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Salı 
Bu sayımız 6 s ya 

Yannki $ayımızda 

11 lııct a.y } 
T e-;;ısanl 1929 Ayrıca 8 sayıfa ~ne i aaerrn.üz 

VAKiT, Cümhurif~tin feyz. ve :ümitl~ri içinde ç~kan yeni şekliiıin ilk sayısını, 
Cümhuriyetin yüksek bani ve hamisi Büyük GAZ1 ye takdim eder. 

Yeni romanımız 
[Utanmaz adam · 
~ueüıi ikinci s.oyıfamız• 

t 

~i Roınan liStadı Hüseyin Rahmi Be}rlri ga~ettmlz 
n va.td~ Utanmaz adam islmll nefis ve müs -
,. esen b~günden ı~ ~aren ikinci sayıfarnızçia kari -

f: "'C takdım edilmektedir. Bu münas'ebetle Ustadın 
ressamımız tarahndan yapılan bir resmini 

.. .. ruz. 
.. -..-.- -- --
Bir aktör-öldü 

l'~tkiyede ilk film k~rbanı 
~~ehriınizde çevrilmekte olan •Kaçakçılar. filmine ait 
~h Çalıtnıa eanumda feci bir kaza olmuıtur. Kaza 
~~I>~ llktörlerden Kara.kat · efendidir. Bir otomobil 
~ı.:;;:iit~uı neticeıinde aiırca yftt'alanmıı ve baatanede 
~llll T Aktörlerden Sait efendi alır ıurette mecruhtur. 
''-llld llhain efendi de hafif yualıdır. Kaza bir viriJ 

• ~e film çekilirlıt:en olmuttur. . 

İç sayıfala~ııiızda! . 
2'ı~<!!_ Son telr:aflar, yanm uır evelld V AKIT 

3 liıa ronıan tefrikamız. . · 
... $<!!:, Şehir ve me~l~ket lıaberlerf, roman. 

~ Bapnaka.le, ıtUunlarda ıeyah~t, f(l· 
niln ıfyaıetl, Ahmet Raatm Beyin 
ına.kalesi. · 

~ Milyarderlerin hayab, V AK.iT m he-f ile( kbnt diyor kt ... 
~ Hikaye, kari mektuplan, memlekette 

· VAK.iT . ii . 
~ Miza.h ıayıfuı. 
o~~d . 
l 
~4 Meçhul uker tefrikuı, Şatranç. 

}itıcid · 
~ Anıelt ha.yat ıütunu, V AKIT m bul· 

~ .. ına.cuı. 
~ ··eid . 
'l ~ Meraklı ıeyler. 
\l"cıtd 
~ ~ Hartct haberler, ıpor, vukuat. 
\l111Cid 
~ T l.yYa.re plyankoaunda kazanan nu

ına.rala.r. 

Q: --- • . 
clccek savılarımızda 
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Piy&nk()ya dün b~.şlandi ,.~ · . 

· · · · .,.. · ~· · V AKIT ın tali yok amasn 
Kazclnnianız mümkündür En.talilinllz !Ilmdil ? 

. . 

Harkoff~n avd~t İ~tihaP kanunu 
M6$fe~rlkler ·kongre$inde N . t•dil edilecek 

neler konupıldıı? 8$1 .. 
Edebiyat fakültesi reisi .Köprülü Gelecek sene meb' us inti

ıade Fuat 8. dün Harkofta top- habatı bir der~celı oluyor 
lanan müsteşrilcler kongresinden Anbra, l 1 (,Yakıt) _ Mevauk 
avdet etı:ııiştir. Fuat B; bu lcon- m~Qmata g~• med.ı.stn bu içtima 
gre ;hakkında · bir mulıarririmi:ıe dewesıncle ıntlhap · ~anunun tadili lhtl-
şu izahatı vermiştir: . malı kunet kelbetm!ftlr. 

- Harkofta toplanan müsteş- Bu tadıllt . elyemı cart olan ıkı 
rikler kongresi ilmi n.ı~hiyyette derecelı intihap yerlne · bir ·dereceli 
bii kongre olup Okr•yna hükO· intihap . usulnno ikame · ~eeek ve 

. meti tarafından içtimaa davet edil· releeek lntibabatta~ mllnteliıbl aanl 
detıl doArudan dotruyı meb'uı : lntl· 

mişti. Kongreye Rus' So~et ŞU• hap ebt1ecekt1r. Dobtn aç tarihinde 
raları ittihadına dahil cümh11riyet· )1(>lllllif l>wunan ıntibılbat ununu 
lerin murıhlıulariJe iıari~ten Tür· eaM tertibatı tttbwıle hayat ve nzıyo 
kiye ve: Iran murahhasları İ§tİrak et- Umlze elverlfli garOldüğD cihetle tema

mlle tlguına 1)Qium görilrlmemehedır. 
Bu nokta! naıardm tahminimize göre 

~ ı.d;Iıı yiılmz ıatthıp teldlDe alt mad· 

. ·~ ~~u fi~i~t~~;;ay , 
ti · Viyana ve Peştede 
1 . maç· yapacak 

Galatasaray birinci fut~ol takımı 
iki üç. maç yapmak ilzcre ~Ja~rJs
tana 'Ve \T;iyanaya dave.~. edilmıştlr. 

. Aldıtımız malOmata gore, yapılan 
Köprülü zado Melimet Fuat a tekiif ctrnhnda uyuşulursa İstanbul 

mişti. Türkiye namın~· yaİn;z ben. şampiyonu 29 teşrinsan.ide, Fener -
bahçe ile yapacağı lik maçından 

iştirak etmiştim. Bir de Re§it Saf- sonra seyahate çık~cak ve k!nunn-
fet B._ hususi surette ?lÜzakerelcr~ cv:velin ilk günlerınde _Peştede F. 
de bulundu. Kongre rmüzakeratı T. t ve Vtyane.da Ad~ra . takım -
S gün devam etti. Bilhassa .Tür· 1 

larile karşılaşacaktır • . 
kiye ile Okrayna hükftmetleii ara· Takımımızın Viyana veya Peştede 
sandaki münasebat hakkında mü- Üçüncü bır · m4ç dah~ yapması muh-
nakaşalarda ve müdavelei efkarda temeldir. Seyahat Ud haft~ s~ece~tir". 
btdunduk. Okrayna müstcırildcr 
kongresi iki üç sene sonra bir 

N~;,i k;;;i;~·m,ş ,,f ~~·: ·~~~ 
Başvekilimizin · nutku hak

. ·kında ne diyorlar~ 
A~a, 11 (Anek.)- lamet Pa-

· ıamn 'nutku bura gazetelerine 
bildlrilmtıttr. Nutuk ve bdhuaa 
Türklyenin ru]hperverane ıiy-... 
tine ait olan fıkralar iyi bir lntl• 
ba uyandınnııtır. 

Maama.fth t1yui Yunu maha· 
lili nutkun ve bilhassa Tilrk Yu· 
nan muallak, mesele.ine ait fık. 

raları .resmi nıetiılnl henGz alma· 
dıklannı söylemekte ve nutkun 
gazetelerde n~re...;ır ~~ · ıekll lıak· 
kında lhUyatk&r ıörilnmekte- . . 
dirler. , .... ... .;.....~ . "~ . .......___ M.\oıw caJJU/nJ. VAKfl 
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1111rdu 
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.ı arınK1 sayımız a ı n uma 

ray! _§~ :YJ!DIZ 
1 100 Uca kazanacli!k.sınız / 
:ı H uhfelif zamanlarda hediyel.er 

alacaksınız I 
J - 6.azefen in fürla tlirlü feşebbus

lerinden İ$fif ade edeceksiniz/ 
VAKiT Türk matbuata arasında geçirdiği 

on üç yıllık neşriyat hayatmı bugün tamamile 
yeni ve daha mütekamil bir şekille takibe devam 
ederken karileri için muhtelif şekillerde faydalı 
olacak teşebbüslerde bulunmuş, bundan başka 
aziz karilerine ciddi işleri arasında biraz de ~evk 
ve eğlence fırsatı bulmak istemiştir. Onun için 
bugünkü V AKIT nüshasını alecak olan karileri
mizi, adeta hiç haberleri olmadan bir ( Tali 
yoklaması ) karşısında bulunduruyoruz. 

Karilerimiz bugün beşinci sayıfamızda bu hu
susta tafsilat bulacaklardır. 

. 
Dü.nkii merasfmden infıöala.r 

M ütaTeR{efill
0

~ 
Y 1l1l ö m "~,,,_ ....._ ~" 

Dün F eriköyü ve Topka m2zay. 
Iıkl21..rmda merasim JurıD.dı 

Mü~rekenin yıl dönümü mümıı:ebettle dün &a • 

hah ıaat 10 da F eriköyündeki Fransız kabristanın
da merasint yapıluiıfbr. Bu merasimde Franoz ss

firl Kont dö Şambrön, jcner<:>J ko:m:olos M. Loran 
Rebul, İtalyan ıabik muharipler cemiyeti namına 
Dr. Pelligrini, Belçikalı sabık muharipler cemiyett 

namına M. Bemar Kuto ve sair zevat hazır bu • 
lunmutlardır. 

Merasim esnasında konsolos M. Rehul ile sefir 
Kont Şambrön birer nutuk irat etmqlerdir. BilAha.. 
re Fransız ıefareU müst~ M. Reymon Brüjer, 
ateıe milter miralay Saru, ate~e naval lnunandan 
OvernJ, Topkapı mezarlığında metfun bulunan 

Tilrk askerlerinin kabirlerini ziyaret etmişlerdir. 
Fransız kolonisi hu heyete refaknt ctmi~. Orada 
bUlunan imam mevlüt okumU§ ve beyani tctekkür 
etmlftir. 

Saat 11,15 te ba~ta Frannız scfi.ııi olduğu ha.ide 
ecnebi diplamatlar Beyoğlunda Sen Lui kilisesine 
giderek orada ruhani ayinde hazır bulunmu~ardır. 
Saat 12,30 da. Onyon Fransezde Kont Şnmbrönün 
riya.setinde bir ziynf et verilmi~tir. 

Ziyafet esnarıında Kont Ş • rön bir nutuk f·at 
ederek mütarekeden sonra cereyen ooen mühim 
hadfeelerl Eikrederek milletlerin sul ıa do..,ru tebai• 
ke oayan adımlar nttıklnnnı eöylemi tir. 



l Mer-rılcl~et haberleri J 

Belcd"ye reisi - tıazetecller hadise
sinde yeni bir safhil 

1: rd~ılc p~ctc~erlc bekc!iyc reisi 
IT ... !• 

• 1 ~; u. on:ı;ınch çıkım H.;.C:f ve 
r.c.': ~~·üt Lir c:;kônet de. Ht>s~ne gir
r.>l .:·r. 

l\.'.;n~~niyet Il:1i:~ tırho İıırJr 
'\'!~:'.yeti lcl:ıre be ye~: ~t:t<n:rt:j Sa!~lı 
t. !mzıı!:y i:ı !ı ::.:r ga.u:f!trinc bir 
Lcy:.~nDm'! t:~·;;drt.im~~ı!r. Tiu l:c'\'r.:1· 
r.anı~ \~iri,:r: • 

• lımi: l:elcJhtsfnl ttm~n rden 
Lc'c.J:yc r' !:i. Dı: Hnlôs! bq..-Jc ls-

• . . 
ı:r..r tnıı l .. •u3~ lTJ»nda cıJan vaz'l· 
!"c-tıe ~ı~ch·1Hin !IC>n ne srintını 
nemi-ı~tt !;n ~<-!1•ftl AlJvesi 'n~mına 1 

mt'\'ı:!;; fCÖ: em.tnıekteyı%. 
ııc: ~ Jt7 1 he_,·~ başta Hulösl B. 

cia ıklJ :'lalde 1trkamız tarabndm 
ı:.: u.: t&ttrlltrek lntlbıp edll
rol '-erdir. YftptıÜUJ lşlerde hrka-
1 m ?1'0pamı dahilinde muvaffak: 
t : ktadırlar. Memleketimizin ef· 
~ tıaıumlyeslnJ temill eden tq
:ııidaınwi&n ıldığımız mütaaddlt 
m buplaıda ba nqıtyatın hrka vo 
etk.&n ammnlyai memlekeJ lle all
.bdar o!madıgı Ye halkımmn bu 

ırtT•UBn ttndde olduk1m &nla-
4bnış DlduRu beyan otumır .• 

•Bu bey:ınnameyl dJ~c-r rü'e~rnsı 

~!bl n.qreden HJzmet guetehl ~u 
saurlan y:rycr: 

Lu beyımnam bize pt!lembe güJ\ü 
~ıı:ı r:.:.lrnlşti, husu!! ıa~dılıı~ız.. 

<·c:ı ~-:r~rcre kr,y.:-.nmışrık. Dün 
i.~tc~~:ni:.~c göre resm1 imiş, 
n~udiyoruı. 

OeT:ı~mJ.ı ve mUrıtlumız v' 
bllhasu ,foysnhnnnx alt ınakAmıt1 
arz todJim~şdr. Hrm beiedlJedt, 
hem de F~rkada an olan beyler 
ahbabımız ve mahbubumuz Salih 
beyle birlikte ahbapc:a11nı ~ yapa
cekJannı h9.lka doğru inip hıkJkati 
gnrmeğe çalışmalı ldllcr. Neşriyın 

ke9dt, çünki dtslpllntn manasını 
blltm. Yalnız Salih Bey dostumuz
dan · 11bırh olmasını da tavsiye 
ederiz. 

Umumi kAdp Saffet beyefendinin 
alAkannı lsdrham ederken bu 
mo,elenln aklbctini bckllyen efkln 
umumiyeyo hitaben de: 

- Cumhuriyet bıtk hrkası fazilet 
fırkaıdır. Bekleyiniz, fazll~tin ne 
tekilde galebe çalacaRma çok geç
meden gOrUnUnUz deriz ... 

"'~·-------
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A.l'AA a-u.aa".a .a.un,, • .., ;ç a 1 
Bir ihlllAf yi1.ziinden ttıkrar 

canlanmıya başladı A t ky d 
Evelce Azapkapı ile Kumkapı n a a a 

ar•ıında bir tilnel açµmak ım-
Uyawu .. ıan ıabık Anadolu de- Gazi Hz. nin resimleri 
mfryo?lan mildtırü M. Hügnenln kaldınhyor 
~1lan 'ile imtiyazın devro-
Jundufu Saplna ılrkett arasında Antakya, 9 (V akıt) - Btı,.ak 
btr lhutlf çıkmııtır. Bu mOna· Gazlnin dnkklnlan ve kahveleri 
aebetJe Hlnelin •naaaı meseled tezyin eden muhtelif resimleıt 
yeniden ortaya atılmııttr. mahalli lrilk6meUn emrile ceb-

Abcı talımlerl ren kaldınldı ve mniadere edildi. 
Y Mekteplerde okutulmak tıue 

ı- To~u ıuş mektebinin 8lnd Tilrkıyedan getlrllen kitaplardaki 
kuriUrıda yapılacak anşlara 20-ll- Gait Hz. nJn resimleri de çıka· 
9i9 urlbJrıde tptidar ve 27-2-930 rildı. Mtlb parçalar da kttaplar-
ttrJbinde nlbaytt verilecektir. dan tayyedlldl. Bu hal halk araım· 

2- Auş sah15J!e ve bu sabaya da btıyftk bir teeıstır uyandırdı. 
dahil bulunan ve bilhassa murunı Şimdi herkes Gazı Hz. nln re-
ubur çok olan Ramis Sıçanlıban ıimlerlnl evlerinde muhafaza 
şosesinde blr kan vukuuna mahal etmektedir. 
kalmamak uzere an, gUnıerı öğleye Konya meb'usu 
kadar gidip gelmek aıenedilccektlr. 

Y eştl hilal cemiyeti Refik Beyin bacağını bir 
,k6pek ısırdı 

Yeşil hllAl (emfyetl senelik tçti-
maıru J 5 K!nunevvel Pazar günti Ankara, l l ( VaKıt ) - Konya 
yapacaktır, dUn heyeti merkeziye meb'usu Refik Beyin bacağını şüp .. 
ihzari bir lçdmı yapmış, sene lçerl- heli bir köpek ısırdı. Mumaileyh 
sindeki faallyet1nl tosblt etmiştir. tedavi lçin lstanbula huekt etti. 

Kongrede gelecek sene zarhnda Divanı ali kararı 
yapılması icap eden teyler konuşu- Hnldunetçe meclise arzedilecek 
lacak faaliyet programı hazırlana- Ankara, 11 (Yakıt) - Diftlll alı, 
caknr karannı bOkClmete bıld1rdı. Hokomet , M .e rt • 9 Darnlacezede.. bunu Medıse arzedccek, brar Mec-

u e el Darülacezedeki halı atelyesinin hıte okunacaktır. 
J( • ı ı · k M. Meclfsı· -· _ geniş eti meııne arar vcriJmiıtir. 

Bir memurun 181 hın lira Aklını kaçırmış olması da Şehremanetine asansör Rıunamede bir~ey vohtq 

Çok 
açığı çıktı muhtemel.. Şehremaneti binasına bir asan· Ankara, ı ı (Vakıt) - ~feclfs 

Anadolu ııflk.1mlzln yazdığına lzmtrde posta telgraf başmüdür- sör yapbrılacağmı evvelce yaz- toplandı, ruznamedo blrşey olmadı-
~rc tnelA lzmır muhasebe mil· lüğö memurlarından Cemal Nadir mıştık. Asansörün konmasına ğındın perşembeye toplanmak üz.-
~ olan " timdi emvali metruke Efendinin fapka ve hükllmet aley- dünden itibaren bqlanıhnı~. re celse kapandı. 
muhue~tıtndo çalışan Halil hinde tefevvUhatta bulunduğu ve Tramvay kazalarına nasıl Bir sui istimal mi? 

y1n aıtldQrlQk 'f'IZifeslno ait heıabaf. hakkın~a kanun! takibat yapıldığı ID8Dl olunacak?. 
nm oıohaaebat tarahndan tetkik yazılmışa. Mahallt gazetelerde oku- Tramvay kazalanna karşı ko- b Ankara, t 1 (VaKıt) - Akhisar 

' duğumuza göre hu rlrkln hadise l l eledlye meclfsl azlan vazifelerini 
4dll1rkon aulaUz ıarflyat ve ibraz • nu ma an için ıahanhklardaki dıt sut isti al tUh dl Ş"' d 1 

fU suretle olmuı:tur: k l k m me e urayı ev ete 
tdllmlyen tnakı mtlsblteden dolayı y apı ara otomati bir hal verilme- rilml 1 dl Şt\ 6 l b 

• Cemal Efendi, Hatunlye camll ., b' üdd 1 ve ş er ra ay evve unlar 
181,J 08 lra 215 k oruş zimmet sı. ır m et cvve kararlaşbnl- hakkında lüzumu muhakeme karan 

=• -"'·"'mıı:tı.r.. Muhasebe hatlbJ Sezai Efendiye miiracaat mıotı. 1 ri b h ki kın ., ~u. """ verm Şu, u ususta evra hAIA 
artORifnU rekAleten Ua etmiş ederek cuma gUnil halka bir kaç Emanet bu işle t6krar me§gul muameleye konmadığı, bu azalann 

,_. __ muh"•ebe mumeyylzl Zlya bey ıöz söylemestne mfisaade edilmesini olmıya başlamtştır. Bu icz için ya.. h " h k 1 b vuuı ... u Y enuz mu a eme erine aşlanma ., 
ilamında 60649 lira zimmetı rica etmlşt1r. Cuma günil hutbeyi kında tramvay şirketine müracaat smdan anlaşıJmakta olduğu ve bu 
-1rmıcnr. okuduktan sonra, kendisinin dün .. edilecektir ~ Y teehhUr keyfiyetinin tetkiki mucip 

B al t 
yayı dilzeltmek için Allah tarahndan, göru"ldilı..u· · söylen1yo•. 

a par ar tımum muhasebe ı d 6 ~. rüyada memur edlldlgint. şapkanın imza ayamam emlŞ ve Arap harf-
bnunu mnccbince fayızlcrl de merdat olduğunu söylemiş, şapkasını }erile imzalamıştır. Yapılan tahld- Kazanç vergisi de 
itnşnnlmak suretile ve icra tarikile mindere atarak çiğnemiş ve cebıri- kata nazaran bu adam geçen sene azaltılacak 
talısll edilecektir. den çıkardığı fesi başına geçirmiştir. ramazanda şapirografla yazılmış mtif- Ankara, 11 (V akıt) - Kuvvetle 

Bursada bir cinayet Ba çılgınca sözler üzerine hatip sidane beyannameleri şuna buna ıaylendlfine göre maliye veki • 
Sezal Efendi ayağa kalkarak: •Artık dağıtırken yakalanmış ve o vakit · letl hususi lsUhllk kanunundan 

f eşli Yon refıkımlzde okudu""•- k dl i d ı=ı.. yeter, ln orad~, demiş ise de o en 5 ne sa ece lbtarat yapılmakla maada diğer vergilerin de azal. 
muz b1r habere göre geçen hafta k ~ tktlf dll ı ıu· k··cı dl saçmalama ta uevam etmiştir. Bu a e m ş. uıev w. şlm mah- tılması çarelerini aranıaktadır. 
Btıraa haptsanestnde bir cı"nayet f Uh L-... hl k meye veruı· te evv atı ne.ı.11ni n ddetle kar- e yor. Bu meyanda, bu ıene gümrük 
fapılm.. ve bir mahkOm s., ..... ı. .., d ı Ha" la" t -., ""uw , ... ayın vıtml aş ar camU terkederek şenaa · varldab beklenilen netice.,.. vere-
~çakla OldUrUlmH .. tUr. b h '----- tz l d lk1 

3
• '-'i A ıtayı ıu.oıı.aU etmişlerdir. Cemal m r e sl şoför olmak Ozere cek olursa • ki verecefl muhak-

Ôldtırlllen adamın fsmt Şaban Nadlr Efendi poUıte aynen şu Uç beş ahlAksız bir olarak Hadiye kak addolunuyor • kazanç ver • 
bptandu. ı 8 ttne hapse .mahkOm- ifadede bulunanJftUJı Jsmindo ı 4 yaşında bir kızcagızı gilerl de tahfif edilecekttr • Bu 
4.u. Cnayu bir borç meselesi yU· - ~ ıonana Qdar ıııuhallflm. cebren kaçırmışlar ve namusunu l\U'etle Baıveldltmlzin Meclisteki 
zUndcn 'Ye baptsenedekl dtger bir ' .. ·~ Oyle talıcap berbat etmişlerdir. Bu çlrkln hadi. beyantlan yakında tahakkuk 

Vekiller H. 
Mutat içtimaını yaptı 

Ankara. 11 (V akıt) - Heyet! 
Vekile lamet Pap.nın rlyaıeund• 
Jçma etU. Muhtelff l§ler hakkıO' 
da mdzakerat yaptılar. 

Tahdidi teslihat 
B-/lkilmetin noktai nazarı 

Ankara, 11 (Yakıt) - TabdJdl 
teslihat baklanda hüldUnetfmizfO 
noktal nazarını teıbtt etmek nze
re hariciye vekilinin rlyaaettnde 
toplanan komisyon meaalılnl bi• 
tirdi. 

Bir tekzip 
Ankara, l l (A.A) - (Son saat) 

gazetislnin 9 teşrlnsanl tarihli nUs
basında, Atlnada intişar eden (Ad· 
naiki) ismindeki gazeteni~ Tür.ki• 
ye - Rusya arasınd• 925 tc aktedi 
len ve Türk - Ras erkAm harbiye
leri hesabını ecnebi memleketlerdeıı 
temin edllmeşine matuf bir anlaş
ma Tiicuda getirildiğine ve bu id• 
llfın bir ıurettnln de gene mezkôC 
gazetece dercedil~ olduğuna dait 
Atlnadan elınmıt hesusl bir telgraht1 
münteşir olduğu görülm~tür. Mcı· 
ktır Yunan gazetesini henüz görme
m4 olduğümuz için mevzuubahiS 
itll!hn metni meçhulümüzdür. Bı.ı· 

nunla beraber esas itibarile baki· 
kate külliyen mu~yir ve ittılAl 
halinde Şovyt:t hükdmetince do 
tek~ edileceği şüphesiz olan bil 
~aberl sureti kat'iyede tekzibe A· 
nadolu Ajansı mezundur. 

Yanın uır evvllld 
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Putperest Çin h6kô.meti 
vahşiyesinin gôya K8.~gat 
emiı:l Yakup han merhu,. 
mun Çin aleyhinde kıya" 
mına bir ceza olmak uzre 
muıariJnlleyhin berhayat 
bulunan mahdumlarile 
hafidini tavaşi yapup k6" 
le makamında Çin aske" 
rinin hizmetinde bulun" 
mak lçan Asur nam ma" 
halle irsal edeceğini hini 
Taymsi yazıyor. .,.. 
Araradyan mektebi men" 

faa" içiJn geçen pa.zat 
gecesi seadeflu Onnil' 
Beyefendinin BüyiikdC" 
rede vermiı oldukları bil" 
lonun hMılaiı safiyesl biti 
ylfz. adet Osmanlı altuıııl 
olduğu mesmudur. 

kaç rnahktırn tarafından Y8P'İa11'tır. 1 Tahkikat raporunu yeni harflerle senin faUlerl yakalanrnışlardır. etmlt olacaktır. 
~~========~~~~=e~~~~~~~~~~==~~~;;~~~~;;;:;:~~--i8i!il~==::::==~==~~~·~f 

mancı taklit eder. tamaz mı? Hatta caddede geı~,, 

:_:V .. 4KIT ın tefrikası: ı 

Y aza11: : ! :1se~rin Rahmi . 
K; "le - l - yu:~~~ lJi~i znnı '.ln N.:ııuık Kemalin ahlakça tertemiz do~r; sonradan 
~0ı::11 ilen ş~ı Yumurcaktı. meşhur mı~raır.ı şöyle tepdaldak muhitin tealratile bozulurmUf. •• 

~ac:m, rı:a,sıle Bayliz. ÇMp- , ~ Lti : diğerleri do bu hilkmün zıddını 
\.;m:::r.utZ .c ıc.u. l fllr.•ıl kl yerin bu yer de9ildlr iddb etmektedirler. Brn bu iki 

B:, <'?.~r. içm ~c:;- rütbe c!ef.!di. 1 b~ı.ı matnhanıı (psikolog) lann rivayetin araamda meyancdık edo-
>:.v:rus~c..-.u tahdc•e ıiire kadu katülor:Uo ı~ ~ ~-~ ~ !b~ Al1alc yaratır.! Ro: 

.. 

Zıt mahiyetlerinin tebarüı:lle niyor görünenlerin lizerlerinde f 
hayrıhahlann kıymetlerini bildir. zan bu gizli yolların kurumu~ 
dikleri için dünyada şerirlerin de murlarmı aezmiyormuyuz? ~ 
vücutlarına lüzum gösteriliyor. Melekle ıeytam aramızdıı ·p\t' 

- 2 - gören yoktur. Fakat çok teşb• 
Cemiyet içinde hikayeme bir rimizde bu iki tabiri kullanırıı· J~ 

'Y' kahraman aradım. Ahllkın ıü~ Ruhan insan melekten ı:ı 0,111 
heli izbelerinde dolaşmıya hacet şeytana yakındır. Adamı . ' 1b· 
kalmadan o, karııma çıktı. Avnüs- etmek için her asırda de~iştı> ,r 
selih.. N~ mfibarek isim, ne men· lak ve terbiye ıiıtemltrile tı~h' 
fur müıemma insan kendi kültilr tılar. Hala ukt'aşıyorlar. Vo ~ı~· 
tarlasının kabul ettiği tohumların nihayetsiz asırlarla ukfaşacl ,0r 7 
inkişafına göre huylanır. Mahasal ne oldu.? Ne olo) 

O, meılekaiıdi. Ne yapabllcce• Ne olaçak ? ·ıısıı~ 
tini dtitündO. Evveli istidadını Galiba hiç.. insan dalına ' bif1 

yokladı. Tabiat ona hangi kuvvet· kalacaktır. Binaenaleyh bıJ~ ııı• 7 
leri vermiıti. insan, hayatın, ahla· birimizden sormaya hacet ~do ~e' 
kın namuıkar mnıbet mesai cad· Hayatın gözlerimizin öoüıı ,.ıdi"' 
desinin kalabalığı arasında kendi· an çevirdiği cihan sineına şe01ıı>"'1 
ne bir malıet yolu açamazaa çir- dın hakikab görüp durın~!.t. J 
kefil bir aoblm meııff7etiııo aap~ [ OıYllDl 3 GDc:G ,.y.ı~ 
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"Beraberiz!,, Ressamları Seyrüsefer işleri için bir karar Şehbenderlik 
Defterdara gelen =Müsabakaya Şehremanetinde yeni bir mü-

telgraf Çağırıyoruz dürlük teşkil olunuyor 
Müfettişler tahkikat = 200 liram ükaf at_ 

yapıyorlar 1 • f ~ 
Defterdar Şefik Beye Ankara- llSBDlye namID&İ 

dan "Edip,, imzasile gönderilen 
bir telgrafta bir zata ait birikmiş 
maaşların kanunsuz bir şekilde 
"erilmesinin iltimas olduğu ve 
"beraberiz,, kelimesini de ihtiva 
ettiği ileri sürülmektedir. 

.. Telgraftaki "Edip,, imzasının 
Yuksek bir Maf'iye memuruna ait 
olduğu iddia edilmektedir. 

Ayrıca söylendicrine göre Se-f'k o > 1 bey bu telgra!ı bir tediye 
emri zannederek kaleme gönder-
ri~ ~e oradan da maliye müfettiş-

Çaldılar ve iade ettiler 
Gt'çcnlcrde ~air Ahmtt Ha~im 

Beyin ciizdanı çalınmı~, içindeki 
parası alınmak enakı iade cdilmi~tl. 
Dün de h:ıber aldığımıza göre Tııli 
mübadele komisyonu katiplerinden 
Zu harradis J<:f endinin de cüzdanı 

Çalınıms e\'r:ıkı ile ıneınurivct ,, . 
vesikıısı posta ile iade edilmiştir. 
Gönderen adam bunu bahçede 
bulduğunu, posta parası olmadı~ı 
için ciizdanı iade edemediğini, 

insı.ıniyet nnmına gönderdiğini yaz-
erının eline geçmiştir. M mı~tır. B aliye müfettişlerinden Nazım ------------
ey bu meselenin tahkikile meş· Yolsuz mübayaat meselesi 

o-uld" 
C!> ur. Dünkü ak§am refiklerimizden 

Dün hu iddia hakkında defter· biri, tütün inhisar iclareııinde ba-
dar Şefik beyden malumat al· zı yolsuz mübayaat olduğunu 

k
tnak istedik, fakat kendisini ma- yazıyordu. Dün bu hurnsta ida • 
amında bulamadık. rede malumatına müracaat etti • 

lı'" - ğimiz mlahiyettar bir zat: 
~alın ve ince piyesler " Böyle birşey yoktur. Bütün 
kı Son günlerde Darülbedayi hak· mübay<\at yolundadır. ,, demi~tir. 

nda bazı haberler intişar ettiği Kont V olpi bugün gidiyor 
llıalunı... Bu haberler hakkında Sabık İtalya m<"Jiye nazın 
llıilta!aasına müracaat eden Son ' b ı k · kont V oıpl ugün mt'm e .etme 
Saat refikimize Darülbedayi M. mütevc>=cihen tehrinıizden ayrı· 

uphf B. fU sözleri söylemiı;tir: lacaktır • Kont Hz. dün 
" - Darülbedayi çalışıyor. Er- İtalya kıralınm doğum günii. mü-

:uğrul Muhsin Beyin baıka bir nasebetile sefaret~ verilen kabul 
~e 

1 
ge-çeceğinden, Galip ve Emfn re:ımincle hulunmuı ve ~erefine 

ekliğ Beylerin Ankaraya gide- sefarette bir de ziyafet verilmiştir. 
ce erind h b d p T B en a er ar değiliz. Hakk~,S\:n~şi aşa rakya-
riy tu hus~sta Darülbedayi müdü- {] 

~ ine hır §ey aöylemenıi§lerdir,, __ , • ya .. gi )yor · 
.• ıupht Bey oynanılan piyesler C. H. Fırkası müfettf§i Dr. 

l.ı~kındakt tenkitlerden bahse- Hakkı Şinasi Pafa önümüzdeki 
ıfr~rok demiştir ki: pazar günü Trakyayı teftişe çı -
''- Kalınını oynarız, beğenmez- kacak, Eairne, Kırklareli ve Te-

l kirdağına uğrıyarak fırka mua • 
er; incesini oynanz,kirnse e.nla

me!atını tetkik edecektir. 
~ıyo..- derler. Hele Selamı İzzet Edgar Kine bugün geliyor 

eyle lbrahlm Necmi beye hiç bir 
ıe b Yüz kadar bahriye zabitanır.ı 
1\ Y eğeUdirmenin imkanı yok. hamil bulunan Edgar Kine zırh-
d 

dapte yerine terceme oynatılsın ' 
ed ı lıs~ yarın limanımıza muvaseıet 

1 er; Zehirliçfçeği öyle yaptık, edecektir. Bu münasebet!e yann 
telne beğenmediler. Bana öyle Ünion fransezde Edgar Kine 
te lyo ki b 1 lı r un ar alafranga sofra zırhlısı zabitan efrad1 ıerefine 
dt liyorlarlar üzerinde imamba;yıl- bir çay ziyafeti verilecektir. 

da olsun diyorlar. K l ine zırhlısı stanbulda iki gü.11 
D .. Devairde iş kaldıktan !onra bir clevrialem 

b· ahılıye vekaleti, mülhakata seyahatı yapmak üzre Ameı·ikaya 
~~ tamim göndermiştir. Bu ta- gidecektir. 

ttıı~de, işlerin sürat noktasından Ticaret sarayı komisyonu 
ti u addema verileJl emirlere Ticaret sarayı komisyonu dün 
§İ~et edilmediği ve bu yüzden toplanmı§ ve bazı dükkanlarm 
hild~~tle~ vuku bulmakta olduğu istimlald üzerinde gfü-üşülmü§lür. 
k ırılınış ve müsebbipleri hak· Sondaj ameliyesi hergün yapıl· 
rı~~da takibatı kanuniyede bulu· maktadır. kanunevvelde bite: 
~hatırlatılmıştır. cektir. 

Belediye zabıtasının da bir müdürlük halinde idaresi 
düşünülmektedir 

Şehremaneti, ~enir hudutları 
dahilinde iş gören muhtelif na· 
kil vasıtalarının seyrüseferi hak· 
kında yeniden bazı kararlar ver· 
miştir. Emanet, bu mesele ile 
uğraşan seyrüsefer memurluğunun 
müstakil bir idare şubesi haline 
getirildiği takdirde daha faydalı 
işler görebileceğini esaslı bir ka· 
naat olarak tesbit etmiş ve bu 
kan~at neticeri o!arak da Seyrü
sefer memurluğuna müdürlük şek
li verilmesini kararlaştırmıştır. 
Yeni müdürlük müstakil olmakla 
beraber Emanet müfettişliğinin 
daimi kontrolü altında bulunacak, 
ayrıca bir de tam teşkilatlı fen 
heyeti bulunacaktır. Bu yeni şu· 
benin kadrosu, eskisine nisbetle 
daha dolgun bir şekilde tertip 
olunmuşhır. Bu mesele yakanda 
Belediye meclisinde konuşulacak 
ve tasvip kararı çıkar çıkmaz da 
işe başlanılacaktır. 

Müdürlüğe şimdiki başmemur 
Hayrı Bey tayin edilecektir. Ema· 
net, geçenlerde mütahassıs bir 
heyet tarafından hazırlanan sey
rüsefer layihasının Millet mecli
sinc!en bir an evvel geçmesi için 
teşebbüsatta bulunmaktadır. Bu 
layiha, nakil vasıtalarının Medeni 

Esnaf cemiyetleri heyeti 
.. toP.!a.nc:Jı 

~ehrfmfzdekl mühteHf esnaf 
ceı;iyet?eri mümesailleri dün 
cğleden sonra Halle fırkasında 
toplanarak cemiyetlere ait bazı 
lşl~r etrafında müzakerede bu· 
lunmu~tt~. 

Bu arada esnafın cemiyetlere 
kayc!ı halı-kır.da çıkan ihtilaflar 
etrafında da konuıulmU§tur. 

Petrol inhisarı müdürü geldi 
On beı gündenberi Ankarada 

bulunr n petrol ve benzin lJıhisan 
müdiri ur~umisl Hüsnü B. dün 
ıehrimize avdet etmiftir. Hüsnü 
B. dün heyeti idare içUmaına ri· 
yaset etmi~, içtimadan sonra 
ke· disile görüıen muharririmize 
" Ankara da inhisara ait mesele
ler ile meşgul oldum ve ıimdi 
heyeti idarede bunları görüıtük.,, 
demi tir. 

· İngiliz lirası 
Dün Borsada İngiliz lirası 1033 

kuru~ta aç!'mıı ve 103!,5 kurufla 
kapanmı~tır. lngiliz yavq vavat 
düşmektedir. 

bir şehir dahilindeki seyrüseferi 
hakkınca en asri esasları muh
tevi bulunmakta, şoförlerin hile 
ve intizamsızlıklarını, tramvay 
seferlerindeki karışlklığı kökünden 
halletmektedir. 

Layihada,. kazalara sebep olan 
şoför, vatman ve sair nakil vası· 
tası sürücülerinin takip ve cezalan
dırılması hakkında şiddetli hü
kümler vardır. Alakadarların ifa· 
desine göre layihanın kanuniyet 
kazanması şehir halkı için çok 

büyük bir istifade vesilesi olacaktır. 
Diğer taraftan Emanet son gün

lerde Beltdiye zabıtası hakkın· 
da da bazı tetkikat yapmaktadır. 
Haber aldığımıza göre Belediye 

· zabıtası işlerinin de müstakil bir 
müdürlük halinde idaresi düşü-
nülmekte ve bu fikir Emanete 
çok mülayim gelmektedir. Müdür
lük teşkiline karar verildiği tak .. 
dirde bütün Eelediye polisleri 
Belediye şubelerinden alınacak ve 
müdürlüğün emrine verilecektir. 

Bu şeklin şehir ve halk ıçın 
çok faydalı olacağı kanaati kuv· 
vetlidir. Yeni şekil hakkında kat'i 
bir karar verildiği takdirde Bele
diye zabıtası kadrosu genişletile
cek ve yeniden memur alınacaktır. 

Fakirlere verilen para me· 
selesinin aşh~r . .. ., , 

Dün bir refikimiz Evkaf idare· 
sinin fakirlere para dağıtmıya ka-
far verdiğini yazmıştı. Bu haber 
yeni bir şey değildir. Evkaf ida
resi ~ok muhtaç olan fakirlere 
senelerdenberi para ve yemek 
vermektedir. Hatta yalnız fakirle
re değil kör ve inmeli olanlara 
da ayrıca para yardımı yapmak-
tadır. Bu fakirlerin isimleri evvel
ce tesbit edilmiştir. Bu arada 
yeniden müracaat edenler bulu-
nur ve elde de para olursa onla
rın da vaziyet-'.eri tetkik olunuyor
lar ve yardım defterine yazılıyorlar. 

Hukuk talebe kongresi 
Önümüzdeki cuma günü hu

kuk talebe kongresine devam 
edilecektir. Cuma günkü içtima 
hesap encümeninin raporu tet
kik edilecek ve kasket, rozet 
ıekillerfnin teıbitile bir talebe 
J;Jübil tesisi, fakültedeki mezu
nty.et dereceler:nin ilgası hakkm· 
da müzak~at cereyan edecektir. 

Yt•ı F ----
Ahiak enalıklar eksilmiyor, artıyor. şiddetind~n hep kendi kendini yemek bir lezzet, binaenaley4 bir kendini ısırıyordu. 
§İy · çılar bu mahzurlarla cenkle- didikledi. Yumruklarını ıs;rdı .. mükafattır. Sirkat esnasında ya· Düşündü ' taşındı. Oh fakat 

or. Fakat baş k f Üstünü başını paraladı. Babasına kalanırsa pataklanacak .• Şimdi bu her şey kuvvetle mi olur? Akıl, 
tlalı~ı a çı amayınca e· kurnazlık çok defa g3lip gelmez mi? 
biycti n adını değiştirerelc muba- büyük kin bağladı. Gücü yetse dayağın acılı~·ile meyvanın tatlı· 

ne karar veriyorlar.. boğaıına atılarak onu boğacaktı. lığını zihninde karşılaştırır. Hangi Okuduğu çocuk masallarında şun-
lar aklında kalmıştı. Ayı insandan A .. - 3 - Lakin insanın kuvveti yetmediği cihet galip gelirse onu ihtiyar 

ı \'rıuss l"h h zam:ınlarda bir fırsat zuhuruna ta- d o· ı· k' t çok kuuvvetlidir. Fakat insan onu ttcn e a en üz yumurcak ı. - e er. ıyc ım ı ağaçtan Ol'l armu kurnazlıkla karşısında zıp zıp oy-
'\lerd·onu babası döğer, anası se- likan kinini saklama~ lüzumunu çalacak, görürlerse iki tokat yiye· natıyar. Kuvvetini tahrike mahal 

1
• Bu t d. k' 1 d k O h ~esi e ıp ve nevaziş terbi- ~aha o va ·ıtten an.a ı. ce .• n armudun lezzeti er vermeksizin o, babasına bir fena-

ltsız ar~sında çocuk bütün bütün Felsefe iki türlüdür. Hayır ve halde iki tokadın acılığını bastırır. Iık edemez midi? Ederdi. Edebilir-
llıan ° du. Kabahat işlediği za. şer felsefesi.. Zıd manada görü- - 4 _ di ve mutlaka edecekti. 
•ipe anasınan vücudunu kendine nen bu iki şer hazan biribirfoe Bu küçük şer filozofu tavuğunu Avnüsselah alacağı intikamın 
kuttutl Yaparak ekseriya dayaktan o kadar yakla~ır ve karışır ki v'•1:itsiz yumurtlatıp sabahleyin lezzetile güldü, güldü. Babasının 

b. Urdu. h d rakı şişesine idrar akıtmaya karar 
0 şerrin hayırdan ayrın şer en kendisine bir alakok ziyafeti çe· 

llıak ı~ ~ün daha evvel yumurtlat- çıktığına insanın tereddüt etmiye- kecekti. Muvaffak olamadı. Yu· verdi. Çok değil, yüzdirhemliğ(! bir 
b· ıçın tav v d ı·v• k A '"h d h k . l b d k kadeh karıştırdı. 
ıt ç· . ugun e ıgıne oca ceği gelir. vnüsse a a a ü- murta yerme suntur u ir aya Zavallı adam 0 akc:am • 

kutca:V' soktu. İçini kurcalıva ı;ük yaşında iken şer felsefesinin yedi.. Fakat bu acıyı bir tü~~ü ı - Artık rakı'ar d; sidiğe dön-
hu c· ıya hayvanı ö 1dürdü. Bab~sı prensiplerini kurmaya başladı. hazmedemiyordu. Bal>:ısından . o_ç dü. Renk, koku tıp'6• o .. meretten 
ıı ınayef . .&....ı~ ~ 
lıdan . 1 anlayınca onu eşek Her şeyde mükafatla mücazatı. alını.ık hırsile zangır zangır tıtrı· şimdi~adar hiç tattığımı bilmi· 
Yurngelınciye kadar rıatakladı . Tatlı ile acıyı müvazene ederdi. yor ve buna gücü yetmiyeceğini yorum ama galiba lezzeti de böyle 

ı>ib· Urcak b" k ·ı d" ·· d"' · · ' · ·1· Ç l · l -1 
~ ı Ycrcl .. ır aç sarıt pestı i'v1e~~1 a. a[rıçta koparı 1 mnsı mrmnu ı ~ n tı çe sınırıeı ı erı ı~ or. ı • c ma ıuır. 

e St!nlı ka.dı. Öf!... esinin 1 ; emi.~!eı v.~r. Bu ıııc\ vah rı çalıp ua 1 Jı. ı\ or. öı:..c!..:ndcn ~ene kendi l Sika} etlerile bağıra çağıra gıda-

Tahsil edenler, kendilerine 
ait işleri görüşecekler 

Haber aldığımıza göre hariciye 
vekaleti maarif vekaletine mer· 
but ultimu alJyel ticariye mektebi 
ıehbenderlik ıubesile esaıılı su· 
rette alakadar olmaktadır. 

Hariciye vekaleti, baıvekalete 
gönderdiği konsolosluk talimat• 
namesini bu ıekle göre tanzim 
etmittir. Şubenin bu seneki me· 

zunlarından Ahmet Cemil, Kemal, 
Yekta Beyler Ankarada memu· 
riyete tayin edilmtılerdir. Şeh· 
benderlik §Ubesi talebe cemiyeti, 
bu cuma günü ticaret adasında . 
bu maksatla bir umumi kongre 
aktedecektir. 

Kolza ve petrol 
(iaz kumpay.aları, kolzacı• 

ları inhisar idaresine 
şik&yef ettiler 

Son günlerde ıehrimizde petrol 
sarfiyab azalmı~, buna mukabil 
kolza yağı sahtı artmııtır. Bu, 
halla petrol satııına mani olmak· 
tadır. Petrolu ziyade tağıtı eden 
kolza fabrikalarıdır. 

Büyük gaz kuınpanyalan bu 
vaziyetten müteessir olmaktadır. 
Standardoyil, Neftsindikat gibi bü· 

yük kumpanyalar petrol inhisar ida 
resine müracaatla Kolza fabrika· 
larını tikayet etmi,Ierdir. İnhisar 
idaresi keyfiyeti ıehremanetlne 
bildirıniıtir. 

G. S. birliğinde müsamere 
Güzel san' ı\tler birliği müdür• 

lüğünden : 14 teşrinsani perşem· 
be günü saat 17 de ikinci müsa· 
meremiz olacağından şubelere 
mensup aza ile davetlilerin teş· 
rifleri rica olunur. 

İtalya kosolosunun ziyafeti 
ltalya kıralı Viktor Emmanu• 

elin senet devrlyei veladeti mü• 
nasebetile, İtalya konsolesu tara• 
fından dün bir ziyafet verilmigtir. 
Ziyafette ecnebi sefir ve konso
loslarla ıehrimizde bulunan kont 
Volpl hazır bulunmuılardır, 

Devlet Şurası mülazirr. 
için imtihan yapılacc.. 
Devlet Şurasına aza mülazimi 

tayin olunmak için müracaat eden-
lerin imtihanlara perşembe günü 
vilayette yapılacaktır. İmtihanda 
kazananlar 3500 kuruş , aylıkla 
mülazimliğe tayin edileceklerdir. 

Avusturyalıların günü 
Avusturyada cümhuriyet ida· 

resinin ilanı günü münasebetile 
bugün Avusturya sefaretinde bir 
resmibabul icra edilecektir. 

sını aldı. Kabahati inhisara, fab. 
rikaya, bakkala bu' du. Fakat bu 
beyhude ithamları dinleyen asıl 

suç,Iu bir köşrde kıs kıs gülüyordu. 
ihtiyar sarhoş o gece çok su iç· 

ti. Ertesi günü midesi bozuldu. 
Beri yanda yumurcağın intikamı 
yerini buldu. Kalbi ferahladı. 

-5-
Hayrullah Efendi Avnüsselahtan 

başka biri on diğeri sekiz yaşın· 
da, Neciple Şükriye, ik..i çocuk 
daha bırakarak içki sıskalığı neti· 
cesi vefat etti. Yumarcak tosun • 
laştı. Yirmi beş yaşına geldi. Gi • 
rip çıkmadığl mektep, karıştır~' 
dığı halt kalmadı. O hi~ .bi~ ilim· 
de ihtısas taraftarı degı!dı. Bu 
alemde öğrenilecek çok şey var • 
dır. Bir fende kazık kakmaktansa 
hepsinden birer parça malumat 
edinmenin hayırlı olacağı fikrinde 
'd' [ Devamı yarın J ı ı. 
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iT 
fV akt) ın neşriyat hayatında bir dönüm yeri 

(V akıt) bugün tamamen yent 
bir ıekilde çıkıyor: Bir taraftan 
sayıfalannın adedi çoğalıyor, ve 
hacmi eclti ~ekline nisbetle bü • 
yüyor; diğer taraftan Eütunlannı 
renkli renimlerle süslüyor, evvelce 

her günkü hayata ait ıekılleri 
sadece siyah rengin yardımı il~ 
tasvir ederken bugünden itibaren 

muhtelif renkli resimler neırlne 
ba lıyor. Bu noktai nazardan (Va
kıt) yeni §eklinde eskisine nis -
betle güzelleşiyor. 

Tabii yeni (Yakıt) hacminin bü· 
yümcstnden, ıeklinin gÜzelleome
sinden istifade ederek her günkü 
yanlarını bir kat daha zenginleı

tlrece!rtir. Y azılannda ve haber
lerinde daha itinalı, tefrikalarında 
daha dikkatli olacağı gibi halta· 

nın muayyen günlerinde okuyu· 
culann alakalarını celp, zevkle
rini tatmin edecek hususi sahifeler 
bu hın duracaktır. 

Bu itibar ile (Vakıt) yeni 
,eklinde e'klsine nisbetle daha 
müfit bir vasıta olacaktır. 

Hem hacmini büyuten, hem 
teklini güzelle§tJren, ayni zaman

da mhnderlcatını zenginleıtiren 
(V akt) m fiatmı da artırmafa 

hakkı vardı; fakat bu hakkını 
kullanmak istemedi; gene eski 
Aatını muhafaza ettJ. 

Bu itibar ile de (V akıt) eskisl
nP n betle ucuzluyor. Bu suretle 
rn ' rem okuyucularından dai
m · :ı .. rü lutufkar tevec~iihe 

ane bir mukabelede 

Ancak llA.veye hacet yoktur ld 
(V akt) ın bugün a.nettiğl yeni 
ıekil öyle bir ikt gWı içtnde ken· 

di kendine meydana gellvermemiı
tir. (V akJt) bu neticeye varmak 
için bir seneden beri bir taraftan 

edd tekilde neıriyat vazifesini 
yapmakla beraber diğer taraftan 

yıpratıcı bir gayretle çalı~mıı, 

bir çok mad<li fedak.irlıklL- yap· 
mııtır. 

Bu gayret ve fedakarlık • 
la.r sayesindedir ki memle • 

ketimize ilk defa olarak (1929) 

senesi modelinde müteaddit 
renkli ve ayarh resim ha.san 

büyük bir rotatif tabı makinesi 
getirtmlttir. 

( V akıt ) sahipleri on üç ıe • 
nedenberi neırlyat yo!unda ıa.rf-

ettikleri emeklerin maddi mükafa
tını ve namusklrane bir uzun 
rnesfek höyatının itibarını çok 

emin bir kazanç ~asıtası olarak 

kullanabilirlerdi. Bu suretle yarınki 
rahatları için bir nevi hayat sigortası 
vücuda gettrmiı olurlardı. 

Fakat (Vakıt) sahipleri Türk 
matbuatının bir cephesinde tekem• 
mül temin etmeit kendilerine bir 

ıaye yapınıflar ve ellerindeki bü
tün vasıtaları bu gayenin husulü
ne vakfetmlrlerdfr. Ve !ürk mil
letinin, Türk Cümhuriyetlnin, Türk 
tnkılAbının istiklaline karşı itimat..
larının derece&ini gösteren bu tar· 
zı hareketler11e '.ltiemleketlerine 
karoı bir milli vazife yapmışlardır. 

.Alehmet Asım 

istan meclisinde 
Büyilk harbın doğurduğu bütün 

devletler gibi, Lehistan da he
nüz lstikrannı bulmamı§tır. Şarki 
Avrupanın otuz milyon nüfusluk 

bir memleketi olan *Polonya,, 
diyarı komıulan ile halA. anla~a
mamıı oldutu gibi, dahili vazı. 
yetini de lsllh edemedi. 

Harbin ferdasında, Sovyet 
'fnıvvetlerinln "V arıav. ve "Loc,. 
a do~ru akın ettikleri sırada., Leh· 
liler Mareıal •Pilıutaki,,nln etra

fına toplanmıı ve Ruı kuvvetle

rini püskilrterek lstiklAllerini ia
deye muvaffak olmuılardı. 

Ancak tehlike mGndefl olarak 
vaziyet biraz ıelAh peyda edince 
bir takım lntrikalar dahili siya. 
ıseti altilst etti. 

Mareıal "Ptlsutskl,, nln dikta· 
törlağü devam ettiği mild~etçe, 
muhtelif ılya.st fırkalar sükdt 

mecburiyetinde kalmıflar, ve ih~ 
Uraslar izhar edilcmemi§tlr. 

• Pilsutskt " nin, diktatörlükten 
çekilmesi, lçfn için kaynıyan asa • 

biyet ve isyanın izharına vesile 
oldu. 

Parlamentodaki muhalif ekse. 
riyet hali hazırda resikarda bu. 

lunan "SvitaJaki,, kabinesini de. 

virerek 1926 da tesis olunan üsulü 
fdnreyi tebdi'e karar verdi. Dt • 

ger taraftan hükQmet fırkası y~ 
ni içtima devresinden istifade 
ed rek kanunuesasinin tadili 
projesin1 knbul ettirmek tstiyordu. 

.ıVlare,al "Pilsutskl,, hökumetin 
okalliyette kalacağını anlayınca 

meclisin muvakkaten tatili mü • 

zakere etmesini münasip bu!du. 

Reislcümhur Lehistan kanunue

sasisinin 25 inci maddesine isti • 

naden mecliai otuz gün müddetle 
tatil eyledi 

Şu halde "Svitalaki,, kabinesi 

gelecek ayın haftasına kadar 

zaman kazanmıı oluyor. 

Bu müddet z:ırfında ki gale· 

yanın teskini mümkün olacak 

mı ? Burası keaUrflemez. Şimdi

lik muhtelif muhalefet gruptan 
tatil hareketini protesto ettiler. 

Mare§Al " Pilaut&ki 111 nln ordu 
fizerindekl nüfuzu ıayeıinde 

muhalefet gruplannı ıusturabile

ce~i zannediliyor, mao.mafih bu 

tarzda elde edilecek ialebenin 
muvakkat olacağı aıikArdır. 

Her halde Lehlstamn, Alman· 

ya ve Lltüanya ile olan ihfilaf • 

lannı henüz hallü tesviye etme

di~! bu sırada, dahili lhtilafat 

ile u~ratmiya mecbur olması, 

Leh hükQmetlrtirı vaziyetini gftç • 

leıtlrecek btr hadisedir. Şarkt 

Avrupada mühım bir kütle teıkil 

eden Leh mıll~tinJn geçirdiği 

buhrandan ne ıuretle çıkacağı 

A vupa siyasi muhitlerini ala • 
kadar edecek hır meaele olduğu 

gibi, memleketin dahili ve hatici 

si yaıetlnde istikrar hasıl olması 

da bütün ıulhperverlerce temen

ni edilen bir keyfiyettir • 

H. Gayur 

Annemin sayesi 
Ömrümün 9u son senelerinde 

garip hialer içinde kalıyorum. Ba
na öyle geliyor ki her müşkül 
zamanında biri arkamı tutuyor, ya
hut eHme sarılıp beni yediyor! 
Bu ne?.. Biraz insanlığım tut
tukça düşünmek istiyorum, ah! 
canım hayvanlık, düşündükçe üzü
leceğimi farzederek ben Üzülece
ğime kendi üzülmiye razı olup 
ortamıza giriyor, beni mücerret 
bir vaziyette bırakıyor, fakat ne 
olsa hayvanlık! İnsanLğm meha
beti mütefekkiranesine mukave· 
met edemiyor, ortadan çekiliyor. 
Halbuki ben ihtiyarlamışım, genç· 
likte düşünemediğim zamanlardan 
ziyade düşünemiyorum. Zaten iyi 
düşünmek gençliğe has bir zihni 
ameliyedir 1 

istiyorum ki biri benim aJıştı
ğım tarzi tefekkürü altüst etsin. 
Bu defa da insanlığım mani olu· 
yor. Bazan insanlık hayvanlıktan 
haşin olur! bu pek çok zaman 
bac:ıma inmiş bir tekme o!dun.u • o 

için hatır nişanerndir. Fakat acı· 
~mı çabuk unuturum. insanlık bul 
gelir geçeri Halta bu latıra1arı 
da unJHum, daha neler unutmu· 

şum 1 
Geçen ~lin Ankara da bir te· 

sadüf netic::.:iinde anladım. 
Dalgın kim. Hava ~üneşli, or

talık sıcak. bir şeyden, gün~şten 
kaçmak istiyor idim. Bu defa da 
günqten kaçmak istiyordum. De
dim al insan'ıkl lazan h.ayvanlık
fan haşin olur 1 

Otomobil, otobüs hücumlarını 
istihfaf .:derek kendimi karşı ta· 
rafa attım. Oh 1 bir gö1ge altına 
düşmiyeyim mi? Oh 1 dedim, ba
~ımı kaldırdım , tc.ktım • Zafer 
abidcsinfn pramenindeyim 1 bcrr. 
de bir kadının sayesinde 1 

Bu kadın anama çok benziyor· 
du. Benziyor değil, aynen (o) idi, 
benim asıl annem idil o, idi ... 
Yemin ederim ki o idi. 

Anadolulu bir kadın heykeH. 
Onun sayesinde bulunuyordum 1 
oh l nekadar fayyaz bir ~aye l 
daha ne isterdim 1 

Ahmet Ra5irn 

Hindistan me5elesi 
Hindistana muhtariyet verilme· 

si tasavvuru lngil~ere.de bir buh· 
ran tevlit etmek üzere iken İngi
liz siyasileri birbirlerile uzlaşarak 
ve Hindistan siyasetinin değişmi· 
yeceğini ilan ederek buhranı şim

dilik bertaraf ettiler. Bu sayede 
İngiliz siyas'ileri bu buhranı şim
dilik bertaraf etmeğe muvaffak 
oldularsa da, asıl mesele, yani 
Hindistanın mukadderatı meselesi 
halledilmemiş olarak kalıyor. Tet-

kika şayan olan asıl mesele de 
budur. Yalnız Hindistan dahilinde 
320 milyon insanı alakadar eden 
bu mesele, cihan meselelerinin 
en mühimlerinden biridir. Burada 
bu meseleyi kısaca izah edeceğiz. 

Dokuz ~ne evveline kadar İn
giltere devleti Hindistanda mutlak 
hakımdi. Hintlilerin Umumi Harp
ta gösterdikleri fedakarlıkların 
mukafatı olarak ingiltere onlara 
muhtariyet vadetti. Fakat muh
tariyet bir gaye idi. Ona adım 
adım gidilecekti. Birinci adtm 
olarak Hindistana teşrii hayat id
hal edildi. lngiltereye tabi olan 
dokuz büyük vilıiyetin her birinde 
maarif, sıhhiye, nafia, ziraat da· 
irlerini murakaba edecek birer 
meclis açıldı. Diğer hükumet da· 
ireleri maliye, harbiye, hariciye, 
lngilizlerin elinde kalıyordu. Mer-

kezi hükOmette buna ınumasil bir 

meclise tabi idi. 
Hintliler bu islah liareketinden 

memnun olmadılar. Hindi&tanda 
on dokuzuncu asrın son rubunJ 
danberi milliyet hareketi başla
mış, yirminci asrın mebadisinde 
1htilalcuyane bir mahiyet almıştı. 
Bunun neticesi olarak İngilizler, 
Hindistan hükumetinde Hintlile
re veri!ecek memuriyetler daire· 
sini genişletmişler, istişari mahi· 
yette vilayet meclisleri tesis et· 
mişlerdi. 

Umumi harbe .kadar \taziyet 
bu şekilde devam etti • Harp , 
Hintlilerin milli şuurunu uya .3tr· 
makta, muhakkak ki büyük bir a· 
mil oldu. Her cepheye sevkohı· 
nan Hint ve İngiliz askerleri, ln
gilizlerin iddiasmca, maılUm mil· 
letlerin davası uğrunda döğil~Ü· 
yorlardı. O halde Hindistan da
vasını daha evvel ihkak etmek 
icap etmez miydi? Hindistan da 
Suvaraj, yani muhtariyete layik 
değil miydi'? 1-lindistanın, Hindu· 
su ve Müslümanı bunun üzerinde 
birleşmişti. 

BI)> vaziyet, 1917 de semeresi
ni verir gibi oldu ve İngiltere hü· 
kCımeti hedefinin Hindistana su
varaj vermek olduğunu ilan etti. 
1919 da Hindistanda hükumet 
dairelerinin bir kısmını teşri'i mec
lis!eı in murakabesine tabi tutan 
kanun bunun neticesi idi. 

Fakat yukarda söylediğimiz gi
bi bu hareket Hint rnil!iyettper
verliğir.i tatmin edecek mahiyette 
değildi. Bu sırada milliyetperver· 
lerin başına geç.en Gandi büyük 

bir tearruza geçti. iki taraf ara
sında vuku bu1an mücadeleler, 
şiddctJi ve oldukça kanlı idi. Hin
distanı muhtariyete isal etmek is
tediğini söyliyen bir devletin bu 
maksat iç.in çalışanlara bütün şid

detini göstermesi, Hindistanın 
müfrit milliyetperverlerinde lngil
tereden tamamile ayrılmak ve ta· 
mamile müstakil yaşamak emelini 

uyandıı ,'.1. 
Hindistan bu devri geçiriyorken 

1919 da verilen salahiyeti geniş
letm .. :~ zamanı ge!di. Ve fngiltere 

hü"'ômeti sör"zon Simonnun riyaseti 
altında teşkil ettiği heyeti Hindis
tana gönderdi. Bu heyet orada 
tahkikat icra etmiş, Hindistana 
verilecek yeni salahiyeti tayin ve 
raporunu ihzar için Londra ya 
dönmüştü. Henüz bu rapor veril· 
rr:!ş değildir. Fakat bu rapor ve
rilmeden evvel Hindistan umumi 
valisi bir beyanname neşrederek 
Hindistana tam muhtariyet ve· 
rileceğini vaadetti ve bu yüzden 
fngilten;de büyük bir gürültü 

koptu. 
• Bundan, bu sefer de Hindistana 
muhtariyet verilmiyeceği anlaşılı· 
yor. Bunun başlıca sebebi Hin
distana muhtariyet itası takdirinde 
Hindistan idaresinde çalışan bin
lerce İngiliz memuruna yol veri· 
leceği gibi Hindist\..jıda bulunan 
binlerce lngiliz askerine iş kalını· 
yacağı, Hindi~~anın yeni tarifelerle 
İngiliz ticaretine müthiş darbaf ar 
indirt"ceği, Hindistanın dahili ve 
harici siyasetinde müstakıl olaca~1-
dır. Bu vaziyet fngi1iz menafiini kö
künden haleldar etmektedir. Bu
nun ıçın İngiliz siyasileri bu 
meseleyi şirr.dilik talik etmişlerdir. 
Fakat mesele yalnız İngiliz siya
silerinin elinde değildir. Diğer 

taraftan Hindistanın kendisi var ki 
onun bu vaziyeti teslimiyetle kar
şılamıyacağt muhakkaktır. 

O halde yakında iki taraf ara
sında mücadele mi başlıyacak ? 
Bunu yakında gö~ec('ğiz. 

Önıer Ru:a 

Kariler ve biz! 
Eskiden belli:l muharrırlıte imrenen· 

ler vardı ve belki varlığı da yerındey• 

dl. Çocuklu~mda ben ~-le muhar· • 
rlrl, insandan daha yilksek bir varlık, 

peygamber, evliya gtbt bir ıey santr· 
dım. O gUnlerde küçük kafamı, lfüyük 

aydınlık dalgalarile tutuşturan kalem 
ıahtplerl, bana tapınmak ihtiyacını veı 

mişlerdı. Odamda onların resimler 9 

elimde onların eaerlerl, dilimde onlarla 

sözleri vardı. 
Haydalimdekl bu "Tur" yolculanrıa 

imrenir, duyuılanndakl lrn vvetli ıçkıyt,. 

mısralarının kadehlerinden içer, tatl1. 
~ 

gönül ıe.rhoşluldanyle 6arsıhr, ıallanıc-

dtmı 

Aradan zaman geçti o dev!rlerln 
muazzam ıaflar arkasındaki cilceler ara• 

ıına ben de kendimi kanşrnıı buldum. 
V t l~te kaç ıened;r yazıyorum. BoJ 

bir sayıfanın ne korkunç düşman oldu .. 
ğunu lier giln biraz daha anlıyarak, bi· 

raz daha yakından görerf'k yuvarlanı .. 
yoruz. Belki kalemlerimizin son nefesl 

" boı kbt ,, lıılmli bır paıça olacak, 

belki bunu da felek çok görecek. Her 
ne ise önümüzde gidenlerin ba~ları 

okadar güneşe yakın ve arkalarında 
btrakttkları gölgeler okadar uzun ki, b\· 
zim düştüğümüzu görmek bile lcabil 
olmıyacak. 

Bereket b'.zlerde kuderet azaldıkça, 
karilerde ıefkat ve mllsamaha çoğaldı da 

her birimiz senelerce ayakta durmakta 

imlr.tnını elde ediyoruz. Hem yalnıı 
kueura bak.mamala kalmıyor, takdırleriıı 

de csirgıımlyorlar. 

Yalnız ıunu söyhyeylm kl bu kart1er 
yüzünden biz cidden çok m~kül mevki 

lerdeyiz. Onlıınn her blr1 deKllııe de 
her zOmresl, ayrı düıünceler, ayrı hta-

ler beslerler. Mesela memleketçi, vatarı 
işlerinde ıtddetle hııssas, yabancılars 

titiz bir karl, büt!ln mevzularımızın 
kendi vadisinden eeçllm1ı olmasını ister• 

Böyle bir yazı yazdınız mı, ertesi gilll 

bire!" mektupla takdırlerinl yeti~tirlrler. 

lçtım.at yazılan her ıeytn Qstündo 
tutanlar bu gibl tetkıklerl tekhf ederler• 

Şayet bu ynılar, brr kaç glln ıır11} 8 , 
çılumra, sevenlerin takdirlerinden ço1'• 

genç kadın ve kızlarımmn tazir 1e 

ıttem dolu slnlrh paylamalann& u~a:rıı. 

Onlar isterler ki · bnttın kalemlerin 

mevzuu gOzellilc, gençlik, aşk, he,•e9 

olsun. Ciddi ve sevgiden başka thttrs5
• 

lara yer veren yazılan yavan bulurlıı!· 
Günün y~yı~ıııın, kendi varlı~ınıı> 

ıs' muharrir üzerinde lı bırakmasına 

hammUI edemezler. Zavallı muharrırlefl 
Lafontenln meşhur fıkralanndakı bııb' 
ile oğula benı.etmeğt !stemeıdıın. f~ 
hayatın hakilcııU kartısında bcntrn IJI" 
k!rım neye yarar} 

Seyyah 
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t lı hankaıuıın çok meılulr, bir t~ıebbüı olarak makta devam edecelctir. ~ ~ t.elimİlllİr 
.::dltt ta arruf s dı lannı ufak tefek paralarla En clotru, en ıoa tı.l.e.,., ft _.... a"'5' .. kendilerini ten
e 11 bir ye tln topiadıjınıa her gün memnuniyetle tatlı, ejience~ !8~· • ~ w. +d ı rek Her ıuale cevap 
t~Jyoruz. Yanam, bayat, kaza sigortalan da kil- en merakh lüüyıelm, romanı.n. -.u lil f ı>aralarla lüzumunda büyQk tehlikeleri klll'fı tefrikalan, en giisel w: 6. 7 reoki lCMi ıGtuaumız, ıöylemelc ia-

cak bir kuvvet halinde tcpla1 ıp kullanır.ak tt.Sİmleri, gene (Vakit) le bula..Jc. tedikleri ıklere kürsü olacak ••• 
"' .. d • ... _!_..J u Gr ve Avrupanın, Amerikanın refah amillerin- smız. Memlelcetln uer yerwu.e ve en 

biri de budur. Mesela her e• bir yangın ihtimali Memleketi ea eJi ~ mlhim merk'dfe111e lnılUSi muha· 
' ındadır; fakat her kes kendi evinin yanması kale~lerin ,eteri. ilila, f..; Mtt.rlmil' ••ımeri icia ealıtıyor ... 
t ': le yeni. bir ev parası ..biriktirip artıramaz; edcbıyat, Alı at, minb. apor. ele- ~-· g pleı .ıe d., MWW. 
~ r evJ yenıden yaptırmaf için lazım olan parayı niz, kadın, aençlik, mektep ve IAriade. - ........... D.ima a. 

ında umumi fı)fr tasanuf letkilatmdan temin '!1ektepl!le.r ~üt~nlar~ Jehı tek• ıitt alauabat ve Qaile k.aı.aktar. 
hh enin yolu bulunmuıtur: bu da her keaiıı ufra- lıo Yerd~ti gcnıı&kle ınkişaf ecl.. Valat.a ıe'!i ıddine )'&kıtır bir 
lıı.t 1'eceği zayiat kvtıhğı olarak 0 gibi tefktllt- c~k.:. T~~ çiftçinin, Amele- lindellde lıalkan menfaatini arq
le1c- birer miktar para ) atU'maktır ... Baıka mem- n!n ışlenn~ yakından b!dJ> edece- tınyor ft o yalda ffer:11ror: Malc-
'-re etlerin taka6t utulleri de böyle birer tfgortadan ğiz. Asken nuhn -aradıfa ,.._.. ............ için .. elcuyu-. 

tttr. nımz olacak ... Ameli Jaa m.. ı.-.. p hr~t diler. 

"' ... Soıa S.at arkaclaıınuz dün bu yolda hlr teıeb -
~ ah1fti ; hüyük ııhir karilerini kazaya karp !efei:b ediyor. V AKIT da faydası içtimai olan bu 
'flail teytt arzusundandır: Biz de kendi kari-

tn hayatını •iaı>rta ediyoruz. 

Nasıl? 
9aYet baalt bir tekilde: 

Nıı!:IGnden itibaren bir ay içinde V AKIT ın bir 
~ a abone olanJar içinden kur'a ile aynla· 
~ Ylzde ellisi namına, V AKIT fdaretl muteber 

•laorta tlrketlnden abnmıı 

500 liralık 
btr hayat ılgorta polfçeııf takdim edecett. ,.. 

~~nelertmlzden olup gene bu m6ddet içinde, 
"-'etle erini bir yıl içln daha yenileyenler, &Jlll 

CİDNA tayyaresi 
V AKIT ın illvesini dan fstl.nbul ufuklarmdan 

şehrin her tarafınA ~tb 

• 

En taliliniz kimdir? 
Y annkisayımızdaki numa

rayı saklayınız 
Yardi VMCf 111 ilk lft}'tfasının haşana 

bakılacak olursa burada bir numara basılmış 

W-duta pralccektir. 
Yeai makinemizin başlıca muvaff akiyetlerindcn 

biri olan bu nmnara ar her nus aya ayrı ayrı 
ol.ak lconmUflur. Ve bug-nkü V iT tan bir 
nü.aba allllll olan ber kari ayrı bir n m ra. 
m.iiteadd~ alnuşlaua ayrı ayn 
ed.:nmif gJacaktır. Karile · m · zdcn 
IWmara.LI. gaute!eri aaklamalarını r' ede w 'z. 

Birkaç gün sonra V AKIT matbaasında N t r 
huzmıı ile bir kau'a ıaeki!ecek ·r: 1 
bütün pactelerdc basılı 
cek ı. kur'a n ticesinde hn i 
iso o aamara itin edi ttek; kur'a 
den banailinin elindeki nam ya duşm e 
• aoı .. yı mahtevi gazete nü s ı matbaannza 

ptiıen zata (JOO) Jirai r i e verılecektır. 
lsimTeritıe kura çıkmlyac kariler' 
ıMhdıriar. Gazetemiz onlar iç' r r 

istifade yohs hazırlamıştır; bunl n da, el enn-

deki numaral&nn kendi ad ri il 
idarehanenme bi dmnelerini r'ca e 

zctemiz adreslerine ve el e · d 1 i au ar ı 

biWiPen kariterimiz iç"n de ayrı bir d 'il' r h a , 
bitin hu adresleri, nemaralan or ya~ d ed 
eektir. Ve nıueyyen zamanlarda m ht hed'ye 
)mr'aları çelrilec~k ve hu kur'alar k z 
terimizin adreslerine muh f h 
reeekü. 
-VAKiT brilerinin matbaamızada muayye 

~ · 500 Liralık 1 numaralarla adresleri bulunması da b · r k a ç-

b:=- poliçeai alabileceklerdir. lan da şu.dur: 
\' alcıtt-..!alık ılgortanm ilk yıl taksitleri tamamde l j Herhangi bir VAKiT karii 
~e ed tarafından ödeneceit gibi atıortadan 1 i~ için idaremizden bir malumat veya yap a ı 

et~ zat gazetemizle ayni alakayı mu- l mümkün bir tavassut isteyecek olur veya on b 
Yni §ekfld ~ ılgorta müddeti bitincey~ kadar t d b' · · · -

-Bun e idare ödemektıe devam edecektir. . ~ ı~ içinde ticaret haricin e ır ış ıçm uç . 

IUll'llıır1ıa ... :1Dukabi1 abolae-bedell ai'tmıtm7 ~ itbt VAKiT ıa yeni şekttai "6df'ellM llec.t' t.fiinedcd WA1Nl illet- • bir iJln ıetirirse bunu p~~sız yaptı mak .. •? 
basordığınıaz lltvemlz dün CIDNA tfı'dlilıha lıliiett .. ~ tahrik yeza.cal't mektubu.. alttaa (fılan numara~ kariınız) 

fatlfade ediniz: edeme şehrin üstüntle dDQ taımdllt MJGk ..,,..... fara6n.cla ........,ua I 1 diye bir imza kuymuı kifayet edecektır • 
ı A dd ti muhtelif yerlerine aCllmlr. wetile de&mk'ı aDNA "*ctlnln gazetemize l t Bagtfn1df ( VAKlT J ~,!e.ünl alınız 

-., hr Y mG e e, abonelere bedeli adeam-, kaqa g&terdtlf yardıma teşekkür cdedl. Bıws'•lı CIDNA şirketi ve 6ıı numaralı nıuh.ıyı SlllclllJlınW 
~ık hayat ılgort.a polfçeai takdim ediyoruz. tayyaramden VAKiT ilAvllialn latub.ı ufuklanna serplmekte olduğunu 

, , ade ediniz!. gösteriyor. 

·-----------------·----[ ADLiYEDE .... ı ...... :_B ~ ..... ( .......... ~·:;;.:~::·e·r:::·--·---)· 
- '-Mil' -.ınad21 ~i•inh ._. _ _ 

nsı Cemile H. m cfalmek 99 A k... .. 
~ C~viz ~çi~de esrar ! 
1ke~denyeye gondenlen çuvallardaki ceviz. 
en delip içlerine esran kim yerleştirmiş? 

aötmek ıuretile t-.lı cliitGımi1e sma opru 
sebebiyet dlnnile maman olarak 
muhakemeleri llar ceaada ıiJ.t 
edilmektedir. 

DaYallUI teklifte a&e. .k'a 
ıöyle olmuttun Kondiild& Raiit 
FJ. zevcesi Fatma H. in ~kl•n 
ile maznunların çoc:aktan ard•· 

Ama kfipri ....W lı&kkındlkl 
münakasa devam ~ktc:diı. Asna 
klS{hlnlln en hararetli taraftarlann-

•n birlsl olan Llm.ao. tfrbti M. 

Çünkü memlekete para ltm n faa .. 
llyetlnden gtrer. 

Neşat Ef. , haberi olmadığını söylüyor 
l.t..ıbu) 

~IQ b 'in' ceza mahlcemeslnde don aından muhakemeat Jozumımuna 
"•tttıı, lr esrar kaçırmak davasmın verilmlftlr. 

bıar da b'Yp çıkmıı. Çocaldana 811-
aeleri UYr•JS brıtmlffar, O.. 
ken Cemile H. , Fatma H. ı ~ 
larrndan yalcalam11r dötmfll. it 
bukaclerla kal ....... Aı..- .... 
hamal AbidiD ne ..,._ nma 
fiiDdiilld .....,. ....... o. 

B•lll ~ MI ..,,,, hıkkında 

Jelrlden şu beyanatta buluma1Jftıı& 

- tı-r ffldMa bir iması olmua 
JlzdD pine köprkila ..,... olm&o 

Jf Atemdağtnda bulunan Taşdelen 
SUJU Sıhhiye idaresi tarafından 

ıahW cttirlrlmlştir. Bu tahlil rapor. 
lanna nazaran Taşdelen suyunun 
e:mtf itibarile, dünyanın en iyi suyu 
old~ anlaşılmıştır. & su. un 
5ılhh! bir ştkilde tevzilni temin için 
bUylik bir depo inşası takarrur 
etmiştir. 

li.Jı• b1tlanmı1tır. Dan nıaLkemecle mGclar B.rhu.t-
~ ı:mırctd Neıat Ef. nln lstan- tin B. ErenköyOnden btr zat namma 
--~ endertyeye otuz çuval ceviz mektup içine koaul1n Ye aumtraları '-c1a 1~0 teobboı etti~, fakat evnlce kayd,.dılen d~rt liranın sonradan 
'-er ~ lrkaç eviz lanhnca tçlertııden maznun Ozertnde çıbıımı anlatmlfbr. 
~bit menuu bahıtıttr. ErenkGy poitahanea1 mOdara Sun 

lf.ıü FJ. '-t, kendı.bıtn bu cemleri B. le mOnazl Behrt FJ. nln de ..ta-
~ laınınde blrtatndea aldJtıın, mallan alwnq, muhdeMetle ı-. 
~ lçbıde elrV bulundufuDU bilme- bulunmıyan mOnbp Şibt & in flV 
~da. daılttlr. lira ceza alınarak lhzaren c:elbt k...ı. 

' etne, cevızlerbı içindeki mad- ba~a g(lne bırak•lm•p. 
~ -... olınadıtuıın kımyahanede yeni tayinler 
~ lletlcesın~e kat'lyetle tesbltlnl lstanbul Gçiindl hukuk Mili 

'ttırırııttır. Cevizlerden hırkaç Yuıuf Zıya ettin B. Konya alır 
'

9

1 1 
rnahhmf"ye getirtilecek, ceza refılilfne, azadan Tevfik Ta-

t- ertne naa ı le ld ~ .L k nk B. Malatya afU' ceu relıll· 
'ct~tır. ı onu utsu tew;l flne, Kadri 8. Ankara alu' ceza 

Zarf · · d k. azalığına, Ankara alır cma relal 
~°"- ırıtı ıçın e ~ı para Şefkati B. lıtanbul Gçbdl hukuk 

~ı "' f Vezzu Şrıkro Ef. al~vhın- reisliğine, azadan Tw-haa B. 6-
tt!ıı~ d ~YI •ut lst.mal dava ınm çüncü hukuk azalıfma, latanbul 
l'Q cılu n "~ ceza mahke:oe lnd· ikinci ceza azaıından Cemal B. 

!:tt l! • 
~ lf r. l\ ardin ceza reialfğine, Gçündi 

t • r.r: LA mt-ktu 1 r• } r ceza u:aımdan ibrah'm Etem B. 
1 ti_ ' ~ .. rf ı~· ( 1 r ra- 1 vlll? cez~ rciıs ighıe tayin olwı-

"t"c.. l .. • c in ar ı.,ı r.olıa- ı:ı \l~lanhr. 

Ra,it Ef. ile Fatma H. & iNi•• 
bir lfl1 a&,lemedi~I blrabmmf. 
Biru IOlft ae• bu.__ Fatma 
H. Jll çoeuta ~ •tel• 
ebemmiJet 1cesbetaiif. 

Abicilnle kana. bu iddialan lra
bul etmiyorlar. Caimlan ,.ıütlcre 
meıele 1G1111111Uf, lmmeo -..,., 
~ti, patırdıyı aalabm,latdır. 
Bunlardaa Zekeriya Ef., • ~amal 
kılıyordum. Bir patardıdır koptu. 
Kadınların kavga etti.lderilai lel
ierinden anladım r • demiftir. 

Muhakeme baılca bir phiam 
çatırılmuı için bfmıştır. 

Belediye azası çatnhror 
C. H. F. M6'ettlfltllnden: Cem

lyeU belediye azaJI mulatseme
abıln 13 tewrlnsanl çaıpmba ,ona 
aaat on d~rtte fırka merkezinde 
aktolunaealc lçtlmaa behemehal 
letrlflerllll rica ecler!m. 

a Jaıamdlr. Qet' Emanet Htftd kör· 

ıtnrıe~dotdurmak Jstiyosa b başka... 
febremanednin bir limanı köprüyle 

at7e ayam~ biç bir hakkı yok

tar. Emanetin TophueyJe Saray ... 
barlllt ııdlncla Mr ~ yapma
cı.,. totla•mel Haıthuırda töp
ril Bizanslar zamanındaki zencir va: 

vazifesini ı&ftyor. Köprünün 6& 

milyon Unya çıkacağından bahse

diliyor. Köprü mütahassısı değilim. 

Fakat köprünün taruamile ~ ol

masında bir fal de yoktur. Ancak 
ffPUrlınn geçebttece~ yerin mna 

oJması kAfldir. Bu Otematit tesisat 
için de 60 milyon lira gideceğini 

zaftllctmiyonım. Asma kliprü işini 

fı.,aR bir iş dtye kar.ıılamat do~
ru değildir. Anvers, Roterdam li
manlarında da böyled r. Hatta va
por pçectgi zaman köprü llÇıhr, 
..-it durur. Do kadar rahatsızlığa 
da ballı katlanır. Bizim de bu kadar 
rıbatmlıta katlanmamız JAzımdır. 

11 l\taartf vek!leti fiç mnarlf m fet. 
ttşf nl tevslt maJiım t ve tt-tkik t 
için Avnıpeya gônd me~e karar 
vermiştir. Bu miıfetti r Alman a, 
lsvtçre ve Fran aya ecek r • 
Gdecek olan m fet · ler şunlard r: 
Hasan, Ali, Resat, m ·n ve 
Tevfik beyler. Bu m iettt ler A vru. 
pada 6 ay veya b'r ene acaktır. 

•Memleketi iıJn mu te d-
dt datını slnema) a ç ç n v kJ 
olan talep uz rı e a 
Jere mt r hh n 
ol:ır:ık te~ kul e 
ttkr r top! n 
vetilliklerden 
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ilyarderler 
Nasd zengin oldular 1 

~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;Rokfeller: 1 
t do ardan dört milyar franga 

Con Rokf eller derdi ki: "Zengin olmak için tali, talı 
ve gene tali lazımdır.,, 

Bazı adarnlann, birden btrc mede
niyet ve hayatı iktısadlyeyl terakki 
ettirerek kendilerini de f evkalAde zen

gin ettikleri görülmüştür. 
Bunlann rnuvaffakiyetl ya ticaretteki 

ehliyetlerinden veya faal bir arkadaşa 
nail olmalarından ne; ' et etml§tir. Harl
knlAde bynette bazı şahısların başkalannın 
ihtira ve lceıtflerlnden istifade ederek 
bntün cihanın menafJlnl temin etınekle 
beraber büyük servetler birıkUrdikleri 
görülmüvlil. Baıkalan eski istihsal usul· 
lerlnl islAh ederek kendi hususi aaha
lannda kudret iktisap eylediler; bunu 
ya y11.bek bir ehltyetlert olduğundan 

yahut Iı sahasındaki dehalarından kaz.an
dılar. 

* F akr.ıt cihanda bir tek adam hoyuk 
btr keffıı icadın inhisarınt elde etme
diğt, elinde mOhlm bir sermaye bulun
madığt halde, bır sanayi şubesini ele 

aldı ve uzun ve fevkelbe§er bir ömür 
lmtidadınca elindeki san'at şubesini 

cihana hakim kılmağa muvaffak oldu. 
Bu adam Con D. Roldellerdır. 

)f. 

"Petro1= un tarihi iki neslı tecavilz 
etmez. Zamanımıza kadar kı, tarihçesi ise 
bu misli görOlmemlı adamın hayatı ile 
!nbba~ eder. Yalnız denilebllır kı "Rok
feller zı tarafından ihya edilen bu kud
ret nihayet bir tek ıahsın idare ede
mlycce~i bır ehemmiyet kespeylt-dl. Bu 
mübdiln eserinin lsml "Standart Otl 
Kompanizı dır, ve mOessisl "Con D. 
Rokf eller,, in ismi bu firma arkasında 
ya~ yavaı silinmiştir. Kapıtalıst teı
kıl!ttan anonim ıirket halıne inkılap 
eden prensip, kadim aile tasarrufundan 
golgcde kalan meçhul sarraflar konsor· 
syorouna, "patron= dan mndnrn 1lmll· 

mlye ve modoro Omümlnln hesap ver· 
dığt bir komiser ile hlsscdaran mcdlslnln 
akalliyet ve ekseriyetine göre hareket 
ettirilen Usul, yavR§ yavq RoUiller 

' T r<>stOne girdi. 

" Con D. Rokfeller ,, geçen asır 
r1cahnln hcpılnden ziyade bir prenslpe 

hizmet etti. Hiç kimse onun gtbl yeni 

kapitalist le§kılatı tesisi için sun 'i ıek.ıl
ler icat etmeğe, ve kanunun çevirdiği 

ağ içinde menhlyatından çekinerek. 
cevlan etmeğe muvaffak olamadı. Onun 

yükse1mesl buknmete kar~ı mütemadi 
bir cidal oldu. Eger hokomet mllletı 
mllle~ekkıle addolununa "Rokfeller zı 
bu cldalden tamamlle galip çıkb. 

Sermayenin yaıamak. için muhtaç 
olduğu serbeıtlyi vermeğe, hokometl 
icbar etti. T e§ebbUsünU o kadar yük-

ııelttikl, huknmetl tnkıyat altına alarak 

onu menaftt huıusiyeıinin tabit hamlıi 

haline soktu. Kapitalizme öyle bir 

kudret bahgettl kl, muazzam bir kapl-

tahat oldu~u baldo kendi.il bile buıufa 
uğradı. 

Bu netice Rokfellerln eıerlnln kıy
metinl doıürmez. O eseri ancak bir 
banka vilcude getlrebilırdt. "Rokfeller,, 

ln eseri bir deha mahsuludnr. Bu se· 

sebepten dolayıdır kJ kendi hakında 

blr takım efsaneler dolqır. Eütün 

harek!tında bir fevkelbeıerlık, fizyono

misinde bir fevkettabtalık bulunduğu 

ıddıa edildL Rivayet ederler k.ı "Moltkezı 
bir gün ressam "Lenbah,, tan bahs
ederken: 

O beni dalma bir kahreman ha· 
hnde tagvlr etmek lıttyc:ırl 

Demiş. "Rolfeller,., de keodlnl mQ

temadıyen tasdi eden gazeteciler ve 

dığer!eri lç.ln: 

- Beni dalma blr dahi halinde 

g5rmek. istiyorlar! 
Diyebilirdi. 

" Rokfeller ,., diğer Amerılcalı mll
yarderlerln surt mahviyetini gösl<'rmedL 
Kıymetlnl tanımakla beraber hlç bir 
vak.itte klblr ve gurur izhar etmedi. Bir 
çok defalar tekrar etmiştir kı: 

"Zengin olmak için U çşey lazımdır : 
tali, tah dalma talı .•• 

Şuran da d~dur ki o taliden isti
fade etmesini bılmelıt .. ,., 

( Bıtnıedl \ 

İstanbul şehremaneti tlanab 
=---=-===-========--==--=il 

Şoför Efen dil ere! 
Şehremanettnden: Yolcu ind1~ip bindirmek Uzere tevakkuf mahal

lerinde trıımvay arabalan beklerken otomobiller zabıtai belediye tali
matnamesinin 5 I ve 52 inci maddeleri mucibince tramvayın hare
ketine kadar tevakkuf etmeğe mecburdut Buna riayet etmiyenler 
badema tevakkuf mahallerinde bulundurulacak orıiformalı veya oni
formasız memurin tarafından bilA ihtar ve bilA ihbar numaraları zabt
edilerek tecziye edilecekleri ve bunun hllAfında bir itiraz mesmu 
olmnvacnıtı hir kerre daha ehemmiyetle ilAn olunur. 1 

matbaa makinesi 
lstanbul Emvali meirüke müdürlüğünden: .A. vusbork fabrikası mamu!Atından 
~lup Galatada Şişhane caddesi cıvannda Yanıkkapıda Soma hanında 5500 
l•rn. kıymeti muhammen eli matbaa makinesinin 26 I I /29 tarihine mü
sadıf Salı ğünü pazarlıkla icrayı müzayedesi mukarrerdir. TaUplerin °/

0 
7,5 

lıesnbile 432 liralık teminat makbuzlarile yevm ve saıttı mezkô.rde Em
' ali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

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

V AKITın hekimi 

lzm/r bı • 
rtncl hukuk 
mahkeme -
sinden: İz-

Borsalar Teşrinsani 11192f 

Nezleden korunma 
mirde mu
kim Tabak 

Öyle bir mevıimdeyfzki nasıl ;:;ade Ahmet 
giyineceğimizi. nasıl hareket ede- Refik Bey 
ceğimizi bilmiyoruz. Sabahleyin lle zevcesi 
sisli, puslu havada evden çıkar- Mm. Marta 
ken pardeııülere bürünüyor, fani· ara !arın da 
leleri giyiyoruz. Ôğle üzeri ıı· cari boşan-
caktan, güzel havadan sabahki ma davası-
ıoğuğu unutup elimizdeki palto· nın tahki -
nun sebebi hikmetini kendi ken- katında müd-
dimlze soruyoruz. Bütün bu be- del aleyha 
lirsiz tebeddüller herkese pahalıya l\L Martanın 
maloluyor. Nezle olmayan, baı ikametgfthı 
ağnıından, öksürükten ıikayet meçhul ol-
etmeyen yok gibi. İstanbul gibi du ğun dan 
havası dönek ıehirlerde bu mu· 20 teşrin -
kadder bir ıey. Ancak; buna karıı evvel 929 
yapılacak bazı ıeyler var ki, ya· tarihinde ve 
pılırıa çok istifadeli olur. saat ı O da 

1-Vücüdu harici nıüesstrataka?§ı mahkemeye 
hazır bulundurmak. Bunun için gelmesi hak
yazdan bqlamak ıartile her kında 1stnn
gün ıofuk ıu ile banyolara alıı· bulda mün-
mak çok iyidir. teşlr Vakıt 

2 - Geceleri pencereleri açıp gazetesinin 
yatmaya alııma.k. Bu, okadar iyi 1 I teşrin -
ve gilzel bir ltiyattır ki İngiliz evvel 929 
mekteplerinin haılıca nasihat· tarihli nus-
lerinden birini teıkU eder. basile ilAnen 

3 - Daima ayrıt suretle gi· tebligat ifa 
yinmeye alıımak. Kalın fanile- edildiği hul-
ler, battal paltolara ıanlmıı vü· de gelmemiş 
cut elbette ufak bir tahavvül· olduğundan 
den müteessir olur. bu kerre 

4 - Kahve, Bar, hatta bizim 
mezbure 

tramvaylar gibi kapalı, plı hak k ın da 
havalı yerlerde oturmamıya dik-
kat etmelidir. gı yap kararı 

5 - Sabahlan evden çıkar· ittihaz ve 
ken, ve ak~amlan eve girerken karan mez
yiizde 4 "chlorate de potaaae,, kurun dahi 
mahlCtlü gibi bir gargara ile dit· ilılnen teb
leri ve buğazı çalkalamak çok Uğine karar: 
faidelidir. Dit macunlan da bu 111 ,!iXeril melde 

M l\1artagörmiye yardım eder. 
nın yevmi 

Kambiyo 
I.on dra üzcrJ ne 1 lnglllz lirası, kura~ 
Nüyotk " " T.L. ınukablll Dolar 
ParJs " "' " Frank 
l\lllano " " .. Liret 
Brüksel " " " Belga 
Atına 

Cin evre 
Sofya 

• " • Drahmi .. " .. .. .. .. 
Amsterdam " 
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Viyana 
Madrlt 
Berlln 
Varşova 
Peste 
Bükreş 

Bel11rat 
Moskova 
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.. 

.. .. .. . . ,, 

.. .. .. 
" .. .. 
"2o Ley• 
" ı Türk lirası 

• ': .... ;ooneç ~ 

1nglllz 
Amerika 
fran sıı.: 

1taly:ı 
l!elçlt.:a 
Yun11• 

I rank 
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Ticaret ve zahire borsası 
Bunlar yapılırsa nezleden, ak

ıınktan, tıksırık.tan kendinizi ko· 
rumuı olursunuz. 

tahkikat olan F iatlar Ticaret 1 cır an l atil:il'rnl'rriliği tarafın.dan verllmlotl 
26-I l -928 

Vakfın Hekimi tarihine mü-
~~-2- ___ ............. .- lWWWL .. sadif salı 

Seyrisefain 
Merku acente.t: Galata KısprU baııııda. 
Beyo~lu 2362 Şube acenteıl: Mahmu

diye Haıu altında lıtanbul 2740 

günü saat 
l Oda masa
rifi gıyabi

yeyl temin 

Okkaaı 

Azaml Aıııan 

K. P. K. P. 

Bu~day °1u Ç avdarh 
Yumuşak 15 S 16 3o 
Kızılca 

Sert ı s ıo ıs 20 
Dönme 

- Zahireicr -

Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Fasulye 
.... 

13 
9 :ıo 

9 
10 
20 

34 3o 

- Hububat -
!lusarn 
Kuneml 

3C20So' 
~6 :zo 26 ' 

- Un-
çu,·alı kilosu 
J<:btra ekstra 
Ekstra 

J60o 
1240 
1:!60 Birinci yumuşak 

Birinci sert IIB<ı 

950 

- Tiftik -
Cçüncu 

Kn~tamoni 

Yozgat 
Çcngelllkonya 

Jl ' 
Jl 

Trabzon ikinci postası 
( A N K A R A ) vapuru 14 

Teşrinisani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Polathane, 
Gıreson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve İneboluya uğrıyarak 
gelecektir. 

ederek İzmir 
asliye mah
kemesi bi
rinci hukuk 
da ire si ne 

gelmesi ıık~i 

takdirde hakkında gıyap kararı ittihnz olunarak mahkemeye kııl11 

edilmlyeceği. ve mah
1
kcmenin gıyaben rüyet ve int:ıç olunac:ıgı ilin olu~ 

Ayvalık sürat postası 
( MERSiN) vapuru 12 Teş· 

rınısani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

1 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edre· 
mit, Burhaniye, A:yva!ııa gide
cek ve dönüşte mezkur iskele· 
}erle birlikte Altunoluğa u~rı
yacaktır. 

Devlet demir yolları H ~T-rJ 'l~" 
paşa mağazasından: 
~altıda yazılı malzeme mlizayedc Jlc sııtı lacağrndan ta 

teminatlaril e beraber 2 I.l 1.29 perşembe giinü saat 14 de l ı, 

ispatı vücut etmeleri ve I 7-10-29 tarihinde m lizayedeye y, 

ihale olunduğu halde vakti muayedeye vaz edildiği ve ihale l 
de vnktl muayeninde esmanın tediye edilme) en ve kaldırılmayııı. 

adet çimento çuYah ile 3307 kilo hurd::ı ip ve halat müzayedesi • 

dilerek ve teminatları idareye irat kayt olunarak pazarlık ile 2 1- I ı ·~vJ 

perşembe günü taat I 5 de sntıl11c,..ğ111liım talip olanların vakti ıneı~ 
müracaat eylemeleri ila~ .~:l2~~· 

fitilli gaz ocağt 

Gaz sobası 
6 adet 

.. 
Geliboiu için yalnız yolcu 

Pazarlıkla tamirat • 1
'"" yük alınm•··--1131 .. 

Saç ve demir sob:m 
Mutfak sobası 

Soba di rşe~i 

2 
5 
7 

30 
132 

ı 

I 

• 
" ,, 

n" 
• ye 

öy asma fidanlıkları mü
den: 

Bedeli keşfi 3900 krısur !imden ibaret bulunan Göztepe fidanlığın
ki tamirat 13 T. sani 929 çarşamba günü saat üçte aleni pazarlıkla 
~~Ubine !hal:. olunacaktır .. I:teyenl:rin şartname ve keşlfnamesini görmek 
uıı!re her g n p·ız:ırl•)'t;ı l~tırak l çın de mezkCır giin ve saatte defterdarlık 
'...' la.Sın~ıı CJ · Mtl ıirdye mub:ıyaat komisyonuna ı;e!mclerJ. 

; ·--

• 
iş a ı .. a,rorum ·. 24 ya-

• o1 ş ı n da-
yım beş sene ti carethanelerde bu
lundum. Şimdi askerliğimi bitirdim. 
Boştayım ve yeııJ Türkçeyi okur 
yazarım. 

Balı le pazannda lı:orr u ·yoncu 
ibrahim Bey vasıtasile 

Tahsin 

,, borusu 
Salamandra 
Kefeli teraz 
El kantar1 ..__ _ 
l\Iuhtclif baskül ve kantar 
Saatli kantar 

2 
~2 

ı 

G:ız muifak sobası 5 
E ... kl vagon örtüsü ve lıur<la G~O 
l :.:~ J . .... 

,, 
.. 
.. 
'" 
" .. 
" 1,i!o 



Kahkaha 
T u.an : Stacpoole Çeviren ı Mu$llh Ferli ..__.._... .. ,,, -
Doktor GudJnaf bana bu lıikl· Nadir maymunlar kertenkeleler 

l'etıbı lakeletlnl anlatarak dedi ceıtt çeılt zahifeler arayarak dün· 
~ • Genç kadın kendine gelince yanın yansım ıemıif Berlin mil· 
il'°' teyden evvel evt yakmıya zeılnln hizmetinde bulunm.uıtu. 
~tbt aonra ıoförlle birlikte Keller taliln yardımile onu bu 
lttçtı gtttl. Çıldırdıtım zannet • milddet için kendi heıabma çalıt
llleYlnJ.z. Aklı bapnda idi, fakat brmıya muvaffak oldu, t=aaıen 
lıtırabını avutmıya ihtiyaç vardı.. buraya kadar bu mabatla srel-

8u htkl..Y•n ben de _me an • mlıtt. 
~ta.JUD , • İyi bu koleksiyoncu çok nadir 

Möay.6 Kellerin Sandabar ole- bulunur, çiinkfl onun icap eltfrdııt 
lhtdekt otunna odaaında., hurma vasıflann imtizacı müıküldür. 
dallan aruından bu ııcak mem- Böyle bir adamın evvel! kendf
~keUn ıpkla yanan ve llclvert sini aradığı ıeye • götiiren bir 
~lr IDGcevhere benzlyen denizi aevkıtabiiıi olmalıdır. Bir kuıun, 
t?rGııürctL bu kelebeiin muayyen bir mem· 

Btr aabahtı, deniz rQı:g&nn lektte yaıadığını farzedinlz, ıiz 
~ yilkledilt tatb kokuyu yabut ben beyhude yere arar 
{b-&fa g8nderlyor, rilzglr perde- dururuz, halbuki koleksyoncu 
•ert ealliyor, yazı ile meıgul her ne iıe onu bulur ve alze 
hulun~ Miby6 Kellerin masa • ondan 1kt de n6mune getlrlı', 
llndald ktfıtlan uçuıtunıyordu. Bundan ba§ka kolekeıyoncu, f ha· 

k.e11. dalgalanan burma yap- talı bir tabllyat alimi, nihayet 
"'1dannuı arkumda rilyah de- ıon derece ceıur olmalıdır. 
~ kayııaıan lAdvertlJiine, sa· Keller: EveL dedi "Sizin yar
hahın gı(lzelliftne ve yataınanın dımınıza nail olmayı hflyük bir 
laduıa. kuaı 16.kayt. yazı yuı· ıeref addedl yorum, Möıyö Ste
)ordu. fanaon, ıize teklif etmek ~ere 

ICeIIer tabiat meraklın bir oldufum tetkik ıeyahadne aJt 
lliındı. Bü«ın ihtirası dO.nyanm her hangi bir meıelede aramızda 
en nıükenımel tabUyat müzesln· noktai nazar farkı bulunınıya
deıı daha mtlkemmel bir kolek· cağına emniyet hissediyorum. Bu 
1Yon Yapınaktı, ona bu çılgınca tetkik seyahatinin mevzuu umu· 
lptı1laınde. yardım edecek ıayı• mi ve hususi olabilecektir. Umu
·~ altın] dı b ı mt olarak Yeni Hestia adala-lltı var , o ir mi • 
~onerdi. AU.h ona bir dereceye rmdan Malikolaya çıkmanızı il· 

adar l(itufktu davranmıı servet, tiyorum. Benim anladıı.ma gö
\zım vo dAha ve nihayet aJQ.n. re bundan evvel orada tetkikve 
Ctye kadar kurtulamıyaca.itı bir taharri yapılmamtf... Ve ölye 
ttıerak ve lptilA vermtıtt; IA.kin ha.her aldım ld bu adamın garp 
~er taraftan onu güzellikten tarafında bdyük deniz kerten
hatta. bir erkekte ekseri cazip kelelert vannıı, belki doğru 
aal'iinen bariz ye ıade çirkinlik- belki yanlı§tır, buna fazla itimat 
~ bile mahrum etmitU. etmiyorum. Y almz ılzden ıunu 

V akttnd ı h 1 istiyorum. 
Soı en eve 1 tfyar amııtı. Malikoloda umumi bir tetkik k iUn ve buruıuk yüzile bir 
b etl:enkele kadar lirençU, fakat yapar ve bulduklannızı toplar-
'llıe. hiç aldını etmezdL sınız bundan ıonra seyahatin 

\l ÇIJRIDca merakı ona her ıeyt hususi kısmı geliyor, itimat ede
t .b.t.ıltutmuttu. ve fevkallde bir bilir bir menbadan haber aldı· 
::edflfle nasılsa ele geçirdili çok ğıma göre Taboi adası yerlileri 

l le.nuru ihmal etUrifordu. Pere vahıllerlnln yaptığı ıekilde 
-uı ~ktııpıan bitirdikten sontA (kflç<lltme} aanatinl biliyorlarmıt 
l't Ça]cJı -ve kltibl Adamlı çaf- Stefanı sordu: - Yani tabii 
~b..• İtte mektuplar, dedi. Bun- ıeklinl bozmadan vücudu dört· 
)' blahtUlQ olarak poıtaya ver, te biri kadar küçültmekten ıııi 
~bStefaıqon geldifl zaman bana bahsediyonunuz? 

et 16nder.,, - Evet, her hangi bir hayva 
el. Ada~c Stefenson zaten bura· nm göfdeıfnl tabii c0.11eıinin 
· ~ dedt. batta ıekizde bfr:lne kadar ka • 
~ k.eUerı O halde ıöyle, gelsin çülüyorlar, teklini hiç bozmak • 

/~ ~ap verdi. O gazlilğibıii ıızm ~emiklerlni çıkarıyorlar, bu 
. htt • Lt.r cıgara yaktı, sonra hususta derin bir tetkJk yapmak 
1'dt ~ gibi iskemlesinden 110- :ve bu ameliyeyi öfrenmek fıU • 
lc~.:ı~~ ltapıyı açarak Stef!lnsonu yorum, lakin deniz kertenkelele-

s;;;ı Çafırdı. rine fazla ehemmiyet •ermlyorum, 
~ ~on oldukça yakıııklıdı, aııl ehemmiyet verdifim ıey beı 
he,~ bentz1t uzun boylu ve ıer- ayaklı pervanedir, biliyorsunuz. 
~ Caze1 çehresinde bir cesaret bu dört uaklısından 'ok baıka· 
'--·· -it •ardı. Solgun yüzlG Kel.. dır. 
~ &arla> b teokfl edi - Evet bilirim, fakat h6yle 
~~Ch. lr tezat • bir hayvan mevcut deftldtr, onu 

Stet~ k buldu~nu iddia eden klılf, do-
11' 'k~._ lçerf girdi, endbl· landıncı'yalancı bu adamch. Hay-btt '&Ull edilen koltqa oturdu, ı 'Rara Jaktı, eonra bu lld vamn ancak reunlnl aeUrmlttlr • 
~ hiç bir mukaddime yap- - LAkin kAılf doiru ı6yliyordu, 
b:b..:~ fapılacak ffe dair ko- zaten ne oluna olıun o kltifiıı 
~. bu b&eklerl buldutu yere pek 

~IOn bir tabllyat kolek- yakın bir adada, Tubai de aynı 
bQQıu •ıdı, hazan bir yeni çiçek hayvanlardan bulundufunaı haber 

.~ rı:~ bubnak için Andamana al~~.-o halde ıfze n1...ıo _;, • 
:~ ' ebeJc 6meklertnı aı l' r- •' "'" •-
., Ozre Bahrimuhttte dolapr, tlrmediler 1 

1~~ --. - · "
0
'"" -· • - Gelirken vapurda bGceklo-

· l~~!'.~~~~~~!:ı l (~ __ M_e_m_ıe_k_eı_ıe_v_ı< ___ ır----=_J 
büyük muvaffakiyetl 

On iki Yllflnda olan fakat her yer· 
de hır muaık.ı harılc.aeı olarak baynk 
hır hnrmet ve teveccnhle karıılanan 
Yahudi M embJn namındaki çocuk, 
ahtreıı birkaç k'>naer vermek Ozere 
Londraya gitmloth". Londra gazeteleri 
bu çocu~u kaqılamak lçln muhabirlerini 
gôndermııler ve çucuQun babam. ile 

Azılı bir şaki 
·Kastamonu ağır ceza mahkemesi J.- 9 

hesap veriyor 
'a 

gOrllfmOılerdlr, 

Şımdıye kadar Almanyada ve satr 
yerlerde btr mucize oldu~u en kı.ymetll 
ve en aalahlyetll rical tarahndan takrir 
olunan yahudı nln Londrada da boyok 
hır nıuvaffakıyel kaıanac$ ıOpl;eıiz 
sayılıyor. - · 

ÇocuQun babası gaıetecllere vuku 
bulan beyanatında ıu tazlerl aôylcmi~
Hr : • Ogluma ancak ıenenfn Oç ayın
da konser vermeaıne mQsaade ediyorum. 
Senenin mutebalcı kuımla.nndı deralerilc 

meıgul oluyor. 

T oıya mulıa!J.rimlz yazıyor : 
Kastamonu ağır ceza nıahke

mest bug(inlerde Vllkuyulu peh,. 
livan Kara Mehmet ilminde bir 
azılı takfnln muhakemeıt ile 
mevgul olmaktadır. \... 

O~lumun tnustktye lıtldadı lkl ya-
1 

11ndan itibaren boılamlftlr· Dört yaıın
da keman çalma~a baıladı n Sanfran· 
afakoda bJr ıinıfonı orkestrrsına lt~~ 

Şa~l pehlıoan kara Melrmet 

Şekaveti aıkerden kaçarak 
kardeılerile birlikte baılayan Meh
met b1lh.a11a umumi harp esna· 
sında Tosya Ye lıkilib;n aıaAı 
köylerini haraca keamiı va bu 
arada birçok aenç kızın lmr~Unl 
lekelemiıttr. 

ettt. 

Y aJıÜch, Londrada--f5-goo kadar 
kalacak Te btr kaç konser Yerecektir. 

a11ııruırımııııwnınıwmıııuıııwııııımııırıııınmnıııımımııımınıııııııuıJBJU1nmııııınıı 

rln bulundufu kqtu kazaya 
u~amııta •• 

- Çok talfeız licfcek,er! Ne 
ise, o adada varmıo ılze bulur 
ıetirlrim. 

KeJler bunun ilzerlne, Ben mu
vaffak olacağımıza eminim dedi, 
yalnız meselenin mühim kısmına 
gelelim. Benim için ne kadar 
zamanınw u.rfedebilecekd 1lz? 

Stefanıon cevap verdi: Ancak 
dört ay, ancak Berlinc!eki vazi
femden mezun olabflirsem beı ay 
da olabilir. fakat dörl ay ır:.u· 
hakkalc. 

O 8Özünü bitirdiği vakit kapı 
açıldı, ve göze çarpacak dere· 
cede 8Üzel, çok gfrzel bir kaW:n 
iceıiye ~lrdJ. 

-2-
KeJler, Stefensonu ka.ns·n!\ ta1c· 

dim etti. Bu takdim onun tabii· 
yat kolekıyonunda en güzel ve 
en kıymetli mahluktu, bununla 
beraber onu tabiiyatçı karde§i 
Stefensona te~hir ederken biç 
heyecan duymuy5l!du, konuştular 
konuıtular. 

Ôğle yemeği hazırdı, Stefen· 
ıona kalması için rica ettiler; 

o, kabul etti. Sofrada en çok o konu· 
ıuyordu. Kongoya yaptığı ıon 

Çetesi efradi ile bundan dart 
sene evvel jandarma mGfrezelerl 
tarafından yakalanmıt. müsade
me!er esnasında iki jandarmamız 
ıelıit edilınft ve bir mecruh fan· 
darına neferi de kara Mehmedin 
kara kalpli babası tarafından 

diri diri topraia gömülmek au· 
retile vahtetin envaı tatbik o

lunmuvtu. Hatta o zaman bu ıa· 
kiler Kastamonu mahke~esine 
11evkedilirken jandarma müfrezesi 
önünden firara te§ebbüı etmiıler 
arkadaılan vuru'muı ve ya1nız 

azılı oakı ıı~.a kad<:_m baaabil-
mişU. 

Mehmet bu ıuretle ortadan 
kaybolduktan sonra da gene tek 
dunnamıı. en ziyade himaye 
gördüğü lskilip köylerine tahaa
ıun ederek ıakavetine devanıa 
ba~lamııtır. 

Geçen kıı kara Mebmedin 
yatakları üzerinde tiddetle hare· 
ket eden zabıtamızın azmi ka.r
ıuında daha fazla tutunamıyaca
ğını anlıyan ıakt, nihayet "Aman,, 

diledi ve ıenaatlerinin hesabını 
vermek içJn Kastamonu Ağır c.~ 
za mahkemesine sevkedildi. 

Garibi fU kJ, yüzlerce zulüm• 
dideıi aruında ıerrtnden korka-

rak henilz bir davacı çıkmamıı
tır. Y alruz İakilibin Dereseld kö
yünden muum bir kıza kartı ir-

tikAp ettiği denaet zabıtaca 
bOtün de1Altle tesbit edilerek 

mahkemeye tevdi olunmuıtur. 
Bundan bqka davacısı olma· 

dığından kuvvet alarak masumf. 

yetini bile iddiaya kadar dir'et 
gösteren talclnin hapishaneden 
köy(lne göndermekte olduğu bir 
mektup ta elde edilerek Ağır ce-

za rlyaaeUne ganderllnıtı bulu· 
ndyor. Bu mektup Mehmedin 
ıenaatlerinden mühim bir kısmı· 

nı tamamen göstermekte ve 
mahkemeye yatak ve yardımcı• 
lannı birer birer tamtmaktadır. 

Kara Mehmet bu mektubu 
yazdığı tahaa " hemen kızın 
köyüne 1kt kadın gön,· ';: 

her ne mukabilinde olur~ ı 
bu kızı kandırıp evlerine getir-

mesfnJ, kendisinJ zevce tanıya .. 
cağını bildirmekte, birçok valt· 
lerde bulunmakta olduğu gibi; 
kızı mahkemeye çafırdıklan za-

man hiç ıa~ırmıyarak ve kork· 
mı yarak eski den nikahlı olduk-
lannı, ve nikAhlarının üç sene 

evvel yapıldığını söylemesini 
yazmakta, nikah ıahftlerJ ola
rak ta yarenlerinden ve birçok 
idm!er tadat eylemektedir! Kara 
Mehmet mektubunda para da 

tatemekt ve paralarının ktmler
rln nezdinde bulunduğunu bildir
mektedir. Hain deresti esnasında 
soygun yapmadıı}ını, be~ para11 
olmadığını iddia ediyordu. 
Şimdi kara Mehmet habaset

lerinden birini kendi eli ve kendi 
dilile meydana koymuı oldu. 
Bakahm, bunun karvısında da gene 
masumiyetinden bahse kuvvet 
bulabilecek mi? 

Rifaf 

seyahattan bahıetti. 
Onda, kelimelerden tablo çiz· 

mek kudreti varch, O anlabrken ~----------:ti--a•l•k--ın..._d .... ~~ıe __ ğa._.. __ ._ __ ~r 1anki kongo ormanları geliyor, 
eraya mahauı nebatlar sofranın 
GaUlnde sarkıyor, kuılar ötÜ§Ü• Sultanahmetteki halalar ı /Bok\..klara tükürenler 
yor, ve çiçekler uçuıuyorlardı. Sultanahmet hapisanei umumt Evvelce sokaklara tükürenler 

Gezdiği yerlerin günqinden, gök jandarma muhafız kıtaatının cad- takip edilmekte ve bunlardan 5 
g(lriiltillerinden, kilftlenmft oda • de iizerine olan halAlan pek çir- lira ceza alınmakta idi. Bu takı
lara benziyen hazinelerle fakat kin bir manzara teıkil etmekle battan vaz geçildiği için herkes 
aynı zamanda ölüm perllerile beraber taharet ve neza.fetine ıokaklara tükürmekte berdevam
dolu ormanlarından bahsetti. (ok bakılmaması yüzünden lağımlan· dır. Bunun veremin tntişannda mü
l(izel konuıuyordu. Madam Kel- nın mecraları tıkarumı olacak ld: easir olduğunu söylemiye bile hacet 
ler, sôzlerlnden ziyade ıahıfye • patlıyan borulardan ıel vaziyetin· yoktur. Veremin adeta ıalgın bir 
tinin cazibesine kapılm11tı, dinledi de p isli!< caddeye akmakta ve göl hal aldığı ıu ıenelerde sokaklara 
dini~. Şimdiye kadar erkekllfin haliı 1 almaktadır. Bu hal haha· tükürenler hakkında eski takibata 
bu kadar lhttp.mlı bir nOmuneıi· larca devam ettifl halde bunu yeniden avdet edilse; zannederim 
ne te..düf etmemiı, bu derece gannlyen zabıta! belediye memur- ki bir verem hastanesi tnıa ed~ 
cesaret zekl ve erkeklik ifade lann~ &'Özlerine perde mi çekil- cek olan ıehremanetinfn hizme -
eden bir )'Gz aannemiı gibidt. nıfı~?. tine bayiiden bayiiye yardımı 

Bu bir fafr gibi at.z ıöyliyen Karllmnhrdea.ı Haean olacaktır. 
Sırkecll Rrcep Ntyazt kudretlt adam yalnız sözde defil Pansiyonlar muayene edtl-

ftte de çok kudretlt olduJunu • miyor mu? ' lıt.";d;;~ .. _,~-1-llUIUWIUUIDIUlllillllıllWIWU""""lWilliUI 

g3sterlyordu. Kahveler de içli· Şehir dahilindeki otel ve pan· 
dikten aonra keller, kA.tibile bir- ıiyonlann Belediye doktorlan ta· 
ilkte huaual odaama ~di. Genç rafından nhhl kontrola t!bi tutul· 
erkek Madam Kellerle yalnız malan IA.zun gelirken Qç aenedir 
kalmqQ, kitaplara dah- konuıtu· oturduium panafyona, bu defa 
lar, bu hararetle b6y11yen doslu· dahi olsun Beledi• d kt J 
iun bir bqlanğıcı oldu. f. ' l ' "e 0 or an 
~--....... .. · ..... (Dna.ım ,"'Jiili ıelip ~ bir teftiıto bulumnamıo-

Belediye doktorlarının acaba 1 
vazifesi yalnız esnafın muayene 
dlzdanlarım aydan aya imzala• 
maktan mı ibarettir? Şehrema• 

neti sıhhiye müdürüniln na.zarı 1 
dikkatini celbederlm 

Gedikpata.daı Jıiıaml 



~) Hergün bir kenara koyaca
ğınız 25 kUıuş ~ıoza 
beş sene sonra SOQ, on se
ne sonra 1200, on tieş sene 
sonra 2000 lira bir seroıaye 
temin edebilir. 
ÇocuğunllZttn ıneldebe ~ 
~ giiQ, ayW mwımda 

/ 

A para bi?iltifıiiif~- JiaşlaaJği 
~ Q\mahdır. ~ğun9 
kitap cilırket\ bir de kum · 
barcl a1mız. Tasarruf ta ç°i 
bil ~ bir derstir.- K~j 
harası <+u · ocuk ~ 
~ ~ ~ l#Ddmliıd 
tanr..l 



ne .. boya 
dair ••• 1 ohumun fide, fidenin fidan, 

) fidanın ağaç, ağacın odun 
~ut kereste olması kabilinden; 
cıJ Unun koyun, koyunun da koç 
h~ gibi, minimini bir bebeğin 
}'~~tİİYüp Nalbant oğlu Hıfzı B,, 
h ut, ne bilerim, çiftçi kütüp
ltı lltıeııi ıahlbi Akif B. haline gel· 
~8ine benzer bir hadise de bu-

ıı 'Vaki oluyor. 

~0tnelerden beri bugiinkiinden 
h~h du bir ıütunun tepesine, 
tı çe duvan üzerine çıkıp gü • 
e3ı 

tııı;:nen sıska. bir kedi gibi, ku· 
ı ~ Uf olan geliıi güzel ıer1av
~ bu2iin geni~liyor; bütün 

~ ' ıfanın üzerine kendi adım 

v.rusunu ve haklısını dü
•m gelirse, bu geniı1eme 
1 idi. Altındaki sütun· 

.n bahsi geçmedi; kim-

. =~~~~öz~~~r~~ 
E flakta dogmuı olduğu halde Pariste bir prens- ide kabul etmiyor mutlaka bir Ulah zevç istiyordu 

le izdivaç eden Madam dö G.. nin gayet Nihayet emeline nail oldu. Parbe gelen bir U • 
güzel gözleri vard~. Modam dö G... gerek göz· lah Prensi göz meraklısı kadına talip çıkb. Kac!ın 
lerfnin letafeti gerekse tavrındaki ne~aket dolayı. sevincinden ne yapacağını bilmiyordu. Ulah Pren • 
sile büyük töhret kazanmııtJ. Maamafih gayet •ine ıenretinin kısmı azamının vererek onunla ev
mihvlyettk!r bfr kadın olduğundan gözlerinin lendikten ıonra beraberce Eflaka gitti. 
güzelliğinden bahsedenlere: "Parilteyim de onun için Bir sene ıonra EflAktnin zevcesi Parise avdet 
gözlerim nazan dikkati celbedJyor; yoba Efli.kta etti. Serveti ıuyu çekmiı, yüzü bozulmuftu. Parise 
herkesin gözü benJmki gfhfclir!,, derdi. 

gelir gelınez ilk lfi prensesi ziyaret etmek c!du. 
Madam dö G... bu sözü o kadar çok de~a tek· 

rar ettik ki nihayet gpz1eri t üçük, akit da kısa olan Ve dedi ki: 
dostlarından bir Parisli kadın bu sözlerin doğru. - Ah [ azizem hiç fayda vermedi ! .. 
iuğuna kanaat getirdi. Prenses hayretle ıordu: 

Bir arkadaı anlatb: 
Bir gün tremvaya atladım; 

b ir de bakbm ki cebimde hiç 
para yok. Ged dönüp fnmek fs • 
tediın; fakat tam o 'sırada biletçi 
karııma dikildi: 

- Bilettd. 
Artık, ne yapabilirdim. Ken • 

disine dedim ki : 
- Yanımda hiç para olmadı· 

ğım anladım. Onun için ineceğim! 
Biletçi benim bu gözüm üzeri· 

ne hemen bir bilet kestl ve : 
Kadın bir Eflaklı i!e evlenn:('yf fikrine ı~oydu. - Faide vermiyen nedir?. 

Bu emelini herkese an!abyordu. Kendisine Kaf _ - Ne olacak... Eflakta bir seneden 
- Sonra, bena hunun parasını 

f a.z!a otur-
verirsin iz! dedi. Ben, kondüktö-kaııya ~ı, Sı;y. !ı, Rt•s birçc:.: kccdar bu!dukhı.n hal • - - - c1urh.tm halde gözlerim büyüyüp güzelleı;:nedi !.. - b h k 

~· _ ___ _ ---~ nın u are etinden memnun 
.__._ ıwww ±ıwwwt ~ .-.. 

• oldum. Bir daha gördüğüm zaman 
.ı tanıyabilmek için çehresine iyice 

dikkat de ettim. 

Aradan zaman geçti ve ben 
bu hadiseyi unuttum. Bir gün 
tramvayda ayni kondüktöre tesa· 
düf ettim. Mesele habnma geldL. 
Bilet parafile beraber o eski bor
cu da verdim. Adam bu paranın 
ne olduğunu anlayınca pek melll4 
nun oldu. Ve be.na: 

-Y4>hu t!z ne naml)s u in '\n 
mı~sınız! dedi. Pu takdir yetiı

miyormu ı gibi ta ileride duran 
bir ba~ka biletçiye geslendi: 

- Bu efendi, geçenle!"de tram· 
vaya binmişti; cebinde parası 

yoktu. Kendisine btlet verdim. 
Şimdi parasını veriyor. 

Bak bu dünyada ne namuslu 
a damlar var."' 
Arkadaşım hikayesini şöyle ta

mamladı: 

- Vaziyetimi takdir edersin 
artık! Bu namuskarhğı yaptığıma 
dok~n defa pişman olmuştum. 

ı:::::: ::::::::::::::::::::::-.::-.:::::::::-.::::::· .:·::-.::2 
kelimi yapmak mı İstiyorsunuz? 

San'atkar cevap vardi: 
- Evet efendim, ne iyi olur, 

atelye-- teşrif buyursanız! Tam 
da münasip zamandır. Karım Bur· 
sa kaplıcalarına g1tu ... 

<> 
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Novotni 
Kıılık lokanta ve birahanesi açıldı 

Yoksa Dududa mı idiniz 1... ğ HER AKŞAM ÇALGI 
a . 

Sen yüzbaşım ı;aziyetin elim olmasına rağmen 
laııf egt:lluğu elden bırakmıyordu 

o ve 

° KONSER 
Doktorun bu sualine açıkça 

cevap verdim. 

- Biz her ıeyi dnıOnO.yoruz -
daha doğrusu, çok ıeyler dO.ıil • 
nüyoruz efendim. Fakat timdi dO.· 
<indüklertnılzln tamamen kalbi -

mfzde kalması tara.fta.nyız. V azl· 

yeUmiz, tabtt olmamakla beraber, 
daha gayri tablt bir teldi alma-
11ndan korktulumuz için ıtmdlllk 
yalnız ferdi vazif elerlmtzle meı· 
gu}Qz-

Doktor, elini geniı ve beyaz 
alnında gezdirdikten sonra yine 
ahit nazarlarını gözlerime çe • 

virdi: 

- Dtı§11ncenız çok saflamdır. 
"7 ten her fert, vazifesini tama • 

n ifa ederse bQtiln bozuk tıler 
c. J·r ... 

·z bey, halim ve tallı bir 
ordu: 

1zde de fırka cere- yanlan 
H. rr. ı? 

Güldüm. ve derh!J. cevabını 
verdim: •;ı .. 

- Beyefendi; Buna tabunı, 
hatta alayı bu g(in çelik bir 
kütle gibidir. Alay kumandanın· 
dan saka neferine kadar kalben, 
fikren mO.ttehlttir. Btriblrlne mu
halif bir tek fert 10ktur. Ve ola
maz. Do~sunu sôylemek lhun 
geline ilk zamanlarda fikri bozuk 
olanlar yok de~ildi. Fakat, ekıe-

rlyettn temiz kalbi bugiin onlan 
da tasfiye et- mittir. Bursa ala • 
yının gayesi ıudur: evvel& hiçbir 
slyaıst tesir albna girmemek ve 
sonra da her felAkete, her me,
akkate ve her lztıraba ratmen 
askerce dnıftnmek, ukerce yata
mak, askerce ölmek.-

Doktor biraz g(ililmseyerek Ye 
belkide iti biraz takaya vmarak 
sordu: 

- Pek AIA- f&Yet yann bir 
emtı: alınına ve bu emir muci • 
bin~ kalenin teslimi de icap 
edene_ 

Doktonm bu pkan bile beni 
einlrlendirdi Sanki o facıa olu • 
fO?IDUf gibl hisaetijim heyecanla: 

- Allah gaat.el'1Jlesln .. Bir tek 
mermimiz kaldıkça ve ellmtzde)d 
ıilAlı,ta parça parça ol111adıkça 
bize bayle bir teklifte bulu
nan her kim oluna oltun, IOD 

kurtunumuzla kafasını parçala
nz.. Çok eminim ki bu fikrimiz
de yalnız de~ Temu etUAlmlz 

diler alaylara mensup arkadat
Jar da eynt fikirdedir, Bey efendi 
alehusuı nizamiye alayları .. 

Bent labnfn eden bu fikir 
onlan daha ziyade tatmin elmft
ti. Bu mesele etrafında daha 
bazı ıeyler görüıtükten ıonra 
kalktım. laıe meselesi hakkında 
but ,eyler ö~renmek için Aziz 
Beyden çir mülakat rica ettim. 
lstedlAfmlz zaman evlerinde ken
dilerini ziyaret edebtlecelfmt 
aöyledtler. 

Hastahaneden çıkarken ortalık 
k.ararma~a baflamı~tl. Şimdi 
1't:ndlmi daha ka vl; kalbimi daha 
ınetln göriiyordum. Slv!! olduk
la n hal<:le k vi hir nzlm ve iman 
ile vatana ve aaneağa k.arJı bn. 

tnn borclannı kanlarile Odemefe 
amıetmfı olan bu kavi imanlı 
mert adamlar, manevlyabm Oze

rlnde çok feyyaz bir teılr hasıl 

Hamle beyazlarda: 
Oç hamlede beyazlar mateder. 

etmltUler. Şu ldıçük mülAkab· '"" __________ _ 

mız bana anl~bnıtlı ki: ben naııl 
fU ft için, evlmf, barkımı, raha· 
tımı bırakarak ve buraya gönül
lü olarak geldiıem, onlar da ayni 
ıeylerl bırakarak ayni lf için 
burada bulunan fedatlerdir. Şu 
halde ayni it için ayni ıafta 

çalııınz. Ve ayni gayeyi taııyan
lan da ayni ıa.fta toplarız ve itte 
o zaman .• , 

-Atabey .. nerede kaldın allAh 
aılnna , .. 

tlakdcatan pg kalmıtbln. 
Araba1a 'ffl'ecek kadar fada 
l>&fQlm olmadıfı için k~aha 
vanncıya k.,ı.., n.Jdt çok ı~ · 
celctL Nwt ile NIJUI, telpaf • 
hanede ita~ ~ ~k 11rar 
ettiler. ltahauıa edem. dt7e 
kalmachlı, M.ter, ne ltabet ohn\Yo• 
~ rJ~ uman 

arkadatlaan merak içinde bul
duk. Muhittin B. def'atla 10rm~ 
ve ( pltr ,.hnn bana ıelıln ) 
d«mllf. Btttaltı derhal aittik. Ra· 
ılm Bey de orada tclL 

(Bitmedi) 

Tfpe batı tiyatrosunda bu alı:ıam 
saat 2.1,30 da • Yalnız muallimlerle 
talebelere: 

lkramlyıU banıın terzihanesi 
Sultanhamırnı, Mabmutpaşıdan 

kum.ı ~~ra bir kolaylık olmak 
Hzere Mükerrem ve Ytşar hanım

lar tara!mdan Sultanbımamında ffa.. 

cıköçek caaıhl bnımnda haY\1.W 
han ltdsattndt ırıa~ fevkinde 
(22) N. mabalde açılan (HANIM) 
terzihanesine Uç kat tlblse diktiren

lere dördUncUsUnden para alınmA 
Dışardan sipariş kabul edltır. 

Manisa vilayetinden: 
!simleri zirde gösterilen yollardaki tmıılAt lnffat hlialannda muharrer 

keşif evyllerl üzerinden (balAda gösterilen ıaatlara) 80 teşrinsanl 9i~ 
tarihine müsadlt cumart_esl gi.inil ne kadar mUdd~tle ve kapalı zarf \is\lllle 
mlinalwaya çıkarılmış olduğundan fazla tafı.tllt ..ımak isteyenlerin müd
deti moık\\re zarhnda viJAyet Nafıa baş mühendisligını mürıcuU.O 
lltn olunur, 

• o • 
Yapılacak ımellyann nevi 

51+888-60+!18 klJo metreletl 
arannda mıa ttmel tabakası şosa 

~ Yt 80 metro t\l\\nde istinat 
divan l~ 
Bu yohın muhtellf klJo metrelediı· 
dt Ot\!f mttro tulinde harçlı klrglr 
istinat dtvtrll• lkt adet O,fiO bet 
adet blr bir ıd~t Uç mette ı~-
rında ~too •rm• menfez ln~ 
Bu yolun ı+ş~+9QQ kUo 
mttrelerl ırasında 1400 metre tu• 

Undt kırma tq ve bUokaj ferfllo 
slllndlrıjı. 
Bu yplun ıt+ooo..-14+000 ktlo 
metreleri arasında lkt metre tu1lnde 
İcırma taş ve bllokaj ferşıle slllndlrajL 

t9+34~-2o+s4S kilo metroları 
arasında bir kilomC"tre tullnde bllo· 
kaJ ve kırma ta~ ferşlle slllndirajL 
ıo+ooo-12+902 kilometreleri 
ırasında 2902 metrı tullnde cem'an 
26,00 metre tullnde on beş adet 
muhtelli ıçıklıklırdı beton ırmo 

Bedeli keş\! Yolun ismi 
Llrı K. 

18582 83 Borlu~mlrcl 

8303 81 Borlu-Dcmlrd 

14684 46 Kırkağa9-Gclenbo 

13325 60 

12146 30 Manisa-Akhisar 

17800 72 Sallb)l-Borlu 

menfez inşası. 
Kırkağaç-Gelenbe yoluna Ait teklif mektupları 80 teşrlnsanl 929 tarl-

hlne mUsadlf cumartesi günü saat on dörtte: Akhisar-Mermere yoluna Alt 
teklif mektuplerl yevmi mezkurda: 1-2 14 de: Manisa akhlsar yoluna llt 
teklif mektubu yevmi mezkOrda S. l 5 de: Salihli· Borlu yoluna alt temi
nat mektubu 1-2 ı 5 de: Borlu-Demirel yoluna Ait teminat mektubu 
yevmi meıkOr nat t-2 16 da kabul edllecek ve o saatlarda münaka-

saya bı~lınacaktır. 

münakasası 

Taze çekilmiı soğuk bira 
Kabrlltan 10kak 44 • 46 Telefon a 

.... 8. 0.1416 

oocoaaaaoocaao 

Satılık eşya: 
Tahlisiye umı1m müdürlüğünden: 
.Anadolukavağındakl tahlisiye anbaannda mevcut e~a 16-11 ·929 ti' 

rlhine müsadif cumartesi günü saat 1 O da bUmilzayede satılacaktır. Cı.ı· 
martesl günii ikmal edilmediği takdirde mütebaki eşyanın l8-ll·g29 pa· 
zartesl günü uat ı O dı satılacaRt ilAn olunur. 

ooooooooooooooooooooooooooooag 
g DARUTTALIMI MUSI İNİN g 
O V uneollerdeld ..Ioa unda C:: 
a 
o Her pa1.ar akpmı ORTA OYUNU g 
g Her salı akıamı KARACiOZ o 
O O O O O O O O Haet O.an efendi idaresinde O O O O D D g9 

a Mevsimin ikinci balosu a 
Klık- lillt lllnıill IDDDIB, DBZIDD IB 

Aile dans salonu 
14 Te,rinaanl 1929 Pertembe günil akşamı 

nat 20 den ubaha kadar devam etmek 
üzere salonumuzun iklnci vo deha munzam 
( H) lılmU balo1Una verece tini muhterem 
mfitteril6rimb:e mOldeleriz. 

Caz; viyolonist Mmrilyon E'Jendl riyase· 
tinde her günkünden daha muhteşem bir 
ıuretto programlarına devam edecektir. Müş
terilerinden gördüğü teveccühe binaen 
mOdlriyet biç bir fedaklrlıktan Qeklnmiyerek 
memleketimizin t.ft~!J ve :yüksek artistle
rini intihap otm~. Danıla beraber muh-

telif varyet• Kadıköy dans sa-
numaraıan ••• 

lonunda verilen balo hiç 
bir duhuliy~ye tabi de-

• nlema..ıın 6 yqından aşağı ço-

llli'M~:;.:tiif Bal o aail 
Tcmlnıt• z mobllye 

nıobily• ılmud&q y fipaıif etmezden evvcJ 

A. Sof ianos ll~il'n ınaiazasını 
ZIYAFtET EDiNiZ Be_,. ~ Nô. 13 Telefon Beyolfu 1293 

Alrt, liflam, e111111ab, mobilyalar imal eden 
IOi liitcn " elKtti'Udt ıafltaharrik fabrika, Taksimde 

kasim kl~la No. 48 telefon Btyoflu ısoı _.._..~ 

~ SERİ ve ıTINAU TESLiMAT ~ 
.. ~,;. 

KANSI 1 ~·~ 
beniulzlik ıdn Tetlııe dna kaıı1 ihya edeıa smoP DDESCCHHIEIENN:SS4 J; p ,ft /~ 
F.n mrmtahln etit-b11 t"r:tf,..,'1,.., t.,-tll' ~ehn!stlr. ~ 

Devlet demiryolları ve liınatl~ 
ları Umumi idaresinden: 

Nohap şlrketl tarafından inşa edilmekte bulılf1:1: 
hatlara ait alimantasyon tesisatı kapalı zar 
milnakasıyı konmuştur. pe\'1"-

Milnakasa t 1-12-29 çar~amba günü saat t 5~0 da Ankarada e-
demiryollan idaresinde yapılacaknr. tck•t ' e 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ~0"~11ıetıl111 
mlnatlannı aynı günde saat 15 ~o kadar Umumt müdilrluk 

Pentitlt. •rom Jarıllfstfhzan miıdürlyttfnden: l\ Tileaaeaemlzce kapah r.arf uaulı1e • 1'{' 
780o0 kilo arpa ile 85000 kilo aaman alınacaktır. TaUplerin artnameaini görmek Uzere vermeleri lAzımdır. mo1'8 

, 
her giln, mUnııkaıaya lttlrak için de yevmi ihale olan 13 tcşrinsani 929 çarıamha Talipler münakasa şartnamelerin! ve merbutatını ktrk ura ııg ııs;ııı 
günü 11at 14 te Defterdarlık ınasında mUeueaao zlraıye mübayaat koınlıyonu,nae Hnde Ankarada, malzeme dairesinden, lıtaubulda l:lu) durpıı,a ı:t> 
laaala.rt. . dan te<larilc edebilirler.. 
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. , • V a.l~tın bu m 
• §'P!U' • 

.:;iındelik haya/la her giın her kesin k,arşılaşhAı bin lıirlü küçük iş rıar; k:içük işler, fakat lıer birinin hususiyetleri, 
~erıdılerlne göre ince fara/lan rıardır. Kariler.mize ameli lıayalla fşe yanyacak faydalı malumat vermek üzere ye~{ bir 
•ıitun açıyoruz. Burada zaman zaman istifade edebileceAiUiz ya::ılar okuyacak; ğündelik hayatla faydası dokunabılecek 
Tna'Cımat edfneceks!nlz. 

Dünkü bulmacamızı halledomedinizse bugünkü halledilmiş şekle 
bakarak yeni bulmacamızın sırrını me: dana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Alim safım - Bir at satın 

almak için namuskiirlığı ve ica
bında tediye kabiliyeti emin kim
tclcrle muamele yapmalıdır. Da
ha ıyisi acemi kimseler, bir at 
~tııı alırken, yanlarında atçılık
tan anlar bir dost, yahut bir bay
tar bu!undurmalıdır. Çünkü mad
tabazlar alıcıyı aldatmak için bir 
Çok da!avereler yaparlar. 

Zayıf, çok zahmet görmüş bir 
ht besiye konur ve iyi genç bir 
a~vanmış gibi satılır. 
Zayıf, tazılamış atlara, unlu 

Yemler, kırılmış pirinç, pişirilmiş 
tohumlar yedirilir. Otlaktan gelip 
~e kamı düşmüş olan hayvanlara 
Uru tohum yedirilir ve hazan da 

llıüshil verilir. Hayvanın yumuşak 
\'e Parlak tüyü, zinde bir derisi 
olsun diye, sıcak havlularla ma-
8 • 81 Yapılır, karanlık ve ılık bir 
•hıra, üstü kalın örtülerle örtülü 
blduğu haldo uzun müddet 
k ağlanır. Azalardaki yorgunluğu 
aybettirmek için kafuruya batırıl

l?ıış fanile sarğılar kullanılır, duş 
>'aptırıhr. 
t Ata gü1ct bir vaziyet, bir •gös-
triş ,, vermek için yelesi ile kuy· 
~~u dü"ı:eltilir, kırkılır, kulakların 
kÇ~ndeki kıllar temizlqıir, ayaklar 
k Uçük görür.sün diye tırnaklar 
esilip yeni ve dar nallar konulur. 
Yanık yerleri ve yaraları ka

katbn i~aç vardır. Bu, sülfür dö 
• 1~r on ıle güfa perka yapılan bir 
\~ç~!r· Hayvan daha güzel, daha 

Uyük-- görünsün di satıcının 

şı anlaşılır. Fakat alışkın bir göz, 
hayvanın uml!t'l1İ şeklinden de ya-

şını anlıyabilir. Mesela ihtiyar 

atın şakakları çıkık olur, kaşların· 

da, burun deliklerinde, ağzının ct

raf ında beyaz kıllar çıkar. Vücu

dun şekli değişir, kemikler fırlar, 
köşeli ve kuru olur, ve dişler in
tizamını kaybeder. 

Bir tayın iyi, ve damızlık za· 
manı 5 • 15 yaş arasındadır. Fa· 

kat kısraklar 3 yaşından sonra 
çekilebilirler. 

Yem zamanlerı - sabah .. 

leyin: altına biraz samandan 

yatak yaparak biraz ot, istediği 
kadar su, 2 kilo yulaf, 1 kilo 
kepek. 

Öğle: istediği kadar su, 3 kilo 
yulaf, 2 kilo kepek. 

Akşam: 2 kilo ot, istediği 
kadar su, 5 kilo yulaf, f: ki!o 
kepek. 

'unduğu mevkiden daha yük
~ek bir yerde gösterilir. Lagar 
atlarını çevik göstermek için her 
gün kırbaçla döğerler ve yulaf 
verir!er. İşte bir alıcının bütün Şurayf Devlet riyasetinden : Şurayl 
bu hilelerden sakınması lazım de\ lettc münhal ohm 3500 kuruş 

BuıUnkll bulınacamgm 

halledilecek 7enl tekli 

Soldan saAa 

1 - Paytahtımız (6), bir renk (2) 
2 - Hmn (5), gece görülen (4) 
3 - Bağ ( 2) 
4 - Dinden kovmak (6), nota (2) 
5 - Usul (") 
6 - T astık ('>), ksplıcnlı tehir ('i) 
7 - Yunan pn)ılahtı (4), bağı~!ıımak 

(?.) 
8 - Rabıt edatı ('2), tartı ('>) 
9 - inanmak(;), beyalr ('>) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Dünkll bulmacamatlll 
halledllmlt ıeldl 

Yukardan aşağı 
1 Büyük hır A nupa devleu ("') 
2 - Hayır (2), de~er (4) 
3 - Bir meyva (5), 2 (3) 
4 - ANARA (2), yarım (3) 
5 - Patlıyan ~ey (5) 
6 - Musallat (4), yem (2) 
7 - Bir ç~lğı (2), utanç (2) 
8 - Aıle (4), sucu (4) 
9 - Nokta ( 2 ), hacıların çıkhğı 

yer (6) 

Devlet demir yolla.rı ve liman
ları umumi idaresinden 

gelir. manşlı il-inci sınıf mül:izimliklt>re 
Bir atı satarken daima hayvanı, vurayi devlet kanununun 6 inci mad- !\luhtclif tipte lokomotiflere lüzumu olan bakır ocak ve akc:amı kapalı 

olduğu gibi taktim etmelidir, faz- desi mücibince müsabaka ile yük· zarfla münakasaya konmuştur. 
la para almak için kimseyi aldat- sek mektepler mezunları alınacaktır. Münakasa 7-12-929 cumartesi günü saat 16 da Ankarnda devlet 
mamalıdır. Çünkü er geç bu hi- l\lüsabaka imtihanı 14 teşrinsani demir yolları idaresinde yapılacaktır. 
leler meydan:ı Ç kar. l 929 perşembe günü saat on da 1\Iünakasaya i~tlrak edeceklerin teklif mektuplarını ve muYakkat teml-

Ya1 - Bir atın yaşı dişlerin- İstanbul vilayetinde yapılacağından, natlarını ayni' giiııde saat ı 5.30 a kııdar umumi mlidürllik kalemine ver. 
den anlaşılır. Dişleri tam olan Lir o gline kadar taliplerin memurin meleri lılzımdır. 
atın 40 dişi vardır. Bu ancak 5 kan ununun 4 iincü maddesine tevU-

1 Talipler münakasa şartnnmelerini ~O lıra mukabilinde Ankarada, 
yaşında o ur. k:ınicrıbedcn Ycsikalar ve i~tidana- 1 

K ki 36 d• • d D" malzeme dairesinden, lstanbu}da Jfo,•cJarpaşa maXazasından tedarik ısra. · arın ışı var ır. ış- mclerle mczkiır vilAyete müracaat J • b 

lerin eskiliğine göre hayvanın ~a7 ... ~~=::l~ii~zliur.ıli. ~u:iir;;ilainmomhıilniiuilr .İm•llİ~ediieilhiiiilılirule11r·•••mm•mmm•~~~~~E•.:liat:E~I~ 
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r yüzünde kaç kişi var? 
l .... •• k Arzın sekenesi ' Kopek mera lılan Brtglin (ki mflyar, 1'0 sene Dretnotlar mı ? 

son"&a 4 miliyar / 
e 
Pul, kartpostal 

yetiştirenler 

biriktirenler , &içek 
olduğu gibi .•• 

Cer.lı malt!uk meraklılitrının da ayn hususiyetler VM<lır 

vardır. Bazan da bütün arzusuna 
rağmen bir tanesini bile evinde 
bulundurmaktan her hangi bir Se· 
hep tesirile mahrum yaşıyan va.rdırl 

Beynelmilel ihsaiyat müessesesi 
1910 senesinde bütün arz ıeke
nesinin bir ntilyar 600 hf n ol
duklarını tahmin etmişti. Ayni 
müeııısesenil'l bu seneki tetkika· 
tına göre an sekenesl 2 milyara• 
varmıttır. Bu hesaplara göre her 
gün doğan insanlar 50,000 kadar
dır.Şayanı dikkat olan hakikatler· 
den biri siyahların her 40 senede 
iki misle baliğ oldukları 'ha.ide 
beyazların ançak 80 senede iki 

misle vardık!arıdır. Şimdiden vuku 

. :er yüzünde muhtelif şeyleri 
•r a derecesinde seven insanlar 
az deği d ir. Bunların bu sevgileri, 
b~zen pek enteresan hususiyetler 
gosterir. Mesela bir pul koli eksi -
Y.orn:u. , biriktirdiği pollann üze. 
rmc tı t er, nadir bir polun eline 
g _çmesi, onu sevincinden çılgına 
dondürür. 

Kedi, .. köpek, ..•. at, kuş, tavuk, 
horo:! ve mümasillerini bes1iyen· 
lcr, bunlardan sevgileri iptila de· 
recesinde olanlar, ne gibi husu
siyetler gösterirler? Bu hususiyet- bulan tahminata nuaran 70 ııene 

Tayyareler mi 1 
Amerikada açılan bir münakaşa 

Amerikada Dretnotların inıası aleyhinde ba~lıyan bir cer.eyarıa 

kar§ı mütehaımslar, tayyarelerin tekimt\lüııe taimen D:eU:ı..otiarıJl 

asri donanmalar için bel kemiği olduğunu söyTetnektedil'ler. 

Bu mesele etrafında vuku bulan müna.ka,a:lar da tayyaI'eleritf 

Dretnotlan kaçır.ı.cafı ve m •ntb.I hır hale getlrec~~l m • d1 l:fa:::l ediİ• 
mit ise de buna mukabil mutahassısla.r asri fu~aat sayesinde Dref• 

notlann hemen hemen batmaz bir hale geieceğint binaenaleyh bıJ gününün ve hatta gecesinin 
b '"yJk bir kısmını pullarını tekrar 
t~ rar. tetkiklo geçirir, bundan en 
surcklı bir zevk duyar. Kartpos
tal kolleksiyonu yapanlar da böy
ledir. 12 illo Dov albümü diye bir 
a bümü varsa, muhakkak bunun 
iç:nde bu dilber filim artistinin 
k.ırt üzerindeki oütün pozları mev
cuttur. Bir poz eksikse, meraK.lı. 
sının bunu hatarladıkça huzuru 
kaçar. 

leri, hayli eğlenceli, merak uyan· zartinda dünya nüfusu 4 milyara 
dınCI tarzdadır. Bunlardan muh· VKracakbr. 
telif tiplerle alakadar olduk ve ............................................................... gemilerin lıombardömana u~asa da hundan pek müteessir olmıyaca• 

h · I · · b" k "k ·· · lıyoru:r.. Bu kedi meraklısı, mer- ~ını izah etmektedirler. Tayyarelerin ataca!}ı m&rmiler, asri zırhbla• 
ususıyet etını 1raz an aturıze hum bir paşa haremi olan Şe- e 

ederek teshit ettik. ef Hf d" rın güverteleri üzerinde tesir icra edememektedir. Bugimküı gemlleriıl 
Seriye: bir kedi meraklısının r nut • • ır. 
1 d 

· · · Şerefnur Hf. nin hik~yesini y:ı· güverteleri altında öyle taksimat vardır ki bunlar sayesinde gemilet ipti a erecesıne varan sevgısın-
deki hususiyetleri yazmakla b~ş.. ~mki sayımızda okuyacaksınız. batmak teblikeııinl hertare.f etmi1 sayılı~. 
••••••• ~ ••• tfl--~ft_-11; ~-~·j~1~~j§l'_..... ~--11 .. k"!l!iCl@i•_•.§fD.)!!tM ... •_s~Jt•~ 

s a 1 aman d ra Uınumi olarak, resim, heykel, 
plfı.k1 antika, halı ve mümasili şey
lt"rin meraklıları bulunur. Tabii 
çok p. halı şeylerin kollcksiyonunu 
:~r . ar, zenginler arasındadır. 
:.: ra çiçek merakhları, ..•.• bunlar 
' • . · i 1 çeşitlerini bir araya go
tinnel le uğraşırlar, bahçelerindeki 
t n vvü'e öğünürler. Çiçeklerini 
keı İren böcekleri amansız bir ıs
rın l t takip eder!<.'r, mahvctmeğe 
dı miı l" r. Bahçelerindeki bir gü
lün so1ması, b ir fidanın kmlması 
o 'ara dert o lur, gün!erce üzülür
ler. 

24 saatte 
Gece 

bir defa doldurulur. 
giindüz yanar 

Odun yal,an sohaler günde üç defa doldurıılur 
Paris Tıp akademisi tarafından tavsiye edilmiştir. 

Tehlikeli ldklitlerinden 5akınınız. 

' re-. 
· • • i ' :->\ t ran1ı mnlı1uk me -

... . ·, !.JaıW"ın ip tila deı ece- . 
. n s vgile. i, a:L, çok s:lyı - ir

i .e le ze . Fakat, dahP. ~( 

s~ıamandralara mahsus ingiliz antrasiti 59 kiloluk çuvallarda olduğu halde 
kamyonlarla ikametgaha kadar teslim edilir • 

fc z1n İwsus;yet gösteı ir, daha kuv- ıl 
vd'i o rak lez' hür eder. 

(AUER) gaz makin6leri, ocaklar, fırınlar ve saire en mükemmel ve en idareli olanlarıdır. 

Salamandraların tamirah dahi teahhüt olunur. I unların merakı , hrr z1tman ko1-
lc1.s"yon yrpıhnnsı şeklinde teza. · 

lıür etmez. Zaten buna maddeten il 
de pek imkan bulunamaz. 

Y <!&ine depoziteri: G::ılatada He.zaran sokağmd'.l posta yakınında Nazlı Han kö§esinde No. 20 

.Ci r kedi yahut köpek merakh
eı evinde kaç tane kedi, köpek 

A. H R i S T i D i S 
J u't ndu~abilir? Meseledir! Hatta 1.\. 
b "'<'Il bır tane ile iktifa zarureti ~j 
~ 

['l; ·!lll!!mımiılilimmmt!Mm;w™™a"m=mrraızı ••:re tt ~'''mu: 

• 
idare Sanayi - Ticarethaneler 

Tenvirat Faaliyetin en nafiz amilidir. K.ıı yaklı-~ıyor, · tenvt-at lesisntmLıı muayene 

ettlrlnfz ve en iyi randman temin ~den yelli ueı11lerden istifade ediniz. 

Eyi tenvirat el •tını kuvvetle~tır•r. mü1terl ce!bede,,. .\,e:' ı.- n er i bir ınubft ıı~ar . 

•• •• •• • Elektrik Şirketi, iC:ı. e ane, sanayi ve Ucatethal\elerin emirlerine tenvirat mühendislerini amade tutmaktadır. 

Bir telefon üzerine hunlar derhal çağırılan yeril giderek MECCANEN icap eden her ıeyi yaparlar. 

nu ziyaretten mevcut olan elektrik aletlerlftizira dt! muayenesini temin edebilirsiniz. 

il:! "A u 7 5 mw .... aewt!t#•'RSIW 

*' • 
SAT İ E 

Tesisntı Elektrikiye 

şeyi veresiye 
Türk 

satar 
Anonim Şirketi 

Her 
Metro han, Tünel meydanı, Beyoğlu== Elektr~k Evi. 

tesisat yapar 
Beyazıt İstanbul 

ve 
, .. - diWfNM§MMM@WwpiW. : 

~I ıı'tıOııtfa &'dl \ ı~g lIIUll" 

TERMOJEN 
THERMOGEı\JE 



19.29 -

ya ınademki vard r, onu hesaba katmalıyız! 
Makdonald böyle diyor 

Sovyet Rusyaya garbi A vrupanın bir sulh 
manz~n1esi olduğunu anlatmıya çalışıyoruz 

Londra, ) 1 (AA) - M. Makdonald, Londra ıehremlnlnhl zı,9et1nM
dem §lır kı : 1 ntl A man mıntakai 11tetgUleslnin tahlıyeıl, mGtarelf.ed• bert' 
tıQ\nen devam eden harp devresi n son afhalarından btritıı ~ edlyw. 
Sulh artık 1at am esul• faerlnde kuru mut gibi görüDOycr. 

M. Makdonald, Ru yadan bahsederek dem ıtır kt: Mademki ba mıınlelıiıet 
Ilı cuttur e Y8fl or. o u madum adddemeyiı. Bu nrlıat ı.ıer ~ h.p 
•e kıtab katmat}a mecburuz. Oııa garbi A 'li rupanmm bir .ulh rnlft"'-' 
eldu~nu anlatmağa çalı~yoruz. İatlyoruz kı, Rusya medeni< .adleller ...... 
IDOnuebatm b.,lıca esaslarından hırı olan teahhüd.ata riayet etmeli' lifeulnr. Bu 
teahhlidat meyaıunda Rusyanın borçlan dahı bulunma\tacfır. Şurasuu 16yleytm 
lı §hndikı Ruı rej mini tanıma!ı:lı~ma bu rejtmlıa umdelerlnl lmbul ve tlwlp
ebnellı mlzl asla taıamm6n etmez. 

Dört kaza neticesinde 
Hıael, ( AA ) - Btr futbol maçmda hazır buhınlllllf olan 21 ....., 

~l bir b'amvav yo!dan çıknııftır. 32 meaulı vardır. Onunun yarası ..... 
Altona, ( A.A) - Blr lokomotif yolda çalltJllakta olan bir amele 

IUrupuna çarplDl§br. Dört telef, alb yaralı vardır. 
Dessav, (AA) - Dene., istasyonunda vukua gelen bir tren kam 

dan ktılıaln ö mOne ve alh k §inin •tu' surette yaralanmasına aehial,1t 
•eımtıttr. Çarpan "enin makinisti kazayı müteakip hemen tnufıar etmlttlr. 

Nevyork, 1 1 (A.A) - Ekuatör hnkamett dahilinde klin " CuayMll • 
telartnden gelen bir telgralnameye onaran Ktto daroUıınunu dam Our1D 
faı>ılan ı..,. flteklerlntn patlam111 netlccalnde zuhur eden bir ymrgında- barap
.Jaıu, ve evrakı kurtarmata çahpn bir kaç kimse telef olmuflur. 

italya veliahtinin izdivacı 
Brnhel, J O (AA) - Prenses Marı Joze ile Perenı Umbertonun lzdl.lf" 

lan tarthı 8 kanununnl 193') olarak teabit edilm'ıtlr. 
Yeniden indifaa baıladı 

h_ ~~ 1 1 (A.A) - Guatemaladan alınan bir tctgrafı nazaran &nta 
~ Yollram yeniden indifa etmete bqlam1§br. Bqka bir hateria tqelinl 
.._,, olclatu zannedılmek~r. Evvelki ındilalarda vukua relen tefefat deı~~ 
llDde fazla telefat olmıyacatı zannedilmektedir. Zira. ahalı. 'folka dMAlll 
.... ede-& .. d~ uzaklan gltmJtlerdir. ,. 

1\1. Puvankare iyileşiyor 
p ~-- 11 (A.A) - Matem ~tealuln Nısten aldı~ Lir lıabere g~re M. 
looadn are nel-.ahet devralnl dostlarından birinin Kap Marten dvarındakı köı

n e &'eçfrecektlr. 

Relalcumhw intihabına h:azırbk 
--~~ lf CA.A> - M.S 4ııı.. ...... .. ıJpw6ı-.,. ..... 
-.wur riyaseti DelllZellerlall ..... ,.. .. ita ... w •* fth t.lı.a bir._. 
lllpaa esnasında pohı modoro .le daftll ohh.lw Wd. Jfi ktt ,.... • ....,..._ 

Filistinde yeni karışıklık mı? 
l.ondra, 11 ( A.A )- Deyll Meydin 'kudila muhabiri, IOB •elr.Jt .,.,,..e 

..... fllıaUne gönderilen k.uvvetlertn azar azar geri alınmaa whmta .Whper
"" b.nwu endfıeye doşilrdi!Ailnil tw-tkk IDUU1D bu uın wü.de .... 
'- bneakWar ~ muhakkak olduğunu bıldlrlyor. 

italyada kıı şiddetli 
ı...__Roma, 11 (A.A) - Ka1abrtya. Stcilyı •• Strdonyada fena haular 
""lllKlla atlrmekte Ye mlnabllta lnklaa ~ 

Alman hariciye nazın 
~ l.ondra, 11 ( A. A ) - Bcrlındes D.,k Meyle gela bir telgraf, M. 
~oaua Alman hariciye namfraına mletea taybılal bddlrlyor. 

Akvam Cemiyetini kuvvetlendirecekler 
~ londra, 1 1 (A.A) - Hariciye nazın M Hendenan lnedtere htk6mettnln 
~ eullıunun en eyi amili tel&kld etllekte old11Q1J Cem1Yell Abamı bütün 

etlle tahkim ve '8rlla etmete karar wrmtı daolpu beyan etndfltr. 

~or 
P6 möcfui)fel aleyhine 

16- dwN açıldı 
Al&•aal .,,,;;;. • f ...,,.,.._ It'omlliiWliifea &tayı mahkam olan 

niye - Jllllllı) ,,,.,.,,.nl Üliır Millnet Se;o tevkif mCIEenerat 
,e•I"-•-" ..a. .m...- .... tallfe aLadıflm 

!u llab Tabrm S\adyomuada llJ(a:,erc talla mDdart)eU aleJhine 
t ı.t.ıw ~ i. ........ , •• *- .,,.,,,,. 
ı.t1aaı,.~ a. .o.....aııı • ı., hlaand. lraza11aıadltm
tanbulda mevcuf iatLol lmlüpled er. tDtihar etmek iltedı 
)'I nrGnferid'en ftJ& mulıfelil ola- Z.Jl•lw•a ~ ubtt mektebl 
rall ıı W... ilf6 f «AJor. fJas talebetınclen Nurettin Efendi tmtihımda bucu-ifıılG,..m ..._ ... W 
~~ ~=··. mU'flffak olamadatmdan tentOrdi7ot 
~ ~- ....... f 7 Jb h.ldmlj;e ...... 

SüleJIDBDiye, 'F.ail»-:llJll•y). Zari>& &pk 
~ maçfarm-.ıll •111ca Baietta oturan bUbl ltya k«Jplhlla 
bir huausi)'eti --~ H-la- llkelesinde Du 1ım1adııil .n-

lıtanbu&por. hllbü ~ ..... 
Hn• M.d; ...... l>irinci çıkıt- adiıM mlatt V.lfl ._ Ulde 
.......... .-. • ~rinci d6Ymllftllr. 
kömen111 -..cwa ola 511..,.. Namusu için ölmek istedi 
mani,e kulübU. tiri miiubab- birbç t1D mel Haydarpqa llke-
11111 111>111an thım •8'o• Bu leli ,...,._ ~1 ._ ata-
terft mtllllf>dar ao 4efa yapıldı. - ldfhnı t.W. ecı. 'le alom 
l'lisinde lstanbultp« ve in.iade derecellne gelea Şadan H. m, YÇllan 
de SiileJmaııiytt plip pM. teda'fl aetlcellade U,.. ~ 

P'mt ftçiindi' ..... nibJJ ... .... H. • llldr ..... '*'De-
• ali futbol he,.ıi biw lıarar llaıln eebeblnln il ~ al~. 
'IW•ı• ı._.~ liGbaeo Şadan Hanım t1 Japadadır. Kut
matlup adum. YafutW•.,.. a..r. ''" •-"' .aqc .,. &çak 
bu. cuma ıüDü r..ı.poııalllPıf Blpa ...._. ~ b1r sece 
maniye- PatiJ.t mllÇm bu wki ent'I koyını~ ~ buj,auu labiak 
lik ma~d8" birinci lömeye auretlle cebr...- hlbmt IZale' dmftftr. 
a1tma elanıık ı• Helr .,_ bir ş.daa Ham itfts •elceden 
6ü tayin edecektir. Yalaas bu q,.. mtıtet.lr cıJıaue.. ~ uden 
te de llilç(llc bir nofcfa var. Teni çı\mlf, Mtam• l:adas Haydarpqa ıle 
futbol ı.q..t; pça ...- llit Wprl ......O ftl"ll'la gtdlp gelmif, 
olan bu müubakaya latanbulıpor 18,30 da kaldırıp kendıainı denize 
~.r-.._, r ....... 
Wr ,... pn 
hm ne netice veftaltL 
<Wat.ıra,·..,.... m ~ r 

,ellnce, yeni fafftol ~ BeJfer. 
beyi kulübünü Oıküd• d t'it 
olaralc bu ıeneld .ı ııW 1 ı 
girmesini lcarw ..... ........ 
Halbuki bu ilci ...... .Wırs 
si tabakbıt dltaıali, .,....... 
$imdi G.'rta111.,4 .,....,. 

gibi çok -r' Wr t. 
ıılaşm .. ıaı..,.-.,.. . .,..._. 
yi kulibl. Ga•••&J• kızı um 
da feci .. u.ıw.ı-.. p• 

ibtiMilai cMiı;laerek ev .... 18-
lüplm ..... iki ,,. .,,. c • 

kam- .r..- itila .. ,.,. 
Etw ._. ınuv.tfR ... ,. 
-.,.. 9'mcal ve ,.. •iÇi c 
ginaiyeaıktir. 

ıwc.ı .. aımap nw fiirecefls. 

••• .... Ş.lf .. '-mm alt lata-

İbrahim AIAettin Beyin 
Reisliği altında bir heyet tarafından tertip edilen 

.... .....,.d ıc-.ı FJendtaıa dil\ 
l° • n ~ ee.- ba crnaa.. 
.... ,..dab tlmarMD •• leci 
ı..-. lpd luL ıpeqr ~ .,.., 
...... M•nlır tla b.aıea ,_. .. .... 

YEN1 Ü lôg • 
1 inci cüzü çıktı 

80 Sahife 3 tablo yaJruz (2 ) 
b ileride, kütüphanenizin en güzel ziynetini teıktl edecek OllııD 
~ muazzam eseri ilk cüzünden itibaren toplaym. 
h~A__RTESi ve PERŞEMBE gü?leri IJ!rer cüz intitar eaeara 
Utün eser (17) cüzde ikmal edilecektir. 
Naşiri ve sabş merkezi: Ankara cadde 

Kanaat kütüphanesi 

Y .... ~ ttqınK-1 Dea.
..._ dll'*•ıncWıl daı.motlm mhar 
..... a&aensekledlr. 

K 
Hacı Efend'nin başına 

gelenler 
Beyaatta Sarnıçlı 

Malatyalı baa Bayram dl ı1e ar-

bdap Huan Ef ndı Baynm eok 

el. t. eve gtrerck bir mtıdclet c n
mı,Lır, ıoara handaki odalarına avdet 

elmek lzere yola çalmıt ardır. Fakat 

uadaa dıdıa Mıkaç dakika ~eden 
kannaayolaya aat••ı.tl•, &ıerlerine 
hoc:um ederek • bir dlknle bqlanna 
wnn 4 ~ &am 24 tane albn llra 
~lardır. Polla ıOphelılerdea 

Aruvm Mebae• lsaıı..de birisini 
yabh.p. 

Hırsız bir kadın 
~tap Kmm Elendınln evine 

atı• ..bablılardan Cevahir kadın 

Zelara lwmaa alt bir elmu yQzokle 

bir mllt.- pra çalarak kaçarken polta 
İkahla El tarafından yakalanmışhr 

Bir lira için hırsızhk 
Dolapderede T oros Fl. nln bir hra

mmı yankesldlik sureUle çalan Ahmet 
yakalanmııtır. 

Vapurda garip bir cerr. 
Halıçt• c:lemirlı bulunan • Hezar ,, 

vapurunda doıı sabah bir fada olmu~ 
vapur mQrettıebabnad Rlzelt G r 
vapur bekçlal HallDt U) kuda iken 

ucunu llvrllqt bir demirle 8 yerinden 
ağır ıurett& yaralamıp'. Gafur yak 1 n 
mlf, HallD hastaneye kaldınlmı~tır. 
Bu dnayete eekl bir kinin sebep ol· 
datu .oyleatlmektedir. 

Esrar içen er yakalandı 
Karacamrokte S an m & 

oturan Sablkıla FJe M hm 

' 



e VA KIT. - ........ ,..... · -- -- ~ . -

n ··,, .. Elbiselerinizi, Muşambalarımzı ve kışlık Paltolarınızı almadan evvel~ 
GAL.Af\TADA KARAKÖYDE BOGAÇACI fırını ittisalindeki mahallebicinin . üstünde 

I -

'ı 

i ·-
Büyük Elbise Fabrikasını ZİYHret e~iniz 
Bütün mallan teminatlı ve fiatlan her tü.ıriü reka bet
ten. ari ucuz olarak satan yegane m.iiesaetiediıro En 
müntehap çeşitieıri bulundurmakta.dır.. lFiatlanmızı 

okuyunu~ ve sair maiazaların fiatları ile 
mukayese ediniz. 

m1ammmmumllDlllliE A11•n11mamom111lıt.1lmamm 
1 il • b d" • d k - liradan As ... b• i d h ı t Lıradan ng ız ga ar ının en şı itibaren rı ıç m e eı: renıt e itibaren 

Pardesüler __J 14ı12 Mantolar - 14112 
Teminatlı cinsten gaye{ güzel (Kacha) dan 
Muşambalar 8 ı/2 ~ej ve lJi.clvert renkte 
lngiliz kum41ından asri biçimde 1Vlantolar , 22 1/2 
Spor kostümleri ıı 112 (Trench coat) · 

Son moda desenlerde ve her rcnlcf., 
iyi cins f anfazi kumaştan ,. · 
Kostümler 16112 ipekli . 

Muşambalar 13 ı12 
Teminatlı lngiliz kumaşlarından 
Par..ıesüler 141/2 Çocuklara 

\J !nyiliz cinsinden teminatlı 
Me~hur MANDELBERG ( TRENCH 

COAT) markalı her renkte 

Muşambalar 24112 

lVluşambalar 
Fanfazi İngiliz kumaşlarından 

Paltolar ve Kostümler 7 11ı 

5 112 

30 liradan itibaren kostümler-teminatlı cinsten ipek ve muflon-. 
dan çifte astarlı empermeabilize parde!ülerin müntehap çeşit

leri-Her renkte hanımlar icin PO DO PES musambalan 

j ·- ~· · - · ·-~ ' 
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Tayyare piyankosunda kazanan 

111araların 111uniazanı cetveli 
=-===~~==~==r--==r~~~~:;==~~~==='=-==ı:;;====~~======-==r=~ ~;;;;m;;;;;;;;~:;;;;;~;;;;;;:;;;;::; 
No. 1 filli No. 1 Türk 1 Türk N 1 Türk 

llraıı 
26 ~ 199 

32a' 
354 ~ 

394 < 458 
470 °' 491) ~ 509 
650 ..... 
713 

....... 
~ 

717 
819 ..... 
919 ::l 1025 
33 

407 o... 517 
77 c:~ 600 ::l 631 
74 
82 .,(") 70'.) 

7451 (b 
809 ~ 2234 
394 ..... 
539 

~ 

(b 6Q3 
717 :-J 897 
922 

30Q3 
~ 55 

68 ..... 
76 '< 158 Q) 303 
51 

1 410 ::l 
621 ~ 22 
72 o 
828 
909 
998 ::l 'tJ77 
82 c: 

10() 3 26t 
7 
89 O> 

313 
331 

...... 
47 O> 
542 ........ 
sas Q) 
622 
'704 --c 
833 

..... 
5oıa 

26 (') 
4 (b 

< fb c ..... 

Borsa ve Osmanlı bankası 
komiserliğinden: 

ti• 

llarsı No. lirası o. lirası -JJ7 8 35863 15' 2194 15 8391 
30J 5 892 5 215 8 480 
302 15 36134 8 41 8t 485 
653 8 35:'.> 5r 347 15 512 

657 5 36'.} 25 519 5 562 
856 15.J 476 8 612 5 650 
876 15 665 5 820 15 752 
977 25 788 5 79 15 79J 
990 5 7::11 15 934 10) l 825 

1041 5 874 431581 8 809 
89 5) 075 5( ıoı 8f 931 

163 5 975 5 152 25 )U5ü 

165 5 ı70j9 173 25 73 
2ti3 5 J35 303 8 Jll8 

274 8 2591 454 8 27ıJ 

377 15 291 610 15 4~ı3 

541 8 3ô) 8 7191 5 5251 
799 5 377 1200 b01 5 549 
8.15 5 J9Y 5 976 150 580 
944 15 502 5 40.H 5 623 

?2611 8 6'W 25 144 8 Y-1~ 

430 5 735 5 2'8 5 077 
4f.>J' 5 751 5 253 15 217 
52.1 5 ~ )'.4 5 3G ı 5 4ı5 

527 5, "'7fJ 150 :l.14 8 4SJ 
s:Js 5 38 ~ 5 6'>2 5 528 
()'>\,) 50 4>7 678 25 510 
8~ 15 431 7 2 25 8G4l 
s.n 8 484 816 5 j.01 4 

Ol 8 74.4 ö l3 5 23 
975 15 8 ,7 ?'72 50 4·~4 

U>41 25 no2 .+5 )J 4 5 !°J88 
143 8 ) G26 26 25 607 
165 5 375 90 613 
443 42~ 132 715 
4U3 54 265 753 
497 94 405 826 
521 526 483 520251 
586 Y51 504 124 
625 605 525 8 
71.8 848 57 67 
754 71 591 215 
786 84 721 28 
802 95 15 845 96 

: 818 955 ' 15 95 339 
96 991 "'48 

0015 6035 579 
160 265 628 
68 284 39 
88 311 69 15 

307 322 724 10()( 
659 594 32 5 
93 603 72 80 

718 649 25 814 15 
819 662 15 53030 8 
40 756 5 96 5 
68 891 15 340 8 

907 47047 8 81 8 
1090 247 8 88 5 
247 285 5 433 
329 330 5 539 
401 346 5 651 
406 359 5 714 
502 377 2 79 
550 413 8 855 
654 433 8 4144 

839 719 5 155 

76 823 8 3 

89 8 837 5 418 

972 .5 897 15 483 

684 8 83 48026 . 5 587 

7371100 42003 50 120 15 759 
805 87 25 

Nişasta ve üstüpi mübay.?a.~ı _ 
Tütün inhisarı umum mudurlu-

htd ~ Mnıı R.euür1111 Türk ınonlm şirketi ) tarafından çıkarılmış olan 
(~O~ tamamen teıvlye edilmiş ve beberl 5 TUrk lirası kıymetinde 
b0~00) hU.e .enedlnln, lstandul menkul kıymetler ve kambiyo 
~ , ~duna kabul ve tescil edilmiş oldu~ UAn olunur. 

ğünden; 
idare tçln 12 00~ kıto yeril ntfll!t& tle 3,000 kılo OstOpl pazarl~k surettle 

alınacakbr. itaya talip olanlann nOmuneyl görme: Uzere her gün müracaatları 
ve 16-J 1-929 cumartesi günü saat J0,30 da fo7.5 teminat muvakkatalarile 
Galatada mnbayaat komisyonunda bulunmaları. -

Duydunuz m 1 
Kiralık 

O~ktld11rda Sel4rııs ı zda C:ıırrar mkıı~ında 
N 6 ltA~lr . 5 oda sarn ıç, kuyu, hı:dcll 
Jı;ar ıhv~ Yın ı ndakl 12 numaraya nıurucaaL 

Satılık ev 
SUleymanlycde 9 odalı içi dı•ı bo al tıl r 

ev acele sa:ılıktır 6!io ar~ın bnlıçcst. ele • k 
te~lsııtı, terkos ve ku\'u~u VJrdır. I nlıp 11 ı 1 .r 
Şchıı:adı hıışırıdıı Rnıılu!!an kc ııcrın e ıa •la· 
lnr sokağını.la ı t pu ıııaralı haııc:} e nıur.ı .. a.ıt 
ıdebllirlcr, 

Hayatta muvaffn k 
Olmak bu~Uıı ecnebi ıı~anı bıl ekle kal I' 'lr. 

; Bunludan en Jilzuml ıısu olan Fr ın'1Z<' n ı •ııu· 

' •ilim ( Biti nln ders ncşlııde ö~rcııınt2J tılı.ı.,,a 
baflıyanlar ist ifade etmektedir. 

Ciddiyet.. en 111!l~ıııc ~er, it .• 
l\1iırac ;ıat )'cdı Ani.ata caddesi, Mualll lcr 

kltıphancsı. 

J• • ' l •'eh;+ 44 

DOKTO 
Ahmet Hamit 

Cilt. aaç, frengi hastalıkları mütahaM ı 

Galata, Voyvoda caddesi· Alı 
na banka11 yanında her gün 
Gçlen ıonra. 

lLAN 
Oımanlı banka~ından: 0/o 3 fni71i 

J !> l 1 tarihili j< CRt:DlT FOClER 
EGYPT1EN • tahvillerinin, l kdunn· 
evvel J 929 tarihinde icra kılınııcıık 
amorti keşldçslnde başa lıa" tec.l i} e
si tehlikesine karşı Osmanlı banksı 

Galata merkezi idaresi Ue lstrınlıul 
ve Beyo~lu şubeleri tarafından pek 
eyi şeraitle sigorta edileceği mezkur 
tahvildt hAmlllerinln mal!lmu olmak 
üzere llAn olunur. 

mnı kabule baılamıtbr· İatanbul 1 
1 Ankara caddeal No. 71 Tel lı. 1933 ' 

.,~~""""'~""• 
Çana~kale haylar mıldürlüRünden: 

onız lira maaş ve elli Ura tahsisatlı 

Çanakkale aygır deposu baytarlıj:tı 

milnhaldJr. Çanakkale vllAyetine 
müracaat olunması ilan olunur. 

Yumuşaklığı ve dayanıklığı ile 
clhanşilmul bir şöhreti haiz tıraş 

bıca~tdır. 

Her ver~e satılır 
Devlet demiryol
ları ve limanları u
mumi idaresinden: 

İdaremiz ihtiyacı olan ça~ 
meşe ve sair muhtelif cins kerc,te 
kapalı zarfla münka.saya konmu:;-cur. 

~lünııkasa 26 lklnd te~rin 929 
salı glinü saat 16 da Ank:ırııda 
Devlet de,: mir) olları iJaı c:ıınJt: ) apı-Piyanko keşidesi 

~~~tldltalırner lllanhul merkezinden: ı S- T. sani cuma gUn(J !&at TO bu
J)ltank lillAHahmer lstanbul merkezi binasında Hlllliahmer San'ıı.t evi 
~su çekilecektir. 

Eczacı kalfası aranıyor 
Devlet deınir yolları ve liman

ları umumi idaresinden: 

lacaktır. 

~liin:ılrn~ııva ı~tirak edeccl-lcrin 
teklif ml'ktupl ııını ve mu,. !-kat 
teminatlarını ıt) ni J!tinc.!l' saat '5,30a 
kadar umuml mudurluk kuk ııııııt: 

'v' crıııclcri lizı nıdır. Türkiye Milli c;g 

· l c: . Sigorta şirketi 
! li~rtk al.atada ( Türkiye Mılll Han ) Doyçebank karımnda 
~a~gortalannı mOaalt ıaralt uamt teıhlllAtla icra eder. 

Konya işletme mükttişlip;i eczulrnncsl için şehri 65 lira maktu Ucrctle Talipler munaksa şnrtn amclt rint 
• bir eczacı kalfasına ihtiyaç vardır. Talip olanların imtihan ve mu:ı \ enci beş lira mukabilinde,: Aıık.ır d,ı, 

sıhhi)' ~sıİ icra kıl •nn'ak (•zere Haydıırp:ı~n ve K0 nyada işletme müf~ttb- ı l\hılzt:me d:ıln ~inden, 1 r ıııbıılc1a 
llklt:rtne AnkaruJa d1.:'v !et demir ) olları :ıut 4h:ri 01üdürlühiın\: uı uracıı:r f lnydarpaşa 111 g:tı .. ı:ı111dau Lc~ı.ıHK 

~~lnillii#S:> Tel: Beyoilu 2300 <:&~gj eyl~me1ri. cJ1.bilırler. 




