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~ Kadınlar 
uhtar olabilirler mi, ola-

Akşam 
nüshası 

. Sayıta 

01 mazlar mı? 
ıe;:ı4maları için kanuni bir 

ep bulunmadığı gibi 
~ Ol'fada misal de var • 

Jıaıı il' ay başından itibaren ma
}etj e ,~rde muhtar ve ihtryar he· 
'o ın t ıhabatına başlanacak, ay 

Son daki"a 
Anlı yalım 

Kahrolsun terkos ! 
fakat "yaşasın',, kime? 

-1-
Terkostan hangimiz ıtkayetçl 

değiliz? Şehrin idaı esf ni mil·, 
r aka beye seçdiğimfz emniyetli 
zatla1 ıehrin su derdini din1er-
1erken bu netıceye vardı. Ş•m· 
di vaziyeti bir tek cümle, bir 
nida, hü'A<ıa edıyor: Kahrolsun 
terkoı ! dıyoruz. 

' il 111 
urıuna kadar bit rilmiş olacaktır 

'rh münasebetle kadınların da 
-~~ ap etmek ve edilmek için ~ 
h adar makamlara müracaat 

1 Si 
Fakat akıUı insanlar kahrol· 

sun derken "yaıasın,,ı beraber 
söylerler, yahut beraber düıü· 
nürler Btz "kahrolsun terkos,, 
derken acaba kime ya,asın 
diyeceğiz? 

Ptıkı.. ·ı . .. ··ı kt d. 'y <>ti ı en suruı me e ır. 

lih bPtığ1nız tahkikat göre, in
~~ at hususunda se.ahiyettar 
~t trn olan Vilayete hanımlar 
'ltıUil 1ndan henüz münferit veya 
llıı Şterek bir müracaat yapılma
haŞ~ır. Yalnız bazı hanımların 
iat!d~ bir teşebbüste bulunmak 

B· ık~etf işidilmektedir. 
1-t ~ı, Kadmlara kanunen muh· 
~k 'iltihap etmek veya edilmek 
~ kı Verilip verilmediği mesel~
~:bafında tahkikat yaptık. Ala
!iııı·'rlar daa bir zat bir muharri· 

,12~ ıu izahati vermiştir: 
\ ._ Köylerde muhtar ve ihti· 

heyf.\i lnti\ıabatı köy ~-

~1)ede ilk kadın muhtan F atır. 
~ kadın 
~ ~ nıucibince yapılmaktadır. 
d~~:nun~a erk:k kaydi bulun:
~tih a gore koylerde kadın!ar 
~ 't> etmek ve edilmek hakkı 

&ah· 
~ 1P değildirler. 

~~,;ha~lelerde ise intihap daha 
lıı&kt e orf ve adete göre yapıl
·~hir~dır. Şu halde kadınların 
~d ıllt~tde de intihap etmiye ve 
, şu ıye haklan yok demektir. 
1~lib ~ da söyliyeyim ki muhtar 
~t,k a 1 hakkında millga Dahiliye 
b "qtef 

~1ı·· 1 tarafından 334 senesinde 
l, tı · ı 
llır ~- vı ayetlere tamim olunan 
L 1.C1l ' 
~}'d 1rnatname ,ardır. Bunda 
~ ı o' 
t,

11 
ıup olmadığı aıaştırılabi· 

~t~u]· beyanat üıerine biz 334 
1 l t ı· ~iki~ a ımatnameyi bulduk ve 
~ "d'lettik. Bunurı intihap etmek 

titıi 1 ll"ıek hususundakı madde
"~ Yazıyoruz: 

~ti~,~;:e. 1 :-h Muhtar ve heyeti 
b~bt h . ıntı ahında hakkı ınti-
1~eti 812 

olmak ıçin Evve1A ta
'i"• Osrnaniyede bulunmak· ... _ '"ll . , "'k. ' sınni 20 den fazla ol-

..,add 
tııtı e, 4- r "h l b. ~ " İçi . · ntı ap o una ıl· 
, ~ ~Öst ~ .. evve:a, biJ İRci madde-
q~i erılen .. h . 

hiı }'crı l'" seraıtı aız olmak 
ltıek I" Urkçe okuyup yazmayı 

ı. &11 aı;, rndır.,, 
~il Cskj • 
~~ 'ı:ııatınd talunatnameyl kanun 
~ Q&ha a araştıtuken gözümü-
ıt t Yeni l " b &lirtı 0 nıası la:t:ıın gelen 

'1tıd& atn.anıe daha ilişı i. 
ıntihap etmek için: _ 

yalnız Türk mekteple
rinde yapılacaktır 

Maarife ait yeni kanun layihaları 

• 
Terkos olrketlnfn müddeti 

biterken hatta bitmeden bu 
tirket zamanında halkın ayyu
ka çıkan feryadını yarın kim 
dfndirecek?t .• 

Ankara. 29 (Te'efon) - Ma- tedri?atın muhakkak Türk mek- mukarrerdir. ,#' 

arif vekA.letinin bazı 1lyıha 1ar teplerinde yapı'nıası, ilk tahsilin Köy mekteplerinin ıslah ve H 
hazirlamakla mefgul olduğu an- mecburi olması lçın yeni esaılar tekAmO'Q için de tetkikata müs a Va açtı 
teplmaktadır. Bu meyanda Uk ve müeyyideler kabul edilmesi tenit raporlar hazırlanmakiadı. 

Y l ı J k · Fakat ancak kısa b· 
_, unan ı ara yeni müza _ ~ı:~-~~ ~ müddet içın 

k b ı 
Ra~afane yağmurlann 

. ·va it aş ıyor aevam edece~ini -

Yunan sefiri yarın Uimatnamesini takdim 1..---b-ild ... i .. riy_o_r-~ 
ederken söylcyeceei sözler . - / 1 

Ankara, 29 ( Telefon) - Yeni Yunan sefiri yarın saat 15 de Reisi ümhur Hz. tarafından kabul . 
•<lilek, ltimatnamesını ttikt!ını edp.cekttr Yun ff eövlivu:eceitt nutukta iki dev'et aru ndaki ihU-
IAfh ......... m•ıL ....... •• u w •lclafunu, &ö ~ ...... e.lım·t1 ............... 1 
arseclece~~ , 

Bu suretle m6zakerat yakında Ankarada tekrer baıhyacakbr. Hilk6metlmb ıtmdlye kadar g8r- l 
dOfn muhtelif menfi neticelere rağmen sarih haklanmızın ergeç teslim edileceği kanaaUle dürüst ve ı 
samimi bfisnft niyetten hiç bir ıey kaybetmit değildır. 

Maarif müfeftişleri A vrupaya Qidiyorlar 
Ankara, 29 (Telefon) - Maarif umumi 

ettL Oradan mOfettiı Te.-ftk ve Hasan 
mfifetttılertnden Retat Şemsettin Bey İstanbula hi.reket 
Alı Beylerle birlikte tetkikat yapmak üzere Avr1.1paya 

gideceklerdir. 

-~ariciye memurları- arasında 
• 

· yenı tayinler 
Ankara. 29 (Telefon) - ~ari

ciye memurları arasında yeniden 

.,Tüık olmak, 20 yaşını bitırmiş 
bulunmak ....• ve intihap edilmek 
ıçın de: "Türk olmak, okuyup 
yazm~ bilmek, otuı yaşım bitır· 
mek ... ,, şartları konulınuştür. 

Görülüyor ki her iki talimat· 
namede de yalnız erkeklerin in· 
tihap edecek ve edileceğine 
veya kadınların bu işten tema
men hariç bırakıldıklarına dair 
hiç bir kayt yoktur. 

Şu halde, siyasi hukukun ce
miyet içerisindeki bu Hk tezabü 
ründe kadınların da hisseleri bu· 
lunmamasına kanuni bir sebep 

yok demektir. 
Halbuki memleketimizde ka 

dmların muhtar olması veya ol· 
mak istemesi yeni bir şey değil
dır. Umumi harpte erkekler as
kere alındığı zaman bazı köylerde 
muhtar intihabı hakkım haiz er 

kek kalmamıştır. 
Bu cüm eden olmak üzere 

Bergama kazasının " bağalan,, kö
yünde Koca Fatma isminde 65 
lik ihtiyar _bir kadın muhtarlı~a 
seçilmiş ve köyü 3 sene kadar 
güzelce idare etmişti. Bu kcıdın 
bugün hayattadır./ '--·-\ 

._ 
şu değişiklikler yapılmıştır: Rrfik, BrGksel ikinci katipii~ine 
Lahey maslahatğü 1arlığma Paris Vekalet ticaret birinci katibi 

sef artti müsteşarı Esat Cemal, Hilmi Kamil, Rumiye konsolos· 
yerine başkatip Celal Hazım, Va- lu_ğuna vekalet siyasi müşavır 
~ington sefareti birinci kitipli· mümeyyizi Sabri, yerine Londra 
kine Roma ikinci katibi Nu· başkatıbi Feridun Cemal, Avlon
ri Sabit, Roma birinci katip- ya viskoosolosluğuna Midilli vis
liğine Brüksel ikinci katibi Rıfkı konsolosu Rauf, yerine vekald 

ı===============~~======== 

\ 

Nezihe Muhlfflrı Hammrrı kadınların polist:ğine ~ 
.. guldüğünii.n resmiird I ı -

Yaimurfar yalnız bizde delil Av· 
rvpada da var! Londranm haU 

Üç gündOr devam eden yaf
mur bu sabah durmuı ve hava 
açıJmak istidadı göstermfıtt. 

Fakat rasatanenin verdiği 
son ma'ömata göre yafmur gene 
devam edecektir. RüzgA.rın isti· 
kameti dünkQ gibi poyrazdır. 

Bir kabadayı 
yakalandı 

Yusuf Hamdı isminde birisı 
Beyaııtta Abdullah efendinin lo
kantasına girmiş, güzelce yemek 
yemiş parasını vermemiştir. Yu· 
suf Hamdi üstelik gaı sonları, bek· 
çi Mustafayı döğmüş, masaları 
devirmiş, camları kırmış, kaçmak 
istemişsede yakalanmıştır. 

ıııuııııımınuııımııımııııuııınııınııımıııoııııcıırııırıııııııırrnııınııııımııııımııııııııa 

levazım müdürü Cemal, Jevazım 
müdürlüğüne veka!et evrak mu
meyyizi Talat, vekalet hukuk mü· 
şavirliği mümeyyizliğine Anveıs 
konsolosu Memduh, yerine Sü. 

1 

leyman Kemalettin. Cenevre vis-
konsüllüğüne şifre mümeyyizi Mu-
zaffer Kamil, Ceneve başkatipli
ğine zat işleri 

1 
tahakkuk memuru 

Ka7lm, yerine Batum konsolos 
muavıni Refet, yerine vekalet 

evrak katibi Adna'! ftiza ~c:ıler 
tayin olundular. .. . . ' 
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1 Sabahm haberleri J 1 Avukatlar 1 Arkadaşlarımız diyorlarki J 
Hayat pahalılığı ıle müc dele (!) Piyasadan ·200" bin lira toplanıyor cun hut1yerte Yunus Nadı bey bankaların nasıl binalarda ça 

için Emanet tara'ındfn bir koo. dolandırarak kaçan trikotajcı Ha· haı yazısıı ı yeni bınasına tığını, anlatıyor ve eski m . 
~atıf tesisi tekarrür etmiş ir. H MuhteJı·f meseJelerı· mu- naklı münasebetile, Zıraat il . d b lb L" üzerıll 

E san a il efendi hakkında hileli b k usu erın en a.-.ıs 
manet bu iş için "1,, mı yon "fi~ k d an as na tahs s etmiştır. Yeni Başvekı'lı'nıı'z ismet paşa Hı. ı as ararı verilmıştı' r. zakere e .::ıcekler lir• seımaye vazini kabul ve C. ~ binanın kıymetıoden ve güzelli- kıymetli işaretlerir den ba 

H fukaı;ı i e tcşrikı mesn• rtmış [!] Süt satıcıları ile süt müs- İstan' u1 barosuna mensup ğ nden bahsettikten sonra diyor 
tıı. Kooperaıif nizamııarııesi tas· tahsılleri ayrı avrı cemiyet teşkil avukatlar, 7 kanunevvel cumarte· ki: Medeni bir esas üzerinde yük- d yMor · illiyet te bsşmakal 
t ' edilmek Ü7eıe Ankaraya gön- etmek istemektedirler. Bu yüzden si günü on dörtte baroda top· selmek ıstiyen cemiyetler mazruf Zeki Me ut Bey 
derim ştir, Bütün Emanet memur- sütçüler cem yeti heyeti idaıesi lanacaklardır. kadar zarfa da ehemmıyet ver· mı,tır. "Lchis anda 
Jar bu koopeıaıife dahil olacak ist fa etmışlir. Yeni intihap bir- içtimada avukatlara ait mub- mekten asla balı kalmamışlardır. jim buhranı " ii v nını taşı 
Vt münasip taksiı lerle kesilecek k telif meEelcler mevzuu babsola- Her hangi bır teşebbüsün ciddi bu yaz sın da; Mi le ler için, 

1 aç o-üne kadaı yapılacaktır. E- ı k bıı eı maaş nisbetındeki iştır a· 
6 

cakt ır. idare raporu okunacak, yetıne evve a o teşebbüsün ıçıne riçte VI" dahılde hay t zor u 
• - ı · ı. ·ı maneıe sütçü erin beyaz gömlek sığ d ğı bina kı·· k f t" d d · d de " erı ı e J<;Oopeıatı .sermayeıi bütçe teıdık edilecektir. ın ı nm şe u ıya e ı arttı ca ev et ı are ın e 
\t'miı edilecektir. giymeleri tek if t>dılmiştir. ile intikal etmekte hata yoktur. yük güçluklere tesadüf edild 

GJ C. H fır kası fstanl-ul na. [!] Beyazıtta eski Feyzi ye mek- Rumamenın en mühim nok Av· u Jai zihniyPt böyledir. On ni, nııll t r in ha~ atının ge. 
1 ·ye kongre'eri bi mek üz~ıt dir. tebi binasında bır talı-be mahfeli tası, hakrme gıtmek meselesidir. bin erce lna kıa parası verert-k maddi, ger k manevı cepheleri 

l:] lktısat veki i Şakir Bey tesis edilm ştir. Mabf~le Jise Eu nokta etrafında hararetli şuıadan şuraya sürüklenmt kte bir ayniyet göstermiyecekle .. 
cıı ·ıa ve puar mesclesı hakkır.ı· orta mcktt-p talebe ve muaUim- müukere1er cereyan t deceği tah- esaslı, sabit ve mus•akar bir h<'r milletin ancak uzun tecrU 

oa vtrılmiş bir karar 0 ruadığını lari devam edece1ctir. mio olunuyor. Mevcut maddeye Banka fikrini ileriye götürebilmek fer netıces nde kendısine 
ı~lf>miştir. [!] Vılayeı fidanlıkları için Fran- bir fıkra lavesi teklif o;uı.mak imkanı yoktur. Dıkkat o'unsun, u~gun olan devlet id r 
l!l Mahmut Muhtar paşa vekil- sadan bir mütahassıs celbedtcek· tadır. bankayı demiyoruz, banka fikri- binat kendi bu'mak 

leri D vanı Aı nin tazminat kara- t r ni di)oıuz. Fıkrin bi e yüıÜR'e· riyeıinde odu unu 
rına 1tinz eımış'eıdi. Eu itirazın El Francıız mebusl1'rır.dan M Avıupaya gidecek diği çorak b r yo1da esasın hıç sonra L,.h.stand::ı ki r j 
varit olamıyaça~ı, Livan ali kara· Baıton ınkılihımız hakkında tet- talebemiz yürürniyec ğme .şüphe yoktur. ve on ın b'r bubr n geçırd• 
ıına it raz e i t'mİyec ğı aıaka· kıkatıa bulunmak üzere şehrimi- Hülas'l Ziraat bant<asi içın ya- den bahs dhor. Bu luhrt 
d Geçenlerde Tıcaret mektebin- ı b k ı· b d b i arlar tarafından söy enılmek,rd•r. 7e ~elm•ştır. pı an yeni ve muazzam ina uvvet ı sc eplcrin en ır • 
-====='="'=====--======-==========--====--=-==-=-=--=--=---=ı de Avrupaya ticaret tah~iline Cümhuriyet dev inin pek ıyi an- histamn Harpten sonra kabt1l 

gönderilecek taleben•n imtihan- ladığı büyük ihtiyaclardan birinın miş olduğu teşki a i esasıye 
· Garip şey 
Adlıyede bıı kat bın pal. 

tosu çal ndı 
Dün lstanbul ad iye dair~siode 

bir h rsızlık vak'ası olmuştur. 
Sultan< bmt-t su!h hukuk mah 

kı\mesi kitiplerindt'n Kenan B 
in pa tosu. •'ada as ığı yerd~n 
mechul bir Ş\~ucı taraf ndan ça
lınmıştır. Kenan B in füharı Ü· 
2.erıne ta~kckat ıcıasma ba •an 
IT'ıştır. Paltoyu ça.arak kaçarı 
aranmaktadır. 

-----
Bir ırz düımanana 

haddi bildirildi 
Zongu•dağın Sönüktarla l<öyün· 

d ı lsmail oğlu Az'z, aynı köyde 

Ha anın zevcesi Faikaya tasa luı 

etmek kasdile - kocası evde bu
lunm t dıtı sırada • evine g11 miş 
w namuslu kadın tarafından ba1-
b1 i'e kafasından ağır suretle ya 
ra anmıştır. 

---·---
Bir boba,, bir ana 
Hava glJ&i ıle infıhara te

~ebbüs etiller 
Ftanıada ıefalet ve ihtiyaç 

neırc:eainde •ul&ua .,e'en ınt•har· 
lar• adedi ıünclen ıüoe dya· 
delepnektedw Son post. ile 
relen raıeteJerin hahc:r veıdtk· 
lert el m hadrıe de l u yüzden 
vukua gelmııttr : 

M. Gede uminde biri zevcesi 
ve çocuju ile Mezon Laftte bir 
Paıtmanda otu maktadırlar. 

M. Gede heniiz 31 yaımda 
' o.up t&merıd6 fer memurların· 

dandır. Pahalılık dolatıısile gerıç 
aile l~tlyaç içindedir Nihayet 
bir ıece Madam Gede bu ıhtt
yaç ~e ıefalet hayatına 

tabamu 61 edem<miı, zevci ve 
çvcufa uyuduktan ıonı a hava 
aan mualufunu açarak yatmııtar. 

Erıeıt gunü lu~meular merak 
ederek apertımanln kapı1ını kır· 
mıılar ve zevc(i >e~ceyi yatakta 
ölü bulmuı•aıdn. Yalnıı (iç ya. 
tındaki yavıuları bit har ka ola
nk henirz baygın bu undutun· 
dan lıurtanJm ı ~e vak'enın fe. 
caa ini meydana ltoyacak deıe
cede malt\mat verebllmıılir. 

Bir istatistik 
Amerıkada geçen sene Tatfın

da wku bulan tua'ann mucip 
<Mduğu 2arar w Üf•n asgarı 

960,000 000 dolar tutmaktadır. 
Bunan 27 5 mi yonu otDC:obıl ka· 

zaları ıüzi.ıadenclir. 

Yalova' \ 

imar faalıvet ıkmal edıldı 
Y alovadakl imar faaliyeti tk· 

ma edi mıf, bu faa'fyetin bat•n
da bu'unan S.dullab bey ıeh· 
ı imf:ıe avdet clm;ııir. 

Yeni ıekll ile yer yil 
:ıünün cenneti dtnilecek kadar 
güıeHcıen bu ıMn lıuabamuda 
Gaz• ha:nı tleri için bir talo lnf& 

edi ecektir. Sultanahmetteki Alman 
çe meıf ıekti de RÜzel bir çetme 
yapılmıthr. Kaphca'ara giden 
yol asfalta tahvil o•unmuıtur. 

Oteller ikmal edilmif, 300 
ldtilik bir lok•Dla ricudıe seti 
rtlmtf. Pa09.ama ............. 

bir paı k yapılmıı. elektrik ffıi
satı vücude getirllmııtir. Te•ki· 
kat devam ettikçe yeni mtnba· 
lar bulunmak1adır. 

Ankarada bugünkü 
maç~ar 

Ankara, 29 (Telefon) - Bu-
~ün burada Gençler birliki ile 
Çankaya, Muhafız gücü i!e imala· 
tı Harbiye talumiara arasında 
futbol maçı yap1laca1ctır. 

ları yapı mışb. J3unlarm imtihan tahakkuk sahasına naklettiıilmis teminin kudretli b r Lf'h d 
kağıtları Maariı vekaletinde tct- ifadesidir. teşkiline rnusait bulunmadı 
kiK edilmış ve kazananların is m- Nadi 8. bundan sonra f"ski umumiyt'llc idd a cdilmes:dı'• 
leri Maarif cminlıiıne bildirilmiş. 
tir. Bu imtihan1arda 3 hanam ve 

1~ erkek muv~ffak olmuıtur. 
Bunlann isimlerim yazıyoı uz: 

- Kız ta ebeler: Muazzez, 

Mebruke~ Cavide oımlar. 

- Erkek tal el eler: Zeki Sabri, 

Nihat, Adnan, Arif, Esat. Orhan 

Sait, Ahmet Kcnıal, Hayrettin, 

Nurettin, Ômeı Cevat ve Refiı 
Beyler. 

Bunlar yüksek ticaret tahsili 

yapmak üzere lsvi reye 
rilece Ter, mem e 

\eri zaman 8 sene müddetle dev

let hizmttinde çalışacaklaı dır. 

Hangi ticaret odaları 
kapatılacak ? 

Ankara, 29 (T.elefon) - lktı
saı vekaleh kapatılacak ticaret 
odaları hakkında vali'erin müta
lea'arını sormuştur. Bu hususta 
gelecek ay içinde bir karar ve
ri leclctir. 

Hatk bile si der .. 
nefinden 

Halk bilğ si derneği son aylar 
içinde ecnebi mt"mlek~tlerindeki 
halle bilğisi teşeUc:üllerı1e teması-

Seyrisefain 

nı oidu ça arttumıştır. D rnek Ltlalya ~ OS&ail 
şimdıki ha1de Amerika hariç ol- ( 1 NE BOLU) vapuJ1f" 
rnak üzere her }erle temasta bu· Kinunevvel Pazar 10 da 
luomaktadır. Bütün Rus müsteş- nhbmından hareketle 1 
rilderi demetin fahri azası ol- Küllük, Bodrum, Rados, f 
muştur. ye, Finike, Antalyaya g d 

Harıçten gelen mektuplarda ve dönü e mezlcut iskc 1 
d-"".-.. _.......,_...._,.,._~,.._... ........ te~nnttc~rmırrnıı., kae, 
zc lığinden ve kıymetli oluşundan Ça~kka~ ve Gelibobıya 
takdirle bnhsetmektedırler. yarak gelecektir. 

Memurin apartıman· 
ları ne zaman 
yapılacak? 

Ankara, 29 (Teldon) - Me
murin ~partımaolarınm proje ış
işleri he-nüz ikmal cdılmediğinden 
örıümüıdeki sene inşaata başla
nılması bile şüpheli 1r'lrünmek
tedir. 

Fozcaada os a,ı 
(GELiBOLU) vapurll 

T qrinisani Cumarte i 17 
idare rıhtımından harek 
Ge1ibo!u, Lapseki, Çanak 
İmroz, Bozcaadaya gidecek 
Çanakkale, Lapseki, GelibO 
ukrıyarak gelecektir. 

Kooperatif ... kooperatif ... 
Trabzon fhr ft\fı putuı 

( KARADENiZ) vapur1' 
Kanuncvvel Pazartesi 12 
Galata rıhtımından hare ,1 
lnebolu, Samsun, Gire~ 
Trabzon, Rize, Hopaya rı1ıı 
cek ve dönüşte Pazar ;ske@ 
Rize, Sürmene, Trabzon, ottf 
rele, Giresun, Ordu, 'dff'. 
Samsun, lnebotu, Zongtll --,p 
uğnyarak gelecektir. Hıır 

Geçinme sıkıntısını azaltacak çarderin 
başındadır. 

f ~emle ket işlerine karışanlardan bunu 

Kooperatiften bah,eden'er, 
memleketin, hele lıtanbu un 

en büyük thllyacı üstüne .,..... 
mak koydular. 

Vakıa istihsali noktat na •· 
rından •ıtih'ah a·bnnak, mah
su ü piyuaya ıyl ıU.mek ne 
kadar ehemıruyetlt, can alıcı 

bir ih bir vazlfı dir; fakat her 
müstaltsıttn ayni zemanda bir 
müstehlik o\c:tuğuııu dOrtmn-

ni' z;lc azandığınızdan elinize geçen 
parayı yok baba11aa kaphtıp 
aç kalmama\, muhtaç katma. 
mak için mutlaka hesaplı 

.... anmıya mecbursana 
M~mur. asker mııınlz amele, 

ınüstahdem misiniz? maqınız 

toncle a6ft9 kıymetini kavbe· 
di.oe defllmi? aldığmw mas
rahnıza karıı yetirebilmek 
için 

bekliyoruz 
teşk1ıata muhtaçsınız' .. "t 

teşkilatsızsm11l . 
DOnya yer yf'r snuf :amf, dere

ce derece teıkillt altına, mzam 
altına girdi En tıüÇQk ıerma· 
ye habbelerine en bilyük 
kudreti en sarsılmaz mukave 
meli ıveren bir teık•llt var ki 
müvazeneyi ıutan bu ... 

Hız bu muvazenf den 
mahrumuz! 

Vaıandaş1ar, müstah· 
~ti o unuz, müstehhk olu
nuz, sız bu teşkilattan 
mahı um~unuz! 

Emaf. memur, çiftçi. ııan'at 
kAr ... a Hepin'& kooperatifler 
yapmıya çafınyoruz. 

Kooperatif tlrk~tlerfnt çofal
tınız. hayat güçlüğünün batını 
ezeceksin z.' 

Ayn ayrı üç kuroıun, bf.ı 
1ruruıun ardından llotama 
yu, lakin itte hayat palan· 
lığı bu küçilk tekamlarda.n 
dofuyor ..• Buna kooperauflerle 
karııhyabilıriz. 

Kooperatif tirketlerl yap 
mak ıize yalnız baıma hıç 
faydası dokunm1yan ıeyleri 
itler ıermaye haline koymak 
clenıekttr. 

Almanyayı görmtyor, ltft· 
•fJ'oır 111\l fm.? 
Dıyorlar ki valnız Al· 

manyada 40 (X)() kooµ~-
ratıt şırketi vardı! 

B zde bir incir. bir bakkal.. 
btr ••. k~raUfinin admı, o da 
ne kadar uzaktan 1ft yoruz. .• 

Memleket •tlfttnde nztfemtz 
.ar dlyMere httap e~onm: 

Kooperattf~re ön ayak olu-
nu2! 

) 

ünü yük kabul olunmaı· 

Elbı:;;e münaka~ası st 
"' 4 takım ka ket \C kost 

1 
takım maa kasket e bi e ~acıt 
kaput ve 2 adet yeldirme c1'f 
kasa surt:tile rnühavaa olllfl', r . 9 
tır Kat'l ihalesi 30 1 1 - 92 ptt/ 
hinde icra kılınacni'!1.ndan cıı 
şaıcnamel görmek için ~erüı r' 
münakasa) a lşarak elmek, ıe"' 
tarihı rne1.kurda sant 16 d rt 
zım miidiirlüjtüne ,;eımele ,,; 

::------------=jtıb• 
1 Kanunevvelden ş ti 

Adalar, Noda, ı<al~r:İŞ .
Anadolu tarıfderi değ•Ş ,,.~ 
yeni tarifeler iskelelere d• 1 
mıştır. Valova post•'-''ctJlll': 
Kanun~vvelden itibaren 0111et' 
Puar, Salı, Çaışaaıb• !r,ııa• 
yapılacaktır. ,Pidiş . pr '{a1V 

eskisi gibı olup ge ış ~tıt· 
vadan 16,30 da katkıı 

....~ 
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GAZi ve iNKILAP ZABITA Vak'aları 
[Mahrem hasbahallele nutukları] 

1'iiyük Reis milletin temayülfttım ya
kından tetkik etmek için seyahata 

/ Son 

Yeşil öy hırsızları •• 

çıkıyor.lar ... 
. 

~illfvet refikimizden: 
]4.'.t>3 

Jahfyetler sizindir. Milletindir gece yakaland ar 
li "~ seneııintn 14 lıanunu!ant-
t tıdeyfz. Gazi Hazretleri Anka 

Biz, en nihayet iradenizi yerine 
Ye~ilköyde Mm. Hayık Keres- metkan ofa-n Mustafa ile Üaküdar ev'eri aran•p ta çaldıklan etyalaı 

leciyanrn köşküne girerek hnsız lı Sait, Eıenköyünde otuıan Tokat· bulununca her şeyi itiraf etmff il d 
•ilt- an mufıuekat ediyor. Sıra· 
~lll ' Eskı~ehfre, fzmite, Bursaya 
t ite, Bahkesire, daha bazı ka-
1atı.t ata, hat üzerindeki mü.htm 

getirmeğe, sizin menafimize hiz· 
met etmeğe memuruz. Madem 

kf, devletin idare mf'suliyetim 

omuztanma Jükletlintz, kendi mi 

Jık y· p 1 ı _ l lı Mehmet Ali isminde üç kjtf-
a an ar tamamen ya~a an· dt 1 H t r. lerdir. Bu mühim hırsızlığı iki l d rer. usız,ar .. uitafanm itira-

mış ar ır. ft ile yakalanmışlar, evvela cü- sene evvel madamın uıağı olan 
Eunfar evve1ce Mm. Hayıkın hız. rüm'erıni in ar Etm'tleı·, fak:o.t Mustafa tasarlamigbr. 

asr l tı on ıua uğruyor. Her taratta 
~~~lar .~öylüyor. İzmitdelı::i nu· 
lltk tı dort saat, Bunadaki nu
~ Jarı ıektz saat İzmir nutuk-

size karıı mesul sayarım. Bütün 

icraahmda hesap verme~e mec 

burum İşte f mdi huzutu('luzda 
Bir kayık battı 
Yağ -iskelesine merSut 54 nu

ma1alı Azizin rn kayığı dün tüc
car Kamil beye- ait 65 çuval ka
b.ak çekirdeği 15 çuval kestane
yı ltalyan vapuruna göıürürken 
yo!da Hacı isminde bır motorla 

Ahçının başına neler 
gelmiş? 

icraya verilecek ta· 
cirler kimlerdir? 

1 Yedi saat devam ediyor. 
~ Caıı Hz. bu nutuklarında bü
>ot Keselelerj açıkça teırih edi· 
)o • ~ndi düıünceJerfni aöylü
) t., Halkın temayülA.tmı ıoru. 

bulunuyorum Ne i •tersenjz soru 

nuz. Hangi meıeeleler etrafında 

tenevvür etmek isterseniz izahat 

Fniköyünde chçı Şevketin 
dükk~nma . Salahattin isminde bi· 
risi girmiş, camlan kırmış, Şev

keti bıçakla iki yerinden yaralı
rak kaçmıştır. 

Ticaret odası cezah ücreti kay· 

diyelerin odaya verilmesi ıçın 
tücarlara bu ayın nihayetine ka

dar mühlet verilmişti. Yarın ak

şamdan itibaren cezalı ücreti 

kaydiyesini vermiyen tüccarlar 

icraya verileceklerdir. 

veı meğe huırım.,, 

Ot \"e ı 
~dt)' a .ınan neticeleri tesbit 
~t~ or. Bu nutürklan ehemmi· 
~i, tesirini daha iyi anlamak, 
t~ıa. llrda memlekette yaııyan 
~lttı;kilert iyice hatırlamak la 

Bazı yerlerde meııela Bunada 
Gazi Hazretlerinin bu davetJ, 
hilrmetklr bir sfikiit f 'e kartı lan 

l~pı!m'ştır. Kadınlarda baş-
ınfıvar bir kadın 

mııh. O valtit 
heyecanlı bir 
söy1emiıti: 

Gazi, asabi ve 
ta vırla f u sözleri yaralandı · !adılar 

Şoför Aı tinin idaıesidne ki 
1549 numaralı otomobil dün Ga· 
latada Dudu isminde bir kad na 
çarpmışhr. Dudu muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Sof ör yaka

Ücret1i kaydiyeleri icra dairesi 

il'. 
tahsil ederek odaya verecektir. 

do.!t.himin en yüksek bir ltltfü· 
~' Ben Gazi Hazretlerinin bü· 
~~bu hitabelerini d;nfemfıt m. 
~ tın ilahı heyeunlanna tat
te8~~ın. Muhitte yapakları sfhlrli 
~ erı ·kendJ ruhumda ve vfc· 

- Bundan daha büyük hata 
olmaz. Ne dfitOnüyorsamz, ne 
öi'renmek fsHyorııamz sormak 

Karagümıükte bıçakcı ·mahal· 
lesinde Alinİn evine Zekiye fı
ınfnde bir kadın gjrmtı, on yedJ 
lira, yüztlk Vf! eıya çalmıtbr 
Zekiye yakaJanmJthr. 

Sırpların yevmi 
mahsusu 

Yugoslavya hükumetinin senet 
devriyei teşekkülü münasebetile 

pazar günü ıaat "11 " de Beyoğ· 

lunda Sırp kilisesinde bir ayini_ 
ruhani yapalacaktır. 

ltı llıında uyandırdığı intibalara 
~es ederek. ö]çmdotOm. Hal

~ 0 Büyük rehbere kartı o]an 
b:ı•ıiya.t1tu, muhabbetini yakından 
ıııurnınıc· O 
~ unı. vakıt yeniden 
.._e~:ı etınııum ki, lnkı'Ap, bebe· 
~ trl\lzaffer olacak .• 

~ r: hıltı bu seyahatta ııöy?edi · 
.utnkf 

~c~ul &tın hu1udyf!U1 velniz 
\aıc anuın çok mOhlffi olma· 'f an tba .. et det.idi V akta hi· 
b et gibi bugün içfn manauz 
it nıefhum ifade ed€n bir mü

~,, 

~ '•enin ilgasi, Cümhurjyet lda· 
b~l gibi miUeUn ruhuna uyan 
ı~t Jdare feklınfn ilam o zaman 
~" ehemmiyetsiz mese'elerden 

~~~e.zdı. Fakat en büyük e
tıtıd:ıy:t, ııutuklarfn iradı tar
~e.d goze çarpıyordu. O güne 
~e. llr hakimf yetin lezzetini tat· 
)~ .. ~ıf, kendisine hiç bir hak 
iıı İnıemıı olen halk, de\tİet re-

tlfı1 G 
~ili' ' azinin kendfsfle o ka-
~tıtehalakadar olmaunclan çok 
•t1tt asats oluyordu. G112i Haz
~b erınfn her tarafta millete hi· 

.. •8ıöyle hulasa olunebilırdf: 
•ltu ll de\llet sfzlndir. Dev'et sfz· 
tı, t. Bu devletin mukadderab· 
~ti ;e sultanların, ne halifelerin, 
~l~ e baıka hiç bir ferdın muda· 
~~kkı yoktur. Bütün sa· 

-= 

esasen vazifenizdir. Bfıde bu, 
ananevi bir kuııurdur: Btr çok 

fena ıeyler biJfriz, jtitfrfz, f a1ret 

onlan bilen ve hakikatlanm bize 

öğretecek olanlara rasgelince aca
ba soralım mı? diye tereddüt 

ederiz Sormak hakkınızdır, efen· 
diler, ıuallerinbe cevap vermek, 

müıkAllerfnizt hal etmek te bizim 
vazifemizd;r.,, 

Bunun üzerine semtin arasın· 
dan bir tıüal tufanı koı;uyor, ınr. 
)O tOrtQ meseleler ortaya atıh
hyor, dert1er, ıztıraplar samimi 
bir kucqa dökülüyor ve münct
ntn c~vaplarından hakilt at ve 
necat bekleniyordu. 

Gazi Hz. bOtün ıua''eri sıra 
ile not ediyor'ar ve nutuklarını 
irat ederken münaıebet getire 
rek, ayrı ayrı hepaine cevap 
veriyorlardı. 

( DeTillllr nr) 

•• T'atandaş ==---=-=--== .• Vı 1 :: = =- :: 
: Af edcnf ve hür 1 ürk •• •• 
: vatanında okur yazar i 
! olmı.11anlar yakış11ınz. : 
; Onun ıçzn oku1na : 
: yazma biluıiyenleri : 
i 11ıitlet 1nekteplerine i 
: gö'lüı-mek lterkf!sin ay- : 
• c 

•. rı. ayrı horcudur. l 
••• ............ •••••.!••····· 

Karanlıklarda çalışan adam 
-- ' 
Meşhur hırsızlık vak' aları 

1 -

liır81 J iki SÖZ 
~kt 1 ? nr nanıuslu intıanlardan 

Oıuy J 1

1 Ş~ or ar. Bu bir hakikattır. 
~~' ttı~ otalarda hırsızlar1n ba~ 
~it 1tı ,acaa.t ettikleri usuHere 

ll il~ *' finıat göreceksiniz. 
ttı \'e~lurnattan istifade etmP· 

~1~ 1ı~1tl endini hırsızlardan, hır
l cı~~ttt.. nıubielif ıektllerfnden 
't.._ "'''Xll k J •(l•bt ' art erimiz hesabına 

"ll ederiz 
b Uen b · 

• t~d· it adam tkt adama 
. ır. d 1 . v" erer. 

... a Y çantama 

Fransız nazmnın kansı po"fs 
müdürüne miıracaatle oilr&yette 
bulunmuf, Polis müdür Ü demiıUr 

kt: 
- Oh efendim! Ben de bfr 

defa böyle bir faka bastım! "Vay 
çantamı uuutmuoum! ,, tarzında 
dolandıncı'ık edenler tercihen 
kalabalık bir yere girmesi, bir 
ıey satın almak için para veıfl· 
mesi, lazım gelen noktalan ter-
cih ederler. Tam parayı verecek
leri ıırada çeplerini karııtırular, 
ve meyuı bir tavurla : 

il "'nu t rnu ' ... -. la.t şum ...• 
·· a:da. doJandınlan 

_ Vay canana! çantamı evde 
unutmutum!.. Yoksa cebimden 

bir aıırdılar mı7 -- ------- -- -· 

lanmıştır. 

Yakalanan hırfiız 
Pangaltıda Osman beyle Artin 

efendinin evine dün Mehmet İs· 
minde bir sabıkalı girmiş, kurşun 
horu ve eşya çalmış, kaçarken 
yakalanmıştır. 

Kayık derhal devrilmiş hamule· 
si denize dökü1müştür. Deoize 
düşen sandalcı kurtarılmıştır, 
Kestane çuvalları t~mamen kabak 

çekirdekler' ç_u~allaı:ının bir kısmı 
batmıştır. 

6500 lira tazmmat 
Mesrup isminde bir kazazede 

ye tramvay §İrketi 6500 lira taz
minat verm:lye mahkiim edilmlı· 
tir. 

Hapisanede bir kavga 
Evelkl gün hapisanede bir 

vaka olmuı 4 üncü kovoıun 
mahkömlarmdan Alt bir teıbıh 
meselesinden dolayı arkadaı1an 
tarafından agır surette yaralan. 
mııtır. 

Arabanın altında 
kalınca 

Sultan Ahmette oturan Rüvey: 

de hanım dün Beyazıtta Yusufun 

arabası altında kalmış ehem-

m!yetli surette yaralanmıştır. A
rabacı yakalanmıştır. 

Tekaüt kanunu tetkik ediliyor 
Ankara, 29 (Telefon) - T t kaüt kanunu Jayıhasmın tetkikata bitmek üzeredi. Yakında vekiJler heye 

tinde müzakere olurıacnk ve bu sene içinde de Millet meclisinden ç kacaktır. 

. Şurayi Devlet mü14zimligini kimler kazandı? 
Ankara, 29 (Telefon) - Devlet Şurası aza mü\azimlıklt>rine İstanbul liukuk fakültesi mezunlanndan 

Muammer beyle Ankara hukuk mezunlarından Melahat Hanım tayin olunmuştur. 

Pulıar hakkında bir 
tan1inı 

Ma1iye vekaleti memurların pu· 
lu ?oksan veya kanuni tarife gö
re _ıpta~ edılnıemiş olarak kabul 
c_ttıklerı evraktan do'ayı kendile
rınden cezayı nakti alındığını, 
hu cezaların e'rada rücuu kabil 
olmadığından gadri mucip oldu
ğunu bildirmekte ve dikkat ta· 
lep etmektedir. 

Pul usulıJe iptal olunmamış ise 
evrak mevkii m.uame'eye konul
madan evvel daırenin resmi müh
rü ile iptal olunacaktır . 

Bu sayhayı çıkaran adam ga· 
yet temiz giyinmiftir., centil· 
mence konuour. Kalabalık içinde 
bir çok intaniyet perverler bu· 
lunur; bunlar yarım lira. veya 
bir lira verirler. Fakat dalave· 
reci herif af diler kabul etmez; 
o fazla bir paraya nıühtaçt r. 
Nihayet garanti olarak bir saat 
yahut bir yüzük vermek tfkU
finde bu!unur. Ahmağan biri bef 
veya on lira ikraz eder. Herif 
parayı alırken oldukça tnmlmıf 
bir adamın ismini ve adresini 
verir ve oraya müracaat olun
masını rica eder. 

Bir kaç gün sonra parayı ve
ren borç'uyu adresinde aramağa 
gider. O vak't bir dofaba gelmif 
oldufunu anlat. 

Garanti bırakılan feyf b'r ku· 
ru~~~!"~ -götürür. yaldızlı bakır-

Ankarada 
sporcular nasıl çalışacak? 
Ankara, 29 (Telefon) - Spor 

mıntakası yeni merkez heyeti ku 

!üplf're gönderdi~{ bir tebliğde 

iyi çalıpbilmek için idman hey
etlerinin lçtlmala.rına muntazam 

devam olunmaın )Azım gel 
diğini. sporcuların memleket 

gençliğine yakııacak suı ette ha
reket etmelerini bildirmittir. 

dan kıymetsiz bir ıey olduğunu 
anlar. 

Günün birinde böy'e bir sirkat 
tayam esef b!r hadiseye sebebi· 
yet verdi. Bir otobüste rasgeldiğl 
"çantasını unutmuı,, adama elli 
frank ikraz eden biri kendisine 
verilen adrese gi ı ti. Bu adreı 
Amsterdam t:okağındaki bir ta· 
cfrjn adami idi. 
Garabete bakmki bu tacir, veçhen 
dalavereci hıra•2a tıpla tıpkısına 
benziyordu. Alacaklı mağazaya 
girince aralarında §öyle bir mu
havere baıladı: 

- Aık olıun size efendi! Btr 
dahasında kimseye yardım eder· 
sem yuh bana! .. 

- Ne demek istiyorsunuz .. 
- Ne demek istediğimi pekala 

bilirslnJz.. name yapmayınız.. 
- Rica ederim terbiyenizi 

takınmız .... 

Bakkallar beraat 
ettiler .. 

Petro1a ko'za yağı karıştırıp sa· 

tmakla mamun bakkallar dün 

beraet etmişlerdir. 

Afyunda zafer abidesi 
Afyunda büyük bir zafer mey

danı yapılması kararlaotınl mıştır. 
Buraya Gazimizin büyük ve gü· 

zel bir heykeli dikilecektir. 

- Bende rica ederim elli 
fırangımı verfniz. 

- Size borcum yok... sf zt la• 
nımam ki ... 

- Utanmadan bunu saylil- · 
yorsunüz ha! 

- Fazla o1uyoraunuz.: Edebi
nizle gidiniz yoksa arkan1za bir 
teleme indirerek defederim ... 

- Hele öyle bir ıey yap ha· · 
kayım! .• 

Alacaklı bu -sözil söyler söy
leme2 tacir herifin swattna bir 
yumruk indirdi. Alacaklı bir 
direkt ile mukabelede bulundu. 

Egek mü§teriJerle mağaza bade· 
meal araya g'rmeeeydf iki mu· 
basim bir birini haklıyacaktı. 

İtin esası ancak komfıerfn 
kar,ııtındakf müvacehede anla• 
ııldı. 



_ VAKiT. 29 Teşrinisani 1929 - ~· 
~ ---

u V AKT ,, iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LE~i 

~--~ane Ankaraya 
gidecek mi? 

Ankaırn.cİaki hastahane 2 milyon sa.rfile 
-

Orta tahsil 
dört sene sonra bitecek . ' Muallimleri için bir kanun 

) şu halde nakil giiniln meselesi değildir.: 18.pıhası yapılıyor 
Ankar~ 28 (Yakıt) - Orta 

,. .. Oünkü Ankara telgrafları Gül- ğu büyük hizmetler nazarı itibara . r tedrisat muaUimlerlnln dereceleri 
hane hastahanesinin pek yakında alınmakta veh İst~nbuJ~n bu ~ek hakkında hazırlanan kanun lAylbası 
An karaya nakledileceği onun ye· kıymetli ve., ayatı . m~~s .. se~e e.n encümeninde müz!lkere ve tetkik 
rine şehrimizde bir dispanser mahrum edı mem.esı duş~nul~ek- edllrnekredir. 
buakılacağı yazılıyordu. Yine bu tedir. Anlarada ınşa. edıl~ce ve L~yihaya g(lre, orta tedrl~at mu-

lfirna a göre, Gülhane kasta- asri bütün terakkilerı haız bulu- alJimlerl daimt ve serbest olmak 
ma k · b'. ··k h t d 
hanesi, müdafaai milliye vekaleti naca yem ve uyu ~s .ane e Uzere iki kısımdır. 
civarında inşa olunan yere nakl- .ayni suretle memleket ıçın son Daim! mnallim1cr stajver oJ~rak 
< dilecektir. derece müfit olacaktır. işe başladıkh~n zaıpan BarCfl1 ka-

yaphğımız tahkikata göre Gül- Ameri, a cümhuriyetper.. nununun 9 uncu <)erı:ceslne girer-
hane hastanesinin Ankaraya nak- b h k ler, bir sene sonra 8 inciye terfi 
li henüz bir tasavvur halindedir. veleri mali u rana aJŞ) ederleı:. l\lüteakip darecelere terfi 
Hastanenin Ankarada nakloluna- tedabir arıyorlar için 7 incl, 6 InClo 5 föci ve 4ün-
cağı yer henüz inşa edilmemiştir. Vaşlngto~ 27 (A.A) - M. Hover .Qi dereceler qe üçer sene, 3ün-
2 milyon liraya inşa edilecek Amerika cümhuriyetinl teşkil eden qide dört sene, 2 incj_de 5 sene 
olan yeni ' hastane her ıene b~ 48 hükt\met reislerine ayrı .. ayn .gön- kıdem kaznnmaları' lazımdır. Bunlar 
ıer yüz bin İira sarfile vücuda derdiıti bi.rer telgrafta kendilerini bu suretle 25 senede birinci dere· 
getirilecektir. O halde hastanenin ınafıa programının tatbik mevkHne ceye yükselirler. 

ikmaline henüz vakit vardır. konulması . hususunda Amerika Serbest mu:ıllimlere gelince: Bun-
Ankarada, büyük mutahassıs- hük()mtl ile ve bahususu sanayi er- lar eli şleri, musiki, elmnastlk, ev 

lardan müteşekkil bir meclisin babile ··birlikte çahşmağa davet idares~ dikf ş, biçki, ve taba hat gi-
hulunması öteden beri arzu olun- etrni~tir. bi meslek ve meharet bocalıklan· 
du~ndan, Gülhane hastanesinin Amerika ticaret odası reisi, reisi- dır. Bunlar stajyer olarak 10 uncu 
Ankaraya nakli, bu arzudan te· cümhurun emrile mll1ete hitııben dereceye girerler, bır sene sonra 

vellüt etmektedir. Ankarada böyle neşrettiği bir b~an.namede sanayiin 9 uncuya yükselil"ler. l\1Uteaki~ 
bir mutahassıs heyetin bulunması ve hayat seviyesinin esham borsaı-ı· derecelere terfi Jçln 5 inciye 

b Slndak! ant sukuttan ehemmiyet d d 4 u"ncu·'de 5 S"'ne kı şüphesiz zaruridir. Fakat u ar· ka ar 4 er, . >< -

7tı ve ihtiyacın hali hazırda Gülha- surette mutazarrır olmadığını temin d<lm kar.ıınmalan l~zımdır. Bu su-
ne}i nakle müncer olması Jıenüz etmektedir. 12 kAnunuevvtlde milli reılc nihayet 3 Unı;ü derereccye ter- . 
bir karar şeklini almış değildir. bir iktısadiyat konferansı toplana- fi etmi~ olurlar. 

G ıh cakor. Bu konferans, son buhran- E bt Jeketlerde yu··ksek Çünkü dığer taraftan ü ane- ene mem ,· 
1 b 'd f t kt ld dan mütevellit neticelerin tesirini tahsU görenlerle maarifçe resmen • nin staı uı a ı a e me e ·o u .. 

li .. 1ce hem~n herkes binanm a:za
ır.eti içinde kendis ni kaybedi
yordu. Bur.unla beraber Ziraat 
barka~ı mensupları bu binanm 
hergün biraz daha inktpf eden 
bınkaya nlsbetle ancak klfi oldu
ğunu, Devlet Bankasını taıavvur 

edildıği vcçhile bu bina dahiline 
ıığı§brmak çok müolriil olacağım 
ileıiye sürmektedirler. • 

Yeni Zir~t Bankası blna11nm 
f ptida teuıeİinl atan timdi MQ. 
i'afaat Milli}e Vekili olan Ah
dülhalik beydir. Banka binası 
iki milyon liraya mal olmuıtur. 
Y a1mz: kasalar ( 70 ,000 ) do!ara, 
~·ani (140,000) liraya alınmıfbr. 

hafifletmek için bütün gayret1eri bir takdir edllmlş bir ilrnl eser y,azan-
merkez etrafında tophyacaktır. Hu- lar birer derece kıdem zammı 
sust bir iktısat meclisi ihdas edi- ~ görtlrl~. 

Jecektir. l\luallim ~imdlki buludukla.n de-
RelslcUmhur programının tatbl- reeelerde hakları mahfuzdur. 

ki için sarfı 1Azıı;ngele!1 parayı ve 
krediyi vasati hesapla yüzde 5 
faizle bulablleceğinl iimit etmektedh... , 
İnşaatın 4 milyar 500 milyon 
dolara mal olacağı ta~min olunu-
yor. 

Katilden mahkum 
İstanbul ağır ceza mahkemesi, 

Sirkecide kahveci Hüseyini öl
dürmekle maznun Alinin muha· 
kem esini bitirmiş, on il<i ser~· 
beş ay ağrır hapis karan vermiştir. 

Devlet h:ınkası 
1"1r.:'':ıhlluu11ı rapoıu 

beldenivor 
Ankara, ~8 (YAKIT}-- Devlet 

bankası hakkında buraya gelerek 
tetkikat yapan Her Mullerln verdlg-1 
malômata milsteniclen raporu alınan 
devlet bankası umum müdurü Her 
Şııhtın yazmış ve postaya vermiş ol
değu rapor bu glinlerd: · gelecek 
maliyede tetkik edilecekt~r. 

tarıhi eşhas ve vak' alar ınasallaş· 
tınlıyor. Sansürden }eni kurtul
muş bir millet ilmıü irfan gıdasını 
böyle geçmişin mezarlığında mı 

arar? 
- Bilirim tatlı sert bir muhar-

rirsin. VA {mT ın tefrikasıı 16 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Ali Sarder ne yapsın uyuşmağa 

mecburdu, ıararı keseden değil 
sirkatten ediyordu. 

Bu esnada Avnüuelah mesruk 
pardesünün ceplerini karıştırarak 
bir gazete, nümunelik kumaş par
çalan, uf ak bir sicim yumağı, 
kirlice bir mendil, iç yan cepte 
de zarfsız bir mektup buldu. 

Eski harflerle yazılı mektubun 
kat arını açtı. 

Şöyle haı ifce süzerek : 
- İşte haber . bunda.. Lakin -

hay ka ir şeytan.. bu kağıt maz-
ruf olaydi mürselünileyhi endamHe 
tanıyacaktık Şimdi bunu keşf 
için yorulacağız.. şu ande bu 
satırları okumanın sırası değil.. 
Safder kardeşim sen a§ırdığın 
pardösünün ceplerini bir tara 
bakalım kısmetin'! ne çıkacak? 
Kıymette ağn yükte hafit bir şey 

bulabilecekmisin? 
Safder karıştırdı. O da bula 

bula mazruf bir mektup, iki 
sinema ilanı, bir çift yazlık eldi
ven, bir paket Çikolata, bir kaç 
~:ıı:ı fı~tığı buldu. 'r... • 

Balık pazarının dar, dolambaç, 
pis, kqkmuş arka sokaklarından 
konuşa konuşa Unkapamna doğ
ru il erili yorlaı dı . 

Avnüsselali yevmi gazetelerin 
isimlerini bağıra bağıra geçen bir 
çocuğu durdurarak hepsinden 
birer nüsha aldı. 

AH Safder biraz mütehayyir : 
- Bu havadis yığınını ne ya

pacaksın? 

- Havadis yı~ını mı ? 
- Yanıldım. Roman ve sütun 

tefrikası yığını. İstikbale mi gi
diyoruz? Maziye mi döndük? Sul
tan Mabmuttan bu tarafa olan 

- Uysnl olmadı~rm için htç 
bir gazete de geçinemedim. Çün
kü edebi, felsefi, siyasi fikirleı
rimde diğer muharrirleı le hem 
ahenk olamıyorum. 

_ Edebi, felsefi, siyrısi fikirler .. 
vah ıavalh. Saflığın bu derecesi 

..ı~ 

göz yaşı getirecek kadar gu.unç-
tür. Şimdi böy'e şeyler kımde 
var l<i samimiytt'e seni·n yüreğin
de kök tuta bilsin ~hmak nene 
lazım ~enin politika, felsefe, 
edebiyat.. rene gerek senin ten-

k t ı'tı·ra7 ukalaca fikirler, buda-
• 1 ' ' • • 
ı 11ca görüşler, her diyarda fıkır 
ticaretirıin dur'Tıınluğunu, iflasını 
bilmiyor musun ? Böyle şeyler 
karın doyurmaz, y~vrum. Bu dün

ya ziyafetin:n taam sofrasm~ ~e: 
ni çağırmirorlar 5a ~en kedı. gı~ı 
masanın altına sokul.. davetlılerın 
ne da 'kaqıklu~larla oraya kahul 
olunC.:..ıklarını keııdı ağrıların 

lktısat meclisi 
Bu pazar gflna toplAntıla

rına ba."lıvor 
Ankara, 28 (Yakıt) - Alt 

lktısat meclisi pazar gilnil saat 
onda dördfindl fçUma devresine 
baılayacaktır. Ruznanesl tud~ 

1 - T edtye mu'vzenemlztn 
tetkikinden alman neUcelere 
göre düıüniilen tedbirler ve bu 
hqsuıta meclisin tatil eıpıasında 
tetk;ikatta bu unmak üz.ere tefrik 
ve memket dahilinde muhtelif 
tktiıadt mıntakalanm~ izam 
ettiği komisyonıın mftıahedetını 
muhtevi olare(c 8 rapor tanzim 
e.dilmiıtJr. bunlar mecliste okun
acaktır. 

Ruznamenln fldncl maddeıi 
zirai kredi meae!estdir. Bu içtima 
devresinden sonra mecliıln teı
ktllne ait kanunun yedinci mad· 
desi mucibince azanın niıfınm 
kur'a ile tebdili icap etmektedir. 

•Name.etler hilni\z teshtt edtlme
mtıtir. Çıkanlıınn yeniden inti
habı calz:dir kambiyo ve parmızın 
istiluarinin de meclisin ruzname· 
sinde bulunduğu haberi asıltızdır. 
Bunlar ikinci içtima devreıınde 
tetkjk ediJmtıtfr. 

- ... 

M. Meclisi 
Bugünkü içtimaında 
neler müzakere ettl 
Ankaka, 28 ( AA ) - Bfiyük 

Millet Meclisinin bugünkü içtima 
mda, Müdafaai milJiyc bOtçeşinde 
10 bin, Posta ve telgraf bütçe
sinde 15 bin lira münakale icra• 
sma dair kanunlar Bütçe encüme• 
nine verilmiştir. müteakiben Maal 
kanununun on birinci madaesinin 
tefsiri hakkındaki Bütçe encüme" 
İli mazbatası müzakere ve kabul 
e4ifmiştir. Puna nazaran: (Makal11 
tahsisah veya maktu tahsisat içiıı 
müstahak olan memurlardan mu
vakkaten tayin edildiği memurf· 
yet mevkiine g idip te bu meınu· 
riyeti ikmal etmeden ve iki •f 
hitam bulmadan evvel bir kaç 
gün için asli memuriyeti mevkiirıe 
gelerek betekrar muvakkat me' 
muriyetine gidenlere yalnız iki 
aylık tahsisat veı ilir.) 

Meclis pazartesi günü toplina' 
caktır. 

Kaymakamlar i~in 
Yunanlı talebe Ankaıada idari bir 

DarülEünunlularla polis kurs açıldı \ 
.Ankara, 28 (YAKIT)- Şehrlmft· 

arasında müsademe de Ankara kaymakamlarına Jdarf 
Atina 29 (AA - Yunan da- bir kurs açıJmıştJr. Beş on gün son· 

rülfünunu talebesi R.Jlrlemento ra civar vi!Ayetler kaymakamlan ds 
önünde- nümayl~lerde bulunmut- kursa l~tirak edecektir. Kura blı a'I. 
ı..... ~- ..ı-.nıın--- ___ ,_, __ .__ , ~ Radar devam eCJecektir. 
hallini Jstemiılerdlr. Talebe ile .. 
zabıta arasında vuku bulan mtı
ı~&cmede 25 kiti mecruh o'muı~ 
tU!'. 

Dahiliye tayinleri 
Ank&r~ 28 (VA.KIT) - Çankırı 

vali vekıli Şekip B. Uçüncü sınıf 

mülkiye mUfettlşliğine tayin edil
miştir. Gemlik kaymakamı Remzi 
Bey vekAlet emrine alınmışnr. 

Kenan · 8. Ankarada 
Ankara, 28 (V AKIT) - lstanbul 

mUddeiumurnlsi Kenan B. geldi. 
Adlıye ile temas etmektedir. 

dan işit • taklardan birinin 
elinden düşüreceği kotlet 

kemiğini hemen kap kaç.. bu 
alem de maişet ıki türlüdür. Sof-

ranın üstü ve aiti ... bu iki ~ekil 

maideye SQkulamıyanlar i~te aç 

kalan ekseriyettir. Ananaya tabi 
avallak güruhunun istikcımctinden 

ayni.. iğri büğrü git. Çaparız 
adımlarla dolaş. Kısmetin ayakt

na çarpınca hemen yala yut.. bu 
maişetgihta dokruluk taslıyan
lardan çokları r12k dağıtanlara 

karşı birer parça muacciz, dilenci 

birer parça gizli mürai hırsız, 

hasili birer parça her şey

dıler. Hakiki hayat prensibleri 

kitaplar da okunduğu gibi de
ğnd .r. 

Hiç bir ah!ak hocası, hiç bir 
filozof aleme verdiği öğütlerin 

hükümlerine riayete yaşamam·"· 

tır. Bara çalışkan bir el ula) 

lazım. Aradıkım kıymetli arkada
ş1 sen de bulursan ikimiz de aç 

kalmayız. Ben bu gazeteleri mü
ta 1aa fıkrıle almadım. Havadisler 
iş iha açacak, karın doyuracak 

Edirnede 



-
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istifa mı etti? 
r~ret odan k.ttllll umumisi 

G .h .1 • İstanbul polisleri 
eDÇ tan ÇI er iki dava Bir kısım zabıta me· 

T .. k ~ da du··n mu··derris H .. k .. al h· morlarımız Manisa• ur oca~m - u ümelımız ey ıne ya Jlldeceklennlş ... 
Tıc:1ret oduı kltibı umamllerlnta 
~a ıbMt TdlleU tanfmdaa IDtl

ıp ediJna~•· Urll' ,. .. 11m ... 
lertne oda medı.a walında lntıbap 

edilen tebrtmlz tlcacet oda klttbt l 
l llllllblll Cemal Beyta tuc:bkt mema-
tlyeu ıktıat TClletlnden ICll'ulmllfbl. 
Ôtrendtttmıze I&'• ftkllet Cemal 
8e71n memuriyetini IMdak etml~. 

lerine bir veda çayı verdiler açıldı lzmir gazetelerinin verdikf 

Y ann Tor k -ltaJyan mahk~ 
meslnde görülecek 

haberlere röre Manisada vaki 
olan müessif hadiseden sonra 
oradan nakilleri takarrür eden 
bütün zabıta memurlarının diker 
vilayet'ere verilecektir. 1 k parti 
olarak Manisa polislerinden hır 
kısmı lıtanbula ~önderilecek ve 
bunların yerine lstanbuldan polis 
memurları sevkolunaca~ br. 

Yırın Türk-İtalyan muhtellf hı
' kem mahkemesinde hUkamethnlz 

aleyhine ıçıJan iki mUhim dava
nın ılenl milrafıası yapılacaktır. 

Cemal Bey dnn odaya ·aelml1t bir 
lrlOddet metg11l olmu1t bm ewakmı 
.J.rak gltm fttr. Oda mahafıllDde Ce
mal Beyin iıllfa ett!Ql IGylenmektedlr. 

Muhuebe mOdOrO T efık Bqtn CAmal 
Beye Te\l!et edere~ '"'vrakı tmu1amuı 

Bu dıvalınn lk1s1 de Kommer
çlyalı İtalyana bankıSl tarafından 
ıçılmıştr. 

( İtalyan banbı, vaktlle hUkOme-
timlmlzln eline geçen bazı tah
vtlAtın alnn olarak geriye verilme
sini lstemektedlr. HükOmet bu da· 
valırı ehmmlyetll gördfJğQ için 
ajan Nazım Beyi vekil intihap 
dmlştlr. 

Bu husustaki emir vekaletten 
IAzım gelenlere teblit edilmi§tir. 

lzmir gazetelerinin verdiği ha
beri yukanya naklettik. lıtanbul 
Vali vekili Muhittin Beyin böyle 
bir becayişin asılsız oldujıı bak· 
kında gazetelere vaki olan be
yanıhnı da aynca kayda lüzum 
ıörürQz. 

ltttfanın tahakkuk zannını talılye 
etrıdt tr. . 

MaJQ nabnı mOracaat edılen rOeea da 
leııımıyetl muhafaza etmıılerdir. 

~on~e 1~1 lirn ~ôr 
1-laydarpaşa hattının 

hesaptan yapıldı 
.lldaların --;i;ktrih ıhllı•acı 
nasıl temin ol11nacak f 

l"skodar - Haydarpaşa tramvay 
hattının ufak tefek eksiklerinin ta 
laıamlanması için çalışılmaktadır . 
Yenı hıma n;ıahsus bfletler ba~ lmış. 
müstahdemlere elbiseleri verllrnh 
Ve duraklıı r cesbit oJunn .ıı~tur. 

Y:ıpılan tetkikata göre Üsküdau 
herı.,i.in vapurla geçen yolcul a rın 12 
de birinin Kısıklı tarafına, mliceba· 
kislnln de Selimi} e cihetine gittiği 
~111•,ıhnıştır. Bu hesaba göre }'eni 
katta seferlere başlandıktan sonra şlr 
et biitiin ~ ~ ~ ... fl ıı r çıt tı1 ton crın 

ra, glrftae ı && 'hPI lfir ectecetttr .. 
Dt~r taraftan şfTket elektrik 

:ereyanı lıurns011da da daha k4rh 
btr esas lıulmuştur. Şimdiye kadar 

elektrik cere ~ anını şirket kendi 
fabrikasın h n temin edirorJu. Fa
kat bu, şirkete old ukça p:ıl alıyıı 
lbal oluyordu. Bu vazf) et karşı
lında elektrik ku\ vetini Isranbul 
4irketinden tedarik etmeyJ düşUn
lrlUş ve miizakereyc de l.ıaşlanıl
rnıştır. Bu müzakere neticesinde 
uyu~uJduğu takdirde lstanbuldan 
kablolarla Üsküdara elektrik cere
l'anı geçfrllecektlr. Bu tarz C1skil
dar ılrketi için daha kArlı olacak
tır. Bu takdirde Üsküdardakl elek
trik makinelerinin Adalara nakle 
diınıeıı ve bu suretle 4 adanın 
:~~~~~ lhdyacının cemJn olunması 
UŞünulınektcdir. 

Oktruva tet~ikleri b1tıril 
mek üzere 

"' Belediye mecltıı idarr enen 
1. "'1i don de toplanarak Sanayi 
uftJttt 
lat ln6nıe11lllerfle birlikte ye 
tetlc oktnıva tarifesi (berindeki 

8 lkatına devam etmittfr. 
u faaliyet yakında bfUrlll'cek 

:- fırlca trupunda 9ehreminfnfn 
d • 1tt1rakı'e btr dda daha göz 
~ leçlrtldıkten eonra Beledıye 
l ltaıne glSnderllecektfr. 

ranıvav kazalarının önüne 
Şe geçmek için .. 

lltt, hremanetf şirketler komfser 
görıd tramvay şirketine bir tezkere 
bt ererek kazaların daha zararsız 
ı. r Şeklide geçfştlrllmesl için araba
la tın alt k~mına çepçevre birer 

tt~ı.l~vba konulmasını teklif 
ı~r. 

ö "1il.fettlşliği imtihanı 
~td lllinıtizdekı ayın yedisinde Def
-~~ıkt: pul milfcttişllj?f için hir 

aka irntıhanı ) apılaCMkt1r. 

, Dan~ '41 •Wtffilt lirlJtnlrirar 

baıka bir memuriyet veya vaz;fe 
ile tavzif edien müderrlılere ge-

Edebiyat f akültfıl tarih zGm- ren bir ıur ve kalbimlze alet 
lfnco ı Bunlar ya Darülfünuna 
avdetlerl temin edilecek, yahut 
müderrisi kteıı müıtafa ıddo!una 
caklaıdır. 

resinin bu ıenelcl meıunlan, dün alarak aynJıyoruz. Bu veda top-
Türk ocağında bir veda çayı lınııında mGıterek hiaslyabmıza 
vermişlerdir. Çayda müderris tercilman o!mllyt iki TGrkiyeli 
ve maarif emini Ali Muıaffer, aziz hemşirem benim gibi gönlü· 
müderris ve yüksek muallim mün en ulvl bir dostluğun Tür· logtllı l!ruı dan -.n 1058 b-
mektebi müdürü Hamit, müdeı- kiyeye batlamtş bir aksayı şark- ruıta açılmıı, üt« .. i1>58,25 luılllfl& 

lsterlin 

ris Zeki Velidi, müderris Ga'anti lıya bırakmış olmakla Türkler6 kapmımııtır. Don ~amanb banU.. 
Beyler bu?unmuşJaıdı r. allahın bir vergisi olın necip ve borudan fazlı mılterda lngilız Jtruı 

Tarih ziımresin 'n yf' ni m zun- samimi nezaketi gösterdiler. mubı}a etmı~ıtr Tıfuk tacarlulanoın 
farı ara ında Cela ettin Bey Vay- Anamdan, babamdan, e\l.mden borllda kımblyo ntmılan lııırtlız llrı 
zlnşon ismi r ı de bir de Çınli ve memleketimden ayrı'arak gel· sının dııhı ttreffuuna mani olmU1tur. 
vardır. Vayz'nşon B. düı kü çay- dim. Tüı kiyede Darülfünun mu- Yarin gtdıyor?ar 
da mü 'erı islerıne ve arkad ~ 1a biti bana hem ana, hem baba, 

Ah ıkıısat mechıının bu aenekı r na şu nutku söylem şt r: hem ev ve hem memleket oldu 
A lcttmaını davı t edilı n azalar yann - Yuksek tlı h§i limi~ in üç yulıı ken nasıl yeis duymam, 1 

·~hrtmlzden Ankarayı gidecekJ,.rdtr senelik b;ı tıral rını ve muhal bet- nasıl mu, tarip olmam. Hepinize "' 
fer'ni lıu birh ç c:a lte hıı 'asa et-_ saadet ~İı.;;cyr· .. m~~ ......... -.,._..._.W4iL:: Şehrimizde bulunan ua1ar Vahbı, 
naı\ ~ .. _.._.ı.,...,.J.t.n ~ ~inıon . n sonTa !F.......ı: _. Mı.et, Ad ....,. 
ü' Gnunundan hak katleri göste- H. da bir nutuk söylemiıtir. N~dp beylerdir. 

~ e • • Ticaret sarayı komhyonu 
Dedikodu b.erdevanı ·' Ttcartl oda11 tararahndan lnp 

Darü~:üntın müderrisleri ara
sında tasfiyeler mi yapılacak? 
Kürsü ve ders mcselfslnd~n doğan 

):tni cerc:)·an1ar nelerdir ? 
Dınü'f ·nunda n üdcrr ;slerin kür· 

.süye ve . derslere ay;ılmnsı mcs'
elesi yeni yeni safHa~ar arzet
mckh dir. Aldığımız malumata 
göre Darülfünunun 5 f;; kü teo;inin 
müderrisleri arasında 70 kad r 
zat küısü sahibi olarak tefr k 
cdı lmiştir. Kürsü sahibi müdcrris
lue üç veya beş yüz ira maaş 
verılmesi icap ett ği takdirde 
Darülfünun bütçesine yemden 
mühim bir mıktar ılavesı lazım
dır. 

Bu da şimdilik imkaı s11 görül
mektedir Bu imkansızlık dolayı
sile Darülfünunda mühim tssfiye
ler yapılacajt ileri sürülüyor. Jki 
müderrisi olan dersler bir mü
derrisle idare edilecek, ikinci 
müderıis kadro harici bırakıla
caktır. Tıp lakültesinda iki mü
derrisle idare edilen dersler ve 
müdnrısleri şunlardır: 

Teşr ıhi marazi : Hamdi Suat, 
Saim B. Jer, Fı z.yoloji : Kemal 
Cenep, Talha Yusuf B. ler, Vi
ladiye : Besım Ômer Paşa, Ke
nan Tevfik B. Scririr iyatı da hı· 

ı. . Ne•et Ômer, Süreyya Ali 
ıye. y • • 

feyler, seritiyab ha~teıye: O han 
Abdi, Kerim s~batı Beyle! .• 

Hukuk fakü tesinde de 11d ve 
ikiden zıyadc müder.Ule •daı c 

edilen dersler şunlaı dır. Huk ku 
f.\le~~.n~re: A p urrahman Münip, 
Ebululu, Hacı Adil, Samim B. 
ler. lktısat: Fazıl, MünGr S. ler. 

Her ders bir müderrisle idare 
edild ğine göre, Darülfünundaki 
tasfiye çok ehemm yetli olacaktır. 
Daıü 'fünunda kürsü alacak müder 

risler kürsü sahibi daimi müderıis 
olacaldar, hariçte it yapamıya
caklar ve yüksek tahs · st alacak
lardır. 

Y•lmr ortaya halli mfışkü l bir 
mesele çı~ maktadır. Bu gün Da
rüllünunda esas dersleri İşf&l 
eden müderrislerden hemen biç 
biri bar ~teki işlerinden feraıat 
etmek arzusunda detildir. Hatta 
bir müddet •VVel hariçteki işle
rinden vaz geçecek müderrislerin 
daimi müder riı addedilerek yüz· 
de 50 zam görmeleri aasa lcabul 
'dılmiş, fakat hukuk fakültesinde 
iki müdcniıtcn başka Hukuktan 
ve Tıptan hiç bir müdenis 
daimı müderris olması, yani 
hariçte hiç bW 1,1. meşpl 
olmamayı kabul etmemişlerdir. 
Gerek T 1pta, ga-dı: Hukuktaki 
müderrislerin pek ÇOiu uriçte 
mühim miktarda iş yapan kimler
dir. 

Darülfünundan mezuniyet alarak 

ecbl~k ticaret nrayı konıllyonu dan 
tıcarrt odatında toplanm11tır. Bu lçttnl
da ar·aya yapılan ıoneJ amebyetJ 
raporu Ye plln ıluan b.ıkkındakı 
ttklafleı mbakere edılmtftlr. 

Polis mOdüı n \. 

Polis müdürü Şerif Bey dahi
liye vekaletinin daveti üıeıine 

Anlca aya gitmiştir. Şerif Bey 
polis mesaili hcıkkında vekiletle 
temas edecektir. 

rıfttk ve yapağı piyasası 
hakkında 

Btrlindeki Türk ticaret oduı 
beynelmilel yapatı ve tift k pi
yasası hakkında ıehrimiz ticaret 
odasına uzun bir rapor gönder. 
mişlir. 

Bu rapora nazaran cihan tiftik 
piyasası ıon zamanlarda canlan· 
mıştır. Londra piyasasında fiat
Jar yülrselmektedir. ihracatçıların 
mallarını satacakfarından emin 
olmalan da ilave edilmiıtir. 

Emanet, Evkaftan 
para istiyor ~ 

Emanete devıecttt.D yalaf ıu· 
ların •artclatı Jldndea ika da· 
fre araııncla çıkan lhttllf 11ıa
lömclar. ŞehrenuıneU ook dolguaı 
bir yekta tut.u lnt paralan 
E•kaftall btr tGrlG alam.makta
dır. Bunwa Guıtne Emanet, EY· 
lmf tdareılne ,_... bil' teskere 
yazarak ftkıf IUlarm •vtdatına 
kal'fllık olmak .... kenchlflıe 
her tene m•n• lllr para .. 
rtbneatai lttemtftll' E.-kaf, ba 
tezlceı eye h~~t'b ceYap verm• 
miftir. 

--1.-----
M. Oıida · 

Frarİ~aya hareket eiti 
Japon tefarett mulahat,azan 

M. Oıtda dan eabah Semtramlı 
Yapurlle ,.hrlmlzden Fran•r• 
mtıtevecclhen hareket etmlfUr. 

M. Oılda bir mGddet Parllte 
kaldıktan 10nra memleketine av
det edecekUr. 

Yeni Japon tefirl, M. Oıtda· 
nm Tokyoya muvueleUnden 
aonra memJeketlmlze ıelecektlr. 

Dffer tarftan hariciye nezareU 
emrıne alman aefaret mGltetan 
M. Mnfmura na, klnunevveltn 
ISlne dolru memtekettıl terk
e1leyecektlr. ----s. Orsini Barone 
Dlbı Anlcaradan geldi 
BerJln 11efareUne tayin edilen 

İtalya ıe lri M. Orslnf Barone 
dan Ankaradan tt:hrlmlze avdet 
etmı,nr. 

M Ontnt Barone 6nllmtb:dekl 
hafta zarfında Romaya ıtdecek 
Ye IUmatnamestnl aldıktan ıon
"& Berllne hareket edecekUr. 

G. San' atlar 
Bııltğindekı dnnkn 

müsamere 
Dün güzel san'atlar' blrlltfndı 

bir mtlsamere verilmiştir. K~prll
Hl zade Fuat beyin bir konferanı 
vermesi mukarrerdi. Fuat B. ..., 
battızlıtı dolayıslll mflsa~reye 
l6lemeditlnden onun yerine Ha
lit Fahri B. kendi edebi hatırala
nndan bahsetmiş, Halit Fahri 
beyin hasbuhallnden sonra, Ştıldl
fe Nihal H. • Gayyayı g3rcltlm • 
isimli güzel bir ılrinl obmdfP'. 
Emin Recep ve Cevdet Kad',tt 
beyler de birer ıllr olcumut1ardır. 

Bundan ıonra Darlllbedayl tarı' 
atkirlan tarafından Zehir il ~cak 
plyeıl temıil edilmlftir. ~ 

DOnldl mOsamereye, tıaidın 
yapıurlu olmasına rapen, bir 
çok kimseler gelmiı, 11lon pek 
kalab6lsk ohnuştur. Edlplerden 
Hüaeyln Rahml B., bir çok gen9 
muharrirler, mGnevver kanımlar 
hazır bulunmuşlardır. 
Baş vekthmtıin çay ztyaf ett 

Bat ftk•ltants lımet P&1& Hz. 
lalmlzdekl perpmbe ,cmı ~ 
Caalrayaclald kOfklstnde bir ça1 ..,.,.a tertip etmqlerdlr. 

Zt,ah\e Ankaradald bulunan 
gazeteciler 4a vetli bulunmakta• 
dırlar. 

• 



Teşriıı ; sani · 1929 

Boya~arın ·marifeti 

G •rçı bo~anın k~ndisi de bir 
mar fettı r: takat on'rırn 

da t o4uduğım•u · ııon habeder 

hayh yü!-:lü bi. marifeı yeli:ünu 

tutu, or. 

(ki g~l" evve1• hfr 

profö~ör 1ı.m megatorıunda tü 

yürr u~ eı ı bb ~l'~ıe "Gender! 
t o\ralı du< lı1k arı öpmeyınfı ! 

Zt:-h rl~'n r ~iniz!.. diye haykırdı 

E.u yül<~ek sesi ..\met ka 11~vd8 
hl\ vas nda ;; ok dttln heye ..:an 

do 1Q"ası buakmı~ Yüzlerce gaıe· 
tt' ünöu metie esi hıı. ın<İe buuu 

münakaşa edilıp luruyoı Şu boya 

i;-lne b ir ı.amanlar ben de l ı ar,~· 

m · ~. dü{ unclüls !erimi sö ı. lemıştim 
Ame benim takııdı:arımın ilim· 

c't!n s;ı ahıyet •·!mıo tHiz hakim 

bir akordu yoktu. Sade: "Boya 

bız 1nde u~veili '"rimlz arasana 
g r i lnıiş h r tahta perd<·dir!" 

Ct>.y ıp ~eçn tşı im Meğer, boya, 

yalmz zevki bu 1utlıyan b·r sfg 

deği.l , öldür 'cü bir zP.hirmlıı te. 

İnsan densh1~e deı nin .-n hisH 

yc-rlt:rinde yabancı bir m-\dde 

ta~ırken elbet ı e bır iç ınkmtun 

nuyar Kadmınba sık• ııtıya kat· 

lanmas için ıebil bazı ıaydalar 

görrnesı .a ımdır. 
Şu hıı'd~ bo~anın kadın in 

dinde bit güze'ltk va·.ı &sr oldu 

ğunfl ir·anmak g• rek Fakat bu 

mJ l.ah ul f'll iğ imiz dak lc<ıda yeı i 

bıı mesele ıle har~ ı la.•rız Kad n 
' 

er1"' ~k içiTI {f-ği kendi zevki için 

o anu- Hal,ikaten övle bile 

• r.)~a. onların !~eodı • evk ı e' i uğ 

Klemanso fcfkru zaruretle öldü 
Bundan bir kaç hafta e\/el parasız kalmış 

av tüfeklerini satmıştı 
M:IIteıreff a ,· Loyit (orç an nf"ırei ederdi 

Son ge'en AVTupa gazetelerı 
Kıen•aru,onun ölümüne, hatıra
arırıa, hayabna ait yazılara 

doludur. Oeyli Ekspı es gazete· 
sjnde çtkan btr ya11, ihtiyar 
kaplan h.aklnnda çok mühim 
olan fU satırlan 1htiva ediyor: 

"KJemanso, kerı dJ doıtu ve 
ayan arası O ' lln Pansin yerine 
ret"icümhur intihap edflmestnden 
dolayı Puanı.ar ayı asla atfetme 

mi~tir. Bu iki diplomat tam 9 se
ne bıribtd le clarğm duruyor 1ardı. 

Bu darg ·n 'ık ta Puankaranm 
kendısjni EJize "arayına davet 
edip bir tcabine tetkrnnl teklif 
etmesine kadi'" r devam etm;ştlr. 

Surr.sım öğ' enm~k belkı bu 
satırları okuyanla1a c_,ok hayret 
verece'-< tir. 

Klema" ~o sf'nelerden ber 1 

fakr Ü sefaleı lçınde yaı,ı" ordu 
Ma v11s ayında bütün hatırata 

rını (5000) liraya satını§ ve bu 

kendl~i içın Allahtan gelen.e hır 
lfı· ut gibi o!muştur. 

Bu parayı aldıktan soma ihti

yar dıptomat, c!o~tlarından bir 
Amerlkah avukata aynen fU söz 
ıeri söyle°i',ifti: 

- Artıl, bb tavuk ytyebHe 
ce~im. 

Bundan bir kaç hafta evvel de 
para bulmak için uç tane av td· 
feğini SıJ.hnağa mt'cbur o 'mu~tu. 
Halhukı bu adam bir zaman 

f. ansayı muzalter kılmı~tı. 

El 'ednde kaba eld•venler vardı. 
Ellerinde bir nevi ekıema oldu· 

ğundan ev içinde de bu efdfvenlert 
ta~ırdı. 

Aramızda geçen mGkalemeyi 
not defterimden alıyorum: 

Ben - Her haJde bu kitaplar 
da bir miktar para kazanmak 

içjn satılacak? 

O - Belki.. mflmknndilr Fa· 
kat yaramıyacbk; çünkü o para 

gelmeJen ben öleceğim. (Ve bu 
tahminde ısa.bet etmiıtt) 

bıtıyar diplomatm zeki gözleri 
acı bir htıhza ile gü iimaedı ve 
dedi kf: 

- O parayı her halde biı tst
ne bırakacağım. Sonra ÇorçtUn 

o günlerde çıkm11 olan kitabın· 
dan, IDgili:ı jntihabatından bah 

·ettik; sôz Loyit Lorca geldi. 
K eman110 decfj kı 

- Şu Loyit Corç m6va7enesfz 

bir adamdır. Ne btedi~nt kendi 

bilmez. Fakat ben onun ne itte 
dtğini pek ala bilirim .• 

K('nd sine aoıdum: 

- Versay nıuahedesf fm71'l'a 

nırken l' endi tle kavga eto;H11ıu,ız, 
doğm mudur? 

Cevap ıveı dJ: 
- EveL evet dofrudur H.-tta 

bfr defa A7 kaldı dö11Gışihorduk 
bile. Bırbiıimfze kartı hep boyle 
idik. 

Bu e11n11da Klemanso ikt 

namusu milli namına kararın ıeb 
dilinı istemişlerdir Karan müdafaa 
edenlere geJince tenkıdatı vakıayı 

mübatagah ve nabemahal bul~ 

makla iktifa eyledıler. 

Mesele bitarafane tetkik rd i\. 
diği takdirde, lngiliz malıye na-
1ırıo•n hattı hareketi her hangi 

bir kanuni tefsir ile tevil o 'unsa 

bile, şurası muhakkaktır ki, ah ak 
,. mefbumunun hali haıırdaki ma· 

nası ile telil edilmesı biraz güç 
tür. 

Mister • Snovden " in Alman 
mameliklerıni iadeden istinkaf et· 

mesi, Alman kumandanı "Röy

tcr,. in Skapa Flovda A tman fı· 

Josunu batırmasını haklı göstere· 

cek bir keyfi yetti r. 

Demek ki, eğer Alman filosu 

batırılmamış olsaydı, lngilizler 

bu filoya vazıyedi gayet tabıi 

bulacakların ş 1 Mes'elede şavaıı ı 

dikkat bir nokta daha vaıdır. 

Mıster Snovdcn maliye nazare· 

tini işga den mukad.iem Alman 

t mvalinin ve em'akinin iadesini 

ş ddet!e talep edenlerdendı Ma ıiye 

nazareti mevkii eski Tred Ünyon 
katibi umumisinh noktai naıarını 
tamamen tebdil elmlsİni icap 

etti di. 

Mister "Sııovdeo 11 in harekatı 

asırdide lngılız siyasct•nin, fu ka 

t~beddülü ile tebeddüı etmiye· 

ceğioi gösteri; or. 

.. Napo1-eon ,, u • Sı nte'en ,, e 

gönderen • Reşadi}'e ve Sultan 

Osmanı zapteden S 1
• apa Flovda 

mahsur fıloya göz koyan siyaset 

ne ise Alman enıva ! ü em lakine 

sahip çıkan siyasette odur Deği· 

ruııa bizım 

anı~ hat 

a!llanmıı la oy. ama 

KendMle son müliikatım geçen 

may ısm ba~mda olmuştu. Bas•k 

ıh ke1sdba 'vinde. harbe ve fel 
defeye dair kit11p1arla do u o<la· 

yunl1u ~unu sıknutt ve benim çe 
neme yakın getırmitti. Sö. üne 
d vasn otU ·- iftn 1 .. · • .;z. -i><'t.ı31Br. 1ngıtt~ .-.1o:--

v eı , ını> \ i.ı 

HP.nınılar aı hH l tcn!ı 

sı!n hf'rıbe• va ı~oı· 1ur .\.imerh 

dil nden b ;ı:ım ksdat anlavabı 

h.ler Ş ırinlH< mıulrng•np. vedi 

et· 1k'eri gibi b~ya ya da ba§ çe· 

virme!ıe"' t ek 'enlr 

Euncp 1 ehlıke l•uetlf'rir r'en 
ııonrr da eğt r hala boyarım -ı lcta 

•l'rar ederlerse, erkekleı ıçın ve· 

rı e ·er.. iki hü <Üm kAlır 

1 - Ya k~drnlar erkek!eı e 
sui kast . 

2 - Y a.hut boykotaj yapıyor· 
lu. 

Ôyle samvornm ki bir 7aman 

&onra icadın yüzündeki boya 

koletb bayrnğı {{1bı bir tehlike 

a Aınetı yeki nG.e görünect- ktiı ! . 

!)ey ~- oh 
r s:a>eu:s•:ı:ae ~ 

Y armı asır ~ vvt:fki 

'2.9 tcşrm.Janı 1879 

~aravbo ma eşrafından 
ifi asıl 1dşlıcrtu Sü.ıevmtın 

' ?ttşd zade lsmaıl Hakkı 
Efendi Bo~n4 vale' asında 
!brazı asarı hamiveı ede~ 

ele muhabbetı vataniye. 
nin ıcao eıtıği muameUi
tı vatanpeı veraneyı ifo. 
etmiş olduğu halde mu. 

rnl!itcvh hakkında Bosna 
muhbirimizin verdiğiha
vadiJ .sıraJında bazı ta
biratıa naJıl~a tekayy{It 
oıunamadığından beyanı 

~ mazr ret olunur. 

• 

~ıında oturuyordu Sırtında kalın 

erjden bir e1bt~e, baı •nda fran 
..;ız ·arın polis kask eti dedik leı i 
bir gerpuf vardı. 

- Sonra Vil -on aramıza girdi 
ve bbi ayırarak: "A lah Allah 
ömr nmde böyle gayrı makul 
adamtar görmedim,, dedi. 

-========-=====================================;====== 
G6niin siyaseti 

lngilter e- Almanya ar asında 
lngiltere maliye nazırı M Snov· 

den Lahev konl t·'rarı sındaki müf 
rıt nıütalebatı ile Fıansızların ve 
müttefik erinin as rı biyetini celbet· 
tiği gılıi AJmanl2rın da galeyanını 
mucip olmu~tur Filhakika M. 
Sno' eeo h<1rp c:sPas nda bacze· 
d lt'n Alman emlakiııin iadtsini 
n ddetn.ektedir. Bu em 1 akın ~ ıy· 
meti 5ü0 mılyoo markı b!-'lmak
tadır. M. Snovdenin bu kararı 

A 1manyada büyük bir infial ile 
karşılandığı gibi Avam kamara· 
-;ında da muhalefet lırkasmın iti· 
ıazlarını uyandı . mışhr. 

Alman matbu;ıtı lngi'iz maliye 
nazıtıııın aldığı karara kaışı şid 

detlc feveran e ı mektedir. Matbu· 
attan banlarmın hücumları çok 
sert ve dürüsttüı. Mesela "Frank
f wter Çayturıg .. ta şu satırları 
okuyoru1: 

"Br:ıy e bir siyaset lngiltr-re için 
çok hasis ve tehlikelidır. Bu ha· 
ıekel kaışısında lngılterenin dü· 
rüstii ticarisine olan emmyetin 
münselip olacağı aşıkardır. Bere· 
ket versin beynelmilel tediyat 
bankasının merkezi Londrada 
değil; yoksa bır ıiyasi müşkülat 
zuhuıunda lngilterenin banka 
mevcuduna vazıyet etmeğe kal· 
kısması endişesıni beslememek 
mümkün o)amıyacakb. ,. 

• Frankfurte Çaytung ,. on ba· 
laya naklettikim beyanata, gö 
rüldükü veçhilc fazlaca sert ol· 
makla beraber, lngili:ı. kamarı:ı 
ıında vükselen itiraz sayhası diı 

ondan pek a~ağı olmamıştır. Mu· 
ter17..ler, lngı iter enin böyle bir 
b,u ekete tevessülü takdirinde 
ada 'et mefhumunun ayaklar al· 
tına almmış olacağını söyliverek 

Hatıra gelenler 

lstemem de yapmam!. 
Bugün haıls ifl l'e meohur 

hJr marki, yanında ııarayı lu
rali')'e mensup tk; dil§e& oldufu 
halde Partateki Notr Dam ki· 
tiKeıJnden çıkıyordu. K.Jltsede 
papas sadaka bakkırıda btr 
vaız vermftti. Bir çok fakirler 
ktUseden çıkanların etrafını 
alarak 1apkalar1m u2ahys:>rlar· 
dı. He-rkeeı bu bedbahtlara bir 
kaç metelik vermeden geçmt
yor du. Yalnız markt hiç bir 
para vermedi Yanındaki dO
,e~lerden biri markjnfn bu ha
reketJm karıı ttiraz edtnce 
Marki dedi kt: 

- Madamla Dil~e• böy1e 
hareketini sırf blristtyanlığın 
emirlerine harfiyen sadık kal· 
mak iç•ndir. 

- Ne diyorsunuz Ma1 kt 
din sadaka verilmemeaini mi 
emrediyor? 

- Mnıaade ediniz. Hureti 
in: "Sana yapılmasını isteme' 
elitin ıeyi baıkaSJna yapma 
demlı mt, dememtı mt? 

- Pekala.. ondan ne çıkar? 
- Ne çıkacak. .. bana Bada. 

ka vermelerini tıtemeın, ben 
de onun için kimseye ıadaka 

vermem ... 

seti ıamanın tahavvi. ! atından 

mLtt-essir olmamak ve zamana 

galebe çalmak maharetini göste· 

ren bir siyasettir Belki muvaffa 

kiyetı de bunda~dır. 

Al. Gayur 

Hava esrarını 
ça;anlar 

lki casu., Almanvada mah
hum oldu 

Be linden Deylı te1graf gaze· 

tesine blldlr!Jdtı}lne göre A lmfln· 

yanın hava faaliyeti hakkında 

Ki e~rannı çalmakla jtham edi

lenlerin ilı:t haftadan beri devam 

eden muhakeme)eri n •hayet bul

muıtur. Aleni bir celsede ver len 

karara göre Berl111de "Hava 

tıf erıne ait asi. eri esrarı ket e 

mek" makı;adtle kurulan bir 

teeekk6.l ke~fediJmiıtir. 

Bu te~kflat Aleksandrofsld lı 

mjnde 

dadır. 
Şaybe 

bir adamın riyabeti altın 

Muhakeme edilenlerden 
tam inde birisi esıarı 

bu tılerin mes'ul mevki· 

tnde bulunan Edvaı d Lud ving 

den aldığını aöy1eml~ttr. Bu da 

mevkuftur. Bir üçüncü mahlı•ftm 

olan Ernest Hutt nger de mah· 
rem vesikaların fo o~rdmı al· 

mııtır. Bunların her üçü de 
Alekoandtofskiden para aJmıt· 
lardır. 

Teoktlatın reisı kaçmı~br mev 
kuflardan Şaybe altı, Huttingeı 

üç sene kürek haı: sine mah.k iin 
olmutlardır. 

Ludvıg l)eıbes" oıraJulm ıtır. 

Buz ve mizah 

B ef ediye mecltsfndekf JIJ' 
kereler g1ttil< çe mer 

b r ha'e ge iyor Mesela eY'~ 

günkü buz müzakeresi nıe"11 

ne ve mevzuuna ıağmen ole 
ça hararetli oldu. 

Bu vestle ile nükt .. ve rol11 

~una buna yeni IAgaplar tı 
masına da baslandığmı gör' 
ruz, Mesela buz baf bayH.JJC 

is•m verıldi: 

"lç güveysj ,, 

Her nedense ın buzla ırıl 
biribt ı inden ayrılmak isteıtı1 

iki nesne ... Mizahtan buza 1 

dan mizaha intikal eden edf 
,,. 

Yumurta gibi 
Bir sabah refikimiz, Akf 

gazete.Jıi oldu. Ve maarifi ttl 

maksadı e bir müddet üç ktJr' 
indirdiği Uatım yeniden (5) 1 

rufa çıkardı. 

Acaba o refik mizin itini b 
sahibince Akıam ve Sabah 1 

' zeteleri arasındaki fatk taıe 

murta fle ba}'at yumurt~ " 

sındaki fark glbt midir? 

• 
TabHdiı ?! 

I• ngiliz liı ası yiikse 'iyor Al~ 
dar mahahJ bu yükııelrı1 

önüne geçmek fçin tedb1 

almakla meşgu dür er. 

Bu hadisenin öniine bit 

evvel ge~ ilmesl IAzım gel 

giin gıbt aıfkar olduğu 

de garip bir ttıyat 

m;dir, nedir bu iş~ doğrtl 

doğı U)•a alal<adar olan bit 
m1seT~lJT-'111Ul ClU .. U•] ~Ut 

- Bu vaziyet tabiidir! 
Deyıp duruyor. l 

lngili:ıin yükıelmesl ta bli mi f 
rı tabıi mt, gü~ gibi aşikar! I 
ruz ga vrı tabıi olan ıeyle ıl 
biri de komiser vekilinin vt.ı/ 
tı müı emadıyen tabii gönne• 

1 oplu Jğı1' 

Kari Marksın kemikle~f 
ılt 

Üçüncü komünl!t beyneh11 1 
Hntn fcra komıtesi Londrad11 ı1' 

·it' 
fon olan me~hur beynelıı11 l 
Kari MatkHn bakayaı 17aıfl',..t 

~J· 
Rusyaya nakli ıçin İngiliz lı 

ııııt 
me1 ine müracaate karar v~• ~ 

il f,. Kari Maırksan cesedi Mo, 0 ~ 

Kızıl meydanda fevkalade ıııe 
simle defno:unacaktır. bıl' 

Kaı lmAksm vereeestnfrıifl ee 
na rba gö·terfp göste• mıf<' 
x ni hen6.z; bilmiyor. r 
ıs e'e 

Karlmakıı ·sermaye,, ı 
sçoı 

i)e içtimaiyata bir saha . Jjl 
J' ttO olan meşhur Alman sosya ıs 

Cuma 

mm 
Teşrinsanı 
1929 

Güneşin do~uşu: 7. 03 / 
~ 

Nam.... vakitleri ı 
UL !ıt''', 

S11hah Öjtle ikindi 

5,36 12,o\l 14,28 

Buv.ünkü hava ::> 

ııs.ı• 



haberleri 

~su filim 
filim konufAD f Wm lhıe· 

~de m6thıı bir lhUlll 
lfollfvotta artlıtler aramda 

..... haceretttr baıladı. Bir ıGril 
tenı yıldızlar HolltYOt af. 
)'(lkaeldiler. Emil Ya .. t--

Yeni bakireler 
Aotapoy ve Dorotl Sebastlyen yeni 

bir Olm çevtrtyorlar 

. ~ V AKIT. 29 Teşirnfs&nl 1929 ~ • 

l ••tanbul alnemalarlnda 1 
M4Jik: 

Otana ·1s12. 
Bu piyes •Tolstoy. un bir eserin 

den ıhnmıfh", Vak'a Nopoltonun 

• Moakova • akın esnasında cere· 
yan eder Tolstoy bacana veren bu 
akın ftlmde de ayni heyecam ya-

-t v ~·· ayt İngflfzce ıealt ftlm · 
. ..tıyor. Bllbaw Olga Cekova bu 
. fllmde pek d!kkıta Uyık b~ hal· 

dedir. Llt eınek için Holuvutu terket
L kaç Ruı aıttılert de Hohnt-

a.., •ctete mecbur oldu. 
'-aa~ısırn yı ldızları ıöndOren 
J at ihUIAll yalDIZ bir kıam 
b1n töhretlerinl kaybetttr

Jc lr kıırnının bqına dnlet 
lct::durmakla kalmadı ılmdt
~ r konuıulmıyan meseleler 
b~ Se.ıt film lcln kfmae ~ 

St.ae Franıız mulıarrirt ıtbt: 
lna aktörlerine bir ıGrO 

diyorduk ve perde Qze. 

leııtz 1e111z oynamalarma 
b nını ediyorduk, ıtmdt bir 
he'İt hareketlerine tavırlarına 
1 ..Jıınııya baıladıfmm ba 
~~ konuıtuklannı taeaTYm 

t? illallah. ' haltmh IMJ9 
be· • de..-tyor. 

itli lyor amma buna yalan 
t e 1 'ed •ea 1 filmden, f(lphe de 

Se 1Yorlar. Meaell diyorlar ki ı 
ld 1 labtabn en gQzel bir 
!~ Se.ın rnalrlyaJ ile taklidi 

ilet h •.; acalp bir ,eydır. • 
haJc. a •ıta bu söze, bu man

•ermemek mGmldln 
llhı llcatte rörilnGr. Halbukt 

Ylp)Jlc ~ç te b6yle deftldtr. 
a• 

1 
° •un, tuhaflık olsun 

uy .,~""'~"'"'!PlllB7-Yıii.ln:a 
~· baatt, ç.pWr ..... haldlrata 
~ Jorum. Bıllyorum doltfula. 
<nden bert ıbe, ıb dot 
~ ananna, babanı-za, ana· 

41 
-.ıuuıa, babuıızın babasına 

_ _,._ ta 500 ıene evvelki Cfl~le 
'11-~ bir ıey bfrettiler.Ta'bıat 
~ ,'' tabtat fena hlr ıey yap 
~ lele "ile efendim _,ıce asırlar 
't 'tltıerleme yildlnden bir tabi
~ dır aldı yilr6dil.. yOrGdil 
\l, ~abıı, hesap Bafdattan d6-
~e. labn g(izelltttnden bah· 
"- 'bile sanattan kendileri· 

tJıc amadılu. 
~dal.tık etsem ılze bir hayli 
~e~ı layarım ama brqran 

la. ~ele)f ,..._. b Ilı efendim biz ıeth fi. 
~lı~ •hııne. Ne diyorduk? Seılt 
dı)tıı)le.bn aeı e rekabet edemez 
~, kerden bahsediyorduk. Bm 
lırı~ı eıttrıneden ı6yleyim ki ma· 
~ efen be ~ ~; h ıeı ta bit seıe reka t 
~bı-t~ın de onu alt bile eder. 

ttlıık açtıfı kovuklar nam 
·~ ... de. Q röte hrbyan binalar 
~- ııeyae 

t,"""ll)t •e b 
~ t edır T •a 11 aeıte aynı Tazf· ''itil · raıtan ıbttrazen mt1&li 
' h,ed~hda itin haktkatt11den 
~ft? ın IOranm ıeı ve ahenk 

~ ~Pheıt h 
tt, '"'~it z eplnfz diyeceksiniz 
'~~ btnuayyen miktarda lh· 

.... 1,bı 1 aretttr. 
"'ltlL llt b h 'l(ern u ı tfz"7Jarı tam Te 
~ buıc~eı olarak yaıatmamııbr. 
~I '" dahrnaktne vaaıtaaıle ıhtl-
~~ da • ç~taltılabillr. Çoial· 
~ 'btat ıneıele kalmaz. 
~clıtı it~::. bina diye vGcuda re
\ tı. bir. k, rnafra yanında elit 
d '-el~ • ne ise yarın da ma-
\~ d:. ahenk tabiatın aeafn· 

't\ı~ • ırıGkemmel eserler 
tllt~ b letlre b lir. Sesli film 
~h ,:~ub yapamıyor fakat 

u yoldur. 

O totla .4nnı Pa, Kolffom'ga -1.Aritdr 61,tf ~pıınol tla1ıa"1l'ııfl ""'*""°'· Salda "'9cma J/fldUı Dara« ~ S.,. Anı• PaJ 

1 ....... _K_il __ çu_··_k~si_n_e_m_a_h...;..a_b_e_rl_e_r_i _I 
Rıuyadlt ı Amerlluıda, Almanyaclil ı 

Rosyada Tolstoyun •narp ve 
sulh. namındaki eseri filme çekilme

ye başlamıştır, Prozanof çekilecek 
flJmla ...... 11111 ikmal .......... m Sovyeder tarahndan 1929 
1980 mevılml Jçfn açılan sinema 
müsabakasında •tnsan ve tabiat. 
c.Milyonların teşkilltçılan. .Çellk 
saçlar. •Buzlu okyanas ııahillert. 
fJ1mlerl muvaffakıyet kazana& eser
ler meyanındadır. Sovyetler tara· 
hodan kabul edilen bu filmler 
kızılorduyu tahrik ve Sovyet kül· 
türünü temin için lhur edilmiştir. 
m Okranyarun merkezi olan 

Klyef tchrlnde gece bayatını ~ 
teren bir mm çekilm~ ve geçen 
hafta temsil edtlmlfdr. Bu filmde 
bllhula aqam gazetelerinl •tan 
QOCOtlımn hayaa g61ter11mektedlr. 

Holllrotta sinema sttıdyolarmda 
son zamanlarda yeni bir me9ele çık· 
mı.şttrı Kadınsız Wm çevirmek 
--kala madaıt illi !taylı mflna
kaşalardan sonra kadınsız bir film 
yapılabileceği nedceslne varılmıştır. 
Fakat bu kadınsız filmde kadın sah· 
neye çıkmıyacak fakat sesi lşfdile
cck ve filnıl idare c:decekdr. 

italyaıfa ı 

Marsella Albanı• Bir gecenin de
lllfğt. ilminde sesli bir film çek· 
mektedir. 

El Meşhm ıdnema ınlstlerlnden 
Lenu Olrih yenl bir scsll film çe
virmektedlt. Ba selli fllnıın vakalan 

kutuplar mıntakuuıda cereyan et· 
mektedir. Filmde l.skt molara alt 
birçok tablolar da Tardır. Kar man· 
zaralan Te köpeklerin çekdgt kı
Dklara alt fotoğraftu çot güzeldir. 

Almanyada "Faust. sesli film 
hallnde temsil edilecektir. •strgit 

Helm. bu filmde çalıŞmak için 
8eıaue ~ Ba tum .Brlgft 
Hdm1n ilk aesll mmtdlr. •Goethe. 
nln f8h eserine alt ilk tecrübe mu
va ffuldyetle intaç edilmiştir. 
/ngilteredeı 
lngilterenln çok muvaffak ve 

genç sinemacılar heyeti •Soho şar· 
tısı. atlı filmi ikmal etmiştir, 

Soho şarkısı Londranın fakir 
amele mahallelerinden birinin adı· 

dır. •Soho şarkısı. bu sefil amele 
01ahalleslndekl hayatı göstermekte-
dir. - -

Polonyada ı 
Polon yada Loç şehrinde I 930 

haziranında bir sinema meşheri açı
lacaknr. 

Yenı Mekllko grltlıD Fv namtlar ftf.,.tnck büyü/, 
bir aıuuaı /alc.t11el ~fMıeı nıl§tır 

Melelc Talebe prens ' 
Preru Şarl Hamt vellahmr ve ç~ 

çuktur. Evvela •rayda terbiye edl· 
llp IODra da HaydeJberge gider da• 
rillflnmıhılarla beraber bir darGlfü· 
ııanlu glbJ yqar. 

Aşk, bira, bdm lçbıde ytızer. 

Tahlllde iten kral 610r, prenı kral· 
lık tahtına geçer, Haydelbergten 
gider. Fakat bu aynhf hu1n bir 
ayrılıştır. Çtmtl HaydeJberg ti 

halk tabakum• meD1Up bir km 
.ever. Tahta geçtikten 10nra Haydel-

berge döner ve sevgiUll lle gOrapet 
lster fakat eak1 hayatı bir dldll 
bulamu ve ati snglllye veda 
eder Ti bir premn De meolr. Fa
bt Hafdelberktedn teTBfllslal baya· 
tuıın 10nuna tadar ıner. , 

A.n1: M~ık kalbi 
Bu flllm Rus hayanndan alın· 

mış bir macera uhnesldlr. 
Filimde Beyazlarla Kwllann mil· 

cadelesl ve bu arıda hem ihtilal· 
alara hem de aksi lnklllpcılara 

hizmet eden blr muzlk göruyoruz. 
Bu filimde muzik rolunü oyni· 

yan Lon Şane1 ve ~t muvafık 
olmaktadır. R!kardu Kertez enfes. 

Blluunra ı •srodvay melodr. 
Nevyorkun meşhur tiyatroların· 

dan • Zenfild • revü tiyatrosunda 
(Eddi) bir Jtz mUgannisl •Broad
vay Melody • isimli bir şarkı bes· 
telemlş, sesinin gilzelllğl ile fevka· 
ilde şöhret kazanmışn. Nişanlısı 
(Hınk) ve onun kan hemşiresi 
(kilini), Eddtnin bulundug-u tlyat· 
roda dansöz olarak çalışmak Uzere 
Nevyorka gelmişlerdi Edeli yakın· 
da bUyilk hemşire Hınk ile derhal 
evlenmegt Umit ediyor fakat Hank, 
hemşiresi KUlnln lstikball temin 
edilmeden evlenmlyeceğini sOyllyor. 

Tiyatroda yapılan provalarlda bu 
hemşirelerin dansları beğenilmiyor 

ve angaje edilmiyorlar, Küininln 
miltena ip vücudu ve güzelliği mil· 
dürün dikkatini celbediyor ve yal· 
nız kendisini angaje edebileceğini 
söylüyor. Küinl hemşiresini de ka· 
bul ettikleri tahdlrde razı olacağııu 

söylüyor ve müdürU ikna ediyor. 
Bu esnalarda Eddi, Küininin 

fevkalAde güzelliğine kapılarak ni
şanlısı Hankı unumyot ve hemşire· 
sine a~ık oluyor Kütni de Ecldiye 
karşı bir meyil duyuyorsa da bir 
fellkete mani . olmak için Eddıyi 
reddediyor ve kendisine mulAzc· 
meme bulunan tiyatro sahiplerin· 
den zengin (Varlnerin verdigi .zi· 

yafete gidiyor. Nıhnyet Küinin, 
Ver lnerle buluşRcaklan birgün, 
Eddl kıskançlıktan dayanamıyor ve 
aşkını Hankın önünde Küiniye iti· · 
raf edtyor. 
Hank kendi saadetini feda ederek 
yekdiğt:rlnl sevmt:kce olan Eddl 
ile hemşiresJnln evle.1mesine razı 

oluyor ve anları yalnız bırakanık 
vilAyet tlyıtrolanndan birisinde ça· 
lışmak il2ere Nevyorku terkediyor. 

Ka'Jlbolan ruhların yola 
Pola Negrlnin Avrupada çeki· 

~n ilk filmi Londra ve Serimde 
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Sovyet kumandanının beyanna 
Bulgaristanda Müzakereye girişmek için 

~~~~~ - ~~~~~ 

Rus\ar Çinlilerden ne istiyorlermış? 
Pari9, X1 (A.A) - Çtn . orta elçisi Sovyet kuvvetlcıban. Man

çurlde ıferl~rne inden rpülevcDn va2ıyetten M. Brtandı haberdar 

"""-Jllttlr. Çin hükömetl ~ eyfiyetf cemiyeti akvama ve Parlı ml
~·!;yıı ~a etmft olan devletlertde btlc:lirtleceklir. Bu dev
le\:erln Paıt.ı mtnkı dolay 11ıle ofrftmı, "''d-tu teak.htttlerl ken
di•""~-' hatırl&ımak ~n Ru.,a nt>zdınde bir teıebbOste bulun· 
mall mOmkDn omp olmadıfmı tetkik eylemal lh:ım gelmektedir. 

tür k n1ekteplerin kapatıyorlar 
Bulgaristandan milli gazeteye 

bi'diriliyor. 

Cenevre, 27 (A.A) - Cfn h6kömetlniD akvam cemiyeti nudln· 
deki milme·ıtli bu ıabah .ar Brilmont tle s&Gpntlf, Çin·Ruı thti
lihmn son inklıa 11tı hakkında rnaltımat ve mittir. Çin mümeMdl 
He cemiyeti ak•am katbf umumiıl l\ılaoçuridekl vaziyete beyne). 
mi el noktal nazaı dan ne gtbt bir çare bu'mak liomgefdittnt 
teklıf etmt~Jerdrr. Çın mOmeaaili talimat almak tbere hCl&&ômetine 
mftrac.aata karu vennfttir. 

Tokyo, 28 (A.A) - .Amerikan maılahatriızannın hartdye nazın 
M. Siuclehara yı ziyaret ettıtt haber verilmekte ve Çın Sc.Yyet ni· 
aamaı. nthayet vermeJC 02re hıgHtere, Fı ansa ve haf ya hak Ometle
r lnın de ayni zamanda mftdabale etme1ert ıurettle m6fterek bir ha 
relret lcıa• teklffm :fe buhmclu~u zanne i llmektedir. 

M Sbidebua n111 battı hareketi henüz ma Om deif dtr. Japon lı6 
lıiimettnm ihttyatkirane ve bastreıkarane ' resmi noktaJ na4.Al'ın n 

tebedd61 etmemit olduiu :ı.anr edt mektedir. 
Dijer ıara tan M Stim on, Amerikanın Kellol miHkının tama 

mlyetlal auu em• kte oldu~u ve Mançu 1 itlerine mndahale et 
memek iıtediğini açıkı;a l:>Udirmiıtlr. Japonyanuı bu meselede Ame 
ılkan noktai nazaı ını kabul etmesi mümkündür. 

Moakova, 28 (A,A)- Resmi bir tebliğe ... uann: 21 teplntıanr 
929 tarihinde eski Rua konıolomaneıi memut-a.anndan o up münase· 
batın inkıfaından sonra Sovyet tebt>asına yapılan yardım için Alman 
kouıoloıhaneılnde ate~e olarak ka'an M. Kokudn, Şaık demiryol 
ları ıa>ıık terdlmam M. Neçe•·-{ 7e Cin ordusu mirafaylarmdan 
Vang i e birlıkte Kabarofka ... mit ve Harbindeki Çin dıplometik 
mümeııaili M Çay'ın ıeıml beyanatmı tevc:li etmJ,Ur. M. Çay, beya
natında Sovyet - Çin lhtllAfının hallı için deı hal müzakerata girlt 
mek üzere Mukten ye ~anlcin hükömetlerınden ıa.lAhtyet aldıt nı 
bı dirmekte ve SOYJet murah})aa arının taytoiııi rka etmektedır. 

Kaborofkda f-lunan Sovyet hariciye komiseri~ mOmettill M. 

M Stn-anfoak -· ICokurfn nııtaslle veıdtfi cevapta Sovyet h6kö 
ınelttıiD ihtı ft.fı., muı1ıhane hatretmelc atzusunda okiutunu, fakat 
nt\ı.akereye g•rtımek lçJn bunu A'man hilk~ vaaıtaeile 29 ~~toe 
1929 da bJldirlmfı o'up: 

1- Dem'ryol!an ıhtilA.tmın tahaddüsfiden eYelki vulyeUn fadeılne, 

2 - Demlryol ar mOdür ve m<idür maviDinin derhal vaz.ifeıeıine 
la-fesme. 

3 - 8üt0n me\'kuf Sovyet rebaa11mn hemen ıahlfyeıln~ m\ltedair 
olan iptidai taıtlartn kabul edilmeıi Azım ge'dlğini btJdınJmltUr, 

M Çay, Ruı h<ikQmetı namına v......Uen bu cet'abı Muktene 
telgrat a blldirmlı ve billhare bunlann .ıbul edıldiffnf bildtrmittlr 

Moıkova, 28 (A.A) - M Lttvinof, Çan~ulyanga ganderdıll bir 
telgrafla hariciye komi erlfflnfn Kabar of ak mümesstlı M. Sın anotı· 
kinin Harbindeki Çin diplomatik mümessili M. Çaya bildirdi~ 
müukere ıeralti lpıidalyeı•nl teyıt etmiıttr. 

Moakova, 28 (A.A) - Taı ajansı bildırlyor· Çin hül<ömetf şarki 
Çtıa flmeodiferlerl aabık milddrG ve müdür muavinlain vazlfe\erıne 
iade· edtJmefeı ini ve So ~yel tabaasmın ıeı best bırak ı mıuını kabö 
etmlttir. M. Litvinof bu mese•enın &ıat'1 ııuıette ha il için bir 
konferansın lçılmaa davetini teklif eımtıtlr. 

Pekin, 28 (A.A) - (Havas ajanıı blldiıiyor) Sovyet cu-Jları 
kumandanlık makamı bir beyanname nE'fte m•ıt r Bu beyanname
de t6yle denilmektedir: "Çtnlileı i her lkı cephede matlup ettik. 
Dnımanı Harbine kadar tak p edebildik. Fak•'• Çıne demlryollan· 
nın kor trolünü muhafaza etmek huauıundakl kat' ı azmimizi ıöeter
mek IUıeti 'e bir den yermekle ıkuEa ettik. 
Mukden hnkOmett, vaziyeti ancak Moıkova muahedenameıtnl tama
men icra etmek aayeılnde tadH edebilir. Çin, yeni bir den daha 
almak lıtemedlğl takdirde demiryo larınm e ki vazıyetini tade et 
mest, mevkuflan ıeı best bıı al.matı, Qseı a, karaıgah arını açması hu· 
duttakl Çtn lctaatımn geri çektlmetl lbımdır. Mukden hükümeb 
faBltyetımlzfn teıd:dini iaıp etthecek heı ıür!ü teat.uıa mani oıma.ğa 
çalıımalıdır. Mukeden hQ~ ömetf bu teıe.iti kebul dm t lır. 

Sabık düşman\arın malları 
l.ondra 27 (AA.) - Avam kamarasında lord Budcmaı•er nbık 

diltımanlara e.ır emYalln tnilaadereaıni tlddetle protetto etmiıttr Lord 
Buckmas•er bu ·iyeaetln tr g1•1z hukuku umumiyealnfn aaflam ıure•te 
teıbit edllmt, esaslarına mugayir oldu~unu bu hareket tarzının 
lngı tere tçfn aillnmez bıı leke te§kll eyledilml a6ylemtı11r. Lord 
Tarmooı verdlfl cevapta lord Buckmftıter in bu tenkitlerin~n muba· 
IAgalı oldu~unu; mazur gôriilemlyecelinl beyan ettıkten ıonra demlf'" 
Ur ki: Bu kabı den tlddetll tabirler lnriltere ile Almanya araaında 
mOşkil Ata ve uzlaıma yolunda nıatnalara ae'-ep olmal ~an batka. 
bit . ;e yar anr..~.J. T .. minı.. meıeleıl l..Ahev de daha mOsalt ıeratt 
alhnda mÜla er~ edılebflm,.k tçın b-.:. meıe e alla hır müddet zar· 
~ında c~tkık ve halledi ec:ekhr 

Avusturya kanunu esasisi deği,iyor 
Viyana, 27 (AA.) ·- Kam•nu esıutdf' tadHa• icresını te-tktl<e 

m~mur ve parlamen•o An\Cından mür .. kkt.'p .ali encümt:n yarın 

toplanmafa davet edılmiıtır. 

Şumnu sancağında kapah!an 
bir çok mektepler aırasmda Pres· 
lav tllzas111ın '•'di B. lıcoy mek
tebi d,., Bulgar mualliminin bir 
maoevıesi ve maarif müfettişinin 
bir entrikasile kapatılmıştır. Bul
gar muallimi Türle halkına mek· 
teplerinin sıvanması lizım geldi· 

BS!l!l•msma••E•B•IEtC!iEIK ~ 
IR Hak;" ... aten ,ezel bir film ~rmek fıter mlılnı:z:? BOtOn J. 
11 ytrctlert eğlendiren, tabir eden, hayecana geUren Erıı 1 LGbiz in f&hesert 

r1 T Al .EBE PRENS e1' 
(1 filminin mOmesatlt RA.MON NOV ARO yl te.ma~a etmek nı 

ğini ve bu İf olunc&ya kadar ço
cuklarının Bulgar mektebine ya· 
:ıılmalannı söylemiş. 

• MELEK SiNEMASINDA 

Zavallı halk bunu do~·u zan· 
nederelc: çocuklarını sokakta başı 
bot gczmesınler diye, muvakka
ten Bu'gar melctebıne yazdmp 
göndermişler, lakat Türk mektebi 
tamir edilip sıvan iıktan sonra 
Bulgar muallimi kendilerine Türk 
mektebinin kapandığını, Türk 
çoculclarrnın Bulgar mclctebine · 
devamları mecburi olduğunu bil
dirmiştir. Köy ünün maarif encÜ· 
meninin mektebi tekrar açtırmak 
hususundaki bütün teşebbüsleri 
boşa gitmiştir 

il gidhıtz . .................. -=···· 
~eeeeeeeeeeee~eeee6'7' 

KONSTANS TALMAÇ, ANDRE ROAN, JAN MURA 

Opera Sinemasında 
c&terilmekte olan F ranıada çevrllmıı 

Venüs .ı 
çok mlikemmel ve fevkallde ıesli filminde pek bllytik mu•,; 
fakiyetler ku•nmaktacLr. Halk bu ıaheıed temaıa etııl ti 
Qzere akı akın ıelmektedlr. Her giln saat 16,30 ve 21,4S 
Ecluardo Btanco ile meıhur Arjantin orkestrası muzaffer•~ 
lcrafl ahenk etmektedir. Bugün tik matine ıaat 13 te baf 

---·---
Sahte pa~aport 1 

Londr~ 28 (AA.)- lngillz sulh 
ccmlyetınin dünkcı lçtimamda hazır 

bulunan M Makdonalt, Amenka 

scyatJnin netllyicl hakkında bazı 

malOmat verdikten sonra İngiltere 

ile asla bir ittifaka girişml) ect"k O· 

lan müttehide! 1 merikımm: Avrupa 

işlerine karı~mıınıagı kendisine düs- Tepeba•• ~ btıpa maline 

tur ittihaz ettl~lnl Ye ancak insani- ..., t .5.SOda 'ftl ak ... il/10 O.. 
yetin nef'l ve h~sn için vuku bul• lnfmtHn 1ml f!:'M~flt 

cıık teşebbüslerde İngllrere fle c~ UfitiliYHi ~VI ~ ~ A8rl - Muilk kalbi 
Elhamra - Brodva't' 1\felo' rtkl mesııi eyliyecef!inl söylemi~cir. 

3 
Pardıııı / 

" Melek - Talebe Prens Bale, 27 (AA) - Burada sahte 
v H nriL f.-tıı 1 1 o~ra - Venüs pasaport yapan bir tt:şkilit mevcut 1 um: e ıı: .-- lt"'-

Majik - Dl na t 
olcluıtuna dllJr bir ecnehl ga7.ete- Htt cumartesi l llll Etuval _ Soknk k d nı 
sinde görülen haberlerin "" ak•ıımı ıçın h- k ı 

• Alkazar - Ateşten a p .~ 
olduğu beyan edilmektedir. atlardıı ıen:zJlal 11111111 Lükıemburk - ÖIUm kan•tJI" 

Pans borsasında vapatma,nr. 1 DarClbedayt - Nora 
Pariı, (A A)- Maten gazetesi Jate.nbut 

Paı ia bou aında ftatlarda dün itim•••-••••••••• Alemdar - Macar rapsodisi 
ıörü!en teoezzü'ün Franıanın Yung planı hakkında mü- 1 Ke.dakÖ)I' 

mali ve tktı~adi vaziyetlerinden Si\reyya _ Çarın elması 
mütevellit olmad•A"ıı sırf harici zakerat 
sebeı>lerden, bllhana baz.ı ecnebi Beri in, 28 (A.A.) - Tekrar fç-
ıendika.larm birçok e~hamı taafi- dmaa başlamış olan Raybşita~ ya· 
ye etmelerinden l eri ıeldığj rın l lugcnherg projesinin milzake· 
mOtaleasındadır. resine bnşlıyacaktır. 

Dama düşen tavyare 
Nevyork, 27 (AA.) - Foklrer ıl teminde ve 32 yolcu alabflecek 

büyüklükte cesim b' tayyare Nevyork clvar1nda bir eYln damma 
dOımüı ve tutu•muı .... t. Alevler, civardaki iki eve ı1rayet etmif, bu 

bma'arı da yakmıtb~ Tanarenln içinde bulunan iki kiti battt ıu 
rette yaıa\anmııtır. 

• 'şsizlerin nümayişi 
Dubltn. 27 (A A) - lplı' , par IAmento bhıaıı ~n6nde nOmayiı 

yapwıağa te,ebbQı etmtılerae de muvaffak o1amamıılardır. Zabıta 
!l'üdaha e elmif ve ..pencereleri ta,lamata baılıyan nümayitçlleri 
dajıtmııtır. 

Nevyork limanında bir kaza 
Nevyork, 28 (AA) - Dün Avrupaya m<lteyeccihen hareket 

etnıi• olan Moretanya vapuru, Nevyork ltmamnda otomobil nakleden 
btr "bak,. a çarpmışbr. Bak, ciddi bir .urette haaara uframı, ve 
Qç kamyon muııadame emaaında denize d<ltmOttGr. Su kesimt hattı· 
nıo OıtOnde 30 kadem tulGnde bir rahne açılmıt olan Moretanya 
vapuru k~ndt veıattlle Nevyork Umanına avdet etmlıtlr. 

Ameı ika bahri inşaatını te-\ir etti 
Vııtngton, 27 (A.A) - M. Hoover lr. emrlle ln14ab mun~bten tatil 

~dılmlt olan O kıuvın.ör ortaya cıkanlan ban ıay1alar hıllfma olarak Londra 
konferansı r.l"ayet bu!madan telı ıar tn.glha konulmıyacaktır. 

J 5 kruvazör inf&ll haktında~I programın kabu Q lçln meb'ulU Ye lyan 
meı lııtertnde ~reyan edtn mOıa~ereleri idare etm1' olan kongre azası 
in~atın malı sene nıhavet'ne van 30 ha1 lrena kadar tatılt kanunen mUmknn 

olabılece~lnl, daha fa7la bıı teahur ıçtn konğı eden me-,uniyct almak 112.ım 
ııeldlQlnl ıöylcmekttdlr. 

\ 

**'"' .. * :w:a 
BugünkQ cuma günü saat 

matine olarak 
Fran11z Tıyatrosund• 

Let Clocheı ve Corne~ 
Aktamı aaat 2 l,15 le M-'fcl 
zel Sonya Atnt ve Mö•16 

1 Uraldle 
M\S HELYET 

Yarın ki cumartesi ak1 
La fille de Madam Ati 
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:IS matine olarak 
Frar. aız tiyatrosumf• 
meıhur viyolonl• 

' JAN KUBELllC d' 
u 1 •tr 
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••ili Ya?.en 
Ziya 
Şakir .. 

P1J.:.~sd~!~~: voziyeti Bugün Galatasaray-Fener 
Pıvasada umumt bir durgunluk 

Kaya beyi bana gönderin 

vardır. Ziraat bankası tarahndan ıalı 
gilr.ü 1ngılız !ırası satılması geçen 

cumartestde-n beri asarını göstf'ren lngt
lız !ırası tereffoone mani olmakla bera

ber hemen bütOn bankalar tarahndan 
fn,..rtlız ltra91 talep edılmeııl don uzun 
müddett<"n beri ptya&amızda gl5rülme

mlı ıedıd hır tereffüO icap ettirdi. 
Yanm ıaatlık bir müddette paramız 
tekrar ) 3 puan kaybetti ve İng-lız 
lirası 1047 dt!n J060 f8 fırlRdı. Eğer 
tam " ~amblyo ,, nun memlekete gir
mesi adet olan bir ııreda lngtltz liran 
böyle varıl mu irtifalara yu.kseltilırııe 

Maçın intizamla ve hadisesiz cerc
y anı hakemin vazifesini ııkı tutma· 

sına bağlıdır 

Faullere meydan vermeyınız 1... 
Bu, kzsn emir karşısında Kumandanım da ben de 
şaşırıp kaltnıştık .. Yoksa hakkunda te~virde 1ni 

bulunmuştu ? 

h'·S - Donı>nmayı hümayun le-
ulhamt hıç bir hasa'a uğrama

mıştır. 

b· Bu beyanname, hiç o1mazsa 

1 
ırkaç gün olsun, sinirlerı uyuş

~tan bir deva olacak. Buna da 
ilah razı olsun ... 
Şehire inmt'diğime ne kadar ?1 ediyorum. Hiç olmazsa kulak

~~ırn yoıu 1 mıyor... Fakat, adam 
lıt.ılh da sıkı ıyorum. 

• 6 k~nnnevvel 

İşte .. heyecandan heyecana a
tıldığım bir gün .. 

Sabahleyin, henüz kahvaltımı~ 
~. t 'k h· e tı .. talime çıkacakhk. Mu· 

1
1ttin Beyin emirberı telaş1a ge~ 
erek : 

- Ace!e. Bey seni istiyor. 
t' Dedi. Kayışımı takarak Muhit 
ın Bt'yin çadırına koştum. Ku· 
~andanım_, itiyadmın hilafına o
~;ak . ayakta dU7 uyor ve telaşlı f ?riinüyordu. Girer g\rmu, hiç 
l'.•rtcy söy!t-meden, el me bir ki
tı;ıt verdi. KakJde derhal göz 
gezdirdim. B . 
~sa alay ~ umandanlığına 

gön~~~ırıızın Bursa taburunda 
Ka b <>larak bulunan İstanbullu 

o-o" Yda eyi der hal karargahımıza 
o n er· . 
\' •nız. Bizzat bana gelecek 
c benrmle görüşecektir efendim. 

5 • 6 KAnu.nevvel h8 

Şa. ~ ctphe~ı k,umandaru 
Ali Şefik 

Allah biliyor ya bü.tüo, kanımın 
~vveJa kalbime çekildiğini sonra 
A aşıma doğru çıktığını hissettim. 

deta dılim dolaşarak : 
d - Peki efendim, gicf erim. 
/?im. Kumandanımın yavaş yavaş 

111 açıldı ve söylemeğe başladı: 
8 - Bu emri biraz evvel Selim 

eYe getirm 0şler. Onun hali de 
tna" et ~rn. Tela~la bana havale 
~ flltş. göndermiş .. Pekala ama, 
t'ePhc kumandanı senden ne is
~~or ?... Acaba bir dedikodu mu 

U dersin .• 

~~-Tabii anlaşılır kumandanım. 
• er böy' e bir şey varsa, kim
~ eye en küçük bir kötülük gelmi
""~<:!ek surette idarei lisan edece-
gltnd 1 a· en emin olunuz. Olsa o sa.. 

ır ben b · d · lk' · ed ır e lcardeşım . ımız 
a oluı uz. 

Bu .. '- . • 
~alib soz .!rnmandanım1, incıtti 

yapıştırdım. Ve sonra, çadırdan 
fırladım. Dışarda Nazım da sa
bırsızlıkla bekliyordu. Bu haberi 
verir vermez onun rengi de fena 
halde uçtu. Derhal defterlerimi 
ve dcfterl('rime geçirmek isteme· 
diğim baçı evrak ve adresleri ona 
verdim ve her ihtimale karşı 
bunları eyi bir yere sakladıktan 
sonra Muhittm Beyin gözü önün
den ayrılmamıısını tenbih ettım. .. 

Cephe kumandanlığı kararga
hından girerken yüreğim şiddetle 
çarp1yordu. Kumandanın kapısı
nın önündeki emiı bere yaklaşt • m: 

- Oğlum, Bursa taburundan 
Kaya onbaşı geldi diye kuman
dana haber ver, dedim. ~ mirbe 
rin odaya girmesi ile çıkması bir 
oldu. Kapıyı arkasına kadar aça
rak yol verdi. Büyücek bir ma· 
sanın önünde, !aif J um er, kır 
saçlı bir erkanı harp çalışıyordu. 
Ben girer girme!, başmı kaldırdı. 
Elindeki kalemi bıraktı. Ve der
hal bana elini uzatarak : 

- Buyurunuz Kaya bey .. : 

Diye bir yer gösterdl. O ande 
aldığım geniş nefes, c'ğerlerimi 

yırtacak kadar büyüktü. Fena 
maı satla çağmtsa idim, şüphesiz 
böyle kabul edilmeyecel<tim. Şe
fik Bey, elindeki işi bitirdikten 
sonra söze başladı. Hay allah 
layıkını vers:n • Meğerse bu zatın 
aklına bir şey gelmiş. Bu da ka· 
lenin ahvali ruhiyesini tezelzülden 
korumak ve askerlerin maneviya
tını da kuvvetlendirmek için bir 
gazete veya mecmua neşı etmek •.• 
bu işe bir ehil erbap ararken 
bizim gazeteci olduğumuzu haber 
almış •. ve bu işi bize havale et
mek istemi§ ••• 

Bu mesele ttraf ınd~ uzun uzun 
görüştükten sonra, bu cihete ka
rar verdik. Hali hazırda yeni bir 
gazete veya mecmua neşri güç 
o'acakJ için harpten evvel bura
da intişar eden ve şimdi muha
sara dolayısile muntazaman neş· 
ri pek güçle-şen (Edirne) isminde 
bir gazete var. Bu gazeteyi dırilt

mek.. 
~ 

Karargahtan avdet ettf~im za
man, Muhittin Beyi çadırının oca· 
ğı başında buldum. Nazımı kar-

ne olacak~ 

Bazıları fındık mahsulUnfin fenalf~n
dAn bahsedıyorlar, Bunu agustoatan 

beri bthyorduk. Plzani firması osırada 
ply~ııayı ııar~mı~tı. 

Uzum 'Ve incir roahsulOne eyini 
yağmurlarının ziyan verdiği de ıöyle
olyor. l Ia!bu~ı bu mahsullerin ihracatı 
geçen aene lhracatından fena değildir. 

vo tOtOn ihracatı tse bıl!kıı bu aeoe 
daha yükıektlr. 

Ge-ren sene te§rlnlsant de tQtOn ve 
meyve ihracatı memlekete 17 milyon 
lıra getlrmıırtr. 

"Rant ottonıan,, eshamı piyasada dur
gunlu~nu muhafaza ediyor. Borsa 
mahahlınde plyı11anm 41 effektıf,, aahf 
fıkda:ıından dur~un kaldiğt kanaati 
vardır. 

Kuponlann keıılroeıl ııref,.ııtrıde 
btr mıktır IAtlf olmupada bu eshamı 

ıımdı elde tutnn boyok mQeuesaho 

elde çıkarmak JstemtyectRt tahmin 
olunabilir. Her halde ıhtıyatla hareket 
edtlmeıl lbımdır. 

yordum.,. Şakası yok.. muhasara 
bu.. vallahi kale kumandanı 
isterse .. adamı kwfi için asar be .•• 
Hay allah mustahakkım versin ... 
Pekala, ıim~i ne yapacaJc•mız ? ... 

-Müsaade b!Jyurursanız ~ehire 
inelim de bu mesele etrafmda 
tetkikatta buhunalım •• 

- Hele birer gt'çmfş olsun 
kahvesi İçelim de.. cehenneme 

kadar yolunuz var. Kah.. kah .• 
kah •• 

* İnsan, büyük söz söylememeli .• 

işte gene atzumun hilafına olarak 
Edirneye inmeA-e mecbur olmuş· 
tum... Epice gezip dolaştıktan 
sonra, nihayet ( Edime ) gazetesi 

sahibi Şevket Beyin evini bulduk. 

Dar bir sokak içindeki kapıyı 
ça'dık. Karşımı7.a çıkan terbi· 

Bup-Qn, 6lleden sonra, ıpor 
hayatımızın en mühim hare
ket'erlnden birine daha ıahtt 
olacağız. Filhakika Galataaaray-

F enerbabçe ınü,abakası, yalnız İı
tanbul değtl, EdJmedtn Diyarı 

bekhe, Trabzondan Adanaya 
kadar bqtan ba,a biltün mem
leketl pek sıkı bir ıurette ala
kadar eden büyQk bir hadisedir. 
Her iki kulübün on binlel'C1> 

taraftarları adeta bugOn fçin yaşar· 
lar. Maç yaklaıtıkça hl111et tjklert 
heyecan bugün haddi kuıvaıına 
varır. Sevdikleri kulübOn kazan-
ması onlara bOyük bir ikramiye 
kazanmak derecesinde zevk 
neı'e ve saadet bah,eder. Müsa· 
baka etnasmda, muhtelif met 
ve cezfr'ere göre, delt gibi gftleıtı• 

lere, çılgınca af lıyanlara teaadilf 
ederiz. AJAkamn bu dereceıf 
dJler Qıemleketlerde bile nadir 
tesa.do.f edilen ıeylerdJr. 

Fenerbahçe ·Galatasaray maç· 
ları tik zamanlarda biiyük bir 
lntlzam ile icra edfJtrken, ıon 
ıeneler ekseriya az çok vahim 
hadfıelerle hitam bulmuıtur. Sa· 
haya bilyük bir asabiyet içinde 
çıkan oyuncuları bntün bütün 
ıaıırtan, hareketlerini kontrol 
edemiyecek bir bale get ren ve 
bfnnetice bu mQe11lf hadisata 
sebebiyet veren ıey etraftaki se· 
yfrcflerln gaıterdffi taıkınlıktır. 
· Bu ıene bu hallerin vaki ol-
mıyacafını O.mit etmek fıtlyoruz. 

Oyuncuları bir golu, bir ıOUl, 
bir kurtanıı ve her hangi bir 
gilzel kombinezonu miiteakıp 

ellerle alkıılamak nekadar ıayanı 
takdir bir hareketse lüzumsu~ 

bafrııma ve taıkınlıklarla tehylc 

etmek te o derece muzır bJr 
nümayfıUr. Zaten polis bu ıef er 
aıami tedabirt fttihaz etmtı ve 
kendilerfni Hpta muvaffak ola 
mıyanlaı ı kapı dııan etme4e 

karar veımf~tir. Bu sebeple gil· 
zel bfr maç seyredebilmek için 
,,halimizden vakar ve ıiikQnetf 

muhafaza etmelerini rica ediyo 
ruz. 

İkinci hltabımız hakemedtr. 
Tar af eynin İstanbul spordan Ke
m,.1 Halim Beyde mutabık kal· 
d1f:clarını itldiyoruz. Tamamile 

bit ar af v~ dürOst bir arkada, 
olan Kemal bu ınaçı hüsnil 
tdare için bütün ıeraftl hai2dir. 
Oyunun her hangi bir ıebeple 

Şimdi asıl maça gelebiliriz. 
İtiraf edelim ki " Kim kazana· 
cak 7 ,, sualine cevap vermek, 
cldd.J eııaslara müstenit bfr pro
nostJk vazetmek kolay bir ıey 
değildir. Her iki takımın lehine 
ve aleyhine bir çok mülahazalar 
var. Bir gazeteci ıufatile evvela 
bunları tetkik edeceğiz: 

Fenerbahçe üç aydan 
bert bu müsabaka için ıakı 
bir tdman takip etmif, nefeı 
kabllf yetlnl azami dereceye çı-

karımı tır. Muhacim hatti Is tan• 
bulun en yüksek ve en ziyade 
gol yapmak kabiliyetini hab 
hatbr. Bu noktadan rakibine 
falklyeti inkAr edilemez. Muavln
lerJ, ~adinin daha düzgiin oyna· 
maıma rafmen, Gala.taıaraydan 

etaiıdır. Müdafa~ da Kadri • 
Ztya ve ya Kadri • Ftruzan kom· 
binezonu Eütban - Şakir hattana 
hemen hemen muadil addedile
btlır. Kaleci Hüsnil veya Rıza 
Raıim kadar emniyetli değildir. 

Fenerbahçenin en milhtm fal· 
klyett idmanının fazla olmasın
dadır. Evvellerl jkincf hahaym· 
da ı tıen Fener takımı timdi o
yunlarının en g(izeJ kısmını son 
yarım saatte oynamaktadır. An
trenman neticeıt olarak oyunun
da daha sıkı bfr vahdet, daha 
bO.yük bir ahenk nazan dikkati 
celbediyor. Fakat bütün bu ıı· 
fatlar galebe için kafi midir. 

Galatasaray& gelince İstanöul 
tampyonu, son oyunlarından C:ta 
anlaııldıiı üzre, henüz formunda 
deflldtr. Bilha111a en biiyilk mm· 
takasını tqkil eden Nihat tdman-

sııda.r. Mühacım hat bu günkil ıek il• 
kusurludur. Erde iyi bir sağ açık 
yok tur. Latif aai ofsaytte fena 
oynıyor. Necdet eski güzel oy. 
nunµ kaybetmiıtlr. Yalnız: solda 
Kemal· Reb t hattı kuvvetli; bir 
genç, Kemal Şefik baılı baıma 

bir tehlJkedir. Galataıarayın .a· 
yılan bu köıeden do~abfllr. 

Galatasarayın en büyük kuvveti 
ve fatklyet noktası göıterdi4f 
aztm ve enerjidedir. Bu giln.kn 
futbofde en fazla nazan itibara 
alınan muvaffakıyet esaılarmdan 
biri de bu değil midir 7 

Sarı kırmızılıların bu fAY&nl 

takdir kudretin'n yeniden parlak 
bfr te7ahüı Qne ıahit olmamız 
beklenebt•ir. 

Fal<at bütün bu sıfatlar galebe 
için klft midir? 

Netice olarak ıunu s8y](lyonunı 

fai a.. Boyle mühim anlarda 
~İye~a aldığı sakin, ve çatık va· 
'Ya 

1 a~dı ve bır şimşek gibi par-
rı gozlerini gözlerime dikerek: 

şısına almış.. Karyolasının üzeri
ne oturmuş. İki !İ de düşünüyor
lardı. Çadırdan içeri glripte sert 
bir selamla karşılanna dikilqiğim 
zaman ikisi de gözJerini açarak 

sordular: 

yeli bir uşağa Şevket e eyi gör

ml" k lstediğ mizi söylediğimiz 
zaman uşak bizi yukarıdan 
aşağıya kadar süzdü. Biraz da 

sendeler gibi oldu. Uzamış 
sakallarımız .. so~uktan ve güneş
ten bakırlaşmış surc.tlarımız hele 

o herkese tuhaf bir his veren 
kıyafetimiz adamca~ızda kim bi· 
lir birdenbire ne his uyandırmış· 

tır. Çok beklemt'den yukarıya 
ahndık. Sofaya benıiyen önü 
camekanlı küçük bir salon.. her 

taraf balılar ve şiltderle döşen· 

miş. Köşede bir soba, ortada bir 

mangal. Mangalın başında, 
temiz yüzlü, sivrice sa~aJlı, zeki 
gözlü bir zat.. Hırkasının etek
lerini toplayarak büyük bir neza
ketle bizi kabul f"d~rken g'celıkle 
bulunmasından itizar cd~yoıdu. 
Ailesini Jstanbula göndermiş. Ve 
şimdi sadık uşağı ile burada 
yalnız yaşıyormuş.. Biraz afaki 
görüştiikten sonra sözü maksada 
getirdık, 

çığrından çıkmamasını istiyorsa ıu 
noktalaıa bilhusa riayet etme
lidir: 

Galatasaray-F enerbahçe maçı 

her zaman olduğu ~ gent:ı 
baıtan bata bir ıinlr mücadele 
sidir. Ve kat'l netice söylemek 
mümkün değildir. bı;- l-lele bir şey olsun.. bel~ 

dan fey Yapmıya kalksınlar! On
let SBnra eursa tabuıun~ görür
ttıiİİ~r ursa taburu, vatanından .• 
llıiyerı ~d:n başka bir şey düşün· 
kttrb bır onbaşının dedikoduya 
kada:n edilmesine göz yumacak 
Sorar! kahpe dekildir. Git.. ne 

arsa h' k ~\lap 'Ç orkmadan açıkça 
~il} z "~r .• ( Ben de bu fikırde· 
ı:la bu ~ki.tlerim de.. arkadaşlarım 
•~t\ n ıtdedir ) de. Söylemez· 

,.. .. aınuz.su.ssun 
\.ıozte • ·•• 

~ldu h tını doldu. Kalbim bur-
~hı emen eline ab)dım. Ateş 

Yanan elini dudaklarııu 

- Hah.. geldin mi.. Aman ne 
baoer •.• 

Meseleyi kısaca anlatmıya baş· 
)adım. Ben anlattıkça, ikisinin de 
yüzlerinde memnuniyet hatları 
yayılıyordu.. Ah benim sevgili 
kumandanım birdenbire o parlak 
neşesine avdet etmişti: 

_ Posta, buraya gel... Getirin 
şu kahve cezvesini . • Rasimi de 

çağmn buraya .g~1sl~·:· 
Ve sonra, ehnı dızme. vurarak: 

Ulan... az kalsın deli olu- (Bttmedi) 

1 - Bidayetten itibaren ve 
bili fıtlına bütün favullar düdük 
çalmak. 

2 - T ehlikell hareketleı e ka· 
tfyen mü~amaha etmemek. 

3 - Bunu yapanları ihtarı 
mütaaklp, derhal sahadan çıkar· 
mak. 

Bu suretle poliı etraftaki ve 
hakem sabadakt aıaytıi tama
men emniyet altına almağa mu· 
vaffak olurlarsa geçen seneler
deki münasebf ts•zliklerden hiç 
btl'intn tekenürilne meydan ve
rllmemif olur, seyirciler de awel 
bir oıaç ıeyredeıler, 

Yalnız temennhıılz ıu: 
İyi oynıyan kazanım .• 

1a1At Milat 

···Vatandaş,~~ 
• -- ıwwwı 

: Af edeni ve hür Türk •••• • d • : {)atanın a o kur yazar 
• : olmıyanlar yakışmaz. 
• : Onun ıçzn okuma 
• : yazma hibniyenleri 
: rrlillet nıekteplerine • 
• k • : götii1~mek her esin ay- : 

1 ~. rı avrı borcudur. l ............................ 
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salar 
V akıtın bul s 

Nasd zengin oldular? 
-- ----E5ti~~iiiıiıiiiilllİiıllllllllıiiıiılıi-~ N o bel : 2 

s·vastop.ol muhasarada iken .. 
Rus hükllmeti "Nohel" fabrikasının yetiştirdiği 
eslilıa ve cepllane ile Petreshurgu talıkinı ediyordu .. 
Onun ehhyell lle sedyesi tevafuk 

etmtyordu. Muvaffaktyah tenyQt ettlkç 
içinde blr rahat ız.lık duyuyordu. Ka. 
ıtllılctckt mahareti ve tılertnln kctretl 
onun ha~ı dıma~ memnun etml· 
yordu. Nobel, çok doıonnyordu; bır 
tebeb ten dolayı btdbahtb. 

Hayah nekadar sade ve tahavvnltt 
ile mail oluna olıun, faaliyeti ıahuı 

sıe kadar muayyen olursa olıun, bu 
hayahn lnklşah pek muayyen Te rlyazt 
btr tanda ıdı. Pederi •Emannel 
Nobel11 daha on dôrt y~nda lken 
uzun seferlere girlımlttt. Pek ktnç 
olduğu btr sırada Mıtır hnknmeliDin 
mOhendld aılaUyle mnhım bır nam 
lı:awıdı Ôteyt beriyi dolqbktan sonra 
Stoklıolm darnllnnun da btr knrıa elde 
etti. 

Orada mnhım btr mnhendlı olarak 
tanıldı. Alfredtn dnnyayı geldi~ sırada 
Rusya bokomeU babastna calıbt dikkat 
bJr teklifte bulundu. Çocuk pederi ve 
baytık btradcrlert gtbl bir ılım adamı 
oldu. 

On alh yaşında iken pedcrı yanında 
çallf!yordu. Pederi onu oıaktnJıt • mO
hendia yapmak lıbyordu. On yedi 

imparatorluk zamanındaki Franıaya

gtdtp yardım iıtem~e karar verdi 
Osırada E..kt donyanın bnton ıcadet 
re debdebesi Partste toplanmııtı. 

• Nohel • boıyere boyok sarraflara 
mOracaat etti. Bunlar tömı-ndOEer ıtr

ketlerl testı ederek ve eehamlle yapılan 
tqebbn.lero girJıertk okadar çok kaza
nıyorlardı ki, Şimalin Ocra btr köıe
alnde testı olunacak bir mevadı mOş 
talle fabrıkastna para V('rmeğl zait 
~rOyoı lardı. Bereketventn .• Alber No
bel. imparatora kadar varabildt. Bona

part mesaili aıkertye Jçln olsun mcaalll 
ılmtye lç!n olsun hüynk bir ııl!ka 

beslerdi. •Nobel" ln teklif e•li~ ıtpe
knlAsyon OçOncO Napol ona gayet iyi 
geldt. 

Ovakll imparator ıeref ınln evç nok 
tannda idi. Kendin\ bir hakem telAkki 
edlyordu. Genç lsve~h mfıh r dısr 
l!71m parayı keseatnden vermedi, fakat 
zatı ıahanenln btr tıaretl kruı geldı. 

Baner • Pertt • btr fabrikanın ırıılsl 

ıçtn • Nobel • aıleılnc üç yüz bin 
franklık bir avans vcrdl 

·* 
Ylflnda iken Amerlkaya mqhur • Atfered Nobel • memleketine 
Jsveçh mOhendls Coo Ertkeonun yanına memıren dönmOftQ. Hemen işe koyuldu. 
gönderdL Erlkson o 11Tada bahrt lnpat O zamıınlar nltroghıcrlnl, yirmi sene 
tle mcşruldo. Alfred Nobel ytrml b!r evnl icat edtldı~ ıekılde kullan ;ıardı. 
)'~ında Nev Y orku terkederek Rusyaya Fakat Dltroghıerln yakıcı hasaaıından 
döndll. Bu nrada Ruıya harp içinde dolayı pek gOç ellenttllıyordu. • Al-

ldL ftrd Nobe~ • bir çok tecrObelerden. 
Karadenlıde en bnytık bahrt tstth

lıını olıuı Svutopol tehlikede ldL 
Fransa • lngtltere mllttehlt ftlolanna 
hl'§l memleketi müdafaa icap ech
)'Ordw. 

BNtık senhiltnde hubedılıyor ve 
fctcnburgmı kalesi olan Kronettadın 
taarruıa ınanız kalmasına tntlur olu
Duyard~. Payıtahbn muhaEazaa en siyade 
• Nobd 11 fabrıkalannın temin cdecek-

toeıra nltıoglı~rtn kara barut ile karı..

brarak slhbaate daha u muzır olmakla 

beraber tatbıkkatta mOtkülat tevlit 
eden bir maddel mOıtalle haline ıoktu. 
Ba maddeyl tnftl&k ettlrmelt lçln ha· 

rlçten yakılması kap ediyordu Ancak 
• Nobel • ID yenl terkıhi alevs\r. lnfl· 

llkm yanıy«, binaenaleyh matlup 

faıdeyt temln etmiyordu. 
lert malı.emel harbiye mayn ve ıorptle (bitmedi) 

cmbl;)'O 

ı İngiliz llrnsı Kr. ıosş 
• TJ.. mukıı ili Dola 
.. • Frant .. • Liret .. • Be1gıı . • Drahmi 
• • Frant . • Le\'I .. • f1orfıı . • Kuron .. • Şlllng 

• • Peı:eta 

" • Mark 
• • Zlotl 
" • Pengö 

2o Ley Kuruş 

l Türk lirası Dinar 
'" Çcn·oneç Koruş 

Nukut 

ı fstcrlln (lngtllz) 
ı Dolar (Amerika) 

Frank (Fransıı.I 

20 IJrct [ltalya 
O Frank lBclçikJ 1 

20 Orahml (Y,.nan] 
20 Frank [Is\ içre) 
20 l.cva Butg-r) 

ı Florin {Felcmenkl 
20 Kuron [Çekoslovn 

ı Şllıng ı A nıstun· 1ı 
ı Peıeta l lspanva 1 
ı Ra)·smar~IAlm.ın a 
ı Zıttı Lehistan 
ı Pcu ~ ' lnc • an 

20 Le · Romaı )'il l 
o r lnar 'n s )\} a, 
ı Çe\'oneç Se\•rcr 

Altın 1 1 or~ıı 
l\1c lc!I\ c 1 .. ne 
Ban ı ot \ 

Toflvlllo~ 

sclkra• d11hlll •\ilde il 
DOyı;nu mc\ ahade 
llirar.ılycll tltmlf}'Olu 
lstar.hul rram\ av şirket 
Rıhtım Dok ve Antrcp 
:~ıaı .• ul anonim ~u r 

Hl!l e 6 encetlrl 

iş bank/ısı 

Oımıınh bar.kıı5ı 

635~ 5o 
114 

I~ "ıO 

~ ~1.15 
~ Jo,r~ 

22S 
ıır 50 

!'f 2.5 
R3r 

31So 
p •o 

12i 
:'I 
Jlo m 

l ıo 

135 
1; \() 
2. 

1 ı o 
1 12> 

~ ~;' 

C· ·2.511 
114 

15 5<> 

2( 

2( 
1 il 

83( 

sı ·o 
!6 '" 

12;' 

!:}~; 
51 Q 

21, !'; 

sı ;rs 
~5 f>'?.:'10 
7; 

Q~, 

;'I ~o 

24. 

19 1.5 

Tıcaret ve zahıre 
Flaılv 1'caret bcwıaH lcltıbı~ ... nııtt 

tuafuıdan vqllmlıUr 

i~---------_;_~~--Oldraaı 

Bu~day 
Yum111ıı.k 
Kızılca 
Sert 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arp:t 
Mısır 

Fasulya 

Aııam! Aııaı1 
K. P. K. P 

14 

,4 ~o 

12 20 
!I. 15 
8 80 
22 

10 5 

15 5 

!I 8<> 
9 10 

40 

B ı_.__ _....ı ___ _. ..... .._.. ••• :: ........ ._,,. lstarıbul Altıncı Noıtrltllnden: Sell-ınOtcvald:ıftı. Qyllk bir ~et 111111rıe- - ..... ___ ......................... - .. i: 
dettk çal111hyordu. O vakte g&'• bln Felemenk Bahr isefit i~ nlk bankası latanbu) Şubeıl tıırafındap 
amele çaiıftırm k pek ıunbı.m btr B k ::- fıtanbulda fıncenplaıda mukim Bulgurlu 
tcYdı. Böylece genç • Nobel • Ame- an aSI 1 zade Bırcdcrlere hitaben ke§ldcıt talep 

rtkade ~dı~t tatbik edecek vazı- Merkezi: AMST.ERDAM c edilen ve 208 8.8 ln~lliz lırasınm 
7ette bulunuyordu. Mamafih Kınm Sermayesi: l,IS!i,OOO,OOO ! z..aınr ve ziyan n faiz ve v.akl rneıanflerlle 
mohMebe.t nihayet bulmakla beraber İhtiyat akçesi: S,000,000 bırllkte ted,lyeslne mütedair bulunan 
• Nobel • mQeascseıl de bu fnkalade İstanbul merkezi: Galata Kara- tlç nnshadan ibaret Protestolardan bir 
eeraltten mahrum kaldı. Sılah ttcarett köy palasta. nnıhan tebl~ ıçın göndertlmlg lae de 
bntnn dtatt Ucaretler gt.bl boynelmıleJ.. İstanbul şubesi: Yen! posta- mezkQr mahalde mumalleyhfn bulunm .. 

dır.. hane ittlsallnde Alalemcl han. dı~ı n ıkametk~klannın ~lytvm meçhul 
RUJya hokomett !ıe tech1zatmı dan • Her türlü Bankam uamelltı icra •••

1 
ı l ı_ı-

olduğu memurumuz. tahkikatı e an ailı w-en bnynk dn~manı olan devletlerin ve kasalar icar olunur. 
fabrtkalarmdan almaQı nıOrec:ıcab blh- lll.lliııiillllıillıııı:mı:-mmı=mm111111=m:::::mm ğından ve başkaca ıkamctklhlar.ı bulun-

:yordu. •Nobel. fabrtkaa aene gıeçttkçe ı·ır~eı•ı h!lyrı•yeden·. madığından Bankama tatebtne binaen 
btr tarafa metrak hldı. •Emennel 1\ HU U ı7/11/929Tarıh ve 13126-3073 Nu 
Nobel. yeni hır faaltyc ahaa •it" maralı Protcıtonamenln teblığt makamına 
brmağa mecbur oldu. V oiaa nehri için ~ vapurlarına mahauı kaim olmak Ozcre tıbu tlAn tanzim ve 
gemiler lnp.sına kaltıfb, fakat bu kıt tartfeat kAnunuevvelJn 1 tnct berayı nctr V AKIT Gauteslııe ~ode--
~ln§aat kcndlılne toz.umu mıkı.ı 1Jehr pazar g{lnQ tatbik edilecektir. rlldl. 28 T qr}naanl 1929 
temin ctmedı: firman ıflts eW. Oaytn- Tarifeler ktıelerde aablmaktadır. Allın<:f Not~ 
ler ıhttyar •Nobel. ln tatıfasını talep rmı••----•m:ı:ıa••"'•*ıı:ı:m~ ... ::r:ımmc:w.:mı ____ .:;.. ___ a_a_I_lp;._B_l_n_g_ll_l 
ettiler ve ık İncl oğlu babllll yerine Cilt, aaç, frengi butahklan n 
mOeı ese modorlOğOnQ tberlne aldı. mütahuaııı 
•EmınOcl Nobcl. ve ~tarının bar 
tek çareleri kalmıoh, o da Ruıyaya 
arkalarını dönmek vatanlarında hır lt 
bqnrmaRa çalı~makb, Fakat bunda da 
mO~knlıu ıle karıılaıtılar. Bir mevadı 
mllotaıİe fabrth11 tcsls ettiler. Gene 
• Alfred Nobel • btr gazometre ihtira 
berah alarak bundan kazanmaAa çalıtb. 
Bunda da muvaffak olamadı. Nihayet 
btr telı: çare tuavvur ettl. F ranaa - iki.Del 

DOKTOR 

Ahmet Hamit 
Galata, Voyvoda caddeeL 1 

Atina bankuı yanında her gQn 
Gçten ıonra. 

: 
: 

..::::: =-==mm::ı:.::ı w m:::::-.:: 

Duydunuz mu? 
Bv $1Jlın alınacak 

Sahilden Rumelıhuanna, Feneryolandan 
Bostancıya kadar ve k.urtulut tarafından 

nihayet 2500 lfra ftatla aatıb.k e?f olanla
nn Darülbodaytde Şemal beye mllracaat 
etmeleri rica olunur. 

Bus(lnkii bıılmacamırm 
haJl~fettk yaal ••idi 

So'dan ıağa: 
Soldan ıafa: 

Dllııaldi bulma.cama.sa 

b.Dedllmlt ... 

Yukardan qafı: 

Yukardan qağu l 
1 - Müsekkir blr tçkt (5), maktu(S} 1 - Mtıaelltr bir ~ (5). et' 

2 Göz rcn;fl (3), hyaka (3) eıbahı (5) ~ 
2 - Ga:ı renııt (3), efendiden 3 - Nota (2), renk (2), nota (2), 

renk ( J) (3) (2) 
3 - Nota (2). renk (2), nota 

4 - Çok lyl (3). bir dtı lıunt (3) 

5 - Boynk kama (4), müalllman 
ılyab dumaa. (2) 

4 - Çok lyt (3), bert (3) 
Ç8nt (4) ' . 5 - BllyQk kama (4). fed (4) 

6 - Geni§ (3) 6 - Nihayet (3) _Jf, 
7 - Siyah ( 4), boynuzla baynıı" 7 - M~ıhur bir 13lr ( 4), adaletli 
8 - Kabadayı (3). ftl'!Dek (') s'* 
9 - Nota (2), çok detti (2), 

(4) 
8 - Rum.a ben (3), •ur• (3) 

(2), anne (2) . '".J 9 - Bızlm (2), renk (2). rabıt (2) 
t O - Heyeti tqktl edeD ('), blS1" 

(3) .u 
11 - lnce &-~ (~. hem rrr 

eltaı (5) 

köpek (2) 
Büyük (3), elbıı~ dcızelteo (3) 

vakit (5) 
10 

Türk Soor 
\ I 

Bugün çıkan 9 uncu nusmfslnaa _§~Y.nnı d1kkat rl 
kaleler ve resimler bulacaksınıı.. 

Ahmet Fetgerl ntn ( Fu•bo'e kllJlfı ), E,ref- Şefik in ( uo•~ 
ıtadyomu ) iılmll mekaleleri, Kurtderelt - Gulam m6sabaka•1

,; 

netfceal, ~on maçlar, Galatasaray· Makalet müsabakası, Hikaye, 
manm tonu, ıkramlyelt mdıabaka ve aaire. 

istanbul ithalat gümrüğünden: 
2 Adet 
2 • 
1 
3 

11 
1 
1 
1 

174 
1 
s 
6 

25 

Sandık 

• 
Baa 

Kafes 

Sandık 

• 
• 
• 
• 
, 
• 

ı<ılo Mark 
Keçt postu 

~ Kunduz dert&! 

286 K Mac:ehl maklneal 
827 LAtttk pençe 

78 Tqtahta 
113 Demir sırlı banyo 

122 AK Ağaç kurnft 
200 RF G.ıt.lnnl:ı.ll kablo borusu 

8530 AW Kabara kundura çlvı.s1. 
J 2 LCO Kunıena on 

41 AM • • 
786 SIT Adı gaç ıakemle daıt 

220JtahmıneoECT Enelce Un.natt olarak ~ 
olunan 62 sandık PY~ ~}" 
keyo bu kere 13 aandık 1~ 
ilave olunarak ceoıası 
aan.dık ttransttt1r. l 11btıl bar stil BalA<fa muharrer 13 kalem eıya 30-1 1 ~929 tarthınden ltl en t'~ 

ithalat gQmrOAQ ıahı anbvuıda mtıuyedeye nzolunarak sat Iacaaı ~ 
takkelcrın thaleı kat'lyest laa olunaca~ tlln olunur. 

Deniz satın alma komisyoııund~~~ı 
63 kalem ceza ve malzeme1 tıbbiye münakasai aleniye ile ıh 

14 klnunevvel 929 cumartesi aaat 14 te. rı Jçifl 
Millt müdafaa vekaleti deniz kuvvetleri cezai bbbiye medh; oııY 

lüzumu olan 63 kalem ecza ve malzemei tıbbiyenin bizasın. ~ gör
muhharrer gün vo saatte ihaleleri icra edilecektir. ŞartnaınesıP~tJb•t" 
mek lstiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin yevmi ihale~e ve tlııfl• 
rer saatte· Kasımoaşada deniz tatın alma komiıyonuna muracaa 



Radyo 
Bugünkü J. rogram 

Artist ruhu 
( l.tanbuı ayarlle) 

ı~tanbulı ı200 m. s KY. 
l 7.SÜ-18.30 Saz heyeti. Bor11 ha-

._ tonı1at11n sen bakı'1 meçhul 
~Ufun herine dlkilmlşt4 bakı
.__ bo adamda hiç de mUcrlm 
,.__ ~tu. af gözleri. ince uzun 
~ namuslu blr adıma bcnzl
'l elbisesl çok eski fakı temiz 

' lsaıınızT 
"6' Alfret Musdye komfc;er Bey, 
_Jlşındayım, Uyondı doğdum. 

Ne sebeple kürkçü Burpayım 
'-ıı 0•ınllllu bir tüccarın dUkkA-
~ tltüat ettiniz! 
~ret musdye mUtecahtlAne 
'ıüd Jınını katd rıp indi~ bir 
~'d dtt aess1z, sessiz durdu ve 

en ' ' er şeyt söylemeğe karar vtrıcn 
~t halile metin fak.at ahektar 

leda ile: dt; Bende namussuz bir adam 
"-dt nı komlser bey ve eger mU
ÇU\ edtrscnlz ılze bayaumın kil-

ttrtbçeslnl yapayım 
'~._: 
~ dinliyorum . 

ltt ~ Komıser bey bundan on b~ 
tt~ cvvt} Paıfsc ıı:elmlttlm, yegAı e 

11 
"ın artist olm~k idi. ne dersiniz 

'1 Çocuklulumdan beri bende bir 
lsabıttı ve .. 

._ Boş sözleri bırakın ve sadede 
n_ 

~kt koml~er bey, peki devam 
onırn. bidayette figüranlık gibi 

k lşler bulabildimscde gün geç
ı. çe bul .,. Ktl ar da azaldı ve nihayet 

th•ettn h.şka blr 1' aramak me~ 
, nde k-ı 
Sene} dım. 
abıu erce ame cllk yaptım : ne 

rdhn komtlh' 'tiej'r bay• 
~ 1 htç btr 1en•at ekte edome
l 'tlrn. Bu esnada kl bundan bir 
;;:ık sene evvel kürkçü Bur~ı

t.... " mağazasından bir adam ls
.. rıd· . h 'Rint elimt geçen bir gazete 
~tÇtıında okudum ve orada ayı-

ttrne~ kabul ettim 
- Ayılık etmeRt ml t 

'~Evet komiser bey. o :r.a
"-t •r Bur~aymin şimdiki buyuk 
dtl\::asına mukabil kUçucUk bir 
l)ılf nı ve samur yerine eoyan
~U!\ı.ta"şın ve kedi dertleri vardı. 
~ l'l pek UCU% sattığı halde an-

Reçineblllyordu. 
o u ~t 1 n Burgşaylm bana blr ayı 

tıdtr "- \'erdi ve Uzcrlmde tecrübe 
tk. : 

"ırıı ~ Bunu Riyecek ve ma~azı
~~ttn •pusunda ger.lnekııın, bak 90 

ttıbetrn geçenlerin na1..an dikkatini 
btrkı ete uğra' belki bu suretle 
ttttrı:ı ç ınU~terl yıkaJanz ) ol~sa if As 

... den:ıek..ı• tk.Jı ~u. 
ltlijtetkt edilen vazife hiç kabul 
"rıı.ıt bir iş olmadıgı halde ya· 
~ k lçin son çarenin bu olma!ı 
'-l'taı:hule nıecbur etd ve kuçtik 
başı.dı= kapısında resmi geçıde 

~ Cunde k Q)ıı se lz saat sıcak yağ ko· 
ttÇttı •yı postunun için.de gelen 
~ 'dUkktnı ''llltk k n camekanını gös-
t'btr ...,, olay değildi, bununla he-
1'1 l'l"n h t •h geçtikçe yeni mesle~-
•ştıl'or~Yor ve hoşlsnmağa bile 

ıl)CUkıar unı. Mahallenin ku1,:ük 
,~l'orıar~~evvc!A benden çok kor
lı tık hJ sonralan alıştıJnr ve 
t ttııtı 1 0~ •)·nlmsz oldular, kimi 
()t, kırrıı şu yor, kf mi elimi tutu-

d k~k•ktıt:e kulağımı çeki) ordu. 
) katını geçt:nlerln de nazarı 
~"•-. .., celbetınc.-~e başlam ştım 
'"11) ılVaş ' tra onlar bım" ben de 

lS.tnuık. 

- FransızctJdan 
Artık mesle~lm heni alAkadar 

ediyordu, ayı postunda haklkt ~aıa 
mamı sakhyarak gü1Up geçen za 
rlf mad!mlar n ellerinden tutuyor 
ve onları bin türlü hokkabazlıklarla 
dUkkAnımızın kapısından içeri so
kuyordum. Evve!A korkarak soku
lan bu kadınlar sonralan beni ok

şamağa başladılar. 

JS.30-20.30 

20.30-22 90 

Belgrad; 
ıs 

~ 
Caz-B nd"Orkeıtra. Ru-
btnatetn:Lea GiDca Verdi. 

Rııolette !eclı: Screnade 
Mr:nde'ıoho ı Ruy Bala, 
ouvcrture- Guı:Or~.nta'e
Lett. ı Maoııb b~ıa • 
potpowi T arıgo orkcstraaı 
Saz. heyeti. Anado~ 
ajanıı haberleri. 

429 m. !.5 KY. 
Cafe MoakYI orkcıttası 
Üpcra ı Belgrad tehk 
operumdaıı 

Velhasıl yeni mesleğim her han
gi bir tiyatro sahnesındc adi figU· 
ran olmaktan pek ) Ukc:ekd Bel artık 
hakklle roHfnü ifa eden bir artist 

zevkini duyuyordum. 

&rlin ( K6ni9swwierh11usen) 

Böylece gfınter ve aylar geçti 
komiser bey. Patronum şimdi yanı
mızdaki !l&Klı so u lkl c!Ukkanı da 
almış ve ma~azayı hu •linkil haline 
getirml~tdi bir. akşam beni odasına 
çağırdı ve e ime bir k ğıt sıkıştı· 
rarak he abım tam8m oldugunu 
TC bana arak ]uzumu olmadığını 

sö} ledl. Birdenbire ne olduğumu 

şaşırdım komi er bey patronun 
benimle alay ett ğtnl zann ttim 
f<~akat o kemali ek dt et e bana te
Şt:'kki r ettı. ve kasa) a ugrı) p paramı 
almaklığımı tekrar eni. 

Yalvardım, ayaklar na kapana
rak ona mesleğimi ne kadar sev 
dlğim söyledim hatta maaşımdan 

blr mıktar nın tenzihne blle razı 

oldum Bu adam sanki granitten 
yapılmış g\bi sert • ve hissiz fdL 
Beni dinledi, dinledi ve nihayet 
söyHiyeceklerimın bltlp bltm-edlğlnl 

sorduktan sonra bir hademe çağı
rıp beni kapı dı~an etti. 

ü tkln.. lr de oradin 
ayrıJdım, art1k ne benJ otfbyan 
mahalle çocu an, ne mlltebessl
oıanc naıarlanle peşimden gc en 
zarıf mad mlar ne de o çok sev
diğim ayı op tu. hiç, hiç bir "8Y 
kalmamıştı O e,il başka bir iş, h c
ta yaşamak arzum bıle yoktu. 

Cunlcr geçt"1 bir giln bll 
mem na ı1 bir hisle bdkl de tek· 
rar eski i~ me glrebıJmek için Bur -
şıyma r ca etme üz re eski d k 
kAnınma ~lttirn Bili} ar musunuz 
ne ile karşJ a tı ı Kom ~er Bel; 
benim cakl dlmle, e\et beum ben 
zerim le, la n z aram a bir I' ar 
nrdı Ayı po tt nun iç nde ben can 
!ısı, gören his eden ve duyan bir 
ardscım, o ise hlss z r 'e sağır 

makine sa) esinde benden benim 
biltün arust ruhi e be im di im 

h reketlerden bir k mını ç im ş 
bir k ç odun l r ı l tt- ve bf r 
kucnkta sıınıan an ibaretti. 

Fakat he) hat ki gene o halk o
na bakı~ or. H: gene o çocu lar et 

rahnda dolaşıyordu Bu k dar sukut, 
bu kadar ın i arı ha) aJ beni mah-
vettl ._ e birden komiser be} kcn· 
dımden geçert:k onı.cıkta l u d ıgum 

bır odun parçnslle beni takllt eden 
bu ruhsuz mak ne) e kafası, kollan 

ve hiç durmadan manuız işaretler 

yapan elleri kırılınetya kadar vur
dum. vurdu~ vurdum. 

Şımdl size soruyon m komiser B. 
ben mucrim nllyım? 

Belk& (J-iJIAp 

l2.JO. 
1635 a 30 KW. 

Opera: cSameoıı» ec dı
hla> • S#Ut Saaa. (Ş... 
hir o~raaı). 
Opera ntlıayeıtnde or-

k ıtra koıerl. 

Budape~le: 550 a ~ KT. 
1840 
2C,30 

Blikreıı 
l63U 
20 

Aıkerl konıcr htytl 
Opera: ıchir operaımdaa. 
Opera nıhayccindo T U... 

ganne orkeıtraeı. 

894 aı. 12 KY. 
Orkeıtra 
Tagannt,. Mmc Ghıbu 

taraf ndan. 
Radyo crkeıtraaı: Supo 

Chopin,,. Tclıaykoveıki, 

Stıauu. 

Da.veniryı 1ss4 m. 2.5 KY. 

0.50 

1 

Daventry: 
l\ 

oıs 

Dana havalan 

Caz.Baod. 

479 m 25 KT. 

Opera: cSalomc• , ı'Ia-

uıs. 

Danı havalan. 

Caz.Band. 1 
~.an.-nıı 
ıo.o; Kooıer 
21 25 OıJeatrL 

lfafovlç 409 nı. 10 KY. 
2 l.15 Symphontquc Konlff, 

24 Mektup kutuı fraG1&Ja) 

la.ngenbergı 473 m 15 K~. 
!il 1 Opera: cSalome». 

Mll411oı 
LI ;u 

Üpuı nthayettıade 

havalan. 

500 m. 7 Kv. 

Symphonlquc • Konıer , 

Bııntok Rymıltt-Kouakol 
Sa nt-Sacnı Wagner, Rot
ılnt. 

Radyo orlt~ıtrııaL 

lV. av~ka- 05frlJVilı 203 m to ~ 
20 JS Opera Bırno dan) 

2 3 l5 c.ı, Pr41i Qfkttırıaı 
(Pragdan). 

1 ra9 
ıt.iO 

2005 
23.15 

Romllı 

22~ 

Torlnoı 

20 15 
C)l 30 
L4 

Viya1141 

16.30 
17.so 
u.os 

Var,?ovaı 
17 J 5 

18,45 

487 m. ~ KY. 
Mua que de chembre. 

Opera ~ll&rno dan). 

Cafe Prag orlccatraaı. 

441 m 3 KY. 
Ope a : « T ournadot» , 

Puct•l 

273 m 
Konıer 

Symphoniquc ~on•er. 

Danı havalan (Caıc AJ.. 
fiert ork ıtrua). 

Sl6 -. iş Kv. 

Gramofon. 
llublnsteln ıatı. 
Opera par~ alın. 
Program rlll\ayettndc Tol 
lerutm ~yaca 

1412 m. li KT. 

G•aıııofoa. 
Mit.ket üzümünden huauıl 

ıurctte inıal edılen 

Anx ra fH~ISI 1 ı 25 

Koro Konlt'rl: St. M• 
deleJne kıh~ heyeti ı.
rafından. 

C.ramofon • 
Synıphnııtque konMtr: Yar-K.Jbar ga:z. nol.arla lükı 

bakkallarda bulunur. ,.._ ______ ... 121.1.S 
•o•a Plıllhaım<HKı a.ın
dcn. 

llR!. Hayatt_a muvaffak !llBil 
fi 
(1 

. 
Olmak bugün, ecnebi Usanı bilmekle kabildir. 

Bunmdan en lüzumlusu otan FRANSIZCA yı 
Muallim B l T 1 Din dershanesinde öğreniniz. 
1 ~inunuevvclde açılacak.. Bilhusa başlıyanlar 
iıtifade et.melidir. 

Ciddiyet, en müsait ıerait. Müracaat yen: 

Ankara caddesi Mua~mla Kitapbanesi, 

il 
[I 
il 
BJ 

BB-illiB•RB 
~ mlıfl ~;~""ert trıa60Jlaa l~tanhul he,ıncı lıu~~ m4hktmu n-
o •ı1tu , ..... ltdlft: Gazipaşa Jı lk kal Dumlupınar, Hakimiyeti milliye ya~ aa. uaaı n eliDta G.la&ada Top-

mekteplerinUı 31·5·920 '8rlhlne cul• cad~ınde 156 numarada m01-

kadar ihtiyaçtan olan ekmek ile kir~ cabrt~alan nıDe11lıelertndeı:ı Jımaıl 
kaşarpeynlrf, tereyağı, mercimek, Rıfat bey aleyhine ıkame cylcdtQt 

kurubezclye, batwıiye, Gazipaşa da-d.n dolay! tuUr k.Jman davetiye 
Haktmfyetımllllye yatı mektepleri mumallcyhın ıkamctglhına gönderılmtı 

talebesine pardesülük kumaş kapalı a.ede kendıat orada bulunm~ ma-

zarf usulile münakasa~ konul- hallest hey·-" ıL·ı l tı... ""u ıu yartyeıl l e mahkeme 
muştur ınaleler 19-12-!h.9 da Orta- ı..a.' · _, .J__ mu...,ırı tar•ınuma tebltt ılmob.bcrl 

köyde Gazi paşa yanmekteblndc zahnna Tertlen m müteşekkil mubaya komisyonunda etroh.na111 anl11ılmı1 
yapılacakur. Taliplerin '/, 7,5 nilbe- ;• bcrmudbl talep llanen tcblı~at 
dnde muvakkat tenılnatlanru yük- lcruına karar •ertlmtı ve emri muhı· 
sek mektepler mes'ul mubaslpliğine kemenlo 18/J 1/930 tarihine mundlf 

vererek alacakluı ruakbuzlan teklif cuma ertcal eGnD ıaat 14 d. tayin 

zarfları içine kaymalan l~mdır. olund~un& dair aynca çakanlan 
Şartnameler, kumaş. battaniye. davettye muhakeme dtvanbancatne talık 

bezelye, mercimek nUmıınelerl olundutu ııbı evrakt havadtslcdo ılan 
komisyon klt!plt~nde ""'rüleblllr. ol f,V UDUI'. 

• • 

TRAMVAY ŞiRKETi 
lST ANBUL TRAMVAV ŞiRKETİ fVJ<A T TARiFESi 

1929 ıe.QCll Tqrioilaııiııin 2..ı; inci ıfınündeo ıtibareu 
illm ahirı kadu muteberdir 

Birinci Son 
ı'1o Hutut Jiıraket f astla Haraket Harakct 

9 HArbtye· Sfrkccı 
Huotyeden-Sirkeclye 7 14 
Sirkeciden-Harbiyey ' 

7.0Q 
7,31 

19,00 
19,31 

...,,.,, --nnel , ...... Tlnele ı.e 6,36 2',14 

TQ Şf,ıiye g 7,()2 24,38 

il Kurtuluş-Tünel 1 Kurtuluştan. Tnnelc 30 
21,10 23,30 

TOnelden - Kurtuluşa 21,30 24,00 

12 Harbive-F':ıtih ı Ha.rbfyed~n - fatihe 6.h ~·~ J,00 
f atil ten - Harhiyeye 1 1,05 

14 Maçka - Tiinel ı M k TOnele 50 21,40 23,30 
Tünelden • M çkaya 22,00 24,00 

15 Taksirn-Str1ctd J 
10 Maçka-Bey ııt f 
18 Taksim-fati 

J 
19 Kurtulut-Bevn 1 

22 Re.,,,, -P.m'n~nfı 

U Om\öy-Abaray 1 
M Bqtttaş-ratıb • ı 

1 it T"I'\.,,, ... ,..., 

Taksimden-Sirkeciye 5,8 1,10 20,()0 
Sirkeciden - Taksime IO 7,35 20,30 

da Beyuıdı 7 ,09 1,00 21,30 
Be tıttan-~ ıçkaya 14 0,53 21,33 
Tak imden-fa he 15 7,46 18,40 
fa i ıın • Taks ıne 80 8,32 10,32 

~ta Bcyazıdı o 7,00 21,()4 
Bevıı zı ttan-K urt ga 13 7,50 21,44 

~i a -n be~ o,oı -
Bqıırtqtan-fmınönunr 8 t>,22 
Beb~' tcn-f.minönünc 16 ô 30 21,47 
EınlnönOnden- f3 bete 50 6, 41 22 3 
Bel(bekten-Kl\rskôye : 2:20 :!4:~ 

arak en-Be e~~ 23,0-1 1,23 
Bebekten * B. Taşa 2,05 

Ortak6yden-Aksaraya 10 6,09 20,42 
Aklarıyctan-Ortakôye 17-20 6,35 21,33 

Beşiktaftan-l'atihe g 15 7 2 30 1 .oo o, 
fatihten-Beffktap 20 7,46 21, ıo 

Aksarayctın-Topkapıya 0 0 6, 12 
Topkapıdan-Sirkeciye - 6 33 22 • , ıo 
Sirkecldeo-Topkapıya 20 7,09 22,46 
Topkapıdan-Beyuıta 00 24 ı ,()() 

TBeyuıttan-Topkapıya 24,30 1,40 
opkapıdan-Akıara~ a 2,()() 

Akşaraydan-Yedlkuleye 0-10 0,10 
Vedıkuleden-Sirkeciye 20 0,33 22,l.C 
Sfrkcclden-Vedfkuleye 60 7 13 22 S4 
Vedikuleden-Beyızıtı 24:00 ı:oo 
Beyazıttan-Yedikuleye 24,30 1,40 
Vtdikuleden-Slrkeclye 2,00 

J\ksaraydın-Edirnekapıya O,OJ 
Ediroekapıdan-Sirkeciye 7,11 0,31 22,25 
irkcciden-fdirnekıpıya15,21 7,04 22,58 
f:dirı•ekapıdın-fatihe 50 23,40 I,20 
~atthten· Edimekapıyı 24.05 ı ,45 
edlrnekapıdın-Aksarıyı 2,oo 



' 
Gazetemizde çıkan yaz> ve reaim· 

Abun~ şartları terin bütün haklan mahfuzdur 
fDrldyede Hariçte 

~ SAYISI l-İER YERDE 5 KURUŞ ~ Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
Uinlannda yiizde 20 tenzillt vardır 

lıAn şa 
Sa 

Kuruş Kuru~ Gazeteye gOndertlecek mektuplann tızertne 

l Aylı"" lSO OOO idare lçlnJe [idare], yazıya liUe [yazı] 
a• lfaretl konulmalıdır A T 8lly11k veya bir kaç dala için verilen llAnlula 

hususi mahiyetteki ıt!ıılarm D.creti 

6-Sinci sa 
5 • 
4 • 
2 • : : = ı: Bıuı1mıyaıı mektupların ladeJinden, hymttl 

mııkaddereslz mekttpları konulmnş paralann 
12 • t 400 2700 ıaypolmuından ve uruıı "nn münderecaundan tsr ANBUL, BabıAlı, Mara caddesinde , V AKIT YURDU > 

idare mesul de~lldJr IT 

idare ile kararlaştınlır 

Guetemlı:e hususi llAn kabul eden yer ı 
H. S. H. llAnat acentesi 

1 • .. 
1-Sincl ıayı 
remıi · • 

'.b-----~~~~~~~1111111111-------.. Tel 1970 iDARE tŞLERl, 1971 YAZI İŞLERi * telgraf: VAK potta Kuı 45 

~ "=-~;::c--==~r::--::1c:~:::ı~~c:4-::ıc::-.:::ı8c::~::1c~::1~ 

~ KAPPEL r, · -- m 
~ tamamile iekemm-/fl etmt~ ~ 
,.., YAZI MAKINASJ ~ 
~ Fransız hükU.metinin daht takdir ve tercih W 
~ ~ttiği makina KAPPELdir Hafif, metin ve zarit S 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve taluitJe ıatılır. ~ 

Türkiye yegAne unıumt acenteıi 1 
Y. Şinorkyan. İıtanbuL Sadık.iye. han 31-33. Tel S. 2256 

~==--==r:::--::;~c .. ::ıc--:::ı~~c~:::ıc-..:::ı~c:---:::ıc:::--:::ı~ 
Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: · 

Anhra-KayıerJ hatbnda Karafakıh ltwyonu için font boru ve teferrQah 
kapalı uırfJa münakasaya konmuıtur. 

M11tıakaaa 9 lktncl kanun 1930 pertembe gtlnO saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demlryollan ıdareıınde yapılacaktır. 

Mnnalc.aaaya lftirak edeceklerln tekltf mektuplannı ve muvakkat teminatlarını 

Emlak ve Eytam Bankası 
Umum Müdürlüğünden: 

MevkUerlle krokJsi ve evsah mahsusası aşağıda yazılı Avrupa Pasajı

nın satışı müzırvf!devP konulmuştur: 

1 - l\' (' ıayede (kapa zarf) usuliled1r. İhale 9· T 2-929 tarihinde 
idare meclisı uw.uu.ı.-. ....... edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hiza
sında gösterilen mikdardı teminat iraeslne mecbur olup bu teminat va
rakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut 
ihale meclis1ne yetışmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - İhale bedeli peşinen İstifa olunur. 

3 - Talip olanların İstanbul veya tz'11r şubelerimize ve yahut Mer
kez Eml!k müdürlüğUne müracaatla mufassal- şartnamemiz! mütalAa etme
leri ve milzayedeye iştirak halinde bir nilshasıru bir lirıı wukabilinde alıp 
imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 1 

U. No. mevkll ve semti nevi hudut ve kemiyet temlr · ınlkd:ıı 
meşhuru ve müştemfü.tı .1ra 

ı 65 Kamerhatun nıahıı.1- Avrupa maaoda 22 ~bap dükh.An , 15000 

aynı gtinde saat I 5 ıe kada Umumt modurlok kalemine vermeleri llıımdır. ~ 
T alıpler münakasa gartnamelertni ( 1 O) lira mukabtlınde An karada, Malzem(' . 

dairesinden, İstaI).bulda Haydarpaga mağazumdan tedarik edebtlJrler. 

., lesi Hamalbaşı sokak pasajı 

@@@®~~®@@•@•@@@®@ @ - "=--~.~,~.~-~-~-~~·~.ın~.~~ı=.Lx.&.::~~J.:=.J~ 

: Kiralık ·daireler @ 
@ 

® Rabıali, Ankara caddesintle Orhan B. ham ... Ana- : 
a dolu ajansının terkettiği daireler kiralıktır. e • 
: ~fükemmel bir otel d2 olab:Iir. Ayrı ayrı hepsi : 
® 
@ 

@ 

birden kiralıktır. Jsıiyeuferin ( VAKIT yurdu ) na i> 

müracaatları. 

@@•®@@@®@@@@@@®@®@@®@@@@•@@@@ 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Guraba hastanesinde mevcut müstamel Röntken cihezlle 

nUıayedesine talip zuhur etmedığinden T. Saninin otuzuncu 
~ünü saat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talfp 
~eraitl anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale gUnit 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşid~ 

U KANUNEVVEL 1929 ~ 
Bf YÜK iKRAMiYE ; 65,000 LiRADIR 

Ayrı~ 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık 

ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mük.~fat. 

İdarehane inşası 
Tütün inhisarı umum müdürlü -

g"' Ünde Il . Balı kesirde inşa edilecek baş mUdiirlyet binası tçtn 
• verilecek tekllfnamelerin tevdii için gösterilen 30- l l 

- 929 tarihl 14 - ı S?. 929 cumartesi saat 11 re temdit edilmiştir. 

--G----~ ~ OSMANLI BANKASI 
~ Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
~ lstaubul acenteliği - Telefon: fstanbul 1948 
~ Beyoğlu da.ireıi - T e. eton Beyoflu 1303 
~ Scncdat ve polf ça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he-
\Q sabı carı sı.ıretile avanslar, pollça ve iskontosu. 
~ Türkiye cümhuriyerinin başlıca şehirlerine ve memallk.J ecne· 
~ ?iyeye senedat, çek, itibar mektuplan ve telgraf emirnameleri 
~ ırsahhı. 

~g~ammnmmmam•. ~,~·~ 
Deniz satın alına komisyonundan: 

63 kalem ecza ve malzemei tibbiye mtinakasai aleniye He ihalesi 14 
kanunu E 929 cümartesi saat 14 te. 

i\lilH müdafaa vekAleti deniz kuvvetleri eczal tıbbiye madhan tçln 
lüzumu ohm 63 kalem ecza ve malzemet tıbbiyenin hlıasmda muharrer 
gün ve snntce ihaleleri icra edilecektir. Şartnamesiru görmek lsttyenlerin 
her l!lİn ve vermek l •tiyenlerln yevmi ihalede ve muharrer satlttt Kasım
pa~ada deniz :;atın alma komisyonuna müracaatları. 

"' ' .., \ r--
f,ul/;/ Cadrln7 
~ .... 
' \ 1 •• 

7 9P 

- . . 

'S - :,m . ıC ,r--------------
· · Sel8nik filmli Bankası q 1 

1888 fe tesis edilmiştir: Sermayeu" 30,000,000 frank 
Merkezi umumt latnnbulda; Galata lıtaVlbul Beyollu 

TUrklyedeki şubeleri 
lzmir Samsun Adana Mersin 
Yunanlstandakl şubeleri 

Seh\nik Kavala 
Her tllrlU banka muamelAtı, itibar mektuplan, her nevi akçe 

üzerinden hesabatı cariye, çek muamelA.n. 

~~EII~iilB~~§B 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Evkaf matbaa11na lOıumu olan k!ğıl Te ulr levazınu tecltdıyentn pazarlıkla 

cra edılen mflnakuasında talipler tarahndan verllen ( 6903 ) lıra flat haddı 

lyıhndda gOrOlmedlAinden T ... ntn otuzuncu cumarteııl gGnil saat on dürtt 
pftllrlıkla thaleti laa edtleceAlnden talip olanlann ıeraltl anlamak üzere her 
gllD lenzım ıdarealoe Te thale günQ de idare tncOmeninf' mOracaatlan. 

Türkiye iş bankası 
Sarmayesı:Tamamen tediye edilmiş 4,ooo.ooo Türk lirası 

Merkezi umumi: ANKA~A 
Şuabai ı 

Ankara 
lstanbul 
Bursa 
İzmir 
Samsun 

BOTON 

Adana 
Trabzon 
Bahkesir 
Giresun 
Edremit 

Ayvalık 

Zonguldak. 
Kay~~ri 

.Heı·siu 

Müzayede ile satış 
Devlet demiryolları Haydar 

paşa mağazasından: 
idaremizin kullandığı tip harici ol mas; itibariyle 5- r 2-929 tarihine 

mtlsadif perşembe gfin(i mtizayede ile küllJyetli miktarda asma masa. 
Hiks gij muhtelff IAmba c:atılacaktır. Bunlnrm kıc:mı n7.:amı vcnidir. 
TalJplerin yevmi mezkürda Haydarpa~a mağa:lasına mliral.'.aaclaıı ilan 
olunur. 

1 Haziran hulQl et 
Her muamele mecburt 

yeni harflerle yazılma! 

ADLE 
YAZI MAKİN 

Avrupada 1898 senesin 
imal edilen bir yazı maki 
Şimdiye kadar bütün dü 

380,000 ADLER MAKI 
Saalmışnr. Anadoluya 

makine gönderilmişti 

ADLER 
Maklneı::""' lr '1uıusiye 

Harflerin mUvm.ı vuruşu 
Bu fabrikamızın ihtlral o 
ttibarJle başkaları raraf 

takllt edilemez. Bu S&.) ~ ' 
kopya ~armak müınkü 

ADLER MA 
EK DAYANIKLI 
ADLER 1\ 
SN lYl BlR M 

NEDlR 
Anadolu için tali Acent 

aramaktayız. 
Bir Alman mUtahassısı 
ııltında lstanbulc.Ja her gtına 
ı .e ta!Jllri için blr tamlrhaıı 

şat ettlğimlzl tebşir eyl 
Daktilo mektebi lstanbu4 

kapı Esnaf bankası 

Adler makineleri 
baş acentası 

RiŞAR \~O 
Galatada Voyvqda barı• 

Galat mta kurusu 44 

PERTEV Surubu , 
PERTEV Brlyantlrl 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

ZAZI d 
Üöklldar A.ıkerlık ıubcsııı e 

ıtım vesıkım dümahah ıs)'lk 
1 sO Bulanların Kadıköy Kuyu u 

1 
(21) e gt-Urdıklrrl ıokdtrde 11 

cd.lect-klerl ı!An olunur. r 1ı 
d ıt~"" Ecllrne b11d11k 0 No~· 

E11d11 oıtlıı 
317 Te•eııotlll-

-fıt'."'-ı~-uı-m-ud_w_ı Refik JI. 


