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Sağdaki kuponu 
kesip on beş gan 
içinde VAKiT ida
resine verenle -
rin üç stJfırlık kı1-
çük bir ilanı mec .. 
c;anen neşredilir. 

VAKTı 
Bedeva 

K/içı'ikildn kuponu 
1~ Te~rirıevvel 1929 

~~mcüler arasın~a Millet ·· mektepleri programında mühim tadilat 
1'ürki~atbuat cemi

~li tarafından evelki akıam 
le repalaata beynelmilel sulh 
"

0
nrrcst azalan ıerefine 

h trtlen ziyafet bizim ru· 

b:;_nıuzda her vakit derin 
Zevk ve hazla yaııya-
~ bir hatıra bırakmııtır. 
b r taraftan bu ziyafet 

Yüz binlerce insan okuyup 
yazmayı öğrenirken 

--- -- - ------
Geçen yıl _okuyup yazma öğ-
renenlere bu sene ilk mektep 

malUmatı verilecek 
e ~~~ haılı Türk matbuatı 
~~nına dünya yüzünde 
t lanlnnn, milletlerin müı
~~ek saadetleri hesabına 
it ifan sa.mimi ideal adam
t rı ekıik olmadığını gös-
'trrıiıUr. Tabiidir ki bu 

1-ler vila.,reite 111illet ı11el te1Jleriııiı1 
içiı1_, J)ir eı1ciime11 tt-"şkil 

iclarcsi 
edilİ)'Ol' ~'rzda. çalııan idealcilerin 

le tcfp faaliyetleri ha· 
~ki. ha.yat sahasında ta· 

'-nile .arzu edilen neti· 
1'1ert vermese bile kalp· 
~rde gene bir hürmet ve 

11 kdır uyandırır. Bu itibar 
l e bir kere o gecenin biz· 
~r için kıymeti vardır. 
ti Diler taraftan ziyafete 
~a.ııet eden Siirt meb'usu 
~hınut Bey Türk efkin , 
l Uıniyeıi namına mem· 
·=-~lirnizin sulh siyasetini 
~ a fıraat bulmuıtur. 

rtı ahınut Bey uzun seneler 
ı:~leketfınizi felaketten fe
d ete sürük.iyen harpler· 
'ten hiç biı inin meı'uliyetl 
'Y~rk!ere ınütt.v~ccih olnu· 

tatını açık lisan, kuv· 

=~i bir mantıkla ispat 
da ekle beraber arbk bun· 

it. n, ıonra maziye ait Millet me~teplerinln ıeçen sene}el f aaligdinden bir lıliba: 
ea ulJyetleri münakaı ede- yazmayı öğrmerlerin bir kısmı tek d . 

ru Yer e doArudan dol- Millet mekteplerinin l okuyup yazmayı öğreterek 
Ya nıtlletler arasında b!§rİnsanide faaliyete geçe· hesap mebadisini göstcre-

~~vcut •ulhnn muhafazası bilmeleri için bütün hazır- cektir. B. dersanelcri is-
ık.ı 1 Ç4bımak lizım geldi • mini alan bir kısım der-•un aöylemifUr. hkJar ikmal edilmiş ve rna-
Maıamut B. arkaclapmı· arif teılcilitile devletin di- sanelerde de geçen bne 
~ alkıılarla k&l'fılanan ter muhtelif teşkilibna millet mekteplerini iti· 

renlere ve ya eskiden 'Özleri yeni Türkiyenin •ulh mensup her vazife sahibine 
'1 l d ne tarzda çahcacağı .tcblig" okuyup yazmayı öğrenme· 
Y~telinin bir cüm e için e v miş olanlara her vatandaş 

'd olunmuştur. Millet mektep- I eta icmalidir. için lazım o an umumi bil-
liaktkaten maziye ait leri teşkilatı vasıtasile ge- giler verilecektir. B. der-

~ea'uliyetlerin münakaıası, çen sene sekiz yüz bin sanclerinde öğretilecek bil-
qbahatin bir taraftan obür vatandaşın ümmilikten kur· giler kıraat, tahrir, hesap 
le.rafa atılması sulh yolun· tarılmasına ve okur yazar Sağlık bilgisi vel Yurt 
~- hiçbir faydalı semere ha!e getirilmesine rnuvajfa· bilgisi derslerinin sahası 
.-erenıez • Hatta maziye kiyet hasıl olmuştur. Maa- dahilinde toplanmıştır. 
~it lllea'uliyet münakapları rif vekaleti önümüzdel İ Millet mekteplerinin her 
'Yc:I. ıöyle dul,"lun, bflilds devrelerde millet mektep· iki nevi dersaneleri için 
•Ulh ler"ın"ın yetiştireceği talebe- tedrisat müddeti olarak trı gayeıine zarar ver • 1 teşrinsaniden şubat ni-
~:ktedır: geçmiı felaket • nin bilhassa keyfiyet itiba- hayetine kadar süren dört 
·•n ba '-- ktll d t kran rı"le kuvvetli .olmasına hu· ) 1 flUl ıe er e e aylık zaman kabul edilmiş-

~.llna &itmektedir; herhangi susi bir ehemmiyet atfet· tir. Tedrisat müddeti ola-
ıt f ı-k · mektedir. Bu maksatla hal· hı e a etin hesabını yenı rak bu dört aylık zama-
r fel&k ti .. kti bir kı okutma faaliyetinin gc-

f~. - e e gorme r; d nın intihabına sebep mil---e.U ta ı t i baıka çen sene.ki eereyan tarzın a 
btt m r ç n d 1 ı let mekteplerinin istihdaf 'c fecaat çıkarmaktır, bir ehemmiyetli ta i at yapı • 
'c~)>ı kımek için yeni bir mışbr. ettiği köyler halkının bil
~&e lhUyar etmektir. Bu 1 teşrinaanide faaliyet hassa bu aylarda her neyi 
t~~iU harp felaketinin başhyacak, dersanelerdcn istihsal işlerinden nisbeten 

le~ 1 
aurette imtidat ve bazıları gene eskisi gibi hiç en fazla azade kalışıdır. 

d .. •rrüründen baıka bir ıey bı'lıniyenlere Maarif vekaleti önümüz-
~~d ,o~k~u~m:•:..JY:•:zm:;;,8~m;;ı6:1ııı1ıı1.C:.m:::===================-====-~l ir. Onun için bu mü- :::: -

k,.,:ı:aları bir tarafa hıra· 
ltkf) sadece halde ve Is· 
l"e81 e.lde ıulhün temini ça· 
bt., rıe bakmak en makul 
tdd·hattı harekettir. Kezalik 
bı., ıa edilebilir ki bu tarzda 
~,il\ •ulh siyaseti ayni 
itik' lllıda samimi ve · ha· 
lfacİ •ulhperverliğfn de bir 
\>e eaı demektir. Ahval 
"ırı ha.dııatın sevki ile za
tijl\ olarak sulhperver gö
•ıl',en tnllletlerdir ki ıulh 
t~,:kllerinin istikametini 
at bı en maziyi her han· 
ttn r ıektlde heaaba ka· 
bıtilttıdak isterler; günün 
titı rı. e bir ıulh siyasetle• 
tl( ~ tılhayet vermek için 
~:tinde daf ma bir mnna
~e:rı· "eıll~ıl bulundurmak 

1 ını takip ederler. · 
ite l'h '-• h tittıdı urKıye cilm uriyetl 

~h Ye kadar beynelmilel 
~old::a her hareketi ile bu 
bı.ı UZaklaıınaf a çahfml. 
p~ ... ~Uretle hakiki bir ıulh· 

·ver ld , • ..,.~-.... 
lerll\. o uiunu göster • 

!.§Ur. 

ı.1fehnıet Asım 

Urla kögl~rinde o~uyufl 

del 1 devrelerde halkJ okut
ma faaliyetine rehberlik 
( Alttarah 2 iıı.P ~yıf amaazda ) 

Umum jsl(dn müdürü 
Hacı Mehmet 8. 

İskanda 
Yeniden üç 
masa tesiı 

ediliyor 
Ankaradan üç memur geldi 

Şehrimizde iskan ve tefviz 
lılerl daha faal bir tafhaya 
girmek üuedir. lılerin bir an 
evvel bitmesi için mevcut tef
viz masalarının tezyldine lazum 
görülmUıtür. Şimdi bu lazuru 
tatbık sahasına girmiştir. Mev
cut 6 tefviz masası 9 a ıhla~ 
edilecek ur. 

Bu yeni masaları teıkıl 
etmek ilzere iskan mOdirlumu
ml muavini Necip, memürin 
müdürü Nazmi, milmeyylz Ihsan 
beyler tavzif edilmtıler ve Anka
raden ıehrimize gelmiılerdir. 
Yeni masalar bir ıkt gün içinde 

faaliyete başlıyacaklar ve şehri
mizde bulunan Umum iskan 
müdürü Hacı Mehmet B. bu 
teşkilata nezaret edecek~r, 

A vuıturyada neler oluyor? 
Viyana, J6 (A.A.)- Milli mec

lis Sosyalistlerin 65 reyi ne karşı 
nasyonalistlerin vermiş oldukları 
75 rey ile M. Sbrick yi maarif 
ve M. )orjı maliye n:ııırhk1arına 
intihap etmi§tir. ,., 

~~~~~~~~-:-:::::=:-::::=======-======= 

Gazi Hz. 
Dün Ankarada bir 

l Yunanlılor Cemiyeti akvama müra-
: caat etmeyi düıünüyorlnr 
1 Atina, 17 ( Apo) - Muhtelit mu badele komisyonu· 

gezinil yapfıliır nun bitaraflar mühtırası müzakere edildifi zaman 
An kam, ı? ( \~AKIT )-. hasıl olan ihtilaf netcesinde müzakeratını tatil ectifi 

Gazi 1 Jz. ~ehir dahilinde ' haberini Atina gazeteleri uzun uzadıya tefsir ediyorlar. 
Müzakeratın mkıtaı üzerine Yunanistanm Cemiyeti 1 otomobille bir gezinti yapa-
akvama müracaat etmesi ihtimali dü~ünülüyor. ! j 

rnk imar faa1iyecini tetkik .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
etmiştir. 

M. Meclisi 
ı TcşrinsDni 

cumnrf csi açıhyor 
Ankara, 17 (VKIT) -

Teşkilatı esasiye kanu
nu meclisin teşrinsaninin 
iptidasında açılmasını a
mirdir. Ayın biri cumaya 
tesadüf ettiğinden meclis 
2 teşrinsani cumartesi gü· 
nü açılacaktır_ 

Etıbba odası 
inttb--;b-;f hu
Qün yapılıyor 
Riya$efe Tevfik Salim 
Pa1a, divanı haysiyet 

rfya$etlne Ali Paıa 
seçllec;elder 

Etıbba oclası için, dün 
taf!ıiHltını verdiğimiz intiha
bat bugiin saat ı O da Da· 
rülfünun konferan salonunda 
yapılacaktır. İstanbul mınta
knsınn dahil oJan 9 \•lltlyet
te intihabata ba,.lanmış ve 
neticesi bUdirlmiye başlan-

mıştır. Her vllAyette fırka 

tarafından gösterilen namzet
ler kazanmaktadır. 

Oda reisliğine Tcv~i .. k Sa· 
Hm Pa~anın, haysiyet dh·anı 
riya~etine HilUinhmer İstan
bul merkezi reisi Ali Paşa
nın intihap edileceği kuvvet
lidir. 

Haber aldığımıza göre, 
oda, intihabatı müteakıp der· 
bal faaliyete ba~layacaktır. 

Haysiyet divanının, son 
diş tabJplerl kongresi muknr
reratının ilk iş olarak tetkik 
edeceği söylenmektedir. 

o t 

Ve~iller Heyeti i~mın ittifakları 
Yeni sene bütçesi Hükümet, bütçesinde 

etrafında uzun müddet munakale yaparak tah-
müzakere yaptı sisat vermek. istiyor 

Anknrn, 12 ( rakıt ) - Ankara, J 7 ( \akıt ) -
Heyeti vekile 1 met Pnşamn ! hikümecçede idman ittifakı 
riyaseti ııltmda toplanmış, emrine biitçc ını.inakalc sure· 
uzun müddet görlişerek yeni .1 h · ar \•erilerek yardım 
l .. f 1 .. 1 d cı e ta sıs 
meçe ctrıı ıntıa muzn {Cre e dı.i.;;iinülmektcdir. 
bulunınu~tur. yapılması ~ . 

- ) --+· Bu iş için bir kanun h1yıha-

Dahiliyede sının 111cdis!n ilk içtimalım· 
Yeni memurin müdürü na ycti~tirileceği soylc~iyor. 

Ankara, ı 7 ( , . akıt ) - ittifak heyetl umumlyc;,ı an-
Dahiliye memurin miidurii cnk böyle bir tahsisatın YC· 

Fazıl 8. vazifesini tesellüme rilmesini müteakip toplnna-
ba~ladı. cnkur. l m ı mt merkez, te:;ki-

Ankarada at yarışları lamı tebeddülleri mucip oıa-
Ankar~ ı 7 (Yakıt) - Yarın cak yeni bir nizamname pro-

at yarı,Jarına dC\'am edile· jesi hazırlanmakt_a_dı_r. __ 
- --cektir. Meclis reisimiz 

Sulh konf!rcsi 
murehhaslan 
dün s!iffiler 

Atina Sulh kongresine 
iştirak eden murahhaslar 
dün deniz tarikile memle
ketlerine hareket etmişler· 

dir. Resmimiz misafirleri 
hareketlerine en evvel gös· 
termektedir. 

Büyük Millet Meclisi ':~· 
isi Kazım Paşa Hz. dun 
Tokatlıyan Otelinde isti· 
rahat etmiştir. 

Paşa Hz. leri Pazar gü
nü Ankaraya avdet ede
ceklerdir. 

Ankara, 17 ( Yakıt ) -
Meclis reisimiz Kazım Pa~n 
Uz. bu pazartesi şehrimizi 

teşrif bu) urac~klardır. 

Tahlisiye M, 
lktısat vekilile temasta 

Ankara, ı 7 ( Yakıt ) -
Tahlisiye umum müdürü Xcc
mettin B. geldi. Kendi lıiit· 

çesl ve idaresine ait işler 

hakkında lkcısat vekilile gö· 
rüşt il. 

Yunan erkanı harbiye reial 
iıtifa etti 

Atina, ı 7 (A.A.)- Erkanı J•ar
biye reisi Merentitis ali meclisi 
askeri ile arasında çıkan ihtilaf 
neticesinde istifa etmiştir. 

• 

Yavuz diğer harp gemileri
miz ile lstanbul sularında 

Amiral Fredrik Field dün filo 
kumandanımızı ziyaret etti 

Bugün misafirlerimiz bir ziyafet verecekler, .Taksim stadyomunda 
· . da takımımızla takımları arasında maç yapılacak 

Ftlomuz dün sabah saat 1 1 
de lııtanbul limanına dahil olmuş 
ve İngiliz donanması tarafından 
topla ııelamlanmı§tır. Yavuz 
zırhlımız da filoya refakat ctmlf, 
limana kadar gelemlyerek 
maltepe önilnde kalmııtır. 

lnglliz Amiralının 
ziyareti 

lnglliz flloıu kumandanı Anıl· 
ral S1r F redrllc Field dun f tlo 
kumandanımızı Hamldlye zırh-

!ısında ziyaret etmişlir. 

Saat 12 de 
Saat 12 de l 200 lngilız bah

riyelısl karaya çıkarak golf va 
futbol maçları yapmıılardır. 

Saat 14 le İngiliz kız mek
tebi talebeleri Küin Elizabet 
zırhlısını ziyaret etmişler. 

Dilnkü ziya/ etler 
Akşam saat 20,30 da Bah· 

rf ye mektebinde, ıaat 2 .1 de 
lnglhz ııpor k!Obünde miıaflr-

fer şeereflne birer ztyaf et wrll

mlştlr. 

Bugün 
Bugün saaı 1 O da Kurajös 

1 • ı tavvnreleri tayyare gem sın n J " 

Saray burunu tle Moda ara· 
aında havai talimlerde ~lunn· 

caklardır. I .1 f tbol 
Saat 13 te ngı iz u 

lacak saat ldübUnde bir ınaç yapı 
1
• d ır· 

Amlrıd Heybe ı e ı 
14 te . kt bıni ziyaret ede· 
Bahriye me e 



OJau!ııaıJuunmn, 
hflıld.ld '/coponla 
beraber g6mlerft.I 
c-.~'/clerl tfç Mtırlılc 
a.tnlannı ...... 
•Je~f"lla 

VA.ur illa ....... 
alDID Lir lammn• karile
lertala ...... talı
... ....,. karar nr-
mifU.r 

GGndeltlr ha1atam 

~bul- ...... ...................... 
bile dd eabrl.k bir 
kartla, dd daldluıbk btr 
telefon mGkllemeede 
plwerdllfmtz n hal-
letttlla* Yalddlr. 

V AKIT bu kola,Liı 
brderfne kup keneli 
8ltmilannda da yapmak 
._ bir bedan ilan 
ka,.1 ~çmıfbr. Okuyu
calanmmn ~ 
... Gç .tuta:-: ~ 
tllnlan ha .Otanumuz
da meccata- nepede..... 

Ba d&nlar it n iKi 
....,., btr ..,. •t
mıya ye almaya alt ola-

bdeeell glbl,alenl tefek· 
ldlr •• huaml muhabere 
ııld'nhd olabdlr. Bu 
humata hiçbir ka~t 
koJIDUJoruz. Yalnız ri
camJZ ,aaderdecek dln
lana aç atın pçme

-- ye ........ hin 
bathlmdaJd kopomm da 
dlnla beraber ..... 

Adliyede 

Ekin yangını 
Davasında clliJı leşif 
raporu &etlik olundu 
Şile ~ ikisine alt 

din demetlerlnı yekmakla maz. 
DUDeB hef ldl,l&nOn mahake· 
...a cila Atr aada rüyet .......... 

Re11 vektla Nunt 8. ln 

lmarile Şilede yapd.n ketle 
.. npcına ........ lllllhlılte

me mOcldel veklUertnin ba h~ 
IUlla mtıt.le.lmaı h111rlamalan 
için bhmp. 

Rapor, ... lllbarlle mmaun· 
lara lddacle ~

Koçun ~ti 
mükemmeh 

Dr. Bebçt Sabtt B. tarafm· 
dan, bir koça llıılblk edilen 
R8DÇ11k .... nın tubnMltima dair 
bir ym Depttlit nob.andan 
• ~ • reftktmız lieyhlne 
.... ........ da'fllt birinci 
ticaret mtlılesınde ıilyet edil· 
ıneltledir. 

e. ....... e.,w mektebi 
mndorlliftnden bir lllillm vaki 
olınut. mahkeme lflDID tathl
klnden tonra lı:oçun .dıbt vW

yetl aud bir MJlr takip eWiiai 

ve bugiaka vazlyetbal IOl'IDUf'IU. 

Gelen cevap, koçun ahhalte 
oldulu zemıntacldr. Mah~eme, 
meteleyı tetkilı: edecek, T qrin· 
senide muhakemeye devam 
olunacabr. 

filJrl li~liHer 

Kanlı eQlence 
,_r_ılmeai__._clJr __ • _____ .....__..,,., ANalı lıı#fUll arluMMıını 

T .wa.t kıymet komiayoau ............ ..,... ...... 
Gllertn cloayaı.n.dma bOyOk bar 
bmuu ba:arlaauttr. 

Dosyalarda her pJfl .aba
dlle lllt bir mem- v•dır. 
Maztatalar, PJrl mobedlllcla 
eDertDdekı tMarruf .enetlerta
dekt ahan kıymetıae a&e lelhlt 
edil-'tllr. 

Bu ........ eınllk ka. 
_.. 10 .,..ilk icra bedeli 
......_ &6r• altıa aLnk 
te.Ltt edlbyor. v............ anıztDllne ..,. 

illet takdir ettirenlerin ellert. 
deki takdlrt bymet ınazbatalan 
uwı dikkate almaufbr. 

Mubatalana tamimine ma1t-
7e ~ mn...W de~ 
e11111Ddm mubatal• bt·ı '* 
......,.... Hmrlaua da. 
Jalar bir bç pe bdar mllye 
.......... pdertlecek ye .... ...... hı••,.......,,.... 
~ .. c11m~. "'H;. Mile ..... 1 tıpa. ....................... 

Y•rllllayınuı lcenıllnl 
ranla . 

Dört bet gia evvel Ed· 
remitte feci bW hadise ol
mattur. Vak•a tudurı 

10-11 gecesi Edremitli 
Çoruldu Mustafa ve Aliiyeli 
Ali mo11a otlu semerci ça
kır lbrahim, Ali Rma, -. 
merci Halda otha Mumla 
ve prtatı Halil ııotUk tu
h-be civanacla çonalda 
,.. .... bahçaiade fahite 
kara Ane ve refiki Rukiye 
ile~ dcease
men:i çalar n...-. -'ıot
luk •İblile atb plerek 
belinden tabancaauu çıkar
m1t ve havaya atarken ica
z-. arkadaşı Çoruldu Ma-
1111 batandaa cerbetmiftir. 
Canb lbrahim bu bzaya 
sebebiyet verditfnden mD-
teeuir ohnUf, ikinci lwrtunu 
badi abuna 11karak intihar 
etmlttlr. Bu badiae etrafın. 
da E.dremit adliy .. ..Iİ tahki
kata hepam11br. 

•sır senri 
111a ,...ı.c:.e.nı teeblt ve Yu- Bulgar braJı Borise ld· 
- •ltlrtnla ._. bmh • .,...,....., verdlktea soma 
tanfuac11D mt11ayedeye konul- evelkt gön şehdmJze ~l~n 
muam da Silki ey~ Mm seflrl lbrıhlm Ratıp 
Erm abll>ı llJrl m ....a. Bey yann tekrar Sofya7a 
Tertlecek boaolan teni ~ ~bir. 
.... ,.. &a1-1a ....,_, ikramiye verilecek 
c:ıektlr. Dil-" tarafla 6 rablfn Ticaret odam idare heyeti 
ltUrklle Modada bir teall icra mfltadclft müakcreleden 

I sonra memurlara senelik 
.. lbamtJe verme~ kırar ver-

miştir. ikramiyeler maa~ların 
yüzde sekacnt nisbetinde 
verilecektir. 

:U.c1a ehm matbuat ·~Jm-: 
bir ziyafet •• bir balo verl
lecekllr. 

, 61Jkd1UM.,, ._,.n ln
m~~!i-~'f~ ":~,jlf-tll"' glllalerle .,,,,..,, __ 

,,,. ... ,~ ... ....,.,,. 
1!:.i::i dya,/et vervor 

s... 2Q el. Amiral Flelcl 
llrtıf1bclan Kıin FJtzabet mfıh. 

Baaon Stadyumda c.ı.... 
.. , blrlad futbol ...... ln
gthz balmye takımı de br,Je. 
pc:Mtar. 811, ..-&rlerlmlde ıpcır 
......... .. 1e ... e&c.br. 

ID.WZ takıma dan Sladd,ıa
• plerek bir ekzerliz 1D1Ç1 

K11118111r 
Taksimde yapılacak 
Şehremaneti bir Alman 
inşaat tirketile uyuşuyor 

f lıber aldığımıza göre, 
şehrin bü.yiik ilıtiyaçlarmd:ın 
birisinl teşkil eden tiyatro 
ve konservatuvar binaları 

mescJtsl halledilmek üzere
dir. Bir Alman inşaat şirkeri 
namına bu hususta Emanete 
müracaat edilmiş ve duydu· 
gumuz doğru ise tiyatro ve 
konservatm ar binalarının in
şası üzerinde esas itibarile 
anlaşılmıştır. 

Şirket mümessilleri şeh

remini Beyle görii~mü~er~ 
dun de Emınedn fen heye
tiJe uzun müddet bu habis 
üzerinde çalışmışlardır. Diin
kü çaffşmanın esasını muka· 
velename mevadı teşkil et· 
miştir. Şirket f nşaat projele
rini hazırhyacak, eğer inşaat 

meselesi de bu zaman zar
fında kat'iyen intaç edilmiş 

bulunursa şirket hazırladıitı 
projeler için ücret almıyı

cak, Vt derhtll inşaata bat
hyıcaktır. 

Tiyıtro •e konservatuvar 
en son model üzerine ve 
Taksimde yapdacaknr. 

Millet lilllıi 
[ c st....fı 8irtnd .. ylwnaW.dar ] 

etmek üzere eski talimat
namede ehemmiyetli tadi· 
lit yaparak yeni bir tali· 
matname vücuda getirmiş
tir. Tabedilerek bütün ali
kadarlara gönderilmit olan 
yeni talimatname tatbikine 
rehberlik ,etmek Ozere tan
:ıhn oluaan •bili tabmat
nameler ve müfredat pro
gramlarife birlikte intişar 
etmiştir. 

Yeni talimatname hallan 
okutulmasına matuf faali
yetlerde ve millet mektep
leri tetlcilltında bilbaua 
Valile~ mühim bir rol ver
mektedir. 

Talimatnamenin bir mad
desi her tedrisat devreli ao
nunda Valileri kendi w1iyeti 
dahilinde urfedilen meui 
ha11lalannı 13 nillhadan 
mürekkep bir raporla hü
kOmete bildirmete, c'a · 
Yet etmektedir. Her sene 
nisan ayı içinde başvekilin 
riy&Mti altmda icra vekil
lerinden mürekkep ola· 
rak içtima edecek olu 
millet mektebi tefldlibnaa 
relıler divanı valilerden 
gelecek raporlan t:etki 
ederek [her valiain meul 
ve mavaffaldyeti clereceti 
baldıındaki müllbuatma 
teabit ederek kararlar itti
haz edecektir. 

Her viliyette valilerin 
riyaseti altında maarif 
müdür& Ye encümeni 
viliyet ua11, Bel~diye re
iai, Halk fırkası mutemedi, 
Türk 042lı reisinden mü
rekkep bir idare heyeti 
bulunacak v6 millet mek
teplerinin tesiı ve idaresi
ne müteallik itlerle bu he
yet menul olacaktır. Kaza 
merkezinde de kaymakam
ların riyaseti altında vila
yet heyetinin vazifelerini 
kendi kazuı sahasında 
yapan bir kaza idare he
yeti bialunacakbr. Millet 
mekteplerinin teü ve ida· 
re.ti içia bir aene vilayet 
bUIUİ bitçeleriniD maarife 
ait luamı.ma Vila)'etin 
b6tün ilk mektqp muallim
lerini faaliyete sevkedebil
miye kifayet edecek mik-

irtica mı? 
Menemende bir hoea 

ile bir aşçı nezaret 
alhna alındı 

lzmirde çakan arkadat
larıtQJıtn yazdıtma göre, 
Menemen kazasının Ali 
ağa nahiyesinde Ahçı Mu,.. 
tafa namında bir şahsa 
memlekete ithali memnu 
olan ve Mısırda intişar 
eden (Müsavat ) gazetemi 
ve~ yobaz hocalardan bi
ri yakalanmıştır. 

Bu hocanın ismi Mehmet 
(Efendi) dir. Reşadiye ka
zasının Atat- Şakran köyü 
hatibidir. Hatip Efendi Ma
nisanm Yunt Dafi köyfin
dendir. 

Hatip Mehmet (Efendi); 
Müsavat gazetesini ahçı 
Mustafaya verditi esnada 
görüler.ek yakalanmııbr. 

M11ırda neşredilen Mü
savat namındaki paçavra 
150 lik liıteye dahil lzmirli 
Hafız lsmail tarafından 
çıkarılmaktadır • 

Bundan çok zaman evel 
memlekete ithali menedil
miıti. 

Hoca efendinin bu ga
., cteleri nereden ele geçir
diği tahkik edilmektedir. 
Hatip Mehmet (Efendi) ile 
ahçı Mustafa nezaret altına 
almmıılardır. 

Dltçi mektebi 
hadisesi 

Haber alcblınuza göre 
dişçi mektebinde üç mualli
min htifasını mucip otan 
hadise bertaraf edilmiştir. 
Üü muallmin iltlfısının kabul 
ediJdllf doru delildir. vazi· 
fedar olan makamJann tet
kibtl neticesi meselede bir 
IUl tefehhüm bolunduRtmu 
göstermlftlr. Bu hususta itti
haz adllccek kar'I karar bu
gülchle alikadarlara tebliğ 

oluaıaıkm. 

Mahallelerin tahdidi 
MalWleJerln bududannı 

tahdit ve tedılt etmekle 
meşgul olan komisyon, işini 

bitirmek 07.eredlr. 
Emanet, komisyonun işini 

kolaylaşnrmak için sokak 
isimleri tebt!ddühlnnı gösre
rir harita ve planalan ko
misyona vereeektir. 

Darül:leeze balosu 
DFiliceıenin senelik ba· 

losulll1ll Onyon Fransez salo
nunda ye t ı teşrinsanide 

verilmesi.. tekarrür etmifdr. 
Salı günü balo komitesi 

son lçom.aını akt cdecekdr. 

tarda tahsisat konacaktır. 
Bu sene için her vilayet, 

bütçesine iatenen miktarda 
tabiat vazetmiftir. 

Millet mektepleri tq)d. 
)atma ait mesleki faaliyet
ler derece derece Maarif 
idareleri ve mcmurlan ta
rafından ifa edilecektir. 
yeni talimatname muhtelif 
devlet müuseselerile şirket, 
banka, inhisar idaresi ne
vinden nimr~mi ve hususi 
tefekküllere ve hapisanele
re de kendi sabalanndalci 
vatandqlan okutmakla mü
kellef tutmaktadır. Bu mü
~eriaı kendilerine veri
len vazifeleri yapıp yapma
dlklan mülkiye müfettitleri 
tanfıadan teftit edilecektir . 
Milliyet mekteplerinde bu 
sene okutulacak kitaplar 
hazırlanmışbr. 

Et fiat an 
60 kunqa düttü 
T aıezzülün Mheln TrakgaJan 
~ mal ıelmaldfr 

Son haha zarfında Trak
yadan şehrimize küJllyetl~ 

miktarda kesilmek üt.ere hay
van gelmiştir. Bu hayvanlar 
arasında damızlık ökü.ıler 

bilha!!a çoktur. Geçen s~ 
nin bu aylarını nazaran Trak
yadan hayvan muvarfdatı 

bir misli artmıştır. Buna da 
sebep bu sene az mahsul 
elde eden Trakyalılıırın bu 
hayvanatı bekamamılan ve 
hu~Jay nlmıık için paraya 
olan ihtiyaçlarıdır. Bu müva
ridat dolayısile et flatlan 
60 · 50 kuruşa dütm~tür. 
Bu tenezzülüu kılnunl!vvelin 
yirmsine kadar devam ede
ceği tahmin edilmektedir. 
Anadoludan müvarldat azal
mıştır. 

Tramvaylarda 
izdiham itile daimi sarette 

menol olmak lizım 

Alınan bütün tedabtre 
reğmen ttramvaylardı ne 
izdihamın men'i ne de tram· 

vay kapılarının. kapatılması 

mümkün olmamaktadır. Bu
nun da sebeplerinden bir1nin 
kontrol lflle daimi surette 
mqgut olunmımuımn teşkil 

etllll muhakkaktır Haber 
ö:iıRımıza göre bu hususta 
seyrüsefer merkezine yeniden 
emir verilmiştir. 

Bu hususta lkl üç mtmu· 
mn daimi surette bu işle 
me.şgul olması daha müft( 
neticeler verectı kanudn· 
deyiz. 

----~ 

Borıada 
lsterlin ve islik.razı 
dahili yükseliyorlar 
İngiliz liras& dün sabah 

I027,S kuruşta açılmış, ak· 
şam ı 029 ku~ kApan· 
mışttr. istikrazı dabill tahvi· 
lAtı 98,5 lirada açılmış, l 00 
lirada kapanmıştır. Şimdiye 
kadar Uk defa olmak üzere 
istıkra?J. dıhill tahvllau kıy
meti olan 100 liraya çıkmıt
ıır. Altın 898 kuruşta açıl 
mış, 900 kunqta kar-n· 

VAKiT 
Pek yakında 

12, 14, 16, 32 sa
yıfa olarak yeni 
bir şekilde, ca~ip 
ve kuvvetli münde
t•icaıla, renkü r' -
ıimltrle intiıur e .. 
deceklir. 

Htbeyln 
Rahmi 

Beye/ endi Üıla -
dımızın gazetemiz 
için yazdığı /ev -
kaldde nıeraklı , 
"'lenceli, heyecanlı 
roman 

Utanmaz 
adam 

Guetemlsla yeni ... 
...._. .... ,... r'r1w. ........,. .......... 
ılu<dea Wbaren brlle
rlnlbe takdim eclilecekttr. 

Yırhk .,. .. _. 
y ımk pıınıl.r tlllmltna

metl &nilmlizdekı hafta içinde 
mevkll tatbike koıaulacaktır. Bu 
........ talimatname nıerlnde 

yapılacak tetkikat bttml§tlr. Bu 
.ıebaıı ıçtn Oamanb bankasuıa 

Ocret verilecektir. Bu meselenin 
mesullyetinl Osmanlı bankası 

deruhte etmlftlr . 

• ltf atye için celbechlcn 
bilcümle allt, edevat ve mal· 
aeme tim~ bel. prilk 
reamladeo muaf tclt. Y cnl gtım
rllı: tarifeli yapduien ba mmclde 
tarifeye \onıılmadıtı cihetle 
Emaaet hadan sonra itfaiye 
için alacalı malzemeye gümrük 
remıl vermlye mecbur olacahr. 

Emanet ~k resminin 

kemakln aBi içba hnkfUnet nez
dinde tqebbnste bulanacaktır. 

• Posta ve telgraf itleri
mtzla mhı lçln Alman müta

humılan tanıl.adan verilen ra
pcırlma terdlmell laitmlftlr.Mu
*tyet1 umumiye IMa nporlann 
tsdbnellnl t'** ettlamektedlr. 

• lJmla ,....,... aeçen 

..,. -- ım.dar. Geçen 

.. en1a ...... .,. ......... 

... 2.753 _,. PIP P ..... 
........ 1929 tenellnde dk 

bet .,mda plea npmiar 
2801 dlr. 

• E.IDet, ....ı -nda 
llpra lçlrten ve temlıllte riayet 
ebn1Jen mOeM11lere tiddetll 
lhbrda bul..ucak, bu tebligata 
rıa,.t etmeyen mUesseaelcr ka
patılacalr.br. 

• KanabıuyOD &calsabna 
fstanhul cihetinde de yapur 
sulan verdmiye batlandlllllbL 

Bır kaç bina '4hıbl, lllım
lannı bnahzuyoqa ppletmlt
ı .... ~ ....... 
boıdurmUft hem de bina •· 
hıplerl aleyhine dan ikame 
~fttt. 

• Yakında V.,cmıda ,. 
takla nplar koaf.... ~ 
cakbr. Ba konf.wla mUldlf 
lllellllekeder ..... J8Pal• 
.ıerlerde tadllM kna bn...
lacabır. 

Konferauta Lt.ndulla V •· 
~ arMl!kla yatakh ftlOll 
....... de terltllcc:ektlr. 

Y1takh npl... tlded 1.. 
tanbul Parla ll'lllladl dala 
lab .,..,nı.. ~· Bu 
vaıonJar konfor tttt.lle dlier' 
vaaonlara faik olac.br. 

Yeni plecek v..,.J.da 
dlf. bayo tellllt& IMdm.a.. 
Bu v..,..lar •J b .. •ndu W
barea ltley..ldlr. · 

•ı....wa1eer..-.. ... 
stnda lfliyen t4YJ1n ~ 
ola roldalanaclla ..... ket 
wife.I ..... ......... Şide&, 
tanan,. e1a..m oı.. ,.a. 
ı .. 70 kilodan ı.ı. o1 ..... 
muma dikkat .....a.dlr. Ba .................... 
ldlo ..................... ....... 

• He,.11 ..... .... 

Üpline ilk bin 
Türk gazeteci 

Ahmet llutm Bqlıt 
.:ne evvelki n.aıruıııııı 

Kabili sevk bal 
yapbfl cevelinlarda, 
lann kısmı mühimminl 
zeteciler teflcil etm 

Almanyadan Ameri 
yapılan ilk seyahatte 
teci olarak yalnız 

Driimont Hey bulunm 
Bundan sonraki _..,... 

lara bütün dünya gue 
leri iştirak etmiye baş 

lar. Hatta son devri 
seyahatinde yukarda 

ettitimiz gibi, ruet 
hemen hemen bitin 
mevkilerini tuttular. 

Son günlerde Y 
Nadi Bey de Alman 
bulun•111ndaa iatifade 
derek Zeplinin 1Gn 

turnesine iftirak ~i 
Bu IDeftU IOD günl 

UyatHf •hibi Ahmet 1 
Beyi de alakadar etmi 
Uyanıpn son nüshası 

•Zepline ilk binen T 
gazetecili kimdir?. 
be.U. yaıalaa bir be 
Zepline ilk binen T 
gazetecitinin Ahmet 1 
B. oldufu ymhyor. 

Uyanış bu hususta 
yor ki; 

•Bundan oa sekiz 
ewol yani 1911 de 
muamma biat 
Ahmet lh..a .,.,.. 1051 
8lhlı meanuamada 
dan on le1cit sene 111111~ 
dem intifar eden 12 
muz 1911 tarihli m.ııdduıbm 
c1a ı.. ıa. 1uaı.n a· a.-11 
ettik: 

AlmanJAda ic:ri 
1imiz devrin en P. 
dikbt günG lcfı; zira 
da cevelina bir de 
havada teJalıat ilave 
miftik. ZeppeliD 
ile ıcı..- göll ........ ..... ..... . 
belonda 1 t T1kk ~ , 
maD lnalUDllJOl'dL •• 

.. ......... llllrlltle ...... ı..:~;;;;;;;;...~.....;----? 
enel ................ ...... 
bul iki.el .... ... .... .. 
....... N.fla e., w.... 
Alt br• ...,... ........ 

nft bnn ........ Ka,...dt ·--------bir h8lm ot.ak ...,_ mu- Varan w enalld 
malleybl adalete b ....... bu 
bren mucibi ....... ....,_. 
g&'OrQz. 

• 28 T•ıamnlde 1ç11m11 ..._ ________ __. 
tabrror edea ~ .... 
heyeU ummalJe tapl?Ar •• 
-- edecek .., ......... 
Ylll,et1erc1ea ._.. .. a111• 
ne .--a .... dk ....... 
._.. lçl'm* rk+n edl
lecım ......... ,.,,_ 
..... edllec•1r. 

Rmnmede .... ~...._ ..................... ,... 
becll koosınU8ert alht lhll 
erbabma •ret 1elnechn 
ıltk ....... hawt .... ıa...;;.;-.. ............ ~ 



k Amerikada bir kaçakçı ordusu ya 
~ İ~dtlmem~ şeyler [~~ · · .-~~~~~~.~.~~~~~~ 
~ltrketin bir waztfast 
1. r.,:vay Ş!rlceti , en kalaba-

'ha duraklarda. Nasreddl· 
ltae tUrbe.t nevinden de olsa, 
~ oldukça muhafazalı bekle
l>ır Jerlerı yaptannı§br. Bunların 
te ~nı Eminönü, Kar.köy 

~ lr çok hatlann blrlqtiği 
~ dur.klarmda görüyoruz. 
~ vefenamestnde böyle bir 
~ve fVt var mıdır, bilmem; 

Langı muka"elede elli 
~ batan ihtimaller dofll· 
~ tedbir alınabilir ~ Bu 
~tefler, daha ziyade zaman 

llltıa.r füzum11 hıtaedlldllçe kar· 
~ Ben dün bcsyle bir ıh· 
ile ~en lruvvedı pbo,tl 

\! lfhm. 
"1 .a ötle, Çapad.kl lram• 

~ durlliuıdayım. BlllOn mey· 
""aıJ. k-.ltetlt, bereli, ppab ve 
~ ındctep çocuklariyle dop

~Bu talebe bollutu, imana 

""" 111detlertn en pelı 
Ilı "' ümidin ılhlrlı kapılan· 

'çıyor. ilk dakikalarda ~-

:: ~- baba. fakat gO-
kalın bir kara bulut albnda 

;::ıup Yatmur batfaymca 
detıttL ve aevtnctm endlteyle yer 

.. ~lr taraftan da boyuna çocuk 
~ elerı adıyor, meydan doJ. 
ldalÇa doluyordu. Hep açıkta 
Ptrdö. İnce geylmli yavrular, 
~ tıaQz fikir çocuklan, gtt-

birtbirlerlne daha çok 
eol:ulm. ı °'b -.,,or ardL Zaten kalkan 
cf... Utt., ve kısılan boyunların· 
"'' el. ile halde oldakl.uıı 
~ IDGadtonda. 
~ asl:etlerindeltı tpretlere ba
L tk o lrel.l.eJ.bı _,... AJrl 
..... mekteLe m......, ...._, 
:dom. Sonra ıehrln hu l:a-

sapa bir yerinde bu kadar 
~ebtn varhtına akıl erdlre-
._,erek sordum. 

8-y Meter doğru görmüş lmlflm. 
~ dd.r: Kız muallim bir, 

muallım ilet, Selçuk sau'at 
~~tebı üç. Otuz birinci mek· 

~ dört, T atbıkat be1- Bet 
b 'ltebın toplandatı bir durakta 
~ çöl nıanzarası nedir? Yaran 

.._ ~ayıp da ortalatı .el, kar, 
lllr kaplad.ğa demlerde bu 

)•\'tutar 
~ ın hali ne olacak? Şe!· 
4 balı.inde nekadar hula 
~ " olsun firket mOdOrlerl 
L_.. rılhayct babalık v~sfmda 
...._,, l . 

l>.ı ucraberdir. Şehrf'manetl 

~k Pek haklı ve hayırlı tıte 
~ hıç ~lmseye fırsat ver· 

' llzıın gelenlere emre
't b:" bç günlük emek ve 
)~ . lnaarafa yavrulll'lllllZ 

' iflnette kavrulmaktan, 
~ telılı\:elt hutalddara uAr• 

11 lturıulmut olurlar. 
Seyyah 

~ lo ~- nehri taııyor 
lo\ı4dndra, ı 7 (A.A.) - Mos· 
qta •n alınan haberlere na· 
-~ ikt haf tadanberl şimali 
""1rı •da fasılasız yağın yağ
~t\t.ardan fevkalide kabaran 'r nehirinln taraf taraf 
'~ bir çok köyleri ve 'al iLln istlH\ etmiş alçak 
~ lert adeta bir göl ha-
terıı~ getirmiştir. Rusya ile 
loıu lldya arasında demir· 
lioıa lllünAkalAn bu feyezan YJ:. inkıtaa uğramıştır. 
lo eden tehir! 

\d fldra, 1 6 (A.A) - Ber· 
tn bildirildiğine göre, 
•ny • 

~i anın en meşhur sa· 
~t nıerkezlerinden olan 
~ tehrl civarında kün 
~kasabası bir muddet· 
ifa teahhüdatı maliye

tdeaıedlllnden lflA. 
il' verllmittlr. 

Nevyorklu içki kaçakçılarının, deniz fllolan, 
toplan, mitralyozlan, telsiz istasyonları var 

13 elebatı mevkuf 
Kaçakçılar lcıralı da bunlar arasında 

bulunuyor 
Nevyork, 17 (A.A)- içki memnuiyeti kanonunun ahki

JDJaı tatbilde muvazzaf federal memurları dün gece gayet 
iyi yapılmıı aakcri mane-vralar sahbat ve kat'iyetile gerek 
Nevyork şehri dahilinde ve gerek sahilde bir takım 
noktalarda ayni zamanda 35 gizli ispir~olu içki sataş 
deposile içki kaçakçılarının gizlenmekte oldukları 
mahalde taharrtyat yapmışlardır. Memlekette:ki içki ka
çakçıhtı teıkilitlarmm en büyüklerinden birini istihdaf 
eden bu tabarrifat neticesinde 32 kifi tevkif edilmiı 
olup aralarında kaçakc;ılar kıtah da bulunmaktadır. Mühim 
miktarda ispirtola içki müsade~ edilmiştir. 

New-jer.ey tepelerinde kain olup umumi karargah ve 
imalAtane hizmetini görmekte olan bir ikamctıihta mit· 
ralyözler, diter bir talwn ıilihlar ve mühim miktarda 
mühimmat bulunmuştur. Şarap ve likör tedarik ve temi
nine mah1Uı yeralb tünellerine tesadüf edilmiştir. 

HükClmet memurlan bu tetkilitm izini civarda kiin 
gizli bir telsiz istuyonunua kaçakçılık deniz filosuna hi· 
taben göndermif oldutu tifreli telsizler sayesHıde yaka
lanmıılardır. Bu teşkilat, mitralyözler ve ufak toplarla 
mücehhez altı vapurla icrayi faaliyet ebnekte ve Bermut 
adalarile sair mıntakalardan ispirtolu içkiler nakleylemek
te idi. 

Fransa kimden ve 
neden korkuyor? 
Milyara malolan çelik duvar 

HU"biye nezm tork cihetinden artık 
hiç bir enditeye mahal olmadılmı 

aöy~emeldedir 
Londra, 17 ( A. A ) Deyli Meytlin Paria muhabiri 

bildiriyor: Fransa harldye nazın 5orbon faldllteeincle 
Irat ettiil nutukta prk hududunun her tirlü toplarla 
mGcehbez ve blrlbirlerine müteaddit tabtelarz telefo.ı 
.. ........, hatlUtle ....... bir ........... t .......... tali-
~ eclilmekte olchaiunu. ... kaç IDIJ,Ur........ ... 
bataatm aelecek &me7• icatlar ikmal edllecejtnl, bu 
P ........... ,., ...... F....._ için ..,.k cilleUnclen koı
kulacak arbk ._ .. ~ kalnuyacat- llylemlftbo. 

Almanyadald buhran 
Berlin, 19 (A.A) - Almn katolik piskoposların hep

si millicilerin arayi umamiyeye mftracaat edilmesi hakkın· 
daki talebinin kabulü aleyhinde bulunmuşlardır. Reisi· 
cümhur Hindenburg, Bapekil M. Mailer e gönderditi 
bir mehtapta arayi umumiyeye müracaat meselesinin se-
bep olduğu nizaa kendi isminin de mühtelif fırkalarca 
kanştaralmıı olmasandan dolaya hayret ettitini beyan et· 
miş ve bu meeelede kendisinin tamamile bitaraf kaldı
j'ının halka bildirilmesi için lazım gelen tedbirleri alma
ıını başvekilden talep eylemittir. 

Çinde 2000 Ruı., açlık trevi yapmayı 
kararlatbrdı 

Harbin, 17 (A.A) - SoVJet menabllnden bilclhilclJ. 
ffne göre Harbin civannda mevkuf bulunan 2000 Soy • 
yet tebaaaı Rus, haklanndald fena muamelelere kup 
protesto mak•mmda olmak üzre açlık ırevi yapmakta. 
dırlar. Mevkuflar aleni aurette muha)reme edilmelerini 
ve beraat kazananların ve hllhaua çocuk ve kadınJa. 
nn serbest baralolmalanm tatemekt0Cllrler. Bundan batka 
vaziyetlerinin idih edllmealnl talep etmekte ve kendi· 
lerinl soluk ve ziyaaız bir muhitte bulundurduklannı 
ve okuyup yazmalanna mümanaat edildlifnl ileri ıilr-

mektedlrler. 
Berlin, 17 (A.A.) - Bir Çin teblllf Çin kuvvetleri-

nin pazartesi günl aktamı IJnglnyanplenı ıehrlnl Soy. 
yetlerden istirdat etmif olduklannı bildirmektedir. 

Nanldn, 16 ( A. A. ) - Milli hükdmetin naldh ke • 
limı tellkki edilen yüksek ~lr ,.hılyet R6yter ajanaa 
muhabirine milhl~ bir eyalet olan Şantunı eyaletini 
kontrolu albnda bulunduran Chentlaayuan in ve fimal
de en nüfuzlu bir lider olan Yenhıtıhan m mllb hük6-
mete kal'fı sadakat ve ihl&a ile merbut olduldanna da
ir son defa vuku bulan beyanatlan dolayıaile aiyul 
vaziyette IOD derece müsait bir tehantl hıuule Plmlt 
oldufunu beyan etmtıtir. Bu ıayede ıimall garbide lc
raımda te,ebbilı edilen tayan hareketleri aldm kalclıiı 
gibi Chanıfakwel, Kw-angıi eyal~tindeki fesatça unıur. 
larla tltiaakım temine muvaffak olmadıtından bu hava· 
lide de kargaphklar nihayet bulmuıtur. 

EfQaniıtanda Nadir lianın zaferi 
devam etmektedir 

Simli, 16 (A.A) - Kabilden telsizle gönflerilen bir 
haberde tehrin pe11embe günü şah Vali Han ile, Mah
mut Han tarafından zaptedildiği Arkne mevkiinin ise 
pazar günü bombardımandan sonra düştüğü bildiriliyor. 
Bu telrrafta Habibullahan firar ettiği de haber veril
ineldedir. Birçok pbirler NatS!r Hana mutavaat etmit
lerdir. Mumaileybln din yeni karalın intihabı i~n milli 
bir mecliı toplamak üzere Kibile plmeal bekleniyordu. 

Ethamra 
Melek 
Opera 

(~) L!;:::=;;:;:==iii=:::.._--t 7Jra Zili 
Meçhul<t•sller. Şakir .8 1r cWa ... .,.... ... -------________ ...... _ Um. Tr&111Yaya)ara 

: Parıslı fO'~CI 

: Endüliu gülü 

: Seher~ . l kazalann ÖDia pçtllha 

Edirne üstünde uçan tayyare :: ı::,·~t°"a.= MaJ• 
FJder 

ı Ca..., 1teJm 
: Mfıel S..of 

Asri 
Ebnal 
Şık 

Albzar 

: Katlar ,;,ı.Jur Bttlgar tayyaresi Edirne!Je attığı beyanname
~ Z':!lrhl~ lerle halkı iğ.fal etmeye kalkışuıak heldlıat çe 
: Vot,a •aMüm- gafletinde l>ıılunnıuştu 

lan 

l.okMmbarı : Genç ~ ~ 
Pangalb :Floransalı ~cı 

Hilll 
Alemdar 

( ......... ) 
: An/eara polası 
: An~a P"*-

Kemal Bey : Kenlı e4916azaM 
Milli : Y mı T anan 

Bafla ..... ndanhk Yeltlleti 
cebleli, k tefsrala der
hal cevap veriyor: 

( Edirne kalesinin vazife-
• ..,,. onl Mi ı..,. 
muzafferiyetine hizmettir ) 

Eyt ..... efeadUq, D&11l? 
mtit-•dlyen ve her harpte 
riic'atle mı?. 

CllCaddra,.) - AiabeJ! Bir teJ olu· 
Silreyya Pt- : ~ ~Jnaı 106• Sokakta herkes durdu. 

Almanyada bir koirnecll Herkesin giizü havada.. 
U<>ndra, ı 6 (A.A) - u~yJi - Sabi 6yle_ Ka1lun 

Meylin Berlin muhabiri bil· bakahm ne var? 
diriyor: 25 srne Jcn bt:ri ma· Derhal aokafa fırladık. 
baret ve kabiliyeti fevkal•· Bfs de ıazleı'lmfzf banya 
dcsile Alm:ın milletini teshir kaldırdlk .. 
ed. a meşhur artist madam - lıte yahu.. lıte .. Mu· 
Fritı;,, l>utun Alm.ınyayı kah· hakak btzmı. Yolma bu 
kaha ile güldüren bir &vayı kadar yakından geçer mi? 
kııybttnıiştir. Mumaileyh&, bu - Yok canım, Bizim 
davayı yaŞll'ın 55 olarak delll. Dltmamn... 
gösterildiği kısa bir tercümei Kealdn bir motör band-
balinl meşhur Mcyer muhİ· tuau Edimenln saf ve ma• 
tülmaarlf"n. dercedcn heyeti ıum ıema11nı velveleye 
tahrirlyc aleyhine ikatne ey· veriyordu. Tayyare Sultan· 
lemiş idi. Y aşınıı1 ancak 4 7 selim camtaln1n Ozertnden 
olduğunu iddia ve bunµ ishat dofru reçti. Tayyareden 
için bir \'elAdetname ibraz ablan klflt desteleri beyaz 
eden madam FrJts bu kadar kelebekler ıtbi ller tarafa 
ihtiyar gösterilmesinden gerek dağıhyordu. Tayyare bizim 
bizzat kendisinin, ~rek olamazdı. 

mensup olduğu dyfronun Eter btzim ola tcll ba 

~-= arar içia tazminat k ........ at•h•• netCi-
f • Veladcmamenın .-. vardi. ~ 
başka bir kadına alt okluifjll ••I• s 11 ... ı, ''I , Aıll 11 lalı 
kanaatini elJc eden mahkeme fıtlardaa bir tane de biz 
madam Fritsl bir miktar .W. ettik.. 
zar'r ve ziyaa tediyesine Vay Bulgar efendiler 
mahkOm eylemiştir. vay .. Yalclızh hap yapmayı 

Tafkentte .ı.ıle mde mt öfrendtnlz! .... Şu 
Moakovı, 17 (A.A.)-Tqlrent· hareketinizle Nurettin bo. 

te dün akşam yarım dakika de- canın suda yüzerken abdeıt 
vıtnı ed n şiddetli bir zelzele etmesi bilrlyeslnl habrlata
hiasedilmışt r. Bir ı:ok fVltrde yonuımz. .. 
rahneler basıl ohqllşlur. = (Ey möalGmanlar ... ) Diye 

haılayan bu beyannameye 
nazaran buJıarlar; ahali 
lle detfl, hilkametle harp 
edlyorlarmıı • Mabatlan 
maaum ahallyf zalfm bir 
bülrümettn ellndesa kurtar
mak IDJfo Bwaun için ele 
beyhude kan d61aneye ne 

lüaum •armı,. Zawa dirt 
bülrlimet memlekeUn dört 
.... -. ........ Arbk br-
tular yolu b ......... f.d6r. 

1'MDİ8 eb'afmcla da ( tam 

blft atlM) toplan YAl'llllf. 

Buna clayamlmazlDlf. Eler 
tealtm t '.utımaıa Edirne 
bir mezar okeaaaı1-•• 

Bu ınaıkarahfa belkt 
gülen olnnaftm. Fakat biz 
gOlmedlk. 

Kararılha d6nd6jGmüz 
zaman ortalık tamamen 
karannııb. 8Jzl aabınızbkla 
bekllyen Mubltun Beyin 
çadınna atttfk. l,tttilderimJ. 
zi niJledik ve kopya elti· 
iimtz vealkalan göeterdilc. 
Muhittin B., derin derin 

diifiind6. Bu, ifjsadea ça • 
lolauyacak katlar mntlak 

YllZlyet brf-nda dGtln -
melr.. Uzan w ditü• ek 
lknndı. 

- Yıorsu-..a-.. Şip.,............_·--...... OMl«n•- 1e ........ 
en hfbmetHr bll" selhda 
mukabele ederek çadntlu 
çıktık. 

Yorgundum , iıtrahata 

muhtaçtlm; fakat nıhum
daki iıyan Ye heyecamn 
beni uyutmlyacağım pek 
all biliyordum. 

- Nazmi.. istersen sen 

çalan birer çınpak halhd 
alıyor. e.. bdetçi efeadt. 
lerln elinde bu neme bir 
çocuk oyuncala t}>idlr. 

- Çantf Çanı! 
Her hanı! bir ÇinliDin ada 

m andıran lnı 1eSi tram
vay. bineni« clJnler durur
lar. 

Dün bir ı.taayonda ta• 
nyadunlda•;blaecktim; 
hemen. o eeel duydum: 
. - Çanc! 

Daradar atladia Tabii 
camm akaidi ft ~ 
sordum: 

- Ayol b~ var au, 
yok mu, anlaJIP dt ........ 
den ne diye çeldJOl'Mlll 
zili? Bir de ba oluyor, 

elbet olur! 
Bdetçl cenapları, bana 

istihfafklr bW balatl• balm: 
- Zil çahca .... 

biç y6rür mi? dedi ve ka· 
yalann, çit- •in ~ 
lanJıiına holm:ıder .,ona 
bir tavır talnnch. 5esfml çı
karmamak il.... ,.ı.. 
bu prlp bfah Wletçi c:eı
naplannml baetlne ~ 
mn: 48 rabınma a&damt. •• 

Bir Rohotol 

Dar6lhecla1' kap111nda 
elldden bir kemen· 

çe de y&JI d..mdu. içine 
müeaeeeate fllni latif ecli • 
len bu ........ tehir tiyat • 
rOIUDUD armaaı gibi idL 
Sonradan kemençeaiP , •· 
,. omıanll ow.uıu tçtb 

laddmlmıı; kemeaçe bt · 
DUfb. Soma ............ 
aheqt bosulunca bu l&ZI 

büıbilUin kaldırdılar. 
Şimdi tiyatronun annua 

afzı açık bir kafadır, ve 
ap.fl yukan bir Rohotoyu 
andınr. Ah.-le -.alrıf olan 
2vabn kavline gare bu 
timsal, Darülbeclayi san,a:t· 

Romanyada lfırali~e ile hükftmet 
araanda ihtilat çıldı 

- ..... . 
çadıra git yat.. Benim uy· klrlanmn rejl86re birer 
kum yok. Siperlere kadar Roboto gtbl Hat ettdde .. 

Bükreı, 17 (A.A)- Hüldimet mahafili niyabet mec
lisi ile h~ldlmet ~rasında tam bir itilaf mevcut oldufun· 
dan kı~hçe ~ tarafındıuı Universul gazetesine vaki 

gitmek iıtlyorum. rtnl reınzedtyonaaf. 

- Ben de yatmak iste- Toplu iğne 
miyorum Apbey .. Beraber , _____ ...... ...__ ........ _, 

olduftı ıddla edden beyanatm hiç bir ti. b d d • 
gidelim". Hatır• gelenlerı 

• • • • ı..._.._ ne ce u e e 
mıyecetanı te~m etme.w:dir. Universul gazeteli de bu 
beyan~ta laraliçe temasta bulunanl11rdan biri VUltuile 
muttalı oldutunu beyan eylemekte f kat b b . 

. . ..: .. ı k d. s· , a u şa 1111 ... 
mını .... eme te ır. anacnalcyh tel . _._..._! . , gaze enn ~•• 
mezldlr beyanabn mevsukiyetinden .. h t 1ct d" 

B"kr 16 (A A) ıup e e me e ır. 
u eı, . - Romanya kı li . Mari . b n· h. ra çem ~ 

yatm~t mec 1~1 1. an~~de bırakılmıı olmuından plciyet 
e ıt ve mec ıste ııt1ral ailııine m f 1 .1_.. __ ~ 

b 1 ensup az a IDIK;uuua 
aza u unmasını tehlikeli addedip t d"X..: . -'-.. ı h" e me ıa.m açK surette 
soy emete ulrumeti davet eyle . t" K ali . bu 
b 

. .. mış ır. ır çenın 
eyanab sıya11 mabafilde büyu'"k b" ha d 

8 afi 
ır yret uyan ır· 

m~ştır. u mah 1, kıraliçenln atır bir hataya diiftütü 
mutaleasında bulunmaktadır Bu had· 1 R 

d h .. lc.. .. . • ıu e yevm oman-
ya a u. um suren aayaai hoınutsuzluğa dikkati celb
etmektedır. 

Gece ziftrl karaıalıkb • 
Hiçbir tarafta eft kiçiik 
bir MI bile yoktu. Dalpa 
cl&llm ylrllba .,...... 
............. ldkuruoea. 
rm çıbnlıyuak lnnldıtaa 
bile clwyuJonluk. 

Umumt Nllketten mlle
ftlllt ubra-ıza, timdi 
..... Ybiyetlmtztw .... 

uclıao~Mı•••· 
radua en çok müte•ılr 
olKak blallk. Çiinka bir 
mantap ...,... kah mak 
lçlD bla ... lluket .... 
taburla yala 9'ı11'4t& Pire doldannda amele F9evi 

!--'>ndra, 16 (A.A) - Atinadan çekilen bir telgrafta O samanın p11m; Bina 
Pans doklannda ı a ı_ıan amele gündeliklerinin tezyidtne farkaunm betin alaylan 
ve çalışma saatlermın tenkisine ait tal 1 • . kab 1 Ruınelıye J9Çtikten sonra 

d·1mec1·.x.: ........ _~. ~- ep tnmn u bir noktada blıt91ecek ve 
e ı . ••• uuwarue ırev yapmata karar vermiflircbr. 

Pıre, 16 (A.A) - Tahliye ameli . b ~d k• fırka ~da plip 
.. ht· . ... yesı u5 ay ve u- iltihak ec1---•...... Btz -• 

mur ta ıyem amcııyesini inkıtaa uK-. t 1 d Li e«:c&0o -.ı 
. l"ğ" . . a•• mış ar ır. m• tqımak üdntiWinden kur: 

reıs ı ı ıntizamı temhı için icap eden t d b' . 1 t • e a ırı a mıt ır. tulmak ı_. bnulumuzu 
Mançundc Ruslara kartı horekat Aiabey&me bankmlfbk o: 

. Moskova, 16 (A.A) - Tas aian11 H•binden iatibI>. fırka karaq&hile plirken 
edıyor: Mahkeme Sovyet konaoloıhane~ ı b -~-W• Ozer1--- ı 
k 

.. ne yapı an a• 15......_u. ııu-. il· 
ın eınaamda tevkif edilmit olan 37 Ru·"-- L- ı · d -·-dan L-•- .- -• 

k 21 · · ed:l---- -.. 1191 m • ·-- ..... ...-·- ... uz, ını y •pcl~ ve diterlerini de 4-fle 9.ıen ..L. mamııblr. H.~ ev.,,ı_ı ..... 
hal .. f d h ~ e aruan"9 UDaK1 u'DIQI 

te u e en mu telif hapis cezalarına mahkum etm · a.:.. na~a-'.1:... ..... -a u-· ~-ç. r lan 38 · · .,...... ,..- 1'1111 ...-.-ı 1 -w. 
ID l o ıncı müttebim beraat eylemiştir. Evvell bizim dofruca T .. 

Moslcova, 16 (A.A) - Dairenden bildiriliyor: MUi kfrdafa mıldlmla la- ..U.. 
çuride intişar eden Daily Newa ismindeki Japon gaz• kea Mr. :ra•s" •.eiceo 
tesi, Harbinde öldü.men ttualann ceeetlerinin reamitıf llilllr ti• .. se'lkohfn.. 
netrebll~t'. P.-.: f~ ••• , ....... : ............... ı~·--·· ......... . ... ... 

Alimin hayreti 
~ daralftln•u mader

rlllertnden biri bir gllll oct. 
mtda çahwaten ~ 
ikamet eden bir llleDID kl'çli 
km odaya girerek dect !it: 

-Ma..adia .. .obaıs&e 
bir iki alet ...... ; ..... 
•tef yakecB.M 

Alım cewp ftfdt 
- Pek iri 8'Wrr.. ı:.. 

kat ymma lmp ,,,_ kM 
........ , .. o.--•• 
• btr rı.- ~., ... 

- Raca ....... -'ncJlll 
n•ı•• alma,-. Bea ..... 
ebmde .-ıll' 

- r.-•1a•••• ,..._ ............. 
ç.ais ..,. T..... .. 

-,. 1Jılsıri 1..ftlM bira 

kil ~· be kaili ..... 
.,.. klllilr ,.,! ........ 
...-aÇllapaütLo•• 
hayretle dedf b 

-H.J•·· ....... 
llb.ll ...... bllde. bit ~ 
.. bul~_.,. ... 
bale ... , • ..a. 

lindo pek elim bır tetir buak11Uftat lııfill D inci fırka. 
~~İİ6f:S.:4.~1:'.!':;.:• 



ilyarderler Şatranç 
eglencemiz 

-10-
asıl zengin oldular'? 

~~~~~~~9:Roçiltler ~ 
a ~ 

·~ Kozanın ! Biri~tirin 1 lenıin olun ı l 

VAKiT 1 TeşrinevveT 

V aktın ( Sıineınalaır 
bulına~ ~ ~ı 1 111 ı ı111ıı ı111ıı1t1Hıo'ıııı11 111ıı1111 .. , , 11,ııııı11 1 1 1 ıııııı ı ıı11 , 1 ır11111 1 11111 ,11"1ııı 1111111,, 11111 ıuııııııııı•'"1111U:lıu ~ \L1I ~ = :: !!11 111 1 11 111 11111 ı tıııu ııı ııuıııııı ıııı ıı;~ıı 1111 111 ,ıı 111111 11 11 tl1ı ı ıııı lıı 111111 11111u 1111ııuııtııııtl11 

I~ Bugun: Her kes 

ıı ANKARAam PhÖSTASl 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

.;; "' 
lhtifdller ry·lip geçiyor, /ız"ikıinıNler değişixor ' u ·ı ,c. AW% '-.:~ ~ 

lıl ., ' . .. . • '"1 b ~ ~~ fakat oçı t enn serı1etu san1an111a i ""'" ı; ·ı;, ı:;~~~;;r,.:. 
J ' • ~ & b ~.'.'~ b ırf~ 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ._· _ ._J .. ~_I __ , 1 1 !:J l. U .N LllJi~!.i. 1 ~ ~· 
2 1 ~ - 1-iJiliJ [ili _ _ I 2 l. -~J ç ı!j] ~ ' A ıl_ ı lil '_!:J 

~~Filmini seyretmek ve milli duygularımızı okşamak için 
~~ Şehzade başında Ay~sofyada 

ii ~ı~~!;." ıeşrir .!;;.MoAR halel gel rnıyordu illlll ~f'A."'r"::·f ·..,"' 
• ı ~, ~b~' 

"h ·1·1· d k 1 b k ;}f - ......... v,ç~ Temmuz ı tı a ın .en .son· ~ e a~ asını yani "Krc-
1 

Ö :ZS ~ ı ı 3 __ _ ![ili , _JI 3 ,u Ç lili_ E i~ Llil~J ~ ! 
4 , [j]: - - - -.~ 4 . N jj]1T1 E N [i] D A L. f~ Her iki sinemada saat 10 dan iti ht ren devam! sears[3r. 

iıııit 111 ıı11111ıınuıı11111ııı~ıı11tııllllU01111ıııı11uıı11ıını1111 11 ıtıııı111 11 ııııııııu 11 111ıı111 1111111nııı11 11 ııııınıııırı 11 

Wıııııııı ıı111uıımııı11111ııııı111 111 ııııı ı ıı 1111ııııııııı 111 ı ı ıııııı 11 ııııı ı ıı ı ı 1111 ı ıı•11 ı 1111 11ıııııııı 111 ııı tuıuı ııııı ıııım ra, va~an~aş. ~ral ısm~ ~e· ~ı Mo.bılye. yi tesis ettiler. ·~ , ' \- f 
rilen Luı Fılıp. resıkara Kredı mobilye. beheri ."G(, j 

5 fil liifll- - - llil'lil ~ 5 ~ C ' A ,N [ij] 8
1 

A , Ç ,li1
: 

6 ' lill ___ i_l_:~ -ı 6 ~ A IN1i!iJS , A ' CTılJ'J2.j Millet tiyatrosunda •••• •••••••• ......... •• Jtl 
: CİDDEN liAR11<ULADED geldiği zaman "Cimis. hü- 500 franklık 120,COfl se-

kümetin en mutemet ban· himden mürekkep altmış Hamle beyazlarda: 
keri idi. Sanki bu aileye: milyonluk bir sermaye ile Üç hamlede beyazlar mat 

7 [ l=I= =!!ili=!= = -ı 7 A . N ı fPJ I Z E l3_
1

1ilı E 1 Ş_ 
8 [' ,_ J_'[jjliJ.liJi- _[_J. 8 1~ !iiJ; K ı Ü ; B_ i~ .~!~1!:_ 
9 1 ! liJ . ı . 9 1iJ B. i R [lil E Ş ~K_ 

Naşit bey temsilleri bugün 
bu gece (Kara değirm en vakası) 

(Miıthiş iftira) sinemada: (Gece 
esrarı) Kanto, dans, varyete. 

• • • işte 

~ [lHHM~H ~i~[Mff~l~~I 
•Kazanın! biriktirin! zengin işe başladı. Bu suretle bi- eder. -~ ~ ·--· . - '-~-'-- -·- --· ~ - . -- • MORIS ŞÖVALYE yl 
olunl. diye bir vahy gel· raz para biriktirmış olan her 

:ııişti: O sıralarda kapitalizm kes bu müesseseye iştirak 
bir inkişaf devri geçiriyor· ederek hisse sahibi olabi-
du, en pervasız spekülas.· liyordu. iki senede topla-
yonlara girişiliyordu. "Ci- nan para evvela sınai nıü-
mis. yeni siyas.~ti .. ~ğren· esseseler ve demiryolları 
mekte biraz muşkulat çe- tesisine tahsis olundu. Esas 
kerek işleri altüst oldu teşebbüs o kadar muvaffa. 
isede, bunu asla ~ühimse- kiyet gösterdi ki, banka bir kaç 
medi. Zaten panık uzun sene sonra sermayesini alt-
sürmedi; rant ~ür'atl~ yük- mış milyon tezyit etti; yüz· 
sddi; Roçilt elındekı esha- de otuz beş nisbetinde 
mı mühim bir karla piya· hisse ayırarak kendine bir 
saya sürıneğe muvaffak ihtiyat akçesi temin etti. 
oldu. 1840 ta bir gazeta, Filhakika bir senede yir· 
• Roçilt • in servetini altı mi dört buçuk milyon ha-

yüz milyon frank olarak sılab safiye elde etmiye 
tahmin etmişti. Bu tahmin muvaffak olmuştu. 

oiraz mübalağalı olsa gerek. "Roçilt. in şimdi bir ra-

Daha doğru olması kavi· kibi var demekti. Bu rakip-
yen memul olan diğer bir le haşin bir mücadeleye 
istatistike göre kralın ser· girişti. 1855 şe doğru iki 
veti sekiz yüz milyon, kral- büyük fransız istikrazı ak-
dan sonra en zellıgin adam tedilmişti. "Kredi Mobilye. 
olan Roçildin serveti yalnız "Roçilt. bankasının dört 
yüz milyon ve diğer meş- misli nisbetinde bu istik-
lıur zenginlerinki ise azami razlara iştirak etti. işin en 
on ila kırk milyon idi. müz'iç noktası bu müesse-

Roçildin fevkalade ser- senin temelini atan "Emil 
veli dahilde ve hariçte ma· Perer. in "Roçilt. bankası 
lik olduğu nüfuzun dere- yetiştirmelerinden olması 

idi. Bu adamı • Roçilt • 
ces•ni gösterir. 

bulmuş ve "Sen Yermen" 
"Roçilt müessesesi Fran· 

1 k 
şömendöferinin inşasında 

sada, lngiltere hariç o ma 
şartile diğer devletlerin şerik iitihaz etmişti. Şimdi 

"Perer •• "Roçilt. müesse
kaffesinden çok fazla nüfu-
za maliktir. • sesine rekabete kalkışsın 

Viyananın meşhur ve na
fiz başvekili Prens dö Meter
nih Paristeki Avusturya sefiri
ne "Cimis Roçilt. ten bah
sederken bu sözleri sarfe

iiyordu. 

1848 de bir tebeddül 

vukua geldi. Her ne kadar 
ihtilal Roçiltin servet ve 
nüfuzuna halel vermedi ise 
de, Fransada da diğer 
devletlerde olduğu veçhile 
devletin siyaseti maliyesi 
değişti. Hükümet paraya 
muhtaç olunca küçiik ser
mayedarlar kitlesine müra
caat ediyor, tabiri aherle 
bir islahat devresi geçiri
yor ve bankerlerin nüfu
zundan kurtulmıya çalışı· 

yordu. lstikrazlarını daha 
kolay aktedebilmek için 
bankaları kendine celbedi
yor, fakat, işin idaresini 

kendisi deruhte ediyordu. 
Mali alem krallarının dela
leti ile artık istikraz aki:et· 
miyor, onları eli altında 
bulunduruyordu. 

Naktin bu suretle de

mokratlaştırılması bekle· 
nilmiyen bir muvaffakiyet 
temin etti. 1848 den 1851 
re kadar yüzde beş rant 
hamillerinin mıktan 243000 
den 7 J3,000 ne fırladı yani 

üç mislini buldu. 

Bu demokratlaşma hususi 
ıermayeler piyasasında da 
gözüktü. Roçlltler tarafın
ian elde bulundurulan İs· 
ıikraz monopo!u bu suretle 
inkitaa uğramış bulunuyor
du. 1852 teşrinsanisinde 
Emıl ve lzaak Perer nam 
kardeşler imperatorun rıza

sile ılk emvali gayrı men-

hal "Kredi Mobilye., "Ro· 
çilt. i iza 'çla iktifa etmiyor 
Londra, Amesterdam ve 
hat~a Petersburg bankaları 
ile münasebata girişerek 
memaliki ecnebiyede mü-
him muamelat elde etmiye 
uğraşıyordu. 

Bu grup "Roçilt,. i ber
taraf ederek Rusyada şÖ· 
mendöfer inşası için bir 
imtiyaz almıya muvaffak 
oldu. Aynı zamanda Avus· 
turyada da bir banka tesis 
ederek "Roçilt. !erin önü
ne set çekti. Her iki grup
tan para koparmak arzu
sunda olan Avusturya ma
liye nazırı iki rakibi uzlaş
tırmıya bir çare aradı. "Pe· 
rer • buna razi idi. Fakat 
Paristeki "Roçilt. in "Kre
di Mobilye. aleyhine ~lış-
mamasını şart sürüyordu. Bu 

( Bltmed•\ 

Teşrln(;ovvel 

L•mazllevve/, 13 Bur,: Mizan 

moo 
Cuma 

Na mu "Hlcltl eri 
\a!ıı Ôll• İkt••I ld.ta• Yahı l•u'c 

6 ,ıs 11,S'J IS,02 17,25 1~,58 4,36 

luııdn dolanlara lılmı 
ı.ı..ı.. Kw 

Batu E/4 
GGntln-naılhatlı 

IF.iytrı dtmir ışıldar 

Buıllnkil hna 
Rasaıancden aldığımız maldmata 

nııaran bugün rilzgtr poyru havı 
k•p•h !:anı ya,qmur muhıtmeldlr· 

Belgratta talebe nümayıfı 

Belgrat, 16 (A.A) - Poli-
sin mümaııaatına rağmen bin 
kadar talebe lstri de tesis 

olunan usulü idare aleyhinde 
protesto etmek üzere top

lanmışlar ve hiç bir hadise 
zuhur ~tmeden dağılmışlardır. 

----ı 
Yurt bilgisi 

Refik Ahmet 

Resmi ve hususi bü· 

tün ilk mekteplerin 

dördüncü ve beşinci 

sınıflarında okutulmak 

üzere Maarif vekale

tince resmen kabul 

edilmiştir. 

Sühulet kiitilpanes 

Barünlr.ü bul:nacapazm 

.. •lledilecek yeni ıellU 

Soldan sağa : 
1- Hafrarun son günü (4), gö1-

teri1 (4) 
2- Büyük (3), bir oyun (3) 
3- Yahudi peygamber (4),küçük 

bel (4) 
4- Eah meıre (5) 
5- Ayırmak (3) 
6- Bohça (5) 
7 Aı { 4), kokulu bir madde{ 4) 
8 ihtiva eden t•Y (3), isim (3) 
9- Af (4), göğü• (4) 

DUnkü bulmacamızm 
halledllmlt ıeklt 

Yukardan aşa~ı : 
1- Hakanın ıon günü (4), gös · 

ıerit (4) 
2- Büyük (3) , isim (3) 
3 Yahudi peygamber (4) . kü

çük bel (3) 
4- Eski metre (5) 
5- Ayırmak (3) 
6 Bohça (5) 

7- Af (4), kokulu bir madde(4) 
8- İhtiva eden ıey (3) isim (3) 
9- Af (4), göğüs (4). 

.. • - • ' •"!'{..:._ •• • 
TÜRK SPOR 

Abidin Da,·er 'e 
Sadun Galip Bey
lerin makaleleri,di.in
ya sııor lıaı·eketleri. 

Sinema, Havacılık, 

Boks, IJ.ik4ye, Mizah, 

Karikatiir,Roman v.s. 

3üncü nüshası zenı!in 
mündeırecatla. çıktı 

.• r.:~ ... " ..... "' 

_,.._ 
Kadıköy Mısırlı oğlu tiyatrosu 

Şevid bey temsılleri. Bu ak
şam (Sönmez ateş) komedi 4 P. 

i Porisli ~or~ıtı , 
: Fllm ı n dc ve ll \ KEL ~11:: ıJ.f.ll 
• m eşhu r l ~p.tnı·ot "a rk ı l.!r ı ndJ r.or 
• ' ri' 
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20 te şrinievvel pazar akşamı • il, >uzl u, ıark ılı ve d onslı W ·'' 
: li mtli r. Ilugua matlnala r saat blrv Komik Cevdet Ley ttmsilleri 

Kuşdili Hilal ılnemuı 
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fed1kar aktris Ao; j ~ lo 
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1 E Kenta li muva rfaldyetle ıc11lfil \ 

saat 21 ,30 a 
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1
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ln~irli 
tuco~ 
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ll3akieriyolo~ Oo. lhsa] sa 
g Baktcri voloji laburatuı·arı 

1 !er cumarltsi ak§amlan ! il Pek dakik b n ıahl i JaO· 
r 1 d 1 1 1

:: ( " J·') .... ~,.,c için iat ar a tenzi 8.t yapı~ !i va.~ ı..! rman tcamu u t\ure _ 
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!.!. vapur ar !
1
"
1
! .;; Oüzel gün ler gidiyor! Son fıaıı.ar a!.lanııda ıı mf;.st.akbel m!.·. ı Tele!on ı I" . 2b2! il Div:ınyolunda Sulıan:\fahJll~ 

:: il l>lll saadetıııız ıçın hatıralarınızı tesbıt ea ınız. Bunun ıçın de ~ ----------- ı lı turnesi~ar~ısında tele« ns. gS 
• • ••uı••••••••••u•ııı•••••••u•••n••••••&•••• "'1. ff • , • ' ' k ~ 'i:::;::::;;;;;:::::::::::::::::::!!!!!:::: ............................................... iİ muva ak ı y· tıı ı ız ı te ını ıı edece ·.tld 

Sevrisefain m K o D A K = sı,. ~ ll,'11111/...P-· "'"' / I • 

ffJ Eli 't1LB ,,, / .-/ r-.;~~, J mi m J ~J;l f'ıııı1 .,,; 11ı 11, I ~"j~ 
Merkoz acentesi: Galata 

baıında. BeyoAlu 2362 
Köprü 
Şube 

tın: }(ak.ine ve f ilinılerirıi kullaıııııız : ~'\ / ~i~1·.., 1%1) ~' 
mi Beı•oğlunda. Tünel meyda nınd a I<o~a.k şirketi fotoğrafla· ~ / ~·~-.:::::::-- ( ~' ... Jl AL~-'"~ ııJ Her yerde satılır fın ~ ":- .. -.):-.-.j1 

t ~ılı',, '/;{ \ 
8!J rınızda tamaııııle muvaffak o. lınaııız ıçın daima eınrın ize ~ l~•· ~~~, ~ ~. ıJ 

11--------•ı•anıadeuir. • r ,;/ili/'\' ~~~~ ··ı;;:-~ ~ 
Antalya Postası Y!atltmııimi!?iil · f:Hıfmf!!H:'.:'l~fl'!~l'Ztlın'E:'itnmEıB /#//ff. 1 ~~ -'irf.lq, ı,z ~~) ~ 

( KONYA) vapuru 20 Teırin- -Leyli- Nehari . BEYOCLU• ~ ~ ~k,,_tt ~· _--. 
vvel pazar lOda Galata nhhmmdan ::T RJINll H • ı, ı· ır ~ --- ~~!ll'J,.. ,.. ı 

acentesi: Mahmudiye Hanı albnda 
lııanbul 27 40 

~~:::1eF!:~.~:~~·A~~:~~ li U 1l HUH~HZI ~lrrıO 1 g~.~;}1 ~F~ Genç kalıııak iı: i ıı yiızii' 
gidecek ve dönliıte mezkOr loke- .. .. Şirket müdüriyeti, talep· ~zil\ .. .. k.I . . j•ll' 
lelerle btrlıkte Andılli, Kalkan, İİ Ort~ mktebınde Ana, ilk, ii lerin aynı zamanda tehaco- ..c: -,}ıj~ 1 UUZllll reıı Cl'l ili lll li ' 

Dalyan, Marmaris, Sakız. Çanak- !! Orta sınıflara kız erkek tale- ii monden dolayı boruları he- .....,,, t" P.. v faza etli llİ Z 
kale, Gelıboluya uAnyarak il be kaydına devam olunmak- ğ nüz aoa hattına raptedılemlyerı /-<&f Yüzüııüıı ren iderıni iyice ınt1' 1; 
gelecektir. ıi tadır. Şeraiti gayet ehven ol- i! yeni abonelerine arzı !liraz za edeLilen kadınlar hakikaten g ııl 

Bozcaada Postas
-I--·• !l makla beraber terbiye, tahsil, ;: eyler. leşmektedir. Zıra )'c rıılı!l ~ 

!
1

!. . =:l: M d renksiz ve ruhsuz yüzler siııni b.~~ 
IB ld Adr ü ürlyet, ameliyatın bir ~Y. 

(GEL OLU)vapuru !9Teırinevve :! iaşe mükemme ır. es: :: bir suretle gösterir. Genç kız 1 
. · 

Cumartesi 17 de idare nhıımın- !! Aksaray-Haseki caddesi. ii an evvel hitama ermesi için yüz!iııüzüıı ter ıe hzc renkle;~ 
dan hareke~e Gehbolu, Lapaekı, ilıliılil Tel: fst. 3886 - azami derecede sarfı gayret muhafaza veya tekrar elde edebi~ 
Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya etmekte olduğunu beyan ve seniz geçmekte ohn seııdercten ç 
gidecek ve Çanakkale, Upsekı, Sadık zade biraderler vapurlar muhterem yeni aboneltrinden mamcıı bihaber olacaksıııız. Bu g~tr 
Gelıboluya ua<ıyarıık gelecektir. nöbetler! gelinciyc kadar sab- !eşme ameliyesinue Palmolıve s3Jıl• 

Trabzon birinci postası 
(Reıilp•ı•) vapuru 21 Teırinevvel 
Pazarteıi 12 de Galaıa nhlıının
dan hareketle lnebolu, Samıun, 
Gıreıon, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek •• dönüııe Pazar ı.kele
stle, Rize, Surmene, Trabzon. 
Görele, Gıreson, Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu, ZonguldaAa 
ua<ıyarıık gelecekttr . 

Hareket gunü yük kabul edil-
mez. 

Kara Jenı'z nu şize muavenet etmekte l: azır 
aı retmelerini rlcn eyler. 

T 
Güzelleştiren bir yıkarıı8 'İf 

l\Junıazam ,.. Lüks postası 

Arslan vapuru 20 
reşrine\'\'el 

Pazar giinü ak- 1 

S. ' şamı ır- ı 

keci nhıımından hareketle Zon- 1 

guldak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
iskelelerine azimet ve n\·<let 
edecektir. Tafsildt için Sirkecide 
J\les"adeı hanı alanda acentolı-
ğına müracaat 

Telefon: lstanbul 2134 

esisat ıaleplori muhterem Palmobve sabununun Müş k iil bakımlara, il~çiara ~al ... 
yeni abonelerimizin sayfiye- tabii g•şil rengini ve- yen lüzum yoktur. y, pıl ~ cak ış ;.. 
den avdetlerinden evvel vu- ren zeytin ,,. hurma de her gün deriyi Palmolive s:ı bU 
kubulmuı olsa ıdı bu tehac- ya~larıdır. ııunun kremli köpüi!ile yıkanıak'·rıı1 
cüme meydan verilmem!§ ve köpüğün mesaınelere iyice n~ ,-e 
arzuları kolaylıkla is'al edil- fitnesi içi'! hafifçe masaj y~pına bit 
mi§ olurdu. sonra taze su ile yıkayıp ırıce 11,, peşkir ile kurutmaktır. Palın° W 

slbıınunu bu suretle her akş3 nı Müdiriyet 
ZAVİ - Nüfus tezkeremi za

yi ettim yenisini çıkaracağım· 
dan lıiıkmii yoktur. 

Nıtantaıı kız orta mektebi 7edlocl 
eınıf nuın .... a 870 Muzaffer 

timal edi'liz. . .,ğı-
Hurma dalı yağı ve zeytın ı 0ıa· 

nııı tesirile deriniz ter ve taze klefİ 
ca~ ve gençliğinizin güzel reıı ktlr· 
tekrar görünmekte geciknıiyekc~ •IJ· . . • · ı J' 

Kat'i ve muhakknk tefırı e. us~l 

HANIMEFENDİLERE 
sırlıl .ı rın bile malumu oıaıı btt iiı~l
sayesinde milyonlarca kadıı~ ~ebil
liklerini, gençliklerini tenıdı! etaııı,,.. 
mişlerdir. Siz dahi bundan ııinaeıı
men memnun olacaksıııız. sııbıl' 
aleyh şimdiden bir Palınoli~~nıd•u 
nunu tedarik edere~ bU ~ yınıı. 

Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında 

SAVOtJ 
LUVR TEFRİŞAT MAGAZASI 

Bütün tefrişat levazımatı üzerindeki 

Tenzilattan istifade ediniz. 
' 

MOLI 
Kuponlarda 

•
1·30 

Tefrl:at kumaşlarında 

·90 · ~ 

ve mobilyalarda 

" 'o 1 O 
Halı illıı iambalarda 
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Sayıfa r VAKiT 

<i11rpfa. 

Gençlik kültüırü On altı yaşında-
Evcı on altı yaıında... Hem 

de Fransada rtkoru kazandığı 
gibi Amerikada da birincili~! 
'kazanmak Umldilc Atla. deni· 
zlni a,..n bir natıka perdaz.. 

Darülfünun meselesi 
Maarif' vekili Cemal 

Hüsnü B. uzun senelerdir 
bir türlü halledilmlyen ve 
gevelene, gevelene olduğu 

gibi aöylenmlyen darülfü • 
nun meselesini kökten hal
ledec;ek ıeklt çok kuvvetli 
ve çok açık sözlerle anlat
tılar . Cemal Hümü Beye 
nazaran darülfünun kemi· 
yete değll keyfiyete lstlnat 
eder. 

Darülfünun, vasaU ilim 
ıevlyeıi halkeden müuseıe 
değildir. 

Darülfünun beynelmllel 
ilmin mahallt !ettiril diğl 
bir sahadır. Darülfünun 
harsı tebellür ettiren bir 
llluhıttlr. Cemal Hüsnü Bey 
bu hakikatları vüzuhla 
sarahatle ap açık izah etti· 
ler. Maarif vekili nutku 
ile hastalığa en doğru teı
hts koydu. Bir ılyaıet ada
mından ziyade bir fikir 
adamı ceııaretile konuıtu. 
Halbuki ıtmdiye kadar bir 
•lyaset adamları darülfü
nundan ancak bir siyasi 
mesele halinde renksiz ve 
tekilıiz acrette bahsettiler. 

Cemal Hüanil Beyin fl
ktrlerına nazaran {bir da
rülfünunda: 

1 - Muuır ilim mües
•eaeoıı olamasını. 

2 - Memleket har11nı 
tedvin etmesini 

3 - lıım otaritelerinl 
ılneıine alarak, ilim otari
telerl halketmesinl; 

4 - Yan münevver ye

rine sağlam, tam fikir sa
hibi bildiğine hakikaten 

inanan lnıan yeUıtirmesini 
lstiyeceğiz. Eııaaen muasır 

memleketlerin darülfünun
lanndan bekledikleri ıey • 
ler de bunların haricinde 
değildir. 

Normal bir darülfünun 

bu vazifeleri baıarır. Bizde 
normal bir darülfünun is -
tedıtlmlze ııöre darülfünu· 
numuzdan bu vasıflan la · 
temekte haklıyız. Ben hak
lıyız derken gözlerinizin 
parladıA:ını : 

Evet ama ... Mua11r mil
letlerin darülfünunu bir ta
rihe sahiptir • Bugünkü da
rülfünun dünkü tarihin bir 
neticesidir demek iıtedlğl

nlzf seziyorum. Hemen size 
haber vereyim ki, ben tarihi 
inkar etmiyorum, demiyo
rum ki : 

- Muaıırlanmızın da
rülfünunu bir ıözle derhal 
yoktan var edilmittir. Böyle 
bir iddiada bulunmadım .. 

Hep biliriz ki muasır mil
letlerin darülfünunları: 

A - (Teokrasi) devri
nin inhllAlinden hiç ol
mazsa teokrasinin çözül
meğe baıladığı devreden 
ıubaren inktıafa baılar. 
Ondan evvel müabet ilmin 
darülfünun yerine ( teo
loji) deraaneleri kaimdi. 

Çünkü bu devirde bu -
günkü müsbet bilgiye ih . 
tlyaç yoktu • O :ışmanki 

iıtihsal tarzları, müsbet ka
nun haline gelen bilgiler • 
den ziyade alelade tecrü -
belere istinat ederdi. Saı:a· 

nı itletmek için mi, Yok
sa traktörü ııletmek için 
mi time ihUyaç vardır. 

Soranm ıize tayyareyi mi 
zeplini mi yapmak ve u • 
çurmak için müebet bir 
bilgiye muhtaçaınız? Yok.;. 
bir uçurtmayı yapmak ve 
uçurtmak için mi ? 
Şüphesllikl tayyareyi, zep

ltni uçurtmak, traktörü it· 
!etmek için ilme ihtiyaç 

varCı '· Hem öyle bir ilme 
ki kontrol edilebilen ve 

~Teminatlı ucuz mobilye ~t!lE30 
- Mobilya almazdan veya sipariş etmezden evvel 

· A. Sofianos Mo~ilyo muönzosını · 
ZiYARET EDiNİZ 

Beyoilu, Aımalımeıçit, No. 13 Telefon . Beyoilu 1293 
Asri, sağlam, emsaıs;z, mobılyalar ı~al eden . 

Son sisten ve elehiirikle ıııütaharnk fabrıka, Taksımde 
Taksim ~ışla No. 48 telefo~ Beyoğlu ısoı1 ~l~ 
()~ SERi ve iTiNALI TESL MAT ~~ 

Vilayet daimi encümeninden: 
Laleli civarında Taş han derununda beş bap oda ve 

Karagümrükte kilise sokağında 4-8 numaralı dükkan ica

ra verimek üzere 10 teşrinisani 929 pazar günü saat on 

bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encüme

ni Vilayete müracaatlari. 

İstanbul emvali metruke müdüriyetinde r 

tıpatıp hakikate uyan bir 
ilme ... 

Binaenaleyh büyük 112.

nayl devrine girmemit mem· 
leletlerde müsbet ilmin 
bir kıymeti yoktur ki orada 
müsbet ilme beıik olacak 
bir darülfünun canlansın! 

Dikkat ediniz, Avrupa 
darülfünunlan büyük ıe
nayi hareketleri baıladık
tan sonradır ki birden in
kitaf etmiıtır. Ondan ev
vel de darülfünunda hare-

ketler vanada bunun sebebini 
insıı.nlan tatmin eden (din) 
müe11eıeslnl arlık ( niçin 
neden ) e kafi derecede ve 
ikna edici tekilde cevap 
vermemesidir. 

Bu muaıırlarımızda cln
rülfünun.lann en kuvvetli 
tarafı klasik bir tıırlhe ma
lik olmalandır. Bu klasik 

tarih, zannedılniği gibi köh
ne ve iptidai bir görene
ğin ifadeai değildir. ( Rö
neıon ) gibi yaratıcı ve 
teokrasinin suratınıı. &ille 
indiren bir devreye işaret 
eder. 

(Reneııanı) Yunan ve Ro
ma hasretinin ve ona dö
r ü 1ün ifadesidir. Bılhaua 

Atinada (lltm) hiç bir zaman 

dini kutsiyeti haiz olmadı. 
ilım her zaman tenkit edi
lebilir bir halde kaldı. Hal
buki kileıede ve hatta Şark 
dindarlıfında ilim, dini 
kutsiyetler arasında sayıl

dı. Binaenaleyh din neka· 
dar kutar ile ilim de o ka-

dar tenkit edilemez, içtihat 

olunamaz bir (naı) haltne 
geldi. Röneaana bu ilimde 
Yunan an'anaıını ihya etti. 
Bu tartlara göre bir de 
bizim darülfünunumuzu gö· 
relim .. 

Bir defa Türkiyede Rö-
-· ~-

Bu delikanlı söz söylcmclı.ıc, 
ve saatlerce 4iiylemclı.te mahir
miş. Ken~i•ioı ıclakat kuvveti 
saye•lnde palı. yüksek mevkilere 
kadar yiık•elmesine ıimdiden 
intizar edihyormuı. 

•Klcman V--ıd• ismindeki 
Fransız nümal.lidl bu harika
dan bahsederken diyor ki: 

• ~er bu delikanlı ilmin 
her hangi bir ıubesinde teka
mül gösterseydi kimse aldırmaz· 
dı.. Fakat çene meııelcaı mev
zuu balıaolunca it ckğlfiyor, 

sineması alınıyor. Çünkü dün· 
yada yegane rağbet edilen teY 
çene kuvvetidir. 

················································ nesanıın nıbunu i.kavny3.n 
bir ilim ve fikir hareketi 
için nasıl bir mazi göstere
biliriz. Daha. birkaç sene 

evveline kadar kurunu vuı
ta teıkılatını, kurunu vuıta 
irfanını muhafaza eden bir 

devlet çemberi içinde idik. 
Bu devlet darülfünunu 
bir süs olarak telakki edi

yordu. Darillfünunla ilk de
fa ciddi surette a!Akadar 
olan Ziya GökAlpb. Bu bü
yük adam dıı.rülfilnunun 
manasını tamıı.mlle kavra· 

mıştı. O dıı.rülfünunumuzu 
bir iliın ve hara yuvaıı ha· 
line koymak iltlyordu. Fa
kat fikirlerini ve temelle . 
rlni meydana çıkarmakla 

beraber i i ikmal edemedi. 
Şimdi itin keatinne tarafı 

ite kökten batlamaktır. 

Yeni heyetin ilim ve 
han cereyanlannı idare 

edecek bir darülfünun ih
tiyacı ekmek gibi, su gibi 
bir zarurettir. Y annın gen

cine muaıır gençlerle dö
ğü§ebilecek kuyvet verecek 
bir darülfünun !;temek en 
tabii hakkımızdır. Yeniyi 
yapmak için bizim de ay
nca bir tarih merhalesi 

--· ------- -- - ~ 

İstanbul ithalat gümrüğü 
.müdürlüğünden: 
Paket Kilo 

1 1 

2 
4 
5 
5 
1 

1 

2 

5 

16 
28 
27 
32 

6 

7 
1 1 

5 
39 

3 
9 

Gram 
200 
170 

200 
935 
900 
450 
750 

600 
950 

185 

ıoo 

Cinoi eşya 

Kolonya 
Kokulu podra 
4Iemeli pamuk 
Scleluit di.ıi!; 

şerit 

Oda telefonu Ye teferruatı 
ince ipek mensucat 

,, .. 
Sun! ,, .. 
Pamuk koltuk altı 

Pamuk iirme fontla 
Podra ve şampuvan 

:.\likroskop \'e pirlç mnktne aksamı 
l\1eşen tütün çantası 
\"idala deri 

Balada muharrer 13 kalem eşya 11) · 1 O - 929 tarihin
den itib~ren lstanbul ithalat giımrüğıi satı~ mııbarında bil
mlizayede satılacajtı ilan olunur. 

icar mÜzaYedeleri: 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahalleiinde Valde çeşme- Devlet demiryolları ve 

1 limanları umumi idare
sinden: 

si Sokağında 57 numaralı hane şehri. 32 lira ve itti: 
selindeki 59 numaralı hane şehri 30 !ıra ve mahalleı 
mezkürede Feridiye sokağında 121 numaralı hane 
şehri 30 lira ve Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi 
mahallesinde Rum mezarlığı karşısında 30 numaralı 
arsa şehri 10 lira ve ayni mahalde 32 numaralı baraka 
şehri 7 lira ve Kamer hatun mahallesinde karnavala 
sokağında 36-38 numaralı hane şehri 30 lira ve Top· 
hanede Beyazıt mahallesinde karanlık fırın sokağında 

Haydarpaşa eşya tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla münaka
' saya konmuştur. 

l\lünakasa 9-11-929 cumartesi ı;iınü saat 15,JO da 
Ankarada devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 

l\ltiııasaya iştirak edeceklerin tekli[ mektuplarını ve 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 1.5 e kadar urn<.ml 
nıiidurluk kalemine vermeleri ldzımdır. 

Tulipler münakasa şartnamelerini iki lira ınıık.ıbilindc 

j Gençlik ha.b. rlerl 1 
'-Y-en_i _d_e_r_ı_yı""'.1:-ı- Talelıesi çok sınıflar 
Teşrinevvelin 12 inci cu- Lise ve orta mekteplerde 

taliplerin çokluğu karşı ında 
martesi günü saat R buçukta mektep idareleri fazla tale· 
bütün lise ve orta mektep· beyi ne suretle yerleştirebl· 
!erde tedrisata başlanmıştır. leceklerine dair maariften 

:'llaarif nU.letindcn gelen emre intizar ediyorlar. 
bir tamime tevfikan o gün, llugünlerdc talebesi çok 
o saatte bütün talebe bir mekteplerden hangisinde şu-
yere toplanarak kendilerine be açılması icap ettiğine 

dair maariften emir geleistikliil mücadelesinin, inkı-
cek ve kayıt muamelAtına 

!ahın ve hüvük Gazirin f - nihayet verilecektir. ;\laari 
yüksekliği hakkında hitabeler vekaleti, açıkta hiç bir ço· 
irat olunmuş ve sor.r:ı cu~un kalmamasını emretti· 
Gazi Ilazrrtlerinin Türk ~en~- ğinden ihtiyacı olan orta 
lİP;ine hitap eden kıymetli mekteplerde şubtler açıla· 
cümlclri okunmuş ve merıı· caknr. 
sime hitam verilmiştir. o Lisan dersleri 
gün ilk TOrkçe derslerinde Liselerin ikinci devresinde 
de bu mevzulara temas Arapça ve Acemce dersleri· 
olunmuş ve talebeye lıu nin kaldırıldığı ma!Omdur. 
mevzu üzerinde tahrir vazi· Bu derslerin yerlerine ecnebi 
fesi verilmiştir. lisanı dersleri konunlacağı da 

Vakıt, ders yılının baş- evvelce yazılmıştı. 
Bu derslein ne suretle lanma>ından sonra ilk çıkan 

konulacaıtı hakkında veka· 
gençlik sayıfasımla genç mek- Jetten beklenen emir gel-
tcplilere feyizli bir ders yılı miştir. Buna nazaran ikinci 
temenni eder. devrenin son sınıf edebiyat 

Hayvanat ve nebatat şubesi talebesi dört saat faz-

k l k ı la ecnebi lisanı okuya..:aktır. 
O e siyon arı Fen şubesile sair smı!lara 

Meheplerdekı hayvanat ve neha- ders ilave cdilmi~ değildir. 
ıaı liiboraıuvarlan için icap e<len l\"o __________ _.., 

hayvanat ,.. nebatat nümun..lert, 
cheriya Avrupadan g.Uri~/or.Hal
bul<i memlel:otimızde yetıŞ<'n hay
vanat ve nebatattan mii~emmel kol
leksiyonlar vücuda getirJebilır. Maa
rif vekııkti, mektepler için ikııza 

eden hayvanat ve noboı.t kollehı
yonlanm Anadoluda tedarik ettire• 
cek ve ancak memlekeılınlzde bu
lunmıyan hayvanat ve nebatat Av
rupadan getlrtilecettir' 

·············-·················-·-·········· 
beklemeğe 1üzum yoktur. 
Muasır milletlerin hayatı 
bir tarih tecrübesinin ao-

nund dojtaca.ktı, bqka türlü 
olamazdı. 

IUm henilz bugQnkil ya

ratıcı hamleetnl almamııb. 
Netekim Çanakkale boğa
zını tabiat açtılt halde Sü
ven kanalını açan insan 
eli olmuıtur. Bir mühendis 
çıkmayıpta Sü..-eyo kanalı· 

nı tabiatın açmaaı beklen
seydi daha aittin ıene eller 
böfürde beklemek lazım 
gelecekti. Tarih bizim için 
bir p!Andan ibarettir. Yok· 

G:ençlerin 
yazılan 

San' at hayatımızdı genç· 
!erin yeri büyüktür. Genç· 
lcrin istidat ve mesaisin
den ümidimiz kuvvetlidir. 
Bu istidat \'e mesainin 
inkitafına zemlo hazırla· 

mayı vazife biliyoruz. Bu 
itibarla gençlik 11yıfa.ın· 
da genç kalemler için 
bir sütun ayırıyoruz. llu· 
raya gençlerin yazdıl<ları 

güzel yazıları mevzuu 
ba!ı."deceğiz. Gençlerin 
bize gönderecekler! yazı
lar, mUmkUn olduAu ka. 
dar k111, açılc, okunaklı, 
temiz oll'lalı, müreldceplc 

kağıdın yalnız bir tarafına 
yazılmalıdır. 

sa sırt üstü yatılıp teka • 
mül gelsin bizi bulsun diye 
beklenecek esbabı kehlf 
mağaraları de;:ildir. 

Sadri Etem 

~·· 
. ~---A 
.lÇ&~ 

·--········-.. ········. !Belsoğukltığ·u i 
: FREI"OI \e ADF.Ml iKTİDAR: 
:Poris (Saint Louis) ve (Necf.tr) : 
: Klinikler:nden ıııez~ın : 

i Dr. S iTKi NECiP : 
• s , ıoğlıınca ı,tıt.Uf cad- : 
: desinde ı ı ı numaralı İstiklal : 
: apartım .'1lının biri~c i blın· : 
• da. rr : ngi en ıııü~ss r edri· • 
: Y' ve mııhtelıt u•ul ılc, bel- : 
: soğukluğu ve ihtilatatının cıı : 
: ınuannit şel-iilleri :ı~1 1 3 r \" " : 
• ( r.zonotermi) gi !: i \' 'S' .ı " 
: elekt r ikiı·c ile ve nük' el ıı ll· : 
: ınt k üzere tedavi oluııur. : 
•••••••••••••••••••••••• 

Kuvvet ve sıhhat 
linııı lhyıı vo sll\ldcrl 

Lahvlye Ctl"'ı 

Arsenoferatos 
ile temin 
edilebilir. 

Eczanelerle ooza 
rlopolarmda 

lıulunur. 

Naarif emanet nden 7 numaralı dükkan ile ittisalindeki 9 numaralı hane 
de şehri on beşer lira bedeller ile bir sene müddet ve 
müşahere surctile icara reptedilRıek üzere 7-11-929 
tarihine nıüsadif çarşamba günil saat 14 te müzayede- , 
leri mukarrerdir. Taliplerin teminat makbui:larile Em
vali metruke icar komisyonuna müracaat e feıııeleri. ı\ n karada, m'ılzcınc daire. inde , lstaıı buldu Ila ydıırp .. ,l 

mağaıa•ından tedarik cdcbllirlcr. Jl!!~=~~-----.J 

Darülfünunla lııeler mühendis 
ve ticar~t m<>'<teplertnden Anu· 
paya gönderilocek talebenin im• 
t i lıanları 2 1 / ı o/92g pıızart""i 
günü yapılacıığında!ı n;ımzet! ıin 
yevmi roezlrCrda saat sek ,z le 
!)arülfünun konferao• .alonunJo 
bulunmaları 

Spor 
Y ann akşamki boks 

Yarın ak~m, Fransız ti
yatrosunda Galatasaray lıok· 

sörleri, lngiliz bahriye takt· 
mile çarpı~acaktır. Boks h:ı· 

yncımızda bu temas ilk bey
nelmilel temastır denilebilir. 

Bu temasın neticesinin le
himizedc olmak ihtimali pek 

azdır. Çünkü' bbksıı icat et· 

miş olan bir millet nlll· 

messilleri bizim gibi bu 
sporu daha pek az zaman-

dır tatbik eden bir milletin 

mümcsillerinden elbette daha 

iyidir. Fakat spı_ır, beynelmi· 
!el temaslarla ılcrhyeıı lılr 

kıymet oldııı;u için bu 
temas ergeç bizim için 
mukadderdL llıınun bir an 

evvel oluşu lehimize kayd
edilecek bir hadisedir. 

Bu ımıkaddimeyi yapmak· 
un maksadımu~ cumartesi 

.. .. y•pılacak olw maçlargunu " 
dan alaca~1mızı tahmin etti-

•·· . m»nfl ııetic"yi mazur .;ınıız -
~ö ·rcrmek değil, hak~ati ol-
duğu gibi göstermektır. 

Bunu tamamen kabul ettik

ten sonra, boksörlerimizden 

bekllyeceğlmiz şey munifa

klyetll bir mağh1blyetten baş

ka bir şey olmamalıdır. Far

zımuhal blr galibiyet elde 

edersek bu biıim için bek

lenilmedik bir mm•affakiyet 

olacaktır. Bu galibiyeti de 

Küçük Kemalden bekliye· 
biliriz_ 

Kongreler 
"Bugnn aut onda Beyojtluo

da halk fırkuı binuında l.tııı· 

bul mıntaka lı:oııgreal akıedılecelt 

ve heyetler yeniden intihap 

olunıc&lı.tır. 

Galatasaray kulübiİ de bu
giln kendi blnuında fevi.allde 
bir kongre aktedecel<tir. 

Z12yl 
KodıHy asl:er ve .,üfu• lubele· 

. al ldu"'•m askrn , • .,ka 
rınden ma~ 0 &~ 

• f '!•ıdıruı kı>Jbcttim. }enı· ,.c nu us s:: t• 

• L r'•""'mdruı ~iikmü y l:ıur. 
ClDl Çl~.:1 ' ~· 

~ll l'o~umlu Kadıl· ,, ıu~ n 'tn 
ôm.rFevzi oğlu Hüoc}1D Cemul ·tıio 
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lllNTARİFESl: ' Gazetemizde çıkan yazı ve · 1 192~: 
H.h1lJ.f.\: '•eıimlerln bütün hakları mahfu:ıdur 

i' 

'r i ıkf' ede Jlarif_te' 

Kuru~ 
1 lı} ,,. 150 

i . A • ~00 
~ • =~o 

Caıctc\·c ,.t.ınclerilc:cck nıeltupların lizcrinc 
ıd:!rc lçtr.se ltdart,, yazıya aitse (Yazı) 

l~•n~u~r 
P•aılın1yan n:t:kluplıarm la.Cealnde.n, ı11mnt1-
mukaddcrcıb. mektuplara konulmuı paraların 

lı.e)l:ctrr.anrıdan 'c l!lnlarm ıründcrcattndan : ' 

14 

• ·ı Türk me~teplerlb faydalı eseorlln . 

1, 
ilanlarında 6/o 2? ten-ı:ilill yapılır : Satm Kuru ' : 

~~'"' 6·S inci sı;1J.JJ 11,sG ı ı 

1

. i Bı.iyük: ,.e )'J. blr ço~ detı için verlle:ı llAn\!rla 
1 5 !5 1 ~ 

, 

1

. husJst rnahı) cae~t U<l:ılı!. 1 ucrı:~i , 4 • • 40 i · 

. id..ıre ile laraı l1ttnhr. ·
1 

2 • • 10ı.l 
--- '1 ... 'lO:J 

12 • 1400 

Kuruş 

oco 
fOO 

J4SO 
!:-OO 

, tdare me•u.l dejUd.lr. 
. "--- -··-- --···--

!1ı ıccetı ıyl İ ı Sayısı 
• stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V akıt, yurdu 

Cu.::temi"Z3 huııut lll 1 kÜ.1\ eJ,_\ y!r 
H. S. tL illııı.~ ac,:ıtl1\ 

; ı-s nci s3ytfılt 1.ııJ 
i i rcsml ilılol l' 1 

" 
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Borsaları1Teırinevveı1929 

Kambiyo 
londra tizcrıcc 1 fn1t:ilb: llra3t, kuruş 

.. Ti. mukabili Dolar 

Açaldı 

1 
1029 

-

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

Kayseri-Sivas ,-c Turhal-Sirns lıa<larııııı 100,900 adet 
alı;ap travers kaklı zarfla münakasaya koıımu~tur. 

~uyou.. .. 
Parls 
~Jil.ino 

Brükı;el 

• 
" 

• 
Franı: ! 
Liret 
Belg• 
Drahmi 
:FranL: 

ıo24' So 

0,47 1 JJ,12 
ı2 09 
9 o:- ,50 

J~ ı~~ 

0,4i 
12 
q 

3 

l .1 •• 25 
OJ,5o 
o.ı,-:o 

.1ıt,;s 

-16 50 

:'ıliinaka'lı !ı-1 :-929 çar~anba gll'1ti saat 15 tc Ankara<la 

1 
deY!et dcmiryolları idare,inde yapılacaktır . 

Atin.:ı 
.. 

('ine' re 
~ofy:ı 

Amstcrdan1 " 
Pra! " 

• 
• 
• 
• 

. . 
• 

" • .. • 
• 

• • 
• 
• .. 
" " 

\ırana 
~Jadrlt 

Bertin 
\"arşova 

Peşte 

BUkr~ 
Delgrat 
~lo~kO\'· 

"2o Ley .. 

Lcra 
Florin 
Kuron 
~ılıng 

Pczcta 
Mark 
Zloti 
Pen~O 

Kuruş 

Dinar 
Kuru' 

.. ı "fürk Jir.'.lSJ 

Nukut 
ı !sterlin 
ı Dol.tr 

20 1 rank 
20 Liret 
20 Fra1tk 
20 Drahmi 
~lQ Frank 
~0 l.C\'3 

ı I· Jorln > 

21) Kuron 
1 Şilıng 

ı Pazcta. 
ı Rayım>rk 

1 Zloti 
ı rengil 

20 l.ey 
20 Dinar 

ı Çevoncç 

lngillz 
.Aıncrika 

Fransız 

ltalya 
He iç ika 
'Yunan 
lffiçrc 
Bulgar 
Fclcn1enk 
Çeko,loı ak 
Avusturya 
hpanya 
Almanroı 

Lehistan 
~lacaristao 

Romanya 
Yuıoslovya 

Scvyct 

.Altın ~ 
, 1ecldiye Borsa harlc. 
Banlnot 

Tahviller 
fsrilr.ıı dahiJJ • "·adeU • 
nüııınu muvahlde 
11.r~miyell demiryolu 
htanbul tram,·ay şfrlctl 
Hıhtım Dok ve Antrepo 
lsıanbul anonim su şirketi 

Hisse ıcnctlcri 

iş bankası 
Ounanlı bank:ısı 

2 45,50 
65 3i1 ~0 

ı:",8~ 

16 
J J7,S~ 

4 :!t.:"!5 
2 il,75 

25 

'ı' j/ IO/ılo 

i 

l 
~ 

ıo<.:!2 ~o 

2ı 9 So 
lb5 So 
220 25 
ııu j :s 
54 13;',.')I) 

8ıo 

Jo 25 
83 ; .5 

123 i'5 

3o 25 
31 25 
~o 2s 
~ 125 
36 25 
24 

1
,s 

73 l :'5 

897 150 

68 ı 50 
241 So 

98 50 
202 50 

6 65 
4 50 

16 iS 
27 

11 Go 
128 

2 44.2~ 

65 05 
ı 17,J: 

ıs •n,5o 
J 35.:"S 
3 25,50 

1 9~.S<ı 4 20.25 
2 :"IJ.50 

25 1 06.25 
20 i2,f>O 

lfı84 

102i' 
2ı)') :s 
tb5 ro 
2'20 2.; 
l lb : 5 

54 b2,5o 
blo 

Jo 25 
83 :o 

12J 5.'i 
3o 25 
31 2S 

so so 
~'.! ':.?5 
j(> 25 

24 s~.25 

90» 
68 50 
24ı 50 

09 
2o3 25 

6 &S 

Ticaret ve znhire borsası 
Fiatlar Ticaret boroaaı kitibiumumiliği tarafından verilmittir. 

Okl:.aaı 

Aumt Aıı .. ·1 
t...P. K.P. 

Bu~da; " 0 Çavdı.rh 
11 15 ıs 30 )·um uşak 

Kızılca 

Sert 
Dönme 

18 

Çavdar 
Arp.1 
.'\lısır 

- Zahireler -

13 30 
il 

9 "o 
ı nsulya 

16 5 

13 20 
9 :5 
9 3o 

·---~ 

- Hububat -
Susam Jo 
Kuşyemi 2b ı5 

- Un -
Çu,·ah kilo~u 
r:kstr3 ek5tra J2'lS 
Fkstra 1250 
Birlncl yum.ışak 132'l 
Birinci 5Crt J250 
ı~çtincu Soo 

Ankara 
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:'ıltınalrn>aya i~tirak edeceklerin tck!H mektuplarını ve 
murnkkat teminatlarını ayni gtinde saat ı+,30 a kadar 
umuml mtidtirlük kalemine \ermeleri hlzımdır. 

Talipler mtinakasa şartn.ınıelerini, 1 O lira mukabilinde 
Ankarnda maliye Ye muhasebe işleri rcMiğinde lstanbulda 
l laydarpaşa ma~aza,ından tedarik edebilirler . 

YEDİNCİ BÜYÜK 
T ayayre piyankosu 

KEŞİDE: ıı TEŞRİNİSANIDEDİR 
BCYÜK iKRA~IİYE: 

45,000 LİRADIR 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

liralık ikı·amiyeler ye 10,000 lil'alık bir 
mükafat. -Devlet Demiryolları ve 
Limanları Umumi İdare
sinden: 

13 ) O. 29. tarihinde yapılma11 mukarrer 60000 M 3. balut 
mUnakasası 21/l0/29 pazarıcsl saat 10,30 da icra edilecektir. 

Zarflar mczl<ur günde ıaat ona !<adar kabul edilecektir. 

Şartnameye merbut mukavele projesinde gösterilen tHlım müddeti 
31 mayıı 930 tarihine ı kadar temdit edılaııııir. 

Münakasa prtnamelerlnde açık kaian fiat sılıılesinl öğrenmek 

için talıplerln maliye ve muhuebe Iılerl reiıliğine ve ya malzeme 
dairesine müracaaılan ilin olunur. 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idaresin
den 

Ankara · Kays'fl hattının 242 inci kilomelrosu civarında hazır 
kırılmıı 40JO M 3 kadar balastın hat kenarına naklinin yeniden 

ve aleni surette mUnakaıası 9-11 ·929 uncu gllnU saat 1 O da 
Ankarada Devlet demiryollan münakasa komlsyonımda yapılacakbr. ' 

Münakasaya ııtırak edecekler teminat akçelerile birlikte ayni 
günde oaat 1 O a kadar mczkor komisyonda ısbab vücut etme· 
!eri llzımdır. 

T alıpler münakasa ıartnamelerlnl 50 kuruı mulı:abılınde mu
huebat dairesinden tedarik edebilirler. 

T AK1 ın J5 Teşrinevvel 1929 tefrikası: 71- o 

l1 da·-aç 
Versay benim için cazi· 

belerle dolu bir yer, büyük 
annemin kibarlığını habrla· 
tan bir hal var. Ogüstü· 
sün ölümünden iki ay son· 
ra iki mektup aldım, biri 
Antoni den diğeri Dükten· 

di. Antoni: 
"Kontes, biliyorsunuz ki 

sizi daima düşünüyorum. 
Nerede ne zaman gelip si· 

zi göreyim?" Diyordu. 

Dükünki daha uzundu. 
Bana, vaktin geçtiğinden el' an 

eski arkadaşlarımı görmek 
istemediğimden bahsediyor· 
du. Buna her ne zaman 
avdet ede~sem emrime 
amade olduğunu da ilave 
ediyordu. Güldüm. Hoşuma 
gitti. Antoninin mektubu 

beni sevinç dalgası ıçıne 
atm,şlı. Acaba Marginin 
nasihatini dinliyebilecek 
miyim? Korkarım ki hayır. 

Tabii Antoni ile hemen 

cyleıınıeği düşünmiyorunı, 
bu çok, acele olacak, fakat 

onu g-ôriirse ıı lıi; bir tclı· 

like olmaz. 

Bir hafta . kadar her iki· 
sine de mektup yazmadım. 
Ben vaziyetimi fare ile ke
dinin oynamasına benzeti· 
yorum. Aynı zamande ben 

hem kedi hem fare oluyorum. 
Bazen Anloni ile ilk karşılaşı· 
şımızı tasavvur rdiyor, bazen 

zihnimden bu düşünceleri 
kovuyor ve onunla bir sene 
olmadan görüşmemiye ka • 
rar veriyorum. Fakat akşam 
olupta karanlık basınca ha· 
vadan bana öyle bir koku 
geliyordu ki onu görmek 
için, onun beni öpmesi için 
çıldirıyordum. Oh bunu 

düşünmiye bile cesaretim 
yoktu. Buse diye bildikle • 
rinı yalnız Ogüstüsün bu • 
seleridi. Nihayet cevabımı 

yazdım. Düke, daha kat'i 
bir planım olmadığını, in • 

giltereye ne zaman döne • 

ceğimi bihııediğimi, belkide 

kışın Mısıra gideceğimi ya· 
zarak basma kalıp lakırdı

larla mektubu bitirdim. 

-Aııtoniye yazdığım cevap 
kısa olduğu halde yazılması 
o kadar uzun sürdü ki .. 
Nihayet: 

"Versaydayım. Eskazara 
gelip beni görmek ve ec • 
dadımız hakkında konuş • 
mak isterseniz bir haftadan 
evvel gelmeyiniz. n diye 
yazdım. 

Niçin bir hafta tehir et· 
tim, bilmem. Hemen me~ 
tubu postaya yolladım. 
Yakıt geçmiyecekmiş. gibi 
geliyordu. Şöyle bir telgraf 
çekmekten kendimi güçlük· 
le menediyordum. 

"Gel, bugün, şimdi .• 
Gene bana küçük kontes 

diyecek mi? Şimdi biraz 
büyüdüm gibi hissediyorum. 
Oh onun sevgili sesını 
duymak.. Onun yeşilimsi 
mavi gözlerine bakmak .. 
Anlıyorum ki dünyadaki 
bütün margilerin nasihati 
bile beni Antoniden uzak 

tutamaz. 

Çarşamba günü bir türlü 

gelmiyecek mi? O gün gel· 
mesine karar vermiştim. 

Acaba bahçeye çıkarak 
arkamdan gelmesini mi tek· 
lif etsem.. Yoksa odamda 
mı beklesem?. Onunla ne 
kunuşacağım? Her halde 
sakin olmıya ve bambaşka 
gözükmiye çalışacağım. Yalı· 
nız, resimlerden Parisin 
güzelliğinden, ahpaplardan 
konuşmalı., 

Mektubuma hemen cevap 
verdi: 

"Geliyorum, ecdadımız -
dan ve başka şeylerden de 
konuşuruz. n 

Hayır başka şeylerden 
kat,iyyen konuşmamalıyız. Be· 
nim için bu ne büyük bir zevk. 

Ben ki hayatımda hiç bir 
zaman istediğimi yapama· 
mışımdır. 01-İ, elimdeki bu 
saatin damla damla zevkini 
tatacağım. Hepsine birden 
malik olmak istemiyorum. 

Salı sababahı leydi Til
çesterden bir telgraf aldım. 

Parise istirahate gelmiş, 

Piyanko tehiri: 
I lilalialı 111 er Is taıı 1) tıl 111 er.

l(eziııd e ı ı: 

Hilaliahmer san'at 
evi eşya piyankosu-
nun keşidesi 15 teş
rinisani 929 tarihi
ne tehir edilmişt~r. 
Balıkesir yollar başmü

hendisliğinden: 
Balya-Çanakhle yolunda çalı~an umele bölüğii efradı 

için lüzumu olup nümunesi dairede mahfuz yerli kumaştan 
olmak ve pantolon, caket ve serpuştan mürekkep 500 takını 
elbise teşrinenelin 22 inci salı günü snat 15 te ihale edil
mek üzere aleni mtinakn,aya , a;ı:edilmiştir. ::"\timuncyi 
görmek Ye şeraitini anlamak istiyenler Balıkesir nafia daire
sine ve ihaleye .iştirak etmek isteyenler yüzde yedibuçuk 
dipozitolarını alarak yevmi mezkurda vilayette nıliteşekkil 
komisyona muracaaıları ilan olunur. 

Deulet ~enıiryollorı ve linıanlorı 
umumi i~nresin~en: 

l 55 adet vagoıı~t madeni aksamı kapalı zarfla muna
kasaya konmuştur. 

illtinaka>a 12 teşrinisani salı günü saat 16 da Ankarada 
devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

:\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvtikkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kııdar 
umumi müdürlük kalemine Hrmeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini (1 O) lira mukabilinde 
Ankarnda, malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağa
zasından tedarik edebilirler. 

Devlet demiryollar ve 
limanları Umumi idare
sinden: 

400 tahta kar küreği ve 300 cilt keçe 
Çizme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
:\lünakasa 7 2 - ci teşrin 29 perşembe günü saat 16 da 

Ankarada Devlet demiryolları idare>lnde yapılacaktır. 

:\Iünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar 
Vnıuml müdürlük kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ~artnanıelerini iki lira mukablllnde 
Ankarada, malzeme dairc>inden. lstanbulda Haydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler 

Manısu ınınyetin~en 
l - Manisa memleket has· 

talıanesi için (1817) lira (80) 
kuruş muhammen hı-metinde 
ilaç mubayaa edikcektir. 

2 - Münakasa müdleti 2!1 
birinci teşrin cumartesi günü 
saat 14 buçuğa kadardır. 

3 Haçların miktar ve e:n·a 
ıııı nıübeyyin listeler Jstaııbul 
ve lzmir sıhhat müdürlüklerin· 
de mevcut olduğundan orada 
görülebilir. 

4 - Teklıflerin 661 numlrJit 
kanun dairesinde olması ve 
teminata müstenit buln:ım1sı. 

5 - Tafsilat almak istiye:ı· 
ferin vilayet sıhhat müdürlüğü
ne müracaatları. • 

Üsküdar hukuk hakimli· 
ğinden: Sahil sıhhıye memur, 
muhafızı :\lehmet izzet Bey 
tara!ından Bursanın Kızyakup 

mahallesinue mukayyide l\lu
harem H. kerimesi A Yie 
binti Hasan ye (..\küda•da 
Tunus bağında dolap soka

~ında Bahriye binba~ılığın· 

dan mütekait Ihsan Beyin 
lmk bir numaralı hanesinde 
sakine • "azmiyc Hamın biııti 

:.\lelınıct aleyhlerine ikame 
olunan te;çil! talak daYası· 

nın 8 teşriniencl 929 ta· 
rihli celsesinde ilanen y:ıki 

telıli~ata rağmen gelmiycn 
mumaileyhima Ane 'e 
Nazmiye H. Jar haklarıncla 

gıyop kararı İttihaz ve kıı· 

rarı mezkuruıı bir ay mıid· 

dctle ilanen tebliği karargir 
olmuş ve muhakemenin de· 
vamı 23 teşrinisani 929 ta· 
rihine müsadlf cumartesi 
günü saat on dörde talik 
edilmiş olup ye\ mi muar· 
yeni mezkôrde munıailey· 

hima Ayşe ye Nazmiye 11. 
!arın mahkemeye gelmediği 

takdirde hukuk usul malıke· 
meleri kanununun 405, 408 
inci maddeleri ahkamına te\ • 
!ikan bir daha mahkemeye 
kabul edilmiyecekleri gibi 
dermeyan olunın vak'aları 

ikrnr etmiş ııddolunacak13rı 

ve bu husustaki gıyap ka· 
rarnıımesi. mahkeme divan· 
hanesine talik edilmiş ol· 
makla keyfiyet gazete ile de 
ilan olunur. 

Meı'ul müdür : Refik Ahmel 

lngilizceden mütercim: Güzin J\lu ri 
.:~ .. ' .. .. . -beni o gün ıçın yemeğe 

davet ediyor. Hemen oto • 
mobilime binerek onu gör· 
nıiye koştum. Beni görünce: 

" Aman ne güzelleşmiş· 
siniz .. Bu kadar değişikliği 
kimsede görmedim. Açı· 
lan muhteşem taze bir güle 
benziyorsunuz.,, dedi. 

Biraz yorgun gözüküyor· 
du. Beraber yemek yedik, 
uzun uzun konuştuk. Ye • 
mektcn sonra hususi oda • 
sında oturduk. Bu esnada 
Leydi Tilçestere telg•aflar 
geldi. Onlara cevap yazmak 
mecburiyetinde kaldı: 

" (Moriyel) i yollıyayım, 
sizi meşgul etsin. Onu be
raberimde Parisi görsün 
diye getirdim. n 

Birkaç dakika sonra ko
ridordan gelen ayak sesleri 
beni kapıya doğru döndür· 
dü. Kapı açılınca, on yaş
larında narin bir kız çocu
ğu içeri girdi, hüçük elini 
bana uzatarak: 

• Nasıls•nız, annem sizinle 

konuşarak eğlendirmemi 
söyledi.,, dedi. 

Hayatta öyle ıstıraplar 
vardır ki elle yazılmaz ... 
Çocuğun siması tamamile 
Leydi Tilçesterdi. Fakat 
gözleri, yeşilimsi mavi, o 
her şeyi gören gözlerdendi. 
Şimdi resmine bakınca kimi 
hatırlamış olduğumu anlı • 
yorum. Bu gözlerden başka 
dünyada bu gözlerin eşi 
bir çift göz daha var .. Ne· 
ler söylediğimi bilmiyorum, 
biraz sonra kalktım ve: 

"Annenize hürmetlerimi 
söyleyin. Bir iş için kendi
ni bekliyemiyeceğim. n 

Dedim. Beni öpmek is • 
tiyerek: 

•Sizin bahsınızı o kadar 
çok işitınişim ki .. dah.:ı çok 
oturmanızı ne kadar ister. 
dim.. dedi ve öpüşerek 
ayrıldık. 

Otomobililime girince 
bir kaç saniye bayılacak 
gibi oldum. Şimdi herşey 
benim için berraktı. Onun 

odasına itina ile konulan 
bu çocuğun resmi ve ben 
sorunca araya lakırdı karış· 
tırma ve o zamanki ehem• 
miyet verilmiyen şeyler. 
Ben ne budalaca bir kör 
gibi hareket ettim. Fakat 
bana bu hissi veren Leydi 
Tilçesterdi. O kadar asil 
ve kibar halile buna ihtimal 
vermemiştim. Antoni yalnız 
beni seviyor zannediyor • 
dum. Fakat meğer o da 
diğerleri gibi havaimiş. 

Leydi Tilçester, benim 
dostum, bana bu kadar 
iyilik eden kadın.. Oh, ha· 
yır, onun aşıkım elinde~ 
alamam. Her ikimizden bı· 
rinin ıstırap çekmesi lazım· 
sa o ıstırap -.ek~n ben ol· 
malıyım. Onun bana karşı 
iyiliklerine karşı böyle yaP'. 

• 1 
maklığım lazım. AntonıY 
on dört senedir tanıyor, 
El' an sevdiğine de eıııinİ~· 

d. Tıl· 
Şimdi anlıyorum; Ley ı 
çesterin "Bir yaz çılgınlığı. 
dediii işte bıı .. 

(Bııın.ıd) 


