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ın son telgraf haberleri ] HARİCi HABERLER 

Tam1rat konferansına iş inı k 
ettikten sonra gelecek 
Ankara, 29 (Vakıt) - Maca

ristan hariciye nazın M. Valko 
Şehrimize gelecektir. Hariciye 
vekilimize iadei ziyaret mahiye
tinde olan bu ziyaretin bugiln
lerde yapılacağı haberi doğru 
göPiilmemektedir. Çnnkll M. Valko 
evvela Lahide toplanacak ta
mirat konferansına iştirak ede
cektir. Bu itibarla z1yaretin 
gelecek ay sonlannda vukuu 
muhtemeldir. 

ser mürettebabn noel yortusu 
mUnasebetile zil zurna sarhoş 
olduklannı ve müsademe anında 
bu yüzden kaptanın dümen ba
şmda bulunmadığını teyit etmiş 
tir. 

Hiristi vapunında yapılan tef
tişte de tahlis vasıtalanmn pek 
noksan ve iptidai olduğu görül
müştür. Gerek taifelerin bu haJi 
ve gerek vesaitin noksanhğı facia
nın şiddetinini nrthrarak 27 bed-
ba tıın hayabna mal olmuştur. 
Bu zavallılardan dün de bir ha
ber alınamadığından hayatların
dan son ümitler de sönmüştür. 
. ~ulgar bahri ticaret müdüriye

tının kazazedelerin hayabm so-
ran telgrafına düo şehrimiz ti
careti bahriye müdüriyeti tees
ıürle menfi cevap vermittir. 

Dünkü refiklerimiz Yunan 
kaptanının tevkif edildiğini yaz
mışlarsada dün icra ettiğimiz 
tahkikata nazaran kaptan tevkif 
edilmemiştir. Ve dün Adliyeye 
getirilerek mustantık Süreyya 
~ey t~rafından isti~ap cdilmiş
tır. DUn mumaileyh Yunan kon
solosluğuna bir mektup gönde
rerek masumiyetinden bahset
miş ve bütiin mes'uliyetin Yarna 
kaptanmın yanlış bir manevra
sından hasıl olduğunu ıöyliycrek 
hukukunun müdafaasllll rica et
mittir.. Kaptan ayni zamanda 
imdat düdüğü ile oradan ge 
b. l . . . çen 
ır ıveç gemııını yardıma ça-

iırdığı h~lde gelmediğini iddia 
etmektedır. 

Tütün inhisarı 
Amerika 6~ bin dO· 

lara. mahkum 
olmuş 

Ankara, 29 ( Yakıt ) 
Cenubi Amerika ile oradaki 
tnt~n 11:'hisarı mümessilimiz lı
mail Zıya Bey arsında ay yıl· 
~!z mdarkası miiııaaebetile açılan 
ır avada maba it mahke-

menir, inhisar aleyhine 60 bin 
doJar yani 120 bin Tilrk Hratı 
tazmi~at itası kararı verdiği 
habeı:ı . buraya gelmiştir. Mü
me11hmıı karan temyiz edecektir. 

istihsal programı 
İki gün~ kadar tesb 1t 

~dılecek 
Ankara, 29 (V akıt)- İstihaal 

programı hakkında f ktısat veki
l eti dairelerinin raporlan pey· 
derpey vekilete verilmektedir. 
programın çarşamba veya per
şembeye tesbiti muhtemeldir. 

lbrahim Tali B. 
Bugün geliyor 

Ankara, 29 0/ akıt) - Birinci 
umum mUfettiş İbrahim Tali B. 
İstanbula hareket etti. Oradan 
mıntakasına gidecektir. 

ôO< 

Yeni kaymakamlar 
Ankara, 29 (V akıt) - Saim

beyli kaymakamlığına ıabık 
Gebze kaymakamı Nurettin B., 
Palo kamakamhğına hukuk me
zunlarından İzzet, Gediz kayma
kamlığına ıabık kaymakamlar
dan Mahir 8. b\yin edilmişlerdir. 
Görülen. . lüzum. .. ~erine ... Ünye 
kaymakamı Besim Bey vekalet 
emrine alınmııtır. 

Har ciyede tayinler 
Ankara, 29 ( Vakıt ) - Hari

ciye evrak müdürlüğü dosya 
mümeyizliğine protokol başka
tibi Bedri Tahir , yerine siyaat 
müşavirlik ikinici katibi Orhan 
Tahsin birinci daire birinci mil
meyizliğine konsolusluk itleri 
mümeyizi Zati Beyler tayin edil
miştir. 

Palto h1rs1z1 vakalandı 
Ankara, 29 (V akıt) - Uzun 

müddetten beri vekil.etlerde mü
dürlerin paltolarını çalan birisi 
yakalanmıttır. 

Me.s'ele adliyede 
Adliyeye intikal eden tahkikat 

albna müstantik Süreyya B. ta~ 
rafından tamik edilmektedir. ammınıunıHnıammn:-..a=r.11-:-.mw 

Dün Yunan vapurunun kaptanı 
geç vakte kadar isticvap edil
mittir. İsticvabın bugün de de
vam etmesi ve diğer alakadar
ların dinlenmesi muhtemeldir. 

isticvap safhasının ikmalinden 
sonra, lüzum buıl olurıa, tevkif 
kararı verilebilecektir. 

' 

Matbuat baloSu 
23 kanunusanide 

Yeni açılan: 
Maksimde 
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Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Ben namuskarhk dediğimiz tal bir kapı, üzerinde halk d 

doğru yolda nç gezerken sen, var. Zil de var. HalkAyı t;ak~ 
bende uyuyan bu kuvvetleri u - ladım. Bir ıey duyuramadım 
yandırdın.. Bundan dolayı sana Zile do~undum zayıf bir çıngut~ 
teşekktir mü lanet mi edece - meske~ın genit avlusuna yayıldı. 
ğimi bilemiyorum?.. Bekledım. Çıngırağı bir daha 

- Canın hangisini isterse öttürdüm. Bu sağır konağın ku-
onu et.. Likin bu lAflan geç.. lağına nihayet ziyaretimi duyur-

- Muhip Pqanın Fındıklıda- dum. 
ki meskenini sorarak buldum. Ev içinde bile baş örtüıile 
Set üstünde, kağşamış, vapur gezen horozdan kaçar takıman
dumanlarile islenmiş ahşap bü- dan ihtiyar bir kadın aralayarak: 

_yük bir konak ... lki kanatlı bat- - Ne istiyorsunuz? 

Prim 
Bu sene z1yade bi , btr 
buçuk nisbetine iniyo 
Ankara, 29 (Yakıt) - Tetyiki 

sanayi kanunundan istifada eden 
mtiesıesata verilecek primelerin 
hesabi yapılmaktadır. Geçen ıe
ne 1 milyon lira 459 müessese 
imalabna taksim edilerek yüzde 
5 buçuk prim verilmistir. Halbu
ki bu sene gene 1 milyon liralık 
tahsisat 1505 müesse imalatına 
taksim edilıDekte o'duğundan 
prim nispeti çok tenezzill et
mektedir. Bu ıeneki nispetin 
yüzde bir buçuk iki arasında 
olacağı tahmin olunuyor. 

Bu suretle müesseseler bu 
niıbetin tayinini müteakip diğer 
yüzde dört buçuk yahut dördn
nn nakten tediye etmek mecbu
riyetindedirler. 

Bir motör yandı 
Y oJcuları güçbf'la kurtarıldı 

Bartın, ( Vakıt ) - Kuruca 
şi ieli Hasan kaptana ait sekiz 
ton'uk motiir ekserisi kadın on 
beı kadar yolcu, gaz, manifatura 
gibi eıyayı kuruca tileye gitmek 

Venizelosa hücum ! 
QQ' 

Kondilis şiddetı· bir 
makale neşretti 

Batvekil meseleyi parlamentoda 
mevzuu bahsetti 

Atlna, 29 ( Anek ) - Akropolla gazetesi Demokrat fırkası reisi 
ceneral Kondiliain Veniıelosun dahili aiyasetini tenkit eden bir 
mektubunu metretmiıtir. Mektupta bükftmetin memleketi siyaıi 
anartiye sllrilklemekle bulunduğu beyan edilmektedir. Venlıelos 
dOnktl meclisi nuzzarda Kondilisin bu mektubunu mevzuu bahsetmiş 
ve kabinede bulunan Kondilis fırka.ama mensup dahiliye mazırı 
Arsiropuloı ile ııhbat nazın Papayı vaziyetlerini tesbite davet 
etmiıtir. Bunmı herine Argiropuloı ile Papa kabineden istifa et
mekle beraber KondiJiae bir telgraf çekerek bu mektubu teyit ve 
yahut tekzip etmete davet etmitlerdir. 

Venizel08 yann Patrastan avdet ettikten sonra müstafa nazır
ların halefleri taayylln edecektir. 

Atina, 29 (A.A} - Kondiliı hrkuına mensup bulunan dahiliye 
ve ııhhiye nazırlan Atina gazetelerinden birinde Jeneral Koı!diJis 
M. Ven;zeloa un ıiy11eti hakkında ıiddetli tenkitleri havi bir mek
tubunun intitar etmesi üzerine istifalannı vermişlerdir. 

Yeni Leh kabinesi 
Varıova, 29 (A.A) - Yeni kabine sabık Başvekil M. Bertel 

tarafından tetkil edHmiştir. Harbiye nezaretini Mareşal Pilsodeaki 
deruhte etmiftir. M. Slesld hariciye nezaretinde kalmıştır. 

Hn vat fırkası rejsi tevkif edildi 
Belgrat, 29 (A. A) - Hırvat fırkası reislerinden Atchek tevkif 

edilmiıtir. Mevkuf tethiş maksadile tahrikat yapmağa taraftar o -
makla maznundur. 

üzere iskele nhtımından boğaza 
hareket etmiş ırmağın gaz hane 
bunınuna ge irken makinedeki 
benzinin ınfııikı üzerin yanmağa 
baş iamııbr. Yetiıen sandallar ... - - - - ,..,, ___ 

yolcuları, eşyanın bir kısmını kur- Turı· ng kulu" p kongresı· 
tarmışlardır. Tekne babnlarak 
ıöndUrli.mil§tDr. 

Atina sefirimiz 
M. Venizelosla uzun müd

det görlJ~ta 
Atina, 28 - Buglin M. Ve

nizelos Türkiye sefiri ile uzun 
bir mUlikatta bulunmuştur. Mü
lakat pek samimi olmuş ve 
Ankara müzakerab etrafında 
cereyan etmiştir. Bu mülAkatta 
ihtilaflann bir an evvel halli 
hususunda her iki tarafın da 
hüsnü niyeti tesbit edilmittir. 

İzmirde zelzele 
l.zmir, 29 (A.A) - Dün gece 

18,35 te 4 saniye devam eden 
bir zelzele hissedilmİ.ft:İr. Hasa
rat yoktur. 

Tütün ekme tecrübeleri 
yapılacak 

İzmir, 29 - ( A.A ) - Tütün 
inhisareıi Seydiköy ve Seferi~ 
hisarda onar dönUmıtik tarlalar
da tecrllbe zeriyab yagmağa 
kararar vermiıtir. Y etiıecek 
ttitUn mahaiisulünün bOtUn safa-
hab tlzerinde yapılacak fenni 
tetkikattan tilttin zilrraı için çok 
mllhim neticelerin çıkmuı muh
temel addolwımaktadır. 

- Milhim bir keyfiyet için 
görifmeğe geldim. 

- Affan beyi anyol'llUU: on
lar kan koca Ye çocuklarile 
beraber Anadolubinnna teyze
lerine gittiler •.• 

Taliin bu ltitfuna aeYinerek 
içimden: - Ob ne iyi etmiflerl» 
dedikten sonra ıordum: 

- Şevkıye Hanımefendi yok 
mu? 

- Burada .•• 
Bu cevabı alır almaz. Hemen 

cebimdeki "blok not,, dan bir 
klğıt kopararak tızerlne ku11un 
kalemile: 

0Hanımefendimiz 
"Gayet mahremane Lir vazi

feyle Nedim Bey tarafından ge· 
liyorum. Büyük tehlikelerin anil· 
nii almak üzere bugün görüş-
memiz elzemdir. Hal ve zama-

[ 8ıt tarah 1 ınci aayıtırmıı.dadır ı 
20-25, otell-rin yüzde 20 - 40, 
tenzilat yapacaklarım bildir ~•k-

,, leri anlaşılmış, seyyahların ısti

rahatJeri esbabını temin etmek 
üzere Kilisli Rıfat ve Nadir B. 
lerin Emanetteki komisyonla be
raber çalışmaları kararlaştml
mışhr. 

Kongrenin içtima mahalli ol
mak f.b:ere Dllyunu umumiye 
binflsı yahut Darülfünun salon· 
larmdan birinin tahıisi teklif 
edilmif, bu iki mahalden birinin 
temim idare heyetine havale 
edilmiştir. 

930 kongresi 5 - 6 giin de
vam edecektir. 

Bundan ıoııra, Turlng kliibün 
yerli mallarımızı ecnebilere göı· 
termek için açacağı mqhere 
dair mllzakereler yapılmış, bu 
hususta Milli tasarruf cemiyetile 
temua gelinmesi kararlaştırıl

mışbr. Turing klllple Milli tasar
nıf cemiyeti arasındaki münaıe-
batı Hakkı Şinaai Pt. teıDin 
edecektir. Meşherio Beyoğlunda 
eski postane binasında açılması 
tua"1ll' edilmektedir. 

num müsait ise derhal kabul 
edilmeme intizardayım ... ,, 

Sa.derini yazdıktan sonra zarf
ladım kağıdı kadına u2atarak : 

- Bunu Hanımefendinin eline 
Yeriniz. Ve hemen cevabmı bek
lediğimi söyleyiniz .• 

Kadın kapıyı auratıma kapı
yarak gitti. Bu, büyük konağın 
ıekenesi azlık olduğunu anladim. 
Odaların eski cıvılblan lizerine 
timdi örümceklerin sükônet ağ-
lan gerilmişe benziyordu. Geniş 
yerlerın bu sekenesizlik sllkutu 
ne kadar hazindir. 

Fakat Hanımdan ne cevap 
gelecek? Bttt&n muvaffakiyett
miz ona vabeste gibidir. Hele
canla bekliyordum. Bana çok 
uzun gelen bet dakikalık bir 
zaman geçti. Henüz bir ses 
çıkmadı. Alt kattan bir pencere 

• e-••J••x Mf' 
Diinı... ü içtimada bunlardan 

başka, irildzk denilen seyyah 
otomobillerinin hudutlardan aer00 

bestçe geçmesi meselesi, yeni 
yollar yapılması, gümrük işleri gibi 
Turing klüplerin meşgul olacak
lan meseleler görüşülmüş, bir 
aralık azadan biri, seyyah celbi 
için Franaız meb'usan meclisinde 
cereyan eden müzakerattan bahs
ederek Fransız hükumetinin 
Turing teşkilib için senede 25 
miJyon frank, Alamanyanın 17 
milyon altın mark, İtalyanın 30 
milyon liret, İspanyanın 12 mil
yon peçeta verdiğini söyliyerek 
hükftmetten eıaslı surette yardım 
istenmesin temenni etmiştir. 

İçtima 1,30 a kadar devam 
etmif, bitammda orada bulunan
lara limonata, ıhlamur ve pasta 
ikram edilmiştir. 

Dilnkü içtimada uaya yeni 
rozetler dağıhlmıştır. 

Kabul muamele~/ 
Şirketler nafıa komiserleri dün 

Emanet fen işleri müdürünü 
ziyaret etmişler ve elektrik tir
ketinin havai hat tesisatının 
kabul muamelesini göriltmüşler
dir. 

±3 

açılır gibi oldu. Besbelli Hanım· 
efendi ben m ne şeklü şemailde 
bir adam olduğumu tanımak 
için bakmağa uğraşıyordu .. 

(Bitmedi) 

IJdlr diliyor uz 
Utanmaz aaam romanında arzumuz 

hildfına bazı ~ı tip yanlışltl~larr giJrO/Oyor. 

Mculd 39 namero!u ft'/rrkanrn tlçUnca 
şaf rrnda : ( dubaiann üzuıne akar~ J 
ibaresi ( dubaların üzerine otururken ) 
suretinde hasılmııtır. Ayni tefrikada dôrJan-

cu satunun ikinci satırında: (sallı soUu 
birkaç daire {!eçttkten sanra mOntelıadakf 
21 nümerolu k.apınm) ibaresindeki mOntelıa 

JeelimeJi tenhada/ri ,eklinde çık,mııtır. Bu 
nümuo 21 değil 26 dır. Bir romanda 
lııJyle itibarl T1ümeroların 26 veya 21 ol
masında bir beis görulmiyebiltr fııe de hu 
26 nümero ilerde çak defa ttkerrür ede
ceğinden taslıilıini lüzumlu gorayoruz. Vu-

1 
ku bulan yanbılıklardan dolayı "l?arilerimi%
den ve muhtermı muharrirden özür Jileriı. 
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Bostan kuvusuna 
düşen ördek 

3 üncü ııeyıf · mızdım mabPıt 

denluiı? Hem de istediğinizden 
ala .. Hayvanı bir sepetle yuka
rıya. almak. 

Ertesi gün kocaman bir ça
maşır sepetini iple aşağ• sarkıt
mış ar ... 

Oh .. ördek sepete girdi. Hay-

fli bakalım çel.:in yuken ... Geldi. 
gelmedi, diye bağrışı ırken ör
dek efendıyi kuyunun ağzına 
kadar çıkarmak miimkün ol
muş ... 

Fakat sepet · tam dışarıya 
alınaağı zaman Ndek efendi 
cup diye tekmr kuyunun içine 

atılmış ve bu hareket belki yüı: 
defa tekrar o'unmu' ... Nafile 
ı:ahmet... Ördek blr tUrlü dışan 
çıkmak istemiyor ve her defasın

da pır pır edip kendini tekrar 
kuyuya atıyor. 

Gene düşünüli\p taşmılmu,,ku
yuya bir adam indirilmeai karar
latbrılmış ... Fakat bu sefer de 
kuyuya inecek babayiğit bulu
namamış. Çünkü senelerdenberi 
yosunlanıp çürüyen duvar taşla-

n, bu işe girifmek isteyen ba

bayiğitlerde cesaret bırakma

mış... O halde bu fikir de işe ya
ramadı ... 

İşte bir enfes mütalea daha: 

kuyunun başına ördek getirip 
cavlak'atmeh; belkı hayvan, 

hemcinsinin sesini işitir de yu
kanya fırlamak ister. Gü meyi-

niz! Bunu da yapmışlar. Fakat 

ne gelen var, ne giden ... Peki .. 
mahalle halkı şimdi ne yapıyor 

acaba? ... Ne yapacaklar; bolca 

bir yagmur yağsa da kuyunun 

suyunu taşırs., diye bekleşip 

duruyorlar; belki o ıuretle hem 

hayvan ele geçer, hem de ku
yu temizlenjr .. -- -..... ............. ____ _ 
Balkanlardc:. 

kar 
On altı senedir misli 
görülmemiş k~ş ! 

Şehrimizde henllı şiddetini 
göstermeyen kış Bıtlkanla d 
b. -~ r a 

ır met halini almıştır. 

Bn1garistanda 16 senedir gö
rülmemiş bir tipi hüküm sür-
mektedir. Scfyada bütün tele
fonlar işlememekte, yoHar her 

gün kapanmaktadır. Sofyaya 
kurttar inmiştir, ve soğuğun 

şidde.t.inden inscı.n•ar, hayvanlar 

do/.fmuştur. Bu yüzden ekspres 
cli'n l saat geç gelmiştir. 

Burada. ise Kandilli rasat 
m ~·Jcezfoin verdiği malumata 

g-füe hava bu gün bulutlu geçe
cek, ı ili gar lodo• esl!cekt·r. 

oı rını asıı vv,. ~ i 

I A <il~ 
3U l{J\mırıevve' '811 

Rıhnmlar solıibr ımfi .. 
hZr. .•u1dt tıu Mi7eL Pa

şava bu şelr.e.ı fa iYE"!l\l~!;ı 
mti ı;aıı ifa kılınma , 

i .Z(•re ııerilmi~ olan ka .. 
rar11r ıriidei senivesı dun
kü. gün şerelsnn h Okmuş
ı ur. 

W~LK\lJtr 
Rusy0 ile ticoretinıiz 
Rus Hariciye komiseri Kara

han yoldaşın Ankarayı .ziyareti 
esnasında Türk - Rus münaseba
tı tüccariyesine, muvakkat bir 
itilaf ile, yeni bir ıekil verilmiş
tir. Aktolunacak yeni ticaret mu
ahedesinin tatbikine kadar de
vam edecek of an bu itiiaf mu
cibince memleketimi%den Rus
yaya sevkoluoacak ticaret eıya
sı doğrudan dağruya Ruslar ta
rafından mübayaa edilecektir. 
Ruslar her sene memleketimize 
ne kadar mal ithal ederlerse 
bunun mukabilin ı para olarak 
çıkarmıyacakJar; memleketimiz
den o miktarda mal alıp götü
recdderdrr. 

Fakat memleketimize bir sene 
zarfında ithal ettikleri malların 
miktarı 8 mityon Hııadan az olur
sa ihracat miktarını bu hadde 
duldunnağa mecbur o'acıklar
dır. B.naenaleyh Ruslar her sene 
İngiliz lir aaı veya dolar olarak 
hükfunetin gösterece.;ıi bankaya 
( Sanayi ve .Maadin bankası, 
yahut Ziraat bankası ) en aşağı 
8 milyon Tilrk lirasına tekabül 
edecek bir para deposu bıraka
caklar. bunun mukabilini ceste 
ceste mal olarak çıkaracaklardır. 

İşte muvakkat iti!Afm esası 
bundan ıbarettfr. 

Bu itilaf haddi zatında ancak 
birkaç ay sürmesi icap eden 
bir anlaşmak demek ise de bir 
kısım ahkamının yeni aktedile
cek ticarrt muahedesinde de 
mevki alması mümkün olduğun
dan bu hususta hahnmııa gelen 
bir iki mütalaayı yazmak istiyo-
ruz. 

Fikr mizce muvakkat itilaf 
şeklinin aynen tatbikinden bat· 
lıca iki mahzur çıkabi ir: 

1 - Ruslann memleketimize 
hakikatte çok mal ithal etme
leri, buna karşı az mal almaları. 

Zannediyoruz ki Ruslann mem
leketimize ithal edecekleri mal
ların kıymetleri gümrük kuyuda
bna iıtinat ettirilecektir. Eğer 

böyle ise doğru değildir. çünkü 
yalnız gllmrük kayıtlanndan 
hakiki ıaht kıymetini aıılamak 
imkinıızdır. 

Gilıtıl'Uk kayıtlan Ruslann ken
di memleketlerinde koydukları 

kıymet olacaktır; halbuki bu 
kıymetler daima bizdeki sabş 
fiatlarıudan aşağı tutacaktır. Bu 
takdirde Ruslann memleketimize 
fazla mal getirmeleri, ondan az 
mal ~ötürmeferi ihtimali vardır. 

2 - Ruslar mem'eketin her 
tarafından kendi başlarına şer
besçe mübayaatta bu!unurlarn 
(~rtvin) ve (Kars) viiAyetleri gi 
bı bazı yerlerde tek ahcı halin-
de kalabilirler. Bu suretle TUrk 
satıcıları kendi istedikleri fiata 
mal satnııya mecbur edebilirler. 

Maamafih bahsettiğimiz mah
zurları bertaraf etmek kabildir . 
bunun en iyi yolu da Türkiyey~ 
mal getirip satacak ve buradan 
mal_ ~ıp ?ötürccek olan Rus şir
ketm.n (.Sanayi ve Maadin Ban
kası) ile . (Ziraat Bankası) ara
sında ahıren teşkil edilıni• ol 
1. t t · k · Y an ım e fır etm müşterek surette 
hareket etmelerini temin etmek
t r. Eğer Rusyadan gelecek mal
:i .. Türk limanlanna girdikten 
sonra müşterilerin eline varınca
ya kadar, kezalik memlektimiz-

den Rusyaya sevkolunacak mal
lar Rus gümrüklerine girinciye 
kadar bir Türk~Rus heyeti ta
raf ndan idare edilirse bahsetti
ğimiz müşkülat kolaylıkla ber
taraf edilebilir. 

A1ı ltmrt A.-;1m 

Giinun sivar-efl -AJmanvnda son ara 
Fransacla, meclisi meb'usan 

M. Briyanın sulbü müsale-
met siyasetini şiddetle tenkit 
ederken. AJnıanyada, "Hügen

berg,, in teldifi mucibince "Yung,, 
planı hakkında umumi araya 
müracaat edildi. 

Eğer umurni flra M. "Hilgen
berg,, in istıfasmdan evvel top 
lanmlf olsaydı. muhafazakarlar 
sabık reis'nin lrn:ıanmış olduğu 
sui şöhret dolayısile "Yung,, pla
nı aleyhtarlannın pek cüz'i ka
lacağı cşik~rdı. Filhakika bir 
çok propagaııdaya rağmen HHil
genberg,, in ara teklifi umumi 
aranın vüzde onunu zor bu1an 
bir kitle tarafından tasdik edil
mişti. Vaziyetin böylece tehlıke
ye girdiğini gören mi liyetper 
ver1er «Hügenberg»i iş başmdan 
çektiler. Ve erı son kozlarına 
kndar sarfetrneyi göze aldırarak 
"Rayş,, bankası umumi müdiirfi 
M. Şahti ileri sürdüler. 

M. Şabt, Yuog planının Paris
teki müzakereleri esnasında Al
man murahhası o 1arak bulun
muş ve Pıanı sair murahhaslarla 
beraber tanzim etm=şti. Ancak 
»Paris» te kararlaştırılan şek•J 
"Versay ,,da tadile uğradı ve bu 
M. Şahtin hu ıefer plan aley
hınde bntlln kuvvetini sarfetme
sine imkfuı verdi. 
Rayşbank umum müdüriinün 

birdenbire Y uııg F anı aleyhine 
karar vermesi, ve bu kararını 
ara toplanma~;ından birkaç gün 
evvel tamim eylemesi mühim bir 
tesir gösterecek hadıselcrdendi. 
Aynı zamanda Almanyanın en 
büyük bankeri olan "Şaht,, ma
liye nazırı «Helferding>) ile müs-
teşarı "Popoviç,. in aradan mu
kaddem işten el çekmelerini ta
lebe kadar varmıştı. 

Bu kada.r bzyika rağmen mu
halefet bekledıği neticeyi elde 
edemedi. Her ne kadar "Helfer-
ding,, ve "Popoviç, istifa ede
rek "Şaht,,ın arzusu yerine gel
di ise de plan aleyh.ndeki ara. 
umumi aranın yüzde on üçlinll 
tecavüz. et~edi. Yalnız Şahtın 
mild&halesi sayesinde arayı ta
lep edenlerin mıktarı 4,008,000 
iken plan ~eybinde rey verenlerin 
mıktarı 5,825,082 yi bu abildi. 
Şu suretle Alman mi!leti cum

huriyet idares"ne, ve sulhü mü
salemet siyasetine sedakatini bir 
defa daha ispat etmiş ohıycr. 

Almanysnm bu suretle feda
karlık göstermesine karşı F ran
sız mahafi~ eski şovinist hisleri~ 
ne sadık ~alarak, ,.Lahey,, mü-
zakeratındt itiıafa yanaşmak 
istemezler ve t&hliye meselesini 
uzatmağa çare taharri edecek 
olurlarsa, ~rtık Almanyanın sui 
niyetinden bahse imkan göremez
ler kanatindeyİz. Almanya büyük 
harbi 1 mütebbibi o~suu veya ol-
masın, bu harbin gayesinde ken
dıne hakh \reya haksız olarak tah-

mil edilen borcu tasviye için vüs'ü 
dahiJinde sarh gayret etmey gö
ze aldırmış ve bu bapta teahhü
de gir'şıniş bulunuyor. Şimdi Al
manların bu fedakarlığının icap 
ettirdiği uyuşkanlığı göstererek 
garp alemindekt tereddüt vege
çimsizliği ortadan kaldırmak 

vazifesi Fransız siyasilerine te
rettüp etmektedir. 

1H. Gayur 

Dilenci belası 
Evde yalnızdım, yazı yazı· 

yordum. Kapı çalındı. 
Cumbanın penceresini açıp bak
bm. Bir dilenci, arkasında fit· 
kin bir torba, elinde küçllk bir 
çocuk. Sırtındaki bklım bklım 
dolu torbayı gördnkten sonra 
iki kat merdiveni inip onun 
gönlünü hoş etmeyi göze ala
madım. Sustuğumu g8rllnce, zili 
koparacak gibi bir daha ~ekti. 
Alışkan 'ıkla: 

- Allah versin! 
Diye s~slendim; homurdanarak 

komşumuzun kapısına musallat 
oldu. Pencereyi kapadım, bir 
dakika jçinde sokağın bütün so· 
ğuğu odaya dolmuttu. Sobaya 
iki odun daha attım ve tekrar 
yazıya başladım. Beş on satır 
sonra gene kapı çalındı. Baktım 
başka bir dilenci, kirli, yaralı, 
belki de UYlf.Z parmaklan ile zilin 
düğmesini çeviriyor, bir taraftan 
da anlaşılmaz dualar mırıldanı • 
yordu. Onu da savup işe başla· 
dım. 

Rahahm ne kadar sür~ü bil
mem, tekrar kapının çıngırağı 
öttil. Camı sftrli? başımı uzat
tım; gene bir dilenci değil mi ? 
Artık canım sıkılmııtı herifi 
kovdum Meğer kandil olduğu 
için bunlar böyle çoğalıyorlar

mış. lstanbulda her ıemtin ken· 
dine göre bir pazar ve alış ve
riş günü olduğu gibi kandiller 
de galiba dilencilerin pazan ... 

Gazetelerde aman zaman şu 
dilenci meselelerine dair yazılar 
okur, resimler, karikatilrler sey
rederim. Her haber, her hadise 
bir mevsim yaşayıp unutu.duğu 
halde şu dilenci davası gtinUn 
meselesi olmakta rökor aahibi
dir. 

Memlekt:tte hizmetçi buhraaı 
var. bir çamaşır iki liraya yıka• 
nıyor. Fakat sokaklar gene di· 
lenci dolu. Hani bunlar takip 

edilecek. çalışmağa mecbur tu

tulacaktı? Daha d jn köprü üs

tünde simsiyah ve çalı gibi sert 

sakallı, yarı çıplak biri gelip 
geçenleıin yolunu kesiyor, halkı 

ikinci bir köprü başına tabi 
tutuyordu. 

İsveç gemisinin karaya çıkan 
misafirleri de bu heriften yaka
larım kurtaramadılar ve kodak-

laril'! bunu tesbit ettiler, yann 
eminim ki " İstanbul hatıralan ,, 
ismi altında bu resimler kartpos
tal olacaktır. Asri Türkiye için 

ne feci vesikaları kendi elleri

mizle değilse bile ihmallerimizle 
hazırlamak gafletinden ne ı:aman 
kurtulaca~ız? •• 

S·yyah 
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Ticaret: 

Ecnebi ıirketler de Türk 
memurları 

!'icaret müdüriyeti ecnebi şir
ketler ve bankalardan Türk 
memur listeıini istemişti. Peyder
pey bu listeler gönderilmektedir. 

Bu listelerin hakikate uyup 
uymadığını tetkike bqlayan ec· 
nebi şirketler komiserliği yeni 
bir hiyleklrbk keşfetmişti. Bu 
da şudur: 

Kendilerinden kullandıkları Türk 
memur listeıi istenen bazı 

ecnebi ıirke.t ve bankalar bu 
liıtelerde Türk memur adedini 
çok göstermek fi:zere muvakkat 
bir zaman için Türk memur almağa 
başlamışlardır. Bu memurlar bir 
zaman sonra vazifelerine nihayet 
verilmek ıartile alınmışlardır. 

Ecnebi şirketler komiserliği 
tefit yaparken Sovyet bankaıımn 
bir hafta evvel iki Türk memur 
aldığım tesbit etmiştir. Bunun 
üzerine teftişe rhemmiyet ver· 
miştir. Diğer iki şirketin de bu 
suretle muvakkat memur aldık· 
lan ihbar edilmi.ıı bunlar hak
kanda tahkikata başlanmıştır. 

Ti ar et sarayı iç1n 
Ticaret sarayı komisyonu dün 

öğleden sonra ticaret odasında 
topJanmıştır. Geç vakte kadar 
silren içtimada inşaata ait bazı 
husuıat g6rüşnimüştilr. 

Halkın aldatılmamasmı 
temin için 

Ticaret müdüriyetinin "Haki
ki tenzilAt ve tasfiye,, namı al· 
tında halkı aldatan bir mile se
seyi. mahkemey«; verdiğini yaz .. 
mıştık. 

Bu gibi müesseseler hakkın

daki tahkikat devam etmektedir. 
Bundan batka bazı ticareta

nelerin uBazı dairelerin ilgası 

dolayısile tenzilAt,, diye reklam 
yapbkları, aradan uzun zaman 
geçtiği halde ilan ettikleri da
ireleri Ilga etmedikleri de şika
yet edilmiştir. Bu hususta tet· 
kik edilecek ve ticaretanelerin 
ilga edecekleri dairelerin liste
sinin ticaret müdüriyetine veril
mesi mecburiyeti konacaktır. 

Haydar Rüştü B. 
Fuat Beye cevap 

veriyor/ 
(Hakimiyeti Milliye) nin dünkü 

nüshasında Rize mebu'su Fuat 
Beyin beyanatını okudum. Kısaca 
cevaplarım ıunlardır: 

Ben Tayyare piyanko beyiye· 
sinden ve Tayyare cemiyetinden 
propaganda, aidat ve saire na
mile on para almadığım gibi 

bulunduğum ( Anadolu ) gaze· 
teai de hiç.bir nam altında piyan
kodan ve cemiyetten bir santim 
almamışbr. ( Anadolu ) gazete
sinin aldığı para diğer gazete
lere verilen piyanko ilinatı 
ilcretininde başka birşey değil

dir. Şunu da ilave edeyim ki 
( Anadolu ) nun piyankodan 
aldığı ilin ücreti de umumi 
ilAnata tatbik ettiği tarifesinden 
yilzde yetmiş noksandır. Bu 
sözlerimin hilAfmı isbata muva
cehei ammede kendilerini davet 
ederim. 

Havdaı· Rüştif 

Yeni Adana refikimiz 
Yeni Adana refikimiz geçen 

hafta 12 yaşına girmiştir. Tebrik 
ederiz. 
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"VAKT ,, iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABE~LERI 
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Emanette. 

Yı dız sııra1ıın bkı e~yalar: 
Şehremaneti yıldız sarayındaki 

efyanın teıellümllne devam et
mektedir. Müddei umumilik tara
fından evelce mühürlenmiş olan 
odalar bugün açılacaktır. Sa
rayın mektep ittihazı için buı 
müteşebbisler tarafından Ema
nete müracaat yapılacağı sö~le
Jenilmektedir. Sarayın guıno 
halinde idaresi için Turing ku
lübün dahil o1duğu bir şirketin 
Emanete bir frklif yaptığı doğ
ru değıldir. 

Ekmek fiatı 
Ekmek narh kom syonu dün 

ekmek fıatım 1 O para arttırmış, 
15 buçuk kuruş narh koymuştur. 

Yeni bir su"istimal 
Seyrisefainde 111iihiTn 
bir ihtilas yakalandı 
St'yr a Jaın ıdıır aınde sı ne 11oııu rr ü

naacbct ıe he~plar 'an. im vr. tt"ıkık 
edı 1ı ken nıüfet•ş er } olculara k eıııler 
bilet erın aslı tle dip ko\anları 11rasında 
rakan farkı gö. 11 eş r ve t ıhbıca ırı 
tıımlklnd bovu~ bır ~uıi. imal mey

dana çıkar ılrıı ştır 
Buna r.azn an bIHleı 1 saran ba11 

tahı arla tc ıkık a'em nde 3 memur 
uyu mu_lar vt.> m"'kıepl lrrle tenzıla la 

Adliyede: 

Akhisar ceza hikimi, dün 
1 fanbul üçüncü ceza 

mahkemesinde dinleııitd• ı 
ş-

1-
Adil Karav:ezir B.den kaymakam1nevinin ta 
lanması ve maznunlardan birine dayak atı 
ması hakklnda mühim maJi'ımat alınmıştı r 

Dün öğleden sonra lstanbul 
üçüncü ceza mahkemesiade me
zunen İstanbulda bulunan İzmir 
Akhisar ceza hakimi Adil Kara
vez:r B. in Akhisarda rü'yet 
olunan mühim bir dava hakkında 
istinabe sureti!e ifadesi alınmıştır. 

Bir müddet f'vvel hakim Adil 
B. yanında avukat Nihat B. ol
duğu halde gece Akhisar kay
makamı Refık B. in evi önünden 
geçerken, bir kalahahk görmüı. 
Kendisini gören kaymal:anı içe
riye çağırmış, « Bakm, evim 
taşlandı, silah atıldı ! » dem ş, 
tetkikat yapılmış. Neticede taş 

parçası ve kurşun bulunmuş. 

--
. M. " Yıldız " an sabık mOstecirı 

Mariyo Serranın iflas mua 
litına büroca devam edilm 

me-
ek-

tedir. 
Büro heyetinden hakim G elil 

B. le avukat İsmaıl İsa ve Re 
B. ler, ehli vukuf heyeti ile 
likte dün ,, Yıldız ,, a gitmit 

f et 
bir-
fer, 

M. Serranın kapalı kum ar 
ı-

tya 

salonunda bu unan şahsi eşyas 
nı tesbıt etmiılerdir. Bu e 
arasında kanapeler, avireler v 
dır. Biıhassa hiks kanapelerd 

ar-
en 

biri çok kıymettardır. 

·-e-
ol-

Kumar sa onu, kumar oyn 
tılmasmdan dolayı ceza mahk 
mesinin kararile kapatılmıı 
duğundan, heyeti birlikte mi.ı 
dei umumi Cemil B. de sara 
gitmiş, mühürlü kapının açılın 
!lmda ve kapatıJmasmda ha 

·d-
ya 
a-

zır 

bulunmuştur. 

cek, 

Darülfünunda: 

Hukuk meclisi 
Ecnebi müderrislere ıht yaç 

olmadığı kararlaştırıldı 
Hukuk fakOltell meclııı don top

Janmııtır. 

Donko toplantıda ufa' ~elek g{lnlok 
m eeleJerdf.n bqlra mühJai bir karar 
ıt ıhaz edılm. m•ı ir. 

DarOlf Onun dıvını geçm !çttma 

ırd Hukuk fa~ültesfndnı ecnebi mO
demılere thttyaç olup olmadıtını 
• rmu~u. Bu mesele doo mOzakne 
ed lmtı Ye Hukuk fakUhetf mOderrle-

1 erlnın ılmı kudret Ye ktfayedert Oz,.. 
rinde ısrar edtlerek yeniden ecnlbi 
mDderrlı celbine IOzum olmadrtınıa 
C·Hı-n ıal~be it an• sınıflarında ken 
e nebı lisanı bılmedtft tçln ecnebtmO
derrıılcrden htç birinden lıttfadc temin 
edılem yece~ln~ meYcut ecoebf mO
derrlslerden M. Kroıatın Doktora 
aınıfında hukuku 
kararlqtırmııtır. 

lmme oku muına 

Cemiyetlerde: 

Sütçüler intıhabatı 
Sütçüler •e lnek"ller cemiyetinin 

istifa eden heyet• ıdarrslnln yrrlne 

yenisinin intihabı lçlıı hamlıklara bq 

Janmıfiır. 

İntıhabata 2500 inekçi ve tflt('O 

tıtırak edecektır. Verilen malQmata 

Maarifte 

Mek teµlerde tatil 
Şehrlmtzdekı bütün tik Ye orta 

m~ktepler varın akşamdan itibaren 

bir hafta muddetle yılbaıı tat lı yapa
caklardır. 

Halk Bilgis1 ıçm bib tyoğ
rafı hazırJandt 

Halk Bılp.ıslst derneAI memleke

tim zde d ~ r Taik alkeleıınde ve 
muhteltf A rupa memlekt tlcrinde g~ 

çtn sene Tark. hııl bilgi ine dılr 

çıkan eıerler lç D bır bıbltyoğraft 

haurlamaktadır. Bu f aydııfı eser btr ık 

ilim eocOmenl azaıınd!ln Ratfe Hakkı 

Hanım bırafından vOcuda gettrtlmiıttr. 

İsveçli amiral 
D'/Jn isveç MJ1areti m'fJsteşan 
M. Kolmodlmin ziyafetinde 

bnlanda 
lsveç sefareti mn.tepn M. 

Kolmodin, cltba Beyotiandaki 
ikametflhında l.Yeç mektep p
miai kumandam amiral Hagen 
ıerefine bir çay ziyafeti Yermİf, 
çayda l.yeç .teflri M. Valenberı 
ile yerli, ecnebi zatlar bulnmut· 
lardır. 

ıeyaha ına k raı v.-rılen kınıs leıd n 
taın bı c.:t p rası a ırıdığ halde bu 

dıp ko anına 01811 b ),., diye g ... çır· 
mlşlerd r 

Ru tUre le •ht 'As edil ·n para 8000 
9000 1 ra tutmaktadır. Se. rlsr-fa

rın ı..ufettıtln ındt-n M hmtt Alı Bey 
bu nıt murların ırııde• nı almış ve 
tah f at 'aha th d • tev~ı etrn ş olu 
diln kend ıle g r ş n b r mııharrı

ı!miLe d .. renlıı urı um mudur muavlnı 

Bu vak'a üzerine bir tahkik 
heyeti teşkil ediJmiş, Manisadan 
gelen bu heyet, kaymakam Re
fık Beyin haklarında şüphe izhar 
ettiği bazı kimseJcri isticvap 
etmiş Buular, başlıca Emetli 
Mehmctle fiç arkadaşı imiş ve 
bu arada Manisa valisi Nusrat 
B. in dayısı tüccardan Akhiıarh 
Mustafa Fehmi B. in vak'ada 
müşevvik olup o madıj-ı nokta
smdan da tahkikat derinleştiril

Buro heyeti, bugün de gide 
diğer salonlardaki eşyayı tetk ik 

gı-ve tesbit edecektir. Birlikte 
den ehli vukuf' euaya bir 
kıymet takdir etmektedir. 

er 

nazaran ıOtçtılcr ve lnekçıler cemiyeti 

bir koopratıf tqkiktlı için faaltyete 

baılıyacaktır. 

Ziyafet pek çok kıymetli dost
Janmızdan M. ve Mm. Kolmodfnla 
çok kıymetli allkalarile aamimt 
bir doıtlnk baYaaı içinde ••ç· 
mittir. 

İBYeçll mlıafirler pertembe 
gllnü ıehrimızden aynlacaklardır. 

Sarayın kumar salonun da 

mİf· 
cürüm eşyasından olduğu iç 
için vaktile ceza m•bkemesin 

ın 

Mesefe, tahkikat safhasında 
ce 

iken bir gün odasında oturan ha- . müsaderesine karar yerilen k u-
ıu ızah v ı mı,ır: 

Evı-t böyl l ır ıhtılils üzutne rrıü 

fcıı şl r m z talı< kata l aş1adılar Bu 
henü.• ıkn a rd ınt>m ş lr, ıeıkıka ın 
h'tam nd'1 mt' • u J r ~ dJetl.. er zıılan
dırıl ıca • ır 

kim Adil B. bir adamın bağırdığını 
işitmiş, hemen dışarıya çıkmış 

ve talıkikab yapanlardan iki 
jandarmanın Emetli Mehmedi 
kollarından tuttuklannı, Veli ça
vuşun döğdügünü, tahkik heye 
tinden jandarma yüzbaşısı Sezai 

B. in de orada durup nezaret 
ettiğim görerek derhal dayak 
atılmasını menetmit ve kanuni 

ya mar masaları ve mümasili eş 
da bulunduğundan, kapılan m 
hürlü olan bu salonun tetkiki 
de müddei umuıni hazır bulu 

D er ıara tan 1 abt>r aldı~ımlla 
nazaran idare bu sıün "rdc 1 az acen

teler ıle d .. şıdd,.t'e m tıul lnı•kt&dır. 
Bu ciln cd n olar ak he aplarıncıa pi· 
ıuzlu~u göı ü "" Senısun a<'!!nlesı 

azlcdılmıştır 

Gizli czgara kağıdı 
Dün Yeşil direkte b,r hand~ 

gizli bir cıgara ki'gıdı imalathanesı 
meydana çıkarılmıştır. 

Yapılan taharri} atta burada 
2590 defter kaçak sigara kiğıd~ 
iJe bir takım tefrık iletJerı 
bulunmuştur. 

Görülen şüphe üzerine Kara
bet isminde b•ri yakalanmış 
olup bunların bir ıebeke olduğu 
anlqılmıştır. 

salahiyetini iıtimalle, bu vak'ayı 
tesbit eden bir zabıt tutturmu~. 

Hakim Adil B. , Akbisarda 
cereyan eden mukakeme esna
sında gönderilen istinabe vara
kasında kendiıinden isteniJen 
malumatı dün Istanbul Uçüncii 
ceza mahkemesinde bu tekilde 
vermiş, müddei umumi Kimif B. 
in talebi veçhile mahkeme isti
nabe varakasının maha!Hne ıa
des ni kararlaştırmıştır. 

isterim 'Re~·mh Ay,, tahkıkatı 
lngiliz lirası dün sabah 1028 u Resim i Ay ,, mecmuasından 

kunqta açılmıı, 1029,5 kuruşa çıkan yazılardan dolayı yapılan 
kadar çıkmış, öğleyin 1027 ku- tahkikata ikinci müstantıklikçe 
rutta kapanmıştır. m devam 0ıunmaktadır. Tahkikat, 

s:w '* hakeme kararile neticelenirse, 
Tepe~ liyatrosunda : Salı günü mu elenin aiır cezaya intikal 

ak~amı saai 21,30da. Yalnız muallim ınes · l d hı·ı·n..ıedır" 
etmeıi ihtıma a ı fıl • 

c.ıe t.akbcye. B takdirde UçUncü ceza-
u .. d 

Çifte 
keramet 

3 Perde 
Nakleden : j 
Re~at Nuri 

bey 
Cuma gilnleri matine saat 

15,30 da. Her cumarte.i ak
şamlan için fıatlarda tenzilat 
yapılmıştır. 

d k . dava da oraya gon e-
a ı d.. d .1 kt·r Bir aaıete, un ava 

rı ece 1 
• • B 

edilenlerden Emin Türk .in 
kaçtığını yazmıştır. B~,. yanbıtı~. 
f . B yazdıaımız gıbı, evvelki 
ının ., 6 • 

.. tevkif edilmiştir. gun 

serranın iflası 
Biiro heJ•etı, dun • Yıldız " 

da ıetldkat yapıı 
1stanbul ikinci ticaret m.ah

kemesince iflasına karar verilen 

ü-
. o-
n-

muştur. 

ır. Bu masalar, döşemeye mıhlıd 
ilerde oradan sökülüp çıkarılaca 
ve satılacaktır. Diğer tarafta 
haber aldığımıza göre, bir ba 
kanın M. Serradan mühim mik 

k 
n 

n-

-
tarda aJacağı Yardır. Bu alaca k, 
bir kaç yüz bin ıiralıktır. 

Vilayette: 

Cemal B. lzmite gıttı 
VUAyet hususi mubaaebe mil 

difril Cemal Bey, vilayetimiz 
raptolunan Yalova kazasına ai 
bazı dosyaları teseltüm etmek 

-
e 
t 

için İzmite gitmişhr. 

Vergi mem .rları 

•••••••••••••••••••••••••••••• • il• akşam • 

• Elhamrasinemasında: 
• ~amon Nuvaroyu• • • • • • • • • • 

ilk ,esli ve şarkılı eıert lan • 

ÇIPLAK A~IKLAR: 
Filminde RENE ADORE ile te- : 

ganni ettijini iıidecekıiniı. • 
ilaveten sözll dllaya hıvadlsltrl. M Musollnl • 

._.,..llllıll~:\kıralta buauruda ntı&l ıöylerkta, kaplan avı.. Tuı • 
toşusa, orlJlaal cazbaat 

Her aktaın 1\ozlta Bartos n Kastrclan. • • ,. 
o 
••••••••••••••••••••••••••••• 
DDDDOOOOOOOOOODODODDODODDDDDD 

Sinema Aleminin liç bliylik yıldızı g a 
o 
a 
a 
a 
D 
o 
o 

iVff ft MOJU~ift - BHifiil HflM - OiJJI Pff RlO g 
tualından tem• 1 oluaan bliyllk reji.ar TOURJANSKYnla •• mu•..- eewf 0 

MANOllSKU g 
Ontimuzdckl perşembe (ÖDÜ A a 

Bir kııım tebliğ ve tahakkuk 
mcmurlan dün Defterdar Şefik 
Beyin yanında toplanmışlar, uğ
radıklan mUşknller hakkında 

o 
MAJIK SlNEMASIND a 

Gö terllıcektir 

DOOODOOOOOODDDDDODDDbDDDDDOOO 

glSrüşmDşlerdir. 

Vilavet meclı~t 
Vilayet umumi 111edisinin 

ıubatın 15 inde içtimaa çağral
maıı takarrür etm.ttir. 

Aylık ne zaman ve
rilecek? 

Defterdarlk ikinci lcinun ay
lığına ait hazırlıklanm bitirmek 
üzeredir. Aylık Ç81'f8mba günün
den itibaren verilmiye baılanak
br. 

Gümrük kanunları 
Yeni gümrük kanununun 81 in

ci maddesinde sayılan kanun ve 
büküm.erden bqka gilnırük it
lerine ait diğer bütün kanun ve 
hükümlerin muteber olduğu bil
dirilmektedir. 

1 
1 

o 

1 

' 

= 
Güzel gözler '4I~~ 
C•ZiP IAKISlAll •• 

Ilı 

- HuMJbakan•n birincı devresi -
Bu gü1eı resimler1 saklayınız! 

Sizi sinemalara bağlıyan o ılık bakışlardır. 
Bunu düşünerek •azetemiz yeni bir müsabaka açıyor. 

Bu miisabaka iki kısımdır. Bir müddet bu sütunda glizel gazlü 
artistlerin tam resimlerini göreceksiniz. 

11 

1 h 

Bu ıayıları saklarsanız hem güzel bir kolleksiyon kazanmı,, 
em de müsabakanın ikinci devresi için hazırlanmıf olursunuz. 
ikinci devrede burada bu dili.erlerin yalnız gozlerini göre -

eksiniz. O zaman aize ıoracağız: c 
- Bu bakıılan tamyabilır misiniz? 
Siz, o g>•'erl tanıya bilmek için bu ıiltunda çikan d.lber 

esimlerinı aaklamata baflamalııınız f r 
Ancak bu aayededir ki ıpüaabakanın ikinci devresind~ mu

affak olabilirsiniz. Kur'aya dahil olup mükifat kazanabılmek v 
iç in bOtün o g6zel g8zleri tanımak lazım olacaktır .. 

-
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Zamp~ra Kırat 
...,,.....ı 

--------------·---- 15 ---~ • 

iki hemşire bir arada 

"VakJ1t,, Jln 
bulmacası 

Dünkü bulmacamızı hallede -
medinizse bugünkü halledilmiş 
tekle bakarak yeni bulmacamı -

L · " d" t t • 1 d •• J k zın sımm meydana çıkarabilirsi-
0.~ ~.n ~. ! .. ıyn~ sız er. ~e gorü ece bir ahlak niz. Bunun için aşağıdaki tarife-
duşuklugu gostermış iki hemşire ile yi tatbik ederek üç beş dakika 

beraberce yatmıştı meşgul olmanız kafidir: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

İkinci bap «Monkarvel» den kendine bah- 1 '• • K i lf/ 
Diişe~ dö " Şaioru ,, şedilmesini istedi: 2 E V liJ T A H i -N ~ T~ 

On beşinci "Lui" madam Ondan sonra bikri izale edil- 3 M !iJ H ·A K A- R ET~ B 
dö " Ventimiye ,, nin vefabndan miş kızı o sırada orduda bulu- 4 • T A K [jj K fil K E N E 
dolayı son derece meyus olmuş- nan dük dö ~'Lorage ile evlen- S P A K iJ Ç T N {i] V [jj N ' 
tu. Bir miiddet korkak bir din- dirdi, ve dükü baş "kumandan 6 • H A K ·· i M i Y -E· T · • 
darlık gösterdi. Yalnız madam tayin etti. 7 K i R !iJ N T [jJ C A M 
dö " Mayyi ,, yi yanında alakoy- Prensin hususi zevklerine ıa- 8 i N E K [il Y 1iJ · i -·c· R A 
oıuştu ; göz yaşlarını onunkilere hit olanlann haber verdiklerine 9 B [jJ T E"/ V E C C n H • 
karıştırarak teselli buluyordu. göre "Lui,, en adi şahsiyetlere ariz 10 A L liJ N fil Ti A R H [jJ S 

Madam dö «Mayyi» ye kendi olan bir hiı bozukluğu gösterip 11 R • B IE I N I • 1M A ll!f S- U 
dairesi ilze?nde ~ bir apar- iki hemşire ile aynı zamanda Diinko bulmacamm• -

bman tahsıs ettirdi, ve kadın yatmak istemiıti. İki hemşirenin balledıtmı1 1eklı 
üzerine kıskançlık ve husumeti gerek vücutça gerek tabıca bat- ı 2 3 4 .5 6 7 8 9 t O 11 
davet et~emek için harice karşı ka başka olması "Lui,,de ayni 1 
gayet cıddi harekete batladı. yatakta ikisinden de istifade ar- 2 
Onu~ . kanaatince Madam dö zusu uyandırmışt 3 
V entımıye zehirlenmişti. Düşeş iri yan bir kadındı. 4 
. Fakat bu endişe, ve en şiddet- Butları şitkin ve elastiki, göğsü 5 

lı tahasslirler, « Lui » gibi bir dolgun ve olgun idi. Yüzünde 6 
ad~mın üzerinde uzun müddet aynca halavet yoktu ve sosyete- 7 
t b ak d de yaşıyacak bir kadın değildi. 8 

--
!il 

-

[il -
111 -

- iJ 

- -
liJ - (iJ liJ 
~ 

li] 
[iJ liJ liJ - [fil 

(i] !il - ,_ liJ 
- - - .. il . -·· - -

[iJ - - llJ 
eshır . ır . amd az ı. Zaten hissiyab 
ıe evıyesı urmadan teskin ol- Bu suretle geceleri o, kıralın 9 
~ak istiyordu. Madam dö 4<May- keyfini getirir fakat gilndilz o- lO 
yı» bu aletli bilnye ile bir tnr- lunca zaif hemşiı:esi galebe ça- 11 

lil-
- ~ıli] 

illi li1 

li11 
•ı • 

lü başa çıkamıyordu. Hemşire- Jarıt;ral sırf maddi olan bu zevk
lerini kı~ala tanıttırmanın mazar- ten az zamanda bıkb. Madam 
ratını bir defa göimüt olmakla dö "Lorage,, nin saltanatı uzun 
beraber, Fransa kırallığının en sürmedi. K.ıralın aklından ve kal
hoş ve en canı sıkılan adamı binden az zamanda silindi. 
olan kıral ha:r:retlerinin zevkini lf 
tatmin için onlann muavenetine On beşinci "Lui,, bu suretle 
lüzum görüyordu. Kaçınılması birbiri ardı sıra, hatta hazan be
mümkün olmıyan hadise vukua raberce, Uç "Nel,, hemşireye 
geldi. Kıral «Nel» ailesinin ilçün- malik olmuştu. Daha iki hem
cü kızı olan Matmazel dö «Mon- ıire vardı. Bunlardan biri zevci 
k l M. dö "Flavakur,, un kendisini 

arve »e tutuldu. Matmazel genç öldllnnek tehdidi karşısında ko-
~e pervasızdı. Madam <(Ledigyer» casına sedakat mecburiyetinde 
m .. Y~~~a .~üyüyüp terbiye gör- kaldı. Bu kadın gllzel ve safdil 
muıtu ... Mucevherini ihtimamla idi. Nedimler ona "tavuk,, ismi

(Bitmedi) 

sakladıgım,, iftiharla söylerdı·. K l b ni vermişlerdi, ve kendisile alay 
ıra u «mücevheri» pek kıy- ederlerdi. 

mettar bularak Matmazel dö 

( Memlekette Vakıt J 
Maraşta pirincin kilo~u 18 kuruş! 

Mahsul zürraın yüıünü çok güldürmüştür 
Fevzipaşa _ D • b 

h 
ıyar ekir hattı Maraşın ikiısadi 

ayatında nı.n.h · b . " ını ir fe$ır yaptı 
Hususi Maraş muhabirimiz .. 

zıyor : ya- ~~yiik bir ehmmiyet verildiği 
Maraı vilayetinin k ıçın yakında bu yoldan da büyük 

k gere mer- istf d l t . d ·ı k . 
ez ve gerek mülhakatmda mil- a e er ~mm e ı ece ~ır. 

let mektepleri faaliyetle çalı ı- Pırınç mahsulu 
yorlar. Talebenin adedi .. d ş Bu sens Maraş ve Pazarcık 
güne artmaktadır. Merk ~n ~: o~al.e~!nin pirinç mahsulü zurraın 
ve bütün vilayette 45 ez e yuzünu tamamen güldürmüştür. 

b
. d gece mek- Geçen senelere nisbetJe yirmi 

t.e. 1 var ır. Maraşın gayur va- kat fazla mahsul tahmin edih-
lısı Ferruh Bey her gece mek yor Maraşt ki lt'k f b "k . . . - · a çe ı a rı ası 
teplerı bızzat teftiş ve talebete gece gündu··z ı HaJ'h . . . . - ça ışıyor. ı azır-

rın mes~ısını yakından takip da Maraşta pirincin kilosi 18-24 
etmektedır. kuruı arasandad 

ır. 

Yeni hattın favdaları 
F evzipaşa - Diyarıbekir hattı 

' Maraş vilayetini baştan başa ka-
tetmektedir. Bu hat vilayetin ik
tisadi hayalında hissolunacak 
derecede faaliyet doğurmuştur. 

Vilayet merkezinin istasyonu 
olan (Eyloğlu) ile Maraş şehri 
arasındaki harap şosa büyük bir 
faaliyetle tamir edilmektedir. Pek 
yakında bu yol hitam bulacak 
..-e faaliyet bir kat daba arta
caktır. 

Elbistan · Mraş şosasına da 

** --..... --
Tevkif 

Kalecıkt... nıet· esirıi vuran 
yol ıtı~hendısi tevkif edıl 11 

Hususı Kalecik muh b. . . a ırımu 
yazıyor: 

Son haftanın kazamızdaki ha
ber ve havadisleri şunlardır: 

Yol mühendisi Talat Be 
henüz sebebı anlaşılmıyan br; 
hadise neticesi, metresini yara
lamlf ve tevkif edilmiştir. Behiye 

-

'[ij] • 
!il 

Bus\lnkü bulmaCUDazm 
lıallcdlleck ,.eni teldi 

' 

Soldan sa~ ve yukardan qağı 

1 - Anne (2), tahta amelesi (8) 
2 - Halk aarkııı ( 4), erkek (2) 

Rusca evet (2) 
3 - Telefon a~ı (5), utanç (2) 
4 - Vaktt (4) 
5 - Duman (3), ılclm (?) 
6 - En bOyok makam (1 l) 
7 - Dünya (3), ııklık (3), kö

pek (2) 
8 - Acemlstan ( 4) 
9 - Boyu (5) 

1 O - Dört duvar (3), çanak ( 4), 
hayvan evi (2) 

11 - Adtryattkte bir körfez ( 4), 
Şekf'rt yapılan bir madde ( 4) 

r V Şatrftllç 'Jl 
eğlencemiz : 18 
•poı Morfin. in görmcdon oynadığı 

Hamle beyazlarda: 
4 hamlede beyazlar mateder. 

ısmini taşıyan -kadın da tedaviyi 
müteakip Çankırı umumhanesine 
nakledildi. 

Cumhuriyet Halk fırkasının 
kazamız kongresi aktedildi. İdare 
heyeti eskisi gibi, mutemet vekili 
Şevket, aza ahmet Refik, muallim 
Bilal, müfettiş F eh, ve Mahmut 
Beylerden teşekkül etmiştir. 

Ceza hakimi Edip B. aleyhine 
vaki şikayet üzerine Kalecik 
müddeiumumisi Y. Ziya Bey 
vekalet tarafından tahkikata 
memur edildi. Edip B. hakkında 
bundan evvel de bir tahkikat 
yapılmıştı. Tahkikattan mühim 
neticelere intizar olunabileceği 
söyleniyor. 

H. Afilli 

- -
ilyarderler 

Nasıl zenğin oldular1 =======:-=::-: "Krup ,, lar : 2 

Yeni keşifler bulan adam 
Sahte bir kaşif Krupu a ldatarak servetinin 
hemenkaffesini mahvetmeğemuvaffak oldu 

Sonra kendi başma tecrübeler 
yapmağa batladı. istiklal muha
rebab kendisine iyi bir saha te
min ediyordu. Ancak müessese
selerinin ilmi tekimillUne birçok 
sermaye tahsis eylediği halde, 
bir türlü işi yoluna koyup gale
be çalamıyordu. 

Binaenaleyh erimiş çelik imali 
uıulllnil kendine öğretmek vadin
de bulunan bir adamla karşıla -
ıınca son derece sevindi. Bu a
damın elinde bükiimetten alınmış 
bir kağıt vardı. Bu kiğıt muci
bince hüklft.met muhterie beratını 
sllrüklemesi için dört bin ·taler 
muavenette bulunmuştu. Krup 
bu adamı firmasına şerik olarak 
aldı. Fakat usulünün beş para et
mediği az zamanda meydana 
çıktı. Buna mukabil şeriki kav
ğacı, haris bir şeydi; senelerce 
"Krup,, un hayabm zehirledi. 

Bir çok davalardan sonra, 
Krup nihayet bu n~uzsuz şe
riki kapı dişan etmıye muvaffak 
oldu ve tecrübeden vaz geçerek 
imale başladı. Vaktile Krup ai
lesine ait olduğu halde büyük 
valdesinin hesapsızca "Hanyel,,e 
satbğı "Ümit" dökmebanesile 
teşriki mesai güçlcştiginden 
«Krup» kendisine sekiz fırınlı 
büyük bir dökmehane inşa et
tirdi. 

")#. 

Artık büyük sanayie el ata 
bilecekti. Teknik noktai naza-

rından eksiği yoktu. Fakat fab
rika işlemiyordu. 

"Frederik Krup" yeni iDfaat 
için borca batmıı, borçtan ken
dini kurtaramıyordu. Sermayesi 
kafi gelmiyordu. Senetlerini 
vaktinde ödeyemiyordu; ve gerek 
memlekette gerek hariçte kazan
dığı müşterileri birer birer kay
bediyordu. Petersburg darbane• 
si için haddeler imal eden 
Krup kendi idaresi altında fab
nkalar tesisi için Rusya hükü
metine bot yere müracaat etti. 

Berlinde de darbane mUdüru 
umumisile gayet aamimt idi; 
bundan başka ı.Prusya hükümeti 
memalikinde Ticaret ve Sanayi
in takviyesi,, cemiyeti ona bir 
şahadetname vererek çeliğinin 
bir çok noktai nazardan lngili.ı 
çeliğinden efdal olduğunu beyan 
etti. Fakat bu kıymettar veıika 
sermaye yerine kaim olamazdı. 

Ailenin son ihtiyat akçesi bu 
teşebbüsat arasında kaynamış 
gitmişti. Bu iflas hali o dereceyi 
buldu ki, Frederik Krupun biz· 
zat kaimpederi bile mühim bir 
borcun tesviyesi için mahkeme
ye müracaat etti. Krup davayı 
ICaylietti ve ismi tücarlar cetve
linden silindi. "Esen,, de ika
met ettiği aile ocağım terkeder
ken karısı ve çocukları ile cı
vardaki dökümanenin bir bekçi 
odasında ikamete mecbur kaldı. 

(Bitmedi) 

Ele ti ik gözlü, radyo beyinli 
ve mıknatıs elli Robot! 

Kimyagerlerin vazifesini yapıyor 

Robot bir altın kır.atının bir milyonda 
birini tahlil etti 

Amerika gazetelerinin ver~ 
diği malumata göre N evyork 
darülfünun müderrislerinden pro
fesör Vilyam Maktviş, asri 
fennin bir harikasını, Amerika 
elektrik cemiyetinde teşhir ede
rek, herkesi hayran bırakmıştır. 

Bu yeni harıka, kimyagerlik 
eden, bir Robottur. 

Robot, gerçi kimyagerlik va
zifesini ifa ediyorsa da yaptığı 
iş o kadar incedir ki bir a tın 
kıratının bir milyonda birini 
tahlil etmiştir. 

Robotun elektirik gözleri, insan 
gözlerine nisbetle, renklere karşı, 
165 kerre hassastır. Bunun gibi 
bir robot sayesinde labortuvar
daki mesai çok kolaylaşacaktır. 

Profesör Maktvis, bundan sonra 
insan kemiğindeki radyomun mik-

tarını göstermeğe muvaffak olmuş
tur Bunun için, radyom kurbanla
rından bırinin kemiği getirilmiş 
ve bir elektroskop ile tetkik 
edilmiştir. Radyom tuzlarının 
erimesi mümkün olmadığından, 
radyom kurbanlarını kurtarmağa 
imkan bulunmamaktadır. 

Radyom kurbanlan, saatler 
için, ışık veren akrepler yap
makla meıgul bedbaht insan
lardır. 

Yeni neşrlvat 

Matbuat hat ıralarım 
Ahmet İhsan Bey habralarınııı.. 

gazeteciliğe intisabından meşru-

tiyetin ilanına kadar olan kısmım 
birinci cilt olarak neşretmiştir. 
Alaka ile okunacak, kıymetli 
bir eserdir. Tavsiye ederiz. 

Türk cerrahı mı-cmuası 
Operatör A. Burhanettin Bey 

tarafından neşredilen bu faydalı 
meslek mecmuasının 12nci sayısı 
dolgun mündericatla çıkmıştır. 
Tavsiye ederiz. 

Çocuk ans1klopf dısi 
Bu hafta 29 uncu clizü çık .. 

mışbr. Her on beş günde bir 
cüz neşredilerek bu sene bu 
eser ikmal edilecekti-. Çocukla
rın ve ılk mektep muallimlerinin 
en büyük yardımcısı olan bu 
eaerin eski çüzlerini tedarik et
mek istiyenlere Resimli Ay mü· 
essesesince kolaylık gösterilmek· , 
tedir. 
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Asıl garabet 

Oalmde bir La,niz, bir de 
dfnyamn ea mlkemmel 

pzet• addedilen bir Amerika 
pzetelii TU. 

lngiliz pzetemnin başmakale
lerine uçtiji anenulara dikkat 
ediyorum. içinde neler yok: 
Dudak boyası, esnemek; cıgara 
dumanlan. ••• V. S. 

Amenka gazetainin ilk IBJI· 
famn.ıla iri harflerle ilhlar 
var. Da ilAnlar iç aayıfalarda 
balunaa mabl elerden biriaıni 
lpret Ye olmam_. taniye 
ediyor. 

dalan kapadıktan IODl'a 1.
tiuıbulda p1wa ref.lderimizclen 
birilİDİ açtım. 

Orada btltlD bahar Ye yaz 
meftimincle kapah durduğu halde 
ortahk soğuduktan IOlll'8 açılan 

bir pencere albacla garabetler 
aerllftalı bir fdaa girdim Ye 
okudum. Şania prip, bamı 
tobaf, ıteldDİ acafp pren Ye 
p.ter.a ba yazıda bizim b8f 
makalelerin eerllvhalan ve biriaci 
uydaclaki ilinlanmız da geçiyor. 

Amenka ye Lıgilterenin meş
hur gazetelerinde glrtlle gelen 
amlleri bi&im de taklit etmemiz 
mi, ,olma baalan prip flraaek 

·-.;-.,.,..........,il'. ? v . . 

• 
Seyyah habralar 

Ahmet İblan BeJia "thaat 
habralan seyahate çdtt1. 

EnelA bizde ÇJkardı ; • ~i 
bqka bir refıkimizde İIİtİfU' 
edi)4W. 

Oatat, veltt bir kalem saluDi 
olduğu için habraları daha epi 
bir mllddet uzayacajı tabıahı 
edilebilir. Şa halde. blltlba refik
lerimiz ba kıymetli eaere llltaD 
........... bak-!•· 

• 
Evtenen e' e ikrapıfye 

Evl•ea memur ara ikramiye 
ftl'ilmai için Mecmt• bir ce
reyan ftl'llllf· Bayle bir takrir 
ftl'ileeetl .ayleniyor. Fena de
lil. Olu olu bu ikramİ1ef8 
lrarphk bir mesele olabilir. S.. 
deaiz ba lmauata bir fikir ileri 
slrebiUrlm : 

Meb'ualanmmn birçoia beldr-
dlr .......... bir miktar teberrllll 
...__ ba ...... ,. kaqlhk .. 

• 
Gelin tuvaleti 

Berber tarifeainde bir plia 
laftletine OD lfrirtleret koaabDiıf. 
Evleamek iatiyenler bir de ba 
itte mi yamJWlar,. - ..... ? 

• 
Pobı döt.en 

Sirkecide Adalet Haiuta .... 
....... bir bdm H~ 
Efwli ..W•bir polW ........ 

KacLnlana polis oJmalaiıt ... 
rahllara P.eleri ........... 
bl,le hlr Yakra JllPIP llapi
sirmeleri mlnuip midi ? 

1oplu lsne 

ll$1dd "Yalıadl - Madam, bo bira f~fe1et'nlzl Mlın 
• •vım ı 

- Biaıle bıra l~ecek faral g&llvor masana 1 
- Am.,., Madam, •r.. ratınızı nı, diye ehfıltvormn'IU • 

611ley•, alrlce ıl,eleri ohan I 
- lngtbz~ -

..................................................... 
~ . 
i Havai musahebe ) . ~ ........................................... _ ...... . 

Cörek taksimi 
ut1111balan slnetı - &rem ~6rı il- ı'lci •• talalm

Aa olmn • 6z olaan - sım~lr tarik. 

Bir vakitten beri latanbul ela-
~ .... :J ..... • i ' ~. ~ .. 

7. v AKn'. - !O KinaneYYel 1929 

Can kurtaran plikl 
••••• 

Se.ini ıramofoaa aldınml ve Mahalle pa pa lttlyorcla. Ha-
p)tklan telürde epfce tabıet mm, hem ....... detaia edl
...._, bir kadm bir p ....- yor, hem de eU1e ipret .-
gilWnden habeni& hlt paçle pmOIODa ,_ ptirliJ-
balutm111 Ye bir ... b.-..nk U.kia.,t ..... .. ....... 
~enmep b-.Jımlfb. Blntea k mH: 
bire kapı tmuldu ve ev aalilbi- •P'"' _

1 
W™ - .._ 

ahı arkadqlarmdan biriai içeri - Çm ,,_ . ....,.. -•- ..-
pdi. ...,. d&aea pWma -- ~ 

- Aman, dedi, .... Hannnm da ve k-61 dolabm ~ P 
Hytilili .... Beyi ,enlllm. 8a Jeadf. 
ta,afa dopa pliJordu. BiJini.;. Flllaaldk4 bpyı tala ..... 
Diz ki pek aabt bir aclamdJr; mm yaYalda.a idi. 
Hammm burada oldağmadaa ela Adam, bclmin liliai duıillll 
fllpbelenmlf Jibi g&tlnllyorcla! ve plmifti • 

Ba haber bımmdan bqb liset, ikram "1terllirek lm
herkem teıap Yel'llÜflL o rOJdtı. ....... •• yakarı odaya .,,... 

- Evet sert ve bkınç bar dam, onda pamofon .......... 
adımdır ..... ziyaaı yok, diyor- :. d.,..ıa. .... pllkto .-. 
da, IİI yalmz bana icabmcla p.i atreaince malıcap olcha : 
=•anabileceğim bir yer P _ Efwlim. etleaceall 

811,ak elbile dolaba ha iti ... .. - - ... , ....... 
rebilinli. Banu atımcliktea aon- Ye ikram edia. ud bdeW 
n Hanım metbar bir prkw tikteD 80lll'll ...._ •11111 
bqladı. Erkekler telif ettiler• flkb. litti-- iz 

pulu, Alimler kaynop olan da· 
rlllftln11D1111 ikiDci teldi ihtiyar 
ecleceji dalla e\'Yeldea t.hmin 
edilebilirdi. Fakat pzeteleria 
JUcbldarmdan an aplcbjma gire 
darllftbımi malam uvllerden her 
ikiaini birleftiren tlpmdl bir .usul 

.~ 
• ..:,4 • 

mueldlr: iman hem ~li•'• ._ 
llelllİ birdea hoput ..... .. 

Bu JeDİ tabi• ..... ... 
lanlarm guetelere ~ 
isi, fakat ıabrlarm .......... 
flrlnen delil de pek makuldtlr. 
Bir tarafta pay WdiJeDlerbr 
adedi pek çok, canJılen liet 



Muharrirı : İvan f/ azof 
-Bulgar edebiyatından-

Pirin dağımız güzeldir. Bütün Kulübedekiler, korku ve en-
aene karla örtülen tepeler ne dişe içinde idiler. Pencerenin 
kadar yüksek , vadiler ne yeşil, he~ s rsıhşında genç kadın, ge
çam ormanları ne ruh tlrpertici, lenın Klim olup olmamğını an
tUrlü tiirlü güzelhkler ne hari- lamak üzere kulalı: kabartıyordu. 
kuli dcdirl Yazın geniş yaylilar, ı Yemeğin piştiği ocağa yakın 
tüylü sürülerle kaplanır, semiz oturan çocuk, çılgınlaşan rüı:
lneklerin böğürtüleri etrafı doldu- gardan korkarak, ağlıyordu. 

... r. Otlayan beygı"rler, parlak ye- Sus B b n •.. - , yavrum, sus... a a 
lelerini kaldırarak kişner, uzaktan gelecek ve sana oyuncak ge
çobanın kavalı işidilir, kaval sesi tirecek! 

akislerile uçurumlara nüfuz eder, Çocuk bu sözlerle sakinleşi
dağlara yayılır, uyanıklık ve neş'e yor, ıslak gözlerinde sevinç pa-
dağıbr...... nltısı, annesine bakıyor: 

Berrak, serin dereler yalçın - Babam.. Oyuncak mı geti-
kayalık u~urumlardan aşağı dö- recek? 
Jriilür, güzel kokulu vadiler - Gelecek, getirecek .. onlarla 

d d ı d ı ak oynayacaksın, gaçko .... arasın an o ana o ana ar, 
Annesi, çocuğa rilzgann zor

aanki şarkı söylemiyormuı gibi ladığı kapıyı gösteriyor. 
anlardan tatlı, rakik sesler du- Jf 

yulur. Klim, yolunu kaybetmitti . 
Orada, dağın karlı tepesine Kar fırtınası, ortalığı kanıtınnış 

çıktın mı, etrafında dağlar ve her izi örtmüştü. Evde ailesinin 
vadiler, Ustnıma ve Vardar ne- kendisini beklediğini, hep üıiln
hirlerini, güzel Makedonya man- tli içinde kınandıklarını biliyor
zarasım, tepelerin ardında ce- du. Acaba onlan tekrar göre-

bilecek mi itli? O, kendinin nenuba doğru da Akdenizi seçer-
rede ise donacağını, bir kenarsin.. .. ve gözlerini gök yüzüne 
da kar altında gömülüp kalaca-kaldırdın mı, y aradanı görürsün! 1 

Buralarda 1 N n kar fırtınala- ğını hissediyordu. Hatta, kendi-
ıinin nereye gömüldtiğünU tek 

rınm savrulduğu zaman, aç kurt- kimse öğrenemiyecekti. 
lar do aşır, bembeyaz kar üs- Rüzgar şiddetle uludu ve Kl-
tünde soku'urlar, göı.leri karan- im, düşüncelerinden ayrıldı. Bir-
lılcta parıldar. denbire kar üstünde yavaş ya-

Böyle fırtınalı bir havada, bir vaş kayan gölgeler farketti. 
gece buralarda yolunu kaybeden Bunlar nedir'? Kurt mu? İtte 
seyyahın vay ha ine ! bir 'sürü kurt, sağ taraf tan llze-

• rine doğru geliyor. ı 
Bö)'.le bir gece. İsanın doğdu- O, yan tarafa kaçıyor, aç kurt-

ğu gece? R. köyünde Diyado lar kovalıyorlar. 
Laskanın kulllbesinde bütün aile Ne kadar koıtuğunu tayin 
bUyUk bir sabırsızlık içinde Kli- edemıyor. Önünde bomboı, çır-
min dönüşünü bekliyorlardı. İh- çıplak, alabildiğine uzayan bem-
f L k 1 K heyaz yer. ıyar as anın oğ u lim, sabah- Ansızın, Klim, karıısında bir 
leyin anası, genç karısı ve iki şeyin parıldadığını görüyor. Sü
yqmdaki çocuğu için Noel he- rllnün, yolunu kesmek için iki/e 
diyeleri almak lizere Miyelmike ayrıldığım zannediyor. Delirmit 
gitmişti. Ortalık kararmış, gece gibi atılıyor, baıka bir istikme-
etrafı sarmış ve hala gelmemişti. mete, sola ....... Dik bir bayın 

Fırtına pencereleri sarsıyor inyor, kurtlar arkaıından..... Ka-
kapıları zorluyor, ottan dam; çarken iki defa dllşilyor. 
yerinden oynatıyordu. • 

ııc== - ı Aşağıda kendine geldiği va-
Ha vai m üsah~be kit, Klim, bir köye varmış ol

duğunu sevinçle anlayor.Bir Po
mak köyü mil, yoksa Hıristiyan 
köyü mü, onca şimdi hepıi bir. 
Çünkü yırtıcı hayvanlar, peıinde! 

( 7 inci aayı(anuzdan mabaaı ) 
Vakıa « az olsun da öz olsun » 

aözü atalardan kalma bir kaide
dir. Ancak şahıslar için doğru 
olan bu kaidenin darülfünun.arda 
dahi doğru olduğu şimdiye kadar 
auyulmamışb. Bizim işittiğimize 
göre, dünyada en ziyade faideli 
darülfünunlar derslerini ep ziya
de taksim e'-miş, yani çalışmak 
ve ~alışbrmak için en ziyade 
bocalan bulunanlar idi. 

İlimler ne kadar çok taksim 
e.diJir ise terakki o kadar iyi 
temin edi İr derlerd ı . Meğer fi
kirler tekamiil etmiş; şimdı ilim
lerin birleşmesinden faide bek

lenecek··· 
Bundan ba,ka, ıimdi faidesiz 

16rülen dersleri vaktile elbette 
gene Darülfünunun kendisi ıslah 
ve terakki maksadı . ile ilave et- I 
mişti. Meğer o vakit koJllan ve 

şimdi kaldırıl~ bu d~rs~er ... şim- ı 
şir tarak kabilıuden ımış. 

M • .F 

Klim, en yakın evin fırtına
dan açıidığı belli kapısından av
luya geçiyor, bir ışık seçtiği 
pencereye doğru koşuyor. Ve 
kurtlar arkasında ..... 

• Klim, kapıyı şiddetle iterek 
meçhul bir ku übeye giriyor. 

Rahat bir nefes alıyor. Bir 
Bulgnr, bir hıristiyan kulübesin
de bulunuyor. Aziz resimleri 
ön erinde yanan bir kandil ... : 
Işık, titreyerek çoğalıyor, alev 
panldayor. Gölgelikten bir kaç 
kifi fırlayor. 

Klim, hayretle bakıyor, nerede 
bulunduğunu anlamak istiyor . 
Ve kendi kulübesinde bulundu
ğunu göriiyor. Aksi istikamete 
gittiğini zannettiği halde, adım
lcrrmı kendi kd ıbesine doj-ru 
atıyormuş. 

Cebinden Noel hediyelerim 

Spor 
ee 

Yannki maç 
Galatasaray Oskar ll takımı 

ile karşılasacak 
Limaoımıu relen iktnci O.kar 

isimli f.Teç .ıırblw futbol takımı 
ıehrimizde takımlanmızdan birile 
bir futbol temuı yapmak arzu
sunu izhar etmitfu. Galaturay 
kulObft misafirlerimizin bu arzu
suna muTafakat cevabı verditi 
için yann laveçli misafirlerimizin 
futbol takunııu Galatasaraym 
birinci futbol takımı kaJ'fl&ında 
göreceğiz. Bu, İsveçle yapbiımız 
ilk apor temaııdır. Maç aaat 
llçte ve ağlebi ihtimal bir İsveçll 
hakem tarahndan idare edil .. 
cektir. Çartaınba fiinü de Tak
sim stadyomu kUçilk takımlanmız 
arasında şayanı dikkat maçlar 
yapılacaktır. 

Y enı boks maçlan 
Geçenlerde Tllrkiyenin en 

muvafık boks müsamereıine ıah
ne olan Galatasaray lrulUbilnde 
kinunsaninin ilk haftaaı zarfında 
pek ıayam dikkat boks maçları 
yapılacaaı haber Terilmektedir. 
Proğramda Saranga, Sıtkı, 

Nevzat, Necmi gibi kıymetli 
boksörlerin yer aldıktan da ay
nca bildirilmektedir. 

1 Jnsf]iz lfra11 Kr. 
"TJ.. mutabUI Dola 
" • Frank 

... 
• • 
• • 
• • 
• • . . .. . 
• • 
• • .. . 

Um 
Belfa 
Drallal 
Frank 
Leva 
Ftorı. 
l:uroa 
Şlllng 

Peseta 
Marlı: 

Zloti 
Pengö 

to Ley l'.11nı.ş 
1 Tllrt Hruı Diııar 
" Çeryoaeç Kuruş 

Nukut 

J fsterltn (lıııctllı) 
1 Dolar (Amerika) 
Fraıü: (Fraıısı&f 
Unc (ltalyaj 

O Frant Belçfb] 
O Drahmi {Y1Ull.ll) 

Frank (bvlçre) 
2() Len 1 B11Jrar] 

1 Florin [Felemenk) 
20 Kuron [Çekoslovak] 

ı Şllıng !ATiısturyı] 

1 Puetı llspanyı) 
1 RıyşmartfAlmuya 
ı Zloti Lehistan 
ı Penıö Macaristan , 

20 Ley [Romanya) 
O Dinar ( Yııgoslovya) 
t ÇeYoneç ISevyet• 

Altın • 1 B ona 
Mecidiye harici 
Baııknot \ 

• 

.udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam

ba günleri idare rıhtımından 

9 da kalkar. 

Ayva'ık surai postası 
( MERSiN )vapuru 31 Ka

nunevvel Salı 17 de Sirkeci 
nhtımmdan hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçüklcuyu, Edre· 

mit, Burhaniye, Ayvalığa gide
cek ve dönüşte mezkur iskele
lerle birlikte Altunoluğa ukn
yacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

=====·:'* #8 :: 'S:*.D L nem& 

:: yelkenci VAPURLARI 
1 

Karadeniz Juka ve ıllrat poswı 

Samı un 
vapuru ı .çarşamba 
Kinunusanı 

günü akşamı Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle dokru ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize ) ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentasma 

• 

rahvllleT 

lstlkru: dahili •vadell. 
Oliyuııu muvabade 
İkramiyeli demlryolu 
İstanbul tr&Jllvay flrlcetl 
Rıhtım Dok ve Antrep 
htınbul anonim su Sr. 

ı müracaat. Tel. İstanbul: 1515 H 
ı===:::-.::ac:::ır.:::c:am:::::ır.:ı •• #Wiwm .. 

Deuıet demiayolları Ve limanlar1 
umumi i~aresin~en: 
470 meşe ve200çam travers ka-
palı zarfla mllnakasaya konmUf· 
tur. Mnnakaaa 15 ikinci kinun 
930 çarşamba glintı saat 15,30da 
Ankarada de•let demir yollan 
idareıinde yapılacaktır. 

Mtınakasaya iştirak edecekle
rin teklif mektuplannı ve mu
vakkat teminatlannı ayni gilnde 
saat 15 e kadar umumi Mndtır
lük kalemine vermeleri lA.zımdır. 

Talipler münakaaa fal'blamele
nni iki lira mukabilinde Ankara
da, Malzeme dairesinden, latan-

Hl••• aeneeıırı 
I~ b11ü:uı li 
Osmanlı bankası 12 

Tıcaret ve zahire 
rl.cl. ncaret bonaa& klllbtam-llJt• 

tarafmdaa •Ullmlttlr 

BuAd•J 
Yum•eak 
Kwlca 
Sert • 
Dönme 

- Zahireler -
Çayd&r 
Arpı 

Mıaır 

Fasulyı 

Okbaı 

>.....ı A..aut 
L P. K. P 

ıa !45 16 20 

18 t7 

il 31 ıt 

8 35 
a so 9 ao 

18 18 !O 

ŞARK MALET HÜLAsASI 

lştiha kuvvet ve sıhhat için 
en müessir devadır.Bil6mum ec
zanelerde bulunur. Umumi de
posu Bomonti fabrikası telefon: 
Beyoğlu 583, ve lstanbulda Ek
rem Necip ecza deposu. Telefon 
lstanbul 78. 

bulda Haydarpaıa mağazasından •BDDDıV.!Gifiaa.DgBifl~aq 
... te-dan-·k-ed-ebi-lirle-r. __ .. ıı· OSMANLI BANKASI . ~ 

Apartman isteniyor ~ Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası ili 
Beyoğlunda Mobilyalı tıç. ı-~~ lstanbul aceuteli~i - Telefon: İstaubul 1948 ~ 

dört odalı bir apartıman iste- J.All e 
niyer. Banyolu olan terci e ı- Ziiil ~ h d. "I Beyoflu daJreaJ - Telefon Beyo(tlu 1303 I :;,, 
lir. Gazetemizde Fikret Adil • Senedıt ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he- ~ 

5aı cari ıuretile avanslar, pollça ve iskontosu. 5 Beye müracaat. ô k 

1 Türkiye cümhuriyetlnin. başlıca şehirlerine ve memall J ecne- rJ 
çıkartıp ortaya d6kerk, bağın blyeye senedat, çe~itlbbar mektuplan ve telgraf emirnameleri 

1 irsAlatı. :;;ı yor: 
- Babtcığım!.. 

kalkınız 1 
Kancığım! 

Hepsi, taşkınca batnflarla 
ona doğru yürDyorlar. 

- Evlldım, bu mUthlt gece 
nerelerde kaldın? 

ihtiyar babası, hemen hemen 
aklı başından gitmit bir halde 
soruyor, bir çocuk gibi ağlıyor. 

- Fırtına mfithiş, fakat Allah 
daha kudretli, daha büyük, 
baba. Geliniz, geliniz, hep 
beraber kiliseye gidelim. Sesi 
işitmiyor musun ? 

Bu anda fırtına dinmiş, tah
tadan çanın akai duyulmuıtu. 

Isa doğdu! Mes'ut aile, he
men kulübeden çıktı, kiliseye 
gitti. 

Ve yemek dolu tencere, ate., 
üstüne tekrat fıkırdamağa baş
ladı. 

~s11mrma~~ 

Müsabaka ile .memur alınacak 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Emniyet Sandığına bilmtısabaka bir kaç memur alınacaktır. 

Mtısabakaya dahil ~olmak için: 

1 - Sinni yirmiden ataiı otuzbqten yukan olmaması • 
2 - Aakerlilde filhal allkaıı bulunmaması. 

3 - Uakal tali talıailinl ikmal etmit olması • 

4 - Enelce bir hizmette buJunmUf ise hüanfi hal ve beraet 
veaaikını ve tamiluıhha olduğuna dair muaaddak tabip raporunnun 
ibrazı prtlarile muaabakaya dahil olmak istiyenler imtihanın 
yevmi icruı kendilerine aöylenmek üzere : nüfuı tezkeresi, mektep 
ıehadetnameai, beraet ve hillnll hal evrakı, ııbbat raporu ve üç 
adet ktıçük kıt'ada fotoğrafı hamilen 8 kinunıanı 1930 tarihine 
mtısadif çarıamda i\intlne kadar er:miyet ıaıadıiı muhasebe amirliğine 
müracaat etmeleri ilin olunur • 

' 
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y 
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Tefrika 

~ 

Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Şakir 

Aleni inşaat ,.a Ka~ıtoy iSteıe oıerin~iı 
münakasası • Büyük aile dans salonu 

Pr nd·k, bnkreı ıyoloJı hane-;ı baı;ta•t a 
müdürfotıinden: l\1üessesemizde yap
tırılacak olan bir koyun ap;ıllle bir p--ii] 
fast mahalli aleni münakasaya kon- ~ 
muştur. Taliplerin şart ve keşifna- ltlill 

Yılbaşı gecesi için salonumuzun nzerinde bu
lunan btiytık avize aJbna tabiabn yarattığı ve 

Bir infilakın yaptıkları m~lni görmek üzere her gün mü a 
nakasaya iştirak içln de yevmi ihale ~ 

bakmakla. d~yuı- (Yeşil çam) fevkAlade 
m ak bilmıyen muhteşem 
olmak flzere renglrenk elektiriklerle tenvir edil· 
mit olup, o büyük çam etrafında sabaha kadar 
dansa devam edilecek ve müzikten mada on 
iki kişiden mürekkep alaturka ince saz takımmın 
dahi bunu daha parlak bir surette devam etti
recektir. Bu arada varyete numaralan ve sair 
ej-Ienceler ... 

Bir tütüncü dükkan1nda patlıyan bir mermi 
yedi kişiyi parçalamıştı. Hatbuki tavan· 

daki lamba sap ıatlamdı 

olan l kAnunsani 930 çarşamba 1111!1J 
günü saat 14 te Defterdarlık bina- ll!l'JI 
sında müessesatı ziraiyye mubayaat \P!JI 
komisyonuna gelmeleri 

·-r::ı::c:::ı:::ı:x==r:•:ı=r.:• .. •r•••• .... nr.r.nmr imi 
Siperlere gitmek için hazırla

narak erzak arabalannı bekler .. 
ken, Zeki Beyle Kahraman Bey 
geldi. Hillliahmer hutaneıine 
gitmek ~e Bahaettin Şakir Beye 

takdim olunmak iıtiyorlardı. Derhal 
muvafakat ettik ve bekliyen ara
balanna binerek Karaağaça mt .. 
tik. e· 

Doktorun odaıına girer glr
mex, kalbim, en ytıkıek bir he
yecanla çarpb. Her taraf, top 
top bezler, biçilmi, kumqlar .•. 
Hatta, yaıihanenin Uatü bile ma
karalar, düğmelerle dolu idi. 

Koca doktor, insanın kalbine 
kadar it~iyen o tat~ı gözlerini, 
gl>zlerlmı:ıde gezdirerek \'Okur 
•~ nııik to.vırlarile ellerimiıi 11 .. 
karken: 
• - ~e yapalım .. Soğuklar git

tikçe ~ıddetiul •rttiriyor. Siper
lc;rde~ı yavrular da üşüyor •• Ta
bıi bır şeyler yapmak lizım ... 
On bin tane pamuldu içlik ha
zırlıyorum .. Ne yapalım? Param, 
ancak bu kadanna kifayet edi
yor .• Bu içlikler le hiç olmazsa 
M_ar~ş cephesi siperindekilerl 
kamılen donatabileceğim. 

- E, efendim, diğer cepheler .. 
- Oolar için de mevkii mbn-

tahkemi11 aazarı dikkatini cel
bettim. 

Bit, daracak ve oturacak yer 
kabıuyan odaya bakarak.ı arka
dqlanmııı ihya edecek ve bir 
iok Türk evlatlanna yeniden 
hayat kazandıracak olan bu mu
kaddea meıguliyete mani olma
mak için arkadatlanmı2 nanıma 
tqekkilr ederek vadaa hazırla
IW'k~ doktor bizi bırakmak ia
temıyo! ve hademeye kahve 
emredıyordu. 

Muhtalif ıeylerden bahsedil
mif H. Bilhassa iaıe me•adı bah
ain esasını teşkil ediyordu. Aziz 
Beyle hamiyetli rüfekasının m _ 
aaiai sayesinde yeniden bazı ıa~
lı erzak meydana çıkanlmış ve 
çıkanlmakta da devam ediliyor-
·muş. Beş dakika daha kalmak 
isterken yarım saatten fazla va
kit geç~İf~· m.tid~r Net'd Bey 
telaşla ıçerı gırdı. Karaağaçta 
mühim bir hadiıe.. Bir mermi 
infilik ederek birçok lcimıelerin 
mecruhiyetine sebep olmu1 ... 

Dok~oru~, . mavi gözleri, cilalı 
bir çelık gıbı parladı: 

- Affinizi rica ederim. Mec
ruhların nakline bizzat nezaret 
edeyim.. tekrar buyurunuz ... 

Dedi ve aüratle odadan çıkb. 
Aşağıya mdiğımiz zaman mec-

ruhlardan bir kısmı getirilmişti. 
Arabanın birisinden bir aıker 
ind 'rdiler. bir bacağı tamamile 
kapmuştu. diğeri bir sivildi. yü
zünde ve kollarında ağır yara
lar vardı. 

Yolda da, diğer mecruhlara 
rasgeldik. Sedyenin birinden, 
ince bir musluk gibi kan akı
yordu. Kısaca yaptığımız tah
kikatta teeuürümnz bir kat daha 
arttı. Mes' ele gayet basit. aptal 
herifin birinin eline nasılsa pat
lamamış bir mermi geçmif. He-

. rif bunu almış, Karaağaçta köıe 

batında tuttıncO dOkklmna ge· 
tirmiş, •anki bir marifeti mit 
gibi baıına toplananlara g6•t•r
meğe, furasını buraaını kurca
lamağa başlamıı. Mermi birden
bire ateı almıt'· Etrafmdakile
ri de hurdehaş etmiş. Böyle saç-

fi_. 
0 
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Caz Tarzandaviy~ıo- Mısırli-
nıst 

' l)o~m ve tadın haStalı.ltla.rı miıtehassısı li m 
• rllrbe. Eski Hlllllahmer binası No. 11 :ı 
·ı :: Y

an Ef. garp mU8İkisinin bir dehasım yarata
cak diğer taraftan 12 kişilik ince ıaz 

:, Her ci1n 8f'ed•" •onr• ...ı 14-18 ff ır.::11 !i Tolefen: 1st. 21122 :i ~ takımı şark musikisinin ruhunu terennüm edecek 
=::n:ı:::m=::::r:a:n=mn:-.:::mı::=~11::111mıı ~ 

lstanbuJ dördüncü icra memur- ~ 
luğundan: Madam Herestina binti ~ 
papa F otinin lsak Levi veledi a 

•e Tar- Hüseyin Bey tarafından çalınan 
zan ' kafku havalan umum 

ma sapan bir mes'eleden dol,yı 
yedi kitinin paramparça olma
sına m.t\teessif olarak nihayet 
tntllncn dükklmna geldik. bir 
u evvel önünden geçeken cığa
ra aldığımız bu zarif baraka, 
Nasrettin hocazwı türbesine dön-
mtııtü. Fakat.. burada da bir 
livhai ibretJe ~arşılaıtık. 

Parçalanan cidarlar Uzerinde 
adeta iğreti gibi duran tavandan 
sarkan lAmbanm ıiıesi, sapa 
satlam duruyordu... Koca on 
beşlik bir mermi patlıyor, yedi 
kişiyi parçalıyorda, bir llınba 
şişesine bir şey olumuyor... Vay 

gidi bayatı beter.. bir limba 
şişesi kadar bile kıymet ve mu
kavemetin yok ha... Hayatı be
ıerl istıhza eder gibi duran bu 
IA.nıba titeaini ebediyen unut
mıyacağım. Bir saniye evvel, 
beşeriyetin her dürlii ihtiyaç ve 
ihtirasını, ıilrur ve alimını his
seaen liayat, servet, aşk gihi 
kim bilir ne emeller besliyen .. 
belki de çılgın ve nakabili 
husul arzularla çırpınan fU insan 
kafilesi bir avuç banıtun, bir 
kaç dirhem çelik parçasının ia
yan ve infilAkile.. hayattan ve 

blltnn sevdiklerinden mahrum 
oluveriyorlar; ve belki de bir daha 
kalkamıyacaklan şu sediyeler 
ti.zerinden 3Inmün derin buşlu
ğuna d(lğru yuvarlanıyorlar da .. 
o, taT&Da asilı olan incecik cam 
parçası, blitftn bu facianın, or· 
tumda müstehzi bir filesof gibi 
çırpınıp duruyor .. 

Bir az ileride bir araba bey
giri , kalçasından yaralanmış •. 
Siyah deriıinin üzerinden hafif 
hafif kanlar sızıyor. Şosanm kar
tıkı kaldınmmm kenarında kop
muı bir bacak.. Ve yolun her 
tarafında, yanmış, dağılmıf, par
çalanrnı, tftttln paketleri ... 

Kemalin hali hayatında borç al
dığı bin alb yüz liraya mukabil 
vefaen fcrag eylediği Bahçeka
pusunda Şeyh Mehmet geylani 
mahallesinde Sebzehane meydanı 
sokağında eski ve yeni 13 No. 
muhtelif vakıflarından kayden bir 
adet manav gediğinden munkalip 
magaıanın yüz yirmi sehim iti
barile 73 sehmi tekrar yirmi 
dört aehiaı tertibile altı sehimi
nİD birinci ıhalesi yapılmak üze
re otuz giin müddetle mllzaye -
deye konularak bet yüz lira 
bedel e tnlibi ühtesindc olup 

kat't ihale8İ icra kılınmak üzere 
•e yüzde bef zamla on bat gün 

müddetle mevkii müzayedeye 
konmuştur . Hududu cephesi 

Eminönü Sebzehane meydanı sağ 
tarafı ve arkası Niko Karakaş 
mağazası sol tarafı Vasil Papa
dopulo ma~azası ile mahdut 
tahminen yirmi metre tcrbiinden 

zemini beton camekanlı fevkanisi
ni teşkil eden dört katta adi 
döşeme üzerine birer odadan 
ibaret o!up mezkur katlara bila
hare muhdes bir şekilde yapıl -
mış olan ve heyeti umumiyesi 
muhtacı tamir bir halde bulunan 
ahşap merdivenle çıkılır. Kiracı 
Mehmet Efendinin tahtı işgalin
dedir. Cephe tezyinatı haricen 
kArgir altı bin lira kıymeti mu
hammeneli olup mezkür hisseyi 
almak ve daha %İyade öğrenmek 

iıtiyenler hisseye musip kıymeti 

muhammenesinin yüzde 10 nis
betinde pey akçesile ve 926-
7198 No. sile İstanbul dördüncü 
icra memurluğun . müracaat 
etmeleri ~e 1-1-30 tarihinde sa
at 14 ten 16 ya kadar ihalei 
kat'iyesi yapılacağı ilan olunur. 

gctuıcwı111n::::s::ı::w=ı::nr-ı: ::::::::::::::::::; 
- Haydi gidelim aziılm .. Bak- !i Cilt. •~ç, trengı hutalıklan i5 

bk,.a, insanın eanı sıkılıyor... •· •• 
1"' ;: mütahauısı :: 
GUneı gurup ediyordu. Net'e- ~ DOKTOR :: i c 

ıizd bir dhalde kkarargAhlarımıza ii Ahmet Hamit ~ 
av et e iyordu . :; :: 

(Bitmedi) ii Ga.lattl, Voyvoda caddesı. * 
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5 Merkezi Amisterdam i Tahlisiye umum mü-
• M • : ezun aennayeai: Fi. . 5,000 000 : d" l "x;; d 
: rediye edıinı t MnnayeıL S,OOO,OOO: ızr ll~un en: 
: ihtiyat akçeai: J,OOO,OOO : Anadolu Tahlisiye mmtnkası-
• J b • nm 80 lira iicretli Tababetı i G stan ul şubesi 5 münhaldir. Tabibin ikameti için 
: alata Karaköy Palas : Anadolu Fenerinde bir hane tah-
: Tel: Beyoğlu 3711115 : 

! lstanbul tali şubesi ! • • • 
: lıtanbul Alalemci Han : 
: Tel: latanbul 569no i 
: Her nevi Banka muamelitı : 
: ve kiralık kasalar : • • ~•••••w••••••••••••••••••••••• 

sis edilmiştir. 
Talip olanların 2 kanunusani 

930 tarihine kadar vesaiki la
zımeyi mfisteshiben Galata rıh
tımmda Maritim hanındaki mer
kezi idareye müracaatları ilan 
olunur. 

müşterilerimizi memnun edecektir. 
Rağbeti fevkaladeye binaen muhterem müş

tenlerimizin mualarmı ıimdiden aagaje etmele
rini tavsiye ederiı. 

•a tıı ~asmdo ıaıonumuzu ziyoreu ınusiye e~eriz 

istanbul ithalat gümrüğünden: 
kilo Marka 

1 Sandık 81 RE Sunf çiçek 
6 ,, 850 NG Uıtik boru 
1 ,, 233 El ile mllteharrik makine 

75 Adet 190 Demmir k6rek 
1 Sandık 130 B Ynn mensllcat 
1 Bağ 45 RBB Parlak deve derisi 

15 Torba 126 Pamuk ıerit 
66 Balya Kıamen yanık kösele 
1 Sandık 92 KE ipek yünltl mensucat 

10 " DP Mektup zarfı 
1 ,, Demir makine aksamı 
3 " 400 LD Ağaç kundura kalıbı 
1 " 105 BC Sulfat de.iut 
2 ,, 329 A TF Yünlü pamuldu mensücat 
5 Adet 210 Otomobil dıı lastiği 
1 Sandık 38 TRANS Demir kalem takacaiı 
1 • 30 BNY Demir kilit 
1 " 14 NC Pirinç mamulab 
1 ,, 165 JCC Pamuk meosücat 
1 Balya 277 BTF Elvan pamuk ipliği 
1 Sandık 200 SMP Kaıarıız ,, 

18 Adet 1160 A Tehi demir fıçı 
20 ,, 1120 Tehi ağaç hçı hurda 
14 " 84 ~ « ıcc ~ 

1 Bağ 48 Karyola demiri 
5 Balya 1125 Tehi çuval 
3 Sandık Pastacı edevata müshımel 
1 Adet Yağ makinesi « 
1 « Demir iıtim vafı « 
5 Balya 258 Ham pamuk transit 

1 S Çuval Toz teker 
10 « Soda 

Balada muharrer 32 kalem eşya 2-1-930 tarihinden itibaren 
İstanbul i halat gümrüğti sabş anbannda bilmüzayede satılacağı 
ilan olunur. 

Maliye vekaletınden: \ 
336 seuesinden 1927 mali seııesi nihny(•tine kadar • 

milli hüktlınet biitcelerinden nıatltlbn olanlarla gerek 
milli hükfımeı ve gerek t4akıı lılik.t)uıeıin bütçe emanat.ı, 
ve adi eınannı hesaplarmdu muk.ayyel alucağ1 bulunanlar 
şubat 930 nihayetine kadar arzuhal ile buhmdukJarı 
mahalliu en büyük mal memuruna müracaat eyle~ ip 
yetlerindeki matlubaı vesikalarını vererek nıukabiliude 
müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu mliddot zarfında 
müracaat etmemiş ve vesika almanıı~ olarılarm iddia ett" k ... 
leri alacak 1513 numaralı ~anma mucibince kat'iyen ha
zine lehine sakil olacaktır. Şubat 930 nihayetinden son .. 
r.ı hiç bir mazeret. kabul edihuiyeccğjnd~n alacak iddi
asında hulunanların 980 s~ııesı mnrımd~uı evvel bulun .. 
duldarı mahallin en büyük. nıal meınuruna mürucnat Pt
mPlflr· i J:l ıı olunur. 

l~aant vekaietınden: 
Vekllet inşaat dairesini idare etmek llzre ln,aat ve idare 

işlerinde tecrübedide ve kudretli bir milhend.is veya mimara 1üzurn 
vardır. Talıp oJan.ların bu iş için istiyecekleri aylık ücret mı~üa
rını evrakı müsbitelerile birlikte tahriren vekalete bildirmelerı ilan 
olunur. 
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Liman lşlerlle alAkadar o an ara 
istanbul L~·-.ıo.a Çayın zararları nelerdir 1 

••••• il 

Çay diye neler içiyorduk ?· tinden: 
lıtanbul limanında ticareti dahiliye ihracat eşyası teralti atiye 

dairesinde vapurlara tahmil ve tahliye olunacaktır: 
••••• 

Ihlamur sıhhat ve servetimiz için bir faydadır 1 - Vapurlara verilip alınacak eşya için esbabı tarafından 
mUnha1iren tirket vesaiti istimal olunmak lbımdır.Bunun için sevk 
merkezleri her zaman emre amadedir. Milldın "lfi66,, ncı senesinde 

yani bundan (260) sene evvel 
o asrın en mahir ve cesur ge· 
micileri olan Holandalılar uzak 
denizlerin sahillerinden, ta Hin
diatandan, Çin den A vrupaya bir 
nebatın yapraklarım getirdiler. 
Pek mütcbehhir bir kaç neba
tat ilimi müstesna olarak belki 
bütün Avrupaca o zamana ka
dar meçhul kal mış olan bu ne
bahn ismine F ransızlat "The,, 
İngilizler "Tea,, İtalyanlar, İs· 
panyollar, Portekizliler "Te,, 
Almanlarla Holandahlar "Thee,, 
Ruslar "Tjeha,. dediler. Çinliler 
esasen ötedenberi "Çay,, Java
lılar "Cao,, derlermiş, biz de çay 
demişiz .. 

Miladı (1560) ta İspanyollar 
tarafından Amerikadan getiril
miş olan tütün ne kadar süratle 
taammüm etmişse ondan yüz 
beş Bene sonra gelen "Çay,, da 
o kadar çabuk yayıldı. Galiba 
devirler gelip geçtikçe diinyada 
mihnet, elem ve yeis çoğalıyor 
ve defigam ve kasavet ihtiyacı 
o n "sbette arttığı için insanlar da 
iyi, kötü bir çok çarelere baş 
vuruyorlar, mükeyyifata günden 
güne daha ziyade düşkün olu
yorlar. Mesela gözümüze ilişen 
"1910,, senenine ait bir istatis
tike göre cihan kahve sarfiyat 
Ye ıstihlaki 876,400,090 kiloya 
baliğ bulunuyor. Dünyanın her 
hususta en memnun halkı olan 
Amerikalılar bu cihetten de hoş
nutturlar. Zira bu (896) milyo
nun (747) milyonunu yani tam 
altıda beşini kendileri istihsal 
edip cihan erbabı keyfine yetiş
tiriyorlar. Yalnız Brezilya (568) 
milyon kahve istihıal ve ihraç 
ediyor. Gene ayni tarihli ihsai
yattan Avrupamn muhtelif mem
leket erinde (25) milyon kilosu 
İngilizler tarafından olmak üzere 
(50) milyon kilo çay istihlak 
edildiğini öğreniyoruz. 

İngilizler bir zamanlar ispirto
lu meşrubabn istimalini tahdit 
edebilecek bir çare olmak üzere 
çay, kahve gibi ispirtolu içkilere 
nazaran 2a tarı daha az mükey· 
yifat üzerıne mevzu ithalat res
mini kaldırmışlardı. Bu tedbirin 
ittihazmdanberi İngHterede viski 
iptilasının azalıp azalmadığını 
bilemiyorsak ta çay sarfiyatının 
diğer memleketlere nazaran şa
yanı dıkkat surette tezayüt etmiş 
oldnğunu zikrettigimiz rakamlar 
bize. gösteriyor. 

Holnnda küçiik bir mem1eket 
olduğu halde senede bir milyon 
kilo çay kaynatıyor. Evvel ve 
ahır şarabın meftun ve meclubu 
olan Fransa ise lngi]terenin 
yirmi beş milyonuna karşı ancak 
400,000 kilo yani altmış kere 
dah az çay istihlak ediyor. Zaten 
Fransızlar her zaman bir s şe 
şarabı bir fincan çaya tercih 
etmişlerdir. 

Mamafih Fransa jstihlakatının 
1853 te yalnız 15f000 kilo
dan ibaret o!cluğu nazarı it bare 
alınırsa orada da yı dan yıla çay 
tiryakiliğinin ilerılemekten geri 
durmadığı anlaşılır. Amerika 
ıenevi 17 • 18 milyon ki~o çay 
içiyor. Komşularımız olan İrani-

.lerin bu nebate karşı gösterdik· 

leri hususi muhabbet malumdur. 
Bi~im memleketimizdeki iatihla
kit miktarının neye baliğ 
bulunduğunu gösterecek istatis
tiklerden gerçi maatteessüf mah
rum isek te nahiyelerimize Ya
rıncıya kadar her kasabamızda
ki kahvehane ve çayhaneler ade
dinin çokluğunu derpiş edersek 
cihanan çay .. ~eraklısı \milletleri 
ardsında muhımce bır mevki tu
tab ileceğiıniz anlaşılır. Bizde za
•allı köylü çay nedir bilmez. 
Fakat büyük şehirlerden küçük 
kasabalara, küçük l<asabaJardan 
nahiye merkezlerine ve buradan 
da köylere doğru olmak üzere 
çay ibtilasının tevessü ettiği mu
hakkaktır. Biz bu hasbıhalimiıle 
çayın aleyhinde bulunacağız ve 
bu nebatın memleketimizden 
koğulmağa layik olduğunu isba
ta çalışacağız • 

rak alıp geriye yalnız posasını 
bırakmak. 2 - Gündüzleri ıevk merkezlerine ve gece tatil gUnlerf de 

Galatada Haydar Hanında (telefon 2606) müracaat edilirse talep 
edilen her türlü vesait ihzar edilir. Bu vesaitin de münbasiren şir
ket romorkörlerile çekilmesi lazımdır. Eşyanın nakli ve gümrük 
muameleıinin icrası eıhabına aittir. 

• 
Çayın A vrupaya Hol anda ge

micileri tarahndan getirildiğini 
söylemiştik. Fakat mesele o za
manlar adeta bütün cihan seyri
sefainine ve bütün şark ticaretine 
hakim bulunan (Hindistanı şarki) 
kumpanyasının bir oyunundan, 
b jr speküıasyonundan, bır ticaret 
dolabından ibaretti. Yaptığı ma-

hirane propagandalarla Avrupayı 
çaya alıştıran bu şirket, sarfiyat 
ve istihlak yekununu teşkil eden 
miJyonlarca kiloyu kendisi sat -

mak suretile o zaman müthif 
istifadeler etmişti. Asıl . çayın 

yetiştiği yer Çindir. Japonyada, 
Koşenıinde, Hindistanda dahi 
neşvü nüma bulur. Brezilyada da 
yetiştirmeğe başladılar. 

İlk zamanlarda belki hakiki 
çay içilebiliyordu. Fakat dünyanın 
buna dü,künlüğü arttıkça, her 
tarafta sarfiyat çoğaldıkça itin 

içine hile girmiştir ve o dere
cede girmiştir ki bugtin bir ta
raftan Çınlilerin, diğer taraftan 
A vrupalılann sahtekirlıklarile 

artık hilesiz çay bulmak imkanı 
hemen kalmamııtır denilebilir. 
her halde çay derecesinde tağ
şişa ta uğnyan bir madde daha 

yoktur. Bundan seksen sene ev
vel yalnız Londrada sahte çay 

imal eden on sekiz tane fabrika 

saymışlardı · 
Bugün bu ad~din bir misli 

daha arttığına hıç şüphe yoktur. 

B 
, dan ınaada gene Londrada 

unıar 

k h b nelerin çayhanelerin, ga-
a ve a ' . 
. kıraathanelerın garson-

zıno ve 
d bir kaç kereler kayna-

lann an 
yapraklarını satın alıp 

mış çay . • fJ ı 
~ ilerle ıyı çay va-sı ar 

hususı usu 
d"kt vani adam akıllı bo-ver . en, . 

.. !edikten ıık ve zanf 
Yayıp sus ' 

l Yer: eştirdikten sonra 
kutu ara . 

rlara doldurarak çay tırya-
vapu · k tl d 
k·ı . yetiştiren şır e ~r e 

ı erme · . . . k 
d Çayın tagşışı ıçın pe 

var ır. . k 1 
k akla bitmıyece usu -

ço sayın . . .k. 
ler kullanılır. Hepsının esası ı ı-

dir: 
t - Diğer 

rak1arı boyayıp 

kıymetsiz yap
çay şekline koy-

mak. . tti 
2 - Hakiki çayın i~tıva e . : 

ği << kafein ,, <' teym » gıb~ 
münhal mevadı müessireyi hususı 
uıullerle, yahut alelade kaynata-

Avrupalılarca yeşil çay mak
bul olduğundan kurnaz Çinliler 
en ziyad\ bunu taklit ederler. 
Tatbik ettikleri usul, taze yap
raklan s. ç iizerinde kuruturken 3 - Bu i9ler için alınacak vesait ücreti elyevm merl tarifeye 

tabidir. biraz safran, bir az Alçı ve 
biraz da kendilerinin "yuglen» 
dedikleri çivit koyup ka· 
rışbrmaktan ibarettir. Safranla 
çivit yapraklan boyuyor, alçı 
bu boyayı tesbit ediyor. he
yeti mecmuasından gayet latif 
ve temamen hakikiyi andıran 
yeşil çay taklidi çıkıyor. Bu 
tarzda bir tağşiıin sıhhat üze
rine pek zararı ohııaısa da son 
zamanlarda Çinlilerin çivit yeri· 
ne kullanmağa başladık1arı,,prus
ya mavisi,, bir zehir olmak hasa
bile tehlfkelidir. 

Pruaya ma'f'iıile boyadıklan 
çaylan Çinliler ancak ihracata 
tahsis ederler. Koca Jyon keş
ler, portakal çiçeği, kamelya, 
vanilya V.S. gibi çiçeklerle ta'tir 
ittikleri halis ve hilesiz çayları 
hep kendileri için sakJarJar. Çin
liler çaya koku vermek için bun
ları arzu edilen çiçekle kanştı
np bir müddet bırakırlr. Sonra 
harman savurur gibi savurmak 
ve kalburdan geçirmek suretiJe 
çayı ayırıp kutularda, kapalı 

maha1lerde hıfzederler. 
Taklit ile çay yaprağı haline 

getirilip hususi kol\ular verildik
ten sonra ticaret meydanına sü
rülen nebat ıonlardır: Defne, 
yaban eriki, karaağaç, dışbu
dak, mfirver, ekti muşmula, sö
ğüt, atkeatanesi, kavak, yabani
gül, kuşkirazı ağaçlarının yap
rakları ..• 

Bu yaprakları boyamak ıçm 
Kibritiyeti nuhaa, Kibritiyeti ha
dit, Kromit resaas , Prusya ma· 
visi V. S. gibi mevat istimal 
olunuyor •e hatta arsıinikiyeti ne
haa g bi miithiş bir semmin kul
lanıldığını dahi iddia eden erbabı 
fen vardır. 

Pariıte uzun müddet aktar
dan çay alarak içmit olan iki 
adam hastalanmıt , muayene 
neticesinde bu aktarın mağşuş 

çaylar ile teımmümü tedriciye uğ
radıklan anlaşılmış ve biiahere bü· 
ttin Parisin muhtelif nıahallerin
de toplanan 64 çay nümunesi 
tahlil edilerek bilaistisna hepsi
nin hileli olduğu görülmüş. 
Varşovada bir fabrika da sah

te çay tutularak muayene edil
miş. içinde çam kabuğu, tazece
viz kabuğu, kömilr toz11t soğan 
ve kabak kabukları, elhasıl çay
dan maada herıey bulunnnqıtur. 
Bu çay fabrikasının Çayları için
de yalnız hakiki çaya dair bir 
iz keşfedilememiştir. 

Tafsilata girmekten çekinerek 
şöylece zikredip geçdiğirniz mi
sallerle çayın ne kadar fUmulli 
ve umumi bir sahtekarlığa uğ
ratıldığı, ne kadar insafsızca 
teşebüsata tabi tutulduğu sabit 
olmuştur itikadındayız. 

Hal böyle iken bizim evimiz
de semaverimizin karşısına ge-

4 - Hariçten vesait tedarik ve istimal edilmesi imtiyaz muka· 
veles'nde muhalif bulunduğundan bu ıuretle yapılacak nakliyata 
ait ücretler e1habından aynca taluil edilecektir. 

5 - lmtiyaı: mukaYelesi mucibince ordino ve beyannameler 
şirketimiz tarafından musaddak olmadıkça ailmrfik muamelesi ya
pılacaktır. Bu tasdik iJleri İstanbul glimktık manifesto dairesinde 
şirketin kiıesinde yapılır. Tüccar ıirketten vesait aldıklan mfisbet 
makpuzlarını bu kiıeye göıterip ordinolarını ve bayannamelerinl 
tudik ettireceklerdir. 

6 - ileride bir gOııa tiklyete mahal kalmamak mere alAka· 
darlann nazan dikkatleri celbedilir. Umum mddtırlalc 

Yiiksek 
ğünden: 

orman mektebi rektörlü-

Pazarlıkla palto imali 
JI/ 'debimiz talebesi için pazarlıkla 16 adet palto yapbnlacak

tır. Taliplerin şartnamesini görmek Ozere her filn, pazarlığa iftlrak 
için de 1-1-930 çarıamba gilntl aaat 15 te defterdarlık binuında 
mtiessesatı ticari ve zirai mllbayaat komisyonuna gelmeleri. 

Vilayet daimi encümeninden: 
lnöntı ıehir yab mektebi talebesine yapılacak 600 takım elbisenin 

imaliyesi pazarlık ıuretile ihale edileceğinden taliplerin 5-1-930 tari
hine mUsadif pazar gilııtı saat on bire kadar daimi encümene mü-

racaatları. 

lumuzu medent dolandırıcılar Yet etmemelidir. Di1nyanm pek 
olan sahtekAr fabrikatörlerin ce- çok yerinde esasen çay yerine 
bine doldurmaktan başka mana baıka nebatlar istimal edilmek
'ifade eder mi? Hele çayın tağ- tedir. Meseli Brezilyanın bir kıs
titinde zikrettiğimi%İ muzır, sem- mında ve Paraguvay ile Şili hn
dar maddelerden biri istimal kümetleri dahilinde çay yerine 
edilmitse ki - biç tliphe yoktur· "Şarabetiilrai - Çoban püskUlil" • 
yavaş yavaş zehirlenme de caba!.. denilen bir aebab kullanırlar. 

Memleketimizin ; fakir, yok- Cenubi Amerikalılar bunu ça-
sul memleketimizin milyonların· ya tercih ediyorlar. Meksikalılar 
dan bir kısmlDlD ve ondan daha Gutmalılar"Pıarolia Glandulosa" 
kıymetli olan sıhhatinin bu yü- yapraklarını kaynabp içerler • 
zü boyalı sahte nebat uğruna Kolumbiyada "lstonya,, yaprak
akıp gittiğini diifilnmek pek lan ve ayni mıntakanm daha 
esef averdir. Biz, hem milli ser- şimalinde Amerikayı cenubide 
vetin bir kısmını boıuna akmak-
tan kurumak, hem de sıhhati yetiten « Kolteria krocumben » 
umumiyeyi Yikaye etmit olmak namında bir ne'f'i erguvan yap -
gaye.ile çay iatihlikine karşı bir raklan istimal ediliyor. Kamçat
mücadele açılmasını teklif edi- ka He Japonya arasındaki Goril 
yoruz. Kerçi ehli keyfin: « Mnı- adaları ahalisi meyanında "Pedl
kirat bitti, timdi de çayımıza cularis tannau,, yapraklan men
hllcum olunuyor.» Yollo bir itirazı kuu revaç bulmuıtu.r. Çar Ta -
vardır. Fakat biz fenni tahlillere tarları çay yerine Kurt pençeil 
müstenit tecrübelerden ve bu 
tecrübelerin zahire çıkardığı .te- otunun köklerini kaynatıyorlar. 
tebbilsattan bahsettik. Çay içi- Kafkas çayı diye töhret bulmuş 
yorum zannile yaban eriği yap· çayların ekserisi yüksek dağlar
rağı veya muşmula yaprağı tir- da neşvünema bulan ve yapan 
yakiliğinde devam ve ısrar et - mersini Ye ölmez diken isimleri 
mek istiyeceklere hiç bir sözü - Yerilen bir nebat yapraklarından 
müz yoktur. ibarettir. Görülüyor ki çay yerine 

Bütün milletçe alışmış oldu -
kendi memleketlerinde yetişen ne

ğumuz, itiyat ettiğimiz çayın ye-
rine ne koyacağız? Her halde bab ku~lanmakta olanlar çoktur.Biz 
sıcak bir meşruba ihtiyacımız memleketimizde yetişen nebatlar 
var. Biz ıhlamuru teklif ediyoruz, içinde ıhlamur çiçeklerini intihap 
ıhlamurun istimalinde hiç bir ve kendi sıhhatlerini, çocukları
mazarrat yoktur. Bilakis sıhhi nın sıhhatlerini, memleketin sıh
faidaleri çoktur. Memlefcetimin batini düşiinenlere bugOnden 
pek çok taraflarında neşvünema itibaren çayı, paralarımızı aşmr
bulduğu cihetle tamim ve inti - casına çekmek için Avrupa muh
şarı da gayet kolay olur. Esasen tekirlerinin elinde en hilekarane 
ıhlamurların en iyi nevileri şarkta vasıtalardan birini teşkil eden 
yetişenlerdir. muzır ve ıahte çayı terk ve teb'it 

Bizim, sahte çayJann memle - etmelerini sıhhi faideleri malum rek yahut bir çayhanenenin 
çe ak . 
iskemlesine yaslanar çay ıç-
meğe özenmekliğimiz kendi ken
dimizi aldatmaktan, paramı~ pu-

ketimizden nefyU teb'idı tekli • olan ıhlamuru onun yerine geçir
finde bulunmaklığımız hiç bir melcrini teklif ve tavsiye ediyo
zaman hayret ve taaccübü da • ruz. 



A nunt şttrtları 
IUrktyede ~ 

Kuruş Kuru~ 

4.ylıtı 150 000 
400 800 
750 1450 

1400 2700 

Gazetemızde çıkan yazı ve re.im· 
'erin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye ı?Önderilecck melttuplano tizer1ne 
idare içinse [ idare ] • yazıya atue [ yuı ) 

işareti konulmalıdır 

Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
Uinlannda yüzde 20 tenzilA.t vardır 

Bflytik veya blr kaç dafa için verilen ıııı.nlarla 
hususi mahiyetteki llAnlann llcretl 

l ldn şartları 
Satın Kuruş 

6-8 incı ıayıfa 125{; 
5 • • 25, 
4 • • 40 
2 • • 100 
1 • • 200 

llasılmıvau mekıupların ıadcstnden, tıymetl 

mulı:addereslz mcktzplara konulmuş paralano 
kaypolmasıodan ve llAnlann münderecatındao 

ld11re mesai de~fldlr IST ANBUL. BabıAli, Ankara caddeatnde c V AKIT YURDU > 
Tel 1970 iDARE lSLERt 19;1 YAZ! lŞLERI • tel~raf: VAKIT posta K.n: 45 

idare ile lı:ararlaşıınlır 

Gazetemize husml 11An kabul eden yer 
H. S. H. llAnat acentesi 

1-Blnci aayıfada H 
resmi ilanlar 

mmmaaaammamaa~mma~m~mmm~am~m~m 
im 1 ~29 Senesınin son gecesini im m m 
ITokatlıyan otetelinde E 
m m 
m Geçiriniz ~ 
B ~ 

El IDlDllEL DAITILO ~URSU 

m m 
ı= REVEYYON!!! ~ 
! Reveyyonll m 
mi ELETTRICH JAZZ ORKESTRASI 
mmma~mmmmaaammmmmmmmm~mınmm~mm~ 

~an 
BOLGAR DACI MADENLERi 

Türk Anonim Şırkett 

Şırketimlz heyeıt umumlyeılnln 2 
k6nunusanl 1930 tarihinde ıuretl fev 
k .. JAdede içtimaı takarrur eylt-dlğtnden 
hlssedaranı kiram mezkQr tari 

mOıadıf aalı gQnO, saat 1 1 de, tir 

ketin merkeıl tdarcal olan Galatadıı 

Çtnllt Rıhtım hanında, 4 doncO katta 

datrel mah~uaunda lçtlmaa davet 
olunur. 

Ruznamel mO:ıak"rat: 

1 - Slrketın hn~Qmeıle mukavele
names nln tadili 

Beyoğlu sulh hukuk h!klmliğl ... 
Mustafa Şamlı Mahdumu 

Ankara def terdarlz(Jı milli emlak müdürlü
(Jiinden: 

• Mevkii Cinsi Dönümü Metro Muhammen Umum Rakam ebvap 
icra dairrslnd .. n: Bir borçtan do1ayı 

mahcuz ve ı;atılma6ı karargtr olan 
tavukçu kom .. sl~rt, ve kasap edenb 
VI" tı>razl ve sa•re 1930 kanunusani· 
ı.ınin 4 dfin ... O cumartesi gllnO saat 
16 da Pangaltlde hamamda 
tramvay caddesinde 156 numaralı 
dükkAnda a1er en müzayede olunaca
ğından taliplerin yev'D ve aaah mez

kQrda hazır bu un'Jlalan ll!n olunur 

• 
Müessesab 

Bazı dairelerin 

ilgası 
doJayısile 

Mühim ucuz satış 
• başlamıştır. 

Münakasa tehiri 
Gümrükler Umum müdürlüğünden: 

ı .. -: Muhafaza memurları için yapunlacuk kaputlann münaka
sa 2unu 30-K. evvel-929 olarak ilin edilmişti. 

2 -:- Münakasa 6-K. sani-930 tarihine müsadH pazartesi günü
ne tehır olunmuştur. 

3 v- Taliplerin 6-K. sani-930 gllnil saat 14 te Istanbul başmil-
kdürl~gfinde müt«ıekkil gümrükler umum müdürlDğil sabn aJma 
omısyonuna milracaatlan. 

.ı ... ;.. . . . . 

Büyük Tayyare piyankosu 
Y edinCi tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

Bf'YCK IKHAllf Y~: 200,000 LiRADIR 
A)Tı,·a 50.oo . 4ı),uo ao.orn) 2u,ooo ıö,ooo 

10,000 liralıJ\ ıkraıı ıyeler ve 100,000 
lıralık b r ııırık:Haı 

Doktor ve ebe aranıyor 
ftlar .. ış vilayeti dahilinde Pazarcık - Göksun - Elbistan 

~aıaları bük~ıııet VP IJelediye vazifelerini görm~k üzere 
uç doktor ve üç kabileye ihf vac vardıı Dok torların 
ı~YJu~ı a~lisi 80 lira le kabilelere. d~ <tyda maktueu 60 şrr 
hra verılecektir. 

Mütekait etibba kabul olunur. 

Talip olanların .ı\ ııkarad<\ sılılıive vekaletine ve lstan
huld_a sıhh ye mü<liriyelin{~ miir:tc,,atla iz~.h ıt almaları 
ta,sıye olııııuı·. • 

Büyük oyuncak meşheri 
ve Noel ağacı için elzem levazımat 

Beyoğlunda istiklal caddesinde Opera sinması yanında 14 No 

Fıjuyama - Nakamura 
Japon Ticarethanesinde 

Zengin kotiyonlar - Günl müfit hediyelikler 

bedeli lira No. 
AkköprO Tarla 68 548 10289 10-11 9 

Yukarda yaz:ıb tarlanın tekarrür eden bedeli sekiz: sene sekiz tak-
sitte istıfa edilmek ve 5111930 pazar günü saat on bette ihale 
olunmak üzere mülkiyeti 14/12/929 tanbinden itibaren kapalı zarf 
usulile müzayedeye vazedilmiştirr. Talip olanların yevmi mezkurdan 
evvel mektuplarım yiizde 7.5 pey akçelerile birlikte Ankara milli 
emlak müdUrlüğtlnde müteşekkil aabş komısyonuna ita etmeleri. 

Novotni 
BİRAHANE VE LOKANTASI 
Halefi: Frank Krenhoım ve şürekası 

Yem sene reveyonu münasebetıle 

Yarın akşam büyük gala 
Kotyonlar, sürprizler . dans ve varyeıe numaraları 
~laestro V. Sıernat ıdaı·P-sinde nıiikemmel orkestra 

Sofralarınızı evvelden temin e<liuiz. 

,~~Trafık@d~r;cl~®J@ı~~ ~ 
~ @ 

gıpwıt 

Doktor M. Lutfi 
Dahlll ve intani haataılarmı Cama Ya Paaar
dan mada her alln ıldden ·-· DIYanyohı 
Şek rd Sokak N. 7 de kabul atmaktadtr. 

wrım 

Kayseri vilayet encü 
n1eninden: 

Giçikaoda kaim mubterik •İ
nema binasının miilk.iyeti kapalı 
zarf usuli e müzayedeye konmuş 
ve 8/1/930 çarşamba günü saat 
16 da ihalesinin icrası mukarrer 
bulunmuş olduğundan taliplerin 

bedeli muhammene olan 15000 
liranın yüzde yedi buçuğu niı
betindcki teminat akçelerile bir
lıkte teklif :zarflarını me:ıkfır sa
ate kadar makbuz mukabilinde 
encümeni vilayet knlemıne ver
meleri ilan olunur. 

@ dolu ,,jausınm terkettıg ıtaıJ'eler k rahktır·. @ 

~ ~liike 111ei hır o. tel de olab lir Ayrı ayf· taeps ~~ Yumuşaldığı ve dayanıklığı ile 
~ ~· cihanşümul bir şöhreti halz nraş 
@ birden kıralıktır lstıyeıılerın ( VAKJT yurdu } u Q bıcağıdır. 

: ıııiiracaatları. ~ H d t 1 
@@ @~[@J@I@[~~~(@~@~~~ · er yerue sa ı ır 
Günırükler umum müdürlüğünden:~------.. 

1 - Umum müdDrlftk binasımn cümle kapısında mevcut pilana Bahriyuna ilan: 
teTfikan iqa ettirilecek liatiklik bedeli keşfı olan 400 lira üzerin- Karadenizdeki Ereğli limanının 
den 20 giln milddetle ve milnakasai aleniye ile münakasaya şimalindeki Bababumu fenerinin 
konulmuttur. bulunduğu mevkide bir kampana 

2 - Şartnameler gümrükler umum nıftdürlilğü levazım müdür- tesis edilmiştir. 
IOğünden alınabilir. El ı h 

3 - Talipler o/ de yedi buçuk . ~eminat akçesi bulunan 30 i e mUte anik bu kampa-
lirayı hamilen ı 1 kinunsani 930 tarıhıne müsadit cumartesi günü nanın 4 kanunsani 930 tarihinde 
ıaat 14 de umum müdürlükte mütetekkil mübayaa komisi yon una itibaren sisli ve pusulu ve tipili 
mfiracaatlan . havalarda her iki dakikada bir 
::::::::::::::::::::: :::::r.::::::::::::::::::::::m:ın::::r:r::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::· yek diğerini mü t ea kip kısa fasıla 
~:::·=::::a:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::m •••••••••••••• :.: •••• ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :: :: : :: : 
:::: :::. ve sedalarla bet defa çalınacagıv c::: .. :::. 
i5ii N.lahkemeı T emyız azasından Ahmet Refik B. ın !fü bahri yuna ilan olunur. 

ımveni icra ve iflas kanunu şerhi~~[ ~Mi-ıık-et-üz•üm•ü-nd•en•h-uı-uı•i •,ure•tt•e• 
""' ""' imal edilen kırmızı kordonlu 1 i.:.!.i. 2 ... ... it =:·.=:=:.· 

llii D"I "I m~ I!:: '-..- '-- :::: 
ı··· •... 

1 :iP lniçrenm büyük hukuk Alimlmnln eserleri ~ bütün ltanunlanmız nauını ~m 
1 mi ahnaralr ııaı.aı1 Ye ameh hükümlere ve lüzumlu oümuoelen havı olan bu eaenn her !m •••• dı 1 : ••• iiii cıl •tıuıbulda Vahı Cihan .,,. ikbal kütüphanelenndt- (1501 kuruş& satılmaktadıı m: 

Ankara rH~ISI 
Kibar gazinolarla lüks 
bakkallarda bulunur. iHi 3 ,.,. ,.,. "'11( 1 :m :iil UDCU Cl11 neşro undu m~ o..-----_. 

im Haciz ve satış hakkında en lüzumlu malOmarı ve iıümunelerl havidir m~ .... . ... 
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Me3'uı müdür: Refi kllhmet 


