
yıl * NYJ~L.n,,. 
Salı 

12'!!! 17 
~ }1929 

Bugün sayıfa 

Hzretleti Ankaraya 
Reisicümhur Hz. ve misafirimiz '

1

·'1llillt-. -""·~-aı -.. -a.oa-~-... -,.-üı • 

• 
zı 

. ... 

Gazimiz Çankayada Karahan ::;:: ".:"':::: 
IHlloaftllUUıla IJlkdM i/ı. 

cenaplannı kabul buyurdular ~ ~ 
AaJrarm. il ( VÜd) 

R ..aAıu& dllllfe fGf«J''"'' b clsicilmhur Hanetleri saat 12 de Gazi istasyonuna muvasalat IHiilıJM. '1c ..,19oloııl& ~YUtınuşlar, dvelet ricalimiz, fırka ve müessesat erk~nı t~r~hnda~ olacafbr. 
b tdanınışlardır. Gazimiz müteakiben Çankayada koşklermı teınf l•m• 

"1ııraralc saat 15 buçukta misafirimiz Karahan cenablannı kabul \amıı-~-------' 
~!~lılerdir. Karahan cenaplan köştke mu~afız ta~uı:u. tarafın~an 8 5: Rusya ı•Je 

ıneruimle selamlanmıştır. Misafirimız Gazımızın nezdande ikı ;:-t lcalınışhr. Ziyaret ve musahabe esnasında ~aricly~ vekili B. ' Yeni misakımız bugu· n 
l>tı \'yet büyük elçisi Soriç yoldq ve katibi umumı Tevfik B. hazır 

....;!unınuşlardır. imzalanacak 

C 
Ankara, 16 (Vakıt) - T ecdldi 

enani Beyin yol arkadaşı :~::;.!:~;!:,;::ıt;; 
A a lentyor. Misafirimiz Karahan ce-

IYl e fa haf, yahut Suat H. kimdir? naplarmın Y•nnki ekspresle ıeh-s rimizden ayrılmalan muhtemeldir. 
abık vekil geçen yaz Büyükderede bir otelde Bu gece mfsafırimiz şerefine Ha-

nasıl bir mevsim geçirmiı? ' rlciye müste,an Numan Rıfat B. 
tarafandan bir ıuvare verilmekte· 
dir. 

Ankara. 14 - Matbuat umum 
müdürlüğünden: Sovyet hariciye 
komiser vekw M Karahan ile ' 

Jhtikar pazarı dağılıyor 

- G~ Boran JHIMn, .tir efelbrl NI~ I 

Tfirklye • Mısu 

Sefirimizin beyanab 
karşısında Mısırlılar 



m·ycre~.: ruua-ııc.e. gl)rnıeıe.ı icap İ haf da 1 Mali mahffllerde 
ettiğini söylemişti. M 

Mısır gazeteleri bu beyanat Paris e kacr; kitap Son haberler • müsteşarının 
dolayısıle baş makaleler yazarak basdıyoır? mcg - mühim beyanatı 
~~~~iıe~~~s~~a:~::~e:::~;~er g:~ Son hafta zarfında Parite K~r~h~nın sey~hıt'ı lngiliz 1028 de kapandı 
bu münasebetle bazı mütalealar nevredilen kitapların adedi 69 u ullu ullu 
ileri sürmüşlerdir. dır. Bu 69 cilt eser ilim, fikir, _ İngiliz lirası diin borsada ı 080 

El' ehram gazetesi yazdığı baş- edebiyat meselelerine aittir. (İzvesUya) ne dlyo' 7 kuruşta açılmış 1028 kuruşta ka-

mekalede Türkiye -Mısır arasında Parisin bir hafta zarfında nev· panmıştır. lsterlin hakkmda tetkika-
u-ğ· Moskova, J 5 (AA)- Matbua~ 

cereyan eden müzakerat hakkında re 1 1 eserlerden 23 tanesi ro· M tına devam eden Mallye müste-
1.. t · h k Karahan'ın Türklyede mazhar 

ıu ma uma ı verıyor. man, ; 8.yedlr. 10 tanesi tiir 
Mısırı mukaddema Ankarada olduJtu hüsnü kabulün dostane ma- şan Ali Rıza bey dün bir muhar. 

mecmuası ' (1) tanesi tfyab o rlrimlze 12 günlük mesatsl ve htl-
bir ay kadar devam eden müzp- s rf, (4) tanesi ecnebi edebi· htyetre olduı!;unu kaydetmektedir. 
keratta bulunmuş, Türkiye hüku- yatı rina dair, (13) tanesi tenkit lzvzstiya gazetesi, Hariciye ve- kılmetln aldığı tedbirler hakkında 
rnetini Türkiye· Mısır münasebatı ve e ebfyat tarıhine < airdtr. 81l kilimizin iki memleket münaseba- şu şayanı dikkat beyanatta bulun-

hakkında bir proje tevdi etmiş· hafta çinde nepedılen eser Jer· tına mütedair sözlerini Sovyetlerln muştur: 
ti. Ayni proje Muhittın paşa)'a da den (14) ıaneside tarih, (6) ta- - Bütlin tetklkatımızdan aldı-

kd l 
şamimiyetle karşıladığını yazarak.. 

ta İm o unmuştu. Buna mukabil ne1 d coğ afya kitabı ve sera· ğımız lntlbaat paramızın lehindedJr. 
M h

·•kA • T" k. Türk-Sovyet dostlulf-unun bir tarib-ısır u 'Umetı, ur ıye tarafından hatnamedtr. "' İngfltz lirası düşecektir ... 
tevdı' 1 k · · k çesini yapmakta ve Türkiyede har 

0 unaca proıeyı tet ike Bu haf a içinde basılan 13 Tiiccarlar haktkt ihtiyaçlara müs-
amade oldukunu bildırmişti. eıt:r de ahkiya ve güzel s .. n'at· bin hemen erte!'i günü başhyan tenit oldukça hiçbir müşki!Ata te· 

Mısır hükumeti tarafından tekl.ıf ı h kk d 1 ki d dahilt ıslahat hareketlerinin ve bi-l ar a ırı a yapı mıt tet er ir. sodüf t:tmeksızln ihtiyaçlarını ttmin 
e unan preje, Mısırın Iran hu'·ku"'. Ayni h fta rçind• t ı f iAfet namına yapılan ıılahat Ue f ·ı k 8 "" ese ~ye ve etmekte berdevam olacaklardır. 
me ı 1 e R teltiği muahedeye dtniyr ta daude (7) Sosyolojt tesis edılen şeraitin heyeti umumi-
mfü•abih bulunuyordu. Yalnız ah- Yalnız borsa haricinde bazı kim-., v siyasete dair (6) Hu ı. uka ait yesinin Ş»rkı mutlaka inkı!Aplara 
valı şahsıye hususunda ıki mua- (8) bp, ecnıcı ve baytarhı?a at scvkedecek, lran, Efgan ve salr seleiin bundan 12 gün evveline 
hede araşında fark vardı. Mısır 14, Tabii ılım ere 11 it (8) Rıyazi· gelinceye kadar yüksek fiarla aJdık-h. .. kti · b memlekerler üzerJnde akisler uyan-

u . metı u hususta Türkıyede yala ait (2) pedagojie ait (14) lan lnglliz lirasını piyasadan Türk 
merı v t b k dıracak mahiyelte olduğunu zlkret-

d
.kk e mu e er anunları nazarı ziraate aıt (1) spora ve eğ'ence lirası lehine inkişaf etmekte oldux-.•. t ı mektedir. !!> .. 
1 a. e 8 arak, Mısırda buıunan ye alt (1) çocuklara 11'1ahıuı 10 k k ff k 

Türklar ara•ında vuku bulacak lzvestiya makalesinde ezcümle ni.1 görere apatma~a muva a o-
., eser neşredilmi ~tir. 14 Her de 

bu gıbi davaların Türkiye mah lüks basılmr t•r. <llycr ki: "Bizde aynen TUrk Hart- lamamış çok yüksek ".Repor • ]ar 
kemeleri tarafından rüyet 

0 
un· ciye vkkili gibi M. Knrahan'ın Tür- vermişlerdir Hatta Reporlan şim· 

nıaınnı kabul etmiştı. mılen ilgayı kabul etmiştir. Tür- kiye Cümhuriyeti erkAnile temasının diye kadar hiç görülmemiş derece-

Buna mukabil Türkiyede bu- kiyenin Mı.sırda kapitülasyonlar- dostluk ve iyi komşuluk münase· de: her gün için 8 kuruş ki senevi 
luan Mısır ıların şahsi ahvale aıt dan istifodesinı bız kabul etmeyiz. batımız üzerinde gayet müfit bir hemen yüzde yüze gelen 

daval d M Mısırın hiç bir hükumet. her han bi fa k1 öd kt ld k1 arı a ısnn şer'Aı mah- . · k ti d w1., r r a eme e o u an tesır yapacağı anaa n e1 ... 

lc:emsleri tarafından rüyet edile· gi şerait altında bulunursa bulun· anlaşılmıştır. 

~~ 

Muhtelit hakeJ11 
mahkemelerinde 
Aıeyhtmize açılan davala! 
Dünkü celselerde mühlnı karst 

lar verildi dl 
Muhtelit hakem mahkeınele~~~ııı 

dün, aleyhimize açılan bazı 111ll Jr 

·ırrıı~ıv 
davalar hakkında kararlar ven d' 
lngiliz mahkemesin e 

İzmir yangınında mülkleri Y8~ 
İngilızlenn aleyhimize açngt t~ıeı 
nac davaları şlfahr mürafa 0 

h"kt)rııe 
yapılmış, ajanımız Türk u fi 
tarafından istimi Ak kanununa. gö\t 
muamele yapıld1~ım söylelll1~ 
davalar reddedilmiştir. de. 

Gene fngillz mahkerneslO d! 
umumt harbin başlangıcı sJralarıtı 

11 
memleketimizden Kıbrısa ks.çıp e 
malları kanun mucibince roüsııdeı .. 
olunan Rumların hükômetimiz alel~ 

.. rafe.B 
hine açtığı davanın da mu t 

ı!bB 
yapılmış, bunların kırahn bi' 
emirnamesi mucibince lngillZ ca ·n 

hk [l'leııı 
iyetinde oldukları ve ma e d 
bu davalara bakmıya salAhiYe 
bulunduğu kararlaştınlmıştı!· 

ita yan mahkemesinde 
5yete 

İtalyan mahkemesinde s~rııiıe 
Kommeıslyale tarafından aleyhı .,. 

. blJ" 
açılan lkı dava tetkik olunmuş •. re' 
]ardan şirketin hüktlmetimizdeıı ıs 00 
diğf ı 02,69 ı lngiliz liralık b~S~ 
davası reddedilmiş, diğer 206 ae 
İngiliz lıralık bava içlfl bU' 

sal~hiyet karan verilerek ··dl' 
kômetlmtz esas baklanda ıtı0 

eekti. sun, bu gibi matalibi kabulüne N o fer kanununda Mukaddema yapılması muhtemel 
Mısır Sefiri Ratip b~y bir kaç ıhtimal veı meyiz " olan muhalifi kanun "lspekülAtif 9 füaya davet olunmuştur. 

ay evvel bu maaldeki projeyı Bunun üzerint> El Fhram muha- Noterlerimiz bazı tadildt mahiyetinde olan muamelelerin Yılbaıı için 

Türkiye Hariciye vekaletine tak- birı Mısır sefirimız Muhittın pa icrasını lsiediler tamamen men'i tçtn icap eden İngiliz mahkemesi reisi l\t 11~ 
dim t • b şayı 0örmüş, Muhittın paşa Mısır Ankara, 16 (Valnt) - Noter ·h h k l\t Hll aı·a11 e mış, unun üzerine bir ay ,., tedbirler peyderpey! alındığı ~bi men ' a em ll ve ır 
kadar müzakerat cereyan etmiş, ile Tüı kiye arasında hiç hır mü· kanununda Ad ·ye vekA.l.-ttn en 1 ld k dl kvl O ven vals, yılbaşı yortularını geÇı~e 
d h 

zakere vuku bulmadı,,.ını Ratıp üzum göril il çe teş t ve ta ye ı k cıer 
a a sonra bu müzakerat tevak- ~ •craaı rica edilecek tad lltı te• mek üzre bugün mem e e B · 1··· k. h'· A • h' edilmek üzere kontrol muamelesi 

kuf eylemişti.,, eyın, ur ıye u umetıne ıç blt etmek ilzere Ankara ve la- gidecekleTdir. 

El Eh 
bir proje takdim etmcdiX.ini, Tür- icra edilmektedir. ---~--- , 

ram gazetesi hu malumatı ~ tanbul notetlerinin İstanbulda D M .. d .. rO 
d.kt kiyenin Mısırda kapıtiilasyon ıs- Ümit edlyoruz ki bankalar ka- mU U 

ver ı en sonra, ıki memleket b,r ıçtlma yapn aları mukarrer-. • • 
d k

. temediğinı söylemiş, Türkiyenin nun bilUında hareketten ıctinap F k S b 8 d A~~ 
arasın a ı mönasebatın müsavat d r. Ankara notfırleıt lıtanbula aı a ri ey Ün r 

Alman ve Avusturya tebaasına d ki dl .. kü b t h esası üzere tesis 0 unıııasını mu··. e ece er r, çun u arzı are- k · ı . . d hareket etmiflerdlr. araya gitti ,, 
dafaa etmektedır verı en ımhyazatı a istemediğini, ket kendilerinin ve memleketin f ,,; 

' .. k ·· Al ı A t Devlet matbaası müdürü 
8
1· 

Essiy•se t . cJ ğ b ç•ın u man ann ve vus uıya- M•JiA f menafii icabatındandır. ..rı• 
k 

1 
"' ga 7e e~ı yaz 1 1 ıış Jıların koncıo1 o!lhane mahkemeleri 1 1 lasarru Sabri Bey dün akşamki tr" g• 

~.• ~ede Türkiyenin hangi ecne- bulunduğunu Türkiyenin bunu - • • Lüzum görülürse konttul muamelesi Ankaraya gitmiştır. Faik Bey ~rıet 
1 evletlerin tebaası gibi ınua- Cemiyeti nizamnamesini bankalar n en umumt hatta mabrem b ıŞ 

1 .. istemedığini, Türkiye tarafından da rnaıbaaya rnüteallık azı ı.A' 
me e gormek istediği mese rsini ·ı M tesbit ettı noktalarına kadar genişletilecek ve k a.•3tll'" m b h ıs enı en ~eyin ısrın hakimiye- üzerinde meşgul olaca tır. ıvı ,, 

evzuu a sederek diyor ki: . T k' · h Ant ara, 16 (Vakı·} _ millt bu kontrol neticesi kanunsuz bir · b9"' 
" M d t nı ve ür ıyenın aysiyetıni aya son zaman lar.d~ ~e~ı .A8t• 

~sır aki Almanya, Avuslur- hoşnut edeceğinı söylemiştır. tasarruf v~ t~ ttıat cemiyeti mn hareket bulunursa bu hareketlerinin makineler daha getırtılmıştır. ıv: 0 
ya, acarıstan tebaası Mısır la Muhitıin paşa, Türkiyenin Mı- tt tebb al .. ri KA#ını Pı Hz. n •n teczıyesinde tehir edilmeyecektir · baacılık mektebinde tabı işler'1~, 
aktettikleri muahedelerde kapıtü- srı bağ ıyan zencirlere bir zencir riyaıetjnde top anarak nizamna- Yerli mamulAt ta tamim ve teş- ait san' atları öğr enen talebe de 
\\.syonları Mısır lehine tadil et- ilavesini hiç bir vakit düşünme- meyi tubit ıttli. Cemiyet yakm· vik edilmektedir. Bundan meınlc- bu yeni makineler üzerinde 

f!ıı~m~i~ş~le:r,:::t~ra=n~k~a~p~it~ü~la~s~yo~n~l~a~rı~k~a~-~~d~ı~~i~m~i~ıl~a~ve~e~t;m~ış~t~ir~.~~~~~~d~a~r~e~ı~m~e~n~te~ı~~~k;;D;le~d~e;ce~kt~tr~.~~~k:et~sa:n~a~y~U~m~U~st~e~fi~t~o~l~ac~a~k~n~r.~~~~s:t:a~j~g~ö;r:m~e:k~te;d~i~rl~e~r.~~~ ~· 
Onun buralara bakışındaki ıstik- hale göre hareket et.. başıadı. Taş basamaklardan 1' 

V AKIT ın tefırikası: 33 

Yazan: üseyin Rahmi 
aöylecl" pusuda bir saat ikı saat 

9ekledıler Tek tUk gelip geçenlerden 

ta§ka dikkate ıayan bır şev göremediler. 
Ah Safder in bu uzun ve f nydaslı 

göıcnlükten İçt 11\nlarak: 
- Böyle kuru kuruya beklemekten 

ne çıkar? Şu gördo~omaı demir kapı 
nın mektupta zikredilen mahzen kapısı 
elnu~una kanaat getlı erek burada saat· 

lerle beklemek,. Budalalıktır. 

- Biraz daha bekhyellm. A<'aba 
bizim buradaki ıauıesudumuzu bir ta. 
rasıut eden var mı ~ Bunn merak 

ediyorum. 
- Zannetmem. Sabah karan

liğı buralarda kendine iş arıyan 
bizde" ba~ka bir budala buluna· 
cağına ihtimal veremem. 

Bu esnada demir kapıya ko· 
nıluk• ve etrafa dil:katle baka· 
rak ve arada bir durup düşünür 

ılhi yaparak biri geçtı •• 

Avnüsselah yavaşca: 
- Haber bunda .•• 
- Şu herif n kılığına kıyafeti· 

ne bir baksanaf.. Şevkiye Hanımın 
sevgılisı Nedim beyı_ andırır bir 
yeri var mı? 

Filvaki görülen adam ayağının 
poturu, sırtının salıası başının 

bıçimsiz kasketile marmara sahil
lerınden gelen köylülere, manava, 
ırgat başıya hasılı Nedım beyden 
başka her şeye benzıyordu .. 

Avnüsselah bu itiraz kar~ısında 
mülzem göriinm yer ek : 

- Bu karagöz göstermeliği 
tip Nedim Beym kendısi değilse 
de onun bir adamı, buralara 
memur ettiği bir bekçisi olmaz mı? 

- iş foraziyata kaldıktan sonra 
tabii sözün arkası kesilmez ... 

- Ben inat ediyorum .. O he
rif alelade bir geçıcı değildi. 

\\ 

şaf tavurlaıına dikkat etme- Arkadaşına bu dersi verdikten zıları çarpılmış göçmüştü. S•"i$ 
din mi? sonra Avnüsselah ağır ağır aşa- saya iniyordu. Tamam otuz se 

Ali Safder sustu. Geçen o he- ğıya yah viraneaine indi. ayakta ıemini buldu. . ifle 
nf te bir daha gözükmedi.. bir Etrafım dıkkatle süze süze ze- Burası adeta kayalığın ıÇ 0ı 
saat kadar daha beklediler.. minin yamru yumru toprakları, oyulmuş ve bir kısmına toıı s• 

Ali Safclerın gene tahammülü taş yığınları üzerinden, atlıya örülmüş iri bir kovuktu. Ye~ ~et 
yanarak: sıçraya demir kapının önüne gel- thma adım atamadı. Çünkı i• 

- Aç karnına bu dikenlerin di. Asırdan ziyade zamanın rütu- taraftan gelen su sızıntı ları ı~s· 
arasında av bekliyen vahşi hay- betlerine mukavemet etmiş bu ni tamamile göllendirmiştı: d:~ 
van lara döndük. ağır iki kanadın üzerinde iri iki tonunu saldırdı. Yarıdan zıya 

- Ağlama Safder ağlama .. sa· demir halka vardı. suya gömüldü. • dB~ 
na beş kuruşluk kuru puğaça a· Avnüsselah kilidin deliğini mu· Şevkıye hanımın mektuoun ·o 

b efl' 
lacak kadar param var... Canın ayene etti. Büyüktü. Bunu açmak ifadeye nazaran bu ma ı ktı• 
ııkıldısa şimdi naıariyattan ame- için kim bilir kaç okkalık, eski zemininde bir kuyu bulunacll ııı' 
Jiyata geçece~iz ••• tabancalar kadar iri bir anahtar Acaba bu sular orada~ ·ıı' 

- Ne yapacaksak yapalım artık.. lazımdı. Kanadın birine dayandı. taşıyordu. Perilerin hazneyi ıçt iP 
- Sen burada biraz daha bek- Kapı epice bir mukavemetle paslı naklettikleri kuyu .• hep bu g~s· 

le .• Ben aşa~ıya inıp demir ka- menteşel~ri üzerinde boğuk bir tafsilatı hasta ihtiyarın sııY1 ~ı· 
pıyı muayene edeyim... Açabi- iniltile açıldi. Kuk ayağa benzi· malarından ibaret addeden Şe\I ~b 
lirsem mahzene ineyim. yen uzun taş merdivenden aşağı ye bammı Avnüsselah şimdı ha 

- Niçin beraber gitmiyoruz? baktı. Burası gittikçe katanlığı buluyordu. rıUS' 
- Bir kapana düşersek bera- koyulaşan 7.ifiri bir ba.::aya andı- Bu dUşünceler içinde A,, dı· 

ber düşmiye im. Oişarda kalan rıyordu. selah bastonile suyu karıf tır bıl 
içerdekinl kurtarır. l d K k Fakat cambul cumbu iye 

çeriye gir 1. apıyı te rar üze· küçük gölün içinde ilerlefl'lh el' 
- Pek ince düşünüyorsun.. rlne kapadı. Elektrik lambaıımn cuaret edemedi. Çünkü ma 

1
1111 

- Öyle lazım geliyor. Sen dütmeaine dolcundQ. Aşağlya su zemının do vücudu iddia olu0
851 

buradan kımıldanma.. Göılerint gibi bir ziya ıütunu aktı. Merdi- kuyuya düşerek ademe karışfl'l 
gelip geçen erden ve bilhassa venin gdherçilcli cıdarlanna tutu- h ld 

b 
mu teme ı .• 

mehum l<apısmdan ayırma •. lca ı na tutuna ihtiyatla app inmiyc 

" t 

l{ 

di 
Şe 

R" 

b 



liavagazİ ile tenvirat 
yasak mı? 

Elektrtk ştr keb yeniden tes•sat yaptırmak tsliyenleı e 
müsaade vermiyor 

Emanet takibatta bulunacak 

--Y ılbaıında faaliyete 
geçecek 

lmaltthaftectfn mudi. fabrikada 
aynca bir de tamirhane vücuda 
gedrUmlştir. 

Fabrlk da -çab,an mf'mur Ye 
amelenin kabir ekRrlyeu Türkler 
dm mürekkeptir. 

Matbaacılık mektebi 
rağbet görmedi 

Askeri matbaadan maada hıç bir mnessese 
ta1elebe göndermem1ftir. 

,.......,,~ .,,,,,, --
1.1 ..... , ~--.. d teSls ıunmatuchr· Şimdiki halde 100 ka· ,..., Yektıed wraun an k _ ... , B 

Oluna k••binde dar talebe ders göı me t~r. a 
d n mıtbaacabk me "" ı k trıı tık. münasebetle fUIJU da söy eme lst~ 
• ere bqlanıldııtm yaznnş 
~·her ıldııımıza ıöre. kendllerln• dm: mektep a~lmadan evvel bütiin 
ı tktebın proğrarnı gönderilen ve matbalıra btrer profram gOndererek 
ffçüerının mektebe devamının çok ası• ve 1K11erden mektebe kayd~ 
::•lı olacalJ bllJ'rtlen tehrlmls dilmek arzusunda bulunınlırın fslm· 
-ıa1tbıacatarı b• ~avslyelerle hiç 

1 
rtnl tstedlk Fakat ıskerf matbı-

•dar olmım'*!artlr e ~ta hfç bir mUeMne 
Sa~cfnebırı müdur vekili Faik ısından nmın a1lb ,~stermecU. Ta-
ltau~ Bey bu husu\t& dOn bir m:~caa b'r tısım Mlctrf mırb11dan 

•rrı, imb:e ıu 17.sharı tenn!Şdr.: J )# en fil· kıl!U• da kendi ıır7.ulı b.:: . • M11tbaa"ılık mektebi bu ı'f j ~tJmlş, 'r klrtfP.dilmhierdtr. 
~n beri tcdr!sar• ba')iallUf ba· rlle ttarıçttn 
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Fuhuşla miicad 
-----·~~~----------------~~--~~~ 

Zabıtai ahlikiye teşkilatı bütün 
memlekete teşmil edilecek 

Düımüı · kadın ar ıılahhaneleı-1,. darülmeaaile:de memlekete 
mütit birer unsur olacaklar 

Fuhuşta cirfcfl surette mOcadeJe 
\çln yeni tedbirler ittihaz edilmekte 
oldu~u malômdnr Rn tedblrlt'rden 
en muhf mml 15 20 sene evvel ya
pılmı~ olan zabıtal ıh1Atıye mzam· 
namesinin tadili olacaktır. Bu gunun 
lhdyaçlanna tekabul eylimeyen ve 
eyi duşunulerek tanzim edJJmemıf 
olan zabıtal ıhllklye nizamnamesi 
fuhuşla mUcadeJe için kafi görül· 
memektedlr. 

Zabıtal ıhlAkıye teştllAb da ıslah 
ve tevsi edUec:ekdr. 

Bugün yalnız lstanbuJa mUnh1SJr 
kılan bu teşkflit bütün memle
kete teşmil olunucaktır. 

Fuhuşla mUcadeJenln esasını ıslab
haneler ve darillme~aller teşkil ~ 

decekdr Kaderin ve yahut gafietfn 
svkil fuhuş girdabına düşen genç 
vücutlar eHm vaziyetlerinden kur· 
tulııbilecek, bir darülmesafnfn telaat 
ve himayesine lldea edebileceklerdir. 

AbJAkJan sarsılmıf, muhitlerinin 
ttslrfne kapılmış Ye kurban olmuş 

zavallılar ıslahhanede memlektte 
nafi birer unsur haline «edrfJeblleceklR'dlr 

Gerek bu ıslabhanelerle darUlmesailerln. gerek ıabıtal ahflklye 

vel<!l tine rnptt mut< arrerdlr. 
pek yakında başlıyacııknr. 

ve emrazı zührevfye teşkl1At1annın sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 
Bu takdirde bu teşekküllerden azamt istifade kabil olacaknı: • Mücadele 

Muhanirimf2e beya 
natta bulunu)or 

Bır kaç giın evvel YaJovaya 
giden Şc: hreminl ve Va i yetili 
MubittJn ~y dün öğle Uztrl ~ 
rlmtze gelmlt ve doğru vHlyete 
gelerek bazı .iş erle meşgul olmuş, 
akşam Ustü de Enıanet bf nasında 
geç vakte kadar çılıt~tır. 

Muhittin Bey dün kendisini ziya· 
ret eden bir nıubarririmize fU 
beyanattı bulunmuştur: 

• - Y a1ovanın vtliyedmfze 
raptedtldlıtne ait venlen karar 
tebliğ olunm~tur. Kazanın polls 
ve jandarma teşki Arı umamlan 
mış. Kaymakınıt f$e başlanuşur. 

MubtdU vekAletlere alt memurlar 
dı yakındı tayin olunacakar 
Kuabfdt 8()(f ev ı 500 nüfus 
vardır. Kau batun h11nıasını yapa· 
rarak imar müdürlüğüne göndcre
celim. 

Gazeteler Bflyukdere köpriisOnün 
haura uğradıR111• yazıyorJu Hasa 
ra uğnyan k6prUnün kendisi d~ 

gU istinat duvarıdır Bu da o dvır· 
da bulunan bir hangar dunnnın 

meyfJll yıpıhDlf olmasından Uerf 
gelmtodr. Sular bize alt olmıvın 
bu banprın rneyllll duvarını çar 
parak hızanı artırmakta ve bu 
hızla istinat dovıırma vurmakııdır. 
Bu vazı,etln zararsız bir tekilde 
hıJU tçtn çıbtJ1maktadır 

Ziya Bey de diyor ki 
Şehmnaned ftn heyed müdüril 

Ziya Bey de kl5pril mnele91 hıık 
kınd• mubarrlnr:ıfzl' ıun!an s 1!e 
mtşılr ~ , 
~ ıorUkdtre köprüsü yıkılmı~ • 

Cınaye mı, kaza mı 
yoksa intihar mı? 

Usküdar 
sahillerinde 

Elli beılik bir adamın 
ceıedi bulundu 

.__ .... .._ ___ __. Şımdıl k valnız hı isUyan 
o madığı biliniyor 

ıvkun btiviyeti hakkında tahki
katta bulunmaktadır. 

Dün "bah Oıldldarda Şemsi 
pap •hillerinde • 55 • )'&flnda 
bir erkek ceaedi balunmuıtur. 
Ceset doktorlann gosterdıti 16zum 
üzerine morp, nalclrdifmiştir. Teş
h ·si lcabll olamıyıcak kadar 
detiıen cesedin hüviyetini teıbit 
edecek bir vesika bulmak kabil 

olamam•thr. Hadisenin bir kaza, 
bir cinayet, ve bir intihar olması 
ihtimalleri mevcuttur Zabıta mat-

lkt sat me lisi azalan 
şehıimi2de 

Ah itılat mecllli _,., gOn Anbr• 
da ckJrdOncO de91'e lçtlmaıaı bittrmlt 
Ye meclllla aaluıııdan bir k111D1 cklaka 
benle eehrtmtze &nmlltlerdlr. Mec:bt 
uaandan btr Hl diln bir muhaı rh1mlu: 

- Bu devreye ıtt baıthl btdt mne
lesl için tetlılkal yapmak Oure arkadat
lmamdan Vehbi , Nazmi, Suphl Bey
krden mOnklı:ep bir kombyon aynJda. 
F 11 tyeUmJz hakkındı ba,Yelcllete bir 1 
raporla tuhaı Yttdik cL-m fllr. 

e: ::u;: 
değjJıJJr. Yıkılan kısım ıstinat duva
rının Ost kı11mıdır Hu da sellerin 
ffddetle bUcumu neılcaınde olauq-
ıur.. 

' 

Ceaedin geçenlerde kaybol· 
duklan haber alınan ihtiyar Y •· 
hudilerden birisine alt o1do a 

zannedilmektedir. Maamafih bu zan 
ıimdilik pek kuvvetli defildir. 

Mesele ane11k cesedin hüviyeti 
tesbit edildikten 10nra anlaşıla
ııJacakbr. DGn geç vakte kadar 
cak ceaedin bf.r bır11 ivaoa ait 
olmadıtı anlatılmııtır 

Seynsefatn M 

_ SadııU.lı B. ıehrlmblle 
Yalo ada 11pılan IOD 8"111 ,. 

tnpatı Gazı liarredertne --" Ser· 
rt..efaln umum madara Sachdl.b Ber 
ıehrtmlze d6nma,tDr. Dan keadlsl ile 
PGten bir muhlrrlrtmtse Sadullah R 
Y alovadakı faal yetin BoyGk C.. ta

rafından takdir olundutunu. IDfUbl" 

devam etttlfDI .e,lemlfbr: 

Ticaret filomuz 

20ll gemi, ıozozı ton 
ncared bahriye müduri1 eunc 

hazırlanan raporda Türk :tarc:t 
filosunun 206 gemi " IOl,974 
lODI ballf olduta bJJchdJmcktedfr. 

I 
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emldki ne kadar 1 Suriyelilerin T urkiyedeki 
~fJffi fW f?WN _tf_a_h_ili_ncle--k-a'_m_a_'!'n_ı_rn_u_c1_p_o_'a-- Bu emlak 12 mHvon küsur lira tutmttkta imiı 
\:} &.JlJ;). ~~,J ) L caktır; bu neticenin umumi le· Bt-ıutıan bt dinliyor: Sur yelılerın Tuıklyedekl 'mllkt hakkında Fnıo.dar ta-

-=-=-...... -=--"""'= dı - rafından hazırlanan bir rapora nöre Surly~lılerin Turktyedekl emllkt 12 milyon 

M l f 
ıye muvazen.-miz üzeırl"e ne .. 

ii i tasaru cemiyeti kadar t ayırh testrler yapacait ve kosur lira kıymetinde tahmin edılmtştlr. 
Arıkarada milli 'asa•ruf ce- ela kolayca ahrnin edtleblir. Atına telgrafları: 

mtyett teşekkül ettf. Bu ce, t ı etın Şutradar var ki lokantacıfar 
ı~ekkütünü memnuniyetle kartı kendi hallerine bırakılırsa mllli 
'nız. Zira başladı~ımız veni mO· iktisat ve mflll tasarruf noktasın· 
c~de'ede muvaflak olmak için dan çok ehemmiyetli o•an bu 
lvlli zamaııda tassaruf mücade uıullerj tatbik hususunda kolay 
lesine girirtımek mecburlyeıin kolay muvaffak olamur&r. 
deyiz Milli bir tasaru macade B.ıruo ıeb b basittir. Eğer 
lesinde muvaffak olmak fç'n de lokantacılar ve aıcılaıdan b r 
mem1el<elin hrr tarafında (Ubt>leri kııımı bu uıulı· rln tetbikma taraf 
bulunacatc bir trpt ctmiyetfne tar olmazlarsa dtı-erleri ne kadar 
it ttyaç var<fır Jıteul r aratarırıda 1ttlfa • •de-

Btlfarz bµgtin görüy ru7. k· mezler; çünt.. ü bunlar üç ~aptan 
memleketf.mfzde peri\ 6cadeleıl fazla yem k pJıtrm 1lerde otğer· 
ile beraber .,,tU asarruf hare- ler• liste us• IOnoe d vam ed r· 
keti berin bat amaz latanbul lo· lene bugijl"kü mo,terilertlerlı l 
lcantacıları arasında liste fi•e- kayhetme ten ltorkarlar. 
rine y~mek plıtrmek us• ilinin Binae aleyh bö le bir tedbtr 
kalduıtmaaına dojru bl- cerewan meml.-kette muvatfa"lyetle tatbik 
~eyda o'mu,tur. ohu: ab imek jçin umumi ir 

Her bal e bu cerevan takdir düstur haline ıet r lm ıl la~ m 
ederiz. F'llhakıka bt kaç ae ıe gelJr. 
tvvel fraqr n l11yıret1 cı6ıtütü Zannediyoruz ki bu gibi bfr 
zarran Frar11z lokan .. clannın maksat etrafında lokantac11ar •e 
lhte uaul6nft katdtr rak liç kap· atcı'ar ara11nda her hangi b r 
tan fazla Jemet& piıtıme 1 elHi tulif hüsu'üne milli tasHruf ce· 
eyi netfcel~r vermt,tı. miyeti yardım edebilır. 

A' nt usul bizde de tatbik edil Hullaa umumi ve ferdi haya· 
dt~i halde gerek )o1'antecllar ge- tımızın her ıahasınr'a mi!li tasar· 
rek ha k ı tn natııl faide er ternin ruf ıayeai ile allkadar bir çok 
ed~bil·ceğın Joı..antacalar c·emi tedbtrJer mevzuu bahıolabillr. 
yeti ldffre hey~tl aza91rdan Memleket~ tanmmıı f8J'8D1 iti· 
Hüseyl<ı Be\ltn • On"6 11Vaklt,.te mat zat ardaa mOrelckep bir milli 
Jr•Utar f'den beyanatı göstermek- •aaarruf cemiyeti bu tedbirlerin 
tedtı • Hüsey n B. liste usulü kaldı- tatblkl huauauada mületebbtı ve 
ntdıfı tökdtrde üç kap yeme-ft muharrik vaılfeslni üzerine alırsa 
mfiş1et')'e kıık 'hunı a vera.ek b(iy6k tlihsadl m6cadelemtzin 
mümkün olacağın ıö,'tem1ıt r tu mu•affektye\ine hayırlı hizmetler 
bu netice her feyden e vel hayat ita edebilir. 
pahal lığıı a artı elde edilmit 
mühırn bir muvat akiyel demek· 
Ur. 

Lol<antacılarm ve f fcılar1n ku\. 
fanacaklar }emek maJıemeıku 
verli mallann aa Jatıhap ~ 
leri tse h~r ıene lP milyon 
lfra kadar bir ı ar.a 'I' me'T''eket 

Y ar1111 asn f'VVelk:ı • 

VAKiT 
l6 Klııtıı evvel 7819 

B zde gazeıelr,. hak-
1ı.,,,.. 1'1ii!ı..tıeı IJıı nevi 
ce2 a °"'" bırı g.aıeıenin 
ın'fiebbeae.,. ilgası ~iğerl 
dahi muvaldıoıezı toiiJidir. 

Avrupbda bunun bir 
nev"i daha vardır ki 0 da 
bir gaz,eft n 11 mif vezı ı er 
tara l•n dan Mtılma ••nı 
menetmekien ıbar ettir. 

!ılı limf't A. 1m 

Gandlnln makalesi 

Hindistan, İngil
tereye musavi 
Candı, veni bir maka es le 

bunu anlatıyor 
Hiadlataana mıhı rOcuuuıdan Candı 

N~•clY8n pzet.esicıde yaz<iı~ bh ma -
katede, Hind atana veıılmest mevzJJU 
bahıo1an dominyon ılste11 ini tarif ede
rek ıu ıc.-kılde ldar"t kelim etmltlir 

1 1 dominyon sistemi, lngıltere ile 

mOsav1 t"rait daireı nde ya~mak ve 

mOt:ndıet tt"ıb eıme1ttır. Bu takdrrde 

bu 1Mtmısebat. lcap ~ ıaR'l8n arzu 
rdeu, ber h•~t tar~ ka1olueablllr. 
~. dcmıayoo liateml ı.uktAI de • 
mdcttr. Bır t•af mafevk, diğer Jaraf 
madun olur.sa, bu sistem payjdar ola -

maı. ,, 
Gandi, lng hz umumt v111tıı lıırahndan 

RC\roluı MI bt-yaooamede Hındl tanın 
matı bbkllaltnden bahaolun mad ğını, 

balbukl ....Jı lltlklalın umumi tıtlkıllo 

temel okiqtuau ıllve eımışür. 

A • 

rayı umumıye 
Fnkalar Venizelosun bu fikrini münasebetsiz 

buluvorlar 
Attoıt, 16 ( Anele. ) - M. Venlzeloıun kralıyel taraftan ahalı hrkuı retsl 

M. Çaldarlse bir mektup göndererek ıekll hokümet meselesi hakkında yeniden 
arayı umumlycye mOracııat edılmeıınl teklif etmesi siyasi mahafılde hayreti mu• 

cip olmuıtur. Umumıyetle arlyı umumlyeyc mOrraat tf'kllh mUnasebetıılz ve 

memleketin <lahıli huzur v,., ıükOnuna mu~ay r görülmekıedır. 

Kabinen n tahliti 
Atına, 16 ( Anek ) -; M. Venlzr. lo;,un teıktl ettiği yeni kabine buaBn 

tahlif edılecektlr. 

Suikast\.ı Arnavutlar 
Atına, 16 ( Ane ) - Geçrnlerde Aıtnada sabı'c Arnrwt acltiye naorı 

Koçı Taşçlye kartı yapılan suikast maznunu olmak töhmetıle Arnavut Rıza Gor
dıkı ve Hahı Sen spolı tevk f edilmışlerd r. 

. Bır futbol rnaçt 
Atına. 16 ( An k ) - Puraya gelen Macaı takımı Uipest Pire prrpıyonu 

Olımblyakosu sıfıra kartı bir ve Atına cempıyonu Paıaıınkoıu ih,e karıı beıle 
yenmiştır. 

Paris telgra.ları: 

Adas denizi üstünde 
Parls, 15 ( A. A ) - Br('~tlya st fırı, tayyareci KOlt ile Löıvntı ıtlaı 

denl2ınin cenup kısmını hiçb r lımane uğramakıııın ılk defa olerak geçmek su
ret le keıalldıkları mu af ekıye::te bir hatıra olmak ilıere l.ıymetla bedlyelu 

verml~tir. 

Parts, 16 ( A. A ) -
g ı,mek lı,Jn dün har ket c-tmlş 

Oro ~ehrl Ozerirde uı,muş ur. 

Atlas Okyanoıunu cenubi kısmını bava tarıkıle 

olan tkyyarecl Calleı, saat 17. 50 geçe Rıyo dc'S 

İstr e ı, 15 ( A. A ) - T ayyarecl Kost ile Kod?& kapalı daire dabılt•de 
cıhan mesafe rt korunu kırmoğa .teşebbüs etmek Ozere bugan hnalanmı,t..dır. 

Maden amelesi meselesi 
S dney, 16 (AA) - Hü umet, maden ihtHihna vakit pçlrme

de ı müdahaleye karar yermiıttlr. Hakem mahkemeııi, araların a 
ihtiaf çıkan 1.1çi erle maden ıahiplt>rini müme11illeıini yann Stdneyde 
t piaoacak bir kanfera ıa davet etmııtir. 

M. SculliJJ, mad n ame e ·inin reislerine hıtaben neırıett ği bir 
beyannamede, yeni kautıklıklımn önünü almak çln lfçilerla maden 
kuyularmm civanndaa ç~kilme•eri h swunda ,.,.,. göatermekıedi • 
Reisler; bu 1al•mata göre hareket et) ek lçfn ellerinden ~ijt 
kadar çahıacakl rınt cevaben bildtrmftlerdir. M.SculUn, yeai cenu 1 
ga\ hükumeti baıvek1linden de maden kuflJ14 ınm Pe terube p..6 
y€n den açılman için alman tedbirlerın muvakkaten tn!'Jri blrakJma
ıını i temiıtir.. Sidney ve New 
Caıtle'deki maden kuyuları mın 
takasına po is tak iye mllfre-

:ıeteri gönderı1miftlr • Alınan 

haberler Rothbury §ehirnde vazi-

yetin yt md~n ıükCın bulmakta 
olduğu u göat rmek1edır. Son 
günlerde %uh6r eden \anı kh

kfar emasmda maıAen ame'uln· 
den bir kitini ö düğü teeyyüt 
etmektedir. Bundan t aılta 40 

kadar tıçt yarahuımı tır. Po\ts 
efradı arasında da 6 yarah var
dır. Maden amelesir fn büyiik btr 

kısmı po iı takv ı,; e müfrez. lerin
den va 'a mahal jne yet·ımesl 

Oıerlre çek lmi§se e tecavü
z~Ar vadyetlnl hAIA mu~ataza 
etmekted r. ______ ._.. ..... ....,.....,,,..,....,...,..,.,_ __ __ 

Dakti o H. lar 

Batıra gelenler 

Lakayıthk nasıl olur? 
•Bayonııı şehrinin muhasıırası 

esnasında sakanın bi~ ellennde 
iki teneke su solrnktan geçerek: 
"Tenekesi altı metalik!,, diye sa
tıyordu Bu sırada bir küçük 
mermi gelnek tcndcderın birine 
çarptı. Tt neke parça paıça oldugu 

halde uzaklara gıttl. O vakit saka 
hiç kendini bozmadan yo1una 
devam etcL Bu Kfcr ba~rryordu: 
• Bir ıeneke on iki metelik!. 

• 
Fetemenklilerin on dördüncü 

Louiye karşı giıişcikl~ri ıst idil 
harbınde Fdem~nk cenerallanodtn 
"Von Gt-oten. yan nd•kl uhiı
lerin bumden bir rnflye lslcdL 

Vatan aabcılad
Gev,...ıerde bir 11112ete. JClıd! 

mlhr aceıinln, bet oı;_,. 
çilk altın için yatanın• IA _."'"' 

kalkııbtuu yazıyordu. lıır-. 
bu alçak teklife ne cevap 
bilmiyorum; fakat bil~ 
kt K.itmlrin bQ ıqyıuz h 
darı, •Diyana,, kundakçı•• 
dllnya clurduça lanetle 

ı aktır. 

Zavallı Hindin bug\iA bofl' 
da, kollarında ve ayakl 
ıanıırdıyan ea rltk dJtclrle i 
aefil ruhla ı ın önleri üttüııde 
v(ı ime iJ mi? 

Dilnyanın o parÇ(lunda J _.., 
hOrriyet yoksa, şttklllill ~ 
ı6ıg rlıtn esmiyor a, P )J'1 
o topraklar j;ıUinde vahtl 
"Vanlar gibi yerlere eerlli ~ 
bunun ıebebt. hep böyle lı ~ 

t "' . zt-vkı uğrunda memleke ;İ 'e 

kalhlı eden mihraceler cld' 
d r. J1 ~ta 

e e t1nda, boynunda, -"_J,.-. ~Sa 
nr da lrl lncı dtzi\eri ~-- ~!\ 
fi le in gentı ,ırtlar na )ı1JI "1' t ~ 
tahtirevanlaranda esatir lli -"' iti e 

h , tı 
gur,ırtyle yaılanan mi~ ~tıı 
için vatanın çi t ık en, ~ d 

bir ıGrilden ne f r.kı j ~ r 
Onlar dndüz erJ albn -' ~ t\ 
tahtları Oıtiiode mabut. ge~ Ji' 
incil dô,ekl..,de ~Y all~ 
Sara'1a•ının es.,arb salonla.._., b h 
buhurdanlardan ılntrJerl ,.,,,.; 4 lı 
dıra \ dumanlar (l erken, ~ ~~ 
koku'u a ,,fzeler albnda tJr, ltrn 
ra\< kaseler kıvranmaya batl~ ~ lo 

m bre et 1erfn eijımez ~ ~ıı~ 
p ojrumla lChr. Kanlı ' nerış 
avları, enrierın parçalanma • ı' ttıj 
bazı del t•kUkler, 1 d flıı " b11 ~ 
deıttttnaez. / ~iıl 

Htnt orn anlarmın tıls1nıb ı,tlı tetın 
çeklerinden çekilmtı atar ~ llıuu 
ıeh•et Utremeleı f içinde ~ 1-:t. 

lan bu serserilerin ıade .- I} ~hb 
y•lmz miUet deill, inaanlıkl• O' 'ııso 
pek az al\ a•an kalmııtır· tiJ ~
ium Ta1an satmaları kart111 ti llıtte 
heyecantanmak beyhude ot' Çt d 
em~, 1erlfz bir cömertlik f ~icat 
Aııl acı olan, asıl aftan~-' ~~le: 
Mler feY, bu gtbl ıof~ l 
'-zı tahıtz• memleketlerde il ~la 
ı...n olrutmua, ...,, t•CI 6 - 'tf J 

el - tfllecek uvalla ......,.,,, 

•ar olme11chr. ti 
Vatan 1atacı'anna, va~ 

clutl•n 6eta.de deitl, yer tf/I 
de btle bir karJt toprak •eri J 
meUcltr. Hatta pli letlerlol rr 
dermek tçln iMia. 

Rıı.slar, i~bu cezalar ile 
iktıfa etm11 ereh bu defa 
veni bir ceuı dah., icai 
etmıı,erdır. Molva gaze
trsi. Rasva dahılive ne
zar• ıinden aldığı bir emir 
macıbince üç av müddet
le hiç bır flAn neır~trnl
vecekı ir. 

Doijruso qifzel da~a
nülmıiş bir cezadır. 

Gaııdi. ~tıleredekl amt-le hükOme
ttnln Hındastan ıerbettıııni temin ~lmt'k 

latıyona, bu ltl netıcdendlrmeıt icap 
ettl~I Ozerinde ı.-er etmektedır. 

A ~ tvede çalişm k h-ıt yen 
kırk liamm dün i ı.t han 

edıldt 

Hu sar11da bir mcrmt gdip za
bin supürdu. • V aa Groreıı " 
ltıdall d~mle digt:r tarafına done
rek o tnrıı(ta duıan 2-bite svrdu : 
,, Demek enfty~)i sizden tstlyc- lill=--=-===_,;;.,,===-====--"":": 

cegızl Salı 
.. 

TuNJ ne ri inchnaJ et
mi~ o man münasebetıle 
nehrı me2ldirda ~f'Jlri se
f ıun latıl olunmuştur. 

Tepebaşı tivatroıund11· Bu ü,aır. 

ıaııt 21/30 de yalnız muailım ve talebey~ 

"'
1 
if lf' 'I' lllJuau. r~n ı ı ~!ı:' ıı ı ı 1

1 

veıll 3 per~e !. 11
'
1 l l l JI 

«ı~ B, telıı ı mılilllıııın 
1811.1 perde , · ~~W.tffl~ f. 

Adttye d iresınde dün sabah 
dakti o ili ati e kalemler e ta,,-
z..if lerlnl iativen H8 ntm arın mu lralyan • Rivnro!. frarmz or-
hanı vapılmış u. dusundıı kumandanhk edıyordu. 

imtihan Ü8küdar müdd f umu llu sdum bır bacağını harpte 
misi Asım B. in n zaıetf alım a kaybt:ttiğinden hkma ba<:ak kulla-
yapılmıf, müracaat ed n kırk nırdı. "Nervindeıı,, muharebesinde 
Hanım imt ha e ilmi ur. u takma baca1ta bir ~rml 1sabet 

kırk Hanımc: ..- onıeldz ıimdı etti. • Rıvarot,, dü,tü. &kat bir 
mülô.um sıta ıle falışmaktadarlar. "Şey olmadı~ndan hemen doğruldu. 
imtihan edilen1eıdcn en 2 yade ve kahkaha ilt gü~ek dedt ki: 
muvaffak o a lar, derece itibarile - Aptal herltlerf bllmtyorlar ki 

on 
Kanµnevvel 

1929 

Namaz vakitleri ~ 
Sabah Oıı. lkındı Ak..., v aa.1 ~ 
.:ı.SO it.in 14,ID 16.4Z ı&tl 

Bu~O hava 
ha•• kwmeP 

Kala• postasını icra 
etmek üzere Der$eadet
ten hareı et etmiş olan 
.j07J .Jvu•ıur11tt Vapllrkırı 

Tclçiden yuharıva giac
mc~6p Der3eacetı • •ı·det 
~vlemişleı dır. 

l13N\'ı.J 3 lt H3' 
l' •zan· Vedat N,.dlm bev 

11ekizer sekizer ayrılacak, mün 'I bavu1:.ımda iki takıına bacak daha 

hat yer açdd kça sıra ile tavzıf ,._v.a.ı •'llll!l!!lfllll!llll!ll.,_..,.~..,...-..~-_. ................ .-ıııwıılflllllllll"' 
olunacaklard.r. 
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Zampara Kır al 
1 Ç ocuk sütunları 
-----------~---------------------------_... 

4 

• • • • • 

••••••••••••••••••••••••••• 

Kedimi 
•• • • • • • • 

Vrıhşiler 
• 

',oı!_ · Uzlaşamıyan kan koca ~ 

~ ~I l~hçinka zevci Luiye karşı son derece souk i 
fi' davrandığı halde nedimleri ile cılve'e~mekten ! 

hoşlanan btr kadındı. : 
G 

/:'. ~erı 1etri.ıtalanu hülıisası: 
rarı 

Kraliça nedimlerinden "Teresan"a 
döndü: 

• • • 

• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • 
~!lorı sı~ kırtlıınde • Sevgfli Lut • ismini 

"1-aorı frrt:ıcıra Krral genç iğinde kadın· 
fe gd lr ürlu hoşlanmıyordu. /\.'edimleri 

~ııı "!1 eğleme~, ava gitmek yegône 
l:.ıf '§~il ediyordu. 

ıı- ' cvl on beş Yaşında iken Marl Lehçinka 
cna, /(, l 

rrılq,. • ardına/ dö Flôri genç kıra ın 
"'~Ortıe/e~an lıoşlanmadığını bıldiğinden ona 

' llı~lch 1 
zevciyey/ 6ğıclnıek için açık ve 

~rotuı c~ tablolar ve lıeyk,eller Y'ıpttrtp 
8oreb'l <'lncnl.. 1 eceğf yerlere koydurdu. 

j,t ~evce b;: izdicaçıan sonra, genç zevc ı'e 
f ~lttııı lür/ii b rl Mrlerine ısınamadılar. 

- Böyle bir hal ol~a siz ne ya-
parsınız l\lö:;yli dö Tresan ~ . 

_. l\Iııdam !" Ef ~n dislnln yeme~ıni 
müdafaa eden köptk,., isminde meş
hur bir hikaye vardır. Köpek elin
den ğeldiJti kadar müdafııad.~ b~lun· 
rrıuş; 1 a a çık:ımıyınca ottkılerle 
birlikte o da yemeği yemeğe koyul
muş. Ben de öyle yaparım .. 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: Kedimtn aoı pamuk, : 
: Gözleri yumuk yumuk; : 
: Fare onu görünce : 
: Kaçıyor ko~uk kovu'· : 
• 11..j • 

• • • • 

Afr ikada lnu:iliz 1nü çtı1m/t'kelennden birinde vak· 
tilı gaı ıp bir ~ak' a ol11uı~t11,r. Baltln, size de anlata
lım. Vulışıler müstemlekenin ileri hatlanndon bırine 
hücuın et1ne,11i kararlaşt1rnı 1 şlaıdı. Aksilık olacak o 
tı.}ln huıada b11llınnn Awupaldar aCJa gitmişler, yal
nız b r tek od,ımı 1ıöhe 1çi lnraknı şlıudı. Vallşiler 
kararla11nı tatbıke gi11"ştiler. Hücuma kalktdar. 

1 o/oi,;ı_ g~en saray kadınl rr kır.ıla melre5 
~ ~~ . . dıl tı4at k ıçın etrafında dönmebc baş/o. ı ar. 
'!'oci1;; ır .ıl bunları zecccsinden gazel bul-
1.'ı fS/flcf. • J 

111r · ~rf ı. an rağbet etmiyor ve Kardinal a'ö 
~- ' 'Clra( • 

, '"!: "1lirn~ _ 171 zevcesine sadık k,a/mG$t lçın 
}! ıınse yapıyordu. 

h .gt·r k 
ir ·raliça biraz daha samimi, 

1 a~ 1 n~. • dcıha ı;okulgan davranmış 
~~. k 

t~ıı ' zevcini dışarı göz atma -

Filhııkıka bu sözler küfüv klm~e
Ier ara;ında pek cabıt ğörülebilır: 
takat " Tresan ,., ın kırnliçara söy
Jiycbılmesi ~ralaıında f<zla bir 
sa-rn ımi \et olduğuna delil dı gil mi 
idi. Zaıtn t.rtcsi gün c Tresan ,, 
t-ıaliça iJe yt·mek yemeğe gitti 
Tııam miiddetince ona sataşu kıra

Hça da gt>nÇ nedim ne mütemadiyen 
göz etti. 

: ~ : 
• • • • 
• Köpek ona havhav der, : • • : O köpeğe rniyav der. : 
: Bir fare yakalarsa, : 
: Oh ne güzeı bu av der. : 
• • • • • • . ~ . • • • • • • 
: Oh benim topaç kedim, : 
: Kamın pek mi aç kedim? : lıl fikrttııenedeceJ;i muhııkka~tL Fakat 

1 tlde "e bedeni cazibelerini saadeti 
ltJ etnıek fçln ibzal eyliven kım

tıcıe 
# ~en n değildi. Sakin bir yese 
1 ı ddll'j kaptırdı ve kralın kendi-

' ıı ' ~ Qa~r U7.aklıışmas na karşı lakayt 
<ıt,dL 

~ 1'akı 
R!ı11ahı. ettiklerine göre " l\Jari,, nin 
Pap •Hını ç kattım Jhtiyar bir 
~ as. . 
qqYa genç kadının zevci ıle olan 
h~ ~'na bile bülul etmenin yolunu 
1~r1 uş: evli kJmselerin ramk
L ?.e\' ,• 
ııa\ı,,. cıyet zevklerinden bile cenabı 
1 

l\\tı 

Acaba neye kraliçe zevcine 
karşı ayni cazip tavrı takınmıyor

du ? lşte bu bir sır olarak kalmış

tır "Lui,, ve "l\luri" hiçbir vak1c 
sam!mt olamadılar. 

Zaıen k11alıçe genç kırah, uzun 
müddet çocukça korkuları ve gıırip 
arzulıırı ile bezdirmişti : Geceleyın 

birdenbire yaıakran fır! ar, küçük 
köpeğini araştırrnatta koyulur; yahut 

üzerine ağır bir şllte alır ve zev
cini kaçmatta mecbur ederdi. Niha· 
ye't b:ıı~ı '1:.!teler, tezlJl edici bir 

: t İr azdan dadın verir 1 • • 
: Sana bulamaç kedim. : 
• • • • • • . ~ . • • • • 
i Elimin yırıkJan : 
: Hep onun tırmıkları : 
: Babamınkinden uzun : • • : Haspanın bıyıkları : 
• • • • •• •• .......................... 

lakat nılistemlelre hududuna yaklaştıklan vakit 
hir de ne görsüuler; siperlf!r askerıle dolu, değıl mi? 
Bu mr nzflra hnu'iz tek bir silalı patlaınarlan onlrırı 
ürkütnı' ye kafi geldi. Tabanları kaldirdllar. llal
huki ha.lukattc nP. 1ıatluıacak tiifek, ne de karargahı 
rniid ıffa edec~k asker vındı. Ava giden Avrupaltlann 
bıtakrıkları nöhetçi kurnrızlık etmiş, resirnde gördü
ğz'inüz gibi bütün valtşıleri aldatmıya nıuvafjak 

olnıuşttt. 
t"fhj " g11zeplendi1t1ni kendisine sôy-
Soukş. .'\lan " bunun üztı ine gsyet 
kıır 

1 
bır tavırla kralın nüvazişlerinl 

soukluk gösterir idi Bu hareketleri 
bahusus doğurduktan sonra uzun 
müddt't sürüyordu. 

Yazısız hikiye: Fındığın marifetleri 
Şı ıırıı 

JJ~rı D~a başlamış. Papas daba 
~ltig gld~.rc k bakirligini muhafaza 
La~ Tlıudderı;e melek 1 erin yat<ığı 

~1nua 
~%ı n ayrılmiyacattini kadınca-

' tetı ~ fıkrine kovmuv "i\lıırı,, bekA-
tıı J ,, 

llıu ld llıuhufaza t!tmek kaydile uzun 
t et k lI taldan uzak durmuş. 

~ıtbb <ılbuki " !\Iari Lı h~inka ,., mu· 
. ete d "D la.ıı5 nıeyyal bir kadın ı. ar-

Kıraliça iki erkek ve beş kız ço 
cuk doğurdu; artık k1ra1 iJe müna
sebatta bulunmaktan o kadar bez
mişci ki, kıra! yanına geldiği zaman 
elem gösterirdı. Bu hali daba ı ?37 

de başladı 

~ "K ~ " un dediğine bakılırsa ur· 
,, etrn l'f. • N d" llı~ı . ebe bıle miistalt idi L' ı-

Hayız zam:.ınımn devam ettip;lnl 
ileri sü:erek zevcini yaklaştırmazdı. 
E1er kıra! o yamkcun sonra yanına 
gelse çok şampanya şarabı içtiğin· 
den fena koktuğunu ve bu kokuya 
ktndısinin tahammül edemediğini 
söylerdi Eğer yarmamış ise kıra1 
uyuyuncıya ve ya sabn tükenin
ciye kadar gece duasını uzatırdı. 

1111ıııııııı111ııııııııııııı111ııııııııııııııı11111111111111 ııııın1111111111 ııınııuııııııııııııııııııııııııııııııınıııınııııııııııııııııı1111ıııııınıınııı111ıııııııııııınıuııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııınırrııuıııııııııınmıııııuıııınııınıuıu 

Se ~:'~den birisi, "ı\fari,,nin vücut· 
~ltqt nın kaydi alrında bulundugu 
SiJ kalp._:e aşka haris olduğununu 

l'1e 
lql F: llılştir. "i\Jarı,., hllkc.ıten koket 
o~ı 4

rkeklerin hoşunıı gitmek ister, 
•tf arın havesli nazarlarının kendine 
nıun "D fotı ınasından zevk duyard·. ar-
Son h . • ~ıJ . ,, lraderi ile pek sıımımı 

rlls(j 
nıtıd~ rdu~ bu ;ıdnm Kral !çanın ya-
~ · · Çnk zamanlar liç dörc saat 

Çıt d 
~llt,.. . 

bl'St n KrRJiçe e~tedlıtinl kahô?de ser-
' ti J' d (taı \ardinal <lö "Tıınsen,,, e 

1 ~an ·· &t ın mahremiyetinden muste-
;1ıınh dıındı. 

'-'t ra ıça aksam yeme*fnden sonra 
a;'d ' fı 

~'rı <ıki asılzııde kadınlardan biri· 
Cıt/1101na gitmek itiyadında fdi. 
huı ~l Yerde muayyen erkekler 

tınu l k 
•leYh re. u Bu mecliste her ·es 
Ilı.un ıtıde söz sövlenirdı. Bir gün 
lı~ teJıı rne\ zular · iizerine geveze-
~ edili k " f d ·•ırı }( r en huc:ar,, alayı e r a ı· 

OJ<lu. ~~Ular yapaca~ı mevzuu bah~ 
Q~ Ilı· Husar,, !ar biraı. vahşeclerı 
ded k~ruf süngülü efrat idi Kmılıça 

1 ı: 

~eı~ E:vvah! ya bir siirli husara rasr 
IQUcf em, ve yanımdakiler beni 

llf aa d h1 e emezlerse ... 
~tı Cefıste bulunanlardan bfri söze 

Ştı: 

Velhasıl "Darjanson,, un dediğine 

öre, saray kadınları, kıraliçayı, et
;afında gördüJtü hadisatı taklit eden 
bir aptal addederlerdl. 

Zevcine karşı rnuk durmanın mo
da oldu~nu görmüştü ; o da bu 
modayı taklit ediyordu Derdi ki: 
"Bu ne canım! daima yatmak, da
Jma yatmak, daima doğurmak çeki
lir şey mi?> 

Bunun fçln sıhhf ve~fleler Jlerf 
surerek kırala imsak ettiriyordu. 
Sonraları yerınerek hacırJadığı zevk 
!erden bu uğurda kendini mahrum 

etti. 
Dediklerine g-öre ervahtan da 

korkurm ş, hatta kırııl kendisi ile 
yattı~ı zamanda bile uyLıyuncıya 
kadar hizmetçilerinden bi.~lne . eli?i 

r Ve ona masııl soyletırmış. 
ruıruru . 
Yalnız kıra! vazifei ıevcıyeyi yapa 

da hizmerçi kadın dı~an 
cağı an 
çıkarmış. k 

Binaenaleyh kıral ekseri ya en-

d a Çekilerek rahatça uyurdl o asın 

BU AKŞAM FERAH SİNEMADA [ J 
Komik Cevdet B Hafız Ahmet AD L i VEDE 

B. Filim mujık Kalbi Lon Şaney 

Aynca varyete. 11ızetelerı·n dıuısı 
ŞEHzAoE eAşl HiLAL stNEMADA uu Uu u 

Bu akşam Büyük Mu~amere Dum· 
bullu lsmall ef. ve rüfekası 2 oyun 
birden : Kahraman Çıwuş ve ıs 
okkalık baş be!Ast Sinemada Zifaf 

lrtışa tahkıkatma ait cevcip 
geldı 

l\1arşı. Büyük filim. Bir dava af~ildtının ne~rl 

p ::e: J:I ":r E: v 
MOST Al-iZAFU 

PERTEV Şurubu 
'PERTEV Brı\lantin 
PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası . ,.. 
""!!--"" 

s 
lir ki bir metrd tııtmag-a karar 
verinciye kad,ır havesatı şehevani
yesini istisna suretile izale edermiş. 

menediıd' 
İrtişa tahkikatına ait neşriyattan 

dolayı gazeteler alt-vhine açılım 
müheyyiç ve musanna neşriyat da
va,ının rüyetine dUn lstanbu\ ikin
ci ceza mahkt'slnde devam oluna
caktı Fakat "Mılliyet,,, vekili 
İsmail İsa B. in .Ankarad11 bulundu· 
ğu bunun Jçin mahkemeye gele
me<llıtf anla~ılmış, muhakeme Unun 
evvelin ornzuncu günü sabah na 
bırakılmıştır. 

irtişa tahkikatı hakkmda miis
tantikJikten vaki istilama cevap 
gelmi~tir 

Bu, gelecek muhakeme celsesin
de okunacaktır. 

mahkemece menolunmuş, reis 
Hamit B., salonda bulunan gazete 
muharrirlerini davet ederek tafisi
JArın yazılmamasını tavzihen teklif 
L t nlştir. 

Bu dava, diğer gazete davalarlle 
blrJıkte rüvet olunacaktır. 

Zor a para almak 
fstanbul ağır ceza rr.ahkemesincıe 

dün sütçü l\1ehmet Attanın cebren 

parasını almakla maznun Ssbrlnln 
muhakemesi bitmişcir. 

Sabrinın cürmü sabit görülmiiş, 
altı ay hapse mahköm edılmiş, 

yaşı nazarı dikkate alınarak ceza 
müddeti beş ay oın beş güne in
dirılmlştlr. l\Jevkuf bulunan Sııbrl, 
bir ay sonra müddetlnı bitirerek 
çıkacaktır. 

Doğum 
l\latbuat umum mildürü Ercü

ment Ekrem Beyin oğlu Muvakkar 
Ekrem Beyin dün akşam bir er kek 
çocujtu dünyaye gelmiş ve adı Ah
met Erdem konulmuştur. 

........ fj·· 
sı~ " 0 Y1e birtaktirde "busu:, Iıır 

du Kırallçeyi sarayda bırakarak 
" b "atos.unu sık sık zf yare.-Ranı uye .. 'i 

. di di Hatta rlvaret ~dl-

Kırat evlendlıti sıralarda gece
leri oyun oynamak ve konuşmak 
t~in kıraliçe } anında kalmağa te
şt:bbüs etmişti 

(Bitmedi) 

Diğer taraftan c Son Saat,, aley
hine bir tayyare kazasından bahis 
haberi tafsiJen neşrettiği noktasın

dan açılan dav~ tetkik olu~!11uş-
tur. Bu hususta yazılan .~si1At, 
e:i rsrı ifşa mahiyetinde J/c ~8pmUş· 
tür. Muhakeme tafsil ,.,ar tesri 

Bu yeni silenin pek gt'nç ana 
ve babasını, erkenden büyük boba 
olan Erciiment Ekrem Beyi tebrik 
eder, yavruya uzun ömür dileriz. Şışler • ler.. .. ti itıyac e n 
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( Gençlik gültürü 
• 
işini bil, Aşını bil! 

Divan yolunda, dilkkAnın tabe. 
lası mukavvadan btr terzi dük
kanmda 11marlama koıUim giy. 
mit bir delikanlı topukları yen 
mtı, burnu buruı buruı o'muı 
lüsı irin iskarpini ftıUlnde, ıoJuk 
bir patiııka parçası gtbt sırıtan 
getrlerfnf ' östere göstere ihti
yar, yakalıksız, san sakalına ka
nımıı terziye emfr verdi : 

• - Pantalon Prena Dögallnkt 
gibi olacak ••• 

JI. 
Bir haıka mfi:ahecle: 
Kadıköy vapwunda yanıma 

dnıen bir kadın, bir erkek, hızlı , 
hızlı konuıuyor!ar. 

.. - Yok, imkanı yok, yapa· 
ma.m. Hem düğüne hem baloya, 

hem meıhur adamlara verilen 
:ziya et'ere aynı tuvaletle nasıl 
çıkılır 7 

Her kes ne yapıyor. Gözünü 
sıkı açta bak! 

Bir baloda · gtyller, ötekinde 
giyilmez. 

Ben zavallı, Hilltl Ahmer ba 
lo11UJ1da giydiğimi, • imayei etfal· 
de de giyd;m haydL.. Fakat 
Malülga-ıılere, Matbuatmktne giy· 
mem .•. Sen bunları diiıünmiyor· 

sun da, üatelik düğüne gidelim 
diyorsun ... Bana bak ıen dOAOn 
den dem vuracalına, aokafa çı • 
kamıyorum ona çare bul.. Ben 
geçen sen ki o lutr manto ile 
elilem aıasına çıkamam. 

" - Hanım biliyor musun, da 
ha 12 ay olmadı kürk dive 800 
tua verd,k. Kazancımız ne 1-

"- O baıka L.. 
• - Ne yapalım? •• 
" - Bak sa na bir çare •.• 

Kürkçü, kenedisine bu kdrk · 
geri verir de 250 lua daha 
verirsek yenf, güzel bir kürk ve· 
recek. •. Nasıl olsa taksit veriyo· 
TUZ... 

Bir m6şahede 
her kes biliyor... Pek pespaye 
oldu efendim... peıpaye ıeylere 
bakamam, elfnü •Oremem ... 

Her akıam annem piyano 
çalar, Beybabam geççe gelir ... 
Kardeıtmle büyo.k salonda maaa 
tenisi oynarız... Sonra Jng1lizceye 
çalııırım .•. 

Besai Lovır •.. Jon Cilbeıti pek 

* Beıfncl mnıa heder 
Orta mektepte okuyan bir 

kızcağız yazdıfı bfr hikayede 
kendine bir hayat tasavvur edl-
yor. 

Bu bi'kA.yeye göre kızca ~ızm 

ke rı.dlne tasavvur ettiif hayat 
hepiniz için m ' 1-0mdur. O oto
mobilli, batta tayyareli ıeyabatll 
MontekarloJu, Villa'h bir hayat 
fsttyor.,. Bu hayat içinde yaıaya· 
cak, kendlıılne Okıfortta okumuı 
'porcu, tayyare yanılan kaza· 
nan bir delikanlı aıık ola ak 
ve hanım için İngtl zçe bir ıttr 
yazacak ve intihar edecek ... 

-tc 
Şimdi bana soracaksınız bu 

bet mOıahedenln netlceıı nedir 7 
Ben size haber vereyim kt, 

u m\lıahedeler bir derdin ala.
metlertdir. 

Bu t astalık cemfyetln içinde 
vaııyan bir hastalıkbr. Bu ha• 
tahAa ne at verirıeniz veriniz, 
onu ne namla anarsanız anınız .. 
Onun derdini acıımı her gün 
hbıedlyonız. Bu derdin adı ya 
ıadıfı smıhn hayatına u ama
mak l Bu batıtalık Osmanlı im 
perator'uAunda tabii ıeyrlnl ta
kip etti ... 

1839 dan sonra Türklyede ye
nJden tahlandı._ 

O gün bu gündflr memleketin 
biinyeıinde mensup oldukları ce
miyetin hayatına uyamıyan in-* sanlar arttıkça arttı ... 

Üç6ncO nıOıahede ı Bu bq mfiıahedentn heıtde 
İatanbulun bir köıeılnde Posta nnıfını bilmtyen insanlardır ... 

ve telgraf miivezziliğt eden bir Gerçi onlara ıorsanız tize dl-
adamın kızı Lheyt bitirir bitir- yeceklerdtr ı 

mez hayata atıldı, umdufunu bula "- Avrupalı olmak latlyoruz .. 
madı int har ettL Bll'aktıtı mek· Hayır efendim bu doğru bir gö 
tupta diyor ki : rOı deytldlr ••• 

" - Benim lntihanma ıebep Avıupab hesabını bilen adam-
kazancımın azlığıdır.,. 

B 
dır... K.ltabım bilen adamdır .•. 

unu yazan kadın bahaıından Bu Avrupah hayatı deAtldlr. 
fazla kazanıyordu. Ve allestntn 
hayat ıartlarma göre açlıktan Bizde tanzlma tan sonra, istik· 
ıntihar edecek bir ka "ın değildi. r azlann ve memlekete giren ec-

Heplnizln hafızasında buna nebJ ıermayeıintn lktısadl miit-
benzer mfli:ıller vardır. tem ike v<lcuda getirmek fçln * çahıtılı bir devre vardır. Bu 

Dördüncü müfahede ı devrenin halkettfil bir tip ve 
Bu yaz Lise tahstlf görmilı btr ıemt vardır ... Bu semte Bey· 

bir küçük hanımla taoııtım. Bu oğlundan gidilir ... Bu tipler, ya 
küçük hanım fakir bir ailenin istlkrazlard n, ya ecnebt ıerma· 

kızıdır, annesi bir mfleHeıede yeıfnl memlekete kabul tarzından 
hademedtr. Kilçük hanım aöze istifade eden]erdtr. 
ıö le baıladı: Bunlar 70,80 sene varkt mem· 

• - Yol yürümek letlyorum lekette yegAne sevilen tip halin-

amma Bey babam müsaade et- de göıtertldi. Edebiyat bunun 
miyor •. Anrıem mektepten ge- için çalııtı. Mektep'er bunun için 
lirken bi.e otomobile binmezıen ça ııb. Ve neticede bu günkfi. 
üzülüyor. vaziyet haııl oldu. Bu g6n bu 

"Sabahlan ... Cimnaıtlk hocam hıt.yat en nkmbh oldu. Ve 
evde bfr saat 11por PJ>brır .. Son· çıktı#! yere dayandı. lı lktısadi 

ra denize gideriz .. Ben ll':'.:r''&>-4:.t:s>0,.?.esfnl gösterdi. Ve günftn 
kullanmaktan hoşlanmam. '\>-0 (/~ meıeleai halini aldı. Bu 

./)_ nıı t.tnt.. 

~ençllk haberleri 1 
Feyziati lisesinde 

İngilterenin en genç prof esö~ 
F eyzlatl liııeıfnde talebe ve 

talebe velilerine onbeı gönde bir 

obnak (izere musiki mfi.ı•ameı e

lerl verilmektedir. Konserler Mu-

İngiltere idare makinesinin nasıl isi 
diğini tetkike memur edildi 

htttın Sadık B. tarafından idare 
edilmektedir. Konıer!erde garp 

muııklsintn en güzel parçaları 
çalınmaktadır. Ayni zamanda Feyzi 
ati lisesinde her hafta Ç8l'fam 

ba akeamlan hakikaten faldelt 
ilmi konferanılar da verilmekte
dir. Geçen hafta Darll fünun 

muall mlerinden Hamit Nafız 8. 
tarafından • Anar1olunun zeolojJk 
ı artlı ine,, dair bir k<ınferana 

verllmtı tr. 
Bu h ft,. da M r, hendls mektebi 

m6derfılerinc en Kerim B. tara

fından Riyaziyt tarihine dair b·r 
konferans verilecektir. 

Gençlik dünyanın her tarafında 
vaziyete Mklm olmaktadır. Harp· 
ten sonra basıl olan bu vaziyet 
en mubafazaHr muhitlerde bile 
akisler peyda ettL Dünyanın en 
muhafazakAr bir memleketi olan 
İngiltere de bu cereyandan kendini 
kurtaramadı. 

35 yaşında genç bir profesörü 
lngilcerenJn idare makinesinin na· 
sıl işlediğini tetkike memur etti. 
Makdonalt tarafından bu mühim va
zife kendisine tevdi edilen profesör . .. 
Laskl lnglltcrenln en genç müder-
rislerinden biridir. Londra darülfü
nununda, ulumu siyasiye müderrisi 
oldoğu halde Amerikanın Yale da-

Divan kürsu ve dersler 
hakkında kararıni verdi 
Hukuk müderrisleri meclisi Divanın is

tediAi taditötı kabul etti 

Beş fakültedeki müderrislerin adedi 
(146) dan (98) e indi 

Hukuk fakültesi müderrisleri 
meclisinin evvelki günkü içtima 
anda divan tarafından teklit edi
len tadilata kabul etmediğini 
yazmıştık. Müderrisler meclisine 
riyaset eden Ebülüla Beyin evvel
ki gece Darülfünun eminile vuku 
bulan temasından sonra hukuk 
meclisi dün sabah bir içtima 
daha yaparak ders ve kürsü lis
tesinde bazı tadillt icra etmiştir. 

Edebiyat ve llahıyat fakülte
leri meclisi de dün müşt~rek bir 
içtima yapmışlar ve son karar· 
)arını vermişlerdir. 

Darülfünun divanı saat 4 te 
toplanmış, fakü\telerden gelen 
mukarrerab uzun uzadıya tetkik 
ettikten soma nihai kararını ver· 
miştir. 

Edebiyat fakültesinde 
Divanın kararına göre, Edebi

yat fakültuindeki 29 ders , 11 
kürsü, 7 derse indırilmiştir. 11 
kürsüden 3 tanesini elyevm ec· 
nebi müderrisler işgal etmekte
dir. Bu 11 kürsü dahilinde ol· 
mak üzre, lçtiınaiyat için 1, ku· 
runu ula için 1 ecnebi müderris 
celbedilecektir. Bu suretle Ede· 
biyat fakültesindeki 11 kürsünün 
6 smı Türk, 5 ini ecnebi mü
derrisler işgal etmiş olacaklardır. 

İlahiyat takültesinde 
ilahiyat fakültesindeki 15 ders, 

6 kürsü, 1 derse indirilmiştir. 
ipka edilen derste Köprülü zade 
Fuat Beyin okuttuğu Türk tarihi 

dinisidir. 
Tarihi edyan kürsüsünü işgal 

buhranlı lktısat vaziyetinden kur. 
tulmak iç n' arınld neıUn, genç
liğin yapacafı yegane ff, tıtnt 
aıım bilmek memleketi müıtahsıJ 
ve refabh bir hale getirmek için 
ihtiyaçların smıfı r m ihtiyaç aı ına 

uydurma.km. 
Sadri Etem,., 

eden M. Dömezil mevkiini muha 
faza edecektir. Dünkü nüshamızda 
isabetsizlığini işaret ettiğimiz karar 
muhafa1a edilerek lslam etnoğ· 
rafyası dersi Edebiyat fakültesin
deki Coğrafyayı beşeriye ilhak 
olunmuştur. 

Tıp fakültesinde 
Tıp fakültesindeki 35 müderris 

ve muallimlik 17 kürsü, 7 derse 
indirilmiştir. Seririyab dahiliye 
için 2 kürsü ipka olunmuştur. 
Tıp fakültesine merbut Eczacı 

mektebinde müşterek dersler ha
ricinde müstakil o'mak üzre 5. 
Dişci mektebinde 4 ders bırakıl
mıştır. 

Djşçi mektebindeki 4 dersin 
ikisini ecnebi muallimler işgal 
edecek ve bu iki muallim Avru· 
padan getirilecek tir. 

Eczacı ve Dişçi mektebinde 
evvelce 19 müstakil ders bulu
nuyordu. 

Hukuk fakültesinde 
Hukuk fakültesinde mevcut 25 

müderris ve muallımlik 14 kürsü, 
6 derse indirilmiştir. Hukuku 
medeniye beş kürsü üçe ındiril· 
miş, Ticareti berriye ve bahriye 
bir kürsü halinde tevhit edılmiş
tir. 

Divanın dünkü lçtimruna 
Hukuk fakültesi namına fa
külte reisi Tahir ve müderris 
Muslahattin Adil Beyler rahat
sız olduklarından, yalnız Ebü üla 
B. iştirak etmiştir. 

Fen takültesınde 
Fen fakültesinde evvelce mev

cut 23 ders, 12 kürsü, 6 ders 
olarak tesbit edilmiştir. Riyaziyatı 
umumiye, kürsü; hendesei tahlili· 
ye ders halinde bırakılmıştır. 

Fakültenin yeni istatüsündeki 
18 ders ve kürsünün 6 tanesi 
ecnebi mütahassıslarm tahtı ida
resinde bulunmaktadır. 

Darülfünün emini ne diyor: 
Dünkü Divan içtimaından sonra 

rülfünununa davet alunmu~tıt 
glltere başvekili M Makd 
1ngilterede idare sfsteminlıl 
bir surette tetkikini ıscedi~t 
bu Jşi genç grofesöre tevdi e~ 
ğl kararlaştırmış ve Yale da:. 

nunudan, profesöre, müsaa~.e iiJl• 
meslnl isteml5, Amerika darulf 51 
profesör tarahnda ifa 010~ 

ııl6 
vaztfeyi nazarı dikkate 
profesör Lasklye, istenilen ı:ıı 
deyi vermiştir. 

Profesör Laskl ile arkad~ 
f ngUJz idare slscemtnln nasıl e<l da 
~ni uzun uzadıya tetkik bit 
bir rapor bazırlıyacaklardJr. 8İn 

Yat 

Lahi heyeti :~ 
Hukuk fakültesinde v~ 
mumi sulh hak1'ııı lira 
konferanslar verdire ltrı 

LAhl divanı adalet1nde"11.,_ 
neci müe~seeesi tarafında.O :1.· ke. 
mize l < i profesör gönderil~ \ı~ 
Bu profesörler Hukuk fakO~ lan 
de Huku u diivel ve eulhtı" ! 

et'"' ~ii 
hakkında konferanslar f 

terdir. ~(t 
Hukuk fa1cü1teslnde bu ~\t.! 

ranalara devam edecek li~ /. 
talebelerin isimleri tesblt o1":/ ~ok 
tur. Konferanslar yalnncl~ Jf la 
miye baılanacaktır. ~ t,: 
Darültünun emıni Neşet Oe ır tıun 
B. Darülfünundaki tadilatd~f#' a0t 
lahata neden lüzum görül 11 

şu suretle anlatmıştır: ·ııııif' 
- Darülfünun heyeti 1 •

5
;pl 

sini ilmi ve mütevali bir ?~ıe~ 
altında bulundurarak vaııf ti' 
muttarit bir tarzda ifa et~ı~ 
için bu ıslahat ve tadilata 
görülmüş ür. \ . tt~ 

Yani direksiyon s1yantifık ~ 
dersler grupe edilmiş ve bB 0J 
lar takviye olunmuştur. 0c8. 
sonra Darülfünun h0 jı di 
asli bir meslek ve 1'16' 
haline girecektır. Fılvakl Dsı' 1 'le ı 
nun şimdıye kadar elinden. ~e ~ d 
ği kadar vazifea ilmiyes•ll

1 ~ ly 
ediyordiı. Fakat bundan J0 ı 
bir kat daha kuvvet bu)ac ~ d, 
vazifesini daha sür'atle jfıı e dıttı 
cektir.. ıcııl. 

Darülfünun divanında te. 1et# di 
eden son şekıi Maarif vekil 0~ 
gönderilmektedir. Bundıın ~ııı' 
müderrisler tetrik edilecek, ~ ı./ 
rin müderrislikte kalacağık ısc>ı 
lerin kadro haricınde bıra 1b

0
;1 

anlaşılacaktır. Maamafib, bu ·~r#~ 
ta geçen sayılarınııdaki neşr',,l 
tahakuk etmesi kuvvetle 
temeldir. 

Yarım gün . ~ 
Kürsü sahıbi müderrislert11 

'-. 

rülfünunda yarım gün oıe~J' 
olmaları, günün diker kısı~~;' 
da hariçte iş yaomaları te 1 ,ıe' . . D h.- . üdert 
etmıştır. ers sa ıoı m dif• 
serbestçe iş yapabilecekler t 

Kaç müderris kalıY0 i 
Kabul edilen yeni liste ~b; 

hince Darülfünunun bütilP 5ş rl 
terinde evvelce mevcut 1 ~.def!~ 
derris ve muallimlik 98 .ırı 0,şti'' 
ve muallimliğo tenzil edılJJJ. 
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~~ekkitlere kolaylık! 

ı•şJ gır .dostum, Istanbulda çıkan 
q.. bır Fransızca gazeteyi elin· 

e••••••••••••••e•••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••. 

{ Havai müsaha.be ! • • 
" ev· . . •rıp çevirerek bana dedi kı: 

~et~ Darülbedayl Fransızca ga· 
te te~e.verdiği llanlanlarda adap· 

~ . ..................................................... 
Yenir mi, yenmez mi? 

e tığı l 1 . l . . ~al oyun arın ası fsım ermı Çinlf'er ihflyarladıklitr• vakit - ÖJmifı 'şek k1Jfte6l - Kay
Jerlve kervanJa gidildiği zamanlarda - Babıali voku~un

dan çıkarken - Geç kalmış bir feşebb6s •• 

dik~or. Buna şimdiye kadar hiç 
at etın ' . ......., emıştım. 

tl~atr Fen~ mı . dedim , birçok 
Piye ~ . ınunekkıtleri bu sayede 
tllurı8 erın asıl ismini öğrenmiş 

ar. 
Rıvayet ederler ki, eski zaman 

ÇinliJeri pek ihtiyarlıyarak alil 
oldukları vakit, çocukları analan· 
nı, babalarını ıstıraptan kurtar· 
mak için onları öldürmeyi kendi· 
lerine bir vazife addederlermiş. 

Kayseriye demiryolu yapılmaz· 
dan evv~I, kervanla gidildiği za
manlarda, yorgun düşen beygir
lerin etlerinden pastuma yapıldı
ğını da söylerlerdi • 

9 

S 
Dört senet! 

ervet ve mevki !ahiplerfn· 
kG<fa den birisi geçenlerde Os
~tla r .. tramvayında yanındaki 

.._ 'oyle konuşuyormuş: 
da b .~endim, geçen ayın onun· 
bir tzırn refika benden kışlık 
8İrıe ~anto istedi. Ben de kendi· 
Yarın Paraın yok, dedim, yalnız 
ala vadesi gelen dört tane 

O.d C&k senedim var. Bunlar bana 
en· li ırae mantoyu yaptırırım.,. 

\te halbuki o senetler ödenmedi 
~ en de refikama manto yap· 
anıadıın 
ine . . d .. ftl' . o senetleri sıze e gos· 
eyını 1 

k1t~u lakırdılan dinleyen bir ar· 
tıtı aşıınız arkasına dönüp bak· 
ftn zaman o zatın elinde dört 
lalii;r.tayyare piyanko bileti gör-

ur. 

~(e -o 
b~ O . Bahtiyarlık! 

ııtP'j aınıa geçinmekte müşkfil.it 
.,. kik . Çektiğinden yerli, yersiz bir 

tarı şıkayetlerde bulunan bir adam 

te8~~~ ki geçenlerde kendisine 
tıı..ın ~~ettiğim zaman gayet m~m
a0td g"oriinüyordu. Bunun sebebini 

unı. Anlattı : 

fak._ Artık evleneceğim, dedi, 
~ at okumuş, yazmit , çenesi 

be~;!li bır kadınla... Yakında 
b</ hıye meclisine aza olur. Bol 
0

11 
akkı huzur alır da ben de 

unla geçinir, giderim, fena mı? 
9 

On yedisinde a ir sinema kumpanyasında 
di rakseden genç bir kız on ye
~e ı Yaıına bastığına hayflanıyor 

dl._ Ben ne çabuk ihtiyarladım! 
Ye Uz .. "I·· B u uy.ormuş. , 

de u tazecıA-in bulunduğu ıehır· 
~. butunaam ve kendisini tanısay· 

Ilı, ona: 

dı;- Üzülme canım, okadar! der· 
~n yediden sonra kadın 

Bizim (Himayei hayvanat) ce
miyeti de o hayırl Çin evlatları· 
na benziyor. Himaye ettiği alil 
atların beyhude yaşıyarak eziyet 
çekmektense, kesilmelerini istiyor. 
Şu farkla ki, eski Çinliler anala· 
rını, babalarım öldürdükten son
ra tabii gömerlerdi. Halbuki bi
zim cemiyet, bu hayat pahalılığı 
devrinde, insanları da himaye 

maksadile, atların mahsusi bir mez
bahada kesild ıkten sonra kasap· 
Jara satılmasını tav.siye ediyor. 

Şimdi gazetelerin meşgul ol
dukları mühim meselelerden biri 
de budur. At eti yenir mi, yen· 

mez mi? 
Her işi salahiyet sahibi olan

lardan tahkik etmek adet oldu
ğundan, bir gazeteci bu mese lede 
salahiyeti haiz makamlara müra
caat etmiş. Bu makamlardan biri 
ala koyun eti dururken at eti ye· 
meğe ne lüzum var? Demiş. Bir 
diğeri de, at eti yemek fenni bir 
meseledir, tetkik edilmeli, mana
kaşa olunmalı, ondan sonra bir 
karar verilmeli. cevabını varmiş. 

Benim gibi, salahiyet sahibi 
olmıyanların bildik1eri.ge göre at, 
eti yenilir hoyvanlardan biridir. 
Hatta masallarda duyardık. Ta
tar meml~ketlerinde bir yere ağır 
bir misafır gittiği vakit onun şe· 
refine bir at kesilir, eti ikram 
olunurmuş. Masalı ıöyliyen çer· 
kes dadı, at etinin biraz mayhoş 
olduğunu da ilave ederdi. 

yaşı eıki sür'atile yürümez. 
Kendini ihtiyar sayan bu rak· 

kaseye bizim memleketten misal 
gösterip avutmak ta kabildi. Me· 
se a herdem taze olan • N. M .• 
Hanım teyzesini gösterebilirdim; 
ibret almış olurdu. 

1 oplu İli ne 

Avrupaya gidip gelenler de 
anlatırlar. Oralarda mahsus at 
kasapları varnıış; hatta bu nevi 
kasaplan sığır ve koyun eti satan 
kasaplardan ayırt etmek için , 
dükkanın üzerinde bir at kafası 
resmi, yahut bir at nalı resmi 
bulunurmuş. 

SofiJr - Oh, elhamdlillll&h, va~mur baıladı. Be1' 
radyatort! su koymıuını unutmuıtum. 

Vakıa, lstanbulda mahsus at 
kasaplan yoksa da, ihtiyarlamıı 

Kadınlar aza olunca. ... 

araba beygirlerinin etini lstan - Kendiler ine intihap 
bulluların yedikleri aşıkardır. Ôy- hakkı "' nlip verilmiyece
le olmasaydı lstanbulun bir ta· 
rafında beygir mezarlığı bulunur- i{i henüz adam akıllı belli 
du. Bazan denizin kenara attığı olmiyan kadınların Bıd.e
boğulmuş beygirlerin de erbabı diyt mt·clisine aza rntihalfl 
tarafından itina ile karaya çıkanl- r 
dığı malumdur. Kasapların arada edilmeleri ihtimali bir ta-
sırada fıkaraya hayır etmek üze- kım mizahçılara alay 
re, ucuz ucuz sattıkları çekilmiş sermayesi oldu. 

Dalavere yapmış taksisfnef 
Sanki el alem kör 1 
Ulan, 
Vatmanl 

Tıran taran, hran 1 
Carpacak be tramvayl 
Vay, vay ••• 

Bizi öldürecektin be 1 
Nihayet geldi Tüıbe t 

* kıymalar, kıvırcık koyunundan ya· 
pılmaz ya ı Halhukı· meselenfn ala-

Zaten fstanhulda at eti kasabı ga -şakaya -la-hammülü 
yoksa da, Yenicamide eşek etin- yoktur • Bt·lediye salo
den köfte pişirilerek satıldığı pek rıu kadın aza ile bezene
eski dekildır. Bunun hikayesini 

Hava pek ılık, 
Ve sıralar da ıık 
Hanımlar dolu .•• 

de elbette hatırJarsmız: cek ve hu hadi~e şiir ve 
Köylünün biri fstanbuJa gelir, edehı)aı alt·mimize de ye

Yenicami avlusundan geçerken, ni bir ft'yz ve ı ihum men
ıskaraların üstünde buram buram 
duman çıkaran köftelere imrenir. baı olacaktır. JJ1estlti genç 
Yarım okka ekmek alarek bunlar- ~att't1tkdr Naıını HiAmt·l 
dan birkaç tanesini, ekmeğini ba-
na bana, kıv• rır. Karnı doyduk- Bey o zamau şu şı"iı i 
tan sonra, her köfte için beş pa· yazacak: 
radan hesabını görür, gider. içimde çörekleniyor bir his, 

Ertesi gün gene gelir ve gene Mecliste ••• 
yanın okka ekmekle köftelerin d 
b F 

Bele iye .•• 
aşma geçer. akat bu aefer he-

sabı görürken köfteci her köfte Bugün toplanacak diy ' 

çin on para ıster. Köylü bir gün Bir Rum. 

Bütün Beyoğlu 
Camekanlarını silsllyen 
Krep, tafta, aaterı 

Lavanta, podra 
Birçok sürmeli bakış 
Hey kesik bıyıklı erkek. 
Sana dfişen iş alkış 1 
Bu ne kadar sürecek. •• 
Kızıl dudaklı kadın 
Tarihe geçti adın ••• 
Ônce dudaklarını sonra 
Asn boyadın ••• 
Haydat 
5enin sadece çayda 
Baloda değil yerin 1 
Sen bu mecllılerin 
Süsüsiln, bakır, çatır l 

v. s. 1 • Türbeye gidiyorum. 1 
içinda köfte piyasasının iki misli Beni götüren şoför ..• Fi 'le le 
olm~natabü~~~hcl~ı========================r=e==~ 
nun hikmetini anlatır: 

- Ağam, der, dün yediğin öl
müş eş~k eti idi Her gün ölmüş 
eşek bulunmaz ki .•• 

Her köftenin fiatı da birınci veya 
ikinci şıkka göre on para, yahut 
beş para idi. 

dikten sonra, ucuz köfte yapmak 
için at eti nerden bulunacak? 

O zaman da Yenicami köfte• 
ellerinin et müteahhitleri galiba 
taşçı Acemler idi. 

Yapılardan çıkarılan taşlar, 
topraklar yük arabalarına bindi· 
rildikten sonra, İstanbulda eşek 
nesli inkıraza yüz tuttu; Yeni Ca· 
mideki köfeciler de mangallarını 
söndürmeğe mecbur oldular. 

Vakıa bir de at neılinln islahı 

için cemiyetimiz var. Onun him· 

meti ile koşular tertip olunuyor 

ve güzel atlar yetiştiriliyor. Fakat 

her biri binlerce lira eden bu 

atların etlerinden yapılacak köf· 

teler kuş südünden daha paha1ıya 
mal olur. 

Takriben yirmi sene evvel, bi
zim Vakıt gaıetesinin bundan ev
velki matbaasının bulunduktJ yo 
kuştan gelip giden eski gazeteci· 
ler - boş sepetlerini baş aşağı çe
virmiş, arkalarından gelen Ace· 
min boktJk boğuk çıkardığı ses· 
ten ürkerek, yokuşun yukarısm· 
dan aşağıya doğru alabildiğine 
koşan - taşçı eıekleri geçerken 
kapılann eşiklerine çıkarak zorla 
selama durduklarını tahattur e. 
derler. 

* Şimdi (Himayei hayvanat) ce· 
miyetinin arzusu yerini bulursa 
ucuz köftecilik belki yeniden can
lanır. 

Fakat, öyle de olsa, bu san'a
tın çok süreceğini hiç zannede
mlyorum. Çünkü f stanl da at nes-
linin de inkıraz bulduğu mey
dandadır. 

Şu halde ( Himayel hayvanat) 

cemiyetinin adı yeni ve terkipsiz ' 

dilimize uymadıtı gibi, arzusu da, 

atlardan ve eşeklerden müsta~ni 

olan bu makine devrinde pek 
geç kalmış bir teşebbüstür. 

H. F. 

Binek otomobillerinln, "1ik ı~------=nmmtıiiii&WWWD 
./ - Losaa 1 ıp FaJrlltHIDdlD dtpl-alı 

kamyonlarının önünde birer birer o~. 
azalan, ve zaten her biri HUeeyln Na.şlt 1"eb' k -ıı usun arısı , keratında idim, 

rlt ıı geç vakitlertı kadar meclis muza 1 

O taşçı eşekleri taş, toprak 
altında kalarak işe yaramıyacak 
derecede sakat düştükleri, yahut 
mürt oldukları zaman, elbette, 
Y enicamide köfte olarak yenilirdi. 

çirkin bir acuze gibi insı-ıa nef- • Doğum ve kadın hutalıkları mtitehassuı 
Tllrbe, Eski HllAJiahmcr blıwı No. IJ 

ret hissi veren, araı- .ıantn at- Harsb ıstl•den ._.. ..... 14-18 
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Muharrlrtt 

Klot Parrer 

EN 
MOtercdmlı 

Hiiseyin Zeki 
r6nce on sene gençleıtl~ml zan
ettfm. Yalnız vazlvet, tenine 
dönmilıUi. Şimdi ben, •Lulz,,ln 
aııkı f dim ; Mart, artık benim 
fçfn hiçti. 

Matbaamı•• ...... • .. , • ., 

Satış sao'ab 
lngtllz mütefekkiri Gassonun eser

lerini dilimize çeviren mualllm Mil· 
babat B. ahiren Satış san'atı isimli 
bir kitap daha neşretmiştir.Bu yeni 
eser Türk tacirleri, iş sahipleri ve 
işçileri için faydalıdır. 

AgAh Sabıi ktituphanesinde ara
yınız. 

Belediye azası çağ nhyor 
C H F. Müfettişliğinden : 
Cemiyeti umumlyei belediye 

azayı muhterem esinin ı 7 - Birinci 
kAnun - 1929 salı ( Bugün ) günü 
saat on dört buçukta fırka merke
zinde aktolunacak gurup içtJmaında 
hazır bulunmalan rica olunur. 

Yirmi yaıında idim. Eyini nl· 
hayetlnl, ıayftyede, annemin ah· 
babı olan ihtiyar bir kadının ya· 
~unda geçiriyordum. O vakitler 
oldukça irdzeldJm: kımıı21 ve ıe· 
vimll yanaklarım, ince ve ipek 
kadar yumuf8k bıyıklanm vardL 
Bu evin tkl genç ve güzel kız· 
lan, güzelltflml anlamakta geclk
medller. Bunlardan biiyüiQ 
Mart, uzun, haylı esmerce, iri 
ılyab sazla, uzun ıfyah ıaçh, 
fe.-kallde bfr mahluktu. Knçn o, 
Lulz, tı,:.ln bir kanarya kuıu 
gibi fsapaan,. toz penbe bir kız 
eafızdı... Evet .. , Bug(ln. hangisine 
abayı yakmak lazım geldiitni 
bilmiyorum. Fakat o zaman, söy 
ledf.m ya, ancak yfrmislndeydim. 
Bu yaıın verdiff sersemlikle bü· 
tün aıkımı, bir saniye tereddüt 
etmeden, evli bulunan büyüğüne 
hediye ettim. Küçüğü ıimdiltk 
ihtiyat tutuyordum. Zira Lulz 
hea6z genç kızdı. Evli bJr kadın, 
bir milptedı için, tentene l pan· 
talon giyen 11Hazretl Muhamme
t, in cenneti demektir. 

Maamaflh, evvel& herteY yo· 
lunda gitti. Zaten Lulz, abla.sile 
olan mlinasebatımı iyice anlaya-
mamıttı. Buna mukabil, Mart 

ı-~~~~~~~~----~~~ 

Bu ıevda, tabii uzun sürme
cll: yalnız, hara.ret, muhab e le 
geçen on ilci gece... Bununla be
rab r ıu on iki gececik, hayatım· 
ela bir hatıra bıraktı. Metresim 
elan • Mart 1' ı, bütün ıehvet 
ve fnceltklerlo ilahesi telakki 
ediyordum. Aradan bu kadar 
seneler geçtlfi, bu kadar kadın
larla haoır neıır olduğum 
halde, e\'an bu vücudun ioce 
ve uzun tenasübün6, hararet ni 
ve daima dudaklarımı çeken, 
ael lralçaıındaki tabii beni, zevk 
le hatırlamaktan kendimi alamı· 
7oru1n. 

1 Fakat on ddnct gece, bt ince, 
tömendöfere bindim. On üçü cü 
aece, bir daha uframaz oldum. 

Perde kapandı. 
Aradan baylı seneler geçti, 

otuz yaımda idim. 

c Saone • et· Seıne. meb'uı fn· 
tlbap edtlmıı ve arbk siyasi 
Qlesleltn1 çlzilmı1u. Bir akpm, 
bir ziyafette, ıofracla yanımda 
oturan kadınla tan ıtırdılar. Bu 
kadını ilk nazarda tanıdım: Lu
u; "Martbe. in hemılreıl idi. 

Aman yarabbi! ne kadar gü. 

celleımtıU... Yetti güzel gözleri 
durgun, aakln bir göl kadar derin 
olmuıtu. Ona eski tesadiifümüz 
den bahsettim; kızardı ve utan
dı. Bazı hatıralan canlandırdım, 
ı~erlnl taıırdı. Bir randevu 
verdim; derhal muvafakat etti. 
Ve evimde, kana peye oturur 
oturmaz, beni on senedenbert 
sevdiğini: genç kızken, kadın 
elduktan tıonra daima beni sev
mekten bir dakika olsun vazgeç
medlffnl itiraf etti. 

Luiz, kendisinden Allah ka
dar korktuğu, gotik sakallı, ha 
ffJt bir adamla evlenmlıtJ. Genç 
kad11un evine girip çıkabilmek 
litn bu adamla ahbap olmak 
)lzımdı. İlk gilnft tuhaf bir sür
priz kartmnda kaldım. 

"Lulz. in bulunduğu salonda 
ldm vardı, bilmiyor mtMunuz ? 

Mart, Mart, eski metresim . 
İki hemıtre ve, kocalan r 

otefde oturuyorlarmı1- On 

da "Luız,, le olan mlinaaeha· 
tımın farkında deffldı. Zavallı 
kadıncaiız, bütün yaptıklarıma 

rağmen, aff ettl. 
Fakat bfr gün hakikati anla· 

yınca, "Lulz. in kalbini çaldım, 
diye itiraz etti. Zahiren gürilltii 
etmeksizin ikimize karıı seaalz 
bir harp açtı. 

İlk defa olmak üzere, kocaslle 
aramıza fesat soktu. Sonra, 
bilmem hangi Kafe-Konıerln mu· 
gannlyeslnl sevmitlm diye, •Lul· 
z,,e bir sürü mektup göndertti. 
iftiraya uğramamak üzere ıo~k 
anlılığ mı muhafaza ettim ve 

sustum. 
lıtn en garibi ıu kt, Martın 

mütebessim ve masum slmaaı 

albndaki fesatları görmiyorum. 
Binaenaleyh ondan çektnmlye 

lüzum görmemfıtim. 
Nıhayet bfrgün maskesini attı, 

f kat pek geç ... 
Burada, mfisaade ederseniz, 

mevzudan hariç iki kelime ıöy
leyeceğfm: "Luiz,, le olan va· 
zlyet mi ... 

Metresimi, ô leden sonra haf
tada üç defa, evimde kabftl 
edıyordum. Fakat Luiz, bir 
zaman sonra bu rande
vulara daha ıatrane ve daha 
meıru bir ıekil vermek lıtedL 
Evinde serbest bulunduğu ve 
kocastle ayni katta oturmadılı 
için, yemekten sonra, araııra 
evine gttmekliğtm için tarar etti. 

Esasen iki hemıtrenfn müıte
reken kullandıktan salonda on
blre kadar gevezelik etmek, pek 
ihtlyatsızcasına hareket etmek 
de~ldtr. Elbisesi üzerinde bulu· 
nan bir beyin, saat on ikiyi ça· 
lıp yatak odasının kapı11 açıl· 

madıkça, hatta baı baıa verip 
de konuıaalar gene tehlikeyi 
calip bir ıeyl yoktur. 

Fakat yavaı yavaı ahtan za. 
vallı "Luiz,,, cesaretlendi. Ev· 
vela, seanslar uzadı. Sonra, ya
tak odası açıldı. En nihayet de 
gündüz elbisesi gecelfğe tebeddOl 
etti. Felak ete çanak tutmuıtuk. 

Bir gece, ·daha do~su bir 
ıabah, çünkü mahfelden ancak 
o zaman dönülür,· küçiik salonda 
yalnız baı na oturuyordum .. 
Çünkü bir dakika evvel iki lelik. 
Henüz ceketimi giymiı krav1ı bmı 
bağlıyordum. 

Kapı ııak, diye açıldı, 
do4ruldum: nüzül illetine müpbih 
hareketlerle, titreyen uzun saka· 
liyle, · içeri, koca11 girdi. Elinde, 
yaıtı~nın altında bulunan mek
tubu tutuyordu. 

Ah! bu adam ne kadar budala 
bir ıeydt. Bir ıanlye tereddüt 
etmedi: 

v ~Rydutl namuı hırıızıl al
·~~· cp~;hrr haykırdı. O nerede? 
~ ? 
~ 

'. "' deli gibi, Luizln 

lıAn 
Hail tasfiyede bulunan mefsuh 

Dikran Ohannes ve şürekAsı mat
baacılık kollektlf şırketl tasfiye 
memurluğundan : 

lstanbulda Ankara caddt-slnde 
vilAyet konağı karşısında ı 7 numa
ralı dairedeki ( ı adet 63-95, 1 
adet 26-3~ ı adet 20-31 kıtasın
da müstamel makineler ile I adet 
2 beygir kuvvetinde müceddet 
slymcns motör, 500 okkadan fazla 
eski ve yeni hurufa~ mlktan kili 
garantilr, 50 okka çizgi ve faaliye
te amade olan ) Numune matbaası 

bilmüzayede sanlacağındın, talip 
1 

olanların kAnuncvtlin 2 ı inci cu
martesi olamadığı takdirde 25 inci 
çarşamba gUnü saat on bir buçuk
ta mezkOr matbaaya gelmeleri llln 
olunur. 

çıktığı kapıya bir tekme tndirdL 
Tabii kartı koymadım; Ozerin· 

de bir çakı blle yoktu. o aamye, 
oBuğu yerde çlvllenmfı rtbt ı al
dı. Mele tekmelediif l apının 
arkasından blrlıl dtnllyormUf, 
acı, acı haylnrdı. Kapı y(lzGne 
çarpın ttı ..• 

Lauiz ile çoktan aralık ka· 
pıdan yatak odasına geçmı,, 
yat alına yatmııtı. 

Her, hayretle • Mar • a 
baktı. Sonra ıesfnl alçatarak: 

- Marthe? ıfz misiniz? burada 
ne yapıyoraunuz7 dedi. 

Bir aıçrayıtta yanına rokuldum. 
Elimi, omuzuna koydum. Dır. 
ziya fikrimi aydın1attı: 

- Ya, ıtz? dedim, ne yapıyor
sunuz? burada ne yapıyonunuz? 

Şatırararak cevap verdi : 
- Ben mi ? Zannedenem • 

vtmde bulunuyorum 1 
Parmatımla halıyı glSı erdim : 
- Dııarda her tarafta, evi

nizde olabiltntnlz; fakat burada 
delil! 

- Delil mi? 
- Hayır, deftl 1 Burada ma-

damın dalreslndestnfz,tıte kendlıll 
- (Mart, nefea bile alamıyordu; 

s6y eyecek bir kelime bulamadı.)
Bununla beraber 6yle zannedl· 
yorum ki kayln blraderlnlzln 
maaılı hafiyesi de delflıtnlz? 

Bitmek bilmeyen dört aanlye 
arfında, yuvarlanan gözlerlle 

beni ıüzdü. Sonra meseleyi an· 
ladı. 

Üzerine hafif bir pen~uvar 
alan, yarı çıplak •Mart, a bak
tı. ikimizde de bir acaf pllk var· 
dı: O, çıplaktı; benim saçlarım 
darmadağınık, d(ifmelerim ilikten. 
memlı. kravatım bozulmut ... 

:Meı' ele hiç iUraz edilmfyecekl 
ıekilde ldL 

Herif, btr iki adım ilerledi; 
iıkemlentn üzerine dayandı. Di
ğer ıüpheıinde tereddüt ediyor
du. Fakat elindeki mektup hıpr
dadı. Herif, bunu itilerek tek· 
rar köpilrdG; kajıdı yGzllme 

Hasan Fehmi B. 
Gümüıane meb'usu bir izahname gönderiY

01 

Geçen gün gazetemizde Gümü
şane meb'usu ve sabık Maliye 
vekili Hasan Fahmi ~y hakkın· 
da bir haber intişar etmişti. Dün 
Hasan Fehmi Beyden bir mektup 
aldık. Bu mektupta mevzuu bahi' 
haber tashih edilmektedir. Mez· 
kur mektubu maalltizar aynen 
derce diyoruz: 

Ankara, 11-12-929 
Gazetenizin S • 12 · 929 tarihli 

nüsha11nın dördüncü sayifesinde 
Ruslardan alınan yüz bin lira 
n~ oldu, sabık Maliye vekilı 
Hasan Fehmi Beyin taksiri var 
mı serlevhasile neşredilen yazılar 
tamamen hakikata muhaliftir. 

Evvela Ruslardan alınarak aha
liye verilmiş para yoktur. lstihlas 
edilen mahallere muavenet olarak 
Adana ve garp vilayetlerine bırkaç 
milyonluk ve Rus istılisından istih· 
lis edılen vilayetlere debir milyon 
liralık tahsisat açılmış bu da icra 
vekilleri heyeti kararile vilayetlere 
taksim edilmiş mahalli hükt1met· 
leri de tevziatını yapmış, Gümüşa
neye Vfrilen yüz bin lira da mahal-
11 meclisi idaresinin tahakkuk et· 
tirdiki hasarat miktarının yüzde 
yedi veya dokuzu nisbetinde 
alakadarlara tevzi edilmiş defter· 
leri hem mahallinde ve hem de 
hazinede mevcuttur. 

1 - işbu tamirat parasından 
mahalli hükilmeti umumi tahak
kuk ve tevzi ntsbetleri dahilinde 
kardeşlerime de verdiA'i bin küsur 
liradır. Şu veya bu sebeple za. 
mani vekiletimde Gümüşanede 
azledilmiş muhasebeci yoktur. 

2 - işbu tamirat tevziatından 
iıtili devrinin azim zararlarına 
raA-men gerek ıahsen ve gerek 
namıma hiç bir tarihte bir kuruş 
dahi almadığım kuyudu resmiye 
ile sabittir. 

3 - Benim maliye vekaletin
den istifamdan iki ıene sonra 
yani 341 besabıdna divanı muha-
sebat ile Maliye ve müdafaa ara· 
sındald ihtilafı nazar farkını ta
zammun eden meselede ben ve 
kardeılerim ve sair alakadarlar 
müddeii ıabsiyiz. 

Mesele ıuduri ııtihlastan iki 
ay sonra Azerbaycan cihetlerin· 
deki orduya iltıhak için Gümüşa
ncden geçen alayın mahalll hü
kumetinin tensibi olmadığı ve 
kıılada boş bulunmasına rağmen 
işgal eyledikleri mcbaninin içeri· 
sinde yattıldan gece yanmalaırn
dan naşi sahipleri tarafından 334 
senesinde baılıyan dava ve müra· 
caatlara müteallik olup mülga 
harbiye nezaretinden müdevver 
evrak keza maliyeden istifamdan 
iki ıene sonra Milli müdafaa ve
kaletince Adliye ve"ileti umuru 

fırlatarak: 

- Ya buna ne diyeceksin? 
diye haykn·dı. Şeriki cQrmünün 
bu kadın oldufunu tıpat et, ki 
abürknnnn maaum olduğuna 

inanayım! 

Omuzlanmı ıllktlm: 

- Hiç btr .. ,ı ispat etmek· 
le mnkelle defiltm... 

Birden IUltum, herif, deli Jfbı 
Gzerlme aaldınyordu. Yarabb l 
fapat, ispati ne yapmaltydl? 
~ap .-erdim: 
- Eh! mademki lltlyoraunuz .. 

• Mart • a rica ediniz de, sol 
kalçumdald beni ,&tenini 

Ne Tahıl adammıtl Bır ham· 
lede kadm n Gzerlne abldı ve 
penyuvarmı çekiD alda. 

• de 
hukukiye müdürünün riyaset•~ 
Maliye ve müdafaai hukuk 111 tif 
virlerinden mürekkep . heY;., 
ahkamı umumiyeye tevfıkan uPt' 
min edilmesine dair rapor b,ı. 
müsteniden 341 tarihinde ın• .. , 
line maliy~nin v.erdiğl_ emi~ uııı' 
rine başmuhendısle hukurnet 
mına muhammin tayin ed~led;• 
vabn meclisi idareden ınusa b,ııl 
ve yandıkları zamandaki me r' 
kıymetlerine ait keşif name,. ve dat' 
porlarına göre doğruca alak~I ~ 
lara deyin ilmi haberi verı ıııdl 
ve bu meyanda benim namırn•biD 
hisseme isabet eden on bır .

1 
r 

liralık deyin ilmi haberi verı ııı 
sinden ibarettir. .. ddel° 

Malıye vekili olduğum mu ~ 
çe bu işe dair ne merkezde l• 
ne de mahallinde hiç bir mu~~ 
geçmemiştir. Mesele 334 senesıllre' 
başlamış 341 senesinde dev;ı İf 
deyin ilmi haberine raptedı oı dl 
ve ben Maliye vekili bulunduğUlt 
38-39 senelerinde bu evrak ıd~ 
tanbulda harbiye nezaretinde r 

4 - Yanan binalara ait ~,ııııc' 
natın itası icabeylediği dıflll ıe 
kabul olunmakla beraber u~IJ ğİ 
ait nevakısın ikmali lazım gel !ı;t 

k d ··1 "el>' ve usul tahakku un an mu e ~· 
müddeti kanuniyeıl zarfınd~ dl~ 
racaat veya nezaretin tevsık Jr 
zabıt varakalarını usulüne t• b" 
kan tanzim edilmemesinden i~ 
ret olan dıvan kararı da taa!l f 

olan muhasip tarafından devlet~ 
rasma temyiz edilmiştir. Har~ 
vukuunda umum alakadarlar .:ıld 
hacir olarak Niğde vılayct';e 

d 
. 1 

lulundukları ~uyu u re~mıyerıııdl 
sabit ve resmı heyetlerın ta er 
eyledikleri 1abıt varakalarınırı r 
kali hakkın iptalini değil e1'SI 
varsa ıkmalini icabettırlr. bsf 

S - Ahkamı esasiyeden. ~ 
ka bu hususa ait 1926 tarı~kitı~ 
726 numaralı kanunun ı ·ti 
maddesı (umumi sefer bertiği~ ~.,e 
nından 1 teşrinsani 339 tarı~• et 
kadar ciheti askeriyec~ vaı ~b· 
olunan mebani i'e merakibi atlı 
riyenin icabeden ıcar ve be ,ır 
haıarları tahakkuk ettirilerek 11> ~ 
suba tabi tutulur, ancak ınuh•'b' 

.ğ. sa benin filen cereyan ettı ı . r) 

dahıtinde muharebe müddet~ıı ~ 
işgal ve tahrip edilen me~nı eıJ 
merakibi bahriye tazının edılı:P 
hükmü hala mer'idır. ·sJO 

Bu kanunun vazında da meclı ..ı 
d H rlıect1'' 

7abıtnamelerın~e e goıu b'"f 
veçhile ne vekıl ve ne ~e m~ ~ 
ınfatile tarafımdan teklıf vaki 

mamıştır. , .r 
Cevabımın gazetenizin aynı 

yıfasında ne~rini rica eylerim· 
Gümüşane meb'u~u 
Ha~an Feh1'111 --

bil\{. 
Mart bağırdı, çai rdı; ltı 

kuvvetile tepindi. Ben, bir el::ıı 
kadının ağzanı tıkıyor, bi e SJ 
de, yumruklarJD tutuyordum• klf 
ıle ı yapttdıen, bir taraftan ttll' 
alın' ya vatça: •Sabret ' c .,t 
böyle daha iyi! • Diyor, :fil" 
zamanda var kuv etim e ç ıSJ 

llyor um. st' 
Herif, kadının geceligtni p el' 

çaladı; çok ıyı hatırladıl1v.ır 
mer vQcudu çırçıplak kaldı. 

1ı adam, btrden batırdı : ıtJ 
- Hah! 1 te, ben! Pek 

hakkınız varmıf... 1u-
ıldl1 

Luız, itin içinden ııyt .,,-
11Mart. ı bıraktım. et ~rlı!şt' 
fımın ucunda, hafif kır aıı:ıı 1 

vardı-

l 
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ilyarderler Borsalar 
:6 

Kambiyo 

A("ıldı 1 K:ııpandı 

ı.~~. 
Nasıl zengin oldular 7 

~"'iii;t;; .. ;=:;:::::;:;-Con Piyerpon Morgan l lngiliz lirıuı &. 
" T .L. mukabili Dolar 
" • Frank 

103( 
0,47 

l:i.oS 1~ J4 

" • Liret 
M • Belgı 

.. • DrahmJ Şömendöfer kıralları arasında 9 o5, 
~ 38,25 

:-: 71 

ç 05,50 

~31i,SO 

3~ ll 
2 43,75 

(>:! 55 

' Kdbilde çıkan Islah gaze
1 • bafiılı oe yeni Efgan pulu 

tabii hayat • • Frank 

~ lfil " Morgan a güvenerek « Harrima11 ' fse 
' (( " ' 

« Rokfellt:r , ti ösı üne dflyonarok yekd1 ğerite 

M • ... 
• 

l.e\•a 
Florin 
Kuron 
Slllnıı 
Peıetı 

~ .ıs,ııo 

lif ıs 
1 17,25 

1~192 liCı 
:' :31ı, 

117,25 

ı: 92,50 
s 36,25 

34t, 
11'17 75 
4 [475 

2 7o,25 

2~ :io 

·Kabilde 
" . 

hoğfJ~lvşıyorl11r ve pi,ııasrı altüst oluyoı d1t ~ • .Mark 
" • Zloti 

... : .ıt,75 

'· Q7 7:; 
4 !'l 9.5 

Efgan payıtahtında çıkmıya başhyan Islah gazPtesl 

Nadir Şahın Gaziye gönderdU!i bir 
telgrafı neşrediyor v 'ı ~ as1tala1ar yed ile Pensılvanya 

l{OltJ •· 
~ ur madenlerinin eshammı 

tın aldırdı. Bu esham küçük 
•etrn i t ayed8.J'lar elfnde olup henüz 
·~~- t .... ınt muhafaza ediyordu. e 

.. ,e d . 
Y ana çıkmadan ve rakip 

••rnı t ayedarJar mühim mevcu la-
li}, B )Qk orsaya dökerek fi tla•1 
'- se,tnıeder>, "Morgan,, bir çrk 

e311 

d 
anı elde etti ve ,tı keti kontrol 

e eb·ı O 1 ecek bir vaıiyet kazandı. 
ttı l'akn, mahir milyoner kömür 

a.denleri sahip'iğini batkalarına 
t!aklettt ve muğlak bfr çok mu· 
a'llelttt sayesinde bu eshamı 
~aten kontrol artında olan"Erye,, 

llliryol kumpanyasına nakle 
llıu"affak oldu. 
d NeHcede ikJ ıertkti 32 milyon 

o'a.r sermeyeli bir ıirket haline 
•oktu. Bu h"dise tle snnraları 
:'"şgqt olmuş olan bir resmi 

1 
hkık heyeti " böyle bir mülk 

Çin tarihi ticarette t'k defa ola· 
"ak hu kadar yüksek bir bede' 
'1et ildıx· ır;ınt,, tasdika mecbur kaldı. 
t M amafih Amerika demir yol 
cıa la ·c nmn on Piyerpo'l Mor· 
g~tı t fı 
l 

.. ara n ·an zaptı mteeled 
l'ı9o il dan itıbaren gitikçe ,ıddet 
eyda eden mü§küfit ile kınoı 'a· 

~ YorJu "Morgan,,m muzaf erane 

~ata), k·" ne hail olan kim e H. 
dvatd Harriman,, ilminde bir 

~t-rıçt'. "Harriman,, Bor ada ye
~3erek en büyük 'e en tehlikeli 
.. ' ı"mendöfer kıralı olnıuıtu. 
ffarrmfan "Moraan ın hu.usi 

tl~ ıı:• D " 

ll'uz mmtakasına bile hultll 
;d~relt " Erve ,. oamendöferine 
, §tirak ettf. O dereceye kadar bu 
ke girrlj ki idar~de btr çok müt· 

Olii' çıkardı. Mesela "Margan,,ın 
et geçfrtdığt dJğeı hatları "Enıe,. 
10ttıt'!ndöferine gali ftatla satma 
llltı a nıant oldu. 

Nıı,avet 1909 da bu hat ta 
lrıarnen "Harrtmaı1,,1n eUne geçti. 

* t~{ ısamendöfer kır i '• a asında 
'sı bUyii'< cidal tqka b r hat 
ll, erfnrle vukua geldi. 

Zaten .. u müthf§ ç· rpı ma 
'"'vela başka taraf an baol .dı. 
:Mor-g n,, grupuna mensup o an 
l Ct ll'lis Htl,, ismindeki fal rıkatör 
•900 da 2~00 kilometrelik "Nor
. ~ru,, ilUsaliı il" beraber kon· 

~· <>
1u altın i ,. Jmış 1• "Şikago Blr

lbgton,, yan batlerını da elde 
~j tek "Şikago,, ticaretini nü 
.. u1u ahın t ,. Jmak istiyordu. 
1\1 rgan,, ı1 mali muaventtJ 

tayes nd- eshamın kıım az.,ınını 
~ı,... ... k d • ga muv., ı a o u. 
k Fakat "Ha• riman,, buna kartı 
ıt endini mağ'up adde medl 
Ştkago - Bürlinğton ,, hattını 

~aln1z başına elde edemeyince 
u hatb " Norteru Pasifik ,, e 

ltt"zı ettikten sonra eli altına al-
3 lllak istedi. Eğer hatfçttn bir 
"-rdını görmiye} di böyle pahalıya 
lrıal o1acak bir tetebbüıse glrio

ll'ıezdt. 

b Fakat 
G.J:ıkaa 

" K un, Lop ve Şıt " 
-d~ ü " Ya kol- Çif" 

0 
• Pengö 

2o Ley Kunı, 
2t 72 :io 

il Nglsılt ,, te il Morgan " ın en 
büyük rakibi olduğundan "Harri
man ,, ayardım t.dlyordu. 

ı Türk lirası Dinar 
' Çervoneç Kuru~ 

2!' :iO 

26 ·o 
1086 1085 a ı • ı ı 

Bu tkf adamın arkaııında mu
anam bir hami olarak "Rok 
felleı in "Standıu t o 1 Kumpanf 11si 
mevcut idf. Şu halde zaman 
hazır " kaı:itallzmf ,, tarihinin 
en muazzam ve en fe, i bir ci· 

~adlr Hanın Efgantııtanda mu· Gazi Hazretleri teırlnsımtntn 
zaffer olarak tahta çıkmasından biri tarihile Nadir Hana ıu tel-Nukut 

ı fsterlln (İng!llı} 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frank [Fransızr 

1082 
211 

16~ 

222 

t11SI 
uı 

16~ 

'29.2 
118 5rı 

ve memlekette huzur ve sükdn grafı çekmlflHdtrı 
te .. is etmesinden sonra, ilk defa •Efganlstanm hürriyete kavur 
olarak dün Kabilden maH aamıza ması mtinasebe•ile kalbi hlniyaf 20 Liret ( 1 talya ı 

O Frank 'Belçika] 
20 Drahmi (Yunan) 
20 Frank [fsvlçreJ 
20 Leva 1 Bulgar] 

1 rnlın 
Sfı 

894 :io 
3( 

56 
824 'ıO 

3G 

bir pos!a geldi. Bu posta, "İılah,. ve tebrikAbmı takdim, Efgan 
Mmlt bir gazete getlrmittlr. milletinin saadet ve refahı hakkın-

dali baflamış demek ti. 
"Harriman,, evvel! taarruıa 

gaçtl. Usulü veçhtle deliler va
sıtastle piyasada ne kadar "Nor· 

tern Pasif ik,, eshamı varsa top 
lattı. "Hil,, bunu hemen haber 

aldı. Şömendö er eshamı üze· 
rfne ı oktan spekülasyon yap 

tığından dolaba getirilmesi ko 
!ay değildi. Tehlikeyi hissetti ve 
"Morgan,, ın muaveneti ile mu 
kabil taarruza geçli. Kaça olursa 

olsun eshamın ııatın alınması 
emrini verdi. Piyasada art ık 
esham kalmıymca "Morgan,, 

A vrupaya adam göndeı erek pi· 

1 Florin [Felemenk) 
20 Kuron [Çekoslovak ı 

1 Şllıng !Avusturya] 
1 Peı:eta (ispanya] 
1 Rayşmar~IAlmanyaı 
ı Zlotl ' Lehistan! 
1 Pengö !Macaristan 

20 Ley [Romanya) 
20 Dinar !Yuııoslovya! 

1 Çevoneç Sevyet ı 

Altın ' 
Mecidiye ( Borsa 
Banknot ~ harici • 

Tahvlller 

istikraz dahlll •vadeli 
Düyunu muvahade 
llı:ramiyell demlryoln 
lstanbul tramvay ~lrketl 
Rıhnın Dok ve Antrepo 
lstanbnl anonlm su Şr. 

fl4 .in 

1~!' So 

014 

7( 

242 10 

t .}:i 
4 35 
li .10 

12 

84 50 
ııı: 50 
29So 
2!) 

5< n; 
23 ~5 
37 
25'.:!5 
i'~ 

9H 
7o 

242150 

(Ol 5 0 

Efganlstanın merkezinde Ama· 
nullah Han zamanında il Amanl 
Efgan,, isminde bir gazete çıkar-

dı. Maslup Beçcel saka tahta 
gaspettlği zaman "Habibi 1 lam,, 
isimli bir gazete fntiıara baelaM 
mııtı. Şimdiki devi de de "İslAh" 
isimli bir gazetenin lntiıare baı

ladığı anlatılıyor. 

Bu nüshanın münderecatı ara
sında en mühim olan haber: 
Büyük Gazinin Nadir Hana 
gönderdiği tebrik telgrafı tle, 
lnral n buna Veıd;ği cev" ptır: 

t 

dakl temennilerimi teyit eylerim.. 

Nadir Şah bu telgrafa f11 
telgrafla cevap vermieUr ı 

•Rtyasetpenah hazretlerinin teJ. 
graflannı kenlalt meserretle aldım 
ve zatı attlerinln Efgan milletinin 
htirrlyet, refah ve saadeti haklan" 
da izhar buyurduklan hteeiyat 
karıuında hayli memnun ve m~ 
teıekkfr olduın. 

Sam mlyet ve hOrmetlerfml 
takdim ile her hususta Türkiyenhı 
terakki ve taallslni cenabı haktan 

tazarru ederim. 
-ı 

yasalardan inilmkün olduğu 
kadar "Nortern Pa~ifık,, eshamı 
toplatmağa baıladı. 

Bu vahtıfces"ne cfclal re ·ceafn 

de 'aham pıya•ada fevkalade 

Hleee senıeetırıl 
iş bankası 

O~ınanlı bankası , 121-

-· . T1care-t ve zahire 
Son teşvik musabaka\arı 

cumaya yapılacak 
f'latlar TicaHt bo?-a&ll kltlblamumllll' 

tarafından .. erllmlttlr 
__________________ :....;,. ____ __ 

İstanbul güreş heyet nden: 
İstanbul mmtal<aınrıın 929 se-

ne sı tecrübeli giire§cllerin son 
Bu~aay· te~vik müsabakalaıı 20 kinun 
Yumuşu 14 16 12,20 evvel tarihine müııadıf cuma 

Okkuı 

Anını Aıırarl 
K. P. K. p 

Kızılca Sert 15 
10 

ıs io günü Beyo~Ju Halk fırkası bina-
Dönmı sın ~akl mıntaka idman saf onun-
- Zahtreler - da öğleden sonra saat bir buçuk-
Çavdu 12 12 ıo ta icra edı 1ecektir. 

ırladı. Yözde bt o yüz, yüzde bin 

bir fa terak1'lei 1 örüldıi. Esham 

bir aç ay evv iki ftatmın yi m 

m sff f buldu. Böyle hadfıf:'l ı rde 

~. er \'ak t vükua geldiği veçhile 

b r takım am•tör ıp kftlatörlar 
prof e y nel bursacılara karıfb· 

1 r; onlar. da zahmetsizc" bir 
kaç tin dol r elde tta·ek ve. le· 

stnı kacmuak ;stemiyorlardı. B r 

taraft.,n "Hil,, ve "Mo gann dl· 
ğer tera tan "Harriman,, ve 

"Şif,, i in fazlaya kaçtığın ı v~ 
k ndtlerln pahalıya mal oJduğu 

A~ı 9 1 Mısıt- A - Müsabakalara yalnız tec· 

1 

.. F.a~su!!ly!lı_ll!"' _ _,_1ı:ı2sı:mımmmıı __ ,.,..ı rübeli gürf>f Çiler iştirak edecektir. 

Ç b
U k B - Müubık'a ın tam mayo 

u - ovası ve güreo ayakkabısı giymesi eart 

Feyyaz bir hale getirilecek tır. Kısa mayo ve ayakkabısız 
Ankara, 16 (Valat) _ Ankara- miiııabakaya ietirak edilemez. 

nu ar hyor ardı. Her iki taraf 
itidal em rl ri v rmek m' cbu 

nın Çubuk ovasında 250 bin hek- C - Tartı miiddetl oıı ikiden 
tar araziyi suliyacak mikyasca bii- bire kadardır. Birden sonra ge· 

rtyeti de ı ald • 
yük bir bent inşası 2 buçuk mil- lenler müsabakaya giremezler. 
yon liraya Türk mühendislerine iha- O - Her idmancı çıp'ak ola-

(Ritme dl) 

Vilayet daimi 
encümeninden: 

Je olunmuştur. Bene 4 senede ikmal 
1 

rak tartılmağa ve taıtı neticesi· 
olunacak ve ovayı feyyaz bir ha e sokacaktır. ne >öre a1d1~1 SJklctten müsaba 

lzmirde gençlik 
lzmirde çıkan Anadolu ve Yeni 

ilk mekteplere muktezl yüz sancak, Asır refiklerimiz de haftada bir 
altı yüz sandalya, yüz adet tel paspas, gün • Gençlik sayıfası ,, ihdas et-

tlç yüz kıl paspas, beş yüz metre mitlerdir. 
muşamba, yüz adet baskül, beş Bu, kuvvetli lhtlya<'a karoıhk 

olduğu kadar gençlik kudret ve 
yüz ıde Gazi HZ. fotoğrafileri; h ıeketinin dikııate §ayan güzel 
nümuneleri veçhUe mübayaa olun· bir ifadesidir 
mak üzere 8 kAnun sanı 930 __ Z_a_yl-..::_-T~a~k-:si_ın __ M_i_lll-._-ö-f ö-r-,-,e-

çarşaınba günü saat oh birde ihale ve zirat makinist mektebi~den al-
edilınek üzere ayrı ayrı mtinakasaya dığım şabademameıni gaybettim 

ı ı ln ·· ı yenisini alacağımdan eskisinin bük-
konulm uştur. Ta ip er cncumen mü yoktur. 
vilAyere müracaatlarL Ahmet otlu A1J No. 13 

Vilayet daimi 
encümeninden: 

Bedeli keşfi altı yüz yirmi lira 

k kuructan ibaret Celaliye köy 
se sen ' 

k 
bi tamiran 8 kAnunusanl 930 

me re b .... 
tarihine rnüsadif çarşam a gunu 

bire kadar münakasaya ko-
saat on .. nl ilA 
nulmustur. Taliplerin encume v 1 

yete müracaatları. 

ZAYi - Bu ayın yedinci p;ünU 
gece saat bir raddelerinde Kabristan 
sokağından geçerken bir şahsı meç
hul cebimden şahsıma ait altı ve 
Hüseyin Beye alt hir ki ceman 
yedi kıta ve 2885 lira kıymetinde 
senedi aşırmı~tır. Zuhurunda kly
meti yoktur. ve bu baprn lazım 
gelen makamlara müracaat edll-
miştir. 

Şlılt Mecldiyt> k15yil mekteb• 

'lllUalllmlerlııdeıı İbu Hıdlaı 

ka yapması ıarttır. Elbise ile 
tartılmak hiç muteber değildir. 

E - Gerek güre ı heyeti, 
gerekse hakem heyeti ile ancak 
her kulübün ta!<ım luıpite:ni te
mas edebilir • 
Müsabıklerin doğrudan doğruya 

heyetlerle temas etmeleri mem 
nudur. 

F - Hakem kararlarına tahrl· 
ren itiraz edilebilir. Şifahi itiıazlıu 
keenlem vekün addedilecektir. 

G - Güreıe davet anındıın iti 
haren bet dakika zarfında minder 
üzerinde isı..atı v·· cut etmek 
ıa.rttır. Bu müddet zar fmda iabalı 
vücut etmi\•enler hükme mağ 
10.p added·lir. Müsabıkların ana 
göre vakti muayyeninden evvel 
hanr bulunmaları lazımdır. 

Bu hata yapı acök lik 
;ııaçları 

f utı ol he,·etinden: nançer 
20 kanuı evvel 92, ari Pt- it, 

.. 

yapılacak ltk maç arı a a~ıda 
yazılıdır. 

Takkslm Stadyorrunda 
ikinci takımlar 

Galatasaray· lstanb )spor saat 
10,30 da hakem Saim Turgut B. 

Vefa· Beykoz saat 11, 45 ı akem 
AdiJ Gire y 8. 

Birinci takımlar 

Galatasaray - İstanbulspor saat 
13,15. Hakem Refik Osman B. 
Vefa - Beykoz saat 15. Hakem 

Şeref 8. 
Fenerbahçe Stadında 

Jkincl takımlar 

Şnleymantye • T.K ;,aat 10 30 

ha I< em Nuri B. 
ÜAküdar K E saat 11,45 hakeın 

Necmi B. 
Birinci takımlar 

Süleymaniye - T. K saat 13, 
15 Hakem Nuri B. 

Üsküdar - K. E saat 15 hakem 
Necmi B. 

Ankara rH~ISI 
Miııket üzümünden huıud 

surette imal edilen 
Kibar gazinolarla lüks 
bakkallarda bulunur. 

•••.••.. ll atandaş, •••• •••• 
i !ı! edenı ve lı ii r 1 r'i rlı ~ • • 
: oalannıdn okuı !/azar : 
• • 
: ohn ı.ııanlar t/ rılilŞ nıo z. : • • 
: Onun lÇln okuuw : 
• • 
: yazm11 /Ji/1111) enLen ! 
• • : millet mekteplenne : 
• • 
: gôtiirmek hl•T k(1.'illl ay- : 
~ rı ayn borcudur. : 
•• •• ·········· .............. . 
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Tefrika 
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Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Sakır 

ğünden: 
Töphanede B yat t mahalle

ıin de Kl ınca ipaıa sokafında 151 
No, 15009 lira kıymett mullam
meneli Apartman. 

.. 

Muhasara f ecaatleri arasında 
Evsaf ve müıtemilatı: Kapıdan 

girince 11ağ ve 11olda iki oda bir 
taıhk halA \re musluk üç tane 
kömürlük bir mahzen çama 1rhk 
karııaında ke7a hatap kömDrlük 
birinci kat ıağ tarafta bölünmuı 
ltattılıklı iki oda bir el ııraca mer 
mer tatlık ıof a muttuıl iki od11. 
btr hail ve bir muıluk tkh cı 

Fuın•ann önünde tb't> anıp bo~u bükük btr halde 
muavenet dılenen b~Çatelerttı hah Jtisahı ~1ldırtıybı du 

Aynı :ıamanda cenup ceplle
ı'ndf'lri ( Stbi!VH) bataryiinula, 
dü mamn (Ahnköy) lstllıametln
dekJ bataPyaHI &raHnda aa mftt. 
bit bir top dl~ll ıu yine bqlaa .• 
Mermılerımlz d(lpnan piyade 
ıfperleri Gzerlne acı,nyor, ve fev· 
vaıeler atbl toprak ıOttınları 
kaldırıyor •• 

Din saat dörde ac+u blrl 
cenup lıttkametlnden diferl de 
garp tarelın<lan ıkl dtlıman ay. 
,ıre8 b ertöih:ae uçtittijta. BU& 
la 8 • rl Bht; kırtiiı r.ı, ~yit, t şll 
yani Bulgu ttnıft d teflde ltatto. 
1ı !tiey zlı 181. Mtmtti mtdiha 
Offiflide 11 :flltfhl Ht~~D bu 
ealbi \lit'ak,at, torçullhmm 
11~terlnd5h Urketeldtffolap sft· 
nltj'e ilı. Btllfth tf1ttt1t kt ~ ar 
dıh lffH, Su llti &1ıfn emnW· 
n'n OaUlne bı, boıdba atıtl \ çek 
tftlt1h iil,,et etHıeliftt- Bu ak· 
fnb tiuiitll• <lan titfl ,.,, e ia'p 
lftntittıethiden ı~tdt. ş "1ı" .,. 
yanname atb. Tofj\ütntfz, ı~n 

bu mel'unun etrafım p.rapnel 
ate, erli eardı allima meribt~r, 
hep k • se'lyot ve alapkta ~ 
lıycri'da. 

Gece de dlülb, wehrt. o im• 
lnıef11 zca bombarduman et 1 o 
ifad".lr fuıla"ız mermt ath kt ~· 
ut11t.t-ıt ıt ltMdtl t yatı rı'atm 
a 1ev1• rt ytlluelJyor Ye hiitOti 
Edırr.e. 11bwm ıbti lrefeBe litırtı 
nGyordu •• ~ ili bu ~el halini 
g6 .ıG \e teeıdJrG1nCiade11 tllıİe
rimlz l&WdtnifOt' ... BHan ç.ta • 
ca feFlet d6finlyottız, emr•, 
kumanda11, aakerlttt. hGl&ta het 
,eri bir tarafa bırel&aeak, ma· 
sumlar n Gıertne 616m Ye feliket 
sa an bu merhametsiz ve zalim 
at9' menbauıa kopnak. ablmak.. 
ya bu ateıt •Örıd6rmek vevahut 
ıeberlp attmek Ye bu facıaİarı 
16rmem~1c oo,.ortlZ. .. 
euıan itt>etl&den 'ararglha 

alhr 8'1iıez, MulatttHi ~ 
emrlle hemen Ecltnıe,e lmttuk 
Fdnle. ltltOk bir um.aa&n 
korkan ahz bir çocufa dnnmG;o 
ti. Ellerllll ~ araıma 
ıdlratakt ba11hı ommlannna ata
sına çekerek dolatan za..U.lann 
feınta, tı1lın caddinde b lladar 
vazth bir havf ve lıtim8at .... 

1 

iii ftftlt kt-
E••'** tek tok a'ık duran 

tlokllilar da kapanmlfb. Yeal
he eıerl hayat, bermutat kahve
~rde ıdı. Fınncıların C>nG, timdi 
ilaha kalabalıklatmıt-·· Boynunu 
hüken ft merhamet dtlenen
ler, fazlalaımııtl. Fakat heyhat! 
kim, kime merhamet edecekti. 

bu zulıhO adavet çenberi tçln
Cle. her keı tnerhamete muhtaç 
kalmııtı. Ne yapalam, hütün bun· 
lara katlanmak lazım. Eter da· 
vam1z ıahıımıza alt olsa, bu se
f alete derhal acıyalım •e nzge
çelim. Fakat, fU dakikada, Bahri 
aıuhiU hindiden Karadenize 
l<.adıır, Baara körfezinden .... 
ltadllr otuz milyon n6ii11t1b na
mus ve ffteft namma ı.çll8n bir 
daYaDlfl • ..-.u.. Hayw ltı.at 

ilavacııı~. Öattıfimız tu top- kat altı oda bir küçük oda bir 
raklar, kan Te insen yutmağa ha\l ve bir musluk üçüncü icat 
alıtlmıdır. Eter biltQn dWıyanln ayni dördüncü kat iki oda biri· 
itleri Ltr kht vertıten ibaretse, birine mı.. ttaııl kart1ı\nda Oç oda 
ve l>IZliD Ed1rneyl vermemiz bir hail ve musluk beıind kat 
~' hrç otmüaa ıerma· daraca ve bir küçiık odadan 
fflltiii iitiiieJttlS. ibarettir. 

EmtJ y~ ofi"adlk; 2ilvaUt av- + 
i1llat.. b~ln btnd kapearı. Tophanede Beyazıt m1'ha11estn-
Gat iı!iHrıbi etrilnt8a ılyeh hlU· de Kıhncallpaıa 110kajmda 149 
lraı..t peytb otmu~ Yemttı e - No. 16400 tra kıymeti muham
)orlar k, htitp be.tallı Mılıyalı, mebeli Apartman 
ilet ~ olmli ayumamıılı r. Ev- Evıaf ve mOıtemtlAtı: Zemin 
tellrt ,ke tamam ~edı yerie ket nç oda bir kiler ve çamatır
YBntm bllllllf. Şuıada açık ıöy- lık bir medhal bet katta yirmt 
lGyer m .. Edirneli er, itfaiye ku· beı oda dört kor dor ve her kat
manda ll Sadık beyle, kıymdtar ta birer ıofa. bir ve iki ve üç ve 
arkadaılan olan mü lzlm Naci dördündi katta bir halldan iba· 
Ye ıh, abtm beylere ve ayrı ayrı rettir. 

bGt6n etfat.ve ıreferle ine e'-edl· Balada evıaf ve müıten\i1lb 
7en medyunu t6k· an olmalıdır. ve muhammen kıymetleri yazılı 
Kalenin en teclaı. lr unıuru, bu iki apartmanm mü kiyeU 
t aktkl kahramanlardır. 3.12 929 tarihinden tUbaren ylr-

Etfaiyecle p>k durmadık Kara- mi gün müddetle ve kapalı zarf 
alaca yollandık. Evveli telgraf· usul· le müzayedeye vazedı mittir. 
haneye ofrad.k. İki saat sonra; Bedeli ihalenin nııfı tarihi ihale 
Karaaiaçta hahqmak üzere bazı yl bıüteakip on #On 2:affında ve 
arkiiliflüa haber yolladık. Nuri nııfı dtferi tarihi ihaleden bir 
de NIJllil, bu rea&klr çocu'klar, ıene sonra almacakbr. Talipler 
zorla Jemel• ~oydWü. Elle- m6zayede kaimesi Ye aabt prt 
rlbe bir kaç J'UlllUl't& 'ile biraz ntineit ifttivadlle Gnaltaea Te 

Yai geçınijw Onu da blıe feda thallt ltiilıünu aliltlnnnı kabule 
etmek istecltler. Hep beraber mecburdUr. Ta ·pter teklifnamele
yecltitmtz bu dört yumurta ile rlnl bir zarf derur üne vaz ve 
kokmat yal, bize cennet taamı imza ederek ve bu zarfı bedeli 
atbl leziz aeldl. Hastaneye git muhammenentn yüzde yedi bu· 
mek için çıktık. Fakat, yolda çuğu nlıbetinde teminatı muvak-
Mebmet f&'VUf& raalıeldtk. Dok· kate makbuzu ve yahut mutebet 
tor, n!lre attmlfo Tekrar telaraf· bir banka kefaletnameslnl havi 
haneye ıeldik Ye arkadqlara dtfer bir zarf derunüne viditem-

batlzar ettik. hir ede.rek ve zaHın Ozeıine * (kaç numaralı apartmanl: ) alt 
Gene zehirli havadisler.. Dün olduğunu yazarak 22-12 929 ta-

ıece aene G6m6lclne taburun-· rihtne müaadıf pazar güntı sa t 
dan yirmi d6rt nefer sillhlartıe on bete kadar Beyoğlu mkl mü 
dOpnan tarafına firar etmitlerdl. dürlüğ\inde müteıekktl ıahf ko
Ha7 allah bellsım Yereydi bu 1Dlıyoini riyasetine rnhkbuz mu
herlflerin.. Bari tunlann elindeki kabilinde teYdl eyleme t:rl ilan 
atlAblan toplualarda, hep1inl o1uhur. 
birden tıllJl8I acile dilıpnan ta· l=========-====::=======ı 
rafına atalar.. ve arkalanntlan ce, kimıe yok ~u ? ·• Nerede 
da: (biz, çok haynnı gördnk. bütı ann zabitleri.. IC. umandanla
Alm bu matahları da tepe tepe n... Buntar niçin &~afil harbe 
kuH•mn) diye haykırsalar ••. Fa· verilmtyor.. Nıçtıı bir tkt taneııt 
kat kabahat bu heriflerde deflL kurıuııa dizllmeyor ?.. Çıldırmak 
O, mevkii mllltahkem olacak itten deftl Tallahi Lı 
be,Wl da... Bütün bu firarar tkttıdlfe doftu S.haetttn Şakır 
hadiseleri, her gece, aenki bir Beytn avdet ettlffnl hl.bet &idik. 
adetmit aibl tekerrür ed•yorda Derhal haataheye gttltk. Doktor, 
mevkii m6ıtahkem ancak, bir her ıeye rafmen, her zamanki 
b61QO karakoldan tebdil etmek· gibi be,uf.. O da bizi, çok 6zle
le iktifa edJyor. Yani hatb harp- mff ve çok merak etmft. Siper
len alıyor ve kararglhta iatira· lerde oldufumuzu •e btlhasaa 
bate terkediyor. Milcazat ye- lıenüz rahnıetl rahmane kavuı
rlne mcıkAfat... Bu, nerede gö· mad tım zı bazt arkadaılardan 
rillmOıtCir. Hangi orduda, hangi haber a.l rak milıterJh olmuı. 
harpte, hanat askeri ceza ka- Her 2aman elımlze geÇtti~y~n 
nununda 11örillmilft6r .. Kaçb, pek nefis kahveyi; yuduttı yudum 
ali .. takat bu, kaçanların bölük lçer~k tam manaıtle te•ezzoz 
kumandam, takım kumandanı ederkt!n gele, gel~ geldik, Ma 
yok mu?- nahnü flhimize ••• 

- Ela ııhretlıkler.. cilaıleten Şehrfn, bu kadar 1a im e bom. 
hakk nıa helll edin.. Eh biz bardöıranın, bütDn arkedatl&l'ın 
köycepimlze si~oruz. • ruhu 'Üter nde çok mt n i bır edr 

Diye, çont lannı, ııtllhlarını )BP ı"ını .. Maıum halkın bu a ıkla 
01111•ızlayıp giden bu herifleri ha i karıısında yalınız s·per bek 
y•lta1 yapıf&c&k, biç olmazsa, em~kle ıktlfa etmelcten mO e 
•tka.ların " bir kutıunla, bir Yelllf vicdani u:t rabı izah ett k. 
1'jhm atef;e ethmnt J'ere *e- Vaktlle ltlt.ttbıhı ltbumıuz huruç· 
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10. - VA1<1T. 17 Kanunevvel 1929 

J(f$1tk balO 

Ka«ıtlJ ist.ö ınrf illeti ~trntı, oaztı ue 
Aile dmıs salonu 

19 Jtı. ~ 1929 Peıi•fribe gOnll aktamı 
saat 20 den aabaha kadar devam etmek 
(izere aalonudıhzun iklhci ve daha muazzam 
( H ) tsttnlt bAlatulıb vereC4'111I 111uliterem 
mOtteri'@rfmf:ıe müjdeleriz. 
Caz; vlyolonıit F.turrlı 1111n E~endi riyase
tinde h~ fO~lrnh~ daha nttılit~m bir 
surette programlanna devam edecektir MOt
terllertnden gördülil ıe\'eccühe bınaen 
m(t(flirt~l hfÇ bit' f~d•klrhktıin çelchhrlfjetelt 
memleketimizin tan1nmır ye- yGkııek artistle· 
rint Jnt hap etmlftfr. Dan la beraber muh-

telit verye•e Kadıköy dans sa-
nümaraıan .. 

)onunda verilen balo hiç 
il bir duhuliy~ye a g..., "(d · .,_ Tetrlf edecek muhıerem müıte 

1 l r • rilertm•zin 6 yatından aıatı ço· 

tabi de-

• cukları getir memeleri rica olunur aa l\luazzam balo a 
Erzak ve saire münakasa 

Yü~~k bayta1 mr~kbı rekl6r.iığündarı: M ktt bı mız n ihalt den baidY 
kalan erzak ve salrt:si kapalı zarf usulile rriin kasaya konulmuştur. 
Taliplerin şartname1erm1 görmek ü1ere her gün, münakesaya J tlrak; 
yevmi ihale olan 1 - l - 930 çar~amba günü saat 15 te de{tı 
binasında müessesatı zlraiye mubayaat komi }'onuna gdmeleri 

1i:MB!lll!llllRlti1l!iP.P.fti!!!r:::: 

l!P. ln\çreôJD btfyülı. llulcuk Allmıenntn eserlen ~ bOdin k:anun\mmlz niiı#' 
iHi "1narak naZir! * amal hülı.lbı~ ve liliitMı oumüie~ havı olası btı c.ertn fi 
İMi cildi latanbukl• V• Gttiılr <iP ltln11 kütti1!JlnınelerindP (150) kuruta ıanhnakrad': 

iiil Jüncfi cilt neşrolundu lrat 

illl Haciz ve satış hakkında en lüzumlu malOman ve nümunelerl havıdt dt,eııı .... m miıı--:-·ıiz!!ft!"'...!!~·-!!!!......... ~- ,..ilk ··········:··-·····---·-·11 ... .m==m::a:ı-ıf:•a:v • : .... ···;;ıı···· ···= ..,"'! ... s::::r.a::1:11&1EEi=----m::nm1::n : !_!__ ·-=- .:.- .·::::-.::::::::... \Q 

Kağıt ve karton mubayaası ~: 
inhisarı umum müdürlii ~t ed Tütün 

ğünden: 
Kapalı zarfla münak1H11y11 •ızedilmf4 olllft kAğıt "'" kartonlııi'I 

KA E 929 tarihinde verilen fiatlar . hadtii IAyıkce göru l medığı11 

mi iplerin tenzllAtlı Oatlarını kapalı zarfla 2 J Kl E 929 cümarccsi 
saat 1 ı re kadar Galatada mübayaat k-ömlsyanuna tevdi etme1en 

Hilaliahmer kışlık balosu 

1 

Dh llye vekllı muhteremi $okru Kava Beyfcndl hauetlertnin nyuetlerJ 
19 klnunevvel 929 perttmbt! gftbO ak11mı Türkuaz sa o ıunda •crllecektlr 

Btleller merkez ve BeyoAlu tubetınden almacakıır 

1JlallDDJa5D&rmrJ 
OSMANLI BANKA 1 

Sermayesi: 10,000,CXXJ lhgiliz lirası 

1 lstonbul aoentel ği - Teletou· lstaulnıl l 948 
Berotla dalreai - Tele ton Beyoilu 1303 

Stnedıt ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he· 

1 
saı cari ıuretile avanslar, poliça ve ıskonrosu. 

Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirl erint: ve memılikJ ecne· 
bfyeye senedat, çek,itibbar mektuplan •ve relgraf cmlrnamelarf 
irsAJatJ laam aoam.m~ 

lar yapılıyordu. Şimdi ne duni 
luyoı? Hiç < lmaz·a halka kartı 

bir tıorç ödemek ve tfOtlften• d1e 
b" ilnba uidıtdek la un d · tt 
Rll? 

Hararettl beyanat.mızı ıGl<4 
öetlt! citnllteti <lektor, naaeh 
kiıe\fkfl bıü*İahk~ib lerahndan da 
böyle bir ta.avnb tii~Yt:ul 0 1tld
Punu nı bu taaaı;-, mu ' ~Öhtle 
meiltb file kôinilfnlli l~ın ttap 
etleb l~t' ne:itlıncle aethal ~;eat
baste bul" nacaftWn 'Wl.thMİ. 

Aynı lamlinda Gümil cırıl 

hurı.utle ıatr t.aburıatilan 

etlen Rume il " ga yt-1 1110 
eftat hak1uhda da lcabedeJI 

Htı nazarı dikkatini celp e ..,.J 
ceitn\ vade• ll. Geç vakit ~ 

neye döndük ve bu aktaın, lı 
da kaldık. Gece, sabaha le• 

muhtelıf 'aaıla trla bom~' 

man devam etti. Hanın çc,k 
ltinl&fln6 altı dlı!fi met,._, dili J 

lBtt--

''lbek 
dır. 
~lÇ4! 
et. el 

~u 



C Meml• ette Vakıt J 
Tire çok güzel bir 

kasabadır 

S iKBANKASI 
1888 de ıesia edilmifdr: 

ISEIDtAn:sl 30,000,000 PKA~ ........................ 
TD rklye •ubelerl 

Galata, ....., lsiDlr, ....... 
Adana. menin. }'.....,.,.,.,. ~ 

Seltnlk, Adna, ıtuaJ• 
ı 
2 Tqdelen ayannda suyu var 

~ 

e. dlrltl baüa ......., .. 
ldblr mektuplan. bir ...., .. 
lurtndea h .. bl&ı _.,.. ~ 
muamellb. 

s ~ı...-+-
4 

Bozyükte madencilik ilerliyor 

...... lmmde ... nll bo. 

pmdl -.;d ..... • Galcl ,,,,,, 

B. $anıl 
HfllUf ~ rnulta6lrlmla ..,,,,,, t 
Bunda bir leDedenberl kopdm• 

çaı..ı- • ErenkGy • 1D1Pazlt ..de
ni .tık fultyete geçm'I*• 

Fakat madeala icap edee lalfty..a 
için bir fabrlbJa loıum ~· 
Ba f'abrlklDla Bozoyokte JIPln-na 
karar yertlmlfltr. F abrtb demlryola 
,Mm olmu lçla -~ ....... 
meftı mlDUlp &Mlmut*• 

Ba meclm •Eıenk&ylndea ... 
ı.la .,urtbp fabrikada tllflye e~ 

cell flpheltsdlr· 
Kasabamız maJhahb meden .._.. 

-c1a pek ........ Malnult madeD
lermden blrlll de •Kide, ko,lodedlr. 
Daha ,Um olm • Kmlm puaar • 
• Çaydere • • o.ı dere • bJa.t.c1e 
k&nar,clemlr. -....-ı-t9k· ... MMI•* bmttlt ._,.,. m1o ....., ....................... . 
oldutaalblk ......... . 

s 
6 

lltanbul dördUncu laa daJralnden: 7 
Nazire Hanımıa rarma Hdllll 8 

dmmedndekl aıac:aıındlll dolaJI 9 
qrı kapıda Molla Aşkı mıhıtl• ıo 
llndı lbrablm Bey sokalnıda klln 11 
adt 4 mflterrer cedit 8 NO Jlanenln 
81 hllle ldbarile 26 bllRll lhald 
eneliyyed lçln 80 gtlll mUddede 
mllzayedeye konulmuştu. 400 Ura 
bldell• talibl •bdeslndo olup tbalel 
bt'lyyesl len kıllnmat CIUle ft 
ylllde beş zamlı on bq gUn mUd· 
dede mUzayedeye konmapr. Ma-
k6r hane ubmlnen 416 aqln tıer
blbade ana4an takriben 86 aqln 
berine ahşap olarak bini ~ 
olup ava ft bp1ama ldbarilı 
mUhtac:1 tamirdir. Bahçe euafmda 
zemin seviyyedndı bulmam bod· 
ramda zemfnl çimento rıqUk '" 
lkl k6mUrlilk. blrSnd katta malta 
antre ve küçük sofa Uzerlllde iki 
oda blr baltyl bıbçede t8 aqlD 
terbUnde talla mutbak ve 7·8 adet 

Te mUsmlr epr 'ft bJUJU 11.n 
olup hududu 111 tarafı Marilnet 
Halmln banal sol tarall LUtff1 IJeJ 
ile bemşiresl Alya Hammm hane 
Ti bahçesi arba Asim Efeadl 
vıraaeled n bun Seher Hanım 
ve saire bahçesi ve bazen Zehra 

..,.. .... -.Jatuaat. Hllledana
dan Nazin HID!m taitndtr. 4-1 .. 98 
tarlbbıde .. , 16 tea ldbaren J 6 ya 
bdaf lbalel .vvellyett J&Pu.k• 
tır. Me_. aıenblUn lftlrlllDI 
talip olıalama 11m•ngnm kıJ1DeC1 
ol• 950 llradan tat.eye ...., 
kıymet 928-1 llO M.No enik__.. 
nalnl -~ daireye ~ 
cat qlnıiled dOl)'llında daha 
mafaml inalumat oldaga DAiı 
otuııur. Kulbe•·· bltl• bir dıreeata ,.-. ;. ':t'" ~ _, ..--. IP!!F!llell!le•m-enklli!'l"!!lab••ır•iaefl-•t• 

Ali Rıu Ban ası 

HUMMA YI M URZAGI - ISITMA 
IAlllZLll ... ıanyet ve ıuwetl1Zllk hlıaundl 

KINVUM LABARAK ......... ~s••••...,....,.....,... .... 
........... ~~bir • ., ........ 

-· .., ,--.uatt nt.a ....................... __...,... ............... 

Merkezi: AMST!RDAM 
SermayeD 1,ııs,000.000 

llıdyat .tÇ111: a.ooo,ooo 
aW m.rtal: Galata lld

toy p1Jı• 
ı..nbal .... Ylll .--.. 

hane IUl•llnde Alalemcl ıa.. 
Her tUrlB · 8l1lb rnuamelAD ıcra 
ve k..ıat ıc::ar olunur • 

PIJ*ngo mfldflrlulQndea : Nflma
neled yeçldle 810 000 ........ 
me ntakJ cab etdrlleC911ndea '8ba 
talip oJacaklmD pey akplaft ile 
birlik• ı 9 .. Jt.919 tadil ,.._._ 

... .-.,ı..n..1 .. , m betli PlJIDIO mlktldl
ıuade m11t'flkldl ca,,.. .. , .. 
komlsyoıaw IDrtce•tlm llD 
olunur. 

ca. ............. hld• .......... 
DOKTOR 

Ahnı 
Gmfeta, v.,,.. ...... ... 

Atlıla benhf ,.., ...... .... ....... 

............. -.. , ....... 
Soldan lala ve JUbrdu aplu 
1 - Kakla oyn•ua bat • 

tarll (4), çamur (6) 

8 - ~ (S), ,,.,_.1c 41) 
9 - D11 detll (2) 
10- Be,u. mor bir çiçek (6), 

ap (2) 2 - Feyiz (7) 
3 - Pli ba (4). kma dikeaU 

alllO (4) 
ıı- H'9 bir ·-· 1 (4) 1 

.,. (2) 
4 - N11'eli (S), feaa 1..ı. (4) 
5 ..- Fototnf .ıetı (5), tutik 

edatı ('l) 
Ekmek ye Francala fiatlan 

Bu ıym oa befbıd Sah gUnüadlD 

itibaren ekmelln kilom on 1>lf 
buçuk n Franoelınm kilom Jlıml 

6 - Ea lpOrCU llnema ,.... 
dm (11) 

7 - Beygir (2), kap (5), .,.,.. 
ratımmn bir rengi (2) Uç buçuk kuruştur. 

TRAMVAY Şiıucerİ 
ISTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TAR!fES& 

1920 ,eqeli TepiDillDIDin 25 iDc:l ıQnGnden itibarea 
uaaa llift 1rac11r amleberdir 

8lrlncl 
l'uıla Haraket -....-

l ,,.,....r.-. M 
.,... __ __. TGnelden. $1tflye O 7,o'J 

1 
Kurtulutt&D Tlklele • 21,10 

il fCurtaJatooTlll!I TQnejden· Kurtulup c.O 21,30 

12 Harbi~ 1 =.en&r~:. 1,17 ~fı 
14 Macb • TOael ı Maçtadla • tan• IO 21,40 23,30 

_................. Tllleldln • Mıçkaya 12.00 24,00 

il Td 'aSlrtecl 1 Tablm~ 1,8 7,IQ. 20,QO 
____ _.._ SirkecideQ • Tabiml lO 7,35 20,., 

N-..ı~ı.d 1 Ma~ '·"" 7,«G 21,3o ıo Maçlıa-Beymt ~Maçk&J& 14 6,53 21,33 

18 TUllm-PıUh 1 Tablmden-Patlhe J S 7,40 18,46 
1 

• Patiblla • Tablım 80 8,32 10,32 
10 Kartu~ Kurtal~da 6 7,00 21,()4 

_ , ~ e.,uattan-Kartahltl 13 7,50 21,4' 

~ -Bebele 6,01 -
8eflktaltln-Emln&ıOne 8 6,22 -
BebekteD-r.mm&ılDI 16 6,30 tı,47 
Emln&ıOndeo-Bebel• 50 6,41 22,31 

___ __. Bebekten-Karak6Je 22,20 U.~ 
Karakö,dln-Bebelı 23,CM 1,25 
Bebtktea • B. Tltl - 2,05 

l Ortak6yden-A ura11 10 6,00 20,42 
• Orut~AblnJ -~ 11-20 6,35 21,33 

M 8efllUl-Pldlt 1 Beflktqtan-Pıtlbe 0,15 7,00 20,30 
___ _._ fıtihteD-Betfktafl 20 7,40 21,16 

• Tedlbll-Slrbcl 

AUaraydaJl-Topkapaya 0-9 6. 12 
T~keciye 6,33 22,lo 
Slrtedd• Topkapıya 20 7,09 22,40 
Topkapıdao-Btyaııta 00 24 1,00 
Beyauttan-Topkapıya ~.30 J,40 
Topkapıcfan..Akuraya - 1.00 

Aklaraydan-Yedlkuleye 6-10 6,10 
Yedik11laJen.Siı' eciJe 20 o,31 22,14 
Sirkedden-Y edikul~ 00 7 J3 22,5' 
Yedikuleden-Beyuıta 241'>. 1,00 
Beyazıttan·Vedlkulert 2C,!Q 1,40 
Yedilnaltdto-SlrkedY8 - 2,00 
Aaaraydan-EdirDeklPIJ8 6,01 -

-1tıı.ı .... ıca,pu:iın-Sirlrectre 7,11 6,31 
-1deo-f.dlrneJcapayal5,21 7 ,04 

e1capıdae-fatihe 50 23,40 
Patihteo-EdJrn~IPIYI 24.05 
r. pi(lan-Abar&,. -



Abune ı,artlarl 
llhld~ch ~ 

GazetemQde çıkan yazı ve resim
lerin biitün haklan mahfmdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eıerlerin 

ilAnlannda yüzde 20 tenzillt vardır 

tU•r 
İlAn şaı- 'o 

KU11f Kuıuş 

ı AcJhia ıso ooo 
3 • «>O 800 
8 • 'JllO 1480 

Gueıeyı ~ndertlecu mettaplann tizerble 
idare lçl.uı [idare l , yuıya attae [ yazı ] 

işareti k()nulmalıdır 
Büy1llı: nya bir lı:aç dafa için vcrllen lltnlarla 

hımısl mablyetteld iltıılaruı Dcretl 

Satırı 12 
6-8 inci •• yı& 

5 • • ., 
4 • • ı~ 
2 • ,, ~ 

12 • 1400 2700 

Basdmrya mettuplanJJ ladetfndeıı, bymıtl 
mukaıfderestz mettzplara koııulın'llf paraların 1 • • d tO 

1-8tncl ıayıfa 1 

reımf iIAnW 

idare ile lı:ararlaştınhr 

Gu:etemlze hıısmt 114n lı:abul edeıı yet' • 
R S. R lllnat acentesi lı:tfPolmt!ından .,, nanıaruı mbderecatındaı:ı ı .. ..,..ANBUL. Babı"ı. An.tarı cadd-•-de c V AAJT YURDU > idare mesul dıl1Jdlr a.J .1. ..., .... w 

!::;:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!~T~e~L~t9:70~ID!!!!AR~E~IŞUR1!::!.!'W~tY~.AZI~!~~LE:!~~·~t;d~~·~t~:V~A~~-rr~po-su .. K~-· .~...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ..... ~~~~~~ 

dlfiHJ-m•-wwm 
Y at?murlu zamanlarda 

Ve hatta futmah havalarda, pa-
aajlar veya balkonlaruı altına 
ııimmala (Qzwn yoktur. Zira: 

En birinci malzeme ile 
imal olunmuı ve Muf
lon astarile empenne
ablize bir hale getiril
miı gayet modem ve 

kusursuz biçimde 

Ekselsior 
Par~euun 

giydiğiniz takdirde bili. 
perva yürüyebilirsiniz. 

Ucuz-PHllJiK-Şık 
Blltbnum levazımab ilwtJyenlzl 
yalnız Galatada Karaköyde Poia· 
çacı fınnı ltttıalindeki mahalle
bfclnhı O.tiinde: 

EKSELS10R 

Beyoğlu lcraslndan: f small Hakki, 
Ahmet Hadi, Ahmet Hazim bey
lerle Besime, Adviye, Memduha, 
Mediha, Didar hanimların şaylan 
mutasanlf olduklari Tophanede 
Defterdar ebülfadıl Mehmet Efendi 
mahallesinin mektep çikmazı soka· 

~r::--=ıc~~~==---::sc--:::::a~~-=---:=1:"~~~~~~ 
,., NOEL VE SENEBAŞI lÇlN 
~ Hoşa gideceği muhakkak m olan en makbul hediye bir 

1 Koda~ 
~c--:::::ac--::sE Fotoğraf makinesidir. ~-Ci-.......... c-·a-.... ~a·ıııııo: 

Maliye vekaletinden: 
336 senesinden 1927 mali senesi nihayetine kad· 

milli hükumet bütcelerinden nıatlubu olanlarla ge 
milli hüktınıeı ve gerek sakıt hükumetin bütçe emar: 
ve adi emanat hesaplarında mukayyet alacağı bulunan 
şubat 930 nihayetine kadar arzuhal ile bulunduk!~ 
mahallin en büyük mal nıemuruna nıüracaat eyle~ 
yetlerindeki matlübat vesikalarını vererek mukabilİ11 

müracaat vesikası almaları lazınıdır. Bu müddet zarfı~l 
müracaat etmen1iş ve vesika alnıanıış olanların iddia ettı 
Ieri alacak 1513 nunıaralı kanun nıucibince kat'iyen fi 
zine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 nihayetinden .s0

01 ra hiç bir mazeret kabul edilmiyeceğinden alacak ıd , 
d ı b ııırı 

asında bulunanların 9 30 senesi n1artın an evve o 
11 

dukları mahallin en büyük mal nıemuruna müracaat e 
meleri ilAn olunur. .~ 

~ili~~ fi)~®i®K®]~®~I®f®~l®l~®l®D®f®~~ 

® Kiralık daireler 1 

1® BabıMı, Ankar<t ectddesinde Orhan B. hanı .•• AnıY 
® dolu ajansının terkettiğı daireler kıralıktır. 
® }füken ı mel bir oteJ de olab ılir . Ayrı ayrl heps1 
• • 

® birden kiralıktır. lstıyenlerin ( YAKIT yurdu ) o~ 
: müracaatları. 
; l?iil<il®l®~@l®l®~®l®~®l®l®l®l®l®l®Y®~l®I~~ 

1 - lstanbulda Beyoğlunda Kamerbatun mahallesinde Hamalbaşı so
kaj:tında kroki&i aşağıda gösterilen Avrupa pasajırun satışı sekJz taktsltle 
ve kapalı zarfla mUzayedeye konmuştur. 

2 - İhale U.nunuevvelin otuzuncu pazartesi günü saat onaltıda 
An karada banka idare meclisi huzuru ile icra edilecektir. 

!~d~er:~~ıb;s ç:~dit.~: c;;~:;:· .. ---------1111! iry·-=e==ık=:=:e: n' --c==:, VAPURLA~ 
(69) numaralı (619) metre (66) Seyrisefain 

3 - Teminatı on be~bln liradır. 
4 - Talip olanlar İstanbul veya lzmir şubelerimize veya Ankarada 

umum müdUrlüğe müracaatla mufassal şartnamemiz! mUtalAa edebilirler. 
5 - Buna ait şartnamenin bir nüshasının talip olanlar tarahndan ve 

kapalı zarfla birlikte verilmesi IAzımdır. 

Büyük Tayyare piyankosu 
Yedinci tertip 6 ıncı keşide 

11 Kanunusani 1930 

BÜYOK iKRAMİYE . 200,000 LİRADIR 
Ayrıca; 50,000 40,000 30,000 20,000 ıo,000 

10,000 liralık ikramiyeler ve 100,000 
liralık bir mükilfat. 

lstanbul Ziraat bankasından : 
Kariyesi MevkJl 

Kemerburgaz Turşudere 
No. 

2.4.40 

7,13 

Cinsi ve miktan 
İki parçada 7 8 dönüm bostan 
ı o~ dönüm tarl~ kuyu. mesken 
ahır, fırın, kuyudolabL 

Gayri .. mfibadillere alt balAda yazılı emvalin ihalesi 18- I 2-929 çar
şamba gunü saat ikide ?ı!pılmak üzere pıüzayedesl bir hafta temdit 
edilmiştir. Taliplerin pey okçalarile b•okaııuza müracaatlan-.. 

desimetre murabbaı derununda bir 
mahzeni muhtevi blr tarah 32/I 

numaralı arsa arkası Vasll Saraflm 
ve zevcesi madam Sultana binti 
Panayotun mutasarrlf oldukları 

gayrı muhterik mahal bir tarafı 70 
numaralı arsa ccbhesl tuiki ~a 
mabtut (8718) Uç btn yediyilz on 

scktz lira kıymeti muhammeneli 
arsanın tamamı gayrıkabill taksim 
olduğundan berayı füruht müzaye

deye vazedilerek ıs t ı/930 tarihine 
musadif olan cümartesl günü saat 
( ı 5) te ihalesi icra edileceğinden 

ve ihale tarihine kadar vergi ve tekA
Ufi saJresl sahibler!ne alt olacsğindan 

talip olanlar kıymeti muhammene
nln yiizde onu nispetinde pey ak

çelerlnl alarak yevmi mezkOrda 
929/9695 numarasile Beyoglu sulh 
icrasına müracaat eylemeleri llAn 
olunur. 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hastalıklen mütehassısı 

Dokt.or 

ŞekipHabip 
. Ayasofya Yerebatan Hacı Süley
man apartmanında Cumartesi Pazar
tesi. Çarşamba ve Perşembe Tel: 

Mırku acenteıl: Galata Köprü baımda. 
Bey~lu 2362 Şube acenteal: Mahmu

diye Hanı altında l ıtanbul 2740 

tt,udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarşam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

Karadenlz lükı ve ıilrat postaSI 

Samsun 
v~puru 18 Çarşamb~ 
kanun evvel 
günü ak~amı Sirkeci nhtıJJlj 
dan hareketle doğru ( Zong 
dak, fnebolu, Samsun, ord; 
Giresun, Trabzon, Sürmene 

Ayvalık sürat postası Rize ) ye gidecektir. 

ı Tafsilat için Sirkecide Y 
( M ER S N ) vapuru 17 Ka-

1 
1 kenci hanında kain acentası~ 

nunevvel Sah 17 de Sirkeci müracaat. Tel . İstanbul: 151· 
rıhtımından hareketle Gelibolu, ::::::::::::::.:=:::=:ı:::::::r.::.-.: .... •• .. ;.;;a;•._. .... 
Çanakkale, Küçükkuyu, Eclre· f 

ZA Yl - Nüfus k!lğıdım Jle mit, Burhaniye, Ayvahğa gide-
kerl vesikamın ve üç adet cek ve dönüşte mezkür iskele-

lerle birlikte Altunoluğa uğn· kopyasını za yettim. 

yacaktır. Bulanların Tahta Kalede 21 J 
Gelibolu için yalnız yolcu maralı kahvede Safranbolulu f: 

alınır yük alınmaz. ' efendiye g-etirdlklerl taktirde rıı' 
11---1r-a-bz-on-,-ki-nc-i-po-s-ta-sı--11 nun edilecekıeri il an oıunur.___,; 

KiRALIK HANE (1 Z M i R) vapuru 19 ka- ~~ 

• 

nunevvel perşembe akşamı Kadıköyünde Kuşdili çıı, 
Galata rıhtımından hareketle bostan karşısında 86 nuıJJ'~~ 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, müceddet havadar bir hane ~1

1 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, hkhr. Görmek için 82 nuı1l9r 
Gireson, Trabzon, Rizeye gide~ haneye müracaat olunsun.__/ 
cek ve Of, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop ve f neboluya uğrıyarak 
gelecektir. 

• 


