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Bugün 12 yarın sayıf a 

binası Ankara da merasimle· açıldı 

A.MünipB. 
Me~ele ağır ceı.aya 

intikal etti 
MOddei urnumllık takibat 

yapılma$ını f$tlyor 
Darülfünun mndertıılerinden 

avukat Abdürrahman Münip B. 
dt-n defterdarlıtın aat(lanı'an 
mühim m ktarda kaıanç vergial· 
nl Jatediti, tabı I ettijf, muma· 
lleyhtn lttra ımn da d6rdGııcG 
hukuk mahkeme•tııc:e reddolun 
dufu, yazı lmattı 

Bu vaatyett mOd"el umu· 
miltfın baroya bJJdirdlf ıltni, me
·~lenin tetkıkile kaıar• rapbnı 
latedi~in ı kayd~ tmJıtik. 

Baro, bu buıusta muamele 
tayinine mahal olmadıtına dair 
veı dili kararını müddei umumi 
ttfe bilcltrmit. mOddei umumtlik 
~u karara IUraıea meaeleyl alır 

~ahkem~·ne aevkelmittir• 
.r ceza rlyasetL baronun 

·- · 4c1nı ve nıtıddei umumlllttn 
ıUra11m tetkik edecek, neticede 
bu huıuıta bir karar verecektir. 

Meılekl nokıaı nazardan takt· 
bat lcraıı latentlen bu meıelenln 
ıemu ettlfl maddeJer avullatlar 
kanununun betlncl ve altıncı 
maddeleridir. 

Abdurrahman MGnlp B. hak· 
kmdakl dava avukatlar kanunu 
muclbtace, altyhbade neüceltae-

DartltfGnundakt Yulyettne ele te
alr edecefl l&ylendmektedtr. 

Her Leduvig Darülfünunda 
Dün Alman edibi şerefine bir 

çay ziyafeti verildi 
Misafirimiz bugün Ankaraya gidiyor 

H~ uJuoıı Dünkc1 çay zlJlafellnM 

Alman edibi Her Emil Leduvig ıerefine dün uat 17 de Daı ül
fünunda bir çay ziyafeti verilmiftir. Ziyafette Neıet Ômer B. , fakül· 

te reisleri, Edebiyat fakültesi müderrisleri, Hukuk katibi umumısi 

Etem Akif B. bulunmuılardır. A'man edibine burada münevver Türk 

hanımlarandan Saniye H. takdım edilmiştir. Saniye H. Her Leduvi· 

t•n eserlerini okuduğu için bu eıerler etrafmda mısafirfmizle bubu
haldc bu1unmuştur. 

Darü fünundaki çay ziyafet pek samimi bir şekilde nibayetlenmi .tir • 

Her Emil Lcduvig bagün Ankaraya gidfcek ve orada döt gün 
..... ~.. ..... ~ ...,. ..... dair ar..ı-111 

verecektir. AJmm edıbi phıimize döndükten sonra Duülfünun kon• 

feranı salonunda bir konferans daha vereuktir. 
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Ayni şekil ve ayni renk Kenan B. ~ :;,,,":::.';e:::.ıı:.alAk 
inada aktrid 

Taksi otomobilleri hakkındaki Müddei umumi bugün An· :~h::::,:: 
Pro1·e ne a-ıemde?.. karava gıdıyor tıfuu anlatnu1t 

lıtanbul müddei umumisi Ke· neUcede mab-

k 1 
' 

nan B. vekaletçe dün Ankaraya keme tefrik ka· 
Bir çok müş ül nokta arla karşılandığı söy eniyor ran --·, ... -. davet edilmiıtir. Mumaileyh, bu- ......... ua-, 

4 Şehremaneti bir müddet evvel 
şehirde çalışan taksi otomobiller. 
h kkmda bazı tasavvurlarda bu-

l a muş bunlara yeknesak bir 
un , b" . 
şekil verilmesi için ır proıe 

ıstcniıen şekil henüz lıcat'i olarak gün bir öA-le trenile gidecektir. Dlter inatla 
tekanür etmemiı olmakla bf'ra· Ankarada muhtelif adliye iıle- alrtnt Enim J..a. 
ber hunun Paris •ehrindeki tak yecltr. O da zeY• 

y ıinıo göriifülmesi muhtemeldir. 
siler gibı ~örüklü olması düşü· B d aleyhinde btr 
nülmektedir. Kenan ., dün kendisıle görüıen talik danu &Q-

Bu takdirde kışın otomobillere muharririmizin mevzuu bahsol - Mı. fulln La,, DUft yalmz bu 
mahfuz bir ıekil verıleceği gibi ması muhtemel meseleler etrahn- kadın zen:tnt ihanetle ittfham 

b r lamıya başlamıştı. Ôğ'ıendt· 
azı b"k 

ğimıze göre bu tasav.~ı u taı ~ 
m US iki : ~ma getirmek lÇJO pı OJe 

~ üzerindeki mesaısme devam et 

ki d d k- k ı daki sualine icarı• .. Veka" letçe elmff, ve kendfllni bir otelde yatın sıca ar a a orü açı a· yabancı bir kaclanla tutvtanu 161· 
cak ve müşterılenn havasııltktan vaki davet üıerıne Ankaıayıil gi· lemi., aonra dannnı ankatlanna 

••···· .: ıae""'edır. Otomobıllere verılmek 
•·•·············•• ~ 

( Alt taran ımcı ayt1amu.c1aC1ır J dtyo•um. demıştir. buakarak Nevyorka ptmiftir. 
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lNTiHA·R 
r Üıt tarah 1 ıncı say1tamı:ıdadır ] 

kızı Saliha bamm oturmaktadır· 
lar. Şakir ef. telgrat makinele-
r He uğraoıp Gülter hanım mek
tepte çalışarak kızlar nın tahsil 
masıafmı temin ediyorlar Bu 
ıımetle Salıha hanım geçen sene 
Ert:nköy kız lisesi 11 fnci sınıf 
&an gfuel bir detece ile mezun 
0ı'.uyo.-. 

A·kadaş1an onun ya'n12 ders 
ve va2ıteleri ile uğı 8 ıan çok 
ha'i~as ve durgun btr kız oldu· 
ğunu, yaşına rağm~ hayatına 

hiç Jabancı bir t>rkek gölgesinin 
kaı ı madığ na ıöylemektedtr:er. 

Saliha H mek1epten çıkınca 
1nearife müracaat ederek Üskü· 
tia Bavlarbaşındaki Rum mekte 
binde Türkçe hocah~• almJf ve 
geçen ıene yolları kap'avan kar 
tıı tmalarmda bfle büyük bir va· 
ıı.ife aşkı ile her gün Erenköyil.n 
den Üsküdara gitmj§tir. Muhit 
ve dedikodu ile uğraomayan 
tenha köıeltre çekilip kendi 
c(1~Qn .. eıi ile çah~an bu genç 
kızın halt oradaki Rum mualli
meler in nazan dıkkatinl celbet
miı onlar bunun vazifesine 
olan aıkını taltdir edeceklerine 
kendiıl ile alay ve iıtıhza etme 
le batlam11lardır. 

SeUha H. bir kaç daf'a anne 
'alne bunu söylemiı ve: 

- Anne .• vazifede namusla 
çalıımak kabahat mi? .. Diye l!i'>r
muıtur. Ve arkadaşlannın bu 
fena telkinleri onlarda gördüğü 
lüks tuvaletler .• süslü elbiselere 

bir temayül uyandırmıı ve bir 
ıene böyle bir mahrumiyetle ta 
ıınana ve her gün b•r tstihıaya 
hedef olan hayat artık onun 
~atta ruhunda sönmüş ve ıaıaalı 
bir a'eın tahayyül etmeğe bao 
lamJflır. 

Bunun ailt>s;ntn ve kendi ha
rra.tınm imkansızlığı ilı .. k~bil ol· 
mayaceğını anhyan Salıha H. 
artık bütün teselliyi bir kur~unda 
aramağa baı amış ve babasmın 
dolaba kilitlediği tabancayı çal
mak için uğratmıştır. 

Evvelki gün mektepte müdü. 
rün bir sözü ile bu kararı büs· 
bütün tqdit etmit ve saat 2 de 
dersinden çıkarak koıa koıa eve 
gelmt§tir. 

Bu saatte ihtiyar babası pos
tahanede ve anneıı Mıllet mek
tepler inde olduğu için kolaylıkla 
dolabi ku mıı heyecanla he
men kalbtne bf r kurtıun sıkarak 
intihar etmf ~, ölmediğini görlln· 
ce ikinci defa bir kurıun sık

Dllftır. Bu Ani silah seslerine 
polli meıkezinden kotan Aptul· 
lah efendi Saliha hanımı kanlar 
IÇtnde yerlere serfli bulunmuıtur. 

Adliye evrak mü: Ziraat bankası 
dürü mahkum oldu _ 

mazr unu adlıye evrak muduru 

Türk Devlet 
bankası Ankara, 2~ (feleton)- ı~~i~~~ kongresı· 

"- Hüsnü Hey bır sene hapse, 3 ay A - • 

Kanun layihası ta- memurluktan mahrumiyete ve 30 Kazım Paşanın rı-
lira da para cezasına mnhkı1m • <l J d 

mamen hazırlandı t-dilrniştir. • yasetın e açı ı 
E . b· b k l d hı·sse Anadolu-Bağdat şımen- Yeni bina da Ba~vekıhmizin ene ı an a ara a d·f . t h .1... "' 

senedi satılabilecektir 1 erı a vı atı nutkıle küşat edildi 
Ankara 26 (Te1efon)- Dev'et Ankara, 26 (Telefon) - fstan- Ankara, 26 (Telefon) - Zi-

b k ' ı. ·ı· ·t k bul da bulunan umum muhasebe raat bankası kongresi M. meclı-an asının teşan ıne aı anun .. . ... F 'k k. ..d .... S ,.. . 
.. 'h h ı d H mudnu aı ve na ıt mu uru ırrı si reisi Kazım Paşanın nyaısetınde ıayı ası tamamen azır an ı. er A d 

1 
B d d · 

M .. ı · b ki · ı· Beyler na 0 0 - ağ at emıryo- açı'dı Pıanço kar ve zarar he-ul erın raporu e enıyor,ge ırıcl! J 1 . F ki k · ' . · 
b. d.1.. 1 k !unun 13 mı yon svıçre ran ı sapları tesoık editdı, ıdare mec-azı ta ı at yapı aca , sonra ve- . ,.. ll"' .1 'd'' 75 ı· 
k ·ıı h · d - k ı tahvı atını tese um ı e meşguı ur· lisi hakkı huzurları 60 dan ı-ı er eyetın e muza ·ere o una· 

1 cakt ır. eRr. •h raya çıkarıldı. 930 senesi mura-
Banka 50 milyot\< sermayeli Usyaya l racat kipJikJetine Şirketi Hayriye mü-

dürü Yusuf Ziya, Halk fırkası anonim şirket olacak, yarıdan Yeni .:ekıl ıesbit edilıyor 
... muhasebecisi lskencr Beyler se-çoğunu hÜkiimet koyacaktır Buna Ankara, 26 (A.A.) - Rusyaya çildi. Bunlara bin beşer yÜT. !ıra 

karşılık olarak maliyede 4 milyon yapılacak ibracatın şekli tespit senelik verilecektir. Müteakiben 
altın lira vardır. Milli şiı ketle re edilmek üzere bulunulduğu haber Gazi H. ile, Meclis re sine ve 
aha

1
iye vt-. arzu tıden tcnebi ban alınmıştır. Yeni şekil bir kaç güne 8aşvekıl mize kongrenin tazimat 

kalara hisse senedi satılabilecektir kadar tamamen takrir edilecek ve ve teşekkürlerini arz için bir he-
İkraz veya islikraz suretile ec- ihracata başlanacaktır. yet gönderilmesi kabul olundu ve 

nebr se~mayesıne lüzum görütme· Kemal Zaim B. kongreye nihayet verildi. 
mektedır. Saat 17 de yeni umumi merkez 

Konya meb'usluğuna. nam- b·nasının küşat resmı yapıJd·ı. Kurşunlar kalp ve ciğeı Jetin ara
sından geçmi~tir. 

SaJjha H. şayanı hayret bfr 
metanetle polise ilk söz olaı ak: 

- Ben kendim ölmek iste 
dim. Fakat ölmedim beni gaze· 
teye vermeyin 1 demiı ve sonr&: 

- Çok tükür ölmedir iz ce 
vabını vert:n polise : 

- Yoksa ölm'yecek miyim eli· 
ye sormuıtur ve sonra : 

- Ben zaten bir haftadır bu 
havalin petıinde idim takat fırsat 
bulamıyordum... ah... ne yazık 

olmadı.. olmadı; siyah yıldnJı 
gunle..tmi gene ya,ıyacak mıyım? 

"'diye ~thayet ~tmiştJı: •. Derhal. bir 
otomobille bu hayal ve his kur
banı tıp 'akülıesine ka1dmlmıştır, 

yaraları çok teklikelidir. Dün 
kendisi ile görüşmek istiyen ır.ıı-

han b imizi asabi bir humma ıle 
karıılamıı ve : 

- Bt>n hepsfnf haslabakıcıya 
ıöyledtm 1 dtyebilmııtir. Akşam 
geç vakit bu talisiz ailenin iki 
lhtiyarmı ıessb: evlerinde gören 
muharrirlmlze hıçkıra hıçkıra 
ağlıyarak: 

- O bizim her ıeyimizdi .••• 
Biz onun için yaııyorduk.. Keı 
ke onun yerine biz ölseydik, de· 
mitler ve sonra acı acı ilave 
etmi1lerdir: 

- Artık eski ıen evimiz loı 
bir matem yuvası oldu... ve biz 
iki ihtiyar yapyalnız kaldık ..... 

zet glJsterildi Meras'm çok parlak oldu. Meclis 
Ankara, 26 ( A.A) - İnhilal reis'mh, Başvekil, vekiller, meb'. 

eden Konya meb'usluğuna Cüm· us'ar, sefirler, hükumet erkanı 
huriyet Halk fırkası umnmi riya- ve bir çok köylüler küşat resmin-
set divanınca maarif vekaleti müs- de hazır bulundular. Binanın met· 
teşan Kemal Zaım beyefendi Cüm hali başaklar, çiçekler ve kurde-
huriyet ~ alk fo kası namzedi ola- lelerle süslenmişti. Kiıım Pş. 
rak tesbit edilmiştir. "Köylünün saadet ve refahı için 

U Jandarma kumandanı 
gelıyor 

Ankara, 26 (Telefon) - Umum 
jandarma kumandanı Zeki Paşa 
lstanbula hareket etti. 

İtalya sefirine ziyafet 
Ankara , 26 (AA ) -Veda için 

Şehrımi1e ge!en ve İtalyanın Berlin 
büyük elçiliğine tayin olunı:ın M. 
Orsini Barone celf'ilpları şerefine 

bu ak~am hariciye vekili Tevf k 
Rüştü Bey tarafından bir ziyafet 
verilmiştir. 

Hamdi B. 
Dün Ankaradan geldi 
Bır hafta evvel Ankaraya giden 

liman şirketi müdürü Hamdi bey 
dün avdet etmıştir. 

Bele diye azaları 
Beledi ye meclisi fırka gurupu 

dün toplanmış, şehremini içtimaa 
gelmediğinden kısa ·bir müzakereyi 
mutcaklp dağılmıştır 

- Lort kıyafeti ..• 
- Şimdi üçünü de mezada ver-

sem su içinde seksen doksan lira 
tutar... seninkileri göster baka
yım .•• 

hayırlı hizmttler ifa;ı temennisile,, 
kurdeleyi bir orakla kesti. Ban-
ka memurları veni binada yerle
rini alarak işe başladılar. Hu sıra
da Başvekil ismet Paşa Hz. bir 
nutuk irat ederek Ga-zi Hz.~· nin 
bankanın bu şekle ş;e lmf'si için 
çatışanlara 'l<arŞi'. memnuriiyeh rıni 
arzeımeklıği tmreımiş olduklarını 

söv lediler ve şöyle devam t tti 1er: 
" Ziraat bankası uzun seneler· 

den beri memlekete çok büyük 
fayda~ı dokunmuş ve hizmet et
miş bir müessesedir. Bu itibarla 
Ankaranm kıymet ve ehemmiye
tini gösteren de'ail arasında 
bankanın yeni binası kıymetli bir 
eser teşkil etmekte ve bu resmi 
küşatta biiyük bir memniyet 
ve iftihar, duymaktadır. " 

Müteakiben kasa dairesine ge· 
çilerek altınlar tartıldı ve sonra da 
köylüler le beraber bif eye gidi-
lerek şampanya, çay ve pasta 
alındı. 

Merasime gelen köylüler mem
nuniyetlerini izhar etmişlerdir. 

- Mübarek olsun kardeşim. 
- içimde nedamet gibi birşey 

duyuyorum ... 

V AKIT ın tefrlkasıı 14 Gösterir. 
- Şapka fötr, ekstra borsa· 

lino .. pardesü Alman kumaşı fa
kat nefis .. baston mücella gül 
ağacı, başı savatlı gümüş ..• 

- Ulan nedamet irısanın için
de karın ağrısı gibi dolaşmaz •.. 
Öyle de olsa onun müsilini ben 
bilirim .•• 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
gibi dönen garson?ann burunla
rından tet damlıyor. Her kesin 
önündeki tabaktan hariç şeylere 
dikkat etmiye vakit yok. çatal
ların, birçokların mide uğruna 

muharebe ettikleri bu kargaşalık 
esnasında bizim iki vurgµncu ser
puşsuz, ve yalın kat ceketlerle 
gelirler, güzel şapkalar, pardesü-

ler asılı vestıyere yakın, kimse

nin oturmağa tenezzül etmemiş 

olduğ-u ve hemen kapı yanında 
ki kuytu bir masaya yerleşirler .. 

Dört beı nidadan s0nra ancak 
'nefes nefese gelebilerek aceleden 
müıteriyi yarım ~ulakla dinleyen 

garsona yemek ismarlarlar. Lo· 
kantanın bu kalabalıklığı tavsama

dan çabucak tıkınırlar. Tavcılık

larına sermaye edindikleri dört 

lira ile hesap görürler. (Vestiyer) 

den güzel iki pardesü ile şapka 

ve birer baston aşırarak kimseye 

bir şey sezdirmeden tabanları kal
dmr lar. 

Takip ve tehlike hududunu at

lattıktan sonra Avnüsselah başın· 

daki melon şapkayı, kolundaki 
ıçi ipek ince ingiJiz şayağmdan 

barudi ala pardüsüyü, sapı fil 
dişi bas•onu göstuerek: 

Nasıl? 
I" 

Avnüsselah gülerek ilave eder: 
- Safder dört lira siftahın 

uğurlu geldi. Bu miktar sermaye 
ilf' şip diye yüz elli lira vurula
bileceğine şimdi iman ettin mi? 

- Ettim fakat gö}'nümde bir 
bulanti var. 

- Neden? 
- Ahlakla aykırı g'ttiğim çok 

zamanlar odu. lakin bu ilk hır· 
sızlığım .•• 

- Sana şuradan kırk paralık 
nane şekeri alayım da bulan tını 
bastır. 

- Se'ah çu ilk hırsızlığım di 
yorum ... .·· 

- Bu eşyanın sahipleri ~imdi 
ne yapcaklar? 

- Ne yapacaklar. Elbise do
labından dığerini çıkaı ıp giyerler ... 

Yalnız üğle taamı için tek nef
sine dört beş lira sarfeden heıi
fin gardırobunda yedek bir kaç 
kat elbisesi olacaS?mı bilmelisin .. 
sen hırsızlıQ-a nedamet ediyorsun 
lakin bu sahibı evvelin pardösüyü 
nereden çaldığını niçin düşünmü
yorsun? 

- Onun da a~ırmı~ oldağuna 
kan imisin? 

Hay hay ..• 

- Hiç zannetmem 
- Bu ilk sabip pardessüyü 

böy~e bizim gi bı bir lokantanın 
, (l:lltmedl) 

tir. Bu proje son şeklini . alıp i~ 
tatbike başlanıldığı takd11te ~i· 
yasadaki lüks otomobiller en bU 
liginden ortadan kalkacak ve .. ı .• 

1 Juıv 
suretle memlekete yapı ~n ats· 
otomobil ithalatı da hayla haı ·ce 

h b - d arı cak, er sene u yuz en ııı· 
akan milyonlarca paramız rr:ı~tıf· 
leket dahilinı.le kalmış olaca. r: 

P . . . d. k d netıc 
roıenın şım ıye a ar slS 

lenmedığine gelince ; bu busıı 
81 

Emanet büvüklerinden bir ı 
bize şu malumatı vermiştir. r: 

b d "şfirıC "- Şehremaneti u u ve 
sinden vazgeçmiş değildır . in 
projenin kat'i şeklıni olması 1ı1r 
çalışmaktadır. Fakat ortaya Mt' 
çok müşküller çıkmaktadır. ·r ce 
sela : bu işe karar ver• 1~0e 
otomobil sahipleri otomobillerırt
Emanetin kabul ettiği şekli. "est 
bilecekler midir? Otomobıl tiO 
bipleri, otomobiJlcrine Eın.all~çjo 
istiyeceği şekli vermelerı -~ıııı 
birçok masraflar yapmalan 19 bO 
gelecektır. Halbuki bunJarıfl lr 
masrafları yapamıyacakları ll~Gf 
şı'mıştır. Buna benzer bazı ttl O' 

kül noktalar daha vardır ki bS 
lara birer çare aramaktayız. ~ 
çare 'eri bulduğumuz zaman !'I 
jeyi tetkik edeceğiz. Bundan b ~ 
böyle bir kararın taman:ıe~ tat ; 
için ne kadar zamana ıhtıyav 
duğu da araştırılmaktadır. M 

Dediğım gibi büLün bu jr 
küller halledildikten sonra ki 
tatbike başlanılacak ve o :tB 

şehiıdeki taksi otomobilleri '· 
şekle ve aynı renge 
olacaktır. " 

Hayret! 
- f 

Adanada Adlı 
binası soyul~ 

Türk Sözü relikimızde ok 
·~Cı'tttUfll''göre Adana Adliye 
nası geçen perşembe akşarrı1 

yulmuştur. Refıkimızın haY 
verdiği bu haberi biz de 
hayretle nak!edryor uz. So} 

1 

bina jaı darma kıırnaodanlığl 
Polis müdürlüğü arFsındadıl) 
nanın cümle kapısı kazma. 1~ ı sı ıle açt!mış, daırenin ıÇ 

kmlmadık kap, gezi medik pıı 
açılmadık çekmrce, do ap, ~ şııf 
tırılmadık evrak bırakı ı mafl'lj~ 1 

Fakat bu cür'etkar hırsıı rl 
ancak (150 lira kadar bır f'5A. 
çalabildikleri anla ılmaktadı~er' 
vukatlara ait ıki biniş ı de l' 

bet götüren h rsızlar kapı 11'd~~ 
nünde bir kazma, ıki sedel b 
me. bir kese, kenarı pı uı.ı ıı' 
kadın yemen•si birkaç ufak B o· 
tar bırakmışlardır. TahkıkatB 
vam olunmaktadır. ___,.-' 

Üsküdar ·tramYıl~v 
Yeni yapılan hat'ar 3oı 

değil, rnü~ernmel ;~.Jı 
Yeni yapı lan Usklidar - fd ~pB· 

paşa ve Bağlarbuşı - HııY 0;10ı.ı~ 
tramvay hatlarının bozuk ıre ı 
s~nede "25,, hin lirıılık t~~ i;-ti
tiyaç göstereceği iddia edı [JJ gıt' 

Şlrker idare ml'clisi reiı:~ar 1 
Ali Bey bu neşriyatı gııre~ ,.e t 
barlara hamlettiğini söylem~ŞrıJ1İ~t 
muhı:ırrirlmize şu izahatı 'eccll 

k'k•ıt "- Bu neşriyat ha ı 'Jik tıı 
uzaktır. Yeni hatların sene çrııi 
rat yekCınu 1000 lirayı ge 

kt. . ;$ 
Ct' ır. rriği ' 

Yeni hatlar fennin enıre , flit 
larıık ı· lara tamamen uygun o k r 

. k ıenece JıJ 
mıştır Sarsıntı hıç yo \ük olv 
dar azdır. Toprağın çu , apılfl 

· da ) 1 bazı ı:·crlerde beconııJ 111eıes. J 1 mua ·ı tır. l\1uvakkat kabu hııt 1 

bitirilmtsi için kombY00 
•

11
pf11 

ckikııt } il 
rinde tecrübe ve te b'rirıcı h 

tadır. Gelecek nyın ~oruZ· ' 
ı · · ui'l'raı;t' .k.ü~at ttffiC!\. lÇln o ~ ~ • 
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~..._ "v·AKT,. iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~I ,.._ __ _ 
Rusyaya ihracat 

Hazırlanan talimatname ya
kında tatbik edilecek 

Umum Ticaret müdürü dün şehrimize geldi 

Ticaret umum müdürü Naki Bey tarafından Jndhap edilecekleri hak· 
d'" ~ Ankaradan gelmiş ve kendisini kında veklletin karan ticaret oda -f O ren muharrf rimize şunları söy- larına tamim edilmi~tir. 
e~iştir: Pek yakında bunun da tatbikatına 

R. Husust işlerim için geldim başlanacaktır. Tahdit edilecek tica-
usyaya yapılacak ihracat hakkında ret odaları hakkında henüz bir ka-

Uaun tetkikat neticesinde bu ibra rar verilmiş deglldir. Mıntaka tica-
~t hakkının Sanayi ve Maadın ret müdüriyetlerf bu hususta tetki-
a~ası ile Ziraat bankasına veril- kat yapmaktadır •• 
~~ kararlaştırılmışor Bu hususta Naki B. bugün Ankaraya avdet 
lr komisyon tarafından bir tali- edecektir. 
~ıtname hazırlanmışor. Pek ya- Rusyayı ihracat mesaili hakkında 

nda bu talimatname mevkii tat· duyduıt.1muz diğer bir habere göre hik f)~ 
e konulacaktır. de bu iki banka ile ihracat tacirle-

h Tüccarların Rusyaya ihracat hak- rinin Jşdraklle bir şirket tesis edil· 
d nda muayyen bir nisbet dahilin- mest de kuvvetle muhtemel görü • 
li e istifade edip edemiyecekleri ta- Jüyor. Bu habere nazaran bu şirke 
dil'tııtnamede tasrih edilmiştir. Ştm- tin sermayesinin yüzde 5 ı ini temin 

den bir şey söyliycmem. edeceklerdir. Bu şeklin kabulü tak· 
l 1'icııret odaları umuml kAti - dlrinde lhrııcnt tacirlerinin arzularının 

p Cl'fnin badema lksisat vekaleti yerine gelmiş olacağ1 söylenmektedir. 

~~~----------------~-
Rüsumat müdürü 

Beraber inde akraba götür
mem'ş .. 

Avtupaya rüsumat motörlerinin 
tesellümü için giden rüsumat 
lniidürü umumisi Ihsan RHat be
y n akrabasından birini mütahas
İhs sıfatile götürdüğü yazılmıştır. 
lisan Rifat b yle lstanbul mebusu 
b·~di ve Inönü tahtelbahri 
bırıraci çarhçısı İbrahim Kamil 
bey ıitmişlerdir. İbrahim Kamil 
de~. Ihsan R,fat beyin akrabası 
egıldir. Sqka bir vek~ 'etin 

ltıurahhası olarak ganderılmııtir. 

Harp malülleri 
:>u cuma günü toplanacaklar 

Harp malollerl kongresi bu cuma 
ttlniı toplımacaktır Geçtn hafta 
~1 erlvet olmamıştt. Nınımname mu
ttbınce bu cuma mcı;cut aza tle tkılfa 
~ilerek koı gre açıl!lcaktır. 
de l<ongrt ntn çok hararetlı mfloıkaplarla 

111 
"•ın edeceAt anlaıılmalı.tadır. lçtl

rl~~~ ınalOllne alt bırık niı paranın 
C'i1lrnası ve Mala! Gazılcr paıarının .. ,,, 

\ e mcselclcrt ~ör~nlcc~ktır. 

) 2 Söylentldığtnc göre memlt>kf'timl7de 
~ bın kadar herp malalo vardır. Bu
~ nıukabıl Ltrtken pt1ra 6l O bin lira 
~~dır. Bu para 6 derece üzerındt-n 
~llzdekt ha:ı.irandan ıubaren d~ı-

tır. 

· Sondaja devam 
'Yeniden inşa olunacak ticaret 

~~ d' , >:ının arsasında yapılan ~o aı 
:elıyesi dün bitmiştir. Tıcaret 
tG asındaki saray komisyonu bu 
ile~ bi.r . içtima yapara~ sondaj 

Cesını tetkik edecektır. 

ı 1.. Vekalete rapor 
ta ıcarct odasının iktısadi buh· 
di il. hakkında bir rapor gönder
trı~ Yazılmıştır. Aldığımız malü-
1.t a bnazaran oda her sene veki· ... c . 
cic b ır rapor göndermekte ise 
bile h sene daha henüz muvzu 

a zırlamam ıttır. 

" Yunan emlaki 
tllıı azı kimselerin bir kısım Yunan 
lcrı a.kint f üzull olarak işgal ettik
tııs ışttilmiştlr. Defterdarlık bu hu
tlll~:k tahkikata başlam1şor. Bu gibi 

1 e Vazıyet edilecekdr. 

~ahsulat nümuneleri 
'ıah h!~e borsası Aanadoludakı 
'ıu su atı J!ıraiyemizio birer nü· 

llesini . . . h d b 
'ttıelik ~ e ırtmıştır. uorsa a u 
'it numuneler tahlil ~ditecek 
'ıuk ıeçcn seneki nümunelerle 

'Vtsc cdilec~ktir. 

lk ramiye istiyorlar 
Tıcaret odası memurları 

istida verdıler 
s~nelik ikramiyelerinin verilme· 

sinden ümitl('rini kesen ticaret 
odası m~murlara müştereken bir 
istida yazıp imzalamışlar, katıbi 
umumi Cemal bey vasıtasile riya· 
sete vermişlerdir. Memurlar bu 
istidalarında, senelik ikramiyenin 
verileceğine güvenerek borca gir
diklerini, bu borçların ödenmek 
için kendilerine birer maaş nis

betinde m.ukassatan ödenmek üze
re avans verilmesini istemitler
dir. Bu müracaat tetkik edılecek
tir. 

Ucuz gaz! 
Bakkal kooperatifinin tik 

himmeti bu olacak 
Bakkalla kooperatifi bu gün 

faaliyetıne merasimle başlayacak
tır. ilk faaliyet o'mak üzere bak
kallara ucuz gaz tevzi edilecektir. 

Mühürlenen diş 
macunlan 

Bioks maeunlan mühürlendi 
Sıhhiye vrkileti tarafından tes

bit edilen formüle muhafil bir 
şekilde imal edildildiğindtn do
layı, Bioks diş macunları birkaç 
giindenberi piyasadan toplanmak
tadır. 

Ecıa depo1arı nezdinde ina 
ettiğ'imiz tahkikat neticesinde bu 
hususta atideki malumatı aldık : 

Sıhhiye müfettişleri, vekaletten 
gelen emir üzerine dün ecza 
depolarında mevcut Bioks diş 
macunlarını kimilen mühürlemiş 
lerdir. 

Hamallar intihabatı 
iki gündenberi devam eden 

hamallar cemiyetini heyeti idare 
intihabatı dün ikmal edilmiştir. 
Reylerin tasnifi neticesinde riya
sete Muhiddin, azal ı klara Hamit 
Zifir Tevfik, Fuat, Mahmut, 
Saff~t, lbrahim Osman, ihtiyat 
aralıklara Şükrü, Ahmet, Eşref, 
Nuri Muhlis beylerin ekseriyti 
kaıandıklan anlaşılmıştır. 

T amır edılen yollar 
Şehremaneti, Maslak He İstf nye 

arasındaki yolu süratlc tamire ka
rar vermiştir. Emanet muavini HA

it ve fen işleri müdiirü Ziya B. 
:r dün buraya giderek tetkikat 

yapmışlardır. 

Müderrisler 
Kürsülere ve 
derslere nasıl 

ayrıldılar 
Bir kısım müderrisfer 
bu tasniften memnun 

değiller 
Hususi bütçe ile idare olunan 

Darülfünun, bu st>nei maliyeden 
itibaren Bar(m kanununa tabi 
tutulacaktır. Bu müncsebet'e mü
derrislerin derecelere taksimi 
lazım gelmektedir. Darülfünun 
divanı bu hususta bir müddetten· 
beri tetkikatta bulunuyordu. Bu 
tetkikat tkmal edilmek üzeredir. 
Divan müderrisleri iki dereceye 
ayırmış, birincilere kürsü sahibi 
müderris, ikincilere ders sahibi 
müderris denilmiştir. Tıp fakii1 

1 esinin seriiyat müderrisleri, h l 

kukta üç medeniye, bir ceza mü
derrisi kürsü sahibi addedilmiştir. 

Tıbbın seririyqt harici ders'e· 
rile Hukukun Hukuku esasiye, 
Amme, hususiyei düvel ve Umu
miyei düvel, maliye, iktısat ders· 
leri ders olarak kalmışlardır. 

Hukuk fakültesinde ceza mü
derrisi Tahir beyle Medeniye 
müderrislerinden Apturrahman 
Münip, Hacı Adıl, Ebül'üla bey
lar kürsü sahibi olacaklardır. 

Kürsü ile ders arasındaki farka 
gelince, kürsü müderı isleri çok 
maaş alacaklar ve hariçte könsül· 
tasyondan başka mesleki işlerle 

meşgul olmıyacaklardır. Kürsü sa· 
bibı Hukuk müderriısfcri mahke
meye çıkmıyacaklar, hukuki mü
şavereler kabul edeceklerdir. Bu 
tasnif bir kısım müderrisleri mem
nun etmemi,tir. 

1 Memleket hab~.-leri 1 

Çlldırdı mı?! 
Bir köy imamının 

marifetleri 
Konyada çıkan Babalık refeklml· 

zin verdiği bir habere göre lneYi 
nahiye~ine tabi Karabağa köyünde 
cidden ibrrtle tcl~kkiye değer bir 
hadise olmuştur. 

Bu köyiin imamı olan hoca Hacı 
ishak isminde bir şahıs cahil köy· 
lülcrc.kn bir kısmını bazı vaitler ve 
hurııfcll'rle kendisine bendetmiş ve 
geçenlerde başına topladığı bir 
takım kövliikre 1\ltırat ic:minde bir . -
cıdıımın evini yıktırmı~tır ! 

Yohaz, köyliilt:ri "Allnh bunu 
emretti,, diye kandırmış ve koca 
ev balta ve kazmalarla yere 
indirilmiştir! Bu evin yıkılmasına 
sebep gtiya temelinde bir define pi
!Anı bulunması imiş.. 

Konya valisı hadiseyi mahallinde 
tetkik etmiş. bu deli hoca ile 40, 
50 maznun Koııyaya getirjlmiştir. 

Rizede 
Büyük bir kömür 
daman bulundu 

Rtttden ızelen bir tcl~rafa naz.aran 
Rızeye 3 aaat meıaf ede gayet zengin 

bir maden kömilril daman bulunmllf" 
tur. Yakında tıledllmeğe baılanacaktlr. 

Çeşmede kanlı bir vak'a 
Çeşmede knnlı bir hadise olmuş 

ve bir ~oför ma\'zerlc öldliriilmü$· 
tür. Hadise şu surette olmtı~tur: Kah· 

( ADLiYEDE J 
12 ve 13 numaralı sandıklar 

Rüsumat, bir ecz«ıcıyı dava etti. Eczacı, bu sandıklarda 
beyannamede gösterılmıyen ecza bulunduğunu 

b lmediğlnt söylüyor 
İstanbul blrlnd ceza mahkeme

sinde beyımramede n~l tesbft 
ediİmemek surt:tii:.: resim farkından 
i~tif:tdc için iki c:ıındık ecza kııçır

m:ık iddiasile nisuruat tarıfınJun 

aç.lı.n bir davanın ıü'yetine baş

lanmıştır. 

r,111hkemeye ~evl..olunıın dava, 
tahkikat evrakına nazaran şu 

şekildt cereyan eden muamele 
ü1er1ne açdmıştır: 

Eczacı Vlktor Orfan!dl Ef. 
namına Alm:ınyadan otuz bir san
dık ecza gelmiş. Bunlar gümrük
ten Ç?hrken müfettiş HtimU B. 
taro:fıncnn tetkik ol onmuş. ı ! ve ı 8 
numarah fkl sandık içinde beyan
nııımede resbit olunan karbonat 
dö Kavrından başka etiketsJz olarak • 
Aslt Tanik bulundu~ görillmUş. 

Bunlar ctlişt:r kilo geliyormuş . Ild 
Sllndıkta bulunan yilz kilo Asit 

Tu~lk ınusadere edilmi~, bedeli 
misli Uç yO:r. Uranın tahslll takar
rür ermiş ve aynca naktf ceza 
al•nma~ için tvrak ceza mahke
m~lne verllml~tir. 

Vilttor El, bu iki sandık içeri· 
stntieki malın kendisine Almanya
dakt fabrika tarafından yanlışlıkla 
gl)nde·Hdiğl, kendtstntn Asit Tınlk 
sfpııırlş etmedigi, bundan haberi 
olm:ıdı~ ye hlJ\Asa r'5im farkından 
i~Hsde i~ln hakikat hflliına beyan
n•me r.nzfm .etmedJlf. mal~ 
mat kastı olmadığı iddiasındadır. 

Mahkemede vekflt bu mCidafayı 
reytden fabrikanın gönderdiği bir 
mektubu göstermiştJr. Bunda iki 
sandık lçind~ yanlışlıkla sipariş 

edilmeyen mal gönderildiğinden 

dolayı itizar beyan edilmektedir. 
Mahk,mede, rüsumatla eczacının 

vekilJerl arasında mlinakaşalar 
ol muş, hararetli bir Stıfha geçiren 
muhakeme faturanın Jbrazı fçfn 
on yedi kAnunevvel on dörde bıra
kılcıı~ tJr • 

;.._------------~~ 

Dava ikileşti 1 
Sabık mahkeme k.ttibinin mu

hakemennde diJnktJ MtluJ 
l.tanbul btrtr et huhuk mahkeme

ıtnde don bey'etl umumiye, moddeı 

umumi muavtnlcrtnden Necmettin 
B. hazır bulunduğu halde toplanmıı, 

Eylp ıulh mahkemesinin sabık katıbt 

Behram V ehbı FJ. nln vulfeyl aui 
lıtimaldeo muhaLcmeılne de,un et

m•flir. 
Behram Vehbi Ef. nln P~ize H 

mın terekeılndenden sırma1ı apulet, 
gtmü~lü kamçı gibi bazı teylcrt ketm-

vede oturan birkaç şoförden birisi 
orada bulunan bir jandarma neferi 
ile alay etmiş, jat'ldarma da bu ada
mı karakola götürmek lstem1$tlr. 

Şoför gitmek lstemedl~i gibi bir 
taşla jandarmamızın başından ağır 

surette yaralamış ve kaçmıya baş
lamışar. 

Neftr bu sefer durmasını ihtar ve 
durmayınca 

kılmıştır. 
ateş etmeğe mecbur 

ettiği hlktmln lmzannı taklıtle lh.an 
H. ı alt hır evi kiraya verdiği mev· 
zuu bahistir. 

lJk celıede ham bulunan maznun, 
ikinci celseye gelmemtı, vek.ıl gönder
mlı, mahkeme kendlslnln hwr bulun
mııına IOzum görmOı, bundan aonrı 

vektlt de, kend!.a de mahkemeye pOn· 
memlfUr, 

Aleyhinde yeni bir dava açalcJıtı Ye 

aç hnunuevvelde tetkik olunduQa 
anlatıld&Amdan; her iki vutfeyt IUl 

latlmal daftllllın dbilmlertn tçtlm• 
hıde.lne gtıre bırl91ttrtlmn1 için ba 
dava da o gQne hırahlDllfbr. 
Levazım müdürlüğünde 
latanbul ıdllyealnde tefupt icra 

olundu~ yazılaufb. Adltye leYllllD 

modorlOAOndekı bazı muamelattan do
layı mnfetUılıkçe tahkıkat yapılmaktadır. 
Şekle temu eden bazı hUIUltan dolayı 
yapılan bu t.ahkıkat HtlceJeamek 
Ozeredır. 

Fılım 'amsı 
•Kaçakçılar• Etimi çevrilirken vu-

kua gelen ve 11m 'atklrlardan bb1slnln 
alama, birinin yaralanmuı ile netice
lenen kaza taktkatı devun etmektedir. 

Mecruh Salt B. in kat'ı rapora 
henOz verllmemlfttr. Kazanın vukua 
gel~ Zloctrltkuyuda bir keılf yapıl
ması muhtemeldir. 

Ziraat bankası 
Avrupa ile ticaret yapacak 

Zlrut bankasının Avrupa memle-
ketlertle tkarf mOnııebata gtrlımek 
ve A vrupının bOtOn Ucaret merkez. 
lertne maJ gOn<krmek aurettle ticaret 
yapmanın lyl netl~lcr vereceğlnl 

da,andop ve bu hUIUltalı tuanuru 

taıbık aab.uına koymak lçlıı YUl bir 
teıkllat yapacaAt kaydedilmektedir. 

Atina sefirimiz 
Atfna sefirtmJz Enis Beyin ne 

zaman Atlnaya gideceği malOm de
ğildir. 

Enis B., Adnaya gitmek için henüz 
hariciyeden emir almamıştır. 

Mekteplerde çan 
Bazı leyıt ecnebt mekteplerinde 

talebenin sabahleyin çanlı uyan
dırıldığı, bu yüzden civar halkının 
rahatsız olduğu vilAyete şlkAyet 
edilmiştir. YilAyet bu hareketi men· 
etmiye karar vermiştir. 

Harp zamlan 
Harpten sonra tekailt olunan as

kerlere verilmek Uzere olan harp 
zamları, son gelen bir emirle 
bir müddet için tehir edilmiştir. 

Vilayet memurları 
VilAyetimizin husust bütçesi vilA· 

yet memurlarının Bareme göre sı

nıflara ayrılması şeklinde hazınan
maktadır. 

Yarından itıbaren 

Milyarderler 
tefrikasında 

Trabzon piyasasında 
Trabzondan gelen haberltre göre 

piyasada buhran devam etmektedir. 
Bazı ıflblardan da bahsediliyor. 

1 
Nobel kimdir ve nasıl 

zengin oldu ? 
,ı 
~~~ 
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WlE\~Ili! 
Zıroi istmsoli te~ui~ 
Her memleket kend ne a-are 

bir azami istihsal programı ·es
bft edJyor. Bu programı filtyat 
gıaha81nda tahakkuk ettfrmeğ.e 
çalışıyor Bizim memleketimfıln 
de bugün bu yolda bir programı 
vardır. Cilmhunvet hilkOmeU 
bir taraftan yol ve ıtmendffer 
siyaseti, diğer taraftan su ıtya 
ıett tatbik ediyor. Ayrıl zaman· 
da milli kredi müesse~abmızan 
takati nbbetinde her tarafta, 
her a>nıf ztraet erba bma maddi 
yardımlarda bulur uyor. Bunlar. 
dan beıka gerek reldcüınhnr 
hazretlerinin, gerek Baıvektl 
hazretlerinin ıene baoı nutukla 
rında tcaret olunduğu veçhUe 
toprafı olmayan çiftçtlue topıa.k 
dafıtmak, her yerde ZD'ai koope-
1 atifler teıldlıne çallfnak bu 
ıiyasttn esaslarındandır. 

Şüphesiz ziraat mıntalcamızda 
nı Ut tstihsalatım zı artırmak için 
bu tE>dbirler·n her hbl ayrı bfr 
fayda temın edecek nıabiyette· 
dir. 

Bunlara HA.veten bizim halı· 
rımıza dıter bir tedbir daba 
geliyor. Bu da zfraaU teıvlk 
makaadlle yaınlan yaı dımtara 
her tarafta devam edi lmekle 
beraber Anadolunun muayyen 
bir mıntakuında tekdt sıyaseti 
tatbik etmektedir. 

Malömdur ki memlelıet'mlzde 
en ziyade hariçten boğday ithal 
ve MiklAk eden ikj büyük tehrf· 
mlz ve limanımız vardır. Bun· 
la-Jn biri lstanbu1, diğeri bmfr· 

dlr. Btz e~er Anadoluda ls1anbul 
ile lzmire müntehl olan tlmendü
fer hatlarının üstOnde muayyen 
hh iki mıntıka temdit eder ve 

bu mıntıkalarda zlraatt teıvik 
tçln her sene yap lan mutat yar· 
dım'arı bir kaç misli arttırırsak 
ve bu yaı dımlann ll'utfaka ye 
rıne ıınaııı uf olmumı temin tçin 
h1uusi tedbiı fer al rsak hMat 

ın vsiminde bunun mutla a l:ü 
yük sernerele ı 'fni gôrebiltrtz. 

Mademki Zirl\at bsl~aınn n ve 
diğer yaıd m mi.ıeı.ır.ııf lerİnın el· 
lerindelci •eıatt memleketın her 
tuafından avnı denr.C"ede azami 
tıtt hsal afra eti takip etmeğe 
müsait değl dir Bu yardımların 
Anadolunun en ziyade haRılat 
vNehilecek ve elde edılmio ha 
S i attan gt:r.e en zl ade İ tifade 
o unabtlecek rn~hal ere sarft"dil· 
rr.esi tabh en n akul hareket 
o l11r. 

Mtllt micadele tarlhlrıde tat
bik edl en harp tıiyue imı·:nn 
e aı kuvve) lerl muayyen m~hal 
}el"e ve hede~tere tekıııf ım~k 

olmu,tu.r. Bu dahiyane ıtyasetln 
iene dah.ıyane IUJ'ette tatbiki 
tayeıındedtr kı neticede kafi mu
•affaktyet elde ohmmuıtur. Ştm. 
dt ıulh devrmdeyiz. Cilmhuriyet 
hükdırletl gene memleketi imar 
aoktaaından aynı su.retle hareket 
ediyor. Elimizde olan Jmar veıa
ftJht tmkln nf,abettnde muayyen 
hedefler <lzerfnde tekıife çalııı· 
yor. Eter afra! tıtfhsal husumn· 
da da yapılabilecek yardımlara 
her taraha de\'am etmekle bera· 
her mesel& Eaktıehlr merkez ol

mak Ozere muayyen bir mınta 
kaya her seneki derecesinden 
birkaç mJıll fula ehemmiyet 
verebilirsek çok iyi neticeler el
de edebtlbtz. Ôyle zannediyoruz 
ki birkaç ıene içinde bu mtnta
kada husule gelecek fazla iııtih· 
saJat sayesinde en bGyo.k lıtlhl&k 
pazarlanmızın thtlyacmı karııla· 

yabtlfrfz. Su ıuretle hariçten 
memlekettmlze buAday ıthalAt na 
nthaıyet verebiliriz. 

Mehmet Asım 

G-lln"ifn siyaseti 

Avam kamaras1u.da 
Avam kamarasında olcukça mü 

htm müıakereler cereyan etmekte
dir. Amele fırkasının resikArl\ ge~ 

çerken kendtsine çizdiği programın 
her bir maddesi ortaya atıldıkça 
muhafazekArlar şedit bir itiraz tufa· 
nııe mukabeJe etmekte ve muhale· 
fette reylerini teksife çalışmaktadır
lar. Maamafih bu yolda muhafaza. 
Urların yaptığı ilk teşebbüsler se
mere vermedi lşsfzllk sJ~orrası ka
nununun 218 reye karşı 299 reyle 
kabulü Makdonalt kıı.blneslnın sağ

lam btr mevkie sahip oJdultll kana
atini kuvvetlendirecek ma hıyettcdir. 
Şurasını unutmamak icap ederkl 
Tred ÜnyonJann ekseri) eti rıisbt 
olmakla beraber arhını sıığ veya 

sol cenaha verdi~e ~öre tarsJey· 
nin btrındc ekseriyeti temin edecek 
olan Lfücırallır pro~ram itib:ırile 

solcl11aha daha mütemay;J olduk

~anndan ~lnkdoııalt kublnesini vıka

ye~ e li.izum görmektedirler. 

Amele fırkR~ı ile Llhc:Tcılhr nrncın
da ~füülen irHahn ne kıı.dar dcrnm 
edehi!ece,ıtl mc~elC!>I gavct miiphcm
dir. Lıhernllar amele f1rkac:ının su· 
kuru takdirinde rt'i:-;kAre geçmiye -
crklerint bildlklerınden kamıtrnnın 

şekil hRZm devım ettikçe mııhnfa
zuk~rlara yardım etmcktc-n ise Tred 
Ünyonları iş başında hulundurma~ı 
tercıh eyliyet'f'klerdır. l\lumanh Lnit 
Corç ve rüfekasının sol Cl'naha olıın 
bu yımlımlarma mul\abil bazı ta -

vizıt i~tlyece~ ı~iknrdır. Bu taviıı
tın ameJe fır kın tarafından kabulü 
lngılterede hali baLırdakl ~ekli ıi -

y•ısi ye hakimdir. 

Şu günlerde l\fokdrmalt kahinesi 
Liherallann mühim bir müzahen::tine 

p.-llllİI-----------. mühtaçrır Suvyet şuralaM ile iadei 
varı A"1r f' VVCI ti 
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Se,.,varaiın en büvüği.i 
rfan Jupifrr nam yıldızda 
Rvrupanın vüzü cesarne. 
tinde olaı a görünen kan 
lekesi nezırıni veleha 
havret e bu alimıştır. Bu 
cesim vı dızda bir · sureti 
mü hi~ede herc6.merç vu
kubulmakta oıduöu ıah .. 
min ediliyor • ( Cerıdei 
havadis) 

Vakıt 

Ôvle ise orada da Ber
lin ahifnamesi JVazılmış 
olmak gerekt;r. 

münasebat mcselesl lnJtiliz efkan 
umumiyes!nin heniiz kolaylıkla haz-

medem<'di~ bir şeydir. Makdonalt 
ve 1 knderson bu noktada ısrar et
tikçe karşılarında muteriz ve kana
atini kabul ettirmlye azmetmiş bir 
k.itle buluyorlar. Muhafazakarlann 

teşkil ettikleri bu kitle, en küçük 
vesileyi hçlfmıyarak 11ynı noktaya 
progratn dnhlltnde hücum ede ede, 
Tred Ünyonlann mevkilni sarsnıağa 
çalı~mıktadır. 

Ftlhakika Makdonald kabine!fnln 
en ıaif ve en hücume müsait nok
tası budur. Çtink~ bolşevizme kar
şı anlaşılır bir btirudet besliycn 
Büyük Britanyı burjuvazls~ Rusya 
ile olacak bir ldlU neticesinde bir
çok zarar görmek endlteslni kalbin
den silemıyor. ve bu endişe Llbe-

ral muhitlerde de tesir brakmaktan 

hali kalmıyor. l\luhafazakArlann ra
kiplerine galebe için kullandıkları 

ıilah Jıte bu endişedir. 

Her nekadar Rus Sovyet]erl itti
hadının siyasetinde, on senelik bir · 
tecrübenin bahşettiği itidal ve is -
tikrar ittihadın ilk feveranlı anları 

ile kıyas edliemiyecek bir tebeddül 
ve tekAmüH.1 icap ettirmiş isede, 
Bolşevik propagandasının eski faall
yetini muhafazaya çalışması, ve 
muhtelif memleketlerde olsun, müs
temlekelerde olsun zaman zaman 
yUkseleQ itiraz sahalannın Mosko · 
vadan alınan teşviklerle yükseltile -
bildiği kanaatının fikirlerde yer et 
mesl cihanın her kıt'asında a!Akası 

bulunan ve " kızıl cehtike ,, den 
en büyük zarar görecek olan lngi
llz huriuvazisini sıniclendirmekten 

hali katmıyor. 

Muhafazak~rlar bu asabi yeti ten
miye Jçin ne mümkünse yapmakta
dırlar. Son telgraflar Avam kama
rasında bazı mcb'usların tekrar Rus 

meselesini orta ya attıklarını bildi

riyQr. Bu sefer, Rusyanm Çin hu
dudunda işgal ettlgl şehirler vesile 

oldu.Rusyanın bu hı.ırc.ketinin"Kellop;,, 
misakına :moldu.(tu i~erf sürülchi, ve 
mes'eleyi Cemiyeti Akvama işar e

dip etmediP;I M ster .. Henderson ,, 
dan soruldu Sovyet hük1)metlnin 
tasdikinde hAIA lsrar edilip edilme
diği istif sar edildL 

Halbuki muhalazaHrla1 ın bu iti
razı hiçbir mı.ıntı ka ıstinac etcirıle • 
mez • Kelloğ ,, misakın ın kuvvei 
müeyyidesi olmadığı gibi, Cemiyeti 

Akvam da a73sından buluryntvan 
Rusyaya kar~ı lııçbir karar ittihaz 
edecek vaziyttte dep;ildir. Bundun 

başka meselenin Cemiyeti Akvıımın 
nazarı dikkadne arzı icap ederse bu 
vazife lng lteredt·n mukaddt m Ce -
mı \'Ct aı asındtın bulunan Çine te -

rettüp eder Dip;er cihetten Ruı:ya -

nın Çin ile olan ilı tilılfı vel<.•v har

be mi.in cer oha bile lnf;il tert yi 
a' rıca ılakııdar edt-me7., ve lngiliı

Rus münıısebatırıa teı-id p1.k mit 
dt•n•t:t'de kalır. 

Ancak Jng-iliz muh~fa7.a \~ı 'ım 

CV\ elfı ıPııc ıc fır a<:ını m\ı.;Uıl l:lir 

Sabrın sonu 
Bir posta cııabacısı Berlin irı 

dar sok klann hın bıı inden 
geçmek m cbunyeti de idi. 

Soka ın taın ortaı; na. vardığı 
!::Jt da ka ~ı tnr aftan trok attı 

kf elik bir pa ton sreldi. lci ar ba 
k;uşı aşınca dlırrJu r. Bı ilmi 
nm y nındcın g-eı;ip '\:01rı de . 
vam etme eri imkansızdı Posta 
arahrc•sı p::ı tonu s inene a a 
basını geı1 alm~sını ı ıca edin
ce berıki külrt- lnıekle mukabe
lede bu'undu. O vakit arabsıc1 
lakayit bır tavurla cebındt>n 

piposu•ıu çıkard ve doldurduk
tan sonra yak1p içmeğe koyul
du Payton sahıbı inatta gerı 
katmak istenıı, oıd.u. O da ce· 
bindtn bir g-vzete çıkararak 
okumağa başladı. 

Aradan biı çeyrı+ saat geçti. 
iki taraf ta bir ~ey soylemi yordu 
Nihayet aıabacı tüıünü biten 
p ·posunu 1emizliyerek inatçı 
payton sahibine dedi ki : 

- Dostum; gazeteni oku
mağı bitirdiğin zaman lütfen 
bana verırsen mt>mnun olurum. 
istenen mukabilinde sana pi
pomu vt11rim. 

Son derece itidalle söyleni
len bu sözler tesırini gösterdi. 
Payton aahibi arabasını geri 
alarak posta arabasına yol açtı. 

mevkide bırakmak istediklerinden 
ve saniyen mutatlan wçhile dhan 
siyasetine mtidabale arzusunda bu· 
lunduklarındao Rut - Çin me1elt1inl 
avam kamarasında mevzuu bahset -
meğe lüzumgördliler. 

Bu hareketleri mtşhor lngniz 
hotgAmlığının, Buyuk Brlwıyanm 
hangi vasatından kuvvet almakta 
olduğunu bit defa daha ispat etmek 
doJayısile şayanı dJkkatdr. 

.!1. Gn 1ıur 

SüTUNL·AR DA 
-~~SE·YAHAT 

Güne bakan 

Z ihnimizdeki gırze/ tela'k~lsine 
uygun eserlere çok az ras-

geldiğimiz için, g(izel bir kitap, 
zevke susamış gönlümürde· tatlı 
sarhoşluıdar yapıyor. 

Dün, Hamdullah Suphlnin •Gü. 
ne bakan,. ııtlı kitabını okurken 

vecdin lezzeteni telcrar duydum. 
" Dağyolu ,, odan sonra, • Güne 

bakan,, .• bana çetin, 1&.rp kaya
lı klaı dan aşan bir yolcunun güne· 
şe kavuşması gibi göründü. Bü

yük hat p, son de~il, hu yeni 
csermde bir çok mevzulara gir
miş, dünya hadiselerine keneli 
san' at menşurunun arkastndan 

bakmıştır. Gerçi "Güne bakan.· 

ın sayfalaru da evvelce okunmuş 

eserler de var ve belkı kitabı dol

duranların çoğu da eskı yazılar

dır. Fakat ayn ayrı çıkan, ayrı 

ayrı tadilen bu yazllarm biı arada 
msana verdiği toptu zevk bam 

ba$ka bir lnzet.e ruhu cezbelen• 
dıriyor. 

11 üa~yo'u" ndan gtçenler üsta
dın iz erine ,, Güne bakan " da 
güneşe kavuşuyorlar. Fakat bu 

yeni eser n, evvelkinden ayrılan 

hudut'aıı var. ilkinde yepyeni bir 
hava kuvvetli bir iman ummaıu 

köpürten, arkasından gel~n l ere 

yeni, mes'ut ve mağrur ufuklar 

ac,-an tdip bunda gamın enginin\ 

h cran arın uçunıplı:nındaki acı 

sesleri gi)st-erıp işitfüiyor. 

Lübna nn portokal bahçelerin• 

deki biitiin o baygın ve sıcak 

kokuyu içnı ş hınsım veıen sahi· 

felcrde, okuyucu, aralarwnden 

b•r n n koptu~unu duyuyor. Bu 

sm okadar büyük ~i~ ne san•et· 
k"ım anıhıı kımılda.tan ahengi, 

ne renk ve •şık çaglıyınları gibi 

k-ôpıir o ı:ıslübu bu ııhrabı uyuş

tuınmıyot. ~ opc:ın vatan parça· 

ları, o sayıfalarda bütün elemlerl 
şehıtle:ri ve kuıban ari1e beraber 
l;cf"'s ahyor. 

Bu kitabın bazı ~ arçalan., he· 

r aber hisscdi 11).ş, sahneleri beı a· 

ber seyrediJmh mevzulardan hah· 
stdiyor. Canallaleye daır olan 

makale 1irıci ri bunlardandır. 

Ölümü kadar souk ve çirkin 
varlık aı den bedialar yarattığımıı 
gaza meydanlarını ıan'atklrlı 

birlıkte geımi~tık. Bu fırsat. ba .. 
na Hamdul lahın ıezişlerindeki 
yüksek kuvveti he• ~esten daha 
iyi anlamak ım~ anım verdi. Onun 
için bu kitabın en mes ut Jr.an!e-
rinden biri\'iın . 

Derin ve sakır bir kıt gf'ti-. 
sinin ileı itmiş saat eı inde •Güne 
bakan .. 1 kaparken ıçimdeki en 
aç.k ve en elle tutu ur his hay· 
ranlık oldu Kalemin bu bab iyar 
kahı amanına imı eni yorum. 

~eyyah 

Aliye hanımlar 
Bir Aliye hanım Btrger lt

mlnde bir keman muallimi· 
ntn ıevltltli bır kadına silah 
~elnnlıU. 

Gene o tamt tııf1van btr haıka 
hanım da kendiı·ne ıl1ah çek· 
mit- Aliye hanımlara bu ıilih
fOl''uk aıerden go?iyor? Acaba 
•ffureU Ali" ile adaı oldukl~
nndaD au? 

* Su top'adı! 
Dünkil ya.4mu da oeh.rlmbfn 

ba%ı çukur yerlerini su bastı. 
Bu mey.nda darülfiinunun 

bahçıeal de ıu toplamııtır. 
Neıet Ômer Beyin bu huıusta 

bir tedbir alaca tına ınttzar olu
nuyor. 

* Hırsızlar ve kadayıf 
Veldrlfrmeninde bir eve Cll• 

mınt kırarak gtren hırsızlar 
htç bfr ıey almamıılar: ~alnu: 
mutfakta yent ptolrltmiı blr t~psl 
kadayıfı )1yJp gitmt,ler.. İıt tat· 
lıya. baflem•ı!ar ve hın>! olma· 
larma rafmen alızlarının tadım 

btftJotfarmıf. 

Eter. bQtO.n hır,171ar kadayıfa 

bukadar düfkün i•eler fare,ı ya· 
ka1amak için past1rma ve peynir 
koyar ,.ıbt heptmiz evlerin altına 
birer tepsi kadaylf ko) sak ! mı 
deralnb.? 

• 
Bir şİ• k, tin adı 

U41 (i tar Hak tuımvay'"" 
yak •nda Haydarpa~aya ka· 

dar ftltyecek, b\lf yoı sunuı. Ş rk• 
ttn idare medt•i evvlkt ün top 
lanmıt ve mües etenin ibmln ıu 

ha'e koymuıtur: 
(Ü~~rar, Kamı fJu Ot: haoaltşJ 

ha k tramvay arı şt• ketı) 
Bu etrket. batl11nna ~ oğA7 1çine 

Aalemd.a.fına rtfin da uzamotk 
niytt nde oldu,unA göre bır kaç 
8ene sonra ismı ıöyle olacaktır, 

dlyehıliriz: 

Üsküdar. tadıkôy ve hac1a t&t, Erm. 
/cdSf ClfH:rl Kı.yrşaağı. Alm da~ , Br y

knt:a kadar l>rıtıin boğaz çı -dıi /eri 
HtJ1~ framııoç arı ~ rkerl. 

O takdırde hamvay arabala
rının dart btr tuah ~akd n 
ismini yumağa ancak .kafı ge· 
lecek. 

Toplu /~ne 

Bah1i konfeıan a alaka, 
tayin. tesbit, 1çtima ... 

Paris. 26 ( A • A ) ~ Bahri 
~onlcrans!a alakadar olan naıır· 
l~ mütehassısların teklifleri Ü7e· 

rino Fran5'mn elaca~ı vaııyeli 
tayln ve tcspıt etmek makı:adile 
bu ubah huicıye nezaıetıude 
bir içtima ekdetmışlerdir. 

"VAKiT ,,INTAKVIMI 

Çarşamba 

66 
Teşrinsani 

1929 
Ganqm clolaşu: 7, O 1 

--~--
Namaz vakitleri 

Saklı Ôfle !kınclı AktlUD Yatlı ime .. 
11,34 rt,fıl 14,29 Hı,4$ 18.20 OS,17 

Bugünkü hava 
Rllwlr poJ'l'U, ban lıalutlu olı.aktw'· 

ıı-uılltlmaJI .. dU'. 
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liarp ılcin etmeksizin mem eketi istila, Çin vatandaşlarını ka ·lia 
Nankin Şurayı devleti yana Yakıla Cemiyeti Filistin meselesi ~ 

•• 

akvama müracaat etti ~ 
.._ Nanktn, 29 (A. A.) - Şura:tı devlet, Cemiyeti akvam ve Kellog Filiatinde yahud·Jerle müılü-
·•dıaka J ı ı d ı ı b ı f k k S k manlar arasında vuku bulao kanlı na mz:a am•§ o an ev et ere fr te gta ç~ ere ovyet uv 
~e lertntn mükerrer tecavüzlerine rağmen Çin hüklimetlnin müdafaa mücade!eJerden sonra bu müca· 
alinde kalmı~ oldufunu, Sovyetlerin fse harp ılan etmeksizin Çin delelefn ıebepler0 ni tahkik ede-

!~lıirlerini işgal ve masum Çin vatanda~larını katliam ey'emlt rek ilerde bu gibi hadi~elere 
dukıartnı bildirmlttir. Nankin hükümetinin bu telgrarmın niha mani olnıak fçin ingiltere tara-

)etınde Kellog misakının ahkamının bu sureti~ bile ihlal edilme.ini fından tayin olunan heyet, vazı. 
llleıkur misakı imza etlmiş olan devletlerin durduracakları ve fesini ifaya devam t'diyor Bu 
c~alandıracakları ümidi lıhar edilmektedir. heyet, Filistin ahrılıstle temııe 
t\1 h etmekte ve her muhitte tetkık 

u afazakarJar Ruslarla münasebeti iade et· ıerde butunrnakta ıke.n jngiJte 

tnemek için ellerinden geleni yapıyorlar renin mesuJ ticllli ııya~ ı• Fillı· 
L d ) , J k tinde takip oluna.o ve BaHur on ra, 25 ( A.A - Avam kamara,mda bazı mebus ar a sayı 

hrk k beyannamesinin tatbik ne de· vul,uatına telmih ederek Ma(I çuride bazı yerlerin Sovyet uv-
\tet l b t di vam ile hu a-ıa edilen siyuette "• eıt lata ından j~gal edilmiş olmasın" dJkkatı ce etmlf er r. 
"leb'uslar, bu hareket tarzının Kel!og miuıkmı a~ ık tan açığa ihlal devam edeceğ·nı ilan eltller. 
ettı""ı ı · 1 ı. Ak ı Balfuı be}·annames·nin tatbiki, 

l'i n ıma ey emfıter, M. Hendersonun bu noNtayı vam cem • 
}'kf!ti h'lt:clhnnln nazarı dikkattne arzedlp etmediğim ve Sovyet hü- FHıstinin yahudi1er ıçın miı i bir 
fını t d ~ · ı d yurt o•arak iplıaıı yalıudit>rın ~. '-' ıni tastik kararında hala ısrar edıp t'tm_e iginı sormuş aı ıt. 

''l Lı d h ı k k oraya muhttceretlerinin temini 
t 

nen erıon verdiği cevapta bu hususta ith az o unaca acarı 
etk k demelctir. 1 a henüz vakit bulamam•§ olduğunu söylemiştir. 

11..ıı b h""k'' · lng•ltere hilk"'metlnfn siyaseti ıvı. Mac Donald, sorulan diğer bir ııüale ceva en, u umetrn Yİ· "' 
)en k • b ·· f bu umdeve istınat etu"'fnd"n ce ta~ıyan gemilerin harp zamanıııaa ~er eslçe beyruse er K 

'dehtl k h 1\6 H ·ı ta Filistine göndenJen tahkik heye-mesi takhfinde Ameri a refs1cüm uru •· oover ı e ma-
ille... k b h ' k f tinin de snbest ve her tesirden •• ayni ttktrde olduğunu bu teklifin ge'ece a rı on eı ansta 
~:tkık edilebtlec~k bir me:ele teşkil etmediği h_ um:sunda da gene azade bir şekilde değıl, bu siyasi 
''1 ı.. b ti umde dairesinde h8 1 eket edeceği ' ooover de hemfikir bulunduğunu eyan etm1ş r. 

h h J k d ı d anlaşılmı"ltr 0 & rıye nezareti bhinci lordu Bermut ve amay a a a arın a " 
l'\lcuda getirilmj§ olan ikinci derecede üssü bahrilerin kapatılması Halbuki Filiıltinde vuku bulan 
lll~&elesi hakkında henüz h·ç bir karar ittihaz edilmemiş olduğunu son kanlı iğtlşaşlarm köküflde, 
Ve böyle bir karar Vf'rmek tasavvurunda bulunulmadığ·nı beyan Balfur beyannamesininfn bulun-
eı!'tıiıtir, duğu, her vakıt söylenmif ve en 

YağmurJar ingilterede büyük hasar ,,aptı bariz ~ekııde tav~zzuh etmit-tir. 

L dd ı Araplar, ınemleketler •nin Ya· 
l ondra, 25 (AA.) - Monmouthı;hire de yağan şı eti yağmur- h d 
tı l u i yurdu olarak kuUanıJma-

1 st.ılıırın ı aşmasına ve büyük hasarata sebep o mu§tur. 
ısında, yahud ıJerin mütemadiyen 

Bir vapur karaya ot urdu buraya hicret etmeıerınde kendi 

s londra, 26 (A.A) - Dün, "St Bridecsbay,, in cenup müntt-ha- miJlt varlıklarına karşı bir sut 
v'tıda "Vooltackpoin" açıklarında karaya oturmuş o an " Molesey., kast görüyorlar. Yahudiler, millet-

B~Ptırunun otuzdan fazla olan tayfasının akibeti henüz meçhuldür. taşlarının mali lmvvetıne istinat 
ır ç • 

olr 0
>< kurtarma teşebl>üs eri akım kalmış isede Queenstovn den ederek her gün hakimiyetlerini 

~ f. torptto muhribi vapı,ırun imdadına gitmiş ve"Molcsey" vapurunun tevsi ed·yorken Arapların bu 
}'ası sağ ve salim olarak kara:r,a çıkarılmıştır. endişeleri beslemeleri bakaı.z de-

lngiJiz Jiber alleri hükii~eti iltizam etmişler tildır. 
L d 2 FiJis1in hüldimetinin tarzı te-

k on ra, 5 (A.A) - Avam kamarası işsiı:liğe karşı sigorta hak-
11ldaki kanun layıhasının reddi teklifile muhafazakarlar tarafından ıekkü ü ve siyaseti bu endi~e-

ve · leri kat kat arıu maktadır. tılen takriri 215 muhalif reye karşı, 299 rey ile ıeddetmiş ve 
~e:>kur layıhayı ıkinci kıraatinde kabul etmi tir. Liberaller, hükumet Yahudi•erln f'ılis•io J ükömeti· 
lltaf l . . le te8 r kı mesAi .. den .. ·cr .. 1 he· •nı ı tızam etmışıır. v " ..... 

A k 1 1 vetlerı o'duğu ha de A•apfarın 
ksayı şarktald vaziyet ve Ameri a 1 ar bLJna mümastı btr tt-tekküıü yok 

'ks V~şington,. 25 ~A ~) -... Hariciy: nazırı M_ ~t.ims~~ .. hük~me~in •ur. Sonra hüklimeı memurı)et· 
k ayı şarktakı vazıyetı muhım ve cıddı addeıtı~ını, buyuk bır dık- lerinde is •ı hdam oluııan yahudi 
ı;~~~e. la <ı p ettiğini söylemiştir. M. Stimson, ahval ve şeıait mü_ı;aa de ler Araplardan çoı< tazladır 
t·1 

tıgı takdirde A.merı"ka hu"ku~metinin vaziyeti avdrnlatmak ve ıyıle?- Os • 'd 
ı man ı ı are~irıin devrindeki 

trnek maksadile bazı tekliflerde bulunacağını ilave etmiştir. vergiler 16 mıali yükseldiği vari-

Amerika ticaret ve ziraati hakkında dat kahir ekııeriyet• tet1dı eden 
müşa ver eler AraplatJn menatii için dei 1 ya-

V hudil< rin menahı uğrunda harce 
t~ . ~şington, 25 (AA) - M. Hover, Amerika ·ziraat. ve çif•çili~ diımektedir 
şkılatının başlıca reislerini kabul etmiş ve umumıyetle zııaat, sanayı 

\>~ f b k Siyoni t ~r n himaye ve mu· 
'v ıcaret alemlerinin vaziyeti hakkırıda tetkikatta ulunma üze:re h 
~le h . . A afazas na memur umumi em· 

11k e başlamı.,• olduğu müşaverelerine bu!( Ün ni aye_ t veı mıştır me-
1 a kk d k niyet te,l<i atına 400 000 lngtlir 

tıı rı ticaret ve sanayi inin muvaffakiyet v_e. teı e . sıne yar ım eı me 
&ksadile bir sanayi teşkilatı vücuda getırıleceğı zannolunuyor. lirası sa• folunduğu g bi devlet 

ı teşki atına müternadıyen ikraz· 
Almanyada arayı umumiye mese esi larda bulunmak•adır. 

t~~ Berttn, 25 (A.A) - Milliyetçiler taralı~dan_ arayı umumı1eye mu- Çtlçileri himaye için tesis 
aat olunarak elde edilen kat'i ve resmı netıce şudur: olunan Ziraat. lankası ilga edil· 

t ~-~ rnilyon 155 bin 300 kişi isimlerinı kaydettirmiş . olan mün- diğir den çitçiler hamisiz lca'mıt· 
b:ı'?lerin umumi yekununun yüzde 10,02 si arayı umumıye lehinde lar, neticede yerlerini Yahudilere 

b Unrnuştur V ·ı · ı dan 24 bin 236 sının muteber olmadığı ey . en en ımza ar satmağa mecbur olnıu,Jardır. 
an edilmiştir. Sefalete yol açan bu hal cfna· 

ithalat ve ihracat tahdidatını kaldıracak yelleri arrırmıf, 1900 de' 11,000 

mukavele vakaya bedel 1920 de 27000 
C vaka olmu~tur. k1 erıevre, 25 (AA) _ A1manya hükumeti. ithalat ve ihracat hak-

1\<i k d 1 · k Filistinde vuku bulan kanh • clı a i tahdidat ile memnuniyetlerin ilgası hakkın a <~ . mıı ·aveleni.n 
k!> ğer devletler tarafından da tatbikine taliken - tastıkıne aıt vesı- hadiselere sebebiyet veren bütün 
~~ı k bu ilmdler. Arapların kanaatince, a varn . . d' - t' 

cemıyetıne tev ı etmış ır. ancak, Filistinl Yahudi yurdu 

B .. Belçika kabinesi istifa etti . . yapan Balfur beyannamesinin 
Bt~kscl, 26 (A.A) - Kral, kabinenin istifasını kabul etmışhr. ilgasına bağlıdır. 

"~ lfıru~sel, 29 (A.A) - Kral, yarın istişarelerine. başlıyacaktır: ~yan lngilteren•n bu siyasetten vaz 

l\~b usan meclisferi reislerini birbirini müteakıp ka~ul etmıştır. geçeceğini gösteren hiç bir em-. ~:ı.· Musolini Papayı ziyaret et.mıy.ecek ! mare görülmediğine göre Filfs
ı,~İrı rna, 26 (A.A) _ Popolodi Roına gazetesi dıyor kı: M. Muso· tinde sükunetin teessüs edeceğine 
bt1~nYakında Para.;ı zıyaret cdecrği babcıinin c'sassız olduğunu l ıhtimal verilemiyor. 

ctrntkltdır. ö. R. 

~B~~ml~~E:BEB~~~~~
MELEK SiNEMASINDA 

ERNEST LUBlÇ in şaheseri ve 
RAMON NOVARO ile NORMA • 

ŞERERfN temsili 

TALEBE PRENS 

1 !Bugünkü sinema I: 

1

1 Beyo"lu 1 

Asrt - :\Iuıik kalbi 
: Elhamra - Brodvay l\lelod1 

Melek - Tulebe Prtns 
Opera - Venüs 

1 

Majlk - Bııden Baden rezaleti 
, Etu•al - Kmt1:1ll11r yuyası 
1 

1, 

Alkazar - Ateşten kalp 
Lüksemburk - Ölüm kanatları 
Daıülbedayl - Nora 

l&tanbul 

Alemdar - Macar rılpsodisl 

ıı~ı HadıkOy 
-~ -

Süreyya - Çarın elması 

MİLLET TIY A TR OSUNDA 
Şevki Bey temsilleri bu akşam 

[;\laskelf kadın J Komedi 3 perde 
Kama, · Varyt:tt!, Dans, ayrıca: sinema 

FERAH TlY ATROSUNDA 
Bu A k~um [ GalA nı üı:ıamere J 

l lafız Ahmet sıız heyeti, Komik 
(.\; vdcc lky tt:msillcri tar ııfmdan 
~ Kor dırıı.nı J 2 perde ( Kadın ını 
kurrrnz, erkek mi kurnaz? J komedi 
ı perde Sinema, v:ıryete, monolog, 

Tepebllfl tiyatroıunda bu ak,am .aaı 
21/30 de. 

Be~e~in eui 
3 Perde 

Cuma g!lnleri 
malice ıaııı 1 ; ,30 
da. Her cumaı ıeıi 
ıı.kşaıru ıçın lt
atlarda teıııJ.IAt 

vapılmışnr. 

ŞEHREMANE 

~m ~ ~ 
1111 

ımım 

Gel•bolu icra•ınaan: 
Evsafı: 

Cinsi: tarla 
l\Jevkii: Gelibolu hacı kadın çeş-
mesi clvıı.ri 

Dönümü: dört buçuk 
Kıymeti muhıımmenesi: 250 lira 
f f ududu: Şarkan aşcı Hüseyin 

çavuş ve hacı Adilin Süleymanın 
bağlan Garlıen İngllzi hacı Hüseyin 
Ef. tarlasiJe yol Şlmalen aşcı Hü
seyin çavuş bağıyla yol cenuben 
hacı Adilin Süleyman kaptan bağıyla 
Inğlliz hacı Hiiseyin Ef. tarJası 

Senet tarih ve numarası ~ubat 
929 N. 2 

Geliboluda mukim Sadık Beye 
borçlu Gelibolu yılancı. l\1ehmet 

"::::::::::::::::ın;:ı::::::::::::::::::::::ı:::r.:ı::::' 

·· kl I ı .. oğlu Muhf ddinln bal~da tvsafı muH lfanar ya mera ' arına. i harrer mahcuz blr kıt'a rsulası 

ve saire: 

ij Bir sühulet olmak üzere önü· § Gelibolu icra dairesinde arttırma 
:: mü:ıdeki Cuma Kü.niln'deo ıt~bareo li suretiyle 23-1 I · 928 tarihine musaH her halta Cuma ıcünleri Beyazit te ij d 
:! Parmakk11pıda 4 numaralı Ahmet ij if pazımesJ giinil saat uçte katlyen 
:: ağanın kahvesinde müzayede ile Si satılacağından talip olanların % I O ·r •• ?: kuıt alım ıatımı yapılacaktır. İ pey akçelerJyle birlikte Gelibolu 
~! Ötüş!erile tanınnııı cerman ve ı·· icra dairesinde arttırmaya iştirııklerl 
fi yerlı ku~ları almak arzu eden me- ilan olunur. 
H raklılarm teırifleri === .. rrw=::mı:=::1::m::::1::11::u:-7'1B::"'tr~ka_ı_e -----
"::::::ı:::::::::::::::::ı:::::=::::ı:::ı:::c:mı::ıır:• E• NEO KALM11 lN:mA-::::::rj 

/.ülf!b•ırR,oZ ıc· a daıre,fnderı: Lolc- f 
- • t 

bur.raıdan kcrcstccl Şevket Efendtnln : 
de}nini tedıy_ede izharı aciz etmcıl ha- l· 
seSile icra ve ıfllıs kanunu mucibince kon· ıf 
kurdato hukümlf"rinden istifade malc.- :; 
sadile :akı müracaatı ÜZt'flne merdi 1 
ı irD·lca talebi vakı kıırarkır olaru 
kazayı me1.kOr icra memuru komiser 
tayin kılındığından mUmılleyhJn tekmıl 
alacakları tarihi ılandan ıt ·bııren yirmi 

gOn 1~1nde alaraklcırını bıldırmelerl ve 
)Anda htl!hna hareket edenlerin kon
koı dato mOzakerealndcn hariç bırakıla-

1 

1 
lı BAŞ VE DİŞ ACRILARINA 

. . . 

cakları ve tarıhı llArıdan bır ıy sonra 

toplanma icra kılınacağından toplanma 

tarıhtnden de on gün evvel ıJacaklıla
rın konkordato teklıfınt müzakere et• 
mek için vestkalanm hamllf"n t· ıkık 
kılınmak llıere dairemize müracaatları 
ıl!n olunur. 

l
'I SiNiR HAST AUKLARINA 

ROMATiZMA YA 

'.·' KIRIKLIGA .. 
: NEZLE VE GRf PE :: H kar,, enmües~ır devadır ei 

İl N E O K A L MI N A E! 
cı:::;::::: Her eczanede bulun ·~·· .. - •• Ei ur ............ .. 
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~adınlar ve siyasi haklar 
Kadınlar Kanadada ayan olabilecekler 

Hangi memleketler kadınlltrın siyasi hak
larını tanıyor, lıangileri tanımıporlar 

İngilterenin en yüksek mahke~esi sayılan İm· 
peratorluk mecl:sı mahsusu geçen hafta zarfında 

kadınlar.;., siyasi haklan namına yeni bir karar 
1 

v:ermlı Vf:' K~na4a kadmlar~nın Ayan ·azalığına 
1 

intihap edilebileceklerffJf ilan etmlıtir. Bu suretle 

erlieklerle kadınların mutlak siyasi musavalı yo

lunda mühim bir adım atılmıotır. 

U~umi harpten evvel kadınların siyasi hakları 

haiz oldukları dört memle'<et vardır. 

Bugün hıe parlamento!ardakt kadın mebus'arın 

saym 100 ü geçrtıf, tir. Kadın mebuslar, bilhaHa 

izdivaç, talak, gayri meıru çocuklar, çocukları 

çalııtırmak, hastalık, ihtiyarlık dulluk, ve buna 

mümasil ~·mevzular üı.erliide mühim hizmet!er ita 

etmiı!eıd r. , , · . . 
• I 

· lngtltere ~ahliemııısl reisi kadın!arın ayan aza· 

lığına da. intihap ~dilect'k1erini an'ahrken: 

~ Kadmla~ı siyasi 'ı§leı den uzak tutmak zioiyeti, 

, za.manımızda~ d~h~ barbat o!an devirlerin beka

yasmdandJr.,, demiıttr. 

Avrupa dev'etleri içinde kadınlara siyasi hak· 

lar vermiyen devletler arasında ispanya, İtal va 

ve Fransa vardır. lngilterede kadın nazırhğa çık
tığı, Almanyaca Rayiştağda 32 kadın meb'usluk 

t'ltiği halde Fransada, intihap hakkı erkeklere 
münhasJrdır. 

italyada • çlstler, kadınfa,.ın anneltk ve zev

ce•;•< vazifelerile mükellef olduklarına kanidirler. 
.J ~ ,,_ • 

İspanyada da va:ı:iyet ayni merkezdedir. 

Japonyada' kadınlar, eski halJerinl muhafaza 

ediyorlar. Bu günkü· Japon kadını yirmi asır 

evvelki halinde deyam ediyor. Çınde kadınların 

vaziyeti daha iyidir. Çünkü birçok çlnlt kadınlar, 

hükikmet memuriyetleri deruhte etmitlerdir. 

Amerlkada kadınlar meb'uıluğa ve devlet me-
' . murfyetle~ine intihap ve tayin edildı . i halde, 

hali hazırda ayan azalığına intihap olunmamak· 

Amerikada kadınlar 
Hükumet dairelerınin bir kaçını ıdare ediyorlar 

Pasaport dairesi, memurlara ve ameleye tazminat 
komisyonu, kadın amele işleri, çocuk dairesi ••• 

kadınlar elinde 

Amerikada kadınların hayata 
lttirak etmeleri elli senelik bir 
hadisedir. Yarım asır evvel if 
hayatına iştirak eden ilk kadın· 
lar, hükömet dairelerinde nakdi 
evrakın kenarlarını keserler. Bu 
gibi tılerden f azlasma temas et
me2 ler dl. Elli sene zarfında ka
dınlar yüksek mekteplere devam 
ederek ve erkeklerin ihzar et· 
tikleri en yüksek ilim seviyesine 
vaıarak her işe girdiler. Hüku
met da ·eri onlarla doldu Bir 
çok kalemler onların t::line geçti 
ve n•hayet kadınlar içinde sene
de 5,000 den 20,000 dolaıa kadar 
maaı alanlar olduğu görüldü. 

Bu vaziyet Amerikalıları işi 

daha yakından tetkika sevketti. 
Neticede, Amuika da idari vazi
feler deruhte eden ve idare üıe
rtnde müessir olan kadınların 
pek çok ve pek mühim bir key
fiyet teşkil ettikleri anlatı l dı. 

Bu mühim ve yüksek me\'kf. 
lerde bulunan kadınlardan itte 
bir kaç nümune: 

Mio Mari Anderson, kadı nlar 
idaresi reisJdir. Mis Beri Parker, 
memur1ara tazminat komisyonu 
reisidir. Doktor Lo·z Stanbey, 
iktisadiyatcıdır. Mis Rut Şipley, 

pa<ıpo•t dairesinin müdürüdür. 
Mis Del mülkiye memurları ko
misyonu reisidir. Mis Gres Abot 
çocuklar dairesi idaresini idare 
ediyor. 

Bütün bu mühim mevkilerde 
bulunan kadınJar vaztfelerint son 
derece dikkat ve muvatfakiyetle 
idare etmektedirler. 

Mülkiye ~ernurlanna idare et· 
mekte olan Miı Del 30 senelik 

Tazminat komisyonu reisi Mis 
Parker icabınde tı baıında 18 
saat kalan bir kadındır. Onun 

mevkiinde olan bir memur azim 
bir hazinei malıi.mata sahip ol
mak mecburiyetindedir. Çünkü 
her hangi kazaya uğrayan, taz-

mine ıayan her hangi hadiseye 
duçar o'an memur ve ame'enin 
mercii odur. Onun için, bu mev· 
kide bulunan memur, fizyoloji, 

anatomi, tıp, cerrahi, ve nehiyata 
aşına olmalıdır. Mis Parker, bu 
mütkül i~i büyük bir liyakatle 
ifa ediyor. 

Pasport dairesinin reisi olan 
Mıs Ş ipJey, en mesuliyet!i itler
den birini ifa ediyor. Eskiden 
itleri geciktiren bu daire, haU 

hazırda en surat1i 
Çünkü Mia Ş p'ey, 

iş görüyor. 
bu daireyi 

yeniden tanzim etmişlir. 

MeFai dairesinin kadın şubesi 
reisi o'an Mis Andeıson, mesai 
hayatına iştirak eden bütün ka 
d nlarla me~gul oluyor ve bu va
dide en ıayanı takdir gayreti 
gösteriyor. 

A,nerikada bu kadar mühim 
daireleri büvük muvatfakiyet'e 
idare eden kadınlarm ıayıstm 

çoğaltmak ço'.c mümkündür. Fa
kat bu misaller, kadınların me
muriyet hayatında ilk saffa geç
tiklerini göstermeğe kafidir. On
ların liyakat ve kudrett karşısın· 

da muhafazakarlığın bütün mani· 
aları birer birer yıkılmııtır. 

tadır. memuriyet hayatına maliktir. 

Bu kadınlar en yüksek me· 
murların aldıkları maaş'arı alıyor 

ve yukarda söylediğimiz veçhile 
5000 den 20,000 dolara kadar 
maa~ almaktadırlar. 

Şimdiye kadar yarım milyon er· 
• keğe ait itleri idare eden bu kadın, 

Ok . t 1
f ,. • d 1 . , memur nehiyatına, memurlara a an a.4 ın ar mütt>aJlik her ite inceden inceye 

· ' vakıftı. 

Amerika hükumeti bu memur
larından ve onların ka7andıkları 
muvaffakiyetlerden ancak sitayiş, 
ve ancak memnuniyet ile bahs 

edebiltvor. 

Kurunu Vustanın bfr çok kahrman'ık hikaye 

, lerinde ok çok mühimdir. O itibar ile maziye 

karıımıı olan bu silaha karıı el'an derin bir sem· 

' pati hesliyenler çoktur. Bu sempati son zaman· 

larda Amerika kadınlan arasında pek fazla art· 

Fransada-3aiı1elicr kaaınlar 
aç kalıyor! 

m1 , ve bfr çok tehlrletde kadınlar tarafından 

ok tal nıleri yapalmağa . baılanmıthr. 

Drcettiğtmiz reifm bu yeni spordan bir man

zarayı tesbit etmektedir. . . . 

Franrnda el ile imal tdilen dan· 
tela san'atmm büyük bir buhran 
geçirdiği görülmektedir. Buhranın 
gittikçe şiddetlenmesine karşı 

tedbir ittihazı için elişi limeler ve 
dan1ela sindikası faa liyete geç. 
miştir. 

Eğer buhranın önüne geçilmi· 
1 yecek olursa 60 000 işçi köylü 
kadını temini maişet kaygusu ile 
şehirlere hücum edecekleri ve 
bu suretle ahlakı umumiyeye fena 
tesir icra edeceği nazarı dikkate 
alındığından tedabir ittthazmda 
istical olunmaktadır. 

Sindika reisi buhran hakkında 
şü malumatı vermiştir: 

- Buhranın sebebi el ile işle. 
nen dantelalar ile makine dante
lalurmın yekdiğerine karıştırılma
sıdır; Makına dantelaları daha 
ucuz satı hyor; halk bunun hem 
ucuz buluyor hem de el yapısı 
olduğunu zannederek ı ağbet gös· 

teıiyor. MC"selenin pek mudil 
o'duğu aşikardır. Fııhakika rak p 
o lan makinelerin y2 ptıkları dan
telalar hiç bir vakıtte el i!e yapı· 
lan dante alarm zrıafetine malik 
değildir. El ile: işlenen daııtelaıar 
zevki selıme daha hoş ge.ır. 

Bu vakitler el yap• sı dantela
lann ihracatı yetmiş beş milyoııu 
bulmuştu. Halihazırdaki dante'acı 
kadınlara karınlarını doyurao k 
kadar para bile verilmi\'or. Hal· 
buki hunlar n işi terketmesile 
san'atları sönecektir. Bu san'atın 
sarına yalı . ız onlar vatıf olup 
anadan ev1ada sırrı nakletmekte
dirler. Makina dantelası nerede 
olsa imal olunabilir. 

Fransız sindikası bu bt•hrnnın 
önüne geçmek için yeni bir fir
ma meydana ko) mağ-a karar veı-
mışlir. Bu firma alameti farika 
vazıfesini görecek ve d.:ıntt lacı 
kadınların ht>psi bu fırmayı ko> a
rak malıeıını tanı llıı ... cak aı c.lır. 

--~·----------------------...... 
Moda 

Dantelin ihtişamı 

Resmini dcrcettiğimiz gece tuvaleti dall 
ihtişam ve güzelliğini göstermektedir. Her za~ 
umumiyetle kadınların hoşuna giden dantel 
bu gibi elb .selerin rağbetle kar,ılanmasını · 
etmektedir. Resimde görü'en tuvalet, dant 
yapılmış ve kt!narlan siyah kadife ile işlenmij 

nşhk e iseler 
Eu sene kış mevsimine ait elLise!er, uzun 

lu ve iııce kadınlara münhasır gibi bir husıı 

haizdir. Mamaafih ince ve uzun o!mıyan ka 
da bunları kendilerin de tatbik edebilecektir. ' 
modaları temyiz eden en mühim noktalardall 
bel hattının gayet tabii olmasıdır. Bunlar bill 
gençlere çok yakışmaktadır. Bel hatları ı.ı l 
olduğuna g ·· re eteklerde uzundur. Hatta. 
elbiselerinin etekleri de t•zamıştır, umuf111 

etekler dizlerden 4 pus uzamaktadır. ~1 
Gece tuvaletlerinde c1 ekleı in ön 

kısa, a ka taratı daha kısadır. ~ ~ 
Kullanılan kumaşlar ekseriyetle zengin "/ 

dir. Üzeı inde siyah '-'.e beyaz yuvarlaklar bili 
kadıfeler pek makbuldür. (ıı' 

Metin tülleıin sadesi ve işlemelisi pelc 

rağbet görmektedir. ıl 
Koyu renkli taftalar da mühim tuvalet 

kullanılmaktadır. edı~ 
Kü kler çok mebzul bir smette istinıal 9,~ 

yor. kollar, yakalıklar ve ceket ve palto ketl l1 e 
hep küı k!üdür. Kürk konabilecek her ye' 
kii; k parçası geçirildiği görülüyor. ~1eJi' 

El çantaları da gün geçtikçe güzelleşıtle tıı' 
Bunlar son derece ince Vr! za if bir şekilde 
edilmt!klecir. 

Parlak b;r delil tıdİ 
Maten razetesı bu sedevha a.tınclıt. ıı 

satu ları yazıyor : dıı>ışr' 
Diyecek yok ; bir müddetten beri )(a 11 ~ 

ye si ö!c'üı ücü bir hal almıya başladı İflJl ";ıııel 
him noktaı:a, kadınların yeis e hareket e Jll fJf 
gittılu, e hızla ~elillerle sabit oluyor. ye 8p 

d t . A • • t. "'I k- üle r ı,l a e m ve Faym emın c ıg te anı dJP 
kaoın'~r terkedilmekıen ihanetten .,e 8e.,,,,. ~ 

sı 

nin gacldarlığından azap çekiyorlar. Jıı.ra l r e~ 
dm n.eslek eri inkişaf ettıkçe bazı kiı119e e ,.,ıı 
re1enfyorlar, ve vaktile tabt o!duğuJ11Llı; ,,.~l' 
inldyat nn'anesinden keı.dimizi ıcurta! 
endi··esim ihı az E>diyorlar. t<ıJI ~ 

Ey ahlak•yl-n ! emin olunuz! Btz sf j}e t 
mi yeti ehE>nil esini rüveı .. er kur~uolatı 
etmekte i ıı. ! 



7. VAKiT. 27 Teşrinisani 1929 ~ 

burada mebde ve münteha birle ... _ ·~~~~~~~~~~: 
Şiyorı Bunamış, yere serilmiş sefil 
Ve j.ğrenç bir jnsanlı~ın yanı başın.., 
da yeni bir hayat filizleniyor; öte0 

kine accıy arak ~özleırinizi kapar.., 
ken berikine elinizi uza.tınız 1 

at Sabah ııaat 9... Milesse~enin 
h 01lıobili Harbiye meyeanınde.n 
llt~eket etti. Bu ıçinde karşılıklı 
ld 

1 •ıra. bulunan uzunca bir araba 
bı t. Btr tkt doktor, bir kaç me 
b ltt, h"Ü-ı · ahdemınden bir kaçı, 
\>" katibe ve ben. Sekiz on kiti 
ardık. 
a 9 u otomobil bet •abah saRt 

1 ~ buradan kalkar, yetiıebi
l:l~leri alıp Darillac;ıreye götürür, 

t~ıa.rı bırakınca tekrar dönüp 
'L it, tik postaya yetişemiyenleri 

"• götürür. 

~:hibüğrü yollan, yül< selip al 
'tlt. ._ll tarlaları, tek tük ağaçları 
tlto ada. bırakaıak geçip giden 
'llıobn Darü 'ace7enin bü> ük 

e lcapısı önünde durdu. 
~ BÜYfık holün iki tarafında 
lı te odaları var; bunların ara· 
tıd 

) an geçılince büyük bir avlu· 
' &itiliyori dört tarah eski kıı· 

idin idJ; ba,lan bitlenmesin d ye 
@açları tnfır numarac'an l<esi!mfo 
ve kadınlığını kaybt>tm·ş lıarlın 
Jar karyolalarının üznlerine mıh
lanmış gibi oturmuşlar, bir bir· 
lt>rine hı tap etmeden ve biı ib •· 
ferini dın!emeden mütemadiyen 
söyleniyorlardı. 

Büyük ve aydınlık b 'r koğuşta 
sıra sna dem r l<aryola~ar. 

Karyo'aların Ü8tünde nıa 

8ıra baş!aı ı parıl parıl tıraşlı bu 
nal< kadınlar, lcaryo!a 'arın altında 
sıra sıra parıl panl birer o mak. 

Bu odada ÇO'< kalmadım. 

lı<inci üçüncü deirede gene 
kadınlar vardı. Kimisi oturuyor, 
kimisi yatıyor, kimisı dolaııyordu. 
Bunların hepsinde müşterek o 'an 
§ey: bakışlarındaki boş mana 

veya manasız'ık. 
Kııpıları açıp kapadıktan ko 

ridorlar ve a\liulara geçtıkten son 

geçU. Yirmi yaşında, çenesi ve 
çakakları sakallı, bir metro yirmi 
san tim boyunda, kafası bir Hin· 
dtsıan cevizi büyüklüğünde bir 
mlkrosef al gördük. 

Doktor, bu aptalın zekasını 
biraz ş 1etebilnıt>k iç n altı sene 
{ahşmı§ ve ora yalnız horoz gibi 
otmeyt öğretebilmiş; başka ne 
sor~anız cevap a'manız ihtimali 
yoktur. O, hep kendi bildiğini, 
hep kendı ipsiz sapsız edebiyatını 
söy'üyor; nihayet kollarını iki 

yanına uzatıp ayakfarının üs'ünde 
biraz yükselerek: .. Üüıüüüü ... n 

diye öttü ve vaıtfeEini yapmıı 
bir adam in§itahile öııümüzden 
geçip gitti. 

Darülacezen;n erkekler koğu
ıunda yata 'aklardan ve dimağ 
te~ek~ ü!ü noksan olanlardan bq
ka 1arran :ıacnan df erıctlık eder
ken yakalanıp buraya getirıJmiş, 

1 Salı•p$fza çocukl<ır Da üldcezede f6yle sılıhf ~ mük• mmel b1r ımrelte haf?ıtıyor 

t~l9&.ra. benzlyen kur unu vustai ra e• keklerin veyahut vak tile kaçmıı, gene yalcaJanmı~ kofsuz, 

ltıı bina.larJa sarıb, ortasında erkek olanların ko4uılarına gir· bac-aksız, profesyonel kimseler 

'flt~t~i~in cinsi meçhul bir taf dik. Yırtık, lime lime paltosunun var. Eli ayağı tutan ve müeH& 

~ i ili büvük btr avlu. üstünde tüylert dökü müş heybetli senin kundura, tnarangoz uk ve 
~l\ lltaya giterken bir labze du bir kürk ta§ıyan, saçı, aakalı halı imalatanelerinde çab~an 
lıtı \Q, Bıre_z sonra kaı ıılaıacağı 
t\~te~8.nzaranın dehıetini düşü 
~"'&.kJ durunuz; zira aptal!ar, 
~.. ar, bunaklar, yarım insan 
)I\~ •ağlı~ nda ötmüı insanlar, 
l~~t -
"\ı ~kY~er koğuılara ayrılmıf, 
~l\I 1 Yapıh taı binanın han 

tlt-ın b ''~&. a. en:ıiyen odalarında 
~ll~t•ıta. Ya.tarılmııtır. Bunları gör· 

~tı 
"l\ı Sonra insan1 ğa bir yaı•an a 
~~lb . tnukadder olan akıbeti, 
t etıni i 
~illlı 2 

, akıbetimizi hatıra 
~ •Yeceksenb: bu avluyu ge

' •ıttd 

S koktan fotılonan sa~fp~ız çoruk 1at Daıüldcezeye höyle kıife rçınde r,tlrıffr 

kenarlarını tamir ediyorlar, ace- tarz kııla biçimi bir yermi§. 
zelere - Bu kelJme müeııııesenin Bugün Darülacezedeki kref, her 
lugn•irıde böyle töylenili)lor - har.gi bir medeni memleketteki 
ayakkabı dikjyor ardı. medeni bir sıhhat ve bal<ım 

Topallar, körler, iki bük'üm yurdundan farksızdır. 

insımlar &rasıodan ayrılıp ela av· Çocuk doktoru Ati Şükrü. D.t· 
luya çıkınca ihtiya.r nz insan ge· rü!acezedeki çocuk bakım daire
njıçe bir ,(Jıtfea atmak fOzuınunu 
hissediyor; ruhların duülazabm· 

dan a) rılmı~ gibi o!uyorsunuz. 
Müntehayı gezip bitirmi~tiın; 

ba§fangıca döndiim. Ki'.ı, üklerin, 
kim-ıesiz yavruların, so!i:aktan 
toplananlar.n bakıld?lı.'arı yuvaya. 

Daı ülAce2eye kre~i, Daı ülace· 
zenın en ehemmiyc:tle tetkik 
o'unacak köşesidir. 

•lnde on nltı ııene evve asistan
mış, on aı tı senedir burada ça ı· 

ııyor, ıimdi k1eş Ali Şükrü nün 
idaresindedir ve Ali Şükrü, gö-

rü üyor ki bu bakımsız bak•m 

yurdundan bir çocuk cenneti 
çıkarmış. 

Binanın taksimatı, dahil;, ha
rici manzaı ası tamamen değişti

ri'mi~tfr, pencereler büyütülmü§, 
zemin tahtadan çimentoya çev-

rilmi§. Her taraf temiz, aydınlık, 

fnah, kre§in genff, asrj, mükem· 
raya getirip yerleftirmitler, ao~ ı m~ bifl;sü t kimli esi q • ltii=-~ 
kakta bu'unan çocukl<J.n cljı ol\ i. dca:lıttl f~~~'va~m1Ar'& rhl~~ :-
lara baksınl!lr diye eline ver· 

Darü'P.ce1enin hwısına 1308 
senesinde baılanmı~, 1912 de 
bitmlf. O zaman Gülhanede bu
lunan muhacir dul kadınlan bu-

mioler, be'ediyenfn esnaftan mü· 
sa.dere ettığ• bo,uk ıüıleri de 
gıda diye göndermııler. lstanbul 
piçleri ser elerce bu sütlt:ri içip 
ölmüı, yerlerine yenileri gelmiş, 
zaman zaman doktor, hasta ba 
kıcı veya ııade, e idateci olan 
erkekler ve kadınlar müesseseyi 
idare etmiılu. 

ropsuz, hasta!ıks z bir hale geti

riliyor, yağı a7altılıp çofaltıfıyor, 
donduıu!uyor. §i~eler, kaplar el 

değmeden fenni vaıutalarJa yıka
nıyor, temi,lenlyor, dolduru'uvor. 
Kreıin mutbağı ayndır, çama~, ... 

yılı ama yeri fenni ve temizd• 
çocuk be7le:ri makine ile yıkanı 
yor. Kreşın rontken dabesi var • 
ültrav yole tedavisine mahrns 

balkonu, çocukların güneş!eme
sine mahsus balkonu, çocukların 
oynaması için kum be hçesi var. 

Ali Şükrüden başl<a ild kıyr.tet!t 
genç doktoru claha var. Funt ve 

Sezal... T emfz giyinmiş hasta 
bakıcılar, çocuk bakıcılar var. 

l\\t\ d a, solda, ıkt taraflı uza· 
~ili~ ehltzlerden hangisine ister· 
~4 Oraya. girebilirdniz 

Dorüldceudt hüyütıilm çocuklar boyle ~tydırııır 

kürkünün tüylerine kanımıı bir kimseai:ıler var. 

Da1üld1.n:nleki çocukların fçlfkleri .~riı h11•odn ta~ım edı/ır 

Polisin sokaktan toplayıp Da· 
rülacezeye gönderdıği çocuklar 
·bir güniük, tki günlük, bir hafta

lık, bir aylık yavrular • temizle
rip, giydiri ip, cüpheliler koğu

funa alınıyor. Hayatı kuı tarı an 

yavru burada bir nevi karanti· 
'~ •tını 1 bit~,., i k uğradığımız daire, 
\~la Çetkeı kalfalar, 7encl 

~.~ . t \re dtıc. - - -
-,,~\\ı . f'ler gun l,!:Ormu~ ve 

kırnseıiz kadınlarla meı· 

ihtiyar ayakta, tahtadan bir eski lmalatanelerde l<ız erkek on 
zaınan ceneralı gibi duruyordu. üçle yirmi yaf arasında çocuklar 

Galiba ne Jstiyorsunuz diye so· hah dokuvorlar. müessesenin k1s· 
racak oldu, fakat?.. çabık vaz men pencere pervazJarmı, kapı 

Darü acezenin her dairesi bir 
birine benzer şekilde yapılmııtır, 

çocuklara ayrılan dairt>de öteki· 

lerdf'n fRrk~ız, küçük ve 

pencereli, tahta zemımi, 
dar 

eski 

naya tabidir, hastalığı olduğu 

enle~·hrsa kreşin hastanesine 

lialdırılır. Bu~as ı büyük, aydmhk, 
temiz bit salondur, camla böJ.. 
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Büyük yıldızların yandığı yer 
St,,cpoolP pan 
Dünkü kısının hü'asası 

iki Perulu arkadlllııı Amazon clvarmda
ld malı.kaneleri birı birine yakındı. Bunlar 
h 'rer zengin kızla evlenn itl~r kauçuk ma
Jık:4ne erini ışletıyor ardı. İçler inde yakış klı 
-.e glizell otıın Esdc! arkadaşının zevcesi 
ite görü,Unce kadına ltarşı i>ir meyil duy
dtı. Muhabbeti mukabele gördü Diğeri 
Perrıı safdil bir adamdı Arkada~run lena 
fıkir!c görü~tüğuııü larketmiyor, bııiiki& iki 

ına.Uk§.ııcyi birleştlrecekk muamelatı tevsi 
teklıfindc bulun uy ordu 

Btr gün Edel Pt>rrenın 2evcesile vak.it 
geçirirkecı içinde kadına karşı bir nelret 
duvdu. Aşla ölmü~tü. Ondan soma kendi 
zcvcesuıe Yıranaya karşı büyük bir 1abıta 

duvııuya ba9ladı. Fakat kadın ondan so~ 
muştu. 

O eırala.rda Perranm babası mahkline1e
riııe •evhidt teklifinı kabul edtceğine ıma 

eden bir mektup yazdı. Perra meseleyi 
haileımek için pederini görme~c gitmesini 
Eedele teUıt etti. 

Evveli tereddüt elti, düşi' n 

rnek için zaman istedi, düt ündü 
taıındı nihayet razi oldu Y ca
t1adan ayrılmak istemiym ! Lakin 
öteki kadından kurtulmayı göz 

Uiyordu. iki aym kadınla araJa 
• rma mtihkem bir siper çekece
ğini his · ediyoı du. Yap lacak 
ıeyfn ç~buk 1 apılmasına 1araf
tardı, karar verdiği günün er esi 
günü yola çıktı. Amazon posta 
gemisine tam vak tiode yetişti. 

melere ayrılmıştır. her bölmen n 
içfrıde btr küçük k "ryo1a, bir 
çinko etajer, üstü k aı: ah bir 

çinko kova vardır, bu kovaya 
çocuktarın kirli be, leri konuluyor. 

Karantina müddeı ini doldurup 

sağ'anı çıkan yavru aı 1ayıf veya 
11hhat i o 1duldarına göre ayrı 
koğu11ara gönderıJi 'et, ayrı balom 

ve tapdiye tauma t!h• ıutu'urtar. 
Bu iki sa!on bir gürılölcten bir 
yaıına lı adar çocuklar iç n. 

Bir yaıından iki yaıma kadar 
'yavrular ayrı bir ı;alondadu. iki 
yaımdan altı yaştna kadar o~an· 
lar da baıka bir salonda. 

Yedi ya§ına gelen çocuk kreı· 
ten ayrılıyor. Darülacezenin için

de beş sınıflı bir ilk mektep 
var, orada okutuluyor, daha 
bfi.yUkler htidatlarına göre Da. 
tülaceze içiııdeki oehir bandosu
na. tefrık ediliyorlar. 

DarülAceze kı eşınde her yav
runun ayn karyolası, ayrı emzl 
il, süt takımı, yemek kabı var, 
'bir yattan yukarıların &Jralanma-
ları, yürümiye alıtmaları ıçtn 
Patmakhklan, iki ya~lan yukarı
laı lD oyunca klan var. Burada 

her yavruya bir ana baba şef
kati var. Her çocuğun karyola

ınnın l:a~ ucunda ismini, müesse
.teye ge.diği tarihi, geldiği zaman 

nekadarlık olduğunu gösteren 
bir küçü'< kart asılı. Bu bir 
kaç kelimede bütün bir sernÜ· 
viştl okumak kabildir, ııanu ım. 

Ali Şükrü Bey, sa'onlarl ge
'Zer ken bana yii7den fazla çocu 
ğlın her biri için ayrı ayrı bahal 
verdi. Bu yavru kemik hastalığı 
~eçfrınjşUr, fU bebek frengi ı idi, 
lıakıldı, tedavi görc!ü, itte yürü 

miye bile ba~ladı,. ıu yavı-u ... 

* 
Cemiyetin çocukları! sizi içim 

ıevl'ınizle dolu, içim her birini 
ıin sıhhati ve saaaeti için titreA 

yerek bıraktım: 
/l.. A. 

Çevir en : lif zuli lı }eril 
Perera onu iskeleye kadar ge· 
çirdi 

Gittijif yerdE'n Yuaua ile her 
gün konu,mayı ka.rarlaıurdı 

Ama,.ondan bir te'graf kablosu 
vardı. Yola çıkmadan evvel, tel
graf hanede onun gönderdJğt ha
berleri e1.-e götfümek üzere on 
iki seri sandalm haı.ır bulundu· 
rulmasını tenbth em. Sandslcı

lar mevs•m müna~ebeı ıle yahut 
onun ruhunu keşfet tikleri için 
çok, pek c.ok para fsted Jet, fa. 
kat ona g5re paranın ~ ıym~ tı 

yoktu. t e!g,at iicıeti h1uiç beş 

altı bin liranın böyle bir rr.ese
lede eht'.mmiyeti neidi? GidPce· 
ği yere varır varmaz ilk uğra-

dığı l'l'r vapur acentesi o 1du. 
Ge irkfn binmif olduğu vapuıun 
süratsizl ğinc' en şikayet ve dönüşte 
kendisi tç·n mükemmel bir gemi 
hazır anmasına tenbth etti Karar 
verdı, bi:r haha sonra dönecekti. 
Sonra telgraf haneye gittt, Yua 
naya yüz elli kelimelik bir ıel· 

graf çekti. Sonra Pereıamn ba-

bnsmı ziyart"t elti. onu haşin ve 
inatçı bu Mu. MOoal· aı ava girifti. 

Onu kandırmak için beş gün 
u~raıtı. Altıncı gün, zafeıini bir 

mü • afakat mektubu halinde ce 

bin..Je taııyarak çıktı. Vapur 
a en tasına gitı i. Kendisi için ha

zı r lcmm•ş ııüratli bir motörbot 
bu'du, motörl otta )'l'mE"kler, ve 
her şey mükellefti. 

Motorbot eahaba do#nı Ama· 

zandan Maranon nehrine saptı 

ye öğ eye yakın evin arkasında 
dineği döndüler. 

Es~eı. tEntenin ahırda cümen 
kullanıyordu. Yaklaştı ı, ça ulu 
u'u hurma ağeçlıırını memleke•e 
rnahsus büyük eğrelti otlar mı 

gör fiyordu. Yeşil papağanlar ko· 
yu çalı ıklarm fi .tünde uçuşuyor 
siyah p 'lpağf nlar lacivert gökte 

dönüyorlardı 

Nihayet ev ve lsk• le de gö
rfü du. Bu beyaz ev bıraktığı 

gibi C:uruyor ve gene nehrın su
Jım isim ~t:in dnck 1erini yıka· 

yordu, ~&mandıraya bağlı hiç 
bh sandal )oktu. 

Bu ne ifade ediyorc!u? Yerli
ler nerede idtler ? Hu zaman 
buralarda tillüp eğ'enen gemi· 
ler, çocuklar nereye gitmiş erdi? 
Çocukları bile uzakla~rnacak bir 
fe'aket ne 01abtlirdı? 

Motörcu bir ~ey an•amıyordu, 
tunç bir heykeı gib ı takayc, 

iskelenin demir h~lkasma 
çengelini takatak durdu Eııdel, 

ııahıle ıııçt adı, biran oldu~ 
yerde kaldı sonra evt- doğruldu. 

Mera•ada kimsecikler yoktu 

kamıt ı-andatiyeler dışarı çıka· 
11Jmıfh. masanın üzerinde bir 
kahve takımı vardı. Bu ona em· 
niyet verdi Kahve ı akımuıa göz 
gezdirdi. Şeker kasesinde kap 
kara bir yığın kıp • rdıyoı du, bu, 
karın.-afaı dı. 

Kalbinjn son ümidile döndü 
kamış doşemeli, büyük ve çıp
lak otmma odajlıııa daldı. 

Yatağın üstünde Yuananm 
bir falıyla btr yelpazesi duru 
yordu; bir plak la gramofon 
yerli yerinde idi. 

Gramolonun üzerinde bir yük· 

.. 

T~ ( d -- --•••••. a an aş,s=-2-2-2 
• A1 edl1nf ve her 1 iirlc •• • 

• vatanı11da okur 1.1azar ~ •" . 
olmı.11anlar yak1ştnoz. : 

Onun ıçın okuma : 
yazrno hihniyenlen : 
ınillet mekteplerine : 

: p;ôtiirmek lterkN~in ay- : 
~. 1·1 ayn borcudur. l 
••••••••••••••••• ••••••••••• 

G•lenle gıdenll"r 

B<Jlrkesir meb'u ~u Emin, Cebeli 
bereke meb\ısu Ali Rıza, Amasytı. 
valisi Faik, Şeb in kaı ahisnr vallsl 

Ziva, lzmir tıcaret odası U.tıbi 
umumisi TurJ!:ut, ticaret umum mü
dlirü Naki beyler dün Ankaradan 
~ ehri mize ıı:e l mişlrr<lir 

sük bırakı'mıı,ptı. Sonra sofanın 
kapıs ·na ge'dt avazı çıktı!h ka
dar bağırdı: Yuana! Yuana' .. 

Boş oda1a>dan gelen bir ~ ksi 
seda ceva p 'Verdı ve damdaki 
bir papağan sert ve kıvrak bir 
kahkaha kopa.rc1ı, J.orululdara 
doiiru u("arak u1ak1aştı. 

Esdel büvük kaordan dı ~arı 
uğrıyarak koş•u Yerlilerin bara· 
kalarma giden yolu açtı. Büyük 
bir alev a · acı nın köreıind~n 

döndUğ11 7 aman iv ba§ı Pedroya 
n• geldi. Pedro da ona doğru 
geliymdu. 
Adamcağız Eft-nd;sin\ görünce 

kur6un 1a vuru 'muş gibi d im dık 

durdu. Eılerjnt başının Ü1erin· 
de bağladı, diz ÜFIÜ dü~~ü. yü· 
ıünü p.itliyetek acı acı havkırd•; 

ı;ığ! ıklan, h•çlnnkları an •12m kor
kunc kelirı:ıde,e döndü: 

"Ah, Sinyor. o ödü. ö'dü, 
öldü." 

5 
iki gün evvel bir Akıam l-ah· 

çede çiçek koparır~ en nehrin 
bataklıklarından çıkan hır yılan 

rınu ııo!imuş ve o bil saat iç7n· 

d~ ö müş ü. 

[ .. del bunu d 1nledj ve adeta 
te ce uğradt. O 2aman Pedro 
btr anne gibi onu elinden tuttu 
onu &lev a 1}ac ının i'erfsfndekf 
yoldan •hafı eğrelti otla"le çev

rilmif yeşil bir tümseğin bulun
duğu yere kadar gö ürdü bu 
onun meıarıydı. Onu dün buı a
ya gömmüşlerdi. 

Esrtel durdu, bakıı; Pedıo da· 
ha milteessfr göıüoüyordu. . 

E del bü• ürı bunları kavrıya
mı,•ordu, o her ha de bur ada 
değildi; bir çıngırak kuıu hurma 
agac•mn yapraklan aıasından 

ötüyor, Esddin pek iyi bildiği 

hatır l} amadığı l>fr feyt anlatı 

yordu. Sonra birden bire } lif Ü· 

nii e 'Jerile gizledj. döndü, Pere· 
ra ların evine gıden yolda ko
ıuyor du. 

Pereranın karısı tı•raı;ada idi. 
O kameriyenin direk erinden 

birine yaoılanauık yıkıld,ğt :za
man kadın ona bır iskemle 
uzatt , fakat artık tam bir kar
e-' eş muarnelesite davranıyordu. 

Ml1 zideki biirün münasebetsizlikleri 
urıutu!muı,p, bu çok acJklı had•se 
ile temiz l enmişti. Bu kadın ko-
aıoına kat'ı kalpsiz olmnk'a büs 

büLün kalpsiz değildi, ö'ümün 
bu ani küstahlığı · hfr kafa fs. 

keleti bir çocuğu nasıl Loı ku
tursa onu öyle korkutmu~tu 

Onu teselli edecek 'eyler aÖy· 

Ied1. Perera bir kaç güı den beri 
b r yerde bulunuyo1 du. Ôgleye 
kadar eve dönmiyecekti; bu ma
temli vakaya dair bfr ~ey btl
mivordu 

EsdeJ: "O geldi~i vakıt hemen 
gfü üşmek isterim.,, dedi. İskemle
den kalktl. Kendini b•r u top-

Ameli lı.aya 
ADENİT 

Adtnit: Gucldder:n hat ve ya 
müzmin surette tltıhap etmesine 
elenir. Bu hal ekseriya, diz bükü· 
münde, oylukta ve ya boyunda 
vüküa gelir. 

Hat adenit: Bu nevt iltihapta 
parmağın altında bir çok kabar· 
cıklar histolunur. Bunlar cerahat 
ifrağına müsaittir. Ekseriya çıban· 
larda görü ür. "Esbabı ve sureti 

tedavisi çiban hllhsinde görüle• 
cektfr.,, 

Müzmin adenit. Ur teklinde 
o]ur b.- zen cerahetsizdtr. " çıban 
babs·ne bık. ,, 

Sade ,ekilde o'urııa: Sihhate 
ayrıca tesir etmlyen ve ct-raheti 
olmi3·an ı•tklolik er hBlmde gö-

-ı- B l ·ı·k ..,ef ru ur. unlar enf'avt ı 
1 

ekzemadan olduğu gibi ayak 
11

1 hu·ıı 
sırları ve berelerden de ' 

gelir. e.I 
Tedavileri: Y odürle vika111

1~ 
tentürdiyot sürmeli, balık Y yo 
arsenik, günde elli santıgrarıı 
dürdö potasyom içmelidir. cJ 

Yara ve ya ur ~ek1inde olt.ıf·ı 
çocuklarda ve kahillerde a~tf 
t enasüliyenin zedelenınesill ~ 
hüsule gelir ve seylant de r 

o Jt1ı tezahür eder. Ted~vist: 4 ~~~ 
cei hararette yotlu su i1e 1 

pansöman yapmalıdır. dt~f 
Kanserli vekü : Bu tarı il /, 

tin tedavisi için cerraha maı' 
at etmek lazımdır. 

Nis yollarında 
Bir kadın otomobil içinde aşı~ 

kını nasıl ·öldürdü ~ 
Fran@ada ht>yecanh daV>a'ar 

bbibbini tak p f'lmeUedir. Bu 

sefer de cenubi Fransada NMe 
Leonl Kohen isminde bu kadı 
nm davası hakkında bir takım 
heyecanlı malftmat verilmektedir. 

Leoni Kohen Paı lyo isminde 
zengin a,ıkını öldü me~le maz· 
nun olan bir bafıfmeşrep kadındır 
Pariyo zevcesi mevcut olmas ı na 
rağmen Leont Kohenle müna'4e
bet rey da etmtf, bir müddet 
kadmla gf'çinm1t ıonr-adan da b •. 

ralcarak b11rdeımJş. Ancak. .bir 

gün otomobille giderken kar.ima 
tesadüf ederek yanma almış, 

yolda ' kadm taıaf ından itlaf edd
mlşttr. 

Leont Kohen Parfyonun ken· 
disfni stlLl hla tehdit etuğini ve 
ara armda ııuhur eden mücadele 
esnasında islemiyerek a~ıkırıı öl
dürdüğünü iddia ey emjvti. Zabı
ta ve mü.tanttk tarafından etde 

tamıı gibtydi. fakat kuvvetine 

güvenemiyormuı g•bi yahut ha
kiki bir varhğa temas etmek 

istedlği için kameıtyeyt sıkı sıkı 

tutuyo du. N hayet ayn]dı, icadın 

ona oracla lf almasını rtca e•mt
yec ek kadar akıllı davrandı, 

or11 n yalnız kalması daha iyi 
oldu. 

6 
Eve dündüğü 2aman Pedro, 

çocuk g .bi kmkarak evi bırakıp 

kaçan hizmetçileri toplamı ı evi 
nizama koymoşlu. Kendisi için 

hazırlanan yemeği yedi, onda 
t.orkunç bir açl k vardı, bu la· 

bii aç1ıkı değilt midesinin doldu· 
rulmak ihtiyacıydı, içecek içkl 
yok dlye böyte yapıyordu. 

Sonra kamıt yaiaklardan bi
ttne yattı, aiırlaşmı,, yemekle 

sersem~emt,, zihni durmuıtu. 
Hizmetçi karanlık odaya gtre· 

rek limbayı yaktı, o yatakta 

doğrulmuf, cığara içerek oturu~ 
yordu. 

Şimdi tam bir vuzuhla düşünil
yor, başka bir adamın felaketini 
seyreder eibi Lerıdi macarasım 

tçin fçin gözden geçiriyordu. 
Dı,a.rda. ölü yatan kadına ha· 

in davra nmıt, en lyt dostu Pe· 
reraya da hiyanet etmi~ti. O fe· 
na bir adamdı ve bütün cezala-. 

edilen maliimat ise Leoııi 
Par;yoyu kasten öldürdüğil 

linde idi. iş cinayet mahkt 
ne geldikten sonra tah1'ı~' 
bir çok hataları zuhur etti·~ 
ninl'n Pariyo ile randevu 11e' 

mi~ oJduğu, ve otomobile ble 
sırada onunla tesadüf eser/ 
rak bir)e<ıtiği ıa bitlerin Ha 
den anlaşılıyor. 

Bundan ba~ka 

zevcesinin ddiasına rağmaJJ 

katlolan tabancanın Parif 
mah olduğuna dair "f&bitl,t 

· lıu..- 'ehnitlir. Mahkeme lJ 
müstanUki bir tebayünden dO 

mes'ul etmek istemtı fakat 
lanUk te kusuru zabıtaya. ' 
rniştir. Almazof mes'e,estJ1de 

sun bu me-s' elede ol un zab~ 
delaili kafiye olmadan b 
yürütmesi bütün Fransız rtı' 
atının ıtddetli tenkidatını "1 
olmaktadır. 

ı a la ... ıktı. Vıcdan azabını ~ 
bv.· yara gibi ta§tyarak per' ~ 
zanmak gnyE>sile geçireceil f 
ve fe1aketli senelerden ba.t~' 
ttkbali yoklu. J~ 

Kalktı ve masanın göıD~1ı f Y' b r tabanca aldı, cebine sı l 
dı. Sonra evden çıktı, ale~111t1 ~ 
c nın ÖPünden geçen yolu ıılı~1 

Av d,)ğrnuştu, fakat ka:ııı 
büyük Y•ldız.ıar yamyordtı rıt' 

Yolun dönemecinde, JıO ıe 
gfü l~ndüğü yerde, baykt.l~11 ~ 
gı bi acı ve matemi inli)'" 
çığ'lık onu dordwdu. 

ileri do~u geldi. . Je 
Karısmın metan üzet!11 ~ti· .,e 

mıldıyan ürperen inliyeJl ,Jıl-

kıran beyaz bir ff'Y yatı1° 
Bu Perfla:vdı ! pe ef1 

Perera döndü, pertşaıı ·)e ~~! 
kOçük koruyu inJeyi~ıer• ıd\)'s 
binin acı çığl ıkları'e dorerşi 
ve azfa ö üyü çağıranı l'e btliıı1 

" Ah! Senin kolların•" tııi 
bir daha sarıldığını hi95e ıı 6e' 
Yuana, yuana, sevgili yııaıt 
gtllırı!,, diye inliyordu. fetll 

Muslih f.1• 
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ilyarderler 
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Borsalar 
Nasıl zengin oldular? 

;;;;;;;;;;;;;;;;~===;;Rokfeller:l6 

Rokf ellerin kıymetli ciheti 

ambıyo 

1 lngiliz lirası .Kr. 
• T.L mukabili Dola .. . 

Frank 
Liret 
Eelga . • Drahmi . • Frank 

.4<"•ld• K.ıın al'idı 

3( 

Dünyanın erı zengin adanız u1n11ru lw yriyeye 
3,CCO,CCC,rco nltın /rank vermiştir. Bu 11uktar 

servetinin /Jenıen lıenıen nısfıdır 

.. 
.. 
.. 

• 

• 

• 

{ C\ '8 

Florin 
Kuron 
Silini? 
Pezetı 

Mnrk 

~ 3?,75 
(1 ~) 

1 15,37 
ı::o:ı 

. ~· 
• l8 
1 .ı ;"$ 

.. 1 ı,i5 

5% 

M . 
Zloti 

1908de t~~i<Ja tı ha>riye kendisine 
}'Üz mılyon dolara mal olmuştu. Bu

nun sülüsan nı terbiyevi müesse
se'erle ahlaki tesisata sar' e tirdı. 
Harpten az evvel Rokfellerin ver
dıği n uavenet akçesinin 180 mil
yon do ar o!du~u hesap edil yor
du Harp esnasında Standard 
Ütl Kumrani itilaf ordularına 
Ve bahriyelerine v~rdiği petrol 
sayesinde levkalade 2enginledi 
Fakat • Con. D Rokf~ller • A
merikanın Belç ka halkı için top· 
lanan yardım ko.mit~sine bir mıl
Yon dolar verdi. Harpten sonra 
Rokfdler müessesesi Tıp ve hıf-
7ıssıhhaya yardım için dokuz mil
) on dolar vndi. Seneler geçt.k· 
Çe Rokfeller ktndisini bir mis
) oner gibi addediyor, beferiye· 
tin ihtiyat akçesini idareye min· 
tarafı ilah memur oldu~u fık ı ine 
kaplıyor, ve kemali maharet 
Ve muyaff akiyelle topladı~ para· 
Yı dirayetle tevzie cehtediyordu. 

beraber petTol istihlaki mütema· 
diyen tezayüt eylediğinden ve 
.. Standard Oil Kumpanı of 

.. .. 
rengi) 

2o Lev 1\ uru, 

Yaptığı hıbeleJin themmiyeti 
0 kadar çoktur ki azim servetile 
~~kayese edildiği 1amanda bile 

Utllleti cc)b,der. "'Con. O. Rok
feller.. şüphesiz yaptı~ı iyiliklere 
bütün servetini aarfetmemiıtir. 
O , "Kameci. gibi servetinın kıs
mı azamını veya Nobel gibi bü
tün ser vctini ter ketmedi; fakat 
eğt-r son Amer ıka istatistikleri
nin verdiği malumat doğru ise 
umuru hayriyeye ceste ceste 575 
mi:yon dolar yani üç milyon al· 
hn mark vermiştir ki bu serveti
nin nısfı na muadildir. Hali ha
~ııda diker milyarderler için ol
duğu vtçhile Con. D. Rokfellcrin 
de servetini tam olarak tahmin 
imkansızdır. Amerikada umumi 

surette ilan edilen vergi varaka
ları kat'i neticeler verme1; zaten 
Can D. Rokfdler intikal vergisi 
Vermemek için serveti şahsiyesi
nın kısmı azamını yani Stan· 
dard Oil Kumpani eshammı oğ· 

1
1u h-csabina kaydettirmiştir. 1911 
avası esnasındaki tabkikat"ConD. 
Rokf elleı,. in şahsen, şirkete ait 
500ooo sehimden 248000 nine 
tn~lik olduğunu göstermişti . Bu 
tıııktar o vakit piyasada 161 mil
~on dolar ediyoı du. O zaman 

Rok'eller,. in bütün serveti he· 
sap edilerek 500 milyon dolar 
Ve senevi iradı 50 milyon dolar 
<>larak tt-sbit edildi. 
'\k Eğer Roktelleı in serveti şimdi 
1
• seneler de olduğu veçhile ha-
tık.ulad b. ·· t e ır surette te1ayut e • 
tniyoısa gene tezayüdü ihtimali 
~~vcuttu . ilk parlayış fevkalade 
.. ~· 1865 te 50000 doları olan 

<>kfeller,. in 1875 te beş mil
~?n ve 1890 da on milyon dolan 

ı rnuıtu. 

}a Pctol ve çelik eshamı üzerine 
~aPılan gayn kanuni spekülasyon 
b tp esnasında Standard Oil es
k~~ının kıymetini harpten evvel
&iiy~rnıetın üç miıline çıkardı. 
tllenafi" .seı mayedarlar borsanın 

•nı yekten elde etmemekle 

Niyujerse ile yüzden fazla şubelerı , 
istihsalatm rub'unu bu 1undurdu 
~undan • Rokf eller • in bugün 
mühim bir yekuna vararı dolar
ları olmak icap eder. 

ı Tiırk lirası Olaar 
· (crvooeç K uruş 

Nukut 

1 h terlln (tnglllı) ı c:>4~5o lrı4tı50 
ı Dolar ( Amerika) 2 1:ı:'S il875 

~o Frıınk [ Fransız ! ı6f 16E 
20 (Jm [ltalya 224 
O Frank Belçika) 

20 Drahmi (\ unaa] 
20 hant [Is, içre! 
20 Leva (Bulgar] 

• 
Bu eı kam ve esham kütlesi he

men hemen doksan ya~ ında olan 
"Rokfel er,. için öyle mütekasif 
bir set o'u)or, servetinin tesisine 
hizmet eden ışler bayatını o ka 
dar imla etmiştır ki, başka alaka 
uyandıracak hiç bir şeye mekan 
kalmamışhr. "'Rokfeller ,.in hayatı 
hususiyesi o kadar basittir ki 
ondan bahse bile değmez. 

Namuskar bir aile hayatı. 
•Rokfeller,. henüz genç bir ta
cirken evlenmişti; Elli sene mes'· 
ut bir aıle hayatı süıdü Dört 
kızı oldu. Birisi pek genç öldu. 
DiğerJeri milyoner oğullarına ve 
meşhur profesörlere vardılar. 

Yegane oğlu .. Con O. Rokfel· 
ler • Küçük - pederi gibi iptidai 
bir sofuluk ile mel uf tur. Pazarla
rını dindarane mev'izeler söyfİ· 
yerek veya sermaye ve aayin mü-

1 Florin [Felemenk] 
20 Kuron [\elı:oslm·ak 
ı ~lltng Avusturya] o 
1 Pezcta lh panya) 
ı Ra} şmar~ !Almanya 
1 Zloti I.chlstan 
ı Penı:ö JMacarbtan 1 3; :.!5 

20 Ley [Romanyıı] 2~ J7.5o 
20 Dinar Yugoslovyal 7:; 

1 Çevoneç (Scvy et! 

Altın 91 ·O 91: 
r.ı ecldlyc / Ror~a 71 70 
[a.nl.;aot \ harici 241 75 241 :-5 

1 

Tahviller 

istikraz dnhııı "vadeli. 
Otlyuuu mu,·abade 19 
ikramiyeli denııryolu 
lstenbul tram\'ay ~lrkctı 
R ıhtım Dot ve Aotrep ı; lO 
l stanlıul anonim su Şr. 21 

Hl•se •cncetlrl 

ı ~ l'ankası ı ı ıs 

0fm~r.lı ban1tası 12~ 

Tıcaret ve zahire 

tevali faaliyeti hakkında ahlaki tarafmda11 nrllmııt!r 
yazılar yazarak geçirir. O da pe- ıı----------O-kk-.-.ı--

f'latlv Ticaret boraaeı lcltlbluınumlllft 

deri tarımda konuşur; "'Halk ma- Asamı Aeıu1 

bedini. lir nevi tröste teşbih K. P. K. P 

eder, bu mabede her kes iştirak 
etmeli ve kendi kanaatile mesa
ili ruhiyeyi halle kalkışmamalıdır:. 

Fakat • Rokfeller • • küçük -
babasının teşebbüs dehasına ma
lik değildir. Pederi ona daha 
çocukluğunda Oil tröstte bir va
zife verdi. 

Petrol kralının tahtına oturabil
mesi içın bir çok vesileler temin 
etti. Fakat .. Rokfeller., • kü
çük- babasının eshamının temin 
eylediği vaziyetle iktifa etti. Ve 
ihtiyar "Rokfeller,. işten çekileli 
"Standard Oil,. diğer ellere geç
ti. 

ihtiyar Rokfellerin hatı ı atında 
ve matbuata yazdıklarında zev
cesinden ve çocuk'arından bah
setmemesi aile mefkuresinden 

mahrum olduğuna hamledilmeme
lidir. Fakat hayatı hususiyel'i kim· 

seyi alakadar etmez. "Con D. Rok
feller .in malıkanesini çeviren 

çitler ve ağaçlar arkasında gizlene-
cek bir nokta yoktur O sadect- zen
gin bir adam hayatı sürer. Yaşa· 
yışı hadisesiz, alayişsiz, revnaksiz, 
tantanasız, aynı ?amanda manevi 
heyecansız, a1e'ade bir adamın 
alelade hayatını sürer. Onun hu
susiyetleri yalnız evinin dışarısın· 
da iş dairesinde tezahür eder. 

Sade bir burjuva o!an "Rok
felJer. ile, dahi • Rokfeller ., i 
yekdiğcrine rapteden şey onun 
her iki sahada gösterdıği dindar
lıktır. "Rokfeller .diğer milyarderler 
gibidir. Fakat bir ak de taşır ki 

0 da şudur : .. Para kazanmak 
mahzuzıyeti ilahiyeyi mucip olan 

Bu~day 
Yumu~ak 14 40 16 t 
Kızılca 

Sert 14 35 rs 20 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 12 ıs (2 20 
Arp~ 9 2o 9 25 
Mısır 7 30 9 20 

L f'a5ulya 32 

Kiralık hane 
Cağalog lunda Cümhuriyet Halle 

fırkası 1--canbul merkezi dvnrında 
Yeni sokakta 1 O numaralı hanede 

4 oda ı sal9nu ve müştem iJAanı 

havi iki daire acele kiralıktır. 

İçindekilere m ürııcaat. 

ıs ıanbul oo•"uncü cıa memıt lıt· 

ğundan: Madam Efro~ın n1n Bodoı Ef. 
zimmetinde olan alaca~ından dolııyl 

haczclunan Beyo~ lunda Kul~lu ma· 
haılesınln ~u terazuıı ıokağ nda e~kı 

17 - l 9 yrni 23 · 25 numaralı arsa 

k ırk beş Riln mUddetll! mtiıaytdeye 

vaz olun ıı rak st"klz b n lira bedel!e 

talibi uhde,•nde olup bedelı n Ozayede 
haddı la) ı~ında o'ma.dığından kaı'ı 

ıhalf'si ıcra hlınmak üzere bır ay 
müddc: tle it mdtt müzayt'deye vaı kı-

lınmı§llr. MezkQr arsaya talip olaolıırın 
thaleı kat'ıye günü olan 30 - ] 2 • 29 
ıarıhinde şaat 15 ~e kadar 28, J 6135 
numara ile gelmeltrı llAn olunur. 

bir iştir. Yalnız iyilik edenler, 
' enamı rabbaniyeye mazhar 

olurlar. 

Son 
Yarın ; Nobel nıuıl ylik

seldi l 

9. - VAKiT . 27 Teşrinisani 1929 -

V aklltın b lllmacası 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledi lmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sırrın ı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 
için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kafidir: 

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~ = fil= =I= lil'fi l!l .::_ ~ 
~ ~-- i l-- • __ __J 

5 ,_ li)_ -~----

6 '=- [j==--~=[i;!i)ii 
7 • [i /i 
~ =';ılil !il !il liı _ 
10 '--~ li_[ __ liJ_Jr=; _ 
11 rill l•ı 

euıGnldl bulmacammm 
lıalledllecelı: yeni teldi 

So1dan sağa: 

I Bot.tazada bir köy ( JO) 

2 Rabıt edan ( 2), cemi edatı 
( S), beyaz (2) 

3 - üzeri, kendi ( 4) , Eyvah (2), 
düz yer ( 3) 

4 - Zaman (4), eski bir araba (6) 

5 - Birinci ( 3) , yük:;ek şeyeler(S) 

6 - Çalışkan (4) 
7 - Hürmet ( 6) 

8 - Gibi (3), sinirli (5) 
9 - Nota (2), Şik!r (2) 

ı O - Helezont oluk (3), orta (3), 
vücut suyu (3) 

I I - Binek hayvanı ( 2), şiddetli 
akan (6), 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

L=;!;..;;;.;~;;;ii;;;i~~~~~--

Dllnlı:O bulmacammu• 
balledUmlt ıeldl 

Yukardan Afafı: 
- Beş kıt'adım bi ri ( l 1) 

2 Kurtul uş (4), kolun bir kıs· 
mı (4) 

3 Arabistan da meşhur bf r sür 
gün yeri (4) 

4 AIAt (7) 
5 - Rabıt, ( 2), inanmı ş ( 4), be

yaz (2) 
6 - Rusyada bir dağ ( 4) , nota (2), 

bal yapan (S) 
7 - Olm·ırnı~ (3), kuru ( 5) 
8 - Kf ( 2), soluk ( 5) 
9 - Yatacak, oturacak yer ( S) , 

vezin (5) 
ro Almanca "e,·et, peki,,, mana

sına gelen söz (5), 
f ı Yakın gitmiş ( 4 ). nekes ( 5) 

İstanbul defterdarlığı ilan atı 
Pul Mülettşlert Pul tatkık memurları 

Ma., mllcıan mut ma&f mıktan Mahallf istihdamları 

1.Jra Adet Lira Adet 
50 J 45 J Ankara 
45 2 40 ı ,, 

3 30 ı Aydın 

30 -1 Zongulda~ 

4 
Yukarda yazılı memuriyetlere tayin için aıağ dakı t "'ralt dalreıtnd~ m" baka 

ımuhanı yapılacakhr. 

I - lmt ıhan; Ankara, f.ıanbul, fzmlr, Bursa, Adana, Aydın ve Zorgul
dak o1mak (}zere (7) yerde yapı1acaktır. 

2 - imtihan btrlncl kAnunun ( 7 ) lncl g1ln0 o~leden evvel saat 1 O da 
yapılacaktır 

3 - imtihana girmek ı.•eyanler birinci klnunun ( 5 ) lncl gO.nll akıamına 
kadar merke::de Var ıdat umum müdürlOğilne ve Vı!Ayetlerde Deferdarhğa mfl.. 

racaat edeceklt'fd r. 
4 - lmtıhana glrt nltrln m"'murln kanununun ( 4 ) üncü maddednde mu

harrt'r evsasafı haiz ve mn1o.r maddede ;azılı ve•ıka) i ıbraz eylemeleri 
lAzımdır. 

Mof etti§ ilk için 

A Damga kanunu 

B. Ticaret ve Borçlar h nunu 
C Hesap 
D. Fransızca 

T· tkık memurluğu için 
A Damga kanunu 
B. Ticaret kanunu 

C. Hesap 

7 - Müsavi teralt altında bulunanlardan al m,.~ıep mn unu olar lıır ıle 
pul ı~lerinde istıhdam edi enlerden kıdemi faza ol .. n ı ar tercih edl!eceklerdir. 

8 - lmtıhanda en ziyade kazananlar a;ııa ile tayin edilecektir. 

9 - Pul müfett ılıAI imtihanına girenlerden tetkik memurluğtma imtihan 
verenlerden daha fazla ka.ıananlar tetkik memurlu~una tayin edtle bıleceklerdtr. 

1 O - Daha ziyade malOmat almak lstiyenler merkezde Varıdat Umum 
miidürlüııüne ve vil!yetletlerde Deftf'rdarl ı~a milracııat f'debılırler. 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara-Kayseri hattında Karafakılı tıtasyonu tçln font horu ve teferrQah 
kapalı zartla münakasaya konmuıtur. 

Mnnakaaa 9 lktncı hnun 1930 perşembe gllnfi aaal ) 5,30 da Ankarada 
Devlet demlryolları idaresinde yapılacaktu 

Monakıısaya lttirak edecekle' • lif mt"ktuplannı ve muvakkat temtııatlannı 
ayni g1lnde saat 15 te icada Umta n. lak kalemine vermeleri llıımdır. 

T alt pi er mllnakua f8flnamelerlnİ ( 1 ) lira mukabıltnde An karada, Malzeme 
dairesinden, fstanbulda llaydarpqa mağazasından tedarik edeblllrlCI'. 

, 
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apoleon Bonapartın KCıçôk haberler 

Bugünkü ~ rogram Vergilerde 
Spor 

(İstanbul ayarfle) 

ikinci evlenmesi 
Veni imparatoriçenin vürudu 
Şenlikler arasında vangın uıhur eimesı ve bir {Ok 

kimsenın afevtt'r i~inde kalması bir ıeameı addedildi 

li lstanbul: 1200 m. 5 K~. 
Yenini hususi istihlak. 

veıgist layıhası 

bu haftaki lik. 
maçları 

-2-
Mukarrer sıhnyet münasebetile 

imperator Framıuanm muahe. 
denamede tadilat icrasını arzu 
ed•p etmediğıni Napoleon istim· 
1aç eylediğir dtn sdir prens 
fon Şuarçeı berg aklığı emir 
füerine menfi cevap \'erdi. Na
poleon un uvcesi Joselini rı1 
ne surette tatlık edeceki he•kesin 

:: • Meıasim günlerinin gayri 
il imperatoıiçayı nıçin ziyaret etme· 
dığimi bir gün Napo eon bana 
sordu. Teşıifatm 't'e sıfatı resmi· 

ıı yenin haı icinde bareketimin de- r-. 
dıkoduyu mucip 01abi1eceğim ve 

~' intrika yaptığ.ma hüküm olu
narak müşariıeyhan n mevkiine 
hale& getireceğini cevaben artt· 
derken imperatot ~özümü ~eserek: 

1i.$0-ı8.~0 Saz heyetı Boraa ha
berleri. 

18. ~O- rn. 30 

22.3<'-22 30 

Belgrad. 
18.25 
21 
22 

Caz-Brnd Orkestra Be.
ethovaıf. Arlante d0 (Sv
nphonıe Bellin': t\orma, 

Ouverture-Grieg: Sonate 
vinlon et piano- T ıigan-
ne orkestrası - Ber ger : 

Valse Gri~: Moreh .. m~ 
ptiale T an~o orke'Mtra~,. 

Sa1 hı-yeıı. Aoad 'u 
ajansı haber'en. 

429 m. 2.5 Kv. 
Gıamofoıı. 

('eh ~arkılan 
({< n er. 

l·Iu ·· usl ıs thıak ve etlence resmr 
hakkındaki l&yiha Maliye encQmenlnce 

kabul ~ılmiftlr. YiıkmM mtdh. 
bevketlıl•ctktır. Etfe~ n h...a llDl> 
llk rumlne tabl olan lfıc.-e:tldlO ft 

mile:.ae.at \Unlardır: 

Bar ve umumhaneler, dans mahal· 
lal lç'dlt ve çalgılı yerler. 

Bırahanl'!, meyhane ile alkoDQ lçl.t 
kul 'anan lokanta, bitte Ye paıtanclcrle
alkolıüz içkı kullanan çalıJılı yerler: 

Fflt6ol ,,,_gftlntkn: 
26· 1 1 -929 Cnma gQnQ lcıa edile· 

cek lık ınç.lan ıunlardıı. 
lttıdık6yde lklnd takımlar 

ı - Üskndar-Kumkapı 1Aat 1o·30 
halem Suphl Bey 

2 - Soleymanlye-Altınordu, Hılll 
eaat J 1,45 hakem Gal p Bey 

Birinci takımlar 
f - Üs~Udar-Kumkapı saat 13-15 

hakem Suphı Bey 
2 - Snleymaolye-Altınordu, HtlAi 

taal 15 hakem Kadri Bey 
rnerakm1 mucip olmakta idi La· 
kin mesele basittı. Fıansada tala
kı kabul eden bir kanunun me' 
rıyeti tsnasinda akttdilen bu 
izdıvacın kilise nazarında hiç bir 
kıymeti diniyesi yoktu. Binaen· 
aleyh talak aynı kanunun verdiği 
salahiyet ve u~l daires:nde icra 
o lunurdu. 

- " lmperatoriçayı görmenızı 
arzu edlyorum. Yarın sabah da· 
iresine gidiniz s;zt' intizar e\me· 
sını kendisine tenbih. ederim 
dedi. ,. 

BerliJJ ( [{{Jnigswrsferlıa•1s<'n} 

Tiya•ro, ımem&. stıklıırle dııhultyey• 
ıabı olup dermılnde hiç k.omomaayan 
\apı mıyao san'at varyeteltr1, iten Ye 

vapmlardakt içkili bütelerdır. 

Taksim Siadvomunda 
ikinci takımlar 

1 - Beykoı • Beı\ktaı eaat 19, 30 
hakem Sebahattıo Bey 

" ETtesi gün Tüilfüi ( Tuileri
es ) sarayına gittiğimde Napole

,. onu zevcesinin yanında bu'dum. 

Prens dö Vagram unvanını 
haiz olan Fransa müşiranından 
Btrtiye ( Berthıer ) hükümdan 
namına arşıdüşes Mari Luvize [2} 
talep olmak üzere Viyanaya gitti 
(1810). Napoleon, Vagram mu· 
harebesinde Avusturya ordusu
nun kumandanı ve binaenaleyh 
hasmı olan arşidük karlı mera-

, simi izdivaciyede kendisini temsil 
etmek 1çin tevkil eylemişti. Mü
teaddit muharebattan ve neticei 
tabiiyesi olan mahrumiyetlerden 
bıkan A"usturya ahalisi bu akitte 
b\r alameti sulh gördüğünden 

sevinç ıçindeydi. Haricıye nazın 
prens fon Metternih y~ni Fran!'UI 
imperatoriçasına Parise kadar 
refakate memur oldu Mari Luviz 
hudutta imperatorun hemşiresi 
Napoli kraliçası Karolin Müra 
( Caroline Murat ) ve Fransız 
ricali tarafından istikbal edildi. 
Napol('on, bal ayını geçirmek 
üzere Kompien ( Compit'gne ) 
şatosunu tamır ve fevkalade tez
yin ettirmişti. Mari Luvizle mü
lak atın1 müteakip Napolcon 
prens fon Metternihi kabul ve 
rnumaileyhe pek ziyade iltifat 
edip imperator Fransuanın ke· 
rimesHe izdivacından dolayı son 
derece bahtiyar oldu~unu ve ma· 
zınm tamami e unutularak bir 
devrei saadet ve sulhun teessüs 
edecekini ıfade etti. 

lmparatorıça Mari Luvizin mu
vasalatı - Avusturyada olduğu 

gibi - Fransada da derin bir 
memnuniyetle karşılaı ı dı. Uzun 
ve kanlı muharebelerde istihsal 
olunan parlak muzaf eriyetlere 
rağmen Fransızlar harpten usan· 
mışlaıdı. Onlarda mağluplar mi· 
&illi kat' ı bir sulhu crınü yürekten 
temenni etme te idıler. Hatta 
bu anu 
e.tnda da 

ımperalorun ailesi ara
mevcut1u izdivaç mÜ· 

na'e e ılf" Pariste hüyiık şeıılrkler 
aı ı dı Avustu-ya sdaretharıe· 

d . ' sn "' teı tıp o unan balo pek 
muhtese-ın ı Fakat bit aralık bi
aııın çiııcle 'angm ıubur edı-· 
ek oırçok kıınst>ler alevl("r ara· 
ırada ı el f ve 111 ecı u h oldu. Na 
of f"Oll bu fr aket esnasında şa 

yan hayret biı ce:.aret ve itidali 

d ·m ôsterdı 
lk dt>v etm mlirıasPbntına ait 

ba11 ınesa ıhı nıiıh mnıenın tes 

vıyesı maksadıle Pariste ika
metını temdıt ed('n Avusturya 
arıciye na?t on ternihin 

natn atından alı d .. ı .':>alu !arı 
alıyoı um: 

Afaki bir mükalemeden sonra 
imperator bana şu sözJeri söy1cdi: 

- • İmpera1oriçanrn si-.inle 
açı kca konuşmasını ve ~atinden 
memnun olup o•madı~ını siu 
bildirmesini ist nim. Siz onun 
eski dostu olduğu11uzdan sizden 
1abii bir tcY ıaklamaz. MüşariJeyh 
salondan çıktıktan sonra bu ha
reketin ne maksada müstenı t ol· 
duğunu imperatot içaya sordum 
O da bana aynı suali irat e•ti 
BahHyarltğı hakkmda imperato
riçanın ağımdan şayanı memnu· 
niyet sözler işiderek pederine 
hildirmekliğimi Napoleonun arzu 
ettiğini her ikimiz de tahmin ey· 
\edik. Müşrileyha ile bir saatten 

ziyade yalnız kafdım. Nihayet 

Napol~on gülerek içeri grrdı ve 
oana hitaben : 

- • Eyice konuşabildiniz mi? 
lmperatoriça aleyhimde bulundu 
mu? Aranızda ceryan eden mü· 
kalemenin hesabını sormıyorum. 

Bu ikiniz arasında bir ıır olup 
üçüncü şahsa~ zevç bile olsa 
taf.!=i lat ver miye mecbur deği si
nı;,. dedi 

3unı 1zerine muhaveremiz 
latife tar•tr:1a devam etti. n 

"' 

riJN;vlc :;;-;-mrııe Josefin İmpera.
tortça wmsnı '"""1uhafua eOlp talAktan beş 
&ene ıonra ik<. ıetine tahtla olunan ( Mal
mezon ) mal.ık nesinde vefat etti. 

[2] Mari 1 uviz hiç güzel değildi. F aht 
endamı btçimlid.. E yl danaetıneııini btlm~ 
diğinden Parlae muva&elctini mlltedip bir 
muallim tutmasını ve sureti mllkemmelede 
öğrendikten •oıı.ra umum milvaceheainde 

danı etmesini rnüşarileybaya tavsiye 
eylcdi~ni Metternih hatıratında işaret 

ediyor. 

Vukuat 

Zübeyır tutuldu 
Bı bele ıept>ıinde öfdOrOlen Recep 

Abbas1n katılı Znbeylr t vvelki gOn 
'akalarmıı, adlıyeye teahm edil mittir 

Katil Zrıbı-yır ktnlıılnl~ t katil olmadı

~nt, bırd~ştt'rİnln kendtılne bu iftirada 
bulunduklarını söylemtıUr. 

Zaruret yüztinden 
Er, urumlu 43 y41larmda Hasım 

isminde b•rls\ dun Galatada yolcu ıa· 
lonu önündt> kendislnı denize aımıf, 
kurtarılmıştır. Haıan lakrtı zaruret 

yüıünd, n \nhhar etmelc: lıtedı~inl ıöy· 
it mittir. 

Çarpıştılar 
Şoför S•baha•tınln ıdaıesınd. kı kam· 

yon ile oför Lufınln ıdare11odck 1782 
numaralı otomobil dün Fauh parkı 
cı nllndı- çarpışmışl1rdu. Oto .•• obılın ön 
kısmı '°'ar"alanwıiıır, 

22 

~2 ~o 

Budap 0 :tc. 
18 40 

Bfi/. 1,:-ş, 

16 .iıJ 

21 
20 JO 

2 t • • s 
Darenfı JI• 

20,45 

21.Ü 

i5 

Davcnfryı 

~2 

2310 
o.ıs 

1 

.Kafoviç: 

rtt~5 m 30 KW. 
İ'o pi\•aı-.o kon•erl. 

T gıınnl 
Pıoııram nihııye!ind .. sa .. 

b•r bu u~ıı tada' dam 
valar •. 

:;50 m 20 Kv. 

Orke•tra 

~ı ıı ( T roubad(JJ"" ) 
Verrfi. 

Pı ogarm nihıtVf'tind-. Hu
ngarH: oteli T ııga• -~ or 
kc~tra&ı 

394 rn 12 K•. 

Radyo 1rktstruı 

F ute solo 
Tegannl 

Pıano m'o 

1!)54 m l5 Kv 

Ruı şarkılan. 

cLuiıe:. Romance mn· 
ca(t", 4 p<roe, 

P"n'ier. 

(har-

o .. nıı haval~·ı. 

ıs Kv. 

Synfonik konser. 

Senfor>ik ~ontt-r. 

Dan~ havalan 
Cttz-Band 

409 m. ıo Kv. 
Gramo on ı 7. ı) 

18.45 
21,jQ 

Vartovada ne~ !edilen nefrlyat 

> > > 
.. " .. 

Pösta kutusu Framı1ca. 

Langenberg: 473 ı:n ıs Kv. 
11 Koııst·r. 

l2 ln\(lt ve lrnn~r 

Milano 
18 
2( 30 

30 

Program niha~"'etinrlıo ve 

SAal bire kadar dan& ha

valen, 

500 m 1 Kv 
Kııintettt" T orinoclıınl 

' Opera t:F<la ah Verei 

Kont er. 

Morav~lra- O ... trava: 263 m ıo K" 

20 

24 

Romaı 

IR.2;ı 

ıı 02 
1orino: 
20.15 
21.30 

Viyanaı 

Vaı covaı 

18.45 
202; 

1130 
l4 

yh Phılhcamonie ıl 

k n~erı (Pra ·dan 1 

Cafe A\lloo konnerı 

(Birnr d1rı) 

487 m. 5 K., 

Çeh phihar l\1 >nic ıi lcı>n 

seri 
441 m 3 Kv. 

Kon•er. 

Operet 

273 m 

Konser 
Üprra 

7 Kv. 

1~ Kv 516 aı r 

Ünera lcomik < Co&s ' 

Fan T utte > Mozar. 

KoMer: Lınclte, Leh.ır 
1-'uçını· 

Program ntlıa' etinde td. 
sııl~ rt'sim rıeşrıvao 

1412 m. 12 Kv. 

Konı•r 
Gramofon 
Konatr. 
Dang havalan ( Bristol 

otelındlo ) 

B r ınrı, ıktnd, nçQncl dereceler 
için ver inin bıhakkukunda bedell lcar· 
•arı e'8& it b.7 eclilecektb'. 

Dördüncü ckr~ fçin de tlihulıye
ltrd kı tstih!l.( bedeli •erııtve eıaa 

olaca~ıır. V trg'nln nt.beti btrtacl 

deıcce \\in yO?de 75, O.,llncOler lçtn 

yfrtde ellı, dördilnc..lller 1çtn d. duho
lıy.. ve l9t hl&k bedelletmifJ. y0%.de 
onodrır. 

r.:J P.ayc.farpsf8dak• fim.,.r.cfıfer 
mı-kteblnln kı~ devrtsl tedr1satı başTamıt 
ıır. Bu d··vrede 20 rrak!nt.ı 15 hareket 

memuru mezun ofacaktır. 

EJ Belı>di cnalat baUnncla ıutu
laca.~ ıanıtlann badema mudak sureUe 

mahalı nde wrul~a&t takarrOr ctmtıtir. 
[!) Taksim meydanında 15 güne kadar 

tramylar yeni yapılan hat üıet&nden 
geçecek\ rdlr. i 

G] Tlıurel OOUI uma k.aprn 
meselestle me~ul olmaktadır. Rotmiısm 
kl\prüıünQo kaça mal olduğu mahallıa
deo sorolmuştur. Oradaki t n.rcl mQ
m~utlimt-ı bu hususta uzun bir rapor 
göndermiştir. 

Qavet 
latan&ul müJdd umumllltndat: 

lstanhu da bulunan ve fakat ad· 
resı meçhul olan Zir sablK hikimr 
M Nus- et beyin memuriyt.bmize 

müracaab 
•• ••' !9H •;1•• H•ll•••:ı······::a:···ı==nu:ın::r:n=nı.ı 

if-F~i;;"e~·k· a·aıu iaefit 

~~ BHnkas1 .. 

2 - Galataaaray - Feoerbahçc aaal 

1 1 -45 hakem Rutto Bey 
Birinci ıakımlttr 

1 - Beykoz - Betıkl8f saat l 3, 1 S 
hakem Salm Bey 

2 - Gala~ray • F enerbabçe 15 
hakem Kemal Bey ' 

Blr futbolcunun aynl gOnde yapılan 
ma larda tlem birlnd hem tkıod takım· 
lar da oynaması memnudur. kulüplerin 
oazan di\c.kattol celpederlz. 

Yanlış rakamlar 
ve mülahaza ar 

Mübadele başmurahhasım1z 
bir refikimt2in neşriyatına 

hayret edıvor 
Muhtelit mübadele komisyonun 

da senevi 120 bin lira tasarruf 
yapılacağma dair dün bir reliki
mizde ç kan ya71 hakkında, b,~ 

murahhasım,z Tevfik Kamil bey 
bir muhnrririmıze şu beyanatta 

bulunmuştur: 
•-Mevzuu bah·s yazıyı hayretle 

okudum. Zikredilen makamlar 
gibi tasarruf balıckında sarfedilerı 
mülahazalar da kamilen yanhş ır· 
Komisyonun hikmeti mevcudiye: 
\ine geline", bu bir keyf mı :'eksi 
değildir. Herkes bılir ki, komısy~' 
nun teşekkülünü hükumetırrııı \ 
muahede ile kabul etmıştir, ,e ' 
bunun içindir ki, komis 1on ka ı,vof· 

Vanhş rakam ve mü ahaza.'1ra 
ba~ka cevap veriı~mez . ,. ~ 

~ Merkezi: A!\1STERDAM Yükseliyor 
•• Sermayesi: r.12s,ooo,ooo Borsa mahafılı meı--e'eyi f8' 

r.~ lhciyar akçesi: 8,000,000 bti bulmakta berdeva[Jl 5 ~ 
lı:ıcanbul merkezt Galata K.ııra- ""6 t H fngil ı lirası din sabah 1V"f

7
' 

:: köy palasta. k I k 1 "A J h •; uruşta açı mış, a şam lJ"J ıı, 

~~ lstunbul şubesi: Yent posta· • koru,ta kapanmı .. tır. Borsa ro11' 

fi hane ittisııltnde Alalcmcl han bafitinde bu tf'drici tereffıııJ~ 
: .. "i Her türlü Banka muameltn tcra gayrf tabii olmadığı keoııs 
• ve kn~;a!ar tcar olunur. :: berdevamdır. _,,., 

:*:=--:··:·=:=:::::mm::::::;:~:··::.:.:.:.:,;;;;;:,;;;;.;.;~---111-:_1111 __ :=: __________________ ~-----~-

v • 

HUMMAYI MURZAGI - ISITMA 
UNSIZLIK - Zafiyet ~e IC uvvetsllllk hataUnda 

KINYUM LABARAK 
la• uzun. oatn wwrıı .. kıı•wet ıartbloı ıaumıı ıdlnız. 

Yemekten •JVel ve ra sonra btr tlkiSr kaaehf. 

laaMWd• .... ı Malmoft La FRIAI (1. V.aı.nt & Cl-> 

~ 
-------------------·----------------~ Üçüncü mıntaka ettıba odası 
reisliğinden : ı kıt ,,e 

Oda için yüzer Ura aylıklı bir muhaı;fp fle bir kAdp muc::ıh:,,,ııen 
alınacaktır. Şeraiti görmek üzere talip olanların muktım evrsıJ.: wrıı~d 
kAnunevvelin birinci par.ar günii ~ant bırd1: btanbul ~ıhhıye uıtll 
bina~ında oda heyetine müracaatlan. 

) 

il 



l'etrtke· 

~eçhul ~sker 

Ya2111n 

Ziya 
$aklr 

eytana uymak korkusu mu ? 
110

lhuki bugün kalbi işgnl edı eek yalt11z kale hur
c1'nıto sallanan bnynu hı'ikz'ik al sancağı" şiri idi 
o 

flraJılc Na'llmın mfdeıf bo· 
~ Karbonat ·almak için ec· 
~)'e girdik. Bella ile kareılaı· 
d Sı,, ne bilelfm?. Ecncıyı 
1 tak. Meğer eczacı kendisi 
1 harp lıa,tadıitJ, zamandan 
babası ve kardeoleri, hflali-

ltıer h d ••tanesin e çalıııyorla r· 
ltendtıt de bu eczaneyj Jda· 

ed· 
._ 'Yormuş Aferin kızım . ne 

'ıt&tb b d onatı ize çabukça vere 
ı. 

~e d ldtk e biz, çabukça alıp gide-
~ k.. Adeta, birbirimize takıl

aldık. .. Ne samimi, ne can· 
'• ne soku1gan bir yavrucak .. 

0 gün bu gQndür, bu Türk 
•tı.1 k 
I~ ıuağ,z)a ahbap olduk 

ltt,;88
8. Kumlartepe harbinden 

d·~1~1Z zaman bbe kar~ı gôı· 
ıg, '"k b in· a a a izi o kadar cezbet· 

1
1 
ki... Evet, ala. çok ala .. 

aı111 h k 1 llıtf, cpsi pe a a ama . 
ı? bu'lları dü~ünecek zaman 
·il· lierkes tatlı tath uyurken .. 

e o,. l' t b ne un eeytanın sesi, ra· 
1•aknııyor ld: 

..... s- 1 
1111,i oy e .. o, lkl stvah nurun, 

"" daha. parlak·. hangisi da· 

devumuz vardı. Bize reıfmlert· 
mizi verecek Ekmek ve zeytin
den· ibaret kahvaltımızı yedik- · 
ten ıonra sakalım za bıyığlmıza 
biraz çeki düzen verdik. Yavaı 
yavao kumludereye indik. Bulgar 
askerlerinden eser yok. Her ta
raf ta, kot kunç bir sessizlik ve 
kimsesizlik.. ya soğuktan, yahut, 

..Cümüoefin verdi~i t>mirden ola

cak ... 
Hattı fuılı geçtik.. ilerimizde

ki Bu'gar ileri karakollarının ze
minliklerinde hafif dumanlar tü
tüyor. Mülakat, mahaHfnde, otuz 
yaılarmda kadar bir yüzbaoı ile 
dört asker oturuyordu. Bizi gö
rünce, vOzbaşı ayağa kalktı . Ne· 
fe ı ler de ıi'Ah)arına dayanarak 
yerlerinden eıçradılar. Evvela res 
men selAmla~tık, sonra yüz
baı!lnın uzattığı eli sıkarken, o, 
tam bir İstanbullu \livesile diyor
du ki: 

- Affedersiniz .. kumandan ge
lemedi. Yerine beni gönderdi. 

Çünkü kendisf fU saatte seya 
hattadır. Evvelce izin istemişti. 

Dün emri geldi ve kendisi de 
hareket etti. 

""zel A 
"tın "• sıl tatılacak nokta.. - Aman yüzbaşı Efendi, ne 

'o,... d 
'tin ak) erminin üttüğü gün kadar gfüe! Tü kçe söylüyorsu-

n# 
1 

•tıda naaıl ka lmı~.. leş· nuz ... 

an 11 
on beşinci sah günü ...:.. •. EJbt;.t~ .• çocukluğwn tama· 

u ltLl'the bu kadar ~eıa men htant.uftfta 1titçtt. Hatta mek-
1 vetmektekt mana mürat tebt Sultani de d6rt sene oku-
lldukta ... 

'itlen neme lazım. tatlı tatlı 
" \tarken.. haydi bakahm .. 
'h~n uyumağa karar veriyo 

~\'! • Yernleyha., misleyna, mek-
hı a ... 

3 klnunur.Tvel .qttd 
ld enberi slperlerdeyiz. Ve 

1 'nberi de tuhaf bir haleti 

1 )~Ilı var. Kat'iyen karar ver· 
' 'nGhtm pek mOhlm bir şey ::a tehre tnmeyece ğim. Bu 

1' ll!tı Nazıma söylediğim za· 

,' b1Yık altından güldü. 

it._ tatiba., ~eytana uymaktan 

~taun ağabey .•. 
tt'-da. Halbukı hiç öyle değil. 
, • ~eytana uyacak ne var ... 
erı 

t~ uvacflk teytan yok kt ... 
ı.,~t~GYQk bir aa'vet ve ıamf 
I\~ e ellerini uzatanları hav· 
tltı dtılıyecek (<adar canavar 

t'1 
llttı Y'a. esa~en ben kalbi 
• ı. f.. ezUmio.. hurdehaı ol· 
~-~hı .• 
-~.k 

aten ben tuhaf olmu•um , t'\:ah \ 
t~ 'llttıu ve ıinitlerimi çelik-

1•1~1'1 ek, lnOmkün oldu~ kadar 

~llll~l ~f dürmek isterken gene 
l~t dınlemekten ka'bime ait 

{) dü .. 
"ııttt tunmekten kuı tulamı· 
~~k Avıp Kaya onbaoı ayıp •• 

~td~h t kalbin kırıldı, ezildi.. 
~ tı~ dl\t 0 ' du.. ar tık ne o kalbi 
t~elı e 0 kalbi kıran.. ezen ve 

1•tıtı 1
8

' f!den'erl düşün •. camn 
•tty 

tı~t" ot.. tote Edh ne kalesi· 
~~ ;rıde.. ııenden ve mPçhul 

1 ~ttt a1<ı meçhul liahraman· 
~GI 11kıdat bekliyen boynu 
~~ ~~~ san<'a~a bak .. ondan 

\lyGI( tllr mf olu.r ... 

''ıtt\11 .. 
, Ma.Jor Gümiisefle ran· 

dum.. Bulgar lstana ıonra gittim 

İki sene evvel tekrar lstanbula 
döndüm. Harpten üç ay evveline 

l<adar letanbulda idim. 
- lstanbulda ne ifle meıgul-

dunuz . 

Bu sual, yüzbaşı efendıyi pek 
mt-mnun etmemekle beıeber göz

lerinde ve dudaklarında beliren 
is•ihza manatıu ı da !aklayamadı. 
Evvela havaya ve sonra da yere 
bakarak ağ•r ağır cevap vt ı di: 

- Ben, be1li bası. bir fi gör
medim. Baba.mm (tavllkpa-ıartn· 

da) sütçü dükkanı vardı . Çok 
zaman orada bulunuyordum ... 

Vay gidi fÜtçü } üzba§ı efen
di vtty .. A~kolıun sana.. ve senin 
gibi vatanına, gayesine ve ·udu· 
suna hh met eden zabitlere. düf

man ol.. casus ol.. n~ olur~an ol.. 
hazar vaktinde batka .. sefer vak 
t nde ba~ka hizmetler bekle, be 
tinde taııdığın kılı('ın, tam ehil 
ve erbabı olarak bizimle karıı 

laııyorsun öyle mi? 

İfitmiçtim Edirne civar:ndakl 
araziyi layıki!e tanımak için tat 

tabya civannda altı ay ta~ kır~ 
mak ıuretile amelelik eden bir 
Bulgar erkanı harp mir ali vı itil· 
mfştim. Edirne sokaklarını ta
mamen öğrenmek iç n gene yiik

sek rütbeli bir Bulgar erkanı 
harbinin senelerce Edirnede bo· 

tt ~nı da tşitmlftim. Ama 
:ıa sa •ıs• 

doğrusu inanmamıetım. Fakat 
timdi kartımdaki yüzba~ı efendi-

bi gurur ve biraz da nin, raz 
h ·ıe kınuldıyan dudakla· isti za ı 

_ d-kten sonra bütün bu 
rını gor u 
itıttiklerime inandım ve iman 

ti dl Ah biz ne kadar saf, ge r m.,. ' 

Duydunuz mu? 
Ev satın 11lınaulc 

Sahilden Rumelihiaanna. Feneryolundan 
Boıtancıya kadar ve lı:urtulut tarafından 
nihayet 2:500 lira ftatla satılık evi olanla
rın DarUlbedayide Şemıl beye mllracaaı 
etmeleri rica olunur. 

lstanbuı yatı mektetılerl 
koml5yonu reı5'ıltndm: 

1 - Gazipaşa, Dumlupınar, Ha· 
kimiyett milliye yatı mekteplerinin 
930 senesi mayısı sonuna kadar 
ihtiyaçları olan kuru fasulye, nohut 
kapalı zarfla mllnııkasaya konul
muştur. 

2 - Ortaköyde Gazipaşa yat 
mektebinin kara cihetindeki duvarın 
yıkdmlması, demir parmaklık, kapı, 
mermer merdi ven ve teferruatının 

yapdırılması keşHname ve şartna

meleri mucibince kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

ihaleler 9-12-929 pazartesi saat 
I 6 da Ortakö,•de Gazipaşa mekte
binde lstanbul yatı mektepleri mu
bayaa komisyonunda icra edile
cektir. 0/o 7 /5 ni:;betindekl muvak-
kar teminat Fındıklıda yüksek 
mektepler muhasibi mes'ullüğüne 

yatırılacak, alınacak makbuzlar teklif 
zarfları içine konularak saat ı 6 dan 
evvel komisyon reislijtne verile
cektir. Şartnameler her gün komi-
nokatlpliğlnde görülebilir sv 

::::::::a:r:m:::::::::::::::::::::ı:c::::ırı:::::::n:::: 
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'l'ic~ret işleri 

miidlirliiAürade11: 
:HJ Tc~riıı:o;ani 330 tarihli kanun 

hükümlerine göre Türkiyede iş 
yapmııj!;a iztnlt hulunan ecnebi 
~irketleriııden ( Valhurk komersival 
kompanl lf mtit) şirketi bu k~re 
müracaat ed1:rc:k ~irket 

yapaca~ı işlerden <loğucak davalarla 
mliddel, müddei aleyh ve Uçüncü 
şahıs sıfarlarile hazır bulunmak 
li7erc Yozet üscp Ap<lalycın ~:ft:n· 

diyi tayın C)h:di!l;ini bildirmiş ve 
l:lzım ~e!en 1-:<l~ıtları vcrmi~tır. 
Kedi~ et tetkik t:dılcrtk muvıtfık 
J.!.Ört.ilmliş olmakla füln olunur. 

hatta ne kadar ahmak tnıanlar· 
mltız., Her gün, (efendim a·ne

m·zde yılanlar besliyoruz) diye 
barbar bağırdığımız halde. bu 
yılanların bir tanesini olsun, ne 
ke~fetmiolz, ne de ketfetmefe 
çahımı~ız. Kartımda yanakları 
bayat ciğere ben.r iyen ıu )'üzbaıı 
efendinin bu kıp kırmıza kanları 
acaba kaç Türkün beış para•mdan 
on parasından birikmiştir... Buna, 
belki (hain nankör.) dlyen1er

de olur. fakat gü erim onlara ... 
Me-;ele, bir çalıtmak . ve kazan 
mak me•elesidir. Şurada, yük· 

sek ıı:-sle bağırmak ve haykır

mak lstıvorum .. ey kale kumanda 
hey'eti aliyesl ... etrafımızı çevi· 
ren düşman ordusu, ıu baıtıfı· 
mız topraklardan kale içfnndekl 
alay, tabur, bölük ve hatta man· 
galara kadar isimlerimızi ve cl· 
ıimlerimlzi bilen ve tanıyab 
adamlatdır. Siz kl.. hu gün bu 

adamların etrafımıza çevirdıil 
ölüm çenbt-rinln içine deşmOt 

ve düıenlerin de mukadderatmı 
omuzlarını7a yiiklemlı efendiler· 
diniz. hazar vaktini bı rakalım .. 

LBitmediJ 

11. - VAKIT. 27 Teşrinisani 1929 

Hilaliahmer kışlık balosu 
Dahılıye vekili muhteremi Şokru Kava Beyfendt haıretlerlnln rlyasetlr-rln~ 

19 klnunevvel 929 pertembe gOnO akıamı Tnrkuaı. 18lonunda verllecek.tlr. 

Biletler mc-rkez ve Beyotlu ıubeıtnden alınacaktır 

· t111 Selanik ftEEIH Bankası ~ 
1888 de tesis edilmiştir: Sermayesi 30,000,000 fraıık 

Merkeal umumi lıtanbulda; Galata lıtanbul Beyoilu • 

TUrklyedekl şubeleri 
fzmir Samsun Adana ~ltjrsin 
Yunanlstandakl şubeleri 

Selanik KaYala 
Her türlü banka muamellt~ idbar mt:ktupları, her rıevl 

Uzerlnden he~abatı cariye, çek muamelıltL 

Devlet deıııiryolları ve Liınaı1ları . 
uıııuırı idaresinden: 

Nohap şirketinin inşa etmekte olduA"u hatlar üz~rinde İnsası mu
karrer beş adet demir köprü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 23-12-929 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Müııakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 za kadar umumi müdürlülc kalemine 

vermeleri lazımdır.di 
Talipler münakasa şartnamelerini elli lira mukabilinde Ankarada, 

Malzeme dairesinden, lstanbualda Haydatpaşa mağazasından tedarik 
edebilirler. 

. 
rı~RAlVJV AY ŞiRKETi 

ISTANBUL TRAMVAY ŞIRKETJ EVKAT TARİFESi 
1929 ıenesı Teşrinisaninio 2.'l inci gün fiııden itibaren 

ilinı ahire kadar muteberdir 
Birinci Son 

No Hutut Hıtraket fasıla Haraket liaraket 

9 Harbiye· Sirkecı 
Haroiyeden-Sfrkeclye 7 14 
Sirkeciden-Harbiyeye ' 

l Şişliden • Tünele 3,6 
10 Şişh - Ttlneı 
~ .. , ---... ~ Tünelden - Şişliye O 

, Kurtulb,tan - Tanele 
30 11 Kurtulu,-TOnel TQnelden - Kurtuluşa 

1.00 
7,31 
ô,36 

1,02 
21,JO 

21,30 

1 
Harbiyeden - f atlhe 12 Harbive-Fatlh Fatihten - Harbiyeye 5,h ~:~ 

14 Maçka - T<ineı ı Maçkadan • Tilnele 30 21 ,40 
Tünelden - Maçkaya 22,00 

15 Taksım-Sirkeci 

lô MaçKa-Bevazıt 

Taksimden-Sirkeciye 5,8 

Sirkeciden - Taksime 10 

' 

Mackadan-Beyazıda 7,09 
• Beyazıttan-Maçkaya 14 

18 Taksim.Fatit 1 Taksimden-f'atJhe 1 S ------t fatihten - Taksime 30 
J Kurtuluştan-Bevazıda O 19 !.!!!:!_ufuş-Beyazıl Beyazıttan-Kurtuluşa 13 

1,10 
7,35 
1,00 
ö,53 
7,40 

8,32 
7,00 

7,50 

Beşiktaştan -Bebeğe 0,01 
Beşiktaştan-Eminôrıüne 8 6,22 
Bebekten-Emfnönfine 10 0,30 

22 p,.-.eı.. -f'mfnfıt ü fmlnônQnden- Bebe4'e 50 6,41 
-----... Bcbekten-Kırakôye 22,20 

Karakoyden-Bebcğe 23,04 
Bebekten - B. Taşa 

19,00 
19,31 
24,14 

24,38 
23,30 

24,00 

1,00 
1,05 

23,30 
24,00 

20,()0 

20,30 
21,30 
21,33 
18,40 
19,32 
21 ,()4 

21,44 

21,47 
22,31 
..!4,45 

1,25 
2,05 

23 Ortıköy-Akuray 
Ortaköyden-Aksarayı 10 ô,09 20,42 
Aksaraydan-Ortaköye 17-20 6,35 21,33 

34 Ke,fktas-fo'aclh Beşilttaştaıı-fatihe 9, 15 7,oo 20,30 _, ___ --1 

fatihten-Beşiktaşa 20 7,46 21,lô 

32 Tnnkanı-Slrk ecl 

33 Vecllkule-Slrkecl 

37 F.dtrnetapı-Strkecl 

Aksaraydan-Topkapıya 6_9 6, 12 
Topkapıdan-Sirkeciye 6,33 

Sirkedden-Topkapıya 20 7,09 
Topkapıda .ı-Bevazıta 60 24 
Beyazıttan-Topkapıyı 24,30 
Topkapıdan-Aksaraya 

AKsataydarı-Yedi kuleyc ô-10 ô,10 
Vedikuleden-Sir :eciye 20 0,33 

9irkeciden-Yedikuleye 00 7,13 
Yediku leden-Beyazıta 24,00 
Beyazıth ıı ·Yedii,uleye 24,30 
Yediı<Uledcn-Slrkeciye 

A1<saraydan-Ed1rnekapıya 6,01 
Edirne-kapıdan-Sirkeciye 7, 11 ô,31 
'irkecideıı-Edirııekapıva ı 5,21 7,04 
Edir,,ekapıdan-Fatihe 50 23,40 

fatihten-Edirne kapıya 24.05 
Edirnekapıdan·Aksaravı 

22,Jo 

22,46 
1,00 
J,40 
2.00 

22,14 

22,54 
1,00 
1,40 
2,00 

22,25 
22,58 

1,20 
1,45 
2.00 

, 



Abunt;: şartları 
~yed.. Har.!s!! 

Gazetemızde çıkan yazı ve resım 
lerın bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilıinlarında yÜzde 20 tenzilat vardır 

i &An şar-t~~ 

<;azctcyc ııönderllecek ınektuplann üzertne 

1 Aylı~ lSCJ 000 idare içinse [ idare ] vazıra aitse [ yazı ] 
Kuru' Kuru~ 

Satırı l 
6-8 inci aayıfa 25 

5 • • 40 
"' ı şareıı konulmalıdır 

3 
• ' 

4
oo 

300 l\:ısılmıyan mcktuplann iadesinden. lı:ıymecı idare ile kararlaştınlır 
6 • 

7
50 

1450 
mukaddereslz mektzplara konulmuş paraların Gazetemize hususi ilAn kabul eden yer : 

Büyulı: ı•cya bir tı:nç dafa için vertlen llAnlarla 
hususi mııhlyettekl llAnlann ucred 4 • " tOO 

2 • • 200 
1 • • 

!-Sinci ıayıfad• ıo 
resmi ilanlar c2 . 1400 2700 ~avpolmasından ve ilan ların münc!erecatından ISTANBUL Babıalı, Ankara caddesinde .. VAKiT .. yurdu tel 1970 H. s. H. l!Anat acentesi 
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ıl!E ..... Kadıköy iskele üzerindeki~-" 

. ~Q~iüıt~, Gazino, ve ~HOS SHIOOU 
Salo~umuz emsaline nispet kabul etmiyecek derecede güzel 

ve ca~ip,tir. • Umuı;n ailelerin gelip eğlenebileceği bir mahaldır 
Dört kişiden mürekkep güzide cazbanttakımı her akşam saat 
alhdan Y.ırmi dörde kadar Cuma günleri de on ikiden yırmı 
dörde kadar devam. ~deri • • 

Fiatİar son derece ehveri, servis mükemmeldir. Kışlık prog· 
ramlarına başlanmı.ştır. Salonumuzda muhterem müşteril~rimizio 
istirahatlerini temin için hiç bir fedakarlıktan çekinilmemiştir. 
Vesaiti nakliye her an emirlere amadedir. Kış için kalörifer 
tesisatimız da meycuttur. Teşrif eden müşterilerimiz her an 
izharı memnuniyet etmektedirler. Hüdürivet 

•lls ~ e e3ESE 8 ~ a ~ 3 3 s 11 
Emniyet sandığı müdürlü-

ğünden: 
l\lüzayede lkraz l\1erhunatın cinsi ve nevi Borçlunun 

bedeli ~o. ismi 

250 1984:7 L\ kütlarda Dlirbıılı mahallesi Araplar so

kağında. eski 6 mükerrer yeni 9 numa-
ralı bir hanenin tamamı Ahmet ağa 

470 20006 Zeyrekte ~Jolla zeyrek mahallesinde lmam
efcndi soka~ında eski I 5, ye.ni 19 numa-
ralı bir hanenin tamamı Ali Cemil Ef. 

3450 20234 Bcvcığluntia , I Iüseyln ağa mnhalleslnde 
Arnavut soka~ında eskl 24,24,24,24-,24, 
nılikcrrer yeni 20,22,24,26,28, numaralı 

man thıkl,an liç hanenin tamamı l lüsniye l l. 

760 20272 1 Gcdikpaşada Eminsinan mahallesinde 

Cibhamci başı soka~ında eski 8 yeni 12 

numaralı bahçl!li bır hanenin tamıımı l\khmt::t Nuri B. 
210 J 69 Üsküılarda Selimi ye mahulltsinde çeşmei 

klbir sokağında eski 3 yeni 7 numaralı bir 
hııncnfn tamamı . Nazmiye, Dürriye ( lanımlar 

610 181 Süleymaı iyede Şemsettin molla gürani 
mahallesinde kirazlı mescit sokap;ında 

eski 34 yeni 58,( O numaralı bııhçelı bir 
hanenin tamamı Süleyman Nazmi B 

2030 224 Beydğlvnda Ffr Uzağa m:ıhallesinde Tül

bentçi_ c:okağında eski 1 miikerrer yeni l 
numaralı bir hanenin tamamı. Ali B. 

910 265 1 Bevoıı-lunda Eınincamii mahallesinde Gü-
• h 

roüş soka~ndtı. eski I 7, 17 mükerrer, yeni 
I 5, ı 7 numaralı maa dükkan bir ııpar -
tımıının tamamı K;1mile H Asım B. 

S7p 399 Beyoğlunda K:ımeı hatun mahallesinde 
Tevfik sokaı'!;ında eski 8 yeni 36 numa-
ralı bir hanenin tema mı i\ im. Ef rusi 

460 432 l\1ektebi Sanayide Kiiçükaya~ofyıı m:ıhul

Jesinde Hisardibi medre~e sokağında eski 
17 yeni 35 numaralı bir hanenin tama -
mL Fatma, Niizhet, lsmet. Nebahat 11 lar Fikret B. 

70 446 C'sküdard:ı lcadiye mahallt'sinde Darhha 
neli i\.lardiros sokağınd:ı eski ve yeni 14 
num:ı ralı bir ' hanenin tamamı. Ömer Faruk B. 

510 470 Tophanede Çukurcuma namı diğeri ~,lu
hlttifenari mahallesinde Taktaki yoku~ıın

da eski 25 yeni 29 numaralı bahçeli bir 
, hanenin tamamı .l\lehmcc Cemal Ef. 

Yukıırdrı clns ~·e nevl!e mevakii yazılı eınlftk ( Alcmı~ bir ) !!.ün 
müddetle icra . kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarındn gösterilen 
bedelle talipleri uhdesinde takarrür ederek birinci ihalesi icra kılınmış ol
duğundan talip olanların ilan rarihindcn itibaren (otuz bir) gün zarfında 
sandık· :-atış amiı liRine mi.ıı acaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

Çanakkale nafiasından: 
Çanakkalf"·E.zine tıulklnin 39 ılA 49 kı•ometroları aıasındakı tamirat mllte· 

ahhldı ljerkoı,alı Adara1arında sakin !!lpahı zade mustafa Efend-nın mukave 

esinin leslu hasebıle tanıım olunacak mevcut lntaat ve ıhzarat zabıt varııkasın n 

hını ıanl mın<le bcr ıııucioi mukavele vilcudu lbım gelmekte olup mumailqh 
ıııuı a velede göst.· ı ildiğı ikametkahta bulunama<lı~ından önümüzdekt k Aounevvelın 
Leşine ~adar Çanakkale~ .. ıspnh vücut etmesi, aksi takd·rde hndle•ne lntızar 
dtlmederı mu ' ıııele1 İı.~nuuı)enın ıcra olunacağı ttblıQ makamına kaim olmak 

Uure ılan olunur. 

DOKTORLARA SORUN/iZ 
SAF TRlKAt.SIN 

t<OMPRİME, KA~E.TOZ VE GRANÜLE 

Günde 3 adet yahot 3 kaşik 
ocuH.lara nı$1'. 

istan~uı ~nrosu riyasetin~en: 
Nt. amnameı dahlhntn on ikinci maödesı mucıbınce adlvcn içtima etmek 

Oıere h!y'eıı umumtyenin 7 kanunueod 929 tarihine müsadıt cumartesi !{Ünü 

ne davetl takarrUr eylemiş olmakla Avukat Btylerln yevmı meıkücda ı.aat 15 te 
Baroyu teorıflerl rica olunur. 

Ruznamei mü7akerat: 
1 930 bütçesl 
2 - fdart rapoı un kınan 
3 - T eavUn sandığı ıolen 
4 - Mecmua hakkında m0ıa~,.r1' j 
5 - Altmış beşinci maddeye ıla•e td•len ikinci fıkra hakkında m01Rkere 

( hahme gllrneK mecburiyeti me~· ele-;!). 1 

-~~WLtw.ntlliRl!~)W 

Türkiye iş bankası t=ı 
Sarmayas'.:Tamamen tediye edilmiş 4,ooo.ooo Türk lirası 'ti 

Merkezi umumi: ANKARA 
Şuabat, 

Ankara A d:ı na 
lstanbul Trdbzon 
Bursa Ilalıkcs r 
lzınir (i resun 
Samsun Edremit 

Ayvalık 

Zonguldak 
l\av!'ieri ., 

Mcı siu 

BOTOM BANK.4 MUAMELATI YAPIUJt _ ~ 
~-~~!;~~ 
Ista11bu l ın ıntakası n1aadı n 111 lilıen-

disl iğinden: 
Antalya vilayeti dahilinde Kemer nahiyesinde Ağva iskelesinde 

mevcut 41 derecelik tahminen 1500 ton krom cevheri atideki şerait 
dairesinde miilayedeye konmuştur: 

1 - Cevherin Avr upadaki sat tş bedeli olan 36 liradan on lira 
tahmil ve nakliye masrafı tenzil olunacak ve mütebaki 26 lira üze
rinden yüzde 20 hesa bile resmi nısbi ve bu resmın yüzde altıs · nis
betinde teçhizatt alınacaktır. 

2 - Vezin ücreti müşteriye ait olacaktır. 
3 - 36 lira satış bedelinden tahmil ve nakliye masrafı ve vezin 

ücreti ve resim ve kar nazarı itibare alındıktan sonıa beher ton içın 
13 lira bedeli ınuham men t~yin olunmuşttır. . • 
4- 1462,5 lira ~yn~n ve yahut milli bankalardan alınmış mektup· 

la teminatı muvakkate verilecektir. 
5 - Taliplerin teklifnamelerioi kapalı zarfla 17-12-929 tarihin,. 

müsadif salı günü saat on beşe kadar lktısat vekaleti maadin işl.::ı ı 
umum müdürlü{tüne vermeleri 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşıde 

it t ANUNEVVEL 1929 
Bl'YUK IKRA.\IJYE 55,00U LfH.\IHR 

Ayrıc-a. 25.00J ıo,oou ı 2.000 ıu,ouo lir:ıl · k 

krami\'eler \'f\ ıo,ooo lıralık h r nıi 1 k:'Hat . 

İdarehane insası , 
inhisarı unıunı rniidiirlli -Tütiin 

ğiinden : Balık~sirde inşa edilecek baş müdliriyer binası ıçin 
verilecek teklif namelerin rcnlıı içın ~osterıkn 30 ı 1 

- 929 tarihi f 4 - I 2 · 9 2 9 cumartesi :-aat 1 1 re temdit l'lli l ın ış c ı r 
:::::: :::::::::::::::: ::: ::::::: ::::: :: ::::::: :::::::: ::: ::: :::::::::: ::: ::: ::: : :: : :::: :: : ::: ::: : :: : :: : :: : : :: ·::: :: . : : : : 
~= :::::::::::::::::::: ::;::::::: :::::::::: :::: ::::.:::::: :: : :::ı::: ::: : ::: ::::::: :: ~ :::::::::::::::: ::::::: :: : :: : : • : : : : : .... . .. . .... . .. . 
ms lıtanbul icra reisi Ahmet Refik B. in H!i 

~mveni icra ve iflas kanunu n.erhi~fö .... ~ .... 
•••• T •• • :::: 2 111 c ıııı 1 : .. : 
m~ ncı m t m~ .... . .. . .... . .. . 
;::: ::: ; 
m: lıvtçrenin büyük hukuk Alimlerınin eaerlen ve bütiın kım.un lıınmt? nııur :::: 
m~ \lınarak oıızart ve amell hükümlere ve lüzumlu niımunf'lerı ha\1 olan bu eserin heı füi 
fü! cildi lıtanbulda V akıt Cihan vp ikbal kütüphanelerindt- (150) kuruşa saıılmrı ktadı ı i~=~ . .. . ... 
i!!i :::: .... . ... 
ifü 3 u"m ncu"a r11 ... llt itmam edilmek ifü :::ı '-..!. 11 ::: : 
i!i! üzeredir :::: .... . ... 
iiii::::::=:=:::::::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::: ::::=::: 
:::.:::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:::.:::::::~ .. ::. :::::::: 

1 rabzon lkıncı postuı ~ 
( A N K A R A ) vapurll ' 

Teşrinisani Perşembe akş'~ ı 
Galata rıhtımından hareke ı 

S. oP 
Zonguldak, lnebolu, 111 dd 1 
Samsun, Ünye, Fatsa, Or t 
Gireson, Trabzon. Rizeye Iİ 
decek ve Of, Trabzon, po 
hane Gireson , Ordu, f ~ 
Samsun, Sinop ve f nebO 
u~rıyarak gelecektir. 

l zımir -sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru 

Teşrinisani Cuma 14,30 
Galata rıhtımından harek 
Cumartesi sabahı İzmire t 
cek ve Pazar 14,30 da 1 
den hareketle Pazartesi sa 
gelecektir. Vapurda müke 
bir orkestra ve cazbant 
cuttur. ----------

MÜKEMMEL BiR 
KASIK BA 

J. ROUSSEL K°J 
bağı bütün bp , 
mince azim taktirle" 
mazhar olmu~tur. 
ancak bu bağ ile 

\ niyet ve rahab ta 
elde edilir. Bağıt> r 

sursz ~larak tatbikini Jeaıiin "il 
Yalnız Parısteki 

3·~ 
Ş;:ıbesi, Beyoğlunda TilneJ '°1 
danında k&ln magazasında r>" 
maktadır. · ~ 
Mağazamın ziyaret •e Y •fi 

kutrunuzu bildirmek IUl'e~cf' 
siparişinizi posta vasıtasile ~ 
ediniz. Fizıtlar: Adi bağ ~ ~ 
çift bağ 7 TL. Lfıks kuvvetli ~ 
8 TL. çift bağ 12 TL. Lbd 
ek&h'a kuvvetli 10 11.. çift 
15 TL 

j~L 
·~ 

Ç:ıııılcııya tahi T erkos knrı) ~, 

l~tcın kızı K~\mi l e J hınım1t1 li1e 
lbnıhı ın o~lu Saim f:fell '. ~ 

(llfl· 
Ça ıı/ca lıul(ıı/e ha ~ım ığıı ~ı~ 

nı z Kamil1.: H. tarafından ıı l~~o· 
dS 

i kıırne olıın·ın bo:;;unma eıl• 
• 11 

cerq ıın eden mu hakcnıcsı k ıı 

c:inde, knhahat sizde oltıl 1 rilı 
9 cıı 

bo:;-anmıınıza 3 - ı 1 - 2 ı·i 1 
b ıı[!ll' 

k:ı r:ı r verilrn]~ ve bu ıı,. h ce 
ik ım crahın•zın rn e~·hull)'e~ ,~i ı 
maJıl,emc di\'anhancsine . iıaıı 

k ı l nm ış olduıtundnn rnrihıdıt i: 

ı tilı ırt•n on beş giın z11r~ıf1 ı:ı~dı 
ı · ıtinıı kil rar tem) ız cem~' ı,.. ktJ~ tl 

kc-pi kat,i ycr ed~cep;l hU ille' 
k unlın 

muhakı mckri an un bli~"' 
nıliteallik:ı ın a t l vfı\·ın t L!• 1 ı~ıı 

k Olm '·ık oıı.:re kanıı n :ı ·aim 
lunur. 

-------- fllı"' 
Me.\ 'uı ruüdıiı . Refik 


