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Türk., Sov~ 
Dostluk protokolu 

riciye encümenind\ 
tasvip edildi 

Ali Cenani B. dün An gedi 
Dün Fatih parkında yapılan merasim Alman güzeli 

--------'"----' ....... ""'---~------- Seçildi, beynelmilel 
müsabakava gjrecek Saat on birde Türk bayrağı direğinin yarısına indi 

AJman güzdlik kıraJiçeJiğine 
Matmazel Dorit Nitkovski intihap 
olunmuştur. Bu güzel kadın 
Riyo dö Janeyroya giderek ora· 
da beynelmilel güzelhk milsaba
kasına girecektir. 

• Ve her Türk havalarda can veren şeliitlerini ::ındı 

Dun Tayyare 
cemiyeti tarafın-
dan hazırlanan 
büyük bir me· 
rasimle şehit 
tayyarecilerimi • 
zin aziz hatıra
lan tes'it edil· 
nıiştir. 

Sabahleyin er
kenden askeri 
kıt'alar, mektep· 
itler, izciler sı
ralar halinde Fa· 
tih parkına doğ· 
ru yürümüşler ve 
saat 10,5 da 
park civarında 
tamamen top
lanmı§lardır. Ja· 
ketataylı ve si-
lindirli davet· 
liJer de park 
içinde mevki al· 
mışlardır. 

... 

Hak da pek 
kalabalık klit1e
-1et1-•a.ı de p-al~lilflıjillıııJlf 

kın etrafım 
mış1ardır. 

Saat 11 de 

ve menfaatini 
candan üstün 
tutarak kendi· 
lerini feda ede
nler daima ya-
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şıyan mukaddes 

ve ulu ölüler ün- Atı· Cenanı· 80 
vanına ihraz et-
ınış erdir. Bu mes· 

ut ölüler arasın• trenden ı· nı· n ce 
da Türk tayya-
recileri pek yüce 
bir mevki İfgal 
ederıer. Derhal M. Mecli-

sine gitmiştir 
onıar nasıl 

vazife uğrun?a 
canlarını vermış-

lerse millet de her M .. k d . 
vesile ile onlara uza ere en Sonra IS• 

karşı olan min- kambil oynıyan Ct:nani 
net ve şükran B. gazetemize izahat 
borcunu alenen 
öderoeyi vazıfe 
biliyor. 

İşte Türk mil· 
Jeti Türklüğün 
ve fUrk vatanı· 
n)\) anınr sema 
ve havanın yük
sek tabakaların
da yültselten ve 
koruyan şehit 
kahraman Jarı n 

. verJyor 

'* 
Yunan güzellik kzrali~ 

çesine suikast 
A tina, 27 ( Anak ) - Yunan 

güzellik l<araliçeliğine Atina gü-

Almon güzellıl~ kıra/içe.si 

zelJik luraliçesi matmazeJ Alis 
Dıplaratu intihap edilmiştir. İn
tihaptan sonra bu neticeden 

geçit resmi baş· 
lamışbr. Askeri 
erklinın, kuman
da heyetinm ve 
davetlilerin hu 
zurundan, sırasile Deniz 

Turk bavrağı ve Trirk askeri hava şehitlerinin 
muazzez habra

sını tebcil iç'n 
bugün bu ihti-

Ankara, 26 (Yakıt) - Ahi
mesut istasyonunda otomobilden 
indiğim zaman Adana treni de 
istasyona gir" yordu. Birinci mevki 
komarlırnancla Ali Cenani B. 
görülüyordu. Karşısında Ali Saip 
B. (Urfa) oturuyordu. Biraz son
ra ben de yanlarındayım. Cena· 
ni B. sıhhat itibarile eskisinden 
çok iyi idi. Sakindi, üzerinde 
gümüşi bir seyahat elbisesi var
dı. "Beni karşılamaya mı geldi
niz.,, Dedi. Aleyhimde yapıJan 
neşriyattan, gazete okumaiığı 
için ancak bugün yolda haber· 
dar olduğunu, gidiş ve gelişine 
fevkaladelik atfolunmasına hay
ret ettiğini, müteessir bir ifade 
ile söyliycrek: 

gayri memnun olanlar hal<em 
heyetile güzellik kıraliçesine hü-

mızıkaıo 

l1iiı&zim (ialiP Bey nutuk 
şoy eı·hen 

liarbiye, Tıbbiye, ·Bahriye. mek: 
tepl . K 1 . Halıcıoğlu lıselerı 

erı, u eı ı , • 

~.ava gedikli kü· 
~~k zabit maki-
tııat mektebi 
fı k ' b~ a mızıkası, 
t ır piyade tabu- " 
t~~ ı· sil vari bö
~ R°•l , topçu La
b ryası Polis ta-
~~btu, Beledhe 

ıt. ı D -tflf k , aruş-
ltıu a a, Erkek 
b· alliın mekte-

ı, E: • 
t~b eyz:ıat ı, [ ,_ 

ul, Kabata~ 

hatıraJını anarken ... 
liseleri, kız ve erkek Ameli Ha- fali yapıyor. 
yat mektepleri, GaJatasaray 
lisesi izcileri büyük bir intizamla 
geçmişlerdir. 

Merasim baş!arken Fatih par
kı, Bey zıt, Selimiye, Taksim 
ve Maçkadan toplar atılmış, ge
mi. er, fabrikalar düdük çalmışlar 
bütün müessese'erdeki bayraklar 
yarıya indirilmış ve bu vaziyet 
bir dakika muhafaza edilerek 
tayyare şehitlerimize hürmet 
gösterilm 'ştir. 

Bundan sonra parkta, tayyare 
ab desinin önünde Tayyare ce
miyeti namına Nakıye H., ordu 
namına birınci mü.azim Galip 
B. birer ateşin hitabe irat etmiş
ler Sadettin Ferit Bey de şehir 
na~ına şu nutku söylemiştir: 

Na.kıye Hanım nu!ulı 
sô.,Jeıken 

İstanbul halkını temsil eden 

"Hayatta en büyük gaye ve 
şeref, vatan ve millete karşı olan 
vazife borcunu öderken hayatı 
istihkardır. Bunun içindir 
iki vatan ve milletin namus teşekkülün r bir ferdi sıfa-

AıSkeJ' ve 
izciler qeçi! resmmdı• . 

e ruhları et· 
rafımızda sevinç
te uçuşan 1ay\a

reci erimizin hatı
rasını tebciJe ve 
kend !erini rah
rnetle anmıya 
cümJenizi davet 
eder ve şebrın 
ihtifaline işti· 
rak buyurduğu· 
nuzdşn • dolayı 
~ehir namına arzı 

" Rahatsızdım, tedavim için 
mezuniyet istemittim. Hatta ra
porumu da mezuniyet talebime 
raptetmiştim. 

Pasaportumu alarak kaplıcala-
rından istifade etmek üzere 
doğru Mısıra gittim. Helvan 
kap ıcasında tedavide idim. Hu
susi bir mektupla tegayyilbüm 
hakkında bazı ,ayialar çıktığın-

cum etmişler ve Jinç etmek is
temitlerdir. Zabıta müdahale 

etmiş ve güzellik kıraliçesi be
reler içinde kurtanlmıştar. Bu 
hadise elim bir tesir yapmıştır. 

dan haberdar olunca tedavimi 
yarıda bırakarak dönmek mec
buriyetinde kaldım. Beş gün e
vel pasar"rtumu sefaretimize 
vize ettirere!< yola çıktım ve 
Şam, Halep tarikile geliyorum.,, 

Ali Cenani B. yolda matbu
atın neşriyatı hakkında aldığı • 
malümattan bahsederek: 

4
' Evvela ailevi dedikodu-

ların musanna oJmaktan baş-

mi iniz? 

Ju bakış hangi sinema yıldızınındır? 
Tals ldı 5 ne• aııfam z ııcJrr No. 13 

şükran eylerim. ,, 
Tayyare abidesine Kolordu, 

tayyareciler, Emanet, Tay}' ate 
cemiyeti Türkocağı tarafından 
müteaddit çelenkler konulmuştur. 

Geçit resminden sonra asker 
ve· mekteplıler Fatihten Sultan-

ahmede kadar mızıkalarla gel
mişler, orada dağılmışlardır. 

. ... 
Tayyare ihtifaline dair muh

telif şehirlermizd~n aldığımız 
telgraf haberleri ikinci sayıfa· 
mızdadır. 
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ka hiç bir mahiyeti yoktur. So'Vyet gemileri 
Borç meselesi şayanı ehemmiyet '' VAKiT '' ın telgraf ve telefon haberleri 
değildir.Sekiz ortağız, eğer mu- Protesto haberleri 
amelitamızdan mütevellit zarar- • 
lı bir hesabımız varsa hisıeme Tamteşk1latlı nahiyeler karada T.. k R asılsızdır 
isabet etmiş ve edecek parayı Bozöyük, 27 (Vakit) - Ka- Ur • US Ankara, 27 (A.A)- İki~ 
deıhaJ tediyeye amadeyim. zaya dört saat mesafede 1500 a a ~ehitleri için bü- yet harp gemisinin Karadenı~ 

Yazılan haberlerin bana anla- nfifuslu Dudurga köyünün tam Y Protokal Hariciye encü- geçmesi mUnasebetile mubte 
tılanları kamilen hilAh halcikat- teıkilitlı nahiye olması Heyeti yük ihtifal yapıldı meninde tasvip edildi memleket gazetelerinde çıkatl" 
tir, yalandır. Giderken ıirketten, Vekilece tasdık edilmiştir. A ra , 27 (A.A.) - Hava A lan, gfıya bu gemilerin karad~ 

ı l nkara, 27 (A.A) -- Hariciye tl .. ~ 
bankalardan para alm1cım. Hiç lunani,t1J11ria ze zele şehitleri ihtifali bugün saat 11 nize geçmelerinin Karahan n-

"Y d b ··k · l ı t encümeninin bugün öğleden son- .J• 
aslı yoktur. Musulda dolacıyor- Atina, 26 (A.A) - Psara ve e yu merasım e yapı mış ır. retlerinin ziyaretleri esnasıııu-

-r Ant· d l d b. ı ı M r me vekillerden bir kısmı, ra aktettiği içtimada Karahan A k d k d . 1• 
muşum ; halbuki Mısırdan başka ıpsara a a ann a ır ze ze e n ara a arar veril iğıne 
biç bir yere gı'tmedim. Vatanım- olmuıtur. Bir çok ev .... ıkılmış, beb us ar, Büyük Erkanı Harbiye H:ı. nin Ankarayı ziyaretle- bu gemilerin boğazlardan ger 

bir kaç binanın da dıvarlan çat- ve Milli Müdafaa, Tayyare cemi- rinde Hariciye vekilimiz ile mU- . f k d lr 
da uzun bir hayab teıriiyem 1 N fu k mesme muva a alimizden o amışt• r. U sça zayiat yo tur. yeti rUesa ve erkanı ile askeri zakere ve imza ettikleri Türk·So- ııa-
var, vekillik etmiş, şerefini bilen Ahali kırlara kaçmışhr. Zelze- kıtaat, mektepliler, izciler, ve vyet dost{uk ve bitaraflık mua- yı protesto ettiklerine dair 
bir imanım. Böyle haksız neşri- leler devam etmektedir • kalabalık bir halk iştirak etmiı- hedesinin tecdit ve takviyesine berler hertürlü esastan aridir· 
yatı matbuabmuın dürüstisi ile Atina, 27 ( A. A) - Psara tir. Ordu, Tayyare cemiyeti ve dair protokol Tevfik Rüştn B. in Hnkikat şudur ki bu gemiletİ' 
ne kadar kabili telif görmüyor- adasındaki zelzeleler durmuştur. Cümhuriyet Halk fırkası namına huzuru ile tetkik olunmuş ve geçmesi için usulil dairesinde 

Hükumet, Psara ve Anti Psara d 1 ki d k BM M h b ·ı · t' B w _, d b11 sam, o kadar da müteessirim. 11 irat e ı en nutu ar an sonra tasvip olunara . . eclisi he- a er verı mış ır. ogauar a 
dedi·. adası ahalisine yardım etmek bir manga asker tarafından ..ııı.. • • • akd' · k husustaki mukavele abk~mı d•" ıçın icap eden tedbirleri ,... yeti umumıyesıne t ımı arar- u ı ... 

İki ay d,..vamsızlık gösteren almııtır. hitlikte üç el silah atılmış ve laştırıldığı öğrenilmiştir. iıesinde açıktır. Bundan başv 
bir meb'uaun TeıkilAtı Esasiye- J\ eşe ,·a)"'f'Sin<le mızıkanın çaldığı matem havası- Sivas hattında yeni bir Sovyet hükumeti bu gemilerİJI 
nin 28 inci maddesine göre Buenosayres, 27 (A.A) - U- nı müteakip merasime nihayet merhale şimdilik tamir maksadile Karı" 
meb'ualuğunun sukut etmesi il- fak bir sinematograf aletine verilmiıtir. Ankara, 27 ( Vakıt ) _ denizde bulunmakta oldukJarılll 
zım geleceğine binaen bu vazi- malik bir İspanyolund soğuk izmirde Sivas hattının Şarkışlaya ke.- bildirmiıtir. Anadolu ajansıodl 
7eti sordum. " Ben 2 tqrini sa- kanlılığı ve neşeli halleri çar· İzmir, 27 (A.A) - Bugün dar olan kısmı ikmal ediJmiıtir. aldığı haberlere göre bu lıusur 
nide gittim. Daha iki ay olma- şamba günli Monte Servantes Kadifekaledeki şehitlikte hava Şarkıtlalılar cumaya yapılacak ta hükumet mahafilinde bugün• 

d h · k kahramanlarımızın habralan ta- k d l" b d·11 mıştır. Esasen meıru ve acil vapurun a zu ur etmesıne rema kUıat merasimine Başvekilimizi, a ar mevcut ma umat un -
k 1 ı b. v · ziz ve tebcil edilmiştir. Tayyare b müdahale iıtiyen bir mazeretim a mış 0 an ır panıge manı Meclis reisimizi, •ekillerimizi ve i arettir. 
olmuştur. Burada alınan son cemiyetinin tertip ettiği prog-

olmasaydı gitmezdim de •.. ,, ceva- haberlere göre, vapurlanmn ram dahilinde kı•la önünde top- meb'uslarımızı sevinçlerine işti- Bursa tacirlerinin 
b d. ., rak etmek üzre davet etmekte-
ını ver ı. batmak üzere olduğunu gö- lanan ihtifal · alayı saat 10 da dirler. bir karan 
Cenani B. Ankara istasyonun- rerek dehşete düçar olmuş olan ıehitıiğe doğru harekete geçmiı-

dan bir otomobile binerek doğ- 1100 yolcu arkadaşlarından tir. Alay, baıta mızıka olduğu Bursa valisi tetkikte Bursa, 27 ( Vakıt) - BugUll 
ru hali içtimada olan Meclise birinin bizzat kendilerinin ak- halde çelenkleri taşıyan heyet- İnegöl. 27 ( Vakıt ) - Vali Ticaret Odasında toplanan fab-
gitti. Hemen içtimaa iıtirak et- törlüğünü ifa etmekte oldukları !erden, hava kuvvetleri mensu· Fatin B. maarif mlldürile bera- rikacıJar ve tacirler kendilerine 

dehşet sahnesini filime çekmekte bininden, tayyare kıtasmdan, her buraya gelı·p mı'IJet mek- agvır gelen muamele vergı'sı'n'ıo 
ti. Salonda civanna tesadüf olduğunu görerek hemen ıükü- kara, deniz ve jandarma, polis teplerini teftiş etti. lağvını hükumetten istirham• 
eden meb'uslarla selAmlqarak net bulmuşlar ve denize endi- kıtalarile ümera ve zabitanın- karar verdiler. 
arka sıralardan birisine oturdu rilmiı olan sandallara neı'e ve dan, kız ve erkek mektepleri ket ve Tayyare cemiyeti ve 
•e o zaman mllzakere edilmek- aşetaretle binmiılerdir • Bütün talebesinden, sporculardan ve mektepler namına hitabeler irat il 1CO CCCJt landa 

b 1 b k 1 yolcularla tayfa kaptan Dreycrin cemiyetler mensupJanndan mü- d'I · h·t h k h L d 27 ( A A ) Y f te u unan ir anun lyihası feci ölümünden dotayi son dere- e ı mış ve te ı ava a ra- on ra, . - eo 
için reyini istimal etti. içtimadan ce müteessirdirler. teşekkildi. Alayı vali ve ku- mantarının hatıruı yadolun- R- 100 balonu 48 saatlik bir tec-
ıoara meb'uslarla görütilp ko- R Primodarivera çe- mandan paşalarla, rilesayi mül- muştur. rilbe cevelanı yapmak üzere bu 
nuştu ve Meclis gazinosunda ta- kilecek mi? kiye, askeriye, Cümhuriyet Halk Yapılan duayi müteakip askeri sabah bereket etmiştir. 

fırkası erkanı, belediye heyeti, mızıka tarafından bir matem nıdıklarile kAğıt oynadı. Cenani Madrit , 27 ( A.A ) - Primo-
. bilumum müessesat erkin ve h 1 b. Beyin avdeti Mecliste tabii gö- darivera ordu ve donanmanın avası ça ınmıı ve ır manga 

rlilmüttUr• kendialne \timatlanm teyit et- mensubini t.ak;p ediyordu. azıkeY tarafindan b1ivaya-uç el sıUih 

A d k melerini elzem addeyJediğini Alayın geçtiği caddeler üze- atılarak ıehitler ıel!mlamııtır. 
t yon an geçer en gazetecilere söylemiştir. M. Pri- rindeki mağazalar, ticaretaneler Manganın ateıini müteakip 

Afyon, 27 (Vakıt) - Ali Ce- modarivera bunun ordunun si- faaliyetlerini tatil etmiş ve alayı askeri kıtaat yürüyüş sırasile 
aani B. bu gece trenle ıehri- yasiyata karışması suretinde selamlamışlardır. Ala,, 11 de geçit reımi yaparak şehitlikten 
misden geçti. Daha enel Ha- tefsir edilmesinden korkmadığı· şehitliğe muvasalat etmiş, me- çıkmıştır. Mektepler, mllessesat 
l t k •v. b" t 1 afi h nı, çünkü mevzuu bahis olan rasimin kumandanı hazırunu, 
ep en çe tıgı ır e gr a ıe - rveselenin mevlkli idareyi ordunun ve cemiyetler baş açık olarak 

rimizdeki akrabasından biriıini murakabesine tabi tutmak değil hava şehitlerini aelamlamıya geçit resmine ittirak etmişlerdir. 
Ye alacaklılannı iıtasyona çağır- fakat, diktatörlük idaresinin davet etmiştir. Bu bir dakikalık Konyada ihtifal 
""4lftır. Alacaklılanna bet para· ordudan yetişmiı olan reisinin selam ve ihtiram vakfesinde 
wnnın kalmıyacaiını temin et- ordunun bili itimadıni haiz bu- verilen işaret Uzerine ıehirdeki Konya, 27 (Vakit) - Tayyare 

ld d · l' d k' şehitleri ihtifali büyfik merasimle mit ve Ankaraya gitmekte o u- lunup bulunmadığını anlamaktan evaır ve müessesat, ıman a ı 
ğunu aöylemiftir. Seyahati hak- ibaret olduğunu ilave etmiıtir. vapurlar bayraklarını yarıya yapıldı. 
kında hiç bir ıey dememittif. M. Primodarivera vazifesi ni- izıdirmiıler, harekette bulunan Bursada 
Yataklı vagonun garsonu da hayet bulduğuna hükmettikten insanlar, vesaiti nakliye, merakibi Bursa, 27 (Vakıt) - Tayyare 
Cenani Beyin trende olduğunu ıonra tabii bir ıekil alacak bahriye tevakkuf ederek mera- ıehitleri ihtifali büyük merasiaı-
teyit etti. Neşeli olduğu söyle- olan hUkümete artık iştirak et- sime iştirak etmişlerdir. Bundan le yapıldı, ıehitler abidesine 
..eiyor. miyecektir. sonra hava kuvvetleri, memle· çelenkler konuldu . 
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V AKIT ın tefrlkasıı 75 
Yazan: Hü eyin Rahmi 

- Yannı dOştınsem öbür gü- mabbus para kalmaz. Piyasadan 
gtınli de diltünmek icabeder. tilrln türlü oyunlar, ihtikarlar 
Öbür gilntı dllfllnsem daha öbür kalkar. Hiç bir yerde durgunluk 
günll hesaplamak lizımgelır... olmaz. Ticaret ve her muamele 
Gllne§İn mütemadiyen doğup alabildiğine işler .•. 
batmaauıa ben hlkim olabilir - Bu mtisrifane felsefe senin 
miyim? .• Bu arkası bitip tüken
miyen Ozüntilye kendimi niçin 
kaptırayım?. Vurduğum parayı 

Allahın nihayetsiz gllnlerine ta~ ıim 

etsem her güne bir para bile isabet 
etmez. Ger.e aç gezmek mec
buriyetinde kalınm. Onun zevki 
her ne vurursan doyabildiğin 

kadar yemektedir •• 
- Glbel felsefe ••• 
- Gllzel de lakırdı mı.. Bu 

felıefe aliyOllladır, hv kes be
aim gibi bu felsefenin ulviyetini 
mUdrik olsa derhal dftnya doze
r· Çünkll JıimHmD kuumda 

ıibi sefillerin harcıdır. Mukte
aitler paralarını saklıyorlar. 

- Saklasınlar ahmaklar .• On
ların bir ayda yediklerini ben 
bir günde kendim efiyetlerem 
hepsinden tok gözlü ve zengin 
sayılının. Bir günün beyliği 
beyliktir. 

- Senenin on bir ayını aç 
geçirir ancak bir ay doyabiliyor
sun.. Bunu da kalp gınasımı aa
nıyorsun? 

- Evet.. ÔmrUniln son gUnil· 
ne kadar fazla fazla kifayet ede
cek miktarda ııdasım tedarik 

etmiı olan bir adamın artık bu dir. Daha doğrusu bir muame
dünyada miskin miskin uyukla· ledir. 
maktan başka ne işi kalmışbr. Bir iştir.. hırsıçlığı kaldır, 
Açlık insanı kazanmak için kam- artık mahzenlere, demir kapıla
çılar.. ra, kasalara, bankalara. polis-

- .Böyle bizim gibi kazan- lere, bekçilere IUzum kalmaz. 
mak için.. Medeni faaliyetin ınllhim bir 

- Hay hay ne zannettin dil- kısmı şıp diye durur.. Hırsızlık 
düğüm.. Her ne suretle olursa mal sahiplerini muhafaza da iti
olsun çalışıp ta kazanmak helal, naya ve çalanları bu itinalar 
çalışmadan yemek haramdır.. nisbetinde kurnazla,mıya sevke
Hazır para insanı ahlaksız eder. den bir kuvvettir. 
Yavaı yavaı ahmaklaştırır. Bir Çalan kendinde olmıyanı olan-

dan aşırıyor.. hanğisine acıya
kaç zamandır hazırdan yiyorum. 
Vücudum atalet, ıekima bir lım? Hanğisini ittiham edelim?. 
durgunluk geldi. Zihnimin dala- Mesela bir kaç bin liralık antika 

bir halı ıerildiği yerde veya 
vere yaylan paslanmağa başladı. 
Onları gene bağlayıp itletmek aııldığı dıvarda zenginin bedii 
lazım. zevkini, hazzını okııyor... Bunu 

oradan çalıp ta bir çok fıkara
- Yağla bakalım yine ne nın kannlarını doyurmakla daha 

hırsızlıklar yapacağız?.. insaniyetklrane hareket etmiş ve 
- Hırsızlık.. of herkesin yU- mnbrem bir ihtiyacı tatmin etmiş 

rek çarpmhsı ve ağız dolusu sayılmaz mıyız? 
bir telaşla söylediği bu kelime- - Tuhaf söylllyorsun.. hırsız
nın doğru manasını yllz birde lıkla mı aleme intizam vereceğiz?. 
bir "işi bilmez. Hırsızlık biltün - En medeni memleketlerden 

i sanatlann ıahı şahbazı- ta Afrika vahşılerine kadar za
zlık, bu, çalanla çal- ten idareler başka suretle dön

n arasında geçen bir fi'il- miyor ki... Mal sahibinin haberi 

Müessif bir irtihal 
lVreclisı münm VJl~_yet az:ı

sınclan ve muteber tacirlen
mizden Sadık Zade Fehmi 
Beyin refikası Saadet Hanıme
fendinin vefat ettiği teessürle 
haber alınmıştır. Cenaze na· 
mazı bugün saat 12 de Nişan
taşı camiinde kılınacak, sonra 
cenaze merasimi Maçka me
zarlığında yapılacaktır. Saadet 
Hanım çok iyi halli, kibar bir 
kadın olarak muhterem koca
sının hayır hasenatında ken
disine uygun bir arkadat idi. 
Zevci~e ve bu vakıtsız ölümle 
kederli ailesine taziyet beyan 
eder, merhumeye rahmet dileriı. , , 

olmadan aşıran hırıız muhteredl 
kişidir. Onun fenası aleneOr 
cebren, kahren soyandır ... 

- Selah bu ağrep felsefeleri 
hangi kitaplardan okuyorsun ? " 

- Tabiattan... Asri bir hır' 
sızlık felsefesi gözile blltOJI 
dUnya muamelelerine dikkat et.• 
En namuslu sandığın adamlatJJI 
kaf alannda adlan değiştirilınİf 
sirkat h vesleri kaynaşbğınl 
görlirslln. Herkes hırsızdan şid" 
detle nefret eder. Niçin? Çald~ 
ğım teşnikirlarile paylaşmadı•· 
için. 

Yüz bin lira vurmuş kaçaılf': 
Bu firarinin arkasından ateş P~ 
kürenlerin yürekleri ne~b' 
böyle şiddetle yandığı tasrı ~ 
teırihe lüzum var mı? Vicdanı~ 
bu dünyada menfur olan yal Jı. 
bir ıey vardır. İnsan öldü:;,, 
Bence yalniz işte bu fiil d,
varlıktır. Yaşamak için bıJJI tıf• 
baıka her cüretkirlık mubab ~ 

- Senin felsefence çalll' 
mubah. ti 

- Vızır vwr ., r.akat 
ıartla: 
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Deliler artıyor mu, yoksa Elhamra pasajını altüst eden tuhaf 
eksiliyor mu ? bir hadise: Bildiğini okuyan dükincı 

Beyoğlunda Elhamra puajm-

Doktorlar artıyor da Haaıo isminde çanta 
yapan bir adam vardır. 

d• 1 Bu adam yeniden çanta yap-
ıyor ar bğı gibi dikitleri sökülen, yırtJ .. 

F ahrettin Kerim 
Beyin beyanatı 

Mütehaısıılann yap
bklan tetkikat 

Fa/ttdfll Kırtm B. 

T
ıbbı Adlinin istatistiklerine nazaran ıon ıenelerde ı:aemle
ketimiıde delilerin artmakta oldujwıa ı6yl•ID1f ve 
yaDlllf hk. v • • 

Bir refikimiz bu havadiıin dofru olmadıgı ıddiasuıda bulundu. 
Bunun Dzerme dün asabiye miltebusıslanmııdan Fabrettin Kerim 
beye mOracaat ettik. Doktor ıualan söyledi : 

.,_ Delilerin çoialdıiı bir hakikattir. Harbi umumiyi takip eden 
ilk senelerde hepimiz bO,Ok harbe raimen akıl butalarımn artma· 

dığım zannetmift:ik. 
Fakat harbin tevlit etti ti hayati zanıretler, maiıet buhranlan1 

milletlerin cfimlei asabiycıiııi unauıbr. Bütiln dilnya üzerinde 
hakikaten ıinirliler ve pıikonorozlann arttığma pbit oluyoruz. 
Memleketimize gelince, baıtane iıtatiıtikleri günden gfine kaba
nyor. ihtimal bunun bir sebebi de evvelce herkea baıtalannı baıta
beye vermek iıtemeıken bugQn butalara e~de b~~amamak ıztıran 
ve Anadoludaki haıtalann lıtanbula gandenlmeaıdır. 

Geçen ıeneki bp kongreaind~ oku~~~ bir rap~r için ~alii
mat topl81'kcn frengiden miltevellıt delilıgıa memleketimizde yllıde 
on beti bulduğunu gördüm. 

Avrupada en mükemmel istatish1dere malik bulunan MOnih 
aeririyabnın 1929 senesine kadar olan istatistiklerini getirttim. 
Onlarda frengiden mOtevellit deWijiıı yllzde on bqton yGzde bete 

kadar dflttUğGnü ıördOm. Bizde iıe son alb sene zarfında bu 
deliler muntazaman artmaktadır~ Bu hastaları tetkik ettiiimizde 
ır kısmı eıkiden lrenrf çekfilderfnf tiilmiyorw. Y ahm baııltrı 

harbi umumi • enelerinde uyu çektiklerini a6ylemitlerdir. Bunıarm 
uyuz dedikleri te1 ihtimal freapun iJdnd dem idi. Bu hutahğm 
artmasında medeniyetin Ye laarpleria rolG olmadıjl anJqdmıftar. 

lan, patlıyan çantaları da tamir 
eder. 

Birkaç gün evvel şık bir hanım, 
Hamonun dükkanına gelerek 
çantasını tamir için bırakır. Bu 
çantayı hanım Paristen getirmit· 
tir, açık renkli, zarif bir çanta• 
dır. 

Aradan üç dört gün geçer. 
Hanım tamir edilen çan

tayı almak Uzere Hamonun 
dilkkinına uğrar, fakat, tuhaf 
fey, açık renk olarak teslim et· · 
tiği çanta rengini tebdil etmiı, 
Iİmsiyah, kömür gibi kara bir 
boya ile boyanmıştır. 

Hadıuye Wrnr. olan 1ICI" 

bir daha, zavallı kadıncağızı 
adam akıllı donabr. 

Tabii kadın çantasını boyat
mak için değil, söküklerini dik
tirmek üzere tamirciye getirdi
ğini söyler ve çantasanın siyaha 
boyanmıı olduğundan şikayet 
eder. 

Kadın dükkAndan kendini dar 
atar, fakat Hamo bırakı mıyal 
o da arkasından... Elhamra pa• 
ıajında bir kızıl kıyamet kopar, 
Hamo kadını bir tUrlil bırakmaz, 
hem çantanın tamirinden, hem 
de boyanmasındanı dolayı ücret 

Bu sözler, nıabcup edip yü- ister. Kadının telaş ve heyecanı 
zünü kızartacağı yerde, Hamoyu son dereceyi bulmuştur, oracıkta 
kızdırır, vay, hem çanta tamir düşer bayılır. 

ve telvin edilsin, hem de üstelik Bayılan kadın derhal Hamoya 
bir de beğenmemezlik ha .. Ha- ı komşu olan bir dükkina nakle
mo ze~ki seliminin takdir edil- ı derler, elerler, kolonyalarla gUç 
memesınden müteessir olur, açar beli ayıltırlar. Kadın evine 
ağzım, y:umar gözünil.. Bir, bir, avdet eder. 

Düyunu umumiyede 
Kıymetleri verilmiş kuponları 

tesellüm için bir heyet 
teşkil edildi 

Bir mOddetten beri ıehrimiz
de bulunan Maliye vekaleti 
muntazam borçlar müdUrü Hilmi 
B. dün Ankar•Y• hareket et
mittir. 

müracaat edilmemesi dolayııile 

kıymetleri alınmamıt ve hazine
ye intikal etmiş kuponlann da 
mevcut olduğu tahmin ediliyor. 
Yeni hoy'etin itlerinin iki ay 
kadar ıüreceii zannedilmektedir. 

Fakat mesele bununla kapan· 
mış değildir. Kadın evine dö
ner dönmez, başından geçenlerin 
hepsini kocasına anlatır. 

Erteıi gün Hanımın zevci 
doğruca Elhamra pasajına gi-
der, Hamoyu bulur ve ken-
disinden zevcesine yaptığı 
kabalığın he.ahını sorar. 

Hamoda ağız biç değişme
miştir. Bu defa da bu zata çı
kışmıya başlar. Hanımın zevci 
bu azgın adama haddini bildir
mek için lhım gelen muamelede 
bulunur. 

Tabii bu esnada gürültüyü 
ifitenler Hamonun dOkkinına ko
ıar, Elhamra pasajı allak bullak 
olur. Polis yetiıir. 

Elhamra pasajında çantacılık 
eden bu garip tabiatli adam, 
kendisini tanıyanlann söyledik
lerine göre daima müşterisinin 

istediğini değil, kendi bildiğini 

yapmakla tanınmış bir Rustur. 
Bu yüzden bundan evel de muh
telif defalar mUıterllerilo ara
sında ihtilif çıkmı , müşterisi 
yaptığını beğenmeyince Hamo 
mutadı lizere ağzım açıp kaba 
mukabelelerde bulunmuştur. Bu 
cümleden olmak üzere geçenler .. 
de müıterisi olan bir bahriye 
zabitinin hanımına hürmetsizlikte 
bulunmuştur. 

Lorentik 
-· Tr1ınsatlantiki ile bugün 

~t:YJ11Jh geliyor 

" Lorontik ,, transatlantik •a
para ile bu akşam limanımıza 

birçok Amerikalı ıeyyah gele
cektir. Vapur yarın akşam ha
reket edecektir. 

Seyyahlar, ancak bir gün ş h
rimizi gezebileceklcrdir. Ame-
rikalı seyyahlar, buradan evvel 
Yunaniıtana uğramışlardır. Bu
l'adan da Mısıra gideceklerdir. 

ır ••••• 

Bu haıtalar hiç tedaTi ,armedUderi için gDnDıı birinde frengi 
deliliği çıkıyor • Memleketimilde frengi deliliğinin artmasının 
aebebi nedir? Bunu tetkik ediyoruz• Enelce Avrupa mUellifJeri 
bu haıtalıj'ın TOrkiyede az olmumı bizim içki içmedijimize ve 
okuyup yazanın az oldujıma atfedi!orlardı. Bu,on iae çoialmasın· 
daki ıebep nedir ? Bu meaele tetkike pyandır. Diier delüildere 
relince bir kısmı mnhimi erken bunama, difer lmau da mani 
Ye meJAnkoli Jibi iyi olaa hastalıklardır• Bilhaua keder, zanıret 
•e maifet darlıj'ı yGıOnden melankoli gibi. hutalıkların arttığına 
tabit oluyonu. Şayanı ınkrandır ld bu neYJ haatalddar kabili ılfa
dır • Hutauelere en çok girenler hiç ,Upheaiz bu iyi olan has-

talardır • ,. ______ .................. -----
Marangozlar büyük bir koo-

Hilmi B. 9ebrimizdeki meş
guliyeti aruında Duyunu umu· 
miye idaresinde 20 memurdan 
mllrekkep bir ekip teşkil 
etmiıtir. Birkaç gilndilr ça· 
bşmağa başlayan bu ckipin 
vazifesi diiyunu muvahhidc vo 

Otomobilden karanlık
lara atılan kadın 

. peratif kurdular 
ratıf derhal faaliyete feçerek 
bqlıca fU mllhlm ve yepyeni 
esatlarm tatbikine bqhyacaktır: 

liaber aldımmıza g&re ıehri· 
11a· o· --• da ildeki marangozlar .,...arın 
ıoo,ooo liralık bir Jlooperatif vn-
~de getirmiılerdir. Yeni koo
~•tifin nizamnamesi dibi tal· 
) 

1~ edilmek lizere fkosat "VekA· 
ttırıe N' rnna· "- . gönderilmiıtir. ıza 
taı.iıı tudikinden ıonra koe>P8'" 

1 - Y edikulede bir tahta ku
rutma fınnı açmak. 

2 - BOytık bir fabrika teais 
ederek hllkOmetin itlerine talip 
olmak. 

3 - İktıNda en mtılıim mania 
olaıı mOtevU11tlann ortadan kaJ .. 
cbnJ .... ı. 

4 - Tutkal, Yida a'İbi mevad .. 
dı iptidai yeyi bir elden almak. 

Kooperatifin hine ıeıaetlerine 
ff•diden bOyilk talepler vardır. 
Muhtelif pruplar da mevaddı 
iptidaiye teklif etmektedirler. 

Vilayet bütçesi 
Jd.,.ei hususiye memurlannın 

ınaaılan bu ıene Barem kanu
nuna göre verilecektir. Viliyet 
enctımeninde Bareme göre yeni 
villyet bOtçeai hazirlanmalrtadır. 
yeni biltçenin müıakereaine 1 
ıubatta .u,ıaucaktır. 

emsalinin kıynıeti Yerilmiı ku
ponJannı tcaeJJUm etmektir. Bu 
a-ibl kuponlar 1335 senesinden 
beri tesellüm edilmemiştir. Bu 
kuponlann içinde zamanında 

Radyo şirketi 
Telsiz telefon şirketi neşriya

bna devam edememektedir. Şir
ketin 6 tubatta Ankarada yapı· 
lacak olan hissedaran heyeti 
umumiyesinde hazır bulunmak 
üzere meclisi idare reisi Hamdi 
ve ıirket müdürü Han,dı Beyler 
Ankaraya çağırılmış'3rdır. Şir

ketin tekrar faaliyete geçip 
geçmiyeceği bu ictimada karar
laıacakbr. 

BiR NASiHAT 

Bedelini 12 ayda ödemek t•r
tile bir elektrik fırını almak hr
satını kaçırmaymız. 

SATIE 
METRO HAN BEYOGLU 

ELEKTRiK EVİ ıs·r AN BUL 

Kim? 
Müşterisini dağa 
kaldıran şoför 

aranıyor 

Kadın ağır yaralı, 
hastanede yatıyor 

E
vvelki 'ece Üsküdarda 
bir vak a olmuş' bir şo
för bir kadını tenha yer-

lere kaçırmak tctebbilıünde 

bulunmuıtur. Üsküdarda Evliya
hoca mahallesinde Beyoğlu yo
kuşunda 3 numaralı evde oturan 
Behice Hanım isminde bir kadın 
Şemsipaşada bir ahpabının evin
de rakı içmi11 aaat ona doğru 
da e•İne gitmek üzere sokağa 
çıkmııtır. 

Behice Hanım Üsküdar çarıı
sında giderken baıı fena halde 
dönmiye başlamış, o esnada ge
çen bir otomobile binmiıtir. Şo-

för genç kadının biraz sarhoş 
olduğunu görünce otomobili 
Biilbüldere caddesinden kırlara 
doğru sürmüttür. Evind~n başka 
bir yere götürülmekte olduğunu 
anlıyan Behice Hanım ı före 
nereye götürüldüğünü sormuş, 

cevap alamayınca otomobilin 
kapısını açarak kend sini sokağa 
atmıştır. Bu vaziyet Ü%erine şo
för karanlıkta ot\Jmobili ile u• 
zaklaşmı,Jhr. Muhtelif yerlerin· 
den yaralanan kadın biraz sonra 
geçenler tarafından kaldırılmış. 

Tıp fakültesine yatırılmıştır • 
Meçhul ıoför aranmaktadır. 
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Tabiat ve seyahat 
• • 

sevgısı 

Geçenlerde <cHakimiyeti mi!
Jiye» arkadaşımız baş makale
sinde memlekete seyyah celbi
nin iktisadi ehemmiyetinden 
bahsetti. Bu ı:hemmiyetli bahis 
etrafında umLmi efkarı alakadar 
etmek, yalnız iktisadi ehemmi
yeti dolayısile değil, ayni za
manda güzel ve zengin memle
ketimizi tan.mak ve tanıtmak 
cihetinden de çok yerinde bir 
işt ir. 

Tabiatın muhteşem güzellik
lerini sevmek bizzat hayat ı 

ıevmek demektir. Dağ, dere, 
kar, orman, deniz... Hepsi, bir 
parçası olduğumuz büyük tabi- , 
atın bunlar sırlarını taşıyorlar. 
Bu tabiat eserleriie tema

0

s, ve 
onların çeşit çeşıt mukavemet
lerini yenmek için uzviyetimızin 
'arfedeceği kudret bizi hakıki 
adam yapan amillerden biridir. 

Tabiatı yalnız hayret ile te
maşa ederek ona uzaktan korku 
ile tapan insanlar uzak bir ma
zinin adamlarıydı. Bugünün in
sanları her gün biraz daha 
kendiJerini tabiat kudretlerinin 
içine atarak, orada hakim olmı
ya çalışan cessur, mütecessis, 
cür'etli insanlardır. 

Her sene yüzlerce şeh ıtler 

vermesine rağmen Alp dağla

rına tırmananların adedi senede 
milyonu geçiyor. Bir istatistik 
1913 te Alplara çıkanların ye
kfınunu 1,025,000 olarak göste
rıyor. 

-Bu mikdar yalmz Alp peres
tiş'1far1arımn rakkamıdır. Orman· 
]ar, göller, denizler... Her mev· 
simde, nekadar çok seyyahlar 
ile do uyor! İktısadi cihetinden 
mütalaa edersek, pek mütevazi 
bir hesapla her sayyahın günde 
50 frank sarf e l tiğini kabıll eden 
bir muharrir yalnız Alp dağla
rının senede . topladığı servetin 
yekununu 52 milyon buluyor. 

lf. 
Türkiyemiz hem vatandaşlar 

tarafından hem de ecnebi ler 
tarafından görülecek, tetkik 
o luna( ak çok bedialara malik-

tir. U u dağ, Toroslar, Zığana, 
Ilgaz ... Ta biat seven enerjik bir 
nesle ne kudret ve ilham men
uaları saklıyor? Kaldı ki mem
leket baştanbaşa bir çok mun
kariz medeniyetlerin enkaziyle 

VAKiT 
28 Kdnunusani 1880 

························································ 
Pcttezburgt11 ptJpasın 

b r i vaaz ndct nilıılıstler 
a ev h inde io aı ei lisan 
ett ğınden üç delı tt anlı 

rahıbi mumailevhın na
<t/H•ılıind, n d<llavı te~ek
kür için hcndi5ıle müla
kaı arzusunda oldukıa

rını 1hbar ederler ı .se de 
papa5 bunların efkarını 
his~etmekle u~akıaı ı va, 
nına ceJbeltiğı halde 
m üu 1firleri kabul e aer 
ve delik1Jnlılaı dan biri 
revolvt:ri çe/dıği 5ırada 
u~akıar meı kumu ıutup 

polıse haber v rirler ve 
merkum üç nihiu sl bu 
suTetle ahzii girift olu
nurlar. 

doludur. Bunları bulmak ve teş
hir etmek te, ilmi bir vazifedir. 
Akdeniz kıyılarında Orta ana-
do'uda bu günkü medeni -
yete bizi ulaştıran dikkate 
Jayık faaliyetlerin esasları ya
tıyor . Gerek b"unların tet -
kik ve mutalaası, gerek bakir 
tabiatın karış karış bilinmesi .. 
beşeriyetin bugünkü malümatına 
ve miJJetin scrvetıne çok şeyler 
ilave edeceği şüphesizdir. 

Ramzeyin Garbi Anadoluda 
Vonder Üstenin Orta Anadoluda 
yaptıkları tetkikler neşro!unuyor. 
Bu neşriyat ilim aleminde cıddi 
alakalar uyandın or. Pr. Pittar
dm Anado'u ırkı hakkında 
antropo~ ojık tetkikatı çıktı .. Da
rülfünunumuzun kıymetli bir ec
nebi müderrisınin genç muallim
lerimizin refakatlerile bazı mın
takalarda yaptığı jeolojik tetki
kat ehemmiyetlidir. 

Demek istiyoruz ki: ·Türkiye 
nefis bir seyahat memleketi 
olabilir. Bunun sebepleri aşi
kardir: 

1 - Tabiat zengindir ve ba
kirdir. 

2 - Birçok medeniyc:tleri 
izah edecek vesikalarla doludur. 

Memlekette seyahati teşvik 
ve te1yit edecek tedbirleri ço
ğaltmanın faydaları da büyük 
olacak: 

1 - Vatandaşlar, memleketi 
tanıyacaklar. 

2 Bu nt:vi seyahat!cr, sıhhatli 
zevk verir, enerj .yi artırır, hayatı 
sevdirir. 

3 - Seyahat arzusiJe dünyayı 
dolaşan ecneb ıler tabiat, tarih, 
kahrımanhk ile dolu olan Tür
kiyeyi de gezerler . 

~ e •ahatı kolayla~tınnak için 
neler yapmalı? Ahn)lcak t~biı:· 
ter pek çoktur . Reklamlardan, 
nakliye vasıtaları taritelerinden 
oı eJ teşkı ıatından tutunuz d~ 
temiz havada, açık tabiat içinde 
gezmek terbiyesı vermiye kadar 
bır çok gayretıcre ihtiyaç vardır. 

Gerek ilim için, geren sıhhat 
ve eğlence için seyahat alışık-
lığı, kaynıyan ve daima hareket 
eden bugünkü mederıiyetin bir 
zaruretidır . 

Gen1,. bir doktorumuz haklı 
olarak Dağ ılmınden bahsede
rek mütetekk ırlerımizi, gençliği 
memleketın canlı cansız tabiatı 
içinde dolaşmıya davet etmiştir. 
Hamdullah Suphi B. sık sık 
bağdaş kuran Asyadan sikayet
tedır. Bu asrın kafa hareketi 
bütün uzvıyelın harekecidır; çok 
gören, çok \' alışan, çok kudret 
top!ıyan uzviyetın hareketidir. 

* 
Varna plajlarının ufak bir 

himmetle nasıl bir rağbet gör
düğü geçen sene gazetelerimiz
de epiy yazılmıştı. Bu nevi
den ıktisadi ehemmiyetlcrde göz 
önüne alınınca Turizm - Se-
yahatçıhk işinden ne kadar sık 
bahsolunsa yerid r . 
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Eczacılar l<ongre~i 
Eczacılar cemiyt ti idare heye

ti dün içtima etmişti r. İçtımada 
cnma günü toplanacak kongre 
hakkında bazı mukarrerat ittıhaz 
edilmiıJ ve fehrimiz~e mevcut 
eczacılara ikmci defa davetiye 
gönderilmesine karar verilmiştir. 
idare heyeti raporu ile m "Hettiş

ler raporu ihzar olunmuştur. Cu
ma günkü içtimaın çok hararet· 
ti olacağı ve taşradan iştirak 
eden eczacıların idare heyet ir.• 
den bazı mesaile da r hesap 
soracakları haber alınmıştır. 

SUTUNLARDA 
SEYAHAT 

Bir ret kaı şısında 
Hadi sel er arasına sıkıştığın-

dan mı nedir, pek ehem
miyetli bir vak'a adeta hiç bir 
iz bırakmadan geçti ve belki de 
unutuldu. Halbuki üstünde şid
detle durulmıya değer bir mes
ele karşısındaydık. 

Bir Türk genci bir Rum kızı
na aşık olmuş ve bu sevdayı 

evlenmekle bitirmiye ka kışmış. 
Kızın anası, babası, a~rabası bu 
işe razı olmamıtlar. 

Bir evlenme işinde hısım ak
ra banm muhalif rey vermesine 
bir şey denilemez. Fakat ahf ak, 
meslek, mevki noktalarında kü
füvsüzlük bulunursa. 

Bahsettiğimiz izdivaçta, bun
lar değil, yalnız kızı istiyentn 
Türk olması, biitün aile erkanını 

. isyana sevketmiştir. Bir Rum 
kızı ile bir Türk genci arasmda 
beraberlik aramak, tam manasile 
küstahlıktır. liir Türk çobanının 
bir Rum bankerinden çok asil 
olduğuna imanımız var. Hele 
fazilet ve civanm~rtlik noktasın-
dan en küçüğümüzün onların en 
büyüğü ile ölçülmesine razı de-
ğiliz. 

Böyle düşündüğümüz içindir 
ki o aileye hadlerini bıldirmek 
iç n içimizde kesk n ve şiddetli 
bır hissin büyüdüğünü duyuyo-
ruz. Ama o Türk gencini de 
iki menfi hisle karşılıyoruz. 

Bunların biri yanlış intihabile 
bütün Türklüğe tecavüz davet 
etmesi, öteki de bir Türk genci
nin bir Rum kızına kendini layık 
görmesidir. 
~ ünkü Rumlar tarafından red

dedilmesi ne kadar acı ise, bir 
Türkün talip olması da o kadar 
acıdar. Sonra bu fikri, gaz.:teler
de okunmuş bir fe11a haberin 
mah ulft -ıaaym ahdır:. Yabancı
larla evlenmenin günün birinde 
mutlaka pişmanlık getireceğine 
inanmış bir adamım. Bu uğursuz 
gün belki erken, belki geç ge
hr, mesele umanında değiJ, vu· 
kuunun mutlak olmasındadır. 

İklim çıçek ve fıdanları nasıl 
kendı topı aklarından başka yer
lerde yaprak v~ meyva vermez
lerse, evJenmeler de, tıpkı bun
Jar gibi ancak kan, adet, mua
teret, din bırlıkleri içinde sü
rekli saadetleri yaşatır. · 

Otuz yıl beraber yaşamış in
sanlar bilirım ki bana acı acı 
bedbahtl ıklarından ve bu talı
S' zliğin hep ırk, din ayrıhkların
dan ilerı geldiğınden bahsetmiş
Jerdır. Hu ayrılık gönül vazosunu 
çat ıatıyor ve saadeti solduran 
bir zehır g izli gizlı sızıyor. 

Mütareke devresinde öyle 
c~ n yakı ·ı mi!aller gördük ki 
artık bu ibret lavhaJ .. rmdan 
sonra hıç bir Türk gencinin 
aşkı bahane ederek yabancılarla 
evlenmiye cesaret edemiyecc
ğini sanıyorduk. Meğer aldan
mışız, meğer hala gaflet içinae 
horuldıyan zavallılar varmış L.. 

S. t/ l/ 1111 

SPOR 

Rc!.!.b 111uçı11d11 
Belfa~t. 26 ( A. A) - Fransa 

ve İrlanda takım arı arasında 
25 bin seyirci önünde yapılan 

regbi maçında Fransızlar lrlan
dalıları sıfıra karşı 5 sayı He 
mağlup etmişlerdir. 

Kaçak rakı 
Dün müskirat idaresi tarafın

dan Edirnekapıda mühim bir 
kaçak rakı imalatanesı meydana 
çıkarılmıştır. Meşhur kaçakçı
lardan Lambo ve Yaninin ida
resindeki Hakkının bahçesi ba
sılmış ve 1000 kiloluk işli yen 
bir kazanla muhtelif alit müsa
dere edilmiştir. 

A 

Emin Ali B. 
Reislikten çekilnıedi

ğini söylüyor 
Halk Fırkası lstanbulidare 

heyeti reisi Emin Ali Beyin ri· 
yasetten çekileceği hakkındaki 
neşriyat üzerine dün b ir muhar
ririmız Akcndısini ziyaret etmiştir. 
Emin Ali Bey bu hususta de
miştir ki: 

- Fırka reisliğinden çekildi
ğim veya çekileceğim hakkında
ki şayiaları ben de işitiyorum. 
Filhakika Muhtelit Hakem mah
kemeler nin pek büyük bir faa
liyete geçtığı şu snada fevkaia-· 
de artan ve hatta sıhhatimi cid· 
den sarsan meşgul;yetim ve bu
na munzam olan bazı ruhi 
sebepler, teessürler geçen sene
ki aşku heyecanla, tam hizmet 
ve muvaffakiyet ümit ve imanile 
reisliği ifa etmemi güçleştiriyor . 
Bunu g izliyemem ; fakat halen 
hiçbir emri vakı yoktur. Bu 
gün <le, yani son kongreden son
ra da, görüyorsunuz ki, o sıfatla 

' çalışıyorum . 

istikbale gelince: bunu ancak 
yegane var ve muta olan kudret, 
fırka teşki latı amiresi tayin ede
bilir. Yoksa benim veya başka
sının tahsi rey ve arzusu değ.iL 

Dünkü Yakıt ve Milliyette 
yeni bir intıhap yapıldığı Ja dair 
bir fıkra gördüm. Bu da hiç 
olmazsa pek vakitsiz bir haber
dir. Esasen fırka nizamnamesin
de böyle intihabi bir riyaset 
hiç mevzuu bahis deği l dir. 

Resen mutemet tayin ediime
nıiş yerlerde de mafevk ve mü
rakip uzuv veya teşkılatın heyet 
azayı müntahibesi arasından birini 
vazifei riyaseti yapmak üzere 
seç•p tayin etmesi icap eder. 
Başka tarzı hareket usul ve ni
zama mugayirdir. 

Mllhlttin B. 
Valimiz yarın gidiyor 

Vali vekili ve Şehremini Mu· 
bittin bey yarınki ekspresle Av
rupaya gidecektir. 

Paketleri taklit 
Son günlerde Surıye reji ida

resi tütün paketlerimizin şekil 
ve resimlerini taklit etmiye baş
lamiştir. Bu sahte paketler muh
telif Ş.!hirlerde Türk tütünü 
diye satılmaktadır. Türk inhisar 
idaresın n bur.a karşı aldığı ted
birleri anlamak için dün müdü
rü umumi Behçet Beyle görüşen 
bır muharririmize mumaiıeyh 
şu izahatı verm ı şti r: 

Yenict> nin kapağındaki resim 
ve renkler aynen taklıt edilmış 
ve orta yer\! idarei hassı duhan 
yazılmış olan bu tak it pake tler· 
den birisi bizim elimize geçti. 
Derhal hududa bu paket lerin 
ithal edilmemesini yazdık. Fakat 
şu•·ası şayanı dikkattir kı bu pa· 
ketlerden aldanıp bir cıgı:ı ra 
içenle r bir daba bu pis cıgara
ları almağa töbe edıyorlar. - -

ı1faıivı' 111ıllf1 11 iş/,,11 
Maliye müfettişlerinin bir kısmı 

şehrimizde top a 1mıştır. 

Kışın büyük şehirlerde teftişler 
yapmak muht olduğundan Maliye 
müfettişlerindr n baııları İzmir ve 
Ankaraya ~itmış lerci r. Mevsim 
geçince müfetf şle r A rıadolu tur-
nesine çıkacak iare' ır. ' 
~~------ -~~----~ 

Kadın yüzünden 
Vefada oturan Ahmet ile F -

tihte oturan Hüseyin bir kat m 
vüzünden Beyazıtta Mehmet i !ıl 
minde birisini sustalı çakı ile 
üç yerinden yaralamı~dır. 

13parça e~ya çal
mıs 

Beşiktaşta tüıün inhisar ida
resi şifre memuru Süleyman B.in 
evine hırsız girmiş, 13 pat ça 
kıymetli eşya çalınmıştır. 

M. Meclisinde ~ 
Ankara, 27 (A.A.) - BDY3• 

Millet Meclrsi bugün reis "ekili 
Hasan Beyin riyasettııde toplaO" 
mışhr. 

Seriri ve gıdai tahaniyat fi 
tahlilit ve emsali teamüUer arr 
nılan umuma mahsus bakteriYo. 
loji ve kimya lihoratuarları b~· 
kmdaki kanunun ikinci maddetl" 
nin tadiline dair kanun ile bu• 
susi kanunlara müsteniden yı• 
rılmış olan işler için verilen •• 
vansların sureti mahsubu hık• 
kmdaki kanunun ikinci müıak~ 
resi yapılarak kabul edilmittir. 

Tıbbi müstahzarat kanunun• 
Türkiyedeki yerli ve ecnebi a• 
millerin vefatları takdirinde rur 
satnamenin geri almacağı bak· 
kında bir madde iJave ve Tica· 
ret odaları memuılarınm devlet 
memurları gibi muhakeme olun· 
malan hakkındaki tefsir kabul 
edilmiştir. 

VUKUAT ] 

10 kurut yüzün
den .•. 

Bahriyeli İbrahim ile Has
köylü Hasan kaptan dün gece 
Hasköy cadde~inde Haydann 
kahvesinde otururlarken on ku· 
ruş yüzünden aralaı nd l kavga 
çıkmış, birbirlerini tana halde 
dövmüşlerdir. 

Bunlardan Hasan kaptan bı· 
çak teşhir ettiği için ya" alan
mıştır. 

Arkadaşını yaraladı 
Pendikte istasyon büfesinde 

Osmanla arkadaşı Hasan aruın• 
da bir kadın meselesinden kav• 
ga çıkmış, Osman Hasanı saj' 

ı: .. ..ı .... .,.--·-ı--.br 

Va 11 u rrl a ö I d 1ı~~-.. -· 
Dün Çcngelköyünden KöprO· 

ye 2 postasına yapan Şirketi Hay• 
r iyenin 63 numaı alı vapurunda 
Polis müdüriyeti odacılarından 
65 yaşlarmda . Osman efendi 
isminde birisi birdenbire fena• 
laşmış ve ölmüştür. Vapurda 
bulunan bir doktor Osman efen
diyi muayene etmiş ve merhu-
mun kalp hastalığına m'üpteli 
olduğu anlaşılmqtır. 

İki açıkgöz 
Pangaltıda Muradiye maha le

sinde Karakol sokağında 4. nu• 
maralı evde oturan Acemyae 
fırınında hamurkar Maksut efen
dinin oğlu 13 yaş ında lamail 
Hakkı ile Maksut efendınin kar
deşı 23 yaşında Mustafa dün 
evden 1500 lira ile bir altın ••" 
at, bir erkek yüzüğü 971 lira
lık bono çalmışlar, kaçmıtlardır. 
Firarilerin Reşit Paşa veya Sa
karya vapurile Trabzona kaçdık"' 
)arı tahmin edilmektedir. 

Salz 

mm 
Kanunsani 

1930 .şAHAfl 
IJ.4c9 

Kışın ~iddeılt zammu 

Gunl!şın aogu~u: 7,16 

Gunqfn balı~ : 17, 18 

Ayın doğu~u : 7,08 

Ayın bab~ : 15,38 

Namaz vakitleri 
::labah Ot•• lklQd• '"'·,.m Yaıeı 
5.50 ız.zs ıs.02 17.18 18.53 

Bugünkü hava 
He... bulutlu • rUsrb lodoehl , . 
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Tünel şirketi 

Bilet ücretlerine zam 
yapılmasını istiyor 
Tünel şirketi son iki senede 

zarar ettiğini söyliyerek Emane
te müracaat etmiş, bilet ücret-

lerinin arttırılması talebinde bu

lunmuştur. 

D- E tte salahiyettar . un mane . . 
bir zat şu ma 1 umatı vermıştır : .. 

- Şirketin bidayeti teşe~~u-
1- d t v mukavele mucıbın-un e yapıgı k 

k. · · 2 ·uruş ce birinci ınev ı ıçın ' 
'k· . k' · · 1 kuruş azami ı ıncı mev ı ıçın 

dcret almak salahiyeti d:.ıhı lınde· 
dir Fakat cirket o zaman aza-. .,. . b. 
mi tarifeyi tatbik etmemış, ı-

tinci mevkiden 30 para, ikinci 
mevkiden 20 para almıştır. Son-

"a bu ücret er şimdi tatbik edi
len miktara çıkarılmıştır. Şirket 
yeniden f!atları arttırmak iste-

mektedir. 
Fakat bu zam talebi ile biz-

d . de Nafıa vekaleti ala-en zıya 
kadardır. Şirket altın para za
'l!lanında aldığı 20 ve 30 para-

b 
.. on kü rayice göre tesbi-

ıun u1S .. n kd' d 
tlni istemektedir. Bu ta ır ~ 

b. . . mevk"ı 7 5, ikinci mevkı 
ırıncı ' 

5 kuruı olacaktır. Zam keyfiye· 

ti Nafıa ve Şehremanet~ ;e ş~r
ket murahhaslarının ıştir~kıle 
tetkik edilmek icap eder. Şırket 

zararını emliki
kapattığını söy-

üç senedenberi 
nin varidatile 
)emektedir. 

Adliyede 

Başkatip 
Kem4 l B. ın muhtJkeme~tne 

devam olunuyor 

Memuriyet vazifesini sui isti
mal etti&i noktasından altıncı 
hukuk mahkemesi sabık baş"a
tibi Kemal B. in muhakemesine 

İstanbul ağır ceza mahkemesin
de devam olunmaktadır. 

Başkatibin reis Kemal B. in 
imı.asını taklit ett·ği mevzuu 

bahsolduğundan, ınuhakeme is· 

tiktap için kalmıştır. 

Behçet ve Emin B. ler 
Bir şubatta muhakemelerine 

başlanacak olan " Resimli Ay " 
"K .. nıes'ul müdürü Behçet ve o· 

yü'nde ne gördüm? " yazısının 

nıuharriri Emin Türk B. Jer' 
diln ağır ceza kalemine geti

rilmişler, usulen muhakemeden 

evvel isticvap edilmişlerdir. 
"Hareket,, müstantiklikte 
"H k t disesi hakkında-are e ,, 

k. k ınüddei umumilikçe 
ı evra , . 

.it . t" ta!.. dairesine verıl-
ıncı ıs ın n 

nı.iştir. . . ·ı kt d" 
Tahkikat derinleştırı me e ır. 

dı bu aktam 
T ~i:ıa~ı lıyafr0$Ufl " 

ıı· [ı le ia/ef.eye · 
ıaal21.30da yalnıı. muauım er 
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limanın ISIH~I 
Liman şirketi müdürü 
Hamdı B. liman hak
kında ne düşünüyor ? 

Belediye meclisi 
Cemiyeti Umumiyei Belediye 

yarın toplanacak, Esnaf banks- ~C::::--:::IC:::--::=r:::::::--::= r:::.-:::1 C:-~ C:: ;.:!I r:::::::~::::n::::::--::::at:--:=® 
sının faaliyet esaslarını ve şehrin ~ Yarın akşam MELEK SiNEMASI ~ 
muhtelif yerlerine asılacak 500 W FEVKALADE GALA SUV ARESI OLARAk. 1 

Liman şirketi müdürü Hamdi 
B. tarafından Ticaret odasına 

limanın ıslahı hakkında mühim 
bir rapor vermiştir. Yarın fev· I 
kalade toplanacak olan oda I 
meclisirde bu rapor müzakere ı 
edilerek bir karar verilecektir. 
Dün bir muharririmizin yaptığı J 

tahkikata nazaran bu raporda 
İstanbulda Haliçten isf fade et
mek için Karaköy köprüsünün 
Unkapanına nakli tavsiye edil
mektedir. 

lamba hakkında elektrik şirketile ~ NSinuemaHnın eun buN·· yük şahGeserElerinMden bilr! so1anı· ~9 
yapılan itilafnameyi müzakere 
edecektir. 

Bul5day fiatz ~ filmini takdim edecektir . ~ 
~ ~ Rejisörü: MİKAEL KERTEZ ~ 

Bu ay i~inde buğday fiatla- ~ Mümessilleri: DOLORES KOSTELO ve jORJ O BRlEN ~ 
rının tenezzülü ve değirmenciler müthiş bir mizansen - 8000 artist, muazzam sahneler - çok f 
trüstünün fırınlara müsait şerait müessir bir mevzu - ~zcil~le tufanı canlandıran tablolar, bü-

~ 
tün tasavvuratın fevkındedır. ~ 

göstermemesi yüzünden şehri- 1 18 kişiye iblag olunan ARNOLDI - ZfRKİNE orkestrası 
mizde 6 fırın kapanmıştır. Bun-

~ 
bu film için gayet müessir v~ ruhnevaz bir musiki adaptas-

ların ikisi Yemiş, biri Balat ve yonu tertip etmiştir. Localar, hususi mevkiler ve balkonların ~ 
diğerleri de Ortaköy, İstanbul ve biletleri şimdiden sinema kişelerinde satılmaktadır. ~ 
Beyoğlundadır. ~r::--::::1c--:=r:::::::--:::1 r::.-::::::1 C'"-.;,::I c:--::::1 ·c::~--~;:J-·a----~-·a-.... -c-~ 

Rapord~ki noktai nazara göre 
şehre iki köprünün kat'i bir 
lüzumu yoktur. Bugün bile 

Unkapanındaki köhne köprünün 
mevcudiyet veya ademi mevcu-

diyeti müsavi olduğundan şehir 
tek bir köprü, Galata köprüsü 
ile idare edilmektedir. 

Raporda bundan başka baş· 

lıct şu mühim teklif zikredil· 
mekte ve Y enikapıdan başlıya-

rak Şehzadebaşı ve Unkapanı 
tarikile Beyoğluna çıkacak Gazi 
bulvarı şehrin en büyük caddesi 
olacağından şehir hareketini, 

dükkanlar ve mücssesah bu cad
deye toplamak lstanbul için çok 
taydalı olacaktır, denilmekteqir. 

Bunun ıçın bugün Sirke 
cide olan istasyonun Y enıka
pıya nakli de mevzuu bahsedil-

miştir. Bu takdirde lıman Un
kapanma kadar geniı emiş ola
cak ve Halice tek köprü ile 
girildiği için burada serbest 
mmtaka tesis etmek, limanın 

kömür ve mazot depolarını ve 
transist antrepolarını Haliçte 
yapmak kabil olacaktır. 

Şimdiki Galata köprüsünün 
yaptığı hizmeti ise, Amsterdam 
Roterdam gibi haliç vaziyetinde

ki limanlarda olduğu gibi karşı
dan karşıya işliyen küçük ferri
botlar temin edecektir ki bunun 

masrafı köprünün tamir ve 
idame masraıından daha paha
liya malolmıyacağı iddia olun
maktadır. 

Bu şayanı dikkat teklif kabul 
olunursa Emanetin yeni köprü 
için tahsis ettiği 2,5 milyon lira 

ite de şehrin diğer imar ihtiyaç
ları telafi edilmiş ve ithalatı 
azaltmak istediğimiz bu seneler 

zarfında memleketten birkaç 
milyon lira çıkmamış olacaktır. 

Yarınki içtimada bu fikir ka
bul edilirse oda namına bu fik
rin kabulü için Şehremaneti ve 
hükumet nezdinde teşebbüsat 
yapılacaktır. 

Borsa~ 

Jngiliz lirası 

~~~m(i).~0~-~---m-· - '~~~~~~~~•rot11~ 

O P E R AYarm akşamdan 
itibaren 

~qo~eomoa·KO RSAN ·. 
r ~LILY 
. DAMITA SESLi VE ŞARKILI 

..J • • e 

HERBERT Fi L MI 
'1 . BREHON Göslerme(Je başlıyacaktır 

.. <urı~~rHstı .. ODUC:T•
0

" Mümessilleri: 

~onalt ~~J~E~~ONYY~\v~~!R~ Damita 
~~RK?.rş-.wz~· ~~-m~mo~~~~ 
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§ s !! alkış larln karşılamışlar. 
§ Gr2el gözler müsabakamızın bug~n beşine'.. gUnü- ~ a~ İlaveten: Paramunt SÖZLÜ 
) dür. Dün birçok karilerimiz matbaa~ıza ~uracaat j ~~ DÜNYA HAVADİSLERi. 
s ederek ınu-şku-ıa· ta ugw·radıkları bazı. cıhe.tlerı sordu.- = '=:······································-·············· = = ..................................................... . 
~ lar ve hediyeJerimizi öğrenmek ıstedıler. Hedı- ~ J<EIL\JJ :,J · E~J.\Sl~D.\ 
~ yelerimiı arasında : ğ 
( ı _ Muson müstahzaratından podra, lavanta, ) Çareviç 
~ tıraş takımı, kolonya, losyon, sabon ... v. s. f Muazzam film ve en mükemmel 

E 2 - Zenit gramofonu. J Varyete 

~ 3 _Bilek ve cep saatleri. (== Bu akşam 
\_ 4 - Gramofan plakları. 

5 - Yazı makinesi. s Slncn-.aıar 

( 6 - Altı tane fotogral çektirmek hakkı... l Majik - Hülyalnr limanı 
- 7 - Sinema duhuliye karnelari... - Etuval - Rus aşkı 

==-~ 8 - VAKiT ismini tacıyan bir halı seccade • ~-ı::c:.:_ .,. - Alkazar - Çarın son _günleri 

~ v. s. v. s. § Lüksenburg - Ölüm perisi 

~ vardır. ~ Ekler - A~k 2nmhar.L 

İ M ·· b ka şudur s ) 1 ~;~:: = KS:~: gölc:ı., 
§ usa a ~ 

==----!§ ~ Şık - Bahriye talebeleri 

f 
. k Bunu ya keserek, - Elhamra - Çılgınlıklar revüsü 0•1 r·ıncı· sayı amızda hır upon var. ~ 

'§= 0 k Gene s MiU-ı - Son rarlar 
t ·1 b. ı ·kte •aklıyaca sınız. - ' 

____ § yahut gazefesı e b" ır 1
.f .. "' ar onun da kime § Ftrah - Çareviç 

E. birinci ~ayı ada ır ~~ t go~; 8

1

bakanm sonunda f Hilal - Manolesku 

==:==
~ ait otdugunu tanıyacaauınız. 5 

• • B _e._;_-

bunları bize gönderir ve kur'aya gıredrsınkı z. u = Asri - Dcsmonya 
k 1 Z da sa e upon-

özleri tanımıyan o uyucu arımı , . ğ Alemdar- Tahtelbahir 44 
E g . ·kt" · ·k· · t tip bir kur aya gırerler. 6 .= \arı barı ırıp ı ıncı er = Tlyntroıar 

i la 1Jlimizln ceı1tıbı her gün J Darülbedayi -Ter ine akan nehir 
İngiliz lirası dün borsada 

1031,5 kuruşta açılmış, ve 1034 
kuruşta kapanmıştır. Dün de 
muamele hararetlı cereyan et
miş ve gene satışların en mü
himini iş bankası yapmıştır. 
Dün İş bankası 7000, Tıcaret 
B, 2500, Sel8nik B. 1 O!JO ve bir 
tütün şirketi de 3000 lngiliz li-

'E, Kvphon r ve "'!,nderilmi.,ecek, bir ı ktir:- ğ 
§ d anem z gv ' E. Fransız tiyatro~m - FranzGoldeberg 1 

1 f !e:::, mü sa ~a~anın 5onunda >'01 lanac:aktrr. J Bar ve M Cı .z 1kho11 er- J 

~ -Okuyucularımız eksik nüshaları idarehanemi1 en \ 1 Gardcn - Meuci baleti, mcdgi-
__ Ef · b ı · l \ esi düeti, Tcrri Turr~y 
§ tedarik ede t ır er -
- Maksim- Miya Pol Rtks l~ti 
J ııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııı ıııu ıııııııııııtlllıııııııı ıılllll llfJ11 11111ııı ııı ııııı111 11 1ııııııtuıı111ıııııııt1ııııııı,~ dı;etlf:ri, Mürrey trio 
f.i ,uınnııııınııııınııııııııııııııı B k . 1· v • • İ . d Mu len Rı·J· - Kanis trio, Knloris 
2000 Roma bankası 1500, Umu- orsa omıser ıgının zmır en 

' ld - 1. d düeti, maymunlar 
• T . t bankası 1000 ve di- a ıgı ma umata göre ora a 

mı ıcare İ .1. . d revübU 
v b k I da müteferrik su- ngı ız lırası ün 1038 kuruşa ger an a ar . Türkuvaz - Florel, Vera Boris 
rette bir miktar İsterlin sabo kadar yükselmış ve 1031 e ka- Samidof düeti 

dar inmiştir.' 
almışlardır. 

satmıştır. Bu satışlara mu-
rası . 
kabil en faıla alıcı Amerıkan 

Ek 
es bankası olmuştur. 

spr K d' 1· Bu banka 2500, re ı ıyone 
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Zampara Kır al oBulmacao 
Dünkü bulmacamızı hallede

medinizse bugünkü halledilmiş 
ıelde bakarak yeni bulmacamı· 
zın sırrını meydana çıkarabilirsi· 
Diz. Bunun için aşağıdaki tarife-

Rezaletin eni, sonu yoktu 
Kıral artık hayayı bütün bütüne kaldırmış 
gözdesini paravan arkasında öpüp sıkııtıracak 

kadar azgınlık göatermeğe başlamışb 

yi tatbik ederek liç beş dakika 
meıgul olmanız kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 H ATB_rn~lQ.lil 
2 A R !!i~il.9liiJI P ~l! Al 
3 R U~ ~ s ~İ K [iJ L•l [iJ.°R1 
4 ! i ~ l•' Ki A M A 1111 H A ! 
5 S l• l S !\IK AR Y A~ı~ 

Artık kıralın ne gibi bir re
zalete daldığım ihata eylemit 
olması muhtemeldi. Postada giz· 
li mektuplan okuyor ve "Pua
ıon,, kadın hakkında ne mlita· 
lealar ynrntüldüğilnü öğreniyor • 

iki gOn sonra Markizin gön· 
derilmesi ihtimali kuvvetlendi. 
Madam da Mayyi ile ıon geçen 
hadiseler adeta tekerrlir ediyor
du. Son "Şuazi,, davetinde Mar
kiz hastalığını ileri sürerek ya
tağa yattı.Salona inmedi. Kıral 
cerrahı "La Martinyer,, e Mar
kizin yalan 16yleyip söylemediği
ni tahkik etmesi emrini verdi. 
Cerrah Markizin hakikaten has
ta olduğunu bildirdi. Kıral sor
du: « Ateşi var mı?• «Hayır 
haşmetmeap! » « Ôyle ise aşağı 
insin!» ve Markiz de aıağı indi.,. 

Zaten o ınralarda kıralın M. 
dö Lüksenburgun kızı prenses 
dö " Robek ,, e aşık olduğu zan• 
nediliyordu. « Şuazl • ye gitme
den mukaddem kıralıçaya müra· 
caat ederek bir çocuk gibi yQzO 
kızara kızara, prenseıin saray 
kadını naıbedilmeaini rica etmiş
ti. Hatta rivayet edildiğine göre 
.. Müet " e olan bir ıeferde kı· 
raJ " Bagatel ,, tarafına gezmeğe 
gitmit orada madam dö " Ro
bek ,, e teaadOfederek, onuıila 

bir çeyrek ıaat kadar ortadan 
kaybolmuştu. · 

Şurası muhakkak idiki mar· 
kiz günden gOne değiıiyor ve 
iskelet gibi zayıflıyordu. Sarar
'IJllf yllzll kuruyor, göğall eaki 

letafetini muhafaza etmiyordu. 
1749 ağustoıunda "Arjenson" 
habratında "Hilkiimdann itiyat 
eseri olarak markize mad
di mlllitafalan çoğatlmış oldu
ğunu,, itaret ediyordu. "Darjan· 
son,, un kaydınca birçok kurti
zanlar kıralın markizi bir para
van arkasında hayaaıJ:ca okşa
dıfını görmllşlerdi. 

Markizin ahvali aıhhiyesini ta• 
nıyanlar için bu hal bir esrar 

6 l!l c UIMIA RT ~ s i lr!IJ 
7 K K IA R T AÇ N Ali) 
8 i P • I r.J Y E Ç r•l A D i 

10 10 Tı A l•ı i /A Dı E l•ı E 
11 A RMAfii]TN E K 

idi. O her yerde kıralı takip 
ediyor, koşuyor, içiyor, yiyor, 1 
bu hareket delisi adamın her 2 
arzusuna ramoluyordu. Balet· 3 
lerde dans ediyor, oynuyor, ope
ralarda şarkı söylüyordu. '' Bu 
vücutta mutlaka menbaı meçhul 

ı 

bir takım kuvvetler Yardı da 
onlar yorgunluğuna ve göğsünün 
harap olmasına rağmen kendini 
ayakta tutuyor. Vaktile olıaydı 
sihir ve efsun sayesinde buna 
muvaffak olduğu iddia edilirdi.,, 
" Darjansondan~,, 

Kıralın bir takım geçici sev
gileri oluyordu; fakat bunlar 
nihayet on beş günden farla 
sürmüyordu. Meseli bır çiftlik 
nazırının kansı ile mllnasebette 
=-bulunmuı çiftlik nazırına oldukça 
mtıhim 11Jiktarda para Yeiialfti. 
Sonra Madam "Trüıon,,la eğlen· 
di. Rivayete gare Madam dö 
uPompadur,, mevkiini muhafaza 
için bu kadım bizzat kıratın 
hllcrel zif afma ithal etti. 

(Bitmedi) 

Bugünka bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

ı - Düz yer (3) 
2 - işlenmiş odun (5), eşkiya (4) 
S -At çiftliği (4). alıp verme (5) 
4 - Yuvarlak (5), istifham (2) 
5 - Yem (2), ucu iğri (5), nota (2) 
O - Memlekedni seven (11) 
7 - Mağdur bir şehzade (3) vaUdı (8) 
8 - Tokat (5), lamba gölgesi (2) 
9 - Sert (4), ara bulucu (6) 

10 - Rabıt edatı (2),1 ilim (S), bin kilo(S) 
11 - Asker yemeği (8) 

Cemiyetlerde: 

Mu,ikı~inaslar toplanıyor 
Gazel san'atlar hir/Jli muıl/el ıubesintkn; 

29 kanunuıanl carşamba gilnU 
Milli oyunlar ve oyun havaları saat 14 de senelik kongra yap•

ıucaktır. Mukayyet azanın teşrif· 

Konservatuvarın 4üncü seyaha- .:e.:!· ......................... . 
tinden çıkan neticeler i 2a N ı s A N 1 

-------.--- 1 "ÇOCUK HAFTASI,,nın 1 
Trabzonlular kemençeyı nereden buldular? i ak gllnadar. İ 

h 1. . • . t l • b kkil ............................ .. 
DördllncU Kooıe"atuvar ıe· a a ısının nn meırep enne a e zurna ile oynanırlar he d 

yahati tUrknlerden başka ( ıaz ) u!gu~ geldiği için sevilen ) - ke- Orta Asyada Şaman ' daV:un: 
Ye ( oyun ) Jann tetkikine de sık, tiz sesler çıkarmıya mah- bar derler ( aııl Şaman oyunla
ahemmiyet vermekle evelkilere küm - kemençelerdir. lıte, bu r 10 kutsi mahiyetteki b b 

'b · b ·ı 1 " b n ' u ar tefevvuk etti. gı 1 - ta 1 ve • etı - se epler davulları ile oynanmalan meş· 
Sazlann tetkiki, hem toplanan dolayısile Trabzon ile Erzurum burdur ) • Erzurumda ( davul _ 

muaikilerin mizaç ve mentelerini o~un musikileri birbirine benze- natan) i'htiyar bir ıan'atkir 0J
8 tayine, hem de muhtelif mahalli mıyorlar. Bayburt oyunlan ise ·. • 

d ki ( v f" • t d 1 il ) 'k' . ıeyrettik ; aynca, en eski mfiel-buauaiyetler arasın a · e1aR cogra ı vazıye o ayıı e ı ııı lifi b 1 d k. 
M l fi 1 er, ar ar a ı esas « oturup 

farktan bulmıya yarar. ese i, ortası vaaı ar taşıyor ar. k Ik f "rfi n 0 .. T k 
Erzurumda davul - zuma, tercih Ş k 'il! ti . . d kk a ma ,. ıgu n n guz ilr -

ar vı caye ermın en i ate l . . d' f i k b 1 d. 
1 edilen sazlardırlar. İkiıi de orta ıayan oyunları el ele tutuşup erme 81 ıye ın ~ u e ıy~r ar, 

Aıyadan gelmedirler. Davulu, daire veya kaviı halinde yapılan Ruslara da Türkleri en geç~. 
Hammerin dediği gibi, medeni cem'i' oyunlardır. Bu nevi oyun- Trabzon (Hor~n) arına gelince; 
çalgı telleri ile birlikte Tnrkler lar dllnyanın dört bir tarafında bunlarla garbın kurunuvusta 
Anadoluya getirmişlerdi. :zuma vardır : cemiyet hislerini ifade halka oyunları arasında mllnase
da Aksayı Şark musiki evsafım heyecanlan altında her cemiyet bet bulunduğu muhakkaktır • 
veren Asyai calgılardandır. içinde kendi kendilerine çıktık- Trabzonun MilAdi 13 Oncü aıırda 
Çinde, Hintte emsali d oludur. ları kabul olunabileceği gibi, Cinevizin en büyük Karadeniz 
Zuma, Erzurum musikilerinin kadim Yunan (hora, horos) la· ticaret merkezi olduğu, ve içinde 
binbir tezyinatını ve vadilere nnın Bllyük İskender ve Roma Avrupalı mahalle ve ıatolan 
cevap veren uzayıcı nağmelerini kültür istilalarının bakıyeleri bulunduğu malumdur. lıte 
tevlit etmiı ; davul ise, ayni mu- oldukları da mantıki görülür • ( Horon ) Jarla ( Lira ) denilen 
sikilerin ritm zenginliklerine yol Nitekim, Orta Asya Türkleri kemençeleri onların Anadoluya 
açm1Ştır •• Trabzon oyun musiki- nezdinde ( Öhor) denilen oyun- getirdikleri anlaşılıyor; çünkO, 
leri ise, (davul· zurna) dan lara rastgelindiği gilii, kadim kurunuvusta Fransız (Litln) 
mahrumiyet dolayısile, ritm ve iranın da ( destbent) nam elele oyunlanmn başlıcaları ( harol, 
ziynetli nağmelerden mahrumdur- halka oyunları meıhurdur... horol) denilen halka oyunlan olduğu 
1ar ; buna mukabil, onlann husu- Erzurumun (Bar) nam el ele gibi, bu oyunların tahtadan 
aiyeti, Erzurum oyun havaların- oyunları kat'i surette Aayadan armudi ve (Lira) denilen kemen
dan daha canlı olmaktır; sebep gelmedirler. Çünkü, hem Ak· çelerine de 13 üncü asra kadarki 
~e, ( deniui ve çevik mizaçla aayı Şark aletleri olan davul - eski Fransız ldiae kabutmalann-

ilyarderlet 
Nasıl zenğin oldular? 

=-======= ·" Krup"lar: 24 

Beynelmilel silah fabrikası 
1911 senesinde Krup müessesesi 53600 toP 
yapmış, bunun 26300 zünü Almanyaya ~• 

27 ,300 zünü diğer devletlere satmııh 

1887 den Knıpun vefahna ka
dar "Esen,, de 24576 top imal 
edilmİf bu miktann 10666 sı 
memlekette kalmış bakıyesi yani 
13910 nu memaliki ecnebiyeye 
sevkedilmişti. 1911 sonunda ve· 
rilen top miktarı 53600 zU bu-
luyor bunun 26300ü İmperatorluk 
hükumetlerine ve 27300 ü yani 
nısfından fazlası ecnebi meınle
ket1ere veriliyordu. 

Krup silah fabrikasinin bey
nelmilel mahiyeti ~böylece gerek 
Frederik Alfret Krup ve gerek 
Knıp Fon Bohlen Halbah :ıa· 
manlarında baki kalıyordu. "E
ıen,,den top tedarik etmit olan 
hnkftmetleriıi miktari elli ikiyi 
bulur; bunlardan çoğu bnyük 
harpte Almanyaya karı• Knıp 
toplan kullanmlflardır. 

Harpten az mukaddem esliha 
ıannyii meselesi ilk defa olarak 
açıktan açığa mevzuubahaoldu. 
Bunun ıebebi Krup firmuınm 
iıtirak ettiği pek nahot bir diva 
ıdi. Krup fabrikası motörlerinin 
Berlin harbiye nazareti memur
lanna para yedirerek nuaretçe 
başka fırmalara siparif edilen 
mUbimmab elde ettikleri ıabit 
oldu. 

" Knıp ,. un mlldürti umumisi 
" HUgenberg ,, bunun saçma ol
duğunu, rakipler ile olan mUna· 
ıebabn mOdüriyeti alAkadar et
mediğini beyan etti ise de mllc
rimler cezalandınldı. Ayni za· 
manda "Knıp,, un 11 Polivo ,, 
Rus lmallt fabrikası ile bazı 
kontratolar akdeylediği ve bu 
fabrikamn da büyDk F ranaız 
" Krözo-Snayder,, fabrikalanna 
merbut olduğu meydana çıktı. 

da ve bazı Litince kitaplarda 
rastgelinir. Fakat, baronlar, mü
ruru zamanla, kıamen Erzıınım 
barlannın, kısmen de Türkçe 
güftelerin - çünkü büttin oyun 
havalan ıarkı halinde de söyle
nebilirler - aksanlan albnda 
Türkleımiflerbir. Trabzon kemen
çelerinin iki telde (double corde) 
çalmak Adetleri ile, horon hava
lannan bir temanın mütemadiyen 
tekerrüründen ibaret olmasında 
da Avrupai hususiyetler farkedi
liyor. Her sahil ve ticaret mer
kezinin halkiyab bu gibi tarihi 
mukadderata tabi kalmııtır ; 
sahil memleketler bu gibi husu
siyetlere her yerde alqıkbrlar. 
llive edelim ki Trabzonlular 93 
harbinden evvel bugünkn Gürcü 
elbiıelerini hir. bilmez ve sev
mezlerdi. Yeniçeri libası giyinir
lerdi. [ Gürciiter halka oyunlannı 
bilmezler; eski Bizansta ise yaylı 
saz yoktu ) • (1) 

Sark vildyetlerimiz Rum ve 
Ermenilerinin ayn oyunları yok
tur : Aşıka ( Aşok ), saza (saz), 
bara (bor) deyip bıkmadan ve 
hep Tnrkçe olarak çalıp, söyler 
ve oynarlar. 

Hugo Rieman, oyunlann mil-

Fakat bu hadiselerin parW 
mento ve matbuatta ifşa edil-ı 
mesi beynelmilel mukavelelerfo 
kıymetine halel getirdi. "KruP• 
fırmasının hudutsuz inhisanııa da 
asli halel gelmedi. 

* Bir sene sonra harp ilin edil-
diği zaman her şey unutulmıqblo 
"Krup,, evvelki gibi milli ai.IAb 
fabrikatörü addediliyordu. Bil 
sefer hakikaten o vaziyeti ildi• 
sap etti. Bütün fabrikalar ve 
hatta diğer imaJita hasredilmif 
olanlar bile harp ihtiyacatuıa 
göre ihzar edildi. Amele miktarl 
harp iptidasında 79 bin kiti 
iken alettedriç 158,000 ne kadaı 
çıkarıldı. 

Harbın iptidasından itibareo 
" Krup ,, un teknik terakkileri 
42 santimlik topu ibda ederek 
ciham hayrete dUıürliyordu. 
İkinci harika olarak Pariıi 100 
kilometreden bombardöman e
den " Koca Berta ,, vtlcude ge
tirildi. Knıp fabrikalanmn harp 
iatiyaçlarını temin için göatcir
dikleri faaliyet onlara mlibim 
kir temin etti. 1913 - 14 te 34 
milyon hasılib safiye varken 
1914-15 te 8 milyon buılatl 
safiye oldu. 

Bunu muteakip senelerin bl• 
linçosu fazla safi varidat g6r 
termiyorsa da her halde daha 
noksan hasılatla karşılaşılmadı· 
ğı muhakkakb. Harbin sonunda 
aksülamel o derecede bUytlk 
ve ıedit oldu. 

( BibneJJ) 

Yeni neşriyat 

Aşk güneşi 
Genç neslin güzide Ye kıy• 

metli edibi Etem İzzel Beyia 
Aşk güneşi isimli büyük romaDI 
kitap halinde intişar etmiştir 

Etem izzet Bey, bundan eYV'el 
intişar sahasına konulan vı 
haklı bir rağbet gören Yakılacak 
kıtap ve lztırap çocuğu isioıh 
eıerlerile edebiyat ve san'at 

kudretinin derecesini gösterınif~ 
ti . Bu itibarla Aşk gnnefl 

romanımn intişan edebiyat k:; 
leri için alaka ile kartılana 
bir hadisedir. Tavsiye ederiı ·,-

liliğini temin eden amillerln :. 
mühimi, oyun havalan g0-" 
aksanlarının melodi aksaPl d 

üstünde yapbğı tesirler olduıu:, 
lzabetmiştir. Gerek barlanP .,.ıJlf 
gerek horonların tarihi, ,//.
ve bedii kıymetleri pek y~ 
tir. Garp r.uit, sonat ve tJ" 
nilerinin kadim garp danslarıP ~ 
çıkmış olması ise, besteıcifl ~ 
mızın dikkatlerinin kendi ~~ 
musikilerimize teveccühÜJlO 1 

ettirmektedir. .,_ ~ 
( 1) Binaenaleyh Trabzon !ıort' 

tcşckkulllnde J, lu;;un ,.e lı:omşn Glı 
&eal rlnl aramak doftru deflldlr. 
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t nbul Emvali eytam ida
sinden: 
Hacı Alt 8111 efendi ile A uı Emtali ey-

...... ... Mdllıll'll &amdan i &ilru eui-.leri mebalil mabblliode idaremiz 
uhdesinde vefaen mefrai bulunan lrenköpinde Su · 
yede Tunullu sokıltnda 1 e 1111 lln kıJ-

......... meli muhammeıaeH bet oda, iki eofa, bir kuyu, ili hail, 
aynca bir muılal ve e&ral duftrla mabdu& e bermu 
lapu bir d&ıilm, bir evlek, ftı on selb liradan iba 
olası bir köt 96 t lira bedeU &alibi ubde&ioe 28-1-9 
wıbfnde a&'l ibal · len klhoaeal&t. mezk 
haddi IAyıkıadı g6rftlemtyerel n•üayede 1& ıubaı 19$0 
comarlell glnOne üdır &emdi& edilmfşıfr. FulUJ 
&alip olaulann o gün sul on kadar idaı emiae 
racaallan UAn olunur. 

5050 defter 
lı~o ve laplrtolu içkiler 

miidiirliiPnden: 
5050 a4et difterla taVa .... lu•,_ llltw ••· Yenal 

olan 11 .. bat 930 ..ı. ...... ı GD iMie kadar teklif•• 
mlba1aat kou,_... MWıl •..tdlr. Tallplerla 

kitabetiaa ·----... 

TRAMV 
ISTANBUL TRAMVAY şlRKEl'I EVKAT T.ARll'fS 

1930 ıenell ltnau_.., 31 ind dnlWea ltibann IWIAZAN SlllVS . ··;_ 

No -
Biriac• Sou 

r.aı Hareket HatilM 

7 • 
..... dcllllıttv11l'N'~~ ı 



At> un e şartları G.azetemızde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün haklan mahfuzdw 

= SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ -- Türk m ekteplerile faydalı eserlerin 
ilanlarında yüzde 20 tenzilat vardır 

f 1 
ı ıan şartla 0 

nlrklyede ~ ... ıç ı e -1'.uruş Kuru~ 

1 Aylığ> 150 OOt ı 

J 400 800 
, 750 1450 

Gazeteye eönderllecek rnekrap l arın üzerlnet 
idare ıçınse / ıdare ] • razıy a aitse 1 y azı l 

ışareıi knnıılrnalıd ır 

Hası lrıııyan me~luplarıo ı ad e~tnden kıvnıet ı 

m u k addere~iı ır. :ktt p lara konulma-~ paraların 

Büyük l' eya bir kaç data tçt n verllen llAnlarla 
hususi mahiverceki ı l Anl a rın ücreci 

Sann l{ufll 
68 . . f 1' - mcı eayı a 2S 

5 • • .~ 
4 • • ıoo 
2. " 2()0 
ı " .. 

( J 1400 2700 ~ a vnnlma.;ı n (ları •c llAn ları n m u nde reca tın dan •Sl Al\BL.;L, Babıalı, Ankara caddeıınde • \/ AK11 YURDU • 

•-1:1ııı1-=-----lliıılıı--•'•d"•re-"'•e~.u .. ı ııiııd e•~•ildııiııir~----~ Tel ıı·;o t l•ARF: I Şl.F:Rl. ırı; ı YAZI iSLERi • telıı.raf VAKTT posta Ku. 4:'1 

idare ile kararlaştırılır 

Cazetemize hususi Han kabul eden ver 
H S. f 1 illi nar a:ceıı cesl 

1-8inci ıayıfadalO 
't'eımi ı lıinlar 

m...- Kadıköy iskele üzerindeki ...-

lO~Oftf 8 üozino ue aile Duns solonu 
Salonumuzda kemafissabık her gün saat 18 den 24 

ve Cuma günleri de 14 den 24 de kadar caz devam 
etmektedir. 

I~ d . aslen zengin olan programlarımıza 
l a m azan a . ilaveten ince saz ve envai tür Iü 

varyete; 1 Ramazandan itibaren salon 20 den gece 2 ye ve 
Cuma gi~nleri de 14 den 2 ye kadar muhtelif eğlenceJerle 
D::ıns devam eedecektir. 

Ramazanda mutlaka salonuınuza 

~ ':~ ~ .., .. ' r - ' \ lı 

...... :··············································•11••········································-ı··~'ia\' 11.:\1····::::::: •••••• ····································=··············:···:===··=·················=•11••······· ·: ~ (\!!/ ;:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::.:::::::=::::::.::: •••• ::.:::::::::=:::::::.::::::::::::: ...... 

mi Midenizi bozmadan Harbi umumi- iiiİ 
mi den evvelki lezzetle halis şeker- nn 
rm den imal edflen m~ 
t::: ::;: 

1111 Tahin helvası ili! .... . ... 
~ k ~ em Yeme isterseniz mı 
:::: :;ıt 

~m Hacı Bekir zade für .... . .. , 
~~~~ Ticarethanelerinden alınız mi .... . ... 

Merkez ı.cente11l: Galata Köprü batında. 

Beyoğlu l )02 . Şube acentesi Mahmu 
diye Hanı ııltmda lıtıınbul l7 40 

ı )t3 ılK ~al aı f OSld i ı 

( M ER S 1 N) vapuru 28 
Kanunusani Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, 
Edremit, Burbanive, Ayvahğa 
gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Altmo)uğa 
uğrıyarak gelecektir . 

Azimetten Gelibolu için 
yük alınmaz. 

ı ruzon ı kıncı rosıa ;ı 
( İ Z M İ R ) vapuru 30 

Kanur.usani Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon. Rizeye gi 
decek ve dönUşte Of, Trabzon, 
Polathane, Gireson, Ordu, 
Fatsa, Samsun, İneboluya 
uğrtyarak ge'ecektir. 

~ 

·1 so,000 kilo bilinci Esfahan 

törnbekisi mübayaası · 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: .. 

İdare için alınacak olan 150,000 kilo birinci Esfahan tömbekıst 
kapalı zarfla mübayaa edilecektir. Taliplerin her gün gelip şarl" 
nameyi görmeleri ve 15/2/930 cumartesi günü saat 10,30 a kadar 
zarflarını Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

.. ,, ,t"';:-; 1· .' • J ..- ' ... ' • C' • 

Büyük Tayyare piyankosu 
Sekizinci tertip 1 inci keşide 

11 Şubat 1930 
Keş deler; Vilayet, Ştılıremaneti, Defterdarlık, iŞ, 

Ziı·aat ve O~marılı baukaları nıurak~pleri ve halk 
huzurunda yapılır. 

Bl'Yl'h IKBAJJIYE 30,000 LiRA Dl R 
HeJ' kesidecle t·ıkau numaralar 

~ ,, lekrar dolaba 

Makamı vilayetten: 
İdare mecmuasının şubat 930 dan mayıs 930 tarihine kadar 

4 aylık tabiyesi münakasadadır. m~ 1\1 er kezi.· lstanbul Bahçekapı. Şubeleri.· ~fü 
m~ Ankara, Beyoğlu, Pangallz, mi.._ __ 
:::: ==ı= M ·1 ~A 1 ı· ~ 

Şartname vilayettedir. Taliplerin nihayet 10 şubat • 930 tatihine 
kadar teklif varakalarını Dahiliye vekaletine göndermeleri. • 

m~ Galata, Kadıköy nıi HHrı Ue 1 e )0 en· ••·· .. ...,·--••••-••••••··-:• ... •••••••--•5 .. r• .... •••••••••••:;:•••••::::::•::::::::::::::::::::::::::::::::::~'i'· • U • 
ilii\ -·-··-········••tll••······ •ıe•:=:··=·::!: ::;::::=:ı::=:::::: ••• ::::ı ...... : ............... ıe••················ ı~ ~==::::::::::::::=-::::::::c:::-: ••• ::.1 •• .; •••••••••••••••••••••••• - ................................ ............ ~ 

Emvali metruke müdüriyetinden; . 
Satılık bibi hava mukaddeı11a kay~

kane halen tal1tani bir oda 
lstanbul vilayeti defterdarlığından: 
336 senesinden 927 maJi senesi nihayetine kadar ttıil i hfikümet 

bütçe1erinden matlubu olanlarla gerek milli hükfımet ve gerek 
sakıt hükumetin adi emanat ve miUi hükômetin bütçe emanatr 
hesaplarında mukayyet olanlar ve gerek 927 senesi gayesine kadar 
jfa edilen bidemattan mütevellit alacaklar 928;929 senelerinde 
bütçe emanahna alanmış oJanlarl~ eytam sand.'~ları t~sfı ye l( ~mis 
yorıundan 927 senesinde hazıneye devredılıp h 1:ıı H ce 9 "' tı de 
senesinde ait olduğu malsandıklarma naklolunan mebaHğ tasfiyeye 
tabi bulunduğundan bu gibi alacağı bulunanlar şubat 9 O mhaye
tine kadar arzuhal iJe bulunduktan mahallin en büyük malmemu
runa müracaat eyleyip yetJerindeki matlubat vesikalarım vererek 
mukabilinde müracaat vesikası almaları lazımdır. Bu müddet 
ıarfında müracaat etmemiş ve vesika almamış olanların iddia ettıkleri 
alacak 1513 No lı kanun mucıbince katıyen hazine lehine sakıt 
o 'acakbr. Şubat 930 nihayetinden sonra hiç bir mazeret kabul 
edilmiyeceğinden alacak iddiasında l..ulunanlarm 930 senesi martın
dan evvel bulundukları mahallin en büyük malmemuruna müracaat 
etmeleri iJan olunqr . 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

284 tane demir köprü için meşe travers kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. Münakasa 9 şubat 930 pazar günü saat 15 te 
Ankarada Dev.et demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tcktif mektuplarım ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 14, 30 a kadar umumi müdürlük 
kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabi inde Ani-arada, 
.malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasmdan teda
rik ederler. 

Balıkesirde inşa edilecek olan 
Muallim Mektebi pazarhk usu· 
Hle 10/şubat/930 tıı.rihine mUsa
dif pazartesi günü saat 15 de Ve-

kalet inşaat komisyonunda icra 
edilecektir. Talip olanlar pilin 
ve şartnamei fenniyeleri ile mü-

nakasa şartnamelerini almak 
üzere ehliyeti fenniyelerini müş'ir 

musaddak vesikalarile beraber 
her gün vekalet İnşaat dairesine 
milatları ilracaan olunur. 

· Beyoğlu mal mü# 
dürlüğünden : 
Aynahçeşmede Kamerhatun 

mahallesinde Aslan sokağmda 
23 numaralı hane. kıymeti 25000, 
Perşembe pazarmda Emekyemez 
mahallesinde Şişhane sokağında 

13-41 numaralı kagir hane. Kıy
meti 6000, Galatada Okcu Mu· 
sa mahalles1nde Okcu Mus:ı. so

kağında 7 4-7 4· 7 4. 84· 86-88 nu· 
maralı . Apartıman. Kıymeti 6408 
hissesi 5-20. 

Boğaziçinde Arnavutköyünde birinci caddede atik 34 cedit 36 au· 
maralı bila hava mukaddema kayıkane halen tahtani bir odanın 
bedeli dört taksitte ödenmek üzere 1000 lira bede:i muhammen 
ile 16/2/930 tarihine mü~adif pazar günü saat 14 de müzayedei 
alcniyesi mukarrerdir . . Taliplerin °!o 7,50 hesabile teminat makbuz
iarile İstanbul Milli Emlak müdüriyeti sabş komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

lstanbul Posta ve Tel
graf Baş müdürlüğünden: 

28-1 - 930 tarihinden itibaren gerek hariçten gel.!cek ve gerek 
dahilden imal olunacak telsiz telefon makine ve alib sairenin 
damga muamelatı abone ruhsatnameleri doğrudan doğruya idar.,,. 
mizce ifa o' unacaktır. Gerek ticarethaneler gerek yeniden abone 
olacakJar ile ş irkete evvelki muamelat ve aboneleri dolayasHe borçlu 
olan tücca an ve halkın muamele ve hesaplannı yaptırmak üzere 
İstanbul ' telgraf merkezıne müracaatları ve badema yeni ve eaki 
hesaplar için İstanbul telsiz telefon şiketine hiç bir suretle tediyatta 
bulunmamaJarı ehemmiyetle ilan olunur. 

ZAYi 
Seyri Sefain ıdaresinden al

dığım sic l cüzdammı zayi ettim 
hükmü yoktur. 

için aldığım aylık kuponu ıa
yt ttim; yenisini alacağımdan es"' 
kisinin hükmü olmadığı ilin olu-
nur. Mehmet Naci 

Balada mevki ve kıymetleri Fazlı f"atih ıcra memurluğundan : Mab-
yazıh hanelerle Apartımana tem- § Köprü Üsküdar ı skelesinde cuz ve furuhtU kararlaşan bi! 
dit müddeti urfmda talip zuhur 22-64 No. dükkanda müzayede- biçki motörü ve 6 adet yen• 
etmediğinden müzayedenin 30 sine iştirakımde Şehremaneti tekerlek ve bir adet harman 
Kanunuevvel 929 tarihinden iti- veznesine 4 nisan 928 tarihinde makinasi 4- 2-'J30 sah gfinü saat 

d haren bir ay zarfında ve pazar- 5820 No. makbuzla 45 lira ve 11 de Un kapanında lcadiye Evkaf umum müdürliiğün en: lık suretife icrası takarrur eyle- 12 nisan 928 ve 5937 No. mak- sokağında arsada satılacağı iliJı 
! ı ml·ş 0ıdugw undan taliplerin 28-1- buzla da 35 lira ce m'an seksen olunur· __...,,,, 

Darülfünunun T•p fakü tesi ViJadiye paviyonu için uzumu o an O ' h . d 'f S 1 .. .. liralık iki makbuzu zayettiın.. 
yüz adet yerli battaniye kanunsaninin 29 uncu çarşamba günü sa at 93 tari ine miısa 1 8 1 g~nu Hük .. kt . ı • J ı t fm•.J•l!if 
14 te pazarlık suretile ihalesi icra edileceğinden talip olanların saat on . beşe kadar Beyoglu mu yo ur. f _ • _,_ !~..:!' · __ 
~eraitı anlamak ve nümuneyi görmek illere her gün ievazım idare- Mal müdürlüğüne müracaatları L~• 

1
. . . ..Hı ~ı l' w. M , 

/ 
_ . Ah t Refik 

1 · ıA ı § a..ı.e ı camısı muezzm ıgı es u mıı rııır : me • ı 

;ı:e.vo;;~ı~~~a!ilasa;;,~°!~dlŞiere· ebedt-hiıYiıt 
D. 1 . . k ti d' • k kt,.. D t d ' d ' ı · JCO t Çüıümel<ten vikaye eder Dişleri inci gibi beyazlatır. ış et erım uvve en mr ve anama f/I 

an cds ış mda ~unu. ı ş en ..ı ı_sc)ne tyfq:su·~rh.ah ve ufuneti izale eder . Diı:ı agwrdarma, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet latif bir serinli~ıı·M 
mene er ve JŞ nın aıcsı r '"a Kaan e t ~ • 'lf • A d d · b. · Tw• al · · cı ,-
rayiha bırakır. Mıkrcp! c:rı imha ve ağızdan gelecek her türlü hastalıkların sirayetine manı olur. vrupa a aıma ırıncı ıgı ır v ırm pif 
dıplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı -ihraz eder. Altın madalya . ve nişanlar almıştır. 20 kuruşa Hasan Ecza deposunda. L . !1 

• 
verır. 

· b k bı'r marka verirlerse almayınız Çünku Dantos dünyanın en enfes ve mükemmel diş müstahzandır. macunu yerme aş a · 


