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Gazimiz bugün Ankaraya dönüyorlar 
R.eisicümhur Hz. Derin- 1

' Para mücadelesi 

<:eye geçecekler ve hususi 
trenle hareket edecekler 

Yalova: Kaplıcalar, 14 (Yakal)-Ha'1a yağmurlu
dur. Ga~i Hz. günü istirahatle geçirdiler. Yann öğ
leden ıonra Marmara '1apuru ile Derinceye geçerek 
lıflluıt trenle .A.nkaraya avdet buguracaklardır. 
1Ja1ı;ııye vekili Şükrü Kaga, Kılıç Ali, Recep Zühtü, 
Salih, Haıan Ca'1it '16 umumt kdtipleri Tevfik Beyler 
~dilerine refakat edeceklerdir. 

Vilayet idare komisyonu 
Dilo ilk içtimamı yapb 

DGnkCI ~ ı,tlrak eclml• 
ldareı vllayat bnuna mucibin· lskln, Tapa, Posta ve telgraf, 

ee lıer ay toplanmam lizım ge- Ziraat, Ticaret. Sanayi ll!_Üd~l~rl 
le.. 1 hazar bulunmutlard11. Dunkü ıç· 
f dare komiayonu dün ilk de- tlma ihzari mahiyette oldufun· 
~ .olarak Vali muavini Fazlı dan esaslı bir misele göriifül-

)'iıı riyuetinde toplanmlŞbr. memiıtir. Komlayon gelecek ayın 
lçtiınada Defterdar Mektupçu. on betinde ikinci içtfmaım ya· 

·~dıiyYe, Maarif, ea'ytar, Polla, pacaktır. 

Yunan Reisicümhuru kim olacak ? 
P.t. V enlzelo• Reiıicümhurün kim olacatmı he

nllz tayin ve teablt etmedi mi? 
Don Anadolu ajansı Adnadan olacalJnm taayyün etmedtlfnl yaz. 

llchııı.. maktadırlar. 
~ -gı bir telgrafta M. ZaymJsln Bu hUSUll aft telgrafı qaliJa 
1Jnaıı Retslcilmhura olduğunu U. L Jd~~: 
~ Vermekte tdl Halbokf şebrfmJzd• Atin• 14 (Anek) - Ayan ve 
~ rumca gazeteler bu husustaki meb'usan mecUslerl bu gUn topla-
lıttfeeden bahletmemekte, hatta Zıy· nacak yeni rel.scUmhuru lndhap 
llllain mt yoksa Kafandamın mı edeceklrrdlr. Halihazırda M. .z.t. 
• ••• • •• .. • • • • •• • • • • • • • • • • • ••• mis ile M. Kafandııü namzet ba-

•.: •; lunuyorlar, fakat her ~ de bu 
• • vazlyed kabul için bm kayıt der-
: iç sayıfaJanmızda : meyan ediyorlar. Venfztlos henlll 
: teb1i we m.mıeket h..,..._. • : lld namzetten biri haktmda 
: ~ ~ üaclde ! karar vermemlf olmakla beraber M. 
! 1'11akaleler 1 i ZaimJs1 tercih edeceği töylenty~ 
: 8-t m•h•e, .atanlarda ... : M. V enlze)OI lntlhapran evvel 
: hlaat. Harici tel,raflar. : Ubcral fırkasım lçdmu davet edo-
: ~ : ret tercih ettilf namzedi tebliğ • 
: a.ı..t alun ..,.ı.at ..- : decek ve bUAkıydUfart bu namzete rey 
: .. g aaead• : vermelerlnl Jsdyecek. liberal meb'-
: hllcA : uslar buna idro ettWeri takdirde 

Vaktlle devletin bfftlln 
lhtlyaçlaıı ewelA tes
blt olanıır. sonra ba lh
tlJlaPluı luJrfılıyaralc 
menbalar aranırdı. Yer 
ylJdnde 6a ıuııltl talılp 
edebOen ldlkdmet luıldı 
mı bilmem 1 Bana bil
miyor anı. Blslm iyi bll
dlllmlz ıey btltçe m'll-
11aseneaı için ,,,,.,,,,~ 

devletin rnenbl!Mnnı. 
gelirini lıesap etmelı 
ve lhtlya~ını ba ge
Urln lıe..ı,1 tpn4e çer· 
,m1eıenıeldlr. lldıaadl 
apfı~ lpnde 
ba asaı, tatbllc edece
I&. 

i ~~am·G.,_NIJdi): sade bqveküetten degil Uberal • . a mdcle • fırkall riyasetinde!\ de çekllecelfnl 
! '1' f!'/rllcalar 

1 
! tebll# edecek ar. Yeni m.lcUmhur 

, : tndbap edilir edilmez derhal 
: Ut..,. ...... ı ., ... elde • _,a. -bllfl yapılacakar. 
• ,__ --- • pariamenıuua ... 
: --..ara ini ı 4tnc:i~e : V enize!OS1JD teklifi Uzerinı M. Kun-

Aralanndöl kı.,.ga teslrfle yeni 
pomn• dvannda bir .qam bh· 
veci Şabanı OldUrnıeklı maznun 
Anp OsmaJUn muhakemesi dün 
agar ceza mahtımeatnde bftmqdr. 

: ..:::.-c1w1w1a ...,_. f!!!cada : d dit bldemıa vataniye terd-
i\ ubr: ~ i b~nfcn senevi 500 bin drahmi.. bir 

•• • 111111 1>agt1D1catur. ......................... 

Muhakeme nedcestnde maznunun 
on beş sene ıgır h11pse konulma· 
1111& karar vCrilmiftir. 

- Stlngtl tak ! .• w 

macld..mde mn
ma hah.olan thU-

yaç batealhakknı• 

da bank•nın .... 
Alı Raa B tal nuan. 

Ecnebi dfvlzl ile yapuan ttcan 
bonoların &JID 15 inde ve ay ba
pnda &lenme vadeıl bul61 et· 
tfllnden buıfln bor1ada lıterltne 
fazla talep olmUf ve ftat bundan 
1 kunıt flbelmlfttr .• 

Haber aldıfımıza g6re çarpm
ba aihıll Ah Raa beytn riyal& 
tinde bOtGn banka dtrekt6rle inin 
lttfra\lle yapılan lçUmadan 
IOlll'& dlln bOtOn bankalaıa 

maltye mo.teprbfınca bir mek· 
tup ghdertlmlftir. Bu mektup
larda bankalardan fU ıuaUer 

IOl'Ulmuttun 
1-1926, 1927,1928, 19291eneleı ı 

7&rfıncla banka kfıeJertnde vuku 
bulan cltviz alım ve ahmı. 

2 - Ayni 1melerln ay pye
lerlncle ecnebi dlvlzl ile llzımıt

tedf ye olup cOzclanda mevcut 
1eneclatm adedi ile ln,titz hraa 
olarak lnymetlertnln yek6na 

3 - 1929 klounuenellnln bt
rmde ecnebi aenedat tOzdanıncla 
11ıerdn ile tedi7e11 me,rat oıaa 

6 - Bankalarm ihtiyaca olan
lara l.ter1tn atmu açm _, tef
kll eden llıtfyaç hdettne dahd 
ol1n1yan mlteferrlk ihtiyaç için 

.atbdd l&mm sel• muamele ~ 
zında Ye Mllll puanm llbkran 
laJJDetf hakkında mlteleaım. 

Bankalar bu tuallere azami 
lflretle c:en.p verecelderdsr. ________ .. 

Rus Tür ----
Doıfluk misakı 
tecdit edilecek 

Yeni misak M.ICJtr•"anllJ 1. 
Rüıta B. arasına Anlrara-

da teati olanacalc 
Ankara, 14 (Vabt) - Müdded biten 

Turk • Ruı dosduk ve blraraftıt mi· 

sakının yeniJeştfrilmesl mokımrdlr. 

Yeni mı.ak, esklsl gibi mütekabil 
bir emniyet ve ldmıdı tesbft ede
cektir. Y enl muabedenln, mluflrl· 
mlz Karahan yoldaşla Hırldye 

vekflfmlz tarafından Ankarada imza 
ve teatld doı:du~muzun en samimi 
tezahürüne vesile Eefktl cdccckdr. 
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HABERLERi SON HABERLER 

Oarülbedayi 
Islah ve tadil tasavvur~ 

ları var 
Haber aldığımıza göre belediye 

et:miyetinin mürakabe encument 
:Oarülbeda ylde bazı ıslnhat ve tadi
JAr lüzum una kanaat getırmıştir. 

Yalnız bu kanaat henüz müsbet 
tsaslara bağlanmamıştır. Encümen a 
:zası ıslah işinde birleşmekle beraber 
taşıdıkları fikirler üzerinde birleş

miş de~lllerdir. Yakında bu mı.iııa
sebetle bir içtima aktedllecek ve 
kat'ı şekil tesbit olunacaktır. 

Bu ıslahat hakk nda neler diişUn 
dOğUnü, encümen nza'i!ndnn A\nl 
B. şu ştkılde izah etmektldir: 

c - ~imdiye kadar dariılbc da
Jide mülAzım, namzet , e artist 
diye iiç sınıf san'atkAr vardı. 23 

llra gibı az bir ücrete bir lise me
zunu iltifat etmiyordu Bir sene 
gibi uzı.ın bir devreden soma 
namzet sınıfına geçenlere 50 lira 
nııaaş veriliyordu. 

lki sene lntlz:ııdan sonrıı 60 
liraya geçilıyordu Dü,ünı.ı) uro1, ki 
bir senelik hır müddet iı fon en ve 
keyfiycten yükselml~ bir g nç !çın 
kMi bir mtiddettlr Onun ıçin müd 
detleri kısaltacağız ve urıist yetiş
tlrmek için 25 50 lını yerine mü
lbim ve namzet ere 60 lırn \eril 
mesi daha muvafık olacak. 

Dariilhedayi nrtbtleı inin mf'sat 
leri çok yorucu ve bldüı ucı.ıJur 
Sabahlnyin 9 dan 11 bu'ruğa kndar 
t~krar J den 6 yn kadar çalı ~ıror 

Jar. Sonra geceltri de u~ umu' orl r. 
Hiç istirahat edemtyorlar. l In buki 

yedek sanarkclr oı~a artıslerdc istir. hat 
edtrler. Mevcut sıınatk6rlardan hm 
çekilince rollar kalıyor, temsil 
olamıyor 

San 'atkAr yet'ştlrsc bu mahzur da 
kalkar. 

Darülbc dayl yalnız temsil mü 
essesesi değildir. A \ nı zamanda 
san'atk!r yetiştırcn bir mekteptir. 
Bu itibarla müessesenin tekamül 
etmesi ıazungelil or. 

Bu sene talehe, zabitan ve 
muallimler için tatbik ettiğimiz 

Adlı vede 

ifad s·nden rücu eden şahit 
Rahminin muha~ emeslnde kamarot Sadullah Ef., eskı 
ifadesının doğru olmadığını, maktulün babasının iğfalı1e 

maznunun aleyhinde şahadet eltlğini söyledı 

fstanbul nJtır ceza mahkeme- sının i~falinden bahsetmiştir. 

Bu smıda maktulün annesinin mak
tulün kardeşlne"Nobarı sen öldUrdün, 
başkası yanıyor!,, dedip;l mevzu bahs 
edilmiş, mnhkt:me bitişik evde böyle 

b'rşey söylenilse Sadullah Ef.nin bunu 
bahçe~ınden lşıılp Jşltmiyeceği anla
şılmak füere bir keşif yapılmasına 

karar verilmiştir. Mahkeme nzıı~ın

dfın Tnhir B. naip sırarlle keşhn 

icras rıa nezaret edecekrir. 

Jlli heyet 
Vazifesini 

bitirdi 
ihanet dosyeleri hülni
mete iade olunacak 

Ankara, 14 (Vak t) - Ali karar 
heyet\ dün gece y aı ısına kadar çalışa
rak kanunt müddetınl ikmal ettL Bıl-
hassa ma~dur vaziyette olanların dos
yelerlnl kAmilen intaç ve yeniden bir 
çok refi kararları verdi. Heyet, intaç 
olunamıyan bazı dosyelerln tasnif ıe 
meşguldur.Tahkikat esna.$ında ele geç
ml~ bazı mühim ihanet dosyelerl de 
bu meyandadır. Bunlar bükôml!te 
iadı: olunacaktır. 

sinde Be::iktaşta bir J!:CCC ) arısı 
l\'ol ar Ef isminde bir ~enci öldür
mekle maznun Rahmi Ef nin mu
hakeme ine devam olunmu~tur. 

Bu davanın ev\ el ki celsesinde dk
kare şayan bır hadise olmu, şnha

detl muznunun alt yhlnde olan kn 
maı ot adullah El. isminde bır ~a
hıt rnahkemı.·) e fsılda göndermiş, 

ktndtsınin mal,tu!Un babasının marı 

üzerine olan eski şahııdetınden 

rucu etılğinı. hakikatte kendisinin 
bır ~ey görmcdığını, bilnu dığıni 
b ld rmi,ti. 

M. Karahan Meclis reisimiz 
Başvekilimizin ne2din-

Muhkeme, bu ,·aziyet kar,ısında 

evvelce dinlenılen şahidın tekrur 
mahkeme huzuruna celbini 
kararla tırmıştı 

Diin kamarot Sadullah Ef., mnh-
k me huzururda isrıcvap edılmlş, 

vicdanının sedasını dinliyerk haki
kati sbl !emek lüzumunu hissettiğini, 
e. ki Hadesinın do~ru olmadığını 

söylemişt1r Rels Nusret B., Sadullah 
Ef. \ e "Evvelce nlç n doğruyu söy
lemedin, o vakit vıcdanın yok mu 
idi ? ,, demiş, şahlr, mııktulün bıtba-

tenzilatlı turifrnın varidatı zıyaa 

ugrataca~ nd·ın korkulmuşru. l lal
bukl tenzılatlı tarife, varidatın ço 
almıı .. ını temın etmıştir. Geçen se

nenin 5 temsili varidat na tekabül 
ediyor. Heyeti edt:biye 1eşkili mcv· 
zuu bahis dcjttldrf. Ancak eeltn eser 
lerl rejısörun okumağa bıle vakti 
yok 

Gelen eserleri gözden ı;eçlrmek 

için kıymetli bir başa ihti)aç var 
dır. Bu zat ~den c serleri tetkik 
edecek H bu eserlerde rurnş imkA
nı varsa müellıfln müsaadesıni ala
rak rutuş yapacnktır, 

Bu znt ayni zamanda Dariı1be

da yi nam ve hcsab na en güzel 
eserlerı tercüme t:deccktir. Bu zat, 
hariçten intihap edilecektir. 

de uzun müddet Hastalık haberle'rinin 
kaldılar ash voktur 

Ankara, 14 (Yakıt) - B M. 
Ankara, 14 (A.A) - Bugün misa

firimiz Karahan lfa. ö~le yemeğ1n
de ismet paşa hazretlerinin devlera
nelerindc bulunmuşlardır. Zıyafette 

1 lariciye vekıll. Sovyet elçisi hazır 
bulunmuşlardır. Karahan cenapları 

saat ı 9 a kadar Başvekil hazretleı i
nin nezdinde kalmışlardır. 

Ankara, 14 (A.A) - Bu akşam 
Sovyet sefaretanrsinde Karahan ce
napları şerefine bir akşam ziyafeti 
verilmcktt.dir. 

Karahanın kardeşi 
İstihbaratımıza nazaran elyevm 

Ankarada bulunan Sovyet hari· 
c•ye komiser vkili M Lev Mihat
lovi~ Karahanın kardeıi M. Hov 
sep Mfhailovfç Karııhan, Sovyet-
lerin İstanbul ticareti harlctve 
mümessiliğf poı silen ıubeıi mü 
düriyetlne tayin edilmiıtır. M. 
Karahan yeni vazıtesine bat la 
mak üzere ıehrimiıe muvaşalat 
etmftlir. 

iktısat meclısınde 
Ankara. 14 (Vakıt) - Aıt 1'1<tısat 

meclısı raporların tetkikini bıtırerc!k 
bazı esaslar tt:sbit etmiştir Yarın son 
içtimaını yapacak,7 ı1za kura ile çıka
rılacaktır. 

gizli dolaşır ... 
- iyi soyliyorsun. Amma biz 

oraya gideı sek onu tanımakla 

beraber kendimizi de ona göster
miş olmaz mıyız?. 

Meclisi ıelsl Kazım P,. Hz. nin 
rahatsız oldufu ve tedavi için 
Avrupaya gideceği haberleri 
ası'sızdır. Kendisinin hiç bir ra· 
hatsızlıfı yoktur ve yakın'aıda 
bazı ıehlılerf mtzde tetkikat yap
mak 6zere kıaa bir ıeyahate 
çıkacaktır. 

Nurullah Esat B. 
Y en1 tahmat aldıktan sonra 

İstanbula döndü 
Ankara, 14 (Vakıt) - lktısat 

meclıllsi Allsil ~Atibl umumisi ·Nu
rullah E.::at Bey cuma sabahı bura
ya geldi. ismet Paşa Hz ile ve 
l\1a1Jye Vekihle görüşüp yeni tali
mat aldıktan sonra lstanbula avdet 
eni. 

----------------------1 h san B. 
Henaz tahlive edilmemiştir 

Ankara, 14 ( Vakıt ) - Sabık 
Bahriye vekili lhsnn Beyin mshkO
miyet müddetini bitirerek tahliye 
olundu;.u haberi do~ru de~ldir. 
Henüz müddet ni birirmemiştir. 

Ihsan Bı:y. hapisantden çıktıktan 
sonra Adnnad:ıki çHtliğınde çalışmak 
fikrindedir. 

- Kapı kilitli mi acaba ? 
- bilmiyorum. 
- Açıksa hemen mahzene 

inelim mı? . 
- Aceleye lüzum yok.. Bura-

V AKIT ın tefr" {ası: 32 - Her türlü ihtiyata riayetle 
yani görüptc görürımemeğe çalı· 

şarak ora arda dola~acağız .•. 
Damat F eridin ya'lısına kadar 
olan arsalardan hıç bırini gözle
ri tutmadı. 

nın tarassut albnda olmadığından 
pek emin değilim ..• 

Yazan: 1 .. sey·n Ra mi 
- Bilme~e u~aşacar;ız .•. 

4zım. 
Evvela bır ıpucu yakalamak 

- Bu uç benim elimde .• 

- Ben de göreyim . 
- ihtiyarın satıp ta sonradan 

yıkılmış olan Boyacıköyündeki 
yalınn• arsasını ziyarete gidcc,.~ız .. 

- Kuru arsayı ziyaretten ne 
~ıkar? 

- Çok şey çıkar oğlum •• 
- Anlat •• 
- Yalının arka bahçesinde 

f,ir mahzen ve omm ıçinde bır 

kuyu olduğunu unuttun mu ? 
- Unurmadım amma ıhtiyarın 

hazRelerini perilerin oraya taşı-

mış olduklarına da doğrusu zıh
.,im yatmadı ... buna snyıklamadan 
bao:bı bır mana vr.r;lemez ... 

- Hazne bahsı üçüncü dör· 

düncü derecede bir ehemmiyeti 
haızdir. Jşte başka kolpo var .• 

- Ne dir? •• 
- Nedim Bey pardesüyü değil 

mühim esrarı havı mektubu çal
dırdı ına çok r.nüteessıftır. 

- Peki. 

- Çalan adamlar (yani biz), 
hırsız makulesinden olduğumuz 

için bu mektuptan cıhet cihet 
istifadeye kalkışacağımız bedıhiyat 
kabılindendır. Şimdi Nedim Bey 

bizi keşfedebilmek ıçin çıldırıp 
durur. 

- Bu da tabii..: 

~ektupta mahzen kuvu ve 
ha ne alcırdı afi varya .• işte hızım 
kapana fare tutulur gibi bu yemek 
kokusuna gıdeceğımizı memul 
eder. Bınat-naleyh bızi tanıyabil
mek ıçın bu yaıı arsasında gizli 

Daha ilerlediler. Artık buraları 
bir şehir parçası değil, nabedit 
olmuş mahallerin kuru toprakla
rından, müteselsilen devam 
eden viranelerden ibaretti. Ne 
deniz kenarmda yalı kalmıştı. 
Ne de dağ cihetinde bahçe ••• 

Öyle bir yere geldiler ki ıarp 
bir kayalık, dik dt.l'Var şeklinde 
yükseliyordu. Üzerinde bodur 
a~açlardan bir koruluk vardı. 
Şaı kı şimaliye nazır bu kayalığın 
zeminle birleştiği yerde yarı 
yarıya çalılarla örtülmüş bir de
mir kapı gördüler. 

Avnüsselah hemen sevinçle ı 
- Aradığımız mahzenin kapısı 

işte bu olmah.. Yüzde dok-;an 
dokuz ihtımalile söy Ü) orum~ ___ _ 

- Bu mahzente alakadarlı~ı
mızı hiç belli atmeden yürüyelim. 
Bu kayalıkın üzerindeki koruluka 
tırmanacak bir yol keşfedelim. 

Yaprakların arasına sak )analım. 
A~ağ da ne oluyor ne olmuyor 
gözetliyelim. Bakalım ne görece
ğiz ... 

Biraz daha ilerledikten sonra 
yandan koruya doğru yükselen 
bir sıçan yolu keşfettiler. Kah 
iki ayak ve kah elleri üzerinde 
emekliyen çocuklar gıbi dört 
ayak olarak yokuşa saldırdılar. 
Ayaklarının altından taşlar yuvar
lanıyor. Ellerine, elbiselerine 
dikenler batıyordu. Haylı müşkü
latla bodur ağaç ormancı~nın 
içine daldılar ve yeşilliğin arasın 
da görünmez oldular .• 

Şimdi kendileri görünmeden 
aşa~ısını pek gürel seyredebiliyor
lar dı.!-Kayalık_ bir nevı nal şek: 

İki telgraf 
Gazimizle Başve' 
kilimiz arasında 

ee - Jı 
Gazi Hz. paramız için 80,,ı 
tedbirleri takdir buvıır 

Ankara, 14 (A.A) - Batf 
IJmfzin B. M. Meclisfnde ~ 
mOcadelesine dair Irat etedı•' 
nutuklarının fttif akla Dl t~ 
ftfmadını kazanması mnnase~rJ 
Reisicümhur H:ı:. atideki te 
keııde buyurmuo1ardır: 

Ba~ı>e}e,il ismet Pı. Hz. 114 tllg 
Milli paramız.ın kıymetf Pf dıl 

ha aza yolunda hüktimeUn a ~ 
tedbirlerfn fyf neticeler ver; ~ 
olmasından memnunum. ~J 
Meclisinin bu vesile ile de t 

11 
eden ftlmadı ve bnıün ffli ta•~ 
iktısat mücadelemiz.de ınll~~ bf 
kiyetimiz için pek kıyırıe/~29 
te~vlkt.ir efendim. 13/12 

Relıtclbnh.-ı_, 
Cu!Mmtafa K•~ ~ 

Baıvekll ismet Pı. Hz. ce'~ıır 
atideki teıgrafı keşide buY'11 

lardır. f/1- ti 
Rei&tciimlıur Gazi Mustafa Kt:mal 

yüksek lıuzurlt1Tına ~~ 

Mllli paramızın kıymetfJJI ~ı· 
hafazada ve milli iktısat r1J l_ 
delemtzde yüksek alakR -;e ~ 
ıek rehberllğinfzfn en önde ;/ 
il.mu bildıı en telgraf natıl ~ 
muvaffakfyet•mfz için kat't ~ 
hilccet te lkkl ederim. Heıl J 
yak mlllt mesele Büyük Gs;(. 
rehberliği ile behemehal Dl ~ 
neticeye ereceğfnde şimdiyi~ 
dar asla ıüphe etmedif1?• .J 
tçfn de hiç tereddüdOm yo)(I;, 

14/12/9-V 
Batnkil lıU:;_/. 

~lillet M~clisinÔl 
Ankara. 14 (Vakıtl - Millet ~ 

bugiın Resülayın kazasının nahiye 
kalbile Koçhisar nahi~esinin k~~aY\ 
ğı ve harici ticaret daıresi teşkılı b' 
daki kanun lAyıhalrının iadesi 1'~ 
ı.., Başvekıllet tezkeres ve muıı.ınete 
glsi kanununun uç' neli maddeı;lnin b 
el fıkrasının ve gümrük tıırifeı: d:. 
olup bu kanunun 81 inci mad ııı 
derecei şümulü haricinde kalan ve bt 
sı kanunlarla muhtelif tarihlerde ,aı 
mlş bulunan muafiyetlerin bu ı:ı:ı• 

1 
hükmünden müstesna oldu~ kaktoP 
tefsirleri kabul etmiştir. 

linde oldukundan ve tarBS 

mahallile demir kapı bu (idi 
hemen iki ucunda bulunduğUO 
baktıkları yerden mahzenin Jtl' 

halini çok iyi görebiliyorlad1• ~ 
Böylece pusuda b.r saat 

saat bekledı er. Tek tük ge 
geçenlerden başka dikkate şaY' 
bır şey göremediler. f 

Ali Safderin bu uzun ve 
dasız gözcü ükıen içi sıkılars~ ~ 

-Böyle kuru kuruya bekleıtl' 
ten ne çıkar? Şu gördüğiif1l 
demir kapının mektupta zikreÔ', 
mah1en kapsa oldu una karı' 

be 
geti~rek burada saatlerle 
lemek •• Budalalıktır. f 

- Biraz daha bekliyelim. A', 
ha bizim buıadaki tarassudtJe 
zu bir tarassut eden var mı? 
nu meıak ediyorum. 

- zannetmem. Sabah karıııı, 
ğı buralarda kendine iş sr 1~, 
bizden başka bir budala bu tJ 
cağına ihtimal veremem . ~ 

Bu esnada demır kapıya, lcO ,ı 
1'11' luğa ve etrafa dikkatle ba 

1 
ve arada bir duru., düşünür $ 

yaparak biri geçli.. J~ 
( B i trııe"" 
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Kar mı var? 
Rasatane şimdilik buna 

ihtimal vermiyor ....... 
...... 

Havalar eski bir dedikoduyu tazeledi. Fatin B 
Aptülfeyyaz Tevfik B. e cevap 

den 

J 
Geçen ay ve bu ayın ilk gün· 

er· d •n e güzel bir bahar manza-

dan buraya gel•n iye kadar §ld· 
delini kaybetmektedir. Şimdiki 
halde lstanbul ve civanna k.<ır 
düımesl huııusunda ep zayıf b.r 

ihtimal yoktur. 

t~ıı göateren h nı, son birkaç 
giin içinde bo

:ıulmuı ve kıt 
1 rengine bürün· 

mütür. Evelki 
akıam geç vakit 
yağmıya baılı
yan yağmur ge· 
ce sabaha ka
dar muhtelif 

tiddetlerie de· 
vam etmiı, sa· 
bahleyin bir ara· 

Fatin B. bk dinmlt ve 

.. 
Dün §ehrimize geYen Avrupa 

ek~pres yo!culan, geçtik!eri saha· 
Jarda karın her tarafı kapladığı
nı söylemektedirler. 

Bizde de Kay~eriye bol kar 
yağdığı bildirilmekte, Karadeniz
de §iddetH karayel fırtmalarının 
ba~•adığı söylenmektedir. 

Dün ıehrimizd"' af!gati harare· 
Un (4) deıece olduğu Rasata· 
neden bildiri!mlttir. Buna naza
' an bu senenin ilk soğuk günü 

~. - VAKiT 15 Kanurcvvf'l 1Q?C' -.. 
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'~Akşamcılığın kökünü kuru~ 

tacağız! " diyorlar 

Yeşil Hilal Cemiyet· geçcü il" 
zarfında ne.er yap~ı? 

sene 

• 1 et4tôlH 

İçki düşmanlarının teşkil ettiği Hüseyin Hanım nutu!<lar sÖ} 'üıc-
,. Yeşıl Hilal" cemiyeti bugün c ~!erdir. 
saat 4 le Türk c ,ğında senelık Yeşil Hilal cen•iyetınin geçen 

kongresini ya· bir sene içindekı faaliyetini öğ· 
pacaktır. renmck İstedik. 

Kongrede, ce· 
• miyetin idari ış-

Jerinden başka 
içki a\eyhtarlığı 

hakkında da mü· 
him müzakereler 

geçecek, bu ara· 
da Dr. Mazhar 

Osman, F ahret· 
Falı etim Kerim 8. tin Kerim, ibra· 

him Zati, Hasan Kadri Beylerle Avu
kat Celal Feyyaz Bey ve Safiye 

Cemiyet erkanından Dr. Fah· 
rettin Kerim Bey bize bu hususta 
şu izahatı vermiştir: 

" Cemiyetimiz geçen kongreden 
bugüne kadar neşriyat ve irşat 
sahasında çalışmak suretile içki 
düşmanlığı hususundaki propa
gandasını yapmış ve faydalı 
neticeler elde edilmiştir. Bu arada 
bir çok konleıanslar verilmiş, tçki 
ale)hınde resimler ve kartlar bas
tırılıp dağıtılmış, mecmuanın 

neşrıne devam o:unmuş ve birkaç 
iindüz akıama kadar hafif bir 
'e yağmıştır. Bu müddet 
da rüzgar poyıaz istikame· 

dündü. ~~~~~~~----~--~~~----~~~~~~ 

tane de risale neşroluntnuştur;' 
Bilha5S8 .. Yeşil gün" diğer sene• 

lerden daha kuvvetli bir ~ekllde 
tes'it olunmak suretile içki aJey• 

hinde umumi b r propaganda 

tezahürü yapılmıştır. Aynca sala· 
hiyet sahibi zevat yevmi gazete· 

leıe içki aleyhinde makaleler 

yazmışlar ve gazeteler de bunlar, 

büyük başlıklarla neşretmiş1erdir • 

Cemiyet, yevmı gazeteleı in bu 
alakasını şükranla karşılar. 

en esmiştir. 
R.aııatane müdürü Fatin Bey 

~ıt\'a vaziyeti hakkında bize §U 

tıahata vermiıtlr: 
.. - Kanunevvel ile beraber 

kıı mevsimine girmiı bulunuyo· 
tuz. Bu ayın ilk günlerinde ha
\taların bahar manzarası andır
t'rıesı mevsime nazaran gayri 
t&bii idi. Şimdi havanın bulutlu 

~e }'eğmur!u bir vaziyet alması 
bıe\'sim icabındand\r. Bunun'a 

heraber timdilik havafarda en 
d;,e o'unacak bir fevka1adelik 
l'oktur. Sadece kanunuevvel ka
takterint gö~term~kt<dir ki bu 
da kıt mevsimine girdiğ mize 

itaretttr. 
Bundan sonı asını zaman gös 

lerecektır. Daha ıimdiden önü
lkl\Udekt günler içinde şiddetli 
htr kıı olup o'roıyacağt hakkın· 
da ilnıi bir hüküm verileınez. Bu 
hususta söy~enecek sö:ı1er ancak 
bir kehanetten tl:aret o'abilir. 
Bu sene çok tiddetli bir kıt ola
cağı hakkında geçenıerde ortaya 
atınlan iddialar bugüne kadar 
tahakkuk etmemJ1tir• Bununla 
beraber handan sonra belki oid
detlt ao~uklar 0 1abiHr. veya kıt 
lıaftf geçer. Bunu ancak zaman 

'IÖsterebiltr. 1 Dığer tar;, tan dün gelen te • 
udı 

graf ıar Bulgaristanc'a kar yag · 
iını bildirmektedir. Rasataneden 
"'erilen mah'.imata göıe Ba!kan-

~~~ küküm~ 
·Dahiliye vekilimiz 

................ d"' 
Vali Bevle birlikle un 

YalovaJ'il g:tıi 
Dahiliye vekili Ştikrü Kaya 

Bey ile vali vekill 1\]ublddin _Bey 

d.. ·itroi~Ierdır. 
un sabah Yalovaya g ' .. 

Polis müdüril Şerif Bey dl~n 
Yalovadan s:ehrlmlze avdet etrnlştır. 

' Ali ikbsat ıneclisi 
Bugün son lçtimaını yapıyor 

Bugün Ankarada Ali iktısat ıncc-
.• k 1311 dSlsı son içtlma.ını y:ıpaca ·ur. 
!çtı mularda bulunmakta olan ticare~ 

trı\ "bl v chbı 
odası yeni umumi ~.tttl 
B . . ıınesi belc-
eyın yar•n şehrırnlze ge __ 

nılıncktedır. - · · · -- · -

" Beı-be 'er kar e er; c et-
lerini tezy · 

Bir tıraş 10 
kuruş ola
cak, bıt su-
retle liat in
dirile ce 

fakat .. a 
' 

nu berler cemiyetinin grçen p.ün

kü kon~resinde tıraş· ücretlerinin 
ıe::.biti mc~elesi de görü,ültcektl. 
İçtima yapılmadı~ı için bu mesele • 
müzakere edilmedi. Cemiyet reisi 

lsmail IIakkı 13. bu hususta diyor ki: 

- Bizim gayemiz t raş ücretleri
ni ucuzlatmak her yeı de herhangi 

bir berbere giren bir müşterınin 

10 kuruşa cıra~ ol rnasını ttmln ede-

bilmektir. 
Bu suretle ji· 

letle deı eb.cı bet 
edebilrnemlz im 
Un altına gire
cektir. 

Sa"'ate taal
IOk eden işler 

içinde ayrı ayrı 

fiyatlar tesbit 
edtceğiz, yalnız 

tıraş on kuruş, 
krem sür;·•urse 

[;er~erler cem(l/ett relsf on be~,saça ko-
lsmail Hakkı B. lonya ile tuvalet 

be knruş olacakrır Evtt ne söyle-
ş 1 B .. 
ek istediğinizi an oyorum. ugun 

01 ·· k l berberler araş yapar, yuze o anyıı, 
krem, podra siirer, ~ola~ya l~e .. saç 

harta müc:ıerinın ışaretı uze· 
tarar, ' 
. nscdeki kıllan alır ve saçın 
rıne e 

1 fil 
düzeltir. Bu kadar işten 

yıın arı 
ldı"" on bec: kunıstnr. 

sorır~ a ı.:.• 

ı u ·nale\·h fiyatlar tı.rnyor de-
.-.. J.Jınac J 

mc!-t!r. Yıılnır. mL:s0 ade edin de sö
zümü umumlıyayım: 

Uu~iin birçok berberler fl!vahi 
kolonya sHrt r. Fakııt bunun ckre
CtSİ nedır bılir m·slniz? 40 ! t\c 
koku:.=u. ne de mıkrnphrı ö durecck 
kJdar hı• rtusu \ardır. ıenkli .udur. 
Krem siırer Fakat on p~ıralıkıır 
S:•ç wrnr. So~ıık su ı!edir. l3ır tırnş 
ha\'lusunu on beş miişteri\·e kıılh· 
nır. f lnvlu renklıdir. üre ki rnli~ıe-
rinln kan lekeleri O'örünınez. l3u 

l" 

sıhhi bir maş dc~ildır. 
Bız hl"m beıhcrlcrf 7.nr:nclrın 

kurcarmak ,.e hem de nni~cerikri 
sı h ht \'e lenııi bir sur ette tıraş ede
bilmek için liat tesbitine ehenımi
yetle Hizuın olduğu kanaıııindeyiz 

für sene zıırfıııda on i.iç berber 
dükklnını kııpamıştır Bugiin b r 
çok Leı bcr'er borçlnrını ödiiycnıe· 

mekted!rlcr. Beı berkrln men fa:ıtiııe 
olan fiatların tc~bıtinl mliıeakip 
büclin dukkılnlara tam den•cell ko
lonya, tcm'z ve bq az havlular 
cevzl e<lece~lz. 

Bır kmk ıı) na, iki iskemle i!P. 
diikk~n açıl:ı mı} acak nr. Renkli lıa \' 
lu ve önllik kullıınılması mcnedi· 
lecektlr l lt r cHikkanda asri biitiin 
ve~ait bulundurulacaktır. Netice 
ltlhıırile birkaç hıı us fazla yeren 
mii~teri temiz ve asri bir diikkanda 
~ıhhi ve fenni hır ı:urette tm:ş ola· 
cak. zarar etmlvecek olan hrbcr· 
!er de hile ) :ıpmıyt1cal\luı dır. 11 

' lo ra 

e -
• z 

Hatıra gelenler 

Mütekabil hizmet 
" Liz} ö n phıkoposu " Fılip 

oö Kospu" • "Riç,, piskoposu

' na pfs~opos.uk tac nı giydir mi
}'e memur o mu~tu. Merasim
den tonra "Riç,, p'skopo9u re-
f kine tc eltküre g·tti. O vakit 
"fılip dö Kospu,, dedi ki: 

- Aman mösyö! yanılıyor

rnnuzl Benim size teşel~kiiı de 
bu unmaklığım lazımdır. Siz 
Pls!~opos olmadan evvel Fran-
tıan n en \ iı kin piı:korosu ben· 

Aza miktarına gelinçe, bu bir 

sene zarfında cemiyete yeniden 

150 Aza kaydedilmiştir. Gayemize 

cemiyet haıicinde yardım eden 

muhiplerimizin adedı ıse her gün 
artmaktadır. 

Cemiyetimizin faaliyeti iki mÜ· 

him semere vermıştır: 
1 - Memlekette içkinin fena· 

lı~ı şuurlu bir tarzda anlaş lmışbr. 

2 - Gençliğin içki düşmanı 

kesilmesi. Bilhassa genç muallim 
oı dusu düşmanlığı telkin husu

sunda büyük bir gayret sarf et· 

mektedir. 
Memlekette içki sarfiyatının 

arttığını iddia edenler bizim bet· 

hah düşmanlarımızdır. Bu iddia· 
lara rağmen içki içenlerin adedi 

gittikçe eksilmektedir. Bilhassa 

akşamcılar oldukça azalmıştır. 

Faydalı mücadelelerimiz sayesinde 

pek uzak olmıyan bir istikbaldo 
akşamcılı~ın kökü tamamile ku· 

ruyacaktır. ,, 
------

• 
arı tihabı 

>J. Ay11n yiırm"nde 
Ü.! hadan o mak i 'di~smda yapdacak 

dm. 

bu unan "Lamot,, nesrjn en 
yülcsetc edebi fikir'erı ıfade Kadın ar namzet gös-
edebııeceğf kanaaHnde idi. Bu- terilmedi 
nu ispat etmek gayesile nesir Yeni milhtar intihabatı içJn fırka-
o ar al: bir lı ajedi ve dığcr ca namzetlerin tcsbltine b:ışlanmışrır 
bir eser yazdı. BunJnn kimse okuyamadı. Bir gün VolterJe listeler bu ak~amıı kndıır bitirilecek v<!J 

yarın ll:ln olvnacnktır. Namzetler ara
ı;örü:ürl<en " ödlp ,, eserinden 
bahsederek dedi ki: sında kııdın yoktur. l3u munasebetle 

fırkanın lstıınbtıl idare heyeti relsl E-
Dünyada bövJe gih:el mln Ali Bey demlştla ki : 

mev7u görmedim.. Bunu nesir - Kadınlara siyasi hak heniiz ve· 
hnlindc yaz.malıyım .. 

"Vo'ter. fU cevabı verdi: rllınerniş olduğundan fırkaya aza ola-
- Sız onu yapınız .. Ben de rak kabul edilmişler, bu ltibarlJ nıım-

sfzln "İneıın trajedlnlzl nazma zet de göstcrilmemlşlerdlr.,. 
tahvil edeyim. Muhtar lntlhııbı &)ın yirmisinde ( 

:p.cm::ımmaa-lllil:llloıımıı:~ası-••-~' yapıla cııkur. •-' 
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lekeı imizi ziyaretJ bu pek tabii 
ve aa.mtmt milnasebetin güzel 
delili olarak kabul edıfehtlir; ve 
hiç ıilpheıiz Türk. Ruı doatlufu
nun bu yeni tezahür Q beynelmilel 
sulh ve sük6n havasını da tak· 
viye edecektir. 

l ürk -Rus ~ostluUu 
ee 

Rusya ıuralan Hariciye komi· 
lt'ı ı Ka, ahan yo!da~ın hükumet 
merkezimizi zfyatet etmesi Türk
Rus dostluğunun yeni ve samimi 
bir tf"2ahürü ofmuıtur. Türkiye 
CümhurJyett ile Rusya ıurafarı 
arasında idare ıekli noktaJ na· 
zarından mevcut olan faıkı 
göz önüne getiren bir çok Garp 
mt mieketleri Tilrk Ruı dostlu· 
ğum.ın mahiyetini anlıyamazlar. 
Ouun içindir ki bazı ları zama 
zaman fırsat buldukça lkt dost 
mem'eket arasına ıfyasi nifak 
ve münaf eret ko) mağa çalıpyor
lar. 

Hüyük bir memnuntyet ve em· 
ııiyetle itan eckbiliriz ki bu tarzda 
e cnebi ifsat propaganda fan Tüı k 
• Rus dostfuk nıüna.sebatı üzeı in
de md•yıe kadar her hangi bir 
tesir: icra elm~i§tir; bundan 
böyle de icra etmesi muhtemel 
df'ğildir. Bunun ıebebi ise her 
ıki memf eket ara~ındaki dost· 
luk- müna.sefratının gene her iki 
memleket havat ve memat 
mücadelesi ile meşgul bulunduk· 
lıırı b ır dent!de 'Püksek ve müı· 
tere men'aat1eı üzerine. kurul
muş olmasıdır. 

1 ürk iye ile Rusya arasında 
günd~fik ve bahusus iktısadi mü· 
naseba t ve muamelat mevzuu 
bahi~ o unca ara sıra ufak tefek, 
acı tatlı; ha.ı.:lbel eıı olahıltr. Fakat 
hu hadise erin b;ç bfr vakıt 
Türk· Rus doatluğu gibi umwni 
ve ha yati müoagebatın ıekil ve 
esası ÜLerinde bir tehavvül vu· 
kua ge th mesi hatu ;ara bile va· 
rıt o'mamıık lazımd'ır. 

Türkıye CümFıur4yeti kendi 
1.dinat tem~l rni teşkıl eden in· 
l ı 'itp ve demokrasr etaaları üıe· 
ıtnde: ıon derue kıakançtır· 
bununla beraber milli hudutlar; 
ha ricinde h;ç bir e-mel besleme· 
mektedır. Bu itibar ile Türkin· 
k1 ap idarcaine karıı her mem
leketten evel dostluk ve hayır· 
habk e •tni uzatmrı o'an bugün
kü Ru ya t!e aramızdaki ıamimf 
münasebet pek labt dlr. 

Netektm Ruı Şuraları Harldye 
komisui Karahau yoldaım 1nem. 

'( ann. asrr evvelki : 
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Rum patri kanesmd,; 
ın~11 edilen kilise içiln 
lü zum giJrfllmii~ olan ke
r e5Jenin keresteci esnafı 
tarafından meccanen ita 

, kılındığını ram gazeteleri 
Jı.'8.ZZJ'OC /ar. 

• 
Vi••ana.c!a çıkan Nove 

.Ale1'met Asrm 
Gtlniin 5iyıuetl 

Amele fırkası ve 
Sovyetler 

Bugün btri Londradan diğeri 
Moskovadan ge'en •ki telgraf 
ayni zamanda Londra hükdm& 
tinin Moıkova sefiri ılr Tımont 

Ovey ile Sovyet ııwalannm Lon· 
dra mümessili "Sako"nikof. yol· 
daıın mahalli memurfyet'erine 
va1 dıkTarını btldlriyor. Şu suretle 
"Sen Cimiı,, kabined ile "Krem 
lin, erasmda tesfal münasebet 
edi'mfı lıu'unmaktadır. 

"Zir:ovyef = e atfo!unan m~k 

tubun mucip olduğu heyecarı dan 
mii' eve lift inkıta devresince ıark 
ve gaı hm iki büyük hükfunetl 
ar asında devam eden zı ddiyet 
bu n ünuebat iadesi akıb nde 
mündefi olacafını zannetmek 
kanaat mlıce hat.ah o'ur. 

fog.flterenln Asya kıt'asındakf 
menafii bir çok noktalarda Rua 
menr fil ile karıılaıtıiı gibi, ko
münizm cereyamnın İngiliz müs
temlell:e'erlne yayılı:nau da Ma· 
verayı ebhar saltanatı için büyülC 
bir tehhke vücuda getirmektedir. 
Böylf' bir vaziyet karpund& usu.:
lü siyaseti ve menafii zıt tld 
kuvvetin an1aımannın ne kadar 
ıGç olduğu aııki.rdır. 

Muhafazakar İngiliz kabines; 

reslklrda bulundukÇa Moıkova 
ve Londra araaındakl münafer& 

tin izalesine tmkln bulunamaz· 
dı. İngiliz muhafazakar kiitlestnl 

tqkil eden burjua tabakası bol· 
feTilml, vebadan kaçar gibi 

kaçımlması icabeden bir bid'at 
gibi teLikki etmekten ken· 
dini kurtaramamı~br. 

Amele fn kası mecliste nlsbi 

bir ekseriyet kaıanarak rüesayı 

umuru, tdaıeyl ele aldıktna sonra, 

ilk l§leri Moakova ile anla~ ma 

çaresini araıtırmak oldu. Baıta 
11 Loyit Corc,. olmak ilzere Libe· 
ral fırkasının da bu anlatma ıiya· 
setine taraftar olması ıayeılnde. 

dJr ki, Makdonalt ve refikleri 
emelleiinl yerine getirerek Kızıl 

dimhuriyet e te!iai münasebet 
ede bi 1mftleıdfr. 

Londra ve Moskova hük<tmıet· 
leri araımda ıüfera mübadelesi 

keyfiyetini tarafeytnden birinin 
prensiplerinde ' veya uıufü siyase
tinde tadilat icrasını kabul ettlfi 

tarzında tefsir etmek bizce hatalı, 
olur. 

Komoumuz ve dostumuz olan Rus 
Y~ •eırtnevvel thtilalinnin temel· 

lend•rdtği prensip!eıi oldukça müı· 
kQI denelerde bile tadil etme
mitttr. Esasen bu P' enslpler, Rus 

kitlesinin hayatı fct imafyeslne ta· 

Fcave Pı-eJe gazetesiıe 
Ogbıırqer çavtung nam 
fi,manya gazetesinin Hu
davendıglfr vilayetine du
hulleri menalunduğunu 
JJazmıştık. Hezl<Or gaze
te ler in izmir vi/8.Jıetine 
duhulier:i dahi tahtı m.em
nuivef e a ınmış o 'duğu 

gibi Der.stuı.clet" g rme .. 
leri menedilmek iizere 
bu unduğu işitilmlstir. 

al'ük etmekle kaJarak, milt"li safre· 
nin hayatiyetine tecavüz mahl· 
yetinl ftlmadıkça, htç btr ,:nret 'e 
münasebatı heynemfteliyeyi sek
tedar edemez. 

Reaikarına sosvalrst bfr fCJare 
hey('tt getirmft olmakla beraber, 
asırdide emperyalist siyasetini 
terketmfven lngiltereve gelince, 
en büyük endifeaı Asya. topra· 

~iten dônünce 
Tevkif müzekkeresile karşılaştı 

Meksika ordusuna mensup iki zabitin 
katli için fesat tertibatı yapmış Dey,li telgraf kil veti ! 

fŞfı 

Garpte çıkan bir gazete_,, 

Nevyork, 14 (A.A.) - Sabılt Meksika reisfcüm.liuru M Calleı'ID 
dün Bremen vapuru ile avdet ettiği zaman Texaı'ta kain Laredo 
adliye memurları tarafından hakkında bir tevkif müzeldi:ered ıeta.r 
edHmit olduğunu öğıenmiıtir. M. Cahes, Mexika ordusuna mensup 
iki :zabitin katlı f çin fesat tertibatı yapmıı olmakla itti hem edı~ 
mektedir. Sabık reis, avdetlııde Laredo'dan geçmek niyetJhde bu'u
nuyordtL Adliye memurları kendfaine ıehrt mezk1lrdan ıeçerken 
tevkif edeceklerini bildirmiılerdir. İtuhamname 1929 ıenes"nde 
Laredo yakınında Rio Crande'de kolları kelepçeli olduğu lialde 
ölü olarak bu!umuı olan Jeneral B'anco ve miralay Martfnzes'fn 
ölümleri hakkında bir takım taFsilat vermektedlı-. Vaahington'dan 
Bildirildiğine göre, M. CalJeı, dip omatfk bir pasaportu hamil bu· 
lunduğundan kendisinin Amerika toprağında tevkif edtlmeıine kat'· 
iyen ımkan yoktur. .. , ....... . 

Çinde Rus askeri kaçmadı mı? 
Pekin, 14 (A.A) - Çin toprağında hiç bir Rus kuvveti bulun

madığım iddia eden Rus ıuralarımn Tokyo sefirinin bu beyanaıı 
hakkında tefslratta bulunan Çin gazete eri mıezK(ir beyanabn vuku· 
at tle taban tabana zıt olduğunu ve çünkü Rualann ıark ıtmendJ
ferlerini lrgal etmekte bulunduklarını yazmaktadlrlar. 

la heyde konuşulacak meseleler 
Perl~, 14 (AA) - La Hey konferansmcJa tetkik edilecek maU 

meseleler hakkında hüxdnıetler arasında hemen hemen tam bit 
it•laf hasıl olmuoıur. Maliye mütehaıs11lvı bu itilafa kat'ı ve re•mi 
bir ~ekil vermek iti ağ'ebi ihUmale göre pazarteai güııil Pariıte 
top 'anacak1ardır. 

fstildal istiyorlar 
_ Amman, 14 (AA)- Maveray, ıeria milli kongresi bir karar SU• 

ıretf kabul etmiştir. Bu karar suretinde tam ve mutlak fıtiklAl ı .. 
hinde bulunulmakta ve Filistinde bir yaliudf milli yurdu teslal hak· 

kındaki Balfour beyannamesine ve son kargagalılar esnasında Filis

tin hükt'.imetfntn araplar hakkında ittihaz etm•t oldufu hattı har~ 
kete karıı protesto edilmektedir. 

Bir torpido kayboldu 
Londra, 13 (A.A) - Bir müddet evvel kadro haricine çıka· 

rılnuı olan ve sökülmek üzere bir romörkör tarafından tezgaha 

götürülmekte olan Totmatıtor torpito muharribint romörköre bai
Jıyan halat Bristol kanalı açıklarında fırtına esrıasında kopmuı ve 
torp to muharribt Oç gündenberl ortadan kaybolmuıtur. Torman· 
lor'un karaya otuı muı olmasından ve içinde buJu~A-4 tavfamn 
telef olınllf bulunmasından korkulmaktadır. 

Su altında kalan ada 
BerlJn,14 (A.A) - A•manyanın 

~imalinde kuvveı it bir fırtına 
hüküm silrmekte, ehemmiyetli 

hasarlara sebep olmaktadır. Ham· 
burgta rüzgarın tiddetinden bir 

kaç duvar yıkılmıı, bir kaç ki ıt 
yara •anmııtır. 

Şıddetli bir · fır tına 
AmEterdam, 14 (A. A) - Ar

me'and adasının cenubundakf 
set yık• ,mıı, au lar gemı bir ıaha
yı ııu ıa. etmtıtir. Tarken adası· 

m su basmrttır. 

fındakf me-naf finin sekteye u4-
ramasındadır. 
Şu halde bu gün teessüs eden 

mün•11ebabn tdamesi Jçin yeğine 
ıart, Asyadaki lngilf~ ıiyasettnin 

Sovyet siyaseti ile taaruz erme
mes'dir • 

M. O . sinı .Jarone Berlınde 
Beılın, 15 (AA) - Yent ltaJ. 

yan sefiri Berline geJmiıtir. 

Avıupaya gelen altıntar 
Novyotk, 13 (AA) - BO.yük 

bir teahhürle bugün Nevyorka 
gelmiı ofan Beıengarya ve Bre· 
men tranıatlanUklerJ, avdetleıfn· 
de Avıupaya 21 milyon dolarlık 
altın göUireceklerdtr. Bunun 18 
milyonu büyük bir İngiliz ban· 
kasına aittfr. 

Katti bulundu? 
Prag, 15 (AA) - Bohemya 

hududunda kAin Chebez de bir 
ıa haa tevkif edilmittir. Bu ada· 
mın Düsaeldorf ta bh'. çok clna· 
yeller ika etmiı o'an me,hur 
cani o1duRu zannedtliyor. 

• 
"V AKIT ,,INTAKVIMİ 

Pazar 
om 

adma • DeylJ teJgraı 
derler. Bu gazete Türkten be.b~~ 
derken mutlaka ateıt yilk•e ~ 
hezeyana: baılar. Onu kaç k~· 
kirli, bulanık, ve bulaıık bir ıc. 
Yet ftrençliğinde görüp ö~dO 

0 
Tnrko.n cellldı olmak tat1Ye

1 ı te • "Luft Corç,,un elinde "Def f 
8 

~af,, yılliırca bu memlekete ;Q. 
bu mfllete karıı ateı piitkilr 

yalan ve tftfra ku&tu. 

Btz en kanlı bfr uçuruoı a•· 
tünde 1allantrken, hin bfr yar• 
ile delik deılkken de bu gaıe" 
tenin gayzı. diiımemf§tt Anado:ıı 
dağlarındaı etraf çakallar ve ~~ 
geklerle çevrJlmtı yara h bl 
ulan aJbl sondıı, aon brnalıls. 

"' uif'a1ırken de bu paça w.a yuJl1 
a· 

ıamamııb. Yamyamları, carı 
varları bile ağlatan kanlı, fa1'ıt 
muhteıem halimiz, yalnız oo"~ 
çamur kalbine hürmet ve ıefk: 
Yermemlftl: Zaten kahramaııb ' 

_,.ıı.11• 
kuıbanbk karımnda hey~ 

hürmet duymada ruhun astlli~ı· 
·~r 

ne fıarettJr. Bu asil duygıl· 

elbette ICf çamurlar içine dil,e· 
ı•' mezlerdL O paçavrayı blzfı:P 

raf ta görmek, bizim fçfn dar'' 
nılmaz, ll:atf anılmaz bir zili ~I~ 
du. Türkler, onun gayzi!e oıv· 

nürler. 

lıte bu paçavranın son ge!el' 
(Jıl"' sayısında gene bize ıavru J1 

kin lavları gördük. Sade kel' 

ciferlerlnl yakacak olan bu ı•" 
lar. dünka "Vak•t=te çıkıJllf~ 
Kalemin bu kadar küçülıPe! 
kaqıaınde insanın nefretle ürPet' 
memeafne tın.kan Y.oktur. 

Deylitelgraf kilveU gene be' 
zeyıuıla doltL Bir yerinde: •Of 

I• 
manli imparatorluğunun ha~ 0~1 

duğu n\ifuzun, onunla beraber 11 

11 
dığim btr türlO an•amak fırteıııffe 

b0' oimdikt ne olacağı belirsiz 

B ıarı k1lm.et ••• ,, diyor. u satır 
okuduktan sonra, yazanın çıftlıl" 
diğ.na, hiç dettJse ahmaklı'1°ş 
fuanmamak li:abll olur mu? 

Osmanlı lmpara torluğU... fl~01 
asır laca bütün A vrupada • Ha15dtş 
adam!,. dire anılan, .. Reval" 

6 

mirası taksim edilen, bütiin ıet' 
vet kaynaklan, günvüklerl di1r 

lıJ' 
manlarm kontrolu albnda bo I 
nan, kapltülasy;on kerpetenler~ı 
vücudu parçalanan bedbaht " 

ıs'' ke... Yunanlı. bir bakkal çır8 d• 
m bu topraklar üstünde bir 153 of 
ıazamdan daha. ıağlam ha1'1 il' 
küatahlıklar içinde yaıatan hdf• 
k6metin nilf uzunda0; mı bahse 
ltyor ., • ıı 

Bugünkü Türkiyenlo ond9

1 

Eğer bu oartın tahtı temine 
alınmattının adfmülimkan dene
cek c'erecede mü~kül o•duğunu 
söy!ersek Londra ve Moskova 
arasındaki anlaımanın temadisi 
hakkında pekte nikbin o1madı. ı 
ğımız neticesine varılır. ı 

Neticenin tahminimiz veçhlle l 
1 

zuhur etmemesi, ve iki büyQk ı 

zümrenin Asyadaki menafU mü- ~ 
tekabilen tahdit edilerek lhtil!f t 
m.-vzuu hralo lmamaaı, müsalcmeti 'l 

Kanun evvel 

192fl 

büsbütün aynldı4J mı söylenıY0:cı 
A sersemler, bu ke dar yıl nfç" 
döfilıtük? Niçin bu kadar lc3

• 

döktük? Bu derin ayrıhfı IJ.'J~ 
dana getfrmel için değil nıi? iiıJ 
olacağı belirsiz ha?.. Dün bilt 11 

~ 
dünya karıısında ne olduğurJ1ı.ı~ı 
ispat etmiı cthanwlr dedelarl~1'ı 
glbt Ci2engiledmJzi öptürmO~t~. 

1 
Bugün de yarın da ayni kab 

4
11 

"Veı ' 
Namaz vakitlerJ 

,._,, .. ı. O~ı. ~ınrll 
S,.;'! 12.rı l 14,29 

Akt.ıun Yatn fmuJıı 
ıs.~o 05.:H ltı,41 

··' - Bugünkü lıa.va 
ıı ..,, ıı.. ~alu poyr•~ banı J~..,urluğa? cihıuı namına ,ayanı temennidir. 

.A1. Gay u~ 't:m:mmım=ıım:ı:ımm-mma:mmaıı"' 

man kudretini ga4teri'l'iz. . ,e 
b tS· 

teJpaf,m 
hergOnkG 
da biraz 

küvetrine dOten 1'' 

ynkselfıbnJz kııı118~1 
daha. kabroıma1' 

o gap. ile çat lamaktır. h 
HeJ") a 
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Haydarpaşa tramvayları 
Darül fi1nun da 

(VAKIT)IN ŞEHiR HABERLERi - ıı '================== 
Büyük bir rağbet~e karşılanıyor 

Hat üzerinde tevsii icap eden iki geçit vardır 

1 

, ........... ____________________________ ___ 
bıraz durmak istiyoruz. Burada ikl 
dar geçıt vardır. Birini takip eden 
bu iki nokta gelip geçenler tçtn 
hnyll tehlikeli göı ün ti~ or. Duydu
ğumuza ~öre bu iki nokta üzerinde 
rn.zım gelen isitlmlAk yapılmak Is 
tenmiş fakat çok fazlabir para talebi 
kar~ıs• nna kalınca istim Akten şim
dıllk vazgeçerek hat bu şekılde 
tanzim edilmiştir. l\lünasip bir tarz
da halledilerek bu iki gtçidın tevsii 
Jşınin taci1inl şirketin kıymetli 

ta(" k lidar halk tramva,tan ştrketl 
"r ' nclan intacına muvaffak olunan 
Jtn· 
lçi 1 hat ikl j.!;ünden beri umum 
b n l~lenı~ktedlr. llk gününden itl-

t
'taren rııühfm bır ra~betle karşılanan 

k"d n 
. Lı ar Ha,·darpac;a tramvaylarına 

8.Jt • J \ 

~ resmi bugUn karllerimlze 
lııkct· b 1 ediyoruz. Resim arubalarda 

1 rını Ü · i .. n sküdar çarşısından geçi~ın 
~ı Ste 1 
d 

r )or. Bu muvaffak!yetll işe 
alr b u saıır arı yıızarken hattın 

~arşı b oyundaki vuziyeti üzerinde 

O omo:1·ı 
l<aza:arı 

r~8 Srıför Stlııha t tinin idaresindeki 
şı 8 nunı ralı otonıobıl dün Çar
nı Kap da kum kapı merkezı .komiser 

Uııvin ~luh t Şuhin be)e çarpmıştır. 
h n ldif ) erleıind~n } anılanan Şa 
J So 

1
1 ey hastan() e kaldırıJm17tır 

rLk num ualı oromobll Karagı.im· 
bır t~ Ali Kaptana çarpmış, sonra 
lor ~;ının knpı~ını da kırmı~tır. Şo-

F
, 0nıobili bırakarak kaçmı~tır 
'e d Otu ner e Hacıilyas mahallesinde 

~·ıran Nıkoltnın bindı!1;1 bisiklet 
ıı an 1 t\ıkoı~ llk Çelepona çarpmıştır. 

1 rakalanmı-.tır. 

erk:lnındıın temenni ediyoruz. _ 

l :azin bir ölüm 
Diln sabah Köprüden Kadıkö-

1 Line gitmekte olan vapur sarayburnu 

açıklarından geçerken yolculardan 

bırlsi şapkaı;ını, ba-;tonunu, palto 

sunu ve sair ufak tefek eşyasını 

bırakmış, kendisini denize atmıştır. 

Vapur derhal durdurulmuş, mün

tehir yarım saat kadar aranmışsada 
bulunamamıştır. Paltoııun cebinde 

çıkan tezkcredc.:n miintehirln Be

şıktaşta mukim Harp malQJlerlnden 

Vehbi B. olduğu ve sefalet ıüzün· 
den intihar ettiği anlaşılmıştır. 

------<::e,..~------

V ez İ rİle r ile İngilizler döğii9liyorlar 

~uhaıebe) Efganistanın hududuna çok yakın 
bir yerde vuku buluyor 

1 DeyJ· M l · H" d" . er
1
d 1 ey gazelesınfn ın ıs· 

budarı aldığı malumata göre, Efgan 
tist Uduna ya~ ın ve cenubi Vezi· 
dQ an ınerkez!erındrn olan Vana 
(lj gayet mühim iğtişaşlar hasıl 

81~uş ~e lng !izlerle Vezirler ara
buı a şıddetli müsademeler vuku 

nıuştur. 

f:f .. 
')! &anistan hu<lu luna çok yakın 

an v . lan c.ına vadisi butün Vezırıs t hak rndir. 
ha~1? 1 . den ıtibaren İngifiz1er bu 
lide ıyı mu haf aza için yerli aha· 
kuı• n teşkıl ettiklerı kuvvetleri 

lltııyor'a d y r ı. 

bit i~~İrıJf'rin daima Efganlılarla 
•rıı e hareket etmekte oldukları 

. aşı d 'tnk" ığından ve bunları teshıre 
f,e> aln g'Örülmed ~inde·' 1919 da 

"' ız' 6 kar e• bu havaliyi tahlıyeye 
Qf • ı. . 

Vcınııs er ve buradakı .. aoı· 

leleri isıed kleri gıbi harekette 
serbest bırakmışlaı dır. 

Efganistanda Amanullah Hanan 
memleketini teı ketmesine müncer 
o'an hadisata müteakip, Nadir 

Şahın memleketi anarşiden kur
tarması içın vukubulan teşebbüs-
leri es11asında Nadir Şaha çok 

meıbut olan Veziıel ona çok 
büyük yardımlarda bulunmuşlar 
ve bu sayede Nadir Şahın muvaf· 
fakıyeti nısbeten kolaylaşmıştı. 

Efganistanda yeni hükumeti~ 
te ekkülü üzerıne Ingilizler Vezı· 

ş "d · ala karar ver· 
ristana yenı en ışg f da 12 ay zarın 
mişler ve geçen 

l 1 
.. de 7 mil arzında olan 

mı tu un . 1 d. B 
V d

. · · işgal etmış er ır. u 
ana va ısını . . 

i ali müteakip, Vez_ıııler ıle 
şg d enıden mu-
Ingılızler arasın 8 Y . M 
harebeler başlmış ve Deyli ey-

Fakülte meclisleri 
Bugün toplanıyorlar 
Dıvanla müderrislerin 

arası mı açıldı ~ 
Per~embe günü toplanan Da· 

rülfünun divanı Fen, tlabiyat, 
Tıp, Hukuk fakülteleri müderris

ler meclisleri tarafından haıu }a

nan ders ve ~ Ür sü lıstelerini ka· 

bul etmemiş ve tekrar mfüakere 
edılmek üzere fakültelt re ıade 

etmiştir. Haber aldığımı78 göre, 
bu iadrnin sebebi şudur: lJivan 
lıstelerdeki derslerden ve kürsü· 

lerdt n bir kısmını ilga , tevhit 

ve ilhak etmek iskmiş, fakat 
fakülteleri D vanda temsil eden 
müdenisler bu teki fi kabul et· 

memiş'er, bu yüıden arade mü
him bir ihtilaf çıkmış, meselenin 

bir defa da fakülte müderrisleri

ne danı/mı.ıs1 ileri sürülmüş, bu 
teklif kabul edilerek mesele ye· 
n ·den müder, is er meclisine inti
kal etmiştir. 

Divan vann toplanarak fakül 
te1erin cevabım tetkik edeceği 
için fakülte meclisleri bugün top· 

lanıp yeni liste erini tanzim ede
cek erdir. 

Hukuk falü'hsinde hukuku 

medenlye için 3 kürsü bırakıla
cak, evvelce kabul edilen iki ders 

ilga edilecektir. Tatbikatı cezaiye 
ve haıkukiyenin tevhidi, Ticareti 
berriye ve bahriyenin bir kürsü 
olarak kabul edi mesi muhtemel

dir. 
Fen f ıkültesir de Riyaziyatı u

mumiye der sinin hendesei taht ıli· 
ye küı süsüne ilhakı muhtemeldir. 

Esasen Riyaziyah umumiye 
dersi bütün dünya ft n fakülıele· 

rinde mütemmim ders halinde 
hendesei tahliliytye raptedilmiştir. 
Bunun bizim fen fakültesinde de 

kabul edileceği kuvvetle muhte· 
meldir. 

Tıp Fakültesinde iki seririyah 
dahiliye kürsüsünün bire indirilme!sl 

için kuvvetli bir cereyan vardır. 
Seririyatı dahiliyenin iki müderrisi 

Neşet Ômer ve Süreyya Ali Bey· 
terdir. 

Neşet Ömer B in bevana
tında bir cümle nasıl 

olacak? .. 
Darülfünun tminimizin Ankara· 

dan avdetinde gazetemize verdiği 
beyanatta (Ancak bir karar veril· 
dikten sonra devam edebilirler) 
cümlesindt'n evvel (hu yaşh zat) 
denilmiştır. Neşet Ömer Beyin 
arzu etmediği bu k~limeler yerine 
(bu, yaş haddini geçen zat) denile-

cektir. Keyfiyeti tasrih ederiz. 

Reşat ve Hasan Ali Beyleı 
Bu gün Maarif vekAieti umum mil· 

fettlılerınden Reşat Şemsettin Bey kon
vansiyon elle Berlın, Hasan Ali Bey 
Sempİon ekspreslle Parise hareket e· 
deceklerdir Muma tliyhlm Avrupada 
birer sene müddetle tetebbüatta bulu

nacaklardır 
-~ :z;c: 

)in yukarda verdiği malumat 
ile iki taraf arasındaki muıa· 
demf'lerin devam etttagı anlaşıl· 

aııştu. 
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Zampara Kral 
;ı ---~ 

Birbirine denk k~rdeıler 

Kualm "bikrtni izale" için etrafına kadın yığdıklar1 halde 
-0, kadınlara karşı beslediği büıudeti bir türlü 

yenemlyordU. . 
DIInk/1 kısmın hu1A$l!Sı 

Tarihte ıemi "Zampara Kıral,, olarak 
kaydedilen Fransa kıralı on betlncl "Lal,. 
kUçUldUğünde bir pııkopoıun terblyeıi al
bnda yetittiAl için kadınlardan ihtiraz eder, 
gençlik havcaatım nedimleri ile aohpet!erle 
t"akin ederdi. •·Lut .. nln bu halini gören 
mürebbisi Kardinal dö "flört,. gayri tabi1 
mlina ebatta bulunanlan tdam etUrerek 
Kıralın mütenebbih olma11na çalıpyordu. 
Ayni zamanda kadınlar karalın etrafım ıara
rak onu ıgfale uwaşıyorlardı. 

1727 temmuzunda idi. Kral 
henüz on dört yaşında bulunuyordu. 
Büyük şenlıkler vesilesiıe kendisini 
Şantiyyl de şatoya götürdüler. Ha
kikatte ise hcniiz pek çekingen dav-

ranan bu delikanlıya kadın zevki 
tattırmak istiyorlardı. O vakitkl 
vnkayinüvlslerdcn • Barblye • safl
yane bir üsli.ip ile derki: "Kadınlara 
karşı daha nazik ve daha alaka 
sahibi olması için kırat hazretlerinin 

bikrinl iz ılc edeceklerdi. ,, Bu mti
hlm ameliyatın icrası için pek genç 
ve pek güzel olan küçük düşes 
"Dcpernon. memur edilmişti. Ma
dam dö la " Viril} er • lşl pişirici 
olarak aynlmıştL Ancak güzel ve 
tecrübeli bir kadın olduıtundan 
kıralı kendine alarak muhafaza 
etmesinden korkuluyordu Fakat bir 
ay geçtiği halde kıralın etrafından 
pervane gibi dOn-erı bn yedt gt!Zei 
kadından hiç birine rağbet ecmedl· 
ğıni "Barbiye,, teessüfle kaydediyor. 
Kral yalnız av ile meşguldü. 

Maamafıh kendisinden on beş 
yaş büyük olan Matmazel dö •şa
role.. den ve Kontes dö •Tul uz, 
dı n hoşlıın ıyordu . l\1atmezel dö 
Şarole, genç yaıında güzel ve 
ha!Aveıl tam bir zevk mahltiku 
olduğunu gÖ:itermiştl Ayni zaman

da fevk:ı!Ade ha.sas olduğundan 
tam bir aşk perisi addolunurdu. 
Aşıklari hatsız hesapsızdL Bir çok 
çocuk dilşürmiiştü Her çocuk dü-

~ürüşünde resmen • hastalandığı • 
llAn edilir ve saray halkı da "usu· 
len,, sıhhııt haberini istifsar eder
di. Bir defasında kona~nın kapı
cısı acemi lmJş, gelenlere pervasızca 
dermiş kf: "Prensesin sıhhao yerinde 
ama çocuk gitti ,, 

Matmazel dö "Şarole,, n!n hem 
şlı elerl de ayni hilkatte kimselerdi 
Bir hemşiresi Matmazel dö 11 Sanı;,, ın 

resmt dostu 1\1 "Laljöron. diğeri hem 
şlresl Matmazel dö "Klermon. ın 
dostu ise Mösyö dö "Mölon. idl 

Mösyö dö "l\1ölon,, •aulonya, 
ormanlarındaki bir avda vahşi bir 
hayvan tarafından itlAf edildL 

Matmazel dö "Sarole, nln gizlice 
hanedan! kırallden biri ile evlenmiş 
olduıtu rivayet edlldl 

Zamamn f cabından olarak bu 
izdivaç p;tıll tutuluyormLAŞ. Kardı
nal "Flört. günün birinde resmi 
müsaadeyi verdlreceğlni söyliyerek 
onları istedi~ gibi tdare edermiş. 

Matmazel dö •şarole, kontes 
dö •ruıuz, ile ~yet iyi uzlaşıyor
du. Bıri gayet sofu, diğeri gayet 

taalltlk ettlıtf ve kontesin nilfuzu 
sayesinde kraldan istedıklerinl elde 

ettiıti biliniyordu. 
Kontes dö "Tuluz,,a ge1lnce.. .• 

Kral cksariya "Rambfye,,de kont 
dö " Tuluz un nezdine giderdi. 

" Kont evleneli senenin kısmı azamını 
orada geçiriyordu. "Lui. bu inzl· 
vap;Ahtan hoşlanıyor, saray merasl· 

minin yorgunluğundan orada dinleniyor 
du. Kontu 1< endi ne samimi bir dost 
yspmı~tı. Arada mahdut mıktarda 
madamlar ve seçme nedimler krala 
refakat ederek bu samimi muhitten 
istifade ederlerdL Gündüzün cesim 
parkta hayvanan vahşiye avlanırdı. 
Av yorgunlugıı on beşi ncl " Lut " 
için hem bir zevk, hem de sıhhat 
noktai nazarından bir ihtiyaçtı. 

Akşamları bolca yemek yer, 
kumarla gönül eglendlrirdi 

Serbestlik küçük krala şenlik ve 
hoşgOluk verdiğinden Matmazel dö 
"Şarolc9 nin dilbazlığına kulak 
verir, kendisine validelik etmiş 
kontes dö "Tuluz,, un nüktelerini 
memnuniyetle dinlerdi Ona mah
cubiyeti bırakarak söz söylemeslnl 
hem de iyi bir natıka ya sahip ol
masını kontes dö "Tuluz, talim 
etmişti. "Lui. bu küçük cemiyette 
ber kese cevap bulur, mtikAleme 
mevzuonu temin eder, mfsafirlerden 
hoşlandığını ispat için boş görün-
miye çalışırdı. 

Bu samimt cemiyette biiyUk bir 
lAuhallJlk hüküm sürerdi Bir akşam 
gebe olan misafir kadınlardan biri 
birden bire doğurma sancıları duy-

du. 
Herkes şaşırdL Kadını Parise 

götürmek mümkün olmadığından 
hemen .Paristen bir ebe celbine 
karar verildi Kral son derece te
llş edl yordu ; dedi k1 : 

- Ya ebe yetlşemezse • kim 
doğurtacak? 

Orada bulunan cerrah başı 
•perone, söze karışu: 

- Haşmetmeap 1 vaktile ebelik 
ettim .. ben do~rturum ..• 

l\1ııtmazel dö "Şarole, cerraha 

sordl 
- iyi ama bu amelfyan yap

mak için alışkanlık ister. bdkl 
usulil unutmuşsunuzdur ... 

Bu sözler cerrah başının haysıye-
tlne dokundu, dedl kl : 

- Korkmayınız matmazel insan 
çocukları nasıl koyması usulünü 
unutmazsa çıkarması usulünü de 

unutmaz. 
Matmazel de • Şarolc ,, bu cevabı 

alınca hıddetıen kıp kırmızı kesildi, 
ve gazebini kralın yanında gös
termemek tçln dışarı kaçtı. 

lettm.dı] 

Tepebatı ıiyatroıuoda; Bu a.kıam aaaı 
21/30 da. 

ıunıurcat 
3 perde 

Nakledenler M. Ke
mal.Nabi Zeki B.ler 

Cuma gQnlerl 
açık olan bu iki kadından biri matine ıaat 
kır hayaunı ve inzivayı, dl~erl deb- 15/30 da. Her 
dehe ve daratı sevdiği halde arı- cumartesi ak· 
larmdıtki gizli rabıta ne ldl ? ıamlan tçln flatlarda tenzlllt 

Matmazel dö "Şarote. tarahn- yapılmıfllr. 
dan gösterilen iltifatın sırf menalle I••mımi•••••••• .. 
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Tefrika 
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Meçhul 
asker Yaıan 

Ziya 
Şakir 

Zebun bir düşmanın harekatı 
Düşman bataryalarımızı susturamayınca şehir 
ü.ıerine gülle yağmuru yağdırarak masum 

halkın canını yakmağa baıladı 
Biraenbire düşmanın Maltepe 

höyüğü tarafındaki bataryaların· 
dan şiddetli bir ateş boşandı. Bu
nu müteakip ( •• ) taburu kar· 
şısındaki siperlerden de piyade 
ateşi başladı • Düşmanın, 
birbirini müteakip savurduğu ba
tarya ateşlerinden anlaşılıyordu ki 
topçu himayesinde piyadesini 
taarruza kaldırmak istiyor. Ve 
hakikaten de böyle oldu. Fakat •• 
Arslan topçularımız, artık hare
kete gelmişlerdi Harp şiddetle 
kızışmıştı. Ateş, vakıt vakit bi
zim karşımızdaki siperlere kadar 
sırayet ediyor ve mermiler üze· , 
rimizden geçiyordu. 

Biraz sonra, cenup cephesinden 
de top sesleri gelmiye başladı. 
Bir müddet yalnız devam eden 
top seslerini, piyade mitralyöz 
ateşi takip etti. 

Şimdi, biraz evvelki o kesıf 
karanlık, atesin ellerile yırtılıyor. 
bırbirini mü eakıp, kanlı şimşeler 

çakıyor .. Ve bütün sıperlerin üze-
rınde adeta binlerce ateş böcek
leri dolaşıyordu. Gece yansına 
doğru ( Yanıkmeşe) civarındaki 
düşman piyadesi şiddetli bir ate· 
~i müteakıp taarruza kalktı. Ateş 
mevzilerinin sık sık tebeddül et-

mesi ve daima ilerlemesi, düşma· 
nın taarnızdaki muvafla:ciyetini 
gösteriye Bereket versin ki: 
Düşman 1Zilerini çok büyük 
bir muvaftakiyetle bulan topçu· 
muz, bütün Yanıkmeşe üzerine 
cehennemi bir mermi yağmuru 
yağdırmağa başladı. Birdenbire 
ateş kesildiği zaman, kaçanların 
ve yarahların feryadı, uzaktan 
uzağa işidıliyordu. 

Düşman muhasemata taarruzla 
başladı. Fakat bu taarruzu, bir 
çelık kütlesine çarpan cam par· 
çası gibi kırıldı. Taarruz kıt' al arı 
da mağlup ve perişan rüc' ata 
mecbur oldu. 

O zaman düşman, gene o ha. 
in sil~hını kullanmağa başladı. 
Siperlerimizin önünde kırılan gru· 
runu, gene masum ahaliye ölüm 
ve ateş yakdırmakla tatmin etmi
ye çalıştı ve sabaha kadar şehre 
mütemadiyen mermi yağdırdı; 
muhtelif yerlerde yangınlar yaptı. 

23 tllnunuaanl 

Zavallı Edirne .•. Düşmanın bi· 
Lman güllelerı altında inliyor .. Fa· 
sıla vermeden düşen tahr ıp da
neleri, yakıyor, yıkıyor muhıte 

ölüm ve dehşet saçıyor. llk evvel 
(Kuşen çiftlıği) istikametinden ge
len mermiler, şimdi (Delok dere) 
ıırtlanndan geliyor. Topçumuz 
mütemadiyen çalışıyor, hem biraz 
ateşi üzerimi1e almak, hem de 
şehre felaket saçan bu mel'un 
düşman bataryasına bir darbe 
vurmak için mütemadiyen çahıı· 
yor, fakat beyhude... Filhakika 
şedit batarya ateşlerimizden son
ra düşman susuyor. Hah .• Muhak
kak bir şey oldu, diyoruz, fakat, 
yarım saat, bir saat sonra gene 

0 lanet olası m~rmıler, adeta 
bı.ıimıe eğlenir gıbı, başımızın 

üzerinden ağır fışırtılarla geçiyor 
ve doğruca Edirneye giderek 
masumların yurdunu harap ve vi
ran ediyor. Yalnız dün Kafkas, 
bataryasının açtığı şedit bir ateş 
esnasında. düşman siperlerinin 
arkasında birdenbire kesit bir du
manın kalktığını ve uzaktan gelen 
inlilaklan işittik ve biraz müste
rih olduk. Şüphesiz, düşmanın 
bir cephanelığıne tam isabet ol
muştur. 

Bugün, cenup ccphanesindeki 
arkadaşlarımız, bir tezkere ile 
bildiriyorlar, Gümülcüne taburun· 
dan on altı neler, ileri karakol 
hattından sılahlariJe düşman ta
rafına firar etmişler. Bu mel'un· 
lar a ne yapmalı bilmem ki.. Ar
kadaşlarımızın üzerine tesir icra 
ederek bunların arasına nizami
ye efradının en gözü açıklarından 
efrat yerleştir ildi. Maddi ve ma
nevi hıslerinin takvıyesine çalışıl· 
dı. Hulasa, gayrı resmi tedbirler· 
le ne yapılmak lazımsa yapıldı 

amma, gene başa çıkılmak imka
nı yok .• Artık hepımiz:de kuvvet· 

lenen bir kanaat var ki; allah 
göstermesin, günün birinde Bul· 

garlar, Edirneye guerse, mutlaka 
bu taburlardan birinın mıntaka-

sından girecektir. Temenni ede· 
rim ~i: ilk çiğnenecekler, korkak 
ve hayasız cesetleri olsun • 

Şu anda (Sinekli) bataryemıL , 
Kartaltepe ve Ahırköydeki düş· 

man bataryalarının büyük toplari
le muannıdane bir düelloya giriş-

ti. Düşman bataryelerinin üzeri· 
ne, fasılasız ateş ve ölüm yağdı 
rıyor.. Yaşa kahraman batarya 
var ol. •• 
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Harp başladı başlayalı, düş
man mütemadiyen şark cephesin

den ateş ediyordu. Garp cephe
sinde derin bir /sükunet vardı. 

Bir çokları bunu o cephe karıı
sını işgal eden Sırplı Jarın verdi

ği söze atfediyordu. Mütareke 

esnasında Sırp askerleri bizim 
askerlere ( tekrar harp başlarsa 
biz size ateş etmeyiz, sizde bize 
ateş etmeyiniz .. ) Demişler. Hal
buki işte garp cephesinde de 

ateş başladı. Bataryalarım•z mü
temadiyen düşman mevzıleı ine 
yaylım ateş açıyorlar. 

Tasarruf cemiyeti 
-

Şehrimizde der hal 
ıubesi açılacaktır 

Ankarada teşekkül etmek Uzere 
olan Millet tasarruf cemiyetinin 

nizamnamesi tanzim edilerek fırkaya 
tebliğ edilir edilmez şehrimizde de 
derhal cemiyetin şubesi açılacak 
ve faaliyete geçilecektir. 

Konferans 
Selim Sım Bey tarafından va· 
rın aaat 14 te Erkek muallim 
mektebinde umuma bir konteıans 
veruecettll'. 

Yunanistan la 
müzakere 

Hnsnü niyet'mize ayni su
retle mukabele edeceklermiş 

İspirtizmin aslı va~ ın~~ 
Bu iıle meşgul olanlar, yaptıkları ışın ~e r1İ 
usul ile muhakeme edilmesini kabul etmıY0 

Atlna, J 2 ( A po) - l\leclisi 

nozzann dünkü içtlmaında hariciye 

nazırı 1\1 l\1ihalakopolos Ankaradan 

gelen babtrlerln Türk müzakeratınm 

inldşafını, şayanı memnuuniyet 

gösterdiğini M, Venizelosa tebliğ 

etmiş ve başvekıl İsmet paşanın 

bir an evvel l tilU husulünil arzu 

ettiğini UAve etmişdr. M. Mihala

kopulos lsmet paşanın dirayet ve 

kiyaseti müzakeratın pek yakında 

intaç edileceğine kuvvetlı bir zıman 

teşkil ettiğini ve Ankararun bu 

hüsnü nıyetıne ayni suretle muka

bele edeceğini llAve etmiştir. 

lspirtfzm meselesi İngilterede 
çok mühim bir imtihan geçir
mektedir. Ruhi tetkikat ile meı· 
gul olanlarca pek maruf bir 
medyom of an Mm. Margarinin 
geçen hafta zarfında Londraya 
gelmesi üzerine lspirtizmin aslı 

taslı olup olmadıAı meselesi ye
niden canJanmıf, bu meselenin 
ciddiyetle tetkiki ve neticenin 
efkarı ammeye ilanı istenllmiı
tlr. 

Btlhaaaa Deylt Meyi gazetesi 
Mm Margeriye müraccat ederek 
yapacağı tecrübelerin tenkidi bir 
tahUle tabi tutulmasını mildek
ki.klerin mütalaasını neıretmele--

Dillere destan olan 
___ b=-=i=-r--=düğjin 

Ağa Han, bu yaştan sonra bir Fransıı: dil
berine gönlünü kaptırmıştı 

Geçen hatta evlendi. D-/lğ-/ln elbisesi '10,000 lıraya malodr 

Kanunevveltn 7 inci günU Hin
dlstanın meşhur prensi Aıta Han, 
Matmazel Karron ile evJenmlş bu
lunuyor. 

Gelin için hazırlanan bir çok 
elbiseler içinde düğün gününe mah
sus olanı 6000 lngillz lirasından 

fazlasına mal olmu~tur. 

Elbiseltrln ekserisinde Ajta Hanın 
sevdiği yeşil beyaz renkler nazarı 

dikkati celbctmlştlr. 

Eksleben de belediye reisi tara
hnda aktolunan medent nika.hı 

müteakip Parls camii imamı tara
hndan dinl nlkAh aktedılmiştir. 

Ağa Hanın bu izdivacı münasebe
tile Eksleben maraklı gazetlcilerle 
dolmuştur. 

Ağa Hanın reisi bulunduğu lsma
iJUer mezhebıne salik olanlara göre 

Ağa Han ceddi lmam Hüseynin 
İran hanedanına mensup bir pı en
sesle izdivacın dan do~muştur. 

Ağa Hanın dedesi Hasan Ali 

prerukrfn4a 

nıef#mr Ala Ban 

"~'™" 
Şah fr:ında aoıtmuş ve Kermnn 
eyaletıne hftkım olmuştu. Bfülhare 
Hasan Ali şah ile lran hükümdarı 
FetAli Şah arasında ihtilAf vuku 
buldu~mdan Hındlstana kaçarak 
Bombayda yerlt!şmlş ve ingtliz hi-
mayesine sıjtınmıştı. Efganlstan fle 
İngiltere arasında vuku bulan muha-
rebelerde Ajta l lan hep lngilizlere 
yardım ttiğl için lngllizler onun ve 
ahfadının prensllğini tanımış ve on
lara maaş tahsis etmişlerdir. 

Şimdiki Ag-a Han, Üçüncü Ağa 
ilan unvanlle maruftur. Kendisi 54 
ya~ındadır. 

Alta Han, umumt harp esna· 
sın da 1ngiliz1ere mühim ) ardımlar
da bulundujtundan Hindlstanın bi
rinci sınıf prensleri sırasında tanın

mıştır. 

A!ta Hanın bu sefer aldığı 
Fransız kızının neşrolunan nüfus 
tezkeresinin sureti şudur : 

.. 1898 sene inde dCljtmuştur. 
Babası l\L Karron lokantacıdır, An
nesi jank olantacıdır., 

rlni teklif etmlıtir. 
Şayanı hayret olan 

Deyll Meyi tarahndan ileri 
len bir teklifin kabul ol 
aıdır. 

Deyll Meyi gazetetl bat 
kale_,lnde bu meseleyi d 
bahsederek ıu mütalaab 
yan ediyor: 

"Teklifimizin kabul olun 
çok ıayanı teeasürdil.r0 Ç 
halk bunlar tarafından 1 
tecrübelere emin olmadık~ 
lara tnanmıyacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan 

beler, her kesi ıüpheye i 
cek derecede mahdut 1 

Dompfyer Vetham son zaJll d 
lnUtar eden 11İlim Tarihin e, 
tecrübelere kanıan aabtek 

· tar bert~af edilirse onuD 
tetkika ıayan bir özQ kal• 
aöyliyor O halde vaziyet t 
usul ile muhakeme oluıııoa 
bir hnkilm vermek tmk&DI 
kuttur. 

Bizim maksadımız, Mo:ı
gari nfn Londrada bul ;,.t'· 
dan istifade ederek Jll 
tenkidi usul ile tahkik ıdt. 

, Makaadımız ıayanı tahkil' 
safhaları ayırmak ve bunı,rt 
lamaktı. f) 

Mesele bütün betertyetl oJtf 
kadar edecek derecede O' 

dır. ı/ 
Tenkidi uırulnn yardımtl:/ 

tlzmln asıl mahiyeti ani , 
bundan her kes müstefit oJıl' V 

Daha evvel Mozes, Hoo>~jll 
sapin Paladino gibi medY""be; 
çok ıayanı. dikkat tecr~ 
yepmııardı. Fakat bütün ~ 
nn sahtekarlıktan batka bit~ 
olmadığı söylenmiftl. ÇünkOı f 
ların hattı hareketi buoıJ 
zam ediyordu. ,f 

Şayet Mm Margerl de~ 
hattı hareketi takip edecek i 
larsa onun aleyhinde de 
sözler söylenecektir. 

Borcunu ödemıyenle~ 
Nişanta~rndan L. Njefl 

za$ıle mektup gön 
kariımizeJ 

Yeni icra kanununun, bor ,ı 
ödemlyen veya ödeyeınıye~I 
hapse konulmaaı usulünü k V 
<lığı mahlmdur. Fakat yeııl 
nun bu husu ta büsbütün ıııe 
kalmamıı ve hapse le onl.lb 
usulünD, iktidarı olduğu 
borcunu ödemiyenlere 
etmiştir. 

Yent icra kanunumuza 
borçlular, alacaklıları tarafı" 
kendilerine tebliğ ettirileJI 
barnameye doğru bir fe fi. 
cevap vermiye mecburdı>1 
Borçlular bu lhbarnaJlle 
borçlarının ödenmesine Y cJ;~ 
bilecek olan mallarını, al:.,_ıf. 
rını ve diğer bunlara b ~ıl 
menfaati erini, doğru bir ~ 
yazmıya mecburdurlar. dl. 
cevap verdiğinden ıüphe 01 fi_ 
borçlular hakkında tahkikat ti 
tırılır ve yalan beyanatta b#, 
dukları meydana çıktığı talı .J 

fllY' 
ceza kanunu mucibince 
konulurlar. ,_ti 

Borçlunuzun, mallarını ~,! 

dı~ını ispat . etUğjniz ta1' ,.e~ 
derhal alakadar icra dal ,t.1~ 
müracaat ederek bu hu•\J 

1
,1, 

cezai hükmün tcra olunoı1,,tf' 
isteyiniz. Hem kendi ıneJ1dıJP" 
ntze, hem de kanunun tatb 

hizmet etmiı olursunuz. 
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~-c-..... -k-s~eı-;--tu-0--;1-=0~r~. ~ "Si a bulmayacak hasa r 
'Yasak edilen silah ö Ü mek _cinayettir 1 .. 

Ahjhmet bev sersPrilerlP dofu bir mahtıl!PdP otwru-
l'o,,ıu 11 I I k . '·ır tal'll'•flcıı srrtıtı oz.ın"k · er;· ı ttnnn e arşı u "'" 
•sted· d" ı ıane buldu .t ı . lJapozaruıda elden uşme n~ · 

i111de t l ld · ., ke,., bu pobsl e kflr ştlnstı 
!> Q Jo11C(I yo fl (!Uı.ff , . 

. e elınr1,m silahı atdı, bun,. taşımauat rntlltflU utuu-

~toı" sö l d · y e ı. 

~ 
"t · / kl d ü-1 ask~ hir l" JJ.' el11npt /jpy /Ju .~ef PT t>1'1nf (' !Ul ,(1 I,_ t r 

lif ek ve baltayı lllPlJdana çıkardı. bok11[1,<ı çtknrken 
~, 0ntrır1 da tnşı~ıaka ·baştodı. }akat Zalnta hunları da 

~0Pteıtı . /Ju ~nırf'tÜ) çarf'SlZ katon A1t'ı11net /J. r11hıı
t:ı bir yt1\'la ok tNlıırık ptfı . Arıc11k fltlım yrquırkı•11 
kr, ada;ıu"' l "aral a11tası onu ıekı aı pol~s h.u11userı ıle 
• 4.ı .~,l 

r O§ltl lit. 

lltt sfnt>li dola~:ıcen bir örüın 
~e - ı k ~ın ağma dü~er. Kendisin ya 
lialayacak o lan dehıetli örümce 

tı Pençesinden kurtulınak için 
tabalar duıur. Fakat nafile: çır· 

• hayyanım ,benı bu ba§Yat arasmd8 
öldüımek pek 7alimane b:r it 
olaC"aktJr. Rica E"dertm bE'ni bıra 
kınız hiddt tinizi baıka zararlı 
böceklere saklayınız. 

Örümcek - " Sen lrnbahath 
olrnad>ğ•nı ~öylüyonun . Fakat t:>en Ôtıdıkça büsbütün aP-a dolaınr. 

'Ünıcek k>pudamaksızın yerin· 
Clen 

sfneğe ba~ ar. 
Nihayet sinek hsrek~t e.Jeınl· 

l>eceL b - ·· ek " ir hale ge1ince oıuınc 
arıa hitap ederek: 

1 
- Senin kurbanın o'anlartn 

tltikik b ·· ah l anıını almak ve u gun · 
arıtun ce7aaı olmak üzere fimcU 
•eııı Yiyeceğim der. Sinek içini 
teke k ~ ,. B ce ~ •e şun ları sövle,.: • u 
~,a ? 

8 
Çarpalmak için bbı ~e yaptılll · 

l'n bütün havatmca kimseye 
.ıe.ı- llı b . · .. n dokunmıyan zava ır 

aç1kça ha ber 'llereyım kf 
sıma 

herkes eenfn a leyhindef 
Smek - "' Efendjm. hiç şüp· 

hesiz yamh-yorlar, haksız y~re 
t tttiham edıvor lar: ve bu 

ben _ b 
1 l k benim ölümume &e ep 

yanışı 

olacak!,, •Sen 
Ô -nıcek (Nefret1e) 
ıu d ı 

alabildiğine geziyor. o a~ıyor, 
. , dikçe yumurtalarını 

keyhn uı e 
bırakiyorııun. yumurta· 

her yere 
ıarmla kanh baıur, amel ve ko· 

• 

--
Avukatlanm1z, hükümet adamlarımız, muallimlerimiz Çekosiovaklann kanun 

layıhası hakkında ne düşünüvor lar ? 

Evvelkf RftnkO nüsl,amızda 
Çekoslovak ya beyetl nuzzarı ya· 
pmalarından iinıit kesilen hastaa 
ların doktorlar tarafından lüzum 
göaterlldtğt takdJrde öldürfilme
aine mfisaade eden bir kanun 
hıuırlamı fhr. 

Dün böyle bir kanunun kabl· 
liyeU tatbikhesı olup olmadığı 
etrafında marut b r kaç dokto-

rumu7un miUallatlarını neşrettik. 
Bugün de muhtelif meslek erba· 

hından tanınuu1 slmeların nok

taı nazarlarını yazıyoruz: 

Avukatlar 
A 1i Havtlar R. 

tama göre: Nasılsa ölecek bir 
adamın thtfzanm ftıkenceye çe

viren a1Am ve fztıraba ·velev 
"-• 

• r--.,~-

Avukat Ali Haydar B. 
ölümle olsun· nihayet vermekte 
belki bır ıemmei insaniyet ola· 

bilir. 
Fakat ferdin hayat ve ıztırabı 

cemiyetten ziyade kendine alt 

oluduğu tçin bunda cemiyet 
için bir hak tasavvur etmek-hak 
vadisinde • bilmem caiz o labi

lir mt? 
Bence muhtaur veya hiç ol· 

mazsa akrabası muvala kat etme
dikçe cemiyete böyle bir sala· 
hlyet vermek do~ru oJmadıfl 
kadar sut Jsttmale de müsait btr 
zemin tetkll edeceli gibi ölOmün. 
ihtimali havatı her suretle ber· 
taraf edecek ıekilde tahakkuku 

Muallim Ot muharrir Hakkı Suha B 

keyflyyettnfn de iyice teıJbitı 
eapabı ten;ıtn kıhnmadıkça böyle 

bir ıey düıünmek bile cin11v,.ı 

olur . ., 

1 lük ümet adam lan 
V alı mırnrıtn• f ozıı R 

Vali muavını taLh tSey dt: de 

mtıtir kt: 
- Ben bu u11u'ü re1< ho~ gör· 

medim. lyf bu m"dım. Filhakika 
bu hınu11ta haeıanın rızası alın 

mak isteniliyor. tahat öy ede ol
sa bir hastayı • ya ~aımak fiml• 
ve 1mkAnı kalmamıllhr • d!-ye 
vaktinden evvel ô 'dürmelc doğrn 
ve m•anı bir (ey olan az. 

Muallimler 
Hakkı Saha B. 

Mual1ım v~ muharm Haı~k 

Süha B. eri; ada~ımız diyor ki: 
- Y a,amasmaan ümit kesilen 

bastalarm öldürühnesı için bır 

kahun hazwrrandılfını 11övlllvor ve 
bu busuıta ne dü~ündüğümü so
ruyorsunuz. Ben ne ten oe ilim 
adamıyım. Size bu tkf yfikaek 
salahiyet kürsismden kuvvet ala .. 
rak bir tey diyemem. Kıymetli 
hiikOmler arasına karışarak o'an 
bu IAffa11mı, yalnız bu insan 
•ıfatıle eôyliyorum: 

Kanunun intan ıstırabı kartı• 
ımda buyu'an keak1n acdardan 

doğdufuna ,opbe yok. Hastanın 
çok çekmemesi için bu korkunç 

çareye ba, vuruyorlar. Fakat yol 
yalmı ve tehlikelJdir. Fen aon 
hiikmünQ verdJkten sonra da ya• 

ıamıt binlerce hasta görfilmü~ 
Uir. Tıp tarihinde ktmbflJr 
bunun ne faıılacak ômeklerl 
vardır. ltıin içinde hayat meae
le11f olunca milyonda bu mii .. 

teınayı bile feda etmek dnayet 
olur. T evekkelt, çıkmadık canda 

Omlt vardır dememltler. Bu ka· 
nuna bir merhamet fantezisinden 
İazla kıymet verilmez. 

Eczacılar 
F.""ef N~~·,,, R 

Tanınmış ec7.llc 11arımızdwı _.:,. 

ret N8§et Bey de tunları aöyle

mJftlr. 
- T•hhın vadfesf ö'dürmek 

deit~ yaıaıuıaktır. lneanlann 
tntlhanna mani olmak 1rthı mil· 
htm bfr vazUe fle de mükellef 
of an doktorJarm her hangi bJr 
hastayı • nzaaı da tozımam etse
öldümelerine fmklin ve ihhmal 
verilemez. Hem buna ne Uuum 
var? Maksat ya~amaamdan kat't 
ümtt edilen bu hastaya ıl'tırap 

çekdlmemekıe bu kabil olmıyan 

bir teY de~fldir ki. 
ÔlfincQye kadar btr haatava 

evca ve ııtırap çektirmiyecek 

tJAçlar mevcuttur, ve esasen hp 
haıtaya tıtfrap çekttrmemekle 
muvazzaftır. Bu vazJfe haıtamn 
öUlmOnCi teshil etmek aurettle 
ifa edf lecek değildir. Hat1tanıo 

hiç 11bıap çekmeden dafma bfr 
az daha fazla yaoamaıınt te
mfn etmek suretlledir. 

DOnyada hastanın ô 1dOrfilrne
slne tarat tar olan bir tek dok
tor ve bir eaacı bu unduğuna 
kant de~fllm. Böyle bir kanunun 
çıkmasına ve tatbik edllmeb ne 
de ihttmal veremem.,. 

L1mAnlan teft ı ş 
Bir haftadan bert Kefken ve 

Eıeğli limanlan ile lzmJU teftıt 
ı den umum lıman f'f'lıl Hayreı ttn 

bey diln ,ehnmbe dönınütıtür. 

Mumaf!eyh bir muharrırtmf7e 

tef tloatının her eencki uw de ol
duğunu muamelatta bfr Y~ huıJuk 
bulunmadığın• ~öylemtıttr. 

- • ±• 

Avruvaı•a mfbnnde ;/e 
qôuderilen e~1·a 

lk tl~ııc Vt'kalrti şehrlmfz Ticaret 
ede.ısına J.!.ÖnderdiAı bir tezken·de 
A vnıpaya ıhrııcınA mii~ıındt' edilen 
e-;vııı aru ııh odada mc' cut mııl U· 

' 
ınııtı ıstcmiştir. 

fırka teşklMtındn 
Dün fırkuda fırkıının nahıye he

veu reisleri nnmze ık rı rec:bit oıun

mıı şmr. lntthııbul bu ak~am yapıla. 

cakur. 
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Onu çok öz?emiştim Fatma ... 
Bu sabah, geceki rüyaların tesi-
r ile uyanışım ac~klı bir şeydi .. . 
Onu cidden özlemişim ... Onu .. . 
Diyoı um .• Çünkü, artık ona an
ne diyemiyorum .. Dilim varmıyor. 
Neden mı? Dur, anlamak için 
tellş etme, Fatmacığım, öyle şaş
kın öyle alıklaşmış bir baldeyim 
ki •• DurL Hiç telaş etme; bütün 
bu sersemliğine rağmen hadisatı 
sana öyle derli toplu yumak ha in~ 
de arzetmek istiyorum ki, bir ucun
dan tutunca nihayetine kadar ko
layca vasıl olabilesin, Ben, beş 
seneden çok daha eski zamanla
ra gideceğim .• Senin biJmediğin 
zamanlara .. Dadımın kucağından 
alınıp, leyli mektebe verıldıuim o 
zamandan başlıayayım. 

Dadımın kocağmdan diyorum 
dikkat ediyormusun, Fatma? .. be 
nim, bütün hayatım, yalnız süslü 
ve nadir bir sa1on çiçeği gibi idı.. 

Onu nadiren görü d m. Bazan 
reJ'lkli, kalınca dud klarının geni_ş 
tebessümile beni çağırır, küçük, 
asabi el erile ba~ım hırpalıyarak 
buklelerini düzeltir, elbiseler "min 
en 2ari ini kendisi seçer, giydirır, 
beğenmez değiştirir. Bir başkası 
gıdirir.. ve gene beğenmez ve 
ben böyle, kalbim tatlı tatlı çar· 
parak bu zahmetlere minnetle 
katlanırdım . Çünkü, annemin be
ni yanında ge1miye götü m0 si, 
hay1:1tımın sayılı hadiselerindendi. 

Bir akşam; ohl.. bunu hiç unu
tamam, Fatma... Bir perşembe 
akşamidi. Babam beni mekı epten 
aldı, eve geldik. iki haf ta çıkma 
mışhm. 

Ba:zan iki cuma üst üste, mah· 
zun mahzun bekledığim vakiai. 
Dadım kapının önünde idi; ye 

şil sevimli gözlerinden yaşlar 
damlıyordu; sevinçten yanakları 
penbe penbe olmuştu. Boynuma 
Mrıldı, yukarıya çıktık. Büyiik 
babam, (zavallı bü)ük babam, da
l.ıa o· vakit sağdı ) • koltuğunda, 
büzülmüş, bermutat şişkin damarlı 
kuru, titrek ellerini uzatarak,hıç
kırır gibi: •-Berin, gel evfadım, ah 
seni ne kadar gön ceğimiz geldı 
bilsen .• ,, ' 

Diye haykırıyordu· babam an
neme hitap ederek dediki: ' 

•- Berin iki haftada adeta 
farketmiş, koca kız oldu değıl 
mi Handan? .. ,, 

1 

, Anneme baktım, ince, siyah 
'aşlannı çatmıştı, dudakları ve bur
nu delikleri asabiyetten titriyor 
yordu.. Ben se olduğum yerde, 
çevilenmiş gibiydim; düşünüyor· 
dum, annemi sinirlendırmek için 
acaba ne yapmıştım . Sonra 0 

küçük bir işaretle beni yanına ça: 
ğudı ve alnımdan öptü. Dudak
lamun asabi ve adeta soğuk te· 
ınası bugün gibi hatırımdadır. 

Odadan çıkarken göziim ayna
ya ilişti, bir saniye durdum. lnce 
u:ıun bO)'Um, kü~ük ve mat çeh. 
rem, yeşil iri gözleı im e, güzel 
küçük bir kızdım. Bu müşahede
n ın bana verdiği zevkle ağzım 
hafifçe yayıldı, yanaklarım penbe
leşti ve burun deliklerim hafif ha
fif ihtizaza başladı. Bırden dön
düm, annemle babama baktım; 
annem, kindar nazarlarla babamı 
ıüıüyordu. Ne oluyordu?. 

• 
- Berinden Fafmav11 ; 1 

Muhamı/: Gii süm Nıyazt 
On yaşımın idraki bunu tahlil 

edemiyordu ki •.• 
Bır akşam, gene bir perşen'l::e 

akşamı, sofrada küçük bir hadi· 
senın tesiri ilıklerime kadar işle
miştir Fatma. Babam, tabağıma 
bört'kleri doldurarak: 

"- Bak, bunları senin için 
yaptırdım çok yemelisin Berin ..• 
Darılıum ama .. Dıye ısrar ediyor· 
du,. 

Bu ısrar karşısında reddede· 
medim, böreklerın hepsinı yemek 
imkanı da yoktu. Yavaşça, masa
mın altından onları birer birer 
birer kedıye veriyordum, iki ta
nesini verdim; üçüncüde annem 
gördü. Aman efend m aman ba
rut kesilmişti. Üzerime gök gibi 
gür liyerek: 

" - T erbiye~iz çocu\d.. Bütün 
halıları yağlıyorsun ... Seni terbi· 
ye etmek için ne yapmalı, bil
m mi •. Diye bağırıyor ve öfkeden 
titrıyen elin n uzun ve sivri tır
naklarını etler ime geçiı inciye 
kadar ko1umu sıkarak benı sar· 
sıyordu. Şimdi, ben büyük ba
bamdan istiane etmek için yaşla 
do'muş gözlt>rimi ona doğru çe

virdim. Fakat annem o kadar hid
detli idi ki, bu sefer, biiyük ba
bam beni müdafaa için ağzmı 

bile açamamıştı. Gecenin bir kıs· 
mını dad m'a, hıçkırarak geçir· 
dk. Ben ağladığım zaman dadım 
da göz yaşlarını zaptedemiyordu. 

Sabahleyin, uyandığım vakit 
yatakta yalnızdım. Yavaşça kapı 
açıldı.. Annem.. Ben korkudan 
yatağın içinde küçülmüştüm; aca
ba annemin akşamki ötkesi geç
memişmi idi.. O; kalınca, renkli 
dudaklarının geniş ve yayık te
bessüınile yanıma geldi, saç'arı· 
mı okşadı ve: 

" - Berinciğim, akşam stni 
kırdım, değilmi? Ah, bilsen bu 
günlerde ne kadar asabiyim .• 

Dedi. Bu son cümleyi söyler· 
ken, sesi titrıyor, gözlerinden 
yaşlar sızıyo du O anda düşünü
yordum ki, annem beni bir az 
olsun seviyordu ve tahmin etti
ğım kadar fena bir anne deği di. 

•.. Seneler geçiyordu. Bakalo
reanın son imtihanlarını da mu 
vaffakıyetle geçirip, bir knlanğıç 
kadar hafıf ve kaygusuz uça uça 
eve geldiğim gün dadımın ölüm 
haberile karşılandım 

Düşün, Fatma..... ne inkisar!.. 
Bittim . Şimdi, iki şefkatten mah
nimdıımI Dadrm, büyük babam. 

Annem, dadımın ölümünden 
cidden müteessirdi. Onu yatakta 
bulmuştum. Tuhaftır, Fatma, müş· 
teı ek teessürl~r insanlaıı biri birine 
daha ziyade yak !aştırıyor.. Şimdi 
biz annemle dert ortağı olmuş
tuk. lztıraplı ham1elerle birbiri
mize sarılarak, uzun uzun ağlı
yorduk. Evet, gariptir, Fatma, 
dadımın ölümü bizi birbirimize 
daha yaklaştirmış gıbi idi. 

Zaten, ben artık on dokuz ya· 
şında, olgun bir genç kızdım. Ve 
her hususta annemle arkadaşlık 
edebiliyordum O, misatirlerinin 
yanında bana bir mevki veriyor; 
artık her gittiği yere beni de gö
türmt"kten zevkalıyor gıbi idı. 

Fakat •• O gün .. Oh, bunu sen 

Bugünkü program 
(İstanbul ayarlle) 

lstanbul.: ı 200 m. 5 K. v 

J 7.30· J 8.30 Saz heyeti Borsa haber· 

lert. 
ı 8,30 20,30 Jaız - Band. Orkest

ra : Tschaünowsicy . 
l\'lozartiarıc Sult Mart
nncL No!tnrne.Clere. 
V aJse Des reves Tan-

20.30 22 

Bukreşı 
]2 30 

ı 3. 
I 3 f 5 

18. 

22. 
22 4~ 

25. 10 

go orkestrası. 

30 Saz heyeti. - Anado
lu ajansı haberleri 
1'94 m. 12 Kw 

Dini konser 
Vaaz 
orke:-.tra konc:er\ 
orkescrıı konseri 
Violon sQlo 
Taganni 
Piano so1o, ve ajans 
havadisi. 

Budapeşfe: 550 m. 20 Kv. 

13. 05 Birinci Piyade or· 
kestrası tarafından 

konser 
ı 8 T 5 Bir perdelik Oç piyes 
20. 30 Operadan naklen tzi

ganne orkestrası. 

Morav:;ka- Usirava:cı.63 m. ıo Kw. 
2 f. Belgrattan naklen sen· 

Jonik komer 
2 J. Pragdan naklen kon

ser ve halk şarkılarL 
22 30 

23 15 

Vivana: 
17. 

17.30 
16 50 

~1. 40 

Bırnodan naklen dans 
bavaJarL 
Bırnodan naklen as
keri Konser. 
516 m. ıs Kv. 
Re mi neşriyatı. 

Jfonser 
Salon orkestrası ta
:afından konser 
Ein walzcetraum o

. pereti program ni
hayetinde resim neş
riyatı. 

çok ıyi habr larsın, Osmanla ni
şan landığımiz gün... Hayatımın 
en heyecanlı, en hassas anların
da, beni nasıl, için için iztırapla 

inletmişti ve sen, Fatma, anne
min bana reva gördüğü bu garip 
muamelelere, hassas ruhunun isya· 
nile, tahammül cdememiştin. O
na haksızlıklarını, ince, zarit nük
teler, rumuıdar)a, ihsas etmiştin. 

Bu tatsızlık hep böyle devam 
edıyordu. Annemle baı başa, sa-
mımi sükunetimizi Osman şuur· 
suz olarak ihlat ediyor gibi idi .. 

Ara sıra, annem, Osmanm ya
nında, haksız ve münasebetsiz 
tehditlerile beni küçük dü~ürmek 
istiyordu. Mesela bir gün demiş
ti ki: 

"- Kadınlar çok mütehammil 
olmalıdırlar.. Bu istidadı sende 
hiç göremiyorum. 

Berini Erkeklerin öyle, çckil
kilmi yen halleri olur kı ... Ben 

önünde canlı bir model olmalı
yım. 

Çocukluğumdanberi anneme 
karşı ruhumda o ıztıraplı, kin
dar h;s•cr, bir ara erimiye yüz 
tutmuşken, şimdi tekrar tekasüf et· 
mış bir şekilde nefrete inkılap 
ediyordu. Oh, evet Fatmacığım, 
korka korka söyliyorum ki, an
nemden nefret etmiye başlamış· 
tım. Düşünüyordum, babam, evde 
annemin etrafında, onun en kü
çük arzularına münkat ve mühey· 
ya, sessiz ve munis, bir gölge gi
bi dola~ıyordu. Acaba annem, 
babanım hangi çekilmiyen haline 
tahammül mecburiyetinde kalıyor· 
du? Evet, artık ondan nefret 
edıyordum. 

{Bıtmedi) 

--.,.....-

,TRABZO 
Şehir denfzle birdenbire yük· 

ıelen sert kayalı da~lar arasmda 
ıık11mııtır. Bunun için Trabzon
lular kaya kadar ıert ve denfz 
kadar oynakbrlar. Ve oyunları 

ııırtını dıvara dayamıf, denizin 
çırpıntaıınd.an ayaklanm sakınan 
bfriıl gibi ayakta hafif sıçrama
lardan ibarettir. Eğer geoit yer
leri olıa Jeli muhakkak baıka 

türl6, mesela zeybekler gibi oy
narlardı. 

Vapur lfmana girince rıhhm

dan motörlü kayıklar geldi. 
içlerine bindik. İskeleye çıkınca 
bizden iki misli 6cret aldılar. 

Her halde bu mısafirlerl ağırla

mak olsa gerekti. Sonra, hamal• 
lar derhal eıyalarımııı kaptılar, 

her blrf si kocaman kilfesine bir 
tek parça paket koydu. Eıyala. 

rımızın arbk bittlflnl llben bir 
hamal eldivenlerıme bakarak: 

- Efendi, götürelim mi ? 
Dl ye sordu. Doğrusu mihman· 

nO.vazlığın bu kadarma İstanbul· 
da bile tesadüf etmemlttim. 

ul. rekkep esnafı vudır, Rom• / 
yani genfı ta§larla döıeU: f 
zam huıuıunda lstl\:ı!;'~.,.. b, , 
larile muvaffakıyetle .,. jJ'Jf' <Jf 1 

Mafazalar da hep tat btn•dş d 
etki Yunan mi marl tarıtn t 

Bu ttibarla Samsuna b~, 
Telgrafanenin içeri tak•1b~ 
temiz ve güzeldir. Fakat "'°ır 
biribirini matlen, katmeo ~ 
den bir çok sokakların a.ra ~ 
mütevazlane çekilmiıtlr. s;r& 
ikramiye verdikJeri ravtdır. bt!' 
zonda en çok zannederseııı 

0 
~ 

ber ve kahve var: yan yan~oı •trı 
ıkt berber dükkanı,iki eski §air , c e 

ismini taşıyor: İsmail Safs et aı 
Nedim. Belediye dalresiniJ'J d lun 
iye arabalan, zabıtal bele f 
memurları ve bir bahçesi ısı ~ 
Fakat pek mebzul olan oto ı' 
biller, vtlAyet arar.isinin •;,. 
olma11ına istinaden, çok g6 
yapıyor!armıı. Söylendiğine 
bir ayda 50 ve kilsur kaı:ı,& 
muı. Yapılan tetkikat • g6 
olarak ıöförlerln acemııııın~ıiifC' 
termiş. Yalnız benim gördil ço 
~ötörlerln tçkiye vesaireye ~ili' 
meyyal olduğudur. fılbll oırt 
buranın en iyi lokantası 1,. 

bize gösterilen Nümune 101'~, trı 
ı;ında, bir çok piı kıyafetli a ~~p 
ların düz ve dik bakışlarla. f 
ıaıı, iğri bakıvlarla çıktığı.il" 
hit oldum. ~ 

Fakat bilahare ö~rendl~ 
buranm iyi ve yemek 1 ~ trıı 
yeğane yeri "Ye~il Yurt,, I~ 18 
bir binanın üst katında l 'tl\ 

lokanladır. y evil yurdun t' "',il Qn 
dikkat tarafı içerisinin bir 1 "e 
duvan gibi san badanalı otıı' R'a 

dır. ~ fe 
Gece hayatı olarak bllrı ..t \ 

,ıı•r ) il 
ıfnemaya gidilir. Fakat sıne tıl1 bı 
gitmek için, insan yanında ~ .. 
muhnlk gaz ma@kesl bulııO 1 ~ b 
mazsa, kötn bir makinenin l1 1e ~İt 
ayar edUmem=ı projeks·yorıı! ~-· b 

1 gözleri yoran filmini ıonurıa d~' 
dar 11eVYedemezslnlz, koku o 1'' .ı> Ra 

.r· ıı>" I> ıiddetlidir. Hoı bu koku o ~ 
bile, İstanbul ıılnematannııışt,- ~ a 
yükseği derecesinde bilet P ~ t e 
verip oturduğunuz elan esk\ r~ı lat 

İ1k dikkatime çarpan ,ey ka· 
dınlarla yerlilerin tipi. Kadınlar 
burada Ahmet Hatim beyln 
" Karanlıkta beyaz kuşlar ,,ı gibi 

değil, aydınlıkta ılyah kuı'ar 
gibidirler- Fakat bu, kendilerine 
baıka bir letafet veriyor. Bol 
ıiyah çarıaflar içinde en ılıman 
kadının bile yalnız iki gözü ile 
ipek çoraplı ayaklan - kadını 

güzelleıtlren sade buraları değil 
mi - göründüğil için muhayye
leye serbest ufuklar açıyor. Ara· 
ııra bazı kfmıelerfn bu tarzda 
giyinmlı kadınJarla durup lco· 
nuıtutıJ vakidir. Fakat ben, seri 
halinde yapılmıı albl gözüken 
bu lkadın arı, akrabalarının ne
relerinden ve nasıl tanıdıklarına 
bir türfü akıl erdiremedim. Yok· 
ıa kokularından mı? Filhakika 
bura yerlilerinin burunları hii· 
ynktilr. Hepsi " etrfük ,, vazola· 
rından fırlamıı cenglverlere ben
zerler. Hareketleri kuru ve ml
h.anikidir. Trabzonluların faal 
oldukJarını ıöylerler. Olabtlir. 
LA.kin ben burada bf r çok tısız 
adam olduğuna inandım. Çünkü 
hir çok yerlerde aa.atler henüz 
"ezani,, oldufundan mıdır nedir, 
camiye gidenler çoktur. Ticaret 
gününün en hareketli olması 
lazım gelen ikindi vaktinde ca
miden bir haylı cemaat çıktığını 
gördGm. En son olarak ç•kan 
kocaman ıanklı bir hocanın yil· 

zünde nurani bir vekar ve nu· 
rani bir memnuniyet vardı. Gel
di, kahveye oturdu. Kasketlerini 
tera giymit, yahut baılarında 

orta oyununda giyilen dilimli 
külahlara benzer nesneler olan, 
henüz 1345 senelik sakal bıyık 

modasından kendini kurtarama
mıı, lastik potinli kim!eler hoca 
efendiyi ellerini gögüılerine gö 
tilrerek ıelamlaclılar. Nurani 

~=='~.::~;."'::ın::.:ç.r:::ı·-; :~: 
taıbiplık - hoı kelime dJI 11..,, 

mi? - ekmekten menedi1 

için sakat kalırsınız. ~r 6'e 
Kara denizin en meıhur Uııt~ef .. 

mızda,resmi ve hususi bütün yer u l~ 
de sabah saat 12 de olur 'f~r l 
baıı 9,30 da değil, 4 30 da ııı l·a 
lar. Üç gün, kazaen do~I ı a 
olan saatimi, ıu bildiğimiz 'f~ 
usulü üzerine ayar edenıe di 

hoca, nurani ıakalını, tebesııüm 
ederek ııvazladı, sandalyuma 
baidaı kurdu. 

T elgrafaneye itim düıtü, ora rf 

k A t. se 
saate ha tım, ezanı saa ııı~ 

ket versin İt banka<Jının ısa&~" 
ancak orada ayar edebil Jt< 
ve ertesi gün benım saatle S ,1 
ıöförün saatıle 2anrıedeJ r' 
2,30 da Trabzondan Baybl! 

gitmek üzere yola çıktım. ~ıJ 
Fikret .11° 

d , '''ı ••••••• Vatan aş,··· \ 
l Af edeni ve hür Tiif~ : 

vatanında okur yazal : 
* ~· Trabzon ıark vtlAyetle'i-iiıtn olmıyanlar yakış 1rı l 

hemen yegane tskeleıi olduğu Onun için oku11ı0 ! 
için 1ehtrde garip giyimli kim- yazrna bilnıiyerıle~ ! 
aelere tesadüf edilir. millet 'lnekteplertTl : 

Beraber ıehri dola~alım. Ol· tr 
dukça temiz bir yer. Evlerin : götürmek herkesin af : 
ekseriyeti kargir. Çarıı kibar ~ rı ayrı borcudur. / 
bir ça.rııdır. Hep Zadelerden mü: :• .... •••••••• •••• •••••_ ... , 

Ya 
Va 
ti 

n 

şıl 



= -iJyarderler 
Nasıl zengin oldular 1 

ses ; Con Piyerpon Morgan: 5 

Q.ekabetin izalesi yolunda 
ec Morgan ,, en büyük rakipleri olan ''Gult,, ve " V, an
derb:lt,, i bile yola getirerek şömendöfer!eri banka ıarın 

nülu2u altına sokmağa mu vattak olmuştu-

s· t 1' çok kimseler Dreksel, Mur-
e~n ve lurnpanyasına müracaat 
~ erek yardım istedi'er. Fakat 

11 banka hjma}'esini ibzal et
lneden b" .. f A t . A i k'" utun ennı ve ıcar ı 
dm an 1arı kemali dikkatle göz-
len .geçi iyordu. " Morgan ,, pek 

1
2 Şııketi kurtarmak lütfünde bu
Undu. 

'MMaanıafih şömendöf er . es~amı 
du organ,, barı kasında b.~' ı~ıyo~-

• Eanka az zamanda buyuk bır 
•ınai höst için kontı ol ınakarrı 
Oldu. 

h ... Morgan ,, şömendöfeı ler ~: 
esında tam bir kudret satıibı 

~elde.dilemezdi. Karşısında "V~n: 
b:r~ılt,, ve • Han iman " gıbı 

UYuk ve tehlikeli ıakipler ınev· 
h~\tu. Ancak onun bütün teşe~
Usatı 5,ımayesi sağlam olan bır 

lnali müesseseye is~inal edıyordu. 
,.. 

~" Con Pi> eı pon Morgan ,, bü-
}'uk ·· d k' k b . muesseler aı asın a ı re a 
b~tı söndürerek bütün ıeis eıi 
ır mürai aba alt ,nda bulundır

~'Ya çare arıyordu. 2 kanunevvel 
8~9 da şömendöfer rüesasına 

ll\~htern bir tamım ~öndererek 
orı arı k"ndi i'e müıakeıeye da
"et etti. Altı gün sonra • Mor-

f
R'an .. ın daıresınde giıli bir kon
er k' l · l . ans \'apı'.dı. En anut ra ıp erı 
lıle b · O la b u ictimaa gelm ştı. nun 

"'tak bıçağa kavgalı o'an ihtiyar 
b- Cey Gult ,, , ve henüz mühim 
.. ıtV dava ile araları .açı·~~ş olan 
b ac,deı bil ,, in bır murahhası 

le ispatı vl!cut ettiler. • Mor· 
!~.~ .. " ictimaa riyaset ed.iyord~. 

U.un ra' ip'er e' ye1<diğeı me zı-
) an Vetmfk için boğazlaşmaktan 
;·e kadaı zc hmet çektiklerini an
;ı.t?1a,&n ç:ılı~!ı. Rakabet uğruna 
arıfe er d .. - ··1·· or yeni hatlar · l'ŞUrU U}' ı 

lıı ~ a:ıı ile bir tal.ım tehlikelere 

ı:ı ~•uz ka1ınıyorc!u. 
," Morgan .. bu ha'e karşı 

~~·el;ımek için bir ittifak akte
l'!. rn sini teklif e'ti.Zamanımızda 
I oy!e ittifaklara "Kartel,, derler. 
ı u su.-cth relrnbet o tadan .. kf!· 
aca~tı. Fakat Cemahi i nıu . te ,. 

~ada kanun serbestii ticareti selp 
Rayes le olEcak her nevi teşkilatı. 

'e c · . E " 1 dar bır 'm 1ye-tı meneder. oy e . 
llıecJ:ste mütekabil tavizat ile ış 
~Ötrnek t .. k" 'du·· Evet fakat " e muş u. . 
B Kuvvet hakka galiptir. ,,derler. 

ankatann şömendöfer kumpan· 
l'a'arı üzeı inde büyük nüfuzu 
"ardı • M ise bankerle-. · organ ,, 
tın f'n mühimi ıd·. . 

l<on ı eransta sözür.ü istedigı 
~ibi geçiriyordu. Arzusunu kabul 
ettirdi. Bir şömendöfer kumpan
}'asına yardım eden bankala~, 
cıvar hatlar tesısi gayesi:e hıç 
b~r muameleye girişmiyecekler, 
dıhr hatların tevsiine yardım 
eylemiyecekler, böyle bir ticareti 
ln'"niçin ellerinden geleni yapa· 
Caklardı. 

• Morgan • lconf ~ransın so
nunda: 

- Maksadımın tamamen anla· 
' lılnıış olduğuna emıniın 1 

sözlerini ila ,e etti. 
Fılhakika söz:eri anlaşı1mı"tı 

Kumpanyalara o kadar pahalıy.:ı 
mal o'an rekabet n hayet buldu. 
Yalnız bir kaç şahsi hadise vukua 
geldi. Maamafih hatların m~lıki· 
yetı için mücadele devam edıyor· 
du. imtiyaz sahip'eri sahai faa
liyetlerrni henüz tesbit etmemiş· 
!erdi. Fakat kudret ve servet 
fütuhatı için açılan bu mücadele 
tamamen ma;ı fenne ıstinat edi
ycrdu. Artık rakibe karşı ticari 
vasıtalarla, yani tari le tenzil edi-

lerek galebe çalmak yolu terke· 
di 'di. tuna mukabil e~ ham üze
rinde oyun oynanarak, hilelere 

müracaat ed·lerek istikrazlarla 
itibara halel getirerek zafer çal
mak usulü kaim oldu. 

Me'odun bu suretle tebeddülü 
maliyccılerin sırt s ınai teşebbüsat 
rüe~aı;ına ga ebesini temin etti. 

Şömendöfer kumpanyaları yavaş 
yav~.ş " Con Piyeroon Morgan ,, 

gibi bir kaç bankerin kootro
1
u 

altına girdi'er. 
• 893 te " Filadelfi . Riding ,, 

hau ınıp " Moı;aan ,. ve " V.ilyam 
H. Vanderbil ., tarafından sureti 
zaptı bu usule güzel bir misal 
teşkil eder. Bu hattın zaptına 

teşvik eden mes'ele ona sahip 
olanın • Pensilvanya .,daki bü-

~ük kömür madenlerini elde ede
ceği meselesi idi. 

Fılhakika 1870 ten beri kanun 
• Pensilvanya,, hükiimeıi şömen· 
döferlerinin kömür madenleri 

satın almasını meneder. Maamafih 
eski maden kömürü sahipleri 
şömendöfer şirket 1erinin büyük 

sermayesine karşı kendilerini boş 
yere müdafaa ediyor)ardı. ş: .. ket
ler buhran esnasında.kendilerine 

1 • 

müşkülat çıkaran maden sahıple. 
rinin k0mürünü nakilden istinkM 
ediyorlardı; vagonlarının yetişme
diğini ileri sürüyorlardı: böylece 
madenci er bir<İ' i ira yo1a gel
meğe (J"lt"Cbur kalıyorlardı , ve 
kanun değiştiı iliyor , şömen
döfer kumranyaları vasıtalar de
laleti ile vtya sözde müstakil 
ubeler te~kil ederek kömür ma-

ş . ,. 1 d denlerine vazıyet eyııyor ar ı. 
r Bttmt>dı] 

Çanakkale maarif miidiirlü

ğüuden: 
1 - Çanakka'e vil3yetl ilk 

mektep!eri için lüzumu o!an evrak 
defatiri matbua fstanbul ma· 

ve d t .. arif tc'aresin e meycu numune• 
l iöre 19 • 11. 929 tarihinden 

1
:;:aren yirmi gün müddetle mü· 
nakasaya konulmuıtur. 

2 
_ Mezk6r defterleri lma'e 

l 
tanların mıktar ve nevile-

ta ip o t t ınak üzere stanbul ma· 
rJnl an 8 .. nak f .. düriyetine ye mu asa.-
art miru k etmek üzere dipoı.ito 
ya ftt a . . Je Ça"akkale vtlayetı 
akçalarıyi daiJllisine mOracaaUarı 
encilJneP 
tJAn olunur• 

~ .......................... , ... 
t4 Kanunevvel 1929 

Borsalar 
I Ac;ı'dı 

KAmblyo 

1 lngiliz lirası Kr. 1023 '"O 
"T.L mukablll Dola 0,47 J!J.7.5 
" • f'rank 12 12/o .. .. Liret .. . Bel~a .. • Drahmi .. • Frank .. • r e\'a 

r lortn 
Kuron 

" • Şilin~ .. • Pczcta .. .. Mark 
Zloti 

" • I'eng-0 
2o r.ev Kuruş 

ı Türk lirası Dinar 
' Çerl'oneç Kuruş 

Nukut 

r lsrerlln (lnglllz) 
1 Do1ıır (Amerika) 

20 Frıınk [Fran~ız l 
20 Liret [ltalya 
o Frank F!elçlka] 

20 Drahmi [Yunan] 
ıo Frank [ls\'IÇre) 
20 Leva 1 Bulgar l 

1 Florin [Felemenk] 
20 Kuron f Çeko~l<ı\'a~ 
1 Şllını: j.A\ astarya) 
1 r.zeta flsr:ınya) 
1 Ra\ şmar~ !Almanya 
ı Zloti Lehistan 
t Pengö J l\1acarlstao 

20 Ley [Romanya] 
-ıo Dinar 'YugoslovyAI 

t Çevooeç ısevyct' 

Alrın / 
l\Tecldlye Por~a 

\ harıcı 
Banknot ) 

Tahvlller 

l<elkraz dahili "vade!J. 
1 üyunu muvahade 
ikramiyeli demiryolq 
bısnbul tramvay şirketi I 
Rıhtım Dok ve Antreprı 

9 
ıı ıo.So 

8634 
~ 5 

6~ :s 
1 18 

11 12 ,51 
: ı~.25 

• ~2,Sı 
t ı.S75 

4 >2 

~ ı 7 

1•>8( 

102:, ~o 

2111 

t(ı 

2. 
1 lf ·o 

8!!4 ıo 

~· 
f14 5n 

il!~ ~o 

2ı. o 
21 
:;ı 

2~ ı.; 

~. ,, 

9~4 

71 
242 lo 

9. 50 
18~ 

1 J'i 
t 35 
ı; 10 

btanbul anonim su Şr. ~ 27 

Hisse seneetır 

iş bankası 

Omıenlı tıank ası 

1 K:onımdı 

102€75 
0,4< 5o 

t~ 6,50 
c. ıs 
~ .)9.25 

3~ . 1 
2 14,SO 

(>~ J? ,5('1 
117, o 

1~ 5 
: l?,~5 

Hi.25 
1 •8 
4 >I 

Fi 

21 ·7,5(1 

108< 

l•ı2f .; 
211 
16f 

llf o 
5f 

s2..: ~o 
3 

fi o 
rn;: iO 

2< 50 

~( ;-5 
2~ 25 
3i 
2~ s 

91f 
7o 

242 50 

19l o 
3j 

Tıcaret ve zahire 
f'latlu ncaret bor •••• kltıbtumumlllft 

tarafmdan wertlmlttlr 

Bu~dav 
Yunıu~ak 

Kızılca 

Sert 
Donme 

- Zahireler -
Çavdaı 

Arpıt 
Mısır 

Okkaaı 

Aıı:aml 

K. P. 

14 

14 3~ 

12 
8 2!5 
9 

Aeııul 

K.. p 

16 '" 

15 ft) 

·: :: J 
1 Fa~ulyıı 21 !o ~o 

ZA Yl - 323 senesinde Nenbail
lrfan idadisi son sınıf ndan almış 
olduğum tasdiknameyi zJyi ettim. 
Yenisini alacagımdun eskisinin hük-
mü yoktur. lh.;ıın Hamdi 

····················--:::::···························· ... ,. .. H··F·~·i;-;·~~k···s~lı;i;;,i ii .. t 
il Ban kası j~ 
:ı • := 
b l\lcrkczl: Al\IST~ROA\1 :. 
u p 
:1 Sermayesi: l, 125,000,000 d 

1 ihtiyat akçesi: 3,000,000 li 
: l~tanbul rnerkezl: Galam Kara· i 

1 
köy palasta. 1 

lstanbul ~ubest· Yeni posta 1: 

• hane ittisalinde t\lalemcl han li 
ii Her türlü Bıınka mu:ımelatı icra 1ı; :: ve kasalar icar olunur. ! 
i.-c:::n::::::ı::::::::::::::ı::::::::::::::=:::::::::::: 

İstanbul erkek muallim mekrcbl 
müdürlüğiindtn: 1\1ektchimiz rııiebe· 
sinden o1up Ankara G:ızi nıualJim 
mektebine naklolunan erendilerin 
yarın sevkleri mukarıer oımaklıı sa
at onda mektepte isbarı viicut ec
mderl ak~i takdirde byttlcrinin 
mektepçe terkin edilcrep;i. 

" . ·, ."'\· ·•<'f . • ~ .•.. ·iı :..".ltlı.!"b. .. 
• \ • • • 1 • •• • ~.), • .,..~,...~ • 

S?!SfF""' ____ _ 

Duydunuz mu l 
Ev safın itlınacak 

9. = ~AKIT. 15 Kanunevvf"l 1Q?.Q -

(!2 [ J!!!~,~uı~?ci:!!ahat ) 
Eğri binalar, memleketi 

Cidde ı,asabasında doğru mlnaıre ve 
doğru bina yoktuır denebiliır 

En kmr kalem bile Cidde ve 
Hıcaz hakkında dört heı 
sütun ya:zabflfr. Bir başlasam, 
ben de yazacağım. Fakat bat
layamıyorum ki. Ctdde dedim mi, 
aklıma hep Pba ku esi geliyor. 
Hani, hikmet ders:erfnin mukad· 
dlmelerjnde, " merkezi stkfet ,, 
bahsini izah için mfoal gösterilen 
İtalyanın me~hur Pfza ıehrindeki 
meşhur eğri kule yok mu? 

Vapurdan karaya olan on 
dakikalık mesafeyi, yOz on, bel
ki de, fkf yOz on dakikaya çı
karan tehlikeli resiflerden bah
sedeyim, ôfyrum, önüme Pıza 
kulesi çıkıyor. 

İslamiyetin başlıca eııaslanndan 
temizliği, denız suyunu taktir 
ederek ıöyle, böyle miimkün 
kllan, ve ctddelerlle yilz ve ça· 
maıır yıkıyabilecek ve alelade 
su içebilecek hale sokan • ken· 
dfrse,, yt, o frenk icadı, frenk 
kurması, frenk işletmesi koskoca 
inbiif anlatayım diyorum, kar· 
ııma Ptza kulesi dikiliyor. 

Ctdde çerıısının kara sinekle
rini, o Üzerlerine kondukları ıey· 
lerl seçilemiyecek ıekilde kapla· 
yan, ve hatta bu günkü mahal
lem Şf ılıninkileri bile gölgede 
bırakan sineklerini, tasvire koyu· 
layım diyorum, Piza kulesine 
çarpıyorum. 

Kulenin tasal!utundan kurtul
mak için bari bu hayalı doğuran 

oeyden bahsedeyim: 
Cidde kasabasının bütün ml· 

narelerl ve bfnaJarımn bfr çofu 
efrfdfr. Hele hastahaneııtn bah· 
çası kıyısındaki minare! O kadar 
eğrilmiı ki te1=eııl, üat ıerefeııile 
b 'rlikte yıkıhvermlt-

Fakat Ciddeliler, e~rl minare
lere pek alııkın olduk!arından, 
aldırmamışlar. Minareyi, o'duğu 
yerden örtmüşler. Olmuı t~k ıe· 
refeU, alçak ve gene eirl bir 
m nare. 

Yıkılan fa~Jarı kaldrrmadıklan 
için bunlar da minarenin dibini 
ve etralını ııaımıı'ar. 

"Merkezi sıldct., bahsinin bO
tün safhalarını ister istemez te

ce1&üm ettiren ne canlı misal! 
Minare eğJilfyor, eğrHtyor; 

ağırlık merkezinden geçen ıakul, 
bilmem nerenin dıoma düştümü, 
yıkılmağa baıhyor; tepe yıkılınca, 
alırlık merkezinin yeri değlıiyor; 

yeri değfşen ağırhk merkezinden 
geçen {&kul, anlaıılan bu sefer 
bilmem nenin içine düşüyor; ve 
o anda yık1lma duruyor. 

" Hicaz, Necil ve mülhakab ,, 
knallığında iptidai mekteplert 
açıldıiı vakit çocuklar, •merkezi 
111klet,, bahsinin noksan mlsalfnf 
artık halyalarda aramıyacaklar. 
Kendi yurt1arındaki elti mina• 
relerde, bahusuıı tarif etttlfm 
mJnarede tam ve mükemmel 
mOkemme misaller bulacaklar
dır. 

Acaba Ciddelller, Hlcazhlar, 
Necttliler, Piza kulesi misaline • mOracaattan kendilerini vareste 
bırakaca~ için, minarelerinin bu 
e#fllfklerfnl de mazhartyet adde
derler mi? Bundan dolayı da 
hamdüsena1arda bulunurlar mı? 

Mademki bahse mevzuumus 
binadır, biraz da Ciddenin apart· 
manlanna geçelim. 

Ciddede dört beş katb, ortan 
açık avlulu, adi kagir, gayet bil-
yO.k binalar vardır. Bu bfnalar, 
ikl~er odalı apartmanları muh
tevidir. Hac mevııfmtnde, kafile 
kaftle gelip geçen hacılara kiralan· 

mak için irat olarak yaphrdmıı bu
lunan bu binalardaki temizsizli
fe dünyanın hiç bir yerinde te
ııadüf etmek kabil deifldir. 

Dıvaı ların kiri, hem ayakyolu 
hem de gusulhane vazifesini 
gören halaların hali •.. , aman 

Yarabbi! 
Her apartmanın çöp te11ekest, 

yanllf sl5yledfm aGprilntGIOfG, 
kendi methalfndeki dıvarlann 
kenarlan. 

Geceleri rOzglrın mutlaka ke· 
silmesine bir de iri frf sivrfsl

neklerin hOcumu bindi mt. aık ol11un 
bu yerlerde uyuyabilen fere! Damda 
yatmağa kalkııırıanız, bu sefer 
de rütubetten sırsıklam olmak 
var. 

Otomobil ko1aylı~ma diyecek 
yok. Hicazı " 111evatir ,, ( motör-
ler yani otomobiller) tatili etmft
Mekkenln uzaklı~ iki saatlik, 
Medinenin ki ferah fer ah lkt 
giinlük mesafeye lnmff. 

Maamafi tfmdikl halde alıt
tıkları otomobillerin ithal ve it· 

letllmesl pek kolay geçmemft- Hatta 
kıyamımsı hareketlere sebebiyet 

verml1-
Hehmet Tuat 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
1\1. Kilo maa dara 

5 san ,lık ] B 325 Kapı topu 
1 " ~l c 87' 
l H B 44' " ) 
I ,, R S ?O" 
5 Adet 95 
8 sandık J H 900 
1 " c c 7-t 
2 ,, JBE 112 
ı " 11 s 81 
s nı~ 57 
ı 7 I Çuval 76~4 
Bilumuananbarl:ırda me\•cut defter bobin 

Vulfspit aksamı 

Yaş sığır derisi 
Demir toka gem ve üzengi 
KAğıt tapa 

,, sepeti 
lpl kli pnmukJu mensucat 
'Çulı süpürgesı 
Ağaç takunya (Transit) 

yaprak halinde slğorca kA-
ğıtlarrnın trsitm suretıle satılacaktır. 

2 adet 280 gram kadife yast k. 
Bnhlda muharrer 13 kalem en. I 4/J 2/929 tarihinden itibaren lst11n

b11l lth.ıhlt giimrliğü saaş nnbarında ~ilmüzayide ssahıca~ i!An olunur. 

Devlet derniryolları H. Pasa 
n1ağazası n1üdürlüğ·ünden: 

Saht1deo Ruınellhiııınna, hmeryo'unda
Bostanrıya kııdıır ve kurıulu~ . caraimdan 
nihayet LSOO ura Hatla ıatı!ık evı olanla 
no [)arülbedayide Şem111 beye müracaat 

ldııremlzln I lnydarpn~adnkl ınıığıızusında mevcut olup milsr:ımel ve 
tip harici olm;ıl9rı l~lbari!e kııllanılamıyan muhtelif miktarda fener ve 

1 ~nmdan ile la rıı 1ııı şi~c. makine ve fitilleri ile 5 - 12 - 29 da satılmıyan 
1 mu~ıtelif lomhalıır 19 - 12 - 29 tarihine müsadlf per~embe günü saat 14 tc • 

aleni miizayedc He satılacağı i!A.n olunur. 
Ptmı-',.rı riCA olunur 



An,.ı::arada futbol 
-Son maçlar münasebeti?e-

1:' ~ ~nn m çıar münaıtbttıle • iyid r. Sedat arkadaşlarına biraı 
f'nerl a çe Aııkarada ikı mü- daha alıştıktan sonra bu hattı 

l .. maç vapıı, Türkiye ve An- mükemmelen idaıe edecek kabi-
kaıq ~auır, ycnu Muhafız güriinü liyettodir. 
3 · 1, Ceııçln bnliğinı de 5 - 1 Takım h kt 

• .. A m O}'llnu a en ar ve 
m~1 tıp. ettı. Fakat h~ılrnmr.t mer- serı· S ı t ft k ı ı · . •• o ara an a m an, CSi'il· 
ke?:ıı de oynanan futbolu bu den 'd x "b" b"" ··k t h 

o UaQ gı ı, gene U}U e -
llr\ıcdf't le mıı ha~' me etmek Jikeler aı zediyor. idman hususu 
ıstersek yanlış bir yola sapmış biraz daha te\cemmül edince, es· 
o'uruz. .., 

kisine naıaran daha zayıf olmakla 
Anbıra fuıbo1 u, sin itibarile, beraber, bu on birden de büyük 

o en üz rlf!vreı i sabl\veliıı ded•r. Mil j neticeler bek enebilir. 
harp esnasında herkes last k ele· Cemalin bu yerde bırakılması, 
ğ\l, çel~k toplarla ve güllelerle akmcılaı için bir ziya olmakla 
meşgul olduou için sroıun doğ- beraber, fikrimızce pek muvaf k 
ması ismet {>aşa hazret 1erinin bir tedbir o!ur. Çünkü Nafiz ve 
gene çelikten bir ka?emle Lozan Talatın da iltihakile Türkiyenin 
muahedesine iırza koydukları ta· ea ku.vetH bir hafbek hattı vü-
rılıten itibaren başlamıştır. Fakat, cuda gelir. 

ağır to~'ar f O}'.n?mijltıın veydiği Genç'ere gelince oyanadıkları 
itıyattan ol::ıcak, as' eri te~kilat birinci hafla, m önüude hürmetle 
tarafından ~t\lan ilk adıml{l:r bi- eğilmemek kabil değildir. Yalmz, 
rıı:r dev adımt o'm~ ve üç sene lstanbuldaki oyunlarını müteakıp 
giQi k,s~ b~r müddet soma insa· da kendilerine söylemiştim, en 
Wl c:\u.tgw.ı'uk vc-recek neticelfr büyük kusurları maçı kırk beş 
is~ihs.~J et~ıişfü. Mııhaf :ı gücünijn d kikadan ibaret farzetmeleridir. 
~\ s kı l;lHıs~bahs fl<lan sonriı Takıma dahil olan her oyuncu 
G~latasaı y,ı mağ1up rlmesı bu- bu müddet zarfında ender ttsa· 
lı\ln en L ariz bir de ~ i l\r. düf edilt'Ct" k der ecede güzel oy-

~~ q 1 r\ yQ,ıÜ)ü~k·ı e y,iik~ nama\.. ta, kabiliyetinin aıamısınl 
m~ ~ 'k şpi nda büı i k bit ani· sarfetm kte ve binnetice ikirci 
fıI1ş,töı o,

1an lsmail H~,~kı Beyi bal't::l>m ba~~ar başlamaz ani 
gorür ij2. G,ücül\ yohu ~k bilmi- o!aı ak ortadan silinmektedir 
Y.en feda~~' r.eı_şi ve istec\iğinı Net:ce: htanbu'da birinci ha'ftaym 
h 'çn ve ~\\UU~~· u kop.aran fıt- O. O, ikinci 5. O; An karada ilk 
r· l"a bir r hsiyptıt. Mesa,isi ya\. kırk beş dakika 1. 1, oyun 5. 11 
nız t\"ı hnfız ~üciinü en p.&rlak B raz nefes noksanından, biraz da 
CPt vk~'cre yu~ e\'Wı~lc. kalmamış, tüzumsuz derecede mesai sarfın· 

lha ge~~ş bir !\~ha.da bü~lin An- dan n.ütıbers ofan bu tabiye ha· 
r..a SJ oruJ>ıU, ~ t>J,n;ı.i,ştir. Bu gün tası tashih edilirse kendilerinden 

kü kuvvetli Gençler birli~ini, ima. büyük nelice!er bek'enebilır. 
latı, Çanta ayı, bu derece'ere Takımın akıncı ~attı birinci 
çıltartan rn bü>ük saik, şüphesiz beıecedrdir. Bilhassa Fikretle sağ 
Güç u+abdidir. G•ıç. )•avaş yü- nçık Kemal ve ~ol iç Adil herhangi 
n miiş, üç senede ka ıettiği mer· bir takıma şeref veıecrk yüksek 
hale eri on bes senede geçmiş oyunculardır. Cev<ıtda vazif, sinde 
o saydı, aynı bataetı diğer ta- muvaffak otmuştur. Muav:nterden 
~ı~'şrda da gÖımPıniz l;lğl~bi Must..fanın bilhassa o gÜn pek 
ıhtımal idı Fa• at Çrcü yenmek güzel bir Q} ununa şahit o!duk; 
herkes i'in bi.iyü biı teşvik k~m· tank ünvanmı kazanmıc: o1an f-'alit 
çısı olçluğu ıçiT)dir ki Gür; ç~ı,,. sert fakat çok müessir bir oyun 
dıkça büti.in An~aıa terekkı et· oynadı. 
m ş ir. Rasim, kendini tamı:ımen gös· 

S ··ı d termemekle beraber, fena da .... ay,an! şuN an ı,t; lç_i l;w TV:Üca 
de 1ede ~m~il H\\. ~1 ~xl~ baş değildi. 13un mukaoıl müdafaa 
başa yü. üvo) ve koş.an da~a bir müsellesi nisbeten zayı tır. 
ÇQ~ lµj~ad~la.ç da vardır.. Ihı me- Yalnız kaydetmeden geç"miye-
yanda gençlerin pek kiym~tl~ re· ceğiz ki grrıç'erin bu güzel oyunu 
ıs Kema,L Bey~ ııkretmrmek ka- son dertce sert ve baştan başa 
bıl m dir. Bu fak mı nis~ eten faullüdilr. Fenerin m;ıçı ve onik 
daha az ~ r Z-<lll\.ın ıaı fında bj. tekniki kat ~ı~ıoda bu t usur bil-
ı ıncı derecede parlıyan bir yıldız bassa oaza.rL dikkati ce'bediyordu. 
h_~line getiren ş_ey, Kemal Beyle Oyunlaı ın heyeti umumiyesine 
rufekasının gittikçe inkişaf eden bakar!ak görüıüz ki birinci haf-
yuksek ~~leıi dçğıJ mid r? taymtar oldul·ça mütevazin ga. 

Aokaranın sror şahsiyetleri mi,, Ferıeıbahçe müdafaası mü· 
hıı' kında bu vaı feyi ifa ettik:en him tehlıke'erle çarpı~mak mecbu· 
sonra takımta18 dair teknik diiı- riyeıinde kalmış. Fakat bunlar 
;üııce-'erimizi arzedebiliıiz. atlay .. rnca hakimiyet taınamen 

r:: T- k' Fef,e!~ g<'çmişlir. Bu da son za-
~v ı·1u .ıY.e şampiyonasını ks-

h wanlardaki muntazam idmanlaıın 7~narı meQ. ur: on bit nden Sudi 
' eseridir. Teknik noktai naıarın· 

Ali , Kadri, Şekip gibi dört bü-
dan Fene'rbahçenin fak ye i mu-

' iık oyur.cııyu kaybe miş, ya•ah h~kkak olm~kla bera}:>er Ankaıa 
Dan Tal11tı VP. Nafizi bu müsaba. takımla.nnın da mük~mmel ovna 
kada oym:.tar."n ıştır. Kaleci ay· d ktannı itiraf etmek bir kadırşİ· 
n ıd1r. Fa~at mi dafaa eski A i - naslık boıcudur. 
S11çli halt ile kabili knas değ üdiı: .ŞQ.n. 11Ja.çların hası 1.atı ması afı 
1 k defa o'arilk santuhaf oynıyan ltapamağa kafi geldiği içın bun· 
Cemal B yjn bu mevkıde mükem- ı dan •.onra Aok:nanın gerek kuv-
mel surette muvaflak o'dı ğunu ve ti lstanbul takımlarmı ve ge· 
kaydedebi iriz ~ol f)af, Na1izin rek buraya gelen t>cnebi tim e· 
"er nı dolduranıamakla beıaber, rını getittcı ek müteaddit temas· 
v"z ft>!!inde rek az aksamışhr. lar temin e!rne!n te-nıkki iç n en 
Pu ... u.c.rnraau tıc oıta ile sol oek mı,ıvafık bu tıdbu o.uı. Muhte 

1 Memle~ot haberıo.rı 1 
it 3 E 

• 
lzmir limanı 

Halka pınara 
nakledilecek 

İzmit Hmnnının Ilalkapınar ko

yuna nukledilmesl için tetkıkata 

başlanmıştır. Anadolu refikimin 

verdi~ habere göre bu mesele et· 

rafında alAkadar zevatın iştirakile 

V akıtın bulmaca 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şek 

k b ·ı· · · BuP bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çı ara ı ırsmız. l 11 ıçin aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul 0 ına 
kafidir: 
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10 ,,N i S Al[il A 1iJ AjK l 
11 O T • H A Y A !liJI 

verilen karar hiikOmete bildirilmiş- 8 

tir Bu karar limanın nakli lehinde-
9 
10 

dir. Yap lacak muntazum bir 1ima- 11 
nın rahmll ve tahliye ücretlerini 

tenzil edeceği binaenaleyh hayat 

pahalılığı ·üzerinde bliyük bir tesir 

yaracağı beyan olunuyor. 
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i ' [il 

~ ıı liJ 
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~ [iJ 
llqünkii b"'1Rıacamu:1D 
halledilecek ~e11ı .. kb 

!il 

1•_ 

Soldan sağa ve yukardan qa~ı 
- Hilesiz ( 3 ) , Asurllerın bır 

il<lhi (7) 
Bu nakil i"inin temini için hü-• 

kftmetten HaJkapınarda bir rıhtım 
2 - Tatlı değil (3), nota (2) ı 1 

,.e antrepolar yaptırması rica ed.il

mektnlir. 
·----e~~ 

Biberilerl 
Adanada üç tevkif 
Yeni l\lersin reUklmiz yıızıyorı 

" Geçenlerde Adıınada " Bibert ,, 

tarikatına mcn!'lıp bazı e:;.has ayin 

esnar;mda yakalanm ş ve bunlar 

a:a:.'ında komünistlikle maznun bazı

larının bulunduğu görülerek tah

ki~at lıımik edi!m·~tl. Adanada diin 

de ayni meseleden iiç kişi tevkif 

edilmi~tlr Bunlar makinist Ali Şahin, 

Tlakkı oğ'u lsmail ve Şamlı Meh

met Tcv fik dendileı <lir. 

Adanada kumarbazlar 
Son znman1arda kumarbazların 

salgın bır hal aldığını gören l\Jersin 

zabıtası bunun önline geçmek için 

Ct'rıibat almıştır. Bundan b<.1hseden 

• Yen,l l\Iersjn ,, zubıtasın n aldıgı 

tertibatı tatbike ba~Jadığını birçok 
kumurbaz yakalandığım yazıyor. 

ıLAn 
Tst: ıılıulcfo l\lahmutpaşacl11 Hacı 

köçek cumti karşısında l\1ehmet 

pıı~a hanı tahtında f 1 No maJ:tazada 

ismet koyuncuyan ve kıbar zade 

A ı~c.hırrn lıman kolektif şirketinin 

icra ve lfUs kanununun 276 ıncı 

maddesi mucibince konkkordato 

t<.1lebi itiraz mercilnce mezkôr

k:ınunun 278 inci mııddeı.lne tev

fıkan mızrı itib<ıre alınmış olmakla 

kanun me7kôıun 283 iicü madde· 

sinln 2 inci f ıkra~ına tt vfikcın 

konkord~to teklifini miizakere 

etmek i.izere bilcl,imle alacaklıların 

ı 6 kanunusani t 930 perşemQe günü 

saat I O da ls anbuJda Sultan ha

mamında Saidiye hanının 20 No 

I Ianri Bahar l::f endi odasında ispatı 

vücut eylemeleri ve yevmi davete 

talrnddüm eden on gün içinde ala

caklı !arın vesikPlurı tetkik edebile· 

ceklert anlfülarz m:ıd lci kanunlyeye 
tt v ıil< an il An olunur. 

ismet Kovuncu ve Kibar z:ırje 

Abdurrahmıın kolektit şirketi 

komic:erl: 
Galııtada Abtt hıın nda 40 No 

Avukat i\lazh:ır 

rem İc;mail Hakkı Bevfendinin 
bu mühim noktayı ihmal etmiyc
cekıc:ı iııde şüph" etmiyoruz 

Menemenli Z!:lde 

/"luyajjak. 

3 
4 
5 

6 

sarhoş feryadı ( 4) 
Yugoslav (4), nota (9) 
Ayak çorbası (4), aydmlık(4) 
l\1usiklde durma (2) Ressam 
İbrahim beyin memleketini 
gösrerir brrincl hmi (5) 
Hastalara, yaralılara yardım 

::mm--=:m.-::::::c::::::: 
! Loa.. J ıp F aldllteelndCıı dlploınalı 

f DR. it 
; Hüseyin Naş ~1 

edt'n müessese (l 1) 

7 - Leylek ( 6) 

: Do~um ve kadın hastalıkları müteba55 

il Türbe, Eski H11All&hmer binası No. 11 

I; Hıarsb 3ilede11 .onr& eu.t 14-18 06~ !1 Telefon: 1st. • 
8 - Çıkma (2), harp j?"emisl (5) i::m:ww:ceı.ı.:a1Mn.-:w=:=•-0~....-

• • 

TRA1\1VAY ŞIRKETI 
[~T~NB\JL TRAMVAY ŞİRKETi EVI<AT TARİFESİ 

1929 sı:uesı Teşrinisaninin 2!'> inci gününden itibareu 
ilam aluro kadar muteberdir 

Birinci Son 
No Hu tut t:faraket fasıla Haraket Haraket 

HarbiyeJen-Sirkeciye 7 14 
Sırkeclde~Harblyeye ' 

1.00 
7,31 

Şişliden - Tünele 3,6 6,36 

Tünelden - Şişliye 9 7,02 

il f<urtulu~ l'iınet 
Kq_rtuluştan. Tünele 

30 
21,10 

Tünelden· Kurtuluşa 21,30 

12 J•farbıve-:Fatih 
1 

Harbiyede-n - Fatihe 5 J7 6,09 
fatihten - Harbheye , 6,21 

14 Mat7ka - Tiinel 

' 
Mackadan - Tllnele 30 21,40 
Tünelden - Maçkaya 22,00 

l5 Talc~im-Sirkeci 
1 

Taksim ren-Sirkeciye s.s 1,10 
Sirkeciden - Taksime 10 7,35 

16 Maç~a-Bl"vaııt ı 
Mackadan-Beyazıda 7,09 1,00 
Beyazıttarı-:-Maçkaya 14 6,53 

ıs Taıtsım-Fatih 
1 

T aksimde.ı-Patihe ıs 7,46 

fatihten -Taksime 30 8,32 

19 K'urtulus-Bevazıtf Kurtul uştan·Bevazıda 6 7,00 
13 7,50 Beyazıttın-Kurtuluşa 

\ 

34 Rc~lkta~-Fatlb 

ı 3' Tophpı·<IM«O 

83 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan-Eminörıüne 8 6,22 
Bebekten-Eminöııüne 16 6,30 
Eminönünden- Bebeğe 50 6,41 

Bebekte 1-Karaköye 22,20 
Karaköyderı-Bebeğo 23,04 
Bebekten - B. Taşa 

Ortaköyden-Alısarava 10 6,09 
Aksaraydarı-Ort.'tköye 17-20 6,35 

6eşiktaştarı-Fatihe 9,15 7,oo 
Fatihten-Beşiktaşa 20 7,46 

Aksaraydan-Topkapıya ô-9 6. 12 
Topkapıda.n-Sirkec~e 6,33 

Sirkeciden· ToRkapıva 20 7 ,09 
Topkapıdaıı-Beyazıta 60 24 
Be;azıttao-Topkapıya 24,30 
TOP.kapıdan-Aksaray a 

AJcsaravdan-Vedikuleye 6-10 ö, ıO 
YeJ,i,nUleuen-Sir .eciye 20 6,33 
Sirkeciden-Ye'.Jil<uleve 60 7 13 
Vediku eJen-8'yaııta 24,00 
6.eyazıtta.n ·Ytdikuleye 24.~o 
V ~cii klll ed.en-Slrkeci~·o 

t 
At.csa,raydan.Edirnekapıva 6,01 

Ectirnekaptl}an.Sırkeciye 7, 11 ô,31 
!17 Frllrıı .. 1caoı·~1rıcecı SirKeciden-EcUroekaplya~ 5, 21 7 ,04 

~ IEdir •ekamdaı!·f ati he 50 23.4? 
f, Fatihten·Edırnekapıya 24.0:l 

!Uilınckapıdan-Aksaraya 

19,00 
19,31 

24,14 

24,38 
23,30 

24,00 

1,00 
1,05 

23,30 
24,00 

20,()() 
20,30 
21,30 
21,33 
18,46 

19,32 
21 ,o4 
21,44 

. -
2J,47 
22,31 
24,45 
1,25 
2,05 

20,42 
2t33 

20,30 
21,16 

. -22,ıo 

22,46 
1,00 
f,40 
2.00 

22,14 

22,54 
1,00 
1,40 
2,00 

22,25 
22,58 

l,20 
ı.45 
2,0() 
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Maarif vekaletinin bir tasavvuru ...-Bu-lun-ma-yan-pa--1to_._. ıa~ıtly lielı llllıdeU latı UZill n ~ Sirkecide Htıdavendlslr ft ... a Aile dans salonu 
•tanıonu San' at mektebinin programı tadil kendertye oteh karpmcla 11t11cıı ıe n evvel 1929 P.,.,....,. ıııınıı a1qann 

Ve ıslah e dildi KAmll ef.nbı dflkkanma llıtılet- •• 1&&t 20 den eabaha kadar de•am etmek 
mek iare bırakbfım elli lira Clzere 1alonumuzun ddnd •• daha muaaam 

Kastamonu san'at1ar mektebi 
iz.mitte gllzel bir sergi 

açıldı 
Hususf lzmtt muhabirimiz yazı· 

Yeni neşrıyat: 

Ziraat gazetesi 
Bu ııımdeld aylık mecmuanın 

dk eayı11 muhtelif •e maftt mthı
derecatla çıkmıftır. 

Karilerlmtze tavllye ve refiki. 
kimize muvaffaklyet temenni 

eder Is. 

Panplb t1yatr01U11da yum ak-
18m komik Cevdet Bey temıtlle
rl Bil bOl Hafız Ahmet Bey kon· 
sert, Babaların g(lnabı aynca 
Cevdet Bey doktor komedi var

yete danı ve .. ıre. 
KADIKÖY KUŞDlLl TİYATROSU 

Bu akşam bülbül Habz Ahmet 
Beyin şerefine, komik cevdet Bey 
beyed remstllerl Çocuk hekimi 
dırım 4 perde dans, varyete, kanto, 

kıymetindeki paltomu dokklna ( H ) itimli balOIUDU verecelfnl muhterem 

lunıs ıfrerek çalmııtır. Ge- m mGfterflerlmlze mtıJdelerfz. 
çenlerde ıazetalarda garcltımkl 111!!11 Cas ı .tyolondt Mısırfrv11n Efendi rlyaee-
mezkGr dGkkAnı eoyan aç kttf· .... tinde her glnldlnden daha muhtetem bir 
den mGrekkep bırsm kumpan- 11!!11 aurette prosramlarma devam edecektir. MOt-
yuı tutulmut- Fakat dakk&D Nhlbl ~ terllertnden g&rdQG teveccohe binaen 
bizim paltolar ile diler çabnan PJI mtıdllrtyet hiç bir fedak&rhktan çektnmlYerek 
etJ&larm meydana çıkarılmadı· 11!!11 memleketfmlzlD tanumuı ve y(lk.ek arUıtle-
m blldlrlyor. Bu nuıl pydir? im rint intihap etmlftlr. Danıla beraber muh· 
l.tanbuhm en ltlek caddeelndekl 1111 telif wryete K d k .. d dalı:kaııa hınız giriyor, elbı.e ~ numaralan.- a 1 oy ans sa-
çalınıyor hır11zlar tutuluyor hail m ]onunda verilen balo hiç 
etyayı meeruka meydana çıkarıl- liiill b mıyor. 11111 ir duhuliyeye tabi de-

Çok muhterem pollı mldOrG a g"" • ld • Tepif edecek muhterem motte-
Şerif B. Ef.nın nazan dıkkab 1 ır. rllerlmlzla 6 yqından aıaiı ço-
altlertnı celbetınek tı.ı.ere mek· culdan pt1rmemelerl rica olunur 

::::: ll"f'IDI rica ederim aa Muazzam balo aa 
Alpulu ~ fabrtlta- ounJan 

l'SEI.ANiK :;KASı lstanbul emvali eytam idaresinden 
1888 de tes1s edilmiştır : Ali Rıza beyle Fatma Saime ve Hatice hanımlann is-

SERMAYESl 30,000,000 FRANK tikraz ettikleri mebaliğ mukabilinde idaremiı uhıesinde 
Merkezi Wnuml. İstanbul Tü rklye şu belerl vefaen mefruğ bulunan KadU.ilyünde Osman a~ mahal· 

1 Galaıa, lsıanbuı, lzmlr, s.ımwı. lesinin Rıza paşa çeşmesi sokağında liin ( 160-152 ), 
İİ Adana, mersin. (154-156) numaralı iki dükktını müştemil iki bap banE> 

Yunanutan pbelerlı satılıktır. Mezkt\r hanelerin altında birer dOkk.Aoı ve 
1 Sellnik, Atina, Kaval& ı Her türlü banka muamelAa, aynı taksimatı havi olarak kapıdan girilince renkli çinili 
1 itibar mektuplan, her nevi akçe ufak bir &aşlık, çimentolu. birer mutfak, birer odunluk 
• üzerinden hesaban cariye, çek ve birer halı\ ile ikinci kaılaı ında birer sofa ve birer oda 

1 muamelln . d · .:=mu-rmw _. ile dük.Unlara ai\~ birer de oda , üçüncü katlann a ıse 
birer sofa üzerinde ikişer oda. birer battı, dördüncü kat
ta fi .,. .... ,..l>fper-etfası olup zemin ve ikinci kal'" 

IVIRHRP 
Kalem •• kurpuı 

1 kaleaılerl 

Noel ve sene
başı münase
betile intihap 
ede btlece ği niz 
en giizel h-=-

1 diyedir. 
Her yerde 111bhr. 
He ketin htıana 
tntthabına ve ke-

• ...uıe uyawıdur. 

lan kAr.sir ve üzeri ahşaptır. iki yan tarafı ile arkası bah
çedir, Usı katlarında birer de çıkması vardır. iler iki 
evin kiymeıi mubammen~si 417 5 liradır. 

Hane ve dükkAnlann (2600) liraya talibi uhteslne bi-
rinci ihalesi icra edilmişti. Kaı'i ihale günü olan 12 bi· 
rinei kAnun 929 tarihinde başka talip zuhur etmemiş 
ve bedeli mezkt\r haddi IAyık gôrülmiyerek müzayede 
bir ay daha temdit edilmiştir. 

Talip olanlann 18 ikinci ktınun 1929 pazartesi günü· 
ne kadat idaremize müracaattan il~ olunur. 

lstanbul şehremaneti lanab 
Ş.hremarıdndaı: hangir yangın yerinde dördüncü adada 194, 

95 metre murabbaındakl arsanın metre murabbaına 15 lira bymet 
takdir edilmiş olup satılmak üzre kapah zarfla müzayedeye konmuş
tur Talip olanlann 6 klnunosanl 930 pazartesi gOnii saat on beşe 
tadar teklif mektuplarını levazım mUdürUl~ne vermeleri. 

• • 
lnıdat/. lnıdat!. 
Geçen Cuma Kadıköyündeld Uk 
maçında neler oldu biliyor musunuz? 
Tflrk Sporun bııg/Jn pkan ıı inci n'lbluısrnda 6a fllJ'Bnl 

eıe/ luıvadlale beraber, 

Etref Şefitln Son çare , Abidin Daverin futbol tarihimiz 
hakkında kıymetli malWeleri ve Tayyarecilerimizin ıon mu
~akiyatleri, Fener bahçenin Ankarada yaphlı maçlan reılm
len~~ beraber Holiwtta Spor hayab, mot6rle ıür'at rekorlan 
İngıhzlerde müsabaka, Türk gibi kuvvetli, 9izin için roman, 
haftanın ıpor haberleri ... · 



A.t>une ışartlarl 
IUrktyede Hariçte 

K..~ Kuruş 

l Aylığı 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazetemızde çıkan yazı ve resım· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

Gu.eteye '6oderilecelt mektnplann Qzertne 
ldare lçtnse [ idare J, yazıya aitse ( yazı J 

işareti konulmalıdır 

Basılmıyan mektupların iadesinden, t1ymetl 
muJcaddereslz mektzplara konulmuş paraJann 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = 
• 

191'-------~~m:-ıı:m:ı-~-ı:::-:ı=!!l:B--.-.:.8,, 
Türk mekteplerile taydaJı eserıenn ilan şat't,Cı'l 
Ui.nlannda yüzde 20 tenzilat vardır Satın ıı 

6-8 incl ıayıfa 'fA 
BllyflJ.> vevıı bir taç darı tçln verilen !IAnlarla 

hususi mahiyetteki llAnlaruı iıcreti 

5 • • 40 
4 • • tll1 
2 • • ~ 
ı .. ,, d•ıo 

l-8inci ıayıfa 
12 • 1400 2700 taypolmuındao ve llAnlann münderecatından lSTANBUL. Babı•" A -'·ara ... d,d ... tnde c V AKIT YURDU > 

idare meı;ul de~lldir ...., l"'WA ,..... "" 

idare ile kararlaştınJır 

Gazetemize husust Ulu kabul eden verı 
H. S. H. lllnat acentesi resmi ilanlar 

~~~~~~~~~~~~~~~--------·ret 1970 İDARE 1$LERI. 1971 YAZJ lSLERl • tel~raf: VAKiT posta Ku.ı 45 

Kiralık büyük konak 
5000 arşın bahçe içinde ve dört tarafı yol olup. mektep, fabrika ve klinik ittihazına mükem

melen elver~tli olan Duyunu umumiye karııımdaki. sokakta çifte ıaraylar namUe maruf ve iki 1 
kısımdan murekkep olan KONAK kiralıktır. Her tarata yakın otan ve denize naza.reli bulunan 
konağın yirmi odası ve ayr1ca büyük ıalonlan vardır. Halen fanila ve çorap tabrikası olarak 
istimal edildiği gibi ayrıca derununda dört aile de tkamet etmektedir. 

15 kanunusani 930 dan itibaren icara verilecektir. T ahpleıin Sirkecide Osmaniye oteli sahibi 
Ômer Lütfi beye miiracaatleri. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara· Kayıerl hath Ozerinde pavalı ısıaıyonu cıvarında 305/800 fncl 

kilometrede vakı taş ocağından 13000 3 M balast ıhzarı kapalı zaı f usullle 
münakasaya vaı edilmıvtır. Münakasa 25 • 12 • 929 tarihinde çarıanba günü 
ıaat 15, de devlet demlryolları ve lımanlan umum• tdaresınde yapılacaktır, 

Mnrıakaıaya lttlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
aynı günde ıaat 14.30 a kadar umumt müdürlük lralemlne vermeleri lwmdır. 

Talipler münakasa şartnaml"sini 5 lira ooukabılinde Ankarada muhasrbat 
dalreılnden ve lıtanbulda Haydarpaşa vezneninden tedarik edebilirler. 

DOKSA· 
Tanınmış markalı saatlerin en mükemmel 

ve en ucuzudur • 

Herkes tarafından tercihen aranmaktadır. 

Tiirkiye için umumi acentalığı: 

RlKARDO LEVI ve BİRADER! 
Saat ve mücevherat deposu 

lstanbul, Mahmutpaşa, Havuzlu Han 9-14 numara 

~cca:::r:.-.:=~a-~--c-c~;:,~~c:--~c::~::Jc-JC:--::JC:--:1~ 

~ KAPPE~ :• :· . '~ 
teJ tamamile tekemmül etmiş ~ 

~ F:···~ ~!Ltin;: !~ !!A ! 1,erclh ~ 
~ ettigı ~~na ~PELdir Hafif, metin ve zarit ~ 

~ 
Her ciheti teahhut olunur, ve taksitle ıablır. · ~ 

Türkiye yegane umumi acentesi 1 
Y. Şinorkyan. lıtanbuL Sadıkiye - han 31-33. Tel S. 2256 

~==~==r:::~~~c--~r::--::ı~~c:---==c--==~ı::::~==r::--~C-J 

(aput yaptırılacaktır 
Gümrükler umum müdiirlüğünden: 

1 
- .Memurini muhafaza için yaptırılacak 2320 Kaputa ait şartna

mede tadılat yapıldı~ından Jş bu kaputlar yeniden tanzim kılınan şartna
mesine istinaden kapalı zarf uı:ulile münakasaya konulmuştur. 

.. ~. ~ Şartnamenin musaddak suretleri Ankarada gümrükler levazım 
mudurhiğüntıe ve lstanbulda gümı ük levazım memurluğanden alınacak cır. 

3 - Mlinakasa lstanbuıda ğümriik başmüdürlüğü binasında gümrük-
ler umum müd"' ,.. .. 1 .. ur u~u S<ıtm .ama komsiyonunda yapılacaktır. 

4 
- Munakıısa g-ünü 30 kanunuevvel 929 tarihine tesadüf eden 

pazartesi günü saat I 4 tedlr. 

k 
5 

- Teklifnamt'ler kantındakl ahU.mı dairesinde imi! edilecek ve 
apalı z~rllar mezku ·· . r gun ve saııttan t:vvel ıstanuulda komisyon riyasetine 

verılece ktir. 

6 - Münakas ı ı k d bulundu \ .··. 8 ~8 şt ra e ecek olanların Ticaret odasına mukayyet 
~nu go::;terır ve~lka ibraz edilecektir. 

7 - Her talip b d l' h o 
1 k h ··kA e e 1 mu ammenin /o yedi buçuğu olan 1566 llra-
ı u umetçe mutebe ·111 b k . • b . . r mı an a temınat mektubu vermeğe ve yahut 
un~n yerıne yevmi münakasadan evvel lstanbul Başmüdürlüğü veznesme 

nakıt olara para itasına mecburdur 

Seyrisefain 
Merke:ıı acente.u Galata Köprü batında. 
Boyo~hı 2362 Şube acentesi: Mahmu

diye Hanı albnda Jıtanbul 2740 

Trabzon bırmm postası 
(KARADENİZ) vapuru 16 

Kanunevvel Pazartesi 12 de 
Galata nhbmından hareketle 
ine bolu, Samsun, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize, Trabzon, Görele, Gire· 
sun, Sinop, Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu, Zonguldağa 
uğnyarak gelecektir. 

Ayvalık süral postası 
( M ER S 1 N ) vapuru 17 Ka

nunevvel Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre--

mit, Burhaniye, Ayva!ığa gide
cek ve dönüşte mezkt1r iskele
lerle birlikte Altunoluğa uğrı· 
yacaktır. 
· Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

Köprü üstünde kiralık 
kulübe ve büfe 

Köprü Kadıköy· Haydarpaşa 
iskeleleri intizar salonundakı 

büfe ve köprü Adalar ıskele· 
sindeı<.i ku lübe birer s~ne müd
dette müzayede suretıle kıraya 

verilecektir. Kat'i ihaleleri 28 
Kanunevvel 929 tarihinde icra 
kılınaca~ından taliplerin o ~ün 
saat 15 te levazım müdürlü
Q-üne müraca;, tları • 

25 ile 40 çapında ve 2 ile 
3 metre tuliode oümunesı gibi 
120 metre mık'abı meşe a~acı 

bi imünakasa mübayaa edile· 
cektir. Kat'ı ihalesi 30 Kanun· 
evvel 929 tarihinde icra kıh
nacağ-ından talipler şartnameyi 
görmek için her gün ve müna· 
kasaya iştirak için tarihi mez· 
kurda saat 15 te levaz•m mü· 
dürlüğ'üne ~elmeleri. 

'-···-···--........................ ~ .................. .. 
Sadık zade biraderler vaourıarı • 

8 - Teminatı muvakkate mektubu numaraları ~artnamelerle birlikte • 
talep olunacakrır. ~ 

Karadeniz 
9 - !\ltıayyen ı::aatın hulAtu·· d b 

u n e mutat za ıt varakıısmın tanzimin 
.ien sonra hiç bir teklif kabul olunamaz. 

lO - Kumaş \'e şekil nlimunelerı fstanb ld ·· ··kı Umum mu" -d" l"x-·· J u a gumru er 
ur Ut;U evazım ambar mı:murlu~undadır. 

Sıhhat ve f ~timai nınaveuet vek:lletinden: 
Etibbanın hızmetl m ... cburesi hakkındaki •·an t vfık b k , 

1~ li una e an a ur a tavın 
ınlındığı memuriyeti maballlne gllmekten t.ttnkrıf eylem · ü ko k 

esı zerıne mez. r a-
ounun 4 üncü maddesi muribince b- sene m"ddetl l · • 1 

-,, u e crayt san attan meno U-

nan Tıp fakülteıtntn 339 ıenesı mezumlanndan Ahmet Ra,tt etendı oğlu dok-
tor Ahmrt Supht bevtn mn.~ Or moddt'tt ikmal ,.vlemış olmaııına binal"O 
hekkındaıı.ı kararın retoıuıu .:u) ve ıcrayı san 'atına müsııde edı1mt~ olduğu ıJAn 
olunur. 

Muntazam ve Lüks postası 

1 n O •• n u·· vapuru 15 
Kanun evvel 

Pazar günü akşamı 
Sizkeci rıh· 

tımmdan hareketle Zonguldak, 

İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon ve Rize iskele
lerine azimet ve avdet edecektir. 

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Mes'adet hanı altında acenta· 
lığına müracaat. 

Telefon: lstanbul 2134 

Kasiyer hanım isteniyor ıiil 
Hacı Bekir zade ticarethaneleri için kasiyer hanımlara (<a~ 

vardır. Talip olanlar 14-12-29 cumartesi saat 13 ten on albya 
Bahçe kapıda Hacı Bekir zade hanında Hacı Bekir zade d 
haneleri müdürü unmmtlJğine müracaat etsinler. 

iyi şık ve ucuz giyinmek için 
Galetada Karaköyde Poğçacı fırını ittisalmdekl 

büyiik mahallebicinin üstünde 

BÜYÜK ELBİSE F ABRlKASINI 
Zıvaret ed\nız. Kadın, erkek ve çocuklar tçin 

Pardesüler, muşambalar, paltolar 
ve kostümlerin 

En mlintahap ve gayet şık çeşitlerini bulursunuz. 
Tediyatta teshilat 

Kağıt ve karton mübayaası .. 
Tütün inhisarı umum müdürl11 

ğünden: 
1 (il 1 ı 

Kapalı zarfla mllnaknsaya va7.edi1rniş olan kAğıt ve karton ıı Jtıl 
KA. E 929 tarihinde verilen fiatlar . haddi !Ayıkce görülmedi~ırıcoU 
taliplerin tenzi1Atlı Hatlarını kapalı zarfla 2 I Ka. E 929 cümartesı g 

l l re kadar Galarndıı mühavaat komisvomına tevdi ermeleri. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 6 ıncı keşid6 

11 Kanunusani 1930 

Bf'YÜK ll\RA~J1YE: 200,000 LIH.ADIR 
A) raca; 50.000 40,000 30,000 20,000 1 n,ooO 

10,000 liralık ikraııııyeler ve 100,000 
lıralık bır mükfıfat. 

Tayyare Pı yarıko miidiirliiğiindcn : 
1
, 

Yedinci tertıp Beşinci keşide Llstesinın ·~ 60 ,, lira kazanan bra 
leıler hanesinde ve yirmi alcı binler sırasında "26,59921 nu~ıı et 
mürettıp hatası olarak " 56. 599 21 suretinde basılmıştır. Keyh5 1 
ta.,hih olunur. 

Gürün belediye riyasetindeıı;~ 
Şarkışlada tesellüm edilmek üzere 1 O santım kutrunda I 5C0 ırı ıııf 

tu1ünde (kont) boru münakasadadır; trn.n tarihlerinden yirmi gün ~0i 
ihale olunacaktır; calip olanların Gürün Btltdiye riva'etine rrıürB 
eylemeleri il&n olunur. ...~ 

... .-. .. ::;l.ı ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::;;!:::VA 
::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::!:::::::::...----...... .... .... m! Mahkemeı Temyiz azasından Ahmet Refik B. İD • 

m~v eni icra ve i las ta u u şerhi· 
:::: 

ım · 2 nci Cilt ..... 
n•ı mi 1ıvfçrenln bllyük hukuk Alimlerinin eserlerı ve biitiin kıınıınlanmt7 naıe: 
ma abnanut nazari ve amelt hükümlere ve lüzumlu nümuneleıi havı olan bu eidJD ~ 
Uii ciktı latanbuldıı Vakıı Cihan ve ikbal kütüphanelerınde (lSOJ kuruşa aanlmakt8 :~ 
m: J ma mm oıı)t d :~ im URCU Cll neşro un u ~ 
m~ Haciz ve satış hakkında en lüzumlu rnalfımatı ve nümunelerl havi~~~~~ 
:::=··············-···········-········--·················································--·-····-·::::::::~ : : : : ::: :: : :: :: :: : :: ::: ::::: ::~ :::: :: :: ::: ::::: ::: :::::::: ::::::: :: :::::: :::: ::: :: :: :::-:: ::: : :::: ::: : ::: : :::::=··· ···························-·-···········-····-·· .. ····································-········· ~ 
® ® ® @@I~~~®I@~l~J~E~~~®@ ® ® ® @ 

-Kir alık daireler ~ 
Rabıfılı, Ankara c.ıddesinde Orlıan B. hanı ..• Antt .. 

dolu ajansının terkettiğ• daır eler kırahk tır. . 
llükerıınıel hır otel de olabılir. Ayr1 ayrl hepS' 

birden kirahktır. lstıyeulerm ( VAKiT yurdu ) otJ 

: 
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