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'Türk gazeteleri büyük irfan inkı- Tevfik Rüştü Bey beyana· 

labının ·ık .. el eserini vermi~ti tında böyle söyfemi~t!r 
Bir 

Eğer bir 

belediye idaresi 

1 Q UZ Y Ankara 30 ( Apoyevmahm )- ev idaresi demek ise ... 
• • 1 • Tevf1k Rüştü B. Atinada münte--
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1 K!nunuevve1. . Bugn.n Türk matbaacılılı ve Tftrk matbuat ta· 
t!hinde pek mühim bir yıl dönümünü idrak ediyoruz. Reamlm;z 1 
~anunuevvel 1928 denberl yeni harfl~rle intf~ar etmekte ola.n mem· 
~ket gazetelerinden bazılarının baıhklannı göıtermekted.tr. Bu ıevinçli 
~ döniimiine alt yazı (2) inci saV1fam1zdadır. 

la ıtılaf husuline kam bulundu-
A-unu, bügün Yunanistanda her 
ıeyi elinde bulundu•an M. Veni· 
zelosa emniyeti bulunduğunu, ye
ni Yunan sefirinden mualtik me
selelerin halli için yeni teklifler 
bekledikini, itilaf husulü iki hü· 
kamet için de zaruri bulunduğu
nu söylemiş ve demiştir ki : 

- Türkiyenin Yunanıstana 
karşı kat'iyen tecavüzkarane 
emelleri yoktur. 

Türkiyenin sulhperverliği bü~n 
dünyaca matOm bir keyfiyettır. 
Şimdiye kadar sulhperverliğiınizi 
birçok defalar ilin ve isbat ettik: 

, Türk donanmasının hılah ve ten
' siki ıahıllerimiıin müdafaşına 

matuftur. 
Mubadefe meselelerinin ballü 

tasfiyesi ufku tamamile temizliye
cek ve bu sayede iki hükumet 
arasındaki diker bütün mesele!e: 
rin de dostane ıurette haHını 
temin edecektir. 

Mevhum 
Bir suikast haberlle aıl5ı~ 
ye heyeCIJll verici llaberler 

daf]Jl.mı 

Kadınlann belediye azalıfına 
intJbaplan gilnlln en hararetli 
meeeleıldtr. Bunun ıebebi de bu 
!ene yeni belediye kanunu B • 
M. Meclisince tasdik edilerek 
meriyete geçeceği, ve binaen
aleyh difer belediye meclialerf 
gibi lıtanbul Cemiyeti Belediye
ıinfn feıbedflerek yeniden fntl· 
habat yapılacafı için aynı ka
nunla kadınlara hakkı intihap 
verlleceflnl kuvvetle ümit eden 
bir kııım kanunların timdtden 
tntthabat hazırlılclarına baılamıı 
olmaları, hatta kadın namzetle
rin btle ileriye ftlrGlmelcrJdfr. Bu 
mOnuebetle tabtt belediye mec· 
Jiıfne aza olacak kadmlann ne 
dereceye kadar muvvaffak ola 
caklan mevzuu babıoluyor. 

Kadınlar Birlfğt relıl LAtife Be
kir H. ı&yle demltı .. Ev idare 

Ali iktisat meclisi 
Ankara, 30 ( Yakıt ) - Ali 

lkthat me ..:llsl yarın sabah onda 
dardünc6 fçtlmaını aktedecektir. 

Ad .1 ı' ye ve k ı' 1 ı· ıtndt ki fikri lıtfdadı teıllm olu-
nan kadın bir nisbet dahilinde 
bQyOtnlmGı ev ldareıi demek 

Yeni Irak sefiri 
1,. Ankara, 30 ( Yakıt ) - Y ;eni 

ak ıefirt Fuat Bey geldi.Ya.kın
ct. Retıiciimhur Hazt etleri tarafın· 
d'Ul kabul buyurulacak ve tti
!tııtbıarne.int takdim edecektir. 
•••••••••••••••• ••••••••••••• • • ' . 

lç ıayıfalanmızda i 
• • 

1'1akaleler· ı : 
la Başmakale: T amlrat mesele~. t 
tıhllk kooperatUJeri, Siyasi: Su- ! 

lUnJarda ıeyahat, geliti güzel. : 
,,. uncüde • 
':s ----- ' 

: Tefrikaları : 
' Utannuu adam. : 

· : 2 ındde • 
' -· : MııYarderlerln hayab. guncuda : 

: PdeçbuJ uker ~ 
: 6 ıncıda 

i liih&:,,e 1 • 

' ~abnazel Kokot tfran11ır:cadan), 
l:baıkeıi albnda. 

Fen aayıf ası ı 
2 incide ; 

Sebır haberleri. - : 
• 2 ;ncf ve J Gncüde : 

: ll4 rici haberler : : 

izahat veriyor olan beledtyec11lkte elbette mu· 
- vaffak olacakbr •• 

irtişa layihası Mecliste Llttfe Bekir H. ın saza pyam 

tetkike baılandı dikkattir. Eter latanbul gtbt bil· 

Ankara, 30 (Telefon) - Adliye yiik bir ıehtr hakikaten bdy(l 
vekili Mahmut Esat Bey gazeteci- Uilm6t bir ev demek iıe ev 

ıdareıi de htrt istidatları mal&n 
lere şu beyanatta bulunmuştur: olan kadınların beledJyecilJkte 

" İstanbul ve İzmir mUddel umu- erkeklere yalan veya müıavi de-
milerinin buraya gelmesi fevka!Ade fi], btlAkJı faı1' olmak IAzım gelir. 

Şahtn Narl ma1ı~m• lıuıa1m1tla 
bir sebepten ileri gelmiş değildir. Ywn s tnct ıayıfamrr.dadır ] Ç6nkil ev ldareıtnde ıüphealz 
Onlar zaman zaman gelip vekAletle ======~~~;:;·;;;~:::::=======~:;:========== 

temas etmek mecburiyetindedirler. 

" lrtişa kanun lAyihası Millet Meclisi· 
ne verilmiştir. 1kl güne kadar adli

ye encümeninde tetkik edilecektir. 

Bu l~yiha hakkında şimdilik faz

lı bir mütaleayi muvahk görme-

mekteyim .• 

M.Liıdvig 
Gazi Hz. ve Başve
kil tarafından ka

bul edildi 

erkeklere faik olan kadmlann 
beledJye fdareıf nde de faik ol· 
maıı tabiidir. Bu takdirde bir 
giin gelecek lıtanhul Cemiyeti 
BeldJye azaıı taman kadınlardan 
mnrekkep bir heyet halini ala
caktır. 
. . ~· . .., .\ . . ,.- .... ' ' 

V AKIT ın hanım 
okuyucularına 
mühim bir hizmeti 
Çocuğunuza nasd 

bakacaksmu..1 

Dı. Alı Şükrl1 B. 

Her ıınıf kartlne her sa.ha· 
da fa.ydah olmıya çalıoan ga· 
zetemlz, bug6n de hanım oku· 
yucularını ve umumiyetle aile· 
lert, ana· babayı yakından all
kadar eden bir hizmetini ılze 
bildirmektedir. 

Memleketimizin kıymetli 
ve mütehassıt çocuk doktoru 
Ali Şükr6 Bey, yarından lU. 
haren gıızetemlzde " Çocuğu
nuıa nasıl bakmaha1D1z?,, lıirn-
11 pek faydalı b ir makale ıe
rlı;!ne baıhyacaktır. 

Kısa., lüzumlu, faydalı na· 
sihatlerl karllerimiz bu yeni 
aile eQ.tunumuzda liyakatli, 
b lgili bir kalemden okuyacak· 
lar, memnun olacaklardır. 

Başmakalemiz : 
: ~ lndde : 

i Y ar1n Gençlik i 
~ saydası : 

Ankara, 30 (Telefon) - Alman 

tarih üstadı Her Emil Ltıdvig ·Ma
arif müdürU Rahmi Beyin delAleti-

le liseleri gezmiş, müteakiben Re-1 
islcümhur Hz. ve Başvekil tarafın-

- Lilffcn bir şarkı sovler misiniz, matmazel? İS t rn la~ ~ 0 0~efUtİf1 er İ 
- Kalabalıhta &ıki.lırun, at1ediniz. 4 anca ~avıfamızda 

' . ~ . 
~... ~ ••••••••••••••••••••• 

dan kabul buyurulm.uşcur. . .- Ukin sıkılacak bir ~ey yok. estuen kimse dinlemij·oı. iL--------..-----
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Geç~n sene bu~ün 
Türk gazeteleri büyük irfan inl<ı
labının ilk güzel eserini vermişti Ormanlarımız 

inkılabın meSut neticeleri Y enı kanun layıhası tetkık 
edıliyor 

Büyük Gazimizin 928 yazında 
lstanbuJda tepşır ettiği büyuk 
fıfan iı k 1 abı, 928 teşrınsanisınin 
birinci günü B. M. meclisinde 
kabul edilen kanunla tatbik sa· 
hasına girmişti. Meclis o gün 
u'vi he)ecanların en yükseği ile 
doluydu. Büyük Gazinin tarihi 
nutku en coşgun alkışlarla karşı· 
!anıyordu. Gazi, nutkunun harf
lere taalluk eden kısmında büyük 
ihtiyacı şu güzel cümlelerle işaret 
ediyordu: 

•Aziz aı kadaş'arım; her şeyci en 
evvel ve her ınkışaf ın ilk yapısı 
olan meseleye temas etmek istı· 
yorum. Her va ıtadan ewel bü· 
yük Türk milletine, onun bütün 
rmeklcrini kısır yaparı kurak yol 
haricinde kolay bır okuma yazma 
•nahtan veı mek la11mdır. Büyiik 
Türk milleti cehaletten az t'mek 
le kısa yoldan ancak kendı güzel 
ve asil diline kolay uyan böy e 
bir vasıta ile sıyrıla bilir. 

Bu okuma yazma anahtar an· 
cak latin t'Sasından alınan f ürk 
alfabesidir ,, 

Kabul edılen kanun, neşri ta· 
rihinden ıtibaren Devletin t ütün 
daire ve müessese 1t'l inde, bil· 
cümle şirket, cenı } et ve lıususi 
müessese'eıde Türk haıfledle 

yazılmış yanların kabul ve mu· 
ameleye korıu 1 nrnsını mecbuıi 
kılıyor harf erin Devlet muame
latına tatbiki tarihini 929 Ka 
nunusanisin n birınci günü, Türk· 
Çe ffisôSı veya resmı ltvha, ta· 
be:a, ılan ve s rırnıa razılarıyla 
Türkçe kususi, resmi bilcümle 
mevkut, gayri mevkut gazete, 
risale ve mecmuaıarın Türkçe 
harflerile neşrı arihini de 1 Ka· 
nunuevvel 928 olarak tayin ve 
tesbit edi}'ordu. 

Bugün 92° kanunuevveliniı 
birincı günü, 1 ur k gazetcleı niıı 
yeni hartJerlt çıktığı ilk günün 
yıl dönümiint> tesadüf eden bü
yük inkılap günlerınden biri dır. 
Bu tarıhi, aynı mes'ut heyecanı 
duyarak işaret rd•yoruz 

lnkl~bın muci1eleri 

1 
harf inklabının henüz "ir seneyi 
doldurmıyan günlerı içinde ya· 
rattığı neticelerden kısaca bah 
setmek imkanım elde etmiş bu· 
lunuyoruz. 

Bu inkfabın yarattığı en miihim 
eserlerden bırisi, büyük halk 
kitlelerinin ümmılıkten kurtarıla· 
rak okur yazar hale getirilmesidir 

Geçen sene başlıyan hummalı 

mesai neticesindP Dev'et memur· 
ları teşrinevvel bidayetinde Türk 
harflerinı öğrendıler. Teşrinevvel 
iptidasın lan kanunevvel nihayeti· 
ne k11dar devam t'den iki aylık 

müddtt zarfında da mem 1ekeıin 
her tarafında açı an halk kurs arı 
vasıhısile 250 bin kadın ve erkek 
"ataııdaş okuyup yazmayı öğren
clı. Halk tedr .satını daha müsmir 
bir ha 1e ge•irmek için millet mek
ı pleri teşkilatı vücuda getirıldi. 

1 kanunurnnıde faaliyde geçen 
millet mektep erinin ni~an niha 
yetine kadar devam eden faali
yetleri hasılası ~u suretle taanün 
edt}Ordu: 

200 binı Arap haıfleri 1e <'ku· 
yup yazma vı bı len (480) bin de 
tnmamıle umumi olan (680) bin 
kadın ve erkek vatanda<;; millet 
mekteplerınin tahsil devıesi ni 
ha)·etınde imtihan edılerek ken· 
dılerine şehadetname verildı Bu 
mekteplere devam ederek okuyup 
yaımayı öğrenmiş olduğu haldt" 
imtihana giremiyen bir kısım 
vatandaşlar daha mecut olup 
l u 'lların mıktarı da ( 200) bın 
olarak, tahmın ~diJmekıedir Bu 

Ank11ra, 30 ( Valcıt ) - Yeni 
orman ar kanunu la ihası lktıaat 
encümemnde tetkik edilmekte 
dir 

Uvihaya göre bütün orman· 
lar devlete aittır. Müıklyet da· 
valarm mahkeme halledecektir. 

Kanunun ne r nden sonra et· 
has ve mfiessetiat, tasarru( ettik· 
eri ormen arı hükumete asdik 

ett receklerdır. 

Devlet ormanları 2 senf' içinde 
•Eı b t ııaretlerle tahdit edi~ecek 

tir. 
Orman sfva11etfnin ayesi, mev· 

cut atı fenni bir ıurette muhafa· 
za harap ormanlan ıslah, ve yeni· 
den yetf~tirmektir 

Kıvmetlt ağaçlar datma mu 
hataza edilecek, na~liyat için 
sulardan istiJade olunacak, yol 
lar açılacak, tesisat yapılacaktır. 

Veka et ormanlar için avrı 

bir hesap tuta<".ak, safi hacı'atm 
yansı hazineye ver•lecek. yRrısı da 
ihtiyat akçes• ayrılacak, ica· 
bmda ictıkraz aktedi'ecekt1r. 
Mecburhet olmadıkça orman 
!arda hayvan otlatılnııyacaktır. 

l\~ü·adeslz l< Oçük bir dal bile 
ketti• lmiyecek, aFaç•ar para 
ı'e satı acak, odunculuk, tahta 
cılık ile geçlnen köylülere be 
de i 10 ııenede ödenmek üzere 
b1r ~aha göst~rilecektir 

Kurnmut dtıvri'mtı ağaclu, 
yaı ı aklar müzayede ile sahla 
cak, oı man içinde avcı ık, ba 
ıkçJık vapan anlan versı alına 
caHır Köy Vf nahiye orman arı 
ahali beyninde payla~ılacaktır. 

hesaba nazaran mıller mel teplerı 

inkılabın vukuundan ben mıktarı 
( 1 ' milyona vak aş n vatandaş 
yeıış iımışıerdır. Tedbir alını yor 

Bıı devredt·ki mekteplere de Kı~ın ve fena havalnıın yaklRŞ· 
vam edt'.n vataudaşıa, ın adt-dı dt ması ile tahlısıye müdüriveti esaslı 
400 bın olarak tahmin t:dıliyor tedbirler almağa ba~lamıştır Tipili 
Bundan mada geçt'n seneden iti ve karlı havalarda kaza olmaması ıçin 
bvreıı bit ıaraıtan M~arıf v kale 

lımana büyuk bir si~ düdtiğü kona· 
ti kendi ntşriyaıını ve bilUmum caktır Rogaz harlc nde Baba bı.ır-
mek ep kitaplaıını Türk harf lerı- mına da gt:nr bii) lık hir sis kam· 
le neşrt> uğraşmış ve bı 'uınum ilk pnna,ı konmak için mahııllinde fu. 
mektep kitaplari le orta tedrisat 

ali} ete başlanmı~tır. Bir müddet evd 
müesc;eselerıne ait kıtapların da 
pek az isttsnasından mada heyetı Ankı raya gıcmı, olan tabii.iye u-
umuınıyesi yenı Tüı k harf«'• ılc mum mLid ırü NecmcHin B iki güne 

Bu yıl dönümü münasebetile nes"'olunmu:;;tur. kudıır ~t.:hrimıze dönecektir. 1 
&eiı~~===ac=z~~~~~~===~~~~~~ 

dığım geceler inleyen hastanın 
sayık amalarım . kaydediyor~m 
Tam mana çıkarmak mümkOn 
değil •açma sapan 1rözler •. 

V AKIT ın tefı ik asu 18 
Bu he1eyan1ann ıırasındn ıu 

nakarat var: 
- Saffet.. beni a(fet.. Saffet 

beni affet. Yazan; Hüseyin Rahmi 
edemiyece~im ı:rnin refakatin de 
bir şans var Kendı kendınin 
n~ uğurlu bir adam olduğundan 
bıhabers'n. Elint: işletilecek zen· 
gin bir maden geçti. Belki st'nin 
de cebinde böyle mühim bir de 

fine anahtar var .. gene bundan 
da hcıberın yok; gel şöv'e sen nle 
tenha.. çok tenha bır yere çeki· 
lelim. 

- 17-
Kol kola konu a konuş:ı balata, 

defttı d 1ra doğru yiirüdü 1 eı. Eyü. 
bün ölü er caddesine geldiler. 
Ôlüm tepelnden aşağı ihtiyar 
servi eri, )Osun u kırık dökük 
taşlarile sanki diı ileri aşılamağa 
atılıyordu. 

Mezarlık ar~sınd~ koy•u bir 
lc1thve b8hr;esinin ,..11 tenha bır 

kö~esıoc çc.kildiler. Avııusselah. 

mesruk pardesü de bu'unarı mek· 
tubu cebinden çıkararak acayıp 

bir suretle dedi ki: 

- it İfi açar. Yaka vakayı 

doAurur Okuyayım da dinle. 
Kulağını ver.. ayafımu . ., 14 end\ 
kendine b r tan• geldi Falcat 
bundan A.1ami tsltfade etmeğı 

bilmeliyiz. 

lakemle'erfnt btribirlne biraz 
daha yaklaıtadılar. 

Avniissalah fııılb ile alelade 
konuıma arıısmda bir tempo da. 
eltndelcl aabrlan föyle okumıya 
baı'adı 

"Nedim, 

"Bana yOklettıtın afır vuife
nin öt etinde mesut btr tatile bal 
vadedivorsun.. ~akat çok vor· 
gunum .. Biraz da VJ<".dan azablle 
eziliyorum. Do,eğımde yalnız. kal· 

Kimdiı bu Saffet? btlmiyo· 
rum Soırrağıt da kotkuyorum. 

Bu ihtiyarın hazineleri etratan 
da uydnrulan masal ar bir 
ı:u "Monte Kr1ıto,, h1kayesfne 

benıiyor.. g\)ya bunlar muhtelif 
yerle de gömülü ıml~.. tıııımh 

imlş1• 

Zevcim bir gece bana şöyle 

hitap ettı: 

- Şevkiye ben Boyacıköyün· 
deki harap Yalıyı sattım •.• 

- Evet 
- . Oı u timdi yıkm ılar ... 
- Ôvle diyorlar .• 

. - Yalının arka bahçesinde 
bir mahıen, onun içınde bir 
kuyu vardır. 

- Peki .. 

- Periler bentm hll7.ı., .. 'ertmi 
iıte bu kuyuya nakleLtiler ... 

Evvela tamamına diniedijim 

Yunan sefiri 
Gzi Hz.lerine 
itimatnamesini 

takdim etti 
Sefir, iki memlehel ara~ın· 
daki muna$ebetlerin inkişa
/ına çalışacağını sôvledi 
Ankara, 30 (A.A) - Relsıcüm· 

hur hazretleri bugün Çankaya köş
kiinde yeni Yunıın sefiri Polihro· 
nlyadis ccnnplannı mutat mera.;im
le kabul buyurmuşlardır. Yunan se
firı itimatname ini Reistcümhur haz 
retlelne takdim ederek atıdeki nut
ku lr at eylt:mi,tlerdir: 

"Rebicümhur Hıızrctler~ 
Yunan Reisicümhuru hazretler] 

tarafından nezdi devletlerine lev
kal~de murnhhas ve ortnelçi sıfati· 

le tayin edildi.!!;lmi mil,'ir mektubu 
sclefime ait vednname ile bırlıkte 

takdim ile kesbişcref ederim. 

Bana ıevdi l'dilen bu pek şerefli 
vazife iki Cümhurıyet arasında si
yası ve iktısadl sahalarda teyem· 
mlinen men-ut olan bir çok müna
sebetlerin ınkl~afına mesaimi hasra 
imkAn vermesi itibarile benim Jçin 
bir kat daha kı~·metlidlr. Vaziftmin 
ihsmda zatı devletlerinin lutufkA
rane müzaheretleıile Cümhuriyet 
hiikômctinin yardımına nuil olaca
ğımı ümide içtlsar eylerim. 

]ki memleketın do~tane münnsc
hetlerini takviye ve ıeyide vazife
min medar olacağı ümldile meşbu 
olarak zatı devletlerinin şahsı saa· 
dt:tleri ve TUrk JM!~nin. .sa.eft._et 
Vt' refahı tçın Rdsicunıhur Hz. na.
mına arzcylcdıJtim en samimi te
mennllerimin kabul buyrulmalarıru 

rica ederim.,. 
Reisidimhur 1 lz. cevaben atideki 

nutku irat buyurmuşlardır: Elçi 1 Jz. 
Yunan Rerisiclımhuru H1~ nin zatı· 

alilerini nezdıme fevka!Ade murah· 
has ve ortaelçi tayin eylediklerini 
hlldiren mektuplarını memnuniyetle 
akhm. Selefhüz~ ait vedanameyı de 
alıyorum. 

Mesainizi Türkiye ile Yunanistan 
arasında siyasi ve iatı adt sahalarda 
mevcut bir çok münasebetlerin in· 
kişaf ına hasredecejtiniz hakkındaki 

bu muhave.renin ı.onu böyle saç· 
maya çıkınca ihtiyarın yine sa 
yıkladığım anladım .•. 
Nedım ilenin mükurer ve ıtd 

detli icbarların üzerine .konakta· 
ki kasanın anahtarı nerede oldu· 
ğunu çok aradım. Bulamadım 

• Anahtan ıevctm baıtahfından 

evvel bir yere mi sakfadı? yoksa 
üğey oğlumun elıne mi geçti 7 
ke~fetmek mütkül... 

Kasada çok para oldu~nu 
bazı de Ati Ozerine tahminliyo 
rum. Fakat senin bu hususta ki 
teklifini .kabufe ce.arelfm yok. 
Ve asil olamıydcakanlıyor musun? 
Bu tekliH bir daha tekrarlama.. 
gece kapıları açık bırakarak ae· 
n•n kasa oduma girmeni teshil 
edPmem Konakta yalnı~ defi· 
lim kL. Affan var, karısı çocuk· 
lan var.. hizmetçtler var. 

... COrmO meıhut haltnde ya· 
t<a'amnan ıana ya bırıız diye 
cekler ya zanpara.. Oz.-rlmı:ıe 

bulatacak bıribirınden berbat iki 
leke .. 

Sabret.. sabr~t . oh ne yazdı· 
iımı da bHmfyorum. Bütün bü· 

tün aenın olmak ıçfn aabırıızlık. 

Yağmur 
11cmer bureazd' 

bir köprü yıktı 
ikı köylü boğuldu d 

Bir kaç gündür yağan y•P, 
dün kesilmi~tir. Maamafih b~~:J 
An kapalı ve yağmur f". 
mevcuttur Dünkü nüshamızda ~ 
dıgımız ı.,ribı biıtun KAhtane h•" 
ular altındadır. Kemer bur f 

bir köpı ü sellerden yıkıldıg. ıl 
biicün Kfthtııne ha' alisi c;uJar 
datlır. Y.emerburı~nzda bir 1' ~ 
sellerden yıkıldığı gibı Rıfat "~ 
san l~mınde iki köylü de 
mu.tur. 

Bün akşama doıtru Kemer~ 
gazda sular yavaş yava~ çe~ 

1 et 
ve otomoblllerle muvac;a a d 
edılmiştir. Şimdi hürün K~htaııt~J4 

b•~ 
varını derin bir çamur l~ır 
kaplamıştır, yayan yiırünerne 
dır. 

Jandarma kumandanlığı b 
tcrttıbau alını~ olup zarar 
nı tesbitle meşguldür. 

ve 

Kan<lılli ra athaneslnin 
malômata göre bugün ha\ıı 

lu ve hafı[ yagmurlu olacP 
gftr şimalden esecektir. ...ı 

Dun hararet azami 9 asr· 
derece idi. ~ 

Miı alay Fortm~lon An1' 
Ankara, 30 ( Vak t) -

metli dostla11mızdan Arrıt 
miralay Forlington şehrimiı 
miştir. Haricı)e vekili 
Rüştü Pey taralmdaa 
Haı iciye binasında bır öğle 
fcti verı1miştir. 

ll!MııitnUl!!llllllllllll;mıJJllllliililll1lf!ll!mll!IMl!l!:lıı:tl 

söıtertttlı.den memnun okiuıtı 
sek vazifenizin ifasında beli 
Cümhuriyet hiıkômctinin bef 
teshfü\tına mnzhar olacağınııJ 
olabilirsiniz. lki memleket aı• 
ki dostluk miinaseberlerinin ı.ıı 
Jenmesi bizim de arzumuza rP 

fıktır. 

.l\1esıılnlzdc. hu münasebetler 
kl_afına hizmet etmek huS. e 
gbsterdlgtnlz iimldin camıırt1~ 
hakkukunu temenni ederim 
Reisicümhur hazretlerinin sB~e' 
rini ve Yunan milletinin saa ~ 
refahını çok samimivetle dılt 'I 

la bu iht yarın öldüğünü ~f. 
mek de bar a bir cinayet ıe~ 
o sa~ken sanki ben seuil'l oa"' 
miyim 7 İı ar etlliin o f _, 
nokta c'a sana karıı tiddet ~,ı' 
halifım. Hayır öyle ıeY ~ 
eltmd'n ge'mez... bunu bit 

tekrar lama. tJI 
Bu hafta beni mahut J 

mahallinde bekleme, tak1P pi 
diAimden ıüpeleniyorulll-• rt ıt' 
ederim bu mektuplarım• Y1

0 1; 

mahvet.. saklamaktan tilr1 lı"' 
likeler melhuzdur. vnn1• şl, 
neler olmaz.. Daima seni~ lf 
kiyen. 1ıte sa.na derin pu 

aelam .. ,,, bltf~ 
Avnüsselah mektubu t-' 

ne tesir haaıl ettljirıi aJl ~to 
için muhatab1n1n yüıilne ,;;;' 
Ali Safder onun bu 0 

cevap olarak : 
- L vallı kadın. 

- Neden? ~ 

- Korkduluna ufr•clı~~ 
YırbJmaıını rica etttff 111 J/I 
timdi kfmfn f'line geçlllil 

ğuou lJılıe .•. 
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Borçlular 

" V AKT ~. iN ŞEHI~ 

M~a-ha-lle-lerde Büyük caddeler 
VE MEMLEKET 

Neşet ömer B. Nihayet ... ' 
Atıı~tar intihabı ayni 
r.ı:nde yapılacak 

btııeıcrd talhnatnamelere göre, ma
lııtihtb e nıuhtar ve lbdyar heyeti 
de atının birinci klnun ayı lçin
ftlnı ~!ayıp tamamlanması )Azım 
Jtrd c tedtr. Halbuki bazı maha11e

Eıaslı surelte tamir 
edilecek 

Divanda müderrisler 
ihtilafının müzakere· 
sini teklif edecek mi? 

Oda l atıbi umumisi Cemal 
Bey ist1ta etti 

Yeni ter a k;;;nu hakkında 
mühim tebliğat yapıldı 
Y enJ lcr a kanunu ne,red.llme-

e lntıh I•' . fekııd ap ~erlnın pek karışık bir 
Lııda e cereyan ettiği vilAyet tara· 

Şehremaneti, şehir dahllfnde ki 
büyük ve kalabalık caddelerden 
çok bozuk olanlarının kış şiddet· 
Jenmeden evvel derhal tamir edil
mesini karlaştırmıştır. Bunlara yeni 
parke taşı döşenecek, tamir işi ~·ok 
esaslı olaClıktır Bu caddelerden 
bir kısmında ameliyata başlanıJ-

DırO fonun divanı LugiJn öğledtn 
sonra Netet Ömtr Beyln r yaietlnde 
toplanacakhr. BugtınkO tçtlmıun rOz
namestnde ehemm yetil maddeler yok· 
tur. Bulgar lıselerinden mezun tale
bt-nin lstaı ı bul Darü fonununa kabul 
edilip ~dılmlyec,kleri meseleıl hakkın
da da bir karar verilect-ktlr 

Ticaret odası katibi umumisi 
Cemal Beyin istifası hakkında 
verdi~imiz habc!r tahakkuk etmiş· 
tir. istifa eden Cemal Beye dün
den itibaren muame•at müdürü 
Taip Servet Bey vekalet etmiye 
başlamıştır. Yeni katibi umumi 
lktısat vekale tı tarafından tayin 
edilecektir. 

den evvel borçlarını vaktinde öd~ 

mfyen borçlular, alacaklı olan 
kimsenin arzuıile 91 gQn hapsolu

nurlardı. Bir çok hakaızhklara 
ıebep olan bu fena usul yeni 
kanunun kabulünden sonra orta• 
dan kalchrılmııtır. 

ıııın .? nızan dikkate alınmışnr.Bu
)ctf UZerfne muhtar ve ihdyar he-
.,,_1 lnu.·.hahatının her mahallede mıştır · Yeni icra kanunumuz, borcu

nu ödememek için dolambaçlı 
yollardan yürfiyen borçlu'ar hak· 
kında ıtddetli hl\kilmleri kabul 
etmtı bulunmaktadır. 

-ııı d Şehremini Muhittin Beyle Emanet 
lOruı gun e yapılması muvafık D 

Son 12ünıerde bır haylı dedı~oduyu 
mu ip alan mOd· rrlsleıfn kürsü ve 
derce'm tasnifinden d · ~an ıhtıllhn 
müzakeresi ı uznameye ıthal edılme
ml t r. Bu me~elen•n Neşet Ömer 
Beyin tekl h tızeılne m ·vkll mü1.ah
r~ye konacağı kuvvetle limit edılmek
tedlr T asnil mOzakerrs'n n çok haıa
rt'tli olaca~ı tahm n ed.lmekttd•r. 

Etibba odasına me
mur alınıyor llıir ı:rıu~ bu hususta Polise de e- fen işleri müdürü Ziya ey cuma 

8 
\'trilrnfştir. günü Ankara caddesindeki tamirao 

u k gözden geçfrmişfer, bu arada l\lu-
lıtıtnd a_rara göre vi!Ayetlmfz da-

Eıibba odası idare hey~ti Sıh· 
hat müdürlüğünde ayrılan da ıre· 

ye yerleşmiş bulunmaktadır. 
e bittin Bey bazı tavsiyelerd~ l>u· rf10" cı k ıntthabat önümüzdeki birin- İcra kanununun 70tncl madde

sine göre kendisine icra dalreal 

tarafından ihbarname gönderilen 
borçlular bQtiin mallarım, ka
zançlarını ve alacaklarım icra 
daireıfne bıldfrmlye mecburdur. 

e~ırıl Ma Anun ayının 3 üncü cuması ya- lunm_u.:..şr_ur_. _____ ~---
retl bıti~ Ve o gün akşama kadar Sefirler 

Odaya ait muamelelerin ted· 
viı i için yüzer lira aylıklı bir 
muhasebeci ile bir katip abna
caktır. 

.ı. · ecektft 
ııe " ;:::-____ • 
~ i ~\rk_a_f _m_. e_a_t_l_e_n 

t.t \'kar nıemurlannın maaşlarını 
tiJı' di ırı Yapılması talebi Ankarayı bil
;f ,td~ltliştir. Bu talebin kabul edilip 

, llıiyeceğt malOm değildir. 
~ ı 1 :---::-=--
11'~ ı ~avedilecek kaza 
"' ticaret odaJan 

4~tıı.t Ve~llettnce, lzmir vtllyettnde 
~e ~ Ç"tıne, Karaburun, Kemalpaf& 
ı. ~emen kazaları ticaret odaları 
~dtlecek Ur ~erlt rl lpka edı
\ tir. K,.nıalpaıa lle Y,.me odası-

1'1vına lttraz edılmest muhtemeldir 

Rpdın vil4yednde 
>,, y!:adası Çtne Söke odalarının 
sul'llıU Odasına rıptedilmelerinl Ueri 
Jecek .ŞtUr. Teklif ayencn kabul edl-

tır. 

De'l'flal' vD.8.yetlntle 
._ Sarayköy, Tavas. Acapayam. ıra. 
'11\öy, Çivril, Çal kazalan ticaret 
~•lannın Denizliye raptedflmelerf 
~ •kkındaki vek!letln teklifi aynen 
~ •huı olunacakur BalJkesirde yalnız 

1 
tly-a kazası odası merkeze rapto-

tltnrtıııkta ve df ğerlerl ipka edilmek
~dlr. Burhaniye odası da Edremite 
~lancaknr. 

11aniM vil&yeilnde 
~Vekalet Alllfehir, De-mirci, Salthh, 
''-ba ve Kulanın Mani13ya rapbDı 
~ lhıınoıtür. Ttcaret mod0rlot0. Ka
~ oda11nın IAtrma taraftar deat dır 

ııne, uff8~ raptedılecekdr. --- . 20o bin alfm 
lleı:vanlar hiJhdmetlmizden 

lsttvor 
·~ l'tırl. İtalyan muhtelit hekem mab
ı}lheatode, Soeytte Komımyale 
~ °"Yente tarafından hokOmttimlz aley
~b.e •çılao . alacak dava11nm don aleni 
6raEaaaı yapılımttır. 

' Şırkct. 19 J 2 1enet1nc:le btze borç 
~ttdı~ 

• ~ "tS' c 100» hm lira yerine, fatzlnt 
br htaaba katar ak ( 200 ) bin albn 
'n latenıektedır. 

llnkıı celsede hokamot namına 
6"' Nazıın, hazine rıamına da awbt 
ı_ 111 an Nurı Beyler baıır bulunmllf" 
do' bu davanm bir mukaveleden 

tdu~unu, mulaveJestne g&'e hakem 
:•~eınelrrlnln bakmıya .alahlyeıtar 
~ lnadıQını taylemiılerdır. Y akmda 
l ili' ~er llecekttr 

iirk - ltalyan mahke
lrıeainde işler azaldı 

.._ ~ber aldı~mıza ~öre Tark-ltalyan 

01~ tehı hake-m mabktmeıtnde tıler 
u~~ aıalmıthr. 

ttl E:ldekt itler btr kaç •r t(tnde bttt-
h) ~k ve bu mahktme mayıata faa.. 

eıtoı tatil edecekt·r. 

Bir mOdetten beri An~arada bulu
nan lngi1tz .eftrl Sır Corç Klerk dün 
latanbula avdet ~tmlttlr. 

Meıunen memleketine gftmtı olan 
AJman ıtftrl M Nadolnl bugOn tch
rlmlze muvueltt edecektir. 

Efgen Seftrl Gulam Ceylanı Han 
don Ankarayı hareket ttmı, fr. 

Mezunlyettnl geçtrmt k Oıere l.ve9" 
reye gtden Amerika sthrl M. Grov 
bugOn Şehrimize avdtt edec-ektır. 

Karadenizde 
Şiddetli fırtınalar başladı 

Keradenlzde ıtdd~tlı fırtınalar bat
lamııhr. Enelkt gtln T rabıondan gel
me.ı bekltnen (Ankara) vapuru bu 
yOzden 24 aaat teehhorle gelmıştır. 
B~azda .. hemmtyeth bir kaza olma
mış yalnıı (Yeni latanbul) vapuru 
Odeaadan ~lirken 20 mil açıkta 
.... ••• tlddedaden k..aJmlt .. 
imdat lltemlftlr. Hemen moıar ve 
romok&lerle imdat ~odertlmlf vapur 

muhakkak bir tehlıkeden kurtarılmlfbr. 

Jandarmalar nasıl 
taltif olunacaklar? 

Bugilnkü toplant da Darüll Onun 
bütçeılnln de tetkik tdılmesi muhttmel
dir. Ancak müzakerenin ytnl sene 
bütçesine hıç bir tesiri ol mı} acaktır. 
Çonkn Maarif vehletınln Maltye ve· 
kaletlne vtrdlğl hstede Darolfanun 
biltçe11 her sene olduğu gibi 600 
knsu; bin lira olarak gösterilmiştir. 

Barem kanununun Oarlllfnnurı a tatbiki 
dolayıslle Darülfünun diVenı 30) bln 
küsur lira zam istemektedir. 

Bu vımmm bu st>ne yarılması thtı
mah pek zaıfttr. 

Zekai Bey 
Dün A nkarar adan geldi 
Daınl"r V eklletıne intihabı müna· 

aebettle tallmat almak için Ankaraya 
gttmlt olan mOsklrat umum müdürü 
Zt'hı Bey don tehr mlıt dönmüı ve 
bir muluirrlrımtse p beyanatta bulun
mUftur. 

- Ankarada bazı ıalıroat ve lda
rtye ait ı~ler lçln tzabaı aldım. Bır 
hafta 10nra tebar Ankeraya gtdece
ğim. K&nunu"vvelın 15 inde de Parlste 
bulunacağmı 

Lkll 8. henOz mOskırat umum 
mndorloaonden ıstıfa etmemlttlr. Bu
günlerde Ankaradan g"lmesl beklenen 
idarenin hukuk mfi§avırt Asım Bt-yin 
ndetinden aonra idareyi ona· devr· 
edecektir. Bir refikimiz mOık•rat mll
dür muavlnll~ı ile lı alt'ml mah.t sunun 
IAredtlte~nı yaı.mlfla da bu haber 
sureU katlyıode tekzip edılmekte-dtr. 

Bazı köylerde jandar malann 
takdirname ile taltifi için ihtiyar 
heyetleri tarafından arzuhaller 
tanzim olunmakta ve villyete 
verilmektedir. Bu talepler vilayet 
tarafından muvafık görülmemiş 
ve vazifelerini iyi gören jandar· 
maların evveli kendi bölük veya 
takım kumandanı tarafından tak
dir olunmaları lazım gelditi 
bildirilmiıtir. 

Kazanç vergderi 
Kaıanç vergileri ha~kında ma

liye . vekilatinden deftetdarlıj'a 
yeni bir emir gelmiştir. Tarh ve 
tahakkuk zamanı geçtıkten sonra 
vergisi tarhedilen ve kat'iyet 
kespettikten sonra bir ay zarfın· 
da vemiyenlerden yüzde on ceza 
ahnıcaktır. 

Tarifelerde tadil&t 
Seyıisefaın ve Şıkett Hayriye 

tariielerı değişti 
Bu gOnden 'mbaren SeyrfSPfaln ve 

Şirketi bayrıye idarelerinde yeni kıt 
tarifelerinin tatbikine baılanacakhr. 
Seyrltefaln tartf estnde mOhım bir tadı
l&t yoktur. Son vapur "ıktıl gtbl gece 
"1 ,, dedir Yalnız ŞtrkettHayr ıve tarife
de mektep talebelerinını doıonerek 
bazı scft"rlt"r illve etmı,ur. Akpmları 
Çengel köyüne kadar son vapur 9, 15 
yeni mahalleye kadar 8,] 5 tedlr. 

Bir ay zarfında wrenlerden 
ceza ahnmıyacaktır. 

Gayri mübadillere tevziat 

Maaş 
Defterdarlık umumt lDUf hazırlık

larına b~lamı,trr. Aylık yarından iti
baren dağılacaktır. 

Şarbon 
Kaçak etler hastalık 

yapıyor 

Son günlerde şehir dahllfnde 
şarbon hastalığı vukuatı görülmüştür. 

Yapılan tahkikatta hastalığın hariç
ten kaçak olarak getirilen etlerden 
çıktığı enlaşılmrş, önüne geçilmek 
üzere ciddi tedbir alınmıştır. 

Hakkı Şinasi Pı. 
C R fn kası müfetdşl Hakkı 

Şinasi Paşa cuma günil Trakyadan 
şehrimize dönmüştUr. 

Terkos mukavelenamest 
Ankaradan gelen bir telgraf ha

berine nazaran Tcrkos şlrkctilP. ya
pılan mukavele Nafia vekAletlnce 
teddk mtl~ktedir. Tetkikat daha 
bJr buçuk ay .arecekdr. Mukavele
rıamedekf maddelerden bfr kısmı 
şebekenin tevsline, yangın vukuun
da alınacak tedbirlere aJttir 

Ah askeri şura 
Ali askert şura bugün Ankarıda 

Fevzi paşa Hz nin riyaı:ednde mu
tat içtf malarına başL yacaktır 

Üsküdar hattında tecrübeler 
Osküdardnki yeni tramvay hat

larının muvakkat kabul muamelesine 
ait tecrübeler, havaların bozuk 
gitmesi yüzünden henüz bltirileme-
mişdr. 

Pazartesi gününe kadar Jkmall 
için çalışılscakcır. Küşat güno bun
dan sonra tesbit edilecektir. 

Bir Borsa acentesi istifa etti 
Borsa acentelerinden Aleko 

Varva Efendi yaşlı ve hasta bu
lunmasından dolayı istifa etmiş
tir. Bu suretle borsa acenteleri· 
nin adedi 37 ye inmiştir. 

Bir hademe pencereden 
düştü, kolu kırıldı 

Veznecilerde Fen Fakültesi ha
demelerinden Mahmut dün ikinci 
kat penceresinden sokağa düş
müş, sağ kolu kmlmıştır. Cerrah· 
paşa hastanesine yatırılmııbr. 

Müskırat fabr katöı len dün 
toplandılar 

Haber alchfımıza göre, malla
nnı ve kazançlannı icraya ken
dilfiinden haber venırlyen borç• 
lular zabıta vuıtuile getirilmek· 
tedirler. 

Oifer taraftan icra memuruna 
yalan beyanatta bulunan ve 

malJannı ıakbyan borçlular hak· 
kında ceza kanununun 343 fincG 

maddeıl tatbik edilmektedir. 
Bu madde mucibince bu gibi 
kimselere 6 aydan 2 seneye ka
dar haplı cezuı hflkmedilmek
tedfr. 

Ôfrendllfmlze g&re, lktldan 
olup ta borcunu vermek fıtemi
yen ve yalan beyanatta bulunan 

klmıeler hakkında bu hükümle
rin ıiddetle tatbiki emrolunmu.-
tur. 

isteri in 
Yükselmekte devam ediyor: 

lngillz liruı diln sabah 1059,25 

kuruşta açılmış, 1072,50 kuruşa ka

dar çıkmış, akşam J 068, 50 kuruş

ta kapanmıştır. 

Don borsada pek hararedl mua
mele olmuştur. 

DUn bir muahrrfrlmlz borsa ko
mirserl Hasan beyi görmüş, tereffu 
hakkında malumat btemJşdr. 

Hasan bey, son günlerde kambiyo 
alışlannın satışlardan daha fazla 

olduğunu ve İngiliz lirasının arzii 
talep kaidesine tevfikan yilkseldihfni 

söyledikten sonra şunlan söyle
miştir: 

•Kambiyonun komiserllği alAka

dar eden ciheti ister tereffu 
olsun Jster tenezzül olsun tabit 

sebeplerden neş'et edip etmedi~e 
nezaret etmektir. FJat temevvUçlerl 

Gayri mübadillere ait tevziat 
iıleıinin ıüratle intacı için Mali
ye vtkileti nezdinde teşebbüsat
ta bulunuJduAımu, ya:zmışhk. Gay· 
ri mübadiller cemiyeti reisi Hü
seyin bey vekaletin bu mesele ile 
ehemmiyetle meşgul olduğunu 
söylemiş ve şun lan il ive etmiştir: 

_ Gayri mübadillrre istibak-
lanna göre bono tevzii için tak
d. • kıymet komisyonunun me-

1~1 ın·ı bitimıesi beklenilmektedir. sa ıs . 
Komisyon bir aya kadar gayn 
_b d·ıı•rin fıtihkaklarını tesbit mu a ı ,. .b b l 

d k ve mütt"akı en ono arın 
e tCe 
tevziine baılanacaktır. • 

Kaçak rakılar 
Kurtuluıta bakkal eoka~nda Nıko 

ve Koçonun evi taharrı tc:hlmlf 200 
kılo rakı ıle blr kaıan ve teferruab 
bulunmuştua. Bu adam bu hul1Jlf8 
sabıkalıdır. 

Bundan nıada Mevlevihane kep111nda 
Tepe batında Hafız Muhıttın Efendinin 
ahırnda bir kazpn ve 250 kılo rab 
.ıl.1. ~tin ıınma bulunmmıtur 

Müskirat fabrikatörlerinden bir 
kısmı dün Tünel karşısında ce
miyet binasında toplanmışlardır. 
Bu içtimada fabrikatörler, bayile
rin bakkallara istedikleri rakıyı 
verdikleri, bu yüzden bir kısım 
rakıların ıablmadıtından şikayet 
etmişler, göriifmüşlerdir. Başka 
bir içtimada bu mesele uzun 
uzadıya görüıülecektir • 

ayni sebeplerden ileri gelmediği zaman 

bu hali ihdas edt-nler hakkındı 
kanuni takibata gf rfşilecektfr. Bu 
noktayı kemali itina t1e takfp 
etmekteyiz. Komiserlik son günlerde 
görillen fiat yükse.kliklerinin gayri 
tabit sebeplerden çıktığını dair bir 

hale tesadüf etmemiştir. 
Şunu derhal ilAve etmell kf piya

sanın harek4tt hakkında yapmakta 

olduğumuz tetkikat nedcesf nde basıl 
ettiğimiz kanaat bu flat yüksek
liğinin muvakkat oldu~. pek ya
kında tenezzüller görüleceği merke
zindedir. 
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W~OClJ1f . 

lsti~IH~ ~ooperntifleri 
Hayat pahalılığına ka111 mil

cadele etmek üzere ma· 
hallelerde istihlak kooperatifleri 
te~kili halckır.da yeni bir cereyan 
haşlamıttır. Bu yoldaki teoebbOs· 
)ere m6zaheret kararını veren 
Şehı emanetinin de ( 1) milyon 
lira sermaye ile biiyük bir koo· 
'p er a Uf teşkil etmek üzere hazır
Jık larda bulundu~ ıöylenlyor. 

Gerek istihsal, prek f ıtihlAk 
r hasında kooperatifler te§kilt 
ruphesiz çok iyi bir fikirdir. Bu 
nevi kooperatffler hakiki ihtiyaç
lar üzerine teaiı edilir ve koope
ratif idaresini fyi bilen adaml.ar 
eline veriline her halde faide 
temin edilir. 

Fakat bu hususta mlibalagalı 
hayallere diltmemek lazımdır: 
Mesela gazete ıütunlarına akse
den bazı rivayetlere göre mahal· 
lelerde kooperatif teıkilah yapı
la-::ak olursa halk için hayat 
pahalılığının yüzde kırk nlsbe· 
tinde tenezzül edeceğini iddia 
edenler vardır. Biz bu ıekJl id· 
dilan hakikatle hiç temaı edile
memi§ elmanın neticesi olarak 
e'akld ederiz. 

Eier kooperatif teıki1Atı saye
ıin de hf~ olmazsa bir kısım halk 
için he.yat pahalılığı yüzde on 
beı, yahut yirmi nisbeUnde hafif. 
lettlebtline gene mühim bir hiz· 
mettir. 

Buna mukabil kooferatif teı· 
ltı atı eyi tesis ve idare edilmez· 
ae kar yerine zarar etmek ihti· 
;mali de vardır, bu ise halka ey· 
lık edeyim derken billlda fena· 
' ;ır o!ur. 

Şu halde fikrimizce lstanbul 
11ahatlelerinde kooperatifler tef· 
tli te§ebbü iine birden bire 

rumi bir cereyan vermek dog 
değildir. Yapılacak ıey evvel 
rde mahdut bir mıntakada 

tecrübe yapmaktır. Bir kere 
ıehrin bir iki yerinde nümunehk 
istihlak kooperatifi vücuda getir· 
mektir. Bu suretle teıkil oluna
cak kooparatıfler üzerinde tec-
rübeler yapılır; tcerübelerin ne· 
ticeleri alınır; sonra teıebbüs ıa· 
haat gittikçe tevd olunur. 

Her hangi bir lktısadi teıeh· 
hüa mev2 uu bahsoJursa, emin oJ
mak lazımdır ki, nazarjyat ile 
ameliyat arasında pek çok fark 
vardır. Btnaenaleyh amelt nokta· 

Yanın asır evvelki 

VAKiT 
1 Klnunevvd 1879 

lcmali ahval 
Rusya imparatorunun 

terki saltanat etmesi mad .. 
desine dair vakında ma-
umatı tajsiliye alınmak 

ve neticei h1Jl gôriflmek 
kaviyen memul ve maz
nundur. 

Bir iki fcmalimizde be .. 
yon eıtiğımiz veçhile biz 
h&la işi isiinatgahı h'ilk
mola bilecek de IA ilden 
ari görüyoruz. 

Rusyada m'ile~sesafı ce
dide viicuda gelmesi ar
zusunda olanlar veliah
dın tarafdarları oimağla 
bu havadisin anlar tara
fından çıkarılmın1 dahi 
muPrtemeldir. 

dan tecıübeıi olmıyan kimseler 
hakikaten yerinde olan i§lerde 
bile çok defa muvaffak olamaz
lar. 

Onun için mahallelerde istih
lak kooperatifleri te~kili husu
sunda ıadece batkı teıvik kafi 
değildir. Aynı zamanda onlara 
ameli yolda rehberlik te etmek 
lbımgelir • 

Mehmet Asım 

6:11nan siyaseti 

Tamirat meselesi 
Şarkta tamirat meselesi Bul· 

gariıtandan tazminat talep eden 
Yugoslavyayı ve Yunanfıtanı 

fazlaca alakadar ediyor. Son 
posta ile gelen "Mesaje Daten,, 
de de bu meıelenln mühim bir 
mevki tuttuğunu görmekteyiz. 

Şark tamirat meıııeleıl biri Ma
caristann ve diierl Bulgariıtana 
ait olmak üzere iki kısıma ay· 
nlabtllr. 

Macaristan tamfrat meıelesf, 

Romanya ile thtilah badi olan 
Macar rey ıahlplerl meselesile 
teyhtt etmekte ve birisinin halli 
fçfn diğerinin pyaru kabul su· 
rette tefsirini şart sO.rmededir. 
Halbu ki senelercedir, Cemiyeti 
Akvama sevkolunarak bir çok 
müzakereleıin cereyanına ve ka
rarların it,tihazına sebebiyet ver· 
mi§ lse de henüz hiç bir netice 
elde edilemeıotıtir. 

Bulgariıtana gelince, hl r küçük 
devlet üzerine yükleıilen bara 
tahammül edemicek bır halde 
bulunduğunu ve vaziyeti maliye· 
ıinfn zebun1uğunu ileri dirmekte 
ve temfrat düyununun tectlint 
istemektedir. 

Bulgar hüldimetfnln fark taml· 
ratı komisyonunca verilen kara· 
ra kartı takdim eyledıği beyanat 
notası gayet vazıhtır. Eııasen 

hupten zebund çıkan Bu1garfetan 
dahili birçok mü§külattan ve 
af,lltın tevalisinden dolayı kendi· 
nl toplamaia tmk!n bulamamt§b. 
Dil vun taksitinin geçen sene te
cili sırasında Bulgaristanın vazi 
yeti maliyesindeki müşkülat le
dettahkik cemiyeti akvam ~o 
misyonunca tasdik edtlmi§tl· Bu 
müşknlat bu sene el'an mevcut· 
mudur? lıte anlaıılmaıı icap 
eden nokta budur. 

D(lveli muıı,zzamadan ikisinin, 
iki eski müttefik olan Fransa ve 
ltalyanın siyasetleri arann~ki 

çarpııma Bulgar meselesi dola
y11ile de meydana çıkıyor. Filha· 
kıka Fransa mahmtsi olan Sır· 
bfıtanı memnun etmek için Bul· 
garlar üzerinne taıytk lcrasınn. 

taraftar oldu~ halde İtalya Yu
goıJa vya ile olan lhtil!fatından 

dolayı Bulgar temennJyatı daha 
ziyade nazan dikkate almıya 
meyyaldir. 

Maamafih İtalya ile Bulgaris· 
tan arasındaki miinasebabn son 

zamanlarda, eski samimiyetini mu· 
hafaza etmediği kanaati de ileri 
sürülüyor. Roma hiikômeti Sofya 
ile bır ittifak muahedesi akdet· 
mek üzere iken amele fırka11 
nm İngilterede reaikara geçmesi 
M. Llyapçefi daha mutabassırane 
harekete ve misakın aktinden 
feragate ıevketmiıtlr. 

Vaziyetin bu oekllnde, yakın 

da Lihey konferansında ıaık ta· 
mirab mevzuu bahsolunca, mes· 
elenin oldukça müıkülat ile bir 
sureti halle sevkedileceği anlaşı· 
lıyor. Halbuki La.hey mukarrer a· 
U her ne oluna olsun aczi tammı 
me,hut olan Bulgaristanın bu 
mukarreratı ademi kabulde ısrar 
edeceği de unutulmamalıdır. 

- 111. Gayur 

Maçtan sonra 

Ft:nerbahçe Galatasarayı yen· 
dl... Evvelki akşamla djin-

k ü gilnün heryerde duyulan hah· 
si, lakırdısı bu idi. Beılu bugün 
de odur. 

Bizim matbaada bu zafer du
yulunca sermürettip muavınle· 

rfnden Şahin Hayri Efendi bü
tün muharrirlere biı er çay ısmar· 
ladı. 

Dehşetli sevinç lç;nde f di. 
Bahrıahmeıe seyahat yazıeında 

ismi geçen ve bizim patronların 
hanedan na mensup olan R11sim 
Daver Beye bir taziyet mektubu 
yazdı; bize de imzalattı. 
Akşam, vapurda &tadyomdan 

sonra meyhaneye de uğramasını 
ihmal etmemlı olan iki genç 
konu§uyordu: 

- Fena yenildik beyahul 
- Seyircilerin içinde Gaf ata· 

ııa.raylı bir kız vardı; ikinci haf
taymın sonunda, az kaldı, bayı

lıyordu. 

Ham dolsun gece ı üyamda ne 
maç aeyrettfm, ne de 1Akırdısını 

dinledim. LAkin eabahleyin acısı 
çıktı. Vapuru dolduran ka !abalık 
içinde, galiba, benden ha~ka ma9 
lakırdısı etmiyen yoktu. 

- Nasıl çıktığımı bilmiyorum. 
Yanımda oturan kız Fenerlidi. 
Bizim taraf mağhlp olunca bir 
daha kendisine görüneme(ljm. 

Bir batka ses: 
- Şu Yakıt gazetesi Fenerli 

galibal ıerlavhalarında kulüplerin 
renklerini göstermf§. Fener üstte 
Galatasaray altta. 

Gazetecileri iyice tanıdı~ an
laıılan bir deli anlı: 

- İkdam çıksaydı, Ali Naci 
Bey bu zaferi nasıl yazardı, gö· 
rürdünz 1 diyordu. 

Nihayet köprüye geldik. Uğ
radığım berber dükkanında gene 
ayni bahis: 

- Kalecfnfn Ozertne bir atı· 
lıt atıldılar ki çocuk. azkaldı, 
boğuluyordu ..• 

- Ayol, futbol oynarken o 
hırı arasında kim kimi düşünür? 
Nihadın bacağından kanlar sızı
yordu da kimse aldu mıyordu. 

- Az!zfm "ya§R ,, bravo!,, diye 
haykırmaktan ses m kısıldı. 

Tramvayda da ayni bahis duyu
luyordu. 

Demek ki, yafnız ı:englnln pa· 
rası 2üğürdün çenesini yormıyor. 
Sporcunun oyupu da sporcu ol
mıyanan çenesini yoruyoımuı. 

7 oplu litne 

Hatıra gelenler 

Gaipten haber 
Kadının biri bir müneccime 

müracaat ederek içindeki ke· 
derin ne olduğunu ~ormu~tu. 

Müneccim kadının ismi ile 
doğduITTı seneyi, günü, Faatl 
sorduktan sonra zayfçesini ter· 
tfp etti ve manasız birçok eey
ler söyledi. Kadın bunları din
ledikten Bonra müneccime 
cüz'i bir para verdt Müneccim 
o vakit dedi kl: '" Zayfçenizde 
bir şey daha kef' ettim. Galiba 
zengin değilcin. 

Kadın cevap vndi: 
- Çok doğru söylediniz ... 
Müneccim çizdiği tahtalara 

bir defa dat a dikkat'e baktık
sonra devam etti: 

- Macfam ..• sız bir~ey kay· 
betmiş olact ksınız. 

O vakit kadın içini çekerek 
fU "Ö7:1erl t:Öy edi : 

- O da çok <!o~ • si7e 
ved'ltim paravı lcaybettim. 

- ... 

Morf!entavın y<=ni 
bir eseri: Türk -

Yunan harbi 
1913 t~ 1916 ya kadar Ame· 

rikanm lstanbul sefirliğini r a 
eden ve n~şrettiği hatır~tta Tür
kiye ile Türkler aleyhinde birçok 
tefevvühatta bulunan Morgentav 
geçen hafta zarfında Neryorkta 
bası!an yeni bir eser yazmıştır. 

"Atine ye gönderildim,, unvanı· 
nı taşıyan bu eser Yunanlı1ann 
mubadeie neticesi olarak memle
ketlerine giden muhacirleri nasıl 
iskan ettiklerini mufassal bir su· 
rette izah ediyor. 

Morgentav, kendisini liberal 
yahudi olarak tanıttıran bir adam· 
dır. Halbuki onun kalemi, eser
leri ve faaliyetleri, onun liberal 
bir Yahudidağil, müteaşsıp ve 
riyakar misyoner ruhu taşıdığını 
ve böyle görünerek mevki ve nu· 
fuz temmine çalıştığını gösteriyor. 

Almanyada tevellüt eden ve 
Amerika tabiiyetine geçen Mor· 
gentav 1923 senesinde Ak
vam cemiyeti taraf mdan muha
cırlar komisyonu reisliğipe tayin 
olunmş ve kendi ifadesine göre 
"kalbinin özlediği bu vazifeyi • 
ifa için Atinaya gönderilmiştir. 

Riyaseti altındaki komisyonla 
birlikte Atineye giden Morgentav, 
Yunanlıların mübadilleri iskan 
için düçar oldukları müşkülatı 
tahfife çalışarak, lazım olan mali 
muaverıeti, bilhassa İngiltereden 
temin etmiş ve yeni eserinde bil
hass'a bu faahyetlerini kaydetmiş
tir. 

Morgentav, bu eserini yazarken, 
Yunanlıların Anadoh.ıya tecavüzü
nji ve bu tecavüz esnasında 
irtikap ettikleri cinayetleri, katli 
amları, yaktıklap yıktlklan yer· 
leri, tasvir edeceğine snf Yunan· 
lılann u~adıkları hezimeti en acı 
ve acındırıcı lisanla anlatmağa 
gayret etmiştir. 

Morgentavın, bu hattı hareketi 
Oftun liberal bir Yahudi değil, 
fakat bir meselenin yalnız bir 
tarafını gösteren tarafkir bir pro· 
pagandacı olduğunu gösteriyor. 

Margentav, eserinin başında 
Anadoluda mukim Rumların İs· 
kenderi kebir devrinden, hatta 
daha eski zamanlardan orada 
ikamet ettiklerini anlat.arak Türk· 
lerin bu h~valiye gelişinden bed 
Ruml~rın zulmu itisaf içinde ya· 
şadıklannı. daha sonra Yunanh
ların istiklal kazanarak Türkiyede 
kalan Rumları kurtarmağa çalış· 
tıklarım, ancak umumi harp ne· 
ticesinde Rumları kurtarmak im
kanı hasıl olduğundan izmirin İş· 
gal edildiğini, Anadolu harbinin 
bunu takip ettiğini, nihayet Yu-
nanlıların bailevi bir surette 
mağlup ve perişan edildiklerini 
fakat hep bir taraflı bir şekilde 
anlatmaktadır. 

Morgentav, daha sonra, Rum 
mübad!l'erinin vazi.~et.ni anlatmak 
için en acı kelimeleri, kullanmış, 

fakat buna mukabil, her eziyeti, 
her me~ekkat ve her zu'um çeken 
Türk miihac rlaıı kamilen ihmal 
edilmiştir. 

Morgerıtav, Yunanistan daki mü· 
hacir!ere karşı temin ettiği 
bütün yardımın saiki o'arak, sırf 
insanı alaka olduğu halde onun 
insani alakası nedense ya~nız Yu· 
nan hududu içinde mahsur kal
mış ve onun gözleri Yunanistandan 
Türkiyeye akan mazlum kitleleri 
görmemiş, daha doğıusu bun
lau görmtk istememiştir. 

Bu itibar ile Morgentavın yeni 
eseri bir propaganda eseridir ve 
bu propaganda, daha fazla ken
dı şahsını ) üksl tlmı}e matuftur. 

O. R. 

Sırn nedir? el 

Matbaanın içinde bir t 
11 gidiyor, telefonları 

G t bu zın hiç kesilmiyor. erç l 
bir.aya keldik ge1eli kubbe~ 
çekiç gürültüsü, döşeme re clı. 
)ardan keser Eesl ayrılma ılı 
yüzden ilk günlerde azıc 
slkıntııı duyduksa da soorb 
ilham perilerimfz çivi ~ıı
nndarı korkup kaçaınsz 0 b 

Fakat dün akpınkl gi 
ıtmdiye kadar hfç rastgelaı 0 
tik. Hemen her çmgıı ak st-tlJJ 
sonra: 

- Fener bahçe ikiye kar~ı 
galip. 

Cümlesi geçiyor. Bu c 
okadar çok tekrarlandı ld J1 
yanamadım ve kağıtıarıırıı t 

yınca kendimi telef onsuı 
odaya dar attım. 'I 

Bir ıaat evvel de batk• .1 ıs 
manzara kartısmda uzull sıl ~, 
düıünüp gü1ümseml~tinı. bl' 
de benim gibi dütünmenfı, !(~ 
nim hükmümü vemıenfı al 
o manzarayı tasvir etmek l f, 
gelecek. ,1 

Matbaanın çalı§ma odal~ eJı~ 
birisindeyiz. Köıede bir •pi 
ve üstünde bir telefol) var• ti 
rettip, makineci, muhbir, ııııJ I 
rir hayli ka'abalık bir gurııl'; 
kinenin b8.§ma toplanmıolıırı 
ça dair konuıuyorlardı • ~ 

Biri saaHne baktı, maçıl1 /. 
)angıç dakikasfle geçen ı'J 
heıapladı. ve sonra, heyec 
titri yen bir 11esle: ..J 

- Ya bitti, ya bitmek Uj 
dır 1 ,J 

Haberini veı dl. Konuoaıı"j 
yüzlerine hafif bir ıanbk yJJ'ı 
BtrJ.caç el birden telefona ~ t' 
ve uzanmasile geri çekilme•' I' 
oldu. Kale.belığın içinde c;,I 
saraylı, Fenerli olanlar var~ J 
Bir çab altında aynı mesle1'1 I 

gaye için çabpn hu gençler ti_ 
ımda düıman bir hava e~--AI 
ba§lamı§tı. Hepsi de doğ\POı 
ainlarına tutulmuo gibldıler· tıf' 
türlü açıp konulmıyorlardı. l'l\ı lılı 
yet içlerinden bir tanesi, ne od'' 
sa olsun diyerek "Stadyul11ıı dİ 
neUceyf sordu. Fenerin yeıı ~ 
anlaııhnca, taraftarları ge"1~ 
ler. Mağl6bun bayrağını ta~1 ~·' 
lar havadan, çamurdl'ı.n b' 
baıladılar. r 

Köoemde onları seyrerlcnJJ ~dl 
mı§tım. Memleket hudutlatl~ 
harp olsa, resmi tebliğler şJJ e1' ~~~ 
bukar heyecanla beklerıl1l tin 
kabil olurdu. h~1' İati 

Bir spor maçı koca ot ot· 
ılnlr1erinde ihti aller yap•;ıll 
Ne olur daha köklü, daha fe f' ~a 
yollarda da vatan gençJlğl, 8 '-I 
heycanı duysa... ~ 

Pazar 

il 
Kanun evvel 

1929 
Gün~şin do~uşıı: 7, 05 

Namaz vakitleri 
lıtı•'" 

S.bah Ôtl• lkındl Alqam Y au• 5,ı?l 
5,37 12,03 t4,28 16,41 ıs, I9 ° 
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Dus-Çin ihtilafı ne Belçikada 
safhada ? t 

~el~r~kbo, .~9 (A A) - Harbinden bildiriJdıR"ine göre Sovyet tayya· 
ıstasy ugun öğleden sonra yenidf'n Buşalu üstünde uçu.uşlar, ve 

De onu, mühimmat deposunu bombardöman etmişlerdir. 
ty errı~ora bir çok bomba isabet ctmış ve fe:aketli ı ı eticeler basıl 

M ıştır. 
tt;-y ançuli iJe Haı b 'n arasında Yalu ~t hr ine de aynı zamanda dört 

B arc tarafından hücum vaki o 1 muştur. 
İdi ~taarruzun hedefi bilhassa demiryolunu tah rip etmekten ibaret 
baİind uvvei maneviye'eri temam en kırılm ış olan Çırılıleı, elyevm r c' at 

Ne e bulunmak tadır. . A 

Çin \tyork. 29 (A A) - Auoc;ated Presı ajansının muhabir• Şarkı 
)olJ tlınendifer ·erl ıhtl'ahnın Çin hükumeti taıatından n ezkür clemir 
~lll!lltdı· Vazıyet edilmeden evvetki halin tadest lf abul edilmek ıartife 

e d- · l - ı- · 1~Rttıen•ues~ için Moskova ile Mukden arası.oda, ier tur~ prensı~ _e_re 
~ek 'ınuzakeıala baş andığı ri 11ayet o undu~unu bıldırl}Or. lhtı afm 

, Nakında ha!lolunacağı umumiyetle :ıanned lmtkte<'ir. 
~ile anken, 30 (AA) - Bir gueteciye beyanat a buluran h8r:ciye 

P~ ~llk.k:nlllerkeıi hü~urr.etle Mançuri hüHılmeti a!as•noa Çin R~s. n ıza~ 
il ~ük da noldai nazar ihtilafı mevcut o me.dıgını beyan etmt§llr İkı 

sQtnet aıasındaki teıriki meııai devam etmektedir. 

l(Ulh mükafatı kimseye verilmiyor 
1929 °Penhaıır, 30 (A.A.) - Nobel mükafatı komisyonu 1928 ve 
t~ttı·/ene erme ait sulh mükalat'ar nı hiç kfmse)e vermemeğe karar 

•~lir. 

Anıeıikalılar F aşjzm hakkında tahkikatta 
\T bulunuyorlar 

fll~lj aııhtnglon, 30 (AA) - M. Stimııon, Faşfst tipindeki le§kilatların 
Yett hakkında bir tahkikat icrasını emretmtıtir. 

\\r Cenubi kutup kimind'r? 
~~l'ı\lb ashtngton, 29 ( A.A.) - Arner ika hük ömeti Birdtn ~ lyevm 
'ıt i kutupta keı'iyat icra etmekte oldu~ arazinin hangi devlete 
fıııd:~ası Jazım geJdtği meselesi hakkında lngfıtere hükOmeti tara· 
Aıttı b geçen sene gönderilen notaya mıla ha~ıl ettiğini bildirmtıttr. 
lııea~tike.nın pek itıltt karane olan bu cevabi notası f mdilik bu 
\t~\l ele hakkında her h"ngi bir münaka§aya giri~melften fctfnap 
\~ auna delalet eder mahiyette göıül mektedır. N~vyork World 
\e;.:ı Aınerikanm İngiltere tarafından Heri sürü1en iddianın doğ-

N U kabul etmekte o'duğunu istıhbarına atfen beyan ediyor. 
~ evYork, 30 (A.A .) - Nevyork Times gazete 1d tayyareci Bidin 
'ut tlıilJık b k f k . dan, d h eı• uçu§U yaptı tan ve bu uçuf esna •ında benzin 
"-lınıe: an dolayı bir defa mecburi olarak karaya indikten sonra 
tlıektedt cerıup h utbundaki ÜBSülharekesıne gelmtı olduAunu bildir· 
l.ltup .. 't, MezkClr gazete, tavyareci Bbd in Amundııen gtbt her iki 

1-fo:.!erinden uçmuı yeğane adam olduğunu hEyan etmektedir. 
Cenu erk kendtaıne ıöyle bir telgraf çekmlıUr. 

~ll P utbu Qzertndekl muvaffakıyetli uçuıunuzun tevlit etmf§ 
>•t ~ umumi meserreti ifade ederken Amerikan milletfnfn hiHi· 
!\) •tıa tercüman oldu~umu bili} orum Cesaretinbden •e heyeti sefe-
~-. ~,. hüımü idarentzden gurur ve iftihar duyuyoruz Bilyük ve gü. 
~Ot tnacer alar zihntyetınin henü.ı mevcut olduğunun bır dehtınJ 

ltaekle mes'uduz. 

Q Büyük b 1r yang1n nelices!nde 
~''ll 0ııton, 29· (A.A) - Nantasket fü ach le çıkan bir yangın netf
a~k de het biri bin tonilato hacml11de 5 vapur harap olmuttur. 
lltıl ~ nıadd ı hasarat ta vardır. Bu yüz.den Yukua gelen zarar 2 

lton do ar tahmJn o!unmaktadır. 
Klemansonun heykeli 

'-1._:&tfa, 30 (AA.) - Bir takım b~ih~ar~t hilaf na o1arak M. Kle-
1~ kUlluo bir heykehnin veya bir büstunun yarın ıereline icra edi· 
~ e olan merasim esnasında takızaferin altına vazedilmesi hiç bir 

e ~ ttı,_rı tnevzuu bahııolmaınıttır. Müteveffanın bir büstü, mezkür 
~I lll fe'Vkinde ldUn bu unan ve hatıralar müzui haline ifrağ edil-

i olan büyük salona vazeclilmfvtir. 

~etlın şehrinin 1stı kra11 Bahri konferansa haznlıklar 
~~ti erlirı, 29 (A.A) - Şchrem~- devam edıyor 
titıci Nevyork bankalarından bı- Pıırls, 29 ( A A ) - Bahrf 
İatiLerı 15 milyon dolarhk bir konfertınsın Jçcinı3ı hakkmdakı muh· 

"taı telif teklifleri elvevm teckık etmekte 
1\.. Yapılmıştır· olan Jnglltereni~ bu içtimaı bir 
s arneci yatında iştial ha[ta sonraya bırakmamakla akvam 

~llt~va_"Fici adalan.,, 30 (A.A)- cemiyeti meclisinin evvelce talep 
"I •ıecı · . b' · ti edilmiş olan tarihte coplanmasını 
~ v k ısmındeki yatta ır ış • 

U u b f d kolaylaştırmak arzusundıt bulunduğu-
~- •ı"d .ulmuştur, ştial o ere-" " d na ihtimal veri lıyor. 
~l'lınd et ı ı o ' muştur ki yatın ya-
d'>h a bulunan 5 gemi kumsala Tokyo, 30 (A.A) - Bııhrt kon-
d~ ku atılmıştır. Yat alevler için· ferı:ınsa iştirak edecek Jııpon mu· 
~ &.ltrı t d b" rahhas he'-·etinln bugün Amerlkaya 
~'>~ ış ır. Tayfaların an ır J 

ti-lirı hastaneye kaldırılmıştır. iş- gitmek üzere Yokohamadan hare-
k~Pta tesirile denize düşmüş olan ked esnasında binlerce kimseler 
~llkt dn· Ault kurtanlabilmişse de tarafından co ~kun tezahüratta bu-
() e ıld·ır.· h .. .. lunulmuştur. Bir kaç topito muhrıbi 

tıt 1~ 1 astanede ölmuştur. 
l;ı.,1 &tyo vapuru berhayat kalan- ile tahtelbahir ve deniz tayyaresi 
11 aram k bu rezahi.ıruta iştinık etmJştir. Ga-
4ıtıak a ta ve kurtarmıya ça· d d k 

1() tadı K . zeteler, bu veslleden istifa e e ere 
1 l'l<:f11.ki Kr. amecı yah Vaşıng· Amerikanın malik olduğu dtiyük 
•11\da... arnecl müessesesi tara· 
t~ " le • d kruvazörlerin tonllAtosuna nazaran 
Şa edil n?ı maksatlarla 1909 a Japonyanın '\)üzde yetmiş nis_b, etini 
sllv ınışti. J 

bit '• 30 (A A) d;ı elde etmesi lüzumunu mudafaa 
~~ .iştial k . - Derunun il k tahtelbrıhirlerln ilgasına 

~ı vu u bulmuş olan Kar- etme te, . 
't Vap . . muhalekt göstermekte ye _reslı~acın 
ııı~lş b ıuıunun yaki;;i.;.da demır yalnız tahdit değil r_enlds t'dılmcsıI!_de' 
~t,k hı Unan beş gemi de ateş " 

arap olmuıtur. israr göstermektcdır. 

5 kiştden f at.la kimf;e bir 
ara va QPf emez ! 

Bı üksel, 30 . (A.A) - Nation 
Lelge gazetesi Perşembe günü 
akşamı vuku bulan arbedeler 
üzerine Louvin şt'hrem ıni her 
turlü alaylar tertibini ve 5 kişi· 
den faz 1a kimselerin hır araya 
toplanmasını nıenetmışt r. Kahve· 
ler gt ce yarısı kapa ı ılacaktır. 
Saint P.errc kilisesinin avlusu 
önönde daha eheıı• miyetli bir 
arbede olmuştur. İki mektt'p 
talı besi usturpa ıle gğır surette 
yar alanmıştır. 

7905 kilometr• l 
Paris, 29 ( A . A ) - Fransız 

hava ku lübü tayyaı eci Costes tun 
Paris ile Mou!ard arasıı da hattı 
müstakim iizerc yaptığı seyahat 
esnasında kırdığı cıhan rekorunu 
7905 kilometıe olarak tesbit 
etmiştir. 

Alman hariciye nazırı 
A • ~ 

arayı umumiyeye mu-
r acaat aleyhinde 

Berlln, 29 (A.A) - Fon Gurtl 
us Rayhl~ta~ meclisinde ''erdiğl iza· 
hat esnasında mJJliyetçilerin harp 
mes'ullyetl meseJc.;tnde aldıkları va 

zi yetren bah settiği sırada Alman ya

nın umumı harpten yalnız .Alman
yayı mes'ul tutan Versay hükmünü 
canımadığını hatırlatmış ve d~ıtılş
tlr ki: 

"l\JilliyetçllerJn Arayf ammeye mü· 
racaat talebinin reddedilmesinden 
meclis ekseriyetinin bu hükmü ta
nıdığı neticesi çıkarılmamalıdır •• Fon 
Curtius Y oung p!Anının Davves 
plAnından daha mü ... aJr oJdugu mü

taleasımla bulunmuş, bundan sonrıı 

Ilugenbcr~ in Kassel deki beyanatı
na cevap verml~tlr. l lariclye nazırı 
mflllyetçilerfn faaliyetini takbih et
miş ve bu hareketin avamfiribııne 

olduğunu söylemiştir. Fon Curtius 
Ara) i umumi yeye müracaat aleyhin
de olduğunu beyan etmiş., ·maama
flh AJmanyanm baric! siyaset saha
sında takındığı tavrın hiç bir zaman 
zclıl bir mağlube yakı~abilecek su 
rette olmadığını Vt! olmıyacağını 

llAve eylemiştir. 

Berlin. 30 ( A. A ) - Rayiştag 

mecilisinde Fon Curtiusun nutkun
dan sonra söz alan merkez fırkası 

meb'uslarından t:sser hükumete 
taraftar koalisyonun nokcai nazarını 
izah etmi~ hariciye nazırının .Al
man yanın harp mes'uliyet! bak k.ı n
daki beyanatını tasvip etmiştir. 1\1. 
Esser Y oung p1dnı Dnves plAnına 

nazaran deha faydalı olduğundan 
hüknmetl harlct siyasetinde devam 
etmeğe davet eylemiştir.Bundan sonra 
milliyetçilere mensup bir hatip arııyi 
ammeye mliracaat lehinde beyanaıta 
bulunmuştur. İktisat fırkası müme:i
sll i Young-plAnının kabuHin etanıfrar 
olmadığını ~öylemekle beraber arayi 
umumiyeye müracaat teklifini red
detmiştir. Milliyecçl sosyalist fırka 
sına mensup bir meb'us rnillivetçl
lerin noktııi nazarını daha tecavÜzkAr 
bir ~ekilde iltizam etmiştir. Nihayet 
Rayhiştag meclisi milliyetçiler tara· 
imdan teklif edilen kanun rn.yihasını 
mJlliyetçilerin, sosyalist milliyetçi· 
lerinin ve köyli.i -hıristlyan - mlliyet
çilerinin muhalif reylerine karşı 

encümene iadesini reddetrnlştlr. 

Belçtka kabinesi 
Brüksel, 29 (AA) - Kral M. 

Jazparı kcı.bine .teşki_line memur 
etmi~tir. 

~m•~~•••~•••••m•~~m•~~~--~~ ~ 
. MELEK SİNEMASI müdüriyeti 1 
fi Jan Anjelo? Lil Oagover? Bernhard Göçke ve Gaıton Mo~o E:] 

tarafından temsil o!unan Alek1andr Duma nın meıhur eserm
den m~tebes 

, Monte-Kristo 
1 mülhit ve muazzam filminin 4kAnunevvel çarıamba akıamından 
il ftlbaren lraeslne ba~lanacağı muhterem temaıagerana illin eyler. 
"4l] Biletler yarınki pazartesi gününden itibaren kitelerde ıatı acaktır. j 

!.181JL1J•Wt1E!fülll11lBlll!rtll.;~l'fiM• •mBEIErllJ 
FERAH SiNEMADA 

(Bu akşnm genç kız kalbi : Billl 
Dov ),(Son koz: Normankt:rri: ayrıca) 
veni ve miikemmel varvete. 

PAL\GALTI TİYATROSUNDA 
2 kanunuevvel pa i'artesl günü 

Ce\'det Hey kumpanyası birinci 
defa olarak ( lzdivııç idarehanesi ) 
hissi piyes 5 perde Bülbül hafız 
Ahmet Bey Saz ht:yeti rnrabndıı.n 
Konser. 

ŞEHZ.o.DE 13AŞ1 rvılLLET 
TYAIROSU 

Bu akşam Naılt ve F ahrt Bf'y blr
lıkte lkl oyun bırden (Surplk ile Haçtk) 
2 pude ( Aksaraylı cln Alt ) bır perde 
dans, varyete, duvelo ve Sinema. 

Tepebaıı tiyatroaunda buaktam uat 

21no <la. 

Be~e~in eui 
ŞEHREMANE1 

3 PerdP 
Y uan:Heorik lpscn 

Cuma günlf'rt 
matine .aat 1S,30da 

her cumarteıl ak,amı 

·ç.Uı llatlarda teoı.ill.l 

yapı lmıtıır. 

I~ ~ ~ 
1111 l···"""" 
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[ ADLİYEDE ) 
Mevhum sui kast teşkilatından 

bahseden ,: 

Şabin Nuri,beş oy hopse mohkU.m oldu' 

Sab k lsfanbu1 meb'usu Şükıü B. mahkemede şahit 
. sıfatıle dınlentldı. Muhakeme, btr celsede bitti 

Mevhum bir sui kast teşkilatı
nın mevcudiyetinden bahsetmek 
suretile musanna ve müheyyiç ih.
barda bulunduğu noktasmdan 
hakkında tahkikat yapılan Şahin 
Nuri Et. nin muhakemesine dün 
on dörtte lstanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde başlanmışhr. 

Okunan dava evrakrnda emni
yeti umumiye nezaretinde bulun
duğu Ankaı adan tegayyüp ede
rek lstanbula gelmekte iken Ari
fiyt'de kompartimanda taharri me
muru Hüseyin Ef. lere rast geldi
ği, onlara kendisinin sui kast fıkri 
besliyen iki Ermeninin F eşınde 
olduğundan, fakat ızlerıni kaybet
tiğinden: Keskine tabi Hamitlide 
Ermenilerin teşkilat yaptığından, 
sabık çete reis:erinden Arnavut 
Kazımın, ıabık meb'uslardan En
\ er Pş. nm yaveri Şükrü B. in de 
dahil bulunduğu kaydile bir sui 
kast te;,kılatının mevcud:yetini 
söyliyerek, kend s ne de iştirak 
teklif ettiğinden, Arnavut Kazı
mın bu arada Gazi Hz. ne sui 
kast icrasını mevzuu bahsettikin· 
den bahis bazı sözler sarf ettiği 
kaydediliyor, maznunun " Bana 
paı a verirlcı se, sm kastçıları 

tuttururum" şeklindeki ifadesi de 
te~bit olunarak tahkikat net.cesin· 
de asılsız olduğu anlaşılan bu 
şeyleri maznunun da söylediğini 
sonradan inkar ettiği, hiilasa mu
sanna ve müheyyiç ihbaTria bu
lunduğu için ceza kanununun 161 
ve 183 üncü mnddelert mucibince 
muhakemesi lüzumuna kaı ar ve
ı ildiği yazılıyordu. 

Şahin Nuri, reis Kudretullah 
B. tarafından isticvap edildi. 

-Trende öyle şeyler söylediğini 
inkar etti : 

- Trende başkaları da vardı. 
Niçin zabıt tutmamışlar? 

Taharri memuru, muavin olmak, 
ikramiye almak düşüncesile böy
le bir şey ortaya çıkarmıştır. Mec
nun bile böyle laflar söylemez r 1 

ded~ J 

Muavin Hamdi, eski lstanbul 

meb'usu, şehremaneti şu şirketi 

idare meclisi azasından Şükril 
beyler şehadet t"ttıler. Hamdi B. 

maznunun söylediklerini sonradan~ 
inkar ettiğini anlattı. Şükrü B., l 
meb'usluğu zamanında Şahin Nu

riye Ankarada hazan tesadüf et· 

tiğini, başka bir oey bilmediğini 

söy!edi. 
Tıbbıadli raporu okundu. Bu 

maznunun deli olmadığı. o fakat 

müfrit asabi mizacı dolayısile de· 

runi infialat neticesinde fazla te

heyyüce uğrıyarak bir mertebe 

iradesine sahip vaziyett~ buluna
bilect"ği ve bu itibarla fennen 

bir derece refet ve mürüvveti ca
Jıp olduğu şeklinde idi. 

Müddei umumi Kamll B., maz
nunun uydurma ve fikirleri teh
yiç ed cek ihbaratta bulunduğu
mı mevhum bir sui kast işaaslle 
~ahsı menfaat teminine teşebbüs 
ettiğini kaydederek tecziyesini 

istedi. 
Maznun, böyle ş~yler söyleme· 

dığini tekrar etti. Mahkeme he
y ... ti müzakereye çekildi. Neticede 
maznun, asılsıı ihbımnın mahiyeti 
esbabı müşeddide kaydedilerek 
be~ ay hapse mahkftm oldu. 
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Te'rfka 

Meçhul 
dsker Yu·an 

Ziya 
Şakir 

~Mütareke ne zamen bitecek? 
Buttu kims,, btlınıyordu; derin bir malunıatsızlık 
içinde irilk, /uç bir yertlı n do;tru ltaber geliniyordu 

vadetti. Şnket Beyin evinden çık
t-.ık.tan sonra, henüz bir kaç sokak 
dönmemiştik ki Aziz beye rast 
pı::ldık Yanındakilerie blzi tanışcırdL 
Kınnal bey ve Arif efendi isminde 
iki zat Azlz bey, bizi bırakmadı. 

Evine kadar götürdü. Uzun uzun 
görüştük. Gazete meselesine çok 
memnun oldu. Halkın hiç olmazsa 
biraz avunacağım tahmin ediyordu 
Sonra bize muhcellf şeyler hakkında 
izahat verdi Bilhassa iaşe mevadı 

hakkında_ 

la~e mevaddı. manlesef endişe 
edilecek kadar aZalmakcadır Bunn 
da ba~lıca sebep kale kumandanlığı 
fü vilAyettlr. Henüz harp ba~lama· 
dan evvel - 93 muharebesmdcn 
ders alan dvar köylüleri, bütün 
mahsullerilt beraber kaleye kabul 
edil melerinı htlrham ettikleri halde 
şiddetle reddedilrnl~ler. Eğer o mah
sulAt o zaman kaleye alınsa imiş. 

kale en küçük bir muzayıka bile 
hissetmeden bir seneden fazla yaşı

yabiltrmiş . Eldeki erzak tamamen 
azalmış. Y aziyetimizin ne olacağı 

belli değU. Bu miltareke ne kadar 
sürecek? Acaba sulh ile neticelene
cek mı'? Tekrur harp ba~larsa ne 
kadar devam edecek'? .. 

Akşama kadar si.iren bu miilıı kat· 
da kalbimizde yeni bir yaranın açıl

masına sebep oldu Öyle acı baki. 
katlara desteres olduk ki bunların 

müsebbiplerini sadece asmak değil, 
derikrini yüzmek bılc ka.fi ceza 
olamaz. 

- 10 KAnunaevvel -

lçin için yanan bir ateşin kül
lerini Uılemtkten korktuğum üç için 
gündür defterimi elime almıyorum 
Üst üste iki gecemi ne muztarip 
geçirdim yarabbi. lstanbuldan çıkar
ken, kalbimle ahdetmiştim: onu, 
ancak bir defa hatırlayııcaktım . 

O da, ancak ölümle karışılaştığım 

zaman. Bütün bu kat'i arzu ve 
ahdıma rağmen onu üst üste ikı 

gece (mütebaki üç satı r, okunula 
mi yatak bir Mlde çizilmişti) 

- 14 kAnunuevvel -

Bugün gene münasebetsiz hava
disler basladı. Gô.ya, bütün Rumeli
ye muhtariyet verlllyormuş. Bu 
havadis, şüphesiz Bulgar zahitlerin
den tere~şuh etmiş olacak. Bir 
çoklarını ve bilhassa zabitanı bu 
havadls çok müteessir ediyor. Başka 
şeylerle beraber bu mesele için de 
yazdığımız yazıları ~azeteye götü
recektik. Bir emirlerinin olup 
olmadığını anlamak için Muhittin 
be) in çadırına gittim. 

- Şehire inmek iı.rlyordum.. bir 
emriniz var mı efendim. 

Dedim Kumandanım, kendlslne 
pek yakı~an edalı bir hareketle ba
ş111ı biraz geri aldı biraz da boynu
nu içeri çekti. Dudak1ıtrmı gere ge
re cevap verdL 

- \' ıır ... Evvela. hugün siz de 
talime çıkacc.ıksınız. Talımdcn son -
ra da l..ıcni görüp emrimı alııcak:>ı · 

nız ... 
Rap.. Bir topuk ,·uruşu ve sonra 

ı;oldan geri .. Na;1,ım, fena halde 

1ızdı . 
- A~abey. Knbahıt'i !'ende Ne 

lüzumu vardı !'anki haber ~ c:rmenın; 
sessizçe sa vu~urduk. 

Bereket versin nobetçl çavuşuna: 
- Dördüncü böHik.. silAh başı 

na ..• 
- Had.J bakalım Hazım onbaşı .. 

gevezdtıtln lüzumu yok.. şu delikli 
demiri omuzuna vur.. önüme düş. .• 

• 
Bugün havıı nisbeten sıcaktı. Ta· 

!imde adeıa terlemiştik. AJay ku
mandanı Selim Bey de ~elmi~ bü
tün alaym talimlerini teftiş ediyor
du Talimden paydos olduktan son 
ra, verilen emir üzerine aJayımı~ 

her ctphede ikj bölük olmak ve 
tam bir murabba teşkil olunmak 
üzere cemoldu Selim Bey, ortaya 
çıktı Rengı uçmuş .. beyaz bıyık.lan 
dim dik olmuştu. Gür bir sesle, as· 
kere hitap ettı Çok heyecanlı bir 
nutuk söyledl 

Bilbsssa nutkun sonu. o kadar 
dlııdarane ve mutekidane .. o kadar 
canlı ve imanlı idi ki, hepimizin 
gözleri sulandı. Selim bey, bütün 
alaya beyanı memnuniyet ve şehit· 

lere de rahmet temenni ettikten 
sonra bir !Ahza durdu Bizim bö
lükten tarafa döndü. Dik bir nazarla 
bölüğü süzdükten sonra: 

- Brusa tcı burunun dördOcU 
bölüğünden_ lstanbullu Kaya on
başı_ lstanbullu Nazım onbaşı~ 

buraya geliniz .. 
B~ gayri memul emir ve dave

tin verdiği hayre~ dizlerimin bağı· 

nı çözdü Kalbımdeki kaH, bir ande 
yüzlıme sıı radı. Nazım kolule beni 
dürttü. Usullacık (yürü. ) dedim. 
Heyecanımızı güç zaptederek.. o
muzlaıımızda asılı oıan tüfekleriml 
zin kayışlarını sen bir kavrnyı~Ja, 

ger~in bir adele ile tutarak safların 
arasından çıkuk. Murabbaın boşlu

ğunda, kumandamı doğru yürürken 
aı tık gözleri mm önünden her şey 

silinmiştL 

Rap.. rap. rap. yürüdük ve.. rap 
deye .5ela.m vaziyetinde durduk. 
Selim Bey, indei selim ettikten 
sonra başını biraz daha kaldırdı .. 
Bütün alaya bir daha göz gezdırdi 
Ayni gür ve heyecanlı sesle: 

-Arkadaşlar_ bazı arkadaşlarınız 

terfi etmişlerdir. Bu iki ıırkad~ınız
da bu meyana dahildir.• Askerlikle 
hiç bir alAkaları olmadığı halde 

. mahza vatana ve millete kar~ı 

olan borçlarını eda etmek için 
rahatlarını.. sıcak döşeklerini terk
ederek anımıza karışan ve bizim 
koştuğumuz yerlerde bizden bir 
adım bile geri kalmayan bu iki 
arkadaşın hlımetleri takdir ve ken
dilerine çavuşluğa terfi edilmiştir. 

(ve sonra bize dönerek) tebrik 
ederim oğlum.. çavuş oldunuz .. 
inşallah daba kıymetli hizmetler 
eder ve mükAfatını da görürsünüz.~ 

Ah silahım ... Hayatımda.. bu an 
ve heyecanımı ebediyen unutmıya
cağım. eğer şu dakikada bana: 

- Karcıda~a kıra] olc.iun. _ 
DcselerJi, bu kadar sevinmezdim ... 

Biz, sert bir selAmla kumandanımıza 
teşekkür ettikten sonra soldan geri 
ederek yerimize geldik ... 

.. . . . . 
Gcçirdiğimlz mi.iteaddit harplerde, 

boş kal:m onbaşı ve çavuşluklsıra 
bir çoklarının inha t:dildigini b.ı.11 • 

~. 

Spor MEMLEKET HABERLBRİ 

Müstehcen mi değil ıni 1 

Fenerbahçe lzmirdeki operet hadisesi tahkikatı devanı edi~' 
lstanbul pohsinden malumat istendi 

Cumaya maç yapmak üzre 
Ank araya gıdiyor 

Fenerbahçe birinci futbol ta· 
kımı dfuı Ankaradan gelen bir 
telgrafla Muhafız Giicü veya 
Gençler Birliği takımlarından bt
rtle kattı 1qmak üzere Ankaraya 
davet edjlmlftir. Fenerbahçe za
ten bu cuma lstanbulda da maçı 
olmadığı jçfn bu da vetJ memr U· 

niyetle kabul etm11ttr. 
Takım çartamba günil Anka 

raya hareket edecek ve cuma 
günQ maçını yapacaktır. 

Son rekorlar 
At etizm Federasyonu 

tarahndan tasdık edıldi 
Aıl ttzm Fcde•asyonımdan: Atleti 

zm Federasyonunun 28-rO 929 
tarihli umumi lçtimaında aıatı· 

dakt hususlara karar verilmlt 
olduiu tamim olunur. 

1 - Harbiye İdman yurdun
dan Nedim beyin SınkJa atla
mada 28 · 6 • 929 na 3,20 metro· 
hık, Galatasaray kulübünden 
Haydar beyin 5 - 7 - 929 da 
1, 78 ile yüksek atlamada, Betik
taılı Mehmet beyin 10000 met· 
roda 4 • 9 • 929 dakl 36 dakika 

15 saniyelik. Galataaaraydan Meh
met AH beytn 1 10 · 929 da 200 
meb odakf 25 4 5 saniyelik, lıtan
bul skordan Veysi beyin 1 - 10 • 929 
da Otak atmadaki 36,19 metroluk 
Galataııaray kulübünden Semih 
beyin 8 -10 929 dakı 50 metro

daki 5 3-5 saniyelik ve 100 met· 
rodakl 11 saniyelik derecelerin 
Türkiye rekoru olarak kabul ve 
taıdiMfne. 

2 - Türkiye ve mıntaka btrin· 
ctJjkJeri yapıtmamak üzere 50, 
300, 500, 1000, 2000. 4000, 6000, 
7000, 8000, 9000 metro uk düz 
kotulatla 4X800 ve 4X15000 
metroluk ha)rak yarıılarmın ni
zamı datreılnde yapılacak Tür-

lzmirde bir opret temsili esrıa· 

ıında çıkan hadise tahkikatı de· 
vam etmektedir. Hizmet refikimi
zin bu hususta verdiği malumatı 
aynen nakledıyoruz: 

•Müddei umumı Hasan Safiddin 
Bey, Adliye vekaletinin telgrafla 

vaki daveti üzerine, bugün Aıyon 

tarikile Ankaraya hareket etmiş

tir. Hasan Safiddin Beyin niçin 
gittiği hakkında malumat almak 

mümkün olamamış ve bizzat k en

disi de ademi malumat beyan 

etmiştir. 

Muavin Şükrü bey - Muhlis 
ııın111ıııııu111111ıııuııııııııııııımııı111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııınııınıııı 

karya iktnci takımını sıhra kar· 
ıı birle tasfiye fe uğrattı • 

lzmır at koşu 1an 
lzmir, 30 (A.A) - Hususi mu· 

hasebe ko§USU ile İ.tmir sonbahar 
at koıuları bitti. Hava çok se

rindi. Programda bet ko~u vardı. 
Btr incisi, tecrnbe koıusu idi. Bu
na 3 ve 4 yaıında altı tay gir· 

eli. Bahkeajrli Şaban Efendinin 
sulesi l 5 ongöı le birine• gelerek 
200 lıra mükafat ve çok takdir 

kazandı. Ôdemi~ll lsmail Efen· 
dinin Yılmazı ikinci, mira ay 
MehQıet beyin dervtti üçüncü 

gelerek 75 ve 25 lira mükafat 

aldılar. 

Mesafe 1400 tdi. Sonbahar ko· 
fUSU olan ikincıkotuya, 1923 te 
hiç koşu kazanmamıt halhıkan 

İngiU2lerdeo Fredne Kokto ve 
Siberyan girdi er, Re ik Beyin 
Siberyanı birnci gelere 400 lira 
mükatat aldı. lkınci gele Faed
neye 75 lira veı ildi. Mt safe 

1600 idi. O, üncü kotu. 9 eylül 
koıusu olup buna yerli ve Arap 
beı hayvan girdi. 

Hakkı beyin Nasibi dirinci, 
Adanalı Hüseyin Eıe-ndiniu Gü· 
müşü ık inci, Sup hı paşo nın At
cey,&nı üç.üncü ge~erek 700, 74 
25 lira mükafat aldılar. Mesa e 

kiye rekorlarının kabulüne ka-
2800 ıdi Reisicumhur ko~usuna 

rar verılmiıtır. 
l'v'..ithat beyin Strati Varyüsü ile 

lımirde lık maçları Reftk beyin Estafet ve mis pikli 
kmır, 30 (AA.)- Lik maçla· girdiler. Stratı bmncı geldı 100 

rı bu cuma baıJadı. lzm•r bırın lira aldi, 
cjsini ıeç~cek bu müsabakar çok Estafet ikinci gelerek 200 lira 
heyecanlı oluyor. Btrı nci takım mükafat kazand. Mesaıe 3000 
lar maçına 11 ta"ım ittlrak edi- metre idi. Son ko~uya Buca ko 
yor. Dürıkü müsabakalaı-da, Kar şusu ismi ver ilmıo idi. Buna yer· 
ftyaka spor kuJübü Güzel İzm•ri li ve aıap hauvanlardan 8 hay
sıfıra kartı üçle, Altınay Bayrak· van gtrdt, 200 metre koşu1 ar İz
byı bire ka111 üç, Altay Kaıoı· mfrli Şükrü ağanın Seyyadı bi
yaka Sebab ikiye karoı dörtle rincl, Suphi patanın Alcevıanı 

mağldp etmittir. İkinci er arasın ikinci geldiler. 300 ve ve 75 ti· 

da ise Altay ikinci takımı, Sa. ra mükafat aldılar. 
ııııııııııınııııııııııııııııııııııııım1111111111ıııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111ııııııı11111111111111111111111ııııııı:ııııııı 
yorduk. Hatta bunların, fırkadan 

tasdik edilip geldiğıni de işitmiştik. 

Fakat bu işte bizim de dahil oldu 
duğumuz aklımızdan bile geçmiyor
du. Bizden. ne mahirane sakJamışlar .. 

Çadırlann önüne kadar kıt'a ile ge
lip de orada asker dağıldığı zaman 
bütün arkadaşlar, ellerimize sarılı . 

yor ve bizi göğüslerinin üzerıne 

çekıp, kollarının arasında sıkıyorlardı. 

- Yaşasın dördüncü böliik.. bö
lü~Umilzün şeı;efi... Diye bağırıyor

lardı 

Muhittin Beyin postası, koşa ko
şa geldi: 

b.oşa koşa Muhittin beyin çadırınıı 

gittik O, çadırın önünde idi. Bir 
ande durduk ve selamladık. 

- GeJdiniz mi çavuş aJttılar .. 
Kaya, uzat bakalım şu sağ omuzunu 

Derhal topuk vurarak sel:.lm va
ziyeti aldım. l\luhterem kumandanım~ 
kaidel tecvide riayet ederek bir 
besmeleı şerife çekt:rken., omuzum
daki on başı apull-tıni çıkardı ve 
çavuş apuletini raktı.~azımın omuz
larındaki apuleti de a' ni sur1: ete 
elile değiştirdi. l3u iş biter bitmez 
Nazımla ikimiz birden ellerine sa
rıldık Bu temi?. yürekli ve cesur 
kunrn.ndanımı.zın ellerirıı k:ılhinıizdcn 

1 

Sabahettin bey hadisesi tahkl 
• le 

h~nüz bitmemiştir. Bu pıes e. 
rafında Asri sinema ssb•P" 

Kazım ve Kemal beyler şah~" 
. "3· rak isticvap edilmişlerdır. 

ve Kemal beyler hadise g 
1 dıJ~ 

Tayyare sinemasında bu un 
A •• dd . uınuıtı' nm ve guya mu eı . 

. "eı> 
rafından oyunun tatili ıçın 

l'mirden sonra Muhlis Sabs:s:. 
beyin, Tayyare sıneması fll 

ri Mahmut bey; 
d. ~ 

- Bakınız, ben şiı:n 1 

tahrık edeceğim l 
Dediğini iddia 

Muhlıs Sabahattin 

yyen böyle sözler 

söylemektedir. 

kttdir 
etme l:'ı 
bey jse ı 

ed: 
sarf eltfl 

t 
ıe. 

Bundan ba ... ka, opnet e 
\! k~I 

ni edilen bazı mısralar ~8dt 
lstanbul Polis müd ırlüğll11 

91 
müddei umumılikten rnalô111 

tenmiştir. Ağlebi ihtima'. b~t 
retın Istanbulda tetkik 

edilmedığı ve burada tsıilı 
. bet~ 

redılen kısım'ann müst~ ~ 

aru hayayı mucip görülvP ~ 

mediğı soı u'muştur. AJak~ 
dan bir zat bu hususta; lı 
müddei umumiliğı bunu ı11l 
miş olabilir. Fakat bu b~ 
müddei umumi'erinin rrıii: 
aksamı tatil etme'erine 11/ 
rnaz. Olabi ir ki; burada t 

ve teğannisine müsade edi~ 
eser Konyada tatil ~dilıY 

halkın içtimai sevı} esini Jr 

rı itibara almak ıazınıdır· 

Demiştir. 

Müddei umumi 

Ahenk ıefikimiı n iki g~1\ 
.. h d k d·1 . bl ııus asm a en ı erme 

intişar eden üç yıldız irrıı'. 
kale etrafında bir mulı8rr' 
şunları söylemiştir: 

San' atın ve hakiki fiir~, 
atL arının eıeli peresteŞ~-. 
B .. bl 'tfl~tl u munııse ete san a ı 

tinden bahsed~n bu ma~8 ~· 
cidder mütchass•s etnıişıır·, 

. . fls11 
aynı ma a enın son tara e· . c 
bir fıkra nazarı dıkkatirıl' O 
mekten halı kaıııı .. mıştır· 

rada şudur: t 
ııtl 

(Asırlardanberi doğurf1 11 ' 
11

'1 

lcd ğimiz Milli san'ata s,~ ~ 
tJI'' 

harrmınde sa !anan yurrır fe 
st 

atın kayıtsız ve şaı tsıı b' 
1 ... 1 n'atırı ı 

o mu~ murıt erıne sa r·ı~ 
minde yapılan tecavüz, tJ. rtl 

• • eV1} 
gusunun benlığıne ve 5 

~ d'Jrı1eı 
tevcıh o1unmuş, af e 1 

cür' eı tir. ) 

S :ın'at namına 

edi'en sahnelerın 

·rıil •• ,,., t 
cürUw er' 
ıakiptefl ~ı 

ksrıtJ 
niyetıne daır ahkamı ~Iİ' 

ı11tJ 
mizde bir istisna ve tf 

Yoktur. Cürüm her yerde .. m nıı'' 
edılir. Bu fıkrada c~ e te~ 
müddei umumısınin ernrıO ~o 

oli5 ' 
an vazıf esini ifa eden P es~ 

serine izale .. dilmiş ola~ (t~el 
ve ( cür'et ) kelimelerioıJl ri 

- Çavuşum.. ikinizi de acele 
bey istiyor .. 

· nı taşan minnet v~ huı metıc dcı ın, 
d 501 

bunun muharrırin erı ~0ıı1 
en cı 

cümhuriyet kanuııtan o 

Tüfeklerimizi arkadaşlara veıerek 
<lı:rm opttik. 

~itmedi) cektiı .• 
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Sesli sinemanın tarihçesi 1,000,000,0001 Yeni bir tahtel-

"lrineınaplasfikin.., den, Vifafon ve sclenofona kadar Bir milyar nedir? 
~ir radyo l<imbası, bir Neon lcimbası .bir de Foto elektrik pili; . . 

bahır tahliyesi . 

e gt 

Iundıı 
Şte buı1ün sinemada RÖrüp dinlediğuniz harikanın amilleri Bu mıktar lngılterede mil-
'~ k A l>lltJcı nerna filmt ile gramofon yon ere milyon, mertka 

;:,ı :k;! ::'n1:1ııe~:ıı~a1e e::;.: "'!;:: ____ ve Fransada ise btn kere 
absb1 hıu dbirlJkte çalııbrılmuı pek · ·ŞE:kiL • l • milyon demektır ... 
ınii5 te etUdu. Filhakika bundan ~~e 11' 

lene e l Lo . o tt, vve ndrada Edfson 
.... lnofonu ile ıenkronize edilmiı di ~ı ••.,eına filnı 

Amerfka mecmualanndan blrf-

t•lllrd f görmQı tdtm. O ıı· 

A 

nln verdifl nıaldmata g6re Al

manyada ve f ngtlterede bir mil-

yar, milyon kere milyon, Fran1a 

ve Amertkada bin kere milyon-

~il a btr de (Kinemaplöstiklıı) 
il~ e P('rdeıfz ıfnema vardı. 
tlbt Un trıahıyetl meçhul kaldıfı 
~I tir lllernleketlmfze de gelme
'e 

1 
· O tarihte radyo lambaıı 

~tı lnG§eddideaı mevcut olmadı
a k!7 dolayı gramofonru ıfnema 
~, aJ" muvaffakfyet göstere
"ıGtltltıtt. Gı-amofonla filimden 
,,.,1~kkep si.ateme (Vitafon) iımt 

-._ ~· RAOYO AMiPLİl"IKATÔR dur. 

\l'· 1or. 
~ ıtatoııda en mühim nokta · ~ıı:ekı reıimlerle sedanın ıenk· 
~e edflnıeıfdtr. Bu mesele de 
~f) ~cut veıau ıayeılnde tyf de
ltt e~k btr derecede haJled.ilmft
la;1 adyo müıeddtdelerfle, opar
ll~ etde Yapılan ıslahat Vftafo-

~ lıııhbıkttafına hizmet etmfıtfr. 
afe.takUtnayorsam Vitafon ilk defa 
Jt0~ ' Gç ıene evel, Nevyorktakl 
b.,1~ •lnemaafnda gösterilme~e 
)t .... tnı.ıtı Gramofon lle radyo

.... eJ:c d 
~i e en ve Gramo - Radyo 
llede b e.J~ ıllıtem de tld (lç ae
t1ln ~ fl'f moda olmuı ve hu 
tttetod ::..erde gör(llOyor. Cra-
tl Y lrl'•unofona nıahıuı hı-
h l'ttdan kurtuJdufumuz gibi bll-

'· f 9-

O,. 
. •' 
1 

te olup ff lmfn bir kıımını 
bu adeıenm önüne getirir. 

Bu tevakkuf eınaıında bir 
diyafram açılar · ve adeseden ge
çen ıualar filmden geçer. Bu 
sırada eeı veya muıild ftlnı 
kenarındaki aerlde kaydedl lr. 
Buda ıu suretle temin ediJmfıUr. 
avt bir •M,, mlkro'onunun fhtt
zaz ettfJ'tr. Bu mikrofon A radyo 
mOıeddldeat ve N Neon Jambaıım 

zamanın beı misli kadar bir 
müddet tevekkuf halindedb·. 

Resim defiıtrken mlkıefeden 
çıkan ıua ıbıema makinelerinde 
görftlen devvar bir kurs vasıta· 
ıtle tevkif eddtr. Resimler perde 
üzerinde göıterilirlıen diğer bir 
S 2 menbaından gelen ziya ıuaı 
filfm fizerindeld u vt kuyu
da tından geçerek P foto eleklliJk 
pilfne gider. 

Geçenlerde Londrada toplanan 

beynelmUel bir konferansta muh-

telif memleketlere menıup m6ta· 

lıueHlar nutuklar irat etmtıler 

ve hep milyarlardan bahıetmlı-

lerdJr,Her mflteba1111 meıiılekeU· 

ntn arfiındekl milyardan bahtet-

Uğt için ffktrler kanpnıı ve hiç 

bir kfnue dtferfnln heıabını bir-

denblre anlamamııtır. 

Amerıkalı mecmua bu ha dtıe

yf kaydettikten ıonra fU müta· 

laayı ilA.ve ediyor : 

Ya.kında halledilmea: fcap eden 

en mfihim meselelerden bıriıl de 

milyar nedır? meselesidir. 

lngillz bahriye nezareti uzun 
müddettenberf tahtelbahır kaza· 
lannda mi\rettebabn tahliyesi 
fçln bir tahliılye aleU bulmıya 
çalıımakta idi. 

Ahiren b6yle bir alet vQcuda 
getfrflmtıtlr. Bu aletfn faydası 
iki cihettendir. 

Afeti kullanan kimse &nOnde 
bulunan ve at.ıına bir boru ile 
raptedJmit olan bir hazine fçfn
deki müvellidal humuza ıayeain· 
de rahat rahat nef eı alabil
mekte olduğu gibi hazfne aynı 
:ramanda can kurtaren ı midi 
yazlfeıfnl de görerek su sathına 
çıkmaeını temin eylemektedır. 

____ ......... ~·~··-~~~·~_ ................. ~ 
1.... '-ıae. tiz ıet'er pek iyi gelir. 

'b hıı zamanda ıeıln ıtddeti 
~ 6Yilk bt r ıa 'onu dolduracak 
etecede kuvvetlidir 

havi olan bir devreye ıtbal edllmlıUr. 
Mikrolondan geçen cereyan ıav· 
tin tlddettne göre tahavvill 
eder; bu tahavvül Neon Jamba
ıından lntftar eden ziyanm f;d

detlnde tahavvül hasıl eder. 
Lambadan çıkan ziya bir 1,2 
adeıeıfnden ve filim önündeki 
bfr diyaframdan g~çer ff ime 
teıfr eder • Film banyo edtldlft 
zaman reıimlerfn yananda ve 
film tulune amut bir takım ince 

Bu pil bir elektlı ik bataryası, 
A radyo mfiıeddideaı ve Kopar
larfle bir devre teıktl eder. Bu 
dt vre cereyanındaki tahavvül 
eavt kuyudab yapıldıfı Eaman 
Neon lambaıımn hasıl ett.1#1 
tehavvOlAtın aynıdır. Btnaenaleyh 
filmde kaydedilen aavt perde 
ve tiddetfnl muhafaza ederek 
operlörden aavt ıeklfnde çakar 
Bu usulde muvaffakıyet filmln 
alma ve verme auretlertnfn aynı 
olmasına baA"lıdır. GörGJQyor ki 
hu iıte mühim rol oynıyan Oç 
amfJ var. (1) Radyo Iambaaı, (2) 
Neon lamba11, (3) Foto elektrik 
pili. 

ası te etti? 

. a . 
~ ll rramo-ıadyolardan bir 
•çını al 1 . Şı mie o arak yazıyorum. 

bı llıdJ ıealf ff im gösteren ıfne
.._~da, Ankara palaı otelinfn 
•ftn°11~da, dtnledlfimfz gibi, Tak
~ bahçeeinde bu yaz kuklaJa.n 

>'redenler dinlemiıtir. 

• ~ \rfta.'onda kullanılan usu'Qn 
. '°')tt i F fil 1 •temde yapılan ve ono--
ı,1llı, Fotofon, Selenofoıı gibi 
tb. lnlert taııyan sealt fJlmlerde 
~cuttur. 

~~lk llrıJardan Fonofilm Amerika 
ıL çfl~tibden ude Foreıt tarafan-
~ll 9 

he. icat edilmtıttr. Radyo lam-
ttı~•lldakf ( Grf·lzkara ) dedfğt
)o l>arçayt keıfeden ve ilk Rad· 
t.,. iataıyonu tesis eden bu zat· . 

Bu · ı~ ltıaka lemtzde fonoAJmfn 
t~ llsul(l ile ıtnemalarda nasıl 

~el'fldtfinden bahsedeceğiz. 
t~kuu uıulde bir vak' anın fflml 
Filttt irken ıee ve ya musiki de 
da. e alınır. Filmin bir kenarın· 
!tıc l'e ff lın tulüne muvazi bir 
~l~ fertt 11avt fotografma tahılı 
~'-••~fıtır. Savt fotografının filme 
~\> çekHdiğ'nl dtter bir maka· 

· e btr ka 
~ilttı a rak sadede gelelim. 

llı.,1n naıd ihzar edilfr ı 
b t et tekilde gôrO.len a b df .. 

8 nb ' • 
tlbell llt Jarı filmt eanfyede tak· 
~t>la.L 3o aanttmetre sür'atle Rl 

Q•nda bo 
~""" n ıaltıp R2 dolabına 

1~~\ttı ~iltevaeaıt C d'ltliıl mil· 
bir •Urette haraket etmek· 

ıerltten gör616r. 
Bu ıerltlerln kararlı dereceleri 
filmin bu kıımına Neon lam
baaından zf ya varit oldufu ande 
mikrofon dıyaf rammı ikaz eden 
ıavtın tfddetlle mntenaslptlr. 
Binaenaleyh menft filmden mü"' 
pet ç1karlldığı zaman aavt ku
yudabnın ıeffaffyet derecesi bu
nu hasıl eden ıavtin ıtdddetile 

miltenaefptfr. Ştmdt hu film sf· 
nemada naıil gôıterildtfine ge

lel m: 
Bu cihaz adf bfr efnema pro

jekıfyon ma.kineıfJe aavt haııl 

eden aletten mOrekkeptir. Bu 
tertibatta dfyagramatik olarak 
ikinci ıekllde göıterilmiftfr. 

Ş. Ziya menbaından çıkan 
fUa C mfkrefeıinden ve milspet 
fllm Ozerfndeki resimlerin bı

rtnden ve projekılyon adeıeıfn
den geçJp perdeye gider. Biz de 

perdede o resmi görürüz. Bu 
resimlerin adese önünden geçer
ken haiz oldukları ıilrat filmin, 
bfrtnci ıektfdeki fotograf makı
nesile çekildiği zaman verilen, 
poz ıilr'atine. Her resim, resim
leri değiıtirmek ıçio ıeap eden 

Bu Oç unaur eınal fizik tıle
rtnde pek mnlıım roJ oynar. Dl· 
ğer makalelerimde bunları da 
mufasaalan görece~ 

Selenofonda kullanılan esas 
Eir· thoven galvanometresi tellnbı 
lhti~azf olup foto elektrik pili 
yerme Se.lenyon pili kullanıl· 
maktadu. ilerde bunu da göre
cegız. 

"'ib•lt MOhend.ı mektebi 
FuıJır; mildernal 

Salih Murat 

1V1avna1ar nerde duracak~ 
Haliçte ba~h duran Liman 

şirketi mavnatarının Ha lıç vapur· 
Jar_mı~ inıimamı.?ı bozduğu iddia 
edılmış, bu yuzden Liman ve 
Haliç şirketleri arasında bir ihti· 
lif çıkmıştı. Dün bu hususta ken· 
disı)e görüşen bir muharr rimize 
deniz tıcareti müdürü Zeki Bey 
şu izahatı vermiştir. 

- Mavnalaı ın Haliçte durması 
tabıi ve zaruridir.. Çünkü bunla· 
nn barınmasına müsait başka bir 
yer yoktur. Mavnalar her gün 
sabit bir yığın teşkil etmezler. 
Onun içın vapurların intizamını 
kaybeceğini zan etmiyorum. 

' 

insan yüzü balık yüzünün tekamül etmiş 
bir şeklidir 

Nevyork tekamülü tabii yatmü· 
ze::ıi müdürü Doktor Vilyam King 
insan yüzünün tekamülünü göste
rt>n bir kaç heykel hazırlamıştır. 
Onun teşhir ettiği bu heykellere 
göre insan yüzü, balık yüzünden 
tekamül etmicıtir. Çünkü insanın 
katasındaki 28 kemik, milyarlarca 
sene evvel yaşıyan balıklardan 
tevarüs etmiştir. 

insanı tarif cdenlrr bazı-
ları onun hakkmda ,.düşünen 
hayvan,,, bazıları da 11 yÜ7Üne 
bakım olan hayvan,, demişlerdir. 

Maytnuniar tecrube' olunmuş, 
ve bunların gülemedikleri görül
müştür. 

Bunun sebebi onların ~ülm k 
için lazım olan adaleden n1ahıuru 
olmalarıdır. Ba.şka hayvanların da 
simalarının ifadesini değişti!'te~ 

cek, aza adaleleri yoktur. ln~a· 
nın vücudundaki adalelerın dörlle 
biri yüzünde ve boynundadır. 

Esas itibarile bunların eksf'lİsi 
otomatik sinirlerin hükmü altın
dadır. Bunlar iradenın tehevyüç
leı ine göre çalışırlardı. Yavaş 
yavaş dimağ' f aıkiyet lemin eımiş 
nesillerce devanı eden rcroiyt>nin 
mahsulü olarak insan maQ-mum 
olduğu raman tebesı-üm c-tmiye 
ve hissetmt.diği lehevyüçleri 
ifa~eye kudret ka1ar.rnıştır. 

insanın bu lekamü:üne göre 
balık bır mebde !e~kil edıyor. 
Ba ığın yüzü eler.-ıi bile ifade 
eaemez. H!tihuki bu ~ün, teka
mülün nihayetinde, sima,.ının hat-
larını değiştirerek his•erını ifade 
eden insanı gör üvoruı~ 
Dr. KJogfn bu tekaıntilü ırôsteren beyck_cllthr. 
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MATMAZEL KOKOT 
Çt-vırtn: l liisevin J\Termettin , c G i dö 1ll opa .Hın>. dan: 

Tımarhaneden çıkarken avlu 
nun köşesinde zaif, büyücek bir 
adamın mevhum bir köpeği 

şefkatli ve tatlı bir sesle çağır

dığını gördüm "Kokot, küçük 
kokoıum, buraya gel, Kokot 
buraya gel güzelim" diyerek 
oyluk k~miğine vuruyo ı du. Dok-
o ı a sordum: 

- Bu kım nasıl şey? 

- Fazla alakadar olunacak 
oir şey değil; arabacı dır, adı 
F ramuva . Köpeği nehirde bo· 
ğu dukıan sonra de i olmuş 

Israr ettim: - Bunun h ka 
esini bana an'atın; Çok basit 
~örünen ~eyler ckseı iya kalbe 
.azla acı verirler .. 

- lşte bu adamın, arkadaşı 
.lan bir seyıstcn dinlediğim 

likiyesi. 

Paris civannda z .. ngin bir bur 
,ua aılesi yaşıyordu. Sen nehri 
kenarınd dki villa 'arında oturur· 
!ardı; arcıbacıları Fransuva idi. 
,Bu kaba, biraz ruhsuz, haşin bir 
adamdı. 

Bir akşam efendilerinin evine 
dönerken peşine bir köpek takıl
dı. Bu zaif bir hayvandı, adamın 
arkasından acıklı ve aç bır tavur· 
la gelmekte idi. Adam durduğu 
zaman duruyor, yürüdüğü zaman 
takibe başlıyordu. Aral acı bu 
iskeleti ko mak içın bağırdı ve 

r taşladı isede köpek havlı)'arak 

azıcık uzaklaşıyor Fransuva sır
tın döndükten sonra gene geli· 
yordu. Nihayet Fransuva hayva· 

na acıdı ve ça~ırdı Köptk kor
kak bir tavırla yaklaştı Tüyleri
n n kısmı azamı dökülmiiş, derısi 

SO) u'mu tu. Adam, onun kadit 
olmuş sırtından okşıyarak: "havdi 
g-ell .. dedi ve o, kuyruğunu kaldı
rarak yeni efendısinin önünde 
yürümeğe başladı. 

Köpeği ahırda bir saman 
ıı~nı üzerine bırakmış muttağa 

ekmek aramağa koşmuştu. 
Hayvancağız ekmeği yıyınc~ 

uyumıya başladı. Ertesi gün efen
dileri arabacıya köpr-~e bakması 
~çin müsaade verdiler. Bu iyi, 
15Jdık, zeki bir hayvandı. Fakat 
bir zaman sonra büyük bir hata 
kendini gösterdı; köpek büyük 
bir aşka tutulmuştu. Tanı· 
lığı köp,.kler etrafın Ja dolaşı

yor ardı. Baııın bir eşek kadar 
kocaman, bazısı yumruk gibi in
di . O bir ot yığını üstünde İs· 

. tiı abat edince öbürleri ttralında 
büyük hır daire resmederek du
rurlardı Köylü er ona acayip bir 
şey na78rı ile bakıyorlardı. ~im· 
d ye kadar böyle bir şey görül
miiş değildi, baytar bile bu ış· 
ten ' bir şey anlamamıştı O, ak
şam arı ahıra girdiği zaman etra· 
f.m bir köpek süıüsü muhı-sa a 
ed~r. parke çevıren yıkık yt'rl~ 

ı inden yav~şca sokulurlar andal'arı 
c;iç,.kleri sökerler, sepetlere delik 
açarlar, bahçıvanı hıddetlendirir· 
,t.rdi; bütün gece ~evgililerirıin 
.ikametgahı t"trafındaıı bir yere 
f tmeksizin ulurın1dı . Güodiızleı i 
de ta eve kada sokulurlaıdı. Bu 
lm eıake-t bir be a idi. Evin 
dt>ndıle.ri merdivenlerd r, oda ar

da, kuçük saıı finolara. av kö· 
pekler!ne, buldoglara, yersız 

yurtsuz sokak köpeklerine tesa· 
düf ederlerdi. Köyün içi neı ede 
}aşadığı, nasıl geldiğı belli ol
mıyan bir takım köpeklerle dol
muştu. 

Mamaafih Fransuva köpeğini 
ıptıla ile sevi} ordu. Ona " Ko
kot ,. namını vr- miştı. 

işin alay ciheti bertaraf o , 
bu namı çoktan hakeı mışti ; 
mütem,.diyen " Bu hayvan bir 
irsanoır . " dt yıp duruyordu. 
Ona knmızı bir kolye üstündeki 
bakır lavhaya ~u kelimeleri kaz
dırmıştı: 

"Matmazel Kokot, arabacı Fran
suvanın" . O kadar zayıf iken Ko
kot ff vkalade deği{mişti. Koca 
kaınının altında uzun memeler sal
lanıyor, çok giiç!ükle yürüyebili· 
yordu. Çok fa1la, garip denecek 
derecede doğuruyordu ki Fran"U· 
va bunlaı dan bir kısmını seçf'rek 
emdirmcğe bırakır, öbiirlerini acı· 
maksızın önlüğüne doldurup ır

mağa atardı. 
Ba lıçıvanın şikayetlerine aşçı

nınkiler de inzimam etti: Ta fırı
rın altına kadar köpekler dolmuş 
kömürlükte, büfede ne bulurlarsa 
aşırıyorlar, efendi sabırsızlanıyordu. 
Fransuvaya Kokottan kurtulmasını 
emretti. Adam köpeğini veı mek 
için bir kimse aradı ise de kim· 
se alma~ istem yordu. Havr'a gi
den bir henin şefırıe beş frank 
vererek köpeği Havr'a gönderdı, 
fakat üç gün sonra hayvan avdt-t 

etrniştı. Fransuva köpeğe acı-
mıştı. 

Fakat bir akşam mi:c edele et
miye kudreti olmayan aşçının 

gözleri önünde bir dog semiz 
semiz bir pilic• kaptı; bu defa 
fevka ade hiddetlenen efendi 
Fransuvayı çağırır. • Eğer bu 
hayvan içın beni üzecek olmsa
nız siz• kovarım; yarın sabahtan 
evci bunu suya atacaksınız." Biça
re adamın çok canı sıkılmıştı, 

yol hazırlığını görmek üzere yu
karı çıktı, yerini terketmek isti 
yordu. Fakat biraz sonra düşün
dü; o, bu köpekle hiç bir yere 
giremezdi; halbuki )eri gayet 
rahattı. Nihayet •Kokot" tan gün 
doğmadan eve! kurtu mağa karar 
verdi. Çok fena bir gece gtçır 
misti; bir ıple boğmak üzere 
~ Öpeki aramıya gitti, köpek ya· 
vaşça kalktı, gerindi efendisinin 
yanına geldi. 

Cesareti kırıldı; onu uzun kulak
larından şefkatle okşamıya, bur· 
nunu öpmeye başladı; cna bi di
ği blilün şefkatli söz eri söyli
yoıdu. 

Civarda bir saat altıyı çalıyor

du, knpıyı açtı köprği •gell" dı
ye çağırdı Hayvr n çıkacağını an· 
ıyArak kuyruğunu O)natıyordu 

Sahile gelmişlerdi, suyun derin 
olduğu Hr ma halli in ihap elti , 
ırı laşl ar toplıyarnk güzel kolye
sine bağ'ı> ordu. Hayvanı ~ ucağı · 
na alarak bir adamdan ayrılır 
gibı ateşle öptii, onu göğsü üze-
1 inde sıkıyor. "Kokot um Kokotum" 
diye sallıyordu. Be ki on dtfa 
atmak ıstedi hede kalbi e vermi· 
yoı du. Şiddt"t c ka .. ar vererek 
yü1emenıe~i içın hayvanı sahılden 
uıı;~a altı l.<. pek > iıı.eı gıbi yapı· 

Din maskesi altında 
Avrupada ne cinayetler işlenirdi ? 

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

- Batı d f nlı:G ••:rnnnda -

1520 tarıhınden itibaren pro
testanlığın müessisi ( Lüter ) ile 
papalık makamı arasında müthiş 
bir mücadele başladı. Kitapları

nın Romada yakılmasına müka
beleten ( Lüter ) de Papa'ann 
iradat ve tepligatını havi evıakı 
( Vitemberg - Wittemberg) şeh
rinde ahalinin ve darülfünun ta
lebcs ı nin huzurunda ihrak ettirdi. 
Birkaç sene zarfında Avrupanın 

hemen yarısı protestanlığı kabul 
etti. Fakat hükumet lere istinat 
eden katolik kilisesi ve enkiıis· 

yon ajanları protcstanları takipte 
ve haklarında vahşiyane işkence· 
ler icrnsında devam ettıler. 

O znmao İspanyaya tal>i olan 
Felenıenkte va l iı umumi bulunan 
( Duk Dalb - Duc D' Albe ) in 
( Şarl Ken · Clıarles · Quint) in 
ve bi ahere kral olan oğlu (ikin· 
ci Filip) in emirlerile yüz bin 
protcstan katlettırdiği bir çok ta· 
rihlerde mukayyettir. Diğer taraf
tan altı defa teehhül edıp zevce
lerınden ikısini öldürten lngiltere 
kıralı (sekizinci Hanri) Anglikan 
kilisesini tesis etmek içın kato
likleri ve ( Lütn) tarafdaranını 

bili istisna ihrakıbinnar ettır
mişti. Müşarünileyhın vefatında 

tahta çıkan ve ~ atolik olan keri
mesi (Mari) mukabele bilmisil 
olarak babas ııın ihdas eyledıği 
Anglikan mezhehi sakinlerini kat
lettirdi. Fransa hükumeti 17 ka· 
nunusani 1562 hırıhind~ isdar 

l!D ı:ııı 1111 1 U! u 1 il 
yor, Fakat boynunda taş bağlı 
0 1duğu için azar azar SU}a dalı

yordu.Bir insanın bakışı gibi 
efendısine son bir nazar attı ve 
suya gömüldü. 

Ayaklar deli gibi hala su üs
tünde çırpınıyordu. Beş dakika 
sonra suyun sathında kaynar gibi 
habbecikler )Ükseli}oıdu . 

F ransuva mütevc hhış, çıldırmış 

gıbi , kalbı titıeyerek Kokotu 
nehrin çamuru ıçınde burku l mış 
gör Ü) or zannetti. 

Bir ay hasta yattı; her gece 
rüyasında köpeği, ellerini yalar 
gör Ü) ordu. Efendileri onu Bi
essardaki ikam tgahlarınn gönder
diler; bur ası Sine kenarında bir 
yeı dı. Hersabah arkadaşı ıayi sile 
nehri }ÜZerek geçerlerdi. Bir gün 
gerıe suda çocukcasına eğ eni
yorlardı. Fransuva birdenbire ar
kadaşına bağ rdı : 

- Hey, buraya bak sana le
ziz bir kok et getireceğim, Bu 
ı~okmuş, dt"risi soyulmuş bir iaşe 
idi. Fransuva bir kulaç atarak 
yaklaştı. Nükte erır.e devam 
ediyordu. 

~irdenbire dıkkatle baktı, bu 
defa de kunıı ca k gıbi yanına so
kuldu, kolunu unıttı ensesinden 
yakEJlıyarak nehrin menbaı istika
me tine çevirdı ve yeşermış bakı· 
un ü ~tünü okudu: 

"Matmazel Kckot, araba cı Fran· 
suvanın" ölü köpek efendisini evi
nin altm ı ş fer sah uzağında bul
muştu. 

Korkunç bir suretle haykırdı 
ve biıtün kuvveti ile sahile doğru 
yüzmeğe başladı. Bögiirmesine 
d t:vam edf'r ek ka•avtı çıl tı çııçıp

Jak çayırda koşnııya başladı. De· 
lirmışti. 

Muharriri : Lütfü Simavi . f' 
ettiği bir emirnamede bir haylı Mcdisi) ile yukarıda ı.ıkrl oli~ 
taahhüddat ile protestanlığı tanı- çen nüfuzlu ve müfrit ~·;,.. 
mıştı. Bu tedbir Katolik kilisesi- (Giz) ailesi azasının bısJ tİI' 
nin hiç işine gelmedi. Hakimiyeti taassupkaranesini galeyana ~,"1 
mutlakasınını idame için o dai· diğinden Protestanların kat rlıı 
ma harbü cidale muhtaçtı Papa· karargir oldu. Prens Harı e· 
fığ'm telkmatına körkörüne itaat kralın hcmşireıile izdıvscıııı~57 
eden ve müta assıplığile tanılan tesi günü yani 24 ağustos ~tb 
(Giz - Guise) ai'esinden ( Dük de tüyler örperdici bu ınu 
dö Giz ) Romadan aldığı emır kital vukua geldi. btll 
Üzer ine 1562 senesının mart Dügün şenlikleri mfinase J 
ayında ( Vassi - Vessy ) ve Protestanların en mübıın r~, 
b rı:deri Kardinal da (San-Sens) Parise davet olunmuşla~~·· ~ 
~ehirlerinde Fransa hükumetinin (dokuzuncu Şarl) valdesınııı 
balada ıikrolunan t>mirnamcsine am hakkındaki israri üzı~r 
ıt mat ederek ser besçe icr ayi •Mademki arzu ediy~rs~:~ 
ay n eylıyen Protestan arın o ha lde Protestanların bır d d 
cümlt:sini katlettirdiler. bile sağ kalmamalıdır• ekr 

Bu haber cıvaı kasabalarda şayi bu bapta yazılan asarda Jile~ 
olunca papasların teşvikile oralar- dur. Facianın bırinci kU·gıı 
d d b. k ı -ıd mechur amnal (KoUnyı·. Colı a a ır ço protestan ar o Ü· v 

rülmüş ve emlaki ya2ma edilmış- oldu. ..516 
tir. Nihayet hayatlarını ve ailele- Mumaileyh kıratın Jll~ tı.~ 
rini müdafaa eylemek için pro· olup mevkiıne hürmeten İ rı&ı', ~ 
testanlar da silaha sarı ldılar. Ro· gahının ününe hassa alayı ' 

k·ı · · b b' d' bir müfreze ikame edil"'..- hı ... ma ı ı~esınm se e ıyet ver ıği rr>''. \..-ıt 
bu mukatelelerde her iki taraf Amiralın kafası kesilip Ro ~ "'6 
yekdığerine karşı son derece vah- gönder.idi ve cesedi ııs•1" ~ 
şiyane hareket ettiler. 1570 te birkaç gün dar ğ;- cında bı~~I. ~ 

aktolunan (Seniermen _ Saint . Ger- Badehu kiliselerde çalınaıı ~ 
main) iti afnamesı (Hiigöno • Hu- lar üzerine evvelce tertip 

katil alayları lıeı taraftan zuh 
guf"not) [1] lara 1562 cmirna-

k kana su an ı ş kurtlar gibi 
mesindcn ziyE1dc hu uk ve temi· terine ge en kadın, erke~ 
nat bahşet1İ. Harp ve sulh netı· 

çocuk Protestanları öldür 
cc iıibarile hürriyeti viedaniyeye 

Geceyi kıral ile oyun ms. 
isal etti~inden papalığın hakimi· ı 

da geçiren Protestan ası 
yeti ruhaniyesini iade ve idame 
içm bir mucizeye ihtiyaç vardı ganı koyunlar g tbi bt_r_e_r . ., ... 
O vEkta kr.dar işidılmemiş bir boğa'Z andıtar. Köpek ölü 

sarayın kap ı sına sürüklenen 
hiyanet bu mucizeyi yarattı. ı 

• tullerin cesetlerini kıral, "' 
kral çe ve bütün saray ha1~1 

Lasenbarielömi - La Saint- b 
kından seyrettı ler. Taassıı 

Barthelemy ·f 
tarihinin en müellim sayı 

Badema protestanlar hakkında 
teşk ı l eden bu dram birka~ t' 

hiç bir muamelei ist ısnaiye ya- devam etti. Yatnız ilk güoU 
pılmıyacağı ve onların katolikler d. 

riste iki bin kişi katledil ı . . 1' 
gibi darulfünunlara, mekteplere tll"' 

(81 • ,J 
kabul olunacaklaıı (Senjermen) iti- ,.,. 
lafnamesinin cümleı ahkammdandı. (1) Tarihi mczburda Fraasada 1' ··..1 

Bundan başka mahkeme ve 
belcdıye azaları, ümerayi askeriye 
ve ikı mezhebin mevcut olduğu 
şehırlerin ileri gelen katolik eha· 
lisi ahkamı mezkfıreye riayet 

edeceklerıne dair yemin ettiril
mişterdi. Bir çok defalar ikfal 
edilen Protestanlar nail oldukları 
müsaadat ve imtiyazata pek ıti· 
mat etmiyorlardı. Binaena eyb 
kendilerine emniyet ilkası için 
o tarıhte Fransa kralı o an 
(dokuzuncu Şarl) ve valdesi 
kraliçe (Katerin dö Medısi · Cat
herine de Medicis) Protestanların 
baş ıca eı kanını iltifatlarına gark· 
ettiler. Hatta kral hemşiresi 
(Margerit) n protestanların (dör
düncü Hanri) namı altında Fran
sa tahtına çıkan (Navar Navarre) 
kralının oğ u prens Hanri ile 
i:zdıvacında İsrar eyledi. Fren a· 
da hürriyeti vicdanıyeniıı galebe· 
si papalığın tahakk"'m nün ız

mihlali demekti 
Roma kilıscsi büyük bir dar

be vurmadığı takdiı de Avrupaııın 
yarısının kabul ettıği protestnn· 
lık her tarafı isti!a edecekti 

Vaktile enkizısyon mahkemesi 
reısi olan ve o sıfatla pek ıalimane 
hareket eden (l:eşinci Pı.) bapalık 
makamına intihap edı mişti.Bu ~ad. 

dar papazın kraliça ( Katerın dö 

Protestanlara (H ügnil) ilmimi v~f"" 

Kafkas yada 
Gizli teşkiliit keşfedıl~ 

" Vfner Jurnal ,, ga et ti f 
Kovnadan alarak nef~d'_ 
malumata göre, Baküde ~· 
hükClmetini düıürmek ınak ~ 
te§ekkül etmio bulunan biti) 
teıkilit G. P U. ( ıtyaıi ,. tlf 
tarafından ke~fedilmtıtir. B~dor' 
kilat bir çok komünistleri 6b;· 
müı, ecnebi memleketler '' 
bma casusluk oebekeıi kurlJ'.l~t' 
Sovyetler ale} hinde hafi 11 I". 
yata mahsus matbaa "ncucı-P ıJ 
Urmit imlı. T eıki Ata ıneo•\J1,,,.
adam hapsedf mittir. sıııı ~ .... 
baımda fiab k 7abıtlerdeıı 

1
or 

tuza nsmında bir ıuvarl du~,rıe" 
muı Bunların evrakı 01ah tı"' 
ye değ il G. P. U. idare••11;cıııı
d1 ediJmlttiı. Gazetenin \ı,uı"' 
na göre bun ardan 10 
ıd amı bek'eni1mcktedfr. .. .. ~ 

sın• .. 
" Odlu· Yurt., mecrnuıs d•bi 

dı§ı hususi mslQmatlardaÇekl•t• 
Agdam kazaıı dahiltnde etellıcı 
terle müc11 dele eden bir ç ıeifllJI 

bir .... ı 
baıında Mur tuza nanı /.Y" 
bu unduğu kaydolunu1or· _,,_ nne .... 
zamanda Aıerbaycan Pl ııc.ır 
lerlnden bir g:rup n ahirenkk•ııdl 
yaya nefi olundukları ha 
malO.mat alınmııtır. 



ilyarderler 
Nasıl zen{tin oldular? · 

~;;;;;~;;;;;;;;;;;=;;;;; Nobel : 4 

p elakeİler qrasında yükseliş f 
atoU~ 

'ssi}°'D 
ge~r 
tliBllli 

Oern .
1 

· 
l 1 er batıyor .. insanlar berhava oluyor .. kaza-
Qı hiı· hirini t'elyediyor .. hunların hepisi Nobe

lin şö/11 etini ziyadeleştiriyordu 
nrinıO 
ııı t~ 

ı51· 
jjth. ~lltna.t "h io 1 •eyyah uzun müd-

• e tt~kınedt~lnden kapıcı tan· 
be11 ı •t~dlğl b 

8
1 ldı S gt l kullanmafa 

r;,$ ~. o:r:tı andıtın üıerlne oturu-
p ktııt ayaklcabmnı boyamak 

kil l=-~ an,yordu. Bir giio otel 
"f)ltd b 
btr dan iri sandıktan kır· 

'~•et 
1 

ihnan çıktığını gördü. 
t~~ tlda lı demini muhafaza 

•r t ~tıdı~ı ıokafın ortasına 
ı~~ ~ötn dn e b'~ l~t r ve içeri kaçabildi. 

: J ~ ltıGt~;k iyi etmf§; biraz son-
lıf'1 ' ~k 1 btr infilak ıeıl duyul 

ij ~\ 'lılk~lau kaldırımı dört ka· 
,r arı oyuldu. Civardaki 

aııı ~ ın b .. 
010 ~ &J~ Ulün camları kmldı. 

ıJli~tıı \ 1 cvfeı in cepbeleı l harap 

ııı ~, .. la..bıı 
,:rıt ~ :,

8
hlt fe?Aket az ıonra 

ktlJ 2' llıııda vukua geldi. Bu 
çl ~ ~htnıdtr. Stokholm f ab
d ".'ttlıt eruvya için iki yüz fıçı 

~" ' 1Parif almıf h. 
~. lllil 
~ ~t b ta.hnıetıiz yapıldı. Dl· 
~ ~ ha.~~rı rnuhtU atlaai üze
l\ttı a.larca. seferden aoma 

~ll,"' •a.ht11ne yana,tı. Tam 
~'hut b~:r~cetı sırada dfnamft 
\Dııt h •ebepten tnfillk etti. 
~ \h ~uleat ve mürettebab 
ı,._ ltt 6 \>a oldu. Telefat 47 kiti 

1~, kaç g(in aoora Amerika 
'\ta bir antrepoda yeni 

'~~l vukua geldi. Mayi 
~' ttıOıtalle San Fransi~ 
~ t~ı~~olunuyordu. On dört 
"\ı> ~ oldu ve depo tamamen 

J ~-~ldu. Aynt tarihte Avuı 
I ~ f~Itk Stdneyde bir nttroglt· 
l _. ~.-,,.,, ett oldu. Nihayet 1866 
yrr 'llda H 

~ ~eld arnburg cıv~flnda 
t~ eki tik A.lman Nobel 

•• b h 
~ btl er ava oldu. Felaket· 

'f, d •Utetle teaktbı her taM 

'ltı ~hıetJı bir panik uyan· 
\ ~~ "NobeJ,, fn mÜflerflerf 

't ldurı.n ona, deh,ete uf· 
~ita "'tblara mahtus bir üs-
1~ ~ ektup yazıyorlardı. "'No-

~~ •tteda fmUyaz beratına 
lıı~ dava için NevYorkta 

l'ord 
·~~ltk u. Artık hiç kfmse 

lıııı)o d elt ınadde ile alAkadar 

•1,11 r L u. San Fıanstskodan 
~q Qlr 
~ ı : raraporda fU sabrlar 

~~tt~ u 
lı~~h &\l'e edelim ki bugün 

1~\llt, .;e.t" ı ıtıelet fne dol· 
~ unları ıandık'ara ko
~1 '-ndikları da dJ~er san· 

tt huı 
~ tattl:rd unduiu bir antrepo-
,., Gk Fakat oradan da 

'h trıecbur olduk ve depo 
ll~ ) iç bit d k 'c:l,, d yer bulama a • 
~bl •L'.~c:lirl ın a hlle kabul edifme
ı~t~ '{f.~ er. Herkes bu maldan 

dan yüklenecek mevacJı mii~tef· 
leyi hiç bir sefine yüklemek 
istemiyordu. Londrada on bet 

kantar dinamit nakledt-n bir 
ı ılın Umana gfrmeıd menolundu. 
SaJın yükfinü denize cökmek 

mecburlyEU baeı\ oldu. Viyana· 
da harbiye nezareti lstihkAm

1
ar 

için keır etle dinamit almak iatl
yordu. Fakat bu hadJıeler üze
rine müzakerat katedildL Avuı· 

turya levazım riyaseti kendiıi 
tehlikeye atmak arzuıunda de

~Jldı. 

Bu akıOlimel!er •Nobel" in 
yenJ teıebbih.iinü tkari noktai 
na2arden tehlikeye aolcacak ma
hJyette idi. Bir çok mali mütkü

lita yo1açıyordu. A.ıl lazım olan 
nokta Amerika piyuıumı elden 
kaçırmamaktı. Ç6nkü garp hiikd

metlerl madenleri de ıömen<! öf er 
inıaatında mühim mıktarda me-
vadı mi11tetle sarfolunuyordu. 

Santral PasJftk Rayrod kendi 
baema gdnde 300 fıçı barut ıar
fedtyordu. "Nobel. in "San Fran· 

stsko,, dakt mfimeesili muhterie 
imdadına ge1meainl rica ediyordu: 

"Her halde gelfnfz,,, Madde/ 
mfltteılentzfn en mühim fıtihlak 

merkezi buraııc:İar. Kaybolan ttl

madı ancak aiz fade edebilirsi
n~,, • Alferd Nobel,, bu mdstacel 
davete hemen icabet etti. Nev

yorkta ona karıı ftfmauızlık 0 

derecede idi ki otellere bile naz-

la kabul ediyorlardı. E,yasınm 

tçtnde dinamit bulunmasından 

korkuluyordu. Fakat bütün m6ı· 

kiilata rağmen, Ameılkaya seya· 
bati neticesinde mayii milıtefenln 

fmalt için •Ontted Statea Blastfng 
Oil Kumpant. isminde bir ıbket 
teılatne muvaffak oldu. 

• 
tık bavf devresi geçtikten son· 

ra Avrup~ memleketlerinde dina 
mit iaUmaline kareı rağbet göst& 
rllmiye baılandı. MiltlıJı kazalar 

ve bahusus vapur fefAkeU bftt(in 
cihanın nazarı dikliatfnf "Nobel 
•e ihtiraı (lzeıfnde ce bet· 

mitti• lıtn asıl gülünç noktası 
ıudu ki "Nobel,, in kazanma.aı 
mülhit fnflllklarm tevaliıi saye

atndedir. Yeni maddei müıteile
nin ehemmiyetini meydana k<>9 
mak için bundan iyi misal ol· 

mazdı. Bütlin cihan ıermayedar
lan .. Nobel. berabnı elde etmek 
tçtn mücadeleye giıittiler. Fakat 
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;-K-üç-ük-ha-ber-ler_J. v aklltın bulmacası 
İrtişa 

İki isimden daha behse
dıhyor 

Barut tnhi!ar ndaki frtlıa me
selesi tahkikatı ıayanı dikkat 

safhaya gfrmfı, tahkikatla met· 
guJ o!mak Ü2ere Maliyede bir 

heyet teıldl edilmJıUr. Evelce 
ı~stede tıtmlert geçen~er den maada 

bu fıte met hal dar iki maliye 
rüknü daha tesbit edilmiıtir. 

Bu zatlerden birinin büyük 
bir dairenin muhasebecisi oldu· 
ğu ve evvelce ismi geçenlerden 
Edip beyin bu meeele cereyan 
edeı ken maliye vekaletinde bu
funmadığı aöylenllmektedir. 

l!l Kadın birliği y~ni belediye 
kanununda kadmla18 belediye 
azalığı hakkının babşedi miş ol-

ması dolayı.sile şimdiden namzet· 
ler ni tesbit etmiştir. Namzet ha
nımlar Latife Bekir, Efsayiş Su· 
at, Mediha Fazlı , Seniha Rauf, 
Saime Faik, LAmia R~tik, Aliye 
Halit, Feri ha ve Güzide hamm-
1 ardır. 

l!l Ticaret v~ zahire borsas1 
umumi katibi Nizamettin Ari bey 
iktısadi buhranın sebepleri hak-

kında vuku bulan beyanatında 
demiştir ki: 

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

l!J Yeni tütün kanunu yakın
da mecliste müzakere edilecektir. 
Tütün cinsinin ıslah ve kuruması 
için tütün inhisarı bila müddet 

temdit edilecek, iyi tütün yetiş
tirmiyen yerlerde :zeriyata müsa
ade edilmiyecektir. 

[!] Etibba muhadcnet cemiye
ti heyeti umumiycsi, dün saat 
12 de, Türk Ocağında aylık içti
mamı aktetmiştir. Bu içtimada 
etıbba odası idare meclisi aza
lıklarına intihap edildıkleri için 
mubadenet cemiyeti ıcisliğinden 
ayrılan Neşet Ömer B. le reisi 
saniliğinden ayrılan Tevfik Salim 
paşadan in hilal eden reislıklere, 
gelecek aylık içtimada intihabat 
yapılması takarrür etmiş, müra· 
caat eden bazı doktorlar azalık 
tara kabul edilerek celseye hitam 
verilmiştir. 

El Son bir ay zarfında ıeh· 
rlmizdeki cerh vak-alannın 140 
e baliğ olduiu teablt edilmfttfr· 

[!] Anadolu cihetindeki sivri 
aJnek müca'eslne bahatda tekrar 
baılanaca khr. 

I!] Çekoslovakya tOtün rejisini 
temsil eden btr heyet oehrtmlze 
gelmittir. Bu grup bir milyon 
Ura'ık tütün a1acakhr. 

[!] Darülbedayl aüfloru Sadı 
beyle makinist D mo efendinin 

istifa ettikleri, sebebini vaıiyet
lerine biraz geç geldikleri için 
maqlanndan bir mile tar para 
kesilmesi olduğu kaydedilmekte
dir. 

.···Vatandaş,s::_g :: 
: Al edeul ve hür 1 ılrk ••• 
• ()Olanında okur yazar ·: 
! olmqıanlar yak1ştnaz. ! 
! Onun için okuma i 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 
bakarak yeni bulmacammn sımnı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek 
kafidir: 

üç beş dakika meşgul olmanız 

) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 -- ---~ 2 - -- - . 

3 --=- [j) -l -il ---
4 ~ - lil lil liJ !il ·- -
5 liJ ·- [i] ---

6 il llllil _ = = -- !illi!. 
7 -- _lil - _fil --
8 llJ i] !il_ !il - -
9 -- (i) - ljj] il ---
10 - - - !il - --- -
11 - --- . - -

BuııQnlı:il bulm&C&DlOID 

halledilecek 1..ı JeldJ - "\ 
So1dan ıafa: · 

Soldan sala: "'-. 
ı .....,.. Gazetemiz (5), memJeketln 

en Jyi gazetesi (5) 

2 - Aramaktan nehyi hazır (5), 
aramaktan şart sigasının mlif
ret gaibi (5) 

3 - Doktor1uk ilmi (S), bulanık 
(S) 

4 - Çok degtl (2), zaman (2) 

5 - Hayvan kundurası (S), dans 
sazı (8), yay kurşunu ve 
nokta (8) 

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

gn (3) 
8 - Renk (2), binek hayvanı (2) 
9 - İsim (3), İtalyan papazı (3) 

lO - Usta degll (5), Rumca o har· 
fi (5) 

ı f - 24 sayıfalı ve 6 renkli gaze
te (5), lyt sabah ıı;azetesi(5) 

Radyo 
BuJünkü program 

(İıtanbul ayarile) 

[$lanbulı 
17.30-18.30 

18.30-20.30 

Belgradı 

21 

23.0:S 
23.20 

1200 m. 5 Kv. 
Saz heyeti. Boru ha
berleri. 
Caz. Band Orkestra. O&
libeı. La ıource. ıtılte 
(Mouuorgalcy, au Chı· 
teu.) Rtmaky. Korsak of. 
Chsnt, Hındou). Freme
auı. T obganne). Calman: 
Hollanveibcchen). Tan
go Orcbeıtre). 

429 m. 2.5 KY. 
Yortu mOouebctile müs

~~ana program. 
l evmi havadis. 
Palace oteUnden: Danı 
havalan 

Budape~fe: 550 m. 20 Kv. 

13.30 Opera orlteatr111 tarahn-

J6 
20.lD 
23.10 

koaer. 
Pauıt operaaınm temailı. 
Sigao orlceıtralL 
Ü&teme gazinosundan nalı:
len konaer. 

23.45 Sigan orlceıtr111L 

Bllkreıı 394 m. 12 Kv. 

12 Yalı. 
ı 2. 15 Srudyo orkestrası. 
ı 7 Rumen mualldai. 
~ I i>iyano solo. 
21 ,45 Tagannl. 
22.15 Vıolon-solo. 
25. 50 Ahvali havaiye. 

Mora.,,ıttka-O~travaı 263 m. to Kv 

20 Bmodan nalı:len konıer. 
23 Pragdao oailen ahvali 

Pragı 

l1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 

1 • • i R ı.J [il Dil 
2 . D A [i]liJ E !i]"(IJ E- B -El' 
3 FAR i Si [i]Fi)OF 
4 ı l!J i R A S !il i .N A ~T . 
5 Kil S A L i H L . i ~_E. . 
6 REiSiCUMHUR 
7 E[i]llJ[i}HU~iJAN ~ 
8 T!i]F i LM[ijOYUN_ 
9 i) E a N i H -A Y E 1' !i 
10 ii -B- O A (il U N U _'( M A 
11 D E F -T -E R -. N m A • 

DOnJdl bulmac•mmm 
twıecltlmı, tekil J 

Yukardan afAlu .--
Yukardan af8lu 

ı - Doğduğumuz yer (5). ye• 
mlşçi (5) 

2 - Mania (5), muhtelif kırmm 

renkli (5) hafif (2) 
3 - .Afrlkada bir lngillz mfhtem. 

ilkesi (8), hafif mastar(S) 
4 - lnmek fiilinin sakll milfNI 

mfttekelliml (2). sakil id
harn (2) 

5 - Eksik değil (3). arap ork~ 
tre (8), gelme (8) 

6 - Ottdkçe iyileşen bir l8bab1 
gazetesi (8) 

7 - Bir şark villyetl (S) aksl (~ 
lngflizce aşk (8) -

8 - Haya (2), blzlm (2) 
9 - Mevhum, efsanevt bir dağ 

(S), kaldırmak (8) 
10 - Yaş (S), yara bezi, (5) 
: I - Afet, belA hrtına ve nokta 

( 5), ast olmamak ( 5) 

1~ 
Gün kaldı 

Gazetemize abone olan~ 
lar hayatlarını hiç bir 
~ey vermek$iz;in 5igoria 

ettirmi~ olurlar 

Yeni ıekhmtzdeo itibaren btr ay 
lçlnde gazetemlıln bır yıllıpa 

abone olanlara gazetemiz htç p 
rnlmemtı hır mukabelede bulunuyor. 
Bu abooelerln bir kur'a tle ayni. 
cak ynzde ellısıntn hayatını ılgorta 

edecek, kt ndiltr!ne hnkometçe 
muteber. 

. 
Primi ödenmiş 500 
liralık bir hayat si

gorta poliçesi 
JL 

vertlecektlr, • _ ... ., .. 
-Moteakıp ıeneltrlo sigorta Ocretlert 
de ayni ıekılde tdareml.ze aittır. 

E~ki abonelerimiz: 

Eıkl abonelertmtıln bu kuraya 
dahıl olması, bu moddet ldn de 
vebonltrlnt vtn,lemlye ba~lıdır. 

.' • ! ' ., .. f 

Duydunuz m 1 
Ev Mıtın alınacak. 

1ir'I ~'>~_.. ~fçtn kabulden tsttnkAf 
11lJJ ılı~l ·ı Nüscn birkaç Çinlinin 
,ot le b , c:lotd u ınaUarı bir san· 
~r ~ urdu ~ ~&\f d ve ıehirden (iç 

~~ ~ı~r>a.~ e &andal demir attı.,. 
~lq idt. 

9
e.n gelen hı.berlerde 

>,t · ~çlka ve İngiltereye 
Ya.pifuıak Jçln Hanıburg-

.. Nobel" bir çok noktai nazar· 
dan yalnız bir kaatf değildi, ay
ni zamanda da bu bir müteıeb· 
bfı, değerli bir tüccar, kendisini 
dolaba cQıiirtmlyen bir adam 
idi. Sayinln ve dfmafmın mah 
aulQnO bqkalanna kapbracak· 
larclan değildt. Alb aene mema
likl ecrı eblyede seyahat ederek 
yeni yeni dinamit fabrikaları 

! yazma bibni} enleri i 24 

i "!illet mekteplerine i 
: götiirm<'k lıerkesin ay- ! 

havaiye ve ajanı haberlerL 
487 m. 5 Kv. 
BraU.lavdan na.klen Sine
tana dan Gala konaerl. 
(Yugoslav lcanuni eeatl 

aenel devriyeli). Maanf 
veki.lin.ıo nutku. 

Sahilden Rumelihiaanna, Feneryolundııın 

Boıtancıya kadar ve kurtuluı tsrafınclan 
nihayet 2500 lira ffatla ıahlık evi olan!a

nn Oarlilbedaylde Şemıl beye mfiracaat 
etmeleri rica olunur. 

Bratisl1Jv: Le ftace isimli bir per

kurdu. 
(Bitmedi) 

:. r1 ayn borcudur. : 
............................. • 21 

delik tiyatro. 
Pr~an naklen koDter. 

1.2 
2:S,J5 

Danı havalan. 
Bmodan naklen halk t•· 
blan. 
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Ameli hayat 
Ağ ile balık avlamak 

A~ ile balık tutmak avın en berrak olmadı~ı zaman yani gii
klrb şeklidir. Bu tarz av birçok ne, doğ~rken ve ya batarken 
memleketlerde bir takım kaide- sayıt daha müfit olur. 
lere tabidir. İki türln aj vardır. Serpmeyi atmak için ipi iki 
Biri dalyan, alamana ve ı ftç defa sol bflfhıe sararak tes-

mp ~ bit etmeli sonra ağm clörtte biri 
da müstamel çekme af dfferf ntiktannı tıaidi uzatarak sol dir-
18e silkme veya serpme aldır. sefe muntazamca yerJeştfrmc'i-

KulJanı1an serpme afların ör- dtr. Se~ el lle baki kalan a~ 
gülert ekseriya 10, 27 veya 40 kısmının nısfı tutulur ve kalan 
milfınetrelfk olur. Af keten, ke- kuımı kurpla yere eQr<bıecek su
nevfr, pamuk veya ipekle imal rette sayyadın anünde ımllanır. 
ofullur. Ketenden olana çabuk Bu sarkan kısım ayaklan kı· 
e&klr, kenevirden olanı ucuz fa- nııldatılmadan ve beden sağa 
kat a~ır, pamuktan olanı gayet sola götilrftlerek p.lıanır, ve sür-
m k vim 1 tk l atle ufki vazjyette öne do"ru u a o ur; epten o anı Jıe 15 
gayet pahalı ve hafiftir. . ablır. Serpme denize dii§e~ken ta· 

Bir at altı buçuk J)A sektz Jd. mamen açıluuı olması fizımdır. 
ı ki d · Ova.kit aayyat bileğinde sn -o aı etin edJr. A x atıldı~ za· lı 

"M !§& n fpf yava, yavaı ve suyun dibi· 
man suyun sathına yakm kaya nl tarayarak toplanacak surette çe
ve aAaç dalı olmam,.sına dikkat ker. Kurıunlar toplanınca ağ sa· 
etmelidir. En çok balık veren htle veya sımdala alınır. Bu sayıt 
derinlikler 2 He 5 metrodur. Su hem kuvvet hem maharat ister. 

f!j2 :=:=:;;::: : :;:;;;:;:: ::§@!] 

~ Klnuneuueı ı~ı Perıeın~e ~~n~ otınmı 
Muazzam balo 

Kadıköy iskele üzerindeki lo
kanta gazino ve aile dans 8BIODU 

S Kanunevvel 929 Perşembe giinil akşamı ıaat 20 den saba· 
ha kadar devam etmek Qzere bir balo tertip edilmiştir. Evelki 
balolanm1zda müşterilerimizden gördütümüz rağbet ve teveh
cühlcre teşekkürler ederken bu seferki balomuzun hepsinden 
daha mükemmel bir surette olqıası bnsusunda çalış\ığmuzı da 
ayrıca ilavtyi bir borç biliriz • Salonumuz mefruşat , mevki , 
cazbant ve sair her cihetle bntün aalonlarm fevkindedir. Viyo· 
lonist Mıerılya.n Ef. refaka!jle Caz Tarzan icrayı ahenk 
etmekte ve çok rakbet görmektedir •. 
Programımızı; Varyete numaralan, klasik 

morsolar, muhtelif eğlenceler, dans, dans gene dans teşkil 
etmektedir. Duhuliye serbest olup bütiln ııiJeler gelebilir. alb 
yaşından qağı çocuklar getirilmemesi rica olunur. 

Balo için elbise: Kostüm suvaredir. ' 

~ = ===· =~ ;:aşa:;e: BE~ 
BBB Hayatta muvaffak RBH 
• il 
• Olmak bugiin, ecnebi lisanı bilmekle kabildir. 11--=~~ 
~ Bunlardan en lüzuIQ_lusu olan FRANSIZCA yı ~ 
~ Muallim B 1 T 1 nin dershanesinde ()~eniniz. rHJ· 

i_iiiill 1 Kinunuewelde açılacalı:.. Bilhassa başlıyanlar ır_ı 
1~ istifade etmelidir. ~~ 

1 Ciddiyet, en mfümit şerait. Müracaat yeriı !~ ~] 
Ankara caddesi Muallimler Kitaphanesi. . • 

ID 
BllBJRBBJB•lMlBfBl*l•lllB 

Biçki ve dikiı tsıanbuı 11e1Jmekıepü,., mübayaaı kom-

M EK T E B 1 sirıonu rtya.seılrıden: 1 - Gazipaşa, 
4 ~~ s~.~ IKlNCt TRİMEŞTR Dumlupunar, Haklmlyetımtllıye yatı-

a--u 'Voıuueti cdleıioin müaa.a-
de8ini haiz biçki ve dikit muo.UiQleıi mekteplerinin 930 ııeneal mayıııı ıo-
KLlıO MAVROMATi en ıon Fraoıız nuna kadar lhtıyaçları olan kuru fa-
•c baıit bir uıule leTfikan tedriı et- aullye, nohut k.apah :zarfla mllnakasaya 
mektedir. Ameli dikit bı.lenler bir 
mah %arfında ve bilmiyeoler üç mah konufmuıtur. 

2 - Ortak~yde Gaztpaıa yatımek- • 

tebtnln kara cihettndekt duvarın yık

clırılmBSJ, demir pumaklık, k.apı, mer· 

zarfında hendese ile tayyör ve tualet 
imalini öirenebilirler. Mektepçe ve
rilen diplomalar Maarif vekllet•nden 
kabul ve tudik olun'QJ', lktncl tedrl· 
.at devresine kiııunuevveUn lldıfnde 
batJauacaktır. Taliplerin BeyofJunda mer merdiven ve teferruatının yıktı
Faikpaıa caddeainde Bolu apartıma
nının ikinci katında 3 nuınarab dai
reye her ııün 9-12 ve 1-5 e kadar 
müracaat etmeleri. 

=·====;m;;:.=::ı:m .. m:ıaı:.;mn·.nn;mmwmn 
S. L- ı ıp Faldllte•lnden diploma), B 

o~. li i Hllseyln Na.şıt. P: 
; ı ıoğu..m ve lı:adın hastalıkları mtııehaşsm E 
: Türbe, Eskl HJIA.Uahmer bl.nuı No. H -ı 
: Herııtln Btledeu -· aaat 14-18 
: Telefon: tn. 2622 

~-===:mııcm=mn1::::m=snuınllllllft1 

KADIKÖY KUŞD1Ll H1LAL 
TİYATROSU 

Bo akşam Cevdet bey temsilleri 
bfrtncl defa olarak •crospotn hissi 
piyes 5 perde Bulbul hafız Ahmet 
bey Saz heyeti tarafından konser. 

nlmuı keııfname ve 141tnameJert mu· 

clhlnce kapalı ıarfla münakasaya 
konulmuthJr. 

lbalelerl 9 • 12 • 929 pazartrn 

saat 1 O da Ort~öyde Gazipaşa mek-

tebinde lstanhul yıı.tımekteplerl muha· 

yaa ko01\ıyonundıı. tcra epllecekllr 
•t.1-5 nlsbettndekl muvakkat teminat 

Fmdık11da yOksek mektepler muhasıbı 
mes' ullu~na ya tırılalacak, alı rı aca k 

makbuzlar teklif z11.Tflar1 içine konula· 
rak aaat 16 dan evvel komisyon 
rebh~lne verilecektir. Şartnameler her 

gOo komlıyon ~tiplığtnde görülebilir. 

/,ıanbd rcıa daire ·den: lrlan 
Han m n ::\Iınas Crlndide .'orc ıılc.lıgı 
bin bcuüz Jirnya birıncl derece 
birinci sıra numanısil~ ipotek irae 
eylediği Ilaskö\ de Sütlüce mahal
lesinin Kara Ar;aç caddesinde ktun 
atik 53 61, G3,65 cedit 83,95, 97-2, 
97·3, 97·4, 97·5, 83- 1, 97-1 mımnıa 
lıırla nıtırnkk:.m clye,·m ma bahçe liç 
bap hane Ye iki bap di,ikl,un n 
bir bnp g·ızinonuLJn dört his~e 
itibarile hir hlıısesl tekrar ~c 1 ·ız 
hissede iki hissesi mnmallc; h-rı n 
uhciec:lnde olup borcun Yerilıne

me~indcn dolu) 1 otuz gün mliddetle 
yapılan Jozayede~:nde bin lira bl.!
delle tahbi ııhdellınde olup kat'ı 
ihalesi yapıln, d<.: üzere on beş gün 
müzayedeye konulu~tur. 

Hududu : Şehr eoınneti bQb 
fabril~sı, lcbbi derya, iskele 
meydnnı ve de~irmen ve forun 
ve mUnhcdim bakkal diikkAm 
arsaları elvevm 1 lulil efendi ve 
sairenin kahve ve cl~er ve ııhçi 

dükkanları ve Kara A~aç caddesile 
mahdut elli hin yirmi alr.ı metre 
ter biindc arazi dahilinde ~cı} ri 
menkulenin yenı numaralannda 
tebeddül olup bernchl zir yazıl

mıştır. 

Kua al!aç cııddeslodc J O 1, I 03 
numaralı hareler yüz doksan altı 
metre terbiinde ve dol\~nn heş nu
msmılı Joknnta elli metre ve dok
san iiç numaralı bAk}cal dükkıl.nı 
clJi dokuz metre büytik köşk iki 
yi.iz e!Ji } edi metro bahçe kısmı 
dört bin yüz otuz üç metre mürub
bamdadır. 

EY.saf ve mü~tcmiJan: 101 , 103 

numaralı haneler biri birinin aynı 
oltıp her birinin önünde y~nm di
vor (izcrinde demir pıırmflklık ve 
ön bahçede çak 1 taşı geçit bif'ind 
kat çimento somaki merdiven var
dır. Zemin katları ve bir tarafı kA-
glr ayrıcıı bnhçeye kapusu vardır. 
Bu katta zeminleri kam taş ve 
meTmer birer korldor ve .. bir musluk
lu taşlık Uıerinde iki oua blr haH\ 
mcrdıven al~ı kömürliik zell]ini el
van çini bahçeye kapusu bulunan 
bir mutfak !.ist kat merdiven. altı 
müsndif kömürlük birinci kattn me· 
rmer antire bir sofa tizerinde iiç 
od.a blr hnla !l)erdlven altında ze
mini çinko hamamlık ve ditı;er ha
neye gtçit merdiven üzerinde mu· 
sandım ikinci katta bir sofa üzerin-
de dört oda bir hala ç.i.nko dö~eli 
gusulhane merdiven üzerinde mu 
sandım daha üst kat çan arası olup 
bir sofadır. 

lşbu rakslmat her iki hanede var
dır. 1O1 numarada terkos, elektrik 
tesisatı ve havuz ve ta,ş tnvuk kü
mesi olup, ?.emin birinci katta Eş
ref Ef. mahiye on beş lira kira 
verrı:ıektedlr. 103 numarada Jki ku
yu olup hissedar l\lelek Hanım sa-
kindir. 95 numarada bitişik iki tuğ
la yan duvarı ve önünün kaplaması 
birinci kata kadar mevcut harebe -
dir. 83 83-I numarada babçede liç 
ahşap hela. hir kuyıU tamamen ha
rap zemlni çimento ve ikl~l çJçe~li 
çini koricfor tizerinde zemini çiçekli 
vaktile hamam ve mutbak dairesi 
olarak kullanılan ~kt göz mahal bir 
hşl! zemini tahtfl harap oda zemini 
çimencp diğer mahalll vardır. Ha
rem kısmında altında yekpare 
bodrum iki tnraflan sofa üze
rinde iki oda diğer sofada mermer 
musluk ve bir aralık üzerinde iki 
büyiik ve bir kUçiik oda ve diğer 
aralık üzerinde bir oda ve bir oda 
ve bir sandık odıısı bu katta iki 
halı\ ve iki safadun yukarıya iki 
merdiven vardır Cst katta bir so 
fada camekanlı bölünmüş bir oda 
biri uf ak dört oda bir hala diğer 
sofada iki oda bir kU.çük oda ve 
bir hala vardır. 

Dahilen yağlı boyalı aşap hane 
harap olup lçinde elektrik ye terkos 
suyu tertihatı vardır. Üst katta bir 
aralık kısmen yanmıştır. .Hanenin 
etrafında bahçe (iç kuyu üst katta 
beş şahniş bahçede biiyük bir ha
vuz rlenlz tar·ıfında nhrım olup 
mahiye kırk lira icarla Abdullah 

lLAN 
Halkalı Zıraaı 

Jiirlüğünden : 

mektebı dltsl mu· 

Adet Kilo 
100 

2 
4 

50 

marya koyun 
kısır · inek 
öküz 
koyun ve kuzu derisi 

3000 kuru soğan 
2UOOO buğday 

1 Lılkalı Ziraat mektebi çlftll~inde 
mevcut altı kalem hayvan ve 
zahire müzayede i1e satılacaklann

dan taliplerin k~nunevelin yedinci 
cumartesi günü Yeşilköy civarında 

rnl:ktepceki çiftlik idaresine rnüra
caıı thrı ve yüzde yedi buçuk 
tcrııin:m muvakkate akçası olan 
"'"350,, lirayt birlikte ~etlrmeleri. 

Keşen asıty.e mahkemesinden: 

l\lÜDDEA ALEYH: Keşanın Yörüle 
çi l'tliğl mf!şteciri Bulgar tebaasından 

Yorgi Yuvanof 
Keşrın beledlye reisi Zati Bey 

taial'ından aleyhlnlze ikame olunan 
ciheti kefaletten haczi ihtiyati tas -
rikl davasından dolayı hakkıruzda 

mııhkemece ilıl.nen teblğntı kanuniye 
lfa olunduğu halde gelmedtgint2den 
ve musaddak vekftletname ile vekil 1 

göndermediğinfzden usu1en mahke
mece gıyap karan verilmiş ve mu
hakeme de l J - 12 · 929 çarşamba 
günü mat on dörde talik edilmiş 

olmagla i~bu glys.p kararının ilA • 
nından itibaren şekiz gün .zarfında 

itirazda bulunmadığınız ve yevmU 
muııIJakı mezkürda mahkemede is
patı vücut eylemediğiniz· takdirde 
hukuk usul muhakemeleri kanunu -
nun 398 ve 400 ve 401 ve 405 
inci maddeleri mucibince hakkınız
da gıyaben hüktim verlleceği gibi 
mahkemeye dahi kP_bul olunmıyaca
ğınıza dair olan kararı gıyabi tebliğ 
makamına kaf m olmak üzere ilan 
olunur. 

ZA Yl - Sicil numarastle arabaa 

ehltvetnameml zayi ettim, yenlsinl 
alaca~ıoıdıın hükmü olmadığı. 

Edırnekapı Keçeclpt.r ma.h.a1lcsl kale 
civarı 33 'No. Tevfik bini Cemal 

Trabzon birinci postası ' 
( KARADENlZ) vapurU d! 

. t2 
Kanunevvel Pazartesı ketlı 
Galata rıbbmından b0a~e sıı~ ıre 
lnebolu , Samsun , , gide' 
Trabzon, Rize, Hopa~ak !e!jl 
cek ve dönüste Pazar 15 _e Gô 
Rize, Sür mene, T rabz00• Oıı}" 
relG, Giresun , Ordu• ıda~ 
Samsun, İnebolu. Zon5' rek~ 
uğnyarak gelecektir. rııl 
günü yük kabu 1 o]unnıat· 

Af'ahk süraı postası3 ~; 
( M ER S l N ) vapuru Sir~eO 

nunevvel Sah 17 de rbol~ 
rıhtımından hareketle Ge ~dr' 
Çanakkale, Küçükkuyu, gidr 
mit, Burhaniye, AyvaM·~. ~etr 
cek ve dönüşte mezkur ıs 

11
p 

lerle bir1ikte Altunoluğıt 
k 1( 

yaca tır. >'° 
Gelibofo için yalnız 

alınır yük alınmaz. 

... o••''t r ········••mı•ııı"mı"•··········••••!!~:ı:a··-d ' ............. • .................. _ e" 
rı· ALEMDAR za 
i VAPURLARl,t' 
• o' 5i Serf ve lüks Karadenl.ı P 1 
•• !~ l 

~i Mi 11 et k~a!~e, 
Ji Pazaı" günü akşS~P:J n c 18 de rl 
iJ rıhbmmdan hareketle ( ı J 
!! dak, Inebolu, Sinop, SaJ11'8 
!İ Ordu, Gireson, Trabzon 
·: ze) ye azimet ve ayni iske 

(Görele, Vakfıkebir)e u~ 
avdet edecektir. ı), 

Müracaat mahalli ı J ~ 
;! Meymenet Hanı altınd 1 ~ il ıohano. Telefon lstanbul f 
i DiKKAT: Her hafta ııt 
h günleri kat'i olarak vıı~ I 

=e=f;=e=nçı==ı=k=ir=a=c=ıd:;::ı=r.===s=ah=J=ld=e=:=:::S=e=ıa=m=ı=,k= H mız _muntazaman hareke j 
kısmında etrafında deniz tarafında il ce'ktır. ~ 
tarasası rıhtım Uzerindedlr. Üç ta· :5::::mm-!!!!!!!!!-!'!!!_.!!!!'!_!!!!?~.-h~~:-'"=~~ \ 

Keşan a'L ye ma .1ccmesı11 t 
rafı üzeri salcfinin saçağı Jle mes- MÜDDEA ALEYH1~1 

1
ç 

tur zemini beyaz çini tarasa olup Keşnnda Fereli Emin ere.~d~~ 
içinde bir çini taşlık üzerinde iki ltnde mukim lpsaıa köru~e ·e 
oda bir korid©r ve bir kahve ocağı ahhitlerl mühendis Fehtn1 ' 

mahalli bir haij ve bir aralık eğreti Keş.nndan Bc~~~~r Muhlis ; 
rnerdb.•enle çıkılır. Uşak ~dası muh- tarafından aleyhinize iktııtld:~ı ~ 

tevİ harapça ise de tamir edilmektedir. 333 liranm tahsili hılkkın1 fı ~, 
Ve bu da ahşaptır. 95 uumaralı ma· zın tastiki davasından do '\i' 
hal ahşaap lokantanın ve yemek pişi- kınızda mahkemece i]ane11

10e 
rilecek mahallin zem!ni çimento kanuniye ifa olnnduğU hıt~ f 
olup bahçede bir hah\ tulun;ıbalı medij1;lnizden ve musıı.ddtı ei~ 
kuyu ve elektrik vardır. l\lahi ye letname ile vekU gönder111r~P 
yirmi lira kira ile Bekir efeclinfn den usulen mahkemece gıe Je ı 
ralırı işgalln.dedf r. 93 nuı;naralı kftr- rarı verilmiş ve muhakeıtl t or 

1 
gir bakkal dükktlnın zemini çimento I 2 929 çar~amba l?;iinil sıı:.;bı.I ~ 
ve bir aralığı ve t>Iekt~ik tertlba- de ralik: edilmiş olmağl.a ;efl 'ı 
tını muhtevi mahiye yirmi beş kararmm ilftnından itı b~1111 ııt • 
kira ile H.lrlsto efendi işgal et- gün zarfında itlranla ~ll fl'leıP 
mektedlr. 81 numaralı ga2Ino iske- nız ve yevmil mua!lal~ı e)ıe~ 
leye mUttasıl ve lebbl deryadadır. mahkeme de tsbati yiicllr 11 f11·~ 

- 1 k ıı~L e 
İki kısımdan mürekkep olup birinin ğiniz takdirde Hum gB ''. 
zemini çimento cilğerinin kırık kemeleri kanununun 3 Jelerı ~· 

Ve 40 ( ve 405 inci oı.Ltdberı ~ 1 1\ kırmızı çinidir. Yan tarafa bir oda ya 
bir l;ıalft ve bir kömürlük deniz clbince hakkınızda gı , nıefe , 
cihetinde ve deniz üstünde kahve- verilecei.!;i gibi mulıııl~e d~ir 
hanesi vardır. kabul olunmıpıcap;.nıza kıınıııı' t-~ı. 

Haricen ve dahilen yağlı boyalı kararı gt vabi tebli)t Ol~ 1rııı1'.,,:·· •I 
im olmak üzere Uı1rı •• 5:.;::::::••' ~ , 

mahiye otuz lira kira iJe Hasan :.ı=.:==~F:meml:e:::m:::::emnmk::::::B:::.a···h· rise ' efen dinin tahtı işgalindedir. Oda ~ 

ve halı\ kirncıya aittir. Otuz iki bin J 1 
ura kıymeti muhamrnınesı olup ı; Ban .:-as 
yijıde beş zamla iştirasına talip olan İi lD "'-l\1 

k :a. Merkezi: Al\JSTE.I 
0
·
0 

ooO ]ar ve daha ziyade maJ1Jmat aJma 1 
Jstiyenler hisseye musip kıymeti :İ Sermayesi: l.'125,0 O,~oo ,11 
muhumminesinin °/o 10 u T)Jsbctincle ii ihtiyat akçesı: 3•0.

0 c8ı:.ırıı ~ 
:= lstan bul merkeıl. pey akçesini ve 929 · 2688 dosya ıi . o: 

.. t ib lst ,_ 1 : ••• • kö"\l palasta. ~r nı" r 1 numarasını mus es en anuu ' 
1 

c 11 is lrnınbul ~ubesl: el · icra dairesi müzavede subcsine mi.i· ı· Al·•Jcrıl ı~ 
' ' .5 hane ittisullnde ı. el~tl racaHt etmeleri ve 19/I 2/29 tarihin- :· n11ı 

.: [) .. l" l3 nb mu 
de saat 14 den 1 I ''a kadar ihaleyi 1 i5 er tur u .11 

' • 111nır. -~~;~ 
J :: \'e kasalar ıc<ır 0 --,......~ 

eyveliyesi icra kılınacağı il:ln olunur. lii=;--;;:m:-.,c;:::ı:::=:.••..,. 

l 



l l!lfl"lblyo 

• ~lillz hruı K.r 
• • lllnltabm Dola 

• Frank 

• • .. . 
• • 

• •• . .. 
.. 
• 

Liret 
Belga 
Drahmi 
Frank 
Leva 
Flortn 
lturon 
Slllng 
Pezeu 
Mark 
Zloti 

to le Pengö 
1 l't Y Kuru~ 
~ llrası Otna; 

Oneç Kuru 

1 '- llıfu1cut 
.. terıın (1 

l f>oıar nglllz 

Ac:ıHıl 

2!5 <5 
lJ ~ 

Kspaodı 

istanbul ithalat gümrüOünden: 
2 
~ 
J 
3 

11 
1 
l 
J 

174 
1 
s 
6 

25 

Adet 

• 
Sandık 

• 
Bat 

Kafes 
Sandık 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kllo Mark 

286 
827 

78 
1J3 

K 

122 AK 
200 RF 

8530 AW 
12 LCO 
41 AM 

Keçt postu 
Kunduz dertli 
Mücdıt maktneaı 

L&suk pençe 
Tattahta 

Demir sırlı banyo 
A~aç kurnlt 
G'llvanlzll kablo borusU 
Kabua kundura çtv111 
Kuoaerva 00 

" . 
786 SIT Adı gaç iskemle 

2201tahmlnenECT Evvelce ılranılt ofarıık ilin 
olunan 62 sandık oayak tak· 
keye bu kere t 3 ııandık daha 

illve olunarak ceman 75 

11ndık tırınllttlr. 

BalA.dıı muharrer 13 kalem etra 30· 11 ·929 tarıhtnden ttıbaren lstanbul 

ıthalAt gilmrilQO •lif anbarında müzayedeye •az.olunarak 18t lacağı ve pyak 

takkelerın thalel kat'lyeai ter• olunacağı llAn olunur. 

11 . ..= V AKIT . 1 Kanunevvel 1929 ~ 

Türk Spor 
q uncu nushasmda şayanı dıl .. kat makaleler 

ve resimler bulacaksınız 

Ahmer t-·etgert ntn ( futbo'e kartı ), Etref Şefik in ( Bostan 
stadyomu ) ıatmli makalelerı , Kurtde relt ·Gulam müsabakaaının 
neticeal, son maçlar, Galatasaray . Makaleı miıaabakaıı, Htkiye, ro
manın sonu, ikramiyeli mGsabaka ve ıatre . 

. 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Cins ve miktarı Praıı. (Amerıta 
lırtt (Fransız 17 ' 0 

o tr: [haJya ı 22 

Kariyesi Mevkii 
fi Keım:rb urgaı. Tur~u dere 

No. 
2-13, 2-13 76 donüm böıtan mahe.llt 

ile l 02 dönüm tarla, kuyu, 
ayazma 

l>:k IBelçtka) 119 50 

Praıı:' (Yunan] 5 5 
~Afi• l<ll le,. [lsv içre 1 ııs 

1 tıo t •BuJp:ar J 81 ~o 
lıır~: [Felemenk] • s ' o 

1 Stıtıı [Çekoslovak 1 12;-
l Jl'Z r IAvnsturya] 8t 5o 
1 ıı.. ttt (ispanya J 3 50 
ı ~ı:~~ar~ !Almanya · :; ı So 
p Lehistan , 2 i5 

t ~ IMacartstan S? 75 
lıı~R.omanya) 2. :-ı ~ 

\ t\'o YugoslovyaJ 7-
ne~ Sevyet 

.\1t" 
lııeeı 
il. diye 
--.ıılJıoı 

Q31 
71 ·s 

24 

19!1 50 
70 

~ 35 
it ! L) 

2; 

11 ,5 
t2f< 

14 so 

14 3o 

12 ıs 

94< 
71 

24 

1 . 

il\ ı ~ 

15 5 

9 15 9 ,,, 

Türkiye iş bankası 
Sermaysi:T:ımamen t~diye edilmiş 4,ooo.ooo TOrk llrasl 

Merkezi umumi: ANKARA 

Şuabatı 

Ankara 
lstaubul 
Bursa 
lzıuir 
Samsun 

BÜTÜN 

Adana 
Trabzon 
Bahkesir 
Giresun 
Edremit 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

Istanbul mıntakası maadın mühen
disliğinden 

Antalya vilayeti dahilinde Kemer nahiyesinde Ağva iskelesinde 

mevcut 41 derecelik tahminen 1500 ton krom cevheri atideki ıerait 
<iairesinde müzayedeye konmuştur: 

1 - Cevherin Avrupadaki sataş bedeli olan 36 liradan on lira 

tahmil ve nakliye masrafı tenzil olunacak ve mütebaki 26 lira üze· 
rinde n yüzde 20 hesabile resmi nisbi ve bu resmin yüzde altısı nis· 
hetin~e teçhizab alınacaktır. 
~ - ezın 'lieretriMlif'enye aıt o acakbr. 

" 3 :--- 36 li.ra sataı bedelinden tahmil ve nakliye masrafı ve vezin 
ucreta ve resım ve kir nazan itibare alındıktan sonra beher ton için 
13 lira bedeli muhammen tayin olunmuştur. 
4- 1462,5 lira aynen ve yahut milli bankalardan alanmış mektup

la teminata muvakkate verilecektir. 
5 - Taliplerin teklifnamelerini kapalı zarfla 17-12-929 tarihin,. 

müsadif salı günü saat on beşe kadar lktasat vekileti maadin işl~n 
umum müdürlüğüne vermeleri 

2
8
2 

so 9 ' 0 ::r::::a::r:mmr:pf;!iEBf.!!li!!l!i!P.'dlDHl:Rl=DDE.._.__._.hlil!+lff!!m •1&11==:· 20 ~iii·········-····... . .. . ... -.. ··--· . . .. 11-m-.._ 11.1::: .._ ______ _.._ _ _. :m ı:ı~ 

ı,,,onh m! latanbul icra relai Ahmet Refik B. in ffl 
flıca, Ut mahJeerMI cu/111e ık.met ::::V • • .11 _ k di 
~.~ a~,s1ınaen: Galatada 1 sığorta mi eni ICra V0 1 aS anUnU Şerhİlp 
~ ıtokel ve ı~rıkı ı.taobul !:la 2 .. c .. 1 •H 
, ltrafınd4n Gala•a merkezrıhbm iill n CI t t =111 L_ -llıda Q " k l .. :ı İl "'ıl...J \ uncQ atta 1 numara·• yayı m :: aı.._ ~'le tQ d4 H 1u !:!: lıvtçrenln boyük hutult Altmler1oflı eeerlert Ye bütün kanunlarımız nazara 15 • 
.~hı ccar n aqan el pap :.·

1
: •• :j abnarak naı.ar1 ve amelt hükümlere ve lüzumlu nümunelert havi ol•ft bu ---'o her :: •• 

~' ile lkame olunan davadan dolayı .... """""' k I i.;:=ı.· cildi latanbulda Vakıt Cihan ve ikbal kütüphanelerinde (150) kuruta aanlmaktac:lır. 
'•ı.ı 1 ınan teplığatta mumalleyhın ili 

~~lllhının me\hul olduğu anlatıl· !!il 3 •11 •11 •ıt it edi ~ .ı. • ...... teplığ•t tla kılıomıı ~q uncu cı o::ı.. imek 1 
'lı. dava arzuhalıne meddett kanu· ::·1:::::r.:::::m::1·:--:::::::.::.o:::::-::r.:::51:m::~;;;;m111~ .i 1e.ı !U:::::::::mm::E:5!i::m:::::::::m5":::::::::.::::::!!m::=:ii:ı:ı::ii:am:S:i:::=i:::i:!wuwılifWB 
'-hl,~ ıarfutda cı vap veıllmemtı ve 

Devlet demiryolları 

Umurrı idaresinden: 

ve Lima11ları ~'"- •tın icrası 22 • 12 • 929 ıarl· 
~ ._~llaadif pazar gtınil saat on tlör· 

~ kılınmıı o'duAundan yevm Ye 

~~"tkQrda Sultanahmette edllye 
~"tt klm mahlcemede ısbatl Nohap şirketinin inşa etmekte olduğu hatlar üz!rinde fnsası mu· 

~)'ı> ~Ylemesı ak.at takdtrde hakkında karrer beş adet demir köprü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
~'kılan:: ltıihazı ıuretıle muamele Münakasa 23· 12-929 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Ilı\~ ıs• teblt~ makamına kaim demiryo l ları idaresinde yapılacaktır. 

Qıere ı ln o'unur. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat 

,..., 111:1111:1:1---: .. -· ......... r teminatlarına ayni günde saat 15,30 za kadar umumi müdürlük kalemine 
"'llt. • ·--·· ••••••••••••••• ·: • A d d • -.ç, frengi butalıkları ii vermelera lazı~ ır. ı . . . . . . 

aıütahauıaa f. Talıpler münakasa şartnamelermı ellı lara mukabılınde Ankarada, 
Do K TOR !i Malzeme dairesinden, lstanbualda Haydar paşa mağazasından tedarik 

Ah İ edebilirler. 
~ nıet Hamit ~ ---------------
t_ı.., ~ [)udut ve sahiller sıhhat umum 
~~ b'-, Voyvoda caddesi. i .. ..,, •• •• f · 1. ~ · d 
~~ -kaaı Yanında hergiin 1 miidiirlugu ffiU ettJŞ ıgın en: 

lonra... ft •• Büviikdere sahil c;ıhhive idaresı Ror kAtibl sabık ~hme~. Vefik Reyin 
~:::::-·""- § Galarnd ıı :;ahı! :ııhhıyc: Wt' rkeıınde müfem~lık daıresınc muraı.:aal etmesi 

··-··==:::ı:::::::ı:::;::::::::ı:ı:: 
ıazıwdır. 

2,4,40,7' l3 

S6 

.Ahır, mesken ve vasi mer'a· 

yı havi maa ağıl ağaçlı çiftliği 

DükkAn 
• Ayazma 
• 

111 
82-34 Hane maa ahır 

Pendik Bagdat caddesı 49 1 Hane 
Gayrı mübadillere aic balAda evsafı muharrer emlAk ve arazi kiraya 

verUmek ve ihaleleri 11-12-929 Carşamba gUnü saat ikide yapılmak Uze· 
re müzayedeye çıkarılmıştir. Taliplerin pey akçelerile ve tafsilAt almak 

istiyenlerin dahi ycvmli müzayedeye kadar bankamıza mUracaatlan. 

• • 

TRAMVAY ŞiRKETi 
IST ANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT T ARiFESi 

1929 senesı Tep-inisanının 25 inci güniiııden itibaren 
ill111 ahıre kadar muteberdir 

No 

Birıncı Son 
Hutut Hara ket fasıla Ha raket Haral<et 

Hamiyeden-Sirkeciye 7 14 
9 Harbtye· Sirk ecı Sirkeciden-Harbiyeye ' 

1.00 19,00 
7,31 19,31 

10 
:SiaU .. 'IGıleJ J Şiıliden • Tfinele 3,6 
-~----ıs,.....--.f.- n.J.rlden • Şlflfye O 

6,36 .24.J4 
1.~ .U,.3" 

Kurtuluştan· TQnele 
1 J Kurtulu~ Tünel 80 

21, 10 23,30 

Tünelden - Kurtuluşa 21,30 

2 b 6.J ı Harbiyeden • fatihe 1 Har ıve-fıuh Fatihten - Harbiyeye 5,h g:~ 

14 Maçka - Tünel ı · Maçkadın - Tünele 30 
- Tünelden • Maçlcaya 

21 ,40 
22,00 

15 Taksım-Sirkeci ı Taksimden-Sirkeciye 5,8 
• Sirkeciden - Taksime 10 

1 
Mac;;kadan-Beyazıda 7,09 

1,ıo 

7,35 
7,0() 
0,53 
7,40 
8,32 
7,00 

7,50 

16 Maçka-Beyazıt ı~ ------1. Beyaııttın--Mıtçkayı ~ 

~ 8 Taksım-Fatiı. ı Taksimden-fatihe 15 ------1 fatihten - Taksime 80 
19 Kurtuluş-Beyazıt Kurtuluştan-Beyazıda 6 

Beyazıttan-Kurtulu~ 13 

22 ~~eıt -Eminönü 

18 Ortıtl!y-Atsarav 

Ş4 Beşlktq·Fatth 

1 

llt Topkapı-Slrlı::ect 

83 Tedlkult>-!!lrk" 1 

8' P:dlrıtekapı-~lrkecl 

Beşiktaştan ·Bebeğe 6,01 

Beşiktaştan-Emfnönüne 8 6,22 
Bebekten-Erninönüııe 16 6,30 
Eınlnônünderı- Bebeğe 50 6,41 
Bcbekten-Karaköye 22,20 
Karaloyden-Bebeğe 23,04 
Bebekten • 8. Taşa 

Ortakôydcıı-Ahsaraya 10 6,09 
Aksaraydan-Ort:ıkôye 17·20 6,35 

Beoiktaştaı.-fatihe 9,15 7,oo 
fatihteR-Bcşiktap 20 7,46 

Aksaraydan-Topkapı)·a 6•9 6,12 
Topkapıdan-Sirkeciye ô,33 
Sirkeciden-Topkapıya 20 7,09 
Topkapıdaıı-Beyazıta 60 24 
Beyazıttan-Topkapıya 24,30 
Tooka ıdan-Aksaraya 

A snr d1n Yedikuleye 6-10 6, 10 
Vedıku e<len-Sir .eciye 20 6,33 

Sırkeciden-Yedikuleyc 60 7 13 
Vediku ledcn--Beyazıta 2A,00 
8eyaz1ttan·Ycdikuleye 24,30 
Yedi~uleden-Slrkcciye 

Aksaraydan-Edirnekapıya 6,01 
Edinıekapıaan-Sirkeciye 7, 11 6,31 
Sırkeciden-E ırnekapıys.15,21 7,04 
Edir ·1ekapıdan-f atihe 50 23,40 
fatihten·Edirnekapıya 24.05 
Edirncka l'.'ırfa Aksaravı 

24,00 

1,00 
1,05 

23,30 
24,00 

20,()0 
20,30 
21,30 

21,33 
18,40 
19,32 
21,()4 
21,44 

2t,47 
22,31 
.24,45 

1,25 
2,05 

20,42 
21,33 

20,30 
21,10 

22,10 
22,46 

t,00 
(,40 
2,00 

22,14 
22,54 

l,oO 
1,40 
2,00 

22,25 
22,58 

1,20 
J,45 
'.oo 



J 
.. . ' 

Abun~ şartları 
TOrldyede Hariçte 

Gazetemızde çıkan yazı ve reaım· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUS = 

VA 
Türk mekteplerile faydalı eeerleriıı 
Uinlarında yüzde 20 tenzlllt n.rda 

lıAn şal"t~~ 
saun 12 

6-8 lnd l&yıf• 25 
Koroş Kuru~ 

l Aylıi> 150 000 

Gazeteye göndertlecelı mektuplann üzerine 
idare içinse [idare J, yazıya aitse [yazı ) 

işareti lı:onulmalıdır 

Bl1y11k veya blr kaç dafı lçln verilen lltnlarlı 
hUAusl mahiyetteki 114.nl&nıı 11creti 

6 • ,, 40 
4 

• • ıoo 2 • • 200 3 • 400 800 
6 • 750 1450 

12 • 1400 2700 

Baı1ılmıyaa mektupların iadesinden, kıymeti 

makaddereslz mekuplara t:ooulmuş paralann 

kaypolmasından ve llAnlann müoderccatından ISTANBUL. BabıAı. Ankara caddesinde c V AKIT YURDU > 
idare fııesul dc~ildlr ıı. 

idare ile kararlaftttthr 
Gazetemize busust UAn kabul edeıı yer ı 

H. S. Ji. UA.nat acentesi 

1 • • d 
1-8lncl ıayıf• • ıo 
reami iJAnlat 

t~---amıı=----------------· Tel 1970 iDARE !ŞLERt ı9if YAZI İŞLERİ* telgraf : VAKIT posta KOJ 45 

[@ ®@®®g~{@l®l@l~,~~~-@I@~ 

li Kir alık daireler · ! 
~ -Babıal ı , Ankar~ c<ıddesiııde Orhan 8. hanı .•• Ana- • 
! lolu ajansının terkettiğı daıı·eler kırahktır. 
[IJ Mükeıı nıel bir ?l~I de olabılir. Ayrı ayrı heps1 : 

C- üracaatları. @ 

Müttehit Ermis .Emniyet Kartal konserve Fabıika1an. 
Türk anonim ıirketl Gala tadaki idarehane•inl 30 
T Sani 929 tarihinden itibaren zirdekl yeni adrese 
nakleylemiıur. 
lıtanbul Eminönil meydanı köprü karııın No. 12 

. Telefon . .Luıt.nbul 1980 !it irden kiı·ahktır. lslı)·eıılel'in ( VAKiT yurdu ) na @ 

\,'.' @ 
~L- j@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@. @@@@® • J 

Posta ve telgraf levazım· mü
dürlüğünden: Kütahya belediye riyasetinden: 

Kütahya beled ·y~sl eJektırılc ıantırelının tevııl lçın ( 155 ) Normal bc:ygir 

takatinde bir Lokomll ve buna alt 105 ltılovatlık bir altermatör ile tablo n 

saıre mOnakaeadadır. Bu husuııtakl teliflerin beıedıyeye llç halta :ıarhnda gönderli-

Ankara telsiz istasyonları ıçln kapalı 7arf usulıle 40 ton ga1oyl mllnakaııaya 
konulmuştur. Münaka:ıa 21- 12-929 tarıhine mfisadif cumarteıi gilnü saat l 4 te 

icra kılınacağından taliplerin bu baptakl şartnameyi görmek için her gOn ve 
mesl lLAn olunur, 

münakuaya lıt rak için de tarihi mrzkOrda lsıanbulda Yeni postanede levazım 
müdürlüğünde mflteşekkil mübayaat komisyonu riyasetine mUracaatJan. ~ 

~c4D'~c:--::1~c:--:!1;::--==~~c:--;,c::--==~c--~c--==~ 

~ KAPPEL :- ~ 
ı ta;a;;~e '"!~m;;:~ ~"';!' · · ' 

1 ~~ Fransız hi:kümetinin dahi takdir ve tercıh ~ '•-lıll-ı_ .... 11!! lllllP_..__;1111!!111 

~t~ ~~~ ::~n~~;~u:~~~·t~:~ev:a::!~ ~~ BUYUK ELBiSE F ABRlKASINI 
Türkiye yegane umumi acentesi 1 Z d K d k k ki 

Y. Şinorkyan. lstanbul. Sadıkiye. han 31-33. Tel S. 2256 ıyaret e llllZ• a lil, er e Ve ÇOCU ar JÇJil 

~==--::n::---:::1~c:::~:::1c::--:=~~c--::=c::::--::=sc--::=c--::=~ Pardesüler, muşambalar, paltolar 

Devlet demiryolları ve liman- fa m ... .ı.:e .. ~:;.~~~-::!::~., ...... 1 

larl umumi idaresinden: Tediyatta teshilAt 

/\nkara·Kaysert hattında Karafalı:ılı latasyonu lçin font boru ve teferrtlat, 
ka, •, ıar!la münakasaya konmuştur. 

Miinakasa 9 ikinci kAnun 1930 peroembe g{lnü saat ] 5,30 da Ankaradıı 
C !t demlryolları tdaıeslnde yapılacaktv. 

v1ünak,,saya iıtirak edeceklerln tekhf mektuplannı ve muvakkat temlratlarıoı 

ayı 5üllde saat J 5 ,.. kada Umumf modorluk h1emJne vermeleri lizımdır. 
falıpler münakasa ~artnamelerlnİ (1 O) llra muk.abılinde Ankarada, Malz.emr 

dairesinden, lstanbulda Haydarpaıa mağazasından tedarik edebtlırler 

f 211JEDDDDDBIJDtGamaaarm ~ 
~'1 OSMANLI BANKASI 1:1· 
~ ~ Sermayesi.· 10,000,000 lngiliz lirası il 
!~."~ lstan l>ul aceuleliğı - Telefon: İstanbul 1948 I~ 
~ ~ BeyoA"lu daireaı - Te eton Beyoilu l?'l3 .. , 

~ Senedar ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he- fJ 
~ sabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. ~ ·1. Türkiye cünıhuriyetinin başlıca şehırlerine ve memallki ecne- a /J

1 
?iyeye senedat, çek, itibar mektuplan ve telgraf emirnameleri ~ 

'4ıŞ', ı r sa la tJ. "f!!!l!J 

~~a•11amn~aammm11a11 
İzmir palamutçular anonim 

şirketinden: 
1 kanunuevvel 1929 tarihinde akdolunllrak fevl-a!Ade heyeti umumtye lçt)

tnaınırı ruznameslne tkhsat vekalt"tlnın ıhtarı Clzenne atldrkl maddenın tıcaret 
kanunuoun 464 ı ndl maddeıııne ttvhkan tadllı ıeylen ıtAve olunduğu t]A.n olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keş1de 

U KANUNEVVEL •929 
BCYÜK lKRAMJYE; 55,000 LlRADIR 

A.yrıea; 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık 

ıkramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat. 

Amasya nafia idareseinder: 
Çeltelc, Amasya yolunun 96X800 X 1O1 X 888 lcilometrelert arasında 

2997 metre tulınde ıoıa tamiratı ile 6 adet kft.rgtr menfez inşası ve ( 4) met

relik lkı adet mutelıf köprü döoemeıinln baton armt ye tahvlll 19439 lira 

bedeli keıfıle ameliyatı Encümeni yillyetce görülen lüzum ilıerlne ] 0· 12·1929 
sah gönü saat 15 de ıhale olumak Oıere kapalı ıarf usultle 20 gün temdit 

edilerek münakasaya çıkarılmııtır. 
Keılfoamealnl görmek tsleyenlerln Amaıya Na~a daıre~lne ve talıplrrin 

thale gOnO teminat akçelerile Encümeni viJAyete müıacaat etmelerı ılan olunur. 

Kız AmelT hayat mektebi müdür
lüğünden: 3 - Niıamramentn 4 2 inci maddeslndekl elrketın temettüatı s.afıyel ıene• 

vlvı-slnden evvela bila ıı isrıa hisselerin cümlesine lalz olarak bedelı teıvtye 
echlmt, sermayeye yüzde beş itasına kllayet edecek mebla~ ve saniyen ihtiyat 

a~c,e:ıinı teıkıl etmek Ozere temettüatı mezkfırenin y01df' on ifraz olunduktan kız Ameli hayat mektebinde 
sonra ...... 3 lbareıılntn. 

Şirketin temc.>ttüatı •afıvel seneviy• .,ınden evvela ıhtıyat akçrslnl teşkil etmek hususi keman ve pi yana dersleri 
üzere: yfüde on lelrik, ~aniytn: bedel tesviye olunmuı ~eımayeye yüıde beş •ı kt d• p· ıı· • 
fail ifraz olundukıan ıonra ıll .•. 11 verı tne e ır. ıyano mua ımı, 

Şeklmde tad·~ • meşhur ·piyanu muallimi ( lska-

~-~s7.~~~ı~!~llll:~:ıııave~:~~~!' 1ı·, 1 çelli) keman muallimi Almanya 
~ Merkez• urnumi İıtenbulda Gal~ta l•tarıbul Beyoğlu • konservatuvarından mezun Meh-
lli Türkiyedeki şubeleri t Al• F "d b d• C 
lMJ lzuıir Sanısuaı \dana Mtırs·n ı me 1 eri Un ey lr. Uma-
~ Yun~~istanda.kf şubeleri dan maada her gün Saat 11 den 

1 Selauık K~vala 
Her tlirlü bnnkA muameliltı., itibar mektuplıın. , her nevi 14 e kadar talebe kayıt ve l<abul 

üzerinden he!'ab.ıtı cnr•.ye. çek m uıı melıın d · ı kt d • 
~· .... ~~---· - · . . e ıme e ır 

1 -. YAZI 

* 
l Haziran bulfil etti t 

ııır• 
Her muamele mecburi 0 clJt. 

yeni harflerle yazılınıtlı 

ADLER, 
YAZI MAK.1NE~~ 

A vrupada f 898 senesinde 
imal edJlen bir yazı makifle: d.' 
Şimdiye kadar bütün dilfl)~ 
380,000 A DLER MAJ'I~ "' 

~O· 
Saulmışnr. Anadoluya 

makine gönderilmI;ci~ 

ADLEfl 
Makinesinin huıustye~ 

Harflerin müvazi vuruşi 
1 Bu fabrikamızın ihtirat 0~ 

itibarile başkaları tarıtfı t/ 
taklit edilemez. Bu sayede 0 t 

kopya çıkarmak müm1'ıijf,?I 
ADLER~~ 
PEKDAY~w~ 
EW1~R BiR MA~· 

NEDlR ıar 
Anadolu için taU Aceotıı 

aramaktayız. ıJ~ 
Bir Alman mütahassısı 0,j 
altında lstanhulda her gônll e ~ıl' 
ne tamiri için bir tamirh~11 rı' 

şat ettiğimizi tebşir e)' ~br 
Daktilo mektebi İstanbul. 

kapı Esnaf bankn51 

1~ Adler makinelertrl 

baş acentası ıf 
RiSAR \'Ov~, 

~ .. 
Galatada Voyvoda hsfl; 

Gııl:ıt ıınsta kutusu 4!J .ıı 
- :fflltl" - ktffl/l~'i 

Usk_üaar lıukuk hd •· 1 
1 1ı il J 

Emine Hanırrım Ha ıcıoe ıııel 

ltse11nde kapuı u ık. n hakll ıkB 1~i 
1 bine J 111 mfçhu1 Recep ağa t e~ oO 

daO 1 t 
eyl,.dlğt boşanma dall'rısııı kttldı; ~ 
müddei al~yhın evlılığln ıııı'~ 

1 • f tfa e J• tahm 1 evledı~ı vezaı ı d 111 
1 

le ıe ~ 
maksad le han .. yı terk eY edetl 

U ıJ'I I 
ed lmesi haııebıle kanun ııııl 

bin ·e t 
13~ •ncl n ac.!d"ııi mu-• evci' 

d bııllel ı t 
ıleyh n bir ay zaı fın a il e 

18hffl ' 
d 1. uhıesine ııoır av eııe e.rll ı.,ın 101urıı İ 

dığ vna !ı l'a eyıenıe&lıdıığlloıııı ~ 
h'aıma kı.ıar venin I~ 0 ırış~kl~ 

bapta va ı 1 an ihıarııarne 0ıdıığll ~ ~ 
1 k k ıır-rıııt oı' dı l anhan es ne ta 1 ıııısk 

ttblığ ma~anına kalın ° ıuolll'· 
·ı d ılan o keylıyet gaıeıe ı e e 

fl'el 
------Refi" flh 
M~ uı mudiu 


