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Isterlin niçin 
yükseldi 

Vekil B. iktisadi 
hatayı anlatıyor 
Devlet tediyatz ihtiyatlı 
bir şekilde yapılmıştır 

Maliye vekili Saracof u Şiikril 
Bey, lngiltz lira11nm yokaelmeıi 
hakkında etrafh beyantta ~ulu
narak tarife kanununun tatbikin· 
den eevl yapılan 100 milyonluk 
lüzumsuz ithalAtın zararlannı an· 
latmakta, mukabil tedbir olmak 
üzere bütün devlet dairelerinin 
kambiyoyu alA.k8 dar edecek sar· 
ftyatımn murakabe edileceğini 
s.'.> vlemektedir. 

Bugün sayıfa 

i .. 

1 
• 
iki suiistimal daha 

Birisi hazineye ( 80) bin liralık zarar veren 
iki sahtekarlık daha mı yapılmış ? 

DOn haber aldığmnza göre 
iki gündür tafallen gazetelerde 
yazılan bufday su.fistfmallne mQ
ıabth tkt vak'a daha meydana 
çıkanlmıı bulunmaktadır. 

Bunlardan biri hazineyi 80 bin 
lira zarara ufratmııbr. Söylendi
ğine göre bir mdddet evvel 
bir ıtrket Sırbtstandan bulday 
getirmit ve Romanya ınenıel ile 

bunu ithal elmlftlr. Ticaret ve 
zahire borsası ktnıyagerltftnce 
ve gümrQk müfetttıltğince yapı-

lan tahkikat ve tahlillerden buf
dayların Sırbistan malı oldu~ 

kattyetle anlaıılmıt ve takibata 
baelanmııtar. 

~ma '1 oprü kurulnr.,B Hamdi Bey nasıl l<urulacak l 
Vekil Beyjn beyanatı aynen 

(3) Oncü aayıf amızdadır. Hazine bu resim farkından 
80000 lira zaru görmilıUlr. 

Refik B. !!_~ültünunda 
Müderr·sıer ne kadar lenıyiz mahke nesi aıalığını 

kabul etti 
kıynıetlt h: ki nlerlmizden Is 

~nbut icra re
t,ı .\h 
tık il nı_et Re -

eyın tem· 
;J'ı~ 
~ı~keıneıt 
olundu~- "CllYua 

ısunu Ya~ 
tnıştık. 

Refık Beyle 
d en. 
lstne tevcıb 

olunan b 
f U VQf. 

eyı kabul et- l. 
tn't• li9lılllııiıiiııiiiıiilmiiiiiııııl 

't ll'. Yakında 
Eakıeehı 
11 ıe giderek yeni vazifesi· 
e~yacaktır • 

• 
Amerıka selin 

Mezun hulundu~u lsviçreden 
kVdet eden Amerika sefiri M. 

tov yarın Ankaraya gidecektir. 
~···•••••••••••••••••r••••• . ~ • • • t_ • 

: &Ç ayıfalanmızda : 
• • 
: 1'1akaleler ı : 
~ . 
• Baıınakale: Suikast kaJ'fısında ! 
• - . s· • : .. 41Ylz ? Sjyaıf: Atma grevı, ulun· 

: larda seyahat ı Kin kurbanı, gelişi 
• RÜzeL 

4 üncOde --
'Yazı aefeı beri" ~nin ı:afm L Ali 

liaydar Emir ı 
1 efrikalar ; 
Utannuu adam. 

:ı incide 

Mflyarderlertn hayab. 9~ 
: MeçhuJ u er 

• • 
(j ıncıda -

: llihAve ı 
' Su üaıünde · f raınızcadan ), • a \ 
: abrıahmere seyahat ( Mehmet 
: f:'uat ) tJ incide . . -
: C>cufunuza nuıl bakmalıaınız? 
l 11adın sayı/ası : 
: 1Jncide 

: Seb.tr haberleri. -
: 2 ;ncf ve .9 üncüde 

: lla.rid habecıe' • 
: ~incide . y -•, arın· ?;· • 
~ ıvatro, musf:ıf savıf ası 
• • \ ~ . 

•••••••••••••••••••••••••• 

maaş alıyorlar? 

Müdür Beyin hiddeti 
Nimet Bey, bütün gazetelere 

atmış, tutmuş 

Fakat soralım, ne hakla~ 
Dün bir refikimiz Galata it· 

halat gümrüğü müdürü Nimet 

beyin vazifesinden alınarak yeri· 

ne müfettiş Kemal beyin getirile

ceğini yazıyordu. Bu haberi tah
k .k etmek üzere Nimet beyi 
g~ruıek istiyen muharririmiz ga-

yet garip bir nıuameTeye maruz 
kalmıştır. 

Müdür Bey komısyonculan 
birer birer haşladıktan sonra 
dönmüş ve muharririmizin hüviye
tini anlayınca büsbütün kızıp kö
pürmeğe başlamıştır. 

Nimet Bey masanın üstfinde 

Bu meselenin tahkikatı gQm- Umum g4mrOk mOtlüru flıMn B. 
ıük müfettJıJ Cemil, VeU ve Fet- nada yazıbdır. Bu mesele giimrnk 
hl beyler tarafındant yapmııbr. mllfettlti Raif bey tarafından 

Difer vak'a da gene bJr ıtrkete ait tahkJk edilmektedir. Keyfiyet 
olup baklkatta Kanada mala iken mahkemeye de intikal etmft ve 
ıehadetnarueleri Amerika diye b idayet mahk•meai gümrük le
yapılmııbr.Ve faturuında da Ka· hine karar venniı bulunuyor. 
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( ... iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABERLERi 
= 

Ticaret odaları Zevku safa caddesi ·10tj9 
Nizamnamede 
Yapılan tadilat. ~t:ll*:mtı lngiliz bu miktara vardı 

Dün vılayete teblığ edıld1 
Ticaret ve sanayi odaları niıam

na mesinin, 2 23, 71 ve 116 ıncı 
maddelerinde Devlet Şurası tara- ' 
f 111dan tetkik edildikten sonra 
Iktısat vekaleti tarafından teklif 
edı ien tad lat heyeti vekile tara
fından kabul ve tasvip edilmiş 
ve taslika ıktiran etmişti. Tadil 
edı!en madde 'erin yeni şekli şun
tcırdır : 

Madde 2 - Bir mahalde ye. 
ni~en Tıcarct ve Sanayi odası 
ıçın, gerek o mahaldeki tüccar 
ve ge ek hükumet tarafırıdan ik
tisat Vekaletine müracaatla mü· 
ıaııde ta1ep olunması lazımdır. 
Bir mıntaka dahilinde bulunan 
bir ticaret odası dahi ayni mın 
taka dahilinde başka bir odanın 
tesisi için müsaade ta'ep edebilir. 

lktısat Ve ~ aleti, gerek resen 
V'! gerek vu kubulan bu müraca
a~lar Üzerine lüzum göı dü)u tak
dırde bir mahalde oda tesi ~ine 
ve ayni z 1manda lüzumsuzluğuna 
kani olduğu o faların i~ga!\ına ve 
bu ilga edilen odayı en münasip 
bir dığr-r odanın mıntakasma it
hale sa ahiyettaıdır. Odaların 
la~vıııdan evvel valilerin de mü· 
ta'ea 1 armı ~oıacıı ktır. 

Madde 23 - Ticaret ve Sa
nayi odalarında beş türhi azalık 
vardır: 

1 - At, la Je ı:zahk 2- Asli 
azalık, 3 Münıess 1 azalık, 4-
Muhat>ır aza ık, 5- Fshr azal k. 

Al~'aCfe aza Ücretı kaydivey 
ven rek oda sicılline k ydo unan 
bılıimum tüccardır. 

AsL aza: Oda mec'is' ne nti
hap o unan ?evattu. 

Mümessil aza : B•r T ca• et 
oda.,ının m .na akası dahılınde 

o up oda buluı mıyan ytrlerde 
kendistne yardım etmek ve oda
larca verilmekte o an vesaik.ten: 

Menşe şehadeınamesı, 

Fiat • , 
Nümune tasdikine ait şeha· 

detoameler 
' 

ltıbarı ticari şehadetnameleri, 
Fatura tasdikleri, 
imza • , 

Muam !atını odaya izafeten ifa 
eylemek üzere tevkil edilecek ze· 
vatb.r. Mümessil az ~ıar oda mtc-

YukarkJ reıme bakarak meraklanmayınız. Bu toplanb tehrtn 
en itlek caddelerinden btrlıinde olmakla beraber ciddi bir badıae 
ile değil sadece bir eflence itile alakadar bulunuyor. Bu toplananlar, 
bazan yarım ıaate yakın ayak Qatü durarak g1ln geçtikçe çofalan 
gramofoncu dükklnmın önünde kah bir gazel klh bir melodi ve 
kih bir tokıtr ot ve yahut bunlann üçdn(i birden dinltyerek gönQl 
eğlendiriyorlaı ! Zannımıza kalırsa artık bu caddenin iıminl değt,. 
ürmek zamanı gelmit sayılabilir. 

Bu cadde~e, "Sirkeci,, yerine mesela "Zevku safa,, caddesi de
n:} e daha muvafık o rpa'l mı ? 

!isleri tarahndan intihap ve aza· 
lıkları alakadar mahaller tüccar 
ve esnafına tamimen tebliğ olunur. 
Bu aza lık kendısini intihap f"den 
oda mec'isinin müddetin n hita
mında nihayet bulu. Munıess' I 

aıalar mnbut olduk lan Ticaret 
ve Sanayi odasile bilmuhaberc 
bulundukları mahaller tüccar ve 
esnafının va-ııyet'erı ve dereceleri 
ve ul"eti umum1yel1e o mahallin 
ıktı s;ı dıyatı hakkında malfimat ita . 
ve odadan tt>br-llug ty lt'dık'eri 
hu!ıusatı ifa ederler. 

Mümessil a,a l ık fahri olup o 
6daları aza n eı asi mde 'T car et 

reislerinin haiz o.duk!arı mevkii 

haizdırlı r. 
Muhabir aza1ık: Diğer mahal· 

lerde ve m'"'malikı ecnebiyede 
bulunan ve odanın faaliyeti için 
sarfı mesai edecek olan zevat ve 
müessesata verilir. 

Fahıi azalık: Oda meclisinde 
evvelce aza iken çekilmiş ve kıy
mettar mesaide bulunmuş olan 
zevF<ta tevcih olunur. 

Muhabir ve Fahri azaların da
vet olunarak hazır bulunduk arı 
oda müzakeratmda ancak is t işari 

reyleri va dır. 

Umumi Jı&tip S'e Ba~kt&tipler 
Madde 71 - Umum kat p er

le Başkat ı pler lktısat Vekalttıncc 
tayin ve az,o'unur ar. lk ı ıı.at Ve

kaıe ine~ vücuda getiri'ect:k tali · 
matname ile Umumi ve Ba;-ka 
tipler in vazife ve sa ahi yeti eri de 
tesbit edilir. 

Madde 116 - T caret Vt' Sıi 
nayı odalarıuın varidatı Tıcaret 
.. .., s ..... yı ou .. e kanununun se· 
kizinci maddesinde tadat o :un· 
muştur. 

31 maı·11; 1326 tarihli. nizam
namenın 41 ınci maddesi veçhi le 
erbabı ticaret ve sanayiden ve 
serm ayeleri üçyüz bin lıradan 
dun o an şir~etlerden alınmakta 
o 'an ka~ıt üçre ı i serıeviyeleri 

odalar bnununun 6 ıocı m·~dde
sine ist naden be,veçh a i att•ırıl 
mış 0 1up lılen oda mevcut ol· 
mıycn ve dığcr bir mnhaldeki 
oda mıntak asına ilhak ed imiş 
o1 an mahallerdeki tüccar bu üc 
ıetin nı-f nı ted ıye ederler. 

Oda meclisinin adrdi a1ası 
otuz olan Tıcaret ve Sanayi oda· 
larında on n;ıisli olarak birinci 
sınıftan elli lira, ikınci sınıftan 
o •uz lira, üçüncü smı tan yi· mi 

bırakmıyor. İki defadır vuku bu· 
lan davetlerinize icabet edemedi· 
ğimin ıebebl budur. 

V AKIT ın tefrikasıı 21 

Bir in1anın vücudunu ne"Zaret 

albna almak para etmez. Gönlftnü 
zaptetme t.. Böyle göz hapsinde 
ya,amak &Jtık canıma klrettl. 
Kaçacağım. Bir ipretın ze bakı

yorum. Göndereceğiniz otomobil 
beni nerede bekliyecek ? emı e

di1,1tz. 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Or•u cidden ıeverdinfz. Bana 

gönül veruıezd nız. Ayni kıyasla 
aız de n içın miiteaellı olmtyorau 
nunuz? 

Kocamı çok•an dötekten kov· 
dum. B·r mabet snbi önünde 
secde e'tffın·z bu vncudu artık 
ona koklatmıyorum. Bu ant ta· 
havvü den o da tatkma döndü 
Benden r:efret ed•yonun.. Ben-

dt-n nt>fret eıdiyor1ım. nakaratına 
1'arşı detin sükut gösteriyorum. 
f ükCıt ikrardan ge'mt-z mı? sükut.. 
Oh evet tastikclen daha kuv 

v".ıı defi) mjdir? 
• :rfnlP mülaJn drhıÇ?um mP.hal· 

lere ve balolara Leyzemın evm· 

dt>n ge!iyoı um. Beni danı kıya· 
f et'nde görse çıldınr. bet üç 
yüz liraya çıkan ipek roblara 
ıizm ıayenlzde bürünüyorum. 
Zavallı kocam bu kadar parayı 
ömJünde asla bir arada görme 

m11tır. 

Teı fifnf lcendf eh1iyetfne ham
leat. Fakat gjz1enemtyen bır çok 
~ey'er vark.i neye hamledeceğini 
bi miyor. 

Ne kadar aptal o~~a erkel<ttr 
bu ... Kıııkançlıktan burgulan dl· 

met nın tntibahtle bazı ~e\ !er 
keşfetmekten halt kalmıyor. 

Şimdi heni arkamdan koJ 'avor. 
Artık teyzemin evtnde de rahat 

Bu koca dünyada nam ve nl
tıtnımı ortadan yok edecek bir 
bucak bulunamaz mı? 

İ~ te bu bucak sizin kollar , nı· 
zın arasıdır. Bu kıtt'adan kocAm 
beni al1'maz. Bek lyoıum. Btr 
emir bu otomobil .•• 

Daima ı'2fn olmak 
için çnpınan 

fazıla 

Alt Safder sustı.ı. AvnüHelah 

ıeytani bir tebessümle: 
- Tuhaf ıey.. Acaba dünya

da birbirinden hoşnut kan kor..a 
kalmadı mı? Atkın ademi husu· 

lngllil llruı dtin sabah 1079' 
kuruşta açılmış, ı 07 8 kuru~a düş

mUş, akşam on puvan kadar yük
selerek 1089 kuruşta kapanmı~ıır. 

DUnkU tereffUUn hakiki lhttyıçlara 
mUstenlt olup olmadığı borsa komi· 
ıerllll urıhndan ehemmiyt·tle tetkik 
edlı mı,tir. 

DUnkU muamele bıkkındı Maliye 
VekAletlne derhal malamat verll
mlştlr 

DfKer taraftan ald ğımız malômı-
ta nazaran ticaret odası mUdenve
nat raportörlUıtI lngtllz lirasının te-
reffilU sebeplerini tetkike başlamış· 
tır. Bu tetkik esnasındr bankaların 

bor11dan kambiyo aıı, ve satı,1, 

borsadaki arzu talep ehemmiyetle 
göz önilnı alınmaktadır 

RaportörlUk büyük lkrısadt mü
esseselerden, tUecarlardan bu hususta 
mılOmat almaktadır. Bu tetkikat 
netf ~sinde bir rapor hazırlanacak, 
tereffUUn sebepleri ve bunun önüne 
geçmek çareleri madde madde 
zf kredlleçektlr. Rapor lktısat VekA
let!ne gönderllecekıir. 

Yalova sular nda tetkikat 
yap1lıyor 

Darülfiinun Fen fakü 'tesi miider
rislerinden bir heyet, radyo akcıvice 
hakkında tetkikat yapmak üzre 
Yalovaya gitmiştir. Bu hevete Cevat, 
Ligor, Jlhami Beylt:r dahil bulun
maktadır. 

Sovyet müme~s1h 
Sovyetlerln lstanbul ticareti 

hariciye mümessihğine tayin edi
ı en ıvı 1 ı. ... ~ ·- ı . .. •• -- • -- ..ı-
ş~brimıze müteveccihen bartket 

etmiştir. 

lira, dördüncü sııııltan on lira ve 
beşincı sınıftan beş lira almacak

tır. 

Oda meclisinin adedi azası on 
iki olan T ıcaret ve Sanayi oda
laı ında altı misli olarak birinci 
sınıftan otuz, ıkinci sınıftan onse 
kiz, üçüncü sın ftan on iki dör
düncü sınıftan altı ve beşincı sı

nıftan üç lira alınacaktır. 
Oda mrc1 isinın adedi azası 

yedi olan Ticaret ve Sana~ı oda
larında üç mısli olarak birmci 
sınıftan on beş, ikincı sınıftan 
dokuz, üçür.cü sınıftan alh, dör
düncü sınıftan üç ve bsşincı sı· 

n ıftan bır buçuk lıra alın2caktır. 

itle ve yahut ö üml e birbirinden 
bıkmak ahlaksızlık deniyor. 

Fakat bir mizacm tabii uzuıu 
veya nefreti ahlAka1zlık olur mu? 
Ani ahlakıız!ık ruhi infialleri 
tetkik etmeden bu hüm6 veren
Jertn lıtibdadında deA-tl m·dir? 
Ne ise, biz meıelenln moral el· 

betile uğraımayacağız. 
Miikemmel bir lokanta da a

sude eda fle yemek yiyen inıan· 
lardan hepsinin gönüllt>rl rahat 
ve ahlakları düzgiin ormadığmı 

giiriiyoruz. 
Ali Safder •aburauzlukla: 
- Şimdi o kadar hlozotlaıma. •• 

Beni dinle .. 
- Dinliyorum:. 
- Bu mektup benfm aındıiım 

pardeHOniin cebinden çıkb. 
- Evet. .. 
- Bu da benim kısmetim.. 
- Peki. 
- Ben bu apartı!ml.J karıma-

ceraınnden ne çöplene bileceğım? 
- İtte kaç meçhul kaç malfun 

Doğru mu 
yalan t111 

Dilnko akıam reffklDJfı:cl• 
grat bendinin atlatt ta te 
dair yudıfımız haberden 
bir yazı çıkmı~tır. sund~
flmfz haberin doğru 0 b 
yb bin ton ıuyun ıehr• 
etmeıl ihtimali bu und~ 
din daha çok ıu tıti•P ,_'11 
cefl, dalııç gönderlldlflO -
aılı elmadıfı tddta edlUY ' 
yazı karımnda hayret • • 
baıka çare olmadıfırı•keb 
Çünkil bu iddianın eı••1 dJP 
taalJQk etmektedir. B•11 ff 
dan fazla ıu btlap edet' 
e'H ne reltnce relik llJlllfl 

da hakkı vardır. çonkO 1'i' 
bentte yrzdıtı gtbl ıOO 
ıu defli bunun 10 ıntıU :, 
turl Ah'~ılan reftkımı• d 
mlz habei'dekl adede bl1' tf 
etmt'ml,... Bent yık1 ·~~ 
Kemerburgaıa akıp ti~ 
nf1 İılanbulun ıuıuz ~al P 
yacafını hele da'gıç . _,A 

çahttınlmadıfım refikı...-. · 
fıkrayı yazan muharrl~..t 
bende kadar giderek telY 

metine katlansaydı ~ 
yanlıı mı daha iyi an!__,. 

• 
Tımarhanede 

1000 den fazla 
hastas1 var 

Son günlerde Şt hreman 
nelerine fazla miktatda h 
nıcıı at ettiğ' için buralardııkl 
adedi ihtiyaca kafi J!'e J rrıe 

Şimdiki halde Emanet ha ... 
....,.,.., ....... 

55~.J~~ı~ı~ııı~rW.J-srarıeslndt 
p1lan 100 yataklı pavıyoıt• 
başlan!!;ıc nda h:ıs a bhul . 
b:ışlanac::ıltJnd ·ın ha-. tane ihtl 
miktar eksilecektir. 

Diğer taraftan Sıhhat Ve 
merbut bulunan Bakırköyd ~ 
ha .. talıklıı n hac:tanesinde 1 

fazla yatak oldu~u h ıt 1.dt 
lhtiyncrna . kafi gelmedıgl 
makt adır. 

lkramiye! 
Kend•'f'r ne ııf'nehk tkr"' rııl~ 

mlyen ticaret odası memur ,rı" 
reken vcrdıklf'rl bir lsttd• 

r yasctınden blıer maaş 

a ~ans lıteml~lerd r. 
Bu ıal~p tetkik edılnılt. • 

her ay kesilmek ıuretıle A• 
. rt l~'r~ maııe rıtıbetınde •"!10'4 ve 

var düıüne im.. ,~ 
- Muele o kadar .,,ıı 

ğil.., Fazıta hanım Cab;.1 
metreıl . İkametgah Ak clJ' 
imci ıoka~. yalnız ı.ef/ 

meçhul. .• • d 
- Bu Qç mıılO.mun "' 

bir meçhulün ke~ zor 

değildir.. fel~ 
Haydi onu da ket 

yapacağız ? tP 
- Kocayı amana 11• 

ederek mü dür Beyı ıııdJ' 
-19-

Bu ıer avukatın • 
..,,..tc 

ıında ı mdi1ik tkı da~•0.,o vardı. Bunların rüyet g I~ 
linciye kadar yıııamak 1 1 . 111t• 
Meıruk pardeıü erın lı 
dan gelen paralar ço 

bitti.. yutuldu... f"t 
Hayat pahalılığı, ha 

lılıfı anladık bu ı&• ~ 
d bib• .. herkeııtn dtlın e tes ~" 

bu zik.rın ne dünyaya 1~ ; 
\O•• 

lldd 
nun 
Si il 
net 
l\Jaz 
ti. 

s 
kan 
den 
lşinı 
da 
hapi 
!nan 
Umu 
de 
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"VAKT ,. IN ŞEHiR VE 

M. KaSteino 
• 

2'erko., müdurfl Ankara· 

't' e ~a gıttl .• • .. .. M 

~ rkos şırketi umumı muduru 
t ;_ l<astelno dün Ankaraya ha
el(et t . M e rnıştir. 
h k · Kastelno, T erkos mukavelesi 
ı{ kında Nafıa vekili Recep 

1 v1e müzalceratta bulunacak ve 
'e~r haftaya kadar 1stanbula avdet 

"cektir. 

Ilı Aldığımiz maldmata nazaran 
İtı~kavelc akdedildiği tarıhten 
t arcn azami bir buçuk sene 
ı:tfında Tcı kos şirketi lstanbu 
te il . su ihtiyacatmı tamamen 
t' tnın edecek tesisat vücuda ge· 
1~~edecektir. 
lşf (!eciktirme

mek için 
l'rı .. .An • • h ..... 5e1ırine genış mu -

tariyet veı ilmiş 
Atina 3 ( Apo) - Salahiyettar 

lllahafiJ. . . YT h·· ın beyanına gore unan 
Ukftrneti mümkün mertebe teehbii-

~tıı rneydan vermemek için A~k~r~ 
Unan sefirini müzakeratın kesildığı 

tıoktatıırdan ve yahut yeni esaslar 
dahilinde başlamak hususunda muh
tıır b 

ı ırakmıştır. 

komiinist meb'us 
Neler söylüyor 

t Ahiren şehrimize gelip gidt n 

k
ransa ınab'usan meclisinin maruf 
onı-

Ber Unfst meb'uslarından l\I. And_r~ 
il to hareketinden evvel kendısı 
be görüşen bir muharrerimlze şu er an 

lltta bulunmuştur: 
ı -- ]) ....... "'q: arı ten gecen ayın 12 sinde 
kalrnak • - : . Ye d 1.... C-t---..1-

'i)Ünfstleri Bo:ıa a tevkif edilen ko-
1'\ında "d gar mahkemesi huzu

ınu afaa 
size bild' etmekti. Telgraflar 
bund Jbrrnfşlerdir. Bulgar hükômetl 

an ir .. ~ 
fırı·a . rnuudet evet komünist 

t\ sını . 
add . IJa}rı kanuni bir teşekkül 

etti ve 
Bun) azasını ta hrı tevkife alc.lı. 
Si il ar arasında fırka kıltibJ umumi
n e kızıllar.n beynelmilel mua,·e
t~t heyeti kAtibi umumisi de vardı. 
tı. aznunlar telgrafla beni davet et 

Sofyay rrt • k 8 1') 1 ttım; fakat Bulgaristan 
arıunların n .. I . ı · . .. .. d 1 musaac esı/. ığı ruzun· 

j ~n henden beklenen avukatlık 
Şlni 

da Yapamadım Bulgar paptahrın-
b bulunduğum müddet zarfında 
apisaneyi ziyaret euim. Feci bir 

tılanzara .. Bu hususta dLin ya efkArı 
tıınllllliyesinin nazarı dikkatini celbe
decegırn. Keyfiyetin protesto edU

tılesint parlamentodan da isti yece-
~· b ıın. Mahkômlar kalın zincirlerle 
~~lanmış ve adeta diri diri mezara 

golll "J u rnlişler. 

lıct BuJgaristanda hayat müthiş paha· 
d tr. İktısadl buhran korkunçtur, 
enebır ır. 

İflaslar bir birini ve1 yediyor. 
1'ürklerl çok seveıim. Bu sevgi 

~ent gerek parlömentoda., gerekse 
llriciye encümeninde lehinizde me

sıı·d 1 
e bulunmıya mecbur etcJ. Sevr 

:~ab~desfnhı imzası sıralarında si-
lçın çok çalıştım. 

lll Eğer bir Mustafa Kemaliniz ol
fıı~a \re mllU milcadelenizi muvaf • 
d Yetle başaramasaydınız her hal-

be çok elemli çok hazin bir akl-
et ' 

. }a e şahit olacaktık. Y akın?a bu_ra-
J... tekrar gelmek niyetındeyım. 

1 4 n7arayı görmek istiyoniın. lnkı· 
ltlp arınızın a7.emet1n! ta kdlr etme
ı,_ek için ins:ınm kör olması 
~tn.dır .. 

•o i Son haberler~ 
Bir mektep 

Maarlt tarafından kapatıldı 

• 
ı e izahat • 

verıyor 

n i iz li 
i h 

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

k müthiş ve zararın 
yükselmiştir 

------"'lillıo * • * . 
Ankııra, 3 ( Tt!lefon ) - l\Jaa

rlf vek~leti, husust mekteplerin ge
rek tedris, gerekse terbiye tarzları
nı son derece dıkkatle tetkika baş
lamış ,.e bu mekrerlerde ciddi tef
tişler yapılması için aHlkadarlara 

• 

De~ıfet dairelerinin karnhiro.lJu alakadar eden sarfiyatı kontrol edilecek, 
yerlerine yerli nıanıulatı konulacak, bütçeler bu esasn göre llazırlana.cak 

Ankara, 3 (A.A.) _ Maliye vekili 
Saraç.oğlu Şükrü Bey Anadolu ajansı 
muhabirine §U beyanatta vulunnıuştıır : 

sının bir delili olarak bu sahada 
mfı<:pet bazı tedhlrk r Jttibazını ka

rar alunn nlmı\tır. Bunların müste
mirren tak'bln'" itina edilecek ve 
tt;sirlcrl kısa bır zamanda kendini 
gösterecektir. Sadece lıu bir çok 
milyonların harice çıkma~ına rnımi 
o caktır. Bu tedbir'er b !hassa bü· 
tlin devlet duirclednin <lovis mü
bayııasını isti1zam edecek mahiyet
teki bllümum sarfiyatının müraka
besi ile bunların mümkün olan 
biirün ak<;amında yerli mnmul!\t ve 
rnüstahsalılt ikomesinl istihdaf et
mektedir. 

biklne başlanıldığı tariqe kadar gfrmfş 
ohn emtianın büyük bir kısmının b~ 
dellerinin ödenmiş bulunması aşikArdır. 

emirler vermi\'-tir. 
Vekalet müdürler encümeni son 

içtimaında bu husustııki tdtiş ra-

porlarını tetkik etmiş ve neticede 
Be~iktaştııki husu i " Şarl, ,, orıa 
mektebinin kııpacılmasma karar 

vermiş, 1,arnr lstıınbul maarif emin
liğine bildirilmiştir. Bu karara sebep 
mektepteki idaresizlik ve cahili ce-

zep.7.Üptür. 

Maliye müsteşarı 
geliyor 

Ankara. 3 (Telefon) - Maliye 
müsteşarı A i Rıza ve nakit ışleri 
müdürü Sırrı Beyler Bor sacla tah
kikat yapmak için İsta nbula ha
reket ettiler. 

Fransızlar la müzakere 
Ankara, 3 ( Telefon ) - Türktye

Suı iye emlak meselesinin halli için 
buraya gelen Fransız murahhaslarll~ 

yann mOzakereye başlanacaktır. 

Mübadelede 
Gelme si beklenen aza .. 
Mezunen memleketine gitmiş 

olan Mübadele komisyonu bita-

raf azasmdan M Rivas kanunev· 
veiin 15 inci 1ZÜnÜ İst.ımhıık av
ucr eaeceklır. 

Jeneral Dölaranın yerine bita· 
raf azalığa tayin edilen Danı· 
maı kalı M. Andersona gelince, 

mumaileyh de sene başına kadar 
şehrimize gelecek, ve bu suretle 
1930 senesinden itibaren komis· 

yon tam teşekkülle faaliyete baş
lıyacaktır. 

T)ç kişi bir eve taarruz 
ettiler 

Kasımpaşada oturan lbrahf m 
Muhittin, Necati isminde üç kişi 
odalar sokağında 17 numaralı 
Nadide hanımın evine tecavüz 
etmişler, Nadide hanımın zevci 
Ahmedi döğmüşler ve ustura çe
kerek tehdit etmişlerdir. Zabıta 
mütecavizleri yakalamıştır. 

Telsiz telef on işlerl 
T c:lslz telefon şirketi mildürll 

Hamdı Bey Anksraya gitmiştir. 

Hamdı Iley ıırketin müstakbel 
faahyetl ve şirkete ait bazı işlerin 
halll lçln alakadar makamla temasta 
bulunacaktır. 

Bentlerde yeni tedbir alındı 
Son yağmurlar neticesinde biiyük 

bir tehlike geçiren bentler hakkında 
Şehremaneti esaslı tedbirler almıştıt. 
Bundan sonra ynttmurların clddt bir 
tehlike teşkil etmlyeceği ifade 
olunmaktadır, 

Akıt 
Suphi paşa ıade Vehhap Sup

hi beyin kerimesi Belkis hanımla 
Tütün tüccarlarından Fesçi ıade 
Naşit beyin akit ve velime ce
miyeti her iki ailenin birçok ahib: 
ba ve eviddası hurnrıle Suphı 
paşa merhumun konağında icra 

edilmiştir. 
Genç evlilere saadet temenni 

ederiı. 

«Hatırlanacaktır ki yeni gümrük ta
rifesinin gerek tnüzakeresınde gere 
tatbikinden evel Jslanhnl gaz telerinde 
intişar eden beyarıatımI:ı, nıühiın bir 
Jısıın itlı:ılatçıların g ünırük refiınleri· 
nin artacağını ve t. rift nin t:ıtbikındon 
sonra eski ve Yeni oümrük resım feri 

b 

arasındaki fnrı tan istıfade edeceklerini 
{ üşiirıeı:ek piyasanın ilıtiya ç ve talıam
mülünden fazla nıal i hal ettil.lerine 
işaret etmiş ve bu:ıunla beraber de bu 
cereyanın yal ı:ı bir bul rana müncer 
olacağını söylemiştim. BuS?üııkü umu. 
mi piyasa \'aziyetinde müessir olan 
setepler demek ki zamanında müşa
hede edilmiş \·e alakdarlar dıı Le:.
lenmsf tabii olan bu netice etrafında 
tenvir edilerek ihtiyatlı harekete davet 
edilmişlerdi. Bugf-nkü piyasa \aziyeti 
bu neticenin ınaaalesef tahakkukundan 
ibarettir. Harici tediye taahhütlerinin 
vadeleri ithalat J :- r eketlerinin son ay
lardaki kesafeti ile myten, sip olarak 
hirbirınf takip eden yakın fasılalarla 
geldiğinden pi}' asada dovis taleoi aı t
ımş, dovis kurlan ) üks lın,ğe baş.
iamışhr. Kurların yükselmeğe başla· 
ınası, harice borçlu olanları borçları
mn karşılığını meJ .. uz yeni kur teref
fülerinden evel temin edebilmek için 
me\'simsiz dovis mubayaasına se\ ket
miştir. 

Buırdan başka önümüzdeki ve ma
teakip seuelerin bihçelerinde de harict 
tediye taahhütlerine karşılık teşkil ede-
cr:k ta' ıisatın vaz ve sarfında bu esa
sa surdi katiy ede riayet olunacaktır. 

Eğer devlet nam ve heıabına yapılan 

rnübaya::ıt dovis talebini teşdit etmi~ 
ise bu talebin icrayl tesir etmekten 

kalması vaziyet'n normal cereyanının 
avdet etmesi icabeder. fakat asıl ha
kikat sadece tarife kanununun tatbiki-
ne takaddüm eden 4 ay içinde normal 
miktarı tecavüz eden ithalatın takri-
ben 100 milyon türle liralık bfr nisbe
t<> varmış olm:ısıdır. ıvemlekette dovis 
talebine nı ukabil dovi s arzının şimdi
ye kadar ni sbi bır mu vazenet temin 

T::lepler teakup ettikçe kurlar yük
selmiş ve kurların trreffüü müt:ayaasın
daki tehalük artmıştır.Eser ve müessir 
mütenasip suretle er ·i tesir eder 
.,..,.6 ............ -.-.c,ıyet h&Btl oJrtı" tur. u 

ed;)memesine gelince: Bunu bilhassa 

ihrarat satışlarının bu seneki betaatın
da ihracat emtaamızı bu sebepten do
l ıı % mut.at lan rn1ıcy ta :ttrı-üJ..
memeslnde aram1iK'zaruridfı'. 

meyanda bfl.1 sebep ve lilzurn dovis 
mubayaatının yapılm~kta o!Juğu da 
mülfllıaza edilmektedir. Bu ister ispe
külasyon ister dovls iddiharı mahiyetin
de olsun piyasa haleti ruhiyesinl ilırnı 
eder. 

Vaziyette bu cereyana kıı.pılmış olan
ların da büyük hisseieri \an.&ır. Vo\İs 
piyasasının bugünkü tema} üllerinde 
başlıca amil olarak kabul edilen bu 
iki sebep h :ırlcinde düyunu umumiye 
tekasiti seneviyesinfn ve derniryolları 
iti'afnamelerinden rnütevellit tedıyatın 
da müessir olduğunu zan ve tahmin 
etme .. te tam isabet yoktur. Zira haki
kat şudur ki bu taah!.üdat dana eve! 
derpiş edilmiş \ e ihtiyacın mühim 
bir kısmı geç n serıe d:>vis olarak te
diye olunmuş bulunmakta idi. Bu işler 
için bu sene devlet tarafından yapılln 
dovis mubayaatı geçen senekinden da
çok azdır. 

Sııraharla ifade etmek fsteriınk! 
düyunu umumiye ve s.imendif er-

~ 

lerln 929 930 mnıt senesi taksitle-
ri kAmllen ödenmiş bulunma1mı 
ldL Hazine son a) !arda dovJs mü· 
bayaa etmek zaruretini duymaktıı
dır. Kurların terefi.ıune sebep olarak 
gösterilen devlet mübuyaatına ge
lince: Fllhakika devlet kendisine 
mürettep umumi hizmetleri ifa ye 
memleketin masuniyet ve refahını 
istilzam eden tedbirleri sistematik 
surette tatbik edebilmek için hariç
ten malzeme ithal etmektedir 

Aldığımız mnlômııta nazaran sa
tışlar her tarafta gergi gibi inkişaf 
etmektedir. Vakıa bu roo milyon 
büyük bir rakamdır. Ancak dilşil-

n[ilmc k Jktlza eder ki bu Jtha!At 
tnrifenin tatbikinden beri geçen za
man zarfmdn esaslı bir surette te
m.fi edflmeğe başlanmıştır. Bunu a
şağıdııki rakamların ifadesinden 
sarahatla görmek mümklindtir. 

Gümıiık hasılntı 928 ve 929 
teşrlnevvellerinde şu miktara baliğ 
olmuHur: 

'fürk lirası 929 • 679000, Tilrk 
lirası 928 ·, 863,000. Görülüyor ki 
giimrük resminin vasatt yüzde 12 den 
yüzde 20 ye çıkmış olmasına rağ

men, glimrük hnsılatının blr sene 
evcik! aynı aı ın hasılatına kıyasla 
dörtte bir nlsbctinde bir tenakus 
kaydedilmiştir. Be tenakus ithal 
edilen emtianın kıymetlle ifade 
edilmtk istenirse I 929 senesi teş
rlnevve1indeki ithalatın I 928 sene-
si te~ıinev' elindeki lthalAtan 20 
milyon lirn milmırmdan daha dun 
olduğu suretinde olduğu anlaşılmak 
Uızımdır. Gümrük idareı;inin geçen 
teşrinsani vaziyeti .hesabiyesf henüz 
netlcelendirilmemiş olmakla beraber 
mezkôr ayın ilk üç haftasına müte
allik olarak elde bulunan rakam-
lar gtimrük rilsumu hasılatının son 
ar zarfında bir ay evveline nazaran 
daha ziyade gerilediğini göstermek
tedir. 

Piyasa, görülüyor ki vaziyetteki gay· 
ri tabiilik deyresini geçirmiştir. Meın• 
lekete lüzum ve ihtiyaçtan fazla mal 
girmesinin tabii bir neticesi olarak ha .. 
dis olmuş bulu~an bugünkü muvakkat 
v~zlyet makul bir himaye tesis ederek 
memleketin sert bir fktisadt inkişafa 
mazhariyetini ve zaman zaman kendini 
hissettirmekten hali kalmıyan tediyat 
muvazenesi açığının da kat'l suretto 
izalesini temin için yapılan yeni güm· ' 
rük tarifesinin tatbikine devam edil· 
plkçe tekrar hudusuna imkan yoktur. 
Aııcak bugünkQ vaziyetten istifade 
kastile bazı eşhas ve müessesatın bor· 
sa kanununun hükümleri haricinde mu· 
amelftta fçtisar ettikleri alınan ha· 
berlerden anlaşılmıştır. 
Bı:ı gibi ahvale meydan vermemek: 

ve buna içtisar edenleri kannnnn der .. : 
piş ettiği şekilde cezalandırmak içia 
vek&let daha müteyakldzane harekde 
karar vermiştir. Bundan başka hükft· 
metin meydanı tedavülde bulunan 
evrakı nakdiycyl yarılamak suretile 
halktan cebri bir istıkraz tasavvurunda 
bulunduğu hakkında betlıahane şayi'.lt 
deveran ettiği anlaşılmaktadır. Bu şa· 
yiatm piyasanın temayüiaJında menfi 
tesirat icra etmekten hali kalmıyacağı 
ve kalmadığı aşik!rdır • Bu hainane 
tasnii ancak nefretle ret v tekıip ede
rim. HükO.metçe alınan ve alınacak 
olan tedbirlerin yakın bir atide bek
lenen neticeyi temin edeceği muhak· 
kaktır • 
Halkımu bu netlceyf emniyet ve itf.. 

matla bekllyebil1r. Bunnnla beraber 
muhakkak olan bu neticenin binın ev
vel istihsalfnde evvel emirde menfa. 
attar ve ayni zamanda vazifedar olan 
halkımızın daima daha az istihln.k et· 
mek ve daima istihlak edilen madde
lerin milliyetini araştırmak gibi milli 
iktısat menfaatımızın emrettiği hedef· 
lere doğru daha azimk!rane yQrOmesf 
lüzumunda bir defa daha tevakkuf et
mek isterim. 

Gelenler gidenler: 

Sabık lzmir meb'usu ve Adliye 
vekili İnce oklu Refik Şevket Bey 
İzmirden getmiş, Ankaraya gıt· 
gitmiştir. 

Sahte hır memur yakayı 
ele verdi 

Gazete müvezzfl Ahmet dnn 
Mercandan geçerkan önüne İzzet 
fımfnde birisi çıkmıı, memur 
ıfüıQ vermtı,Ahmedln fizerinl ara• 
mııtır .Sahte memur yakalanmııtır1 
Bir hammal araba altında 

çiğnendi . 
Üskijdarda Yeni çeşmede Hüse .. 

yinin idaresindeki kömür arabası 
yetmiş yaşında hammal Yusufa 
çarpmıştır. Harnmal hastaneyd 
yatırılmıştır. 

Sigorta tarif esi 
Sigorta tarife komisyonu dün ticaret 

mOdirlyetınde toplanmıştır. Don bahri 

naklıyat ve bagaj tarifelerinin tetkikine 

dnam edılmlttlr. 

Gümrük komusyoncuları 
Umum gOmrOk komusyoncuları 

Bu meyanda bilhassa demir yol
larımızın inşaatına de\'am edileceği 
gibi gerek bu inşaatın, gerek mev
cut hatlarımızdakf tamiratın istilzam 
e•tiği malzeme bedelleri de ehem
miyet~iz ııddolunmıyncak miktarlara 
baliğ olmuştu. Bu harici miibavaat 
bedt:llerlnin biiyük kısmı rne~·cut 
kambiyo lhtlyacatımızia ödendi~i 
gibi mütebakfsl de plyaı::ndan yeni 
kambiyo mlibayaasını istilzam ede
cek miktarda değildir. i\1ıınmafih, 
hukümec te meseJe ile yakin arnka-

Bu mukayeselerden istihraç edilen 
lıfiküm şudur ki: Defaten fazla miktar
larda ithal edilmiş bulunan emtianın 
büyük bir miktarı son ayların ithalat 
noksanı ile mühim surette telafi edil
miştir. Bundan başka ithalat teha::ıü
müııfın tarife kanununun meriyete gir
mesidden dört beş ay evvel başladığı 
nazarı dikkate alınır ve ithalatın mü
teamil olan vadelerle ödendiği düşü
u ül ürse mezkur aylardan kanunun tat-

cemlyell yeni idare heyeti lntıhabatı 

için ticaret müdlrlyetlne müracaat 
f 

edılml~tlr l5n0m0zdekl hafta urfındat 
• tntıhabat yapılacaktır. 
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·w~JEnır 
insan baıma bir albn lira dOf6yor 
demektir. Binaenaleyh miktar 
ıttbanle bu kadar mahdut olan 
paramızın kıymetini tesbft etmek 
her vakit için Tiirk milletinin 
kendi fktıdan dahilinde bir lotlr. 

yapmaktan mendti. Bu mümanaat 
genç havaileri muğber ettiğinden 
sokaklarda zabıta ile 1843 Fran
sız ihtililjnin alaylı mücadelelerini 
andıran cidallere giriştiler. Taş, 
çamur yağmurlan, .sopa eskrim
leri, zabıtanın yangın hortumu 
püskürtüşü velhasıl bu gibi yarı 
şaka, yarı ciddi isyanlarda görü· 
len vak'alar yckdiğerini velyetti, 
Şayam dikkat bir nokta hali 
hazır Yunan kabinası erkanından 

bu adamın adı, Paris şehremaneti 
önündekı miy-dana verılmelidir. 
Euraya "Grev 9 meydanı diyor
lar. Bu ismin hiç bir tarihi kıy
meti yoktur; Kremanso ise haya· 
tında Paris belediye meclisi riya· 
setini de ifa etmiş b r adamdır. 

Suikast karşısın -
da mıyız? 

Son glmlertle paramızın lny. 
metinde vuku bulan tenezzGJden 
bahsederken meçlıtUl propaganda 
yoUar mdan bir takım yalan ıa
yfalar ne,redilmeğe baılandığını, 
mesefA :h6kümetin dahili btr Is -
lıkraz aktetmek için paralann 
yan11mı ke~ecefl teklinde bazı 
sözler lıfdildi~inf kaydetmtıtik, 
(Milliyet) refikimiz dünkü nQs. 
hasında ayni haberi teyit etmfı
tir. Bu ıuretle verdiğimiz hahe. 
rin. ehemmiyeti bir derece daha 
a•tmııt ır 

Biz bouada fngtlfz lfrıuının 
tereff'ftilnn gördükçe bu hadtıeyi 
ıadece İstanbula har içten getl ı. 
rdmtı olan fazla malların tediye
•ine atf ediyorduk. 

Fakat bu arada biç bir za. 
man hfikdınetin habr ve haya· 
imden b 1e geçnıemft thtimaHe-

rfn piyasada a.ğazdan afaza ortaJıkta 
do1atbfını duyunca, bu 11uretletle 
Jlllramızın kıymetini ddtilımek 
fsttyen bir faaliyetin vilcudunu 
htHedtnce biraz daha haıka tilılQ. 
düşfimek :zaruretinde kaldık. 

MalQrr. dur ki hükfunet bugOn
lerde hır Devlet Bankası teıktl 
etmek fçJn çalıımaktadır. 
, Banka tqekkiil ettikten ıonra 
'parammn kıymetini tesblt etmek 
çarelerini arıyacaktır. Halbuki 
ınemleketimfzde gerek bir Dev
let BankBBmın teıekknl etmesi, 
ıerek para kıymetinin teıbit 

o'unma11 bir takun ecnebi mflee
ıt ıeleriD menfaatlerini bozacak
tır. 

Bunun için bu mO.eıeaeseler 
ller iki teıebbüıün de muvaffak 

olmamasını ta bil olarak istemek
tedir ve ellerinden g~\diit kadar 
hükıimetin bu husustaki muvaf -

la-:Uyetine mani olmafa çaboacak
la.rı ıüphealzdfr. 

1 

lıte biz bu vaziyeti gc>z 3nfl
ne getirince para ptyuaamı 

karııt.ırmak için ortaya çıkanlan 
yalan ıayıa1arına alellde borsa 
Cl.edıkodularından biraz faz'a 
ehemmiyet vermek lıUyoruz ve 
kendt kendlmJze: " Acaba mali 
bir ıuikaıt kaı ıınnda mıyız ? ., 
diyoruz. 

Her halde vaziyette Gmlblzlife 
dnıecek blrfey yoktur; çi1nkü 

tedavül ınevkiınde bulunan k&~lt 
paralarımızın hepsi nihayet on 
ftç, on dört milyon albn lirayı 
temdl eden bir kıymettir ki mem

leketlırıixin nüfusuna niıbe.t ed.Jlirse 

'r' anm asır evvellcı. 

VAKiT 
-
' 
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idi adhadan iki gün 
akdem Ali efendi namın
da bir zat Fatih avlusuna 
gelerek ıiç mectdtyeve 
bir re#!J kovun nıabayaa 
ediJ.p mahalli mezkurda 
hamallık etmekte oj'an 
Manaitıdı Şerif nam ki
mesnepe teslim elmiş be 
de muahharen efendii 
mumaileyhi oradan gaip 
e1tiği ye mahallesini bi
lemediği cihetle muah .. 
haren Fatih zabıtasına 

gelerek heyfiyetı ifade 
ermiş olduğundan $ahibt 
her kim ise orav~ mara
caat etmesi l.bım gel6r. ,, 

Bununla beraber gene yukarda 
mevzuu bahsettiğimiz tuahil 
rattaıı tunu eınlıyoruz kt bu 
yolda yapılacak mali lslAbat 
ôniine engel o1mak taUyenler 
vardır; onun fçfn malt 111lahat 
yolunda llerlemeğe çaJııırken bu 
nevt engeUerl de hesaba katarak 
'ona göre yiiıihnek IAzım gel· 
mektedir. 

Afehmet Asım 

6iin'iln 5iya.s"e 

Atina Qrevi 
Garp komşumuzun merkezi 

hükumetinde siyasetle pek te ala
kadar olmamakla beraber avamiH 
arasında siyasi cereyanlarm bulun· 
ması muhtemel olan bir hadise 
vukua geldi. Atina Darülfünun 
taJebeıi grev halinde bulunuyor. 
Bu grevin esbabı hakkmda Yu
nan matbuatının verdiği malumat 
Yunaniıtan gençliğinin pek te 
ıer•fine değildir. 

Avrupa darülfünunlannda ge· 
nçJik sık sık tezahüratta bulunur. 
Bu tezahfüat hazan siyasi mahi
yette olur ·ı Çelcoalovakyada ve 
Romanyada akalliyetler hukuku 
lehine veya aleyhine yapıhm nü
mayişlerle, BeJgrat darülfünunu
nun son nümayiıleri gibi. Bazen 
de muaUimlerden biri veya bir· 
kaçı aleyhinde ta'lebenin ekseri· 
yeti tarafından haklı veya haksız 
bir infialin izban için grev ya
pılır. 1909 da Paris darülfünunu 
hukuk §Ube.sinin, müderrisi Leon 
Kanm Yahudi oldu~unu vesile 
ittihu eder:e1c ilan •rl-'•~ grcvı 
hala hatırlarım. Bu "antisemit,, 
yani •Yahudi aleyhtarlıkı. mef
kfüesile yapılmış bir grevdi. 

Arıcak Atina gençliğinin gün
lerden beri si'iren teheyyücünün · 
esbabı ne ıl,asi n6 de içtimaidir. 
Bu esbap bir milletin atide mu .. 
kadderatmı eline alacak münev
ver kitlesi için hem gülünç, hem 
de oldukça ayıptır. 

Atina DarüJfünun talebesinin 
istediği şudur: Harbı umumi de 
Yunan hük6meti gençliğin silah 
altına çağrıldığını nazarı itibara 
almış, ve tahsili alınin tehlikeye 
uğramasından endişe ederek Da .. 
ıülfünuoa kabul ~eraitini olsun, 
ta1cbenin tahsilini olsun 
müsamahakarane tadile lüzum 
görmüştü. Kabulde olsun, imtihcı n· 
da olsun müsamahayı icap ettiren 
bu kanunlara " müıüvvetkar ka
nunlar. ismi verildi. 

Darülfünun neyetlJ bu sefer, 
hali harpten mütevellit müşkfila· 
tın artık refoldu~unu nazarı iti
bare alarak ve .. mürüvetkSr ka-

nunlar '9 ın talebenin tahsilinde 
suit-esir gösterdiğini hesaphyarak 
bun a•·.n derece derece ilgasını 

ve tedrisatta harpten evvelki cid
diyete avdet edı im esini hükumet
ten talep etmiş, hukilmet 
bu talebi muvafık bularak tatbi
kma karar vermiştir. 

İşte Atina Darü1fünun gem;liği· 
nln grev yapmasına sebep olan 
hadise budur. Darülfünun tale· 
besi, mürüvvetkar kanunla-
rın ilgasını kab11I etmek 
istemedikleri gibi, bunların tevsi ve 
te~milini bile talep ediyorlar. 

Böy1e bir mütalebenin hüsnii 
kabul görmiyeceği aşikardı. Hü
k.Umct noktai nazarında ısrar 
edere" talebeyi fuzul1 ictiaıalar 

ikisinin oğlunun grevciler arasın· 
da bulunmasıdır. 

Atina grevinin birkaç günde 
nihayet bulacağı ve genç isyan· 
cıların tekrar vazifeleri olan tah· 
sil baş na avdet edecekleri mu
hakkaktir. Yalnız Yunan hükfime
tinin bu grevin asıl müşevvikle
rini aramakta ihmal göstermiye
ceki de tabiidir ; ve bu müıev· 
vikler arasında hükumeti hazırayı 
ıskat arzusunda bulunan anasıra 
hizmet edenler keşfedilecek olur
sa asla hayret edilmiyecek bir 
keyfiyettir. 

Af. Gayur 

Klemansoya hey kel 
"Klemon Voıel.,, den ı 
Demokratlığın gadrına kurban 

olan Klemanso öldükten sonra 
kıymeti an lalılaolar meyanına 
girdi. 

Parisln adını onutma~a başla
mış olduğu adam için hemen bir 
me.vi plaka i112an düşünülüyor. 
Heyecanlı, haraıetli münakaşalar 
başlıyor: 

- Bu sokak mı... hiç? baya~ı 
bir sokağa bu büyük adamın 
ismi konur mu ? 

- Fakat Bonapart ile... ne 
ise bir caddei kebire konsa ... 

- Etual meydanına varan bü
yük caddelerin hepsine at veril
miş .•• 
-Canım şu mareşal Viel c.adde

s · nin mesela ismi değişse 1 elaki
bet mare~al Viel ne yaph ? 

- Hayır Klemanso için bir 
büyük meydan ister.. Meseli 
Konkord meydanın ismini değiş
tirmeli .• 

Gene mi 1 
N ı .. . ? ' - ası gene mı 11 ••• 

- Evet Buasi Dangla caddesi 
köşesine girdiniz; orada bir çok 
defalar tadil edilmiş bir Javha 
görürsünüz .• Orası onbeşinci Lui 
meydanı daha sonra lhtilAI mey
danı, onaltmcı Lui meydanı ve 
nihayet Konkordiya meydam ol· 
du.. Şimdide Jorj Klemanso mey
danı mı olacak? Bir çok mücade
lelerden sonra, " mukaddes itti
fak n ı talep etmiş olan, parlamen
toda bir çok nutuklar söy1ediği 
halde nihayet meb'usan binasının 
manzarasından bile nefret eden 
adamın ismini oraya vermekte 
mana ne? 

Ne olursa olsun .. fikir bir de
fa ortaya atıldı. Fakat acaba Kon
kord yani "ltilaf" mE"ydanmın is
mi d"ğlştiği gibi " ı htilaf" sarayı 
olan "Pale 8urbon,, yani meclisi 
meb'usan binasını"n da adını de
ğiştirmek jcap eder mi ? 

Zannediyorum ki .. Kaplan,, 
sağ olsa bu suale şöyle cevap 
verirdi : 

- Konkordya meydam olmı
yan Paris, Parisliktcn çıkar .. Mey
danın ortasındaki dikili taş bile 
böyle bir hareketten şikayet eder, 

Yeni bir meydan ihdas edilse 
daha iyi.. Koca Parisin abide 
rekzedilccek dört yol ağzı çuva
la girmedi ya 1 Eğer Klamansoya 
hemen bir yer vermek lAzımsa, 

hayatının son kısmında yalnız 

akademi ile al~ka:u kalmış olan 

Zaten halkçı, alaycı, ihti 'a'ci ve 
vatanperver olan Pa1 isin şu gö· 
beğinde - tıpkı Klemanso gibi 1 • 
Klemansoya bir heykel dikilmesi 
mevzuu bahıstır. Güzel bir fakır, 
ancak heykeltraşhk için tehlikeli 
bir mehek... • Zafer babasının ., 
şeklini yontmek için kıymettar 

bir heyk.eltraş ister. Aman sakın 
bay•aklar, çelenkler arasında çıp· 
Jak kanunların kıvrandığı • Gı e
vev,, müzesi bozması akademik 
bir heykel yapılmasın! Halkm an• 
lıyamıyacağı yeni moda bir eser 
de istemez. Bana kalsa Kleman
soıııun ismi tunca, levhaya değil 

harp m alfiHui için yapılacak bir 
bina üzerine hakktdilme)i. O bi e 
• onların hakkını nasıl öderiz ? • 
dememiş mi idi? 

Kin kurbanı 
Bazı kökleşmiş kinler vardır. 

Dişlerini gıcu datırJ kendi 
içindeki ateşi söndürecek vesileyi 
buldu mu, başka hiçbir tarafa 
b~kmıyarak saldırır. Hücum etti
ki vücudun göğsündeki zırhı gör· 
mez, bütün kuvvetile toslar. Bu 
sert vuruştan alnı kanar, göıü 

patlar, f~kat içl,ni kemiren kin, 
o kadar alevini yükseli mıştir ki 
kendi bünyesinde aÇLlan yaranın 
ve kendi damarlarından sızan ka
nın larkına varamaz. Maddıyetin 
bu hissizliği manevi varlıklara da 
bulaşmıştır. Öyle imanlar vardır 
ki çckemedıklerı, ya u.ı ..... , ... _.., 

ya başka bir sebeple kin bağ1 a· 
dıklan insanlara haklı, haksız 
saldırırlar. Bu kin ferde karşı or-
du~u gibi cemiyetlere de musal· 
lat olur. Fakat ibtıiras ve gayz 
ile gözleri körleşen bu kindarlar, 
en açık hakları çiğnerken yakayı 
ele verir ve rezil olurlar. Bu ter• 

sine dönmüş kirli silahı bu gün 
eski bir Türk düşmaninm, vaktile 
İstanbulda "Amerika,, yı temsil 
eden "Morgıntav .. ın elinde, yok 
yok karnında görüyoruz. 

Dünkü "Vakıt,, ta fazıl ve 
imanlı arkadaşım Ömer Rıza, 
bir makale ile o ıoysuz kindarın, 
kendi kendini nasıl bir kin kur
banı haline soktuğunu ispat 

etm;şti. Biraz içim ııızhyarak 

göıüyorum ki bize dair garpte 
çıkan eserleri layıkilc takip etmi
yoruz. Adını hHe unuttuğumuz 
bu eski düşmanın son hainliğin
den ancak şahsi tetebbular saye· 
sinde haberdar olabilfyoruz. 

Morgıntav, • Atineye gönderil
dim " isimli yeni bir eser yazmış. 
Mevzuu Türk - Yunan hicretlerine, 
muhacir kafilelerinin tasvirine ait 
olan lı>u kitap, onun elinde bize 
hücum için yeni bir silah olmuı. 
Anadolu mücadelesine bir maşa 
vazifesi?e girişen ve o mübarek 
topraklar üstünde bir haydut, 
haşa, bir canavar; yok yok tam 
bir Y unanh gibi hareket edı?n!e
re bol keseden tarihi haklar ver
miş. lzmiri hm ve ateşe bo6'an 
uğursuz baskın, bir cinayet değil, 
bir hakkın yerine gelmesi imif. 

Yunanlıların hezimetleri ise 
pek kanlı, pek acınacak manza
ralarla yüı ekleri paralasa yert 
ımış. 

Dünyada aklı başında hangi 

·b' kın · cak Morgıntav gı 1 dC'll(ll 
altında bunalıp serseme diişJllC 
olmalı ki bu hayasızlık3 
ten utanmasın. kesel 

Dedim ya, kin kınını f 
b' bazell 

çarpık bir kılıç gı L M gıııt•1 

diği kalbi öldürür. or 50n' 
ona bu f~ci düşkünlüğünd~ll ka ~" 

" kimkurbanı ., adından aŞ 
İsim verilemez. 

1
ah 

SeyJ 
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"Fuhşu cedit" d• 
şl'kll 

Genç bir gazeteci . ~{~ 
mız yazdı#ı fıkrafll ııt 

ıu cedit• serlevhasını ko~, 
Bu lerldbi tasın bana j\b[ll 

lı~ın piri ve üstadı o aJJ ~ıbl 
F k ter 1 Rastmin " uhıu ab " .,,eı 

babrlattı. Fakat fuhıun bll 
1 f 

tasntffıtl dofru bulmadıtı1~1rı 
eun yenfıl, e!kiat obnıılde~ı, 1 

yenileıen, eskiyen fuhJ 
hiıedlr. 

.. ~ 
Kahrolmasın Ter~:,~ 
Bugdnlerde hiç de bşr1ıl 

tahammiilü o'miy.ııı:ı f 
ttfl'• 

leler fizerlnde bir hara.re l 
diyor. Geçenlerde 8e)edl~,ıef0 

lisl buz meselesini çok 
111
i 

bir ıurette müna.kaıa eı,JJtı'' 
Evelki gOn de bentlerin 1" bl 
fi yazılmrıtı. Galiba bOt~~ ~ı 
lann fevkinde hararetlJ 0lf' 
m mese!eai ıu terkoı de 

sudur. " 
- .Kalırolıun terkoı! dJ / 

re ter.koı kahrolsun, fa]ıllt j 
.ctlf.A. 

yerine gene halkı dGıiiıJV" 

bir ecnebi ıtrkeltne nedeıı f 
..lı.J .. -.. .. ..tııJI 

- Yaıaıın! demeie Jıµo~ 
riil6.yor? auall fırlatılıyor• i 

Gellıt güzel aütununuıı ./ 
mesele kakkında fikri, oıO 
ıı vardır: , 

Bendenizı 1l 
- Aman K.hrolmaaııı P1 

derim. Malöm ya, T er~ı/ 
TG.rk gölünün adıdır. Ka 
ıuzuz kalırız.! , ~~f 

Top~ 
• 

Tazmin1ıt lt· 
F . k . ·rı 9 
ransız şır etını ~~ 

bimize açtığı doV' 
safhada? f r' 

Ognıten Narma lsmindekt ııı 
ffrlcett ıaraEındıın Tork • Fran5ıı 1•0ıııt 

d hO• 
telıt hakem mahkemtsln e ,ı!· 

t ds ~ı mız aleyhine açılan tazmına rJ~ 
lat's 

alen1 mQıafaasına yakınds ba~ uoltl 
M As btı~ 

Mahkeme reisi . er ktlf• 
Amedkadan ~ehrlmize gelece b 

Şirket, Cemal Paşanın 10,91 

nazırlıAı ıama.nında ısmerlanıın .ıit· 
k!f O 

lar hakkında tazminat lsteıne 

Namaz 
.Sabo Otı• Jktndl 
S,40 12,o4 14,28 

Bug(iııkO ha•a ~ıl 
lodoe Htcek, h• .. 
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t\f. Graber yenı lsviçre Reisicümhuru 
lsvfçre milli meclisi 

yeni Refıfcüm uru ~eçfi 
Bern, 3 (A. A) 

•ltnııtlr. 
Milli mecliı Refaıcümhurluğa M. Gıaberı mt.J.haı> 

İşsizliğe karşı sigorta layıhası 
it londra, 2 (AA.)- Avam kdmataııında ııııtzltğe kATşJ ıılgorta 
Yıhaıının m6zakeresi eınaıında nazara çarpan en mühim cihet 

•nı l ı- e e fırkası mufrit azaıından M. Brockvay tarafından verilen bir 
L cfU takriri olmuıtur, Bu takrirde yeni tazminat haremlerinin ıubat 
~ 1 ayetinde deffl, fakat gelecek martın 13 ünde tatbikine baı an· 
:ası teklif edilmektedir. Mesai nazın bu tadil tekhfine muha efet 
f 11111 ve bu takrir kabul edildiAl takdirde 250 bin İngiliz liruı 
~e.ıla maaraf ihtiyar edilmesi 16.zımge eceğinl ııöylemittir. Amele fır
.;·nnın teıkU ettiff ilk kabinede ııhhlye nezaretinde bulunmuş olan 

· Wheatey bu tadile taraftar olduğunu ııöylemit ve amele fırka· 
11" 1 intihabat miinasebetile itıfzlere verdiği sö lerde durmamakla 
:anı etmtıtir. Amele fırkasının ııol cenahına mensup birkaç hatip 
bat fl ayni tarzda Hıan kullanmıılardır. Nihayet tadil teklifi 33 mu 

tf reye kartı 222 rey ile reddedılmittlr. MuhafazakAr)ar ile ltbe 
tali · d b l er amele fırkası azası araııında muhalefet mevıdın e u unan a· 
l'IQ nıiktannı anlamak fçfn milstenldf kalmı,Jardır. 

Manş denizinde şiddetli fırtınalar 
h londra, 2 (A. A )- Bu akşam Manf deizınde tiddetll bir fut na 
il fiküın ı6rmtıı Qr. ROzglr aaatte 100 kilometre süratle esmııttr. 

e111 Avrupaya ıefer yapan posta vapurları bu ıeferlerinf pek bü· 
)lilc nınıkllAtla yapabllmtıler ve ugrıyacakları 1 mantara büyük btr 
teehhdrle gelebiJmtılerdir. Bir Alman ve bir f e emenk tan aı esi Ly· 

lnpne de karaya tnmeğe mecbur olmuıtur. 

Japonya işe karışmak istemiyor 
Tokyo, 3 (AA) - Amer kanın Çın ve Sovyet hükurrıetlPrf nez 

d tıdekt ılyasl teıebbüslerini Japonyanın terviç ve 'eyit etmek oıye 
~de olmadı~ resmen haber ahnmııtır. 

~ Fransada bir talebe nümay·şi 
lfyon, 3 (AA) - Ali mektepler talebesinden 400 kftf talebe 

~1lllyetlerine mahsuı binaların kendilerinden geri ahnmasım istiyen 
le el~dlye idaresi aleyinde bir nümavıo yamıılardır, Nnmayitçiler so
i.,1e.rda ve caddelerde mürur ve uburu muvakkaten dur~urmu~tur. 
b hıta amelenin de mOzaheretile müdahale etm ş, talebeden 3 kiti 
zl.· al p annı ıtır 3 ktıl tevkif olunmu~tur. 

':nsa hem Rusyaya, hem de Çine nota verdi 
~~~ (A.A) - Hükt\met Moskova ve Nankm mümessillerini 

·_ ~~~in hükt\metlerlpe bir ıfti\a ' taıulım..~~ ··-t~r gbtımı, oldu :lllUkuuuam U1E:J .. cau~~k'aDUf''et'ftrek mre • 
tarkt Çt ldarı taahhiitler habrlablmakta, Fransa bQkQmetınln 
Rusya n tlnıendtf erleri meselesinin ortaya çıkmaııından sonra Çin· 
takt nıOnaıehab Gzerinde tesir yapmıı olan vakayil endiıe ile 

P ettf~ b tapılan b eyan edılmektedir. Bu~dan baıka temmuzun 19 unda 
bu t lr teıebboı de derhabr ettırflmektedtr. MalO.m olduğu 6zre 
•eçh erbbüı neticeıtnde Ruaya ve Çın hilkömetleıi harbe hiçbir 
J:' 1 e llı6tacaat etmiyeceklerfnf kat'i surette beyan eylemı,terdi. 
ranıa hdk 1> Omeu Nankln ve Moskova hükQmeılerinin dıkkatini 

e:• llılıakma bllha
18

a bu misakın ikinci maddesine yeniden celb· 
d ekte, Çin ve Ru8ya hilkUınetlerfntn muhaııamata baılamak yahut 
~71b etmekten vazgeçeceklerini ve ihtılah mus.Jhane bu .surette 

edeceklerfnl Gmlt eylemektedir. 

Hariç e2nıemteket imtiyazları 
tıt londra, 2 ( A. A.) - Avam kamarasında M. Henderııon barf.ç 

lkıeınleket taıtfyaz)annın tlga edilmlt olmasının bu fmtivazlann 
Ott .,1 __ bı a~ kaldmlman hakkında htıkQme.tin girfımefe hazır bulunduğu 
ç Cbakerelerln muvaffaktyetle netlcelenme11ne mani olmıyacağmın 
bı hGk(llneUne bildtrtldiğint beyan etmiıttr. 

M. Makdonalt, aory. an bir suale verdıii cevapta bahri konferans 
ttograın1na yalnız bir madde konuldupnu bunun da hükO.metlerce 
t.buı edtlmlt kuvvetler eaaıına müsteniden harp gemilerinin tahdit 

•eta tenkisi huıuıunda anlaşmak tçln en muvafık çarenin aranma 
•ıaı.1-'l4lll ibaret o•dufunu ı6ylemtıttr. . 
it M. Henderaon, Amerikanın tenebbOıO iberfne Çin ve Rusya bn-
6tııetlerı nezdinde bOyOk devletler tarahndan mt:ııterek teıebbnsler· 

de hulundupnu ve bu hi1kdmetlerin Kellog miıakı mucıbfnce gtriı· 
·"1tı oldukları taahhOtlere na1an dtkkaılerl celbedildifint t~min 
•tlllltttr. İngiltere ve Amerika hOkdmetlerl yann matbuat vasıtaılle 
"1Gıterek bir beyanname netri için anlaımıılardır. M. Hendeıaon 
~Yetler hGldunetJnfn m.ihakerata ,trtımek için dermeyan ettikleri 
kttle.r Mukten hAkdmetınce kabul edildikten aorıra Mançur de bir 
iGtareke aktedtlecelinl zannettirecek kuvvetli ıebepler mevcut ol-

s~u llAve etmlıtir. k"' .d llJet akvam cemiyeti 13 anunusan1 e top-
lanınazsa Henderson içtimada butunmıyacak! 
t Paı lı, 

3 
( A A ) _ HnkQınetler Akvam cemiyeti meclfılnin 

~tlıııa taıthı h~kkında milkAlemeye devam etmektedir. Mecltııin 
londtad "'" ve lııgiltere hOkOmdinfn muvafakat 
&Jt a toplanmıyaca.s& •uıte1111 b hrt koferansın toplanmaı1 için evelce 
t emeıfnden do ayı a k k ı kt ll.)1n edıl d .1 . ceXri heınen mubıt ka görü me edir. 

en tarihin eğfıtirı mıye 5 k Ak kAtl h~ konferansın Anununsaninin 
}'l vaın cemiyeti umumi P ıs• ı ı .J(l tı 2 h &usunun karar aıtır masını M. 
L e Otsl arasında toplanması u k q~nd I t tarihi olarak 13 Anununsanl 
ltıt erıondan rica etmiıtlr. ç ıma i ti 
) ıh."P edilditf takdirde M. Hendersonun Akv~m cem ye me~· 
1•1tıd h k . kd de meclis nıuzakerat nda lngıl· 
~ " a:nr bulunat'llğı, A n ta !T 

tey
1 

~ d ~- "y1enrneıLtedir. 
lnusteıarmm ternııil e ecegı ~0 

Komünıst meb' uslar arasında ~~~•Ullt L....ı ~ 
Liege, 2 (AA.)- Eyalet mec· aJ~ ~~ 

liııinln akdetu~ı btr içtimada ko- .......... :::····= .. ====l!r!'ll!ll!~~~ , ·r· ........ 00·- :ım.cımcccc.-·:nunun::-: 

müniıt meb uılardan biri beyana· ıı y lk • . ii tının sonunda konıtıntıt tırkasmı • e enci ~APURLARI : 
artık tanımıyacıfını söylemtıtir. ~~ Karadeniz luka ve ıUrat postası İ 
Bunun O.Zerine gayet 1ıddetli bir il V f ı 
gnraıtn olmuıtur. lçtımada kalan İ a. 80 · 
yeglne komiinıııt aza aya~a kal· H k:~~~vv~I Çarşamba ! 
lop ve meslektaıım alçak bir a· H •• - • : 
dam o•arak tavıff etmtılfr Cel.e ı gunu akşamı Sırkeci nhbmın· İ 
biiynk bir k lık 1 i d d dan hareketle dokru ( Zonanl. ':: aı gaıa ç n e e· d 1 ° -
vam eımf• r.ak t 

1 
r..k"- 1 ak, nebolu, Samsun, Ordu : yı .-, a re s ıu u.uU a· G' T ' : 

deye muvaffak olmuıtur. R'ıres)un, ~adbzoktn,_ Sürmene ve i 
y Ü h l ıze ye gı ece ır. i 

unan arülfununu a a Tafsilat için Sirkecide Yel- i 
kapalı . kenci hanında kain acentasına 

Atına 2(A A.)- Darülfiinunun ~i müracaat. Tel. İstanbul: 1515 ı 
muvakkaten ka patalrnaıı bak- r.:::.-:::m11un::::mmmna:ı:::n.11111am:aama 
kındaki karar gelecek paıaıteıi 

gününe kadar temdit edilmittlr 

Esir edılen beyaz Ruslar 
Moskova, 3 (A. A )- Rualann 

Mançurideki ifgal hareketleri es· 
nasında beyaz Ruı muhaf ız)ar· 
dan 320 kt,iyi esir aldıkları 

Çitadan bildirtltyor. 

Bi. yük bankalarla müzakere 
Berlln, 3 (A.A) - Alman bil· 

kömettnin ıene ıonunda ifa 
edeceği taahhüt er hakkında 
büyük banka ar a müıakerata 

gfrltımeıfnln tnuhtemel olduğu 
öylenmektedır. 

Papavı z yaıet 

Seyrisefain 
Merka ıcentei!: Galata K6prtı batındL 
S.,o~u 2362 Şube acentul ı Mahmu

diye Ham altında lstanbul 2740 

1 rabzon lklncl postalı 
(f Z Mİ R) vapuru 5 ki

nunevvel perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, ine bolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye gide
cek ve Of, Sürmene, Trabzon, 
Polat hane, C'iireson, Ordu, F at· 
sa, Samsun, Sinop ve lneboluya 
ukrıyarak gelecektir. 

Roma, 3 (A A) - ltalya kıra· 
1 nın Papayı .s k.evvelde z yaıet tz1mir Sürat postaSI 
edeceği rivayet olunulor. ( GÜLCEMAL) vapuru 6 

Talebe kong esi Bükreşte Kanunevvel Cuma 14,30 da 
toplandı Galata rıhbmmdan hareketle 

Bülu e~, 2 (A A )- C han Da Cumart,si sabahı hmire gidtt· 
cek ve Pazar 14,30 da İzmir

ı üU ünun ara talebe kongresi Kra 
l'9vacltt. t ;,.~~~·'·<i--eo~h;iardc~k:jetMlc~P~azi-.;aWirtiie~si~saib~a;hLı_ 
koıravak Ye Tupar..-r.lel>e mu-

bir orkestra ve cazbant mev· 

Çalışkan işçi 

Bugün 
a ıoıp kazanıyor sun 

Yarın 
!ııız katabiltrıin 

O vakit parava thttyacın oluna 

KUMBARAMIZ 
imdada yeUıebfllr. 
Şimdiden 

Kazancının bir kısmını Kenara Koy 
Taı kiye I~ Bankıuı 

r.n •• ı.aıuıwuw::ııınmnanaam=Wlllllllllll 

1 
Buaktam 

,. ~l:;.;.~.~~l~~;!j. , 
ii rilen Fran11z filfm1er nln en bi1· 
U yüAil, me~hur Ale\uandr Dtl 
H manm romanından nulhtebe 

Muazzam aOper fılfml flk defa 
olarak temaıagerane takdim rahhaıları da fıtırak etmf~tfr. 

Hiç bir badıııe vuku bulmamıı ır. 

f ranşe Deıspeıe Sor bor da 

ı
u Moote IU:isto 

llı!·-ıı-.ı-2_K_in_u_n_e_vv_e_1_9_/._9_:_K_a_cı_m_ı_ar_a_" İ edecektir• Müme111illerl : JAN 
S ANJELO, LtL DAGOVER, 

cuttur. 

Pariı, 3 (A.A.) - Mareıal Fra· 
nchet Desperey, Sorbon darilltü· 
nununda Fransız. Yugoslav mu· 
hadenelini tu'it için yapılan bir 
nümaylfe riyaset e• miıt r. 

P uvankareyi Be uta 
çağırıv0rlar 

Beyrut, 3 ( A.A ) _ Lubnan 
reiaicümhut u, M. Poıncaı eye bir 
telgraf çekerek neka '"ıat devre· 
sini Lubnanda ıeçt, meğe da yet 
edılmtotlr. 

Atına bor~asında bir karar 
Atina, 3 (AA) _ HiikQmet, 

altı ay mOddetle borsada vadeli 
muameleler icrasını menetmtıttr. 

21 Kanunsanide toplana
cakmış ı 

Londra, 3 (A.A) _ Avam ka 
marasmda sorulan bir suale 
cevaben, M. Macdona!d bahıl 
konferanun içtima tarlhfnfn 21 
k.aanl olarak teıbit edilmff ol· 
du~unu beyan etnıfştfr. 

Moskovanın istediği kabul 
edı memiş 

.. Londra. 3 ( A. A. ) - Mukden 
den bildiriliyor. HOkdmetln iıtlh· 
barat idaresi Moskovadan tereııub 
eden ve Mukden hilkdmetlnfn 
Moskovanın mutalebatım kabul 
etmft oldufunu lddra eden haber
leri tekzip etmektedir. Bu tekzfp· 
namede Moskovanın Mukten hil 
kametini aynca D10zakerata gt· 
riımeğe imale etmefe çalıımakta 
oldufu ve fakat Mukden bükd 
metinin ancak Nanken hGkQme· 
t•nin talimatına tevfikan hareket 
etmekte bulundufu fla ve olun· 
maktadır. 

14 12 • • ı Eıkeklere S BERNARD GÔÇKEYE GAS 
Türkiye seyrisefain idaresi = TON MODO 

mütekaidın, Eytam ve Erami· 
linin T eşrlnsani 929 maaşları 

baıida muharrer günlerde ve· 
rilecektir. 

M. Jjobo öldü 
Port au· Prtnce 2 (AA)- Hayttl 

ctımburıyeU sabık reııi M, Bobo 
ölmilıUir. 

Nihayet Belçıka kabinesi 
teşekkül edıyor 

BıOkıel, 3 ( A. A. ) - M Ja• 

par kabinenin teıkflJni kabuJ et· 
mfttlr. 

Maden kuyusunda kopan 
hçı 

Bochumı, 3 ( A. A ) _ Bir 
maden kuyuaunda kömür çıkar· 
mafa mahıuı btr fıçı , zinciri 
koparak boılufa d0tm6ı, 3 klıl 
telef olmuıtur. 

İtalyan hususi mahkemesi 
Roma, 3 ( A. A. ) - Devletin 

menafflnl mOdafaaya miiteallik 
davalan ıüyete memur buıuıl 

mahkeme liç komünisti 3 4 ıene 
hap~ mahkdm etmiı, dlhdüncfl 
bir komilntat hakkında beraet 
karan vermittlr. 

Yung plamnı tatbik için 
Parl~ 2 ( A. A. ) - Yung 

plAnmın tatbikine müteallik 
nihai protokoJa deıcedllecek mad
de eri kaleme almafa memur 
hukukıtnaslar komitesi kA.nunu • 
evvelin onunda Brükıelde top . 
!anacaktır. 

Yerlerin evvelden tedariki 
rtca o un ur. Her progı ama ilA· 
veten: Her ak,am methur Bre 
zllyalı ıantöz Rozita Barloı ile 
dört kitaristi KAKTRO. Fiatlarda ıam· 
miyat yoktur. Ayrıca Spor ve gençlik ı= 
serisinin ilçUncU senesinin birinci fil. 

• mi BAYRAK Y ARI.ŞI .. .. .............. . 1 •• :111111: ........... : •••• :.::::::::-•11•···--··-· ...... . ...................... 
FERAH SiNEMADA 

Bu akpm komik Cevdet bey 

temstllert ve hafız Ahmet bey 

ıaz hey' eti ılnemada: (Genç kız 
kalbi) Billl dov ayrıca : varyete. 

i""""""'"'"'"'""'"""""". 
~ Umumun talep ve ıaran ilzerlne 

i 
ELHAMRA sineması 
azim muvaffakiyf'tler ihraz et· 
mekte ve bOtiln rekorları kır· 
makta olan 

BROADVEY MELODi ~ 
Baıtan baıa ıöılü ve p.rkılı 1 

fflm;nın lraeıılne bir hafta da· İ 
ha devam edılecektir. ~ 

•"""""""'"""'"""'''·"' "'"""""' . 
ŞEHREMANE 

Bynuroz Ka~ısı ~m m ~ 
6 ıablo 1 111 

Y azıın: MUıı.ahipzade 1 
CelAI &oy f l il 

Cuma gUnl~rl 1 · • """ "" 

matine aaat 15.30dıı 
1 

ıııııııı 
her cumartetı aqamı 

içJn fıatlard11 lf!nıllAı yapı1mı,rır • 
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Tefrika 

Meçhul 
asker Yaran 

Ziya 
Şakir 

Bu haber bizi ıevince garket1i o belki b~i pe 
'1aziyeti kurıaracdktır 

Dolamlan tahdit 
dmeH diyorlar! 
lngilterenin en meıhur milte

felddrlerinden •11lan Bama, ln
reltere ahalılİnin mütemadıyen 
artma11 aleyhinde bir kooferana 
irat ederek ahalinin bu tekilde 
çotalmuının bGyiik bir tehlike 
tetldl ettilinl 16ylemlftir. 

Doktor Barnuo göre ahalinin 
futa çotalmua, bir memleketin 
mili iatikranm tehlikeye koyar. 
Bir mHletin Yatandqlann kemml-

Soara.. Bu a&wr atlrahunun 1 ha ptlrdttmm uman, bir anda yetine deli~ keyfiyetine hakma
(mukaddea amal) me ltkenceetne umumi bir drar pulada. Jm-• kdll'. Onun için tevellüdat, 11la 
yarcltm eden mabat lfyatet~ elan çac:lularmdaa amtfak pd. bir kontrol albnda bat.nmahdır. 
efencliier •• Bunlardan IOIU'a ıelen larma keclar ..,lala " alamldl Getireoelderl çocuklann malOI ve 
G"Gnctl zlmre ile hiç bir fena bir •eln:e .,andı. Kara.-- uıbt olmaları muhtemel olanlan 
ftktr Ye mabatlan olmacLfı hl(. lana teni~ clarbalralar abmet:e utratmak icap eder. Fa
de, bllmt1erek en bG)'lk fenabfa yapıldı. B..._ mahut t.f de b kat buna baflamadan ewel mem· 
alet olan cahtll• •e reYezel•- mana it~ Balak ubftanmw leket içia do kimlerin mal41 ol-
1,te. bllbaua bu IOD ıtlmre, acle- toplaaclJlı Muhittin a.,m ~adi- d•ldan aalaıılmalıdır. 
ta mikrobu htlne relene lllray· rmdaa, "'81ttlll lrahlr ... ler ara- HMmet bir taraftan muhac:e-
claae aplaran baıeı-ata benziyor- 11ncla kumandam1111D .... " tla- nte mani, diler taraftan çok de-
lar. An kaaUa (mahrem) bydlle Yacll eedUI ,akeeltlla lfl, iJ1 fttandqlara aalılp ol-
bualann laılaldanna ı..w..- -YtlrCI, ... , llyle IMıml al ta· ..,. lllllMW etmellcllr. 
bir 191; dehli hamam kubbe.in- nmndaa ne haMr .... _ .... 7 ......... . 
de akleden bir leda olu1or. Ve H .. et ateti-de ,._ tuta- Diye ..ı, ... ıam,orc1u, Hadle. 
mahalle kahyelerlmn buak " fUI bir kalbin hltla ....,_ JI, lflttlllmls llbt anlatblr. O, 
lıll taYanlannda, bu aldll• bG- bitin utırap •• tdrl~I ba,...t" uabl,.de cltalecllkten 
Jftdllc:çe blyflyor- refte, refte ,elraett.. ita ...a., ....,. btru dltDncltl " eonra 

it•• bta, batan ba mllca ... • ... 1ıı bir .ı. •. ll•w de _..._ blrclmbln -..... blclırarala 
•Mlrlan arumcla yuftriamp mi ........... Ça--. ......_ - Şa hlW., .. ı banclan wı-

bt
rtclerlren buıtm ele hamt tı&a Orada 11l·lı ..__ ..,U.. .... ra tok mttt.,eldas buhmmabym. 

r hacltae de lrlll'fılapyona. cWdannm ..._ lrapand•m. Ç ... tl ltekllerba taraftarlan, ne 
Dtbı •ktama dotnı, hlllll ala· flltba. latçlora aflad.m. Kata- _....._ JaPlcaklar. Şemclt ele 

mer hutaneatnden cllaaJorchlk. lmc:aıa lraclu atladım. ICalbtml .._ laa•dl• .._..,._ J>olm.. 
~atao fOlflll•ln a..rtacleld yüa-. lraYUraD ftrlrat • ...._1a1 tor (Çetuef) • cllflWl tarafı. 

ta tulumda) karakoa.- 6- ıa. ,....,_.. -~ b- • ........ ı.berw. ..,. 11117 
nthıcle, Asts beY •Mll•llle ı....,. . ltaM bu _ .. _ .. _ _ Hapı .. 
t flmıa Kemal beyle brplafblr. au.. ..._-.. 
Kemal be b edıem.-.IUl.I • 18 kk ar ıırl • - l.nt, doMor Çetenof e...ı. 

7, • t __. •• Slp•lerl ...... ...,. plwalftL ld .... akpı•a cloıru dapaaa 
kalbine 11fdırmacLiı btr beyec:aa- .... ı.....,. a..mt ............. tarafma Jmçb_ 

::.~ lal'llarak ulatmara .... ...._.wlıc .. hlllıltL - Hay ................ Ad· 

•Sadrazam IClmd Pa ..... Har· .... llr•~(ltı= tsdll sim, eeawı bl1'e ........ bir 
blJe Namm P ... ,,.._ lr. S.. ~=--~~~~ illndln:.o..._ W. .... 
enel-t• .... kılfllllell.,._ 111- p~dafGDdilltilf"chi •a ~ ... ~ ... '-•• 
bayet yermek tçtn Ecllrneana tuM- h!ttba b., .,k ....U edlJor. 1r.aı.t.atu. 
mtne muYafakat etlDlfl•· f mt Et- ....... aabltlednl alr8nek Ba lı•lfl kale lclnde .... bot 
Btalprlara yapılan bu, bol ketedea ltelll flllllrı.t.I .......... lnrakmak ft IODr& &lr•Hllt 
ln'am •• theaa, l.tanbuldald Jaa. 8llllr, ı.a.uLmarkm, his d111ı- Mr ..,. ........ .,.... ftra. 
Dllyet aabfplerlnl heyecana _.., ı., ... alarak ,artlclllr. Blru ela naa mani olmemalr ... bl,lk 
IDlf. Ha11r, Bab1allye btlaua et- Mili MJ• 11framak latl;ordak. bir clnapt tlell .._ 
...... B• emacla, Nwm .... ~ tüJ- ...... .... - .. ,...,._ .. .. ..... fi. 
7a9-lertle kapı,. vm••k .... (Helna) ...... ...uo. dolra ....................... pyn 
haalaa Gzerbıe roYelYn at.f derd-•.. baıWWr Nammla ...... efrat ile Rm •'* efrat. 
....... Orada b.lwalıırdııa da p .. ad k.. Ta_... Warclıp t• ,.._. om_,_ .... .._... 
malrabele eden ofmut, " atlaa- dlllntbk, llartok denlırdm " - S-... 
7et Paea ile JAY•'-• 1ıa\JwMı ••·· tepel.dua pçlllıt• - laaçlk _ s-.... ..,ı... Aıtlk. ble-
Ba bacb1e kerfae Kamil pa.. '* mer' dı ..... .,. h •••n ele ..... IÜlı h1' bir .. ,.... 
•daretten lattta etmtı ••Mala· Nasm, ltrrdı•lalN ..... , lralmayor. Detmen ha ftrUdentea 

mu: Şnket pa .. , hem eadırmm M_ ~bq, Joha -~ htltla ............. ....-. .. 
•• .. de Huba,. aasm -...... .... .._ elra- Er"-....... ...ıı:).. S.... .. lı 

• .. .. d... flpb.m bizim .... büb-. a...... &,le.. ,..__ 
l&erlmlade ele bG1Gk bır beyecaa bodar ........ mir mfnmz• claltla- bela• Y9111. bd .... deld ... 
UJ~ Demek ki, bunak ele, Jtlm ,.... llllaa ktrHmt, eaat olem slfmlpcek .,.... J&• 
bir Yedrba ..... •• Jaarp tıledne llkeletl,P .....,_ ... Hele baD- rablll.. Ba .,...,_ laaftdla ... 
bit 8flDa olmaclıiı tu harbin ilk lana bir taMtl, ltoP. borwa rlDe .... • pcUlla* ......... 
sGntlaclenhert dnam eclea badi- mt ld J&b,.._ Ola ıldu'lnln lllln tafta " daftrlan adeta 
1&t ile ........... cahil bir Har- ,.,.... kadar kalan ellelDdua kafuma ~ 
biye DUUIDın: Jlalndm bu b- INıtir- bGtGa lılıelet lapf ilam • 
dar fedaklıhtilDla heba olup -.,.-. Y.-....... ple pa· Btstm llpedse pld• Arb-
rtdecek Ye lralentn namua •e çanalardan " fite lanklarmüa ..,._, tamamm .. ....._. _... 
:e::..~ çizmeleri altmı· lnmlenn • IOD harpte maktal mttlırclL Dlrb1D8 almak illa 

Orclm• ba.... Mah olu Bal.- c11.tlerl oldlıla Paılm &.,la ............ slnll-
mut Ş.Yket P'lfaDID 'i:; ba~ anlaplıyorclu. ld H.. .... ,, laıa llmts nma-. Mablttla &.,le 
bir 197 yapac .... lndt etmeli- lmrta Y•cle _ _.. .. nuan dik- lrarp 1rariaJa otWllUift ._, .. 
,... Anıa.ı.,. ld ......... ... katini cel»etmecbitnd=a ..... 111• ,..... ...... ,., ...... On-
yeU çok dddl bir ..,._.,. 'Y/A ...,._. oldnlrlen ıwde ~ J.na ela nıııl•lnl larmamak 
mittir. Ve buna da .. ..._ .: ... C .. ·lbtırsle ..,.. ttlhlılert- ~in firar ı..,.....,..._ ~ baba 
letmek thtlmalt ""'•·la halde; .... ~ .... ......... ........, Dlrbeatl alarak • ..,_. 
harp... Mld tepe,. dair• tlnmeddr ..... derlllntleld tepep lraclar 

MGtareke, af&lı Jakan l1d T..,.,. \Bbltm amM ,__ sfttik. Şkldetll eolalr. Ba1prla. 
a1a yakm bir zamaad.aala11t ._ IOlmaaada kalan daha ,ek..k nD bepll '*- delq. blalmıı 
••m edi)'or. tepll•dekl .._allln alrlaaeıi olacak iri, a.,-ctaacla. ...,_...._ 

Bu mGddet wfmda Çatalca ..W.k ld, ,....._ balrdraten lwtDde t6teD dmaanlanlaa bmt
ordum her halde takYiye edil- lra""'9 ...... Daman a&lnea ,__ kabir.., seıelmlJorda. 
mittir· Bu ordu, eler kudretli ler, ıt.lddJtee tabarlannm • Dlrbtln8 WDIDble buüaaak 
ellere seçeree, fGPhem m bG- .,......._ Kamla der.,. kadar ......,. ka-
yak n bt'I bir muYNfalrlyet * rar •sddr. lbttmal ld orada bir 
baıd olacaktır. Zeld be,, hld lttl,lk bir Jae,. BalPr dem,_.... teadtlf ecl.. 

• canla kartala& •• Glmlfeftea haber alırdık. 
8a mtlhlm ba•acllll, kar....... -Amaa ba_... ._.... ...... Hmhk\ -. bomboita- Bir 

Çocuğunuza na 
bakmahsınız 1 

Maltar"'1 · Dr.. Rll $1JkrlJ 

-s-
Çoaı1c ocflışı 

Ziyadar Ye aabab aGnetl ,e. 
ren tarafta olmalı, pençerelercle 
dJ&lllll nt1fumna mani olaeak 
d.ecede lrahn padel•, yerde 
lllldlmdyecek pbl balılar ıua't 
çtçelrl• bu uamamabcLr. Zira 
bunlar tos tatar. Tosları han· 
laadlracak tanda •pGrmemell, 
çocula bakacak kkneedea hapa, 
odada buan yatmamalac:lar. Bir 
çocuk, bir a. aaaeal için iç 
metre boy, daıt metre en Ye it 
buçuk metre 1«llneld11tncle bir 
oda klfldlr. Odum harare11 ytr
mld• '8.Ja olmamalı Ye her 
rtln f'allllan açılıp baTalanda
nlmahdır. 
~ 

Anne IGttl alualardaı beflncl 
a,dan ltibana mahaBeblye bat
lemeh .. ba ywmlJ9 bir clefa 
Yerllmelldlr. Y ecliad aydan 111· 
bai'en btr defa lrmddl et IUJU 

Y.tlmeli, on birinci ayda ttrtt 
n JmDurta ela ll&Ye ohmmah, 
,......, bahmca •bah lrabalb•n
da fırancal&, tseyalı Ye bey.. 
peJDlr yedlrllmehcllr. 

inek ıflt8 al-lar dar tlçlacl 
aydan ltlbuen malaallebtye bat
lamahchr. 1>1ı-1ert a,mdlr. Ma.. 
llaleblı. tablab manbbm olan
larda yalaf unlle, llha•e mltema· 
fil olanlarda ile plı inç unu ile 
ppdmabdır. 

HeyJ11J aMrelerl 
Meyya weled çocuklar için 

......... Aw .. &111•1-.. 
açQDC1l ionca• ili~,.._ r - . 

lral, limon, elma, domatel IUJU 
YWtllr. ED 17111 portakal, Yeya 

ltmon 1UJ11dur. 0çtladl •JID• 
clolru yanm portakal ..titr. 
Bana 11kmab ff IUJllDll .. mlall 
ka,__. ,.kerli •UJ& kOfU'ek 
9Wlll .... lıl.,n ••Hlırt lld 
................ defa. 
luda ................. . 
alanlarda blılDai .,. Mibanıa ............. 

&7 
Bası çocuklar 11da1m1 aldık-

etmekten •• yabat 
..U.amaktaa, ... 
al11ona 11clumm ... 
Yap ncak olmaanclll&' 
alla dellltnln fasla 
....adan Y.,. 11da. 
meme almaımclen .,_..,...;.> 

Dit 
r.a.ty.t!e ... 

afbayettnde beflar. 
mtwde ..... ~ 
ap bdar •••llıı:tlll 
bt mtleteeaa olarak 
bati J&blldtll rtbl d, 
dofanlerda meycattaf• ....... ....... .,. ............ 
ymea utılı maalelel 
... bamlolmaank, 
dit flkaracals, cll7e ,_. 

olunur ae Ja'ftUllUll ,. 
",.bat ......... bir 
dUfU olm•w MbelJIJ'9 
Dit ..... bit bir 
Jtllr lıılr butaLia .. ..... ı... .ıa1ı bir 
~ maetp oı.. 
bunlar ela ı5rlhıılen 
--.., ............. .-bed 

- • ·-o- ·-- ----· 

ma 

taa bir mlcldet eonra bir mlk- 111111-=--
...... beldıedtk. ICf=HJI s6 .... 
.-ilk. Fma halde GtAmClttGIL 
Altık .....,...... o --· 
laattl fuda m ylllan olan ....-~ .................. ~ 
"odan, .................. 
d~. HUD• bebmdeld bmm 
lmtelı ~ .......... batla· 
cima. Ahma~ h•lf, lro~ 9Plee 
,arduldaa - ...... ,.. b ... -
nbllclL Elladekl balt&J& dayana· 
rak mun ama bize beldı Y• ıonra 
derhal, ...,..... daldı. Bir l&DIJe 

-· bir ............ fula Bal 
....... ıtperbı &ılDe 11..W•ı 
aralanncla bir mlaabtadu eonra. 
bet llllbh nefer a71ılcla. Blse dolna 
....... bati-da. Biz ele prl cl6n
dalr. Ve battı faaala lraclar dertle
ddr. Gelenler, bir çawtla d6rt 
...ı.dL Çenta tamdık, GClmGfClel .. _____ _, 
tellm alcbrclılım• ah o da Yardı. 
Çaftlf, ba kClçlk •flnalıktan latl
facle ederek blse hemen elinl 
-tb. Sumualda kanpk pla bir 
ralrı •olrum. 7Gdmlu çarptı.Ga. 
mlfefl eorchılr. ÇaYUf, biraz tflrkçe 
blb,.da. Nefsin biri tel cananlık 
etti. Glme,ef, bir bu~ .. t il• 
rkleld lraraqlbta lmlf. Şimdi te
lefonla haber .. trı... çabucak 
aellrmit-

(bitmedi) 

YumupkhlJ ye da 
dh1DfUmal bir fGbrcd 
bıcalJdır. 

Her ye~e ı 
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Gijzel Aspazya fKUçUk tavsiyeıeBj 
Saten iskarpinleri temizlemek 

için beyaz bir fan ile parçasına 
benzine batırarak hafit hır suret
te ve satenin istikametinde sil· 
melidir, takat fan ıle kirlenir kir
lenmez, temiz tarafile temize
mek lazımdır. 

Küçük itiyatlar 

• Tuvafetferdekı hafif ve kücük 

Bir Alman luıdını, bo~anmalarda bunların 
büyilk rol ovnadı~ını MJvllvor 

mamalıdır. Filhakika bu rfbl ltl
yatla11 ıilktp atmak biraz ,Oçç• 
dır. Uktn kurdulu yuyamn bo
zulmamannı lıteyen, lcabmda 
bundan nzgeçmele katlanmalı
dır. 

Tarllıtc 

yırtakları belli olmadan yamamak 
pek kol.ıydır. Bunun için gayet 
ince bir gütaperka yaprağı ahp 
kumaşın alttarafından yırtı~a hi
zalamalı ve orasını ütülemeli. Gü
taperka 40 derecede eridiği için 
kumaşı yapıştırar. 

Alman muharrlrlertnden Madam 
Karola Tayn, boeanma hadfse
lerlntn 1ebeplert hakkmda bir 
tetkık yapmrı, IOD umanlarda 
mahkemeye dO.ıen bu gibi ha· 
dlıelerfn çofunda \'aPgeçilemlyen 
ufak, tetek bazı ltlyatlann mO
hlm rol oynadıf>, hatta baHn 
bqh baıına ıeçJmılzlik \'e ay· 
nlı1' sebebini te11dl etUlf neU· 
ceılne \'arm11hr. 

Pek iyi hattrlanm, tanıchfım 
bir kadın bir gün ıılılda bir 

10 * Şışman hanımların zayıf'amak 
Madam Karola Tayn bu hueuı· 

takt vaaıında f6rle dtyon • 86-
yak Ruı edtbl Tolatoy, me,hur 

tarla aöylJyen kocaıına 6fke ile 
bafu mııb: • Kee bu ıılıtı, dl10-
nım aana. Eter bir parça daha 
del'am edecek oluraan, tamm 
tarafımı toplar, nden çıkıp ıl
dertml. Büyük kadın için perhiz etmeleri müspet ve 

arzu edilt'n netıceleri vermiyor. 
Bu, s stemin yanlış o duğuna 

de alet eder, ve doğrudur. 

eseri Anna Karenfnde bir 
kadının , kocumın bir te • 

• Kocan f&t•rmı1t net'..t sall 
olmuş, fakat buna kızmaım1t 
kanıından ma7ur r6rmetlnl rica 
etmlttL 

Muharriri: 

Emil Ludvig 

't~~l~ en bü1 ilk kad n ını tayin 
dınlar 1 .~ar kolay ne vardııl Ka
edecek ii de Ha\ va ile rakal et 
ıııta rnse ) oktur kl Günahı ya-

n ve fn!'anı aynı cennet içinde 

dYıt~mak sıkın tıs ndan kurtaran o 
el'),J '? 

t h rnı Ne yazık ki bu kadın 
"~~~ 1 

bir sf ma değildir. Gerçi biz 

2 h e.langelonun eserlerinde onu vü
b~ tle görüyoruz fakat üstatlar 

1Zden 
)'l şu suallerin cevaplşnnı lsce-
d p dururlar: Bu kadın nerede doğ

u? Ne zaman öldü? Ve ne zaman 
tv)edi? Kaç çocuk doj~'Urduf Bu 
~UalJen sormak beyhudedir. 

tsatirtn bütün büyük kadınlarını 
::retlerini bir şairin hayaline ;e!a 
l kavmin rü'yasına medyun bütün 
&dınlann • Semlramlzl, Heleni. lfi

'erıyeyt, Ni yobeyt. Yokastıyı, fzol
deyı ve Horoyi, ı lav va He bir 
•rıdı tophyabilirlz. ilk tariht ka
ttnıardan biri olan S afo bile eS8tlrf, 
fakat lAyemut birkaç ~irin şualle 
'Ydınlanan, bir loşluk içinde ya· 
flYor. 

Şu saydığımız alt• yedi kadın 
:urnunesinde, güıellik, a~k. veya 
Usunue, annelık mt'ziyeti veya 
hıııeengtz hayatı ile şöhret knza 
:•n kadınların senbollerini görürüz 
f l.lnlar, deha ve şöhret sahibi olan 

1~1 kadınların ilc\ht ntimune~erl 
"liler. 

lnsanlann fanllyetlnde kf mahl-
)'ti d & • her şeyden fazla tayf~. e en 
' llıU ZaQ'landır ı 200 de mumtazi-
'}et . ı kazanmıık istiyen bır adam 
1 :~it ~~. ıp, J 500 de eşklya, 1800~.e 
ih ç duşrnanı olurdu. J 930 da mu
! endts olacak. Deha, hlı noktal na-
ttrd h 1 d an daıma lsyankAr olduğu ~ : 

)" mutlaka kendi devrinin şeklını 
•ır: A 

· ncak hu devrin di kkarle te
•1tıu1 · 

Ü aradaki nisbe.ti ifşa eder. 
l'abfate daha yakın ve daha 

lbtrbut olduğu için, kadın deyrirun 

r uhurıdan dııha miWBJ.:11 g6c.ilDQr 
ve ancak baslr fıkirJI "kad nlar mo 
daya e:,ir olurlar. Kadının kudret 
cin:siyecine bağlı, belki onun kud 
reti cınsiyeti olduğundan, her 18 

ha onun dehasına açıktır. 
Mazıye dikkatle baktıjtımız za 

m ın, tbediyyette yaşıyan enmuuç 
Ier etrafında daireler teşkil ve her 
devri temsil eden kadınlar ğörü 
rüz Y ~vaş, ya uş, bu daireler için 
de bir tertip hasıl olur. Gözlerimi 
zi kapıyacak olursak önümüzde 
manzaralar bır birini rakip eder. 
Pc:ıde açılır ve resimler görünür. 

-ı-
Şimdi arkasından OJlnplerln bu 

Zayıflam kı an maksat vücuttaki 
fazla ıkları atmak demektir, yolc
sa dermansız olmak d mek de
ğıld ı r. 

Yapılacak yegane ıey, sabah 
ve ıkindi zamanlan, yün fanileler 
giyerek ip atlamak, koşmak su
retile terlemektir. Fak~t bu idma
nm şiddetli olmamasına dıkkat 
etmelidır. En iyisi herkeı bedeni 
kabiliyetinı bir doktora tetkik et
tirerek idmanların müddetleri hu
susunda tavsiye a mahdır. 

vtye parmakla11nı çıllrdatman 
y(lzOnden naııl hırçmlaıtıfını 
g6ıtertyor. Severek eYlenen btr 
kadm, bir g(ln bana kocaı1nm 
her suale karp •Naaıl?. yahut da 
•ffımmf. diye mukabele etm• 
ıbıJn kendfalnl aon dwece ıtn~ 
lendircliflnl, artık ondan a11ılmak 
zaruretini hl11ettfffnl anlatmıtb. 

Bu gibi kaçdk itiyatlar, eYltllk 
heyabnda ehemmiyetle mClllbua 
olmımah Ye kolayldda ciddi, 
yuYanm dalılma11D1 mudp bir 
netice haarlayabdecefl unutul-

Ben kendi ber.abıma me1ell 
mOtemadlyen bıyıfıle oynayan 
Teya bmaklannı dOzelten bir 
erkefe hOnnetkArlıkla muamele 
edebtllrtm. Fakat her ne baba-
aına oluna olsun onunla nlen
melden çekinirim. 
Şu halde. lc6ç(lk tttyatlar, d• 

ytp de aeçmeylnta. Bunlar, btl· 
yQk ehemmıyetJe telekJd olun. 
mahdll'I 

Kıvrılmış saçlar yeniden moda oluyor 

Seç modaları yeni pir tebaml ıeçtrtyor. Almdan .,.. lrulaklar Gufnden aaçlan la'Vll'lnalr adeti 
çoktan zeY&te ufranuı rtbl ıdL ÇOnk6 aaçlarm fazlaca keailmeetde buna mani oıu1oıdu. Alm .,.8 kulak 
azertnde 18~ kıYJnnak acletlnln yentlenmeal, kadınlann daha aQzel 16rChımelhıe yardım edecektir. 

Kadınların tekrar aaç ,cızelltftnde istifadeye baılamalan, onlan eakt bir an'aneye döndGrmGftGr. 
ıutlan görünen bir yarim dairesi içın-1-=-===--==--=-..ı=ıı::ııı------=-----==-==-=-===--=-====---==-==--ıı=:::-=---
de, sevlmlı bir Yunan kadını karşı- parlak erkeklerinden bir halkayı onunla yaşadı ve onunla. onun te- hAkimiyttf, ikisi arısındaki bağlan 
sıodayı.ı. Bu kadın, ılerliyor, gilzel etrafında topladığını biliyoruz sfrf aJrında, vebadan öUJnclye kadar, pkJaştırmıı ve flğlamlqtırmışa. 
kollarını açiyor ve tebessüm ediyor. Aspazya. burada, büyük bir mev- tam yirmi ~ene geçtrdl Perfklts, · Aspasya. Pereklfıln ziyafetlerinde 
Hatipler, onun meziyyetler ni teren- kilo eşiği üzerınde duran adıma nasıl devrinin bUtLin Yunanlılarını çalgı çalar, onun misafirlerlle sohbet 
nüm ederek söze ba~lıyorlar. hec- tesadüf etmışci faik tdiyse Aspazya da tam onun ederdi. Bu sohbetler eDatunt bir 
cavlar. onunla istihza ediyorlar, Bu adam Periklls Jdi ve Aspazya- küfvü idl Büyük bir adam, kendisi- mahiyette idl lpokratla bptın, Fid-
fllozollar onunla suhbt-tten mlistefıt be kJ 1 p ne rakip olmadıktan sonra. bu mev- yasla san'at'•" Anoksa gorosla fel-

1 dan yirm Yaş büyüktü. e- ..... '1 

oluyorlar, sıyası er sonu geımıyen 1.1 ktl bir kadına, istiye lstiye vereblllr. sereden bahsedllirdL 
l riklls, o zaman evlldL Fakat es~ ımallerle ona koşu yor ar. F kat, ~r k b A k 

a e- e o spar:ya. ~re Sokrat bil~ kadınların pek Ieh-Bu kadın, hükmü bir ı:ahll~en bir Atlnada zevce evinde mahpus ve 11 1 zevcine kar.:ı bir hak tddıa ede- müteva asır arda onu takip eden tarı olmadığı halde, yan ciddi, yan 
Sahile yürüyen, gemlleıi denızleri v- A az alardan hl 1 bl P ikl 'st 

• sp Y r"9 r er ı n müstehzi, Aspas} anın elimizi oldu-noktaııyan, askerleri uzak heyaban- miyeceıc derecede Acizdi O zaman 1• 1 ..ı e "d hal d k 
~ er.ın mu a e e ece o ursa ğunu SÖ)ler. 

lan dolduran bir kıralıçe mı? Şecere-. hak, yalnız erkeğindi. Evlenmenin tş değişir. Bunlar, bu adamlar 
si ı. ahlara varan hır mabude miY Hiç y•g"ne hedefi, temiz kanh çocuk- k b lh A .. pasranın pek kuvvetli Aşıkına 

~ • için, anca ir l am menbal ve 
o 'mazsa bir hükümdar karısı ve ya lar yettştirmekd. 9tı sırada. milAt- I lı istihdaf eden kıskançlıklar Aspasya-
b)r şairin anncsı mı? 1 layır bunların ı on arı memnun etmeğe ça ~an bi- ya karşı çevrılm iş ve onun aJey-

tan beş asır eve., bir kıralın zev- rer zevk vasıtası idiler. 
birt de değil Onun nesebi d~ ıs 1 hinde en müıhiş töhmetler ileri 

ce.f kaçırıldığından dolaVL bir Böyle bl k d h f tf 
Yurdu da meçhul Ne zaman doğdu- 1

"' r a ının e emm ye sürülmüştü. Bu tôhmetJer onu mah-
harbln vukuu istihza fle knrc:ılac: .. mışa. ı d d B k bi 

ö d"ıt .... d bil . .., onun var o masın a ır. aş a r kemeye sevkem...ı zaman, bizzat ~n~ ne zaman 
1 

ubunu e en Zevceler, tamamtle mühmel hir d d ıHJdl fı• 
Yok. Hatta ona bütün kudretıni n· şey e et>. r. Pereklis onu müdafaa etmiş, onun 

Y hayat sürerler, Şeref ve mevkide-o A ·· JJllH ı d'· ·· k k 
ren Yüzünü bile tanımıyoruz. alnız spasya, guze 6 1 n uşunere uya göz yaşları ve nüfuzu onu urtar-

başka lcdmat eğlencelerden ve gü- ı ·· il 1 ı d 
bir çok mermer parçalarınin onu nır, saat erce yuz e meşgu o ur u mıştı. 

zel elbiselerden mahrum kalırlardı. Çu"nkü, d L' k k d bl p 
temsil ettijtt söyleniyor. onu seven a amı memnun ı·a at ço geçme en zzat e-

A A '-'n zamanda başka kadınlar, ze- tmiye mu ff k 1 d lh kdi d ki ni klb t g d lh za ııu kadın kendine spazya na- ı e va a o ma ı l'). ta r e re ıs tr. ay a e e u ra ılı. -
u A kAlarile, füsunlarlle. irfanlan'le. Ati- nun bu"tü ··ru ı b ı d b k k k d h ı vermiştL Bu kadın tlnaya o n nu zu zeva u ur u man, u or usuz a ın tP onun-

:ı~den ıı;eldıT Kendisi bir kölenin nelilerile teshir ederler, her ziyafete Pertklis. ne zaman bir mesele ile la birlikte hareket ve hep ona mü-
k midi? Bunu bilen yok Yalnız l~tirak ederek. sözlertı~ ıevgilerile, gelirse, Aspasya her işini onutur zaheret etmişti. 
ııı . mi beıı yaşında iken zekA- nüktelerile .Atinelileri eğlendirirleı di. ve onunla alAkadar olurdu. Pereklis Pereklis, mevkilnt istirdat ettik-

onu yır " ·· ki As i 1- bit b 1 ö U O 
k dred ve vücudunun guzel- Perl Is, paz yaya mUIAkt o onu en ta muşavir buluyoııciu. ten sonra ve a onu a ıp g t rm ş 

sının u k d O As kal lill sayesinde Atinanın, o zaman en duktan sonra arı.sın an ayrılarak nun pasyaya merbutlyetf, onun ve Aspasya yapyalnız mışa. 



vaziyetler alarak kıpırdadığını gö
rüyordum. Neblr ramamıle sakindi 
bu harlkuJAde sfikOnettt'n heyecana 
gelmiştim. 8,\itün hayvanlar, lwrb•
ğalar bu gece nu.ıgannflerl hep 
IUSDJUflaYdı Bir ~rkı tutturmuştum, 
sesim kendı kendime tesir etti. 

B:ahatça kalacaktım fakat sanda
hn hafif barı kederi beni ıcllşa 

dilfürdü. Öyle zannediyordum ki 
görtılmlyen bir mahlt\k suya dalıp 

\!akıyordu; fırtınaya tutulmuş gibi ul 
lamyordum. Etrafımda gürültüler 
duydum, bir ••çrayıfta kalkt11n. Su 
sakin ve parlaktı. Saraıntı asabımı 

bo~muşcu. Hareket etmek için ce
uret ald1" zincirime asıldım. san
dal harekete başladı fakat sonra 
bir mukavemet hfssettinı Daha kuv
vetle çektıRtm halde ~dal n demtri 
gt:Jmıyordu. Suyun dibinde bk ~ye 
takılmış gtbl ıdt O zaman demirin 
vaztyednl değiştirmM için gemlmt 
ktııeklt-rlmle nehrin menbaı dhetlne 
çevtrdiıq. Bu da fayda vermedi; ce
art dm lttnlarak oturdum. Hahmi 
di.iflüıilyordµuı Bir ~ç balıkçı im,da
dıma geldiler. 

Fena maceram 16k6net buldu; 
oturdum p;etıe pipomu içmıye baş 
ladım. Bir şişe rom getirmiştim, lkt 

üç b1r~tll t9umı bolld halilhc k•" 
dinı de trlflilyordum. Birdtnbite 
91.n talın vanında hır darbe hisset-

~ -~- bir şey ba· 
~d ., t 

dy. Ilu, gurürtf.I şüpliesiz orman 

9 
GGn kaim 

aazetemi~ abône otJJn
lat h•v•tlannı * bir 
feY 1"6'nnelrstRn sigorta 

etıınnış olarlar 

Y enı ..,kllmt7.dea itibaren bir .., 

açtnde paoetembtn bır yıl~ 
abone olanlara pzetem~ biç a&
ı olmenı1t bir mobbelede buhmuyor. 
Bu abon~lerto btr kur'a tle avıd• • 
cak yl&de elht1ntn hayat1nı oıiııorıa 

edecek, kc ndtlmat- bokaınef\e 
muteber 

Primi ödenmit 500 
liralık bir bav aı ıi

goı ta poliçesi 

\'f!flltıe~. 

MOteakıp eenelf'ftft ııtRorD Dcredm 

de a,nt tektldf. ıdaremtt:e attır 
&iti abonr.lenmlz: 

Etki abonel~nmızın 1>a kurava 
dabd olmatı, bu müddet ~ın de 
eehnnl~·"· v'""''l'mtve ba~lıdır 

Mlldftemlı blşına r.eçlpte içimde 
IOfttatz bir Jllma adflle •ııe ya
..,.llıT • dıJt diişündliftüM Vakit. 
taliplik etdlf m t1k meırt,bit hoc:üık 
Japtıllm IOil mektebe balfly• 
otuz beı yıl~ sotuk, zehirli ve çok 
uzan bir yılın gibi bVFJla kımla 
gözümün önünden geçti. Eved tanı 
otuz bq yıl. Kaybolnıqş yarı omar... 
Kapbr• bir t.arl1ı ki onda ölen ço
cuıun 0111 c:loRan çocuktan bir 
~ .. ~~pekçot 
filpbelidk. 

B şamda yalcUtı t•.e etrafım
da haykıran alayla ı:tıduıebe ilk git
tiğim giln bana Arap elifbesl okut
muşlar; ft-rgap demişler; fesiml kap
mışlar; Türk mektebinde, Türk mu. 
alllm tarafından, Türk çocutuna 
Arap yazım ~etmek dJr#.111.ftlll 
acasını b6yWltkle unuttumıyf plıf9 
mıflardm 1$001& • ıpçet, bil VYI& • 
diye lbranl ellfbesine başlattıklan 
daha prlp bir gön geldL Uaunda 
fU cflmle Tardu: •FetebarekellahCl 
ahs~Olbıallkln.; ve bunu fOyle öl
renılerdl: •rerebafeltdlahO ah senin 
hali kın..., ltUşdlyede *ll\lriin atanur • 
u "nur aU nur. okuya ne dayak
lar yedi; tdadiytde • namma • 1' 
•asma,, diyen ne ceza görda; bir 

Al~ ni teşeU'/Jr dükkln kapısındaki •c1amp putu. 
SevrJı katcle, m1, de.ık konttol ttklamını yıJJarca • dmppoUll • 

kemas"" re•• Mimtar zade Ahmet isimli bir şehir sand11tm · ve hatta 
~al• 8eyia 8161116 cl'ôl•Y.• le biaal ba bllmedtğlm beldeyi haritalardı 
Ye retıırat:l• ailemia ...,_. halwa gizli gizli aradığım içfn bizzat ben, 
ve cenaze ne ttlt•k •e *• •• hlll kendi kendimle eıtenıyorum •• 
lanclerma pd.,aıek &ütfua. bala· Hayat, onu kazanmıya mütev~ 
nan muht•rem dem Gmera Ye sabi-
tam beyefendd.te jandarma bmu- dh bir hadi~ tahsil de selarbcir-
••• ...,. .,. bll'_.ID az•a dotda- ilk devral sayılabilir. 
nlB s. ayn ayrı Pikrana dertn tet'ı Vazıftslne nlsbede ~rtft ömrü 
ıüıWniiz mıanl olchıtu dan, muteber pek kısadıı Hazırlık devrini Ullt
~·-- • de ileHe INıu .. malanaı mak, ba};'at harbine ve o harbin 
~e2 ........ ~~~jS;~~~:l ,.,, 

bir kopup p:elen odun par~larmdan a.--------=-==11!111111:1--•ı 
Olacah. Zlndr\ J)mi1* bir kav,.._ 
le .dm. Nehir Kltdkçe; soyun i» 
dl '* beyn • tabôd fte ona.; 
111 Jdl. Soma dafta uakta o"*' ay 
..... apsus lclL Sty,Jı ~ 
gibi ltlfran ·~ l"UP WNt 
.... ,. ylbeltyöıdit .... ~ 
befii fftilye bilrüöm~a Dana 
prlp hayaletler, flrk'eiemedi~m 
blr terler lliıdalımı dolt'U yükselt
fe>l'dui Nehirde bu katf sisler ara
**c.li )'al>inei ıil~ 'ettatimdt 
yltl8~i\tiı 
Ş.bktın ~J<>T. taJb1iiı 

bUrtular illi p,t*for"" •I idil 
by~tlm, tilr ar.tıi: ~i 
l&lrtulmıll aklııidan .,ç1rdlm; bu 
fikir btid fetbltde korkuttu. 

lmdlinl bG bSll" Ilı taba'tılan 
aruındi bir macer•1• ~er gJbl 
g&rUyordum. 
~ar n kı• ır11IJ1da Qll'
~~ tilr Uıdü luttdllmlyordum. 
Aitit •qcliıll da by~rtm. 
BW G,.ıe ge1fyOrdU ki ı;u 8lp'1 
kesif •yun dibine aoıra çekl
Byordam. iradem kortmiJ()f, lra
cleQıdeia ~ l)lr PJ beni k°'
katmala kil reDdt caaıed11. 
kendi~- a1ay ~dp. 
BUnlarda '1ft .,. edl7or, &eki 
ile .Umput ~~~ _, 
Mil c1e ı>W hfddetleDdltmekte 
lcB. A.nlatdmli bir halde ~ bo 
MJYanl korta ~ ~r 

:·-\-.ıfivN. *ht* 11\Wp ~ 00. 
:J.f.JM·p w barebbli n1ını,rım, 

Fakat neytt Bit bt
. ,,...2"'!.(l,I ·~ ......... açraıma beni 

kllfd1 
Jl.IM~- Mı" az toJ>b1•rat 

'-0.llllllQt~ ~ t*e1ettal tek-

------~ rretrar tu• ..... ~· dWj~. ,.... 
~ ~ ~\il-

kan dört k~e devamli bir 
ıumte ~IT,IJllla başladım. Çok 
IDakrı bir. köpek ahıyordo; tekrar 
~ ve gemini• dibine Mildlm. 
Bo.,le.w bir, Ud tru.t kadar ~ 
.nad11 bJmtŞH9' yerimden tılbna 
l' ~eil~ anu edıyor fakat cesa
retim klb1lyordu. Jendt tendf~a 

•Ha~clı, kalkl. dıyor fakat bir 
hareket yapmaktan ürküyordum iki 
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ilyarderler Radyo V akıtın bulmacası 
Nasıl zensıın oldular 1 

Nohel: 7 

Bir dehanın son günleri 
Koc,. kdşif hayatının .çon giinlerinde hafa çnlı
f11Jordu ; ölmeden yüz yif1ni dokuzunru ıhtil a 

beratını da al1na~a muvaffak oldu 

~ Nobel. düşündükçe uğradığı 
b· in unnolunduğu kadar mü
rı'rıt olmadıtına kanaat getirdi. 

~':.: ıitketi ii.zerine yaptığl bir 
~ bütün taabhüdatını yf'rine 
.... nnesini mümkün kıldt. ·o·r.a-
... ,, Pa · · '- • _,.. ·ı 11....._• rıı ftrKeti ez ıerwaye ı e 
.. ,. ~dildi. Maamafih bu hadisat 

~'.. o lcadar asabileıtirmiıti ki 
l1a tun nıevadi müıteile fabrikala· 
il lll nıüdürlü~ünü bıralcb. Her 
'~ ~adar nesayibi ile 111 ketlere 
_:dım ediyor ve eshamın kısmı 
lt~nı elinde bulunduruyorsa da, 
lllQ n muamelatmi artık resmen 

dahale etmiyordu. 

1S:•riıi meyusen terketti. ve 
ite 1 de f talya toprat nda " San 
"e "10 .. da kendine bir sayfiye 
p . bir laboratuır inşa ettirdi. 
~te geçirdiği hüsran devres;ne 
~ hen sayflyesine • Mio Nido • 
"'-nı • ismini verdi. 

eı :;ni altmııa yaklaşıııışh. Fakat 
clinl era. daki "Yuva. sanda 
·'r-\Dllleyi asla düşünm;yordu. 

hiç kimseye ihtiyaç göst~rm'ye 
cek bir dertceye varmıı1 ve her 
arzucunu icra edebilecek bir hale 

g.elmişti. 
Gflnü günün' çaJışmaka muhtaç 

df'ğildi. Cihanşumul müessesah 
idare eden maruf bir kaşif hayata 
sürüyordu. Her tarafta hürmetle 
karşılanıyo du. Dinamit fabr ka
larmın komşuluğundan hoşlanmı
yan ar bi'e bu hürmete iştirak 
ederdi. Velhasıl malumatı gayet 
vasi bir şahsiyetti. Fikir ve san' at 
itleri ile a akadar o'uyordu. So
nuna kadar kaşiflere hasrolan 
mütf'madi sayde bulunmağa mu
vaffak oldu. 

Halbuki acaba hayati bususiye
ıi de böylemi idı? 

'f 

Bugünkü rrogram 
( letanbul ayartle) 

Jstanbul: 
17.30 18.30 

18 30 2J.10 

28 "O 22 30 

1200 m. 5 J(.y 

Saz heyeti Borsa haber· 
lerl 
JaıBad Orkestra. Mas
ca nl. Yar ı. Fana' e 

Albcoz Tan o. A be
niz. Y ota Arr ooezya
Vılo o - 10 o par Alı 
Scıaı Bey l\101.art, 

Fıgaroh huıt ouverture. 
C tıer ı h vaf nnet 
T ohaı ow~y. VaJı det 
F urcı 
S ı h•yell Anadolu 
ajıınsı h bcr t"rl. 

Be!grad, 429 m. 2 5 K•. 
l 8 30 Ahmet Hıkmet Bey 

ı 9. 

22 4'> 
1 

tarahııdan k of .. rarı1. 
Radıo kuveıle te tara

f nd o kl)oser. 
Rad o kuvaıtette tarı· 

fınd n koneer. 
Bud11pe~fe: sso m. 20 K'•. 
18 4C T ılganne hava ar. 
21. Konıer 
22. Hafıf musiki 
Biikreıı 394 m. ı 2 K•. 

J 7. Radıo orkt"ttraııı 
20. Yt.>lonıol·eolo 
20 45 T agannl 
21 ı 5 Pıeno-eo•o 
Do.ı entry. l554 m 25 Kv.' 

14 30 Gramofon 
18.40 Ergenoo ( DaTlı hya 

ro undan naklen ) 
22.15 G•a kodan naklen kon· 

ıer 

Daventı y: 479 m. 25 K•. 

1 7. Askeri bando 

DünlcO bulmacamızı halledemedinizse bugünkü haltedilmit telde 
bakarak yeni bulmacamızm sımm meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

iç~~ ~şağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beı daki meşgul olmanız 
kifıdır: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 .---~~~.~~~~ 
2 - 111- - -
1 li]fl)liJ= 
5 
6 
7 l liliuıı 
8 
9 
10 

t 1 ll.J..U!!bbll:Bll 
Ba,UnkG bulm-
baDedlleeelıı ,..t .... 

Soldan safa: 
I - Afetler ( 4 ), sevgi ( S ) 

2 - 1 a i ( 5 ). ziya huzmeli (8) 
3 - Göz rengi (3) 
4 - Beraber (3), nekeslik (S) 
5 - Derinlik (3), vı de (S) 
6 - Ş man ık (S), tali (S) 
7 - Kumaş (3), göz rengi (8) 
8 - Bir çalgı (S), sıcak yel (8) 
9 - E..kl bir rOtbe (S) 

10 - Yalvarış (S), şişmanlık (5) 
I I - Ön değil (3), eski romah lh

tlyarlann senatoda kutlan• 
btldiklcrl bak ( 4) 

Baytar aranıyor 
Ezine belediyesinden: 

Y enlden teılı eclllen fenni 
mezbahamızda 40 lira aylıkla 
bir baytar istihdam edtJecekttr. 

Mütekait baytar beylerden taltp olan 
lann te1grarafla ıicll numaralannı 

Dllül ...... -
••••• •• .... 1 

Yukardan af&lu 
ı - Haysiyet (5), ayn (4) 
2 - Umum (.8), fit (!) 
8 - Beyu ( ı ), cereyaa etmek 

(5). beygir (!) 
4 - Nota (2), bdm hektml(8), 
s - Sayı (4), haya-,. (ı) 
6 - Terzllertn bir nni utan (6) 

ateş dW (4). 
7 - Çot yakınhk (1). mettap(4) 
8 - VaJde (8), labım (1) 
9 - Yemek (2),Hades (5), Fran· 

mr.a haJlr (1) · 
ıo - Umı fşaret (2),g& rengi (1) 
il - Sahte (4), çok y•kmlık (5) 

Rivayet edıld"ğine göre Nobel 
gençliğinde bir kadınla olan ma 
ccrasından son dertce müteessır 
olmuştur. Kaşifin henüz 40 yaşın· 
da iken kendis;nı pek ıhtiyar ve 
pek yalnız hissetmesi de a~lcbi 
ihtimal bundasıdır. Cemiyet haya
tından çekilmiyordu. Ona varmak 
için iti~e kakışa insanlar hep 
menfaat peşinde koşuyorlardı. 

"'1lt ip ıaretif e kauçuk ve sun 'i 
~pmak çarelerini araştırı
lbafı &.tı. balonlann ve uçurt
i l'lll ordular tarRfından istimali 
Dl ' ... ...,,,~f.,1--......... ~~ .. .,.,~~--.... .,.,.,,. ...... "',,,. .. rifl. ............. ... 
Şu ıuretıe 'lttlaaı ediyordu içtinap ederdf: ya•ş YoYSf 1c:en- ~klwnclan 

18. 30 Danı havalan 

olaeatı bir b taaı sulh taraftarı dinizi inzivaya doğru çekmiye batla· kllllef 
Ofta en Iİ dayat devretinde bile dı. Ancak bütün bu servetin ve 24.15 Kafi Oopı ıden naklco 
llbrt t ... L~ e cezbeden meaail •ddi telcimü1e rafmen mes'ut lomer. 
Jerdi. Ç&Qıke lllÜtaallilc tecrübe- yapmıyordu. Yanında h.risine, Bre$O.lv-G1Ayviçı 258 m. S K•. 

Nihayet • S kendıti ile meşgul olacak, ona 20 05 MU1ik de teYtan 
e-. b&a1:.1. kandinavya • nın ılika gösterecek birisine muhtaçb. 2230 Gllyvtç en dalden kon· 

" Bofo rus; top fabnk... olaıl • .n 
tdereıc''ı • un idaresini.. deruhte Nıbayet bir karar aldı. 1876 Katovlç: 409 DL 10 K•. 
tilca 1~e avdet etti. S.fab. ıenei milid sinde Viyana gaze- 13.05 Crımolon 
4- ~~rakın olan • Byomebo,.. telerinde ı6yle bir ilin intışar et- 2 J ... O Konıer 
ttı.r... 11 ve San Remo Jabaratg. miıti. •Pek genç olmiyan, gayet Langenbergı 473 m. 15 K•. 
'-bo dan ~ok 11>üke.aunol J,ir. zengin ve gayet tahsilli bir mösyö 13. t O Gramo on 
fıııc1.~ vücude geti~ Et,ra- Pariste sakindir. Yanmda kendı 21. Kon~r 
te alb muavin ofdu~ belde yaşında bir madam istiyor. Ma· 23. Danı hanlan 
ta~erden görülen bir faaliyetle dam hır çok: lisan bi'melidir Va· Hllano 500 ın. 7 Kv 

b!rıt~fı, yeni bir aabayr, •elek· ıifesi kit belalc etmek ve evin da· 1 S. ô nt t 

t:lllı ll''")'İ mejdana ataYf• ut- bili idarea ne bakmak olacaktır... 21. O İtalyan muı k ı 
Yordu. Kalp ı.Ulal.ftndan Böyle b r i anın büyük bir a- Mora11sluı· 05trava1 267 ın. 10 K 

~İp olmasına ratıqen müa· b t uyand rmıyacatı muhakkaktı. t 8. O M en danı hava arı 
Lı llladdeler üzerine yeni ~rü- Falcat •ı-termanıdorf .. ıatosun da 23 15 ntr Raz.tnodan naken 

i::-r 1lpıyord11ıı ôlUmüoden bir baron dö • SQtner. in müdiri umu kon (" , 
;;' aGn ewel yiiı yiımi doku· ru olan Kontes •Bert Kurski.. Pragı 4 7 ın 5 Kv 

llCQ 1 ihtira beratmı a1dı. etrafmdakilerin tavsiyesi üzerine 20 l 5 Pr g Naeyona tıyatro-
b..~~ıfib diJılenmek ve aynı bu te life cevap verdı. Bir~aç ıu dan nak ~n. 
~· IDCaaİIİDe de~m etm:k gün sonra •A fret Nobel,, imzalı Romaı 1 rn 3 Kv 

~c:enube eiımehı Juıum gor· bfr mtlctup a dı. Tahkikat net ce· 14_ 15 R d ô 
•· !a... d b 1- b h k 1 0 ulnttt r fmdan 

.._,.... 10 kinuauewel 1396 18• sin e, u me"tu un meı ur işif konser 
~L. San Remodaki İl oda81Dda tarafandan gönderıldiği tahakkuk ,,2_0 ., K 
VIQ ual-d•• etti. Otuz üç yaşında olan kon- on er ve t g nnl 

l:'JL -. - d 1 7or noı 273 DL 7 Kv. 
-~"'l'er Allred Nohelin hayah tesle kırk üç yda~mba 0 an.hAbfred 21.30 Ôp radan nak en 

·.l h.k Nobel arasan a ır mu a ere !...:_ .... ,. .Jetler ue göre u ıııe • ı===============-
g~ ııbtcye pyan güzel bir başladı. Bir~aç hafta sonra itilaf masasından uzaklaştı mı yuksek 
I:\.:~ _ıeçirdiği netıcesine v~rılı~. hasıl oldu ve •Kontes. yeni va- fıkirli, parlak ifadeli, bir adam 
~~e ehliyetli A>ir ıabsayettı. zifes"ne iptidar için Par"se ge di. o urdu. Güzel söz söy'er, tenkit 

~:""lllla, .1-.- bıkmaz, OD ,..,L!ı"keli Ne vaşh, ne ma ul olmıyan gayet ettı".ıı.i zaman • das - h ·ı . \.lllll 'il"'"' ı 1!5" ı muste 11 eşır, 

'der
de.en ellerı· arasında ıdare akıllı fakat biraz ha inlrşmiş bir munaka•ada felı•f" b" f k Y '" ı ır te cvvu 
ele k d adam görünce şaşardL •Nobe1. T "--- en ine ... izdiX.: gayeye k b 1 ,_ k gö~terirdi. ecrübel•rı"nd·n ~e ,·~ırcla • a• ortadan ısa oy u, 1<oyu ren " ' " J&t • Mebadide biraz müıkü· y d p anlarmdan bahıederktn der• 

~ ~i; fakat daha otuz yaşın· sakallı idi. üzü mağmum u. dı ki : 
~-- ."'CG d Yalnız mavi gozleranin bakışı O h • ""it mcıbur bir lcifif o' u. - t e ta r P edi i bir ma· 

Jatına arcl "'" zaman b..v revnakh idi. kina veya bir maddeı mu·· •teıle 
"-a·ı 1 • •a• -ı· Kontes, Utifi bu veçbile tas- "I lt..._--!•e bir fabrı"kaıo·r muvaffa· icat etmak i tıyorum lcı, deı..~eıı·n-

l:"Ui . ' vı'r etmektedir. O lcadınlar aıasm- .... ı.· bir müt~-bbiı olmuftu den brşenyet rlrsun ve harbet· 
.... d~ L. ....- da co"bret kazanm.ak. talip _bir Mı.:~~ -,,ütün aff k b elde v 

5
.. _ m k imkanı kalmasın. 

'-...İtti. muv a aya zevk dü•künü değıldı. Tecru e 
Servet noktai nazarından • 

, ....... ) 

&IJOl/u U(ÜnCÜ '"11t.ult, hdlttmbltn
Jm: MGddel Nurf be1lytn mOd· 
delaleyh Mu.tala efendi aley- Menin llkelalndt mevcat vinç • 
hine ikame ettılt (95) lira ala· ter fçfn aıkled ı SOO kilogramı te

cak davaamda mGddetaleybtn cavUz eden yekpare aıır qyadan 
lkametrlhın n mtçhuhyeU U... alınacak Uc:redere mablus olmak 
b le ll&nen bir .,. mcıddetle tel>- Uzere n n . 4 numşralı bit tmffe 
ltaıat tfuına karar vertlmlt olcla- iWu .ıan11111f ve 1·1·1930 tadbbıdea 
fundan bermuclbt karar yeYIDI itibara r.tbikl ralwrUr eylemlftir. 
muhakeme olan 5 k&aQMnel Fazla mal6mat almak lld~erill 
929 perıembe ıaat 11 ele mldclel- lstuyon ve ,mbadar mOdUrla\ledM 
aleybm kendlıt veya Tektbntn müracaat eylemeri .l1An olunur. 
bulunm&11 IOzmnu tebhpt maka- ı-~~~--~-~--;_-
m na ke m olmak Ozere tl&n olunur, '""""" tG* ,..._.,.., _.,.., .,.... ,.,,,..., c ..... 

Z AY 1 Dumlapm1r, Haba1Jellmllll19 J111 
Ga1ata ithal& ıtımrOIO midi· mekt.plertn • 31 • 5 • 930 tr'>s 

rtyetlne alt 9073 ve 72711 nu- kadir thtlyaçlm olan ebatk ile ..... 
maralı beyannameJartn 14344 peyniri, W.ı •il. a.dmllr, ı.. 
ve 16880, 16881, 19882 munarL bezel,.. b.tt.ıye. C..,.. ffMI. 
d6rt kıt'a depozito makbuzlan mlyetlmllltye yatı mdtepl.t .,,.._.. 
kazaen &&JI et Um. Y enlslnl ala- p11detolok k\UDll k..,.la raf -ide 
cal mdan mezk6r makbuzlarua nabımya ball-wt•· w.-
balunO olmadıfl ilin olunur. 19 • 12 • 9 29 da Ortüe,de Gntpap 

Tlccanlaa; an •. s..lda z...,.. ytb mektebinde m•ıpkkd ......,_ 
komllyonnda ,..,.ı.c.br. T .bp1.ta 
•ı. 7 /5 Dllbetbade munllat temin• .... 
nm 1abek mektepl.r mee'.ı ...... 
llplll'M wrenk alec:Mlm .,..ı.t-lm 
tekbf urf1m içine koymalm lk-:lır. 
Şutu.el., ku-.. batt1aiye. bele),_ 
men:Omek nGmunelert ......,_ 
kltıphlhtde polecektlr. 

to.u '• Faldllt...-.. ... lr .h 

D~. 
HUseyln Na.it 

Oo ve tadın butalıtlan mltehUllll 
T e, F. ki HUllJabmer binası No. 11 

Her ... llfede-- ..... 14-11 
Telefoaı lst t6ft 

Viyo.naı 

J 6. 
16.30 
2 j. 

Varıo1101 
15.5 
17.45 
18.45 
12.45 
2J.?5 
23. 

516 m. 15 Kv. 
T elıt&le relim n trfyab 
Konıer 

Bayolc mu.ıksalın nakfen 
konw. 

1412 m. lt K11. 
Gramofon 
Gramofon 
Lebarın Han muslklll 
Vilnodan nak en 
Ôueanm a1arı mllllklYtal 
Brıttol otehndea naklen 
dana haJalau, 

DOKTOR 

Ahmet Hamit 
Galata. v..,.- •cldell 

Atbaa .... JUUDCla her .... 

~--
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Kadınlara ça11amba 4 • Ki. evvel 929 Asker tekaüdü ' 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 
Mülkiye ailesi 

' 

Erkeklere perşembe S • Ka. evvel 929 

.K.dınlara 

Erkeklere 

Kadınlara 

Erkeklere 

Kadınlara 

Erkeklere 

Kadınlara 

Erkeklere 

Kadınlara 

Erkeklere 

Kadinlara 

Eekeklere 

cumart~sl 

pa:r:ar 

pazartesi 

salı 

ilmiye tekaüdü ve eytam 
Hizmeti vataniye 

7 • KA. evvel 929 Asker telcaOdü 
Mülkiye tekaüdü 
Asker ailesi 

8 • Ka. evvel 929 Mülkiye ailesi 

9 .. Ki. evvel 929 Asker tekaüdü 
Mülkiye 'tekaüdü 
Asker ailesi 

10 .. Ka. evvel 929 Mülkiye ailesi 

çarpmba 11 • Ki. evvel 929 Asker tekalidil 
Mülkiye tekaüdü 
Azker ailesi 

perıenıbe 12 • Ki. evvel 929 Mülkiye ailesi 

çaroamba 

pe11embc 

cumartesi 

pazar 

pazartesi 

salı 

4 - Ka. evvel 929 Asker tekaüdü 
Mülkiye tekaudil 
Asker tekaüdü 

5 • Ki. evvel 929 Mülkiye tekaüdü 
Umiye tekaüdü ve eytam 
Hizmeti vataniye 

7 • Kl evvel 929 Asker ailesi 
Mülkiye ailesi 
Asker ailesi 

8 • Ki. evvel 929 Mülkiye ailesi 

9 • KA. evvel 929 Asker tekaüdü 
Mülkiye tekaüdil 
Asker tekaüdü 

10 • Kl. evvel 929 Mülkiye tekaüdü 

Kadınlara çarşamba 11 • Ki. evvel 929 Asker ailesi 
Mülkiye ailesi · 
Asker ailesi 
Mülkiye ailesi Erkeklere perşAmbe 12 • K.A. evvel 929 

İstanbul Zat Maaşları 
Muhasebeciliğinden 

1 - Tekaütlerin, Y ctimlerin~ 
Du•lann KA. evvel 929 ilA ıubat 
930 • maaşları balida gösterilen 
tarihlerde hllOmum şuabatça t&. 
diyesine bqlanmışbr. 

2 - Maaılar geçen ıeferlerde 
olduku gibi ballda gösterilen N. 
sır~ıile tediye edllece~inden gil· 

Otomobiller gemi 
azıya aldılar 

Dün beş klşi çi~nendi 
Dnn d6rt otomobil kana ol

muıtun 

1 - Ş6for Aztztn tdareetndekl 
1861 numaralı otomobil Galatada 
ıeyyar koltukcu Armenala çarp

mııtır. Baıından ya.ralaıuuı Ar
manak hastaneye yahnlını., IG

för yakalanmııbr. 

2 - KaragO.mrllkte Mehmet. 
ustanın fınnmda çırak 18 yaıında 
Şevkete 1360 numaralt otomobil 
garpmıf, Şevket yaralanmııbr. 

3 - Ömer oflu Şaban ismin
de birtll dün Boiazbımn cadde
ıinden geçerken 2208 numaralı 

otomobilin altmda kahmt. muh· 

nO. haricinde beyhude yere maaı 
ahnm ilmidile gelmemeleri. 

3 - Maaş almağa müracaat 
eden zatın içtimai mevkii ne olur
aa olıun N. almaka ve sırasını 
beklemete mecburdur. 

4 - Maao tevziabnda bulunan 
poliı ve jandarma ve saire biç 
kimsenin maaşını ve numarasını 

almağa tavassut edemez, ve bun· 
lara maaş verilemeı. 

5 - Bu seferki maaşlar dokuz 

telif yerlerinden yaralanmııtır. 
Şof~r Haıan yakalanmııtır. 

4 - Beıtktaıtan Karaköye 
çelen 1842 numaralı otomobil 
FtndıJdıda haJvanJan 6rken bir 
arabaya çarpmamak için safa 
eapmlf, bu ıırada telgraf direğine 
ve SalAhatUn ve lamail efen
dilere çarpmııtır. 

Yaraıı alır o'an Sallhattfn 
efendi hastaneye yatırılmıı, Şoför 
yayakalanmııtır. 

Bir yangın 
Dlln sabah saat yedide Gedikpaşa 

da Pillvoğlu ıokağında Artonyanın 

evinde çamaşır yıkanırken yangın 
çıkmış, sirayet etmeden söndüri.ı1-
mUşttir. 

Hamamda parasını çaldılar 
Halil isminde blı adam Ilocapaşa 

Sultanahmet Eyüp 
. ~ .. 

Samatya · .. ICamnpaf& Haydarı>fa 

Den. Ye. g. 50 Den. 
10501 
6501 
8001 
5001 

Ye. K. 
10950 
6650 

38350 
5200 
510 

Den. 
38001 
32001 
36001 
32001 

Ye. K. 
38150 
32575 
36200 
32100 

Den. 
40001 
280)1 
4250( 
29001 

Ye. K. 
403Qa 
28150 
4a.600 
29200 

Den. 
21501 
19001 
20001 
19601 

501 

1035( 
6551 
8351 
5201 

10651 
6751 
8601 
5351 

8801 
5501 

10550 
6670 
8600 
5201 

10860 
6860 
8800 
5500 

4501 

38151 
32576 
36201 
32101 

38301 

364'J l 
• 

38401 

89fl"l 365?5 
5600 • 

4252 

3831') 
31535 
3640J 
3218') 

38400 

36525 

4001 

40301 
28151 
42401 
29201 

40501 
28301 
43201 
29351 

38500 70701 

36620 43501 
21J501 

4080 

40500 
28300 
43200 
29350 

40700 
28360 
43500 
29500 

2501 

21751 
19051 
20251 
19561 

21951 
• 

20501 
• 

40810 22101 

43770 20601 
29600 

Oskndar Beıtktaı Beyofla 

D. n Ye. K. Den. Ye. K. Den. Ye K. Den. 
33001 
22501 
300JI 
21 001 
3'.)Jl 

33-1-01 
22651 
31501 
21251 

33801 
22701 
31001 
21451 

34051 
22801 
31401 
27576 

33400 480Jl 
22650 26001 
3050) 45001 
21250 25011 
3040 3501 

33800 41301 
22700 26101 
31000 45401 
27450 25151 

34050 48551 
2280) 26201 
31400 45751 
21575 25251 

34210 
22900 
31770 
21675 

48701 
26261 

4601 
25351 

aylık keslrle beraber olduğu hal· 
de verileceğinden geçen seferki
ne nazaran her maa~ sahibi cüz
danındaki kesre göre fazla para 
alacaktır. Noksan alanlar ve tc· 
reddüt edenler keyfiyeti merkez
den sorabilirler. 

6 - Mütekaidlnden umumi 
bütçeden ücret veya tahsisatı alan-
ların barem kanununun on dör
düncü maddesi mucibince tahsisatı 
·fevkaladeleri kesilmekte olduğun-

hamamında yıkanırken elbisesinın 

cebinde bıraktığı 64 sarı llrasııun 20 
tanesi çalınmıştır. 

Bir ev1 soydular 
Şehreminlnd.e Melekhatun ma

hallesinde oturan mektep hademesi 
Sabriye hanımın evine kapıyı kır

mak suretlle hırsızlar ~irmiş ve bir 
çok eşya çalmışlardır. Zabıta hırsız· 
lan aramaktadir. 

Bir sabıkalı hırsız yakalandı 
Ortaköyde taş merdiven soka

ğında oturan Amir beyin evine 
girip 5 halı seccade, 24 sofra hav
lusu, 6 sofra örtüsil, 12 Çatal, 6 
kaşık, ı O gümilş çay kaşığı, 6 gti-

mtiş bardak, 300 lira kıymetinde 
legen ve ibrik çalan Sadık yaka
lanmıştır. 

lRTIHAL 
Doktor Nazım Şakir Beyin pederi 

Şark tömendôfcr memurlarından mü
tekait Saraçbaıı ofullarmdan Şakir 
efendi vevat etml~tır. Cenazesi bugün 
pat 11 de Pangaltıda Hamam cad
desinde boyacı oğlu ıokağında. 6 No. 
haneden kaldırılacaktır, · 

48300 52001 
26101 14001 
45800 50001 
25150 13001 
360J 1500 

48550 52201 
2620'.) 14151 
45750 50251 
26250 13151 

48700 52351 
46260 14251 
46()50 50501 
25350 13301 

48320 52451 
26320 14326 
46320 50251 
25425 I • J340J 

52200 
14150 
50250 
13150 
1550 

52350 
14250 
50500 
13300 

52450 
14325 
50650 
13400 

52530 
14400 
507ZO 
134'10 

17001 
10001 
14001 
8001 
1001 

17301 
10151 
14401 
9201 

18501 
10251 
14751 
8351 

17701 
10301 
15001 
8501 

dan bu gibiler yalnız maa~ asli
lerini ve buna ait kesirleri ala· 
caklardır. 

7 - Elinde üçten fazla maaş 
cfizdam olanlar fazla cüzdan için 
müracaat ettikleri günün en ıon 
numarasını alırlar. 

8 - Maaş 1 evzi memurlarının 
yedi kuvvetir.do olmadığı halde 
bazı e~hasın günü ve sırası gel
meden maaş talebinde israr ve 
intizamı ihlal etmekte oldukların· 

.A:dllyede 

Papağan 

Afeyhindekt resim davası 
•Papağan,,m.lzah ınecmuası aley

hine müddei umumlltkçe açılan mils
tehcen reslm neirl davası dtin İstan

bul birinci ceza mahkemesinde tet

kik olunmuştur. 

Mnhakeme, tebligat icrası için 

kalmıştır. 

Rakı vermed;ğt için 
Kendisine rakı vermediği için 

gazlnocuyn bilyük bir bıçakla yara

lıyan Kasımın muhakemesi dün 
1 

lstanbul birinci ceza mahkemesinde 
bitmiştir. 

Mahkeme, Kasımı bir ay beş gün 
hapse mahkom etmlştlr. 

Mevkuftn muhakeme edilen 

Kasım, bir haftaya kadar milddetinl 

ikmal etmiş olacak, serbest bırakı
lacaktır. 

Ye. K. 
21750 
19050 
20250 
19560 
2510 

21950 
14080 
20500 
19610 

22100 

106(0 
• 

8001 - 283 
2 ısıso 
18001 26459 
26001 - t 6303 
16001 zcJfJ 
2001 -

28351 
18151 
26451 
16301 

28551 
18301 
26901 
16551 

22250 28901 
18401 

20775 27251 
16701 

Fatih 

Ye. K. 
17300 
10150 
14000 
8200 
1133 

1750::> 
10250 
14750 
8350 

17700 
10300 
15üeo 
8500 

17870 
10350 
1520J 
8570 

Merkcd 

Den. 
3001 
2001 

1 
1 
1 
1 

3301 
2151 

351 
251 

3501 
2251 

601 
451 

3651 
2351 

851 
651 

1'· 1 ye. ~ 
33 
zı'° , - y;o 

2~ 
1~ 

1 t. 
dan bu gibi halita meyde.rl~0 
memesini rica ve aksi t~ı 
haklarında zabıt varakası 

caktır. ·~ 
b ~ıv Zeyil ı Kaıımpaşa .şu e ,ı 

maaş alan mütekaidinin tıl'.0 bt51 
bu kerre Beyoğlu şu 
verilmeyerek Kasımpaşsd• & t 
Bahriye nezareti karşı5'0~ t 

binada verileceğir.in esbsb• ı~ 
şın oraya müracaatları. lıı 

Spo 
Vefanın kongresi 

V.Ja •drr an qurau vmumf k41 

Jaı: Bu cuma gllnQ ıenelık bl~ 
kongremiz Utf dılcceA'tnden k 
azanın rabah ıaat JO da a I 
Vefa orta mcktcbı bınuında bıJ 
lan rica olunur. ~ 

Muhittin e: Y alo"~) ~ 
gidiyor ~ fti 

Haydarpaşa tr arnvsY1~ ~ 
küşat günü 'değişec:sr 1 

Y enl yapılan Üsküdar ~ f-leY # 
1 ııa ~ 

tramva)'lnm muvakkat kabu ııı 5~ı ~ 
tl ı:ı. 

bittrll~ıR\ için yarın L Qşat Lıl , 
~ ·Jl' , ' 

icraat kararla~hrılmışb. Faka ~ ı,. ! ~' 
nl Muhıttin 8. yarın t< tkikatı~lıı" ~ 
mak Ozere Yalovaya gtde {J, 
kO~st rtsmt lçİn tel!bıt olunafl f3ıJ l ~ 
de~lştirtlmı-et doşonolmektedor· ~1 

ıusta bugün yeniden bir kııt81 
lecektlr. ' "' ~ 
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Kız Amel! hayat mektebi müdür-
Aı;ılclı 

1 llrtıt;,ı~ 1 
llRfl• 

1'.L 1
2. lirası Kr. 107f 

• llıukntıııı noııı 0,45 tl.87 

f'rank 1 ı 43 
Liret e J3 so 
Betcra ıı 28 
Drahmi ~ıs 
Frant 2 2. So 

Leva 6 5o 
Fıorııı ı 12,711 

Kuron ı~ 20 
Slllng S 'o.75 
Pezeta :ı ıs :-2 
Mark 188,75 

Zlotı o,25 
to le Pengö 

fJO 'tart~ Kuruş 
(JJ ~l\o lras, Dtnar 

Oneç ,_.. ... unış 

'ıı lltlıi'[llt 
trıın 

~ ı., Clngitfı) ıo7 
~,,ak CArııerfJca) 2t 5 o 
~rtt [Fransa! . 17 
tra.a lltaıya 
br4b k Bııçtk1) p ıııı r,. 
r•ıık urıan] 
~a [lsvı~el 
~le BuıRar) 
~~t:ıı O·eıeınent) 
1~ııg11 [Çekoslovak 
~•tell Avusturya) J 

~.)~ 1 ispanya) 
()~ti llıar~ 1 A lnıanya 
~tnrö I.ehfstaıı 
~ [ lll!acarlstan 
tıı 11., llornanya] 
\t~011 l'ugoslovyal 
~l eç ISevyeı 
~tııı 
~cıdıre 

lııor 

281 

12~ o 

9S7 
71 50 

12~ 

l087 
0,4481,2~ 

11 'i7 

8 ~5 

242 

18f. ıo 

e ~b~,.v 

OkJc..ı 
Aaaıııı Aeıruf 
it P. K. p 

•'ııı~u 
~·ıeı 

lıııllıııe 
'l dtr -bıreler _ 

l<t 5 16 lO 

15 t So ıs 8o 

~ 11 ıo 
llıt 9 ti il 30 

~1)'8 9 

~ 232()" 
lıııon Ah 
nt ,., et ıulh ıcra~ınaan: Bir 

ll:ıtı.ı rnahktlmu bihin temini istifası 
nda t h \ık a ti hacza alınıp furuhtu 

8.trer b k ulunan 8-594 numaralı 
estanc duru renkli iki beygirli 

•dat 
<! k Yük arabasının Fındıklıda 

lld 
1 lı iskelesinde ı o/ r 2/929 tarl-

~e~ salı günü saat 9,30 ta bilmü
~ e furuht edileceğinden talip 
'lları 

ıı n \takti muayyendc nıemu-
il ınu rıcaat eylemeleri ilıln olu-

~u--------------1\trı layede ile eıya ıahfl 
t tınuevveho Altıncı cuma günO 

~nd& Arnavutklh onde v t'Z rköş 
~ tirde muharrer eşya bıtmü:ıa
y •atıla aktır: 

•ldı2.) 1 dı 
~d 1 uı sez tarzında on ye 
t~ 'n nıarekkep ııalon takımı. Oç 

t , hdıfe ko tuk tak mı, on ık.i 
~ <ltı tllaıokt-n takımlı yazı odası, 

'~t ve maun ve ceviz ağacından 
'' odaları, banvolar tabur elf'r, bul 

lllasa F · sı, ransız ve yeril mamu-
0Ytın 

llıır "e \ay masalaı ı, rronz ve 
~~ ~aryolalar, elektrık avize la.roba, 

Ve 1 1 ı otı uvaıeı ve sO~ ürge ale erı. 

'1a~ R ~olt\Jk ve marjllzden mürekkep 
•v..._ odıısı takımı kons•o tarzrnda 

··•arı d ' 
lttt ikış nıaklne'il ayna ar. ko-

' ~~ . 
~t t;<ıra lskemleltrı l:._onz hey-v • 
~ e ııaıre 

t;- sUre-nlerden °1o25 pey alınır: 

®~l©I@l~®'®t@~~~™®~® 

i · k daire er ! 
® Babı~lı, Arıkar~ c<ıddesinde Orhan B. hum .•• Ana-
® 
® dolu ajansının terkett1ğı dm reler kırahktır. 

lüğünden: 
kız Ameli hayat m::\ ~inde 

hususi keman ve piyana dersleri 
® Miikeıı nıel liır otel de olalJ lir. Ayrı ayr1 ht>psi 
: birden kıl'alıl\tır. lstıyeıılel'ın ( VAKiT yurdu ) ua 
,® m iiracaatları. @ @ 
@@®@@©@@®@©@@@@@@@o@@@@@c@@~@e 

verilmektedir. Piyano muallimi, 
meşhur piyanu mua! ·mi ( İska
çelli ) keman muallimi Alrr~nya 
konservatuvarından mezuı ~ . eh. 
met Ali Feridun beydir. Cum 
dan maada her gün saat 11 den 

Müzayede ile satış 
Devlet demiryolları Haydar 

paşa mag·azasından: 
idaremizin kullandığı tip harici olması itibariyle 5- t 2-929 tarihine 

mtlsadif perşembe günü müzayede ile külUyetll mikcarda asma masa • 
lüks gibi muhtelif JAmha sarılacaktır. Bunların kısmı azamı yenidir 
Taliplerin yevınJ mczkı'.ırda Haydarpaşa mağazasına milracaatları llAn 

olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
VEDİ CI Tertip 5 inci keşide 

ıı KANUNEVVEL 1929 

BC'YÜH il\ RAJllYE 55,000 LiRA [)IR 
Ayrıı~. 25.UOO 15,000 12,000 10,000 liralık 

kraml'\.eler ve 10,000 liralık hır mfıkAfat. 

Devlet demiryolları ve limap.
ları umumi idaresinden: 

Ankara.Kayseri hattmda Karafakıh tstasyonu lçln font boru 'ff teferrOat1 
kapalı zartla mllnak~saya lrnnmu1tur. 

Milnakasa 9 ıkınct kanun 1930 perşembe günü saat 15,30 da Ankarada 

Devlet demlryollan idaresinde yapılacakhr. 
Mnnakasaya .qtirak edeceJclerio a.khf mektııplanQI ve muvakkat teminatlarını 

aynt gnnde saat 15 ıe kada Umumi modorlok ltalemtne vermelert fbımdu. 

14 e l<adar talebe kayıt ve l<abul 
edilmektedir. 

~ K ~ o o n e u u e ı ~ ~ ! P e r ı e ın ~ e o ~ n o o t s nm ı 
Muazzam balo 

Kadıköy iskele üzerindeki lo
kanta gazi~o ve aile dans 881000 

S KAnunevvel 929 Perşembe günü ak~amı saat 20 den saba- • 
ha kadar devam etmek ftzere bir balo tertip edilmiştir. Evelki 
balolanmızda müşterilerimizden gördükümüz rağbet \le teveb· 
cühlere teşekkürler ederken bu seferki balomuzun hepsinden 
daha mükemmel bir ıurette olması hususunda çalıştığlmızı da 
aynca ilav~yf bir borç bilirlı: • Salonumuz mefruşat, mevki , 
cazbant ve ıair her cihetle bütün aalıl>nlann fevkindedir. Viy~ 
lonist Mısrılyan Ef. refakatilc Caa ~arzan icrayı ahenk 
etmekte ve çok ra~bet görmektedir. 
Programımızı; Varyete numaralan, klasik ·~ 

morsolar, muhtelif eğlenceler, dans, danı gene dans teşkil 
etmektedir. Duhuliye serbest olup bütün aileler gelebilir. alta 

yaşından aşa~ çocuklar getirilmeme.si rica olunur. 
Balo için elbise: Kostüm suvarcdir. ~ 

'~BEi--~~~~~-~-~~ 
İstanbul mıntakası maadin mü-Talipler mQnakaı1a oartnamelerlnİ (10) lira mukabıllnde Aııkarada, Malzeme 

dairesinden, lstanbulda Haydarpqa mağazasından tedarik ~debtltrler 
~~p;-~.........__.~_..._~~ 

Tür iye iş bankası 
hendisliğinden: 

sermaysı: Tamameıı tediye edilmiş 4,0oo.ooo Türk Orası 
Merkezi umumi: ANKARA 

Şuabat ı 

Ank< ra 
lstanlıul 
Ruı·sa 

Adana 
Trabzon 
Bahkesır 

lzrnır crresun 
Samsun Edremit 

~ BÜTÜN BANKA MUAMELATI 

mt.~ 

Ay,·alık 
Zougu ldak 
Kayseri 
~!eı sin 

masyanaf a 
· Çelte!c, Amasya yo unun 96X800 X 101 X 888 ktlometrc eri arasında 
2997 meb e tulınde ırnıa tanılı atı ile 6 adet k!rglr menfez inşası ve ( 4) met 
relık: ıkt adet mute ıf kö ru döşemesınln balon armrye tahvuı 19439 lira 
bedeli kttfile ameliynb EncUme-nt vılAyetce görillen IOıum Ozı-rlne 10·12·1929 
sah gönO 1881 15 de ihale olumak Qzere kapalı zarf uıullle 20 gün temdit 

edılerek münakasaya çıkarılmıştır. 
Keılfnamesınl ~örmek lsıeyenlt-rln Amasya Nafıa datre~lnc ve talırl('rln 

thele 
11
unu teminat akçelen e Endlmenı vıl!yete müracaat etmelcrı ılıın lu ur. 

aT. Leva~ıım 
dürlüğünden: 

•• mu" 

1 
_ Posta ve~oltl nakliyesinde kullanılmıık lizere 6000 r 0000 kilo 

benzin kapalı zarf usul!le miinakasaya vazedılmıştir 

2 
_ Madde! nıezkl)renın 19-12 929 tarihinde ihalesi icra kılınaca

dıın caliplerın şatrnnme almak ilzere şımdiden, tcklırnamelerinl tevdi 
ğın de mezkfir tarihe m(isadif perşembe günLi sa:ıt 14 te lsranbulda yeni 
ıçm k . .. 1 

h ede miibaya·ıt omısyonuna muracnr arı. 
postıı an 

-f.Iudut ve sah ıll<~r sdıhat umu111 
m iidii rliiğü mii f ett ışl iğin den: 

"'kd c;ahll c;ıhhıve ıdare!'ı Bor karıbı sabık Ahmet Vefik Revln 
Buvu ~rel ıhbı \ e oıerkezınde müf ettı~lik d:ıırcsmc rn lır~ a.at eırne~i 

Gnhırııd·ı salıı 5 ı 

ıazımdır. 

Ank:tra vllayethıde Kesgin kazamıda Denek karlyesine l.run olup 
mekşuf bulunan simll kurşun madeni ı 

ı - Tarihi ihaleden itibaren btr sene zarfında ( 580,000 600,000) 
Ura sermaye ile bir Türk ştrked teşkil edilmekı 

2-Mııdenin teslim tarlhJnden bir sene zarfında maden saha~nm l-5000 
mikyasında muntazam topoğrafik ve Jeolojik haritası ve Jeolojik vazl ye 
tamamen irae etmek üzere milnaslp miktarda profıller yapılmak ve eski 
ımalatm ve sathın tetkikinden elde edilen netayiç b1r raporla İktisat 
vekAletlne bildirilmek ve bundan maada tetkikat netayicine istinaden 

• ilşetme projeleri tanzim edilmek: 
8 - ikinci sene zarfında Jşletm~ lh7.an ııme11yntına lptldar edilmek 

ve Ankara Kayseri hattına kadar yol yapılmak: 
4 - CçLincU seneden itibaren asgari (5000) ton cevher ihraç edilerek 

°!o 5 resmi nlsbl ile mezkôr resmin °/o 6 sı nisbetlnde teçhizat tertibi 
verilerek sevk ve imar edilmek ve bu mlkdar ihraç ve sevk olunmasa 
bile bu mikdnra tekabül eden klymet Uzerinden resmi verilmek ve 
Millf bankuhırdan alınmış ( 30000) liralık cemırıat mektubu ita edilmek 
şartiyle talibine ihale edileceğinden taliplerin 1 !5-12 929 tarihine m[isad·f 

pazar günü saat J 5 şe kadar kapalı zarfla iktisat vekdletl maden umum 
müdürlliğline müracaat eylemeleri. 

~~~~mu&~~~~~~~ 
~ ~ OSMANLI BA 1 
~ Sermayesi: 10,000,000 f ngiliz lirası f 
!lir~ lstaulıul acenteliği - Telefon: btarıhul 1948 
~ BeyoA'lu dairesi - Te eton Beyo~lu 1303 
~ Scnedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he-
~ sabı ~~rl surc~~le av.ansı.ar, poliça ve ı~konıosu. ~ a Tur ki ye cumhurıyetının hıışlıcn şehırlerine ve memalik! ecne- ~ ~ 

~ ?iyeye senedat, çck,icibar mcktuplım ve tclgrnt emırnıımclerl ~ 3 
~~ 1 rsuı tı. ~'} ,l 

•g~m•~~ra ~ ~ 4a 
.Maarif V ekiletin o 

o 

Kayseri, Maraş, Isparta, Erzurum, Çangın, Maarif mi.ıdurluklcri mün
baldir. 

Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere t 1 p ol, olnrın grrek 
sifnhen ve ~erekse tnhrıren müspit vesıkalarıle, l\1aaııl \ t:kdlctı ılk tt.drl
:sııt Cmum muc.lurHiğüne müracaatları ilftn olunur. 



Abun~ şartları 
ftırktyede Hariçte 

Kornş Kuruş 

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

GaLetemızdc çıkan yazı ve rcaim· 
\erir: ~iitün haklan mahfuzdur 

Gaıetcyc ırönderflecek mektupların iizerlnt 
idare içinse [ idare ) , yazıya altse [ yazı J 

işareti konulma.lıdır 

Rasılmıyaa mektuplann ıadcslnden, kıymeti 

mukaddereslz melr.tzplara lr.onulmus paraların 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilanlarında yüzde 20 tenzilat vardır 

Blly1lk "cya bir taç dara için "erilen 11Anlarla 
hususl mahiyetteki l\Anların licrctl 

t1ı:ıfl 
İl~ n şar ı tUl 

a Satırı i 
6-8 inci ıayıfa 25 

5 • • 40 
4 • • ıoO 
2 • • 2<IJ 
1 • • d ıo t-81nci ıayıfa • 

kaypolmasından ve llAnların milnderecatından lSfANBUL. Babı•lı Ankara caddesinde c V AKIT YURDU > 
idare mcsul dejtlldlr ıw. 

12 • 1400 2700 
idare Ue kararla~tmlır 

Gazetemize hususi llAn kabul eden yer: 
H. S. H. UAnat aceııtesl 

rcaoıi ua.ıııar 
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Vilayet daimi encümeninden: 
Zeyrekte haliliye medreıeıl binası kare verilmek üzere 18/12/929 

terıhfne mü~adif çar,amba günü saat on bire kadar müzayedeye 
koru!muttur taJJplerio encümeni vilayete müracaatları 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli ke,fl b n üçyüz doksan dört Jtra doksan üç lruruştn ibaret 

Alibey köy köpıüsünün tem•ratı 18/12/929 tarlhine müıadıf çarıamba 
günfi saat on bire kadar münakaı.aya konulmuıtur taliplerin endl
menf vilayete müracaatları 

Müttehit Errnfs Emniyet Kartal konserve Fabrikalan 
1 ürk anonim tfcketi Galatadaki idarehanesini 30 
T Sani 929 tarihınden itibaren zirdeki yeni adrese 
nakleylemiştır. 

1.tanbul Eminönfi meydanı köprü kaııı.ı No. 12 
Telefon Ulanbul 1980 

... 
Istanbul gümrükleri baş mü 

dürlüğünden: 
GümrdkJer için mubayaası mukarrer lpl k makfnalen hakı ında 

28 ll 929 da yapılan ilan ile talip aranılmıpa da müracaat vakı 
olmamıftır. Bu kabil makinaları olupta "atmak lıtiyenlerln 5-12-929 
per~emhe günü mat 14 te t~mirat t"Vrakile bblıkte bat müdürlükte 
komisyona müracaatları tekrar ilan o'unur. 

lVIanavgat köprüsüne ait ilan varakası 
lstanbul nafıa baş mühend1shğmden: 
Antalya - Alftıye yolu gllzerk&.hında ve Manavgat katahan dahil ode lnşaSJ 

mukarrer ~öprOnüo 60 mt-tro a1,.ıkl ğındakl demlr hsm le dö~enmul kapalı 
ud usulıle mtlnakasaya konulmuş ve 7 kıınunuevvcl 929 da mOnalı:aııası ilan 
~<lılmlıtt. Bukere ~örll'en lozu n uı.trlne mOnakına 30 kADunuevvel 929 pllZar· 

tı-st gOnü saat 15 e tahk edilm•t olduğundan taliplerin ıhale kanunu ile tart 

nameler tarifen dairesinde haz rhya ..:Bkları tekııf mektu~lannı makhuı mukabı 
hnde vekalet mOsteşarlı~ına tevdi <>ylemeleri Vt- :arattı görmek Uıerc lııtıınbulda 
nafıa bat mllhendıhl ~ıne ve Anlı.ıııada yollar umum müdürlüğüne mllracaaı 

ctmelerl l!zımdır. 
Proje ve prtnameler Ankarada yolar umum mlldürlOğllnden on lıra muka· 

bilinde alınabilir, 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara. Kaysnl be b O:ıerlnde patalı is1aeyonu cıvar nda 30!= /80'() tncı 
~llometrede vaki tao ocağından 13f101 3 M balast ıhı.an kapalı :ıaıf usultle 

nıllnakasaya vu edllmlşt r. Mona~ 888 25 • 12 • 929 tar ihınde çarşanba gün il 
saat 15, de dnlet demlryollan ve l·manları uınum ldareşırıde yapılacaktır. 

Muoakaaaya l§tırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatların• 
aynı gOnde saat 14,3 ~ a kadar umumi mndürlük kalemine vermelert IAzımd-r. 

Talıpl·r mOnakıuıa şartnames\ni 5 lira mukabilinde Ankarada muhaefbaı 
daıreı1lnden ve lıtanbulda Haydarr 8$11 vnnenınden tedarik edebtıırler. 

Tür kiye palamutçuları 
ANONİM ŞlRKETİNDEN 

Şirketimizin 2 J ni.;an 1929 tarihinde akdolunan fevkalMe heyeti 

umuuııyc içtimaında müttefikan şirket sermayesinin tamamen tediye edıl

mi~ olarak 200000 liraya renzil ve tesbitine karar verHdi~i cihetle Ti
caret kanununun 396 mcı maddesi mucıbince ilAn olunur. 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

Haydarpaşada eski lmıslyon civarında t ~2. f84, H~6 ve 188 N lu 
dört dükkıln ayrı ayrı kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur Müzaye

deye iştirak edeceklerin lstaslyon müdürlüğünden talep edecekleri husust 

kira şartnam t"Jerine 15 kuruşluk pul yapı~t.rarak tekllf edeceklei aylık ki
ra mıktarını sarahaten yazmak suretlle tekliflerini havi mektupların niha
yet 8/ 12/ 929 pazar günü saat 15 e kadar Haydarpaşa İşletme müfettiş
Jiğlne irsal veya tevdii eri IAzımdır. Müddeti icar yalnız bir sene içindir. 

Öksüre~Jere Katranı Hakkı Ekrem .. 

::::::::::== u·· Ç AYDA BI.ÇKI VE DIKI·ş mmmm ............ -·······,,·· ········-- ı··· iiii M oeaesem yüzlerce mezun tarının muvaffak tyetlerı ve ıçttmat hayatta ilif 
:::ı l" .. 
füi lhraı. ettikleri nıevkl dolayıııle gurur hisseder En ıon en kolay Fraoız usulü :fü 
~==~ d 1 •••• i!!i tle dtktı btlmlyrnlrre 6 ayda, biraz bıleı lere 3 a\- a, tua et, tayyör, vo iHi 
=!5ı talcımlıın teferruatıle mCk:emmelen öğretilir ve devir sonunda Maarifçe Efü 

mı musııddalc ıehedetname vrrıhr. Mezun olan bir çok hanımlar kendi he11ap- ii~i 
ifü !arma mektep açma~a muvaffak olmuşlardır. Üersler 20 kAnunuevvelde m~ 
:::ı ~ •• 
mı bııılayacakb.r. Talebe kaydı ıalı C8rf8mba ve perşembe gOnlerl öğleden i~n 
U!i sonra tcra edilmektedir. Mudavimler paso tle gidtp gelebilırler. Gedık:· im 
5iii pa~ BaJtpaıa yokuounda V ahram Asadur yan ecıanesı fevktnde No 1 m~ I 
!fü Gedıkpata Biçki ve dlkıt derslerL :m 
•••• d ··-····· .. --... ·--···--····· ::=::::::::::::=:::ı:r.;:::::::ı Muduro Madam Noem\ Asa aryan :::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::~::::::::::::::::::::::=::::: ................................ . 

' . '8A\ cQnlan 
Aspirin 

komprimeleri 
Uc tedavi olunabilir . .. ..n.A ~" 

bandıro\lu haauu " 
Va\nu kınn-aı b ınarko)'1 mmUTCD 

ambal&Jına dikkat ~c u 
tolcp ediniz. 

Beyoğlu mal müdürlüğünden 
Semti methuru Mahallesi 

F c::rıköy Kurtuluş 

Sokaiı No. Novj kıymet Müııem.llitı 

Rus 21 75 2000 Ahşap hane 

Birinci kat bir oda bir apteshane bir ev
lek bahçe bir mutbah bir sarnıç ikinci kat 
iki oda bir hela bir sabit yük ük ve do· 
lap eltktrik ve aydınlık mahallini havidır. 

Balada evsaf ve müc.ıtemilah ve muhammen kıymeti muharrer bir 
bap hant:nın mülkiyeti 21 teşrin•sani 929 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle miızayedeye vazedilmiştir. Bedeli ihalenın nısfı tarihı ıha

leyi müteakıp on gün zarfında ve nısfı di.ı?erı tar hi ihaleden bir se
ne sonra ahnacaktır. Talıpler bedeli muhammenin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde teminatı muvakkate itas na ve müıayede kaimesinden 
muharrer mevat ve satış şartnamesi ahkamını kabu 1e mecburdur. Daha 
faza malumat almak ve müzayedeye iştırak etmek ıstiyenler 19 kanunev
vel 929 ta1ihine rnüsadıf salı günü saat on beşe kadar Beyoğlu Mal
müdürlü~ünede müteşekkil satış komisyonuna müracaat eylemelerı 
ilan o'unur. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

An'<ara. İzmir· Ankara arasında ve haftada bir gün seyrüsefer 
etmekte oJan· yltaklı v;gon 4 12-929 tarıhinden bilıbbar haftada 
tkt gün Sfyrüsefer edecektir. 

Bundan maada Haydarpaıa · Ankara Haydarpaıa arasında sey
rüsefer etmekte olan 10/142 ve 143/9 No. katarlara da 2 /12/929 
tıırthinden itibaren haftada iki gün birer yataklı vagonun ilave 
edııeceğı muhterem ahaliye tJan o unur, 

Ankara. İzmır • Ankara arasında yataklı vagonların ıeyrüaefer 
ettiği günler: 

An karı 
E11ki~th: 

Afyon 
lzmir 

Hareket 

" Muvasalat 

AZiMET 
Çarşamba 

Çar~amba 

Perıembe 

Per·embe 
AVDET 

Pazar saat: 1135 
Pazar ,, 20.40 
PazartPs( ,, 2 
Pazarı.asi • 17.55 

İzmir Hareket Cuma Salı saat: 8.05 
Afyon ,, Cumartesi Ça ıamba ,, 1 24 
Eskltehlr • Cumarted Çarıamba ,, 7 
Ankara Muvasalat Cumartesi Çarıamba ,, 15 33 

Haydarpaıa . Ankara · Haydarpaşa arasında 10/143 ve 143/9 No. 
katarlara UAve edılecek Yataklı Vagonların seyıüseıer etliği günler. 

AZlMET 
Haydarpllfll Hareker Pazartesi Cuma saat: 20 
Eskiıehir 9 

Sah Cumartesi " 7 
Ankara Muvasalat Salı Cumartesi 

" 
15 33 

AVDET 
Ankara Hareket Pazar Perıembe saat: 11.35 
Etıkiıehtr 

" 
Pazar Pt>rsembe ,, 21.18 

Haydarpqa Muvasalat Pazartesi Cuma e 8. 

1 Haziran hulol e~,rı~ 
Her muamele mecburi J,t 

ı1 ıJıw 
yeni harflerle yaz ıtl 

ADLEll. 
YAZI MAKiNES:t 

si de ıı! 
A vrupada ı 898 sene \&(ll' 

imal edilen bir yazı rns~~ r'Jl 
Şimdiye kadar bütün dll~ 
380,000 ADLER MAJ'I ~0.ı' 
Saulmıstır. Anadoluya 

makine gönderiJrnlŞtlr 

ADLEil 
Makinesinin huıusiYel' 

Harfler in mi.ivazi vuru~tl 
Bu fabrikamızın ihtirat 
itibarile ba~kaları cartı! 

taklit edilemez. Bu sayede 

l°DLERm'MA~ 
,PEK DAYANIKlJ 
j ADLER MAK.1~ 

EN lYl BlR M 
NEDİR el 

Anadolu için tall Acen 
aramııktayı1~ ., 

Bir Alman mütahnssısı 

altında lstanbulda her ~urıB e 
ne tamiri için bir tamlrhıı" ~ 

. . . l b . e)'l' şat ettı~mız te şır ı;s 

Daktilo mektebi İstanbul, 
kapı Esnaf bankası. ıO 

Adler makinelertll 
· baş acentası ıJ 

RiŞ1\R \ 10 
1
• 

Galatada Voyvoda h8~ 
Gal11ra oc:ta kurusu .ı.J 

,. ... :: ···········-: .. ········u·u·ı······mitll••' Er········- ·:::·····.. " • ...... t'. 
ii SELANiK BAN .,,,,, 
== ··ıoıı; r. 1888 ete te~ıs eoı " .. fr 
iisERMA YESl 30,ooo,oo<>.,,,.,ı 
ia Merkezi umumi. İ•ta f e 
i~Türklye şub~111ı : 
:~ Galata, lstanbul, lzınJr, : 

rn Adana, mersin. ıetP : 
g Yunanistan şube : 
il SelAnik., Atina, Kave.lıı 

111
el : 

15! Her türlü banka 11
1118

1 
~ : 

ı·· e~ ' !! itibar mektuplan, her n , •• ·ye, ' fi ilzerinden besabatı carı : 

== ' :: muamel~tı . , .. ' •••••••• ......_. __ ...... •• • .JJ 
·········-·· ...... •••••••••••• • • J> ' M~ u' muuıiı • Retık ~ 
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