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KoDaeı'Y•tawı' heyetinin ,... maavfnl 8'mlf 119yfer, Lelediy, 
çenki An.dola seyahati -~ mm, yerli ve ecnebi matbuat 
~a Anadolu oJUlllarmı Ye _., mlmeailleri. cDfer birçok kadm 
telif memleket mamıaralanm u erkek davetlDer hazır bulun
teabit etmif olmak için çevirtti.. m111rarc11r. 
ii film d&n ubah Melek aiDe- . Aqadolu. hanları ve nkialan 
mllllllda ,a.teri)miftir. Filmin 
iraeai eanumda muhtelif mem
leketlere ait OJllDlu' ıe-terilir
ken oranm maba•U OJUD ı.. ... 
ela çalmnup. 

Vali muavini Fub, ~ 

tanıyabUlr misiniz? 

lıaldanda bir , tetfi~k . .wcarea1 
iç ~Cla .mlbaderiçtir. 

''Hareket,, meselesi 
iş adliyeye intikal etti 

....,...._. 1 

S.u•thi iki r«aZe~den 
. d•vac• . 

bahktaıı çok 11cak olu uloaaııa 
bir k6fUİDde yerli mallarc:laa 
kGçBk bir kolebiyon yapdaufb. 
DaDllD aralannda ,OZellik mtl
ubabımm OçUncGIG Nllhet laa· 
mm yerli kumqtan ıfydiji arif 
bıvaletleri tefhir etmif '98 ~ 
detle •'lnıl•nm•fbr. Çay 20 19 
kadar 11cak ve kalab.ı.k .,.._. 
ela cleftlll etmiftlr. 

. Reamimiz kadmlar birJiiiniD 
çaymclu bir ~ ....... 
ri)'Or. 

Rus Sefiri 

~ ...... T..,_ _,.rilli~~ 

.tilecejfııU "' -- ,..... >... 

... ,. ,... ... Mir .......... 
cejiDI JUllllfb. Şelarilliizdelil 
Rm •hafHI ba haberi tekzip 
ebllektedir. 

Malam olduju Teçhile, ıc.r.. 
lwa Y olclaflll memlelretiWhıt 
ziyarereti mllnamebetile ~ 
ıueteleri, mumaileylaia Mbra 
lefarethae tayin ecWeeeflal ~ 
llUf)ar, Ye bu haber bi ... 
Yoldaf ·Karahan tara~dan .,. 
pt'i ,......_ tekzip edil•itlfr. 

Dtla yeniden • .,..._ .._ 
haberin de, bu eald fayla ile 
aJlkadar .tduja fiddetle •
clllmeltedir. 

Çocuk· aayıf .. ı 

Bllmece,er, nn1MNlr• 
· lar, m~alclı hllı.tJlelft
IUtrlk•tlJrler • eflenc'ell. 
ıeaimler. · 

7 nci ay.fada •Hareket,, ıazetezi sahiplerin. 
dea Suat Tabıin B. ı..kkında 1~~~~.._......,.lı.o'-.-.Jı..,.;.--...ıı..ı· 

u•zi• olmıup ıkici ınbedea Be
fildat mlb höimlitine g6nde
rileo evrak don akşam Oattı aulh 
h•kimliiiaden mUddei umumili .. 
.:.:..-:...:. M ae, 
•~.... ua\in Necmett n Jt, 

· evrakı tetkike bafhımaıtır. Ev
rak, bbgtın iıtintak cfaireaiae 
•eti:fecektir. 

Tltln IÜ'keti tarafmcla Mi-
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Türk-Yunan "VAKiT,, m telgraf ve-~telefon haberleri --- ~-~B~u~--t~ç ......... e·-d~e~ 
müzakeresi D'k 10 milyoıJ;k tasarrllf 

ı tatör soruyor Yolsuzluk Jzmirde yerli malı için yapılacak 
Beni istemivor~anız derhal çalışılıyor Ankara, 26 (Vakıt) - Bütçe" 
Çekileceg"'im; cevan verıniz! Urla Emvali metruke- j · 25 (A A nin hu··kA t t f d t d!"t .,... - zmır, . .) - Ticaret ume ara ın an a "" 

1ijırenilen ilk 
neticelere göre •• 

Hangi noktalar 
halledilmiştir ? 

Madrit, 26 ( A. A ., - Resmi sinde neler olmua.? yap ı k ıı M ı· t geri b y • odası üzüm ve incir kutulan için 1 ma uzre ec ıs en 
ir tebliğde bildirildiğine göre İzmir, 26 ( Vakıt ) _ Urla 'hf 1. 1 d alındığı haberi asılsızdır. HnkiJ• ~ 

M. PrimoFde Rivera ordu ve E ı ıyacın yer ı ma ın an teminine 
- mvali metruke idaresinde ya- k · · K met istı·hsal M ıı·ıe d k d 1 F arar vermııtır. ereste amilleri programını ec ] 

onanma uman an arını, asta pılan yolsuzlukların muhakeme- · k b pı 
bulunan İspanyol kuvvetlerı· 20,000 metre mik'abı kereste venr en Utçede yapılması 

Ankara, 26 (Vakıt) - Mev
suk müstahberatıma göre Yu-
nanlıJarla müzakerat neticelen
mek üzeredir. Ay başında itilaf 
projesi tamamen hazırlanmış ola
cakbr. İhtilaflı meselelerin en 
başında olan pasaport işi halle· 
dilmiştir. Saltanat pasaportile 
memleketimizden giden Rumlar 
d8nmiyeceklerdir. Esas takas ol
makla beraber Yunanlılar bize 
325 bin lsterlin vereceklerdir. 
Bunun 150 bini Anadoludaki 
emlaki hükdmete geçen İstanbul
lu Yunanlılara, kalanıda Garbi 
TrakyalıJara verilecektir. 

Halen Yunanlılar Atinadan 
talimat ve hükumetimiz de lstan
buldan buı malümat beklemek
tedir. 

sine başlandı. Müddei umumı* t kl'f d · 10 1 k baıkumandanım , süvari ve verebilirlerse hariçten memleke- e 1 e eceğı milyon lira 1 

d kaymakam Talat ve · Malmüdürü tas fu t · · ı d bU• Jan arma kumandanlarını, askeri timize kereste getirilmesine ıu·· - arru n emını yo unu a 
k Haydar Beylerin mevkufen mu- d' k · M 0 bi müte ait maluller cemiyetlerinin zum kalmayacaktır. ırece tır. alfim olduğu gı 

reislerini diktatörlük idaresinin hakemelerini talep etti. Mahke· t · 25 (A A) i bu para programın yeni sene 
me bütOn J zmır, . - zmirde 

ordu ve halk l'"•afından h~'a"' maznun ann gayn ı kısmının tatb·k· 1 kb cuı · dJ k f h yer i malı yapan fabrika sahip- 1 me ayn aca r. 
itimat ve teveccühe layık görü· mev u mu akemelerine karar 1 verd' erile yerli malı üzerine iı yapan 
Jüp görülmediği hakkında mü· 1

• 

talealarını bildirmiye davet ee tüccar çarşamba günü Ticaret 
edecektir. Gelecek cevaplar Ankaradaki ihtifal odasmda Milli Tasarruf cemiyeti 
menfi bir tekilde çıktığı takdir- Ankara, 26 ( Vakıt ) _ reisinin riyasetinde bir içtima 
de hükumet derhal istifa ede- y ann Hacı Bayramda tayyare- aktedecek ve yerli malının re
cektir. M. De Rivera fikir ve cilerl?şehitliğinde ihtifal yapıla- vacı etrafında müzakeratta bu-
mütalealarını sorduğu şahsiyet- cakbr. lunacaklardır. 

Bir haftada · 
1000 kelime öğrenen 

ecnebi gazeteci 
Daralbedaviin Bulg1.ı;risfa" 

lerden hemen cevap vermelerini 
istemiştir • fzmirde Borsalarda na gitmesini teklif ediyor 

l Sofyada çıkan Mir gazetesi 
6500 amele grev yaptı! zmir, 26 (Vakıt) - Tayya- Ankara, 26 (Vakıt) - Yeni muhabiri ve psikoloji profesöril 

re bayramı için büur.k merası·m borsa talı0matnamesı· o- b M A d"t' h Belfort, 24 (A. A) - Madeni 1 .. ne g re or· · r ı ı şe rimize gelmiştir, 
programı hazırlandı. sada ecnebi simsarlara muamele M f 

sanayi fabrikalarınde çalışan · Arditi stanbula .Türkiyeyi 
6500 1 T 1 fi k yapbnlmıyacak, yalmz Türkler yakında t tk"k d b0 J k A k ame e ücıet meselesinden e gra ar geci miyor n e J e c 1 me içiII 

n aranın SU ihtiyacı dolayı grev ilin etmişlerdir. Bu Ankara, 2S (A.A) _Telgraf· çalıttırılacaktır. geldiğini, ilk fırsatta felsefe üze· 
Ankara, 26 (Yakıt) - An- hareket yakındaki pamuk ipliği namelerin bazan geç kaldığı ve~ Emanette: rine birkaç konferans vermek 

kara ıuyu hakkında bir Alman fabrikasında müstahdem ame- ya gitmediği hakkında bazı ha- İ arzusunda olduğunu söylemiştir. 
gurupile yapılan müzakerat ne- J d · stanbulda k . h M Ard't' T·· k • h eye e sırayet etmiştir. bt'fler ve yazılar intişar etmekte aç ayvan · 1 ı ur çeyı emen öğ-'. 
ticesi Heyeti Vekileye bildiri!- B I f k · t' p d U7. ar arasında bulunması münasebetile Posta, var. . renme ıs ıyor. azar an beri 
mişli. Tesbit edilen esaslara b. k" k ı· Vaşimrton, 25 (A.A.) - Ce- Telgraf ve Telefon umum mü- Emanette yapı'an bı"r ı•statı's- ın usur e ıme öğrenmiştir. 
göre gurup bir şirket kuracak, d T" k · şehı:in imar pilanma göre her nubi kutba giden Birt heyeti ürlüğü nezdinde her günkü tike göre, fstanbulda 1ı93 inek . ur çeyı azami bir buçuk ay 
tarafa muntazam bir su şebekesi ıeferiyesi ümitsiz bir vaziyete ~~?erler derecesi ye nasıl geç- ahın ve 6895 inek cinsi hayvan içınde konuşabileceğini umu
yapacak, tesisat için para almı- dütmüştilr. Buzlar arasında mah- tigı hakkında tahkikatta bulun- vardır. Diğer hayvanlar da yor. Türl :yeyi iyice anlıyabil
yacak, şehri susuz bırakmıyacak, sur. kalmaktan k~~kan heyet d~k. ~~akre~e falı~a~ raporlara 8000 i geçmektedir. Bu hay- ~ek için Ankaraya ve Anado-
suyun metre mik'abını 30 kuru- balana avhyan gemıcılerden İm· gore .. ur J ak le;ı~b-k·ka~ul .ve vanların hepsine tüberkülin aşısı uya gitmek niyetinde olduğun-
şa satacak, imtiyaz 60 sene dad~ gelmiye çalışmalarını iste- umu~; ~·ara 1 kahı ı l üzenne yapılmıştır. dan bahsediyor. Konferans mü-
olacaktır. Heyeti Vekile bu şart- miştir. servıs e ır ara 1 usu e gelen H saadesi almak için Maarif Emini 
lan nihayet 5 sene içinde şirke- Tasarruf cemiyetinde ge~mfle!1? yeni ve seri telgraf aydarpaşada geçit Muzaffer Beyin delaletini rica 
tin yapmıya mecbur bulunduğu, Ankara, 26 ( A. A ) - Milli m~ ne ennın . ve bunlan işlet- köprüsü için tahsisat . etmiştir. Muzaffer Bevin kendi-

b lk t T f . . . mı ye muktedır memurların bir J , 

tŞe:::r:~an:ti~ı~dd:!r ~~:ti~W- tı~;en vegun::r:!..~em~:~!1:~~ f~tBr.aftan ted!!rik ve diğer~ta...f- _ Hay~a~aşadaki geçite bu sine gösterdiği sühulet ve ne-
'~ tşın>ad B an i ... a., çaen ıransıt merıtez.re~ '~--... n•na.... .. ı...ı 1.rn. .. ..1~ vuut .. _ zakcte mütesekkirclir .,,,,.. 

bayaa hakKı olmak Ozere tasvip ır. ir ay zarfında teessüs cakbr. Köprünlln inaası irin bu • Ucı gece ustustc uaıulbeday e · ş· k 120 b' fu rine konulması sayesinde tama- y y etmiştır. ır et m nü s- eden şubelerin adeti tam yüze 1 sene Nafıa 60,000, Emanet gitmiştir. Erkek san'atkarlarımı.zı 
ı k b hrin h · bal· ı men önüne geçi miş olduğu an-
u ir te ıu i tıyacını ta- ığ o muştur. )aşılmış ve tutulan istatistikler 60,000 lira tahsisat koyacaklar- Balkan devletleri san' atkArlarmın 

ahhilt etmektedir. Gurup Heye- 8" k.. t · K b' w d ··k k b ld w ır Ufa resmi ve tekmil telgraf merkezlerı'nden dır. öprünün inşasına derhal ır çogun an yu se u ugunu 
ti vekilenin ıarbnı kabul ederse 1 
mukavele imzalanacaktır. Edime , 26 ( A • A ) Vilayet her gün almmakta olan malümat baılanacak, gelecek sene ikmali söy üyor. 1 
Nazın kızdırdılar! jandarma kumandanlığında jan- telgraf muhaberabnın aylardan- için yeniden tahsisat alınacaktır. Kendilerini bilyük bir alaka ' 

darına efradı için vOcuda getiri- beri eski Arap harflerinin kul- Köprü 300 bin liraya İDfa edi- ve takdırle seyretmiştir. Kısa ' 
Varşova, 26 (A.A) - Maliye len kütüpanenin küşat resmi !anıldığı zamandan daha fazla lecektir. bir mazisi olan Darülbedayiin ~ 

encümeni hariciye bütçesinin 1. B ta fı d · ı b rfı d b k d 1 va ı ey ra n an merasım e bir intizam ve süratle gertigwini Yolsuz sarfı·yat yok! u zaman za n a u a ar 
tetkiki esnasında tahsisab mes- · dil · · ,. ıcra e mııtır. göstermekte bulunmuştur. yükselmiş olması şayanı hayret 
ture ile propaganda tahsisatı Venizelos döndü •• ... •••••••••••••••••••••••• Cemiyeti belediye tetkiki he- ve takdirdir demektedir. "Darül- J 
faslmdan üç milyon raddesinde • • b t k • E t• 928 

H Atina, 26 (A. A) - M. Venı·- .• 23 N 1 S A N •. sa a omısyonu mane ın bedayı· Bulgaristana bir turne tenzilat yapılmasını, ariciye na-
xın M. Zateskinin muhalefetine zelos Atinaya dönmilıtür. Başve- i "ÇOCUK HAFTASI ,,nın ! biltçesi tetkikatını ikmal etmek yapsa uzun zaman seyirci bula- J 
rağmen kabul etmiştir. Nazır kil Liheyde elde edilen netice- : • üzeredir. Sarfiyatla bUyük yol- bilir ve alkış toplar, gördüklc- 111 

protesto makamında içtima sa• lerden tamamile memnun oldu- : tlk giinüdar. i suzluklara tesadüf edilmemiş, rimi mensup olduğum gazetelere 
lonundan derhal çıkıp gitmiştir. ğunu söylemiştir. •••••••••••••• •••••••• ••••••.. ufak tefek kusurlar görülmiiŞtür. yazacağım,, diyor. 
~~~~~~~--~-~~-~~~~~~~~Biii3!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Buğaziçinde tamir olan bir dan, hamiyetten başka her şey.. di tahkirlerden, takiplerden çok \ 

\'AKIT ın tefrikası: 7 4 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

<falaverelerde mavaffak olursa rüdükten sonra da doymak bil
cebine bet on lıra giriyor ola- miyorlardı . 
mazsa dayak, takibat, muhake· Avnüsselib Bahçekapı taraf
me hapis ... Fakat şimdiye kadar larında bir yer kazılırken göre
yakasını zabıtaya kaptırmamıştı. rek sormuştu: 
Çünkü musallat olduğu kimseler - Buraya ne yapılacak? 
kendinden ziyade mücrimdiler. - Büyük bina .•• 
••• Adli takibatta bulunmak işle- - Kimin? 
rine gelmiyordu. Ve gene çllnkü - (D) efendinin ... 
Avnüsselahın dolandırıcılık cür
münden ziyade kendi kirli ça
maşırlanm ortaya dökmüı ola
caklardı. , 

Avnüsselah dikkat etti. Va
tandaılarını el altmdan soyan 
bu gizli hıra1zlar cemiyet içinde 
kanunun gözlerine taktıktan ko-
yu göz'ü~le rüyefni butadıra
rak sirkatJerini örtmek lıünerile 
yaııyorlnrdı. 

Bu vadido bir kerre alıp yü-

Beyoğlunda muazzam bir apar
tıman görerek ayni suali ira
dında: 

- (D) Efendinin ... 
Cevabım almıı ve daha bir 

kaç yerde nazarı dikkati calip 
yapılmış ve yapılmakta olan 
iratların önünde dormuş sormuş: 

- Kimin? 
- ( D) Efendinin. 
- Kimin? 
- ( D ) Efendinin .•• 

yalının cephesine ve arkadaki Halbuki ''D,, Efendi ilmi simya uzak ağır, kibar yudumlarla sir- \ 
cennet misali yeşil korusuna ilimi değildi. Ne kimyagerdi, ketinin lezzetini, zevkini çıkarı- l 
içini çeke çeke bakarak: ne de banker... O ıultan idare· yordu, idi bir hırzız için yüzka· 

- Burası acaba hangi fani- sinde Kauunu mllsteb'idin keyfine rası sayılan sirkat mahsulleri (D) 
nln mesut vücudüne aramgah uyduran bir efsuncuydu. Sonra efendi hakkında celbi hürmete 11 

l k? ittihatçı tahmisçtlerinin hik de- ·1 ı d o aca .. _ vesı e o uyor u ..• 
Sualini kendi kendine mırıl· yicisi oldu.. Her kalıba girer. Ne çare ki Avnilsselih bu kap 1 

menfaati icabı her çekiye gelir 
damrken kulağına gelen bir seı kaç meydanına çalmanın ince ) 

bir uysaldı. Hahamla yahudi, 
gene şöyle demişti: adabına, medeni precsiplerine 

Papa ile katolik ( Lenin ) ile 
- Bilmiyor mısın ey oğul (D) komlinist olurdu. ayak uydurabilecek bir vadidell 

efendinin... İşte bu yüksek mürailik, bUyiik girmemişti. • 
Bu cevabın önünde haset da- mizaçgirlik bütün muvaffakıyet- Avnüsselah çektiği açlık :ıa• ( 

marlan tutuşan zn;..,'rt dolan- ruretlerinden tenebbühle akıl-
lS.. lerin maymuncuğu hükmiinde 

' dıncı bu defa kendinden ıu idi. Cemiyet ahlakının demir lamr boydan değildi. Hilkaten 
' suali sormuştu: kapılarını açan bu anahtarlan müsrifti. İlerisini düıünmedeO 

-Bir günlük ekmeğini kazana hüsnü istimal etmeği bilenler eline geçeni hemen yerdi. 
bilmek için kanlı terler döken berhurdar, bilmiyenler hor ve Nedim Beyden vurduğu bet 
bu aç halkın maişet marekesi bakir olurlar... yllz lira hisabmda Safderle bit 
ortasında bunca servet abidele- Avnüsselah ( D) efendiye nis- arslan payı yapbktan sorı~ 
rini kuran (0) efendi bu kazanç betle cemiyetin umumi servetin- bakisini çar çabuk yeırıef• 
tılsımını nasıl keşfetmişti. den ne çalabilmişti ? Zerrenin koyulduğu esnada arkadaf' 

Bu meraka düşen Avnüsselah zerresi.. Hiçten de aşağı.. Fır· demişti ki: 
tahkikata girişti. Ho, Ho, Ho, sat gözeten aç köpek gibi kann - Ne yapıyorı:ıun SeJab, bit 
Ho neler öğrendi. Gördükleri doyurmak için ara sıra birkaç az da yanm düşün ... 
bir şey değildi. Taşrada çiftlik- kınntı aşınyor, onu da kimseye Oda glilerek şu cevabı 91e~ 
Jer, ormanlar .. Bankalar da pa- sezdirmeden acele yutmak için 
ralar .• Tümentümen .• İnsaf, vic4 sui hazme u&"riyordu. ( D) efen-

mişti: 

l' 

' ( 
' 



fuhuşla müCadelede ~ayanı dikkat· bii--h~dli;~-
Zabıtai ahlikiye · Bursada bir kadının midesine yılan 

rclenbar artistlerinin oturduklan bir 
Clllsiyonu taharri etti.Pansiyon sakin

lert hakkİnda tahkikat yapılmaktadır 

girmiş, bir türlü çıkmıyormuş ! 
Doktorlar bu garıp hadise hakkında ne diyorlar ? 

Polis müdürü Şerif B. pansiyonun bir randevu 
evi oldugunu söylüyor 

Dila arkadatlanmınn birinde 
Bursadan çekilmit ıarıp 
bir telgraf vardı: Gôya 

Balıklı köyünde Ümmügülsfim 

isminde bir kadının ağıl açık 

uyurken midesine yılan girmı 
ve yılan bava almak için gOnde 

birkaç defa gırtlağına kadar 

çıkıyormuı. Şimdi bu kadm 

midesinden tedavi edilmek ilzere 

hastaneye gönderilnıitl. 
Meseleyi ciddi telakki etmek 

güJünç olurdu. 

Dün bir hasbühal esnasında 
vak' ayı Hi!ili Ahmer reisi Dr~ 
Paşaya anlatbk, pqa pldii Ye 
dedi ki: Dr . .Ali Pı. 

«-Bu, bazı ümmi adamlarda 
alelekser görülen bir hastahktır, 
bir isterJd r. isterik olanlardan 

bazıları mideı· ne yılan girdiğinf 

vehmeder ve buna cidden ina-

nırda... Ne yapsan, ne etsen, 

bu galatı hissi bir türlü tashih 
edemezsin. Bunun için bazı dok

torlar, bu gibi hastalara mukay· 

yi ijaç verirler, baıta kusmıya 

baılayınca, kendisine, evvelA 

hazırlanan ölmnı bir yıl~n· gaı

terirler. Hasta bu yılanı g6rüp 

hakikaten midesinden çaktığına 

zabip olur ve hastalıkten kurtu
lur. Yoksa mideye yılan girer mi 

hiç? .. " 

Hükumet zeytincilerimizi kurtarmak için 
mühim kararlar verdi 

Ankar8ya gidip gelen heyet azasznın anlııttıkl.arz 
HaJl.ge ıalıne om tıO 

P
erpmbe ıeceıi zabıtai ahllkiye memurlan Beyoğlunda bar 
artiltlerinin ikamet ettikleri bir panıiyonu tebarri etmitler 
•• içenle bulduklan kızlan Galatasaray merkezine gatn-

atp luddanada uhldkat yapmqJardır. 
a11wanl şokalındald p11nsivonı 

Had!,!e~n ~b şudur: - - - . - --- ......... """'.., """"' ... 
tİDlize ıelmit ve Gardenbarda numaralar yapmıya bqlamıtlardır. 
~ iki bar artimnden biri 17, lblril 18 yqanda olup ikisi de 
~dir. 

Bu iki kız kardeş Gardende çahfıp dururken, gllnlln birinde 
Pqteden bir mektup kara bir haber getirmiıtir. Sugar hem· 

firelerin çok sevdikleri anneleri almilttür. Bu haber üzerine iki 

leaç kız ne yapacaklarını Pf1111Uf, çırpmıp dövilnmiye baş
~dır. 

ba kız kardete artık dDnya cehennemdir. l.tanbuJda dunnamı
h Ye ilk trenle Petteye dönmiye karar vermitlerdir. 

Saıar hemıireler, diğer bar artistlerinin oturdukıan bir panıi-
1oıact., Beyoğlunda GJivani ıokaiJnda 38 numaralı Mm. Lizanuı 
.._de oturmaktadırlar. 

Mm. Lizaııın pansiyonunda Mari, Lili, Edi, Ani iıminde birkaç 
L.rartiıti daha vardır. Bunlardan bqka bu evde bar çalgıcılarmdan 
l>irka,. _._ k d bulunmaktadır. Kiracılardan her birisinin ayn 
L. T erge e k d . 
G&r oduı vardır. Pansiyonun miiftere salonun a artist ve çaJgıcı-
1-.. ara.ıra toplu bir halde oturup konuşurlar. 

' Perşembe gllnfJ Mili 2.t de : 

Bu ıene zeytinyağı fjatlannın j rak ağaç üzerinde . çGrlimiye 
düşüklüğünden U\ccann 11nıtazar- -.a~kümdur. İşte bız bunlan 
nr olduğunu yazmış ve bazı n- ı nazarı dikkate alarak hükümetten 
calarda bulun-
mak üzere zey
tinyağı tüccar-

, ~-•• , ıucıau URn cııı. 

kep bir heyetin 
Ankaraya gitti
ğini kaydetmit
tik. Dün bu he
yet tehrimize 
dönmilf ve reiıi 
Basmacı zade 
İzzet Ferit B. 
kendisi ile görü
şen bir muhar
ririmize Ankara
daki teıebbOaJe
ri hakkında ıu 
fayanı dikkat 
izahab vermif-, 
tir : 

" ~ Bu sene bltOn dOnyada 
z~ytinyağı fiatJarı dütrnOftflr. 
Bu hal gelecek seoe mahsuJ6oO 
tehlikeye düıürdOğO gibi bu 
senenin zeytinleri de toplanmıya-

fU iki mOhim ricada bulunduk : 
1 - Devairi askeriye ve 

mekteplerde hariçten gelen 
yağlar yerine zeytinyajı istimali. 

2 - Beyaz sabun yerine % 30 

ucuz ve nafi olan Pirine ıo'bun
.lannm kezalik mektep ve ordu 
münakasalarında tercihi. 

Bu ricalarımız 

kabul edildi ve 

hU1rlanan iktı

sat programına 

ithal olundu. Hu 
ilri mnhim aa

sın tamimi piya
sadaki tene7.zülü 
izale ederek Ay
valık, Edremit 
havalisinde çalı
tan 20,000 itçi
nin de hayabnı 

kuur taracak

hr." 

Diğer taraftan 
haber aldıj1-

mıza nazaran hyet Ankaracla 
Balıkesir defterdarlığı ile Edre
mıt fabrikaJan aruında çakan 
muamele Yergisi ihtilifıaı da 
halletmiştir. 

Peıwembe ıece9i de bu salonda toplanılmışbr. Sugar heıntire
ltt •ilamakta, öbür artistler de teselfiye çalışmaktadu .. 

Fakat Supr hemıiı .. hl biri kir etJllemekte, .bır. an eve) 
p'tte1e d6nmek iatemek.o...u•• ..... r. Pasaport muamelesı bır ~nde 
hPılabiJ" mi yapılamaz mı ? diye konuşulmaktadır, saat 21 dir. 

Hava şehitlerine sellını 
ır ' "d" b k b 1' •111 bu saatte kapı vunılmUf, bizmetç~ gı_ lıp a kmık'ı· r.k d 1 

Gelenler oliı memurJandır, içeriye gırmıt er, er e ı: a ın ı, 
•ttt ... ı . p b' halde görOp Jaepıini toplamışlar, önJenne kabp 
f!_,•uen toplu ır . 
....._taaar.y merkezine götflrmüflerdır. • • . . . 

.A.~ • • • t t kerelerini göstermııler, aıçın posta edddık-
~ ~er ıkame eı 

· IOnn~ardır. . . d · l 
Abaan d GIAvani ıokağındakı ev ran evu evı o a-

1\Jc k cevap f1l u;rti tler odalanna erkek kabul etmektedirler. 
~ulluulmaktadır. d 

9 
Galatasaray merkezinde kalmışlardır. 

ttrde er saat (24). e ~~::iseyi haber almıı, Sugar bemtireler için 
'1.b Dbar mOdünyeti t. ede-. ertesi sabah teslim etmek Ozere 
'ttiatı ~te bulunmuf ve ne ~er Bilahare Sugar bemıireJerin mem
~etı ~ ıerbest bıraktır~ıt · O•ade edilmİf, iki ıenç kız Peşteye 
~erıne avdet etmelenne m 

0~ etmiflerdir. . . halde Mm. Lizamn eYinde bulunmak-
-..._ ~l»lr aıtiltJer de ıimd~kı . enlerin anlattıkları •.• 
........... BunJar h•diıede ıımı geÇ 

~l& ild ~ '" if:S:~ ~rd ulvor _ . Be den 10rduk, hize fD cevabı 
S:~ dtln Polia mildflrfl· Şerif 1 

1 içerde bulunan kadınlar 
Ale1& de bir rande.u evi bası mıf,. de ·-"·'•nan kadınlara 

[Üst tarafı ı incı sa) ıfıımır.dadır] 6 - HitabeJerden ıonra mı-
Bir dakikanın hitamında, me- uka matem havası çalar. 

rasim kumandanının emrile ça 1• 7 - Matem havasını mOtea
nacak ikinci bir (Ti!) işareti kip; bir zabit kumandasında 
üzerine selam vaziyetine nihayet Harbiye mektebi talebesinden 
veriJir. Bayralc-lar tekrar çekilir bir manga, manevra fişeğile ilç 
ve düdükler susar. defa havaya atq eder. 

S - Bunu müteakip, meras;m 8 - Bundan sonra davetli-
mahallindeki tayyare abideai Jer parkın tramvay cihetindeki 
önlinde Ordu namma bava za- trotuvanna geçerler ve nıerasım 
bitlerınden, Tayyare cemiyetin- geçişi başlar. 
den, Halk namına şehir mcdi- 9 - Merasim geçişinden son-
ıinden bırer bıtabe irat t-dilir. ra merasim biter. 

;=;:ıı-;:-- _,_ -- == 
nemuamele yap.i;;.a bunlar hakkmda da kanunun ayni emri tatbik 
edilecektir. 

Pan.'1von MJhip1rrfne 26re 
Pansiyon ubibi M. Liza dün kendisile giirilıen bir muharri

rimize şunlan anJatmıfbr : 
Pansiyonumda yalnız artistler oturur ve yatmadnn yatmıya gelir

ler. Evim randevu evi dei ldir. içeriye yabancı erkek kabul ediJme
mittir. 

10 - Merasim geçişine iftirak 
edenler, o sıra il H<'v i'ıta ka
dar giderler ve oradan ıonra 
yerlerıne avdd ederıc• . 

Kolordu kumandanı, Şehre
maneti, Cümhuriyet Halk Fırka
sı, Tayyare cemiyeti, Tilrk ocağı 
Tayyare abidesine Çelenk ko
yarlar. 

Ayrıca arzu edenler de çelenk 
koyabihrler. 

DavetJiJer için kıyafet: Jake
tatay, silindir fapka mecburidir. 

Parkın dahili davetiyelilere 
tahsis edilmiftir. 

1 tanbul oi/dyelfrıtkn : 27-1·930 ya• 
nnki pazartesi gftnü ( bugüa ) 
saat 11 de yapılacak tayyare 
ıehitJeri ihtifali için F atib parla 
Beyant, SeJimiye, Taksim ve 
Maçkadao top ablacağı ilAn o!u
nur. 

ı.ı..._~-1a.1a"naı:-1r.1mı1m1t1.r. Raadevu eYID , __ 

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



lstenbulun bahri 
- nakhyatı 

Dnn Şirketi Hayriyenln yeni 
tarife projesinden bahse

derken İstanbulun bahri nakıi
yabnı idare eden ilç mileaseae 
arasındaki inkııaam ve rekabet 
vaziyetinin netice itibarile hem 
vapur tirketleri ve idareleri için, 
hem de halk için ıararlı oldu
iunu 14aydetmittik. Bu vaziyet 
milli tasarruf mevzuları ile bil
hassa iştigal edi ld iği şu sırada 
bır kat daha ehemmiyetle nazan 
dikkate alınmak llzımdır. 

Onun için ayni meıteleye bu
gün de tema• etmeyi faideai.z 
bulmuyoruz. 

Hakikati halde fatanbul bahri 
Yesaiti nakliye noktasından tiç 
imtiyaz mıntakasma aynlmıfbr: 
Bu mantakalardan biri Şirketi 
Hayriyenin, diğeri Se riıefa. nin, 
llçftncüsli Haliç vapurlan idare
ainin elindedir. Tabıi mahiyet 
dibarı ile birbirinin ayni olan üç 
nevi vazi enin ayrı ayrı ellerden 
idare edilmesi, yani İstanbu:un 
den·zden Oç imtiyaz mıntakaaına 
taksim edi.mıt bu.unması her 
cihette zararlıdır. 

Eğer mesele imtiyaz mukave
leleri no" tasından tetkik edilirse 
bu zararlı vazıyeti ıslah etmek 
füphesız müıküJ o:ur. 

Bir taraftan hük6met müessesesi 
olan Seyrisefain idaresi ve diğer 
tara,.an hususi şir~.etler ida
relerinin kendi kendilerine top
lanarak bu vaziyeti ıslaha ça1ıt
malan mümk6n değildir. 

Fakat vaziyetteki zararlı man
zara ctndar lianidir lDDli' gon 
bu işe yüksek makamlann mn
dahalesi iJe münu1p bir hal 
çaresi mutlaka aranacaktır. A
caba hali hazırda lstanbulu de
nızden ayn ayn imtiyaz mınta• 
kalanna taksim eden muhtelif 
idareler arasında bir nevi iftirak 
ve ittihat temini mlimktba de
gil midir? 

Mesele ciddi surette tetkik 
ediline bunun için her halde bir 
yol bulunabilir. 

Meseli · Seyrisefainin aenhili 
mütecavireye işiiyen vapurlanm 
diğer vapurlardan tefrik t:derek 
eshama mOnkasim ayrı bir hususi 
ıirket ııekline kalbetmek, bu 
ıirketin eıbamından bir kısmını 
Şirketi Hayriyeye, sonra Şirketi 

'I' aruı. &!ili ewelkl . 

VAKiT 
27 Kdnunıuanl 18NJ ___ .._. ........... _______ __ 

B r miJdaeıtenberl ~ıd
detlı baı ağnş•na mfJp
tel4 olup her ne kadar 
nefes ettirmı, isem de 
manr1eti olmavıp niluJyet 
Şehremini hurb'iinde De
niuıntai mahal esinde 
224 numaral hanede sa
lı in Havd efe11dt bu baı 
ağnsını be~ dakika zar
ımda d~fetmıı ve ~~nt 
mahdanberı dahi avdet 
~ıme m ı ol da !Jan dan 
Btend i mamaıleyhe te
şe le kdı ıle beraber bu 
mi~'1Jd v licuduncta a6rısı 
olanların fırMJtı fe11teı
mryıp hemen lulnei mez
kdrev,. müracaat evleme
lerıni hallMlle ıhlar ede
rim. 
EJ•tfD civarınü Otalrçı1aı 
mahaılfA$ınde s11kine ZQhra 

Hayriyain eabamından bir kıa
mmı da Jelli tefkll olunacak 
firkete vermek babra gelen ted-
birlerden birisidir. 

Hatta mncut Yapar idare Ye 
tirketlerinin hukuki vaziyetlerin
de IU~ bir tebeddOl yapmaluızm 
Seyriıefaia, Şirketi Hayriye ara
aında hem bu idarelerin, hem de 
balkın ıarannı mucip olan bazı 
abenksiılikleri bir dereceye kadar 
bertaraf etmek kabildir. Elverir 
ki ba,Onldl vaziyetin ıayri 
tabii ve sararh oluıu llakikatea 
takdir edilain. 

ıl1~hınet A~•m 

sur-UNLARDA 
SEYAHAT·· 

) 

• Llkllrı. devri mi? 
ooako pıetelerdeki bir tel-

ıraf haberim okuduktan 
aonra, bGlrmettfm ki unmııda 
arbk yqlan aenelerle 6lçOlme 
adetini bırakmak llzımdır. Evet 
her ıon yeni bir yqa daha gi
riyoruz. Tay yare, auıl mesafe
leri ortadan kaldırmış, insan 
ömrünü, efuneler dünyasının 
kabramanlanna mabıua bir uzun
Jukla uzatmıpa, yaı nıefbumunu 
da &ylece detiftirmfftir. 

Mukaddu tarih başta olmak 
llzere l>lrçok kitaplar eski devi~ 
Jerdeki inıanlann iki yüz, beş 
yOz lıatta bin Mile yqadaklanm 
dava eder. Şehnamedeki •Rüs
tem lal• de Firdevainin cömert 
hayalinden tnkenmez bir ömür 
alm11tır. 

Fakat hangisini ele alırsanız 
alımz. zamaııam111n en klrpe in
aamnclan daha ıenç aibi dlltllne· 
JWi...iai.__ Jlqratl Ad b&a--
ne yapmıt oJabilir. Ama onun 
ömrtlnde meufelerin, tabiaUe 
mllcadeleain korkunç manalan 

nrdır. Adem, «Sereadip"i belki 
on aene de tavaf edemezdi; bu 
,Ontln çocuklan çelik kanatlar 
OatOnde bu aeyabatl on aaatte 
bol bol yapabilir.. Aclem, bir 
batman butdaya bir aenede un 
lıaline ıtiremezdi, biı bir tonu
nu birkaç dakikada atGtGyoruz. 

Bu, ıeıtı bayleclir, ama, ben 
her stn bir yqa flriJorua der
ken bqka bir blui, aadece hay
reti ifade etmek İltemifttm. 
Naıd tatmıyayım, ki okuduğum 
baberde ı " Beynelmilel hırsızlar 
lıpanyada kongrelerini aktetmtı
ler ve yeni aene için faaliyet 

programlan huırlamlflardır .,, deni· 
liyordu. Sonra dOıOnOnllz ki bu 
hır11z murahhularmdan biri de 
bllytlk devletlerden birinin da
rOlfnnununcla mOdeniatir. 

DarOlfOnunda hocalık ve hır
aızlar konıreainde azahk... Zi
hinleri ıelzcleye Yeren bu çap
raşık vak'a da yirminci aann 
yeni bir harikaıı mı aayılacak? •• 
Otel ve demiryollan sahasında 
çahf8D bu hıraazlar, acaba hep 
b6yle anlı f8Dlı kitilerden mi 
mürekkeptir ? Gerçi hıraıılatın 
cıgara içmek kabilinden birıey 
olmak iatidadım kazandığım 
gün riln ,anıyoruz. Likin ne de 
o'ıa meaelenin böyle neticeler 
verece;ini ula tahmin edemez
dik. Sakın, bunlar tarihin te
kerrOrden ibaret olduğunu ba
hane ederek, tekrar haydutluğun 
mllbab sayıldığı devir ere dön· 
mek için bir aebep olmasın ? 
Korkarım ki çok ıeçmeden me
cellelerden airlcatin ce·· ası kal
dınlacak nı yerlerine •Likürg•
ün mqlıur kanunu konacaktır! 

s U!JUll 

Güzetlık kırat·çeıine 
ooıtlarımı, tanıdıklarımı baş-

arına bir devlet kuşu 
konduğu zaman kutJu!amayı pek 
o kadar ıevmem. Bunu tuhaf 
bulabiHrainiz; fakat ne yapayım, 
huyumdur. Fakat bir felaket 
haberi aldım midi, biç durm~m, 
iki elim kanda o ıa mendilime 
siler ve o fe Akete uğrıyan ta
nıdığı taziye ve tes ıyeye koşa
rım. 

Eh, aiz de gazetemizde bu 
kadar resminiz basıldığı çin bir 
tamdık sayı ırsınız. 

Bakın, yediden yetmişe ka
dar her yaştan a1ası bulunan 
hakem heyeti s ı· karaliçe i14n 
ettiğı zamım küçücük bir teb
rikte b le bulunmamı~tım. Fakat 
bugiin siti .. fecaatıni yarın da
ha ziyrde lıiss dcbilcccğiniz • 
uğradıiımz bir fe ilıetlen do
layı tCJı.liycyc şitap ediyorum. 

Evvelki gün yaşını21 kı sene 
bftynltmiye mecbur olc'ugum zu 
haber aıd m. Bu fe1a et u;in 
mttteessirırn . Ya.rımz bıraz daha 
artınca siı de: 

- Eyvah., dıyeceks niz, l<eıke 
kıraliçe o'nıasaydım da ıki yaş 
genç kalaydım! 

Lakin şöyle mlitf•selli olunuz. 
Bız bilır Ye takdir ederiz ki s ız 
taş çatl sa on altıdaı fazla de 
ğı'sinizd r. 

Onun için her zaman hir mü
naseb t duşürilr vt: <

0 

a a klçük 
oıduğunuz halde ku .. .., .. ğı el
den kaçınnamak için böyle b.r 
Yat taıb bı11e mecbur olduğ'unu
-~J ı...a. ._ __ ·&.-4..-......., 

80Dl'a Haoımwendı ••• .. 
Mahvalar 

Bu ıene Ramazanda bazı 
camilerde mahya kurula-

cak ve bunda halka taaarruf 
tavsiye edecek yazılar yazılacak-

mıt: 

Ovle yapacaklarına mahyalar
dan bllıbutOn vazgcçaeler, daha 
fazla tasarrufa riayet edilmit ol
maz mı? 

T ·>pl" i tine 

Fırkada . 

Cevdet Kerim B. -
Fırka idare heyetine 

reis o'du 
C. H. F. lstanbul ı dare heyeti 

intihabında riyasete Cevdet 
Kerim B. intihap olunmuştur • 
Cevdet Kerim B. bugtln.erde 
Ankarada bulunmaktadır. 

Sandık 1çinde 
Tevk•fane kaçkını ya 

kavı ele verdi 
OskBda~ tevl<ifanesinde tuhaf 

bir kaçak vak'ası olmuftur. 
Hüsnü oğlu Hıkmet isminde 

biri hırsız ık maznunu olarak Os
kOdar tevkif nesinde bu unmak
tadır. Geçen gUn tevkıfane 
gardiyanının gaflet nden istifade 
etmif, kendini penceredenata· 
ğıya atarak kaçmış, ortadan 
aırrolmuştur. 

Üsküdar merkez çavuşu As m 
çavuş, Hikmetin evvelce Be
tiktıtta bir evle münasebeti 
olduğunu hissetmif, oraya git
mİf, Serencebey yolcuşunda 18 
numarab evde Hikmetı bir aan
dık içinde yakaf amıf, tevkifha
neye göndermışur. 

---•MERAKLI ŞEYLER 

Bu da bir nev'i ! 
Bir kadın kocasını çok sevdi

Oinden dolayı öldürmek ~stedi 
Birçok aebeplerden dolayı ci· 

nayet iflendiiini her vakit itil
mekteyiz; fakat bir adama Ye 
bahuauı zevcıni fartı muhabbet· 
ten 61d0rmek laer flba dayalur 
hadiselerden değildir. Halbuki 
madam Kamil Betemnurg lamia
de bir kadın ıeçen giln Pariate, 
bu aebeptea cinayet mahake
me edilmlftl. 

Madam Betembarr fazlaca 
titman bir kadındır. Kas lkea 
gayet ciddi idi. Bir mara111na 
vardı ve bu maruıosa "-il 
bOyllk bir alAka ıa.terclL 8a 
alika ve muhabbet o denu1e 
kadar )0Gk1eldl ki ,nana birinde 
kabına aatmıyarak macla•m 
kocuına lldlrmek tefebbtldDcle 
bulunmaaını mucip olcla G~ 

mayuta idi. Kan koca kon...,., 
larken bir ııra \nadam cebıD • 
bir tabanca çıkardı ve kod' 
&zerine bq ateş ettı. z.,.ııa 
adam almedı fakat lıALi ~ 
dayamıyacak bir ha dedır. 

Madam " Betemberg ,, miiclr 
faaaında· demittir ki: 

- Kocam fifmanlıfum *"" 
alrlJordu.. Mutlaka baıka .,_ 
metreaı oldujıına kanaat ıetir 
wlftim. Onu baıkuının yaaıaci' 
tuamar etmekteaae 6 dUımetilll 
t.ciJa ettim. 

Atkmdaa katli olan bu mi' 
da- .. Tonu ,. fibi muktedt 
bir mabt tarafaadan mOdafll' 
... r•tm• bw iki aenelik ~ 
ceD JİJeceti tahmin edilmelt 
tecllr. 

Kurular memleketinde 

Yalnız Nevyorkta gizli gizli işli· 
yen 31,000 bar mevcuttu.· 

Amerika ayan mecllal demok• 
rat azasından Mr. Sirovik Nev
york ıehrinde içki memmıt,Ml 
kanununun tatbik tanı hakkında 
tahkikat icraıını talep eden blr 
takriri Amerikan kongrellne 
ver mittir. 

Mr. Sirovik bu bapta mec:liate 
İr•t .. vl,.tfiCH hlr ınıbıkta Nf!; 
yorkta 31,000 den fula lflZll 
barın faaliyette lmlundupnu •• 
btı , bar arda aarfolanan alkolttn 
kaçakçılann takibine memur 
olanlar tarafından tedarik edil· 
d ğini a6ylemiftir. 

Bu meaele de ayandu l»ir 
nutuk 16yliyen Mr. Buralı ile 
son konıre intihabından beri 
Amerika ayan ve meb'uaanm
daki içki aleyhtarlannm. mikta· 
nnın fazlalqbtını beyan etmiftir. 

Bir şantaj davası 
Son gtınlerde Pariate Madam 

Hano tarafından Jorj Anketil 
aleyhine açılan f8Blaj da•uı 
r6yet edi!miye bqlamııhr. Ka
rılerimiz Madam Hanoyu ıtıp
hesiz habrlarlar. Bu mahir Ya· 
hucli kadmı eald zevci ile bir 
olarak muauam bir banka tq
kil etmis Ye bankamn iflbı bir
çok kimaelerln lıarap olmua, 
birçok intibarlann vukua rel· 
mesile neticeleamiftir. Madam 
« Hano• iflb ederek tevkif olun· 
duktan aonra birçok kimaelere 
ve bu meyanda Jorj Anketi! ile 
Meymun Amar İlminde bir Tu· 
nualu Yahudiyi kendisinden 
ıantaj ıuretile para çekmif ol
makla ittiham etmiftir. 

Aradan bir aeneye yalan bir 
zaman ıeçükten aoma it mah· 
kemeye geldi. Bir aenelik bir 
mllddetin mOruruna rajmen ge
rek madam Hanonun prek 
" Anketil ,, in ilk zamanlardaki 
hırçinlığl muhafaza ettikleri 
mahkeme zabıtlanndan anlqı· 
ıılıyor. 

Madam •ffano" mahkemecleld 
ifadesinde demiıtir ki: 

- Anketi benimle glrlfmek 
iatemıttir. Fakat bir tirli eYime 

plmiye ceaaret edemiyordu. 
Ç&nkll teklifab reziline olduğO 
cihetle dayak yemekten korkr 
yordu. Eter kadm olmasaydı .. 
" vGcudam mBait oluydı ona 
lyle bir dayak atardım ki •.• 

"Anketil,,e ı!}hıce maclaıo 

:-... ~..rllBM' wDııt 
kabkalar ile bqa anmıftır. 

"Anketli,, kendiainin u ll k_. 
bahatlı olmadığım 16ylemiı ve 
pntajcaJaiuu .. Meymun Amar,, t~ 
rafından yapılclağmı iddia etmif; 
o nkit "Meymun,, demiştir ki: 

- Ben ancak madam "H 
ao,,ya hizmet olaun diye ••Aıf* 

ketil,,in teklifini ona bildiı di-. 
Madam "Hano,, ruhen ve be" 
denen bua teslim olmuıtu. 

Bu a&zler Madam "Hano,,nıd 
atanarak tiddetli itiraz etmea· 
mucip olmut; o vakit "Amat 
babata airiferek fU .az.erı ı1i 

etmitı 
- Y anlat an 1 qılmasın.. Malt 

.. elam Madam "Hano,,nun 

fevkallde emniyet gösterdi"' 
anlatmaktır. 

itte Hano-Anketil mahkea1J 
bu auretle pyet gülünç bJr aal' 
de devam etmektedir. 

Pazartesi 

•• i(Anunıani 

1930 
K ırn f[JJeul a anı 

C..une~n •meufU. 7,17 
Guneıln batı~ : 7 7.17 
A11m doluıu : 6 25 

All'n balıp : 14,'36 

Namu 
~o,.. ..... 
Ut IUI il.O ı 

BuarQnkO hava 
il.- ........ . rhfli ._. ..... 
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(V AKinIN şE.HlR HABERLERİ 
)\dllyede 

Keçiboynuzu fındık olmuş! 
• 

Meçhul bir şahsın eli, tahrif at yapmış. Müddei 
umumilik "Def teri muhafazada ihmalkar dav

ranan R~umst memuruna ceza veriniz ,, diyor 
••••• Marmaradaki aon npur kazası

na ait dayanın muhakemesine 
pbabn l~tm~ gDDO aut on 
ba~kta bqlanacaktır • 

-
latanbal atır eesa mahk• .. 

•inde dOn .. bab Wr ftZifeyi 
iai İstimal claY.... aft muJaa· 
keıae IOll .. fh..- plmiftir· 

Bu davada RDlll••t muhafaza 
IDemurlumclP Ahmet Refik 
Ef. ahı ....... te plen yedi 
~yaJ keçibo)'llUIUDUJI kaydillİ 
•eçlıal bir pbaan yedi ytız 
CU•al fındık olarak tahrif etme
llne lmklD nrecek ıekilde 
lıareket ettlji, defterin muha
fuasmda lhmalklr danandıit, 
bu avretle Yazifeaini IAlİ istimal 
•ttili •enuu bahistir· D~•ada 
dijer bir Ahmet Ef. ile ııgorta 
mnfettiti Haralambo, tüccardan 
Apostol ye F oti Ef. Ier de fer' an 
.ııkadar olmakla mamundurlar. 

Son ilçtlDOD resmi muameleye 
eaaı olacak ye ıigorta bedelin
den imfade temin edecek su
rette sahte bahri h ... r senedi 
t.mim ettikleri ve hakikate 
muhalif beyanatta bulunduklan 
ileri .orntmektedir • 

Mnddei umumi Barhaaettia 
B. , din iddianame.Iİllİ 1er· 
dederek, Alı•et Refik Ef. nüa 
eski ceza kmmanua 102 inci 
maddesinin hiriDci zeyline, Hua
)anlbo, A~ol Ef. lerin 155 

,,.,--=-.ı -tr.-iutr nmı 
iatemiftir. Foti Ef. ltulanama
chpdaa dandu tefrik edU-

miflir · Muhakeme , modafaa için 
OD alb pNt oa tl~ baçaia kal· 

IDlftll. 

Hrisis 

• Hrisiz ,. kaptanı Ksantla 
Ef. me•kuf olmıyarak mahkeme
de huır bulunacaktır. Kendi
sini mftdafaa için •ekil tutmut· 
tur. Bu dava ıon zamanlarda 
•ta ceza mahkemesinde rn'yet 
olunan mOıademe, gark suretile 

l51Dme sebebiyet davalannıo 
&çnncnıodnr. 

Enelki davalar, « Lottla· Boz
kurt " , Marmara - Sevinç ,. da-

Talandır. 
383 nncil madde, bet seneye 

kadar aiır hapiı ve yilz liradan 

bq yüz liraya kadar para cezası 

t .. bit etmektedir • 

Bugünkü 
Sinemalar 

Majik - 1 lülvalar limanı 

Etuval - R~ atkı 
Alkazar - Çann son gQnleri 

ÇetP reisi Soıı ya11gıtılar LUksenburg - Volga donJuanı 
"1 Son 24 saat zarfında 3 yan- Ekler - Seher vakunde 

• gın olmuıtur: Melek - Kadın ı' eg"' er nı,,halle beh< i.ç;:i 
llllİ§ J Üskfidarda Paıalimanında un Opera - Beyaı. gö\gclet 

Uzun zamandan beri biltün değirmeni amele.ine mabıus Şık - Babalann günahı 
Y eşilköy halkını telaş ve heye- barakalarda ; Elhamra - Çılgınlıklar revilsii 
cana düşüren bir hırsız kuın- Göksuda fırıncı Osman efen- Milli - Son çarlar 
panyası muhtelif evleri soyuyor dinın dükkanında ; Dolapdcrcde Ferah - Çareviç 
ve eırarengiz bı'r ,ekı"Jde kay- k- ü Ş b Hilil - Manolesluı om rcü a amn dUkkAnında ... 
bolarak yakalanmıyordu. Nihayet B 1 Asri - Deamonya u yangın arın üçO de teveuU. 
dün polisin yaptıg· ı mütemadi Alemdar- TahtelbaTür 4• etmeden ıöndürülmut" tlir. 1 T 

1 

' 

« Resımil Ay> ın r11uha
k· nıesi 

« Reaimli Ay » aleyhinde « Sa
wlun ben geliyonım ,. ve " K6-
ythnde ne g&rdüm?» yaz:ılanndan 
dolayı açılan davalann İstanbul 

tahkikat aeticesinde bu hırsızlar 1

' lyatroıer 
ele geçmit ve hayretle bunların Atkı 1111 sızı ıı Dariilbedayi- Tatildir başında köyün emektar bekçisi Kasımpaıada oturan Şerife Fransız tivatrosu- Siyah kuolar ! 

Resulün bulunduğu görülmüştür. Balcılar mağaza11ndan bir atkı }' Diğer kumpanya efradı sabıka- çalarken yakalanmıştır. arıılamış 1 
!dardan Alt~~diş Niyazi, Tatar Biı il ·ık göz Kııtclillnde Aile lokantaaında 

ağır ceza malıkeme1ine verildiği- Zeytullah, Usküplü Şevki ve Meçhul bir t&Ycı adi bir saati çallf&n Muatafa ile amde Mab-
ni yazmıflık. Behçet ve Emin Beşirdir. Mes'ut efendi isminde birine mut kavga etmiıler, Mahmut 

Tlirk B. lerir. mubakemeıine Soydukları evlerin bellı baş· 14 liraya satmıştır. Tahkikat bir taşla Mustafayı tehlikeli 

ubatın \ıirind günü OD buçukta lıları Posta mUdUrU Nizamettin, yapılmaktadır. ıurette yaralamıştır. 
• ,.. Jiccard~p N.e.cm.i Ylerle.. b · - ~ıu1111ııttlllllluı11111ııı11ıuııı11mn1\ ll\\\\mtııı~'\\i\\l\ 11 \\l\U'M\\ı mnıınıı11\\\\tnl\\\\\l\l\\\\\\\l\\\\\\\\l\ll\\\\\\\\\\llllllll1tıııuuııllJi 

Mümp 8. mt!&eleri u: manıtatura t&e.arı Fonler ve e • _ 
Madam Amelyanın evleridir.~_ M b ' Abchırrahman Mlnip 8. mes- H J j u'' s k 

el i ha
,_,_ ıraız ardan Bc§ir tliccar Nec· s a a amız 

u &&ıada Baronun verdiği · B . j • mı eyın eviııe son zamanda - 1 
.oa karar, henllz: mllddei umu- uıak olarak gır~iıtir. ~=--- K lifi 
milit• blldirilmemiftir. - ur'a neticesinde dağıtaca- " 

Tahkikabmıza göre, mtıddei Gümrükteki tayinler I ğımız hediyeler nelerdir? ' 
I umumlliıı:' kararı muvahk gör- • GUmrük başınlidürü Seyfi B. E e 

meue, usulen ağır ceza mah- dün kendisi ile görüşen bir mu- : Takdim ~tM<;tlfmlz halı xcc.aJe 

kemuine mOracatla tekrar itiraz harririmize idarede yapılacak ~ 
edebilecektir. •on tasfiyeden henüz resmen 'i 

Kaptanının muhake- Edirne su/ h hdlıinıl baberdar olmadığını ve belki ı: 
llleaine üçtubat sabahı Paııaıeık mOddei amamioi bu kararın yolda olab leceğini '-

Gfıel gözler müsabakammn bugün beşinci gGnü· 
dilr. Diba birçok karilerimiz matbaamıza müracaat 
ederek mOşkülita uğradıklan bazı cihetleri ıordu
lar ve bediyelerimi&i 6trenmek istediler. Hedi
yelerimiz ara•mda : batlanıyor Şlaul hban B. Edirne oalh sllylemiflir. _ 

Ceza k-- 385 llçll lıAki.mU~ tayin olanmllflur. Diğer taraftan haber aldığı· ~ 
maddeai maeiblaee aubak-e Yeuı YUifui batma lıareket mııa nazaran diln idarede fU ~ 

--L -- • Odd · tebeddUller oloıuıtur: s 
kuarile lıtanbul •fır ceza ınaıı· 9U»eaı m ea umumilikten 1 i 

• ı.-e1ine ftri)dlpd ,_.dıi'ııus bildirilmektedir. alan bul paket ırümrii ğü baı- '-
' • • 

1 
• 

1 
kAtibi Cemal Efendi Galata ti- ~ 

rine emebi tabliyetindelıl acen- carcti dahiliye, merkez memur- 1 
teleriD borsadaki flitijini kes- luğuna, merkeı memuru Ihsan ~ Borsada: 

Jngiliz lirası 
ln,WS Hra11 dOa bo,.da 

1029 kurafla aplarak 1031, 25 e 
lradar yakselmif " 1029, 75 
kuruıta kapı•mafbr· Don borsa· 
da muamele bararetll olmut •e 
ı. bank... 2soo. SeJlnik ı ooo, 
Oamaab bank.,• 4000, Ticaret 

l>ankuı 500 ltterlüa aatm11Iar 
~ Bana Ko•erçiale İtalyana 
1000, ncaret 1oOO, Kredi Liyone 
1000 A "k•• EkJpra 1500, , meu .... L • 

~tik baakalan 500 er ıngflıs 
tlrUı almıtlardır. 

Borsı~ı ~ır USliJI 
Ecnebi acenteler çt· 

karıldı b' 
~iye veklletindell gelen ır 

mit Ye karar borsa muamelit Efendi bat muayene memurin- = 
aalonunda k~pana ile UAD edil- tuna tayin edilmiştir. ~ 
miftir. Aldıjmıız mal6mata gCSre - - \ 
borudan ~karılan acenteler Yu· Amerika sefa ret = 
nan tebauından aJb Rum, ltaı- müsteşarı 'e 
ya tabatıDdaD iki Musevi ile bir Amerika sefarctant-si müste- _§ 
Ram, Romanyalı bir Musevi bı'r •an M K b' 

J k 
., . ros ı aynı vazife ile 

de Franm o ma &sere on bir M d 'd d _a a n e tayin e im ştir. Muma-
u.ıclir. = 
-U.ti-• 1111 .. i haricinde -- ileybin yerine Aıneriknııın Tahran !_-

J-T o'"' sefareti başkatibi M. Vılyamson -
çenlerde bonadan fazla İıterlin müsteıar tayin edilm şlır. § aldıjından lS ıOn muameleden ,,. _________ , __ , ~ 
menedilen Sel&nik hankaıııun li -
ceuaa din l»itmiftir. ır~ lfyalrMUnJa Salı un attamı l 

Bona komiaerli;i dibi allka- saat21,30da yalnız nıua lm ferle ıule•eye. ' 

darlara bok•nb•nilyin•ji~ fibi =~ 
muamele yapa ece nı teblii 
etmiftir. Tersine ŞEHREMANE ~ 

Hakiki ihtiyacı ı&termeden k Uf ~ ti 8 
bonadu ıaz1a ı.t ... liD mobayaa an nehirj ııı I 11 ~ 
eden Roma bank&11 hakkında 3 F d = 
bugün lzmir Maliye milfettiflc- e~ e il ı 1 ğ 
riadeo cevap beklenmektedir. Yerli mallar , ..... , .... , 'E 

Mntemmlm tahkikat da ikmal 1 Perde f 1111 j 

1 - MU5oD möıtahzaratından podra, la•anta, 
braf takımı, kolonya, losyon, sabon ... v. 1 • 

2 - Zenit rramofonu. 
3 - Bilek ve cep aaatleri. 
4 - Gramofan pllklan. 

5 - Yazı makinesi. 
~ - Altı tane fotograf çektirmek hakkı ••• 

7 - Sinema duhuliye karnelari ... 
" - VAKiT ismini taııyan bir balı seccade • .... v. ı. 

Yardır. 

Müsabaka şudur: 

Birinci sayıfamızda bir kupon var Bu k k • nu ya esere 
yahut gazeteaile birlikte aaklıyacak G ' 
b
. . f f d b' sınız. ene 
ırınc sayı a a ır çift göz var d k. . ld • ' onun a ıme 

aıt o ugunu tamyacaksmız. Müs b k 
b l b

. a a anın sonunda 
un arı ıze gönderir ve kur'a . . B 
ıl 

. ya gırersınız. u 
gi> er1 tanımıyan okuyucularımız d d ._ 
1 b

. 'k . . 'k' . a sa e KUpon-
an m tırıp ı ıncı tertip bir k , . 1 ur aya gırer er. 

Kuponlar Ve ~ualimiz in cevabı her glJn 
;darzhanemize g6nderilmivecek, birıktir:-
ece ı mdS1Jbakanın sonunda vo.lanacaktır. 

-Okuyucularımız eksik nnıhalan idarehanemizden 
tedarik edebtJirler -

) ~ llıeriae kambiyo borsaJlll" 
ttJ ~inden itibaren ecnebi aceıı· 
til.., erin faaliyetine nihayet ve· 

ILlftir. 
~ komiaerliii baauD OW 

·dı'l•rek bu cumartesi ,onn son y 'I il 
kar;r bor1& meclialııce YCrile- K:l:;det ı llllll ı 1 j 
cektir. ----••••--• .. 1 iJıııınınıwınııırıııııııııuıııııttnnhııı11111ıtfl'"'"''Dl'"''"111ııtın111nıı11ııııı1111ıımııtııııııı1nıuııınııı111111111111"'"ııın11111nnııııııııı; ıffi 
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Zampara Kır al 
~~~~~---------,---37 --6özden düşen gözde 

--------- - - ----
K1ra,1n güzeJ matmazei Doroteye olan mevlini 

kesmek için bu kızın aş.kında müthış bir 
hastalık olduğu ıltıri süıüldü ... ....... --

Kıra) bazı kerreler kendisine 
mektup yazmak cesaretini gös
teren sa ray kadınları ve Paris
lilerle de sergüzeştler geçirirdi. 
Genç ve yakışıklı aynı zamanda 
gayet zengin bir kocası olan 
madam dö M... Kıralın metresi 
oJmağı zehnine yerleştirdi. Kırah 
görmeğe muvaffak o du kadının 
fevkalade servetini bilen kıral, 

kendine delicesine bir aşk bağ
ladığı zannına kapıldı Eğ'"r l a
dm birdenbire · ölü\'ermeseydi 
'Kim bilir ne olurdu. Markiz bu 
kadın mes'elesınden şaşırmıştı; 

öldüğünü haber verdikleri zaman 
rahat bir nefes aldı. Madam dö 
"Hose,, nin naklettıgine göre 
çiftlik nazırlarından gayet Zf"n
ıı-in bir adam bir gün kendisine 
gelerek gizli bir surette 
Markiz cenaplarına haber vere
cek pek mahrem bir me8 el esi 
olduğunu fakat bunu Markize 
anlatması müşkül olaca~ından 
sır ortağına söylemesini tercih ı 
eylediğ ni söy'edı. Madam dü 
"Hose,, kendine tevdi edilecek 
sırrı saklayacağını temin edince 
adamcağız dediki: 

" Bundan emin olduğum için 
ıize müracaat ettim.,, Ve derdi
n'f anlattı. Kendisinin fevkalade 
sevdiği çok güze! bir karısı 
varmış. Bir gün kamnmn bir 
küçük cüzdanı iştiyakla öptüğünü 
görünce bu cüzdanda bir sır ol
duğunu anlıyarak elde etmek 
çaresini araşbrmış. Kadının hem
şiresi nezdinde olduğu bir sırada 
clizdanı bulara.k aç.mış içinde 
karalın bir resmini ve knal tara
fından yazılmış bir muhabbetna
meyi görünce şaşırmıt; bu mu -
habbetnamenin kopyasını almış; 
aynı zamanda · kıra la hitaben 
kadın tarafından yazılan ve bir 
randevu istirham eden bir mek· 
tubun müsveddesini de bulmuş. 
Bu randevu' için l<adın bir de çare 
tasavvur etmiş; Versay şehir ba
losuna maskeli olarak gidecek 
ve orada kıralla birteşecekmiş. 

Madam dü "Hose,, vaziyeti 
markize bildirmeyi taahhüt etti. 
Zavallı adam şu sözleri de ilave 
etti: "Madcım dö "Pompadur,, a 
söyleyiniz, kanm çok zeki ve 
hilekardır. Onu fevkalade seve
rim ve elimden alırlarsa batsiz 
yanarım. ,, Madam meseleyi öğre· 
nince hemen mektubu aldı. 
Bir müddet endişe ile düşündü; 
ve yapacağını kararıaştıramıya

rak M. "Eerye,, ye müracaat 
etti. Polis müdürü bu kadını 
uzak laştırmak için gayet sade 
ve fakat pek mahirane bir çare 
bul u. Pazar günü "Versay,, a 
gitti ve kırat tarafından kabulü
nü rica etti. 

Kırata bir kadının namusu şa
haneyi lekelemekte olduğunu 
söyledi. Hükümdar tarafından 
yazıldığı iddia edilen bir mek
tup elde ettiğini söy.iyerek mek
tubu kırala verdi. Kual mektu
bu kızararak okudu ve hiddetle 
yırttı . M. Berye rivayet edildiği· 
ne göre bu kadınm kıralle ba-

loda görfişeceklerini söyledi. 
Tam bu sı~aca kırala bir mek· 
tup getirdi leı; kıral mektubu 
okuyunca hayretle dedi ki : 

"Polis müdürü efendı! ne ka
dar mükemmel malümat alm ş· 
sınız!., "Berye,, cevap verdi: 
"Haşmetmeapf müsaadenizle ar
zedeyim ki bu kadın bir düzan
baza benziyor!,, Kual: "Bedava 
yere olmıvacakl, . sözlerini söy
ledi. Bu hadise böylece başın
dan kes•ldı. 

Kıral dedikodud~n son derece. 
~ekinirdi. Mektubun bütün 
Parisçe malum oıcluğunu sandı. 
M. « B"ye » madamı göz hap
sine aldırdı. O da « Versay ,, a 
gidemedı. Madam dö Pompa
dur olup biteni madam dü 
« Hose » ye anlattı. Kadmm 
kocası bir müddet sonra çiftlik 
müdürlüğüne tert-.etti. 

Diğer bır gün Madam dü 
" Hose,, «Konpıyen » de komed
ya oynanırk~n buıunmuftu. Mar
kiz nedimesine piyes hakkında 
bazı sualler sordu; çok kimse 
bulunup bulunmadığını, orada 
güzel bir matmazel olup o:madı
ğmı ara~hrdı. Fıl hakika locası 
yanmdakiJ bir locada · genç öit 
k1Z1Q DUlUDOugunu vıc Sdray 081• 

kının ona büyük iltifatlar yaph· 
ğım duyunca tebessüm ederek 
dedi ki : (( Bu kız matmazel 
« Dorote » dır. 

Dün ak,am kıralm sofrasında 
bulundu; yarın da ava gidecektir. 

Benim bu kadar malfımabm 
olmasına şaşiyorsunuz, halbuki 
benim daha fazla maıumahm 
var. Onu buraya Fransanın en 
namussuı. adamlarından biri olan 
Gaskonyalı "Dübari,, getirdi. 
Herifin bütün ümıdi kızın hüsnü 
anına: kırahn tahammül edeme
mesındedir. Hakıkaten kiz da 
pek güzeldir. Gezdiı mek vesi ' e
sile bahçeme getirmişlerdi gör
düm. Strazbuıgta bir sakanın 
kızıdır. Aşığı takdim ettiği bu 

. çiçeğin ilk bedeli o arak "Ko-
lonya,, elçil ğ ni talep ediyor.,, 
'•Yoksa madam böyle bir mah
luktan endişe mi ediyorlar ? ,, 
"Her şey mümkiindür. Maama
fih "Löbel,, bu meselede bana 
büy:ük yardım etti. 

uGüzel Dorote,,nin aşıkının 

bir hastalıkla malul olduğunu 
söyledı. Ve ilave ettiki: ''Efen
dimiz bu maraza tutulursa yaka-
yi sıy1ramazlar,, Kıral bunu du
yunca hemen vazgeçti.,, Zaten 
daha iptidasında kıraJm bu mu· 
münasebetı büyük tenkıtlerle 

karşılanmıştı. Markizin kıredisini 
kırmak için ne mümkünse ya
pılmıştır. 1746 senesi nisanının 
otuzunda yani gözde1iğinin ila
mndan henüz bir sene sonrd 
.. Darjanson,, markizin yakında 

kapı dışarı edileceğıni iddia edi
yordu. Buna herkes emin idi. 
Madam dö Mayyinin tardmdan 
mukaddem ki vaziyet müşahede 
ediliyordu. Terk olunan gözde 
gittikçe zaiftiyordu. 

Henüz ıukut etmem.İf olma-

1 Küçük haberler 

' Kokmuş pastırma 
İstanbut Bahkpaı:annda dük

kanı olan bir pastırmacıya ait 
235 çuval pastırma; · Beyoğlu 
belediye memurları tarafından 

muayeneye sevkedilmiş ve netice-
d~ kokmuş ve pis olduğu an· 

laşılmıttır. Pastırmacı cezalan
dırılmıştır. 

.lf İstanbul ağır ceza mahke· 
ınesi reisi tarafından şehrimizde 
bulunan Adliye müsteıan ıere
fine bir ziyafet verilmiştir. 

lf Şehrimizdeki balıkçılar b2lık 
tutmak için bomba kullanmak
tadırlar. Bu yüıden bazı taraf-

lal da balık neslinin tükenmesi teh. 
likesi mevcut olduğu için Balık
çılar cemiyeti tarafmdan şikayet 
vaki olmuştur. 

• TaksiJerde hile yapan ıo
förlerden otuı kiti yakalanmıştır. 
Emanet bunları şiddetle ceza
landıracaktır. 

'f. Ecnebi ve akalliyet mek
tep er:ndeki Türkçe mual imle
rıne pek az maaş verilmektedir. 

Bunlar Maar f Emanetine ti
kiyet ederek paralarının arttı
rılmasını rica edeceklerdir. 

Maarifte 

81r maaşı kesif di 
Geçenlerde kız Ameli Hayat 

mektebinde bir hadise olmuş 
ve muhasebe muallimi Apti Tev
ı ik Beyin talebeden birine tokat 
vurduğu iddia olunmuştu. 

Bu meseleye m ... &rif dairesi· 
nin vaz'iyet ettiği ve muallim 
Beyin bir ayhğı kesilmek sure· 
tile c.cıalandırdcbiı haber alm
m11br. 

sından blliıtifade kendisi, ailesi 
erklnı ve dostları için ne müm
künse koparıyordu. Ailei hü
kümdarı müttefikan Madam dö 
Pompadur aleyhinde dolap çe· 

viriyordu. Veliaht ve zevcesi, 
kıralın luı:ları onu u1ak tutu
yorlar, kendisine cevap vermi
yorlardı . Onlar kıralı başka eğ-
lencelere sevketnıek istiyorlardı. 
Lüzumu habnde saraydan güzel 
bir kadm tedarikine de amade 
edıler. Zaten· çok ~rken kadın 
kullanmağa başladığından eski
diği iddia olunuyordu. Otuz yedi 
yaşında olduğu halde haftada 
iki defadan fazla kadmla müla
abede bulunamadığı tahmin olu
nuyordu. Versayda ahvalı sıhhı
yesi bozuk olan Markize karşı 
kıralın bürudeti iddia ediliyordu. 

Kıralın madarn dö "Perigor,, 
madam .dö ''Roban,, ile olan 
miinasebatı söyleniyordu. Mar
kiz içini yiyen bır marazla gün
den güne zayıfhyordu. Söyledık
lerine göre kıraJ, her kesin malı 

ilyarderlet 
Nasıl zengin oldular? - "Krup.,lar: 23 

Aman yolda bir şey olt:JrSam 1.. 
Frederik AJf, ed Krup etrafına birçok adamlar 

1 

toplar ve onlara hatsiz vaadlerde bulunurdu 

Bütün bu siparişler milyon arca 
icar t ırakıyordu. Krup Almanya
nın bırinci fabrikatörü addedi
liyordu. Top kıralının malika
nesi ola~ •1 Hügel ,, sayfiyesi 
AJman hanedan sarayJanndan 
çok parlak bir hal almıştı. Bir 
büyük fabrikatörden ziyade hali 
vakti yerinde bir doktoru andı
ran u Frederik Alfred Krup ,, 
debdebe ve darat içinde yaşa
mağı gayet seviyordu. Eli açık 
olduğundan dilenciler ve yardım 
istiyenler meşhur " Krup ,, un 
sadakasına nail olmak için 
koşarlardı. 

u Krup ,, un etrafında, ken
dilerine bol bol maaf verdiği 
bir çok hizmetçiJer bulunurdu. 
Zaten bu sahaveti daimi bir 
endişeden nef'et ediyordu. 
Onlara sık sık derdi ki: 

- Aman yolda bir şey olur
sam... Biliyorsunuz ya hepinizi 
aiifündüm ... 

Bu sözleri her zaman 
her vesile ıle tekrar ederdi. 
Böyle bir yaşayış tabiatile top 
kıralının etrafında bir nevi 
"bizans,, muhiti teşekkül etme· 
•!ni mucip oldu. ''Httsrel sav· 
tıyesı hakkında naktonunaH rıva· 
yetler fark efsanelerini andıra
cak kadar garipti. Meseli dok
torun "Frec'e ik Alfred Krup,, a 
her gün yemekten sonra bir 
saat yüzü koyun yatmak tavsi
yesinde bulunduğu ve etrafında
kilerin de böylece yüzü koyun 
yatarak onunla iskanbil oyna
dıkları rivayet edilirdi. 

Fakat "Esen,, in şevkı Kayser 
Vil~elmin sarayındaki revnağa 
nisbetle hafif bir şu e idi. İhti
yar Alfred Krup bir şahsıyet 
olduğundan miista kil bir sultaya 
malikti . Bu nüfu2u hükumetle 
boğazlaşarak elde etmiş oldu
ğundan, kendisinin de mütefa
hirane ve belki de biraz miis
tehziyane söylediği veçhile hüku
met İçinde bir hüküm :!t idı. ÜJ.U 
iş başına geçince Krup !abrika
ları, Hükumet idare makinesinde 
bir çark halini a dılar. Şurasını 
da söylemelidir ki bu çark gayet 
mühim idi. Vılhe m harbm 
amiri mutlakı idi. Krup kendi-

sine muakkiplik yaverı:k ediyor
du. Zaten ikiısi de bunu biliyor
lar ve bildiklerini mütekabilen 
ispattan hali kalmıyoriardı. Bız· 
mark "Hatırat,, ında 1890 sene· 
si buhranına ait bir vak'a vı 

anlabr Krupun Prusya şurayı 
devletindeki mümessıli, müesse
senin programı mucibin ~e hüku-

met n tarzı teşriisini tenkit ediy
yor, f•kat hükümdaria idaresine 
ciddi bir muhalefette buJunmıyor· 
du. Çünkü imperatorun yarı ima 
ile müessesat sahipleri aleyhine 
savurduğu sözlerin hatırasHe çe
kinmiş, zatı hilkümdariye nahoş 
gözfikmekten i~tinap eylemişti. 
Eğer "Alfred l(rup,, sağ olsaydı 

iediğı veçhile "terbiyeli bit 
hicap,, muhafaza ediyordu. HO
kumet aleyhinde çalıımak iste
miyor, hükumetle tevhidi meta'" 
iye sarfı gayret ediyordu. Böyle 
ahvalde, zamanım uRayhıtağ,,da' 
veya Ayanda geçirmeğe lüzuın 
görmüyordu. 

Ona imperatorun büsnO naza· 
rını muhafaza etmek kafi geli• 
yordu. Buna da ondan ziyade 
muvaffak oJacak nadir bulunur
du. lmperator sık sık "Hilğel,, 
sayfiyesine· gelerek misafir ka· 
lırdı. Alfred Krup 1902 tqrin
sanisinde öldüğü zaman lmpe• 
rator baş si lihcısıaı mezara 
kadar takip etti. 

Krup müessesesinin Kayser 
ve Rayiş hükô.meti ile olan mU
nasebatı devam etti. FrederilC 
A lfred Krupun erkek çocujıs 
of mamı,tı. Vasiyetnamesi muci
bince mırası büyük kızı "Beria 
Krup,,a kaldı. Firma 1903 te 
eshamh bır şirket halini aldı. 
160 milyon marklık sermaye te
mamen Bertaya kaldı. Berta Al-
manyanın en zengın kadını idi 
ve büyük bir şöhreti varaı. Mü
esseseye eski ailevi şekli bırak
mak için bir çok gar,ı:et eğildi; 
"' . - -
direktörlerin eline geçti. Berta 
Krupun sefaret müsteşan "Fon 
Bolen Halbah,, ile izdivacı bu teı· 
kilata asla halel gt'tirmedi. Ye· 
ni zevç ailenin şerefini vikaye 
ıçın Krup Fon Bolen Halbah 
sıfatım talandı. 

)#. 

İşler gittikçe fazla getiriyor, 
fabrıkalar tevessü ediyordu. 
"Esen,, top fabr kasmda 200 
ili 250 metre boyunda baıler 
yapılmıştı . "Raynhavzen,, de 
Frederik Alfrediıı madenı üze
rinde büyük bJr maden temiz-
leme fabrikası vücude getirildi. 
"Loren,, de, ''Lahu,, da, "P.el· 
senkırhen,, de yenı madenler 
satın alındı . Demir madeni 
lazım olan bam maden ve kö· 
mürden en mükemmel imalAta-
nelere kadar her ıey bu mftes
sesenin eli albnda toplanmışb. 

Arbk mali bir tehlike aali 
mevzuu bahs olamazdı. Hüku· 
metin siparişleri muntazaman 
geliyor, ve miktarı seneden se· 
neye çoğaliyordu. 

"Krup,, şirketinın basılab sa· 
fiyesi 1903 te 20 milyon mark 
iken 1913-14 te 34 milyon 111ar 
ka çıktı. 

Vergiye tabi sermaye 1896 da 
122 milyon mark iken 1905 te 
2 4 milyon mark ve 1911 de 
254 milyon markı buldu. Nih•• 
yet 1895 te 8 milyon oJaa te
ınettü 1906 da 16 miiyon •e 
1911 de 18 milyona çıkb. SU 
muazzam servetin sırf Ahna111•: 
nın ıiparişleri ile elde edildi,-.. ... 
zannetmek hatalı olur. Bu ~ıı ti 
yi eski beynelmilel ınabıye" 
haiz olmamakla, ve hari ... te artı T ,., 

olınut olur. Kontes dö la Markıa 
bile peşinde koştuğu nıulıakkak
b. M; rk zin candan düşmanı 
olan l i dderi dük Dajan kon
tes dö la Markı sa.ray tiyatro
suna sokmağa muvaffak olmuştu. 
Nihayet kontes kıralın aparbmam 
yanında bir yer verdiler. Her 
gih• yeni intrikalar zobur edi
yordu. 28 eylül 1748 de "Dar
janson,, markizin kovulacajım 
herkese söylüyordu. Kıral se
kiz aydan beri bu kadma elini 
bile sürmemişti. Artık komedya 
balet, dans, musiki ile gözlerini 
boyamak mümkün değildir. Bir 
çok nedimler şimdiden mukiz itin böyle olmıyacağı muhakkaktı. 

propaganda edilmemekle ~etti, 
ber Krup fabrikaları umum•Ye 1 
zannolunduğu gibi sırf AbııaJl1 
hesabına çalışmıyorlardı. ~) den yüz çevirwter. "Frederik Krup,, Bizmarkın ade

mi memnuniyetle müşahede ey- (Bitlfl· 



Çocuklar! 

• 11A.KIT,, ın al~e ayır
. ~ılı bu MJyıf ayı va

·uınüu• bir meldup 
1 

g6nderiraeniz her tllr-

14 mfi4kllliin6z halle

tlOec;ek1 bfJtlln sualle-

ılnlze cevap verll~
Uthtlr. HektupliJrını-

zın ziııfıarına • Çocuh 

NIJı/llM. muharrirleri

.ne aittir. • Kaydını 

ll.tve ·etmevl unutma

yın/ 

Hikaye : Kasa HirSızı 
1 

M
aymuncuk Hasan yaman . onündeki paıpasa baıar basmaz, 
kasa hırsızlarmdandı.Hangı paspas altında b 1 • .ruku· 
h

.. d d 1 b azır anmı.,. .,. 
ucra ev e para o u ra atb. Çukurdaki su fışkıra-

bir kasanm uyukladığım haber r·· .. ··-·---- -----·--·· 
alırsa hemen oraya yanaşır, i ~Mer ki 1 .J 1 
gece vakti girip kasayı kırar ve s l a 

1 şey e :J ı 
içinde az çok ne bulursa ceple- i 
rine doldurup sıvııırdı. " May- j ; 
muncuk Hasan 11 m bu meslekte 1 1 
devam ettikçe bir belaya uğnya- t ! 
cağı muhakkaktı. Ergeç yaptık- ı · 1 
larmın cezasını çekecekti. i 

Günün birinde Yakacık civa- ! 
nnda pancurlan kapalı bir köşk Vanilyalı dondurma 1 

gördü; . soruşturunca bu evin . Vanilyalı dondurmaY,ı kim 
bir iş için altı aydan beri Avru- ıcat etti, bilir nıisiniz? lngilte-
paya gitmit olan mühendis Ne- re kıralı birinci Şarlın bir 
cati Beye ait olduğunu ve evde ; İtalyan ahçısı vardı o buldu. 
kimsenin bulnnmadığını öğrendi. i Bu ahçı keşfettiti ıırrı ıak- ı 
" Hasan,, memnuniyetle ellerini i lamak için kıraldan ölünciye 
sürüştürerek: «Tam iş görülecek j kadar ayda yirmi lira aluııftır. • 
yer ! » deCli. Ve o aktam may- ! Bir Çinlı reş54m ı· 
muncuğu ve diğer aletleri ile i Çinin en meşhur ressam'a- : j rmdan M. Kvay Teııin tablo- ı 

rak Hasanı sır sıklam etti. May
muncuk homurdandı : 

- İnsan sokak kapısı önünde 
banyo yapbnr mı ? Bu ne ah
maklık... Ne ise ben gidip şn 
kasafı bulayım •.• 

Merdivenleri çıkb. Bir iki ka
pıyı kanıbrdıktan sonra mühen
dis Necati Beyin iı odasında 
kasayı buldu. Hemen anahtar 
demetini çıkararak anahtarlan 
tecrilbeye başladı. Fakat tam 
anahtann birini kasanın deliğine 
uydurduğu sırada kapıda bir 
yay oynadı ve Hasanm kafasına 
şiddetli t>ir topuz düştn. Herifin 

"aman!" demiye Takti kalmadı. 
Diğer bir yay da harekete, gele

rek göğsüne öyle bir yum
nık indirdiki Hasan baygın bir 
halde yere düştO. Bu sefer yer
deki tahta buklillendi. Zavallı 

kasa hırsızı açılan delikten bir 
takla atarak zemin kattaki taş

lığa düştü. 

Re~ımU hıkcf.ve: 

Kuduz köpek 

Turgut çiçek toplamakla meı
guldil. Birdenbire arkasından 
bir haykınt duydu: "Y etitin, ku
durmuı k~pek var!,. Turgut 
hayvanın dişlerinden kurtulmak 
için koşmıya başladı. 

eve gitti. Gece .oldu. Ortalık :.: ları Avrupalılarca bir harika ! 
kararmışb. Yakınlarda ne ev, • addolunmaktadır : 
ne adam, n~ de bekçi · köpek S Fakat asıl ta;ılacak nokta 

1
i 

varC:lı. Hasan köşkün kapısını i bu meşhur resıamın tablolan
açtı. içeri girdi; fakat kapının j nı fırçasız olarak parmaklan : 

•--------=----==-===========:===== i ve tırnakları ile boyamasıdır. 1 

Yeni• bı·ımecemı·z i Meşhur tenis farnpiyonlarıı 

Hasan bu ıarsmtıdan gilçlükle 
toplandı. İnliyordu: 

Köpek kendisini takip ediyor
du. Turgut ne yapacağım ıaıır
dı. Bereket versin yakında bir 

· Meıhur tenis şaıDpiyoıılan- 1 
mn kaç yaşında olduğunu bi· 1 
lir misiniz ? ! 

tahtaperde vardı. Hemen ona 
brmandı. 

Tenis ıampiyona Boratra 'ı 
31 ya.şmdadır; bir çok defa 

hir ismi yapabilir misiniz J. ıampiyon olmuf olan Lakost i 

.
• :: 25 · yaşındadır. Hünter 25 ya- 1 

fı!ldadır, Amerika şampiyonu İ 
i Tılde~ .36 yaıındadu-. En . iyi • 
i Amerıka kadın oyuncu Mis J 
: Helen Vils ise 24 Yaşındadir. • 

- Oh 1 kalçalanm 1 Aman 
belim l ne ettim de buraya gel
dim. Eğer bir felakete daha 
uğrarsam buradan pasbrmam 
çıkacak 1 

Biraz dinlenmek için bir ke
narda duran bir iskemleye otur-
du. Meğer iskemle yaylı lmif. 
Birden bire havaya doğru yük-Geçen haftaki bilmecelerimiz 

ve hediye kazananlar ;. ...... -.. ~---................... ! selince Hasanın kafası tavana 
çarptı. Bereket versin yay gene 
indi, yoksa hırsız tepede mıhla
nıp kalacaktı. Hasan ayağa 
kalktı, aendeliyerek dıvara Yukandaki murabba dahi

li d sekiz harf vardır; 
ltun)an ~yıp milnasip sure~~e 
8U'alar8anu: dUnyanın _en . büyük 
aebirlerinden birinin ısmı mey· 
dana çıkar 

Bilenler • arasında kur'a çe~: 
lecek, birinciye bir mürekkep ı 
kalem ik" · üçüncüye, dör
clUnetıire hi~~:, kitap beşinciden 
••uncuya kadar ıüzel bir k~
IUD kalemi ve onuncudan yır
lliaciye kadar birer zarif kart 
JtoataJ hediye edilecektir· 
Geçen haftaki bilme· 
cemiz ve kazananlar 
Oeçen nüabada iki bilmece 
U vardı. Birisindeki bef re-

11-.ctea birer harf almarak bir 
~eliıne teıkil ed~lecekti. Bu ke
li._. "Çimen,, dır. 

&ilmeceyİ doj'ru halleden kü
Jblt oku culanmız arasında 
il1ar'a çekÜk· Birinciliji Galata
-,ay liıui. talebeNs~de~ Ö03 
~lrilı Oıısıan . ızamı ey 
~ad 0 .... r kazananlar An-
.__ 7 ı. ıge b . . 
..,. IDönü mektebi eşıncı •ı· 
'-fıı.daa 664 Nedinıe Siil.e~an 
it; Anka lnö .. 111ektebı uçun· 

tn ~ıaıfıad:n 75SNurettin Ata~! 
cl11ıtede Selalıattin Paşa m 

~:•inde No 19 da A:!1k~n'l~ 
StlJl ehpe Cemal paşa d k~~y Sen 

a at Nuri H.; Ka 1 0 

• 

yan ktiçük karilerini memnun 
etmek için bir çare düşünmüştür. 

Her hangi bir bilmeceyi hal
lederek kur' ada kazanamıyan· 
ların isimleri ilAn edilecek ve 
kendilerine birer takdir varaksı 
verilecektir. Böylece on takdir 
varakası biriktiren ~ir kitap, ve 
beş kitap biriktirmıye muvaffak 
olan kıymettar bir hediye ala
caktır. 

Geçen defaki bilmecemizi 
hallettikleri halde kur'a

da kazanamıyarak birer takdır 
jozet lisesinden 14 Metin Ahmet varakası alan karilerimiz: Kız 
b.; Edime erkek Jisesinden 38 hayat mektebi sınıf 1 numara 
numaralı Fahri Bey; Haydarpaşa 32 Huriye Ayten H.; Selçuk kız 
yel değirmeni Celal B. aparbma- san'at mektebi birinci sınıf ta
mnda No 16 da Muhtar 8.; Be- lebesinden Perihan . H.; Feyzi 
tiktaşta Valde çeşmesi Ekmekçi ati lisesi üçüncll smıf talebesin· 
başı mahallesi Kireçane sokağı den Bülent Rıza tl.; Çanakkale 
9 numarada Gülsüm H.; Erkek ilk mektebi üçüncü sınıfından 
hayat m~ktebin_den 32 numaralı Rıfat Ihsan B.; 23 üncü mektep 

dayandı. Dıvar baaküllendi ve 
hırsız ne olduğunu bilmeden 
kendini evin dışansınde su dolu 
bir havuz içinde buldu. Bereket 

versin yüzme biliyordu. Bu son 
fellketten de kendiııi kurtararak 
oda1ının yolunu tutmağa muvaf-
fak oldu. 

• 
Bu sergüzeşt Haıana iyi bir 

ibret dersi oldu. Mesleği değiş
tirdi. Maymuncuk Hasan, yük 
taşıyıcı Hasan haline girdi. On
dan beri kasalan geceleri 
karıttarmıyor, güudilzleri herkesin 
qyasını taşıyarak alnının terile 
kazandığı parayı keyifle yiyor. 

A
rif Sabıt B. dı. ilçüncil ~sın1f talebesinden Şinasi 

Esat B. 

ikinci bilmecemiz kiıçük kari- ı=:=-~;w:;::::;::;;::::::;;:::=:::=:I 
)erimize biraz güç gelmiı 1 

olacak ki maalesef pek az doğru 
Küçük bir Rus 

biJmecesi 
cevap aldık. 

Aldığımız iki d?ğru cevap 
sahibi Ankara Gazı Erkek nü
mune' mektebi beşinci .sınıftan 
430 Ertoğrul B. ile lstanbul 
Erkek Muallim Mektebi birinci 
sanıfından 31 numaralı Nazmi 
B. dir. 

Hediye kazanan küçük kari- : 
lerimizden İstanbulda o- / 

!anların önümüzdeki perşembe 
günü öğleden sonra matbaamıza 
gelerek idareden mükifatlarmı 
almalarını rica ederiz. Taşrada 
bulunanlara hediyeleri posta ile 
örıderilecektır. . . 

g yakıt bilmecelen hallettık-
leri bald~ tJlileri yardım 

. erek kur' ad&.... kazaııamı-
etıll•Y ' 

1 
·~----~=-----o;:;;;;..--._;,,;;;....,..:;;.:,...Q 

- &k oğlum, e 'lerin ne 
kadar · kirli .•• Ben bu halde 
olsam ne der~ln ? 

- l\'ezaket icalJı g6rme~ 
rf!.ezlikten . 9el!rim . an~e ı .. .. 

Rutların bir bilmecesi vardır . 
Derler ki: 

İhtiyar Godovik tarlalarda do
laşır, yenlerini, ıilkince içlerin-
den kuşlflr çıkar. Dört defa ıil
ker, çıkan kUfların yekWıu on 

ikidir. 
ilk üç kuş uçunca bava 10_ 

ğur, nehirler donar. 

Diğer üç kuş uçunca kar erir 
ot . biter, n~birlerin buzlan çözü~ 
lür, ağaçlar yeşerir. 

. Diğer üç kut uçunca ortalık 

uıınır. buiday kemale irelir, mey-

Oh r ne saadet f Tahtalardan, 
biri yukarı tarafından sökülmU.,
tü. Turgut derhal tahtayı çeke
rek geriye büktn ve tam köpe
ğin geldiği sırada •• 

~zı'brı ı . 
~&ı a~ 

... koyuverdi. Tahta, hayvanın 
bunu suratmal şiddetle çarpınca 
azgın köpek, yüzü parçalanarak, 
yere yuvarlandı. 

valar olur. 
Son üç kuı uçtuğu zaman rüz

g_ar eser, yağmur düşer, ortalığı 
sıs kaplar. 

Bu kuşların herbirinin dört 
kanadı vardır. Her kanatta yarı 
beyaz yan siyah yedi tüy vardır. 
Bu kuşlar nedir ? 

Tabii küçük okuyucularım, siz 
de anlamışsınızdır ki, bilmece, 
seneyi, dört mevsimi, on iki ayı 
48 haftayı, yedi günü göster· 
mektedir. 

························~····· : ,, çocrK HAFTA Si,, : 
• • : ~J nısanda başlıyacaktıı. • ........................ ~···•=: 
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Meçhul 
dsker Yazan 

Ziya 
Şakir 

Bella o günden beri hasta imiş ... 
Genç kadın babasının sözünü keserek dedikb 

·Hiç onların bizi düımana teslim edip 
gitmeleri mümkün mü ? 

Kumandanım da ayni azim ve 
tman ile elini dizine vurarak: 

- Yapanz ulan.. hem de 
Tallahi yaparız. .• 

Ah benim koca kumandan .. 
lanm.. ıize naııl bir mabut gibi 
tapmam ... 

>f 
KAşke geldiğimiz zaman Sabri 

Bey aktam yemeğini yemiş , 
lnlesine ttttüntl basbrmış, soba 
bqında kahvesini açıyor ve 
Mehmet aia ile tatlı tatlı laf 
ediyordu. 

Garp cephesinde fasılalı bir 
top düellosu işitiliyordu.. Şehre 
tektek mermi dOıOyordu. 

Sabri Beyle bq bap vererek 
ve yapacağımız itleri tespıt et• 
tik. Yapacağımız işleri mukad
des olmak tızre Sabri Bey, bir 
.mı tebeke tesiı ve idare ede-
cek. Bu ıebeke ile mızır propa• 
gandacılar takip ve bunların 
melanetlerini tahdit ve •.• pro
pagandalar icra edilecek. Hnkii· 
met civannda pulculuk eden 
Arif Efendi bu hususta çok 
ifiaıize yarayacak. 
~ugtüı, gene epice yorulmuş· 

tuk. Esasen dlln gece de uyJm.. 
IUZ olduğum için adeta g&zle· 
rim de kapanıyordu. Haydi ba· 
kalım... Şu, postumuzun tlstüne 
uzanalım ve kitap hayabmızın 
bug(ialdl aayifaaım da kapatalım. 

* Hay domuz oğlu domuı hay •• 
Elin kınlsın inpllah .. 

Serseri bir mermi, adeta köı· 
ldlmnzüıı damım sıyırarak yanı· 
mızdaki bağa dilştO. Sıçrayan 
taş ve topraklar, fakır şakır 

OstOmftze yağıyor... Az kalsın 
camlanmw kıracaktı .. Sabri Bey 
yatbjt yerden fırlamat, yatağın 
içine oturmut: 

- Bismillihirrahmanir rahim •• 
Uhavle veli kuvvete illi billlhil· 
aliy(ilazim... Geçmiş olaun ço• 
Cllklar ••• 

Diye aöyleniyordu. 
- Size de geçmit ot.un Sab-' 

ri Bey .. Buda geçti.. Yeni gele-
ceğe bakalım.. Haydi Allah ra
hatlık versin ..• 

- B6yle rahatlığın içine de ••• 
dıtma da.... Ve mlitemadiyen 
(llhavle) okuyordu. 

Sabri Bey homurdana homur
dana tekrar yabyor. 

15 Şubat 
Bu sabah g&zlerimizi açbğımız 

zaman, güzel bir hava ile kar
ıılaştık. Kaç gtlndenberi mllte-
madiyen yağan kar, durmuıtu. 
Semanın koyu ıincabi bulutlan 
arasında parça parça mavilikler 
görtınllyordu. Bütnn cepheler, 
ankiin içinde, sanki harp mey
danında deiili.z. Geçen karlı ve 
tipili günler, adeta cephelerde 
tabii bir mOtareke yapb. 

Sabahleyin erkenden haber 
g&nderdijimiz pulcu Arif efendi 
~eldi. Y apdacak itleri anlatbk. 

Kendiıine tevdi ettiğimiz vazife· 
leri derhal ve büyük bir mem· 
nuniyetle kabul etti. 

Bugl1n verdigimiz karar Oze
rine Sabri bey Edirneye gide
cek, lazım gelenlerle giSrOş~cek. 
Biz de Kara agaca inip cenup 
cephesindeki arkadaşlarla temu 
edecekdi~ Evvela hastaneye 
gittik. Bahaeddin Şakir beyi 
bulamadık. Netet ve Kemal Ce
nap beylerle görüşdük. Ayağı 
keailen kızcağızı ziyaret ettik. 
Veda ederek merdivenden iner
ken, bizım Bella hamm kııcağı
zın kardeşi Vitali efendi kartı· 
mıza çıkdı. Bu; narin, güzel, 
terbiyeli genç de bizi Bella ka
dar ıeviyordu... elimizden tuttu; 

- Bizim odaya gidelim.. Sizi 
boynk hemşireme pre.zanta ede
yim. 

Diye emretti. Hatınm kırama
dık; gittik. Hastahane, bu aile
ye bir oda vermiş. Vitali, baba .. 
sile eczanede çalıflyor. Annesi 
ile diğer iki hemtiresi de has .. 
tahanenin dikiılerini dikiyor. 

Odaya girdiğimiz zaman, hem· 
ıirui makinede ça}lfıyordu. Bizi 
~· kalktı. C..p pierin· 
de, canlı ve samimi tebe11Um· 
)erle selimlanmıza mukabele 
etti. Sevgili dostumuz Iakenazi 
efendi de orada idi. Hem elle
rimizi sıkıyor, hem de: 
- Vah .zavallılar.. evvelki giln, 

bizim komşunun ziyafeti burunu
nuzdan geldi ha... Biliyor muıu
nuz, Madam, o gfindenberi has
ta .• yabyor •. herhalde ziyaretine 
gitmit olmalısınız ... 

ihtiyar dostumuz, bilmiyerek 
kaJbimin tlzerindeki yaraya par
mağını bumifb. Ben, o gOnn 
hayalimden ve hafızamdan sil
mek istiyordum. Derhal bahsi 
değiştirdim. Oturduk. Şundan 
bundan epeyce konuftuk. Niha· 
yet, -her yerde ve her .zaman 
olduğu gibi • lakırdı döndü, do
lqb, harbin neticesine ve ka-

. lenin mukadderatına intikal etti. 
Eskinui Efendi, derin bir 

Te1Vese ve endişe ile ıordu : 
- Ne der1iniz.. Acaba kale 

te1lim olur mu?.. Siz buradan 
çıkıp giderseniz, bu herifıer 
bize bir ıey yaparlar mı? 

ismi, (Recina) olan Matmazel, 
kaşlarmı çatarak bizden evvel 
cevap verdi: 

- Ne söyliyoraun baba .. On
lar, bizi bırakıp ta nereye gi
derler? ..• 

Birden, g&derimin ~nllnden 
bir bulut geçti ... 

Evet... Ey güzel kız.. Ve, ey 
dllnyanın en tiir alCit beldesi ..• 
tululaıile, gruplarile... Kaıılarle 
yuğrulan macera ve habratile bizi 
büyileyen ey güzel Edime!.. 
Sizi kime bırakıp ta nereye gide
ceğiz? .• 

Recina; mnhtez ve dtızıtın bir 
eda ile ıöztUıe devam etti: 

- Hele on bq yirmi pn 

1 l't1emlekette "V AKIT,, 

Deve güreşleri 
Germencik ve Bergamada heyecanlı 

müsabakalar yapıldı 

Genrıenci/ele bir ckoe g(Jrql 

Anadolunun mahalli eğlence- develeri iştirak etmiıtir.Gtlreşler 
lerinden birisi olan deve gilref· alb bin 1eyirciııin huzurunda 
leri mevsim münasebetile bat· yapılmıt bqta Dervit ağanın 
lamıştır. Lökn birinci gelmiftir. İkinci 

Bergama ve Aydında Germen- güreşte Ahmet Beyin Karatülliıtı 

A yaçbr, tekemmül 
gelecektir. 

Kiliseden mu!ddel bir tiyatrl 
binası. Müezzin mahfeli gıbi lo
ca, ahıap maksureler, bol bİSI 
parter, sahne ve çıplak tat dır 

• varlar. insan buraya girerk' 
yer yer Selimiye kışlasını, ~ 
ye camisini, Askeri mnzeyl h81 
tırlıyor. Fakat bu dekora çabalı' 
alışılıyor. Kalabalık, nqeli 'f1' 
meraklı. Programlar dolqıyotı 
artistler hakkında izahat verUI• 
yor. Kabakçekirdeği yeniliyot• 
GazlSz, kahve bilhassa cıgara I• 
çiliyor. Samsun gibi bir tntDr 
cu şehrinde de cıgara içmek ,._. 
aak olacak değilya!. 

Sahnede Süreyya operethıİJI 
Şevkiye, Suzan ve Lutfullaluar 
ihtiva eden bir trup. Oyun Çar 
daş, Halelsiz, sektesiz oynıyOf"' 
lar. Hiaaettirmeden tualet yapı-

·k h b. · · · .. d diw · ile Süleyman ağanın Tülüaü 
cı mu a ınmızın gon er gı 

berabere kallDlflar, liçllncüde 
haberlere nazaran buralarda yapı- San Tillils, dördilncOde Lök 
lan görqler hayli eğlenceli ve ismindeki develer kazanmışlar· 
heyecanh olmuftur. dır. Germencikteki giireıler de 

yorlar ama fena yapmıyorlar. 
Oyunları belki san'at noktai na• 
zarından tenkitten mOstağnf; fa"' 
kat kulağınız ve gözün6zil inci• 
ten pürüzleri n uhayyelenizle tar 
hih ederek bir operet seyret
mit olıyonuLuz. Maksat eğlen
mekse ... 

Süreyya Opereti son aylu 
zarfında Samsuna iki defa ırel• 
miş ve haftalarca emsalaiz bir 
rağbet görmüştür. Yalım halJmı 
eski alıtkınlığından istifade içid 
kantoculuk yapmualar. 

Bergama da ki güreıi Ttırkocağı çok heyecanlı olmuştur. 
tertip etmiı ve mllsabakaya Reımimiz Geremencikteki bir 
civar şehirlerin büttın pehlivan gtlreti gösteriyor • 

Samsunda nasıl eğleniliyor ~ 
İstanbuldan niçin ayr1lamayız - Samsun "yaşanır,, 
ye1dır - Klisede operet - Kantoculuk - Soytarılık 

Tahsilinı lstanbulda J•PQUI okadar .-mildirld, Ankara ile 
her genç her mllnevver, ~em· İzmir bu hOktımden ancak ku~ 
leketiu diier ıehirlerinde teklit tulur. 
edilen bir it karııaında bu saz. Ben Anadoludan bunun için 
leri tekrar eder: korkan gençlere haber verece· 

yim ki, "yaıamr" yeni bir tehir 
- Yaşanmaz beyim, hayat teşekkül ediyor; Samaun. 

yok. Yavaş yavaş medeni vesaitle 
latanbuldaki 70 lira maaşını teçhiz edilen kllçftk tehirde ge· 

UffBktaki 200 liraya tercih e- ce ve eğlence hayatının inkişa .. 
eden doktor ahpaplarımız, Evka· fma imkam hazırlanmıştır. Şe
fın 80 lirası için Kırtehirdeki birde yaşıyan münevver insanlar 
300 lirayı g&zü görmiyen mn.. mesleki cemiyetler yapacak ka
hendis dostlarınıız çoktur. dar çoktur. Şehirin ikbsadi mev· 

Memleketin bu eski ve bilytık kii dolayısile halkda nisbi bir 
derdini tqrihe kalkııacak de- refah vardır; herkeı eğlenceye 
ğilim. Ancak Anadoluya gitmek tabaia edecek vakit ve para bu· 

1f. 

Tahtadan bağlama bir çab 
altında Oç yO.z koçuk bacadan 
tıç yOz duman sntunu çıkıyor. 
Genif bir locadan tahta •hne· 
deki kadın kılığında kantoya 
çıkmıı soytarıyı hayal meyal se· 
çiyoram. Bir baloz lıanıım i 
taklit ediyor; fakat batı bozuk .. 
ların alkışlanndan cür'et alarak 
bayağılaşıyor, igrendiriyor. Hal-
buki bu Sinema iyice filmler 
getirtiyor. 

Samsunda bu eğlence yerleri
ni işletenler biraz daha .zevkli 
olsalar; halkın verdiği bi>l para• 
nın karşı) ğım ödemiye çahısa• 
lar, yahut yerlerini biraz daha 
çalışkan ve zevkli insanlara ter
ketseler ... 

Bangu oğlu Tahsin 

istemiyenlerin aıühim bir kısmı labiliyor. 
bu hayat tabirinden eğlenceyi Vakıa bugOn halka g8sterilen Nişan 

teyler san'abn iptidai ile bayagwı Urfa mutaaarnflığından mllte-ve gece hayatını kastederler. 
arasındaki nümuneleridir. Fakat kait Ahmet Tevfık Beyin keri· Bunlar için "yaşanmaz,, hnkmll 
buna rağmen şehrin iki büyük mesi Naime Hanımla Tıbbı a 

daha geçsin.. Bakınız .. Bulgarlar binası haftanın her aktamı kapı- umum müdür muavini Dr. F 
nasıl geri dönecekler .. Şimdiye lanna kadar doluyor; mevkiler Can Be1in nişanları evelki cuma 
kadar ne yapabilir ki bundan bol para ile 6deniyor ve ıahne günü Usküdarda Salacaktöf 
aonra ne yapacaklar .. Bu muha- ile perde bol bol alkqlamyor. evlerinde icra edilmiştir. Her 
rebe, bit sene daha devam ede- Bence aslolan bu rağbettir, ihti· iki tarafa saadet dileriz. 
cek değil ya .• Hıç kolay kolay ~~ıe.~e 
Edim teslim olur mı?. ~~\iil~ 

-Teslim mi? Allah göster- Yeni icra ve iflas kannnu şerhi 
mes·n. . Akl ~ e 

Bu son sözü söyliyen, sessizce Hu m Oalu Ahmet Refik ey 
Mahkeme! Temyiz Hu.tut ve Jcrı azasındaıı 

kap'd giren anneleriydi. Eli.... 3 u•• ncu•• Cl•ıt n&ŞrOIUndU 
dek" t pside konyak dolu knçllk 
kad hl r vardı. Bnton ntlmunelerile ameli ve nazari mOhim bir ıerhtir• 
Gırerken son sizleri ititmit Her cildi 150 kul'Uftur. Sabt merkezleri: lstanbul Ankara cad• 

ve o d kızının fikrini teyit et- de1inde VAKiT, CiHAN ve İKBAL kütüpaneleri. 
mişti. Konyakları bize Terirken, ıaıaacı~eseeee e~~~Ki~··~ 
ıözilne devam ediyordu : 

- Dün, Edirneden hastaneye YENi AÇILAN 
gelirken, . Sultanseıim camiinin Uğurlu el 
minareleri gözüme ilitti. Kendi 
kendime : bu gil'zel memleket, Muhterem İstanbul halkını 
bu gOzel camil, kıyamadan nasıl Bu defa ta yare pi yarı go biletlerini 
Bulgara teslim edilir, diye dil- U"'URLU EL den 
şündüm.. Az kalsın ağlıyacakbm. \.J 

Bu sözler, o kadar candan ve almağa davet eder. 
kalpten s&yleniyordu ki : içinde Bir tecrübe bin söze bedeldir 
bir zerre bile riya yoktu. Adre1: Eminönll meydam Yeni cami cadde!inde şelcercı k6(eslnde 

(Bitmedi) 
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" T.I~ aıoklblll Oo~,r . ~ 

~rant 
Uret 

Aınasyanm Kıılacık karyesin· 
ılen Ahmet ağa, Çarkçı zade 
Hasan ağa, Apti ude Mustafa 
~vuı, hacı Osman efendi, ame-
le İsmail, Topçu zade Ali Bey, 
Çankçı zade Veysel efendi. 

Samsunda anonim şirketi Ke
feli zade hacı Ibrabi n mahdum
lannda.n Sabri efendi, Sait efen· 
di zade Remzi efendi. 

latanbulda Köse Ahmet zade 

Rahmi bey. 
Samsunda Katalan biraderler, 

Kulaksız .zade biraderler. 

Merzifonda Sucu oğlu Ali 
Usta. 

Tokatta Tabir Rüştü bey. 

lstanbulda .hacı Y akup zade 

~iraderler. 
Samsunda Narmanlı zade bi-

1•derler. 
Merzifonda Basmacı zade Hacı 

efendi m6fteriki, Gözd~ zade 
Cemal efendi, eczacı Kadri Ha-

ıip bey. 
Samsunda Numan bey zade 

Mustafa efendi, Ladikli Kabzımal 
Zade Sabri efendi, Müderris za

de Mustafa efendi ( Amasya ), 

Arap zade Sait efendi (Amasya), 

Merzifonda Helvacı zade Mehmet 

oğlu Ali, Dana oğlu Hü
seyin, Mahmut oğlu Halil, Mah· 
mut oğlu Ahmet, idris oğlu Ah
met, Hüseyin oğlu Battal, Bek
taş oğlu Mahmut, Bektaş oğlu 
Hasan, Mahmut oğlu SUleyman 
Kazim, Ali oğlu Kamil •. Mehmet 
oğlu Hüseyin, Sündüs, ldr is An
şa, Nigar, Danba kızı Fatma, 
Dana Sülük, Kezıban, Hanife, 
Kizir oğlu kızı Şerife, Kara Hü
seyinin Şerif, Dana kızı Melek, 
Kazim kızı Münire, Ali kahyanın 
Emine. Ali Çavuş km Emine, 

Kizir oğlu kızı Emine, Kizir oğ
lu kızı Cüllü, İdris kızı Güllü, 
Dana kızı GüllU, Veli kızı Ze

liha, Mehmet kahyanın Nuriye, 
Kara Hüseyinin Zt bra, Hamit 

kızı Emine, Sündüs kerimesi 
Zeliha Halim, İdris oğlunun kızı 
GüJsüm, Bayburtlu Kazim. 

Merzifonun Tümük kariyesin· 
den Yusuf oğlu Osman, Meh-

met oğlu İbrahim, Ahmet oğlu 
Mehmet, Osman oğlu Hasan, 

Osman oğlu Hüseyin, İbrahim 
oğlu Hasan, Hüseyin oğlu Mus

tafa, Hüseyin oğlu Mehmet, Ali 
oğlu Kamil. 

Merzifondan Sefer ağa. 

Merzifon Uzun yazıdan 

Hüseyin ağa, Hasan oğlu Meh
met, Hasan oğlu Sadık, Ahmet 

oğlu Mehmet, Osman oğlu Ha
san, Hüseyin oğlu Mustafa. 

Merzifonda Satılmış, Hacı 
Münip zade Cemal efendi, Bay
burtlu Kazım. 

efendi, Hatip zade Ati efendi 
biraderler ( Amasya ), Kara Ha· 

lan ı:ade Rıfat efendi (Merzifon), 
Çankçı zade Bilil efendi ( Amas
ya ), Talı zade Mustafa efendi 

( Lldik ), Emirziyan Manok ailesi 
( Amasya ), Çaycı Ali ağa ~ade 
biraderler ( Amasya ), Zıraat 

M b Merzifonda Kamışlıdan Kürt 
hankuı ( Amasya ), Tatar e - kızı Saniye, Dervİf kızı Sıdıka, 
illet Emin ağa ( Amasya ) , Ahçı 
Abdurrahman efendi (Merzifon), Mehmet çavuş kızı GüJizar, To-

pal Meryem, Hüseyin kerimesi 
Dede zade Talip efendi ( Mer- Saniye. 
zifou ), makinist Fuat efendi Merzifonun Akpınar karyesin-
( Merzifon), Knski zade lsa efen- den Satılmış. 
di ( Merzifon ), Şahin zade Ab- Merzifunun Kamışlı karyesin
dullab efendi ( Merzifon ), bele- den Ahmet oğlu Mehmet, Meh

diye reiai Hurrem bey (Aınasya), met oğlu Hacı, Ali oğlu Keskin 

&ekçi Hamdi ( Amasya ), Meh· Ali oğlu Hllaeyin, Hüseyin oğlu 
illet efendi ı:ade Mustafa ve Ömer, Ömer ağa, Asım ağa, 
~ efendiler ( Merzifon ), ara- Çonımdan Esat. 
hacı Kasım ağa ( Udik ). Jskilipten Mehmet oğlu Mus-

M~fonda: lbi kariyesinden tafa. 
Aııınet oğlu Mehmet Ağa, Os- Merzifon Akpınardan Ali oğ-
..__ otlu HOseyin, Satılmış lu Hüseyin. 
Aptullah, Hakkı oğlu Ahmet, Merzifonda Kuyu karyesinden 
lbr-ıu.n oğlu Kamil, Hasan oğlu Hilıeyin oğlu Ahmet, Hüseyin 
'ftısuf, Seyit oğlu Fevzi, Recep oğlu Hasan, Hüseyin oğlu Hü

Oihı Mevlfıt Şaban oğlu Şerif, seyin Çavuş, Hacı Mehmedin 
ş,ban oğlu 'Hilmi, Recep oğlu Hakkı, Hacı Mehmedin Hüseyin 

~lif, Topal oğlu Ahmet, Ali Hacı Mebmedin Osman, Hacı 
°thı Aziz. Meboıedin Mehmet: . 
J.t Merzifon Kıreymirl. karye~ind~n Merıifonun Kamışlı karyesin-

.. •htnut oğlu Kizını, .. Huseyın den Ahmet oğlu Keskin Pehli-
Qtlu H d M hm et oglu Mah- Ah .. l M h ay ar, e . van oğlu Sağır, met og u e -
"llt, Hüs · .. lu Ali, Hüseyın t Çoban og .. lu Mehmet, Dur-
t)~ı eyın og .. 1 me , 
"'- Haydar, Süleyın:an og u Ali oğlu İsmail, Süley· 

~lıh-.,.em, Abdullah oilu Ab- ::~ oğlu mehmet, Ali oğlu ls-
s:"•h, Hamza oğlu Haydar, mail, Keskin. 
~:tYftlan oğlu Hasaıı, Mehmet Merzifonun Türniik karyesin-
~ liiiseyin, Hüseyin oğlu Mu- den Köten oğlu Ali, Yusuf oğlu 
li ~Ilı, Kasım oğlu Süleym~n, Osman, Osmançıkb Hilmi, Bay· 

li~Yitı oğlu Ahmet, Veli oglu burtlu İbrahim oğlu Kazım, De-
'· "11, Hü · a'u Hacı, lil K sım ~1l.. seyın Oo ı. ., )' köy 8 ' 
~ oğlu Ahmet, Arif oglu ı Merzifon Kamıthdan Sadık 
ı,b t~ İdris oğlu Azmi, Abd~l- vu un Emine, derviş Mehmet 
~t'~ .... o,ııu .. Hüseyin, idr.is og. lu ça ş . Sıdıka, kel Ahmet kızı 

• S h zevcesı H 'f H·· .a.ttlu l--=ıl-..P1......_, __ ,.._a.Lj.,,ıne Zl anı e, U• 

u . 
seyİn çavuşun Nazmiye, topal 
Mery~m. 

Merzifonun Kamışlı karyesin
den danacı Emine kuyu Meh
met, kızı Meryem, Kasap zevcesi 

Nuri 
Menifonda sarıcık Nuri ağa. 
Merzifunda Türnükden Sait 

Efendi, Kamışlıdan Hacı, Sara: 
cıktan molla Habip, Hikmet. 

.. 

" 

. 
• 
• . 

llclra 
[)rahmi 
Frank 
Leu 
Flnrln 
Kuron 
Silin~ 

Sab, Sükrü kızı Fatma, Ömer 
kızı Meryem. 

Saracıktan berberin Ömer, 
Osman oğlu Hüseyin. 

Merzifonda Arnavut Haşim. 
Deli köyden Rahmi ağa, kör 

Ömer oğlu Hikmet. 
Merzifonda Ladikli Ahmet 

Merzifonun Kütler karyesin
den Yusuf ağa. 

Merzifonun Karacakaya kar
yesinden Aıır oğlu İbrahim . 
Rifat, Haıan oğlu Bayram. 

Merzifonun Saracık karyesin
den Nuri ağa, Ahmet. 

Merzifonda otumobil tamircisi 
Fuat Efendi. 

Pezeıı .. • Mark 
u • Zloti .. . 

rengi! 
to Ley Ko~ 

l Türk llruı Dinar 
" Çervoneç Kunış 

Nukut 

1 lsttrlla (!oıclll:ı:l 
ı Dolar (Amer1ta) 

20 FrAnk [Fransız 
20 Ltrrc ' lraıya 

t• 

çavuş, arabacı Hafız ağa 

1 
İ .,•'f•A• .N Bmt:llllİi~L111Ş•E•H•REn;l1•f.A•N•rE•T~İ ~l L~A!'llN.1.A.•T•l ---. 

• Şehremoneiinden: istanbul cihetinde yeni yapılmakta olan kana
hzasyon yağmur ızgaralarına çöp ve saire gibi her nevi mevat 
atılması kat'iyen memnudur. Mütecasirlerin ıiddetle tecziye edi-

O Frant Relç a] 
u Orahınl l YunıınJ 
~o Frank (IsvlçreJ 
20 l.e\ıı Balr;ar] 

ı Florin [Feltmenk j 1 
20 Karon Çtko~lovak]I 

ı ,:-ıııa~ .A rn~turya J 

leceği iJan olunur. 

Şehremanetinden: Satılmak üzere eşya şubesine bırakılan Şadiye 
Hanıma ait bir karyola ve Zehra Hanıma ait btr adet beşik ilan 

tarihinden on beş gnn zarfında müracaatla kaldırılmadığı tak
dirde alel'üsü.l biJmüzayede sablacağı ilan olunur. 

~ ;_n. 

.,,.. 
~ 

1 

tJl 
11..t 
~ .., 
.... 
QJ 
f. 

"= 

. 
TRA~1V AY ŞIRKE1

1

l 
ISTANBUl fRAMVAY ŞIRKETJ t:.VKAI I'ARJfESI 

1930 sencsı KAnunusaninıtı 3 l ırıcı g i.ıı üı den itibareıı 
RAMAZA..~ SERV1Sl 

Birıncı ~o ı 
No Hu tut Hareke1• fastla Hareket Hareket 

Har,ıiyeden-Sirkecıye 7 14 7.oo 19,00 
Sırkeciuen-Harbiycye ' 7,31 ı9,3i 

Şişlıder - Tünele 3,6 6,36 24, 14 

Tune/dcn - Şişhve 9 7,02 24,38 

ı ı k l.rtuıu~- fııneJ 
Kurtuluştan - Tünele 21,10 23,30 

Tii elden - Kurtuluşa 
30 21,30 24,00 

12 Harbıye-f atih ~ Harbiyeden - fatihe 5 13 6,09 1,30 

fatihteıı - Harbi veve ' 6,21 l,30 

1,10 20,00 
15 I aı<sım-Sırkeı:ı~ 

16 Maçı a-Bcyıtzıt 

18 Ta. sım·f·ati 

' 19 Kurtuıuc-Be1<121tf 

2'.l Aehek -fminı"ırıü 

93 Ort11kliy-Aksaray 

21 Ortaköy - Fatih 1 
34 Reşllctaş-fııtlh 

1 --
• 

32 Topkapı·51rk:ecl 

3~ Te<frır•ın!·'.'l!rkecl 

ra~sim 1en-Sir!icciye 5,8 

Sirkeciden - Taksııne ıo 7,30 

Macl•adan-Bei-azıtıa 1 ,09 7,00 

Be vazıttaı ı-Ma ç ka Ya 14,31 6,53 

Tahsımde ı-Fatı ıt 15 7,46 

f atilıtcı ı - Taksime 30 8,32 

Kıı. tuluştan-Beyazıda ö 7,00 

Bewızıtıa11-I\ urtı ı lıış:ı 13 7,50 

Beşıktastan -fübeğe 6,01 
Beşiktaştarı-Emiııörı .nı:: 8 6,22 
Beoekten-Eminoı üııe 16 6,30 
Eminönundt!ı - Bet:eQe 50 6,41 
Be~)ekte ·-Karaknve 22,20 
Karakovdeıı-Bel'e~e 23,04 
Bebei<ten • B T[ışa 

Orta km de -A sara ,-a 10 6,00 

Aksara;·daı·-Ort-ıkı ve 17'-20 (),35 

Ornıkövden - Fatihe 52 
21,0 l 

Fatihten - Ortakö)e 2f .55 

Beşıktaşt:ı -fatillt 9,15 1.00 

Fa tilıten-Beşiktaşa 2<',31 7,46 

A~sara\ .;!an· Toptsapıva o 6, 12 

Top~ a 1)ıdan-SirkefİH' 9 6,33 

SırKt'ciden-Top• aıııva 24 7,09 

Topkapıdaıı~A saraya 

A'·saraı darı-Veli uleye ô 6,10 
10 fi,33 Yedı ule~e ı-511 k · ıvt 

)ırke ıııeıı-Ve 1 Ul l 'llf' )() 7 13 

\'e,tıım.eueı. Aksaraya 27 

\-<sarav!'fstn-f.dirnekapıva 7 6,01 

20,30 
1,30 

1,33 
18,46 

19,32 
'l l.o4 
21,54 

21,47 
22,31 
24,45 

1,25 
2,05 

20,42 
21,33 

24, 'J 
ı. r :1 

~4 24 

I ,00 

l ,3D 

24 ·o 
1 o) 
l,41J 

37 F.dtrnetapı-~lrkecı E lırrıe apı .an-Sırke. I\ e 11 6,31 4, 29 
------t::ııfJ\e .. ıJe -t:dırııeka • ~3 15 21 7,04 ı OL 

Edir nehapıJa..-A":.arah 33 1.35 

ı l'eıet.ı ! lsp.ınya 
1 KayşııııırklAlıuao~·ı 
1 Zloti Lehistan 
ı Pen~o Macaristan 

20 Ley ( RonıaayaJ 
O Dinar Yuıtcıslovyaj 

ı Çevontç ~evyet l 

Attııı 

.Mecidiye 
liant.ııot 

Borsa 

1 
ha.rıcı 

1 

ı ahvllleı 

istikraz dahili •vadell. 
Düyunu movahade 
ikramiyeli demlryoln 
lstanbul tramvay şld.etl 
Kıhum Dok \ e Antrepo 
lsıanbul anonim su Şr. 

i llsse •enaetlrl 

I~ ba.nlr;ası 
Ornıanh hanh~ı 

37 

7 

1~' 

Tıcaret ve zahıre 
rlatlar l tcareı bor .. oı lcAtlbtuın 

tarafından Yertlmlftlr 

Bu~day 
Ynnıuşık 

Kızılca 

Sen 
Donme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpl\ 
ı'\lmr 

Ol<kaıı 

Atamı "·· K. I'. K. 

14 ıo 

14 15 14 

10 34) fi 

8 B 
22 

~.\TILll\ .\1'K.\Z 
Kağıthanede Çağlıyan 

camiının karşı cihetinde ah 
miiştemilatından oJan m 
dim binanın dıvar taşları 
hkhr. Tahmin edilen bedel 
lirad ır. Müzayede 5 şubat 
çarşamba günü saat 14 te 
terdarJıkıa yapılacaktır. (M-

-----~ T E R Z i • 
Os111a11 Nuri 

it m11·if mııdiırliığün<lP 
~laarif emaneti kaleminde m 

olan şehri elli lira ücrl'tli d.ık'ti 
hilımıc:ab:ıka bir hanım alınacaktı 
~arı kanuniye) i haiz olan tnliplcri 
~amb:t ~unu :<aat ikide mııaı if l'ma 
ppılııçak ıılaıı irntılıann iştirak etın 

Biçki ve Dikiş 
Mckte~.i 

i)iirdiıncii St ne ;l ruıCÜ trİnıc~tr 
rif \ltk:ılı·ti ecirle:- ıiıı nıli ::ıaıı lt•inı 

bi\·kı \t: diki_. rıı .. ıtllimcsi KLİO 
1{0.\IA fJ er tım 1 rıınsız , e ba · 
usule ce\'fikıırı tedm, etmektedir. 
dikiş bilcnltr lıir mah zarfında ve 
yenler iıç mah ııırfında hende'e il 
yôr \'e . .ıalet irn:ıli ıi oğTenchilirler. 
rcp\·e Hrilcn dıp um.ılar J\lııııı if Ye 
tinde kabul 'e tn dık ı>lunıır. Üç 
tedrisat devre,ine ~uh:ıtın üçuntie l 
nacaktır. Taliplerin Bcyo~lııııd.ı Faik 
caddesinde Bolu apanını:mının i 
karı nd.ı :l ııumnralı dain.~' e her e·ıın 
ve, 1-5 e kadar mı.iracaaı etmeleri. 
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G ümrü ki erde işi olan tüc
carın nazarı dikkatine 

İstanbul Ticaret ve sanayi odasından: 
Gümrük tarife kanununun 30 uncu maddesine nazaran euanın 

tarifeye tatbikinden mütevellit ihtilafları halle memur daimi komi•· 
yon iktısat vekaleti cehlesince tayin edilen üç azadan mürekkep
tir. İşbu üç aza vekileti celilece tayin ve odamıza tebliğ edilmit 
olup isimleri şun' ardır: 

1 - Fortunzade Murat Bey 
2 - Sırrı Bey ( Esbak rusumat mtıdürtı umumiai ) 
3 - Rıfkı Bey ( Şeker inhisan mecliai idareıinde iktisat vekl-

leti komseri ). 
Bu üç zata terfik edilmek nzere biri gfimrük idaresi, diğeri 

beyanname veren tacir tarafından intihap edilmesi lazım gelen iki 
ekisper için de kanunu mezkQr maddesi mucibince odamızca iraesi 
iktiza eden ekisperler listesi, elli ekisperi ihtiva etmek üzere oda 
meclisinin 8· 1-930 tarihli birinci ictimaında tanzim ve tespit edil
miş ve bu listede İstanbul Ruıumat baş mOdiriyetine gönderilmittir. 

Bu iıtede dahil olan zevabn iaim ve adresleri ıunlardu. 
iSiM MEŞGULiYET ADRES 

1 - Ahmet Bey Kasaplar cemiyeti reisi S"rkeci KöprUHi han 
2 - ldriı efendi Celepler cemiyeti reisi G. Rıhtım Hüda~ 

3 - Ali Hüseyin 
Bey 

4 - Hamamcı 
zade Nuri Ali B. 
5 - Habip zade 

Ziya Bey 
6 - Yusuf Bey 
7 - Hakkı Bey 
8 - lslc:m zade 

lsmail Hahkı bey 
9 - Muhsin Na

ı1n Bey 
10 - Hüseyin 

Rifat Bey 
11 - Hasan Hul

ki Bey 
12 - Sabuncu 
zade Tevfik Hey 

13 - Sakızlı Sa
im Bey 

14 - Abdülgani 
Bey 

15 - Hüseyin 
Sabri Bey 

16 - lsmail Hak
kı bey 

l7 - Akif bey 

18 - Mehmet Eş
ref bey 

19-Mehmet 
Vehbi bey 

20 - Abacı zade 
İsmail Hakkı bey 

21 - Osman Nuri 
bey 

22 - Kimyager 
Nureddin Münşi B. 
23 - Nuri bey 

24 - Değirmenci 
zade Jımail Hakkı 
bey 
25 - Hacı zade 
Şükrü bey 
26 - Fadıl Kibar 

bey 
27 - Mehmet Afi 

bey 
28 - Hüsnü za

delerden Yusuf 
Şinasi bey 

'29 - Hacı Recep 
bey 

30 - Ata Refik 
bey 

31 - Atıf bey 

32 - Fazlı bey 

33 - Enis· ipekci 
bey 

11 - Kazmirci A-
li Riza bey 

35 - Ali Mürtaza 
bey 

Balıkçılar " azasından 

Tuzlu balık ihracat taciri 

Oda reia vekillerinden 

Bahçivanlar cemiyeti reisi 
Kttb:r:imal 
Oda azasından ithalat ta
cıri 

lstanbul mıntakaaı tica
ret cı1üdürü 
Müskirat fabrıkat6rü 

veadtgAr 
Balıkpaıar Meyme
net sokak No. 25 
Cibali Fener cadde
si No. 56-58 
Bahkpaı:ar yeni ti
caret han 
Hatap kapı s~bze hali 

" ., meyva ,, 
Tahmia kuru kahve
ci ban 
Dördllncll vakıf han 
kat 3 
G.Uata Mecit sokak 

İspirto fabrikası sahibi Sirkecı Meaadet ban 
kimyager 
Yağ ve aabun taciri Aıma alb nndan kapı 

Nebati yağ taciri ve fab- Bahkpaıar çavuı oğ-
rikatörü lu ban 
Oda az.aamdaıı tetiba ta- Galata Rıbbm han 
ciri 
Oda azasından tQtiln ta• Kantarcılar deve oğ· 
cın lu yokuşu 
Tohum ve nebat ve aktariye Mıaır çarıaaında 
taciri 
J. T. ve zahire borsuı Zahire boraaaı 
komiseri 
Deri ve kürk taciri 

L T. sanayi odası umumi 
Katibi 
Kösele ve deri fabrika-
törü 
Mamul deri ve kundura 
imalathanesi aahibi 
l.T. ve sanayi kimyage
geri 
Beykoz kundura ve deri 
fabrikası mOhendilİ 
Kereste ve malzemei 
inp.iye taciri 

Kereste ve malıemei 
İDJaiye taciri 
Kiğıt tatbikab ihallt 
taciri 
1. Sanayi idareainde 
kimyager 
Pamuk ve pamuklu ma
mulit ithallt taciri ve 
fabrikatörü 
ipekli ve yünJQ mensucat 
taciri 
YünJil Ye pamuklu ku
maşlar ve diğer mensucat 
Süreyya pqa meuucat 
fabrikası mildilrü 
Bakır köy bez fabrikuw 
mildUril 
Selanik bomma11esi (El
biseci tuhafiye fotograf 
levazımı ve saire ) 
Hazır elbise Ye lrumq 
taciri 

Sirkeci KöprilUi han 

D6rdilncil vakıf han 
1'at 3 
1. Mercan tığcılar 

l " ,, 

Zahire bo:sası 

Ayazma kapı N. 
42 • 45 

Galata TGrkiye Millt 
han 

Flncane1lar Y uaufiye 
ban alb 

Mahmut pata cadde 

Sultan hamam cadde 

Balat caddesi/ 

K8prll bap~ 

latanbul Bahçe sapı 

Lastik mamu1Ab ticareti Yeni postane ka11ı
aında 

36 Kemal Za- Mahrukat Tilrk Anonim Galata Ômerabit Han 
im bey şirketi mOdliril 

37 - Rifat Kamil Oda azasından maden Galata merkez nbbm 

Satılık daıısing, sinı·ma g~zino ve otel o Bulmaca• 
Istanbul Emv alı eytam OnnkO bulmacamızı haUed~ • d • d medinızse bugünkü balledıl • 

1 aresın en: tekle bakarak yeni bulmac~~· 
zm aırnnı meydana çıkarab~ 

Fatma .fthmzzez hanımın istikraz eylediği mPbaliğ niz. Bunun için aıağıdaki tarı r 
mukatnlinde idaremiz uhdesinde vewen mefruğ bulunan yl tatbik ederek liç beş dakıkl 
Şel11adebaş11ıda Fe\'ziye muhallesinde cedit 1,3 numa- meşgu l olmanız kifıdir: 

l 2 3 4 ~ b 7 8 9 10 11 
ralı maahahçe otel, sinema \'e gazino satılıktır. Mezkur 

1 
A AJR 

1 
s A R Ay 

biııa tramvuy durağuada ve köşede olup b!r tarafı ga- '2 A T A K 'jJ A lii R E HA 
z:uo ve btr tarafı da sinema ve dans S<tloııudur. D.ıns 3 K A F K A s y A fi'liJ t 
salonunun mNhnli renkli çini taşı ile diişenmişt r. Da- 4 A K K A ~ M 1m" P 1 A {j ~ 
hiliııde halası elektiriği, tP-rkos ~uyu mevcuttur. içindeki 5 R 'Ml A !il H A K K 1 

murıf;,zam sahnenin sağ tarafmda oyunculara mahsus beş ~ ~ ~,~: ~ ~ : ı!: ~ ~: 
oılay ı ınulıtevi ayrıra inşa edilmiş yarı ka· gir bir bina vardtr. >{ A R A p ıa p ·~ ~ p ü ~ 
Gazinonurı h.e lwm ŞPhzcufo caddesinde heıı ıdeFevzi~·e c.ıd- q R E [il A K IR E!P ı N 

desinde k:ıpısı olup ıııethal keza renkli çini döşelidir; et- ~~ ~ ~-''I~ ~\ ; ~ N\ ! Ç 
rafı carı ak:irıhdır v~ dnh liııde ·"<1nc te,.kos su~·u ve elek- -~-----.;;.;-.-;;;;;;;;;;;,..;_..;;;:: 

" - Dünkil bulmacamızın 
lirik nıevcuttur. rstü11de h ır sofa, altı odcı , bir mut- balledıJmiş şekli 
ıak, hir hala "nrdır . H ua karg·rdir. Burası da otel 1 2 3 4 5 6 7 ~ 9 1o 11 
g:bi Hyrıca kir.ıya ver·ilt·b:lir. Gazino ı~e salonun arka· 1 1 1&1 1!! ,...,ı f r 
sııa<la kapısı Fe,·ziye cadde ine aç lan bir aralık balıçe 2 ~ l!!. 

vardır. 3 !il 
naus ~alonu, gaz no ve iisliindeki odalar ayda ikı : !il~ 

yiiz tir .. dan fazla kit\l getirt>bH.r. Heyeti mecnıuasile 6 
1281 zira<lır. 7 [i] 

Meıkur meharıi ve bahçPuin kıymeti muhammenesi ~ . :!il 
24,410 l!radJr. Talip olnuJar, fazla malunaaı almak, ve 10 [il ii 
müzayede kairncsıni görJ ııek, satış şartlarım öğrenmek 11 il fif 'ii1 

i ~te~eııh·r he ~iin saat 16 ya kadar idareııı ıze n1ii- Bvgunkü buimacamız 
l'i\f'aal f>d~h i l ı•JPf._ Soldan aağa ve yukardan aıa~. 

1 - Hiç doymak bilmez (5 ), tartı (4 
2 - Vezin (4), berabere (4). bey kömürü taciri ban 

38 - Müftü zade Hırdavat ve eşyayi zil- AJacabamam No. 35 3 - Yunan (3), Arapça ıokalc (3). 
4 - f:r; (2), büyük bıçak (4), Sadi bey caciye 

39 - izzet Raif Madeni cıya imalib 
bey 

40 - Khım bey 

41 - Halit bey 

1. Sanayi ve mesai mü
dürü 
1. Mıntakası Sanayi mO· 
dürü vekili. 
Oda azasından 
1. Ticareti bahriye mOdOril 
Armatör 

Galata Mahmudiye 
caddeei Ômer efendi 
mahdumlan No. 66 
Sultanmabmut tllrbe-
ai civan 

mış (3). 
.5 - Yunan ıındığ ı (7). 
6 - Haftanın ilk günil (9). 
7 - T arihl methur blr tehir (8). 
8 - Kınap (2), Y ahudı telaff ü:ıü ıJc 

gee (3), bayağı ( 3). 
9 - Not• (2), çolı: gfizel (5). 

JO - Yem (2), tJeri verrmek (4). 

G ı t Ad h 11 - Gemi tertibatı (4), ıüılü Loyn~ 
a a a a an lı (a) 

G a~u . 
ala ta rihtım caddesi .. •••••( •• .. ••••'" ••••••••••' 

Galata merkez nh- : GLAKSQ 
bm ban 1 • • 

42 - Sırn bey 
43 - Zeki bey 

.44 - Veli ıade 
Mustafa 
Faik B. 

45 - Hahı Aşir 
Efendi 

Alab musikiye taciri Sirkeci tramvay caddeai : Kaymağı yavrunun inkıba-
: zma karıı en müessir devadır. 
:•••••• .. ••••o••••••~••••••., 

lstanhuJ yedinci tcra memurluluff 
46 - Kaya zade Saat taciri alit ve edevab 

Ah. Asım B. musikiye ve saire 
Asma alb No.12_14 dfln: Mehmet Maksut Beyin Malt 

mut Nedim Bey zimmetinde ali' 
cağı olan mebaliği malOmesini' 

Ketenciler Sabuncu temini zımnında rubu bisseİ 

4 7 - Haci Rıfat Her nevi yağ ve saire 
kaptan 2ade ticareti 
Temel Bey 

48 - Şerbetçı za- Her nevi bakkaliye 
de Ferit B. 

49 - Hasan Ne-
cip B 

50 - Meb. Ali zade 
Meh. Ali Bey 

caddesi hacze alınıp Haliçte Galata cİ' 
Yeni Postane cadde- betinde Kalafat maballiod1 

sinde Ekrem Necip palamar bent ve levazım fi 
eczayı tibbiye deposu teçhizatı beyannamesinde ınlf 
Tahta kale telefon tir- barrer bulunan ve mecmuu bil' 
keti karııaında boya 

selerine yı'rmi bir bin bet yO• tacıri 
Not: e li lira kıymet takdir edile' 
1 - Üç daimi heyet azası, biri alAkadar tOccar, diğeri gllm- (Aydin) vapuru ticareti bahri)'' 

rilk tarafından müntahap iki ekjsper ki ceman bet ekiıpe.ı için kanununun mevaddı mahıusalf 
itası icap eden ücret yekunu beheri beşer liradan yirmi bq lira na tevfikan üç defa ilan oJuO 
olup her ihtilaf muamelesine iptidarla beraber bu paranın oda mak suretile satılacağından talıf 
veznesine tesiimi lüzumu alakadarların nazan dikkatine vaz ve bu olanlann 6-2-1930 tarihine te' 
meblağın tamamen intihap edilen ekisperlere ita edileceği beyan sadnf eden perşembe günU sa_~! 
olunur. hc&I" 

2 - Giimrük tarife kanununun 30 uncu maddesi tudur: 9,30-11,30 raddelerinde illa 0 
Madde 30 - Eşyanın tarifeye tatbikinden· mütevellit ihtilAflar rubu hisseye muıip yüzde ~ 

gümrük idaresince iktisat vekili tarafından tayin olunan üç ekiıper- pey akçasını müstesbiben ye~ar 
den müt~şekkıl daimi heyete tevdı olunur. mezkdrda mahallinde hazır ıi' 

Her ihtilaf halinde işbu ekspt:rler heyetine biri gümrük idaresi lunac ık memuruna ve dah3 i' 
öbilrll beyarıname veren tarafından münta a ı başkaca iki ekisper yade t!.lıilit a mak istiyerı!e~, 
terfik olunur. Bu ıki taraftan birinin imtinaı takdirinde onun na· 927-109~:t dosya numars•'del' 
mana gümrük dairesinin bulunduğu mahal sulh hakimi tarahndan daireye müracaatları ikincı 
ekiıper intihap olunur. olarak. ilin olunu~. .~

1
' 

Ekisperler heyetine terfik olunan bu iki eksper, her nne fcJtanbul ""''°""""""'"'""'""',...• 
Ticaret Odası tarafından tanzım olunacak bir liste üLerinden inti· ' Fransızca .,. 
bap olunur· ; Ciddi ve tect übeli bir ~'' 1 

Bu iki ekisper ihtilafın hallinde mfittefik kalarak kar•r verirler ) ~ 
ise eksperler heyeti kararı tesçil eder. iki ekisper ittifak edeme- allim hususi Fransızca der• 
d 'kl . kd' d k 1 h t• h k "f . . "f d V k' \ vermektedir. ~ ı en ta ır e e sper er eye ı a em vazı esını ı a e er. e i ı ;> A k dd · ıı~ 
k. · d" l d•kt "h 4 1 k k . E'-- 1 b n ara ca esı mu e ıapen ın e ı en sonra nı aı o ara arar verır. ıuper er e- k't · U t •' 

· d" ~ · k ı · h k" d . l > ı apanesıne m racaa . • yetinın ver ıgı arar ar üzerıne ma a ımı a lıyeye müracaat o unmaz., • "'"'"""""""'""'"'• 
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Emniyet 5andulı emlak l Kongreye Davet iV!!~!~ ':!kbı~nelektia"dnardetanb:ı 
stanbızl Ticaret ve Sanayi Odasından: 

mu,, zayedesı· ı. b ettirilecek evrakı matbua kapah tan ul Ticaret ve Sanayi odaaımn 1930 koogreai 30 Klnunu- zarf U k 
ıani perşembe günn saat 13 te DördüncU vakıf hamnda DçüucU e mflna asaya konulmuı-

K 'A k ·ıaADI katta oda meclisi salonunda akdedilecektir. turMa ak at 1 arar 1 l - Kongre ruznamei mU.zakerah tunlardır r n asa 5 - 2 - 930 tarihiııe 
&!&ıayede Multaımnen lı:ru Merhunabn dm ve nev'lle Bo~nun 1 - 192') knui /eongre zahıt hü!ıwur: ~lltadif pazartesi aaat on beşte 
~ek Ura bedeli nunmut snevki ft mt!ttemd!tı ftmt 2 - 929 kongresinde ı>erilen kararlar hakkında odaca yapıları feşebhosler oe icraat. eYazım dairesinde mütqekkfl 

95 197 6378 Topkipı'da Beyuıtata ma • ı - Muamele t'ergisi ve t~vik.l sanayi primleri. mübayaat komi•yonunda yapıla-
JıallMiad• AkAny caddeaiado 4 - Ba,Jıca ihracat mallanmızm ambalıJj oe istı:uulartllz08gonu. caktır. 

170 

130 

t85 

605 

185 

120 

689 

!75 

uld 't'e yeni 82 ill 88 numa• 2 - Kongrede müzakere edilmek üzere erbabı ticaret •e Mllnakasaya iştirak edecek-
ralı yüz otuz bir 8J'fmd•n lba- •anayl ve şirketler ve müesseseler, iktisadi cemiyetler tarafından lerin teklif ınektuplannı ve 
ret mtlDlıedim dlSrt dDkkJn ar- raporu ihzar edilip 30 - 1 - 930 •aat on ikiye kadar oda umumi muvakkat teınfnatJaruu aynı 
ıaıının tamamı AlAettin ve Kbım B.ler kAtipliğine tevdi olunacak meselelerde kongre rumamesine ithal günde 1aat on dörde kadar 

678! Osktldarda SeJJmiaH efendi edilir. levazım mOdOriyetfne vermeJeri 
mahalleıinde Keresteci Manil 3 - Kongrede nıınameve dahil olan mevattan bqka haauaat lhımdır. 
ıokajmda eaki Ye yeni 2 na- hakkında müzakere cereyan edemez. Monakua şıirtnamesf levazım 
maralı d6rt yüz &rfllldan iba- 4 - Konğrenin müddeti deaavı on glindllr. mlid6riyetinden ve fstanbulda Dol-
ret mubterik hane arsumm 5 - Odaya mukıyyet ve müseccel erbabı ticaret ve sanayi ma bahçede evrala matbua 
tamamı Mm. Dikranobi ve şirketler ve müesseseler ve iktisadi cemiyetler işbu kongreye anban milmeyizlf ainden her gün 

7
542 Galatada Arapcamil mahalle• iştirak edebilecekleri ilan ve teşrifleri rica olunur. alınabilir. 

ıinde Yelkenciler caddesinde 
eski ve yeni 53 numaralı elli 
d&rt al'flll ana iizerlnde klrgit 
iki kattan ibaret dökmeci dnk-
klnmın tamamı Rukiye Mukadder H. 

7681 Gedikpapda Esirkemal ma-
&alle-inde lmamlıamamı soka
jında mi 12 •e yeni 16-1 
numaralı iki yUz doban dart 
artmdan ibaret mfinhedim bane-
arsasuun tamamı Sadettin Te Cafer ve 

AbdUsselim Efendiler 
8398 Salmatomrukta Kefevi mahal· 

lesinde Tanı ıokafıada eski 
te yeni 2 numaralı bq ytbJ 
arşından mfinhedim hane ar-
l&llDlD tamamı Muammer Mustafa ve 

Arif Efendilerle Nesibe ve Esma Hikmet 
ve Emine Remziye ve Seher Hanımlar 

8588 Koıkada Cobanisa namı diğer 
Çobançavuı mahalleaiııde Ha
vuzlu sokakta eski 17 ve yeni 
18, 16, 20, 22 numaralı Uç 
ytız a11ıa ana üzerinde istih-

mam mahallini ve keza iki 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11Şubat1930 
Keş· deler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat Ye Osmaulı bankaları murakipleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

HÜYÜK iKRAMİYE 30,000 LIRADIR 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

konmaz. 

Kocaeli vilavet daiırıl encümeninden: 
Kandıra - Kefke~ yolunda on iki parçadan ibaret imalatı 

sınaiye insaatı olbaptaki şartnamesi ve on bin dokuz yfiz altmıt 
yedi lira 11 kuruşluk keşfi mucibince 5 ıubat 930 çarıamba gllnO 
nat on beıte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
vaz edildiğinden talip olanhınn münakasa kanunundaki ıerait 

Da'ÜffOfaka ltsrıl müd(Jrfülünden: 

Oarilftafaka talebesi için 325kaaket 
De hademeye 40 takım elbise 

Ye kaıket imli ettirileceğinden 
ve talebe için de 850 mendil 
alınacaj'ındao talip olanlann 

nftmuneleri g6rmek ve münaka
saya ittirak etmek Uzere kinun-
ıaninin 28 inci ulı gilııü saat 
10,S ta Nunıosmaniyede cemiyeti 
Tedriaiyei İslamiye müdüriyetine 
m&racaat etmeleri. 

Ptganko müdiirlülündt!n: 1930 se
nesi icra edilecek olan keşide 
listelerinin nfimuneai veçbile 
aleni pazarhk suretile mOnaka
ıası icra edileceğinden taba 
talip olacakların 25-1-930 cumar· 
t~si saat on bette piyanko 
mlidftrlilğthıde mliteıekkil tayyare 
cemiyeti mlibayaat komisyonuna 
müracaatlan. 

SATILIK APARTI~IAN 
.f,-u..;___,=-r~- -----••«•~JÜz aqm üzerin e came-

dairesinde teklif mektuplarım yüzde yedi buçuk niıbetinde teminab 
muvakkate makbuzile birlikte me:ıktir tarihe kadar Kocaeli viliyeti 
daimi encllmenine ermeleri ve şartnamesini görmek ve tafsilat 
almak ist~yenJerin Kocaeli baş mühendisliğine müracaatlan. 

Bebekte, sahilde karakol 

2115 

k&n mahallltii e ;t'fr""U,lıi'1-
zerinde adi klıjfr ikişer kath 
ve birer odayi havi iki hane 
ile iki yh elli al'fJD bahçeyi 
mOıtemfl (Hawzluhamam) na· 
mile maruf bir hamamın ta-
mun Hatiçe Nedime H. 

8679 Beyojlanda Tunbm mahalle-
sinde Hamanı •okaimda eski 
12 ve yeni 25 numaralı yt1z on 
arıın aru iizeriade dıvarlan 
kirgir ve merdivenleri ahşap 
olmak here beş katta ve beı 
daireyi havi olup dört dairesi 
llçer oda, birer koridor, birer 
mutfak ve beıiııci dairesi ise 
iki oda n çamatırlık Ye ya-
nında bir daraçayı ve otuz bet 
ll1flll arahğı bavi bir apartıma-

de Çambcanın fcadiye cadde
sinde eski 93 ve yeni 29 nu
maralı doksan iki arşın üzerin-
de ahfap üç katta yedi oda, 
iki sofa, bir mutfak ve iki 
yüz sekiz artın bahçeyi havi 
bır hanenin tamamı Behice H. 

120 804 10099 Beylerbeyinde Havuzbqıoda 
eski 12-4 mükerrer 12 • 51 
mükerrer 12 - 52 mükerrer 
maklôp numarab yüz seksen 
sekiz arşın üzerinde dıvar böl-
me! eri mevcut olup Uç dönüm 
bin dört yüz on iki a11ın bah-
çeyi havi eaerı ebniyenin 
tamamı 

9774 27764 20247 Galatada ffjcımimi mahaJJe-
sinde Kumbaracı sokağında es-

iffet H. 

k81'Jlııada sekiz odalı, elektrik 
bavagaıı Y"e terkoz su havi bir 
bap beton arme aparhman acele 

sabhkbr. Bebekte Dalyancı fsmail 
rewe mllracaat olunması mercu-

Bakırköyde 
Avrupada tahsilde bulunmuş 

bir mualJim Fransızca hususi 
den veriyor. Tafsilat: Bakırköy 

çarıı No. 9 Hasan Ef. de. 

nm tam••• Ekrem B. ı 
420 ttO'll 8742 Tarabyada Tarabya eaddesin-

de 82, 84, 84 numaralı ~odk· 

ki 4, 6, 8 ve yeıı;i 4, 6, 10 
numaralı iki ytlz yetmiş iki ar· 
şın lizerinde kArgir alb k~tta 
beher dairede beşer oda, bırer 

Sultan Ahmtt -'Ui mah~t31 be
şinci lıu~I( hak.ttrıllllnclen: Mütevef
fa muaUim Osman Efendinin 
mutuarrıf olduğu koca Muıta
f • paıada Ali Fakih mahalle
sinde cami sokağında 15 numa
ralı ve altı odadan mürekkep 
ve ehli vukufca 1500 lira kıy
met takdir edilen hane 650 lira
ya talibi uhdesindedir. TeUiliye 
ihale pulu bedeli müşteriye ait 
olmak üzere açık arttırma usu
lile ıubatın 26 na ÇIU'famba 
günü saat 14 de satılacaktır is
teyenlerin yliıde on pey akçe
lerini hamilen o glin Sultan Ah
met •ul betinci hukuk mahke
mesine gelmeleri ltizumu ilAn o
lunur. 

bet artın ana Dzenn e 
mutfak, birer salon •e umu
muna rnahsus çamaşırhk ve 

~ ikiter katta üıtüade bi
rer odayı havi iki dnkkAnfa 
yOz dokun beş arşın nzerinde 
klrglr bir katta Ustnnde bir .... __ 
>dayı mtıştemil &arap bir ahı· 4 

mutfak ve bir hamam ve al
tmda dükkanı havi bir aparlı· 
manın tamamı Ethem Adil B. 

tm tamamı Matmazel f yole ve Eleni 900 

575 1560' 9018 Beyotlun'da Tımtım mahalle
ılnde Linardi ıokafmda eski 
32 ve yeni 34 numaralı altmıı 
sem UflD Ozerinde mu çab 
ye bodrum kirfir bet b.tta 
yecli oda, bir sofa, Uç kiler, 
bir dolap, bir daraça, bir kuyu 
ye bir mutfaj'a havi bir hane-

9020 20247 Galatada Hacımimi mahalle-
ıiode Kumbaracı ıokağında eı-

313 

.Ua tamamı. 
"l 

9
, Haık3yde Hacııaban mahal~e-

7 • d atik Sultançqme 't'e cedıt 
~ım:eydaıu 10kaj'mda eski. 2,~ · 

eııi 13 numaralı yOz ytrmı 
ye 1 taerbıd• ahpp iki 
alb arfUI od !t.: ufak aofa katta altı •• llU 

İıtlrati Ef. 

kırk dlSrt al'flll bahçeyi 
ild ~ h niıı tamamı M•. Marinko 
L • bır ane 
D~~dar' da lcacliye mahalleain-

ki 6 mükerrer ve yeni 8 nu-
maralı dört yüz elJi bir arftD 
üzerinde kargir bir kattan iba-
ret (aparbmand.•n geçilir) ~a~
kı müruru havı mllıtakil ıtti-
haz kılınan bir mağazanın ta-
mamı Ethem Adil B. 

Yukanda cins ve nev'ile mevki ve mUştemilatı yazılı emlak 
hizalannda gösterilen bedellerle taliplerin üzerinde olup 12 Şubat 
930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on buçuktan itibaren 
mftzayedeye mObaşeret olunarak .. muhammen kıymeUerini" geçtiği 
taktirde kat'f kararlarının cekilmeai mukarrer hulunduğundu talip 
olanların mezkur günde saat on beşe kadar Sandık idaresine 
müracaat eyJemr; Jeri ve saat on beşten sonra vuku bulacak mllra ... 
caatlann kabul edilmiyeceği ve mezkOr emlAke evvelce talip olan· 
lann kat'ı karar esnasında hazır bulunmadıklan ve başka talip m
hur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmif ad
dolunacakJarı lüzumu ilin olunur. 

Maarif vekilefin~en: 
Balıkealrde inta edilecek olan 

Muallim Mektebi pazarlık usu
lile 10/şubat/930 tarihine mUsa
dif pazartesi günü saat 15 de Ve
kalet inıaat komiıyonunda icra 
edilecektir. Talfp olanlar pilin 
ve tartnamei fenniyeleri ile mil· 
nakasa ıartnamelerini almak 
Uzere ehliyeti fenniyelerini müı'ir 
musaddak vesikalarile beraber 
her gün vekalet İnıaat daireaine 
müracaatları ilin olunur. 



Aoun'=' f:i'Hrtlarl 
rortcıy~d• Harlçt• 

Gazetemi7de- çıkan yazı ve reıim 
lerın bütün baklan mahfuzdw 

= SA YlS1 HER YERDE 5 K1JRUŞ ~ Türk mekteplerile faydalı eıerlerin 

ilinlannde yüzde 20 tenzillt vardıi 
ı ıAn ı,artuar• 

Satırı l 

' .::s 

.~ 

( { 

Koroş Kuru: 

~ylıiJ 150 oorı 

• 400 800 

• 750 ı.cso 
1400 2700 

Cueteye eQnderıl ece~ rıı et.tupları n uıerlııt 
idare 1~1n st idare j, vaırva aitse [ yatı] 

t~ıırrıl lconulmıhdır 

Bısı lmıyu me~ ı apların ıades1ııdea. tıvwıetl 
mukıddere~t7 ır. :ktı:plara tonulmıış pııralınn 
uvpnlma• ı ııdan ' e 11Anlann m undtrerııt ı~dan 

ıd a rt mt •ul ~ef lldh 

Buyölc •eyı bir taç dıfı içle ••rfleıı lllıı larlı 

~os113l mahiyetteki ııaolınıı ücreti 

idare ile ltırulıştı nlır 

Cnetem lı:e hososl ııaıı kabul eden ver 
H. ~. H. tlhıt ıceotesı 

6-8 lnci .. yıfa ~ 
s • • ._, 
4 • • 00 
2. • ~ 
ı . . 

l..8inci ıayıfad• ıo 
remıi illnlaı 

basan ze)'tin .yağı fiBtında Müthiş tenzilat 
Kiloluk şişeleri 80, teneke ile safi okkası 100 kuruş- Hasan ecza deposunda. 
-----------------·--··--·------------------------------~-------------------Emvali metruke müdüriyetinden: • · ~ Kadıköy i~kele üzerindeki ~ rli)~ a bcı 

satılık hane lo~onto fiozino . ve aile Dons snlonu 
Bakırköyünde Yeni mahallede Üçüncü sokakta kain 21 numara 

ile murakkam iki k"at, bet oda, ·iki hala, mutbah, kuyu ve miktarı 

kafi bahçeyi havi bir bap hanenin bedeli dört taksitte ödenmek 

ljzere yedi yüz elli lira bedeli muhammen ile 15/2/930 tarıhine 

milsadif cumartesi günü saat 14 de bilmüzayede ihalesi mukarrer-

dir. Taliplerin °, 7,5 hesabile teminat makpuzlarile lstanbul Milli 
emlik müdüriyeti sabş komisyonuna müracaat eylemeleri. 

•• .. • •• • • • !1111P!~ 

Türkiye İş Bankası fevkalade 
Heyeti umumivesine davet 

Türkiye lş Bankası meclisi idaresinden: 1 2 haziran 1929 tarihinde inikat eden fevka.ade h~ eti 
• umumiyesinde Bankamız sermayesinin bir milyon lira tc1 idi 

ile beş milyon liraya iblağına ka;ar verilmiş idi. Kararı mez-

Salonumuzda kemafissabık lier gün saat 18 den 24 de 
ve Cuma günleri de 14 den 24 de kadar caz devam 
etmektedir. 

D B ffi azan -' a. ~sle• zen,in olan programl~rı~ız~ 
n .; ( 1 · ıllveten mce saz ve envaı turlu 

varyete; 1 Ramazandan itibaren salon 20 den gece 2 ye ve 
Cuma sl\nleri de 14 den 2 ye kadar mt. htelif. eğlencelerle 
Dans devam eedecektir. 

Ramazanda mutlaka salonumuza 
ramanzzz ·tavsiye ederiz~ 

#.,,,... 
:likkat • / 

Krezival 

layhila fe k&t 'i bir ~ur~tte 

tekmil balgıunJan aöktiirür ve 

erü.ir .. 

haaust ambalajına 

kür ipka edilerek tezyıden ihraç edilen bir milyon irahk ıer- -----
mayesinin tamamı tfahhüt ve tediye edi:mi~ olduğundan bu Faııh ~uıh moh/r.tme' rıdtn Edir- ile saman ve kepek açık arthr· 

[t1 hususta muktazi muamelei tastikiyesinın ifası için bissedaran nekapı acı çeşme sokağında 82 ma suretile satılacağından talip 

Seyrisef ain 
Merkeı ıc~nteaf: Galata Knprü ba,ında 
Beyoalu 236l . Şuba acenteıl Mahırıu 

d!Te Hını altında lıtanhul 27 40 

uoany d posrası 
Cuma, Pazar, Sah, Çarpm· 

ba günleri idare rıhbmından 
9 da kalkar. 

Ayva ık H1raı postuı 
(MERSİN) vapuru !8 

Kanunusani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale , Kfiçüklruyu, 
Edremit, Burhanive, Ayvahğa 
gidecek ve dönilıte mezkdr 
iskelelerle birlikte Altınoluğa 
uğrıyarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

vapuru 29 ç .. b 
K.inunuuni at Ş8 ffi a 
günü akşamı Sirkeci nhtımın
dan hareketle doğru ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize) ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain . aceptasQla 
müracaat. Tel. İstanbul: 1515 

mmmm:w:ı::n:ammna::::m ___ lll 

SATILIK .ANKAZ 
Kağıthanede Çağlayan katldl 

camiinin cihetindeki ahırın Kl• 
iıthane köyü cihetinde aht•P 
manaj binası ankazı, talımin e
dılen bedeli 409 liradır. Müza• 
yede 5 ıubat 930 ~rpmba ~ 
nü saat 14 te Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (M-1118) .......---

9l heyetı umumiyesinin '25şubat1930 sah günü saat 16,30da fev- No dükkinda müteveffa Ali ağa olanların 29 kinunusani çartam-
kalide olarak içtimaı tek~rrür etmiştir. Hıssedarlarımızın ye•· 1 • J J \{!}1• 1 

t terekesine ait ve evvelce mıktar ba saat 9 da mahalli mezkiirda ı ı·ı~t .. 'I mi mezkurda Bankamızın Ankarada darei merkeziye bina- 'i • , • • g 
smda ısbab vücut eylemelen lüzumu ilin olunur. ı ve kiymetleri tesbit edilmiş olan hazır bulunmaları lüzumu ilin , _ _ ~ 

ltJ!•~~lll•tal!~ml· ,.. [ti S ' · f!§ l!TmJ fi yeni ve eaki kereste levaumı olunur. Mes uf muaur : Ahmet Refi ~ 

--·-----·-----·---------------------·-·-···-·-------------·----·----------· . . 

Hızır yangın söndürme makineleri 
Tamanıeu uıemleket ~·ap1s1d1r. Resm~u kahul P.rl i lmiştir. Memlf'ketimizde geçen sene kurtardığı ~erYet iki milyon l i rayı nıütecayizdit• 

Galata, Eski Gümrük caddesi, Halis Selallattin T elefon.8. O. 1446 
( 


