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Tayyare ptyanJcosunun beıind keıi
desi buglln 6ğleden sonra Dar6ltdnun 
konferans aalonunda çekilecektir. Bu 
ke~idenin bifydk tlcramiye~I ~0000 lira
dır. Çekilen numaraları yannkt nif$M 
hamızda sıraya konmu~ bir halde bu-
lacaluınız • 

u 
...____----=~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-:-~~~-----------~~--; 

Gazeteleri tahkir eden 
bir müderris 

Darülfünuna ait yazılara si!1!rl«:nen 
Hüsnü Hamit Bey muharrırımıze 

neler söyledi ? 
kanun emrederse "o bile,, çeliilirmlş l 
. Dün bir muharririmiz Ankaradanl püıfeveran Türk matbuatını tahkir 

dônen Darülfünun emini Neşet etmek garabetinde de bulunmuş, 
~rner Beyi ziyaret etmiş ve Da· avaz avaz bağırarak 1 

tulfünund k" · - Medenice 
ı a ı ıs- .. 
ahat hakk d gazetecılık yapı-
b. ın a d " 
ır beyanat al· nız, me enı ga-

ln1ştır B zeto böyle ol-
k · unu 
ıscnı mahsusu· maz • insanın 

lnuıda neşredi· makamına can 
Yoruz. alır gibi , ca-

Bizim bu sÜ· navar gibi girİ· 
tunlarda hah • yorsunuz, diye-

Sı-tnıek istedıği· cek kadar ileriy6 
llı iı, Darülfünun varmııbr. Mu-
cn:ı · 

t ınj Bey mu• harririmiz bu 
uarr· · 1rırnize beya· 
natta dulunurk6n 
~tada hazır bulu· 
••arı b· b. ır müderrisin 

yersiz ve bir 
ilim adamının 

1ğzına yakı~mı
yan söz Je rine 

•rdenbire ateş 
'~1P parlamış karşı bir müder-
o ınasıdır. Bu Huma Hdmil B. r isin bir irfan 

~~ Fen fakültesi reisi Hüsnü mües!tesesi olan matbuata daha f- ... ~".7Ulf. -=,--..ı- ı...::.--L ıa..r.ub. .. - •• Mlı4' ...... ; .. 

Pe en Jaküttesi meclisinin geçen beküs~~,~~:~ştB;y bu asabi hü-

d rş:rnbe günü dersler ve mü· cumlanna şu sözlerle nihayet ver-
errısJ ha 

§ekiı er kkındaki kara~ının ~e miştir. 
alacağım muharrirlmıze hız· - Biz kanun deires'nde hare· 

Zat ani b ket ederiz" Yoksa müderrisleri Yold atmış olan bu zat, u k .h 
b .a alıp yürüyen dedikodulara keyfimıze güre ip a veya ı raç 

bı· fııl anı hizmet etmişti. Vaziyet edemeyiz. Eğer kanun emrederse 
u k B ben bile Darülfünundan çekilirim,, 

D ~er ezde iken Hüsnü Hamit · Maarıf vekilimizin Darülfünunda 
arulf ünun müderrisleri hakkın· k h"k b" t kt d k irat ettiği ço mu ı ır nu u an 
a İ neşriyattan her nedense, sonra başlıyan bir ıslah hareketi 

Pek sinirlenmiş olduğunu söyle- belki Hüsnü Hamit Beydec daha 
~ek garabetinde bulunmuş, fakat ziyade bizi memnun etmiştir. 

unu hiç de nazikane oJmıyan Evet Hüsnü Hamit Beye şunu 
bir k ld · ı· bı'r de

1

fa daha hatırlatalım ki, fe i e anlatmak lstemış ır. 
Hüsnü Hamit B.in ölçiiye gel· asri, medeni ve ilim aleminde 

tniyen )aflarını oJdu~u gibi t~ma· otorite sahıbi bir darülfünuna sa-
ıne ki b" d olf nun hip olmak istiyoruz. 

n na etmemize ır ar u Müderrisleri bir ilim adamına 
lllüderrisi ünvanma olan hürme- ı k ı ı 
tırniz mani oluyor. layık ağır başlı ı ve to erans a 

Fakat şurasını kayd.etmek p }ü. mümtaz, haklı tenkitler karşısında 
ıurnunu hissediyoruz kı Fakulte köpürmiyc:n bir darülfünun is-
~lan bu zat, piirgaleyan ve tlyoruz. 

••••• •••••• •• •••• • •••••• ·•· •••• Alman kabinesi beyan-
: i name kaleme aldı ! İç sayıfalanmızda :. Berlfn, 9 (A. A.) - Alman 

kabinesi hükömetin mali ıslahat 
! 1 efrikalar ı ! hakkında neıredeceil beyanna-
: Utanmaz adam, tehir ve mem· : meyi kaleme almıotır. Gazet 
: leket haberleri. : da Fos, bu mesele hakkında 
: 2ve J ~ : tanzim edilen programda mevcut i Mllyarderlerin bayatı. HikAye ı : vergilerde 800 milyonluk bir 

(\' • tenzilAt · yapılacafını istfhbarına ! ~amala bir ıebep) (J ıncıda : atfen beyan etmektedir. Hükd· 

: : mele taraftar fırkalar arasındaki 
: Baricl haberler ı : fikir ıhUliiflan hAIA devam 
: Çocuk ıütüıı.lan • etmekte o'duğundan hükumetin 
: J ~ : tertip etuft programı heyeti 
: • uınumiyestle kabul ettirmefe ve 
• Celiıl g&:el ıayıfa11 itimat meselesini ileri sürmeğe ! 1 ınclde karar verdJ~ söyleniyor. 
• ? Meınlekette Vakıt s fu:ioede Gizli bir komünist 

Misafirimiz 
Karahan yoldaş yarın on 
ikide bir torpido ıle şehri-

mize geliyor 

Kara1ıan ıoldaı 
[ Teltllib 4 1De1 ~atfır ) 

Zampara 
kır al = Yeni tejrikamız = 

Güzel Omorfiden, ha on 
beı inci Luinin taptıtı güzel ve 

fettan kızdan evelki gün bahsetmiş 
ve bir resmini koymak üzere kıll· 
şesinl hazırlamıştık. Bu yazı 
dizilirken bir yanlışlık olmuş, 
güzel Omorfı yerine başka bir 
kadın resmi girmişti. 

Vakıa bu kadın da On be· 
şinci Lui zamanında bulunsaydı, 
metresler arasına girecek ka· 
dar güzeldi. Fakat bugün O· 
morfinin aMl resmini koymıya 
da lüzum görüyoruz. 

* 
Kazanova mis Omorfi için 

der ki: 
" Güzel Omorfinln en cazip 

bir ciheti, letafetinden ziyade 
civelekliği idi. 

Kıral, onu harrm dairesi 
mahiyetinde olan Parkoserin 
bir apartımanına kapatmıştı. 
Yanına yalnız saraya mensup 
biı kaç kadın girebillrd . 

On beşinci Lul sevgilisinin 
bil!Or gerdanını, levent enda
mını erkek hayvanlardan bile 
sakınırdı • 

: «lırt ı:nezbaha, ıeyahat notları. 
1
• ,..timaında 

• ~~clde ~ • 
: Ha1le, • 9 (A A) - Zabıta Yakında bu sefih ve zampa· 
: ~uk nqıl blSyiitOlnıelldsr 1 • komibıtıtlerin gfzJi bir fçtimaını ra kıratın haıır ve hayale gel-
: Dr. Alı Şükrü : da~tınıf, SS kiıiyi tevkif. etmfotfr. mez aşk ve şehvet ldacerala· 
: ı~cuda : Yapılan taharriyat n1et ıcesin?e 
.. : bir çok vesikalar e e geçmıı· ,. __ rı_n_ı _t_efr-ik_a_ed_e_c_e_ğ_iz_. ____ _.ı 
••• ••• tir. 

•tı·-······· ··········· 

---,,.-.-~ - , - - --r 

_.., • - • - - ~ - ~'""-=- __ ....._.. 1 

Rynalı tramyaylar, galiba hanımlarımızı memı~an 
edecek I 

60 yaşında bir bahçıvan 
Boynuna ip takılarak ve başına 

iki kurşun sıkılarak ·~ 
Edlrnckopı dı,ındakl kulübesinde 

öldürüldü 
Evvelki akıam aaat albda Ecllnıekapı harfclnde Bayrampapda 

çok feet bir cinayet oJmuı, 60 yaımda bir bahçıvan aldOrdlmOftilr. 
Diln badtıenln 

vuku buldulu 
yere gönderdi • 
fimlz bir mu • 
harrlrlmlz bu 

kanlı cinayet 
hakkında yapb• 
lı tahklkatanı ıu 
suretle teshil et· 
mektedir: 

Cinayet Edir
nekapı haricinde 
surlardan 20 da· 
kika kadar uzak
ta bulunan bir 
bostanda vuku 
bulmuıtur. Cl • Malrtaltın ollo Ue yan•ınıalu .,.. etuayetm yapddıfı it-.. 

nayet akoam karanlafı baıbktan ka Davut isminde bir yanaıma tle 

ıonra saat 6 ııularında olmuıtur. Mersin ve Husrev lımJnde tld de 
Ôldiiıülen adamın ilmi Apustol· gfuıdelikçl vard1r. 

dur, 60 yaıındadır ve Yani Is· Byvelkt ak#am 
mtnde genç bir çocuıuyıa yaılı 

bir erkek kardeıtnden başka 
kimeesi yoktur. Kendisi Y anya· 
lıdır. 

Baston kendtsfnlndir ve uzun· 

zamandanberl bu bastom idare 

etmekte~!r.Yamnda oğlundan baı· 

Cinayet evvelki akıam yspıl

mııtır. Hadiseyi birkaç dakika 
sonra haber alan jandarma der
hal tahkikata başlamıı 'f'e ıu taf. 
sflAtı tesbf t etmlftln 

Evvelki akıam Apastolun ofla 
Yani ile yanaıma Davut hayven-

1 
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Yazan: Hüseyin Rahmi 
Fevzlve Hanın - Gelir diyo· 

rum sana inan gelir.. Cenabıhak
ka l>ıünü doğı u tut.. bekle .•. 
gelir .• 

Şekibe hanım döğünerek : 

- Etler bahaya çıkatı ar
tık tencerelerde kedi göpek 

kaynıyormuş. Sincabıma nasıl kıy. 
dılar acaba? Yapanların da inşa. 

aUah kafaları kesilsin. Derileri 
soyulsun.. cins kedidi hanım bir 
daha ben öylesini nerede bulur
dum? Büyük anası Van azmanıdı, 
babasını SamsUfıdan kafesle ge
tirdiler. Söylemsı a)"p iyi döl 
almak için evde biz elimizle 
çitfie§tirdik .•• 

1 

Şekibe Hamın bu matemi ara· 
sında, önlerindeki sahanın kala
yını sıyırarcasma içine ekmek ba
nan çecukların kapış kapışlanna 
bakarak: 

- O kadar büyük iştiha ile 
ne yiyorsunuz? 

Necip - Tavşan ••• 
Şekibe hanım irkilerek : 
- Nereden buldunuz ? 
Necip - Akabeyim ucuz bul· 

muş almış ..• 

Şükriye h~men a~abeysinin ha· 
tasını tashihe atılar ak ı 

- Satın almamış, k~ndislne 
Adapazarından hediye gelmiş .• 

Şekibe hanım bu aöıleıden pi .. 
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" V AKT ,. iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 

le~ Açık renkli kargalara müjde ! 
}'\f anlen hlma• 
teıniyctl karga 

Ilı"' Ucedclcılne 

nıuerız 6( r b ...____ ____ _ 

;:~ Cemiyet 
·ııııJ o 
, f Oo ökse müsa-
toı•t er~ ettirdi . Kö
a dl ekı 
edı~ erin öldürül-
sır e • 

aŞ11' 81 işinde de E
P 

rB; aneti protesto 
8 ' 
ef D 

e bC etti 
nd 

i·• it köpek derisi 
ııJt6 

~utn ı dolar 1 
O 'let~~lll gözünüze tlltffor mu? 

ti 'f"flnl:~e bir kaç zamandır 
f ~ ÇQ)c bı htnıaye cemiyetinin 
f ~~ Ue ~u llAnı çıkar ve bunda 

4d' lllG f tutanlara karıı ıtd
' f, k6 ca~ele açddıft, sokafa 
.a.tıtn !~ Ribi hayvan bırak· 
tı 'dJb ucazatı mucip oldufu 
" I', 
\.e~t 
\, Yet acab 
1 

...._ - .• a &kselt avcıla-
, ını k~tnu •4ıucadele edıyor, 

Himavel hayvanat blna!Jı ve tedavi edllen tld kıymetli k6pek 
oldufunu unutmamak IAzımdır. Biz bunlardan ancak sokaklara 
Esas ttibartle hiç bir karga ôl· bırakılan mlnfmfnt kedi yavru
dür O.lmemelidir. )arını öldürüyoruz. Bunları daha 

Fakat madem kt öldD.rQIQyor, dolar do#maz sokaklara atan 
hiç olmazsa muzur olmıyan kar- insafsız insanlar, ve rast gelfnce 

alıp bize getiren hayır sevenler 
galann öldO.rülmemesi temin vardır. Emanetten böyle sokakla· 
edilmelidir. ra bırakılmıı kedilerfn de köpek-

BJz kut!arı himaye hususunda· ler g1bi toplanarak bize gönde
ki mücadeleyi en ziyade mek- rilmeıini rica ettik, fakat teıki
teplerde kon!erans,ar vermek latın müsait olmadığı cevabını 
~··••JI~ ........... -- - v--•• L-ı....... ald.ık-
öksectlfkten menetmeye çaJıııyo-

Berberler cuma günleri 
tatil yapmak istiyorlar 
Cuma günü bir kongre aktedecekler ve An

kara ya bir heyet göndereceklerdir 
Haber . aldıfımıza g6re 3n0.

mtızdekl cuma gilnQ berberler 
mO.hlm bir kongre akdetmefe 
karar vermtılerdJr. Birkaç g(bı
dnr bunun fçfn faalfyette bulun
makta, ih2aı i içtfmalar yapmak
tadırlar.BucOmleden olarak evvel

ki gece Şehzadebaoında,ddn gece 
de ÜskOdarda toplan1D1flardır. 

Duyduklarımıza gare berher
leı in iki esaslı gayeleri vardır. 

Btriıt bir taavün sandı4J te'• 
etmek, dJtert de dlfer emel 
gibi cuma tattllnf temhı için 

teıebnsatta bulunmaktır. 

Toplantıda bu arzukuvrile tzbar 
edlldift gfbl, btr kooperatff teebt 
ve berberlerin açdan mektebe 
tıtf rakleri ciheti konUfUlınafl1D'. 

Taavihı ıandılJ. ftl kabul edll
dt4f takdirde her berber ayda 
(5) kuruı gibi ctız'l btr pua 
verecek ve bu para bankqa 
tevdi edilecektir. 

Bu IW'etle birikecek para san
dı~n sermayesini teıldl edecek 
ve ihtiyacı olan berberler b~ 
dan icap etukçe çok as btr 
f afzle istikraz yapabtleceklerdJr. 

Cuma tatil! meseleıfne gelfnce 
berberlerin mO.hlm bir ekseriyeti 
bunu ıtddetle ar.ıu etmekte ve 
berberlerin de difer çahf&D in
sanlar gibi haftada blr g(ln is

tirahate thttyaçlan oldupnu 

öylemektedlrler. 

Bit~~ 
Lnpenln bir bıan da .-..· 

tatflfnfn berberlere de tepntltaf 
rica " tJmbı lçhı ~ 
.. be,.t pdeımek ..,...., 

Sis 
Sabahlan muntammeo 

devam edıyor 

Limanda ~dMJI "" vakit 
,,,,~, 

l.tanbuhm bir kaç gQndOr 

bathJan dlll aabahlan dn~ 
etuwl. ..... 

~etlerı 
11 

n teılc:il eden mem· 
'I hıe I tatbiki itlerini nasıl 

l/L ~ lfl" f Q Jor. Bunu merak 

l~d Unu ax 
..ıt f, kô k tırenfrken cemiyeti 
P' ~ L, Pe k 

·~kınd, k avga gibi hayvan· 
t~bit a 1 noktal nazarını 

~blltrftf etrnı, o' duk. lıte bir 
lltttt 8 lnize cemiyet müdilrü 

ruz. 
Emaneti protesto etiıler 

Köpek ve kedileri himaye 1 
meselesine gelince biz köpekle· 
rin sokaklarda hapJa zehirlenme· 
sine mani olmak istiyoruz. l 

"Emanet köpekleri tutsun, bize 

Tramvay yarışı 
Vatmanlar arasında id

dialı müsabakalar 

Gece J'8l'llllMfan IOlll'll bqhyan 
be,u buhar tabak:alan ubaha 
karp keetfle,mekte ve .abahleyta 
uyanan lstanballular kendll.tnl 
kaim ... tabeblarma aamnlCl 
b.ılmaktachrlar. 5ta dan de hayli 
keealet ..,._Wlf, btttabt vapar
lar hareket edememtw bir çoll ' 

,J- ' ,... eyfn verdifJ maldmat: 
8. ltt t '-etnlyet ı ~QI h cra ıalAhiyetini 
ı,; 1 ille.it &iz değildir. Fakat ken-

1 ~ ::t l'e gayelerine temas 
(J ~~atı:nunı maddelerin ve 

· ~ tatbJkfnf temine çalı· 
' ~llııı ~ kanunu ve belediye 

J1 ·•ftt.
1 
a~esı muhacir kuıların 

,ll l>ı)lll' &YVanlara eza ve cefa 
fP" il~ "••nı meneder. 

tıl~'tlll JJct rnilfettiıhnJz vardır. 
--~~l~Ütemadfyen dolaıular, 
~~ b l len hadiseyi derhal po-

"~t~k e edfy~ memurlarına gös
tt-, 1 :tahıt tuttururlar ve ceza 

tar 

Ôkse aJ cılığıl 
ltı •ayede bir muvaffaldyet 

if ~ 6.~cth~ek kabil olmu§tur. Ôk· 
• Jt.ı-ı ekıetJya ıehir harfcln-
~ı arda · r "ft~d ve daf larda yapıl· 
dı)~ ır. Oralarda poffs ve be-
~ 1:etnuru bulmak gOç ol-
'l\~ .,,..7 bu husustakJ mficade-
11" it 

1 
nız tehf r dahiline miln· 

1 
~~ " tnaktadır. 
~ •ene h Jı , t~deJe fe fr dahthnde bu 

ılt d~ 6k1e netkesfnde 2000 den 
ı 1~tıttr ve tOzak mOsadere 

!~9Q . 
1 
·~r&'a ·11ı:flcadelesine itiraz 
~ ~ar lllilcadelesine geline 
~~. ~e. lllücadeleıine de mu· 

ltttılltd atgalar bf r kaç k11ımdır. 
~>.. &tt '\(tdıı ancak kara kargalar 
''~le. t "e itlafları caizdir. Diğer 
te.e.te tının &kse ile tutulan ve 

tıe.ft olan hayvanlardan 

getirsin, biz hava gazı ile öl
dürelim dedik, ve bu usul bir 
müddet tatbik edildi. Son gün
lerde bfze öldürülecek hayvan 

Fatihle Şişli arasındaki mesafe rekoru 800 

günlerde 23 dakika ile kırılmııtır. 
klımeler itlerfne ftktlle gtdeme
mltlerdir. 

getirllmemeğe baılamldı. Ôfren
dtk kt Emanet köpekleri gene 
sokaklarda zehfriemeğe baılamıı. 
Bu vaziyeti protesto ettJk. Ema
net bjze cevap verdi ve ve tıft· 
Uğ mfzin do4ru olmadıitm bil
dir dl. 
Kopek derisinden servet 
Getirilen köpekleri ıattıfımız, 

derilerini yüzdüğümüz ıayjası 

ka~'iyen yalandır. 
Emanet bize köpekleri getirir. 

Araba kapının önünde bekler. 
Btz iyi cfnı köpekleri ayırır, adi 
cinsleri hava gazı ile &ldOrerek 
aynı araba ile iade ederiz. 

Jyt clns köpeklere gelince on· 
ları besleriz. Sahi pi eri çıkarsa 

kendilerine, çıkmazsa bizden kö
pek isteyenlere hf ç bir O.cret 
alınmadan veririz. 

Derllerlnl yQzmek meselesine 
gelfnce, öfdQrfilen köpeklerin 
dertlerini yüzmek hiç fena bir 

1
ey defildir. Bir köpek derisinin 

iki dolAr kıymeti vardır. Fakat 
teıkflAtımız müsait olmadıfı için 
biz bu f ıt yapamıyoruz. ·Yalnız 
btr 8ende vasati 5 btn köpek 
ö'dilröyoruz. Bunların derflerJ az 
para etmez, Emanete derileri 
yilzdürmesfni tavsiye ettik, fa
kat 

0 
da yapmadı. Bu deriler 

heder olmaktadır. 
Emanet kedi toplamıyor 

Biraz da kedilerden bahsedelim. 

...... 
• - Kuzum vatman bap, ça- k ) maınna mı, yo sa yo dan gtden-

buk koıtur ıu tramvayı... gene Jerin dalgınlıfına mı ? Seferleri 
geç kaldık. .• • tamamlamak için Azraile günde 

Za vaUı vatman, ne yapım; 
yollar kalabalık, caddeler fstff 
gibi ve fstasyonlar tıklım tıklım 

Siz olun da kotturun bakalım 
koskoca tramvayı. 

Eğer merak edip te bfr vat
manla konutursanız sfze ıunlan 
anlatır: 

"' - Bey birader, gündüz 
tramvay yürütmek, develeri 
hendekten sıçratmaktan daha 
zor .• Çektiğin eziyete mi yanar
sın, sinirli müıterilertn, kata tut-

seksen kere can veriyoruz. Fa
tihten Harbiye arası nekadar 
ki... İntan pi yasa adımı gttıe 
haydi haydi bir saatte alır bu 
yolu. Halbuki ben bu elektrfklf 
dalavereyi zar :zor 50 dakikada 
yOrOtebtllyorum. Gel de f8fma 
bu ite .•• 

GilndQz iti bayJe oluyor. U
kin geceleri it deff ıfr. Hele lıa
vaf ar da biraz ywnuıak oluna 

insan vatman'ığını unutur da 
kendini Fenerbahçede kotra se
fasında sanır. T abtl yollar tenha, 

istasyonlarda yolcular ıeyrek ve 
caddeler bomboı... Sesine gilye
nen borazancı baıı dediff gtbf, 
kendine g(ivenlyorıan açarsın 

yolu , verirsin jstJml, bir so· 
lukta Ştıliye kancayı takıverir
ıtn. 

Ben, gece tenhalıfında Fatih
ten Şiıll deposuna 30 dakikada 
gidiyorum. Merak etmeyin bent 
de geçenler var. Şimdi Fatihle 
Şf ılı arasında gece silrat rekoru 
23 dakikadır. E"er tr ıs amvay 
yeni olursa bu rekoru da kırmak 
tıten btle değildir •.• 

Yalnız yolda kontrol memuru 
olmamak •artile An'-~ ... uırl.IDJ'lt 

yal .... 

Bir arlık dek " meyclan
larda snealer b~ ge..., 
memefe ba,lamqlar. apartman 
pencereleri btrbfrlerde ptpe.q 
konupr gibi lronupnuılardaf 
Otomobiller bile f10'llda burada 
burmafa mecbur kalm1ılarchr. 

Bazı yolcular ttlerfne zaınanm. 
da yetftebflmek fçfn mot&lere 
binmftlerıe de bazıları ba yQzdeQ 

kaylı korku geçirmftlerdir. Me
sel& Kadık&yimden 160 polca 

ile kalkan •ştm,ek. mot&I 
pmandıraya bafh bir tf)ebe 1 
Şahin mot6r0 Sarayburnuna 

bındirmft, Sıhhiye mot&ril Kavak 

iskelesi &n6nde karaya oturmur 
tur. 

Lfm1Jnda fe~htl.§1 yapıl
mıy1Jcalc mıl 

Böyle slılt havalarda vapur: 
ların ıaatlerce bafb kalmama· 
lan lçfn limanda bazı te'sfeal 
yapılman Fener, Kız kulesi, A,. 

hırkapı feneri nolc talanna birer 
canavar dOdO.f(l konulmak ta. 
savvur edJllyordu. Bu itin nfçfn 
gecfktf~tni tahkik etmek fıte

dik. AldıJımıs malOmata naza· 
tan tahlisiye umum mildüril bu 
aletlertn Avı upaya siparftf mea
elesfle Ankarada meıgul olmak· 
tadır. T eıiıabn sonbahara kadar 
ikmali muhtemeldir. 



t Se~t~ ~be l~ri j 
MüderrişJer llariçte iş ya
pacakl11tr mı, yapamıya

eaklar mı? 
N~~t Öuıet İİeı ·, Daııülfıünundaki 
ıs .. aliat, Kemal (Çenap B. ve Besim 
Omer Paıa hakkında ne diyor ? 

Darınt2nun emini ~ ~ 
Bry, dün ~ar~d_; ~ 

Neşet 0w.r . il ~ 1bD 
ve Ankarada balaıeddla, bir~ 
gün zarhndS Darillfihuni .ıslaba11 
hakkınd& Dlr ÇO\'. ŞfflU ~ 

~ -.... 
v~ v:azıldL . · 

A'caöa bu yazı1anlır ne d'el'IC~ 
kadar hakikate tevafuk edt!em 
ve Dariilfühun enılnimtz bu ~ 
fıBO ne suretle telAltkl edtyor.dw 

Bunu ö~nmek i~n dün öir ~ 
HarrtiiiniZ ~c Ömer Bayt ~ 
fünunda ziyaret etmiş ve bu Husus· 
ta bir beyanat vermesi ricasında 
bulunmuŞ!ur. Neşet Ömer bey de
miştir ki: 

"- Dıırülfünun tlmt vezatnnl öt
hakk.ın ifa etmesi için ıslahat no\C
tai nazarından bazı tedaöirin 
tatbikine karar v.erlföı~tlr. 

Bukararlıı; meY.f.mnda en mlihfm· 
mi kürstile r ve dersler adedinin 
tesbit ve ta~nifi ve bazı deralerln 
flgas~ rrazıf annın tevhidi ve bazı 

derslerin küPsülere Uhaltı tezekkür 
edilmektedir. Henüz. neticelenmiş 

biç. bir. şey yok.tun 
l\1üdcrrls-ı w.: muallimJerden han

pi" inin kalaca~ ve.- derslerln tev
hı e;ilgası dblayutHe Wmlerin Da
r nundan aynlacaıüaa banüz 

n ıın değilrlr. 

l'ip fakültesi mOderrJs1erlnden 
l\ t\ Ccnag Be~in kadro baridn
d, ,alacağı yazılmış~ böıle bir 
~) yoktur. KemaL Cenap B. fakül
~enin en değerli ve kök1f! müdcr 
tislerindendir Bu iktidarda bir mü 
derrisl fakiihecten uzaklaştırmak kat' 
t}'.en aklımızdan geçmcmi~tlr. ~-

6en fa)(.ülrelcrde tcsblt edilen ders 
lerdtr, müderrisler değtf atT. 

Besim Ömer Pa~aya gellhce; me--
murin ktmunu mumbtnce ifk,ı vazife 

l~an\;ul birinci lnıkukt mahket 
meslnde dün heyeti umumiye toıı
lanrnış, icra memllf\l.ı Cavit B. ln 
nuhakemeslle meşgul olmuştur. 

Cavit B. in muhakemesi, bun
dan btr sene cvel Beyoğtundır Dir.: 
otomobile Ironulan ve sonra kmdı 
rılan haciz. meselesile;::, alAkaduGır. 
Bir alacaklımn müracaatı üzeri~ 
borcun istifasını temin için otolllpı 

hile. haclı konmuş, bu otomobil 
yedi emin sıfatlle geraj mümdri 
Ösep Heltlmyan Et- ntn garajına 
bırak1lmış... Otomobil lllilnodenmtş 

Hacizden dönüş esnasında lbwın 
ef isminde Wri icr~ memuruna y._. 
Ci;mi "Bu oromobllin sahibi benim., 
6a kel arının boı cu için benim o~ 
mobilime haolz koTiulmuş. Bu i~e. 
bJr yanlışlık var 11 demi' Bt.yoglu.. 
merkezine gidılmiŞt İhsan Ef. n1n 
elindeki v.esalk teıklk olunmuş, k~ 
disinln otomobilin sahibi <>ki~ 
nellcesine varılmıt, tekr:r rudilerek 
tıaciz. ktıldmlmış, otomobil lbsan 
efonJ!_ye teillın oJunmu~ 

etmek içlır htr: sin haddi Yardır, Bu 
r-.1ı zat ancak bfr karar alındık
tan 1011ra -.aittdne devam edtbUlı 
Bıtttm Omu .Pua da tablt bu ka
nun& tabtdk l\akültedekl nzifesine 
dewıaedf&t e<eılyeceğihakkmda hiç 
blf karar ndlmemlştk. Şunu tekrar 
~-....~ ki ıslahat yoJupda ittihaz 
ol.wwl ı~er Barem dolayıslle 
d~L; Da~immEı~uzun llmt vazl· 
fesini bJhakJwı !fı ~indir. 

)larülfilnun hoodaıa.nm harf çtc tş 
Y~R ~yacaklarııh: soruyorsu
muı K41nlA müderrlsler1nb.ı. sabahtan 
U..nıa bdaı münhasıran putilfil-

nuna:; hani vaktedeceklerl ~n
daktı şayiaları aıl1tF.;i eNUSzdır. Plsa 
ol., kilt'IÜJtiln meitillyed. deruhte 
ed8:rP- müder-. akoıaca.Aı derse mil
tealU k ilmt tetkfkao: yapmaktan ve 
deretn Jnldşabm tamln etmekten de 
m.:UntUr: Binaenaleyh. her ~n 

ensdttisüne, Ja&mıtuY&nna. ser.İrly• 
tına; ttnrinerine devam etmekle 
mükelleftir. "Yimi bazı kuyut ve 
şorur dinUlhde liarlçte iş yapa
btl,cekirntlı. 

Derslere gellnce: dersleri okUtan 
müderrisler cvlt11n muayyenede 
gelip mütemmim ve ihtisas malii
yedhdeld mevadt:tr tedm edeekler ve 
hariçte istedikleri gibi iş y11pacak-
lardır. 

FakUlte meclisleri tarafından tes
bit edilen denlertn Uıtesini )ıenliz 
görmedim Divan per~mbe günti 
tJl!ınacak ve bu Jlltelerl tetkik 
edecelr. bundan başl{a ktirsti ve 
derslerin Barem. kanwıunun kaçıncı 
derecesine idmll hıkkındg bir tek
lif hazırlıyacagız. 

Bu içtima sonuncu içtima otecak 
ve verilecelt karar Maarif vekAletlne 
gönderilecektir. 

Şimdi mahkeme, bu işin ne şe· 
kilde yapıldıgim, lmctz konulmasına 
ve kaldırılmasına alt zabıtların nasıl, 
ne zaman tutuldııftunu tetllik et-

melfttdlr. 
Cavit B mahkemede kendisinin 

mts'uliyertni mucip şekilde hiç bir 
muamele cereyan e!medlgtnl söyle
miş. şahitler dinlenilmiştir. 

Beyoğlu serlfomiseri Haydar B. 
polis ŞUkTU Et. garaj müsteciri 
Iiektmyan Ef. şahadet etmişler. 

hadisenin nasıl etteyan etti~ halC
kındr kendilerinden tıabat alın

~r. 

Seıkomlseı ff poJls kendilerinin 
hazır bulundukları kısımlar bak. 
kırula lzahal verdikten sonra He
kbnY,lft Ef. kendisine teslim olunan 
otomobilin kendı.l g,arajdan Bittikten 
bi~ mi.fddct sema çıkarıldığını ertesı 
sabah aaraj~ dön4ii.ğü vakit öğren
dlgmt, derhal., merkeze ~ttiğlni ve 
orada otomobilin garajdan almdı~
na dair bir zabıt imaaladı~nı an· 
lıtm•iılr. 

Sı.vaşa gJttl~i anlaşılan Mra} ka-

SiNEMALAR 
aooooooaoooooooDDDDDDDDDOODODODOOOOODOD~a 00 

O Yer bulamadıklarmdan dol~ 

ğ MONTE KRISTO 
o 
o Slmfnlnln birinci devrini tem&Ja edememtı olan ehalfnfn talep ve ıaran Ozerfne 

0 ' 
a Melek Sineması ~ 
g BfrfncJ demnfn fraeaine pazara k•dar devam etmele karar vermletlr. Her akıam ROztt 
o BARIOS fle KASTR.Q Iann yeni repertuan. / 

o -Hamlı; MONTE K.RISTO tiliminln gayet uzun olmaeından dolayı tekmili bir defada B ,tt 
§ rilmeal 5 aa te mütevakkıf o'muma binaen ba 8lmin bilahare kat'iyen tekmil! birden g& 

0 rilmeyeceği ehalil muhteremeye ilAn olunur. 

ooacooaaqooaaoocoooooooaaoaooooooaaaaaaocOO 

FERAH sıNEMA mmm8·v~8~Rlf'l'~8·r!ll;mftt?f~M·a1c~·,aıo~ I Bu gece gala gecesi JI 

MUJiK KALBi 
HAi\ra.tH JORJ ve MARIA FO~L LON ŞANEY 

Mükemmel varyete 

Misaf· rimiz 
Kara han ~oldaş yarın on
ikide bir torpito ile şehri

mize geliyor 
Sovyet Rusyanın Hariciye Ko

miser vekili Karahan yo daş Pa
zartesi günü Moskovadan Sivas-

tapola hareket etmiştir. Mevsuk 
bir menbadan atdıkımız hal:Jerler-e 
nazarrn Karahan yoldaş bu sa
bah Sivastapoldan '"Dzeıchinski,. 

torpidosile lstanbula müte.vecci-

hen hareket etmiştir:. Kar.ahan 
yoldaşı hamil bulunan torpido 
yarın saat on ikide limanımıza 
muvasalet edecektir. 

Rus sef ıri Suriç yolde~ı Kara
han yolda;ıı istikbal etmek iizere 
bugün Ankaradan şehrimize mu· 
vaselet edecektir. Hariciye komi· 

ser vekili perşembe akşamı veya 
cuma gunu Ankaraya gi
decektir. Dün de yazdıkımız veç
hile Karahan yoldaşa sovyetlerin 
hariciye komiserliği erkanından 
iki memur refakat eylemektedir. 

Karahan yoldaşın istıkbal me
rasimin Suriç yoldaşın muvesele
tinden sonra tespit edılecektir. 

Dost Rusyanın hariciye komi· 
ser vekilini istikbal etmek üzere 
teşrifat müdür:ü umumisi Basri 
Rıza beyle kardeşi Hakkı Rrza 
bey dün Ankaradan şehrimiz~ 
gelmişlerdir. Basri Rıza bey, dev
let namına, Hakkı Rıza bey de 
hariciye vekili· namına Karahan 
yoldaşı istikbal eyleycceklerdır. 

lstihbaratJmıza nazaran Kara
han yoldaş bir haf ta kadar An· 
karada kaldıktan sonra lstanbula 
avdet edecektir. Ankarada bari· 
ciye vekili Tevfik Rüştü bey ta· 
rafından Karahan yoldaş şerefine 
bir ziyafet verileceği gibi, Kara
han yoldaş da erkanı hük6meti
miz şerefrne Ankaradaki Rus 
sefaretinde bir ziyafet verecektir. 

Ankaradan avdetinde Karahan 
yoldaş lstanbul gazetecilerini ka 
bul ederek beyanatta bulunacak
tır. 

pıcısı l\lehmcdin mazbut ifadesi <>
kunmuş, maznun vekillerinden biri 
otomobili tesellüm eden 1h an Ef. 
n n mahkemeye cclblnt, otomobilin 
aradan çok vakit geçmeden sahibi
ne teslim olunduğunu onun şehade
tile de teeyyiidünü istemiştir. l\Ju
bakeme, diğer vekllinde evrakı tct· 
kik ile ikisinin birden tahkikatın 
revsline müteallik taleplerini bil
dirmeleri için gelecek hufcaya bı
r akılou~tır. 

tarafından temıll oluna S 
SON KALede1 
Şark aahnelerinl taıvfr 

harikulldo dramatik filim-
V~ete programı 

mmznmm-· -. -.-.~ .. ~ ................ 

Bu Akşam 
E lhamra Sinemasında 

l 
~ 

Üç NikAh filminin sevlmll mUmessflesl NANSl KAROL 11' 
GARt KOPER in temsili 

Günahkar Melek ~ 

I
[? na.nında SESL~ SÖZLÜ ve ŞARKlliI gU1..el filim takdim edııecet' 

llAveten: Mütenevvi ve gayet eglencell ıC!ll ve sözlll dUO~ 
havadisleri. 

~ : ;.ı HakUd bir Paramunt flllmldlr. ••nıml!I 

• 
1 terlin düşi913lor 

Maliye müsteşarmm beyaıı' 
Alınan f edbirıler f!Üzel neticeıct 

\ vermektedir 
Hak6metln ciddi tedbirleri 

Qzerlne İngiliz ltruı dnn Bonada 
ehemmiyetli bir ıukut g6ater-

mtoUr. Dün aabah on buçukta 
1056 da açılan lıterlin, bazı da
laverecilerin gayretlerine ralmen, 

alıcı bulamamıı ve birdenbire 
1053 kuruıa diıHtilr. BU: müt
hiı nukut öfleden ıonra da ken· 

dini göstennlı ve akıam 1038de 
kapanmııtır-

Bu sukut manzarasının bug{ln 
de davam..etmeal beklentlmektedlr. 

Sukut tedblrlerlle bankaların 

kambiyo lhUyaçJarım göf(ifmek 
Ozere milli ve ecnebi bankalu 
m<ldür)erl bu akpm maliye müı
teoarı Alt Rıza beyin rlyaaetinde 
toplanacaklardır. 

Alt Rıza bey diln bir muhar
rtrimh:e şu izahatı vermittir. 

- Alınan tedbirlerin kat'I b.lr 
dellll olmak üzere ln,ılız lira•• 
15 puvan birden d0.HJ1Üfl61'. Va· 
zJyet normal ıeklinı almıtt Uicoa· 
rın hakiki ihtiyacı tatmin edilmlf" 
tir. J., Osmanh, Ziraat, Ameri· 
kan Ekıpr.ea ve Tilrk Ticaret ~ 
kaları külliyetli lıterlin ıatmıya 
bqlamıılardır· Yann (bugiin) ıeh· 
ıimi.zdeki banka müdürlerile 
yapacafımızı çtima da fiklrteati & 

deceAJz:;. Bankalum yolsuz olarak 
komiıvon aldıktan dohu de~tl· 
dir. Bona ahı veriılert 11kı btr 
kontrol albndadır. Alan ve.satan
lar lhtlyaçlannı fıpat mecburi
yetindedir. 

ihtiyaca mOsten\t olma.dan ahı 
veriı yaparak oyun oynamak 

lıtlyenler ldir beklerken :i' 
zararlara ve elim aici 
ulrtyacaklardır. ~ 

1 

Affedilecekler 
Ademi l~tlhda'm karat' 
lar hakkında bir taA~ 

Anltara, 10 (V akıt)-
1 heyeti cumartesiye kantıl1 

detlnl bitirmektedir. Al eıJ 
karar çılsaalarm affedılro 
ı<ınnldü~O ıöylentlmekteclft· . ___.,,,. 

Edip ve Kt\mil Beyler 
kında tahkikat 

Haber aldıfimıza gare 
radan ıehrlmizo gelen bıl~I 
ye mnfetttılerJ, btııa rne 
de lıimlerl geçen Maliy~~'' 
leU kııvanlo müdürü E ~ 
KAmil bey'er hakkında t 
ta baılanııılardır. 

Muhit-tin B.. da 
Dün şehrimize dbO ~ı 

Vali vekili ve Şebrernlnl brl 
tin Bey dün Yal ovadan şe sÇ 
gelmiştir. Muhittin Bey b1r~ 
sonra tekrar Yalovaya gide 

TeRebAtJ tlyatro1U11da : Bu~ 
21/30 da. ŞEHREM.AN' 
Jnrnnr ca\ u

1

•

1 
~ 

3 perde il lll 
1akledeııler M. Ke- • 1 

mal.Nabi Zeki B.ler 

Cuma gUnlert 
matine saat ıs. so 
da; Her cumarte91 
alı:,amlan tçfn 

hatlarda tenı.11& 

yap,ı ıuu,tır . 

ııı 1 
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Nankini müdafaaya hazırlanıyorlar 
dtı Clıanghaı, 9 ( A. A.) - Nanldn4'n bir çok mülteci ıeb&.ekte
~ • lttınada f&J&n bazı haberlere g6re Çankaytek prp " cenup 
.:;-tını geri çekerek Nankm ve Şangay ıehtrlerlnln mtıclafaau 

Naıılc:Jnde toplapmala çalıpaaktaclır. Şangaydald ecneht maha
~ atkertyerı mevcut ecnebi kuvvetlerin yakın bir atide bat 161-
ll~bllecek gGçldldere karfl koymafa klft oldufu mfltaleaamdadır. 
~elınllel imtiyazlı mıntakaların mtlclafaanna memur bent ve 

bıt kuYvetlerln ı6ıatle tezyidi için lizunıelen t.ubat ikmal 
tdtbnıtttr. 

Amerika Çin sulanna filo gönderiyor 
dG Mantla, 10 ( A. A.) - Pıttlburgh, ilmindeki Amerika kruvu6rl 
"1 rı •ktam Çangaya gttmfttlr· Bu sabah ta 7 torplto muharribl 

eket etmlf ttr. 
Çinde isyan hareketi umumdeşiyor 

londra, 9 ( A..A) - Sallhiyettar mahaftle plen te graflara na
lttan Nanklcı hük1lmett aleyhine tertip edtten tsyan hareteld umu
llı!l991nekted r. Aıl kuvvetlere kwnanda eden ceneral Hankov ,eh· 
~'bt terketmelert lOzumunu maballl tdare memurlarma btldtrmlttlr. 
~6ınet kıtaatmm me%k0r tehıi tabliye et111ekte olduldan zanne

d 1 Yor. H6k6met relıl ç,.nlcaytek vaziyete hlktm oldufunu beyan 
ıtn.iıt r. Hariciye nazm M. Henderıon, Çın tayanının son gG.nlerdekl 
~ktıa atı hakkında avam kamar&11nda sorulan bir suale verdtlt 
lr ce"apta Nenk•nde tılyem dd harp ıemlll bulundujunu, 3 harp 

-ftneılntn daha bugftn ve yarın mezk4r Umana gelmeılne intizar 
: \lr.ıfluğunu aöy emtıtar. Vaziyet Hlzum g6tteıdlit takdirde Hon-
0tıatan Şangbaya bfı tabur asker nakli için lizımg.F en tertibat 

l!ıaıaıı,t I'. 

T eılihatı tahdide doğru? l 
Amerıka üç yeni kruvazörle bırkaç tayyare gemisi 

yaptırıyor 

s;= vAKrr: ıı KhanTWeı 1929 -

Nankinde toplandı 
Akvam meclisi 

Sıneslne memnuniyetle 
kabul edermtı 

Ati na, 1 O ( Apo ) - Parlsten 
gelen telgrafnamelere g6re F ran
ıız matbuab Türkiyenin Cemiyeti 
Akvama ,girmesi ihtimalini tetkik 
ediyor ve Cemiyeti Akvamın Tür
kıye gibi ehemmiyetli bir devleti 
derhal sinesine m~mnunlyetle ka· 
bul edeceğini yazıyorlar. Fakat 
evvelce Cemiyeti Akvama girmiş 
devletler kıdemi haiz olduklann· 
dan mezkOr gazeteler Türldyenin 
Cemiyeti Akvama girmesi ihti-
mali üzerine tavizat meseleıinin 
kurcalanması mGmkOn olmıyaca· 
ğım ima ediyorlar. 

lCAılbt unııımt ne demt,1 
At ina, 1 O (Anek) - Cenevre

den gelen telgrafnamelere göre 
Cemiyeti Akvam katibi umumiliti 
Türkiyeoin cemiyete girmek için 
teşebbüsatta bulunduğıından ha
berdar olmadığını beyan etmiıtir. 
Cenevre mahafili Cemiyeti Ak· 
vamda daimi bir azabk talep 
edilditi takdirde Türkiyenin ka· 
bulü pek kolay olduğu fikrin
dedir. 

Bir anarıist 
- lliMi' 

Bulgarlstanda tevktf ed,Jdi 

( çocuk sOtunları "j 

Fatnıa.kadının ba. 
şına gelenler 

Köyln kadınlan çamaşulanm göl kenarlannda yıkar
lar. Onlann bu ıı için kuUandıklan bır tekneleri ve kü· 
reğe benzıyen tokmakları vardır. Sahtlde duran bu tek
nenin içine oturanlar, çamaşırlarını suya sokup çıkararak 
tokmakla döğerler. Şımdi aJze hikiyesJni anlatacağımız 
Fatmakadın da köyde oturur ve çamaşırlarını böyleyıkar. 

\\'aılıfnaton 9 (AA)- Bahriye ne:rareU tarafından tertip edilen 
.. tat ık raporda 1927 birine klnunda yapılmaıma mezuniyet vertlmtı 
oı-n 8 haftf kruvazöıün 1931 Martında ikmal edtlecefl bildirilmek· 
~edlt. Arnt zamanda bir kaç tayyare gemfıt daha yapılmasına actl 
• lr IGzu111 h•ıaedildiğl de beyan edilmektedir. 

~ 00 tonlqk bir İngiliz gemisi batmıya mahkiim 
it\ londra, 9 (A. A) - Son fırtına esnasında kazaya ufnyan ge-
0 erın sonuncusu 0 an lngtltz bandıralı Volilmnlya vapuru Atıantlk 

Atına, 10 (Apo) - Makedo~ 
ya komitesi erklmndan olup Bul· 
gar baıvekilı M. Liyapçef ile 
hariciye nuın M. Burofu katle 
memur anarıiıt Markot tevkif 
edilmiştir. 

Fatma kadın /Jir gün 
gene göl kenanna inmiş, 
teknesini ıahile sıkıca 
/Jağlamıı Pe işine koyul
muıtu. Kögıi,n yaramaz 
çocuklarından biri bunu 
gördü '16 Fatma kadını 
bir oyunla koı kutmı11a 
karar verdi. 

Yaptığı ıer Alç te doğru 
olmayan bir lıareketti. 

1 elcneyi ıahile bağlıgan 
iplere gaklaftı. Ce/Jinden 
çaltuını çıkardı w bu ip
leri bir hamlede kesti, tek 
ne yavaı gavaı ıalıilden 
ayrılmaya haşladı. 

• O•unu ı tte bır br-
tcı la a o acm 

11 dıf4!'r bir lngtlb gemfat tarafmclan kurtanlmıfbr. 
Atlas okyanoıunda müthit fırtına yüzilnden 

vapurlar gecikiyor! 
Ne9York 9 (A A) _ Atlas Okyaııosunun garbmda htlkGm .O· 

:en fu.tına buaıun ve yarın limana plmelerl )hım gelen 13 posta 
.._-PUtunun geclkmealne ıebep olmu tur. Yarm için beklenen Bere
..;n •aput u ancak perfembe a{lntl gelebllecekUr. Dtier vapurlann 

etleri bir ı & Gç g(lnlük bir teehhura ufrallllftır. 

Batan Italyan gemisinden 6 kiti kurtuldu 
la RocheHe, 9 (A.A) GaıkonJ• tmıtndekl gemi hrtma emumda 

L.t•ıı ltalyan bandıralı Chterl vapurunun 41 tayfasından kaptan ela 
d-.hu oldufu halde ucak alhsını kurtarmak ltmaııa plmfttlr. 
bat~ kazazedeler uzun mOddet aranllllf ._ de bulunamamıftır. 

Bir milyon lira hasar veren bir yangın! 
Cbatbam (Ontario), 9 (A.A) Din akpm · otellerden bfrlnde 

~•1ca.ıı yangın tld ma"~ leyi yaktıktan sonra bu sa,bah shdtlrtll-
-.n~ H 500 bin do ar tahmtn olunmaktacbr. Ntlfuaça ._ --.llU'. uarat 

11.t yoktur. 
MıRlt görüfmemlş yangın'ar 

1 ondra 9 (A A) Son ,oıılerde pnıcllp kadar mi.it g&r ll1memtı 
d~r, cede ~ddetJI yanı•nlar netlceatnde vuku bulan feyezanlar 
'l'•y-: d 1 b"' "'"'- bir tehhkeye marm bırakm11tır. İmpera· ._., va tıtn 11fua ah _ _z J 
torlu'- b h 1 d ecnebi memleketlere m 1U1 .-er er mu· 

" ava at ann a har im "'1cıca.ten taUl edllm•ıtlr Ytzlerce telgraf hattı ap o Ufbu'· 
E mas fabrika arı kaı:andı, hadıse olmadı 

Anvera, 9 (A.A)- Elmaa fabrikalarmda ~alııan l§Çller ıendfka. 
.. .,,... d A in btltGD elmiı fabrikalan bfrinct kanunun 

·• ver fit karar uzer • 23 n_ tır Hl"- bir haclt.. olmamııtır. 
""'e kadar kçanmıı • T 

Lüksenburgda mflretlip grevi 
LGlc (A.A)- Grand Duka ık clalıtllndeld matL11aıarcla 

s.nburs, 9 dola illn -•-··• :ifan mir'etupler Gcret meteleafndeD 11 pev ........,....-

. B I emlslntn makinesi bozuldu 
l.on '' ispanyo J .un 'den 5 mtl aÇ:ıkta bGhman MoroJo 

t._ clra, 9 (A.A)- 8 1 aktn lertne ar" olan sakatlıktan 
d ildeki lapanyol vapurunun m e:te olclufu haber alı••ııtır. 
~a,. ıahtldekt kayalara dofru gl~m .. bab dair fihn 
ı:.tk ki d cinsı munaae e er arasın a ela dnfl mGrıaaebete clalr olan 
~ PPana, 9 (A.A) - Erkekler araıın ileD bir ft.lmm lr•ea meao
~atta •inemalarından birinde göster 

Uflur. d kl 
ı 1 • yenin en açı 1 
ta ya ayanı M. Muaolfnl ile nuırlar hazır 

Lbt R.onıa, 9 (A.A) - AJaD nıeclill M Muso1int vellahtm Dlf&Dian· 
lal& '111dutu halde yeniden açılllllfbr· ,da.. tebUı etmitUr• 

llıeraaimimn 1apıimJt oldutuqu Da! 

aaeeıı • 
Giritte kı am mı? 

08 ~~ ...... 

a mıt 
Atina. 10 ( Anei) - Giritten 

gelen teJgrafnamelere göre Kan
aıya tehri civannda 200 muaelllb 
köylil toplanarak murabahacılan11 
elinden ve afır vergilerden kur
tanlmalarını talep etmitlerdir • 

Bu haber üzerine Venizelos 
Zinat banbıı müdürü ile köylü
lere gösterilecek teıhilit hakkın
da rö• ütmiit ve bu teahillb der
hal Giride bildirmekle beraber 
böyle müsellib nümaviılere mü
saade etmiyecet ni de ilive et• 

Faıme icadın ı·ıin neden Berelcet Perıln Fatma 
ıonra far/tına mrdı. Bir kadın ıoğuk /tanlı bir in
milddel bağırdı, haykırdı ıandı • Suların tekneyi mittir. 

•·panvadaQ~harice #9·eki· 6 l h. fi ,., ıürüklediğini görünce ak-
.. 1 ,.. ama un arın ıç aguaıı 
len telgraflardan ıanıör lına derhal ted6ir almalı 

kalktı olmadı. Ona bu oyunu ~eldi. Çamaşır döğmelc 
Madrlt, 9 (AA)- Ecnebi mat· eden yarama'Z hareketinin için kullandığı ıokmak-

buat mtlmead.lerl tereftn• yeri- .. h · b . 
len bir ztyafette baıvekllet kal• ne mut ıı ır neta"ce vere- lara birer ıap ekledi '16 

mı mah1a1 mldGrı, ecnebi 111e111· ceğini anlamış, korkarak onları kürek Dibi kuJ,la-
leketlere ,anderllec:Q teııraffann o .. 
bundan b6yle 1anaare tabi tutul- koşa, koşa u~akla1,mıştı. narak ıohile vardı • 

h°.::!': !!.\""...~:=:! Bu vak'ada Fatma kadını büyük bir kaıadan.kurta
bakıbte uypm hab.rıer • ....- ran şey zekist kadar soğuk kanhlığıdır. Sız de soğuk 
lerfnl lltedtlf 111.,.. eylemlfUr· k 1 1 1 S.Grandi M. Volkoffa--:an~ıo~m--•y~a~ça~ış_ın_ız_. __________________ __ 

görilıtü Yelkenliler lbnana 61r kamyon bir otobüse 
çarptı Roma, 9 (A.A)- Har1e1,. na· dönmüyor: 

mn M. Graııdt, Bulaartarm tami-
rat borçlan mesel... hUlanda Lonctra, 9(A.A)-Blr ~ yel. 
M. Volkof ile ,erl1JD1ftlr. kenJt de 10 babkça pmttt bir 

B 1 d k mlcldet enet hareket et1D1f ol· 
er in e l papa vekth,. duldan Loftltoft •tman•• daa-

eer11n, 9 (A.A) - Papa " mele m11Yaffak ola!Mm•flarclır. 
kili Monaeny&- Paçelll vedana- Bunlann aldbetl h•klmda ma• 
metini retalc6mhura takdim et- 16mat alma11111mıfbr. Y elkenltle-
mlftlr. ıha ,.akeaı.tm lmmm zaJI et• 

Haytide sükün vardır ttkl.t. balakta ıemdmn1n 11e 
Vatfnllon, 9 (A..\) - ffarl. kiminiz lcaldıldan wmolunu

dJe nezareti HaJU de tam bir 1or. Şimal denldnde bahman 
.ok6a hüldba •Gnnelcte olduiu· pmdere lra,bolan bu Jeu..ıtler 
nu. IOD 24 aat lllll'fınd& Jüt bir tle balıkta MflneleHnl bl.;'mak 
karpkhk w1m bulmamtuu bit- .. tahanlyat J&P111Alan telala!• 
clD lidıUI'· blJcllrllmtıtlr. 

Havana, 9 (A.A) - Din ıece 
Lir kamyon ile fen•ier4- .anflk 
olarak ftbyen bir _.,.. ÇAl'Plf

lblflardır. 4 erkek, Wr iradın bir 
çocuk almG1t bir~ kbmeler de 
yaralammfbr. 

Iskonto faizlerini lndırdıler 
V&flalton, 9(AA)- Attnadald 

Reaen Federal benim• New-Yo
ılr,. Clalcqo, 8ottoa Ye San&an
mko fedeıal banblanna tmtf• 
ulen mlkerrer ltlumto fabhd 
,.... betten cllrt bapla ...... 
mittir. 



!!!!!!!!!!!!! 6. - VAKiT 11 Kinunevvel 1929 

Yaşamağa bir sebep 
"Jak Konatan,,dan: 

M 
11
Vilyam BOrk. evine mat· 

mum btr halde girdi. Çıkık alt 
çeneli beyrtr turabndan adeta 
ııkıntı akıyordu; iri bat gözlük
lerinin altmda, •mtyop. gözleri 
b(b.Qnle dolu idi. 

İtin en fenaıı fU fdf kt, bu 
ha'.eU rublyenin belli baılı bir 
1ebebl yoktu; bu kendisine ebe
veyninden mlru kalllllf bir teY· 
dl. Fılhakıka •vJJyam. aslen 
lnrtllzdf; bu can ııkılma mara
zı dadııınm ıütQ ile beraber bO
tOn vGcuduna tılemf ıtL 

Fakat fU fani dünyaya adım 
atalıdan, Janı kırk yedi aeneden 
bert ilk defa o!arak buhram bu 
kadar tlddetle hlnedlyordu. Ar
bk son gayretinin de keaildiflnl 
anlıyordu. 

Bu halt hakkında çocukluk 
arkadqı Samuel Haı ı laon ile 
aörOıGr Ye hayatına hateme çek· 
mek emelini açıkça a6ylerdl. O
nun halt hazır da yeglne emeli 
bu dünya ile öteki dOııya ara· 
11ndakı merhaleyi çabukça, zah. 
metsiz ve garip bir ıurette ka· 
tetmektL 

Meaell bir aabah Eyfel kulle 
ıfnln ikinci katma çıkmıı, feza 
dahtllnde iki y(lz metı elik bir 
prende atmak lmklnmı dGtOn-
müıUl. · 

Evde bir dolabı Yardı: orada 
h a1D1Z1 klyanuama, karar, atro

pin, kloroform gfbl zehfrler top
lamııtı. Dlfer cihetten revolver 
veya iple intiharda haveainl 
uyandırıyordu. 

•Harrlaon. meyuılyetle •v. ı 
Yam.ı dinliyor ve ııkı bir man· 
tık tarf ederek, a;kadaıındakl 
nevraıtentnln asarım dete ufra· 
fıyordu. Diyordu ki: 

- Canım, aentn ıtbl bu ciha
nın bOtOn nimetlerine maı.har 
olan bir adamına b6yle bir ,eye 
kallaflDUı caiz mi? Sıhhatin, 
kuvvetin ' yerinde .• Servetinin 
mtkta11nı bllemtyecek kadar zen
rtnıln... Etrahna biraz iyilik et. 
V akttn ıeçer. 

- Aftllık edemem... Ktme 
iyilik ettim lae nank6r10kle mu
kabelede bulundu.. 

lır.~ Danyay, ıez.. gönlOn açı· 

- Aktan h 
8 

amaeyl gezdim •• 
eni cezbeden bir teY yok.. 

· Ya kadınlar? ya aşk? 
Vllyam omuz lilktL Mavi göz

leri daha ziyade hOziinlendl. •Sa· 
mGel. doıtunun zatf noktaıını 
bulmuıtu. • Vtlyam • ın b6t0n 
gençHfi hını meaall ile fttigal 
edemeden geçmfttl. lnaan bOyOk 
bir aervet elde etmek için rahat 
etmeden muannidane çahpnab. 
dir. 

lık zevcesi · dinince dlnlene
er keıc: biçimli ve deve kutu 
kılıkh bir kadındı. Tevrat okur, 
btraz lakayt ıördGfQ kocaamı 
tariki htdayete isale çalıprdı. 

Bot kalan zamanlann da aptal 
bir bale aoktufu • Joztla" ya 
tahılı ederdi. Bu kadın 6ldOfQ 
zaman •vılyam,, .. uçlan aiar· 
mıftı. 

Mumafth atkı ~lrle etmek 
O "' 1d1 n i h ili terketmemtıU. 
.JJüblln,. il mil • Arabeıla. yı 

görünce bu Gmldlnln yerine p 
leceftnl aandı. Onun koyu ket
tane uçları, iri ılyah aazlert 
vardı. Miı • ArabeUa" muhabbet 
komedya11nı o kadar gOzel oy· 
nadı ki •vflyam" ı kandırmafa 
muvaffak oldu. 

• Arabella. kGı, Gkten yetim 
kalmlfb, el iti yaparak reçfnl· 
yordu. Milyoner aı•a teıedd6t 

etmedi. Mil • Arabella • yı ikinci 
Miıtreı B6rkea yazdı. Heyhat 1 
ne hOaran 1 • Arabella. nın yeıl· 
ne aevdlif ıey banknotlardı. 
Daha bal ayı ıeçmeden hılkatl· 
nl meydana koyuveım•ıtL 

Ondan aonra zevcO zevce ya
bancı rtbt yatadılar. •Montenyl,, 
caddealnde ikamet ettikleri vaıl 
apartımanda eftındfnln dairesi 
ile hanımın dairesi ayn ayrı idi. 

•v11yam" zevcesini bakir g6-
r6yordu; • Arabella,, zevcinden 
nefret ediyordu. 

Parlıte ikamete baılıyalı ara· 
lanndakl bOrudet zlyadele\mlıU. 

• Vdyam • zevcealnden göre 
medifl muhabbete bedel tam 
bir aadakat ta'ep ediyor, ilk 
ıOphelt hareketinde parayı keae· 
ceffnl 16yl0yoıdu. 

• Ar beUa • nın gurur ve ıOı 
ile dolu kuru kalbi lçtn bundan 
bOyOk tehdit olamazda. 

* 61Vi1yam., tarafından "Arabel· 
la, nıo harekltını murakabeye 
memur edllmlf olan bir ajana, 
birkaç gOn en~l Yicdanıız zev· 
cenin ihanetini delilleri de mey· 
dana koyan bir rapor 16nder· 
m•ıtt. "Vılyam,, zevceılnln yanı· 

na rttti; ve tevkallde aouk kan· 
blıkla hakkında talak davaaı ika· 
me ettlftnl ve dava 16rOIOııclye 
kadar kendtılne heray kllerclıi· 

ne verdifl kadar para yani iki· 
yQz dolar vereceflnl bildirdi. 

Ayni zamanda bOtOıı aervetl· 
nln oflu • JozOa • ya kalmaıı için 
l&zımgelen tedablrt alıyordu. 

• Vtlyam • ı lnhhardan aaıl ala· 
koyan ıey tntikamın1 tamamen 

almak baveal olmuıtu. 
• Haı rlaon" doıtundan mOaaa· 

de lıtedl. O, •vılyam. ı havata 
raptetmek için her menua mtl
racaat etmlt fakat muvaffak 
olamam11tı. 

* Kılercl b&fl •MatOren. yeme
fin hazır o dutunu haber verdi. 

• Arabella" ve •Vt1yam. Dlrek
tuar,, tarzmda tanzim edllmlf 
ma1&da karplıkh oturdular ve 
her vakit ld rtbı yemek yemefe 
koyuldular. Biri bir gazete dlfe
rt bir roman okuyordu. ve lklll de 
lokmaları çabuk çabUk çlfniyor
lardı. 

Kilerci, yem•ıten aonra iki 
fincan kahve ptbdi. 

Kilerci çıkar çıkmaz •vt1yam,, 
zevceılnln kahve fjncannlannı 

delitttrdtlfnl f arkettf. Birdenbire 
zehir dolabı hatmna geldL Ora· 
da bir tlte lçtndeld atrojlnin anla
tılmaz bir tarzda azaldıfını far
ketmtftl. Dtmaflncla fikirler bir 
birini temıek ıtlr'attle takip etti. 
"Vilyam,, okumafa devem etti. 

Fakat fincanı aizma a6t0re· 
celi auada birdenbire vuıeçerek 

50 bin lira 
hikayesi 

Hadise çok 
esrarlı bir 
şekil aldı 

Müddei umumi Kenan 
Bey izahat veriyor 
I>OııkO nGıbamızda pollae ya· 

pılan f6yle bir mGracaat hakan· 
ela ta&ıllt vermiftlk: 

Ankaradan geldlflnt tayll1en 
bir adam, kanımın 50 bin lira 
kıymetindeki m6cevherlerl top
byarak Muıra kaçbfını iddia 
etmlt. oraya bir telgraf çekile. 
rek karıaınm yakalanmaıım ve 
buraya g6nderllmeıtnt lıtemltUr. 

Pollı nöbetçi mOdOrtl bu ada
ma verdlfl cevapta, kendinin 
bu buıuıta aallhtyetl olmadıfını, 
Yillyete veyahut mOddel umu· 
mlllfe m6racaat etmeıl llzım 

ıeldlff nl, o makamların mQcrfm
lerin tadeıl huıuıundakt 61U'1ere 
tevfikan lıtedlfini yapabUecekJe
rlnl bfldlrmitllr. 

Bu mOracaab garip ve· earar
engtz buldufumuz için dOn de 
tahkikat yaptık. Fakat 6frendlk 
ki bu adam ne vtl&yete ne de 
m6 ddel umumtlife htç bir mGra· 
caat yapmamııtır. 

Alakadarlar hadlaeyt çok kan· 
tık ve eararlı bulmaktadırlar. 

Kaçtıfı iddia o'unan kadın bu 
adamın baktld lı anıı mıdır? 50 
bin liralık mOcevher meaeleıl 
uydurma mıdır, defli mldtr? 
Bu adam kimdir, hGvlyett nedir? 
KadlDın yakalattırılıp buraya 

iadesinde rtzli bir mak1at mı 
vardır? Bu ıuallerln cevabı 

hen(lz verilememektedir. 
Hadlaeyl kendtıfnden aorduiu· 

muz m6ddel umumi Kenan Bey 
bir mubarrtı lmlze tunları ıöyle

mlttlr ı 
• - Bize b6yle bir mllracaat 

yapılmamııtır. Hadiae, gazete
nizde yazılcLfı rtbl lae bir cOrOm 
de teıkll edemiyecelt için ladet 
mOcrtmln tarikile takibat yap· 
mıya da kanuni lmkln yoktur. 
O adamın hukuk mahkemeaine 
gitmeıl llzımdır •• 

bir ıh•amur tıtedL Bunun (izerf· 
ne zevci ile o vakta kadar all· 
kadar olmıya~ • Arabella" nazı. 
iline fincanı aldı, ve ktlerclye 
uzatırken yere dO,Gıerek parça 
parça ettL Fincanın içindeki 
kahve balının Ozerıne d6kQJdO. .. 

Erteal glln •Samflel Harrtaon,, 
doıtunu ziyarete ıeld fi zaman 
onu tamamen dellımtı ve adeta 
ıenletmit görd6. Sordu : 

- Naııl biraz lyil91tln mi ? 
- O kadar lyllettlnı ki, inti-

hardan vaz geçUllm rtbl, talik 
clavaıından da feragat ediyorum. 
Bana bak! • Arabella" bent ze
hirlemek lltlyor. Buna muvaffak 
olmak için ne mOmkOme yapa
eafına eminim. Aramızda adam 
akılh bir cidal açılmıt demektir: 

Bunu d6f(lnmek bana pek 
tatlı bir zevk veriyor. 

Kendimi adeta bundan yirmi 
aene evvel •Semora,, haydutları ile 
bofazlaıbfım zamanda 1&myo
rum. 

Dofnuunu llter mtıin? Haya
bma kaıtedlldi edileli 61mek 
lltememete bqladım. 

Ceo1rm: H. Nuri 

.. 
:ıı.... 

il yar derle 
Nasd zengin oldular 1 

• ====== Con Piyerpon MorgaO• 

Amerika harp tüf eğine muhtaç 
BehRri üç huçuk dolara alınan kölıne tüfekleri 
rek 22şerdolara satmakla 100,CCO dolar kazanıl 

Nihayet 1861 de Amerilcada 
ıimallilerle ccnuplular aruında 
muharebe başladı. İngiliz maliye 
alemi ile 11kı münasebatı olan 
• Pebodi ., bankası ıçın parlak 
bir devir açılmış bulunuyordu. 
Baba u Morgan ,, sarrafi mua
melatta acemi olmadığını göste
recek bir mevzu bulmuştu. Bu 
harpte, gelmiş ve gelecek harp
ler in hepsinde görüldüğü ve 
görülecetl veçbile bir kısım ka
zanırken diğer bir kısım halk 
kan ağlıyordu. esliha ve mühim· 
mat yoktu; bunu tedarik edebi
lecek of manm büyük bir seı vet 
kazanacağı muhakkaktı. 

Ordulara tedarik olunan mü
him mıktarda mühimmatın cinsi 
ve fiab sonralan uzun ihtilaflara 
sebebiyet vermiş ve bu ihtilaflar 
mahkemelerde hallü tesviye oluna 
bilmişti. Bunlarm arasında bir da 
• Morgan. mes'elesi vardı Daha 
doğrusu aranırsa bir " Morgan • 
meselesi değil bir •Stevens. me
selesi mevcuttu. Cünkü •Con Pi
ycrpon Morgan " giriştiği bütün 
mühim işlerde yaptığı veçhile ile
rıye başkasını sürerek kendisi 
gölgede kalmıştı. Mevzuubahis 
M. Stevens •Morgan. dan karzen 
20,0UU dolar almışb bu pauı He 
bir Ncvyork esliba deposurdan 
beheri üç buçuk dolara eski sistem 
ve paslı karabinalar satın aldı. Bun
lan temizletti ve beheri 22 do
lardan •Sen Lui. valsi ceneral 
• F ramon. a sattı. 

Filhakika o muharebede her 
ordu kumandanı kf'ndi silahını 

kendisi satın almıya mecbur tu· 
tuluyordu. 

Keyfiyet kirarlaşb . Ancak ce· 
neral ·• Preneon ,, un karargahm· 
da birçok hileli siparişler yapıl

dığı tahakkuk eyledi~inden cene
ral şüphelendi ve eslihanm bedelini 
tesviyeye nazlandı. 

Mesele mahkemeye sevkolundu. 
Hükfimet • Stevens Morgen • ıle 
uzlaşma~a tarahardı. Talep olu
nan paranın nıstını vermiye ama
de idi. Fakat bayiler büyük bir 
maharet göstererek, senetlerinde 
mevcut meblağı tamamen almıya 
muvaffak oldular. Çünkü temyiz 
mahkemesi mukavalenin kat'i ol
duğunu ve mebli~ın tamamen 
tesviyesi icap eyledığini tahtı 
karara almıştı. Böylece Stevens 
ve Morgan • tüfek dalaveresi • 
sayesinde 100,000 dolar kazan
mış bulunuyorlardı. 

Genç •Morgan 111 ın harbin de
vamı müddetince bu •tüfek,, işin
den başka neler yaptığı malüm 
değildi. Adliye nezareti doıyeleri 
ahlafa yalnız bu hadiseyi yadigar 
olarak bıraktılar. Daha o devirden 
•Con. un Avrupadaki seyahet 
ve tetebbü hayatının tesirinde 
kurtulamadığı tahmin edilebilir. 
Ancak, o efsane olarak naklettik
leri vcçhile hayah seraeriyaneye 
düşkün bir sefih değildir ; onun 
mazisini düıkün gösterenler, ıon· 
raki taalisini daha ziyade büyült
mek iç\n bu yolu tutmuşlaıdır, 

Maamafib • Morgan " ~ 
nın cazibesinden kUJ 
eski aleme ıık sık ıef erlef 

b. . d• 
yordu. Bu seferlerin •"? '/ı 
bir aşk macerası geçirdL 
bir genç kıza işık olarak 
evlendi. Genç kadını iyil 
için cenubi Fransa aayfi 
götürdü; fakat kadmca111. 

ay sonra vr fat etti ve •Pı 
Morgan • Amcrikaya avdet 

Bu sefer •Morgan. 
uslanmıştı. Artık Avruf"Y'.. 
hayali cazibesine veda 
şimdi Amerika usulü şık~ 
rabcı bir !iye girişecekti-~ 
şeyden mukaddem kazaotıl il 
ne kazanmak, durmadan"" 
şarmak ve ciddi naın~ 

aile sahibi olmak icap . 
Nihayet fevkalade zeni' 

olan • Jünyüs Spençer Mo~ 
oğlu, ikinci defa olarak 
ve • Nevyork • un mübilll; 
adliye memurunun kızını ,ı 

ihtiyar •Morgan. kııa 
şem bir konak verdi. ~ 
otuz yaşında olan • CoP 
pon Morgan ,, a terettüp 
bir tek vazife kalmış bul 
du ki o da muazzam bir İl 
raralc adını <lhlafa yadiİ' 
kabilmek keyfiyeti İdı. ~ 

,f 
Y arm : Şömendöferler · 

Vest. i nasıl oldu? 

Küçük haber•"' 

Emanet memurları baklo11dl 
bir talimatname hazırlan 

Bu talimatnameye nazaran 
ve saire itibarile açıkta kalall"' 
murların haklan mahfuz; olacP':ı 

C!J Emanet bundan bir 111 

evvel bir etfalyc mütahassıJI 
mek istemiş, fakat muvaffak 

"' mıştı. 

Bu teşebbüsün tekrar 
söylenmektcdır. 

l!J Buberler mektebi e 
iimit edildi~ gibi rağbet 

miştlr. Mektebin şimdilık 
on talebesi vardır. 

C!J Dr. Mazhar Bey u.r9fı 
yarınki perşembe giinü TürkO 
da bayı lma mevzuu hakkınd• 
konferans verilecektir. 

C!J Şehremaneti son 
ölülerin defni hakkında 
tedbirler ittihazı ile mcşguJdilf. 
vayete nazaran bundan sonr~ 
yen ölüsünü gömdürecek. 
naşmı yaktıracak ve külünü dJ 
faza enlr~cektir. . __.....,,.. 

Mı~ır meselesi 
lngilterenin sabık Mısır . 

iade komiseri Lort Loyit lııS 
tarafından Mısıra teklif tli 
muahede aleyhinde ıidde 
propagandaya başlamıştır. it 

Lort Loyit irat ettiği b 
tukta Mısıra teklif olunaO 
bedenin lngiltere için sev ol 
noktai nazardan zara• lı · 
gibi lngilterenin iktisadi ati" 
mma da fena olduğunu sö 
tir, 
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Eli 1 ,, 

UZ EL 
Borsanın dolabı 

Yenlcamlde iki mü$febıt - milhirn lhtiyac1mız - verU 
maıı - Tutünden {lmit - bir dolap daha.. 

Bir vakitler, latanbulun en bü
yük müstebidi Yenicemi saati 
idi. Şehir halkının biitün hareket
leri onun ayarına tabi olurdu. 
Onun ayarının doğru olup olma
dığını da kimse bilmezdi. 

Darülfünun bahçesi 

Geçenlerde Darülfllnun bah· 
çeılnln gittikçe snılendl· 

ffnf, fakat her nedense buraya 
yalnız devrilmesi kolay olan 
çamlar dikildifint yazmııtıın. 

Bu sabrlann tesiri oldu galiba 
ki, dün o bahç~ye baıka alaçla• 
rın da dikJ 'meğe baıladıfmı gör
düm. 

Ben geçerken bir ocak açmıf'" 
lardı; incir dikiyorlardı. 

Toplu iğne 
ee 

BenzemedJğine göre 
Yeni hizmetçi., Hanımına ha• 

ber verfr ı 

., - Rıizim i!lfe kutiiphanem, f1:ı.k11i kitap, mi ap isti-
e~'i , 

Şimdi, gene 0 semtte ve zaten 
saat ile aynı hizade bulunan bor
sa dolabı başımıza zorla bir müs
tebit kesildi; ikisin ·n arasındaki 
fark yalnız dönmek müddetinde
dır. Saat gece gündüz dönerdi, 
dolap sade gündüzleri dönüyor. 
Fakat htanbulun bütün hayatı 
dolabın yazdığı İngiliz !hasının 
fiatına bağlı bu'unuyor. Dolabın 
ayarı bari düzgün olsaydı .•. halbu
ki lngilız lirasının son yükselme
sinde salahiyet sahibi olanlar n 
söylediklerine göre dolabın ayarı 
hiç te tabii de~ilmiş .• 

müstağni kalmak biraz güç. Vakıa 
erkeklerin elbısesini yerli kumaş
lar pek ala idare ediyor. Hanım
lar da Bursa ipeklilerinden balo 
e.bisesi yaptırmak için müsabaka
ya giriyorlar. Fakat, onları ipek 
çoraplardan. lastik çizmelerden 
!Dahrum etmiye katlanabilirmiyiz? 
lngiliz lirası ne kadar pahalı ol
sa, ekmeği pastırmasız yiyerek, 
gene çorap ve çizme getirtece
ğiz .• 

- Gt>nç, gllzel btr Hanım ka• 
pıyı çalıyor ! l1ı deme, vallahi vermem! 

- Verme peki fakat ne dive vemln edivorsıın ? 
~_::__kiiaplaı ı hep '!;!-/inç olarak tnplad m. 

Okumak, yazmak işlerinpe ln
giliz lirasına lüzum daha z yade; 
kağıtların hepsı onunla geliyor. 

Kamış kalemi bıraktığımızdan 
heri yerli bezir İşi mürekkebi bi· 
le işimize yaramıyor. Kitap yaz
maktan okumaktan vaz geçsek te 
gazeteler" az çok kağıt Jizım. 
Haydi bir müddet dişimizi sıka
lım da gazeteleri de okumıyalım. 
Fakat vergileri tahsil ıçin gene 
kağıt lazım. 

- Koı, aç. Hem,trem olacak 1 
- Ya ? Ama ai2e hiç benze-

miyor 1 
A vırupa sıazeteJerinden 

Üç Amerikalı dahJ Çatışan ıaıebe 

te.t~ Bu. darülfünunda ça'ııan 
e ne kadar? 

- Yüzde on nııpetfnde. 
- Berlin goke -

* Delik avahkabı 
le" y e,fl.kk ç - ağmur yağıyor, shah 

Q duğua.~ımın a:tında bir delik 
z ıçin onu giremiyeceğ m 

•ltı? evce - O halde ne giyecek· 

:ı "9ç 
Ze - Sarı ayak k a branmı. 

\tce- F d tk • deJı akat on ann alı ın a 
2 k \>ar. 

ıtre e"ç- İya ya, deliğin blı inden 
n •u ~ k ote inden çıkar. 

- Faun· Vıyana -

* l· l'a.ınıe bllir mf~in? 
l(ıae taJebelertnden biri kayı§a 

h· 8.Yıkçı ile fÖyfe konuştalar. 
1llttıf l' ş, sahilden sahile geçiyordu. 
1( a.lebe- Sen cebir bilir misin ? 
l' e.yıkçı - Hayır, bilmem. 

1t alebe - O halele ömrünfin 
"Ç'e b b· lrtnt kaybetmııstn. Felsete 

11
" llıiafn ? 

l\.a.yıkçı: Hayır. 
G l'alehe- O hald.- &nrünün 
Çte ikisini kaybetmt,sm. 
( ICa.yıkçı talebenin bu fııfih 

tası k na kızarak kayığı ceryana 
8Ptır1r ve kayaya doğru aevke 

der) 

.I<a. vıkçı- Ef endı yüzme bilir 
llıtsin? 

l a.l;be - Ha vır. 
G l<aYıkçı - O halde ömrünün 

çte Üçünü 1'aybediyorsun ! 
- Humme1 - Hamburg -

* 
lrarınıı b · lsevdiniz ..• 

la liaicını - İnsan evini bırakıp 
çilt nıı ? utanmıyor musun? 

k· Ma2nun-Ka1ımı bilseniz, Ha
d 

1~ bey, benim evden kf'çma· 
e::1~ı, belki ev mden hicret 

&ırnı anlardınıı. ! 

- Sumerset gazet -.. 
Karımın hafıza~ı 

Zavıf.amaHvım 

- Kendimt zayifJatmağa 

mlıayım r 
çahı· 

- Naden? 

- Dün tramvayd~ bir kadına 
yerjmf verdim. iki kadın oıurdu ! 

-Noten kraker (Amsterdam)- Böyle ayarı tabii olmıya~ bir 
dolabın keyfi hareketıne, istibda· 
dına karşı ne yapmalı? * Hflı •oner olmak için •• 

- Mi yon~r olm&k için nasıl 
bir metot takip ettınız 7 

ilk hatıra gelen çare, lngiliz 
liı ası ile alınan şeylerden vazgeç

mek, y<ılnız yerli malı kullanmak-- Btrf ncı milyon için hfç bir 
metodu hor Q'Ö medim Ondan 
sonra yavaı yav8.f namuslu ol
dum! · 

tır. 

Mesela bu z11manda fstanbu-
lun en mühim ihtiyacı içki oldu
ğu geçen gün ga 1etelerin yazdık
Jarı gibi, barların gıttikçe çoğal
masından anlaşı hyor. lçki ih ı iya
cımızı rakı tamamen temin ede
bilir. Bızim yerli malımız rakı bu
lununca, lngiliz lirası ıle alınacak 
vi.!ıkıden, ŞP mpan ı adan vaz geç
mek mümkündür. Vakıa şevk ile 
dansetmek için şampanya lazım

dır derler ve rak nın dansa pek 
heves verdiği de malum deği d.r. 

- Der V ahre Berllıı -

* Bahşışlar 

Vtıtfyeru kız itini bftfrcltkten 
sonra lokanta sahibj madamın 

yanına geldi yü7Ü güliiyoJ'du. 
Madam : Pek memnunsun, faz. 

la bahıtt mi aldm ? 
Kız- Hayır, sizin genç yeğe-

ninız yok mu .•• 
Madam - Ne yaptı ? 
Kız - Bütiin bahvitlerimf ben 

den ödünç aldı ! 
- Nebelspalter (Zunh) -

* Doğru duş6nce 
Bir serseri, ,.. ... da gezen takım

dan olduğu fçin mahkemeye 

sevkolunuyor. Hakim soruyor: 
- l~sjz güçsüz dolatıyorsu

nuz.. Çok fena bir ıey .. 

Seuerf ıu cevabı gelJyor: 

- Hakim efendi! Benim 
btler o.maea tısi.ı güçsüz 

brdımz .• 

Yalan söyle-mıvecekf 

Ri· 
ka-

- Hiç bir vakit yalan söy!-e
memeHsin, ('ocuRtım. Deatğim 
gibi yapacaksın, değil mi? Vadet 

bakayım! 
Bu sJrada kapı çalınır. Anne, 

çocuğuna şöyle der: 
- Koş, it apm ın ara h'1ınd~ n 

bak. Eeer ge en Rewzlye H. Jar 
"Annem evde yok,, de! 

~a, 

"" 

Buna mukabi 1, gene bizim yer
li malımız olan çalgılarımız bir 
kene çifte telliye başlayınca insa· 
nm sade su ile bile oynıyacağı 
gelir. Rakının mezeleri de, bılfarz 
biber turşusu, ciğer kebabı hep 
yer i mallardır. Yerli havyar 
belki mezelerimize kafi gelmez, 
onun yerine de yerli malı zeytin 
ile kanaat ederiz. 
Bun1arın hepsi l<olay. Fakat 

fstanbulun içliği rakıya dağla•, 
taş 'ar bağ olsa gene yerlı cıbre 
kafi gelmiyecek. Rakı yapmak 
için ispirto lazım; 0 da Ingdiz 
lirası ile geliyor .• 

Bereket versin ki tütün içmek 
İngiliz lir a~ına bağ:ı değil. lnhi· 
sar idaresi, kocalarını yabancı 
nazarlardan saklıyan kıskanç ka
dınlar gibi, ecnebi tüıün!erini 
memlekete hiç sokmamak için 
elinden geleni vapıyor. Lakin sı
garalaım kağıdı, paketlerın mu
kavvası da tngillz lirası ıle ah· 
nacak .• 

Bir rivayete göre, Bu1Q"ar kom

şu'arımız da İngiliz lire sının ıstıp
dadınden kurtulmak içın her işle
"' nde yerli mel kaflanmaR-.rlcarar 
vermişler. Yabancı memleketler-
den paltoluk zarif kumaşlar ge
tirtmektense, kendi yaptıkları 

abalarla kanaat etmek daha ıyidir 
demişler. Süslü fotin almamışlar, 
kendi yaptıkları tahta pabuçları 
giymişler. Fakat bu kadar gayrete 
rağmen Bulgar parasının hiç bir 
vakit yükseldiği duyulmadı, hala 
bi1im liramızdan çok ucuz bir 
kıymette, bize odun, kömür He 
kaşar peynıri satmasalar belki 
daha zıyade düşecek. 
Şu halde? Galiba, en sağ-lam 

çare olarak, gene lngiliz lirası 
ile mal satmak kalıyor. Mesela 
Avrupalıları bizım rakılarla sarhoş 
olmıya alıştırabilirsek, buna mu
kabil bize epiyce lngiliz lirası 
verirler. Fakat korkarım ki, bır 
aralık ayılırlarsa rakının da kendi 
ispirtoları ile yapıldığını öğrenır
ler ve bizim içeceğimiz rakıyı da 
anlar bize satmıya kalkışırlar. O 
vakit bize ancak yedi meze ola
rak yumruğumuz kalır. 

Onun için benim ümid•m, ma
vi dumanU tütünlerimizdedir. İs
pirtoya, ipek çoraplara, lağıtlara 
verdiğimiz İngiliz lırasından daha 
ziyade tütün satabilirsek o zaman 
İngiliz lirası hakikaten tekerlene· 
cektır. 

Amerikanın üç büyük ve meş
hur adamı, Kuliç, F ord ve Rok· 
feller bir gün bir otomobile bi· 
nerek b·r gezintiye giderler. Ge
zinti epice sürdüğü için yolda 
benzinleri tükenir. 
Arabayı durdururlar, benzinci· 

nin birisinden benzin alırlar. Ben· 
zın tenekesi dolduktan sonra 
merak ederek, sorar : 

- Ne kadar benzin koydun? 

Heı if, bir mıktar söyler. F ord, 
- Aman oR-lum, <fer, l:>etı F or-

dum. Bu makineleri ben yapıyo
rum. imkanı yok ; bu teneke bu 
kadar benzin a mazi 

F orddan sonra RoHeller: 

- Bu benzinin kilosu kaça? 
diye sorar. 

Benzinci buna da cevap verir. 
Fakat gene söylediği mıktar faz. 
ladır. Rokf eller: 

- Aman ne yapıyorsun, bu 
ne fazla kir? Ben Rokfellerim. 
Bu benzini piyasaya çıkaran be• 
nim l der. 

eenzinci Rokfellerin sözünü de 
hayretle dinledikten sonra : 

- Kuzum, siz ne çeşıt adam· 
larsınız bt'yahu, der demindenbe
ri marhwallar atıp duruyorsunuz. 
Hani bir parça daha tahammül 
edecek olsam şu suratsız arkada· 
şınız da kendisinin Ku ıı; oıduğu· 
nu ıddia edecek ? 

* içki ve uyku ... 
Bir akşam evvelki mahmurlu· 

ğuııu müteaddit sodalara, işkem• 
be çorbalarına rağmen da~ıtamı· 
yan ( F.) Bey, kendi i~ile meşgul 
olan bir dostuna şu suali sordu: 

- Monşer, insan fazla içtiği 
geceler, uyuyamıyor, niçin ? 

Arkadaşı hiç istitinı boımadan 
şu cevabı v~rdi : 

- Gf>cenin birçok saatlerini 
içmeğe hasredeı de ondan 1 

o -0-

Bir re~or hahsı 
Zevce, ol<udui'u ga7f~teyi kat· 

Fakat o da U7un vakte muh
taç tütünü ekmek, biçmek, kurut
mak, sonra da müşteri bulmak 
lazım. O zamana kadar borsa 
dolabının keyfi hareketi dtvam 
edecek mi? 

Bana kalırsa ona da çare bulu 
hat niha}ct vermek için, ikinci 
bir borsa do abı daha kurmalı 

nur. k - Karımın hafızasından o 
ad~r bı k ! zarım , •.. ı ak koca.ama seslenir : ayar 

-Ayol, bir adam günde 12,000 

Yemek bahsinde tasa çekmiye 
lüzum kalmıyor. Ekmek fıatı da 
lngiliz lirası gibi çıkıp iniyoı sa 
da, buğdaylarımız yerli mali. Pas
tı• ma ise İngiliz lirasından çok 
namusıu; eskı zaman bankanotJan 
gibi daıma ayni fiatta duruyor. 

Yenicami saatinin istipdadını 
kıran köprü başına konulan saat 
olmuştur. 

-Ş;kadar ki Borsa dolabı saat gi 
bi cansız mahluk değil, ayakı 
canavar olduğundan, ikincisi b; 
rinciden deniz aşıu, mesela lı · 

- Neden? çok mu unıutkan? 
...... - liayır, hiç bır şey! unut· 
'4•l1or l 

- Lustige Leıtung -

kelime sartediyormuf ! 
_ Senden daha müsrif değil, 

karıcığım! r:ivr.cek için In~ıJiz lirasından 
Bundan ibret alarak, Borsa 

dolabının keyfi haıeketlerine der-
-;;irde bulunmalı. 

H.F. 
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L_ Memlekette Vakıt J 

.. Ezin ede asrı mezbaha 
Ay ~aşında merasimle açıldı 

' &1Mtle mt%~olıa açılır~ 
Ezine, 1111/929 (muhabirimiz- Mezbahanın lüzumundan v~ fay· 

den) Çanakkalenin en işlek ve dalarından ıimdiye kadar et ke· 
kalabahlc kasa balarından olan ·ı hh ı h 11 en g~yn 11 ı ıa a anenin ya. 
Ezinede günden aiine ilerllemek 
b k 

6 - zünden geçen sene çıkan Şarbon 
üyüme istidadı çoğalmaktadır; • 

yoksulluk içinde varhk göster miye hastalığının aramızdan ayırdıtı 
çalışan belediye hergün kasaba· kardeşlerimizden teeuürle bahset-

nm ilerlemes1ne saik olacak te- ti; Bunu müteakip kaza kayma-
şebbüslere girişmektedir: bunla- kamı Cavit Bey kurdeleyi kese· 

nn en mühim olanlarından biri rek mezbahayı açtı; hazırun bi-
o'an fenni ve umumi hayvan ke- nayı gezdıler; teıiıatı tetkik etti· 
sım yerinin küşat resmi bugün ler, ilk kesilen hayvan etı iuka-
yapıldı; meras mde liva ve alay ralara dağıtıldı; Mektep talebe-
kumandanı beyf endilerle kaza sine bayat bilgisinden fenni mez-
Kaymakamı ve bütün askeri Ü· 

mera ve m murlar; mektep tale-
beleri; halk vtı cemiyetler erkim 
hazırdılar be'ediye reisi Ct·mal 
Bey fenni mezbahanın tarihçe
s nden ve Luna olan ihtiyaçtan 
bahsetti ve bu işin ikmalinde 
belediyeye çok yardım eden 
kaymakam ve kumandan Bey
fendıleı le blitÜn memurlaıa ve 
h· ',a teşeı kür etti. 

Hükumet hekimi Nihat Bey de 

bahalara al- izahat verildi, ıeker 

ve cigara dağıtılarak merasime 

nihayet verildi; Bugünün ıerefıne 
mezbahanın her tarafına bayrak· 
ler a11lmış çam dallarile her ta 
rafı bezenmişti. 

Bütün işlerinde kuvveti Cüm
buı iyet haık fırkasından alan be· 

lediye "heyeti çok olan noksanla
rını ikmale çalı~acaktır ~ 

H1Jmdt 

Çerkesköyfinde bir Kadı61fis6 ••• 

Edne mubarrirlmbden ı 

T eklrdat vilAyetfnde Saray 

kaza11 merkezini Çe keaköy 
nablyeıl merkezine ve fıtaaye>" 
na bafbyan 20 · 22 kilometrelik 
meaafentn yar... yani Saraydan 

Manika köyGne kadar olan k111m 

g(lç bel& Yapıldı. Geri kalan 
yan1ı ne hikınet1e bir ttırlO ya· 

pıLunı,or. itte kaclı6JO.O tam 

bu P&rçanın orta yerindedir. 
Buraaı birkaç ,.lmurclan eonra 

geçilmez btr bata~ halini aldı. 
Vakttle merkebi ile beraber bir 

kadıya mezar bde olmUf. Hemen 
be ismi verm1f1er. 

Bu zava11ının bedduan linmlf 
olma'ı ki h&1l burada clmgtb, 

tekerlefl, argacı kınlan araba, 
yay yaprakları kırılan, manda1ann 

11ltfü cerr nden lıtlfadeye kotan 
otomobıl eksik değildir. 

• 
fstırance nahl> eılnden Bulgar 

hududuna kadar uzanan orman 

mıtakaamın fiç mahıecl vaı cbrı 

lğneada - Midye açık limanlar 

ve vize • Saray - Çerketk6J 

yollle bağlanan tren hath

Limanlar Karadenizin uyka tak

IJdt yapbfı senenin AmCak bir 

Jkf •YJnda it~ varar, ıonra pbln 

Çerkesköy mahreci- Bundan 

baıka bu JIOl Saray • Vize · Pınar 
h1aar ve hatta Demirköy kazaları· 

nın lkbsedl mahrtcldir. 

Kamfir torJufunun cehennemi 

ateıt, kızgın yaz g(inetfnln ya· 

kan ıuaab albnda çalıf8D k6y

lftnGn bu yelıuzluktan çektllf 

llkmb, bu yollUZlufan ba .ayı

lan kazalar lktısadlyatma verclfli 

mOıldlllt tarif de bitmez. 

Yapılmamıt bir itin niçin ya• 

pılmadıfı ıebeblnl aiaıtırmak 

bize dOımez. Malam olan kazaya 

ba yolun ılmdiye kadar yapıl

mamıı olmandır. 

Edlrnedeıı kalkarak Kırklar

eli · Pmarblar - Vize - Saray. Çer-

kuk8y Ye Stltntden geçerek f.. 
tanbula dolnı uzanan Ye Edtnıe 

-1.tannbul fOMll unvanım alan 
bu yolun fU ip.ret ettlflmlz en 

mGlılm parçan bir ttlrlO yapıla

madı. 

Keyflyett Nafıa V eklletl celt
Wlntn ehemmiyetle nazara dfk. 

katine arzedlyorm Ye diyoruz ki 
Kadı efendinin merkebtle çamgr. 

da bolulurken acı feryaJ.)artle 
6r61en ve ba 701 parçanna mu
aallat olan btlytı bozulauıı ve 

Kadı ef. de uzak "lr efMne 
olaun. 

'Radyo 
Bugünkü program 

( latanbul ayarlle) 

lsfanbııL 1200 m. 5 K., 

17.30-18.30 Saz heyeti Borsa haber· 

lerl 

18,80 20.30 Jaz . Bant Orkestra 
Musique Tziganne. 
Tango orkestrası 

25,30-22,30 Saz heyeti, Anadolu 
ajansı haberleri. 

Belgrad 429 m. 2.~ K,. 

1 ı ,80 Gramofon 
2 I,40 Kragijevao kahvesin

den naklen milli ha
valar. 

Beılln ( Kôı,igswusierhausen) 

18. 
14, 

17,30 

ıs.~o 

30 

1635 m. 30 KY. 
Gramofon 
Gramofon 

\lamburgdan 
lconser 
Flüt konserl 

nakltn 

Dans havalıır~ mlite-

eklben resim neşriyatı 

Bud4peıte. 550 m. 20 Kv. 

ı 8.40 Konser 

22 l O Salon orkestra!! ta-

2s. r :J 

Bllkreıı 

ı 7. 

rafından konser 
Gramofon 

394 m. 12 Kw 

Orkestra tarafınd~n 

konser 

17.30 ,Konıtr 

20.3() Operadan naklen '/ a-
~erln (Tannbauser)l 

Da11enfıyı 479 m. 25 Kv. 

17 45 Klasik musiki kon-
sert 

1845 
1 

Davis tJyatrosun • 

dan naklen ergo

non konseri 

20 43 Nefes sazlan tara· 

fından konser 

22 Kueen's Hail den 

naklen senfonik kon-
ser 

ı. Dans havalan 

Bres1av-Ci1Ayvlçı 258 m. 5 K,. 

2005 Konser (Fransız mu-

slklsi) 
Kafovlç: 408m. IOKv. 

ıs o5 Gramofon 

I7.4S 3ramofon 

18.4S ionser 

21.so Akşıam konseri 

Mllano• 500 m. 7 Kv. 

12.25 Gramofon 

Konser 18 

2180 Operadan nıı lden 

•Laffglla del Re, 

Moravska-Osiravaı 263 m. Ul K 

12 86 Gramofon 
18.80 Jsz-Band 

22.U Bimodan naklen ko-

Romaı 

14 15 
!2. 

nser. 
wı m. 3 Kv. 

Konser 
1{<mser (lcalya mnsl· 
\isl) 

Vly1Jnaı 516 m. 1~ Kv. 

J 7.30 Gündüz konseri 
20.30 Gala konseri 

Program nihayetinde Telsizle re
llm neşriyatı. 
Varşovaı 1411 m. 12Kv. 

13.05 Gramofon 
17.40 Gramofon 
18.45 Konser 
20.25 Gramofon 
21 30 Konser ( Rus m usl· 

kisi ) 
Dans havaları. 

1 Seyahat notlar~ J 
• lstanbuldan Trabzooa 

Kfiçnk tehirlere 1eyahat etmek 
yabancı bir eve mlaaftr olmak 

gibidir. Herket yGzftnfize, yilrft· 
Jfttfinfize, gtyjnitlnlze, velhaıtl 

muhit tçtn yapılmıı olmakla 
beraber bu1U1lyetlnlzl, phılyeU· 

nlzl ifade eden her ıeylnlze lstlf
bamla bakar. Ne kadar ııkıcı 
bir ıeydtr bu r 

Efer siz, meıbur iseniz. remıl 
gazetelerde baıılnıı1t bir •kalbur 

Oıt09 ıahılyet iseniz, bu, bal sizi 
memnun edebilir. Herkeı ıtzl 

gösterir ve yanındakine hıddar: 
- lıte filanca. 

Fakat benim ıfbl meçbultyetln 

karanlıklan yetmlyormUf ıtbl 
•alelade. nin aeddiçlntnde mab-

ıur bir lnıan.anız, bu bakıılarm 
manaıı ıu olun 

- Bu da kimin neıt 7 
Birinci halde takdir, ikincide 

merak vardır. 

Merak neticesinde beklenll· 
meyen bir hadise uyandırmaz1a, 

istihza uyanclınr. 

lıte bunun için kaçak phlr
ferde meçhul bir eeyyah olmak, 

b6ynk payıtahtlarda methur bir 

zalr olmaktan daha fenadır. 

Bunu. J>ilUln ıeyabatimde 
hl11ettim. 

Seyabatta lnıana en lAzım 
olan ıey 10ğuk kanlılıktır. Hiç 

bir ıeye, hamalın elinizden ba· 

vulu kapmauna, yemeklerin fe 

nahima, memurlann •orbalılına 
kıımıyacakımız. İhtiyaten ken· 
dinlze bir İngtliz 1110 veriniz, 

ve bir golf pantolonu giyiniz. 
Eğer tablabnız bunlara m61R it 

defilıe, kendinize bir yol arka
dqı temin ediniz. Fakat bu ar-

kad&fın kadın olmaman ,arttır. 

ÇGnkO her yerde nezaketsiz ba· 
kıılar ıfzl hiddet - azap cendere

ılne sokar, ya dayak yer b6ıbil
t6n butalanaumız. yahut birisi· 

nln ka 'asını kırar mOcrlm olut
ıunuz. Bu bakıılarda ne lıtlhza-

lar yoktur? Kfmfsl ıtzl yeni ev
lenmtı bir çtf t, ktmlıl firari iki 

aıık, ktmiıl yeni bir memuriyete 
' tayin edllmfı eıkt bir kan koca, 

bazıları kardeı, ötekller yolda 
tanıımıı iki yabancı oldufunuzu 
iddia eder, ve etrafuuzda, eıkl 
pantomlmalarda olduiu gibi, 

ae11lz bir ta'hkikat afi 6rilmcek· 
lenlr, bizar olurıunuz veHelA.m. 

Arkadaıınızm, hoımeırep, der
yadil, centilmen, o'ması la:nmdu. 
Akıl takdirde mahvoldutunuz 
g{indür.; 

Ben. iki aı kadaşla yola çık· 
bgı. Birincisi ıtmdi IÖylediğiın 

sartlan haiz, ötekiıl tamamile 
aksine teli. Biz, iki kafa dengi, 

yan yo1a kadar daima "ıahıı 
1&111,, ten kaçınırdık. Yarı yola 
kadar diyorum, çünkü maale>sef 

bu yoldaıtan ayrılmak mecburi· 
yetinde kaldım, ıeyahatm baki· 

yeatnl 6tekl lagar arkadaıla bi
tirdim. Okuyucularım yazılarım-

da hırçınlık sezer erse kabahat 
benim defildtr. af etsinler. .. 

Bir 6fle Qstti Galata f'thbmın-
1 dan '"Seyrtaefain,, in •cnmburil vet,, vapuruna biniyorum. Trab

&ona ~diyoıUIQ. 

Rıhtımda otomobilden ~ 
bir hamal bficumına nıaruJ G 
dım. Bunlardan bazıları k 141' 
• resmi - bazıları sivil tdtlet· dl 1~ 
alacaksın, ben götürecelilll tJıl 
kavgaya tulufmasalarcb, beO 
sen iki el çantasından 1 

olan etyamı salimen vapur• 

tOremlyecektlm. Vapur1lll 
ma uzattıfı merdiven b 1" 
birisi beni çevJrdi. Bu adaJO ~ 

farkla hamala benziyordu, ıu lJdt' 
arkalık yerine elinde bir ııute 

destesi tutuluyordu. 
- 15 kuruı verecekıfn. 
dedi. 
- Ne fçfn'l 
- Rıhtım paraı~ hl' 
diyerek bileti kesti. Ha dl' 

mın en kuytu yer lerfnl yok~ 
B. M. M. inden geçen kaD ;. 
babrlamıya çahıtım, ve •tel ,ol 

vaııtasıle •v aktln avukat:..
ıordum, b6yle bir ıeY ~ 
dedi. Kemali ce1&retle bil 
ıordum: 

Sen klmlln? Ne 111 

' IUD? 
Ben 

çtılylm. 

- O halde itine git. __J 

diye adamı, savdum, ~.ı 

bindim. 
Vapur ıeyahatımız çok 

celi geçtL Karadenıze çıkar, 
"Gelen d<i§man delil, bl•"' 

prkııım s6yledik, bu c~ 
dentıı, bize dostça muamel• 

.allamadı. Ve bir 1abah, e J 

kadar rahat uyuduğum yat ...... JI 

dan kalkbfım zaman, karfl.,.... · 

hafif bir yatmurun yıkamıı_~ 
iu Trabzonu, giineıln ~ 
1abah tualetlnl yapmıı teaıi' 

kedi rtbt uzanmıı buldunı. 1' 
•Altın poıt,,u fethetmtye ~ 

• Argonat,,ların aylarla de I 
eden zahmet't aeyyahatıJIJ, f 
gfinde, gayet rahat olarak 1' 

Vap 
mııhm. 1' ~~u 

Bana burada af'gonatları .,JI" ~n .. 
tırlatnuya sebep oJan ıey dan 
blltyor muıunz? eti dak 

BtıtOn ugradı~11ftız Karad Cit~ 
limanlanndald etya kayıkl~ ~iıe 
ıeklt. Reıimde görecei niz ~~..., l 

deO 17"' k.tn bun1ar, Argonotlar devrin dl" 
rl ıekilleı tnl kaybetmenılılet pi 
Bakınız, hafice J>zleriniz kı;,.,. 
muhayyilenizi bir kaç blJJ 

geri götürürıentz, bu kar•a::; 
dakl k6rek mahkümlarile 
glverleri göı ebilfrsiniz. . tleare 

l'ikret Ad~ "eren 

r:;'k:adabir':d:"~~arı ~:~ 
~ Karadeniz ~\ 
:ı L·· ı. 0staS1 ~ il Muntazam ve Uı\.S p " Olay 
.. 17 '1 
;ı ı • • • • vapuru llıl] 
$ n 0 0 U Karıunt~e ., 
~ı Pazar günü akş,.ııı• H Sızkeci rıh· " 
i: tımından hareketlo Zongu10'11~ - I~~ i! lnebo1u, Samsun, iskele e 

ıı azimet ve avdet edecektir. ·de 
i Tafsilat için Sirkecıtl" 
Ü Mes' adet hanı altında acoP 

§ hğına müracaat. .. A 
·· 21r § Telefon: lstanbul 
.. :a a ••mm•1r=-·il··-=~ 



a 

rıhtr 

fIPcll 
bJI 

la Jıı 
btltl 

~ıa· 

• 
Gün kaldı 

Gttt t 
Itır e enıi%e abone olan-
1, h1ty4tlarını hiç bir 

JI llernıek~izin sigorta 
ettirmiş olurlar • 

'i,111 
Çftıd ıekhmııden mbaren bir ay 
•b e gaıetemlıln bır yıllığına 
oııe 1 1 

Ol 0 an ara gazetemiz htç gö-
' l!ıeırıı, bır mukabelede bulunuyor. 
'il~ 
ak onelerln bir kur'a tle aynla· 

d Yüzde eUıaıntn hayahnı sigorta 
ecek ._ 

tıUteb • ~tndilerlnc: hOkQmetçe 
er. 

Pri~· d 500 [· •-uı Ö enmiş 
•raJık bir hayat si

gorta poliçesi 
•trlltec~tlr 

Jııtl' ~Otcah ' 
de P •enelerfn stgort8 Ocretlerı 

"l!sk~nı ıekılde tdarcmtz~ ıtittır. 
1 tıbonelerimiz: 

t-tı 
d,htl abonelerJmlzln bu kuraya 
alı olmaa, bu mnddet 1\ in de 

on~ı 
f"rl ven•lenmtve ba~lıdır. 

;,~·~!.~ 

JSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA 
MEMURLUGUNDAN 

İsmail Hakkı beyin Armenak Ef. 
borç aldığı beş bin llraya mukabU, 
birinci derece ve birinci sırada 
ipotek gönderilen Hoca paşa Hop
yıır mahallesinin atik Aşır Ef,Cedit 

Fındıkçı sokağının atik 5 ve 4 ve 
defa mükerrer ' 5 cedit 2. 38,36,40 

numaralarla murakkam altında üç 

mağaza ve içerisinde bir masura 
suyu, ve alnnda cedit 4 No. ma· 
ğazarun havasını rnüştemU hanın 
dört htse itibarile bir hisenin mtil

kiyetlnin rubu ile Indfaının sümtin 
hisesi ve yine istikraz eylediği se
kiz yüz liraya mukabil mezkOr de
recede ve sırada kezalik ipotek gös
terdiği mahal! mezkOrda kAin atik 
beş mükerrer cedit 4 No. bilA ha 
va mağazanm mülkiyetinin rubu 
his~esi ile intifaının sümün hissesi 

330 tarihli icra kanunua tefikan 
biı inci olarak yapılmak üzre 30 
gün müddetle mi.izayideye konul-

muştur. 

Harun hududu: Sağ tarafı beş 
parseg numaralı em!Ak sol tarafı 
Fındık sokağı arkasının bir tarafı 

kısmen ı . 6 ve kısmen 7 Parseg 
numaralı emlak ön tarah Aşır Ef. 

Kütüpane sokağı He mahdutduır, al
tındaki bi1Ahava mezkôr mağaza 

hanın zemininin mesahai sathlyesl

nin ihtiva edip tahminen altı yüz 
yetmiş lki arşın terbilndedir. 

Mil,temflAn: 36 No dilkkAnın list 
~ 

katında asma parmaklık olup hanın 

~----------------------10 Kanunevveı 1929 

Borsalar 
amblyo 

J lngillz Uruı Kr. 
• T.L ınukablll Dol 
" " F'rank 

.. " . " 
u • 

u • ... 

Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Florin 

• • Kuron 
" • Şlllng 
• • Pezeta 
u " Mark 
" • Zloti 
" " Pen~ö 

2o Ley Kuru~ 
1 Türk llrım Dinar 
" Çervoneç Kuruş 

Nukut 

ı fster Un (!ngtliı) 
ı Dolar (Amerilcı) 

20 Frank (Fransu:J 
20 Liret [ltalya 1 
O Frank f BclçlkAJ 

20 Drahmi [Yunan] 
20 Frank [!svıçre) 
20 Leva f Bulgar] 
ı Florin (Felemenk] 

20 Kuron [Çekoslovaı.. 
ı Şllıng (Avusturya] 
l Peıeta (İspanya] 
ı Rayşmark(Almanya] 

ı Zloti !Lehistan) 
ı Pengö [Macaristan J 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar iYugoslovyaJ 

ı Çcvoncç ısevyctJ 

.Altın ) 

.Mecidiye / Borsa 
Banluıoc ~ harici 

Tahvili er 

Açddı 

1053 

217 
171 

228 
121 50 
57 

2 So 

8" 
2 
7~ 

92 
71 

242 

95 so 
19 

K:apandı 

6,2:i 

J 16,ı;!:S 

1580 
533,25 
5J6,25 

29 75 
51 ~o 
24 
87 ~o 
2!' :;., 
7 So 

91· 
71 <.O 

24 

191 

9. - VAKiT . ı ı Kanunevvel 1929 ~ 

V ak](ttn bulmacasm 
Dünkü bufmacamızr halledemedinizse bugünkü halJ~dilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacam1zın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kafidir: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- lllJ ~ -ı=- 'il] lll !il !il ---· 
[jJ • -= li]l[i] _lil_ 

[iJ 

-
'ii - -il 

jJ 

- !il 

- - - - -
liJ -- - -

[j] liJ -
[i]ı-= 

- -
-

_li1 li1 il ~ 
!'1 

BoallokD bulmacam1Zm 
balledllecelıı: yeni ıeldı 

fil 

!il 
!il -
li] -

I -
Soldan sağa ve yukardan aşağ'ı: 
1 - Hisli (6), sevgi (3) 
2 - Valde (3) , ben (3) 
3 - Çöl rüıgarı (3), fenalığın 

aksi (6) 
4 - Öteki dünya (5) , binek 

hayvanı (2) 
5 - Kat'i değ-il (7) 
6 - Resmi vapur kumpan -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ~ D~AlqliJfD R 
2 D Ol L.t!' AA JM MIA A il O i]i) _E 
3 A L I S !ill R i Y A Z_ i 
4 KAŞ~SOSiJFO~ 
5 i]Mi]SALTAi]iJ• 
6 DAR OL B EDAY i 
7 O~ i ST E -MEKiJH 
8 KOYi]ADEMi]ET 
9 T[i}A FliA Kli]_t Ki 
10 O !i] Z O il Y il_~ K [iJ D 
11 R E i -5- • ( H T i O A 

Dllnldl bulmacamaua 
balledUmtı ıekll 

yamız (11) 
7 - Rusya ve Almanya}'l su

layan bir nehir (6) 
8 - Bulutlar (S) 
9 - Hıyarı meşhur bir bos

tanın olduğu yer (5) 
10- Latife (4), ap (2) 

11- Hmstıyanlaşma (8) 

Ambar inşaatı 
Tütün inhisarı umum müdürlü

ğündne: 

Seyrisefain 
~~~---~--------~·· 8-,ot7 •eenteat: Galata KöprU baııncla. 

dt u 2362 Şubo aceDteai : Mahmu
~ Hanı altında Iıtanhul Z7 40 

birinci karındaki 8, 9, 10 No. lı 
odalarla beraber Karalan Ef. kiracı-

lstlkru dahlU •vadeU. 
Dliyunu muvahade 
ikramiyeli demiryolu 
lstanbul tramvay şirketi 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
lstanbul anonim n Şr. 

675 
4 35 

Ii'30 
27 

Kuruçeşmede mi.iceddeden inşa edilecek olan ambar için verilecek tek
liflerin tevdii için gösterilen ı 6/KA.E 929 tarı W 2 ;Ka.S/930 cumartesi 
günü saat I I e temdit edilmiştir. 

'Palto imali 
( G izimir sürat postası 

kan ÜLCEMAL ) vapuru 13 
Ca1~~evvel Cuma 14.30 da 
Curn rıhbrnından hareketle 
~ek artcsi sabahı lzmire gide-

ve p · 
den h azar 14,30 da lzmir-
~ ... ı areketle Pazartesi sabahı 
<\'- CCekij 
bir k r. Vapurda mükemmel 

'
cutt~r estra ve cazbant mev· 

J r. 
P" .... 

dır 38 No. han n methalidlr 40 
No. mağazada Armenak Ef. kiracı

dır bJJA numara köşedeki bodrum 

dükUnında İsmail kiracıdır Fındık 
sokajtında 2 No. lı ma!a.z• Zıraat 
Bankasının Jstkttrındadır, dükkanlar 

kısmen tahta ve kısmen çini 

döşeli dır. 

Hanın zemin katında camekAnlı 

Hlaae aeneetırı 

iş bankası 

Osmanlı bankası 

Flatlar ncant borıu1 kltıblumumOJtı 

tarahndan Tertlmlıtlr 

Bu Aday 
Yumuşak 

Kwlcr 

Okkaıı 

Azami A•ıarl 
K. P. K. p 

14 5 16 

")!,.~-----.. ı 
: r V~Üc~OCIVAPuftLAiiii 

kahve ocağı merdiven üstilnde su 

borusu birinci ikinci üçilncü kat 
!arın her birinde aydınlığı havı 
çimento koridor ve 9 No oda 

Sert 14 80 JS .5 
Dönme 

~ ı l<.rı~cnfz lokt ve '°''' postam 1 
·~ Samsun 
~~Puru ıı Ç b 1 

hl' · ~Unevvc} arşam a 
ı ~Unü k 
~ d a şamı Sirkeci rıhtımın-

1

. 

1 
d ak hareketle doğru ( Zongul-

11 c~ 1 İnebolu, Samsun, Ordu, 
,ıı ~·ıtesun, Trabzon, Sürmene ve ı 

ılı 

1
. •ıe ) ye gidecektir. 1 
k 1' ~fsilat için Sirkecide Yel- ı 
tncı hanında kain acentasına 

~ . 
acaat. Tel. lstanbul: 1515 5: l\a IZCQ;zeu--14 •• -nu 

' Zanç vergisi mükelleflerine 
1''otıhuı DefterdarlıAınJan: 

ti ltaıanç vergUerfnl dilkk!n ve 
\ı Cııretbanelerinin kirası (jzerinden 

beren Illlikelleflere mahsus (klra 

~ 'hnnaıneJeri) Maliye şubelerinde 
•~ırı ' k ll f leli anı:nıştır. Bu kısım ,mU e e • 

'<;1n n beyannamelerini hazlrlamak 

le bu ay zarhnda kE-ndHerine en 
oı,y 

llllıaJ gelen şubelere müracaaaa 
arı llAn olunur. 

\> lleyannameler parasız dağırılack 
e ti 

c:ııı t olduklan şubeler~ verilirken 
~ı. beş kuruşluk pul yapıştırıla

lltır. 

}e \r aktlnde beyannamesini verml· 
l'ı1eri 

1 
~% n Vergisine 27 - şubat· 928 

1t Ve 1209 nuıratalı kanun llıtıc·b 
t ı ince Yüzd on be~ zam olu-~ ~u~ e Y 

ikinci ve üçüncü katlarda üç baIA 

dördUnci.i katın zeminl çiçekli çini 
camekAn aydınlığı havi taratza ve 
üç oda zemini kırmızı çini üstü 

açık taratza var bir ve iki No 
odalarda kara Şükrü Bey 3 No 
Mustafa bey 4 No Abdurrahman 

bey 5 ve 6 No boştur 7 No Yu

suf bey ı r, 12 No Süreyya Paşa 
kiracıdır. ı 3 No bo~tur 14 No 
Peşua Et ı 5 No Ahmet CelAI Ef 
16 No Kabil 17. 18 No Kirkor 
ı 9 No Lütfik Efendiler 20 No 

boştur 21 No Tahsin Ef. 22, 23 
No Nazik ve Teodor 24. 25, 26 
No Rodenberg Et kiracıdır. 28, 

29 No ve dJğer odalar boştur. 

Temkavgir merdivenler mermer 
olup elektrik ve ter kos suyu ter
tibatını havidir. Alondaki bllA hava 
m~hal bodrum olup metha11 Fın
dJkçı sokağındadır. Hanın mesahanın 
ayni ve tam kArgirdlr .. IIanrl 
E-endJ klracı olup elekmk ter
tiba a vardır mağazanın tamam 
kıymetl on bln ve mUştemil!t 
Dilslz Zade Hanı namı Ue mııaruf 
mezkOr banın tamamı yüz yirmi 
dört bin aln yüz lira muhammen 

- Zahireler -
(avd u 12 12 ıo 

.Arpa g 9 Io 
Mı.sır 9 

Fa.sol ya 24 20 24 

~ .. . . . 
• • ' '!. 

Duydunuz mu 1 
Ev satın alınacak 

Sahtldeu Rumelihfaanoa, Fencryolunda
Bostancıya kadar ve kurtulut tarafından 
nihayet 2500 lira fiatla ıatılı~ evi olanla 
nn Oarülbedayide Şemai beye müra.caaı 
etmeleri rica olunur. 

ADEMi -IKTıDAR 

ve Bel Gevşekliğine 
En mUesslr deva Seroin hapları

dır. Deposu 1stanbul Sh kcclde ls

kenderlye otell itclsalinde Ali Rıza 

eczanesidlr. Taşraya I 50 kuruş pos

ta ile gönderilir. fzmirde ecza de-

polarında ve Irgat pazarındaki ecza-

n~h b'..llurnu. 

••••••• Vatandaş •••• ••• . ' . 
: Afedent ve hür Tiirk : • • 
: vatanında okur yazar : • • • k tlldiı: Mezkür hisselere talip 

ıyme · . . . 
olanların müzayede m tidden iç~ndde : olmıyanlar yakış rnaz. : 

Onun için okunuz ~ düşen kıymetinin yuz e hisseye 
isbetlnde pey akçesi ve 29 

onu n k numarasını alarak daire
.288 elvra]eri 13-1-30 tarihinden 
ye geme · .. 
saat 14 ten 15 buçuğa kkadabrl ~u~ 

d vam olunara rıncı zayedeye e 
1 ihalesinin yarın icrası ilAn o unur. 

il 

yazma bilmiyenleri : 
"!illet rnekteplerine : 
götü1~rnek lıerkesin ay- i 

~ rı ayrı borcudur. : • • . .......................... . 

Tütün inhsar umum müdürlü. 
ğünden: 

Kuma.,ı idare carafından verllmek şartlle mi.lstahdemfn fçfn 34 adet 
' palto pazarlıkla imal ettirilecektir. TaHplerin malzeme nümunelerf ve 

°!o 7,5 teminatı muvakkatelerlfe 18 /12/ 929 çarşamba günü saat I0,30 
da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmalarL 

idarehane ve ambar inşaatı: 
Tütün inhi.sarı umum müdürlü 

ğünden: 
Ödemfşte fnşa edilecek olan idarehane ve ambar kapalı zarfla mifna

kasaya konu 1 muştur. l\lezkôr inşaata alt proje ve şartname 15 lira mu
kabllinde verileceğinden taliplerin Jdareyl merkeziye mlman şubesine 

müracaatla almaları ve I 8/ Kıl. S./930 cumartesi günü zarflannı 0fo 7,5 
cemlnau muvakkatelerile birlikte Galatada miibayaat komisyonuna tevdi 
etmeleri 

Kasiyer hanım isteniyor 
Hacı Bekir zade tfcarethanelerl için kasiyer hanımlara liizum 

vardır. Talip olanlar 14·12·29 cumartesi ıaat 13 ten on altıya kadar 
Bahçe kapıda Hacı Bekir zade hanında Hacı Bekir zade ticaret• 
haneleri müdürü umumtll~ne müracaat etsinler. 

Erzak ve saire münakasası 
Yüksek baytar mek_lebı rekt6rlülündan: l\Jektebimlzfn ihaleden baklyye 

kalan erzak ve salresi kapalı zarf usu1ile miinakasaya konulmuştur. 
TaJjplerin şart.namelerini görmek üzere her gün, mUnakasaya işdrak içinde 
yevmi ihale olan l - I - 930 çarşamba günü saat 15 te deftardarbk 
bJnasında müessesatı zlraiye mubayaat komisyonuna gelmeleri 

l\foçkada SiJrcnyan apartmanının Hg mübaşire verilmiş olan ödeme 
4 No: dairesıle Galatada Merkez emri zahrına yazilan şerhte mezkOr 
nhtım hanında be~inci katta yazı- hane ve yazahanenlzden çıkarak 

hanesinde mukim iken elyevm me- memaliki ecneblyede bulundugunuz 
maliki ecnebiyede olup lkametgAhı gösterilmiş olmasına mebni tarihi 
meçhul bulunan Azmi Beye: UAndan itibaren iki ay zarfında ftl-

lstanhul ıkfncı IC'ra merrıurlugundarı: raz ve ani takip eden sekiz gün 
Refik Halit beyin İstanbul Birinci Ti- zarfında borcunuzu tediye ve bor-
caret mahııkemesfnden istihsal etmiş cunuza yetecek malınızı, kazaııcınızı 
olduğu 15-9·929 tıırih ve 929 J 37 ve olacagınızı lrae eylediğiniz su-
nunıaralı haczi ihtiyat! kararnamesi rette mezkôr sekiz günün hitamında 
mucibince zimmetinizde matlubu cebr1 icra takibine saJAhiyet gele-
olan Uin iki yüz lirı nın adiyen ve ceyi ödeme emrlnln tebliği maka-
hacir- yolile tııhsıli talep edilm"ş mına kaim olmak üzeıc ilAnı key-
vc namınıza ıısm ve berayi tt:b- fiyet olunur. 



~~~!"!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~!~~~~~~10.= VARIT. ft KliiU'fl't\'V--ell~ 

Çocujunuza nasıl 
bökına.lısıınız 1 

1 il tg 
Mııharrtrl : 

- fJ 
~ <'.;ocul<ların sıkleti hakkında rı==~=~~==--- l 

N-. .. , Dlftn t;ıktıiı ıı· Numa- Dltlo çıkttiı 
di.ı •. dercettığımir. hesap vaıatidir. ,... tarı!t raeı tarlb 

Bazı çocuklar iri yapılıdır ve b\I \1 
sıkletten biraı: fazla olurlar. Bazı· j 
lan da küçük yapılıdır. Bu sıklet· 
ten biraz noksan olabilirler. Yal-
nız bu cetvel vasati bir fikir ver-
diğindan çocuğun sıkletinin artıp 
artmadığını gösterir. 
Dişlere ait ~emtı ve stil 

dl~leri 

Bundan evvel bahsettifim veç· 

ff=-sELANiKmsA
1

Ni<:::\Si]f ıK:d;köy i;k;İe üzeri~deki 
~s!:~;:511~~·~'.!m!~~ij ~ lo~~nı~ "~zı·no ve ftı·ıe u~ns S1l0~~ 'H Merkezi umumi. Jatanbul H § nu u Uu . u . u :ibJ 
hiTU rkfye şu bele riÔ ~ Salonumu:ı: gerek mefruşat ve genkso tezyınat "şt 
~i Galata, İstanbul, İzmir, Samıun, ~ ~ bütün salonların fevhlndedir. Teşrif edecek muhtere~f ~u ~ 
:; Adana, mersin. li ~ lerimizin havadan müteessir olmamalirı için kalörı erbt 
:.i.. Yııntınistan cnbelerlı u

1
: - b ek 8 

•• r· I~ yanmaktadır. Vesait nakliye gerek l!rren ve ger f taıı 
H SelAnik, Atlna, Kavala ~ her an müşterilerimizin emrine amade bulunmaktadır. 5 ı 
il Her türUi banka muamelA~ iİ ~ ve Beyoklundan gelen müşterilerimiz her an salon?~~ 
i) itibar mektupları. her nevi akçe Ü a memnun olmakta bu hususu müdüriyete her zaman ıı 
b üzerinden hesaban cariye, çek ~ g: mektedirler; te~ekkürler ederiz. 

H muamelıltı. li = p b ·· .. k geC 
;:::::m::1- m::::::ı:uiiim5Hiiuii.nlC::::ı:::: ~ e rş e ffi e gu fi U a ş a mı 
r==~:~;;:":;:;::;:ı""i sabaha kadar çaylı ııile tedans!~ 
5f Hllseyin Naşft e: verilecektir. Cazbandımız fevkalade mükemmel olup 
:ı "'" d ı ki " h a= 
·=ü" Doğum ve o.4 ın basta ı arı muıe MSUll I":: t la " t '( kti 
• TDrbe, Eski HJIAllahmer binası No. ıı varye e numara rı gos en ece r. daD 

hi'e diş zamanlannda çocu,ldarda 
husule gelen hastabklar ve bir de 
dişin geç çıkması görülünce der· 
hal hekime müracaat ediniz. Ken· 
di kendinize diştir diye vakıt 
kaybederseniz mühim bir hasta~ ı-

ii Herth 6fled .. MJDT~er~~ 1~~8~H il ! Fiatlarımız ucuz ve eh ven, ~in 
~~~~~~a~~~~~~==:·:-:==b=~=-=-=~=~=-=ill=~=~=~=~===~=·"="=~=~=M==·· = ~~~~i~~~~n~~~~~ı 
D let demır. otları ve ıı·ınan ~ elbise; Lacivert veya siyah olmalı. 

ğın daha fazla tezyidine sebebi
y~t. verirsiniz. Hastalığın. veya 
dışın gecikmesinin sebeplerini 
hekimden anladıktan sonra ehem
miyetsiz veya ehemmiyetli oldu
ğuna göre hareket ediniz. 

İik dişler 6-10 nuncu ay arasm· 

da ve son diş\cr de otuzuncu 
ayda çıkar ve mecmuu yirmi 
adet olur. Bazen daha evvel yir
mi dit tam olur. Bu bir hastalık 
değildir. Bunlar 6 - 7 yaımdan 
itibaren yavaf yavaş gene ön diş· 
lerinden başlamak üzet e değişir-
1er ve yerlerine yenileri çıkar. 
Dişlerin çıkması &%ağıdaki şamada 
numara ıle alt ve üst çenede 
gösterilmiştir. 

Çocukların diş1erinin hangi ay· 
lı rJa çıktığını bilmek. çocuğun 
s hhatlni takip içm elzemdir. 
Bu sebepten atideki cetvele kayt 
ey.emeli [mesela yokardaki Gema
d~ gösterilen üç, beş numaralı 
dı~lcr hangi taııhte ç1kmtşlarsa 
aşağ-tdaki cedvelin numara ve 
tarih sırasına yazmalı ] bu suretle 
gecikip gecikm~di~ anlaşılır 

ı:::m:===:m:c.-:::m:::fm:::a.-===::ı:::::;ı 

· Felemenk Bahrisetit D 
Bankası 

Merkez\: AMSTE.RDA.M._ 
1 Sermayesi: I, ı 25,000,000 
: ihtiyat akçesi: 8,000,000 

İstanbul merkezi: Galata Kara
köy palasta. 

1 İstanbul ştıbesl: Yenl posta-

~ hane ittisaUnde Alalema han. İ 
E: Her türlü Banka muamelAtı icra 
i! ve kasalar icar olunur. 
C::::::=:::::-.::::::::::::::::.-n::: ..... :a:::u:c:ıı •• 
1:::::::11mn:."l:m::ım:~••ıı::n:n::n,~ 
E: Ciltt saç, freqJ baat-1ıklan 1 
~ . 
:: m\itahaMUa 9 il DOKTOR 1 
H Ahmet Hamit i 
U Galata, Voyvoda caddeli. ff 
~ Atim~ bankası yanıodn her ~ O r ftçten aonra. iü." 

,ı ····ı:ıı=·--:::·---·········--····-·-·...n· •• · ... ·· .. · c.ı.==···· ....................................... . 

eV . Y - I~ Altı yaşından aşağı çocukların gettı-ilmemesi rica oturıut· 
lauı umumi idaresinden: ~llllıınınır.n~Jnu. , ,, r.ıı , , ııı , 

Ankara • Kaysı-rl haıtı Oıerlnde paıah tııasyonu cıvar nda 305/800 lnd 
kilometrede vaki taı OfJlğtndan J 3()()'.) 3 M balut ıhurı kapalı zaı f uauhle 
münakasaya vu edtlmt~tır. Monıı~asa 25 • 12 - 929 tarihinde çarıınba gUnO 

saat 15, de de•let demlryolları ve lımanları umumı tdaresınde yapılacaktır. 

Mnoa~uayı tııırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde ıaııt 14.30 a kadar umumt mlldürlnk kalemlne vermeleri l!zımd·r. 

Ta'tpl•r mOna~ıta ıartnıım,.slot 5 lira rrıukabllinde Ankaradıı muhasfbaı 

dalrestndcn ve latanbuldıı Haydarra~a nmentnden tedarılc edebtJtrler. 

IDevlet demiryolları ve liman~ 
ları umtımi idaresinden: 

100,00J adet kayın traversi kapalı zıırfla r.:ıOoakssava konmuştur. Mocakasa 
28-12-29 cumarteal gü:ıfl saat 15 te Ankara Devlet denıir)o.lan ıdan:suıde 

yapılacaktır. 

Mtinakaeaya tıtirak ,.deckl,.rto teklif mektuplarını ve muvakkat temlll»<dannı 

ayni gtınde saat 14,30 a kadar Umumi mildOrlük kalemine vermelı-rl IAzımdır. 

lalipler münakasa şartoamtlerinl 1 O lira mukabilinde Anka ada Mı.ılzeme 
dıllrulnden, lat&nbulda Haydarpaşa ma~aza8lrdan tedarik edeb ltr1er. 

120 adet su kovası mübayaası 
Türk inhisar um1ım müdiirlüğünden: 

İdare için Cibalt levazım anbarına teslim edilmek üzere mevcut nil· 

munesi vechile ı 20 adet su kovası pazarlık surerile mlibnyaa edilecektir 
!taya talip olanların nümuneyi görmek üzere her gUn mür3Caatlnn ve 
18-12-929 Çarşamba günü saat J0,30 da °fo 7,5 temln!tı muvakkatala
rile birlikte Galatada mühayaat komisyonunrta bulunmaları. 

Antaı,a unf 
Antalya valiliğinden: 
MOnakasa ıeraiti evelce ilAn ecWmtı o'an Antalya vflayet un 

febrtkaaının Oç senelik icauna tal ıp zulıur etmediğındcn kanunev· 
velin birinden itibaren bfr a~ zarfında pazarlıkla kara raptı tekar· 
rQr etmtıttr. Taltp'erln bu ayın sonuna kadar Antalya valiliğine 
mGracaatları llAn olunur. 

Kaput yaptın ac 
GümıNkler umum miidi.irJüğünden: 

ı - Memurini muhafaza için yaptırılacak 2320 Kaputa ait şartna

mede tadilat yapıldığından iş bu ka.purlar yeniden tanzim kılınan şartna

meslne istinaden kapalı zarf ucmlile mtinakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada gümrükler levazım 

mUdilrlüğtinde ve lstanbulda gümrilk levazım memurluğunden alınacak!Jr. 
8 - Münakasa lstanbulda ğümrilk ba~mild[irlliğü binasında gümrük

ler umum müdilrHl~ü sann alma komsiyonunda yapılacaktır. 
4 - Münakasa güni.i 30 kanunuevvel 929 tarihine tesıtdüf eden 

pazartesi gilnil saat J 4 tedir. 
5 - TeklUnıımeler kantındııld a.hkAmı datresJnde lrr>IA edilecek ve 

kapalı zarflar mezkO.r gitn ve suttan evvel lstanbul<la komisyon riyasetine 

verilecektir. 
6 - Miinakasaya lştlnık edecek olanların Ticaret odasına mukayyet 

bulunduğunu gösterir vesika ibraz edilecektir. 
7 - Her talip bedeli mu ham menin °/o yedi huçuğu olan l 566 lira

lık bükOmetçe muteber millt banka teminat mektubu verrneğe ve yuhut 
lrlunun yerine yevmi mtinakas1:1dan evvel lstanbul BaşmUdürlüğil ve?.'Ilesıne 
nakit olara para itasına mecburdur. 

8 - Teminatı muvakkate mektubu num:mılan şartnamelerle birlikte 
talep ol unacakur. 

9 - Muayyen ı::aatın hulôlünde mutat zabıt vRrnk ısının ranzlmin 
den sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 

10 - Kumaş ve şekil nümunelerl lsta~bulda gümrlikler Umum mü
dürlüjtü levazım ambar memurluğundadır. 

Münakasa ilanı 
• 

i(onya kız muallim mektebi 
dürlüğünden: 

Konya kız muallim mektebinde ~e~l1 
inşa edilecek pavyon 29-11-929 tarıh1~ 
19/12/929 tanhine kadar yirmi gün ~ 
detle ve kaoalı zarf usulile münakasaY3 
muştur. 

ı - M:nakasaya ittirak e 
~ 

tce1'J 
r ve Y 1 

mühendis veya mimar ve m.. cJ' 
t ~ı b:tler bizzat mi 

le teşriki mesai eylediklerine 1e t 
lı:abil inşaah yapmış du l 111 
saikle isbat ederek şartnamei f~ ~ 
tarifename ve proje suretlerini., 
taka maarif mimarından olacakl" ! 
ve mukavele suretini flÖrecekJet~ 

2- Yulccırıdaki şeraiti aiz ve ~I 
kftr evrakı almış olan müte hbi 

4 yapnc ları hesaba Qöre ekllf e 
edeleri ffatın yüzde yedi buç fu "1 
betinde teminat ve tekl"f mektll'ı 
rını havi zarflarını yevmi ihale o 
19 k&nunevvel 919 tnrilılnc mil•" 
pc şembe eünü saat 15 te defi' 
darlıkta müteşekkil iha e konıisY 
n na müracaatları. 

3 - Mezkur şeraiti haiz oJ nıı18 
lar münakasaya iştir.ak edem·yc'e 
leri eıhi mukabil feklifattada btl 
namazlar. 

Aydın nafi3. baş mühendisliğiode 
ıı-ts 

ı - (255 I 6) Ura ( 16) kuruş bedeli keşifli bulunan Koçar ~e 

nar yolunun 6X650X9X870 inci kilometreleri arasında yeni şose 
1 

menfez ve kaldırım Jnşaan (20) gün müddetle ve kapalı zarf usı.ıli 0 

nakasaya konulmuştur. / 
tıJ 

2 - Taliplerin (66 l) NumsraJı kanun mucibince ihzarı~ll 1' 
oldukları V< s ıik He •10 7,5 teminat akçesini havi teklffnımıelcnııi ~ 
ibale olan 22 12/ 929/ cümartesi günü saat onbeşe kadar vilAfet 
encümenine tevdi etmeleri. oısll 

3 - Fazla izahat almak lstevenlerin vilayet nafıa baş mUbett 
müracaatlarL 

B 
s 

'ta_c;ın 

trıaıc 
()\a.nı 

t'sad 
9,ao 
hu b 
teıı 

d. 
?tıu 

fl"ııık 

rıurrı 

birın 
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lş istiyorum Emla" k E B k ı E d d l ki ~enı harnerıe okuyup yazabfn. ve . ytam an ası mniyet san ığı mü ür ü-
•I ~rzu edenlerin ıdreslni ve 1 b 1 b d 
1 ı..ı.ı rı.. aı:=m. ac1r- blldlrme- stan u şu esın en: ğünden : 

11 ~r11: Babıali Ankara caddeli Sofıhk EmlAk 
ıauaıaraiı kırtasiye ~ 11111 MeYkft n nm .cmmı tlymed 

1ahlbt F eru Ef. yasıtufle ı 66 Heybelfadada Y shlobt 8 namarah drlkkAn 4SO L 
Avıe Nermin 1~9 Şişli BUy1lkdere caddesi Hacı Oaman Beyin gazino .,. odayı mllş-

., temil 14 d0n6m dutluk mehall 4940 • 

B~~. VE Diş ACRll..ARINA 
U'41R liAST ALIKLARJNA 

ROMATiZMA YA 
~ .. m KIRIKUCA 
~.:_ZLE VE GRIPE 
~ enmGelllr dcmdr 

~0..,~L~~11~ 

V
Emrm deblftyo 

._ EREM 
&tala. ha•ıbklın mar.abaslllı 

Dokt.or 

ŞE:KIP HABiP 
"ttl~Ytıotya Yerebatan Hacı SUley
teıı, •Pvtuıanında Cumanesf. Paur
~rtarnba ve Perşembe Teh 

~ a~ HaW Halt,ıntlillltden: AJI 
ltırn efendi bin Ilhaminin yel de-

111 
lfi 

Eyipte Topçular maballnt w IObk cedit t No. Htm t520 • 
Eyipte Topçular mahalle n IOUIJnde c:edk i8 ve 2S numaralı 

dukkAn 800 • 
lf 8 
rs 

Kandilll V.mtof cadde ıt wa kayıkhane 800 • 

?4 
16 Kandmt V ımfkör cadd~ rt '1l fCJ mımaralı artı bap dmcHn Te 

11 arkalarında 1iı6 metre arui Qi ı u ura 
174 
176 
176 

BatAde muhırmr em1Ak ~ paTa ite "" bl!milzayede sattlııcaRntdan 
tallplerln SU-12-929 cumartesi saat J6 da bemlze müracaat eylemeleri. 

Türkiye ış bankası 
Sannaysl:'Tamamen ıediye edilmiş 4,ooo.ooo m lrasl 

.Merkezi umumi: ANKJ\~A 

"""""I Ankara 
lsıanbul 
Bursa 
İzmir 
Samsun 

B~ 

Adana 
Trabzon 
Bahkesır 
Giresun 
Edremit 

Aywlıl 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

Devlet demiryolları ve liman
ları umuml idaresinden: 

lltı~ Azttiye sokağında 88 

l'~ Hant Hanım aleyhine 
b'1.ltn l 1889 tarlhinde votu .J..J1J11Mı_.la _. • ._ .... ...._~.,_dlıl4ıtl~•..-.....-~ ....... ~......-

•y1 talı\uı tnclJl calebtle tkame li: dal'lden doleyı maddealeybtn 

haaeb flP.ır ikamef#ahınm mechoHyetl 
tir ol Ue ilanen tebHR&t terasa k~ 
~~ 80 ttmıoevvel 9i9 

~h.--. IDtiadlf pazartesi gln6 1181 
~...,ııtla ynmt mabakeme,t maal-
'lin dt•ettye mahkeme dtftllhane· 
lbİ t ttllk kıJ.ınlDlf oidıtRa gibi JCT• 
'tk l!ıllayyende plmedtgt mkdrde 
b kında lıyap milamelal icra .b 

,~c.Rı nıaltamu olmak nne kerfl. 
~telede de dAn oıunur. 

ııt %Ayt - Helköy ~ ._ 
t gını aakert vesikamı sayecdm. 

~ ÇJkan&mvlto. _.....m 
ff Yoktur. ...................... s 

"'-..... ...... ı.. •• -

~ l~ ıedlnct bwl ,,,.,,.,,,,,,,,,.,,, 

~ınet Maksut beyin Mahmut Ne-
bey &immedodı alacağı alım 

t»ehtıı 
il Rl nıaJOmesinln temini ae· ..:de ruh. hiuesl tahtı hacze alımp 

YOkderede Kalafat yerinde ıer,ger-
tnd.. " lenmm ,.. lleChfzau 
htrannameılnde muharrer ba)unan 
~. 
h tnecaıu hfsaelertne ytrmf bir bin 
) tşyuı elit Ura kıymet: takdir tdi-

tten (AYDIN) vapuru dcared beh-
te kanununun mevaddı mabsma

'.lasına tevfikan nç defa iltn olun-
lllaJc ıaH ·oı BUredle aoıacagınd• P 
llılann 2 ı IK. ınel/O'l'J tarlht.ne 

~tl&dut eden cttmamsl günt1 .. , 
b·30ııtr ı,so raddelerlnde mahcol nı
~ hisseye mullp yttzde on pey ak· 
d •tnı nıüstashiben yevmi mezkt\r-

Ankara 
,....eblr 
Af yon 
........ 

Harelret 

• 

AZiMET 
Çarpmba 
Çarpmba 

• P-.embe 
MaYnallıt P•oembe 

AVDET 

eaat: nas . ~
• 1 

• 17.1& 

lmm Hareket c.m. Sah ..... S.05 
Afy6n • Camarte.t Ça• pw•'- • 124 
F..ldfeblr • Cumarteet ~ • 7 
Ankara Muva•lat Camarteet Çaqamba • 1813 

Haydarpap - Ankara - Haydarpata araımda 10/143 Ye 143/9 No. 
katarlal'a fJAn edilecek Yatakb Vagonlarm ee110eetw ettllf sGnler· 

AZiMET 
Ha,.darpqa HaNker Puarteea Cama aaatı 

&lrlfehtr • Sah Camarteet • 
Anlrara MuYU&lat Sah Cumarte.a • AVDET 

Ankara Harebt P.,.....be eaatı 

Penmıbe • 
Cama 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
l8'8nbul acenteliği - Telefon: lsıanbul 1948 

Berolla Ulrnl - Teleiaa e.,olha U03 
Senedet ve poliça mukabtllnde muayyen w vadeıt 'ft}'8 he

sabı cari _predle avansı~ pollça ft iskontosu. 
TUrklye ctimboriyetinin ~ca fehjrlerhıe ve meınallld ecne

btyeye ICM<lat, çek.itibar mektuplan Ti teıgraf •mimamelerl 
frsAlaa. 

Motorcu aranıyor 
Devlet demiryollan ve limanları 
umumi idaresinden: 

( 

Mtızayede lkru Merlnmatm dnıl ft nevi Borçlunun 
bedel Na. ~ 

290 11605 BuYgurTudı 

bahçeli bir 
Te caddesinde I06 numaralı 
hanenin tamamL 

.IO 11801! 

. 
ıes ıss11 

110 18859 

ıu 18814 

10 14070 

2.1'0 14079 

460 16088 

230 17160 

1875 18925 

_, 

Fatma Dürrlsaf, Hafize Behice Hanımlar. 

ICuımpqada Kulabızahmetkaptan mahatle
llnde Kulaksız caddesinde eski 66 yeni 182 
numaralı bir dUk.k!nın tamamı. lsmall Hultlst R. 
OskOdarda Selmenağa mahallesinde BUlbUl 
deresi sokağında 11tt ı 07 yeni J 29 numa-
ralı bir hanenin tamamı Mehmet A~ lbrahlm, Cemal, 

Mebmet,Ferit Efendilerle Sabjha,Ane NigAr ve Şevkiye f-Uar. 
Rumeli htannda Alltorlak mahallesinde 
Fınn sokağında eski 20 ve yeni iO, 22 no-
marah bahçeli bir hanenin tamamı. Fatma, Emfne Moh
tin• H. 1ar n Ahmet HUıeyln, İlmall Süreyya Beyler ile 

lflet Z..hide R 
ffaüf)yde Slldteede Tılb IOkaRJ.nda eski 
it yeni 16 numaralı bahçett bJr hanenin 
tamamL Zeliha R SaHh n mehmet Dmdlla. 
KadıtOytınde Olmanaga elyeV"Dl Radm ı,..a 
mabaBlllnde atik Halltaga oed1t Nuh boy 
eokagmda akı 18 mGbrrer yml 18 numa
rü bir bancnJiı camama 
Eytpdtanda Cartbeam mahaDalndt ÇOm-
lakçiler sokağındı etki 18,78 mttkerrır yeni 

lllUı D. 

26,69 numaralı maa ahır blr hanenin tamaD'M fabmı il& 
Heybeltada da Dağ mahallulnde adk yak• 
sek cedtt Cebel sokağında ald J 9 yeni 1 
numaralı bir hanenin tamamı.. r.rma R.abtn B. 

A vratpazannda KflrkçUbqı mahaDestndo 
Kürkçfl Çqmai BObgında blr bcnenln ti• 
mamJ.. Hamdi Erendi 

Kellekef ham mevtnnde Çaqllkeblrde &ı. 
puan caddettnde mObddema Kellekq 
hanı namllı maruf han elyem maa anıa OQ 
dUllAıwı tamamı. AbdWveha~ Bekir Etlerle LAtlfe. 

lıdika li lar. 

125 ı 060~ Eylpeultanda Dökmeciler mahallesinde vo 

870 

caddesinde eakl ~9 yeni 8 I numaralı hah· 
._ ... ....__...,,.... .... 'fl''l8D ..,..- Hurif4t._~~ !janı~l.f \ 1ımet 

,... Me111111n Cemal Ef.:ndıleı. 

ıot Kocamu1tafapaşada Canbazlye mıhaJleslndo 
M.U mescit 1akağında- eski S •• beş de
fa mükerrer ~. yeni 8,7,9,Jl,18 numaralı 

~ayri İMlmlAk ana •• "9 dOkkAnı mUşıe-
mil hanenin tamemı. Htıleytn. SaJde Ruhsar H. Ytır 

Osman ~J. 

Yübr<ta dnt w nevlle mevaldt yazılı emllk ( altmı' bir ) gtin 
mftddede icra kılınan aleni müzayede nıdeıesfnde hi.zalannda gösterilen 
bedelle talipleri uhtesJnde takarrür edecek bfrtnd ihalesi icra kılınmı' 
oldul\Jlldan talip oJanlann ilin tarihinden ( otuz bir ) gf1n zarfında 
Sandık satış Amlrl.l~ne mOracaat eylemeleri lüzuma flAn olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşide 

ıı KANUNEVVEL 1920 

BCYCK iKRAMiYE : 65,000 LiRA DIR 
Ayrıca: 26.000 lô,000 12,000 10,000 liralık 

ıkramiveler ve 10,000 liralık hır nuikAfat • 

Posta ve telgraf levazım mii
dürlüğünden 

Ankara telıtz lıtaıyonlan için kapalı .,.,rf urnlıt.. 40 t°" ıza70yf mOnalcasara 
konulmuttur. Monaka• 21-12-929 tarıhıne mül8dif cumarteat günO saat l 4 te 
icra bhaacatndan talıpl.ın bu baptaki tartnameyl görmek ıç.tn her gOn Ye 

mllnakueya lftırak için de tarihi mezkOrda lstınbulda Yeni postanede levazım 
mOdOrlOIOnde mOtqekkil mObayaat komteyonu riyasetine mOTacaatları. 

•• 
Uçüncü mıntaka etibba odası 

riyasetinden: 
, ' lllahatlfnde hazır bnlunacak me

:ul\ına ve daha ziyade rafsiJAt al
.. •k lstiyenlcrln 99.7/1009.9. dosye 
··tı~ ti ı.., . •rası ite daireye mfiracsa an 

Mersinde jeneratör vagonunda mevcut Dtzel momnm~ fdare edecek 
1'fr mororcuYa ihtiyaç wrdır. Y evnıtyesl g0stereceğl liyakate göre tayin 

bit edilecektir Talip olanların lmdhanlan icra edilmek ttzere .An
;' ':a1ctıerln istasyon oteHnde Zat işleri MOdilrJUğüne-, lstanbuldaldlerin 
d:raHaydarpap işletme Müfettişıtğlne (nihayet 20 12-929 tarihine kadar) 

müracaadan. 

Üçüncü mınta~a etıbba odası AzRsı kııvıt muıımeleh rint ifa "e tabip 
ve dişçi beylerin nihayet KAnunu evvelın yirmı•ıne kadar ılk duhulı)e ve 
aidat taksitlerini tediye etmek üzere sıhhiye mlidurıyednde oda beyed 

_idaresine müracaat elmelerı il&n oıunur. 
~lll . 

cı defa olarak ilAn olunur. 



,... 
Abu ne şartları 

Tnrld,..d. ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve reaim
lerin bütün baklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mektepleri1e faydalı eserlerin 
ilanlannda yüzde 20 .. tenzillt vardır 

Kuruş Ku~ 

1 Aylalı 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazeteye ~önderllecelt mektupların fizerlne 
idare içinse [ ldare ) , ya.ııya aiue ( yuı ) 

işareti konulmalıdu 

Büy1lk veya bir taç dafa için verilen 11Anlarla 
hususi mahiyetteltf ll!ııların iıcretl 

12 • 1400 2700 

Basılmryu melttuplann iadesinden, kıymeti 
mukaddereslz mekuplara konulınuş paraların 

k:aypolmasınıt~e v~~~!f ld~~ı:~nderecatından JST ANBUL. BabıAll, Ankara caddesinde c V AKIT YURDU > 

•1111111111111111111111111~~~~~~~~~~~~11111111-----... Tel 1970 İDARE 1ŞLER1 1971 YAZI 1ŞLER1 • tel"raf ı VAKlT post& Ku. 45 

idare ile ltararlaştınltr 

Gazetemize husust llAn kabul ede.o yerı 
il S. H. llA.nat acentesi 

Emniyet sandığı rnüdürlüğün<len: 
Müzayede lhaz merhunatın cıns ve nevi Borçlonutı 

hı>cif-' li No 
ıuu 13370 Üsküdarda YenlmAha11e mahıılleslnde Dibek 

sokaıtmda eski 70, 72 yeni 64 numaralı bir 

ıs mi 

sc--==c--:.ıc:--::1c~::1c ... :=c ... ::=c::--.::~==--::1c:~:::::::--..::1c::---::1r::::.-.:=c.-.~ 

M S. S. C. i. Neft 5endikat 
hanenin tamamı. Meryem, Serarpl Ajtavnf H. ]ar 

Karabet, Vahan, Haykazar, Artln Elendiler. 
13669 Horhorda Sofular mahallesinde Ortaçeşme 

Türkiye mümessilliği ~ M. Son zamanlarda mahalli tüccarlardan Oiyakonof, lstavridis 

445 

600 

255 

1900 

150 

645 

3945 

8150 

155 

620 

I IO 

460 

1452 

500 

530 

240 

2050 

1100 

1550 

450 

sokap;ında eski 7 ve yeni 9 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamL Mehmet Talat B. H:ısibe, 

Naciye ve Nazmıye l laruınlar. 
14987 Gedikpaşada Emfn..;lnan mahallesinde eski 

Silfthtar a~a mektebi yeni Pertevpaşa cadde!. 
sinde eski I 2 mükerrer ve yeni 39 numaralı 

16570 

hir hanenin tamamı. Ahmet Adil ve Mehm Fadıl B. fer 
Nadide. H. 

Beyo~lunda Pangaltı Elmadağı caddesinde 121, 

& B Elendiler ve sa;re tarafıG A z 
1 ~ ibaresini havi ve fakat hakikatte BATUM G_~INI ihtiva etmiyen muhtelif markalı ~ir ıs~; 

~ gazlerin mevkii furuhta vazolunduğuna ve bu gıbı markaları havi gazlerin Mahkemeı A• on 
W Birinci Ticaret dairesince icra ettirilen tahlili neticesinde hiç bir suretle ( BA TUM GAZI) e\fSllt ol 

~ 
haiz olmayıp Romanya ve saire mahlut gazlerden ibaret bulundukJan tebeyyün ettiğini pe ;sr 

1 mü.şterilerile bakkalların nazarı dikkatine arz ve bu münasebetle balada isimleri muharrer tüccsrkll 
aleyhinde NEFT SENDlKA T Türkiye mümessilliği tarafından ikamei daya edilmiş olındaJI 

123, 125 numaralı deponun tamamı Mm. ~ 
beraber mumaileyhim Diyakonof ve lstavrldis Efendilere ( BATUM GAZI ) nı satmadığıını.ı 

Karmela. muhterem müşterilerle bakkaları haberdar etmeği lüzumlu addeder. 
...~ 17393 

17401 

17470 

17672 

18009 

18711 

126 

418 

595 

664 

768 

878 

11 I 9 

ı f 93 

1396 

1569 

1628 

1782 

Çarşlikebirde Budrum hanı birinci kaıta eski 
60, 6 r, yeni 59, 60, 6 l numaralı üç adet 
oda gediğinden münkalıp elyevm yekdiğerine 
m<ıklup mezkô.r numara.arla murakkam bır 

dükkA.nın atik altmış bir numaralı bir adc::t 
hasırcı çuhacı gediğinden munkallp muayyt n 
mahııllinin tamamının ve iki adet oda p;edi-
ğinden munkaJip atik altmış numaraıı muayyen 
mahallının altı hissede beş nı~sesinln teknır 

yirmi dört hisse itlbııt ile on beş hissesi. Mehmet Hal!t 
El Emine, Semiha, Hamdan, . Fatma, Ayşe, Seniye 

Malike Hanımlar. 

Galatada Sultanbayazıt mahaTlesfnde Topçuhı.t 
caddesinde eskı 177 yeni 173 numaralı bil! 
gedik dükkAn mahallini mü~temil camcı gedi
ğinden rnlinkalip üç odayı havi bir dük klnın 
tamamı Ali Rıza Pş. Mehmet Affan, Ayşe Leman R 
l\1ükerrer. Nuruo.;maniyede Mollafcneri mahal· 
lesinde Nuruosmaniye caddesinde eski 62 ve 
yeni 56 numaralı bir kahve dükkAnının tamamı. Llya B. 
Beylerbeyinde Bürhanlye mahallesinde mukad-

dt'.ma Halit bey elyevm Bayır sokağmda eski 
2mükerrer ve yeni 32, 36- J numaralı &ebçelt 
bir hanenin tamamı. Kadriye H. 
Mabmutpaşada ve mahallesinde atik Bezciler 
cedit Sultanmektebt soka~ında eski 41 müker-
rer ymi r 2- numaralı bır hanenin ramamı. Ömer Et 
Beyoğlunda Kuloğlu mııhallesinde atik Ağaha-
mamı cedit Tt'razi ve Külhan soka~ında eski 
42, 42, 44 yeni 66, 68, 68- 1, 19, 64, ı 5, ı 7 
numaralı mukaddema dört elyevm üç bap 
dühkan ve bir bap apartımanı rnüştemil Ağa-

hamamı namile maruf bir hamam ve hatap 
mahalllle 42 numaralı dükkln karşısında dolap 

mahalll ve hamam derununa cari bir masura 
mai kzlzln tamamı Salim Nuri B. Emine 
Çarşıyıkebirde Kalpakç • lnrbaş1 caddesinde eskı 

ve yt'ni 223 numaralı bir dükklnın sülüs his-

sı.:::ıL 

Gnlntaria Arapcamii malleslnde Do~ru ve Na
fe sokağında eski 1,1 mükerrt'r 3,8,IO yeni 
1,3 .. 3,1 13 2 8 10 numaralı beş dökkArun ta-

Zehra A 

mamı. H:ısnn Vasfi tJ. 
Büyiikadada Konstantlnldi berher oğlu sokağı-
da eski 34,28 36,24 numaralı maa dükkıln 
bir hanenin tamamı 
Çakmakçılarda Daye hatun mahallesinde Va
ide h:•nı ikinci kapı alt karı mevkiinde eski 

Davit Ef. 

ve yenı bir odanın tamam1 flaci Kazım A~a 
Kumkapıda Çadırcı ahmet çelt:bl mahııllesin-
de Arayici tıyatro soke_ıtında eski 5,5 müker-
rer yeni 89,23 numaralı iki hımenin tamamı 

ÇillnQir oğlu Yuvakım Ef 
Kınalıad:ı ,\ ltıncı <;ok;ıkta esk\ 4,yenl 66 nu-
maralı bir hanenin tamamı. Ali Rıza B. 
Arn_avutköyünde Dubaracı soka~ında eski 6 
yem 12 numaralı bir hanenin tamamı Şaziye R 
Oı taköyde Küçük ayazma ikinci yeni sokakta 
eski ve yeni 3 numaralı bir hanenin tamamL 
Gedıkpıışada Bostanalı mahaBesinde Tülbentçi 

Ali Ef. 

hıım soka~ında 6 numaralı hıınenın tamamı. Münire R 
Galatada Camilcedit mahallesinde Mahmudiye 
caddesinde eski ve yeni 34, 36 numaralı bir 
ma~azanın nısıf hissesi. Nebehec, ismet H. )ar Fikret B 
Heybeliadada Dağ mahallesinde Yüksek sokakta 
eski ve yeni 27 numaralı bahçeli bir hanenin 

lr'-···· ···---··· .... --·-------· ..... ··----=====---==::::::...:: ••. _ .••. :::::=-==::::::::::::::::::::::::::::==::====:::·::::. -···-.;::= ............ -::.. ...... ~------.................................................... , .. _. __ .......................................................... . ::::· - - - ______ _....._ - . ... .. ·-·---········---
im Ahalii muht~remenin naz.Arı dikkat·ne: 
···ı .... .... "oıt' i!b İstatabul kadın ve erkek perukar dük~nlanmn senelik kongramız ırı0., ~~ 
ini sebetile kanuııuevlelin 13üııcü cuma günü saat 2 den itibaı·en kapah bulunaca~ı 
!m ahalii muhteremeye arz ve ilan evleriz. 
lisl Perukar cemivefl refJl lsmail Ha!!'' 
:=:-;:.::! ..................... 11••····-········;:::.=··==:::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::··· =··!;:· .. ==~=-· .. ·==·=:·:as·u=·=·"··;=:· ····::;:::::=::,:.:::;:-=.;a::::::::;:::::::::::::::::::;::ı:•::::::···--··················-············· 

Bekir zade· 

Ali Muhittin 
Müessesei tf cariyesi 

PANGALTI 
Şubesi 

Rçıldı 

Evkaf uinum nıüdürlüğünden: 
Evkafran maaş almakta olan mubracln imaret ama ve tevliyet ve 

ı:vlftdiye maaş eshabının yoklamalennın icrasına başlnndıj1;mdan eshabı 

. maaşın olbaptaki ilmühaberlerile bizzat evkaf muhasebe kalemine müra-
caat eylemeleri. 

® ® ® ®~~®l®l@J®I@]®~®l@il~~®l®I®~ 

i Kır aireler : 
: Babı:ilı, Ankara caddesinde Orhan B. hanı ... Ana- : 
® dolu ajansının terkettiği daıreler kıralıktır. ® 

: ftlükenımel bir otel de ol::ıbılir. A ~·rı ayr1 hP.rsi : 
@ birden kiralıktır. istıyeulerın l VAKiT yurdu ) ua ® 

® müracaatları. ® 
@ @ 
®@@@®@@®@@@@@@®®@@@@@@@•@~@@@@ 
::::::::::::::::5:::::::::::m::::::ın:-.: •• :1:::::::::::::=::::=:::::;:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::= 
:::::::::::=::.::::::::::::::::::::;::::::w::ıa:::::::::::::::::::::.::::c::=::::::::::::::::=::::::::::s:::::::: 
l==ı . :::: ,.. ••p 
p: 1.tanbuJ icra refal Ahmet Refik B. in ::.= 

lfı1Yeni icra ve iflas kanunu şerhiiiil 
:::1 :::· 

il! "2 nci Cilt !ili 
m fnıfçrenln blly{lk hukuk Alimlerinin eserleri ve bütün kanunlıınmfz nazara :m ;··· .... em alımıı a' nazari ve amelt hiikUınlere ve IOzumJu nümuneleri havi olan bu esenn her ifü 
!m cildi lataııbulda Vabt Cihan ve ikbal lı:Utüphanelerınde (150) lı:uruAa satılmaktadır •• E·m 
••• l ••• 

l·i!ı· .:== :: 1 ::ı 

m 3 "" "" "11 t itmam edilmek i::: ım uncu cı11 h ·,m :m uzeredtr. l :::: 
!!!!... •• ._ ... .-- ··-···· • • ··-··---·· •••11111 ···-········--······-·--····:::~ ••••••. :::::e.==····nı ••••••••• n=-··· •••• ::::::: ·=·=•=·······!e ..... : . ···=• · ....................................... . 
:-.::::;·····=.::::::::::::::=am=.::::ı:u:c::aw:m:::::::::;::::::::::::::::::::.::::: ::::::::::::··::.:: :: : ::: :: 

33 numaralı bir hunenin tamamı. Semoil Pento Ef. 
220 1821 Heybeli adada Papas sokağında l 9 numaralı 

bahçeli bir hanenin tamamL Emin B. 

senesi 

Pedington 
beynelmilel 

milsabakasmds. 

OMEG~~ 
Kronometrosu birincili~uJ 

ğer bir Omeğa ıkincilığl w·, 
miştir. Omeğa saati herkes' 
olan saattir. 

Acenta ve d'poz:terleri: 
1.tanbulda Çar,uyukebiT!~171') Boğo~. K. R~· 

Sahlık damızlık ingil ;;,ıı,/' 
/ştanbul 1 rncı Tıcar~t mahkefl'l~ı 

l\lüşterisl Emin Zeki bey tar• ~ 
tesellüm edilmediğinden J. V ,ı 
şirketi tarafından vaki milrııC5 ~ 
zerine mahkemece füruhtu118 l· 
verilen birisi S{\kiz yaşırıdll & 
metre boyunda doru renkte, 

11 
beş yaşında f _46 metre bO~~ 
koyu doru renkte, Uçüncüsll 
yaşında l ,62 metre boysnd8 M 
nkte, dördüncüsü dokuz yaşı~ 

kt' 64 bo) unda koyLJ doru reıı. c ,, 
nasüle ve ko~uya elverişli d0~1 
lnglllz atı K. evvelin on seda 
çarşamba günü saat ıo,30 \'el 
kahil olmııdığı takdirde onll f'' 
den günlerde mezktır saarte ıs~ 
Atpazarında bllmüzayede sııtl 
ilan olunur. 

eJlfi 
Sultan Ahmet su h ıaa da11 

Lütfi Efendınln Edirne kapıs~p 
kdevl mahallesinde kasap 50 d 

da 12 No. lı atik hanede iS;I 
l\Iehmet efendi aleyhinde ·ib 
eyledi~ bir kıt'a illn ınu(; et 
alaca~ı o'an 20 altun ]iraıUfl 01 
zımnında tanzim olunan ihb~~ ~ 
ve zahrına verilen murrı 111 e 
mahalli ikameti terk eyıedi~dıl' 
elyem ikametgahı meçhul buı~rı el 
mahallesi imamı ve mUbaşırı J~ 

1118~ 
tından yazılan şerhten ıı ;ıı. 
ve btr mucibi talep ilanen t:ıa 
icrasına karar verılmiş olrı:ıB ı 
rihi il~ndan itibaren 31 gilfl ı.ıs' 
fın<la bizzat yeya tarafından ı11 eJi 
dek bir mümessi izam edll;~,.ıı 
tskdlrde hakkında muamele , 

camııı•r ı. Mirzıı Mehmet Asaf B. 
Oı takö)de Papasoğlu sokağ nda esıu 27 yt:nı 1 

Yukarda ikraz numaralan yazılı emlAk vadesi hitamında boı cun ve
rJlmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle müzavedeye çıkarıldığından 
calip olanlann ve fazla tafsllAt almak fı;tiyenlerin Sandık sacı~ Arniıliğine 
muracııat c:ylc:mclerı !uzumu ilAn olunur, 

. niye icra olunacajtı ilAn oJtJrıı.ı e' 
ı-Mu 'uı müdür , Refik pJırr' 


