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Para İş· ve hii A 

ume dbir 1 
arammn istikrarına doğru 

İktısadi muvazenemiz temin ve pa
ramızın kıymeti tesbit edilecektir 
Bu hususta BaşvekiJım'Z yakında Mıllet Medısnde 

Meyhaneler Gençliğin necip bir hissi: 
Saat kaça kadar a· 
çık kala.bilecekler? 

Son zamanlarda miktara hayli 
z •yadeleşen ve mahalle aralarına 
k.ada_r sokulan meyhaneler•n va· 
zıyetı hakkında tetkikata devam 
edi ~mektedir, Vilayetın bu hususta 
polısten •stedıği listeye gelınce 

Kemal Cenap B.in muvaf
fakiyetleri hatırlatılıyor 

mühım bPvanatta bulunacakJardır 
it Ankara, 5 ( Baı muharririmizdt'n ) - Vakıtın muhterem 

Düı kü VAKiT darülfünunda ı 
barem kanununun emrettiği istih· 

bir kere daha dikkati celbettiler. 
Filvakı, Kemal Cenap bey fa· 

a.rUertne mühim bir beıaret haberi veı mekl19 mes'udum. lsmet 
l>~a. bükGmetf bu giinden itibaren paramızm istikrarını temin 
lçfn fi en mücadeleye baılamııtır. Bu mücadele mutlak ııuretıe 
ltıu\>a.ffakfyet 'e neUcelenecekUr. Bunun sebebi tdhaliıt ve ihracat 
lbu'\>azeneıini bulmak için en kat'i tedbirler ahnmıı olmasıdır. Bat 
"eku Paıa bir kaç güne kar ar millet m€CliıJ • nde bahat veı e cektir. 
Pa,.a rnü .:adelesi pıoğram•nın esaslarını anfatacaHır. 

Bu beyanat millet mec isinin tasvibine iktiran e•lfkten •oma 
bGtGn hOkömet teşkilatı için kanun kuvvflinde bir emır, bütün 
llıillet efı adı fçin vatani bir vazife olacaktır. 

liiikGmetin bu husustaki kararlaı ınan tafsilatı tabti o vakit 
ltılaıaı a caktır. 

Ancak bu kararlann bazı t"su1arım şimdiden tt"sbit edebtlbim: 
liü&iümet moratoryom ilanı gibı umumi ticaret emniyetini 

~ht&ı edecek bir tedbire iaraftar dğeildir. '3u günıP kadar h "r'ç 

bir kısım meyhanelerin kapatıl
ması cihetine gidilmese b 1le 
bunların faaliyet s;:ıatleri ha kın 
huzur unu ihlal etmiyecek bir 
şek le kalbedılecektir. Mahalle a
ralarındaki ıneyhane 'er ın nihayet 
s~~t ona k~dar açık kalmalan~a 
mus11ade edıleceğı söylenmektedır. 

İzınirde 
Maliye vekilinin beyanatının 

intıbaları 
lzmir, 5 (A.A) - Maliye Vekili 

zarata dair bazı 
malumat verir· 
ken, Tıp fakülte
sinde de Kemal 
Cenap Beyle di· 
ğer bir müder· 
ris tıırafı ndan ış· 

gal edilen iki 
kürsünün birlt ş• 
tirilmes;ne karar 
verild i ğ inden 
bahsetmiştik Bu 

kültenin müderris
liğine liyakatini 
eserlerile ispat 

"'etmiş, ve, işte gö
rülüyor ki, tale

besinin çok sami· 
mi muhabbet ve 

merbutiyetini ka· 
zanmıı bir ili· 
mimizdir. 

en lllemle'4 ete girmif olan malların bedelleri :ıamamnda ödene· 
Celctır. Bununla bere her hükumet ikt•sadi muvazeneyi bulmak 
için he,. teyden evvel kendi bütçesinden ha rice yen ıiparıt ver· 
~ekte azami ihtiyatla hareket edecekt•r. Mümkün olan ihUyaçfar 

Saracoğlu Şükıü btyfn beyarıatı 
ıehrimiz mehattll mallyuinde 
memnunı vetle trJAkki edi mittir. 

İzmir, 5 ( A A )-1.iJgdiz lirasının 
yük selmesı üzerine düıı a laka 
darın iftiraki e bır Jçtıma yap l· 

tek kürsüye de 
başka bir mü
derrisin tayinile 
Kemal Cenap 

Tıo oe pmçlt/r dlmılntn srotlılf kıyrneut 
Beyı n fa k Ü f t e hır mü CJtl1 ıs Kemal Cenap H. 

Sekretfn keşfi 
denilen keşif ki 
bütün fen lle
minı alakadar et· 

m iş, bir çok ec
nebi ihtisas eser-

haıicinde ka'ma-
sı ihtimaline işa
rette bulunmuştuk • ~ ha.lde dahilden temin 'l1una<'aktır. Her vel<alet hariçten va· 

r~lu Cak lllubayeatmdan kabfli tehir olan arı tepı r edecek kabili 
~ o'mayr-o ıan asgari ha•e jndirecektir. 

mııtır. Bu fçtımada diğer tetki· 
kat meyanında ıehı imzidekl 
kambiyo simsarlarının vazıyetlert 
tetkik olunmut ve bazı tedbirler 

Bu neşriyat üzerine dün mat· 
baamııa lirçok tıp talebesi gel-

bGıo a.ı vekllet biitün devairin k11mbiyo i§tlrasım icap edecek 
~ muamt leler ini kontrol edecktir. 
A::i buHıaiyelerle be edi;yeler ele bu uaa1ara tab tutvlacakbr. 

ittihazı muvafık görülmü~tür. 
lçt ıma mukarreratı bugün Maliye 
... ~ •&rdei'ftmlfUr· 

dıler; bu ihtimalin acı bir ihtimal 

olduğunu söylüyerek l.oca larınm 

ınüb aunanda hükOmet bankalarca vuku bulacak kambjyo 
ı biiyülc hizmet ve kıJ'IDetİ üzerme 

;yleatını kontrol edecektJr. 
8 nız tüc .. . w d 1 kt 

S 
carı ıhtıyaç•ar içfn musae e o unaca ır. 

pekülasy k 1 b ona meydan ver; lm~yece Ur. 
ca ında tücca rive iktısad1muva:ıeney • bu1mak fçln ftha'Atımız 

•e nıiJJi · • d l 1 k ıstıK Akatımızı tahdit yolunda hu~usi te b·r er a ınaca 

Dün sabahki sis 
Şehrin hayatını kısmen 

felce uğrattı :emleket her tOrlü mahrumiyete katlanacakhr. Beynelmilel 
h tısadi ınuvazerıemız mutlaka temın. paıanıızın kıymeti her 

alde teııbit olunacaktır. Mehmet Asım Dün gece 1ım 
.,;:::==:::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;~::::::::::::::::::::::::::==:::::==:::=::::::::=::::::::::::::::::::::::Qjanımız Marmara b -- 1 Borsada sevinç ııtıkame• ınden 
oaQve~ .. ~ıı·mı·z gelen gayet kesit . 

Y ıu lngilJzin düşmesi bır ••s tabaka· 

du-D borsada a). ,, e kaplanmıttır. lrtt lrı Dün sabah saat 
kıtlarla tes'it "9na kadar keıa· 

ş er'nde gazeieBa~ mu-

ha.rrirlerıne bir çav 
• • !l.ıvateti verdi er edildi fetinl kaybetınl· 

Ankara, 5 (Vakıt) - Bıış\•tkili
ltıil 

J.ı;azete ~ahip ve baş muhar-
tlletin . 

e köc:klerinde hir çay zıva-
feti \ 

"erdiler. l\Juhtellf mesai! hak
kınd 

a uzun müddet görüştüler. , ..... 
' ··········· ············· 
: L ·~ 
i ., aayıfalanmnrda : 
' ,,, : 
İ c611 .. ahaıeıer • 1 

: 

•G \ltı siyaıetı : F1ansa ve ha ya, 
\anlarda le)ahat: Güzd t~klifler. 

4 üncüdr ' 

fngiliz lirası dün 1110 kuruş
ta açılmı~tır. Pek az bir müddtt 
sonra tedricen dü,:,mt ğe başJam ş, 
on ıkıye doğru 1057 kuruşa ka
dar düşmüştür. 

Son günlerde farJa bir tt"reffü 
arzeden lngi liz lirasın ın dün sa
bah bir den e 1 lı puvan ~adar 
düşmesi üzerine borsa dahilinde 
bulunanlar tarafından sürekli al
kışlar ve " Yaşasın ,, nıda 1ari 'e 
karşılanmıştar. Har çteki lavhada 
fiyatın düştüğünü gören halk 
da tazahürata iş t irak etmiştir. 
öğleden sonıa irıgı . iz lirası. 1080 
ile 1025 kuruş arasında temev---ı e-ik 1 vuç etm•ş, akşam 1073 kuruşta 

lJ ,~ l'J ar : T k 
le.ııına.z adam kapanmı~tır. enezzüt hiı umetin 

2 fncide aldığı tedbirler ve bazı bankala-
'111 nn lngiliz !ırası satmaları sebep 

Y-..derlert" t\ayatı. • 
P.t o'mu••ur. lnS?iliz l • rasının ~ittikçe t'Jçbuı aaker ,.. 

' e ı eziil edeceği kuwetle ümit 
: ~ufunuza n"sıl bakmalısınız? edilmektedir. 
' ( Dr. Alı Şükrü ) ! (J ancı<!! yeni Konya meb' usu 
: St"enıa. ço<:uk MIJJl/a~ı Konya, 4 ( A. A) - Cumra. 
: 5 ıncıde Akıehir. Ermenak, Hadim', Sul-
: ~etu,. baberıerı taniye, Ereğli kaza:ar•.~:a ~Ü?· 
: 2 ·nc1 veJ üncüd.. h ı Konya meb uılYBu içın 
' il, a lan ~tıhabatta Cümhuriyet 
: iJ.rıc; haberltn I • yapı na d' K 1 
~ : Halk fırkası namze ı ema 
'. 9•1

"("
11d" ,. Zaim bey müttatikan intıhap 

"• . •• •• •• edilm ıtır • .................... 

yen bu ıia yüzün· 
den sevahifl mü· 

tecaaire seferleri 
yapılamamıf, bil· 

haua Köprüden 
Kadıköyüne ge
celeri saat bırde 

hareket eden va· 
purun yo culan 

geceyi iskelede 
ve otelde geç r· 

mek mecburiye
tinde kalmıılardır 

Slı Haliç va· 
purlarına da tesir Dünkü s s#e k6P üdtn g~çtn/,., "" kadar donuk_ il-'' iınüt}o du 

etmiı, saat •9,30,, a kadar haliç iskelelerde binken yolculan naklet· 
te seyrüsefer yapılamamııtır. Bo· mek fizere her iskeleye muhtelif 
fazın her tarah ıisle kaplanmıı vapurJar tahrik edilmittir. 

ve bu sene ilk deta olarak Rumeli Ha.vanan bu müsadesllifl her 
ye Anadolu sahillerinden Köprü· ımıf halkı iften menederek 
ye saat "9,, a kadar ıefer yapmak zarara soktufu gibi bazılanmn-
kabil olamamııtır. da yilz(in(i gü dürmüıtür. 

Üısküdardan fıtanbu1a ilk Seyrlıefafn vapurlan ıfıden 
ıefer • 9,5" de Beıikta~a da ilk tıliyemedfğinden 30 kadar Liiçük 
ıeter • 8,50 ,, de Yapılmııbr. Sa· motör ve iltimpotlar Kadıköy 
hah saat • 9 ,, dan ıonra ılı lske eıfne blrikmtı ve 25 kuruıa 
hafiflemff ve vapur •~ferleri bat- bir adam Köprüye taıımıtlardır. 
Jamııtu. Bu müddet zarfında Bunlara ııddetli bir tehacüm ol· 

' 

lerind~ kendisin· 
den ehemmiyetle 

v~ takdirle bahsettirmiştir. Sekre· 
tinin bizzat sekretin halinde em'· 

ada mevcut bulunduğu ve kebt!

din bir se~ retin ambarı olduğu 
hadisPsini keşfederek bir çok ıa· 
man · tıp dünyamnı metpl eden 
Türk müderrisin bu k~şfi tedavi 
sistemleri üzerine tesir etmiştir; 

hali bir çok ecnebi kitapları Ke

mal Cenap usullerini zikreder ki 
bizim için fahr ile te likktıolunmak 
lazımdır. 

Bu hakikc. tler Darü1fünunun bü
tün erkanının malumudur. Riva· 

yet edilen ihtimalin bir yanlaşhk· 
tan çıkt kına hükmetmekle bera· 

ber genç talebenin bu necip ka· 
dırşinasl k h ssini kaydetmiş ol· 
mak için bu sat·rları yazıyoruz. 

Yazdığımız bir iki misale ba· 

kar ak Daı ülfünun divammn dar 

bir çerçeve dahılinde tetbir al· 

mıya mecbur kaldığım zannedi· 
yoruz. Kanun mecburıyetleri varsa· 
bu kanunlarla düzelebilir. 

ilim, fen kö~elerinin bir rüsu• 
mat daıresi gibi düşünülemiyeceğ'i 

uellidir. Tedbirimiz Darülfünunda 
:.ıkılip ruhunu madde halinde 

oıtaya koyan unsurları rencide 
ederse ne baremın gayesi , ne 

onunla beraber Darülfünunu 
gençle~tirip canlandırma maksadı 
tahakkuk etmez. 

Darülfünun divanını gerek 
kürsüler in bir leştırilmesinde ge· 

rek kürsülerin müstahiklanna 
tevdiinde elbette para endışeıi· 

nin fevkında görece~iz. 

mut ve 20 ktıtllk bir motöre 
100 kiti bile abnmıtllr. Y olcu1ar 
büyük korku ve tehlikeler e 
köprüye varabilmiılerdlr. Seyrü 
sefer merkezi t.erlde bundan 
çok muhtemel olan kazaların 
önüne geçmek için tetblr almıt 

olup dün bu yQzden bir kaza da 
olmuı Salacık önünde "Sulhiye. 
motoru karaya oturmuıtur. 



u V AKT .. iN ŞEHiR 

~-----
Hukuk ve fen fakülteleri 
son kararlarını verdiler 
Hukuktaki 30 kürsü 14de, Fendeki 21 kürsü 

12ve, 12 ders 10 a indtrildi 

Fen fakülte!"inde Nazmi. Sabrı bey' erle l\1alik, Hamit 
beyler d~n bırrsı 8\ ık ta kal. yor 

Darü1fünun müde"i~lerı aras n
daki tastıye karar lan tamamen 
verilmiştir. 

Hukuk fakültesfnde 
Hu~ uk fa~ültesi müderrısleri 

mt'clisi dün saat 10,5 ta toplan
mış, u 1 un müzakereltrden sonra 
30 kiırsüyü 14 küısüye indirmiş, 
29 dersten 11 ini müstakil olarak 
kabul etmiş, dığer 18 zinin 

kürsü ve den sahıpleri tarafından 
olrntturulmasını kararlaştırmıştır. 

Kabul edılen kürsüler şun 'ardı•: 
3 Huku~u medeniye, 1 ceza, 1 
esasiye, 1 idare, 2 iktısat. l tica· 
ret, 1 hususıyei düvel, 1 umumiyei 
düvel, 1 Roma huku, 1 tarıhi 
hııkuk. •• 

Hukuku medenfyenin 3 kürsü 
sünü Hacı Adi•, Apturrahman 
Münip, Ahmet Samı nı B. ler, 
esasiye · kürsüc:ünü Mitat, cern 
kürsüsiınü Tahir, idareyi Mus
lihaıtin Adil, iktısadıo ıki 
~ürsüsünü MünÜl ve Fc: zıl Tica· 

' ı eti Alı Kemal, Hususiyei düveh 
Muammer l<aşit U:num yt'i dü
velı Ahmet Rt>şİt, Roma 1 uku
kuııu Mi~oıı Vantora, f arihi hu 
koku Yusuf Ziya Beyl~r işga 
edeceklerdir. 

D~c~de şunfaraır: 
1 ceza de•si, 1 Maliye. 1 h 

sa yat, 1 Tıcaret, l3ırt>r Tatbikatı 

hu~ukiye . Usu.Ü hukukıye, Tat
bikatı cez· ive, Usulü cezaiye 
dersleri, 1 Tıbbı adlÇ2 medeniye 
dersi .• 

Hu dersleri srrasile, V chpi Ay· 
ni zade Tahsin, Zühı ü, Memduh, 
\. evdet, Mustafa Reşit Kenan 
Cevdet Ferit, .Etem Akif Beyle; 
okutacaklardır. Ebü u'a Beyıe 
M. Sanzerhalin 2 mt-deniye der• 
ıini işga\ etmesi veya açıkta 
kalması muhtemeldir Hukuku 
imm~ kürsÜ-!iÜ ilga etİilmiş, ders 
~a~ıye ilhak olunmuştur. Huku 

K
u ammeyı Doktora sınıtında M. 
rozot oku acakbr. 

Fen fakültesinde 
Fen fakültesi müderrisler mec

li~i de dün toplanmış ve fakülte
nın 21 kürsüıünii 12 ye 12 deı si 
10 a indirmiştir. 

ipka edilen kürsülf"r şun1arrhr: 

Tahrıri ıiyaz;, M!hıı nik. Hc:yet. 
umumi riyaziyat, umum tizik, 
Tecrübi fııik, umum kimya, Sı 

nai ~ imy:\, Hayvanat, Nebatat 
Tabakat. Şimi fizik .. 

llka edilen dersler de şun· 
!ardır: 

P. C. N. sınıfının ha\ vanat 
neba· at, kimya, t- iıik, kımyayı 

uzvi, tatbıki makine, tatbiki e ek
trik, cebri a a, hı-rıdeseı tahliıiye 
madeniyat ve petroğrali .. 

l 0ga edi'en kürsüler ~unlardır: 
R yazi lizık, nazar iyei adat, 

k myayı gayri uzvi, te;.rıh 
ve fiz•yoloji, fiıiyoloji ... 

İlga edilen dt!ısler, hesabı ih
timali, kimyayı hayaıi, dersleridir. 

Tevhit t>dılt>n deı s1er: kimyayı 
tah ili um•~mi kimya ile, fiz•yoloji 
ve teşıihi ha>vanat ı~e, şim ı fiz.ık 
mebadi,i şımi fızıkle, makine şu
besinirı makine teknoloji ve hara
ret makineleri deıs 1eri tevhit edil
miş ve ta• biki makiı e deı sine ilave 
ed im ş aynı zümrenin eltktro 
kkrıik, mes~hai elek trı iye ve 
tatbıkatı elt-ktrikiye df'rsleri tat 
biki tle k trik na mı altında tevhit 
dı 1 n iştir. 

.fen -ekült ·sinde 5 ecnebi mü 
der ris dahil olduğu ha de 25 mü
den is vardır Yeni kadroda 22 
müd -nls kalacaktır 

Kimya müderı İs• Nazmi, te~rih 
ve fiıiyoloji miiderrisi Sahri Bev· 
ter kadro harici bırakıım ştır. Ma· 
lik ve Hamit eeylerden birisı tas· 
fiye ed lecektir. 

Divan toplanıyor 
DSTülfünun d vanı pazar günü 

toplanarak lakü te meclis), r nin 
mukarıera ını müzakeıe ve tasdık 

edecektir. 

Kadıkövü halı ve buz 
tabı ıkası 

KadıköyQ halinde buz fabrlkau 
inıaaı tasavvurundan vazifeçilmtı 
tir. Fabrika Karaajaçta yapıla· 

caktır. Kadık<SyQ halt hakkında 

yeni bir tasavvur yoktur. Hal 
dilkklnlarından kiraya veri mek 
ıuretlle lıtıfade edilmektedtr. 

I 

V AKIT ın tefrlkasıı 23 

Yazan: Hüse.yin Rahmi 
- Yavrum Se1Ah bu ne? Gi

ne bir yerden vurlun mu vurdun? 
- Cenabıhak elbette btztm 

gtbl aç kullarını cJa dOf(lnOr.. Bır 
kıımettlr ftte.. Ye karnını do
yur da 6testnl sorma ••• 

Kadın içine 1t1>dire ıtndtre et
rafı kokbyarak ı 

-Kıvırcık eıtt p.ltba-. ne gQzel 
kokuyor ••• 

- Dtnlemedlm-
Ya nedir? 

- Tavaan-

- Ômrilmde hiç yemedım. 
Nereden buldun? 

- Arkadaılardan birine Acla
pazarmc:lan koca kafes dolusu 
hecltye aelmtf.. Bir tane de bana 
verdL. 

- Allah razı olaun.. Ölmeden 
bari bir kere de tavp.n yemit 
olayım ... 

Necip yutkunarala 

- Anne ben de hiç tavpn 
yemedim .• 

Oteden ŞGkrGye boynunu bu-

VE MEMLEKET HABERLBRI 

Büyük babası 
Sadık onbaşıyı öldürmekle 
mazniın H'flsevinin muha .. 

keme$inde dünkd 5afh1J 
İstllnhul ağır ceza mahkeme

ıtr:de dün Çataıca cıvarmda 
Nakkaı1ar köyünde büyük babaıı 
Sadık ombıtt•YJ btr kazı ~endtsine 
almadığı için ö!dürme"l~ maz· 
nun Hüseynin muhakemesine 
dün devem olunmuıtur. 

Dün ge'en Avte H dtnlenfl
m ş, Hüseyine varmaması huııu· 

ııunda Sadık omba~amn bir ıey 
söylemechğinf. onu 11ı emf'd1ğtni 

~öylemiş annf'ıi Firdevs H. dıJ 

dinlendikten sonra, muhakeme 
bazı tah" t!. at tçın kalmıut.r. 

- - ---

Spor 
Üçüncü takımlar 

Bugün Ta1 sim sıadyomunda 
ılk maç1arını yapıyoı !ar 
lstanbul futbol heyetinin tesbit 

ettiğı pı ogram mucibh ce bngiin 

Taksim Stad\ omunc!a üçünı ü ta

kımlar arasın~aki rrü abakalara 
bat'enacaktır Bu maçlar birinci, 

iktncl takamlarda oynamamıı 
genç ilç6ncil ta· ım oynculan 

arasında cereyan edecel<tir. Ft· 

kııtre G,,ı,.tnıatay, Fenerbahçe, 

Beı,ikhtı, Vefa, lıtırnbul spor, 

A tınoı du · Hi al, Kumkapı Top 

kapı. soıeymantye, Kaıımpnıa 

ku üp eri itthak edecektir. 

İlk maç bugün Beı k•at·fener, 
Galatasaray letanl- ul~por küçük 
fen arasında oynanacaktır. 

Bu maçtan b"tlca gene bugiln 
Askeri Sanayi ve Harbiye ta. 

kımlar1 arasında hususi mah yette 
bir mOsabaka yapılacakbr. 

Fenerbahçe Ankarada 
Ankara. 5 (Vakıt) - Fenerbah 

çeliler sabah ~eldiler, kulüp ~ü

mtssilleri, idmancılar tarafından 

kar~ılandılar. Yarın şampiyonumuz 

muhafız ~ücüyle ilk maçı, pazara 
gençler birl.iğt ile ikinci maçı ya
pP.eakhırdır. lm.a'Aıı harbi\'enln maç 
teklifi Fent rlılerce kabul tdilırse 

sslıya da bir maç yııpılacakur. 

Umumi vll8s:et met 1151 
Urrıumi vilAyet mecliıin'n bu 

ıenekl içtima zamanı yaklaıtı 

fır dan hazu lık'ara bat'a• mıştır. 

kerek: 
- Ben de hiç aiz ıma koy· 

madım .•• 
İki çocuk tencerenin baımda 

dolaım..ta baıladılar~ .. 
Anfıelerl - Yavrulanm, Bu 

kadar vakttlr aç durdunz; biraz 
daha sabredinız. Şimdı piıer, yer· 
siniz. 

Sazlerlle çocukların tellılarını 
yatıthrmağa uğıaıtı. Mutfata 
bltltik odaya ıotra kuruldu, Ek-

mekler dtzlldı . Pek Bl" brem yer
lere saklanan zevttn çanaflnın 

bugiin ortaya çıkanlmaıma lü· 

ıum görillmedı Ocakta tavıanın 
fıkırdamHı uzadıkça sabırlar tQ. 

kenlyordu. Nihayet Avn611elAh 
tenceren n kapafını •çarak ka
ııltn Ul i.e etlere cıokunduktan 
aonra; 

Bahçe ve havuz 
70 bin liraya mal 

olacak 

Tar.~ım mevdanının tanzimi 
devam edivor 

Taksim meydanının tanzimi 
itine d~vaın edt1mektedir. Abıde 
eıratında yapılacak havuz ile, 
bahçenın ( 70) bin liraya nıal 

o'a'-"afl an 'aıılmıthr. Bu hafta 
münakasa açılacak ve ıntaat ihale 
edilecektir. 

Mübadelede 
Yeni müzakerata başlanmış 

sayılamaz 
Anka• ada bulunan Yunan ııe

firi M. Pollhtonyadls mübade'e 
me&e eleri hakkında 'bazı beya
natta bulur muotu. Mübadele it· 
leri ile a ikadar olan mabafilde 
Yunan sefirin n yeni hiç bir ıey 
aöy emediğini ve müıbet bir tek· 
lif te dermeyllın etmediği bevan 
o'urımuıtur. Bu vaziyet karıııın· 
da yeni müzakerata ba,tanmıı 
naıarile bakılamıyacağı da ay
rıca 1 ave erii m~kıedir 

WWWf escw f 

:ı 
Gün kaldı 

Gazetemize abone olan
lar hayatlarını ~iç bit 

şev vermeksizin sigorta 
etıirmi~ olurlar 

Yeni tekltmtıden ttibaren bir ay 

ıçtnde gaıetemhln b r yıllığına 
abone ı.Aanltıra gazetemtı hıç gô· 

rOlmemit bır mukabelede bulunuyor. 
Bu abont'lerln bir kur'a ıle ayrıla

cak ynzde ellt111nln havahnı ~iııorıa 

edecek, kc ndiluınt: hilkOmet\e 

mutt>ber. 

Primi ödenmiş 500 
liralık bir havat si

gorta poliçesi 

verllecf'ktir, 

Müteakıp ıenelnlrı ~lgortıı lkrıı!tlerl 

de ayni ,ektlde ıdaremıze ıutt r . 

&hı abonelerimiz: 

Eski abonelerımtzln bu kuraya 

dahtl olması, bu moddet t<,ın de 

ıo11hnnl1"rtnı yenllemlve ba11lıdır. 

- Yumuıam •· Anne gel bır 
kere de sen bak .. 

Kadın'a beraber tencrrentn 
baıına iki çocuk ta kottu T ence
redeki tavtanı görmeli çok me
rak ediyorlardı 

- Fevziye Hanım kaıık1a et· 
lere dokunarak: 

- A yavrum bu ptımıı. Pa· 

muk gtbi olmu'" 
Necıp atılarak: "-*' .... ,ıı -~· 

- Anne ben de bakayım .: 
Şükrüye - Ben de göreyim.. 
Çocuklann bu açlık galeyanla-

ruıı incitmemek için anneleri 
mOıaade elti. İki kardeı ten~& 
renin üzerine efild11er. Va•de e· 
rint taadikan yutkuna yutkuna 
bafrıtblar: 

- Pi,mff.: P1tml1- Pamuk 
gibi olmut. 

M. Meclisinde 
. ·teli' 

Neler müzakere edı · 

B• ilk ısı 
Ankara, 4 ( A.A ) - · uy 

26 
meclisi bugünkü ictirnaıııda O ıı 

'iyeUnirı it iskan kanununun mer t\ariç 
sini kabul etmiştir. Kanun • 
geleceklerin seyyar aşiret ve g 

icl't 
ltrin sıhhi sebeple veya maar ı..U 

• · na• 
!arından malırum koyJerı 1 
iskanlarına ait idi. Hariçten ':ı 
lere ikametgah verilecek, 111utıtari 
yardım yapılacak ve getıreceklt ~ 

nıe•· 
bir dtfaya mahsus olmak .,, ~ 

kv-' 
türlü teklifattan mııaf tututaca ııı 
bul edilen bir tefsire l.öre J11t ~·~ 

· t ·ı · ile bil kanuı unun neşrı ı: rı ıı ri 
• • iTie 

85,89 uncu maddelt rını~ . 
11

, 
girdiği 1 lıaziran 9'27 tarıhı ıyet 
infisal eden memurine nıazu\uıı'" 
nununa tevfikan maaş tal:sıs 0 

tır. Katul olunan bir t~dile icl 
sıııa i bir müessesc:ntn de vır ve IJ. 
Lütün imtiyal ve muafiyetl~C ,ıo. 
kal edecektır. Bu gibiJerill 

içinde İktısat \ ekaletiııe nı\ı.I 
lazımdır. 

lmar işleri 

lzmirhin imar proje! 
kında veka1et gide 

dakl pioJe~l Vilayete 
. ~m ıtiı.Oradan Dahaliye \tt 

ıevkE dılecelt tir. 

Rusyayı tanımıya 

laar mı? 
Lon&ra, 5 (A A)- Lortfl' 

marası Bir konhead tıar 

veri en ve Sovyetler n 
ıının tayenı arıu ohnac:bJd" 
yan eden takriri kah:/ 

• 

1 

Yalovava ne vakit IJ' 
~,, 

~ Vail vek1H Mubhtin 
Yalovaya gidecekti. Fak~ 
nln çokluğundan bu 
teabhür eımittir. MuhitllO 
bugün hareketi ıhtimall Jıll 
dir. Bu seyahat ma'Odl 
üzere lıtanbula raı:-b k• il' 
nlan Yalovanın hudut it 
kadardır. 

Tevprıın yarısı büyil~ 
tabafa kotarıldı. Bafl.,. ~ 
ler .. On dalnka swınedi· 
kika ıiirmedı. . b 

ihtiyar kadın bu 1'f 
taaccüple karııık bil 

göstererek: ~ 
A kuzularım ne çabU 

nıeden yuttunuz .. 
Necip baygın baygın: df.. 
- Anne çok tatlı ge J 
Anne - Nasıl tp1cAr o1' 

d doY• lezzetine ben eı ııırtJ> 
Bir az mayhotumsU a "" 

Aceba gevrek ett var.. dar ti 
demltlm de ıımdiye ka 
yememtıtm •. 

Amii11eAh 
malam .• 

-'-ne - Nedb? ... ı 
l'UI {bitı11~ 

, 
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-Mahalle bekçileri () Halkırt istekleri 
Fırka konfırelerinde tes

bit ediliyor l eşkildt11n isldh ve tevsi 
edilmesi kararlaştırıldi 

Polis müdürünün beyanatı 

Sirkati er hiç 

enecek dere

&de azalmış 

e sabıkalılar 
tuımuştur. 

"'•b . b h. er aldı§ımı:za göre ıa ıta 

11 
ile bekçi eri tt-şkilitını tama-

itt• tensik ve ıs'iha karar ver· 
ır. ~u husustaki mukarrerat 

11 
bir zamanda mev~ ii tatbika 

Cıılc.tır. Dün bır muharr rlmiz 
••lah" ' k ' 1 ~ at ve hırsızı vak a arı 

1 
ırıda malumat almak üzere 

: ın_üdürümüz Şerit beyi ziya-
hnı• Ş ·f b ı .. 

i~tir: v. erı ey şun.an soy-

~er fe~vlt f'dilecelcı 
.._Z.~b----.;._--~~-

'•n "'•htaya, gec~ ~ardımcı~ı 
nın •ile be~ çılerı teşlcila-

ıslahına ka ., . . rar ven mıştır. 
l"u.'s:IWt~ke"tsa""f~t.~:llenio vüs'ati, 

e ı, 

aklcır n ade. 
~rşı ve ma
c sokakları 
sı nazarı 
te alınacak 
iht• , 

ıyaçlaıa 

~ b,kçi tak
~ Yapılacak • 

. ou h 
t Ususta-
ttkikat .. 

~ sur. 
it >'•pılrnakta
. llekçil · Qla erın ötedenberi mev· 
ıiirı n ~eknasak elbıseleri daha 

'~rı bır hale sokulacak, umum 
tlt .. ~ ~re Ü1erlerinde • fs•anbul 
~~ -d-k ı " l ez lı tabıııca ve du u 

9 tcckı r 
tkçi .. . h ·ı· · Ucretleıinın ta sı ı ve 
ı1 ~e sn ioı bir usule rııptedi· 
llllır 
~ . 

Hayvan Borıası 
Yeni teı1'114t için tetlc04t 

yapılı.,,or 
Mecllıl idare r~fıl Cafer Fahri 

bey Anlraraya gttmt.ttr. Muma· 
Ueyh hayvanlann ranclman uaulO 
f!e al.nıp utıfmaıı me.eled ve 
bouanın yeni tetkfllb hakkında 
lktııat veklletl ile ttmaı ede-
cektlr. -·-

Polislerin el-

bisesi renk ve 

şe ki 1 iti ha ri le 

yeniden tebdil 

olunuyor. 

-

ti11~tok bekçiler millet meUep 
I~ ~ 0~umak aızusu izhar et
~I •r. Bunlar gtce vazifeleri· •ki ~elmemek şcırtile okuyup 
ltı 0 krenmelcted1rler. 

Muamele vergisi 
Dericiler tİWet odluına 

ıik4.,,et et ller 
Birbirine benziyen iki e'1de ... 

. . 
I• 31 / L ~•atık azalmı,tırı 
'1ıta~k d 

t 1 vak'alan hakkın a 
'rıın a1dıtı tedbirler netice-
b Şehr"mant'ti budu dahılin· 
t ıt&ızlık hemen yok dent cek 
Ctde 
ır &tal-

• Gece 
.. )İ· ını .. 
" lt'b uç-
l 1 ar , 111 en sa-

Ycdısine 
r bG .. k 
ttı YU bir 
~ e sokak. 

ı Çal1fan ve 

,:r kuran 
• 

1 
nırı faali

... ttıcesinde ..,,,. 
İl ele batı. 
'-lıGtir B···- I ~c · u un azı ı h1rsızlıtr 

il ele geçmitleı ve adlı• 

Bir kı1Jm tOccar ve bdha11a 
derlcl'er llJUamele verrfılnln faz. 
lalıflodan 'ı•kiyet ederek ticaret 
odaı· na mOı acaat etmtı terdfr. 
Oda bu huıuıta tetktkatta bu
Junacaflnı ve zeten allkadllJ' 
velcllettn bu veı gtyl tenzil etme
yi dOıGndGfOı: G bildlrmlıttr. 

Mükerrer sig~rta hakklnda 
Miikerrer elprta ıılertnden 

le verıtıl alınıp alınmıya· muame •ft 

calı tereddüt ve lhUlauara 
sebebiyet vermlttlr. Mal~1e ve-

d bu huausta re en bir 
•&lettn en , 

ır.;a nkerrer ılgorta ff erl-
t~bllgue m 

uamele vergiıl- kanununun 
nfn, m dahi olmadıtı 
birinci maddesine 
bllcllrllJDiıttr. 

Yeıı&ay 10yrrunculufu 0 civar gilndOz ıarhot olan zat bundan 
ahaliılnl o kadar· tethıı etmlfllr bir hafta kadar evvel bir gece 
ki had senin tamameıı kapanmlf, k6rk6Ulk bir halde eve aelmif 
ve falllertnln ltlmtlen yakalanmıı anahtarla kapıyı açıp içeri gfr
olmuına rafmen bGtQn 0 civar mit vp fotinlerlnl ç6zmefe 
aballıl her gGn böyle yeni bir baılamııhr. 
vak'anın tekenGr etıneıl cndfıe- fakat itte bir yanlııLk vardır. 
ıtle Utremektedtrl~r. Hatta bu GtrdJfl ev kendi evi defll, ona 
endfıe y(ldlnden Be.lurköyOnde çok benzlyen btt.ıtftndt kidir. 
aarlp bir hadı.e de olttıuıtur. Fakat Bu evin kapıya anahtar ıo 
bu hadise bir pyia. olmaktan kulurLen Yeıllköy hadlıealnl ko 
ibaret lcalmı1t hakikaten vakt olup nuıan \&ktnleıl, karı koca 
olmadıfı eyice anlauJamamıtbr. güı ilfUlyil duyunca korkmuı ar 
5avlenenlerl anlatalını: ve lklıl birden haykırmıılarcLr: 

Bakırk6yGnGn iç tarafl"nnda - Ktm o? 
bbb rlne Mnzeyen tlcı ev varJ.r. Aıefıdan yay an bir ser. 

Bu evlerden bfrlılnde h•men - Kım olacak benim be! 
her rece fazla mıktarda Ev halkının aıınaıı olmadıklan 
içmeyi itiyat ed nm11 bir zat, bu aeı pek tablı o'arak onlan 
ditermde de ajzına hiç içki koy· daha fazla korkutmuf, bir bınızm 
mıyan bir kan koca oturırakta- ev~ girdi ine zahtp o muı•ar, er 
mılar. Evler 1an Janadar. Gece kek tabancasına alarak merdiven 

'Mpna aelmtt te1Erar wJ••lftln 
- Kim o? •• 
A,aiaclald yapan 1e1 bu _,., 

biru ela hiddetle tekrar lfkltlmtfttl' 
- Elinin k6r0. Bentm-
COmlenln tamamlanma-

meyclan kalmam.., n aabtbl lur-
11zın bu ceaareu karpGDCla IAfll"" 
mıı ve ateı etmlf. odada bulunan 
ve tabanca 1eıinl lflteD kana 
telaıla peneereyf apllf ,..,._ 
baılamııbr. 

- YeU,ln cloltlarf ... Hına nr, 
Ylllll'lll ..... 

Bu ı_,acta etraftan konu 
lrOIDfU J•Utmlfler, lçmi pmlfler 
msdlnn bapada blu,tk kom-
fUJU kan NAii içinde a6riblce 
me1eleJI anlaautlardır. Sulaor 
luf1mun cezu nı acı bir ... ide 
çeken HY&lh teclaft allPI& 
almmr9br. 
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M. Litvinof ha 
' 

zda ne diyo 
<iünun ~iyaseil 

Fransa: ve ltalya 
Harbi umumiyi bitim d&rt 

mPAhedenia imzasından beri 
Fransa ve ltalya arasıı;ıda uman 
zaman alevlenen bir n~ mQ
cndeleııl baıladı. İki IAtin karde
tin "Venay~ ve "Se..ıı Jennen 
muahede!erini egıellertnce imza 
ettirrneH her ikisinin amali mfl. 
lfyeıfnl tatmin eyledtğlnl yeni 
tesadüf ettikleri menatıkın ana 
vatana manen ve ruad4eten raptı 
tçtn ulraımalan ve ıtratett ha· 
ncfy!Jd• tllli mJteb ttrk~Jeme 
ler L i~4\g ederdj. B5yle oldıJ#u 
halde 1916 müttefiklerinin yepi 

l}ıtiradar peşinde ko§arak her 
• vesileden bilistifade ıahai ( aalt
yetlerlnf tevet eyl~dtklertne ıahtt 
elUJQl'UL 

Bunun bafhca aebebtnt ltal1a
Dlll ı\4Uı l»'Aıtheıdet.rtnden h•k
)ıfle mft•teftt olmadıiJ bilim~· 
ki kanaatidir. ~bJk müttefikle 
rint aatarak Fransanın imdadına 
Jeti.ten ve on O.ç. İzonyo cenginde 
binlerce Jnean ve para feda 
eden İtalya, hubfn IOlludan 
yalnız • 1talya ir.vedenttya,, nuı 
dar ıahasını ilhnk ile iktifaya 
DMCbar kaldı~ halde Franaa 
., Abu - Loıen. l JJhaktan maada 
15 sene müddetle "Rar,, kaza11m 
ifgal bakkanı elde etmtı ve en 
k~ymelttlr Alm-11 ı:aO.etemlekelerl 
ile Suryenin mandasını alınala 
ıruvaffak olmufttır. 

ltalJa buna mukabil bazı mtllt 
emelleri Ula t•tm ini, meıela 
Franaa 1le hud1ıtdunun tadili 
., Tunuı 11fta olmn "Fu,, ta olıun 
nüfuzunun tevali emelini besle
mekte tdt. fran•anın amaline 
tamam ıtamamına zıt olan bu 
arrular Pariııfyaatyununu kuıku
Jandırdı, ve, o zamandan itibaren 
iki hak6rnet yelkdtiertne zıt 
bıter cephe ittihu ederek ka...t 
nüfm etdatine ıirlttiler. 

FrUM& Almanyaya kartı thUyat 
tedhirleri almafa IGzum g6rdG· 
~. Almanya etrafındaki yeni 

d~lert elinin alhnıda bulundur-
! m+ ~hııywdu. Parti ılyaılyu-

VAKiT 

Tevclb~t 
Me'lriebi tanıma mdl

lciyeden ba~hadetname 
çıkup kaimmolcamhklara 
tayin buyurulon IC.tmtl 
ve Osm.,. J e Hasan efen
diler d'iinkü gun huzuru 
maalin6.şur haz.reli nıalk
iariye çıkmak ıerefine 
nail olmuşlar ve velmi
meti biminneilmiz efen
dimiz ha~retled clfmlesi
ne iz han lliif atı maluu5 
ile be~ind riftbeden bi
reı- kıta ni14n Uuı1111 ba
vurmu~l.ardır. 

Bu iltif &fı dhandere
catı hazreti veliviinnio.ml 
mektebi fevi~ mekesebi 
mezburun pek b"/ivak te
E'r.kkivata maz.haıiJ!etfy
çin bir nişanel eliaf ol
ma!Jlo. do(Jrusu umum 
htıhkında bir tn11,•eti ce
didei hazreti padişahl 
savılır. 

nu Almanyayı ve Avusturya .Ma
earistanı farktan ve cenuptan sa
ran Lehistan, Çekoslovakya, Ro· 
manya ve Yugoslavyayı kendile 
rine celbetnıeAe muvaffak oldular 
bu muvaffaktyetlert ıırf Fransız 
zJhntyetfnln mahsu1Q olan küçük 
IU Afla tevsik edlldL 

Franız ılyuetfnln bumuvaf
fakiyabna karıı İtalya, nasıl 
mukabelede bulnunabilfrdi? Faı· 
yonun galebesi ve M. Musolintnin 
ruJkAra gelmesine kadar dahili 
c.tdallerle boAuoan ltalya, Doçe 
reaklra geldikten soma 
azfmklrane yeglne, çareye 
tev11Gl etU. Harbı umumi maA'· 
luplarından Macaristan v Bulga
riıtanı himaye ederek Fransa 
mahmtsi Yugaslavyanın etrafını 

çevirmek yolunu tuttu. ltalyantn 
bu .tyHeti Macarf•tf'.nda fo.rna· 

· men teılrlna göıterdt. 

ıkı devlet arasındaki mt he de
netin gittikçe takviye eatldl;}ine 

Peıteden ayrılan İtalyan aefiılnin 
nutkuda yeni bir delildir. Pul
garJtana ıelfnce a ynl tariki tut· 
mamıı ve Fran.u; styaıftlnden 

ıık sık tıtianeyi tercih eylEmf~· 
tir. M. "Ludvfg,, fn bu yoldaki 

mesaisini Bulgar matbuatmdan btr 
kısmı tlddetle tenkit ediyorlar. 

Maamafth son düyun meselesi 
M. Briyan tarafından Ubeyde 
tarzı tesviyeılnln BLılgar ılyase 

ttntn veçhesini tayin edecek bir 
keyftyettfr. ' 

Ancak ıuraaırn da ltaret edelim 
ki Farnı1S ve İtalyan aiyaeetlerinln 
asıl çarpııacaklan mevzu yakında 
inikadına fntfzar edJlen tahdidi 

teslthe.tı bahriye konferansında 

ortayı1. ablacakhr. 

M. Ga11ur 

GELi Si . .. ~ ~~ 
GOZEL _. , 

Sis .•• 

DDn, vapurları saatlerce iş
lemekten alık~yan, hatta 

ıehrin ufuldarma siluetleri düşen 
binalara bile örten bir sis vardı 

Bu aiı, hana bir mütareke 
günü ile ihtiyar bir adamın ıöy
lemit oldujıı bir sözü hatır !attı. 

Mütareke günlerinden birisinde 

do b6yle bir sis olmuştu da ls

tanbul limanında yatan bütün 
diismon gemileri görünmez ol-

mu~tu. O gün Tevfik Fikretin 

•sıs.. inden bir parça dilimin 
ucuna gelivermiştir: 

Ôrttfn evet ey ho.ile ••• 
Onun için bugünkü sislerden 

şikayet ehnek akhmdan geçmi-
yor. , 

Eskiden böyle bir sis olmuştu. 

Bir yerde ondan bahsediyorduk. 

ihtiyar bir adam es · zaman

daki sisleri anlatıyordu. 
Dedi ki: 

- O zaman vapurlar böyle 
iskelelere bağlanıp kalmazlardı. 
Çok cesur kaptanlar vardı. 

Ben ı 
- Şimdiki kaptanlann mahir 

olup olmadıfmı ne biliyorsunuz? 
dedim. . 

ihtiyar, bu itiraza kuvvetli bir 
cevap veremedi. 

- Ah oğlum , dedi , boş o 
eski .sisler de kalmada. 

1oplu iğne 

Dostl ~ gumuz 
Esaslı, devamlı ve kuvvetlidir , 

Moskova, 5 ( A.A ) - L•tvi n~r merkezi icra komitesinde 
okuduğu raporda fU sözleri EÖ fl '"ID 1Çlfr: 

"Her şeyden evvel Büyük Türkiye cümhurfyeH ile olan gayri 
kabili ihlal dostana münasebatın ıdarr.e ve muhafaza edilmekte ol
duğunu kaydetmeliyim. Sovyet itthachmızın dostlufu diğer memle 
kttlerin dostluğundan farkı b r euıette temayüz eder. Oıger mem· 
leketlerin dostane münaeebatı ekseriya fütldar me,,kt!nde bu1unan 
gayri muayyen bir fırka hükumeti t~ra~ından te"iıı edilir' ve hemen 
ferdasında onun yerme gelen lıir dığer hükümet onun aleyhinde 
bulunabilir. 

Sovyet ltUhadımızın dostluğu muvakkat ıartlara ve yahut muh· 
temel kombinezonlara ta~i değildir. Bu dcet!u4a yüz mtlvon'arca 
ıay erbabı, Sovyeı arazisinde rnkin l ütün mjf!et!er müıahuet 

eylemektedır. Bu hu.sus beynelmi'el siya!et teraziıfnde kendini 

sar aha' l n hissettirmek l edir. Do!lt lu~uınuzcn T ilrkiye tarafından 
ta!rdlr edı:diğıni bihyoruz. [(.e.ıa ayni sebc~)er dolayıslle Tück doıt· 
lueunu tekdir eyüyorm::. 

M. Karahan, haklundwld earsı'maz do•t'uk htı1erfmlzJ Türklyeye 
bi7Zat ifade tein yakında. Ankaraya giclec~kth. Yakmda Moıkovadan 
1927 tarihli SolTfet Türkiye muahedesine ithal o unacdk baıı tadilat 
hetkında r.:ıüznkereler ba§'1yacaktn. Bu muahedenln lkl ıenel•k 
tatbık tecıübt>lerJne bJm:ıen bu mütakertı!eri •Ürat'e bitirebileceği

miır.l ve u~rdeki iktisadi teşriki meıal ic;in daha ıatlam blr esas 
ihdas edebileceğirr.ize emtn ım. 

Mo~k va, 5 ( AA) - Merf<e2i icra komitesi M. LıtvJnofun be
yarotını tasvip etmiş11r. M.umatleyh bu beyan&bnda beynelmilel 
vaziyet hakkında izahatta bulunmut ve htç bir teıebUhQn Rus 
cuı a a.rmı Çine karıı i§gal etmit o!dul<ları kuvvetti mevdlerden çı~ 
ka mıyacağın, beyan etml;tir. M. Lltvinof, İngıltere Ue münaıebatın 
iade edi'mf§ olmasından A 1manya ve Türkive tle dostane m6na.se 
ba rn muhafaza edHme~ınden ve İtalya, Lt"hlstan ile dürü,tane 
münasebatın devam evlemek1e olmasından do!af1 lzhan memnuiyet 
etmiıt,r. Mumaileyh. her nekadıu emnilsellmet buauıu temin edtl
.nemlı be de Rusyada beynelmilel vaziyetJn sallh bulmuı olduğunu 
ehemmiyetle kaydetmiştir. 

ıranda tevkif edilenler 
Tahran, 5 (A A)-Gazeteler, e~kt poliı mQdüril ceneral Dergahi 

fe ar'kadaolarından ü~ kl§lnin tevkif edildtttnt yazmaktadır. 

.. . atıyor mu? 
Marııilya, 6 (AA.) - Vesudio namındaki lt.-tyan vupurundan btr 

telsiz ahnmııtır. Bu telsizde geminin 42 derece 34 dakika arzı 
timalide ve 9 derece 43 dakika tuli garbide bulunmakta oldutu 
beyan ve muavenet talep edilmektedir· 

Papayı ziyaret ettiler 
Roma, 5 (A A ) - İtalya kırat ve kıraltçaH, maiyetlerinde ııaray 

eı kanı bulunduAu halde bugün saat 11 de Papayı ı.Jyaret etmifler
dir. Papa kendilerini küçük taht ıalonunda kabul etmJftfr. K.ıral ve 
kıraliça mCiteakiben Safnt Pierre kiliıeslnl ziyaret ve Ktrinal sara
yına avdet etmfılerdir. Milıarünileyhima orada ka.rdtnal Gaapariyt 
kabul ctmtı1erdir. 

Bulgarlarla 
Aramızdaki muahede 
Dü:n AUnadcn gelen telgraflar 

Türk· Bulge r ticaret muahedesi
nin f~shedildfğlnl haber veriyor
lardı. Bu mea'ele hakkında alaka
dar mahafil nezdinde icra ettf#i· 
mlz tahkikata nazaran Atlna
dan gelen haber doğru detildfr. 

Bulgar sefareti erkanından bir 
zat dün muharrlrlmize atideki 
malümtı vermittfr: Mevzuu ba-
his haberi biz de gazetelerde 
gördük ve hayret ettik. Bu mesele 
hakkında eefarethaneıntzde ne 
reım1 ne de gayri resmi hiç bir 
ınaltunat mevcut değildir. 

- Muahede müddeti hitam 
bulmut mudur? 

- 20 Teırfnievvel tarihinde 
Türk - Bulgar ticaret muahedeııl 
müddeti hitam bulmuıtur. Aru:ak 
mezkQr muahede ahkamı muci
bince müddetin hitamından evvel 
muahedenin f eııhedildiğine dair 
inua edenlenlerden biri tar-afm
dan tebliğa.t yapılmazsa, muahede 
te cdtt edilmi§ addedilecektir. 

ye kadar bu nevi tebligatta b~ 
lunulmamııtır. Maama th müddeti 
hitam bulan muahede ahk&mı 

muclbfnce eski muahede hitam 
tarih;nden itibaren altı ay daha 

mer'i olacaktır. BütQn bu izahat· 
tan anlaııldığı veçhile, ortada 
fesih meı'elesi yoktur. 

- Yeni bir muahede aktet-

mek için tarafınııdan teıebbüsat 
yapılacak mıdır? 

- Bu hususta heilz Sofyadan 
hiç bir emir almadıiımız için 

size kat'i bir cevap vereçek vazf· 
yette deif liz. 

Cuma 

m 
Kanunevvel 

1929 Reı:dıalfm 
1J48 

hylet Raga<PI 
Güneşın doğuşu: 7, 1 O 

Namaz nkftlerf 
~abah Oııe lldndı Alqam yattı rm ... 
l5,4l 12.<ı~ t .... t8 16,41 ıe.ıq OŞ,2!1 

- TGrk veya Bulgar hükO.metleri 
tarrfından rnuahedenin feshedile- Bugün.k6 hava 

1 d ? ROaıı;lt ml!tehaVYfl encek, fuın elı:ıerfyetfe ceğine dair tebliğat yapı mıf mı ır · ·~• o1-ktv 
- Tarafeynden hiç biri timdi· ı .. __________ _ 

:... .. 
Güzel tekJifler 

kadar 

O
n altı yaşına 3 gı çocukların sinemaY ıarı 

leri on sekizi bulmıyao 
' malarıot 

cıgara ve içki ku lan tt 
sak etmek için ıki karıuıl 
hazırlanıyormuş. d 

11 
t. 

Çocuk ruhuna yakı~,f:tıııl· 
mış, ömrünü onlaı a va· ıı' 

adam için bu haberde rıe 
müjdeler varl e t~ 

Bundan belki on se:- gt 
lstanbu'un her köşesifl1

1 r .. t e , 
sonra "sinemalarda etll ııtlı, 
bir maka1e zinciri Y

9 

. befl 
Aradan yılJar geçtı ve h8s 
bu zamanlar arkasındao 

d duııt· hicranla baktım, ur ıılı 
buhtS . Sinema çocuğun ebı 1 

larında tam manas ı le 
1 

oP 
Perdede titriyen sarılı~ 

11 
çiftlerin tahriki bir yaıı 8 ~Bf 
nun şeytan ve iğva dolue~ (' 
ğı bir yandan e'ele verer edı) 
idmansız sinirleri hars? 

1 
,o 

Bu, sinemaların şeh~ O 
daki fenalıklarına aittır~ 
başka bir muzur ceph~rr· 
var. Bazı filimler gösterı 1 

zuu sade macera, ya l oıt 
kar'ık, sırf kabadayılıktıd t 
de birçok silah patlar, 1 
fışkırır, vurulanlar düşerı 
lar kazılır. Eğer dikkat 

bu maceraların sergüıe~~tl 
ko~an bir takım serserı af 
fından yaşatııdığını gör.ııı 
dü.. \ .. e 

Dünyanın uzak koş 
1 

cemiyetsiz, yan vahşi be. 
başlayıp. bittiği gösterı 

fk~ vak'alarda hıç kanun ı le' 
korkusu, kanun sillesi yo f.. 
kumlarında akan kanla11• rı 

ııe topraklar emer, sam ye 
11 

tur, gezginci kum dal~sl~~ 
Allahtan başka hiç hır h ıı 
nımtyan o yerlerdeki sıg' jt 

·ıı yet, hesapsız ve erıgı ı# 
havası, çocuğun fe\lkll C 
meftun ruhunu bulan_dırırheP t 

taki taklit hevesini ıee .,ıer 
. 1 b"' .. b üessı rız. şte utun u m pir 

araya gelince korkunç 

havası hasıl eder. ~ı~r ) 
Halbuki sinema, ço~ı.ı ı& t\ 

ne feyizli, ne güzel b~ ~ır h 
vasıtası gibi kullan tacaAf11s tJ 
bir fen kaynağıdfı'rl~ 118111 d 
yapılmıyor. Hatta ı ırn ,11~ () 

hazan iğrenç tahrik ı:rd' b 
bile kullanılıyor. Ge?ef.ırııı~ t 
nanan "Venüs,, isimlı 1 

11~, t 

lamında "Konstans Tal~ 1• 

sahnede tam.~mile. ?1~:oıJl~ 
mektedir ! " cumlesını fil'~ 

Yeni teklifler son ıs et 
·ıe11 

pek aşikaı o1arak sezı Jo 
· daO nuhızunun azalmasın 1ııı'" 

1 aıB 1 tur. Cemaat su tası tıı 
nun onun yerine geçer. 

11 
o 

balık yerlerde cıgarasırıı çL 

nını burnumuza üfl•Y~~i ~r 
"bize hürmet etsrn,, gıı-,eııd1 

bir hisle değil, kendı iıİ' 
zehirlemesin diye f erıa 
dan uzaklaştıralım. hİ)e 

Bugün bir teklif f1l
9 11~1 

d 1 · ek Y ıe .olan o mad e erın P .. f11et 
gt leeckte muhkem, hur gt 
şılanır bir kanun lıali~e O 

sabırs11lıkla beklenrn•Ye 
mesut bir hadısedir. , , , 

1
) 

;,e1 



SinenıA 
l:lltınıq slnemıılannd41 

Brodvey Mebodi 
- Elhamra'tla -

Ceçen hafta menmmu hGllla 
tttıt1nıtz bu filim bir hafta daha 
"-terllecek. Bu hiç ele çok bfr 
~ d•ftldır. ÇOnldl bu kud· 
iL • flltmler pek azdır. Y a1nm, 
~ve, Mebodinln lngtllzc4t 
~lmelert lraldtnlmıı oltaych, 
.... ıannedtyorm k; muftffal,et 
• bClyllc olacaktL Ftdwktka, 

L __ kl11mcla fula mClk&leme Yan 

"°Wftrcllerden laıtlısce l>tıme,.lerln :t oldutum fısılblan da akd
F.'-nnı a6ıt..tJorclu. 

~ •Irat her teJ• ralaa• Anıta 
aa. ile Be..a LoYeam zaman 
~ a6ıterdtklert kudret, eok 
laa6 k. çok kunedl lbttnularm 

telsabll fedaklrlıklarla aanl 
~11facLfım ıa.term• ltlharile 
ı;:'l'Ctlerl hey~ en ,.tlkMk-

lae eılranyorl 
._ ~'lllcarda babteltflfmlz ~ 
~lealnde ne kadar haklı 
~ us. AYU1tural1a hl•6me
-..._ alanı olclalu tan bir lra· 

... •bit olu10r. 
411 ÇOlc Amertlraa ...ıa flbml .. 
~ ............ honkht
~ halk pkl,.tçl olmUfo 
.... ~,.. haldbn•tl ele pcldetb 

l&naGr kOJlllÜ mecburty .. 
....... lralmlfhr. 1 anı fnglltzce 
~har memlekette abnan bu 

1 Dazaıı tttbara alınak, az 

'-it~ filim istemek herhalde 
: J9Y defl)dtr, zannederiz. 
IYlacar sevdası - ""~·- -Gperet. •Sathi bir meTZU •• 

Gözlerinizi ıilz
meyiniz! 

1 KOçOk haberler 1 
m Parisln ve düııyfnm en gü

zel ve url dyatrom otan •Pipi • 
dyatrosu seall flBmler g&rerectk 
terdbat almıf ve ptamlJ• bltl•
llllfOC. 

El Parfate blr llaemlda 1t111 
bir gazete de •Sen Bernar • Uptt· 
Ierl gösıerlltyorda. Dpekler •JDI. 
zamanda bavlamı1a da ~ca 
llonda bulun&11 Jı.ınt t3pekler 
perdedeki arbdqlanna CIYlp ftr

mfşlerdlı. SeylrcUer ba llhoe,l bil· 
tabalarla tu,laınqlard& 

El Edebiyat Nobel mlHfaonı 
bzan0tlf olan Toma Nan. kUçOk 
bir sall filim JIPllllf n belllng 
baktında bir tonfertm ~ 

Edipler aramda ıelll fl1lm ,... 
pm yalnız Tomu M• d'likk 
Klemamo da •llJlmda ...U bir 
filim yapllUflJr. Bandın ...... 
çenlerde lnguterede bir ...... 

. halk, Bemar Şova benm bir .. 
tlstl perdede görmflfler w ba ı.. 
zeytşln flddethıe bafl"C ederken 
artllt : 

- Evet, ta kendlll. bea lel'
nar Şov'um. 

Diyerek filmi bldrmffdr. flatl· 
katen ba, Bernar Şov'm11to 

1!J Vedat OrB Mmda •K• 
Cehennemi. llfmll bir filmi bitir
mek üzeredir. Bu filimde bq rolU 
DeJba Grazda ~· 

GJ Mıe MUrray ıetrar llnema
ya avdet ettL Yıh+ ..U bir 
Ulm yapacaktır. 

EJ Kfng Vıdcw, Hllltltlp lllmll 
sesli ve karınlık bir fWoa bldrmit 
tir. Bu fUmln karaahk olmama • 
bep, bütün ardstledlt zend olm•n-
dandır. Bu filim !Al~ JI'" 

• .Aaaedbmla • IDefbor iki 
mtlnftkldl, Rober Şet90t ft Afta. 
bel LID pek Jlkmdı bir p Jll· 
dıılmn • tlbU llnema yllcbrJa? • 
sönecelfnl l&Jfflyorlar. Parllmı• 
devam edecek olanlar fDD)lnmfı 

Harolt LoJt. Greta Gubo. lllia 
Bov, AL Jonı.m. Glorya s...-. 
Vfl Rojen. jın ICler, Jorj .Adfs, 
Maryan Davll, R.onalt r.ryon. COll 
Olbert, ÇarB Çapbn. m Lora Laplant, mqbm .... 
ICJJU tukwmp beetekta ~ 
DG Ul D' ~ haJlllDI a&Mlr 
bir llJlmcle o,.,...._ 11J11,.., 
prkımıı .O,lqeret jldmleda .. 
flDI geçen b&lm roll ola:ll1& 
Fnmz mdll hdmı bir Amldb-
hnm lnllll edlfl pılp .... ad ' 

s. =. v AKIT • 6 Klnun8Wel ım 

( çocuk seıtunları , :J 
Yalan ve hakikat 

Yalan söylemek çok çiı kin ve ayıp bır bare•enlr. 
Böyle olduğu halde birçok insanlar yalan söylerler. 
Sebebt ned1r, dtye BOrmayın. Bu çtrktn hareketi befb
Jartna caka satmak için bıle işleyenler vardu. MaelA 
lfte bir kaç tanesi. 

Kadın ıayfigeden dön
ınü,tür. .Ahbaplarına gü
neı li havalardan çok is
tif adı mitlerini, çok eğ
lındı·ktırini ıöyler. 

Futınalı /Jir llavada 
ıeyalıal etkn yolcu karaga 
ayak basınca "Bütün gol· 
cular aıasında galnız /Jen 
ha•ıalanmadım,, der. 

Hal/Juki lıaldiatlı ~ 
mur yağmıı, icadın dtJ, 
kocaıı da /Jir gün tJ.lil 
/Jir dakilta 6ilt ıot.p 
çılcamamıılardır. 

Fakat doğru tliJliltlir. 
Bildkiı dalgalar J..rlcıı
tM /ula°"" doiu11111ıq, 
onu müteeııir mnif· 
tir. 

Bir apcı gaget ltdrlı lnanmagınız. O, o,,,._ 
bir gün geçirdiğini, gü~- dım, dedill haypanl.n 
lırc. laPıan v11ıduSıınu çar1ıda11 ıatın al•lf, d-
6alla11dıra /Jallandıra an- lınca m(lhcu/Jiyetten nr-
lalmala haılaıe. tulnıUf lar. 

Yalan sôylemek çok fenadır. Bize vadedtnb; siz ellt
lemtyecekaıntı. delil mi) 

e.. ..... hmea hmç dolu talonanda 

Broadvey Mel 
,..lala lratllllne parlak muftffakl1etlerle .... 

taclar. S.at u de temill&lı ftatlarfa ....... 

Cllill 111 1 
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Tefrika 

'I4 

• 

Yazan 
Ziya 
Şakir 

Efradın cesare ı \: rılıyordu 
------

Affrkezrle (Jerilen bir konferans SlJ}('rferc aksetmiş 
olduğundan ılın idi kesilen f f ıat yavaş Jravaş 

/İ.rar ediyorlardı \ 

- İsterseniz, sıze de bir kalpak 
yapar hediye edetim. Faluıt bir 
kaç gün müsaade etmelisiniz. 
Size güze) bir ceri .bulayım . 

Dedi. Kalpak, hakikaten pek 
ho§uma gttmifti. Nıhayet deriyi 
bulup temizlenmesini ve dikil
mesini hesap e•tik. Ô.ıümüzdeld 
pazartesi günü ikindiden sonra 
burada bana teslim edecek .. 

Tekrar gör üımek temennisi 
fle ayrı1ıp ta avdet ederken, 
biraz evvel doktorun vurduğu 
darben;n acısiJe kalbim aızlıyor· 
du. Doktor, ayın be§tnci günü, 
erkanı harp binbaoısı Kazım 
Beyin verdiği konferanstan baha· 
etmek istiyordu. Fırka zabitanı· 
na. verilen ve kale muhttl dahi
linde envai velvele ve vesve 4e 
ika eyliyen bu konferansta, de
mf'k kı siperlerde vardi. 

Bu adamların haleti ruhiyesinl 
dü~ünmek lazım değil midi? 

Bu adamcağızlar, hafif ve ira
desiz haleti ruhiyeler! dolayısile 
koni eranstan çıkardıkları ma-
na hu la, hlssfyatlarım tabii bağıra 
bağıra ııöyli'yorlardı Zabitan 
çadırlarında konuşulan şeyleri 

dinlemek efıad n en büyük me· 
rakı olduğu cihetle, bunları efrat 
duyuyor ve bire bin kah'arak .. 
En ehemmiyetsiz bir söz, çiğ 
gibi büyüyerek bir laf kitlesi 
o'uyordu. Hulasa, kale dahilinde 
Ct rtyan eden yo'suzluk ve mü 
nasebetslllik'erin seyyiat si'sık

sine bihakkın ithal edilmesi la-
2ımgelen bu manasız v~ lüzum· 
ı:uz konferans, kalenin manevi· 

Çocuğ 
bakın 

yatı üzerinde Bulgar gullelerfnln 
yaptığı tahripten daha büyük 
bir tesir haııil etti ve birkaç 
gün sonra Gümü.!cine, Koşkvaak 
tabur!arından fırarlar, firarları 

takfp etli. 
Rumeliyi kaybettiğlmbe ve 

tamamen mağlQp olduğumuza 

dair Bulgar tayyarelerinin attığı 
beyannamelere karşı: 

- inanmayın düşman tozu
dür.. b;zi kandırmak, biribirimi
ze dü~ürı;nek için yalan söylü· 
yor'ar ... 

Dire haylnrıyorJardı. Fakat, 
bugün, ayni neticeyi veren söz
leri, onuncu nizamiye fırkasının 
erkanı harbi, binbafı Kiizım bey, 
alenen ve resmen nöylüyordu. 

Ya, bu vaziyet karşısnıda sü
köt eden mevkii müştahkem ku
mandanlığı . buna ne d;yellm .. 
H "ç olmazsa bunu tefsir ve i:ıah 
maksadile bir beyanname neşre· 
derek, Edirne kahve'erfnde: 

- İ§ bu dereceye geldikten 
sonra bu eziyyete ne lüzum var .. 
yarın Bu1gnrlar Edhneye girdik
leri zaman, (teslim olmadınız) 
diye çoluğumuzu çocuğumuzu 

kıtır kıtır ke ecek . 
D1yenferin çennesini kıssa idi 

acaba günahını etmiş olurdu .. 
Hayır bu da yapı madı. Halk, 

dedikodu da, maliim propağan

dacılar dl\ bu dedikoduyu körükle
mekte serbest kaldı. Bunun ne 
ticf'si olarak ta Rumeli taburla· 
rında firarlar artt kça. arttı .. 

(Bitmedi) 

Mo'"ımrırl : Dr. fili $iikrfi 

- 5 
Sütiinü fçmfren çocukı'ar 

Çocuk sütü fçmeue esba bmı 
aramadan zorla içlri'memelidır. 
Çüııkü lttihasız'ık, m:desinin bo· 

zukluğundan veya hasta olma· 
smdan ileri gelir. Bu rebepten 
(çmediği zaman o gün bir defaya 

mahsus olmak üzere süt yerine 
hafif çay veya maden suyu veril
.ınelidir. 

Çocuğun iyi neşvü nenıa 
bulduğunu nasıl anlamalı 

Bu bahis anneler için oldukça 
mühimdir. Bir çok anneler btli
ı im ki çocukları tabii bir bün 

yede olduğu halc!e şitman olsun 
dıye hekim hekim dolaoır1ar. 
Şunu bi!meli ki ~i§men çorult 

tağlam değildir. Qnun vücutları
nın mülrnvemeti yok•ur. Her 
hasta1ığa çabık tutulurlar ve fld· 

detli hasta olurlar. Bir çocuğun 
tabii bir bünyede neşvünema 

bulması için ıeraiti atiye dahi· 
liı de seyretmesi lazırnc1ır. 

ı - Üçüncü ayına kadar yev· 
miye 25 . 30 gram, 3 · 6 ayına 

kadar 20 !!ram, 6 • 12 ayına ka-

dar 15 gram artmalıdır ve bu 
miktardan fazla veya nok~an 

artarsa hekime müracaat eyle· 
melidir. 

2- Boyu beşinci ayına kadar 
on beo günde bir santim, beoincl 
aydan sonra her ayda bir santim 
ar tmaltdır. 

Boyu artmayıp ta sıkleti ar· 
tar::a bu hal artışın sahte oldu
ğuna alamettir. Çocuk hastalanır 
( ileride gösterilen neşvünema 

tablosuna müracaat). 
3 - Renk cildi pembe ol~l\lı, 

ağzı keza pembe o1mal dır. t!y. 
1-.usu da muntazam olma'ıdır. 

4- Yedi aylık iken di~leri 
çıl<malı, fo"Zla teı lememeli, dör
düncü ayda lrncağa alınınca 

beli dik duı ma h, dokuzuncu ay
da boynunu dik tutmalı ve yere 

kuvvetli tasmalıdır. Dördüncü 
ayında da basar. Fakat kuvvetli 
değildir. 

Baktığı yerleri ikinci ayın nf
hayetlerine doğru anlar. Aydın
lığı fark eder. Altıncı ayma doğ
ru 11nlayışı daha ziyadeleşir. 
Saat kulağına konsa tıkırtısı01 ! 
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A('ıldı 1 Kspand ı 

ambl~o ı-
1 lngiliz lirası Kr. il lC I073 
"Ti.. mukabili Dolarlı 0,4~ 96.87 0,4~ ~rı 
" " frank il 16 1154 
" .. l.lrct f J9 8 •ıi 
.. • nclga :ı 1375 3 '·',7 :5 
" " Orahml ll~61 33k'il 
.. • rrank ~ 25 7S 2134 

.... f.e\'8 

Florin 
' • Kuron 

" ' ~lllng 
" • Pezcta 
" • Mark 
.. " Zloti 
" • Pengö 
~o T.cy Karaş 

1 Türk lirası Dinar 
" <;en oncç Kuruş 

Nukut 

ı fstcrlln (lnglllz) 
f Dolar (Amerika) 

·ıu Frıınk [Fransız! 

(oo6ı Sn 
1 JS,7!'i 

t4 n,::o 
~ il 511 
312 
1,93.o5 
Sl'i9 
~ 'i-4,25 

27,;oso 
24 77 50 

117t 

1115 
231 

184 
.m r.ırct [lta!ya 23~ 
o Frank !Belçika] m :-s 

20 Drahmi [Yunan) ~!I 

20 Frank [lsvlçrel ı · 8!'i(ı 
20 Leva 1 Bulgar] S~ ıs 

1 Florin (Felemenk] 88 ı!3 
20 Kuron [Çekoslo~·ıık. 

ı Şllıng !Avusturya] 
1 Pezcta ! ispanya] 
1 Rayşmark 1 Almanya, 
1 Zloti ! Lehistan 1 
ı Pengö !Macaristan 

20 Ley [Romanya) 
20 Olnar !Yugoslovya] 

ı Çevoneç !Sevyctl 

' Alan / n orsa 
Mecidiye ( harici 
Banknot ) 

Tahvllıer 

13n S!S 
M 75 

990 
7~ So 

241' 

istikraz dnhlll ·\·adell, 9( 12, 50 

(>( ?5 
1 12,SO 

ı:- .27'5o 
~ ı~,!5rı 

~ ?3 
1 ~9.75 
402 7~ 
~ 50,So 

27 :.!li 
2t62,Ş o 

119.!l 

ırın 

231° 
184 
23~ 

123 75 
59 

8:1E 
32 .!5 
88 ıs 

13( 25 
3173 
3o :s 
s:-
2~ 

3E .!5 
2:1so 
7i 75 

955 

72 50 
242 

Düyunu rnuvahadc 19~ıfo 
ikramiyeli demlryolu t 7i 6 75 
lstanbul tramvay ~lrketf " 35 
Rıhtım Uok ve Antrcpl 17 .10 
lstnnbul anonim su Şr. 2; 

Hlsso seneetırı 

iş bankası 12175 
Osmnnlı banka~• 12~ 

Tıcaret ve zahire 
Fıatlıu ncllJ'et boreuı k&tiblumumllllt 

tuafından •erllmtıtlr -------·------
Pu~day 
Yumuşak 
Kızılca 

Sert 
Donme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arp.ı 

J\l ısır 
1 F asulya 

Okkaıt 

"-zamt Aırarl 
K. P. K. p 

f4 (O 15 2~ 

15 15 ı 

tn 3() 

9 10 

9 
-'5 

12 ıs 
9 2•) 

3!5 

Zayi mühür - lsıanbul müftü
Jiiğiinde miistelıikkinl ilmiye terti
binden almakta olduğum maa~a 
mahsus tatbik mühriimü zayi ey
ledim ve yenisini hak ve tatbık 
cttircceğirnden .hükmü olmadığı 
ılUn olunur 

Mehmet Safayıkı 

Mfüayede ile satış 
KAnunevvelin altıncı cuma gilnü eııat 

onda Arnavutköyiınde v~zır köşkünde 
z·rde muharrer eşya bilmüıayede aatıla
caktır : 

Yaldızlı Luı Sez tarzında on yedi par
çadan mür~lckep e2lon takımı, üç parça 
k:ıdıfe koltuk takımı, on iki parça maroken 
takımlı yan odası, J•ınon ve maun ve ce
vız ağacından yatak odaları, banyolar. ta
bur eler, bul orta ınasa'I, Fransız ve yerli 
mamulfıtı oyun ve çay masaları, bronz ve 
d mir karyo alar. cle~trik a'i:ıe lamba, 
fener ''c tuvalet ve sUpürge .. aletleri ıez
long, koltuk ve markizden murc~kep yatak 
odası takımı, konsol tarzında Navman dı. 
ki~ makinesi, ayoarar. kolonlrr, aigara is-

kemleleri, bronz hcvkel.er ve saire. 
Pey sürenlerde~ 0/ 0 25 pey a1ın•r. 

anlar ve gözlerile bakar. Bu da 
dımagm anln.nıa merkezinin faa
liyete ba§ladığını gösterir. Ye-
dinci aydan itibartn ağ!nr ve 
gülenin sebeplerini bilerek yapar. 
Oyuncaklanm anlar. lkinci ya
şında konu§ur. Y a!nız " b~ba, 
ana, yok ... ilah,, kelime1erf daha 
evvel söyler. lote bu saydığım 
veyler vakit ve zamanında olmaz 
veya gecikirse, yahut hiç olmazsa 
hekimi haberdar etmelidir. 

,( Bitmedi ) 

Mil yar er 1 et 
Nasd zenUin oldular 1 

Nobel: 9 

Nobel ile madam Sutner arasınd~ 
Kontes di!fordu ki:" Bu ipek fabrikaları da servetı 

tenıin eder, Jıcm de dinanıitten çok nıasumdur 

"Nobel,, kontesin teşkilettiği 
cemiyetlerden bazısına oldukça 
mühim mebaliğ hibe etli. Maa
mafih '°ski bedbinliğini muhafaza 
ediyordu. 1892 sulh kongresin
den sonra Zürihte görüştükleri 
zaman, dinamit kralı ile sulh 
peygamberi arasındaki müsahabe 

on altı sene evvel Paristeki mü
sahabelerinden çok farkh olmadı. 

Büıün hayatında mücadele ederek 

münasebatından istifadeye uğra

şan baron dö Sutner Zürih gölü 

etrafındaki müdebdep sayfiyeleri 

"Nobel,, e gösterdi. Milyarder 
dedi ki: 

- Evet bunlan vücude getiren 
ipek böcekleridir. 

Madam dö " Sutner ,, c~vap 
verdi: 

- Dinamit fabrika!arının fazla 
İrat getirmcsı muhtemel dır; fakat 

onlar böyle masum sayılamazlar. 

O vakit " Nobel ,, şu sözleri 
söyledi: 

. - Belki de benim fabrikalarım 
sizin kongrelerinizden evvel har-

be nihayet verir. iki ordunun yek

diğerini bir saniyede mahvedebi

lecek derecede mükemmel techi

zata malik oldukları gün, müte
meddin milletler dehşetten havfe 

düşecekler ve ordularını geri ala
caklardır. 

Bedbin "Nobel,, böy1e nazari
yelerle sulh cemiyetinden uzak 
duruyordu. Onun noktai nazarın· 
ca yalnız büyük bir misal, "dağ· 
dağa ve tahammür,, den müte
vellit bir muvaffakıyet insanlari 
sarsarak yeni fakirler ıbda ve ciha
na sulh mc-f hum unu teşmil ede
bilir. 

Bunun için pervasız teşebbüs
lere, mesela İsveçli "Andre,, nın 

• e ııı 
etınesıll 

balonla Kutpa sefer arı 
zahir olurdu. hali' at 

Böyle birer teşebbüsün rnde re- dıı 1 
d k J ·d· •Ao e f kin en açmmama ı ı ı. eııe 

Nobelin vefatından bi~5 ~Jr d h; 
sonra bu seyahata teşebbU ~,dl ıı, 
rek öldü "Nobel. de ıne tı~l 1ıılt 
müşteile ile uğraşırken haY:ııır ~t· 
niçe def al ar tehlikeye 50 lıtı1 
mış mı idi? .• k• Ilı ,. ter" 

Sulh ancak fenni ve iJrnı ef 
kiyatm inkişafı ile şemiyet fsııoı 
da edebilirdi. • Nobel " 0

1511
0, 

ondan çok sonra F ort 
0 gör 

har hın asıl sebebini sefalette~· ı 
müşlerdir. "Nobel,, bir gôıık rs' tılııtı 
yordu ki: " Ziyayı neşretrne 'dr ~l\)t. 
hatü hüzuru temin etmek ~~ ~tı 
mektir. Rahatü hüzurdan rıı~ur11 ~~ 
dım ferdi servet değil, b eJ' hn\>~ 
umumidir. Hüzur ile beraber ~·r ~,tf · 
vari muzlimenin bize ter~e L~k 
alamın kısmı azamı kaybolur' ı~ıı 

Nobel gün g:çtikçe kaı_I, ~,, 
olduğu milyonları beşeriyetıO J 
fine sarfetmek için bir tek '1. 
olduğuna kanaat getirdi. O 
sulbü müsalemeti cihana .. t~ 
edecek büyük mesaiyi nıu~ 
!andırmak çaresi idi. Bu 

8
1 

ı 893 kanunusani sinde sıır011 ıt 
"Sutner" e telmihte bulunıtlll~ 

(BttıP' 

Me•bftamn_• ..ı;.r.-clc.-.n_..eılıoiıe-rle"""r 

Milli mecmua lıı 
Nushası çıkn. Mehmet 1\1esl 

Ziya, Arif Dündar, l\Jahrnut tı~ 
Sadettın Nüzhet, Zekeriya ılst 
Nezihe l\luhlttin, Yıldız, ııı 
Nusrat, M. R.., Bey ve bS rf q~a 
Iarm en güzel şiir, maksl~ıbs-'-" te 
kik ve hikılyelerl vardır. Bı >;ı~ 91{ 
I\Illlt mimari anketine mimar ~ır lin 

~fe Beyin cevabı okunmalıdır. bl~ 
k b • t ,·e Jt ctlmfzfn U yegfine sana oeP" 
mecmuasını hararetle tavsiye e 

V akJltıın bulıııııaca' 
• e~(a ey~ 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledi]mıŞ ş ıııı1' 
9 

bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. J3ıı rJ ~2· 
için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olıfl9 ~2· 
kafidir: 

0
11 ~2' 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ~ l\. 

ı -1- Ii ·ı ~-- _ ooı __ : ı ~A5_,1 K K A .!:...~'liil~o5 ~ r 2 ti] !i] 2 :ı~: A [jJ [il i i} !lı ~ 1' ıııs 

4
3

1 
,[i]ı= = _ fiil =.., __ ~ 3 R A Z ~ E N S E ılı A ı ~ c 

l!!!.I ~ 4 R[ij[i][jJ!i)CANIBCO 
S , ı liJ - liJ - ili! - ~ - 5 I A llil E 1iJ N -A N li' A ,A t l? 
~ = ~ =[il = -= ~ -_:L = ~ ~~J ~ ~ ~ı ~ i ~ ;ı~ ı "' 
: ~· -1 ,~ ,~,- = ı -ılın ~ ~!,~ ~!{ ~~;~I 10~, - -ı- ii\ll - ~ - _ı_ ıo BALA LAYI< A~1 
11l1 --~--I- - [D]--J 11Al-~Jjjj} Zl·oR~I1. 

Bugünkü buımacamn:m 

halledllecek yeni eelcll 

Soldan sağa ve yukaı dan aşağı: 

ı - Fiil (2) şerik (5), uznğ gös
teren nida, edat (2) 

2 - Garbın aksJ (4)külhnn beyi(4) 

3 - l\liislümanlığın menettiği iki 

içki (9) 

4 - T~ski attırlık ölçüsü (5), An

kara şehremini (4) ·~ 

Dünkll balmacaınaPI , 

baDedllmlt ıeldl (5 
5 - lhtlynrlarda olmıyan şeJ 
6 - Bir ay ismi (11) (5' 
7 - Kebnbı meşhur olan şef) 
8 - Denizin aksi (4), oğlu (4 

9 - Pastrıcı (9) (4, 
ıo - Kapatan şey (4),akar sıı(A\ 
r ı - Yemek (2), zarar degil 

/ 

genişlik ( 2) 



r 

l\1E;MLEKET HABERLERi 

Çocuklara ders 
Bartın mehtepterlnden bl
rınde ba~muallim mual- · 

lıml d66m'/ff 
Geçen hafta Barhn mektep

lerinden birinde mGesaif bir 
hadııe olmuıtur. 

Mektebin baı muallimi ile bir 
muallim araııncla adi bir mee'ele 
yOzGnden mGnakqa batlamıt ı 
it nihayet d61Gfmeye vanmı ve 
kuvvetli baı muallim, nahif olan 
rak baımmı eyice harpalamıt ve 
hatta kafaaını yarmıttarf· Hadt1e 
gece o1dutundan Millet Mektebi 
talebe eri de ka•ı•Y• phit oı. 
muılardır. 

muhakemeleri 18 tetrlnsanl pa· 
zar gGDG nettcelenmtı ve her 
ıktll idama, arkadatlau Tahsin 
de 13 buçuk teneye mahkdm 

olmuılardtr. 

Umum bakkallara 
bakkallar Cemiyetinden: 
'l'q,.ret odaıının 929 kayıt mtıddett hitam bu'uyor. Odaya kayıtlı 

•e olmıyao eına 10 930 aeneıt için sermayeleri niıbettnde 
hU..,nın yaphrılmaıı hakkında resmen mllracaat edtlmealnl hey'· 

llılUıntyece karar ver lmtı oldutundan bu bapta cemiyetçe 

1-nan def ere fılmlerlnt yazdı mak ilzre nezdınde Tıcaret odaıı 
, __ ..... ,...."11et Varaka11 veyahut sair evrakı olanların n bayet 5 ,On 

--~ cemiyet meıkezlne gettrme1ert ve md acaat etmeyenler 
kında bılabare cemlyetıo bir gdııa meı'u iyet kabul etmeyecefi 
olıııı11 ... 

b. --· ~klcallar kooperatifi tarafından Nef Serdikat vaı tafıfle tevzi 
hattı Batum gazı tenekelerı ve bombaları 6zerinde kooperatif 

~~tllerıııe dikkat edilmesi ve etıkeıı z gezler hakkında koope atlfin 
ti ot 

hlayacafı tlAn o unur. · 

• 
şehremanetı lanatı 

ZAYt 
'"11•rne No. Makbuz No. Lira Kurut Tarihi 
90?3 

14344 
29, 90 25/9 929 madde farkı 

·~? 1 J 
1 
öö80 80, 95 I 6/9/9'i9 madde farkı ceza 

~~? I ( 
16681 

28, 87 16191929 Uç misli fark 

·~711 
16682 

80, 95 ı 6/9/929 madde farkı 
Sa Ad b G 1 itbalAt gümrüğil mudürlyetine ait iki be-

a "Yan olunan a ata 
"•rrı..,, k d pozf.ro makbuztan kazaen zayi eyledim. 

-,,.e alt alt cfört na e k nt 
1 

k~ 00. t kıta makbuzların bil mU olmadığı 
a ıtcagımdan mez ur r 

oıunt.ır. • 

~kaf levazım müdürlüğiind~n: 
f Ktnunuevvel - 920 ~::rtesi 1 f.itam eramill 

9 • " Pazartesi 
• " 

: 0
1 

Kılnun evvel 929 S· lı ha 1 Mütek idin~ 
Çarşam 

12 • • penembe 
)" '- • " ' tekal dinin kAnurıuevvel 111 

11.a mıl ve mu ':Ja m sup e' tam ve era n verılmcs ne 1 kAnunut:~ vd-
O t rıhıne kadar uç aylık maaşlar n 

lltırt b Janılac ktır. 1 sı gtinun en it haren a d Ü k far Beyoğlu, tan 
aş !lah ı ounl r e 3 

' P ~rın n b 1 \de ırosterı en "' um ve mt a yen 
af d nnı alm rı 

ırelerıne mur c;ı:tt a av 1 
92y L n ın~tn :ıon a 

e im 
1 

2 kanunu1.~~\;i 
ttt n n m a~ an 

&i ıl n Olunur. 

7. - V AKIT 6 Kinunew~l 1929 '!!!!!!!9 

Haydarpaşada 
lüğünden: 

Demirvollar mağaza 'nıiidür-

Aşağıda y~zıh malzeme pazrarlıkta gtın alınacaıutdan talip olanların 9-12-29 pazartesi günü g dan 
kadar isbati vücut etmeleri ilAn olunur. 

12 ye: 
90 kg. yağlama J~n yün fitil 

yeril (nilmune), ı adet kalın cam 

elması, 800 adet yaba 8 dfşll, 150 

adet ot kazmaSJ, J o adet yuvarlak 

zımpara taşı kutru 130 mim 50 kg. 
harita verniği, 1 O kg talk (pudra) 

20 kg. bağ teli telgraf için, 50 kg. 
taranmış kendir, ı adet mahrut! 

bqlı Amerikan maskap kovanı No. 
2, 1 adet mahruti başlı Amerikan 

maskap kovanı No s, ı adet mab 

rutt baş\ A merlkan maskap kovanı 

No 4, 1 adet mahruti başlı Ame

rıkan maskap kovanı NO S, 1 adet 

mahruti başlı Ametlkan maskap ko

vanı No 6 

I adet mahrud bqb ammkın 

maskap kovanı No 2, ı adet mah· 
rud başlı amerikan maskap kovanı 

No 8, 20 adet Yaylı kırma tahta metre 

ı metrelik I O kg. renkli ambalaj sici· 

ml 2 adet Boya ezme el alln No 6, 

1 adet balar tencere(kUçük),1 adet 

Bakır tencere (BiiyUk), ı adat ba

kır tencre (orta) ı adet bakır ta
va (Orta), I adet Küçük mutbak 

kepcest 1 adat Kevgir süzgeç (Kü
çük \ J adet Et satın. I adet Sap· 
lı orta bakır kaçorola, ı adet mut· 

bak bıçap;ı (Küçük) 

1 ades mutfak Bıça~ ( orta ) 1 

adet ekmek bıçağı, ı adet dolma 

b çağı, 5 M bezli JAstik JAvba 2 

m/m, 5 m. bezli JAsdk lAvha 4 
m/m, 7 m. bezsiz JAstik llvha 4 

m/m, 5 adet bezsiz Jtsdk IAvha 8 
kan kesme sar sı 

adet yapışkan yakı S 1 m. karton 

btrüme, 5000 kg Yuvarlak demir 
26 m/~ SOO adet Kızılcık varyoz 

sapı, 2 adet ambuvatmanh dökme 
boru manşonu 200 mim.. 200 adet 

adt menteşe 70 mim, 200 adet po
mel menteşe sağ •oo mim, 200 

adet pomel menteşe sol 100 mim, 
3 ı adet llstik damga. 2 adet eta· 

fer (hesap mekfnelf attt tçln) kro 
kt, 8 adet ko}tuklu sandalye, 25 m 
Transmisyon kayışı tek kat 100 
m/m, 25 m. transmisyon kayışı tek 

kat 130 mim, ıs kg. elektrik için 
tıole çatal çivi, 200 kg neft yağı 

J 5 adet maşa, 15 adet ateş kilreğl 
200 kg. otojan için dökme kaynak 
çubugu 8 mim, 200 kg. otojan 

için dökme kaynak çubuğu 11 m/m. 
2 çift IAstfk çııme, 1 takım Fran
sızca çinko rakkam 0-9 (nilmune) 

ı tak m türkçe çinko kalıp A-Z 
(numune), 1 adet saatct mala paf
taSJ, 1 adet saatcl çantası, 4 adet 
düz yivli mabrud rayba S 5 m/m, 

4 adet düz yivli mahruti rayba 4.S 
rn/m, 225 Kg tazruhu 21 /22 Bome, 

80 adet tel bükeceği. SO adet Kur· 
~cık 4 m/m tel için, ı t adet 

imle saplı penı 160 mlm..ı2 adet, 
1zole saplı pens 200 m/m, 6 adet 
karga burun pens 80, 6 adet kara 
burun ııens 100, 6 adet Helezoni 
burgu ı 4, 6 edat helezont burgu 
ı 6, 6 adat Helezon! burgu 17. 50 
adet Feri pili kömürü. J 5 adet, 
mikrofon kömürü lavhası, 30 adet 
Bant lıo e 10 mim ıoo adet Füzi 
hll telefon 51peri saikası için O 5 
amp r, J 20 adet Hararet markası 
telefon ıdperl saikası için, 24 adet 
siperi ~ıka rerabatlı izolator, 80 
m Fuzıbli gorta reli 6 adt-t Mikra 
te efon anahca s~ 5 adet mili amper 

metre (katalog 121044), 35 adet 
Telefon paratoneri komle , ı adet 
on metre porıatff, ıo adet Komita
tör suis katalog ı 5291 6 X 6 çu
buklu, 8 adet Telefon lllltral muka
sslmi No 25, ı adet telefon santral 
mukasslml No. 50, S adet telefon 
santral fişi, 5 adet telefon santral 
fişi, S adet telefon ftşt çağırma nu
marası kapağı 6 adet Sofra çatalı(adl) 

2 adet büyük yemek tevzi ça
talı, 6 adet çorba kaflğı (adi). 2 
adet büyük yemek tevzi kaşığı, 

6 adet sofra bıçağı (adi), 6 adet 
kristal çatal kaşıl mesnedi, ı adet 
nihale, 1 adet konserve açacağı, 

2 adet sürahi (küçük), 6 adet adi 
m bardağı, 1 adet Emayye kOçUk 
çaydanlık, 1 adet l&sdk tarih dam
gası, 2 adet nümaratör, 6 adet çay 
fincanı tabagıyle birlıkte, ı adet 
çay süzgeci, 1 adet te~erdan, 6 
adet çay kqlğı, 1 adet cezve ikl 
fincanlık, I adet cezve dört fin
canlık. 6 adet tabaklı kahve finca
nı, 2 adet kUçilk madeni tepsi, 
4 adet yün şilte; 16 adet yün bat
taniye, 14 adet baş yastığı(bilyük), 
1 adet kıyma tahtası (orta), I adet 
et ıskarası, 6 adet kebap şişi, 1 
adet et makinesi No. 5, 1 adet et 
tokmağı tahta, 8 adet çorba taba
ğı, ı 2 adet yassı tabak. i adet 
beyzi yemek tabalt (bUyük). 

2 adet salatı tabalJ, 1 adet 
büyük çorba kbesl kapaklı, 1 adet 
ekmek tabağı, blr adet tuzluk tam 
takım, 1000 adet JAmba ,ışest T: 5, 
ı 000 adet llmba -'şesi samafor için 

T. 6, ı 50 kg. ispermeçet mumu, 

da voltumetre ~rtatlf (kroki 

2000 adet para beiJ•mata mahsul 
lhdk, 1 o adet kanepe m üncfl mev• 
ki için. 100 M demir gaz borusu 
iç kutru 5/8 pus. 80 adet demir 

gaz bonmı dlrseğ1 5/8 pus, 80 
adet demir gaz borusu T. 518 pus, 
J! adet su musluğu, 518 pus. 6 

adet vidalı rakorlu, tevkif musluğu 
518 pus. 2 adet yazahane evrak 
koyar.il tahta (yayh), 2 adet yazı 

takımı kristal (orta), 15 adet krrpit 
el l&mbası bOyük 0,500 kg, 2 adet 
dalga kıran feneri, 1 adet takma 

tomuida (takım), ! adet elrl kes
ki peos 100 mim, ! adet saatçi 
~ldçt. 2 adet helezon! el maskabı 

!SO mim, 50 adet demir destere 
J&ması lkt maflı 20Xsoo, ı adtt 
saatçi destere kolu, 1 adet eaatçl 

baskı11, J adet uatçl örsü, ı adet 
saatçi pensi, l adet saatçi pertav
SJZI, ı 00 kg. sert bakır tel (sillsye 
2 mim), 6 adet Flançlı vana 75 
kutur, SOO adet sivri uçtu makas 
furçası. 

100 kg. ult .Wftrlk, 10 q. mo
tör yagı ( volvolfn marka), 1 adet 
kurşun pensi lokmasının hakkiyesl, 
l adet Abonöman karneleri ve ih
dyat bilet dolabı (kroki), ı adet 
avukat çantuı (adt), 2 kg. matbaa 
hurufatı (kurşun anterlin ince, 3 kg. 
matbaa burufan (kurşun anterlin 
kalın), ı kg. matbaa burufaa IO 
puntuluk dört köşe başlık (kadrat) 
500 kg. lama demiri 90X25 veya 
ıoox2s, 2000 kg. gayn müsavi 
köşe demiri 40X60X7 , 5 •det 
kame dolabı (kroki). 50 adet adt 
kar pıt memesi J O litrelik 15 adet 
nebad kıldan paspas (küçük) 57 
mim. eksik 300 adet eğe sapı J 30 

40 adet Duy bayunet normal, 
2500 adet çlmenro karo 30 xao. 
50 m. yangın tulumbası için rakor
lu bez hortumu,yassı Mide 77 m/m 

250 adet Kışlık hakf şapka mu te
lif numara kumaş (numune .. ı var 

5 adet Seyyar demir kary J ,70 k '" 
Erkek bam anahtar (büyukXnumu· 

ne). 50 adet Bllya krırıt mikrofon 
için, 8 adet yazı makinesi masası 

16 adet çam kapaklı şişe ( ı 00 dir· 
hemlik) 4 adet Tırnak fureası ı 23 

adet muşamba caket (sarı) 5 adet 
muşamba caket (siyah), 9 adet şi-

mşir damga. 800 kg. Lama demiri 
sXı8 M/m ıoo adet lama demiri 

5X20 mim, 300 kg. l~ma demi
ri 5X40 mim (5.5 ll! altı metto

luk 110 tane olacaktır), 200 kg. 
mUsavi köşe demiri 5X40X40, 

2 adet abonoz kenarlı ressam gön
yesi 25X4S, 1 adet perger takımı 

tam (orta), 24 puı Uç köşe ince 
diş eğe 4 pus, 86 pus Uç köşe 
ince diş eğe 6 pus. 6 adet saatçi 

yassı eğesi, i adet elektrikçi çakın, 

2 adet UZ1ln lamalı elektrik torna

vidası 250 mim, 2 kg, kopllya 

75X2, 2 kg. kopllya ı20X2, s 
adet tek kollu kom!tatör Oç vazl• 
yetU, 1 adet çift kollu komJtatör 

09 vazlyetlf, 100 M. balata kayışı 

100 mim, SOOO adet tazyik edıl-

mlş dolu tuğla, 6 adet kayık kü-

regt ( sandal için ). 9 adet yuv r
lak demirci saplı zımbası 15 mim 

kutur, 9 adet yuvarlak demirci saplı 
.~ 20 mim kutur, 15 l\l 
pefel' '.· lirusu 14 ai1m, 12 adet 
varta küreği ( 8 metre tuliınde ), 
20 adet karpit el lambası (ktiçük) 

O 250 kg. , SO kg. asfalt vemıği 

bobin için, 2 adet havlu (adJ). ı 
takım keten perde 2,20 tul ve 
1. 70 arz, 3 adet Muşamba p nta 

lon, 50 adet haki renkte dikiş tp
Ulf No. 20 (numune). 2 adet si 
fonlu pezaslt armudt şınnga lAstlğl 

ı adet butonlu dahUt mJSa telefo
nu, 2 adet ambuvatmanlı dökme 

boru dlneğ1 100 mim, J adet 
ambuvatmanlı dökme saçak boru 
adt kOJota 108 mim, 1 adet am· 
buvatmanlı dökme ayakh dlrsegt 

100 mim, 4 metre ambuvatmanlı 
dökme boru ı ıo mim. s adet oco
matJk tarih damgası, fO adet bilet 

pensi (daire delik~), 50 adet demir 
testere lama• SOO mm 6 kg. ko
pil ya SX 40, 1 adet portatif vol-

tometre 150 volt cereyanı miltema
dt, 5,soo kg, kopllya (ıoxıso); 
15 kg. topllya (14X6o). 500 kg. 
arap sabunu, 1 adet Türkçe çinko 

kabp, ı adet gocuk (bekçi için), 200 

metre kordon (numune), 15 adet 
yuvarlak lokomotif camı 0,36 O,OOJ 

beyaz, ı 5 adet yovalak lokomf>tlf 
camı o,21xo,002s kırmızı, y~ 
2 adet d nanma b ~ 

1,35 O, O, 7 k ya 

fitil nil 4 

edilmez izahat almak lstlyenler cu
marresı pazar günleri mübayaa kıs

mına müra at etmeli ve miim~ n 

olan nümne er braber gelinime! d r. 
fiatlar cetvelde g ıre il n va ı l 
kıvası üz rindtn verı ktlr 

m/m 20 adet ampul bayunet 12-16 •------------

:~t 1~o 1 ;a~0!0 2~d:tatmpul ba) u· ı :J; 'Jl1ll:!;WJ 

ı 
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"'\bune şartları 
Tarldyede Hariçte 

Kuruş Kuruş 

t Aylıiı 150 ooo 
3 • 400 800 
8 • 750 1450 

Gazetemizde çıkan yazı Ye resim
lerin bütün haldan mahfuzdur 

Gazeteye '°nderllecet mettuplınn berine 
idare içinse r idare ] • yıııyı atue [yazı J 

l~aretl tonu ı malıdır 

,. 
Türk mekteplerile faydab eserlerin 
iliıılannda yüzde 20 tenzilat vardır 

EDylilr nyı bir taç dalı için verilen llA.nlarla 
bıısusl mahiyetteki ll!nlarm ücreti 

iıi\n şart~ 
sıun 

6-8 inci .. rJ-
5 • • 
4 • 
2 • • 
1 • • dl 

ı2 • 1400 2700 

BasılmıyH metcuplarıo iadesinden. kıymeti 
mukaddereslz mektzpları konulmuş paralaruı 

t.aypolmasını~!~e "~:~!~'~~jıı:;,lbıderecaıındaıı fsr ANBUJ., Babıô, Ankara caddesinde c V AKIT YURDU » 
~=======~~~~~~~~~---_;~Tel. 1970 fDARE iŞLERi. 19it YAZI lSLERI * telJraf ı VAKiT posta Ku: 45 

idare lle tararla~tınhr 

C:ızctemıze husuşt llAo kabul eden ycrı 
H. S. H. ll!oat ıceoıcsı 

1-Sind aa11f• 
reaml i1Ao1" 

~IAAIUF VEKALETi 

YENİ NESRlYAT 
Ltıe Dl. 6ndl ıanıf için 

Mantık ( Hasan Ali ney) 
Kozmoğrafya (Ali Yar llev) 
Türkiye Coğ,afyası (Faik S:abri Be)·) 
Mua1ltm mektepleri için 

~:~cuk _ruhu (İbrahim Alaettin Bey) 
Du.laklıka (llasip ~.\hmet Bey) • 
~!ektcp lhfzısslıhası (CelM Abdi Bey) 
Arnıoui (Cevat ~fenıduh Bey) 
Toptan ve perakende satış için müracaat mahalli: 

DEVLET MATBAASI ....................................... ·--·········---···· . ·-
SATIŞ YERl 

ÇOcukların n~i ! 
Ebeveynin saadeti! . 
Kan11zlık. zafiyeti umumiye "' 
ainir rahatsı.zlıltlanna k.rıı btn· 
lcrcc doktorlar tarahıadu tavıl-

1' celile• : 1' 

· enofe1Tato 
kuvvet llAcını dOnyanın lacr t .. 
raJında YaNdclet Ve çoeıtk'tü 

biiyilk bir memnuniyetle kullan• 
rak pek bOyllk faidc cönnelrte· 
dirler. Her eczanede balunıar. 

Kuruı 

ıuo 

125 
250 

125 
100 
50 
60 

Maarif Vekiletinden : 
Kayseri, 1\laraş, lsp:ır ta, Erzurum, Çangın, Maarif müdürlükleri mün

haldir. 
Yüksek mektepler meznnlımnclan bu vazifelere tatfp olantann gerek 

sifahen ve p:erekse tahriren mü!'plt vesikalarile, Maarif VekAJeci ilk ttdri· 
sat Cmum müdürlüj!;üne müracaatlıın i!An olunur. 

Posta ve telgraf le\-azım mü
qürlüğünden 

An~ara telsiz lıtaıyonları için hpalı nrf uıu1ılc 40 ton ~ıoyl mOrıa~uaya 
konulmuıtur. MilnPka•a 21-12-929 tarıhtne mu.adil cumartetl gOnO eaat 14 te 
len kı!ınacaı ndan ta!ıplerın bu baptaki prtnameyl g&mek için her g6n Ye 
mQnaka.aya ltt rak lçtn de tarihi mezk arda l.ıanbulda Yeni postanede ICYazım 
~dOrıOQllnde mOt~weHil mObayaat komllyonu rlyuetlne mOrıcaatlan. 

Deniz satın alma komisyoııundan: 
63 .. kalem ceza ve malzemei tıbbiye münakasai aleniye ile ihalesi 

14 kanunevvel 929 cumartesi saat 14 te. 

_Milli müdafaa vekaleti deniz kuvvetleri eczai bbbiye medhan için 
luzumu olan 63 kalem ecza ve malzemei tıbbiyenin hizuında mu
muh~a?'er gün ve saatte ihaleleri icra edilecektir. Şartnamesini gör
mek ıstayenlerin her gün ve vermek istiyenlerin yevmi ihalede ve muhar
rer saatte Kasımpaşada deniz tatın alma komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Ziraat Bankasindan: 
K:ırlyesl Mevkii 
Kemeı burgaı Turıu dere 

Ayazm;ı 

No. 
2-13, 2-13 

2.4. ıo,7,13 

36 

Cins ve mlktın . 
76 donüm böıtan mahnlli 
ile 102 dönüm tarla, kuyu, 
ayazma 
Ahır, mesken ve vasi mer'a
yı havi maı ağıl ağaçlı çiftliği 
Dükkln 

,, 32 34 Hane mu ahır 
l>~ nJik Ba~dat cııctdeı:i 491 llane 

Gayn mübadillere aic bnlftda evsafı muharrer emllk ve arazi kiraya 
verilmek ve ihaleleri 1 l ·12-929 Carşamha günü saat ikide yıpılmak üze
re müza\·edeye çıkanlnrr.~tir. Taliplerin pey akçelerile ve tafsillt almak 
ictlvcnl.ec.?.Q <lahi ve.vıı:ı•• rnj.izıtvedc\•e kadaı· . .bank.am~a müracaatları. 

DOKSA 
Tanınmış markalı saatlerin en mükemmel 

ve en ucuzudur. 

Herkes tarafından tercihen aranmaktadır • 

Türkiye için umumi acentalığı ı 

RlKARDO LEVI ve BlRADERl 
Saat ve mücevherat deposu 

lstanbul, Mahmutpaşa, Havuzlu Han 9-14 numara Antalya POSllSI -"" 
-:·rıd:ınm::r:::::m::ın~ ( ANAF ARTA) flP':.ı 

•.•• Kanunevvel Pazar 1 O d• 
un nhtımından hareketle fı 
füi Küllük, Bodrum, RadoS. Milttehtt Ennla Emniyet Kartal lconı~rve Fabdkal11rı 

T Orlc anonim ıiı'ketl Ga laladaki ldarehaneılnl 30 
T Sanı 929 tarilıtnden tubaren ztrdeld yeni ac:lreae 
nakleylemtıUr. 

im ye, Finike, Antalyaya 
ım ve dönüşte mezkar i 
ifii birlikte Dalyan, Marmari': 
lfü Çanakkale ve Gelibol 

ı 
lstanbul Emin&nG meydanı lcöprü karıw No. 12 

T eleJon Jaıanbu! !980 
ı··· 
i!i • ...;;....._...;;.. _____ ..,..,.. 

m izmir • r.ersln i
m yarak gelecektir. 

!r..!11!!! •• l!! .. !!1 .. l!!-!!1 .. !!! .. m. ::m:m:::::::::Jj nu(neKvvOeNI ysaAlı )( 1v2ap)u~: 
• • ••• • ·::::=::·:•••ı• .~ 

oğr.amacılara ili.n 
Zon .. ldalı Y&ktelr Maden MGhendtst mektebi için: 
4 Adet mu.ilim yaııhanell (ku a •A•· tan aarı renkte ctlllı) 
4 • bahçe rahlesi (yepl renkte yaylı, bovalı .. 
imal etttrtl~ttr. Bu qyı tarihi tl&ndan ıtıbaren 20 mnddetle ve kapalı 

zarf ueuJ.le mQnakuaya konulmuthır· izahat almak ve tartnameyl görmek 
llteyenlerin l.tanbulda Şehremenetl dverında l.tanbul mınhkuı Maden Mühen
diılılfne mOracaat eylemelert lllıı olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul şubesinden: 

Esas 
166 
169 

171 

172 

173 

73 
74 
76 
77 

174 
175 
176 

Sahhk Emlik 
Mevkii ve nevi mecmuu kf\•metl 
Heybeliadada Yahsokak 8 numaralı dükkAn 450 L 
Şişli BUyükdere caddesi Hacı Osman Beyin gazino ve odayı müş
temil 14 dönüm dutluk mahalli. 4940 • 
Eylpte Topçular mahallesi ve sokak cedit 2 No Han 2520 ,, 
Eylpr~ Topçular mahalle ve sokağında cedit 23 ve 25 numaralı 
dukkAn 500 ,, 
Kandilli Vanlköy cadde 12 numaralı kayıkhane 300 » 

Kandiltf V"nfköv c11dcl"~ T T fll 19 numaralı altı bap rliikk1'n ve 
ırk.oı.lıuınua 121_6 mem: aıaa 22Iu Lıra --

BalAde muharrer emllk peşin para ile ve bllmüzayede ıı:ntil:ıc.ıjtındnn 

taliplerin 21- ı 2-929 cumartesi saat 16 da şubemize müracant eylemeleri 

Manisa Vilayetinden: 
En çok beğenilen 400 llrı mükAfat verilmesi mukıurer Manisa V:ıli 

konağı projesi münakasa· müddeti 14 Ununevvel 929 cumarcesı gumi 
sat 14 de kadar müddetle temdit edilmiştir. 

Tıfsillt lstanbu~ lzmlr Nafta başmühendisllklerlnden alınabilir. Talip
lerin vUAyet mıkamına müracaatları 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

rıhtımından hareketle 
sabahı lzmire ve akşalfll 
den hareketle Antalf' d" 
Mersine gidecek ve 
Taşucu Anamor Alay~ 
Kuşadası lzmire uğnY 
leccktir. 

Tralızon oırıncı ~ 
( CÜMHURtYET) ~ tS 

Kanunevvel Paıartesı 

Galata rıhtımından b 
ine bolu, Saqun, , 
Trabzon, Rize,' Hopa~ 
cek ve dönüşte Pazar i 
Rize. Sürmene, Trabzoll• 
bolu, Giresun, Ordu• 
Samsun, lnebolu, zorıt' 
uğrıyarak gelecektir. 
günü yük kabul olundl,._ ~ 

Y ükJeme ve boş'H 
münakasası: . 

f 
. 1 

Türkiye Seyrise aın 
1 

vapurlarının tüccar eŞ~bİ 
leme ve boşaltma nıüt. 'tı 
için verilen fiat had~ı~ 
görülmediğinden rnun. 

'bıf1° Kanunevvel 929 tarı 

dit edilmiştir. Talipler~ 
meyi görmek içın be~ 
münakasaya iş,irak içı~e 
mezkurda saat 15 te ti•''' 
Müdürliığüne mürae88 

Zayi ~dırne 

tasdiknamemı zayı 

alacağın 

si de 
ZA YI ı 339 sene 

8

11d,ıı 
bul Lıseslnin llk okunağld' .... 

1 ·r ...... 
ğım şııhadetnameyl Y tı tısıııfO 
sın~ çıkırrmracağtmdan es 

Konya vı Akşehir ctvanndakl göllerden saydedilen taze balıklann j ğeri } okcuri
14 

MaatJa Had ~ 
15 blrtnd kAnun 1929 tarihinden nisan 1930 gayesine kadar Haydarpaşa =::::::::::::::::::.:.::.;;--:=i.iı 
ve Ankara lc;tlkametlertne birinci sınıf iicretle nakilleri takarrür ecmıştır. 
Fazla tafsilAt için istas\ onlanmiıa müracaat cdilmelıdır. 

\ 

I 


