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~ 2. -c u VAKT ,, iN ŞEHİR VE MEMLEKET HABERI~~ERI 

1 ADLİYEDE 1 
Komiserin davası 
Ahmet B. 1n akl1 melekatt 
yerinde olduğu anlaşıldı 

'----s_o_N~H_A_B_ER~L-E_R~---) 
İsk8.n işleri Belediye kanunu 

Dün gece dört adam 
öldürü~dü 

istan' u1 a~ıı ceza mahkemesin· 
c!e l ·ü ·ıin r, zade Vetik B. t 
öl<lfü mekle rnamun komiser mu· 
avinı Ahmet B. ;n muhali eme· 
sine devam olunmuştur 

Müddet vekilleri, kendisinin 
evvelce bllfka birisini de öldürdü· 

tünil iddia etmiıler, bu ci}-ıetin 
tahkikine karar verılmiştir. Bu 
hu"usta müddei vek Unden btr 
110' a ha~kında izahat alınm·ı· 

lstıJirn ın bu izahatın ilavesi1e te
k di 'Ye cevap alınmaaı kararlaotı· 
nim tbr. 

Diğer taraftan Ahmet B. in 
Tıhbıadlide muayenesi neticedn 
de, akli melekatınm yerinde ol 
duğu anlaıılmıttır. 

Yeni sefir 
Efganın Londr a sdirı 
Lundr~ 21 (il} Efgan kıralı 

Nauir hanın biraderi Vdi hanın 
Londra sehırc!"\ne tayin edildiği Ka-
bilden resmen bildirilmişdr. M. Hen
dcrson Avam kamarasında KAbile 
ta' in edilecek yeni İngiliz sefirinin 
isı~inl hirkaç ıı.Üne kadar bildirece-
ıtrni söylemf~tir. Yeni sefir iki. m~
hasım tarafın top ateşile tahnbedi-
len c;efarethane binasının tamirine 
ı :ıcfor aıimetini bizzarure tehir ede

c·~ktir. 

Muhtelit encümende 
müıakere edılmektedır 

Ankara 20 ( V akıt ) - Bele-
diyeler kanun Jayihasınm muhte
lit encümende müzakeresine baş

landı. encümende dahiliye vekili 
B. ve mahalli işler umum müdü
rü, lstanbul şehremini Muhittin B. 
hazır bulundu. Müzarkerat bil-
hassa İstanbul için konulmuş 
son fasıl üzerinde cereyan etmiştir. 

Adlive evrak M. 
Maznun Hüsnü B. ha kk1n
dak ı kararın te~himt salı günü 

Ankara, 21 ( V akıt) - İrtikaptan 
maznun Adltye evrak müdüril Hüsnü 

Beyin • mu~akemesine devam edıldt. 

Avukat A.ziz ve Cemal HAz1m B. ler 
müdafaalarını ya~ tılar. Karar salıya 
tebh~ edılecektlr 

~1 
Gün kaldı 

Gazetemize o bone olan
lar hava.flarını hiç bir 
şey vermeksizin sigorta 

e iirmi~ olurlar 

bunu kendısı taşıdığınıi iddia Yeni şekfjmizden ttibaren 

ediyor. bir ay içinde ga~etemizln bir 
Göt üldüğü veçhile maznunun yıllı~a abone olanlara ga-

mevk ii gittikçe müşkülleşmektedir. zetemlz hiç görülmemfı b•r 
t/aamafih müstantik henüz kat'ı k b 1 d b 1 bir delil eıd edemediğinden "Al- "'\ mu a e e e u unuyor. 

Kanunevvel nıhayetf ne kadar 
taleıpname~er verilmelıdır 
Ankara , 21 ( VAKiT ) -

lskan rpüdüriyeti umumiyesi tef
fiz muamelatmı bir an evvel bi-
tirebilmek için mübadillerin tas
fiye taleplerini ve beyannamele
rile evrakı tasanufiyelerini kanu
nevvel oihavetine kadar verme
lerinı aksi takdirde bu tarihten 
sonra iskanı ad1ye tabi tutu1ma
larını karar Iaşhrmıştır. Bu husus 
ehemmiyette tamim edilecektir. 

Orhanf!ttzide 
Bır iht1las vukuu haber 

verilıyor 
Bursa, 21 ( Yakıt ) - Orhan 

Gazı kazası tayyare şubesinde 
on beş bin dört yüz hralık ihti
las oJduğu kaymakamlıkça ha
beralınmiş, iş ağır cezaya intikal-
letmiştir. 

Muhtelisler tesbit edilmişlerdir. 

Bir intihar 
Bir Hanım Ankaradan ge

lırken ıntıhar ettı 
Ankara. 21 ( Vakıt ) - Salı 

günğü trenle lstanbula gitmekte 
olan jandarma kumandan mavıni 
bimbaşı Ziya B in zevcesi Mü

nevver H. tren İzmit istasyonuna yak
laşacağı sıralarda karnına tabanca 
sıkmak suretı le intihar etmiştir. 
Hadiseye lzmit adliyesi vazıyet 
etmiştir. 

~on ~osur milyon lira 
. ... . . . . ·' ·~-' .. . . ~ 

Cinayetin 'ika edildiği yeı'"\f D '\7.anyolunda 
Nermin Bar, Şehzadeba~ ) angın yeri 

ve Eminönünde saat dirt~inin altıdır. 

Nerminbar katilinin iki geı'flç, Şehza 
başı ve Eminönündeki katillerin sab 
kalı iki şeı:ir olduklan söylenmekted 

Dün gece saat [O : 1 1 arasında 
Divanyolunda Çenberlit'a~ın biraz 
ilerisinde Nermin Barda bir cinayet 

vuku bulmuştur . 

Tahkikatımıza göre maktul TıW?k 
pazarında marangoz Ahmettir. Hılıı
disenin sebebi Ahmedin bara para
sız girmek istemesidir. Bar sahıbi 

buna mümanaat etmiş, bunun üze
rine rnesle büyümüş, bu sırada Rı

za ve Faık ismlerinde iki kabadayı 
çıkarak bıçaklarına sarılmışlar ve 
Ahmedi kalbinden vurmuşlardır. 

Ahmet derhal orada ölmüştür. 

Katiller vak'a akabinde Oiyarbe
klr kıratanesine girerek kanlı elle
rini yıkanuslardır. 

Şehzade başı cinavt> ti: 

Dün gece Şehzadebaşmda yangın 
yerinde iki katil hadisesi olmuş, 

somyacı Sabri ve arkadaşı Abdul
lah, Arnavut Yakup tarafından öI
dürülmü~tir. Vak'a mahalline yetişen 

po1is memurlari katli! tutmak is~ 

ternişlersede katil 

de silah atmak cür'etni gösterrı1 

ve fakat derdest olunmuştur. 

Son dakika 
Eminönü cirra}'eti: 

Dün gece ayni zamanda Erııl 
önünde saat direıtl altında sabı~ 
Mustafa gene sabıkah Musa carafı 
dı.ın öldürülmüştür. Cinayetin sebt' 
eski bir münafcret olduğu söyle 
mek~dir. 

BJ-"'-.r-i-rt-ıh-a~l ..... i -m-u-.. e-ss-it--
Suvari dairesi riyasetinden fil 

tekait es~bbı Amire Müdürü 
bakı Hafı:ı' Mehmet Faik pa 
irtihal eylenıjştir. N :lşı mağfi, 
nakşi bugün damadı Ahmet RN• 
tü zade Mehmet Hayri beyirı I 
şantaşındaki ha"nesinden kaldır• 

namazı salatı ~1!11ayı müteıı r" 
Teşvikiye camiin~e eda ve •0 rf 
dan Beşiktaşa induilip hususı ~~ 
purla Üskadara nak:.!edilecek İ 
badehu Karacaahmette aile l1I 

beresinde defini haku gufran kı 
caktır. Cenab1 hak rahmete)' 

im9 rna7.yan.,ı'h e,vrakın vardığı safha· Bu abonelerin bir . kur'a ile 

ya göre müstantkin pek. yakında ayulacak yüzde etlislnln Uat tarah _ 8irincı aayıtamızdadırj 
. bir karar ittihaz etmesı muhte· hayatını sigorta edecek, ken· Bunlar evkaf idaresine teffiz 

Kizan(Jn 
J 

Yarından sonra belli olacak ... 
me,dir. İşin alacağı şekli ayrıca dilerine hükumetçe muteber edilecektir. 

karılcrimize bi1direceğiz. Evkaf idaresi Yunanistandan 
Tali yoklamamız için (V AKIT) ın geçen cumartesi sayısında s).fı 

ayn birer numara takdim etmiştik. Bu cumartesi günü de bu cıLI' 
maralar üzerine kur'a çekilecek ve kur'a isabet eden numaraY8 

1-, .er L.alde bu-tu-n Fransız mat- Prı·mı· o-denm1·ş 500 0 
Selanik, orta Makedonya, Girit. 

bur.tı uzun boylu tahkikata rağ- liraılk bir hayat Sİ· adalar, Şarki ve garbi Make· 
men hala bir netice Ç\kmamasm· 

b gorta poliçesi donya, Teselya, Epirdeki akaret 
dan asabi görünmekte ve azan için 23,993t862 altın, Makcdon- 100 lira takdim edilecektir 
bu mevzu ile alay bile etmekte- __ -ı•---ktlr. 

~ yadaki orman, bataklık ve mera 
dirler. Bir Fransız gazetesi bir Mftteakıp senelerin sigorta için 575.477,371 altın Tesalya ve Bazı müracaatlardan anlıyoruz ki o günkü sayımızı, birçok yerJerdt 

tükenmiş bulduklarından tedarik edememişlerdir. 
karikatür koymuştur. Bunda be-
yaz sakallı bir büyük baba toru- tıcretlerl de ayni tekilde Epirde de 457,000 altın ki ca-
nuna elindeki gazete1eri göstere· idaremize aittir. man 574,934,371 altın istemek-

e' 
ldarehanemizin, bunlar için henüz iptal edilmemiş nüshalardan v,~ 

rek diyor ki: Eski abonelerimiz: tedir. 
rerek kendilerinin de kur'aya girmelerini temin etmesi mümkıl 

olacaktır. Hem koleksiyonunuzu tamamlamış, hem - Yavrum şu gazetede gör- Evkafın Yunanistandan meta· 
d .. Q-1" l b · k d Eakl abonelerimizin bu kur· libatını tesbit eden komisyon reisi 100 lira u~un mese e en senm a ar aya dahil olması, bu mO.ddet B h d b 
küçük bir çocuk iken başlamıştı 1 Murat · elywm şe rimiz e u-

T evkifanede Almazyana iş - içinde abonelerini yenileıııi· lunmaktadır. Mumaileyh birkaç kazandıracak taliinizi memnun etmiş olursunuz. 

kence yapıldığı şayi olmuşsa da ye halhcbr. güne kadar Ankaraya avdet ede-

j~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~~~~~~~c~e~k;ti~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ polii müdürü bunu tt:kzip etmiştir. __ __ ~ 
5 
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Hürmüz Hamın - Serçeler di- kamete haber vereyim de gör.. kalım borcun nerelere varf11~ 

V AKIT ın tefrikası ı 9 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Hürmüz Hanım - Seninki ben
deıı evvel... piçlerini zaptet .. yok
sa karakola gidip şikayet edece
ğim.. öyle de çıkamazsam yemişli 
yemışsiz bütün ağaçları kökleı in
den baltalıyarak yere devireceğim. 

Fevziye Hanım - Yemişi eri in
san t:ursağına gitmesin diye ağaç
lar ı baJtala da ocağa at, yak.. 

Hürmüz Hanım - Yakarım. 
Mal benim peğil mi? yakar da bu 
hclecandan kurtuldum. Her gün 
sinirlene sinirlene mezara gitme· 
dens"' 

Avnüsselah - Bahçe~e yedi 
sekiz ağaç yemişin var. Yalnız 

başına hepsini yiyip de ~ 

mısın kadın .. 
Hürmüz Hanını - Çatlarım, 

patlarım, senin ne vazifen •. 

Avnüsselah - Seni ishale uk· 
ramaktan ve ya çatlamaktan kur
tardıkları için bizim çoçuklara 

· teşekkür etmeHsin .•• 

Hürmüz Hanım - Fazlasını 
manava satacağım. Otuz beş li
raya kesiştik.. dul kadınım. Be-

nim sizin gibi devletten maaşım 
yok... Sız benim yemişim değil, 
doğrudan dotJuya paramı çalı
yorsunuz. 

Avnüsselah - Göz hakkı. kom
şu hakkı vardır.. koparmasak bi-

JO ı.- - ~-k~.~ 

I 

dikler bir yandan, kargalar hü- Hürmüz Hanım - Benim hü- hesap ettirtip bir anla)'IJlı gı ı 
cum eder bir yandan, komşu ço· kametle işim yok.. kendi baş•na bu sene manavdan als~ll 0 

Y l k d b k d 1. "l rJll.; cukları bir yandan. . emiş erin en i yağile kavrulan ir a ı- otuz ırayı tamama e ver 'n' 
neden bu kadar pahaya çıktığını nım .. kimseyle bir gelmiş gcçmi~ san yine borcunu kapst(ll 
şimdi anlıyorum. Onlara arız, bit· ~im yok.. hükumet bana ne ya· kafi gelmez ..• . ye· 
mez tükenmez düşmanlar var.. pacak ... 1 Hürmüz Hanım birdenbıre 
Gözü çıksın . Benim onlara vere- - Yemişlerini manava sata- kenleri suya indirerek: ed: 
ceğim göz hakkı işte bu beddu- cakmışım .. - Avnüsselah Bey şakarP' 
adır. - Satarım kim kanşır ?.. yorsun?.. ıfB 

Avnüsselah - Bedduan kendi - Otuz liraya pazarlık etmişsin.. - Belediye memuru ""!1ıı9 
başına gelsin.. Yemişlerinden - Ettim .. kime ne? gelip de Hürmüz hanım rı~ ıerİ' 
bize de yedirmezsen ben de bi· - Hükumete kazanç vergisi bir makbuz kestiği günü ~0ğ11ıııı 
lirim yapacağımı ? vereceksin.. min şaka mı ciddi mi ol tl 

Hürmüz Hanım - Elinden ge- - Ne demek o? anlarsın.. daf1 di' 
leni arkana koyma.. ne yapabilir- - Ben belediyeye haber V6· Hürmüz Hanım helecan 
sin ? reyim de ne demek olduğunu o · li dolaşarak: 8~bııı Avnüsselah - Sen görürsün. zaman anlarsın... - Benim namıma rıı 

Hürmüz Hanım - Çi yeme- - Serçelerden , kargalardan kesmek ne demek o ? ıısuıı? 
dim ki karnım ağrısın .. komşu çocuklarından sonra bir de - Sen kanun bilmiyo~ ~ 

Avnüsselah - Sen kabahatini belediye mi çıktı? Hiç mektebe gitmedin mı 118rııııı 
şimdi kendi ağzınla ikrar ettin. - Herşey de, her yemi~ ağa- - Gittim amma yalnız Şill'' 

Hürmüz Hanım - Adam kor· çında belediyenin hakkı vardır. surelerini öğrenip çıktım· ft1ıı.lı' 
lcutacak, baksanıza şu hımbı)a •• Sen her sene yemişlerini manav- diki hanımlar gibi za~a:ı~8dııı>' 

Avnüsselib - Hangimiz hım- lara satıyorsun. Belediye aidabnı sus dedi kodu doulerı ~ 
~-4 toDra ~~ıl'l\w boG tiDi ~ ~~~~ ~ ~ ~ / 
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"VAKT,, iN ŞEHİ~ VE MEMLEKET HABE~LERI 

Cinayetle muhakeme! 
Vilayet bir sabık memur hakkında bu karan verdi 

Son derece cür' etkirane bir 
sahtekarlık hikayesi 

liaber aldığımıza göre viliyat 
:uhalcemat encümeni sabık bir 
IG Pu memuru hakkında cinaytlc 
tir tumu muhakeme karan vermiş-

.: Bu karar bugünlerde adliyeye 
enderilecek ve ağır ecza mab

lllcıinde muhakemeye başlana
Calct.r. 

Bu muhalccm~ söylcnditine gö
"1 son derecede cür' etkirane ya
l>•. mıı bir aahtekarhta aittir. 40 
lbd"on "b" · b. bJ" ·1 ~ ~ gı ı azım ır me ağ ı e 
.retlencn bir orman ele' geçi· 
~'b;lc .istenmiştir. Evvelce kısaca 
li . edılen bu maceranın dinledi
'-~ız . lcikiyesini ıu tarzda anla
'«oıUnz: 

Mibalıçık, Afyonkarahisan ci
~nda çok büyük bir ormandır. 
,.~tına Naciye isminde bir hanı
.... ait bulunan bu orman 1271 
~hinden itibaren hiç bir tapu 
Uaaıeleıi geçirmtmiştir. 

Ja.n Bili varis öldüğü anlqılan bu 
~ •mdan kalan ormamn ha
~eye kaldığı muhakkaktır. Fa
t. t lı böyle olmuyur. O tarihte 
d.Puda çalışan bir katip bu kay
~n kiınıeye intikal etmtdiğini to .. 

111 
rtince bu ormanlan ele geçir-

e,: ·~iyiçin mahirane bir te~ebbüsc 
e•flf or. 

lce :~tına Neciye ismini taşıyan Ne:·' "-invaldesini birinci Fatma 
Ge ı~e h••umm yerine ikame etmek .. 
do:çı kain valdesi 1283 tarihinde 

~lllUtbır. Fa.kat ne zararı var, 
tasblti ~ı .. 

Kain valdenin YBfl ormanın ta
~ kaydine göre tashıh edilecek
~ Fakat tam bu esnada kain 

Hamburgta 
l<ftt'a bsteye ithal olunan 
lüccarlanmız kararı 
Protesto edecekler 

~dıtımız malümata nazaran 
n burg mahkemesi alivre sabş 
aaı·Pıp da taahhütlerini ifa ede
i~n tüccarlarımızı kara liateye 
•1Q e!°1iştir. Hamburg piyasa
~da firmalan lekelenen tüccar. 
he llıaı, ellerinde olmayan bir se
~~ten dolayı kara listeye ithal 
lil 1 

tnelerini hühOmetimiz vasıta· 
e Protesto edeceklerdir. 

Belediye mechsi fırka 
grupu içtimaı 

1ııı... C. li f wrkaııına mensup belediye 
""'tC)fst 
ı. azaJannın dün hrkada top-

llrtıaı 
~ an mukarrerdL Şehremini 

lthc hı Ankarada bulunması müna -
ltb· tile bu içtima gelecek haftaya 

ır 1 0 unmuştur 

: Muhitt n Beyın avdeti 
"h.\nkarada bulunan vali vekUl ve 

~~l Muhittin Btyin pazartesi 

Vı u l\'deti beklenmektedir. 

Yanaya etfaiye memur-
\tı an gönderilecek 
~•na şehremanetinin teklifi 

~ e Viyanaya bir kaç etfaiye 'Uru göndererek orada bilfiil 
) l'IJıak bu suret\.. mütahassıs 
~ek fikri gittikçe kuvvet-

tktedir. 

valde vefat ediyor. Bu sefer iş 
başka safhaya giriyor, sahte ka
yitler yaptınlıyor ve bu onnan
lann kain valdeden zevceye inti· 
kal ettiğine dair hüküm alınıyor. 
Ormanlann artık nihayet bu zata 
teslimi mecburiyeti baş göstermiş
tir. Fakat bu esnada tahkikat 
başlamıştır. 

Kain valde Fatma Naciye Ha
nımla, zevce Nazmiye Hamının 
Ermeniden dönme oldukları, 1310 
da Rusyaya geldikleri, Nazmiye 

hanımın bu memur efen dile ora
da ev'endikleri meydana cıkanlı
yor. Bu safhada Bursada bu iz
divaca ait kayıtlan havi sicil 
yapraklarının da koparıldığı gÖ

rOlüyor 1 
Mahaza çok ciddi ve ince ida-

re edilen tahkıkat bu mania kar
şısında YJlmıyor. Sicil kayıtlarının 
ikinci nüshaları elde ediliyor. 

Mülga mezahip müdürlüğünün 
dosya~arma da bakıhyor ve me· 
sele de meydana çıkmış oluyor. 

Anlabldığına göre tapuda ya· 
pılan tahrifatta ( 45) sene evve
line ait bir yazı o suretle tak!it 
edilmiştir ki sahte olduğunu tef
rill etmek hayli güç olmuştur. 
Sabık memur efendi bu ormana 
malik olaca§'ma öyle kuvvetle 
eminmiş ki o tarihlerde istifa et
miş ve rivayete göre de müstak· 
bel .-vetine is "naden piyaea
dan haylf para da ~ekmiştırl 
Cinayetle muhaktmesine lüzum 
gösterilen katibin ismi Ali En
verdir. 

Malul gaziler 
Bugün toplanıyorlar 

Ziraat bankmındaki 500 
bin lıra tevsi edilecek mil 

Jkı aydan beri zaı urt sebeblerden 

dolayı toplanmayan " Malol Gaztler " 

~mlyetl bu g(in Aat 13 ta Darülfü
nun konfaranı aalonuPda aenellk kon
gru nı alttedecehtr. 

Cemiyet nunln ekaerlıl ve bıl

ha..a tap'ılJ maloller heyed idareye 

flddetle muanz ve laaataızlıktan 
mOttekt olduklarından lçtlmaın çolc 

hıırareth Te mOnakqa)ı olaca~ tahmin 
edılmektedır. Ho1ta gtçerılerde bir 

muarız IW'UP Yillyete bir ltttda lle 
mOnc:ut ederek flmdtkı idare heyetini 

flklyet etmlfler, cemiyet merkez heye
tinin tnftaah baltnde oldupnu ve bunı 

ratmen idare heyetinin kanunen bu 
ay tdnde toplanmua llzımgelen kon

greyi motemadıyen tehir etttttni söyle

mlflndtr. Bu pklyetleae kar,a bu gOn· 

ko lçttmam aktı lçln btlliln kat'ı t~d

bırler alınmlf olup btlhaaa ıu madde
I• mıızakeıe edilecektir : 

ı - Mıloll~re yardım etmak ve 
lflert tle mefllll olmak lçln reaml btr 
tepliol yıpılmua 

2 - Maloltn yurd.nun ekaertye

bulundutu l11anbulda yapdma11. 

3 - Ynzde ıkl belytye baklannan 

aurett tentl. 
4 - Ziraat bankannda blrıkmlf 

yU'lm milyon Uralannın kıftan evel 
tenli çarelerı. 

"Para veriyoruz,, 
Halbuuki Emanet Vakıf su
ların varidatından on para bile 
alınmadığı iddiasındadırlar 

Evkaftan Emanete devredilen 

vakıf sularm varidatı Emanete 

verilmediği için birkaç seneden 
beri bu iki daire arasında ihtilaf 

vardn. Emanet evkaftaki su vari

datının tasbiti için bir hayli uğ

raşmış, fakat evelki günkü Cemi· 

yeti belediye içtimaında zikre

dildiği veçhile, bu işin içinden 

çıkamamıştır. 

Emanet su'arı uıun zaman 

evci tasellüm ettiği halde, sula

rın varidatından on para bile 

almadığı iddiasındadır. 

Dün bir muharririmiz Evkaf 

müdürü Bey!e bu mesele hakkın· 

da görüşmüş ve kendisinden şu 
izahata almıştır: 

- Emanete devredilen suların 
müstakil varidatı yoktur. Vakiflar, 

bilfarz bir cami yaptırmışlar, ca· 

miye su isa'e etmişltr ve hayrat

lar1 için de bir miktar emlak 

vakfetmişlcrdir. Bittabi bu vakıf 

ayni z9manda camiye isale edilen 

su içindir de ... 

Fakat vakıf memzuç olduğu 
için hangi vakıf, su•ara aittir, bu 

belli değildir. fazı suların müs

takil vakıfları vardır. 
Emanet falan !uyun yolu bo

zulmu~tur, tamiri için para isti- . 

yoruz, dediği zaman tetkik 
yoru e o t ·ı vak.. 
fı varsa istenilen parayı veriyoruz. 

Memzuç vakıflara gelince, bunlar 

da tefrik edilecek, sulara ait olan

lar Emanete verilecektir. ,, 

Darülfünün divanı 
-·-

Dün 930 bütçesini mü
zakere etti 

Darülfünun divanı dün Netel 

Ömer Eeytn rtyuettnde top1an· 

mıtbr. içtima taat 15 den gece 

geç vakte kadar devam etmlı

ttr. Bu içtimada fakQJtelerfn 930 

bütçeıi müzakHe edtlmittir• 1 

Bütçe teıblt edildikten ıonra 

Maarif vekAlettne gönderilecektir. 

···Vatandaş,: g_;-_ 
l Mede11t re lıer 1 ürk •••• 
: (Jatanında okur yazar i 
: l • • olmıyan ar yakışınaz. : 
• • 
İ Onun için okuma : 
• • : yazma hil1niyenleri : 
: nu"ll et mekteplen"ne : 
: götliı·ınek lıerkesin ay- i 
~. rı ayrı borcudur. l ............................ 

Yalova 
Ne idi, ne oldu, ne olacalı1 

Yazan : Reşit Ayat 

Y arınkl sayımızda 

Haydarpaşa tramvayı 
Önümüzdeki hafta içinde işlemeğe bqlıyacak 

Birkaç gtın evvel b tırılen Üakn
dar-Haydarpap b'amvayınm muvakkat 
kabulo muamı leılnl yapmak nz-re bir 
komisyon te~kll edılmlftır Bu koma.. 
yon 3-4 güne kadar bu ltabul lflnl 
bltlrttek ve yeni balla lçınde aeferlere 
baılanmıt olacakıır. 

Hattın Eml'n"'t n şlrhtr devri iti 

de bltirllmek O:ıercdır. Yeni hatbn 
Ocrrt tıırıfeııl de ·c~! il o'.unmu(cr 

Csküdardan B•ğlarb,.eı tar•lrlle de 
olsa Havdaıpqaya birine• mevki J 4 

buçu~ lkincl mevki 12 kur11•tur. $ır
ket bu hususta a•rrıtrf hac!dı tercih 
etmlftlr Y rnl hatlara llzım gt-len 

iki ay içinde 
Kaç hırsızlık oldu? 
Polis ikinci şube müdüriyetinin 

yapbğı istatistiklere nazaran 
şehrimizde geçen teşrinevvel 
ayı içinde 177 ve dün sabaha 
kadar teırinsanide 119 ıirkat 
val'ası olmuıtur. Bu ilci ay içinde 
cem'an 296 hırsızlıktan 283 nin 
faili yakalamış olup diğerleri de 
tutulmak üzeredir. 

Sarhoşun zoruna bakın 
Kömür amelelerinden Durmuş 

dün akşam Galatada evvela ka
fayı sonra aşka gelerek kamayı 
çekmiş ve rasgele saldırmaya 
başlamışbr. Durmuş bir aralık 
Vasıf efendinin me)haneılne girip"" 
bedava rakı istemiş, yok cevabı· 
nı alınca camlan indirmiş, yeti
şen polisler tarafından yakalan
mıştır. 

• 
Hamallar intihabı 

Hamallar cemiyeti idare hey'. 
eti intihabatı pazartesi günü bq
hyacak, iki gün devam edecektir. 
İki gün zarfında rey sandığl o'o· 
mobille muhtelif mıntakalarda 
dolaştırılacak, hamallar bu suretle 
rey atacaklardır. 

Okturva meselesi 
Okturva meselesi ıle mf'şgul 

olan komisyon yarın saat iki bu
çukta ticaret odasında toplana
caktn. Bu içtimaa bazı sanayı er· 
babı da çağırılmıştır. 

Nişanla taltıf 
Lehistan sefiri M. Kazimir Ols

zovski Lehistan reislcümhuru ta
rafmdan "Polonia Restituta .. ni· 
şanı ile taltif edilmiştir. 

M. Velington 
Bir haftadan beri şehrimizde 

bulunan Amerikalı miralay Ve
lıngton bugünkü ekspresle Anka
raya gidecektir. 

Borsayı ziyaret 
iş bankası Müdürü umumisi 

Celal B. ile lstanbul ıubesi Mü
dürü Muammer B. dün esham 
ve kambiyo borsasını ziyaret et
mişler, komiser vekili Hasan B.le 
bir müddet görüşmüşlerdir. 

Maliye şubeler, nde 
Maliye tahsil şubelerinin vezalf 

ve teşkilAnna alt, vek!let tarahndan 
tanzim ettirilen talimatname dQn 
defterdarlık tarafından şubelere tebllğ 
olunmuştnr. Talimatname her me
murun vazifesini tavzih ve mes'uli
yet cihetlerini tesbit etmektedir. 

malzemeyi temin etmek Ozere Alman 
İtalyan, Belc;tka grupları bazı teklıffer 
yapmıılardır. Bunlar tetkik edılecekttr. 
Hatbm iki aene içinde Fener bahçeye 

kadar temdit edılmtı bulunmuı muhak
kak addedilmektedir. 

Haydarpapdakt flmendıfer geçidi 
Ozertnde bir amıa koprn lnfUI Te 

b'amvayın bu köprtı Oıertnden geçmell 
tasavvur ediliyordu. Bu lfln uzayacaQI 

tahmin edıldıAtnden hatbn Haydar
pap garı dvanndan ve flmendlfer 

hatlan aruındao geçlrllmeat Jçta 
tetkikata batlanmllbr. 

Neye intihar etmek 
istedi 

Kasımpaşada Dörtlruyuda otu-

ran 30 yaşında Hatice hanım 

dün eline geçirditi bir miktar 

zehiri içmiş ve baygın halde 

hastaneye kaldınlmıştır. Hatice 

hanımın intiharının sebebi meç
huldur. 

Yangın çıkb 
Dün büyük Hendekte 32 nu

maralı sütçü Hristonun dükkinı

n ın ocak korumları tutuşmuş, et· 

rafa ıirayete meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

Zehir içmiı 
Beyotlunda oturan ve,."bh 

kadınlardan Hidayet qıkı Meh· 

medin kendisini bırakmasından 
müteessiren zehirli bir madde 
içmişse de kurtanlmıştır. 

T ereffuun sebebi 
K. V. Hasan Bey ne diyor, 

lngiliz lirası dün sabah 1041,25 
kuruşta açılmış, 1043,25 ,lcul'Uf& 

çıkmış, akpm 1042,S kuruşta ka· 

panmıştır. Borsa komiser vekili 

Hasan Bey dün tereffu hakkında 

şunları söylemiştir. 

•Son günlerde lzmirden gene 

kambiyo gelmemiye başladı. ı .. 
tanbuldalci bir kısım manifatora 

tüccarlarının sene başından evvel 

bonolannı öde~ek için fazla mik
tarda lngiliz lirası almaları bu 

tereffua sebep olmuştur. Vaziyet 
normaldır. 

H. Ali Bey 
Maarif müfettişlerinden Hasan 

Ali 8. dün Zanguldaktan şehri· 
mize gelmittir. Yarın Anadoluda· 

ki teftiş hakkında maarif vekile

tine malumat vermek ve yalanda 

Avrupaya yapılacak müfettişler 

tetkik seyahati hakkında maJQmat 

almak üzere Ankaraya gidecektir. 

Cezaları tasdik r 
Ticaret odası idar.S meclisi 

dün toplanmlf, elli tüccann ıi· 

nıflannı tenzil ve bazı tüccarlara 
verilen cezalan tasdik etmiftir. 

Tıp fakültesi mezunJan 
Tıp fakGlteatnln seçen seneki 

mezunlan tereftne dGn Kadık6yde 
Siireyya pap tt1atr01UDda bar 
çayb danı verilmtfUr. 
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A [KÇ!r;J -. w.. .._ .... ,.. tAccMa-
~ nm .... 1r e*a mat.tll llah

ıu Jdı~ tuıik uhaum p-

G 1 . EL Si ___ , 
GOZEL 

8 uhran içinde nffletmlf, atha ıeçtikçe umumi 

l.tanhaMald !lcul babran .6- 1* W ....... Polis müdürü ve qk! 
kin umunoiyeyt fada m...,.ı DGn YllllUI Ha~ Be, (Cum
ebnlııje ~a,lmnlflu. a.....-.. hurlyet) le yazclafı betmalıalecfe 
ilk zamanlarda hf•edllea -... h.._ .._.,_.. ..... 111hakh 
'bam artık tklere '6rlrr6t im ile bir tetbtr alabilmek için her 
,eldl altnattdw. Buhran haddi ..,.den u•el sallbJyettar makam· 
satımda qecli ile dattyaÇ' aa ~ larca bir tetktlt yapılma11 l(lzq. 

a,.de .. ıı.w 8fJua setirfladt mundan baMedtJOl'du. Yun111 
elmuile onaya ç.W-. '" de Nadi Beyta balda nn:lır.Menuu 

Sabit Eferdl iılllhlde aıenç 
bir berber'e Matmazel 

M-yo umlnde bir Rum ka& btr
biı'lerine vurulmuı ar. Bu aıkın 
pek aart olmadılı padan anla
flbJO kt pnçler derbaJ evfeamek 
Jateaılt •· fakat buna im kin 
yok EvvelA kızın babaaı dülgt:r 

b b le bahta buhranın m--' mahdut azı an aların b.bran muvace- .. ...,... 
.heıfnde manası mqılmaz dere mGeueaelerfn het.p•ız hareket-

Tana,, bu veni kurulacak evi 
daha kuru maden yıkmak lste-
mif. 

cede krediyi keserek pıyuayı lertnden tnelllt etDMl&le ltera· 
ııLmaıı •azlyettekJ vahamet ar· ber buhranın aetfceat chier pek 

çok kuıunm ktmae'erl de mGtetırmııtır. 

Sonra kanun. daha on ıekiı.lne 
baımıyan matmazele evler.mek 
m.Gaaadeal ver mi yor. 

MeaelA banka ftlertne Hkıf eaalr edecek bir cereyan .ıdıtı 
olan btr zatın ifadea•ne töre s6rOlmektedfr. Bmaenaleyh aal6-

ht7ettu maUmlv için tetkikat 
;.:;:en ailn yedi, sekiz y&z bin 

1

, yapm•k ve eler m.Bmldbı lee btr 
:ı bk lel'IDaJeıı, emnli menkufe tedbir almak· en tabtl bir •az.i

Baba eTtnin bir a k mabedi 
e'amıyaeatam anhyan matmazel 
taalnı, ıaratmı lopladıfı atbi 
Sabri Efendıye kaçıyor. 

Bu ikı maniden batka bir de 
fuzuH engel.er 16reyor. Bun ar da 
bu g~ erin seritmeaine ~arif· 
mak aallhlyetlni kendısiııde aö 
ren mahalleli er dtr. 

ve ıayrt menkulel'I bulunan bir Jadk. 
•ie11eee~ lteakaMa •kmtt W. 
ira ık bir poıtf6y mukaW&ncle 

-· ~·· •a kadar bir ......,, 
lnıt..kta .. tldUAa. ......... 
mı.-. 

~ 4-erWe it 7ape11 lth-laann 
nuıll •hıeaeler öu kadar fe
ldnren bir vaziyet ahraa tabitclJr 
ki bGUln IUbar ve emniyet tize. 
ıtne m6enea olan ttcaret lflerı 
lllr feliket halini elır. 

Ledt tarlld tıe afiııacel b~ 
Jaraaa &Jetoemiy• müeeeae&er ı;çtn 
tabii 11d1racaat tedbirlerbı.cltD bin 
-ellerfndekı ma llann .hiç olmazaa 
b1t luımını plyaaa fiabndan &fAll 
bıle oba satabilmek " borcu· 
nu vak ıtnde 6deyebtfmektlr. 
Onun lçtn 1'atıranm tnldpfını 
mn .... tp ban llcaret&Hlwde 
l.tta mal!yet &..tmdaa &fllll 
ofm.Jı wr.e N'b,flu yap ldıi• aa· 
'Zarı dıkkati celbetmiftir. 

Mamatih plyaaada malfyet 
fiahndan •iıY• mal eatalmaıı 
lııer .-.Jcit •ınuılu tı ademfuımn 
Wıı.ke 6dıule ticari b..ya.lret· 
ler&nf muhafaza etmek eaditeaJ ile 
hareket ettiklerine delil olamaz. 
Bazen krad• ile mal abn11 olan 
b.lr adam her ne &ta oluna o). 

aun baau paraya kalbeaerek bi
li.here alacaldıra kartı bir tmak 
\unnatr maksadı ne de hareket 
edehdlr. itte cltfer taraftua bu · 
iM' 1 alacaklılana borçla1an 

turlk .,_den.. aebebiııet nr
.... bu Wbal ile de a-tadakt 
bvbraa laavau arbmJbr. 

Jlelunet A11m 

Gfbıan~ 

ikilik memteketinde 
ı..ıa ...... ·~·- ...... 

fazaka. lula Jıbtr-aHar ar1118da nhur 
ede. 61116 tMftUU ta.l.etmebcdtrler. 
F Jla.kib kaç6 lelç b arıhtı Mc-bı 
umumtdea ~hdm ~rt da b bir 

Berber Sabri efendi bu fuıull 
mtıdebalerden bizar o mu• ve 
pllp Polle müclürG Şerif Bey. 
tAklyet ebD•flir. 

Şerit Bey, bu mesele hakkında 
fikrini aoıan bir gazeıeciye de
ml9 ki: 

- iki rnç cGııül birbirtni 
~ _.., ...... -- bw.. " eevdtktea .eoma arada mesele 
~., hellll p.l waırla M ı kalmaz -

•tımtır -..denıertne. Aımn ,61 Aw. Bravo Şerif Beye! ona relin· 
,_ t.trılld el.ece~ ..._._ .._ ceye kadar htçbir po'lı müd6ril 
L..-. ilen ı...-ı. "91 leW>al L L~ M7anatında Wyl" atkı takdtı 
-.. .....,... ı& .., etmem.if, böyle "'m11r&1 beı· 
•ıdektı9r. Hm acı.... AM.n ceıte.yl andınr ıöz ıöylememiftL 
111111a ı,.. ~· adandıth 101>lu /[!ne ..... n.,... ..,. .,.,,.._, •---------.....;. __ ... 
Ôpn " Mal_. ........ 8elç6a Hatır' gelenler 
ya mundt'- lllt AlllaJ191 mecbur 
.m1er. Arnı umada ALnn 1am1nat1n- Küçükten açık göz 
a.. bir mlkw Belpb 1.tabmaıeçt,UdL BayAk Fredrik çoculdan ~k 
Kll\ak aemltkeaa ..U.·aa IOlln Y•• sever .-e torunlann.n kendi 
ı.,. Melama\ " h-aum telafı odumda oyn&maluaaa mO..a· 
et.e\.1• ...W ot... • tabi bir de ederdi ı Bir. p •• odumda 
hareket olurdu. çabfblı btr ıırada, çocuklann 

F abt Belçlkada hlr 111rdaa bert en bOyiltil odaya ,Uerek top 
bathY• " pden pe elnlenea oynamala bafladı. Top dtkkat-
btr .lbtillf mewır:uu YSm. O da Bel- ek bir harekede Kıralm it ma 
çlb .WW.m bir malını• •v.ıan. 1&1•na d6tUL. FTedrtk topu 

yllll fıranmJaacn• olchtu haJd. dıjer alıp çocuia iade l'tti. Çocuk 
k11mm •fıwa, .ı... ,.1 Fele- .,... devam etti ve topu 
menp ._.,.. etmelldıır. Ba ıkı ddnd defa mua Gatüne dil· 
bam Wın ıa ...S, Wdest •e hatla tfl•cl6. Kıral ldlçt\k yaramaza 
lllUI bale batkı IMıtbdır, sert sert bakb ve topu ıene 

itte 1830 llıtllllıackaltert. yam Bel- verclt. Fakat a711i kua GçAncO 
çika lnralhlı _. efil edeli bu lkt bir defa vukua geltuce karat 
bam halk INmlda bır tefenok cİ• topu ahp ~eblne koydu. Kil~nk 
dalı dnam edip ateler. prenı topu iade etmeal tçtn 

•v.ıoa. J..ıa S.~ knl hane- bGytılc bahasına b ır mOddet 
dan1na \.. eedaht flıllh'rmetlne mu· rica ettikten aonr a btrdenblre 
kôtl •Flaman. 1., d'lrakca tıı.lyat 7umruldanDt ka çalanna daya· 
pettnde kotmabıa ha bbnam11·• ,arak dedi kı: 

Modern tehirlerde tı &m• 

vay ve otomobd 
Amlrar ... tm.11 itim ile ..... 

gql olan mutah•ılar İaraıında 
tramTaJ tle et_aMI._ .._...,_ 
ıfnfn veıaltl nakliye olmak nok· 
wmdan daha IJf oldula bir 
mesele olmuıtur. 

Ankuunn pllnını yapan profe 
sör YaMen ma.,_a ......... 
tramva•ın ale7hind.e ldL Fakat , 
kendisi t1e beraber çahfAD pro
ieaör Blum tramvay taraftandır. 
Pro et6r Blum Y anaen ile beraber 
göriiferek bu hueustald kararla· 
nnm neUceatnt tinar mtldGrll
pne bt dtreceklcı dir. 

Prefea6r BIWIRlll mMaleuı 
pchr. 

Vieaden de tnaml-Y lra•ct.J. 
mııbr. B" ciMt ciotnıclv. Fakat 
burada tramva vın kalkmaıı bel• 
dıye relıl ile tranıvay tlı ketinin 
aralanndakt tht il tandir. Oreda 
bıle arabalar dul'Clurhnut, fakat 
raylaı m &..._ne ceaı et 
o\unaınamafbr. Otomob&lln blr 
çok propaıanda!ara ra,lmf'n her 
nevi nakhyatta btr çok mehıur 
tarı vardır. 

Harf çten yalım buçuk ithal 
eden ftl d•ter her teYl blMi1 
f abrlkalannda Pi'- .U....1)6 

ela bıle otomobil nakliJ........, 
bık t .. fma bel bailam•ı ol• ve 
bu huıuıta ,akaek krediler açan 
biiy()k btr baaka ıflll etınlftlr. 
Oıomobil utın almchll anda ft. 
atının en &f&I• yarwm kaybeden 
btr matdır, Meteıl 5000 laya 
aloumı bir otomollJll ah 6a0ne 
ıet&Nltm. S.bn alan adam banu 
bir hafta .onra •tmak .lsteae 
ancak 2560 liraya bir tabp bu· 
lablhr. Diler taraftan otomobOJn 
bakım ve tamir murah hetap 
edileme&. Tramvay ıeçtllt JOlu 
tamtr eder Kamyon ft otobGs • 
ler tM JOlu tahrip eder. 

TnıavaJcla .a..lia k&n0r6 
lnıllanllu. Valaa -...., elkı 
.............. ulttlr; ~ ... 
tehirler tramny dGfOnOlenılr 
yapılmaaııtbr• Ha1buld yeni t• · 
birlerde vaktinde naıan cbkkate 
abı111'1& lalçblr ........ hl11ecblmez. 

Türk • BulQar 
Dostluk cemiyetinde bir 

içtıma 
Tlrk • Bulgar dostluk ctmlyetl 

4 teşrinlsanide Sofyada bir içtima 
yapmışur. Bu içdmada cemiyetin 
relll Pr. Srayanof •e kouolOSllUIUZ 
Nttzbet Haşim 8. yad Töek harf· 
leri hakkında birer konlC'l'ans ver
mif)erdir. En sonra da clçılmb Hü.t
rev bey ayut mevzu üzeıiMe h1r 
nutuk söylemiştir. 

ı 

Sanivelerin kıy111eti 
'J __. . ..,,, 

V_, l&lr ... ,. •• ··-· t 
med~ntyet kervanına ~ 

e,cklc delU- tayrue de k• 
tuuuı. her fırsatta ane M 
balar~ çalara llln cd.crtl. 
1eketfn her ıubeıtndekl ~::... 
••,-. .~, öteve 
Mt .urmalar da bu gayretiO t' 
htdtdlr. Güeel, tyl ve yak 
hamlet. lııartMJBda her 
gu• m ve emniyet duyar. Bil 
ini mUphedetertmtzden "6 
tereflt hisler almakta.ıız. f~' 
her teJln ta baılanrıcında yer 
ehemmiyet almannı tı't ~ 

pye)e varuı,k içlq IJ1utla'k 
prt ıaydıfıJnız bJr noktaıuo ;
ııtb llyık old-ufu. eheınnıf1 
k&1Jalıu>madıJını g5r"p nzotD 
ruz.. 

Bu yoluuUu~uıuzp.m&Pf 
dlflmiz kıymetin azlıitı 
doinuu hlçltiidlı. Ha ~l Mf 
nlacak if, irade, ka ar •f\ · !! 
retle beraber ~anm alı,,.,, 
mı ile Gofup bOJiiJe.eekt"' 
apaçık hawikatJ ı~ hl~ 
tnk&r eblııi!IJ'la, ..... PfUt ~~ 

.,._t ftmDl,..u..;n ··~' 
flna k&111 lreıkln ç reter t.Jll' 
maktan ~·htDtriz. 

Dairedeki meıl~kda,, me~ 
teki arkada, hep ıevdi1c 

kuıunmu örter Namevcutl., 
yoklamalarda "efendim!l' d 
talebe, ıeclk.ım arkadoıını 

mGıd4rlerinln a2arından Y 
larla kurtaranlar a znuclır? 
al7aDetlerden fa1da ıarea 
ld,tye kartl kaç vatandatua 
...... pdqlnl bllmanld 
... ...... es'i&! 

Sonra gene aman~ .. ,~~ 
kıymet hükümlerimizl s ötl 

btr de!tl de tantdtkla.....,dl~ 
batında zt7eredertml2dlr. 
7aman delfl ite •et'dift1111S 
meti de ldıç6ltea bu hareke' 
den ae zaman kurtulac• 
Dairenin ev olmadıfını, or 

it haricinde Watmanıa akl• 
1 mıvac:afını niçin d61iinmeylS 

lıtn ibadetten ne farkı :~ 

Dı,arda eski tabiri ile ·~~ 
• r W.. ~pkta beldakt!tll 
daire ınGdirim .ma .. keo 

Hullaa muayyen bfr mGddet 
zarfında AYrÇadan çok fazla 
mal aetlıihned yibtlnden mey
dan elan plyua ~dtter 
haı ..... lerba .. z'-- de fld.. 
cletw UbNldrça ••l'lliifbi'. 

S.--.u.flk..,,,.nluda-.. 

'" emefter1a'n ıemtnı ~ ttbtt.t - fJenclhnize IOnlJOl--
pl"fl'llllptert mGd.faa qlemlflerdar. 8Jmoo topuma Teteeek mfnntz f Tel'· 

ları wyabat nmrtyeld.i bLtleden ~ •ifna? 

ta dmliarJle • 41Amirat! -'f,, 
meema dayalllM 1111? Bunoll~ 
idin •1181a ol.an, tf nkt ;#_ 
...t, cla1&11m ıeçlrenlerl ~ 

V AKIT ın hekimi ft batında bırakıyoruz? ~ 
-..----------- ,.,kusmıu lflnden ~k ae tfl' 

Yarım ._ nwlld 

VAKiT 

'flıırlcf)'e nazın deylefltf 
Je .. l'l!lftt"-ıeHeıltMn
.. 961~ 
g""-e'lc Ra•elil __,_..., J'• 
lJıJl AMlko p_.,. llauelle- , 
rlne J'U;ite yerms,ıe,dir. 

Jf 

anuır IDzl..- fflae. .adukçt mllhtm O vakit f reclı1k kabkalıa Para Tifolar b'tr ebeııl)et .._t. aebyor. Basan ' tle aOldü ve topu iade edeıek 
Pa1'1tifo!ar dfo mibobnna benzf Y"D 

mik Npıarla hamle pa ıba..wkhır
dır. "A,,, n •s, dmien Aıkt nn'i 
vardıL tdrayeıleri tıpkı tiloda .oldu
ğu gibidir. yalruz • B., clnsi bUbasu 

meırbt fdl&W~ •,...,_ • \"'1.ett- fU 16zlerl 16yledt: 
ll1a meAttlnl .,... w bın.l aley- - Aferın ana koca herif ... 
hinde allan.,.... h1um ktde "11 vatam tl6ımaa elinde parçala-
kltlecbr. tacaldardan dei'lıin ı ._ 

Rz 1
1 ID ..-al ....... da O 

mlhtaalertad. lıM ..... • .. • ete.tcftr. 
Ban1ar ebert,et tet\411 dllk1.1 mu ta
kalana m•kt.,lencade Fıa... li ... ı 
hertne tfGW JllPI m .., •c.n, 
dalhuuan .. 4a f1- '-m 
1ı:.-........., ..... ........ 
"- IW;IMda ............. .. 

..... ~ ...... peyda ...... 
-~ Fr-.,. c1t11 a. ~ 
bir lı:.,.,._. MılıAa ......... 
her ..-ı-...a~ .ahım ,,., d.rW,, •41J' .... ı11tın tçln 

v aqet bayi. ·~ Belçsb balı 
A1berta km. ı..ı,. nilabtl IJ. ....................... 
DJB111D IHra .,&._. a1e.ı..dlrcl. 

1'-hi-.n-de~bul-va---~k-ta-•e--:'lt-al~y-an-~--~-an-1Jll koyun, domuz gibi bayvanlann 
ktrılWDl Jatlıiaae ;akJy.ı ile Jabam ; etlerinde butunur, 
eylemekte duJer. Vdıahtın nı'8n me- ' Bu etler nekadar eskir, bıyat-
Nllml eanumda krndıslne kaıp .. , ıa. mtbop ta o&act.r fuia irs, 

l:r allız cülrredilecek 1* no\r. ~--
.. ppı'z.,, - .. ksd;tma ee.ldf ~..- --
edilmeli 90f181tatter tçwn ı,ı bir oDma, in~anlann bu kadar mebzul bulo-
Y1t .,..,deil otdu. nan bu mikroba olan lsddatlannm 

Ve hokamet bır taraf&. elemanla- az olmadır. Bu st'beple tftodı da 
nn bır teıabıaa IJl,enllerle aoayallat- ha az görülür. 
lerln Jıoc:wnuna aıarH bWı ıta.aıı.- 9e11t Glpb tifoya ben-

F.teı' kll'al Alber ttl)Afklr bır aİya- ur. Tiloda IÖf-mi& cibi ı.... 
;et tutarıak meıı'elenln halh çaıeıtni lara dikkatli bakılruak Mamchr. 
bulmaua Bel~ par~aleJUN11 ve Sirayeti tıpl\ı tifo gibidir. Dikkat 
n ktıçnk memlc:krttn komtu1an •imde etmeli. pislik ve ldran oraya, bura-
bazlçe olmuı ıbttmah de ka.ılyyen ya dökmUyerek ~e1l mfttrop1an 
..,..cuttm. B&ye bir tak.dtr-Je Fran.. tmba ftmel\dtr. 'nfo -aştll bunda da 
m ~ ~ Mr mentde ~eltait müessirdir. Hem vikaye eder. Hem 

artık vadfe kadar mukaddel s-1 
lıklar emanet edllmemelldfr -"""" 

1 

yelel!ln layaıeU fikirlerde ,.~ 

meden hakiki bir it .. ~ 
dofmua~. h 

SeyYo 

V AKIT .iNTAK~ 
--=----------~ "' 

Cuma au 

-Teşrinsani 
1929 c-;"ir 

Güntfln .d•P 6. ~6 

tlamn 

Bvvttlld glfn Baron 
lrlr ı tar atından Deraea
dete Be~ Halen ne
•ınıda Mr. me-w a mala
_,,. "'1nıt etnıiş re 6a
sehlH l.ze"" Raatell de
mir JIOll.lnnca ol4n baa 
hususalı pe9flandeJ'f lıal 
ve t~ maltaaduuı 
melini fmfş. 

-· > 

Bollll dh. ~ ı1e 1>.aLer 
Betçsb ~ de ..... ...,. 

tlmdıden tahmin olunabilir. de hastalalvl m4isaiı «yretnlesine 
4/. Gayur yardım eder. 1._ __ ~-----~...-

•va1at11ın Hekimi ı• 

( 
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an Kay ek muhasaradadır 
~nde~ilhhükOmet bü~kbirtehhke de~e~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

.. Ş•ııalıoy,21 (AA) - ~~:!1:-: .. ~~~~•• ıchlıkeyc maruz ve vaziyet p o r u 1 
b:Phetn bulunmakı.dır. Nanken hukom.et\ kuvvetıerlle ui kunetlcr arasında I 

~ • .:~: :ıtı:~~:;ı:ı<ı;a~~b~'si~;; h:~:;i;i . . Beoırıads~·ı ıelnıe~i 
ııı.ı:ına, 20 (A.A). - ~azetcle:-'." Mila?dan ~ldığı bir_ hab~rde .•li UU ft 
ler' epler talebesınm resım serglsı aleyhınde bır nümayış tertıp ettık
Ja/' b~ es.nada bir çok arbede vuku bulduğu bildiriliyor. Bu vak'a-

;tıccsınde bir kaç kişi saralanmış, müteaddit tevkifat yapılmıştır. 

"-Umandan Bırt/yere inmiye mecbur kaldı 
b Nevyork, 21 (A.A) :..._ Meşhur cenup kutpu kaşifi kumandan 
oırt "k bi ' yu sek mıntakala~da bir uçuş esnasında benzin tükenmesine 
ta naen mecburt ıurett.e karaya inmiştir. Hiç kimse yaralanmadığı gibi 
ij Y}'areye de birşey lolmamıştır. Başka bir tayyare benzin getirmek 
tere yola çıkmışha. 

M. Kler.aansonun hastalığı ziyadelt- şti 
8 

Patis, 21 ( /..\. A) - M. Klemanso, büyük bir şiddetli kann 
ilatıcı~tndan m.Oztarip bulunmaktadtr. Mütehassıs bir doktor, muma· 
i eyhı pek cf.ij'Şkün bir ha.ide bularak kendis·ne morfın şırınga etmiş 
":e de .sancısını teskin edememiştir. Doktor, bu buhramn pek ciddi 

vahım olabileceğini beyan etmiştir. 

Fransızların buğday ticareti 
le Paris, 20 (A.A) - Buğday ticareti hakkında hükümetçe teklif edi
}' ~- kanun layıhasınm meb'usan meclisinde müzakeresi esnasında sos
tı~ ~stler mukabil bir ıayıha tevdi etmişlerdir Hükumet. bunun reddi
ı~' !steıniş ve itimat meselesini ileri sürmüştür. Sosyalistlerin mukabil 
"Yzha~, 245 reye karşı, 340 rey ile reddedilmiştir. 

si h ahıte alınması için harbiye nezareti tahsisatından istifade edilme-
ir akkında muhalifler tarafından verilen dığer bir takrir hükumetin 
il •tnat meselesini mevzuu bahsetmesi üzerine 221 reye karşı 366 rey 
e reddolunmuştur. 

Elektrik kuvveti buhar kuvvetinin yerine 
N geçiyor 

n evyork, 21 (AA) - Nevyork Taymis gazetesinin istihbarına 
k aıaran, Pennsy1yania şimend fer idaresi yakında 1: O elektrikli lo· 
N°;1<>tif satın almak üzre 16 milyon dolarlık bir sipaıiş yapacaktır. 
ko~~k, Filadelfiya ve Vashington hattında kullanılacak olan bu Jo
liatl hfler saatte azami 90 ila 100 mil süratle hareket edeceklerdir 
tnai anın tamamen elektrikleştirilmesi planlarının 100 milyon dolara 

ı o a " ... "· ' ... .ı... 
cagı tahmin edilmekıedır. . 

Fransa feker ı'etft'nttti· •ıi:t-fır1vor 
~ Parla, 20 (AA) - Hli Qmct, şekerden alımm gümrük re:.mlnln 100 
b 1oda 40 frank arthrılmaıı P"e isıthl!k ı csmınin 15 frank lndirllme•l hakkında 
ır kanun llyıhası tevdı etmiştir, 

Tayyare ile cihan mesafe rekoru 
b' Paris, 20 (A.A) - Hava işleri nezareti tarafından neşredilen 
,. 1~ tebliğde tayyareci Gostestun şiddetli bir fırtınaya tutularak Korfo 
ttı~· ırıınde yarı hır devir yaptıktan sonra Atinaya döndüğü, bir 
G~~det sonra tekrar havalandtğı ve gece yarısı Parise geleceğini 

1~ ettiği bildiriliyor. 
i a:ıa. 2 l (AA) - Costc ı;aat 11,55 te Burje d· karaya lnmlttir 

llgılterede madenciler hükumetJe anlaştılar 
hGk ~nd.ra, 21 (A.A) - Kömür madenleri sahiplerinin murahhasları 

uoıetın tekliflerini kabul etmiştir. 

l<.M~sır hariciye memurlarında tebeddülat 
llı~d abıre, 20 ( A. A. ) - Kır al tarafından isdar edilen bir emirna· 

Sadı~ Mısırın Vaş.ingto_n sefiri M~hmut .Pa~a . ~ami ile Roma sefıri 
Paşanın vazıfelerınden effedıldıklerı bıldırılmektedir. 

. Zaymis ayan reisi oldu 
/o Atına, 20 (A.A) - M. Zayimis ara adedi 73 olmasına nazaran ay ile yeniden ayan reisliğine intihap olunmuştur. 

~ ulgar - Sırp müzaker~tı devam ediyor 
~ ofya, 21 (AA) - Bulgar . Yugoslav murahhas heyetleri konfe
tetısı tnuıaaf emlakin tasfiyesi meselesi hakkında esas itibarile 
~~Y:n eden müzakereyi nihayete er~irmiştir. .. Murahha~ heyetler 
~..ı Y tarzı hakkında ileride icra edılecek muzakerelerın istinat 
"'eccı-.· 

gı esas hususunda anlaşmışlardır. 

Prusya Almanya ile birleşecek 
k\i ~e~lin, 25 (A.A) - Mühtelif Alman hükumetleri konferansı dün
tlıi '~tırnaında Prusyanın Almanya hükumetile birleşmesine karar ver
d~:~~· Ayni zamanda Prusya diyetinın Rayhiştağ ile birleşmesi de 

·~ edilmektedir. 

B .. Bı ükselde Çin elçisi dayak ye~i. . 
t~p tuksel, 20 ( A. A. ) _ Geçenlerde tevkif olunan Çınh bır mek-

"•fa.~tlebesinin serbest bırakılması için mü~ah.alede bulunm~.k~. m~
\>~ etrnemiş olan Çin orta alçisi 6 Çınlı tarafından doğulmuş 

Yara} n· anmıştır. 
ır tayyare denize inerken kapaklandı 

d1ıtıR<>tna,20(A.A)- Terra Nova dan bildirildiğine göre Ostiya - s~ 
~Ya hattında işleyen bir deniz tayyaresi denize konacağı sırada 
~ıd/6 uğranuşbr. Bir kişinin telef ve birçok kimselerin mecruh 
blllu~· harbiye miisteşan M. Manarezınin de yaralılar arasında 

du~U IO.. ·1..-..:u -o ~-"Vor. 

Bugün futbol lik maçlarına 
devam edileo~k 

Mısıra giderken ıehrimize uğ
ravıp bugiln maç yapacağı mevzuu 

bahsolan Beogradıkf takımı diln· 
kü Avrupa trenlerinden çıkma
mı~ tır Bu vaziyete göre, takıma 
gelmemesi için çekilen telgrafı 
Zagrepten hareketinden evvel 
almıt ve hareket etmemff olma
maıl muhteme'dir. 

Bu ııuretle İstanbul futbol he· 
yeUle bazı klüplerimlz a1asında ta· 
haddQs ettr.ek istidadını göste
ren lhtil!f kendilifinden bertaraf 
olmuı demektir. 

Bu takdirde bugün yanJız lik
meç1arına ı •hit o acağız demek
tir. 

Üç gün evvel bu sQtun'arda 
yazdığımız gibi, bu hafta Betik· 
taıla fstanbulıpor ve Galat asa· 
rayla Vefa oynuyacaktır. 

G:alatasarayın se
yahati etrafında 
Geçenlerde Galatasaray btrlncJ 

futbol takım.mn bir kaç maç 

yapmak üne Viyana ye Peıteye 
davet edildiğini yazmııtık. 

Haber aldığunıza göre Galata
aarayı davet eden Avusturya la· 
lamından :mekh1p pek • m\lmt 

teraitl ihtiva etmektedir.Avuıtur 
yadan gelen mektupta deni 
liyor kt· 

Ytyanayı ziyaretinizi ve bl,tm 
misa.tlrtmlz olmanızı büyük bir 

memnunh ete karıılıyacağımıza 

emin o'abUlrslniz. 

Talumınız 'a Viyanada iki maç 
yapmaya ve isteuenız Pettede, 
Peragda, Mt:nihte, urunberg ve 

Berlinde maçlar yapnıanııı temi· 
ne amadeyiz. Yalnız bu takdirde 

müta.addit maçlar yapacağınız 

için daha kuvvetli ve ihtiyCltlan 

fazla ve takviye edilmıt bir 
takımla gelmeniz münasip olur.,, 

DdeniJmekteUr. Galatasaray 
heyeti idaresi bu günlerde top
lanarak bu mektübn bir cevap 

verecektir. 
Bu cevabın bir kabul cevabı 

olması çok muhtemeldir. 

Bugünkü k1rkoşusu 
Bugün Galatasaray tarafından 

tertip edilen lurkotuau 10 la 1t 

arasında yapılacaklar. 

Fılistin zayiatı hakk nda 
resmi rapor 

Londra, 20 (A A) - Müs· 
temlekat nezareti müsteşarı Avam 
kamarasında sorulan bir suale 
verdiği cevapta Filistindeki son 
kargaşalıklar esnasında 207 kişi

nin ölmüş, 307 kişinin yaralana· 
rak hastaneye kaldmlmış olduğu
nu resmi istatistiklere istinaden 
beyan etmiştir. 

Kadıköy Kutdt1i HiLAL tiyatroıunda 
2 nci teşrinin 24 

nü akşamı Cevdet 

PAÇA V&ACILARQ 

ine! pazar gü· 
Beye ( PARİS 

•••••••••••••••••••••••••••••• 8 Dün aktam ASRİ SİNEMADA röıteıflen 
• ASRİ KAZANOV A 
• Hlıni azfm muzafferıyetİerile ihraz etmiıtJr. HARRİ LITKE ve VİVY AN 
il GiPSON rollerin • kemali muvaffakiyetlc ve her zamandan daha güzel, • 
• oynamıtl!'rdır. Sefaha~ i.lemleri, itlnut sahneleri, müzikhol kuliılerinin 
• uryan vucullarını teıhır eden güzel kadınlar ve umumıyetle bütün • 
• filrnln mevzuu, ASRI SİNEMA nıo vaıl salonunu dolduran kalabalı~ • 
• pek ziyade hoşuna eitmitl,r Bütün aeyircUer aynca gösterilen güzel 
8 Yaryde numaralan büyük bir merak ile temaıa etmiıtir. Perde ara.la 
• nnda yeni ve ıayet zencin varyete proıram1• Dünyanın en biiyük mü-
• zikholl erinde oynamıt olan virtöüz F~Y FERRETY huıuıt bir akor- m 
• deon ile büyük opera melodHerioı Te konıer parçaJannı çalmaktadır. • 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
~esseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ~ 

Cuma gününüzü hoıça geçirmek için elyevm ~ 

GENÇLER ARASINDA* 
~ danıh ve ıarkıh ve cubantlı güzel filmi ile YÜKSEK ARZU çok © 
~ merakı aver ftlmtnl büyük muvaffakiyetlerle göotermekte * 
1 OPERAbüSinemasına 1 
~ gitmeniz icap eder. Aynca iraesine devam olunmakta o1an ~ 

1 BUHRANLI GECELER muazzam fılminde NORMA T ALMAÇ © 
bütün temaıageranı teıhtr etmektedir. İlaveten: Meraklı bir m 

Av eğJenceıi kahkahalı komedi. (@ 

~~e~seee~~srG Radyo ı=ır ... ·-=-=·uw:nınnı...... ...~1! 
.. 
:: 

Bugünkü ı- rogram 1 i~ 
• ( lıtanbul ayarile) 1\ ~-=~.· 
Jstanbulı 1200 m. 5 Kv. :. :: 
17 .30-18.30 Saz. heyctt. Sona ba. 1 i! 

berlcrt. , 1 • i ı: 
Jaz-Baad Ork.~ıtra. V al- ı H.f.· 
lace MarttM.H> l!'li'Hlirl C 
Ouvl"rtı.re. Lehaı, Die :: 

ideal Gatt1o, Va ıe. ~ /./Or!Af)DO 1n 1Jf E VOENT /Jf;!N(E Ü 
Gri~ Nuit algerienneı, 1 ij 
Suıte . Tango orlmtruı. Talebe Prens h .. 
Sohi.ımm. Reverıe. Gello Bütlln dünyanın en büyük rejisörü i: 
Solo Kalman Marttaı.. .. ERNEST LUBİTCH ın ıaheıeridir. ii 
Poıpourrl T ezlganne or- H ii 
kestruı. iiır.:::-=ummr.z.w.&ıaı=:ı::::ı::::::::S 

20.R0-22.~0 

Belgrad. 
19 
21 

Saı heyeti. Anadolu 
ajanıı haberleri. 

429 m. 2.5 Kv. 
Cale Moskova orkeatran 

Opera tBelgnıd tehir 
operaaından) . 

Kofg Vusteı hausen: 1635 m. 

ll 

30 Kv. 

Konser T aganof akade. 
miıinden. 
Bethoven. PeTgoled. 

2 Konser (Berhnden). 

Budape~te: 550 m 20 ~Y. 

16 4 ) Tel•fzle mim netriyıtı. 

{8.30 Sitre konsen. 
'J. ı ı S V ar~ova Phılharmonie ıi 

23 35 
Bfikre~J 
17.10 
ll 

2U5 

Konıer. 
l\Iusıque Tezıganne. 

394 m 12 Kv 
Mılıt \llfiılar 

T agaruu M. me Marıe 
Ta unu Muır nt, Ala
bıefi . 
Radyo >rkl"ılraaı. 

Davenfrvı 479 m. l5 Kv. 

23 15 Synpbenique konser. 

Daventrv: 1554 m ıs Kv. 
2~ Symphonıqul" Kooaer. 
24 Ruı Halk ıariılan. 
rıJ5 Danı havalan. 
(Jl.tyvfç-Bresalvı 253 m. S K.,. 

20.SO Kon&er·lavcç Ballade ve 

21 30 

22 

Jf.atovlç: 
21.15 
24 

Mllano: 
5U.31 

tarkılan. 
Arla şııta-Haydn. Mo
un, Bethoven. 

Syophoniquc Konser. 

409 m. 10 . K~. 
Syophomguc K nııcr 
Mektup kutusu (fran· 
112.C&). 

500 m. 7 Kv. 

~t.amıpe ~ 'l'D· 

Tcpehqı tiyatrosunda bugün matine 

ıaat 15 30da ve akşamı taıt 2 l / 30 <Lı . 

ŞEHREMANE , 

m~~ 
tat il 
3 ~erde 

Her cumartesi 

aktamlan ıçto H
atlarda teozilAt 

1111 I 
ff fll 111 

vapılmıttır. 

ru, Beetbo en, Wagoer 

Moravska-Ostrava: 487 m. 5 Kv. 

20.50 Kon&cr. 
21 Halk ıarkılan. 
ll Konser. 
23. I 5 Cafe Lıyod orkestrası. 

Romaı 441 m. Kv. 
22 o2 Opert, <Cin Oı> La 

Torinoı 
21.30 

24,0J 

Viyanaı 
21 

23 

Varıova: 
17.15 

U.ll 

3 perde. 

273 Dl. 7 KY. 
Syophonlgue konser (Mi
IAnodan). 
Cafe cAlfiert,, orkestrası 

516 rn. 15 Kv. 
Konser. Muııkverelnsaal 
den. Eliaabeth S~uman 
tarafından. Meı.aıt, So
huberı, \\'olf, Mahler, 
ScrauH ın romanee ve 
ıarkılan. 
Jaz-Band 
Program nihayetinde te\
ıizle resim netrlyatı. 

1412 m. 12 Kv. 

Gramofon. 

S7nphonlque konser. 
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. ~anisada Hasan ağa isminde Jrınlarca ekmek trenler dolusu e ' nenin beşte birinde balık yiY 
hırı varmış. Bu adam çok yemek· ' • . . ksd 
le şöhret kazanını B' t bır adam yetmış yaşına 

~· ır o uruşta d ktir 
yarım kuzuyu haklamak onun için Her birimiz ömru .. nde su·· ru·· ıerce koyun yiy 630 kilo balık yiyor eme ı~ 
ışten bile değilmiş. r' Et ve ekmekten sonra seb 

Günün birinde Manisa eşrafın- fıçılarla ~arap içiyoruz. istatistiğin Verdig"" İ ihtiyaç vardır. Vasati bir sure 
dan bir zat Hasan ağa ile görü- y bir adama günde 125 gralll se 

şürken ağa: inanılmaz neticeler ze ve 125 gram kuru sebze, Jl1 
-kC~nım doyasıya bir aşüre sela patates lazımdır. Bu aııkl 

yeme ıstedıl Der 45 
Bev sorar: • YPtmiş yaşındaki hir adamın ye11ıiş ve içmiş olduğu şe_yler senede 45 kilo patateı ve d i 
- Ne kada .. . b·ı· . lo sebze ve yetmiş sene e d r aşure yıye ı ırsın .

1 
e 

ağa? her ikisinden 3 J 50 şer kı o 

- Bir kazan dolusu yemezsem Ya kahve şeker 1 Bir ads 
bana yuf olsun. her içtiği fincan kahvede \l,sı 

B ··b h e~ u mu a ase kızışır; nihayet 6 gram kahve ve 15 gram ş 
Bey bah~.e girışir ve büyük bir olduğuna göre senede 2 kil0 
kazrın aşure p· t" Et f H · . k . ışır ır. ra 1an a- gram kalive ve beş buçu 
san ağanın bır kazan aşüre yeye- · · d 
ceğini du l 1 şeker- yanı yetmış sene e 

yan ar top anmış. Hasan · ' · 
a S?-a ko'larını sı k k b kılo kahve ve 385 kılo . • vayara azan a-
şı~a geçer; çala kaşık aşür .:yi ye
mıye başlar. 

Yer, yer, yer ... Nihayet bir sı
ra gelir ki, kazanda dört parmak 
aşiire kalır; fakat ağanın da göz
leri döner, kaşığı elinden düşer, 
kazanın yanında yıkılır kalır. 

Hemen. en yakındaki bir dok
toru çağırırlar; doktor obur herifi 
öliimden km tarmak için hemen 
bir ilaç hazırlar. Ve bir kahve 
kaşığı miktar mı içirmek ister. 

Fakat ne mümkün! Hasan ağanın 
dışleri kilitlenmiş, gözleri kapan
mış yatıyor 1 

Doktor bir taraftan sıkışmış 
çeneyı açmıya uğraşırken diğer 

taraftan dnmiş ki : 
- Gayret Hasan ağa, şu azı· 

cık ilacı yut .. kurtu ursun! 
Nihayet Hasan ağa göılerini 

açmış; doktora d_ik dik baktıktan 
sonra: 

- ilahi doktor! elindeki kahve 
kaşığının içindekini yutacak kadar 
yerım kalmış olsaydı, senin ila
cıııırı yerine aşüre yutardım 1 

Demiş. 

* Herkes Manisalı Hasan ağa 

gibi obur değildir Mamafih en 
hafif yemek yiyenlerin bile ömür· 
leri esnasında yedikleri şeylerin 

hesabı yapılsa akla durgunluk 
verecek neticelere varılır. 

Bunu size bir kaç misal ile gös· 
tereceğiz. 

Doktor 
tiğinden 

.. Landuzi ., nin istatis
aldığımız şu rakamlara 

( ~ah~iahm;re seyahat : 8 ) 

Yemeni tasdik eden devletler 

"Sürüneceğine uçan, taş atacağına bomba saçan 
manc1mkJar ..• 

Bu günkii Yemen devleti, e•ki 
Yemen vilayetile filen osmanlı 
idaresine girmemit olan bazı ara 
ziden ve Idrisinın dört bet sene 
evvel vefatı Üzerine çoğu vehha
biletin eline geçen müstakil Asir 
sancağının cenubi kısmından te· 
şekkül etmiıtir. 

Vüs'ati, mem'eketimfzin sekiz
de bırini tutar tutmaz; tutsa bile 
yüz bin kilometı 0 murab~aını af· 
maz 

Nufusu, garplılarca kurnaz ve 
şarklılarca zeki hır adam olan, 
Hudeyde polis müc!ürü Riza efen· 
dinin ifadesine göre dört milvon
dur. Bu hesapça ki'omebo mu
rabbaına kırk nufus düıer ki 0 

havali için çok fazla".iır. Esasen 
ga"p müelliflerinin tahminleri bir, 
bilemedik bir ve küsur milyon
dan barettir. 

Yemende, tarihi ve dini hariç 
olarak, medeniyet measın yok 
gibi. ( Az kaldı " tabii " yok dı
yel.'ektlm ). Hatta geri memleket
İeri iıUia eden otomobillerden 
bile yalnız üç veya dört tane 

var. 
Her ne kadar bfzc}en kalma 

kısa' bir telgraf hattile dört mü
him noktada dört telsiz merkezi 
mevcutsa da, bu markonllerin 
Yemene aidiyetleri meıkO.k. 

Ahalinin ekseriyeti ıafil ve 
geri memleketlerde mezhep 
farkları gayet büyük rollar oynar 
iken nasıl oluyorda tafiilerle çev
rilmit zeydiler adası Yemene nü· 
fuzlarını geçiriyor? 

Bence nüfuzlarını geçiriyorlar, 
çünkü zeydiler asırlardan beri 
istiklal oğurunda fasıla~ız müca
deleler yaparak bu vadide an'a· 
nevi bir ruha sahip olmuılardır. 

Yoksa, kendilerinde he1' nedense 
böyle bir ruh tebellür etmemi!! 
bulunan fafiiler, zeydilerden da
ha az yı ğit değil 

Netekim tafii Zeranik kabilesi 
iki senedir İmama kartı harb~
diyor. Ve İmam, kuvvetlerini ıe
caatı ve o havaliye göre cenkçi
ll~iile maruf bü vük oğlu ve ve
J;ahti Ahmet - ül- Cınne nin ku· 
mandasına verdiği halde, gene 

bakınız: 
Mütevassıt yemek yiyen bir 

adam günde 500 ila 600 gram 

ekmek yer; bu adamın senede 
yediği ekmek 200 kiloyu buluyor 
demektir. Eğer 70 yaşına kadar 
yaşadığını farzedersek 14,000 kilo 
ekmek yiyecek demektir. 

Yevmi yenilen et mıktannı ':a-

bir t6rlQ kabileyi altedemlyor. 
Bugünkü Yemen hük(imeti fs. 

tiklaline dört el ile sarılmıı. Bu 
sanlıt o kadar samimi ki para ile, 
pulla, ltma. ile imamdan istiklali
ne muzur bir ıey koparmak kat· 
iyen fmkA.nıız. 

Pek hilyük, pek salabetli bir 
vatanperver olduğunda zerrece 
ıflphe buhuımıyan imam Yahya, 
istiklalini perçinlemek için Avru· 
palılarla, klasik ( mütearif) siya· 
set oyun.lal'lna da girif mif. Acaba 
bilgisiz, göreneksiz eiyaset hayırlı 
netice V'erlr mi? Zannetmem. 

Bu eiyast faaliyetin saikını ve 
tarihçesini dinleyiniz: 

Yemenle Aden sınırlarında ka
in ufacık bir kıt'anm ahalisi İn
giliz nüfuzuna girmek istemedik
leri için yurtlarını bırakarak vak
tile Yemene sığınmıt'ar. imam 
Yahya, Yemene hakim olduktan 
sonra, esasen Yemenin tabii ak· 
samından olan bu kıt'acığı iıgal 
ederek ahalisini yerlerine yerleı
tirmiı. Bittabi İngilizlerle arasın
da ihtilaf çıkmıf. lngilizler, bü
yük muharebeden sonra sık sık 

müracaat ettikleri insani usul 
larım derhal tatbika koyulmuılar. 
Yemenin köylerine bomba1ar ya~· 
dırmağa, ve ihtiyarlan, kadınlan, 
çocu4ları kırmağa başlamışlar. 

İmam bunalmıı, Bir ~andan ingi
hzl ere bir yandan da medeniyet 
et karına hitaben neşrettiği beyann 
amede demiş ki: " 1ngilizler be-

sati 180 gram yani 60 dırhem 
tutalım. Bu ımktar senenin beşte 
dördünde et yemek şartile sene· 

de 56 kilo ve yetmiş senede 4000 
kilo ederi 

4000 kilo et beheri 500 kilo
luk 8 öküz yahut beheri 40 kilo
luk 100 koyun demektir! 

Et yemediği günlerde balık 

nimsedikleri yeri hakketmek için 
a~kerle gelip zaptetmE'lidirler. 
Yoksa bende mevcut olmıyan 

bir silahla, yani Eürüneceğine 

uçan, taı atacağana bomba saçan 
uçucu menceniklerle taarruza 
ge~meleri insanca, mertçe ve 
haklı hır hareket değildir. ,, 

Cidden bu maalde olan pro
testo, tesir göstennemiıı. Göster· 
meyince de imam, ihtilaflı parça
yi filen. amma sade filen, gene 
ingjlizlere bırakmıı. Fakat bir 
yandan da siyasetin klasik çare
lerine müracaattan geri durma· 
mııı: İngiliz nüfuzuna bir denk 
aramıı. Kendisinden daha te~ne 

iki denk çıkmıı: Sovyetler, ltat
ya. Her ikisi de Yemenin lstikla· 
lini resmen tasdik etmi~ler. 

Sovyetler bir musevı, bir er· 
meni, bir tatar ve bir de ne ol 
duğu belinizden mürekkep kla
sik hey' etlerini Yemene gönder
mftıler. 

Bu hey'et ·kiye ayrılmıf, yarıın 
Sanada, yansı Hudeydedir. Aile
leri (transit . yolcusu sıfatile is· 
kelesinden geçemediğimiz) Eritre 
İtalyan müstameresinin merkezi 
olan Esmereye yerleşmiş. Erkek
leri diledikleri vakit Esmereye 
gidip geliyorlar. 

İtayanlara gelince bunlar da 
münasebete giriş dikleri ye
ni devlet bir ıark dev eti olduğu 
için, farkta cari klasik usullara 
müracaatı daha münasip görmüş· 

şt>keri sarfettjğini görürüz. 

Buna tatlıları, yemişleri , . 
edeJim yekilnün kaça vara 
anları~. 

Sofrada ~arap kullananlar 

deak~lli yarım litre şarap İÇ 

bu mıktar senede 130 Iitt' 
yetmiş yaşmdaki aaamın 20 
şından itibaren şaraba başl• 
farzedilirse 50 senede 9000 
şarap .eder. 

Doktor Landuzi yaptığı 

statistiklerden atideki neticeye 

rıyor: Bir adam günde 

gram yiyecek istihlak edef· 

mıktar senede 858 kilo 

gram ve 70 senede 60 ton (~ 

Buna 12 ton da me~rubat, f 
ve saire ilave edersek 7Z İ 
yani 72,000 kilo 1 Vasati sı/ 

beden 72 kilo olduğun• il 
1000 misli. Şu halde 70 r.~ 
daki adam kendi ağırlığırıt11 

misli sıkletinde gıda yemiş oM 

Kahpe istatistik 1 Bize ne 
nılmaz neticeler elde ettiriy0' 

ler. Hastahane, eczahane •~ 
lar, doktor göndermiı1er, ti 'J 
dedeki emiri İtalyada ge:ıdi 
ler. I 

Yemen mesaili ile ı,ugıJ' 
mek üzere Eritre valiıinİJl i, 
resi a'tında birde büro '/' 
İtalyanlar, Yemenin paytahtl / 
nada, iskelesi Hudeydede, '/ 
hur kahveyi yetiıtiren k•~ll K' 
merkezi T 11-zda ve zeydilet~,tl' 
kalesi Haccede kendi bej/ 
na birer telsiz merkezi de t 
mlşler. yı 

Klasik Sovyet hey'etf ııe~tf 
mene karıı besledikleri ,e~,f 
tahsisen getirdikleri bir tı",Jı~ 
yükü eıyayı zararına se. 
göstermiıler. " ti 

Yemenin jstiklalini reıoıe it,İ 
diki, eden devletler araıııı~IJI' ıı' 
ler de kanımıf. Fakat btJJl ..,,,.ııır 
dik zararına eşyasız ~e 

nisiz yapmışlar fo',J 
Mehmet 

··-·=·· ..................................... =•==···· _.., ............................. __...... Jıl., -
~ Cilt, saç, frengi hastalı 
:: mütahaaaııı 
:: :: 
c: .. :: 
:: :: :: 
:: :: .. .. .. .. 
:: :: 

DOKTO~ 

Ahmet Haıııit.I. 
d,Je'' 

d ca 
Galata Voyvo a ~il 

' bet 8r 
Atina bankası yanında 

i~ üçten sonra. 
:: ~-...-:: ... ~ ::::::::::::::::::::::::::::1:::::: ••• 



Yeni yıldızlar . 
D1i11 krn , 2- Bessi Lot', 
11/rıu JI ong, -1:-Rakel 1orres 

tıı., MePi dünken Amerilfada Virjinyada doP.muş
. lienüz 24 yaımdadır. Koı neı darüllünununc!,.. 

\u.du [) 
liıht11ıatı aha mektepte iken Uyan oya büyük bir 
ııeınıtJ :d ._.,.,rdı. Adracaş 'aı ı~a birçok dr Rmlar 
erketo etdt. Bir müdcc ro ıra daı ütlüm.ınu 

1 \re tiyatro ve teganni dersi almiya bat 
' \Pe ti ·ftbra Yatroda muvatluiyet göat~di Btr 8 0p 

• n tiiliiJ:i"bya111 mGdibG ~aıafından beye
'a.' sınemaya abndı Bu esmer, gii el kadın 
~um kadın"ve"Döıt ~eytan,,da kendini tan ttı 

2 - Bessi Lov 
!ıı., 8e11f Lov T eksasla 10 eylül 1898 de doğmu~· 
~l'-tA.ııl ismi (M..ınita 1-lorton) dur. Küç k ya~ta 
~:0 ve müz khol e de çah~mı~tır. s·m.1raya 
~dd lovu angaje eden D. V . Gr.Ht·ir. U2m1 
~"ab et VUy.,,m S. Hart ~e Scsü Ha} almva ile 
~e er çalııan Bcssi ( Gaıp DL;nya. ) yı ç~vir 
' tl •onra gene mih·kho•e rlö dü FakaL son 
ıb '-lllard ı b ıutlen a esası ir mı l<aveJe ile stüdyoya 
~.)i rekııasla yı 1dız nıhn)Cl bue Brodvay Me "i de elti. \e ısı lov Ho?h,.utrn (Hiç a~ ~ olmıvan y1Jd,:ı) 
'11, tôhret bulrnu~ ur. Kend:si bunu bir izzeti 

li lbeselesi savar. 
.,., akıkaıe ı . .. - ' • ' ' k _-"'tı n ı.:.uı uo Y• cın: r rın a7. çoı:: r-:- mace 
' 

9a.rdır. f. kat Busi Lo·ı hahkında bcyıe 
tiey lcavdf'dilmemitHr. 

~Gk bununla ittihar ()d~ı ve ~hini iclc.!ia edecek 
Q bir hareketi hakar' t ı;ayar. 

~lliı, \l Yıldızdan ilerde daha etraflıca bahsede 

Sa S - Anna ftln." Vorıg 
~l._ ı 11 l !arnenlarda büd.ık bir şöhret sahibi c'an 
~ili tı dlZ Anna Ma v Vong yalnız yü:ıü ve göz 
~kt OriJlnalitesi Uibarile <'eğil, objektif kartt· 
"'- ftt. lllahaıeti itibarile de dikkate lay ktır. 
~il Vonıı tyi bir terbıye almo ve Holivulta 
kk•uı lbiiddet çahşm f ır. Faveıbanksın naıe.rı 
~it 111 celbedınciye kadar A M. Vonga pek 
~'t 9 e Pek tali rollet nrilivoıdu. Fayerbanks 
~'4 huıızını çelctrlien A. M Vongu paılattı. 
\Qclı lrlO.teaktben Ç;nli yıldız. Lon~raya davPt 
t~eae ._,e .. Sang ,, fllminde yüksek ihtidarmı 

ıeslinı ettirdi. 
~tk 

1 
4 - Rakcl Tor res 

~'tt, ~ Torreı . ,on zamanın en çok ad· an1'an 
~ ~ ME'ksiko gü1.elıd r. Rakel Torres 1927 
\"'- ıtltthurdur. Bu tarihten evvel Rakel 
l~ tGtı alıforntyıtda bir ·fabrikada ame!e idi. 
~)a ~it güzellik müsabakası açıldı Bu müsa· 
"~~ti ekstkalı k zlar 1ttirak etti Rakel T orres 
~~""-da. R~dt. Rakel Torresiu yıldızı bundan sonra 
~ ~6~b·akel Torrtır 11 yaşına kadar ancak 
~ .. ~lınittl. Ondan sonra ailesini gt:!Çindırmek 

•larda çalııtı. 

c istanbul sinemalarında ~ 

Elhamra· Rrtist aşkı ASRI: Asri kazanova 
J\ rrist aşkı komedi Fransez artist

lerinden Ra~clin hayuııı anlatmakta-
dır. l\Jt:\'ZU ŞU-

dur: 
18~ r senesinde 

Parise bir ya.hudi 
ailesi g-clir Bu ai
lenin Raşe! na
mında kızları var-
dı. Raşe! sokak
larda sıırkı söyli
yerck hayalını ka-
zanıyordu. Bir 
~ün komedi F
ran~cz müdl.irü 
Raşeli g-örür ve 
tiyatroya alır. Az 
zamanda Ra-el e.rtı~ti Za 

f meşhur olur. "l\Hise,, ve Viktor l lii~o 
Ra~elin mükellef ~nlnnıında mpla
nırlar. Ra~el bir r,-ün t urnt'\'c 
çıkıyor ve yolda 1'ir cHplomııtla 
do~t oluyor ve onu °'L'viyor Diplo
mat da Ra~elle evlenmek isti) or. Fa
kat Raşelin eski aşıkı bir p;azt...'tcd 
meydana çık1yor \'e ıdıcı r ediyor. 
Dıyor ki: 

- E~er diplomatla e\'lcnirsen 
:ı~k mekrurlarını gıızetc dc ncşrtde

rim Bunun iizcrinc Ra~el sc:vdi!1;i 
ile evlı.:nnıckten nızp;cçi) or. Ye 
bir ı.ıim sahnede öliim roll.i ovnar
kcn hııkikatcn hayatına ni lıayct 

Vt l"iyor. 
l"1fl/İlf : IJadf'n Dl3cfon 

rezaleti 
füi!!;ittc I kimin te msil ctti ~i bu 

fılim ~·ıhncltrin teaktıbii ve sinema 
tekniği itıbatile guze.tdir; hele 8i'ige 
te Hclm rolünü pek miikcmmel bir 
şe! ilde ifa ct1i) or i\levzu vakalarlıı 

fazla yiiklii olmasına raJtmen basit
tir F:ıJ,lr ve namu:-lu hir genç kızı 
sıkıntılı lıay~ıt bu filimd:..· rek güzel 
r,ö :::tl'ri1 rni~ti r. 

f\l ELE Getre oüzeU 
l'olon.:;-; i<ostello \'c Konrııt Natr~I 

r: ralıııdan tcnı~il cdikn filinı bir 
nevi :ılıtak ıdJiasındadır. Nevyorkta 
µ.t:scn vuk'a şudur. Bıır var. B·ırm 

bir giizel kızı var Kız fazla namus
lu dur. H.ıra devam edenlerden 
~ Frcd ~ isminde hirbilc platonik 
a~k havan yaşıyorlar 

Harri Litke nin temsil ettiği bu 
filim güzeldir. Foto!traf güzel, sahne

ler güzeldir. l\lev
zu da caziptir. 
Şudur : Bir köy 
hocası bir be
ledi ye müşavirinin 
kızı ile sevişmek
tedir. Bu iki deli-
1 ::.mlının evlen -

mcsi tekıırrür rdcr. 
Fakat bu esnada 
damat olacak de-

likanlı bir telgraf 
alır. Kern.H~ine bir 

müzikholün akra
basından birinin 

vd ıtı dolayısile miras düştiiğü bil-

dirilir Ve mirası kabul ettiğini. is

pat etmek üzere hemen gelmezse 

bir ha~kasının verıısctname mucihln

ce mala va;.:iyet edeceJti biJdiriJir. 

l\hıallim derhal hareket eder. Ve 

yavaş ya,·ıış ye'1i hayata alışır, se

fahate dalar. Nişanlıyı unutur. Bir 

p;ün "Fred,, "Roz.,,u evine ıı.ötürür· 

kcn kıza recaviiz ediyor. Kız eline 

ıı;eçirdiği bir şe) le "Fred,,in karıısı

na vuruyor. "Frcd,, düşliyor kız 

onu öldü zannile kaçıyor. Koşarken 

ayagına bir şey takılıyor. 0(işiiyor 

ve polisler kızı yakalıyor. Kızın 

ayJlğlJJa takılan şey l1ir banka çan

tasıdır Çantanın içinde rara olma

dı~ı için kızı serbest bırakıyorlar . 

Fakat ç~te ve "Fred,, kızı çan

tadaki paraları sa!Jııdı diye tazyika 

hıtşhyorlar. Nihııyet " Fn.•J " kızın 

masumluğuna inanıyor. Kızı 11Jıyor. 

Çeteden ayrılı yor çiftçilit("e başlıyor. 

Kıııanova hayatı başlar eski mu

a ili rrı neden sonra bıkar ve eski 

nişıınlısına döner. 

OlJera: Rulır:mh geceler geçen 

haftadan beri devam ediyor. 

SİNE!V1A HABERLERi 1 
Alman veda 
Ilosto yevsldnin (' arc:rNı.,ov 

kaı cleş'er romanı hlm~ çekil· 
me tedir. 

[!] Berlinde c-n co~• ırnuv11r'-a
k1yet kazanan 1 at ta hl mi } iiz
başı Laı'ın kadınla.rmm hı aye· 
s;dir. 

l!J Kaıtalın a~nbe i, Al-el 
gıı ns'ın çevircliği bu fi m geç en 
hafta Ber linde tcms l edilmit ve 
büyük bir mu vı-ff akıvd ka .. an
mı,tır. Verner .Krans Napohon 
rolürıde ço\t muvat ak o mu~tur. 

Rusvada: 
Rusyada son Hman!arda ha

zır anan en yeni film "Gerı gel· 
miyen hayalet" filmidir. Bu fıl· 
min sahne vaziı Aleksandt Rom 
dur. 

F imin mevzuu Hanri Bar· 
busün bir hikayesidir 

Fıım son hatta içinde Bulinde 
gösterılmittlr. 

İng lterede : 
G. W. Pols Alfa film kompan

yası he.ahına sesli bir fılm çe· 
virmek için Londraya gelmittir. 

Çekilecek fUm Sf'sll olacak 
lngilizce, Ftansızca ve Almanca 
konuıulacakbr• 

Bulgarisf an:l1J : 
BuJgarlnr tar~fır dan çekilt!'n 

ikfnci film ton hafta zarfında 
Sofvada temsil cdilmittfr. 
· Fdmtn adı " Yangından tıon 

ra r r!1r. Fram•Z ıı1nema münek,kit
lerine göre. Mib,ilofun bir hlkA
yesi~ elen alınan ve Grejof tara· 
{m an çevrilen l:u film, evvelki 
tilınc nazaran pek mütekimtldir. 
fal,cat mevzu t•bartle hiçte be-
t• nılm<'mekte&ir. 

Zi a bu yenı Bulgar fl'mlnde 
hf ç bir mahallt hususiyet yoktur. 
Mevlu be}nelmUe!dtr. 

Bu bu?gar fl'ml mahalli ve mev· 
zuu tttbarıte orijınal olaavdı ha· 
kil{aten beynelnıi el olabiJırdt. 
Hal ukl Bulgar filmi teknik iti
barile mev:zuJan oJduiu halde 
muvaffak olan Amerikan ve 
Garbi Avrupa filmleri yanında 
sönüktür. 

Fran11z münekktti haklı olarak 
diyor kı: "Amerika ve garbi Av· 
rupa mahalli mevzulara istinat 
eden filmi çekmek için dünyanın 
dört bucağını dolaı.rken böyle 
bir filmin muvaftakıyeU pek 
mevzıt kalacaktır •• 

Anketimiz 
Sesli film. hakkında ediplerimiz ve 

1nuharriTlerimiz neler düşünüyorlar? 

Üsitıt Hibeyin Rahmi Bev ne duf{Jn'/Iyorl 
Slneı:µanm dillenme•inden t0rl6 menfi tatlh· 

raçlarla t• vahhuı eden1ere giilüyordum. ftaretle 
L onuıan çocuk likırdıya baıladı. Pek tabii bir 
tekemmül takip ediyor. büJ(ij çafına vüaulünde 
tiyat•o de evlenecek, Ademle Havva gibi birlbi· 
rlnl tamam1ıyacakJar. Bazı dar k afalaı m bahta 
fikirlerine kulak asmıyarak evveli bu diijilnii, 
sonra doğacatı bekliyeltm. 

Biz, bu icatlan bqka milletlere medyunuz. 
Diz hali uyku, hali riiya, hali se siz lk sayıldı· 
} oruı Ben, terakkiden ürken bu iki ayaklılan, 
fenne, lime husumetkAr'ık bilmfyen dört ayaklı· 
Lırdan daha be-ylnıfz buluyorum. Zololo hGktmıeti 
tebaahfn>a IAyık bu lnsanlarm Tiirklüfe menau· 
biyet iddtalarmdan utanıyorum. 

Selahaftin Enis B. diyor ki: 
Seıli film Amerikanın bugünkü mali ıevkeU 

ve sinema saltanatı devam ederse dünyaya lngt. 
Uzceyl tamlnı edecek. Ve belki bir gün bütün 
dünya yalnız İngilizce konutacaktır. 

Sadri Etem B. divor ki ı 
Sesli ffhn bugiln için henilz ilmit edilen neti

celeri vermlf değildir. fakat bundan dolayı tabiat 
güzeldir, aan'at onu bozuyor diyenlere rnanmtyo
rum. Çilnkil zekAsız ve yaratma kuvveti mahdut 
tabiat mutlaka zekAnan ve zekinın maddile,en 
ıekli o•an makinentn mutlak esiri olacaktır. 

Seı i ffhn bunun ilk eserlerinden biridir. 

Sesli sinemtt ve milliı et meselesi 
Sesli filimin intlcan bilhassa Holivuttakt Rus 

artistleri arasında pek fena bir tesir yapmıtnr. 
lngflic"yl iyi telaffuz edemfyen Rus arttsleri sesli 
tflimde çabıamamaktadır. Ru, artiıleri içinde 

Baklanova mt'vklni muhafazaya muvaffak olmuıtur. 
Alman artrıtl Konrat Vayt ta Almanyada 

Alamanca sesli filim çekmek Gzre memleketine 
dönmüıtnr Emil Yanings de ayni maksatla mem
leketine dönmüotür. 

Hollvutta ses I filimin lntlıarı bariz bfr surette 
sinema artistleri arasında milliyet meselesini 
ihdas etmittir. Holivutun milliyetsiz sinema mu
hitinde lngiliz lisanı hlkim bulunmaktadır. 

= 
Polonvada: 
V 8.l'fOVada Rus sahne vazil Borla Nevalin tara

fından "çekilmekte olan "Madam Dülıkanm ma· 
neV'iyeti,, filmi ikmal edilmittlr. 

Bu filmde Polonyanın ailzel ve sevimli artisti 
ebtsko Sovanda rol sahibidir. 

Polonya gazeteleri genç ve giizel arttaUn muvaf. 

·-· fakıyeUni yaza yaza bitiremiyorlar •. 
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lsbmbul R!~~ B°' Müdüri- ıv akıtın bulnıaca~1 

Altın ilahe 
"SitJ.cpoole ,, den 

Dünkü kısmın hülasası 
Mt'mleketme, fer vetlnl kaybettikten 

aoııı a gelen Sıdneyli Slen hail bir 
ada Mhlbinde bir ~eminin ba~tığını 

ve ıç•ndekı a tın!arın kumlar arasına 
karıştığını ~örmüştür. 
Bır küçük ~emlsl olan ıırked ışı 

Maklın ıle adayı aramıığa çıktı. 
Adayı buldular fakat gemi parça

lanmıo ankan mahvolmuştur. Karada 

arn~tırmağa bıııladılar Maklın yeı it
leri kandırarak sahih kazdınrken Slen 

c!nıen Avrupalı olduğu anlaşılan Kili 
rlk isminde y("rlı bir luzla münasebet 
peydınna <,alıfiyor. 

Kttivik durdu. Kayanın üstün· 
de fnce bir yatık vardı . Bu ya
rık hemen yere karlar devam 
ediyordu. Kız diz çökerek lğildt 
yanğın a~ındaki kum an eşerek 
oradaki deliği büyülttu, küçnk 
bir oluk açtı. 

Sten neticeyi hemen hemen 
tahmin etmltti. Kızın bal rengi 
el eri tap aan lngtlt~ ltralarlle dolu 
o!aıak oluktan çıktı Slen oka· 
dar hayret etmedi. Çünkü hay· 
retinl ılmdiye kadar harcamıf, 

t<ikctmfttl Kalbl sevinçle tatmıt 
ne'est heyecanla kısılmı~tl • 
Onun önüne diz çöktü, kıı:ın çı 
kıu dı~ altınları gösteriyordu. 

Genç kız l aranın manaunı 
bi1miyordu. Bu parlak gfü:el ,ey· 
lerin üstündeki bat reEmi bilhas 
sa ho"1na gitmifti. Ve altınlara 
oyuncak naz ~rile bakıyordu. 

A.~ba ku bu altınları nere 
den bulmut ta buraya getirmfıtl? 
yok«a bu~lan baıka bfri buraya 
gi:ılPmit te kız sonradap mı bul
muştu. 

Belki de altınların bu sahilde uyu 
duğunu haber alan batka kur
nazlar buraya gelmiıler, altınları 
birbirlerinden kıskanarak turaya 
buraya gizlemiıler, belki bu yüz
den birbirlerini öldürmüılerdl. 

Belki de baıka bir zaman gelip 
tekrar atmak üzere saklamıılar
dı. Burada zaman hafta ay, sene 
gibi öl<,üler yoktu. insanların 

konuıtuğu ıey lisan bile deA'fldt. 
Burada hafıza dünü bile hatır· 
lamak zahmetine katlanmazdı , 
böyle bir yerde böyle teyler ne
ye olmıyacaktı ? Slen elini oluğa 
adamakıllı soktu, eline tahta ku 
tular çarpb, fakat altınların hep
si kutu içinde değildi. Bu aan 
maden parçalarını ihtirasla avuç· 
ladı. Derhal anladı. Beyaz kıra· 
llçt> vapurundaki altin'arm hepaa 
bukadar olamazdı. . 

Çömelerek doğruldu, bir kıza 
b ir de kızın elinde hala 11kı 
11kı tuttuğu altınlara bak · ı. 

Ku alhnla1a bön bön bakıyor
du. her halde paranın manannı 
~ğrenmemltti. Onun içln gözet 
ve garip renklerle süslü bir yep· 
rak, en kıymetli bir bankonottan 
daha kıymetli ola~aktı. Kim hl· 
lfr şimdiye kadar ıevgtli altınla
rım her gün kaç kere oktuyor, 
öpüyor, bağrına basıyordu. 

Nıhayet bu yabancı, onu er 
kelcli~in bütün füsunile kendine 
Çt!ktnlf, genç kız bu pek tatlı 
sırrını ondan gizlıyememl&ti 

Slen altınla> ı ele geçirmek için 
kı•a bir yol buldu. 

Kollarını onun sıcak vücüdüne 
doladı kız hasmı ona doğru uza· 
tırken boynuna sarıldı, kucakla§ 
blu. 

Çeviren : Mu~lih Ferit 

Tam bu sırada muhitin sıcak 
havasını yırtan bir sesin akiılerl 
çınladı. Bu ses Sten.. Slen l di
yordu. 

• 
Bu Maklfnin sesldf; Slen kızla 

buluituğu andan itibaren onlan 
gözlen kaçırmamıı. tepelere doğ· 
ru uzakJaıbklannı gördüğü za· 
man onlen takip etmittl Kız 
ıe.i duyunca kaçtı Maklın yak
laıtı, S•en kızarmııtı, olu~u gös· 
tererek itte altınlar t dedı. Mak
lln ÇJlgınca haykırarak yere çök
tQ elini oluğa daldırarak avuçla
rını doldurdu. Birdenbire ter 
içinde kalmııtı Slen ona mese
leyi anlattı 

Bu kadar az diyordu, sor ba
kalım daha baıka nerede var
mıo 7 

Makltn btr an dilıiind6: •Anla
dım herifler btzde.-ı evvel dav
randılar altınları aldılar, yarıaın ı 
da buraya sakladılar, gelip ka
çıracaklar. Gelip btzı burada 
enaelerlerae hapı yuttuk dedi. 
Bukadar bfr serveti bf'ğenmemtı
tl. Şatkm ve kızg-ın b•r halde 
dolıttmata baıladı. Sonra ilAve 
etti: Gece gelir, ne varsa siler 
süpürürüz, çok bir ıey detil 
ama olıun, htç yoktan iytdlr. 
Keseleri doldurduktan ıonra a,... 
tık bu yabani mem eketten sıvı· 
ıırız.,, 

Slen onu dinledikten sonra : 
Kızı ne yapacağız?,, dedt. 

··"'· - ' ( t - Hangi kız ? ha fU mu. Pe-
kal! ne olacak. 

- Ben ondan ayrılmıyacafım, 
anladın mı? 

- Sebebi? 
Slen onun büyQk bir ihtimalle 

miJlettatları olduğunu ne olursa 
olsun onu burada bırakmıyaca

ğmı aöyliyuek ısrar ettJ. Maklin 
ı azı oldu. Gece mehtaptan iıtl

f ade ederek altınların gizli bu
Jundutu yeri bulmak üzere yere 
bir takım iııaretler koydular, sa
hile doğru gittiler. Maklin Slenle 
genç kızin arasındaki ihtiraalı 

atkın hala farkına vannamıfb· 
Or lan kucak kucağa görebilece
ği 7amanda albnların heyaltle 

metgul bu 'unu yordu. SahHde Ci· 
ı 

mi buldu la• . O İfçllerin muvaf-
takıyetalzliğ•nden bahsediyordu, 

bu soğuk kanlı adama aradıkları 
ıeyin bulundufunu söylediler, ha
fif bir hayretle güldü. Maklinin 
seıile Orküp kaçan genç kız ge
ne sahildeydi, onun ıabit bakıı
ları karıısında uzaklatblar gemi
ye dönd6ler. 

8 

Mehtap 
Yemekten sonra Slen ve Cim 

çubuk tüttürüyorlar, Maklin he
yecan içinde öteye beriye koıu· 
fUyordu Sidneyden buraya getir
dikleri torbalan çıkardı. Bu adam 
her ihtimali dütünmüı hıç bir 
feyi unutup ihmal etmemltti· 
Kazmalar, kürekler, torbalar ma
rangoz takımları ntıler nf'ler ge
tfrmlfti. Slen sordu : - Oradan 
alaca.fımız albn bir torba ya tu· 
tar ya tutmaz. üç torbayı ne ya
pacaksın? 

- on,nnsene bir kere. altın 
lan knrekle alırken bir kumı 

yetinden mütekait muhaı rereynl 
.sofiyeden, ve • Scfinei Evliya .. 
müellifı ve sair kıymetli eserler 
mürettibi Haci Hüseyin Vasaf Bey 
dün sabah Arnavutköyündeki ika
metgahında tekmili ensafı madu
dei hayat eylemiştir. Cenazesi 
bugün Arnavutköyünde Mumha
ne sokağında 15 numrolu evden 
kaldırılarak, cenaze namazı Bebek 
camii ıerifinde Cuma namazını · 
müteakip badeleda Rumelihisa
rındaki kabı istana nakil ve def
nolunacaktır. 

Rahmetu11ahi aleyh 

yere saçı:acak, yerdeki kumlan 
toplamak lazım. paramızı kuma
mı karıtbracağız ? dedi sonra 
kıza dair konuıtular.. Samın de
diğine göre yeı liler bu uğunuz 
ve çirkin ınahlftktan kurtulmakla 
memnun olacakludı, fakat aca
ba kız buradan ayrılmak istiyor· 
miydi. Slen bundan tuphe eden 

Makllni temin etti, Maklin bu yaban
hızla ne yapacağını sorarak 111-

rar ediyordu. O izah etti, para
lan ele geçirdiklerine göre genç 
kızla evlenecektıt. 

Mehtap rüıglrın hafifçe bu· 
ruıturduğu denize, yalçın ve yük· 
sek kayahkları yahyarak her 
ıeyln üzerinde altın bir renk bı
raloyordu. Çıkblar sandst.Ja brne· 
rek sahile vardılar, orada beyaz 
deniz kutlarmdan baıka biç bir 
mahhlk yoktu Yüıüdüler, biraz 
•lerledikten soma durdular, iki 

tepenin arasında b r fey görür 
gıbi olmuılardı, kendilerini top
lıyarak yola devam ettiler. 

Maklin tiki.yet ediyordu: Sen 
yüz bin dedin ama birader dört 
bet bin liıa kadar bir ıey çıktı. 
N~ ise elli lira da Cıme veririz, 
ağız kapanır. Hörgüçlü Slen lu 
kadar parayı - kafi görü, ordu; 
dağların gölgeıinf takip ederek 
hazineyi ihtiva eden kayanın 
dibine vardılar; serseri ay altın 

bir aünet gibi parlıyor etrafı gün· 
düz kadar aydınlabyordu. Bak. 
tılar, kayanın çatlağı bıraktıktan 

gıbi, aynı tekilde kumlarla örtü· 
lidl, hiç kimse dokunmarnııb. 
Slen bundan tamamile emin 
olmak fçln torbanın ağzım aça-
rak kOreğl delikten içeri soktu. 
Tam bu anda ıtıklı kumların 
üsıünden siyah bir gölgenin ak· 
tıAını gördü, bu, hızlı uçan bir 
kutun gölgesine benziyordu. he 
rr en arkasına döndü, Maklin kü· 
reği ona doğru yukan kaldır-

m ıftı, birdenbire kürek bir yıl· 
dırım hızlle aıaği düıtü Slen 
ı akibfblnin bu darbesini büyük 
bir çeviklillle karııladı ve üzeri
ne atıldı, bu katil olmak fstlyen 
adam bu hücumdan kolayca sıy· 
ralmııtı. Gerildi, gerildi, küreği 
keskfnlemesine havaya kaldıra
rak aavurdu. Slen derhal yere 
sindi, küreğin sivri demiı l baıını 
sıyırtıp geçmittl Maklın daha 
kendini toplamadan Sten onu 
sol ayağının topuğundan yakala
dı. Maklin küreği elinden hıra· 
karak yere yuvar landı, bir an 
içinde sağ bacağını bükerek bir 
tekme atb; bu müthlt tekme 
Slenin bacağını incitti. Genç 
Slenln kuvveti tükenmlı, elı eri 
gevıemııtt Maklin bundan isti
fade ederek iistüne çullandı, diz
lerlnı onun kollarına dayadı par. 
makJari e gırtlağına sanldı. 

Artık bu vaziyete düıen fnsa· 
nın iti bitrntı demekti ne kadar 
çırpınsa kendini kurtaramazdı. 

Ma klinin elleri onun boğazında 

sıkııtı. 

7 
Ak1het 

Slen bir kere çırpındı, fakat 

d·ı . şekJe 
Dünkü bulmacaaızı halledemedinizsl! bugünldl halle ı ınış 

d k b·ı · . . BunoP 
bakarak ~ni bulmacamızın sımm mey ana çı ara ı ırsınız. ıı 

b.k d k' ·· b d k"k gul oioıaP için aşağıdaki tarif eyi tat ı e ere uç eş a ı a meş 

kafidir: 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

1 - il • 1 

2 --_ lil =- !il - -
3 !il ___ [il _ - -
4 • 

s • ı · 
6 • ll - !i](i[i} ~. 
7 j] - _ı [il _ -
8 - lil liJ - - -- {il - -

9 (i) - . · --- · 10 __ lil [i} _ ----
11 ı.ı '!il' 

Buırünkll balmacamam 
hallecllkcelı yeni .. kll 

Soldan sağa: 
1 - Ayrılmak (4), gök (4) 
2 Aletler (4), yapmak (4) 
3 - Dünyanın en büyük ede-

bi kulübü (3), kumaş (3), 
boyu değil (3) 

4 - Derinlik · (3) , lezzet (3), 
söz (3) 

5 - Nota (2), kuşun kolu (5), 
rabıt (2) 

6 - Bir muharririmizin imza

7 

8 

9 

sı (2), 10 (2) 
Nota (2), koyun bekle
yen (5), aso (3) 
Caka (3), agaç kolu (3), 
beyn (3) 
En tatlı şey (3), telefona 
ait ses (3), yılan (3) 

10- insan (4), peder (4) 
11- Boşluk (4), eğlence (4) 

omuzfannı yerden kaldıramıyor· 

du. Nihat bitap düttü. Demir bir 
halka gırtlağını sıkıyordu. Bir 
ırmafln çağıltısı kulaklannı dol
duruyor, alevll ıuk halkaları göz
lerini kamaıtınyordu. Bir ~iye 

geçti ıonrf. ~ iJr~AiJP.d.~t.ma! ~ıli 
temas gevtedi, sesler ve ıııklar 
dindi. Üzerindeki tazyik kalkmıı, 
Maklin çekllmiıtt 

Hayretle baktı: Maklln yüzü 
yerde yabyor cans>z ayaklarile 
kumlan etlyordu, ve mehtabın 

içinde bir hayal vardı, bu Kiti· 
vikti. 

Genç kız, kalkmıya çabalıyan 
Slenin yanına geldi, ona Makll
nln boynunu göaterdi, oraya bir 
ok saplanmııtı. Bu zehirli ok 
küçük bir böceği andırıyordu. 

Slen bu mamaraya bakarken 
Maklin son bir çırp ınıtla ürperdı 
ve dondu kaldı. 

Kız, bu ölen adam gtbt hare
ketsiz duruyordu, gözleri genç 
ve güzel Slene saplanmıfb. Aca
ba o niçin kalkmamııb ?Dua mı 
ediyordu? Yoksa bu katil ok onu 
ürkütmüomüydü? 

Hayır Makltnt hala sağ zanediyor, 
hayretıne rağmen tamamile kur -
tutmak jçln uğratıyordu. Bir aan1-

yede meselenin bütün dehtetini 
gördü, düaüncesi yerine geldi, 
Maklin albnlanna aahlp çıkmak 
üzere onu öldürmek istemif, on
ları takip eden, gören Kittvik 
sevdiği erkeği kurtarmıştı. 

S 1en baktı; k•z elinde tüfeA'fle 
duruyordu, halinde hiç bir telaı 
yoktu. Kızın dütünmiyen, ürkmi
yen ve her feyt olduğu gibi ka
bul eden bir ruhu vardı. O yap· 
mıya mecbur olduğu bir ıeyl 
yaptıfı için mü~terihti. 

Slen kalktı, elile kızın omuzunu 
tuttu, ona dayanmak istiyordu. 
Mücadele belki bir dakika ıür
memiı, fakat uzun zamandan 
bert biriken kudı etini Ulketmlttl. 
KnJa beraber sahill" kadar gitti 
ler. Sten: "Beni aen kurtardın, 

1 

Dlbıld! bulmacam ... 
balledllmlt teldl 

Yukardan aşağı: '(~ 
1 - Gemi (5), akşamın ak!'ıe-
2 Elle ayırmak (5), so1 

3 

4 

5 
6 

7 

mek, anlatmak (S) t-
Bir sari hastalık (4), ill• 
lendirmek (4) A~ 
Beygir (2), ne kadar?\"' 
bizim (2) pJ 
Ecdat (3), dört du"" JI 
Ziraat aleti (5), d 
hayvanı (5) /ı 
Ecdat (3) , telefonll 

ses (3) (~ 
8 Nota (2), tarz (3), ile 

9 Arzu (4), işler (4) 
10- Yemişci (5), eski ota-' 

bil (5) eti 
\11- Bayramdan bir 'gün 

(5), büyük ev (5) _,A 
arbk ben seninim, ebediyen ~ 
diyou.\ı. Kız bu sözleri an~ 
yor değildi. Deniz kenaı'j 
biraz b-eklemesinl gemiye 'I 
biraz sonra döneceğini ffşf-,J 

uanlatuak kayığa bindi, k·z til,j 
. elinde, yilı.ü mehtaba. çe'\11'ü." 

onun dönil§tmü bekliyordu. 

8 

Jin ~,tf 
Slen gemiye gitti. Sanı 

bir kopek gibi kıvnlmıı yal~ 
İçeride kamaradan Jinin lı Jİ 
tuau geliyordu. Sf.en ihtiyar / 
uyandirdı, Maklinin ke11di ~ 
öldürmek lıtecbtmf fakat of 
yerli kız • tarafından öldürilld ; 

nü an attı. O bunlan esPi:"..I 

dinledi, u yku sersemi, şa~c,İ 
cevaplar veriyordu. Slen: I'. 
bak gör de sözüme inan! ,, be!ı 
karaya çıktılar, kız'a t>eft' J~ 
ölünün yattığı yere gittfle'17Df 

piposunu çekerek Maklf nlt1 e'~ 

nundaki yaraya baıyor söyllf ajlıf' 
söz anyordu: "Fena adsfl' / 
dedi, ne yapalım, ıuracıl<t"' ~-

sf1' 1 mer gideriz." Slen kız da Y etili 
alacağım dediği zaman h iÇ • tti 
çıkarmadı, söyleyebtlnıel< 
reli tükenmiş gibi idi. d,11 

tı•" . Bu hikayeyi Stenin a b"~ 
dinlediğim gibi yazdım. O 16,rı~ 
dan aldığı altı bin lira j)e eJ'lf~ 
ticareti yapmıf, fevkalade ı ıJfıl' 
olmuıtu .. Btz kendistle fcot1 gt~' 
ken Madam Slen ıçerl 0t~ 
bu vahıi İngiliz kızı ı lıtl~;el b~ 
beş yaımda kadar çok go ıııteY 

fogl .d' 
kadın... Koca•n ona fit1cr 
nasıl öA'rettl~lni anlatırkeDd 

r ti• v' larımıza çay dolduruY0 berıı 
Yemekten sonra heP tedilel'' 

izi ıs bit 
tiyatroya gitmem J'iYeS , 
kabul ettim. Oynanan b"'1ıtı~ 
peri hikAyesidt. locaya ıcıeri 

kilr 
asıl peri, rnuhteıeın 01dıJ· 

tncilerfle yanımda oturtljeriJ 
:Muslih 
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ilyarderler 
Nasıl zentln oldular'? 

=======Rokfeller:ll 
Nihayet galebe Rokf ellerde 

Roz "'eltin )'"erine geçen Mi.çter Toft Tröstilere karşı 
tedbir alınamıyaco.ğını iddia elli 

Su ltararı •Rokfeller e haber 
"erd k • ) i lert 1aman, o her gdnkil 

8~Plıfı veçhi e ıolf oynuyordu. 
L_ tan hayret elti; dGtCindil ve 
"'tlrfdane dedi ki: 

~-~Bu hiikQm tatbik edllinclye 
V epf zaman reçecekUr. 

e htr iki dakika 10nra betU· 
r,ıı~ OJUnuna devam ettL Halbu-

u darbeyi llkayıtçaıma kar-
ltlay d · 
~L an a am altmıı sekizlik bir 
~u1ardı! 

•aokfeller,, in 16ıterdılf 1ük6 
illet IUrl defileli. Kaf&J'lanmıı 
:"17arder Amerika mahkemele
~1 tanıJor on'a• dan korkmıya 
taıı tını duymuyordu. Filhakika 
ta. 'ff11nt dofru çıktı. Kararın le· 

~ Uzun mQddet beklendi; fakat 
t lllilyon dollr hiç b'r vakit 
ea.;ye olunmadı. 

... ~ ... da var kl • Standard oıı 
"4lv 1 " it a arının ıerfıf muazzam Şı-

s::o davası ile netlc~lenmedL 
t Un ittihat mahkemeıfnde 
Qfr t 
~ e11111ı dava11 açıldı. Bu 

•aııuı doıyaıl Amrlka Memallkl 
:!,'Gttelıtdeılnln " StandardOtl il'\,'-' " 
.. 1 hııı of Nev Y eney,, ıtrkeU .. ey""'-
edllnıı dava11,, namile tescil 
ol ~tl. Bu tescil tarzı, teiadüft 

ltaJc ı 
~ abul edi'memlıtt. "Ha 

etli Alttapot. ~- .._ 
'-'kapltall ı lın, lıtdr6met kudreti 
8- para kuvveti araıındakl cl-

~lt tem il eyllyo·du meıelenln 
~deıı bu idi. 

, Şiklyet bu sefer "Şerman Akt,, 
"-lıttnat ediyordu. Bu kanun 

~clbfnçe ıeıek inhlaar ve ge
" ae muhte lf h6k6metler &ra· 

-:!-ıti ticari milbadelitta her 
1) tahdit memnudur. 

"1ı ""•.run netlce8l Gpbe ke lcLr
~6 '•cak derecede vazıhb Hil-

Qıet hk ~ \'e ma eme kauçuklar 

•- llldakt 1890 kanununu 
"'tbi1t 
lti1ra • etnıek f ıttyor lardı. FUha-
.._ Standart Ot1 kompanı,,r in 

~:CUdlyetleı 1; ondan çok 2alf 
~ Çok lr6ıtlerin mecudlyett gt. 

~ lt.nt kanuni idi. Petrol tr61ttl 

'ltt~ kadar kendini mildafaa 
'GtGn hukuki hilelere tevea-
"ltot halı kalmadı. 
~ l'elt,, te • afında açılan ddal 
~ Je btr defileli ŞGpheslz bir 

~ ._Gtls&lltı mucip ol<'u. Ziyanı 
~~ etti Kavt cezai nakttlere 

.ı... N flrrı olmaya intizar ec:lili1or· 
~ t.lcltyat rOıumunun tez vldi 
~'-luhteın 'd B d ıı.,.~d e. 1. un an dolayı 
ft~ ard Otl,,Gn eıhamı 800 

t.f tan 525 h anra dilttG. 
b,._;·••rrıatth • Rokfeller 1907 
~llllı " ~qdt lldan tıtlf adenln yolunu 
~ ' ve aukuttan bfr k kir 
~ ettt. ço 

~~ nıablcemeler •Standard 
tlt(1 rrı&racaat etUft bir çok 

~~l\lllert, ve mileAelelnln 
~ b tetlctllbm meydana koy· 
'-~ 1A lae ft'er lçta pek mu-

1..ı.~ __ "Stondud oıı. On hu-
""f«lYirlert çok JUDaD ldm-

ıelerdi, Davayı uzatbkça uzat· 
blar. HükOmettn bu ron ıt'ahı
nı da k6rleıtlrmrfe muvaffak 
oldular. Dava 1906 da baılamıı· 
b: Gç ıene ıilrdd. Nihayet 1909 
IOn bahannda Şarki Mtıwt ka
za mahkemnl .. Standard Oil,.ü 
lnhlaar ve tr61tçOIOkle ittiham 
etti, ve feahlne karar verdi. Bu 
karar efklrı umumiye Ozeriı de 
o'dukça tetir g6aterdi. 

Fakat bir buçuk ıene 10nra 
12 mayıı 1917 de Memallki müt
tehidi ttt•hat mahkemesi bfdaye
ten verilen karan t~mylzce tas
dik ederek Standard Oil trôı· 

tCinil hemen dafılmafa davet 
eltili zaman bu "idam kararı,, 
nın da •ıuya pala aatlamak,, ka 
btlinden oldufu an'aııldı "Stan· 
dard 011,, modnrleri mahkeme
lerin kararından beklenilen neti· 
ceyl karııtamak için her ıeyt ha- · 
zırlamıı'ardı . 

• fr61t,. 1892 deki tik feılh ka-
ran lmaıında yaptıfı veçihle bü 
yük zarar görmekılzln ve IOn· 
derece ihtimamla parça1andı. Te
ılılne lttb ak eden otuz Oç tir ket 
komiteye tevdi ettikleri eshamı 
rerl aldılar ve .. Standard Oil 
kompanl of Nev Ceney,. tttlhat
lan tröıt alehlndeki kanun ta· 
rafından menedilmhen iki üç 
dQzfne ecnebi tlrkeU ve bir 
clasbae •acllltPCkr taktir fabrllca•m 
kanada altına aldı. • 

(Bıtmedt) 

Duydunuz mu 1 
Nüfuı kA~dımla F atıh tubesındt'n aldı

~ım aıkerlık veslknnı ıayl ettim. Yenlılnl 
çakaracaAtmdıın hukUmltri yoktur. 

Antalyalı 324 do~mlu 
Himmet oQlu Mehmet 

Teıekkür 
fı•anbuJ mllddei umumılıai muavinltrin

den KAmil B. in büyük pederi merhum 
Mehmet Sabit B in ruhuna Aharavda 
Carr cı camlinde mev~Qt okunmu tur. KA
mll B.. a•ıctemtıe g&ıderdığt bır mek
tııpıa hathllnu ter ıp heyeUne, heyetin 

hat1nda bulunan Muhtar Emın Beye, mev

lat okuyan hafızlara tqekkürleıl.ni bildir· 
mehedtr. 

Şarki karaağaç nıal nıü
dürlüğünden: 

Şarki Karağaaç hükômet kona 
ğının on ilç bin küsur liralık tami
rnn kapalı zarna münakasaya kon
muştur. s/ 12/929 tarihinde ihalesi 
yapılacaktır. Talipleri mahalli m1I 
müdürlüjtünde mUteşekkil komis
yona mftracantlnn flAn olunur. 

Hamal esnafına 
/.ıanbul tlcorı t miJdlrgellnden: 

Moddetlert biten lıL Hamal eanafı 
cemiyetinin ıdare hey' eti intihabı tq

r nlaanlnln 25 lnd pazartell ve 26 inci 

uh gOnlert yapılacakbr. Pazartf'ıl 
gQnO l.tubul cthettne Ye Sala gOnn 

6fleye kadar Beyotlu d~ettnde ve 
at'eden sonra Botaztçl, Uakndar ve 
Kacbkay dhetıne tahtlı edıtmtıttr. 
intihap hey eti eandıkla bölnklere 

gtdecelderdır. 
Emahn reylerini istimal etmek 

Oıere bölnklerde bulunarak intihaba 

iftlrulert lazumu ~an olunur. 
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Borsalar 
I Acddı 1 K•randı 

amblyo 

1 İngiliz liraaı Kr. 1041 25 
• T.L. mukah!ll Dolar .. . ... ... ... 
.... . . 
. . .. . . . 
... 

Frank 
I.lret 
Bclga 
Drahmi 
Frank 
l .n ·a 
Florin 
Kuron 
~illng 
Pczcta 
Mart 
Zloti 
Pengö 

2o 1.ev Kuruş 
1 Türk lirası Dinar 
' Çcrvoneç Kuruş 

Nukut 

: 41 

f 
1 ı~ .87 

ı .. 5 
:' 32. 5'1 
l' l3.7S 
1 ~:-,75 

.. 15 

1 !sterlin ( lnglllz) 
ı Dolar ( Amerika) 

2C Frank [Fransız 1 

lo4ı 5 
21. 
167 .~ O 

ırı41 ~o 

21. 
J6. ~o 

1 

20 l.lret [ ltalya 
20 Fraok Belçika) 

Drahmi (Yunan) 
Frank [lsvlçre) 

20 Leva !Bulgar] 
ı Florin [Felemenk) 

20 Kuron [Çekoslovak) 
ı Şllıng !Avusturya) 
ı Pezcta 1 ispanya] 
ı Rayşmar~ !Almanya 
ı Zloti Lehistan ' 
ı l'engö (Macaristan l 

20 Ley ( Romanva] 
'20 Dinar !Yngoslovval 

ı Çevoncç ı scvyet f 

Altın / 
Mecidiye Rorsa 
B ı. \ harici 

an not J 

Tahvlller 

lstllcru c!ahlll "vadeli 
Oüyunu muvahade 
ikramiyeli demlryolu 
hıanbul tramvay şlrketı 
Rıhtım Ook ve Antrcp 
IHanbul anonim su Şr. 

Hlaae aeneetlrl 

I~ bankası 

C'~manlı hıınka~ı 

223 
l li 75 

5~ 12,so 

8~5 
3 75 
8~ ,5 

911 
6<ı 7rt 

241 75 

9; 7,SCl 

21 5 

li tO 
!i 

il iO 

12~ 

Ticatet ve zahire 

n 

911. 
70 

241 75 

21 5 

......._, na.... ......_ kllll lwww ... 
tarafmdaa Yerllmlfllr 

Okkaaı 

Auml Aaprt 
K. P. K. p 

Bu§dııy 
Yumuşak 15 5 16 25 
Kızılca 

Sert 13 ltı 2 
Dtınme 

- Zahireler -
Çavdar 13 13 5 
Arp~ 9 s 9 30 
Mısır 8 30 9 ıs 
t'rnılya 26 32 .J 
,şiar. bul mahken eı as/•ye btrfncı 

ffcaret dalrı sinden: lıtanbulda Türk 
tayyare cemİyt'tl p1yıngu mOdıı lyetl 

vekili imali laa Beyin mnddd aleyh 

Şehzade başında b arnvay caddeaınde 

79 numarada teltfoncu Ha.an Efendi 

alt'yhlne ıkame eyJt'dl~ mnddt'ialey· 

hın tıtira etmlf olduğu plvan~o b~et· 
lertn bedeltnl rediye etmedıQl 
ve deynl bulunan 701 lıra 60 kuru

ıun tahıılıne dair olan davad11 müddet 

aJ"yh Ha~an Efend1nln tklmetgllu 

ehlrt me~hul bulundu~ anlqılmakla 
hukuk U8UI muhalcemelert kanununun 

398 lnd maddesi mucibince 
bir ay zarfında cevap vermek 

Ozere 141 inci mııdeılne tevfiken 
moddetle ilanen teblt~t icrasına tah

lcı. atın 24 ~ anun evvel 929 salı gO· 

nü saat on dörde talıkına karar veril· 

mıı olmakla müddet aleyhin meı.lcOr 

gün ve saatte mahhmede hazır bulun-

ması ve a~al ıakdirde tahkıkabn gıya
lKn icra olunacaaı tebh~ makamına 
kaim olmak Qzere illn olunur. 

Tubib 

27 teşrinievvel nüshamızda Asli
ye 5 inci hukuk mahkemesinin ls
tnvri Ef. ve ;\1. Rodotf ve Pirbav
mergetti hnklar n:ı dnir bir llAm 
selwcn 1 inci hukuk yazıldığından 
tahih olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
l\Jü7.a. R 

100 
ikraz No l\lerhunatın cins ve nevi Borçlunun ismi 

5709 Üsküdarda Hace hesna hatun mahallesinde Pa
şa limani sokağında eski 141, yeni 34 numa-
ralı bir hanenin tamamı. Ayşe İsmet Hatica Faika, Fe
hlme Hanımlarla Hasan Tevfik ve lbrahim Memduh B.ler. 

20 ı 13266 Samatyada Had kadın mahallesinde eski Pul
cuiylp yeni Hacıkadın çeşmesi sokağında eski 
46 yeni 8 numaralı bir hanenin tamamı Aron Ef. ve 

Agavni R 
100 13397 Şehremininde Saraçdoğan mahallesinde yeni 

sokakta I 1 numaralı bir hanenin tamamL 
Bedia, l\Jediha, l\1ürşid~ Behçet H Jar Rıfkı ef. 

IOO 14329 Bcşiktsşta Ekmekçibaşı mahallesinde Çukurçeş-
me sokağında 1 O numaralı hanenin tamamı. Hacı Ömer 

Ağa ve Fatma Merzuka fi 
335 15365 Kadıköy ünde Cafer ağa mahallesinde Bahçe 

sokağında eski 29 ve yeni 37 numaralı bir 
hanenin tamamı Sebahat R Raşit Ağa 

460 17085 Beşlkraşta eski Teşvlklye yeni Muradiye ma-
hallesinde DergAh sokağında eski 1 7, 19 yeni 19 
numaralı bir hanenin tamamı. lhsan Ef. 

340 ı 7820 Şehremininde Deniz abdal mahallesinde Börekçi 
sokağında eski 3,5,7,l 1 mükerrer,yeni 22 nu-
maralı bahçeli bir hanenin tamamı . Hacı Ömer Lı1tfil B. 

855 18260 Eren köyünde eski Bostanct yeni Kozyatağı 
mahallesinde Arifpaşasokağındaeskl 1O,ı3,29,33 
yeni 27,27 numaralı bahçelı bir köşkün 

tamamı. Mehmet Ağa 
755 19076 Nlşantaşında Teşviklye mahallesinde kAğithane 

sokaJtında eski 64 ve yeni 90 numaralı bah-
çeli bir hanenin tamamı. Şerife fL 

2015 20358 Be'yoğlunda Tatavla mahalks:n ... :.! Simini:; 
sokağında eski 51 mükrerrr yeni 65· J numa-
ralı bir apartımanın tamamL Behzar fL 

429 20458 Beşiktaşta Şenllkdede mahallesinde Çukurceş-

me sokağında eski 40,42 yeni 56 numaralı 
bahçeli bir hanenin tamamı. VesUe fL : 

4225 l 39 Beşiktaşta TeşvikJye mahaıtcsinde Sabafmu-
hittln Hacı Emin Efendi sokağında 16, ı 8, 20 
numar.ılı bir hanenin tamamı. Fatma Seniye Il 

22 ı 349 Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde 
Samatya caddesinde eskl 178, yeni 202 nu-
maralı bir hanenin tamamL Mm. Ağabi 

ı 4 ı 2 636 Beyo~lunda Hüseyina~a mahallesinde Altın-
bakal sokağında eski 32, yeni 38 numaralı bir 
hanenin tamamı. Fatma Hal.ide Il 

2 IO 650 Hasköyde Turşucu mahallesinde Fabrika soka• 
ğında eski ı 3 l mükerrer ve yeni 8 numarah 
bir hanenin tamamL Haçik Ef. Haykanoş H. 

Şlmavun. Mahil 

218 B 16 Beyoğlunda Hüseyin ağa mah:ılcslnde lğri so-
kağında 23 numaralı bir hanenin tamamı Davut Ef, 

100 899 Avrat pazarında Canbaziye mahallesinde San 
bakkal sokağında l 2 numaralı bir hanenin ta-
mamı İbrahim Ef. Fatma H 

190 1034 Eylpte Kızılmesçlt mahallesinde Vapur iskelesi 
sokağında eski 25 ve yeni 2 ı numaralı bir 
hanenin tamamı Hafız Hüseyin Hilsnil Ef. 

Yukarda ikraz numnralan yazılı emJAk vadesi hitamında borcun ve
rilmemesi haseblle(altmış bir)gün müddetle sanhğn çıkarılacağından talip 
olanların ve fazla tafsiJAt almak Jstiyenlerin Sandık satış Amirliğine mü
racaat eylemeleri llAn olunur. 
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'PorfOmGrl L~. f,. P 1 V E R A. Ş. , latanbul Şullell i I 
Tel. · Be1oaı11 30•• ı 

~ 

.._.A şı,11 Ahmet Ber aokak No. &e 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Dördüncü vakıf handa Amerikan ckispres Bankasının işgal ettiği bo

drum mahalline veton ve mozaik döşeme imali kapalı zarf usulile 

6/teşrtnlaanl/929 tarihinden 30 /teşrinsanl/ 929 tarihine kadar mevkii mü

nakasaya vazolunmuştur. Talip olanlann şartnameyi almak üzere 
her giin öp;leden sonra Evkaf heyeti fenniye müdür muavinliğine ve 
ihale günü oaln 30 /teşrinsanl/ 929 cumartesi giinü saat on be~ten evvd 
Evkaf idare encümenine müracaatlarL 
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Haydarpaşa demir yoHar ma11,. aza : :~: ~!~cı c:~:;; .. ~ı~·::~ •;:-a-s P"' 
\.) !S adet lilks IAmba makarası demir 

müdürlügvünden: 2o! = ~:' !;::: ;;:a(o«a) 
f 00 Kg ~ ~ed çı.,;!i 20 m/m A~a!tlda yuılı malzeme paıarWa Atın .aJ.ı,ucalından tıH" o1ıtn1ann '6 pus Oç köşe ince diş eğe 4 pus 

!5-1 1-929 pazartesi güllü ( 9 dan U Je) .ki.dal iılbllı vücut t:tmelc:ri ve 20 adeı Doll{lnrna ampulu ı 4 X 5 
har vermeleri ;ıa.ı olunur. 

1 
oo kg. İngiliz sicimi ı m-m 

500 kg husus1 mocor yağı 
100 

,, ,, ,, ı 1-2 m-m 

J O kg lngW.ı sicimi 2 1-2 ın·na 20 adet Alaturka el desteresi 400 m-m 
J 000 kg gah anize dikenlı tel 40 ,, Odun· baltası 
600 adet soba borusu bilezij:i ı ,, Ahoc bataryası kuru pil 90 volt 

100 kg A.~permeçet mumu 3 ,, Tüccart muhasebe defteri 
~O adet göderl K 1 

ıo ,, o tuk 58.Ddalya 
50 adet muşamba clket ~O kg. Alcı köşe başlı civara 1-2 X 100 ş,o " " ""n tal on 

,..- SO A<lt zincir 3 m-m 
5 " kurşun ,pensi lokmaSt h.Akklyesf 50 : ,, ,, 5 ,, .-

3 " tarihli ıll18ub dkenlA dam~a3 / 20 , . Düz freze başlı demir a~ vidası 4 1-! 25 
I 00 kg prinç ç u vrupa O m·m 25 Altı köşe başlı demir maden Yida ' 4 X 20 
.200 " müsnı köşe demiri (3X25) " ,, ,, • ,, ,, ,, J-4 X 30 
300 • ]ama demid 3X 40 nı-m 25 " ,, _ ,. _ ,, ,, 5- 6X 30 
aoo • • • 8X6o • 25 • u ~ 

15 Oo " demir lavha O,SX I 800X10fl !5 ,, " " ,, " " • 8-8 X 30 
8 adet lastik bandaj ( daga1 araba1an i~) genm\ es mm kuturu 100 " antimuvan 

60 adet ot kazması 
290 m-m 32 " yatak çarşafı J ,40 X 2,20 ıoo kg yuvarlak demir 12 m-m 

7S " müsavi köşe demiri 8Xto m-tn 38 " küçuk yastık yüzü 0,35 X0,75 
ıoo • . • • • 5X40 • - ı ı adet plmo 

19 " havhı kalın 20 m. dişi helezoni ıent latlt bona 140X it.o 
63 

" peçıne 
1 adet ambuvatmank T 80 m • 

2 
" aşçı ceketi 

CSO m. dişi helezont telli l!stik boru 35 XH 
3 

" a~çı gt>ğüsl~il 
180 kg tuz ruhu 30 kg yuvarlak başlı demır pt>rçtn çlvJsl 
200 adet ampul edü;on normal ttOX 100 

100 
" • • 4' " 

150 " bayonet mat 24 X 15 500 " 
30 m. 
50 m. 
50 kg-. 

2 adet 

J • 
600 " 

100 " 
6 • 

ıo " 
28 ,. 

5 " 
t adet 

500 kg. 
6 

" 40 • 
20 

" 4() 
" ?5 
" 60 
" 15 
" 75 
" 

50 kg. 

60 " 
15 adet 
2 • 
ı • 
ı tabm 

150 Çift 
100 adet 

ı • 
2580 • 

il " 
20 • 

200 " 
60 adet 

St • 

siyah pandoot 20 • 
,Un keçe 10 m-m 200 adet 

mü~vt köşe demiri 6X5o 
si yan ör dö potas 

Kösele ı " 
Manyato zili ( 600 om ) 

elbise askı çengeli bli)'ilk 
portatif ~rzlon,; 

Sabunl11lc 
Kömür küfesi 
Tahta fırçuı 

Türk ba1raıı btiyilt 
ııı ,, orta 

Donmma baJ1'ıl1 orta 
V antl1atörlö seyyar oa 1-tiyük) 
y4zı tak1m1 (kriaal, tıo 

As.it sillfrit 
Kupily.al!O X t 

" 40 x 4 

" 35 x 5 
" ·f.5 x 5 
• 50 x s 
9 50 > 6 

• ?O 6 
., 50 x 'l 

Şaplı kösele 
Ya«ft kösele 
Tel bükeceği 
Kıcbft paspas 
Nebed kddan paspas~ 
Türkçe çinko kalıp 
Çorap 

Soba borusu rozası 
Petrol sobası 

Kara' çivi 220 m-m ( krok1!;f gibi ) 
F~ nomuıl ı O ._,,... 
Yuvarlık demtr S 111-1n tal f! 

" • 8 • • f 2 
Yuvarlak demtr 10 m/m· tuJ il 

• • ıo • • ıo.1-• 
• ,, ti • " 11.l•I 

' 

l adet cerrah aleti dolabı 
ı aciet portatif masa 
ı adet kumaş masa örtilsil 2 metre 

ı o 3m çam tahra (muhtelli ebatta) 
18,500 Sm çarn \ilime (muhtehf ebatta)' 
ıo 3111 çanı kalas (muhtt:lif ebatta) 
2,500 3rn gürgen kalas 4X 0,25XO..OO 

20 adet bezden muhabere ,antasa 
100 m. y~Jken be7J 
20 adet kılıftı çift işaret bayragı brmıa 
30 adet kılıfsız işaret bayragı 

30 adet kılıfsız işaret bayrağı yeşil 

3 adet Türk donama bayrağı küı;ü~ 
5 adet Türk bayra1tt küçük 

J adet çıft hokka tablası (cam) 
25 Kg mafsallı çelik zencir. 

soo adet çam kala:; 4,00 Xo. 25 Xo, OS 
500 ,, ,, tahta 4,00 Xo, 22 Xo, OI 5 

ı ,, ,. numaratör tamiri 
20 kg en AlA tipo mürekkebi ıiyah Na. 1469 (Be~) 
50 • Adt ,, • ,, ,. 1850 

9 ,, renkli takım tfpo milrekkebi (Gttaytsman) 
f 50 ıdet plriç kapı kolu (kroki muet'binoe) 
ı 50 .. nikelli • .. • • 
50 kg yııvarlak başlı demir maden vjda 5 I6X25 

7 adet .kornltatör simens .... 
350 kg $fernJr tel 2 m/m 
250 • galvanize demir tel 2 m m 

SO ,, kalbur teli 1500 X 40 
17S ,, demir tel i 1-! mim 

18 adet yaba (8) dtşU 
10 Kg reçıne 

ı adıet roneo hesap makinesi flzerlnde tadiljt 
27 1'ı ingUiz sicimi 3 m/m 

1 
ı 

} 120 " 

J o " 
2 r ,, 
16 • 
ıt • 
26 • 

1 • 
16 top 

1 adet 
4 adet 

300 Kg 

• " 16 • • 11.4 
• 9 16 • • r 
9 9 !O • • il 
" ,, 

Şaploft 

" 20 • 
• tO • 

• il 
• 10 

çizgili ınlltmetrwllk -.ı kAIMti 
kompostör maled bikkt'91i 
Muşe111ba p.rclelU 

(Saat 12 den sonra fiat kabtıl edil
mez izahat alnıak istiyenler cumar
tesi ve pazartesi günleri mübayaa 
kısmına müracaat etmelidirler. 

10 atlet 
2t adet 

1 adet 
50 adet 
ı adet 

ıooo Kg 
ı ıdet 

t 'adet 
110 adet 

13 adet 

10 adet 
ı .toc 

flhr bale 
bıçkı dtsterat 

maden için ilstUvıne baŞtı Amerikan maakıp kaJc:ml ı O,SO 
kutnında ""'- • ' · · 

rondela anıMa 8 •/m k .. 
entiroptar 6 ... ,_ 

amper nıetre ceryanı 1Dthllnadt 11blon ~ ı soo A !20 
volt D. G. &. 
yuvarlak deıntr 16 m/ra 
manyato iki slHndlrll 1e0111f tth 
Uç dilli palanga makarua llO .,,. 
rnemeb nıent• M re/ra 

maden~· IHhrud blllı ....._--.,kalemi S rra/m kutur . .., .. . . . . . . . 
aaahrud ı.;t ...ur. ••n. kov• & ı 

Kaoıt ve karton münakasası 
Tütün inhisarı U. müdürlüğünden: 
idare için mubayaa edileceği illa olunan klgtt ve lcanonlıra aft tek· 

Uf mektuplannın tevdii fçfn fl.Ö5terilen t/ıt/9'1.9 tarlbi 11/1!/9'!9 çar
'8mha günü saai ı o.so a kadar temdit edilmişdr. 

Evkaf umum müdürlüğiinden: 
Evkaf 'Mlbl•u lozumu ol• kata Ya _. fenam ~ .......... 

kTa eddeıı manakı...da talapler tarafıadao ~ 69Qo lira 11 .. h.WI ll)'lltacla 
pir~ nobaaıle aaı. olaollna ıeraltl 1nlamlt Gıere her • iP-. 
ıdll'eslae " ule "'°' 01-n T. llD11l'lD 7Ü'1Dl ~ aaun.ı ......... OD 

dertte kları endlaaeDIDe mOracu lan. • · 

lnttlH fli" 4 
( ANA'f" ARTA) vapuru 2 

T eırinisaoi Pazar 1 O cıl.- Gal~ 
nbbmından bare1'et1e lzıntbır.' 

F •• Klt'IMc, Bodnım, Rados, . e k 
ye, Finike, Antalyaya gıd~, 
ve dönüfte mezkfir iskeld 
bir1ikte Dalyan, Marmaris, 
Çanakkale ve Geliboluya ulfl• 
yan4c gelecektir. 

lranzoı oırınm postası 25. 
( COHURf Yl!.T ) ~apuru de 

Teırinisani Pazarte.aı 12 tle 
Galata nhtımından hareke 
İnebolu, Samsun , Gire~;,. 
Trabzon, -Rize, Hopaya ~fe 
cek ve döMlşte Pazar iske' 
Rize, Sürmene, Trabzon, f"tır 
'bolu, Giresun , Ordu, 0~ 
s.. .. , lnebolu. Zonpl:.,.. 
atnyaıak gelecektir. Hu 
p.i yük kabul o1wamaz. 

1 ALf.MDAR mdeld 
VAPURLARI 

ğ Seri ve lüks Karadeniz pos"'
2
, 

H 8 • • ı t vapuru U 8n T eşrınisaof 

Pazar günü akşam 
· 18 de Sit 

nbmnt1tdan hareketle ( Zon 
dak, lnebol., Sam1Un, On 
Ordu, Gireson, T rab!Oll, ·. 

1 
.,. uicaet Ye avdet ede 

Müracaat mahalli: 
M.cymeoet Hanı aJt ndaki 
z.hane. Telefon lstanbul 11 

8 T~ eTve-1921 tarih o& 
'dlle 111 'ikat ~den ıoo htsle 
hey' ett umu Tilyesl l~U.a•da 

'* ker .. llllltil>~• 19ZS 
ba...-ıuua tac:iiye m .. eleltlıO 1 
1rankJAk bir laine lç.tD gayll 

7.5 .fr•k nUf>ctınde J Tt'41" 
929 tarihinden itibaren 126 tJ 

ralı ıırketto merkezinde bati 
t'Dı bu"edaraoın eıızarı ıtlaıoa 1"' 
lllunur. 

• • o 
ILan 

luar m"badile laıaahul 
sında kreifnh eden mllfı 

aylaları cevaben 

OROZDl-B~ 





Abunt şartları ı= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile fay dalı eserlerin 
ilinlarında yüzde 20 tenzilat vardır 

ilan şartl8~~ 
Satın J{u 

T!lrktyede !!_arlçte 

Kuru< Kuru~ 

1 ,\yhğı \50 000 
.3 • 400 300 
6 

c2 
" 

750 1450 
1400 2700 

Evladının sihhatini düşünen. her 
-hangi bir rahatsızlık sebebile zail 
düşdüğünü gören. bu münasebet
le kansıi kalan, iştihas:z bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mü~ 
kemmel bir kuvvet ildcı olan 

enoferratos 
vermelidir . Her eczanede bulunur. 

, 

ait htsse senetlerimtzi mübayaa eden, 
hissedarımızın senetlerini almak üzere yetlerin deki 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşıde 

. tı ~ANUNEVVEL 1929 
B[YUK iKRA~llYE. 55,000 LIHAiHR 

Ayrıra~ 25.000 15,000 12,000 
kranıi)ejer ve ın,ooo liralık 

10,000 liralık 

b1r m.lıkafat. 

4;),000 lira isabet eden 1967 numaralı bilet tstanhul. Tarsus. 
:\1anısa 

20,000 lira isabet eden 40,765 numaralı bilet lstanhul. lzmir, 
Samsun 

15,000 lira isaheı eden 55,494 numaralı bilet lstanbul, Antalya. 
Bandırma, Samsun 

l2,000 lira isabet eden 37377 numaralı bilet fsranbuL Bursa. 
Ceyhan, lzmir, Bayındır. 

T0,000 lira iı-:abet eden 26 R!=i9 num:ıralı bilet lstanbul, F.dirnc, 
Faras I· · f' .~'"' ' · · zmır._ 'aracasudu :;atılmı~tır. 

Satıltk hane hissesi: 
Bııkırköviincle z . ·· ı··k - ~e) tun u • mahalle ve sokuJtında atik 2 cedit 2~4 No. 

ma:ı b:ıhc;e hanenin <>6 h. . .h ' se ım ıtı ıırilc hazineve ait 14 hissesinin 265 
lira nakit ve peı;in b 1 11 / / • . ' ete e I 2 12 929 tarihine mlisadif perşembe günü 
<:aat J 4 te muzwedc · 1 . 

kb 1 
. : J sı mu \arrerdır. Taliplerin °lo 7,50 hesabile teminat 

mıı uz arıh: f.nnali metruk t k . e c:a ı~ ·omısyonuna müracaat eylemeleri. 

I 
______________ ! ______________ __ 

~ lst~nbul şehremaneti ilanatı 
Beyoğlu da r~s.na n · Ttklif ı·ı f" ~ . · et ı en ıat haddi lAyıkında görlilmedi-

tındcn pazar! ıkla m übavaa ' In k · · 
. ı '~ a arar verılen 3CO metre adi taşın Jta-

,ına talıp olanlar 27 - ı t • 929 Çarc:amb· .. .. 14 5 .. . ' , a gunu saat , ta cncume · 
ıııne nıliracaat etmeleri ilan olunur. 

Şehremamtın"en : İtfaiye için ILizumu olan 80 l k ı fl .. · muşam 1a apa ı zar a 
ııunakasaya konulmuştur. Taliplerin ş·ırtn·ıme ı k · · h ·· ı .. .. . .. . . ' ' a ma · ıçın er ~un e-
v azım mudurluğune gelmeh:rı tcklıf mekıu11ıaını d ·h ı ·· ·· 1 a ı a e gunu o an 
12 kanunuevvel 929 Perşembe ~ünü saat on b""'e k d ki\ --:-. 

"~ a ar mez ·ur mu· 

•. .41 

Büyıik ı•eya bir kaç dafa için verilen !Unlarla 
hususi mahiyetteki llAolann iıcretl 

idare ile lrnrarlnşurıtır 

Gazetı:mlıe hususi ildn kahul eden yer' 
l:l. S. H. ilAnaı acentesi 

ASRi MOBiL YE 
Mağazamızda her keseye uygun yatak, salon 

yemek ve yazıhane takımlarile karyolalanmız 
rekabet kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. latanbulda Fin
cancılar yokuşunda No. 27. Telefon: Jstanbul 3407 . 

• 

AHMET FEVZi 

6-8 inci ıayıf a ~ 
5 " .. 40 
4 " " ıOO 
2 • .. 200 
1 " " 1-8inci ıayıfada ıo 

resmi ilanlar 

,- ' 
Jlsf alt olarak inşa edilecek ToP' 

kapı şosesiııin münakasası 
\Tilayet daimi encürrıeninclen : , 

On senelik tamiratı müteahhide ait olmak şartile asfalt olarak inşası takarriir eden Topkapı ile Sill\'rl ' 
sınd~ki on heş kilometrelik yolun inşaatı olbaptaki keşif ve ~eraiti vcçhile ve kapalı zarf usulile 22 ki\!I 
evvel 929 tarihine kadar münakasaya konulmuştur. Bu baptaki şartname ve keşifname suretleri vilayet Z 
hususlyesi levazın dairesinden satılmaktadır. Fazla taf~ilat almak istiyenler viH\yet yollar baş müh*!ndi 
müracaatla izahat alabilirler. :\Hinakasaya iştirak edeceklerin baş mühendislikten alacakları ehliyeti fe 
vesikaları ile teminat ve teklif mektuplarını ihale 11,ünü olarak tayin olun:ın 22 kanunuevvel 929 pazar 

Siı°~h'd;;i~ö"~V"8 mSü~~~t
11

köPi;~r~m~i i"~Ş~~t~°'~"ünaka~~ 
Vilayet daimi encümeninden: 

Si!Ahdat ağa ve Sünnet köprlileri inşaatı proje ve kcşif namelerinin talc.lil edilmiş olmasına mebni kapsİ1 

~sulile yeniden. ı:nü~akasaya konulmt~ştur 2? knnune:vel 929. ~ari~ine mL~::-adı[ çıır~am?a g~nü saat 01\ 
ı hale muamelesının terası mukarercrdır. Proje ve keşıfnamclcrı . ıdarı husmıye leva.~ım. ıd~resınd:~ saurnıı ;/ 
Ve ev\·elce müracaatla projelerini almış olanlar yapılan tedılatı yollar baş mundıslı?;ıne muracaatlıı 
ettireb~lirler. . . . . . . . •' 

l\Iunakas:ıya Jştirak edeceklerin yollar baş mündıslığinden alacakları ehllyea fennıye vesıkasıle terni!I • 
teklif mektuplarını ihale giinli olarak tayln olunan 25 k~\nun evvel 929 çar~amba günü saat on birde . ıtl' 1 
mukabilinde daimi encümene tevdi eylemiş bulunmaları me~rutcur. _.,,/ 

Tahtnkalede Rüs{empaşa camii Jttisalinde iki odalı hane 
Koca Mustafa paşada Hacı Evhadeı tin roektcQI. binası 
Samatyada Ferruh ağa mektebi binası 
Arnavutköyünde 19,27 numaralı hı.ıne 

,, 33,20 " " 

Viliyet daimi encümeninden : ô~ 
BalAda muharrer eınl~kl hu.,u•iye icara verilmek üzere 8 - 12 - 929 t.ırihine müsadi[ pazar giinii "'~. 

bire kadar taliplerin encümene miiracaııtları. ~ l 
~--..-.--z·~ K A D 1 K Ö Y ~ w wmı Faııh su h rcra·ından: Facib ~l'tf 

iSKELE ÜZERJND E mahkemesi icrasında aısc•.;sr&ı;; 

L k t 6 az I• n o nı•ın d~ns s~ıunn ~~ı:a~8~~hi~l:~ini~6 b~rur:; ıB'~:~~ 
· O an a, , 11 rJ Uu u u miirac:ıar1a raraıunnı aırnllı:ırıeı~ôr 

. f1I :11 

Salonumuz bütün lstanbul ve Bevoğlunda bulunan bütün sa· 
tonların fevkındedlr. Çünkü etrafı erbaası açık ve Marmaraya 
nazır ruhu stkmaz ve bilhassa nevellidir. Bütün Kadıköy ve 

istanbulda bulunan ~ilelerin gelip eğlendikleri yegane salondur. 
Müdüriyet büyük fedakarlıklar ihtiyarile bilcümle şevk ve ne· 

' ' ıeyi bir araya top!amaya teşebbüs etmit bu meyanda meşhur 
viyolonist MISRUYAN Ef. yi angaje etmiştir. 

Cazbant muhterem mÜ§lerilerimizin arzusuna taban 
kılasik parçalar çalar \te pek büyük bir ragbet görmektedir. 

Badema her perşembe günü 
akıama saat 20 den sabAha kadar devam etmek üzere 

Çaylı tedansan ve muhtelif 
. eğ 1 en c e 1 eri n tertip ediliyor .. ve . te!ri~ edecek 

muhterem muşterılenmız her 

i::i~~ekı::,~un Fiatlar rekabet kabul 
etmiyecek derecede ucuz ve 
ehvendir. 

halde lıermucıbl kanun ııc'f 
O' 1 par al arın hazineye ya 

ehemmiyetle ilan olunur. 

ti' 
v da ·a.oıklıgı ...: ı umuşaklı~ ve ~ iZ ıw· 

cihanşümul bir ~öhreq bil 
lm:aıı;tdır. ı 

~er yerje -~tııır 
···==== ·····················--········:··· .. ·u:c•·-.:. _ .. ,J• ••••••••••••••••••••••••••••••• •• dl~pıı-

ii Lozan iP Fakiilte•tndeO J( 
iİ • DR· ~l!!'f? ıfl 
:: Hüseyin ıııeıı,,sJ1 .. 1 kf&rl t1I • 1 
:: Doıtum \'e kadın ha<ca ı 1 :-;o· 
:i ·ı··· b F. k.I H·ı•ıtabmer bıfllS ..,.18 .Ai •• ur e, ~ ı .. ,.at ı.- il"'.:. 
~! Herrün öf leden ıODl'T j efOfl: !s_t · ~ 
.: e ..-.S:•• .. ~··3iif9. "' ·--··-··--··-~·--·· dlı liirl iil!;1: vermeleri. 

•..-----a::ı..------!----------------~I· 
••••••••••••••••;;;;;-ıtiiiii...--•• , pır 

il' Mes'ul müaüı ı Refil' 


