ve ya tarafından 

ba senet musaddak bir vekil gön· 
dermesi ve aksi takdirde hakkında 
muamaell ğiyabiyenin icra kılına
caği ve yeniden tanzim kılınan 

davetiye verakasinin mahkeme 
divanhanesine taıik edildiği ilAn 

olunur. 
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ADLER 
YAZI MAKINF.sl 
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380,000 ADU'.R MAKINr.sl 
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Harflerin mhal W111f11Clar. 
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Ziya 
Şakır 

Anvers lımanında 
1929 ieşrinevveli zarfında 

faalipei 

Devlet demir yolları Haydar
paşa mağazasından: 

Çatalca müstahkem mevkiinde 

1929 tetrinevvell zarfında An
vera lJmanına onu yelltenll olmak 
üzere 981 seline girmiştir. Bun· 
lann mecmu tonilatosu 2,064,57 4 
tür. Geçen senenin ayni ayında 
2,003,956 tonluk 959 sefine gir· 
miştl. 

:Aşap;ıda yazılı malzeme müzayede ile satılacağından talip olanların 
temlnadarile beraber 2ı.r1.29 perşembe günil saat 14 de Baydarpaşada 

ispatı vücut etmeleri ve I 7-I 0-29 tarihinde müzayedeye vazedildiği ve 

ihale olunduğu hdlde vakd muayedeye vaz edildiği ve ihale olduğu hal
de vakti muayeninde esmanın tediye edilmeyen ve kaldmlmayan 14920 

adet çimento çu\lah ile 3307 kilo hurda ip ve balat müzayedesi feshe

dilerek ve teminatları idareye irat kayt olunarak pazarlık ile 21-1 ı - 29 

perşembe günü taat f 5 de satılacağından talip olanların vakti mezko.rda 
müracaat eylemeleri ll!n olunur. 

D1i.~man telef at verirken Edirne kal(,Sine bir Bul rrar 
heyeti gelnıişti ... 

2 - Şark ordumuz ise, Mid
re G.zerine çıkmıı, bir kısım 

~ D~VVet te Geliboludan hareketle 
.1tnotoka, Kırcaalt, Hasköye 

i•trn· b d I ış.. u a gelen kol ile bir-
te§rniş ve düomanın hattı rüc'a
ıtıı kesmiştir, Bu sebepten düı
~an nıütarekeye mecbur olınuş-

r. 

b 3 - Donanmayı Osmanf de 
Ç ll muharebeye yardım etmif ve 
l>l~talca piıgahında ordumuzun 
d .. anı üzere vaki muharebede 
I ~ftna.n (60,000 ili 100,000) te
e at vermi,tlr ... 

l' E:h.. fU halde mesele yoktur. 
~ llfnaınen hem de tam manasile 
alibız demekt· 8 ır. 

t... lr taraften garp ordumuz 
~au · ' e efik orduyu mağlup eclJyor. 
ll t f du ara tan da ıark ordumuz 

h ~rnanı Hasköye kadar kova-
Yatak h tt .. ' k ~ h a ı ruc atını esi yor. 

E:) Usus düımana (yüz bin tele
d ~ \/erdiriyor. Ve her iki vaziyet 
~ 0 a.yısile düşman mütarekeye 
·ecb l Ilı ur o uyor. Demek ki artık 
~5llılaffer ·ve hah Uyarız. Fakat; 

ye ınuh· h' b l'ln. ım ır eşaret ha he· 
~ 1 \ı'llay-et niçin resmen ne•r et· ·1Yor? .., 

Btz:·h 
tteşgu} ll mua delenin halli ile 
do ~ u d iken (öğleden ev el) saat 

... 2 a l 
\tin· <aleye bir Bulgar hey-
-~ ll1 geldiğini haber aldık. Bul-
( erkAnı h b ~ arp fmbaıı!ardan 
lı- mbaçyef ) ile yüzbaıı (Mar 

t~~lof ) ve maiyetlerinden mü 
~"kep olan bu heyet, mevkii 

~~ktahkem Kumandaplığına bir 
Ô ~P getirmi1ler. 

'ıt ~de vakti, nıütareke ıartna· 
~ 

1
'dtesrnen tebliğ eclJldi. Tebliğ 

l i· M" k ..,,_.lun · utare enfn aktedilmit 
llı qha.~ası e5asına ve (Edirne) 
~lı..._ •tini ile mahsurini ba• 
ı "Il&nd , ... 
~"~ b. anlıklaı ından verilen emir· 
~c~ ınaen mütareke müdde
lt l;lf atideki şerait üzerinde 

l etnıi~lerdir. 

~r:ılJa - Her iki taraf ileri kara
~'lld~. mütarekenin akti zama· 
~ _• rnevakide kalacaklardır. 

kr:ııı4rı Her iki taraf ileri kara
•ıtt arasındaki mıntaka bita-

~l'l)~ addedilecek ve buralara 
lı~ f Yecekti H 1\ ltı r. er türlü yanlıt· 
"t ka. eydan vermemek için ile-
(t~h. ta.kolların tebd"li - d" 

•• , Ö"J ı gun uz 
il\ 3 - g ~ Vaktı) icra edilecktir. 
~\>a8al er iki taraf arasında 

~ ~ ...:_ a fllenınudur. 

~· ~ditn ~ev'idi telaki (Mustafa 
~~ltıe81~!oaesi üzerinde (Paspas 
S ır. 

lııtı ,- l'vıülak t ffkA ~ »-arı a mu aleme me -
~~tı.. "asıtası ile icra edile -
6 . 

t'd - Ya.J 
~~f 1 ile a n~z ecsat, sıhhiye ef-

;tıda.11 g Yrı müsellah efrat ta
l ....._ ff toplanacaktır. 
'tı~ el' tü ı~ 
~\ e.Jı ....._ r u vesaiti keıfiyenin 

~I t ·•1eın d 
b~ • tte~u k nu ur. ( piyade, su-

tııeı oll b l a ttlor arı, a on, tayyare, 
~ '- Lt ~e saire ) 

b "Jel" ik 
~~ı 11.,ıe.ltı j taraf muhasema· 

ttdı· aıdan d-
~~tı ~ettrıe . ort saat evvel 

& »- ıhbarı keyfiyet ede-

' l\tuha · . 
sırnın ameliyatı is· 

tihkAmiye yapabfJecektlr. Yalnız 
lleıi karakol hattındaki tahLimat 
mezkOr hattaki kıtaat tarafından 
icra edilecek. buraya berayı 

tahkikat baıka kıtaat celbi mem· 
nudur. 

10 - Her ıkf taraf imza ey -
ledıkleri tıbu mevadın takbikl 
ahkamına riayet edecektir . 

11 - Bir tarafın mevadı mes• 
rudeye ademi riayeti, mütareke
nin ihlaline sebep olacaktır. 

21 teırnhaol 328 Muhulrln baıkomıuı
danı Ferik 

ŞUla\l 

Muhuare baılcumandıuıı 
Jyanof 

Bu beyannameyi, ıark cephesi 
kumandanı Şefik beyin atideki 
beyannamesi takip etti: 

Kıtaat kumandanlıklarına: 
21 Teşrinisani 828 

Dütman, dün gece son atımlık 
cephanesile son av'avai kelbiye
sini sarf ve izhar eylemiştir. Al
dığım raporlar ve malfunata 
göre düşmanın savleti akuranesi 
ve topçu aleti önünde ıevgili 

askerlerin bilamuavenet bir hat· 
ve bile terki mevki etmemek 
suretile Osmanhlık ıanı merda
nesini cidden ihraz ettikleri gibi 
refiki vefakarımız ·olan topçu 
sınıfımızın da düfmanı menhusa 
cehennemi bir manzara takdim 
eylemi~tir • 

:.Bu~"serj metanet ve bu mü
~ssir ınuhadenet süruru tefahü· 
rümii sinemin istiap edemiyeceği 
kadar tezyit eylemittir. Fedakar 
ve vefakar bu miihibbanı vatan-
la toprak yemeğe mecbur ve 
muhtaç oluncaya kadar en kavi 
dü§mammızla bile harpten içti
nap etmeyeceğime vicdanımla 

sizi temin eder ve değeri olmı
yan vücudumun hizmeti vatan 
uğrunda ifnasile şehadetimin 
sizin gibi mukaddes ellerle ta
ıınmasını haktan temenni eyle-
rim. 

Şark cepheıl kum•ndanı Erk&.nı 
Harp Kaymllkamı Ali Şefik. 

Efrat. çılgın bir net' e ve sür&r 
içinde... Hakları. yok mu? ... İki 
koldan tlerliyen tıark ordumuz, 
düşmanı tamamen arkadan lru-
oatmış... İtte sedaretten vilayete 
gelen telgraf... zaten son harp 
gecesi düşman hattının arkasında 
harp olduğun da gözlerimizle 
gördük. Beyannamelerde de çok 
şükür, mağlup olduğumuza dair 
en küçük bir söz hile yok... Şu 
halde neş'e ve sürur hakkımız 
değil mi?. Düşman da isterse ba
şına karalar bağlasın •.• 

Fakat .... 
( Bttmedı\ 

Mekd tbf dlıye mubayaa/ komisyonu 

ryaselfnden: l\Ii.ilkiye ve yüksek 

muallim mekteplerinin KAnunevvel 
929 iptidasından mayıs 930 niha

yetine kadar olmak i.izere altı aylık 

yaş sebze ihtiyacı alent munaka
saya konulmuştur. Talip olanların 
şc;aiti anlamak üzere yıldızda l\lül
kiye mektebi mi.idürlü~une ve iha
le ı:;i.inü olan 26 1 1 929 tarihinde 
fındıklıda p;üzel sanatlar akademi
sinde yüksek mektepler muhasebe 
cili,!tinde mubayaat komisyonuna 
müracaatları ve miinakaf:.anın saat 
13 ten on heşe kadar dt:' am ede 
ceği ilan olu.ıur. 

Şu halde hu sene 22 ıefine 
ve 60,618 tonluk bir tezayüt 
vardır. Sefine başına vasati ton 
2,105 tir. 

Senenin ilk on ayı için geçen 
ıeneye nispetle tezayüt mıktan 

988 sefine ve 908,212 tondur • 
T eşrinevvel zarfında lfmarıa 

gelen ıefainden 401 t İngiliz, 
51 f İsveç, 42 ıf Norveç, 42 ıJ 
Franıız, 31 i Danimarka, 17 si 
Amerika, 12 af Yunan, 9 zu Fin· 
landiya, 8 zt ltalyan, 6 sı Japon. 
5 fi Rus, 5 ti ispanya ve baki
yesi muhtelif devletler bandıra -
sını hamildir. 

Bir dolandırıcıbk 
Türk Ocağından : Türk Ocafı 

menfaatına olduğunu ileri süre
rek bazı müuseaelere müracaatla 
müsamere bileti tevzi edildiğini 
istihbar ettik. Dolandırıcılıktan 
baİka bir şey olmayan bu mü
samere-den kat'iyen ocağın alaka 
ve nıalfiınatı olnıadığını beyan 
ederiz. 

:;::::::::::::::::::11:;:•.•.111••••••-••••• ...... M!!J:••u••• .. ·············11••······- -······ if Cilt, eaç, frengi hasta1ıklan il 
•• - -L •• ii mutQllauııı 5i 
:: DOKTOR !: 
~ H ii Ahmet Hamit h .. ~ 

g Galata, Voyvoda caddesi. :: .. ~ i! Atina bankası yanında her gün U 
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Balansı 
Konyada Balansı lam.ile bir 

mecmua intişara ba§laınııtır. 

Tebrik ve muvaffakıyetin! temen
ni ederim. • · 

Hatıra gelenler 

Kinayeli sözler 
Fransız akademisi azasından 

" Mezöre ,, akademi kamusu -
nun tanzimine yardıma me
mur edilrnişU • Fransızcası 
" comptable ,. olan muhasip 
kelimesine geldiği zaman, bu 
kelimenin istimaline misal o -
larak: 

" Her muhasip asılmafa la
yıktır ,, ibaresini yazdı. Aka • 
demi azası bu misalin abes 
olduğunu ıöyliyerek değiıtiril· 
mesini talep ettiler. 

" Mezöre ,, misali sildi; yal
nız metnin kenarına fU meı · 
ruhatı yazdı : 

" Do~ru olmakla beraber 
tayyedilmiıtir. ,, 

* Madam " Komüel ,, ltımlnde 
bir edibe, günün birinde ma -
hlmatı ve aklı kıt olmakla 
beraber ayaklan pek fena ko· 
kan bir misafir kabulüne mec
bur olmu~tu; bir sıra yanındaki 
bir refikasına vavatıca dedel ki: 
" Bu adam ölü müdür nedfr ! 
Hem ağzmdan laf çıkmıyor, 
hem de pis pis kokuyor r,, 

* Rişö]yö bir gün, akademi a· 
zasından " Botrü ,, ve meşhur 
münşi Balzflkın sıhhati hak -
kuıda malfımat soruyordu • 
" B ' otrü ,, şu cevabı verdi : 
" Nasıl olacak efendim. Dur • 
madan kendisinden bahsediyor 
ve her defasında ı-apkasını çı-

kararak kendi kendini selamlıvor. 

Fitilli gaz ocagı 

Gaz sobası 

Saç ve demir sobası 
Mutfak sobası 
Soba dirseği 

,, borusu 
Salamandra 
Kefeli terazi 
El kantarı 

Muhtelif baski.11 ve kantar 
Saatli kantar 

6 
2 
5 
7 

30 
132 

1 
r 
2 

22 
ı 

Gaz muifak sobası 5 
Eski vagon örtüsU ve hurda 650 
hez. . 

adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
" kilo 

"işçi aranılıyor 
Devlet demiryolları ve liman

ları umumi idaresinden: 
Erzurum- Sarıkamış hattı lçln bir sustacı • bir demirci, bir lldnct 

sınıf boyacı ve iki vagon tesvtyeclsine lhdyaç vardır. Bunlara billmtihan 

gösterecekleri liyakate göre 30: 70 kuruş (beş buçuk misli ) yevmiye 

verilecektir. Talip olanladan Ankarada bulunanların istidanamelerine lef 

edileck.lerl askerlik vesikası, polisçe musaddak hüsnü hal varakası ve 

ehllyetnamelerile nihayet bir aya kadar Zat işleri müdürlüğüne ve lstan

~kilerin de Haydar paşada işletme müfettişliğine müracaatları. 

Manisa vilayetinden: 
Manisa vllAyeti merkezinde inşası mutasavver vAli konaıtınn proje 

ve evrakı keşliyesinin tanzimi keyfeyetl müsabakaya konulmuştur. En 
ziyade beyenilen proje sahibine encümeni vilAyetçe dörtyüz lira mükA.fat 
verilecektir. ' 

Konağın milştem11Annı natık liste ile yapılacak binanın zemlninini irae 
eder resim ve tzahatı saire İstanbul ve İzmir nafıa baş mühendisliklerine 

gönderJlmiş oldujtundan daha fazla tefsilAt almak isteyenler mezktır baş 

mühendisliklere muracaat etmelidirler' Projeler nihayetünnihaye 23 teşrlnsani 
929 tarihine mUsadif cumarresi günil saat on dörde kadar Manisa vilAye
tine gönderilmiş olacaktır. 

Arzu edenler yevmi mezkôrda projelerini bizzat vereceklerdir. 

-0- -0- ~ 
Manisa vilayeti merkezinde inşası 

mutasavver vali konağı atideki taksi
mat ve müştemilatı ihtiva edecektir: 

ı - Bina arsanın tam ortasında yapılacak ve etraf bahçe ittihaz 
edilecektir. 

2 - Bodrum katından mada iki katlı olacaktır. 

3 - Alt ve üst katlarında: 

Adet 
ı Mesai odası. 
ı Misafir kabul salonu. 
4 Yatak odası. 

ı Büyük yemek salonu. 
1 iş odası. 

2 Gündelik oda. 
2 Oda. 

• 

bulunacaktır. Bu tkt bnyUk oda salonun 
mütekabil cihetlerinde olacak ve icabında 
açıldığı taktirde salonla birlikte istimA 
edilecektir. 

4 - Binanın üst katında bir hel~, ve bir banyo, alt katında yalnız 

bir bel<\ bulunacaktır. 

5 - l\Jatbnh ile kiler, hJzmetci ve jandarma odaları bahce derununda 

ve binanın münasip görülecek bir noktasında yapılacak ve bina 
ile muttasıl bulunacaktır. 

6 - Binanın üst katından alt katile ihtilAt peyda eylemeksizin barice 
çıkılabilecek bir surette merdiven tertibatı bulunmalıdır. 

7 - Bina inşaatına 3n bin lira sarfı tahmin edildiğinden tanzim 
edilecek proje bu mıktari tecavüz etmemelidir. 

Piyanko keşidesi 
Bu sebepten dolayı nezleden 

lrurtulamıvor! ., Hldliahmtr Jstanbııl mer}eeztnden: 15-T. sani cuma günü saat 1 O hu· 
, çukta Hfülliahmer fı;tanbul merkezi binasında Ililaliahmcr san'at evi pi· 

---------------.:ı yankosu çekilecektir. 



Kuruş 

1 Ayblı 150 
3 • 400 
6 • 7SO 

Kuru1 Gazeteye ~önderllecet melı:tuplınn üzerine 
idare içinse ( idare ) , yazıyı aitse [ yuı J 

işareti konulmalıdır 

lllnlarında yüzde 20 tenzilat vard~ 

Bilyllk veya bir kaç dala için verilen llAnlarla 
hususi mahiyetteki i!Anlann ücr~tl 

S tırı Ktı 

6-8 inci ıayıf a ~ 

5 " " 40 
4 " • 00 
2 • • 1 
1 • • 200 

12 • 1400 

000 
300 

1450 
2700 

Aasılmıyan mettuplınn iadesinden. kıymeti 
mukaddereslz nıektzplara konulmuş paralann 
kıypolmasından ve 11.tnlınn münderecatından 

idare mesnl değildir 
lst.ııbul, Babı&lı, Ankara caclclealnde • V AKIT ,. yurdu tet 1970 
(idare tfleri) 1971 (yazı itleri)• telsraf: V AKIT posta kutusu: 45 

idare ile kararla~tırılır 

Gazetemize husust 11.tn knbul eden yer ı 
H. S. H. 11.lnac acentesi 

1-Binci ıayıfada ıo 
reımi ilô.nlar 

Hny~nrıısn~o ~enıiryollır mıöızı mo~or
IHDn~en: 

A~ağıda yazılı ınıılzeme pazarlıkla satın ahnacağmdan talip olanların 
18 11 929 pıızıırre,j µ·ünii saar (9) dan (12) )e kadar isLau vücut etme· 
lt'ri ve fi at vermelcrı ilan olun ur. 
1000 kg antimuan 

ı O adet torna vide r ,5 m-m 
100 il 

!=:ırı nıukuYva No 12 3m-m 
10 • Fransız anahtarı (lil-0 m·m agu: açıklığı) 

1 • surahi küçük 
200 kg yuvJrlak demir to m-m 
200 • • • 12 " 

500 
11 

dört köşe demir 60 " 

300 • altı köşö demir 2;- " 
100 adet tavan için rozas çini 

500 kg arap sabunu 
200 " kaba üstübeç 

96 adet istasyon ~imlerini havi çini IAvhalan 
50 " entireptör 6 A 

f • yazı takımı kristal (orta) 
1000 kg 

ı:;()() ın 

Jet 
• 

soo • 
1 adet 
ı udet 
1 " 
2 " 
3 " 
2 " 

to adet 
9 ~ 1\.,. 

h 

70 
" 

ıs.ı -
.• ıoo ,, 

6 " 
Hl ı;,-

300 lcscc 
2000 adet 

500 destt! 
50 adet 

500 Kıı, 

500 " 
50 " 

6000 " 

1000 " 
200 adel 

zift (sert) 
bııkır izle Lel 50 m-m 
1 O metev portatif 150.,, omıt 1cartar 
bagaj arabası (lastik tekerleKli) 
kömür küfesi 

lAstik damga 
rakor şırıngası No l O 
alafranga aptesthane su ha:.dne~ı tulü 
porselen idardik (eni 25-40 cm) 

otomatik numilr:ttür 
miirekepli k:ıl cm 

termometre duvar için 
Elektrik için çatıtl c;h·' izol~ 

karfiçe çh isi 100 m/nı 
f 50 " ,, ,, 

Kar,ı dö~emrcı çh i i 14 m/m 

• ,, ,, 20 a 

Demir ron,lcla l ı ,a puı; 
mur.ıhha çizgili k:1p;ıt 

b:.ıttal mibtatil ı;iz rih .·l~ıt 

müstatil çizgili kftP;ıt 

Adi meme (litre 28) 
çinko üstübeç 
Avrupa beziri (ka} narnı~) 
amon}ak 
Lama demiri (IOX50) 
yuvarlak demir (26 m/m) 
demir kömür sob.ısı 

50 60 ve irtifa 25-50 

1 adet 
!SO m. 
250 adet 

!300 Kg 

cereyRnı mötenavip motörü (220 \•olr T ~ t C) ı:,ir) 

100 " 
1426 ,. 

2 adet 
2S Kg 
20 adet 

20 adet 
ı :ıdet 

140 Kg. 
!300 ,. 

12 adet 
SOO adet 

50 Kg 
2 adet 
8 adet 

Q çift 
200 adet 

1 adet 
IOO top 

1000 Kg 

800 K,; 

• 

100 top 
200 top 

1000 Kg 
14020 nı . 

IO adet 
200 ııdet 

25 11det 
32m 

JOO m 
2000 adet 
2000 ııadet 

keten körük astarı 
kuru pil (('rta) (17X56) c..llı}ıııaı. uıurka 

Dinamo yagı 

ince ambalai sicimi 
mermer to7.0 
tel bükeceği 
izole vernik bobin için 
llstlk sünger 

güderi 
lojman lavahosu tam porselen 
araba mumu 
mermer kırığı 

gemici el feneri 
soba borusu hilezlıtf 
deniz altı boyası kar 1 
defter etajeri istorlu 
muşamba tulnm elbise 
1Astik çb:me 
lluyhayonet normal 
<lemjrci sehpası 
krem kat 20 kg (57X82 eb'at) 
ımtirasit kömürü 
lııma demiri (50X 15) 

durak kA~t (63X95) 
gnzete kağıdı (63X95) 
deki~tirin ga1op marka 
gomlak yol hRlısı Avrupa m:ılı 
mili ampermetre (irca yan) 
tahta fırçası 

yastık yü~ü 

bezsiz lastik lavha ( 14 m/m) 
içi htlczonl tt!'lli l:rstik buru (70X55) 
knım:ı snp tuv:ırlıık 

kazma sapı beyz.1 

T reparsol -Frengi ilacı 
Dahilen istimal olunur. Tablet şeklinde olup vecanak şırınga· 

}ardan daha iyi ve hiç rahatsızlığı mucip olmaması hasebile Av
rupa hastanelerinde daha ziyade rağbet görmektedir. Etibba reçetesi 
ile eczanelerden 

Hasan ecza deposu 

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum Müdürlüğünden: 

Mevkilerile krokisi ve evsafı mahsusası aşağıda yazılı Avrupa pasajı-

nın satışı müzayedeye konulmuştur: 

ı - Milzayede (kapalı zarf) usuliledir. İhale 9-12-929 tarihinde 

idart• meclisi huzurile icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hiza

~ında gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat va
rakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut 

ihale meclisine yetışmek üzere t11ahhütlü olarak po:ıtaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşinen istifa olunur. 

3 - Talip olanların İstanbul veya lzmlr şubelcrimiıe ve yahut l\1cr
ke:r. Emlftk miidiirlüğüne müracaatla mufassal şarcnamcmizi mütaHla etme

leri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüshasını bir lira mukabilinde alıp 
tmıa ve reklif mektuplann:ı r:ıptctmelert lcup eder. 

U. No. me\ kil ve semti nevi hudut Ye kemiyet teminat mikdarı 

165 

mc~huru ve müştemiHltı 

K·ımerhatun mahal- Avrupa maaoda 22 bap dükkan 

lesi 1 lıımalbaşı sokak pasajı 

ladltsi 

lira 
15000 

Se 
Merlcu ıcenteal: Galata KısprU bıt' 
Beyoğlu 2362 Şube ıcenteaJ: M 

diye Hanı altında lıtanbul 2740 

Antalya Postası 
(INEBOLU) vapuru t 

Teşrinisani Pazar 10 da Gal• 
1 it rıhtımından hareketle zrP 

Küllük, Bodrum, Rados, F e 
ye, Finike, Antalyaya gidet 
ve dönüşte mezkur iskelel 
birlikte Andifli, Kalkan, Sa 
Çanakkale ve Geliboluya u 
yarak gelecektir. 

Trabzon bırıncı postası 
( KARADENİZ) vapuru 

Teşrinisani Pazartesi 12 
Galata rıhtımından harek 
İnebolu, Samsun, Gires 
Trabzon, Rize, Hopaya gi 
cek ve dönüşte Pazar iskele 
Rize, Sürmene, Trabzon, 
rcle, Gireson , Ordu , O 
Samsun, İnebolu, Zongul 
uğrıyarak gelecektir. Har 

ünü '"k kabul olunmaz. 

5000 adet çalı supürgesi 
adet çinko kova 300 kilo don 
150 kilo ispavlo 150 kilo ko 

ht ildal Caddesi ' 

Yukarda yazılı beş kalell1 
zeme pazarlık suretlle bilmün 
sa ah nacaktır. Vermek isti yen 
şartnameyi görmek üzere her 

l
münakasaya iştirak etmek l 
20 T. sani 929 giinü le" 
miidürlüğüne gelmeleri 
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===~==~====~~================ Q ~ri velh~K~~enizp~ 
duz klirek sar• a~ Mil I et va~uru ı, " 2000 adet 

20 adet 
6 adet 

19 adet 
15 adet 
40 adet 

200 adet 
100 adtt 

26 adet 
ı adet 

7 adet 
7 adet 
7 adet 

10 kg 
600 " 

grafit dikson !: sam -~ 
ince ambalaj slcimf "! p . günü ,..~ 

· f U azaı saat ıs ingiliz sicimı 1,5 m m .. rt 

kalın ambalaj sicimi H Şirkeci rıhtımından b~ 
katranlı ip 25 m/m !! (Zonguldak, lnobolu, ıuıe 
kenevir lp 55 m/rn iİ Ordu, Giresun, Trabzon. ts1' 
kenevir ip 25 m/m iİ Hopa) ~a azimet ve ayni uğ<'f' 
Amyantlı dört köşe o;almastrn 20 m/m :i lerle (Ünye ve Sinop)a 

:! ..l k. çift kollu üç vaziyetli komitatör ;! rak ın det el•ece tır. . fst'I' 
!i l\lüracaat mahalle sf) 

kurşun zıml)asıJ :.!. Meymenet hanı altındaki Y numara kutusu hAkl~iyesl 
kompostör mule · SS Telefon İstanbul I 154 p 

salmastra •o m-m ( Am\·antlı dört köse) :! DiKKAT: Her hafta ısrı°' 
J • ~ p~ ti' · k ü · b : •• : gt··ınleri kat'i olarak -va e'""" çın o Stli eç pastası ed "'" 

~i muntazaman hareket 1' 

saat 12 den sonra fiat kabul 
edilmez izahat almak isteyen
ler cumartesi pazar günleri mü

bayaa kısmına müracaat etmeli
dirler. 

••............... :::111...:::::m i ı5 .t 
·········-······ ·ç .,.. Zayi: Anadolu Bo guııı 
~ubesinden almış otdtı . itti ~ 
., . . yeııı O' 
vesikamı zayı emrn. ktılo 

k .. in bll 
racajtımd:ın es ı~ın 
dı~nı ilan eylerim. 1 1'1 

d 111rıne
11 ~ Kadı koy 'Yel efı. 8 1'\ı. 
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