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Anlı yalım! 
''K 
d 

ahrolsun terkos!,, 
enıekle iı bitmez! 
11.inı va~yac:1Jk, onu 

bilmeliyızı 
-s-

18 Terkoı tfrketl mukaTeleılnfıı 
•ene daha hükmQ olunca 

'°~ hnkametçe teıfaab ıat1n 
~ak için de 3 yıl beklemek 

1 
•JU ı•lfnce yapılacak f ey ne 

0 
•blllrdt?Ya 3 yıl bekleyip te

lt'-tı satın almak ya 18 aene 
:nra bunların hO~mete ka· 
~tını dnıünerek bir o ka-
3 zaman aabretmekJ Ve bu 
d 1ahut 18 tene geltnciye ka-
_, da fyf bir aartname, mu

"-•elename huırlavıp ona 
~te Jent bir ıtrket, bir idare 
''U't!ıakl 

h 3 sene, 13 ıene, 18 sene bek· 
1ebtltr misiniz? 
lia nr! diyorsanız, aziz kari, 

~eafz ıunu ylpmıya izin ver
lblf olursunuz ı 

Tetllf)s ıtrketf mukaYeleılne 
11faun gltmtyen bir ıtrket ise 
~u ottaya koyup mukave'eyl 
~lhak, efer mukavele zaten 
it uk Japılmıt da terkoı tlr
ll~tt her hangi bl r tir ket 
it 1 itine gelmtyen taraflarda 
h;l'tul1r1anın yolunu buluyoraa 
b çlbadabat! dlyt:> gene ıtrkett 
ıı.~ın.lt Te icap edlyoraa bir 
ile. -. • ._ mahkeme buauıu.; 

çalana" ita.bul.-.. ... 
icap edıyoraa bir tazminat bile 
"ermeyi gebe almak! 

NaHa Vekllettntn terkoı ıtr
~ttle bir m(lzakereye gtrdlftne 

kılına hilkdmet galiba 13 r1 deftl, 3 yıl bile bfzf bek· 
etınek lıtemlyor ve galıba 
~aktlle bozuk yapılan bir mu

k &vele tle mOkavelelere sadık 
~ayı emreden kanunların çen· 

içinde kalmrı, her ne olur
'- olıun f eıh ile tazminat •er
ille Yoluna ıltmeden bir tecrClbe 
~ha yapmayı tercih etmff 
01•cak kJ ılındı T erkoı flrke
tUe lllGzakereler, yeni muka· 
•eleler, temdit llkırdılan lfltl 
1orıız. 

'I' erkoa tfrketfle mOzakereye 
tlrınek bizce 6y)e feryat edl· 
~tek btr hata deftl, belki 
lr Z&ruretUr; tlrketle mGzake

teye rtrınek, tfrketln tmlfya· 
tını diledtlt gibi uzatmak d~ 
ltldtr yal 

Ne yapmalı? Bunu yarın 
tarecettzl 

..... 

2 ınci t :.,ı , ~~ 

Son 'dakika 

Aksam 
J. ı -5h651 

1 . ... 

Bir geiıç kadın, aşıki ile birleşeiek 
ihtiyar kocasını öldürdü 

ihtiyarın bu münasebete ses çıkarmazken itiraza 
kalkışması faciaya sebep olmuştur. 

An.kara, 1 (Telefon) - Burada aft~ ceza ınahkemeıtnde çok ıayanı dikkat ve kanlı-bir cinayet 
davasının muhakemeılne baılanılmıtlır. 

Muhakeme tafıllAtından anlatıldıfına ,are Halime ımıtnde 22 ya11nda, genç ve çok gilzel btı 
k6yl6 kadım bir mOddet evel İbrahim iımbıde Te 60 Jat1Dda bir ibitiyar ile evlenmiıtir. 

Fakat Halime bu ihtiyar ile evlendllcten eonra a~I k&yden 30 yatında ve Zeynel lımlnde g<iıbOz 
bir delikanlı ile m6naaebette bulunmıya baılaınatır. Zeynel ilk zamanlarda HaUmentn okca11na para 

verdlflnden adam bu gayrı mqru vaziyete göz yumm11f, fakat lbrahtm 10n zaman arda kanstle Zeynelin 
mOnuebetlertne mani olmak lıtedlftnden Zeynelle Halline birlik ofarak tht yar kocayı bir rece köy 

haricine ıClrClldeytp.boinıutlardır. Zeynel tevkif olunmuttur· 

Ankara, 1 ( Telefon ] - Telif 
hakkı için J•nl bir llyiba hazir· 
lanmııtu. Edebi, ilmi. IMcİtl eeer.. 

Llylbaya a&- telif hakla ubtbt
nln eserine templlak hakkıdır. 

Llytha taba, netlr, sahneye 

Gazi Hz. 
Slvaalıl•• maluıbbet ve 
ael.m.nnı bildirdiler 
Ankara 1 (Telefon) - Anka· 

ra • Sivu hattının Sivu vilayeti 
dahilinde Çöiemrıkte açılan ilk 
iıtaıyonu münasebetile halk tara-

rafından bat vekalete ve Reisicüm
hur hazretlerine bir te,ekkür 
telgrah çekilmiıtir. 

Reriıicllmhur hazretleri tara
fından başvekilde yazılan bir 
tezkerede Gazi Hazretleri hükO
met ve phsiyetleri namma Sivaa 
halkına muhabbet ve selimlarımn 
iblitını teblit buyurmuştur. 

Kemerburgaza 
yardım 

Kemerburgazdald seylip tah
ribab hakkında tetkikatta bulun
mak üzere gitmiş olan heyet 
htnüz avdet etmemiştir. 

Tahribattan mütte11ir olan 
köyler ehaliıine Beyotlu Hilili 
ahmeri tarafından yardıma bq
lanılmıştır. 

• mtbakerab bundan mtlltea
nadır. 

Telif hakin hayatında mGelHfe, 
vefatından eonra da "50,, sene 

Marangozlar cemfyetfnlu Gala· 
tada kurdufiı terki buaOn me
raıtmle ldltat edtlecektlr. 

Re1mlmtz aerrtden bir klSıeJi 
glSıtermek tedlr. 

liyiha 

Firtına dindi 
Karadenizdekl ıtddetlt fırtınalar 

keıilmlıtir. Marmarada ve K.a • 
raden zde hiç bir kaza kayd
edflmemlıttr, 

Yeni I~tanbul vapuı u 
kart ar ıJdı 

Gtçtn kıı Odesada karaya 
oturan ve buzlarla matı
ıur kalan •Yeni İstanbul. vapu
ru evelki gün bulunduğu mahal
den kurtulmuştur. 

Vapur dün bir romörkör tara· 
hndan ceredililerek limanımıza 
getirilmekte iken Karadeniz bo-
ğazında kırk mil açıkta halatı 
koparak açılmıştır. 

Bunun üıerine vapur bir Rııs 
romörkörü tarafından cenedilerck 
Kavağa getirilmiş ve orada de
mirlemiştir. Vapur bugün lima
nımıza getirılccektir. 

Berberler mektebi 
Berberler mektebinde yarın ted

risata beşlanacakhr. 

t , 
Bir kaza daha 
Zeytinburnunda iki 

vagon devrildi 
D<in Şark demlryolları hattın· 

da bir· lcaı.a daha olmuıtur. 
Saat on birde Sirkeciden kal· 

kan ve Çerkeılc6yfine gitmekte 
olan 64 numaralı marıandiz ka
tarı Zeytlnburnunda çimento fab-
rika11na vagon terkederken dln
f ıldekt bozukluk yOzünden fkf 
vagon yoldan çıkmıı, on metre 
kadar yQrilmiit ve devrilmtıler
dlr. Zavfat olmamııtır. Kaza 
tahkik edilmektedir. 

Kara Han 
Ankara, 1 (Telefon) - Harf· 

ciye vekilimizin Kara hane iadel 
ziyaret etmiyeccği haberi doğru 
değildir. 

Malum olduğu üzere hariciye 
vekilimizin geçen sene Mosko
vaya vaki olan ziyaretinde has
talığı dolayısile Çiçerin yoldaşın 
iadei ziyareti teahbür etmiştir. 

Teahhür eden bu iadei ziya· 
ret bu defa Çiçerin yoldaş na· 
mına Karahan tarafından yapıla· 
caktır. 

Bu suretle aramızdaki muhade
net ve dostluk teyit edilmiş o
lacaktır. 

LüdviQ dönüvor 
Ankara, 1 (Telefon) - Bugün 

maarıf vekili Cemal Hüsnü be' 
M Lüdvlg ıerefine bir öğle ziya
fetı vertcektir. M. Lüdvig zıyaf eti 
müteakip Istanbula avdet edecek· 
tir. 

Diyarıbekirde 
· Yeni bir banka 

kuruluyor 
Diyanbekir, 1 (Yakıt) - Şeh· 

rfmlz tüccarJan lbrahim Taif be
yın riyasetinde içtima ederek 
Dıyarbektrde yetmit beı bin 
liralık bir Bankanın tqkillne 
karar vermtılerdtr. 
Dı vanı muha!ebal ıel!i 

/dm oluyor , 
Ankara, 1 (Telefon) - Mün· 

hal olan Divanı Muhasebat 
reisliğine Devltt Şurası 
tanzımat dairesi reısi Reşat be· 
yin tayin edileceği söylenilmek· 
tcdir. 

Almanya ve 

sY~~9:.Pı!a~ıa, 
meclisi Yung pilim aleyhindeki 
layıhayı ikinci kıraatmda reddet
miıtir. 

İngiliz lirası 
lngiliz lirPsı dün akşam 1068,S 

kuruşta kapanmış, bu sabah ta 
saat 10,30 da 1069 ~uruşta 
açı l mıshr . 

-
841'dııll4r = Çıkın paralan 

; • • • • • • • • • ,. • Bir haydut (di6erlne) Çık paraları Haydudun karuı -Çık p1Jr1Jları 
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Sabahın 
G Gaze1eleı geçen sene Lu 

gün baılıyan harf inkı lılhının 

meııu ı semeıe eı melen bat.:; t tmek 
tedır er. 

[!] Yeni hak ıefirt Fuat bey 

bit kaç ı;ıür e katisıı Reiaı, ümhu• 

hazret eııne it ımıttnarnesıni ı ak 

dlın t>d< ceJ.. ık 
8 A,j iktisat medi~i bugüı-ı 

ooıc!üncü ktimaına başhyacltl1tu. 
(!j Df • ü l ürvc dıvıılı. b1 giln 

toplana .. akbr. Davanda tat<iilte
erin ilmi mubtar•vetirıın, ı1ahat 

ve t~I ilat me!I• teıerır in, müdeı 

rıs'er;n meura'e er n1n koııu,uJ 
acağı söyler mek edir. 

El Umumi maa§ levziine bu 
p,ün Laşlanaı·akhr. 

l!J Alman tar ihçfsi M. Luc1vig 
Reiı:i ciimhur ve Ba~ vt:ki Haza 

uıt,ı taraf ndan kabul edilmi~•th 
EJ İrtica kanuı u layıhası ad 

liye en , ümenindedir. Bir iki ~ 
ne kadar Adliye vekılı ıe kikıne 
baılıyacaktır. 

[!] Ankan da istasyon mf'y 

danında bir za.bita abıdesı ıek· 
aedilecekt ir. 

EJ Yunanlıltan1a mü7alıerat 
bu hafıa içinde tekrar batlrrna 
c11kht. Bu müzakerede Tevfık 
KAmil bev de bulur acaktır. 

EJ İtalyanın BerUn ıefir1iğine 
tay·n edılen ve Reisicümhur Hız:.ne 
aızı veda eder;:k eehrlmize ~elen 
ıabık ltalyan seHrt S. Onjni 

Barone çar§amba günü Romaya 

hareket edecektir. 

Bu ne hal 
Bfri 14, öteki 16 yaş nda 

ikı katil muhakeme edilivoı 
Fransada Ver~ay mahkemesi 

biri 14 dif ~ri 16 yaşır da iki 
Q'enç katilin mabkt-mesını bitir 
:1'1 .J4 

mışt ı r. 

Bu ilci canavar 85 ya~ında b)r 
kadının kapısını çalarak kendisin· 
den yiyecek istemişler ve kadın· 

cağız bunlara acıyıp odasına al· 
dığı sııada ikisi birden üzerine 
hücum edeıek boğmağa teşebbüs 
etmişler; nihayet biı isi yerden 
bir demir kaparak kadıncağızın 
kafasına indirmiştir. Katil bu ka· 
darla kalmam ış kadının katasını 
ve vücudunu hordehaş edinciye 
l<adar uğraşmıştır. 

Bu cinayeti işledikten sonra şe· 
rir ler kadının parasını aramıya 
koyulmışlar, takat on frank ka· 
dar bir paı a bularak bunu alıp 
giımişlerdir. 

Zabıta iki genç katili bulmak 
ta zahmet çekmemiştir. Bunlar 
on hankla kendi erme bır yemek 

ziyafetı çektikten sonra ahlaksız 
gençlerin bulunduğu bir eve 
gidip kapı'anm ş'ardır. 

Ev•o taharrisi esnasında tev 
kif edılmişler, Üzf'ı lerı ara~tırıl 
mış Çamaşı larwda .o kan leke 
leri nazarı dikkatı celbetmiştır 

Nih yet cüri m'erinı ikrar eder 
şerirlerden 14 yaş nda olan. 
bilaperva: 

- Adam ö'dürmt'k zt vk in • 

ıa:m; k ı çin lıu cıııayet ı ş edım 
sö ı terini söy emişı ır. 

Hu ıki canavar ya~ larının küç
üklüğü do avlsı ile ıdama mah 
küm t'dt t>mıyerek ık•sı de yir· 

mişPr ~ene hapse mahkunı ol
mu arı:lır. 

haberleri 
l!J Mo,kovadan avdt t pr1en 

E gan aetır 1 Gu am Cey ani Han 
dün Anka• ava ((i ı nıiftir. 

G Po · ıa mü ürü Şerif be\lin 
Anluuaca ls anbuldaki siıkat 
vak 'alarının ör.üne geç•lmek için 

a ın,. n •<cbi• 'erle i~tigal eiHği 

•ö V1f'na:elc t ~dır. 
8 Şehı ım?zd4:" bu'urımakta 

o1~u Fıant1i2 mfb'usla.,n<l ·tn M 
Bf'rton cün Ocleııaya g tmittir. 

8 !Vüddt>•mnumilih Em<ıneıe 
gcınc1ercJiği bir tı..mömde şüJ:helı 

ve hüv yetı meçhul ö ülf'r ıçin 

r'efin ıulı~at !esı vn 1l rrerre •ıni 

ve n üddeıumurnihğın habeıdar 
edılrneı;iıı.i bi 'diınııttfr. 

[!) Bugünlerde §t hrin bfl zı 

semt!eı inde ıarbon haJta ığı ıu· 

hur etmi\. tir. Eunun se1 ebi ha· 
rit ten gi7 1 surette 1ephedi'mit 
hayvan'aı ın ithal edilmesıdtr. 

(!] Çekoslovakya \ütün rt>jis•ne 
mensup bir heyet mem'ekehmiz· 

den bir milyon kı o tütiın muba 
yaa etırek üzere tehrimbe ge~mi~ 
ve ı ü ün idM esile temas etmiştir 

Elyevm Bulgariııtanda bu unan 
Leh·stan rejieiııden bır hept te 
tütün mub" ı aası için birkaç gün~ 
kadar ~ehrimize ge1ecrkıir. 

G Bu akşam saa' on yedide 
bütün lstanbul noter1eti İstanbul 
Tayyare cemiyeti merkezinde bir 
içtima aktedeceklerdir. Bu içti 

mada Noterleıln kullanacak 
tara evrak Ü7erir.de müzhkeıe 

cerevıın t>dec~ktir. 

Rus yaya 
ihracat 

Ziraat ve sanayi ban 
rıka! ara tedbir alıyorlar 

~anayi bankası müdüı ii Sa 

dettin bey • dün Ankara ya ~1t

miıtir Ankarada bulunarı mec· 
list idare reisi Yuııut Zira beyle 
hhlikte Rusya ıhrac8tı meselesj 

hakkında veblletıe temas ede 

cektir. 
Rusyaya ihracat haklsının Sa· 

nayı ve Ziraat banka•arana ve. 

riJmesı kararı hey'eti vekile ta· 
rafından tasdik ·dilmittir. Key 
fiyet c!ün ticaıet oda>Jına bil 

dirilmittir. 
Sadettin ve Yusu4 Ziya beyler 

Ar,liarada ziraat bankaı.ı mü· 
dfü ü WFumlliğlle de temas ede 
cekler1 ıhracatın eeklı hakt ında 
ve münhaeıren bu itle meşgul 

olmak üzeıe 1eıis o'unacak büro 
meself s•ni göı ü~ece.k lerdır. ibra· 
cat talimatnamesi yakında ala 
kadarlara tebliğ edi ecekttr. 

izmırde kanlı bır va.1' 'a 
lzmi1 ad İ}e ot ıaı t'tanesinde· 

ki mahkumlar aras oda bir ~eba · 
det mese'esi11de kavga çıkmış, 

nezaı t tane üalt st o muştur Bu 
aıalık Kürt Nuri 'anımda katıl· 
den beş seneye mahkum bir 
cızı!ı, Narn1i namındaki mevkufu 
b11şından yumı uk ve denıırle 
yaralamıştır. 

lzmirde bir hadise 
ızmır 1 { Hurnsl ] - T ıca 

reli bahr ı ye müdürlüğü fen he· 
yt'tinden Tahsin bey, kenaisine 
rüşvet verdığini iddia eden Bar· 
tınlı Mehmet kap 'an ısmınde 
biri hakkı. da iftıra davası a~ınış· 

b 1 .. dd' ter. 
Cı miy~tin öy e mutere ı u· • . 

'nivıer yetiştirmesı ~rans.z .. ıç ı ıma- Bh iifürükcü yakaJandı 
tyuou tle lt-noi ıe1bıye mu ahas- Adanada Alı •smrndc- bir ~yh 

· sıslarını son derece ajşüııduıme.k· bozuntusu ii ' üıükçül ük edeıken 
tedir. yakalanmıştır. 

Ayıp şey 
Sinema koltukiar1na 

jğne kovan kim? 
So.ı gün eı de sınemalarda yeni 

bır ı e1alet baş göstermiştir. Ali· 
kadar lara yapı lan müteaddit şİ· 

ka, etlerdPn anlaşıldı ~ ına göre, 
sinemalara g iden bazı düşük se
viyeli kimsele-r. ı oltukların üıer ine 
ı oplu ığne ilışt ırmekte, bura lara 

emrıiyetle oturan temiz düşünce

li seyirci lerin can lan yanmakta
dır İki gf' ce evvel de Beyoğlu 
s n~nıa ' arının birinde böyle bir 

' h>1dist' o muş, sinemaya ge!en iki 

genç hanım, oturacakları yerı 
yok amıya lü1um fÖr nıeden kol
tuklara )C• e~m şlerdir. 

F .akat bu iki hanımdan biti 
kol uğa ot urur oturmaz, hiç bek· 
l emediği bir can acısıle yerinden 
fırJamış ve ko1tuğu muayene et· 
tıği 7aman bu kötü azizli 1ın iri 
bir toplu iğıı~den doğduğunu 
an l amıştır 

Bıze vcdlen malumata göre, 
bundan f vvel de buna benzer 
dört beş hadıse daha o'muştur . 
Bu hadıse eıden haberdar olan 
seyirciler ~ımdi sinemalarda o'n· 
• acakları sandalye' er.ı bir defa 
mu; yene etmek lüzumunu fay· 
dalı bır ıedbır saymaktadırlar. 

Türk· Yunan 
münasebeti 

Tı:vjik Rlişti:i B. Beyanatla 
bu unuvor. 

Anl<ara 30 - Tevfik Rüıtü 8 
beyanatında bu defa Yunantstanl., 
trilat husuline kani bulunduğunu 
burün Yunıırıiıtanda lıer şey e 

lirı...e bu uran M. Veniıe1osa 

emniyeti bu !ur.du~ unu yeni Yu· 
nan aetirindcn aıuaU.iK oflleael4!: 

ıerm ha lli içfn yeni teklif!er bek 
tedt~inl, tıllat husulü tkl h.ükö 
met iç ın de zaruri bu unduğunu 
SÖ) temi§ ve demi§til' ki: 

- Türkiyen n eu'h pen«>rliA"· 
l-ü1ün dü· yaca ma um bir key 
tiyettir. Türk donanmasının ts!ah 
ve tensiki sahillerimizin müdafe· 
asına matuftur Mübadele nıeııe· 

leterinın h Lllü taafiyesi ufku ta· 

mamıle ı emızlı)t'cek ve bu sa· 
yede iki hükQmet areaındaki 

d ter büt n.. mepelelerJn de dotı· 

'Bne ıurette hallini temjn ede· 

cektir 

Ağa Han 
evlenirlcen 

Ağa hanın Fransız ma maıeli 
Karonla izdıvaç mtres ı mı 4 Ka
uunu velde ıcıa edilecekken 7 
Kanunuevvele tehir f'dilmıştir 

Hanın J?divacının vukua g«"lece· 
ği Şamben şehrine bir mi yon
dan fazla kıymette hediye vere· 
ceği rivayf t edilmektedir. Dığer 
taraftan haber a l dığımıza göre 
ln~iltne prrnsi Joı j Ağa hana 
~ahit ' ik edecektir. 

f\1.ahut had ~ e 
lzmır l(Hususi) - Burada ge

çenlerde çıkan operet hadısesi 
tahkıkatına müstaııtık taratından 

devr m olunmaktadır Hadise fa. 
illerinın mahkemeye 
muh ı emr ldir. 

verıJmesı 

Havvan hastalıkları 
İktisat vekal etınden yapılan bir 

teblığde vi ayet lerde ki hayvan 
sağok komıs)onlarmın zubur c· 
decek bulaşik hastalıklaıdan ci· 

var vi 'avetleri derhal haoerclar 
etmeyi kat' ı,·en ihmal elmtu.elerı 

bıldirilm şt.a. 

/\ 

~~·~ 

Arkadaşlanmız diyorlcirk0 

M
ıl ivet - Sıırt meb'u- matut mütemmirolerdtr. att' 

su Mahmut B. bugün· lf'fl<ilatı esasiye kaJlUO 
kü makalesinde • Bu • muhalif kanun o ama.z. jlJllllll' 

mudur?,, serla\;hası altında Yu- Nadi bey, Cümhwtyel r~f)tl 
nanistanda yapıl.rn son nümayiş· ekk"l ecfeo ": .ı.. den sonra te, u 1711" 
lerin manasını tahlil etmekte ve: Şurasmın faa'fyetlertnden tf 
"Sulh ma~ edine giden yol bu F a AdHYe 1. 

settıkten sonra rans _.,ıır 
mudur?,, demekı edir. O ı t C:.ırar-zırının Fransa ev e "/- o#' 

Makalf'de, lzm rin istirdadın· geçenlerde •rat ettiği nutkO~ 
dan sonra halk tarnfıoda mah· zuu bahsediyor ve diyor ı1 
kum edil~n mahut mf'1ropolit Hri- dl tJlİ teP" 

Hiç bir devlet ken 8 ... aıt 
sostomos •·akkmda büıün Yuna- ... 

eden vatar daılar B kartı tefll' 
nanistanda yapılan ayinleıin, hakkim ve %altm olmak it 1~ bu arada nim resmi bir gazete hketfJe 
tarafından yazı•an bac:makalenin, bunun teminah ıns utf 

v ve bi hasr.a bu sahada hu• 
daha ziyade kin ve intikam his- 1ur 

mahkeme o 'an Devlet 
lerini ayaklandırmak gayesine 
matuf olduğu kaydediliyor. dadır. ktıllcl~ 

Efı adı en (ula kor oeJıl 
Mahmut B. bu nümayişin dini o'an müt1'üllerden biti ~t 

olmaktan ziyade sıyasi bir marıa b lO 
dentlen lruvvei gali erı ~ 

taşıdığını Venizelosu, bütün bır sf 
çftk büyük her harı ı~ ,,,; 

memleketi komşuları aleyhine b/ 
me elede !!ÖZ enlama::ı 

intikam ve harbe, teşvik eden tah· (iki 
i'e kendisi üzeriue Y 

rikatçı bir zümrenin bu bart-ke-
ııne mani o1amıyacak kadar ira ihtima tdir. 1"r 
desız farzetmedı~ini yazdıktan Buna kaTf• çare?.· Bu"1~.,ııf • t• beh•.mehal bir çare b&a ~ 
sonra maka!esıni ş.u suretle bıtir· bdır. Çünkü akd •aluitrde bU 
mekıedir. etJ 

Tam pürüzlü mesf'1elerin halli yet kendi kendisini yiY J• f 
için Anl<ar2da görüşüleceği sıralarda deve bennr. Buna kar_t' pef' 

Atinadan kopan bu taassup ve tah· re, hür ve müstakil bır ~I~ 
Şurasının hakkı nahakkı tt ':.hl 

rik St>slerı, ku'aklarda nahoş te· dY 
sirler buakıvor. 13u gidış neıeye? ve icabında Devlete kart• ~İ 
Her halde anlaşma sufü ve em- olsa b latereddüt hüküJJJ .,e~ 

teld ı ama.men bitaraf ""e.7b 
niyet m&bedine gıdcn yol bu de· 

dolayı da çok yükıek ' 
ğildir. 

C
ümhurtTet - Yunus Nadi de bu'unmuştur. ./'. 
~, bugün "'Dev'et ıu· Devlet ıuramız timdJkl ., 
rem,. Jı.kkmda yazı)Or. kendisine ayık olmayan~ 

Nadi Bey y42,.ma: "Devlet lrnr dahilinde çalıııyor B~ . '/_ 
mak dt"mt>.k tetk•lit yapmaktır.,, nın henüz ınp ha inde bıt f 
Cümlest•e baş•adıktan sonıa. bu olmaıundan ileri gelen, fa.,f 

müe1111e~e!erm en batmda teıkl· V&f yavat berıaraf olma~ 
ll•ı esashenin geldiğinı yazıyor lunan bir noksandır. f 
Nadi Beye gö.e bunun haric nl Devlet ıwanuz dahi b:tt•';:! 
deki teıkilit ve kanuni~ teıkt- diııi ıçin yapıla< ak , bir;· ,/ 

t.•1 eaaat~ ma d'lt .......... _ __._.__ ~- •• :....;;,;__;:,/ 

ı ı:;; 'E' cı ı xı ,. [ 1 - , • 

• ••• Vatandaş, §::S -;-S 
: ı'1ertt•1ıi rırlıür .1 ürk •••• 
• vatarundo okur yaza1 : J11 

olmıynnlaı yakl~maz . : V AKIT ın haJ11, 
Unun iç~·n _okumo ! okuyucularJflJ 

VOZ1tllJ /nfllll}'erı/en : mühim bir hiıJ11,\ 
millet mekteplerine ! " ıı'' 
."!ı·ôtiirıut·k herkı·sin ay- : Çobc~~unukza ı1 

• : aaaca sını 
•.. rı rı yrz IJorcudu r. .• 

•• ··"••c:.· .. ••• ••••••••••••• 
Bedeli naktilerin vila-

yet hjssesi 
Ankara, 30 ( Vakıt ) - Be

deli naktilerin yüzde 10 V11ayet 
hisseleri Maliye ve Milli Müda
faa veka1etleri arasında bir nok· 
taı nazaı ihtilafına sebep olmuş· 
lur. Bu hususta Devlet Şurasının 
kaı arına göre Maliye, hususi 
muhasebe er namına a'makta 
olduğu 50 liradan başka para 
a'amıyacaktır. 

Şeker kamışı 

Ankara, 30 ( Vakıt ) - A
dana 2ıraat mektebınde şeker 

kamışı ve ~eker pancarı yetiştir· 
me tecrübeleri yapılacaktır. Tec
rübe er için Amerika Mısır ve 
Cavadan şeker kamışı getirilmış· 
tır Tecrübelere Haşım Bey me· 
mur edilmiştır. 

Çekır2e miicaderesl 
Ankara, 30 (Yakıt) - Ce

nup viliytlerinde çekırge afetine 
ka· şı naslı bir mücadele prog
ramı hazıtlanmaktadır. 

Müteaddit imzalar 
Evrak, senedat ve i 1anata ko

nu1an müteaddit im1alar için ay· 
rı ayn pul ilsakı icap etmiyt-a"ği 
malive vekaletinden tebliğ edil
mı~ıır. 

,,h• 
Her sınıf kaıiine her f 

da faydalı olmı va çahf811 fil 
zetemiz, bugün de hanıfll ili 
yucularmı ve umumiyetle ',. t 
leri. ana babayı yakındsfJ ,ıı' 
kadar eden bır hiı.metil11 

bili•rmektedir. et" 
Mem1ekEt imiztn kO'~o14 

ve mütehanıı çocuk do" ıt~ 
Ali Şükrü Bey, yarındall ıJI" 
b . d "Ço' aren gazetemız e 

1 1,1ıır 
nuza nasa l bakmalısın•Z·" fi' 
li pek fayda ı b r pıa&ıı.le 
tisine batlıyacaktır. 

1 
,,,. 

Kısa. üzumlu, faydıt 1 ,ecıı 
ııihatlert kut erimiz ~"ıtlı,tll• 
aile sütunumu-ıda tıv ıı· 
b lgıli b•r kalemden okııYıt~ 
far, memnun olacaklardır• 

J<lat Def ter tutaca dsr 
. defter s 

Maliye vekaldind~n 5,go~t, 
lığa ver len bir emırde.' ort• ııti 
şirketten tarafından sıg d s~' 
retleri, primler mukabilin e ils'~ 
babına vt- ri len ınakbuzlarıı b,,ef 

olunan puUar hrıkktnOa . d·ril' pıl 1 

defter tutmalaı ı lüzuPlU 

mıştır. 
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GAZi ve iNKILAP 
fl\1ahrem hasbahallele nutukları] 

1 arihimiz için çok mühim bir mev
zu: Gazi ile annesi ... 

1 Son ZABITA Vak'aları j 

ehir içinde haydutluk 
.Eskişehir, mifıi mücadelenin 

rn~hrakını teşkil etmiş bir belde· 
rnızdir. Sinf sinde işgal 'acia\an· 
~~n yaralarını taşıyan bu şe· 

5-
terbiye ile meşgul olan ordunun 

teft• şlerini geri bırakmak elhasıl 
verilen emir ve kararlar dan vaz· 
geçmek la21m geliyordu. 

Sabıkalı bir meyhaneci gece yarısJ bir 
ihtiyarı yaraladı ve soydu 

ır, bügün anlatılmıyan bir 
~evinç ve hey~can içinde çal· 
anıyor. Gazinin havası herke· 
~ kuvvet ve neş' e veriyor. 
k nun istasyonda irat ettiği 
ısa nutuk, ümide, refaha, nura 

~~sı~an halkı tatmin etmemiş .• 
uyuk münciyi daha z.iyade g8r

ınek, onu daha çok dinlemek İs· 
~~orlar. Gazi Hz. burada uzun 

Başkumandan paşa, bu ciheti 
iltizam etmedi. "Vatan v.lZıfesİ· 
nin yanında hiç bir mülahazan ı n 
hükmü yoktur;,, dedi. Sonra da 
İzmirde Salih beye şu telgrafna
meyi nofettirdi: 

Dün gece yarısı fatih civarın· vakit itlnden çfkmıı, evine git· 
da ıayanı dikkat bir haydutluk mek üzere ~on ramyaya blnmJı· 
hadisesi olmu~, yaılaca bir adam- Ur. Mustafa Ef. tramvaydan çık
cağız sab ıkalı bir meyhaneci ta· bktan sonra kendi haihıde yG.ür-

rafından karmanyola edilmiıttr. ken tlım Derelihan sokağına girdfğt. 

.. Verdikıniz elim haber beni 

ıııada öniine anuzm çıkan bir 
Bu sabah yaptığımız tahkikata edam zavallı ahçıyı yumrukla· 

göre hadise fU ıek•Ide geçmlrtir: mıya baılamıt ve yüzünO pat· 
cok müteessir etti. 

Me1 humenin münasip bir tarz 
Siı kecide Ankara caddesinde latmııtır. 

da merasimi tedfiniyesmi ifa et
tir iniz. Cenabı hak Millete hayat 
ve se'amet versin:,, 

faik beyin lokantasında. ahçılık Mustafa efendi yedifi yum-

ır nutuk söylemek niyetinde 
değildir. Sadece halk ve bü~il-

yapan ve Fatihte Bahriaefit kur- rukların tesirile ıokak ortasına 

tnct crkanile bir arada oturarak Gazi M. Kemal 

ıunlu medresesinde oturan Kir- yıkılmıı, bu arada haydut herif 
xnastifi Mustafa Efendi gece geç Mustafanın ceplerini karııtırarak 

konuşmak, dertleşmek, halkm ve "" 
?ükumetin ihtiyaçlarını öğrenmek İlk musahlJbe 
ıstiyorJar. Saat üç buçuk,. Halk ve hü. 

Bu defaki Eskişehir ziyareti· kiimet erkanı mutasarrıflık daire· 
nin Gazi için pek elim bir hatı· sinde toplanmış. Gazi Hazretle. 

Yangın 
Dün saat on yedide Bebekte 

Fransız mektebinin bacası tutus~ 
muş, derhal söndürülmüştür. 

tası oldu: ri teşrif edıyorlar. Musahabe ve 
Ş h d kl · " 1 · d deı tleşme başlıyor. lumu devletleri, Hvamızm birçok 

b e re gel 1 en gun, zmır e Z b k karyelcri düşman tarafından tah· 
u.lunan seryaver Salih beyden a ıt atipleri, konuşulan şey-

( 1 b 
rip edılmiştir. Evvel emirde zirai 

şımdi Yozgat meb'usu) bir tel· eri • İt kelimesini kaçırmadan -
Rtafname geldi. Telgrafta şu ka· notediyorlar. İşte onlart aynen işlere ehernmiyet veriyorum. 
ra haber vardı; naklediyoruz: l Ziraat erbabından ihtiyacı 

Patanın İımirde basta bulu- Ga2i Hazretleri - Efendiler iki 0 
anlara - tahsis edilen paranın 

nısfı kadar - tevzi edildi. Zahire 
nan \'alide.si vefat etmiş... An· maksatla seyahat ediyorum. Bi-

b
nesine nihayetsiz bir sevgi ile rincisi son zafeı1erdenberi talim tevz~, li-;rnızın en mühim ihti-
atlı olan Gaıi, bu acı haberden ve tubiye ile iştigal eden OT· yacı ır. irde hayvanat mesele· 

<;ok müteessir oldu. Göz1erinden dumuzu görmek ve bu talim ve si vhardı~. Düşman, hayvanattan 
y ı mü im KJsmını beraber alıp gö-
aş ar aktı. Belli ki içi de kan terbiyenin Clerecesini tetkik et· atı türmüştu. Hükfimeti merkeziye 

•Yordu. meldir. Ordu mıntakası çok ge- livamııa mühim miktarda hayva-
rrı. Gazi ile annesi .. Bu, tarihi- niş tir. Belki Adana ya kadar gi· ' 

ız i_çin k .. h' dece1..ı'm. nat verdi. imar ve inşaat mese· 
dur 

0
.. ço mu ım mevzu. ıs 

Sahtekarlık 
N ışantaşında Maçka Palasta 

oturan mütekait erkanı harp mi• 

ralayı Haydar Mehmet beyin 

zevcesi Zekiye hanıma dün ak· 
şam bir kadın müracaat etmiş, 

pazerlesi günü Pangaltı tiyatro
sunda bir alatuı ka konser verile-

ceğini söyliyerek bilet satmak is

temiştir. Konserin Hilali Ahmer 
namına verileceğini de öğrenen 

Zekiye hanım müracaat eden ka· 

dını geri çevirmemiş, elinde ki 
bileti yedi lira vererek almıştır. 

Kadın gittikten sonra matbu 

biletin sahte o lduğu anlaşılmış· 

tır. Zabıta muhayyel bir konser 

için bilet satan kadını aramak-

10 lir asım alıp kaçm11hr. Oeı hal 
yetiıen polislerin tahkikatı 
neticesinde karmanyolacıhğın Ma 
car kardeıler caddesinde mey• 
haneci Muhittin ile bir arkadaıı 
wafından yapıldığı anlaıılmııbr. 

Muhittin yakalanacağım anla· 
dığı için meyhanedeki eıyasını 

alarak ıavuımuttur. 
Bu adam bundan kısa bir 

miiddet evvel de polislere taban· 
ca çekmlye kallcıımıı, bir kadının 
da çantasını kapip kaçmııtı. 

Bir kadın intihar etti 
Erenköyünde Sahrayı ceditte 

Fırın sokağında oturan Sadık 
beyin :ıevcesi Saniye hanım :ıevci 
ile aralarındaki geçimsl:ılikten 
müteessiren dün gece tentürdiyot 
içm · ş, hastaneye kaldırılmıştır. 

Bu nasıl kan koca 
Akbıyıkta Arabacılar çıkma

zında 21 numaralı evde oturan 
Ayşe hanımla zevci Tevfik efendi 
kavga etmişler, Tevfik efendi 
zevcesmı fena halde dövmüş 
başından yaralamıştır. 

Bir cerh 

gibl bı'r u~~aya Mustafa • •mal ikincisi halk He temas etmek, on- lelerindeki ihtiyaçlarımızı da tes· 
VUCut b b Lt la d - &.:• tır bufunu~v- Fe-'et:_ taJır. kad k Veren u üyGk r ıua uveteı ocrkar etmct1.u •. DU ı--------------

• ının emaline gene •Kemal. maksatlardrr ki bugün hükumet, mevsim kış, onun için faaliyete tnd b k den mürekkep bir komisyon .• 

B~yo~lunda PapaA'an ga1İno

sunda oturan Süleyman Efendınin 
uzerine soför Sıyamettin hücum 

etmiş, başına sopa ile vurmuş, 
ebemmiyetJI surette yaıala.ı:nı~llr. 
Şofür kaçmııtır. 

G
en . aş a delil aranır mı? belediye rejsleri, azalan, müda· geçmiyoruz. Bahar gelince, mev· 

b azı, bu kata haber üzerine faai hukuk reis ve azalarile, halk cut tahsisatla ya.nan ve yıkılan Gazi - iktisat vekaleti namı· 
lr ~üddet düşündü. Cenaze ile hasbihal ve müşavere ediyo· yerleri imara çalı acağız. Liva na kimse iştigal etmiyor mu? 

rnerasıminde bulunmak için h~- rum. Evvela mutasarrıf beyden halkı pek çalışkandır. Mutasarrıf - Ziraat müdürtı 
~en lzmire mi hareket etmeli?.. ıoruyorum: Livanız ne haJdediı? Gazi - Tohum tevziatile işti· Ferit bey, vekalet namma bu iş-

halde tespit olunan ser.abat Sureti umumiyede hale ve atiye gal eden daire hanğisidir? le iştigal ediyor. 
Pıogramını değiıtiımek, İzrrıtt at mülihazaJannız nedir? Mutasarrıf - Belediye, meclisi Gazi - Ziraat müdürü nerde 
~İstanbul civarında talim ve Mutasarrıf Nıhat bey - Ma- idare azalarile heyeti ihtiyariye· ise çağırınız. 

[K - l kaybeden Amerikalı kadının 
aranlıklarda çalışan adam gerdanlıfmdan dOımüı olacak. 

_ . - O kadın ne rede acaba? 
3 - Parfse gltU. 

- Bana verin bin frank.. ye
tfttl bana .• ..ı 

Üzerimde Oç yilz frank 
var .• 

)-

Bulunan kıymetli şey .. 
Bu nevi sbkabn bir ıahese· 

liııt anlatacağız : 
Ntste büyftk bfr g~zfnonun 

tare.Çaıında :rengin bfr Franıız 
tactrfnfn karısı oturmuı orkea 

~0Ylı dinliyordu. Bu ıırada meç· 
ul btr adam geleJ ek kadına 

)'akın bir masaya yerl~ıtt. Bir 
Jçlu ıunarladr az sonra müta· 
h ' flYylr bir sayha çıkardı ve baı· 
tollunun ucu ile yerde duran 
l>~lak bir ıerl göstererek Yu· 
nan1ı fiveıile bağırdı: 

- Bu ıh.indir madama? 
d Parialt kadın batı ile hayır 
d edJ. Yabancı parlak ıeyi yer• 
den aldı ve ınanalı manalı (Ah!} 

edikten sonra illve etti: 
ç k Bu bir inci hem gilzel ... 

o 8'(İzel... . 
Mücevheri elinde evirdi, 'çe-

\'lrdt· p .. t ' ıonra erfıll kadına gOI 
ererek lordu: 

- Madama ınücevherddb? 
- Ha.yır mösyö .•• 
- Alt Coı 1 nız madama. •. Bakınız .•• 
Me ... Çok cok gOzel. •• 

l-..ı adam mücevh~rl alıp eUl ile 
tt Herif ıordu : 

Bu eder çok para? .. 
- Bdmem! 
- Ben bilir.. Çok.. Çok! 
Bu sırada iki lcffinin konuı

masını uzaktan ıeyreden iiçflncü 
bir miiıteri mükalemeye karııtı: 

- Affedereıniz.. zannedeı im 

elinizdeki mücevherin kıymetJnl 
anlamak t..Uyonunuz.. O bir in·. 

cl değil mi? 
Madam cevap verd.J: 
- Evet mösyö. 
- Ben mücevhera tçıyım e-

fendim .•• 
Yabancı sevlçnle batırdı: 

- Bono.. bono... (Alt .. Al&) 
MO.cevherci olduğunu aöyli· 

yen zat inciyi aldı, cebinden 
çıkardıiı bir pertevıfzle muaye· 
ne etti, evirdi çevirdi ziyaya 
tuttu. Sonra ıol eli ile çeneslnJ 
tuttu, kafasın! kaııyarak bir 
milddet düşündü ve neticede de

di ki: 
- On bin fı ankhk bir f ncid.Jr. 

PariıU kadın: 
- Kaybeden madam ldm hl· 

lfr ne kadar meyil• olmuftur, 
dedi. 

Dfin "Rulet" te iki milyon 

- Adresini nasıl bulmalı? Eh! verfn yetfılr. ı 
- Madam bu kadını araıtır· Kadın parayı saydı. Herif 

manız pek abestir. Onun fçfn a1ııken adı esini sordu. Üç ydz 
bu incinin ne kiymetf var? far- frank kazanınca iade edecektt.Ma· 
kına va.rmca bJr mücevhercf ve dam adresini verdi. Yabancı ga· 
gider daha iyietnt alır. 

1 1 zlnoya girerek gözden nihan 
- Öyle mi derainb? oldu. 
- Bu madam indıinfn eıil· Madam ertesi günü kocuını 

diftne katiyen emin olacak. E~er tanıyan bir kuyumcuya teıadüf 
bu inciyi ben bulsa jdim karJma edet ek lncfyl gösterdi. Adam 
p'AUnli bir hro§ yapardım. sordu: 

- Ya tanırlarta... Buna ne verdiniz? 
Mücevherci kahkaha tle güldü: - Üç yüz Frank... " 
- Yüzük yahut kOpe olduk- - Sizi Clo'andırnnılar .. : Bir 

tan sonra kim tanfr. iki frank eden adi bir taıtır. 
Mücevherci inciyi kadına ver· Kadın inciyi naııl aldığını 

d 
söylemedi. 

ikten sonra U7aklaıtı. Paıisli 
madam fndyl yabancıya uzattı 
o da reddederek dedi ki: 

- Ben buraya g("lmit·· Ku· 
mar oynıyacak.. Eğer verirsem 
emniyet sand ğına .• Sonra beni 
tutarlar .. Stztn olsun .. 

- fakat bula.o alzafniz, size 
aittir. 

- Ben gidezek lskenderiye •• 
Ben onu verir size. •• 

- İstemf'm mösyö.. ıfzf tanı· 
marn ve eıze medyun olmak lı· 
tem em. 

Aradan bir mOddet geçli. Blr 
giln kadının evine gene meçhul 
blr 1aht1 geldi ve: 

- Madam dedi ben pollı ko· 
mtseriyim. Madam Harlıoo fa

minde bir kadın müracaat ed.J· 
yor... On bin franklık bir fncitl 
çahnnııı.. Çalan b;r Mmrlı Rum. 
Yakalandı ve ikrarda bulundu. 
anladınız yal 

Hayır ınösyö! 
Açıkça söyllyeyim mi? ' 
Ben Mııırli ıum tanımam. 

Kaza 
Şoför Hibeyhmin idaresindeki 

1832 numaralı otomobil dün 

Pangaltıda Alber iaminde blriılne 

çarpmııtır. Alberln 11ağ bacağı 

kmlmıı, hastaneye kaJdırılmııtır. 
Ş6far kaçm11br. 

- Çaldığı inciyi 11i2e eatmıı. 
- Çalmamııtı.. benim yanım-

da yerde buldu. 
- Her halde lncl sizde .. bi· 

naenaleyb yatak sayılırsınız. 
Şimdi ne yapayım .• 
On bin frangı ödemelııtnlz. 
fncfyt iade ederim •• 
Gene hakkınızda takibat fc· 

ra olunur. 
Amerikalıya gellnce baıkaeı 

taıafmdan kullamlmrı ve belki 
de deglıttrlJmıı olan bir inciyi 
artık istemiyor. 

- Pekal& on bin frangı veri· 
dm. 

- Eler parayı bana emarıet 
ederıenfz hakkınızdaki evrak 
bende olduğundan onlan imha 
ederim. 

- Yanımda timdi oka dar pa
ra yoktur. Yarın bir makbuz la 
geliniz; teslim ederin. 

Ertesi ğünü muayyen saatte 
komiser geldi; iki poJf s milfettl§i 
herifi yakaladılar. Meğerse Ad· 
rlyen Gultlye fsminde heı de'a 
malıköm olmuf bir dolandırıa 
imff. 

İki ~eriki bir gün sonra yaka· 
landı; 'onlar da ötede beride bat
kı dolandırmakla geçinen beynel· 
milel bir hırsız çetesine mensup , 
lmioler. 

(Devamı var) 
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eçen sene 
azeteleri büyü 
i güzel eser·ni v r 

Tü 
.... a 

İnkılabın mesut neticeleri 
Büyük Gazimizin 928 yazında 1 harf inklabmın henüz bir seneyi 

fstan~uld~ tepşir ettiği büyük doldurmıyan günleri içinde ya-
f rf au ır klabı, 928 teşrinsanisinin rattığı neticelerden kısacn bah· 
birinci günü B. M. meclisinde ıetmek imkanıni elde etmiş bu-
kabul edilen kanunla tatbik sa- lunuyoruz. 
hasına girmişti. Meclis o gün Bu inklabın yarattı§'ı en mühim 
u'vi heyecanların en yükseği ile eserlerden birisi, büyük halk 
doluydu. Büyük Gazinin tarihi kitlelerinin ümmılikten kurtarıla-
nutku en coşgun alkışlarla karşı- rak okur yazar hale getirilmesidir. 
Janıyordu. Gazi, nutkunun harf- Geçen sene başhyan hummalı 
lere taa luk eden kısmında büyük mesai neticesinde Dev et memur-
ihtiyacı şu güzel cümlelerle işaret lan teşrinevvel bidayetinde Türk 
ediyordu : harflerini öğrendiler. Teşrinevvel 

"Aziz ar kadaşlanm; her şeyden iptidasından kanun evvel nihayeti-
evvcl ve her inkışafın ilk yapısı ne kadar devam eden iki aylık 
otan meseleye temas etmek isti- müddet z:arfında da mem1eketin 
yor um. Her vasıtadan evvel bü- her tarafında açılan halk kurs arı 
yük Türk milletine, onun bütün vasıtasile 250 bin kadın ve erkek 
emeklerini kısır yapan kurak yol vatandaş okuyup yazmayı Öğıen-
haıicinde kolay bır okuma yazma di. Halk tcdrısatını daha müsmir 
anabtan veı mek lazımdır. Büyük bir hale getirmek için millet mek-
T .. k h trpleri teşkilatı vücuda getirildi. ur milleti ce aletten az emek· 
le kısa yoldan aocak kendi güzel 1 kanunusanide faaliyete geçen 

millet mekteplerinin nisan niha 
ve asil diline kolay uyan böyle yetine kadar devam eden faali-
bir vasıta ile sıyrılabilir. 

yetleri hasılası şu suretle taayyün 
Bu okuma yazma anabtar• an- ediyordu: 

cak latin esasından alınan Türk 200 bini Arap harfferi'e oku-
alfabesidir ,, yup yazmayı bilen (480) binı de 

Kabul edilen kanun, n~şri ta- tamamile umumi olan (680) bin 
rihinden itibaren Devletin bütün kadın ve erkek vatandaş millet 
daire ve müesseselerinde, bil- mekteplerinin tahsil devresi ni-
cümle şirket, cem•yet ve hususi heyetinde imtihan edilerek ken· 
müessese'erde Türk harflerile diJerine şehadetname verildi. Bu 
yazılmış yanların kabul ve mu- mekteplere devam ederek okuyup 
ameleye konulmasını mecburi yazmayı öğrenmiş olduğu halde 
kılıyor harflerin Devlet muame- imtihana giremiyen bir kısım 
!atına tatbiki tarihini 929 Ka· vatandaşlar daha mecut olup 

lunların miktarı da ( 200) bin 
olarak tahmin edilmektedir. Bu 
he.ı;aba nazaran millet mektepleri 
inkılabın vukuundan beri miktarı 
( 1 ) milyona yaklaş n vatandaş 

-
rı iZ 

Y enı 1'anun layıhası tetkık 
edıliyor 

Ankara, 30 ( Vakıt ) - Yeni 
ormanlar kanunu la lha&ı İktuıat 
encümenınde tetkik edilmekte 
dir 

Uyihaya göre bütün orman-
lar devlete a tttr. Mü kiyet da
val nnı mah ,.eme ha.Uedecektir 

Kanunun ne r nden sonra e§· 

has ve mü s euıt, tasarruf ettik· 
leri ornıan arı hükömcte ıasdik 

ett rec klcrdir. 
Devlet ormanları 2 sene fçfnde 

ahit iıaretlerle tahdit cdi.ecek 
tJr. 

Orman tılyasetfnfn ~ayesl, mev
cut arı fenni bir ıurette muhafa
za harap ormanlan ıslah, ve yeni
den )•etiştirmektlr. 

Kıymetli ~açlar dalma mu 
hafaza edil cek, nakliyat için 
ulardan ııtlfade olunacak, yol· 

lar açılacak, tesisat yapılacaktır. 
VekAlet orma lar için a vrı 

bir hesap tutacak, safi hası1atın 

yansı hazineye ver lecek, yarısı da 
ihtiyat akçest ayrılacak, ica
bında fst krnz nktedi ecektır. 
M cburfyet olmadıkça orman· 
larda hayvan otlatılmıye.caktır. 
Mficadesiz t üçük bfr dal blle 
kestirılmlyec k, aPnçlar para 
tle satılacak, odunculuk, tahta· 
c-1lık ile gf'çfnen köylülere be
deli 10 fienede ödenmek üzere 
bir 8ehn gösterilecektfr. 
Kurumuı d<>vrl'mlı ağaçlar, 

ya ı aklar müzayede ile nhla· 
cnk, o m n içinde avcı ık, l:ıa
lıl ç lık } npan ardan vergi nlınn 
c r orm n 1an 
ahali beyninde pn)laıılacaktır. 

nunusanisin·n birinci günü, Türk
çe hususi veya resmi levha, ta
bela, ılan ve srnema yazılarıyla 
Türkçe kususi, resmi bilcümle 
mevkut, gayıi mevkut gazete, 
risale ve mecmuaların Türkçe 
harflerile neşri tarihini de 1 Ka
nunuevvel 928 olarak tayin ve 
tesbit ediyordu. 

yelışdirmişlerdir. y 
Bu devredeki mekteplere de- Kışın ve fena havalnnn yakl:ış-

Bugün 92'l Ununuevvelinin 
birincı gün Ü, r ürk gazeteler ıniıı 
yeni harflerle çıktığı ilk günün 
l'll d0nümüne tesadüf eden bü
yük inkılap günlerjnden biridir. 
Bu tarıhi, aynı mes'ut heyecanı 
duyarak işaret cdıyoruz. 

Inkl&bın mucizeleri 

vam eden vataı1'daşların adedi de mıı 1 ile tn lislye muduriyeti esaslı 
400 bin olarak tahmin edıliyor. tcdlıirlcr a m ~ bıışlarnıştır TipHi 
Bundan mada geçen seneden iti- , e karlı havalarda kaza olmnması için 
bat en bir taraftan Maarif vt kale· limana buyuk bir sıs dudıijtti konn-
ti kendi neşriyatını ve bilumum cııktır. Bo z bark nde Baba bur-
mektep kitaplarını Türk harfJerı- nunn da ~ene bi.ı) lık bir sis kam .. 
le neşre uğraşmış ve bilumum ilk panao;ı konmak Jçin mahallinde fa. 
mektep kitaplari!e orta tedrisat 

aliyetc ba Jnnmı tır. Bir müddet evel 
müesseselerine nit kitapların da 
pek az istisnasından mada heyeti Ank raya gitmiş olan tahlisiye u-
umumıyesi yeni Türk harfle-r ile mum rnlidiırll Necmectln B iki güne 
neşrolunmuştur. k dar ~chrlmize dönecektir. 

e==:~:::==:==:=::===:==~~:::::::~~~~~~~~=~~;;;;;;;;;::==:=~~~ inleyen hastanın 
Bu yıl dönümü münasebetlle 

111 tefı ·ı,asıı: 18 
Yazan: Hüseyin 

cdemiycceğim "l"nin refakatin de 
bir şans var. Kendı kendinin 
h~ uğurlu bir adam olduğundan 
bıhabersln. Eline işletilecek zen
gin bir maden geçti. Belki senin 
de cebinde böyle mühim bir de-

fine anahtar var.. gent; bundan 
da h. b rın yok; gel şöyle seninle 
tenha.. çok tenha bir yere çeki-
lelim. 

- 17-
Kol kola konu a konuşa balata, 

defterdna doğru yiirüdüleı. E.yü
bün ölü er caddesine geldiler. 
O üm tepelerden ~ağı ihtiyar 
seıvi eri, yosunlu kırık dökük 
taşlarile sanki diıi~cri aşılamağ-a 
atı 1ıyordu. 

Mezarlık arasındn koytu bir 
ktıh\•e L> hçesinin ı n tenha bir 
köşes ne ç~kildiler. Avnüsselah • 

• 

mesruk pardesü de bu1unan mek
tubu cebinden çıkararak acayip 
bir suretle dedi ki: 

- 11 iııl açar. Valca vakayı 
dorı rur Okuyayım da dinle. 
Kulağını ver.. ayağımn.d ilendi 
kendine b r şanı ge!di. Fal at 
bundan fuami istifade etmeğl 

bilmeliyiz. 

iskemle• erini bfrlbirine biraz 
daha yakla,tıdılor. 

Avr.üHalah fısıltı fle ale!hd 
konllfma arasında bir tempo da, 
elindeki satırları ıöyle okumıya 
baıladı 

c.:Nediın, 

"Bana yüklettl~in ağır ıv "Zife
nin ötesinde mesut bır istitt bal 
vadediyoraun._ Fakat çok yor· 
gunum ... Biraz da vicdan azabfle 
e7ilivorum. Dö§eğfınc!e ynlnı-ı kal· 

savıldamal tını kavdediyorum 

Tam man çıkarmak mümkün 
değil s çma g pan sözler ... 

Bu he7<~} an!ann arasında ~u 

nnLarat vnr: 
- Saffet .. beni affet.. Saffet 

beni affet. 
Kimdir bu S ffet? btlm{yo· 

rum. Soımağa da korkuyorum .. 
Bu ihtiyarın hazine eri etrafm · 

da uydn ul n ma al ar bir 
aı "Monte Kristo,, hıkayesıne 

benzıyor.. göya bunlar muhtelif 
ye•le de pomülü ımi,.. tı sımlı 

imi '· 
Zevrfm bir gece bana şöyle 

hıto.p etti: 
iy ben B yacıköyün-

dek ha Y l yı tttm ... 

E" 
o 
ÖvJ 

nr n bahçesinde 
n, o un içmde bir 

kuyu v r ır. 

- p L. 

- Pcr ler ben m hazf'1e'erfmi 
f~te bu kuyuya n kletttıer ••• 

EvvPI t m mırR dinlediğim 

HABE 
Yunan sefiri 
Gzi Hz.lerine 
itiınatnamesini 
takdinı etti 

cm 
bir 

ur 
zdO 

r .... yı tı 

iki köylü boğuldu 111ıı1 mr kaç gündür ) n~a.n ) 8~ e. 
dün kesılmi~tir. l\Inamnfıh bar~ııı•U 

Sefir, iki memleket aralın- t\n kapalı ve yağmur Ih 
81

,. 
daki münasebetlerin inki~tı,. mevcuttur Dünkü niısbamızdıı Y 
Jına çalışacağını söyledi dığtmız ~ibi biıtiın KAhtanc ha' , 
Ankarn, 30 (A.A) - Relslcüm- sular nlnndadır. Kemer burgsgıil 

hur hazretleri bugün Çankaya köş- bir köpı ü ~ellerden yıkıl<.l ğı c . 
künde yeni Yunan getiri Polihro- bütün lü\htııne ha\ ali i cular 11 

kôP nlyndis cenaplarını mutat merasim- dauır. Y.cmerbur6azda bir ı~•· 
le kabul buyurmuşlar<lır. Yunnn se- sellerden yıkıldığı gibi Rıfat ve ~· 
firi ltimatnamcsini Rei.slcürnhur haz· san isminde iki köylü de bO 
retlelne takdim ederek atideki nut- t muş ur. b r· 
ku Irat eylemi~tlcrdir: Bün akşama do~ Kemer 

"Reisicümhur Hazretleri, gazda sular yavaş uva~ Ç ki ıııl 
Yunan Reislcümhuru haırctleri ve otomobillerle ~uvac:ala. te cı· 

tarafından nezdi devlctkrine fev- edilmiştir. Şimdi biirün KAhta.ne 
kalMe murahhas ve ortaelçl sıfatı- varını derin bir çamur ta. ~c 
le tayin edildlgimi miiş'ir meknıbu kaplamışnr, yayan yi.ırünemcfll 
selcfime nlt vednname ile birlikte d' ı~ - 9 
takdim ile kesbişeref ederim. Jandarma kumandanlığı b . 

Bana tevdi edilen bu pek şerefli terttibau almış olup zarur ·.-e '/J. 

Yazife iki Cümhuriyet arasında si- nı te<>bitle ıncşguldiir. 

yasi ve Jktısadt sahalarda teyem- Kandilli rasathanesinin ~er• 
münen mevcut olan bir çok mUna- malômııta göre bugün hn't a bıı 
sebetlerln fnkl~afına mesaimi hasra lu ve hafif ynjtmurlu olacıık 
lmkftn vermesi itibarile benim için' gAr şimalden esecektir. 

1 

bir kat daha kıymetlidir. Vazifemin Dün hararet azami 9 asgıı 

ifasında r.atı devletlerinin lôtufkA- derece idt. • __.,,,, I 
rAne miizaheretlerile Cümhuriyet Miralay Fortinglon An 8~ 
hül·OmcdnJn yardımına nail olaca- Ankara, 30 ( Vak t) - r 

ğımı ümide içti~ar eylerim. metli dcstlaıım•zdan Amer 
lkl memleketin dostane münnse- miralay Fortington şehr1miıt • 

betlerini takviye ve teyide vazife- miştir. Hariciye vekili 'ft 

mln medar olacnıı;ı UmJdile meşbu Rüştü pey tarnfından şert' 
olarak zatı devletlerinin şahst saa- Hariciye binasında bır öğ c ıı 
detlerl ve Türk milletinin saadet feti ver 1 istir 
ve refahı çın Rel~lc ımuuı ·u.... u .. 

mına arzeyledığım en samimi te- sözlerinizden memnun oldum. ) , 
mennllerlmin kabul buyrulmalanm sek vnzHenizin ifasında ben't1l 
rica ederim... Cümhurlyet hlikômctinfn her ti 

Reislciirn hnr Hz. cevaben atideki teshilfttına mazhar olacağmızıı 
nutku Irat buyurmu~lardır: Elçi Hz. ola.billrslnlz. iki memleket atnc1 
Yunan Rerlslcümhuru Hz. nln zatı- ki dostluk mlinascberlerinin kU' 
alllerlnl nezdime fevkalMe murah- lenmesi bizim de arzumuza cıııl 
hns ve ortaelçl tayin eylediklerini fıktır. 

blJdiren mektuplarını memnuniyetle Mesainizde, bu mUnacebetler !lıı 
aldım. Sclcfinlzc alt veda.nameyi de kfı;;afına hizmet etmek hu .. ucı.l tf 
alıyorum. gö~terdl~tnlz ümidin tamarnilC 

11 
Me~ainlzl TUrkiye ile Yunanistan hakk"llkunu temenni ederim ) 

11 
t:" 

amsında sf yast ve iatı~adt sahalarda Reısicümhur hszrc.:tlerinın sııad~ ,ı 
mevcllt bir çok . münasebetlerin in- rini ve Yunan milletinJn sn dcı 
kişafma hasrcdeceğiniz hakkındaki refahını çok samimiyetle dı~ 
~==~~~~;:=~~~~~~~~~~~~--- ki( 

la bu lht yarın öldüğünü bl~tof' 
mek de bora bir clnayet ged · 

bu muhaverenin sonu böyle saç
maya çıkınca fhtt arın yine sa
y kladığını anladım ... 

Nedim Fenin mükE>rrer ve otd· 
detli icbarların Qzerine konakta
ki kasanın r.nahtarı nerede oldu· 
~unu çok aradım. Bulamadım 

Anahtan ı:evclm bastalı~ından 
evvel btr yere mi sakladı ? yoksa 
üğey oğlumun elme mi. geçti 7 
ke fetmek mOtkO.l •• 

Kaaac:'a çok parn o1duğunu 

bn:ıı de15.ll üzerine tahminliyo 
ı um. Fakat senin bu hususta ki 
teklifini ~abule cesaretim yok.. 
Ve aata olamıyacak anlıyor musun? 
Bu teklifi bir daha tekrarlama .• 
gece kapıları açık bırakarak se
n n kosa odaı;ına girmeni teshil 
edemem. Konakta yalnız deği

lim ki.. Affan var, karısı çocuk
la n var .. hiz.mctçiler var. 

• •. Cürmü meşhut halinde ya· 
ka'amrsan sana ya hır!ız diye· 
cek er ya zanpara.. Üzf"rlmize 
bulaşacak blribirinden berbat iki 
lelce .. 

Sabret.. sabr~t .. oh ne yazdı· 
ğımı da· bi miyorum. Bütün bii
l Ün senin o mak ıç 1n ıabıraız.lık. 

. e 
O sağken 8ankl ben seoın "t~ ı 
miyim? la ar etti ~in o 111il rt>\J' 

nokta en ıana karıı otddetle ııut' 
ha lif im. Hayır öyle şey b~,,.b' 
elimden gelmez. bunu btr 

tekrarlama. ıel"''I 
Bu haf ta bent mahut ,Jı~ 

mahal!inde bekleme, ttakfP ~ıcl 
dtğimden ~üpelenl vorurn·:,rt şl ~ 
ederim bu mektup arım 1 • ıeb 
mahvet.. saklamaktan tür O b1' 

ilkeler melhuıdur. DünY3 şe~ 
neler olmaz .. Daima ıeniil U b r 
klyen. l§te samı derin puıe 
selAm.... ,.ıııce 

Avnüsselnh mek•ı..ıbu bil ~ 
aotnı.11 

ne teıfr hasıl ettiğı..-ıi 1'11· 
- üne bll için muhatabının 1ruz a,tıo"' 
b ııııı 

Ali Safder onun u 
cevap ol role: 

- Zıı vallı kadın. 

- Neden? fcltl" 
Korkduğuna uğradığı b.ı" 

eittıl 
Yublmasını rica ettığf ııı 

0
Jod' 

oimdi kimfn eline geÇP'lil 

ğunu bılse... Jl) 
(b"trrıcv 

l 
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~ahallekrde Bü-yü~.k~ca~dd~e~le~r ~N~eş~e~tb~.m~e~rB~.~~N~ih~ay~e~t .. ~. ~B~o~rç~lu~l~ar 
0 ~tı~tar intihabı ayni Esasb-su-r~-ft-e tamir Divanda müderrisler Oda ~ atıbi umumısi Cemal Yeni tcra k~nu hakkında 

~ RUnde yapılacak edilecek ihtilafının müzakere· Bey istıta etti mühtm tebhğat yapıldı 
baıı·'~ekı talimatnamelere ~öre, ma. sini te!cJif edecek mi? Ticaret odası katıbi umumisi Yeni tcra kanunu nepedilme-
1 e erde m h h h .ı Şehremııneri. şehir dahilinde ki Cemal Beyin istlfası hakkında den evvel bor.rl•rmı vaktinde ~d .. ~tih u tar ve 1 tiyar eveu Darıııfnnun dıvanı bugün öğledtn ...... 11 bat1 b hi.ıviik ve kelahıılık caddı:lt:rdcn · vcrdi""ı·mı·z hab•r tahakkuk etm1·111.· ) 

...,11r d, nın irinci kanun ayı lçin- ıonr• Ne et Ôm, r Bevın rıya-ıeıınde 5 ç y ... mlyen borç!ular, alacakb o an 
,... başJay çok bozuk olnnlıırının kı~ şiddet- tir. istifa eden Cemal Heye dün· l 

Rt:l · ıp tamamlanmas1 lazım d ı toıılıınacaktır Bugünkü tr!lmam rOı.· kimıeniD arzuılle 91 güıı bapao U· 
e· rtlektedı lenme<kn cv' el derhal tamir t: 1 • "t den itibaren muamelat nıüdüıü le~d r Halbuki bazı mahalle- 1 

• oaınesıııde ~b~nım yeti• maddd('r yok- nurlardı. Bir çok hakıızlddara e f "h me!-tni kllrln~ttrmıştır Bunl:na }Cl11 ' T · S B k~ı · ~e'-·ı ntı ap işlerinin pek karışık bir tur Hulvrır lııı ... lnındı-n mezun tele- aıp ervet f'Y ve aıct etmıye ıeL ·p ol•n bu f~na usul yenJ 
l\l de pıırke tıı-:-ı döşt·nt'Cek. t11mir i~ı ~ok b ı t Y · kıı.t·b· ~ °" .. fınct cereyan ettiği vilayet cara- bt-nln lstaı bul Üarü tonununıı kabul aş amış ır. enı ö ı ı umunıı 

an c.-!-a~h of;ıcıılmr Hu cııddt'krden Ikt t kı::l t t f d t . kanunun kabulOnd~n ıonra orta· lltın .. na1an dikkate ıılınmıştır.Ru ı-dtltp t'dılmıvecf'klerı me•eleaı hakk n· ısa ve ö e ı ara ın an ayın 
U7 bır kısmında anıtlı\ utıı Lnışlımıl d"I kt" dan kaldırılmııtır. )·~ti .~rine muhtar ve ihtlvar he- ı d d b k. e ı ece ır. 

' :1 mı~tır & a lr arıır verılec"kıır ___ ............_ ____ ....,..._____ Y ent icra kanunumuz, borcu-
tı.nı lnt·i·habatının her mahallede J 1 E ~on llfin•udt' b r lı~} lı dedıloduyu Etibba odasına me- .... 1 1 Ş~hrt:mini ;\Julıinln bey t ' Jmanet " • nu ödememek için dolam"'C.aç ı •;ı IWnde vcınılması muvahk ı ı d ı k''- ü 
~·ıt[jJrn.. J ı· fen işleri ını.idurii ll) il Bey ı.:tJına nıu p a an mü rrisleı n ınll YC mur alınıyor vollardan yürüyen borçlu'ar hak-
l}ıır v t~şl. bu hususta Polıse de e- J 1- · ı •~·•t- rrı ıasn•fir.dı-n d ğan ıhrı!Mın k b 1 

Hu ekr·ı mlştir ~tinli Ankara cndtk:-ııı t: ı camırı.ttı ıııü11ıhr sı •Uzııameye ıthel edılme· Etibba odası idare heyeti Sıh· ekt1nındiat bıJudtudnetmllakhtaQ)tdırQm. lert a u 
- a gcizdt·n reı.ırıntı;;Jer. tıu ~rıH.i; ;\lu hat müdürlü~ünde ayrılan daıre-

bi!inct rara göre vll~yetlml.z da- hlca·n flc·ı ha1.ı t.n •İ) dc:rdt bu nıl ı r Pu me•el~o n Neşet Ömer İ k dd 
e intlh l ·· d k ı · ' ye yerle!.'imJ·<lll bulunmaktadır cra anununun 70incl ma e-eı k a lllt onü muz e · i ıırın- Hryın teki, fı ı11erlne m vkll mOZFı~ e- \ " · 

~nun ay 3 ·· . lunnıuşrur Odaya ait muamelelerin ted· sine göre kendtıtne icra dalreıd PıJntak ınm uncu cumaı;ı Y8 · _

5 
___ 

1
: -,--- r·yt- korıacağı ku~v .. tlt- .. rnıt ~dılmek· 

b Ve .. k k d e 'r er VUI ıçın yüzer Jira aylıklı bir tarafından ihbarname oönderilen ıt 1 • 
0 gun a · ~ı-ınıa 11 aı t .. dıı Tıı~ıııl mUzaken.s n o co~ hara· 0 

tılecektlr muhasebeci ile bir katip alına borçluJar büUln mallarını, ka-

~~ Bir ırıOJt!llen bt>ı 1 ~n anıda hıı1u rt-tlı olac a~ı tahm n ed lmc:kı...dır. caktır. l 1 k'-- l 

\'k f-- - l Bugtirıkü lo•llant da D11rııltU• un ııanç arını ve a aca wu-ını cra 
A • m as.. arı nan lnaılıı ııelirı Sır ( orc, Kterıı dürı r d b ı.ı._ b d ... a "l " l {ltçuinln de tetkık edtlmesl muhtemel- ş b alreaine i QUmiye mec ur ur. 

E k lsıanbula udet t'tmıııır. ar on H q~v af memurlarının maaşlarına Mt?Unt'n mı-m!ekttinl" qltml~ olım dır. Anı ak mOıahr,.oln y,.nf .ene aber aldıfımıza göre, malla· 
dirtl Ynpılma."ı talebi Ankaraya bil- A1man ıı·fırı M adolnı huglln şeb- biit<,:~ıııne hıç bır ıesırı olrrmacalctır. nm ve kazançlarını tcraya ken· 

~dı] ~~tir. Bu talebin kllhtıl t'dillr rtrı tzı- muva~Flrt edece~llr Çonku M~arıf V(:'kil.letmln Maliye Te• Kaçak etler hastah'k dtliffnden haber venniyen borç-
ttııyeceK-j maH'ım deı+lldir G 1 H kAlrUııe vt"rdı"ı lıst .. de DarnlfUrıun luJar zabıta vıuıtulJe getirilmek-:----:.._ r-• Ef~ıın St+rı u Am CevlAnl an " ... yapıyor 
l~~ · --k--k-- dün AnLarayıı hıırl"k~t etml' lr lıtitçeaı her ICDe ol<lu~ ıibi 600 I tedtrler. 

q, ved·t aza ıı; Son ITİinlerde şe lir dnhllinde 
1 ece 1 kUtıır bın llrıt olarak gö~ft'ıılnıtvtir ,.. Di~er braftan icra memuruna 

t • d J Mnurılyrtlnl g~lrmı lı. üzert' m·ç· şarbon hastalığı '·ukuatı görülmüştür bul 
h ıcaret O a arı reye giden Arn .. rıka li"fırı M Grov Barem kt.mınunun Darollıınuna ıatblkı yalan beyanatta unan ve 
1ıc1ıs Y ııpılan tahkikatta hastalığın hariı; ı ı 1 at vekaıt"tınce, lımır vtlAyettndı· buaOn ... ~t>hrinııze ndt"t t"dec cktır dolavııile DartillOnıın dıvenı 30) bln mallarım saklıyan borçlular hak· 

vı" ç • ten kaçak olarak getirıJcn etlctden ) • .., ı-şme, Karabuno, Kema!paşa ------ --- küsur lira 2am lııemcktcdır kında ceza ka.our&unun 343 nnco 
' M ~( d • d L çıktı~ı anlaşılmrş, öniine geçilmek ~A ~enıt'n ka1Al&rı dcııret odaları ara en "Z e Bu ıanımıo bı.ı ıtne yapil;nıısı inli· madde•• tatbik edtlmektedır. 
g\' d ı IH 1 üzere ciddt ct-dbJr alınmıştır. ~ c i cce<tır Dtterltrı lp~ıı td · mıılı pek zı.ı\hır Bu madde mucibince bu gfbt 

'ıt-~ıtı. K~nıalpa~ ıle ÇC>mc odaiı Şıdd~tlı f • rtınaıar baş!adı Z Hakkı Şinasi Po. kımı~lere 6 aydan 2 ıeneye ka· 1"~"1na \tluız edilmeı\ nıulıtemddır Keradl"niz.de ıtdd tli lırtınalaı bat- ek a i Bey c. H fır kası rniifetdşt Uıkkı dar haptı cezaıı hokmedtlmek-
.llyd,n vilAveı"inde lamıştır. J~vvellli gon Trabıondan gel- Şlnasl Paşa cuma günü Trakyadın tedlr. 

A l<u~atlası Çine Söke o<lalannın m~~ı brk.ı-nt-n (Ankara) vapuru bu Dün A nkararadan geldi şehrimize dönmüşcür. Ô4fendiflmfze g3re, tkUdan 
'dın . T k k l tur ...... u Od:ısına rapteclilmclerlnl llerı yllıden 24 saat teehhliıle ııelmışt•r Datnln Yekllı-tıne lnllhabı müna· er os mu ave enames\ olup ta borcunu vermek latemf· 

'" Ştür. Teklif U'-'cnen kabul edi l:fo~ııı.dıı t-lwmnı ıyeılı bır kauı olma- ıebetıle talimat almak l~ln Ankaraya Ankaradan uden bır telırraf ha· yen ve yalan beyanatta bulunan tcek tir J r- ,.., 

D mış yalnıı. (Yenı latımbul) vapuru gltmiı olan mfisHret umum müdürü bı::ıine nazaran Terkos şhkettlt! ya- kimseler hakkında. bu hOkiimle-

s erı/di vi'l'~..,~ ' in-e --·~: OJ. d L '- Z k B d d a,,, ıu · ... •n .,dırıı:en 20 mil açıda ~ ·Aı ev On ehr nılıt' OnmUo Te pılan mukavele Nafia vekAJetincc rfn ıiddetJe tatbiki emrolunmu,. 
ara'-·kö"· ı· '--bn d-' ·- "' -11:81-1 O" muliarrlr•mıze ı.: yanaua-..YuJün.; k k d ı k d "T' k ı. b ~~· ; 1 • avııs, Acıpayam Ka· ,... anın ,,~ .... -.. mı 1 .. ıu g~ " • rer ı e 1 me re lr. 'er ıa.ar da • tur. 

Ö\t Çi\·rı'l ç 1 ' imdat ıetemi,•tlr Hemtn moı"r v· muıtur bl b k ..J: k · 11.ı k ı 'ıq " • ~ kazaları ticaret v ' r uı;u' ay ~urcce tır ·~n ıvee-
<ılarının De · ı· romnkörlerle lmdaı gOr.derllmlş npuı - ı.\nkorada ban ıalımat VC' !da- d ki dd J d bf k bak nız ıye rarııedılmel~rı r ame e • ma e er en r ısını 
kındakJ kAI · muhakkak bir tr-hlıkedl"n kurıarılın19tır. rt\'e alt ıtleı l~in ıuha• aldım. Sır b k · ı k isteri in ~. \-'e cı etın tc:k lifi aynen ___ ~e e enın tcvs ıne, yangın vu ·uun-

l;aı'Ul olunacaktır Balıke.;Jrde yalnız Jandarmalar nasıl halta aonra tcher Aokeraya gıdece- da alınacak tedbirlere aittir 
Yükselmekte devam edıvor Ya kaz d !}im Kanunu• vvelın l 5 inde- de Parıate A~ f k l1ıl)'1le.k .ası o ası mtrh-ze rapto taltif olunacakJar? buh.ınaıağım i a~ eri şura 

!~dır Bta ve di~erlerl lpkıı edilmek- Bazı köylt"rt'ie jandarmaların z,.kAI B. hl"n0ı mOakıraı umum Aıı ıskert ~ura bugün Ankarıda 
Lıı~ı~tl ukrhaniye odası da Edremıre takdınıao.e ile taltili ıçin ihtivar nılldürh.ı~anden ıNtlta ctmemı~tlr. Hu- fcvzı paşa Hz n1n ri).~erınde mu-

lnglllz ltra11 dün sabah J 059,25 

kuruşta açılmış, r 072t:50 kuruşa ka
dar çıkmış, akşam ı 068, 50 kuruş

ta kapanmıştır. 

C<t ·tır. v cac 1 ... timılarrna başlı v~ı.tır 'l'1 heyetleri tarııfındau arzuhaller ıııınlerde lrnknradan g• lnıeııl beklımta • ı ..... 

'v" . cın.,sa vilavefinde tanzim olunmakta •e vilayete ıdattnın hukuk mO~ıtvırı .Asım Bey•n Üsküdar hattında tecrilbefer 
~~!t~ ~alet Al~ehir, Oemircı, Salahlı. verilmektedır tu ta eplcr vilayet avdetinden llOma ıdart-yı ona dl"vr· Üski.ic.Jardaki yeni tramvay hat-
du;Urı~a ve KTulanın Man•sııyı raptını tarafından muvafıl< görülmt'mış edt"cekttr Btr rdiklmı.z müskırat mil- }arının muvakkat kabul muamelesine 
~b ştür tcaret mOdilrlllğü . Ke- ve vazitelerını iyi gören ıandar dür muavtnliğl ile kalemi mahsı aunurı alt tecrübeler, havaların bozuk 
r• 

11 od11ıınm jıııı...1na taraftar de/<,f dır maların evvela kendi bö!ük veya l~"vedtlec 1<. ı d b h b 
'ı- ~iti 

0
<> • 6 6 '"ıs'" ya7mı~sa a u a er gicmt:si yüzünden hen Uz bidrUcme-

e, Üıt., .ıı. --' ı.. ı takım kumandanı tarafından tak- ti L u d L d J ........___ Y11a.,_11_r_a..,.p_ıcu __ ııcc_e_ı"_r__ sure H ye c teu:ıp e ı melcıC'dır. m1ştir. 
--- dır olunmaları lazım geldiği 
ıoo bı"n altın bıldirilmiştir Tarifelerde f adı"laf PazartesJ gün(ine kadar ikmali 

" ~ için çalışılact.tknr. Küşat giinu bun-
•tQ/ Ka'/anç V("tgıleri S ı -·ş k hı dtl k ~ttnl~u· hüldimetimizden eyııseıaın ve ı eti Hayrıye d1:1n sonıa tes c e ece tir. 

Kaıanç vergileri hakkında ma· B B f 
"" istivor tanteler1 d .. t· 1r orsa acentesi isti a etti ıı·rk t ah lıye vekalatinden defterdarlıka egış 1 

t~ · talyan muhtel't hekem m · T Bu oünden itibaren Seyrı·s~f .. ın ve Borsa acentelerinden Aleko ltıcaı <l I yeni bir emir gelmıştir. arh v~ c- , .. 
D n e, Soıy~te Komrrslya' k Ştrketı hayrıye idarelerı"nd, y·nı Lıt Varva Efendi vaşlı VI! hasta bu· otltat l tahakkuk zamanı geçtı ten sonra ~ ~ ~ 
'"· e tarafından hnkfimetımlı 8 ey h d 1 k t'· tarıfelerlnin tatbikine baıleoe"'•Ltır. luıımasından dolayı istifa etmi•-'•t ı vergısı ı aı e ı en ve a ıyet ... .. ., 
"ın. •çı •n elacak davasının dun alenı k b. f Seyrıset11ln tarif eatnde mohım btr tadı· tir. Bu suretle borsa accnteleıi-'ll'•f1taı 

1 
kespctti ten sonra ır ay zar m- d d 

37 Şırk Y•pl mııtır. da vemiyenleıden yüzde <?n ceza llt yoktur. Son vapur eakııı gibi ttece nin il e i ye inmıotir. 
"~r· et, 19J2 aeneıınd,.. bıze borç alınacaktır. "1,, dedir Yalnız ŞtrketaHıyııve tarıfe· Bir hademe penc~reden 
~' ~~ • ı OOn bin lira yerine, faıı.inl Bir ay zarfında verenlerden de meUep tılehclerinını dOıünerek düştü, koJu ktrıfdı 
lır. "saba katarak ( 200 ) btn altın k bazı .efrorl~r ilhe etmıştır Ak ... mlıın 

.. lst ceza alınmıyaca tır. r- V · ı d F F k cnıekıedır Çengel kövüne kadar ıon vapur 9, 15 eznccı er e en a ültesi ha-
•!11~111\Nktı c-~ls~de hokomot nıımına Gayri mübadillere tevziat Y'lll mahalleye kadar 8, ı 5 tedir. demdcrınden Mahmut dün ikınci 
" .... h d k 1 Gayri mübadilıere ait ttvziat kat pencereıindcn sok ğ d" v ~1ın, azın~ ı amma a avu a M a a Uf-

l'r \il ırı Nurı Beyler haıır bulunmut· işlerinin süratle ıntacı için Mali- 44f müş, sak kolu kırılmıştıt. Cerrah· 
d~dtı bu davanın btr mukaveledtn ye vtkileti nezdinde teşebbüsat- Deltt"rdarlık umumi maaı h1&ırlık paşa hastanesine )'atırılmıtbr. 
~-~L Qı.ınu, rnukııveleıtne göre hakem ta bulunulduğunu. yazmıştık Gay- !arına ba~lıımıştır. Aylık yarındau IU· Müsk,rat fabr k3tör ftırı dün 
'lırı ıt~ttıcl~rının bakmlya sa!Ahıyeıtar ri mübadiller cemiyeti reisi Hü- baren dağıla<:ektır. topJandılar 
L •d·~nı 1 1 y.L d seyin bey veka'etin bu mesele ile K k. ---
~•r,t ıöy ,.m,, erdtr. uın a d aça r ak ıfar Müskir.ı.t fabrikatörlerinden bir ~ •• ~ec .. kur ehemmiyetle meşgul ol u~unu d T 
t \j& -------- .. Jemiş ve şun:arı ilave etmışıir: Kurtuluşta bakkal sokt~nda Nıko kısmı ün Üne) karşısında ce· 
ttıtk ~ ltalyan mahke~ so~ Gayri mübadillt"re istihak Ye Koçonun ı-vl taharri f'dılmı, 700 mıyet binasında toplanmışlardır. 
lı esınde işler azaldı !arına göre bono tevzii için tak· kılo rak; tle bir h7an Ve teferruatı Bu içtimada fabrikatörlerı bayile-
'ltbcr ld l dhi kıymet komiıyon~nun m.e· bulunmuşıua. Bu adarn bu huıuıta rın bakkallara istedikleri rakıyı 

ltı1ıht~1r 8h-•~~ımıza ııöre Tork· talyın . . . b'ıtirmesı bek lenılmektedır. eabı~alıdır. verdikleri, bu yüzden bir kısım 
<ııq,,ı_ uern mahkem~ıınde ııler saısını . B d M 1 h k ı 1 d 

"ıı:ça 1 Komı·svon bir aya kadar gayr.• undıın ma • ev ev1 ene kapt!!ında re ı arın ıatı ma ıkından şikayet 
Lld ll2a mışhr. J T d H f M . l 
1;,. e~ı mu"'b .. dı"li"rın istih.kaklarını tesbıt epe bağın ıı a ıı. uhlttın Efendinin etmış er, görüş111üşlerdir. Başka tllt işler hır kar .. , irindi' bit\- n ' b k b . d b 
tek .... ' d k e müteakıbeıı honoların ahırnda lr u~an ve 250 kılo r•kı ir ıçtima a u meıeJe uzun 

~'1ı~ ve bu mahkeme mayı•lo taa· e ece v kt ~11 lrıln ııomıt bulunmıı"tur uzadıya göıüıı:u··ıecektir. 
""1 tatil ed~kt r. tevziine baş1anaca ır. •· ... 

Dün borsada pek hararedi mua
mele olmuştur. 

Dun bir muabrrirfmlz borsa ko
mfrserl Hasan beyi görmUş, ttreffu 

hakkında malumat htemJşttr. 

Hasan bey, son günlerde kambiyo 
alışlarının satışlardan daha fazla 

olduğunu ve lngUiz lirasının arz!J 

talep kaidesine tevfikan yilkseldfhinl 

söyledikten sonra tunları söyle· 
mlştlr: 

• Kamblyonun komfserltği alAka
dar eden ciheti ister tcreffu 

olsun fstcr tenezzUl olsun cabıt 

sebeplerden neş'et edip etmedf ~Jne 
nezaret etmektir. Fıat cemevvüçJerf 

aynı sebeplerden ileri gelmediği zaman 

bu hali ihdas ed~nJer hakkında 

kanunf takibata glrJşllccekdr. Bu 

noktayı kemalt itina ile takip 

etmekte} iz. KomlserUk son günlerde 

görülen fiar yliksek11k1crlnln gayri 
• 

tabit sebeplerden çıktığını dair bir 

hale tesadüf etmemiştir. 

Şunu derhal ilhe etmelJ kf plya-

sanın huckAtı hakkındı yapmakta 

olduğt.imuz tetkikat netJccslnde haıııl 

ettiğimiz kanaat bu flat yCJksek

liğinin muvakkat oldu~u. pek ya

kında tenezzüller gorülc:cegi merke-

4'.lndedir. 



Y Utm asır enelkı 

VAKiT 
1 Klnuae~l 7819 

lcmali ahval 
Rıısva lrnJHtraioranun 

"erki ~alta"aı etmesi mad
de3ine dair vahında nıa-
4matı ta.jslliye alınmak 

ve neticei lutl gllrfJlmek 
kavtven naenıa1 11e ,,...._ 
nundur. 

Bu iki lcnuıllm&de be
van eıtlfımlz veçlaae bla 
h.tl.t lfl üttruıtg.thı ld&. 
mola bile celc delA ilden 
arl g6rdyorm. 
Rrıq_,. mtJeaseM'h ce

dide vılaıu gelmeai ar
zıuımdla ollllllllr veu.h
d.n t11r11td4ırllın olnuıll• 
ba luıvadt&in anl.v tara-
fınd.n. ~""'·1 daht 
mtılıiemeldlr. 

bfıtam memnun etmek tçtn Bul
garlar Gzertnne tazyik lcra11m. 

tarafı ar oldutu halde ltalya Y u
plaY)'a ile olan ıhttllfabndan 
dolayı Bulıar temennlyab daha 
ziyade nazan dikkate almıya 
meyyaldir. 

Maamafth ltalya ile Bulgaria· 
tan aranndakt mOnuebabn son 

zamanlarda. eıkl aamtmlyetlnl mu· 
bafaza etmedlil kanaati de dert 
ıClrilHlyor. Roma hük6metl Sofya 
de bir ittifak muahedeat akdet
mek o.ere iken amele flrlauı 
... lnptt.ede l'ftlkaıa pçmeet 
M. Llyapçeft daha matabumane 
harekete " mllakm akUnclen 
feapte •Yketmlttlr• 

V uiJettn ba teldtnde, ,.Jan. 
da l..&hey koafenllllDCla prk ta
mtrab meıauu habtohmca, ...... 
.._... oldalr.ça mlfldd&t de bir 
IUNtl halle enkecllleceft anlap
hror. Halhnld ı.ı.., mukal'l9a· 
ti her ne olana ot.an acat "mm• 
methat olan e..IPl'htanm bu 
mukaneratı ademt lrabalcle ....., 
ecleceit de _!Dutuhnaınabclır. 

. M. Gugur 

Morfentavın yeni 
bir eseri: Türk -

Yundn harbi 
1913 ten 1916 ya kadar Ame

rikanın İstanbul sefırli~ini i•a 
t-den ve nf'şrettiği hatnaı ta Tür
kiye ile Türkler aleyhinde bırçok 
tefevvühatta bulunan Morgcntav 
geçen hafta zarfında Nevyorkta 
basılan yeni bir cıer yazmıştır. 

•Atine ye gönderildim., unvanı
m taşıyan bu eser Yunanh'arm 
mubadele neticesi olarak mcmle
ketlerıne giden muhacirleri nasıl 
iskan ettiklerıni mufassal bir su
rette ızah ediyor. 

MQrgentav, kendisini liberal 
yabudi olarak tanıttıran bir adam· 
dır. Halbuki onun kalemi, eser
leri ve faaliyetleri, onun liberal 
bir Y ahudideğil, müteassıp ve 
riyakar misyoner ruhu taşıdığını 

ve böyle görünerek mevki ve nu· 
fuz temınine çalışttğım gösteri) or. 
· Almanyada tevellüt eden ve 

Ameraka tabiiyetine geçen Mor· 
gentav 1923 senesinde Ak· 
vam cemiyeti tarafından muha-
•cırlar komısyonu reislikine tayin 
olunmı ve kendi ifadesine göıe 
•kalbinin özlediği bu vazifeyı • 
ifa için Atinaya gönderilmıştir. 

Rıyaaeti atındaki komisyonla 
lıirlikte Atıneye giden Morgentav, 
Yunanlıların mübadilleri iskan 
ıçin düç;.r oldukları müşkülatı 
tahfife ç.1ı ış:ııak, liıım olan mali 
muaverıeı ı bılhassa lngilteredcn 
temin et ıııış Ye yenı eserinde bil
hassa bu ıaahyetlerinı kaydetmiş
tir. 

Morgentav, bu e~~rini yazarken, 
Yuaanhlaruı Aı·ı 1• uya tecavüzü· 
nii ve bu '' ' u ı t :.nasında 
irtiklp etti~ t'ı ı , t·t ~n. katli 
imlan. yaktıl, , 'lkları yer· 
lerit ta9Vir ed~ A.t 'iWlltn· 
laların uğrad kla •p etı rn acı 
ve acındıracı l . ı ttnlatmağa 
rayret etmiştir. 

Morgentavın, Lu :ı hareketi 
onun liberal bu ) • ı lı değil, 

fakat bir meseleııııı 'iln•z bir 
tarafını göıteren ıarcılk.c 1 ir pro
pagandacı o•duğunu gu!>k ıyor. 

Margentav, eserinııı ı .ı• nda 
Anadoluda mukım Rum 11 ııı ls
kenderl kebir devıindı-ıı, tatta 
daha eski ramanlardan oıada 

ikamet ettikltrini anlatarak Türk
lerin bu bavaliye gelişinden beri 
Rumların zulmu itisaf içinde ya
pdıklarını, daha ıonra Yunanlı· 
ların iıtıldil kazanarak Türkiyede 
kalan Rumları kurtarmağa çalış
taklanm, ancak umumi harp ne· 
ticeainde Rumları kurtarmak İm· 
kim basıl olduğundan izmirin iş
ral edildiğini, Anadolu harbinin 
bunu takip ettiğ ni, nihayet Yu-
nanlıların hailevi bir surette 
mağlup ve perişan edildiklerini 
fakat hep bir tauaflı bir şekılde 
anlatmaktadır. 

Morgentav, daha sonra, Rum 
mübadıl'erinin vaztvetıni anlatmak 
içın en acı kehmeleri, kuılanmış, 

fakat buna mukabil, her eziyeti, 
her meşekkat ve her zu um çeken 
Türk milhacırlaı ı kimilen ihmal 
edil-~ .. · Uüi''ır. 

Morgentav, Yunaniıtandaki mü· 
hacirleıe kartı teman ettiği 
bütün yardıman ıaikı o arak. sırf 
inAnı a1ika o•duğu halde onun 
insani alakası nedenıe ya'nız Yu
nan hududu tçinde mahsur kal
mıı ve onun gözleri \' unaniıtandan 
Türkiyeye akan mazlum lutleleri 
görmemiı, daha dotı usu bun· 
lan görmek istememittir. 

Bu itibar ile Morgentavın yt"nİ 
eseri bir propaganda ueıidir ve 
bu propaganda, daha fazla ken
di phaını yüksc:tJmı1e matuftur • 

o. R. 

Sırrı nedir? 

Matbaanın içinde b~,!. 
gidiyor, telefon bel 

zan h"ç keıtlmiyor. Geıçt 
bir aya ke!dik ge1eli kubbe 
çekiç gürüJuı.n, dö,enıe •• dlı 
)ardan keser resi ayrıl-~ 
yQzd~n ilk gftnlerde aıı 

ııkınt.11 duydukaa da '° 
ilham periler mtz çivi "" 
rmdan korkup kaçanı81 

Fakat dnn akpnıkl 
ffmdiye kadar hiç rattıe 
tik. Hemen her çınau ali 
ıonra: t1' 

- Fenerbahçe ikiye k 
galip. 

Cnmleıf geç.,.or. Bu .ı 
okadar çok tekTarıancb ti_ 
yanamadım ve klfıtlarJllll 
yınca kendimi telef oDf1I' 
odaya dar attım. 

Bir ıaat evvel de .,.il' I 
manzara kartııınpa usıJI' 
düıiinüp gülQmıemfttllll- ., 
de benim gibi dn,onnıe.,., 1 
nim hilkmümO vernıeat' ,1 
o manzaraya taıvir etoı~ 
gelecek. ~ 

Matbaanın çalı~ma ~ 
btrlılneley1z.. Köıede bit ' 
ve QllQndc bir telefon .... ~ 
rettlp, makineci, muhbir, / 
rir hay11 kalabalık bir ~ I 
klnenln bqına toplanauel"' 
ça dair konu§uyorlardı • ~ 

Biri saatine baktı, ın•~ 
Jangıç dakikaaile geçeD "'',J 
hcMpladı. ve ıonra, he1, 

titrlyen bir •eıleı ' 
- Ya bıtU, ya bltm~ 

~rl J 
Haberini ve· dl. Ko~~ 

.. Bt;k~~ .. ;ı b;;:i~. tei;f ~~: ~ 
ve uzanmaılle ıert çc (!" 
oldu. Kalabehfan içinde ..lı 

aarayh, Fenerli olanlar~/ 
Bir çab altanda aynı mel"l 

gaye için çalı,an bu geoçl"" 
ıında dOıman bir hava~ 
bqlamııtı. Hepıl de f 
alnlanna tutulmuı IJbldlil' l 
tOrlO açıp konuımıyorlar* I 
yet içlerinden bir tanesi,~~ 
1a olıun diyerek • Stad1-;,.J 
neticeyi aordu. F eneriD ~ 
ani"'' IDC"a, taraftarları z 
ler. MaflQbun bayrata11• ~ 
lar 1 avadan, çamwd&O 
batıl dı ar. ~ 

Köl mdc onları ıe1'~ 
m11hm. Memleket budu ~ 
harp olıa, ream1 tebllfl" 
bu\<ar hey~<"anla b 
kabil olurdu. ~ 

Bir ıpor mııçı Jroe-~ 
ıtnlr1erlnde thU Aller flf"~ 
Ne o!ur daha k&klG, d~A ıf 
yollarda da vatan geOf'""' · 

beycanı duyaa... {J~ serr 



Sesli sinemanın tarihçesi 1,000,000,0001 .veni bir tahtel
bahır tahliyesi __ 

"'lrlncnuıplostikin.., den, Vitofon ve aelenofoıio kodor 
fıtr 
ı redyo lömbası, bir Neon IAmba.sı bir de foto elektrik pili; 

Bir milyar nedir? 

Şte bu~ün sinema.da ıtörüp dfnledijimiz harik40ın amilleri Bu miktar İngilterede mtl-
~ ~ k l>ılt)d nenıa filmi ile gramofon yon ere milyon, Amerika 

rıı-. atının blrlıkte ihzar edJI. 
l(L 'f'e •tnenıada fllmiJe pi· . ~~- ve Fransada ise hın kere 

"'lll btrlJkt __ , . ·ŞekiL • ı . 
M ten; de e ..... ı11bnlmuı pek milyon demektır ... 

lQ ffldtr. Filhakika bundan Aii!"" 
o/ı tr-:ne evvel Londrada &ftıon · o 

•in °fonu ile ıenkronfze edflmJı 
eı:nll ftlnı 

Amerika mecmualarından biri

nin vcrdlfl malQmata göre Al· 
manyada ve 1 ngtlterede blr mil· 

taı.._d 1 g~rmllı idim. O sı· 

A 

"' , \ 
4~~,; 11 v •• ,. 
'-' _ı,,' 

~laall a btr de (KtnemaplöıUkto) 
~lltı e Perdeıfz sfnema vardı. 
tlht Utı nıahJyeU meçhnl kaldıfı 
tbt tt llıeınlekettmize de gelme
~e 1 r. O tarihte radyo lambası 
lttl~G~ eddt deıı mevcut olmam· 
1) k " dolayı gramofonlu ılnema 
tıı ade.r bluvaffakfyet göıtere
~GeltılıtL Gramofonla filimden 

--- -../ ~.-.ovo AMiPLİP'İKATÔR 

telde 
~~lilt ep sbteme (VUafon) fımt 
v'or. 

~IQı itafonda en mfihim nokta 
%ı dekJ reılmlerie ıedanın ıenk
tıı ıe edılmeıtdlr. Bu mesele de 
~~cut d ~ti veıait ıayeılnde fyf e-

tft e;lt btr derecede halledilmt,. 
ı~;J a.dyo nıQıeddfdelertle, opar-

erd 

'· 
' s-- .. 

5 

ö~ !~ 
' ., •• 

O,' 

'ttn e Yapılan 1tlahat Vitafo-

r 4lnıhlnkı1afına hizmet etmtıtlr. te olup ftlmln bir kııınını 
oı,,~kUtnayorsam Vitafon ilk defa bu adeıenın önfine ao-. ' O.ç aene eve~ Nevyorktakt getirir. 

"'' in Bu tevakkul eınaıında bir 
l>4'fl1t 

1 Cblaslnda göıterilmef e 
tl1'Q1 tı G diyafram açılır Te adeseden ge-

YI IJl 1 ramofon ile radyo-
ezced G çen ıualar filmden geçer. Bu 

flllıint ı en ve ra.mo - Radyo sırada ıeı veya musiki ftJm 
~de ~-. atı •iıtem de tld <lç se-

tfln :e .. •t1 llM>da. olmuı ve bu kenarındaki aerfde kay~edl tr. 
Yerde ô Bl.Cla ıu nıreife embı edlli:iliıtır. 

~erodyoda g r<ılOyor. Gra· avt bjr .,M,, mikro' onunun lhtt· 
tlK-d ku 81'amof ona mahsuı hı· zaz ettirir. Bu mikrofon A radyo 

• q an rtuldufu 

zamamn beı misil kadar bir 
müddet tevekkuf halindedir. 

Resim defiılrken mlksefeden 
çı~an· ıua. ılnema makinelerinde 
görillen deYTq. bir kun Vallta• 

stle tevkif edıllr. Resimler perde 
(lzerinde röıterilliken diğer bir 
.Jl!a ----...... ~~ .... 
Alim Ozerlndekf ıavt kuyu- 1 

datından geçerek P foto elektiıik • 
piline aider. 

yar, milyon kere milyon, Fransa 

ve Amerikada bin kere mtlyon· 

dur. 

Geçenlerde Londrade toplanan 

beynelınUel bir konferansta muh· 

telif memleketlere menıup mftta· 

huııılar nutuklar Irat etmtıler 

ve hep milyarlardan bahıetmlt-

lerdir,Her miiteha1111 memlekett .. 

nln 6rfilndekl milyardan bahset-

tiit için fikirler kanımıı ve hiç 

bir kimıe diferlnfn heıabım bb'· 

denbire anla.mamıtbr. 

Amerikalı mecmua bu hadfsew 

yl kaydettikten sonra fU müta· 

laayı lllve ediyor ı 

Yakında halledilmeat icap eden 

en müh'm meııelelerden bırlıl de 

- ,.. z 

lnrillz bahriye nezareti uzon 
milddettenberi tahtelbahır kaza. 
lannda mGrettebatın tahliyeıt 
için bir tahltılye aleU bulmıya 
çalıımakta tdl. 

Ahlren böyle bir alet vtıcuda 
getlrt1mfıUr. Bu aletin fayduı 
iki cihettendir. 

AleU kullanan kimse 3nOnde 
bulunan ve alzına bir bonı ile 
raptedlmiı olan bir hazine için
deki mflvellldnl humuza sayeıtn· 
de rahat rahat nefeı · alabil
mekte olduğu gibi hazine aynı 
zamanda can kurtaren ••mtdJ 
yaztfeıtnt de görerek IU sathına 

çıkmasını temin eylemektedll', 

h•saa Uz t lnUz gibi bfl.. mdıeddideıl ve N Neon lambasmı 
.\hıf ıe er pek fyf gelfr. havi olan bir devreye ithal edHmlıUr. 
ı zamanda , dd 1 

Bu pil bir elektlı ik bataryası, 
A radyo mOteddtdest ve K opar· 
larUe bir devre teıktl eder. Bu 
dı ne cereyanındaki tahavv4l 
18.Yt kuyudatı Yapıldıfı raman 
Neon lambasının hasıl ett.llf 
tehavvO.IAtm aymdır. Binaenaleyh 
filmde kaydedtlen 18 n perde 
ve ıtddeUni nıuhaf aza ederek 
operlörden savt teklinde çıkar 
Bu uıulde muvaffakıyet ftbntn 
alma Ye verme lllretlertnin aynı 
olmaıma baflıdır. GôrilJ.Oyor kJ 
bu itte mfihlm rol oyıııyan cıo 
amfi var. (1) Radyo lambası, (2) 
Neon lambası, (3) Foto elektrik 
pili. 

nasıl te .. ı tt•? u e ı. 
Q(lYGk b se..n ti et Mikrofondan geçen cereyan sav-
dere d lr ıa !onu dolduracak tin tlddıetlne göre tahavvill a:e e kuvvetlidir. eder; bu tahavvül Neon Janıba-
k, R'tamo-radyofardan btr sandan lnUtar eden ziyanın ı• d· 

tlQı nı· l 1 
·Şittıdi ııa 0 arak yazıyorum. detlnde tahavvül basıl eder. 
~,1 •eıJt ftlm göıteren ıfne- Lambadan çıkan zfya bir 1,2 

arda. Ank "1 ' ara paJaı otoJjnfn adeıeılnden ve Et.lim 6n6ndeki 
'lnı ~Unda, dinledifimlz gibi, Tak· bir diyaframdan g~çer filme 
'el> alıçeıinde bu yaz kuklaJan tesir eder • FtJm banyo edJldtfi 

'edenler dinlemlıttr. zaman resimlerin yanmda ve 

'~ • filin tulune amut bir takım ince 
Vft.r d ' 

Ih. on a kul1anılan usu nıı . •l:l, .. , j 
fj~ 1 •temde yapılan ve Fon~ 
ı,1 ' F otofon, SeJenofon gibi 

itli 
~ erf taııyan ae•li filmlerde 
~cllttur. 

1~tk \lııl~dan Fonofilm Amerika 
d~ çl)"l'fnden •de Foreıt. tarafın· 
~. 11 1

Cllt edtlnııotır. Radyo lam· 
"'1t1..l-ı • 
~lı ~ ( Grı-lzkara ) dedtlt· 
)o l>•rça yf keıfeden ve ilk Rad· 

••t. t~ 'Yonu tesis eden bu za~ . 
illi 

ıtq makalemizde fonoffJmln 
t~.~t UııuJ(l fle sinemalarda naaıl 

il erUdtffnden bahsedeceğiz. 
tek,: uıulde bir vak'anm fflmt 
~lttı irken seı ve ya musiki de 
ıt_ e alınır. Filmin bir kenarın· 
.._ l'e fi . 
ltıee lrn tulnne muvazi bir 
~du ferit ıa vt fotografına tahılı 

ını,u s tı,,11 "· avt fotografınm ftlın• 
~l' çekUdifınf dJfer bir maka· 

e bır k 
ı;-1lnı il arllk sadede gelelim. 

~lw naaal ihzar edilir ı 
1 • •tıct '-
1 t feKfJde aöriıJen a b df .. 'nb e ' • 
ttben urları ftlnıl ıanfyıede tak· 
~1)1,b 30 l&ntimetre sür'atle R1 

ınd b 
'e."er Mn oıaltıp R2 doJabına 

ı 1t~'tll OtevaS11t C d1tllı1 md· 
bit oure.tte haraket etmek· 

ıeritten görfilOr. 
Bu ıerltlerin k~rarb dereceleri 
filmin bu kllmına Neon lam· 
basından ziya varit oldufu ande 
mikrofon diyaframını ikaz eden 
savtın ıtddetlle mOtenaıfptfr. 
Binaenaleyh menfi filmden mO• 
pet ç1karlldıf1 zaman ıavt ku
yudatmm ıeff affyet derecesi bu
nu haaıl eden aavt:in ıtdddetlle 

miltenaılpUr. Şimdi hu filnı •l

nemada nuil aôıtcrildf,fine il'• 

lel m: 
Bu cihaz adi bir sJnema pro

Jekaiyon makinesUe ~vt haııl 
eden aletten mGrekkeptJr. Bu 
tertibatta dfyagramatik olarak 
lkinct tekilde ıaıterilmfıtlr. 

Ş. Ziya menbaından çıkan 

tua C mfkrefeıinden ve m6apet 
film nzerJndekl resimlerin bf· 
rtoden ve projekıtyon adeıeıfn· 
den geçip perdeye lider. Biz de 
perdede o reımi görürO.Z. Bu 
resimlerin adeıe anünden geçe,.. 
ken haiz oldukları sOrat filmin, 
birinci ıektldeki fotograf maki· 
oestle çekildi~t zaman verilen, 
poz anr'atlne. Her resfm, resim· 
leri defiıUrmek için ieap eden 

Bu Oç unsur ıınal ftztk tıle
rfn de pek mdhtm rol oynar. Dl· 
ğer makalelerimde bunlan da 
mufa11alan göreceffz. 

Selenofonda kullanılan eaaı 
Etr thoven galvanometreıt telinin 
Jhttzazl olup foto elektrjk pili 
yerfne Selenyon pUt kullanıl· 
maktadır. İlerde bunu da göre
cegız. 

1"11ıMiı: MDheadn meldelıl 
fanlr aıllılerr..t 

Salih l1urai 

Mavnalar nerde duracak? 
Haliçte ba~lı duran Liman 

şirketi mavnalarınan Halıç vapur· 
lar~nı~ in:timamım bozduğu iddia 
edıimış , bu yüzden Liman ve 
Haliç şiı ketleri arasında bir ihti· 
lif çıkmıştı. Dün bu hususta ken· 
disıle görüşen bir nıuharr rimize 
deniz ticareti müdürü Zeki Bey 
şu izahatı vermiştir. 

- Mavnalaı ın Haliçte durması 
tabıi ve zaruridir.. Çünkü bunla· 
rın barınmasına mfisait başka bir 
yer yoktur. Mavnalar her gün 
ıabit bir yıkın teşkil etmezJer. 
Onun için vapurlann intizamını 
kaybeceğini un etmiyorum. 

. ' 

insan yüzü balık yüzünün tekamül etmiş 
bir ıeklidir 

Nevyork tekimülil tabii yatmü· 
ıe3İ müdürü Doktor Vilyam K.ing 
insan yüzünün tekamülünü göste
ren bir kaç heykel hazırJamııbr. 
Onun teşhir ettiği bu heykellere 
göre insan yüzü, balık yüzünden 
tekamül etmistir. Çünkü insanın 
katasındaki 28 kemik, milyarlarca 
sene evvel yaşıyan balıklardan 
tevarüs ctmf ştir. 

insanı tarif edenler bazı-
farı onun hakkında ".düşünen 
hayvan. , bazıları da ., yüzüne 
bakim olan hayvan. demişlerdir. 

Maymuntar tecrübe olunmuş, 
ve bunların gülemedikleri görül· 
müştür. 

Bunun sebebi onların gülmt k 
için )azım olan adaicdcn mahrum 
olmalarıdır. Başka hayvanların da 
simaJarının ifadesini değiştirte~ 

cek, aza adaleleri yoktur. lnsa· 
nm vücudundaki adalelerın dörtle 
biri yüzünde ve boynundadır. 

Esas itibarile bunların ek.serisi 
otomatik sinirlerin hükmü altın
dadır. Bunlar iradenın tehevyüç· 
Jeı ine · göre çalışırlardı. Yavaş 
yavaş dimağ faikiyet temin eı miş 
nesillerce devam eden terbiyenin 
mahsulü olarak insan mağmum 
olduku rnman tebessüm dmiye 
ve hissetmediği teheyyüçleri 
ifadeye kudret kazanmıştır. 

insanın bu tekamüJüne göre 
balık bir mebde teşkil edıyor. 
Ba•ığın yüzü elemi bile ifade 
eaemez. Halbuki bu gün, teka· 
ınülün nihayetinde, simasının hat-
larım değiştirerek his lerini ifade 
eden insanı görüyoruz. 
Dr. Kingln bu tetimülu ~ösccrcıı hcyck~lidlr • • 
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MATMAZEL KOKOT 
cGi dö il1u11asan>ıdan: Çtvıu-n: l liiseyin Nernlettin 
Timaı haneden çıkarken avlu 

' nu.n köşesinde zaif, büyücek bir 
adamın mevhum bir köpfği 

§efkatli ve tatlı bir sesle çağır
dığını gördüm •Kokot, küçük 
kokotum, buraya gel, Kokot 
buraya gel güzelim,, diyerek 
oyluk kemiğine vuruyoı du. Dok-
o ı a sordum: 

- Bu kim nasıl şey? 

- Fazla alfilcadar olunacak 
oir şey değil; arabacıdır, adı 
Fran~uva. Köpeği nehirde bo
ğu dukıan sonra de i olmuş 

lsrar ettim: - Bunun h ka 
esini bana anlatın; Çok ba~it 

görünen şeyler ekseriya kalbe 
'.azla acı verırler .. 

- İşle bu adamın, arkadaşı 
Jan bir ıeyısten dinlediğim 
likayesi. 

Paris civarında Z:f"ngin bir bur 
,ua ailesi yaşıyordu. Sen nehri 
kenarınd..ı ki villalarında oturur· 
lardı; arabacıları Fransuva idi. 
,Bu icaba, biraz ruhsuz, ha~in bir 
·adamdı. 

Bir akşam eft'ndilerinin evine 
dönerken peşine bir köpek takıl
dı. Bu ıaif bir hayvandı, adamın 
arkasından acıklı ve aç bir tavur· 
la gelm~kte idi. Adam durduğu 
.?aman duruyor, yürüdüğü zaman 
takibe başlıyordu. Arabacı bu 
skeleti ko· mak içın bağırdı ve 

'taşladı isede köpek havlı yarak 
t1zıcık uzak~4!şıyor F ransuva sır

.tını döndük.km- sonra gene geli
yordu. Nihayet Fransuva hayva
na acıdı ve çağırdı Köpek kor· 
kak bir tavırla yaklaştı Tüyleri
n n kısmı azamı dökülmüş, derisi 
soyulmu tu. Adam, onun kadit 
olmuş sırtından okşıyarak: "havdi 
i'ell,, dedi ve o, kuyruğunu kaldı· 
tarak yenı ef endısinin önünde 
yürümeğe başladı. 

Köpeği ahırda bir saman 
ıı~ını üzerine barakmış mutfağa 

ekmek aramağa kof muştu. 
Hayvancağız ekmeği yıyınce 

uyumıya ba~Jadı. Ertesi gün efen
dileri arabacıya köpe~·e bakması 
~çin müsaade verdiler. Bu iyi, 
s.ıdık, zeki bir hayvandı. Fakat 
bir ıaman sonra büyük bir hata 
kmdini gösterdı; köpek büyük 
bir aşka tutulmuştu. Tanı· 
lığı ~öprkler etrafında dolaşı
yor 1aıdı. Bazısı bir eşek kadar 

k~cama~, bazısı yumruk gibi iri· 
dı O bır ot yığ·ını üstünde İs· 

.tirahat edince öbürleri ttrafında 
bü) ük bir daire resmederek du
rurlardı K~ylü' er ona acayip bir 
şey nazarı 1le bakıyorlardı. .Şim
dıye kadar böyle bir şey görül
müş değildi, baytar bile bu ış· 
ten bir şey anlamamıştı O, ak· 
şam arı ahıra girdiği zaman etra
f.n • bir köpek sürüsü mtıh< sa·a 
eder, parke çevıren yıkık yPrlc 
>inden yavaşca sokıılurlar an dallan 
çiçekleri sökerler, sepet !ere delik 
açarlar, bahçıvanı hideletlendirir· 
\erdi; bütün gece sevgililerinin 
.ikametgahı etrafından bir yere 

,f tmeksizin ulurıardı Gündüzleıi 
ce ta eve kada sokulurlaı dı. Bu 
L•r e'aket. bir beta idi. Evin 
efendıleri merdivenlerdr., oda ar
da, küçük sarı finolara, av kö· 
peklerıne, buldoglara, yersız 

yurtsuz !okak köpckferine tesa
düf ederlerdi. Kö}'Ün içi neı ede 
yaşadı~ı, nasıl geldiğı belli ol· 
mıyan bir takım köpeklerle dol
muştu. 

Mamaafih Fransuva köpeğini 
iptıla ile seviyordu. Ona " Ko
kot " namını ve· miştı. 

İşin alay ciheti bertaraf o, 
bu namı çoktan haketmişti ; 
mütem;ıdiyen • Bu hayvan bir 
irısandır. " dt yip duruyordu. 
Ona karınızı bir kolye üstündeki 
bakır lavhaya ~u kelimeleri kaz
dırmışı ı: 

•Matmazel Kokot, arabacı Fran· 
suvanın,, . O kadar zayif iken Ko
kot fevkalade değişmişti. Koca 
karnının altında uzun memeler sal
lanıyor, çok güçlükle yürüyebili
yordu. Çok fazla, garip denecek 
derecede doğuruyordu ki Fransu
va bunlatdan bir kısmını seçtrek 
emdirmeğe bırakır, öbürle-rini acı· 
rnaksız.n önlüğüne doldurup ır
mağa ataıdı. 

Bahçıvanın şikayetlerine aşçı
nmkiler de inzimam etti: Ta fırı· 

rın altına kadar ki'pekltr dolmuş 
kömürlükte, büfede ne bulurlanıa 
aşınyorlar, efendi sabırsızlanıyordu. 
Fransuvaya Kokottan kurtulmasını 
emretti. Adam köpeğini veı mek 
için bir kimse aradı ise de kim
se alma'< istem•yordu. Havra gi
den bir henin şefine beş frank 
vererek kBpeği Hııvr'a gönderdı, 

fakat Üç gü sonra hayvan avdet 
etmiştı. Ftansuva köpeğe acı

mıştı. 

Fakat bir akşam miica dele et
mıye kudreti olmayan aş<;ının 

gözleri önünde bir dog semiz 
semiz bir pilic• kaptı; bu defa 
fevka ade hiddetlenen efendi 
Fransuvayı çağırır . " Eğer bu 
hayvan içın beni üzecek olursa· 
nız siz• kovarım; yarın sabahtan 
evel bunu suya atacaksınız.,, Bıça
re adamın çok canı ııkılmıştı, 
yol hazırlığını görmek üzere yu
karı çıktı, yerini terke1mek isti 
yordu. Fakat biraz sonra düşün
dü; o, bu köpekle hiç bir yere 
giremezdi; halbuki yerı gayet 
rahattı. Nihayet "Kokot,, tan gün 
doğmadan evel kurtu mağa karar 
verdi. Çok fena bir gece gfçır 
misti; bir ıple boğmak üzere 
~ öpeği aramıya gitti, köpek ya
vaşça kalktı, gerindi elendisinin 
yanına geldi. 

Cesareti kmldı; onu uzun kulak· 
!arından şefkatle okşamıya, bur
nunu öpmeye başladı; ona bi di
ği biıtün şefkatli söz.eri söyli

yordu. 
Civarda bir saat altıyı çalıyor· 

du, kcıpıyı c: çtı köpeği .. gell,, dı

ye ç~ğ ırdı Hayv~ n çıkacağını an· 
ıyPLıak kuyruğunu oynatıyordu 

Sahi'e gelmişlerdi, suyun derin 
olduğu bir mahalli in ihap etti, 
ın taşln toplıyarak güzel kolye
sine be: ğ'ı} ordu. Hayvanı ~ ucağı· 
na alarak bir adamdan ayrılır 
gibı ateşle öptü, onu göğsü üze
tinde sıkıyor; "Kokoıum Kokotum" 
diye sallıynıdu. Be ı ki on defa 
atmak istedi i~ede kalbi e vermi
yordu. Şiddt-t l e ka,.ar vererek. 
yÜ7ememe~i içın lıayvanı sahilden 
uu,~a attı l.C. pek )iııeı gıbi yapı· 

Din maskesi altında 
Avrupada ne cinayetler işlenirdi? 

Her zaman her tarafta kan •• kan .. kan .• 

- Bat• dfnldl aayuna:da -

1520 tarıhınden itibaren pro· 
testanlığın müessisi ( Lüter ) i\e 
papalık makamı arasında müthiş 
bir mllcadele başladı. Kitapları
nın Romada yakı lmasma müka
beleten ( Lüter ) de Papa 'ann 
iradat ve tepligatını havi evrakı 
( Vitemberg - Wittemherg) şeh
rinde ahalinin ve darülfünun ta
lebes~nin huzurunda ihrak ettirdi. 
Birkaç sene zarfında Avrupanın 

hemen yarısı protest anlığı kabul 
etti. Fakat hükumetlere istinat 
eden katolik kilisesi ve enkiıis· 

yon ajanları protestanları takipte 
ve haklarında vahşiyane işkence
ler icrasında devam ettı ler. 

O ıaman İEpanyaya tabi olan 
Felemenkte va l iı umumi bulunan 
( Dük Dalb - Puc D' Albe ) m 
( Şarl Ken · Charles . Q,ıint) in 
ve bi!ahere kral olan oğ:u (lkin
ci Fi !ip) ın emirlerile yüz bin 
protcstan katlettirdiği bir çok ta· 
nhlcrde mukayyettir. Diğer taraf
tan altı dtfa teehhül edip zevce
lerinden ikisini öldürten lngiltere 
kıralı (sf'ki7.inci Hanri) Anglikan 
kilisesini tesis etınek ıçın kato
likleri ve ( Lüter) tarafdaranmı 
bili istisna ihrakıbinnar ettir· 
mişti. Müşarünileyhın vefatında 

tahta çıkan ve ~ atolik olan keri
mesi (Mari) mukabele bilmisil 
olarak babas rıın ihdas eylediği 
Anglikan mezhebi sakinle1ini kat
lettirdi. Fransa l:ükumcti 17 ka-
nunusani 1562 tarıhind~ isdar 
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yor, Fakat boynunda taş bağlı 

o1du~ içtn azar azar suya dalı
yordu.Bir insanın bakışı gibi 
efendisine son bir nazar attı ve 
suya gömüldü. 

Ayaklar deli gibi hala su üs
tGnde çırpınıyordu. Beş dakika 
sonra suyun sathında kaynar gibi 
habbecikler } ükseliyordu. 

F ransuva rnütevc hhış, çıldırmış 

gibi, kalbı tiheyerek Kokoıu 
n~brin çamuru içinde burkuı mış 
göıüyor zarıneıti. 

Bir ay hasta yattı; her gece 
rüyasında köpeki, ellerini yalar 
görü)'ordu. Efrndileri onu Bi
essardaki ik cı rnelgAhlanna gönder
diler; bur ası Sine ~ e narında bir 
yeıdı. Hers11bah arkadaşı sayi sile 
nehri yüzerek geçerletdi. Bir gün 
gene suda çocukcasma eğ eni
yor !ardı. Frnnsuva birdenbire ar
kadaşına bağırdı : 

- Hey, buraya bak sana le· 
zız bir kok et getireceğim . Bu 
kokmuş . de-risi soyu lmuş bir iaşe 
idi. Fransuva bir kul.aç atarak 
yaklaşb. Nüktelerır.e devam 
ediyordu. 

birdenbire dıkl<atle baktı, bu 
defa dokunecak gibi yanına so
kuldu, ko lunu uıattı ensesinden 
yakalıyarak nehrin mc_nbaı İstika
metine çevirdi ve yeşermış hah 
rın üstünü okudu: 

"Matmazel Kokot, arabacı Fran
suvanın,, ölü köpek efendisini evi
nin altmış fersah uzağında bul
muştu. 

Korkunç bir suretle haykırd.ı 
ve bütün kuvveti ile sahile doğru 
yüzmeğe başladı. Bögürmesine 
devam ederek karaya çıktı çırçıp

lak çayırda koşmıya başladı. De· 
lirmişti. 

Muharriri : Lütfü Sima vt f' 
ettiği bir emirnamede bir baylı Mediai) ile yukarıda ıı"krl tollk 
taahhüddat ile protestanlığı tanı- çen nG/uziu ve mfifrft ~· iytıı. 
mıştı . Bu tedbir Katolik kilisesi- (Giz) ailesi azasının bısl tir 
nin hiç işine gelmedi. Hakimiyeti tausupkaranesini ga?eyan• ~ıııı 
mutlakasınmı idame için o dai- diğ'inden Protestanların :: riıı'O 
ma harbii cidale muhtaçtı Papa- l<a.rargir oldu. Prens 

811 
tr 

tığın telkmatına körkörüne itaat kralın htmşire•ile i:ıdıvacıo'~S'Jl 
eden ve mü ta s.ssıplığile tanılan tesi günO yani 24 a§uıto• iitM 
(Giz • Guise) ai1esinden ( Dük de tüyler örperdici bu iP 

dö Giz ) Romadan aldıA-ı emır kital vukua geldi. btri' 
üzer ine 1562 senesın1n mart Dügün şenlikleri mOnate J 
ayında ( Vassi - Vassy ) ve ProtestanJarın en mühılD r~1şl 
b n deri Kardinal da (San-Sens) Parise davet olun muşlardı. icJ 
,ehirleıinde Fransa hükumetinin (dokuzuncu Şart) valdesin~ ~pt 
balada 1ikrorunan t>mimamesine am hakkındaki israri uıt ~~ıı 
ıt mat edeıek se1btsçe icrayi •Mademki an:u ediy~rsfe~ 
ayn cylıyen Protestan arın o halde Pretestanların bır d dıf 
cümlesini katlettirdiler. bile sağ kalmamalıdır" \or 

Bu haber civar kasabala1da şayi bu bapta yazılan asarda ıneı ~ 
olunca papasların teşvikile oralar- dur. Facianın bı6nci ~~f~ 
da da bir çok protestanlar ötdü· meşhur amiral (Kol!nyi· Co 

1 

rülmüş ve emlaki ya~ma edilmış- oldu. nl' 
tir. Nihayet hayatlarını ve ailele- Mumaileyh kıralın ~ ıl 
rini müdalaa eylemek için pro- olup mevkiıne hürmeten ı~• &ıO 
teıtanlar da silaha sarı ldılar. Ro- gahının ününe hassa ahı.~\rı 
ma kilısesinjn sebebiyet verdiği bir müfreze ikame edıllll,f 
bu mukatelelerde her iki taraf Amiretın kafası kesilip Rof,; 
yekdiğerine karşı son derece vah- gönder.idi ve cesedi ıı.S'~ıi 
şiyane hareket ettiler. 1570 te birkaç gün darağ:tcında bırB { 

aktolunan (Senjermen • Saint . Ger- Badehu kiliselerde çalınan 
main) iti afnamesi (Hügöno • Hu- lar üzerine evvelce tertip t 

gue-not) [l] )ara 1562 emirna- katil alayları heıtaraftan zuh' 
kana surnmış kurtlar gib1 

mesinden ziyade hukuk ve temi- k 
nat bahşe1ti. Harp ve sulh netı· lerine gelen kadm, erke~ 

çocuk Protestanlan öldür~, 
ce itibatile hürriyeti viedaniyeye 5'. 

1 
Gtceyi kıra! ile oyun nıBr J 

isa etti~inden papalığın hakimi· lı"l 
yeti ruhaniyesini iade, ve idame da geçiren Protestan asıJ. 
içm bir mucizeye ihtiyaç vardı . g~nı koyunlar g bi bire' 

ln>~azinndılar. Köpek"'öl(s ·iı 
O v&kta kadar işidilmemiş bir ~' 
hiyanet bu mucizeyi yaratb. sarayın kap ısına sürüklenell rf 

tullerin cesetlerini kıral, "' f 
.Lasenbarfelô";,,i ,. La Saint. kral çe ve bütün saray hallet J 

Barthelemy kından seyrettiler. ' Taass~~ 
tarihinin en müellim sa)'ıf J 

Badema protestanlar hakkında r 
teşkıl eden bu dram birks~. t 

hiç bir muamelei ist ısnaiye ya- devam etti. Yalnız ilk günıl 
pılmıyaca~ı ve onların katolikler riste iki bin kişi katledildi. , 
gibi darulfünunlara, mekteplere (St~.J 
kabul olunacakları (Senjermen) iti- 1"'°J 
lafnamesinin cümlei abkamındandı. [1] Tarihi mez.burda Fransada f 

Protestanlara (Hügna) lamimi v-erıl! 
Bundan başka mahkeme ve 

belediye azaları, ümerayi askeriye 
ve iki mezhebin mevcut olduğu 
şehırlerin ileri gelen katolik eha· 
lisi ahkamı meıkfireye riayet 

edeceklerıne dair yemin ettiril
mişlerdi. Bir çok defalar iğfal 
edilen Protestanlar nail oldukları 
müsaadat ve irntiyazata pek iti· 
mat etmiyorlardı. Binaena eyh 
kendilerine emniyet ilkası ıçm 
o tarıhte Fransa krah o an 
(dokuzuncu Şart) ve valdeıi 
kraliçe (Katerın dö Medısi · Cat
htrine de Medicis) Protestanların 
baş ıca e'kanını iltifatlarına gark
etti1er. Hatta kral hemşiresi 
(Margerit) n protcstanlann (dör
düncü Hanri) namı altında Fran
sa tahtına çıkan (Navar Navarre) 
kralının oğ'u prens Hanri ite 
izdıvacında israr eyledi. Fransa
da hü, riyeti vicdanıyel)İn galebe
si papalığın tahakkümünün ız

mihlali demekti . 
Roma kilıscsi büyük bir dar

be vurrne?dığı takdirde Avrupanın 
yarısının kabul ettı~i protestan· 
lık her tarafı istila edecekti. 

Vaktile enkizısyon mahkemesi 
reısi olan ve o sıfatla pek zalimane 
hareket eden (t'eşinci Pı.) bapalık 

makamma intihap edı mişti.Bu ~ad. 

dar papazın kraliça ( Katerin dö 

• 

l(atkasyada 
Gizlt teşkilat keşfedıl~~ 

" Vlner Jwnal ,, ga et' et; 
Kovnadan alarak netr'~ 
malumata göre, Sakilde SOJJ' 
hiik(lmetini düiürmek makl'I, 
te~ekkil\ etmit bulunan 11,,,) 
teıkilat G. P. U. ( ıiyaıi ı• cif 
tarafından keıfed•lmtıtir. 8~0or 
kilAt bir çok komünistleri ıs)JP', 
müt, ecnebı memleketler " 
bma casusluk ıebekesi kurOl;!.r~ 
Sovyetler aleyhinde hafi d f. 
yata mahsus matbaa vücU ", ~ 

tıl -tirmiı hnlf. Teıkllita men 1,,ıP 
adam hapsedilmiştir. aoıı tJaıt' 
baıında sabık zabitlerdeıl 10r 
tuza namında bir suvar! du~:fflı 
muı. Bunların evrakı rrıalı tı'' 
ye de~tl G. P. U. idare•ıne ı.ıtf 

ysı.Ol' 
di edilmi~ Ur. Gazetenin "111ııi9 
na göre bun ardan 10 
ıd amı bekleni'mektedir. .. .,J• 

8,ıo••· ...ı 
"Od.u· Yurt,, mecmu d1o"' 

dığı hususi m:tlumatlarda 1'1,t• 
Agdam kazası dahilinde Ç• _.,ııt 

çetcıv 
terle mika dele edeıı bir fıtıltıs 

bir ~ı batında Murtuza nam /.Y" 
bulunduğu kaydolunu1or- _,,. 

ibJeT• 
zamanda Aıerbaycan 111 Jtıı" 
lerinden bir grup ın ahlrenkk 0dl 

ha ' yaya nefi olundukları 
malQmat alıomııtır. 
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1 V akıtJln bulmacası 1 Küçük haberler 

İrtişa ilyarderler 

. ., 
ti' 

Nasıl zenaln oldular 1 ' 

~iii;=====Nobel: 4 

felaketler cırasında yükseliş 
~rniler batıyor .. insanlar berhava oluyor .. k«za

ar hirhirini t'elyedigor .. hunlar1n hepisi Nolıe
lin şöhretini ziyadeleştiriyordu 

~ "--~ Dıa.tlh ıeyyah uzun mOd- dan ynklenecek mevadı mfttttol· 
le,1 hiç bir eeffne y(lklemek 
latemiyordu. Londrada on bet 
kantar dinamit nakleden bir 
•tim limana pmeal menolundu. 
Sabn 1GkOn6 deaiı:e dökmek 
mecburiydi ba11l oldu. Viyana· 
da harbiye nezareti latihkAmYar 
için kesretle dinamit almak latl

yordu. Fakat bu hadiseler üze
rine mOzakerat katedlldL A TUS

turya leTaum rlyaıetl kendin 
tehlikeye atmak arzuıunda d.e
ifldl. 

~ tazaknıedtttnden kapıcı aan· 
~'-~lt•dtft gtbl kullanmafa 
,.._. • Sendıfm d2ertne oturu• 
,. ::::, ayakkabıaını boyamak 
~ı-, anıyordu. Bir ,an otel 
~ ından biri sandıktan kır
t_;. b1t dOman çıktı#Jnı s6rdQ. 
~ lttdalt demini muhafaza 
~ tandıfı ıokafm ortuına 'f IÔUirda Te t çeri kaçablldL 
" er çok iyi etmtı; biraz son· 
'illlthft btr lnftllk ıeat duyul 
' Solca.tın kaldınmı dört ka· 
L..._-. ltliktatı oyuldu. Civardaki 

~ bClUbı camlan kınldı. 
~ evlerin cttpheleJf harap 

~- bir felfut az 101Jra 

' n1aanınc1a vuku& ıeldl. Bu 
~ llıGbtnıdfr. Stokholm fab-

' PeruTya için dd yüz hçı 
't it ıipa•Jt almııtı. 
~hnıll :rahmetsiz yapddı. Dl· 
iL. ~ t ba.hn muhiti atlut 6ze
-~• b t... ~-.. •htalarca ıeferden ıonra 

~-:a. •ahtltne yanaftı. Tam 
-eçhuJ lfloecefl 11rada dtnamtt 
~'- b ... ıebepten inftilk etti. 
'"" h ı,.._ •nnılett ve mibettebab 

\ Btr ;- oldu. Telefat 47 Jdt& 
lıı.... -.. ~aç aGn eom-a Ameellra 

~ bir &nlrepoda yeni 

~~ vukua geldi. Mayt 
~ et mGftaile San Framt.-

~~l:Tkohuıayordu. On d6rt 
~ oldu Te depo tamamen 
\,t, oldu. A111ı tarihte AY111 
'•da Sıdneyde bil' nltroaıll· 
' feJ&kett oldu. Nihayet 1866 
t:"'•ınd H 
'"' o amburı CJYaJ1nda 
~eldekı tik ~man Nobel 

Bu akaO!lmeUer •Nobel,, in 

yeni ıe,ebb6e.6n'1 ticari noktai 
nazardan tehlikeye ıokacak ma
lıtyette idi. Bir çok malt mCltldi-

IAta yo'açıyordu. Aııl lazım olan 
nokta Amerika pt1aaaıım elden 
kaçırmamaktı. ÇGnkil garp blikQ-

metlerl madenleri tle ıömenc!6fer 
fntu.tmda mühim mıktarda me
vatL mCiıteile aarfolunuyordu. 

Santral Paıtftk Rayrod kendi 
batına giinde 300 ftçı barut aar· 
fediyordu. •Nobel. tn •San Fran-

atsko. dakt mOme11lll muhterle 
imdadına ge'meılnt rt~ ediyordu: 

•Her haJde elJ dclel 
...apetLım en m im utthllk 
met'kezl buraııdır. Kaybolan iti· 

madı aıac:ak siz iade edebillni· 
nls., • Alferd Nobel. ba •Oat•cel 
davete hemen icabet etti. NeT· 

yorlrta ona kup itimat.azlık o 
derecede idi kt otellere btle naz· 
la kabul ediyorlardı. Efyaaımn 

içinde dinamit bulunmaaından 

korkuluyordu. Fakat bGtGn mtlf

ldlllta rafmea, Ameıtkaya aey&• 

bati neticesinde mayU mOftelenfn 

İki isimden daha behse
dihyor 

Barut inhisar ndaki frtlp me
aeleıl tahkilcatı 18yanı dikkat 
safhaya ıtrrnı1, tahkikatla me.- ı Fr~~~~~~~~~~ 
gul olmak üzere Maliyede bir 2 

heyet te,ktl edtlmtıtfr. Evelce 3 
llıtede iılmleri geçen'erden maada 4 
bu tıte methaldar iki maliye S 
rnknü da.ha teıblt edllmlıtlr. 6 

Bu zatlerden birinin bilynk 7 
bir dairenin muhaaebecfıt oldu- 8 
iu ve evvelce ismi geçenlerden 9 
Edip beyin bu mesele cereyan 10 
edeıken maliye vekaletinde bu- l 11.:-0:.-~~;l;;;;;;;;; 
lunmadıfı ıöylentlmektedir. 

[!) Kadın birliti yeni belediye 
kanununda kadınla1a belediye 
auıhğı halckmm babştdi'mif ol
ması dolayısile şimdiden namzet· 
lcrıni tcsbit etmiştir. Namzet ha· 
namlar Latife Bekir, Efsayiş Sq· 

at, Mediha Fazlı Seniha Rauf, , 
Saime Faik, Lamia ~tik, Aliye 

Halit, F eriba ve GüDde hanım .. 
lardır. 

c::J Ticaret v~ zahire borsası 
umumi kitıbi Nizamettin Ali bey 
iktısadi buhranın sebepleri hak· 

kında vuku bulan beyanabnd~ 
demiştir ki: 

- • Üç buhran vardır., Kredi 
buhranı, emtia buhraDt, para 
buhranı .• 

l!I Yeni tütün kanunu yakın· 
da mecliste müzakere edilecektir. 
Tütün cinsinin ıslah ve kuruması 
için tütün inhisarı bili müddet 

temdit edilecek, iyi tütfin yetiş· 
tirmiyen yerlerde reriyata müsa· 
ade edilmiyeccktir. 

Bqlblldl 1ıtı•••·
laalledll-'ıı ,... ,.. 

Soldan aafaı ' 
Soldan aafa: · -

ı - Gazetemiz (5), memleketin 
en iyi gazetesi (5) 

2 - Aramaktan nehyi hazır CS), 
aramaktan şart algasının mUf· 
ret gaibi ( 5) 

3 - Doktorluk ilmi (S), bulanık 
(S) 

4 - Çok değil (2), zaman (!) 
5 - Hayvan kundurası (8), danı 

sazı (8), yay kDrfOnu n 
nokta (8) 

6 - Bir sabah gazetesi (5) 
7 - Yılan (8), aksi (3), muti de

ğil (S) 
8 - Renk (2), binek hayvmı (2) 
9 - lsım (3), İtalyan papazı (8) 

10 - Usta değil (5), Rumca o har
fi (5) 

ı ı - 24 sayıfab ve 6 renkli gaze
te ( 5), iyi sabah p:azetes1(5) 

RadY.o. 
BuJünkü program 

(latan bul ayartle) 

latanbaL 
ı 7.80- ı s.SO 

ıs.J0-20.JO 

1200 m. 5 KY. 
Su. heyeti. Bcıru ba
berlen. 
Caz-Band Orkettra. o.. 
hba. La eoorce, .
(Mou110rrk1, au Oı. 
teu.) Riımky. Kor.atol. 
Chınt, Hmdou). Freme
•u. T obguae). Calman: 

' 
1 berhaTa oldu. Fellket 

' l>t ._uretJe tealdbl her ta .. 

~lı,etJt bir panik uyan· 
~, • •Nobel,. in mOftertlerl 

tmalı ıç1n • On1tec1 Statee Bluttns 
Oil Kumpanı. bmtnde bir fbket 
teslatne muvaffak oldu. 

h a mubadenet cemfye. 
ti heyeti umumiyeai, dün aaat 
12 de, Türk Ocatmda aylık içti· 
mamı aktetmiftir. Bu içtimada 
etıbba odası idare meclisi aza· 
lıklarma intihap edildılderi için 
mubadenet cemiyeti 1eisliğinden 
ayrılan Neşet Ômer 8. le reisi 
saniliğinden aynlan Tevfik Sahm 
paşadan inhilal eden reislıklere, 
gelecek aylık içtimada intihabat 
yapılması takanür etmif, müra· 
caat eden bazı doktorlar azalık 
lara kabul tdilerek ceJseye hitam 
verilmiştir. 

El Son bir ay zarfında ,e&
rtmlzdekl cerh vak· alannm 140 
e baltt oldutu teeblt edilmlftir· 

Belgradı 
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Hollanvetbecben). Ta
ao Orcheetre). 

429 .. l.S KY. 

Yortu mllnuebettle ma.. 
~~ propa. ~-._urları oaa, dehfete al

''- ~•11>lara mabıua bir G• 
\.a lllelctap yazıyorlardı. •No-

'lt - b:, llrada imtiyaz beratına 
~, dava fçfn NevYorkta 

~ t 1ordu. Artık hiç ktmee 
~L •bıtkeıı madde ile allkadat 
·-.aıı,.fMo.L__ 
~·"u. San Franatakodarı 
' • bir raraporda ıu aabrl&r . 
' '~ d&ve edeltm ki buaGD 
~la Jaf., ı ıttelertne dol· 
~ Bunları aancbklara ko-

' tandtklan da dtfer aan
t' )\ M l'Q bulun~u bir antrepo

'tilrdGk. Fakat oradan da 
~ Ja ınecbur olduk ve depo 
~t hiç btr yer bulamadık. 
~ •cl.ııııda bile kabul edilme-

~-· Herkes bu maldan 
'dt, için kabulden tıttnklf 
~ M. Nllaen birkaç Çtnltnln 

' ile bu mallan bir tan
~ 1'ı doldurdu Te ,ehlrden iç 

.\.;:-'ede sandal demir attı.,. 
'~ Paclan ıelen uherlerde 
"~: Belçtb ve fnıllı.ep 

J•pıbnak Açan ~ 

... 
ilk bari devreal seçtikten aon

ra Avrupa memleketlerinde dhıa· 
mit i.umalbıe kartı raibet 1öıte
rdıııf1e bqlancb. M6thtı kazalar 
ve bahuıuı vapur fellkeU bOtGn 
dhanın nazarı dıkkatint •Nobel 
" ihtiraı Clzerfnde ce bet· 
mitti. lıtn a11l ,oınnç noktaa 
pdu ki •Nobel., in kuanmuı 
mOthit tnflllldarm tevallıt ay& 

.tndedtr. Yeni maddel mGıtelle
ntn ehemmiyetini meydana ko
mak için bundan tyt mtıal ol· 

mazcb. BOtGn dban aennayecfar. 
lan •Nobel. berabm elde ebnek 
fçln mOcadeleye ıfrfttller. Fakat 
•Nobel,, bir çok noktal nazar
dan yalnız bir k&ıtf deftldl, ay
ni zamanda da bu bir mCite,eb
bla, delerll bir tGccar, kendblnl 
dolaba dOıOrtmfyen bir adam 
tclL Saytnln Te dtmafmm mab 
auJODG bafkalann• kapbracak· 
lardan defildt. Alb sene mema
lild eoebtyede eeyabat ederek 
yent yeni dt•mtt fabrikaları 

kurdu. 

l!J Anadolu cihet indeki alm 
ılnek m6ca'eılne baharda tekrar 
batlanacaktır. 

[!] Çekoılovakva tOUln reJlılnl 
t~mıtl eden bir heyet ıebrfmlze 
re1mtıtlr. Bu rrup bir mll1on 
llra,ık tGUln alacaktır. 

El DarGlbedayt .afloru Sadı 
beyle maklnlıt Dımo efend•nln 
istifa ettdderl, aebebınt vaziyet· 
lertne biraz reç geldikleri için 
ma&Jlarmdan bir mtk tar para 
kesilmesi oldutu kaydedtJmekte
dir. 

.···Vatandaş,§:§ -
: A1 edeni uehür 1 iirk ••. • 
• vatanıtıda okur yazar İ 
: olrnı.vanlar yakış111a~. ! 
! Onıın için okuma ! 

23.05 
23.20 

Y mııl ba.,.dla. 
Palace oteıiDden: o .. 
ba.,.lm 

BaıI.peıttt: SSO m. IO KT. 
13.30 Opera orke.tna a..fuı

16 
2().30 
23.IO 

koea". 
Pamt openqm tematb. 
Sapa ofkeatraa. 
Oateme pzmoeand.. ..-. 
len komer. 

2 3 4S Slgao orkeetraa. 

.BIJlcrttf ı 894 m. ı i K •• 
12 Vala. 
ı 2. ı 5 S«odyo orkettr-. 
1 7 Rumen mutkw. 
; l i>lyıuıo eolo. 
21.45 iagannt. 
22.15 Vıolon-solo. .' 
2.5. SO AJı.,.lt havaiye. 

MorlD'.ıc.Ostravaı 268 m. 10 K •. 
20 Brnodan nUJen kon.er. 
23 Praadan DakJen ahvali 

Pragı 
ll 

i yazma bilmiyenleri i 24 

i "lillet ınekteplerine ! 

haftlye ft ıjam haberleri. 
'487 Dl. s KY. 
Brattılavdan naklen Stne
tana dan Gala kameri. 
(Yuplav kanuni etall 
leDei demyett). Maarif 
~nutku. 

! [!,Olıirmek llerkesin ay- ! 
:.. rı ayrı borcudur. l 

•• ............ ••••••••••••• 21 

Br atlslav: Le fıace ~ btr per
delik dyatro. 
Praad• nekı. lromer • 

ı IHFfDI~TfiiiFEJI 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

liiiiiiiiiiiii~ıılö&~~ 

Yukardan &f&lu _...., 
Yukardan ....... 

J - Doldutumua yer (S), JI ;: 
mifÇl (~) 

2 - Mania (5), mahteUt brmm 
renkli (5) hafif (2) 

8 - Ahlbda b1r hıgWz mtllteD' 
ltteıd (8). hafif mutar(I) 

' - inmek fllltntn .tıı mtlfM9' 
mltetelllml (2). akil ldıo 
ham (!) 

5 - Eksik Jelli (3). arap orkD' 
tn (8). pime (8) 

6 - Qtdtçe ~ bk .. 
gmıtS (1) 

'l - Btr ..,t ~lyed (J) abl ~ 
lngfllzce • (1) ... 

8 - IUya (i), bJzlm (i) 
g - Mwhum. dmınt bir dal 

(8), kaldırmak (8) 
ıo - Yaş (5). yara bezi, (5) 
:ı - Afet, beli fırtını ve nokta 

(!), ast olmamak (5). 

12 
Gün kaldı 

Gautemlz.e abone olan
lar luJyatlluını hiç bir 
f#IY vermelu&ln algorta 

ttttlrmlı olur~r 

Yeni eekhmızc:lea itibara bir "1 
içinde .-•mlzlll bar yılhl

abone olulara pzetemll biç '°" 
rolmemlt bir mukabelede bahm..,.. 
Bu abcıaelertn bir ktr'a de .,n.. 
c.l: ytııde elhatnın hayatım slpta 
edeak. ktndllerine ~ 
muteber. 

. 
Primi ödenmfı 500 
liralık bir hayat si

gorta poliçesi .-. 
Yerdecektb--, _.,... ,.. , .,,. 
-Moteakıp .enelf'l"ln llgorta tlcretlert 
de ayni eekılde idaremize alltır. 
&ki abonelerimiz.: 

E.kı abonelertmllln bu karaya 
dahli olmea, bu maddet fıı;ID O. 
•ebonlertnt Vf'nflemtve bqbdır. 

Duydunuz mu 1 
Bv Mtın aluuıcak 

Salıtlden Rumellbtaanna. f eoeryohmdan 

Bo.tanaya kadar w kurtulut tarafından 
nihayet 2~00 ltra ftatla aablık evi olanla
nD Darillbedayide Şemeı beye mOracut 
etmeleri rica Olunur. 



Bir taraf tan bom 
Rus-Çin ihtilafı ne 

safhada ?r 

I 

Belç·kada 
.. 5 kiştden faz.la kim~e b~r 

CI 

tar 
' - VAKiT . 1 Kapunevvel 

ftan k I~ 

mı 

T ~kyo, .~9 (A.A.) - Harbinde~ bil~irildikine göre Sovyet tayya- 1 
relen bugun ökleden sonra yemden Buşatu üstünde uçmuşlar ve araya ge emez! 1 "" t;;jftlH~Y~ tti~r.:".' 1 
lıtasyonu, m~himmat deposu~u bombar_döman etmitlerdir. ' Bı ü\..sel, 30 (A.A) - Nntion J ~5m? fE m..-.~ı ti, ' • 

Deı:_>ora bır çolc bomba ısabet etmı§ vo felaketJi neticeler hasıl belge gaze esi Perşembe gı,r Ü [ n ~LEK SiNEMASI müdüriyet• 
eylemıştır. akşamı vuku bu an arbc t: er ~ J.' ı:- G Mo00 ı 

Mançuli ile Harbin arasında Y alu ~e hrinc de aynı zamanda dört .. . L . J 
1 

... Jan Anjelo? Ltl DagoYer? Bemhard Göçke ve astan iJJ• 
ta e tara/ d hii k" 1 uzerıne ouvın Şt uem nı \er 

1 
Al k d Du hur eıer yyar m an cum va ı o m~tur. 1.• I ) t t'b" . S k" • tarafından temsil o unan e ıan r ma nın me§ B h d f b lh turu a ay ar er ı mı ve ışı-

•. u taarr_uzun e. e i • i assa demiryolunu tahrip etmekten ibaret den faza kimst>lcrin bır araya muktebes 
ıdı .. Kuvveı manevıye1erı temamen lanlm11 olan Çinliler, eJyevm ruc'at ' M K 9 
halinde bulunmak tadır. toplanmasını men tmiştır. Kahve- .... on e • r " Ü 

Nevyork 29 (A.A) • - ı t d p )er gece yr.ı ısı kap&tılnc ktır. 
• - .tUIOC a e reH ajan11nın muhabiri Şarkı 

Çin ıtmendiferfert lhtillfımn Çfn hOlrdmetl tarafından makQr demir· Saint Pıerre kilic-csinin avlusu 
yolları vazıyet edilmeden enelld halin ladeat kabul edilmek tartlle önönde daha ehemmiyetli bir 
halledllnıesl için Moskova ile Mukden arasında, her türlü prensiplere arbede o] muştur. iki mektep 
rafmen, mOzakerata baılandıtı rivayet olun~unu bildiriyor. İhti afın talebesi ustuıpa ıle sğır surette 
pek yakında hallolunacafı umumtyetle zannedilmektedir. 

( yaralanmıştır. 
Nanken, 30 A A) - Bir gazeteciye beyanatta bulunan hariciye 7905 k I J 

nazın merkezi hilkOmetle Mançurt bükQmeU araıında Çin . Rus nizaı 1 ometr 0 • 

hakkında noktal nazar lhtlllfı mevcut olmadıtJnı beyan etmtıUr. İki Paris, 29 ( A. A) - Fransız 
hükftmet arasındald tqrfkf mesai devam etmektec:IJr. hava kulübü tayyareci Costcs tun 

Sulh mükafatı kimseye verilmiyor Paris ile Mou ard ara~ıı da hattı 
Kopenha 30 (A.A.) • müstakim üzere yaptıgı seyahat g, - Nobel mükAfab komisyonu 1928 ve 

1929 senelerine alt eulb maklfatlanm biç kimseye vemıemeie karar esnasında kırd ğı c han rekorunu 
vermlıUr. 7905 ki!orr ehe olaınlc tcsbit 

Amerikalılar F aşi;ım hakkında tahkikatta etmiştir. 
bulunuyorlar Alın n ariciye nazırı 

z _1yaah1nb aton, 3J) (AA.) - M. Sttmeon, Faıfst tJpfndekı tqkllatların a" rayı· um mi, eye mü-
ıacwyetiakkında bir tahkikat lcraıını emretnı!ftlr. 1 

Cenubi kutup kimindir~ ~ ·~· .. .... r c a aleyhinde 
Washtn~on, 29 ( A.A.) - Amerika bOkdmeU Bfrdln t lyevm fürlin, 29 C \ A) - Fon Gnrtl 

cenubt kutupta keıflyat icra etmekte oldufu arazinin hangi devlete u::ı Rıı hl trı~ nı cJi 
0

"'de 'erdığl fza-
ait olması 14Pm geldilf mese1e,ı hakkında lngtltere hük!imetl tara· bat e ına~ nda mil } etçiJerln harp 
fından &eçen ıene g8nderllen notaya tttlll baııl ettlflnl btldirmlıtfr. mes'ullyett mec:de~inde aldıklnn va 
.Amerikanın pek fttllfklrane olan bu cevabi notası ıtmdJlik bu zf t"erten bahc:ettiği sırada Almanyn-
meı'ele hakkında her hangi bir m<inakaıaya glrlımekten içtinap mn umumi harpten yalnız AJman-
arzuauna delAlet eder mahiyette glSrOlmektedir. Nevyork Woıld ) ayı mes'ul n tnn Yer<;:ıy hukmiinü 
gazetesi Amerfkanm İngiltere tarafından flert sQrtılen iddianın doı- tarumııdığ nı h urlatmış , e dt.rııiş-
rulufunu kabul etmekte oldufunu lstthbanna atfen beyan ediyor. tir kt: 

NeY:Jork, 30 (A.A.) - Nevyork Ttmes gazetesi tayyareci Bldln al\1llliyetçllerln drııyi ammeye mü· 
&00 millik bir ketlf UÇUfU yapbktan ve bu uçuı ema"ında benzin racant talebinin reddedılmeslnden 
fikdanından dolayı btr defa mecburi olarak karaya indikten sonra 
ta.limen cenup kutbupdaki GastUharekestne gelmtı oldu~u blldlr- meclis ekseriyetinin bu hlikmil ta-
mektedtr. Mezk6r psete, tayyareci Btrd in Amundıen gthl her tkl nıclığı neticesi çıknrtlmamnlı<lır . .,Fon 
kutup O.Zerinden uçmuı yeflne adam olclufunu beyan etmektedir. Curtlus Younı; pJ nmın Davves 
M. Hoover kendiafne ıöyle bir telgraf çekmtıttr. p nı a da a mü t o u m · 

'Cenup ltlltbu Ozerfndeld muvaffakfyetlt uçuıunuzun tevlit etmfı taleosmda bulunmuş, bundan sonra 
oldufu umumi meıerreU ifade ederken Amerikan mllletfnln hissi· Hugenberg in Knssel deki beyanatı· 
Yf.bna tercOman oldulumu biliyorum.· Ceearetinizden ve heyeti sefe- na ce\•ap verml,tlr. Hariciye nazın 
r(:yeyl hGmfl ldarentzden gunır ve fftthar duyuyoruz. BüyOk ve gil· mllllyetçiler!n fa llyetJnl takbih et-
zel maceralar ıihnlyetfnln heniz mevcut oldufunun bfr delilini mJş ve bu hareketin avamfiribane 
aörmekle meı'ud1D. 

• oldu~nu söylemiştir. Fon Curtlus 
Büyük bir yangın neticesinde Arayi umumlyeye müracaat eleyhln-

Boaton, 29 (A.A) - Nantasket Beacb te çıkan bir yangın neti- de olduğunu beyan etmiş, mcama-
ceıinde her blrJ bin tonfllto hacminde 6 vapur harap olmuttur. fih Almanynnın harlct si'"·aset saha-
Bqka maddi haaarat ta nrdır. Bu y\lzden vukua. gelen zarar 2 J 

milyon doJar tabmtn olunmaktadır. sında takındığı tavrın hiç bir zaman 
Klemanıonun heykeli zeıu btr mağtube yakı~nbııecek su-

Parı., 30 (A.A.) - Bir takım ııtthbarat lıilAfına olarak M. Kle- rette olmadığını ve olmryacagmı 
mamun1ln bir heykelfnlıı vey~ bir bthUlnOn yann ıereflne icra e.df· ilftve eylemiştir. 
lecek olan merasim esnamıda takızaferln altına vazedilmeal hiç bir Berlln. 80 ( A. A ) - Raylştag 
zaman mevwu bahaolma,mııtır. Mnteveffanm btr bOstQ, mezkQr meclllsinde Fon Curtlusun nutkun-
takm fevkinde klbı bulanan ve habralar milzesl haline lfral edil- dan sonra söz nlıın merkez hrkası 
mit olan bGJOk ..ıona vuedilmfttfl\ " ' meb'uK!anndan Esser hlikOmete 

Ber lin şehrtnin tstikra21 Bahri konferansa hazır hklar wafrar koausyonun noktaı nazarını 
Berlin, 29 (A.A) - Şchrema• devam edıyor izah etmiş, hariciye nazırının Al-

neti Nevyorlc: banlcalanndan hl- Parh, 29 ( A A. ) - Bahd mnnyanın harp mes'ullyeti hnkkın-
rinden 15 milyon dolarlık bir konferan11n içtimaı hakkındaki muh- daki beyanatını tas\"ip etmiştir. M. 
istikraz yapılmıtbr. telif teklifleri elyevm tetkik etmekte Esser Young plftnı Drwes pJA.nınn 

Karneci yabnd t tl } olan lngllterenJn bu içtimaı bir nazaran dnha faydalı olduğundan 
S •f· . d a Ş a ~ IOnraya bırakmamakla akvam hükOmetl harict siyasetinde devnm 

uva • ıcı .• alan. , 30 (A.A)- cemlyed meclisinin evvelce talep 
Karntcl ıııpındekl yatta bir lftl· edllmft olen tarihte toplaQmasını etmeğe davet e}lemlştlr.Bundnn sonra 
al vuku bulmuştur, lttıaı 0 dere- kolaylaştırmak arzusunda bulunduğu- milliyetçilere mensup bir hatip arayi 
ce ıiddetll olmuıtur ki yabn ya- 01 ihtimal verlliyor. ammeye müracaat lehinde beyanatta 
kınmda bulunan ~ gemi kumsala Tokyo, 80 (A.A) _ Bahd kon- bulunmuştur. lktiı;at f rknsı mümes-
doAru ahlmışhr. Yat alevler için- feransa lftirık edecek Japon mu- slll Youngpltmınm kabuliln etnraftar 
de k.almıftır. _Tayfalanndan bir rahhu heyetlnln bugtin Amerikayı olmadıgmı söylemekle beraber arayl 
O~. haıtaney• '-ald l 1 umumlueye milrncnat teklifini red-ç ısu v " ın mıfbr. 1- gitmek üzere Yokobamadan hare- r 

ti·aıı·n tesfrllc denı"•e dü n la detmlstlr. Milliyetçi sosyalist fırka-
&. ım 1 o n keti esnasında binlerce kimseler · 

k t n Au]t lc~anJabil • d sına mensup bir meb'us mılJlyer..ı. ap 8 uı l nupe e tarahndan • coşkun tezahilratta bu- 'r' 

ki d'Jd'~ b t d öl ""ü terin nokta! nazarını daha tecavilzkAr na e ı •ıs• as ane e m...,l r. lunalmuştur. Bir kaç toplto muhribi 
Ontaryo vapuru berhayat kalan- ne tahtelbahir ve deniz tayyaresi bir ~ekilde lltiznm etmiştir. Nihayet 
Iarı aramakta ve kurtarmıya ça· bu tezahUruta iştirak etmiştir. Ga- Rn) hiştag meclisi mllllyetçtler tara-
lışmaktadır. Karnecl yab Vqıng- zeteler, bu vesileden istifade ederek fından tel.lif edilen kanun layihasını 
tondaki Karnecl oıüeueıesi tara- Amerikanın malik olduğu dUyük milliyetçile~ so.syelist mlllıyetç1· 
f d f .. - 1·--tla la 1909 da L- • ı rin ]erinin ve köylU ·hırfstlyan - mlliyet-m an ennı m11&aG r AUUV&Zur e tonllAtosuna naznran 
inşa edilmişti. Jıponyanın yüzde yetmlt nisbetlnl çllcrlnin muhalif reylerine karşı 

S 30 (A A) D nd .l eld tm st lüz encümene iadesini reddetmlsdr. uva, . - erunu • e e e um unu mildaf aa · 
bir iştial vuku bulmuş olan Kar· etmekte, tahtelbahlrlerln ilgasına Belçıka ka bınesi 
neci vapurunun yalci11hııda demir muhalefet göstermekte ve teslihatın Brüksel, 29 (A.A) ~ Kral M. 
atmış bulunan beş gemi de ateı yalnız tahdit değil tenkis edilmesinde Jazparı kcı,bine teşkiıine memur 
alarak harap olmuıtur. israr göstermektedir. ' etmi,tir. 

~ 

, b k ındııll mü hi ve muazzam filminin 4kinunevvel çaıısm e a rrUJ r 
eY' • itibaren Jraesine bqlanacağı muhterem tema~agerana l an c:akt" 

Biletler yarınkı pazartesi gününden itıbaren kişeler'--e eatı a 

~~~ ~ ~r.••••• ~
FERAH S.NEMADA 

(l3u akşam ~enç kız kalbi : Billl 
Dov ),(Son koz; Normankcrri: a> rıca) 
wnl ve m kemmel vıı.rvete. 

PANGı\L'll TlYATROSUNDA 
2 kftnunue\ vel pazartesi günil 

cc,·dH Bey 1·umpanyası birinci 
defa olarak ( İzdivaç idarehanesi ) 
hissi piyes 5 perde Bülbül hafız 
Ahmet Bey Saz heyeti tarafından 
Konc:er. 

ŞEHZADE BAŞI MİLLET 
TYAlROSU 

Tepeb-.ı uy atroıunda 

21130 cJ.. NE 
Be~eıin evi şe:Hre:MA 

3 Perde 
Yuan:Henrik lpacn 

Cuma gnnlf'rl 

atıoe ıaat 15,SOd:ı 

her cumarteel ak,amı 

·çin ftatlarda tenzili& 

yapdmıttır· 

~ 

ıttmm 
Bu akşam Naılt ve Fahrt Bey bir

likte iki oyun btrdt-n (Surptk ıle Haçı.k) 
2 pe.rde ( Akııarayh dn All ) bır perde 
danı, vıı,rycıc, duveto <.Ve Stnema. .__ / 
~~~~~~~~~~~~~~__./ 

( , . . .ADLiYEDE J 
Mevı um sui kaSt teşkiliitmdaı1 

bahseden{. 
ahin NUri,beş ay hapse mab , ... m oil 

.. Sah k lstanbul meb' usu Sükı U B. mahkemede şaJ>İ 
sıfatıle dinlentldt. Muhakeme, bir celsede bitıl 

Mevhum bir ıui kast teşkilatı· 
nm mevcudiyetinden bahsetmek 
suretile musanna ve müheyyiç ih
barda bulunduğu noktasından 
hakkında tahkikat yapılan Şahin 
Nuri Ef. nin muhakemesine dün 
on dörtte İstanbul üçüncü ceza 
mahkemuinde başlanmıştır. 

Okunan dava evrakında emnl· 
yeti umumiye nezaretinde bulun
duğu Ankaradan tegayyüp ede
rek lstanbula gelmekte iken Ari· 
flyede kompartimanda taharri me
muru Hüseyin Ef. lere rast geldi
ği, onlara kendisinin sui kast fikri 
besliycn iki Ermcninin peşinde 
olduğundan, fakat izlerini kaybet· 
tikinden, Keskine tabi Hamitlide 
Ermenilerin teşkilat yaphğmdan, 
sabık çete reislerinden Arnavut 
Kazımın, ıabık meb'uslardan En
ver Pş. nm yaveri Şükrü B. in de 
dahil bulunduğu kaydile bir sui 
kast teşkilatının mevcudıyetini 
söyli)'cre!<, kend"s'ne de iştirak 
teklif ettiğinden, Arnavut Kazı
mın bu arada Gazi Hz. ne sui 
kast icrasını mevzuu bahsettiğin
den bahis bazı ıözler satfettiki 
kaydediliyor, maznunun • Bana 
para verirlerse, sui kastçılan 
tuttururum" ~eklindeki ifadesi de 
tesbit olunarak tahkikat neticesin
de asılsız oldu~u anlaşılan bu 
şeyleri maznunun da söylediğini 
sonradan inkar ettiği, hü'3sa mu· 
sanna ve müheyyiç ihbarda bu
lunduğu için ceza kanununun 161 
ve 183 üncü maddeleri mucıbince 
muhakemesi lüzumuna kar ar ve
rildiği yazılıyordu. 

Şahin Nuri, reis Kudretullah 
B. tarafından ısticvap edildi. 

Trende öyle şeyler s6yted' 
inkar etti : 1 

- Trende başkaları da 11 

Niçin zabıt tutmamı.şiar ? J 
Taharri memuru, muavi? ol~ 

ikramiye almak düşüncesı e p.4 
le bir ~ey ortaya çıkarmıştır. r) 

nun bile böyle laflar ı;öyletıl 
dedi. 

Muavin Hamdi, eski lst~~ 
meb'usu, şehremaneti şu şı~ 

idare meclisi azasmdnn ~i ~ 
beyler şehadet ettıler. 1 arıı Jı~ 

maznunun söylediklerini sorı~ e· 
inkar ettiğini anlattı. ŞükrU ~ıl' 
meb'usluğu zamanında Şahi~f e~ 
riye Ankarada hazan tesnd0 ~~ 
tiğini, başka bir şey bilrned• 

söyledi. 8d 
Tıbbıadli raporu okundU·f9~,t 

mHznunun deli olmad ğı. 0 de' 
·ıe 

müfrit asabi mizacı do'aY151 te' 
... f' ı· . . d faıl• runı m ıa at netıcesın e te~ 

henüce uğrıyarak bir ın~uıı'' 
iradesine sahip vaziyette ~\l ııPel' 
bileceği ve bu ıtabarla t. el' 
bir derece refet ve mür ü\f\'etı 
lıp olduğu şeklinde idi~ tJl~f,' 

Müddei umumi Kam.ıl B ' tt ' 
nunun uydurma ve fikirle11d0~ı.r 
yiç edecek ihbara\ ta bu 0•

0 
9

c.i ~ 
h b. . k t ,~ıı .. , 

nu mev um ır mı as .. b ı.: 

şahsi menfaat teruıninc teŞ. ·t?' 1 

ettiğini kaydederek tecz.•> 
. d' f! ı ste ı. .. te11' 

Maznun, böyle ~'>,er so)'e be' 
diğini tekrar dti. Mal ı.~t'cede 
yeti müzakereye çel i dı. e LiY'ıı 

rııaıı ~ 
maznun, asılsız ihbarının d dıteıe 
esbabı müşcddıde kay ed 

k - ol il• 
beı ay bapse mah unı 

'• 

d\ 
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Tefrtka · 

Meçhul 
dskeır · f aYBD 

Ziya 
Şaktr 

1 Tvıütareke ne zamen bitecek? 

1Çinae idik, hiç bir yerdtn doğru lrnbe1 gelmıyordu 
"adetti ş k Bereket versin nobetçl çavuşuna: 
~tan . ~vket Beyin evinden çı - - Dördüncü bölük.. ~HAh başı 
dö SOnr~ henüz bir kaç sokak 
~1Dınenıiştlk ki Aziz beye rast 
~ dık Yanındaktlerie btzl tanışnrdL 
~nı,ı bey ve Arif efendi isminde 
"' Zat Aztz bey lıizi bırakmadı. 
~~ . 
lôr ne kadar götürdil. Uzun uzun 
Ilı üştUk. Gazete meselesine çok 
hı'ırınun oldu. Halkın hJç olma7.sa 

raz d So lVunacağını tahmin ediyor u 
q.~r, bize muhtelif şeyler hakkında 
b.ıı. •t verdi Biıhassa iaşe mevadı 
"kında 
la~c ... f dt td, ' rnevnddı . maalese en şe 

d 
1 
ecek kadar ı.ııalmaktadır Buna 

ıı: ba,lıca st>bep kale kumandanlığı 
d "llArettfr. Heni.ız harp ba-Jama· 
•ıı d evvel - 93 muhart:bL>Sındcn 
~1'3 1 b' . Ilı • ıın civar köy1uleri., unın 

tqahsullerUe beraber kaleye kabul 
sıdtlrrıeıerlnı l'-tlrham enikleri halde 
' d 1 . 
l\ıi~ ete reddcdllml~ler. Eğer o mah-
k 1 t O ıarnan kaleye alınsa lmlş 
'·e k b"l h· en kllçük bir muzavı a ı e 
'~ser hb rneden bir ~ene.ien fazla ya~ı-

na-
- Hadi bakalım Hazım onbaşı. 

geve.zt-liğin lüzumu yok.. şu delikli 

demiri omuzuna vur.. önüme düş. .. 

• 
Bugün hııva nlshcten sıcaktı Ta· 

llmde adeıa rerlcmt~tik. Alay ku· 
mandam Selim Hey de gelmiş, bü
ttin alayın talf ml~rinl cdtiş ediyor
du TaUmdcn paydos olduktan son 
ra verilen emır üzerine alayımız; 

' 
her Ct'phede iki bölük olmak ve 
tam bir murabba teşkil olunmek 
üıere cemoldu Selim Hey, ortaya 
çıktı Rengı uçmuş .. beyaz bıyıkları 
dim dik olmu~tu. Gür bir sesle, as 
kere hı tap ettı Çok he) ecanlı bir 
nutuk söylt.:dl. 

Bilh.ııs"a nutkun '°mı. o kadar 
dind:ıranı:: ve mutek.idıme o ka<Jur 
canlı ve ırnanlı idi ki, hepimizin 
gözltrl sulandı. Selim bey, bütün 
alııya beyanı rm·mnuniyet ve şehit

lere de rahmet temenni ettıkıcn 

sonra bir l:lhza durdtl Bizim böp 
~ ılırrntş . Eldeki erzak tamamen 
~ lrrıış. Vaziyetimizjn ne olacağı 
"tlll d ,. · k d lükten tarafa döndü Dik bir nazarla ıu el'lıL Bu mUtereke ne e ar 
Ctktcek? Acaha sulh lle netlcelene· bölüğü süzdükkn sonra: 

b t lll ı? Tekrur hıırp ba\larsa ne - Brıısa tııöurunun dfüdlldi 
... , ar d l 

Ah evam edecek?.. bölü~ünden" ~ranbullu Kıq a on-

du k ~~a kadar süren bu mti'nht başı" Jmmbullu ~azım onbaşı, 
albını: d l b' 1 b 1 ' "1~ z e yen ır ynranın açı urayı ge ınız .. 

-ına b 
~ti se ep oldu Ôyle acı haki füı, gayri memul emlr ve dave 

ara dester - ld • dflH h dt r l l b"'..,. ııı·· . e~ O uk kt bunların t1n vl'r ı;· ftyTeı:., z t>r m ıı """' 
d Usebbıp erini SHdl cp asmak degll, nı \,ö;ı:dü Kıılb·mdekı karı. bir ande 
trtlt~rlni yüzmek uile kılfi çeZll ytızi·me Si< radı. Nazım kolule beni 

oı .. rnaz. dlirtrü. Csulhıc k ( yürü. ) dedim. 

f • - 10 KAnunuevvel -
ı . çln lç!n yanan blr ate~in k.Ul
~rıni · ı 

ıt' · uı t!mekten korktuıı-um üç için 
tıtiOdij "' 
Y\ r defterimi ellme almıyorum "sr .. 
ıt • Uste lkl gecemi ne rnuıtarlp 
~' ·ı di 
k '1- r nı yarabbi. lstanbuldan çıkar-
erı k , ' albimle ahdetmiştim: onu, 
ncak b () ir defa hatnlayucakcıın 

ı da, ancak ölümle kan~ılcı~tığım 
,~illan. Büıtin bu kat'i arzı.r ve 

dınıa rağmen onu Ust üste iki 
~.ce C mütebaki ilç sarır, okunula 
ıyacak bir h!lde çizilmişti) 

_ 14 Jı;lnunuevvel -

d' Bugün gtne münasebetsiz hava-
1 ısler basladı. GOya. bütlin Rumell-

h: ~Uhtartyet veriliyormu~ Bu 
"ad11, şüphesiz Bulgar zahıtledn· 

den ı k Bir 
tere~şuh etml~ o aca 

~Oklarını ve bUhassa zabitanı bu 

ş:\tnd\s çok mtiteessir ediyor. Başka 
Ylerıe ber:ıber bu mesele için de 

~11.Zdııtırnız yazıları ıı;azeteye götü· 
tec k 1 . e tik. Bır emlrlt:rinın o up 
tıblınadığını anlumuk için Muhittin er ın Çadırına gittim. 

- Şchire inmek iı.th·ordum. bir 
teıt.rin!z var mı efendı~ 
'fl Deuiın Kumandanım, kendisine 
ek Ynkı~an edalı bir hareketle ba· 

Şııını bira7. geri aldı biraz da boynu
tı . 

tt- ıçerı çek ti. Dudaklarını gere ge-
cevap verdi. 

t 1
- Var... Evvela hu.,.lin siz de 'il , ~ 

t nıe çıkacnksmız. Talimden son -
11 

da beni •"'Örüp emrimi alacııksı-
nı;~ tı ... 

Rap o· 8 'ı:ıJct ·· oır topuk vuruşu ve !iOnr 
~ an geri.. Nazım fena halde 

1?.dı . ' 

li· - A/?'abev Kahaha't !=ende Ne 
l).um 

its u vardı sanki haber ,trıııenın; 
sızçe sa vu~urduk. 

Heyecanımızı gLi<; zaptedcrek. o
muzlaıımızda asılı o an tüfekleriml 
zın kayı~larrnı strı bir kaYrııyı~la, 

g-er~.in hir adde ile tuıarak safların 

arasından çıktık. Murabbaırı bo~lu

ğ'unda, ktıoııındaı ıı do~ıı \ iirürkeıı 
ıı r tık gö:r.lerlmın dnünden her ~ey 

silinnılştL 

Rap .. rap rap yüriidük ve .. rap 
deyı:: .,elAm uziyı::undc durduk. 
Selim Bey, ia<le! seUm etcikcen 
sonra başını bira:r. daha kaldırdı.. 

Bütün aılııya bir. dnha göz gezdırdi 
Ayni gUr ve hcyı::c.:.ınlı sesle: 

-Arka<l11ş1ar_ buzı arkadaşlarınız 

terfi etmişkrdir. Bu ıkl 1:1rkadıı.~ınız

da bu ıneyım ıı dahildir. AskerHkle 
hiç bır alAktıları olmadığı halde 
mahza vauına ve mıllece kar~ı 

olan bor~·larını eda ecmek için 

rahatlar nı.. sıcak dö~cklcrini terk
eden:k anımıza karışan ve blzim 
koşıugumuz ytrlcrde bizden bir 
adım bile ıı;eri hlnıııyan bu ıki 
arkadaşrn hiımetleri takdir ve ken
dilerine çıı vuşluğa terfi edil miştlr. 

(ve :;onra bize döner~k) tebrik 
ederim oğlum.. çavuş oldunuz .. 
insellah daha kıymetli hizmetler 

~ 

eder n mükAfatını da ~örürslınü7-~ 

Ah allabım ... Hayarımda.. bu an 
ve heyecanımı ebt'djyen unucmıya
cağım. e~er şu dnkikııda hıma: 

_ Karadajta kıra! oJc..iun. M 

DeselerJ!, hu kadar sevinmezdim .. 
Biz, sert bir ~elAmln kumandımımı7.a 

kku .. r ettikten sonra ı;oldan geri 
teşe 

ederek yerimize geldik. .. 

Geçirdiğimi; mCite~ddit harp'~rde, 
boı; kalan onbaşı ve çavuşlukl;ırn 

. ' kl nın inha t:dildiğim oılı : bu ı;o arı 

Spor 1 MEMLEKET HABERLERi 1 

Müstehcen mi değil mi?. 
F eiierbahçe tzmirdeki operet hadisesi tahkikatı devam ediyor 

Cumaya maç yapmak üzre 
Ankaraya gıdiyor 

lstanbul pohsinden malumat istendi 

l1mlrde bir opret temsili esna

sında çıkan hadise tahkikatı de
vam etmektedir. Hiımet refikimi· 
ıin bu hususta verdiği malQmab 
aynen nakledıyoruz: 

Fenerbahçe btrind futbol la· 

kımı dan Ankaradan gelen btr 
telgrafla Muhafız Gücü veya 
Gençler Btrltfi takımlarından bl
rfle karft1a§mak Qzere Ankaraya 
davet edflmfttlr. Fenerbahçe za
ten bu cuma İıtanbulda da maçı 
olmadıfı için bu daveti memf'IU 
niyetle kabul etm'ıtlr. 

•Müddei umumı Hasan Safiddin 
Bey, Adliye vekaletinin telgrafla 

Sabahettin bey hadisf'ıi tabkıkab 
htnüı bitmemiıtir. Bu mes'elo et· 

rafında Asri sinema sahipleri 

Ki:ıım ve Kemal beyler şahit ola· 

rak isticvap edilmişlerdir. Kazım 

ve Kemal beyler hadise gecesi 

Tayyare sinemasında bulundukla· 
rını ve gı'.iya müddei umumi ta· 

rafından oyunun tatili için veriJen 

tmirden sonra Muhliı Sahabettin 

beyin, Tayyare ıinemaaı müsteci· 
ri Mahmut bey; 

Takım \&1ta.mbe. ,wın Aolra· 
raya hareket edecek ve cuma 
günQ maçını yapacakbr. 

Son rekorlar 
At etiım Fede1asyonu 
taratından tasdık t>dildi 
AıJ. tizm rede•asyonundan: Atleti· 

ı.m Federasyonunun 28 -rO 929 
tarihli umumi lçtimaında aıaiı· 
da.ld huıuala.ra karar verilmfı 
oldu~ tamim olunur. 

1 - Harbiye İdman yurdun
dan Nedim beyin Sankla atJa· 
mada 28 • 6 - 929 na 3,20 metro
luk, Gatata11a.ray kulObünden 
Haydar beyin 5 - 7 - 929 da 
1.78 ile yük,ek atlam•da, .Betik· 
b.tlı Mehmet heyin 10000 met
roda 4 · 9 • 929 dakl 36 dakika 

15 saniyelik. Galataaaraydan Meh
met Alı beyın I 10 929 da 200 
metı oda ki 25 4 5 onlyeHk, lıtan
bul 11kordan Veysi beyin 1- 10 - 929 
da Diak atmadaki 36,19 metroluk 

Galata,auıy kulübünden Semih 
beyin 8 - 10 929 daki 50 metro-
..ıaw • .8.;;Ş • .,. ...... - ~ ........ 

rodakt 11 aaniyeltk derecelerin 
Türkiye rekoru olarak kabul ve 
taadi1dne. 

2 - Tüıktye ve nııntaka btrln· 
cthkleri yapılmamak üzere 50, 
300, 500, 1000 2000 4000, 6000, 
7000 8000, 9000 rnetro'uk dil& 
koıu laı la 4 X 800 ve 4X15000 
metroluk ba}rak }arışlarımn nl
zaııH datıuınde yapılacak Tür

kiye rekorlarının kabu lüne ka· 

vaki daveti üzerine, bugün Alyon 
hi.rikile Ankaraya hareket etmiş

tir. Hasan Safiddin Beyin niçin 
gittiki hakkında malumat almak 

mümkün olamamış ve bizzat ken· 
disi de ademi malOmat beyan 

etmiştir. 

Muavin Şükrü bey - Muhlis 
t111111111MIOllllillllllllMUU111111UlllllMlllUDIUllllllUllllllllmllllllllllfNllllBI 

karya ikinci takımını ııfıra kar· 
ıı birle taıfiyeye uğrattı• 

İzmir at koşulan 
lzmtr, 30 (A.A) - Huauıt mu· 

ha1ebe koıuıu ile bınlr sonbahar 
at kOfUları bitti. HaT" çok 11'

rindl. Programda beı kotu •ardı. 
Btr tnclıi, tecıtıbe kotwıu tdi Bu· 
na 3 ve 4 yapnda altı l•Y gir-

di. Bahlreıtrlt Şaban Efendinin 
r.ulcıı I 5 onı6r le birinci ae!orek 
200 hra. milkAfat ve çok takdir 

kuandı. Ôdemhlt lımatl Efen
dinin Yılmazı ikinci, m ralay 
Mehmet beyin derv:tıt üçüuçü 

gelerek 75 Ye 25 ika mftkitat 

aldılar. 

Mesafe 14CO idi. Sonbahar ko
şusu olan lktncikoıuya, 1923 te 

biç kotu kaıanmamıı haHıkan 
İngilizlerden Fredne Kokto ve 
Sib.r~u pd.Uer, RoUk Beyıo 
Stboryam blmd ırefere 400 ltrll 
maklfat aldı. lkıocl ple Fred· 
neye 75 Ura veı&ldt. Muafe 
1600 idi. O çOncü kofU, 9 eyl61 
kofUIU olup buna yerli ve Arap 
beı hayvan ıtrdJ. 
Hakkı beytn Nufbt dtrlncl, 

Adanalı Hüseyin Etendtnbı GG· 
müıü 1klnci, Suphl papnın AJ... 
ceyıanı üçüncü gelerek 700, 74 
25 IJra mOklfat aldılar. Meaate 
2800 ıdi Reisicumhur ko,uauna 

rıu verılmtıUr. Mithat b"yfn Strati VaryliJQ ile 

hmırde lık maçları Refık beytn Eatafet ve mtı plklt 

İzmır, 30 (A A.)- Lik maçla- sfrdller. Strau birıncı aeldi 100 
rı bu cumı baoladı. lzmır btrın· Ura aldı, 
cııtni ıeçt cek bu müaabakar çok Eıtafet ikinci gelerek 200 lira 
hey~canh otuyor. Bir ncı takım mükAfet kazand. Mesafe 3000 
far maçına 11 ta~ım fttirak edi- metre idi. Son ko~uya Buca ko
yor. Dür kü müsabakalarda Kar ıu•u Jsml verllmıı idi. Buna yer-

' f yaka t.por kuJilbü Güzel lznı•rl U n arap ha\lvanlardan 8 bay· 
ııfıra ka.rıı üçle, Altınay Bayrak· van girdi. 200 metre koıufar İz
hyı bbe karıı üç, Altay Karıı· mirli Şükrü afamn Seyyadı bi· 
yaka Sebatı jkfye karıı dörtle rinci, Supht pa~anın AlceyJ&nı 
mağhlp t"tmlttfr. lktncl'e• era&ın ikinci geldiler. 300 ve ve 75 U-
da ise Altay tkind takımı, Sa ra mükAfat aldılar. 

uıııııunıınnııııııııııınmımıınıııııııımım lll'lll llımııınıııu uıı.ııııımııııuıııııınııııııııııııııııuııııur'uııııııııııııınnııııııınınuııııııuımııııuınıııııımıınnmnnmıınnııınuıınıııııımı 
yorduk. J !atta bunların fırkııdıın ko~a ko~a Muhittin beyin çadırına 

- Bakınız, ben şimdi halkı 
tahrik edecetim l 

Deditini iddia etmektedirler. 
Muhlis Sabahattin 

yycn böyle sözler 

söylemektedir. 

bey ise kat'i· 

sarf etmedikini 

Bundan başka, operette tegan

ni edilen bazı m11ralar hakkında 

fstanbul Poliı müdürlilkfinden ve 
müddei umumilikten mal6mat i .. 

tenmiştfr. Ağlebi ihtimal, bu ope
retm lstanbulda tetkik edilip 

edi mcdi~i ve burada tatili em· 

redilen kııımların müstehcen ve 

aru hayayı mucip görülüp görül

medik• sorulmuştur. Alakadarlar· 
dan bir rat bu hususta; İstanbul 
müddei umumiliA-ı bunu menetme

miş olabiUr. Fakat bu hal lzmir 

müddei umumilcrinin müstehcen 

aksamı tatil etmelerine mani ola

maz, Olabi lir ki; burada temsiline 

vt te~annisine müsade edilen bir 
eaer Konyada tatil .edilir. Çünkü 

halkın ıçtımai seviyesini de naza

rı itibara almak lazımdır. 

Dem ittir. 

Müddei umumf Hasan bey, 
Ahenk refikimizın iki gün evelki 

nüshasında kcndile-rine hitaben 

intişar eden üç yildız imzalı ma

kale etrafmda bir muharririmize 
şunları ıöylemiştlr ı 

San'atın ve hakiki Türk san'· 
atkirmın eıeli pcreıteşkarıyım. 

Bu münasebetle san'atın kutsiye

tinden bahseden bu makale beni 

cidden mütehassis etmiştir. Fakat 

ayni ma~ alenin son taraflarındald 
'bir fıkra nazarı dikkatimi celbet

mekten hali kalmamııbr. O hk
rada şudur ı 

(Aıırlardanbeıi do§ıımunu bek· 
led•ğimiz Milli san'ata aan'ahn 

harimınde sallanan yumruk, san' 

atın kayıtsız ve şartsız seferber 

olmuş müritlerine san'ahn hari
minde yapılan tecavüz, Tütk duy 

' tasdik edilip geldiğıni de işitmiştik. gittik O, çadırın önünde idi. Bir 

Fukat bu işte bizim de dı.ı.hil oldu· ande durduk ve selamladık. 
du~umuz aklımızdan bile µ.eçmiyor- - Geldiniz mi çavuş ağalar ... 

gusunun benliğine ve ıeviycsine 

tevcih olunmuş, aft edilmez bir 
cür' ettir. ) 

du. Bizden, ne mahirane .!'aklamışl:u.. Kaya, uzat batalım şu sağ omuzunu 

Çadırların önüne kadnr kıt'a ile ge- Dcrhat '°rMi· vurarak sclAm va-
lip de orada asker dağıldığı zaman zl~ecl aldım. MUıllrerem kumandanım; 

.. .. . kaıdel tecv1de riayet ederek bir 
burun arkada~lar, ellerımize ~arılı - b ı !f k k . e!ime eı ~er e ç~ er en, omuzum-
)'Or Te bızl g-öğiislerfnin üzerıne dakl on başı apulettni çıkardı ve 
çekıp, kollarının arasında sıkırorJardı. çavuş apuletlni taktı.Nnzımın omuz-

- Ys~n~ın dördiincü bnllik .. hö- Jımndaki ıpuietl de avnl surette 
lüp;iimüzün ~erefL. Diye bağırıyor- elile değiştirdi. Bu l~ biter bltmr.z 

!ardı Nazımla ikimiz birden ellerine sa-
Muhittin Beyin postası, koşa ko- rıldık Bu temiz yifrekli ve cesur 

şa ırelcll: kumandanımızın ellerini kalhlmJzden 
- Çavu~um.. ikinizi de acele raşan minnet ve: hı.iı metle denn, 

bev istiyor·· dc:rın tıpluk 

Tüfekltrimizi arkadaşlara vererek -:Bitmedi) 

San'at namına cürilm inil.ip 

edilen sahnelerın takipten masu· 

niyetıne dair ah~amı kanunı ye· 

mizde bir istisna ve muafiyet 

yoktur. Cürüm her yerde takip 

edilir. Bu fıkrada cümhuriyet 

müddei umumisinin emrine tebe
an vazıfesini ifa eden polis kom

serine izafe tdilmiş olan (tecavüz) 
ve ( cüı 'et) kelimelerinin hesabı

ni bunun muharririnden sorm8kta 

ciimhuriyet kanunları gt cilmııyc
cektir .• 



Abun~ şartları 

Tarld,.ecle ~ 

Gazetemızde çıkan yazı ve reaım· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUS = Türk mekteplerile faydah ...-ı..ıa 
UAnlannda Jl(izdo 20 tenzilat 't'uGr 

Kuruş K.u~ 

l AyhiJ 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazete~ gönderilecek mektupların üzerine 
idare içinse [ idare ] , ya.ııya a.ltse [ yuı J 

işareti tonolmalıdır 

BUytlt nya bir taç daf.a JçtA nrilen. llAJılarla 
buıus1 mah.lyettett 11ADWıa lcnd 

12 .. 1400 2700 

Basılmıyu mektupların iadesinden, tıymetı 
mn.taddereslz mekttplara tonolmoş paraların 

kaypolmasından ve llAnlann mllnderecatında.n ISfANBUL, Babı&'• Ankara caddesinde c V AKJT YURDU > 
idare mesol de~lldlr "' 

idare Ut tararlafbl'dlr 
Guetemh:;e h111111I lliıı hbtd ıda ywı 

H. S. H. Uiııat acentesi 

L'r.llı--11111111~~~~~~~ ..... --------• .. Tel. t970 lDARE tşLERf. r97t YAZJ lSLERI • telgraf• VAKIT posu Koı 45 

• 
aıre er ® 

@ 

® 

-Balualı, AnkarM c<ıd<lesinde Orltan B. J1anı .•• Ana- ; 
lo)u ajansının terkettiğı dau·eler kırahktır. <t> 

~Iiikerı nıel bır ot~l dP olabılir. Ayrı ayr1 hepsı • 
irden kiralıktır. islı~euleı·in ( VAKiT yurdu ) na 
üracaatları. 

Müttehit Ermfı .Emnfyet Kartal konserve Fabrtkalan. 
Türk anonim ılrketi Galatadakt tdarehanealnl 30 
T Sani 929 tarihinden itibaren zirdeld yeni adrese 
nakleylemifUr. 
lıtanbul Eminl5nil meydanı köprü k&.11111 No. 12 

1 elefon . İaıanbul 19ŞO 

® 
j~~@@@@@@@@@. @@®® • • 

Posta ve telgraf levazım mü
dürlüğünden: 

Ankara telsiz btasyonları ıçln kapalı 7.Drt usulıle 40 ton ga~oyl mOna'kasaya 
konulmuştur. Münakaia 21- I 2-929 tarıhine mOsadif cumarteal günü aaat i 4 te 
kra kılınacağından ta!ıplerln bu baptaki şartnameyi görmek için her gün Te 
milnııkuaya ltt rak için de tarihi mezkorda İsıanbulda Yeni postanede levazım 
müdürıü~Onde müteşekkil milbayaat komisyonu riyasetine mOracaatlan.~ 

~ı:::---~c--:::1~c:--..,::1c-QID==~~c--:Jc--:J~c::~:::c--::1~ 

K PPEL ~ 
~ tama.mile tekemmul eimi~ 8 

~~ r .... ~ ~,!L~: :.: ~!A ! 10sCıh ~ 
~ ettiği makina KAPPELdir Hafif, metjn ve zarit ~ 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve tak.itle ıablır. ~ 

Türkiye yegane umumi acentesi 1 
Y. Şinorkyan. İstanbul. Sadıkiye - han 31-33. Tel S. 2256 

~~~e::~::::ı~~c: .... :s~~C:--::JC--::JceJC~:JC..._:1t:eJ 

Devlet demiryolları ve liman-
ları un1umi idaresinden: 

Ankara-Kayseri hattında Karafakıh lataayonu tçln font boru ve teferrtlatı 
bı ', zartla münakasaya konmuştur. 

Vlilnakasa 9 ikinci kAnun 1930 perşembe gQntı saat 15,30 da Ankarada 
[ .t d!"m\ryoll:ın ıdaı esinde yapılacakttr. 

v1ünahsaya i~tırak edeceklerin tekhf mektuplannı ve muvakkat temlrıatlannı 

n)'r ,5ÜC1de snat 15 ıe kada Umumt müdürlük kalemine vermeleri IL.ımdır. 
falıpler münakasa §artnamelerlnİ (1 O) lira mukabılinde Ankarada, MaJzemt-

d~ireslnden, lstanbulda l Iaydarpaşa mağazasından tedarik edebılırler. 
~ ~~~~~~~~~~~w~w~~~~I r ı~~~-~s~~~~~~~~~~~~~ 
~~ OSMANLI BANKASI 
~~ Sermayesi: 10,000,000 ln_giliz lirası d 
.. Beyoğlu dairesi - Te eton Beyotlu l~'l3 ~ 
~ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he- ~ 
fj sabı carı suretile avanslar, poliça ve iskontos1L , 

) Türkiye d.imhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memallld ecne- ı· 
A

1 
?iyeye senedlit, çe~ itibar mektupları ve telgraf emirnameleri ~ 

:ı.~~ 1rsaltı.tı. ~ 

~~m~11m:aoaaDıxgmrarma 

İzmir palamııtçular anonim 
şirketinden: 

1 kiinunuevvel 1929 tarıhinde akdolum\l:ak ft"vlalAde heyeti umumiye tçtl
tnaının nız.namestne tktıaat vekiiletlnin ıhtarı üzerıne atideki maddeoın ticaret 
kanununun 464 t'nrtı maddeaıne tevfikan tadili zeylen tlAve olunduğu tlln olunur. 

3 - Niıamrıamenln 4~ inci maddestrdekt ştrkctın temettliab aafıyel ıenc
vlyl'<1\nderı evvela b1la ıaoisrıa hiuelerln cümlesine lalz olarak bedeh tesviye 

ed•lmi, sermayeye ytizde beş \tasına kifayet edecek mebla~ ve saniyen ihtiyat 
iot<,eııinl ıeıktl etmek (}zere temettUatı mezkfucnln y111dt' on ifraz olunduktan 
ıonra .•...• 3 lbarcblnln. 

Şirk,.tln temf"tlllatı •afıyel ıenevly• stndc-n evvela ıhtıyat akçeslnl teıkıl etmek 

üzere yfü de on tefrik, ~ııniytn: bedel tesviye olunnıut fıeı nıayeye yüzde bet 
faiı ıfraz olunduktan ıonra ıll .•. ..., 

Şeklınde tadılı. 

~~Selilni~ ~ Bankası · · 
H3 l 888 dt- tesı~ edılm~ştır: ~ernı;}ycsı 30,000,0UO frank 
ij@ Merkez• umumi lıtenbulda. GalB.ta latanbul Beyoilu 

W Türkiyedeki şubeleri 
~ İzmir Sanı~uu \dana ~1f rs'n 
ffi Vunanist:anda.kf şubeleri 

i Selauık KHvala 
Her türlU bnnka muamela.~ itibar mektupları. her nevi 

üzerinden besab.ıu cıuı.ye, çek muamela.n. 

~~BB~ ·---·-=.,.·-"'_--. . . 

.... ····-···--·-
Kütahya belediye riyasetinden: 

Kotahya beled•yt-ıl elelr.ttrılr. nnbralının teni\ lçın ( 155 ) Normal btygir 
takatinde hır LokomtJ Te buna alt 105 ktlovaılık hlr altermatör ti e tablo Vt' 

saıre mOnakuadadır. Bu nuauıtakl teliflerin beıcdıyeye Oç halta zarhnda göndertl

mesl ılan olunur. .. 
iyi şık ve ucuz giyinmek için 

'Galetada K.araköyde Poğçacı fırını lttiıaltndekl 
bOyük mahallebicinJn üstünde 

BUYUK ELBiSE F ABRlKASINI 
Zıyaret ed1mz. Kadın, erkek ve çocuklar ıçin 

Pardesüler, muşambalar, paltolar 
ve kostümlerin 

E.n mllntahap ve gayet ,ık çe1ttlerinl bulursunuz. 
T ediyatta teıhilAt 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşide 

ll KANUNEVVEL •929 
Bt'YÜK IKRAlllYE: 55,000 LİRADIR 

Ayrıca; 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık 

ikramiyeler ve 10,000 liralık bir miik~fat. 

YAZI 

J Haziran huhi1 etti ... 
rl oısı· 

Her muamele mecbu ~ 
yeni harflerle yazılrııalı 

ADLER. 
YAZI MAKiNt:S:~ . ae 

Avrupada 1898 scnesıo f' 

imal edilen bir yazı makii1 1 
Şimdiye kadar bütün dıı~ 
380,000 ADLER MAJ{I ~# 
Satılmıştır. Anadoluya 

makine gönderilrrı!,dt 

A OL EJl 
Makinesinin hususlfe~ 

Harflerin müvaıi \·uru;ıJ 
1 Bu fabrikamızın ihtiraı 0 

itibarile ba kalan carıf ~ 
taklit edilemez. Bu sayede ı 

kopya çıkarmak müm~ıı~! 

p~LJf y ~&ı!ı 
t~1~B~~ 

NEDiR t 
Anadolu içın tali Aceocıı 

arıımaktayız. 10, 

A a nafl•a ı•darese'nder• Bir Alman mütahas51.:1 ~ masy i • altında lsranhulda ber gl\fl8 e i 
Çeltck, Amasya yolunun 96X800X 101 X8B8 kilometrelcrl arasmda ne tamiri ıçln bir tımıtrhıı.l1 ı1 

2997 mebe tulınde ıoıa tamiratı ile 6 adet k8rg1r menfez inşası ve c 4) met şat etti~imizi tebşir er1 ~~f 
Daktilo mektebi lsranbtl~ relik lkl adet muteltf köprü döıemealntn baton arını-ye tahvlll 19439 llra 

kapı Esnaf bankası 
111 bedeli keıfıle ameliyatı EncO_m~nl ylllyetce görUlen lüzum Ozertne 1O·12·1929 ıı 

ealı 8ono ... t 1 s de ıh.ate olumak nzere kapalı zarf uıu1t1e 20 8un temdu Adler makinelert11 

edilerek monakasaye. çıkanlmıtbr. baş acentası '1 
Keııfnameıinl görmek lsteyenlerln Amaıya Nafıa daıre~lne ve talıplrrln R · ş \ R \ 7 O ()' 

ıhale günü teminat akçelertle Encümeni vilAyete müracaat etmelen ı!An oluıı ur. 1 l ı.. /-\ 1.IO 
------- Galatada Yoyv()da hııt11 

Kız Amel! hayat mektebi müdür- -~1l!: .. :;:: ku•eh.~~~ 
Uskücım hukuk u ,.q 

I •' v '' d Emine Hanımın Halıcıoğ ti ıııtl t u g un en: llıeılnde kapuı U tkı D haleP ıkB ~l 
mtçhul Rectp ağa ele~hio' do~ 

I" h b dııll i' kız Ame ı aya t mekte inde eyl1-diğl bo~anma daveııırı jelldlf J 
mOddel ıılt-yhın evlılığlP ıııefll'' 

hususi keman ve piyana dersleri tııhml eyl~dİğı vezaıfı j~:dı;ll I~ 
mak~d le han yi terk ev ede"' 

verilmektedir. Piyano muallimi, ed ımesl hıııebıle kan°0 u rıı aııı~' 
h • ı ı · • ( ı• k 13'> ıncl n · addeııl mu~ıbıııc' ,cı' 

meş ur. pıyanu mua ımı s a- ıleyhın bir ay zaıhnda hsnel ı~ı ef.,, 

A ıahJl'l 1 1 çelli ) keman muallimi lmanya avdeıle evıılibın uhtı:stne lll1ıınıııPİ 
d!ğ veza h t'a eylemeıl d ğtı0ıııı ~ 

konservatuvarından mezun Meh- ıhtıırına kara• veıılni~ 01 0 ıtıııh~e~ 

F . d b • c bapta yaı ı an ıhtaJ rame Jdr.ı~tl ~ ~ met Ali erı un eydır. uma- dl\anhanesıne talık kı1ı0ııı1' 0 
k oıt 

oııııa 

d d h •• t 1 1 d t,. b lığ ma~ anına kalın lııPıJI· an maa a er gun saa en keytıyet gaıeıe ile dt tıao o 

14 e kadar talebe kayıt ve kabul 
edilmektedir Me/) uı muaüı 

1 


