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1'1 bank ··d· • C }Al be • agır M. Mussolini Istan- Binlerce talebe dün Stad-w ası mu ırı e u yın L. __ ,_IM, __ _ı_ d b.. ..k 
. UUfU e-RJL~··· yom a uru: 

fııjper hak~ında ~~ :ınt~: idm&\n tecrübeleri yaptılar. 
gazetemize şayanı dıkkat beyanatı ~:..ıa:.:ı.:..:·~~:ir.c~ :..::::- · 

Te111m111 urfmda ıebrimizi zA,... 
tıaı • . • d • , Ç ret ederek Dolma bahçe saraym-
"'IFıemJebtimı~ ihtıyaçtan zıya e ısraJ ela reilioümhur hazretlerinin mi· 

..tiri olacelcbr. 

La,,- yaşayan ailel.erin adedi günden günP ve~.::d~Z:.::C.bi!: 
"8 ealibi dikkat bir ~kilde artmaktadır. =.r.:r:m:~~~1ıu1::~= 

:t- mllbim bir miilAkat vaki olacağı 
aayleamektedir. 

Yene bu habere göre M. Mu- j 
aofini cenapları He beraber kızı 
F.maı\ Mussolini de beraber ge
lecektir. M. Muuolini tehrimizde 
üç ~ kalacaktır. 

Aidatımız mütemmim mal\i
mata aazaran ltalyan bqvekili
nin ıelırimizi ziyaretindan eYel 
Ankarada İtalya ile yeni ticufif 
muahedesi aktedilmit bulunacalt.. 
br. . . 

Komünister dili; 
_./" 

tevkif edildi 
Polis biriaci tuh 

k->mitnizim taluikab 

Dtınkft Talebe idmmd.arm.dan bir manzara 
elecek cuma g&nü Taksim 

sahasında bir idman bayramı ya· 
pacak olan geaç mekteplilerimiz, 
bu bayrama hazırlık teşkil etmek 
üzre, dün stadyomda bir egzersiz 
yapmı§lardır. Bu huırhğa terhiyei 

Dünkü hazırlığın bizde bıraktı· 
ğı intibaı hulaH.Iedersek diyehiliril 
ki: Möntuam ve adeta mibanikf 
hareketlerle tahrik edilen kollar. 
bacaklar ve vücutlardaki beraber-
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MadeınoiNIJe Aimee D11buk 
de Rivery ... 

Hiç şüphem yok: bu iıim~ 
hi\: bir §ey anlamadınız; ben de 
geçen gliDe değin bu kadın is
minin yabaııcıeı idim. 

Merhume pek 1liizel bir kadı
nmış; bundan bir buçuk asır ev· 
el Orta-Amerikada, Franıız mi.la
temlekelerlnden Martinque ada
sında dofmut, Franeda bir ma
nastırda sddz sene okumuş ve 
akibet büyıık bir devlette ~':&a· 
ratoriça olmuo. okhı, to • rı 
hükümdarlık etmişler, kendisi 
siyHete kıırıımış, v. ı. 

Acaba bu taçlı kaduı kimdir? 
Oııınanh peditahı birinci Ab· 

dül Hamidin haremi, ikinci Sul
tan Mahmudun anası, Abdül 
Metidin, Abdül Azizin, beşinci 
MuradıR, ikirıci Abdül Hamidin, 
b .. nci Mehmet ve altıncı mel'un 
Mehmedin bOyiik anası! Üçün
cü Seliıııin katlinde osmanlı lıa
ıı•danıadan tek bir şehzade ka
lmıştı: Dubuc'ün oğlu. 

Mahmuclu, ihtilal g_ünü dara· 
Jaıı dama kaçırdılar. Eğer o da 
öldürülse idi hanedan tükene· 
cekti. Demek ki bütün osdlanlı 
banedacıı bu Fransız kadınının 
zürriyetiniı·, Naqi dil kadının 
torunla!ı ..• 

Dördüncü Sultan Mıutafaya 
geliyoruz. Padişah aptal mı ap
taU Devlet son derece zayıf. 
Bir dokunmakla bir fağfur kase 
gibi yüz parça olacak. Tarihler 
susuyor. Llkin bütün siyaeet 
değwmenini çeviren iki hıristiyan 
kadındır. 

Piri nıı, öteki fransıı politi
kHını kolluyor. 

Napolcon'un karısı josefin 
de Martinikli, oımanlı impara
tori~ımn akrabaG1ndan Aman, 
efendim, ne entrikalar oluyor! 
Bizim tarihlerimizde buna dair 
ya bir kelime vardır, ya yoktur. 

FranSilda tahsilini nihayete 
getirdikten sonra memleketine 
dönen bu kızın gemisi kazaya 
ıı~ruyor. Bir İspanyol kalyonu 
yolcuları topluyor. Fakat Ak
denizde Cezalr korsanları bu yolcu• 
lan, mallan ile birlikte yakalıyor
lar. Cezalr dayısı (yani Beyi, dayı, 
bu makamda ananın kardeti de· 
tildir; duacı manasına da!) Baba 
Mehmet ibni Osman yetmişlik 
)ir adammış, Korsanlan Ak-deniz· 
de knffar gemilerini yıldırıyormuş. 
Bir raddeye gelmiş ki büyük bah
ri devletler bile kendisine verği 
vermeğe başlamıtlar. 

Cezair dayısı sözde osmanlı 
"ıdt,ahına tabidir. Falcak tabi
lvet senede bir defa bir az he
diye, bir kaç cariye ve köle tak
dHa etmekten ibarettir. 

Giizel kızı görünce baba Meh
medin canı çekmiyor değil. Ll· 
km ıakalına bakıyor. iyisi bu 
huna ve ınüıtesna dilberi Emi
röl müminine peşkeş çekmektir. 

Kız toy değil. Sıkı bir tahsil 
ve terbiye görmüş. Haremsaray· 
da kumandayı eline alıyor. Yeni
çeriler kudurmuı. Bir az yen!!ik 
göBtermek istiyor. Maksadı çok
fbekte olan devleti Fransa ve 
Napoleonun himmeti ile kurtar
mak. 

"'/KDAM,, ın tefrikası :2 
Arsene Lupine 

Kapalı oda 
Yazan: 

Maurice Leh... 11c 
[Dünkü ilk tefrik mızın 

huliis-ası - Paul Delroz;e, Elfo 
sabeth isminde bir kızla yeni evli.ı 
Elisabetin babasının Alman hu: 
duduna yakın bir yerde ~atos.'!o 
var, Çok .sevd;gi karı.sının ölu
münden sonra, hır daha ~atoya 
dönmeyor. Liikin kızı Elisabeth, 
Paul Delroze ile ederıince, onlara 
:atoda yerleşmelerine müsaade 
ediyor. !ki yeni ~vıi ilk saadetle· 
rinin biitıin hazzını tadacakları 
bır şatc\'a en y ıkın olan Korı•in· 
yi ı.<tasy ~·ıııu la irı iıorlar. Şatonun 
klihy11sı , ,ı · ı J ı r n /:J ı t!"' ' ~~or ve 
misatJr { r ı lır r ıJ \(.i !J : /lu. r~ yor. 
fc,/da ı ı ı l r.1 e. pı~ /, scı •Jiiiı 
karısın ... ,/iı;ı • . :.ı rı v ıs· nd •.. ıkerı 
b • ı , ,, . · ı . ' ' le bir 

Şu kadar ki lngllizfer ve Ruıt
lar kuşkulanıyorllH', hatta Brlmn· 
ya donanması Çanak-kaleden 
içeri girip Büyük adamıı karşııtııı
da demirliyor. 

Tütün hastalıkla- Nişantaşı Fırınını Emanetin borcu 
çıkardı 

Fransız elçisinin (Sebastlatııi) 
ve bizim Parise gönderdiğimiz 
elçilerin rolleri .•.. 

Hey gidi dünya ... Ricalin gözle
ri bajtlı. Padi~ahı, efrenç taifesin· 
den bir kadın efendi, bir valide
sultan kukla gibi oynatıyor. 
. Bir taraftan Rusya, Avusturya, 
lngiltere, öbür taraftan F rar.sa 
arası.ıda rakabet, düşmanlık ol. 
masa, ve eğer bu hal bir müva
zenet temin etmese daha o za· 
man Osmanlı devleti tarihe inti
kal etmiş olacaktı. 

... Maksadım ıize tarihi bir 
masal ıöylemek değildir. Ben
jamin Morton namında bir Ame· 
rikalı müellif tarihimizin bu ka
ranlık sahifesini eline almış, evir· 
miş, çevirmi~, bütün vesikaları 
bulmuş, Martinique adasına ka
dar gıdip Dubuc ailesini ve o 
aileye ait hatıraları tetkikle mey
dana gerçekten güzel bir kitap 
koymu,tur. 

Selim Nüzhet Bey tarafından 
iare edilen bu eseri okuyunca 
gıptalar ettim. Romandan farksız 
bir tı.rih... her nedense bizim 
müverrihlerimiz bu menkıbe ile 
uğraşınamışler. M. Morton' un 
eıeri Amerikada rağbet bulmuş 
ve alaka uyandırmıt; franıızcaya 
da tercüme olunmakta imiş. Yak
tım olsaydı bu cazip tarihi dili
mize naklederdim. Ümit ederim 
ki Robert College'in oabık tale
besinden biri bu emeli yerine 
getirir ... 

iki türlü tarih yazılıyor: 
felsefi tarih, menkıbevi tarih. En 
cazip olanı da bu ikinci kısımdır. 
işte size en canlı hikayelerden 
canlı ve gerçek bir masal. Ne 
tesadüfi Sıcak iklimlerden birin· 
de bir ada; zencilerle dolu bir 
ada. Oraya Fransanıa Norman
diya eyaletinden biri hicret edi
yor. Onun torunlarından körpe, 
taze, baygın bakışlı, oldukça mü
nevver bir kız<"#ğ12, ismini duy
madığı bir diyarda tahta oturu· 
yor, halife karısı, anası oluyor. 

Bununla da kalmayıp düşkün 
Osmanlı saltanatının bunak ve 
sarsak siyasetinde gizli oyunlar 
oynuyor! 

M. Marton'un eseri ile Os
manlı tarihinin bin bir peçelerin· 
den biri daha yırtıldı. Osmanlı 
tarihinde serseri çoktur. Merhu
me Aimee valide-sultan da bun
lardan biri. Samur kürkler için· 
de minareye benzer kavukları, 
mücevher hançerleri ile " Sul
tan · el - berreyn ve Hakan • el • 
bahreyn " resimleri görüyoruz. 
Garip değil mi ? Anaları bunla
rı, küçüklüklerinde : 

- Viens, mon petit, mon 
mignon 1 diye çağırdığını aklı
mız almaz. Fakat imparatoriça· 
!ardan çoğu rum, ermeni, frenk, 
sırp idi. Aiınee Dubuc'ün Fatih
teki türbesinin önünden geçen 
bir koca karı ellerini kaldırır ve 
oradaki yatıra ( evliya demek) 
bir fatiha okur. Aceba o ha
nım · nine hazretin kim olduğunu 
bilir mi? - CELAL NURi 

macerayı anlatıyor. Bir macera 
değil, bir facia .. Babasından bah· 
sediyor ve anlatıyor] 

isterdi. Yazın denize gider, kışın 
Savva dağlarma çıkardık. Babamı 
ÇOK severdim, bugün bile onu dü
şünürken ınüteh,.yyiç olurum. 

" On bir yaşında iken babam· 
la bütün Fransayı dolaştım. Bil
hassa bu A lsas köylerine geldi
ğ miz zaman hey anı son dere· 
cey bulmuştu. Bana: "Düşma ı 
unutma!,, Dedi. Düşmandan ta
bii Almanları kastederdi: "Bil
mezsin ne vahşi adamlardır,, 
derdi. Halbuki ben Almanyada 
çok gezdim, dolaştım. Zannedi
yorum ki, şimdiki Alman ruhu 
eski Alman ruhu değildir. 

Araba yokuşta pek yavaş gi
diyordu. Paul: 

- İstersen iııelim ve bir az yü· 
rüyelim, dedi. · 

İndiler ve yürüyerek arabayı 
takibe başladılar, 

_ El ".,abeth, sözliınü bitirirmive 
~ 

nyla mücadele Emanet işletecek 
Akhisarda geçen sene ile bu 

seneki tütün mahsulünde (Akda· 
mar) deııilen bir hastalık görül· 
müş ve tüccar bu havalideki tü
tünleri satın almamıftı. Bunun 
üzerine zürra hülciimete müracaııt 
ederek tütünlerinin inhisar ıda· 
resince satıa alınmasını rica et· 
mitti. inhisar idaresi bir taraf
tan bu hastahklı tütünleri tathir 
ederek müşteri bulmuş, diğer ta· 
raftan Akhisar havalisindeki tü
tün hutalığı ile eıuıılı bir ıu
rette mücadele etmeğe ba.şlamış· 
tır. Mücadeleye devam etmek 
illere idar nin tütün mütehassıs· 
lan dün Akhisara hareket etmiş
lerdir. 

Mektep arsalan 
Geçenlerde /ı.nkaraya git miş 

olan viliıyet encümen baş katibi 
Zühtü bey dün şehrimize avdet 
etmiştir. Zühtü bey yeniden inşa 
edilecek olan mektep binalarının 
arsalarına ait mes' eleyi hallet
miıtir. 

Nişantaşı fırınını emanet ta
mir etmektedir. Tek ekmek ima· 
!ine karar verildikten l!IOflra bu 
fal:ırika işletilecek ve emanet 
hesabına ekmek imal olunacaktır. 

Buz fabrikası 
Şehremaneti tarafından kara 

ağaçta yapılmakta olan buz fab. 
rikasınıo inşaatı bitmek üzere· 
dir. Bu fabrika 25 Haziranda faa
liyete geçecek ve yevmiye 25 ton 
buz imal edecektir. 

İadei ziyaret 
Geçen sene çehrimiz:e gelen 

İtalyan talebelere iadei ziyaret 
için bir Türk talebe gurupı.nun 

İtalyaya gitmesi daha o zaman 
takarrür etmişti. Bu iadei ziyare· 
t:n bu sene mektep tatilinde icrası 
münasip görülmiiştür. İtalyaya 
1000 Türk talebe gidecektir. 

Kafileye kinıin riyaset edeceği 
lıenüm malüm değildir. 

Muhtelit mübadele komis
"'/OllU tasfiye ediliyor. 

ihtilaf Yunanistanla aramızdaki 
'4ıalledildiğinden komisyona 

ka.lmamıştır. 

• 
ış 

Ankarada hariciye ve maliye 
vekillerimizle Yunan hey' eti mu· 
rahhasası arasındaki müzakerat 
neticelenmek üz
redir. ilk dafa 
yazdığımız gibi 
iki taraf ihtilaf
lı mesailin kaffe· 
sinde ırnıtabık 
kalmışlardır. Y P • 

•ız gayri müba
diller emlakine 
ait umumi tııe

fiye meselesinin 

teferrüatı etra · 
hnda bir ncY..~ 
itilaf bulunr ... . ı r ki ı:ıu da 
Yunanistanın l , d üzerin,. M.M. 
komisyonundaki bitaraf azanın 

hakemliğine bırakılmıştır. Bitaraf 
ha önümüzdeki hafta içinde ikin· 
ci murahhasımız Nebil B. ve 
müşavirlerimizle beraber Anka
raya gideceklerdir. 

Bizim mevsuk bir menbadan 
aldığımız malumata göre Anka· 
ra müzakeratında ayrıca muhte· 
lit mübadele komisyonunun va· 
ziyeti de mevzuu bahsedilmiş ve 
bazı esaslar tesbit edilmiştir. 

Bu hususta iki taraf arasında 
hasıl olan itilaf şunlardan iba

rettir: 

babamla, Strazburgdan Kara orma· 
na gidecektik. Yol proğramımız 
değişti. Neden? bilmiyorum. Bir 
sabah Strazburg istasyonundan 
trene bindiğimi hatırlıyorum. Voj
lara doğru gidiyorduk. Babam 
aldığı bir mektubu bir kaç kere, 
hem de r.~ikar bir memnuniy..,tle 
okudu. Galiba yol proğramının 

d ğişmesine saik olan sebep bu 
mektuptu. Yolda yemek yedik. 
Hava bir fırtına ihtimalini hisset· 
tirecek kadara sıcaktı. Uyudum. 
VaHzlerimizi bir kenare bırakarak, 
bir alman şehrinde iki bisiklet 
kiraladığımızı hatırlıyorum. Fakat 
burada hatıralarım karışıyor. Şim
di hiç aklıma gelmeyen bir çok 
yerlerden geçtik. Bir an babam 
dediki: 

"Paul, bak, hududu geçiyoruz. 
Bir az sonra Fransadayız. Bir 
köylüye yolumuzu sorduk Ne 
yol, ne yol ! Ormanlar içinde 
haylı dola~tıktan sonra, nihayet 

1 - Ankarada yeni müba
dele itilafnamesi imzası akebin
d~ M. M. komisyonunun gerek 

Anadoludaki, 
gerek Yunaniı· 
tandaki bütün 
taktiri kıymet 

hcy'etlei, umumi 
emlak tasfiyesi 

yapıldıktan sonra 
vazifeleri lüzull) 
kalmıyacağından 
derhal lağvedile
cektir, 

2 - Komis· 
yonun merkezin

de de esao' ·r tasfiye yapıla
cak ve kom _, ıı iki bitaraf iıza 
ile Türk ve Yunan heyetlerin· 
den birer iızadan mürekkep 
olacaktır. 

Komisyonun diğer aza, mü
şavir ve katipleri kaldırılacak-
tır. · 

3 - Komisyonun bnroların
da da tenkibat yapılarak iki 
küçük büro vücuda getirilmittir. 
Bu burolardan biri, yeni itilif
rıamenin tatbikatile meşgul ola
cak, diğeri de komisyona ait 
tasfiye muamelatile ugraşacak
tır. 

bir açıklığa geldik. Babam: "Paul, 
bir az burada dinlenelim,, dedi. 
Sesinin ahenğini hila unutmam. 
Oracıkta dıvarları yosun tutmuş 
eski bir kilise de vardı. Bisiklet· 
!erimizi bir kenara dayadık. İçer
den doğru bir muhavere İ§ittik. 
Az sonra kapı açıldı ve biri al
manca: "Kimse yok, acele kaça· 
hm .. dedi. Biz de o sırada kilise
ye girmek istiyorduk. 

Babam önde idi. Öyle oldu ki, 
babam, bu almanca konuşan 
adamla göğüs göğüse geldi. Her 
rk isi birer adı~<ıerilediler. Öte
ki pek m üteh.yir g.örünüyordu. 
Babam da şaşkına dönmüştü. Bel· 
ki yarım dakıka her ikisi gay· 
rimüteharrik kaldılar. 

Babam yavaşca mırıldandı:"Ya
abbi, bu mumkünmüdür? İmpa 
rator .. ,, 

"Ben şaşırdım. Alman impara· 
toronun resimlerini çok .!!lirroüş

tij_m ye bu kar<ın daki adam <la 

ihtilaf 
Tnrkiye milli bankasıyla Ema

net ara11ndaki 909 borçlarından 
mütevellit ihtilaf halledilmiş ve 
bir itilafname tanzim edilmişti. 

ltilafnameyi tetkik eden cemiyeti 
belediye muhtelit encümeni ara
sında bir noktai nazar ihtilaf 
çıkmıştır. 

Binaenaleyh, evelki gün cemi· 
yeti belediyede müzakeresi mu
karrer olan itilafnamenin müza· 
keresi şehremininin teklifiyle t.,. 
hir olunmuştur. 

İhtilaf şudur. 909 borcu ha
millerinin bir kısmı emaneti dava 
etmiş, bunun üzerine meselenin 
sulhen lıal!i cihetine gidilmişti. 

Tanzi;n edilen itilafnamede 909 
borcuna ait bütün hamillerin 
hukuku temin edilmiştir. 

Halbuki cemiyeti belediye en· 
cümeni, bariz bir surette emane
tin aleyhine olan bu cihetin ka· 
bul edilmesi taraftarı olmuştur. 
Encümen itilafnamenin yalnız em· 
anet aleyhine ,dava açan hamil
lere şamil olması fikrindedir. 

Bu noktai nazar itilafı 
yarın Halk hrkasında toplanacak 
olaıı cemiyeti belediyenin hrka 
grupunda müzakere ve halli ka
rarlaşmışbr. Bu içtimada; itilaf. 
nameyi tanzim ve imza edenler
le sureti tesviyenin umuma teş
mili hakkındaki iddialarıyla, iti
lafnamenin emanet lehine tashihi 
taraftarı olan encümen azasmdmı 
ekseriyetinin fikirleri arasındaki 
ihtilaf bir sureti tesviyeye rapto· 
lunacaktır. Bu hususta fırkadan 

dün şu tebliği aldık: 
C. H. F. Müfeıtifliğinden. 
Cemiyeti umumiyei belediye 

azayı muhteremesinin 11- 5. 929 
cumartesi günü saat on dörtte 
fırka merkezinde aktolunacak 
içtimada hazır bulunmaları 
olunur. 

Müteferrllı 

rica 

Kartal ormanlarında 
yangın 

Geçen sene Kartalda bir or
man yangını zuhur etmiş ve mü
him miktarda meşelik yanmıştı. 
Evelki gün aynı ormanlığın henüz 
yanmıyan kısmındaki fundalıklar 
ateş almış ve dün söndürülmüştür. 

Maçka tramvayı 
Maçka tramvayının Dolma 

bahçe veya Beşiktaşa kadar 
temdidi mevzubahsedilmiştir. 

Tramvay şirketi tetkikatını 
ikmal etmiş ve Maçka tramvayı
nın Beşiktaşa indirilmesi lehinde 
karar vermiştir. Şirket hattın 
temdidi için projeleri hazırla
mağa başlamıştır. 

tıpkı ona benziyordu. Orada alman 
imparatoru ile karşılaşmıştık. 

" Alman imparatoru fransız 

toprağına gelsin! Olur şey değil.. 
Adamcağız birden şapkasını indir
di., yakasını kaldırdı. O sırada 
kiliseden, arkasında hizmetçiye 
benzeyen bir adamla beraber 
bir kadın çıktı. Uzun bo7lu, genç, 
esmer ve oldukça güzel bir kadın .. 

"İmparator bariz bir şiddetle 
kadının kolunu yakaladı, hiddetli 
bir tar..da ve bizim anlayamadığı· 
mız bazı ~eyler söyledi. Geldiği· 
miz yoldan hududa doğru gittiler. 
Hizmetçi öne geçmiş, orman için· 
den kendilerine yol gösteriyordu. 

"Babam gülerek: "Olur şey 

değil,, dedi. Vilhelm neden ken
disini böyle tehlikeye atıyor? 
Hem de güpe gündüz.. Acaba 
kilisede şayanı dikkat bir şey mi 
var? Haydi Paul biz de gidip şu 
kiliseye bir bakalım .. 

'"Kiliseye girdik. Alelade bir 

Çocuk bakımı 
-4-

Süt veren annelerin en zi• 
yade dikkat etmeleri icap 
eden şeyler şunlardır; süte ço
cıığıı rahatsız edecek kokoia• 
rın karışmamılsı için anne 
veya süt annelerin kokulu ve 
baharlı yemekler yemeıııele• 
ri lôzımdır. Kuşkonmaz, ke
reviz, enginar, sa~uneak, li· 
L:örler, ve bilhassa kuul çok 
zararlıdır. Süt verme zama· 
nında kadının iştiha ve su ih• 
tiyacı fazlalaşır. Bunun için 
süt veren kadının yeyeuği 
herkesten fazla olmalıdır. ale
lade yemeklerden fazla ola· 
rak kendisine er.~t dörtte da· 
hi bir parça tereya~ı ile kah· 
vealtı vermlidir. EL'.lzikli ka· 
dınlarda kıiulsüz bira, Malt 
hülı1eıaları tavsiye edilir. Un• 
lu maddeler, şekerli yemekler 
dahi tavsiye edilmektedir. 
Eğer emzikli kadının hoşuoıı 
gitmiyorsP. zorlamamalıdır. 

Rüliisa mutat tagaddi üzerin• 
den hareket etmek yalnız 
fazla sulu macideler kullan• 
mak kiifi gelir. 

Alınan gıdaların sütün ter
kibi üzerinde teı;ir edip et• 
miyeceği münakaşadadır. Faz
la li.azein ve yağ şeker verip 
çocukta aksülameller yapmak 
doğru değildir. En iyi bes• 
lenme usulü kadının alıştı~ 
yemekleri vermektir, süt ve
renlerde yorgunluk, uyku· 
suzluk fena tesir eder. 

Lokman Hafdm 

Poliste 
Rum kızını vuran komiser 
Çengel köyünde bCl'ber "Ma· 

rta .. yı tabanca ile yaralayan ko. 
miser muavini Sadetti11 beye if"' 
ten el çektirilmiş ve evrakı polis 
divanına verilmiştir. 

Sadettin efendi isticvabında 
rum kızının 1çengel köy sahilinde 
b!işka bir rum erkekle beraber 
"Turkos geril,, diye farkı söyle· 
diklerini ve bundan mütevellit 
asabiyetle bu işi yapmış oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Cevat paşa geliyor. 
Genevrede ihzari tahdidi tes· 

lihat komisyonuna iştirak eden 
askeri murahbasımız Cevat Pş. 
Cenevreden hareket 'ettiğini tel· 
grafla lstan bul hariciye memur
luğuna bildirmiştir. 

Romen taleheei geliyor 
Ayın •24 ünde Romen terbi· 

yei bedeniye mektebi alisin• 
mensup 100 talebe şehrimize 
gelecek ve terbiyei bedeniye 
harekatı yapacaktır. Bu talebf' 
şehrimizden Mısır ve YunaniJta· 
na gidecektir, 

=· 
kilise! Öyle içinde bir imparato· 
run ziyaretine layık hiç bir şey 
yok! 

" Elisabeth, benim yaoımda 
bir çocuk için bu tesadüfi.in ne 
ehemmiyeti olabilir değil mi? Hal· 
buki ben, bu tesadüfün bütün te· 
ferrüatını hazırlıyorum. Hiilii gö· 
zümiln önündedir. Kiliseden çı· 

karken, demin gördüğümüz kadı· 
nın bize doğru yaklaştığını gör• 
dük. Kadın babama dedi ki: 

- Efendim, sizden bir hizmet 
rica e<lt:Lilir nıi) im? 

"Soluk soluı;ıı olduğuma göle. 
koşup geldiğini anlamıştık. Cevap 
beklemeden il~ve etti: 

- Demin gürdüğilnüz zat si· 
z.inle bir az konuşmak istiyor. 

Babam tereddüt etti. Fakııt 
bu tereddüt kadını adeta çilede# 
çıkardı: 

- Reddedeceğinizi zannetnıi· 
yorum, dedi, 

[Bitmedi} 



Çinde yene 
harn başlıyor 

Tamirat mes' elesi için 
mutahassıslar 

Lonclra, -S [A.A] 
Nankiaden bildmliyor. Kou· 

Olllintaag denilen merkezi icra 
lcomitesi, 24 uadan mlrelckep 
Ye Çinin üt idare hey' etini 
letkil edecek olan bir siyasi 
llleclia vücuda retirmiıtir. Bu 
llleclis ceneral Tchiankaichek yi 
riyasete getirmit ve hu suretle 
lnumaileyb bilkune Çiain reisi 
0lnıuştur.: 

bir türlu uyuŞamıyorlar! 

Londra, 8 [A.A) 
Changhal elan gelen belgraf

tıanıe Nankin ile kanton un r• 
tın-en Kwanzai ye harp ilin et
lllif oldulclannı bildirmektedir. 

Paris, 8 [A.A} 
Havas ajansı bildiriyor : Mü· 

tahassıslar konferansı mabafili 
Londrada intişar eden ve müte
huııslann vazifesinin Almanya· 
nan tediye kabiliyetini teıpit et· 
mekten ibaret olup tediyatın tev• 
zii mes' elesile meşgul olmamala
rı lizım geldiğini beyan \CYleyen 
notayı müttefikan hayret•e kar· 
şılamı'-lardır. Bu mçhafil.ı alaka· 
dar devletlerin mütehassıalara 
vekilet1erini tevdi ederken ken· 
dilerinden tam ve kat'i bir itilaf 
teminine eaas olacak tekliflerin 

lapltere - Muır bildirmelerini rica etmiş olduk-
Loadra, 8 [A.A] lanna nazan dikkati celbetmekte-

Nil 1Ulan baklandalci lngiliz- dir. 
t.laair itilifma müteallik olarak Su hale nazaran tedifBbn tev-
••- zii hususu malum olmadıkça bö. 
"lllır bAfvekili ile M11ırdaki in· yle bir itilafın vücude getirilmesi 
liliz fevkalade komiıeri aruında kat'iyen milmkün detildir. Fazla 
~ edilmiı olan notalar dün olarak müttefik mtitehauıslar, 17 
.ıc.arn aefl'edilmiftir. Nisanda Almanyanı senevi 2 mil'"' 
L.cMılQ' baf•ekili, aotasıncla bil- yar 198 milyon altın mark olarak 
~ Nll la k•trolu buıasunun tahmin edilen tediye kabiliyeti 
atidkn au' eleıi hakkında cere- ile tabi tin tevzii baklandaki iti· 
·fan e4ecek müakerat esnasında lih tescil eden bir muhtıra tan-
iki. bükGaet arumda serbestce zim etmitlerdir. 4 Mayıllta da M. 
~ ;;.. fimclilik taJ!k Y Glllll ile M. Sclıadıt ldevi 

oldutuau zilaetmekteclır. taksiti 2 milyar 150 milyoaa ten· 
~ fnlralade komiseri bu zil etmek hususunda mıatabı~ kal 
·~ Sacla ile laiç bir alibiıı 1D1Şlardır. Fransaz ııılltebassıslan 
:::ıachtmı •• lngilterenin Masırm bu busuıtaki fikirlerini bilahare 
•• sulan lzwindeki tabii "' s&yleyecekleri bydi ihtirazisini 
ı.nhi hubkuna daha evelce ta· iermiyan etmifler ve 17 Nisan-
'- Jd A..... likfeu..ld:idit da talep etmit olduklan hisse· 

lf 0 ug-.. a 7··'r:T~-. .., nin asgari miktar olduğunu aç· 
Kiiii'k llllF ık~ söylemitler, İngilizler ise 

._.,..at; 9 (A.A] tekllf edilen tenzilatı hemen he-
kGçlk i11f1f hüldimetleri kon· men kabul etmişlerdir. Fakat bu

fe-.a 1$ May11ta toplanacak· gün anlaşılıyor ki İngilizler ken
dilerine ait hisseden tenzilat ic-

ebrik te~ ~ # ~ 'bw • 
Berlia 8 [AA] Bahuaus ki BalfOur nötalı, agi-

fıo ta • ' • ·n__ lterenin Amerilcaya •ereceti me-
li~ $. Ye telgraf --adar~ ~- bfa.ıt. miktanndan fazlasını med-
uue ki koarimilt komıtesıne 5 d--• :1ı. · 14oslcova amele tefkilib tarafın- yunların ClllJ • • • etmeyeceği 

4an ıöaderilen iki tel~af ele aa11nı vazetmiş ı . 
ledrıiiıtir. Ba tel flardan Parıs, 8 [AA) 
BerliD--komGniatleri ı lf:~ nü• Alman murahhaslan muhtıra• 
-.,itleriall.a dolayi tebrik edil• ların1 akşam tevdi edeceklerdir. 
~itte ve ~al • demoktatılr iş- Mütehasaıalar yann toplanmıya· 
ailer ...._. biyanetle ittihaıii caktir. Muhbra Cuma günO tet· 
ohtnına1ctad1r kik ef!ilecektir. ~ı muhbra-

• sında baılıea alacaklı devletler 
Y.ı 1*' la118ft dflttil için aynlaıi hi8*eler törle.tir: 

Lyon, 8 [A.A) lntilterec Balfoar notasında 
8it tayyare mbt et-., raki· münderiç noktai nazara göre ka-

~ olan iki kiti öhnüftiir. patdutıı ve ldeıuııit borÇlar, 
.Fransa: Kapablmıı ve Cklen-
mit ~an mada takriben 
7 milyar altun lllark, 

Bir 1unu: çeteai 
Dortmand, 8 (A.A} 

Lt:..~' hlfllZ çetoiae meaaup 60 
~tevkif edihaiftir. 

Belçika: Ka~blıplf ve öden
JDİf &olçlardan başka bir milyar 
yüz elli aailyon altulJ/Dl8rk, 

ltalya: Ôdenmiı borçlardan 
mada tabiben bir milyar altun 
mark. 

Youagan notası 
Paris, 8 [A.A] 

M. Young Alman borcunun 
tasfiyesini temin edecek t4ksitle
rin alacaklı dev]etler arasında 
ne suretle taksim edileceğini 
gösteren mtltemmim bir nota 
vermiştir. 

Belçika mfiteeuir 
Bnıxelles, 8 [A.A] 

Aelga ajansenm Paris muha· 
biri M. Y oungun tekliflerinin ta
mirat bedellerinden Belçikanın 
hiuesine düşen miktarı pek zi
yade azaltbğmı ve mark mese· 
lesinin halli hususunu ileride 
Belçika ve Alman murahhasları 
arasında cereyan edecek müza
kerelere talik eylediğini bildir
miıtir. Tekliflerin bu mahiyeti 
Belçika murahhas hey' etini mü
teessir etmiştir. Cünldl Belçika 
murahhas hey'tiyle M. Schacht 
ara11nda iki ay evvel bazı müki
lemeler vuku bplduğu sırada 
M. Schachat mark meaelesinin 
halli hususiyle Ôjen ve Malmedi
nin Almanyaya iadesi meselesi 
arasında bir rabıta vilcude ge
tirilmesini arm etmiş, bu arzu 
mülcile8'elerin derhal inlatama 

sebep olmuıtur. 
Londra, 8 [A.A] 

Dail Mail in Paris muhabirine 
nazaran, mütehassıslar komitesi 
bütün dainlere adilane ve mun
ıifane muamele edilmesi husu· 
ıun~a israr eden ve İngilterenin. 

·..utİ~ft" ·~D fnti• 
liz lley 'eti mur8hh•1ast0111 ba ü;J 
n hardcetl dolayıi$il• hali ~ 
da bir bubİ'an geçirmektidir ... 
tahaı11slar ginntf old"'16n ÇaJt.e 
mazdan kUrtulabi1mek ~ 
bulmak üzre aralannda attC • 
hususi m'ülikatlarda bulunöaakta!-
dırlar. Binaenaleyh son dakil'.aıq 
ihtilafa, diplomasının müdahele
sinden dolayı hayrete diifmemek 
icap eder. -'--'"----._.;....-

Bili deYem ediyor 
Hambourr, 8 {A.A] 

S osyaliıt-Milliyyetperver İfCİ 
fırkasının ~ir içtimaında 2QO ko
münid döjüpae pldini alan bir 
kar11ıkbk çakarmqbr. Zabıta k~ 
müaiatleri d....,.. çıkarm•ı ve 
memnu silib taşıdıkJanndan do
layı 2 ıosyalist·milliyyetciyi tev· 
kif etmiştir. 

Balprlana borçlan 
Berlin, 8 [A.A] 

~rlatuan Almanyaya hal"' 
~.evvel olan borçlannm tes-
•• laaldoacla bir itilif akdo...... 

Türkiyenin en sevimli 
kimdir? 

.., 
ÇOCU'1U 

Fort lagllterede 
Nuyork, 9 [A.A] 

'!M~ry Fonl'un otla ile Ford 
~ e>rleri fi.ketinin er vezne· 
~ v.e aumaileyhin zevc~si ve 
~JOdulu bugün lngiltereye git· 
':~etdir. Orada 3 ay kalacak· 
~~· Forcl,Ru.yadamr&brib 
~lfe mi: plialann Sovfet .... 
~e teYdi edilmiı oldutana :\t'- Ye fakat henüz kat't lüç 
11..ıı_ karar ittilm edilmit bulwa
:~~ illve etmiştir. 

8lr gazete ma .. ô.m 
Madrit, 9 [A.A] 

"}t,, ..... t gazetede intiıar eden 
fler. •"'1.mede Madritte çıkan ._:40 .. zeteıi iki kişi ara· 
"~ 'l.Ubu id4ia olunan bir ka· 
~ it raporu " seyyah ,ehri 
t~ il~ ,, 1erlevhası altında ne,
~ tht4en dolayı 50 bin peceta 
~ 1t taakti •ermete malak4m 

Ollttir. 

Sema B. 

TOrlely•nln _... Y•• 
kı•ıklı •rk•tll kimdi 

Jl()SABAli KtJPONlJ 

N°33 

Dedi, Kodu _.'I ! • 1 •• 
Tıra•: 10 kuru• 

Beyotlu 
cadtesincle , 
ı.eyük bir 
berber dlk
k111111111 ka
pına öati•• 
deeİDİL Ca· 
mekinaele
ktrik iıfıkları 
ile aydınla· 
bhmf mu- -
...... bir 
.livJaa uml§· 
lar: " Tın, 
10 kurPŞ,,. 
Sakalınız. 
bir karılJtır. 
Hemen içe- • 
ri dalaraHm. Kar gibi beyazlara 
bürünmilf bir sürii i,çi ettafı01zı 
alır. Siıe bir kanepe gösterirler. 
Kanep ye kurulDl'tUDUZ. 

Berberlerin biri gelir, biri gider. 
Patron hatınnızı sorar, matmazel 
IJ&pkanızı alır, çocuk ~atonunUSll 
tutar. Kendi kendinize dütünürsü
nüı: 

Memlekette hayat pahabhll 
nr, ihtikar yapıbyor, Şehremaneti 
kontrol vasifeaıoi gormüyor derler. 
Nakadar inufsızbk... Beyotlu cad· 
desi gibi bir yerde i~sa!1 6u k~c!ar 
mükemmel, bu kadar ııtırahat ıçuı· 
de 10 kuruşa tırat olnyor da bili 
ihtikirdan bahsediyorlar .•. 

Derken berber yanınıza yaJda. 
şın 

- Tıraş olacaksınız değil mi 
efendim? 

- Zannederim. 
- Nasıl sabon kullanavım, iyi 

nev'inden mi, yokta alelide mi 
olsun? 

- Tabii iyi nev'iııden. 

YUıUntiıil sabunlar •• 

- Elbettt keakin uıtara ile tırq 
olmak arzu edeniniz? 

- Bu da sorulur mu? tabii kee
kia ustura ile tırat olmak isterim. 

~akalımz ıırae edilir. 

- YUslintlzCl yıkayBQ mı? 
- Ne tubaf adamımız. Palyaço 

gjbi suratın aabua köpUIU içinde 
aobla çıkacak delilimt elbeue yıka
yaaaDımz. 

YüzUuUz yıblUl' .. 

Krem kulJamlir. 

- ~uı bira kolOaya illeo 
mea mt! 

- Ollum aea acemi bir her~ 
tin galiba. T~t olan adamın adettir, 
•c;lanu kolonya ılirillflr. 

Saçlannuı kolonyalamr 

-S.çlannızı tarayım um 
- Allahümmesaabirin.. Yahu 

bu da 80J'olur mu? 
Aynll'Gll papam gibi caddeye 

fırlayacak değilimyal elbeJte tara. 

"S..çlann .. taramr. 

- Beyfendi tiıtila.W, '8pkaıum 
ıUpUreyim mi? tollanmıtta.. 

- T•kkör ederim. 

tlnunfi• atıprOIGr. 

Koltiıkr,n kalktınız. bir yandan 
yUrUyor, bir yandan da cehiııWaa 
10 kurut çakanıa.p uır.Y_.... 
Kasanın önüne geldinil. ~ w 
gjlzel bir rum kaayla kartı karta,.. 
llDJL 

Aleluıul IOıcm
- Borcumu aedir1 
..... 190~ 
- Efendim. 
- 130 briaf. 
- AnJa.ı~ıaaam. elendim. 
-ısa..,.. 
- Bu ne paraadırP 

= 3:f ıo::.ar 
- Yene 10 bftq efendim INtkta 

ıo ~ trat- ıo 1mrq bakin ... 
tan, 10 kur11t temiz havlu, 10 ku· 
"' ya. Jıbma, 10 kartit ,uztlnbe 
kolOnya, 10 ~ krem, 10 kurut 
...._ koloJaıa. ıo ı.ı. uç 
..-.10 .............. ~ 
- eder tam 130 ~" 

........ bilde.U~ ..... 
.adala '*" tam ... .,. ~ ................. ~ ..... ., .. ~~ 

.. l(l IW'Uf 
• .. tMahmut 

T atavla dilberi: 2 

llallaniri: 

Sobatiain ihtiyarı 
Sid temin ederim ki ihtiyar 

~e#ildir. Yafl elliyi çok geçmeaait
tir. Kendiıiae sadece "Bey,, demler • 
Lmi kim bilir nedir. 

Saltan Hamit umanında ...
cak muhuebeciai imiş. O kadar 
~ rütvet almış ki o gUDdenberi 
lfle kullanılmıyor. Tatavla, Sinem 
köyü, Y eaifebir taraflaruıda abr
lan var, lort gibi geçiniyor. 

Evi Bnl~ar çarşısındadır. 
Sokrati, Beyoğlunda berber çı· 

rakJıtı ederdi. 
Bey, kendiaini dökkinda tanıdı. 
Bir gün kendisi.ne hürmetlice 

bir bahşıt verdi : 
. - Sokrati, al ıu parayı bir bira 
ıç, sonra da sinemaya git! dedi. 

Bira 1IC sinema Sokrati için 
bir ihtiyaç olmu,tu. Beyi bulama
d;'ğı ginler bqka bir Bey arar ve 
aınema ile bira paramı • bir lira .. 
yakalardı. 

Fakat ani Bey bunun farkına 
vardı, ve: 

Olmu! dedi. 
Haftada bir gece, Sobati, Beyin 

evine devama başladı, eabfla 1'1"' 
mnca cebinde bq liralık bir papel 
bulurdu. 

Alicenap Bey-
Baban Yobaz otlu Soktiri olla 

Sokrauye ıordu: 
- Oğlum Sokrati, haftada bir 

gece eve gelmiyonun. O gece ne
rede kalıyonun? 

- Bir veliyinimet buldum, baba. 
Anan kokona Katingo ıö&e ka

rıştı: 

Bravo, Sokratil Benim o&lum 
adam olacak. Sokrati bir &ille. bir 
tokat beklerken alkılJ& nail ohnıışt1L 

Baba ile ana arasında: 
Anı - Oğlumu aevimlidir. 
-" Babuımn ogludar 
- Gençli~mde ben de dil· 

berdim. 

-~ .. , ...... ff
..., 

Kak........ .. liôaiia1' 
Beiia ,._ taa..._, Ne pk, ııe 

~ bir eofta idi. l.btiy..-hjan
aa laile oaıa yakardı, 

- İşte Sokrati o hoca efendinin 
torunu! Nasıl yakıtıklı olmaeın? 
Tıpb dedesi. Törk tohumu. •• 
Halit osmanh ... Sen beni ne zaane-
diyonun, Katingo? Bir kere ıaratı-
111• bak. Bende Tat.avla kam 
var mı? 

- Ananı iııkh etme, Sotiıi. 
- Ana bir tarladır; een tohuma 

hU. Bea daiautanmda Yeniçeri
lain •mı lıilMdijonım. Dar 
Kaôngol Bu Bey, ba Yeliyinimeti 
biz • tammaliyD. SokratiJ• ha 
kadar iJilik eden ...... gidip bir 
meni dememek kaWıktu; imaai· 
yete ytıklflllG °'1mDlllO. çıraklık· 
tan kurtardı. 

- Pek doırat Sotiri. Bu borcu 
Memeliyim. 

- Dinle: P_,JtalJaYB bir hafta 
bldL Bir kaç kirmıa ya.murta, 
bir, iki ç6rek abns, sen. kıs, hen 
petmbk elbiselerimizi giyeris, 
Afeadikoya (Beye) pderiL Belki 
bbe de bir harçhk çıkar • 

ltokona ltatingo cevap vermedi. 
~ye daldı. 

Sotiri: - Ne dUfiiatty_..... ko
konaCllUD? 

- Dtlfiiııd61üm• liyli1e,ı.., 
dinle barba Soairi. BW. kdın 
hali ne olacak? 8'a Bey ~Çltyı 
da himaye etma mi? 

- Itadm U:hl 
Neden? 
- Hem Oll•• Mm kamP ı....ı, 

bre-. 
..... Bu bir pltO ( znk) itidir, 

Sotiri. 
- Sobad baa ne 61'? 
- Sokrad ....... bnleşi 

~~ mı. eUteue enun iyİligini 
-Bua.Bhnermez. 
- Pntik delillin, Sotiri. 
- ÖJle, .... Basen IODÜa pbi . ...... 
-Yoatl 
- - budala karılar bizia piti ,.. __ 
-Yav8f! 
- - erkeklerden lliyacle it _.. 

rllyorm. Haydi bir tecrlhe ot.fla 
Fakat IUlalukla. Aoeıe,. ...... 
Efıerpiçaya aöyle Sebad,. Wıo "1 

~~ıldamaaın. Beyin gödne ginle il 
ıçm her ne lammea yapun. 11.s 
burada •imdiden unn bir plla 
kuramayız. foe baflayahm, hekah• 
ne olur. Kokonacıpn geçiı:o ... 
Ekmeğin okWı eaki --~ 
paraya, kırk paraya idi; ı.. .. 
on beş kuruta, on sekize, ,...,,._ 
He~ kea çah!Jmah. Bak hWm Aiiı
ratıye! Atkol&un oğlana._ Çtfi;ea. 
çabaladı velinimetini bultlu. Der .. 
dükkinmda iken bana bir paa. 
tütün hile getiremeuıitti. ~ 
gön babasına bir pantaloa pciı,.q. 
Afendikonun eskiei. Oıdann ...... 
bizim yenimi-. Sobati .,....._.. 
getirince onu bir ütflledim. BR 
düymesi eksikti; ODU a. ... , .. 
dım. Olfan tababnndaa hir .. 
aigara çıkardı. Hem ne ~ 

Y eniee ! Bir bine de pitlır41.. 
Sokratinin almndan öptUm. Ne .... 
~·~· Bir yudum bhn ıp;.. 
bir ııgara çekiyor -.e paatalaiaa 
çiqilerine babyordam. O ftlldt 
kendi kendime dedim: 

- 'Y ... he barba Sotiri, So ... 
gibi bir evlat aahibilia! UklD ~ 
marmaam diye bu eösleri ,.,,,_ 
soy lem edim. 

Fırat vadisi 
sular altın 
Antilüb11m1~i 

ların erimesi neticeti olarak 
kta Fırat vadisinde büyGk ı.,.. 
zanlar ve mühim lauarlar ...ı. 
bulmuştur. · 



fi ve tecil 
Meclise verilen la· 
yihaıun metni 

Kabahatı... affi ve bazı 
cürümlerle takıbat ve cezalann 
te' cili halduacla meclise verilen 
bir bnm liyibaıı ile esbabı 
mucibefi .._..mda geçen nüsha
lanmnıd. tllflilit vermiıtik. Bu
P de liıiha metnini aynen 
dercıadiyonm 1 

Layihanın metni' 
Madde 1 - Uaumi ve hu.euai ka· 

nunlarda 1•lı ı.t.bat cfradıodan maı· 
nutıen ve rabtlt gtyapta ve ya vicahta 
mabltdm olan r affı dıl i~tir. 

Madde 2 - Ceza kanununun ikinci 
k ımn birimci babının birinci ve iKinci 
cer.a bnuamun ikınci kitabının UçUncU 
babının laeflnci fuıU.rı, ceza kanununun 
ik.ı.ocı kibııbının befi•oı babının birinci, 
fa ı 111, ceza k.MHWl\Ul ikinci kitabının 
e k.uuı ı Mbınm birincı, ikınci ı;e bejinci 
ceu knuaıunm ikinci kitabının doku· 
zuocu babıom 005 incı madde hariç 
olmak Jl'e biriaci c za kanunu un ikinci 
k mm onu11cu babının ikinci fa lında 
y 1 c rUmler ila e ki ceza kanununda 
i rua fllZJlı fuıllar ve maddelere 

rU.ler m atesroıı olmak cır~ diğer 
c r lerdm m znun veye gıyapta ,.e )a· 
but '\ôicah a mabkı1m olanların hakların· 
daltl tak balın iCl"lllı ve ya hUk\imlerinin 
inmzı tecd edWmi tir. 

Madde 3 - Memurların memuriyet 
r z felerine m\it(ljlllık. ışledikleri cUrUm· 
er ıle efradı aeke.tıyenın a kerlik vazif" 
~e a fatlannd .. n mütevellit cürümleri 
te tabi d iıldir. 

Madde 4 - A: lrra, mala cana karıı 
ruk L ka t ve t nrnız U adam 
old d kanu i e babı muhaifefe ile" 
v 1a ıra, auU&. ca a karıı işlenen cti·ı 
ru ~. etki ceza kanunuaa göre feran 
Eim l ve yeni ceza kanununa g re ıe
nkı c rUlb ııayılarttk asıl faillerden daha 
hfıf r c.mıa ıle mab iim olmu§ ve )a 
a n s bep ve suretleri mahktim olacak· 
l an cezalaııının üçte birini bitirenlerin 
gerı aı.nları tecil olunur. 

B: Şapk > ı venle ) aparak Devletin 
emn · tı dal ili't'eeıni ihlAlden ol ayı es
ki ve yenı ceza kanunlarının birinci bap· 
Jann n ıkındı fuıtwında lazılı hUkttm· 
l e mabkG!ll olanların balmei ee 

la ~ oh1aaı..-.ır. 

M d~ 5 - ffHUSi kanunlarda yazılı 
t kabilmd :ıo olan para cezaları 

ıle t tıi değildir. 

dıe 6 - EYeJce neıredilmiı olan 
ua!arından istifade edenlerden 

eti r.aıfında ikınci bir curUm 
· 1 > e mezk.ı1r ke.ııunlann hUk!hııle
rıne g re her iki cUrumden dolayı taki· 
bat ve ya muhakemeleri icra kılınmakta 
olanlar ve :ı ahut mahkum edilenler ter.il
den i t fadrt edeıneder. 

tı dde 7 - Teciden istifade eôenler 
hakl n da ki takibat 'e muhakematın 
i ını talep eder lene mevlı. uf olmıyarak 
ta k kat ve m~amat i ra olunur. 
Mahk m ol rlaru cezalan tecil edilir. 
B • deoia kmll 123Q ve 136 n ma· 
ralı tecil kanunmaada tamıldır. 

Madde 8 - Mevaf olmıyan maı· 
· b kanunun ne ri tar binden ve 

kuf olan 1D11&11unlar ile mahkumlar 
tahlıyolen tarihinden itıbaren yaptıkları 

veya hUkmUn t hı olduğu mu. 
ruru mım müddetinin :>acısı içinde aynı 
nevıden ve ya daha aıts' cezayı mustel· 
ziuı bir ftr\lm iıledıkleri taktirde bak· 
lannda Tkk Caa Kanununun memnu 
fa ıllan ile ceMIMın içtimaı hakkındaki 

ahkhı tatlıik ol•ur. 

YubrMWri .Uddetltr 
bir ifloaıi1enler e 
lılemelBİf • ıhr. 

Madde 9 - 8u K 

den mut«>.-.. 
Madde 10 - Bu kan nun icraınna 

Adliye ~ ~ velulleri memırrd ır 

Zıetand 4la zelzel 

Aucklaad, •,_i Zelandelt 8 [A.A 

Yellİ Zelucl.n şimalinde ıid

detli bir *ele olmuştur. Zel
tele Htiıoetilsdıe ffunterville so-
lcaldart.da bUyük çatlaklıklar ha-1 

sıl olmuo ve Wangarui ve Pal
meraton da buarlM vukua gel
mişar. 

irtihal 
Memlelletimizde çinkograi n 

tar kk' tekamül ve taammümü 
hu usunda biiyök himmeti sebk
ed n kıymettar çinkograf Nec

·n bey evolki güP efat et-
. Cenazesi ad la ının 

m nnnd~ ndaki 
tir. 

iskan işleri 
hallediliyor 

iskan işlerinin en ziyade kan
şık oldu~ ve bir çok kimsenin 
hali muamelelerini ikmal edeme
diği yeiine şehir lstanbuldur. 
Her ne kadar iskan işlerinin ha
ziran bire kadar intacı evelce 
ilin edilmiş isede buna madde
ten imkan olmadığı tahakkuk et
miştir. Binaenaleyh iskan işleri
nin intacı eylul nihayetiııe kadar 
temdit edilmiştir. Ancak bu tem· 
di1: son ve kafidir. 

Bu itibarla yeni mühlet zar
fında Istanbul iskan işlerinin it
mamı için her türlü tedbir ittihaz 
edilecektir. Muamelatın sür'atle 
intacma nezaret etmek üzere is
kan umum müdürü Hacı Mehmet 
B. daha bir müddet şehrimizde 
kalacaktır. Mahalli mürettepleri 

bidayeten Anadoluda olduğu halde 
kendi arzularıyla şehrimizde iskan 
edilmek arzusunu izhar etmiş bir 
kısım muhacir vardır. iki yüz ka
dar aileden ibaret olan bu mu
hacirler Kartal ve Maltepe kar
yclerine yerleştirilmiştir. Buular 
Istanbula gelmek için her çareye 
baş vurmuşlar, nihayet taahhüt 
senedi vererek buraya gelebil
mişlerdir . Istanbul islc:in müdi
riyeti, bu gibilcrin haklarından fe
rağat ettiklerini ileri sürürek teffiı 
taleplerini kabul etmek iıtemem
işti. 

Yüzlerce kitinin açıkta kal
maması ve haklarının ziyaa uğra· 
maması için bu gibi muhacirlerin 
de elyevm bulundukları yerlerede 
teffiz taleplerinin kabulü karar
laşaıışhr. Buna ait muamele pek 
yakında intaç edilecektir. 

Vukuat + Ötomobil alhnda kallln 
lcız - 1904 numaralı otomobil 
Galatada hamal Muharreminklzı· 
na çarparak yaralamışbr. 
+ Bir ev yandı - Evelki ge· 

ce Hasekide Tekke sokağında 
bir yangın oldu. Adviye namında 
bir kadına ait 12 odalı bir ev 
kimilen yandı. 
+ ihsanın cesedi- Bundan 

bir kaç gün evel kendi&ini de
nize atan arzuhalci ihsanın dün 
ceseti bulunmuıtur. + Tabanca çeken büfeci -
Kadıköyde Süreyya tiyatrosu 
büfecisi Ekrem, Ayşe aammda 
bir kadınla bir miru me1ele
ai1aden kavra etmit ve Ayşe ha
nıma sil&h çekmiıtir. Bu adam 
derdest edihniıtir. 

BRADFORD 
Yeni küşat edilmiş kumaş 

ticarethanesi en son moda ve 
muhtelif fiatlarla yazlık 1 gi
liz ve Franzız kumaşları ile 
hususi bir kişilik kostümlük· 
ler fürubt olunur. Toptan 
ve perakende Bahçekapı Hacı 
Bekir karşısında No 84. 

Bradford 

E ~ ıp sultan sulh hukuk mahkeme· 
sinden: Mlıddei Süleymaniyede 

medrese odalarında mukim Zulfikar 
ağa vekıli Nivan efendinin müddei 
aleyh Eyipte Kızıl nıeacit mahalle-
sinde 38 numaralı hanede Ahmet 
efendi zimmetinde müvekkilin bir kıt'a 
Katibi adil senedi mucibince alacağı 
olan kırk liranın ma faiz ve ucreti 
vekBlet talep ikame e) lediği duanın 
müddei aleyhin ikametgahının meç
buliyetine binaen ilanen tebligat ıfa
sına rağmen .kendisinin gıyabında 
cereyan eden muhakemesinde bir 
kıt'a senet ibraz ve kıraat olunduk· 
tan sonra ye..,mi muayyeninde hazır 
bulunmasını ve gelmediği takdirde 
muharrer aenet ıııriudeki imzayı ıkrar 
iddia ve vakıaları kabul etmig ad· 
dolunacağına dair ~ıyap kararın1a 
il nen teblıf(uıa karar "erilmi~ oldu· 

und:m muhakemenin muallnk hu· 
lundu~u 16 Haziran 1929 J?AZAr g\inU 
s :ıt 13 l ·2 de hazır bulunması ve 
a ,gı '\a tirde ıyab~n muhakemeye 

, m olun a ı t b i nıın 

a iKDAM, 

Pola Negrlnin maceraiarı: 3 

"Şarlo sadisttir. insanları muzta~ 
zevkalır.,, rip etmekten 

''Bir gece Kalif orniyanın mehtabı altında 
Şarloya dedim ki : Sen hiç evlenmemelisin. 

Evlenirsen mes'ut olamazsın.,, 

Eğer .kendimi salvermiş olsa
ydım bana karşı bu kadar 1 utuf
kiir davranan erkeğe, Şarlo Çap
line aşık olduğuma inanacaktım ... 

,,Hudgamlıkl it diyeceksiniz ... 
Ne yapayım ... Kendimi aldat

mak, bana başkalannı aldatmak
tan daha korkunç görünür! Sonra 
beni düşündüren yalnız bu değil
di: hayal sükutunua, istirabın ne 
demek olduğunu biliyordum, 

Şarloyu aldatmak, ben onun 
nazarında ne isem, onun da be
nim nazarımda o olduğuna ken
disini inandırmak, yapalır şey de
ğildi... 

Perestiı e~tiki mahlukun sah
te olduğunu anlamanın raha ne 
acı geleceğini bilirim. 

Ama dersiRiz ki '"Şarlo,, san'· 
'atl<aıdır, senin sahte olduA-unu 
derhal anl ·clı ... lt 

O zaman ben de size derim ki 
siz erkekleri ve erkek aşkını bil
miyorsunuz. Erkek, aşkınıa ha
rareti içinde iken, gözleri baıka 
her şeye karşı köı olur. Böyle bir 
erkek menazır hissini kaybeder. 

lıte en zengin iş adamları 
bile bunun için aşk yarışına çı· 

kıtamazlar. Dimağlan, hakıkata 
karşı kör kalmalarına meydan 
vermez. 

Şarlo da hayatın ve aşkın k'ô
rlüğünü tanımıştır. 

"Evlenelim!,, 

Muharriri : Pola Negri 

Senin gibi erkeklerin mübdi da
hilerin evlenmeğe hakkı yoktur. 
Sen fani değilsin. izdivaç senin 
karın değildir. Meı' ut olmazsın? it 

Şarlo içinden, ta .. içidden ba
na hak veriyordu; onun için bana 
hala minnettardır. Şimdi ... · eh .. 
dostuz, çok iyi dostuz. Fakat 
evlenseydik, timdi elimde bir 
çok acı hatıradan başka bir ıey 
ka lmıyacaktı ... 

Şarlo sadist ! 
Onun garip, anlaşılmaz ciheti 

nedir, bilir misiniz?. 
Şarlo sadilttir, iuanlan muz

tarip etmekten zevk alan bir sa
dist... içinde &yle bir temayül 
vardır ki oau zalim olmata, kar
şııandakine zulınetmeğe, aevke
der. Bu zulmü eti, kemiti ile 
yapmaz, fakat onua 1Ulmü bir 
kadın için bin kat daha iztiraph
dır, 9fmkG Şarlo size... mailen 
zulmedcrl 

Şarlo, kendi de iztirap .çekmek
ten zevk alır. ister ki siz de, aynı 
şekilde onu muztarip edeıiniz l 

:lztirahın pençesinde ! 
1ıte o zamandır ki, iztirabı ta

bammlUünü aıtıtı, kalbinin acı-
sından adeta sersemlediğini za
mandır ki, Şarlo, etrafında bile 
bile, seve seve kopardığı bu fır
tınanın gönül yıkıcı ezası içinde 
en ıyi eserini ibda ederi .•. 

Bundan eminim. Şayet Şarlo 
Bana: " Evlenelim!. " dediği bahtiyar olarak evlense, izdivaçta 

zaman niçin: " Eveti ,, dediğimin saadete eritse kendisinde mübdi 
sebebi1ai, kendisine açıkca, oldu- san'atkir kabiliyetinin öldOtn, 
ğu gibi anlattım. iflas etti~i gündür! 

Bir gece kaliforniyamn muh- Kader, ona o dahiyane kabi-
teşem mehtabı altında ona ıu liyeti verirken, aynı zamanda 
sözleri &öyledim: ona saadeti uzum müddet tatma

" - Sen hiç evlenmemeliainl maya mahkum etmiştir. Atk. de-
r ?ii!: ?&5 E sz 

vamlı saadet, sadece dört duvar
dan ibaret olma}an mes'ut bir 
yuva.. Bunlar Şarloya mukadder 
değildir! 

O, daima, daima, kalbi iztira
pla burkulurken gülmeğe mah
kum olan palyaço kalacaktır. 
Cünkü öyle bir zamanında Sarlo 
ibda etmezse, güldürmezse daya
namayıp ölür ... 

O ne garip bir tecellidir ki 
ağlamadıkça güldüremez!.. 

Benim kendisine faydam oldu. 
Buna cidden memnun oldum. 

.. Pariıli kadın,, ı birlikte yaz-
dık. Bu film oynanırken yanından 
bir adım bile uzaklaşmadım. Ya
nında olmazsam, çalışmak iste
miyordu. 

Bana: 
'" - Pola, beni yalnız bırak-

ma! it 

Diye yalvarırdı ve ben de de
hanın bu çocu')ıına kartı duy
duğum anne şefkatından dolayı, 
yanından ayrılmazdım. 

Biliyorum, bu suretle tihnimi 
çelmeğe çalışıyordu. Bir kerre 
bana: 

" - Dütün Pola, seninle be-
raber neler yapmayız!,. 

dem itti. 
Ben mi haklıydım, 01117\. 

Heyhat! 
Onu, bir kadının betendlAi 

erkeği sevmesi lazım geldiği gil i 
sevememittiaı . 

Onun buseleri kaibimi tatmin 
edemiyordu . içimdeki hülya
perverane ihtiyaç hayattasa daha 
baıka şeyler bekhyordu. işte 
onun için, arloyu Şsevdim... ve 
kaybettim l 

Yarın: 

Polanın ilk aşkı 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
Şubesinden: 

Sa"tılık çayır 
Veli efendide Koşu mahalli Çayır otu 15-5-929 tarihinde bilmüzayede satılacaj"ından taliplerin 

yevmi meıkQrda saat on albda Bankamıza müracaat etm4'leri. 

4 
2 
2 

Istanbul ithalat gümrüğftnden: 
Saııdık S A L C 120 Kilo Ponelm elektirik edevah lif ı 

,. S A C L 68 ,, Vidala lüstirin çocuk ayakabısı Er !. 
,. C M 538 " Yünlü pamuklu •••ucat tt a,-

Bu akeam 2 " J p ES 226 ., ipekli pamuk menncat } Tıranı t 
,, K H 47 ., Pamuklu ipekli menıucat 1 

NatitBeyde:NGfit B.Gramafon 1 
Balida muharrer efYUllll 11 Mayıs 929 cumartui gtlnl latan

bul ithilit gümrüjii 6 Numaralı satıı anbannda bilakayede sa
tılacatı ilin olunur. 

Alhamrada:Küçıilc Prenıea 
Operada : Amerika 
Melekte : Al Beni 
Majikte : Gurur 
Asrt sinemada: Kadın kurbanı 
Alemdarda: SMı zanbak 
Ferahda : Harp ve Ofk Denis 

kaplanı 

Şehremaneti 
nanı arı 

Y enikoy dairesinden : l1tin) ede 
TllfO"kları mevkiinde Mazhar 

paf& arasında mCYcut takriben 300 
araba gubre ) eııiko) dairei belediyC: 
since fliruht edilc~~indcn talip olan
ların on beı glin 1.arfında daire ebcU· 
menine mllracruıtlan illn olunur. 

Gaip 
Filibe Tatar puarcığından gelip Sir

kec ide Anadolu otelinde misafireten bu· 
lunan Haf ıı Hal!lall ef'eadi Pazar ~nundea 
bari gaiptır. Gören ve ottede olduifunu 
bilen insani~ et namına atideki adrese 
nıalümat 'Oermel rı rica olunur. 

Sirke i b } il < Jstı lal oteli lnegollu 
H .. n 

J stanbul ikbtci ticaret mahkeme.inden: 
Mllflia kemal Nui ve tbrahinı zade 

Lütfi ıirketine ait Bab99kapuda Celal bey 
hanıam tlet lr.atıada 48 nwııaralt mat-· 
da mevcut m\lbteıw.lciDı kodun-• 
haliye Marııının 12 inci Puar '" 13 ll•· 
cu Puarteai ve 14 uncu Salı glDleri Mat 

oabeıten itibaren lıibıali•yecle furaht edi· 
lec:eifinden tahplerin ynm '" vakit " 
mahalli mezktkda mua hey'etiae müra
caat e;> lem~leri l&zumu illn olunur. 

B eşiktaş ikinci ıulh hukuk hakim· 
liAind~n: Betiktaıta Ekmekl'ihaşı 

Ali ağa mahallesiDde Maçka meydanı 
caddeıinde 42 No. hanede vefat eden 
Ali Avni beyin eşyası 16-5-929 Per
şembe günU saat on ikide mahallinde 
bilmuzavede •~tılacağı ve muteveffa· 
dan ala~aklı ve borçlularının tarihi 
ilandan itibaren bir ay ıarfında mU· 
racaatla terel\e d 1) un de-ftetine kayit 
et · h Jr. 

Tarihi te'elel 1822 
Mckeli Ware Bedia 
~ ., .. W,148-9'4.985 

- ......... JIU.l.JlUJ 
Banka muamelatı 
ve kasalar ican 

DERİ VE BARSAK 
MÜZAYEDESİ 

lstaubul Tayyare Cemiyetinden: 
Kurban bayramında munbaaıren l"fki· 

llıhmız tarafmdan toplattınJacıak. deri " mr. 
•lllar, ayrı ayrı mur.ayedeye kfmmuttur. 

Mıyıııa 13 puarteıi sunu ...a ON BEŞ
TE Itrilerin ve eaat ON ALTIDA bar
llklann lbaleei yapılacaktır. TalıpleriD 

teraitl ö~rennıek ibre Cafalotlunda kl 

' em n e mu·ac ııtlnrı ilin olunur. 

9 Mvyıs 929 
NAKiTLER 

. ] ngliz 995.50 20 Left BoL 

• Dolar 204. ı Florin 

2 Fra.F. 160. 20 Kur.Çek. 

2 Lireti 214. ~ :;:r 
I nıbad SS. to Frank Del. 

1 na,ht m. ' 9.2S 1 Peseta 
~'aat. st. 29. , ..,,. F •--

O Ley R11111o 24.12 ...,, • UYCÇ. 

o.qd. St. 998.50 Anuter. n 
w.Y, 0.48. Pr~kur. 

1ariefn. 12.43 \iyana 1111. 

lilanolt. Y.27 Madrid z" 
Vaııo• b 

lerlin m. 2.05 Atina ra'b. 
.:of'ıalev 67. Bukttş 
lrtikaelb S.49. M . ... .,. 
;inevref. 2.51. Bclgr tdio 

uo. 
16.SS. 

!.45. 
s.s& 
4.32 
87.63 

24.ST· 
1054 
27.SS. 

itik.deh. 
ÜÜ)l\DU. 

Dr. Yolu 

ISTIRRAZL4.R 

94.75 I f'" 
203. ~ 

Q f 
J90" Tertip 

904 .. 
1901 1905' 

.40 :;; 
"" = 1902 Gümrükler 

I 90S Ealdimahl 
ı902 Techlaati Aık. 

ı 
1908 T-ertiP1 
]908 .. 
19 9 
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TAHJ'ILA1 
Abadolu IJt"m. lnlL 2 Tutip [D.F-) 40 
l Te1 tip (A.B.C.) 40 S ,, (F.C.J "5 

TU1'EL 
TtaıbYay '78.251 Jıtamba) 911 
lılhL Dolı:. AnL 
KacUkay S• Eno.ğU Mad@tt 

., 
HiSSE SENEDATJ 

f~ huılı:ui J4.20 l\fllli lktint Blı:. 
Mlgla itibar. Ticaret Ye aanyt 
OemanH Bk. 136 E1naf Blı:. 

Y APUR DE1WIRYOLU 
Sirlı:etJ Hayriye 

,. Temetu 
Haliç naporlar. 
Aa.D.Y. olo 

.. .. " 100 
M•danya·Bursa 
Samtan Sahll 
TnmYay 

18.50 i.:ortalar 
l ı Tnrkiye milli 

1.5S ittihat ., 
23.20 itimat • 
89 Şark 

Boı:lı:urt 

Anadolu Aa. 
'78. 75 lııt. U muns. 

., ... 
so 

MADEN ŞIRKETLER.l 
Balya lCarıuıy. 
Ani- Çimen. 
Balı:ırkö, .. 
Tllrlı.k6miir 

14.45 Han ~n 2'7 
34.20 ., .. (temet.J s.!I 
14.SO Kaclik3y Su 25 
22 h.mır mezbba 109 

Mermrr Tatı 7 

r;ı~;~~~t~ı 
·~························ .. 

9 Mayıs 1929 
ZAHJRE BlJG»A Y 

ÇaYclar 
AJ1Na 
Mııaır 

Yulal' 
Keten tolııum 
Fuulye afak 
Meralmelı. 

Nola•t 
Barülae 
Bakla 

Kııı.Pa 

YamUfilk 
l~ IUaılea 

15.IO Siiıı.ter 
Sert 
Dönme 

30 

Y amllfllk maJa 
Sert 
Roma. 
Balpriıtaia 

Alman 
Hart W:lntıer 

ır.-

TiFTiK 
HUBUBAT 

Ka.Pa. 
Anlı: an 

Smam 
• Kuueml 

Kaıtamıuta 

AFYON 
Kon,a 

YAPAGI 
Ka. .. 

Alqehar 3.100 Ku.Pa 
YakaamJt 
Derili ~lalr '.1' 

iTHALAT 

Çakuıb 

~Dik S!!',.. 
l'iND. VE CI!..-UI 

Ka.P,. Bqday 
Çavdar v .... Fmdık l~ 

Arpa 
.. 

Cem iç 
Faealye ı• ç. 
Nohut UN 
l'ıadak içi 28 
11ftlk 2 l 

Yapalı 

.. 
" Bal 

.. 
Elde. Eldet. 
Ekiatra 

iHRACAT 
Birinci yam. 
Rlriat!l eert 
lld.nd 
Uçü.neil BaidaJ 

Ça•d• A..,_ 

• 

.. n-oı 
" Xepelı: 

Kıa.P.. 

ıuo 
1250 
1860. 
ısa 

1100 

F-1ye 
Nolaut 
Fındık içi 
Tdblı. 
Yapeil 

Çunl PMpal 

~ AJ DERlSI 

•1 
16 

.. 1 

• 
Tilki 

11'.undu 
TaYfan • 

1 STA 'BUL BrRiNcfrlcAREl~ ]~\r. 
RESİNDEN : Galatada Topçula cad· 

desinde 224 nunıeroda ft1 atı ticaretile 
milıtegil iken 1 Nisan 929 tarilı"nd• 
ifluuıa bUlı.m olunmuş o.lan L. Ag ti • 
le teriki ticarethane nın 1 • 
yenin rUvivat ve t "fi esı 
kat Merc110 bey esal o 
hnmlf oldu undan 
metinde alaca~ı olAftlıaran 

tin 199 ve 200 U )ecri muCI' 
bibre tahkiki dftyu iciıı tarihi illndaO 
itibaren ~ irmi gtın zarfı da n datı,.. 
mahkeme kltibine evi meleıı •• 
müddeti mezkOre hilal n a~ ora f 
günde yani 28 mavıı ı 29 ma) ı• r~ 
ıanba ve 30 m&) ıı ptrtenbe 929 gurıl• 
riade birinci ticaret mabkemeainin if1'I 
muaaelatına llıahaua odunıa gelerek "1r 
clık bey 11111vaoeheainde elacalrJaruıı ilP" 
ye Jlayt ve ,tudik ettinnlleri ve mllddeli 
meskdrede ispatı Ttlcut edemeyen ~ 
blar hakkında kanunu mezkOıım 210 1111" 
cu maddetiDI tovfik.eo mua e e o ~oııl' 
ılAn olunur. 



i ··h· en n en mn ıın maçı 
hugfbı yapı ıyor. 

111it1Ntleda mu..,ıa.a, 

~;---- farklm, ne ... ralö· 
• iki takaılun evelce 

....... -.r.B-G.S 
müaclcler aldbetiai 

GaJ~•·•w ~-O ............... 
heyetince Vefa kulübünden Saim 
Turgut bey intihap olumnuştur. 
Saim Turgut b y bu maçı idare 
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