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n " Darlllfllnun dtplJIH 

uarülfünun divanı 

RelslcOnıhur Uz. 
Y alovadan dlln ha· 
reket buyurdular 

1 Bugfin ötJe vakti An
karaya vasıl olacaklar 

Reiıicümhwr Hı;. diln 

ffl1e1Cflrmı ı; tun ya 
her ya•ıtlı ile kazıır:ıp harice mal ve 
J~J' olarak g6nder n ğı ı mel en daha 
faz. il IMrtçten lı ıvr. t aJmıvauikfrr. 
Devletin ve mRlet n b iin ıu;ıwlarının 
har.lce tediv~ eitiqı b vatandaşların 
harı~ Mltı°l'i nıa ve slJyln bedeHnl 

t 

·ders ilga edemeZ! 
Fakültelerde dersleri ancak müderrisler 

nıeclisi ilga. yahut ihdas edebilir 

saaı 5,1Sde .A.nftaraya 
do~u Ya/ovadan ha. 
relc8t huyurmNılardtr. 
Yalova iskeles{nt/e e... 
1nirlerine amade bul.,. 
nan Pendık vapuruna 
binerek Maı mara va
puruna geçmişlerdi.r. 

Marmara vapuru hal .. 
kın alkı~/arı "' yaşa 
sesleri ara.vnıda t alo
<·adu n ayrıl11ıışt1r Ga
zı Hz. lezahurat ya
pan lıalkı seldmlıyarak 
zltı/alla bnlun1nuşlaı

Si ,, 
rlıı Dun toplanan Rukulc müd rr ~ eıt nizamname

ve istin11t ederek bu kararı J't:rdl 

- Baba, ba adam bü.lm glcfecelfmt. J'erl nere4..I 
blllpor1 

Deliler içinde miyiz? Divan bugün toplanıyor 
Darü1fünun divanı geçen per· miş, fakat faküle reis ve murah-

t:lllbe günü yaptığı içtimada Hu- hasları i~iraz etmiş_ler, _mese~e !ek· 
Akıl hastalıklarının serbet bırakıldıklan lddlA: 
sına Mazhar Osman B. tarafından verilen cevap le/· Tıp, İlahiyat, Fen fakülte- rar fakulte meclıslerme mtıkal 

l'e ınde yeniden bazı dtrslerin ctmi~ti. dır 
sen lağv101 kararlaştırmak iste· ı Alı tarafı 2 ind sayıfamıadadır l 
• 
içki düşmanları toplandı 

l'(l 

Jleisirzi1nhur llz. D, · 
rincul ka1alıa inuuş
leı Vt1 hususi tıenleAn
kara.tıa han·k, t tnqıur

fsta~bulda tımarhane yoktur, bazı hasta
ların serbest dolaştıjı do§rudur 

Asa~I hastalıklar hastanesinde 1 bulunanlarına hiç milsaade edilmedt. 
bulunan bazı delilerin, verilen ti gibi tıbbt lüzum da görfilmemek• 

nnışlartj.r.r. 
<Jn.zı Fi 'l~. ,,~k,.· , fıdta1-

•ç,"k ocaaında vrpılao seoellk_konôrede 
• '-•-= r ıııaıue niararetU nuluklar slJylendl 

müsaade üzerine sokaklarda ser- tcdir. Daha az tehlikeli olan hasta-
butçe pzdilc- lann, ancak kendi 

IN 11ıd(J Da.luli l e r·et.ili 
Şü~rü Kaya Kdıç Ali, 
Rect'p lıUuü, 5aLilı, 
llasan Cavit, katilli 
umumi Tevj ik 81111/et· 
bulunmah'tadır. Şehre
mini 1Muhittın B. de 
he~a~µr De1·ınceye gıt
''!ıştır .. 

Jerf söyleoflmek- pa vi yon lan ma 
tedir. Dün bu bahcesinde gez. 
me.1eleyf Aktt melerine dıkkat-
ve A5abi hu· Je mfisaade o-
talıklar hastane- )un maktadır. Ha-
si bq hekimi fff ve tehlikem 
Dr. Mazhar Oa- hastalara gelin-
mu Beyden sor- ce, bunlar balo. 
dulc ve fU iza- kında •açık O. 
hah aldık ı pı • denilen te-

• - EvveJA daYI uauUl ta"" 
şu11u ıöyliyeyim bik edilmekte· 
ki lstanbulda b· dir. 
marane yoktur. Bu usul neti• 
Tımarane deni- cesi olarak bun.-
len mü~aseıe ae- J ar mileueso 
neJerce evvel ka- dahi Hnde v o 
panmıf, yerine bahçelerde ıer-

/çiti tkıtmanlan ~ lta/Jntk 
~ eılJ fftlAI cemfye ı kongre f B. kongreyi açmıı bfr nutuk ıayli 

.aaat 16 da TOrkocafmda yerek içki datmanhtımn bil.tiln 
~l.nnuttır. Kongrede poltı dOnyada g(lnden g(hıe taammQm 
~. ~ ~rff B. e r kek mualJfm etmekte oldufwıu, Y efil htlllfn 
lel'fıı eni Att kız liıeei talebele- de bu ztncfıe dahJJ bulundufu· 

fzmft, 1.S (Vakıt) - Gazi Haz· 
retlerinin Ankaraya avdetleri 
milnasebetile karıılamak fizere 
Kolordu kumandanı Kazım, Fırka 
kumandanı ~ir Paşalarla vali 
E,eref, üuü bahri kumandanı 
Halim Beyler bugün Derinceye 
gitmişlerdir. Saat 17,15 te Yalo
vadan hareket eden Marmara 
vapuru saat 20,30 da Derince 
limanına gelmiıtir. Gazi Hazret
leri vapurdan inerek ihzar olunan 

Akli ve Asabi bestçe gezebil-
baıtahkJar tesiı Mahar Osman B. melde ve hatta 
hastanesi olunmuttur. Bu h,atane, ziraatla bile meşgul olmaktadı.. 
hastalıklann tiddet venev'ine göre far. Bunlar baftanm mua)'1811 
muhtelif kııımlara ayn,mak sure- günlerinde evlerine gönderilmeJa. 
tile idare olunmaktadır. Bazı a· te, bayram gönlerini hariçte ,.. 
sabi hastaların ıerbeatçe dolat· çirmelerine müsaade olunm•k• 
hflan dofrudm. Ancak bu bal tadır. 

~ den birer grup bulunmuıtur· nu fzah etmff, beyeı 1 umumfye-

' 
•• •1etfn retıf Dr. Mazhar Osman ye alkol aleyhtan gençlere, cemi· ' .... , 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••.. yete mGzaheret glSıteren matbu-

• ·: ( : ata te,elddlr etmtıtfr. 
: ç layıfaJanmızda : Umumi kltfp Falırettın Kerim 
• feLı • 
• 111!' Ve memleket haberleri • 1 B. nutkunda mOcadelede yfirtl-
! :zve J ündlde 1 yenlerin dalma mGtkflAt Drfl· 
: l'ıakaleler 1 ! unda kaldıklarını, ne tenkit, ne 
: ff •ütıu.Jarda seyahat. Gelltf gazel : de tartslere aldırmadıklarmı, ! lltici telaraflar. : her ıene yeni met.kare Afı11n. 
: 4ilndid• : dan 0 J,un me)'Yalar elde edJI-
: Çocuk slftuna : dtffnl, bılhaısa Pli~ neelfn w 
' İ 6 inclda ! muallim orduıunun içki dOımam 
: ~Oc.tJ'e 1 • olarak yetiıtlflnt, matbuabn cf. 
: ~? (Yazan: Gahllm Ntyad) : nayetlerfn buıulGnde fçldntn mil-
·: 2 melde ! bim bir rol oynacfıtmı iri harf. 
: ı "lriluılar 

1 
: lerle yazmalan dola11ıde fçkt 

' lJ • Ob b : t.nmaı. adam : 2 inctde : dOflDADJılına pyanı f an O· 
: ~aırıp.,.. kral : !fı.ncide" : yGk htmıetler etUltnf, fıtikbaJ. 
1 ~~eriertn hayau"'ö ıncıda : den pek emhı oldufunu .ayle-

'•, . : mfftlr. . --..& zd dır] 
• • • •• [A!ttrafı 2 .ind ~ aamaıLa 

•••••••••••••••••••••• 

hususi trenlerine binmiılerdir. 
Derinceden hareket eden tren 
21,40 ta lzmite muvasalet etmiıtir. 
Gazi Hz. ni selamlamak üzere ke
tff bir haJk iıtuyonda h8ZIJ' bu· 
Junmuıtur. 7 dakika tevakkufian 
ıonra tren hareket etmiştir. Gazi 

onlan tedavi eden doktarlann Hastanemizin kadrosa 1100 
verdltf bbbl müaaade üzerinedir. yataktan ibarettir. Müracaatlar 
Fakat bunun da bir de~ceal var- fazla oldutu zaman hafif huta.lar 
dır. Meseli çok tehlikeli olan ad- ayakta tedavt edflmelctedfr. Fakat 
il mücrimler gayet mazbut bir pa· atu ve tehlikeli hastalara hio 
viyonda tedavi edilmekte ve gerek bir zaman, yer yoktur, cevabı 
müeııe.e dahilinde, gerekse hariçte verilmemektedf r •• 

Hz ni teıyi için lstanbul valiıi 
Muhittin, Seyrı ıefaJn U. M. Sa
düllah Beyler Derinceye gelmiş
~r ~Re~~ilmbur HL~ ~~- ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

den sonra M8lmara vapurile Is- [ MÜHiM HABE~LE~ ~ 
tanbu a avdet etmişlerdir. j 

Ankara, 15 (Vakt)-Gadmk ------------------------------------------J 
Jlltm aileden IOaUa ıebrjmtzl Karahanın getirdiOi hediyeler 
te,rıf buyurı c.lc •ardır. G 11:rfmiz 
htemedıkJerl için IDeta•fm J'ap·l· 
m yacakbr. Kara ban cen11p ar.aı 
te,rtflerint mtlteakfp gGııle• de 
Çankayadakf lrBık'erlnde kabul 
bu,uracaklardır. 

Ankara,IS <Yakıt) - Gastmt
zfn hususi treni l&at ]2,20 de 
ptııtmize mu-a~a at edecektir, 

Haber aldıt111112a g~re An~araya giden Karahan Refı dlmhu• a
"1muz ffdrf't erme Ruı hilk6metintn bazı lıedlyeltırfrl de takdim 
edecekttr. 

Bu hedfyelerden b •rtnln J'afb boya bir tab1o oJdufu, tabPonun 
Semerle an f' larile Tlmilr.engin oradaki mezaruu raHfr et·lll aldafl. 
mıs haberler dbnle1ılndendlr. 

Tablo gaı et kıymetli olclufu aibi ceametçe de bfr fal'OD• ..,_ 
mayacak kcıclaı / reoff .lr. 
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Da.rü 

r Oıt tarafı btrincl eayıf amızdadır l 
Hukuk fakültesi müderrisler 

meclisi dün Ebü üli Beyin 
riyasetinde toplanarak divanın 
fakülte derslerini i~vetmek sa a 
hiycti olup olmadığını müzakere 
etmış, neti c de d vanın fakü te· 
lerde i d rsl ri l"ğvetmek sa" i
yeti olm dı na, dıvanın bu mü
dahal sıne kanuni ımkan bulun
madığına müttefikan karar ver

miş ve yeniden ban ders erin il
gasına da müderrisler mec ismin 
taraftar olmadığını, b naenaleyh 
bu meselenin tekrar mevkıi mü
zakereye kooulamıy cağını Darül. 
fünun emanetine bildırm ştir. 

Hukuk müderrıslerının Darül
fünun nizemnames nde is inat e _ 

tikleri maddenin sarahatinden an 
laşıld ğına göre, fa ü tedtki ders· 
lerin ı ga veya ıhdasma ancak 

fakülte müderı is eri karar vere· 

bilirJM.Bu ıtibarla divanın bu iŞ· 
l~~e müdah~lesi, salahiyetini teca· 
vuz mahıyetinde görü muştür. 

Hukuk meclis.nin bu kararından 
anlaşıldığına göre, Hukuk fakülte 
sindeki ders'er ve kürsülerin ek. 

serisi ipka edılecek, yalnız Ista· 
pan Kar!yan efendiden münhal 

kalan Hukuku medeniye usulü 
Uga edilmekte, Amme ile esasiye 
tevhıt olunmaktadır. 

Tıp fakültesi meclisi de dün 
ssat 10 da teplanmış, Tıp fak..ıl· 
tesindeki dırs ve kürsülerde ta
dilat yapmamış, ancak fakülteye 

merbut Eczacı ve Dişçi mektep
lerindekı 28 muallimliki 7 ye in-

dirmiş, bu mekteplerde Tıp fa. 
kültesi müderrislerinin okuttukları 
derslf!rİ Tıp fakültesinde tedris 
ediliyor addederek Eczacı ve 
Dişçi mektepler inin dersleri için 

ayrıca maaş verilmemesini karar
laştırmıştır, Tıp fakültesi müder
rislerinin bu iki mektepte okut
tukları Teşrih, Hıfzı 11hhat, Bak
ter yoloji gibi dersler badema 
Tıp fakültesinde okutulacaktır. 
Talebe bu dersler içrn Haydar
paşaya geçecektir. 

İlahiyat fakültesi meclisi de 
dün toplanacaktı. Fakat reis VC· 

kili Köpr Ülü zade F t B 1 
d

. . . . ua . ge e-
me ığı açın içtima bu - F d -
b. t f k"I gun e 
ıya 8 u tesi meclisile birlikte 

saat 1 de yapılacaktır. 
ilahiyat fakültesinde 6 k.. .. 

1 k d'l . ursu 
P. a .e ı mıı, mevcut 4 dersten 

ikısi ılga, birisi Edebiyat fakülte· 
slndekı Cokrafiyayı b· . d . 

.::Şen ersı-
ne ilhak olunmuş yalnız K·· .. ' opru-
16 zade Fuat Beyin ok tt ır.. 
f ) d. . 'b" U U5U s am mı tarı ı ders ipka d l • . c 1 • 
mıştır. 

Bu ipka ve ılga kararlarında 

z. 
isabet olm;:ıdığı söylenilmekte 
dir. Edebıyat fakültesinin Coğ· 
rafyayı beşeri dersine ı hak edi
len ~s am etnoğraf yası müstakil 
~ahıyette bir ders olup diğer 
hıç b r ders e a akadar değildir, 
ve_ ıJ g rı ı, Coğra yayı beşert 

de r , kendı dersi e bu der-
i" sı oln adı '"öylemiş, 

Is ·m etnografyasını c kutan zat 
ta bu iki ders·n birbırleıile hiç 
bir mün sebetı o madı mı ileri 
sürerek, e er mut ka bir tevhit 
ve ılhak kararı verilmek lazım 
geliyorsa Tıp fakü tesindeki An· 

troploji ders ne 1 bakını istemış 
tıştır. Fakat sa ahıyettarların bü
tün bu iddia ve ısrarına rağmen 
Is am etnogra y sı dersı Cokrat· 
ya} ı .beşerıye ilhak olunmuştur. 
Bundan ba ka ipka edilen 6 kür
sünün de ipkasında mühım bir 

~a uret olmadığı söylenılmek
tedir. 

ilahiyat meclisinin bugünkü 
içtimaında bu isabetsız kararı 
düzelteceğini ümit ederız. 

Divan bugün saat 3 te toplana
rek fakültelerden gelen karar arı 
tetkik edecektir. 

Hukuk fakültesi ka rarınm Divan 
da mühim bir tesır bırakacak• 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

lVIargörit Fehmi 
•• 
O dürmüş olduğu ko 
casın n mirasına kon

mak istiyor 

Mıınn en zegln gençlerinden 
,.,lan Alt Fehmi Beyi alb sene 
evvel öldüren madam Margörtt 
Fehmf Mısır mahkemelerinde bir 
dava açarak zevcinin mtraa1na 
konmak fgtemf~, mahkeme onun 
aleyhinde karar verml ti. 

Madam, Kararı temyiz ettiğin· 
den Temyiz mahkemesi öavayi 
dinlemeğe başlamı~tır. 

efn a.§ıı: 32 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
f Romıınımınn dünkü sayımızda çıkan lasmında rnües-•f hı ı 1 k I · 

d b. h' · d b· k "' r yan ışı o mu' tertip 
esnasın a ır se ıv netıcealn e ır aç ıatır atlan Irnı tır Jtt h 
D .. L • fri L k ş · znr ve tas ıh ediyoruz. 

unıı:u tc ıı:amızın üçilncü ıUtununun ae izine! ıatınndan k· k f d 1 · sonra ı ·ısmın temıımen haı-
c i mcslnı ve bugUnkU tefrikamızın okunmasını rlcıı edcrfz.] 

İ~l arkadaı yanlıınna bir elcktirık o semtlt-rde gt>çlcl albt o ] 1 
fen eri ve aalr uf ak telek hırsız ede- d kkatı celbet 1 "' k 

7~lrA. er nde na%ban 
1 k • hnh . m yece e rga an ır 

vah a ara otr. sa erıtenden alk geılnlşle dola~ıy~rlardı Fakat yıkık 
•apurla Boğaziçıne lndıltr. Boyacıköy yalı çoktu Ş mdı Emtrg!n.a Boyacı 
tarafındaki yıkı~ yalı araa1arını birer köyOnOn bt le t ~~ iskeleden ltıbaren 
bırer ııözden gc<,:ırn.e~e bR~lııu !ır GQ} a Rumeli hisırın:ı doğru yOrüyorlardl. 

(VAKIT)IN ŞEHtR HABERLERi J 
inhisartarda : 

ey ----
Tetkik heyetııe birlikte 
Avrupadan döndü; be-

yanatta bulunuyor 

A.srm B. lstanhul.da 

İki ay evvel ıehrimizde yapı· 
laca'< likör fabrikası ile dıfer 

müeHel" t hak km da tetktka ta 

bıılt nmak üıere Avr paya giden 

müskirat huk lr mdıavlrl Asım 

Beyin riyaseundekl heyet diinkQ 
ekıpreale avdet etnıi~Ur. 

heye le be aber ir'ar nin Kale

mi m hıu müdüa ü Naim C m ı 

bey ve IJkö nıüteha u ı bf»raber 
tehr m 2e döomüı erdir. Aı·m 

heyın müskirat uınum müdür n 
gilT!e mt ha'"ıı kuvveı l;. ümit 

t>d• dlğ ndf'n daha • rif e d n bil
tiin lnhle .,. daire auıfrterı, mft· 
~ titl r, ı ·i e m~dürQ ve me

mur n ı mua ait yh lıt kba e ael 
mtı erdi. 

İstasyonda kendfıjnden Avru· 
padaki tetkıkat ve mesaisi hak 

kında izahat fstlyen btr muhar· 
rlrlmfze Asım bey ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

- Parla hududu dahilinde ya 

nımızdaki mütehassıs ile u:zun tet

k;katıa bulunduk. Bir çok ltkör 

ve konyak fabrikaları gezdik. 

Oranın bütün asri ve son ıla
tem çalııan fabrikalardan izahat, 

malama 1. aldık. Bundan baıka 

fdarenfn . bize tahmil etmft oldu
iu büt6n vazifeleri tfa ve deruhte 
ettllimlz f~ leri h0ın6. ıuretle 

intaç eyledik. 
A11m bey bundan sonra henOz 

mD.sklrat umum mddfirlilfQne 
taytnt haberinden reımeo malcl
mattar olmadığını söylemlıtir. 

Maamafih Asım Beyin bu va 
:ılfeye tayini muhakak olup ha· 

ber aldığımıza nazaren izahat ver· 
mek ve muamelatı devrd teıllm 
almak için mumaileyh yarın 
Ankaraya gidecektir. 

Damat · F erıdın ya1ııına kadar olan 

arsalerden hıç blrtnl gözleri tutmadı. 

Daha ıl~rledıltr. Arrık buralan btr 
şehir parçası değil, nabedıt olmuı 
mııhallertn kuru topraklarından, müte
selsilen devam eden vtranelerden lba
rettl Ne deniz kenıınnda yalı kalmıııı, 

Ne ele daQ ctheılnde bahçe ... 

Ôyle bir yere geldiltt ki ıarp hır 
kayalık, dık duvar ıeklıode ynkıcllyor
du. Üzerinde bodur a~açlardan btr 
koruluk vardı Şarkı ••mahye nam 
bu kayalı~ın zemlole bırleııtQı yerde 

yan yarıya çahJarla OrtOlmOı blr demir 
kapı gördüler. 

AvnüsselAh hemen sevinçle : 

-Aradığımız mahzenlıı kapıeı itte 

Jlktör ve aktris mekte 
Şehremaneti bir kurs açıyor 
Murakabe encümeni azasından Aptülkadlr 

Ziya Bev diyor ki : 
"Dar6lbedayıin bir kO.uar m'/Iesse5esi halinde tdareP 

bugtin için kabil de~ıldir I ,, 

Haber aldığımıza göre şebrema 
neti, Dariilbedayl içın artist ye
tiştirmek üzer blr dyacro mektebi 
tesisine karar vermiştir. bu mt:ktebı: 
hariçten kı:ı ve erkek talebe alına

cak. bunlara kAfi mıktardı aylık 

verilecektir. Ders programları ,.e 
talebe kabul şartlan tesbıtolunmak 
üzredir. 

Bu husu,ta izahat almak içln 

Darülbedayi murakabe heyeti aza

sından Aptülkadir Ziya Beye mü
racaat ettik ve şu ma!Cımatı ald k : 

·-oarülbedayiln birı;ok ~ksık 

noktaları vardır. Fakat bunların 

en başında artlst azlığ gelmektedir, 
Bu yüzden hem birçok garip ha
diseler oluyor, hem de mevcut 

artistler tahammülün fevkinde ça
lışmak mecburi) etinde kıtlıyorlar. 

Evvela. artistler san•at sahasındaki 

şahsiyetlerini kBybedJyorlar. l\IeseJA. 

seyircilerin bugüne kadar komedi· 
yen olarak tanıdığı bir artist günün 

blrtnde bir facia eserinde en mü· 
him rolti almak mecburlyetile kar
şılanmaktadır. Tabı! bu artisti ko· 

mediyen olarak tan yan seyirciler 
onu sahnede görünce kahkahayı 

bastırıyorlar ve neticede de eserin 

dtr0
' bafka bir mahiyette teznhUr c d• 

Bu vaziyetin giderilmesi için f' 

bir artist kursu açılması mukıırre..14 
··uı I~· dlr. MUessesenin tekemmu ~ 

daha bazı tasavvurlar da vardı~,. 
sırası geldikçe bunlar da karar be' 
linde tatbık olunacaknr. LAklll ~ 
şeyden evvel malt vazl yed göZ ~· 
nünde bulundurmak !Az rngeııııe • 

'/• 
tedır. Şimdiki halde muntazaın et 
etraDı bir istatistik tutmakla 111{0" 

gulüz. Bunda seyirci mikdarı sflf t 
lunan bilet adedine ~öre tcsbit dt 
dllmektedir. Bu seneki sey!rd 11 

st 
dl l 00 bini geçecektir. Geçen 
ylrci adt dl 50 bini geçmerntştlr. e· O 

Darülbedayiin bir külrür rnUı:550• 
sesi halinde idaresi bugün içln ıJld' lıı 
kün değildir. ÇünkU bu c~kd1 'tJ· ;1111 

Emanetin büyük bir mail yuke bil ~ti 
bammüJ etmesi icap edecekcır ld Jd' 
gün buna imkAn yoktur. Şu bati' 
müessesenlu yan kültür, yarı ete e' 

ce riyatrosu olarak idare ve ıdıııJl ~l 
sine ltizum uardır 6' \Ilı 

Art stledn derece ve ayllklııfl l3ıl ) 

düşUntilen işler meyanındadır. ~ ~t 
gün artistlıl4 amatörlükten ıl1' ~ 
bir maişet vasıtası olmuşıur. ...~ ~ 

Her halde artist kursunun •Y 
l~ 

~!ı.ı. ...;.;-v;;:U;.:;..._c __ u...;;d-=-e :;;;.:g::::e::::ti::;;rm=esi=J=Az;ı=m=g=e=le=n=in::::t;:;::;ıb;:;;:a=:::m;..._as..:.ı::t::::a::::cll=e;:::d:::U=e::::ce::::k;;::;tl::::r=. ===~ 

i~~i H~maıınrı tDplnndı ;::~· ;::::yiE'bo~· m1!:~ i~ 
1 Üıt tarah 1 inci eayıtamızdadır J 
Dr. İbrahim Zati B. alkolGn 

ika ettifl cOrOm'erf, mQcrtmlerın 

alkaol teıfrlle yaptıkları cina

yetleri tahlil ederek heyecanlı 
bir hitabe ıöylemtıtlr. 

Safiye HOıeyin H. alkol ca

na varının &ilerde yaptıfı tahrl

bab, Ameıikada vedtfer mem· 

letlerde alkole karı• yapılan ka
dınhk teıkilatını izah elmittlr. 

Celllettln Feyyaz B. aenelik 

hesap raporunu okumuf, rapor 

mdttefikan kabul edtlmtıtfr. Mu 
har Oıman B. cemiyetin bir se

nelik faaliyetini anlatımı, bu fa. 
allyet tamp edilmtıtfr. 

Bundan ıonra intihabata p 
çtlmtı, neticede, btrlnct retıllfe 

Mazhar Osman, ikinci reiılife 

miralay At.f ve Dr. ŞGkrG Ha 

zım, Katibi umumtlife Fehretttn 

Kerim, veznedarlıla Celalettln 
Feyyaz, idare heyeti uabklanna 
Hafız Kemal, Dr. Zati Beyler, 

bu olmalı . . Y Ozde doksan dokuz ıh
Umalıle eöyloyorum. 

- Kapı kt.lııhmi acaoa ) 

- Bılmtyorum • 
- Açılcsa hemen mahzene inelim 

ml) 

- Aceleye lllzum yok.. Buranın 
taraaaut alımda olmıdıa>ndan pek omln 

deQillm... · 

- Bu mamenle alakadarlıa>mw hiç 

belli etmeden yOrQyelim. Bu kayalıQuı 
tlıerindekt korulup brmanacak hır yol 
ketfedelım. Y apraklann aruma sakla-
nalım. AtaAıda ne oluyor ne olmuyor 

gôzhyeltm Bakalım ne göreceği%. 

Biraz daha ilerledikten ıonra yan
dan koruya dogru yükselen btr sıçan 

poliı mOddril Şerif, Dr. ti& ~ 
Kadri. Lo.tfa Aktf, İhaan, f e t 
Salih Keramet, Sfl.heyil, ~ıfl 
Fuat, Htkmeı, Hamdi Beyler t' 

• 
tthap edtlmtılerdır. 

Yalova sularını tahpl ~1~ 
eden heyet döndü .

1 
'ha 

Kap ıcalardald suları tııb 1 ~~ 
etmek Ütere Yalovaya gitmiş olıJI 1'1\ı 
Fen fakülte .. l müderrislrrirıd-9 ~ 

~ ~ 
Ligor, muallim Cevat mazhar . ~ 
İlhami Bey er dün akıam ıcb11' I~ ıı 

a:t 
mize dönmüılerdir. 

Mılli ıktısadıyata dair ~ 
bir kitap ~~\> 

1%mlr yerli mallarını kord~ ~& 
cemıyetf yakında btr kttaP 11 '~tı 
redecektlr. Bu kitap mtllt ıkt•-' 1 

dtyab himaye etmektedir. 

Mt>nafl izah edecek ve ıııt~ 
lekettmlzln en pide edip ' 
mnhanlrlerimlzfn mekalelerıod 
teıekkfl.1 edecektir. 

eU' 
yolu hıfetttler. KAh iki ayak ve d~ 
rl llzerlne emeklıy~n çocunlar gıbt ; 
ayak olarak yoka~a saldırdılar. M f:I' 
larının altında t:ışlar yuvarlanıyor· Jı.' 

lealne, elbiselerine dikenler bııhY0' 
Haylı mnşkilAtl bodur ağaç 01ına~ 
~nın 1 ine daldıltır Ye yeııllığln 

aında görünmez oldular., ti 
Şimdt kendılerl görünmeden j 

ğısını pek güzel ıeyrcdtbilJyorltıl' dıl' 
Kayalık btr neY'l nal ıelclınde ol ~ 

Jtıı' 
ğundan ve taraısut mahallile dl 
~apı bu nalın hemen ıkJ ucııj,,. 
bulundu~ndan baktık.lan yrJ p 
mahzenin merhaltnl çok lyl gôf 

1tyorludı. ) 
(Bitıııedl 
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" V AKT .. 1 ŞEHI~ VE MEMLEKET HABB~LE~I 

8Z9 ....... ,... ........ ... ....... ...... .. .. ... 
--.. betaplanıu ,... ....,. 
deft'9Clerek tarthln mah olacakbr. 

Yml ....... ıeltflnt wtk• 
.. teuhOrle t•'ıt ..... ~ 

Muz ve ananas g bt haı içten gelen meyv;ılar satmıya· 
cak, peçete ve tabakların verli olan ar nı kuUanacakJar 

Yemeklerin adedi 3 kaba indirHemez mi 7 

Sene başı 
aşıyor 

Oyuncakçı dükk8.nlan 
dolup boşalmıya başladı 
laaclalrl hG,Ok " lı6çlk tuhaft 
pcl clllrk&nları ~it çetft toCUk 
01aam ... n ,.urtsek aım~lrln 
larma 7wl.,urmt1lerdlr. 
Y• ...... 01mcalı hediye

._. ...._._. ~ ••'P bir 
,... ft .............. hahcle 

u ralanmalda, lrtb .r.ldı yolaalu 
....... .,.. ..... birlk...11 
ba c etil btctlt 011111eaklan ..... 
Jerce 1e1retmelctedlrl•. Bılhaııa 
akpm lserl meldeplerlnclen çaba 
talebe• ba OJUDcak mtlzel_.. 
clalml Wr• ..,Srdelclt..a.. 

ler flmdlclm hulrlıkıua ._.. • 
ım,ıa.ular. Bu mlnaaebetle &.,of. iCiiiiiiiiiıiii--.-:iiiiiiö 
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Zaimis Yunan Reisicümhuru 
Logantacılar 

3 6ncl aa,d•m•zclan mabat 
kımlan matlup nefuette burada 
imal edilebiliyor. Tabak, peçete 
ve 1aire gibi takımlar için Avra· 
paya para dökmek 14zumıuzdm. 

Mensucat fabrikalanma: Türk 
lokanta ve qçılanna lizım olan 

t takımlan yetiştırebilecek bir vazi· 
yettedir. 

Mahsulabm1za gelince dünya· 
nın en ıyt ve mügaddi yıyecek

lerinin Türlciyede yetiıtitine fÜP· 
he yoktur. Yalnız zikretmek iste
rim ki bu bapta konserv,cileri 
mizin bıraz daha çahımalan la
zımdır. Bizde bilbaua et ve ba
lık kon1erveciliti pek geridedir, 
bu yiizden Avrupaya her sene 
milyonlarca liramız gidiyor. Et 
ve balık tütünlemek uıulB biıde 
tatbik edilmiyor. Konservecileri
miz bu çok lcirlı vadide de ça· 
hş1rlarsa, Avrupa lconservelerin
den müıtaAni lcalacatımıza ıüpbe 
edilmemelidir. Simdi bile mem· 
leketimiıde sebze ve reçel, kom· 
poıto, marmalat lconaerveciliti 
Avrupayı faik bir vaziyettedir. 

Muz, Ananas gibi memleketi
~izde yetiımiyen meyvalara re· 
lınce ben bunlann hiç ithal edıl· 
memesine tarahanm. Memleketi· 
mızde o kadar leziz ve müte
nevvi meyvalar varkl, bizi bu 
yabancı meyvalara mübtıç kal
maktan müstatni bırakır. 

Lokantacılar bu meyvalan dük· 
lcinlannda bulundurmaz1alar bir 
teY kaybetmiş olmazlar. Yeter ki 
m(işterller de bu noksanın milli 
bir cidale ıstinat ettitini bilain
ler. 

Avrupa içkilerine gelince müş
tehi içkilerimiz Avrupa içkilerine 
ihtiyaç bırakmıyacak kadar çok 
ve netiıtlr. Yerli pmpanyalar 
bi~e Avrupa f&JDpanyalan ile 
mukaye1e edilebilır. Müskirat 
lnbiun ba vadide bir az ciddi 
mesai ıöaterirae • ki bu hazindir • 
0 zaman Avrupa içkisi Türkiyeye 
giremlyecektir. 

HI" a asa yalaa lolcanta ve aşçı-
larda yerli mah kullanılması se-
nede en •ta 10 milyon liramı· 
zın harice aftmeabae mani olacak
tır. Lokantacalar cemiyeti bu hu
msta pek yakanda umumi bir 
tetebba. yapacak • kuvveti 
&mit ediyorum ki mava&-. cı: 
olacaktır.• 

Uıulen iıtlfa 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

itin iyisi .• e· mem hansı ........ ,.hat 
hangt a ısta, •l,tn ıJ .. , alta 

a~da ç Aıarl. tleom f ı bı ) anlıı 
bir duıfhl~J• apa aJUUL B r 
zamanlar ba hf kmOn nud bir 
fllctr,.ıen cloldulana mera etm'ı 
ep k tap karıftıl'llllfbm. BCltOn 
•ranrna•anm bota st L Yaln1Z 
f iki maha• iplerin ~ aland ldar 
ıer.,n, l.t yay ann eırarlı bir 
mah u için'• tam alh ay b •a· 
kılll' ve anda" •ODra ,,. IMr it 
o'arai( o•tava lıonurmı .. 

Hlldbia, later ba tellrlerdm 
cloJmut later dofmamıı oltan bizi 

bugtln için çok fazla a 1lkadar etmeır. 
Atalar .&zlerlnln her blrtnde batta 
en mCltaftZDncla bde deterll 
ceYherlerln saldı oldufuna ıOphe 
yoktm. Bu alb aydan babeedeni, 
dairelerdeki kaplumbafe altrlı
flna karp analmut keskin bir 
hld• eekhnde a6rmek, hakikatin 
kendtıtne doiradan c:lolnıJa •• 
yakından bakmak olur. 

Bu bqlanpcı bilerek Ye lltl
yerek aza•tun. ÇGnkCl etki dert· 
lerl lmbaçbyan bu Yeclze, ba 
ıGn de btltGn aalıtde tekrar 
ecltleb1J1r. HA•& ba eski clerc:lln 
leprettlltnt g6rGyonm. 

Yeni ~eis 257 rey almıştır 
Çiftç.l fırkası mGıtenkif 

Atlna, 14 (A.A) - Riyuetl c6mhv lntibabmda M. Zalmlı 257, 
M. Kafandariı 22, M. Sofuliı 6, M.Konduryotiı2, M. Papanutaıyu 1, 
M. Romanca 1 rey almıtlardır. İntihaba halk fırkaıandan 37 aza 
iftirak etmiftir. Çiftçi fırkası azası müstenkif kalmııbr. 

Tahlif resmi yapıldı 
Atina, 15 (A.A) - M. Zaimisin milli mecliae tahlif resmı icra 

eclilmiftir. 

Berlln telgraf lanı 

Raylıittag, hükiiınet beyannamesini tuvlp etti 
Berlin, 14 ( A.A) - Raybiıtag meclisi, bGkGmet beyannamesini 

tasvip etmit, hükOmetçe tanzim ve meclise tevdi edılmiı olan mali 
programı 156 muhalif rere kartı 222 reyle kabul etmiı ve billcGmete 
ıiyuetinin heyeti umumi1eai itibarile itimat beyan eylemiftir. 

Berlin, 14 (A.A) - Halk fırkası merkez komitesi M. Scholtz'u 
fırka riyasetine intihap etmiftlr. 

Nasyonalıstlerle komünistler' arasında ar bede 
Berlin, 14 ( A.A ) - Dün gece komüniıtler bir içtimadan çık· 

makta olan milliyetçi ıosyaliıtlerin etrafını sarmışlardır. Bunun ÜZf'rine 
bir arbede çıkmış, iki taraf biıibirine ıilib çekmiıtir. lki komünist 
tevkif olunmuştur. 

Harici ıiyaıet detiımiı değildir ! 
Berlln, 14 ( A A) - HükGmet beyannamesi hakkında cereyan 

eden müzakere e1DU1nda demokratlar ile halk ve merkez fırkalan 
azası hükGmetin mali prorramı lehinde bulunmuılardir Mılliyetçiler, 
bu programa hücum etmiıler, sosyalistler ise mütereddit davranmıı· 
tardır. M. Müller, verditi cevapta bülıc4metin M. Ştrezman tarafından 
takip edılmiş olan harid siyaseti ula deiiftirmek niyetinde olmadı
tını beyan etmiıtlr. Meaell: bundan belki bir, bel

ki blrbuçuk aene enel, pzeteler 
halka bir mGjde Yermffler ye: Parls tP.lgrafl1tn 

•a•tık yollarda, caddelerde s&ıtll Anıerıkanın yeni Pariı sefiri 
rahaı le Jtlrtlyebdlrıtnts, heraeçen 
otomobil. tisi ..,._ ya......,_. ~a. l4 (A.A) ,..,,,.- M. B•iyaa, .efiri M EdreYi 
tutmıyacakl. demtılerdi. Huauı kabul etmiıtir. Sefır, itimatnamesinın bir IUl'etİDİ M. Brıyaoa te\ful 

bir çamurluk, ba kirden zaya)h etmiftir • 
ahaliyi koruyacaktı. Bulgar siyasileri Brty 1 nl;t görüştüler 

Orta halliden daha atalı bir Rariı, 14 (A.A) - M. Briyan, M. Molof ve M. Burof, Şaılca 
&nClr tGren bizler, "ptın hemen ait tamirat meselesi ve bilhusa bu meseleye ait olarak Parıı komi· 
her eaatlnde 1 lrakta " kendi teıi ta•afından balledilmiı olan cihetler hakkında göriitmiiflerdir. 
ayaklanma cı.ttlnde,ts. Kaç 
,.tdlr ba aobklarda kaçak mah- Sulh muahedelt-rint te k1k için yenı bır cem1yet 
k6mlar pbl ordan <raya kOf'I Viyana, 14 (A.A) - Sulh muabedelerini tetkik ve bunlara kartı 
yor, çtlnenmemek, kirlenmemek mücadelede bulunmak için burada bir cemiyet teıekkül etmiıtir. Bu 
için tram•ay direklerine, kapı cemıyet bütün muabeclelerin milletlere kendi kendilerini idare imki· 
içlerine ıaldamp llfmıyoroz. nını temin edecek ıurette yeniden tetkik ve tadili gayesini elde 

Verilen mOJdenln ClttGndm itte etmek üzere cihan harbine ipirak etmiı bılumum mılleı lerin lıtırakı 
btr aeneye yalan hatta be ki me1aiıini talep etmektedir. 
daha fulazaman seçti.Çamur çok 
fakat çammlaktaa hlll ..... Prens Karolun Romanyaya geleceal 
yokl doğru detti! 

Gene arabalann tekerleldertn- Bflkrq, 14 (4-A )- Rador ajan• Prens Karol'un Romanyaya avdet 
dm kirli çamurlar fıflonyar, .. için mezuniyet aldılına dair ortaya çıkan rtvayed tekzip etmektedir. 
ne zayalh imanlar, pplralanndan Eusen. Prens Karo), flmdlJ• kadar böyle bir mUuade lstememışdr. 
ta paçalarına kadar balapk plı 
kokala çamurlara balanı,.or. Belçıka ile Macartstan arasında 

Hani bu clertteo, ba be'&dan Cenevre, 14 (A.A.)- Belçika hUkametl, Trlyınon muahedesi mud 

V enizelos ıstıfa etti .. 
9 

l.tanba lular lcurtulmuı ard • hui . blnce Belçlkanın Macaristan hflktmetlnden mutalebannın ve matl4bannın 
• ' aatak cadde erde matkara olma cesvlyelhıe mUteaWk olarak Macaristan hUk6metlle akdedilmiş olan ır.u· 

yenidfln Başvekil oldu dan ,or1,~bt • eklt rdl? uveleoameyt atvam cemlyedne tesdl etdrmlftlı. 

,:.:h:.:ai:!ha;m:U-: ~r=•~;:ha~de.Z Uyu~turucu maddeler kaçakcılığı yapan btr 
ra Vmtweloe uaal• lrabtneabda ICla koJdula miat ta bir ~ tetkllat yakalandı 
iltlfaunı Yerllllt Ye reitlc8mlnır 1ı .. .-.. halde itte pne berbat tarafından ~- bbtneemta tet- '* laaWe,ls. Bat. t 4 (AA) - Uyuşturucu maddeler kaçakcıhtı Ue uRt"ışan vasi 
ldltne memur edtlmftUr. Acaı., •mania ba miat ta mı bir ıeşklllt meydan• Çlkanlllllfbr. Bu teşkilltm ZUrihte, Luğanoda, MW· 

V mlseloe Yeni bb"'"'nta it. bay cltl? .şimdi altı ay ,.,._ havzda. Cenevrede, Mllancta. Te Almanyanm dlRer bir kaç tehrlnde tube-
lealnt yana bera,. tutlk reltl- altı ._. mi beklemek lbua ae- lerl vardır. Bal tehrlndett kimyagerlerden bld tevkif edllmişttı Mev-
dhnhura Yerecektir. tut, bazı ltirafluda bulunmuştur. Kaçak suretlle IUrillen uyuşturucu .. .,.. im 

ee Bari Yadetm•el• canım, hart maddelerin bymed 1 milyon çre fırmgmı geçmektedk Franu ve 
V enizeloı ne demiı ~ tatmıyacaldu tWertnt clarmıta· ltalyan, zabıtalan. bir çok tevklfat yaplDlflardar. 

Kargaşalı~ yatışt rmak lçln ca1rlan ftatlerlal claftll clomhe- Siste iki vapur çarp ıtı 1 
b k Wde illa ........ ... 

lr ıralıyetçtyı dahiliye Vtp, 14 (A.A) - Y aıDIUI bandıralı H,dra npara, lapuyol bayra-
nazın yapacak Seyyah im tapyan AatGDJO Gard,. npanı de çarplfllllfta'· Sil dolaJ1811e 

Atlna, 15 (Anek)- Ymluloa 1• ..... B!l!l!lmcla!!!hmtJ•ı,-.•D•...,...--· ..... ,._--.. ·I TUlma pim ba kasa netlcellnde ı.~ 1 ....... babmfbr. Tayfadan 

atyatl ortaklanna Y1lkubaJaD be- dm ara,. 1llDlllDl79Je llllracut beti ortadan ka1bolmat. dit- Jlrmlal lmrtanlmıfbr. 
1anabncla tekli lılkamet ....... ...,...,... .. teklif e1•tlhaı teflt .._ Kocalanm zehirleyen otuz kadın 1 
latlDe " clahlll karaatahla bir mittir. eut.11 ba tekllle cnap Buclapep, ıs ( A.A ) - NaJmr kl,ancle kocalanm zehlrlemlı ol-
ntbaJet w .. elı için lmabyet ta· nrmek hakima ma .. fea etadt- -1r1a ımmnm 30 kadmdan clardtlnln mahk.....t yapdmı,tır. ~ 
rattad ahali fırlraa relll CaJda.. tir. claa biri hlıma, dit-~ mlebbet alır hapee mehlcftm mı•mt.-.r. 

var: 
• Elblae mecbur! delil~ 
Pek IJI anhyamaclım. 

Almanya ve Framacla 
gıbı b zcle de çıplaklar 
Yal' mı? 

Aslı yok mu? 
Talebe birllfl blı 

i19al edUdllf tekzip o·ldl"fı• 
Don aabahkl refiki 

biri Tilrk talebe birllltn~ 
tthabata att bazı mal~ 
d kten aonra birbitn 
mettekt blnaıanın Devlet 
uı tarehnclan lfpl 
yazmakta idi. 

Haber ald IJm za a6 • 
Devl t matb a ı taıa nid 
e 1 m t del iti r. YalolS 
od ara Matbaacı ık 

yeri tmtıtlr • 
Bu h auıta De.let .... 

mOdOrti fatk Sabri Bev blf 
harr mtze fU lzabab vertl' 

• - Bahaettttımts bin 
pil meeeleslle Dnl t mal 
hiç bir allkatı yoktur· 
Mual imler blrltllae tabii' 
mtı olan bu blnanm bası 
Mathaacabk me teblne 
tir. Bu ela Maar f 
tmatbl " Ye llettnl de 
olm ftt.r. Bu arada 
bırltltnln de nza " mu 
abnmııtır •• 

Pazartesi 
om 

Kanunevvd 
1929 

Namaz 
....a.._ ..... ..._y-
5.41 , .. ,o 1<&,19 16,41 ..... 



Zampara 

Genç Kırala zevcesıle nasıl muanakada bulunar·ağını ö~
tetnıek için tablolar yapılar ak gö eceği yerlere konuyordu 

Geç 
ICı en tefrikalar hul&ası 

'Fları tal on beıincl «Lui> Kardinal d6 
~I "ilin terbtycıl altında pek mahcup ve 

Sii] ardan ınüctenip olarak yetiımiıti · 
llııde u~ sinrune geldigt zaman kendi ya

~tll asıl.zadeler onu baştan çıkarmağa 
~~ .. t~unlarla olan miınaıebab kadın-

f<ır u ün bütün ıoğumaıını mucip oldu. 
de~ al arasıra Rıınbuyede kendine valt' elıniı olan Konteı dö Tuluz un 
d...,etlı ~der gelirdi. Ziyaretlerinin birinde 
l\ıra1ın ir kadımn vazı hamil ıancıeı tuttu. 

~YleYin baı cerrahı ebelik edeb!lece~ 
da «Ş ce Kıra! ile kurta eden matmazel 
ltir'lt hole., itiraz etti. Cerrah baıı itittiQi 
811 •öıu ıdı ve gayet kaba bir eöz eöyledt. 
deııen lcı duyan matmazel dö Şarole hid-

İIJ P hrnuu kesilerek dııan kaçtı. 
do~ adamı kabalıtmı daha 
lift au •özlerindeki patavatsız· 
t'hn &n1am.ııtı. Bütün zeki.sına 
du. en ne yapacağını bilmiyor
teh Mahcubane krala baktı ve 
Gt ~O.n:ı ettiğini gördii. Bunun 

erine b ~ fraz ıükön buldu. 
Ittı hnazel dö "Sanı,, da kıra
hllt )aptıfı veçhile gülmeğe mec· 

oldu. 

"' ~tnıazel dö "Şaro1e, nln 
'-le tehvet aleminde trşada 

'/ \ llıUr olması adeta muhakkak-
~ 
~ ~~~ral on yedt yaıında iken 

ı:ı,1 tat, ıehvetl tahrik edici sah-
'/ tt ~le hezend.frilen bir meclis· 

datt ulunduruldu. Meclisin sonuna 'lu Matmazel dö "Şarole" 
''il cebine ıu mealde bir 

ıoJ 1'. e h1raktı. 
c, CIOrrrıız pek durgun fa/eat 

~zle,.ı iV. ntz can ya~ıyor 
8 ~l olup ya,ınırda 
Ô~ ~ ldk,ayf olunur 
J~ eıırnen1z ldzım 1u *° ~1~ razı olun 
~etinizden çok elJQJ 
>.f en &a/Janab oardı. 

~Gl ''nıafth kıralm • am mt bir 
~ C\tefedan fazlaya gitmediği 

11noı 4 Unuy rdu. 
~'tlt ten Matmazel da " Şarole ,, 
~l a Yerde keyfin t tem ne çare 

Uyord 
Q u. 

"cıa)dr çok aıık,arla hem bez· 
led utu gtbt kırala da kadın 
f,k~tlkt rneı'elesl de çok muvaf-

'Yet " ıtl gosterdi ... 
tı, ut" bır t6rlü kadmlara ya
la. f8Jtıi "il Yor o lara karıı bılki bir 
~Ytlık gösteriy rd ı. 

~b ~ be ya" nda idi. Ke dfılnl 
~ ~, ~talı cıStanfz'a• Le 1çinld,,n·n 
d td Maı Le Çlnka ile v eo· 

•l v h1 r. , za fi 7evcıyey heoii' 
t1.atllıedj~ine kal' lrana .. t mev 

ıu IC C>tı\t • ardtmal daha çoçul· iken 
~ 0 8U•ecte ,et•tirmlıttkı 
. b(l. 9'- on btr ya1 nda ken ı ren· 
~ 1 ti 1ldı~1 ve n ıanlandıkla•ı 

lb"n "~ o ak, mdan on nla ya a 
ati.. 1 1 zannederek hüngil• hiin 

() 'A°l&rnııtı. 
tıtı c.kıte ka ~ar kendi• nde he 
o1: biç bir h•.11 uyanmamııtı. 
)'ta ~ıa~ı " atö y..-'I'! gece kral 
d\t en gö hapi'n e bulun· 

Ut• k 
dı • g ı düzhr d~ yaf ı ve e 
~t~n~ fena ders ve·~mtye"'t'k 
lt d •~lertn rt fakatında geLdiri· 

1. 
~,. 

tlıl> nı~ genç aıııl:zade1erln glyt-
b\tl '°Yunduğu su ada yanında 
~tıdukıarı malftmdur. 

~"" atnıazel dö cı;Şarole 114' olan 
'lt\a " ~ •ebatı çocukça pkalardan 
l'et addedilayordu. 

Madam dö •Tuluzıı un Ram
buyede fazla bir mukarenet hü-

suliine meydan vermtyeceğine ka· 
naati olduğundan, Kardinal dö 
Flört, on beı yatına gelmif olan 
bu delikanlının izdivaç va7 tfele
rinf heniiz bilmediği zannını heı 
liyordu. Zaten delikanlı kadın· 
Jardan bucak bucak kaçmıyor 

midi? 
"Flört,, kıraJa muamelet zev· 

ciyeyi resimlerle öğretmek have
atne diltUl. Çıplak resim yap
mekla töhret kazanmıı olan 
genç bir ressam kadın ~araya 
çağırıldı. Bu grnç kadın müna· 
sebatta bulunan bir erkekle bir 
kadını, muhtelif vaziyetlerde gös-

teren tablolar yaptı 
Bunun kAf i g\'!lemlyeceifni 

tahmin eden •f)örl,, fazlasına 
gitti. Kıral kadar acemi ve mah· 
( up olan prensesin geldiği zaman 

genç :ıevcu 2evcenin elleri ile yok· 
)ayarak gözlerini açabilmeleri 
için müstehcen heykeller yaptı· 
rıldı. Mahir ressam kadın tara· 
fından tersfm edilmtı olup mua· 
nakanm iptldaımdan 11onuna 
kadar saf balarını gösteren on tkl 
tablo prensin yalnız olduğu bir 
zamanda seyredebileceği bir 
mahalle asıldı. Bu tabloların bi· 
rinclsinde çoba~la çoban kızının 
masumane oturuılan gösteri'lyor· 
du. İkincisinde çoban heyecana 
....,...,.. .acumm• vazlye..U Cle

fftlyor kıza ateılf nazarla bakı
yordu. ÜçGncüııünde ilk temaslar 
bathyor, dördüncüsfinde çoban 
baıka ıey arayor ve böylece 
on ikincide gaye taııvf re edili-
yordu. 

Bu ze el yet der8i, Jc endlsl içfn 
vt-r len kadın yanı, Mar Lehçio· 
iuı, tRdf- ve mat c p bi kızd • 

Be eı t ıeylere ka f l ıon de
rece lakayt dı. 

Fransa 'Ahtına ~ıkma' Ozre da· 
vet edı ' ti ~aman yam ı z bl 
göm efl t-tle oln ıy11n bu kad>n 
"rı:: cı dOnyevlyt nin bıcı uhreviyl 
kavbettirme indpn ı:ı fev a ide 
korkul ordu. "M•r'ıı hılkaten ıen 
ft-D, mOrüvetkar, na ·ık d • Fa· 
kat "Lut ,,zevce:ılnin bu h sailin 
hiç bir vakıtt tanıyamamııtır. 
O, •Mari. yı, yüksek m~vk ın n 
yükü altında ez. lm f, ı.krı t•ıe,· 
bfisten mahı um, ttaa tan baılca 

b b meyen jzd•vacı vez f • 
ır ıeY · 

tf'lakkt eden, cı,.,8ıne ha" 2erafe· 
'b den blnaıip bir mahlftk ve caz• e 

"'larık tE>nudı. 
Bu sebepten dolayı zevcü :ıev· 

ce iptidasında mütekabilen ka
çındılar ve birbirlerine kartı ga· 
yel resmi davrandılar. Uıakların 
tddlasınca kıral ve kraliçe husu
si hayatta da gayet çekingen du· 
ruyorlardı. Kral muanakaya alt 
harek&tı bilmekle beraber hiç 
bir kadın kendini celbetmiyordu. 
Daha izdivacının mt badiainde, 
mukaddema etrafırı da teıekkül 
etmlt olan heyete avdet ettik. 

Tam böyle bir hayat süre• en 
Madam dö "Mayyf,, nazan dik-

elbe muvaffak oldu. 
katını c hh 

Kralın gazel gözleri ve se ar 

1 k dınlan cezbediyordu. 
tavır arı a . ı 
Tatlı hali onlara cesaret venyor-

cak t kendisi mahcublyeUııi 
du ... a 
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or aar 
Kambiyo 

l lngilir: lirası kr. 
"T.L mukabili Dola 
" • Frank 
" • Liret 
• • Belga 
• • Drahnıı 
• • FranJc 
• • Leva 
" • Flortıı 
• • Kuron 
" ' sıung 
• • Pez:eta 
• • Mark 
" • Zloti 
" • Pengö 

2o Ley Kuruş 
1 Turk lirası Dinar 
" Çervoneç Kornş 

Nukut 

ı fsterllıı (lngill.a) 
1 Dolar (Amerika) 

Frank (Fransız! 
20 Liret (İtalya! 
O Frank !Belçika) 

Drahmi [Y11nan] 
ıo Frank [bvlçrej 
20Leva )Bulgar] 

ı Flortn [Felemenk] 
20 Koron [Çekoslovak 
ı Sikng !Avusturya) 
1 Peıeta ! ispanya] 
1 Rayşmark !Almanya 
1 Zloti Lehlttan 1 
I Pengö IMacarlstaıı 

20 Ley [Romanya) 
20 Dlııar !Yngoslovya) 

ı Çevoneç SeTyet 

Altın I 
Mecidiye Borsa 
Bank.not \ hartcı 

Tehvlller 

lstlkraı dablll •vadeli 
Düyunu muvahıde " 
ikramiyeli demlryoJu 
lstanbul tramvay Şlrketl 
Rıhtım Dok ve Antre 
lstanbul anonim Ilı Şr. 

Hl••• aeneetırı ı 
iş bankalı 

O~manh hankası 

li 30 

27 

121< 

Tıcaret ve zahire 
...... n-.t ......... kt .... dıtl-••ıtl .. ,.., 

tarafmcı.n .....tımıtttr 

---------------------------Okbaı 
Aam1 Aepıl 

K. P. K. p 

Bu~ay 
Yumuşak 14 ıs 16 io 
Kızılca 

Sert ıs il 3<) 

Dönme 

- Zah!Hler -
Çavdar 12 2.5 Jt 10 

Arpı 8 25 9 

Mısır 9 ıo 9 1.5 

Fasulya tı to 80 

Bugün bu gece 

Ferah sinemada 
iki büyük film Mujik kalbı: Lon

~aney lndkam: Jakkoksi mükemmel 
varyete. 

Tepebafl tiyab'Otundıı·Salıgünü U.amı 

ıaat 21/30 da yalmz nıuallım ve talebey 

Hayuan , fitrı 
ye~i 3 perde 

Ka~·n, polis 
olursn.1 perde 

~t.HRt:MANt. 

ım ~ 
1111 

11111111 

Yazan: Vedat Nedim bev 

ZAYİ : Hırkaişenf askerlik şu
besinden aldı~m askerllk vesikamı 
zayettim. Yerlslnl çıkanacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Aluar•t Şelrercl 110kalı: No. il. 
304 tenlllltll Zıya 

bırakamıyor ve teıvik edenlere 
"Zevcem kadar 8'iizel detti 1. dt
yordu. Djfer taraftan "Flört. 
"Mart Lehçtnka,, dan onu ayır
mak tıtiyenleri uzak1&1tırmafa 
muvaffak oluyordu. 

(Bitmedi) 
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c çocuk seıtunl 

Şehremaneti Kdtiplerinden A 11met Bey bir akşam 

Üstü yangın yerindı•n geçiyordu. Haydut kıyafetli 
hir;nin peşine takıldığını görerek adınılarını ııktaş-

tırdı. 

Fakat ar kasından gel en büsbütün hı'Zlanmış, 

adeta koşnuya haşla1nıştı. Ahmet Beyin korkudfln 

birbirine dolaşan ayakları bir su mP.crasın1n /rapa

~ınrı ıakıtdı. Kapak kalktı ve Allmct Bıy yere yuvar-

landı. 

.ı:.:. ... 

A yoğa kalktığı zaman ilk işi a1 kaRına bakmak 

oldu. Hayret... K irrı~eleı yoktu. Zekdıı biraz kıtça 
oları Ahtrıet Bey vehme kapıldığını zarın,1tti. Siz işin 
iç ru~unü hiliyors11t11ız. Sorarsa arlrasındtın g~l"n 
ha.11dudun 11e otduğunu ke,ıdisi11fJ atdatabılirıiniz 

dı ğilmi f •. 

Sümüklü böcek ile Hanım böceil 

Btr Hanım b<keii iizerindek 
gGzel mantosuyla gezerke a ıü 

miiklii böceğe teaad6f ett • K -
buiundttn çıkmıı olan sümüklü 
böcek Hanım böceğine hıtaben: 

"Haydi çahlarm altına gideUm 
bat ba,a konuıal m dedi ve 
hasbuhal ne (' evam etti z- Ar kan· 

dakl mantoy~ h-ıyran oluyorum. 
Sanıı pek yakıt 'or. H~rke .. n 
ıenl befenmes nı adeta kı ka 'll· 
Y"' um. Zavallı bana gel nce 
neler çekiyorum, kimıe beni sev· 
mtyor, her zaman fena lakı•dı ar 
tıtdtyorunı. 

Çoct: klar aana baiı ıyo 1ar ; 
Ukln benden lfrenfyor)ar. Se
bebi ise gayet baılt ; çOnkil · ben 
yüruyemtyorum, yerde sürünüyo· 
rum. Rica ederim bu hııkaızhk 
deill mi?... Bunda benim kaba
hatim ne ?. .•• Hanım böceğl bu 
ııöz ere cev p ve dl : - Senden 
lfrenme erinin sebebi ıenin ve 
ark.ad aılanaın eYlerlnlzden Çtkar 
çıkmaz her geçtllfniz yere salya
Jannızı akıtmanızdır. 

T ukrOfOn dehtetla tehlikeleri 

olduğunu bilmlyar muıun? Btzfm 
g bi akıllı hayvanlar ln18nlar 
nuıl yerlere tnknrmeyoraa biz de 

on ar gl i hareket edJyoruz. Ar
kadaı ! tim t neden sizden kaç
tıklarmı, fğrendiklerınl anlamak 

tıtermfıin it e bunun ıebebl her 
geçtiğ1nfz yere Uikfirmenizdır; b11 

kötü adetten vaz geçmfye gayret 
e nfz ki ağaçlar üzerinde btıe 

de yfyrbilecek bir kaç temiz 
yaprak kalsın. Seni sevmele lnt, 
hörmet etmelerini tstlyonan sen 

de temlt lığı ıe .r; mademki ıal
yalar mikropl dur or:dan sakın
mak lazımdır. 
Şu halde ıen de namuskAr btr 

vatandat olmak teterııen ne yere, 
nede bahçenin yaprakları Qzerlne 

tülcfirme 1 .. 
Çocuklar; Hamam böceflnden 

örnek alınız ! ve onun nasihat· 
tarını yapınız! •. böyle yaparaanız 
bir çok hastalıklardan sakanın ... 

DiZ. 

Yerlere Tükiirmeyfnlz L. Bu 
atsiD tçUı bir yaztfedtr. 
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r 
Eman tte 

Şehir habere i =ı 

Büyükdere köprü o niçin yıkılmış? 
Tamir içm sarfolunan 5000 J ra kımlere 

tazmin t irılecek 

Umumt Belediye meclisi dUn 
öğleden sonra toplanmıştır. Bu 
içtimada Emanet müesseselerinde 
kullanılan kumpanya suyu masrafı 
olarak 16 bin Hra verilmesi ve 
54 lira fazla tahsisat alan Fatih 
dairesi ebelerinden Emine Feriha 
Hanımın vefatı ilzerlne yapılacak 
muameJere ait Emanet talepleri 
bütçe encümenine havale olunmuş 
ve Beyazıt -Aksaray caddesindeki 
bJr dUkkAnla bir evın istlmIAkl 
kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra bentlerdeki tami· 
rat mesele l görüşülmüştür. Emanet, 
geçenlerde yağan şıddetli yaJtmur
ler ti;;!erine büyük bendin savajtının 
harap oldnğunu, tamiri fçin 

• 60 • bin lira verilmesini 
' talep etmekte bundan başka 

gene o yağmurların harap ettıği 

Bilyükdere köprüsü için de 5000 
lira fstemektedır l\Jeclis bu talep 
)erin muvahk olduJtuna ait bütçe 
encümenı knrarını kabul etmi~tir. 
Yalnız encümen mazbatasında Bü-

Adli vede: 

Döfar nı 

Knçeıs Af arkonun mulıa
keıuı•s1ne başlandı 

air müddet evvel fohte'it 
miıh·dele k mi onu b t r f e t 

reisi ~entr l Do r .., k t ı 

lıııılı koli k iyonu çnlınm ş t nkık t 
yapılmı~, halılar bulunmuştur 

8 u had seden dolayı MuhtelJt 

mübadele komisyonu kavaı::lnrından 
Marke El mevkufen mahkemeye 

verilmiş , İstanbul üçüncü ceza 

mahkemesinde muhakemeye baş
ları mışnr . 

Marko Ef., kendisine bunlan 

tanıdığı ceneralın evinde çalışan 

bJr matmazeHn getirdiğini, kendı
ı;ln in çalınmış olduğunu hllmeyerek 

alıp sattığını söylemiş, mahkeme 

bu matmazelle diğer ~ahltlerln 
etlbine karar vermiştir. 

Şile ka)rnıakamı 

K anun hı afında hapts mad 
desinden n uhakeme karari· 
le lstanbul bırinci ceıa mah-

kemesine verı,di 

fstanöul bırlncl ceza mahkeme
sinde Şile kaymakamı Refik B.in 
muhakemesJne başlunmıştır. 

Rafik B in Şilede bakkal Hafız 
Şakir Ef. yi darp ve tahkir ettığl, 

evinde bulunan Harize il ı kanun 
hllAfma hııpsettlği, kardeşi Bayram 

Ef ye hakarette bulundup;u mevzuu 
bahsolmuş, vllAyet meclisi muha
keme karan vermiş, itiraz Uzerine 

meseleyi tetkik eden devlet şurası 
Bayram Et yi tahkirden muhakeme 
kararını ref, dilter cihetten verilen
leri ta dik etmıştir. 

Refik B. in Şıleden başka yere 
nakledildıP;i anlaşılmış, bulundu~ 

yere tebliğ:ıt ) apılmak üzere mub • 
keıı:ıe kalrnışur. 

yUkdere köprüsü daha bir sene 
evel 22 bin llraya yaptmldığından 
nz şiddette b r } ağmur tarafından 
tahrip edilme•:foln inşaat hatası ol
duğu ileri süriilmekte, buna sebe
biyet Verenlerin tayini istenmekte
tedfr Bu arada Evkaftan alınacak 
sular var datı da konuşulmuş ve 
muavin Hamit Bey uğraı::ıldığını 
söyleml~tir. ' 

Bu müznkereden sonra Darül
Aceze memurlarırn ·yüzde 15 zam 
yapılma ı hakkında Emanetin ileri 
sürdüğü talep görüşUlmü~ bütçe 
er:cumenlnın bu hususra kanuni 
ımkAn gormt'mesfne rağmen Ema
netin talebi kabul olunmuştur. 

Bu arada Cemıhpaşaya getirile
cek olan M. Berfley ismindeki 
miltehaı.,sıs hakkında görüşülmüştür. 

Biıtçe encümeninde yapılan miiza
kı.:rede azadan biri bu zatın ihtisa
sından şüphe ettfJtinl Heri sürmüş 
tü. Dünkü içtimııda Emanet sıhhut 
müdürünün verdıJti teminat üzerine 
mütehaı::sısın getirılmesi muvalık 

bulunmuştur. 

Polis eı 

Şakır Bey hakkın ~akı 
ta kikat 

Dnvak atm k iddiası fizerfne 
hakkmda tahkikat yapılan polis 
3 üncü şube müdür m uavini 
Şak r Beyin bir haftalık izini 
bugün bttmelctedlr. Şakir Beyin 
yarın ikinci ıubedekl yeni vazi 
fe,fne ba 1 ması kap etme1dedir. 

H ğıinıı göre Şakir 
t eden Süreyya Efen

h t rl mül iye mfifettiı 
1 ~ nce isticvap olunmuıtur. Bu 
hafta içinde de kenduıi din lene
cektir. 

Dığer taraftan Şakir Bey 30nd1 
ıube muavinliğinden bOıbütiln 
alınmamıı tır. 2 1 ncl ıubede itler 
çok o duğundan bu ıubede mu
vakkaten çalııacaktır. 1kıncf ıu
bede ikinci bir muavinlik ihtaıı 
da düşOnil mektedlr. 

Dün Q Akşam refikimiz Şakir 
Bey hakkında tkıncl bir tlkayet
ten bnh etmektedir. Tahkikata 
yapan mü etti§ henüz böyle bir 
ıtkayetten haberdar edflmemiıttr. 

Malive ma.hafilinde 1 

lngılız lırası 
lngiliz lirası dün sabah 1029,5 

kuru§ta açılmıı, 1032,5 kuruıa 
çı mıı, 1030 kuruıta kapanmıştır. 

Dün pazar olduğu için öğleden 
sonra borsada muamele olmamıı· 
ır. Son Oç gün 2arfında lngtltz 
u nın bir kaç kurut yükselme

si e ayın on beı ı olma11 dola Hsile 
vadeleri gelen bonolan ödemek 
için tOccarların fazla lngiliz lirası 
talep etmeleri ıebep olmuıtur. 

* A1ah)JP. mü~tı şrırı 
Maliye müsteıarı Ali Rı7a bey 

dün tülün fnhısarındaki dairesin 
de meıgul olmuıtur . lngıliz lirası· 
nın tereffuuna mani olmak için 
evve!ce alınan tedbirleri tatbik 
ile meşgul bulut' an m61te14r beye 
dün VekA.letten yeniden bazı 
talimat gelmiıtfr. 

lı tışa nıeselesinde ismi 
g<'çenler 

Barıt f tindeki irtifa m esele· 
sinde ismi geçen Edip ve Kamil 
Beyler hakkındaki tahkikat b i
t rı m § ve vrak Malıye vekile 
tine gönderilmittlr. 

V ukuat 1 
Maa aile dayak 

Beşlkta~ta Köylçlnde oturan ba· 
lıkçı Osmanın önüne Emin, Etem 
isminde iki kardeş çıkmış, Osmanı 

döğmek istemişlerdir: Bunun üzerine 
Osman tııbancasını çekmt~ Emini 
sol dizinden yaralamışnr. Emin 
hastaneye yatırı lmıştır. 

Çıf!. nemeğe devam I 
Haseki de oturan Bthzat beyin 

kızı Melek hanıma Cumhuriyet 
caddesinde şoför Alinin idaresinde
ki 1S I8 numaralı otomobil çarp
mıştır. Muhtelif yerlerinden yarala· 
nan l\Jelek hanım hastaneye yatı· 

nlmıştır. 

Kara gümrükte Keçecller mahal
lesi ne Bosnalı Cemile hanıma dün 
Fnrlhte ,.oför Salimin idare,.lndeki 

" 1326 numaralı otomobil çarpmıştır. 

Ehmmlyetll surette yaralanan 
Cemile hanımın hastaneye yatırıl

mıştır. 

Oda mı ba~ladı 
DUn Üsküdarda bir tramvay 

kazası olmuştur : 
Kurbalıda Hüseyin pehlivanın 

yilk arabasına Karacaahmet Üsküdar 
sef edni yapan I 2 I numaralı vatman 
Mustafanın idaresindeki tramvay 
arabası çarpmıştır. Arabanın hay
vanları yaralamnı~lardır, Arabanın 
yalnız camlan kırılmıştır. 

B .r deniz k4za~ı 
İstanbul limanını mensup RUştü 

beyln başlangıç motöıünün sandalı 

evelki gece muhalefeti havadan ipi 
kopmuş, sandal kaybolmuştur. 

bir ce~et 

Dün sabah Taksimde Ağa camide 
Çeşme sokağında taşlar üzerinde 
hır ~set bulunmuştur Yapılan mua
yem de bu adamın sektei kalbt~n 

öldüğü ve Rucı mUltecllertnden Borls 
l\liltınınov]ç oldugu nnlaşılmışor . 

Genç mektepli 

BUGÜN 
Mektebe gidiyorsun 

YARIN 
Darülfünuna girmek tıtfyecekıln 
O vakit paraya thtlyacm olursa 

KUMBARANIZ 
imdada yeUıtr. 

Bu günden para artır. 
• 

Türkiye iş Bankası 
. ' ~ ·'~ 'l· ,. '.': :.ı. " , .... -~ ...... · .... ·:· . .. .,. . . .( . ' 

• 
ilyarder ı et 

Nasıl zengin o ldular'l .~ 
;;;;;;;;;;;;;;;;;Con Piyerpon Morgan· 

Alım satım dalavereleri 
cMorgnn, şömendöfer şirk.etleri es/tamını tamaT11iU 
elde eıtıkfen ıonra elıne gP.çen katlan dığ r hatlar' 

çok yüksek hir fiatla sotmağa m"vaffuk oluyoı dw 

• Filadelfi • Riding • demlryolu 
şirketi bu mücadeleyi muvaffakı
yetle başarmışb. • Pensilvanya • 
antrasit madenlerinin nııfıoa elde 
etmit ve bu ıuretle memleketin 
en mühim hazinelerinin anahtarı
na sahip olmuştu . Fakat bu şir· 
ketin ıeraiti mülkiyeti son derece 
muğ'lakb. 

• Vanderbilt • koca bir tomar 
eshama malikti. Ancak sermaye
nin kısmı azamı Filadelfiyah 
küçük sarraflar elinde idi. Ser-

mayenin bu suretle da§"mık olma
sı şömendöfer hattı reisinin ıir 
ketin idaresinde mütahakkimane 
hareket etmesini k olaylaştınyordu. 
Nihayet •Con Piyerpon Morgan. 
işe girişti. 

•Evve1l. Vander Bilt. ile bir· 
leşti. Nevyork mıntakasında en 
büyük rakibi o idt. ikisi birleşin· 
ce • Filadelfiya • Riding • hattını 

amme nazarmda ı~kelemek çare
lerin aradılar. Şirketin hataiz ha
taları ve mes'uliyetleri hakkında 

raporlar tanzim edildi. Havzai 
fahmiyedeki müşkülat ileri sürül
dü. Şirketin ahvali maliyesinin 

fenalığı rivayeti çıkarıldı. Nihayet 
şirket eski borçlarını kapatmak 
için bir istikraz a kd ine lüzum 
görünce halk istikraza işt irak et
mediği gibi büyük bankalar da 
kapılarını kapayı verdiler. • Ri
ding. eahamın Borsada sfikut 
etti böylece •filadelfi. grupunun 
elindeki 50000 eıham kiymetleri· 
ni kaybettiler. Alacaklılar, ban-

ka muameli tinda olduğu v~b 
ya paranın iadesini, ya yen~ . 
şılık ve garanti gösterilmesın• 
leb~diyorlardı. Borçlu1ar bul ,

1
, 

lifatın ıkisini de başarama?ık a fıl 
dan, ellerindeki esham hıç P'd' 
sına satıldı . •Morgan "la •Va~el t 

Bilt,. bu eshama vazıyet et;J 
Böylece ikisi de gayelerine ili' 
oluyorlardı. Artık •fıladelfi "elli' 
diog,. hattının mukadderatı 
rinde bulunuyordu. o' 

Bu ekseriyet tebcddülüniln ta' 
ticesi o la ak, kömür fıatlafl 

başına 1,30 dolar fırladı. ·nd' 
" Pensilvanya ,, madenle~ ~ d 
senevi istihsal edilen 40 11!~ ı 
milyon ton " Morgan ,. a bU ~6' h 
menafı temin ediyordu. Diğer 81' 
mür derebcyleri de bundan "'ffiia 
tefit oluyorlardı. Bu tere tt' 

ki .. k · · akk• · ha ı gosterme ıçın muv d~ 

sevkıyat azaltılarak piyasa
1
..,.

kömürün hakimi mctlakı 0 dl 
olan " M~rgan •: ~e . " VatJ dl ~ 
Bilt ., naklıye tarıfesını ve d ~ 
yısile kömürün istihsal ~ 'l 
keyiflerine~ y_ükseltebi liy~rl el 

İşin netı cesı parayı hır c ;J~ 
rinden di~er cepler ne nak (f 

gıbi bir muamele yapıyo~h6 
müstehliklerin zaratına pıU ol' 
karlar edinmiye muva fak ı' 
yorlardı Şu hatde bu mua~ 
0 volı " dehşetli menfaat t 

etmişti. 11 ~ 
Bir kaç sene sonra "Morg' ,dl ~ 

kıymetlı diğer bir mubay• ~ 
bulunmıya muvaffak oldu. ) ~ 

(nınn,Y , 

_V_a_. k-i-t-ın_b_u_l_ıı_ı._a_c_a~ı t 
1 ... ... 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

W t.l=·ce•sm 
........ ,.., .. idi 

Soldan sağa ve yukardan ata§ı: 
1 - Tok değil (2), g~miı (4) 
2 - Vilayetin küçütü ( 4 ) , 

sorgu (4) 
3 - Kömür (3), aşerat (2) 
4 - Delici makine (6), bıçak 

(4) 
S - Çok delil (2) , Pamuk 

memleketımiz (S) , imek 
fiilinden müfret mütekel

lim (2) 
6 - Yeni tefrikamız (11) 
7 - Kırmızı içli kış meyvesi 

(3), vermek (3) 
8 - Küçük cadde (5) 

Dlioldl balmacaJIUSlll 

halledtlmı, teki' "' 
9 - Avrupanın büyük ıııJt' 

nehri (4) büyük ada 

(5) 

10- Yakıt (4), söz (3) 

11- İlhamat (8) nota (2) 

Beşik taş AskerJik Şubesi riY~ 
tinden : Beşiktaş Askerlik ŞubeS1'1 bl' 

f) 
mukayyet levazım ihdyst oıJO 

namzedi Samsunlu 318 doğıl etP 
Yaver efendi oğlu l\lehnıet f;kt ~ 
efendinin [549] acilen şu bele ıJl 
racaatı ilAn olunur. 



·D • Hangimiz? T ra~ bıçaklan• 
mn 114 adet 

tastiknamesi • Berinden Fatmapa • 
Mulıarrır F Gü süm Nıyazl 

< l:>ankü 
·~ t,k niishamızdan babat ) payla mayeı aılp bir teve'-ıkD 11e 

mı ~dl at·· Onun yok uğu, babam ı an o muo'. 
[ati ttL1~ beni de perişan etti. 11h· Bt-nde t u tıtlriat?. Hay rl 
,ı ~l ÖyJe fiddetli idi ki, bana, Asla!. Za t-n, bt-n b r (ahre 1e~) 

I ulJ.' ~alnı seni, kendimi, her ıeyi çocu ·u; onun bu tevek'<ül Ye 
,.,, k ettiriyordu. Ştmdi.. öy e sa rın n ııl te a 6 ı eder m .. 

"le/ his'er n zebunuyum ki... görüyor un ~a Fama; orun, bu !Gillette ..,, a~a ı. 
"\lltı h ın.. ruhum en harap hul!US ı:tlu er~ t e f tr hakiMat 

1 t• 
._d 'Y çlar ıçinde çırpmıyor.. mt ... O m;. n da a <ok. n ıan 
-~· korkunç muazzam bir Jısmin ok 1 .. vdğf 'e çok bar 

Kadık6g sulh btrtncı huJeuk mahk,eme
sindm: 

ıkla tlt&d "ar. hunun, kurbanı daha met f'tt ğl bı t.ad nm kızı ol 

pa '·ll~ıe annem gıbı.. günah ar mas .-dan m m un' u •. Ka,r ~e,.fn, 
and' 1 •e ll'ı ı? .. K nd me bü)'uk bir f md hak k1;1 ı öğrenirıce hayret 

Haydarpaşa Devlet demlryollan 
tahrirat kaleminde memur Jken 
elyevm ikamctgAbı meçhul bulunan 

Burhancttin Beye : ettil~ ~k, :U kar Yorum ıuursuz ola edec k... A nba ha k mda f kı 1 
.,,_,,.. "'ttttıı nahın en canlı timsali e gö ü ü dığ şe e~ m·~ bunu 

fi• fıi' >ı h ~ rn • -"üçük abanoz çekme ahi ı e mek ;, mem bil . • t6· 
lltırı 

Cemile H. tarafından aleyhinizde 
ikame edilmiş olan alacak davasına 
dair gıyabınızda cerl'yan eden alent 
muhakeme neticesinde tafsilAn za· 
bırnamede yazılı oldu~ veçhile 
tnüddaabıh bir aylık on sekiz lira 
kiranın maa masarifi muhakeme 
tahsiline kabili temyiz olmak Uzere 
18· 7·929 tarihinde karar verilmiş 
olduğu ihbarname makamına kaim 
olmak Uzere ilanen tebliğ olunur. 

"ıtr1 h ıyo,sun değil mi? Anne p~ı :ık•, bent e e J }e ı alı arak. 
til1>1 a talığının en buhranlı ne:ıa ket ndf'o t m ·n n. lf e una 

'=tj d 
iio ~ d 

0 
en bırinde, kendinin gö t1ıhmmtı edemem.. Bu fırııa1 ı 

rı tol ko:~ .ç)kı:ırttırıp bana sak atb na v r mem. Ar ık O mııına 
Bu ' siyah çekmeceyi.. hft8 e m le 1 u v Jnf k~ nd mdt> 

rirıd' 'itile, Ba_~ah geceki ıüyVların te gö Pm y rom. N • görfiıebtlfrlm 
ili 9J dtıttı. ~Uteğirnde bir sın ife uyu ve yazabflirfm Sen, kardeılne her 
bil~ 111ll. p nu annemi çok öz emft· ıeyi anlatanın Fatma ... 
er ki- ~eltırtı~ 1 ına. bana hususi bir e· Görüyorsun ya, bana hayatta 
oıBI ~ece '~ete tevdi ettiği bu çek mukadder olan bir ıey var sa, 

reffa' ~ enim iır n ç k kıvmetli, 0 da münhasıran sevgililerımden 
tc•ff' tti~ ltıukaddes bir şeydi. Bu kü· ayrılmak... Bu meselelerde, han· 
a~ ~lıı ~eltıneceyı ara sıra, diz er · gfmız günahkA.r? hangimiz bfgft· 

0Jıl' ~tita ~etfne a ır, ne olduğunu nah ? J§te bunu ayırmak o kadar 
- _ıil lllı). edenıediğım bir hı le, aç· k , ... c güç ı ... 
~ 0~ ltd esaı et edemeden, yalnız Babam senelerden beri sanki 
•" e 'trı. fi 'l.ı, u 18 b h hatasının a~rhfr altında ezf !mit 

~ tll.Jl
0 

w gene çekmeceyi gibi.. onu dertleri le, ba,baea 
J b gazımı ıııkan bir isti rap, bırakaı ak, Anadolunun en hOcra 

Çt ll\ t h m e e çekmece~ i bir Löy yah mektel>lne ma.larum 
1
Q2(t ' t\stte bt,. kaç renklı mah- ve münkesir çek• mek, benim 

'çttı d "nrıeınin elma arı. Bunları için yegane teselli nokta11. •• 
111lda 'rtı bHe •• Mahfazaların al Bu mektubu sana, Naciyenin 
t6tG.,~ 81

Yah, maroken bir defter yazı masaııında yazıyorum. Ôğle
~eklll J'oıdu .. hfç şüphesiz ki bu den bert onlardayım. Yannkf 
d~fı" t>dcenı11 bütün hususiyeti bu trenle hareket ediyorum. Sen, 

t e td 
4 }d 1• mektubuma okurken, trenden 

tı~Uc:! •nı, '"velA ıuradan buradan göndereceğim en candan, en ıı· 
~~h,~lll, okudukça, hayret ve cak buıelerfme artık mukabele 

dl) ~~b e RÖzletim açılıyordu· • etmezmfıfn Fatma ? .• 

4 
'l&pJ~' ltlCith11 bir nedamet ve (i/j $dm Niyazi 

~J ~li boğuluyordu .•. bfr an def· İstanbul birınci ticaret Mahke-
':1 'lıttıJ \>e &özlerfmf kapadım, iki mesinden: İstanbul Türkiye fş 

~.: lcalbinıf bastırarak hele· Bankası tara ından Galatada fu-
şetJI ~fe<f 

1 
g dermeye irade kuvvetıml runcu sokağında 8 numarada 

ıJtJ' ltıl\f etek, nıu akememt topla· Ahmet Mukbil ve lstanbulda ye-
,ti ~de: :!• ttırn.. ve bavt.an aıağıya ni postane ~ddesin~e eczayi 

t k erf okudum... kimyeviye ve alatı fenmye dcp~su 
O ı "ı~ı" at bu l<adın cidden ta ham· sahibi Şemsettin beyler alevhıne 

fıtanbul aslıf/e malıkernul ı}etnd 

ticaret dalıt•ma"': Eskişehir çiftçi 
bankası ve SemJz zade Abdurrah· 
man Efendiler tarafından Galatada 
Kamanto hanında fklncf katta 225 
numarada mukim Habip Şabanof 
Efendi ve saf re hakkında 1928 
1553 numaralı dosya Ue jkame 
olunan senedatın fptalt ve aletin 
feshi ve tazminat davasının 5 H
nunevvel 929 tarihine mmadlf 
tahkikat celsesinde hazır bulunmak 
üzere yapılan teblJğatta davetiye 
varakası, muma Ueyhin Rusyayı 
giderek Jkametg!hinin meçhul ol
duğu şerhlle iade ve tebliğat fcra 
kılınamıyarak iade kılınmış ve key
fiyetin illnen tebliğına karar veri· 
terek yevmi tahktkat olmak Uzere 
16 kAnunsani J 930 tarihine mfisa
i:hf perşembe günU saat 14 de 
tayin edllmiş olup yevm ve yaktı 
mezkt1rda mahkemede bizzat veya 
bllvekAle isbatı vücut etmediği 
tekdirde Jııakkmda gıyap muame
lesi icra kılınacıığı teblfğ makıımına 

kaim olmak üzere 11An olunur. 

Buıanına 

Aksarayda Toprak sokağında 

7 • -VAKiT lcS Klnune~I 1929 l!!9'l!!!!S 

Evkaf Umum müdürlüğünden: 
Guraba hastaneıinde mevcut mOstamel Röntken dha:ımıı icra 

edilen mOzayedesinde talip zuhur etmediğ'inden Kanunevvelin yırm' 
birinci Cumarteıi günil saat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra edilecd· 
kinden talip olanların şeraiti anlamak here her gün levazım idare
sinde ve ihale günü de idare encumenine mDracaat)arL 

lstan bul şehremaneti ıanab 

' : 
Şehremanetinden: Bedeli keşfi 1975 Jira olan Feyııpap cad 

deainde 58 harita numaralı evin tamiri pazarlıkla yaptıralacaktu. 
Taliplerin 21 kAnunevvel 929 cumartesi günil saat onbeşo kadar 
levazım miidürlfiğüne gelmeleri. 

: Şebremanetinden: Akurayda Yusufpaıada Şerment Çavuı 
mahallesinde Topkapı caddesinde 14 numaralı dükkln pazar ıkla 
kiraya verilecektir. Taliplerin 21 kanunevvel 929 cumaıtesi günil 
saat on beşe kadar levazım müdür)ü~üne gelmeleri . 

Afyon Karahisar Kadıana suyu 
şirketi müdürJüğünden: 

Afyon Karahisar merkezinde terlcot taanııda mGineı tehir IUyu

nun bakım ve idaresi için bir su mütehassısına IOzumu acil varclır. 
Aranılan böyle bir zatın auculuk, san'at ve hizmetinde maharet 

Ve Jbtiıası ve SU uatJerinla Y81
1
1 Ye lıtimaliie beraber 8)'81' ft he

sabatının kayt ve tesviyesi ve ledılhace tamirab adiye lcrUında d6 
vukufu olduğunu müıbit evrak ve veıaiki hamil olm• prttır. 

Kendisine asgarf yOı: elif, azami iki yOz lira aylık Yeri.ltcelctiıo .. 
Bu esaı dahilinde it'ar ve dermeyan edece~ teklif " teraft 

şh ket meclisi idareaince bittetkik mutabık kalmdı~ takdJrde lc:eyflır 
yet katibi adilden musaddak mukavelename ile tewik ve temin edi
lecektir. Berveçhi muharrer evıaf ve vesaiki haiz w &amil olmd 
üzere zuhur edecek taliplerin acilen Afyon Karalıiaar Kadın ana 111 

şirketi müdüriyetine müracaat eylemeleri. 

Devlet demiryoll arı Haydar 
paşa mağazasından: 

idareye alt bir· adet .Adler marka müstamel otomobD aleni mozaye
de ile 21/ 12/929 cumarteai güntl saat 14 SO da satılacağından tallplerln 
yemi mezkOrda mağazaya müracaatfan ll&n olunr. 

lstanbul Ziraat bankasından : 
Karlyesl 

Kemerburgaz 
Mevkii 

Turşodere 

No. 
2.4.40 
r,ıs 

Cinsi ve miktarı 
iki parçada '18 dönüm bostatı 
ı Of dönfim tarlı, kuyu, mesken 
ahır, fırın, kuyudoJabL 

Gayri mübadlllere ait bıılAda yazılı emvalln ihaleli 18-12-929 çar
şamba günU saat ikide yapılmak üzere müzayedesi bir hafta temdit 
edılmiştir. Taliplerin pey okçalarile bankamıza müracaadan. 

İstanbul ithalat gümrüğünden: 
M. Kilo maa dara 

5 san~ J 8 82S Jrııpı topu 
J • M C 87) 
1 H B 44 
1 : R S 70) 

Vulfsplt aksam1 

S Adet • 9S Y~ sıgir derfat 
8 sand• J H 900 Demir toka gem ve tızengl 
1 • c C ?4 KAğıt tapa 
! , J B 11 1 l i • sepeti 
1 • H S 8 ı ipekli pamuklu mensucac 
5 Bağ • 57 Çah süpürgesl 
171 Çuval • 5'654 A~ takunya (Transit) 
BilOmuanınb11Jardı mevcut defter bobin yaprak halinde afğorta ki-

J:, -~ •e nefsi eragaUn fr nümu· ikame olunan davadan dolay• 
~ ._ 1••• •ıtıtabınan tasvirinde bile mumaıleyh Şemsettin. beyin ~dre--

Nuh Naci Efendi kerimesi kabile 
Servet Hanımla ze\'ci Kumfser Mus
tafa Bey aralarında tekevvün edtn 
keçfmsizJik ve fmtfzaçsızlık sebe
bile Üsküdar hukuk mahkemesinde 
cereyaneden muhııkeme neticesinde 
boşanmaJanna karar verHmlştir. 

ğıtlarının trsitm suretlle satılacaknr. 

1 ~ )'tı~;ır ealtmiyet var .. Kocasının sinin meçhulıyetıne bmaen hanen 
y ~ a hıın canlı bır batuma, her vukubulan tebligata rağmen ce

>~)e eçUkçe varlı~ ve t 'airi bü· vap vermediğinden hakkında gı
dı~ .. tı bır eserine, (ev adım') yap kararı !>' ittihaz hukuk usulü 

" h k ( kanununun 141 ınci t,ll ıa ılınak... (Kızım!) diye mu a eme erı 
~tın k d ku maddesi mucib nce ilanen tebli-effk e ... Bu kadmi, on o z 

~fftıı Istırabın nasıl için fçln kemir· ğine ve tayin olunan 9. 1. ~3~ 'd fiındt görOyordum ... ş mdf, tarihine müsadıf Perşembe gunu 

1 e b b k saat 13 30 mahkemede ispatı e a anıa ve dadıma arıı d 
ltıll) ltı6thı, bir kin var kf,ne baba· vücut etmediki taktir e vakialan 
ıt • p 1 U ikrar etmiş ad ve bir daha mah-
~da- er fan, tn eyen ha , ne 

·•oıı b ık kemeye kabul olunmıyacağının 
)ııı. 1 • Yeıtl gözlerinde tr en k · k 
~.,. 't'a b ılanda derç ve zi rıne arar ve-
•tek ana sarıldıfı anların rilmiş olduA'u iıan olunur. 

~\>\> '•fı a ıkla hatıra, hiç bfr 
-aka et bu nınthıı ktnı kalbimden 
"~ atanıaz ... 

ıstarıbul lıırincf ticaret mahl{emestndm: 
İstanbul Turkiye iş bankası tara
fından Bandırmada tavukçu ve 
yumurtacı Paşa Mehmet ve fstan· 
bul da Y ağiskelesinde yumurtaa 
sabrl Beyler ııleybine ikame olunan 
davadan dolayı muma Ueyh paşa 
Mehmet Beyin sdresinin meçhull 
yetine binaen ilAnen vuku bulan 
tebligata rağmen cevap vermedi 
ğtnden hakkında gıyap kararı bıl 
ittihaz ve hukuk usulü muhakeme-

• 2 adet 280 gram kadife yastık 
Bal Ada muharrer 13 kalem eşya ı 4/ I 21929 tart hinden ttfbırren lstan

bul JthalAt gümrüğü satış anbarında bilmüzayJde unlscagı ilAn olunur. 

Manavgat köprüsüne ait ilan varakası 
Jstanbul nafıa baş müherıdislığınden: 
Antalya - AIAıye yolu gOzerklhında ve Manavgat kaaaba11 dahli nde lnf&ll 

mukarrer k6pr0n0a 60 metro a~aklığındakl demir k11m le dö,enmell kapaJt 
zarf uıultle mOnakaaaya konulmut ye 7 klnunueYVel 929 da m6nakaaası llb 
edılmııtt. Bu~ere ~&-Olen loıu"D Ozerlne m0naka48 30 kınunuevvel 929 paıar
ted gOoO aut 15 e talık edılmıı olduA1Jndan taliplerin ıhale kanunu lle 111"
nameler tarlfatı dairesinde hazırlıyacak.lan teklif mektuplarını malbuz mukabt
Jlnde Yekllet mO.teprlılına tevdi eylemeleri Ye ~araltl görmek Ozere l.tanbulda 
nafta baı mOhendl.Jıtıne Ye Ankarada yollar umum mlldürlQAllno mOrıcaal 
etmeleri lazımdır. 

Proje ve prtnameler Ankarada yollar umum mOdürlDğOnden on lıra muk .. 
bilinde almabtllr, 

~, 'dılllar çok mfttahaınmtl 
d,d~bırlı olanahdırlu.. bu uU· 
~tı11 sende hf ç görmfyorum. 
>~ Erkeklerin öyle çekilmi
tt.tılı ~allert olurkf.. ben öniinde 

J."'onbul sekızınct ıcra memur/ulun· 

don: Bir deyni mahkumun te'mıni 
• t•f 51 zımmında mahcuz ve fu-
ıs ı a ,, . 

ht" mukarrer olan 106 • reıs 
rku ~ık koyun 21-12 929 taribıne 

leri kanununun 141 inci maddesi Posta ve telgr f I ·· 
mucibince ilAnen teblipjne ve tayin a evazım fil Ü• 

~ lr nıodel olma'ıyım •. 7 
~· .. ç '\>allı anne i~m .• Babamm 
~ttıı~cu~a nıallk olmak arzusunu 
~"itıd ta edeınedi i içfn kocasını 

tici bir Cerkeı evlat! kls 

ıvır . .. " t 14 
.. dif Cumartesı gunu saa 

musa Ça .. d 
d K meı burgazda rşı ıçın e 

e e 1 ·ı .. 
bilmüzayede furuht o unacağı ı an 

olunur. 

olunan 9-1·930 tarihine müsadif dürlüğünden 
perşembe günü saat 13. 30 da mah-
kemede isbarı vUcut etmediği tak· An~ara telsiz lıtasyonlan için ltapaJı nrf usulıle 40 ton gılloyl mOnııkaııııya 
tirde vakıaları fkrar etmiş ad ve konulmuıtur. Milnaka.a .~ l-] 2·929 tarıh.tne m6ıadif cumartesi günO aaat 14 te 
bir daha mahkemeye kabul o1un· icra lalınacaAından ta!e~crln bu baptaki prtnameyt görmek fçtn her gOn Ye 

muyacıığının W\nda derç ve zikrine mflnııkaııaya tştırak ıçlı de tarihi mezkorda fsıanbulda Yeni postanede levazım 
ksırA, vedlmis olduğu 11An olunur. • müdilrlü~llnde mntqekkı mübayaat komisyonu rJyaseUnc mOracaatlan. 



-"bu ne şartları 
l'Urlclyede ~ 

Kwıış K~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve reıim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ = .... -----~~~~~~-~~=;:ı!!!!:ll:~--:ıs" 
Türk mekteplerile faydalı eserlerin - 0 şaft' 118 saurı ti 

1 Aytıtı 150 000 
j .. 400 800 

.. 750 145l1 

Gazeteye gönderilecek mektuplann lh:ertne 
idare içinse [ idare ] , yuıya aftse ( yw ] 

l~aretl konulmalıdır 

Basılmıyaıı mektuplano tadeslnden, lnymıtl 
mukaddereslz me.lı:tzplara konulmuş paralaruı 

illnlarında yüzde 20 tenzi.ldt vardır ·-__Hı. 
6-8 inci ıay .. - ~ 

8Qy1lk veya bir lı:aç dafa lçln verlleıı ll&nlarla 
b'QSUs! mahlyettekl il !n1 ann Uaetl 

5 • • « 
4 • • 1~ 
2 • • , 
1 .. • d•' 

l. 1400 2700 lcaypolma.sından ve lllıılann münderecatınd1tı lSTANBUL, Babı•" Ankara cadd-tnde c V AKIT YURDU > 
idare mestıl dejtlldlr ıw. "" 

idare Ue Kararlaştmltr 

Gazetemize hususi ll!n kabul eden yer ı 
H. S. H. llA.oat acentesi 

1-Sinci ıayıfrar 
re1mi ilAn ·--.... ~~~~~~~~~~~~1111111111----.. Tet 1970 iDARE tşLERl. 1971 YAZJ lSLERl • tel"af ı VAKIT posta K.n: 45 

. _ Havagazı 
Dığer hütun mahrukah kulJakmalctan tevellüt edecek müşkülattan kurtulmek içın 

Ucuzluğu, kolaylığı ve rahatlığı 
Temin eden HA VA GAZINlkullnınız. 

Bir defa sorunuz ve 4!min olacalaıınız ki hava gazı tesisat masrafı çok azdır. 

Her şey 
İstihbarat ev abonöman fstiklil caddesi 34 Telefon B. 

••a Kışlık balo r Ko~ıtOY lst~le Ozerin~eti lotonta, IHZİDO JR 

a ~!!~vv~~11~e~eal?!!~ !Fal saat 20 den ıabaha kadar devam etmek 
üzere salonumuzun ikinci ve daha muazzam 191 ( H ) lıtmlJ balosunu· verece~fnt muhterem 

~ müoterilerimize müjdeleriz. 
~ Caz; viyolonıit Muırlıvan Efendi riyase-BJ tinde her günkünden daha muhteoem bir 
~ surette programlarına devam edecektir. M6t-
~ terllerinden gördüğ(\ teveccühe binaen 
lf!21 müdüriyet hiç bir feda karhktan çekinmiyerek 

· memleketJmlzin tanınmıı ve yüksek aıttıtl~ 
[l;I rint intihap etmjıtir. Dansla beraber muh· 

~ ıett• varyete Kadıköy dans sa-
~ numaralan. .. 

Emniyet sandıg"'ı emlak mü- ~~•Uııt~~~ ıa lonunda verilen balo hiç 
~ ... -B mJ bir duhuli1reye tabi de-

d . ·ı A a ~ 'ld' Teırif edecek muhterem mOfte· zaye esı ı anı Seyrisefain · g• ır. tllerimizln s ya,ından a~ağı ço-

Sandı4•n uhdel tasarru undıt. bulunan G ztepe '( etyevm Fener !l·.-~----~-~-~~-ı • cukları getirmemeleri rica olunur 
yolunda) atik Göztepe ve cedit Merdtventarikl aokalında atik 1, 3 Merka acenteıi: Galata Köpru batında. •aa ~ 'luazzam balo 
ve cedit 35, 35 numaralı ve bin dört yüz ylrmt bet arım a11a üze· Bey~u 2362 Şube acenteli: Mahmu l l' 
rinde mebnt otuz sekiz oda Ye altı salonu ve ayrıca dokıa aııın diye Ham altında lıtanbul 2740 
Ozertnde iki kat a yemekodaıı ve yftz elif. artın üzerinde zemini 
kArgtr fevki ahtap iki katta büy(lk yeme:< salonu ve hamam oda fludanya postası 
ıını ve yilz elli arom Ozerinde klrgtr bir katta çamaıırlıp havi Cuma, Pazar, Salı, Çarşam· 
bGyQk bir kötkftn tamamlle iki yüz otuz arıın Ozertn '.1e on odayı ba günleri idare rıhtımından 
ve bet yQz elli arım üzerinde hara bir ahır ve arabalı~ ve üçyQ 9 da kalkar. 
e r11n (izerfnde iki depoyu ve yedi yüz yirmi beı arıın üzerinde kargir 
hır katta hır hane ve oda ar• ve y0z "ııı arom (ızertnde ahıap ka· Ayvalık sürat postası 
P c odasını ve yüz yetmJı arıın üzerinde ki gir bir kath maa 
müıtemilat (kir emttleri gayr mevcut) b r mutfa~ ve otuz(lç clö ün ( M ER S 1 N ) vapuru 17 Ki-
yfü delnan dört artın arazht havi d•~er hl köıkün tamamı (otuz nunevvel Sah 17 de Sirkeci 
l r) .ıün müddetle ıatıhğa çıkanlm ıtır. Talip olanlann Sand k ida rıhtammdan hareketle Gelibolu, 
ı t: ne müracaat eylemele 1 lüzumu ilan olunur. Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-
0 O O O O D O O D O O D O O O O O O O O O O O O O lJ O O O D mit, Burhaniye, Ayvalaka gide-

O ş t O cek ve dönüşte mezkUr iskele-g ampanya sa ışı g lerle birlikte Altunoluğ-a uğn-
g 4spirto ve ispirtolu içkiler g ya~~~·~~lu için yalnız yolcu 

g inhisar idaresinden: g ı••aı•ın•ır•yiı•.k•a•ım•m•az •.• --·• 

Meıajerl MariUın ve Pake 

Kumpanyalarınm Vapuru ile 

Güzel seyahatler 
Her hafta •Marsilya,, ya hare-

ket eden vapurlar Pire ve Napoli 

Hmanlanna dahi uğrarlar. Tafsilat 

Devlet 
Motorcu aranıyor 
demiryolları ve limarı18 

umumi idaresinden: . e& 

Mersinde jeneratör vagonunda mevcut Dizel motorunu ıdare ı 

bı r motorcuya ihtiyaç vardır. Yevmiy~si gösterece_gl liya~ate g?,~re 
ve tesbit edilecektir Talip olanların ımtihanları ıcra edılmek uz ~tl 
karadakilerin istasyon otelinde Zat işleri Müdürlüp;üne, lstanb~Jd4~' 
de Haydarpaşa i~letme Müfettişliğine ( nihayet 20 t 2 929 tarihıne 

müracaatları. lrır 

lstanbul dördüncü ıcra daire- dosyadadır. Fazla bedel Ihı 0 

sinden: Mehmet Vda Beyin istik- rinin kiymeti muhammeneS~i~ 
raz eylediği mebalij:!;a mukabıl sekiz bin liranın Jtizde on. oJ·~.(,o 
vefaen mdrup; Be~lktaşta l\luradiye de pey akçesini teslimi ? 
mahallesin1n Niizhetiye sokağında etmeleri 20/ I /930 taribirıd~ı 
cedit 27 numaralı maa bahçe hane 14 Jla f 6ya kadar son muza~ed ~· 
45 p;ün . müddetle müzayedeye kılınacağındıın müşterilerıtl ~,r; 
konarak bin ıkl yüz lira bedtllı ve ya bilvek::ıle müracaat et 

talibi uhtesinde olaı ak ihalei kut'- ilan ol un ur. _/ 
iyesi icra kılınmak üzere bir ay 

müddetle t1::mdiden müzayedeye AI 8n1· ·1 n ş aat 
vazolunmuşrur. 

me~~~iud~~ra~~Jr B!;~:d\a~::~s:s; mu•• n akasaı 

g İdarei lnhisariye Vövkliko, Haystık Monopol, § 
o Mum gibi A vrupauın en meşhur ticarethanesinden o 
g muhtelif nıcırkalı şampanyalar getirmiştir. Perakende g 
o olarak beher şişesi 12 liraya ve bir sandıktan 9 o 
g sandığa kadar beher sandığı 126 liraya ve 10 san- g 
o dıktan yukarı beher sandığı 123 liraya Galata rıh- o 
g tımuıda Kefeli Han altındakı idarenin satış mağa- ~ 
o zasında satılmaktadır. o 
000000000000000000000000000000 

Ştı.hin Efendi menzili ve bahçesı b 
almak üzere Karaköyde Lorant ve tariki ıım ile mahduttur l\lesa- _P~nd k bak.teııy~fofı han~s'ıe f. 

hası yedı yüz elli ar~ın mürabbaı mudurlLeıtnden: 1\Iuessesemızt ıııe Rebul ve şürekasına müracaat 

olunması. Telefon Beyoğlu 203 

204-1704 Büyük Tayyare piyankosu , 
p~d':k7ad:=bkade;;";~~:"i 

arazıden 490 ar~inı hane 260 arşl tırılacak olan bir koyun ıığı ~ 
nı bahçed1r Müştemilan üç ev altı fııst mahnlli aler i münakıısaf8 şı 

muştur. Taliplerin şart ve k.~e on 3edı oda üç kömürlük bir 11 
1 k ·· 1 k b k"lar bı· r meslni görmek üzere her gtJ1 ·1 ara ı uç mus u eş ı Dl 

nakasaya i~tirak için de yel/ 
8 çamaşırlık altı helA bir kuyu hlr olan ı kAnunsani 930 çt_'\ı 

S<ırnıç bir üstli açık harap cameU\nl ' günü saat 14 ce Defterdarlık 
' mutpak bir dolap dört sofa ikisl 0tııı 

sında mUcssesatı zıralyye Ol 
YEDİNCi Tertip 6 ıncı keşide Karadeniz 

11 Kanunusani 1930 

BÜYÜK IKRA11İYE . 200,000 LİRADIR 
Aynca: 50,000 40,000 30,000 20,000 15,000 

10,000 liralık ikraıuıyeler ve 100,000 
liralık hır mükafat. 

Tayyare Piyanko müdürlüğünden : 
Yedinci tertip Beşinci keşide Listesinin u 60 ,, lira kazanan bi

letler hanesinde ve ylrmi alo binler sırasında •26,599. numara 
mürettip hatası olarak • 56. 599,, suretinde basılmışur. Keyfiyet 
taı;hlh olunur • 

lstımbul üı;üncü ıcra daire~inden. 

Beyoğlnnda Tarlabaşında 55 numa
ralı Madam Ade-lanın panslyonmda 
mukim tken 1kAmergAhı meçhul 
olan Bağdacil zade Abdürrahman 

Beye: 
Nurfye Fezayiş Hanıın.m zimme· 

tinlzde matlubu bulunan beş bin 

Türk lirasının tl mini istifası zım· 
mmde ubtel tasarrufunuzda olup 
ve Adana Ceyhun da bulunan 
em vali gayri menkulenizin satışı 
talep edilmiş oldugu icra ve mas 
kanununun 991 uncu maddesi muci
bince ibba•,,. makamimına kaim ol
mak üzenipn.1n olunur. 

'fr' 
·~tı 

Muntazam ve Lüks postası 
Muhalifcti hava hasabıle hare· 

keti teehhür eden 

camakAnla bölünmüştür. Korıdor, 
bir harem ve kebir çatı arası iki komisyonuna gelmeleri ~ 
sandık odası bir aydınlık mahalli Sulıanalımet ... ulh tcra m,.murlıılV 

lnönü 
mevcut olup mt'dyunın vereseleri Bir deynin temini istifası ıı~r 

vapuru 16 • T fik lb h" 1\1 h t da hacz olunup furuhru (t)lı Kanunevvel sAkln ve ev ra ım, e me b 

Pazartesi• günü akşamı 
Sirkeci rıh· 

tımından hareketle Zonguldak, 

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

Tafsilat ıçın Sirkecide 
Mes' adet haiıı altında acenta-

lığına müracaat. •• ii 
Telefon: lstanbu) 2134 :: 

ı::wu:mau111:ıı=1s:n:.-::::·--:m===ai: 

ZAYi : Seyrfsefainden aJdığım 
maaş cüzdanımla, maaş tatbik muh
rümü zayettlm. Y enJsini çık~rtaca. 

ğımdan esldslnfn hükmü yoktur. 
Büyllkdere caddeıtnde 194 No. 

Hqım Nuri 

Ali Beylerle Naıif Ağa kiracıdır bulunan on sekiz çift sfyıı 
Hanede tcrkos tertibatı vardır, erkek potin ve iskarplntnlrı f 
elektrik. yoktur, hanenin harem11k halin on sekizinci çarşarnbll si 
ve selamlık kapılarının va.;atında sııat birde SandalbedestanırıdB 
çift ahşap kapılı bir araba mahalli laca!!ından taliplenn yevf1l bO 

mevcut olup cııddeye pencereleri saat mezkt'.ırda mahallinde 
vardır. Hanenin alt katı kagir üst nacak memuruna müracaatlıtı1 
katları ah~aptır bahçe iki setten olunur. 
ıbaret olup ıaş merdivenlerle çıkılır 
kebir bahçede bir manolya aıtacı 

bir erik bir asma bir zakkum bir 
gül agaçlan ve bir su hazinesi 
vardır. Küçük bahçide bir erik bir 
gül agacı mevcutLur. Bahçenın 

etrafı beş metrodan fazla duvarla 
muhattır [ lane muht:ıcı tamirdir . 
Fazla malômat 926 9788 numaralı 

ara 
MiAket üzümünden bu•tl,t 

surette imal edUen 
Kibar gazinolarla liikt 
bakkallarda bulundt· 

~:::t?.:=ı:::::z:z:zs:ıc:::::m~~ el 
Refik Jl/ır" • 


