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5 cevaba 5 cevap! 
Trikotajcıların Emanetten istedikleri 

l - Anadoluya gönderilen mamulatı yüzde 
60 olarak tesbiti. 2 -- Fire miktarının tayini 

T rlk_otaj fahrili.ası lugdlılarmda 

d Okturva resminin •kırlığı dm hepsinin Anadoluya 
olayısile Emanetle triko- sevkedildiğini farzederek re-

laj fabrikalara arasındaki sim alıyoruz. 
~Ünakaşalar devam etmek- 5 - Trikotajda 15 bin 
tdir D" E · "k 1 1 ta· · un manetın tn o- değil, 700 ame e ç.a ışıyor. 
Jcılara verdiği 5 maddelik Bunlara Dilber zadeler 

ccvab · 'k E f b "k 1 
11 

ı neşrctrnıştı • ma- a rı ası şu cevap arı vcr-
.1et bu 5 maddede şunları mektedir: 
1 
eri sürüyordu: 1 - Her gömlekten 5 
~ 1 - Her gömlekten 5 kuruş alınması hiç bir şey 

r tuş resim almıyor. Bu, ifade etmez. insan ailesine 
ııb 'k i tı alarm kapanmasını 10 liraya bir gömlek alır· 

dCap ettirecek kadar ağır ken 5 kuruşa ehemmiyet 
e~ildir. vermiyebilir, fakat fabrika -

d 2 - iplik durduğu yer- lar öyle değildir. 5 kuruş 
\t e eksilmez. işlendikçe fire değil ya 10 paranın dahi 
ereceki doğru değil. rekabette mevkii mühimdir. 
3 - T "k~ · k B b d ıı. eşvı ı senayı a- ugün iz yüz e 3 çeyrek 

t Unu da mamul mcvadı okturva, yüzde 4 muamele 
tsıne tabi tutmuştur. vergisi ki ceman yüzde 10 

d' 4 - Anadoluya sevke- resim veriyoruz. Bu vaziyet 
~~lecek mallar için ayrıca karşısında ltalya fabrikala-
d~t Vesika tanı:.im edilme- rına rekabet edrmiyoruz. 
~için biz mamul meva- ( Alttarafı 4 Uncu ayıfanuzdııdır) 

• 
ın Yali ekili ·Muh· 

beyana 
~o İsler Anadoluya nak

led ilmiyeceklerd D 

~~~li. vekili ve Şehremini 
b· •lhn Bey dün sabah 
it llı .. d 

fil~ u det Şehrcmanetinde 
a011 gut olmuş ve öğleden 
ı. ta da ·r ı . . 'Yit.ıh· vı ayete ge mıştır. 
v~. •ttin Bey ııkşam geç 
Bc;.t Polis müdürü Şerif 
İşle 1• kabul etmiş ve uıbıta 
bit tı hakkında kendisile 
B~Üddet görüşmüştür. 

~}'e~r llıuharririmiz dün vi
~e"· l'llakamında Muhittin ,, 2· 
~tıl 1Yaret etmiş ve son 
~'şr~tde zabıtaya ait bazı 
de11 •Yat üzerine kendisin-

Şu . .. ızahatı almıştır: 

~~le-: Poliste bazı değişik
lllaıa Yapılacağı hakkında 
B llıatını yoktur. 

doı Uradaki polislerin Ana
tııt~~: ve oradakilerin de 
~•tıd . naklolunacakları 

b
de&ild· akı haberler doğru 

ır B·· 1 b tp t · oy e i r işe se-
~ e Yoktur. 

~ 0 e:_ bunlar kabahatli 
~ "«td b" ~' l>olis a. ır ceza kanunu 

1~. nızamnamesi var-

)~ ~lltılara .. ~ 
llılab·ı· gore muamele 

tıı,seı 1
• ır. Esasen bu nakil 

,~·~u ~ısı düşünülmemiş, 
l ·ı nıba_mış, görüşülmemiş 
lt nı ıle ·· -ı } 'lıtsı 

1 
k goru mcmiştir. 

ı:> la z 1 hadiseleri ıçın 
t }n neşriyata gelince, 

ıadi~ mahiyet ve 

ehemmiyetine göre takdir 
edilmek lazımdır. Bir çok 
ufak hırsızlık hadiselerine 
bazen mühim bir şekil ve
rilmektedir ki bu hiç doğru 
olmaz. 

Hırsızlık olmuyor değil
dir; lakin bunların failleri
nin tamamına yakın bir 
ekseriyeti yakalanmış ve 
yakalanmaktadır. Bilhassa 
tatbik hususunda çok ciddi 
tedbirler alındığından bu 
gibi hadiseler günden güne 
eksilmektedir. 

Son neşriyat münasebe
tile kullanılmış olan bazı 
sıfatlardan dolayı Son Saat 
ve Milliyet gazeteleri ara· 
sındaki sui tcfehhümden 
çok müteessirim. Sabahle
yin erkenden, daha gazete
leri okumadan telefonla 
yapılan bir mükaleme bu
na vesile vermiştir. Yanlış
lıklara sebep olduğu için 
bir daha gazeteler tarafın
dan telefonla sorulan sual
lere cevap vermiyeceğim. n 

Muhittin Bey, trikotajcı
ların oktruva hakkındaki 
şikayetlerine karşı da şu 
izahatı vermiştir: 

" - Bugünlerde matbu -
atta trii{otajcıların oktruva
dan şikayetleri sık sık 
mevzuu bnh olmaktadır. Bu 
(. Alt tarafı 4 Uncu ı; .>,fom.ı."":.da ) Jl 

Biri e kada:r: 
l ' 

z 
üstat Hüseyin Rahmi Beyin son eseri 

Hint-Afgan 
• • az Sefire ta im at 

d Kimler isticvap 
edilecek? 

K ·· ·· ·· · · Atinada boyuna oprunun asma ya~k . ası ı~I ~ içtimalar, müzakere 
· caret odasına bir a rır ver oluyor 

Londra, 6 (A.A) - Pe

§averden bildiriliyor: Hint

Afgan hududu üzerinde 
kiün Vana kasabasında bir 

lngiliz müfrezesinin 8evkin
den dolayı Hindistan ka • 
batli arasında lngiltereye 

Ankar&, 6 (Akşam}- irti
şa tahkikatı evrakı lstan
buldan buraya gelmiş ve 
adliye vekili tarafından tet
kik <:dilmioUr. Evrak ara
sınduki müstantik kararna
mesi muhteviyatı hakkında 
adliye vekaletinde, son de
rece ketumiyet mubafaza 
edilmektedir. Evrak yann 
başvekalete verilece!! ve o
radan maliye vekaletine 
gönderilecektir. Buna sebep 
irti§a mesel esile al· kadar 
oldukları söylenen iki mali-

Takrir kabul edilirse oda teşebbüsatta 
bulunacak 

Atina. 6 (Anek)- Yunan 
sefiri M. Polltronipadisin 
cumarteti glinü Ankaraya 
harek~ edebilmesi için ha
riciye ')lczat'etinde müzake
ı·elere devam olunmakta
dır. Bütün ı'tıeseleler tetkik 
edildiği halde henüz bir 
karar veril~emiştir. Bugün 
komi yon tekrar içtimu 

kar§•. bir harclcet ba§lnmı§
tır. işgal keyfiyeti Afgan 

hükümetinin itirazabnı da

vet etmi§tlr. 

Leh mec isi 

.. .. .. .,":l!ıi -

derek bir karar verecek 
e l . ve yarın Venize osun rıyu· 
setinde yapıl&cak toplanıf
ta yunan sefirine talimat 

verilecektir · ----
Bir ay 1nz'i.cldetle tatil ye memurunun isticvabı ve 

haklarında tahkikat icrası 
Bir asma k_öprü 

Kont Volpi edileli için maliye vekaletine mü
racaat edilmesidir. 

Ticaret odaıı dfin r aat kında verilen takrir okun-

V arfOva, 6 (A.A) - Mec
liste mevcut asabiyet do
layısile Reisin teklifi üzeri

ne reisicümhur meclisi 

meb'usanı bir ay tatil et

miştir 

Dün toplandı 
Ankara, 6 ( V akıt ) 

Heyeti Vekile ismet pa§n 
Hz. nin riyaeetinde topla-

. narak müzakeratta bulundu. 

Bu memurların isimleri 
etrafında doğru malfunat 
alınması mü~kül ise de 
bunların maliye vekaleti 
müdürlerinden olduklan 
tahmin ediliyor. 

15 te toplanmıştır. 
Bu içtimada hesabata 

geçilerek bu husustaki ra
por aynen kabul edilmi§tlr. 
Buğday nümunelerinin 

Haydarpa§ada sonda ile 
alınması hakkındaki teklif 
için Borsadan izahat alın
masına karar verilmi~ ve 
müzakere mevadının en 

mühimmi olan Gazi Köpriisü 
bahsine geçilmi§tir. 

Bu köpriinün asma ya
pılması için odanın teşeb
b N tta bulunduğu hak-

1 

mu§, üzerinde münaka~a 
yapılmıftır. 

Liman §irkeli müdürü 
Hamdi B. bahri vafıtalann 

kolay ve her zaman geçe

bilmesi için köprünün asma 
olmasını temenni etmi§ ve 

" o valat Galata köprüsü
nü kaldırmak çok doğru 

olur n demiştir.. Neticede 
Emanetin tasavurlarını an· 

lamak için bu teklif gelecek 
celseye talik edihnif ve 

içtima bitmi§tlr. 

Ankarayı ziya· 
eti mali mese..: 

lelerle alakadar 
Ankara, 6 ( V akıt ) -

Kont Volpinin Ankarayı 
ziyaretinde bazı mali ve 
iktısadi alakalar olduğu 
söyleniyor. ......................... 
·:~i;;;;··j~~~ gelen meç~ 

Rııs sefiri 
Hariciye vekilimizi 

ziyaret efil 

Hsusl istihlak 
Ve İSİ to~il 
e~·iecek . ·.: 
- - --v erği daha hafif bir 

şekle kalbedilecek 
Çapraşık bir mesele 

huller vardır. Tahkikat 
esnasında yıllarca senedir 

sahibi Tokatlıyan olarak ta
nınan otel uiliibinin ismi 
tapu kaydından Tokatyan 
olarak çıkmı§tır! Bu cihet 
mukaddema bu i§le meşgul 

Ankara, 5 ( V akıt ) -
Rus sefiri Haricly~ veki· 
lini makamında ziyaretle 
bir müddet görü~tü: 

Ankarada Balıkpa
zarı caddesi açılıyor 

Ankara 6 - Mali e veka
leti hususi tstthllik vergiııloi 

tndil için yeni bir kanun IAyl· 

hası hazızlamaktadrr. Bu iliyi· 

haya göre vergi bir esasa i Unat 

etmektedir. 

Tokatlıyan mı 

Toko.fyan mı?! 

Metruk emlak idare

olan tasfiye komisyon un dr 
dikkatinden kaçabilmiş ve 
bütün muamelat Tokatlı· 
yan namı üzerine yürümüş-

Ankara, 5 ( Vakıt ) -
Şehremaneti Balıkpazarı 
caddesinde caddenln man
zarasını bozan barakaları 
tahliye ettirerek yıktırmak
tadır. Yakında bu cadde • 
nin tanzimine ba~lanacak, 
bazı mahaller istimlak edi
leeektir. 

Ayni zamanda lokanta, kahve, 
otel, bar gibi yerlerde istihlak 
vergisinin fazlalığından dolayı 
hııyatın pahalılagtığını nazarı ' •1 sinin tahkikab esnasında 

-·~-~""· 

tür. Tokntynn ile Tokatlı
yan isimlerinin birbirine 
yakınlığı ı;u ayrılığın bir 
sehiv eseri olduğunu dü
§Ündün:e bile aile isimle· 
rinin bafkalığı bu sehiv 
ihtimalini ortadan kaldır
maktadır. 

İş kanunu layihası 
Ank1.1ra 5 - lktısat vekllli~i 

tarafından tanzim edilerek evvelce 
Şurayı devlete gönderilen, fakat 
bilahare görülen lüzum Uzerine 
tekrar tetkik edilmek ilıcre 
geriye alınan it kanunu layihası 
bugUnlerde tekrar Şurayı devlete 
gönderilerek orada tetkikatı ikmal 
edilecektir. 

dikkate alan vekfilet bu 
yeni kanun ile hususf lsUhlak 
vergisini eskisinden daha hafıf 
bir ıekle sokmu§tur. Hu~t d 

istihlak v,.,rgisl daha az miktarda 

nlınacaktrr. - --- -
Akhisar hadisesi 

Akhisar 5 - Vali Bey gele
rek mülkiye miıfettlgl T evfık 
T alAt Beyle birlikte tahkikata 
başladı. Kaymakamın evine 
taaruz edenlerden Emetli Meh
met yakalandı, arkadaşları da 
ele geçirilmek üzeredir. 

Tokatlıyan oteli 

T okathyan otelinin mül
kiyet ve vakfa ait cihet
leri bir müddettenberi met
ruk emlak idaresi tarafın· 
dan tetkik edilmektedir. 
Bir ihbara göre bu otelin 
sonı-adan ilave edilen sa
lon kısmı h"' ·ç olmak üzre 
aslı, kiliseye vakfedilmif 

Y eı1i ıı al{i11eıniz l{uruldu, artık 
gazete ]Jasacal{ hale geldi: 

on tecr ·· el eri dün bi .. ediği, 5,6 renk 
as ıya mahsus murekkep erim ~z 
gümrü ~ten çıkarı madığı için 

ir iki güne kadar yeni şekilde çıkıyoruz 
Yen· şek

0

l türlü yenilikler ve okuyucula 
memnun edecek muvaffakıyetli teşebbüs eri~ 

dolu 24 ·sayıfa ! 
6, :ı renkli resimler, her sınıf kariln alaka ile takip edeceği ya l 

zı ar ... 

M) 
Hüseyin Ralimi Beyin VAK.iT için yazdığı 

harikulade roman, bu ismi taşıyor! 

-

meydana garip şeyler 

çıkıyor 

değildir. T etkikatm bir las

mını bu cihet teşkil ediyor. 
Diğer taraftan otelin hakiki 

sahibi üzerinde de tenvir 

İıte tahkikat ve tetkikat 
esnasında sahibin T olmtyan 
mı, T okatlıyan mı olduğu 

da tesbit olunacak ve T o. 
katyanın kim olduğu, hu· 
kuki vaziveti de anla§ıla
caktır. 

Ağırcezada bir muhakeme esnasında 

Dün bir şahit tevkif edildi 
Ali Remzinin iki ifadesi birbirini tutmamış, 

mahkemeden müstantiklığe gönderilmiştir 

Şabanı öldürmekle maznun Arap Osman 
( Kenarda : Tevkif olunan tahll All Remzi 

lstanbul ağır ceza mah- oğlu Arap Osmandır. Arap 
kemesinde dün yeni ._bir Osman, bu sene temmuzu· 
k til ~vas1"ın rü'iyetine nun on ikinci günü akşamı 
h1~Tanmış v muhakeme yeni postane civarında 

a ~r ş-ahit tev_kif rast geldiği Salkım söğütte 

1 
olunmı..v.uf. kahveci Şabanı üç kurşun 

Davada maznwn, Hüseyin atarak öl 'tirmek c-·: ... -ııilo 



• 

Paramızın 
istikrarı 

Ankara 6 - Devlet bankesı 
kanunu bu günlerde meclise sevk
edilecektir. Bunun içln Almnn 
mntehıı~ı M. Mü\lerln raporu 
beklenmelctedır. Banka l~ekkül 
ettikten sonra paramızın Mikran 
esaslan, bu gnnkü ıeldlni değl§tir· 
mesi ve tedrkt bir aurette, 
yahut birden yeni ve daha nor
mal bir ıel le sokulması o zaman 
dO~unuleccktir. ----
Ankarada bir şehitlik 

yapılacak 
Annhra, 6 - Tayyare şe

hltlerl lçJn her sene 29 k&
nunewelde yapılmakta olan 
merasim Ank rada Hacı Bay· 
ramda icra edilirdi. 

Tayyare cemiyeti gerek bu 

merasim için gerekse e aııh bir 
tayyare çehıtli~i için, muva!ık 
bir mevki teminini düşiınerck 
Ankarada blr yer göstertlmesi 
hususunda imar komisyonuna 
müracaat ctnıı~Ur. 

Cemivet taraftndan gönderi
len bir ~t bu mesele hakkmds 
komisyonlu temas etmiş ve mu· 
vaftlc bir mahallin iraesl l~in 

keyf iyeUn mimar :M. Yanscnc 
) a ı\ması takarrür etmiştir. ................................................ 
maznundur. Sebep de ara
larında birkaç gün evvel 
vukua gelen bir kavga 
imiş. 

Arap Osman, mahkeme-
de reis Asım B. tarafından 
isticvap edilmiş, şu iddia .. 
da bulunmuştur : 

- Mahallede bu Şaban
la Süleyman isı.ıinde biri 
alacak meselesinden kavga 
ett:iler. Ben aralarına gir
dım. işte Şaban, benim 
bu müdahalemden muğber 
oldu. Bir hafta sonra so-
kakta karşılaşınca silahını 
çekti, üzerime ateş etti. Bu 
sırada onunla kavgalı bu
lunan Süleyman da ornda 
idi. fırsattan istifade e~e
rek Şabanı sustalı çakı ıle 
yaraladı. 

Ben yanlıflıkla tevkif 
olununca, Süleyman haber 
gönderdi, "Aman be~i ele 
venue. Ben sana vekil tu
tan m, herhalde kurtarı-
nml dedi. Halta tevkifa
ncye" benim için yatak, 
yorgan gönderen de odur. 

Maznunun mazbut ifa
desi okundu. Müstantik 
karşısında cürmünü ikrar 
etmişti. M ktul Şabanın da 
ölürken: "Beni vuran, Arap 
Osmandır" dediği anla· 

şıldı. ld Al'ı 
Şahitler çağı.rı .1• 

Remzi ismindeki bır genç, 
şunları söyledi: 

_ Herkesin ağzında do-

laşan söz, Şabanı O 1marıın 
öldürdüğüne dairdir. Bana 
Süleyman kendi de b~~I: 
söyledi. Osmamn kcndısını 
de vermemesi için yalvar
mış, vekil tutr.cağı!l'• para 
vereceğini vaadetmış. Ya-
tak, yoıgan göndermiş. 

- Sen vak' adan sonra 
Arap Osmanla hiç görüş -
medin mi? 

- Hayır. 
- Halbuki sen evvelce 

Osmanın cürmünü ikrar 
ettiğini ondan işittiğini söy· 
lemişsin? 

- Osmanın yüzünü bile 
görmedim. 

Böyle ifnden var. 
- Ben öyle şey deme -

dim. 
1üddei umumi Cemal 

B., iki ifade arasındaki 

mübayenete işaret ederek 
şahidin bildiğini sakladığı 
nokt "ıdan tevkifini istedi. 

Asım, Tabir ve Nusrat 
Q. 1 rdıon te ekkül eden 

l l 1 . t-

'VA T ŞEH ~ VE MEMLEKET HABE~LE~ 

Azadan biri Abdülhak liô.nıide c·crilen 7ıa1·a 
için garip hir tckl~(te bulunnıuş, fakat 

kale aluunnınıştl'I 
Umumi Belediye meclisi 

dün öğleden sonra toplan· 
mış, şehre ait bazı işler 

hakkında müzakeratta bu
lunmuştur. 

Dünkü içtimada ücretle 
çalışan doktor ve ec1.acılnra 
maaşlı memurlar gibi yüzde 
15 zam yapılması hakkın-

daki Emanet teklifi bütçe 
encümenine gönderilmjştir. 

Bundan sonra oktruva 
meselesi l1onuşulmuştur. 
Emanet oktruva tarifesinin 

bazı maddelerini ~ekrar 
tekrar gözdeo geçirerek 
yeni bir cedvel tanzim et-
miş ve dün meclise ver
miş, meclis te bu yeni 
cedvelin encümende lctki· 
kini kararlaştırmıştır. 

Bunu müteakip kaçak 
eşyadan alman oktruva 
cezalarmın kaçak eşyayı 

meydana çıkaranlara ·eril
mesi hakkında Emanet ta
rafından yapılan teklife 
dair bütçe üncümeni tez
keresi okunmuştur. 

Encümen bu teklifin bu 
husustaki kanun ve t4llimat· 
nameye uygun olmndığını 
ileri sürmektedir. Ypılan 

münakaşalardan sonra tek
lif hakkında Emanet ma
kamı namına mecliste izn4 

hat verilmesine karar veril· 
mi tir. 

Geçenlerde azadan Avni 
Bey ve bazı arkadaşları, 
ediplerimizden Sami Paşa 
zade Sezai Beye ev kirası 
olarak ayda 80 lira itası 
hakkında meclise bir takrir 
vermişler ve takrir ilk mü
zakeresinde kabul olun· 
muştur. 

Dünl<ü içtimada bu me
sele tekrar gorüşülmüş ve 
takririn bütçe encümeni 
tarafından da kabul olun
duğu anlaşılmıştır. Bu s:
rada azadan lsınail Sıtkı 
bay söz alarak, bu çığırın 
Abdülhak Hamit bt>y hak
kında evvelce verilen bir 
ı;ararla açıldığım, Hamit 
~y bugün rneb'us olduğu 
için bu paranın kesilmesi 
laz1m geldiğini ve bu hu
susta Emanet makamı na· 
mına mcc\is(" iınhat veril
mesini söylemis, f"k t reis 
Sadettin Ferit bey l:unu 
sırasız bir teklif addederek 
reye koyamı}acağmı ileri 
sürmüş ve bu fikir meclis 
tarafından da muvafık gö· 
rülmüştür. 

Bundan sonra bütcü en
cümeninin mazbatası reye 
konulmuş ve ekseriyetle 
reddedilmiştir. 

Makarna trüstü m ·· ? 
Fabrikacılann birleşerek fiatlan ise .. 

dikleri gibi art ırdıklan söyleniyor 
Jstanbulda makama çı· - makarna fobribı sahipleri 

karan fabrUtalaı·m arr la- bir trüst yapmışlardı. Fakat 
nnda anl(lfarak fiatlan üç fabrika bu trüste iltihak 
tezyit ettikleri söylenmek· etmemişti. Bu wretlc ra· 
tedir. Bunde.n dolayı 32 kabet devam ettiği için 
kunı§a antılan malmrr.anın makarna ucuz satılıyo2 du. 
kilosu birden fırlamıştır. Şimdi bu üç fubriana da 

Evvelce de bir kere mev· bu trüste iltihak ctmi§l~r -
dir. Orad rekabet kalma-

zuu abhsolan bu meselenin 
ciddi surette tetkiki ve 
toreffu hakikatan bir an· 
laşmanın icabı ise bu ih
tikarın men'i lazundır. Bu 
hususta bakkallar cemiye
ti de alakadar olmu ve 
bazı l ararlar vermi§tir. 

Ge:niyet umumi katibi 
Fethi Beyin bu mesele et
rafında bir muharririmize 
söylediği fU sözleri pek 
dikkate {.ayan görliyoruz: 

- Bu mesele için hal -
lun bakkallardan ılkAyetl 
doğru değildir. Çünkü 
bakkalların hiçl:ir kaba
hati yoktur. Şiınidiye kad:>r 

İngiliz lirası 
lngili• lirası dün 1032 

kenııta açılmıt ve 1031,51 
kuru ta kapanmııtır. Altın 
895 lru:ıııtur. 

-i~ .... Aİi ... ii~~;ı;;;;·-;;::kii i~; 
karar verdi. Ali Remzi, 
tevkif edildi. 

Ali isminde bir şahit 
daha dinlenildikten sonra 

muhakeme başka güne bı

rakıldı. Gelecek muhakeme, 
ayın on üçüncü günüdür. 
O gün başka şahitler çağı-

rılacak, İ:>u arada Süleyman 
da mahkemede dinlenile
cek, muvaceheler yapıla
caktır. 

Tevkif olunan şahit, ye· 
ni cezn usulü mucibince 
isticvap edilmek üzere müs
t nfk1iv ~ n-örcledlm:ş ir. 

dığından btediklerl gibi 
fiat tesbit ediyorlar. Çok 
yakında hu makamanın 3 
kuru§ daha artması muh -
temeldir. Bilhassa hasat 
mevsiminin sonunda mn. -
kamanın pahalılapnAsı çok 
gariptir. Halbuki kışın aynı 
makama 28-30 kurU§Cl salt· 
lıyordu. Bu hadise mevadı 
gıdaiye piyasasında buhran 
tevlidine sebep t !\kil ede
cek mahiyette görüldüğü 

için bu cuma günü saat 
birde darülfiinun konferans 
salonunda cemiyet azaları 

içtima edecek \•e bu hadi 
üzerinde görü ülec.ektir. 

Bir yıl dönümü 
Mütarekenin on birinci 

senei devriyesi münasebe
tile teıriıısaninin 11 inci 
günü saat 10 da Ferikö
yündeki Fransız mezarlı
ğında merasimi mahsusa 
yapılacalttır. Saat 11,15 te 
Sen Lui kilsesinde ayini 
ruhani ic.-a edilecek, Sa.at 
12,30 da ise Unton Fran· 
sezde Fransız sefiri kont 
Şambrönün riyasetinde bir 
ziyafet verilecektir. 

Papas mektebi 
Heybeli adadaki paps 

mektebinin hükOmete alt 
olduğunu ve geçenlerde 
hazine namına tapuya rap· 
tedildiğini yaz.mııbk. 

Haber aldığımıza göre 
Yunan maslahatgüzan bu 
mesele hakkında. bazı te· 
ıebhüslerde bulunmuı ve 
bunun üzerine hadise muh· 
telit mübadele komisyonu· 
na irılilml etm! tfr. 

1 Memleket haberleri 1 
Karakollarda 

dayak 
Polisler Patandaş 

döğüyo1·la1· nıı? 
"Anadolu" yazıyor: 

Şehrimizde Kemerde Sü
rmeli sokağında tuhafiye
cilik yapan Uşaklı Mehmet 
Efendi iki gün evel Kemer 
polis karakolunda akşam
dan sabaha kndar dayak 
yemiştir. 

Ticaretile meşgul olan 
Mehmet Efendi; polis me
muru Mustafa Efendi tara
fından caketini bile giy
meğe Vi!kit bulamadan ka
rakola götürülmüş ve kara· 
kolda komiser Feyzi Efrn· 
di tarafından hakkında za 
bıt varakası tanzim edil
miştir. 

Mehmet efendi; Kokain 
ve esrar satmakla ittiham 
edilmektedir. 

Şikayet için matbnamıza 
kadar gelen Mehmet efen· 
dinin ifadesine nazaran 
komiser Feyzi efendinin 
arkasının gayet kuvvetli ol
duğunn ve gendisine hiç 
bir şey yapamayacağını 
söyleyerek onu komiser 
muavini Hidayet efendinin 
odasına göndermiş, orada 
sabaha kadar ku baçia döğ· 
dürmüştür. Mehmet efendi 
Adliye doktoruna muayyene 
olmuş ve on gün istirahta 
muhtaç olduğu hakkında 
rapor almıştır. Mehmet e
fendinin karakolda dayak 
yemesine sebep şudur. 

Polis Mustafa Efendinin 
tuhafiyeci Mehmet Efendiye 
bir miktar borcu varmış, 

bu parayı uzun zamandan· 
beri vermiyormuş .. Mehmet 
Efendi icraya müracat et -
ıniş, bundan muğber olan 
polis Mustafa Efendi, Meh
met Efendiyi kokain sat -
makla itham etmiş ve onu 
karakola götürürerek döğ -
dürmüştür. 

Mehmet Efendi; komiser 
Feyzi ve polis Mustafa 
Efendiler hakkında dava 
ikame etmiştir Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Mehmet Efendi, bir isti· 
da ile ayrıca vilayete de 
müracaat etmiştir. Karakol
larda vatandaş döğmek 
modası bilhassa şu son 
aünlerde pek çoğalmış ve 
~idden feci bir şekil almış
tır. Bu fecaate bir nihayet 
vermek için acaba daha ne 

bekleniryor ? 
incir vaziyeti 

Şehrimizden Amerika li
manlarına sevkedilcn incir 
hamuleli son vapur da 
Amerik~a vasıl olmuştur. 
Bu seneki sevkiyat vaziye -
timiz şöyle. hulasa edilebi

lir: 
incirlerin natürel olanla

lan, Amerika piyasasında 
oldukça iyi karşılanmıştır. 
Fakat buradan işlenmiş ola· 

rak gönderilen incirler iade 

edilmiştir. 

Bazıları iade edilen in
cirlerin ğUya fazla olma
dığım söyliiyorlarsa da bi
zim aldığımız malumata 
göre bu miktar mühimdir 
ve ihracatçılar dehşetli bir 
ziyana uğramışlardır. iade 
edilecek incirlerin hükumet 
tarafından mübayaası ha
linde vaziyet biraz ıslah 
edilmiş ola~ktır. 

Bir cinayet 
Bergamanm Kınık nnhi

ycsı, Tfi k mahal!r · 1 

Bir kumpanya yakaland 
Oç ır ız ehri semt semi o -
laşmışlar, canlarının istediğini 

çalm lar •• 
Şimdi de 8 vak' alarını sayıp döküyorlar! 

Son günlerde hırsızlığın 
çoğaldığı hakkında gazete
lerin vukubu1an neşriyatı 
üzerine faaliyete geçen 
zabıta, dün bir hırsız kum
panyasını ele geçirmiştir. 

Bu kumpanya Dimos oğlu 
Eftat, Aptullah oğlu Zeki, 
Siirtli hafız Mehmet oğlu 
Etem ismindeki üç kişiden 
ibarettir. 

Bu hırsızlar yaptıklarını 
tamamen itiraf etmişlerdir. 

itiraflarından haber al
dığımız şu birkaç vak'ayı 
knydediyoruz : 

1 - Bahçekapıda Sahi
binin sesi gramofon mağa
zasından 4 gramofon. 

2 - Yenipostene karşı
sındaki bir terziden 8 top 
kumaş. 

3 - Ayasofya kılıççılar 
caddesinde bir tütüncüden 
10 lirn, 4 şişe rakı, 7 pa· 
ket cıgara. 

4 - ketencilerkapısında 
şekerci Salih ustanın dük
kanında şeker. 

5 - Yeşildirek heyeti 
ihtiyariye dairesinden bir 
palto. 

6 - Bahçekapıda Gül
cemal mağazasından bazı 
eşya. 

7 - Bahçekapıda lekeci 
kamil Efendinin dükkanın -
dan elbise. 

8 - Y enicamide bir 
kunduracıdan bir kaç çift 

kundura çalmışlardır. Bu üç 
hırsız tevkif ve mahkemeye 
sevkedilmiştir. 

Hırsızlıkla mucadele! 
Polis müdüriyetinde hır

sızlık vak'alarma mani ol
mak için bir müddettenbe
ri başlıyan hummalı faali
yete devam edilmektedir. 
Bu cümleden olmak üzere 
polis şube müdürleri, Em· 
niyeti umumiye müdürü Ri
fat Beyin riyasetinde top· 
lanmışlardır. Bu iç.timaa 
polis müdürü Şerif B. de 
iştirak et~iştir. 

lçtmada hırsızlıkla kat'i 
surette mücadele edilmesi 
için kararlar alınmıştır. 

Polis merkezlerinde de 
teftişata başlanmıştır. Polis 
şube m\ldürleri sıkı bir 
surette teftişler yapmakta· 
dırlar. Dördüncü şube mü
dürü Sadettin B. de Tak
sim polis merkezini teftiş 

etmiştir. 

2 inci şube memurları 
arasında bazı tebddüller 
yapılmıştır. 

Son 24 saat zarfında şu 
hırsızlıklar olmuştur. 

1 - Ferhat isminde bir 
hırsız Bahtiyar hanından 
bir sandık üzüm çalarken 
yakalanmıştır. 

2 - Sahlmış, ustası sey
yar satıcı Hasanın 44 lira
sını çalmış, kaçmıştır. 

3 - Sabıkalı İsmail, ha-

rem ağası Zeki Efendinin 
elbisesini çalmıştır. 
····-···--.. ·····-··-·· .. ····· ............ .. 
sığırtmaç Fettah oğlu 56 
yaşındaki Raşit, ovada ta
banca kurşunu ile maktul 
bulunmuştur. Mahalli zabı· 
tası tahkikat neticesinde 
ayni nahiyeden lştipli lb
rahim. oğlu Recebi maznun 
sıfatı ile yakalıyarak adli
} eye t ·vdi etm: ti. 

4 - Erenköyünde bir 
hırsizlık vcık'ası olmuş 1 
balı çalınmıştır. 

5 - Kumkapıda İbnisi
na mnhallesinde Mektep 
sokağında Raşit beyin evin
de oturan Emine hanımın 
evde bulunmadığı es:ıada 
sandıkçı Süleyman tarafın
dan apı kilidinin kmlarak 
bir takım eşya çalındığı 
iddia edilmiş ve mhkikata 
başlanmıştır. 

Teftiş ediliyor 
Mülkiye müfettişlerinden 

lmadettin, Halil Rifat, Se
zaı beylerin polis işlerini 
teftişe başladıkları bildiril
mektedir. Teftişat şumullü 
bir surette icra edilecektir. 

Adliyede 

Ağriyotera 
Kelimesinin manasını 
teshil için üç ehli vu· 

kuf tayin edildi 
" Hronika ,, ismindeki 

Rumca gazetenin Türlüğü 

tahkir maddesinden muha
kemesinde dün ağır ceza 
mabkemeai "Ağriyotera,, 

kelimesinin ne manaya gel
diğini tesbit etmek üzere 
Darülfünun müderrislerin
den Şerif, Galatasaray li
sesi muallimlerinden Etem 
Şinasi, Mülkiye mektebi 

muallimlerinden Salih Arif 
Beyleri ehli vukuf tayin 
etmi§tir. 

Bu zevat, azadan Tahir 
Beyin huzurile kelimeyi 
tetkik edip rapor verecek· 
!erdir. Muhakeme on alb 
teşrinsani sabahına kalmıı· 
tır. 

• 

inek çiler 
Şikayetleri muhik. olur
sa Emanet .dinleyecek 

Şehrcmcnetlnln, ineklerin 
fenrıi ve sthht ahırlarda beslcntl
meslne, asri şartları haiz olmı
yan ahırların 6 ay sonra kapa
tılmasına ~arar verdiğini yazm11-
tık. 

SütçO ve lnekçilerln bu 
karardan hıç memnun olmadık
ları ve bu karnr tatbik olun· 
du~ takdirde ıfl!sa mahkom 
bulunacaklarını ortaya attıkları 

anlaşılmaktadır. 

Sütçülerin bu iddialan hak
kında Emanetin fikrini öğren· 

mek istedlk. Dün mn'racant 
ettiğimiz salahiyet sahıbt bir 
zat bize, Emanetin bir iddio 
ve tlk!yetten henfrz resmen 
haberdar olmadığını, müracaat 
edildiği taktirde göıden geçiril· 
c~lnl, muhik ve kanuna uy
gun olan mOracaatların dalma 
naıarı dik.kate almaca~nı söy
lemi~tlr. 

Ankara - İstanbul 
te1efonlan 

Haber aldığımıza naza
ran Ankara - İstanbul ikin
ci telefon hattı için bütün 
tesisat ikmal edilmi§tir, 

Yeni hat 10 güne kadar 
iıliyecektlr. 

Kenan B. rahatsız 
İstanbul müddei umumi· 

si Kenan B. birkaç gün
denberi rahatsız bulundu
ğuudan makamına geleme
mektedir. 

zo 
Kız kaçırmak istedtler 

polislerle muharebe etti
ler ve yakalandılar 
Y enikapıda pyanı dıkknt 

bir hadise olmuı, ımrho~ • 
larla polisler araamda bir 
müsademe vuku bulmuştur· 

Vatman Kazım isminde 
bir rnhın bundan bir mud
det evvel Haççe isminde 
bir kızla ni§anlanmı br, 

Fakat nedeme bu izdi· 
vaca H aççenin ebeveyni 
razı olmamı~lar, ni§ruıl 

Kfızıına iade etmişlerdir. 

Bundan muğber olan KA· 
zım yanına kabzımal Hacı 

Mehmedi, sabıkalı ve katil 
manav Mehmet Aliyi al • 
mlf, bir meyhaneye götilr
müı, bir müddet otııruP 
evfne doğru yola çık&t· 

mı br. 

Üç sarho§ küskütük b!r 
halde eve taarruz ederek 
Haççeyi zorla kaçırmak 
istemi§ler, büyük bir ürül· 
tü yapmı§lıırdır. Bu gürül· 
tüye evdekilerin feryat ve 
i&Umdadı da inzimnm edin· 
ce komşular teliıfa dü~mÜI• 
nihayet devriye. memurlılrı 
da yetişip mütecavizleri 
derdeste te~ebbüs etmiftif· 

Katil Mehmet Ali poli5" 
lere teslim olmamıf, bıça~ 
çekml§ ve &erlerine hii· 
cum etmi§tir. 

Bin mü külfıt ile elindet1 
bıçağı alman bu azılı sar· 
hoı diğer arkada§lan gtbl 
merkeze aevkedtllı•ken yol
dc.I tabancaaını çekmiı bıJ 
ıefer de tabanca ile poli" 
lere tecavüze baflamııtır· 

Bu tecavüz kar ısındı 
polisler de silah istfmaliııe 
mecbur kalını§lar ve kul'fııtl 
atarak Mehmet Aliyi tald· 
be baflamıflardır, 

Mehmet Ali 5, polider 4 
kurıun attıktan sonra ınC
ıademe durmuı ve Meıuııet 
Alt gözden kaybolmuıtur'• 
Maamafih polisler takıptel' 
geri durmamıılar ve Mt'ft' 
met Aliyi sabaha do~tıJ 

yAkalamıya muvaffak olııtılf 
lardır. 

lki genç kızın intiha! 
teşebbüsü 

1 - T epebaşında ffşçO' 
pulu apartmanında otur': 
22 yaıında Amelya se\1clfı;· 
Miıondan yüz bulamaf111" 
kendisini denize atını§ {ıı: 
kat kurtarılmışbr. 

2 - Üslfüdarda Uo.f' 
rettin mahallesinde otll~ 
18 yaıında Makbule ~ 
T opane önlerinde vapurd 
denize ablınıı, fakat ~ 
tarılmıştır. 

Yanın asır evvelki 

VAKiT 
7 teşrlmanl 1EJ19~ 

G:~lafada i~a ol~' 
nan Jngiliz mekte~, 
cedidi bu kere 1ı 1'' 
tam bulmuştur. l'fe 
tebl merktir i/1158/ 
linde efain taife5e 
için bir espiialye "ıı 
edebivai cenıiJ'e 

';,T tı' 
merkezi ile Fr8 ıP' 
mason g(lruh:ıı:ıı , 
cemiyetg&hı bıJııfl 
malda imiş. 

,.. Al'' 
Avusturyanın ;ı 

deniz donan n;;,,, 
amiral Obranııı Jll 
tı kıı man da sıT' e 
olduğu halde izrt' 
muvasala' en 



l Küçük Haberler 1 

Şeker 
Bu sene Alpulluda 500 ııagon 

şeker Mihsal edildi 
İki ay evvel çalı§mıya 

ha,lıyan Alpullu ıeker fab
rikası, mevsim münasebe
tile ahiren çalıımasını bi
tirmiştir. Fabrika bu dev· 
ı-ede 21 bin bet yüz ton 
Pancar itlemif ve bu miktar 
pancardan (500) vagunluk 
teker vücuda gelmittir. 
Diğer taraftan bu panca· 
rın tebellür etmemit ıuru
bundan 350 bin litrelik 
ıaf ispirto ahnmııtır. Fab
rikanın pancar küsbelerl 
de ite yaramaktadır. Bir 
kilosu 10 kilo su ile 1carıt· 
tırılan küsbe sütlü hayvan· 
lar için mük ~mmel bir gı
da teıkil ediyor. 

Bu ıene pancarın beher 
tonu fabrika tarafından 15 
ltrdan alınmışbr ki umumi 
islihsal 32 bin kilo olduğu
na göre fabrika tarafından 
480 bin lira bu civar zür· 
ı-aına dağıblmıı demektir. 
Geçen kııın tiddeti dolayı· 
sile epice zarar eden zür
ra bu suretle zararını te
la.ti edebilmiıtir • 

El T edrisattaki intiza
hun bozulmaması için bu 
ıenedcn itibaren muallim
ler arasında yapılacak ta
Yln tahvil ve becayiıler 
ders seneıi bitayetinde ya· 
ı>ıı-caktır. 

EJ Şehrin muhtelif mın
takalan arasında it liyen 
otobGaler tçln Emanet ta -
rafından bir sefer talimat
namesi yaptırılmasa tekar
rür etmi~tir. 

8 lktısat vekaleti ha
Yat sigorta tarifelerinde 
tetkikat yapmıya karar 
\'ernıiıtir. 

[!] Yenilecek ve içile· 
<:ek mevadın teftiti için 
Şehremaneti tarafınd~n ye
lli bir nizamname yapıl

llıaktadır. Bu nizamname 
&a.rih maddeleri ihtiva ede
<:ekur. 

l!J Geçenlerde Ames
lerdam - Cava seyahatını 
}'aparken 1stemlin civarında 
düıerek harap olan tayya· 
renin pilotları iyile,erek 
hastaneden çıkmıılardır. 
Bunlar burada Felemenk
~n gönderilecek bir tay
)rtı-e ile seyahatlerine de
"anı edeceklerdir. 

Rakı meselesi 
~lbşın bir grupa ver 

tinden şikayet yap 
Rakı imal eden fabrika 

'-hiplerlnin hirleprek ıa· 
lt ıı toptan beı Ruma ihale 

-tttUcierini ve bunun gerek 
'1<kala.r ve Türk tacirlerinin 
~rlarını mucip olduiu 
1. Ydedilmektedir. Dün bu 

llauata fikrini soran mu -
hıt-= . M · • •rtmlze üıkirat umum 
~üdürü Z~kai bey 1u töz-
erı •öylemittir: 

c k Mesele tetkik edile-

1 e \'e böyle· Törk tacir
eli . 

~ita ilin aleyhinde bir ıey 
)' taa idare derhal vazifesini 
ilJ>a.caktır. 

Birisi daha öldü 
'hı Sakıt padadiphlar aile
~ e nıepıup olap Ntste o
ı;- t.ın •ultan Mun.dan lem 
ehiıne Hamın oracla 

•efat et.mittir· 

istan muhtariyeti suya düşüyor! 
Lortlar ka.marasında Lort Riding __ .. __ .. ,_._... iRJ!!if\3t1J~ 

L d Sv(eArdAi)ği takL ~ri !eri aldıb gü H l....:?.~;~;.ı.:J ~-,.1-~ 
on ra, . - ort.ar amarası u n in· ( Beyotlu ) 

distanın teıkilatı esasiyesi meselesi hakkında müzake- EJhamra : Üç ntkdh 4Z _ .. l ı k Dönüş ve düşüş! 
ratta bulunmuıtur. Lort Riding, teklifetti~i karar ıure- Melek : Para lturdu Meçh1n QS er Makdonalt, Amerika 
tini geri almıo fakat, hükümetin geçen müzakere seyahatinden döne• 
esnasında beyan ve teırih ettiği fikirlerinin bütün Opera : Aşk zambağı - dönmez Loyit Corcua mütlılı 

~~::i·:~e~i.~~kavazıh suretle ımlablaçaiı ümidin• :: : z::::::: Edirnede mahrumiyet günleri bır~cu;:=e:-t hı. 
İngilterede işsizlerin miktarı arlıı Oı mu? Aarl : Çareviç cumlar karpaında kabine-

Londra, 5 (A.A.)- 28 T. evvelde İngilierede ipiz- Etuval : Voyvo Yalnız dükkanlarda pe,11nir C'ardı. Tıız brt• nin düpnesinde• bile 
c::.ı, <:. LL ' bahsediyorlar. 

lerin miktarı, 1,234,400 kltiye baliğ bulunuyordu. Bu va- : vc11tani rtl(l(ase lun11ıuyor,fakat Jıalk tuz yeri11e yenıeklerde Garip ,eydfr, bundan 
miktar bir hafta evveline nazaran 19,906 fazla, geçen Alkazar : AJcsagı ~r/ıt.la 
senenin ayni d~vreılne nazaran 140,341 kiti noksandır. r.>ah,a 1ıeynir .furıunu kullanıyordu ;;... b:U!u:1' ı::!a e~ 
Soviyetlerle münasebet tesisi kabul ediliyor Löbemburg : &n hahamı 11 T•.ı·-ı km ıttırabını ... Yanan yı- iiftirerek bir seyahat 

Londra, 6 (A.A.)- Avam kamarası 199 reye kaJ'fı #~erim Dün akf&Dl kıaa bir a- kılan hanumanlarla IUÇIUZ yapaııf, avdetinde yerin· 
324 rey ile Sovyetlerle diplomasi münasebatının iadesi (l.tanbul) henk. iuluıclan aonra yor- ve günahıız olduğu halde den diifmo,«L la,tliz h&f' 
lehinde rey venniıtir. Ferah : Casus /tadın aun olduium için erken parça parça olan kadınla· vekili de ayni akibete mi 

Makdonald, mecliste Amerika seyaha- Milli : &yaz ulre yataııı ve derhal UywDUf- nn ve yavrulann adetle- uftayacak! 
d G 1 .ı bun. Dıipunwn atbiı mer- kı ' dan "teki k t'a tinin sebeplerini anlatıyor ! Alem ar : e in auvağı rini bildirmezler mi idi? Bir ta o 

1 
-

1 milerden tehirde gene yan- H ya yapılan ıiyut seyahat• Kema Bey : Düşman ayır bildirmezler ve 
Londra, 5 ( A. A. ) - M. Makdonald, Irat ettiği 

bir nutukta Amerikaya ne hazır ne de mutaaaV\l'er bir 
ftllaf ile gittiffni, k&J'fılıklı anlalma esasına müste • 
nit dostane münasebet tesisine, ıahsi temas temini su • 
retile çalıımak maksadile bu seyahate çıkmıt olduğunu 
ıöylemittir· M. Makdonald bu beyanatına ilaveten de. 
mittir ki: M. Dawes ile yapbğım mülakatlardan sonra 
dahi bahri inıaat programı hakkında ikmal edememiı 
olduğum bazı noksanları tamamlamıya medar olacak 
çare ve vasıtaları M. Hover ile beraber tetkik ve ta • 
harri ettik. Malum olduğu üzere bu program, lngiltere 
ve Amerikanın bahri kuvvetleri arasında müsavat teaiı 
etmekle beraber hacmi istiabilerden istifade tarzında 
az çok fark gözetilmesini tecviz esasına müstenittir. Ge
rek M. Hover gerek ben nihai ltilAfın beı bahri devlet
arasında aktedilecek konferansın neticelerine bailı ol -
duğu hususunda mutabık kaldık. Maamafih, konferanı 
esnasında halledilmesi lazım gelecek olan meselinin in
tacına mani tetkil edece_!< müıkülata göğüs gerllebiJmek 
için devletlerin knnferans toplanmadan evvel iptidai 

mükilemelerJe bulunmaları lf.zım gelir. 

T ardiyö hükumet çarkını nasıl çevire
ceğini anlattı. 

Parla, 6 (A.A.) - Meb'uaan medtsindeld 1ıacldral 

aoeyaJfıt grupu, hGldimet aleyhinde rey vemıefe karar 
vermifUr. 

Par~, 6 (A.A.) - Baş,e1dlin riyasetinde toplanan 
nazırlar mecliıi hGktlmet Azasının dahili ve harici siya 
set hakkındaki nazarlannın mGttahit oldufunu mGf&)ıe
de etmittir. Meclis, umumi ve harici siyasetlere mGte
allik istizah takrirlerinin derhal müzakeresini meb'uaan 
meclisinden yann talep etmeğe karar vermlttir. 

. Paris, 6 (A. A.) M. Tardiyö, Maten gazetesi muha
birlerinden birine fU beyanatta bulunmuıtur. Ben reisi 
bulunduğum hükumeti idare etmek istiyorum. O, çark
lanndan herbirinin hareketini günü her ıaatinden göz 

albnda bulundurmak suretiyle idare edilir. Bir hüktlmet 
reisinin ilk vazifesi talimat vermektir. Ben muvaffak 
olmak için idre etmek istiyorum. 

Yugoslavyalı bir gazeteci Pariste kendini astı 
Pariı, 5 ( A.A) - Yugoslavya gazetecilerinden 41 

yaımda M. Emile Dudu Bulonya ormanında aıılı ola
rak bulunmuttur. Mumaileyhin .intihar elmit olduğu 

zannulunuyor. 

Bir Alman tayyaresi alevler içinde yere düştü 
Londra, 6 (A.A) - Sabaleyin aaat 6,44 te Amster

dam ve Beline müteveccihen Kroydon tayyare karagl
hından hareket etmif olan Alman tayyareal Sürey de 
kain Marden parkta alevler içinde yere dilferek par

çalanmııbr. Üçü yolcu ve dördü tayfa olmak üzre 7 kiıl 
ölmüıtür. Dördüncü yolcuya bir,ey olmamııhr. 

Eski hir nazır öldü 
Pariı, 5 (A.A)- Sabık harbiye nazırı M. Andre Le 

Fevre ölmüıtür. 

Komünistler açlık grevine nihayet verdiler 
Budapefle, 5 (A.A.)- Açlık grevine dün nihayet 

veren komünistlerin sıhhi vaziyeti iyidir. 

Yunanistan Y ung planından kendisine 
hisse ayırtamayınca ... 

AUna, 5 ( A. A. ) - Uhi konferansında Yunaniıta -
nın ıs milyon marklık taviz mukabilinde harp borçla • 
nnın tenkisi hususunu kabul etmediit hakkındakı haber 
reamen tekzip edilmektedir. Yunaniıtaiun Yunı planın
da kendiıine bir hiaae tefıik ettirememeai ilzerine ıark 
eyaletlerine ait tamirat hesabatından kendisine bir hisae 
ayrılmasını kabul ettlfi tasrih olunmaktadır. 

Bey~elmilel mesai bürosu müdürü ltalyada 
Cinevre, 5 (A.A.)- M. Albert Thomaa, baılıca 

müstahsil devletleri bit teknik ihzari koyferanıı akdine 

davet etmiftir. Konferans, 6 K. sanide aktedllecektir. 
Roma, 5 (A.A,)- Beynelmilei meeai bürosu müdft

rG M. Albert ftomu, 7 T: ,..." ~k olaa •uhte
llt ldfC il.,... -\omlQ• 1 t8ı41tıa cle•udntn 
~ ......... ., .... •"· 

IKadıkay) gtıf'olmut- Çok müteeulr bddıremezler •. Çünü hain lerin utunuzlufuna mı ine-

s P A L-- olcluğumu bildikleri için I nanalmı'. üreyya f. : nl{Ula p0&IOJ1 ve za im mermiyi atan 
bana haber vermemiıler-

Yalova 
Ôileye doiru (Eleonora) ya el, bir aalip evlA.dınm eli
rakiben Zeki Bey geldi. dir.. Ve o merminin yak-

Nazımı da · aldık, beraber- bfı ve yıktıfı yer de hila
lin ıinesidir .. 

Vilayetimize reptına 
vekalet karar verdi 
Dahiliye vekil eti Yalova· 
nın latanbul viliyetine rap
tedilmesine karar vennlt 
ve bu hususta vllayetiml-
zin müteleaıını aormuı

tur. Haber aldığımıza göre 
vilayet bu karann çok 
muvafık olduğunu bildir· 
mittir. 

Dninler ue~illiii 
Yakında milli ban

kalara Jel>liaat 
yapıhyor 

Haber aldı~ımıza göre Mo11-
kürat inlsarı umum müdürü Zekat 

Beyin Daınler vekaletine nam· 

zetliAfne mOteallik, Maliye 

vekaletlnln tezekeresl laa vekil

leri heyetince tetkik ve tasvip 

olunmuıtur. V ekAlettn bugün
lerde keyfiyeti intihabı yapacak 

milli bankalara bildirmelil bek
lenmektedir. Bunu mnteaktp 
teshil edtlecek günde intihabat 

yapılacaktır. 

Komiserliğe Maliye nıilıteşan 
Ali Rıza Beyin,Müskirat lnhısar 
müdürlütiJne de defterdarlık mu
hakemat müdürü Asım beyin ta. 

yinleri teeyilt etmektedir. 

Zekai Bey yarın olmaz.sa 

ertesiğönil Ankaraya gidecek 

ve veki.letten yeni vazifesine 
alt talimatı aldıktan aonra ve 

intihabı mütakip Partse gld .. 

cckttr. 

Birjaponyalı gaze
teci ıehrimizde 
Japon_yah •azetecilerden 

M. Panl ,ebrimlze gelmit

tir. Bir devri Alem ıeya
hatlne çıkan M. Pani bu
radan ltalyaya i'idecekur. 

Sovyet konsolosu 
Soviyet. konlOiusu YÜında 

lzlnll olarak bıeml$ettae gide. 

ce~ lçlıl dan vlllyete gclmlf l 
ve vah vektll Beyle bir lDOddct 

görUfm8ftür. 

ce ,ehre indik. Zeki Bey 
bazı ıeyler almak iıtiyor
du. Beraberce kapalı çar
ııyı gezdik. Ne güzel, ne 

tirin bir ÇAJ'fl. Fakat, dük
kAnlann çoğu kapalL Açık 

olanlarda da mnhim bir 
botluk var. Artık ,ehirde 

gaz, tuz, ıeker kat'iyyen 
sablmıyo;. Bazı muhtekir
lerde saklı varmıf. gizli 
olarak çok yüksek fiyatla
rla aahyorlarmıt-

yalnız gaz, tuz, ,eker, 
dettl, erzak ta yavas yavq 
suyunu çekiyonnUf. Ek
mekler, hem küçülmefe, 
hem de kararma.fa batla· 
dı. Bufday ununa batlra 
,eyler de kanfbnlmafa 
baılanmı1- F aıulya, nohut 
gibi ıeyler de ortadan 
kalkm11. 

Bakkallarda bol bol pey· 
nir var. Ahali 'de bol bol 
peynir alıyormuf. Bunun 

sebebi hem peyniri yiyor

lar, hem de tuzlu ıuyun· 

dan istifade ediyorlarmıı ... 
Bildiğimiz ve hergün piyasa-

da gördQiümüz sigara ka
ğıdı da bilmif timdi öylele

ri meydana çıkmıı ki gör
düğümüz zaman hayrette 

kaldık. Bu sigara kağıtları 
mutlaka sigara klfıdının 
ilk icadı zamanlarına ait. 

Yüzlerce tekilde, yüzlerce 
garip markalı ~tlar. 

Mlimk~ olupta fWllardan 
bir koleksiyon yapaam her 
halde kıymetli bir ıey olur. 
Zeki beyle epice dolqtık. 
Eplce zevat lle g örüttük 

ve tanııtık. Bilhaaa konao
loılann ne tekilde mGraca
atta bulu.nduklannı anladık. 

Bu müracaat, alelade bir 
ihbardan ibaretmif... Vay 
gidi medeniyetin mümeuili 
olan -efmdiler vay ... Acaba 

Edirnenin bombarduman 
edildiğini mensup olduk-

lan aeftrlere bildirirken, 
her &Ün düıman güllesi 
altında korku ve endiıe ile 

tibiyen zavallı maaum hal-

Nevyork şehrine yeni bir emin intihap edildi 
Nevyork, 6 (A.A.)- M. Walke.r, 400 bin fula re • 

lik bir ekseriyetle ,ehremini intihap edilıntıttr. Y 

T ehlikelı surette müsellah bir anarşist yakalandı! 
Kovno, 5 (A.A) - Elta ajansı tebliğ ediyor: Vilna 

civannda tabanca, hambaralar ve cehennern makinesi 
ile mücehhez iki anarıist tevkif edilmiı ve tevkif ema
nnda makine tnftllk etmiıtir. Mevkuflar, riaaleler tevzi 
etmek, askeri kultp t1e KoYDO emniyeti unıuaıtye da
treslnl berhava etmek niyetinde \uhmduldaruu iUraf 
eylemqierdir. 

18 teşr!n~ani 

Ümit •• daima ümiL. ne 
kadar zaif oluna olsun, 
gene hepimizin kalbinde 
derin bir ihtiyaç halini 
alan ümiL. yalan oldufunu 
bildiftmiz halde her ,eyi 
dinliyoruz ve in.anmaaak 
bile inanmıı gibi görünü-
yoruz.. rivayete nazaran 
dün akıam Sultan Selim 
camisinin minarelerine çık
mıılar ve artık pek yak -
lapn Şark ordumuzun 
ileri kıtaatile helyosta va
sı~ ile göriİflllilfler •• 
eler bugün siperlere git -
mak nöbeti bizde olsa idi 
bu wlenfn tablctlri için 

de tehire kadar yorulmak 
zahmetine katlanırdık. Fa
klt bu havadis, biraz da 
doğruya benziyor. Ç6nldi 
bugün dOpnan ,ehre bir 
tek mermi atmadı. (8- tew
rinsani) günündenberi en 
insafsız bir zulüm ve vah,et
le halkın beynine ateıler 

yağdıran düımanın insafa 
gelece~lne tabii ihtimal 
tasavvur edilemez. Her 
halde fevkalade bll'fey var 
ki bir gün ohun maaum 
kanlannın dökülmesine fa-
sıla verdi. 

Bu gece mevkii müstah· 
kemden bir emir teblti 
edildi. ~anndan itibaren 
cephelerin her neresinde 
oluna olsun beyaz bayrak-

h bir düpnan hey' eti sö
rülüne •lef eclilmiyerek 
knmanclanbia mal6mat 
verilecek. Bu emir, derhal 
bütün ileri karakol battma 
tamim olundu. Herkeste 
derin bir hayret ve merak.. 
Türlü tefsirler ve endlte
ler ... 

20 Tcşrinsanl 

Siperlerden karargaha 
avdet eder etmez telgrafçı 
Nuri efendi ile kaJıılqtık. 
Biz bunu alelide bir ziya· 

re\, bir dostluk zannetm1t
tik. Fakat, daha büyük bir 
vefakArhlmiıf. Melene ne
ler olmuıta bizim haberi
miz yokmUf... Nuri Efendi 
anlatmafa bqladı. Müta-

reke olmak üzere imlt- Dün 
sabah Muıtafa Papdan ge
len bir Bulgar mükaleme 
heyeti (Papu Çepıe) civa
l'IDda bizim mükileme he
yetimize mülikl olmuı. 
Bwılar, doirudaıı dolnıya 
mntarekeJi ŞGkrG P..-:ra 
teblil eım.1• mıanır ol-
duldarmcl.a plert baila
MN.k aiperlerden ve tel 

• 
Şapka ile selam! 

Ahmet Hapm Bey, Ap
tülhak Himitle yap-

lıfı son mül&kattan sonra 
sellm verirken ppka < ı 
karmai• lüzUJD olmadığına 
kanaat hasıl etti. Son ya
zwndan öyle anlatılıyor. 

Piyale pirinin bu fikre. 
taraftar olUfU daha ziyade 
tepeleri saçsız zevat namı
nadır. Bundan bir çoklan-

nan, bllhusa .evgili tehre
mtntmlzle bizim Seyyahın 

memnun ka)acafını tahmin 

ediyorum. 
CeW Muhtar Bey de 

ppkalann daha geç eski· 
meılne yardun edecek olan 

bu selam tarzını, her hal
de tamim etmefe ufrap

caktır. 

Toplu lğne 

Madrtt fotograf 
sergisinde 

Son zamanlarda Madritte 
açılan F otograf cemiyeti 
yedinci beynelmilel sergisi 
açılmıştı. Bu meşhere mem
leketimizden de Beyoğ\un· 
daki san'atkir M. Jül Kans
ler atelyesinin eserleri de 
gönderilmişti. M. Jül Kans
lerin eserleri sergide mu • 
vaffalciyetkazanmış ve ken
disine bir madalya pnd• 
rilmiştir. - ------ ---·--·----
örgülerden geçirilerek ka-
rargaha ptibillmüf, s6tii
rillmiit ama Şükrü Pqa 
mütarekeyi kabul etm~ 
Bulgarlara, Ml•bydiqart 
kalenin etrafınclan defolup 

gitmelerini taniye elmlf. 
Bulgar mGklleme he7eti 
ele d6nllp ........... 

Eler fdbelrtk• ba celi
deti ıösterdi1 .. bravo Şük 
ril Papya. .. 

Nuri, bu bavadlaleri ver-

dikten aonra cebinden bir 
kAgıt çıkardı- Bu aabab 
ne,redilen bir beyanname 

idi. 
JJe)MU'ruune 

1 _ Makamı sadaretten 

ve bat kumandanlıktan 
taıdl vurul eden malUına-

:. nazaran " Bulgar ., m 
miltareke müzakerabna te
tebbüs ettikleri anlafılnut· 
br. 

2 - Mevsuken bar 
edildiğine pre elyvm Bul
pr onlulan saytab azim• 

,..-.&erdir· 
3 - Çatalca ~ mü-

c1a•rwh W n •tR ordu .......... ~.-)illa . 
ve maddweli 



4 Sayır.-

1 Memlekette "Vakıt,, 1 

Daday güzelleşiyor 
, Bu ]{asaba Kastaı111111uı1uı1 en 

şirin bir )reridir 
ıreni belediye heyeti Dadaya su getirtti, 
yangın tertibatı aldı, pis dereleri kapatacak 

(Je elektrik tesisatı !/OJJlıracak .. 
veya lambanın kuvvetine 
göre fıatlarınm tesviyesi 
meselesi kalmıştır. Yakın· 
da bu mesele de halledi
lerek kasaba nura gark
edilmiş bulunacaktır. 

Belediyenin bu azimkar 
ve hayırlı mesaisi saye
sinde, Daday, çok yakın 
bir atide hem tabii ve 
hem de sun'i güzellikleri 

• 
Şatranç 

eglencemiz 
" Vintervut " un tertibi 

-14-

1 lamle beyazlarda: 

l"ç hamlede beyazlar mat 

eder. 

VAKiT 7 Teşrins:ınt 

Vtıktın 
~-

b uimi d c as ll 
Sinemalar 
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BuııünkU bulmaumısm DlinkU bulmacamı:ı.m 
halledilecek :yeni ıckll balledllmlı ıekll 

Soltfan sağa: Yukardan aıağı: 
ı - Dört ayaklı tahta (4), 1 - Dört ayaklı tahta (4), lcrc ııtfc ilen nidayı ı tlhzal 

Geçen gün bir vesile ile 
v'layet merkezinden otomo
bille bir saat mesafede 
bulunan Dadaya gittim. 
Eski bir kaza merkezi olan 
bu şirin kasnbamız son se
nelerde çok kıymetli bir 
imar faaliyetine sahne ol
maktadır. iki sene evveline 
kadar hep hacı ve hocalar 
tarafından idare edilmekte 
olan Daday son senelerde 
genç ve çok kıymetl.i b•e
diye heyeti ve reisinin elin
de gittikçe güzelleşmekte 

nefsinde cemetmiş bir ma· 1 ~~~!!!!!!!!!!!!"!!!!!!~=~~~~-vı 
mure hlini alacaktır. •ı~ımmm; • sun'i değil (4) ibadet (4) 

2 - Bel yapan ( 3 ), Al- 2 - Bal )·apan (3), gcniş-

VC.>YVO !! 
BııgUn ı ~ matineden ltlba•ell 

ve vilayetin birçok kaza
larına tefevvuk etmektedir. 

Dadayın münevver bele
diye heyeti, hocalardan 
mürekkep olan heyetler 
zcmanında 8 bin liradan 
ibaret bulunan bütçesini 
son sene 16 bin liraya 
çıkarmış ve birçak yerler
den teberrüler temin eyle
n iştir. 

Kastamonudc'.ln Da laya 
girilirken ilk görülen ve 
hoşa giden şey, belediye
nin yangın için su depo 
etmt"k üzere vücude getir
diği ( 180) ton cesametin
deki büyük havuzdur. 

Dadayda içilecek bir 
damla bile akar su yokken, 
belediye üç kilometro mak
ta bulunan bir suyu birçok 
fedakarlıklara katlanarak 
buraya getirmiş, bu suretle 
hem içecek su ve hem de 
bir yangın tehlikesi karşı

sında kalındığı zaman mü
racaat edilecek su ihtiyacını 
tatmin eylmiştir. 

Belediye, komşu kaza
lardaki yangın tehlikesinini 
göz önüne alarak bir de 
asri vesaitle mücehhez 
yangın söndürme makina
ları getirmeğe teşebbüs et
miştir. 

Bu sene yapılacak işle
ri meyanında· kasabanın 
ortasından akan ve içi ev
lerin lağımlarından akan 
pislikle dolu bulunan de
reyi kapatacak ve oldukça 
geniş olan bu derenin üze
rine inşaat yapmak sure
tile ayrıca istifade temin 
edecektir. 

Daday belediyesi, kasa
bada mevcut, fakat harap 

bir halde bulunan med
reseyi de satın almıştır. 

Burasını da yıkarak asri 
bir şekil verecektir. Alt 
kısmına sıhhi şeraiti haiz 
dükkanlar. Üst kısmına 
da mübrem bir ihtiyaç 
halinde tecelli eden bir 
tiyatro ve konferans salo
ya ptıracaktır. 

Dadayda kasaba dahilin
de teşçire çok ehemmiyet 
veriliyor. Belediye bütün 

sokaklara müsait ve müna
sip surette akaçlar diktirt-
111ekte bu ağaçlar, esasen 
şirin olan kasabanın güzel
liğini bir kat daha artrr
maktadır. 

Daday, yakında elektrik
le de tenvir edilecektir: 

Kasabada bir un fabri· 
kası var. 

Belediye buradan kasa
.haya elektrik alınmasına 
teşebbüs etmiştir. 

Fabrika sahibi ile yapı
lan mfizakerede esas iti
barile mutabık karmmışhr. 
Y:·lnız c~cktriğin kilovat 

Tal/it Mümtaz 11-=~~~~~=~=--ı manyada bir nehir (3) lik (3) 
3 - Bir renk (4);hiç bir 3 k () b lk 

Uuaı sinenıosm~ı 

~ ceua~o ~ ceuao! 
[L1st tarafı 1 inci sn~ıfamııda ] 
Fabrikaların kapanması 

meselesine gelince, bu bir 
günde kapılara kilit takmak 
demek değil, yavaş yavaş 
sönmek demektir. Kapa
mayi böylece telakki etmek 
lazımdır. 

2 - Fire meselesinde~i 
iddialarına doğrusu diye
cek yoktur. Hiç bu iplik 
dokunur, kesilir biçilir de 

fire vermez olur mu? iplik, 
Emanetin zannettiği gibi 
yerinde sabit durmuyor, 
dokunup kumaş oluyor, 
kesilip biçilip elbise olu
yor. 

3 - Kanun Avrupadan 
getirilen mevadı iptidaiye 
mamul bir hale getirildikten 
sonra harice çıkarılırsa oktur
va resmi alınmak lazım 

gelir diyor. 
Halbuki Emanet f stan

bulda satılanlar için de 
resim alıyor. Yani Emanet 
gümrük idaresinden malu
mat alarak filan fabrika 
ne kadar iplik getirmişse 
o miktarı harice sevkedil· 
miş mamul eşya addederek 
o nisbette resim alıyor. 

4 - Anadoluya sevke
dilen mallar için vesika 
tanzimi usulünün kabiliyeti 
tatbikiyesi yoktur. Çünkü 
tüccar sandıklarını ikide 

bir muhteviyatının hangisinin 
yerli, hangisinin Avrupalı ol· 
duğu tetkik ettiremez. 

Bunun müşkülatını Ema
net te takdir etmiş, ve ipek 
fabrikaları ile, mamulatının 
yüzde altmışının Anadolu
ya sev'kedildiğini kabul ede
rek bu kısım üzerinden re
sim almıya başlamıştır. Bu 
usulü niçin bize de tatbik 
etmiyorlar. 

5- Trikotajda çalışan a
mele 15 bin değilmiş te 
700 müş.. işin içinde aç 
kalmak olduktan sonra iş
siz kalacak amele 15 bin 
olmasın da varsın 700 ol
sun. Maamafih amele 15 
binden de ziyadedir. A
mele yalnız fabrikalarda 
çalışanlardan ibaret değil
dir. Gömlekleri biçmek, 
dikmek, kordelelerini tak
mak için evlerde çalışan 
mütekait memur allôleri 
vardır ki bunlar da fabri
kalardakllere ilave edilecek 
olursa yekun pek kabarır. 

Bizim Emanetten istedi
ğimiz, demin bahsettltimiz 
ihracabmızm yüzde altmış 
kabu1 edilmesi ve fire milc
tarının bir heyet marifetile 
tesbitidir. Bu husus için 
Belcdire meclisine müraca
at ediyoruz. • 

Davetle{ - Bir ren 4 , a ı 
7.aman (4) tutan şey ( 4) lraeslne başlanan lil'llln kahramanına 'erilen lslr ıd .... Rut n lhtlras~tı b 

şerlyeyl cemeden bu şahe er tenı:ı ııkeranı :ı l:ır .. ak \ e tcc urc gar 
4 - Bal yapan (S), göz 4 - Bal yapan (3), gölün 

Futbol , Boks rengi C3) aksi es) 
5 - Bayağı (3) 

edecektir m umessillcri 
KLER NİNDSOR, ALİN VAREN ve JON BOVERS 

Atıetız. m (3'\ ku'"f 5 - ... hiçim (3) 
' 6 - Yüksek (3;, küf 3 6 - Do··rt duvar · ., , ( ) S b h B f 

Fvlbo! heyetinden: - ÔnU- (3) on a ar OSU 
müzdeki 8/11 929 cuma günü Tak- 7 _ Iliç bir zaman (4), 7 - Boş ev yeri (4), ı\mc-

aim si~;;~d~~~;~7a;açlar: ~:ec~)da bir hüku- 7 _ ~~~:~~uı~ir ~~:~~;c(~{, • KH~IHÖY is~ele üzerin~e ID~HnU, IHZİOO 
Fenerbahçe ·Vefa 10,30, Ga- 8 _ Mahsus (3), yiik (3) · k (3) A•ı d 

latasaray- Beykoz 11,45 SelahattinB. yu • . a } e ans S 
9 - ibadet (4), sorgu (4) 9 Zıddiyet (4), sorgo (4) Bfrinci takımlar 

Fencrbahçe - Vefa 13,15: Şeref ii!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~F~~~~!!!*!!•!!'*~2!!!!!j[lll 7 Teşrinsani Perşembe gunu L~şamı saat 
B. Galatasaray- Beykoz15: HikmetB. ;: ra 18 den sabaha kadar devam e ımek üzere 

2- Birinci ve ikinci lcümelerde 
oynıyacak birinci ve ikinci ıa1om Cumaya başlıyacak olan lik maçları bir balo tertip edildiğini muhterem müşte-
idmancııanna ait liıanılann heye- fi J l U rilerimize müjdeleriz. 
timıze getirilmesi lüzumu teblıg olu- ve Şilt turnuvası ·kstür erini l~I Büyük fedakarlıklarla müdüriyet güzide 

görmek isterseniz [nwl caz takımile beraber İstanbulun iıınınmış ve nur. 

Atletizm heyetinden: 8_-~1-929 Tu·· rk 
cuma gU nü saat 9,30dan ıtıbaren Spor Un 6 ıncı il_ yüksek .arlistl~ri.ni[)uhuliye ser-

~ de angaıe etmıştır. • .1 

al 181 hest olup lımum :ıileler Kadıköy sahasında 100. 200, 400 
metro ko ıularile üç adım atlama 
ve disk atma rekor mUıabak:alan 
icra edılece~inden iatiyen müttefik 
azanın ittirak edebilecekleri tapıim 
olunur. 

* Boks heyetinden :Mıntakamııa 
mensup boksörlerin iyi dereceler 
elde etmeleri için ciddt bir al!ka 
ile mesai tarzlarını tetkik ve icap 
eden yar~ımı teemmül etmekte olan 
heyetimiz kulüplere mensup olup 
gerek vesaitinln mevcut olmamaeı 
ve gerek müsait bir yer bulama
ması dola;ıaile çalışmaktan mahrum 
lı:alan boksörlerin idmanlarını mun
tazaman yapabilmeleri için haf tada 
iki gün umuml antrenman yapbr
mak ve nazari bilgilerini artırmak 
için konferanslar \erilmek üzere 
Galatasaray lı:uliibilnün idman sa
lonunu temine teşebbUs etmiıtir. 
Antrenman ve konferans günlerini 
teshil \'e aynen gazetelerle ilan 
etmelc üzere e\"\'el emirde he\'es
karların adedini bilmek icap etli· 
A'fnden umumi çalışmalardan istifade 
arzusunda bulunan boksörlerin salı 
gUnleri saat on yedıden on sc1cize 
lı:adar rnıntaka merkezinde heyeti-

• mizc müracaatları tcbli~ olunur~ 

.:::::==--=:.;;;~------
-vali vekilinin-

beyanatı 
[ Üs tarafı Birinci aayf amızdadır ] 
şikayetlerde gösterilen teJaş 
mevsimsiz ve mahalsizdir. 
Şehremaneti vatandaşların, 
tahammülleri fevkinde ve 
kanun haricinde zarara uğ
ramalarını hiç arzu etmez, 
dahili sanayiin inkişafını 
bahtiyarlıkla ve saadetle 
görür. Bu şikayetler merci
lerine tevcih olunduğu za
man, diğer mümasil hadi
selerde olduğu gibi, her 
halde nazarı dikkate alma· 
caktır. Netekim oktruva ta
rifelerinin bazı maddelerinin 
yeniden tatbiki ve tadili 
hakkında bugün Belediye 
meclisine müracaat edildi 
ve teşekkül edecek olan 
encümene bu gibiler şika· 
yetlerini bildirebilecekler
dir. Bunların muhik ve 
makul olanlara her halde 
nazarı dikkate alınacaktır. 

Beyhude yere teliı ıeb 
f yokb'«
l 

sayısını ınız •• ,. 
0

. } } ·1· ,. Teşrif edecek muhterem 
be e ) ] 11 . müşterilerimizin altı yaşın-

Burndan başka Abidin D1Wer, Ahmet Tefgei 
Beylerin yazıları. Kurideı·elinin menkibesi. 
Fuibolde muvaffak olmanın sırrı? Son maç ve 

dan aşağı çocukları getirmeme leri ica olunur. 

1 Je~rinSHOİ Pnr~enı~e uunü ~~~Hnıı a 
Lora Laplant Polo şampiyonu 

nd '' amr ... -'\ .. ·····.~·; ~.., ;_. "'· ": ' ~ • i' ~·..- ~ > • • ~ ~!t'-'":,~.' ~ ~~.:. ~ .. 
• • • 1 • .... -Istanbul Nafıa fen mek-

Talebe alınacaktır. Konservatuvara r..l'racaat olunnı9 

tebi mübayaat komisyo
nundan 

:\Iektep talebesine 1 ı 4 ilft 1 ı 8 takım elbise kapalı zarf 
usulile mtinakusnyıı konulduğundan tnliplcrin şartnameyi 
görmek için her gün ve ihale için de ikinci teşrinin ı.s inci 
pazartesi günü saat l 3 te mektepte toplanan komısyona 
gelmeleri. 

YEDiNCİ BÜYÜ~ • 
Tayyare piyankosu 
4 üncü KE~İD.E: ıı TEŞRiNİSANİDEDİR 

nüYÜK lKRAi\ll YE: 
45,000 LİRA DIR 

Ayrıca~ 20~000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranııyeler ve 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Vilayet daimi 
ninden: 

•• 

E. Creyer ve Şürckôsı 
Kon"\andit Şirketi 

Aksaray Millet caddesi No. 2 

encume-

Tahtakalede kadı hanı sokağında kAin seksen beş nu
maralı dükkfuı icar mtiznycdc müddeti I 7-1 1-929 pazar 

Tepebaşı tiyatrosunda bu 
akıam saat 21 ,30 da: 

ŞEHREMANETi günü saat on bire kadar temdit edilmiştir taliplerin encü
meni viltlyere müracaatları. 

m~~ Dölaranın kardeşı 
Muhtelit mübadele komis

yonu azasından müteveffa 
jeneral Dölaranın kardeıt 
Şehrimize muvasalat ve def .. 
terdar Şefik Beyi zlzaret 
etmiıtir. 

Rus konsoloshanesinde 
Ruıyada ıovyet idaresi· 

Din tesia 8ÜJlÜ münaıebe
tile bugün tehnmizdeki 
Ruı komoloıhanesinde bir 
resmikabul icra edilecektir. 
Ayni zamanda konsolos 
tarafından c ·~ı:· l ~f·fı-

Soyet idaresinin yıl dö
nümü müsabetile bugün 

tehrimizdeki Rus müesseaatı 
kapalı bulunacaktır, 

Geceleri kapanan 
telgrafhaneler 

Hynaroz 

ta~ısı 
Komedi 
6tablo 

11111 1 

~111111 Bazı telgrafhanelerin ge
celeri faaliyetini tatil ede-
ceğini geçenlerde yazımı- Cuma ~nleri matine saat 
bk. Bu kararın tatbıkına 15,30da. Her cumartesi akşam-

dönden lUbaren bqlanmııbr. lan için fiatlarda tenziliı yapıl-
Maltepe, Bytı](dere, Ta- l•llmı_.br•.11111!~--~~-~·İ 

rabya, Arnavutköy mer- Bu akşam Ferah 
kezlerinde sabah 8den ak- sinemada 
SG 11118 e bclar ...._, ka-
bul ( d lmekte J• ~eleri Casıu kadın ve 
hsı merke.I. kapaninalc- Ota • goblle 

Don;anm en l:ey::· .,ı! varı ... :c . 

ı cşı·ı nsanl 

Cemazildl ./" 4 Burç: Akrd 

[!] 
Peı~-;em~ 

y 
~~ . ~ 

Nanu · -yakitlerı ,_,. 
f' '( .,, ~ 

altalıı Otı. I·~ Alıı•,. ~JJ ./ 
6,Js ı ı.,~ı ıeı.sa ~ ~ 

ti• 
1 naılh• ' . ..ıd 

Jııfllf tr"' 
Su bı~ }lfMyınca 



Kfiprii par 
• ı- z:.tll/ ..... 
,.... _,.... .... •• J 11 

durdurdu. 
- halı -...- ,.. 

- 6yle mi M. Lif~ 
- EveL. geçit vaktlle D-

lbıza prap aaklettlkled JDet'b. 

ti.diri · -- .............. 
.. de lcredl .. cW met'culbL 

v...-....~-w 
...... • 711 metre bdlr
,..... Oradaa .... lll3f 
'-h•nalan ye aaekl uhılde 
laııkı ova pakoycırdu. Berrak 
tema abamda .. bedii bir 
llaanzara. •• 

Bl'*-blre b..-ı.nn yaldalı 
aelıelert ar•nclan geçidi temin 
-ıen 1111dalfi1 kadın pakta. 
kadın katranla ..dalın ıçlade 
ayakta deru,cırdll. M. "Lafao. 
cledı ki: 

- Şu bclını poyonwam 
111 Adı "Kap.al,. dar. 8IJe. 
ilDID kuYVeti •e çeDellnln iti-
.._ tle mesl a..... Hem ~ 
~an ve kusunuzcb. Pek g(l· 

ıel ıayılamaua da az çok ze
lktsr. Naal diyeyim ak.n gibi 
Plrlima fabı il'dot kadir 
~ dewm wtf etmlt 

mu,YUIB) 
Bundan bir .., eneldi. ~ 

bir .ıleye mea111p olan 
dehkala blnlmnı .... 
aelmitö- ı 789 ıhtllAllad.8 

Yel ecdadı ba ka,tlD ve 
•dakt arubılD ..W,ı lmltler. 
Delibnh ecdMLam bır zaman 

mutl.k cıldakltn ba 
~ .. defa ........ 

tik ve ıad -bir .,,.a_ 
p\onUD enkmoı &Grmek 

l._..._ dottL Kalaıa dw•l.n .. 
.._ll'.l!nlerl, uma bahçeleri, 
~ .... 
lllei . cleiru ..... 199" 

..... .... ıc.,aça 

,. ~·w ....... 
........ ~ .. 'I*· 
- tak .._, Je11 .. 
~ ...... ıl;ı k 

•• J 723 to geçil bnll
abmt ............. 

Cenç Mil eadaldan .aı.de 
....,..... 0....- ,..... Wfoo 

M lçla ellııal clblae ımtll. 

S..~cr ...., belkt lıılr• 

ece•lce., ı.bt 11DoJda bpaa 

........ kbda: - ,.. 
118J1 r~ 1ma e9t. O 
boyOk bir heyecan aeç1r1yordu. 

Nazarlannda mahabbet ve har
met belirlyorda. 

Deııbldı duraladı. Kadım 
Zaiifett ad g&dtbal cıelb
etmlftL Og..... ~ 

• • • • • • • • 
S...dal _....... fl'l*o ıc.ı.: 

-Haydl-Mlarl .... cWL 
Fabt ı.llnde clebbnbma 

taanunm:1ia aeçea _....._ 
ele!' yoktq. LSlia. mat bir 
_... b.bJwdu, AalJa ne 

oblmttW 1-11111 - .... bOr
metklr uncWa lrılCllW ... 

Oellbnlı etin& cebine dlL 
Sandala ....... bir ...a.z - On_.. efeadL 

Dedi. 
- Bu,... ....... ................. ,.... 

metebk. .. 
H..az 61 iç ......... 

O mtda •""" •+m .. 
geçea bir k6yleye 1U ..t:,.i 
'6y1edqtat clu,dıi: 

- Bc..nrt Şa ıkı kdala 

herifleri pdunnz mtP Yolda 

................ 
Halle bilgtsi haberleri 
................ at 

~ bu mecllll ınn 
l)keqmCllda-Ba ...... 
•~•u• t. ...,,.. 
IWllr,- Caf•.. A' 1ts 
AWl"e ........ ..,.. • .................. 
... m7111lan ........ 

•ıs tb • Ava o ıA'st 
Halk BtlaW lullJetı.tae 
.......... T ..... e ...... .... , ...... ~ 
,_ _... ... dldc:atı ...... ...... 
··~ - Ha,._ la .... .,.. • COW..l.tet 

..,..._ µlrerat11:• 3Z 

..P.•40 ...... .... 

..ıTeJO ...... diııl, 
Mlılt ........ rnn ................... ..... 
.... Ilı ı - ,,.. ...--·- ··-. lalr,as ... nJıa -

""""'9'· llslartt M~ ısta. 
Sa• ı tllll MI ' il, lh' ffilll ................. 
Eawr, 06 Zı' ı ı,. lt.a, 
Y. Z..,.,..,.... .,.....,... ............. 

1148 

IHI ... 
2Mf 

4!78 
uos 
457? 
480! 
5256 
S806 
6892 
1rts 
?201 
75!4 
8005 
819! 
8723 

10322 
10421 

10510 

I090l 
10984 

ııı 17 
11411 
11515 

11825 
l!J80 
12196 

12439 

1!520 

Mırh .,..- - L-._-4 

Ye nM 
~ ... J!izilk. 1 tem blezlk 1 tlAI 
JO~. ~Hanım 
1 

- "*'1M'ltil - tflpe. Sı .. B. 
155 adet çeyNk JO - • bnflsık 
giimiif ıaikke. ftellme R 
1 roza pandantif 1 roza ,.UZük 1 tatf 

9l'Ç&. • Behçet B. 
1 çift roza küpe. A-r/: Seaiye H, 
ı mel gerdan.ilk ortasa roza baf1ar J\1''8. Ane H. 
t altın bilmk. Dlber M. 
1 çift roza küpe, 1 rom yüzük. ~ i Vtrjm 
3 roza ylizü& ı roza küpe teki ... ' Ayşe H. 
1 pırlirıtllı yüıük. r.trem 8. 
ı pırlanta tektq yüzük ı yata ~ s.blha H 
t gümiif tepsi Şlrlye H. 
1 pırlantalı gerdanlık Mtinlp Ba1'anetda B. 
ı çift roza kilpe N"8enln .B. 
ı çift roza gül küpe Havva H. 
ı roza panclndf s.u-e 
f Bir pıdar&alı dal fJne Ali Ef. 
1 Bir roza tlrak lp Şaıli1e R 
Altı mıskal lnci, bir pırlantalı gül y(lzük 
bir pırlaraalı bilezik Zebra il 
1 roza yUzGt. bir alan yürek madalyon 
maa kol~ Hatice H: 
l çıh pıtlama gerdanlık .Allİ'D 8. 
1 pırlantalı bf iğne, bir çlft pırfantah 
tektaş kiıpe altlan l1ıcl bir pa48n• tettat 
,Uük bir pufanta -~ iDc:lJl ylzök Halil 8. 
1 akik yüzQk ı ı O dldıem IÜ8IİİI Güzide H. 
1 roza margta yüzük F-- Feride 1-L 
1 çift pırlantlla küpe. bir padtnta J~ 
bir ram yiizilc. !ki ldDa teat bir alta 
kolye ~OYllİde R 

l.t.ww icra n1ti Ahmet Re8k & la 

ili icra ve iflaskanunu Mi 

1 roza lgıte. .,.,,.., K 

1 roza gerdanlık. ~ ff. l~~-~---------11111!1----
I inct yaz~ ı .al.Da kol ..a mlDe8. lstanbul emv.a metruke müdürfu.tinden 
yok. Zahra K ~-
2 çift roza pi küpe ı IQU Jtimk 1 1 Ü d ) rl pdantalı kol düpesl 1 pırlantalı yüzük car m ıaye e e 
1 roza mcnekşeU madalyon, ı roza kuş Y eo.iköyde panalye maballe&lnde 'löybaşı sokalmda 
ip. ra&tre K 89-?• •mmk ba11e şehri ı ı lira ve mezk6r sokakta 
1 pırlantalı tek~ mı 4fl&mesl ı akıiı 89-tf .....-ah dükkb tebrl 10 lira mezkt\r .-.m 
zarf. Sezal B. 8941 --* lwlc tebd 20 •e 91-101 nu.,aralı .cta

12609 195 dirhem gilmltş • 
tllfet it lııtıa eehd ti Ura Te .. NHei aıezktrenln npur ~ 
Neylr H. fokaltncla 91-1 ....- 4iillin şebrt 10 w 9.8,I-. 

ıssn 

llHO 

1859.8 

1 altın kordon 17,5 dirhem. 

f gerdaaht, f 
ilDe 1 ~ ıok S pırlantalı ~ ı 
~ pll'latall ttlpe, ! pırhmtlb pah 
dfŞıoza~ ı _. ~,,M~Ad« .. bil- 1 altm .. c, t -

~ K 
t çtft pırlantllla tol dqmal. iki as 
baYat J.&ııesl, iki roza yüzük, bll altm 
hSe&ik. f gilmilf çanta Fatma il 
Ydmi sekiz miskal inci ı alan tllltet 
IJ dirhem la*"' Afife H. 
1 prlantalı bllezilc bir çift pr:lınıa-tiipl 
1 pdaıua akıt pandantif Hayri B. 

~ M. ~ "'11 .... ala dlkkta telfd. 
aı.r 

Istanbul vilayetinden: w Cide ye llbllt w 
edeoör. 

F ... tahdit tcta 
~-ı : ıııa 

18654 
18684 
18146 
(8852 

1 I07.a menekşe lgnı Kadriye H. 
ı roza bilezik Oeltletdn B, 

Yol ..akelleftyetlni nakten ifa edecek olanlann ikiilc:l 
~t~~ haltı etmiş olduğtı &lbi mtlkelleflyed mezkt. 
re,& ~ifa eyllyecek olanlmn eehrl w gayesine ka- ·---.... .-ıM 
cı.r ... bul dtJeti yollar bit ~ miracaada 
alacakları vesika 17.edne yolda Çfllıp•lın lbam gelecetl ft 

~ PJalne kadar fU surede bedeneu Hayı mükdkfl.. 
yet etmlyecekJ.ia yüzde elli za...U. ~aekllfqi 
~tz_«:_J~ kananen abklmı mecbur oJacetkn gibi b9 glbil.
~~hslli emval kanuau •hktma mtWt ve icra edile-

18880 

1888f 

18938 

18914 

l.9tfl 
19477 
195'1 
19181 
IMH 

19693 
19107 
19161 

19778 

19194 
1'956 
!0179 
2Öi8t 
204.12 
!04ıl'I 
2,708 

t l1tın çalar 1aat Sefreyya B. 
61 adet Türk ve ecdebl .... fOill 
dldaeaı C'Av~t& 
l roza l&ne ı altın kot ulll cRlrt alUd 
yüzük bir çift ahm daime 1 alan ,. • 
tük Tarçan K 
ı çift parıa.lı güpe, 1 .. jli8k. .J 
roza l&ne 1 parla.ta tektlf baflC 
1 didlem btd bir llbll _. t *9 ta.-
tek iki ahın yüzöt • Tal'Çlll iL 
1 çift pütıllllb .. ~ lllr ....... 
he gadatlhk ı akut ....... prd hM .. a. 
ı ~ roa kBpe, bir roza J811ik Pattr.e H. 
~ ~,.. .,.. ., ... 
1 çllC roa ldlpe Bedd,. • 
ısoa~bltçl(t,._,. 0..a. 
1 .ıtaa lııordon 89 dlrhepa Wlıert K 
1 - tca ~ 1 ı.- •MJO!l Dni,e • 
1 IOa Jiillt. 1...... .... '~· • 
1 rom JlzUt .._ y.._ FlllU • 
ı çift nm -- lld rem ıir* 1ıet _. 
kal illal Ladl Fi. 
1 ........... - kolıe bir .. Mil 
.... k&lek 119 dlrbe• -- ..... 
ı roa p•lınılf blrrosaıMrlt~ Fatnaa R 
t ıosa yOlllr, ı tl16:l JOıf1t 111*' ..,rça Nmtre • 
ı roa plldı•dl 6 ""*" Jad Ala 1. 
tt5 dbllem ıfimlt -0tteı K 
ı altın küpe, 1 ilim bık J111k ....... K 
1 alrm •t ÜJe 11, 
ı roza gUl yüdk, ı roza 1i!i tlf ~ 
dk, 1 prt-.tllt JÜdk il~ C'dAl H. 
ı roza itte Zetiye R 
ı tOZ& .t°' 111• . ,..,.F!~-~eıu H. 

w:ı•~-~~ tt •v *i ~i 
~-....-.ıw t• 

.... ~~-·-•["~ ki>lll 

-&& .""', .. ' olunur. 




