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MuhittinB. 
!!um baş papası 
llc ne konuştu ? 

8ir Yunan 1!azete· 
Sine ~öre mütare
i<eden beri ilk vaki 
01tın bu temas sa-

mimi sıeçmiştir 

................. 
ıeteai ~u-- -
Muhfttt Brn ba.ı Pa.pastle Vali 
llıiiJ~, n • at a:unda vuku bulan 

a.Kattan b h . 
kı • R 8 •ederken diyor 

• um r · ı bl(il .. ,_ etı • uhantııntn vali ile 
aKatı ü 

11.,r b nı tarekeden beri Fe-
llıet1 a.ı ı>apaslJfı tJe Türk hiikO.· 
b~ ata~ında filen 1nkıtaa 
gtaır111 1 

te 0 an münasebatm fade 
brn teeıe6.a ettfjlne d,ısk ınühim 

r deltl teoktl eder. 
MG'"k ~ 
1 

a at pek aamtmf 01muş ve 
1\ ı. bh retıl ruhaniye hüametinl 
~ etrnfttJr .R • 

t um beıpapau da f'enerfn ls-
1\nbu}d T ı. a il.rk aleyhtarı bir mer-
'Ce~ 1 0 rnadıtını ve ayle btr taaav 

~t da beelemedJffnf, daima Türk 

l\tıunfarına ftaat ve rnk yada 

~tlletıntı olduğunu ve münha11· 
tl\n 

0rtodoksların dini meıelele 
tile 
~ rneıgul oldujunu temin et· 
... ,>tir . 

Yun n • , an eıKin umum·yeıl me 
'e enı n ınfJlı mab:yetfni tamamen 
Utıutar k ' 
..J a ve yalnız mese en'n 
~ tıi 
t'lJ. lllahtyetile alikadar olarak 

... ita baıpapashjlle Türk hiikO· 
"Qett 
<1 •raeındakf münasebahn fa· 
eııtnı lllt lanılmi b:r meaerı etle kar· 
)acaJı:tır. 

- AılhJ+J- ... _,,,.. 

Büyük Gazi 
J\nkarad: 

0

bir gezinti 
A yaptılar 

Karahan niçin 
gelecekmiş?! 

Türkiye - Rusya ittifak 
ve bitaraflık muahe
desinin müddeti bit

mek üzeredir 

Bunların tecdidi 
mevuu bahs 
olacakmış 

El Abram gazetesi.!- İn İstanbul 

muhabiri, Kara Hanın Türkiyeyi 
niçin ziyaret edeceğini tahkik et
tiğini beyan ederek şu malumatı 
vermektedir : 

• Türkiye hü~umeti i'e Rusya 
arasındaki itilif m çok kuvvetli 
olduğunu göstermek ve lngiltere 
ile Türkiye arasında yenile~en 
münasebatın Türkiye Rusya mu 
nasebatı üzeıinde tesir etmedi~i
ni göstermek istem işlerdir Bun· 
dan dolayı Kaı a ban, Ankarayı 
ziyaret etmektedir. 

İstanbuldaki Sovyet konso'os
lıanesinin birinden duyduğum da 
ı.... 1.1_.ı: .c~.__......_..+--~~-·.· 

Bu memurun verdiği malôma
ta göre Karahan Ankarada bu
lunmasından istiladıt ederek müd
deti yakında bitecek olan ittifak 
muahedesi ile b taraftık muahe
de erinin tecdidini mevzuu bah
sedecektir. 

Ankara hükflmeti.' bu muahe
delerin tecdid ini arzu etmektedir. 

DiA"er taraftan haber aldığıma 
göre, Makdonalt hükumeti Bal
dvın hükumeti kadar Türkiyenin 
Rusya ile muahedesini tecdit et
mes ni iıtemekte ve buna mukabil 

Türkiye ile an1aşmak arzusunda 
bulunmaktadır. Türkiyenin Lon
dra sefiri Ferit Bey Ankara ya 
gönderdiği telgrafnamede bu ma
lumatı vermişt r. 

Karahanın Ankaraya vuku bu
lacak ziyareti Türkiyenin karar
laştıracağı yeni' siyasdi vuzuh ile 
göstereceğinden azim bir ehemmi· 
yeti haiz olacaktır .• 

Ankara, 1 (Vakıt) - Hari
ciye vekilimizin Kara hane iadei 
ziyaret etmiyect"ği haberı doğru 
değildir. 

Malum olduğu üzere hariciye 
vtkilimizin geçen ıene Mosko
vaya vaki olan ziyaretinde hu. 
tahtı dolayııllo Çiçerln yoldqm 
ladel ıiyaretl toabbür etmi,U. 

TeahhOr eden bu ladel ziya
ret bb defa Çiçerin yolc:fat n• 
mına Karahan tarafından yapıla-
caktır. 

Bu surf" t•~ eramızdaKı muhade
net ve dost uk teyıt edilmış O· 

lacaktır. 

dZ z. 
Milletini tenvir 
• • • 
ıçın yenı mesa-

ide buı·unu
yorlar 

06.nktı poıta ile aldıf• mız 
bir aay11mda M11ırda çıkan 
Elehram gazetesinin lstanbul ... 
muhabirinden aldrfl bir telgra· 
fa atfen fU havadisi verlyorı 

• Refsfcümhur Gazi 
Hz. bir Türk tarihi yaz
makta ve bunun için ça
l · şmaktadır. 

Bu eserin btrincl c1ldı 
ıamamfanmış ve matba
aya teydi olunmuştur. ,, 

Btzfm lıUtllahmıza g&re 
Büyük Gazfnıtzin kendi nam
lanna tab ve ntıredtlecek bir 
eser yazdıklan M>ylenemezıede 

--- .. ·-----
f; 0) ak bir nıemrıunfyetJe teb· 
tir ediyoruz kJ, Gazi & nt 
aon zaınanlarda To.rklerJn ya 
şadığı kıt'alara, bısanlann bu· 
gün"Q ınedenl bayata vasıl ol· 
mak fçln geçfrc:lilderi zJhnt te

kAmQI merhalelerine, bu A.sa, 
Tüık millt •e medeni tarıhfne 
dair tetabbular da meıgul et· 
mekted r. 

ihtimal ki ecnebi muhabirin 
verdiği haber bu kıymetlf me
ıaı üı:etlne tereı\ dh etmfotır. 

Gazi Hz ntn bu lttlgallerln· 
df'n TOrkfin mtllı tarihine yenf 
bir can gelecefr;e ve mllU 
ldealtmfzfn teyfc:IJ de bu tıtt 
gaJin neticesine batlı duı dutu· 
na hükmedeblltrtz. 

Tarihimize yabancı kalem1er, 
tQrlü maksatlarla, menııeinden 
başl1yarak TO.rlt(l olduğundan 
baıka t6rl6 gö~tertr er. Bu 
safhalar Gazinin da hlyane mu· 
hakemelerile tashih ollJnabtlir 
Türkün milli idea.it manev; 
hayatımuda teyit ediUrae ne 
muttu! 

Emil Luduvig 
Bugün geliyor 

41 

~ocuAunuza nasd 
bakmalısınız 1 

Muhanld: Dr. fili Şuhra 

e na sayıfamızda 

sene evvel bugün 
Türk vatanperverlf einin büyük mü· 
bcşşiri Namık Kemal fani hayatına 

Qözlerini yummuştu 
2 kAnunevvel, bu ölümün yd dönümüdür 

Torktyede eaf ve hakikı bır nıtan sevghlnlo, nıtan yolunda evtnl, barkım, 

çoluRunu, çocuRunu terkcderek f cdak!r olmasının llk v• bOyllk penamberl 

Namık Kemaldl 
Hayatını men 

fadan mentaya. 
ıQrgQnden sürgüne 
geçiren ve bQtlln 
bu facialar kar· 
ımnda btr dakika 
bJle yese doıme
Jf'D bu ateıın 
edam 1888 .e
ne• nde yani ( 48) 
yaıında Sakızdıı 
ıken ölmoııo 

Kemal öldoğü 
ıa.man • Vatan 

mahıun, ken dl 
mahz1.ı n 21 dtL 

Namık K~mı1ın 
~-·- ... ~ 
k uk: ettiği Ye Bo-
layır dakt mezann• 

da artık bovok 
ed bin mahzun ol• 
madıRJ. ıu devirde 
onun hatırasını 

anmalı: veı olomtı• 
nan kırk btrlncl yıl 

dönDmnnde bu hatıraya 

veclbeılnl hıuedt yoı u:ı. 

Rahmetlı Solcyman 

edıbln OIOmOnO haber 

ıu aattrlarla anlatmış•ı: 

Na7tf, bnyok 
aldığı ıabahı 

fı 

Kendi kendime •1-fayn'; haıh Ke
mal de olabıltr • dodlm. F abt daıma 
gOzlerlmcı ve kuliltlarımı munlı gelen 

(Edibi ıelıır) terkibi nehdar zallm 

ve btamao kmlmııtt 

• Kemıılın vefatını habt'r aldı~m 

gtınOn hali bu ıabahın vekaylloden 
daha kuvvetli ve zinde hatırımdad ır. 

Bu iki keltme bu tenddodomo, 
yaiıl tereddndere llğınmak isteyen ıı. 

mıdımt bhretU • 

Çenbulı taıta Matbaa! Osmaniye- .•~•••••••••••• •••••••••••• 

ntn caddt'dı n bakıldığı zaman MI :~J ~, 
tarafa dOteD köteıtndekı kıraathaneye i ı~ Sayıfalanmtzda 
bermuıat gazete okumak lçtn btr ea- : MitluJleler 1 • 

bah gltml§tlm. Bilmem hang\ uğursuz : Ba.pnakalo: Güne bakan, Siy... • 

gazel nın ılk saytfuındakı sorunların : et ı Rayhıtaa' mecltılnde; SGtunlu- ! 
: da ıeyabat ı Mücrım kim? GelltJ : 

birinde 11özOme şu sütLnlar lıtıtı: : ııiiıcl, '*üncüde : 

•ct'oabı hak ömrü tel! İ hazreti pa- : j efrikıJfar 1 : 

dııahtyl efzun buvunun. Sakırı muta· : Utanma~ adam. ! 
: ~ fndde • 

samfi edıbı ıehtr Kemal bey mOp- : MllyarderJerfn hayatı. 9~ : 

~~ld:;;r~~ ~ I; ldoçhal ~ (J = ; 
•tllll ftrll ollD te!;nhıamoden aıul' BllcAye ~ ·' - ı• 
ttef an)qdmııtır. • n

1
rr ı l ı \ ' \ OJun <Pr•nmad•n). Otla ..,... 

E 
.. "".Aı Aıt .il.AL keet altında. ..... 

nelı g8zltrfme, lt)nra gazeteye Z ı • • " 8 tnefde • · 
ln~nmıdun. Ve 0 gOnkD cerldclerin : Gençlik UJJ'ıfası ; - ~ 

ı 1 incide • 

hepsine birer birer baktım. Aynı : ~chiı haberleri.. - : • • 
heyecan~ızlılda, aynı kayıtsıılıkla, aynı : ;1 ı",., - - Ondld.. : 

muştur. ıo~uklukla dercedilmı, kara haber. : Harid habener ~ : 

Ankara, 1 (Vakit - Telıdon) -
Emil Ludovtg n refttuı ıbprctlt 
lıtınbula hareket ettller. Harekede
rinden e ' re] ma8rif vakfü tarafında n 
şereflerine bir ziyafet verilmiş, ~i
yafctte bazı meb'uslar da bnlun-

~a nkara, 1 (Vakıl Telefon) 
:cı Hı h' biti · şe ır dahilinde otomo· 

''=========::=:::=============================~=========== · d • ,- • ~inci e • 

---------------:----:--:"--., . . Başmakalemiz: S f : Yarın: : 
Güne bakan 8 .. ayı a : Mizah sayılası : 

4 ancli .511yıfamdda ugun. s5555a5555U~~ ..... w.~ ........ i 
e b· 

ır g · · I cadd ezıntı ya.pmış ar ve 
elerd t 1 . f da e op anan halk tara m-

il §tdd tJ e e alkışlanmışlardır. 
' 
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G1ttıkçe te1avüt ~tmektedir 1 1 f JS at 
yeni tayinler lzmlr, 1 (AA) - İzmir ikt11at Mecıı·sı· du·· n Açıldı 

mm•akuının ceviz ihracatı git. u 
Ankara, l (Vakıt. Telefon)- ls- tikç" artmaktadır. 1927 de 142 

tanbul müddeium~milıği baş mua
vinliR\ne adliye müfettişlerinden 

Kemal, Üsküdar müddeiumumiliğine 
lstaubul azasından Mustafa Asım, 
yerine İstanbul müddeiumumisi baş 
muavini Zeki, İnebolu müddei 
umumlli~ıne Bartın aza mülAziml 
Ahmet Velid!, yerine hukuk me-

zunlmndan Mustafa Nt·caıı, Bolu 
hukuk bııkimllğlne Babaeski hukuk 

hakimi Ekrem, Bursa azahJtına 
Ordu hukuk haldmi AptüJb.ıkl, 
yerine Girernn hukuk hakimi Ce
mil, Gilmüşane azalığına Kastamonu 
müddei umumisi Bedrettin, yerine 
Gümüşane azasındım Fahri, Erdl·k 
ceza hakimliğine Zühtü, Gemlik hu· 

kuk hakimliğine İnebolu ceza ba
kimi Mehmet Emin, yerine Bursa 
ıza mülı\zİmi Fahrettln, Ceyhan ce 
za hakimliğine Ereğli ceza hakimı 

Ba~ Ankara müddei umumisi 
Ödemiş mUddt!l umumisi Ke· 
na~ Rize aza mülAzıml iğine 

Ba!A Geza hakimi Refik, Gireson 
hukuk hllimtlğine Edirne sulh hA 
kimi Ali Fuat, Bor ce7.a bAkiınliği 
ne Ürgüp müddet umumisi Kılmll 
Nazilli Ceza hakimliğine Eşme 

müddei umumtsi lsmail Lütfü, An· 

kara aza mülAzlmll~lne hukuk me
zunlarından lsmail l lal,kı, ~lara~ 

as!iye reisliğine Ankara müddei 

umumtsl muavinlerinden Zekt, Bit 
Jis• müddei umumflığine llitlis aza 
sından Azl~ yerine Sam) köy hAkl 

mi Etem, Manisa sulh b~kimliğinc 

.:eza hakimi Mt:hmet, Sarı kanıı ~ 

müddei umumiliğine hukuk mezun 

!arından Mehmet Kemalertin, Tire 
hukuk hakimliğine Edremit hAkimi 

AgA.b, Sarayköy hAkim1iğine Tire 
hukuk hAkiml Ahmet Şevki, LTşşıık 
ceza hAkimllğlne Tire ceza hAkimi 
Salih, Elilzlz müddei umumtliğinc 

İbrahim Etem Beyler tayin edilmiş 
tir. 

Maaş veriliyor 
Umumi maaşın verilmesine dün

don itibaren başlanılmıştır. 

bin 892 kilo olan ihracat mik· 
tarı 1928 de 155 bto küsur ve 
1~29 da 172 bin kiloyu buJmut
tur. Asgari fiat 25 ku~tur. Bu 
seneki zımpara madeni ihracatı 

da 5 mHyon kiloyu ttcavüı ede· 
cektir. 

Telif hakkı 
Ankara, 1 ( Vakn J Telif 

hakkı için yeni bir layiha haztr
lanm ıthr. Edeb1, ı~mi, bedıi eser
ler bundan fıtifade ececek1erdir. 
Layihaya göre telif hakkı sahibi· 
nin eser ine temellük hakkıdır. 

L6.yiha tabı, neşir, sahneye 
vazı gibj ~eraitf haizdir Konfe 
ranslar nutul. far, dersler sahfp 
leı inin izni olmadıkça neşredUe 
mi)· eı ekttr Mı hkemele ve mec· 

lis müzakeratı bundan müsteıı· 
nadır. 

Telif hal< kı ha)•atında müf'llif~, 
vefatından sonra da "50,, sene 
vartıleı ine aittir. 

Neııedi:mtden evvel muharriri 
ö'müı olan eserin tel;f hakkı 

neırl tar hinden itibaren batlı· 

yaraktır ve ancak matbu eser
'er müel!ef attan addedi1€cekur· 

Kenan ve Şerif 
Beyler bugün 

geliyorlar 
Ankaı a, 1 ( Va kıt Telefon ) -

\l üdd ei umtımlmiz Kenan, Pnlis 
nÜdürhmiiz ' Şerif Btyler Konvan
·yonelle lstnnhula hareket ettiler • 
----~ 

Yalova lstanbu?un 
kazası oluyor 

Ankara, 1 (Yakıt Te efon) -
Ya'ovanın kaza halıne ifrağ cdi· 
erek lstanbula raptı layıhası ya· 

ıın mecliste müzakere edilecektir. 

Müşevvık tahlıye edtldı 
Akhisar, 1 (Vukıt) - Kayma· 

kam hadi5eslnde müşevvik olduğu 

adli tahkikatla da sabit olan l\.hı s 

tnfa bey, sah ı bi mesken olamısn 

dan dolayı tahliye edilmi · dr. 

V AKIT ın tefrikası: 19 
' Yazan: Hüseyin Rahmi 

Ya ı>ardesüyil çaldıran 
Nedim Beyin timdi telaıı ma· 
ıukuı hanımda. da daha aı mı· 
dır sanırsın? Fakat biz kimseye 
acımakla mfikellef değilJz.. Bu 
bir iyi kulpodur. Dikkatli çek· 
melt, fırsatı kaçnmamııhyız •. 

- Ben bu oyunun okadar 
eh'i Öeğillm •.• 

- Maldm.. dinle : ıtmdı her 

1eyrJen evvel bu mektubun fet. 
aef esinP, satırları arasından bize 
mıttndığl hakikatlere ge elim. 
Hey gidi deni dünya .. bu kırmızı 
dam'arın altında kimse uslu otur

mıyor, Okudu~muı.u maaltn 
telhis edelim Zensi'n bir ihtiyar 
var. 

Ha.sta. ölmek veya öldürü'mek 
üzne. Genç ze\'Ce h.'.J zavallıya 
karşı öyl~ tuh::ıf bir şefkRtle 
mütehassıs ki.. ihtiyar kocasının 

ağtr nefesine genç bir amanın 
derağı ş 1 arı yaıdımile katlanabi· 
Jıyor. Lu cihet banal ve umumi. 
Aşıkı ona Bğır bır vazıfe 
yükletmiş .. Nedir anlıyalım . 

Bu cihrt mühim. İhtiyano çok 
parası var. Bir kısmı kasada Bir 
kısmı tılıımlı hazineler g!bi na· 
malum mahallerde gömülü.. Ha
nım bu esrarı kocasının ağzından 
kapmıya söz veırmiş. Bu maksat· 
la hastanın manah manaMz bü
tün sayıklamaları kaydediyor. 
Kendine yorgunluk veren ağır va
zlle bu .. 

Hanımefendi bu nazık vazi eyi 
deruhte ettikten sonra vıcdan 
denilen oyuncakla oynamasını 
da b·liyot. Konakta, ıbtiyar 
beyfendioin besbelli ilk karısın· 
dan olma bir de rnahtum var. 
Aalfan bey, o da evli.. Çoluk 
çocuk sahibı .. lhtıyarın hezeyan
ları. za btolunmken sn kaydı dikka
le ~ayan görüyoı uru; 

Ankara ı (AA ) - Ali iktisat 
mt'cl isınin dördüncü içtima devresi 
bu~ün öp;ledt n evvel iktisat vekili 
Şakir heyin riyasetinde açılmıştır. 

l\1eclisın müzakerat ruznamesi şu
dur: 

1- Tu.llre muvıızenec;fnln tet
kildnden alınan neticelere göre 
muvazenenin memleket lehine 
i slahı içın düşünül mi iş tedbirler 
(bu bapta yapılan tetklkat esna
s ndnki nılişıı hedııtı ihtiva eden ra· 
porların hemen hty'eti umumiyece 
mi.italaa ve ıe ı kikı takarrür et-
miştir). 

2- Zarurf kredi (bu mühim 
mt'vzun tet l-. ıki hu~uneia yedı ki· 
şı lik lhzı ı d lıir korni~yon te~ekkül 
ecmiş ve mesaisine başlumışt ı r. 

Rüşvet 
y c nj !ayıha hediyeleri 
de rüşvet addediyor 
Ankaıa, 1 ( Vakıt. Telefon ) -

İrtlşa diriimlerinin takibi hakkında
ki layıha mecllı:e ~elmiştlr. LAyıha 

r lişvcte k.ar~ı ~iddetli bir nılicadele 

açmakta, bilh; .s:-;a rii~vetJ kanunı şe· 

kilde taı if t•tmck ıe, bu meyanda 
hcdi}e tılt ı da cereyan edrn ve 
şf mdiye k:tl 1 ar tahil ı;ibi görünen 
bir tak ım a lıp veı melerl de rü-;vet 
addelm<'ktt'dir. l\1eselft., noterden 
mus:ıdd11k kontrat haricinde her 
hangı b ı r ma\.: tı nı t:ı ralınclan alına

cak~ yahut \'erilcccb:: şeyler ruşvec 

addolunmak tadır. 

Ref·k B. temyiz 
azası oldu 

Aıı~ara, 1 (Vetkıt. 1 elefon) 
İstanbul icra reis• Refık B mah
kemei Temyiı azalığına seçilmiş 
ve ali tas tika ıktiran etmiştir. 
Re.ik Bcyın yerinf' de Üsküdar 

müddei umumisı Suat B. tay.n 

olunmuştur. ·---
Etıbba odasında 

Etıbba odasında doklor'a· ın 
kayıt muaı!\elesi ne başlanılmıştır. 

- Saffet .. Saffet beni affet •. 
Bu hasta efendi vaktile birinin 

canım yakmış olmalı ki şimdi 
sayıklamalari esnc sında nedame
tini çekerek af dili~or. 11 Kişi etti
ğini bu ur.,, Bu kocakarı teselli· 
sine hiç itikadım yo\.. tur. 

Geçelim; bun ları ıhtiyarla bera· 
ber biz de sayıklamıya ım. Bu 
esrarnamenin en mühim noktala· 
rma ge!elim. Nedim ~ ey kasayı 
soymak için gt>ce gizlice konağa 
alınması ısrarında bulunuyor. 

Fakat Han ım bu teklifi şimdi· 
tik reddediyor. Şimdilik diyorum. 
Buna dikkat et.. Boyacıköyünde 
y: kılan yalının bahçesindekı mah
zene periler tarafından naklolu· 
nan hazinelere ge'ince bu sözle· 
ri de pek hayalat dıye dinleme., 

t.ı ep bunlarda hasfanın hümmali 
dimağında depreşen hatıratından 
bırer kıvılcım bulunsa gcrt k. .. 

Al işte sana rn mühim cüm
leler: " lsrar ettığin o müth ş nok· 
tada ~ana ~arşı şiddet le muhalı
fim ... Hayır öy1e şey ben ·m elim. 
den gelmez. Bunu hır daha tek
rar lama •.. 

Üzerinde israr olunan nokta 
nedir? Anlıyabildın mı? 

- Neodim bey maşukasrna ih
tiyar hastayı 7Phir 1emesı teklifin
d~ bulunuyor... Şimdilik redde 

Ameli hayat 
Aktörlüğün başhca şartları 

eÇhtl~ 
Btr al<tör istn amatör isler serpilir. Kadınlarda ayni " elet 

prolesyonel o'ııun her ıeyden ev- • mak·yııj yaparlar: yalnız bO' 
vel makiyej yapmasını bilmeli- df!'kolte ahrlana oınuz!arı~~rl.,a 
dır. Maktyaj yekdtğertnden ' arkb yunlarına ve kollan J\e e b~d 
iki ameliyeden terekküp eder. sQngerle beyaz ıu dlrfip 
Bunların brt yQzfimtln hututunu podra ile örterlar. Jile' 
bariz bir ~ekle sokmak dığert •se "Grfmaj,, dedıklerf ikfncl :ıclfd 
temsil eylediği ~ah•ın ya~ını ve liye lçfn yüze hangi ~ .... 
ro üne göre kendine bb .&vki verilmek tıtendffi ve ~IOll~ 
.-ermektir. sahnede kaç yaı1nda ,~... lıtl' 

Yü2ünü düze1tmel< tçtn evvela fo p etti~i nazal"i dikkate .,",e'J 
yüze vazelin bo tke sürülür bu malı dır. "Grlmaj,. tçia et• pd 
vazelin btT. peçete ile hafifçe sa· yüze vazelin sürülür, ve P~: dl 
bunu, ıonra parmakla beyaı: bo- ai d kten aonra "maklYDoJ "tı1' 
ya alınarak yüzün her tarafına olduğu veçhıle beyaz ııı 
gayet ince bir tabaka ha!indo ed Ur. ~~f' 
dağıtıhr. Bir podra tüğü ile kır· İhtiyarlamak fcap ederse ~ 
mızı boya toz alınarak gözlerin (ır 
etraflna, e!macık kemiklerine, lar kirpık!er kalınlaıtırı orf"ıı 
çeneye ve hafiı:çe olmak taıttle gözlerin etrafına ~~i k Sotı'' 
takaklara ve alna ektllr. Dudak- kalemile boya sürulur. ıık1'1' 
lar kırmı71 kurıun kalemi ile bo· gölge kalemi ile yüz bm uı ıır• 

ftaret ed lir ve yaım fazl•lı . .ıı yanır. LGzumuna göre ağzı bü· bur 
yültmek veya küçültmek dudak· göre l<alınlaıtırılır. Yanak ~)111 
an inceltmek veya kaJınlattır ıuklan matl, alın buruf dıl'· 
mak kabildir Bunun fçfn ka1emini kaz ayaAı biçiminde ol01al: ~ıı· 
ıyi idare etmek kafıdir. Biraz aıaAı doğnı urkafl eDY 

Göz köşelerine, burun delikle· tnt ife a~ız kmı,klan tıaret b~ 
rfne ve kulak memelerine de bir lir. Alt göz k apafımn alt1J1• 61 

kavıe çtzifart k göz ıtıkinlifl f' 
teriltr. Bu çiıgt yatın fazla JI 
terJlmeıt fçfn daha barız ve 

miktar kırmızı boya ııürmekledtr. 
Bu suret1e hazırlanan JÜZe podra 

nııııuııııuuuııııu·uııııııuuııtııuıııııııııH111111ııııHıııılJtjt11ıuıııuumınııııııııııaıııuııı ııııı 

Bir cinayetin muha· 
kemesi 

Ankara, l (Yakıt) - Burada 
ağır ceza mahkemes nde tayanı 
dıkkat bir cinayet davasının 
muhakemesiıı e baılanı lmı~tır. 

Halime isminde 22 yaımda, 
genç ve güzel bir köylü kadtm 
bir müddet evel lbrahim tsmirıde 
ve 60 yaoında bir ihittyar ile 
evlenmlt fakat Ha1ime bu ihtiyar 
ile evlendikten sonra ayni köyden 
30 ya~ında ve Zeynel isminde 
btr delikanlı Jle t»ünaaebette b 
lunmıya bat'a.msbr .... .ceyı.u;;ı ı 
zamanlı r Ja Halimenin kocasına 
para verdiğinden rdam bu gayrı 
meoru vaziyett. göz yummuı, faka 1 

lbrahim !on 2aman'arda kansile 
Zeynelin münasebeı lt rine mani 
olmak lstedi~iııden ZeyneHe Ha· 
itme bir lik olarak iht yar kocayı 
bir gece köy haricine sfiriikleytp 
boğmuılaıcL.r. Zeyoel tevkif olun 
muştur. 

Regaip gecesi 
hıton 1 u ı müftülüğünden: Recebi şe

rtfin iptidası 3-12 929 tarihine mu-
sadif olmasına na?.ııran önümüzdeki 
cuma ~ecesi leylei Reğaip olduğu 
ilan olunur. 

aıaiı çlzi1ir. ıl, 
Bwutukların kuvvet'eıttrtl ~ 

matlup oJutaa yüze bey8' b' 
yerine biraz koyu renkte lı' 
mayi süı melfdir. Ve çlzileJI il 
nıcukler beyu; ka1emle yB-1.',ıN 
hatlarla daha bariz bir geV 
gösteri melidır. ;_ 

Buıuıuklar gösterlldikttll 
ra yanak an çökertmek tçi9 .. , 
macık kemtkleri altına kıt1" 
podra t!kmelldlr. ' 

Gençleft11ek f çin beyaı } ... 
-n•"Jl.kt n •<Jnra ı....~~__,.. f'.. 

~·cık "kemililertnin yukarisina / 
meli, ve ku ak memeei il'ı/ 
etrafına da fazla kırmızı ' t 
ildir. Y anakfarın poC:lraııını ~· 
malı dudaklann kırmızısJJJl 

yadeleştlrmelidir. ,,,1 
Zaif kimseler sahnede •'!."'~ 

lardan ihtıyar gözükür. Ş~ıl, 
göıükmek için düzgün ~~-~ 
ma ' ı. Y aneklardakl ali ~ 

- '1lt· olduğu kadar yükıelmekte ~ 
Yukarı doğrn hatlar ıl 

genç teıtirtr ; aşağı doğru olsfttıf'~; 
ihtiyarlatır. Yaşı tayin e,ııııı' 
tçtd en iyi vaıııta .peruk, t 

ıaç ve sakaldır. .,if_• 
~ dabs 

-- . 8'' 
uğruyor. Buradaki şimdilik kay· - Pek yakında Nedirrı la'' 
dına da dikkattet.. Benim şahsen tanımakla müşerref Q 

zahabımca hep bu redler bilahıre ğımı memul ediyorum. 

kabul olunacaktır.. - Nasıl? . 1' 
Ara yeıde muaşıka var mı, yok - lhtiyarm sayıkladı~N Ji~ 

mu? Sevda her şeye galip ge ir.. viranesinde ki hazneler~ . :,ıP1 

Ma'Omlardan meçhulleri keşfet- beyin, Şevkıye hanım gıbı Y gıı~ 
mek üzere bu hülasayı derleyüp kulakla di n lememiş oldu 
top 'ayahm.. k ··m anıı •• 
Dramın eşhası şunlar: _ Bundan ne çıkar? ~t 
Nedim Bey... Şevkiye hanımın _ Bu gayri şuuri sözle~" 1~1 

amanı. tkı1' ı 
Ş k H ha ka kizbe ihtimalini te Je~ ev iye anım zengin ata u ilP~ 

bir ihtiyarın s-enç zevcesi.. Nedim bey Eoyacı ~ oy rJı~ 
Affan Bey Jhtıyar ın oğ u. arsayı . boşlamaz sanırım· 1,r 
Marazın adı, vak' aya :sahne zende keşifler yapmıya uk~~e el 

o'an kon.aO'ın , semti, mektupta - Orada metfun batı JJI'~ 
. n e 

mahut tabırile zikrolunan telaki bulundukuna sen katıye 
mahali., .işte , keştc mühpıç meç· misin? 
buller. - Hayır ... Hayır. ~ 
~ Şimdi ne yap11caksin? - O halde b''tfle 
- Ne demek istiyorıunl> · - Nedıme tesadüf ed ~. 
- Bu işi nereden kavrıyabile. ümidile or'alarda dolaşacağı bti 

ceksin? - Nedimi bu kadar ' btl' 
- E1bette bir ucunu, kulpunu mı sanıyorsun? Sevğilisinlıı o~ 

bulacağım... mühim mektubunu çaldırb~ı'i! ~ 
- Zor... duğu için o, şimdi kım '~ui 
- Nt'den h ket "' kadar ibtiyatlarla are "-lı~' 
- Nedim, Şevkiye, Affan.- mecburiyetinde kalmıştır .. ,... ktıT 

Bu üç isimle koca lstanbulun lık oralarda do'aşarak bıç 
içinde çarçabuk bir aile keşfedile dinı sana bi !dirır mi? (bitt1lediJ 
bilir mi? 
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Emanet Darülfünunda kürsüler bahsi Kadın birliği · Maluller 
Borçlarını temtzliyor 

S Şehremaneti İngiliz, Fransız ve 
elçlka sermayedarlarından 909 se

~esinde bir istikraz yapmıştı. Bu 
IStik ln raz münasebetile geçenlerde 
rız h!mlllerile bir sulhname ya· 

~ı rnış, aradaki ihtilAl bu suretl<. 
alledHmiştL Haber aldı~mııa gCl 
~ . 

Divan dün uzun ve hararetli bir Belediye azası ol-
içtima yaptl . mak istemiyorlar! 

~·'- l\1emleket kadınlan namına 
~~!!l'll!!!!!!!!!~lılt!!! j f erağat göstPrivorlar! 

' J Kadın birH~l idare heyeti dfin 

-
Terfih olunmalau için 

çalışıyoı lar 

k son günlerde Fransız ve Belçi 
alı hAm11ler de Emanete bir mü , 

racaat lh . yaparak lngiltzlerle yapıla 

p 1anmıı ve beledi}e azalığı 
çfn kadın birliğlnfn kendi aza
larını nam et gösteıeceği hak
kındaki gazetelerin neıı iyatını 

tetbik elm·şti.tlr. Bu ne~ri; at 
idare heyeti azalarımn tessüı ü 

nii mucip olmuıtur. Bu hanım· 
lar belediye intihabat.na fıtiraki 

ıahısları namma detti, memle· 
ket kadınları için btediklerlnl 
beyan etmiıler ve belediye azası 
o1mamıya karar vermlılerdir. 
Kadınlara belediye lntihabatına 
lttfrak hakkı verildikten sonra 
kadınlar birliğ=nden bir heyet 
Halk fırlc:asma giderek kendileri· 
nln namzet gösterilmeı;nelerini 

Halk Fırkası malM gazilerin ter· 
fihine ait işlerle yakındım a!Akadaı 

olmağa karar vermiştir. Vezneciler· 
de eski malôlgazller heyetine ait 
bina malôller cemiyeti tmrine tah
sis edecek ve burada bir malı'\Jler 

kuliibü yapılacaktır. 

Hava düzeldi 
dl tilUı aynen kabul ettiklerin! bil 

rrntşJerdir. Emanet bu müracaa 
tetkik etmektedir. 

b Diğer taraftan Fransız Periye 
~nkasından da 9 ı 3 senesinde bir 
bo kraz yapılmışn, Emanet, bu 

rctınu da sulh yolile h4l!etmek 
tasavvurundadır. 

• 

lngiliz lirası 
5 kuı uş daha yfikse)di 
lrıgtlız lir11ı dün pazar Te bor

~ dı O~leye kadar muamele olduğu 
~ ~ 5 ktuuf ytlkıelmtıttr 1069 

ruıla açı] an ] 07 4 k uru§ta kapan-
~lftır. Saiahirethır zevat bu tereffnO 
aııkal,.rtn fazla mubayaatına Ye bu 

~rıe tQccann thtlyaçtan ılyade ha

~c;teıı mal getb'meılne atfekmeltcclir
br. Geçen S"ne bu giln lngtltz hra11 

( 
01'1ııd11 (9 t 3) kuruııu. Bır ıentde 
l61) hru1 gıbt mOhlm hır fark 

•trdır 
b , • Boru komtsu vekili dlln 
•nı:al 

Ya ara nekadar komblyoya lhtl-
tn~ı oldu~nu ıormuı ve teltfonla 

)'e vekthne bahat Yermiştir. 

u 
Son .. ı .. - 1_1__, L __ ı,, -· 

nnda k gun erde vUAyctlmlz clva 
Bu h arga bücunıu başlamıştır 
kında usu.~taki kanun muclblnce ya· 
h mucadele rtıiikel1efiyed baş· 
Ytcaktır. 

ç Hayvan borsası 
'" ftnkil \U'un müddetten berf 
•llra• x I> -s~çta bulunan hayvao 
orıaaı dan SQ I • J tı,. t nceye nakle Dl•f' 

Ticaret oda~ı umumi 

l'ı kattplığt . 
d <:&ret odasında divanı riyaset 
Gıt lop!anmıı ve odaya ait bazı 

~'a&ilf görüımüıtür. Ceınal Beyin 
ifa.aile münhal kalan katibi 

llın\UnHfğe bu günlerde tktasat 
~klteunce bir zatın tayini bek· 
~ ilmektedir. Dün bir refikimiz 
..;:•Ya eild kAUbl umumi Vehbi 
h '1ıı retirfleceffnl yazmıf sada 
t_llnttn ınenuubahı olmadığı an· 

tılıror. 

Noterler toplandılar 
'- Ş hrtınızdekl Mteıler dün akpm 
ı;-Y}'are cemfyttlnde modıır Ha!l&D 

ti ehrrıı Reyin rtya~ettnde toplanıırak 
ot"rlerde kullanılan kağıtl11rd11n ce-

bttret h b b tıl Clll 1na alınacak fü relin tea I· 
t ut'lml§lardır 

AKIT 
t Mu•eber tOccarlanmPdıın ve HnsnO 
ldel da ..,. ~ ve Şinasi ılrketl azasın D 

"
1erh H M uaı Oıno R111tm Bey kertmesi 

t ecbure Hanımla umumt ticareti 
lltrt ı • 
fa c Ye ban~ası -ntldtranından ve Ve· 
t. ttt~otaj fabrtl. aıı sahibi W.u ıafa 
'la1rı B 
~ eyin fC'~ent Yuıuf Kenan 
rı,;:: akıt meraalml 1 kilnunevvel 
~ g\luQ saat 21/2 ta Ştıhde 

l.ısıafa H 1 
tı ... d ayrı Beyin ap&rtıman a• 
~ icra olu11mtıp~ Tarafeyne 

1 tenıennı olunur. 

Dartrl/ünurı d!rJanı 1ç ima halinde 

Daı\ilfünun divanı dün saat harrlrlmtze nıil7alc:erat hakkmda 
19,5 dan 20 ye kadar devam §U söıleri söylemiıtir: 
eden uzun ve hararetli bir içti- - Daıülfünun bütçesini ve 
ma yapmııbr. MüzakeJ"abn ha· Barem kanununa göre müderris· 
rtce aksetmemesi için Ost üste !erin kürııü ve deraleı e taımifini 
kap1 1ar kapanmıf, kap1ların önü· görüıtnk. Bazı kararlar verdik. 
ne hiç kimse yaklaıtırılma.m1•br. f k t b'"t b ~ a a u çe nıüzakeratı .tme-

Bır kısım miiderrisler içtimaa den ve neticet mukarıaratı Maa• 
geç ge'mfılerdir. En ıon olarak rlf velfA)etfne göndermeden size 
içtima ıalonuna Ebülilll 8. gtr. hiç bir ıey aöyliyemem. Bugünkii 
mittir. C , 1' ' mukarrarahrnız:ı fakültelere bil· 

DOokil fçfmada, ııon gfinlerde dfrfyoruz, Fakülteler bu kararlar 
b'r hayli dedikodulan mucip hale kında ne dü~ündükler ni bize 
olan müderrislerin ders ve kür- bildireceklerdir. Önümüzdeki pa· 
ıülere tasnifi müzakere ve mü· zar günü tekrar toplanarak mil· 
nakq edilmfftfftir. zakeratımıza devam edeceğiz. 

İçtimadan sonra, Daı illfünun Müzakeratın 0 gün bilip bitmt
emlnl Neıet Ömer Bey, bir mu· yecett şimdiden keehilemez n 

----•mH+~•- • •• m 

Bozuk ekmek 
Emanet şiddetli tedbiı ler 

ah yor 

Abdül Muhsin B. 

Bir ,M/,11~1 1/lA/JlP'JeAIH/"ıl-
f 

lo tihar eden lr ak baş ve· 
kili oğluna bıraktığı son 
mektubu Türkçe yazmış .. ,, - -)(·-~ ----
Bundan bır mtlddet mukaddem 

Haber aldığımıza göre Şehrema
neti bozuk ve hamur ekmek çıkar
makta Israr eden fınncıLıra karşı 
şiddetle harekete geçmfye karar 
vermtştJr. 

Emanet, bo:r.uk ekmek yapan fı. 
rınları Jkinci defasında müddetsiz 
olarak kapatmıya kanunen sal!hi~ 
yettardır. Fakat bu salahiyet şimdi~ 

ye kadar kullanılmamıştı. Emanet 
bundan sonra bu sııJAblyetten geniş 
surette f~tlfade edecektir. 1'\ i 

Bize verilen malômata g(Sre son 
günlerde yapılan sıkı bJr teftiş neti· 
cesinde Hoşim Bey isminde bir taci
rin un ve ekmek müesseselerinin 
kapatılmasına karar verilmiştir. Fa

kat Haşim Bey bu karar üzerlne 
mabkeır.cye müracaat ederek tehir 

karan almıştır. 

Emanetin flkdne göre tehir kararı 
muvakkat bir mahiyeti haizdir. 

Hikmet B. meselesi 
Mnstantık Hikmet B hakkında-

ki tahkikatın mOfetttşlıkçe bitirlldi~i 
rapor ve t:nakın veL!le e gönderildi~i 

yazılmıştı. 
Evrak, ceza ı~lerl rtyaaetınce tttklk 

olunduktan sonra vaziyet yeni bir 
safhaya dahıl olacak, rr eat'le kanuni 
aeyrlnl takip ederek lü1um veya men 't 
muhah-mf' ıle netlcc-lenecektır. 

Mahkümiyetten sonra 
Kapı ve kôıt kırmak ıun tile slı kat 

rnaddeıınden muhakeme edilen Aı ap 
Aptullahın o:ıuhakemeel İstanbul ık ncl 
ceza mahkemeeınde bttmıı, dört aene 

hapsine karar verilmtştlr. 
Mahkomıyet kararından sonra dl,&· 

nya çıkarılın mevkut uluorta sOylenml§, 
bağartp çağırmış, jandarmalar tarafın• 
dan zaptedtlerek tevkifhaneye göturül-

oıü~tQr. 

ruk baı vekılı Abdul Muhaın Sadun 

.. -
Beyln intihar ederek ~luna bir mek· 
tup bırakıı~ını yaznı11, o z.aman Lond· 
ra gazetelerinden bu mekıubun bu A

sasını nakle m ştik. Halbuki Abdill-

Muhsin Be!ln bıraktı~ mektup Tnıkçe 
olararak yazılmıştır. KahtrC"de intişar 
etmekte olan El Abram gaz.etesl bu 

mt'ktubun asıl Tnrkçeslnl neşretllğtnden 
bu mektubun TUrkçeı ni aynen nakl
ediyoruz: 

"İkı föıüm yavrum, mcdan tıU· 
nadım Ali, lrtikAp ettığlm cinayetten 
dolayı beni atfet Zıra bu hayattan 
ıLktım, usandım Hayatımdan ne lez.· 
zet, ne de zevk, ıerd l'Ör di.lm. Üm· 
met hıı.md bt-klıyor, İngtlızler mu
vafakat et mi} or. Zah1rim yok İstiklal 
l~tiyien Iraklılar zaif, Aciz, istiklalden 
çok uzak; b.-oım gtbı insanlann na
sahythlrıl takdırdeo Aciz. Bt'nl vatan 
halnl, lngıliz bendest zannediyor lar. 
Ne bü)tik felaket Bt> n vatanımın 
en ıııu1lil feda 'si, her türlü hakarc-

rica edecektir. 

Marangozlar sergisi 
Açıldı, büyük reğbet 

görüyor 
Marangozlar cemlyeUnln tici aydan 

beri açılmasına hummalı bir laahyedc 
ça1ııtığı •~rg\ dün ıaat 2 de Galatada 
cemiyetin meıkeılnde parlak meraslm'e 
kıı~au edi1mlştlr. Rcııml knıatta mın· 
taka mnf eıtitl Hakkı Ştnast Pata. 
ticaret odası erkln•, cemiyet mııme ... 

aıllert ve gaz.etecller bulunmuştur. 
Hakkı Şinasi paıa ıergtde gördll

~U lntlzam ve Ttırk ualalarmm ma· 
hareUndtn bahsetmlı ve ıehre böyle 
ıı:ıymenar tru u•"I'"" J. .. -mrcrıgmuu. 

dolayı cemiyet U.tıbl umumi el Fuat beyi 
tebrik etmlşttr. Mer&1lmle aalonlar 
açıldıktan eonra hazırlım an bof eden 
davetlılc-re paste ve limonatalar ikram 

edilmiştir. 
Meıher gOıel 'fO lnce bir zevkle 

• oılenmlıt·r. 
Auı .. ıon mobtlyalan, luh oda ve 

yc-mek takımları, lavmanlar ~k nazarda 
göze çarpmektıdır. SergldG daımt bır 
ıatıı olacak ve hariçten çok ucuz 
fıaılarla ıablacakbr. Cemiyet bu yilz· 
den boynlc bir raRbet görmekte olup 
daha ıerg1 açılmadan 900 liralık 11-

bf yapmı~hr. ~ 

intihap hazırlıkları başladı 
Parls idaresi mahalle ihtiyar hey

eLlerine gönderdiği bir teskerede 
muhtar intihabatma hıızırlanılmasını 
ve defterlerin tanzimini blldirmiştir. 

Vesaiti nakliye komisyonu 
toplam yor 

Vesaiti nakliye vilayet komis· 
yonu yakanda vali vekıli Muhittin 
Beyin riyasetinde toplanarak kaza 
komisyonlarınm mesaisini tetkik 
edecektir. 

ıııııınıuııııımıllllllllıımııııllJlllJIDll9Jmllllllfflllllllııııııııınmıı• ıııııımııııııuııııııı 

te katlandım, mezelletelere tahammül 

ettlm. Sırf Aba ve ecEladımın müref
feh ya~adıklan bu mubarek bulc'a 
lçtndir, Yavrum! Son oaııhatım bu
dur ki: 

J - Yetim kalacalc ufacık kar-
dt ılrı ine merhemet, valldene hürmet, 
va aoına ıadakat 

2 - Melık F eyıal vt ıflrrlyctloe 
ıııdakatı mut'aka. 

Benı a1fet yavrum. 

Bir haftadanberi şehri kaplıyan 
yağmur bulutları çekildi ve lstan
bul dün tatla bir güneşin altında 
bir ilk bahar günü yaşadı. Kan· 
dilli rasatanesinin verdiği malQ
mata gere bugün de güzel ve 
güneşli geçecek, rüzgar mütehav· 
vıl ve hafif esecektir. 

Dün gündüzün azami hararet 
derecesi 12, gece 5 derece idi. 

ADLİYEDE 

24 Sene ~ 
Hapse mahküm olan bir 
katil mahktlmu, kaçmak 
maddesinden muhakeme 

edtldi - .. 
lstanhul ıkıncl ceza mahkem•stnde 

dün Mehmet tsmınde katıldeo 24 
ıeneye mah\Otrı blrl haplsaneden 
kaçmakla mll7.Ilun olarak muhakeme 

edtlmlftlr. 
Bu teıebbO.lilnD m1ltea1'.lp yaka1a

nan mahknm, Edtıne baplsaneı.nde 
bulunuyoı ımıt-

Mahkeme, firar keyflyetlol ıetklk, 
.,_,._ Lunu. J ... tt-cll kuunu çık
madın evvel TUkuı geldtğinl teabıt 
etmlf, cnrmQ af ve tecil kanuLunun 
tOmulo daireılnde görmüıtllr. 

Retı Ha}rett n B. katıl mahlömu· 
na bir daha kıçma~a teıebboı etılği 
takdirde ceza ın.Uddellnln artacağını 

ihtar etmlıtlr • 
M~hmet, "Ben zaten hııplaaneden 

çıkmıyacağım kl. 24 seneye mahkt
mum. Ama kaçmam ıOz verlyoruml, 
demııtır. 

- -·· 11 , 
Gün kaldı 

. 
Gaıeiemize abone olan
lar hayatlarını hiç bir 
şey vermeksizin sigorta 

eitirml~ olurlar 

Yeni ıeldımtzden lubaren bir ay 
içinde gazetemhln bır yıllığına 

abone olanlara gazetemiz hiç gO· 

rlllmemtı bır mukabelede bulunuyor. 
Bu abonelerin bir kur'a tle ayrıla· 

cak ytlıde ellıstnln hayatını .lgorta 1 
edecek, kt ndilcrJne hnk'1metçe 
muteber. 

Primi ödenmiş 500 
liralık bir hayat si· 

gorta poliçesi 

v.-rılecekttr1 
• Muteakıp ıenelt'rln ~ıgorta lkretlerl 

de ayni ıekılde ıdaremlze aıUır. 
Abbül Muhsin Sadun ... 

Bu Türkçe mektup, Arapç.aya muh 
telif ıekıllerde tercüme olundu~undan 
mt ktubun aslı olan Tükçe metnlı 
neıı ıne lüzum hasıl olmuıtur. 

1 
Eski abonelerimiz: 

Eıkl abonelerlmizln bu kurııya 
dahil olmııaı, bu müddet için de 

l~honl~rlnl venlleınlve ha~lıdır. 

1 
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• \1~7A' rvr fi1lili'I biımn hukuk ve hay.iyetinl 

\;} l Q_j.~_fü.!J lJ miidafaa için yaııltnıı olan ma· 

==---==--=---=--=ı---- keleleri okurken insan bu fikirlerin 

Güne Bakan 
•Güne Bakan ,, Hamdullah 

Suphı beyin yeni bir eae· 

rtdir. Kıymet.ı Türk hatibi ıtm 

diye kadar muhtelif yerlerde 

rıqredilmiı o'an edebt yazılarım 

t~p'amak ıuıetlyle yeni btr cilt 

vücuda getirmft birinci cildi teı-

biyiik türk tnk ılabı saveıtndekl 

m02aferiyettnJ dütlinüyor ve bun· 

dan dolayı gfüide ideal adamını 

takdir etmekten kendini ala 
mıyor. 

ngiliz amelesi vatanperver 
Beşeriyetin mukadderatıııa lakayt 
değiliz fakat en çok alakadar olnu

ğ r.auz yer lngilteFedir 

kil t-den "Dai yolu,, ndan ıonra bu· 

nada "Güne Bakan,, ismini ver

miıttr. "Güne Bakan,, bahçe'erfn, 

bostanların fütiinde uzun bir sa· 

pın (irertnde yokar ıya kalkan, 

dofu ufuk1annın n~tnnde gnn atar· 
ma~a baı'adığı dakikadan, batı 

duklarmın arkasında kaybo~un· 

cuya kadar güne,i takip eden. 

bunun icln Türk dilinde " Güne 

Bakan ,, fsmJ veri'en gllneı oek
ıinde bir çiçeğin ltnıtdtı-. 

Hamdullah Suphf bey uzakta 

ve yakında ayni ıttğa göıünG 

dlndüı mGı o'an, doğrulufwa, gü

zellf~fn ve iyiliğin güneılne ba

kan fikir ve bit •ardeılerine 

kıymetli bir hediye o'mak üzere 

~enl kitabına "GCine Bakan,, 

denmlıtir. Harf inkılabı yapılalı 
bir ıene oldu Bu müddet içinde 

gör o.• en l~ler az değtl, btlA.klı 

pek çoktur. Fakat gene önümüz

de iktlham edlfecek btlyilk m-Oı

kftlat vardır. Bilhassa yeni harf

ler!e yettıecek olan geleck neıtl

leri yükseltmek için bir inJulAp 

küriıphanai tlzımdw. 

Bu noktaf naza•dan Haeıtlaıl!ah 
Su, hi t:ey iptida •o•t yelo"na 

ıtmdı ae "Gftne Bakan,.ı "•et

mefde inkı'ip kfitüphanemfzin 
temeline ikl kıymetli taı koymUf 

o'uyor. 

Hamdullah Suphl beyin t0n 

~•rinde. yazılıp nev.ecüleli ylnnl 
uıaeyt ıeçmi~ olan bazı parçal•r 

var; fakat aradan bu kacLu 

zaman g~m'' o!manna rafmen 

r.tuhlerem edip ve hatl&fn flJ%!· 
ları sanki hemen bugün yazıfrmf 

ı~; ~iiokü üalap U.barile o 

kadar açık~ o kadar ıade ve 

temizdir, Fikir ve düıünüı noktai 

na.arırıdan tıe ayni kıymet ve 

kuvveti haizdir. Bilf arı ytrml, 

yirmi hh> ~ne evef türk karfm-

Afehmet Asım 

6:11n6.n siyaseti. 

Rahştağ meclisinde 
Dün ajans telgrafları gel<li~i ma

da vaziyeti hazıral siyasiye ile alA
kadar olanların llk göz attıl~Jarı 

nokta Berlinden Rayh~tt:ığ müz·ıke

ratına dair ~elen tel !);raf oldu_ Ve 
"Yung plAnı aleyhindeki 1Ayiha 
reddolundu kelımelerini her oku
yan rahat bir nefes aldı. Filhakika 
Rayhşta~ın beşte dördün(! bulan lıir 

ekseriyt'tle lAylhayı reddetmesi Av
rupada sulbü mtisalemetin Jsrlkra
rına habeşger olan btitiln münev
verleri memnun edecek bJr key
fiyettir. 

Esasen Alman sağ cenah fırkala 

rının Yung planı ve Berlin hükıi

metlnln slyaşetl hazırası aleyhinde
ki teşebbtislerl hfç bir mantıld 

mevzuaya istinat etmemekle bera
ber Alman hfssl milllsJnl okşıya

cak bir mugalatalı tarzda tertip 
edilmiş olduğundan, bu mugalataya 
kapılarak teşebbüsU vakıa taraftar 
lık edenlerin ekseriyeti teşkil et
me!! tehlikesi mevcuttu. 

Arayı umumiye teklifinde Hilgen· 
bergfn ;ü:tde ı 0,2 den fazla rey 
coplıyamaması n Rııyhştaıtın, p!Anın 

reddine dair olan teklifi 3 ı 2 reyle 
reddetmesi tefılikenin atlatılmış ol
duğu kanaatini veriyor. 

Alman marbuan ne kadar itiraz 
ederse ets!n Yang pll\nı, tamirat 

meselesinin halll için uzun elden 
düşiinülmiiş yegane I<abill tatbik 
i.19uldi.lr. Bu planın ademi kabuli 
AJmanyamn rsmfrattan dolayı tedl

yatta bulunmak Jstememesi demek 
olur kf, Vetsay muahedesi ahk~rnı
nın reddi mahiyetinde olan böyle 
bfr hareketin ihtiyarı kadar hali 
hazır Almanyasım ızrar edecek bir 
hareket tasavvur edilemez. 

Alman muhafazıık~riarı gerek 

ln~iltere de amele f ırk sının 
fngiltereden fazla başka mernte~ 

ketleri dü~ünd "k'erine dair söy
lenen sözlere mukabıl hali ha
z ıda lngil ere ma ye nazırı M. 
Suovd n, ş re ine veri en bir z•
yafe te ırat etti i bir nutukta şu 
sözleri söylemiştir. 

"Al"! dnr olduğum firkamn 
kendi mEm1eketirden zıyade başka 

memlekf t'ere d st o duğu söy
leniyor. Bu tnmamı e esas ız bir 
sözdür. 

Ben bir fngilizim ve f ngi1iz ol
mP kla müttehirim. Çocukluğum-

AUah rahmet eyliye! 

Gazetelerde hazan yazılar ka
rııır ve bir makalenin bir 

Balm bir polis vakasımn attma 
bir ilandan bir kaç kelime 
bir beyanatın fçfne geçer. 

Geçenlerde bir refikımızda 

bir sinema haberJnfn sonuna, bir 
vefat tlanmın son cümlesı kan§· 
mıştı. 

S.nema yazısında, aıağı, yu
karı, ıöyle bir cümle vardı : 

"Bu film, kahraman'anna ö'üm 
getiren feci bb vakadır.,, Bu cüm
len·n altına bir cenaze habeıin!n 
fU satn ı karışmııtı : 

,. Allah rahmet eyliye!" 

7 oplu iane 
Hatıra gelenler 

Yanlış muhakeme 
Tarihe fsml geçen kadınlar 

arasında Fransa krah on 
üçüncü Luinin yeğeni Matma· 
zel dö Monpanslye mühim bfr 
mevki tutar. Bu kadın isyr.ın· 

lar çıl armJf ve td re etmit 
hayuızl ğı, pervasızlıtı erkek 
gibi har el el le ıöhret kazan
mıştı. 

Bir gün araba ile Parisln blı
ıokagından geçerken arabası 
bdi amdan tevakkuf etti. O 
sırada kör bir di enci Matma· 
zel dö Monpanstyenin ar abasına 

1 yak tı oarak dedi ki: 

, .. --------------------~! 

tamiratı ve gerekse ~y ersay,, mu
ahedesinin Üzerlerine yüklettiği di
ğer taahhtidatı kabul etmezken ileri 
söı dükleri itiraz hakikaten gariptir. 
l\1uhafaza.kılrlar Yung pJAnının Alman 
yaya fazla yük tahmil etmesinden 
şiUyet etmiyorlar; Versay muııhe· 
de~l ahkAmma serf uru edilirse Al
man;ıının umumt harpten mes'ul 
olduğunun bizzat Almanlıtrca ıacdık 
edilmiş bulunacağını Ueri sürüyor
lar. 

-Ah b··yrık prens! Bana aciya 
rak bir sadaka · ıiitfedin. Dün. 
yanın bütün zevklerinden 
m hnım bir adamım! 

VAKiT 
l Klnanend 1879 

Pa~t>11lı~cdnck 'bir Runı 
luunın Be.,,hoz lutvma• 
hamlığında mthtahdem 
bil' hat;,, lleı aMka edip 
şere1i lslltm ile rnB,erref 
oldağu ve mrımaile.,,h ile 
tneııJ'lç edet:.~ğl La 1tk'lıi 
gazetesinde mervidir .. 

lif. 
1eri1<anJ kvamdan mer· 

,ı.,um Rı2a Paşa zade lb
cahim Pa~a bir mildtb!tıf!n 
beru Tıaba;onda namizaç 
olduğu Jıalde bu defa ir
tihali darıbeka evlenriftlr. 
Rahmetııllahl alevh .. 

·• Merhumun eJ latifi '""" 
Trabzorttla bıılandıı,_,_ 
dan bir memuru mahsusla 
Deriseadete glJndmlme~ 
ıçtln emri mah~s vertl
d.i4i rne ,mudur. 

Haıbı umuminin müı-ebblbi kim 
oJu•sa oliun ortada reddü inkar 
edilemlyecek bir hakikat vardır ki 
<>da Almanyanın harpten msğlôp 

çtkmı~ olmasıdır. Binaen aleyh hali 
hazır Almanvası büyük harpten is
ter mes'ul olsun isıer olmasın, Ver-

~, uahetlesinde kabul ve lm1.a 
eylediğ~ taabhüdatı ifa etmiye mec· 

burdur. 
Şu halde on kOsur senedenberl 

yüzlerce müellıfin b!lı\ mübalağa 

bini mütecaviz eser tedvin etmesini, 
ricatt.. siyaslyenin bol bol telAkatini 
tecrübe etm eslni, kap ettiren şu 
"harp mes'uliyeti,, münaka~asının 
artık bertaraf edilmesi, ve vazıyeti 
hazıranın lslAhı için muahedıı.t esıı-
9B&na riayet edilmekle beraber ar
zu olunan tadilltın mütekabil mu· 
hadenet hissiyatı tesisı vasıtasıle 
elde edilmesi Kaba daha faydalı 

olmaz ınıY 
'liitr.veffa $tre?.ft1Hln bu noktayı 

Matmazel dö Monpanıiye 

btiyük bir teessür goııtererek 

yanındakilere ıordu: 
- Vah zavallı! Bakınız ne 

diyor! Yoksa hadJm mı? 
Yanındakiler cevap verdiler: 
- Hayır efendim.. göı.lerı 

görmüyor! 
O vakit Monpanılye omuz

larını 11ilkerek : 
- Ya! Farkında değildim' .. 
Dedi ve lakayıt bir tavırla 

ba~ını başka tarata çevirdi. 

ihata eder k Fr a ı ile re\ nbıt ı e
slsı yolunu tutmu-:tur 1 1. lefi Fon 
Kürtyüs ynı ) o'u takip edeceğ ni 
temin etti Şimdi I ~ Alman milleti
ne l lm ş 

Ari'ı.c.ını lzh· r c i rk ~ hiikômeti
nin tak p etq~ı rrı +cdıl ve m"ic.alc
mct pe v r Si) asetl tasvip eylediği
ni ispat e n k ve o hükôrnete za
hir o)mn' ona terettüp eden bir 
vazilt d•r. 

Al Gayur 

da memleketin papatyalı çemen
leri iızerinde koşan hür 
dalgalann kaz-aima çevrilmiş sa· 
hil!erimizle çatpışhğım gören 
bir insanın bu toprağı en dt rin 
ve en kuvvetli aık ile s~vmeme· 
sint anhyamam. 

Ben, bir kü olan beşeriyetin 
mukadderat ma lakayt deği im En 
çok alakadar olduğumuz yer, bu 
memlekettir. 

Bununla beraber biz, dünya 
millet:lerini ayıran şeylerin, onlan 
bağlıyan halka 1ara nisbetle çok 
ehemmiyetsiz olduğuna kaniiz ,, 

Beçei Saka 
Na~ıl idam edı!dığine dair 
lngıliı men balarının veı cfığ1 

tafsilat 
Efganistan tahtını birkııç ay lş · 

gal ederek memleketine bir anarşi 
ve tethiş devri ya~atan Beçei Saka 
unvanile maruI I labibullahın aldbe
ti, Londra gazetelerinde, bıl!A derin 

bir alaka ile takin edHmektedir. 
Şu fark ile k1; şimdiye kadar veri· 
len malômat, onun nas.ılr maP;lt\p 
edildiğini ve Na<lir Şah kuvvetle
rinin nnsıl galip gelniğinl ve Saka 
zadenın nasıl idam olunduğunu an
lattıgı halde yeni ma!Cımat Beçei 
Sakanın akıbetini acı ve feci gös
tererek onun lehinde bir teessür 
uyandırmayı iStlhdaf etmektedir. 

Bu yeni malômata göre Beçei 
Saka, KAbilin tayyare karargAhına 
l'!'a...-.ı.n.:lı:ıır >='Lır-<:=-L:l."•-•f,.. ( ,,, .. ...- ... ,;ı,.,.....1..1 

kendtsile arkadaşları evvel~ a~tlmış

lar, ölect k halt geldikten sonra 
kurşuna dizil m ışlerdir. 

Beçei Saka ile arkadaşları saçla 
nndan siirükleniyorken yolda te
vekkuf ettikçe sünkülerle dürtülil
yor, halk bunların üzerine taş, 

çakıl ve saire atıyordu. 

EvvelA Beçei Sakanın arkadaşları 
yalnız bunların ölmemelrrl için 
ipler gevşek bırakılmış. sunra bun
lar dar ağcında oldukları halde 
kurşuna dizilmişlerdir. 

Sonra sıra Brçel Sakaya gelmiş, 
o da ayni şel~ı 1de idam olunmuştur. 
Be çcnin cesedi, daha sonra parça 
pıırça edilmiş .. arkadaşlann·n ceset
leri kırlarda çakallara ve kartallara 
bırakılmıştır. 

Dı!yli l\Ieyli g:ızetesi bu ma!Omatı 
vcr<lıkten sonra şu mütaleayı ilave 
edıyor. 

Yah,ı Erganistan içinde bile.. bu 
kadar korkunç bır idam şimdiye 

kudar vuku bulmamıştır" 

Deylt l\1eylin bn ı-on mütalea~1, 

verilen mnlô.matın, ne ıtibi desiseler 
ve intlrikalıır neticesi olarak iş ha· 
~ma veçti~·i a~ağı yukarı ma1ôm olan 
Sakazadeye kar~ı bir teesrur ve belki 
yeni hükôrnere karşı bir lnflnl uyan
dırmak için mübaldğalandırılmış gibl 
gnriilmcktedir. 

lzmirde müze 
Yangın yerJeıinden istifade 

edılecek 
lzmir, 1 (AA) - Be,ediye 1an 

gm yerlerinden lfraw. etltlen aJ"o 
se.lann bir:inde bOyük bir m\lze 
tn~aınm teemmül etmt>ktedlr. S.. 
IJRnm Gazi Hazretlerinin reb• 
dılec-ek MykeOf'!rfne ci'nu olmaıı 

arzu edılmektedtr. 

atb)Jiarak 

çh:orum.. L tJ 
b ıau1 

İtk balt)1fa basft fr ,J.eı 
hlkAft!sı; gibi göriiunen bu aıe 111 
dıkkatle tetkik edel jr!e erı ~ç 
ve en ça ... uk fl8ç1 ra tıııl urtr 
bir derdimizle bizi ka.r~1laf 
Hadise ıu: 

e111ol' 
Bir kadın, nuılı..'-tmeye g ~ 

ve bir adreı vererek ::ı:bu doıt"'' 
ienlm ev' adımı ö'd.ürclü!,, d ""ş' 
Gene gıı:ıe enin verd ği rıı•1 _.,,. 

ta göre çocuk baodenoıre dit' 
lermif, bir iki gün geçer I~ d, t 

beklenmfı, sonra merak ed• bıl ~~ 
d k ....;;.ı- _, - fen, ·~ o tora lll"""uıu:muo. ,J~,, 

yavrunun hastalığına ukutP ı1' 

teıhiıim koymuo, ıerulll ,,ıı.,,, 
b r•J ~ mıı. Pek dıkkatlt tr ',P ~ 

muhtaç olan bu illeti, ne;,.~ 
1 

ki l<adın aulamamıı ve bJf'' ~~ 
azıcık ferah'aymca sokağa~ 
kılmJf. Orada semUn ç.ocu ,,,, 

oyrıamıı, haıtaiığ ı:ım en ko'_; 

davrinf, bütOn o masum F'/ 
lara bulaıbımak a mahalte 

IC:aklarmda geçbmi~. / 

Bu dikkatsizlik, tabii ce /. 
kalmamıı ve çocuk ikfuci ser 

dan ıonra ölmüo

Kadın mahkemede do~ 
itham edeıken kendi 
kf'ııdi cürmünü sayıp döküYot• 

Riı tlav•Vl h•••• ... ---·- .. 
okuduktan ıonra dütündü~ -J 
cahalet, fenni cinayetle kaba ~ 
lendiıirken oıtaya ba ~ 
cinayet çıkıyor. Önümüzde~ 
rusunu gömmüı, kucağı bof 1 
mıt btr anne var. Bunun bil -" 

ifl'' 
matemt huzurunda susmak J' 
dik. Fakat hu ma1:em;n gertıl tıı' ")1h 
asıl dertli annmfz, vatanııı dl ~ 

k aııı1' ~ 
genç ve taze mezar arr ~ 

duyduiu ıstırabı içimizde d ~!\et 
il\ 

kuvvetle hinedfyorz. tlr 
Hasta çocuğunu, doktort1'11 ~· 

tar ve tavslye'erine rağmen, J'ı lif 
dl müıahedestne uyarak ıo1" ıfl' 
öteki sağlam çocuk1arın ~ 
buaktıiı için o anneyi, rtl1' 
buzwunda heıap verir b~ 
ıtm va:ıtyettnde görmek tı ~ 
Hal ve doğnl budur. K e-

ı ıı' fıaılı baıına bir kabahat o.a ~e& 
halet bilmem ki nasıl bir 111aı 
gibi lien 8ÜlÜ ebiliT. 

___ c_~ 
Namaz vakit lerl ~ 

S.balı O,,. lktnclı Aktam Y atll ,ı.9' 
5.,.31 ıt.tı3 14,2& 16.41 ıs.ıo 

BugünkO hava 
Rlqll baftf ..,. ml...._ .. 11. h••• .~ 
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~Dan i m ar k a Kıra 1 ve Kıra 1 i ç es i 
•~ve~rattçe~ Londrayagötürengemib~ ~urdaki ~r~er-(~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~J~ 

kara oturdu 
br to kazaya uğramıştır MIMIL~ ~iiTIE 11V AKIT ıı 

~:.ııde htı"tıı:~:a.: l (A.A) - Danimarka knal ve kırallçaımı Londraya Hük fımet1mız bunların tam ı 
1111'°' ı~h e olan vapur karaya oturmu~tur. eb devı tı bı B d f l '(••Sa.d . • I ? ecn 1 e er tebaası gı er a a • et eıeıı'JI p a mevkuflara ışkence mı yapı ıvormuş. 1 .. . d gam a ıy 

• L arı, 30 . muame e gormelerint ıste ! 1 

endı· 'ltç ' (AA) - Meb'u,an mec iıtnce ao'ct-naha menıup hır . 
iflııl '-tb 1~ıa a:abuan1n tevktf etttft ldmse-!eri itlrafatbı bulundurmak •çln Kahm~ de ~ıkmakta o~an El 

11tt ~lıı.. ettığt ıöyJ.,nen bazı zulüm'er hakkmc a hükfimctten ıstizahtD \h.r~m g~zetest Ankaı adakı Mısır 
Sabık belediye azası akkında lüzumu 

muhakeme kararı verildi e ,- ~1111u1ı d b t ~efı rı Ratıp bey•n M da hu 'u-
llıtı'el ar ır. M. Tardiyö .-erdiği cevapta bu stızahlara ae es: o ar r· k ısır . 
~ltt~ eyi hat,rlatmı, zabJta ve adUye muamelat ı r.m tabii cNeyanır an ur· tebaasının göıeceğı 

şb~fJ iQ lttıf'kte oldufunu ıöylemıt ve hükOmetfn ıahsi hüri}et ı.:ıeı muanwle ın~selesinı muzakere 
eF'eı ) e tta. d w t dme~te ol fo• unu h b vermek· ldtt Yel etme!< ve ettlımek azminden ayı ı mf\mı~ o uı;unu f · , a er · 
dtrfll llıtıur MecJi Adı · " ek üdabe e tfme it tedır. El Ahr:-4nun !stant ul mııha 

ç 11 t ı ıyt- nezuınm ınun ı aşuyd m b" · T .. k l. ~ . . d 
tıhrş f)

6
e kornü11htlerin her zamanki avamflribane nutuk arından sonrı 11

' •• uı, ıye 111 kunıetıııın Mısır 8 

§urır ı ı-dıenin verdiği takrire aıt müzakerenan daha evvel yapıl kı Twk eı~n, dığer ecne~i d~v· 
e;•kkındakı teklttt 257 reye ltaı f' 321 rey tle r~ddetmif, hü letl~r t~b~ası gıb muaıııe e gor· 

1·"""' çg e itimat b d d .r. b t L 1 f 253 uhalıf 1 eye kıuşı me erını ı~tedığıni haber vermek· e 11~ te evan e en ı5er rr a:ıcr r m T k' 
~ a y tle kabul etmlııt r. le ve ur ıyenin muhtelif mah-

~r· tlıııtı Gtçe rnüzakneıı eınasmda M. r ard yo muvnkkat bütçe urnl'e k~_m'"' er de temsil edilmes•ni, 
ıfı11"' ~~ehzu .. larma dıkk...,tt celbelmft1 ve meciitıın ü ı.ımu h~sıl o~duğu Tw k ıebaasıııın ecı ebileı e ait 

I' e haftada bir gün gece ce!•e eri akdetmes ni de ıatemıttır ımtı}azlaıdc.ıı istılade etrnt:lerini 

~>" ~ Ecnebiler arasında mü~a vat ·~ıeoığiııı i ave etmektedır. 
l~ .ı_ tet,78

• 30 (A.A) - Ecnebilerin tabı tuıu a<"ağı mm,me•e hakkın· tlusnt~ niyet 
1 bıl Q~\ltı •katta bulunmakla mükel et konferans nereden gelmiı o ursa A•fna l (Anek) _ Eleftron 
~~" •tııetuttcaret eşyası hakkında tatb k edilecek tarı e!erde mijıavat vima gaze't>si yeni Yunan aefi· 

~ Şltıeıine n:ıütealhk ıek lıfi reddetmjşth rfnfn Wmatnarnaııfnt takdımt me· 

,_,.p f) arktaki tam1rat borçfarı ve Fransa rasimtnden baha,.derken yenı 
ıJf11' ~I~ 'tia. l (AA) - Pötf parbiyen gazetesi fl!lrka ait tamhat me· Yumtn sefirinin Türk hükömetile 
~ ~~e . 1 dııt Ufl'afan komı\enin atldekt tesviye surPtınt kaleme almıf ilk temas nda Atine bükı1me tnln 

~~ 1 Unu Yaııyor: muallak meselelerin ha 11 için 
blf'' t~ ~ - Yugoa•avya ve Romanyanm tamırat taahütlerinden mütevellit bütün hüsnil ntyet•nl izhar ede· 

~ tıtro.k eınva!e al• borçlan iptal edflm tı t •r. ce~inl yazıyor. 
,'tllç 'QJ - Romanya Macariatanm ödemı:-~e mfcbur o1dulu tamirat -------
,ti' ~~,'tındıuı kendMne ayrılan miktarı muhafaıa edel'ektir. Yusos· Bu~day layihasını 

a Ye. ait olan hiHe } üzde ondan yii:lde ıkiye ind:rflmiıtir ka bu 1 el tt 
e I \dt - Yunanistan harp borçlarım ıarka aft tamirat bedelfer·n~en 

\ h htııesine ayn1an miktar ıle kapatacaktır. Bunun için Roman 
\ 1 e.ttfç o rnak Ü2ere diğer müttefiklere tahılı edi ecek mll<taıda 

en ·ı ıı J:ı lt yepılacaktır. 
~tı~ - Çekoılovakyanın (Kurtuluı borcu) onbh er milyon marklık 

Yedt t k 
5 _ 

8 
a ıılt o1~rak teıbtt edi 1mittir. 

~de,ı Ç kun~ ın~kabfl Romanya ıarka aft tamirat bedt-llerl Oze 
'"tbtıt ete 011 ovakya için de muayyen bir miktar ifıaz edilmesıni 

\

Ou llll-atı .. 

h 
• IQ'Viiiyııe11 

~ ilkılnıetl 15-...... ...... -- -.-11rıann uu't un: ueYTeı:ıer Ue kQç k 

,:J İ erıntn kabulüne muatl&k olduğunu i 1Ave ediyor. 

'1 • P8 , 1 • (Aaın dört saat müzaker~ etmişler 
,ı.. ı. A) E 1'_ "'iti Lah - ko dö Peır i gazete•t M. Ta• dtyö rle M Brlyanın 

~ "'t l'b(i ~y konferanırna mütealltk meı'eleler hakkında tam dört 

61
o) ~& ha erede bulunduklar•na yazmaktadu. 

ttf Y ştag Yung planı aleyhindeki layihayı 
~ dd . ,,,ı ~ e~rıı re ettı 

lı" )lh n 30 (AA) - Ravhttai meclisi Yung planı aleyhind~kı 
JJ ~ lln ikılJci .luraatında reddetmlftfr. Bu layıhanın hivJ olduğu 

'"w ~ı~, l'badde atldeld guret'er!e reddo1unmu~tur: Harp mes'uliyetınln 
dY ~lltı tıva.ya a.fdiyetf haklundAki it•rafm rec!dıne müıealltk olan bi 

~il\ ~~adde 82 muh:ılif reye kart• 3l8 ıey ile Verşay muahe-de~f· 
ıb· ~tı ~I l,429 ve 430 uncu madde er6nln ilg11sı hakk ~dak1 ilılnci mad· 

ıceJ" !~ 6ka.ldıtrna.k ıur~tılc, Yung p'Anmm kabul edilmemestoe dair 
I" t'-t\11\ Çthıcü rnadde 60 muhalif reye ka~ıı 312 rey tle ve A'man· 
,.,, tik harpten mes'ul oldutu esasına musten 1den bau ittlaflar ak

'tı leri iddia. 0 unan Alman nazırlar ale' h ndeki dördüncü madde 
~(l~ha.lif reye karsı 3l2 rey ile reddolonmuıtur. 
t~ (akete esnasında ıöz alan bfr çok hatıplerfn avamfüibane 

~,,~tı?ı tlddetle . enkit etmfılerdfr. M. Severıng. mıHtyetçHerfn 
ltf ltui'enberg taraftarlarının Rt"n eyaletinde mütefelcktl Çe~ık 

1 
tlt cemiyeti azeaının faalfyetfnfn men'i ve memurlar hııkkmdald 

dbı:eıebhüılenrıe karvı mücadele için hOkömet tarahnc'an ahnarı 
" ler n do"ru ve haklı olduğunu fıpat etmı~tfr. M. Severing 

lltı K dt lle~e)fn 22 ıtncle vukubulacak aryı ammeye rr ürat'aat esna-

't f "10.ıtenktf kalmaya rey sahiplerini dııvet etmt~tlr. 

~ aş1st aleyhtarı mahkum İspanya ve Çekoslovakva 
~~~·~-., 30 (A.A) _ HugUbf m»h Madrıt, 30 (A,A} - M Pr mo 
),~Ilı 

1 
'41ııtlet ale) hlr de rroı a.randa du \.'erB ile ç!"~0~ 10Vakya orta e!çlsı 

la. llıı: 1 1 h d k '''• 't ç n Nısıc bır telsiz stasyonu hakem mus e , ııl ve ticaret mu a•e· 
~.. nıı, dd k 1 

Parig, 80 (A A) - '\ lcb'ns:ın 
meclbi, ııy;ındaıı t.ıdil edilerek g-ön· 
,lerılen bugday tlcureti hakkınd;ıki 

kanun !Ayıhas nı kat't surette kabul 
etmi~tir. 

Koblan .. tan çekilen son 
' ~ ıt aıar 

Paris Ş_!L(A) - Koblunsta bu 
Tunan i<ransız ışµ.aJ RuvverrerJne 
mensup son kıtar da saııt on bir 
bu~ukrn hiç bir b::dıse vukubul 
mıı<lan ~elırı cıı.hlıye t'Lmi~tir. 

Maden ve gümrük ışlerı 
Parls, 1 (AA) - SJrr konfc· 

ran~ı nın ~ümrilk ve nıııden i~lerile 
' 

u~rn~mrık iizere re~kil ettigf r·ılf 

lı;:(Jmisyon mt::sa lt:riııe ba~lamı:r 
Jardır. 

Befç,ka kabınesindki 
buhran 

Rriik el, r (A:A) - Yeni k·ıbi· 
neyl re~klle memur ediltn l\I Jıs· 
par bugün kııtolik ve lrbeıal 
fırkalnrına men~ııp b:ı zı rlcalı ka 
bul etmiştir. Bu glin ıoplarımı" olıın 
liht'ral fırkası kon~re~ınin ııeri.t:clerı 
beklenmekredır. 

Bır Frans z tavvarrsi düştü 
.Mala~•a, 1 (A.A) - Bir Frıınsız 

uıyyart::::.i KaıııbJuı.ka')a gi<leıkcn 

yere dü~m[i~ \.C parçaJ8 nmı~tır. 
içinde bulunan ikı ki~i öırnt;ştür 

Spor kulübüne bomba 
Kovno, 1 (AA.) - ~por ceml

yerlcri hirliftinın işgcıl etti~i binaya 
bir bomha arılmı~tır: Niiftısça zııyi· 
nr voktut 

Ru~ya 

Husu ,f B~ıgama muhabtı ım z b i 
ııriy01; 

Kazıımııa müteıılllk hadiseleri ve 
taaliyeti sırasilc hildirlyorum: 
Verılen bir karar. Sabık hele 

diye heyeti ve memurları bahk nda 
yapılan rahkikat neticelenmiş ve Şuray 
Devlet Mulklye dairesi bunların bir 
noktadan muhakemeleri luzümuna, 
müruru zamana uıtnyıın ve kanuna 
tt:mas ctmlycn işlerden de me'l mu· 
hHkcrnelerir:.e karar verınıştlr. 

Lfüumu muhakemeyi mucip o
lan maddeler şunlardır: 

Su ) ollarmm inşası JçJ bllA teml
nıH ı UOU liranın zlyııı, bt'dell mu· 
hammenlerinden dun flatla satılan 

.zeytınlikler, 13ergamaya gelen zevata 
keşide edilen ziyafetlerin haddl 
mııkulli a)ması, demirbaş e~ya def· 
teri tutulmıyıırak eşyanın ziyaı, ten
virııcın israfı, beledlyenin 2000 lira
sı ıle gal ticareti, 40 teneke gazın 

ziyaı, l\Juslu ban enkazının ucuz 
flatla satın alınması, hesabatın ka 

Ttitflnler: lnhtsnr Jdarel~itn 
muamelesini itmam etmedtll tı;ııin 

sa tıl an malan tliccar tesellilra et

rn mekte, bu yilzden esasen Snı· 
tıde ol ın zürraının ıukıntıll 8f't.. 

maktadır. 

Ba~cılar: Son senelerde tMf· 
Ş"f eden Kınık nahiyesi beğalan 
bu · ne eyl~ptan zarar gördllklerl 
µıb l i.lzi ııılere musallat olan anlar 

da ikinci bir belı\ kesflmffdt. 
Bağcılar Ziraat bankasının yardı

mını bekliyorlar. 
Kredi kooperatifleri ı JW:ı 

dahilinde zfrat kredi kooperati&ert 
muame]est ikmal edilmiş demettir. 

Bankacı Ahmet Ştikrü B.yin bu "-"• 
mesaisi şayanı takdir gö~ 
dendlr. · 

.···Vatandaş,~§21 
: AJedeni vehür 'Türle .... 
• vatanında okur ga~ar \ 
• • rışık ye ~ayrı muntazam olması, : olmıyanlar yakışma~. : 

rnh..,il:ltra zlmmec para geçirilmek ve • O k • • nun için o -uma : 
zimmete para bırakılması, depozico : 

ak~·alımnın deftere k11ydedllmemest gibJ : yazma bibniyenleri i 
vazifede ihmal, terahl ve sut lstl . : "zillet mekteplerine : 
maileri. : götürmek herkesin ay- i 

Sahk belediye heyetinin thmallni ~ h d • •• rı a.rrı o rcu ur. .: 
hulA~a eden bu karar memlekette •• • •• •••• ..... ••••••• ..... 
tet:~s(irle karşılanmıştır, neticci mu- FERAH SiNEMADA 
hahmede vüzlerinln akı ile çıkma· Bu akşam (Genç kız kalbi) Billl 
ı11n rl!'ml!'m;, ctımyur. 06,. ('son lco•) Norman Kem, ay-

Tdrk ocağında· P'aııUyet gös- nca: Mükemmel varyete 
rtrrnı:diklı.:rinl itiraf ederek mütte 
fikan istifo eden ocak !dar 
h\!yt:tin yerine şu zevat seçllmlştir 

Reis : rüc.:cardan m ti tek ait bin ba.: 
' i\J Ali, Katip umum1: tayyare mu 

hıı!)ibi )1 Çetin, i\fuhasJp: tütUr 
!nlılS<tr miidı..irü Hamdi Veznedar 
Zr. il vernedarı Naca.ti Aza: Bele· 
diye doktoru Ihsan, Muallim Nazmi 
cıiccardan Şükr[i Beyler. 

Millet mekteplerinde: ~Jev-
cuc Jeva:ı:ım nlsbetinde azıımf 

ı;ı1 yrtt gösterili yor. Bu hususta idare 
heyetini teşkil eden zavat ve 
rnuht:.ırlar geceli gündüz! ü çalışmak

rndırlar. 

BeledJ"Jfe faalfveite ı Yeni 
inşa edilen mtıbaha ve sebze hail 
bitmek iizredir. 

1 li.ikumet önünde açılan cadde 
Bt rga mıının ~elt'nlere kasvet veren 
mezarlık çevrlli methallerini kay. 
betrlrmektedir l~lerin ba~ında bulu
narak ad m adım faaliyeti takip e
den Belediye reisi Hasan Beyin gay
rec ve muyaffakl) eti cıı~dir edi
liyor. 

hildli Ahmerde: Reisin VC· 

fııtlle f~mf un utulan Bergama. Kır

mızı ay ~ubeslnln yeniden f hyıı.sına 
bu günlerde çalışılmaktadır. 

Tepebqı tlyatrotunde salı günD ak..,.. 
11at il/30da Yahı~ mualltmJerle takbcıl.r,, 

ŞEHREMANb. 

Rrnarız Ka~ısı 1 m * 
6 tablo ı 111 

Y uae!ıll•s:r-del 1 1 
Cumı gonlert 1 Uf f 

atino saat 15 ,30da 11111111 
er cumarteıl akıamı 

Hatlardı tenztlAt apılnu,tır. 

ZAZI- Bolu askerlik ,ubeslndm 
Aldığım Aakerlik vesikuıııı uyi do 

tim yenislnl alııcagırn. 

Bolu Kamanlı Mahalle,ınden F et•aiı 
oğullarından Ahmd 318 

:;:mı:ııa ... -a-ıu-11-n:ı:rnm:r.n:1::=:r:mnm:::ı 

ii SELANIK BANKASI 
ft 1888 de tesıs ediJmjştır: 
iiSERMAYESI 30 000,000 FRANK 
ii Merkezi umumt. Jıtenbul 
!Türkiye şubelerf 
Jİ Galata, fstanbul,.İzmlr, Samaun, 
15 Adana, mersbt 

Ü Yunani~tan cubelerlı 
== :r 

' d ı olan avukat Perllnıyl on lesınln musa a suret ,.rını ff'atl et-
~ Oqh 
~ llı·ııır •y a~r hapse mahkO.rı m•ıladır 

11tdıL. A'IU!rat mahkünı1yet moddellnl Kanunu e:-;asivı tadıl 
'~ <11te0 ~d.. b Konra Uç ıeııe de ııeı.aret müzakt=-1elerı t\r ıılunduru acaktır. 

tekr urnumıvevi tehir 

1 ~ 1 
fa kabul edılrnedı 

'l 
11

' 30 (AA)- Rayhotalf mec· 
L tıaay b 

il "il it onalııtler IDrııhndın teklıf 

Vıyane: 30 (AA) - Ksnunuııanl
de tadllAt vapılması mnksadilc icra 

edilrn mUıakerelH devam etmektedir. 

Sl dı e kııdıu beklenilen neti ·der 
. , m y 

hududunrla Alman 
kahlelen 

RIJra, 1 (A.A.) - Oort vüz bir 
Aalmandan mürekkep bir kafile 
Rusya.dan hududa p;elml~tir. Rugiin 
ve ~elecek salı giinü birkaç kafilr 
daha gelccep;t haber verilmiştir. 

T ayvareci Bırd 
Nevyork, 1 (AA)- Bird heyeti 

cenubi kutup üzerinde uçmuscur 

Muallimler birliği: Mezun en 
~elırimizde bulunan lzmir erkek mu
allim mektebi müdür muavini Faik 
lky ~erafine ocak sıılonunda ça.y 
ıiyafeti verilmiş, Faık Hey tarafın
dan meslek aşkının bir kat daha 
tar:.ını hakkında çok samiıut hitabe
de bulunmuştur . 

ij SelAni~ Atfna, Kavala 
H Her turJU banka mu11melA.tı, 
:: itibar mektuplan. her nevi aki't 
n Uzerlnden besabatı cariye, çek 
İl muamr:!Atı. 
,.ı:::::=-wnn:m~llllK 

Satılık hane ve ana 

Evop, Defteı dar ı~keleıl Yılı ao
kak. 1 O numaralı hane ile yanındett 
anı mOttereken nya nyn ayn lllb--q~ \ııhayı k 

1 ~ t arayı emmeye arzf'dllme 
ı, eıaıcn h 

.... lltıı ın urıı tevdt elmlştır. Mtc· 
·•1111 Yı aın 
~ l}'~tç I" lnf'nlıı •eh rt hakkında 

bili r tarahndan ven.en taıcr ırı 
'lıneını,ur. 

eld~ edilmem ~tir. 

M Dümergın ziyareti 
Paris, 1 (A.A) -

i\I. DomerJ! Chardın 

yaret etmişti:: 

Rdsi ciimhur 
se rgisim zi · 

' ' 
Japon murahhasları 

Tokyo, l (AA)- Bahrt konferıın 
sa iştirak edecek Japon murahhas 
heyeti hareket etmiştir. 

Yağmur: Bu hafta tçlnde clva· 

rımıza çok bereketli yaJ;mur düş
mllştür. Tam zamanınd~ olan bu yağ
mur çHtçinln yüzünü eüldiirmüı;; 

' , .,. fimfndint kuvverJe.,dirn.i~ıfr. 

lı ktır. Arzu edenlerin Ankara caddeırl 

~ır El. •okak Hertston çorap ma~t
mılıırı acentesına muııac 16tlaı ı rtca ohı
ııı,r. 

' 
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y ,. •an 
lı~ n 
~akir 

. 

Pozor lit mnclnrrn~n 
~,--~~--~--~-----~~----' Orevuar matmazeli sonra ga·· ru·· şüru .. z Beşiktaı ~u!1uıu~u 

---:----·-----= (0-2) maglup ettı 
Bi: 11~1 hu ısrnç. ~zasta bakıcıları ziyaı ellnı çok Dün Taksim stadyomundı Pazar 

mu lu ili 'şleı ınuz __ o_l,dug"' unu dü.(ününc~ uaetu llkmaçlarırun ikinci mOsabatuı yı-
. "' " pılmış ve Beşiktaşlı Kurtuluş ta-

) uzunı kızardı kımı karşı1aş0ll4tır. 
- Yok.. Bak .. Askerlikte &k· 

lame.~ olmaz.. . Şehre koşun da 
· crncı gii1el ine biraz caka satın .. 

Evvela Rasim beyin çadırına 
gittık. Fahri bey de orada idi. 
On ların da elini öptük. Bırçok 
alaylar ve kahkahalarla karşılan
dık .s~nra da Selim beyin çadırı· 
na gıttık. Onların da dini öpe· 
rek tekrar duasını aldık. .. 

Artık, şt-bre doğru yola revan 
olnı uştuk. Hafif bir ağırlık var 
gibi omuzlarımın yukaraya doğru 
kalktı~ını hissediyordum. 

- Nazım. senin apoletler, gü· 
ne~te ne güzel parlıyor ..• 

- Senmkiler de öyle ağabey .• 
- Apoletler görün.sün diye 

kapot giymedik ama.. Allah ve· 
re de soğuk almasa idik ••• 

Farkında olmadan eczanenin 
önüne kadar gelmişiı .. Eh .. Bun
dan tabii de bir şey olmaz ye .. 
Şurada kimimiz var sanki.. Böyle 
mesrur bir zamanımiıda.. bizi 
pek çok seven bu, saf ve sami
mi muhibbemizi ziyaret etmiye
ceğiz de k•mi ziyaret edeceğiz .•• 

Ec7aneye girdığimiz zaman, 
Belıa. ilaç yapmakla meşguldu. 

Evvela, apoletlerimizin farkında 
o madı. Elindı:ki işi çabucak bi· 

- - --ttr~k ellerimizi sıkmak için tez· 
gahın arkasindan çıkarak yanımı 
za geldiği zaman gözleri birden· 
bire omuzlanmıza kaydı . O za
man, ellerini meserretle birbirine 
vuraıak: 

- Siz, bugünden itibaren ~e· 
bire naklediniz. Handa bir oda 
işgal ediniz. Oradaki mckkireciler 
tamamen konbolsuz kalıyor •• . 

Bu teklif, birdenbire hayretimi 
ve hatta teessürümü mucip oldu: 

- Kumandamın.. Yoksa mek
kare çavuılu~una mı terfi ettik?. 

- Kah.. Kah.. Kah.. Kah .• 
Kafir oğlan.. Vallahi bunu söy
leyeceğıni tahmin etmiştim • 

Teessürden elim titıerken Mu· 
hittin bey izah etti: 

- Hayır oğlum. Bilhassa sizin 
iyiliğiniz içın.. Harp yok.. Başka 
bir it yok. Burada, bu sokukta.. 
Bu yağmurun, çamurun altında 
sizi gördükçe biz müteessir olu· 
yoıuz. Bahusus gazete için sık 
sık gidip geliyorsunuz.. Bu da 
ayuca bir yorğunluk ... 

Şefik bölük kumandanım Rasim 
bey de ili.ve ettiı 

- Vallahi biz en çok basta 
olursunuz diye korkuyoruz. 

Düşündüm.. Bir ande Nazımı 
düşündüm. Esasen zaif olan za· 
vallı çocuk, hergün biraz daha 
sararıyor ve.. Vakit, vakit te 
öksürüyordu. Sıcak bir odada, 
hıç olmazsa kuru tahta üzerinde 
şü~hesiz buradan daha rahat 
edrcekti. Şayet liarp tekrar pat
Jarsa, çantayı omuzlayıp karar
gaha koşmak güç bir ıey mi 
idi? ... 

Teşekkiirle kabule mecbur ol-
duğum bu karan Nazıma bildir· 
diğim zaman o kadar sevindı kl, 
derhal çantalarımızı hazırladık, 
erzak arabaları ile gönderdik, ve 
arkadaşlara muvakkaten veda 

ve· ederek şehire indik. Şehirdeki 
reyim. mekkare karargahımız; (liacı Gan-

- O . O .. O. , Çavuş oldu 
nuz ha. Niçin söylemiyorsunuz?. 
Aman durunuz Luize haber 

Elinden tuttum. Ve mani ol· çonun ham) oda idi. 

dum: Han sahibi genç, zeki, güler 
- Çok rica ederim matmazel.. yüzlü bı r Bulgardı. Hana gelıp te 

Bir dakika bile vaktimi2 yok. ma- aldığımız emri kendisine tebhk 
dam Luizlc, başka bir gün görü ettiğimiz zaman pek çok sevindi. 
şÜtüz ... Orövüar,.. füze bütün hanı gezdirdi. 

"' intihap eWğimiz odaya derhal 
Dişarı çıkarak, süratli adımlar- soba ile karyola kurdurdu. 

la eczaneden uzaklaşırken, Na- Askerler de çok sevinmişlerdi. 
ııım, homurdanıyordu: Buı ada, bir onbaşı vardı kı ben 

- Ne tuhaf halin vardır ağa- ona (Altın onbaşı) derdim. Adır
bey .. Kız adeta bozuldu. Mahcup naz dağlarının çamlıktan ara· 
oldu .. Sanki ne vardı?.. sında saf bir havanın feyyaz ku· 
, ~.albuki ben, büsbütün başka dretile büyüyen bu yörük evladı· 

tiirlu düşünüyordum. F sasen bu- nm tuhat bir hususiyeti vardı. 
raya gelmiyc ne lüzum var. Her Saçları ahın gibi sarı idi, ve 
işi bırak~r;ık evvela buraya koş yüzü bır altın yaldız serpilmiş 
ma" ta hıle ıüzumsuz bit hafiflik gibi çil zenelerile dolu idi. Mü-
va~ 1 1 

t. tebessim ve sarı ela göz eri e 
1 j lı:Anuncvvel k . k Jb" d . b" 

Allah insana b d . b' ba tıkça ınsanın a ıne erın ır ' azan sea etı ı- . 
le zorla veriyor· 1 t b • E safvet akardı. Alelekser sarılar gı· 

. • ı:. e ugun, . . . . . 
du neye naklimizin üçüncü ·· .. bı ne soğuk ne de ınatçı ıdı. 

O n " Ed' gunu. s· ıAk• k . . k 
eı; ı ı ımeye taşınmak v~ 

0
. ı a ıs_ ço şırın ve ço yumu· 

.-ada yer eşmek , hatta sık sık şaktı. işte, benim bu altın onba-

şehıre inmeği bile hiç istemiyor- şım, şımdi herkesten ziyade sc· 
dum. Çünkü ( iki satır tamamen viniyordu. Mütemadıyen emırler 
sılırımiştir) 

Üç gün evveldi bir sabah Mu
hittin bey çağırtmış. Rasim bey 
de beraberdi . Muhterem kuman· 
danım, h~t davetinde olduğu gı· 
bi elile pişirdiği nohutlu kahvt
nin fıncamnı elime sunduktan 
sonrcı kaslannı çaf:tı Derhal cid-

, di biı ~ey söyliyeceğ ini anladım 

verıy0t 1 odun kırdırıyor, su ge
tirtiyor. Saf, temiz bir çalımla 

fM la ~öze girmiye çalı~ıyordu 
Handa ilk işimiz, adamakıllı bir 
temizlik oldu Başka çamaşırımız 

o\madı~ı ıçin sıcak odada kaput· 
lara sarınarak çıplak oturdu.k. 
Aylardanberı <ı11 yüzü ~oımıyen 
çama~lrlarımız. yıkanıı.ı sobada 

Keşiktaş sahayı b1ed Osmandan 
m•ıhrum olarak çıkmıştır. 

ı\ l;ıcım ı fHı maç tamamen Beşlktaşın 
h~kim <•) unll altındı cereyan ettiği 

ıçm hu l k· ikliğin oyun Uzerlnd• 
tt's ı rı n ı ın ıı mıştır. Beşlktq hlklm 
olmak l cı beraber beklendJgt kadar 
mı ntaıam bilhassa müessir oynıy,,.. 

mamı~tıa llk dakikalarda bir kome 
atı~ı noa kaydettiği ilk sayıdan IOn

ra ikinci goJU Kurtuluş kendi ken
dine yapmış ve Bcşlktaşın h&k:lm 
fa.kat kısır oyunu rakibine ancak 
ve bu suretle ikı sayılık bir faiJd.. 
yet gösterebilmişti 

kuruyuncıya kadar yerimizden 
kımıldamadık. Allah razı olsun 
Hacı Gançodan... Evinden bize 
temiz yataklar geti • ı ıi Gece o
lup ta yatata uzandığım ız zaman 
bir an için kendimizı kaybederek; 

- Oh. .. 
Diye haykırdık Çünkü üç :i ya 

yakın zamandanberi sırtımıt y u
muşak bir neıneye temaı et
memişti ••• .. 

Şehlre nakletmemizden hem 
memnun ve hem müteessiriz. 
Filhakika lOzumsuz yere sefalet 
çekmekten kurtulduk. Hiç olmaz· 
ıa sıcak bir oda, yumuşak bir 
yatak ğörüyoruz. Fakat.. Şehrin 
sefaleti, kalbimizde yaralar açıyor. 
Cıunil•~, .n•,lr•••1 .... , hııı••- ı.. • .,.,ı.;_ 
ve viraneler muhacirlerle dolu ... 
Sararmış çehreler, bükülmüş bo
yunlar, öyle feci vcı dayanılmaz 

lavhalar yaradıyordu ki.. Aç.. Her 
keı aç.. Muhacırlar ıokaklarda, 
açlıktan yürüyemiyecek kadar 
takattan düımüı hayvanlarım akla 
sığmıyacak kadar ucuz bir para· 
ya vermek için sadaka ister gibi 
yalvarıyorlar. Ve.. Ağlıya ağ· 
lıya sattıklan hayvanın pa· 
rasını alır almaz, kim bilir kaç 
günden beri, açlık ıztırabı ile 
ağlayan ve kıvranan yavrularına 
yıyecck bir ıey bulmak için dük· 
kanlara koşuyorlar. Fakat dükkan· 
lar da boş.. Artık sat ılan ;:eyler-
de mahdut. Kimsenin ciddi ih· 
tiyacına yarayacak bir şe} yok. 
Eseri hayat, yalnız fırın önlerinde 
ve kahvelerde .• 

Bu sefaleti görmemek için 
kat'i bir ihtiyaç olmadıkça soka· 

A"a çıkmamağa karar verdim. Zaten 
buna lüzum da yok. Buraya nak
limizi haber alan arkadaşların 
ziyaretleri başladı. Herhalde sı-
kılıruyacağı:z •.• 

17 K&nunevvel 
Bugün, Zeki beyle Kahraman 

bey geldi. Bizi en çok alakadar 
eoden mesail bakkrnda uzun uzun 
konuştuk ve esaslı noktaları teı· 
bit edcrt-k kendımizce hır prog
ram yaptık. Tatbik ~demezsek 
bile1 bize bir teselli olacak ... 

21 Kinunevvcl 

Dün Edirnenin büyük bir in~ 
k san hayal günü idi. Bir çok 
tekziplere rağmen lıtanbuldan 
tren gelece~ine inananların dün, 
akın akın Kara Ağaç ıstasyonu· 
na indiklerini haber aldık. Na· 
zımın, bütün ısrarlarına rağmen 
ben yerimden bile kımıldama-
dım. Mamafih Nazımın gitmesi
ne de mJ1ni o•madım. Nazım, 
geldikten sonra anıatıyoı, Kara 

ocuijunuza na~• 
kmai11sınız 1 

Muharrtn: Dr. Alt Ş'likrii 

M~hterem hanmıefendller, . bit 
Nealt Ati sizden çok ıeyler beklfyor. Bugiin kun-etll "°a 

yet)fUrmek Te onu çoğaltmak cllnjzdedir. PekAla btltyor• bl 
TAii topraklanmızın fazla lnaana ihtiyacı vardır. Fakat bu 
nn da tamuuıhha olması llzımdır. NakabtlJ m6nakaıa bit defi 
Tardır. Efer bug(ln vatanı, onu yaoata bHecek bir ne•Je 

e 
teıllm etmek istersek vatanın mukadderatına atfı n~ 10,~ 
lbımdır. Hakiki vatan tehJJkeat serhatlerden defli fakat J.ııl' 
cuklanmn bqlklertnden haolar. Bu beılklerin bir mezar eıtff 0 

1 
lbımdır. Bllgtsfz çalıımanın ekseriyetle acı neticeler ~erdijiılyil 
atla g6rdGk. Bu gQn m6terakkt Avrupa milletleri çocuk b:tşdı 
hususunda bilgileri sayesinde n6fuslannı her ıene çoğaltın' t.ııJ' lı 
Bizler de o maksada vfiaul fçfn asri malftmatJa mücehhe:ı 0 ki 

Hak, ballekir millet olmak kabiliyet ve aalihiyettnf erke.,,~ 
ziyade kadm1ara vermlıtJr. Netekim Avrupanın ıu arzohınaP 
faldyah kadınlatmın bu huauıta.ki btlgtll gayreti et inden ileri.,, 
Ur. Sizlerin de bu husustaki gavretl, senevi Türk nesli arş•• 

bıl 
binlerce nQfusun zammını mucip olacaktır. Bu yazılarunıll 1~e 
aaflam çocuk yettıtlrmek hususunda sizlere ıehper olabl ıJll' 
ve bir çok mCltkülitınızın halline yardım edeceği ümtdindt1 

Hamilenin yanında yapı- Rnne sut6.nün verP~:'J 
Ltıcak tedbirler Çocuk ilk doğdutu ııe,rı 

Saflam çocuk yetlttiımek için saat meme vertlmenıelf. ıcle · 
tekayyiidata hamilelik zamanında annesi yatakta yattığı b'

1 
~ 

el· baılanmalıdır. Bebek henüz ra· tarafa döne• ek enuirJJJ ~i 
hlmde iken anne kanile beılenfr. günü de keza ayni "'tı11 
Bu sebepten kanın terkibinin üçüncü gdoü yatakta 0 

111 

tam olması l&zımdır. Şunu yersem halde çocuiu kucafıP• oııO 
çocu#uma dokunacak, bunu yer- emziı meli, dördüncii ~~ 
ıem 1arar verecek diye asıl ye- keza ayni vaziyette, bet1~,ııP 
nllnı es ı laı:1m gelecek gıdalara ayafmı karyoladan ea1 ti 
per i i:1 edilmelidir. Karııılc g1da sandalye koyarak verıııel• 
yeniln f"lidir Mesel& et yanında kohle, başmm altından ~ıi" 
muha kkak sebze, meyva ve ıala· suretile, çocu~, dijerıle ıl 
ta dıı. bulunmalıdır. Keza hava cu~n burnunu kapa11'1' 
da.r or ada yatmalı, hergün ılt ağzından meme çıknıa5ıl' 
hava el"'a lı vf" bira'l gezmelidtr: memesini 1utmahd1r. ıılı 
Çilnkü F.fı.f ı "" >ı kanı tasfiye M eme emme J88 z, 
eder. K· u l l ('unu, ağız ve Çocuklarınıza menıe~.,ı, 
.la"•-- · · ·• - ~ ıu-ı... ı~kt. Ycr•n•z Bu , • ...ıı L - _,.. r~J 
zmct ayc:< ı ur memeıerıni toplanan sfitQn terkibin iti 

0 
f ~ 

ıoğuk au ı , a lıdır. Doğum olmasına, hem de çocuğ'I /J 
zamanında ı •ı a mektepten sinin sağ1amlaımasına Y8 ' fJ 
ıahadetnaro c ı e er vaeıt8 ıile zamanda saate alıiııı1~ 
d ,1ı; • ftlalıdır. B il"" süt :zamanlarmın geyrl ıı 

OgUm temm ' g• ağlayamavacağ1ndan, ~.(S 
siz ebeler hf"m n. hem de ço- h k "' rahat ra at oturma · .• l 
cutunuzun hC:o} •.• tehlikeye veya gezmek ıçtn bol 11"' 

koyar. bırakır. ' oeıİ 
Bebe~i beJlemı1 1 

' rrr hangi Fazla meme alan ç 1 
gıda intihap ıı m al.? mideleri bozulunur. G-1 ~t 
Bu giln btllnmelifl • ııı Vnne Çocuk sancdanır. Afı-11,ıı/ı 

ııüUiniin yerini tutP<R i:>ır gıdaya ağlama açlı1<tandır dı~eef' 
henüz malik dt'ği ln Ç .. r ıda sa- meme verıline b~ d 

tılan Avrupa ıüt lerı r •n parlak baılar. ıttt' 
parlak kutularına ve j anlarına Çocula dofduğundaD tı' 
bakıp ta aldanmayınız. Onlar ,. hı saat bt11ey vermell1~111·1 
keselerini doldurmak için tabii f .aatte bir meme 'I ,t ~j 
8yle ya:ı:a<'aklarc:ıır. Hıç birisi v eş günde gece t& ~,t 
anne sütünün yerjni tutamaz. itıL .. 0 yirmi bire k• eti 
Onlar sütlerini inek sütündt'n üç rnatte bir olmak Ot 
yapıyorlar. Halbuki inek sütü· d tla, on beıtnci gündde:flı 
nün terkibi anne sütünün te kibi ltı yirmi dört <ta atte a ) 
beyninde çok fark vardır. Ayni sEla ( 6 , 9 12, 3. 6, 10 .ı ı. 
zamande anne sütünün terkibinde y dlJJ&i' 
yavrusunu hastalıktan vika ye 
edecek madde er vardır . İnt'k 
sütünde bu haıısa yoktur Bu ha· 
kikat meydanda iken lüzumsuz 
yere mini minilerini7e inek veya 
Avrupa sütlerini vererek hayat· 
lannı tehltlceye kovmeyını:ı. 

Ağaç ve bılhassa ıstasyon civarı 
pek çok kalaha l ık im ış Saat 
dörde do~ru uzaktan i ş;dilPn 

tiz \'C medit hı r trt>n düdiiğii 
bir anda berkt's ı heyecanda bı-
rakmış Fakat tam o anda 
birde münakaşa baş lcı m ış Bir kıs
mı [ bu taraftan .. ] diğer kısmı 
da. [ hayır .. bu taraftan... ] diye 
münakaşa edt'rken., Nihayet tren 
geı miş ve geçmiş.. Fakat İstan· 
buldan dekil, Bu ıgaristandan . . 
En tatlı ümit ve hülyalarla ko· 
şuşan %avallılar. 

(Bitme di) 

üzere verllmetidlr. e tt' 
dan itibaren dört ,.a>" 
me~ela (6, 10, 2, 6, ıo) JJ 
r ilme lidir. .,,rv 

Fakat baz1 çocuklar 1ı 
d~ ha ııık veya daha aıe1"~ 
emmeleri kapeder. Bıı ,c e 
bir defa hekime nıüraca 
melidir. d ti 

Emme mud e t~ 
Ç . d kik" ocuğu yu mı a ~ 

melidir. Bol sütü 0180 ıtılı' 
iıe on b~ t dakik8dsP 

fa zla emzh memeıtdir- ""Ofl 
ı;öl" 

Bizde hiç bir anne S&J ti 
olduğuna kani değildi~· orOP ~ 
çocuğunu hekime gol 

trol eıtirmeıtdi r. . elet' e 1 
Zayıf veya vakl•Jl ıf.~ 

eJJJe' 
doğmut çocu{klara ın "1hP Jıl 
ememediklf"LJnden sa~· 

d 
..t l 

yeımnelı ır. (r' 

(Dcı.-•11'' 
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Seyahat edebiyatı 1 hakkmda bir 

~Parııte polfı'erin_k_o_lla_r_m_d_a--M-or_t_ı _d_ö Kobra yevmi ga· ı konferans 
ılı b J lı T""-ki de ze•elerin p•k ,.o""°•"a gıda teıktl 

P 
2ce ant ar ası . uı- ye " y " .... ~ 

oliıJere İnglllzce öğretme için edjyor ve ihtimal daha da alıp 
ltuarıl•• ı N ? yür.ıı.yecektlr. Fakat ıunu ha-...., açı ıyor. ıçtn u 

Bütiln bunlar ıunun fçfnf: tırdan çıkarmamak IAzımdır ki 
Yenı diinyadan eski dünyaya kendi memleketlmb, mec-

htr ak B k en~ın hul olanlar kadar bJzim için ın var. u a ın z 15 

Anıerfkahnın tadım çıkardığı bir meçhuldur. 
eylence tarzıdır. Andre Mervanın btr malcale-

A k L_· sinde Franaadakf edebiyattan nıeri ah eıkf dünyaya naf· 
in ti d J d b bah~eder~ en henüz beynelmilel e i o annın tahb fisıün e ir r 

Se ld d t•ıahfiı lerfn edebiyatını yaparak :ıat' gibi giriyor ve ea ünya· .. 
~ A b k b•r Balzakm mevcut otmadığını merlkalı ııeyyah cel t-tme 
Oir nevi devlet iti halınJ aldı. ltıjz •ımfların cinsi münasebetle· 
'f alnız bu kadar değil bütün e1- rine hu edilen bir edebiyat yeti· 

lt1 d· d ne Franıız halkmı anlatacak bir unya Amerikalının bu mo em 
l.evktne hayran. •an'at telekkiıinden de bahaed yor. 

E k 1 Ü t lf Viktor Hiigodan sonra kimsenin trafın1zda kas f't J, · e er , 
Rolf pantalonJu, utun yün ço-- Fransız halkile meıgul olmadığını 
taplı, Amerikan fı~ arpinll deli söylüyordu. Andre Meıvanm fi. 
k 1 l B r kirleri F ansadan daha ziyade flJ) ı ar görü• or sunuz. un ar 
'17aktan bir Ameıikao seyya· bizim için söyle11mi1e benziyor. 
hına da pek b~nzerler.. D<:ğtl Sadri Etem 
Yaln ı z Jıtanbulda bütün eski 
diinya memleketleıfnde bu kı· 
lıktaki adam son anulan temsil 
ediyor. Amerika bu ıeyahat zev· 
ktnı güzelleıtirdt ve moda haline 
~0Ydu. Okyanos'arı aıamıyanla· 
~ bara1anr.a mahalle aralann· 
bt go f pantalonu geçbdl. Bu 

' he kil e ttır ve (turiıt) lik bu 
~fiııilb 

Bursa abidesi 

~ ~n modem zevkidir. 
B..ı....., ~-Ün'-n "',.turl•t ., •• &&ı ... ? U Z 1 r 

ı 1 ~Vlll Y•hnıı kılık ve kıya· 

Müsabaka açılmadan
mı ihale ed imiş ? 

:Hffsf akil re-;;;mıar ve hey
kelfraşlar bırlığl reisinin 

Bursa va1bine mektubu 
Bwaa vili vettnia Gazi Hz. kin 

yapbracafı abide mihaba.ka açıl-
ret erde -
da goı nıüyo1 uz edebiyatta 

ınGthıı bir " türlıt zevki 
~YandL Vakıa A\>rupa" :ınıtenı· 
~k~ci haltti tuhiyesinf yaıamıya 
1 
aı adı41 ründenbeı ı uzak fklfnı· 

.~rfn de edebiyatı bir moda halıni 
""1Yordu. 

h Romantizm hır taraftan dene-
ilit kt meçhul ülL.elerin ha1retini 

~e lneçhul Glkelere ka.vuıanlarm 
eyecanlat1nı anlabr. 

I> F.ronıanen, Bayron, LıunartJn, 
t · lnerime, Jülvern, Piyeı Lotf bu 
t\>k ı n ifadesi oldular. 
~eht Yab daha baıka vasıfları 
tatıyor. Bugünkü ıeyahat edebi· 
}'ııtının çesnfıfni veren ıey bu 
~debfyafın daha çok "kozmopo
ht., bir Aleme dalmadır. Bü· 
"'1k harpten sonra haııl olan 
dG.oya mOnuebet'erl tnaanlara 
)'~ili Yenı keıafet tekli vermiye 
h~ıadı. Nitekim büyük harpten 
•onra mllletler ara .ındakt aııl· 
mil~ harı hudutları biraz daha 
dataJdı. Nakliye vasıtalarının ıon 
•en.eleıde alduğu sürat dünyayı 
-ttık btr mahalle ve kitalan da 
bıter ıokak haline koydu. Av· 

~Pa bb-l!ği birazda bunnn tabiJ 
tr neuceıidir denebi ir. 
Pi Yer Renua, Moriı Dö Kobra 

tlttı,Cek Londonun, V el•tn tenııll 
:ttlft bu yeni edebiyat cereyanı 
b ia:de de tesirini 'götterdi V akt 
'ıde seyahat zevki hayata gir 

~edı. Fakat tahriri seyahat kari 
Çin hiç te fena oJmıyor. 
ÇılnkQ hayatından memnun 

ainııYan kart ya hayali, muhayyel 
•-adetler anyor. Yahut ta ufkunu 
i'enı,ı t N ttf 1'l e nıek iılfyor. lzame n 
it ilıH •evahat erff'b yahn1 memle 
et içinde ve w.ilı çeınııi ile 

)aPtı. 

madan bir 16rk ıan'atkarına 
ihale edılmfıtfr. Halbuki daha 
evvel Mustekil re11&amlar ve hey
ke'traıl"r bblıği relsf Muh ·ddin 
Seba ti Bey Buna va •tat Fatin 
Beye ~üraraat ederek mtisaba· 
kaya fıtirak etmek latedifini bil
dir tlmlttf• Muhiddin Sebatı B. 
abidenin habersizce ihale edil· 
mesinden muğber olnıuı ve 
Bursa valiıl Fatin Beye hlta· 
ben gazetemize ıu mektubu gön· 
dermittir: 

•Geçen may11te! Bursa vilaye
tinin Bn,.ü.k Gazi için dikmek 

istediği a bideyf bir Tilı k sanatkArına 
yaptırmak iıtediğfnf Ankara da 
HaJk fırkuı heyeti idare bat 
kitibl bey efendiden öfrenmit" 
Um. Büyük bfr hiisnfi n ı yet IH· 

df ğim bu ite eıaııh bJr surette 
müracaat etmlt olmak için, na· 
mına Avıupada tahsil ettiğim 

maarif vekA 'etic .. lilesınden aldı· 
~un veılkeıyı bir lıtlda ile bera 
ber nannalinlze taahütlü olarak 
göndermtıtım. 

Bu müracaatıma lütfen hfr ce
vap verflmedtil gibi bir müsaba· 
ka da tlAn edilmedi. Bü kere bu 
abidenin elli bin liraya bir türke 
ihale edUdiğfni memnuniyetle 
haber aldım. 1ıtn cereyanından 
müracaabmm nB.1arı itlbara alın· 
mıyacak kadar ekıik o1duğu 
meydana çıkıyor. Bundan sonra 
vulcubu1acak müracaat)anmda da 
çevabıız ka~mak sureUle mağdur 
olmamaklığım fçln mtiracaat 

d l rin ne ıuret'e tefrik ve e ene 
'b edfldijini öf•enmek ls

tercı 
Lütfen bendenlzi tenvir tfyorum. 

d siniz _efendim. " 
e er Muhiddin SebAtl 

Müstekll Ressamlar \·e Heykeltraşlar 
Birlili .Reısı 

Robcrt kolec Türk talebesi ce
miyeti mektebin konferans salonun· 

da baznn içtimalar aktetmekte ve 

bu toplanmalar da bazı zevat ta• 

rafından talebeyi alakadar edecek 

mevzular hakkında bazı konferans· 

lar verilmektedir. Evvelki gün saat 

on aln buçukta muallf m Mehmet 

Nurettin Bey tarafından "Namık 

Kemal,, hakkında bir müsahabe ya
pılmışur. 

Nurettin Bey bu müsahabesine 
şöyle başlamıştır : 

"Aziz çocuklar, Türk vatanının 
en ı!,Üzel manzaralarına bakan bir 
mektepte okuyor ve pencerelerinizi 

açı nce dünyanın en güzel bir psr· 
çasına bakıyorsunuz. Onun için 

vatan sevgisi sizin ıçin bir şeref 

ve bir estetık borcu oluyor, 

Pundan dolayıdır ki size Tür 

kiyede vatan sevgisinin peygamberi 

olan Namık Kemalden bahsedeCP.· 
ğim. ,, 

Haılp, sonra bUyük edibin ha
yatı eserleri, mücadelelı:rl, garp 

irfanından nasıl istifade ettiği hak 
Jrrnd11 fnhat ftrlnfŞ Vt' mUs.habo

sini şöylece bitirmiştir : 

"Vatan ve millet sevg-lsJ için 
Türk gençliğinin ufkunda Namık 

Kemal, bir şafaktı, bir feclrdi Ne 

mutlu Türk tarihine ve Türk genç~ 

Uğine ki şimdi o sevgfnfn batmak 

bilmez ~üneşfnl Kc mal adrnı raşı· 

yan bin bir deha ~abika~ında sey 
rediyor,, 

Hukuk senıiner1erinde 
Hukuk fakühesinde bu sene se

miner teşkJlAtı yapılmışnr. Seminer 

kütüpanesine bir çok hukuld eser 
ler tedarik edilmek tedır. Burada 

hukuk gençleri cnüderrıslerinln ne· 

zaretlnde dcrslerHe aIAkadar olan 

eserleri m ütal!a efrnektedirler. 
Hukuk seminerinde talebenJn pek 

büyük isrifadelerl olmaktadır. 

G. S. Birliğjnde 
Glıel San'atlar birliği, genç 

lere faydalı oloıak için çalışıyor 
Bu cümleden olmak üzere Birlik· 
te gençler iç•n meccani serbest 

dersler verılmiye başlanılmıştır. 
Pazartesi ve çarşamba günleri 

akşamlan tiyaho şubesinde, pa· 
zar, sah, çarşamba günleri ak· 
şamları da musi~ i şubesinde 
tedrisatta bulunulmektadır. 

Edebiyat şubesinde de yakında 
derslere başlanacaktır. 

Yeni neşrfvat 

Jokont ile Si ya .. u 
Genç ve kıymetli şairlerimizden 

Nazım Hikmet Bey, bu f.ıimle 

bia küçük kitap ne~retmiıtir. 

·Jlk tahsil 
• 
Ingilterede büyük bir 

inkılap geçiriyor 
f ngilterede iptidai tahsil büyük 

bir inkılap geçirmektedir. 
Daha 1926 k&nunevvelinde Ter· 

biye dairesi taıafrndan teşkil olu
nan hususi bir komisyon gençle· 
ıin tarzı terbiyesi hakkında mü
him bir rapor neşretmişti . Bu 
raporda evveli mektep bayatı 
devres nin temdidi ve çocukların 
on döı t yaşır a · kE dar mektebe 
devamlarının temini endişesi mev
cuttur. 

Bu ink1lap ani bir netice verdi 
Bu da; "Çocuk arının tikri kuv
vetleri ve maddi ehliyetleri her 
ne olursa olsun cümlesinin ıhti· 
yacına kafı olması. idi. Bundan 
başka aileleıin vaziyeti içtimaiye· 
si ve yaşadıkları vasati nazarı 
dikkate almadan umuma şamıl 
bulunuyordıı. 

Bu inkı'abm takip ettiği gaye 
kabil olduğu kadar vasi ve hal
ka mekşuf bir terbiye vermek, 
servet ve imtiyaz tef k'erini or· 
tadan kaldırmaktı. 

Yüksek tabaka feda edi'me • 
mekle beraber, o, diğer tabaka· 
lardan fazla isı ifade etmez ; ko 
mite rapoTunu Jc.lr-me alırl<en bu 
müsavatı tt-m•n meselesini esas 

ittihaz edfnmiye fevkalade gayret 
sarf etmiştir. 

Tahsili ıplidai iki dneceye ay· 
nlmaktatır, bu derecelerden biri· 
ne • Jünyor ~ol ,, ve diğer ine 
• Senyoı ŞoJ • ismi verili> or. 

• 
Jünyor Şolun gayesi fazTa ta-

dılata uk•am11mı~tır. Ona düşen 
vazife yedı yaşından on bir yaşı· 
na kadar olan çocukları talim ve 
terbiyedir. Şu balde bu vazifeyi 
zem ni hazırlamak suretinde tef· 
sir tdeı sek dotı u olur. O, çoru· 
ğun dimağwa bit şekil verir, ona 
iptidai mah1mab asgari olarak 
öğret r. 

Maamafih daha vasi bir kültür 
için lazım gelen ihzaratı temın 

eder, eğer bu iptidai hazıtlık ya· 
pılmamış olsa ikınci devre tahsi
li temin edileme2di. 

İki şube arıııındaki rabıta pek 
kavidir. B r devreaen diğerine 
geçmek suf yaş meselesidtr. 

M. "Marton ., namındaki fenni 
terbiye mütahassısı diyor ki: 

•Talebe hiç bir suret'e yaşına 
nisbet)e ıleride veya geride olmı· 
yacaktır. Eh iyeti, zekası ne olur· 
sa olsun mihaniki bir suıette sı· 
nıf geçecektir ,. • 

Bu tedbir ba11 ihtiyal'arı icap 
ettircek: bir badısedir. Komite 
raporunda her nekadar şimdiden 
• .kabil olduğu derecede tedbır 
alacağını ,. beyan etmekte ise de 
terakkinin vahdetini temin mese· 
lesinini ne derece mümkün ola
cağı cayı ıua:dir. 

Yaşına ni ~betle geç kalmış olan 
bir çocuk lüzumu mıktan ihzar 
edilmezse zamanını boş yere he· 
ba etmek ve esas malümatmm 

fıkdanından doJayı tamamile te~ 
messül edemiyeceği bir tedris 
zamanını kaybetmek tehlikesine 
maruz kalmaz mı? 

Bu tehJikenin en bariz olan 
noktafarından biri de ıuradadır 
ki raporu kaleme alanlar 11kafaya 
öte beri doldurulması,, ve tale
benin dimakının fazla yükletilme

sine muarızdırlar. Bir tubedeo 
diğer şubeye geçecek talebenin 
fazla tazyik görmemesi isteniliyor. 

Çocuk sımfı ipka edilince, ta· 
lebe ., Jünyor Şol,, da dört sene 
ka 1acaklardır. Bu müddetin akalli 
üç sene o l ması meşruttur. Bu su
retle "Senpor Şol,, a hazırlık bi· 
la istical temin olunacak ve her 
sınıfta oldukça yüksek ve umumi 
bit seviye vücuda getirilebilecektir. 

Hutasa bu teşkilat • Jünyor 
Şol • u pek fazla alakadar etmi· 
yor. Ikincı kısım üzerindeki te• 
siıine gelince bunu ayrıca bir 
makalede izah etmek lazım gelir. 

Hukukta 
2 dersten dönen 

sınıfta ipka 
edilecek 

I fukuk fakültesinde imtil: .!arın 

şekli icrasının yeni bir talimamıı· 

ıne ile de~i~tirileccğini yazmışuk 
Bu uıllmatnume yakında fakülte 

meclisinden çıkarılacaktır. Yeni 
talimatnameve göre~ talebe blitün 
derslerden üç günde imtihan e-

ditecek ve hatlran d~vresind~ fkl 
dersten dönenler sınıfta ıpka edi· 
lecektir 

J lalbukl şimdi ve kadar haziran 

devresinde sınıfı dönmek yoktu. 
Talebe ancak eylül devresinde imti
han veremediğı takdirde sınıfı dön
müş olurdu. 

Hukuk talehe!erinin kasketi 
ı lunuk rııkliltesi talebe cemi yed 

bir kasket kııbul etmiştir. Bu kac;. 
ketin rengi Hlciverttlr. Viziyerinin 

üst iinde kırmızı şeritler vardır. Fa
külte talehesı hu kasketlerden birer 
tane alacak, resmi günlerde giye· 
cckt r. 

16 yaşında 
Kö v çocukJarı için 
kasta monuda iki 

mektep açıldı 
Kıısramonu, 1 (\rakıt)- iaşe, ilbas, 

ibaresi hükt'ımete aü olmak üzere 

şehrimizle Tosyada bugünden itiba· 
ren birer yatı millet mektebi açıl-

mıştır. Her ikisine on altı yaşınd:ıki 
köy çoc11klarından ellişer talebe 
alınacaktır. 

Tal~ Humtaz 
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1 OYUN 
Renand dö L' yve~se 
Biri ve diğerı aynı kuC"akJa• da 

emeklemitlerdi. Yani en küçük 
yaılarında, birlikte oynamıı'ardı 
Üç yaşlarmc:la aynı bebek'eri 
tartak ladalar. 

Çevıren : RecPp Tlısrın 
çıktığı kadar bagırdı. Hayır ha
yır s•çan fi1an görmedi Revmot 
ve Reymonı gördüğü vaziyet §Öy· 

le, dı. 

Reymont e ki bir iskemle üze· 
rine otuı mut ve Reymon Reymon
dun önüne dizçök01üı kF-limenin 
bütün manaınle ba~ı ga•bolmu~tu. 

Altı yatlarında ana, baba o!dı !ar 
Fakat sevimli uslu bUdiğimfı gi· 
hl, hiç bir tehlıkeyl ta!im etme 
den. Esa~en o ıeı«:b~füı!er için 
daha pek küçüktüler, kışın ba 
har kokusu duyulmaz. 

Bu haykırro üzerine, Reymon 
r un batı gö:ıükıü ve Reymont 
oylok' arı altında sanki bi.r yay 
va m>~ gibi süratle ayağa fu'adı Onlara daima yan yana teaa· 

düf ediliyordu, kom~ular daha 
ıtmdfden: 

- Bu 11 evlenmekle hitama 
erecek diyorlardı. 

Bazı, insanlar vardır ki her 
zaman izdivaç ederler N t k· G- . e e ım ••. 

unnn birinde, hemen faık 
denilmeyecek bir ara i'e, on altı 
ya~ma başdılar. Onlara, büyük 

~Hinin kucaklarında emekledık· 
ıeıi "akıt a·bı, Reymon tesmiye 
ediliyordu. Fakat Matmazel eg
klsinden haylı güzeldi Evve!a 
ırıçlan vaıdı Kıııa, tık, takat 
ondeleli, mat ıiyah 1ığında çoktu . 

De ha sonra, göi'sünde enfes iki 
ı:e~va kızarmıf, olgunla§mııtı. 
}'\ .alarma gelince .. . Beyler f'ğer 
o an görseydin z derhal bir 
1 ret hırsi 1e yanac'l!chn z. 

Ô1ekini, zaman ne r.oksanlaı· 
t · 'l"llf. ~e de fazJalaıtırmı~tı, ha 
l.il.:f 9 ısrar ediyordu. Ona Rev· 
ı:;.o~ 'ct•miye ediyorlardi Şımdi, 
f i.\ dden daha güzel olduğunu 

ıö iyemem, fakat burunu büyü· 
n- 1ştü, ama sakın bunu insanlara 
l< r§ı ademi tenez1(il telakki et· 
n e ~ 'nlz. Göğsünde onun gibi iki 
ne• iı meyva zuhur etmem·~ı:e de 
gene ayni zamanda iki adet •.. 

ReJlllont ve Reymon daima 
beraber oynayorlardt. Bazen, yan 

Yana geçtlklerldi gören komşular 
baılarını aal'ayorlardı Gene yal-· 
nız deill mi, izdivaç' a n hayet-
eneceft ay gibi a~ikar ... Komou 

1~r hundan baıka ba21 cey er 
t üt<inmiyecek kadar budala'1k 
• dlyor•ardı. lıte delili arzedivo
uın. Fakat çok rica ederim bu 

huwsta siz de yardım ediniz 
Bir gün, ôyle bir gün ki yağ

murlu, Reymont ve Rı>ymon, Rey· 
montun valdeal olan Baisota de· 
diler ki: 

- Bahçede oynamak ts•fyorU?, 
ama ya~mur var onun İçin, ta
van arasına çıkıyoruz Orada ço 
cukluğumuzu hatırladı" k 

ts•mız ço 
ı · yler var 

Madam Baiaot gülümsiyerek 
cevap verdi: 

- Gidiniz, yavrulannı. E~le 
n ·niz. 

Onlar o kadar e~•endile, ! O 
k ' . . ı ar ıevım •, ua.u, gÜıültüsüz 
e rıdı lc-r ki yemek ıaa ini bır~ 
uı,uttula r. 

Bunun ü1.erine Mm. Baisot 
mcsuı bir • Ürperız yapmak ar· 
2us le onlara h"1.zırladığı şeker 

leme ve reçelli pastalarla ta· 
van arasına yükselen tahta 
merd•venlerden uımlca çıkarken 

ıöyle dütünüyo du: 
- Kim bilir ne kadar uslu 

dur ar... fakat tun L:..u J:ırada 

kapıtfan başmı uzattığı n•man. 
eWide.kiler• yere altı, ve avaitl 

Madam Baioote bağırarak: 

- Betbaht'ar! orada ne yapı 
yorsunu2? ..• 

Ce,·ep veren Reymont oldu~ 

- Ama,.. bız... bız - bilmece oy· 
nuyoruz. 

- Ctı? ..• 

- mece evt>t arne B•n Rey· 
mona bir meHlıvt:ne att biJmece 
sormuıtum 

- E! sonra? •• 
- Sonı as11 gayet 

mon bulamadı dtlı ni 

tırmak'a i~f bit rdı. 

basit Rey
kedıye kap· 

Efgan sefareti 
Do1andırı 1d mı, do 1aodırıl

madı mı? 
Mıırk Rt•g-ensrrif isminde bir Yıı-

hudinin Ef~an SL'faretinin zabıtan 

sevki için vermiş oldujtu 500 lirayı 

dolandırdığı dünkü nüshamızda ya
zılmıştı. 

1\1. l\1ark Regen"trif dün matba-

amıza geldi . Kımdi"t Lonura<la 

"'i\lusevi Tel~'"' af,, ı.;azetesinin aja

nıdır ve me!'elede yalnız hie sui tc

fclıhlim olup dolandırıcılık mevzuu

bahsedılemiyece~ini söyliyen:k ~u 
raf sılacı vermiştı r: 

- Ren dört senedenberi Ef~an 

sefarcri ile muamelede bulunmakta 

ve sefaretin l':'lerini g-iirınekteyim. 

Ayni zanıan•la lıir vapur acentesi 
ile iş güniı iim 

Efgan :-eliri Avrupnrn ~tmeden 

mukaddem hana dokuz l~f~an zabi 

tinin gönderilmesi ıçin !Azım ~e-

len biler'erin redn• ikini emn.:tti Bu 

bilerleıin bulell olan 500 lirayı 

aldım ve bunu hi.; hir vııkittc inkar 
etmedim. 

Act:ntrdan hill'tleri aiarak dokuz 

zabiti sevkettım; şu halde safaıete 

],arşı vazilemi Ha ettim demektir 

Acenraya 500 lirayı vermemiş isem 

bu nokra ncenıa ile aramd~ı hescıp 

cari olmasındandıı, ve ol!n olsıı 

acencaya borcum oldur;una delaleı 

eder. 
• Acenra 500 1ıray1 kendi•.;inc 

IL'Slim crnıedıp;ıme k Zdrak sefarete 
~ilmiş; halbuki selıtrLttcn bir~ey 

tal.:bıne hakkı ynkcur. Bu suretle 
ha-;ıl olıın sui t<:ll'hbümü de esasen 
halk·ıml k i.izen:) ırn 

Ek mf> k nar hı 
Şehı emane nden: Bu avın ü 

çüncü ı1alı günfnden itibaı en 
Fı anca lanın kilosuna yirmi tkı 
kuruş at:ami tıat vazolun<fuP'u 
ve ekmeğnı kiloau on beş buç~k 
kuruıta ıpka t:dıldiğı uan olunur. 

Avrupada ne cinayetler işlenirdi? 

r bir ~apadan Aziz olurmuş. 
dine değermiş 1 

d'I aris, teb 1 

- e .. ,. ı:! nkll oayuntı:cfa -

Verilen t:mır üzerine eya latte 
ki Proıestanlar fdam olu du· 
lar. Kato ık ahali k<aabtılarda 
ve köyff'rde Protestnnlara hü 
cum ve mallarını yağma ett ler. 
Katlo unanıarın adedinin otuz 
bini tecıı vü~ eylediği t'D bitara 
fane yt 2ı lan tı:ırih erde münde 
rlctı.. Kratın hem iruirıl tezev· 
vüc ec'en Pro eı;fan prens Hı nri 
bin müşkü ata canın kurtardı. 

İki gün sonra Kral, valdesi ve 
maiyeti e <'ebdcbe i'e kihseye 
g derek tertip o una n te,E-kkür 
cfu, 11nda is.bfth vücut ey edf'er. 
Pariste inikat eden mec is• umu· 
mi kralı ve memleketi kurtaran 

Muharriri : Lütfü Sima vl 
düncü Hanri), eslAfı gibi, rafa- o'abtlir.eı. Cerrah eaacı ptc' 

tlerin yani, kato'ikJerin gayri m ez· testan'ar ııanatler~~ tcra Jr 
hepte bulunanların imha•ım ye· mezler. b' 
minle taabüt eyledi. Bırkaç ay Roma klisesl kavanininlJld'I~ 
ev el Papa taı afından aforoz edi- ahkamı harfiyen tatbtk e : 
len ve reisi bnlunduğu Protes· T epdıli mezhep etmiyeJl p~~~I 
tanfann eadakat ve fedakar ığı t J k ı ,arUZ ~ an ar iş ence ere IJ1 pş 

savestnde o mevkii aliyi ihraz emlaki müsadere olundu· ~' 
eden ( döı düncü H anri) k~ndi Jlk makamı (Senbartetöııı1) 

11 
meıhepdatlarını ortadan kaldır· ·•amında (dokuzuncu s&)O 1 

1 
may resmen vadediyordu! Dü~ü- rtk etı;ği gibi barba1 caııtl' 
nüfürse böyle zelilAne yemine mu· pılan bu taıyıklaröan dol•:,,ı 
vatakat eden ta cidar ve o yemini (on dördüncü Lui ) ~ te 
talep eyliyen Katolik kıliseıl etti. (J 
velhaınl yeminin kudstyetini ( Nant) emlrnameslııfn "'~ 
ayaklar altina alan her iki tarat 'eW 
hürmete layık olma'L. münaset,etlle katolik kih•e yt 

teşekkür duaları okundll· ede' 
( Senbarte cmi) gününün ıenei Mem!ekt tteki iıyan, harbi da· f t mit yedi yavında ve ş Le 
devriyesjnt mutantan bir surette hıli ve din kavgalan dört sene ,,.. 
•~ı:çtl için utanmadan bir kanun daha devam etti. Nıhayet 1590 (on dördüncü Lut) bütilS' ~t 
tan1im elti. Aym 1amanda mak- ıerıesi ntsanmda ikf mezhep ara- yatanda iezüvit papaslar.JJJlll,ıeD 
tul ( Kotinyi) Krala &u?kut et- ınnda sulhü müulemetın takriri- fuıu altında Papalığın bil' 

oldu. 
mekle ' tham edi di. Binaena'eyh nf amir ( Nant iradesJ . Edit de 
müteveHan n tvrakı müsadere Nen•e ) neıro'undu Bununla Jf. · (1~ 
olunup hakkındaki isnadata bfr Protestanlara meraaimi mezhe- Mcıhur fngiliz müverıı~ 
hakikat süsü vermek üzere mu· bıyelerint icra için serbesti hah- bon • Gibbon) kıı.talik JJJ 'I 
mııilevhle hemtöbmet o duklan ıediliyor ve Fransanın her cthe nin taasaup ve imha al},.,el I 
bahanesile kat iamdan. kurtu an tinde ikarr.et1erine müsaade olu bahsederken Mü•'ümanf,.ııl' I 
Protesten'ar salbotundular. Bed· nuyordu. ( Nant) emirnames1nin yanı aabeye kartı rifk dl l 
baht ( Kolinyi) nın mukavvadan kat'i ve hfç bir zaman teptil ame eıi savednde Aıya fil 
yapılmıı heykeli de, merasimi edilmlyeceğt ilan olundu. Fransanın kaya aü at' e hu~ul edip gW/ 
mah u<a ile saraym karşısmda vahdetİni temin etUkten sonra ida· yerlerde Yahudı!eıi, Hristif J 
yakı dı Cebren Kato'ik meıhebine rei devfeti tanzim ve memlekEte ve Putperestleri dini Muha~ 
ithal olunan amlrahn çocuklarına hlzmet1er eden (döıdüocü H~nri}rf kabule. davete i~tlfa et ~ 
babalarının asıh of an cesedi göı· (Ravayyak-Ravaillac) namında bir 'eddenle jn bir vergi muit' r 
teJild '. cani katletti. Müşa. ü.nileyhi is· dinleı inde ~ a'mald~ . ~1.1b;\~~ 

·(S"nbarte1öm) nin hatıra•nna tihlaf eyliyen oğlu ( onr. üçüncü .... T'":I • ~ar m. •~ binlere~~;;; 
paydın etmek malr ·adile: "Dın Luvi ) baba~mın Protestan,ar nın yeni dınl kanaati Vi"I~ 
darlık adaleti tahrik etti,. cüm· hakkındaki iradesini t~kir eyledi. leılle kabul eylediklerini 

11 
f 

lesi mahkuk altın ve gümüt Lakin onun mahdumu ( on dör peygamber ne itikat ede _i 
madalyalar darb o unrıu. düncü Lui ) bü) ük babasmm tahsın derhal galip müıl6ıP"' i 

Par iste ve Funsc- nın eyalet- ve babaa nın yeminlerini unuta· kadar hukuk ve fmtiya,ış'ı'ı'I.' 
lerinde vuku bulan katliam ha- rak 15 teorinevvel 162Ste (Nant) o'duklarını ilave ediyor. ( ıı• 
vadisi ·n Roma1d tasviri gayrı d· k' "İ S ıl""' "' •·abı·ı emirnamesini feshü ilga He Pro· ıyor ı : spanya, iç 1 J' V' 
11. bir mesr uriyet uyandırdı. h ya f b·'·"'v .J teıtanlar akkında btrçok meza· ve rantıamn cenu w_- jıır 
Papa, refakaıin':le kardinal!ar Hm icra ~ttfrdi. Hatta tarihte Junan Müslümanlar son fe'J~ 
odu u lıaltfe ( Seomark • Saint k d d rı•I 

. r\'iark) l:ıli esme gıdip Katoıik (Dragopnat . Dragonnades) namı a ar imha e1ildiğl hal e ~,ı 
d altında Fran.:enm cenup eyalet· lüman memleketlerindeki U~ıt 
ü;ınan arınan ortadan kaldıra!· d 5IJ 11 ferinde yapılan dnayatın fatUeri yan ar ve e yanı saire -~ 

masıı•dan dı>1ayı tet< k!·ür dua- ~ ..... ı .ı A Kara!m dragon a•a ... lan idi. Bun- serbest olarak ya,adı•ar, t 
ıııra o muu \qama rlof!ru (Sen· .. 
tanj . Saint Ange) şatofündan top· dan başka Protestanlar gaddarane ve kespi servet ettiler.. i'' 
ar atıldı ve bü.ün , t:hirde oen· muııme1e 1ere maruz kaldılar. Denilebıllr ki papaslarıO ~~ 
lik'er yapı'arn·, i.ıharı tadmani Bunlardan baı1ıcalarını zikrede- zuna tabi hükfunetleriP i',6 
edi dı. Fı~n a hey'eti rubi:nıye linı altında inllyen Hıri8tiya.P fi'~ 
sin de din ~mane mürailıkle Pro· Protestan 1'iliseferf tahrip olu· Müslümanlan halaskar 

11 ~ 
testa Jarın l.atl ne muvaf ak ol- nn<'ak ve icrayi tyin edenler istıkbal eylediler. ÇünkO ~rl' 
du~undan ( Dokuçurıcu Şarl ) ı idama mahkum olacakf!udır. MtJhamrnet eh ikitap oJşll fı.''; 
tebrik ey'edi. Meselenin en Protestan'ann cenazeleri sa Uyanlara ve Yahudilere ,l 
iğrenç cıheti Fransa lnalına bu bah eyin gün dogmadan ve ya· daima müııamahakar clıtff' tPç 

cani• ane te1lcir.atta bulunan (Be· hut gece luıranlıkta kafduıhr. Hatıa Kuranıkerimde: "~eıı· 
şinci Pi) nln Ka 1 0 ık blhH si ta· Katotik mt>zheblne giren Pro restler ıize Ut ca ederlerse Jİ 
raf ndan evliya zümı esine ttha1 tutan ar sabık m~2hepda•laı ma mullahı itltmeleri tçin oe"ıı'ı~ 
edilmesi o du " 1 1 olan borclarındao kurtulur lar. lfiarıü kabul ve bilahare ]ele' 

lf. Erbabı sanatin Prote~tan ç-0 mahaHere isal edfnlz,, ciij61ıı~ 
(Dokı•zuncu Ş:ırl) ın ver c.t'nda culdarından ç«rak istihdam etme mevcuttur. Kendj!erine fb· f#' 

biraderi (üçüncü Hami) Fıansa 'eri memnudur. mümessilleri unvanını f'ere:ıfı'~ 
lurolhğı •a\ ını g ydi Bu alı!iı.ksız Protes•an çocuklarına mektep- palar incilin ahkamını ..ı uf' 
ehliyetsiz hü ümd8r 1589 da ~erde .• yalnız okumak ve yazmak ettikleri gibi MüslüınaJJ v;,ır 
(Jakkleman Jacques - C ement) ogıetıılr. lerl de ahkamı ıer'iyedeI' ıııi~ 
u:minde mütaau1p l:ir ıahip ta· Pıotes•an kadınları ebel;k va· la~hlar. Bu iki dinden hatııfl;,.,r 
ra ırdan kııtlolurımadan evvel zifesfni ifa edemezler. dığerine müreccah olduğuPıJ 
N~·var kıralı olan enitle&i Hanri Katohkleı Protestanlarla ev· tırrnak istemiyorum. · ,ır' 
ile bar l"fl, ve mu-o;ıarünl1eyhı' lenmezl'"'r B ·bt j d· 1 d D d ı'kıt• 'ı.J " ,,. .... . ug1 1 ıvac ar an in, insan ar üzerın e bı'11 

kendisme ha'et o!arek intibap doğan çocuktar gayri meşru ad· tıle icrayt tesir ettikçe t;{jyD~ 
etti Ordu (dördüncü Hanri) dedilip ka •olik mezhf' binde bü- ah aka hizmet eden el'I ~~~ 
n rn kıra lığını der hal kabul yütülürler. amildir. L!ktn din bit lcll ,~· 
ve tn•dtk eyledıse de katolik Protestanlar aile'erile ecrebi ruhaniye k"sveslne t.oranü~llbııl 
Fransa bir protes1 anı hüküm· memleketlerine gjdt-me:zler. Ka idim ve akaidini cebren bi"$' • 
dar tan mak istemedtğinden 1593 tolikler hasta protutanları evle- e brmlye çahşır ve teel' 

te (dördüncü Hanı i) tep dili rine kabul edemez1er. p, otes- enaleyh hürriyeti tefekkü'"·~ef ~ 
meıhep t'deıek katolik oldu. tanlar avukat, katibi adil ve vfiz ederse 0 vakit insaJlJ' 
Bu müna~ebet'e ıc-ra•1 mOtat hekim olan azlar. Protes•an ço· b' b ı • .,j ç n u e a o.ur. 5,._.IJ~ 

olan meraııim esnasında ( dör· cuklarına ancak katohkler vatı Luffl ,,. 
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!!!~===~~~ l_ı<üçük haberler 1 v akıtın bulmacası 
i 1 y a r d e r 1 e r vali vekili Şileye 

Dünkü bulmacamızı balledemedinizse bugünkü hall~dilmlş şekle 
bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çtkarabilirsiniz. Bunun 
için aşağtdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmana 

Nasal zensıin oldular? 

iiiE=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; No bel : F 

Cihanı örten muazzam ağ 
•Nobtl" nzmii gayreti sayesinde Bütün Av:upn 
.. ve ..Amerika memleketlerinde f ahrikalar te~.tsıne 

ve hunları tevhide muoaf fak oldu 

•Nobe1. in maruı kaldığt müş· 
klııat hatsiz hesapsızdır. Filan 

lneınfekette hülumet, imal~h mene· 
I diyor, diğerindt bir takım inhisar· 
arla karşılaşılıyordu Bır çok taklit 
markalar piyasaya çıkmıştı. No
bel hat&iz dava:ara giı işmek mec
buriyetinde kalıyordu. Fakat bu 
~üşkulat diğer kaşiflerin çektikle
rı Yanında devede kulak adde
dtlebilır. "Nobel.. neticede bü
Yülc bir zafer kazanıyordu. En az 
nıukavcmeti Almanyada gördü. 
1-Iamburg civarında • KrümmeJ ., 
de yani ılk fabrikanm iştial ~tti
ği yeıdt diğer biı fabrıka inşa 
etti. 

.. Alfret Nobel ve şeıikleıi ., 
tsrnini taşıyan bu aıüessese inkişaf 
bu1arak .. Dinamit· Aksiyengezel· 
şaft ., firmasını kabul etti. Bun· 
dan sonra diğer müessese'er vü
c;ude getirdi. " Opladen • de 

Ren; n " fabı H ast veı "DrC'sden" 
lcki fabı ika gıbi. " Nobel • Fin
ar di) a, A \lush t) a, Macaıistan. 
~,/ 
-. ıı;te, halya, lspBnya ve Porte-
'~e de hulul et!i; bun'ar 1870 
1 .~ları; <la idi. \' e 'hasıl İsveçli 
i~~~~~is ~ütün memleketlerde 
r f - tcsıs c d } ordu. Her ta 
· .. a ~cıutır.dan istifade edi'eıel 
~ıı~teıl mayi ve d 'namit ima' 

llnU}O Ju. 

en fazla mü,lülfü "Nolo1 

1 ngııltered ı öıdü. Ha Lukı en iy 
ıııiişl~ri!er Ct rıubi İngilteredeki 
rnaden ve tas ocanı sı:ıhip'eri idi ,, • \ 6 

ı ır inıtı {l Z L eıatı ald t fcıkaı 
1 ' 866 d;ı yeni tamların \ukua 
ıclnıes ı ilıtrinc İngi'iz par ömen· 
t~~u nitıoglisu 'nin v~ bu ma.?de· 
nıtı dthiJ olc'uğu diğer mme~-
ld atın istiırıılini, itha'ini, nskıl 
Ve ffüuhtunu kat' yen meretti. İn· 
giliz piyrsas• o sırada "Nobel, 
rnamu 'atma kar annıış oluyordu 
İki St'ne sonra "Nobel., in b zzat 
idare ettıği mfüacaat ve müzake
ıat neticrsinde mc-mr uiyet kalktı. 
"No~eı,. nıcvadı ir fi ı akiyenin la 
zun o duklarını ve bunların ~ra· 
sında en 2 z tehlikelısinın dma· 
mit ofdu~unu ispata muvaffak ol· 
ll:ıuştu. 1871 de "Glııskov., da 
ilk lngitiz şh kelini, .. Br itiş Dina· 
tnit Kampani,. yi tesis ettı. Bu 
kurnpanya "Skoçya., nın ~arp sa
hilinde bir mevadı müştetle fab· 
tikasını tuis ederek "Nobel,. in 
keşfini istismara başladı. 

B ·k· · bir itkaç sene sonra 1 rncı . . 
fabrika tesis olundu. Bu ıkıncı 
fabrikanın sermayesi beş milyon 
franktı. Paıiste kaşifın ilk mesa· 
isine yardım edilmiş olduğu hal
de hiç kimse keşfe hüsnü kabul 
göstermiyordu. 
Filhakika •Nobel., in sarraf. ·p~l 
Barb" gibi değerli ve mahır bar 
Şeriki vardı; fakat sarraf bir şey 
elde edemiyordu. Fransada m~ 
~adı müşteıle imali hükumetin 
•nhisannda olduğundan •Barh,.m 
lrıütevali müracaatlarına rağmen 
tecrübe için bir ton dinamitin 
lllemlekcte idhaline bile müsaade 
edilmedi. 

Frensız • Alman harbi esııasın · 
da Alman'ar dınamitten isti ade
ler edince, Fransız erkanı hükı1· 
meti daha uyuşkan davrandılar. 
Harbiye nazırı "Löbö' ,. cenup 
cephesinde topçu zabıti olan 
.. Pol Baıb. ı hemen celbederek 
bu maddei müşteileyi imal etme· 
sini teklif eyledi. Fekat " Pot 
Baıb,, o sırada "Tü1., de esir 
o!du; böyltce dinenıit Fransaya 
haı ptan sonra girdi. Mi!li meclis 
echas n mevadı rniiştei 1e imalini 
' meneden bir kanun kabul etti. 

"Pol Barb., , "Leon G· rnbeta., nın 
himayfsr sayesiı de Belçıka hesa
bına ça'ışaıak b r dinamit fobri 
kast 1e~isi miisn desitıi alıncıya 

kcı<'ar akla karayı seçlİ. 

Nıhayet 1875 1et dinamit ima 
li Fıans~c'a serbest oldu . Ve 
"Bat b., m idaresindeki Fransız 
"N0bel., şiıketi çok lar getiren 
bir mt:essese oldu. Bundan son· 
raki srne'crde Avrupada, Japon· 
yada, CenuÇi Aftikada, Kanada· 
da, Cenubi Amnikada yeni yeni 
fabrika 'ar teessüs etti. Büı ün ci
lıan az ıamanda "Nobel., mües· 
sese'eri tarafından ağ gibi öıtül· 
müştü. 

Mevadı müştei!e iicaıetiııin in· 
kişafı, bit merkezi teşkilat yapıl
masını icap el~ riyordu. Bu teşki· 
lat "Nolbel., in tesis ett ği ve 
biz1at a 1abdar o'duğu müesse
satı bir araya loplıyacaklı Birleş 
m'! en sühule1 1e Ameıikada vu
kua geldi. Maamafıh bu birleşme 
"Vobel., in mena!iine muındı. 
Bera'• satın a'mış olan "Blasting 
Oil Kimyani ., den maada dir de 
''San Fran~is~o,, da " Ciyrnt 
Povder Kur!'pani ,, vaı dı. Eu iki 
şiı ketin hukuku tama mile tesbit 
edi 'memiş oldu·ur dan 1873 çe 
kadar mülı rnadiyen mücadelede 
bulundular. 

O .fene "Atlanti~ Cin) ont Pav
der Kompani" isminde \eni bir 
şıı ket vücuda gelerek iki eski şır· 
keti te\'h tctti "Alfred Nobel., 
bu tqki'atı ) apmıya muvaffak 
olmak icin /J mer ikada krştini İs· 
tismardan vaz geçmıye mecbur 

oldu. 
Muhtelif Avrupa fabrikalannı 

bir tek idare altına Almak ko
lay bi ~ey dtğıldi. Bu ş rketler 
"Nobel., jn menafiine muzır olan 
b r rekabete girişmiş 'erdi. 

ı Bitmedı) 

Halk t~~areciliği 
Cemivet kara1 ını 

vermek fizere 

TAyyare cemi yeti ikinci reisi 
Şükrü Bey geçt nlerde ~ehrimize 
gelerek halk tayyreciliği ve tayyare 
meydanı hakkında bazı tetkikat 

yapmıştı· . 
Şükrü Bey bu tetkıkarı hakkında 

Ankarada ctmlyetln umumi merkez 
heyeti içdmaında izahat vermiştir. 

Cemiyet merkezi yakında hu hu 
susta kat'! kararlar verecektir. 

gitti 

kafidir: ' 
Yıı ll Yekill ve Şehremini l\Ju

hiccin Bey, refakatinde yollar baş· 
miihendisl olduğu halde, yolları 
tetkik t:tmek üzere dün Şileye git
miştir. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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[!] Ankara Sivas hattının Sivas 
vilayeti dahil ınde Çöı ernr kte 'açılan 
ilk ista.5yorıu müoasebetilc halk 
tarar af ından bac; vekalete ve 
Re ·s·cümhur haztt t.erine bir teşek
kür te lgrafı ç• krlm:ştir. 

Rerisicümhur l azretleri fara· 
fmdan başvekalete yazı!an bir 
tezkerede Gazi Hazret leri hüku
met ve şahs ı yt:lleri namına Sivas 

-1- ·- - _lil_ 
9 -1-- -,~-- - -
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halkına mu halı bet ve ~lamlarmın 
ib ağını tebliğ buyurmuştur. 

Buaibıkü bulmacam1Z111 
halledlJeeelr yeni teldi 

So'dan sağa ve yukardan a~a~. 
- Ket'~dağ (6), afetler ( 4) 

G G~çen kış Odesada karaya 
oturan ve buzlarla mah
sur kalan "Yeni lstan bul., vapu· 
ru evelki gün bulunduğu mahal· 
den kurtu 1mu~ tur. 

Vapur dün bir romfökör tara
fından ceredi lilerck limanımıza 
getiri 'mehe iken Karadeniz bo
ğazında kırk mıl 2çıkta halatı 
koparak açılmıştır. 

Bunun üıerine vapur bir Rtıs 
romöı köı ü taraf ,0 dan cerı edi lerek 

Kavağa get iı ilmiş ve orada de
mirlemiştir. Vapur bugün lima
nımıza getirilecektir. 

[!)Evrak, senedal ve i!anata ko· 
nu an müteaddit imıalar için ay
rı a}n pul ilsakı icap etmiyeceği 

mali ye vekaletinden tebliğ edil· 
Wİ?lir. 

[!] lzmir ticareti bahriye mÜ· 
dür!üğ ü fen heyetinden Tahsin 
bey. kenaisine rüşvet verdikini 
iddia eden Bartınlı Mehmet 
kap'an isminde biri 
iftira davası açmıştır. 

hakkrnda 

[!] İ1mir adliye nnaı efanesinde
ki rr.ahkiimlar arasında bir şeha· 
det meselesinde kavga çıkmış, 

nezarttane altüst o'muşlur. Bu 
aıalık Kürt Nuri rammda katil
den beş seneye mahkum bir 
azılı, Nazmi namır daki mevkufu 
başından } un11 uk ve demirle 
yaı alamıştır. 

(!) ~enayi h n1 ası müdfu ü Sa 
deltin bey dün Ankaraya git

mittir Ankarada bulunan mec· 
lisi idare reisi Yurnf Ziya beyle 

bhltkıe Rusya ihracatı meselesf 

hakkında vel alet'e lemııs ede· 
cektir. Rusyaya ihıacat hakkınm 
~anayf ve Ziıa8t bankalarına ve· 
ri 'mcsi kuarı he) 't:ti vekile ta· 

rnfından tasdii< .-d·Jmf§Ut. Key· 

fi yet C:ün llcaı et oda~ na bil 
c'.irtlmi~lır. 

Sade• tın ve Yusuf Ziya beyler 
Anl<atada 2iraat banka!J mü· 
dfüü ult'umi l iği !e de temas ede· 

ceklert ıhracatın {eklı hak~ında 

ve münhaııiren bu it le meşgul 
olrr.ak üzere tesis o.unacak büro 

me~elesini göı ilf~ceklerdlr. İhra· . 
cal t.:>llıra•rıarner.i yakında alA· 
kedarlara tE"bltğ edi ect-l:tir. 

[!] Di}'arıbe~ir tüccar'arı İbra 
hım Tali bey•n tiıa~etinde içrinıa 
ederek Dıyarbekitde yetmi§ beş 
bin Urahk bir Bankanın letkiline 
karar vermtş!erdir-. 

[!]Münhal olan o·vırnı Muha
sebat reis 1iğine Devit t Şurası 
tanzimat da resi ı cısi Reşat be· 
yin tayin edileceği söylenilmek· 
tf'dir. 
[!]Maliye w·kaletinden ~efterdar· 
lığa \-Cl ılen bir enurde, sıgor ta 

2 - Kırmızı bir renk (3), tabu 
ııcak banyo( ' ) 

3 - Karpı~arda bir millet ( 4)oota 
(2), eıkt papyebOm (3) • 

4 - T ahkır (7) 
5 - Kara dt"ğil (2), cani (5) · 
6 Fener bahçen n aksı ( 11) 

Bir intihar 
Erenköyünde Sahrayı ceditte 

Fırın sokağmda oturan Sadık 
beyin zevcesi Saniye bamm zevci 
ile aralarındaki geçimsizlikten 
müteessiren dün g~ce tentürdiyot 
içm· ş, hastaneye kaldırılmıştır. 

Otomobil kazası 
Şol öı Hüsey i.nnJn ldaresfnc:leld 

1832 numaralı otomobil diln 

Pangaltıda Alber isminde bfrislne 

çarpmı§br. AJberin sağ bacağı 

kınlmıa, hastaneye kaldırılmııtar. 
Şöför kaçmıthr. 

ınmıınl!llllllllıatmır.r:ıııııımıınrrnaımıımı.ıımı,ıınmaı ınımıırııumıırıın 

şirketleri taraf mdan sigorta üc
retleri, primler mukabilinde as 
babına Vt"tilen makbuzlara ilsak 
olunan pullar hakkmda birer 
defter tutmal(\r ı lüzumu bildiriJ. 
miştir. 

EJ Yeni Irak sefiri Fuat bey 
bir kaç g~e kader Reisicümhur 
hazretlerine itimatnames!ni tak· . . 
dim edHekUr. 

[!) Arı kare da istasyon mey· 
danında bir zabita abidesi rek
zedilecekt ir. 

(!] Yunanfııtanla müzalterat 
bu haha içinde tekt ar baılana· 
aktır. Bu müzakerede Tevfik 
Kamil 1:-ey de bu)uracaktır. 

[!] PoJts müdörfi Şerif beyin 
Ankarada fstanbuldaki sirkat 
valc'alarımn önüne geçilmek fçfn 
a1ınan tedbir1erle lıtigal etUği 
söylenmektedir. 

[!] Şehrimizde bulunmakta 
olan Fransiz meb'uslanndan M. 
Berton Odeaaya gitmiştir. 

[3 Müddeiumumilik Emanete 
gönderdiği bir tamimde ıüpheli 
ve hüviyeti meçhul ölüler için 
defin ruhaatiyesl verilmemesini 
ve müddeiumumiliğin haberdar 
edilmesini bildirmittir. 

8 Çekoslovakya tütün rejisine 
mensup btr heyet memleketimiz· 
den bir milyon kt 'o tütün muba
yaa etmek üzere cehrimbe gelmtı 
ve tütün fdaıcsile temaı etmittir. 

Elyevm Bulgariııtanda bulunan 
Leh;ıtan rejisinden bir heyet te 
tütün muba' aası için birkaç güne 
kadar cehrimize gelecektir. 

DOnldl balmacanıızııa 
balledJJmlt ıü:ll ' 

7 - Aydınlık ıehrt(5) 
8 - BayrıAımızın btrrengl 2, Rumca 

buraya gel (3) halanın erkeAt(4) 
9 - •••• dıye kaçb ( 4), en methur 

Flravln (6) 
] O - T ıtlt değil (3), bir muharrir._ 

mlzın lmzuı (2) 
11 - Kralların oıurduAtJ yer (4), 

. eserler (4) · . 

.. T Yangin 
Bebekte Fransız mcktebfntn 

bacası tutusmuş, derhal söndür
ülmüştür. ,. " 

Gec:e yarİ$ı k1tr1t11Jnyola 

Evelld gece yanıt Fatih clvannda 

bir hadisesi olınuı, yaılıca bir 
adam sabıkalı bir meyhaned w 
rafından ka,manyola edllmfıtfr. 
hadise ıu ıekilde geçmJıUr: 

Sirkecide Ankara caddesinde 

Faik beyJn lokantasında ahçılık 
yapan ve Fatihte Bahrteeflt kur-

ıunlu medresesinde oturan Kir· 
mastili Mustafa Efendi, gece geç 

vakit itinden çlkmıı, evine git• 
mek fizere son tramyaya bfnmlı· 

tir. Mumfa Ef. tramvaydan çık· 
tıktan ıonra kendi halinde yürDr· 
ken DereJihan sokağına gtrdifl• 

sarada önüne çıkan btr adam 
ahçıyı yumrukla mıya baılanıııbr. 

Muılafa efendi ıokak ortuma 
yıkılmıı 1 bu arada mütecaviz 

Mustafanın ceplerini karııtırarak 

10 Jfr asını alıp kaçmııhr. Derhal 
yettıen polisle"' tahkikatı 
neticesinde karma~yolacılıtuı Ma 

car kardeıler caadeıfnde mey• 

hant ci Muhittin ile bir arkadaıı 

tarafır, dan yapald1ğı anlaıılmııbr. 

Muhittin 'yakalanacağını anla· 
dığı için meyhanedeki efYaımı 

alarak savuımuıtur. 

Bu adam bundan kııa bfr 
müddet evvel de polislere taban· 

ca çekmtye kalkıımıı, bir kadının 
da çantasını kapfp kaçmııtı. 

Karı koca kavgası 
Akbıyıkta Arabacılar çıkma· 

zında 21 numaralı evde oturan 
Ayşe bammla zevci Tevfik efendi 
kavga etmişler, Tevfik elendi 
zevcesini fena halde dövmüş 
başından yaralamıştır. 

Avukat para çaldırdı 
Dava vekili İsmail Sıtkı B. dün' 

6,25 de hareket eden Kadıköy 

vapuruna giderken Köp Ü üstün
de, içinde ( 250) lira bulunan 
çantasını ça ldırmıştır. 
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···············~·················· .. ················· 
( Havai musahabe ··! 
~ : ..... DALK~~VUKLAif .... 
Ne Trad'ar rla ~olt 1 - Dall<avuklardan hoşlanmıyan 

mffdffr Bey - ince bir san' at. 

Eski zaman Paşalarından bid 
Bursaya vali olur. Yolda gfdcrken 
yanındaki divan Efendislııe bli: 
hikaye mlatır: 

:Bir gün bir adam çok kalaba· 
hk bir caddeden geçerken birden 
bire •budalalar!. diye haykırmış.. 
Bunun .lştden herke& dönmiiş, ada. 
mın ettafiııa toplanmış. O ise kala
hafığa bakarak tebessUm etmJş ve> 
sadec:.t; 

- Ne kadu da çok ı 
Diyerek yol.una devam etmiş. .. 
Vali Pqanm her hiktyeslııde bir 

nttlc.ta old•nu: bilen dtvım Efen
clll4 ~ dUıup d.uurken an
JMtılt b• W:ld:yedt:kl nükteyi an
hyamaz. Sormak ta aem terbi ye
,_ m9yi~ hem ele kendfdnln 
dahi budala ~ söylemek 
olaağındm sea çıkarma 

Paşa Borsaya nrnu:a~ memurlar
dm, ahaltdcn y iizler ce ktşt karşrer 
gelirler. Mutat Uzcre (arzı ubudyet) 
ederler. VaH Paşa izhar ed1tlen arzı: 
ut.diyetiae bqı hem tebmthn 
~r, lıem d& pmada duran dWan 
·fendfsfne lşlttlrecek surette: 

- Ne kadar da ~kl 
Di}l'e .ıw s.ıt.,.. 
Geçen gilıt btr gazete yazıyordu 

üzferce kiŞi !mirlerfnl karşılamak 
yahut geçirmek- için btasyonda 
plınmışlar. Oradan geçen btr zat 

L bunJaı:ı. dalkavuk dl.ye tavsif 
ınlştlr. 

!enfm fikrim~. &tasyonda 
rıfrltrin ı...\::ndllerini gü. c.rmek üze
. gfden adamlara, ne ed't zaman 
ıll paşasının tavslfl gfb1 budala 
~met dognıdur ; ne de o zatın 
rnn gibi dalka vut demek 

Bazı lm.lrler varJir, blr yere 
:derken, bir yerden gelirken yol

i mndıa katabalık görmekten ho~
l:tnıuzlar, beyle tmirledn yolunda 
dumek budalmk sayüabilir. 

Ukin imir.fn hu~ nereden 
pllmeU t !mis lertn en çotu • hele 
}.enl lmir olanlar: - giderken gelir
·km mal.Jetltdnlıı allına duxmalan
pı isterler. Böyleledne kendini 
&öaterrne~ hürmet hıkikt olma
sa blle_ öyle görünmek bir vazi
fedir. Amir kalabalık ırasında 
ekslt olanlan fart: etmese bile, 
ıntad'•r dikkat ederler ve nı. 
b.yec tmlrtıı ele haberi olur. 

lbıeğt · be1kl de karnım do
ymam.yan ekmeğini - kaybetme
mek ~ istasyona gidnlere 
zavalhlaı: demek en doğrusu.dur. .. 

Zaten dalkavukluk her vakit 
eyle istasyonda kendini gösterme
ğe gitmek, yahut hokkabazın kari
katöriinU yaptığı gibi, kırtısındakl· 
nfn her sözUntt tudlk etmek kadar 
kolay birşey değildir; 

V aktile, bliyUk bir mektep mf1· 
dftrU vardı. Kendini bOyük bir ıslA
b atçı bilir, yüksek görUnUr, fakat 
dalkavuklardan hiç hoşlanmıdılJ,ru 
söylerdi. 

Mektep leylt olduRundan hoca
lanndın çoğunu geceleri toplar, 
mektebin mütemadiyen terakkisini 
temin etmek ilzere onlarla konu
şurdu 

Hocaln aramda zeW. ve zarif
lfRl Ue taıunmıf bir zat, hemen da
lma, mUdür beyin ftkirleriae itiraz 
eder; müd.Ur beyle aralarında umn 
münakaşa çıkar ve her vakit a zarif 
zat: 

- Haklısınız miidür bey! dlve· 
rek mağhlp olduğtmu itiruf ederdi 

Dalkavuklarden hiç lıoşlanınıyan 
mtldür bey, hocalarının aı a~nda 

en ziyade o zatı takdir eder ve 
her yerde onu methederdl. 

Her nabza göre şerbet vermesini 
bilen bu zarif zann hayaunda 
çok muvaffak olduğunu elbenc 
tallmhı buyurursunuz. Fakat, bu 
san'atın inceliklerini iyi btlenlre 
kendtnt beğendirmek güç olduğun
dan o zann kendisine dalkavukluk 
etmek kolay değildir. 

Onun gibi, san'ata iyke vakıf ve 
her yerde kendini sevilirmiş olan 
diğer bir zat t~ dalkavuklardan 
söz açıldığı vakit: 

- Azizim, derdi, UMılar bile 
dalkav11klardan hazıe.det"ler Eski 
zaman mabetlerinde: ılahlara kur
banlar yakmak, nehirlere genç kız

lar atmak, onlann şer1erinden ~min 
almak için. dalk.av.u.kluk eımek dc
g:tfmidit Amma diyeceksiniz kj ar 
tık ne kurbanlar yakılıyor, ne de 
pç kızlar bo~luyOt", lAkiıı insan 
Jann ancak ibadet etsinler di:ye 
yaraufmış. olduklarına inanmak t:ı 

gene dalkavukluk için bir emiı 
tellkkt ermek ~~t midir ? 

Gallba oyie olduğu için, ~lmdı 

her yerde mabetler bo~ kalıyor 
Bu zamanın haysiyetli insanlar 
ll4blnra daikavuRluk \:tmek ıstt!mi 
yorlar. 

• Gene- eski zamanın ~lanndar 
btri o umanın · ve bu zamanın 
muhterem cdlpferinden.. birine ço~ 
iltifat ederdi Paşa meclisinde bu 
lunanlarla şııkııJaşmağı sevcllginder 
arada nrada edibi de kızdırmak 
be erdi. 

Bir gün muhterem cdlp .. m-:c 
liste kendinin edebiyatta rakiplerin
den birinin bulunmasından olacak -
Paşanın pkasına sahfdenn kızdı: 

-. Pqa ben sizin dalkavuğunw 
değilim l 

Dedi. Paşa da hiddetine mağlôp 
olarak: 

- ŞOphcslz dC'ğilSfnfz efendin · 
diye cevap verdi çünkü dalkavuk 
luk çok ince bir san'attır . ., 

Paşa bu doğru sözü başkasından 

lşltpı!ş olacaktı. zira o da bu sözü 
sarfetmekle kendtnln san'ata vakıf 
olamadığını göstermiş oluyordu Biri 
birJne lAzım olan bu lkl zat, dal
kavukJu~ bflemedlklerinden bir
birinden ayrıldılar._ 

Nekadar serbest ffkirll nekadsr 
filozof tabiatlı olursanız olunuz 
dalkawkluk etmem, dalkavuklardaı 
hoşlvnmam demiyini.7.. 

insan her hıngl işte olursa ol
sun, bir patronun bir müşterinin 
hoilJilı gltmcğe mecbur olur. Patron 
kendisi alsa ~ işini gördürmek için 
adamlarını hoş tutması, sırasına gö
re onlara dalkavukluk etmesi !Azım 
gelir. 

Bandan belki gazeteciler müstes
nadır zanntderslnlz. Vakıa gazetede 
herkes fikrini yazmakta serbesttir. 
Patronlar ve muharrirler biribirlerl 
nl arkadaşça severler, kimse kimse
ye dalkavukluk etmez va gazeteci
ler arasında hiç bir llAha kurban 
yakılmaz. 

Fakat lıer muharrir de yazısını 

okuyanlara kendini beğendirmek 
!ster. O halde kimi istaıyona git

mekle, kfmt müdilr beyin sözlerine 
itiraz etmekle, kimisi de gazeteyi 
obıyHiann hoşluına gidecek şey
ler yazmakla . ., 

M. P. 
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Açıldı 1 Kıunmdı 

l!ln>blyo 

1 ln~llz lirası Kr. 106 4074 
·• T.L. qıuknbill Dola 0,4~ 65 

h nk 11 58 5 .. .. l lret s ı,So .. • Aelı~a :ı 'ti 25 
.. • Drahmi ~5 16 
.. .. Fr nk 2 l5, 
.. • reva 6 o .. • Florin ıı:ı .. Knror ıs J:-, •r .. • fllloe l" 24,25 

.. • p,. .. cta l.13o So 
.. . 1\ ,rk 1 o 75 
.. .. Zloti 4 14,:rn .. • Pengö Jt"o 

2Q f C"'f Kuruş 21 3 1) 

ı Türk llra~ı Dinar 2~ ·o, 

.. Çervoneç Kuru~ 107 

Nukut 

r fstcrlln (lnglllz\ lof> ,,7 
ı Dolar Amerika 21- 75 'l 1 'iS 

20 Frank [Fransı7.I 171 ~o ı:-2 50 

20 l.lret [lta1va. 1!9.7 15 'l2 
O Frank Belçika] 12c 

20 Drahn'' [Yunan] 57 
"Kl Frank [lsvlçre 1 '!4'1 

'iQ [ cva Bu\gar j 31 ıO 
1 ı Florin (Fclennnk] s~ o 

20 Kuron fÇctoolm•ıık 128 

ı Şillog A vustıırya) J 31 
ı Pr,zcıa. 1 lsp ~yıı] :ıcı5o) 

ı Rayşmart ı ıVmanya ı;. 

t Zloti tch s: an 1 2 ;'5 

1 r ti ö ··:ıı·"rı~tanı :ı: 75 
~o r ev Ro!T'n:ııvaJ 26 
!O l>loar ~ urrıslovya) 7· 

l Çcı ODCÇ Sc\·yet 

J\'tı"I Q4o 94, 

l\lcclıHye 
Rorsa 71 71 

Bani not J harıc 24!1 242 

Tohvıt·•er 

•t!kraı dahili 'vaı!cli 9i a1 ııı 

IJ!lyunu mn' abnde 19 50 19 ~n 

fkraml} eli demlr~lo t :"o 
•stıınbııl trnnıV'llY llrl:ct ~ 35 

H.ıbtını J)W. 'e A•trcpt 1 o 
ı~ıaııt:uJ anon llı su Şr, 2. 

ttıaee ısencetırı 

iş bankası ı. 75 
Osmanlı bankası 12 

Tlcaret ve zahire 
fi atlar ctuet borutı Ullblumumlltfl 

tenfuıdan nrllııılt~ 

Okka et 

Aomı A•prt 
K. P. K.. p 

Almanyadaki çocuk 
cümhur i yeti 

Hükömet tt>kllterind~n en mil· 
terakki ve müte~amil ohın cüm 
huriyeti Almanyada çocuklar da 
kendile fnf'! gör~ en muvafık hO
kumet §ekli ofarak görmüşler 

ve haklmiyetlerfnl bu nam altAnda 
f i r elmf,lerdir. 

P.u bir çocuk cilveal veya ,akası 
?eğildir, bir hakikatbr. Kii,ükler
d·n mürekkep bu kfiçük dünyada 
be, l üz çocuk. Bunların merkez 
!eri Ber'lne rek uzak olmıyarı 

z~ttcforf dur. Bu yeni cümhurıyetlr 
çalı:l·an efradı hflyatlannı t~min 
ve tdame için ziraat e me~gu' 

o dul< •arı gibi eu,· e t ile de ·~tlgal 
etmekte ve Hkir'erfnf gayret1er1nf 
i'An edecek bit de gaıete çı· 

ka• maktadırlar. 

Radyo 
--

Bugünkü r-rograrJl 
( lstanbul ayart!e) 

Jstanbul: 1200 nı. 5 ~ 
17.30-18.30 Saı heyeti 

ber'erl. 
d O keıtra 5' 

ıs . .i0-20. 30 Caz B~n r V1' 
A 1 Wıerırı. 11 pe u L Tro ~ 

tur. (Verdi. l 

lanteasle ). chaııt" 
Vo ga Volga. 

TU!se; (Cello s~~ rSr :" 
~ohe fer. NtP 

1 
u 

d ıo r 
ur t, Chn~t u 

ıın'" \ 1uzl'l• tez !;8 &alt p..pa 
~n h ru 
aıansı f n .er eri. tk 
Üıırü edayı ıaıııı 
ta ıJıudan teıınil. 

Be!grad. 
Tevaıuu kendi,erlne umde t'dine" 

11 
4:;9 Dl. 2.5 "' ,; 

Kafe Mu~ kovadaıı 
bu ı;ocu!{faıın gazetele inin ~l?tun· 
ları ıade ve aamfml bir lisanla 
kendi tnki§af ve te' ak kilerini te· 
min edecek pıatik naaihatlar. yeni 
cümhuriyetleı intn saadet ve baka· 
sına hizmet ~dccek mütalaafar, 
spor şuunu i 'e doludur .. Gazet~nin 
th ejı dlmhurtyet tebasınm mev· 
cudu kac1aıdır. Ne bahtiyar devlet· 
mensuplarının her biri okuyor ve 
yanyor. 

filiıllnde vakt\Je alyontıtler ta· 
rafından tesfıılne te~ebbüs o1unan 
bir çocuk mü~temlikeıl fena ne
ticeler vermit ve ıi}'onh•tleıln mu 
vaffakl}etstıliii il~ tca~t:bbüs aka 
mete uğramıtb• 

z~ 11cloı f, cumburfyt Ur.de lfte 
bu ,ey tam bir 1nt:zam dafreı •nde 
cerc} an etmektedir. Bura.da ço 
cuk1ar çadırlarda otll'maktadır·ar 

~1 

n.5o 

Butfape~ie 
101) 
13 

16 ıs 
\9 30 

2'2 
23 
Bı ~tisi av: 
12 .'.lO 
ı9 

.!1 

H r! 

Preg 
1 2 1 '> 
17 • .iO 

~n Konser. ara'-' 
R"dyo kuartette t 

dl'ln kons .. r. 61' bit 
c Ver \\'else> 
aahne. 

550 m. 20 "'' 
Gıamofon kon~ ı' 
O ar iılf UD urı kill59"'"' 
!~. t!V~ 
1 ~ls'zle resim 0~ t'°' 
Oı keıtra aı atınd&ll 
ıer. 

Kooeer ı;I' 
Kııfe Emke deıı 

520 m. 20 K"· 
Gramofon ,/,. 
Küçük orkestra k ~ 
Bırnodan nakleıı 
konseri. 
Ha1k şark lan. 

487 ın. 5 K". 
Gramo'on 
lJırano dan nıık'~ 
riyal. Bu açık ve temiı havada geçen 

kamp hayati, çocuk cumhu· l2.30 
lınd::ın tng rnni. 
M m Hi!da Elııo'" 

riyetlnln aziz efradının h•pdnln 23 4:; Gııım llon. 

3ıhhatli ve dinç olmae.ru temin Bü.lı.te~ı 894- ın. 12 Kv. 

etml§llr. ı 7 30 Orke•trıı lwnseıl 
Ciimhurlyetfn yevmi latihla\ı a 2.2 l\ua•uor Kııpc e.ı 

tı (120) bdvük ekmek, (6) torba Moravska- Odrava: 263 ~ 
patates, (UO) litre süt (70) litre 11.30 Gııımofon. 
kahve, (7) kilo kakao, {12) ki1o 18 lO Piya~o konıerl. 

22 15 Bıroodan naklen Ilı[) 
peynir, (50) kilo et, (250) adet _./ Avyon orkeatreJ "'• 

Bu~ay 
'Yumıışak 14 16 12 50 

salatalık ve a. dir. ~ "1
v 

Kwlca 
Sert 15 12 5o 
Dönmıt ~it 

- Zahireler -
Çavda.r 

Deniz ve &Üneı banyosu beş· kadar herkesin vadfesi mll~ 
yüz çocuğun her sabah devamlı dir. Ve bu vazi'e hiç bir ._.~ ~,~ 
bir eğlenceleridir. lnkt~af çaf- bir angarya değil, bilakis ze'I .,. -taı 

ArpA 9 20 () 25 
Mısır 

Fuulyı 23 80 2., 

-
Duydunuz mu? 

Ev satın alınacak 

Sahilden Rumelihleanna, FeneryolundıJD 

Boatancıya haar Ve kurtuluı tarafından 

nihayet 2500 Ura !tatla aııtılık evi olanla

nn Darulbedaytde Şe.mıi beye müracaat 
etmeleri rlca olunur. 

larında çocuklara çok naH olan eflencedir. Erkek çocuklar "'i 
bu banyolarda onlar aynı ıa- valarını taıırken kampın hıı':l 
manda vazifelerini de görmek- kızlan bulao•kla ve çadl 
tedlrler. Bu meyanda çocuklar metgul olurlar. ~ 
yemek takımlarını da yılıamakta- Çocuk cümhurlyetinde tııırı1,,r 
dırlar. Bu iptidai tembbğt en müsavat hakimdir. Ne aıııft 
aart ve ııhht btr temizlik daha dır, ne reis, ne de mürakip· ~ 
takip etmektedir. Gerek mutpak Rejimin kuteiyetlni duy•-' ıl" 
takımlan, gerek yemek takım- anlayan ciimhurıyet men•11:0,~ 
lan kullanı1maclan evvel kaynar disiplini ihlal edecek her J!ı 
sudan geçirilmektedir. hareketten içtinap etı:rıe~ Ç} 

.......... ,.. ......... =!!:::···· .. ····· ...... w ....................... .--tr~:=~~!:~~:!~ı:::::.-::::';.!~=.
6 
••• ~ •• ~~:ı:a==~?::m~m~r-~~~~, 

~·-:· .. - -·-----·--.. 
Emlak ve Eytam ban- illi 

kası umum müdürlü- !iil .... Müttehit Er mis Emniyet llarta1 lconserve Fabı ikafarı 
Türk anonim tirketi Galatadaki idarehanesini 30 
T. Sani 929 tarihinden itibaren zirdeki yeni adrese' 

x-finden: ifü 5 mı 
Satılmak üzere mflzayedey vaz- iiii 

ı::. 
edilen ve 5-12-929 tarin de iha- m: .... 

1 dlru ım leleri J An olunan o 7. parça m: . ... 
emUkin yevmi mez-Orda saat 16 da mı 

nakleylemlttir. 
lıtanbul Emtn3nft meydanı lcöprO kar~ısı No. 12 

Teleton latanbul 1980 

1 '111ih•a•lemll!lled•i•le•ce•ği••l•1A•n•ol•u~nu~r~. --lllll ml· 
I.! ... 

En ı·yı· ku·· rkler ~... · ...... ·····!111:--"'=i:i .................. --.i1R155J1r:-· ... P..~•:::::1111:: •• _.:.~ .. ··:a11=ıi!--• 
................. 3 ........ E • ••••• --••• :::::: •• - .............. •• • ••• ····~--·•• a·-·--.. ··-·=== n • •::::: .:::::: ............................. ·•··••·• 

Beyoğlu istiklal caddesinde ............ -....... • ~ 

390 numarada sc--:::c--'.2~C::::~::ı~~c:---==c:::::--:=~~ 

EPREM ~ KAPPEL 
Kürk mağazasında ceJ tam.amile tekemmaı etmiş 

~ YAZl ff.Al!INASl 
bulun UT. ~ Fransız hükümetinin dahi takdir ve lerclh 

Fiatlar ehvendir. ~ ettiii makina KAPPELdlr Hafif, metin •• zarit 
••••••••••••••WI 1 Her ciheti teabhilt olunur, ve takaitle ıatıhr. 

Türkiye yeslne umumi acentelt 1 : f ! J \tTJ;1:rğ?,f B Y. ~norkyUL iatanbul s.~ · ben 

~c--=1c~::tc.-Jc--.=1 



A\aarif Vekiletinden : 
L kınert. Marq, Isparta, Erzurlllll. Çangın. Murif müdürlükleri mün
"'ldlr. 

lift& Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere talip olanlann gerek 
en ve gerekse tahriren müsplt vesikalarile, Maarif VekAletl ilk tedrl

'lt lJınurn mUdürlüRfine müracaatlan tlln olunur 

ı.taabuJ Jaa rel9i Ahmet Refik 8. in 

eni icra vs iflas kanunu şerhi 

2nci Cilt 

3üncü cilt 
r.······ .: .. . ·=·= 

lstanbui mıntakası~aadin mü-
hendisliğinden 

al.~ kGtehya vtllyeUttnln Gedot keza11nın G6pnlı tcaryetfnde kAfn 
-~ lllekpd bulunan anUmon madeni 

1 - T arlhı ıhaledea lttbarf'n bir eene ıarlında (100.000 ) lira aermayelı 
~" letkıJ olunU'ak hukuk devredilmek 

2 - Madenin teahm tulhınden bir eeae urfnda batan maden sabumm 
J.SOoo nılkyuında muntazam bir top<>Qraftk hu-H• yaptırımak ve taban 
"""Jlb netaytclne g&-e mOmkOo oldutu kadar vaılyetl jeolıjlye lraeedtlec:ıek 
""-rt netıyld bir rtporlı vekaJete btldlrllmek ve bu netaylce aOre tmallı pro

hl~ '-ııztın edilmek. 

3 - ÜçOncQ eerıeckı ıtlb•en tene" atlu1 yedi ytlı elli ton cevher çaPnl
llıtlt •e '/, 5 relllll nllbt lie mezkar renin 'f, 6 11 nllbettnde techızat tertibi 

~ •e taahot olunan miktar cevher thraç Ye eevkolunmau bile bu mık
~ tebbQI eden kıymet Ozerlnden resmi n verilmek Mıllı bankalardan alınmı~ 
5() 0) liralık teminat mektubu ita edilmek f81'ble talibine thale edılecettnden 
\1"1ıı 15 klnun~vvel 1929 tarlhlnl' mOudıf peıar gOnO •at 15 te kadar 

'tjh drfla lkb .. t n~Aletl maadln tılerl umum mOdilrlüaQne mOracata 

~ E:cı • .,..---------------------
Ectr "· A'ilıJIC Mahl(emesındtn: Bandırma A•1tye mah~tmtılrıdtrı: 
~ 'lllltln Hektmzade mahıllelln· Müddei Edincljtin Seferali mahalle-

ım• Muttafa •Q• kerlmeJ Hı· sinden Az 

l 1 bulundı ~ tahaLL k d • ..._ 1 ıuıu t en ıen:ı 
ıı ~u R "'-n h ectp ıleyhıoe ikame 
•n osanma d 
~ ' ava-ının yevmi mu· 

--d~ ola~ 3}.f 2-9 ,9 tanhlae 
._.hk 11lı guno 11at 13 ~ Edremit 

ıı.. b f!fn~ı hu~ uk kıımıncLı btzıat ba
"*d ulunma.. v"yıhut tarafındın bir 
~ 16ndermell lüzumu beyan ve 

•-... haıde muhakemenin gıyaben ~ 
~ ~~il karer mahkemeye teYft-

~en tf'blıt olunur. 

e e anımın 

lskeçe muhacirlerinden Ahmet oğlu 
Tahsin aleyhine ıçtığt boşanma 

davasının gıyaben icra kılınan mu
hakemesi neticesinde: merkum Tah
sfnln dört sene eyvel tagayyüp ede
rek bir mah zarfında hanesine 
dönmesine dallede llAnen yapılan 
tebligata rağmen gelmemesine meb
ni kanunu medeninin 1 Silncf mad
desine te\ fıkan tarafeynin boşan 
malarına J 7 temmuz 929 tarihinde 
kabili temyiz olmak üzere karar 
verilmiş ve mezkt1r Uin berayl teb
Ji~ kendisi ne görderUmlş ise de ma 
halJeslnce mahaJll lkamed meçhul 
olduğu l>eyanlle bili teblig iade 
edilmiş ve llAnın bir ıiUretı de mah
keme divanhanesine talik edflmfş 
olduğundan tt-blf~ makamına kaim 
olmak ıizere llAn olunur 

Bond rma Sallı hı it.alt. hd/t.ıml•l'n· 
dar: Çınarlı mahılleslnden Seyit 
kızı Seher ile müddrfaleyh Çınarlı 
mahallesinden hacı Osman oğlu 
Hamdi 11asındıkf Sulh teşebbüsü da· 
vasının icra kdınmakta olan muha· 

kemede; müddei aleyhin tkametğthı 
meçhul taldı~ndan fllnen tebUgat 
icrasına karar verilmiş Ye muhake 

G 
me de 2 ı · 12 - 929 tarihine talik illette edilmiş olmağla bade! llan onbq 
gün zarfında Bandırma Sulh _hukuk 

F~.-------~~11 mahkemesine mürıcaıtlan lüzumu ~ eınenk Bahriıefit U!n olunur. 

Ban kası .)vtıona,.,,.e, "'"' craaından = 

P.t Mahcuz .e satılması mukarrer 
~ezt: AMSTERDAM bir ıdet pafta makınesi ve bir adet 
lbu •yest: 1,125,000,000 dört ayaklı ve kasnaklı elektlrikle 

L .. la~~~::k:~~~= Kar•· müteharrik kahve değirmeni Ye bir 
'O) "•I adet ıiltndırlf moru 8 kinurıevvel 

•-,... asta.. Uza d il 
16(1 b salı günü saat onda m ye e e 

.. "e n uı şubesi: Yt n• posta· satılaca1t1ndan taliplerin mezkQr 
~ 1ttiaaltnde Alalemcl ban ,,. h udi dd 
tt L!"rJU Banka muamelAa icra günde Gılatadı Ma m ye ca e 

"'Bala 1 sfnde 89 numaralı ma~aza önunde r car olunur 
oauı bulunmaları illn olunur• 

1 Haziran bulal etti 
Her muamele mecbur! olarak 
yeni harflerle yualmalıdR 

ADLER 
YAZI MAK;NESi 

Avrupada r 898 senesinde llk 
imal edilen bir yazı makinesidir. 
ŞfmdJye kadar bütün dünyada 

380,000 ADLER MAKİNESİ 
Satılmıştır. Anadoluya 2684 

makine gönderllmfşdr 

ADLER 
Makineılııtn buaualyetl: 

Harflerin muvazi vuruşudur 
Bu fabtfkımızın thdrat olmak 
itibarile başkalın tarafından 

taklit edilemez. Bu •yede fuJ 
kopya çıkarmak mümkündür 

ADLER MAKiNESi 
EK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAKiNESi 
EN lYI BlR MAKi

NEDiR 
Anadolu için talt Acentalar 

aramakta~ 

alanda ul her pna maki· 
ne tamiri için bir tamirhane kü

.. t ettlllmlzl tebşir eyle~ 
Oakdlo mektebi lstan~ Bahçe

kaJ>I Esnaf bankası 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR \'OLF 
Galatada Voyvoda hanı 7,10 

Galat posta kutusu 447 

ll!n 

Fahriye ve Emine ve Talat ve 

Maide hanımlarla ve Abdullah efen
dilerin müştereken mutısarnf bu
lunduklarf. Onkıpanında yeşli Tu 
tumbada haraççı Kara Mehmet 

mahalltalnde Tekke sokagında ve 

4 oda ve lki hail ve yük vedolabı 

ve tulumba 'Ye mıkdarı klfj bıh 

çeyl havi 1100 lira kıymed mu 

bamm neli ve bir aakıf altında 
ayn kullanılan 1 S ve ı 7 No. blr 

bap hanenin lzilel şuyuu zımnında 
bflmüzayede furubtu takarrur ede
rek 8-1-1980 çarşamba günü saat 
15 te blrtnd IMltsl icra kılınaca· 

tından talip olanlarin klymed mu· 
hammene.tnın yüzde on ntsbe
tlnde pey akçesini hamilen ve taf 
sil!t almak lsdyenlertn 29-SS8 No. 
Ue Fatih icrasına müracaac etmeleri 
llAn olunur. 

lıılnt lldllı ı1111r111•: 
Arıt -«t taıekd.a 26 T auı9!9 

tar ıhınde •ndıtamıza buakılan para 

lç•a verdea 5845 Duma alı dlzdam. 
bonoyu kape tfllal IGJlemlftir. Y • 
ntll verılıoctl'nden ukt bono-cll7-:fa. 
am hobıü olmıyacaaı ıllıı olunur. 

.. 

11. - VAKiT. 2 Kinuneweı 1929 -

Kız Amerı hayat mektebi müdür~ 
lüğünden: ,. 

-kız Ameli hayat mektebinde 
hususi keman ve piyana dersleri 
verilmektedir. Piyano muallimi, 
meşhur piyanu muallimi ( lska
çelli ) keman muallimi Almanya 
konservatuvarından mezun Meh
met Ali Feridun beydir. Cuma
dan maad her gün saat 11 den 
14 e kadar talebe kayıt ve kabul 
edilmektedir. 

Türkiye iş 
Serııysl:Tamamen ı~diye edilmiş 4,000.000 TDrt lrlSI 

Merkezi umumi: ANKA~A 
Sıutbat ı 

Ankara 
lsıanbul 
Bursa 
lzmir 

Adana 
Trabzon 
Balık.esir 
Giresun 

Saoısun Edremiı 
BOTON BA KA. MUAMELlTI 

Ayvalık 
Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

Müzayede ile satış 
Devlet demiryollan Haydar 

paşa mağazasından: 
.. .w ............. ~.,lt!...... ~,.. s--{ ... 919 'Whlne 

mu.adlf peqem ga.G maza • tomyedl mftarda ama masa, 
lükı gibi muhtelll ltmbı sanlacaktır. Bunların kumı azamı yenidir. 
TaUplerlD yevmi mezkOrda Haydarpaşa mağazasına milracaadaı U!n 
olunur. 

Kiralık daireler 
BabıAli, Ankara C3ddesinde Orhan 8. hanı .•• Ana

dolu ajansınm ıerkeııiği daireler kırahlıır. 
Mükenımel bir otel de olabılir. Ayn ayn hepsi 

birden kirahtıar. fsııyeulerin ( VAKiT y~rdu ) na 

Erzak münakasası 
Baytar mektebi rektörlüğünden: 
Ekmek 1ebze, mekalttı bayvevanlye 'Ye baldyyel erzak 4,kinunevel 

r 929 çarpnbı günü kapalı zarf usulUe ihaleleri tcıa kılınacağından ta· 
llp olanların defterdarhkta mUe11e1atı Tüccariye -ye ziratye muhasibi 
ma'ullügüne 111Urıcaıtlan. 

Sermayesi: 10,000,000 /nail.iz lirası 
lstarabnl acenteliği - Telefon: fstanbul 1948 

BeJotha claJrell - Te efoa Be,otla 1303 
Senedat ve pollça mukabtUnde muayyen ve vadeli veya he

sabı cari ıuredle avanslar, poliça ve iskontosu. 
TürWye cUmhudyednin başlıca şehirlerine ve memalfld ecne

blyeye senedat, çek, itibar mektuplan ve telgraf emirnameleri 
lrsalAt1. 

Amasya nafia idareseinder: 
Çekek, Ama.ya yolunun 96X800 X l 01 X 889 kdOIPetrel..ı anada 

2997 mebe tu1tade f~ tamiratı de 6 adet karp meal• IDpa •• ( 4) met

relik ıkt adet mutellf lepra detemeetatn batoa lrlllf'J• tah.tlı 19439 lira 
bedeli kf'tftle ameliyatı Enc:tı .. ı ydayNe aeroa. ilam lurtn• ı 0-12· 1929 
.... pi ... 15de ...... olu.ık lan bpU .... ....ııı. 20 ... _.. 
edilerek ..... ..,. ~ 

Kf'f'fnamestal g&mek llteyenlertn Amaaya Nafıa datretlne ve labplftiD 
ihale aOaCt ltmlDat uçelertlc EDcameaı Yllaye&e mOılC:UI eemclerı ıllıı oı ..... 



~ ... -. .... ,..m11 .. ~a:-ıı~-..11m11--mm .............. ... 
Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 

lerin bütün baklan mahfuzdur 
Abunot. ~c.trtıarl 

fOrlrtyed~ ~ 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilAnlannda yüzde 20 tenzilAt vardır 

Kuru~ Koru~ Gazeteye ıtönderllecek mektuplann llzertne 

' A.ylı~ı 150 oorı 

3 .. 4(){ı 800 

idare içinse r idare J . yazıyı atue [ yazı ] 
işareti konulmalıdır 

Btlytlk veya bir kaç dafı için verilen ll&nlarla 
hususi mahiyetteki Utıılann öcred 

6 • 750 l45U 

• 1400 2700 

A11-~ılmıvaıı mektuplano ıade~lndeo, kıymeti 
mukaddcreslz mektzplara konulmuş paraların 

kaypolmasıo1~:e v':n~!~r~r~;11 ~:nderecatında.n ısr ANBUL. Babıalt. Ankara caddeatnde c V AKIT YURDU > 

~~~~~~~~~~~~~~~~~----... TeL l970 İDARE iŞLERi. J97t YAZI lşLERl *telgraf: VA.KIT posta Kuı 45 

!da.re Ue kararlı~tınhr 

Gazetemize hususi llln kabul eden yer, 
H. S. H. Ulnat acentesi 

~~.:.a:=-~~S*=§ s;a: :§ : ' 

~ K ~ n u n e ~ u e ı ~ ~ ~ P e r ~ e ın ~ e ı ı n o a t s am ı 
Muazzam balo 

Kadıköy iskele üzerindeki lo
kanta gazino ue aile dans 8HIODU 

5 Kanunevvel 929 Perşembe günü akşamı saat 20 den saba
ha kadar dfvam etmek üzere bir balo tertip edilmiştir. Evelki 
balolarım11da müşterilt>rimizden gördüğümüz rağbet ve teveh· 
cühlere teşekkürler ederken bu seferki balomuzun hepsinden 
daha mühmmel bir suretle olması hususunda çalışhğımm da 
ayrıca ilavt"'yİ bir borç bıliriz . Salonumuz mefruşat, mevki , 
cazbant ve sair ht-r cihetle bütün salonların fevkindedir. Viyo· 
lonist M ısrı lya n Ef. refakatile Caz Tarzan icıayı ahenk 
etmekte ve çok rağbet görmektedir. 
Programımızı; Varyete numaralan, klasik 

morsolar, muhtelit eğlenceler, dans, dans gene dans teşkil 
etmektedir. Duhuliye serbest olup bütün aileler gelebilir. alb 
yaşından aşağı çocuklar getirilmemesi rıca olunur. 

Balo için elbfse: Kostüm suvaredir. 

o ~~g;?§;S!#§f!§ŞF .i:i;!#§§§§:ffi.§3:Ş§§~ 1 

I 

Hudut ve 
müdürlüğü 

sahiller sıhhat umum 
müfettişliğinden: · 

Bilyilkdere sahil sıhhiye idaresi Bor kAtibi sabık Ahmet Vefik- Beyin 

Galatada sahil sıhhiye merkezinde müfettişlik dairesine müracaat etmesi 

)Azımdır. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCİ Tertip 5 inci keş~da 

ıı KANUNEVVEL 1929 

BC'YÜK IKRA111YE: 55,000 LIRAOIR 
.A yrıc~ 25,000 15,000 12,000 10,000 liral.k 

ikramiyeler ve 10,000 liralık bir miik~fat. 

~ 
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· Her yerde ar ayınız - Taklitlerinden sakınınız 

H.JE!§~ Kazmı·rcı· Alı· Rı·za ~m Kütahya belediye riyasetinden: 
iJ ~ Kütahya beled y'ııl elelcttrık, aantmlının tevııt \çın ( 155 ) Normal btygir 

N S A 7 1 fil talcatınde bır Lokomtl ve buna alt 105 ktlovaılık bir ahermatör ile tablo ve 
. H u E s s E . rn saıre mOnakaaadadır. Bu husustaki teliflerin beıedıyeye Oç hatta zarfıdda gönderıl-

l~an~ul~a [ınin~nın~e- Hn~nm~o Balıt~ozann~a ~ ~m~~1 ·~~n ~~~~~· ~~~~~~~ 
Paltolar, parde~üler, muşambalar, ko~tümler, çocuk elbiseleri (!) 

~~::....,.. • gayet ucuz Uatla satılmaktadır. ~EB 

-
Tür~ Spor. 

9 uncu nushasmda şayanı dıkkat makaleler 

ve resimler bulacaksınız 

AI·"'"' r ·•vPr' '"IJn r Fu•bole karıı ), Eıref Şefik fn ( Bostan 
1t1>c!)omu > ısımh roc>ka elerı, Kuıtdeı eli_ Gulao:ı müaabakasmm 

neticesi, ~on maçlar GalataMray Makalet mü&abaka111 Htkiyeı ro

mımın l»Onu, ikumı)elı müsabaka ve ııaue. 

·-

Hilaliahmer kışlık balosu 
Oahılıye vekth muhtcremJ Şnhu Kava Heyfendl hıt7.retlıorlnln rlva~ı-tl ... rfndf 

) 9 hnunevvel 929 perşembf 'llnfi alı:pmı Tnrkuaz ııalonunda verıltct:ıı.ur. 
Biletler merke:ı. ve Bey~lı. §Ubeılnden alınacalmr, 

diye Ham 

Ayvalık suraı postası ~; 
( M E R S 1 N ) vapuru ~ kee 

nunevvel Salı 17 de ~~~oi'
rıhtımmdan hareketle Ge Edrt' 
Çanakkale, Küçükkuyuı ·de-

mit, Burhaniye, Ayva!ıkıi ~~elt 
cek ve dönüşte mezkur 15 ıır" 
lerle birlikte Altunoluğ• 
yacaktır. ole' 

Gelibolu için yalnıı Y 
alınır yük alınmaz • 

Muntazam Bartın Po•tJll 

Ercümendnurv si 
2 Pazarte kanun evvel od11 

günü 18 de Sirkeci rıhtı~ıd'~ 
hareketle Ereğli, Zorı~le ~r 
Bartın, Amasra, Kuru~ et~; 
Cideye azimet ve avdet et~~, 

Fazla tafsilat için ~~~· 
Rıhtım han 2 numaraya rıııı "?.

Telefon: 
:::::................ . ..... ·-·... . ~-
,, Yelkenci VAPU 
ıl Karadeniz lnh ve ıilrat pel 
1 Vatan 
.,. vapuru 4 Ça rs a fJlt 

kanunt:vvel ~ İ, 

I• günü akşamı Sirkeci r~~ 

~
! dan hareketle doğru ( 1ı0ı'~ 

clak, İnebolu, Samsun, fj 
.a Giresun, Trabzon, Sürnıe 
ii Rize) ye gidecektir. 
:; Tafsilat için Sirkecidelı !I kenci hanında kain acell j~~ 
:: müracaat. Tel. İstanbul: 
·=·=-··-··a:-•HH••ıHH••···::·-===:s ~ :.. ·i:-;~b:~ .. ;~iık_:;,.:; .. a!Jlrye <;j/ıl 
hukuk datre$ldntn: Şişlidde 1~ 
kecl sokağında 58 numarah ~ 
manda sakine Nazife hanırfl1 rı ııf 
galtıda Nişantaş1 caddesırıe fel 
Apartmanında Hüseyin ,,.,l 

11ııı·· / 
efendi aleyhine 928-334 i

1 e) 
dosya tahuncia ıkarne ~ıtı 

oıfl '"'' boşanma davasında ıt1 8p ~ 

Hü!'eyin Tagayef efendl]e ~ıııJ l 
tebligat zahrına mübaşir ue ,rl. : 
le muhtar ve hey'etl tbtlrrı ~ : 
tarafından verllen meşrubatc·~I ıP ! a 
maileyhln mahalll ikarııeO ıflJ ı ' 
ile halen ne tarafa gittiği bıl~ : d~ 
bulundu~ıı anlaşıldığından 11ıı~d t~ı 
usulii muhakemeleri ıcarııle b1~ 

d tbinc 14 r inci mad esl muc 11, 

kında ilanen tebliF:at ıcra~eŞ f ~ l 
tarihi llAndan itibaren °11 8ııJ· lJ: 
zarfında cevabt lAyiha'ıtıJ :ıl'~rd 
mediği taktirde kanunu . rrıce ~ ~ 
398 inci maddesi rnuclbtll 1.~ ıı' • ~ 

ttb 1. 1 
kıırnrı ittihaz olunacağı e l 1 u1.e! 
kamına kaim olmak · 
olunur. 

• •• ~r, 
••••••• .._.. ...................... ::ıı=-==ıt••" !:······tt............................ alı)~J..ı1 

:: Cilt, ıaç, frengi baıt 

=====: 
mütahaısııJ 

ii DOKTOft 

~! H,. ı:ııit 
~ Ahmet a Jd.; 

~ Galata, Voyvoda :el / 
:: Atina bankası yanında 
il üçten 11onra. 

:: ~~·" :: ., .... ••=:=···· ····~···-·········---·---··:::....... Jı..d ............................... . .il ,,., ', 
M~ "' muaüı • Re/Ü( , 

it, 

' .. , 


