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lnroıtonun ısln~Blı 
Dünkü nuıhamızda Da· 

tülfünun emini Neıet Ô· 
lkıer Beyin bevanatı vardı. 
Su beyanat Darülfünunu· 
lkıuzda bir müddetten be· 
ti devam eden ıslahat fa· 
lliyeti noktai nazarından 
Çok ıayanı dikkattir; çün
kü bu beyanat ıimdiye 
kadar ıöz ve temenni sa· 
hasından ileriye geçmesine 
ihtimal verilmiyen ıeylerin 
filen tahakkuk etmek üzre 
bulunduğunu ıöıtermekte
dtr. 
Ôteden beri Darülfünunu

lkluzun diler medeni memle
ketler Darillfünunlarına na· 
le.ran esaılı bir farklı ci

heti vardı. Bu da umumi· 
)etle müderiılerin hayat
'-ruıı sadece ilıne ve Da
lillfünuna vakfetmit adam-
1-rdan mürekkep bulunma· 
lllaaaı idi. Ancak her ıey
cleıı evel izalesi llzım ıe
len bu farkı kaldırmak 
"'6ankün olamıyordu. 

Bunun sebebi ile bir 
~n para meı'elesi, 
difer taraftan bazı miider
l'lalerin hariç ile kat'i ola· 
~ allkalarım keımeme-
1-i ldi. 

Şimdi anlıyoruz ki Da· 
'1UE6nun müderrltleri ikiye 
~ edilmek MU"etile 
"'-vzuu bahlolan mahzur. 
~ için bir ~ bulunmut
tur. Yeni 11lahat projesine 
töre denlerin bir kısmı 
'eli deraler olarak kabul 
~Oecektir :ve bu derslerin 
'-lıipleri bayatlannı Darül
fiınuna vakfedeceklerdir; 

~çte bafka hiç bir va· 
life alnuyacaklarclır; buna 
~abil kendilerine meaelA 
(4Qo), (450) lira kadar Lir 
~&f verilecektir. Diler 
~ını denler iıe mütemmim 
~e llıtısaı dersleri zümre
~ ayrılacaktır. 

8u dersleri okutacak 
1'lGclerider Darülfimunda 
~~t saatler zarfında ça
;:"Meaklardır~ buna muka· 
~ huıün almakta olduk
~ 11aUf Jle iktifa edecek
~· Ancak bu vaziyette 
L.~ m&derialer hariçte 
~ vazif• alabtleclder-

• 
~edtyorz ki bizim Da
~unumuz vaziyetinde 
~ bir müesalae için 
._ dan daha ameb bir 
~t yolu yoktur: ve 
~-r Netet On.er Beyle 
.L._qdqlan bGktmetin yar-

~- Ue bu yolda hazırlaıı
~ olan projeyt tatbik 
. ...._.ına naklectel>tlidene 
~ekeUmizbı irfan haya· 
~ unutulmaz bir ha· 
\ Yapmıı bulunacaklar.; 

• 

L~Pheslzdirki lıayatlannı 
~ten ilme vakfede
~ lhuktedir vatandqlan 

Gn oldufu kadar ma
laileelnden kurtarmak 

lk. -dır. Fakat clifer ta· 
~ DariilAlnun milderiıl 
~ halele halçte her 
~ •urette çalıtmafctan 
~IDtyelerln de eYeUd· 
~~ farklı bir muame

' tlbi tutulmalan •· 

Bahriahmere seyahat 
4 üncü sayıfamızda 

Matbuat hatıraları 
5~ sayıfamızda 

!S 

F ran~ız kabinesini nihayet Bu ziy~~·e~ siyasi"ma~afi~de 
T d. .. pek n1uhıı11 telakkı edıl-

Şehrimizde hırsızlık 

M Tardlyô 

Nihayet Fransız kabinesi 
teşekkül etti. Briyan kabi· 
nesinin dahiliye nazırı M. 
Tardiyö, .. Puankare ekseri
yeti,, nin itimadım haiz 
ricali etrafına toplıyarak 
hükumeti icraiyeyi vücuda 
getirdi. 

Daha Fransız k•bineıi 
buhranının iptidasında kay· 
dü işaret eylemiş olduğU· 

muz veçhile Franıız mecli· 
sinde ekseriyet elde ede· 
bilecek baık• bir .. Kombi
nezon,, vücuda getirmesi 
muhaldi. M. Demcrgin buh· 
ran iptidasında ' radikal 
ıosyaliıtlere müracaat an
cak sol cenaha zıfını 
anlatacak bir dersi ibret 
addedilmeğe şayandır. Fil· 
hakib sağ cenahın bir 
asabiyet anından istifade 
ederek Briyam iskata mu· 
vaffak o'8n sol cenah fır
kaları yıkılanı yapmak 
mevzu bassolunca kendi
lerinde ne tecanüs, ne de 
kudret olmadığım anladı
lar ve işi tekrar merkezi 
gruplara terketmek mecbu
riyetinde kaldılar. 

Tardiyö kabinesinde sa· 
bık kabine nazırlarından 
bir çoğunu görüyoruz. M. 
Tardiyö başvekalete ilave
ten sabıken kendi uhde
sinde bulunan dahiliye ne· 
zaretini muhafaza etmiştir. 
Hariciyede M. Briyan, ma
liyede M. Şavu, maarifte 
M. Maro, Ticarette M. 
Hennesi , bahriyede M . 
Leyg, hava işlerinde M. 
Loran Eynak kalıyorlar. 
yegane deAişen mühim 
nezaretler adliye, harbiye. 
dir. M. Lüsyen Hüberin 
adliyeye getirilmesi cüm-

--------·---·" 
ar ıyo teş- n1ektedir artmamış-

kil edebildi Kara J Jaıı Anl~·an1) a bu aym 
soı1tıı1da n-eiecel( \ ' C lJir lıafta 

tır! 
. ". 

Yeni nazırlar · 

Mlsb~ ııuıtil de ~ıriciye 
ız1rıııını tı~ıı etti 

huriyetçileri ve M. Majüsun 
harbiyeye alınması sağ ce
nahın arasını kazanmak 
içindir. 

Yeni kabine itimat talep 
ettiği zaman karıısında ağ
lebi ihtimal solcenahı bu
lacakbr. Yeni radikal sos· 
yaliıtlerdcn komünistlere 
kadar giden 125+97+11= 
235 rey bir muhl\lcfetle 
karıılaşacaktır. Meclisin 610 
kiıi oldutuna nazaren yeni 
kabinenin akalli 370 reyle 
itimada mazhar olmasına 
intizar ediİebilir~ 

Tardiyö kabinesinin ge
rek siyaseti dahiliyede, ge
rek siyaseti hariciyede Pu
ankare kabinesi siyasetini 
takip edeceği muhakkaktır. 

M. Briyamn hariciye ne
zaretinde kalması Yung 
planının ve tahliye ve ta· 
mirat mesailinin hüsnü su· 
retle haalledilebileceti ünıi· 
dini henüz beklemek imka· 
nam bahşediyor. 

Maamafih bu meaailin 
mecliste müzakeresi eına· 
sında Tardiyö kabinesinin 
de bir oyuna gelmesi is· 
tib'at edilmemelidir. O tak. 
dirde ise hükumetin yega
ne müracaat edebileceği 
çarei hal meclisi feshede
rek yeniden intihabata gi· 
rişmekten ibarettir. 

Vali B. yolları tetkik 
edecek 

Haber aldığımıza göre 
Vali vekili Muhittin Bey 
yakında yeni yapılan ve 
tamir olunan yollan tetkik 
için vilayet dahilinde kısa 
bir seyahat yapacak, bu 
arada kaza ve nahiye mer
kezlerini d~ teftiş edecektir. 

b 

J'"alaca ktır 
Ankara3, (Vakıt)-Kıymetlidostumuz ev kom

Şl}IDUZ Sovyet hükumetinin hariciye komiseri 
Kara Han cenapları bu ayın sonunda bir haha 
kalmak üzre şehrimize gelecektir. Kara Han 
cenapları burada pek samimi bir surette rese 
men istikbal edilecek, şerefine ziyafetler veri
lecektir. iki memleket dostluğunun yeni bir 
tezahürü olan bu ziyarete siyasi mahafilde 
ehemmiyet verilmektedir. 

Beçe Saka 
Nadir Hanın emrile 
kurşuııa dizildi 

Londra, J (./l.R.) - Daily Hallin Pl,.ver 
mulılJblrlnin ~anlstandan •ldıfı bir hllbere 
n.uaran &çe Jalca ve on bir aveneşl Nadir 
H•nın emrile •rıu111ı dizilmiıtlr. 

ltalyan maliyeci 
M. Volpi dün şehrimize geldi u 

akşanı Ankaraya gidiyor! ! 

Polis müdürü 
Böyle diyor 

Gece devriyeleri 
artınlmıı. Bekçiler 

kontrola tabi! 

Son zamanlarda şehri
mizde hırsızlık vak' alarmın 
çotaldığını, hatta Taksim 
merkezinde tahkikat yapan 
mülkiye müfettişlerinin bir 
ayda 800 sirkat vak' uı 
oldutunu tesbit ettikl~rini 
bazı refiklerimiz yazmıı· 
lardı. 

Şehir asayişine taalluk 
ettiği cihetle çok mühim 
olan bu meseleye dair 
fikrini soran bir muharri· 
rimize polis müdürü Şerif 
Bey ıunları söylemiştir: 

.. Taksim merkezi da· 
bilinde bir ayda sekiz yüz 
değil sekiz sirkat vak'uı 
olmu§, bunlardan altısının 
faili meydana çıbnlarak 
derdest cdilmiftir. 800 
sirkat vak'aıı oldutu ha
beri tamamen yanlıştır.,, 

Dün gece şehirde dokuz 
sirkat olmuş, bunlardan 
yedisinin faili yakalanmış
tır. 

Bu da gösteriyor ki, za
bıta kvvvetlcri hırsızhkla 
şiddetle mücadele etmek-
tedir. 

Son günlerde hırsızlık 
ve\cayiinin önüne geçmek 
için yeniden alman tedbir
lerin başlıcası şunlardır: 

. - . 
Poll$ müdlırii Şerif B. ' 

heli görülen eşhas ha '{kın· 
da tahkikat yapmak. 8~ 
tedbirlerden maada d_aha 
muhtelif ıekillerde tertıba! 
1 Şbr Bir haftadanberı a mmı . 

tatbikine başlanan bu_ s~n 
ttdbır:erin faydaları gorul· 

- t•· Polis hınızlıkla 
muş ur. 
olduğu ıibi fuhuş, kumar, 
kazalarla da yakındın mtş• 
ıul olmaktadır. 

Neticelendi · 

Muhtclr Paşa 
Di,~anı llde 22 
biıı altıııa ı11alı 

kılı11 oldtı 
Eakitehir 3 (V akıt)-- Ali 

divan bugün toplandı. İn
~t ıirkeUne verilen 22 
bin Türk altınının yüzde 
beı iskonto etmek suretile 
masarifi muhakeme ve 
ücreti vekaletle beraber 
Muhtar patadan tahsiline 
karar verdi. Divanın vazi· 
fesi bittiii için devlet ıu
raaı bir ziyafet verdi. 

1 - Gece polis devri- T hd•t f 
M. Vi-W , lcu . yelerl dolaştırmak. Bu dev· e 1 • . 

• """ 110 şalonunJan çı~ıyor 
ltalyanın ~~ik maliye nazın M. Volpi di Miıurata dünkü riyeler gece sabaha kadar _ 

elupreale eehrimi" l'elmittir. M. Volpiyi Sirkeci ittaeyonunda dolaşacaklardır: Devriyele- Bir diş tabibine 
Maliye vekili ve latanbul valiıi tarafından Defterdar Şefik B. rin vazifelerini yapıp yap- gönderilen ağır 
Hariciye yekili ~~ına Sen~r Cemal ve Hazinei evrak müdü- madıklaı . ayrıca diğer kon· 
rii izzet Beyler ıeükbal ehniılerdir. Bunlardan maada ltalya trol devriyeleri tarafından bir mektup 
sefaretJ erkinı dahi M. Volpiyi Sirkeci iıtuyanunda kontrol edilecektir. Permili dişçilerin imti· 
aellmlamıtlardır· 1 d" t 

M V 2 - Bekçileri 11kı bir hanları dolıyısi e ış a· fttibbaratHn•za ~naran · _ ol pinin seyahati bazı mühim kt b · 
n vüi ikbtacH ve -~ tetebbueat ile allkadarclır. M. Vo)pi ıurettt kontrol etmek. Ge:- bipleri ile difÇi me e 1 

bupa atleden aoara uıanbul aazetecilerfni kabul edecek •e çtn akŞ8Jll bütün mıntaka- muallimleri ve bir kısp 
alcıam ekapruile Ankaraya hareket edecektir. lardaki bekçileri ansızın doktorlar aruında çıkan 

v 
• 
A 

---~ ------ ---- mahallelerinde aramışlardır. ihtilafın hayli had safhalar 
--- y AJCJNDA .! I K f Alta bekçi vazifeleri başın· geçirditi malumdur ... Me~-

Renkll• ezzap • da bulunmamışlardır. Bu tep mualliml•rind~n u? d~ş 
bekçiler derhal azledilmiıtir. tabibinin istifası ıle ımh-

R • 1 f k -lık·- . b. 3 - G~ce yansından hanlann icra1ından sonra 
esım e ıa anç yem ır ıonra sokakta dolapn ıüp- kapanmış addedilen ihti-

acia daha doğurdu -=-=-=:::-=======~~~~~-------===-

Cazip Evvelki akşan Osküdar
da, iki kadın arasında kıs· 

Yazılar • 
VMA•K•I•T 

kan çlığın 
doturduğu 
feci bir ha
dise ol
muıtur: Bir 
kadın, ken
disine ra· 
kibe telak
ki ettiti 

Biyük roman 
üstadının. 

Şiıheseri: 
• 
1 bir kadını, 

yüzüne kez

tanına 
adaml • 

T 

zap dcJ.· .... İııııııoııİıİ .... __ _. 

mek ~~re· Sanaalcı ~4~11~n 
tile feci bir E,f~tlt 
bale getirmiştir. 

- Balan nlge böyle ·alt~ püsJcürüyor ;> 
K6nıürcünün o1Tu - GôrmiifJOr musun, IHwalar nel(adar 

açı~ ııdı~ I \ Alttarafı 2 fad tayılalbıQcl. ) 



aflar da 
Emanetten ikramiye 

alacaklar 
~emuetinla 909 lsdk

rm lç1a y•ılan müzakcred"1 
IODr& huı. kim&elere ikra
IDiye Yerilmiş& Habir aldı 

1ımı11 dm bt ıniwebetle 
Emanet avukadanna da iknr-

miyı Y'WÜNrst u.rJAftH1.l
mıştır. "Dlter tan~an evelce 
ikramiye dln Emanet hu-

kuk toleri müdürü Muhlis 
Beye avukatlarla beraber 
yeniden ikramiye verileceği 
!IÖyfenilmektedJr. 

Lı~ 5 ;uj." )'-Oksa 

<>ıcJ~ P:\Ü. ~ 
Sandalcı Eşref efendi dün 

ilbah Üsküdarda bir kadın 
Dlfl bulm~tur. Zabıtaca der-

hal Ja~kikat ya,ılmJt ve bu
DUJ), bfndWı ~ Ji• 8 incl 
suuf tale~dea M 'ure 
lıa"'81 old• anlqıleuş~. 
Malfure 1*m• ~h ulh 
hiijmi lsmail ~in .J<,zıdır 

• ve 16 yaşındadır. HadiSCJSln 
DllA--IDI~- ... LMIMIU tntlhu ... oldutu yobi bir 

cinayete kurban mt old\altJ 
anlltdam•_. Mal!hıre H. 
bir mehepli Jlie sevişdgt ve 
orum. ~ı-- le\sdidilJden ka
çarken denize düştülü rtvı-

yet 8dilmebtdtr. 

.._ ...... ,.,_._ ........ __ .• _.. .. ,_... ..... 
teli gini namına gelon 
mektuplan tıÇan Halit Bey 
ıarft T&-11; içi A,.., ıı.ı,. 
len~ JUJılı uzun bir mele· 

talebe !ı ~ buna hay-

Aabra, 3 (V ~ Mull- Bu bir teladit mektubQ. 
tellt mA!eder için A vrap1ya idi. s.wu1e vekili ilo S.,:. 
~t tllebenın lmd- ver JCimil Bey ve bütün 
baii ~ tetklbtı bir- ...._ baldlilnda çok p 
.et ~r. liz blimelerle bqbyor w 

llcretli • ._. ieili. ..U.de bir 
-- ..., .. •ılıtup .... 
tut.la~: 

•SeMz ,. dit tabltiinia 
tettRnl lmmak c:haay«ile 
•etPiolmhwtdoktof.. 
laifalNr.W oldun Ye dk 
,. dit taWblain ntfıetial ..... 
~ IRU bil Jd, ~fdı 

JI* CUi WHM.ln içinde 
IOD l.cl~ Zipdellle 
ı_....:ıı w lı\llteaeffir olan 
......... hhmin ~irihi .. ........ ~~ ar.1.-. ... faubd.le. 

~.ııeım lo .,...... .. ............. _ 

1 ··: 1 

Bir firari yakalandı 
Adanada işi~ bir cinayetten dolayı 24 sene 
ağır hapse mabkiim Haydar, dün lstanbulda 

yakalanarak adliyeye teslim edilmiştir 
Adanada ltledllf bir cl

na1ettea dola11 Jirml dllt 
tene allr hapae mahk6m 
Ali otlu Haydar, Staop 
hapiaanesfne ıevki Cfll&am· 
da kaçuıiı, döae clolqe 
l.tanbula gelmif ve burada 
y•bla•nk diba m6dcid -
umumilfle teslim edilmiftir. 

Haydann lstanbulda bu
lünclqu yeri haber verea 
platada m.Idm Hasan fa. 
minda birisidir. Hatan, 
Seyruefıdn jdaremıfn fi An· 

kara ,, vapurile Trabzon· 
elan ı.t...... eeliyol"IDUf. 
tcatll tla7dan. Juıcluma 
ınuhafaaada oiualı n · 
punle ı6rmit ve Sinop 
hapisanesine göt6rüldüj6nü 

Hremntr- Sonra t.ta ..... 
raatgelince ~ • 

iuu an1a .. Lirtte11 
alika 

miyen, kc;>lu ve bacalı sa • 
kat qlaa an altı yqmcla 
Ahmeclfn, analaliyeUnden 
bameclen elli yapııda lıya
sm ve )'fnnl aeldz yAfUlda 
lbrabimin ça)qabilecek hal
de olup olmachldanruiı Tıb
buullide muayme ile taJi• 
nine karar verllarlttlr. 

Kesine H. la lsmadiıı ı.e, 
çabpbilecek halde Olduk· 
lan ..-.-.,, birer halta 
mlddetle bopz tQlduluaa 
ça}aftmlmalan talrarriir et• ...... 

Bunlar, .,_. mummiaı' 
aibt clileGclilderlıü mkir 
eJmftl•, ancak malaliyet 
iddia etınfJerek " Çahp • 
bllbiz,, demftlerclir. 

V-de ıhmal 
Teftifaae kafi emuru 

Ha.9flıı U .... da ya· 
pdan ta\.Jdkat neUcesinde 
x~1hıul ma~ 

liulak.- lıtai.W ... 
~ ~ ı.ı~uı fçGD· 

w ıllli••c6n· 
~ TetriDN•10 

Dnıal ~ ...... 
a,..ık» =n\ak_ ... 
J>ı•••rObr· 

~5iıt-~l1tar 

Ciderken mf atmışlar) 
Çengelköy merkezıne 

mcasup 4 poliİ ae....,a 
1a111 tabii bir Wde ,olda 
giderlerken içlerinden biri· 
nin havaya birkaç el ıilib 
athtı ve merkad• muba
faza altına alındıkları öğ
renilmiıtir. 

Kezzap! 

Herde j 
amehyesine başlanıyor 

Dlıı tieanst ~da 
'racaret ... ,. lro•ispla• 
toplanmaşbr. Ticaret sarayı 
şimdiki zaltire borsasıruıt 
babıd.ao yerde iqa edi
lecektir. Bunun için zahire 
borwa bin"' ile biyik 
postantnill brtı•• ... 
dilf ... binalar ..... 
d. bir cepheli ...... 
n• nuır olmak m.e 
bqrada Tıcaret ....a11 inta 
olpacaktar. 

Din top'8nan ~ 
teliıelltt iciD -
liyainin bu hafta içlMe 
icr.uana ve bir ...... 
viicude getirilmeline karar 
~ . 

..... bir leDI ~ 
ib.11 e.&ilıoek ~ ...... 
odasilc şehrimizde mevcut 
ticcari müeaseseler ·buraya 
taşınacaktır. 

Tacaret sarayın\11 inşasın
dan sonra Şehremaneti 
Dördüncü vakıf Hanının 
önüne tesadüf eden dük· 
kinlan istimlak .çd~ 
hedmetdrecek ve IU'a)'ID 
ın~ydana çıkmasuu teJDUı 
edecektfr, 

Fasulye paha
lanmıyacak 
Bir reikim\z bu &ene fa. 

sulycnin .,.ıı.w... .. pa. 
mışnı. Dün bu IMw• dca. 
ret Qda&l ulDUIJJl k&dbl C.. 
mal B. bir m~.,. 
malAmat\ yernıif* 
-F-" ...... ....... 

tAbl değildir ki daim! temev-
vuçlcr göstersin. M~ 
timlzde fasalJ• •~lıt 
tenıamcn tçb•kkpk ctmlt q 
bu Jcoi ~llU- göre et. 
flatkt teQrrllr ~tir. 
Tt:lwrür cdca lat ~ 
mıktld~ ibdJllCln J~ 
rik olaa nlsbetiQ4e doldulu 
fçia. faşulyenin peuhlanıqlk ~- .......,, 
ihtimali yoktur. lnıffi .eflrJ • 

İlferllo ve alim Kllrk .,.. Allıimı,... 
IDgiUı llr.aı dün 1082.7$ ~ amVmlat 

kurutta •Qll•lf ıoaı ~ Atlnıdn ft11ea ful 
kapapm•şts. len ~ ,.ı Vı 

A1ıın 900 ele ,çllrak 901 -6if M. ~ 
kurutta gp...,,... ............... ~. Vı 

Sokak iMJulert M ' Rn• _.. ... 9Cllllclit!llt 
Sobkt.. konalacü llTa- ne ........, .it 

lann yapdllllllfta ""'8nmq- &ılı 'liuhlf llldı._ 
tır. S a1' bdat Emanete ve ... . ._... ftllıell9' 
teslim olunarak 9r.)tatıara .,._., 11111 1'\ılr'ri: 
konıcakıar. lslmler ~ te· YMaltt ec9e11tt•. 
klllftinde ipb .ıanmUJt* • 

irkoıaplar ve ôijrôVı 
Milli s...,t biAlll *

heyeti .. to-.:*ı ....... 
t.a j a lar d ıt n alınan okllOt~ 
hakkında konll'8cakb. ~ 
riyet olmadılt için tod• 
yapılmamıştır. Bazı tlrt4ıpl 

· · oktrovı ti--
etten VIZ .0-

te<IJr. 

e1111111 
'Beyaz Ruslara alt e-e ... 

aranılmlSlna devam olun•t
~ • Öğrendilfmize a&w 
-fenid• Mr bç b1na ..,. 
--~8aDlcp-
bnda ~ çıbnJacaktır. 

lnztbat komilJO unda 
Memurin inzibat enci· 

m4lalne .. hafta 

~----bite* 

-----------------



ransız 

Dün bir gazetede gör
düm : Fransız ıairl 

\ndre Şeniye ,, nin 
bulda bir heykeli diki-

ebniı. ETVell lnanama
faiat sonra verilen 

•il9Ulı&b okuyunca fÜpheye 
blmadL 

u Fransız p.irinin teh
zde doğduğunu hep 

iz ve giyotin dıtünde 

verdiii de meflıurdur. 

9enç y-..ııda ihUIAfa 
l1U'l!Mln olan Andre Şentye 

'ab, 1-li tlerin dalaalı 

unile belki çok sevilen 

r aaircli. Hatta "fqe,, 

ondan balı.ederken, 

saydı, asnn en büyük 

·---..-ından olacakb!,, de-

e bakılına belki gibi 
tereddüt edatına da lü-

nda onun "Sen lizar,, 

danında yazdıiı ıiirleri 

ıııfk.ın hl si erle okumUf

Eğer hafızam, beni 

•mıyoraa, gene bu An
dre Şeniyenin "Botaz içi,, 

ve onun duru sularında 

hlllle dair bir 

n ye,, nin hayat ve eser

ri eb f ela dönen bir 
evzu değildir. Anlamadı

lıınız nokta, pirin latan-
ulda heykeli niçin dikile

iidir. Burada doğduğu 
ml? Bu zayif vesileyi 

r sebep gibi kabul eder· 

ele halimiz, daha doğrusu 
'Olca)danmızın hali neye 

"!'Jr? Türk topraklan ü1-
6n ie bir F ransızın heykeli 

J, lnıek lüzum geline, bu 

a. olsa "Piyer Loti,, nin 

llııa.sı olur. Bu san'at gay

eullİ.ı.'l üstünde bir mubah· 

~t ıpdir. Lotiyi Türkün 

el e t kısmı değil, hammalı, 
4'kk h da tanır ve bu va

Un sadakatlı bir doıtu 

lbı &ever. 

~ok eğer heyekel dik

QlekJe san'atkinn dehası 
~I edilecekse bu teb

;ne l ·vık simalar seçilir. 
1
" t hancının, bqka va· 
~ Jneydanlannda mer

~~t vÜcudunu yükseltebil· 

'-a ancak "beynelmilel. 
a bailıdır. 

z~ıc ımın ıimşekleri ken
~ Ufti darından batka u

lar lafall, bütün dün-
-). aydınlatanlar her 

'-'le.ketin vatanc:laıı, her
~ n oğündüğu varlık

"at Tabii bunlar ıiya• 
~-~hilerI, milli kahra .. 
.. ~dan batka ıöhretler· 

~dre Şeniye, ne san'at· 
lııii~terek tarihe girmiı 

~nıa, ne de memlektin 
sevgisini kazanmıı 

lta.ra gün dostudur. O 
heyekeli nereye ve 

dikilecek? Heyekeller 

llerin evvela kalbinde 

o nıilletlerin vatan· 
lİtünde yer alırlar. 

M. T ardiyö kabinesini teşkil etmiştir. Yeni 

kabinede Briyan H. nazındır 

Paris, (A.A) - Radikal sCM~iatlerin yeni hükUme

te ittirakten imtina etmelerine rafmen M. Tardiyö ka

bineyi fU suretle tqkil etmlıtir. Batvekil ve Dahiliy• 
nazırı M. Tardiyö, Batvekil muaYini ve adiye nuın 
M. Lucien Hubert, Hariciye nazın r.t. Briyand, Mal!ye 
nazın M. Cheron, Harbiye nazın M. Mill'inot, Bahriye 

nazırı M. Leysues, Maarif nazın Marraud, Ticaret nazı
n Fıandin, zıraat nazB'I Henneuy, mesai nazın M.Loq.. 

cheur. Nafıa nazın M. Pemot, müstemlekat nazırı M. 
pietri, Hava lfleri nazın Louront Eyanc' Tekaüt nazın 
Gaillet, poata tela• af ve telefon nazan M. Gernain Martin; 

Ticareti bahriye Ellin. 

Tanllf6 Jılmdlr1 
Mösyö Aadre Tardiyö 1926 da Puankare 'kabinesine 

giren en ,_.ç nazırdar. Kendisi uzun müddet nim resmi 

"Tamp1,, ,azıetesllıtn bat muharrirliğini elmit ve meb'· 

udUi• illtlhabmda müstakil meb'uslar meyanında kal-

mıtbr· Puankare kabinesine nafıa nazın olarak lttirak 

ettikten sonra Anger kongresi kararile mösyö Saranın 
ve dfier radikal sosyalist nazırların istifa ettikleri za· 

man dahiye nazareUni deruhte ebnİf ve Briyan kabine

stle de bu mevkii muhafaza eylemiıtir. 

Tardiyö dahiliye nezaretinde bulunduiu müddetçe 
asayitin muhafazuı için pek ıedit tedbirler alımı, ko

münistler aleyhinde tatbik edilen terhip usulünü ad(iye 
nazırı Bartu ile müıterelcen tesis etmiıtlr. 

Pwuıkare kabinesinde miicrlmini siyasiyenln umumi 

aftan Jıtifade etmesine en ziyade muhalefet eden fA}ı
siyet mösyö Tardiyö olmuttur. 

"" Vakıt,, 

T ardiyönün 315 rey alacağını tahmin ediyorlar! 
Paris, 3 (A.A) - Pari Midi gazetesi M. Poincare'ye 

müzaheret etmiı ölan ekseriyeti keneli tarafma c:en-.. 
elen M. Tardiyö'niin 315 rey alacağını tahmin ediyor. 

Makdonald kabine azası ile uzun boylu konuştu 
Londra , 2 (A. A) - Amerikadan avdet eden M. 

Makdonald ıiyali vaziyet hakkında kabine azası ile 

görütmüıtür. Hint kanunu esasinin domtnyonlarda mer'i 

olan esasi teşkilata göre tadili hakkında Lord lrvtnı 
tarafından netredilen beyannamenin tibdetll bir müna

kap.ya sebep olacalı ve Makdonald kabinesi için ciddi 

ve mühim ihtimallere yol açacağı söyleniyor. Diğer 

taraftan gazeteler :mele fırkasının iktıdar mevkiine 
geldiği günden beri iısizlerin yüz iki bin kiti raddesin-

de bir tezayüt göıterdtğinfn mesai nazın tarafından 

teslim edilmit olduiunu kaydetmektedir: 

Araplar matem yapıyor, siyah bayrak asıyor 
• 

f iltstindeki mucaclele bir türlü nihayet bulmamak-

tadir. Arada bir yatıpr gibi olan bu nizalar sonradan 

gene alevlenmektedtr. Atafıdaki telgrafın verdiği haber 

de yeni bir vakaytln zuhuruna iıaret ediyor: 

Kudüs, 3 (A. A) Araplar matem alameti olarak 

siyah baarak umlflardır. 

Nevyork barsasında ftatlar düşüyor 
16 milyar zarar var 

Nevyork, 2 (A.A)- Nevyork bonaaında ton aiin)er. 

de fiatlarda Ani ıurette :vuku bulan tenezzül ve suku
tun on alb milyar dolarlık zarar ve ziyana sebep oldu

ğu bildiriliyor. ~yandan Jenaraldnye bir tahkikat heye. 

ti t"fkil edtlnıesini meclisten talebetmlttir. Hava oyun

lanna mani olınak için tiddetll kanunlar yapılması her 

taraftan iıte11111ektedir-
Attnada vasi bir komünist teşkılab ... 

AUna. 3 (A.A) - Sovyetlerin aa.bık Atina sefiri 

olup ahiren tebdil eclilinit Olan UıUnof tarafmdan idare 
edilen vad bil' komüniat tqkillb ortaya çakanlmıttır. 

Almanya ile Lehistan arasında bir itilaf! 
Varşuva, 3 (A.A) - Almanya ile Lehistan arasında 

akto ıunan bir itflftf Pa rlste toplanan muhtelit mahkemenin 

faaliyetine nihayet vererek maziyi tasfiyeye memur ko
m1 ·yonun mesaisine engel 1:eşk1l eden manileri ortadan 
lmlırmakta ve iki tarafın metallbinl uıtmin eylemektedir. 

Suikastçılar ve ortakları mahküm oldular 
Sofja. 8 (AA) - Bqvekile suikastta bulunmakla 

cürm ortak
hapis ceza-

mtttcehim olan şalus müebbet ağır hapse ve 

ları on ve on beş s~ arasında tehAlilf eden 
lannı mahktlm olmüWdJr. 

~...--!!illi~--

teşekküle d., 
ı. 

( Bcrollu) 

Elhamra : Parısli ~rkıcı Çamlar! 
Melek 

Opera 

Majik 

:BaAaların ıünalu 

: ~ ~a~ ====--==~===-= 
ıslahı menuubabt oı.. 

d&r6Hnunan bahçesine 

........... ~ '"-• 
hepll tuttUJ MiJGYor. : Can#Jıahan. 

pmr" 
Ekler 

: ''""' ~ Asri ' Diiztaftm ana-
forcu 

Etuval : Irz Jiılmanı 

Şık : Mah1'üml.r I'· 
mtal 

Alkazar : Düııtdan gam. 
g111nlaT ar_,.., 

Uıbembm ı : Yaoraea~ 
(ı....tt.ı) 

Ferah : Ca.sus ~clrn 
Milli ı &yaz. estrı 

Alemdar : Gelin duoafı 

Kemal Bey : Ctn•t ue aza 
tK.ıııka,.j Süre,,.. p. : ~ fl<nlalı 

Yeni akademi 
ltalyada M Musohni 

tarafından açıldı. 
Londra postalarının ver

diği malümata ıöre Sinyor 

Muaolini yeni ltaıyan aka· 

demisini kütat etmiftlr· 

Akademinin reisi olan Sin· 

yor Titoni bu gibi mlies

seselerin baıka memleket

lerdeki tarihçilerini mevzuu 

bahsettikten sonra Akade

minin YaZlfeainl tarif ecle

relı eaun • mlelııMeld IN
'mn fildır ım.;, .... hıl t9llf 

ettiğini, mfHetin aedyesmf 

tereddiden sıyanet ettillnl 

ve italyan an'anelerinl ha

rice yaydıiına söylemif, 

bunu müteakip balyan 

lisanını tasfiye etmekle 
beraber onun tdli m1n,. .. 

fına mani olmamak icap 

ettiğini ilive ebniftir. 

Sinyor Muıolini Ar<ade

minin müellÜİ olmaktan 

dolayı derin bir ıurur 
hiuettilini aöyllyerek Alca. 

deminin dört senelik me. 
aa.isl neticesinde tesis olundu

ğunu, bu ha.zırlak devrinde 

istihdaf olunan noktanın 
Romaya. İtalya ya ve Fa -
çistllie liyık bir ekadeını 

vücuda getirmek olduğunu 

anlatm•ft sonra fU sözleri 

ilAve etmiftir: 
'" Mevcut Akademiler, 

gerek vüsatleri, gerek fa

aliyetlerinin sahası itibarile 

mahdut olduklanndan yent 

akademiye ihtiyaç vardı. 

Yeni akademi muaıır mede

niyetin se"et peflnde ken

clini kaybettiii bir anda 

dofmakla maddi tabiratın 

te.hirile nıhun zeval bul

duğunu iddia edenlere 

meydan okumaktadır. Bu 

akademinin mahiyeti çok 

f'lmullüdür. Çünkü italyayı 
geçıniı an ane lerile, bugün

kü ve yarınki emellerile 
temsil ediyor. 

Berlınde Macar sefa .. 
rethanesini ta~ladılar 

Berlln, 3 (A. A. ') - Bir 
takım qhas Macar ı;;efar~tt 

önünde tezahüratta buJıanmuı 
ve sefaretanenln c:ımlmnı 

tq atarak kumaşlardar. 

1.Uii ınene 'erH• ... Birili bu kocaman meJdalla 

•••• MdeçamMlliltw ............. ~ Beyhude yere düşınan sürıgiisü altuufa can 
1uJretı ktJhraınan vatarı evlatlan.ntJ 

yazık değil 1ni iai ? 

eıM' 1 .......... , ... .. .. ,,... ... ~ ... : 
- ... ataçlan, ica-

•M. ... k, Pıra .. 
Mufııddin Beyin verdılJ 

emir Gzerine meseleyi tah
kik için Nazımla derhal 
,ehre indik. Ve ilfn iç yi

zflnl ağrendik. ~; ilk 
muhasara gibıGndenbert 

( Kartal Tepe ) ye yedef. 
meyt • büyOk .. ,e edt -
nen Btdptlar, mllremmel 
bir hiıcum tertibabna h• 
m"laiurlr.en, GÜIDüldneli 
( .bretlik )- ler aiperlerde 
kaputlanna aanlmq, mıpl 

IDlfl) UJUJOrlannıf. Bulpr
lu, yava, yavat ilerllyerek 
siperlere yaklaımıılar. 7-8 
teırinaani gecesi birdenbire 
süngü hücumuna kalkarak, 
ilk siperleri alm"1ar. Ve 
uyuyanlar da Bulıar ıüngü
ler:i altında cezalannı bul
mutlar. Ertesi günü öile 
vakti bizimkiler taarruza 
geçmlıler ve ( Ahır köy ) 
üzerinden düpnanın sar 
cenahmı çevirmek latemit
lene de •ı iften aeçmit
Dipnan, der:hal aldıiı tak
viye kuvvetlerile Ye btı.. .... ~ -v-
~ ............... ..........b . .-... .... 

kantaJddr lan utifade ederek 
qmomi bir hücuma kalk
mlf ve ( Kartal Tepe ) ile 
beraber (97 ve 123)numa
ralı tepeleri de iHal ebnif, 
ve hatta oradaki kararga
hı da ele geçlnnif. .. neden 
ıonra aklı batına gelen 
kumandanlık, tepeyi istir
dat için dnn rece tertibat 
yaparak abaha kal'fl düt· 
mana tedit bir taarruz 
yapmıı .. Y•Pllllf ama bey
hude yere cephane ve aa
ker israfından batka hiç 
bir fey kazanamamıı. 

Bunu duydujumuz za
man, damarlarımızdaki kan 
dondu. Ailahım, bu ne hal .. 
bu ne gidif... hk Kartalte
pe vak'aaından sonra bura
.nan ehemmiyetini takdir 
ederek derJıal Gümülclne 
taburlannı buradan kaldır· 
mak ve kuvvetli kıt'alarla 
takviye etmek lizım gelir· 
ken acaba hangi (hikmeti 
aliye) ye binaen mevkii 
müstahkem bunu yapma
dı? .. 

Y azak değilmi orada 
beyhude yere düpnan sün
güleri altında can Yel'en 

aıkere.. yazık defjlml füzuli 
yere sarfedtlen cephane
ye?.. Bu kadar basit bir 
teYi düıünemiyen mevkii 
müatahkemin fU halleri 
görüldükçe herkesin itima
dı haklı olarak azalmaz mı? .. 

Bulgarlar, (Mezar Tepe) 
zaferinin feci bir in&llll
nı aldılar. Bu mevkii elde 
etmekle hem ıehri uzak 
mesafeden topa tutarlar ve 
hem de bütün cenup cep
hesini, kan ve atete boğar
lar ... Vaziyetimiz gittikçe 
fenalafıyor. Bir tarafta· , 
düıman, kan ve &lef .. dljer 
tarafta kalenin mukadde
rabnı yükleneıı.alerio efkar 
ve amali me,kUk ve mü-

,., •et-· bilmem ki ne pp
mali Altahnn ? .. 

rı Teşrlnsul 

- Şehtn:le yaqln ar. ,..,..in .... llılben 

üzerine cadınlan fırladua. 

ince, ıinli bir yq.ıur ya• 
fıyor .. Sofuk •e nıtubet, 
ililderf donduruyor. Gece
nin korkunç zulmeti içinde 

cehennemi alevler lananı
yor... Üç f(Dıdenberl muh
telif fasılalarla ,elirtil muh
telif mahallerini bomNr
döman eden clütman, biraz 
evvel ateıe ba,lamlfb. Do. 
ten mennilerclen zuhur 
eden yangını görür ıünnez; 
derhal ayni noktaya ırap
nel yafdırmafa bqlacb. 

Bu hareketiyle yan,.. 
sahaıma kimseyi sokma· 
mak ve yangının ıöndürfll· 
meslne mani olmak isti
yor. Vay gidi Edirneye 
medeniyet ve insaniyet p
tirecetlnt Yadeden Bulpr
lar Tay.. medeniyet nere
de.. inl&Diyet aerecle.. aiz 
nerede 7 ••• Aceba bansi 
zavallının yuvası yanıyor? 

aceba hansı yuvanın yav· 
rulan bu zalim afetle kav· 
naluyor?. 

Eh; diitmaa ehmdiler
ellnize final geçti; yakı. 

naz.. Yıkınız... Fakat fUP
hem bir rfin gelecek, bu 
inaanlyeuizllliniain cauı· 
nı faiziyle ödemeğe mec
bur olacaksınız ... 

• Hain düımuun altılı na· 
mütenahi p.rapnele raf· 
men bereket venin yanaın 
çabuk söndürüldü. Şüphe
alz, kahraman etfa)yenin 
Eedakimfı sayesinde ola· 
cak. Yalnız dütündüğüm blr 
nokta var. Acaba atılan ta· 
rapnellerden etfaiye zarar 
gördü mü? .. 

Sabahleyin erkenden 
tehire indik. doğru etfaiye 
kararglhına liftlk. Karar
gahan öaündeki balaçenln 
parmaklıklannda yüksek 
pencerelerinde Y&f hortum
lar asılmlf kurutuluyordu. 
Etfaiye arabalanma yamn
da nöbetçi mangalar hazır. 
Bir emirle harekete mü
heyya bir halde... Sadık 
Beyin, girdJfim zaman, yan
rın elbhesi kana.penin me
rinde, beyaz ve parlak 
mliferi maaaam üzerinde 
idL Uykusuz kaldığı aöz
lerinden belli id.. Oç aün, 
üç gecedir. ne efrat, ne za
bitan gözlerini bir dakika 
kapamamıılar... Merak ile 
sordufum suale aldıiım 

ceYap beni çok memnun 
ettt. Hamclcl1UD, o ,.,..pnel 
yafmuru almda hiç bir 
zarara ujramadan vazife
lerini ifa elmifler •.. 

....... ,. Haıltuld ..... 
ç.. ...,..,. tlnltllr!. .. 

• ;A.wupada-ıördüiür s•tt o çıs'f'ti tem • 
..... ek için ...... ........... 

...... Wedi,. nlli, -
... AmlflA ..,.batinden 

cl&Dlnce ........... "•··-
bUla .......... lııulmut: 

- A,nupacla puteler 
yeah•ız ~! 
Şipba ,. ld bu bir 

h•ldke•Ur. fakat bunu 
aplamak apa uzun bir 
Aft'Upa ae,.alaatift• ne 
J(izum vardı 1 

Benclenfst bu zatın bir 
Avrupa seyahatine daha 
ç1Jana1ma taraftanın. O 
zaman cl&nilnce de kendi-

lfne fU auall aorara:: 
_ Avrupada beledtye 

rettleri nasddır? • Edebiyatımızda kavun 

Mide, yeniden yeaiJ'• 
l!lir ye nasire bir 

ilham menbaı olmala bat
laclı. Buna üstat Ahmet 
Hqimin son plerde yaz. 
clıfı • kaY\111 ,, serllvhah 
yası ile hOlonecltyoruz.Ha
fiİD Bey, ~ ve yeni e-
cleWyatte UYUD&, bu ren
idi, tatlı ve kokulu son-
bahar yemffine hiç yer 
•erilmediğine hayret edi
yor. Halbuki bu meyva 
halk edebiyatına girmemit 
delildir. Halk eskiden be-
ri serbest bir nazım ile ya· 
zılmış olan fU beyti okur: 

Felek, 
Ktinine kaYUD yedirir, 

kimine 
~elek! 

Toplu iğne 

Hatıra 9elenkr: 

Aktis minnerttarlığı 

Gayet zeki olmakla be
raber yüzü pyet çirkin 

olan genç bir edip ma
kueslnln birinde Pale Ru
vayal tiyatrolU artistlerin· 
den Matmazel D-Ji fev
kalade metetmlftl. Aktris 
makaleyi okuyunca son de-
rece memnun oldu ve 

dedikf: 
_ Oh ne nazik ne mül-

tefit delikanllL Şlmdtye 
kadar hakkımda bu kadar 
aitaytfll ,.kale yazalma· 
mlfb- Acaba .nlnnettar
hfunı kenclitlne izhar için 

ne yapabilirim? 
Ve btran dü"'dfikten 

10nra safdil bir ta Vlrla 

ilave etti: 
L-..L- .ArkiD - Ahi o IUMUU". ~· 

oıı..sayda. •. 

• efendilerle dolu •• Ve CCU.: 
Şehir, çok acıklı bir hal- lesi de daıaa, tavla Ye ia-

de.. Herkeste .derin bir kamlNI ile meflllll. Aman 
yes.. Dükanlann pek çofu yarabbi, ıı.nlayamıyoruz bu 
kapalı. Buna muliahll lrah- efenatler, kimi~ bun· 
veler lebalep dolu. . Ge.. lana ı,ıert, ,eçleri, kıt'alan 
çaken (R•ams" aumosu)- TUlfeleri yolanudur? Hem 
nuo ~ b.k- ele' dikd ettik. 
bk. kerUi l»enmatat &abit 1 (Bit.ıd) 



4 Sayıfa VAKiT 4 Te'Şrlnsan·ı 

1 ( Bah~ıı:ereseyahat:S) 
F est~n hoşlanan süvari ! 

ilyarderler 
Nasıl zenSlin oldular'? 

~=~~~~~ ~~~~:20:Roçiltler "Afu~·tafa Kenıal sıt-f turistleri düşünseydi, 
• 

S. . . şıiplıesiz, acibüşşekil bir iki kıyafet daha 
ıyasette paranın tesiri icat ederdi.J lerlıalde başk<ı lliişünceleri varF' 

ihtiyar , . .ılfayer AmçPI,, in krırısı derdi ki: 
tEğer evlatlarım isternezlerse A11r11pada harp 

olntasıtırı imktirı yoktı11·.> 

Bıigün • Roçilt • !er kudreti 

mılıyelerl nokta! nazarından 

maziye kantmıı bulunuyorlar. 

Maamafılı ıura.ını ikrar edelim 
ki bu atle tarihte emsalı gö· 

riilnıemlı bir nüfuz aahil:ıl ol· 

mUJ, yarım uır müddetle Av· 

rupa slyaaellne hakim bir mev· 

kıde bulunmutlordl. Ne "F u· 
ges,, ne de #Con Pıyerpon 

Morgan ,,, Meyer .Ançel Ro· 

çlltlnkıler kadar bnynk müş
terilere malik olmuılardır. Şu 
halde "Roçılt,, !erin bOtün 

cllian nazarında sermayenin 

kudrellnl temsil etmeleri pelı: 
tabiidir. Roçıltler bntün Avrupa 

hükilmeılerlne ıkrazda bulun

mutlarcli; ıu halde Avrupa 

siyasetine hakim olmaları pek 

tabii ldL Her kes takdir eder 

ki Avrupa siyaseti onda do

kuz nlsbetlnde ıeraltl ıktt
ıadiyeye tabidir. 

Maamafih bu tarzı telekkı 

mndekkikane bır tetkik karıı

sında boşa çıkar. Bazı siyasi 

vaziyettede " Roçilt " lerln 

aözlerinl yürütmüş oldukları 
aşıkArdı. Hatta söylenildiğine 

göre ihtiyar " Mayer Amçel in 

karısı bir gün demiıtlr ki: " Eğer 

evlaılarım arzu eimezlerse Av· 

nıpada harp zuhur etmesine 

ımkln yuktur.,, Bu ıllz biraz 

mubalağakirane olmakla bera· 

ber pek te manuız görülmeme· 

lıdir. 183 1 de " Meternih ,, 

Belçika ıhttlAlini kuvvet müsal

lııh atle ~tırmak ı.ıedlğl zaman 

harbe llzım olan parayı bulmak 

için " .~alomon Roçilt ~e mü

racaat elti. " Viyana ~ lı • Ro

çllt " ıhtiyaık_Ar bir adam sıfa
tile evvel& Londra ve Paristekl 

kardaşlarının reyine müracaat 

etti ve ıu cevabı aldı. 
" Böyle hesapsız bir ite 

aıla girişmeylnlz. f:Aer Avu:o
turya Belçika üzerine yilrOye

cek olursa F ranıa ve lnglltere, 

Belçika lehine harbe glri· 

ıeceklerdir." 
" Roçilt " bu cevabı alınca 

lsblrraza girişmedi, ve harbol

madı. 
cRoçllt• !erden biri de 

F ransada sulh meı' el esinde 

amil oldu. Fransız matbuatı 
Şarktaki mağlubiyetlere mukabil 

• Ren hududunun fethine 
" gtdılmestnl talep edlyorlarcli. 

Medlal vükeli reisi "Ttyer" 

bu fikre taraftar !'ıulunuyordu. 
Bunun için ) 00 milyon frank

lık bir i!!llkraz aktdetmek iote

ınitti ·cimlı Roçtlt" amalı 
milliyeye muhalif olmasına 
rağmen, sulh ve Almanya tara

fını ıltızam elti ve neticede 

"Tlyer" kablı.eıl sukut elti. 

Bu sebepten dolayı onu utih· 

laf eden • Gızo • kablneal hiç 
bir lı:abahati olmadığı halde: 

"Ecnebiyf aablmıı kabine 9 teı
miye olundu, • F rankfurt• • Ro

çllt,, lerl menşelerinden dolayı 
Avusturyaya mütemayil idiler. 

Onlarca, Avusturyapln ıevkctt 
Almanyayanınkin<len çok yük

selti. F ahı daha 1850 de 

Bizma; k hunlar hakkında diyor· 

du ki: 

• Roçil:ltr l.ıç bir vakitte 

bari:r: Lir .\iman aleyhtarlığı 
b-.lemcmiıltrdir.,, Bu ıurrtle 
• F ranklurt • lu Roçllt yani 
•Ansc\ • M p ver• , ruay•nın 

Saray sarrafı oldu. Hal•fi de 

Bızmarlun tavılyesile Parla· 

mentoya aza olarak gireli. 

Zaten " Roçılt " ler siyaseti 
dahiliye ile pek az al&kadar 

oluyorlardL Her bir sarrafın 
yapacağı veçhıle siyaseti harici

yeye ve eflcln ahraraneye 

temayül ediyorlar ve hükOmet 

bab kaldıkça ona sadakat göste· 

rlyorlardı. " Ogsbur " gazetesi 

Fransız " Roçilt ,, )erin hiçbir 

siyasi fırkaya mensup olmadığını 

yazar. " Roçllt ,, ler krallığın, 

kanunların ve ıulhun muhibbi 

idiler. Böylece yekdigerile hiç 

le hem fıkır olmıyan " Dökaz ,, 

" Vılel " " Martınyak " " Po

lınyalı: ,, kabineleri zamanında 

olıun " Luı Fılip " zamanında 

olsun tahakkümü ılyasilerlnl 

idame edebılJıler. 

Nafiz ılyasıler pek mahduttu. 

A.ıl kuvvetleri malı noktal 

nazardan ıdı. Filhakika hiç bir 

siyasi gayeyi kat'lyetle takip 

eylemediler. Onlar dalma para 

kazanmak ve itlerini rahatça 

görmek ar:ıusu peflnde koıuyor· 

!ardı. Hep bu vadide çalııtı

lar. Zaten netlc .. ız bir muval· 

lakıyet pe9inde ko§lll'ak ıeref· 

ferini ihlAI edecek ıeciyede 

kimseler değil ıdıler. ihtiyar 

" Meyer Amçel " parıw.~ı 

ıkr~ ederken olsun, emteasını 

satarken olsun, az bir menfaat

le iktifa eder bir adam f(lhre

tlnl kazanmıştı. " Roçılt " ler 

uzun elden bir ılyuel takip 

ederlerdi. Onlar talllnl denemek 

1 tlyen hır çok sarraflar gibi 

yoktan zengin olmak emelini 

beslemiyorlar; evvel& mfivterl· 

!erin memnuniyetini celbetm~k 

ve bu suretle mühim itlere 

g\rlıerek tabii bir ıurette fazla 

miktarda menafi elde etmek 

gaye.ini takip eyliyorlardı. 

( aıım.dl \ 

17810 
Defter cigara 
kağıdı tutuldu 
Gümrük muhafaza teşki

latı mühim miktarda kaçak 

cigara kağıdile bir kısım 

iskambil kağıdı yakala

mıştır. 

Dün lskendriyeden lima

nımıza gelen Hidiviye 

acentesine mensup lngiliz 

bandıralı Roda vapuru ta· 

harrl edilirken kömürlüğün
de 17810 defter cigara 

kağıdile t85 deste iskam

bil kağıdı görülmüş ve 

derhal müsadere edilmiştir. 
Kaçak kağıtlar tutulduktan 

sonra bunların kime ait 

olduğu hakkında tahkikata 

başlanılmış, fakat hiç kimse 

bu hağıtlera sahip görün

mek istememiştir. Bunun 

üzerine gümrük idaresi 

vapurun men,up olduğu 

Hidiviye acentesi hakkında 

kanuni takibata başlamıftır. 

Şirk<t vaporlarının seyrine 

göre bet ve küsur günlnk yol 
olan Bahriahmerl, Ponudana 

uğradığımızdan dolay>, yedi ve 
kOırur günde katettik. 

Ponudan, Bahriahmerln garp 

sahilinde ve ortalarında kiin, 

yirmi beş senelik ufacık bir 

tehir. Fakat liman muazzam, 

asri ve uıl Mmrın dört bet 

misil vüs' atinde bulunan Su

danı Mısrtnln yegane ıakelest. 

, Sudan! Mıır1 veya lngilız • 
Mıaır Sudanı, ana Nılın çoj!una 

ve ayaklamıın hemen hep•lne 

malik bir kıt'a. Bu hususiyete 

bir de lngtlızler tarafından ya· 

pılmıı, yapılmakta ve yapılacak 
olan bentler ve takriben Oç bin 

ltıloınetrolık mevcut demiryol

ları ilave ed~diml kıt'anın hazır 

ve mllıtakbel ehemmiyeti o vıı• 

kıt meydana çıkar. 

Bahrtahmer ve Babnlmendep 

boAazı geçilerek sola aapıldılc

tan sekiz on saat sonra Aden 

gelır. 

Adene varılacak günün ge· 

cesl de, Mıldanın ıuvarisl ile 

mUtat haspuhalımizi yaptık. Son 

haspuhal memleketimizdeki in· 

kllaplara temas etti. Kaptan fesi 

hoş buluyor ve kalkması aley

hinde, ıiddetlı lllrazları muta· 

zammın, sözler söyluyordu. Ak

lıma qağıdakl cevap geldi: 

Bir kaç sene evvel Korfuda, 
tchbendertmız, d01tum Tahsin 

beyin evindeydim. Müsaflrler 

arasında Korfu franıız konsolos· 

hane•lni tdare eden mütekait 

Fransa jentral konsüllerinden 

bir zaıln haremi de vardL Ha• 

nım Tnrklyede ıonelerce bulun· 

muş, tilrklerl çok sevlyormuı; 

Gaziye ( kendisi K•mal P"f'I 
diyordu ) payan11z hürmeti var-

ken feeı kaldırdığından dolayı 
bu hürmet tenakus etmiş. Ha

nıma, <>Alum .Mehmet T arlAin 

788 numaralı kanunun dördün-

en maddesine nazaran ecnebi 

olan annesi aynen şu cevabı 

vermlftl: "Mıclam, Mustafa Kemal 

11rf turistleri düıünseydı şüphe

siz aclbünekıl bir ıkı kıyafet 

daha icat ederdi. Anlaıılan baş

ka düşUncelerl var. • Kaptana 
ben, böyle kamçılayıcı bir ce

vap vermedim, veremezdim. 

Yalnız • Kaptan, müfrit muha

fazaklrsınız" demekle iktifa ettim. 

Aden limanı, • bir parçası 
karaya yapışmış nal biçiminde. 

Nalın karaya yapıımıt parçası 

ılm•lyah ve yüksele kayalardan 

müteşekkil. 

lıte Aden ıehrl bu kısımda 
ve kayaların eteklerinde mebni. 

Gayet dar, haylı uznn, bem

beyaz ve aade bir kasaba. Bi· 

nalar ekseriyetle bir ve bazen 

iki katlı. Evler damlı ve umu· 

miyetle iki gözden ibaret. Eğri 

ve bnğrl sokak yok. Limandan 

gözükmeyen asıl şehri, ına ile 

iskeleye kadar lmtidat eden 

diğer üç mahalleye bağlayan 

ve otomobille yirmi dakika 

ıQren tranlı, mnlcemmel bir 

ıoea11 var. Otomobiller mebzul. 

Oteller yalnız iki taneden iba

ret ama pek temiz. Biri ıaba
mızdan 11.mlrlı bir musevlye 
ait. 

Adenln ahalııl bittabi ırap. 

Somalden gelmlı zenciler de 

az değil. Ecııebılerl!l mlkduı 
lngllızier ele dahil olmak üzere 

pek ehemmlyelliz. Mahsulat hiç 

meaabeılnde. Hılk fakir. lngiliz

ler, evvelce b.lundurdukları 

'"'"" 

luı'atın yerine tayyare parkı 
te'•ls etmişler. Kıt'atın ayrıl· 
maaı birdenbire büyük bir 

boşluk vücuda getirdiğinden 
ahalinin sefaleti artmış, ve gün• 

den gUne artmakta. 
T alrrıben bir uırlık işgallerini 

tevıl eden lngllit.ler, Adcne 

birde lnterland lllvesine muvaffak 

olmuılardır. lnterlandın ıdareslol 
Lahıç teyhıne tevdi etmişler. 
lngtllzler hesabına bir kaza, 

haydi bir liva kadar arazide 

hüküm ıüren Lahıç ıeyhl, ıultan 
Unvanına ve yedi kııılik bir 

mızıkaya da sahip. 
Zamanımızda, arap hü-

kümdarlarının mızıkaya karşı 
husuli bir lnclzapları vM. Ade· 

ta hakimiyetin en bariz vasfını 
bandoda görüyorlar. Yemende 

üç, Hicazda vehhabllerden 

evvel ıkı bando varmış. Erden 

hukometlnde, muhtelif Suriye 

hükOmetlerinde, lrakta da her 

halde bir kaç bando olmalı. 
Hudeydedekl bandoyu, Hazreti 

Adem kostUmlerlnde, TüıtUrü 

Rüttn martını çalarken bizzat 

gördüm. 
Adende beş günümü Ömer 

ağanın refalcat1nde geçirdim. 

Ömer ığa me'yus ve tirin, tirin v~ 
me'yuı !IOmalli bir zenci. Yak· 

tile Yemene gelmiş, ordumuza 

ginnlf, türkçe ögrenmlş. Ordu

muz çekildikten ıonra Adene 

geçmiş.' Haremıle berhayat bir 
çoeuğu kalmıı. Arkadqlığımız 

esnasında nuıl geçtndlQlnl ıor

dum. Adene uğrayan papları 

refakat ederek geçimini temin 

ettiğini söyledi. Adenden geçe

cek p"f'lların seyreklitııne ipreı 
ettim. Ömer ağa ~ Hayır. altı 
yedi ayda bir, bir paşa uğrar" 

dedi. Ne korkunç kanaatk&rlıkl 

.Atelund. 1,uat 

Duydunuz mu? 
Sablık 

l~ k.udardı Scl!m!-ızdı Sarraf 50"' 
kağında ~. b k:Agir 5 oda sannç, 
kuyu, bedeli tcar ah\"en. Yanınndakl 

12 oumarara muracaat. 

+ Fautı. Kızı~ı. ·oruıar. Yeşil 
tekle 49. Ba~e. tcrlos, ah.:ktrlk. hava 
gaz1 \'e R oda. 1çlndeltlere mUr.acaat. 

+ ..\nkarada mahiye 200 !ira icar ge
tiren k:Aglr \C müceddet 'l hane eh
\ en eraltlc acele .aıılılı.tır. K.ıdıko

yUndc Cafer ala mahalle inde . ·a.i ı 
bey sol.atında 13 nunı.ıralı h.1neye 
milr:ı.cıat 

+ Kıdıkliyündc f\tı~ırlı o~lunda 
~ odalı \'e reierrUau sairc!'lle, elektrik 
\e uyu me\cut 31 numaralı hane 

acele ~atılıktır, Cafer a,la mahallesinde 
;\ali bey ~ola~ındıı i'. 13 haneye 
muracaat. 

+ Güıtcpedc :\leh nıct Er. mahal
lesinde Yeni sakatında bodrum katın
dan ba~la 9 odalık. bir ~u~k acele 
$attlıktır., Kadıkoyunde C'aler a~.t ma
hall.,.lnde -.;ali hey Mkafinda ıa nu· 
maralı haneye n1uracaat. 

Zayi 
~Tu ürutnu ka~btttim. Bu mühürle 

llm"-cye borç \'e teahhüdüm }'Oli.tur. 
Alilkadarana ill.n eylerim. \Teınccller· 
de Yardını idarehane inde y. 1'allp 

•ceçcn per~embe günü ~aatı 3 ~ı
ralanoda Sutcın Ahmet ile kapalı çar
şı arasında bir mendilin içinde 300 
l;usur lira k..ı_yhedllml~tlr. Bulana \·e 
Sultan Ahmette .'\akilbent mahalle· 
!>inde imaret ~ok1~111da 7 numaralı 
t\·e getirene 50 Ura bahŞI) ,·crileccltlr. 

lı ariyorlar 

Sultani rncıunuyum. Türkçe, Fran
ı:.ıı:ea 'lıe .ırapça nıuhaberc \·e nıuha~e· 

beye \a.kıfım. ~000 liralık ınali lefa
let \trcbllirinı. Ticırethanth:rdc iş 

ınyorum. :'\la.rdln: içkiler inhisarı 
muhasebecloı:t ~lactt B.. ,·a.sı ta ile Fahri 

+ Tecrübeli bir dallilo hanım 
mahiye (25J llr.t a}'lıkla \'C tı.ır ay 
tec Ube olmak. için nıcccantn çah~mak 
u1.ere dakti1olraflık aroımaktadır . .Arzu 
edenlerin Galata Po~ta kutu~u ış:s l\. 
('e\..al 8. ıdrcjine ınurJcaallan. 

' 
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§ Önümüzdeki 6 T eflinıani ç"'lemba alqamı Dilenciler ELHAMR.A SINEMASI 
12 inci ıeıli ve ıözlü filmi olan ŞAR.L ROGEAS ya 

NANGY KAROL in tLmılll 
üç NiKAH 

Dılencller son günlerde gene 

ç<>Qaldı. Şehremaneti, polis di· 

lencılerle esaslı ıurette muca· 

d~le etmekle kraber bunların 
önlerini alamıyorlar. 

,,, filmini fraeye ba~lay.aca1:tır. ~ozlil varyeteler (!hJorf C:Jrh in Rlcu~sa 

) 

Foksırotları ve RAK.f:L RELi.ER in şarkı ı '.':Of on LA MARE 
Param unt fllındlr . 
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Şehremaneti, dilencilerin ta

kibi için tavzif ettiği memur· 

!arın adedini çoAaltaC.Utır. 

Main! dılendlerden Darül· 

acezeye scvkedılenlerden mü-

easeseyl terkedenler mahkemeye 

verilecektir. Dılenctlerden tavalı 
ve sıhhati yerinde olanlardan 

tenbihata rağmen dilencilik ya

panlar lstanbuldan memlek•t

lerine gönderileceklcrdJr. 

c::J Muhauesatı zatiye ıda
real bir kaç sene evvel mille· 

kal! ve dullardın yüz kuruta 

kadar ma111 alanlar 1 O ıenell 

ğini leavlye etmlıtir. O zaman 

bütçeye k&fı derecede tahsisat 

konmadığı için 500 kuruta lca· 
dar ma&f alanların ) O senelik~ 
lerl verılmemlıtl. 

Mezkor idare bu kısım maq 

salıtplerlnin 1 O senelik maaş
larını birden vermek için hazır

lıklarını yapmııtır. Ancak bu 

sene B. M. meclisinde müza

kere edilecek olan yeni tekaüt 

kanunu mütekait ve dulların 
vaziyetlerini yeni bir şekle tabi 

tutaca~ından yeni kanun çıkma· 

dan evvel 500 kuruta kadar 

maaı alacaklar hakkı~da hiç 

bir muamele yapılamıyacakbr. 

c::J Maarif veklletl tchrl· 
mtzdekl kütüpanelerln tevhidine 

karar vermlıtlr. Şehrimizde ) 20 
yi mütecaviz lr.Utllpane vlrdır. 

Bu lr.ütnpanelerin ekserlılnden 
lıtlfade edılmedljti anlaıılmakta
dır. Mevcut kütilpaneler ehem· 

mlyellerlne göre ikiye ayrılmalc
tadır. Bir kısım kütüpanelerden 

yalnız tarih ve ed•blyat tetkikatı 

yapanlar istifade etmektedir. 

Halkın lıtlfade ettiği kOtilpa

neler F atlhtelcl millet knıOpane
slle Bcy12ıttakl umumi kUtnpa

nedır. Bu küiUpanı•lerde bir ıınıf 

halkın lsıifade etı!~i kllaplar 

vardır. 

Maarif vek&leti bir komlıyon 

tetkil ettirecektir. Komisyon işe 

yaramiyan kitapları bir depoya 

dolduracak, dlgerleri btr kUtupa

neye toplanacUbr. 

Kütüpanderin tevhidinden 
sonra vefa liıesl yanındaki 

talebe yurdu umumi kntnpane 

olacaklır. 

8 Cemiyeti belediye he

sabaıı tetkik encümeni, emane· 

tin ve Karaağaç müeueselerinln 

geçen seneye alt kati hesap 

raporunu hazırlamağa devam 

etmektedir. 
Mezbahanın bir senelik va• 

r!dat ve masrafı hakkında dun 

sabah Şehremini Muhiddin B. 

encümene izahat vermiştir. 

c::J Son günlerde fındık 
hatları yuk~lmeğe başlamıştır. 

T rabzonda 63-65 kuruş olap 

kabuklu fındığın okkası 72·73 

kuruta yükselmiştir. Ftatların 
80-85 kuruıu bulacığı kuvvetle 

tahmin edilmektedir. 

8 Müıklrat lnhiaar idaresi 

F ransadan likör mutahaum getirt

mittir. M. Benz buradaki letki

katını bltlrmıı, dün A vrupaya 

gitmlıtır. 

M. Benz Avrupadan likör 

F abrıkaıına alt malzeme mubayaa 

edecek, tekıvır buraya avdet 

edecektir. inhisar idaresi fahri· 

kayı Şı ti civarında açaC.Utır. 

likör fabrlksının temel alma 

meraılml bir kaç gün sonra 
olacaktır. 

8 Artvin valııl HAzım 
S.y Burdur vallİIQjne, Burd~r 

valisi Süreyya Bey Çanakkale 

valill~ine, esbak Erzincan valisi 

Cevdet Bey Artvin valillğine ı 
.. >'n edilmişlerdir. Trabzon vali.ı 

ALEMDRR SiNEMASINDA 
BİR GECE 

Anadolunun tarunmıı ıan'at· 
kin küçüş Hüaeyin Bey ve 
heyeti temailiyeıi tarafından 
lıtanbul Alemdar ıinemaaında 
5 T eırinaani ıalı ırünü akıamı 
büyük bir müıamere tertip 
edilmlttir. Kanuni Ahmet Bey 
idareıinde saz heyeti sinema: 
monoloğ, komedi, temsil, var
yete, ıulu, raks, teganni, fan
tezi ıahneler, 

KAD!KÜY (l IALE) Tl

'ı."ATROSl':\DA 4 teşrinsani 
pazartesi ıık~ami lnkı!Ap ti

yatrosu ( BA YKC ) fa -

cia 3 perde komedi 1 perde 

Vaktın 

lenirii 
~U&HI 
3 perde 

Cum:ı günleri matine sut 
15,JOda. Her cumartcıı a1c.ıam
lan için !tatlarda ıenDllt yapıl
mıştır. 

bulııııa<eas 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 

halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyİ' 

tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidin 

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

~ Dlil il iJl.=ılj] llili~~ 
3 1!1'_,_,._ lil_ - _ıl!!i~ 
4 ' [i) !il =ı 
s ıı-ıır---!il- --ı r----------6 ' [i) !il 
7 [i):=ı= = lil = =ı= _,, 
8 ~llil. _[!)ı llil,_ı!i_ 
9l J. lil [i) 1 

2 

BusGnkil hu.Lnacan:nzm 
halledilecek 1nt ıeldl 

Soldan aa~a: 
Z:ıman (2). su taşması 
(3), erkek 

3 Renk (3). Işık veren 

şey (3) 
4 Tatlı (5) 
S Beyaz (2), gizli (3), 

bir uzuv (2) 

6 Hastalıklar (5) 

7 Bayajtı (3). pislik (3) 

8 
9 ~ota (2), bizi doğu-

ran (3), bağışlaoıak(2) 

Yukardan aıağı: 

- Bir renk (2), kulp (3) 

ate·i kri (2) 

Hilmi Bey vekllet emrine alın

mıt, Çangırı valiıl Nuri Bey de 

talcaüde sevkolunmuıtur. Vali

ler arasında daha bazı tebeddül· 

ler icrası bekleniyor. 

EJ Gençresaamlar cemiyeti 

şehrimizde bir resim galerlıl te

sisine çalıımaktadır. Genç raa· 

samlar bu galerinin yapılm111 

için Şehremanetinin muavenellnl 

arzu etmektedirler. 

Bu hüsuıta res1&111larımız Ema· 

n•I nezdinde tctebbüsatta bulu

nacaklardır. Yapılacak galerinin 

Beyoğlunda olma8l mUnaılp gö

rUlmektedır. 

8 lzmlr gazeteleri mU•kl· 
rat inhisar idaresinin lzmirden 3 

bin kılo üzüm aldığını yazmıt

larcli. Müskirat ıdare•lnden veri· 

len malnmata göre idare lzmlr· 

den 35 bin kılo üzüm mubayaa 

etmlttlr. 

8 Pariste bir Türk-Fran• 

11z ticaret oduı teıls edilmltllr. 

8 Nevyork Taymiı gaze

tesi konıervatuvarlanmız hak· 

kında bir makale yazmıştır. 

Gazel• kon.ervatuvarın §lll'k 

vllAyetlerlnde halk ıarkılannı 

topladığından bah•etmelcte, Tür· 

klyede halk musikisine verilen 

ehemmiyeti takdir etmektedir. 

[3 Emarıet oktruva tarife

sini acele yaptığı için bazı yan· 

lıılıklar olmuııur, Emanet ye

niden tetkikat yaptıracaktır. 

8 Piyasada yumurta ile 

DUıılcil bulmac:ıurnam 

ball~dll.a:ı.Jı ı•kll 

2 
3 Kapanık (3), tavır (3) 
4 Husu ı olmıyan (5) 

5 Yama (2), açJklık (3), 
hayvan evi (2) 

6 Endi~c (5) 
7 Ziya (3 ., çın~ırak (3) 
8 
9 , "ota (2), güz rengi 

(3) Knraclcnizdc bir 
kaza (2) 

Bu bıılmacayı, Ankara Ga· 

zi ilk mektep talcbclerinclerı 
Selma hanım tertip et~ 

ve gazetemize yollamı~ur. 

:\laalmcmnuniyc qcrcecliyo· .. 
ruz. Kendisine de teşekkür 

ederiz. 

çürük yumurta ıle yapıldı~ı an· 

ıılmııtır. 

Emanet, halkın mideıinl boz• 

mamalı: için yumurtadan yapı· 

lacak pasla, çörek, pandispanya 

makarna gibi fCylerln lmalındeP 

evvel terkibinin belediye tara• 

fından milrakabcslnl ueul ittıhaJ 

edecek ve çürük, bozuk yıt' 

murtalı mevadın 

edecektir. 

'Refi kararları 

Efendinin. baytar Yüzbafl• 
sı Hamit Ffendlnin, piyadl 

mülazimi sanisl Ônıer fı: 
ruk efendinin, aahık col
nar kaymakaJ11i l\tehı»" ~ 
t evfik Beyiıı. Gazı antel' 

mektep muallimi Sefer 

fendinin, Cebeli here1'1 

Orman 
efendidin, bir 

Balıkesir Aftzıaıker 1ub" 

ıinde ı.tıhdaın edt!ınıt 
mütekait bimbap 
Efendinin, Ceyhan 

imal edilen me•allln bazıl.,yuıı.~ .. .:.::-.:_~ 
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lıAğıllan ( MERSiN ) vapura S T eırtnaant 

Hanımefendilere: 
Pardesüler < ıışa) 

Beyf endilere: 

Spor kostümleri 

16112 tadan ttibaraa 

Erkeklere: 
~ g.bardiaaıldea 

Pardesüler 
14ı 2 ırad• 

itlDaraı 

Tiftik paltolar 
121 /2 liradan 

Tanzimat devrinden ev· 
iki şairlerin Arap ve 

m. kültüründen bize ge
dikleri yabancı rubun te· 
leri, Edebiyabcedideye 

ddüm eden Şinasi, 
ya Paşa ve Kemal Bey 

ine kadar sürmüştü. Bu 
ancı teıirden kurtulup 
eblyabmıza yeni bir inki

vermek iıtiyen üstatla· 
hepsine yetiıtim. On· 

bir mektep şakirdi 
en görmüştüm. Kemal 
yin yetiştirdiği Recai za· 
Ekrem Beyden edebi· 

t dersini mektebi Mülki· 
de okudum ve sonra bu 
· z üstadın himayesinde 

ebiyabcedide. zümre· 
in kendi gazetemin &tu

nda yetittitini gördüm. 
ayatım böyle IAir ve edib
rimir:in en güzideleri ara· 
nda geçtiA'i halde elime 

em aldıtım ilk günden
ri sade Türkçe yazmalı 
verim. Buna Arabi ve 
risi tahsilimin belki de

olmayışı da sebep olu
rdu. lshllahh, çok Arabi 

e Farisi kelimeli yazı yaz
ktan zevk alarak ve 
'atı burada farzeyleyerek 

fahur edenler, sırası düş
çe benim Arapça v~ A

mce kaidelerini iyi bil
ediğimi yüzüme wnırlar-
'· Ben yabanca bu iki li
mn sarf ve nahvinde 

anllf yapmamak için, çok 
· enberi, iufetlerden 

olmutbıa. 
Acaba bVaya tai te'eaia 
ım mı, değil mi, diye 
ünecek yerde kelimeleri 

ndi lisanım usulile "'ıra· 
yivf!rirdim. Servetifünunun 

ı.-eua·yonuu. b.tk•nlar, ve 

awanden tiDli,ıe ka
yazdddanmı ..... 

· enler, maumi bir ta. 
k olan llblah parçala

mü....n. oldup 
l'l'aıııiıal' kaçıadaiımı görürler. 

'I' ürk liU1U111 Türklerin ko
tqtu ıibi ya1mak cere

m kuruluıu, hele litin 
rİDİll kal>Wü ile ken-

i o kadar bahtiyar bu
• ki tarif echmem. 

k bana ~ bir mu-
• , hiç bir edip, lisan 

z diyemiyt:eeklf Eski 
aatça lisan bilmek de
k. Arabi ve Farisi sarf 
• elerini bilm•k demekti; 
Wr • ıJwrir IMt li11al•· 
~ kitaplmn ahp 

.... la .diJDM9lİ1 ,... b· 
eler bulup çabrdıkç& 

ynddrça, koltuldanm 
nh. Şimcti nasal, aal 
kellmolcri arıyorsak, 

-. euuıline ısliaei1s 
muharrİlllr iıidilme

.,. ,. ........ Arapça 
Acemce kelimeleri bu -
çabnnaktaA iftilaar da-

. lanmda teşekkürle yazma- SM 17 de Slıtect rİbtımuıdan 
aydım bir büyük kusur hlnlttde Celıbolu, Çanakkale 

hı d 
~ Edremit. Burbamye, 

etmiı o r um. AJftlala ;decek ve ~nutte 
1f. .-... llkeı.ı.le btrhkıe Ahm-

Bq mabeyinciye mahut ... utnYarllk aelecektJr. 
senedi verip Servetiflinu· c.M>olu için yalnaz yolcu 

nun tekrar çakmap başla- 1._ .... _·~,ok~·-•~·~a.---...ı 
dıktan aonra 1908 de Met- ve sadık arkadaşımız Mah
nıtiyttin ilinına bdar re· mut Sadık, Kudüsteki tah
çen yedi senenin vak'ala· rirat müdürlütünden ayrı

IMatbut laatırat.n ......... ıaaı' 

.. - .... e.ı..k ..._._ 
HaltJ Rr/al p,_ 

nm takip suretile yazmak 
liataratıman okuyucularına 
xvk veremiyeceği için en 
mühim ve meraklı vak'a
lan parça parça yazacatım. 

Servetifünunun 1902 de 
tekrar intişarile beraber ö-
lüm döşetinde hasta olan 
ftıtipr Halil Rifat Paşa 
j>n nefesini .-ermişti. Bil
•em kaçıncı defa olarak 
•efhur küçük Sait paşa 
adarete gddi. Sadaretin 
detişmesi lstanbulda bir 
büyük değiıiklik yapnİadı. 
istibdat idaresinin karga. 
plağı, baba 'Tahiri~ Babı
ali yokuşunda, Fehım pata· 
am Bey<>tlu ve şehrin her 
~ıeJinde kaba dayılığı 
aittikçe artıyordu. 

Baba Tabirin "Malumat. 
ilimli Türkçe günlik ve 
llaftalı.k gazetelerile •Ser
wet. ilimR Fransızça gaze
'81i. Nimi ct..Jet pzeto
aiaden çok mühim olmu,
ba; onun matbua çok it
lerin bal ve faslolundulu 
yer idi. 

Devlet iflerinin çotu hat· 
ta nipD bile aeuretlerden 
baba T ahirin matbauana 
intikal et.ipi. F ebim pqa. 
nıu wrdutu vurduk, ke,sti. 
ti k.- idi. ikisinin .de 
bir alay avenesi vardı; oa-
lann göründütü yerlerdeo 
...... bilenler uzak kaçar 
ohaUJtu. Diyebilirim ki Ab
dülhamit devrinin en kor· 
~ •ki 5aİt pllUID 

Mefl'Utiyettoa evvelki aon 
Sadareti zamanında kendi-

ni pormifti. 
Servetifünunda Edebiya· 

b cedide muharrirleri tek· 
mil datılmlfbi Halit Ziya 
Bey •Kınk hayatlar. ro· 
mananı yarım bıraktı; sara
ya meDIUp nıulaarrirler gö
rünmez oldular. Birçoklan 

da ne()'obuulluatll· Hüaeyüı 
Calıit a., • edlla mulaa
ke• Wf t 4',..,. çok 
haklı olarak kendisine baş
ka it aradi; S.dnizam S.it 
paşaya eltili bir müracaat 
nasılsa iyi bir aurette ka- . 
bul gördü. Hüterin Calüt 
bey Mercan iclaclt.iiDe mu-

~~~ 

larak gelmiş olduğu için 
Servetifünuna çalışkan elini 
azatb. Önceleri " Kadri ,. 
imzuile "Fenni müsahebe_ 
lerini yazmağa başladı : 
Ben Jül Vernin roman
larından tercüme eyliyor
dumı Hde ziraatten, fenden, 
nafia işlerinden, tıptan ve 
sanayiden bahseder olmmı
tuk .• Matbuat müdüriyeti de 
bize ıık sık Hicaz şömen
döferf resimlerini veriyordu, 
basılmasını emreyliyordu. 
Matbuat müdürü Hıfzmm 
vefab bu aralık wku bul
duğu için matbuat müdür
lüğüne gelen Kara Kemal 
bey neşriyatımızın ba11na 
bir kara kut kesilmişti. 

Mesela Rus ve Japon mu
harebesinde Çarlakm mağ
lup oluşundan sevincimizi 
bissettirmiye bile Hıfzı 
merhum müsaade etmedi 
diye kızarken şimdi Kara 
Kemal padişahı ve sarayı 
alkıştan başka hiç birşey 
bırakmıyordu • Avrupanan 
fenni ihtiralarına, keşifleri· 
ne mütaallik yazılanmıza 
bile Kara Kemal .. Sayei 
atifetvayei hazreti padişa
hide,. kelimelerfni aa. eıw
mektfln çekinmiyordu. Mat· 
baa1Q1Zda edebi neşriyat 
kimilen dunnuıttı ; resmi 
dairelerin defterlerini basar 
olmQllUk. Bunu da Baba 
Talıirin nüfuzundan w te. 
cavüaliııden kurtanunıyor
duk; çünkü Baba Tahir, Mat· 
baai imirenin kapablmq oı.. 
masından İltifade ederek 
tekmil resmi evrakın tab'mı 
da ktndisine burettiriyor
du; bu esnada güya tahriri 
nüfus yapılacaktı. Birkaç 
milyoe tezkerei oımaııiye 
bnı p.-,lacaktı; Baba Tabir 
•bairadei seniyc,. bunt.rın 
tab'anı da kendisine ihale 
ettirmişti ve tam bu euada 
Sait Paşa arJedildi; Konya 
valilipdc çok gayret ve 
himmetleri görülen Avlon· 
yalı Ferit Pqa sadrazam 
oldu. 

Saraya ve padişaha çok 
yalandan mensup bir adam 
sadarete geldi diye korbr· 
ken Ferit Paşanın zama • 
nmda i)'i Mfea a1191fbK. 
Alatan aefardle -... bir 
meseleyi kahane ederek 
Fela~P~.dedea _..7 
yaven şakiyı Buraya sür • 
dürdü. lıtanbal bu Çamlı 
Bel caoisinden kurtuldu : 

Bir gün de Baba Tahirin 
tevkif olundutunu haber 
aldık. Meğer Baba Tahir 
bir takım ecnemlere Dİl&ft 
tevcih eyliyor; Dİffl' sah· 
yo:m\lf ve mea' ele cesaret 
ve anarşinin en yüksek ko
medisi oldqp için bu hi
kaye edilmete <Mier ittir. 

Halil Rifat Pıpa•• w 
Sait Paşanın uclaretiadi 
sütun. sütun nipnlar tevcih 
olunmak her günkü iti. idi. 
Bo nijanlar pzetelerin rea
İDİ tnabat sitununda .ça
E'in:lı. ·Baba tabir Kıaebi

'lercleD .............. a
•.ıwva•ıı,p:.r; ecmıiiıil 

l ler renkte son moda 

14 ı 2 lfrld• Rltlaren 
~ Pardesülcr<......ı..c..ıı 

Bil 11 lacinrt rHkllrda 
~~:!~nde ı ıst 111 e r 

22112 ıiruaı itibara 
14 ı 21rıdan ltibaraı 

MuşambalarOpekli) 
lllr 13ı 2· lrldao raM11 .._ 

Çocuklara: 

t:: Muşambalar 
5 ı 2 lildan itibaren 

. •b 1 ıti aren 

Kadınlara: 
Fana.ri 

Beyfendilere: 
Meşhur Manderberg markalı 

(trench-coat)tan bej ve Jlcivert 

Erkeklere: 
Muşambalar 
9112 liradan ıt•1r11 

~ 

Pardesüler 
24 ı 2 llradu it1Hr11 

Muşambalar Ismarlama 
kosıünıler 

8 ı 2 hlın itibarın 30 llradıa Hibaran 
.. Taksitle de muamele yapılır . 

Türkiye palamutçulan 
ANONtM ŞiRKETiNDEN 

Şirketimizin 2' nisan 1929 tarihinde akdolunan fevka
lade hey'cci umuntiye içtimaındı müttefikan şirket sermaye
sinin tamamen tedtye cdilmis ofarak 200000 Jirnya tenzil 
ve tesbitinc karar verildiği cihetle Ticaret kanununun 396 
mcı maddesi mucibince ilAn olunur. Hey'eH ı<kve 

Son bahar Balosu 

lilllJ ımıı lllili ~- llllll 
Aile. dans salonu a ..:::__...:...==:::===::::::..---~:::ı 

7 Teşririsani Perşembe günü akşamı saat • lstanbul Vliyeti Defterda.aa.. Unat& 
18 den ul>aha kadar devam etmek üzere 1.------------··-·-~ .. ~ 
bir balo ~tip edildiğini muhterem mütte- m • Sahlılt et - Beşiktqta Şenllkdede mablllesinhi Kö-
rilCriı:ntıe ıpij:le1C(ri1tı. lı -_;::- ı•" .. if!ell 
.. ......... ~ _. çroğlu sokağında yeni 24 No. 2 oda ve müttemıuu.a lÜtte 

CM talunaiJe henlber 'l.t.ftbalaa DIBlf VO rgfr ev saaWftır. Bedeli 4 senetfe ve 4 müsnf ta tte 
yüksek artiatl • ;ı- ;iierilmek şartlle- cabndn edilen kıymed J 07 5 liradlr. Miia-
de angaic etmiştır. lllye ser- Jiede 9 tqrinsarii 929 tarihine müsadif cumartal günü ll&l 

hest olup umı1m aileler B '4 te defterdarlıkta r•pılacaktır. c•ooo 

gelebılir. ~:ı~nı.~cı.n-r: .iı..m~::. • lstanbul vilAyetinden: 
dan atalı ~ukları ıetir.ınemeleri rica olunur. a 1•,..•••a 

ismini k~i gaseteıinde Hakkı Be ( Hakkı p ) 
çakan " sütqlara kant- 1 aşa 

r":~""lido diviu merhumun ri~tinde der-
tuu; .,...,.. bal hafi bir 1C • 
kaleminde elae eyledi~ _ OllU'JOD te • 

~ ...ı:..---..... hatta tekkül eyler, Baba Tabirin 
aetSftlDCe UW ano-u - .. -.L! bet on kuruş mub. eumuı t.:::1KJ1t olunarak "nıü 

bllnde beratlarmı )Udmr, h-.ıran hukuku mulcacldesei 

çattadan oipm utan ~ır ~itabideo olan nişa• tev
ft merasilDİ .m«hlüta ile cıhı. ne cür'et ile hukuku 

6-ebiye niıanı verir ve tahaneye tecavüz eyljyor 

.-.a.a Ql)ıiıt ~- diye arzolunur. Paclisah 
muıT Baha 'Ta1ı1rtn matba- kızar, Baha Tahir tevlcif 

asanda l»C ~ ell~adar idBerek Adliyeye verilir. 
bir yaver zabit \'t hır de Ne b·· .. ._ t 11·d· '-! • uyu~ ece ı ar 1U 

Ermeni muhamr çalııımuş. iki sene cvv 1 bi · _ .ı_ t 
• _ 1__ adedi .. e zı sev"e • 

Satılan D~IUIU r: UÇ IDek İstediği cinayet mah • 
stnede ~ ki•~ k~nde ben Baba Tuiri 
ÇlkmıJ • ., Nllil . . '* müttehim -
bib'lk _., ,_teeilind.- mah ~~e ~Om; 
şüphelenmezmiş , lıususalci b ke111eı~ dialedim. ve 
Baba Tahir d<>trudan u Babıili ,.... Ub-
dotnaya arzeyliyerek arası- ramanı, Saray pehliftna ga-
ra nlpnlar için iradeler de ~ecinin on bq ._. kü-
alırdı il ftle mahkGm edilclitini 

Ferit Pap Sadrazam o- •>•6Jledim. Omm malaar· 
lunea rütbe eit* tewiia- riıi o\aa Ermeni pıeteci 
deki boll9la ftrıunhalc eli T •birle beraber on bet 
gelmitti; Ferit Pqa taltif. leaeye Ye yayer Beyle berat 
leriD iDüoi baiıti; hele •eaauna Elendi galiba 
AJDml .,..... kuımlanm. beg_r leQeye anabkim ol· 
dardurmuşta; brib.adao ~ ..... 

Yol mükellefiyetini nakten lfa edecek olanların lkind 

.taksit zamanı hulul etmiş olduğu gibi mükellefiyeti mezk6· 

reyi bedenen Ua eyliyccek olanlann şehri hal gayesine ka 

d.ır İstanbul villyeti yo1Jar bq mühend~ne müracaa 

alacaklan vesika üzerine yolda çalışmalan llzım geleccRi v 
tqrinsanl gayesine kadar "1 suretle bedenen ifay1111iikdlefl 

yet etmiy.ecelderin yüzde elli zatımlle mükellefiyeti nakdye 

tediyeye kanunen ahkAmı mecbur olacaktan gibi bu ılbllreil 

hakkında tahsili emval kanunu ahklmı catblk ve icra 

ceRi heyn ohmur. 

lltaaW la-a n111 A ..... IWik B. .la 

ili icra va ifllskanunu • 
2inci cııt=-~~Jıı r:: _. ..... _. ... ... 
.......... w lllzumLa nllmaneled ....... .,. _.. ....... ııW. v.... Ohm ft IH.ı lullplt• 1 il rle (150) .... 5 b *eıJır. 

Jü il Ud ... ta'• .... ne c .. _ ..... 

•ı. 6 faizli, 1918-13!' ıarihli illikNlt dlhill 
&ahviWı hamillerine 

Teptnsaftl 1929 ndell ve M nmunh bPOft We 
nln, J teşrinanl 19!9 tarihinden ftlbareG Osmanh Ba 
kasının Galata ve Ankara ldarelert llfdcdJldc ve vllt 
merıkizinde bultanan bilumum şubd~ tediyesine m 

b~ ecllcati JDUktr tala.tik bamlllerfne Jlln elUftU 

20 Türk llraa ldbart kıymtdl eder caftl ~ • 
len iradelerin bile çaresini 
bulup yapauyQrdu.. Bu 
durgunlukta Baha Tahirin 
gazetesinde çıbn nişanlar 

nazan dikbti
1 
davtt eyle • 

ditfnden sadM'et t~tkikatta 
buluftutı ~Wra

• 

--
O 

kabil eYr1tı na&..aı- otarat SO .ıurmı cesvtye olunacaktı 
•• P!.R.ATöR.-·• aw1.. ...., 

i
l •. • ..... .: Kuponlann numara bonlrolan ile ~ 1'fpl 

....,.... _,. 
P.b.lli---

il, .... teslimi ~rine Osmanlı Banbsı ~ bltilıe 
• Y cıebatan Otbao 8eJ f beriyi te4fye beş ~n sonra gedrllmesl muktall 'bli i apa=~ maadj her! !Jl..;;b..;nz~vc~dl~ecü;;;:;;d:;;r;.......,. ___ ....,.~....,,_.~...,~~ 

·~ 



HER GUN -Cll~AR TORM GAZETESi 
Gazetemizde çıkan yazı •e 'ı 

eıimlerin bütün haklan mahfuzdur 

4 Teşrlnsanl 
1929 Türk mekteplerJ}, fay.lalı eaerlln 

ilanlarında o o 20 ten~illt yopılar 
Tı..ıl:lnde G11.ct~c ı:ör.dcrfücck n el.tupların tJ7.crint 

idare için•e (idare\ ) aıl\·a ııltse ()azı) 
i~a~~~r Kuru, 

, .A~Jı~ı ıso 

8 400 
6 r r~o 

12 • 1400 2<00 

Buı?mıyan ır.< lıtl!plann lzc!ellnden, kıymntı. 
mukadderealz mektuplara lıonulmut paralaraı 

k.)1:olmumc!an l"C! ll&nlarm mllndcrcatmdan 

L 

Borsalar 
Kambiyo 

Loodra uzcr ıı:e ı lngllı:ı: lirası. kuruş 
:\u) oık " " T.lh mukabili Dolar 
l'arfs " F ranL: 
Mll~no " .. Liret 
Bruksel .. " " Belg:ı 
Atlna • .. .. Drahmi 
Cine\ re .. .. .. rrnnlc 
Sof):l " " " l,e\a 

rıorin 

Kuron 
Şlllng 

Pczeta 
'l\lark 
Zloti 
Pengö 
Kuruş 

Dinar 
Kuruş 

Amstcrdam '' " " 
Praf " ' " 
Yiyan:ı 

:!\l:ıdrlt 

Rerlln 
\"ıırşov:ı 
Peşte 

Rulı:reş 
Belgrat 
l\loskon 

ı 1stcılln 
ı Dolar 

20 l"rnnk 
20 Liret 
20 Frank 
20 Drahmi 
20 Frank 
20 LC\'3 

ı 1 lorln 
20 Knron 
ı Slllng 
t Pez.eta 

" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
u .. •• 

k 20 l.ey'' 
.. ı TCırk lirası 

" :.r.oneç 

Nukut 

1 nay~mark 
ı Zloti 

lngıllz 
.Amerika 
rramı~ 

lt:ıl)ll 
Belçika 
Yunan 
ıs,ıçrc 

Bulgar 
rcıemcnk 
Çekoslovak 
A\'UStur}a 
ispanya 
.Alınan)·a • 
Lehistan 
l\Iacarlstan 
Romanya 
Yugoslavya 
Se\"}et 

J Pengö 
20 I.ey 
20 Dinar 

ı Çcvone.ç 

Altın -! 
l\leddlyc 
Banknot 

Borsa harld 

Tahviller 
lstltraı dahili " \'adeli • 
Dll)'UOD mU\ ahide 
11.:ramfyell demlryola 
İstanbul tramuy şirketi 
Rıhtım Dot ve Antrepo 
l.stanbul anonim su şirket! 

Hiuc ıcnctlcri 

iş bankası 
Osmanlı bankası 

ıc!anı meıul c!e4lldlr. 

Açddı Kspandı 

to32 'i5 
0,47 25 

il P9 
C) 01,S•l 
3 37,50 

36 3J 
2 

65 
143,75 
~ 15 

ıi ıfr .. 
3 J2.50 
1 19,,50 

4 ı 18,75 
2 ;-o,~; 

25 2.:; 
26 70 

ı >89 

Jo3o 75 
2to So 
166 50 
220 :.!5 
117 25 

54 f:t,5•) 
810 25 
So 25 
84 75 

124 50 
29 75 
3o 

50 50 
23 75 

36 75 
25 
74 25 

900 
69 75 

241 50 

97 62,50 
212 25 

6 10 
4 40 

17 30 
27 

ıı 55 
128 

ıo3• 
0,47 3.!,50 

I ..! () 1 
•) •ı3,So 

3 3 .12 
3h J.l 
2 44,12 

tS 25 
1 1725 

ıs ş:-,~o 

3 3f..75 
3 JJ,12 
1 9:','<7 

4 19,50 
2 ':(1,62 

25 25 
2u 77 

l<ı 8 

10!..>Q 
210 So 
16tı So 
220 25 

J 17 125 
54 S<,So 

810 25 
3o l2s 
84 75 

124 :'S 
29 75 
Jo 
50 5<> 
23 7S 
36 75 
25 
74 !?5 

goo 
69 75 

241 50 

212 25 
6 70 

Ticaret ve zahire borıası 
Fiatlar Ticaret bonıaıı ktıtibiumumiliii tarafından verilmlıtir. 

Okkuı 

A:ı:amt Aaıar1 

K. p, K. P. 

Bu~day 0 
0 Çavdarlı 

Yumuşak 16 35 ı~ ıs 

Kızılca 
Sert 16 22,5 15 3o 
Dorunc 

- Zahireler -

Ça\dar 
Arp:ıı 
Mısır 

rasulya 

13 ıo JJ ıo 
JO lo 9 10 
10 9 2n 
35 20 34 

- Hububat -
Susam 32 
KuşreınJ 

-Un -
Çu' alı kJlosu 
Elı:stra ekstra 
Ekstra 

1600 
1240 

JIB<ı 

Birinci yumuşak 
Birinci sert 
Üçilncu . !150 

- Tiftik -
Kastıımonl 
Yozgat 
Çcngelllkonya 

29 

Istanbul Nafıa fen mek
tebi mübayaat komisyo
nundan: 

Mektep talebesine 114 11a l 18 takım elbise kapalı zarf 
uc;ulilc münakasaya konulduğundan taliplerin şanname ·i 
görmek için her gün 'c ihale için de ikinci te,rinin ı 8 in~ 
pazartesi günü .. n:ıt ı 3 tc mektepte toplanan komisyona 

gelmeleri. 

odun münakasası 
Yuk.sek orman mek.tehi rek,törlügünduı: MektebJmizc kapalı 

1.ar[ usulilc "500" çeki odun .. alma.~ktır. Taliplerin şartna
mesini görmek iızere her gun, munakasaya iştirak lçin de 
yevmi ihale olan ı 3 teşrinsani 29 çarsamba günü saat on 
üçte Defterdarlık binasında müessesau zlraiye mubalaat 
komisyonuna gelmeleri. 

r.:--~-----------------------~----------
Devlet Demiryolları ve 

Limanları Umumi İdare
sinden: 

Samsuna gönderilecek yetmiş vagonun nakil pızarlıka ihale 
~dileccktir. 

T alıplerin 1000 liralık teminat akçalarile 6, 1 O, 929 çarıamba 
günü saat l 5 te Haydarpqa işletme müfetllşlı~ine mOracaat etme
leri lhımdır. Fazla malQmat almak isteyenler Ankarada rnılzcme 
dairesine 1 tanbulda 1 Iaydarpqa mağazauna müracaat edcbılırler. 

dairesinden: Ka,ap ~i
koli Culiçi mahdumu 
Ynni !·:fendinin inp,ili1. 
de\ Jeti t.ıbııasmdan 

mi.>-~ ö ::!ah·ator l\o
polmlan borç aldıgı 
be~ bin liraya muku-

" 
bil 'ef aen f erag-
cylcdiği Pcndikte yel 
dirrncni me\ kiinde • 
k<'ıin 5C)7-4 mımnralı 
rnaa bah'ı'c hane iha
Jci C\ \eli yesin in iorn

Buruk \'en bir çtık dela lç!n \'erilen llinlırla 
ta.sJsl m:ıhh ettcd llAnl.ırın ficrctl • 

ldJr. le ka ula}tırılır. r -
- • Jto...I 

Cr.ı:•temlZ? huı:ul llh ks!>.ıl edu yır 

' H için otuz glin mud
dctlc mlızavcdc edi
lerek bin . be~ 'yüz · 

YAZI MAKİNELERİ 

Eyüp fcra dafresinden: ~Iüd· 
dei A vram Al bert ef. vekili 
~Jelimct Emin bey tarafından 
müvekkili ile miiddcialcyhler 
lak '\'eledi I~ak v~ l\Juc::a 
'eledi A vram 'c 1 la)im ve 
Baruh ye ı~rail veledi 1 in~ im 
\'C Kılara ile şayi::.n mutn· 
warrıf oldukları Balatta knrn· 
baş mahalle innin Fener Ba· 
lat caddesinde 70 ila 76 .. ·. 
ve caddeden denize kadar 
zeminde bir <lepo YC fe\ kin· 
de altı oda iki haltı. ,.e iki 
mutfak iki sofayı havi bir 

bap hane ve ittisalinde bir 
nr~a ve yanında iki oda bir 
hala bir mutfağı havi diğer 
bir bap hanenin ihalei ev' e· 
!iyeleri icrn kılınmak üzere 
kırk beş giin müddetle mı.i

z ay e d e ye "- konulmu~tur. 

.!\luşayı mezkurlnrın mecmuu 
dokuz bin alu yüz lira kıy
meti muhammcneli olup talip 
olanlnrın ve daha ziyade 

malOmat almak istiyenlcrin 
kıymeti mczkOrelerinin )'ÜZ· 

de onu ni petinde tayin kı· 
lınan 22-12-929 pazar günü 
saat ı 5 te Eyüp Sulh malı· 

İstanbul limanı sahil sıh
hiye sertababetinden: 

lki adet motür imal ctcirllccektlr. BuhJarın jmali kapalı 
zarf usulile mlinakasıwa Yazedihni!'tir. 

~ 1 

Talipleriplerin motorbota ııit şartname Ye krokiyi; temi
natı kat'iye Ye mnvakkate mckrnplarıııı almak üzere her 
giin Galatııda Kara :\Iustafnpaşa sokağında Jttıin merkezimiz 

levazım memurlub"llnn müracaatları ve münaka a kanunu 

mucibince ve şartnamede muharrer olduğu \'eçhilc tıınzim 
edecekleri teklif mektuplarını münakasa günli olarak cesbit 

edilen 14 teşrin ani 929 tarihine müsadif perşembe glinii 
saat on dörtten evvel makbuz mukabilinde merkezde mli
teşekldl ihale komisyona tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Hayvan yemi müna
kasası 

Pendik serom Jarülislihzarı müdüriyetinden: ~lüesseıemizce kapalı 
zarf usuLle 78000 kilo arp:ı ile 85000 kilo saman alınacalctır. Taliplerin 
nrtnamesinl görmek üzere her gün, münakasaya iştirak için de yevmi 

ihale olan 13 te;rinsani 929 çar~amba günü aaat 14 ıe Def ıerdarLk 
binasında müessesan :ıirniye mübayant kornisyonunge Jmelaeri • 

YEDİNCİ BÜYÜK • 
Tayyare piyankosu 
4 üncü KEŞiDE: 11 TEŞRlNİSANİDEDIR 

BÜYÜK lKRAMlYE: 
45,000 LiRADIR 

.Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikramiyelcı• vç 10,000 liralık bir 
mükafat. 

Muğla vilayetinden= 
SUratlc yazı yazmak kabiliyetini haiz iki daktiloya 

ihtiyaç vardır. Kendilerine 30-70 lira ücret verilecektir. 
Talip olanların tercüme! hal varakalarını bir kıt'a ar7.u· 
bal ile birlikte Muğla viltlyctinc göndermeleri ilan olunur. 

Evkaf umum müdürlü
ğünden: 

Evkaf matbaası için lüzumu olan kAğıt ve levazımı 

tcclidiye kapalı zarf usulile icra edilen miinakasasında talip

ler tarafından verilen fiatlar haddi Uyıkında göriilcmediğin

den teşrinsaninin dokuıuncu cumartesi giinü saat on dörtte 

pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti 
anlamak üzere her gün Jcvazım idare ine ve ihale günü de 
idare encümenine miiracaatlan. 

lira bcdcJJe t.11ibi 
uhdesine birinci iha- . 
lesi bilkra on be.- gün 

mliddct 'e yüzde 
beş zaınmilc ihalci 
kutiye müza) ede -

sine konınü-.tur. 
' 

11 ucJudu: Şarkcn 

Y:ıkfa ait tarla. ~i
malcn tarik \ e kıs

men şahsı ahare 
ait tarla. Garben yel 
dc~irmcni dağı. Cc

mıbcn Fransız devleti 
tabasından madam 
Yenninin köı;k hah-

' çesilc mahdut kay-
den dört yüz yetmiş 
altı ar~ın murabbaın
da kısmen tac; durnr • 
Ye kısmen dikenll 
tel ile mnh<lut bahçe 

dcruunnda tahminen iki 
yüz dört ar~ın ter-

' 
biinde ik:l kattan 
ibaret kiişktür. 

Evsalı Ye mlişcenıi

latı: 1ki cebhcye 
demir kapıları bulu-

f Haziran hulül etti 
l ler muamele mecburi olarak 
yeni harflerle ynzılm:ılıdır . 

J\. J) l.J ]~ ll 
YAZI MAKİNESİ 

ı\ nupnda t 898 senesinde ilk 
imal edilen bir yazı makinesidir. 
Şimdi) e kadar biitlin <llinyada 
380,000 ADLER MAKİNESi 
:;aulmı.,tır. .\nadoluyn 2684 

makine gdnderilmiştir. 

r\. ] ) ]_J ]~ ll 
Makinesinin husuıiyeti: 

1 larHerin mlıvazi vuru.,udur. 
Hu fabrikamızın ihtlrai olmak 
itibarile başkaları tarafından 

c:ıklit edilemez. Hu sayede fazla 
kopya çıkarmak miimkündiir. 

ADLER MAKiNESi 
PEK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAKİNESi 
EN lYl BiR MAKİ

NEDiR 
nan taş durnrlı hah- .\n:ıdolu için tali Acentalar 
çenin müna~ip mcv- aramaktayız. 
kiinde kain zemin Bir Alman mütnhassısı idaresi 
kau karğir pencere- alundıı l canbulda her gt'ına maki-

leri demir parmaklıklı -;c- tamiri için bir tumlrhanc kü-
f evkanisi nhşap bcym~ şat ettiğimizi tebşir eyleriz, 
·yağlı boyalı dört Daktilo mektebi lscanbul, Bahçe-

h 1 ı l · · kapı Esnaf bankası n şap ırn.on n zemını 
eh•aniçini düşeli biri Adler makinelerinin 

kemesi icra dtıiresine müra· 
caat eylemeleri lüzumu illi 
olunur. 

ikramiyeli hanım terzihanes 
Sultanhamamı, i\1ahmutpa 

şarlan kumaş alanlara bi 
kolaylık olmak üzere .l\Iii 
kcrrem Ye Yaşar hanımlal 
tarafından ultnnbamanıınd 
J Iacıköçek camisi kar .,ısınd 
havuzlu han ittisalinde m:ı 
ğaza fevkinde (22) • ~. ma 
haİde açılan (HA. 11:\1) terzi· 
hanesine üç kot elbise dik• 
l cn'.ere dö:düncüsüncdcn par• 
alınmaz. 

Dışardan sipariş kabul edilir. 

bü'-·ük iki ta"lık bir b t J '"' aş acen ası ::ı:::~:::::::::::ı:mı:::::m ı:::::~::::::~ 

hal~ bahçeye met- l)ı· ~ R 'TOLI jiBakteriyolog Do. İhsan Sam 
hali bulunan muma- .1. ~ J :ı ~ ı= Bakteriyoloji laburatu\arı 
zam mutbak merdi- Galatada Yoyvoda hanı 7,10 Pek dakı'k kan tahlilAtı. 
ven altı kömürlük Galata p0 ta kutusu 447 (vııserman 'teıımülü) küre)-vat 
balkonlu· büyiik bir '•••••••••••••ıilllllllll tadadı, tifo \'C ısıtma hasta -
sofa biri bahçeyan odası olmak üzere ) cdi oda çifte ahşap l lıkları teşhisi, id~ar, balgam, 
kapıyı sıvaları noksan büylik bir sarnıç bahçede frenk cerahat tahlilAo. Ultra mikros-

kobi ile frengi tahnrris.i, kan 
tuluml>alı büyiik bir knyu beton havuz ve yliz kadar muh-

ı çıbanlan ve ergenlik için 
telif cşctm müsmireyi denize nezareti fcvkaH\deli alu bin beş Ü hususi aşılar. sütnine muaye-
yiiz lira kıymeti muhammencli olup derununda Y:ınya n nesi yapılır. 
muhncırlarından İrfan Bey maa ııile ikamet etmektedir. ğ Divanyolunda SultanMahmut 
lştirıısına talip olanlar ve daha ziyade malumat almak isti- li türbesikarşısında tclefonls. 981 

yenler kıymeti muhammencsinin yuzde onu nispetinde pey c::::::mı::::ı:::::.-:n::::-..:::mı::w 
akçesinin ve 929-2820 dosya numarasım müscashiben tscan- ~, .. ·7;;:;··· .. E ........... PA-İÜ 
bul icra dairesi müzayede şubesine miiracaat etmeleri ve i 6\J~D 10 
28-11-929 tarihinde saat on dörtten on altıya kadar ,. Anadolunun her kôşeslnde birer 

çocuk ı;ııra) ının \ uksclmesl ıçtıı 
_i_h_nl_e_ı _k_a_ti_y_y_es_i .. )_·a_p_ı_ıa_ca_g_L_il_an_o_l_u_nu_r .... ----------- i nlMAYEl ETFALlN hepinizde' 

1 beklediği yardım. Deylet deı11iryolları ,-e li-
111anlar1 uını1rrı1 idaresiııdeı1: 

Pekdemir köpriısi.iniin yeniden foşnsı y(! eskl köprünün 
de montajı yeniden kapalı zarfla ınünakasaya konmuştur. 

!\lünakasa J 9/ J 2 29 perşembe gün ii sant 16 da Ankara
da devlet dcmiryollan idaresinde yapılac.ıkur. 

1\Hinaka-aya iştirak edeceklerin teklif mektuplnrını ve 
muvakkat teminatlarını a) m gdndc saat 15,30 a kadar 
Cmumi ?\lüdürliik kalemine vermeleri 1:\zıındır. 

! ..................................... - .. ---' 

Loaaa Tıp FulUteılndcn dlplomall 
DR.· 

HUseyin Naşi 

nf~r;:ııi· 
Bahnıefit 
Baııl{ası 

-----------------------------------------
Talipler münakasa şartnamelerini 20 Jira muk:ıbiiJnde 

Ankarada, malzeme dairesinden, lstanbulda Ilaydarpaşa ma· 
ğazasından tedarik edebilirler. 

Merkezi: AMSTElillAı 1 
Sermayesi: ı,ı 2s,ooo,ooo 
İhtiyat akçesi: 3,ooo,ooO 

İstanbul san'at mektebi 
müdürlüğünden: 

Akşam erkek san'at rncktehi derslerine ba~lanmı~tır. ::\la
kinistlcr, marangozlar, elektrikçiler, bilgilerinizi artrırınız. 

Ancak bu s:ıyecle iJcrinizde daha i) i muvaffak olur kazan
cınızi arttırabilirsiniz. Akşamı n saat 6 dan 8 c kadar bu 

der::-lcre dcyam ederek şahadetname alınız. Kayd; kabul Jçin 

geç kalmadan müracnnt edini7~ l Ier ~ey meccanendlr. Sıhht 
tesisat şubesi açılmı,tır. Döşemeciliğe talebe kaydedilir, 

Hny~orpnsn ınnınzn nıü~ürlüüün~en: 
Aşağıda yazılı malze!11e pazarlıkla nlmacağmdan taliplerin 

ayın (6) ıncı çarşamba giinü sa:ıt ikiye kad:ır mnğnz:ı. mü
bayna kısmına miirncaatla fiat vermeleri ilan olunur. 
2500 Metre Bahçe kafes teli 1,20 urzınôa 

1700 kilo Dikenli tel 
ı 000 kilo Demir lav ha ı /2 m.'m 
2000 kilo Demir lavha 1 m m 

' 

1. tanbul merkezi: Galıı\ıı 
Knrnköy palasta. . 

İstanbul şubesi: Yenı 

postahane ittisalinde Aiıı· 
lemci han. l Ier tı.irh1 

1 Bunkn mmıme!Au icra ~e 
JI kasalar icar olunur. 
Ü1:1111111ınnn •••• .. ·····-::: ın:ı•.ı•:;,ı 
.. Mea'ul müda~··;···R~fı' 


