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Kabahat aısndide mukaveleye yültletili7or 

Biı Alman gru • ı.ı ıniirLJca?>t edece/< 

~e :erkos şirketinin imtıyaz müd· 
'f tınia temdit edildiği ve bu 

CSiJ · be e ıle şırketin de tarifesine 
ş kuru~ birden 

l&tnrned · ı d · · b· ı ıkıni 
ltıır refikimiz yaz-
1Hı. 

k Be rnest"lf" hak· 
ltıd 

~r. bıah a . alakadar 
. afılde icra 

tttır . la •rnız tahkika· 
~ nazaran imti-
llı ın""dd ~iil u eti he· 

Ilı temdit edıl-

e~I. Cdjc,.· b 
tar·· 61 gi i, su 

''a. d ~ sın e hiç bir 
rn 

Ilı yapılma· 
ıştır 

llıiıdü · .. Terkos 
~I ru M. Kas· 

no 

gayet tabii o1arak bu e5ki tesirat 
bugünkü büyük lstanbulun ihtiya· 

catına kafi ge ' ıniyor. Esasen bu 
variyet ten T erkos 
şirı eti de müş

teki olduğu için 
üç seneden beri 
imtiyazın asri şe
raite göre tadilini 
talı'p e~me1..i:edir. 

50 sene evvel 

aktedılcn muka-
vele mucibince 
şeh ı in muhtelif 
semtlerinde şu 

mahzenleri yap-
mak lazım gelir
ken, yapılmamış

tır . 

Harik zamanla-~k yakında 
•ar A 'ct nkaraya Te•ko muautü M. Ka•telno rmda su vermek 

\u erekk Nafia vekili Recep beyle meselesine gelince, bu da yeni 
zu erat d d D·x. a evam e ecektir. te~isat noksanı mesdesile alaka-

' •~er t f ~ata aı a tnn aldığımız malU- dardır. Buna mukabil Etfaiye teş-
• nazar<'! T ı k . tın su ih . .-..n, enrns şır etı şeh· kilatı asri bir hale ifrağ edildiği 

J 
h :, "' t • ' ' f. r • l 1 e 'aleti , ... cını emm ıçrn oa ıa ıçın yangın ar aza m1ştır. 

iştır ·~e bir proje takdim et- Zam meselesine gelince, şirket 
iı·ı u Pro;eden de anlaşıldi- şehrin ihtiync.atına temin etmek 

~ ç . ı e,_ lstanbuldakı susuzlu~n için yeni ve, vasi tesisat yapaca-
lll ulıyetı doğrudan do"'ruya Ter- ğından, evvela ımtiyazın temdidini 
' · k · d istemekle beraber, temdıt müdde-

~1 ~ır etıne ait eği:dir. Büi.ün 
tlah ld tine nisbeten tarif eye zam yap-

't~ at e e mc: vcut o!up SO mak teklifinde bulunmuştur. Tem-
~~·~J~~J aktc:di.nıiş olan muka· dit müddeti nekadar uzun olur-

t:'ilh kı~.k " sa, ynrı l acak zam o nisbette az 
'ıı~ak a ·1 a, mczl~ ur mukavele olac.:1ktır. 
~~er lstanbu!un o zümanki va- Bütün bu malumattan anlaşıl-
11~ 1 rıaz 't·b l d { hh 1 · 'llte nrı ı ı ara a mış ve ona ı~ına göre s1;1ite e üm erın se-

r'' tanzını edilmiş olduğundan bebi hep 50 sendik mukaveledir. 
••• B d • •• • • • • • • • • • • • • • • •" •• , un an dolayıdır ki şirket mez· ' . : l ~ r ~ .kfir mu~avele ile deruhte ettiği 

i ç ~ayıfa'arım•zda ! taahütleri ifa ettiğini beyan 
ı .. eqiyor ' ~ . 1 8 

kaleler: ! Terl.:es şirkı tile mukavele tem· 
: ~~ '• ma&lale M kt · • : dit edi!dii',.j takdirde 18 ay sonra 
1 1'- 'çılc b : e cp er;mıı. . 8 o 
: "°"I) ava, Günün 11y~eti . : şirket l~tanbulun su ihtiyacını 
: ~lit~~eleıi, Ecnebi gazetecileri, : kamilen temin edecek tesisat 
' l':• ~Uzel. 4 üncüde ! vücuda getimeği taahhüt etmek-

1_),Gtr • tedir. 
S 'ı~ıı: ııe musiki sayıl ası:: işte . .,, NMıa vekfüeti ile Tekos 
q,.,~Y ve aeıli filim ( Musa ,! 

"t~~,,.,; J • Tıyatro tenkidi ( f{efik :: şiıketi aı ası oda cereyan eden 
1h,11'o h 75 Yatında bir r~jiaör, ,.: müzakerat · bu safhada bulun· 

()il a.berreri. 2 i6dde : maktadır. 
' 11,,4 • Diğer taraf lan devran eden bir 
1, nın büyük hatipleri:: b rivayete göre ir Alman grupu da 
ı ı 6 ıncıda : b 1. I l t..:~~ilcalar . : u işe ta.ıp o muş ve nafia veka-
' ·~_, ı_ • • leti nezdinde teşebbüsatta bulu-
: Yıo Rahmı Beyin romanı. : nacakrnış. 
ı Pttıı 2 incide : ---- - - - -

ı 1\1 '"'"derlertn hayatı t5 incide : Boğazlar komİS} onu 
! 1'eçhuı "•ke.. 11 ıncıde : Yunanlıların iddiasını 
I \J~lt.t)le / : 

... il&he lngilizceden : varit görmedi 
A • Borrazlar komisyonu dün Vasıf 
~l"t ...... • '5 incide : " 

vq • Paşanın riyasetinde olarak topla-

Sa" 9 uncuda : narak bilhassa Yunanlıların şika
• 1 yeti!e meşgul olmuştur. 

2 ıncıde ! Vasıf Paşa, Yunan murahhası --· 
telgr_aflar: 

s~.... . . 
ı b«lberlen 
' 1 t fl · ' 2 •ne• ve J . üncüd"" 
' G,.İci h 
:,' b aberler : 

( 5 ıncide 

! ~i «lrın: 
\ l\.ell\~ ' '1L' varyete 
" 

• M. Fokosun iddiasına cevaben Yu-• 
: nan gemilerine karşı istisnai bir 

muamele yapılmadığına ait hudut 
sı hhıye komisyonunun raporunu 

. okµmuştur Bunun üzerine .komis
. yoq fevkalade •tedbir ittihazına 
lüzum görmemiş_ ve b~. suretle 
v;.n~nfı!~r tar;ıfırıdan , hiçte·n ç·ıka-
rılnıı§ olan mes 'ele kapanm!şşır. 

., 
•••• • •••• • ••••••••••••••• 

Kim ~HIHRHCH~ 1 
l'Jahhaş Pş. nın Mısır 
başvekili olması kuv-

vetle · el! 

Nahhas P~. 
Mıs1rda yeni umumi intihııbat 

dün ıcra olunmuştur. Kat'i netice
yı bilmiyoruz. 

Ancak intihabata başlama· 
dan evvel Veft fırkası 105 
meb'us çıkarmış bulunuyordu. Bu 
105 meb'usa karşı başka bir fır
ka tarafından hiç bir namzet çı· 
karılmadığından bunlar intihap 
edi'miş sayılmaktadır. 

Bütün Mısır meb'uslan 230 dan 
ibaret oldukları için Veft meclisin 
hemen yarısını peşinden kazan· 
mış bulunuyor. 

Mısır ahran intihabata iştirak 
etmediği gibi Hizbulvatani de bu 
siyasi mücadeleye girmemeyi ter
cih etlllıştir. Anc-.k saraycı olan 
ittihat fırt... intihabata kartfDllf 
ve birkaç namzet göstermittir. 
Bunlar ancak üç beş meb'us çı· 
karacaklarına göre yeni mecliı 
yüzde doksan dokuz Veft fırka· 
sın dan olacağı muhakkaktır. o 
halde Nahhas Pş.nın başvekilliği 
beklenir. 

.. ·' 

BuQün 

Yarın 

Amasyada Gazi heykeli 
Bu abideyi genç bir Tü) k heykeltraıı yapb 

Bu abide Rmas• aldar;n bir şakran n.ifaneJldir 
Türk ıehirle- ' !'!'l'!'~~~ ..... -

rinden bir çoğu 

onlara istiklal J 
ve Cumhuriye
tin hür havasını 

teneffüs ettiren 
büyük Gaziye 
bir şükran ni· 
fAilCSİ olmak ü-

ıere abideler , 
heykeller dik • 
mektedir. 

Son günlerde 
karanhk bir o· 

dasında büyük 
kurtarıcının va
tan halası bak· 
kında büyük şey
ler düıündüğü 

Amasya da gü
zel bir abide 

ile süslenmiştir. 

Amaıyada İ· 
darci hususiye 

1 

ile belediyenin 

' 

masrafım müt- ' 

tereken verdik
ttfif btr h ..... 
genç aan'atkir-
lanmızdan Ke-

ı 

, 
nan Bey yap- . · Am~syacfa Gazt h,y~lt 
mıştır. Amasya- Reamtn ISnGnde Kenan Beyle Amaaya valfal durmaktadır 

yı süsliyen bu güz:cl heykelin , bir resmini basıyoruz . 
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VE MEMLEKET 

Bakkallar Darülfünunda 
Dahiliye vekaletine müra· 

caat edecekler 

SON HABERLER 
-

Nevyorkun ihyası için 

4 senede 1,000,000,000 
dolar sarfedıldı 

Kara Han 
-

Hüseyin Raeıp B. 

Orijinal eser telifi i~i~ 
encümenler teşkil edıl 

Darü ıfümm dıvanı Maarif ; 
kaletinden havale eHilecek 

Şehremini Muhiddin beyin bak
kallann şikayetleri hakkında aslii 
esastan aridir demesi üzerine 
dün bakkallar cemiyeti idare he
yeti bu meseleyi konuşmuştur. 

Cemiyet katibi umumisi Fethi 
bey bu münasebetle şun l arı söy
lçıpiştir : 

.. Bakkalların ~ikayetleri esastarı 
ari d.,tiJdir. Biz bakkala ceıa 
tarhının şeklinden şikayet ediyo
ruz. Elimizde vesaık dolu. Dahi
liye vekaletine müracaat ederek 
arzı halde bulunmaya karar 
verdik •. 

1 Memleket haberleri 1 

Aydında beyanname da
ğıtanlar 

Bundan on beı gün evvel Ay-
' dında ıehrtn bir çok yerlerine 
zarflar fçerainde beyannameler 
atılmıttır. Bu beyannamelerde 
validen, adlıyeden, nufus ve tapu 
idarelerinden devletin bflQmum 
rnemur larmdan ıtklyet edilmek· 
le, ağır kelimelt'r fıtimal olun
maktadır. Hükumet keyfiyetten 
h ıberdar olunca derhal beyan· 
nameleri toplatt1rmakla beraber 
tahkikata ba~lamııtır. 

Yapı1an tahkikat neticesinde 
bayannameyi yazıp d~tanların 
Aydında avukatlık eden Cemal 
Bey ve bir kaı;: arkadaıı oldu~ 
kanaati hasıl olmuı ve bu zan 
altında bulunanlar hakkında 

<-v•.J İaliliikata baılamlmı~tır. 

· -~ Bu da yeni bJT tarikat! ' 
Adanada Büberi namı altında 

gizli bir tarikatın halı faalfyette 
bulunduğu hlsaedilmlt ve bunlar 
bı •,. be ba,lanmııtır. 

Nev-york, 20 ( A.A) - Nev
york şehrinin demokrat şehremini 
M. Games Vanker. dün belediye 
meclisine 4 senelik bir nafıa pr0 

ogramı izhar eylemiş olduğunu 

ve 100 binlerce kişiye iş verecek 
olan bu mesainin bir milyar do
lar sarfını icap edeceğini beyan 
etmiştir. 

• 

ikramiye yokJ 
M. M kom1syonu memur .. 
lrına 1 kramiye Vf!rıleceğı 

doğru değil 
Bir reftkımlz. M. mühaciele komlı 

yonu memurlarına ılı:ramiye verllece
Ainl ya-ımııtı. 13a~ murahhal\mır; T ev
fik klmil Bey bu hır.bert kat'ı auretk 
ıekzip .-derek, tuarruf mak..dı ile 
heyeılerln btrleılirlldıtı bir ıırad• böyle 
bir meıelt nın mevz"ubııhs bUr: olın•
dığını aöylemlştlr. 

Bir azil ve sebebi 
Rus harici ticaret mümessih 

niçin değıştirildı ? 
Sovyet ticaretı hşriciye mü

messili Yoldaş; Sohovini vazifesine 
nihayet verilerek Moskovaya da
vet edılmiştir. lstıhbaratımıza 
naıaran ticaret mümf'ssilliğine 
Roma ... ticaret mÜmea;ili yoldaş: 

' Hodotot'skz tayın côılmittir. 
Devran eden ~ayı'l lır~ · naıaren 

yolda5 Sohevinin azlı bir takım 
yolssuzluklarla alakadar o1duğu 

gibi, Türk ticaret mfüıakeratmda 
mumaileyhin ademi iktidarı da 
mühim bir rol oynamıştır. AYJ1i 
zamhnda yoldaş Sohovinin Türk 
tüccarlarına müşkülat çıkardığı 
da aöylenmektedir. 

·-------
BeyoQluqda Süreyya Paşa 

kumaşları 

Niçin (!eçikti? 
Ankara, 20 20 (Yakıl Telefon) -

Bt>rlinde bulunan Çiçerin yoldaşm 
rahatsıılığı dolayıslle kara han yoldaıın 
Ankarayı ziyareti kanunuevvel orta
larına kalmıştır . 

Heveti vekile 
Ankara, 20 (Y ak.ıl Telefon) 

Heyeti vekile fsmet f?llJ8 Hz. nln 
riyasetinde öğleden evvel ve sonra 

loplanarak uzua müzahrelerde Sulundu. 

Komedı F ransez An karada 
Ankara, 2 ı (Yakıt Telefen) -

Komedi F ransez. san' at~ A.rları ıubat 
ayı içinde Ocak ttyaırosunda hır 
temstl vere eklerdlr. 

Cihan uwrı sefe• rekorlan 
Kost ve Be11onte Atinava 

vardılar 
Atina, 20 (A.A) - Tayyareci 

Kost ile Bellonte saat 3 te bu
raya gelmişler ve 11 de Parise 
müteveccihen hareket etmiılerdir. 

1040 kuruşa çıktı 
İngiliz hraıı dQ.n sabah 

1036 5 kuruıta açıhnıı, 1040,5 
kuruıa çıkm •ı, 1039,25 kuruıta 
kapannıııtır. Borıa komtseı ve
kili Hasan Beye terrfüun ıebe· 
bini ıorduk. " Bt.r gayri tabiilik 
ve fevkalade'ik yoktur» dedi. 

Beynelmilel diplomatik 
Akadem1ye aza oldu 

Ankara : 20 (A.A) - MCTkezi 
Pariste bulunan beynelmilel dip
iomatik Akademi hey' eti idarasi 
son içtimaında reisin teklifi üze
rine Türkiyenin Moskova büyük 
elçisi Hüseyin Ragtp beyi ittifakla 
akademi azal ığına intihap eyle- ' 
mişti ; bu intihap akademi katibi 
umumiliği tarafından Hüseyin 
Ragıp beye bildirilm iştir. Hüseyin 
Ragıp bey azal'ığa intihadmdan 
dolayı akademiye teşekküratta 

bulunmuslur. 

İngiltrcde 
4tJ :u1ai vağmur yl!Jğdı 

Londra : 20 (A.A -Kırk sekiz 

saaten beri fasda.s11 yakan yağ· 

mur sağnakları neticesinde yeni

den taşan Gal nehirleri vası 

arazi aksamını istila ederek büyük 

tahribat yapmıştır. 

llk tebisat muaUimferi 
Ankara, 20 (Vak1t Telefon) -

İlk tetrısat muallimleri maaılarının ldll

rel hususlyeden alınarak muvazcnel 

umumlyeye nakit için Maarifte blr 

llyiha haıırlanmıya baıl anmıJıır 
~ ' ,.. ~ ''ı ~ ~ . • • ' :... '·:r • • . .... ,.ft, .. ' ... ,.. 

Tali yoklamamız için (V AKIT) ın g~çen cumartesi say ısında ayn 
ayn birer numara takdim ~tmiştik. Bu cumartesi günü de bu nu

maralar üzerine kur'a çekilecek ve kur'a isabet eden numaraya 

100 lira takdim edilecektir 
Bazı müracaatlardan anlıyoruz ki o günkü sayınım, birçok yerlerde 

tükenmiş bulduklarından tedarik edememişlerdir. 

'!eticede bu tarikat mensup
larının Celal Efen dinin evinde 
toplandıktan haber alınmıt eve 
ı•dilmıı Ye kapah bir odada 
(Haç yolunda ve bu dtlriradan 
lıtt>kl dOnyaya) Gnvanlı ve Ame
kan mlıyonf'r heyeti tarrfından 
neıredllmıı bir kitabı okurlar 'en 
ctbmQ meıhut halinde yakalan· 
mıılardır. . ---~--

yunan sefiri ankarada 
Yeni Yunan sefiri M. Polihron

yıtdls dün akşam saat 7 eldspireslle 
Ankara ya gitmiştir. 

l.tanbal meb'uıu silreyya Pa
f&DID fabrtkaaında yapılan fan
tut lc~ların, Beyoflunda Ka· 
Uvl1ill TII Mtr Kotero, Arman 
Ekomlde. "H Emin&nOnde Hayri 
Beyln Moda terzihanelerinde 
ıatılmalrta aldufuna bal>er aldık.~ 

Idarehanemizin, bunlar için henüz iptal edilmemi~ nüshalardan ve· 
rerek kendilerinin de kur'aya girmelerini temin etmesi mümkün 

olacaktır. Hem koleksiyonunuzu tamamlamış, hem 

100 lira 
kazandıracak taliinizi memnun etmiş olursunuz. 

• j • i : , . ' ,' .. I • :: , 

UT~ ..... 
DAiMi 

V AKIT ın tefrikası ı 8 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Yok anama iftira atma.. lar arasında ta.aarruf hakkı yok-

Onu kendime benzetme~e uğra- tur. Kim lcaparaa o yutar .. 
fıyorum ~mma çok kartlafmı,. - Maşallah kardeılerine eyi 
Arhk terbıye kabul etmiyor. . den vermişsin. Kaptılar ve yut-

- Kardeşlerin ? tular ... 
- Onlardan ümidim var .. On

ların kafalarını zamana göre teç
hiz edeceğim. Hayat mücadele
zinde aç kalmasınlar.. çünki ta
bıata do~ru gidiyoruz:. 

- Ne demek o? 

- M,.df"niler vahşilerin adet 
ve ahlak)arile hallenmeğe başla
.dılar. Bu makus terakkide vahp 
şetten bir kademe daha aşa!ı 
inmek lazım ~elince> tabii hay
vanlqacakJar.. Malum ya hayvan-

- Ne olmuş? 

- Ne olacak bahçemde yemiş 
bırakmadılar ... ne ataçlarda erik, 
armut ne de asmada koruk . . ham 
ham nasıl da tı'IC.nıp haımedi
yorlat Allallım ... 

- Bizimkilerin kopardıklann
dan emin misin? 

- Rabbime imanım kadar .•. 
- Madem ki bu kadar kuv-

vetle biliyonun, görüyorsun, niçin 
mani oJmıyoraun? mallarım koru-

yamıyarak kaptıranların halleri 
Husran ve aqhktır. Kaptırmamalı 
kapmıya bakmalı .. 

- Ben kendi gözümle göt· 
medim. 

Öyleyse davan çürfik ... 
Dinle utanmaz herif dinle ... 
Söyle şirret karı söyle ... 

Kırk yılda bir hatnama git-
tim. Piçler evin yalm:r: olduğunu 
anlıyorlar .. 

F ~vziye Hamm pencereye ko • 
şarak haykırarak: 

- Ağzmı topla kadm yirmi 
yıllık komşu olacaksın alemin bes
meleli çocuklarına pic; derneğe 
utanmıyor musun ? 

- Kocan vaktile besmeleyi 
ters çekmiş. Bu çocukları peyda. 
larken ıeytanı yanından kovama. 
mıf ... 

- Ah kocacığım nur içinde 
yatsın ... 

- Dünyaya böyle hayrülhalef
lcr bıraklp giden bir adam ahre-

tin ııurlilrına mı gark olur, ateş
lerine mi? 

Fevziye hanım - Sus.. sus .. 
dirilere tecavüzün yetişmiyormuş 

gibi bir de ölülere sataşma.. dün
yadan elini eteğini çekmiş bir 
adamdan ne istiyorsun ? 

ı-c' ürmüz Hanım - Ne istiye· 
ceğim.. Komşuluk hakkım hiç 
biriniıe helali hoş olmasın;.. du· 
runuz sözümü kesmeyiniz derdi
mi anlatayım .. 

Fevziye Hanım ~ Gözümle 
görmediğim şeyi hakikat diye 
nasıl iddia ediyorşın ? 

Hfümüz Hanım - Ben gör• 
medim amma görenler var din
leyiniz.. Hamama giderken evi 
bahçeye bitiıik Satina:r: Hanıma 
emanet ettim. Gör gözetıver 
dedim. Neciple Şükriye bizim 
bahçeye indi\cluini üç defa gör
müı. Üıerlerine taşlar, sınk· 
lar ftrlatmış. Küçük hırsızlar 
kaçmışlar gene gelmişler , ba-

taplarla fakülteler tarahrid~ 
neırt icap eden orijinal eserler 
tetkiki için her fakültede btre' 
encümen teıkilfni kararla1tırJJ11r 
tır. Edebiyat fakillteıtnln b: 
zümresinden bir miiderriı ptıı 
günü ilk içtimamı yapacak fi 
mesaisine baılıyac:aktır. 

iktisat Aleminde 

Bir şayıa: 
Dön ortada dön~D bir rt~a.1" 

tıc-· te gfü e ıehrtmizin en eski t· 
rethanelertnden biri ya tfla• e 
mele üzre bulunmaktadır; J: 
muamelesini tatil edecektir· ır. 
ticarethane ecnebi sermayesıfe ıif 
ltyen bir tirkettlr ve mubtt lr 
eıya üzerine muamele yaptıJB 
tadır. 

;z,2 
Gün kaldı 

Gazetemize abone olatf· 
lar haJ1a.flarını hiç bit 
şey vermelc.$izfn ~igorl~ 

eıtirmiş o lurlar 

Yeni ıeklimtiden • itibare0 

bir ay içinde gazetemizin bU 
· yıllığna abone olanlara gl 

zetemb: hiç görülinemit b 
mukabelede bulunuyor. 

Primi ödenmiş SôO 
Jiraılk bir hayat si' 

gorta poliçesi 
verilecektir. 
Müteakıp senelerin ıtgotl' 

ı d ' -·-~ıd' ücret ~ri e ayni eJU 

idaremize aittir. 

Eski abonelerimiz; 

Eski abonelerimizin bu ~ 
aya dahil ~lmuı, bu mii~~ 
içinde abonelertnt yenilF 
ye bağlıd r r. 

- ~-:>ırıtf 
şa çıkmamı~ .. her sene ~ti\P' 
va vakti bu hırsızlığın rlpı• 
tüsünden hastalanır ölür bite

11
wP 

Çıt olsa derkal işimi f.:ıı'ıııtı' 
b" . bahçeye koşarım.. hala da 01ııv 

sam elim donumda "e'dııtı.1' 
hemen dışarı atarım • Gene ı,ıtlııı1 
mu silktiler? erikleri BrJ0ı ıı.r7 
indirdiler? Koruklarımı yo~ rırı ıı1' 
İkide birde bahçeye sal 

1 
bil' 

Ne yatığımı, ne yapaca~ırıı•~~~ 
mem. Allahm bu ye~ıŞ de bO' 
helecanlar, hafakanlar içıll ,pıtı' 
ğulurum. Bu kadar yürek ~ııırİ~ 
bları çektiğim halde JlleY etler·· 
çoğunu gene yumurcakla~ 'f ~ 

d. · ısm" ilahi boğaz larına ııı 

lokmaları olsun.. .. ı;o~ 
t/ " tt..I s 

Fevziye Hanım - 1'
0

• bSşı11 
k dı ~~· 

inkisar etme kadın en "'ksiiılıl 
gelsin.. ben çocuklarımı 0 ı.. 
l b.. "tt" tıır e uyu um ... 

1
. ttJ 

Dl ın 
F eyziye Hanım -

(SllP',I) ıun. 
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Gaz meselesi ne halde ? 
Neft sendlkat müdürü mukavelenin 

inhisar mahiyetinde olmadıgmı 
söylüyor 

Standart Oıl de piyasadan çektlmiyecek 
Bakkalların aldıkları gaz tevziatın olııp, benzinle aJAkadar değildir. 

deruhte etmek üzere bakkallar Şunu da UAve tdeylm ki, bu teşeb-
koopratlfi ile Neft sendikat mücsse- büs kat•iyyen JnhJsar mahiyetinde 
Sesi arasında bir mukavele aktedi- değildir. Bunun en büyük delili de, 
lecegı yazılmıştı. muayyen fiat zikredilmemiş olma-

Dün bu mesele hakkında tahkl· sıdır. Biz, piyasa mucibince mal 
kat yapan bir muharrimize Neft vereceğiz, ve rakiplerimiz daha 
Sendikat erk!nından M. Brungolç ucuz mal satarsa biz de ayni fiyatla 
atideki beyanatta bulunmuştu:: petrol temin edeceğiz. 

- Bakkallar koopratlfi Jle mu- Bir gazete. bu işi temin edenlere 
kavele aktetmekten başlıca maksa- ıo bin lira komisyon verildiğinden 
dıınız hfJeli mal satanlara karşı mü- bahsetmişti. Bu haber suerti kat'iye-
cadele etmekten ibarettlr. Maltlmu- de yanlıştır. Bu teşebbüsten hasıl 
nuz olduğu veçhJ!e 22 kuruşa sa- olacak kAr kAmllen bakkallar koo-
tılan rette la f 4 kuruş kıymetin- peratlfine alt olacaktır. " 

de olan kolzayı karıştırarak hileli Diğer taraftan Standart Oil şlr-
gaz satımlar vardır. keti müdürü M Vaily de şunları 

Bundan sonra bakkallar sata- söylemiştir: 
cakiarı gazı, doğrudan doğruya "' Mukaveleyi ~örmeden, bu hu-
Şirketf mlzden alacakları için hllell susta fikrimi söylemek doğru ola-
gtzdan kurtulacaklardır. maz. Ancak şanu beyan edebilirim 

Buna mukabil, kooperatifin ke- k~ memlekette mühim tesisat vil· 
fa]cti şartı ile, biz de bakka1Jallara cuda getirmiş olan şirketimiz diğer 
kredi açacağız. şirketlerin bu gibi hatekAtı ile pi-

-- Bu mukavele yaJaız petrol için yasadan çekilecek değildir. ____________ ....,:;.._ __ ..;.. ____ ~----~--------
( ADLiYEDE ) 

( 

w Gül bahçe,, önündeki vak'a 
On Jene ağır hapis kararüe neticelendi. Arap Osmanın 
ıtıuhllkemesinde, ıahit karlo, öldmle tehdit olunduğunu 
t bOdlrdi 

d;l4nh\tl afır ceza mahkemesinde anlatmıı ve müteakıben istintak 
l 11 hfrkaç katil dava11 riiyet dairesinde söylediklerini aynen 

o lln1r1uı. bunlardan bJrlnde ka· tekrar ve teytt etnilftir. 

re.r ve.rilmı11 ır. Muavin Cemil B., kendiline 
Beyoflunda Gülbahçe btraha· gelen o fld ıahaın aamiler ara • 

neai önilnde bir kadına söz at· ımda bulunup bulunmadı~mı 
inak meselesinden aralarında aormuı, Alman phit, aamil .. rt 
çıkan kavga neUceısinde ıoför gözden geçit mlt , .. burada gör • 
~uradı öldüren Riistemln muha- mlyorum ,, demlttlr. 
it eırıeıi bitmJı, onbeı sene afır Muhakeme baıka ıahttlerfn 
lıapıe mabkOm edilmJf, fakat en. celbine kalmııbr. Bunlar arasında 
liiınde cezayı azalta~ak tahrik d 
R.. maznutıun cörmiln tarafın an 0tüfmilı, ceza on seneye lndirf 1-
ltıi~ttr. tılenildiftni iddia ettlfl Süleyman 

y da vardır • d enfpoatane cfvannda aralann· 

Şakı huısumet tealrile kahveci Bir gazinoda kavga çıkarmak 

Oahanı öldürmekle maznun Arap ve menetmek isteyen polisi ya 
sın d ra1amakla maznun Sarı Musta· I anın muhakemeıln e kana • 

~~8•Yon amelebaıılanndan M 
t arJo , ıahit aıfatfle dtnlentlmtı • 
•tintak datreıfnde maznunun 
tüıın d Q ltlediffne dair izahat ver-
lft halde mahkemede bu, ve 

~Yete mftatenft ıehadetlnden 
iltica Ulrlü bahııetmtıt•r. 

it Şahit , vaki btJzah Gzertne 
lfendiılnfn iyi Türkçe bfmediAini, 
U ~dednin anlaıılmanuı olacaiını 
~ti G b h it . 1 rınüt, unun ilzerine ma -

d~e tahkikatın icra edildili 
s~~ilnctı istJntak dairesi hlkimt 
it •h ve katJp Emin B.leri mah· 

etneye davet etmiltir. 
~ .. 

tlett Uslantikle kAtip gelmJıler , 
t~ cede M. Kartonun orada 
•tlJ'et lyt Türkçe ile vak'ayı taf· 

en l il an atbğı tesbit olunmuıtur. 
dı \1 •ıutyet karıısmda maznun 
~~Ya çakanlmlf, ıahide bildJ • 
t't} L açıkça ve tamamtle ıöyle • 
e~t 

~\l en çekinmemesi ihtar olun-
ltlır. 

~e~ karıo, bu ihtardan ıonra 
dtl· •ine bir gWı iki tabun gel
titt:ı ' doinıaunu söyledili tak • 
ttt.

1 
e öldürüleceklerfu bildikle • 

•e bunlardan çe kindiifni 

fanın muhakemeılnde gazino sa· 

bibi Şadi ve hanende Hafız Bur· 

han B. ler Şahit 11fattle dfnlentl .. 
mtıler, muhakeme henQ.z fn az 

edilmfyen bazı fhzar kararlanmn 

infazı için kalmııtır. Aynca bu 

ihzarları vaktile infaz etmiyen 
memurlar hakkında da takibat 
yapılacaktır. 

Hürriyet tepesinde fsplronun 
gazinosunda Mürüvvet H. ı öl-

dürmekle maznun kunduracı Ne
cip Ef. nin muhakemeıi de a vu 
kat Anaıtaı Ef. ile difer bazı 
f&hitlerin çağrılması için baıka 
giine bıralolmıftır, 

Vilayet meclisi ne zaman 
1oplanacak'? 

Umumf viJAyet meclisinin birinci 
kAnunun I 5 inden itibaren lçtlma
lanna başlaması kararlaştırılmıştır. 

İhtiyar heyetlerJ intihabı 
Mahalle Jhtlyar heyetleri intihabı 

önümüzdeki birinci kAnun ayı içinde 
yapılacaktır. Şimdiden hazırlıklarda 
bulunulması aJAkadarlara bildirilmiş-

tlt 

E*i 

Maskeli adam 
-

Bakkallar katib D"n kafasına 
sopayı ındırdi 

A 

Belediye meclisinde 
Uç defa müzakereden 

Bakkalıar cemiyeti heyeti idare relsl 
Haıan Bey ev.,elkı gece bir tecavll.ze 

maruz kalmı1, ba· '* 1 

ıından yaralanmıştır. . ~ Sami Pş. zadeye ev kirası tahsis' kabul edi!di 
Evvelkl gece sa

at dokuzda Hasan 
Bey Şenhkdede -
deki evinden çıkmış, 
kendl. lstlcarında o

Jan HılAI sineması- ' 
na gitmiştir. 

Hasan Beyl bu
rada karşılayan bir 
memur "Stzı ıehre
mlnl Fahrl Bey Is- Baklallar etm 1!-> 

tlyor. Beıiktag polis refsı Hasan B. 
merkezine geliniz,, ya1.1lı bir klğıt ver · 
miştlr. 

Hasan Bey merkeze gitmlf, kendi

sini ıehreminl Muhiddin Beyin de~ll, 
şehremini polıı merkezinden F ahrl Be

yin aradığını öğrenmif, telefonla F ahrl 
Beyle görügmü§tllr. Merkezden çıktık
tan sonra Hasan' Bey btr pastacıda 
pasta yemlş, orada tesadüf ettiği bir 
arkad~ıle evine gelmek üzere yola 
çı{mııtır. Köy içinde Hasan Bey Şen· 
llkdedeye doğru 8yrılmıı, yllrtımüı, 
evinin önüne geldiği zaman köıeden 
maıkelı bir adam ansızın çıkmış, elln
dekl ağır bir ıopa.YJ f:1ıısan Beyin tam 
baıına vurmuıtur. Bu daıbeyl bir kaç 
tene daha takıp etmlf, kanlar içinde 
yere düşen Hasan Beyin feryadı Oze

rlne meçhul adam kııçmıya baı\amıştır. 

Feryadın geldı~ tarafa kotan bekçi 

yüzllndt.n mııskeyt çıkararak kaçan 
adamla karşılaımtı, k01masının sebebi· 

ol sormuı. karışık cevap alınca yaka· 
lamıştır. Meçhul adam bekçiye kendı· 
ılnl bırakmaıı lçf n bir lıra teklJf elmla-
1e de bekçl bırakmıyarak merkeze g~ 
tllrmüıtnr. Merkezde llurlode bir ma .. 

ke, kanlı ucu kaim ve toparlak bır 
baston ve btr tenekede yarım okkaya 
yakın benzin çıkan bu adamın hüviyeti 
teıbıt o1unmuş, tütQn inhisarı ihracat 

memurlarından Rıza Efendi olduğu 
anlaşılmılmışlır. Mütecaviz cfirmOnO 

inkAr, yokuıtan aşaQI inerken Hasan 
beye çarptı~nı belki bu yüzden Haean 

bevln yaralandığını ıöylemiıtır. Hadl· 
senin sebebi ve mO·eeavlzln ilzerınde 

benzin bııımasının sebebi gOndUzün 
Hasan beyin evinin clvarında dolaşan 
Oç ktı'nln hüvlyctıeri anlaıılmıştır. Za· 
bıta tahkikata devam etmtkted.ır. 

Yer altında 
Dereler gibi su 
akıyormuş -Ankara yakında susuz· 

Juktan kurtulacak 
Ankara civarında DAiülfünun 

fen fakültesi müderrisleri tarafın· 
dan yapılmakta olan Joolojfk 

tetkikat ikmal edilm•ı ve ara:z.inin 
vaziyetini gösteren bir hartta 
vücuda getJrilmtıttr. Tetkikat bil· 
haHa ıu membalan bu'mayı is· 

tihdaf ediyordu. Tetkikat netice· 
sinde Ankara civarında gayet 
kuvvetli ıu membafarı buJunmuı· 
tur. Fakat bunlar tahteızemin 

cereyan etmektedir. Hatta heye
tin tanzim etmekte olduğu ra· 
porda, yer altında dereler ak· 
maktadır, denilmektedır. Bu au· 
lardan tıstifade etmek için Çuluk 
vadisinde ve İstanbul boğazında 
icap eden tesisat yapılmakta ve 
kanallar, setler infa edilmektedir. 

Belediye meclisi ~lin ö~ledcn 
sonra toplnmıştır. Bu içtimada Sa
mi Pa~a ;ı; ;ıci,.. SP? '! İ Reye tutulncak 

ev, vakıf sular m~sdesl haıaretli mü
zakere ve miinı'~ ·· ~ ~!:ıra sebC';1 ol
muştur. 

Geçen ay Jçinde azadan 4 ?.cır 

edlnlerimizden Sami Pa~a :r.ııde Se-

zai Beye 80 lire :ıy !ıkh l lr ev tu
tulmasını teklif etmişler, teklif. 

müttefikan kabul olnarak bütçe 
encümenine gönderilmiş; bunu en

cümen de muvafık bulmuştur. Hal
buki J 5 gün evvel yapılan içtima
da teklif birdenbire reddolunmuştu. 

Dün 15u mesele tekrar görüşü!
müş, teklif sahiplerinden Avni Bey 

izahat vermiş ve meclis te Sezal 
Aeye aycla 80 lira ev kirası tah
sisatını kabul etmiştir. 

Vakıf sular işine gelince, Ema

net vakıf çeşmeleri tesellüm ettiği 

halde bunlara alt, yUzbinlerce Ilrayı 

aşan varidatı Evkaftan bir türlü 
alamamıştı. 

Bunun üzerine vakfiyelerin tet
kiki ile varidatın meydana çıkanl

masma çalşılmış, fakat bunun çıkar 
yol olmadığı anlaşılmışor. 

EmanP.t bu müşkül karşısında 
en kestirme çare olarak varldann 

tesblti işini muaayyen bir hisse 
mukabilinde bir heyete havale şek· 

linil meclise tekllf etmiş, geçen 
müzakerede Emanet namına izahat 

verilmesi lçin keyfiet talik edilmişti 

Dün, muavin HAmit Bey izahat 
vermiş ve netice olarak Evkafın, 

vakıf sular varidatına avans olarak 

şimdilik Emanete ı 00 bin llra ver

mesini Uerl sürmUştilr. Meclis bu 
fikri kabul etmiş, tekrar bütce en· 
cUmeni tarahndan tetkikat yapılma
sını kararlaştırmıştır. 

Meclis önümüzdeki çarşamba g(J· 
nü tekrar toplanacaktır. 

Oda nizamnamesi İsnıef Pş. yı takdi~ 

Dün bir suretini okudular, 
dinlediler 

Ticaret odası meclisi dün öğle
den sonra toplanmıştır. 

lçtimaa Hamdi Bey riyaset et
miş, lktısat vckA.letlnce bazı mad
deleri tadil edilen ticaret odaJan 
nJzamnameslnh1 bir sı:ıretl .. okun
muştur. Zahire borsasında buğday 
çuvallarından alınacak nümunelerin 
badema sonda He alınması hakkında 
borsa hey'eti karan tasdik edilmiş, 

Borsaya tahlile verilecek nümuneler 
için verilen üç günlük mühletin on 
güne ib!Ağı hakkındaki borsa heyeti 
karan kabul edilmemiştir. Bu hu
susta tetkikat icrasına karar verll
mlşUr. 

Bundan sonra günün meselesini 
teşkil eden oktruva resmi hakkında 
oda umuml k!tlpllk tarafından 

hazırlanan rapor okunmuştur. 
Bu raporda, oktruva resmi altın

da ticaret ve sanayj erbabımn mil
talAalarının alındı~ bu meseleyi ya
kından takip için on kişilik bir 
heyet intihap edildJ~ emanetteki 
encümenle bu heyetin iki defa te
mas ettiği, encümenin oktruvanın 

temamen kalöınlmasını kabul etme
diğl bildirilmiştir. 

Rrporun okunmasından sonra 
Fortun zade Murat bey söz almış 
ve şunları söylemiştir: 

- Oda heyetinin emanetteki te
musı bir dert yanmaktan ibaret ka
lıyor. On kişilik heyetten lkind te

masta ancak iki aza hazır bulundu 
Bu mühim meselenin odaca daha 
dikkatli bir surette tetkikini teklif 
ederim. 

Azadan Hacı Recep bey de: 
- Mesele mühimdir. Trikotaj 

fabrikalarının önünde icra ve oktru
va memurları beklJyor. Bu iş süat
le ve kat'i surette halledilmelidir 
demiştir. 

Neticede on kişilik heyetin oda
da sık s1k toplanması ve oktrun 
hakkında daha şümullü ve umumt 
bir surette tetkikat yapılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Antrepo ve rıhtım meselesi hak-

Venizelo!J bir Alman mulıar, 
ririne başyeküimlzden 

sltayi~le bah!Jetmi~ 

Atina, 20 ( Anek ) - Burada 
bulunan maruf Alman muharrir-

lerinden M. Emil Zudvig Veniıe· 

loala görüşmüştür. M. Venizelos 

Türk • Yunan münasebatından 
bahsederken İsmet paşanın me
haret ve kiyaseti siyasiyesini tez· 

kar etmiştir. M. Zudvig lstanbul 
ve Ankarayt da ziyaret edecektir. 

Edebiyat imtihanları 
Edebiyat fakillteıtnde mezunl· 

yet lmtfhanlan baılamııtır. İmli· 
hanlara Edebiyat zümresinden 
5, Coirafyadan 3, Tarlhten 2, 
Felsefeden 10 talebe girmektedir. 
imtihanlar bir hafta sonra neti· 
celenecekttr. 

Hukuk fakültesinde müder
ris muavinlikleri 

Hukuk fakültesinde Hukuku 
Amme, Hukuku Huıuıiye, lktıaat 
deraleri için birer müderris mua· 

vtni alınacakbr. Bunun için iki 
ay sonra bir imtihan açılacaktır. 

Darülfünun divanında 
MGderriı Behçet Beyin Maraı 

meb'u.sluğuna intihabı Qzerfne 

Dariilfünun divanında inhtlll eden 
azalığa Edebiyat müderrislerin· 

den All Macit B. intihap edll
mtıttr. 

Topkapı-Sılivri yolu 
VUAyet dalmt encUment dtin öğ· 

leden sonra toplanarak Topkapı-

Silivri yolunun münakasasını karar~ 

laştırmıştır. Yoluu Küçük Çekme

ceye kadar kısmı asfalt olacak, 10 
senelik tamiri de müteahhit tara· 
fmdan kabul edilecektir. 

kında kemlsyon raporu meclis aza
sı tarafından okunmadığı için mO~ . 
zakeresi gelecek lçtimaa bırakılmış. 
tir. Reis veklllerinden Necip beyin 
asma köprii bakında vereceği 1za. 
hat da gelecek içdmaa bıralalmıo. 

celse nihayet bulmuştur. 
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Mekteplerimiz 
Geçen ~ün bir Fransız gaze

teainde bir doktor imzası ile 

1ayanı dikkat bir makale rar
dilm. F ranııı. doktoru bu maka
leıfncle melı:eplerde derı ıeneal 
baılangıcı olmak müna-ıebetfle 
dershanelere alt hıfzı111hha meae
leıine temas ediyor ve genç 
talebele in k1ıın tamamen açık 
havada tedrl lerfne tmk!n bu· 
]unamıyoraa hiç olmazsa p~nce-
rt-le i açık dershanelerde oku
tulma'ını tavsiye ediyordu. •ço
cuklan iyi yedirme i, tyt lçlrmelf. 
fakat en sofuk havalarda bile 

açık pencerelt dershanelerde oturt
maktan korkmamalı.,, diyordu. 

KıfJn çocukl rı pencereleri a
çık dershanelerde oturtmak ve 
olcu ımak fikı 1 bizim gibi açık 
hava lhitiyacını b\llCln manaıı 
tle henüz anf.yamanno klmselu 
fçtn hayli g tip ge'tr. Fakat AY· 
rupalılar için bunda h çhtr aara· 
bet yoktur. 

Onun için memleketimizde halk 
tabakası araı;ında genio bir pro· 
pag,.nda ile anla,mağa muhtaç 
olduliumuz feyler~en biri de açtk 
hav,clır. 

Bil: mel<tep1erlmf%de kışın ta · 
lebeyi tamamen açık pençttreU 
deuhanelerde okuı mağl fstlyecek 
kadadar kendimlzede cesaret bu 

lamıyoruz; yalrıız mektep dene.nele-
ı lnın pencerelerinde r r vaı.ııdu 
bulunm&11nı •e bu vuiıdasların 
• btr tar attan oda teshin ec!ilmek· 
le beraber • daima açık tutulma 
amı, yahut deraane pecererelert· 
nin yapıhıı bu tarzda degilse 
her ders saati nihayetinde talebe 
teneffüse çıktıkça pecerelerln 
açılmasını l<a.H buluyoruz. 

ve açık hnva 
TemJz haYanın hayat nt aıh· 

hat için ehemnıiyetl dereceıtnl 
f1'ttermek için bir fizyoloji tecril· 
besini buraya kııaca kaydetmek 
ıtert111: 

Vncudu bqWı ayala kadar 
gayri kabili nftfm b r madde ile 
WA. edılmf t olan bir fnaan 1• 
mek Ye içmek gibi ber t6r ft 
ıetaftt hayattye bol bol temin 
olunmaıına ralmen yaıayamaz. 

Bunun .ebebl \Qcudun ctlt ftz• 
rfndeld kGçilk kOç(lk meaamat 
vuıtaafle hayadan muhtaç ol· 
du•u ban hayatı aneaın alama
ma•ıdır. lnıacın •Gc::udunda cilt 
O.Zcr1nde1d mesanıat •as•h.ıı 

tle vuku bulu teheftGaibı •ıh· 
hat için bu kadar ehemmiyeti 
oluna akclferler tartklle olan 

tenef Hl•Un •e onun fçln elzem 
bulunan temiz ha.Yanın ehenıml· 
yett derhal takdir edilir • 

Kıt giinletinde açık havadaki 
M>ğııktan korkarak mütemadiyen 
kapalı odaların bozuk havası 

içinde yaıa.yanlar çok boyük bir 
tehlikeye maruz bulun uklaruıı 
bilmelldltler • 

lçUmal hayatınızın her safha 
ıın la ıarba dofnı gld yoruz • 
Fakat maaleıef rarp milletleri· 
nln hı&ı111ha noktaımdan takip 
e1tiklen fttyatlardan hen4ı pek 
çok uZ&klarda bulunuyoruz. Mil· 
letçe bu tttfatlan lat.ıanmakh~ı 
mız için yukarda bahıettJfüniz 
gibi pek bdy(ık bir propafan· 
dara ve bu yolda bir memleket 
meteleıl olarak çalıfmaia lbU· 

yaç vardU'. 

A1ehmet Asım 

KAP MESELESİ 
Londra hüilQmeUnln Moıkova 

hükameUle teıfıl milquebata 
hazırlandıtı bir su ada cenubi Af· 
rika Domtnyonundakt komünlıt· 
lerln faalJyete geçtikleri hakkın
da haberlerin ortay~ atılması, 
u.llbl dikkat bir keyftyettır. 

Bundan iki ır ne evvel lmpe· 
ratot luk ınecllelnln verdlfı karar 
lngtlfz Dorntnyonlarma adeta 
1 tiklal bah~etmi~ ve onların ana 
vatan ile o1an mllnaeebetlerinl 
pek ziyade tahdit eylerniıtı. 

Bôyle olmakla beraber Domln
yonlarda olan her hangi bir ha· 
rüet Sen Cinılı kabtneal me. 
rinde fevklade teılr lcrlıından 
hali kalmaz. Ç<ınktı Donılnlnyon· 
la.- her tftrlü fmttyularına raf· 
men, Oterlnd ,o.ne, betnıu 
aalı an atın henüz ea..ları olduk
ları ıibf, mıntakalan dahilinde 
zu~ur edecek tahavvülat ta da 
merkezin ıiyasetine sekte ver
mek tehllke!,ini gösterir. 

tnımz Dominyolar ndaıı mer· 
keza c:n merbut o'anı, Japonya· 
ya o1an kurblyeUnden dolavı 
ihtirazı eden A,ustralya oldufu 
ıtbt, merkezden ayrı lnuya fJlı 
haveık&.r olanı da Cenµbt Afrtka 
Dominyonudur. Cenubi Aırikanuı 
1n,ıltereye karıı irtibatının atlıfı 
evvela bu kıtada mütemekkin 
Avrupalıların kısmen "Bur,, yani 

friemenk:t otmaıınd n, saniyen 
c~nubt Afrtkanın Avuıtr.lye. 

gibi, lııgtliz donanma11nın 
muaveneUnl arattıracak bır teh· 
like karımnda b1..11'..:ıımama11n 
dandır. 

İngiltere her ne kadar ı898 

barblnd.aı ıoııra ~en senele~ 
de "Bur• larla araıındald bilru~ 
deti izaleye çal1ımıt lie de gerek 
BurJar ve gerekıe eski ta 1 aldar
Jarı olan Afrlkanderler Londra. 
hü\cl\metlnln 'boyundwulunu faz· 
IA g&rmekten hıtlt kalmadılar. 
Yent btr baytak kabul ederek 
lnıtltz haynlmdu kurtulmak 
arzu•unu ilk g&tteno Kap müı· 
temlekesl olmuflur. 

Bu yaıfyet matt\m olunca, Ô· 
mlt btunu~daft IOll teMft Jıaberlerin 
lnfllterede bOYtlk teılr hud edeceli 
kolaybkla anlqıhr. Loiıdra h<l· 
ktımeU; e1&1en 1.Ukl&Jı peıinde 
ko~n Cenubi A&tkaıun konl4· 

ntzlm cereyanlarından latlfade ede· 
rek merk•t• mGııaaebabm keı
metinden tctln&p -.. ek, ftl 

kendtılne bu rent aG~IG.IQ ibdaı 
ede. bol .. rik mOıemkl•rlntn Ruı· 
1adan talimat a.ldıklatını iddia 
•derek, ~u hareklUn menlnl 
Moskovadan tal~p edecektir. 

DJler taraftan Moakova aen• 
lerden beri takip ettttft menfi 
ıfyakten aytılnuyacaktır. H&lbuki 
Cenubi Afrika zimamdarları blr 
taraftan tlklf&tlert tle merknt 
tacfz ederken dliV cihetten 
yent hareketten lıttfade çarel• 
rlnl dil~ftnecelderdtr. 

A.nla111ıyor ld Kapta ıuhur 
edeın hadlıat bir taraftaft Lon
dra Ue Moılto'ftll1n aruın1 açar
k~~ diler taraftuı da Cenubi 
Afrtlranın mukac:ldtıratın1 tebdil 
edecek mahtyettedlr. 

M. Gayur 

Ecnebi gazeteler 

Londra konferansı hakkında 
frarıaızca ' Tan , , gazel~•lndtn : 

Şurada bir df'fa daha tekrar 
edeUm ki, 21 lılnunıanlde Lon . 
drada toplanacak olan bahri 
konferans, her ıeyden mukaddem 
denfzlerde tahdidi teıflhat için 
eıa•ata bir ıttllf teminine çalıı
malıdU'. Ancak bu ıuretle Cinev• 
re komfıyonu mesahtne müımer 
bir ıurette devam edebilecek ve 
terld teeUhat konferanıı fçin JA. 
:ıım relen hazarlıklan yapacaktır. 
Bunun tçtnd r ki İngiltere .. A
mertka tttlAfı ancak tarta mual• 
lAk btr kıymeti haiz olabilir; 
dJfer baıhca üç devletin ibtıva • 
<'&tına ıöre tadili icap f'den 
noktalann bu de•letlertn emnü 
eelAmettnl temfn edecek tarz da 
tadU edilecefl •tlkardır. 

T erkı teshhat ve emnü 
sükun 

• P6lf 816 • den 
Memleket• taarruzdan maıun 

addedilmek icap eder&cen Miller 
• Hover • hart et t~hlikeler,. karıı 
tedabiri ihtiyatlye alınrnaıını talep 
e-dtyor. Halbu"i Aınertkan•n düı 
manian nerede ? Hudutlannını 
kim tehdit edebilir? 

Denizlerde banrt ha.kametten 
tth az edecek? Efer htr hükumet 
reisi bu gibi ihtiyat tedahlı luıntn 
alınmasına lüzum görüyorsa ,hır de 
Franıanın vazlyeıtt düıünülıün. 
Ovaktt Fransanın tarıı hareke 
tinin ne kadar haklı oldufu 
anlqılır, Fra.nca her taraflan 
btr kıımı açıktan açıfa haıım 
di~erlerf. Belçika müstema. mi· 
raıına muntazır hükCiınetlerle 
çevrllmtıtf r. 

içlerinde bazıları Franıız top
rafından hlase altnağa can ab· 
yotle.r; dlğerlt!rl ~llıtemlikAtımı
~a ~öz dikiyor. Bunfar tnklr 
olunmaz hakikat erdfr. Ve karar 
latımızl bunlara &Öre ittihaz 
mecburiyetindeyiz. 

Alman başpıskoposunun 
nutku 

(Libırıt) Jm: 
Btzı asıl hayrete diifliten nok· 

ta ılyaılyat düıkünn bu paı papa· 
ıuı S...burukta Fransız hududun
cJan tkt adım matalede Fransa 
aleyhine beyanatta bulunma11n· 
dan dolayı hayret edilmesidir. 
*Monılnyor Kae,.m beyanata bil· 
Hin A1man'arın noktayı nazarını 
tfade eder. Almanlar Laka.rnayı 
ta.a•lp etalnler etmeatnler V ersay 
nıuhadealnl asla taıvip etmezler. 

Bu muahedenfn Almanyaya 
cebren ltabul ettlri1diftnt ve bu 
ıuretJe moııu, bir hakıtzhkta 
bulunuldufunu f ddta edlyorle.r . 
Onlar bize karıı yealne bir la • 
tufta bulundular ; o ela hemen 
dllha sarı arak aldıiımın ilUrdat 
etmemeleridir. Şurasını !la unut
mıyahm kı mOteveffa ., Güıtav 
Ştrean.n,,ın ıık ıtk tekrar etm~k 
itiyadında bulunduğu •eçhile 
Almanlar n bunu yapmama.lan 
kudtetlertnln buna yettımeme · 
ıtndendil'. 

Vanm l•r ena .cı 

VAKiT 
21 lqrillUllW 1879 

Paıl Mu$i.tf a P1ııa mer
humun dôrd'iindJ m4Jı .. 
dumu Riişta B ., bu kerre 
hiimma h4Sialığından ve
f IJf etmi~tir. Hirl muma
llevh, yirmi ya~ında ola
rak hanedanının nevnihali 
baf1ı asaleı i idt 

• 
Prens Bism4rk bir mif-

kAlemel ahiresinde veıa 
tınm takarrabana hisset .. 
t16lnl Cener4l ŞvanlJe be
yan eylemt~tir. 

Hatıra gelenler 

Bilerek verit 
Herkeıten ııtJkrazda bulun

makla beraber aldığını iade 
etmemekle ıöhret kazanmıı 
o an aıılzadenln biti, bir aün 
meıhut banker •Sıtmüel Ber· 
nar. ı ziyaret etti ve dedi kt: 

- Möavö; size ha.yret vere 
cek bir ıey •öylü, eceğlm; a· 
dım Marki dö S... dJr. Sizi asla 
tanımam .. Böyle olmakla bera· 
ber ıizden beuiiz albn lıtlk· 
raz etmfye geldlm ... 

•Samüel Be•nar,, hafifçe 
tebeuüm ederek ıu cevabı 
verdi: 

- Ben ıize daha ziyade 
hayret t dilecek bir ıev ~öy 
ı6} eceğim... Kim o duğunuzu 
tanımakla beraber laledfğinlz 

parayı .. verece-ğlm ... 

Paramızın istikrarı 

E< nebi bankalardan vardım 
iJtf•niline onlara birçok 

musaadatiil bulunmale 
l4zım imi~ J 

Nevyork Taymis gazetesinin 
İstanbul muhabiri M. J. V. Kol· 
lins Türkiyede sf'sli filimlerin 
oynandıkını ve tilrk hükumetinin 
Alman hükt1meti gibi sesi filimle
ri menetmcdi~ini anlattıktan son· 
ra Türk parasının kıymetini tes· 
bit etmC'k meselesinden şu şekil
de bahsetmektedir: 

• Türkiye, umumi harp·en beri 
parasını henüz tubit etmiyen 
devletlerin biridir. Türk parası, 
altına nisbetle takiben on kere 
tenezzül etmiştir. 

Hükumet evrakı naktiyc çıkar· 
makta devam etmi~ olsa, bu ev-
rakın kıymeti daha fazla düş~rdi. 

Türkiye maliye nazırları ye• 
niden mali evrak çıkarmaktan 
kafi bir surette içtinap etmişlerdir. 

Nakti evrakın ktymetini düşü
ren sebep mahsulün fena olma· 
sıdır. Harpten evvel Türkiye buğ
day ihraç ettiği halde ~imdilik 
buğday ithaline mecbur olmak· 
tadtr. Son ıamanfarda nakti ev· 
rakın kıymeti her zamandan fazla 
düştüğünden hükumet borsayı 
kapamayı düşünmüş ise de böy
le bir tedbirin tesiri muvakkat 
olur.,, 

Nevyork Taymis muhabiri da· 
ha .sonra Devlet bankası tesisi 
hakkında diyor ki : 

•Türkiye cümhuriyeti ecnebi İs· 
tikrazlar aktinden içtinap etmiş 
ve ecnebi maliyecileri oldukça 
keyfi(O bir muameleye tabi tutmuş
tur. Hükumetin tesis etmek iste
diği Devlet Bankası için IAzım 
olan sermayeyi bulabil~e§i mu
hakkak de~ildir. Türkiyede c;ah· 
şan ecnebi mali müesseselerin en 
büyüğü olan Osmanlı· bankası, 
belkl Türk evrakı naktiyeainin 
istikrarını temin için davet olunur. 
lhtimatki Türkiyedeki bütün tcnebi 
bankalar buna yardım etmekten 
memnun olurlar. Çünkü bunun 
hayırlı tesirleri olabilir. Fakat, 
Ankara hükumeti bunlardan yar· 
dım istiyecek olursa onun bu ec
nebi müesseselere birçok müsa
adatta bulunması icap edccdctirl. 

Deliler ve tlm4rhaneler 
lngi ter ede tlmarhanelerln fı • 

Jahı için yeıl bir llytha hazır • 
Janmııtır. 

Yeni !&yiha.ya tf6re deldue 
deli dentlmlyecek, onlara emrazı 
aıabiyeıden muıtaıip ve Umar • 
hanelere, aeabt hastalıklar mil· 
eulseıi denilecektir. 

Burada tedavi olanlara e&ktden 
., fa.kir " deniliyordu • Bundan 
böyle bunlara c devlet yardımı 
tle tedavi olanlar • denilecektir. 

Buraya kabul olunmak lç.Jn u · 
zun uzadıya m6ıahede altma 

atanmak adeti kaldııılmııtır. 

Yolsuzluk! 
Belediye azaları mezbaha he· 

saplarında yolsuzluklar bul· 
mutlar. 

Bu mOessesye Ş ~lfden oiomo
btlle giderken zaten bezı yer erde 
yolsuzluklara tesadüf tesadiif 
ederlerdi . Şimdi de bb ba~ka 
)IOlsuzluğun zuhur una §ahit olu · 
yonu demek • 

Mezbaha koyunu, sığm para 
haline kalbeen bir müesseıe değıl 

midir 7 Bfr gün de bir mfktar 
paıa deve yapılmıo ne çıkar? 

Me1bahada ıade külbastı ye· 
nUmez ya! 

• 
Esmer mi, sanşın mı? 

L ondra gal!etelerlndf'n birisi 
okuyucularına §U suali or 

Sanıın kadınlan mı, yoksa 
esmer'erl mi tercih edersiniz? 

Okuyucular buna binlerce ce
vap vermitler. 

Garip btr tesadüf eseri olarak 
reyler hemen hemen biri birine 
müsavi zuhur etmiı. Yalız keyf 
ehli erkekler kadın tenlerinin 
mutlaka dOzgün olmasını lü ıum· 
lu buluyorlarmıı. 

Bu anket aı a ve n nelerfmf· 
zln pek hotlandıkları bir moda· 
nın ıebebinl bize öğretmtı olu· 
yor. Tevekke-U onfar düzgün kul· 
lanmazlarmıı! 

7 071/u iğne 

Belçikada 
Liberallerle amele , kırall k 

aleyhinde 
., Ştkago Tribün 

9 
ga'leteıinln 

Br nkıel muhabiri tarafından ve
rilen malamata göre Belçika Li· 
berallere va amelenin en çok 
rneıgul oldukla ı meııele kualııı 
sene.v1 264,000 dolara baliğ tah· 
ıf•at ndan tenkihat yapmak ve 
Prenses Mari Jose ile İtalya ve
ltahdlnin ntıanın1 bozmaı·• -. Bıı 
nlcanlanmayı mütealnp Be.çıka· 
nın yan ahalisinde kıtalhk aleY' 
binde hialer ba.pamııtır. 

Belçtkan dört vilAyet merkeı· 
lerindeld beledi velerdt-, libralle· 
re amelq aleyhete rey verdik• 
leri için bunlar kırala tebr ikAtu 
bulunmamıılardı. 

Hatta bu mtnasebetle bir ço1' 
ileri geri söylemiıtir. 

Hatta evvelce belediye rels' erİ11' 
den olan blrt ıiddeUi bnyanattş 
bulanarak tebrik&tta bulunar~ 
tebttkatb bu unmeıktan isUnkl 
ettiğini iliı•e etml.Jtfr. 

Belçtkanın .en kesif nufuslı' 
Henot YilAyetfnde amele •bısd~ 
loralhfa kup bu kadar sad~. 

beklemeyflıiz.,, demJıler ve Lıb 
Jlerln mmaheretlnt kazanmıt ,.t' 
dır. ·rf 

Bilhaua ıoıyallltleıden b• 
edŞ' 

amelenin bntün kıralhk harı ıı· 
nını atmatı aızu ettiklerini oÇ) 

tan açıfa ıöylemfıtir. 

Perşembe 

!!nı 
1929 

Namaz vakitleri 
abah Ôll• lldnd 
5,28 12,oo 14.31 
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4frikada konıünisi faaliyeti artıyor! 
Cenubi Afrika adliye nazın yerlilerm ~ale- Amerikada bir lınç Ra dwo s r 

- VAKiT. - 21 Teorlnlaant 1929 ~ 

Yanı esbabını b1r nutkunda teşrih etti 
8 1 

d ~adısesı 
0 

(AA)- p O 
ast an , Texas" 2 · 

, Pctroya, 19 (A.A) - Cenubi Afrika adl1ye nazın M. Pirow, 1927 Kanunevvelinde bir ban-
~Ylediği bir nutukta yerlilerin büyük bir mikyasta galeya_nı~a kayı soymuş olduğundan dolayı Bugünkü J. rogram 
1 ttı gelmek lüzumundan bahsetmiş, bu hareket ve galeyanın komunıst idama mahkum edilmiş olan 
it~ k b' ( İıtanbul ayarile) , asile temasta bulunan ve üçüncü enternasyonalin verdiği talimata Marshal Ratclıffe namında i ır 
~~~ ~oğrudan do~ruya ve açıktan açığa ça~ış~n mütea~dit teşkil~tın cani dün hapishaneden götürül- lstanbul: 1200 m. 5 .l<t. 

tıkatına müstenit olduğunu beyan etmıştır. M. Pırow, yerhler düğü sırada kaçmağa teşebbüs ı7 .30-ıs.3o =~eyett. Bona ha-

dltas.ın. daki bu galeyanın yalnız cenubi Afrika hükumetleri ittihadı etmiş ve bir komiser muavini 
ab Ca 20.30-20.30 et ılınde değil fakat cenubi Rodezyada da görülmeğe ve tevessü vahim surette yaralanmışbr. -
tneke başladığını ilave etmiştir. ninin bu harek~tinden hiddete 

Adliye nazırı, sözlerine devam ederek demiştir ki:· gelen 200 kişiden mürekkep bir 
lti Bu .~arcket artık tehli~eJi bi~ safhaya ~irmiştjr. Zabıtanın kana- halk kütlesi merkumun üzerine 
ttl ne gore, vazıyet öyle bır şekıl almıştır kı vukuatın o~tadan kaldı- atılarak onu çırılçıplak etmişleı 

.. tnası için cezri bir çare bulunmadığı taktirde yerlıler arasında ve iş mahallesine kadar sürükli-
!?t~len bu hareket ve galeyan bir yahut bir buçuk seneye kadar yerek götürmüşler ve orada bir 20 30.22.30 

• 

Tango orlestruı· Or\ea
tra-Lehar, Zarevitdı pot-

pourrl. Sıbeliuı. Mart de 
Melııande. Manfred. Die 
Bös"n Buben. .Berge. La 
tante deı Roses, Vılae . 
Violon-Solo, 

Sıız heyetl·Anado» ajanaı 
hsı. ınikyasata iğt:işaşlara münkalip olacak, bu hal ise beyaz renkli telgraf direğine asmışlardır. İp 

- &lırıin mukabele bilmisilde bulunmasına ve linç usulüne müracaat koptuğundan dolayı miktarı git- Belgrad. 429 m. 2.S K ... 
~hnesine sebep olacaktır. Karışıklıklar çıkarmağa çalışan bu teşkilat gide artarak 2 bin kişiye baliğ 

2
1.

30 

haberleri. 

Radyo-quArteıte. Betho-lııcnsupları sanayie müteaallik maksatlarla hareket ettiklerini söylü- olmuş olan ahali yeni ipin gel-
~Otlar. Fakat hakikati halde cebir ve şiddeı e müstenit hareketlere mesine bir çeyrek intizar etmiş- 23. ıo 
~CYdan vermek gayesini güden bir propagandaya girişmiş bulu- ler ve ip geldikten sonra mah-

ven ıaaıı. 

•Voyv~n.. Dartılfmıun 
ta'ebal Orkut:raa. 

tıyorlar. kumu yeniden asmışlardır. Kofg 
Avam kamarasında münakaşalar Amerıka harbıye nazın 

Vusteı hau~enı 1635 llL 

.J) K•. 
'r Londra, 19 (A.A) _ lngiltere imparatorluğunun muhtelif ~samı öfdü 2~. 3.5 
lı asında mübadele serbestisi ve diğer memleketler hakkmda hımaye Vashington, 19 (A.A) - Har- 23.30 

TaganıJI. 
Dan•. bavıJ.n. (B4rrbıı
den). •tılüne mu"s•enı't mimru"k tarifeleri sisteminin tatbiki lehinde bir mü~ b. M 

~ k 1 
6"' ıye nazırı . Geed vefat etmiş· 11 aşa açmış olan Lort Beaver Brook a avılm kamarasında verdıği . 

~evap ti\ Lort Amold bu planın evvel emirde büyük Britanya hükfi- tır. S b 
llıer · ' · · ğ. · h ıb k' ır istanda iki casus hu ~nın himaye usulüne tarattar olmasını ıc~p ettıre~~ __ mı, a u ı 
1 kurnetin bu usule şiddetle muarız bulundugunu ve butun memleket- yakalandı 
~e karşı mübadele ıerbestisi sistemini tatbike azmetmiş olduğunu Susak, 19 ( A.A) - Ecnebi 
Ylemiştir. devletler menfaatine casusluk eden 

Belçikada kabine meselesi iki kişi tevkif olunmuştur. Ele 
I Brüksel, 19 ( A.A) - Parlamentodaki sağ cenaha mensup meb'- geçirilen vesikalardan casusluk 

: ar, M. Jaspara itimat beyanını mutazammın bir takrir verecekler- merkezinin Tiryestede olduğu an-
~ t: Bu takrirde M. Jasparın mali, içtimai ve lisani mahiyette bulunan laşılmıştır. 
Yıhlirı süratle neticelendirmesi temenni ed ı lecektir. · Muhalefet reisinin itlafı tek-

Budapeşte: 550 m. iO Kv. 

18 40 Mualque Tziganııo. 
21.30 Kon.er. Jeno Kub~ 

23,10 

Bükre1; 
t7.30 

21 
21.45 
Zl.15 

Frene , Mme Ano. 
Bathy ve Opera orka
traıı tarafından. 

Gafe Üstende orkestruL 

894 lll. Jj Kv. 
Radlo Ork"atruı. Verdi, 
Ghoptn. Kaluan, Delibeı. 
Solo-Vtolon. 
Tasannt. Mme Hebel. 
Solo piyano. Mozart, hıdenburg Rusyadaki alınanlara mali zip edıliyor 

B 1. yardımlarda bulunuyor Sofya, 19 (AA) - Bulgar tel- Daventryı 419 m. 25 K,. 
"ii er ın, 19 (A.A) ~ Reisicümhur Hindenburg,· Moskova etrafında g-rllf ajansı parlamentodaki muha- 2130 Symphoni~u~ K~:aer.' 

:Jahubert, Stranıe. 

c~<fa getirılmiş olan. barakala~da yaşıy~n ve ~~!.en Alman olan !. ..: t reisinin öldürüldüğüne dair 0.15 Quintf'tte. 
p ara yardım komitesıne 200 bın mark gondermıştır. ecnebi meobalardan gelen haber- Daventıy: 
~ıis - Madagaskar seferinden dönen tayyare- leri tekzip ediyor. 

2
3.

35 
ciler Tun usa vardılar Amerika buhranı elmas o.3s 

f:SS4 m. 25 Kv. 
Avuaturya gec.eet. 
Danı havalan. 

b~ f>aris, 19 (A.A)-Tayyareci Bailly, Reginensi ve Marsot Malagaya piyasasını sarsıyor 
'arnışlar bir müddet sonra Kartaca istikametinden havalanmışlardır. Anvers, 19 (A.A) _ Ameri-

GIAyvif-Bresalvı 253 m. S Kv. 

ı7JO GrıımofOll. 

Maraton koşusu hakkında 
Vefa idman yurdu tarafından 

gönderlllyor: 
•tkdam,. gazetesinin 20/I I/929 

çarşamba gilnkif nüshasının spor 
sütununda 6/ ı 2/929 tarihinde icra 

edileceği yaıJlan maraton koşusun
dan kulübilmib: atletizm kapitenliği
njn hiç bir ma11lmatı olmadığı ci
hetle böyle bir antet &tında geti
rilen mezkOr yazının tekzibini rica 
ederiz efendim. 

Suleymaniye purdunurı 
k.ongre!Ji 

Sat~11monf11t ferb ue b•dml"' y"r
duncıan: Senelik umum! kongre 22 
teşrinisani 929 cuma günli yurdun 
Şehzade başı Letafet apartrnam üs
Usttindckl binasında akdedileceitin
den bllömum azanın yevmi mez

kör ııaat 1 l de yurda teşrifleri rica 
olunur. 

Duydunuz mu 1 
Her nevt Tur\ pullan mübadele ederim. 

M ... Po.t •.tut Y--' Hq-

Daktilo bir hanım •. 

Yeni harflerle yazan Dahilo maktnala
nnda ihbıua :ıJan bir g«nç hamm müeı
aeıattıt Jt .,-amaktıdı.r. Arzu edenlerin paket 
poatancıinde tehir memunı Kemal beye 
milracaatlan 

Davet 

TUrkiye mUtekalt harp mali'.llleri 
cemiyetinin senelik kongresi 22-r:r-
929 tarihine müsadif cuma günii 
s:ıat on dörtte DarUlfuniin konfe-
rans salonunda e.kt ve icra edile
ct~nden alAkadaranın yövml mez
kOrde teşrifleri Uln olun\Jr. 

M. Briyan Alman sefiri ile görüşt~ . kada hüküm süren mali buhran 
ij . f>aris, 19 (A.A) - M. Briyan, Alman selirini kabul etmıştır. Ha- başlıca müşterisi Amerika olan 
~ı~e nazırı ile sefü in ikinci Lahey konferansı hakkında görüşmüş elmas piyasasında da fena tesirler 

20.50 
ıı.30 
24 ~~~•valan (Bttlliıden' Emvali metruke 
ııatoviç: 4o9 m. 10 Kv ~I alar1 muhtemeldir. Konferansın K. saninin üçünde toplanmasına hasıl etmektedir. 15 bin işçiden 

sııı~anyanın muvafakat ettıği söyleniyor. M. Briyan la İtalya sefi~i ara· 1300 kadarı şimdiden işsiz kal- 2 ı.o5 
le1 a bu sabah vuku bulan mül akatın yakında toplanacak bahrı ~on- mıştır. 

A1'uaturya ~·l (Var
ıovııdan). 

arısa müteallik olduğuna ihtimal verilmektedir. Çemberlaynın istizahı 
? Prağda akalliyetin nümayişleri cevapsız kaldı 

)~tıic}rag, 19 ( A.A) - Alman lisanile k~nuşan tel:be bu sabah Londra, 19 ( A.A) _ Avam 

24 Danı hanlan. 

!Jıngenbergı 413 m. 13 Kv. 

2l Şarla ve art. ..-d. 1• 

~iy en bazı tezahüratta bulunmuşlardır. Bır çok tevkıfat yapılmıştır. kamarasında M. Çemberlayn, hü-
Ctrrı~nst talebe yahudiler aleyhinde yapılan nümayişlere kar~ı protesto ktlmetle Sovyetlerin her tfirlü ı2 
~leışler~ir. Talebe, Brnoda, da nümayiş yapmışlardır. Zabıta müda-

Kt..,...,a tarehadu (f r•~ 
fvrt} dM 

Avuıtma ~· Kon.er. 
Pregram alba~ n 
.aat · bire kadar dam 

• etrnıştir. propagandaya mani olmak husu-
l sunda tamamile mutal:>ılC: kalıp 
llgiJiz - Japon \nüzaker atı devam ediyor kalmadıklarını anlamak için hükO· 

~il londra, 19 (A.A) - Londradaki Japon mahafili resmiyesi yakın- metten istizaht• bulunmuı hıbt Hllano: 
•ıııdtoplanacak olan deniz konferansı hakkında lngiltere ile Japonya ara- istediği izahatı alamamıştır. 

bani en. 

500 m. 7 Kv. 

~~t l Yap resmi surette wku bulan mükalemelerin hiç bir arızaya Avustr alyada mecburi 
~~t~dt~ızın memnuniyeti mucip bir surette devam ettiği beyan olun- askerl1k kalktı 
~llit altında bir zelzele Avrupa ve Amerika ~mberra. 20 ( A.A) -- Yani 

b d Avustralya parlamentosunun kü-
l arasındaki kabloları <?!' u şadı münasebetile kır~) namına 

~I) 00
dra, 19 (AA) - Merkezi muhiti Temevın cenubunda olduku irat olunan nutukta hükumetin 

lled·1 J d" k- t l ··ı"t · · fJllltak 1 ~n ve denizin dibinde vukua ge en un u eze zu a netıcesı mecburi askerlik yerine gönüllü 
hııllda atlantikten geçen kabloların bir çoğu ye~ı ~skoçyanın cenu- asker toplaması usulünün ikame-
btiYUk kırılmış olduğundan Nevyork borsasındakı ftyat!ar Londra7a sine karar vermiş olduku beyan 
~Yd . tcahhürle tebliğ edilebilmiştir. Nevyorkta nufusça zaytat edilmektec!ir. 

21.45 
22.ı5 

Komedi. 
Tor1Do progranu (Tort

Dodaıı). 

f1oravska-0$fravaı 487 m. 5 Kv. 

ıs.so Gramofon 
20.30 Konser (Berltoden). 

21 A wıturya gecıeG (Vlya
nııdan nulen ). 

Pragı 
20.05 
zt 

487 m. 5 K-.. 

~ıı edılınediği gibi maddi hasarat ta ehemmiyetli derecede değildir. Amerikada borsa buhra-
tc:jt ?:elzeleler Nevyork ile yeni lskoçya ve Ternev arasında imtidat 23.4~ · 
L · tı sah · ı l" d ğ nmın izalesi içın müzakerat R maı 

Bando orkestra konaert. 
A vuaturya gıecat (Vıya
nadan oulen). 
Gramofon 

~t Ya~ 1 boyunca hissedilmiştir. Tezelzü at esnasın 8 ya mur ve o 
b glllış ve bir cezrimet hadisesi vuku bulmuştur. Nev-york, 20 (A.A) - M. Ho- 2202 
Qltl hh 1 d • fa" hı" vet over son borsa buhranı yüzün-garj stan mura as arJ a emı sa :r 

den sarsılmış olan iktisadi hayatı 
~ ~ar' beyan ettiler . tanzim meselesini tetkik etmek 
~r:ıltı.ite~~· l9 (A.A) - Şarki avrupaya ait tamirat meselesıle uğraşa~ üzre iki mühim içtimaa riyaset 
~ ~l~a. n dünkü içtimaında hazır bulunan Bulgar murahhas heyetı etmiştir. 
ttı~~k1~~tanın tamirat borçlarına mahsuben tediye edilebileceği m~bl~t Mister 
1. 1~tiı-. a bir teklif dermeyan etmeğe salahiyeti olmadı~nı bıldır· 
~tıı et 

8
.unun üzerine hlr itilaf husulünüimkansız gören komıte, celseyi 

~t mı r · . · , - H k 'ı.lt ilıtaıtıd. ş ır, Şarki avrupaya ait tamirat meseleler~nm ~ ey on· 
~~ an evvel halli için müzakerata başka bır ıekilde devam 

lnuhtemeldir. 

Kelloğ lngiltere
y e gıtti 

Londra, 19 (A.A) - M. Kel
log, öğleden aonra Londraya 
1relmi~tir. 

Torlnoı 

ViyanlU 

441 m. Kv. 
Symphontque Kon.er. 
Program nihayetinde danı 
havalar. 

273 m. 1 K•. 

Komedi (Mtlhodm). 
KDPNr. 
Progr.am nihayot!Qda toat 
bire kardaı: DllDI havalan. 

516 m. 15 Kv. 
Quartette StlVing. 
A vuatnya gecaL A.,.. 
..,. turlui. 

müdiriyetinden: 
Kadıköyünde Resimpaşa mahal

lesinde Slileymanefendi sokağında 
500 lira nakit ve peşin bedeli 

muhammeni olan 5 numaralı maa 
bahçe natamam hane 655 lira 
nakit ve peşin bedelle talibi uh· 
desinbedir. 24/11/929 tarihine 

müsadif pazar günü saat 14 te 
pa~arlık suretile icrayı müzayedesi 

mukarrer bulunduğundan talip
lerin 1

/ 0 7 ,50 ha.sebile teminat 

makbuzlarile Emvali metruke sataş 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Tepeb411 tiyatroeunda bu aktam eaaı 
~l/30de 

tat il 
ŞEHREMANE 

m~~ 3 Perae 

1111 
Cmna gDnleri 

matine saat 13/30 
da.Her cumarteat ıımm 

2135 
22.20 

Fabesoyaı 
21.oa 

cParacelsua> piyeıL 

Kon.er.Vtyana Synphonl 
orkeetralan ı arafuıdan. 

Pr<>jf •m ııthayeıtnde td. 
llJle replm µqrtyab. 

141i m. li Kv. 
A vuıhırya gıeceai. Mozart. 
Strauaı. 

°""' hPalan. 



Dünyanın Büyük adamları Büyük Hatip l ~ r d i r "! 
Türkiyede büyük Gazi- · 
miz, İngilterede Loyit 
Corç ve Makdonald , 
Fransada Briyan, ital
yada Musolini, Ameri-

ltada Borah ..•• 
Büyük adamların en kıymetli 

/ meziyyetlerinden biri, hatiplik

\ tir, Büyük hatiplerin belağatl 
milletlerin mukadderaı ı üzerinde 

daima tesir etmi§, cemiyetlere 
fikirlerin[ telkin ederek mukad-

Blrbtrine zıt 
ılyaıi cer
eyanlarla ka.r
ıılaıan, 11h· 
hatinln mO.· 
ıaadeıtzliifle 

muztartp o

lan bu adam 
M. Brtyandı. 

O 86yledikçe 

A vrupada bir-

, .. 
Eski ve yeni dünyad 
hemen hemen bütü 
milletlerin mukadde 
ratı düşündüklerini kU 

• 
retle ifade edenler• 

elindedir 
da bir nutku!le 

tarihe geçmtı • 

tir. Brlyan ka

dınlara intihap 

hakkının ve -

rilmesini , iç • 

kt yasa~ının 

temfnlnl, beynel· 

milel sulhu mu· 

salemeti , içti • 

mai islahı is -

mesele, büyük bir eh;~wnf 
kazanır. Borah, V enay JJ1 

dest aleyhinde bulumnuf, 

yüzden Amerika bu muabed 

ta.tik etmemlo, harp ale 

ilanı harp etmiı ve bunu 1' 

ettirmt~tlr. Borahın üzertııde 
laıtı~ her mevzu mühim btr 

ıele olur. 

deratına götürmüolerdir. Aanmı

zın bu meziyetle mümtaz rlcalJ 

arasında memleketimizin Büyük 

Halaskarını görürüz. Onun her 

sahada tecelli eden ve her saha

ya feyiz veren deha, kendini en 

mükemmel ve en müessir fekil

de ifade etmiotir. Büyük Gazinin 
her nutku ve her sözü bunun en 
kati delilidir. 

lilc f lkrl in· 
tif&I' ediyor 
thtillflar her gQn kapanıyor, hld- J tanzim etti, Fakat bu butçe } mertkanın 
detler soluyor ve tehJikeler ber- Lortlar tarafından redded.tldl. dan birini 

.~ · ., temfı ve A· 
en- bilyilk fırkalarm
teairi altında bulun-

Hatiplik, muftt olduAU 

ya~ıyor. Bu hitabet, dtmaıı f 
ıektendiren elektriklyettlr· 

En sert kafaları fikirleri ,e" 

den, cemiyeti mukaddeı

doğru ıiirükllyen, drttnavtlat' 

tıran, tstikrazlan t~min J 
intihabatı kazanan, odur. 

Baoka memleketlerde de mil
letlerinin hayatında büyük vazJ· 

fe'er ifa eden ricalinde, hitabet 
meziyetini haiz olduklarım gö
rüyoruz. 

Eski ve yeni dünyanın her 

hangi tarafına atfedilecek bir 

nazar bu gün de milletlerin mu· 

kadderatını ;dare eden ellerin 

kendini en kudretle ifade eden 
fnsanlar o'duk!an görülür. 

ltalya, komuniz.m yilıünden 

tarümar olmak tehlikesine uğra· 

mıf, hükfimetler lclz kalmı1, 

bc,Jrçlar artmıı. memurlar bozul

muı, trenler lolememeğe batla· 

mı~, grevler artmıı. tfkiyalık her 

tarafı aarmııtı. ltalya yuvarlam· 

yordu. Fakat bu sırada bir hatip 

çıktı ve haykırdı. Onun ilk say• 

hasile kara gömlekliler hazırlan· 
dı, ikinci sayhasile yür6dil ~ e 
üçüncü ıayhastle hAkim oldu. 

Eskiden hatipler, seslerlıt1 

hayet bir ıehre duyurabJIJtl 

Bu gün, hatipler, Jıterlerıe, bO 

heıerlyete hitap ederler. f 
terakkfıl sayesinde, hattP\ 

sesi kıtalan ve bahn m 

geçerek her kulafa varlyot• 

Gerçi bu yüzden hatip 1' 
kalıyor, hitap etti~ aC:I• 

görmüyor, onlann üzertnd• 

ettiği tesiri müıahede ede"' 

herkeıf n dikkatini kazanıp 1' 

namadığını bilmf yoraa da bıJ 
ztyet nikbin olınağa maııl d 
dJr. 

Yakın zamanda televiz1°1' 

teammumu sayesinde, b 

evinde otururken hatipleri 

dlnliyecek hem onlan g6 Bu hatip ıöyledlkçe hiikdmet 
istikrar buluyor, eıktya çeteleri 

birer birer çözillGyor, bfi.tçe te

vazdn ediyor, trenler munta7am 
hareket ediyordu. Bu ses Muao-

M. Musotlnl 

Fakat Loytt Corcun be1Afatı durmuıtur. 

M. Brlyan 

taraf oluyor. Can geçtikçe onun 
vatandaılan harpten dyade ml Lortlan matlup ettL İngilterenln Amerika ayanından Borahm 

Çörçllt, her muzakere Gzerinde mClzakereaine iftirat ettiği her 

d' ler, buna mukabil hatipler 

d··""' mllerlnin alkı~lannı .. ,-

lardır. h6 düıünmete baflıyorlardı. 

M. Loyıt Corç, 

Kayzer Vtlhelnrln belAfatl de
mir vumruk ve parlak zırhı ifade 

Fransa mütarekeyi imzalamıı, ettlti halde Bnyanın belafatl 
fakat Almanların tecavüz ihtima· bunun tam zıddı tdi. 

linintn sesi tdi. 

Franeada da aynı hal oldu. 

li Fransızları korkutmakta devam 

etmioti. Tam bu sıracb gene btr 
adam çıkb ve söylemeğe bat· 

(adı. 

lngilt~rede vaziyet fena idi. 
Millet mustaripti. lııtzltk, fell

ket ~iz bit vazly~tte idi. Buna 
karıı Lont ~r.c: halk biltçeıird · 

tesir icra edecek bir hatiptir. 

Sakat bir adam olan Snovdenl 

iktidar mevkUne getiren onun 

kuvvetli dilidir. Onun ince du

daklannClan dökülen tôzlerde 

vakalann mantıjı, hesabın kud

reti, dliertlmlıtın ateıi gör\il6r. 

Amerlbda BrJyan beı dakika-

M. Borah 

M. Makdonald • 111 .. -• • • • • • • • • m • B • B • • • =ma•••• & • Bu ak,am tam ıaııt 21,l/4 te N O 1 "' 

•FRANSIZ TİVATROSV iP 
• BÜYÜK FRANSIZ OPERET HEYETl~lN Me,.,.iet 
• ikinci temıili ve matmazel SONY A ALNININ ittirakile 

• en giizel oVperetiEoıanR O N ı- K plye•i t~ın·u 
• edılecektir ak 
• Y ar.nki cuma günü ıaat 15 te matine "J:! ıııııı -
I• L A M A S K O • ...... ••••••••••••••••••••••••• 



[ Tenkit ' ) Musiki ve sesli fıilnı 
~~~~~~~7udh~t~~~~ :.ü~fl~~~~n ~~~s~~:~~~::~:.~~::~:ğ·~=ı~~ / 

Amerika sahne
sinde 60 sene 

tlty t {"\ un Katti isimli eierjnin tercümesini ıah ketlere dağılan bu son keşif hiç 
l1tıde oydu. Üç perde'ik bir dram ki ilk temsi· şüphe yok ki cihan musiki hayatı 
t•tıe her perdenin sonunda tiyatro salonu alkıı 
'•tr?'an•arile doldu, •aşt•, hfç ~ü Jheıiz bu takdır üzerinde büyük talıavvüller husule 
ııtıh:a;era.ber ve. be.ki daha :uya.de müme111illeri getirecektir. Artık bundan sonra 
olın k E!dıyoıdu . Zıra eser, güzel ve mü c>111ir beynelmilel şöhreti olan san'at-
tında la bcıaber ~udretıni muharrfrfnin san'a· karların bir takım memleketleri 

an z· ' d d 1 1 t0cuk ıyar e rıevıuur. an ve insanların zevce, o aşma arına, emprerzayolarla 
!belet ' aile, baba sevgisi gibi za'tJanna hitap et· münasebete girişmelerine ve halk 

··/ 01ınasından ahyoı du. kitleleri karşısında heyecan lan-
hır :Pıldıflndan yirmi sene sonra meydana çıkan malarına lüzum kalmıyacaktır. 
itha a alet ha1 aıı macum bir adam, bir k&til Bunlar studyolarda makinalar 
._Un ltıile ınüebbet kfü eğe mahkum olmu; tu l\~az· karşısında rahat rahat konserle-
41ıı:ı1' \ticd,.m lı adar elieıfnin de temiz olduğunu, · · k 
ı' Ya k mu yapaca far ve eserleri de "ıtra 18 

• inilti ve ıstırop içinde haykı•mıı, genç 
kı,..İ"18• 11-.i küçük çvcuğuna, kendi gençliğ'ıne kısa bir zaman içinde bütün 
~fy ltıaınf'sı için yalvarmıf, fakat ne müddeiumu· cih1tna yayılacaktır. Bu suretle 
tıı.ı ed ne de: hakimlere ~inlet~ ınerniıti: çünkü bü san' atkarlar şaheseri mevcutmuş 

7. e.ı er aleyhine idi! gibi görülecek ve güzel musiki 
"~ 0 

as Le, in müel:ılıet kürcğP mnh~um edilmesin- si de işitilecektir. 
l~J mı .'e< e ıoı ıa an~aşılı)'or kı katil baokaıııdır. Sesli filimlerin ayni zamanda 

t-ıc,t aletın hatası yirmi yıl sonra tashih ed ıliyor. musikili temaşalar üzerinde de 
-., ltı ! 'rrnf ıene içinde artık eski genç, ıakrak 
~'n ea ut adam yerine hüvıyet• silınmiı , kansını mühim değişiklikler yapacağına 
ı-ıı,1 etrnı,, ınahbetı n kararil ~ na ve uçurumlanna şüphe edilmemelidir. Yav11ş yavaş 
"-ıd:etfn ı her eeyini gömreü~ b!r ihtiyar karıı· opera ve operet kumpanyalarının 
>'tıfdYız. Bu adam timdi ne yapacaktır 1 Hayata faaliyet sahaları studyulara inti-

(ken baş ' ıyabilecek mi? Nasıl ? kal edecektir. Ôperalar ve ope-
~t"bıl ' t i ) Pi} esi bize b ir hayalın frciasını söylüyor. retler ekseriyetle hiikumet mer-
~"ltı kerıe sonra mahpesten çıkıp ailesini aray .. n kezlerinde ve büyük şehirlerde 
"tlytıteb:t•ıımn geçınmek ve çocuklenn. besleyip bÜlurur, sesli filimler sayesinde 
!\lrıu, k!':'ek fçın bir m <>ylumecln n metresi oldu· ise ikinci ve üçüncü derecedeki 
ralarına 1\1? bt. basının o lekeden sonra bir daha şehirlerin hatta ufak kasabaların 
~~ .!lltanJa:onmfyeceğfnl temin e<feı ek bir köy:ü bile opera temaıası zevkinden 
~lldisft)" nı ya mu\la ffak o.duğunu öğrenir. Oğlu 

111 
1 fçl~iye vt rıri§tir, ıstırajl ve uts nç jçinde ist ıfadesi mümkün olacaktır. Ar-

Si ın •efth •• aefıl a,.ıuDJ lSldOnnek karannda- tık. Trovatore, Travyata, Ayda, Kar-
,, r cl.nayet ithamiJe yirmi aene haplate yatan men ıınevinden Tanınmış opera-
t,hr 1 oma' la, oğ'u o duğunu b •lmediği bu fardan başka Paris, Berlin, Londra 
·~ C:ın t&Eavvurunu öğrenince onu bu k llrannrlan ğıbi ancak büyük şehirlerde tem-
~ itçirir. ~onıa 0öıi\yoı uz ki ihtiyar ..,..omas L ·r, · ı d"I b"l h :c\l " 1

' sı e ı e ı en ve sa neye konul-
~~lkun clrıaye ı ir.e nrn ni olc!uğu h alde bir za'f ması ıçin yüksek liyakatte sao'-
, .. 1asıncla oğ unun öldü . mek is ed1ği adamı 

11 "i "IJ atk8ı !arın mevcudi)'eline lüzum ta o f.'ÜJÜyor, t~lnar hap sancye dönüyor. 
~ erde yer yer ince sözler, rriıfekkireye hitap gösteren ve ayrıca dekor içinde 
Sİı c:fhetıu VıRr. Bu adıı mı f.-a ti l yapan adli ve çok külfeti icap ettiren " Ring 
}o'>ıo lllldir 7 Bu ai t- yi kim m a h vetti? ihtiyar des Nibelungen, Tanhavzer, Lo-
~tı : ~r, bu facianın bir sıf ı o'an hernbm kim· hengrin,, gibi Nagner operaları-

t- 0 racak? 
ı Qt ~ · nın bile her yerde görülmesi 
~~k"''u l ı ut Muhsin, T .. ,, a., !... , rolünde ır.ükemme1, imkan dahiline girecektir. Yalnız 
ı lıdret e&e ınükemme.di: San'atl.iıın e~eıe kendi 
"""- ve 1 " d in sanların V.! musiki aletlerinin '"di l ıuvi)elln en l<attığı kıymet, eserin 
~Gd1Yrnetinden ;tü ~uelt tir. çıkardıkları seda ile makineden 

~el "deıumum• ro ünde Emin Beliı1 Bey lnskamlı, çıkan sesler arasında bir farkın 
ilde ze n.uvaf a~tı. lv.üdde:umumi muavini ro- halen mevcut olduğu gayri kabili 
~ 1·0 .,., ıhni Be y nazarı dikkatı calıp ~ekilde idi. inkardır. Fakat son ıamanlarda 
~ 'Ye fi Le1 fn kaı ıs m Ncyyıre Neyyir, kwnı Avrupa da işitmiş olduğumuz ses!i 
1ıı. ll-., ffllc~n•rn lar lhn a ve e h liyetle, husasiyetle-, 
~"ttde fi 1Yetle or:lad.Jar Toma~ Ler in oğlu ro filımlerde bu fa1 k o kadar haddi 

sahadaki tekamülüne hayret et
memek mümkün değildir. Sesli 
filimlerde İş ailen ve tabii sedaya 
pek yakJaşmış olan sesler, hayal 
ile birleşince bu cüzi farkta kayb
olmakta ve his edilmemektedir. 

Sesli filimlerin musiki zevkinin 
artması hususunda gramofonJarla 
radyoların fevkinde mühim bir 
rol oyr.ıyaca~mı da kabul etmek 
lazımdır. Çünkü ufak bir aletten 
çıkan seslere nisbetle aan'atkir· 
!arın icraatını görerek işitilen 
musikiye karşı alaka ve dikkatin 
fazla olacakt tabiidir. Aynı za. 
manda gramo'on ferdı ihtiyaclara 
göre imal edilen ve binnispe 
ucuz satılan bir cihazdır. Halbuki 
sesli filimler, daha umumi bir 
maksatla yapıldık• için bu hu
susta büyük fedakarlıklar ve 
masraflsr ihtiyar edilmekte ve 
bunlardan çıkan sesler, gramo
fonlarla kıyas kabul etmiyecek 
derecede gerek vüs'at ve gerek 
tabiilik cihetile daha mükemmel 
olmaktadır. Bu itibarla seıli fi. 
limler, bir taraftan musiki zevkini 
bir kat daha tamim etmekle 
beraber diğer taraftan da eser 
yetiştirme~ için bestekarlarla san' 

aıkarlann adedini artıracaktır. 
Sesli filimlerin bir faydası da 

musiki frabUiyetlerinin meydana 
çıkmaama imlcin haıırlamaııdır. 
Gramofonlar bunu bir dereceye 
kadar yapmışbr. Sesli filimler 
ise temsil san' atile musiki liya
katini cemetmiş olan yüksele 
san'at mensuplannı tanıttıracaktır. 
Yalnız sesli filimler badema mu
siki san'atkirlarınm ıimdiki faa
liyet tarzını ve opera, operet 
hayatınm şekli hazırını temamen 

ortadan kaldıracak mı? Bu ıuale 
cevap olarak dentlebilir ki perde
de gözüken eşhas tecessüm etti
rilir ve işitilen seıler de tabii 
sadanın aynı olursa bünların de
vamına niçin lüzum kalsın. Mama
fih medeniyetin bir gün bunlan 
da tahakkuk ettireceğine biç 
şüphe edilmemelidir. 

MuM Jdreyya ~lc.ilr.; k (i•eyın Kemal, meyhaneci 1o[üpde HAıım, asgariye indirilmiş ki san'atm bu 
a~ aı~I ~~~ Şm~ ro'Gndc 1. Ga~ Beylu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;~~~~~~~)~! 

,. [ R.Gç~k fiabeı-ieı- _ 

" "lltt ,.,.it ilk s;,"de .., haftaamda Amerikanın Çikago 

Fransız opereti Darülbedayün tarihi 
Şehrimize gelen f raıı11z operet Darülbedayi müdürlüğü Darül-

be} eti, dün akıam Fransız. tiyatro b d .. 'h' • dırmıya ka-
sunda ilk temsihni vcraıiı ve alaka e ayıın tarı mı yaz 
ile karolanmııbr. rar vermiştir. Bu suretle tiyatro 

Fransız operet heyeti, lsıanbu1da . . . " . fa dalı bir 
üç kinunucvveJ aı.1amına kadar ka· tarıhımıze muhım ve Y 
lacaktır. hizmette bulunulmuş olacaktır. 

Gonkur akaa<;nıesinc1e Darülbedayide bu imkanı ihzar 
Paristen gelen son haberlere için çalışı 'makta, müessesenin te-

göı e mt>thur edıple ı den ve tiyatro sisinden bugüne kadar gelip ge-
müellfflerinden Ro 1an Dorjölesın · d b 
Gonkur akademisine intihap edi . çen idare mtclislerinın, e e İ 
diğ'ini btldirJyor. heyetlerin nıuamelitına ait ev•ak 

Gonkur akademisi Gonkur bi tasnif edilmektedır. 
raderler tarafından bırakılan servetle 
tesis edilmtı olup, on azası vardır 

Bu akademinin mealeif aııl 

büyük akademinin meıleii ile 
le vatfuk etmediğinden her tki 
müesse.ei ilmiyeye intisap eden
ler ayrı ayn birer edebi meılek 
-ahibtdirler. Elyevm Franaanın en 

Yeni telif piyesler 
Darü bedayiin bu seneki reper· 

tuvarında birkaç tane telif eser 

vardır. Vedat Nedim Beyin Hogona 
f,/rrı yedt Musahip zade Celil Be-

Bugünkü tiyatro Belaskoya çok borçludur 

Ne~luJar .-. onJar'a .,....,_. Amrianm 
hemen bGtOn aan'at muhipleri seçen temmuzun 
25 inci tonfl bayabmn yetmlt b91tnct yıl d6nflmfl 
nG idrak eden sahne Gıtadı Da'fit Blukoyu tebcil 
Ye tes'it etti 

Bu,anka Amerika aahnest fen ve ilim yardımı 
ile hakikaten birçok temsil mucizelerine vilcut 
ve lmkin verir . İtte bu teklmal ve teralc kide 
Blaakonun tam altmıı sene ı6ren hararetli ve 
Gatadane mesaili bOyGk bir rol oynamıfbr. 

Blaako, 1882 senesinde tik defa olarak NeT • 
yorka gelmtıtt. O zamanlar ıehlr ttyatrolan eakt 
kafada bir t alom mGdGrlerfn ehnde idi. Hatta 
bunlara • Tiyatro mabaullboın toptan ttıccarlan,, 
denirdi. 

Bunlarla tik defa mGcadele edtp sahnede bir 
lnkıllp yapmala muvattak olan Bluko olmuııur. 

ŞekJapfrfn tiyatro hayatına baflaman ile Blu
konuu mesalıl arumda bir mGfabehet Tardır. 

Blaıko da tiyatronun muhtelif tekillertle all -
kadar olmUf, tiyatro mektebi açmıf, akt6rlere 
ders vermlf; oyunlarda rol kabul etmlt. hulha 
birçok fanilere naıtp olmıyan bir admle 60 sene 
mQtemadiyen çalıımıfbr. Kendiıl bir tiyatro sahibi 
oluncuya kadar da muhtelif vazffeleır almııtır. 

Onun Uyatrosu sahne test111t1nın teklmülG lçfn 
bir laboratuvar olmuıtur. Sahn1:de tik defa f&DO 
marangozu yerine elekrtlrçtyt drame eden odur. 
Hatta diyebiliriz kt Bluko olmasaydı, ve o, sahne 
Gzerinde elektrik Yuıtuı ile bir ıthtrbaz .ıbt ha
rikalar göatennesydt, meıhur aan'etkAr Raynhart 
(Retnhardt) olamazdı. 

Amerika uhneıtnde ziya mucizeleri ilk tatbik 
edildilt ıaman tamap. edenlerin takdir ve tahıfnl 
pek mGthtı olmuıtu. 

Aktörleri bedrglın kafalı patronlann elinde 
birer meta olmaktan kurtaran Blaako da ma fU 
fıkirde bulunmuotur. 

• Tiyatro, her ıeyden evvel bir piyesin temlfl 
edileceAI yerdir. ,. 

Tiyatro münekkitlerlnden M. Vllyam Wtnter 
diyor ki: 

• Ben 6mri1mde Uyatroya ve sahneye bu ka
dar Atık ve meftun btr adama raııelmedfm." 

Davlt Blukonun babası San Franlfakoda bir 
manavdı. Çocufuna ilk 6nce Bur ltmtnde bir 
adamın ldaı e et till k6çnk bir lrlanda mektebine 
Yermtıtir. Sonradan çocuk pedea Maglr lımtnde 
bir katolik papuınm yarıınr verllmtıttr. Çocuk 
dd buçuk sene bfr manaıbrda kalmıt. fakat bir 
ailn kaçıp oralardan ıeçmekte olan bir cambu 
kumpanyaıma .ırm ıttr. Burada Bluko çıplak 
atm aırbna binmek hClnerlnJ 16ttertrdi. ) •ı .. eni ·~ 

~'ı t ~le Yapılan rpera tiyatrosu, muhteşem 
\ 11~fllty~~~ılrnıı ve Ç'i'kagonun Opera kumpan· 

"'Ottll:ıU bnıl."'n.ışn . y ,..ni Opera tıvatıosu 
Yon ıngıliz lirasına malomuıtur. 

büvük üdt basmdan Pol ve Vik· 
tor MarS"ödt, Gonkur akadem•ıl 

azasıdırlar. 

yin Ka/e•• orkaaında genç şairleri
mizden Cevdet Kudret Beyin 

Ttrafn,. a4'an nelı1r isimli piyesleri 
bu meyandadır. 

Daha sonra bir o,un kumpanyaıma strmlt ye 
on yaımda iken Şertdanm (Plzarro) ttyatro1UDcla 

~ kGçGk bir rol almıt b • 
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Altın ilihe 
• Siacpoole,., den 

DfJ.nka kısmın huli1Msı 
( "Sıdney .li fSlcıı> ıııemleketinc ınetıo

likaiz olMak d<rodü~U bir sırada eıld ıırka
daılanndan birinin gemiaf oldugtınu haber 
aldı. « Slell > ltııha bir ada civannda ~hın 
yuklil ıehnenip uzun z.ınan Jntl batmıt 
olduğunu ve bu ıefinenfn yerinden klmeentn 
hııb~rdıır olmıdı~ım . duymu4tu . Madaşı 
:\lııklıol teşvik etti. lldst beraber yola çtk _ 
ıılar, uzun bir ı~yahatt~ıı Jonrı adaya 
vardılar . V ıhtiler tici 1eyyahı lyt kabul 
eıtiler . Aralanndakı açık rcnklı 'Y~ gOT..el 
ıaçlı bir kıı « Slen ıt in naıan dikkatini 
celbettt. Bu hz vak:ıtlo 0 _ _ı L. ı 

aaayı oır ırtna 

ile gelmif ora~a büyümüı lki •enah bıtia 
başka emeller peşinda adaya devama bat -
ladılar; Moklin defineyi bulmaga çalışıyor , 
« Slen > lae gl'nç kızla leaili münaaebata 
ıarfı gayret ediyordu. ] 

Şıtr nesirden ne kadClr ıtyn 
tae Slen de Maklinden o kadar 
farklıydı. Kızm istikbali hakkın 
da bir çok ıeyler dütünO yordu! 

Bu kız medeni aleme ıtrebi · 
lecek miydi? Bu ne zaman ol• .. 
eaktı? 

Garip mük&Jemeleri bunların 
hiç birine cevap vermiyordu. 

Kızın hayalinde kayalıklardan 
marUlerden ve kumlu sahillerden 
baıka bir ~ey yoktu, O Avrupa· 
ya gelirse kafası yentden teıek· 
kül edecekti. Kız f imdtlt k kabile.. 
nın baııt hayatından ve .ene 
yerine geçen yağmurlardan bat· 
ka bir ıey bilmiyordu. Vapur en
kazının bulundufu yere yaklaı 
tıkları zaman Slen bu garip mü
kalemeye har arot venpek lçln 

.. ~:Jııı.:.• ·~ • •. l d' Kızın ısmtnt soy e ı . 

•.o'-.ou &itwik c'ediği vakıt onun naı,I 

fevn.p vereceğint merak edıyor

du. Kız göisünü aastererek Kiti. 
vik dedi, sora paım ı!lını ona 
doğru uzattı gözletile onun ısmfnl 
so ı,ıyordu 

Sten aile arasında kullanılan 
ad nı söyllye1ek Cek dedi. Genç 
kız bu kel •me)1 tP.kra r etti. 

Yalmı nkr,.bııları.p.ıp ve 90k 
.. amtrni dosthmn·n kullandılt bu 
iıim onun ruhundan btr r arça 
gibıydi, onun için bu kelimeyi 
kızın •hından itittlıli zamllll bu 
lcızm onu vahti ve haritasız deniz
lerden aşırarak memleketine ka
vuıturduğunu, 11onra kerıdtslnl bu 
isimle fllğıran çolc; samimi do11t
ları arasına ~lrdiğini hissetti. 

S'en Mi\kltnfn çahtbfı yere 
geldi. Ha)'l'et., Maklin plAnmda 
tama ·ı mı e muvaffflk olmuştu; Av. 
lad,klan balıklar w-e kuılarla 
(reçinen vahıtler 6m(h•le• inde 
~zma ktırek görmeınl.f olduk· 
arı için bunu btr eğlence ıan· 
mı~lar sevinç ıçlnde ça'ıııyor
lardı. 

Kazdılar, kazdılar, geminin her 
parça"' baıka taraftan çıkıyordu, 
gemtnin bir lnfillk neticesi böyle 
p~ram parça olduğu anlqı)dı 
ıu_ ha.ide altınlar htr fit elf~ 
fc·~dekt ~açmalar gibi etrafa 
daııılmıp ıı. Maklill bunu diitün
dükçe yüreğine tnecek kad 

~t · 1 d ar mu eeaır o uyor u, fakat Sle 
başka türlü dütüniiyordu Ete~ 
burada muvaffak olama~1a ne 
ehemmiyeti vardı, talt btr kumar 
oyunu g biydi ve, o sonunda naaıl 
oha bu oyunu kıu:anaeatrna 

em'ndl. Ukln muva ' fak olamadık
ları takldirde kızla olan mesele 
müıkülleşecektt ; kıı:ı kAhileden 
AlabiJse bil~ On\! Sidneye götür .. 
dükten ıonra ne yıı.pa.cakb, evet, 
o parasız halinde kızı hfikft.mt-te 
teılJm etmeten baıka çare yt>ktu. 

Çntren : Muslih flerlt 

O bunu kat'ty~n yapmıyacakb. 
Kumlan ld\rekle ilci ıarafa IA'nl· 

ran yerlileri ie)'ftderken klll'fı· · 
ım<I. duran kısa bakıyordu. O 
bunu dnı<ınnrken la& ona dotru 
döndü, bakıılan btrblrbi.rtne kay
nqtı, ıenç kızın dudaklarl'ı 

kımlldadı; oDWl ne demek ı ... 
ted fini •oruyor gtbidi. 

4 
Vunılan kuş 

Gece Slenle Makltn geminin 
kamara11ndl!l konu~uyorlardı. Her 
iklıt de ogilnkd çalıımada bitap 
dü.mftılerdt 

Slen ıene kızdan bahsede
rek: 

- Aııl enlamad1fım cihet ıu, 
dedt, bu güzel kız niçin daha 
evlenmemit- Sarnm dedllfne ı&re 
ev l kadınlar kolunCt bilezik gibi 
bir ıey takarnuı. Bu kıı:da 6yle 
bilezik ftlag görmedim, yanma 
hiç bır erkf'k de yaklaımtyor, 

buı un htkmetf nedir? 
Makltn Samı çafmlı kıza da

ir ıOaller ıoıdu, aonra onura kar· 
ma kar ııık sözlerini tercüme 
etti. 

- Dtyorkt: "'Bu laza köy<ln 
hiç bir delıkanlaı elini ıftrmlyor, 
ç6nkn, onu rüzıAr getirdifi için 
uğurauıdı.tr fakat ufurau:ı olma
sa da kimse onQ befenmez ç6n~ 
k<i o aon derece çirkindir.,, 
' Slen : "Aman yarebbt diye lı•y~ 
kttdı. Bu nıaymµnvgt6t kıllı ma• 
luk1ar ona çirkin diyorlar ha!" 

Maklln devam ediyordu : • Ey 
11e yapar.nn onlara benzemediği 
için çirkin ; 2evk hJJ, Gemiler 
için de böylt dir, bJr çtnll tanır· 

dım ki kotralan befenmezdi. 
Hem bu klZda uğurıuzluk •a var, 
kendtaine an;ai( riizgann ıerrin
den kurtulmak lçtn bakıyorlar. 

MaJdin boncuk kutusunu tek· 
rar do1abına koydu. Y eriller kum
lan kü.remekteıı okadar çok hot· 
lanımıJardı kt boncuklan g6ıterı. 

mfye bile ha~et ka.lmamııtı. 
Slen bunu takip eden gtınlerde 

altın delil bir ıenç için attmdan 
daha çok mfihim olan pyt dil-
ıiindü. Şimdiye kadar kadınlar 

onun üz;erinde pek az teılr yap
mıılardı, fakat sanki btr perde 
açılmıı aibtydi, gözleri yeni 19yler 
görüyordu. 

Elinde hava t6feft, arka11nda 
Jseıa tepelerle bu kız, bulundulu 
•hll kadar garipti Ye bu genç 
erkefin kalbini tama.rolle c~bet~ 
mit, kama,tırmııtt. Sahilde da
lma onu beklerdi, 11onra doya 
doya birbirlerine bakııırlardı. 
Aralo.rUJ.da gfz(f. bir anlaıma 

vardı. 

Slen bir gün Makllnln altın 
bulmak için hA.lA. ufrqtıfı yer· 
lert cahıtırdıtı yerden geltyordu, 
genç kıa yanma ıeldi, bu ka· 
dar yelnız olarak ilk d~fa k~r· 
tıl•ııyorlardı. Çabtan amele ge· 
rilerinde Ye çok uzakta kalmıttı· 
T @pelerinde martllerin uçuıtulu 
gök, önlerinde llclvert sulannm 
Oıtünde (Köpek bahfı)nın boca
ladıtı ıssız deniz vardı. 

Kıı b6v'1k bt r cO...etle renctn 
yanına ıelmtı atkın ilk adımını 
atmııtı. Si.en btraz ilrkmn,uı, 
sonra a~ıldı ~1-. bir dilsb Jibi 

(Memlekette VAKiT 1 

Sarıkamısta pey
nircilik 

Balkan Kaşarına rekabet 
edecek dereceyi buldu 
Husust Kars muhabirimiz yazı

yor: 
Burada tabı işleri son günlerde 

mühim bir tarakki adımı atmıştır. 
· Vilayetin Almanyadan ısmarladığı 

matbaa makineleri gelmiş ve ku
rulmuştur. Burada (Kars) namile 
bir gazete çıkarılacaktır Şark vİ· 
)ayetlerinin mühim bir ihtiyacım 
temin edecek bu ~' cümhuriyet 
bayramında matbaanın küşat res
mi yapılmak ve gazetenin küçük, 
bedava bir nüshası çıkarılmak su
retile tatbik sahasına geçmişiir. 

Vilayetimizde bahse değer iş~ 
lerden birisi de Sankamışta pey .. 
nirciliğin jnkişafl işidir. 

Sığır hayvanatının iyıliği ve çok 
süt vermesi itibarile Anadolunun 
isviçresi olan Sarıkamış bu sene 
geçPn yıllard11n fazla peynir yap
mıştır. Balkan kaşarına rekabet 
edecek derecede iyi ve nefis mal 
çıkarma~a muvaffak olan amiller 
ıimdi de Avrupa peynirleri gibi, 
cins ve nevil~re ayr1lan mailar 
yapmağa başlıyacak\ardı~. Esasen 
gravyer nevinden çok nefis peynir 
yapınağı bile~ bu havali işcileri 
şimdi de Felemenk ve rokfor cins
lerini tatbik ederlerse memJeke
timiz bu sahada da yerli mallarile 
iftihar edecektir. 

Yalnız Sarıkamış kazasının bu 
yıl kaşar istihsali 150 bin kilodan 
ziyadedir. Beyaz peynir ve yağ 
istihsali de ayndır. 

konuıınayl'. bAtladı, kızın elindeki 
çubuju tıaret ederek onun ne 
olduftjnu ıordu, bu haltı g-6.I-

• J 

mekten kendini alamıyordu. Kız 
blrbbine karııarak bir kelime 
ıekllne giren bir ıeyler söyledi, 
son"a durdu, yukarıya do~ru 
baktı. 

Gök1 e, uçarak gelen iri bir 
kut vardı, kuı tam tepeeine gelin 

caye kadar bekledi, sonra çubu· 
ğu dudo.kl~nrıa dayayarak yuka .. 
rı ka 'dırdı. . 

Kut bir tat gibi kumların 611-
tüne dOtlü, bl;r kere kanatlanm 
oynatbktu ııonra kaı katı keııll 
dt, öldn. 

Kitivık yere çökUl ve kuıun 
Uiylerl arasında boynuna sap· 
Janmıı mini mini bir oku gôı
terdt, kalktı. 

Okuq ucuna ıfirillen mOthlt 
zehir yıldırım gtbt tesir etmiıtl. 
Kız Ulfelin kuJlan11ına dair onun 
aordufu cevabı verınit olduiu için 
milıterihtt, 

Oııun kuıu öldfüOfil Slenln 
kalbindeki qkı a~ltmamıı fakat 

kızın me•kiile medeniyet arasında· 
ki mesafeyi çoğaltmıfb. 

Kitlvik bunun farkında değildi, 
ıtmdJ Slenln ıua tine cevap ver
dikten sonra ona bir ıual sur
mıya ufraııyor, çalııan adamlan 
göstererek bir ıevler 11öylüyordu. 

Ne demek lıtediil anlaıılıyor 
du: buraya niçin geldiniz ne 
arıyorsunuz diye soruyordu. 

Slen onun maksadını anlıya. 

rak na11ıl çevap verece#inl dü
ınndü Cebinde bir altm Ura var. 
dı, onu çıkardı, lııı:a göıterdt, ve 
işaret ederek itte bunun Jçin 
geldik dedt. • 

Kitivik paraya baktı, dudakları 
birbirinden aynldı, bir altına, btr 
SJeııe bakıyordu. YtızQıne yep 
yeni bir hayret ve p.ıkınhk ifa: 
deıi a:elmişti. Altını onun elinden 

\ 

Nc.t.~d zengin oldular 1 
~ okfeller:t( -------. ' . 

150,000,000 cezai nakli 
Rokfeller sinema -r.onıanlarında görülen zabıta 
vukuatına muadil ·vukuat geçirdikten sonra btJ 

parayı vet·m'.{ye mahku11ı oldu ... 

• Standard 011 kompanı· ,, l'oir 
çok ıenelor neticesiz bazı küçüiı 
ıtkly.etler hariç olarak meıalslne 
kolay koI.y devCtm etti. 

Fakat " Rozvelt • in rlyaaetl 
J'1m,nmda hükumetle ,,Ahtapot,, 
arasında tekrar rnüc.adele baıla. 
dı. V aktile Rökfellere atfedilen 
tttihıunlar tekrar meydan aldı. 
Petrol ıtrketleri ile ;Ömendö'er 
kumpaırvalan arasındaki gizli 
bir i il!f mucibince "Roketler" 
in pet• olu Adi tarifenin üçte biri 
ile nllkledftlyordu. 

Meselenin. ~ısen aiyal! main· 
yette oldufu iddia edildi. Cum
huriyetçi gnıpa mensup olan 
reis Roıvelt tekrar intihap olun· 
ına~a gayetle ha ve.de.Ardı. Rakip· 
lerl demokratl'l.nD haklcmdarı 
gelmek için bir çare arıyordu 
Demokratların silahı Tröste kartı 
mücadele idi. Rozvelt· cüuıhuri· 

yetçllerln de Tröstiin hakkından 
gelmıye azmettiklerini ispat .et..· 

mek iıtlyordu 
Reisin son derece asabi ve\ 

ha in olması düşünülürse bu 
mücade'enin 1890 da ki gibi tat
hhkla idue edilmedltlnirı ,ebebl 
anlatıhr. 

Gwnn btrtnde-,koaah;r1Con D. ı 
Rokfelle.ı: ıır l'e müdildl ... umumJııi 
" Hanrl Rogerı " m tevkif edil
d kl~rt rivayeti ortaya yayıldı. 

Eğer hadi11e gazetectlerlrı telgraf~ 
larmda bahsettikleri kadar dağ· 
dafalı olrn~dı ise her halde 
oldukç4'. ktlükali mucip oldu. 

TröıtGn hareketini ınürakaba
va memur o 1an Cemly~tler bu 
rosu, ve v qingtun ticaret naza· 
reti ıubeıi tekrar Standat d OilJn 
izini yakaladığını zannediyordu. 
.. Ahtapot " veya daha doğrusu 
ıubelerindrn Standard Oil oflu· 
dıyana ,ömendöfer kumpanya
ları ile yapbğı iUlfa1ar .aaye
ıinde gayn kanunt latifade'er 
temin etmiye muvaffak oldu. 

Tahkikat komisyonu tam 4222 
vak'ayı gö,den geçirdi. " Con D. · 
Rokfeller • bunlar hakkında ma· 
lömat vermtve ve muhasebesini 

aldı evirdi, çevirdi, 6zertnde.kl 
bat reımini göstererek güldü. 
Slen onun güldüğilnü ilk defa 
görüyordu. Kız perma.At ile ken· 
dini parayı ve Sleni g6ıterdl. San
ki bu ilçünfin arasındaki bir 
münasebeti anlatmak istiyordu. 
Sonra döndü ve peılnden gelme
si lçın ona ipret etti, köyün 
aağmdakl tepelere dofru yörü • 
düler. 

t 

Ktuvtk altını elinden bsrakmı· 
ror, ııkı sıkı tutuyordu. Uzakta 
çalıtanhna1 vahti denize ve ten· 
ha sahlle bflktı baktı, kendile
rini takip eden, gözetliyen kim· 
Je bulupmadıfına emin olarak 
yQriidü 

5 
RUın 

Üzerinde ot bitmiyen bu çar· 
pık ve kovan ıeklindekl dajlar 
dtınyanın en garip yerlerinden 
biridir. Bu dağlarin uasmdakl 

gösten.nlye ınemur edfldl. 
Fakat bir miicrimi asmak f~ 

evveıa yakalamak llzıoıdır det: 
ler. İhtiyar"' Rokfeller ., yıJ9i91 

kolay kolay ele vw mı? Act-b' 

.nerede ki7 
~-rtıOI , Mılvarderln tatil zaııı-· 

ı-eçlrmek itiyadında butund 
Pari11 ctvannda Komptyen ~
mnda kt 1J1yfiyede mJ7 J-{81

11 

Amerikanın en bftyak fabri~ 
törO orada olsa kols1'6 
anlatılırdı. Y oıka K.levlan~ 
Toreıt Hil ya7ltlc: sayffyee ~ 
midir? Acaba Pokontiko Htl d 1 
malik6.neslne mi saklannuttıf 
Adli ye memurlan kapı lı~~ 
ge1erek • Rokfeller • l yaJıı 
mağa çahııyorlardt. 

Velhasıl bu arattırlf pek lı0~ 
btr hal aldı . Poltı haftyel~, 
tıe kanpyoT; ha.pıe gtrillf 
haptaten Jcaçılıyor; daha oP 
neler oluyordu ••• 

* Maamaflh it ciddiyet peyda 1 
yor." Rokfeller,., nihayet hesap~ 
meğe mecbur kalıyor. Çok bir r 
ıöylemlyor. Fakat mft11tantik I 
kabil tarafın m\\ddeasım l'ı 
edtyor, ~6mend~ferlerde araft ~ 

iyor, · "Standart OU • aleffflll 
tnüthft btr rapor kaleme ııh.11~ 

Bunda ıaşılacılk bir tef Y ; 
tur. Eter btr çok sene mukadd~ 
aynı tlkayel edenler ol'\1 
mesele ovakit meydana f;; 
cakb. Fakat bu sefer ınalık f 
11adece bir vesiledir. Mıı.lc f 
"Ahtapot,, un elini ayaflnı bB
yat ak müntehiplere teslim .,e 
suretle Rozveltin ve hiikCl'11' 
ıereflnt • lıi. eylemektir. ( 

1907 de Şikago mahkerrıesl ~ 
rafında~ verilen karar aırf ~ 
maksatla verilmiftir. Standşrt ~J 
Kumpanl of lıidyana 1362 f, 
dbide mes'ul addediliyor ~e 1.,' 
cezaya yani 29,240,000 f 
cezai n~ vermeye rnabkdtıl ~ 
yorôu; bu miktar 1590.00.oQÜ e1'f 
deuıektir. Tröst fU küç(ik G • .Ilı 

d 
,,~ .... 

hükfimete aynen ~diye e e AJ 
rB·t..-

~ 

hava aksi ıadalarJa dolttdıJ~~rl• 
zalf bir 11es en aca:lp ce'V'ıı.P I~ 

. k~' kar111a1ır. Burası bace ui 
ke tel)kele er akrepler ve ıt' 
il derili yılanlar vaı dır. ,.e~ 

~ ore" 
Kızın oklarının ucuna • etJ 

zehirli otlarla dolu bfr 1 ~ıtl 
geçtiler, uzakta t~pelerdell 1'" 
nln eteX..nde yüksek biri t t5r ti e • 
vardı, buraya kadar git , ,, 

[)ofliP' 

lutaı umum mmııırm~ıı~i!! 
D .. d" " ' k f han kator tO 

or uncu va ı .ıoO) 
için lüzumu olan ( 175 .. ll.. ,.ıe. 

k .. ınur fi 
yıkanmış maden ° ,,. 'f eŞ 

d·ı rer- ~~ 
münakasaye vaz e 1 e · gll 

arttSI J'I 
saninin otuzuncu cuın eo1

• 

ı . jetli gl 
saat on dörtte iha esı şer 

. . l 0Isrı11 ıı 
ceğınden talıp o 3 .. Jl ıe~B 
anlamak üzere her gu;. d• ıd .. l1 ., 
idaresine ve ihale gurı 
encumenine müracaatları.. 



İktısadi bahisler : 
.................................. -- .. 

Kahve ucuzluyor 
Bir hafta içinde libresi 16,75 

dolardan B, 75 dolara düştü 
Bu mühim tenezzülün sebepleri nedir? 

Son zamanlarda dünya piyasa
•ının maruz kaldığı çeşit çqit 
buhranlara bir de kahve buhranı 
inzimam dti . Mebzuliyet veya 
hÜdrcti tabiatın cilvesine ram ve 
tipleri muayyen ve sabit bulun
duğu cihetJe ıpe~ ülisyona pek 
clvcri~li olan bu meta bizatihi 
kıymetli olduğu için kahve piya
sasındaki temevvücit .• gerek te
reffü, gerek tenezzül suretile te
Cc}Jj etain - in'ikasab itibarile 
Pek mühimdir. 

Bunlann esbap ve avamilini 
izaha girişmeden evvel kahve sa
tışının harbı umumiden evvel ve 
80nra ne şerait dahilinde cereyan 
etmekte bulunduğunu anlatmak 
8Ydadan bili olmıyacaktır: 

Cihan kahve mahsulünün dört
~- üçü Brezilyada idrak olunur. 
ığer bir rubu da Kostarika, Gu

Vatemala ve sair memleketlerde 
Yetişir. On dokuzuncu asrın son 
tubunda çalkandığı mali tezepzüp 
ten kurtu lmak çarelerini araştıran 
brezilya hükumeti, dünyanın en 

, hl.icra köşelerinde bile kuUanılan 
: bu mükeyyifin işgal ettiği mühim 
· rnevkii nazarı dıkkatten dun tut
• ~1Yarak bir taraftan bütçesine 

\lVVet)j bir irat menbaı tedarik 
t>hnek, diğer taraftan da kambi
~osunun · en nafi bir hat dahilin-

b~ tnunafazasına hadim kudretli 
ı r " l nazını ihdas etmek maksadi-

d~ ~ahve ihracını münhasıran ken
ısı yapmakta idi. 

Brezilya hükOmetinin kahve ih
racını yedi vahitte temerküz ettir
l'tıesi binnetice Amerika ve 
.ı\vrupa müstehliklerini istediği 
fıati kabule mecbur kılacak bir 
la~iyct hadis olması üzerine Havr, 
tıyeste , Roterdam, Hamburg li

t.nanlannda ve Amerikanm başlı
~ ı · k ımanlarmda harbı umumiye 
adar yan yarıya olmak üz~re ye-

ıc::li g k• ., 
'~e .e ız mı yon çuval kahve müs-
l hıırren stok halinde bulunduru
:llluYordu. Bu stok Brezilya hük0-
~b:1tinin kahve fiatmın dilediği veç-

ı e .. k 1 
~z. yu se mesine mani oluyordu. 
~'ta mevzuu bahsolan stok ciha
f ın Üç dört aylık istihtikine ki
•k'Yet edebilmekte ve Brezilya hü

~~ttıetinin de kahve sataşını böyle 
~b 1~ ınüddet için tevkife takati 
~1:;nrnamakta idi. Bu avamil tah
·c, . a. teessüs eden muvazene neti
IQ\l~ kahve mahsulünün eksik ol
\:. 1910..11-12-13 seneleri is-
' • .. na. d ltrı e Hecele olursa kahve fia-
~l~ ~03 - 910 seneleri arasında 
11\\lrı) hbresinin, yani 140 kilosu
t'ıtıd 7, 12 ile 8, 31 dolar ara
G~e a "e asgari 6,25 dolar olmak 
<:le;·~ ternevvücat irae ettiği kay-
~ lnektcdir. 

tatı tıbı umumiden sonra kahve 

bitlhe~ncak. ~üs.tahsi~erin ödiye· 
deb-ı ka hılıyetıne gore teessüs e 
b~"-lı hıek İstidadmı haiz olmıya 

ır ldı z· h h ~tfırıd • ıra ar ı umumi seneleri 
~1'.>kJ 8 Avrupada mevcut olan 
b,.~i~r tamamen sarfedilmiş ve 
~~k)'~ hükümeti kahve ihracını 
~ • ._ b. \'tupa ve Amerikanın pek 
tt\irı ~~ Zaınan ıçın ihtiyacını te
~I\\ e ecck bir hadde göre tan-
tı etın. . 
ettce . iştir, Ve netekim bunun 

11 olaı-ak bugün Avrupa ve 

Amekikada harpten evvelki sto
kun ancak bir rubu bulunmakta 
ve halt-n Brezil) a ~an Avrupa ve 
Amerikaya günde yalnız 25000 
çuval kahve sevkedilmcktedir 
Sevkiyatın bu suretle tanzimi ne
ticesi olarak kahve fiatları 1917 
18-19 senelerinde kahve mahsu
lü 903 • 4 senesine nazaran ikı 
misline, yani 31,617,938 çuvala 
halik olmuştur. Mütczayiden sey
rederek 924 • 25 senelerinde 21 
dolara tereffü etmiş, 928- 29 se
nelerinde de 16,75 doları gös
termiştir. 924 senesindenberi kah
ve istihsalatındaki tezayüt ve se
neden seneye devredilen stoklar 
hasebile hahve fiatlarında tenez
züle intizar etmek gerektir. Bu 
tenezzül seyrini takip ederek 929 
teşrinisani bidayetinde 13,43 do
lara, bir hafta sonra 9,40 ve e!
yevm 8, 75 dolara düşmüştür. 

Bu tenczzülün esbabı araştırı

lırken başlıca iki noktai nazara 
tesadüf ediliyor. 

Brezilya hükumeti harpten son
ra vaziyeti maliyesini islah edince 
kahve ihracı inhisarını, kahve 
mahsulünün tekemmülünü müra
kaba unvanını teşıyan bir komi
teye devretti. Bu komite kahve
nin en iyi şerait dahilinde satıl

masını temine uğraşmakla bera
ber kahve mahsulünün tezayüdü
ne hadim tedbirleri ittihaz eyle
mektedir. Bu meyanda kalıve 
mahsulü fazla olduğu vakit mah
sulü dun bir fiatla ıatmıya mec
bur olmamak için gerek dünya, 
gerek Londra piyasalarında kah
ve üzerinde muameleler yap
makta ve bu muamelei maliye
ler için verdiği faiz ve komisyon
ları kahve fi atını tutkun tutarak 
sabşlardan elde edilen istifadeler
le lcısmen ödemektedir. Bu komi
tenin istikraz teşebbüsleri şim

diye kadar sermayedarların hüsnü 
kabulün6 mazhar oluyordu. ilk 
tenezzül bu komitenin Londrada 
son aktettiği istikrazm ağır şerait 
dahilinde tecdit edildiği haberi
nin şüyuile başladı. Bu a~ır şe· 
rait dahilinde temdit keyfiyetinin 
zaten kısa vade ile yapılan bu 
istikrazlann vadesi bittiği zaman 
belki de tecdidini gayrı mümkün 
kılacak şeraitin dermiyan edilme
si ihtimalile gayrı kabil olacağının 
tahmin edilmesi ve bu tahminjn 
teeyyüdü halinde kahvenin beheme
hal piyasaya arzedilerek pek düş
kün fiatlarla ıahlması imkanını 
mevcut bulamıyacağıdır. 

ikinci noktai nazara ğöre, bu 
düşkünlük rakabetten, daha doğrusu 
rakabete nihayet vermek için a
lınan tedabirden mütevellittir. Bu
nu izah edelim: Kahve :z:er'iyatı 
Guvatemala, Kostarika ve sair 
memleketlerde geniş bir surette 
icra edilmiye başlanılmıştır. Ya
kın bir istikpalde kuvvetli rakip
lerle karŞılaıacağım hesap eden 
Berezilya kahve komitesi, ral<lp
lerini ezmek maksadile bu tenez
zülü kasten ihzar etmiştir. 

Kahvenin teneızülünü izah e. 
den bu iki noktai nazarın ne de
receye kadar kuvvetli olduğunu 
tahlile lüzum görmeksizin denile-

• 
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Borsalar 
Açıldı Kapandı 

ambt:yo 

llngiliz lıraıı K.r. J036150 l03955 

" T l.. mukabili Dolaı 
• • Frank 
.. • Liret 
" • BelJ\'a ı ~ 
• .. Drahmi 
• • Frank ... ... .. 
.. ' .. .. ... 

Leva 
Florin 
Kuron 
Silini' 
Pezetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Y.ev Kuruş 
ı Türk lirası Dinar 
· Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 lmrlln (tnglllz) 
1 Dolar ( Amertkl) 

20 Frıınk [Fransız ı 
20 Liret [ ltaJya 
20 Frank 1 Belçlkn) 
20 Drahmi [Yun:ın] 
20 Frank ( ls,•lçre) 
20 Leva 1 Bulgar] 

1 Florin (Felem enk] 
20 Kuron [Çekoslovak 

l Şllt ng !Avusturya] 
1 Peuta (ispanya J 
l Rayşmar~ !Almanya) 
1 Zloti ı Lehistan ı 
1 Pengö 1 Macaristan 1 

20 Ley (Romanya] 
20 Dinar Yugoslovya) 

ı Çevoneç !Sevyet l 

Altın · 
Mecidiye 1 Borsa 
Ban L not \ harici 

T n hvlller 

lstlkru dahili "vadell 
Düyunu muvahııde • 
ikramiyeli demlryoln 
Jstanbul tramvay şlrkefi 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
lstan bul anonim su Şr. 

Hlaeo seneetırı 

iş bankası 
u~man lı bankası • 

0,4• 06,I!~ 

1195 
S98.So 
S36 

s1ı ıs 

~ 411,25 

6•1 
l 16,37 

ı~ !!2 50 
~ ~4 

0,46Q3, 75 

1191,50 
8 116 
:ı l.'i,25 

3(110 

241 25 

&ı 6~50 

:ı 34.75 

1 •6.5<• 
4 16,75 

~ ı;s ,1:-

116, I2 
15 77, 50 

:ı 32,1io 
3~3.50 

ı 96,50 
4 15,25 

9fı7. 75 

25 ;;o 'l~~1.sıı 
2 6 52 Sn 

1 J92 

ıo~4 

21 150 
160 •o 

221 

1 ı •5o 
5~ 

819 
3o~O 

8~ 

12.5 
i!05 
ao25 
50 37.50 

24 
37 
25 12,~t) 

74 o 

( 

9: ~7. 50 
21 ; 

t '30 
.ıı35 

( i :ıo 

27 

ı 1,10 
12l' 

26 4~ 

1095 

ı r.sıı~o 

2ı2 

166 75 
22255 
1 ı ; 50 

55 12,50 

819 t5 
ao1s 
as ıs 

12525 
3()50 

3o'O 
Si 
2~ 2~ 

l·l Si 3~ 
25~5 
i 4 '0 

1 9 1\ 
6C 75 

241 75 

1 
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Ticaret ve zahire 
f'letLu ncaret bor.••• kltlblamaınllltı 

tarafından Yerllmlıttr 

-------------------------'"" 

Bu~day 
Yumuşak 

Kmlca 
Sen 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arp il 
Mısır 

Fasulye 

Oklnaı 

Azami 
K. P. 

15 s 

ıs ıs 

13 
9 30 

7 20 
26 

Aa11arl 
K. p 

IS 27 

13 s 

g ıs 

32 

bilir ki bu tenezzül Brezilya hü
kume.i tarafından ehemmiyetle 
takip edilmektedir. Ve hini ha
cette daha fazla düşkünlüğe mani 
olmak için müdahele edeceği de 
kuvvetle memuldür. 

Son alınan haber]ere göre, Bre
zilya hükumeti 80 milyon ister
linlik bir avans temin etmiş ve 
bu muamelenin müsait şeraitle 
yapılacağı şayıası kuvvetle deve· 
rana başlamıştır. 

Binaenaleyh kahve fiatlannın 
daha faz la düşmesine intizar olu
namaz. 

Şimdi gelelim kahve Hatların-

9. - V AKIT. - 21 Teırtnfsanl 1929 --

V akıtın bu1lmacas 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sırrım meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 

kafidir: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
~l!M ~I .: - - - - = = -

li1 -
...;..... • .. 

- - !il - li] 
!iJ i) --

!il - -
- - - [i) - - -
- - -

!il - - -
- - - - - - -

li] ıi) - - - .. 
[il fil :i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 c•. Al .K J:: • A C A R • 
2 H1[jj H A R E 1 K E T !il 
3 r s [iJH i c A PfiJIC E 
4 SEN!iJKEL~TEZ 
5 ARAK[i]L[i]BABA 
6 •Mi ATljJGEBE 
7 K E _L P iJ T ili] _h i R A 
8 AS i[iKEK[i]PUT 
9 i T[j]SARAY[j]T i 
10 N i] K E L ~ı B E !C [il K 
ll•TiRE•ASiL• 

Bu,cınk<I bulmacammn Dlbıldl bulmu•mmn • 
haOedUeeek yeni ıeldl balledllmlt .. idi 

Soldan sağa (2) merdivende verilen bir 
1- Benim adım (5) emir (2) 
2- Deniz kilometresi (3) 2 (3) Yukardan aşa§'ıyaz 
3- Fena (3) arka (3) 1- Babamın adı (5) 
4- Utanç ( 2 ) köy eşrafı ( 3) 2- Tamir (7) 

uzak işleri (2) 3- Gümüş (3) dtniz kenan (5) 
5- Buket (5) elektriği yaken(3) 4- Ayağın zıddı (2) bir kuş ( 
6- Muhtarın arkadaşı ( 4) 5- Törpü (3) 

ananın yoldaşı (4) 6- istifham (2) yakın (4) 
7- Kurtulu, (4) namaz ilam (4) 7- Gündüzlü bir isim (3) 
8- MemJeketi kurtaracak bir kumaş (5) 

san'at (7) 8- BıLiş-~:ık (7) 
O- Yok demenin Arapçaaı 9- Ya§'ma (5) 

Bu bulmaca Ankarada Deokt de nfryol an malzeme müra}c,tbt Kodfr &gtn 
ku:ı Selma H . ta ·afından teı lıp tdllert/e gazıtem ·ıe g6ndenlm;fti, . 

., ·~ " . . ' . . ,. . . ( .... '"' 

rark Spor 
8 inci sayısı bugün çıktı 

Etref Şefik, A. Şerafettin, Sadun Galip Beylerin makaleleri. 
Avrupada, fatanbuJda ve bfiUln TOrklyede eon haftanın ıpor haya
tının faalJyeti. Y ent futbol faal.tyetf hakkında reis Hamdi Emin 
Beyin beyanab. TGrk gibi kuvvetlJ, Sinema, roman karikatür. Ve 

Stadyumda bedava maç seyretmek 
için müsabaka devam ediyor .. 

. ~ı . ,, 
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Kızı kaçırdı 
Uukapanında otaran Nuri. ismin

de bir adam La.ngada oturan Lf go
run kızı Elfsaviye aşık olmuş, kızı 
almak istemişse de vermemişler, o 
da bir kolayını bulup sevgilisini 
kaçırmıştır. Şimdi Nurl ve Ellsavi 
aran maktadırlar. 

Hırsızlar yak alandı 
Büyükderede oturan muallim 

Fevzi beyin evine damı delmek 
suretile hırsız girmiş, fakat vaki 
olan istimdada yetişenler tarafından 
yakalanmıştır. 

Mektebi soymıya kalktı 
Hasan isminde bir sabıkalı Aya

sofyada bir mektebi soyarken bek
çiler tarafından cürmii meşhut ha
linde yakalanmıştır. 

Karısını niçin dövmüş! 
LAngada oturan Yusuf zevcesi 

Fatmayı öldüresiye dövmüştür. Se
bep, Fatma Hanımın tavu~ bindi 
ve saire gibi hayvanları Yusuf tan 
izinsiz satmış olmasıdır. 

Evden eşya çaldtlar 
Beşiktaşta ahçı Salih efendinin 

evi soyulmuştur. Hırsızlar her ta
raftan pencereleri demir parmaklıklı 
olan eve giremeyince merdiven ko
yarak üst kata dlrınişlerdlr. Tabanca, 

Randevu evinde 
Unkapantnda Çamurlu sokakta 

randevuculuk yaptığı haber alınan 

Mehmet Alinin evi taharri edilmiş 
ve bir çok genç kız ve erkekler 

yakalanarak haklarında cahkikata 
başlanı lmı~tı r . 

Vukuat cetvelle-
• •• 

rı.ne gore 
Eve~i gün şehrimizde 24 zabıta 

vak'aşı olmuştur. 

Polis, her güne ait vukuatı mun

tazam bfr cetvel hallnde viJAyece 
vermiye ba~Jamıştır. 

P. J. l l. Me~nni mu
~ürlülün~en: 

daki duşkünlüğün piyasamızdaki 
tesiratına : lstanbul piyasasında 
bundan iki sene evveline kadar 
mevcut stok 8-10 bin çuval ara
sında tahmin ediliyordu. Fakat 
bugün stok mevcudu hemen he
men laşey mesabesindedir. Satın , 
alınıp ta teslim edilmekte olan 
malların teslim müddetleri 3 - 6 
ay gibi zamanlara taksim edildiği 
için burada kahve Hatlarında bü
yük farklar ihdas edebilecek ha
lat karşısında bulunmamız varit 
değildir Bahusus ki krediden zi
yade sermayeye müsteniden ya
pılan bu muamelede kahve tacir~ 
lerinin görebilecekleri zararlar 
hiç birisinin vaziyetini sarsacak 
gıbı deği ldır. 

, bal4 evant gibi kıymetli eşya çalın
mıştır. 

P . T. T. Mektebi alisinde mü 
esses makinist kursu taliplerinin 

imtihanı 22-11-929 Pazartesi gil

nü yapılacaktır. Evvelce ilan edil
diği üzere şeraiti haiz olanların 

mezkur mektepte bulunan kabul 

heyetine müracaat eylemeleri la· 
zımdır. 



10795 1 roza boroş. J roza yüzük, ı roza yüzük altın . 
kordon 52 dirhem altın Hakkı B 

ı 1426 1 çift roza küpe 4 altın bilezik 1 altın gerdanlık Münire H 
12077 1 pırlantalı pantantlf, ı roza kuş iğne Emine Ülfe1 H. 
12564 l roza J~ne ı rou yüzük ı çfü. gUmÜf zarf Memnune H 
13488 2 pırlantalı bilezik ı çift pırlantalı küpe 1 prlan.-

talı akar pantantil Mtbmet CeW 8. 
18852 63 adet Türk ve ecnebi nişanı bfn }1rmt dirhem 

gümüş 

20046 J çift roza küpe ı rou ~pJık taş ı roza 
20639 ı çift alem blle7jk 

20992 1 ro1.a gerdanlık iki çift roza küpe 
20 t 64 J roza yüzü~ ı ro?a igne parçuı 
206t>O 1 çift roza küpe ı kuş i«ne 
21064 300 dirhem glimüş 
21008 1 çift rozi\ küpe bir altın snat (kolu yok) 

Cevat B. 
7iizük Hulılsl B. 

Şükriye H. 
Fırden 1-L 
Emtnı il 
Firuze H. 
Ne7.lbe H. 

Faika R 
~ J 024 ı roza tekraş yüzük, f çite pırlantalı tuıtu iğne 

( l ta~ yok) Mehmet Salp B. 
! 1068 ı aJnn kordon 235 dırbem Sadet H 
21161 r çift roza klipe lbrahim Ethem B. 
21258 ı roza tektaş yüzük J altın •ıt ( mlnell yat) 1 

ahın kor !on 5 dirhem Nadire H. 
2 t !120 ı Çtft roza küpe Hasene H 
2 ı 63 ı ~·ift ro1 ... 1 küpe I inci kolye ı elmulı şıtleıı Hatf~ H 
2 ı 4 ı 5 1 roza d:ıl igne Fatma R 
21429 ı .altın saat ı altın k&tek maa b1- Şenta H. 

ı 57'5 6 adcr Rumeli tahvili Advt1e H 
Yukarıda isimleri yu•lı ollln borçlular nıilccTher• ve tantıu •uka· 

bilmde E.mniyet Sandığtndan istikraz etmif olduklan mcbeligi vadesinde 
tediye etmemelerine mebni hini istikrıida tayin olunan ikamctglhlar•na 
ihbarname t;önderi rniş ise de bulunamadıklarından rarihi iJAiı.dan ttib.rm 
mücevhc.:rat medyunlarının (91) gün tahvillt medyunlannm da btr hafta 
zsrfında te.diyei deyn veya tecdidi muamele tylemcdlkled takdirde mer
hunan mezktırenfn hilmüznyede sanraqıı iJln ohınor • 

İstanbul Zirrat bankasından: 
No. a.. ........ 

2-13, 2•13 76 deatm i>-.'mahalh ile 102 
...._ 111 ı., k.,.. ••r'lll·-

2.-4.40. 7.Ja Ahır. metken .. ...i mw•ayı 

l.avt - ifil 9P '*"' 
• Ayzma 36 Dekktn 
" .. 32-34 Hane ....... 

Pendik Bagdat caddesi 491 Hane 
Ga,n mOl.dıllere 'ıda batıda evsafı ....Mmr ..ıak ,. •111 kiraya ftl'IJ. 

mek ve ih.klcri ı ı -12 929 çupmba ton• •il atcle yapelmU kere .... 
yedeye çı"4nlmıttır. Tahplerio pey ekçelertle •• tahılllt alıiiak ....,.._IA dahi 
ynmi mOıaycdeye kadar ltankamp mOracaatlan. 

cm;ı::mı:.":rt:::n:::::ım=::: 
m;:,m:ill-lililll::l1i1ii11Cıro11:::::z:a:aa::ı::-

.:• lıtanbul icra Nlll Ahm~ Refik B. la 

==.veni icra ve iflas kanunu ,arhi 
:~ 2 nci Cilt 

l1Viçrenln bOyijk habk ~ eserleri Ye blltthı kananl.nia11 uara 
+ alınarak nawt ve ameb h~ıı. wı lllzuml• "'mliehrt lan .. hı. eMrtııt .. 
: cildi lstanbulda Vahı Cihan ve lkb.I kotapbueJertade (ISO) Jtura.- tatdmM:ıadr. 

itmam edla..k 
tberedtr. 

bllmil-

Antalya ~ostuı 
(ANAFARTA) •apuru 24 

Teşrinisani Pazar 10 da Ga!ata 
rıhtımmdan hareketle Ümir, 
Kfillülc, Bodnım, Rados, Fe.tbi· 
ye, Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezktlr iskelelerle 
birlikte Dalyan, Marmaris, Sakız 
C.naldcale .e Gcliboluya utn
yarak gelecektir. 

Deher münakasası 
Nümunesi fibi dört yüz otuz 

adet defter pazarhk ıuretile 
yaptanlacaktır. Taliplerin 23-11· 
929 tarihmde uat 16 da 1e .. 
um Mfid6rlütfine möracıatlan. 

F otın milnakasası 
Şartnamesinde yazılı evsaf 

muciblnce kırk altı çift fotin 
ve iki çift iskarpin münakasa 
ıuretile mübayaa cdilecclctir. 
Kat'i ihaJcai 30-11-929 taribin
icra kılınacaktır. Taliplerin o 

fiin saat 16 da levazım Mü· 
dürlüğünc müracaatlan. 

58 adet metro tul 30X30 
eb'adında meşe kütük pazarlık 
surettle hemen teslim edilmek 
prtile mübayaa edilecektir. 
Vermek isteyenlerin 21-11-929 
Perıembe günü saat on altıya 
kadar teklifnamelerini levazım 
Müdfirlü~üne göndermeleri. 

~AU&h.ti.....U. öaı W1 Oltaaa 

Ercümendnur Vapuru 

Te.J~iaani Perşembe 
günG 18 de Sirkeci nhtımından 
harelcetle Eretli , Zonguldak , 
Bartın , Amasra , Kurucaşile ve 
Cicleye azimet ve avdet ed~lc_!ir.: 

Fazla tafsillt iç.in Emmonu 
Rıhtım han 2 numaraya müracaal 

Teldon: 2684 , ............. m..ıı.-111111~--
Stdlk nde birlderllr 11purlın 

Karadeniz 
Muntuam v. Lüks postası 

S k vapura 24 a arya Tesrinisani 

Pazar ~~-~~.mh~ baracı yokuşunda Terc:iman ~ Siz~ 

zında No. 20 hane Hildebed bnundan hareketle Zonguldak. 
de Zarı lunmalJn ilin olunur laebofu, Samsun, Ordu, Gire-

ı------~------·ID .on, Trabzon ve Rize iskele-
Begoflu tcra-ıntlan: Mahcuz: Te Maarif emanetinden: . _._ ed le lerine azımet ve avoet ece • sanlması mukarrer kanape, m111t d 

tir. Taflilat için Sirkeci e 
dolap, karyola, portmanto, etajer Kabataş nsm.nden Cıemal, Gala- Mcı' adet hanı altında acenta· 
dikiş makinesi, perde, şoba ~4.11.29 tasaraydan hısan. lsunbul lisesinden htwna müracaat. 

. pazar günü saat on üçtı' Beyoğlun- Cemal dendllerln eeriaa maarif Telefon: Jstanbul 2134 
·da Kumbaracı yokuşunda Terciman cmuedne münıcMı qlemtleti. 

Kıymeti muhammenest 
Kurl.J1 
4000 AJmt'dafmda Kariye dernnu solca~nda 7f ~6 nu-

KJmden mel 

rOk oluğU 

mınh arsa mesıhm 400 AğOp o~Ju klrlcot 
2250 Alemda~dı Kırtye dcrunu IOkağmda 41-3 f no-

marah arsı mesahın !!5 Folyani binti i\fozlumyan 
9000 Alemda~ı Kariye denmu ~okaıtında 51-52 66-

67 numanılı arsa mcsah11sı 900 A~vnl Eskohl Nlkogos kerimeleri 
6000 Al'!Tndı~mda Kart~ dmınu soka~nda 45 58-1 nu-

maralı arsa mesahası f 60 Kirkor kerimesi Sinontk ve ,.onilc 
Krikor çorbacı kerimeleri 

4500 Alemdağında Kıtrlye derunu 10k1Jtında ?8 64 nu-
maralalı hanp kalvehıme OJ.,rida ve hissedaf1 

:;ooo Alemdağındı Kariye dmınu saka~dıt 66-47 59-1 
numırilı ım mnahasr 500 Kirfcor kerimeleri Şinonfk ve Nonik 

Bal6da dns, meTld ~ takdlr olunan kıymetleri muharrer emvali 
metrukeye alt ala parça tmnli ~yn menkulenfn miilkiyetf füruht edl· 
ıece~nden müzayedesi daba bir hafta müddetle 17/T sanf/929 tanhinde 
i4fr. sani/929 tarihine kadar talft c:dilmlş ve hitamı mlizayede 24fr. sı 
nf/929 tarihine müsadif pazar günü saat ( ı 3) ten ( 15) buçuğa k:ıdııt 
devam edeceğinden taliplerin kıymeti muhammenest olan bedelin 8 

o?, f / 

ntsbctinde depozito1annı mitbcyyfn makbuzJerfle Kartal satı~ komıs) o
nuna müracaat eyıetnelerl lltn olunur. 

Kıymelt 

Ura Ku. 
Mabalrea1 

19723 O'l BüyQtıada Av111ıkolı 
Mkw.n J4.)70 au.bba wc1ıe 

No. Cm.a 

62 Bo.ı ... 
Ayn eokalt altında ınotar datr--' 

~ 

20 "" 
• • • 
" . . 

Bahçlvın odua 6 adet kuyu 
ihale bedeltnl8 birtnd t.Jr.ttt ~tfarn Ye rnDeebakill yedi 1enede bbla ediloıek 

ve lblM bedeliaia lllmaalea illifasuaa kadar hkloe namıoa blrind derecede ~ 
ttld& olmak pıttle b.llda ..ı..rer boetınm miilk\yeliain 2-11·~29 tarihıad 
ıtıbaren bir .., middeüe Ye kapalı zarf ...tile aüı.ayedeye vazed.ımlt oldu~ 
du talip olulann kapala Zll'flann l UnuaevYel 929 paı.ar gunQ saat 14 
kadar Adam mal mGckırlQlüade •Otetekkll aatıt komlıyoouoa tevdi ve nıaU' 
aaıtan toDr• wku h.lacak '*1tflerla kabul cdilemtyrcf'Ql ilAn olunur. 
+ Sat/.~ otla - Çakmakçslardı darlıkta yapılacaktır. ~963~. .. 

61 Dayc hatun mahallesinin Büyük + Sat~ ana - Kadı koyun 

yeni ban orta katında No 38 tah- Hasanpaşada mahallesinde eski kJ 
mln edilen bedeli 600 liradır. Mü- balı dere yeni 1 inci l\1uradi df 
zaycdc 3 kAnunevvcl 929 salı gü- sokağında No 1, 1600 arşıu ıJJI' 
nü saat 14 te Defterdarlıkfa yapı- Sakıt hanedan azasından da 
lacakur. (1071) Mahmuda aittir bedeli defaten d~ + "otı/Jc oJa 0r MalMlı - Çak- rilmek şSJrtUe tahmin edilen be sır 
makcılarda Daye hatun mahallesin- 960 liradır. Müzayede pazarlık r• 
de v ld h ·· t kat No 12. l 8 retlle 21 Ununevvel 929 curıılt;rj 1 

e anı us tesl günü saat ı 4 te Defterdar 
tahmin edılen bedeli 550 liradır. yapıfacıktır. ~ 
l\lilzayede 7 kAnunevvel 929 cu- SJ 
martesl gilnil saat 14 te Defterdar· Sullaı ahnıtı şaılı Jac.sınJorı: fJf" 
J k 1 k ( 1073) deynt mahOmblhın temlnl latıfaıı O' 
ı · ta yapı aca ur. h h 

1 
fu htd dl 

A Sahlıı. h.n odau _ Çakmak· nıoda ta b acze a ınıp ı uHo'•'" 
,,.. "' .. karrer bulunan seku sandık ....l,,t 

ç~larda Dayehatu~ -~a~alltsinin Bu- fekert (kip), tkt çunl Holan~•. ':'°"..dl 
yi.lk yeni hanın uçunci.1 katında N. ( toz) ÜtkodU"da çarp c~-
45 tahmin edilen bedell 60() Ura- flrcet t.J.ckalı~at önünde TetrlP"' ~ 
dır. Müzayaede 7 klnunevvel 929 30 uncu cumartesi günü saat aa ~ 
cumartesi giinil saat 14 te Defter· ae bllaıOaayede tablıcaAındaıı t•bP eısıı"' 
darlıkta yapdacaknr. (1074) lana yevm Ye aaaıl meıltaıde1~ + Salı ~ eo a '°• la1t,e _ Emir- runa müracaat ~tmelert ıllo 0 

_ • ' 

gtnda Hamam sokajtında sakıt ha· lmnllll 18111 f eft ıeitil eP 
nedan uasandan Ali Haydara alt • ndmr Mt~e 
~ 6. 8 numaralı ev, hamam arsw -· UllSY1U1U111.ta1e:-ın•· 
ve bahçe ile lki masura tatlı suyun 114 ttl 1 18 çift potin atenf ~o 
seksen hissede dokuz htssçsi, bedeli kasaya konuldup;undan caJi ~ ~ 
def aten abnmak üzere tahmin şartnameyi görmek için. her 

21 
jlld 

edilen bedeli 400 liradır. Müzaye- ihale için de iklnciceştınin ıockt~ 
de pazarlık suretile l 7 kAnunevvel perşembe günü 1 S te eıeıJ. 
929 alı günü saat 14 te Dcfteı- toplanan komisyona gellll 



Bir şehit kabrine son bir selam 
Onları be/diyen zavallı sevgililerinin elemlerini 
anlıyor, o elerne şimdiden iştirak ediyordunı 

~ ~nıet çavuıun hazırladığı 
h ' arın üzerine lti.rmızı yatlı 
ıtıZa ile ('Şehit kabfl) diye yaz. 
~ Ve mezarları mümkün olduğu 
~ daı- lanzim ederek bu taılan 
~ eıarlann baıına diktik. Bu 
ı ... &.tızara ne elim, ne acıklı idi. 
·~•,n 

le h ın acztne ıahft olan bu 
ı .11 

a önünde ruhumda derın 
lltn b 
helJcı ir acı duydum. KJm bilir 
'o bir hafta belki üç gün 
'tellta bizim de bu toprakların 
~ dtaıla.rın altına girmemiz ne 

&. ~ h \l nıu ı emeldi •.• 
ti atanın topraklarını dütman 
q ııtıelerine çiğnetmemek azmile 
le~elere, ferapnallere, mitraliyöz

ı "ttı t ~ a e f ne mermi sellerine gö-
lll a !feren bu mukaddes ve biilent 

8&.nl ~if e lll'a karı• yapbğımız ıu va-
~t Pek kiymetaizdl. Göniil 
~td· ,_, 

l\q 1 
'" dah~ kadirtınasane dav-

~ &Jını, Fakat bu muhasara 
dı~altnda baıka ne yapa billr
tGt · Bugün Keıiı dağının züm
ı~ Yatnaçlarında bu muazzam 
8~nl 

~i arı bekliyenler vardı. Kim 
\ r 0 Yetil yurdun hangi köıe
ı 'llde b aiti oyunn bükük kalan ba-

arı k 
ltıü•- ' 0caları, kardeıleri için 
~ -.ne.aa 
ı n. k k •rıtne cırpınan nazenin 
\il~sj ~le.t'J., timdi birer şelitt 
~ 01rnutlardı. Canla rmdan 
\:.- çok ffVdikleri bu aziz 
~lflilerin bu RilnkO aldbetlerini 

o~ !tt'ıdiklert zaman kim bilir ne 
ftty ~ldardı... Onların actlan, 

~h 4'.tlan ıanki ıimdiden benim 
"'1 lltnda aksediyordu. Bir müd
~k '°llra hasret ve göz yaıları 
~t\ ~c~k olan bu, yüzlerce gözün 

ltı-~l):lnıdiden ıerikl hiaai ve iz. 
~ oluyordum. 

~,:t•rnı, göğsüme eğdim. Göz· 
dQk l kapadım, kanlı göz yaıı 

~ll .. ı 
~q.. goz er, bot kalan kollar 

•a:ı· 
>a.'fl'tı:fle~ mahrum yaıayacak 
~l>~ ~t lçin, bütün saffeti kal

"1 e •a.brü metanet diledim. 

f!\l 1 * 
il~~ !1 bitirip ve son ~ fatihayı 

){lp 
~~ siperlere avdet ettiğimiz 
.... <ltt 
"'Gte ' Bulgarların sabahki 
~'b~~:ı:tı vaziyeti muhafaza edip 
dıı. n lertnı Muhiddin Bey sor· 
~l!!"dtk iz, nıüphem biz cevap 

~~it · O zaman Muhittin Bey 
'°erdt: 

b ..... s·ıah 
f 'ı!I bı 1 r4lrınızı alınız, Yanı· 
t~>i , 1 r d~ ınüsell~h posta ne-
li •tııt D 
' d · evriye çavuıu sıfa-

~ ~tey 
'dt e fnfnlz. Eğer derede 

,, '"e.k 
~ ~ b 3 ert görürseniz, Fran-
~ı. l>t <lrflerle ve Türkçe lisanla 

11\~ ()t~ıtoname yazarak zabit
$, gonderiniz 

\d tt bt 
~ l!!"~k r eelarnla Joldım gert 
~tlt ıeıntnliğe koıtuk. Evvela 

~l!!ı 'tıtıe 
~ dt1t, güzel btr çeki düzen 
~'~atı . SHlhlarırnızı kuıandık. 
~F tsll'l· d ) ~" .... 1 ın e btr de yak ııklı 
1111 ~ fltalc: k "tt.lılc. Ut:ar gibi dereye 

~ı lt tllrlcı 
fı ~t.ır. r, dereden çekflmfş)er-
~l'j ıser h 

'l\ &t.-deJc' attı fafiıhn biraz 
11ı~"1ı}otı 1 

metruk siperlerde 
~ ~ do,.:tnıı§. Bizi görür gör-

H:.c -.ı BUngülü Bulr a r neferi 
'4ltnl L 

a ~ıze d•u yokuş· 

tan inmeğe baıladı. Tam hatb 
fasılı geçecekleri zaman gür bir 
sesle haykırdım: 

- Dur .•• 
Durdular. Hatb niçin tecavüz 

ettiklerini sorduın. Çok bozuk 
bir Türkçe ile bizi kumandan • 
lannm görmek Jstediğinl söyle
diler. Biz hatb tecavüz edemJ
yeceflmlzf ıôyledlk. Onlardan 
biri koıarak siperlere gitti. Tek
rar nef eı nefese geldL Kuman
danlarının mutlaka bizi görmek 
htedtğinl tekrar etti. Bulgarların 
isı arma, daha doğrusu bir Bul
gar zabiti ile görüımek arzusuna 
galebe edemedik. Bulgarlara 
dQğru lleriledlk. Kumıal dereyi 
geçtik. Sırta çıkmağa baıladık. 
Arazinin lnhinaıı biter bitmez 
hattı fasıldan takriben yi1z met· 
re ileride on ktıillk kadar bir 
he'yetin bize intizarda oldufunu 
gördük. Bu hey' etin "azfyeU o 
kadar komik idi ki, hpkı fotoğ-

raf aldıracaklar gibi miirettep 
siin'f bir duruı. Biı:, tam beyaz 
bayrak hizasına gelince durduk. 
Ve hey'ete hitaben, buradan 
ileri geçmt>k aelahiyetlmfz oJma
C:lığını söyledik. O zaman, bu 
hey' etin tam ortasında duran 
-kuınandttn-,-çok· selis bir Türkçe 
tle: 

- Korkmayınız.. geliniz .•• 

Demez mi? .• hey Allahım •. ıtm
dt ne yapaca~. Artık lf, as
kerlikten , kanundan nizamdan 
çıkb, millt bir izzeti nefis halini 
aldı. Demek ki hatb fasılı geç
mezsek bu adamlar bizim kor. 
kaldığımıza hamledecek. Velev 
ceza görelim, artık ikJ Türkün 
on Bulgardan korkmıyar·ağmı 

göstermek lazımdı. Sağıma ıo· 

luma baktım, hattı fasıldan üç 
hatve geri çekildim • Nazımla 

Oamanda yanıma geldiler. He
men karıı karııy ı geldik. 

Derhal ıilah çattık. Osmana 
dedim ki: 

- Sen nöbetçisin. 

Ve Nazıma dedim ki: 
- Yürü .. 
Hattı geçUk sert hatvel~rle he

yete doğru y(lrümet_, başladık. 
Nıazıro hem gülüyor, hem de 
diyordu ki: 

- Atabey, fstermfsfn hattı 
geçtiler diye herifler bizi hak
lasın .•• 

Ben de cevap verdim: 

- Fena mı? Makidon1a ka· 
rakollarında selamlaşırken vur-

dukları zabtt'erimizin yanma ıi· 
deriz. Onlar da yeni bir bhı• 
manJılc kazanırlar. 

Y aklaıtıkça kumandanın finf· 
forması daha iyi seçiliyordu. 

Nazım solumda idi. 
Mev~un hatve ile yürüyorduk. 

~am kumandanın onune üç 
hatve katdık. Rap diye durarak 
keıkın bir se am verdik. Bu 
onlar üılertnde o kadar gayri 
memul bir tesir yapb ki baıta 
kumandan olmak üzere bir 
anda (hanr ol) vaziyeti aldılar. 
Medit keskin bir ıelamle mu-

Monrif ve~Bletiıdeı: 
Pazarlık suretile ilan edilen 

Ankarada inşa edilmekte oian 
ticaret mektebi kalörlfer tesisatı 
şeraiti atiye daireside kapalı 
zarf usulile 10 "20 .. 929 tarihine 
kadar münakasaya vaz olun
muştur. 

1 - Müzayede milnakasa ka· 
nununa tevfikan tıinı:im oJunacak 
teklif mektupları 10. 12 • 1929 
tarihine müsadif salı günü saat 
15 te Maarif vekaleti i11şaat ko
misyoııuqd• açılaCClk ve ~P az 
fiyat teklif eden müesseseye Ve. 
kaletin tasdıkıne talikan ihale 
olunacaktır. 

2 - Tekliflere ınukabfl ıerait 
dermeyan edilemez. 

3 - Talip olanların pli.n ve 
şartname( fenni ve münakasa 
tartnameıini almak üzere ehliyeti 
fenniyelerini müş'ir vesikalarile 
beraber her gün Maarif vekaleti 
inşaat dairesine mürıaeaatlan. 

lstanbul bı,ınct tleCJl'ef mohtreme
.mden: Türkiye 11 bankasının M. 
T oller ve Galatada Sigorta ha .. 
nında Abhazi efendiler aleyhine 
ikame eylediği alacak davasının 
esnayi tahkikatında ikametgahı 
meçhul olan Abhazi ıfendi ila
nen icra kıhnıırı tebligata ratınen 
yevmi •tahkikatta isbatı vücut 
etmemiştir. 

Bittalep hukuk usuln muhake
meleri lcanunun\Sn 398 inci mad
desi mucibince ittihaz kılanan 
gıyap karannın mezkQr kanunun 
140 ıncı maddesi mucibince 
ilanen tebliğ-ine ve 142 inci 
madde mucibince de gıyap karar• 

namesi ınahkeme divanhanesine 
talik edilerek yevmi tahk'kat 
olp.rak 10 Kanunuevvel 929 Salı 
UJt 13,:,o t~yin ~~ilini,fjr. 

Abh-.sl efendi ilanın neşrinden 
itibaren beş gün zarfında tarifab 
kanuniye dairesinde müttahaı 
gıyap kararına itiraz eylemedi~ 
taktirde senet muhteveyahnı ve 
mfiddeinin vakialannı kabul ve 
ikrar ve bir daha muhakemete 
kabul edHmlyeceA"i ilan olunur. 

Hurda eşya 
furuhtu 

Tütiin i11hisarı u
mum ınüdürlü-

ğüden: 
Cibali fabrikasında mevcut 2074 

kilo hurda çul, 132 kilo ip, ve 
kınnap 678 kilo tömbeki dfdği, 

830 kflo tömbeki deı:isl ve Azapkapı 

anbarında mevcut 972 kilo köhne 
ip ve l 364 kilo kohne çul pazarlık 

suretiJe 27· 11-927 çarşamba günU 

saat f 0,30 da saalacağmdan iplerin 
meıktır gün ve saatte Ga.latada mü· 
bayaat komisyonunda bulunmaları. 

kabele ettiler. Kumandan ileri· 
ledi ve elini uzattı. O ~aniyede 
askerliği bıraktırn, ve tam bir 

salon z;erafeU ile kocaman eli 
sıktım. Bir anda, P'1lgarca bir 
fısıltı cereyan etti- Simalarda 
bJr hayret uyanmııtı. K.ıımand~n 
çok temiz 8'iyinmiftl. Parlak 
çohadan yff.pılmıı kırmızı zırhlı 
siyah ve ~un kape>tu omuala• 
rına atıJmııU. Kını ho.ki bir 
kumat ile sanh olan ağır ve 
müzeyyen kapzalı uzun kılıcı 

belinde idL 
l Bitmedi J 

• • 

TRAMVAY ŞIBKETI 
ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARiFESi 

1029 ıeneai Teşrinisaninin 2!'> inci gününden itibaren 
UAoı ahire kad,ar muteberdir 

Birinci Son 
No Hutut Huake~ fasıla Haraket Haraket 

9 Hıırbfye- Sfrkrci Harbjyedcn-Sirkeciyo 7 14 
Sirkecideır.Harbfyeye ' 

1.00 
7,31 

19;00 
19,31 

ıo _ş_ı,_u _. _r_o .. ne .. ı ---ti Şifliden • Tünele 8,
9
6 

• - Tünelden - Şişliye 

0,30 

7,02 

24,14 

24,38 
23,30 

1 ı Kurtulıg. Tünel f 

121-farbiye-fatth J 

14 Maçka - Tünel ı 
< 

US Taksim-Sirkeci 

10 MAçka-Beyaııt 

18 Tıksim-fıtih 

19 Kurtuluş-Beyaı1i 

Kurtuluştan. Tünele 
Tünelden - Kurtulu14 

HarbfYMen - fatihe 
fatihten • Harbiyeye 

21,10 
80 

21,30 24,00 

!5,17 ~;~ 1,00 
1,05 

Maçkadan • TG.nele 21,40 
Tünelden .. Maçkaya ao ~2,00 

23,30 
24,00 

T ak&f m den.-Sirkeciye !5, 8 
Sirkeciden.: Taksime ıo 
Maçkadın-Beyaııda 7,00 
Beyuıttari-Maçkaya 14 
Taksimden-Fatihe 1 s 
fatihten - Tıkıfme 80 
Kurtül 114tan-Beyaııda O 
Beyazıtt.an-Kurtulufl ıs 

7,to 20,00 
7,35 20,30 
1,00 21,30 

6,53 21,33 
7,46 18,46 
8,32 19,32 
7,00 21,()4 

7,50 21,44 

Be§Jktqtan-Bebe~e 0,01 -
Beşiktift&n-Emfn&ıQne 8 6,22 
Bebekten-Eminönftne Jô 0,30 21,41 
Emfnönfuıden- Bebeğe 50 6,41 22,3J ------t Bebekten-Karakôye 22,20 M,45 
Karakôyden-BCbefe 23,04 1,2~ 
Bebekten - B. Taşa 2,05 

28 Ortatbr·Atiuay 1 
84 Beşlktq·l'atıh 1 

Ortak0yden--Aksaraya ıo 0,09 20,42 
Aksaraydan-Orta.köye 17·20 0,35 21,33 

Betiktaftan.Fatfhe 
Fatititen-Beşiktaşa 

0,15 T,oo 20,30 
20 7,46 21, 16 

:Aksaraydan-Topkapıya O-O ô,12 
Topkapıdan-Sfrkeciye 6,33 22,10 

n TQl'İ•Pı-Strtec:J 
Sirkeciden-Topkapıya 20 7,09 22,46 
T opkapıdan-Beyazıta 60 24 1,00 
Beyaztttan-Topkapıya 24,30 J,40 
Topkapıl:lan-Aksaraya Sl,()() 

Aksaraydan·Yedfl<uleye 0-10 6,10 
YecUku 1 eden-Sir ~•eciye 20 6,33 22,14 

1 '.:ı ~ ... ,, "" ...... 
· Sirkeciden-Vedikul eye 60 7,13 22,54 as Jı41tuk:.Slrked ., 
·~ Vedf.tmleden-Beyarıtı 24,00 ı,oo 

Beyazıttan·Vedfkuleye 24,30 1,40 
YedikuJeden--Slrkeciye 2,00 

Aksaraydan-Edirnekapıya 0,01 
Edirnekapıdan-Sirkeciye 7, 11 6,31 22,25 

87 Edlrnehpı-Slrbd Sirkeciden-Edirnekıpıya15,21 7,04 22,58 
Ectirnekapıdan-f atihe 50 23,40 l,20 .. 
f.ıütıton·&Urnekapıya 24.05 1,45 
Edfrnekapıdan ·Aksar aya 2,oo 

:··~· .. \~"mm..... .. 
' ~ .. ~ ··•·· ı· r. · l. • · . ,. ı • •-!ı\9! ... ~~:- i 

' 1 •• 

Kaiıt ue konun nıo~aynası 
rn;~n in~isarı umum modırııııo~en: 

.~ ~-

idare için muhtelif eb'adda 28~,ooo kllo karton ve 59 f .ooo kno 
kAgıt mübaya edilecginden taliplerin şartname ve nmumiyel almak tizere 

her gün milracaatlan ve 2-12-929 puartesl günü saat ıo,30 da flat1armın 

kapalı zarfla °le 7,5 teminaa muvakkatelerllc birlikte Galatada mubayaat 

komisyonuna tevdi etmeleri. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCİ Tertip 5 inci keşide 

. .. tt t<ANUNEVVEL 1929 
BÜYUK IKRA~UYE; 55,000 LiRADIR 

Ayrıca: 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık 
ıkramiyeler ve 10,000 liralık bir mükAfat. 

45,000 lira isabet eden 1967 numaralı bilet lstanbul, Tarsus, 
Manisa 

20,000 lira isabet eden 40,765 numaralı bilet lstanbu~ lzmir, 
Samsun 

15,000 Ura isabet eden 55,494 numaralı bilet lscanbul, Antalya, 
Bandırma. Samsun. 

l 2,000 lira isabet eden 37877 numaralı bilet lstanb~ Bursa, 
Ceyhan, İzmir, Bayındır. 

l 0,000 lira tıabet eden 26,859 numaralı bilet İstanbul. Edirne, 
Fatas, lzmir. Karacasudı satılmışnr. 

/ 



;,.._ilml_ml:.:ı---~-C:L --- ~·------.... 
Gazetemizde çıkuı yazı Ye reıim-A bunt: şartları 

r!•klyede ~ 

Kuruş Kuru~ 

l Aylığı lSO • 000 
3 • 4()(l 300 
6 • 750 1450 

luın l>i: ~jn haklan mahfuzdur --Gazeteye ıtöndertıecek metttıplann tızertııe 
idare içinse [ idare ] , yazıya aitse { yuı ) 

t~aretl lı:onulmalıdır 

Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilinlaranda yüzde 20 tenzilat vardır 

Biiyllk veya bir kaç dalı için \'erilen lllnlarlı 
hususi mahiyetteki llAnlann llcretJ 

i ıAn f.~~tl:U~~ 
6-8 Jnd sayıla ~ 

5 • • 40 
4 • • ıoO 
2 • • 200 
1 • • 

12 1400 2700 

B:ısılmıyan mektuplann iadesinden, lı:ıymet1 
mukadderestı metuplara konulmu~ paralan.o 
lcaypolmasından ve lltnlano münderecatıodan lıtant-ul, Babıllı. Ankara caddeainde • V AK.iT • yurdu tel 1970 

~~~=~==~~~~11'-ıd •. rıiıııe ıilmiiiiesiılıulİııııd;;e~ğl;;ld~lr ___ _.. (idare itleri) 1971 (yazı itleri)• telıraf: V AKIT poıta kutuıu: 45 

idare ile kararln~tırılır 

Gazetemize hususi ilin kabul eden yer: 
H. S. H. ııanat acentesi 

1-8ind ıayıfad• ıo 
reımi ilAnlar 

Kansızlık, sinir ,romatizma, verem, keıni 
Ademi iktidar, tasall6bu ıerafn, bel gevıekltfl, g61Qı hutalıklanna karı• HASAN KUVVET 'mıbu gayet naTfidir. • • • • • • • 

·-------· A 

Miııket üzümünden husuıl 
surette imal edilen 

Ankara JH~ISI 
Kibar ıazinolarla lükı 
bakkallarda buJunur. 

Oınıı·· 11111 -

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum Müdürlü~ünden: 

Mevkilerlle krokisi ve evsafı mahsusaS1 aşağıda yazılı Avrupa pasajı
nın satışı müzayedeye konulmuştur: 

1 - Müuycde (kapah zarf) uımlilcdir. ihale 9-12-929 tarihinde 
idart meclisi huzurlle icra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hiza
sında gösterilen mikdarda teminat iracslnc mecbur olup bu teminat va
rakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabflinde bizzat ve yahut 
ihale meclisine yetışmek üzere taahhtitlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşinen istifa olunur. 

3 - Talip olanların İstanbul veya İzmir şubelerimize ve yahut Mer
kez EmlAk müdürlüğüne müracaatla mufaSMl şartnamemlzl mütalla etme
leri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüshasını bir Ura mukabilinde alıp 
ımza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

O. No. mevkii ve semti nevi hudut ve kemiyet teminat mlkdarı 

r::::mmm:::::n:mm::::r.nm:::ı.::o·:mmm· 
Si CilL aaç, frengi haıtahkl;;:· ... !İ 
* u •• mütahasaısa I! 

~~ DOKTOR 1 .. .. 
~ Ahmet ,Hamit I 
fi Galata, Voyvoda caddesi. il 
il Atına bankaıı ! .. ınmda her giln Q 
n üçten ıonıa. 1 
=i :. 
i: .......... •••••••••••11 '!!~·-..:::c;;•a....:neeHe•eHH•••••••ı, ....... R.;aı•-··---- .......... ----...... 

meşhuru ve müştemilAtı 
165 Kamedıatun mahal- Avrupa maaoda 22 bap dükk!n 

lesi Harr !başı sokak pasajı 

htilt/~/ (idrlesl 

l \ i rts 

lira 
15000 

-
----------------------..----_.;..._ _________________ I 

Ma'ul mudüt ı Refik Rhmet 

DİŞ 
MACUNU 

Çürümekten vikaye eder. Ul~lert inci gibi beyazlatır. Dit e), 
kuvvetlendirir ve kanamaktan menf der ve diılerm arannda ~ 
teteuühatı ve ufuneti izale eder. Diı afnl&r na, nezlelerine' P',J 
olur. Ajııda gayet lltif bir ıerlnltk ve rayiha bırakır. MıkfOI"'~ 
1mha ve aflzdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine 
olur Avrupada daima birinciliği abr ve birincllitl diplomalarll"" 
aaddakbr. En büyük mükif atı ihraz eder. Albn madalya -.e P"j 
lar almııbr. (20) kuruıa Haıan ecza depoıu. Dantoı dit ~ 
yerine bqka bir marka verirlerse alınayınlZ. Çankil Dantoa 
nm en enfes ve mükemmel dit müstahzmdır 

,._~~~mi['.~ K AD 1 KÖY ~==:zı:c;I' 

iSKELE ÜZERiNDE 

. okanta, Gazino, Hile ~ons sal 
I 

Salonumuz bütün İstanbul ve Bevoğlunda bulunan biit~ 
lonlann fevkmdedir. Çünkü etrafı erbaaıı açık ve Marın ti 
nazu ruhu ııkmaz ve bilhassa neıeJltdir. Bütün K.adık6~, 
lıtanbulda bulunan ailelerin gelip eğlendikleri yegane aalo -" 

' MOdüriyet büyük fedakarlıklar ihUyarile bilcümle ıevk .. _hl 
ıeyt bir araya toplamaya teşebbüs etmiı bu meyanda ıoW 
vtyolontat MISRLIY AN Ef. yi angaje etmiıttr. t#~ 

Cazbant muhterem müıterilerimizin arzusuna JI'.' 
kılaıik parçalar çalar ve pek büyük bir ragbet gömıekt o 

· Badema her perşembe g011, 
alqamı ıaat 20 den sabaha kadar devam etmek İif 
Çayh tedansan ve muhtB ~ 
eğlencelerl•n tertip ediliyor ve tepif ed ~ 

muhterem mütterilerirnlS • ıl 
veçhtle memnun Fiatlar rekabet kablJ 
kalacaklarcbr. 6 
etmiyecek derecede ucut ~ 
ehvendir. ~ 

içiniz 


