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Klemanso zaruret içinde ölmüş ! 
- ihtiyar kaplan Yeni Ziraat bankası binası • 

imar f aaliy:etleri bitti. 
alova yeni şekille yer 

Yüzünün cenneti oldu 
G:azl Hz. için bir tafo yapılacak 

y alova açıldı. Alman çeşemesl gibi bir çeşme yapıld 

fransanın "zaferba· A k .. 1.. 1 Jdı 
bası senelerdenberl n arayı ıuı uyen bu· bino naıı açı 
sefaıet çekiyordu Kfişat merasiminde bulunan bir mu• 

Klemanso fakru zaruret içinde harrlrlmlz intibalarını anlatıyor 
ölmüş. Geçen mayıı kıtabını sa
tarak biraz para alınca •artık 
tawk yiyebilecetine ıevinmiş. Ve 
vefatından birkaç hafta evvel av 
tüfeklerini satarak bir kaç para 
edinmişti. 

İhtiyar kaplan, Loyit Corçla 
nasıl döfüşmüşlerdi ? Bu entere
san yazıyı iç sayıfalarmızda o~
yunuz. 

Sulha yardım için 
Londra,27 (A.A.) - Sulha yar

dım için teşekkül etmiş muhtelif 
cemiyetler Azasının M Kellog da 
hazır olduğu halde akdettiği bir 
içtimada M. Mak Donald Londra
da toplanacak bahrt konferansın 
muvaffakıyetle neticelenmesme sa
mimiyet ve sadakatle çalışmak nl
yednde bulunduğunu teyJt etmiş 
ve demiştir kt : Birçok büyük milŞ
kJIAt karşısında kalacağız, fakat her-
hangi bir hareket urztle istedl~
mlz nedceleri elde etmiyecek olursak 
başka bir hattı hareket takip ederek 
başka bir fekll tecrübe edece~ 

Ziraat 6an~m Anltoratl~ .,mi amatnt nwr~ ""-' 
iki aGn evvel Ankarada remıl balar dalre1l herketln pek çnk 

k(lfadı icra edilen yeni Ziraat takdirini kaanm•tbr• Muban .z
Bankaıı blna11 bGUln TGrktye lerlmfzdm birisi m~bnı 
dahilindeki blnalann en bGytl- fU auretle anlabyor: Reunt kcı. 
fildflı; Fakat bu binanın en zl. tattan IODl'a BO)'Gk Millet Mf'c-
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Gülhane .Ankaraya 

gidecek mi 'l 
~ --~ --------

Ankaradaki hastahane 2 mi yon sarfile 
--- .. dört sene sonra bitecek 

) Şu luılde nak l günün meselesi değildir ... 
Dün\cü Ankara telgrafları Gül

haoe hastahanesinin pek yakında 
An~araya nakledileceği onun ye
rine şehrimizde bir dıspanser 
bırakılacağı yazılıyordu. Yine bu 

malOma a göre, GüJhane kasta· 
hanesi, müdafaai mıllıye vekaleti 

civarında inşa olunan yere nakl
edilecektir. 

yaptığımız tahkikata göı e Gül
hane hastanesinin Ankaraya nak· 
li henüz bir tasavvur halindedir. 
Hastanenin Ankarada nak'oluna 
cağı yer henüz inşa edilmemiştir. 
2 milyon liraya inşa edilecek 
olan yeni hastane her sene be
ter yüz bin lira sarlile vücuda 
getirile<:ektir. O halde hastanenın 

ikmaline henüz vakit vard.r. 
Ankarada, büyük mutahassıs· 

lardan mütt>şekkil bir mt el ısın 
bulunması ötedenberı aı zu olun· 
duğundan, Gülhane hastanesinin 

Ankaraya nakli, bu arzudan te· 

vellüt etmektedir. Ankarada böyle 
bir mutahassıs heyetın bulunması 

şüphesiz zaruridir. Fakat bu ar· 
zu ve ihtiyacın hali haw da Gül ha· 

neyi nakle müncer Qlması henüz 
bir karar şeklini almış deği dir. 

Çünkü dığer taraftan Glilhane• 
nin lstanbulda fa etmekte oldu-

lince hemen herkes binanın a2&· 

metl jçinde l endis ni kay bedi· 
yordu. Bunun'a beraber Zirc:at 
bankas1 mensupları bu binanın 

bergün biraz daha inkitaJ eden 
bankaya niıbetle ancak kafi oldu
iunu, Devlet Bankasım tasavvur 
edildiği veçhile bu bina daMline 
s1ğıflll'Dlak çok müıkül olacağın• 
ileriye ıürmektedirler. 

Yeni Ztraat Bankası binasının 
iptida temelini atan timdi Mü 
dafaal Milli)e Vekili olan Ab· 
dnıhllik beydir. Banka binası 
lkt milyon lıraya mal olmuştur. 
Y alnı2 kasalar ( 70 000) dolara, 
Yani (140,000) lırava ahnmıştır. 

ğu büyük hizmetler nazarı itibara 
a'ınmakta ve fstenbulun bu pek 
kıymeth ve hayati müesse!e den 
mahrum edi memesi düşünülmek· 
tedir. An~ ar arla inşa edilecek ve 
asri bütün terakki'eri haiz bulu
nacak yeni ve büyük hastane de 
ayni suretle memleket için son 
derece müfit olacıık•ır. 

Ameri a cümhunyetper
ve'en mali buhrana kar Ş• 

tedabir arıyorlar 
Y~ln~ton., 27 (AA) - 1\1. Hover 

Amerika cürnhuriyetini te~kil eden 
48 hükômet reislerine ayrı ayrı ~ön
dcrdip;i birer telgı afta kendilerini 
nafıa pro~ıamının taıbik mevkiine 
konulması hususunda Amerika 
hükılmti ile ve bahu.;usu sanayi er
b1:1bile birlikte çalışma~a davet 

etmi~tir. 

Anı er· ka ticaret odası reisi. reisi
dirn hurun cmrıle millete hitabl'n 

neşrettı~i bir beyannamede snnayiin 
ve hayat seviye~inin t:sham bor!'a
sındaki ant sukunan ehemmiyetli 

surette mutazarrır olm:.ıdıp;ını temin 
ecmektedir. 12 kanunuevvt:lde mılli 

biT ikosadi yat konferansı toplana
c11 ktır. Bu konferans, son buhran

dan mütevellit neticelerin tesirini 
'QAfifletmel< için büıi.in ~ayretleri bir 
merkez etraf nda toplıyacaktır. Hu-

sı ısi -bir · ilrr sat meclisi ihdas edi
lecektir. 

Relslciimhur programının tatbi
ki için sarfı IAzımgelen parayı ve 
krediyi vasati hesapla yüzde 5 
faizle bnlabllece~ni ümit etmektedir. 
inşaatın 4 milyar 500 milyon 
dolara mal olacağı tahmin olunu

yor. 

Katılden mahk üm 
lstanbul a~ır ceza mahkeme~i. 

Sırkecide kahveci Hüseyinı öl

dürmekle maznun Alinin muha
kemesini bitiı miş, on iki ser e, 
beş ay ağ'ır hapis k<Jrarı verm;ştir 

V AKIT ın tefrll~asu 16 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
Ali Sa'der ne yapsın uyuşmağa 

mecburdu, zararı keseden değil 
sirkatten ediyordu. 

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

Eski harflerle yazılı mektubun 
kat'arını açtı. 

Şöyle haıifce süzerek : 
- İşte haber bunda.. Lakin 

hay kalir şeytan .. bu ~3ğıt m~z-
ruf olaydi mürse1ünileyhı t"ndamıle 
tanıy<ıcaktık Şimdi bunu keşf 
içın yorulacağız.. şu ande bu 
satırları okumanın s~rası değil .. 
Safder kardeşim sen aşırdığın 
pardösünün ce-p:erini bir tara 
bakalım kısmetine ne çıkacak? 
Klymetı~ ağır yükte hafiı bir şey 

bulabilecekmisin ? 
Safder karıştırdı. O da bula 

bula mazruf bır mektvp, ıki 
sinema ilanı, bir çift yazhk eldi

ven, bir paket çikolata, bir kaç 
şanı fıstı~ı buldu. 

Balık pazarının dar dolambaç, 
pis, kokmuş arka sokaklarından 

konuşa konuşa Unkapanına doğ
ru ileriliyorla•dı. 

Avnüsselab yevmi gazetelerin 

isimlerini bağıra bağıra geçen bir 
çocuğu durdurarak hepsınden 
bncr nüıha ardı. 

Ali Safder b;nız mütehayyir : 
- Bu havadis yığınını ne ya

pacaksm? 

- Havadis yığını mı ? 
- Yanıldım. Roman ve sütun 

tefrikası yığını. istikbale mi gi· 
diyoru~? Maziye mi döndıık? Sul· 
tan Mahmuttan bu tarafa oran 
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Orfa tahsil 
Muallimleri için bir kanun 

18.vıha.sı yapılıyor 

Ankara, 28 ( Vakıt) - Orta 
tedrisat mucıITimierinin dereceleri 
hakkında hazırlanan kanun lAyihası 
enciimeninde müzskcre ve tetkik 
edilmektedir. 

J ,ılyihaya göre, ortıı tedrisat mu
allimleri da·mt ve serbest olmak 
iizere iki kısımdır. 

DaimJ muallimler stajyer olarak 
İşe başladıkları zaman 13arem ka

nununun 9 uncu deıc:cesine ~irer

ler, bir sene sonra 8 inciye terfi 
ederler. l\Jütcakip darece!ere rerfi 
için 7 inci, 6 ıncı. 5 inci ve 4iln· 
cü dereceler de üçer sene, 3ün
dide dört sene, 2 incide 5 sene 
kıdem kazanmaları lftzımdır. Bunlar 
bu suretle 25 senede birinci dere 
ceye ylikselırler. 

Serbest muallimlere ı!elince: Bun
lar elişlerl, musiki, dmnastik., ev 

idaresi, dıkiş, biçki, ve tabahat gi· 
bi meslek ve mehnret hocalıklan
dır. Bunıar !ltaıyer olarak IO uncu 
dereceye giıerler, bır sene wnra 

9 unctıya yük .. elirlcr. l\lüreakip 
derecelere reı li Jçln 5 inciye 
bdar 4 der, 4 üncüde 5 sene kı

dd m kımınm:ılatı lazımdır. 13u su
reıle nihayeı 3 üncü derereceye ter
fı etml~ olurlar. 

Ecntbl mernltketlcrde yüksek 
tahsil µ;örenlerle Olaari h;e resmen 
takdir edtlmls bir i!mt e;,er yazan
lar birer derece kıdem zammı 
görürler. 

I\luallim şimdiki buludukl:ı.rı de
reeelt!rde hakları mahfuzdur. 

Devlet bankası 
Mufaha .. .,ısın rapoı u 

beklenivor 
An kam, 28 ( YA KIT )- Devlet 

bankası hakkında buraya gelerek 
tetkikat yapun Her l\lullerln verdi~ 

malö.mııta mli~ceniden raporu alınan 
devlet bankası umum müduril Her 
Şahttn yazmış ve postaya vcrmlş ol
de!!;u rııpor bu günlerde gelecek 
mali yede tC'tkik edilecektir. 

tcırıhı eşhas ve vak'alar masallaş· 

tınlıyor. Sansürden yeni kurtul
muş bir millet ilmıü irfan gıdasını 
böyle geçmişin mezarlığında mı 
arar? 

- Bilirim tatlı sert bir muhar· 
r irsin. 

- Uysal olmadığım için hiç 

bir gazete de geç)nemedim. Çün· 
kü edebi, felsefi, siyas1 fikirle
rimde diğer muharrirlerle hem 
ahenk olamıyorum. 

- Edebi, fe!sefi, siyasi fikirler .. 
vab 1avallı. Saffığın bu dert>cesi 
göz yaşı getirrcek kadar gü1ünç
tür. Şimdi böy'e şeyler kımde 
var ki samimiyetle senin yüreğın
de kök tuta bilsin Ahmak nene 
lazım senin politika, felsefe, 
edebiyat.. nehe gerek senin ten
kıt, itiraz, ukalaca fikirler, buda
laca görüşler, her diyarda fikir 
ticaretinin durgunluğunu, iflasını 
bifmiyor musun 1 Böyle şeyler 
karın doyurmaz, ysvrmn. Bu dün
ya zıyafetinin taam sofresına se· 
ni çağırmiyorlar 88 sen kedi gibi 
masanın altına sokul.. davetlilerin 
ne da'ka\ uklukl~rla oraya kabul 
o'unduklannı kendı ağız'arın 

lkfısat meclisi 
Bu pazar güntl to-,,l....ııı.. 

rına başlıvor 

Ankara, 28 ( Vakıt ) - Alı 
lkhsat meclisi pazar günl ıaat 

onda ~rdilncü içtima de•resine 
.4' 

baılayacaktır. Ruznaneıl ıudur: 
1 - Tediye muvzenemizin 

tetkikinden alınan neticelere 
göre dütünülf'n tedbirler ve bu 
hususta mttlistn tatil esnasında 

tetkıkatta bu unmak üzere te&lk 
ve meml4et dahilinde muhtelif 
iktisadi mıntakalanmıza fzam 

ett•ği komisyonun müıahedetını 

muhtevi olarak 8 raoor tanzim 
edilmittir. bunlar mecliste okun· 
a.ca.ktır. 

Ruznamenfn ikinci maddesi 
zirai kredi meıe!esidir Bu içtima 

devr eıinden ıonra medilln let
kt Jne ait banunun yedinc:f mad
desi mucibince azanın ntıfının 

kur'a ile tebdift icap etmektedir. 
Nam2etler hünüz tetblt edilme· 
ın•ıttr. Çıkanlann yeniden tn•l 
habı caizdır kambiyo ve parmwn 
fıtikrarinin de meclisin ruzname
sinde bulunduğu haberi a111lıızdır. 
Bunlar ikind içtima devıeıınde 

ıeıkik edHmittir. 

Yunanlı talebe 
Darülfünunlularla polis 
arasında müsademe 
Atına 29 (AA - Yuoan da· 

rülfünunu talebesi parlemento 
annnde nomayı.ıer<f e bulunrnnı· 
lar ve darülfünun mesele1erfnın 

halltni fatemiı1erdir. Talebe tle 

zabıta are tında vuku bulan mil
sademcde 25 k'tl mecruh o'muı· 
tur. 

Dahiliye ta vinleri 
Ankara, 28 (YAKIT) - Ça,nkm 

vali vekıli Şekip B. üçüncü sınıf 

mülkiye müfettişligine tayin edlI
mlştlr. Gemlik kaymakamı Remzi 
Bey v~kAlet emrine alınmıştır. 

Kenan 8. Ankarada 
Ankara, 28 (VA KIT) - İstanbul 

müddeiumumisi K(nan B. geldi. 

Adliye He temas etmektedir. 

dan işıt • tokıardan birinin 
elinden düşüreceği kotlet 

kemiğini hemen kap kaç.. bu 
alem de m~•şet ıki türlüdür. Sof-

ranın üstü ve altı ... bu iki ~ekil 

maideye sokulamıyanlar İşte aç 

kalan eksı>riyettir. Ananaya tabi 
ava Pak güruhunun is tike- metmden 

ayrıl.. iğri büğrü git. Çaparız 
adımlarla do'aş. Kısmetin ayağı

na çarpınca hemen yala yut.. bu 
maişetgahta doğruluk taslıyan
lar dan çokları rızk dağıtanlara 

karşı birer parça muacciz, dilenci 

birer parça gizli trıiirai hırsız, 

basili birer parça her şey

dıler. Hakiki hayat prensibleri 

kitaplar da okunduğu gibi de· 
ğild•r. 

Hıç bir ahlak hocası, hiç bir 
filozof aleme verdiği ögütlerin 

hükümlerine riayete yaşamamış

tır. Bara çalışkan bir el ulağı 

laz1m. Aradığım kıymetli arkada

şı sen de bulursan ikimiz de aç 

kalmayız. Ben bu gazeteleri mü
talaa fıkrile almadım. Havadisler 
iş iha açacak. kar m doyuracak 

M. Meclisi 
Bugünkü içtimaınds 
neler müzakere etti 
Ankaka, 28 ( AA. ) - Bü~ 

Millet Medisinin bug.ünkü içt~Jlld 
mda, Müdafaai milliye bütçeŞlll 
10 bin, Posta ve tefgrd },itÇ 
sinde 15 bin lira münakale ıcr' 
sına dair kanunlar Bütçe eocüıııe
nine verilmiştir. müteakiben M8~ 
kanununun on birinci madaesiııİ' 
tefsiri bakkmdaki Bütçe enciiJ!le' 
ni mazbatası müzakere ve kah~ 
edilmiştir. Euna nazaran: (Mak~ 
tahsisatı veya maktu tahsisat İ~ 
müstahak olan memurlardan '' 
vakkattn tayin edildiği meııaıırf 
yet mevkiine gidip te bu ınedl~ 
riyeti ikmal etmeden ve iki 1 

hitam bulmadan evvel bir ~ı 
gün için asli memurıyeti me\fkiİ"1 

gelerek betekrar muvakkat ~; 
muriyetine gidenlere yalnıı 1 

aylık tahsiıat verilir.) 

Meclis pazartesi günü toptJıı' 
caktır. 

Koymı~ınılır i~iı 
Ankar ada idari bit 

kurs açıldı 
An kar~ 28 (V AKIT)- Şehri~ 

de Ankara kaymakamlanna j 

bir kurs açılmıştır. Beş on gün ~ 
u~ qv~ .. ,,HAn-•1-- 1---.-.:t. __ ı.1"1 
kursa iştirak edecektir. Kurs blt . ,, . ~~ 

kadar devam edecektir. 

Edirnede 
Elektrik fabrikası inşa~ 
Edtrne, 28 ( A . A ) - El~ 

fabrikasının temel etma merastrıı1 ~ 
çok 2evaı 1n huzurtle yapılmıf "J 
esnada belediye muıthsı mtlU JJJ 

çalm11h. 

M Ludvig Ankarad~r 
Ankcıra, 28 (A.A) - P~ 

sör M. Ludvig geldi ve M .,, 
Vekili B. tarafından kabul edı 

gibi değil.. onları ne yapacafl' 

şımdi görürsün.. b't 
Mezbeleye dönmüş tenh• ıJb 

viraneye çekildiler. Avnüs5e ~ 
ıe•· 

pardesületi güzelce bu gaıe0 ef 

sardı. Sicim yumakJnı açtı. t 
!erinden sıkıca bağladı. Je~ 

Safder - Bu ihtiyata pe 

lüzum görüyorsun? •bt' 
Avnüsselah çarpık bir {stı 

bakışile arkadaşını süzere~: Siı" 
- Sana söylemedim nıı? ~er 

kat şimdi bütün zabıta Jllerl ~ 
!erine telefon edilmiştir. ~i"'.ıde' 
resmi polisler şimdi peşııP' 
dır. ,~ti 

- Mt'sruk e ya böyle "111r1 
edilirse tehlike azalmış rııı 0 

• ..,di 
<il" 

- Münasibi budur. Sı.rs ytotı~' 
seni iknaa vakit yok. B85

• ~9ıi 
d O . de sır ~i 

şapkayı a ver. zerın 
8
ds 

müsbit birşey kalmasın. şur beııl 
kahve de korkusuz, rahatÇıl• 
bekle.. 01ıtı, 

Avnüsselabın sözlerinden şiJl'lJı 
yatizmalanan Ali Safde~. 01dıl' 
bila itiraz her emre itaat e ı.Y 80ıı; 

ğ esil 
Avnfü;selah ayrılaca 1 (5•P".cıJ J 
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filıf e 11 llfl lir 
Haydarpaşa hatbnin 

hesaplan yapıldı 
a.ı.ı.nn eleldrilc fhtlyaa 

nam temin olanaclllı, 
Oıkaclar • Haydarpqa tramnJ 

hattınm ufak tefek ekslklerlııln ta 
lllaaıJınınuı için çahfJlmıktadıt. 
Yenı hatta mahlas biletler buılmq, 
lllflstabdemlere tlblselerl verllm.lş 
"' duraktır tesblt olunmuştur. 

Yapılan tetkikatı göre OıkOdm 
htrg0n vapurla geçen yolculann l 2 
~ birtntn Kısıklı tarafına, müteba
.:ııı'Q de Selimi ye clhettne glttlff 
h 

1'1111111tır. Bu heu ba göre yenJ 
1c:~• 1tferıere b~ndıktan sonra şlr-

ra. gdncte l IO lira Ur edece dt. 
Diğer taraftan flrket elclaik 

cereyanı hususunda da daha tArlı 
bir esas bulmuştur. Şimdi ye kadar 
elektrik cereyanım flrkct kendi 
fabrtkUJndan temin ediyordu. Fa
kat bu, firkete oldukça pahalıyı 
lllal oluyordu. Bu vaziyet karşı
lında elektrik kuvvetini İstanbul 
ffrketJnden tedarik etmeyi d~n
lllflf ve mUzakereye de başland
lllıştı/. Bu müzakere neticesinde 
'1JUşu!dufu takdirde İstanbuldan 
kablolarla OU:üdara elektrik cere
}IJU geçJrHecektlr. Ba rarz Üskü
dar fJrketl fçtn daha Urh olacak
tır. Bu takdirde Osküdırdakl elek
trik makinelerinin Adalara nıkle
dUrnesı ve bu suretle 4 adanın 
tlektrtk lbtlyıanın temin olunması 
dUfunuımektedir. ._ 

Oktruva tetkikleri bıtiril
mek üzere 

8eledı1e mec:ltat idare enci 
~ dGn de toplanarak SaaaJI 
111 lrllft lllfbneudlerde birbkte ,.. 

~::= c1e':!-'e1m~ 
Ba faaıı1et ,.tanda blUrdec:ek d: ftrlra popunda phrem"'tnm 

..__ ltttraki•e bir defa daha P 

..._ ftçlrllchkten eanra BeledlJe 
~e r6nd.ılecektlr. 
raınvay kazalarının önüne 

geçmer için .. 
~hreınaned prketler komiser· 
CG tramvay flrketine bir tezkere 
bir ndererek kazaların daha zaranıl 
ı. tekilde geçJşdrUmni için ıraba
~n alt kısmını çepçevre bfrer 
fbt.ı_IAvbı konulmasJnı teklif 
1 ~r. 

Ön ıntlfettt,llfl lmlllumı 
'erci UrnUzdekt ayın yedlllnde Def· 
1aaU.:rlıkta pul mftfc-tttf)IRf lçfn bir 

bakı imtihanı y~pılıcaknr. . _ 

Genç tarihçiler 
Türk ocaOında dün müderris
lerine bir. veda çayı ve.rdiler 

,. . 
1 Dan" f4 .Wııncı. fcılelhıtırar . • 

Edebfiat laJtnlthl tarih zUm· ren blr 1111' ve kalLimlze alet 
realnln ba seneki mezunlan, dün .tarak •)'l'lhyoruz. Bu vecı.. top
TGık ocatında bir veda çayı lanııında nıGtt•ek hissiyatımıza 
ftrmitlerdir. Çayda müdenls tercGman o!mayı iki TırldyeD 
ve maarif emini Ali Muıaffer, aziz hemılrtnı benim gibi gönlG· 
mGderris ve yillcsek muallim mün en ulvi bir dostluğun Tftr. 
mtktebl mGdürO Himit, müder· ldyeye bağlamıı bir aksayı prk-
ris Zeki Velidl, müderris Ga,ınti lıya bıralcmıı olmakla Tüıkler~ 
Beyler bulunmuılardır. • allahan bir vergisi olın necip ve 

Tarih zümresinin yeni mrzun- samimi ntııketi gösterdiler. 
lan ırasında Celi'ettin Bey Vay- Anamdan, babamdan, evimden 
zfnıon lıminde bir de Çinli ve memleketimden ayrı'arak gel-
vardır. Vayıin,on 8. dünkü çay· dim. Tüıkiyede Duülfünun mu· 
da milderrislerine ve arkad ı:ı ıla- hiti bana hem ana, hem baba, 
rına ıu nutku söylem "ştir: hem ev ve hem memlelcet oldu 

- Yüksek tahsilimizin üç Ayulıı ken nuıl yeis duymam, 
senelik batıralanm ve muhaLbet- nasıl mmtarip olmam. Hepin:ze -. me here toplancl'ılr. latanbuJ Da- Vayzinıon 8. den sonra fclil 
ıOffGnunundan hakikatleri göste· H. da bir nutuk söylemiştir. 

•••• 
Dedikodu berdevam ! 

Darülfünun müderrisleri ara
sında tasfiyeler mi yapılacak? 
Kürıü ve derı meıeJ,ılndcn doğan 

yeni cereyan ar nelerdir ? . 
Darü'fünunda D".üJerriılerin kür

süye ve derslere ayralmRsı mes'· 
e!eai yeni yeni safhalar arzet
mektedir. Aldıj'ımız malumata 
göre Darülfünunun 5 fakültesinil\ 
m6derris!eri arasında 70 kadar 
zat küı sü sahibi olarak tefrik 
edilmiıtir. Kürsü sahibi müderris· 
lere Oç veya beş yüz lira maaş 
verilmt1i icap ett;Ai ta~dirde 
Dariilfünun bütçesine yeniden 
mühim bir miktar ilavesi lazım
dır. 

Bu da ıimdilik imkansız görül
mektedir. Bu imkansızlık dolayı
slle Darülfünunda mühim tasfiye· 
ler yıpılacatı ileri sürülüyor. iki 
müderrisi oJan dersler bir mü
derrisle idare edilecek, ikinci 
müdeniı kadro harici bırakıla
caktır. Tıp fakültcsinda iki mü
derrisle idare edilen dersler ve 
müderrisi' ri §Un lardır: 

Tetrihi marazi: Hamdi Suat, 
Saim B. ler, Fizyoloji: Kemal 
Cenep, Ta'ha Yusuf B. ler, Vi
lidiye : Besim Ômer Paşa, Ke-

Tevfik 8. Seriririyata dahi· 
nan O S" Al' 
l. • Neıet mer, ureyya ı 
ıye. h'' Oh 

0 1 seririyatı ıncıye : an r;ey er, . 
1 Abdi, Kerim Sebati Beye~.. . 

H k k fakültesinde de ıkı ve 
u u 1 "d ikiden ziyade müderris e ı aı e 

edilen de11ler ıunlaı dır. Huk ku 
medeniye: Apturrahman Münip, 
Ebülülü, Hacı Adil, Samim 8. 
ler. Uctısat: Fazıl, MünOr S. ler. 

Her ders bir müderrisle idare 
edi'd ğine göre, Darülfünundaki 
tasfiye çok ehemmiyetli olacakhr. 
Darü1fünunda kürsü alacak müder 

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

Yalnıı ortaya halli müşkül bir 
muele çıkmaktadır, Bu gün Da· 
rülfünunda esas dersleri ifgal 
eden müderrislerden hemen hiç 
biri bar'çteki işlcıinden fe...,.t 
t-tmek arzusunda detildir. Hatta 
bir müddet evvel hariçteki işle
rinden vaz geçecek müderrislerin 
daimi müdeı riı addedilerek yüz· 
de 50 zam görmeleri esası kabul 
edilmiş, fakat hukuk fakülteainde 
iki müderristen baıka Hukuktan 
ve Tıptan biç bir müderris 
daimi müderris olması, yani 
hariçte hiç bir işle meıgul 
olmamayı kabul etmemişlerdir • 
Gerek T pta, gerek Hukuktaki 
müderrislerin pek çotu hariçte 
mühim miktarda iş yapan kimler· 
dir. 

Darülfü~undan mezuniyet alarak 

Bir kısım zabıta me• 

• 
iki dava 

lıtanbul pollılerl 

H-kQ . . al hi murlanmız Manisa• 
.u metım1z ey ne ya aıdeceklermlş ~ 

açıldı İzmir gazetelerinin veı dıtl 
1 haberlere göre Manisada vaki 

Y ann Twk- talyan mahke: o!an müessif hadiseden sonra 
mestnde görlllecek oradan nakilltrl takarrür eden 

Yann TUrk-ftalyan muhtelif hı- bütün zabıta memurlannın diğer 
kem mahkemesinde hükdmetlmlz viliyet~ere veriltcektir. 1 k pa~ 
aleyhine ıÇtlın iki mUhlm dava- olarak Manisa polislerinden bır 
mn alent mürafaıısı yapılacaktır. kıımı l.tanbula gönderilecek ~e • 

Bu davalann tktsl de Kommer- bunlann yerine lstınbuldan pohı 
çlyalı İtalyana bankası tarıhndan memur lan aevkolunacaı br. 
ıçılmıştr. · 11 Bu huauıtald emir veklletten 

İtalyan banb, Taktlle hükOme- llzım gelenlere teblit edilmiştir. 
timimizin eline geçen bıızı tah- lmıir gazetelerinin verditi ha· 
vUltuı altın olarak geriye verilme- beri yukanya naklettik. lstanbul 
!ini lattmektedir. Hük6met bu da- Vali vekill Muhittin Beyin böyle 
vatan ehmmfyetll gGrdURft için bir becaylıin uılsız olduğu bak· 
ajan Nazım Beyi vekil lndhao kında pzetelere vaki olan be
etmiştir. yanatını da &)'l'lca kayda lflıum 
bqb bir memuriyet veya vazife sa{lrtlz. 
ile tavzif edfen mlderrlalere p -M..:..• -

0
.....-

1
-d-

Unce ı Bunlar ya Darillfünuna 1 a ' 
avdetlerl temin edilecek. yahut 
müderrisi iden müstafa ıddolunı· 
cakı,.dır •. 

.._... • =;;-: 

isteri in 
lngtltz bruı dan ~ 1058 \• 

ruttı açılmu, u,.i ~ 1058,25 brut11 
bpanllllflır. Daa Oamanb bak. 
bomdan fazla mlltarda Lı.iba Jtr.. 
mubeya etmlfllr. TM ttkarlslanam 
bonadı kambiyo atmaJ.rı laatJls bra
sınm deha tereffuuna mani olmuıtur. 

Yarin gidiyorlar 
Ali ıkıuat meclbtn•a bu ICtlekı 

lçl\awna dav. l tdılc D aıalU' yana 
ıehrlmlzden Ank•ara pclecekltrdlr. 

l.hw ...ı. VMılıl. 
Fortn ade M•at, RAıilf Necdlt, 
Ntdp beylerdlr. ..,. 

Ticaret sarayı komısyônu 
Tıc.rd odua tararafıadaa 1np 

edilecrk ticaret 111ayı komisyona elan 
ttcartt oda•nda toplumlfbr, Bu l~tlma· 
da ar•ıyı yapılan eon' J ameltye11 
raporu ve plan lhran bakbadakl 
ttkllfl• mltıakere edılmlfllr. 

Pobs müdüın 
PoU. müdürü Şerif Bey dahi· 

)iye vekaletinin daveti . üzerine 
Anlca aya gitmiştir. Şerif Bey 
polis mesaili hakkında vekiletle 
temas edecektir. 

Tıftlk ve yapağı piyasası 
hakkında 

Bulindtld Türk ticaret oduı 
beynelmilel yarata ve tift k pi· 
yasası halckmda ıehrimiı ticaret 
odasına uzun bir rapor gönder. 
mittir. 

Bu rapora nazann cihan tiftik 
piyııusı 10n zamanlarda canlan. 
mıştır. Londra piyasasında fiat· 
Jar yülrselmektedir. ihracatçıların 
mallarını satecak1arından emin 
olmılan da ilive edilmiştir. 

Emanet, Evkaftan 
para istiyor 

Emanete dnrecldaı •akıf .... 
)ana Yariclab Jldnden lld ela• 
tre araancla çakan lhtd&f ma· 
ıamdur. ~. çok clolıan 
bir Jektn tutan bu paralan 
Evka~n bir tGrlG alamamakta. 
dır. Bunun Gzerine Emanet, EY· 
kaf tdareafne yen•den bir tezkere 
1azarak vakıf aulann varidatma 
brtıl k olmak lzere kendla1ne 
her aene muayyen bir para Yeo 

rtlmesfnt btemlftlr Evkaf, bu 
tezkereye henGz ceTap Yetm• 

. .._ -· -- -

lraıİNJ'• luuelcet etti 
Japon Hfaretl mulahaqlban 

M. O,lcla din l&bah Semlramta 
r nR1Jrl)e ,.hrlmlsden , ....... ,. 

mtHneccthen hareket etmlftlr· 
M. Ottcla bir mlddet Parllte 

bldddan aaara memleketlH aw
det edecektir. 

y en1 Japon aeflrl. M. Otlda· 
nm Tok101a muYUeletlnden 
aonra memleketlmlat plecektlr. 

Dtfer tarftan harldye nezareti 
emrine alman Hfaret mtlltepn 
M. Mltmura na, klnunnnltn 
151ne doinı memleketlzl terk· 
eıleyecektlr. · 

S. Oıainl ~one 
Ddn Ankaıadan geldi 

Berlln sefaretine tayin eclllm 
ltalya 1e'lrl M. Ontnl Baıme 
din Ankaraclan phrlmlze &Tdet 

etmiftlr. 
M. Onlni Barone 6nGmlzdeld 

hafta urfmcla Romaya ıtdecek 
ve ltlmalnameelnl aldddan son
ra s.11n. hareket edecektir. 

G. San' atlar 
BiıLğindekı dün~n 

müsamere 
Dün güzel 11n'atlar blrlitfndı 

bir müsamere verilmiftlr. K6pıü
lü zade Fuat beyin bir konferans 
Yermesi mukaırerdi. Fuat B. ra
hataızhtı dolayııile müsamereye 
telemediğinden onun yerine Ha· 
lit F abri a kendi edebi habrala· 
nndan bıhsetmi~, Halit Fahri 
&e,in hasbuhalinden sonra, ŞGkO
fe Nihal H. • Gayyayı gördüm • 
isimli güzel bir ıirini okumuştur. 
Emin Recep ve Cevdet Kudret 
beyler de birer tiir okumuılardır. 

Bundan sonra Darülbedayi san' 
atkirlan taı afından Zehirli kucak 
piyeai temsil edilmiıtir. 

Dünkü müsamereye, bavanın 
yapurlu olmuına r atmen, bir 
çok kimseler gelmiı, a lon pek 
kalabalık otmuıtur. Ediplerden 
Hüseyin Rahmi B., bir çok genç 
muharrirler, münevver kanunlar 
hazır bulunm111lardır. 
Baş vekilimizin çay ziyafeti 
Baı Yek•llmtz lamel P.,. Hs. 

6nflmOzdeld peqembe aano için 
Cankayadald ka.Jd.ınde bir Ç&J 

dyafetl terUp etmfflerdlr. 
za,.Eete Ankaradald bulunan 

pzetedl• davetli bahmmakta· 
darlar. 
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Klemanso fakru zaruretle öldü 

Boyaların marifeti 
Bundan bir kaç hafta evel parasız kalmıı 

av tüf eklerini satmıştı 
Gerçi boyanın kendisi de bir 

mar tettir; fakat onlara M:ll.feveffa I Loyit co.,.ç ran netrei ederdi 
dar okuduğunnu son haberler 
hayli yüklü bir- marlf et ye.kdnu 
tutuyor. 

İki gün e ~vel, bir Ame.rtt. alı 
ı:-rof.ösör ilim meğafonunda bü-

yümuf. tert bir ıesle: "Gençler! 
~ayalı dudaklan öpmeyiniz! 

Zehırlentrsfntz!~ diye ha.ykırch. 

Bu yükırek sesi Amerika sevda 
havasında. çok derin heyecan 

dalgası bırakmıı. Yüzlerce gaze
te süniın meselesi halinde bunu 

~ünakap. edilip duruyor. Şu boya 

lfine bir zaınanlar ben de Lanı· 
mıo, ditündüklerfmf söylemiftim. 

Ama. benim lAlmdılar.mun ilim· 
den aa.l.Ahfyet almJı tfUz, lıAklm 
htr akortlu }10klu. Sade: "Boya 

b•zimle llePgililerimfz arasına 
gerilmtı bir tahta ,perdedir!,, 

Deyip ıeçm.lftlm.. Meğer, boya, 

yalnız zeVki bulutlıyan bir ıstı 

defi~ ah:liirücil btr zehinnlt te. 

ban, dernmde, derinin en hisli 

yerlerinde yabancı bir madde 

taprken elbette bir iç ııkıntısı 

d~ar. Kadııunbu sıkınbya kat· 

lanmas' tÇln iabii bazı faydalar 

görmesi li.zımdrr. 

Şu halde boyamn kadın in
dinde bir güzellik vasıtası oldu-

iuna inaaD1Bk gerek. Fakat bu

nu kabul eWğimiz dakikada yenf 

bfr >111etele ile karplaprız. Kadın 
erkek tçtn dtiil ken<lt zevki için 

boyanır. Hakikaten öyle btle 

olu. onların kendi zevkleri uğ· 

runa bizim canlarımızla oynama· 

lanr:a hak veremeyiz. 

Hanımlar artık fenle de sım· 

aıkı benher yapyorlar Alimlerin 

dihnden bizim kadar anlayabi 

lirler. Şirinlik mıııkas1na veda 

ettikleri gibi boyaya da bat ç~ 

virmeleri bek' enir. 

Bunca telillke tıaretlerlnden 
sonrr da eğer hali boyanmakta 

\IUU ederlerae, erkekler için ve· 

rilecek liri büküm kalır: 
1 - Ya kadınlar erkeklere 

ıui kast. 

2 - Yahut boykotaj yapıyor· 
lıtl'. 

Öyle sanıyorum ki bir zaman 

ıonra kadın yüzündeki boya, 

kolera bayrn#1 gibi bir tehlike 

alameti. ~eklinde göriiııecekth!.. 

Seyyah 

Yarım asır e vveitcı 

VAKiT 
29 ie~rfn&ant 1879 

Son gelen Avrupa gazeteleri 
Klemansonun ölümüne, hahra
larına, hayabna ait yazılar'a 
doludur. Deyli Ekspres gazete· 
ıinde çıksn bir yazı, ihtiyar 
kaplan hak:kmaa ~ak mühim 
olan fll ıatıı-ları ihtiva ediyor: 

"Klemanso, kendi d.oatu ve 
Ayan azaaı olan Pa.min y-erine 
reilicümhur intihap edilmesinden 
dolayı PuankaıaJS aıfa affebne 
nıltlfr. Bu iki diplomat tam 9 .se· 
ne biribirile darğın duruyorıardı. 
Bu dargınlık ta Puankaramn 
kendiıhıi Eltze sarayına davet 
edip bir kahine tetkiHni teklif 
etmıealne kad.ı:r de.vam etmlıttr. 
Şmaaını öğrenmek belkt bu 

&atırlan okuyanlara çok hayret 
verecektir. 

K.leman so senelerden ber\ 
fa.kril sefalet Jçmde Y:•&!fYOtdu. 

Maf)11 ayında. bütün .hatırala 
rını (5000) liraya 11almıt ve bu 
ken.diıi için Allahtan gelene bir 
lt'.ituf gibi olmuıtur. 

Bu parayı alflıktan sonra ihti
yar diplomat, doat:Janndan bir 
Amerikalı avukata aynen ıu ıöz· 
leri ıöylemifti : 

- Artık, bir tavuk yiyebile· 
cefhn. 

Bundan bir kaç hafta evvel de 
para bulmak için üç tane av Ui

fejini !atmağa mecbur olmuıtu. 
HalbWd bu adam bir zaman 
Fı ans.-yı muzaffer kı lmııtt. 

Kendilile ıan millakabm geçen 
mayıam bapnda olmu,m. Basık 
bir kuaba eYinde, harne ve fel 
refeye dair kitaplarla dolu oda· 
smda otunıyord~ Sırtında kaim 
serjden bfr elb.tse, batında &an
sızlarm polis kasketi dedikleri 
bir serpuı vardı. 

6:iinfin siyose" 

lngiltere- Almanya arasında 
lngilterc maliye nazırı M. Snov

den Lahey konferansırıdaki müf
rit mütalebatı ile Fransızların ve 
müttefik1erinin asabiyetini celbet
tiği gibi Almanların da galeyanını 
mucip olmuştur. Filhakika M . 
Snoveen harp esnasmda hacze· 
dılen Alman emlakinin iadrsini 
reddetmektedir. Bu em~akin ~ıy
meti 500 milyon markı bulmak· 
tadır. M. Snovdenin bu kararı 

Almanyada büyük bir infial ile 
karşılandığı gibi Avam kamara· 
sında da muhalefet fırkasınin iti· 
razl.annı uyandırmıştır. 

Alman matbuatı lngiliz maliye 
nazırının aldığı kaı ara karşı şid· 
detle feveran etmektedir. Matbu· 
attan bazılarının hücumları çok 
sert ve dürüsttür. Mesela "Frank
furter Çaytung,, ta şu satırları 

okuyoruz: 
110 ·:y•e bir siyaset lngiltere için 

çok hnis ve tehlikelidir. Bu ha
reket karşısında İrıgılterenin dü
rüstii ticaı isine olan emniyetin 
münselip olacağı aşıkardır. Bere· 
ket versin beynelmilel tediyat 
bankasının mer"ezi Londrada 
değıl; yoksa hır ıiyasi müşkülat 
zuhurunda Ingilterenin banka 
mevcuduna vazıyet etmeğe ~al· 

kışması endişesıni beslememek 

Sarayb~na eşrafından 
tilasıı Taşlıcalı SiJlevman 
'Paşa zade İsmail Hakkı 
'Efendi Bosna vak• a~mcla 
ibrazı asan hamiyet ede-
1 ek muhabbeti vat anive
nin icap ettiği muamel~ 
tı vaianpeı veraneyi ifa 
etmiş olduğu ha.ide mu

maileph hakkında Bosna. 
muhbirimizin verdiği ha
vaili.J sırasında bazı ta
biratt a na$.ı/ja tekavvuı 
oiunamailığın'dan beyanı 
maze. ret olunur. 

mümkün olamıyacaktı • ., 

1 
• Frankfurtc Çaytung ,, un ha· 

laya naklettiğim beyanatı, gö 
riildüğü veçbile fa:ılaca sert ol
makla beraber, İngiliz kamara 
.sında vükselen itiraz saybasl da 

El eıtıule lmba eldfvenfer vardı. 
Ellerinde bir nevi ekzema oldu
ğmidan ev içinde de bu eldivenJert 
ta.~ırdı. 

Aramızda geçen niükalemeyi 
not defterimden alıyorum : 

Ben - Her halde bu k.itap!u 
da bir miktar pua .kazanmak 
içtn satılacak? 

O - Belki. m6mkündm. Fa
kat yaram1yaC4ık; çüD.kiİ: o para 

gelmeden ben öleceğim. (Ve bu 
tahminde isabet ebniıtt ) 

İhtiyar dipJomabn zeki gö:zlni 
acı bfr :itUhza ile güji:msedi ve 
dedi ki: 

- O panyı her halde hlrtd
ne :bırakacağım. Sonra Çorçüin 

o günlerde Çtknnı olan kitabın· 
dan, lngtliz lntihahehndan ball-

settJk; söz Loyit Corca geld•. 
K.'enıanso dedi kt 

- Şu Loyit Corç müvuenesfz 
bir adamdır. Ne 18tedilinl kendi 

bilmez. Fakat ben onun ne bte

diğtni pek Ala bilirim.» 

Kc-ndiıfne sordum: 
- Versay muahedesf lm:ıa1a 

nırken kendi,f1e kavga d.m1iıstnız, 
doğru mudur 7 

Cevap verdi: 
- Evet, evet doğrudur. H atta 

bir defa az kaldı döğü~ü>orduk 
bile. Birbiıinıize .kar;ı hep boyle 
tdik. 

Bu eınada Klemanso iki 
yumruğunu sıknıı, ve benim çe
neme yak1n setirmiıli. Sö:ıüne 
devam- etti.-'---~ 

- Sonra Vilson aramıza girdi 
ve blıi ayırarak: "Allah Allah 
ömrümde böyle gayrı makul 
adamlar görmedim,, dedi. 

ondan pek aşaa"ı olmamıştır. Mu· 
terizler, İngilterenin böyle bir 
harekete tevessülü takdirinde 
ada'et mefhumunun ayak1ar al· 
tına alınmış olaca~ınt söyliyerek 

Hatıra gelenler 

İstemem de yapmam!. 
Bugün ha.ah iğl ite meıhur 

hir marki, yananda sarayı kı· 
raltye mensup iki düıe~ olduğu 
halde Pari.stekt Notr Dam kl· 
Jise3fnden çıkıyordu. Ki'J&ede 
papas ıadaka hakk1rda h!r 
vaız vermiıtL Bir çok fakirler 
krliseden çıkanların etrafını 

alarak ıapkalarmı uıabyor lar
dı. Herkes bu bedbahtlara bir 
kaç metelik vermeden geçınl· 
yordu. Yalnız mark~ hiç bir 
para vermedt. Yanındaki dii
ıeslerden biri markinin bu ha
reketim karşı ttiraz edince 
Marki dedl ki: 

- Madamla Da~es böy'e 
hareketJnl sırf hiristiyanlığın 
emirlerine harfiyen sadık kal· 
mak lçfndir. 

- Ne diyorı;unuz Marki 
din sadaka verilmemesini mi 
emrediyor? 

- Müsaade ediniz. Mazı.ti 
İsa! "Sana yapılmasını isteme 
diğin ıeyi başkasına yapına 
demiş mi, dememitı mi? 

- Pekala .• ondan ne çıkar? 
- Ne cıkacak ... bana ~ada· 

.ka vetmelerini istemem, ben 
de onun için kimseye sadaka 
vermem .. 

namusu milli namına kararan teb
dilim istemişlerdir. Karan müdafaa 
eclenleı e gelince tenkidatı Yaklayı 

müba agah ve nabemahal bul
makla iktifa eyledıler. 

Mesele bit11Tafane tetkik edil· 
diği takdirde, Jngiliz maliye na
zırının battı hareketi her hangi 

bir kanuai tefsir ile tevil o1unsa 

bile, şurası muhakkaktu ki, ah 'ik 

mefhumunwı hali hazırdaki ına· 

nası ile telif ttfilmesi biraz güç· 
tür. 

Mistfr • SnoTden " in Atman 
mamelilUerini iade.den istinkit et

mesi, Alman kum.adam •Röy
ter,, in Skça Flovda ~man fi· 
losıınu babTmasını Daldı göstere'" 
cek bir keyfiyettir. 

Demek ki, eter Alman filoeu 
batmlmaımş olaydı, tagilizler 

bu filoya vazı~di &aret tabii 
bulacı&larmış 1 Mes'ded4 şayanı 
dikkat bir. ııcldCtia tlıııDa vardır. 

Mister Snovd~n mali~ aazare· 
tini işga den mc&.acılHem Alman 
emval.inin ve emlakinin iadrsini 

şiddetle talep edeDlerdemli. Maliye 

nazaretl m.evkii tski Tred Ünyon 

katibi umumisinin noktai nınannı 

tamamen tebdil etmesini icap 

ettiı dt 
Mister "Snovden,, in harekatı 

asırdide İngiliz ıiyasetinin, fırka 
tebeddülü ile tebeddül etmi)Ce

ce~ini, g-Osteriy:or. 

" Napo!eon ,, u " Sentelen ,, e 

gönderen , Reşadiye ve Sultan 
Osmanı zapteden Skapa Flovda 

mahsur f ıJoya göz koyan siyuet 
ne ise Alman cmva.Jü emlakine 
sahip çıkan siy;asctte odur. Deği
şen yalniz fahısJar: lngmr sI}ra· 

seti zamanın tabavvülitmdan 
müteessir o1mamak ve zamana 

galebe çalmak mah8letini göste

ren bir siyasettir Belki muvaff.a 
kiyeti de bundandır. 

M. Gayur 

Hava esrarvını 
çalanlar 

iki CAm.9 Almanya.da mtJ• 
hô.m oldu 

Beı llnden DeylJ telgraf gaze· 

lesine bildir ildt~'lne göre Alman

yanm hava faalJyell hakkında 

kl e~rarıru ~lmakla itham edi

lenlerin iki haftadan beri devam 

eden muhakemeleri n•hayel bul
muı tur. Aleni bir cel.ede \teı len 

karara göre Berlintle cHava 

tııerine ait as1'eri e.raıı keı'e· 

mek,, m a ksadde kurulan bir 
lefekkül kesfedtlmlıttr. 

Bu teıktlAt Alelrsandrofskl t• 
mjnde btr adam1n rfyaseti altın 

dada. Muhakeme edilenlerden 
Şaybe isminde birisi e1rarı 

bu itlerin mes'ul mevki· 
inde buJunan Edvaıd l:.ud ving· 
den aldığını aöy'emlıUr. Bu da 
mevkuftur. Bir Qçüncii. nuıhkO.m 

oJan Ernest Hutt nger de mah
rem vesikalann fo oğl'afım al· 

mııtır. Buruann her üçü de 
Alekoand10hkiden pua almıı· 
lardır. 

Teıktlatın refsi kaçmııtır, mev 
kuf'ardan Şaybe altı~ HuttingeJ J 
üç sene llürek haı;ıine mahkftn 
olmu§laıdır. 

Ludvig_ seı beıl bırakılm ıtU' • 

GELi Si ·./ ~< 
GOZEL ·t 

• h 1 Buz ve mıza 

Belediye medi1tndeki ııı~ 
kereler atttikçe JJle e 

b'r hale geliyor. MeıelA e"'
11
• 

ı;s' pnlt ü buz müzakeresi uıe Jd 
ne ve mevzuuna ıağınen ° 
ça hararetli oldu. 

Bu vesile ile nülrtf" ve pıtış 
ıuna buna yeni lagaplar t~ 
maıına da bu1andıfını gör 
ruz, Mesela buz baı bayiJPe 
taım" verildi: 

"lç güveysi ,. 

Her nedense ıu buzla ,ıl1 
biribl"iac:Lm ayrılıaak isteıll~ 
iki Delile~·· M8ahtuı buı.a • 
daa nmaba mtikal eden ed 

• 
Yumurta gibi 

Bir: sah.ah refikimiz, ,Akı 
gazele.ti oldın Ve ~tfi t 
melteMile bW mtffldet üç JcLll 
hldkd~ flauru ~iden (5) 

ruıa ~kaı& 
Acaba o tefik.Jlllzfn tıtııl 

aaldhmce AkfftlD Ye Sab,Jl 
zeteleri arasındaki fark ts.ııı I 
mum ile bayat yumurta 

11atlaki '61k gJl.li mklir? .. 
4 

• Tabiidir?! v 
i1f9ihz lhu1 yükaeliyor. ~ 

dar mahafil bu yüluel ~ 
önüne geçmek için ted 
almakla mqgu1dürler. 

Bu hadlientn önüne b~ 
evvel g.eçiJmesl l&z11n I 

atin gibi apkar old~ ~ 
de rulp hm itiyat ııe 

midir, nedir bu iıle doi';f 
dofıuya al&katlar olan bit 
mfser veldll miltemadJyenı 

- Bu vazfyet tabiidir! 
Deyip duruyor. f 

İngtllztn yakıelmest tabH ınl, 1 
n ta&Jt mf, gtln gibi aıili Ari 
nrz pyn ta.bit olan ıeYI 
btrt de komiser veldlinin t 

ti miltemadiyen tabii göı:oıe• 
1.oplu Jğ~ ; . ~ 

Kari Marksın keıniklelı ' 
Qçfuıcü komünist beynelı"/ ı 

lhıin icra komiteai Lonclıa~ ıl l 

fun olan mef hu.r beynelsJll ı 
Karl Matlnm bakayaı Js' ~~ 1 
Rus1aya nakil tçin lngtU:ı ~ 
met ine müracaate karar "et~~ 1 

dJ M "o ~ Kari Marksın ce11e os et' t 
Kızıl meydanda fevkalade ıs' ~ 
ıfmle defnolunacaktır. b~ ı 

Katlmaknn -verettsfnl1'1ıı l ~ 
DiL rba f~bterip gôete'J!)Jj ~ 
finl 1ıen6.z bilmiyor. e~e ' 

Karlınalcs .. Sermaye,, çıı1~ ~ 
ile içtimaiyata bir sahtı. .:tidif : 
olan meşhur Alman sosyslı 

Cuma 

-Teşnnsan1 
1929 '~/43 

Gü~ ; 
--- tJ. • I 

Namaz vaki erı ıı-ı". 
Yet•' 0sY f 

Sabah Ott• llrındı Ak,-ıo 
18 

~ıı 
5,36 12,112 14,28 16,43 • 
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ovyet ku"1andanının beyannanıesi 
Müzakereye girişmek için Bulgııristanda --

ltu J tür k mekteplerim kapatıyorlar 
p S ar Çinlilerden DC j5ff yor)arm1ş? Bulgaristanıdan mitli gazeteye 

11:tfa, 27 (A.A) - Çin orta elçin Sovyet kuvvetlerinin Man- bi ldiriliyor: 

1 ~ ilerlemesinden miitevellit vazıyetten M. Briandı haberdar Şumnu sanıcağında kapatılan 
k~lfr. Çin hOkQmetf lıeyfiyeti cemiyeU akvama ve Parhı mi- bir çok mektepler sırasında Pres· 
t~ hnza etmiı olan devletlerede bildirilecektir. Bu dev- lav kazasının Veli B. köy mek-

fQ Parfs miaakı dolayrstle girl§mit olduğu teahhütlerf ken- tebi de, Bul~r muaJliminin bir 
e hatırlatmak için Rusya· nezdinde hır teıebbüate bu'un· manevresi ve maar i1 müfetti "nin 

C lnOrnkün olup olmadığıD1 tetkik eylemesi IAzım gelmektedir. bir cntrikasile kapatılmıştır. Bu • 
t enevre, 27 (A.A) - Cm hüktimetinin akvam cemiyeti nl'zdln· gar muallimi Türk halkına mek· 

fııı ln<lrne •ili bu sabah sör Brümont ile görüımnı. Çin-Ruı lhtl- teplerinin sıvanması lazım geldi-
lQ •oıı tnktıa ' ata hakkında mablmat ver miıtir. Çin mümeHfli ğini ve bu i~ olunc/a kadar ço-

Cell\f b l y 
•el Yeti akvam katbl umumisi Mançurideki vazJyete eyne · cuklarınm Bulgar mektebine ya· 

, 
ID 

~••••••m•••••--••••EM••••••••• il Hakikaten güzel bir film görmek iater misinız? BOtün se- 11 
rİJ yfrcilerf eğlendiren, teshir eden, hayecana getiren Emert 1 

Lübiz in ~aheserf it] 

TAidEBE PRENS i 
1 fıhnlnln MEi.EitSiNEMASiNöXk üzere 

I! gidiniz. fi 
lıf lloktai nazar dan ne gibi bir çare · bulmak IA11mgelcfjğfni zılmalarını söyiemlş. ' 

n.. eta:nı~lerdir. Çin mümeHili talimat almak üzere hükfunetine Zavallı halk bunu doğ u zan- 1 
la~ta karar vermiıtir. nederck ço~ukia'iıı, sokakta başı 
Sh Yo, 28 (A.A) - Amerikan maalahatgiizarınm harfclve nazırı boş gczmesınler diye, muvakka-

•11e. ldelıara yı ziyaret etliği haber verilmekte ve Çın Sovyet ni· ten Bulgar mektebine yazdırıp 
i!l nihayet vermek ün~ fnglltere, Fransa ve hal ya hOldimetle- göndeı mişlcr, fakat Türk mektebi 

•••111M••E1•••s• .. ••~~•••mE•••• 
eeeeeeeeeeeeeeee~ 

KONST ANS T ALMAÇ, ANDRE ROAN, JAN MURA • @ 

Opera Sinemasında 
~et de &Yni zamanda müdahale etmeleri auretile müıterek bir ha· tamir edilip sıvandıktan sonra 
lı ~~-ası teklifinde bulunduX.. zannedilmektedir. , Bulaa 11· • k r·· k "l. '-Jll ..ı. tP.. & r mua ımı endilerine ur 

1uehara nın hattı hareketi herıüz malllın deli d.ir. Japon hü kt b" · k T k 
4'lt( me c ının apandığını, ür 
.J tıfn ihUyatkA.rane ve basiret kiiı ane resmi noktai naı.arın n k1 
qdül çocu armm Bulgar mektebine 
n1A etmemtı olduğu zanredi mekt~dir. devamları mecburi olduğunu bil-

tet eı- tara lan M Stim.on, Amerikanın K .. Jlo~ miaakmın tama. 
irat d dirmiştir. Köy'ünün maarif encü-

"'elt arzu e •m• kte oldl ğuııu ve Mançu i itlerine mü ahale et 
tQ iıtedtğini açıkça bildirmivtlr. Japonyanm bu meselede Ame meninin mektebi tekrar açtırmak 

sıöaterilmekte olan F ransada çevriJnıiı 

Venüs 
çok mükemmel ve fevkalade sesli filminde pek büyük muvaf· 
fakıyetler kazanmaktadır. Halle bu ıaheserf temaıa etmek 
Qzere akı akan gelmektedir. Her gün aaat 16,30 ve 21,45 te 
Eduardo Bianco ile me~hur Ar.)Antfn orkeıtrHı muzafferane 
icrayı ahenk etmektedir. Bugün ilk matine ıaat 13 te baıla· 

~ lloktaJ nazarım kabul etmesi mümkfindür. hu~usundaki bütün teşebbüsleri yacakbr. 
t<>sko"a, 28 (A,A)- Rumi bir tebliğe nazaran: 21 tetrlnlsani boşa gitmi~tir . Qle~~SSt@StaS~SS·~*~~~ 

~ ~tihlnde eski Rus konsoloı1hanesi memurlarından o'up münase Sahte ---f)asa-port r mmmmtmııEEBBBBfmlmBBllllEJEIBBt!BBBBllfa 
)Jtdcıtaından sonra Sovyet tebt'asına yapılan yardım için Alman e . Elhamra sinemasının I : 
0•haneııtnde ate~e olarak kalan M. Kokuı in, Şaı k demtryol Londra. 28 (AA.)-- lngillz sulh M irae etmekte olduğu 

'-~ılc lercümam M. Neçayef ve Ctn ordusu mfralayfarından cemiyetınin diinkü fçtimaında hazır BRQADVEY MELODi 
1 e btrlıkte Kabarofka gelmif ve Harbindeki Çin diplomatik bulunan 1\.1 Makdonalt, Amerika 

esıUi .M Ç , • battan ba•a .azUl ve ıarkıh muazzam Ulm müthit bir rai'?_et • 
d ayın resmi beyanatını tevdi etmi~Ur. M. Çay, beya.- seyatfnin netayici hakkında bazı • ve muva taklyet kazanmaktadır Tamamile renkli Ztegfield •

1 _a. Sovyet • Çin lhti!Afının halli için deı hal müzakerata girlf malô.mıt verdikten sonra lnıriltere h d 
Utere M I '"' B Folieı revüı\l bdtün ıeylrctlert teıhtr ederek ayret için e • 

lrlllekt u <ten ye Nankfn hükfunetlt'!r nden sa'a_hiyet aJdıA-.nı ile asla bir ictil'aka girişmlyecek o- bırakmaktadır. Bugün sabah Hat 11 de tenzilatlı fiatla matine lf 
ltab e ~e Sovyet murahhas'annın tayinini rka etmekted•r. mnn. ~. ~ mıl'd!llll!lll~9"•JJH!l,ID;.':i.Bmlftl!IJllMIM~D:G~P.Q"":1'}2 

orofkd b l lan müttehldei Amerikanın: Avrupa . uııws~~M~-~--~MMUlillm&MUDlmMD!!IU~..,.am~~ 
St a u unan Sovyet .lıarlciye komiser iti mümessili M. 1 

rtıanfoak M K k . .1 d i~lerine karışmama.,., kendisine düs- _r-!!!i!ii!!!!i!!!!!!!!!!~~!!!!!!!.iii!!iiii!!~~~~ 
linfn ih · o urm vasıtası e ver iği cevapta Sovyet hfik1'.l· o• Tepehqı tivatroıuııda bugün matine 18 •• k•• . 
--t. ... ıt:.h~ tıl&f, muıhhane llaHetmek arzusunda oldu~nu fakat tur ittihaz ettl~ni YC ancak insani- 1 .eat , ,,30da ve ak~ il /30 da. ugun u sınema 
I" ~a bu!~~=k0~bl1l.PA..A.':man..chülu1meti vaııte.ır.Ue 29 

1

almto. etin n"'f'l u. h-Ayrı lçtn vuku ~a- 1 llnlıdin l ff. ~HREHANE , Beyo~ıu 
~ emfryoltan ihttıA.hnın tabacldO.Oden evelkı •azfyetfn tadestne cak tc'febb<Jslnde lnglltere ile teş- Ui UlllHI m ~ Aırf - l\lujik kalbi 

f 
.... Demir yol ar mndar ve mOdür mavfnlnln derhal vazitelerın· •• rfkf mnaf eyltyeceğfni sOylemfştir. Elhamra - Brodvay 1\f elodl 

B 3 PerdP ı ı ile. ale, 27 (A .\) - Burada sahte Me ek - Ta ebe Pren) 

..... B6t6n mevkuf Sovyet t ebaasının hemen tahliyesine miltedatr paS<Iporr yapan bir t~kiUt mevcut Yazan:Henrtk lp~ea 1 1 Opera - Venüs 
1Pfidaı ~artların kabul edilmesi lazım ge'dliini bildirtlmftUr, olduğuna dıfr blr ecneht gazete- Majtk - Diana \ 

· f Çay, Ruı hG:kdmeU namma verilen bu cevabı Muktene slnde görlilen haberlerin asılsız ~ =~~ 1111 Etuval - Sokak kadını 
~ 'e. bildirmiı ve bilAhare bunların kabul ediJdiJini bildirmtıttr olduğu beyan edilmektedir. atl.ıırdıı ıenzilaı il ırı Jllf Alkazar - Ateşten kalp 
,~kova, 28 (A.A) - M Lıtvinof, Çamulyanga göndeıdj~f bir Parıs borsasında vapı.tmııw. ~ LGkıemburk - Ölüm kanatlan 
~ ' hariciye komiserliğinin Kabaı of ak mümessili M. S manots- Darillbedayi - Nora 
> .. 

1
_ liarbtndekf Çin diplomatik mümeaaili M. Çaya bildirdiğı Parla, (AA)- Maten gaz;flst~ ~-b-uı 

~ll{e Patlı borsasında fiatlarda dün f.t re feraltf lpttdaiyesınf teyit etmiıttr. l Alemdar - Macar rapsodlsl 
0 •kova, 28 (A.A) - Tas ajansı btldıriyor Çın hükumeti şarki görü en teoezzülün Fransanm Yung planı hakkında mü· 
lfttı mali ve iktuadi vaziyetlerinden 

endiferlert aabık mOdürü ve müdür muavininin vaıı:ıfe 'ertne •nkerat 
~il f b b k 1 k b mütevel'it ofnıadığı, sırf harici LO 

f. ine erini ve Sovyet tabaasının seı est ıra ı masmı a tıl b 
"ttfr •• , h 1 se eplerc'en, bilhassa bazı ecnebi Berlin, 28 (A.A.) - Tekrar lç

timaa btışlamış olan Rayhşitag, ya· f • iYi. Lıtvfnof bu meselenin .kati ıuıette ali için bir d 
!tan sen ikaların bfrçok e!hamı tufi-
fl~ •ın fçtimaa davetini teklif etmiştir. 1 d 

a hı, 28 (A.A) - (Havas ajaniı bildh fyor) Sovyet orduları ye etme erfn en f eri gcld?ff 
1
. rın 1 iugt:nberg projesinin müzak~

resine başJıyacaktır. "lld mfitaleasmdadır. 
~ l anlık makamı bir beyanname nfşretrniıtır. Bu bt>yanname-
·~" e denilmektedir: "Çinlfleıi her iki cephede mağlup ettik. 
k'tıı Harbtne kadar takip edebildik. Fakat, Çine demtryollan· 
<>tıtro!Qn(l muhafaza etmek hususundaki kat'ı azmimizi göıter· 

~el lllretif e bir ders yermekle ıkufa ettik. 
en hnkdmeU vaziyeti ancak Moskova muahedenamesfnf tama-
lc ' il.it l°ll etrnek aayeainde tadil edebilir. Çin, yeni bir ders daha 
iıternedı~t takdirde demlryollarının eski vaziyetini iade et 

'kltıel"kufları seıbeıt bu akması, üsera, karargahlarını açmaıı hu
lı, 1 Çın ktaatının geri çekilmesi lazımdır. Mukden hükiJmetJ 
~efı1tıızın teıdfdini icap ettirecek her türlü teahura mani o.ı;nağa 

alıdır. Mukeden hüliOmeU bu ~eratti kabul etm•ttir. 

lo Sabık düşmanlar>n malları 
ttı,:1ta., 27 (A.A.) _ Avam kamarasında lord Buckmaster sabık 
illa llta. alt eınvaHn müsaderesini ,ıddetle protesto etmfttir. Lord 

it e •ter bu ıstyaselfn İngiliz hukuku umumiyeslnfn sağJam surette 
lte.,e dUtnif esaslarına mugayir oldu~nu, bu hareket tarzının 
~ .. içtn silinmez bir leke teşkil eylediğini si5ylemfştlr. Lord 

~ı. \'erdtxı t I d B ckmaster in bu tenkitlerinin muba· • old K cevap a or u 
~t: b ll~unu; mazur görülemiyece~llJi beyan ettikten sonra demlt· 
l~(l•t u kabı'den ıtddetll tahirler İngiltere ile Almanya arasında 

ta \'e 1 \ . ı bep olmaktan baıka ~te uz aşma yolunda maına ara se 
~ Yaramaz T j J f ı ıthev de daha mfisalt ıeralt 
' in • om rat meıe es Lö ~ • • 

tetk~akere edilebilmek için bu mesele kısa bır müddet zar· 

J\ \re halledilecektir. 

vt,"-ll '7Usturya kanunu es.~sisi değişiyor 
~~ f\, 27 (AA ) K ide tadilat icrasını tetkike 
~~ t \>e p )ıt, . ·- anunu esa~ kk 1· encümc:n yarın 

ll1tı fU a.mento «'.7asından murc ep ıa 1 

"-fa. d a vat edılmiştir. 

Dama düşen tavyare 
Nevyork, 27 (A.A.) _ Fokker shteminde ve 32 yolcu alabilecek 

büyüklükte ceıinı bir tayyare Ne"'york clvımnda bir evin damına. 
dütmüt ve tutu~muıtur. Alevler, civardaki fkt eve s•rayet etmif, bu 
bfnaJarı dil yakınr~tır. Tayyarenin içinde bulunan iki kiti hafif su
rette yaralanmııtır. 

işsizlerin nümayişi 
Dublin, 27 (AA) _ lpizler, parlamento binası ônfinde nilmayfı 

yapmağa teıebbüs etmftlerae de muvaffak oJamamıılardtr. Zabıta 
müdaha'e etmlı ve pencereleri taflamafa baıhyan nümayııçlleri 
daı}ıtmı§tır. 

Nevyork limanında bir kaza 
Nevyork1 28 (A.A.) _ Dün Avrupaya mfiteveccihen hareket 

etmlf olan Moretanya vapuru, Nevyork lfmamııda otomobil nakJeden 
bir •bak" a çarpmııtu·. Bak, ciddi bir surette ha.ara uframıt ve 
üç kamyon musadame esna11tnda denize dOımOıtür. Su kestmi hattı
nın iiaUinde 30 kadern tutonde bir rahne açılmıı olan Moretanya 
vapuru kendi vesaltdc Nevyork limanına avdet etmfıtrr. 

Ameıika bahri inşaatını tehir etti 
Vaıtngton, 27 (AA ) - M. Hoovcr in emrile lntaab. muvakkaten tatil 

edılmıı olan n~ krunzOr ortaya cılı:anlan bazı ıayıalar hıltfrna olarak Londra 
lconferanıl nihayet bulmadan tehar te?.glba konulmıyacakbr. 

15 kruvaıör inıaaı haHındakl progrr.muı kabulo içt.D meb'uaan Te !yan 
medıılerinde cereyan eden mOıahrel~rl idare etmlt olan k.onwe ezası 
inşaatın malt ıene nihayetine yani 30 hallraoa kadar tatıh kanunen müınkün 

olabılece~lni, daha fazla btr teahur ıçln kongıeden mC'lunijd almak 1Azım 
geldi~lnl ııöylemektcdir. 

Kadıköy 

SQreyya - Çarın elması 

Bugünka cuma g(lnQ saat 15te 
matlıae olarak 

Fransız Tiyatroıunda 

Les Cloches ve Cornevtlle 
Akıamı aaat 21,15 te Matma· 
zel Sonya Alnf ve Mösyö Foa 

hliraklle 
MfS HELYET 

Y armkf cumartesi akıamı 
La Fille de Madam Angot 

ııtaw:.:.::mmm::::mmnmawıua 
1 Klnunevvelin 4il~cQ çarfAIDba ff 
F. akfamı ıaat 21,15 te ve 4 kl- •: .. 
g nunevvel cuma g(lnü ıaat 18de 
r 

1
. matine olarak 

Franaız Uyatroıunda 

meıhur viyoloni• 
fi JAN KUBELlK 
i tarafından iki resital Terlle-
H cekUr. 
H 1Bu iki konserin A proprtmları 

n
. tyatro ki,esinde talik edilmlt 
il kişelcr bilet ıatışına başlamıştır. 
ıın:ı--"?llltrnn:::ıamn:ıc:ııu:ı:s •• 

LUWIW!&DIMlllllR:&lllDlllDliiliil --~ 

l.

U Loaaa ı rp FaldUt•elndn dlpl-alı 
DR.. 

H Mseyi n Naşlt 
Dogum ve kırdın h11talıkları mlltebassısı 

H Tilrtıe, Eskı" HllAllahmer binası No. il 
İl He..0- 8fledea tonra ıHf 14-11 g Telefon: tsı. t6H 
rm:asgwg111t r.mwar"rımuı••111111111-
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~eçhul '-sker 

Kaya beyi bana gönderin 
Bu kısıı e1111r kt11 ~1:;11uia Kumfl11datıım da ben de 
şa~u ıp kalnuştık .. Yoksa h~kkımda tezvırde nıi 

hulunnıuftu ? 

5 - f'lon:o nmayı hiımayun le
hiılha m: hıç bir hasa'a uğrama
mıştır. 

Bu bevanname, hiç olmaısa 
birkaç gün olsun, sinirler uyuş-
1 uran bir deva olacak Buna da 
A ah raıı olsun .. 

Şehıre inmediğime ne kadar 
ey ediyorum. Hiç olmazsa kulak· 
1 rım yorulmı)or... Fakat, adam 
akıllı da sıkı ıyorum. 

..,. I 

6 kAnunen·el 

fşte .. heyt candan heyecana a · 
tııd ığım bir gün .. 

Sabahleyın, henüı kahvaltımı· 
21 ettik .. talime çıkacaktık. Mu 
hittin Beyııı enıirberı telaş'a ge· 
lerek : 

- Ace1e. Bey seni istiyor. 
Dedi. Kayışımı ıakarak Mu11ıt 

tin Bt'yin çadırına koştum Ku· 
mandanım, ıtiy~dının hılafına o· 
la ak ayak ta du, uyor ve telaşlı 
görünüyorJu. Girer g:rm'"z• hiç 
b:tşty SÖ) •, meden e me bir ka
ğıt veı di. Kağıde derhal göz 
g zdiıdim: 

Bur sa alay l umandanlığına 
Alayın zın Bursa taburunda 

göı ülıü olarak bulunan lstanbullu 
Kaya beyı der hal kaurgahınııza 

:SÖnderiniz. Bızzat bana gelecek 
ve ben•m e görüşecektir efendım 
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Şa k ctphe·l /rvrr•andanr 
Ali ~etik 

A.lh h bi'iyot ya bütüo, kanımın 
e\ vt>la kalbıme çekild rğini sonra 
başıma doğru çıktığını h ssettim. 
Adeta dılim dolaşarak : 

- Peki efendim, giderim. 
dedim. Kun andanımın yavaş yavaş 
dı i ;çıldı ve söylemeğe başladı: 

- Eu emrı bıraz evvel Selim 
Beye getiı mışler. Onun hali de 
ma um. T e a~la bana havale 
etmiş. göndermiş .. Pekala ama, 
cephe kumandam senden ne is
tiyor? ..• Acaba biı dedikodu mu 
oldu dersin ..• 

-Tabii anla~ılır kumandanım. 
Eğer böy e bir şey varsa, kim
seye en küçük bir lötülük gelmi
yecek surette idarei lisan edece
ğimden emin olunuz. Olsa olsa .. 
Bir ben bir de kardeşim . ikimiz 
eda oluıuz. 

Eu söz kumandanımı incitti 
,aliba.. Böyle mühım 'anlarda 
Jaima aldığı sakin, ve çatık va
dyeti aldı ve bır şimşek gibi par
ıyan gözlerini gözlerime dike,ek: 

Hele bir şey olsun.. hele 
bir şey yapmıya kalksınlar! On
dan sonra Hursa taburunu görür
ler ... Bursa taburu, vatanından .• 
milletinden başka bir şey düşün-

' miyen bir onbaşının dedikoduya 
kurb"1 edilmesıne göz yumacak 
kadar kahpe değıldir. Git. ne 
sorarlarsa hıç korkmadan açıkça 
cevap ver.. ( Ben de bu fikırde
yim Zabitlerim de.. arkadaılanm 
da bu fikir dedir ) de. Söylemez
ıen namuzsussun .•. 

Gözlerim doldu. Kalbim bur
kuldu hemen eline ahldım. Atq 
aibi yanan elini dudaklaruu 

yapıştırdım. Ve sonra, çadırdan 
fırladım. Dışarda Nazım da sa
bırsızlıkla bekltyordu. Bu haberi 
verir vermez onun rengi de fena 
halde uçtu. Derhal defterlerimi 
ve defterlerime geçirmek isteme
di~im baçı evrak ve adresleri ona 
verdim ve her ihtimale karşı 

bunları eyi bir yere aak1adıktln 
sonra Muhittın Beyin göıü önün
den ayrılmamasını tenbih ettım. 

• 
Cephe kumandanlığı kararga-

hından girerken yüreğim şiddetle 
çarpıyordu. Kumandanın kapısı

nın önündeki emir bere yaklaotım: 

- Oğlum, Bursa taburundan 
Kaya onbaşı geldi diye kuman
dana haber ver, dedim. l: mir be 
rin odaya girmesi ile çıkması bir 
0

1du. Kapıyı arkasına kadar aça· 
rak yol verdi. Büyücek bir ma
sanın önünde, zaif, esmer, kır 
saçlı bir er kanı harp çalışıyordu 
Ben girer girmez, başını kaldırdı. 
Elindeki kalemi bırakb. Ve der
hal bana elini uzatarak : 

- Buyurunuz Kaya bey .•• 
Diye bir yer gösterdi. O ande 

aldığım genıo nefes, c ğerlerimi 
yırtacak kadar büyGktü. Fena 
ma satla çakJrılsa idim, şOphesiz 

böyle kabul edilmeyecektim. Şe
fik Bey, elindeki iti bitirdikten 
sonra söze .a bqladı. Hay allab 
liyıkını versin • Me~ene bu zahn. 
aklına bir şey gelmiı. Bu da ka
lenin ahvali rubiyesini tezelzülden 
korumak ve askerlerin maneviya
tını da kuvvetlendırmek için bir 
gazete veya mtcmua neıretmek. •• 
bu işe bir ehil erbap ararken 
bizim gaıeteci olduğumuzu haber 
alm ş.. ve bu iıı bize havale et 
mek istemiş .•• 

Bu mtsele etrafında uzun uzun 
görüştükten sonra, bu cihete ka· 
rar verdik. Hali hazırda yeni bir 

• • H gazete veya mecmua nffrl guç 
olacağı için harpten evvel bura· 
da intişar eden ve oimdi muba
sar a dolayısile muntazaman neı· 
ri pek giiçlf'şen (Edime) isminde 
bir gazete var. Bu gazeteyi dırilt· 
mek .• 

Jf. 
Karargahtan avdet ettiğim za· 

man, Muhittin Beyi çadınnın oca· 
ğı başında buldum. Nazımı kar-
ıısına almış.. Karyolasının üıeri
ne oturmuı. lkiıi de düşünüyor· 
lardı. Çadırdan içeri giripte sert 
bir selamla karoılanna dikildiğim 
zaman ikisi de gözlerini açarak 
sordular: 

- Hah.. geldin mi.. Aman ne 
haber ... 

Meseleyi kısaca anlatmaya bq· 
ladım. Ben anlattıkça, ikisinin de 
yüzlerinde memnuniyet batlan 
yayılıyordu.. Ah benim ıevgili 
'kumandanım birdenbire o parlak 
neıeıine avdet etmifti: 

- Poata, buraya gel... Getirin 
ıu kahve cezveıinl • • Rasi mi de 
çatmn buraya gelstn-

Ve sonra, elini dizine WJ'arak: 
::- Ulan- u kalam deli ol~ 

Pi~'!!~, voziyett Bugün Galatasara y-F e 
Pıvuada umumi bir durgunluk 

nrdır. Ziraat bankuı tarafuıdan aalı 
gllnO lngtha lıruı eatılmuı geçen 
cumartesiden beri al8nnı RISlttren lngt
llz lıruı ıereffoOne manl olmakla bera
ber hemen bottın bankalar tarahndan 
f ngtllz llruı talep edtJmeat dün uzun 
mOddetten bert ply .. mızda ~Olme
mlf ıedld btr tereffoo icap etttrdL 
Yarım uatlık btr moddette paramız 
tekrar 13 puan kaybetti Ye lnır llz 
ltruı 1047 den 1060 .. fırladı. ~er 
tam • kambiyo " nun memlekete gir· 
metl adet olan btr ııreda İngiliz ltra'll 
boyle nnlaıu lrtlfalara yabeltiltrııe 
ne olacak) 

Bazıları fındık mahwlonon fenalfRJn· 
dan balı.ediyorlar, Bunu ~Oltan 
bforl bılıyorduk. Ptzanı ftrmuı oau ada 
pty~yı lal'QD .. 

Uzom n incir mahaulOne eylol 
yatmurlannm ziyan TerdiQl ele 16yle
nlyor. Halbuki bu mah.ullertn thracab 
geçen aene lbracabntJan fena dettldır. 
ve toton lhracab ile blllkll bu aene 
daha yabel tir. 

Geçen aene tetrtnlaanl de tGtOn Te 

meyve ihracatı memlekete J 7 mıiyon 
lva gettımtııtr. 

•Rant ottoma119 eshamı plyaeada dur
gunluaunu mubafua ediyor. Boraa 
mahaftllnde plyaaanın • effekuf • eabf 
ftkda:nndan durtun kaldıat kaoaatı 
~ardır. 

Kuponlann kestlnııett aref# atnde 
btr mıktar eatıt olmupada bu Olhamı 
ıtmdi elde tutnn baycık mOeuesabn 

elde çıkarmak lltemtyecrll tahmin 
olunabıltr Her halde tbdyatla hareket 
edtlmeat IAzundır. 

yordum.,. Şakası yok.. muhasara 
bu.. vallahi kale kumandan· 
isterae .• adamı keyfi için asar be ... 
l:lay allah m.-••-'••lclanı YeTein • 

Pekala, ıimdi ne yapacaksınız? ... 

-Müsaade buyurunanız ıebire 
inelim de bu mesele etrafında 
tetkikatta bulıuna 1ım •• 

- Hele birer grçmlş olsun 
kahvesi içelim de.. cehenneme 
kadar yolunuz var. Kah.. kah .• 
kah •• 

• 
insan, büyük söz söylememeli .• 

işte gene arzumun bilifma olarak 
Edımeye inmep mecbur olmuş-

tum... Epice gezip dolaştıktan 
sonra, nihayet ( Edime ) gazetesi 
sahibi Şevket Beyin evini bulduk. 

Dar bir sokak içindeki kapıyı 
çaldık. Kartımıza çıkan terbi-

yeli bir Ufal• Şevket Beyi gör
mrk lıtedit•mizi söylediğimiz 
zaman upk bizi yukarıdan 

aıağıya lcadar süzdü. Biraz da 
sendeler gibi oldu. Uzamış 
sakallanmız.. sopktan ve güneş
ten bakırlqmıı suratlarımız hele 

o herkese tuhaf bir his veren 
kıyafetimiz adamcağızda kim bi-

lir birdenbire ne his uyandırmış
br. Çok beklemeden yukanya 

alındık. Sof aya benzi yen önü 
camelclnh küçük bir salon.. her 
taraf halılar ve şilte1erle döşen

miı. Köşede bir soba, ortada bir 

mangal. Mangalın başında, 
temiz yüzlü, ıivrice sakallı, zeki 
gözlü bir zat. Hırkasının etek
lerini toplayarak büyük bir neza
ketle bizi kabul ederken g"celıkle 
bulunmaımdAn itizar edıyoı du. 
Ailesini lıtanbula göndermif. Ve 
ıimdi sadık upğı ile burada 
yalnız yaııyormuı .• Biraz afaki 
görüştükten sonra sözü maksada 
ıetirdik. 

Maçın intizamla ve hadisesiz cf!re' 
yanı hakemin vazifesini s1kı tutııı 

sına bağlıdır 

Faullere meydan vermeyınız ı... 
Bugiln, 6fleden ıonra, ıpor 

hayatımızın en mOhim hare 
ketlerinden birine daha ~ahit 
olacafız. Fflhak1ka Galataıaray-

F enerbahçe m(babaka11 yalnız Is· 
tanbul değil, Edlrnede-n Diyari 
bekire, Trabzondan Adanaya 
kadar battan ba~a bütün mem· 
lekeli pek ııkı bır surette ali.
kadar eden büvOk bir hadisedir. 
Her iki kulübOn on binlerce 

taraftarları adeta bugün 1çln ya,ar· 
lar. Maç yaklaatılu.a hisset tikleri 
heyecan bugiin haddi kuıvasma 
varır. Sevdikleri kulnbnn ku.ıın
maaı onlara bGyGk bir ikramiye 
kazanmak derecesinde zevk 
neı'e ve saadet l;ahıeder. Müsa.· 
baka esnasında, muhtelif met 
ve cezir ere göre, delj gibi gü1en· 
lere, çılgınca afhyanlara tesadüf 
ederiz. Ali.kanm bu derecesi 
dtfer memleketlerde bile nadir 
teaadilf edilen ıeylerdtr. 

Fenerbahçe ·Galatasaray maç
ları ilk zamanlarda büyük bir 
intizam ile icra edilirken, ıon 
seneler ekseriya az çok vahim 
hadiselerle hitam bulmuıtur. Sa
baya bilyQk bir asabiyet içinde 
çıkan oyunculan bü ün bütün 
taıırtan, hareketlerini kon.rol 
edemlyecek bır hale get ren ve 
binneUce bu m6enlf hadisata 
..... .,.~ ...... ..,, ... alt.ıld -

yircilerln göıter dili lafltınlıktır. 

Bu sene bu hallerin vaki ol
mıyacafını Gmft etmek istiyoruz. 

Oyunculan bir golu, bir ıütil, 

bir kurtanıı ve her hangi bir 
g(lzel kombinezonu milteakıp 

ellerle alkıılamak nekadar ıayam 
takdir bir hareketle lilzumauz 
bafr11ma ve taıkınlıklarla tehylc 
etmek te o derece muur bir 
nGmaylıttr. Zaten pollı bu ıefer 
azami tedabirt ittihaz etmlı ve 
kenclllerlnl npta muvaffak ola 
mıyanlaı ı kapı dııar1 etmeğe 

karar ve. mı,tır. Bu ıe-beple- gü
zel bir maç aeyredebl'mek için 
ehalimfzden vakar ve ıiikılreti 
muhafaza elmelerlnı rica ediyo 
ruz. 

ikinci hlta'lnmız hakemedtr. 
Tarafeynin lstanbul şpordan Ke
mal Halim Beyde mu• abık kal· 

( 

dıklannı tıldiyoruz. Tamam ile 
bitaraf V('l dibilıt bir arkada, 
olan Kemal bu maçı hüınO 

idare için lilliln ıeraiti habdir 
Oyunun her hangi bir sebeple 

çıfrmdan çıkmamaamı >ıtiyoraa fU 

noktalara bilhassa riayet etme
IJdtr: 

1 - Bidayetten itibaren ve 
bill fatısna bOtün lavulıar düdük 
çalmak. 

2 - Tehlikeli hareketle e ka· 
Uyen mibamaha etmemek. 

3 - Bunu yapanları ihtarı 

mOtaaklp, derhal ıahadan çıkar· 
mak. 

Bu suretle pollı e•raftAki Vf' 

hakem sehadakı aıayıti tama
men emniyet altına almıığa mu 
vaffak olur lana. geçen seneler· 
deki müneaebt ta zUk erden hıç 
birinin tek•nOrüne meytlen ve
rflmemlt olur, tıey" d eı de .. ü.ı.c:l 
bir mı.ç ıe,ıede.ıer. 

Şimdi asıl maça gel 
91 itiraf edelim ki " Kıın k 

cak?" aualıne <"evap • 
ciddi e~aslara müstenit b~~ 
noıtik vazetmek kolay 
değ1ldir. Her lkl takunın 
ve aleyhine bir çok ınül• 
var. Bir 11azetecı ııtatile • 
bunları tetkik edeceflz: 

Fenerbahçe üç 
beri bu müse baka içlO 
bir idman taktp et1111ft 
kabiliyetini azami derecd! 
karmııtır Muhacim hattl 
bulun en yükl'ek ve en 
gol yapmak kabtliyetbd 
hattır. Bu noktadan ~ 
faikiyeU fnklı ed,leme7. -,;_ 
lerf, Sadinin deha duzgGJI .., 
masına rağmen. Ga!~tata'~ 
ıııağıdır. Müdaf ea d~ ~ 
Zıva ve ya Kad• i . firUZŞil ~ 
bine:ıonu Bürhan. Şaktr ~.I 
hemen h""men muadıl add'jl 
bılir. Kaleci HOımü vey• ,il 
Raı m kadar emniyetli d,..,. 

fenerbahçenin f'n mil~ 
kiyeti idmanının fazla o 
dadır. Evvelleri ikinci b 
da f ten Fener takımı ti 
yunlarmın en güzel k11 
yar m saatte oynamaktacll"
trenman ne icest olarak o 
da daha sıkı b•r vahdet. 
b0y6k bir ahenk nazarı 

ce'bediyor. Fakat bütün 
'-•l--

Cıalatuaraya gelince 
ıampyonu, son oyunları 

anlaııldıfı üzre, henüz for 
değildir. 81lha11a en büyil~ 
taka11nı teıkfl eden Nihat 

sııdır Mühacım hat bu günkO 
kusurludur. Elde iyi bir .-1 
yoktur. Latif sağ ofaay~~ 
oymyor Necdet eıkt p·~ 
nunu kaybetm ıtir. Y alnı' ll 
Kemal.Rebi h"ttı kuvve~ 
genç, Kemal Şe ik bath 'I 
bir tehlikedir Galatasara1-' 
yıhm bu köıeden doğab111'' 

Galata sarayın en büyük"~ 
ve falldyet noktuı ,8flz 
azim ve enerj ded r. Bil ~ 
futbo'de en f aıla nazarı ';;;' 
alman muvaffakHel esa•'-
biri de bu değil midir 1 ~ 

Sarı knm zıLların bu pi'; 
takd•r kuc!rdlnln yentdeO~ 
bir tezahüıüne ıahıt 0 

bek'enebi11r. ~ 
faltat bütün ~us fatfar 

için kafi midır? ,0~ Netice o arak tunu ılSf ~ 
Galatatıaray-f enerbahç•

1 
.. ,J 

. ·b· 'J 
her zaman o'duAu 11 o'.ıı 
baıtan bata bır sinir ~ 
sidir. Ve kat 1 rettce 
müml.:ün değ• c:'ir. 

Yalnız temenflimfz ,ıs: 
lyı oyna) an ku anııo .. ftfl'.,I 

7~ .···Vatandaş,~ 
: Al rrtnll 1'e h ılr 11

' ,,or • ya~ 
: '' ıtaruudrı okur 111• 
• A·r ç11ı 
: ul1111yanla_ı J/fl )kıı'''" 
! 01111n ıçın ° /eff 
• • ·1rrTl 
: ı n=ma hJ/1111 I (İf18 
: millet mel~teJ'. e nf/" 
e .. .. k I kffltfl 
: UQ[ 111' l11P ıll'f ' ı 
• '? ,,,,. ,,. 
• .,., rı, ,., hnrcııt •••'' 

l • •• . ............... . 



~" .. rna haberleri 1 

~slıi filim 
"'- l~ ftlım konuıan t ilim ıtne· 
)'l>ll. ~~in.de nıütbiı bir ibtJlAl 
btt llıvoua artistler arasında 

~\lh 
)tfıt acerettir baı!adı. Bir ıfuil 
~ Yeni yddızlar Hollivot uf. 
taıı )'(lkgeldi!er. Emil Y antnga 
~:at Vayt İngllfzce sesli film 

~ bı~~llıek için Holuvutu terket
~ ht aç Rug aıtieleri de Holıvut-
~ir c~ete ınecbur oldu. 
~ •an' •sını yıldız'arı ısöndüren 
~•tl at ihtilaJi ya:nız bir kısım 
1...~k. bt~n ıöhretlerint kaybettir· 
'llflı it kısmının baıına devlet 
)e k._~ndurmakla kalmadı ıtmdi
"-e.t,ttJ llr konuıulmıyan meseleler 
~~ b.; Seııll fJlm lctn kimse ar--
Sttı Fransız muharriri gibi: 
'h~lna aktörlerine btr ıür(i 
tlııd t diyorduk ve perde <ize-
%._' •egajz ıe11lz oynamalarına 
~ ~llıfil ediyorduk, timdi bir 
~ h,~~ hareketlerine tavırlarına 
'~ıı a alaımıya baıladıfımız bu 
'dt111ı ~rın 1konuıtuklannı tasavvur 
'1.,? llallah. halimiz neye 

() · " demiyor. 
~~l,:~IYor amma buna yakın 
'"'baecİ· •eılt filmden, oüphe tle 

"S •YorJar. Mesel.& diyorlar ki: 
~i;~ tabiatın en güzel bir 
s;ın:;~ 5;8tn makiyaj ile taklidi 
·~bıci h e at·afp bir ıevd•r. ,, 
t, hak a.kı~ta bu ıöze, bu man
\ın vermemek mümkün 
~ktka.~iht görünür. Halbukt 
~~YipJ~ htç te böyle de#ildır. 
~" ö 01ııun, tuhaflık olsun 
'f 1 yleniyorum, yalnız, yalnız 
\~e, bastt, çıplak bir haklkatı 
' Yorum. Bıliyorum doğdufu'd l'linden bert size, af z doğ 
~ 4ln ananııa, babanıza, ana· 
~,()~&hasına, babanızm babasına 
tlıae kfltin ta 500 sene evvelki cetle 
~tl~dar bir fey öğrettiler.Tabiat 
~ r tabiat fena bir ıey yap 
~ t"k ıte efendim nice asırlar 
'l 'tkıerlenıe yfüOnden bir tabi· 
' dır aldı yürüdü.. yürüdü 
ile.,. janltı hesap Bağdattan dö
~" ] abtatın güzelliğinden bah· 
llt ~bile sanattan kendJleri· 

lJk amadılar. 
ltbtı dalalık etsem stze btr havli 
'lha~e~( •ayarım ama tarqran 

l C"ı l t~ be lnı efendim biz sesli fl-
~lı~ ahıtne. Ne diyorduk? Sesli 
dıl>~ 

1
tahtt sea'e rekabet ed~mez 

'I~" ~erden bahsediyorduk. Ben 
\ıtl l '!:ıtirrneden söyleyim ki ma· 

~'!: 
~d, ... hn ses t,abii ~ese rekabet 
~~bı' enı de onu alt bile eder. 
l atın 1 t)lltG ı. açtığı kavuklar nası 
) llllü "';.:. ' -t\ırıd gofSe fırlıyan bina ar 
·s a heyge 

) Urıt v 
~tı"di e ıabii seste aynı vazf· 

~ite.ita~· Traıtan ıhttrazen mJ&ali 
tl ~haede~da i~in hakikatinden 
'dıt? ını sorarım ses ve ahenk 

~ Şa~he 
tt~ "-henkfz hepiniz diyE'cekslnlz 
'"-'da .blftluayyen miktarda ib-
l' n ı arett; 

"ı abia.t b r. 
~ tikettı u ıhtizınl.l\rı tam ve 
·~ıbu'k:eı olarak yaıatmamııtır. 
~"-~le.r d i rnakine vas1tasıle thtt
t.ı t\ca daha çıı::ığa ı tılabilir. Çoğal· 

'tal>' 8 rneııele kalmaz. 
tı >atın bi d ~ tdi~t l< na iye vücuda ge· 
~ 'ltlı b.:vuk, mağra yanında elli 
Jtll!:!e 8 ne ise yarın da ma· 

d~!l dtı~n ahenk tabiatın aeıin· 
"tı aha -b c'llda ınukemmel eseıler 
t llırün b getire h lir. Se~li film 
~lluğu unu Yapamıyor fakat 

Yol bu yo dur. 

7 . :: V AKIT . 29 TeŞrl~fsa.nl ı 929 ·__z 

Yeni bakireler 
Antapoy ve Dorotl Sebastlyen yeni 

bir ftlm çeviriyorlar 

O lada Anfle Pay Koll/orn~vd 341ılllertntk M116lı Okyan0$ Jalgaloı'mt 
~vredılJOT. &Ada alnema yıt<ha Dorott Setxutfgon. Solda Anıte Paj 

K;üçük 
Rusyada: 

Rusyada Tolstoyun •Harp ve 
sulh,, namındaki eseri filme çekllme· 

ye başlamıştır. Prozanof çekilecek 
filmin ibzaratını ikmal etmiştir. 

l!J Sovyetler tarafından 1929 
I 930 mevsimi için aç ılan sinema 

müsabakasında "lnsruı ve tabiat ,, 
<Milyonların tcşkilAtçıları,, "Çelik 
saçlar,, "Buzlu okyanus sahilleri,, 
fi1mleri muvaffakıyet kazanan eser· 
ler meyanındadır. Sovyecler tara
fından kabul edilen bu filmler 
kızılorduyu tahrik ve Sovyet kül
türünü temin için ihzar edilmiştir. 

l!J Ükranyanm merkezi olan 
Kiyef şehrinde gece bayatını gös
teren bir film çekilmiş ve geçen 
hafta temsil edilmiştir. Bu filmde 
bilhassa akşam gazetelerini satan 
çocukların bayatı gösterHmekcedir. 
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sınema haberleri 
Amerlkada: 
Holll vutta sinema stildyolarmda 

son zamanlarda yeni bir mesele çık
mıştın Kadınsız fllm çevirmek 
mümkün müdUrY Bir haylı müna
kaşalardan sonra kadınsız bir film 
yapılabileceği neticesine vanlmıştır 
Fakat bu kadınsız filmde kadın sah
neye çıkmıyacak fakat sesi lşldile
cek ve filmi idııre edc.:cekdr 

İfalvada : . ~ 
l\1arse11a Albanı •Bir gecenJn de

lıtl]ti,, isminde sesli bir film çek
mektedir. 

l!J Meşhur sinema artistlerinden 
Lenu Ülıih yeni bir sesli film çe
virmekcedif. Bu sesli f:lmin vakaJarı 
kutuplar mıntakasında cereyan et
mektedir. Filmde Eskimolara ait 
birçok tablolar da vardır. Kar man· 
zaralan ve köpeklerin çektiği kı
zaklara alt fotoğraflar çok güzeldir. 

Almanvada z 

Almanyada "Faust,, seslt film 
halinde temsil edilecektir. "Birgit 
Helm. bu filmde çalışmak için 
BerlJne ~eJmtştir. Bu film Brlgic 
flelm'Jn llk sesli filmidir. "'Gocthe,, 
nin ~ah eserine alt ilk tecrübe mu
vaffukiyetl e intaç edilmiştir. 

İngiltere de: 

lngilterenln çok muvaffak ve 
genç sinemacılar heyeti "Soho şar

kısı,. atlı filmi ikmal etmiştir, 
Soho şarkısı Londranın fakir 

amele mahallelerinden birinin adı
dır. "Soho şarkısı,, bu sefil amele 
mahallesindeki hayatı göstermekte
dir. 

Polonyada: 

l Polonyada Loç şehrinde I 930 
haziranında bir sinema meşheri açı· 

·ıacakrır. 

Yeni acsll htr ftfm ç~lrmel?lt! olan Klara boo 
hakıkt çehrc511.c 

Yeni Mt!k.-;tko rJılrlırı Fer rıomdrrr ff/,.. fnde hüyıik 
bir mu ıJa' J "k'!:ı eı ır. O:;Leı m ı§trr 

ll":';anbul sinemalarında 1 

Majık: 

Dıana ·1s12,, 
Bu piyes •Tolstoy 11 un bir eserin 

den alınmıştır. Vak'a Nopollonun 
• Moskova 11 akın esnasında cere· 
yan eder Tolstoy bacana veren bu 
akın filmde de ayni heyecanı ya
şatıyor. Bilhassa Olga Cekova bu 
filmde pek dlkkata lAyık b~ hal
dedir. 

Melek: Talebe prenı 
Prens Şarl Hanri vellahttır ve ço· 

çuktur. Evvela sarayda terbiye edl
Jlp sonra da Haydelberge gider da· 
rillflnunlularla beraber bir darülfü
nunlu gibi yaşar. 

Aşk, bira, kadın lçlpde yOzer. 
Tahsilde iken kral ölür, prens kral
lık tahtına geçer, Haydelbergten 
gider. Fakat bu ayrılış hazin bir 
ayrılıştır. Çünkü Haydelberg te 
halk tabakasına mensup bir kızı 

sever. Tahta geçtikten sonra Haydel-
berge döner ve sevgilisi ile görlişmek 

ister fakat eski hayatı bir tilrUt 
OOlamaz ve eski sevgillye veda 
eder ve btr prenses ile evlenir. Fa
kat Haydelberktedn sevgill.s1ni haya
tının sonuna kadar sever. 

Asri: MuJık kalbi 
Bu filim Rus hayatından alıiı

mış bir macera sahnesidir. 
Filimde Beyazlarla Kızılların mü

cadelesi ve bu arada hem lhtilat
cılara hem de· aksi lnkiJApcılara 
hizmet eden bir muzik göruyoruz. 

Bu filimde muzik rolunü oyni

yan Lon Şaney ve pek muvafık 
olmaktadır. Rlkardu Kertez enfes. 

Elhamra: "Brodvay melod~ 11 
Nevyorkun meşhur tiyatroların

dan "Zenfild 11 revü tiyatrosunda 
(Eddi) bir jaz mügannisl "Broad
vay l\lelody • isimli bJr şarkı bes
telemiş, sesinin güzclllğl ile fevka
lade şöhret kazanmıştı. Nişanlısı 

(Hank) ve onun kan hemşiresi 
(küinl), Eddlnin bulunduğu tiyat
roda dansöz olarak çalışmak üzere 
Nevyorka gelmişlerdi Edeli yakın-

da btlyük hemşire Hank ile derhal 
evlenmeğt Umit ediyor fakat Hank, 
hemşlresl Külnin istikbali temin , 
edilmt!den evlenmlyeceğinl söyllyor. J 

Tiyatroda yapılan provalarlda bu l 
hemşirelerin dansları beğenilmiyor 

ve angaje edilmiyorlar, Küininln 
mütenasip vücudu ve güzelliği mil· 
dürün dikkatini celbediyor ve yal
nız kendisini angaje edeblleceginl 
söylilyor. Küini hemşiresini de ka· 
bul ettikleri rahdirde razı olacağını 

söylüyor ve müdürü ikna ediyor. 
Bu esnalarda Eddi, Küininin 

f ev kalt\de glizelli~ine kapılarak nl· 
şanlısı 1 lankı unutuyor ve hem~lre
sine a~ık oluyor Kiiini de Eddiye 
karşı bır meyil duvuyors1 da hir 
felAkete mani olmak için Eddiyl 
reddediyor ve kendisine mulilıt.:· 

meme bulunan tiyatro s:ıhiplerin
den zengin (\"arinerin n:rdi!l;i zi· 
yafete gidiyor. Nılıayec Kliinin, 
Veı in erle buluşacaklıırı birgün, 
Ed<ll kıskançlıktan dayanamıyor ve 
aşkını Hankın önünde Küiniye iti· · 
raf ediyor. 
Bank kemli saadetini fclla ederek 
yekdi~trinl sevmekte olan Eddl 
ile hemşiresinin c vle,ımcsine razı 

oluyor ve anları yalnız bırakarak 
vilayet tipıtrolarındnn biri~inde ça· 
lışmak üzere Nevyorku terkediyor. 

Kapbolan ruhlacın yolu 
Pola Negrinin Avrupada çeki· 

len ilk filmi Londra ve B~rlinde 
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imar faaliyetleri bitti 

Yalova yeni şekille yer 
•• •• •• yuzunun cenneti oldu 

Gazi Hz. için bir şato yapılacak 

Yalova açıldı Alman çeşemesi gıbi bir çeşme yapıldı 
Beş aydanberi Seyrisefain ida

resince hummalı bir faaliyetle 
:roarına çalışılan Yalovada evvel-

: JÜO biitün ameliyat bitmiş ve bu 
1>urele yer yüzünde ikinci bir 
misli daha olmıyan şirin, kıymet
tar bir mevki ihya edilmiştir. ve 
şimdi Büyük Gazimizin isabetli 
işaret ve irşadile Türkiye yeni 
bir mılli servet daha kazanmış 
oluyor. 

Avrupanın bütün şehirlerin 
de yapılacak kuvvetli propagan
dalarla buraya yüzle;ce seyyah 
lr i esi celp ve onlara Yalova 
., rıoın mümtaz hasseyi şifafiye
~ g österileccktir. 

Zaten bu hususta geçenlerde 
Almanya Felemenk, ,Danimarka 
sefirleri Yalovayı gezip izharı 
takdir ettikleri gibi ber gün 
seyri sefaın idaresine Avrupanın 
her tarafından radyo aktivitesi 
bütün dünya sularına fik olan 
Yaloya suları nümunesini talep 
•.elgrafları gelmektedir. Eskiden 
ı<üçük ve mütevazi bir kasaba 
olan Ya!ovada şimdi pek çok 
yenilikler ve tesisat vücuda getiri
limiş, şehir baştan aşağı kuvvetli 
elektriklerle aydınlatıldığı gibi 
müteaddit otel ve gaz·no, parklar 
temin eden mahalleri, ormanlarda 
l üyük tur yo1lan ve yeni 
çeşmeler yapılmışhr. Yarnız kışın 
~etmesi ile sahildeki büyük pla
jın tanzimi yaza kalmıştır. 

Faaliyetin hitamile oradaki bü
tün işlere ne-zaret eden Sevrise· 
fain umum müdürü Sadullah ve 
yenili~-; planlarını tanzim eden 
Yalova ser tabibi Şertfettin Bey
ler dün şehrimize dönmüşlerdir. 

Sadullah B bu akşam Aokaı aya 
gidecek ve Gaıi Hz. ine imar 
iakkında izahat verecek, Yalovanm 
resimlerini ihtiva eden müzehhep 
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gir, bahriyelilerle dolu kaba• e
ler, dumanlar olıın filmin de· 
niz adamının duyduğu daimi 
rabıtadır. 

Bu film bilhaua birinci aktör
leri intihapta g&stertlen yenilik
lerden dolayı pek meraklı 
addolunmaktadır. 

Ispanı'a piı es muharrirleri 
sesli sinemi! aleyhinde 
Madrltten Londra gazetelerine 

verilen mal6mata göre sesli fil· 
ıni büyük bir rağbet kHanmak· 
ta olmasına mebni İspanyada
ki piyes muharrirleri cemiyeti 
ıeıli filmle mücadeleye karar 
vermiıtlr. 

Piyes muharrirleri ıesli filmi 
teı vic edecek tiyatro sahiplerine 
eser veı miyeceklerd:ir. 
temsil edilmi4tlr. "Kavbolan ruh
lar" da sahneye Pola Ne gri ta
ı afından çekilmiştir. "Kaybolan 
ruhlann yolun filmi, seven ve 
b.brap çeken kadının acılarını 

gösteriyor. 
Filimde prenıdpal aktör ne bir ka· 

dın, ne de bir erkektir. Birinci 
rol ıahibı olan deninlir , 
rüzglrdır, fenerdir, bab.riyeUlerle 
dolu kabaıelerdir, d\Xmantardır 
Birinci aktöı ü denız, fener, ı üz-

bir albüm takdim edecektir. Sa
dullah Bey Andarada bütçe He 
de me~gul olacaktır. 

Dün bu 5 aylık ıslah hakkında 
kendilerinden izahat istiyen bir 
muharririmize Sadullah ve Şere
efttin beyler 'u malumab vermi~ 
lerdır: • 

- Biz Yalovayı idaremize 
aldığımız zaman harap biı kaplı
ca ile bir yığm orman ve küçük 
bir otel vardı. 

Bugün orada ilk nazarda tak
diri celbeden büyük yenilikler 
yapılmıştır: 

1 - Kaplıcalara giden yol 
asfaltla yapılmıştır. 

2 - Kaplıcaların tepesinde 
400 kişi alacak otelın ilk ameli· 
yeteri bitmiş olup buraya dağdan 
hususi vasıtalarla çıkılacaktır. 

3 - Sahilde 60 odalı (Çinar 
oteli, ikmal ve son sistem 
tefriş edilmiştir. Buranın lokanta 
smda İstanbuldan gelecek 300 
kişilik büyük gruplar bıle yemek 
yiyebilecektir. 

4 - Sahilden 130 metro ir
tifada bir ( Panorama} bahçesi 
yapılmıştır Burada dans, tenis 
mahalleri olduğu gibi bütün bah
çedeki kameryeler ve ağaç.lar ye
şil, sarı, kırmızı ampüllerlc süs· 
lmımiştit. 

5 - Şehre 3 büyük elektrik 
dinamosı konmuştur. Bunlar şim
di Jik mazotla işlemekte olup yeni 
bulunan ve 15 kilometre ileıidcki 
şellaleden istifade edildiği takdir
de kuvvetleri arttmlacakhr. 

6 - Yalova - Gemlik irtibat 
yolu yapılmış olup Muşta köyü 
Gemlik tarikile banyolara uğra
madan doğruca şehre gelmekte
dir. Bu suretle buranın Bursa ile 
muvasalası muntazam olacağın
dan bu havali büyük bir (su şeh
ri) o'acatır. 

7 - Şehrimildeki Alman çeş
mesinin aynı inşa ettirilmiş olup 
burada ikı matmazel buluna -
cak, latif bir muzika terennüm 
eAerken hastalar numaral barda
kalan ile buradan ıu alıp fili 
hazmı teshil için adım adım yü
rüye,ek bu suyu içe'ceklerdir. 

8 - Evelki gün bir çalılığın 
içinde yeni bir menba daha 
bulunmuştur. Bunun göz hasta· 
lıklarına kuvvetli bir ıi ası var
dır. Diker bir menba da göğüs· 
ve nevrasteni rahatsızlıklarını 

geçirmektedir. Bütün bu sular 
bir yerde toplandığı gibi bir de 
buğn ç~şmesi yapılmışhr. 

Bu su 1arın bütün Avrupa ve 
Türkiye sularından iyi olduğunu 
Pasis tıp mektebi. tahlil muallimi 
(Fayen) söylemıştir. 

Bahara da Büyük Gaziye seyri· 
st-fain idarestnce yaptırılacak şa

tonun ikmali ve pilajların da 
açılması bitirilecektir. Pilajlar 
ıçm Amerika ve Avrupanm 
meşhur plajlarından nümuneler 
istenmiştir. 

Yarın Şerefettin ve fen fakül· 
tesi müderrislerinden Ligor Bey

f erin riyasetinde bir heyet Yalovaya 
gidecek ve bütün suları menba-
ından tahlil edecektır. • 

l 1 Memleket haberleri 1 

Bir sui istimal 
Keıkin kazasının mal m6d0rtı 

Musa, tahıtldarrarından Hayri, 
Hakkı, Kazım, Celttl Huseyfn 
Efendiler hakkmda verilen lüzu 
mu muhakeme karan Ankara 
aıır ceza mahkemesine intikal 
etmif ve muhakemeye baılanmıı
tır. İlk celsede müddei umumi 
iddJanameıfnl okumuı ve bu 
Efend•lerln zimmet, ıul istimal, 
ihmal ve te• ahiden mahkumiyet
lerini lstemiıtir. Sul istimal 10 
bin liradan fazladır. 

Çalınan makbuzlar 
İzmırde bir suiıstımal hika· 

yesı 

Yeni Aıırdan : 
Şehrimiz paket gümı fiğQnde 

bir makbuz suiistimali ketfedll· 
mtıttr. Müdür Fatk bey tahktka· 
ta baıladığı gtbt gümrükler baı 
müf etttıltğlnce de meseleye vazı
yet edtfmfttir. Kendisini gören 
bir muharrlrlmize Fatk bey de
mlıtir ki: 

- 926,927 ve 928 ıenelertne 
alt makbuz ciltlerinden 35 vara· 
kanın bot olarak ciltten koparı· 
larak çalındıfı anJaıllmtfb.r. Bun
ların kimin tarafından çalındıAt 
ve ne gibi bir yolsuzluk yapıldııı 
henüz anlat ılmamışbr. Maamafih 
tahkikatın bunu V!' mütecasµ-i 
meydana çıkaracağı muhakkak 

' tır. 

Çıplak,. resim 
Anadolu relik imiz bu yüz

den ceza gördü 
"Hlzmf't,, yazıyor: 
lncir bayraınmda neırettiğl 

çıplak kadın resminden dolayı 
mahkemeye verilen Anadolu 

gazetesi mes'ul müdürü Hamdi 

beyin asbye mahkemesindeki 
muhalcemeaf dün hitam bulmuı· 
tur. Hamdi bey müdafaasında 
memleketin en fazla ve mühim 
bir servetini teıkil eden incir 
mahsulünQ temsilen güzelliğin 

timıalt olarak kadın resmi koy
duklannı lddta etmivtl. Mahke· 
me heyeti, bunu kabul etmiy"rek 
resmin hayasız mahiyette bulun· 
dutunu ve çıplak bir kadının 
bacak'an arasına fncir koymanın 
hissiyatı rencide edercesine açık 
ve rr. üstehcep olduğunu kabul 

ederek Hamdi beyin bir ay hapsile 
15 lira afır ce2a vermeıjne ka
rar vermitUr· Ceza tecil tdil
mlştir. 

Tatlıya bağlanıyor 
Operet gürültüsünden 

sonra .. 
Aİıenk yazıyor: (Muhlisin ÇO· 

cukJarı) Operet mektebi heyeti 
menfaahna, Vail Kazım pap 
hazret,erinin himaye ve rıyaaet
leri altında büyük bir gafA IİlÜ 

ıamereai tertip edilmlıttr. Müıa
mt re heyetine lı bankası m6dii 
rü Nuarat Beyefendi ile rehkı
kalan Cevriye H., Ahenk aahtbf 
Cevriye l•mail H. mes'ul müdü
rü Süleyman Şevket Beyefendi, 
Hizmet ba.ımuhaniri Zeynel Be
ılm, Yeni Alır bqmuharrtrt fa. 
mail Hakin, Anadolu müdürle 
rinden Kemal TalAt Beyler •e 
NizametUn Nazif Bey dahil bu
lunuyor. 

T eeaaftrle haber ald•ğmııza gö
re heyet, burada ziyan etmifUr. 

Suvare dö ga!a bu zararı te)afi 
ettirmek ve İzmirln 18n'ata kartı 
olan ince hassasiyet ve alakasını 
•abat ve izhar etmek maksatla
rını istihdat etmektedır. 

1Ameli hayat 
Afyon, fevaidi, tehlikesi 

Afyon Aaabı uvuıtunın bk maddcdır 
Al!mı te~kio eder .Spazmot ihttlaçlıınnı 

geçirir. Bazı zamanlar gö~llı ııkıımasına 
ve nefes daralmasına mOfıttir. Ba~ırsak 

sancılarını teskin eder ve lshalı. keıı"r. 
Jhıiyarların ve genç yaıta çocukların 
afyun kullanması IAzımdır. 

Afyon deva olarak aUdekı suretlerde 
kullanılır: 

Afyon tozu: kaıeler halinde ve 24 
saatte 20 · aantlgram mıktarında, 

Dover toı.u: balgam söktüı ur, mnd
rirdlr ve müsekkındir. 

Gripte, hommal mQtelcattıada, thtt

kanı, rievtde kullanılır: fjç yaşından 
ltlbaren her yaı lçln 5 santigram nrll

meltdir. 
Sıdenham Lııvdımomu: Bunun 1 

gramı santigram tö:za ve ya beı .antıtıram 
hulbaya muadıldlr. İçinde blr gram 

morfin vardır. 
K!hıl bir ktmstye gQnde 2 ile 5 

gram vertlır. Btr gram 43 damladır 
Üç yaıından fazla çocu~ yirml dört 

1 ADLiVEDE 

Bakkallar 'fi 
Dün beraet ettiler 

Petrola kolza karı~tırmakla 
maznun on sekiz bakkalın muha
kemesi lstanbul üçüncü ceza 
mahk~mesinde dün bitmiştir. 

Daha evvelki celsede müddei 
nmumilik. maznunların petrolun 
karışık olduğunu bildikleri sabit 
olduğunu söylemiş, mes'ul sayıla
mıyacaklarma dair mütalaasını 

bildirmiştir. 
Mahkeme, dün hepsinin bera

etine karar vermiştir. 
6,590 hra tazlminat~--.....,... 

Tramvay altında kalarak mec
ruh ve malUl kaldığında dolayı 
Mesrop isminde biri tarafından 
tıamvay şirketi aleyhine açtlan 
tazminat davası dün üçüncü ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. 

Şiı ketten 6,590 lira alınarak 
Mesropa verilecekir. Mecruhiyete 
sebebiyetten dolayı vatman aley
hinde açılan ceza davası, tecile 
tabi olmuştur. 

Büyük babanın ölümü 
Nakkaşlar köyünde büyük ba

basını ö1dürmekle maznun Hüse· 
yinte düğündeki kavgada cerh
ten maznun bulunanların muha
kemesıne dün ağır.cezada devam 
olunmuştur. 

Bazı şahitler dinlenilmiş, neti
cede muhakeme vak' anın sebebi
ni iyice tesbit için gelin Ayşe 

H. ın ve başka hazi şahitle1in 

celbi kararıle kalmışnr 

Hapisanede 
İki mahkum birbirine gırdi 

İki gün evvel Sulranhmetteki u
mumf hapisancde mahpuslar arasın· 
da bir kavF:a olmuştur. 

Ôğrendi~mize göre hapisnnede 
4 üncü kovu~ta adam oldürmek 
cürmünden 17 buçuk seneye mah
küm Ali lle ı 5 seneye mııhkôm 

Hamdi bir tesblh meselesinden kav
gaya başlamışlar, bu sınıda Hamdi 
ve birkaç arkadaşlan .AJınin üstüne 

hücum etmişler, ellerine geçirdikleri 
testilerle Aliyi bir çok yerlerinden 
yaralamışlardır. 

---------
Mani fa tora piyasasında 

buhran 
İngiliz lirasının tereffuu üzerine 

manifatora pıyasasındaki buhran 
şiddetlenmiştir. 

Tatili faa iyet eden ticaretane· 

saat zarhnda aeneıl 

gram ver ltr. 

mıktaranda 

Elılıır paregorlk: 1 O granı 5 
ttw-am torz muadıldır ve ıçtndı! Y 
santigram morfin mevcuttur. 53 
lası btr rramdır Yırmt dört •

8811 

30 gram alınır. Çocuklar• 3 yatı 
sonra adedi ılnlnlne göre ıene 

bır ill ık.t gramdır. On ıl! ylrınl 
ıeklınde verilir. 

Ekau Tıbaık: Ynzde ytınıl tıı 
hav dır. 1 O sanıtgram olarak ahtı 

Afyon ~urubu: Bu ıuruptan 

ytrm\ 11! elli clam\a alınabilir. 
Dtyakod §ınubu: 20 ıla 2oÜ 

alınıb lır . 
Afyonla zehtrlf'nildı~ takdırde 

ve!! ıhti1Ac1 asabı, soru ı ıoguk U) 

luk görülilr. Bunu koma hail 
eder. Panı.ehrt: Mukayyl ıtı 
kullanmak ve lbaj yapmllktır. 

290 gram ıuda 1 gram perJl11 

dö potaıla yapılır ve lkt Oç defa 
1 

olunur. 

Küçük haberler 

- Efgan zabitleıi 
Moskovııd:ı.n şehrimize f 

Efgan sefiri GulA.m Ceyl!tı1 

gazetecilere beyanatta buloıı; 
eskt Efgan kır alının şehri 
gelip gelmiyeceği malüm oıınıı 
şehrimizde tahsilde bulunan f:f 
zabitlerden bir kısmının (l'I 

ketlerine gitclklerin4 bir k• 
da yakında gideceklerini 

miştJr. 

r:J Demokrasi Ye Türk 
bına ait yazılacak en iyi es 
Gazi mükAfao verilece~I mal~ 

Bu mevzua dair yazılıp 
rlltn eserlerden hiç birisi 
mediğinden müsa.baka 
uzatılmıştır. ~ 

l!J Geçenlerde inşaat i~~ 
yapılan Kandi114 ÇubukJu ve~ 
fer suları üzerinde inşaata 

mıştır. 

eri [!) A vrupada muhte1lf f 
meslekt staı yapmak Uzere ~ 
lerf Maarif vekilliJti~ce ~arıı~, 
rılmış olan iiç maanf mufecf 

kendilerine tevdi edilmlş ols~ı 
zlfelerinin ikrnallnl müteakip ~ 
nuevvel iptidasına doğru ,·ei' 
ten talimat aldıktan sonra 
paya ha-çt:ketleri tekarrür etı1l1• 

·ı el) (!] Ankara Maliye tahsı ; 
si memurlarının saat 8 de 

d' başına gelmeleri, akşam ı B t 
ti! yapılması fçin Ankara ddce 

1 j(df· 
fığı tarafından emir veri 111 • ~ 

plte 13 Kanahzasyon inşaannın b' 
mının yakında işletilmesi if10 

!ıklar yapılmaktadtr. ~ ~ 
[!] Bir Norveç grupu bnlıiİ'ıı L 

servest yapmak için bir fabr 
sisine talip olmuştur. 

Jan Kubelık gelıyo~~ı 
Evvelce ilan edıldiği ~ jl 

.. ö 
meıhur viyo'onist Mo&Y 

8
tl 

srııJ 
Kubeltk ve piyanisti ,,-1'~ 
Mösyö OTTO HASA pe"

1 
171 

ıet" • da ıehr im•ze muvasa ,.1'f'• 
4 kanunevvel çar~aınba l cıJ~ 
ve diğeri 6 kanune""" 18,soı 
günü matine olarak saat ıcotıfi 
Fransız tiyatrosunda ild fÇ1 

er' er ı 
verecektir. Bu kon& ıaııııtl' 
kheler bflet satışına bat 

1 mııınııınııuıııın ııınııımııı nıınııımııımın m mıı ıııı BıJ11Jıır0 
ler yediye çıkmıştır. tiiccft 
maai:l.a bir manıfato_ra. 5ıJlt1 

10000 lira ile ıflas etınıştirk yııP~ 
Hamamında rnaoifatorscı ~ode b 
Hacı Nesim Salamon isJllı 

ştıf• 
adam Avrupcıya kaçnı 



-
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Borsalar 
Nasıl zensıln oldular 1 

amblyo 

K:aoımd• Acıldı 

S ' Nobel: 2 
ivastopol muhasarada iken. 

1 lngiliz lirası Kr. 
"T.l. mukabili Dola 
" • Frank 
.. • Liret 

1058 1058 25 
0,4 09,S7 

M • Relıtıı 

" • Drahmı 
• • Frank 
M • Leva 6 59,150 

t 14 

lllis hük .... • " 1\T h l ~ 1· b · 1 .., e8ti1ı umetı .ı. "o e a rııcasının yetiştirdigi 
Oıı ~a ve cephane ile Petreshurgu tahkim ediyoıdu .. 

.. .. Florin 
Kuron tf :io 

'!Qı~:: ehltyett ile ıeclyest tevafuk 
~de bu. Muvaffaklyatı teıaynt etUkç 

'ttı lr rahat ızlık duyuyordu. Ka
'1ı h rnahareu ve tşlerln\n kearcti 
,_du. ~a dıma~1nı memnun etml
~ it obel, çok daınnnyordu; btr 
ij il dolayı btdbahttı. 

lmpııratorluk zamanındaki Frarsaya -
gidip yardım i~temeğe karar verdi 

Osırada Eskt dünyanın bOtOn aeadet 

ve debdebesi Parlste top' anmııtı. 
a Nobel" boıyere boyok ıarraflara 
müracaat ettı. Bunlar şöm,.ndüfer ıtr 
ketleri leıl!ı edtrek ve eflhamlle yapılan 
teıebbnılere gİıiten·k okadar <;ok kaza
nıyorlardı lı:i, Şimalin Ocra bir köıe
sfnde tesb olunacak bir mevadı mil~ 
taıle fabrikasına para v,.rmeğl zait 
görOyoı !ardı. Bertketversln "Alber No
bel,, imparatora kadar varabildi. Bona-

.. • Silin~ 
~ • Pezeta 

Mark .. • Zloti .. . 
Pen~ö 

2o Lev Rurnş 
1 Türk llroı~ı Dinar 
' Çervoneç Kuruş 

Nukut 

~ 27,2.'i 2 27,25 

nn.1.ı "30,75 

1 •2 5•1 1 Q2,50 

4 tl~,2~ 4 08,25 

~ o3 2 3 

26 
21' 

ı ı r4 r ı ı 

d 'Yatı ._ 
"' Ilı 1 neudıır sade ve tahavvül!t 
-. 'l ol L t,dar una olsun, faaliyeti ıahası 
~'~ıı i k rnuaryen olursa olsun, bu 
N.ı ı.r tı lşafı pek muayyen ve riyazi 
''Obtl tda tdt Pederl •Emanliel 

' ıı f daha on dört yaşında l~en 
~duQu leb erlere girlımiştl. Pek hnç 

~~tıdı lr ı;ırada Mısır ho~ ftmetinin 

~~dı ~ •ıfauyle milbım bır nam 
~~Qlırı teyt beriyi dolaştık•an sorra 
ttu. darultnnun da bir knı sn elde ,0r., 
~ ıl~1 Aıznhım hır mühendtı olarak 
t lııy, h edın dünyaya geldığl sırada 
~ tct.1ı~tOınetı baba5mn cahbi dikkat 
~t be bulundu. Çocuk pedf'rt ve 
\ lraderlerl gtbı- btr ihm adamı 

~b altı 
l ~fltd Y11§1nda iken pederi yanında 
't&a u. P~dPrt onu makinist • mü-
(\tıda Ya~ınak fshyordu. On yedl 

~'~l tnil~ en Amerikaya meşhur 
1 dtrdı r::-endıa Con Eriksonun yanma 
' c..rıkeo d b h 1 ltı'12tıldu il o sıra a a t r ln~eat 
\:'~8 Ne, Y Alıred Nobel yirmi bir 

~°'· B orhı terkt!derelı: Rus.raya 
U 1trada Rusya harp içinde 

~~d•ntıde en boyıık L obrt ıstıbl' olan Svastopol rehhktde tdl 
'\~ • İngiltere müttehit filolanna 
~dl. 11.'ıeınlekett mfidafaa icap edt-

~ ~~ 

part mesallı aııkeriyf" lt,:ln olsun rnt'saili 

ilmiye tçtn olsun büyük bir alaka 
bt"slerdl. "No)el,, in teklif erti~i ı:p ~

külA•yon üçünclı NafJol ona gayet iyi 

geldı. 

Ovaktt imrarı:ıtor rrefın•n evç D'.>k 

taBında ıdı. Kendini bir hak,.m telakki 
edıyordu. Genç lsve~li müht nd·s· 
!Azım parayı kesesinden wrmedi. !&kat 
7ah ~ah8nenln bır işareti hfl geldı. 

Bant'r " P. r,.r ,, bır fabrikanın tesisi 
ı ... ın " Nobel " ailesine üç }'ÜZ bin 
fraııkJık bir avans verdi 

* 
a Alftred Nobel ,, memleketine 

mesrurt'n dönmi1ştn. Hemen işe koyuldu 

O uımFnlar nltrogltscrlnl, yirmi sene 

evvt l icat edtldtğt şcktıde kullan rlardı. 

Falı:at nllroalLst-rln ya! ıcı hassasından 
dolayı pek gOç cllen<'bilıyordu . • Al

ferd Nobel ,, bir çok tecrübelerden 

sonra nltı og!isnin kara barut ile karış

brarak sihhaate daha az muzir dmakla 

beraber l&tbıkkarta moşkü'lit tevlit 
eden bır madde! milştai e haline soktu. 
Bu madde"! infılak ettirmek lçio ha-

r !sterlin (fngtllz) 
1 Dolar (Amerika) 

20 FrRnk [Fransız f 
20 Liret [ltalya 
O Frank: 'Belçlka] 

20 Drahmi [Yunan] 
20 F'rank [ls"lçreJ 
20 Leva · Bulgar] 

1 Florin ( Felemenk] 
W Kuron [Çcko~lovaı 
1 Şil;n~ 1 Avusturya] 
ı Pe7.eta llsranya) 
ı R:ınman !Almanya: 
1 Zloti Lehi~tan 

ı Pen;:Cı i\:acaristan ı 
~O 1 C\' [ Ronı.ınya] 

~o Oın~r Yuı:oslrwya! 
ı Çevuncç Sevyet 

Altın / 
l\~ecldlyc rrırsa 
Baııt..not \ ı.:.rı.:i 

Tohvırıer 

~tllr:ız dahili "vadetı 

Düyunu mur:ıhade 
lkıamiycll demlryolu 
bı:ınl ul tr:ınıvay ~lrket 
Rıhtım Dok\ e Antrepı. 
.~ranbul ııııonlm su Şr. 

Hisse seneetlrı 

l (l~ 

21• 

17f 

22~ 

119 50 

56 25 

P:Jı 

Si !'io 
86 ·o 

~' 
So SO 
sı 'io 

24 ;-5 

3; ;5 
2f :'J 

i f :;:ı 

ı;-ıt 

71 'j() 

24. 

9: 37,50 
19~ tS 

t 'o 
05 

ıt .ıo 

2i 

l~ tar:k:ısı ıı o 

83<1 
31 50 
86 'iO 

12i 
30 .)() 
So!'.io 
51 50 
2 ?!i 

Si 75 
2: 6~.;o 
7i 

92<' 
il 5o 

24~ 

19· ;!5 

C'$n':trılı 1'ankas1 12·' 
~maım:z~miıiıİİİE:m\lıı~~.-:mı=ım:: .. 

Tıcaret ve zahıre 
FıatlO\r Ticaret bor•an kltıblurrumllltı 

larcıfmdao .. ertlmlıth 

Okka.ı 

Azami 
K. P. 

Aerart 
K. p 

~~'1> •evahiltnde harb~dtl yor ve 
~ta lltgun kalesi olan Kront~•adın rlçten yakılması kap edıyordu Ancak 
:>1ıtd~ ;aruz kalmasına intizar olu- " Nobel " in ytnl terkibi alevsiz; lnft-

~~~İ ayıtahbn muhafazası en ıiyadt IAksız yanıyor, b:naena!eyh matlup 
~,1 - fabrıkalannın temin ede.ek- faıdeyi temın etmiyordu. 

~:\>·~~~~el harbiye mayo ve torpile 't ~I · Büyük bir hlımet sarle· 
~ I~ ııılıyoıdu. Ovakte göre bin 
~l dl ~lııtırmak pek mühim bir 
>"de Ylece genç " Nobel " Ame-

~\ b ~I rcndıAfnt tatbtk edecek vazl-
U uı:ıu d teb Yor u. Mamafih Kınm 

~~,) C&l nlhayet bulmakla beraber 
'1~,ll • ıntıea~csest de bu fevkalade 

\~il dı mahrum kaldı. Silah tıcarett 
·• ~er ticaretler gibi beynelmilel-
~ 
~~ Jı ~ ı....~n'11k tı Orneu lıe techııatını dün 

~~~ lt d dıı~ınanı olan devletlerin 
ın •n 1 1 

: 11Nob a rn~ o Oreccah bı i-
l• ~t .. t el" fabrikası sene geçtikçe ,% <ll8 \ ~ı ınetrnk kaldı. "EmanOel 
ııı-' l'enı bı f h iti r aalıyet aaha!ı arat-

llııt ,~bur oldu. Volga nehr! için 

~ t t.,11~fasına kalkıştı, fakat bu 
~ 1ll ~ttrı d•tı:ıe liizumu mıktan gehr 
~U lhtı}': 1~ flrlllası ifl!s etti. Da ytn
~~ 'le ~ .Nobel,, in istif asını talep 
\~'e 1 ıncı ~lu baban yerine 
~~ 'tıu,1 ~tıdarıo~onn Oı.erine aldı. 
~~ ç'rtlcrı o~el. ve oğullarının bir 
''l'ıl\1 d •lcnışb, Q da Ruıyaya 
~~ tıı,~, ônınck 'Vatanlarında hır 1f 
~b .. Gltt 1{alııınakb, Fakat bunda da 
\A~ıl, ( be karıılaıtılar. Bir mevadı 
~ ·ı.ı~ • rtlc 
~ td Nob I ası tcstı ettiler. Gene 

(bitmedi) 

·····-·····• .. .ır••······-······· .. ·······~·,.······· .. ····--·· J-1 L L A t 1\ 1 ········-··············· .. ••••••••• .. •••••••• ............... ~: !°" anıJu .. i ine, ı vo 'rt·g d . S la-
rı F eJemenk Bahı isetit H . nık bankası İbtanbul Şut.es~ tena ·, de : .. İ ra ın an 
!i Ban kası ~! sıanbu'da finrancılarda muktm BulJurlu 
H H . zade Bırııdedere hitaben keşideşl talep 

1 
Merkezi: A'.\ISTERDA:\1 :~ ed len ve 208 8 8 1 ·ı· J :: · nt;ı ız ırasmın 
Sermayesi: r, 125,000,000 U zaı ar ve ziyan ve laiz ve vakı f ı ıl •: mesar. er e 

i İhtiyat akçesi: 3,000,000 ı:.: birlikte tediyesine miitec!aır bulunan 
İstanbul merkezi: Galata Kara- j fiç nüshadan ibaret Pı olesıo1ardan bir 

köy palasta. ;. 
1 Yen). ı: nllsLası tebliğ l~in c.-önder•I · ı d 
stınbul şubesi: posta- :5 "' • mış se e 

. := mezkör mah.a!de ffiU'll&i]e ~· b j 

1 hane ittisalınde Alalemcl han. ı= dı v ım u unma-
.. l ı ~· ve lksımet~ak:arınm eıy h 1 

İ! Her türlu Bankam uame Atı icra .E ' vm me~ u 
!! ve kasalar icar olunur. i: oldugu rnemurumuz ıahkH &tile anla ıldı-e. -ı ........ -.___... ........ .-. ..... _______ :ti> 

._a ff??M' •••••••••··-··•••..-••• .. ••••••• .. ··········- ğından ve başkaca ikamctk8.hla b 1 

~irteti ~ıyriye~en: ~;;;~i~;~ :.::~·::·, ;·;;~;~~;~: 
maralı Proteııtonamenln tcblı~i makamına 
kaim olmak üzere ışbu ılan tanzım ve 

berayı nevr VAKlT Gaıtte.ine gönde-

rtldt. 28 T eşrlnıant l 929 
Alt nt ı Notn 

......... - •• 1111111111111r.ıır.m::cu:m::m::::::::::: ·Galip Bingiil ......... .-.. ··ı---------...;..-:=::!..:.:.. 

Bofaziçi vapurlarına mahsus 
kıt tarifesi kAnunuevvelin 1 inci 
pazar günü tatbik edilecektir. 
Tarifeler ldıelerde sablmaktad.ır. 

Ü Cilt, Hç, frengi hutalıklan ~i 
g mütahusısı :i 
!i •• 
g DOKTOR ~ 
a = 

-Duydunuz ınu? 
Ev 5atın alınacak B Ahmet Hamit ü 

9 dd Ü Sahilden RumelıhJsanoa, Feneryolundan 
== Galata, Voyvoda ca esL n R f Bostancıya kadar ve lr:urtuluı tarafından 
5 Atina bankası yanında her gün ~ nihayet 2500 bra fiatla satılık evi olanla-
& " • üçten sonra. SE nn Darüllıe:layide Şemsi beye mOracaat ~~ 'lllt•~ ~ b btr gazometre thtlra 

~ ~ d, undan kazanm~a çalııtı. 
~ ç't llluvaffak olamadı. Nihayet 

' ı..a,,.vur ettl. Fransa . fk.ınct 

=i i! etmeleri rica olunur. 
lı . :ı::::m·· .... :ı ii:mn::nmmm==============· •••••••• •ma 

- ----
----~ 9. =.. VAKiT. 29 Teşrinisani 1929 ~ 

V akıtın bulmacası 
Dünkü bul:nacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmif şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sımnı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

- fgj -- ~ 
-ıgı - - -

il--i) !il 
_il - ti liJ !il= [il ·= 

~ 

fi llril !il M [IJ 
li-[il 

- il ·- liJ lj) 
!il - - li] - [il 

il 
1 -

- il 
-raı 

Buırünkil tnılmacamı:aaı 

balledllecek yeol ıekJI 

So1dan sa~a: 

Soldan sağa: 

il -
-
-

[iJ = !! 

il ı-

1 - Milsekkır bir lçkl (5), makıu(5) 

2 - Göz renğl (3), fıyaka (.3) 
3 - Nota (2), rtnk (2), nota (2), 

renk (2) 

4 - Çok iyi (3), bır diş t•mt (3) 

5 - Büyük lama (4), müslüman 
çanı (4) 

6 - Geniş (3) 
7 - Meıhur btr vııır ( 4), aclaleth 

(4) 
8 - Rumca ben (3), ıura (3) 
9 - B zim (2), renk (2), rabıt (2) 

köpek (2) 

10 

'1 

Bayük (3), elbts~ düzelten (3) 
Suret (5). vakit (5) 

Dilnldl bulmacamam 
halledllmlt ,.kil 

Yukardan qafı:. 

Yukardan aıafı: 

-
1 - Mnıekk.tr btr tçkı (5). qek 

esbabı (5) 
2 - Göz rengi ~3), efendiden ıonn 

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

a!yah dumnn (2) 
4 - Çok iyi (3), berl (3) 
5 - Boyok ~ama (4), fed (4) 
6 - Nihayet (3) 
7 - Siyah (1.). bojnuzlu hayvan(4) 
8 - Kabadayı (3), vermek (3) 
9 - Nota (2), çok değil (2), nota 

(2), anne (2) 
I O - Heyeti tetkıl eden (3), boytık 

(3) 
11 - İnce droğtl (5), beyaz arabm 

aksi (5) 
~ ~- .... ' . · ... '. .. ' . -.;·. .. ' . ·. . . ·~;f".". 1·., •t Ilı' .. ::~1ıl 1' • • • '· • ~ ~.......,,: .. .-"-~ ... ,' .·:.. ,... ... ' • • • 

dt • " 1.~ • A.•) "' .. •?-- • ... r-.. ~ ~...,. • ..,__....,,._, • • 1 ,,,. ,· .,_,,, • • &. ""·'!"·' ~~. ,, , ' ..... :.,,;.· 11 ,• ı 

Türk Soor 
Bugün çıkan '} uncu nustrasınaa ..§ay~nı dıkkat ma

kaleler ve resimler bulacaksınız. 

Ahmet Fetgeri nin ( Fuıbo?e karıı ), Eıref - Şefik in ( Bostan 
stadyomu ) isimli maka,teferi, Kurtdereli - Gulam müsabakasının 
netfcest, son maçlar, Galatasaray· Makale! müsabakası, Hikaye, ıo· 
manın sonu, ikramtyeb müsabaka ve saire. ' 

•. lfl.).'·' ·;<<--°1E•":lf'< ~ , • .'..~'f-·"' ' .:'. . •r. . 11 
. . '"'L.AJ\1'1'1'• ·~~ .• .. {,'. ,: - ~· ' -· 

.... iOft• • ~ ,. • • • 

istanbul ithalat gümrüğünden: 
2 Adet 

2 " 
1 
3 

J 1 
1 
1 
l 

174 
1 
3 
6 

25 

Sandık 

Ba~ 
Kafes 

Sandtk 

.. 
" 
" .. 
" 
• 

ı<ilo 

286 
827 

78 
113 

Mark 

G 
K 

Keçl postu 
Kunduz. derisi 

Mncelıt malı:ıneat 
lısuk pençe 

Taıtahtı 

Demir sırlı banyo 

122 AK Ağaç kurntı 
200 RF G~lvantıtt kablo borusu 

8530 AW Kabara kundura çlvial_ 
12 LCO Kunaerva on 
41 AM " . 

786 sır Adı gaç tıkemle 
220JtahmlnenECT Evvelce Uranllt olarak d!n 

olunan 62 sandık. pyalı: talı:• 
keye bu kere 13 sandık daha 
iIAve olunarak ceman 75 
sandık tlranslttlr. 

Balada muharrer 13 kalem 30 1 t 9?9 l eşya - • ... tarihinden itibaren staobu! 
uhal!t gilmrilğtl aabı anbarmda müzayedeye vazolunarak sat lacağı ve §ayalı: 
takkelerın lhaleı kat'tyeal icra olunacağı. ılıın olunur. 

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

14 kanunevvel 929 cumartesi saat 14 te. 
MiIJi müdafaa vekaleti deniz kuvvetleri eczai bbbiye medharı için 

lüzumu olan_ 63 kalem ecza ve malzemei tıbbiyenin hizasında mu
muh~ar:er gu.n ve sa~tte ihaleleri icra edilecektir. Şartnamesini gör· 
mek ıstıyenlerm her gun ve vermek istiyenlerin yevmi ihalede ve muhar· 
rer saatte Kasımoaşada deniz tatın alma komisyonuna müracaatları. 
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Artist ruhu 
1 

- F'l:an:nzcadan . 
Komiserin sert oakışı meçhul 

rnL \ kufun üzerine dikilmişti, bakı
kateıı bu adamda hiç de mUcrlm 
hali yuk~ saf gözlcrl, ince uzun 
vücudil namuslu bir adama benzi
yordu, elbisesi çok eski fakt temiZ 
idi. ... 

- 1Sm1niz? 
- Alfret Mustlye komlSer Bey~ 

86 yaşındayım, Liyonda doğdum. 
- Ne sebeple kürkçü Burgşayım 

g.tbi namuslu bJr tüccarm dtlkkA
rum altüst tttlnid 

Alfret mustiye mUtecahllAne 
ellerini yanına· kaldırıp indirdi, bir 

müddet sessiz, sess.lz durdu ve 
birden lier şeyi sôylemege karar veren 
adam halile metin fakat ahektar 
J)ir seda ile: 

- Bende namusıuz Dır adam 
d~ğillm komıser bey ve eger mil-
1aade ederseniz size hayatımın kü
çük tarlliçcslnt yapayım. 

- Sizi dlnUyorum. .., ~ 
- Komlser bey bundan on beş 

'aene evv.el Pa1ise gelmiıtlm, yegAne 
arzum artlst olmak ldl, ne dersiniz 

· bu çocukluğumdan beri bende bir 
flkr !sabitti ve .• 

- Boş söılerl bırakın ve sadede 
galin .. 

- Peki komiser bey, pekl devam 
ediyorum. bidayette figüranlık gibi 
bazı işler bulafüldim!ede gün geç
dlkçe bular da azaldı ve nihayet 
bir gUn başka blr iş aramak mec
burlyetlnde kaldım. 

Senelerce amelelik yaptım 1 ne 

yapabilirdim komiser bey? haya
tımda biç blr sanlnt elde edeme
miştim. Bu esnada ki bundan bir 
baçuk sene evvel kilrkçtı Burgşa
ytlDJJ) mağazasından bJr adam is
tendiğini elime geçen bir gazete 
parçasında okudum ve orada ayı
lık etmcği kabul ettim. 

- Ayılık etme~ mi t 
- Evet komiser bey, o za-

manlar Burgşaymin şimdlki büyilk 
ma~asına mukabil kflçüclik bir 
dökkAm Te mnor ~ boyan
ID1' t&"l8Jl ve kedi derlleri vardL 
Bunlan pek ucuz sattığı halde an
cak g~bllfyordu 

O gOn Burgşayi.m bana bfr ayı 
postu nrdl ve Uzerlmqe tecıabe 
edertk ı 

- Bunu gtyecek ve ma!aza-
mın kapusunda. gezin.eksin, bak so~ 

·kaktan geçenlerin nazarı dikkatinl 
celbetmeğe u~aş belki bu suretle 
birkaç müşteri yakalarız yo1'sa. lflAs 
ettim demektir. 

Teklif edilen vazife hiç kabul 
1tdllecek bir iş olinadi~ halde y~
şamak lçfn ıon çarenln bu olması 
beni kabule mecbur etti ve ktı~k 
mağazam kapısında ı;ami geçide 
başladım. 

Günde ııefdz saat sıcak, yağ ko
kolu ayı postumm içinde gelen 
geçene d11kkArun camekanını gös
termek kolay de~ld!, bununla be
raber gün geçtikçe yeni meslegi
me alışıyor ve hoşlanmağa bUe 
başlıyordum. Mahallenin küçO.k 
çocukları evvelA benden çok kor
kuyorlardı, sonralan alıştılar ve 
artık hl~ ayrılmaz oldnlar, :ktmı 

artımı okşuyor, ldml elimi tutu

yor, kimi de kulağımı çektyordn. 
Sokaktan gtçenlerln de nuan 

dikkatini celbetmege başlamıştım, 
yavaş. yavaş onlar bana ben de 

Artık meslegtm beni ul!kadar 
edJyordU; ayı postunda bakikt sima
mamı saklıyarak gülüp geçen za
rif madamların ellerinden tutuyor 
ve onları bin türlü hokkabazhklar1a 
diikklnımızın kapısından içeri so
kuyordum, Evvel! korkarak soku
]l)n bu kadınlar sonraları beni ok
şamağa başladılar. 

Velhasıl yeni mesleğim her han

gi bir tiyatro sahrıesinde adi figü· 
ran olmaktan pek yüksekti. Ben artık 
hakkile rolünü ifa eden bir artist 
zevkini duyuyordum . 

Böylece günler ve aylar geçti 
komiser bey. Patronum şimdi yanı
mızdalö. saglı sollu iki dükkanı da 
almış ve magazayı bugünkü haline 

getirmiştdi bir. akşam be~ odasına 

çağırdı ve elime bir kağıt sıkıştı

rarak hesabım tmnem oldugunu 
ve bana artık lüzumu olmadığını 

söyledi. Birdenbire ne olduğumu 

şaşı,rdım komiser bey patronun 

benimle alay ettl~ini zannettim. 
Fakat o kemali ctdd.lretle bana te
şekkür etti, ve kasaya ugrayıp paramı 
almakhğimı tekrar etti. 

Yal vardım, ayaklarına. kapana
rak ona mesleğimi ne kadar sev
diğim söyledim batta maaşımdan 

bir mıktarımn tenziline bile razı 
oldum. Bu adam sanki granitten 
yapılmış gibi sert ve hissiz idL 
Beni dJnledl, dinledi ve nihayet 
söylttyecekledmin bitip bltmedlğJnl 
sorduktan sonra bir hademe çağı
np beni kapı dişan etti. 

Bltlcin, ölmUş bir halde oradan 
ayrıldım, artık ne beni okşuyan 
mahalle çocukları, ne müteLeı:sl

mano nazarlarile peşimden gelen 
zarif madamlar ne de o çok sev
diğim ayı opstu, hlç, hiç bir şey 
kalmamıştı: Değil başka bir iş, hat
ta yaşamak arzum bile yoktu. 

Gd\ıler geçti, bir giln bil
mem nasıl bir hisle, belkl de tek· 
rar eski lşfme girebilmek için Burg
şayma rica etmek üzere eski dük
k!nmma gittim. Biliyor musunuz 
ne lle kartılaştım. Komiser Bey; 
bmlm taklidimle, evet benim ben
zerimle, yalnız aramızda bir Fark 
vardL Ayı postunun içinde ben can 
lıa, gören hisseden . ve duyan bir 
artistim, o ise hissiz, kör ve sağır 

makine sayesinde benden, benim 
bO.tUn artist ruhile berilmsediğim 

hareketlerden bir kısmını çalmış 

bSr kaç odun, bir iki tel ve bir 
kuc:akta samandan lbarettL 

Fakat heyhat ki gene o halk o
na bakıyor ve gene o çocuklar et-

rahnda dolaşıyordu. Bu kadar sukut, 
bu kadar inkisarıhayal beni mah· 

vetti ve birden komiser bey ken· 
~n geçerek oracıkta bulduğum 

bir odun parçasile beni taklit eden 
bu ruhsuz makineye kafası, kolları 

ve hiç durmadan manasız işaretler 
yapan elleri kırılıncıya kadar vur
dum, vurdum, vurdum. 

Şimdi size soruyorvm komlser B. 
ben mt1criı;n miyim? 

Belk& G4lAp 

Mhkel üdm&ıden buaad 
1mette hnal edUen 

Ankara m~ısı 
Kllrar pi:in.olarla lüb 
balıbllarda balanur. 

onlara ıımdık. :~----·-------

------------
YO RIBJ Hayatta muva a~ &:il 

• 1 • • ~ 
Bugünke. .t rogram r~ı Olmak bugün, ecneLi lisanı bilmek'e kabildir. ~ 

~ J Bunlardan en lüzumlusu olan FRANSIZCA yı ~ 
(İstanbul ayarile) • Muallim B 1T1 mn dershanesinde öğreniniz. ~ 

lsfanbul: 1200 m. 5 Kv. ~ 1 Kanunuevvelde aç.ılacaL BilhasŞa ~yanlar ·fi 
17.30-18.30 Sa2 heyeti. Bom hıı •• iatifade etmelidir. ~ 

berlerl ~'ri.i~-=--~,~ Ciddtyet, en_ müsa_it şerait. Müracaat yeri: ı~·ı 18.30-20.30 Caz-Band Orkestra Ru- A k dd u_ ,J}; 

insteln•U.. Ginea-V«'rd•. b r~~ n ara ca esı ... uallan!er Kıtaphanesi.. fi~ 
Rtgoletto Bach: Serf'na 1e 

~ - ~ l\.lendeıaohn: Ruy Btlıa, - )~ ııuıa ~~ri:. 
Quverrure- Gw:Orienıa'e- BaflJ!Bm {[lflll1B.~ı-·ii•~ 
Lehar : Mazurka b!eu , ~= Jr 

20.80-22 30 
potpouıı T aııgo orkestrası l>tGn ul yaı n.ektı-pıetı nı.UÔ6jG4t J:11mtbttt beş net hu ?ıık mahkeme 
Saı. heyeti.: Anadsılu komı~y rıu Teislrl ndt-11-: Gıı.zıpa~u, den: lkti.;at Vt'k!'eı nin Gılatada fol>' 
ajanaı haber'erl. Dumlupı nar, Hakimiyeti milliye yan cular caddı·slnde 

155 
r.uınara& ıı:il". 

Belgrad: 429 m. 2.5 K v. mel- tepi ermin 3 I · 5· 920 taTifün e d &lfı 
klr at fahrtkaJan c iles~ı e' l!ıio en h' 18 Cafe Mo&ha orkeatraSt. ,kndıır ihrryaç!an olan ekmek ile k~' 
Rıfat beyı a'ı!l'hlneı ıknrr.e t'f .• 2~ Opera: Belgrad tehir kaşaıpeyniri, tereyağı, merc:inıek, d ~\·e1i}' 

operasından. kurubeze1y.t", battaniye, Gazipaşa avedan d~•sy-t tastir kılınan oıll 
Berlin fKönigswusferhausen) HakimiyetimlllJye yını mekteplerı mumalleyh:n ikametgahına görıdtrılııı~' 

22.30 
1635 m. ;o KW. talebesine pardesül ük l"llmaş kapa ıı lıede kendisi orada bulunmacbP1 

6 
Opera: «Samson> ut di- zıı.rl ıısulıle münakasaya konul- haltesl hey'ett ıht·yariy,.sl ıle mahk~.ı 
lila•, Sa nt tam, (Şe- h tJV' 
Hr optmı). mu~tur tıalder 19-12-929 da Orta- muba§iri tarafından tebliğ ıJjll{i • 

1 
Opera nihayeHnde or· köyde Gazi paşa yatımektebinde zahnna verilen ~Ohattan enlJ~rıı 
L kk 01 s:eıtra kosert. mliteşe il mubaya komisyonunda ve bermU(:ibt talep rlaneıı ıew ı... 

Budapeşie: 550 m. 20 Kv. yapılacaktır. Taliplerin °!o 7,5 nisbe- k · ıııuD" 
tcrıraına aı ar verilmiş ve ernrı 11 

18,40 A~kert konm h,yu tinde muvakkat teminatlarını yük- ııP 
2n130 Op .. ra·. •ehı·r 0 ....,ra•mdan. k k l kemeoln 18/ l l / 930 tarihine dJll .. ı~ 

.... v ~ r se me rep er mes'ul muhasipliğine ... 
Opl"ra nkıhayetindo TLi- vererek alncaklan makbuzları teklif cuma erteel gQnü saat 14 ~ .• ~ı 

Bül .. rc~ı 
6.30 

~anne or ı>strası. olundu~•na dalr eyrı"'a ÇIJ" ı~ ....,, zarfları içine koymaları lazımdır. ıs.. " 
1
,., 394 

m. 
12 

Kv. Şartnameler, kumaş, battaniye, davettye muhakeme dıvanhanes'Pe J~ 
ıo 

~~ ·~J 
Taganni, l\Ime Gh,bu bezelye, mercimek nümunelerl o•undu~ gtbl evrakı havadısıc;; 

tııraf ndan. 

20,4: Radyo crkeıtraıı: 5upe, 

Chapio, Tchaykoveski , 
Strausa. 

Davenhy: 1554 m. 25 Kv. 

0.50 Dans havalan 

1 Cııı-Band. 

Daventryı 479 m. 25 Kv. 
21 Opera: cSalome>. ı'ra-

uss. 

0.15 Pan1 havalan. 

ı Caz-Band. 

lilayvlç-Bresalv: 253 m. 5 Kv. 
20.05 Konser 
21, 25 " Orkestra. 

Katovlç: 409 m. 10 Kv. 
21.15 Symphonique Konser. 

24 Mektup kutua (f raoıızca) 

J;angenbergı 473 m. \5 Kv. 
21 Opera: cSalome>. , 

Opera nihayetinde danı 

havalan. 
Hllano ı ."' ' soo m. 7 K v. 
2 l.30 Symphonlque Konm , 

\ Bantok, Rymski-Konakol, 

Satnt-Saene, W agner, Roı
ılllt. 

Radyo orkeatralL 

1'1; ,;avska-Osfrova: 263 m. lo Kv 
20.05 Opera (Buno dan) 

23.l~ Cafe Prag orkeatraıı 

(Progd8B). 
it-of} 
11.30 
20.os(' 
23.15 \... 
Romat' 
22.02 

Torlnoı 

20.ıs 

21.30 

24 l .. 
' 

Viyanaı 

16.30 
17 . .so 
21.05 

' Vorıo11aı 
17.15 
18,45 

~ 

2().2.5 
21.15 

1
487 m. 5 Kv. . 
Mustque de chambre. 

,' Opera, (Bırno dan). 
, · Cafc Praı orkestruı. 

... 441 m. 3 Kv. 

1 Opera ı c T ournadot>., 

Pudnl .. 

273 m. 7 Kv. 
Kooıer 

Symphonlque koMer. 

Dıme havalan (Cale Al-
fıert orbıtruı ) . 

slo m. 15 Kv. 

Gramofon. 
Rı:ıhtnsteJn ıııtı. 
Opera parçalan. .,. 
Program ırlhayeUnde Tel. 
lerellm neıriyatı. 

·1412 m. 12 K~. 
Gramofon. 

Koro Konseri: St. Ma

delehıe kılite8i heyeti t•
rafından. 

Gr!llllof on. 
S~phonlqlıe lconıer: Var-

tova Phillıarmoniı &fn
deıı-

komi~yon • kftti plf~inde görülebilir. 

• • 

TR.f\MVAY ŞIRKETI 
1Sl Af\BUL TRAMVAY ŞiRKl!Ti fVI<AT TARİFESİ 

ı 029 seııes1 Teşrınlsanin.n 2.'l ınc:i ~ ü .. de-n i1'ibaı eu 
ilinJ allire kauar muteberdir " 

Hu tut 
Birinci Son 

Haraket " fasıla t-faraket Hıı.ra!!! 

10 Şişli - Tünel 

11 Kurtuluş-Tünel 

12 Harbiye-Fatih 

HarbiyeJen-Sirkeciye 7 14 
Sırkeciden-Harbi> eye • 

Şişliden· Tünele 3,6 

Tünelden - Şişliye 9 

1.00 
7,31 

6,36 

1,02 
Kurtuluştan· Tünele 
Tüneldcıı - Kurtuluşa 

21,10 
30 

21,30 

Harbiyeden - fatihe 5 1.. 6,09 
Fatihten - Harbiyeye ' ' 6,21 

14 Maçka - Tünel J Maçkadan • Tiinele 
------ Tünelden - Maçka\:a SO 

21,40 
22,00 

15 Taksim.Sirkeci ( 

16 Maçka .. Beyaztt 

Taksimc'en-Sirkeciye 5,8 
Sirk~cklen - Taksime 10 
Maçkadan-Beyazrda 7,09 
Beyazıttao-Maçkaya 14 

1, ıo 
7,35 
1.00 
6,53 
7,46 18 Taksim-Fatih 1 

Taksimden-Fatihe ı 5 ------1- fatihten - Taksime 30 8,32 
7,00 

7,50 
19 

1 
Kurtul uştan-Beyazıda 6 

-
(( urtuluş-Beyazıt 

. Beyazıtıarı-KurtuJtıta 13 

' 
22 Behelc -Eminönü 

!3 Ortak6y-Abaray 

Beşiktapan -Bebeğe 6,01 
~iktqtan-fminônüne 8 ö,2'2 
Bebekttrı-Eı:ım&tüne lô 6,30 
Emfnönüııdeo-Bcbeğ-e 50 6,41 
Bebekterı-Karaköye 22,20 
Knak~den-Bebeğe 23,04 
Bebekten - B, Taşa 

1 
Ortaköyden-Aksaraya 10 6,09 
A.ksaraydan-Ortakôye 17·20 6,35 

1 Beşilria•n-Fatihe 9, 15 7,oo -----"I' Fatil'ıtenı,;Beşiktaşı 20 7,46 
H B~lttaş-Fadh 

82 Topkapı·Slr'k:ecl 

33 Yed'lkule·mrkecl 

Akıaraydan-Topkapıya 0-9 6, 12 
Topkapıdan-Siıkeciyc 6,33 
5irkecfden-Topkapıya 20 7,09 
Topkapıdan-Beyazıta 60 24 
Beyazıttan-Topkapıya 24, 30 
TopbpıdaırAksaraya t. -

Aksar~ydan-Vedilculc:ye 6~10 6,10 
Yedikuled.en-Sirkeciye 20 6,33 
Skkecfden-Vedikuleye 60 7, 13 
Vedikuleden-Beyazıta 24,00 
Beyazıttan-Yedikuleye 24,30 
Vedikulcd.Slrkedye 

Aksara~n-fdimekapıya 0,01 
nekapdae-Sffkeeiye 7,11 6,31 

fi1<ecfde8i-Ec.Mrnelupıyal5,.21 7 ,04 
Edil'nckapıdllk-f atibe 50 :n,-4.0 
f'atihten·EdJrnekapıya 24.05 
l!dlrnekapıdan-Aksaraya -

ı,oo 
J,05 

23,30 
24,00 

20,()0 
20,30 
21,30 

21,33 
ıs,46 

19,32 
21.o4 
21,44 

--21,41 
22,3r 
J4-,45 
ı,25 
2,05 

20,42 
21,33 

20,30 
21,16 

-22,ıo 

22,4'> 
ı,00 
J,40 
2.00 
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" Emniyet sandığı 
ğünden 

müdürlü- ASRI MOBiL YE 
Muı, d Ye c İkraz 

3 
bedeli ,. 

945 •\O. 

Merhunatın cinsi Vt!' nevt Borçlunun 
isınl 

Maiazamızda her keıoye uyawı yatıüc:, ıalon 
J'•Jhek ve yazıhane talumlarilo karyolalanmız 
rekabet ikabul etmez derecede ehvendic. Bir 
ziyaret iddiamızı fıpata k&fidlr. İıtan.bulda Fin· 
cancdar yokuşunda Na. 27. Telefon: fıtanbul 7. 3.fe 

• 18122 Üsküdarda Hacıhesna hatun mahallesinde 
Paşalimanı sokağında eski 90 ve yeni 121·1 
numaralı bır sahilhanenın tamamı Sait B. Ayşe 

AHMET FEVZi 
131 

1162 

1191 

1364 

1388 

1389 

Mediha H. 
Hasköyde Sütlücede Mahmut ağa mahaHe
sinde Gülşen sokağında eski l 7 ve yenı 
14 numaralı bir hanenin tamamı Hasan ağa 
Haskö}'de Hacışaban mahallesinde Kalaycı 
bahçesi sokağında eski 41 mükerrer yeni 77, 
77-1 numaralı maa dükkan bir hanenin ta-
mamı lsrail Nahmiyas Et. 

Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Tev
iik Bey sokağında eski 1,2 yenı 23 numa-
ralı bir han~ nın tamamı. Emine Bahriye H 
Galatada Arapcamii mahalles;nde yemenı· 
ciler caddesınde eski 27 yeni 25 numaralı 
bir dükkanın tamamı Ömer Aka 
Galatada Arapcamiişerifi mahallesinde Ad
düssula l etıin sokağında eski 11 mükerrer 
ve yeni I 2 numaralı bir haneniıı tamamı Ömer Aka İstanbul gümrükleri •• bas mu-

1421 Kasımpaşada Hacıferhat mahallesinde A
şıklar meydanı sokağında eski 55 ve yeni 
63 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı 

tiley"~•ü~~ 
dürlüğ·ünden : -ıa1 

ipliklerin incelik ve kalınlığını ölçme~e mahsus fld m:ı.Krnenfn ace!e mü'ba-

ı~s 
1454 

Mehmet Halit Ef. 

Eren köyünde Kozyatağıııda Suadiye ma
hallesınde Tunuslu Halim Eftndi sokağında 

yası mu·rnrrerdlr. Taliplerin 2-12·929 pazartesi günü saat 14tc teminat evrakile 1 s eyris ef ain 
birlikte baş müdfırJü;. te~ i komisyona mürııcaattlan. _____ .... _________ • 

Merk..ı. aceııt-': C.ı.ia K~prQ bapda. 

1457 

1483 

1591 

eski 18,18,18 mükerrer yeni 20,16 No. 
maa dükkan bir hanenın tamamı. Mehmet A 1i Ef. 
Beşiktaşta Şınlikdede mahallesinde Mtktep 
sokağında eskı 10, yenı 18 No, bir hane-
nin tamamı. Ahmet Ağa 
Aksarayda Ça~ ır Ağ 1 mahal'es'nde Sor
ğuççu sokağında eskı ve yeni 8 No bir 
hanenin tamamı. Ahmet f evfik B. 
Hasanköyde Sütlıcede Mahmutoğlu ma-hal-
lesinde Karacaağaç sokağında eski 33 
mükerrer ve yeni 55, 57, 59 numaralı maa 

~ dükkan bir hanenin tamamı Fatma Nebıle ve Ayşe 
''1X.) Afıfe Hanımlar 

1592 Hasköyde Sütlücede malunutağa mallesinde 
Karaağaç sokağında eski 33, 33 mükerra 

ve yeni 63, 65 numaralı maa dükkan bir 
3
95 

hanenin tamamı. Fatma Nebile, Ayşe Afife H. far 
1654 Galatada Yolcuzade maha'lesinde Çıkmaı. 

kartopu sokağında eski 13, 15 numaralı bir 
y hanenin tamamı. ,. . . Ömer Ef. 

S P _O R 
HayaUau unalmall "• dalma a~ 
fdl,elhbaUı "' laal bWıPUDall babt 
ku..-vctteo ddfilrmcmcllle mdmkiln· 
dQr . SlhbaUıılsl mubafau . ıinlr• 
lefiahıJ fUTfye t.allyeU
aiSI tuyil lflD kO~Oklu 
'U b6y{\kler l•rmfıadan 
aıftkcmıncl blr kuYVcl 
ll.lcı ol•rak t.aııılaıı -

' Hrr ccunf:dc bulunur. 
~ttı ukarda ikrar. numaıaları yazılı emlak vadesı hıtamında borcun 
kı 1 1lıerncsi hasebile ( altmış bir ) gün miiddetle satı lı ğ'a çıkarıldı-
~~~arı talip olanların ve fazla tafsi at a:mak isteyenlerin sandık :m::=mm::ırm::::n::::::21Q::ı: •• ·~·nna•::m:=m::::::::mm::::ı:ı:m:::: ..... :.:::::::::· 

s arnı'r· ı· "ı· ne nıu··racaat ey 1 emelerı· lu·· ?Umu İlan o 1 rın ur ~::-:::ı ••• :::rr:::::!!::~:!i3:::!:::. • •• :ü:fi:ı;ı;;:::ı:=d!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:mı ~:::::ıi x: :::: .................... ::15 

l.~aydarpaşa n1agv aza--ffi-. -iı-.a-Ü_f ___ imy • lıtanbul icra relıl Ahmet Refik 8. in ~iiJ 
. ım enı icra ve iflas kanunu şerhim==: 
liX.ünden: a:.. r-

5 ~.m 2 n~11~ Cilt 1=~.f,= l)J~ll~tağıda yazılan malzeme paı:ailikla alına<'ağ odan itaya talip ıi'!! . '-\...,. :u 
~Ub arın 2 · 12- 29 pazartesi günü mataza müdiriyet ciauesindekı liH lıvtçrt>nln buyuk hukuk ıtımlenntn eserlen ve bütün kanunııınmt7 nazara iiii 
~iti '-Yaat kısmına saat on ikiye kadar müracaatla leklif atta füS ahnaıak oı..zarl ve amelt hUkilmlere ve lüzumlu ni3muneleı1 havı olan bu eıerin her m: 

~lltnala.rı ila· n olunur. !f:5 cildi lıtanbulda Vahı Ci.haıı ~ve ikbal kütuphanderinde ( 150) turuşıı ıııtılına.ktadır. ifil 
8o d 1 4 - 6XO 12XO, 12 iiıl , ım 

' 

a.y()lla 2362 Şube ıc.ntat ı Maluın
dl,. Ham alaoda lıtanbul. 27 40 

Antalya Postası 
( 1 N E B O L U ) vapuru 1 

Kinunevvel Pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir• 
Küllük, Bodrum, Rados, Fethi
ye, Finike, Antalyaya gidecek 
ve dönüşte mezkür iskelelerle 
birlikte Andifli , Kalkan, Sakız. 
Çanakkale ve Gcliboluya uğrı
yarak gelecektir. 

-· 
Bozcaada postası 

(GELiBOLU) vapuru 30 
Teşrinisani Cumartesi 17 de 
idare rıhtımından hareketle 
Gelibolu, Lapseki, Çanakkale, 
lrnroz, Bozcaadaya gidecek ve 
Çanakkale, Lapseki, Geliboluya 
uğrıyarak gelecektir. 

Trabzon birinci postası 
(KARADENİZ) vapuru 2 

Kanuncvvcl Pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
lnebolu, Samsun , Giresun , 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskcleaile 
Rize, Sürmene, Trabzon, Gö
rele, Gireıun, Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu, Zonguldaka 
uğrıyarak gelecektir. Hareket 
günü yük kabul olunmaz. loo adet çam j me illi d ı k m 

4 - 6X0, 15X0,15 ·;;· '% •• ,.~ -Tlt itmam e ime ... 

~~ 3
:, : k;la• ~.•O :~~:~:~~:~: ~iiif;ıi~il!!~~:mi~!:.iımmır~~~~=iiifü!ifil!i!iii!j~ 4 takım kask er '• kosıuın s2 

~adet ~ tahta 3,404X0,25X0.~25 lltıdtıt ' re Sc')lıı'lleı· sıhhat lllllUin cakım maa kasket elbise 4 adet 

Elbise münakasası 

" " ·------- l kaput ve 2 adet yeldirme mUna· 

l>.T.T. Levaz· ım mü- mu·· <liirıu·· ,)·ı··· ı11ı·ı· f·t:l, tti~lii!:iııden: ka~· surct!1e rnübayaa 01 unacak-
b ' ; '( u tır. Kafi tbalesl so. I I - 929 tnrl· tf i~rıu•• g""" u"" o den.• Büyükdere sahil sıhhiye idaresi Bor ka.tibi sab\k Ahmet Vefik Beyin hinde kra kılınacağından talipler 

"l Galatada sahil sıhhiye merkezinde müfetti~lik dairesine müract a etmesi şartnamei görmek Jçln her gifn 

~ 1 6 00 f 00 k 1 IAzımdır. 1 
münakasaya iştirak etmek Ozere uı:ıı .. - Posta ve .. aiti nakJi,Tesln<le kullanılmak iizere O 00 t o 

~ırı k J d'I tarlhl mezkôrda saat 16 da leva· 
a apalı zarf usulile münakasaya vaze ı nıı~ur H 1 " 1 h k 1 k b ı d .:; ı· a ı· iŞ 1 a osu zım mü ür!üğüne gelmeleri. ~l\ - Madd . kCı . 19 12 929 tarihinde ihalcsf lcra kılmaca- a ffief ~~~---__,;,,;.---..;; J,. eı mez renın · . 1 K" ld · 'b 

~ .. n talipler· 1 k üzere şimdiden. ceklıfnamelennt tevdi anunevve en ıtı aren 
tı d ın şatrname a mn Is b ld · D ı I k 1 h K B yf dı h tl ı ı rt 1 d Adalar, No..J- , Kalamı• ve llrıst.he rnezkö.r tarihe mlisadif perşembe günü saat 14 te ran u a yeru anı iye ve 11 mu terem! Şokru ava e en azre er n n yaset ertn e ua Y 

"' an J J 9 '- J 929 ı. T" kuaz 1 d ıl ı. lr Anadolu tarifeleri değişmiş ve ede miiha,·aat komisyonuna mliracatları. dnuı:ıene perşembe günil uıamı ur ıa onun a ver eced . 
'• ' k ı k yeni tarifeler iskelelere asıl· 

Üçüncü niıntaka etibba odası M,;~;isİoAVıu 'uebe''it°~İ~İinden : ~~~:~,v~:~;: ;i;~:::~"c::: 
te · 1 Paıar, Salı, Çarşamba günlen 

Oıcts İğinden: Kayseri, Maraş, l.;parta, Erzurum, Çangırı, l\laarif miidürHikleri mün- yapılacaktır. Gidiş prokramı 
aı a ı · l f ·ıe hı'r kAtlp milsahaka ile haldir. • eskisi gibı olup gelişte Yalo· 
ı. 1tıa,, k c;ın yüzer Ura avlıkh hlr mu ıas P 1 

(1 • • k b , lf J JI ı "~ -.a tır ş -
1 

krnıı evrakı hamilen Yukı;;ek rne tepler mezunlnrından u vaz e ere ta p o anlann gerek vadan 16,30 da kalkacaktır. 
L tıUn • erafti görmek üzere talip olan arın nıu · · ı ·ı M lf v t•••••••••---••11 uıtı e\r\'elin b . ·.. .. İstanbul sıhhiye müdüriyeti şifahen ve gerekse tahrıren mtispit vesıku arı e, aar ekAleti ilk tedd-
' as1 ... d irlncı pazar uunu saat birde LT "d" ıu~ ·· . 1 ·ıA Junur 
~' a d I°' snt mum mu ur ı:.une mliracaat arı ı i:1D o 

~~ı'ıS~K;·;;;~r~·.vui··ve·Eiierde-ki··ça-1iaı<ian·:·sfviiceier1-·g·eçi~fr 



Abun~ şartları 

fQdd:r•d• ~ 

Gazetemizde çıkan fllZl ve reaim
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilanlarında yüzde 20 tenz.ili.1 vardır 

tıar' lla n şar gurcl 

Kuruş Kuru~ 

l A.ylığl 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazeteye gönderilecek mektuplann Uzertne 
ldare içinse [ ldare ] , yazıya aitse [ yazı ] 

işareti lconulmalıdır 

Büyült ı•eya bir kaç dara için verilen 11Anlarla 
hususi mahlyettekl ilanlann ucretl 

Satın ı2 
6-8 inci ıaytf• zS 

5 • • 40 
4 • • 100 
2 • • z(fJ 
1 " " d ıo 1-S'nci ıayıfa • 

12 • 1400 2700 

Basılmıyıuı mektuplan.n iadesinden, kıymeti 
mukadderestz melctzplara konulmuş paraların 

lcaypolmasından ve llAnlann münderecatından tsT ANBUL, BabıAll, Ankara caddeatnde " V AKIT YCRDU > 
idare mesul de~ildlr KIT K 

td:ıre ile kararla<tınlır 

Gazeremlı.e hususi llfın kabul eden yer· 
H. S. fl l!Anaı aceııtesı resmi ilanlar 

l..._lıııı•--~~~~~~~~---------.. Tel 1970 iDARE 1ŞLER1. 1971 YAZJ iŞLER! • tel~ra1: VA posca u: 4ı'i 

~ ı:::-.:::ıc---:::ı~r::--:::c:--:::ı~~c--==c--:::ısr:::--:::ıc::--==~ 

~ KAPPEL !ı -- m 
~ tamamile tekemmül etmi~ ~ 
~ YAZJ HAlfJNASl ~ 
~~ ~~~sız .hükUırıetinin dahi takdir ve tercih ~ 
~ ~ ttigı mak.ına ~PELdir Hafif, metin ve zarit ~ 

m 
Her ciheti teahhut olunur, ve takıitle sah.lır. · ~ 

Tü;kiye Yeg.Ane umumi acentesi ı 
Y. Şinorkyan. lstanbul. Sadıkiy.e - han 31-33. Tel. S. 2256 

~c:G!»:;c:~:J~c:~==c:--:::ı~~c--:::ıc::--:::ı~c:--:::ı-c:::---c-~ 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Ankara-Kayseri hattında Karafakılı letasyonu için font bom Ye teferrOatı 
kapalı zartla münakasaya lc.onmuıtur. 

Mtınakasa 9 ikinci kAnun ] 930 perşembe gflnü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demlryolları ıdarestnde yapılacaktır. 

Münakasaya tıtirak edeceklerin teklıf mektuplarını ve muvaHat teminatlarını 
ayni günde saat 15 oe kada Umumt müdürlük kalemine vermeleri l!:tımdır. 

T altpler münakasa ~artnaTielerlnİ ( l O) lira mukabilinde Ar.karada, Malzemr 
dalrestnden, lstanbulda Haydarpa§a mağaıasından tedarik edebilirler. 

®®®·1.1M~®®·® 'll ® .. ®®®@@®®®®®®®@@®®@8 

: Kirafık: ·daireler !ı 
: Rabıali, Ankara caddesinde Orhan B. ham ... Ana- : 
® dolu ajansmm terkettiği daireler kirahklır. ® 

: Miikcııımel bir ~)tel de ohıb.lir. Ayrı ayrı hepsi ; 
® birden kir'nlıktır. lsLıycıılerin ( VAKIT yurdu ) na @ 

@ .. tl· @ ® ruuracaa arı. ® 

®®®®®®®®~~~®l®I~ 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
G uraba hııst.rneslnde mevcut müstamel Röntken cihıızlle teferrUetı 

11üzayedesinc calıp zuhur etmedıginden T Saninin otuzuncu cumartesi 
..,ün il saat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip olanların 
~eraiti anlamak üzere her gün levazım idaresine ve ihale günü 
end.imenine müracaatları 

Büyük f ayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keş~de 

ti KANUNEVVEL •929 
llt'YÜK IKRA~HY E : 55,000 LiRA OIR 

Ayrıca: 25,000 15,000 12.000 10,000 liralık 

ıkramiyeler ve 10,000 liralık hır rniiktıfat. 

İdarehane inşası 
Tütün inhisarı umum müdürlü· ..., .. 

gllfi de ll . Balık'!sirde inşfl edilecek baş müdüriyet ~inası için 
• verilecek tekllfnamelerin tevdii lçin gösterılen 30-1 l 

- 929 tarihi ı 4. ı 2. 929 cumartesi saat 1 ı re temdit edilmiştir. 

Dgm~~~~~.~~~~~~~~~ B -..ôSM~ANLiBANKASi 
~ . Sermayesi: I0,000,000 fngiliz lirası il a lstaı1bul aceuteliği - Telefon: lstarıbul 1948 lJI 
~ Beyoi!u dairui - T~ eton Beyoğlu 1303 ?jiitl 

~ . Sen~dat ve_ poliça mukauiJJnde muayyen ve vadeli veya he- ~ 
- :.abı, ~~rı sure~'. le avanslar, poliça ve iskontosu. ili 
~ furkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalik! ecne· JI 
~ ?iyeye senedat, çek. itibar mektuplan ve telgraf emirnameleri ~ 
~~ ırsal<ltı. _ ~ 

m~~~g~~~~-~mm~~mmma 
Deniz satın aln1a komisvoı1undan: 

63 kalem ecza ve malztmei tibbiye münakasai aleniye ile ihalesi 14 
kılnunu ~ 929 diınıırtc:.i saat 14 te. 

i\lilli m(idnf:ıa vektlleti dı:niz kuvvetleri ec;ııl tıbhiye madharı için 
Jli1.umıı olan 63 k:ılem ecza 'e mnlzemei tıbbi venin hi1asında muharrer 
~Un \·e sa:ıtte ihıılelcri icra edilecı ktir Şartnameı:;lni görmek lstivenlerin 
hf'T !!Ün ve vermek i :•iy"nlcrin vevmi ihHlcde Vt> rnuharıeı salitlt Kasım
puşada Jcnız :.atın alma koınb) ununa ınüıa~aatları. 

Emlak. ve Eytam Bankası 
Umum Müdürlüğünden: 

Mevkilerile krokisi ve evsafı mahsusası aş:ııtıda yazılı Avrup:ı Pasajı

nın satışı mü:ı:evedevP konulmuştur: 

ı - 'C\' i zayede (kapa zarf) uımliledir [hale 9 r 2-'12fl tarihinde 
idare meclis, .. ~u1," ~· ı;diltceltir. TaJip olanlar beher mlılkiin hiza
sında gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur olup bu teminat va
rakasını teklif mektuplarile beraber makbuz mukahilinde bizzat ve yahtır 
ihale meclisJne yetışmek üzere rnahhütlü ofarak poswra tevdi edt:rler. 

2 - [bale bedeli peşinen istifa olunur. 

3 - Ta11p o1anJarın İstanbul veya fzmfr şutıclcrlmize Ye yahut i\Ter
kez Eml~k müdürlüğüne müracaatla mufassal ~artnuıncınizi mütalaıt etme 
lerJ ve müzayedeye iştirak halinde bir nüı;hasını bir lira UJukaLiliııde alır 
imza ve teklif mektuplarına raptctmcleri icap eder. 

U. No. mevkii ve semti nevi hudut ve kemiyet tcmir nlkda 
meşhuru ve ınii~temil!ttı ~ra 

ı 65 Kamerhatun mahal- .\ vrupıı maaoJa 22 _bap dükl.~n I 5 OUO 
lesi Hamalbaşı sokak pasajı 

Re;;ıe" 
Ararfıman / 

/,tile/al Cadrles7 · 

1 ·~· .. ..... t - • ::; , - "'=F .-~-ıı=;ı:;:=.;:--;=-.. -
a a 

Selcinik ~ Bankası ~ 
le tesis edilmiştir: Serm3yesi 30,000,000 frank INı 
Merkezi umumi fıtıınbulda; Calata lıtanbul Beyoğ.u ffi 

TUrklyedeki şubeleri ~ 
lzmir Samsun Adana ~ltırsin 
Yunanfsta.nda.kf şubeleri . 

Her tilrlii banka muamelA~ itibar mektuplar4 her nevi akçe 
Selanik Kavala i 

• üzerinden hesaban cariye, çek muamelAtı. • 

~~·=~--~HB~~ 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Evkaf matbaasına lnıumu olan k&.ğıt ve sair levazımı tecltd ytonln pazarlıkla 

cra edilen mOnakasasında tallpler tarafından verıl ·n ( 690J ) !ıra fiat haddı 
Ayıkındda görOlmedi~inden T. eanln otuzuncu cumartesl günü saat on dürtt 

,Jazarlıkla thalest icra edılect>ğlnden talıp olanların ~eraitl anlamak Ilı.ere her 
gfln levazım tdareııloe Ye ıhaJe günO de idare tnctlmtnin- müracaatları. 

Şuabat ı 

Ankara A<l:ına Avvaiık 

lstanbul Trabzon Zon~ul<lak • 
Bursa Bahkes·r Kav~r.ri . 
İzmir Giresun Me1·sı11 

Samsun Edremit 
BÜTÜN BANKA MUAMELATI YAPILIR 

Müzayede ile satış 
Devlet demiryolları I-Ia y dar 

paşa mağazasından: 
ldaremizln kulland!ğı tip harici olması itibariyle !). J 2-920 tnrlhlne 

mlisadif perşembe günü mlizayc·de ile külliyetli miktcırda asma nıasn, 
lliks glbı mtıhtellf lAmba c:arılacaktıt. Bunların kıc:mı azamı yen•dir. 
Taliplerin yı:vmi mezkürda .Haydarpa~a magaL.asına müracaatlaı ı ilıln 
olunur. 

1 Haziran hulUI etll ~ 
Her mtuımele mecburi oııırs 

yeni harflerle yazılmaJıdıf. 

ADLER. 
Y AZJ MAKİNES~~ 

A vrupada 1898 senesinde 1 

imal edJ!en bir yazı makineS 
Şimdiye kadar bi.itün dünf~ 
380,000 ADLER MAKIN s' 
Satılmıştır. Anadoluya 2b 

makine göndcrilrnlştir. 

Af) LE il 
Makinesinin hususiyet~ 

Harflerin müvazi vuru~ud 
Bu labrikamızın ihtira\ ol 
itibarile başkaları tarafıll 

taklit edilemez Bu s:y~~t1 
kClpya çıkurmak m~ 

~~: Y !1~IKLI~ 
ADLER MAKlN~ 
EN İYi BlR MAf.l 

NEDlR ,, 
Anadolu lçin tali Acentıl•8 

aramaktayız. Jı 
f3ir Alman miitahassısı 1 ııı 
nltında lstanbulda her gunıı 
ı e cnmiri için blr tamirha11\ 

şat etti~imizl tebşir eyıert ~r 
Daktilo mektebi lstan bul, aıı 

kapı Esnaf bankası 

Adler makineleriııiO 
baş acentası f 

RiŞA il \Tü l.)~ı 
,. 

G:ılat:ıda Voyvoda harıı 
Calot n. ta kurw;u 44? 

PERTEV Surubu 
PERTEV B

1

riyantirı 
PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

ZAZl ,ıj 
- -rıdell ri~ 
UökUJar Aıtkulık ~ubC'S 1 ti 

~ım vesıkavı dün•abah ıB'f k•~ ~ 
K lu .o ~n 

Bulanların Kadıköy uyu d JlleıV" 
kdtr e (21) e grtırdıklal ıa ~; 

cdılecı kJ,.rı •'an olunur. ~r 1ı61 
k dol!"" EJtrne bado ~ıJr'• 

Emin ot"lıJ ıotld. 
311 Te•el rt'e ---- ı·k jlfı 

fVıe.> uı mudüı ı Re 1 


