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Kasım Tto/tlt. k 1 k ht ı d' 
-.!•\ttt bazı esr•n 11ı. cürmll• \ arşı aşmamız ÇO mu eme ır, s;~;.:~:;:,:::::;,;J 
hp~un olarak hakkında tahkikat Tahaklrnk etmemesini temenni Ozere baıka au yoktur. Belgrat için Şehremaneti gayet ıerl ted- ~ rtmt%Jaa 61r grflp >--

~. n \'e İstanbul ağır ceza mah- ettP"mlz fena bir haber a1dı1c ormanlanndakl L--tlerlD en bfl- birler almııtır. ~ · ·- ,-~ 
~ •• ucu • PoUs mUdürlüğilnUn resmi ıata 
l esinde muhakeme edilen Kasım İstanbul IUIUZ k~ak tehlikesine yftfll olan bGyQk bent per,embe Bu tedbirlerle ıelıfrdekl susuz- tiklerine göre son günlerde hırsız.e 
~~f;kin nıuhakemesl bir müddet maruzdur. giinkil tlddetlt yafmurlarda bir- lufa mani olunacak degil, ben· lılc vak'aları eskisine nlsbetle yilzdo 
"'-e bitmiş, müddet umumlJik Malam oldufu Gzere ,ebrln denblre taımıı, auJar bendin fl. din yıkılmuı ve sulann bopl- 70 derecesinde azalmışnr. Geno 
1ı,~unu k 1.Jt.w kı k d be dl t- maa ile tahaunl edecek daha ki ı ~ n bu cürmü işlediği sübut su thUyacının ıllDI &u ıl r • zerin en yörGmGf ve D ça bundan evvel zaman ara nazaran 
~e: kaydile tecrlm ve tec- çe,me suyu dent.len ve bentlerde latmııtır. bOyGk bir fel!ketln önGne re- hırsızların yakalanması fşJnde dı 
~ıra lstenıtş neticede mahkeme toplanan ıularla temin ec:liltr. Bu bent •ı,. llıllyon ton suyu çllecekUr. Bent yıkılırsa yeniden Polls, mühim faaliyet göstermekte• \ 

~PBe 
1

~ beş sene müddetle ağır Bent sulan Beyoflu cihetinde ihtiva etmektedir. Bendin yıkıl- tnıuı S.9 mllyon gibi muazzam dlr. Son bir ay içindeki hırsızlı~" 
!{ası onuımasını kararlaştırmıştı. takılm suyu, l.tanbul cihetinde maıı yalnız ıehrt susuz bırak· bir meblaia ve pek uzun bir hadlselerlnln hemen hepsi y~l~ 

ın Tevfik bu mabkOmiy=t~~cle~la~rlr~ç~epne~~1U~7~u~na~m;ı:n~ı ~ab~r?..~~m~ak~la~~k~a~lm?ı~y~~k~, ~~~~r.•:•~m~a~n~a~te=:v•:ld~kuf~~.-1~~~· ~:ı"'-~ -~ ~ lıL • etnılş, yazdıgı m - eelnclen muundur. Çtbıktı bu •ı. mtl•on toa IU -•-e -'en teki •ı. mllJGD ton IUJU bendin Bu faaliyet arasında azıh • 
~ ' r--- .. Pl'~ev- ı u11uu acva _... 
~ş/emyiz mahkernesfnc gönderil- bentl .. •JT1dır. her manU ıGrakbyerek denize menfesl..mt açarak bopltmak kalılınn hareketleri hiç g0.,..,.en • 

ır. l.taabal cihetinin bentlert Bel- s6Ulrecektfr. .... bendin IU tuydd de yıkılma- kıçınlmamaktadır. Polis tarafın 
~ 't;rnyfz, evrakı teıkik etmekte- ırat ormanlanncladır Ye l.tanbul Her d•lc•ka bl)'tlyen 'bu felA· una mani olmaktır. Buna mu- kazanılan bu muvaffakıyetin 
~trtı. •kında bu hususta bir karar dhettncle terlroe mtlttesna olmak ket fbUmahnln 6nGne seçmek ( Mabadf tlcGndl aayıfada ) büyük sebebi vazifeye karşı ~ 

e~k ka d 
0!11rı ' rar ya nakız ya tasdik K H · b 1 • ~ 1 terilen dikkattir. Polis tube mD 

•caktır. ar_a ve ava za it erinin ünı~orma_ .a~ı lerl merkez ve karakollan gece 

ı. bir dolovere bd 1 \. gfindUz ansızın kontrol etme 

~t~but gfimrOgünde geçen sene te i ediliyor~ ::: fi'::~ .. ::::~u: 
~ ~:.m"::o1~11:~ b:;r;.;: Zabitlere her sene elbise bedeli verff 8Cekitr. . 1 ...ı:ıe::.;.~:~ar ~!01 

tdıı llıenşe şabadetnamesl tahrif Ankara, 2 (Telefon) - Alt Askeri Şura dtln ilk fçUmaım yaplDlfbr· Şura bu lene Jandarma kanun mıntakasmdıkl karakollar an 
~ek suretlle • 40• bin lira IAyihaaım tetkik edecektir. Menuk bir menbaclan 6frendqtme g6re kara ve baYa zabltlerimlzln Onf· teftlş edllml~ bazı. po~ere. IJn\' 

Sıı resım almmışnr. formalanmn defltmeıl için de yeni bir kıyafet nlzalnnamea1 bu tetkikat meyanındadır. Geçen 1ene yapılmışnr. • . . , 
k.t ~i nıcsele hakkındaki tabkkıkat toplanmıı olan huaust bir komlayon kara ve ha Ya :ıabltlertmlzln de açık yakalı elbise giymelerini Dl,. f f d Iı · bir~ 
.. ~ Y't muYafık g6rmGtHlr. Askeri Şura bu iti mtlzakere edecek ve kararm 6nGmOzdeld aene içinde tatbikine &er tara tan ay a .t-;-;:-_ ( 
t\ır.ı. l'ekAJctince ikmal edilmiş, olmak üzere hırsızlık hadiselertDlıı 
"~ 'il De ı _ .. ,1 bqlanacaktır. Zabltlerlmtz yalnız meraalm sGn)erfnde Ye --~erbeıllkte -e kapab elblıe ,ı,eceklerdlr. IW 
"r. v et 11:11rasını tevdJ ~ mfı- llCI' •- k Ur ..ı,.. 1 d k ·'"' ..... Zabitlere her 1ene elbise bedeli verllecekUr. - te err CLu&• yer er o ar~ 

bıı takvive edilmlsttr. , ::LJ 
tlşı ~ suı lstlmalde gilmrilk milfet- Tapu sicilleri · Aıkcrt fayın nf• 
'ı.._\t::t, Galata glimrilğü müdür Ankara (Telefon) - Tapu ılcll-
'-tt'- İsnıaU Hakkl beylerin mil- . Z8mD4mcsl 

~et} t1 lert için hazırlanan nizamname 
~ lıt~ görillmektedJr. Bu hıdJ· Devlet Şurasında tetkik olunmak- Ankara, 2 (Telefon) _ Askerl 
dtrı, r \'eren ve meseleyi mey· tayın nizamnamesi tadil olunmak-
ht ~ çık tadır. Nizamname yenl esaslan lh-
~~tl't-, ıran muhbir Vısil ile re- dır. ŞimdJ k d 

"(l) k tt tmekt-.aı. ta • ye a ar her nefere et 1 ramiye verl1ecekdr. va e ~ 
-=~;===~;;;::;~~~~!!İ~~~~;i'!~fl üzerinden verllmekte olan yemeğin 
.. j ı ' .,...,-- sebzesi bu et mlktt.'1 Uzerlndcn to-

mln olunuyordu. ' 
.. 

Yeni tadlllt Ue bu et mllc-
tanndan başka 800 dirhem de 
sebze verllecekdr. Efradımıza sık dk 

tatlı ve komposto verilecek, temiz, 

muntazam ve asr! bu fekllde yemek 

yemeleri temin olunacaktır. Bu hu· 
şpsta hazırlıkları başlanmıştır. 

ıngiliz 1072.50 
istedin bu - sabah ı 072.5 b= 

nıştan ıçılmqtır. Muamdo · hara
tetlı devam etmektedir. ·r - ., 

IWdiD 

- .... , Diyoruz ~~: > 
.. _4_ , . . ' 

l - Su iti ıehre bırakılmalı! • 
2 - Terkoıtan başkada istekliler-ar-... ~-· 
3 - Yeni mukavele ve müzakere esasi~ 
1 neırolunmal1c r ' " '1 'Y " 

.,.. Bir kaç gGndGr •kahrolsun Terkoa! fakat kime J&fUDI dl~ 
ceffz 1. •Galile su lflerl hakkındaki neırlyata temaı eclıyorclu& 

Bu giln aaıl kendi mutallamızı 16ylemek istiyoruz, dfyoruz ld 1 
lıtanbu1da çalıpcak, kurulacak bir m ıtrkeUn h• ..,den 

evel ve her yerden ziyade lıtanbulu allkac:lar etma mi? Ba 
tıde tehrln •mcıtetebbıı., hGkOmetln •mcırakıp. meYkttncle ol
maa IAzun ıelmez mi? l,te bunun için yeni mbakerelerl ıeb-
re bırakmak Ye tehir halkınm g&ztl 6nlnde yapmak! ba bh'. 

bwıc111 de mClzakere nerede oluna oban, banlan ,alnm r~ 
koaun imtiyazım temdit teklinde Ye bu 81Uti defli. yeni Mr 
,ırket kuruyormutm IW'eUnde yaparak bCltGn tetebbO. &lemine 
anlatmak ı • Ltanbulda bir m 1f1 varl Kim iyi f&ll bbul .ı.,.. 
ona Yereceflz!. DIJtp teklifleri beklemek.. MGmldbadlr ld 1inl 
teldlflerden biri bizi T erkoaa t•mılnat bde Yersek brplayacak 
derecede kUançh olsun Ye hele mtlzakere l&fhaaı o kadu •A 
o kadar demokratik olıun ld l.tanbul ı•hrl ıene bir atba bir ı 
elulkllk k&l'flllDda kalıp da met'al aranmaıın. ,,... 

• 



• 
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J Sabahın haberleri J 1 

G-~zı" ff?I ~ 1-.!.A!!r~k~a::::d.:::.aş~l=ar:.:ı:;m;:•=-z~d~iy:....;o_rt.:la::r:-k~idok•"" 
. - l.L!I. ""-"'... cümhuriyet - Yunus Na· Milliyet - lktısat. indL~~ l!J Son ıamanlardıkı iktisadi El Orhanı;azi tayyare şubesln- di bey bugünkü baıma- Nizumettln Bey f-1 

1
cr· 

buhranı vesile ittihaz eden ecnebi de 1540 llrnlık açık bulunmuş. Milfelİnİ tenvir kalesini a paramızın kıy- ve Jabur memleked,harl" 
b~nkalari Türk tacırlerinden krediyi fakat tahsili kabil olduğu anlaşıl- meti ,, ne tahsis etmektedir. İn- lavhaSl altında lngllterenln ~r 

• . · ·e 1]e k.~mtşlet"dlr. mıt:tı r. için yenı mesa- giİiz liran Ülerindeki hararetli girnıcsıne aft bır nıız:ırıj 
t!] l\luhassasııtı zat1ye idaresi 3 t:J Rusyaya ihracat fçtn ziraat muameleler bu tetkil<e fnsat lıyarıtk: . t 111t 

aylıkların itası için ıstihzaratını lk- ve .sanayi bankal11rı bir şirket tesis ide b U 1 Un U- vermııur. Cnmhuriyet hük~metJ " Filhak.fka harp bitti; J-Jiıı ,kıı 
mal erm~rir. l'ediyar dir kaç güne eımi~lerd ir. bu ife ötedenberi layık olduğu selesi hitti ml'?,, Sualini sorf1led: 
k d b 1 k 

r:1 yorlar k H-. . bitt1'1 
8 

ar aş ıyaca tır. l.!I Manisadan verilen habere ehf'mmlyeti veıiyor. ve bir ba ışe oore bÜ~O-
EJ Edtrney~ g;de11 ~lmendifer ~öre fstanbuJa naklen rayin edilen Ancak mt:sele çok mühimdir cevabını vermektedir. Amele bt~ 

yolunun münhasıran kendi toprak- Polis merkez memuru Ha~im, ser- Dün\(ü posta ile aldığ mız ve tedbir1eri de o nlsbette et- metinin 1.Iindi!'tıına verdiği e fi 
Jarım1.z dahiline alrnffillsı llmtHre- komıser Necip beyler lstanbula ha- bir ıayısında Mııırda çakan raflı olmalıdır Netekim her mem- miyetl buna delil göstedyor yıf 
sine ilk b.ahım:ia ba~Janaccıkrir !\la. reket etmek üzeredırler Diıt;er ko- Elehram gazetesinin İstanbul ıeket böy!e yapmııtır. son vaziveti ~u suretle anl~tı cid· 
)Qm olduğu üzere hat şimdi Yunan miser ve polis efeudiler de yak n<la muhabirinden aldığ> bir telgra· Nadi bey harpten ıonra bu lnıı;iltere~ . n F.lint Mkim lyetiııl ı;rın 

d k .f?~ fa atfen fU havadisi veriyor: meselenin halli için muhtelif r ·kaCl hu udundan geçt're LAıimeye Şt'hrimfze geleceklerdir. det1e miinaka;ı.a eden po ın 100ııet 
..4t kc d . r':1 memleketlerin tecrübesini anlat- d ı e 1-1 ...ı 
b' me e ır. L!J Kemah ta hima,·el eşçar ,. ReY'sfct-Tmhur Gazı' mühimlerin en o ıın v "hrr 

1:1 d J k - makta ve hülaıa olarak §Un1arı k şo O Uzun mi' (ıet ~a avet ya- cemiyeti raşekklil etmiştir. Ge arasında teşklij.t ynpara f'l!P' 
L tb ık . ' H b· T" k t ·h1· yaz söylemt>ktedi· : Evvela hastalığın ) öre pan a..z o evve ·ı gün ı' al ınca mi yet merkezini An karaya naklede- Z. ır ur arı - kazanan (Gendi ye g il'· 

geldiii yer bilinect k, ona göı e bi ,, 
da m._hul bir adim tarafından cektir. fler vfltyetten gelecek mu- makta ve bunun ıçin ça- tedbir abnacak ve parada ı.t.k· meselesi iki türlü hallolu~• ·ıııl•~ 
atıJan bir bur~unfa öldürülmüştür. rahhaslar ayın 27 sınde bir içtima l şmaktadır. rar hasıl olduktan sonra kanuni Ya cebir ile~ y.ahut n~]e.' 

l!J Ktıdın birliği belediye inci· ''anacaktır. B b Jd ve kat'Aı bir tekil verilecektir. te~rikt mesai etmemek sureti ... et· 
' · u eserin irinci el ı ı ec..., haban esnasında rey sahihi kadın (!] Tophanedf! inşa edilen Ford Nadi bey bundan soma paıa- Gandi iki.ncl yolu .tavs Y~. erin~ 

lan ten\-'ir için konferanslar terti· mon ı a} fabrikasının ıest~au bitmiş tamamlanmış ve matba- mızın sulmtuna geçerek en ba~a red ir. Bu fıkir lng1lı1Jer uı di' 
bine karar vırmi.ılr. ve fabrikaya aJt fenni bazı vesait re aya teydı olunmuştur ,, ithalat fazlalığını koyuyor; te1a nahoş teılr yapıyor. Hatta ~:r![e' 

EJ Devlet şurasında yeni ka- gelmi;;cir. Fabrika yıl başında me- ım beyhude ve zararlı olduğunu tanda fabrıkalar çoğalıp ta • tıO 
nun1ar ihzar edılmektedir. Bunların rasimle açılaca1mr. Bizim fstftPaahmıza göre ıöy üyor. Paramızın istikrarı için reye ham madde ihracı azal~~~eıJr 
rn mühimleri i\1ü1klyeri smaiye. [!] lı.ki ile mücadele eden Yeşil Büyük Gazimizin kendi nam- ithalatı azaltmak yolunda umumi nahoş tesır asabiyete cahav,·U 

k b bir haıeket lazımd r. En lüzum· b 1 gayrı ınt:nkullcr üzerindl!ki ha 1ara hili\I cemiyeti scnehk kongresini lanna tab ve neıredUecek ir l ir. ~~ 
air nizamnamedir J 5 lanunevvelde yapacaktır. eser yazdıkları söylenemezsede lu ~eyle · ithal edilmelidir. Muharrir, makalesini şöylt 

r.:'I Nadi bey bu fikri tevat ettik-..:. Rum ba~papa11 Fotl El ge- mevtuk olarak öğreniyoruz ve rlyor : b' 
- d f J "k ten sonra yaz sını ıöyle bitiriyor: l 1 d çenterde v.ali 1uhittin b'!yi zıyııret fnAt.,fere e & a l:ıü)ük bir meınnunfyetle teh· " stik!AI olsa Hind mese e .. z1 ı 

5 _ " Eğer İngiliz lirasının teref· 
etm1$, P'~erln badema sııdece din! k tir ediyoruz ki, Gazi HL ni fon esbabından bjri bu hızla ]edilmiş olur mu? Şiiphelidır. ' 
ijlerle meşgul olacap;ın'9 fesat yap- re Orll son zamanlarda Türklerin ya miktatdakt ithalat ise tediye asli o zaman dahfü meseleler ~er' 
mıyacağmı ve Türklüğe sadık kala- Son postH ile gelen Londra ıı:a· şadığı k>t'a•ara, insanların bu- rnüddetleıinfn tevallsinde bu te- yacHk, yüzlerce mılyonluk he fr 
ca~ını beyıın etmi;tır. Yunan gııze- zt.teler10in verdikleri malumatll günkü medeni haya•a vasıl ol- reffü daha fazla olacaktır. O jen llind kitlesinin idaresi, 

h i ı•öre bu sene zarfmda lngilrerede k ı d'kl ri th i t k ı ··k ö k · teleri bü ziycırete e emm. yeL \er r- ma tçtn geç r ı ~ z n e- halde bu Hli vaziyete kartı dahi eo güç u g sterece tır. ı! 
4~00 ralAk vuku hulmuş ve bu k l h ı ı 1 h .ıı. D b 

1 
k H ı · ı · o··re0 ıne~ tedhier. .. lm6 mer a e er ne, u eda, tabu yalnız onun devamı müd- ene i lr t inr ı c::rın ..• ..ıı ı:uret! e talAk rekoru lnglltere tara-

1 
d h ·ı.l~ 8 Eı:naf h:ın~a~nm e~nafa 1 Ü• k mı li •e in«> eni tarı ine det;n'" maksur olmak üzere bazı beri tanılan ılteşln zcH ve ~. ıJi 

tın cfon kırılmışnr. bb ı b M ı k k 1' 1" jnrclım etmulıgirıdt11 ~ik!) Lt edi- dair tela u ar da meıgul et· tedbirler alana Mr. ese A ıs ahlaklarının, bu günkü nou ,; 
Bu 4500 ta!Ak davasının yii1de d !Y'. 

il yor. mekte r. mi moratorlyom kabulü bu yol· den yekvücut bir devlet kur .t 60 ~· kadınlar raraf ndan açılmışur. er 
n.,":ı Esn ... f cemh·etler1 IOO bln lhUmal ki ecnebi muhabfrln da hatıra gelen tedbtrlerden ne derece müsait olduıt11, an o..... - " ı 926 sene~ine ni-.betle İne:iltere-

0
" 

1ira seı maye ile ufak bir bıınka de ral!k <iavaJarı ıoo de yüz verdiği haber bu kıymetli me- biridir. zaman anlaşılabilecektlr. 111 ceı;btne te~bblis edeceklerdir anrnışcır. aaı üzerine tereı ı üh etmftttr. 
1 

Mevcudu muhaf uı:a, lthalib 
c:J Evkaf. mahalle aralanndaki _ Gazi Hz nin bu iftigallerin· tenkis htıhıali tezyıt. . . lote pa-

kü~k kBbrisrırnları sarmak için Nobet sulh mu· dt'n Türkün milli tarihine yeni ramıztn 11lahı namına ilk müra· 
adetlerini Ce,!:pite baş l <ı mışcır, Bunl~ır Jca"fafı bir can geleceğine ve miHi caat olunaçak •edbırler.,, 
pey der pey satılacak t 1 r.. ·' idea Um izliı t eyi di de bu itti ııııııııııııııımııııuııwıııınıııııuıııııııııııuııııııııuuıııııuıııuııııınıııımıııııııııınııırıımıımı1 

E Sultanahmet parkınd .ı ki bur- Nobel sulh mtiküfatm•n lcime 1 galfn neticesine bağlı durduğu· Karahan nı·çı·n 
ma sütun meçhul eller tarafından verileceği hakkında Oslodaki '"No- 'na hükmedebiliriz. 

geedcrt kırılmakradır. Slitunun na- bel,,, heyeti müzakerede bulunmakta-rı Tarihimize yabancı kalemfer, gele çekmiş'2. '· 
•arı dı'Had celbcdecek derecede d1r. ltlılü maksatlarla. menteinden 
,,, Bu mük.U'1ta kesbi liyakat ede- b k T k ld oın. d 
lrnmlrnıya başl.ıımış olduğu tı,örül- nin isml bu ayın onunda kararlaş- a~hyara ür ü 0 u .... n an El Ahram gazetesi~in İstanbul 
mfk{edir. . 1 d baoka türlü gösterir'er. Bu muhabı. rı', Kara Hanın Tu"rkiyeyi tırılacaktır, Namzt:t er mt'yanın a 

ıafhslar Gazinin dahiyane mu- d · · hk'k t EJ Gt:çen perşcmhe günü Ga· Amedke hariciye nazırı Mister Kel- niçin ziyaret e ece~ını ta ı e -
1 ). . i . 1 . . f) . k 1 Il St hakeme!erıle tashih olunabilir, tı'ğıni beyan ederek şu malilmatı atasnray ıst>sı r yazıye mu,a ımı loğ ile, anımaı a ı unsen, o- Türkün milli tdealı manev'i 
Hnllc bevle i\lııhlls pa~anrn torunu kaim belediye reisi M. Lingc.lıı hen d vermektedir: 

· hayatım11da teyit e iline ne h:ınırn 1'Urkuvıızda dUgiln merasi - ve harp esnasında Sibirya harp " Türkiye hükumeti ile Rusya 
mfnt yapnrlııtken 1000 Ura kıyme- esirlerine fedakftrane bakan Mat- muti~! arasındaki itilafın çok kuvvetli 
ltnde bir broş 1uıybctmişlerdir. ma zcl Brandlsten mt:vcuttur. • } olduQ'unu göstermek ve lngiltere 

Gl R~iıtkümhur hezret!eri dün Em a 11 et ı ş eri ile Tür kiye arasında yenileşen 
Ank.ıırada bir ğezlntl pızmışlardır. ..••Vatandaş, §::2='= .: Muhittin 8. yeni ted- münasebatın Türkiye Rusya mu 

c:J Büyük Türk var.enperveri : Al ede11I ve hür 1 ürk ••.. oascbatı üzer inde tesir etmediği· 
Namık Kemal Hey merhumun ve- • vatanında okur yazar i birJer alıyor ni gösteımek istemişlerdir . Bun· 

farının 41 inci yıl dönümü müna- • • Şehremaneti mtiamel~tın ın hlisnü dan dolayı Kara han, Ankarayı 
sebellle b ( Bola d lkl mcza ••. o/ mı,11antar yakı.ı:maz. :. tedvin için Muhittin bey yeni bir . k d' ug ın yır ı - ~ Y zıyaret etme te ır. 

d bi k O k n • emir vermi~tir. Malôm olduğu üzere nn a. r ihtifal yapılacn tır. : nun ıçın o um.. • lstanbuldaki Sovyet konso'os 
m • • ayni zamanda vllAyet umurunu tcd-
L!I Polls müdürü Şerif Beyin • yaz~ıtf'' '·ı·l11ıı'yenterı • b hl hanesı'nı·n bı·r,· nden duydu""um da v .,, • u • vir eden Munitrin hey sa a an o 
iyanaya gideceğ1 haber vedlmek~ i rnitlet mekteplerine : ekseriyetle Emıınece up;ruyamamak- bu maaldedir. 

ttd#; • • tadır. Verilen yeni emir bütün F:ma- . Bu memurun verdiği ma1ılma-
L!J Ulu dagm cenup yamaçla- : götü1•1tuık herktwin ay- : net erkAnının sabahları Vilayet oto- ta göre Karahan Ankarada bu-

rına mebzul mıktardı kıır yn~- \ rı ayrı borcudur. .l mobilile vali konaJ:tına giderek Şeh- lunmasından istifade ederek müd-
mıştır. • • JA h kk d 
~~~~~~~~~~~~~~~··~··=·=·=·=·=·=·=·=·=·~··=·=··=·=·=·=·~··~ ~mlntne gilnlükmuamed a ın a d~i yakında bite~k ~an ütifuk 

Korkunç memleket! 
Her 45 dakikada bir adam öldürülüyor ve 31 

kişi ya1 al anıyor 
Bu yer eşklvaı. ğın en k&rlı t~ olduf1u Rmerikodadır 
Amerik11 ıı;azetelerinin verdikleri lçki kaçıkçılığı Ue meşgul teş-

mııltlmatll göre orada iı;ki kaç-a1'· kilAt, eşkiyalık, hırsızbk, ve buna 
çıhg-ı en büyük vuidatı temin mümasll her cUrmil irtlkAp ile 
edtn bir it haline gelmiştir. meşgul olmaktııdır. 

Nevyorkun r-ebık polts müdürü Bu e~klye ve kaçakçı teşkı!Atın -
M. Rlçard Enrıyıt bu meseleye da çalt~anlar 500000 kişiden faz-
dair yazdı~ bir makalede tçkt tadır ' 

kdıçlakçkılığı yfü:(l~de".,dı.~d8ilfi~ilyaon~ Sabık polls mildltrUnUn beyana-
0 ar aıanç tcmın ... & . • 

l k d H ılh ıkl otornobilcilik tına göre Amerıkada her 45 dakı-
ıtma ta ır. 1 

L kada bır adam öl iO .. 1 kt 5 l 
1anıylinln biltiln kazancı 5 mllronu c ru me e, 
geçmemektedir. Amtrik~mın bütUn kl~i yarnlanmaktadir. Demek k1 
lhfacıtı 5 milyıır 29 mllyoı1 do· A.merlkada en büyük hin cinayet 
Jardır Amerika hUkOmetlnln ııenevi ı,t oldüğunu söylemek yalan degil-

bUtçesi (4.n) milyardır. dlr. ' 

mıılô.mat vermelerini amirdir. muahedesi ile b taraflık muahe
~ 

Karışı k blf me~ele 
Beyoğlu sulh mahkemesi ıle Ga

lata polis merkezi arasında ceryan 
eden bir muamele hakkında mü<l. 
del ümumllikçe tahkikat icrasına 
bcışlanılmıştır. 

Geçen sene martta Galatada bir 
arzuhalci vefat etmiş, zubıta<..:a tes
bit edilen terekesi, bu · rneyanda 
"60·70,. lira kadar da para Bey
oğlu sulh mahkemesinde l\Juammcr 
Bt:ıy isminde bir zere teslim olun
muştur Muhakeme cereyan ettlJ;i es
nada bu tert>ke mevzuuhahsolmuş, 
fakat meydanda bulunmadığı görül
müştür. i\fuammer Bey pohsin zi~
met defterindeki imzasının taklıt 

edildigini söylemiştir. 
l\lesele poliste ve adli yede tah

kık edilmektedir. 

de'erinin ·tecdidini mevzuu bah
sedecektir. 

Ankara hükOmeti. bu muahe 
delerin tecdidini arzu etmektedir. 

Diğer taraftan haber aldığıma 
göre, Makdonalt hü~umeti Bal
dvin hükumeti kadar 'f.ürkiyenin 
Rusya ile muahedcsi~i tecdit et· 
mesını istemekte ve buna mukabil 

Türkiye ile anla~mak arzusunda 
bulunmaktadır. Türkiyçnin Lon· 
dra sefiri Ferit Bey Ankaraya 
gönderdiği telgrafnamede bu ma· 
lumatı vermiştır. 

Karahanın Ankaraya vuku bu
lacak ziyareti Türkiyenin karar· 
laşhracağı yeni siyasctı vuzuh ile 
göstereceğinden aı.iro biı ehemmi· 
yeh haiz olacaktır. 11 

Kooperatif.·.; 
Htı 6 Ua1 I'.. .... ~ ,...-. 611'" 

düşününüz! 

Her gün KooperatifteO 
bahsedıniz ! J 

Biliniz ki hayat "ahalı~ 
karşısında adeta te1' f 

budur; 
1 ..,ı 

Ellmlze kannç o'arak ~ 
h l 

_,, 
yonlar geçıe, müıta ıi o ıf 
milyonlar değerinde nıal 1 ~ 
sak müstehlık ola1 ak kete,.. 

~e,. 
:ıin a~ını kapamadıktaJJ, 

satıcı olarak ma11mı21n del of 
bulamadıktan sonra o J1ld~ 
ların hükmil ne olabilir.? ş,fl 

İıte bug6nkü lngiUz Jft 
vaz yeti. "' ,.,,.. 

Elimizdeki kağıt P8 '. ıı· 
üstünde 1, 5, 10 Ura yaıılıı "11' 
kın c!ün 1 liraya dok•aJI ~ 
ru~luk mal ala.biltrkeP bil u'-" 
80 kuruıluk bile alam•1;;ı fi 
Çare: Kooperatif prketl 
yoktan ıermavelerle •. 

5 00 model makiııe 
114 muayene 

Cihan~llmôt Gillccte bı.çıklarrrı:;! 
im~lindc baıısı 1/ 100 dtre';Jııo 
aylr ~dilen 500 model lfl11 ıı• 
ısrimal cdilmektctir. Gılleıcc~&I 
ıtahdcminindcn 9 dı 40 erilO 
edılcn bıçüların mu•yc:n;.ı,.J<;a· 
•ırcğal ctmckterir. Beyle c mel 
1 da ccçhi11ı ve böyle mOkfğtıc:• 
usul Gillcttı: bı~arının fll 
dnı isrilııal ctıru ~tlr. 

- ·-·~ 
~ .... ........ .:;. -

Qillette 
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Büyük Reisimizin memleket 
irfanı hakkındaki fikirleri 

f u a ıne rı 

Dün bir yavruciıkla bir delikan rVı 
.; çiğnediler 1'1illivet reflhlmizden 

C (Zbaat rnüdürü haztr değildi. 
b ehrıceye kadar Mutasarnf beye) 

b
ltQiinkü ahvali zbaiyeyi nasıl 
tılu 
MYorıunuz? 

d utasarnf - Havalar iyi gl· 
b 1Yor. T ohurnlarda tevzi edile-
llirae " - d k . d ,.. onumüz e t sene içm e 

tüzel bir mahsul alabtli iz. 

~llı.i. - Liva dahilinde orman 
çott nı ? M ~ u. esahai sathıyesi ne 
d dıtrdır, ne cins ormandır, ner-
edir? Ormanlar memleketimizin 

en .ıı.L 
ltlYUitn servet menhaıdır. 

l Orınan mildüril Arif bey 
b 1-~atnızda' tki yüz yirmi beo 
dfrı (225>003) hektar orman var-
ır, ç 

am ve me~e. 
1 Gaıt - Bı çkı fa.b rikalan var 
ltıı? 

Orman müdüı ü - Üç tane 
itte d ~ f, on beı yirmf kadar a su 
~ ~llrhanesi vardır. Bir çokları 
~~al Yüzünden harap olmuştur. 
•arn· ır ediliyor. 
J.ı ~azı - (Mutaramf beye) 
d llYvanat miktarının azaldı ğın· 

1 
lln ha.hsetmi~tinfz. Mevcut olan· 
'1-uıın hali nasıldır, hastalıkları 
'tar nıı? 

t ~ut~sarrıf Evvelce vebal 
Qa1ca ~ 
\>tı'- 11 \'ardı. Yirmi gündür ki 

~\la.t k 
~ Yo tur. 

M'u• i - (Baytar müdürüne) 
11\ı aıarru bey dediler ki liva-

lca~~ahtlinde hadiıat ve vekayi 
, olarak h 
Z8ııııa,..... ayvanat mi~t~ .. ........ .... e •lrf f fn -,, ..... u••" • 
B ç ne Yapıyorsunuı? 

h aytar müdürü - Damızlık 
,:Yvanat tedarikini dü§ünüyo· 

ı. 

Gazı - K ~e".. l aç hayvan.. Beheri 
~ .. r Irada ... ? 8 '4ı..1 ••• 

~- &Jtar müdürü - Elli altmıt 
~ .. han kafidir. Beheri yüz onar 
'e ~Ya. alınıyor. Bunlarla bet altı 
tıede h 

)eti ll'lü im mikdarda hayvan 
tltrebiliriz. 

Gl\:zl - ( M h. ~b utasarrıf beye ı· 
aa en_ ) Yunan işgalinden evvel 
~ Mektepleriniz çok 

6 - .... 
iyi idi. Şimdi mt ktep~eıfniz ne 
haldedir? Kaç mektep vardıı? 

Maarif müdürü Şer;f bey -
Bet erkek, iki kız mektebi var~ 

dır. 
Gazi _ Bunlar ldarei hususi· 

yeye mi aittir ? 4 

Maarjf müdürü - Evet.. 
Gazi _ (~galden evvel kaç 

mektep vardı ? 
Maarif müdürü - fşga1den evel 

Şl~li Tünel Hattına işliren 243 Etfal ha~tanesine yatırılmı~tır. Vac- mı~, dJreksyonu idare edememiş 
numaralı vatman Sait Eft!ndinin man yak<!l<ı n mı,·.~. otomobil ahçı Ali Riza efendinin 
idaresindeki ı :"9 numarah tı amvay § Şoför lbrahimin idaresindeki dükkan.na girmiştir. 
arahası Ila biyedc yedi pışın<la J4fı6 numarııl ı c rarntıbi l t:On glL'C Dükkanın camekAnı kırılmış, 

Sabri isminde bir çocuJa ç.ırpmış· Şeh ıadebaşından geçerken sckl7. yn- yemek tencereleri devrilmiştir. U 
tır. şındıı Seher ism'nde bir kıza ve sırada yemek yiyen bir müşteri 

Sabri başın dan ve ay<ıgından agır ren bcr IIasana çsrpmı ~tı r. dükldnın gerisine kaçtığı için feci 
surette yanılıının .~ur :.\lecrulı çocuk Şoför kazadan hirdenbi~e ~a~ır- bir ak.Jbettc:n kurtulmuştur. .,. 

~~~~~~~----------~--------------~ sekiz erkek, beı kız mektebi 

vardı. lvga!den sonra beı c. kek Bır boyac1yı döğdülfr 500 bahriyeli " Bu sabahki sis "' 
iki kız me , tebi kaldı. Dün gece Tepebaıında Beyaz- Mülarehede tekaüt edilenler Bu sabah saat 5,30 dan tttba: 

Gazi - Erkt:.k ve kız tak.be ğül birahanesinde oturmakta ol m hizmete alınıyorlar. ren limanımızı pelc kesif bir atı 
mıkdarı ne kadardır? boyacı Y m gi ile hüviyet' eri meç· .Ankara, 2 (Telefon) - Müta· kaplamıı, saat 9 a kadar liman 

Maarif müdürü - 400 talebe hul üç ıoför garho~lukla kavga reke esnasında tekaüde ıevkedi- dahilinde geyrüsefer yapılama• 
Şungur mektebinde, 350 Tman etml~1er, §öförler Yorg yi döjfmü)erl )en bahriye zabitlerinin tekaüt- mı§hr. Sis Marmara fatikame-
mektebinde 200 Sultanide, 200 ve başından yaralıyaıak kaçını§· Iüklerinlıı kaldırılması ve tekrar tinden ve pek kalın olarak gel· 
kız mektebinin birinde diğerin· lardır. hizmete alınmaları kararlaıtınl· mtıtlr. 
de de 150. Mt"cmuu 2.000 kadar. Yangın mışhr. Bu husustaki kanuni mu· Bütün ıehlr sisten müteessrr 

Gazı - Şehrin nüfusu ne ka- Kadıküyünde Kafıtçlhatu ıo- amelenin icrasına tevessül olun· olmuı, hiç tesadüf edilmiyen bu 
daı? kağında 21 rıumaralı Doktor mu §tur. düman ıoförlerl de ıa.şırlmiı ve 

Mutasarrıf - Yirmi iki bin B h b ...,. o~omobiller bfn müıı!.J!lat ile ve e çet eyin evinden yangın • ~ 
(22,000) çıkmıı, sirayet etmeden söndü· Bir milyon ton su hucum gayet alır surette itllyebılmişler· 

Gazi - 22,000 nüfus kaç ha- 1 ülmüşUir. etti dir. 
ne sayılır? [ Birinci ıayıfadan mabat ] Şehir cadde ve sokaklarında 

Mutasarrıf - Altı bin hane AfİDft.Q:'I S11 bir vatfak olunduğu takdirde ıehfr mürur ve ubur da müşkülle,mh, 1 

eder. .,. kı:m gene susuz kalacak, fakat tki metre ileriyi görmek kabil 
Gazi - O halde her haneye SUİ J.1a!f bent yıkılmaktan kurtulacak, ta· olamamııtır. Şirketi hayriye va· 

kaç çocuk isabet ediyor. Atina, 1 (A. A) _ Dün rü- miri kabil olacak, susuzluk aza· purları boğaz fçdlndkenk köpr~~~ i~k 
Mutasamf - Üç haneye bir mi bir seneye münhasır kalacak· seferlerini '"10,, a i a tee ur e 

ve!ver kurcunu ile yaraıanan k k d t 
Çocuk kadar bir •ey.. tır. · ~· ~wı~:v ~ yapmııtır, fa at öprü en 188 

T arnavutluk sabık adliye nazırının k d · 
Gazi - Bu kafi midir? Bu tedbirin tatbikinde muvaf· "9 a kadar hare et e ememı,. 

hayatı tehlikede değildir, d lerdir. Seyrisefain vapurları ' 
Maarif müdürü - Mahalle b fakıyet hasıl olacağı ve ben in 

Mumai:eyh, uğradığı u d Kad'·"•.n d k"prfye 
l d d Yıkılmalctan kurtanlacağı ıilp· a ıtto, .. n en ° 

mektep eri e var ır. sui l.ru.L.lail~AmaYJ!!lui\ın ilk poatayı •20., dakika teeh· 
c. _. re & , Atlna orta e·çisinfn maiyeti nerıcrrr •. ~miU'th rsayak bir amıt f d 
M;arif-müd~rü--~ Seldç veya efrıH~ı arasında aranması lazım ile f~e girilmfı, yapacaklan hiz· hurla yapıruılar; ilk se er en 

on .• ·~ geldiğini ıöy'emf§t ir. metin ıehir halkını büyük bir :::,1:~1~."e L~~:~rd:efeh':at~; 
Gazi - Nfçfn ıekJz veya on? felaketten kurtaracatı anlatıla-

Maartf müdfüü bnnun adedini çin mektebe vermiynr? rak "8,, dalgıç tutuJmuı, "100,, ~:"de::::~~~ ~=~:::~e~~ a~ı:: 
bilmezse ldm bilecek? Kat'ı ra• Maarif müdürü - Ai!elerln kadar amelenin refakaUle Bel- 1 

kam söylemeli. Mahalle mektep- kabahati yok. grat ormanına gönderilmittir. Bu mamı~br. 
leri o kadar ehemmiyetsiz miki Belediye reisi Tahit hey - dalgıclar bende girecekler, ben- 6 Ayda 9000 lira 1 

böyle söylüyoısunuz? Mektepler vak tile açılamadı. din menfezlerini bulup açacak· Bir beledive odacuı bu ka- 1 

Maa if müdür Efendim, Turan mektebi 200 ta.ebeliktir. lar, "l,, milyon ton suyun bu d4r para aşırdı 
bazıJan ruhsatı resmiye alma· Fakat 400 talebesi var. menfezlerden tedricen çıkmasını Ankara, 2 (Husus1) - Belediyede 1 

dıklarından-.. Gazi - İptidai ve orta tah- temin edeceklP.rdir. Dalgıçlar bu· geniş bir hi rsızlık meydana çıkmış, 
Gazi - Üç haneye bir talebe aili yapan rnektep!erde esas nn muvaffak o!duk1arı takdirde yapılan tahkikartan beledJye odacı~ı 

az değil mi? programlann ba:zı noktalan hak- §ehir büyük bir felaketten kur- Feyzullahın kasayA anahtar uydu· • 
Maarif mildürü - Azdır. kında malumat veıir misinjz? tulacak•ır. Ameliyata dün öğle- rarak altı ayda 9 bin lira çaldığı 

Gazi - Halk, çocuklarmı ni- (Devamı yarın) den sonra haolknmııtır. anlaşılmıştır. 
~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! ...._----------------=---------, On be~ gün ttonra, mahkeme Pahada afır yükte hafff ne l.u- madığmı biliyordu. Halbuki Ro· ' 

V ı ki ~d ı -. d reisi saatin yerine asılmadığını lursa alır. Eğer f§ göıdOğü esna· zali isminde bir hizmetçi efendl-
l~araD J ar a ça ışan a am görünce ı~vazımdan isted•. şu da yaka'anacak oıursa gozune stnin kolları arasında iken hanı· 

cevabı ai~ı: her ıeyi aldırır. Vurur sersemle- mı tarafından göı ülmüı ve htz· 1 

.... 

~ l aınir ) behanesi 
~ı .. \l tlevı hırsızlık yapanı hiç 

"ak h ıtte zengin etmez. 
4Yteseı~ k ı:. . • 

'tıt1 , a amele ıyaıetıne gır· 

r01\ 
0 an bir tahıs ya bir pat

~lltı \>ey~ bir müessese tarafın· 
bır 8onderildiğtnf söyliyerek 
btr , eve nıüracaat eder, veya 
~8.k ll Yolunu yahut ta telefon 
'6tt ltı.eatnı rnuayene edeceğint 
~tel', Eğe!' harekatınm taras· 
'e. bdtldtğinı görürse alete ve• 
t~: 0 tuya. ıöyle bır göz atar 

....... B· k ~ 1:)1~ ır uı;uru yokmuo! ;\, ·:) 
f:'e.k erek çıkar gider. " ... 

~~ .. t at eğer yalnız bırakılırsa 
~, .. , arafı do]a§ır, saat, köstek, 

bıl\e Çantası gibi ne bulursa ce
~l\llll ata.r; artık bu kısmetine 

h. 
11 bı ~ Qôyf r llleseledir. 

~ ~ e hır kopuk günün birin· 
~lı- ,:rıs Adliye dairesinde güzel 
~~.t\I ll\'laınaya muvaffak ol
. &td r. Anlatalım: 
'- · ~~t mahkemesi inikat ha· -- ... _ -·-- - . 

• 

4 -

linde idi. Bir eve cehren girmif 
olan bir adamın muhakemeti 
icra olunuyordu. 

Reis maznunu lsUntak ettff;i 
sırada beyaz gömlekli bir ame!e 
omzunda bir merdiven taftya· 
rek fçeri gh di. Mahkeme kürsü
süne çıkarak merdiveni dıvara 

dayadı. 
Hakim fstfntakı keserek gcz-

lerile ameleyi isticvap elti. 
Amele gayet tabii bir hareketle 

kürsünün arkasındaki dıvarda 
asıh olan bü yOk saati gösterdi. 

HAklm sordu: "?il~ ... -ı 
.ıiti li ,.;,i-:; 

_ lılemiyor mu? -
Dilsiz olması icap edPn amele 

batile hayır iıareti verdi. 
Hakim hayretle söylendi : ,., 
_ Hele bak! haberim yoktu. 

Haydi çabuk olunuz .. 
Amele merdivene çıktı; saati 

çıkarıp koltuğunun altına aldı; 
merdiveni tekrar omuzladı ve 
selam verdikten sonra dı~arı çıktı . 

Mahkeme dev8:~ em._ .. _~-

- Saatiniz mi? tamire muhtaç tir, hatta öldürür. metten kovulmuı olduğundan eş• 
değ ldi. Hiç kıınse de kaldırıl· Bir gece bir karmanyolacı yasını toplamak için odasınc"'. 
maıı fçin emir \"ermedi! btr kap yı zorlıyarak açmıftı. kalmı~tı. 

Saat çalınmı~IL Neden sonra İçeride bir köpek vardı, havla- · 
Bitpazarında bulundu: Bopote alatile geldiği 2ama~ 

~ ~rı, \ <t~~ mağa baıJadı. Karmanyolacı kö- daha emin olmak için Rozalf.-
Jf. "" :.a: ı~ peği gebertti. Hizmetçi kadın 

fi.>. Ap,arfman hı·rsı'>'ları ' ... kapfsmı vurmuı. Hizmetçi . 
&.& ...., köpeğ n yaygarasına koştu. O 

Bu adamlar en yüksek kat- da bir maymuncuk dar basile ye hanımmın geldiğini zanne<l . 
lau tercıh ederler. Onlara merdi- re ıeri di. Gürültüyü duyan hane korkmuı ve yatağının altır 
vende tesadüf ederseniz, mah· sahibi kadın da ayni surel]e teJef saklanmıı. 
cup bir tavırla ıorar f k Karmanyo'acı maymuncukla 

olacaktı; a at oğlu fmdadına ye-
- Rica edıerirn efE>ndim mat· tltti ve sefil heriti zaptetti. kapıyı açıp içeriye 

mazel Gülik nerede? Haydut mahkemede §U cevabı dutan ıandıktan 
Tanımam. verdi: -... . alır ve yan odaya geçer. 

- Bir h:zmetçidir efendim. _ Ben öldürmek için gelme· Roza1i soğuk kanlılıkla dı•an . 
- Kap·cıya 'otur.uz. m•ılim. Ne yapayım kabahat hrlayip a§tlğı iner kapıcıyı ha· ı 
Tabii lcap• cıya btr şey sor· hep köpektedir. berdar eder. ~ 

mıyacaktı r. Çünkü apartmanda ··~~ ···--~ Herif tam son odayı soyar· 
• ""::' ~ 1 

matmazel Güllk jsrnin,Je birin1'1 · ken e11erinde tabanca ve sopa 1 
bulunmadığını b ilir. Onun mak· Parfstn meşhur lrnrmanyo!acı- on kadar komıunun fçerl gir- /1 

sadı apartmanı sovmaktır. )arından Bopote kendine polfı dlğini görünce havf a bağırdı: 

1 
Eğer tacfa edilııse daha e- müfetuıi ıüsQ verir ve tahkikatta ! 1 hlı d ğflt t 

bulunmak veailesile aparto-man )~ - Merhamet ıl A e m . . 
min bir mevkide it görmiye Topu topu üç diofnfn kınl· . 
gider, aksi takdia"de o kattaki kfracı'arının gidJ~ gell~leıtni kon ması bir kolu~un incinmesi ve ·ı· 
kapıları bher birer çalar. Kimde trol ederdi. Bir tesadilf yakalan· bir gözünün çıkması He ya,ca· 
bu!unmadığına emin olduktan ma~ına sebep oldu. Yedinci katta sını hiddetlenml§ kiracılann elin 
sonra cebinden bir maymur cuk bir apartömana göz koymuıtu. den sıyırabildf. _... Jl 
çıkarı:-. Kapılardan bir ni a-;ar. Ôğ'eden sonra kimsenin bulun· / ·- ., ( BftmedJ ) 

- ------- -- --- - --- --- - ·-- - ----·-- _ ___.., 
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Am·eti hayat 
, .... 

Aktörlüğün başlıca şartları Adliyede Ceviz ihr;catım7z " 
Gittıkçe tezayüt f'tmektedir Ali İkhsaf Bir aktör lstn amatör ister 

proleıyonei olsun her teyden ev· 
vel makfyaj yapmaııunı bflme't
dir. Maktyaj yekdfğertnden •arkh 
fld ameliyeden terekküp eder. 
Bun1ann bri yüzümün bututunu 
bariz bir ıekle sokmak diAeri be 
temsil eyledjğf ıahnn yaoına ve 
ro üne göre kendine bir mevki 
vermektir. 

hıl1 
serpilir. Kadınlarda ayni "~et 
makıyaj yaparlar: yalnd: ı,o· 

yeni tayinler İzmir, 1 (A.A) - İzmir iktısat Mecıı·sı· du·· n Açıldı 
mıntakaBlntn ceviz ihracatı git- .,. 

Ankara, I (Vakıt Telefon)- ls
tııı hu! müddeiumumilı~l baş mua
vın'iğine adliye müfettlşlerinden 

Kemal, Csküdar müddeiumumiliğine 
İitaubul aınsından l\Justafa Asım, 
yerine lstanbul müddeiumumisi baş 
muavini Zeki, İnebolu müddei 
umumiliğlne Bartın aza mü!Aziml 
Ahmet Velidi, yerine hukuk me-

dekoJte alırlarsa omuz•arınT' ııı" 
yun!arına ve kolları ıle el er ıJ 

buJI ıüngerle beyaz ıu aürilP 

znnlarındım l\lusrafa Necati, Bolu 
hukuk hııkimligfoe Babaeski hukuk 

hakimi Ekrem. Bursa azalıJtına 
Ordu hukuk hakimi Aptülbakl, 

yerine Gireson hukuk hakimi Ce
mil, Gümüşane azah~ına Kastamonu 
müddei umumisi Bedrettin, yerine 
Gümüşane azasından Fahri, Erdek 
ceza hakimliğlne Zühtil, Gemlik hu

kuk hakimliğine İnebolu ceza ha
klml Mehmet Emin, yerine Bursa 
aza mülAzİmi Fabrett!n, Ceyhan ce
za hakimliğine Eregll cıza hakimi 

Baki, Ankara milddel umumisi 
Ödemiş mliddei umumisi Ke
nan, Rlze aza mül~zımJiğine 

BalA Ceza hakimi Refik, Gireson 
hukuk htıklmtlgine Edirne sulh M· 
kimi Ali Fuat, Bor ceza hAklmliği· 
ne Ürglip müddei umum!si Kttmıl, 
.Nazilli Ceza haklmilğine Eşme 
müddei umumtsl İsmail Lütfü, An

kara aza müMzlmllğlne hukuk me
zunlarından lsmall Hakkı, Maraş 
aı.li ye rclsli~ine Ankara milddei 

tımumfsi muavinlerinden Zeki, Bit 
lis müddei umumtliğine Bitlis aza 

sından Azi7.., yerine Sarayköy Mkl· 
mi Etem, Manisa sulh hAkimllğine 
cez:ı hı1klml Mehmet, Sarıkanıı~ 

miiddei umum'liğine hukuk mezun

Jarınrlnn Mehmet Kemıılettln, Tfre 
hı.ıkuk hakimliğine Edremit hAklml 

Af;&.h, Snrayköy hAkimllğine Tire 

hukuk Mkiml Ahmet Şevki, Uşşak 

ceza hakimliğine Tire ceza hAklmi 
Salih, Eltıziz müddei nmumlliğlne 

l'1rahı·m Etem Beyler tayin edilmiş· 
tir. 

tikçe artmaktadır. 1927 de 142 
bin 892 kilo olan ihracat mik· 
tan 1928 de 155 bin küsur ve 
1929 da 172 bin kiloyu bulmuı· 
tur. Asga:rt ftat 25 kuruıtur. Bu 
seneki zımpara madeni ihracatı 

da 5 mt'yon kiloyu ltcavfi2 ede· 
cektir. 

Telif hakkı 
Ankara, 1 [ Vakıt ) T e!if 

hakkı için yeni bir layiha hazir· 
lanmııhr. Edeb1, ilmt, bedii eser
ler bundan istifade edeceklerdir. 
Uyihaya göre telif hakkı sahibi· 
nln eserine temellük haklodJr. 

Layiha tabı, neıtr, ıahneye 

vazı gibi ıeraiU hatzdtr. Konfe 
ranılar. nutu~ lar, dersler sahip· 
ferinin izni olmadıkça neıredile· 
mlyec ektir Mcı hkemele ve mec· 
Hı mmakerab bundan mnsteı· 
nadır. 

Telif hakkı hayabnda ml\el?ife, 
vefatından sonra da "50,, sene 
varlılerlne aittir. 
Netıedtlmeden evvel muharriri 

ö!mOt olan eserin telif haklu 
netri tarihinden itibaren baılı· 

yacaktır ve ancak matbu eser
ler mOeUefattan addedilecektir" 

~~--~·--~~~ 

Kenan ve Şerif 
Beyler bugün 

geliyorlar 

Ankara ·ı (AA) - Ali lkrisnt 
mrclfsınin <lördi.ıncü içtima devresi 
buglln öğledtn evvel iktisat vekili 
Şaldr be) in riyasetinde aç•lmıştır. 

Meclisin nıüzııkerat ruzname.si şu

dur: 
I- Tediye muvnzene-.fnln ter~ 

kikinden slınan netict:lere göre 
muvazc:nenin memleket lehine 
isluhı ıçın düşünülmüş tedbirler 
(bu bapta ynpılnn tetkikat esna

sındaki müşa ht'da tı ihtiva eden ra
porların hemen hey'eti umumiyece 
mütalaa ve rc ıklki takarrür et

miştir). 

2- Zarurf kredi (bu mUhlm 
mevzun tethiki hurnm.lıı yedı ki· 
şillk ihzurt lıir komisyon te~ekkül 

etmiş ve mesaisine başlamıştır. 

··şvet 
Yeni layıha hediyeleri 
de rüşvet addediyor 

Ankara, l ( Vakıt Telefon) -
İrtişa ciirümlerinln takibi hakkında
ki !Ayıba mecfüe gelmiştir. Layıha 

rlişvcte karşı ~iddetli bir miicadele 
açmakta, blllu ss.:ı rUşvctJ kanuni şe· 
k\lde tarif etmekte, bu meyanda 
liediye alt nda cereyan eden ve 
~f mdiye kadar ralıit gibi görUnen 
bir takım alıp vermeleri de rü~vet 

addetmektPdir. Mesel:\, noterden 
musnddak kontrat haridnde her 
hanei bir makam tıırafmdıın alına-

" cak, yahut verilecek ~eyler rüşvet 

addolunmaktadır. 

Ankara, 1 (Yakıt Telefon) -
.\lüddei umumimiz Kenan, Polis . 
mUdürümliz Şerif Beyler Konvan
iyoneIIe lstanbula hareket ettiler. 

Yalova lstanbulun Refik B. temyiz 
kazası oluyor azası oldu 

Ankara, 1 (Yakıt. Telefon) - Ankara, 1 (Vakıt. l'elcfon) 
Ya!ovanın kaza haline ifrak edi- İstanbul icra reisı Refik B mah-
~erek lstanbula raptı layıbası ya- kemei Temyiz azalığına seçilmiş 
rın" mecliste müzakere edilecektir. ve ali tastika ıktiran etmiştir. 

Yüzünü düzehmek için evvel! 
yiize vazelin boı ike sürülür bu 
vazelin bir~ peçete ile hafifçe sa· 
bur. u, sonra parmakla beyu: bo
ya alınarak yüzün her tarafına 
gayet ince bir tabaka halinde 
da~ıtıhr. Bir podra tü~ü ile kır· 
mızı boya toz alınarak gözlerin 
etraflna, elmacık kemiklerine, 
çeneye ve hafifçe o'mak tar tile 
§akaklara ve alna ekilir. Dudak· 
lar kumın kurıun ka~emi ile bo
yanır. Lüzumuna göre afzı bO· 
yültmek veya küçö!tmek dudak· 
arı kceltrnek veya kalınlaıtır

mak kabltdir. Bunun için kalemlnJ 
iyi idare etmek kAfidır. 

Göz kö,elerine, burun delikle
rine ve kulak memelerlne de bir 
miktar kumızı boya ıürmekledlr. 
Bu ruretle hazırlanan l üze podra 

ıınnıınııııuımıııı :ıımııııııııııuuıııuııııımıuıı~Junıııııınıııııoııuınılllllllllllllıı11ıunıııı 

Bir cinayetin muha
kemesi 

Ankara, l (Vakıt) - Burada 
eğır ceza mahkemeı:nde ıayan1 
dikkat bir cfneyet davasının 
muhakemesine baılanı!mııbr • 

Halime iımlnde 22 yaıında, 
genç ve gfizel bir köylil kadım 
bir m(iddet evel İbrahim ftmlnde 
ve 60 yaoında bir lhltiyar lle 
evJenıniı fakat Hallm6 bu ihtiyar 
t!e evlendi1' lt!n sonra ayni köyden 
30 Y•tında ve Zeoynel isminde 
bir delikanlı ile ıniloasebetbıo bu-

lunmıya batlams\lr. Zeynel ilk 
zamanlr da Halimenfn koca1ma 
para verdifinden ı.dam bu gayrı 
megru vaziyete göz yummuı, fakat 
f brahim son zaman'arda karısJle 
Zeynelin mnnasebetlufne mani 
olmak fııtediğlnden Zeynelle Ha· 
lime birlik olarak lht.yar kocayı 
bir gece köy haricine sürQkleytp 
boğmuılardır. Zeynel tevkif olun 

k hı d ld Relik: Bey n yetine de Üsküdar 
Müşevvi ta tye e i i müddei umumisi Suat B. tay n Regaip gecesi 
Akhisar, ı (V akıt) - Kayma- olunmuştur. lırton' ut m(ı/tiJlüRünderı: Recebi şe-

podca ile örterlar. e' 

.. Grimaj,, dedikleri ikfncf -:;ftl 
liye Jçin y{ize hengf te ıJ• 
verilmek istendiği ve ~u ;:e~ 
sahnede kaç yaıındB goı alıO" 
lef p ettl~t nauı.n dikkate .)6 

e'ff"' mal!dır. "Grimej,, tçln tll 
yOze vaze11n sOrQlOr, ve peçete JI 
ıltd kten ıonra '"makiyaJ "tıll 
oJdufu Yeçhile beyaz ıu 

ed·ltr. k•r 
İhtiyarlamak icap ederıe fi 

far kirpikler kalınlaıtırı~ 
gözlerin etrafına mavi 

11
,, 

kalemj!e boya sürülür. So1,rı gölge kalemi ile yüz buı uıuk J 

t,aret edılir ve yaıın fa:ılahl'" 
g8re kalmlaıtırılır. Yanak ~1 
ıuklan mali, alın buruf 
kaz ayafı biçiminde olmaJıd~ır 

Biraz aıefı doinı aarkall ,Jt 
tnt ile afız kırıııkları tıaret bit 
lir. Alt gt\z kapafının aluıı• 
kavıı çtzJ..larek göz tlıkmhit ı" 
tertllr. Bu çl2'gl yaıın fazla $. 
terllmeat için daha bariz ve 

aıafı çfziltr. -'.. 
Bwuıukların kuvvet1eıttrt1 ; 

matlup oluraa yüze beyaS 1" 
yerine biraz koyu renkte lı' 
mayi sürmelidir. Ve çizilen Jııı' 
ruıukler beyaı ka!em1e yaı:~ 
hatlarla daha bariz bir ıe 
gösteri melidir. 

Buru§uk1ar g5stertldlktt P ;I. 
ra yanak•an çökertmek içltl_J 
mAcık kemikleri altına kıto" 
podra ekmc11dJr. ti', 

Cençlepnek fç:fn beyaz i, 
•lh d<ıkten sonra kırmızıy;ı ı11. 
cık kemlklertnln yukarısına / 
meli, ve ku1ak memeel ile~ 
etrafına da fazla kırmızı e ,/. 
lfdtr. Y anaklarm podrasını a;.f" 
malı dudak1ann kırmızısını 
yadeleıtirmelidlr. ,f 

Zaif kimseler sahnede ıtı~,
lardan ihtiyar gözükür. ŞI~ 
g8zükmek için düzgün kt11 Jıil 
ma 1 ı. Y aneklardakt allığı 1'• 
olduiu kadar yQkselmektec:lit~ 

kam hadisesinde müşevvik oldu~u ------- ı Itın iptidası 3- l 2· 929 tarlhlne mu· 
Maat veriliyor adli tahkikatla da sabit olan l\Ius- Etıbba odasında sadif olma.sına na?.aran önilmllzdekf 

Yukarı doğrn hatlar fi 
gençleıtlrlr ; aıaiı doğru olaı>tıf',
thtlyarlatır. Y a,ı tayin ~; 
tçtd eo lyl vasıta peruk, 

Umumi maaşın verilmesine dün- tafa bey, sahibi mesken olaınısn- Etıbba odasında doktor~aıın cuma gecesi leylel Reğaip olduğu ~ 
don itibaren başlanılmıştır. dan dolAyl tahliye edllmi~tlr. k::ıvıt muamelesine başlanılmıştır. ilı\n olunu.... • daha ' 

~~~~:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~eef' 
ıaç ve aakaldır. 

V Al(IT ın tefrikası: 19 ... 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

Ya rardeE6y{l çaldıran 
Nedım Beyin timdi telAıı ma· 
ıukaıı hanımda da daha az mı· 
dır sanırım? Fakat biz kimseye 
acımakla mükellef deltltz.. Bu 
bir iyi kulpodur. Dikkatli çek
meli, fırsatı kaç1rmamahyız •. 

- Ben bu oyunun okadar 
eh'i değilim ... 

- Mahlm .. dtnle: ıtmdt her 

1eyJen e'lvel bu mektul>un fel
ıefeıtine, satırları arasından bize 
sırıttırdığı hakikatlere gelelim. 
Hey gidi deni dünya .. bu kırmızı 
dam1arın altında kimıe uslu otur
mıyor, Okuduğumu:ıu mealen 
telhis edelim. Zenetn bir ihtiyar 
vnr. 

Hasta, ölmek '1eya öldürülmek 
üzrre.. Genç ze\•ce h.~ zavallıya 
hırşı öyle tuhaf bir şefkatle 
ıııiıtchassıs ki.. ihtiyar kocasının 

ağır nefesine genç bir amımın 
derağuşları yardımi!e katlanabi
lıyor. l.!u cihet banal ve umumi. 
Aşıkı ona a~ır bir vazife 
yükletmiş.. Nedir anlıyalım. 

r:.. cihet mühim. ihtiyarın çok 
par ası var. Bir kısmı kasada Bir 
kısrr.ı tılsımlı hazineler g-ibi na
malum mahallerde gömülü.. Ha
nım bu esrarı kocasının ağzından 
kapmıya söz vcrmi~. Bu maksat· 
la hastanın manalı manasız bü· 
tün sayıklamaları kaydediyor. 
Kendine yorgunluk veren ağır va
zife bu •• 

Hanımefendi bu nimk vazi1eyi 
deruhte ettikten &oma vicdan 
denilen oyuncakla oynamasını 
da bıliym. Konakta, ıhtiyar 
beyfendinin besbelli ilk karısıs· 
dan olma bir de mahtum var. 
Aaffan bey, ~ da evli.. Çoluk 
çocuk sahibı •• lbtıyarın hezeyan
ları zabtolunurken şıı kaydı dikka
te şayan görüyo. u~ 

- Sal!et.. Saffet beni affet.. uğruyor. Buradaki şimdilik kay· - Pek yakında Nedirn 
1 

rl 
Bu hasta efendı vaktile birinin dma da dikkattet . Benim şahsen tanımakla müşerref 0 " 

camnı yakmlş olmah ki şimdi zahabımca hep bu redlcr bilihıre j'ımı memul ediyorum. 
sayıklama1ari esn sında nedame- k b 1 1 k ı 

" K' · . a u o unaca tır.. - Nasıl? .,. ı tini çekerek af ~iliyor. ışı ettı- ,-
ğini bu ur.,, Bu kocakarı teselli- Ara yerde muaşıka var mı, yok - İhtiyarın sayı~1a~ı§1 ediıJI 
sine hiç itikadım yo'.tur. mu? Sevda her §eye galip ge ir.. viranesinde ki hazneler~ .N 111ıtı 

Geçelim; Lunları ihtiyarla bera- Ma'umlardan meçhulleri keşfet· beyin, Şevkiye hanım gıbı Y ~ 
ber biz de sayıklamıya ım. Bu mek üzere bu hülasayı derleyüp kulakla dinlememiş o!dtJ 
esrarnamenin en mühim noktala- toplayalım.. k .. 

ka anıım .•• 
rınn gelelim. Nedim ~ey sayı Dramın eşhası şunlar. _ Bundan ne çıkar? ,;t-
soynıak için gece giz!ice konağa Nedim Bey... Şevkiye hanımın _ Bu gayri ıuuri söıle.rl" 1.,.itı. 
alınması ısrarında bulunuyor. amanı. k•" " 

Fakat Hanım bu teklifi şimdi- Şevkiye Hanım zengin hasta ka kizbe ihtimalini t~~·yüııdeır.ı 
lik rrddediyor. Şimdilik diyorum. bir ihtiyarın genç zevcesi.. Nedim bey Boyacı 0 ~,~· 
Buna dıkkat et.. Boyacıköyünde Affan Bey fhtiyann oğ"u. arsayı boşlamaz ıanırıın· ,şır·· 
yıkılan yalının bahçesindeki rnab- Marazm adı, vak'aya sahne zende k~şifler yapmıya uk~11eıer 
zene periler tamfından naklolu- o'an kona~ın ıemti, mektupta - Orada metfon hsıı eıı>itı 
nan hazinelere ge

1
ince bu sözle- mahut tahırile zikrolunan telaki bulunduğuna sen katiyeıı 

ri <le pek hay<! 'at diye dinleme.. mahali, işte kcşıfe mühtaç meç- misin? 
1 'ep burılarda hastanın hümmali huller. Hayır ... Hayır. 

1
, 

dirnnğında depreşen hatıratından Şimdi ne yapnaksın? O halde bi'ıtıe" 
b:rer kıvılcım bulunsa gen k... - Ne dem~k istiyorsun? Nedıme tesadüf ed ılJl· 

Al işte sana en mühim cüm- - !_J•ı ı d d J şacsğ' Jt - Bu işi nereden kavrıyabile- umJıUı.e ora ar a o a tıll1v leler: 0 ısrar tttığin o müth ş nok· ? k dar • 
ceksin - Nedimi bu a bıJ' 

tada sana ~aışı •ıddet e muhalı- E'b t b' k 1 S t.-'l'sinin t• 
y 1 - . 'e te ır ucunu, u punu mı ıanıyorsun? ev5 ı ı • o 

fim ... Ha' u öy e şey benım e im- b ı ;;., td rıııı,.. 
b d 1 k u aca.ıı;.m... mühım mektubunu ç.a 1 bı'lı'r rı~ den ge!mez. Btıııu ır a ıa te • z-

or... duır.u için o, •imdi kını et_..e• rarlama... N d iS Y k t ... 
Üzerinde israr olumm nokta - t en kadar ihtiyatlarla hare e Ahlı ,. 

nedir? Anlıyabildın mı'? - Nedim, Şevkiye, Affan ... , mecburiyetinde kalmıştırb.. Jcel1' 
- Nedim bey maşukasına ih- Eu üç isimle koca fstanbulun lık oralarda dolaşarak ıç 

tiyr hastayı 7thir emesı teklifin- içinde çarçabuk bir aile keşfedıle dinı sana bildirır mi? (bftıtledi) 
de bulunuyor... Şimdilik rPdde bilir mi? 

• 
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(~--"-V AKT .. iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi ) 

Emanet Darülfünunda kürsüler bahsi Kadın birliği Maluller 
Borç'aı mı temtzliyor 
~ h , ' e remanetl lngföz, Fransız ve 

.Jt']\:lk 
ıı sermayedarlarından 909 se-

ııesind b Is .k e lr istikraz yapmışa. Bu 
tı taz .. 1 d 

ı munaseherfle ~eçen er e 
n~w pıJ ız hAmillerile bir ~l lınııme ya 
h rnış, aradaki ihtilAf bu suretl ı 
al!eciilrni~tl Haber aldı !!:ım za gt 

re ~o .. 
k n ~un lerde Fr:ınsız ve Bele 

a.l ı h~milJer de Emanete bir mi 
racacır 
ih . yapurak ln~illz 'erle yap ı l1ı 
ditılUı aynen kabul ettlklerinl bi 

rrnlşlerdir En11ınct bu müracev 
tetkik etmektedir. 

b Diğer tarRfıan Fransız Perlyt 
. ıtnkasından da 913 senesinde bir 
16tlk bo rıız pıpı lmı ~tı. Emanet, bu 

?\·unu da ı:u l h yolile halletmek 
lıısa \ vurundad r. 

-----
• 

Ingiliz lirası 
5 kuı uş daha yük~eJd ' 
İngı. •ız hrası dün pazar ve Lor

~ da ö~le}e kadar muamele oldu~u 
k ide 5 kuru~ yOkst'lmlotir 1069 
llru§la açılan J 07 4 kuru~ta k3p&n-
~1 lır. Sa ıahirtttar ztvat bu tereffuo 
aıı~ al rtn fazla muMyaatına v~ hu 

'tno tüccarın ıhtıyaı.tan ziyade ha-
ıt te ı d 
1 ' n ınal gttlrrıın\ne atft kmeı.te lı-
ı-t c b · l'ç~n s ne bu gün l nı<llız ltr aııı 
(~raada ( j ı 3) kuruttu. Bır ıt'n r- de 
\1 ~l) k ı ru, glbi rııuhlm bır faı k 
h~ ._ır. Borsa ~om ıstr vekili don 
"n"a' 
Yacı &ra ne~ ı1dor komb•yoya thti· 

öldu~ur u aormuı ve te t fonla ttıalıy~ 
velcthne bahat vermıştır. 

(( -
Ato• rn·· d J 
Son gü ı""A E> Pc;;\ ho.t · ~· 

rıncJ k n erde viJA} ılmlz el va 
a arga h .. 

Bu h ucumu bıışlıı ın ı ~ur 
UStı ~ takJ k . 

kın ı .. nnun ınucihınce ya-
ca mucııdele . k b 

lıyacakt r. mtl dJefı)etJ aş 

Ç 
.. Hayvan borsası 
Unkü u -it. zun muddetı en heri 

"'flal t b aç a bulunan hayvan 
Otsaaı dn- S 

tıt lUJ üt1üceye nakle mit 

fıcaret oda~ı umumi 
l" kat1p ı ğı 

d~ •~ret odasında divanı riyaset 
ttt'Qrı ~Op'annuı ve odaya ait bazı 
late'-tli gfüütmüıtür. Cemal Beyin 
\l ifaaiJe rnünhal kalan katibi 

\> illl.lrnıtı~e bu günlerde İktısat 
'k&ı . b k t ettnce bir zatın tayini e · 

b't>tl!t\~ktedir. Dün bir refikimiz 
l! 'llt~'Ya eakt kA.tibl umumi Vehbi 
e~~ d bu R'dlrflecefint yaıınıt sa a 

lft ~,ll~ rrtevz.uubaha olmadJğ> an 
tı •}>ot. 

Ş Noterler topland1lar 
hr· ı. it 1 tnlıd .. kı nı>t,.rlt'r diln aı<:ıam 

. Y\are H 
~· L cemlVt'Unde mOdür llian 

e11rrıı R k 
110 e} in rıya~eıınde toplsnara 

itti, d 
tıı t e kull11nılan kt~ tlard'- n ce-

~et h b tlle CP-llhına alınacak Utretin tee ı 
llQr•ımıola dtr 

-·-
M AKlT 

~d 1u
1~ber Uk<'4r !arımı , dan ve fl lhıı O 

e~ d 
'-ıe h "e Şınast ıtrkel a:zasm ao 

t u Lr 
~ rrı rıOsno Raıılm Bey keılmesl 
l 'cbure H · U 
ıııırı anımla, umumi ncare 
la cıye ban~ ası ııOdlrer.ından ve Ve· 

lıı~ot . f b f ~ a1 a rl~a11 eahıbt Mu,ta • 
'nı cı 

iL • c:eytn yf'~enı Yutuf Kenan 
~~ k 1 
' 

8 
it nı~raılml 1 konurıevve 

~il RUuo saat 21 /2 ta Şı~lıde 
81afa Lı 

tıı d '<ayrı Bt'yln 
a lrr 1 .__det a o ur l'T' t•~!:.n. 

temenn, olunur. 

ıpıırtımanla• 
r <oraleyne 

Divan dün uzun ve hararetli bir Belediye azas al
i mak istemiyorlar! 

'Vtem,eket kad ı nlan namına 
f erağat göstFrıyorları 
a.dın btrltff idare heyeti dün 

içtima yaptı 

Dardl/flnun dtvon 

Oaı ülfünun divanı dO.n ıaat 
19,5 dan 20 ye kadar devam 
eden uzun ve har aretlf bir içti· 
ma yapm ıtır. Müzakeratın ha· 
rice aksetmemesi fçln üst üste 
kapı ar kapanmı~, kapı ların önü· 
ne hfç ktmıe yaklaıtır ılmamtfbr. 

Bir kır.ım mliderr isler fçtfmaa 
geç gf' mi~lerdir. En son o'arBk 
içtima salonuna Ebütö'A B. gir· 
mi~ttr. 

DnokO fçlm8da. son g{inlerde 
b r hayli dt'd•koduları mucip 
ofan m0derrts1erin ders ve kür· 
sü!eıe tun Hl mü ·akere ve m\l 
nakaı edilm"ttfıttr. 

içtimadan ııonra, Daı ülfür un 

emini Ne§et Ômer Bey, hfr mu· 

'Tu: 

ima halinde 

harrtrlmlze rnn1al<erat hakkında 
ıu ıözleri söylenıiıttr: 

- Daı Glf <ınun bütçesini ve 
Barem kanununa göre milderrJı· 
lerfn kOraü ve denleıe tasnifini 
garüıtük . Bau kararlar verdik, 
Fakat bütçe miba~eratı b ıtme 
den ve netlcel rnukarraretı Maa· 
rff vekAlet1ne göndermeden ıize 
htç bir ıey ıôyliyemem BugftnkO 
mukarrarat1mız1 fakültelere bil 
dtriyoruz. Fakülteler bu kararlar 
hakkında ne dütündükler nl bize 
bf1dfreceklerdfr. ÔnO.milzdekf pa
ıar giln(l tekrar toplanarak ın6 
zakeratım17a devam edece,ffz. 
Müzakeratm o giln bitip bftmf
yece~ f imdiden kest rilemez • 

planmıı ve beledJ)e azalıtı 
çin kadın bfrllilnln kendi az-ı.· 

arını nam 1et göstereceği bak 
!undaki gaıetelerfn neııiyatm 

ıet~lk etm11ti~tlr. Bu neşriyat 

dare heyeti ezalarının te111ürü 
nO. mucip olmuıtur. Bu hanım 
lar beledi)'e hıtlhababna fttirakl 
9ah11ları namına de~ıl, memle 
ket kadınlan için htedlkl~rlnt 

beylln etmfıler ve belediye azası 
oJmamıya karar vermtı!erdlr 
Kad nlara belediye intihabatma 
lttfrak hakkı vert'dikten sonra 
kadm!ar bir lif nden bir heyet 
Halk fJrlcasına giderek kendileri 
nln namzet aaıterlbnemelertnt 
rica edecektir. 

Marangozlar sergisi 
Açıldı, büyük reğbet 

göıüyor 

------ .. ··~·· ....... ------
Marangozlar ceııılyetlnln ıkı aydan 

beri ıçılma11na hummalı btr taaltyetle 
çalııtı~ •~rgl don Mat 2 de Ga11ıada 
cemiyetin meı kezinde paılık merı.tmle 

ko~att edt1mlıtır. Rc~ıml koıatta muı-

Bozuk ekmek 
Emanet şi ddr t1ı tedbiı ler 

alıyor 

Rir J•,._fAh~.lkA~,,.·- "--~·' 
mas na · Mrar veı ildı 

flaber aldığı mıza göre Şt!brema

ncci bozuk ve hamur ekmek çıkar· 

mahca ısrar t•den fırıncrJara karşı 

şiddetle harekete geçmlye karar 
vermişclr. 

Emanet. bozuk ekmek yapan fı 
rınları l~ind defasında müddetsıı 

olarak kapatmıya kanunen sa i!hl
yettardır. f'ukat bu salAhiyet şimd.1· 
re kadar lrnllanılmamı7tı. Emanet 
bundan sonra bu sıılahıyctten genJş 
surette fşeif ııde edecektır. 

Blze \•erilen malômata göre son 
günlerde yapılan sıkı bir teftiş neti
cesinde Haşim Bey bminde bir tad· 
rın un ve ekmek müesst'selerlnln ı 

kaparılmıısına karar verilmiştir. fa 

kat Haşim Bey bu karar üzerine 
m11hkcn ere müracaat edl.!rek tehlr 
kararı aJ mıştı r. 

Emanetin fJkrlne p:öre tehir kararı 
nrnvakkat bir mahıyeti haizdir. 

Hıkmet B meselesi 
Milstımtık Hikmet B hakkında. 

kı tahkıkatırı mOlettıelıkçe bitırıldiğl 
rapor ve tvrakın ~eki. e·e gönderıldigt 

yaıılmtftı. 
Evrak, ceıe tşll"rl rlvuetınce tttkık 

olunduktan sorırı vazıyet yeni btr 
safhaya dahıl olacak, n e11de karunl 
seyrini takip ederek lü1um veya men'i 

muhakem~ ıle ııetlcel~necektlr. 

Mahkumiyetten sonra 
Kapı ve kılu kırmak ~ur• tile sirkat 

mıtddl"şınden muhakeme edilen Aı ap 

Aptullahın muhııkemt'sl Jsıanbul lk net 
ceza mahkem,.stnde bıtm •ı, dört fene 

hapsine kıırıır vertlmtştlr . 
Mıthkomıyet kararından ıonra dı a-

k r lan mev~uı u1uorta söylenmlf, nya çı a' 

b 
*'rmıı jandarmalar taraf.n· 

ağırıp ÇBı:.· • 

AbdüJ Muhsin 8. tıka mOfettlıl Hekkı Şlnut Pap. 
Ucaret odası erklnı, cemlyet mllme .. 

lnuhar eden lr ak baş ve· .tııerı ve gaıetecller butunmuıtur 
kili oğluna bıraktığı son Hakkı Şinıat pap ıeıgtde gördo. 

QO \nUıam n T nrk uetalwUUJl ma-
m ek tu bu Türkce--,J-a;:;;.,z~m=-ı;_,"'-=..P.h-·-·u .... nk~c.o-.,? ~ .,.. 1ehr• b1Syle 

A~lf. neırealporıu kıymettar bir meth• lazaıufırd.gındaıı 
Bundan bır maddet mukaddem dolıyı cemlyet kltıbı umumta Fuat beyt 
k baı Yeklll Abdul Muhaln Sadun tebrik etm!~tlr. Merasimle ulonlar 

Beyin intihar eder ~ ~tuna bir mek
tup bnaktığını yazmıı, o zaman Lond
ra gazetelerinden bu mektubun hu1A 

ııa~nnı nakletm · ~tık . Halhukı Abdol-

Muhııln Beyin bıra~tığı mektup Torkçe 
olararak yaıı lmııtır. Kahır"de intişar 
etmekte olan El Ahrem i•ıctest bu 

mektubun at11l Torkçe,lnl rı~trettl~lnden 
bu mektubun T Urk çeı nl aynen nald
cdlyoruz.: 

IÇlldıktan 10nrı hHırlanan bofeden 
da retlıle-re pul• YO ltmonatalar ıham 
edılmlıtlr. 

Meıher ıtızel Te ince bir ıı:ovkle 
,ftalenmlft•r. 

Ası• .. ıon mobtlyalm, lnkı oda Ye 

y~mek takımları, lavınınlar tik nazarda 
gOZe çarpmaktrdır. Sergide daımt btr 
ıahf olıcak ve harıçten çok ucuz 
flatlarla .. blacaktır. Cemiyet bu yOz
den boynk bir ratbet ııısrmekte olup 
daha 1•1ııt açılmadu 900 liralık 11-

bt yapmııbr. 

intihap hazırlıkları başladı 
Parls idaresi mahalle lhtlyar hey

etlerine gönderdiği bir teskerede 
muhtar fntihabatına hazırlanılmasını 

ve defterlerin tanzimini bildirmiştir. 

Vesaiti nakliye komisyonu 
toplam yor 

Vesaiti nakliye vilayet komls· 
yonu yakmda vali vrkıli Muhittin 
Beyin riyasetinde toplanarak kaza 
komısyoıılarının mesaısini tetk.ik 
edecektir. 

•:•ııWlll-ı-w-u-ııııı-nwıwır mırmuııı•n· 

te katlandım, mezelletelere tahammill 
ettim. Sırf Aba ve ecdadımın mOref~ 
feh ya13dıklan bu mubarek buk'a 
içindir, Yavrum! Son nu hatım bu· 
dur kl: 

] - Y etlm kalacak ufac•'k kar
dr ıl • ıine ftlerhemet, val1deoe hürmet, 
..,. anma sadakat 

2 - Mehle Fey11l n zOrrlyetlııe 
ıııdııkatl mut aka 

Benı aifet yavrum 

Abb"{Jl Muhsin Sadun .. 

Terfih olunmaları için 
çalış1yor lar 

Halk Fırkası malôl gı.ızllerJn ter· 
flhin aıt işler le yakından alAkadaı 

olma~a karar vermiştir. Vezneciler 
de e-ski mal Olı;azller heyetine aiı 

bln malöller cemiyeti em rine tah
c;lı: edecek ve bur ada bir malı\ller 

ku ubü yapı lac~ktır 

liavo düzeldi 
Bir haftadanberi şehri kaplıyan 

yağmur Lulutlan çekildı ve istan
bul dün tatlı bir güneşin altında 
bır ilk bahar günü yaıadı. Kan· 
dilli rasatanesinin verdiki malO· 
mata gere bugün do güzel ve 
güneıli geçecek, rüzgiı oıütchav
vıl ve hafif eıccektir. 

Dün gündüıün azamf hararet 
dereccsı 12, gece S derece idi. 

ADLIYBDE 

24 Sene 
Hapse mahküm olan bir 
katıl mahkumu, kaçmak 
maddesinden muhakeme 

edildi 
l~tanbul lklocl ceza mahkem•e,ndo 

dQıı Mehmet lı:nlnde katt!den 24 
Mneyo maM Qrıı biri haplsaneden 
kaçmakla maznun olaı ak muhakeme 

edtlmtıttr. 
Bu teıebbOsilnD mllteaklp yaka1a-

nan rnahkam, Edıı n• h•plsaoeıınde 
bulunuvormu" 

Mahkeme, firar keyFlyetlnl tetltıfc, 
etmlf. bunun .ı Ye tccfl kanunu ç k
ınadan einl YUkua geldijiol te&btt 
etmlf, cOrmtl af ve tecıl kanununun 

ınmuln daıreatndo görmOıtnr. 
Reli Hı) rett n B. keul mah~ Omu· 

nı bır daha kaçma~• tqebboı etıl~i 
takdirde ce~ moddetinln artaca~ınl 

ihtar etmlttlr. 
M~hmet. •Ben zaten haplıaneden 

çıkmtyacalJm kl. 24 seneye rnahkd
ıııum. Ama kaçmam ı6ıı: veriyorum!. 
demtftlr. - . 

11 
Gün kaldı 

(i4zetemlze 4bone olan
lar hayatlarını hiç bir 
ıey vermeksizin sigorta 

etiirml~ olurlar 

Yeni ıeklımııden ltıbıren btr ıy 
içinde gı-zetemlzln hır yıllığına 

ıbone olanlara gazetemiz lıtç gö 
rOlmemtı bir mukabelede bulunuyor 
Bu abont'lerın bir kur'a ıle ayrıla
cak yOıde elltalnln hayatını ılgorıa 
edecek, kt ndılerlnc hukometçe 
muteber. 

Primi ödenmiş 500 
liralık bir hayat si

gorta poliçesi 

verilecek lir, 
Moteakıp ıımelrrln ılgorta fJtT,.tlerl 

de &}'nl ıektlde ıdaremıu aıu.r. 
Eski abonelerimiz: 

dan 7 aptt:dı lerelı; le~k ılharıt:) (, göıurOl-

mü~ıür. 

• lkı göıOm yavrum, mf'darı lıtl
nadım Alı, JrtıkAp C"ttl~lm cinayetten 
do)ayı beni affet Zira bu h~yaıtan 

ıbktım, usandım Hayatımdan ne lez
zet, ne de ıevk, ıerd ~öı düm. Üm· 
met hıımet beklıvor, Jngllıılt>r mu· 
vafııkat etmlvor. Zahirim yok İstıkl!I 
l&tlyien Iraklılar ıaif, &cız, letıkltlden 
çok uzak; b .. nım gtbt insanlırın na· 
aahvıhtrıl takdıı den Aciz. Beni vatan 
haini, f ngılıı bendeıl zannediyorlar. 
Ne bfh Ü~ ff'lAket Bl"n vatanımın 
en muoliı teJaıaı, her türlü hıtkaıc-

Bu TOrkçe mektup, Arapçaya muh 
tehi t"klllerde ıercOme olundu~ndan 
m~ktubun 1111 olan Tükçe wetnlı 
oeıı ıne lüzum hasıl olmuıtur, 

Eıkl ahonelerlmlzln bu kuraya 
dahıl olması, bu muddet h;1n d. 
•ehonlertnı ı•ı-nllemlye ba~lıdır. lliomıl( _________ _ 
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Tefrika 

LO 
Yazan 

asker ~a:. Pozôr li~mo~lorın~o 
Orevuar matmazeli sonra go··ru··şu··ru"z Beşikt-;;~urtuıu~u ---=----·--- (0-2) maglôp ettı 

Bizi"..ı ~u g. enç. h. asta bakıcıları ~iyaretten çok Dün Taksim stadyomunJı Pazar 
fı { I llkmaçlarının ildnd mUubıkası yı-

mu ıuıt l§ ennuz.. o .. duğunu düşününce adeta pılmış ve Beşiktaşla Kurtulıq ta-
yuz um kızardı kuru karşılaşmışar. 

- Yok.. Bak.. Askerlikte ağ
Jamak olmaz... Şehre koşun da 
eczacı güzeline biraz caka satın .• 

Evvela Rasim beyin çadırına 
gittik. Fahri bey de orada idi. 
Onların da elini öptük. Bırçok 
alaylar ve kahkahalarla karşılan
dık Sonra da Selim beyin çadırı· 
na gf ttik. Onların da elini öpe
rek tekrar duasını aldık. 

- Siz, bugünden itibaren şe
hire naklediniz. Handa bir oda 
işgal ediniz. Oradaki mekkareciler 
tamamen kontrolsuz kalıyor .. 

Beşiktaş sahayı kaleci Osmandan 
mahrum olarak çıkmışor. 

Maamafib maç tamamen Bcşlktaşın 
bllim oyunu alnnda cereyan ettiği 
için bu eksikliğin oyun üzerinde 
tesiri olmamışo.r. Beşiktq hlk:im 
olmakla beraber beklendiği kadar 
muntazam bilhassa müessir oynıyı
maımşnı. tık dakikalarda bir korne 
atışında kıydettlgt Uk sayıdan .on
rı ikinci golU Kurtuluş kendi ken
dine yapmış ve Beşiktaşan htldm 
fakat kısır oyunu rakibine ancak 
ve bu suretle ilci sayılık bir Wki
yet gösterebihniştl 

.. 
Artık, şehre do~u yola revan 

olmuştuk. Hafif bir ağırlık var 
gibi omuzlarımın yukarıya doğru 
kalkhğım hiuediyordum. 

- Nazım. senin apoletler, gil
neşte ne güzel parlıyor ... 

- Seninkiler de öyle ağabey .• 
- Apoletler görünsün diye 

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

Farkında olmadan eczanenin 
önüne kadar gelmişiz.. Eh.. Bun· 
dan tabii de bir şey olmaz ya .. 
Şurada kimimiz var ıanki .. Böyle 
mesrur bir zamanımizda.. bizi 
pek çok seven bu, saf v~ sami
mi muhibbemizi ziyaret etmiye
ceğiz de kimi ziyaret edeceğiz ... 

Eczaneye girdiğimiz %aman, 
BelJa, ilaç yapmakla me§guldu. 
Evvela, apoletlerimizin farkında 

o 'madı. Elindeki işi çabucak bi· 
tirerek ellerimizi sıkmak için tez
gahın arkasindan çıkarak yanımı 
za geldiği zaman gözleri birden· 
bire omuzlarımıza kaydı. O za
man, ellerini meserretle birbirine 
vurarak: 

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

Bu teklif, birdenbire hayretimi 
ve hatta teessürümü mucip oldu: 

- Kumandanım .. Yoksa mek· 
kire çavuş-!~ğuna mı terfi ettik?. 

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

Teessürden elim tibeıken Mu· 
bittin bey izah etti: 

- Hayır oğlum. Bilhassa sizin 
iyiliğiniz içın.. Harp yok.. Başka 
bir İş yok. Burada, bu ıokukta.. 
Bu yağmurun, çamurun albnda 
sizi gördükçe biz müteessir olu
yoruz. Bahusuı gazete için sık 
sık gidip geliyorsunuz.. Bu da 
aynca bir yorkunluk ••• 

Şefik bölük kumandanım Rasim 
bey de ilAve ettiı 

- Vallahi biz en çok hasta 
olursunuz diye korkuyoruz. 

Düşündum.. Bir ande Nazımı 
düşündüm. Esasen zaif olan za
valh çocuk, hergün biraz daha 
sararıyor ve.. Vakit, vakit te 
öksürüyordu. Sıcak bir odada, 
hiç olmazsa kuru tahta üzerinde 
tiiphesiz buradan daha rahat 
edecekti. Şayet harp tekrar pat· 
larsa, çantayı omuzlayıp karar
gaha koımak güç bir ıey mi 
idi? .•• 

T ~ekkürl~ kabul~ mecbur ol
duğum bu kararı Nazıma bildir
diğim zaman o kadar sevindi kJ, 
derhal çantalarımızı hazırladık, 
erzak arabaları ile gönderdik, ve 
arkadaşlara muvakkaten veda 
ederek şehlre indik. Şehirdeki 

reyim. mekkare karargahımız; (Hacı Gan-
Elinden tuttum. Ve mani ol- çonun hanı) nda idi. 

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

Bir dakika bile vaktimiı yok. ma- aldığımız emri kendisine tebliğ 
dam Luizle, başka bir gün görü- ettiğimiz zaman pek çok sevindi. 
şilrüz •.• Orövüar,.. .Bize bütün hanı gezdirdi. 

• intihap ettiğimiz odaya derhal 
Dişan çıkarak, süratll adımlar- soba ile karyola kurdurdu. 

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

- Ne tuhaf halin vardır ağa- ona (Altın onbaıı) derdim. Adır
bey .. Kız adeta bozuldu. Mahcup naz dağlannın çamlıktan ara• 
oldu.. Sanki ne vardı?.. ıında aaf bir havanın feyyaz ku

Halbuki ben, büsbütün başka dretile büyüyen bu yörük evladı-
, tfirlü düşünüyordum. Esasen bu- nın tuhat bir hususiyeti vardı. 
raya gelmiye ne lüzum var. Her Saçları altın gibi sarı idi, ve 
işi bırakarak evveli buraya koş- yüzü bir altın yaldız serpilmiş 
makta bile ıüzumsuz bir hafiflik gibi çil zorrelerile dolu idi. Mü-
var. 

1 
tebe.ssim ve san eli gözlerile 

15 lı:Anunevve b k k . k lb' d . b' 
Allah, insana hazan seadeti bi- a tı ça ınsanın a me erın ~r 

le zorla veriyor. 1 t b .. r safvet akardı. Alelekser sanlar gı· 
• • ı.ı e ugun~ ı:..- • • • 

dırneye naklimizin üçüncü günü. hı ne soğuk ne de ınatçı ıdi. 
Değil Edirneye taşınmak ve 0 • Bilakis çok §İrin ve çok yumu

uda yerleşmek, hatta sık sık şaktı. İşte, benim bu altın onba
şehıre inmeği bile hiç istemiyor- şım, şimdi herkesten ziyade se
dum. Çünkü .. ( lki satır tamamen viniyordu. Mütemadiyen emirler 
sili~miştir . ) veriyor, odun kırdırıyor, su ge-

Üç gün evvef di bir ıabah Mu- tirtiyor. Saf, temiz bir çalımla 
bittin bey çağırtmış. Rasim bey faıla ~öze girmiye çalışıyordu. 
de beraberdi. Muhterem kuman· Handa ilk işimiz, adamakıUı bir 
danım, her davetinde olduğu gi- temizlik oldu. Başka çamaşırımız 
bi elile pişirdiği nohutlu kahve olmadığı için sıcak odada kaput· 
nin fıncanmı elime .sunduktan lara sarınarak çıplak oturduk. 
sonra kaşlannı çattı. Derhal cfd. Aylardanberi su yüzü gfümıyen 
di bir şey söyliyeceğ ini anladım çamaşırlarımız yıkanıp sobada 

kuruyuncıya kadar yerimizden 
kımıldamadık. Allah razı olsun 
Hacı Gançodan ... Evinden bize 
temiı yataklar getirtti. Gece o
lup ta yatata uzandıtımız zaman 
bir an için lcendimizı kaybederek; 

- Oh. .. 
Diye haykırdık Çünkü üç aya 

yakın zıımandanbeu ıırtımız yu
muşak bir neıneyo temaı et· 
memişti ... 

* Şehlre naldetmemi2den hem 
memnun ve hem müteessiriz. 
Filhakika luı:umsuz yere aefalet 
çekmekten ~urtuldulc. Hiç olmaz· 
aa ııcak bir oda, yumuşak bir 
yatak ğörüyoruz. Fakat •. Şehrin 
Sefaleti, kalbimizde xaralar açıyor. 
Camiler, medreseler, hatta harabe 
ve viraneler muhacirlerle dolu .•• 
Sararmı~ çehreler, bükülmüş bo
yunlar, öyle feci ve dayanılmaz 
lavhalar yaradıyordu ki .• Aç.. Her 
keı aç.. Muhacırlar sokaklarda, 
açlılctan yürüyemiyecek kadar 
takattan düımOı hayvanlannı akla 
sığmıyacak kadar ucuz bir para· 
ya vermek için sadaka ister gibi 
yalvarıyorlar. Ve •• Ağ-hya ağ-

lıya sattıktan hayvanın pa· 
rasını alır almaz, kim bilir kaç 
günden beri, açlık ıztırabı ile 
ağlayan ve kıvranan yavrularına 
yiyecek bir ıey bulmak için dük
kanlara ko,uyorlar. Fakat dükkan· 
lar da boş.. Artık satılan ıeyler
de mahdut. Kim.senin ciddi ih
tiyacına yarayacak bir şey yok. 
Eaeri hayat, yalnız fırın önlerinde 
ve kahvelerde .. 

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

ğa çıkmamağa karar verdim. Zaten 
buna lüzum da yok. Buraya nak· 
limizi haber alan arkadaşların 
ziyaretleri başladı. Herhalde sı-
kılmıyacağıı •.• 

17 K!nunevvel 
Bugün, Zeki beyle Kahraman 

bey geldi. Bizi en çok alakadar 
eden mesail hakkında uzun uzun 
konuştuk ve esaslı noktaları teı
bit ederek kendimizce bır prog
ram yaptık. Tatbik edemezsek 
bile, bize bir teselli olacak ..• 

21 KAnunevvel 
Dün Edimenin büyük bir in

k sarı hayal günü idi. Bir çok 
tekziplere rağmen lıtanbuldan 
tren gelecetine inananların dün, 
akın akın Kara Ağaç istasyonu
na indiklerini haber aldık. Na· 
zmım, bütün ısrarlarına rağmen 
ben yerimden bile kımıldama
dım. Mamafih Nazımın gitmesi
ne de mani olmadım. Nazım, 
geldikten sonra anlatıyor, Kara 

<Çocuğunuza na~ 
BakmalJlsJlnız1 

Muhaırlrt : Dr. Alı Şlikrll 

Muhterem hammefendfler, b~ 
Neall ltJ alzden çok teyler bekliyor. BugQn kuvvetli ~ 

yetlıUrmek ve onu çoğaltmak elinizdedir. Peki.la bfUyor•IJJI 

vbl topraklanmızın fazla lnl8.Da ihtiyacı ve.rdlJ'. Fakat bu ~ 
nn da tamuuıhha olması IAzımdır. Nakabllf milnakap bir ôeft 
vardu. Efer bugiin vatanı, onu yqata bilecek bir nesle b1I 
teallm etmek istersek vatanın mukadderatına atfı nazar e ~ 
llzımdır. Ha.klkl vatan tehlJkeıd ıe.rhatJerden deif I fakat 1 
cuklannın betlklerinden baılar. Bu beıtklerin bir mezar eıtfl 0 

1 IA.zımdır. Bilgisiz çalıımanın ekıerfyetJe acı neticeler verdJib' 
atla g6rd6k. Bu gün m6terakkt Avrupa mtlletleri çocuk b'1 
huauıunda bilgileri sayesinde nGfuslannı her ıene çoğalt111akt' 1 

Bizler de o maksada vüıul fçln asri malfunatla m6cehbez 0:; 

Hak, halAskAr millet olmak kabiliyet ve sal4hiyetinl erk tP 
ziyade kadınlara vermiıttr. Netekim Avrupanın ıu arzolunaO 
faldyab kadınlarının bu huıuıtaki bilgili gayretlerinden tieri 

1 
tfJ'. Sizlerin de bu buıuıtakl gavretl, ıenevt Tcırk neıll ara.fil' 
binlerce no.fusun zammım mucip olacaktır. Bu yazılarımın bil 
sağlam çocuk yeUıUrmek huıuıunda ıizlere rehper otabilflll' 
ve bir çok mftıkdlAtınızm halline yardım edeceği ümtdfndef 

H4milenin y4nınd1J yapı- Rnne s'/Itanan veri~ 
Uıctık tedbirler Çocuk ilk dofdufu ~J 

Saf lam çocuk yettıtlı mek için ıaat meme verllmemeli· ~e 
tekayyildata bamllelik zamanında anneıi yatakta yattıfı ııal 
bqlanmalıdır. Bebek henilz ra· tarafa dönerek emztrıneJJ. 
bimde iken anne kanlle beslenir. günfi de keza ayni ., 
Bu ıebepten kanın terkibinin iiçilncil gftnfi yatakta o 1 
tam olman IA.zımdır. Şunu yeraem halde çocufu kucağına ,..J 
çocufuma dokunacak, bunu yer- emzb melt, dördüncfl ";j ı 
sem zarar verecek diye asıl ye- keza ayni vulyette, beıiD ıt 
Dilmesi lazım gelecek gıdalara ayafım karyoladan aarlıl fi 
perhiz edilınelidfr. Karııık gıda sandalye koyarak verın~ 
yenilmelidir. MeselA et yanında kolıle, ba~nın altından 1 
muhakkak ıebze, meyva ve sala- suretile, çocufu, diğerde~ 
ta d&. bulunmalıdır. Keza hava- cuğun burnunu kapaJJJ 
dar odada yatmalı, hergün ıAf ağzından meme çıkmaııO 
hava almalı ve biraz gezmelldlr. memeıtni tutmalıdır. ıtl 
Çünkii saf hava kanı tasfiye Meme emme !JBIJ~ 
eder. Keza Yücudunu; ağız ve Çocuklarınıza memeyi 
dlılerinl te ft'b tııtınAlıda•- lcı. verıntz. Bu usdl hem nı rı 
ztncl aydan itibaren memelerini toplanan ıuLuu terKıomııı 'I 
soğuk ıu tle oğmaladar. Doğum olmaıma, hem de çocu.jlll' I 
zamanında mutlaka mektepten ılnin sallamlqma.eına Yar_11() 
pbadetnameli ebeler vaıJta ıile zamanda saate alı11111~ 
dolum temin olunmalıdır. Btlgt. ıüt zamanlarının gayri ~ 

aflayamayacağından, 
ıfz ebeler hem sizin, hem de ço- h k ı.ı ,, rahat ra at oturma , •• ı •· 
cupnuzun hayatmı tehlikeye veya gezmek fçln bol~D"" 
koyar. bırakır. 
Bebeği be!Jlemek için hangi Fazla meme alan ~ 

'gıda ~ntihap olunmalı l mideleri bozulunur. Gtaı 4' 
Bu gdn bilinmelidir ki Vnne Çocuk sancılanır. Allat~ 

dit6nün yerini tutacak bir gıdaya ağlama açlıktandır di1~ef' 
hen6z malik değiliz. Çarfıda sa- meme verılirae bu d 
blan Avrupa ıütlerinln parlak baılar. ftllı' 
parlak kutularına ve llAnlanna Çocuğa doğduğundaO b' 
bakıp ta aldanmayınız. Onlar altı saat btrıey vermeınellı ,'4-
keıelerlnl doldurmak tçln tabU üç saatte bir meme verı:' 
öyle yazacaklardır. Hiç biriıl on beı gilnde gece taıl dJ' 
anne ıütünün yerini tutamaz. itibaren yirmi bire k• et' 
Onlar ıiitlerinl inek ıütünden üç saatte bir olmak i1t 

yapıyorlar. Halbuki inek ıütü· defa, on beıtnci g(lııdedoet-~ 
nün terkibi anne ıütünün te, kibi alb yirmi dört saatte ) 
beyninde çok ı fark vardır. Ayni 1 ( 6 9 l2 3 6 10 

k d ıe A , , , , ı cJ ' 
zamande anne ıütün6n ter ibin e lizere verilmelidir. Yedlfl tt' 
yavrusunu hasta.laktan vikaye dan tubaren dart -" d> 
edecek maddeler vardır. İnek 6 10) 
sütünde bu hana yoktur. Bu ha- mesel& (S, lO, 2• ' ~ 

ıilmelidir. fşrJ 
ktkat moeydanda iken lüzumsuz Fakat bazı çocuklar 1' ~ 
yere mini minilerinize inek veya daha ıık veya daha seY'~b'P 
Avrupa sütlerini vererek hayat- emmeleri lcapeder. Bıı şl e, 
lannı tehlikeye kovmayınız. bir defa hekime ınnr•cıl 

Ağaç v~ bılhassa istasyon civarı melidir. ti ti 
pek çok kalabalık imiş. Saat Emme matlı e e 

d l Çocuğu yı· , mi daki""' _.,ıs dörde doğru uzaktan işi i en ,,.,. 
tiz ve medit bir tren düdüğü melidir. Bol siitii olaJl ttl 
bir anda herkesi heyecanda bı- iıe on beı dakıkadıııP 
rakmı•. Fakat tam o anda fazla emzlrmerrıeUdlr· 11ı.,4" 

y ,ntw· 
birde münakaşa başlamış Bir kıs- Bizde hiç bir anne fJ\J ,e 
mı [ bu taraftan .. ] diğer kısmı olduğuna kant değildir· UJ1lP 
da. [ hayır .. bu taraftan ... ] diye çocuğunu hektıne glSL 
münakaşa ederken •. Nihayet tren trol ettirmelidir. del' '~ 
gelmiı ve geçmiş.. Fakat İstan- Zayıf veya vakt~ıııeı Jl~~ 
buldan değil, Bulgaristandan.. doğmuı çocuklara O: hP 1'"' 
En tath ümit ve hülyalarla ko- ememedikleundcn, 1 i1 

,, ' şuşan zavallılar. yerı melıdfr. ~· ' 
.(Bıımec:\l) (D• 
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Seyahat edebiyatı ı hakkmda bir 
L Partıte po!f ı'erin kollarında 
pa•liıce bantlar aıılı. Türkiyede 
0hılere İngilizce CSfretme için 

~•talar açıhyor. Niçin? 
Bo.ton bunlar ıunun fçfnl: 

L Yenı dünyadan eııkt dünyaya 
fr ~kın var. Bu akın zenfın 

Aıner ikabnan tadmı çıkardığı btr 
eylence tarzıdır. 

A111erikalı eski dGnyaya baı· 
~elit dolannm tahtı üstünde btr 
Sea:ar gibi girf yor ve eski dünya
~ Amerikalı ııeyyah celbt'tmek 
Ofr nevJ devlet ftf halini aldL 

IQ'l ~lnız bu kadar değil bütün ea
dü.nya Amerikalının bu modern 

le\' kine hayran. 

Rtrafınızda kasketlf, ·iieterll, 
eo 'f pantalonlu, uzun yün ço
tepı., Amerikan iskarpinli deli· 
kenlılar görOyoraunuz. Bunlar 
Uıaktan bir Amerikan ıeyya· 
bına de pek benzerler.. D<:fil 
Yalnı z İstanbuJda bütfln eaki 
dGnya memleketim inde bu kı· 
ld~taki adam son anu!an temıil 
~diyor. Amerika bu seyahat zev· 
~ h:ıı ırüzelleıttrdt ve moda haline 

0 ldu. Okyanos1an aıamıyanla· 
tın h 
d ilca 'anna mahalle aralann· 
b: ıro f pantalonu geçirdi. Bu 
~ hekU attU' ve (turiıt) lik bu 

t ~6.n en modem zevkidir. 

0~~~ huaünkü "turist.tevki-' 
feUerde v1u >'•'onıa llaJık ve kıya
d görnıOyoıuz edebiyatta 

a müthtı bfr 49 t• ist zevki 
u d ur • 

Yan L Vakıa A-· milıteııı· t·k ••upall 
~ ecı hal~tt ruhtyeainl yaıa.nııya 
1 
&ı'adıfı RÜndenbeıl uzak tkllın

elırfQ de edebiyab bir moda halıni 
e. Yordu. 

b 
1
Ro111antfzm lıb tataftan d~ne

I ir k.t ıneçhul ülkelerin hasretini 
~e bıeçhul nlkelere ka vuıanların 
e;,ece.nla.rını anlatır. 

I> 10111anen, Bayron, Lamartln, 
· lnerime Jülvem Plyer Lotl bu 

te k ' • 
" n lfadeıf oldular. 

tdehfyatı daha baıka vasıflan 
ttlf•ror. Bugünkü seyahat edebi· 
htınan çeınlıinl veren ıey bu 
edebiyatın daha çok "kozmopo
ltt,, htr aleme dalmadır. Bil· 

'iUt harpten sonra basıl olan 
<lGoya 11ıOnasebet1erl inaanlara 
telli Yeni kesafet ıeklf vermfye 
be.ı'adı. Ntteldm bilyiik harpten 
80

"'"• nıtlletler ara .ındakl •111• 
tkteı harı hudutlan biraz daha 
de.taldı. Nakliye vasıtalarının son 
•enelerde alduğu sürat dünyayı 
e.rtılc hfr mahalle ve kitaları da 

bıter sokak haline koydu. Av· 
l'UJ>e. htrl 'ğt birazda bunnn tabu 
bır 

Detfcesfdtr denebl fr. 
Ptver Renua Morlı Da Kobra 

bı c t 11 ~tttt, ek londonun. Velıtn tema 
b •tı bu yeni edebiyat cereyanı 
L ~de de tesirini göllerdi Vaki 
Qfıd 

e ıeyahat zevki hayata gir 
~,~dt. Fakat tahrfrf ıeyahat kari 
ç tı htç te fena almıyor. 
,_ç<hıko hayatından memnun 0
<t111 ı Yan kaıt ya hayali muhayye 8e.ad , 

etler arıyor. Yahut ta ufkunu 
a~tıf ı 
~. f etmek faıfyor. Nizametttn 
,,llıH 1 
~ . seyahat e~E>b ·yahn• mem e 
"~t ıçtnde ve tru-Mı çeaınısi iJ~ 
"'ı>tı. 

Morla da Kobra yevmi ga· 
zeteJerfn pek çofuna gıda teıktl 
ediyor ve ihtimal daha da alıp 
yilr(lyecekttr. Fakat ıunu ha
tırdan çıkarmamak IAzımdır .ki 
kendi memleketimtr:, mec
hul o'anlar kadar bizim için 

meçhuldur. 
Andre Mervamn btr maLale· 

sinde Franaadakl edebiyattan 
bahrederlı en henüz beynelmilel 
tezahürledn edebiyatını yaparak 
bir Balzakın mevcut olmadığını 
lııfz sınıfların cfnııi münaaebetle· 
rine h&ı• edilen btr edebiyat yeri· 
ne f ıan11z halkım anlatace k bir 
ııan'at telelµdatnden de bahsed yor. 
Viktor HUgodan sonra kimsenin 
Fransız halkile meıgul olmadığını 
aöylQyordu. Andre Mervanın fi. 
kirleri F amadan daha ziyade 
bizim için ıöyl,nmite benziyor. 

Sadri Etem 

Bursa abidesi 
Müsabaka açılmadan
mı ihale ed, lmiş? 

Mibfakll re;;;;mlar ve hev· 
keltr~lar bırliği reisinin 

Bursa valisine mektubu 
Buna vilA ~ eti.J!in Gui Hz. .kfn 

yap riCAfı i'6 ere mlfaabaka açıl-
madan bir Türk ıan'atkArına 

ihale edılmtıttr. Halbuki daha 
evvel Mustakll reuamler ve hey 
ke'traılar blrltfl reisi Muh:ddin 
Sebatl Bey Buna va'lsl Fatin 
Beye müracaat ederek mil.saba· 
kaya tıtirak etmek lstedl~ini bfl. 
dlrilmlıtl. Muhfddtn Sebatt B 
abidenin habersizce ihale edU
meslnden muğber olmuı ve 
Bursa valtsJ Fatin Beye hlla· 
ben gazetemize ıu mektubu gön
dermfıtlr: 

"Geçen mayısla, Buna vflAye
tlnfn Bti) ük Gazi için dikmek 

ıstedtft abideyi bir Tih k sanatk!rına 
yaptırmak tıtcdiğini Ankara da 
Halk fırka11 heyeti idare baı 

kA.ttbt bey efendiden öğrenmff

Um. Bnyfik bir hOınü n•yet sez
diffm bu tıe esaslı bir surette 
milracaat etmif olmak için, na· 
mına Avı upada ta hail ettiğim 

maarif veki1etict>llleılnden aldı

tım veıtk&YJ btr istida tle bera· 
ber namıaliniı.e taahütlü olarak 
göndermlıtim. 

Bu miiracaatıma lütfen bir ce
vap verllmedtil gibi bir milıaba· 
ka da flln edilmedi. Bii kere bu 
abidenin elli bin liraya bir türke 
ıhale edildiğini memnuniyetle 
haber aldım. İtin cereyanından 
m\bacaabmın na, arı itibara alm
nuyacak kadar eksik olduğu 
meydana çıkıyor. Bundan sonra 
vukubulacak müracaatlanmda da 
çevabıız kalmak ıuretlle mafdur 
olmamaklıiım için milracaat 
edenlerin ne ıuret'e teftik ve 

'h edJldlğioi öf· enmek is· tere• 
LO.tfen bendeniz! tenvir 

tıyorum. 

dersiniz efendim. ,, 
e Muhiddin SebAti 

Mllstekil Re~sıımlar ı c Heyieltraşlar 
.Bırlıiı KciSJ 

konferans 
Roben kolec Türk talebesi ce. 

mlyeti mektebin konferans salonun· 

da bazan içtimalar aktetmekte ve 

bu toplanmalar da bazı zevat ta· 

rafından talebeyi aJAkadar edecek 

mevzular hakkında bazı konferans

lar verilmektedir. Evvelki gGn saat 

on altı buçukta muallJm Mehmet 

Nurettin Bey tarafından "'Namık 

Kemal,, hakkında bır müsahabe ya
pılmıştır. 

Nurettin Bey bu müsahabesine 
şöyle başlamıştır : 

"Aztz çocuklar, Türk vatanının 
en J!.Üzel manzaralarına bakan bir 
mektepte okuyor ve pencerelerinizi 

açınca dUnyanın en güzel bir psr· 
çıısına bakıyorsunuz. Onun için 

vatan sevgisi sizin ıçin bir şeref 

ve bir estetik borcu oluyor, 

Bundan dolayıdır kJ size Tür

kiyede vatan sevgisinin peyıı;amberi 

olan Namık Kemalden bahsedec~· 

ğim .• 

Hatfp, sonra büyük edibin ha
yatı eserleri, mücadelelı:ri, garp 

irfanından nasıl istifade ettiği hak 
....... ..,_ .,_ ... , .. ~ .,...,. ---,,-~ 
sini şöylece bitirmiştir : 

"Vatan ve millet sevgisi için 
Türk gençllğlnin ufkunda 1\anuk 

Kemal, bir şafakrı, bir feclrdi Ne 

mutlu Türk tarihine ve Türk genç· 

ligine ki şimdi o sevginin batmak 

bilmez ~tineşlnl Ktmal adını taşı

yın bin bir deha şahikasında sey· 
redfyor,, 

Hukuk seminerlerinde 
Hukuk fakültesinde bu sene se

miner ceşktlAtı yepıJmıştır. Semtner 

kütüpaneslne bir çok hukukt eser 
ler tedarık edilrtıektedır. Burada 

hukuk gençleri n:ıüdernslerlnin ne

zaretinde derslerlle alakadar olan 

eserleri mütalAa elrtıekcedirJer. 

Hukuk seminerinde talebenin pek 

büyük istifadeleri olmaktadır. 

G. S. Birliğinde 
Gi zel San'atlar birliği, genç 

lerc faydalı olmak için çalışıyor. 
Bu cümleden olmak üzere Birlik· 

tc gençler İç•n meccani serbest 

dersler verılmiye başlamlmıştır. 

Pazartesi ve çar~arnba günleri 

akşamları tiysho şubesinde, pa· 

zar, sah, çatşamba günleri ak· 

şamları da ırıusi~ i şubesinde 

tedrisatta bulunulmektadır. 

Edebiyat şubesinde de yakında 
derslere başlanacaktır. 

Yeni neşrlvat 

Jokont ile Si ya .. u 
Genç ve kıymetli şairlerimizden 

Nazım Hikmet Bey, bu ı~imle 

bıa küçük kitap neşretmiştir • 

V AKIT. 2 Kann'"''"'"l 19~ _._ 

Jlli: talısil 
• 
Ingilterede büyük bir 

inkılap geçiriyor 
f ngi?terede iptidai tahsil büyük 

bir inkılap geçirmektedir. 
Daha 1926 kan un evvelinde Ter· 

biye dairesi tar afıodan teşkil olu
nan hususi bir komisyon gençle· 
r in tarzı terbiyesi hakkında mü· 
him bir rapor neşretmişti. Bu 
raporda evvela mektep hayatı 
devtes nin temdidi ve çocukların 
on dört yaşıı a hdar mektebe 
devamlarının temini endişesi mev· 
cuttur. 

Bu inkılap ani bir netice verdi 
Bu da; "Çocuk' arının tikri kuv
vetleri ve maddi ehliyetleri her 
ne olursa olsun cümlesinin ıhti· 
yacır a kalı olmısı,, idi. Bundan 
başka ai leler in vaziyeti içtimaiye· 
si ve yaşadıkları vasati nazarı 
dikkate a lmadan umuma şamil 
bulunuyord11, 

Bu inkı'ibın takip ettiği gaye 
kabil olduğu kadar vasi ve hal· 
ka mekşuf bir terbive vermek, 
st'rvet ve imtiyaz tef k'erini or· 
tadan kaldırmaktı. 

Yüksek tabal<a feda tdPme • 
mekle beraber, o, diğer tabaka· 
lardan fazla istifade etmt'z; ko 
naile ra.poı unu JcaJeme alırl.en bu 
müsavatı tt'mın meselesini esas 
ittihaz edinmiye fevkalade gayret 
.sarf etmiştir. 

Tahsili ıptidai iki dnt'ceye ay· 
rılmaktatır, bu derecelerden biri· 
ne • Jünvor ~ol ,. ve diğerıne 
• Senyoı Şol ,. ismi verili.> or. 

• 
Jünyor ŞoJun gayesi faz'a ta-

dıJata uğıamıımıştır. Ona düşen 
vazife yedı yaşından on bir yaşı· 
na kadar olan çocukları talim ve 
terbiyedir. Şu halde bu vazifeyi 
um ni hazırlamak suretinde tef
sir t'deısek doğıu olur. O, ÇO<'U· 

~un dimağır a bir şekil verir, ona 
iptidai ma1 umatı asgari oJarak 
öğret r. 

Maamafih daha vasi bir kültür 
için lazım gelen ihzaratı temın 

eder, e~er bu iptidai hazıtlık ya
pılmamış olsa İkınci devre tabsi-
Ji temin ~dıleme2di. · 

İki şube arcııındaki rabıta pek 
kavidir. B 1r devreden diğerine 
geçmek sırf yaş meselesidir. 

M. "Mart on ,, namındaki fenni 
terbiye mütahassısı diyor ki: 

"'Ta'ebe hiç bir surct'e yaşına 
nisbetle ılt'ride veya geride olmı· 
yacaktır. Ehliyeti, zekası ne olur· 
sa olsun mihaniki bir su1ette sı
nıf gt'çece ktir ,, 

Bu tedbir ban ihtiyaı'arı icap 
ettircek bir hadısedir. Komite 
raporunda her nekadar şimdiden 
" kabil olduğu derecede tedbir 
alacağım ,. beyan etmekte ise de 
terakkinin vahdetini temin mese
lesinini ne d~rt'ce mümkün ola· 
cağı cayı sua 'dir. 

Yaşına ni,betle geç kalmış olan 
bir çocuk lüzumu mıktan ihzar 
edilme1se zamanını boş yere he· 
ba etmek ve esas malumatının 

fıkdanından dolayı tamamilt te~ 
messül edemiycceği bır tedrı.s 
:zamanını kaybetmek tehlike.sine 
maruz kalmaz mı ? 

Bu tehlikenin en bariz olan 
noktalarından biri de turadadır 
ki raporu kaleme alanlar "'kafaya 
öte beri do!durulması,, ve tale· 
benin dimağının fazla yükletilme

sine muarızdırlar. Bir şubeden 
diğer şubeye geçecek talebenin 
fazla tazyik göı memesi isteniliyor. 

Çocuk sınıfı ipka edilince, ta· 
lebe "'Jünyor Şol,, da dört sene 
kalacaklardır. Bu müddetin akalli 

üç sene o.ması meşruttur. Bu su· 
retle "Senpor Şol,, a hazırlık bi· 
la istical temin olunacak ve her 
sınıf ta oldukça yüksek ve umumi 
bir seviye vücuda getirilebilecektir. 

Hulasa bu teşkilat • Jünyor 
Şol ,, u pek fazla alakadar etmi· 
yor. lkincı kısım üzerindeki te· 
siı ine gelince bunu ayrıca bir 
makalede izah etmek lazım gelır. 

Hukukta 
2 dersten dönen 

sınıfta ipka 
edilecek 

J Iukuk fakiiltcsinde imtit .'arın 

şekli icrasının yeni bir talimatna· 
me ile dc:p;!ştirlleceğini yazmıştık 
Bu cıılimatname yakında fakülte 

mecllsinden çık;ırılacak tır. Yeni 
talimatnameve göre, talt:be bütün 
derslerden üç günde imtihan e-

dilecek ve haziran devresfnd~ lkl 
dersten dönenler sınıfta ıpka edi
lecektir 

Halbuki şimdive kadar hazirıın 
devresinde sınıh dönmek yoktu. 
Talebe ancak eylül devresinde imti
han veremediği takdirde sıruh dön

müş olurdu. 

Hukuk talehelerinin kcısketi 
I Iumık tııkiilt1.'sl talehe cemiyeti 

bir k11sket kabul etmiştir Bu ka"· 
ketin rengi IAciYerttir. Vi7.iyeı inin 

üstiinde kırmı7.ı şeritler vardır. Fa
külte talebesı bu kaskeclerden bırer 
tane alıı.cıı.k, rt:smi günleı de b., ye
cckt r 

16 yaşında 
Köv çocuklar• için 
kastamonuda iki 

mektep açıldı 
KnstHmonu, ı (\' akıc)- la~e, ilb:ı~, 

ibaresi hükömete ait olmıık iiıere 

şehrimizle Tosyads bugünden itiba
ren birer yatı millet mtktebl açıl-

mıştır. l kr ikisine on altı y11şınd · ki 
köy çorııklarından ellişer talebe 
alınacaktır. 

TaMt Mümtaz 
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66.ne Bakan 
• G Qne Bakan ,, Hamdull~h 

Suphı beyin yeni bir e•e· 

rıdir. Kıymetli Tark hatibi ıim 

diye kadar muhteUf yerlerde 

netredilmif olan edebi yaz1larını 

tep 1amak auıeUyle yeni bir cılt 

vücuda getlrmtı bbincl dldt teo 

kı' ~den "Dal yolu,, ndan sonra bu. 

nada •Güne Bakan,, fmılnf ver. 

mfıtfr. "Güne Bakan,. bahçe erin, 

bostanların iisı ünde uzun bir sa 

pın üzerinde yokaı ıya kalkım. 

doğu ufuklarının üııtünde g{in a~ar 

mağa baıtadığı dakikadan, bati 

ufuklarınan arkaa1nd~ kaybo'un· 

cuya kadar güneı• takıp eden, 

bunun icin Türk dilir.de " Güne 

S..kan ,, iamJ veri'en g{ineı ıek
ılnde bir çtçe~in tsmfdir. 

Hamdu 'lah Supbl bey uzakta 

ve yakında ayni ııığa gözünü 

dtndü•miit o'an, doğru'uğun, gü 

zellltin ve iyill~tn güneıine ba· 

kan fikir ve hiı karc'eıleı ine 

kıymetli bir hediye o'mel.t (bere 

fenl kitabına "Güne Bakan,, 

denmtıtir. Harf inktllbı }·apılah 
bir sene oldu Bu milddet içinde 

görü en tıler a:ı değtl, hı!akia 

rek çoktur. Fakat gene önümüz

de tktiham edilecek büyük WlOı· 

kt\'at vardır. Bdhusa yeni harf· 

lerte yettıe~~k o!an geleck neıil

Jeri yükseltmek fçfn bir nkılAp 

kütilpheneıi IAz mdır. 

Bu noktat na7arden Hamdullah 
Su, hl bey iptlda "Dağ yolu,,nu 

timdi de "Güne Bakan,.ı neııet 

mekle ınk•'A.p kOUlrhanemlzin 
temeline iki kıymetli laı koymuı 

o 'uvor. 

Ham ..1u1Jah Suphf beyin ıon 

est>r?nde, yazılıp neıredUeh yh mt 
acneyj geçmiı olan bazı parçalar 

var; fakat aradan hı.;ı kadar 

zaman geçmıı o!muına rağmen 

Muhterem edip ve hatibin yezı 
lan 1anicl hemen bugün yazılmıı 

g;bıdtr; çünkü üalap ttbarile o 

kadar açık, o kadar ~de ve 

temizdir, Ftltir ve dOşünüı noktai 

1'a&arından ise ayni kıymet ve 

kuvveti hai'ldir. Bif!an ytrmi, 

Yirmi btr sene evel türk ka,.,ın 

f------------------~ .. ---d 
Y lnm ası.r evvelld 

VAKiT 
1 KAnunevv~l 1879 

PaşatJ.a.hçesinde bir Rum 
hızının Bevhoz k11ym1J .. 
kamlığında m'flsrahdem 
bir kA.tip ile al&ka edip 
şereıt İsl&m ile müşerref 
oldo~u ve mumaileyh ile 
{ez,eı ·vüç ttdeceği La 1 iırki 
gazetesinde mervidır. 

• 
Ferilranı hiı 4mdan mer-

hum Rıuı, Paşa zode lb
cahim Pa~a bir miiddet en 
beru Trabz.onda namizaç 
olduğu halde bu deıa ir
tihali dar beka evJemi~tir. 
Rahmetullahi alevh. 
Herhumun eJ Uidii avali 

Tt abıonda bulunduğun
d1Jn bir memnru mah~usla 
DeriseadetP qlJnderılmf"sı 
içlin emri ntBJ • .Jlft15 veril
diği mettmudar. 

bOyftk türk inlcılibs aave•tndekf 

müıafertyetfnt diltünüyor '10 bun· 

dan dolayı aQrıde ıdeal adamını 
takdir ermekten kendini ala 
mı yor. 

Rahştağ meclisinde. 
Dün a1ans telgrafları geldiği sıra. 

da vaziyet! hazıral siyasiye ile alA· 
kadar olanların ilk göz atakları 
nokta Berlinden Rayh~tağ müznke
ratıfle dair ıı:elen telgraf oldu. Ve 
"Yung pi Anı sleyhındeki IAyiha 
reddolundu kel melerini her oku
yan rahat bir nefes aldı. F'ilhaklka 
Rayhşta~ın b<>~tt· dördünU bulan bir 
ekstriyt"tle !Ayihayı reddecmesi Av. 
rupada sulhü müsalemetin Jscıkra· 

rına hahcşıı;er olan bUtiln münev
verleri memnun c:d1:<.:ek. bir key
fiyettir. 

E.c;asen Alman salt cenah fırkata 

rının 1 ung plAru ve Berlin bükO· 
metinin siyaşetJ hazırası aleyhinde. 
ki te~elıbUslerl hiç bır mantık.1 

mevıuaya istinat etmemekle bera. 
ber Alman hi$SI m1Jllsfni ok:;.ıya

cak bir magalııtalı tarzda tertJp 
edilmiş olduğundan, bu mtıgalacaya 

~:ıpıl arak teşebbüsü vakıa taraftar 
lık edenlerin ekseriyeti teşkll et
mesi tehlikesi mevcucru. 

Arayı umumiye cekl1finde HUgen· 
bergin yfüde 10,2 den [azla rey 
toplıyamaması ve Rı. yhştaJ:tın. plAnın 

reddine dafr otan tekfüJ .312 reyle 
reddetmesi tehlikenin atlatılmı~ ol. 
dui!;u kanaııtlni veriyor . 

Alman malbuatı ne kadar itiraz 
ederse ttsln Yıın~ pl:lnı, tamirat 

m~seJesinfn haIJJ için uzun elden 
dil~ünülmüş ytl-(Anc kablU tatbik 
üc;uJdi.ir, Bu planın ademi kabulf 
Almanyanm tıımiıattıın dolayı tedl

yatta bulunmak lstemt mesi dernek 
olur ki, Vetsay muuhedesJ ahkamı
nın reddı mahi \etinde olan böyle 
bir harı:ketin ihtiyarı kadar halt 
hazır Almanyasını ızrar edecek bir 
hareket tasavvur edilemez. 

Alman muhııfazak~rları gerek 
tamirau ve gertkse "Versa y" mu 
ohcdesinin üzeri et ine yüklettiği di
~cr taahhUdatı kabul etmezken Jlerl 
sürdükleri iılra1, hakikaten garlpcir. 
l\luhaf ızaktirlar Yung plAnının Alman 
yaya fazla yük tahmil etmesJnden 
şlkAyet ecml yarlar; Versay muahe
desi ahkamına seri uru edilirse AJ. 
manyanın umumt harpren mes'ul 
olduğunun bizzat Almanlarca rac;dik 

edilmiş bulunal:a&ını ileri süı Ü} or
la.r. 

Hııı b• umumfnln mfü;t•bbthl kim 
olursa olsun orcada reddü lnkAr 
edil em i vecek bir hakikat vardır kt 
o da Almanyanın harpten ma~IOp 

çıkını~ olmasıdır Binaenaleyh halt 
hazır Alman vıısı büytik harpten ıs. 

ter mes'ul olsun Lcır er olmasın, Ver~ 
say muahedesinde kabul ve imza 
evledi~I taabhüdatı ifa etmiye mec
burdur • 

Şu halde- on küsur ~enedenberl 

yüzlerce müellıfın blla mühalAğa 

blni mütecaviz eser tedvin erm~sinı, 

ricali siyasiyeı:ıın bol bol tel!katini 
teCTühe etmes!nj. icap ettiren şu 
"harp mes"uliveti~ münıı.kışunın 
ıutık bertaraf edtlmesi, ve vazıyeti 
hazıranm lsltıhı içın rnuahcdıt esa
satına riayet edilmekle berabt'r. ar
zu olunan tudilAtın mütl·kabil mu 
hodenet hissıye.tı reslı>ı vaııırasıle 
elde t-<lllmesı acaba daha taydalı 
olmaz mı'? 

\ liitneffa Strezman bu noktayı 

• 

lngiliz amelesi vat~nperver 
Beşeriyetin mukadderatına lakayt 
değiliz fakat en çok alakadar olnu

ğumuz yer lngilteredir 
lnY,ilte1e de amele fırkasının 

rngi1tereden fazla başka memle
ketleri düşündüklerine dair söy
lenen sözlere mukabıl hali ha
zır da İngiltere maliye nazırı M. 
Suovden, şeretine ve1i'en bir z•
yafette ırat ettiği bir nutukta şu 
sözleri söylemiştir. 

.. Alakadar olduğum firkamn 
kendi mt'm!eketinden z:ıysde başka 

memlekt t!ere dost olduğu söy
leniyor. Bu tamamıle esassız bir 
sözdür. 

Ben bir fngilizim ve lngıliz ol
mt. k1a müftehirim. ÇocukluA-um-

AHah rahmet eyliye! 

Gazetelerde hazan yuılar ka· 
rıt>r ve bir makalenin bir 

ıatm bir ı:olıs vakaaının albna 
bir ilandan btr kaç kelime 
btr beyanetlD içfne geçer. 

Geçenlerde bir refjkımı:zda 

bir sinema habt'rfotn sonuna, bJr 
vefat lllnmın ıon cüm'eel kanı· 
mr~tı. 

Sinema ya:zısıncla, aoağı. yu· 
karı, fÖyle bir elimle vardı : 

"Bu film, kahramanlarına öliim 

geUren tect bb vakadır.,. Bu cüm· 
Jenin a tlna btr cenaze haberının 
ıu aatn ı karı~nıııtı ı 

"Allah re.hmet eyliye!. 

1oplu İinf' 

Hatıra gelenler 

Y anlıo muhakeme 
T arthe 11mt geçen kadınlar 

arasında Fransa kralı on 
ü~ iln<"O Lutnfn yeğeni Matma· 
zel da Monpnnıtye mühım btr 
mevki tutar. Bu kadın tayan· 
iar çıkarmıı ve idare etm'ı 
hayal'll:ı:lığı, pervaaızh~ erkek 
gibı hat eketıle töhret kazan· 
mı~tı. 

Bir gün araba ile Parfafn bir 
ıokagından geçt>rken arabası 

iıdtbamdan tevıtkkuf ettt. O 
sırada kör bir dilenci Matma· 
zel dö Monpanıiyenin arabasına 
yakl111arak dedi kh 

- Ah büyük prensi Bana adya
rak bir sadaka l6tfedin. Dfin
yamn bütün zevklerinden 
mf hrum bir adamım! 

Matmazel dô Monpanıty~ 
bt:iyük bir teusür göstere.tek 
yanındakilere sordu: 

- Vah zavallı! Bakmaz ne 
dtyorl Yoksa hadım mı? 

Y enındaktler cevap verdiler: 
- Hayır efendim.. gö:ı:leri 

görmüyor! 
O vaktt Monpanılye omuz

larmı silkerek : 
- Ya! Farkında deflldıın· .. 
Dedi ve lakayıt bir tavırla 

baıım baıka tarata çevirdi. 

ihata ederek ~·ransa ile revabıt te
sisi yolunu tucmuşrur. Halefi Fon 
Kürtyüs aynı yolu takip edeceğıni 

temJn etti Şimdi iş Alm<An mU!eti· 
ne kalmış oluyor. 

Arasını izhar ederken hükllmeti
nin takıp ettiği mutedil ve müsale
met perver siyaseti tasvip eylediği

ni tspat etmt-k. ve o hükômete za
hir olmnk uııa terettüp eden bir 
vazikdir. 

1J1. GnJ!ur 

da memleketin papatyalı çemen
leri üzerinde koşan hür 
dalgaların kazalarla çevrilmiş sa· 
hiilerimizle çarpıştığım gören 
bir insanın bu toprağı en d.-rin 
ve en kuvvetli aşk ile stvmeme· 
sint anlıyamam. 

Ben, bir kü olan beşeriyetin 
mukadderatına lakayt değilim. En 
çok alakadar olduğumuz yer, bu 
memlekettir. 

Bununla beraber biz, dünya 
milletlerini ayıran ~eylerın, onları 

bağlıyan halka'ara nısbetl~. çok 
ehemmivetsiz olduğuna kanıız " 

Beçei Saka 
Nasıl idam ed1~d1ğhıe dair 
lngıli~ menbalarının veı dığ1 

tatsılat 
Efız;anfstan tahtını birksıç ay fş· 

gal ederek memleketine hır anarşi 

ve tethiş devri yaşatan Beçet Saka 
unvanile maruf Hablhullahın akibe
ti, Londra gazetelerlndt", hAI! derin 

bir alAka ile takip edilmektedir. 
Şu fark ile ki, şimdiye kadar veri· 
len malt1mıı4 onun nasıl ma~lCıp 

edildiğini ve Nadir Şah kuvvetle
rinin nasıl galip gelnlğini ve Saka 
zadenın nasıl idam olunduğunu an· 
!attığı halde yeni malômat Beçei 
Sakanın akıbetini acı ve feci gös
tererek onun lehinde bir teessür 
uyandırmayı istihdaf etmekcedlr. 

Bu yeni mallimata göre Beçei 
Saka, KAhlhn rayyal'C karargahına 

saçından sürüklenerek ıtöcüriilmüş 

kendisile aıkadaşlan evvelA asılmış

lar, ölectk halt p;eldikt~n sonra 
kurşuna dizilmışlerdir. 

Beçei Saka ile ıırk&daşları ı;sçla 

nndan sürükleniyorken yolda te
vekkuf ettikçe sünkülerle dürtülti
yor, halk bunların tlzerıne C4Ş, 

çakıl ve saire •nyordu. 

EvvelA Beçel Sakanın aıkadaşlan 

yalnız bunların ölmemtlt>ri içln 
lp!er gevşek bırakılmış, ıunra bun
lar dar ejtcmda oldukları halde 
kurşuna dizllmişlerdır. 

Sonra sıra Brçel Stıkaya gelmiş. 

o da ayni şekilde Jdam olunmuştur. 
Beçenin cesedi, daha sonra parça 
parça edilmiş. arkadaşlarının ceset
leri kırlarda çakallara ve kartallara 
bırakılmıştır. 

Deyli Mt'ylf g-11zete~f bu mnlômatı 
verdikten sonra şu mütaleayı ilılve 
edıyor. 

Vahsl Efganfstan lçlnd~ bile. bu 
kadar korkunç bır idam şimdiye 
kadar vuku bulmamıştır,. -

D~yll Meylin bu son mütaleası, 

verilen malômatm, ne gibi desiseler 
ve intlrikalıır neticesi olarak iş ha· 
şına p;eçtl~i a~ağı yukarı malôm olan 
Sakazadeye kar~ı hır teessur ve belki 
yeni hükftmete karşı bir fnflal uyan
dırmak için mübalAğalandmlmış gibl 
görülmektedir. 

lzmjrde müze -
Yangın yerlerinden istifade 

edilecek 
fzmfr. 1 (AA) - Beledtye yan 

gın yerlerinden ffra7. edtlen ar
saların btrfnde büyük bir müze 
tnıaasnı teemmQI etmektedir. Bt· 
nanın Gazi Hazretlerinin rf'kze· 
dilecek heykellerine cıvaı. ulmaıı 
arzu edHmektcdır. 

M.. . •-=m? ucnm I\• 
ı t den b~ 

9u haftanın ıazete eh '!ı,;ıiı>'' tet 
rinde okudum. a nılf' ~ 

olduğnu timdi pek kestJre IO ! 
eteıı 

rum, fakat dava, gaı dl' 
in keP admda deAil meselen 1~ 

b haZ ff 
ıinde olduğu için u ıne gt 
al hyarak vak' anın kendiılne 

çlyorum. bıtl 

İlk balo,ta basft bir ~I• 
htkaye&i gibi görüunen bu 111 d 
dıkkatle tetkik edetUrse en ııfıtl 
ve en çabuk ilaçlara ırı (il· 

bir de1dimizle bizi kertılaıtı 
Hadise ıu : lif 

Btr kadın, mahkmeye ,.o)ıtol 
ye bfr adreı vererek "bu d al 

benim ev' Adımı ö1dürdOl,, 1~~·· 
Gene gazetenin verdifi ırıa ,.tef 

'a göre çocuk btrdenblrtı elif 
lerımif, bir tki gün geÇe~l~ 
beklenm;ş, sonra merak ed bd 

doktora götüıülmüı. fe~la''' 
yavrunun hastalığına "kutP°'"pı~ 

1' te(hialnl koymuı, seruııı ""' 
reJ',.. 

mıf. Pek dikkatli bir ~~ 
muhtaç olan bu illeti, ne ~ 

kt kadın anlamamıı ve b~' 
azıcık ferah'ayınca sokağa ,ı~ 

~IJ'' 
kılmıı Orada semtin çocll ./' 

oyrıamıı, haatahğ nm en kor ! ,, 
davrint, bütün o masum 1 I 
Jara bulaıtn mak a mahell• 

kaklarmda geçtrmtı. / 
Bu dikkatsizlik, tabii c I 

kalmamı§ ve çocuk tkind •'' 

dan sonra ölm~ ~ 

Kadın mahkemede do' 
itham ecleıken kendi 
kerı dt cünnQnQ !'ayıp dökiif 

u avayı ba~tan sornıJJll 

okuduktan sonra dütündür11' { 

cahalet, fenni cinayetle kabl 'f 
lendirirken ortaya ba, ki f' 
clnavet çıkıyor. Ônümüzd• •/ 
ruaunu gömmÜJ, kucağı bof Al 

ı,01" 
mıı bir anne var. Bunun ıl 

d lı lf matemi huzurun a susma ; 

dik. Fakat bu matemin gerffi ıı' 
uıl dertli annmlz, vatanı" , 

•"" genç ve taıe mezar kart oiJı' 
duyduğu 11tırab1 lçtmtzde 

kuvvetle htasediyorz. ıtr 

d •- '"" Hasta çocuğunu, otrtO ~e9· 

tar ve tavslye!erlne rağme11' I" 
di mütabedesine uyarak •0

: 111• 
öteki sağlam çocukların 1 .J9 

aı.Jfl 
bıraktığı lçtn o anneyi, 011 

huzurunda heaap verir bit ~ı~· 
, · ter 

rlm vaziyetinde garme;( 11 Jif1 
Hak ve doğru budur. J(e" cç 

baıh baıma bir kabahat 01"~ 
halet bilmem ki na11l bir 01• 

gibi i.erı süıülebuir. 

Pazartesi 

m 
Kanun evvel 

1929 
Güne~in doRuııı: 7, 06 

Namaz vakU lerl 
s.b.ı. Oıı. lktnd• 
5,37 li,cı3 1-4,28 

Bugünkil haV'O ~"' 
u ,, ••• ·(:-~ 
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Danimarka Kıral ve 
l\.ıtal k ı· · L d ··t·· .b. -

Kır a 1 i ç e s i k a r a ya oturdu 
ve ıra ıçeyı on raya go uren gemı ır Mısırdaki Türkler 

l kazaya uğramıştır 
teu,.~~dra: 1 (A.A) - Danimarka kıral ve kıra?içasmı Londraya Hük umetim~z bunların tam 

11°' Fa kte olan vapur karaya oturmuttur. b d 1 1 b b' 
eııııı a!1sada mevkuflara işkence mi yapılıyormuş? ecne 1 

1 
ev et er te aası g• 1 

.r muameıe ·· 1 · · · t d· ~ ari9, 30 (AA) - Meb'man mec tstncle so!cenaha mensup bir ,, . gorme ermı ıs e l 
ffl~ ı~~-aıa zabıtanın tevkif etttğJ kimseleri ittrafatta bulundurmek ıçin Kı:bıre de çıkmakta olan El 
f h 1 :le ettiği söyluıen ban zulümler hakkında hükdmetten istizahta -ı..hram gazetesi Anka•adaki Mısır 

u t:ınrnu ı d . .... b ı >efiri Ratip bey M 5 rda hu'u-

( M1M111:11nı "VAKiT H ·1 
Bergamada faaliyet 
Sabık belediye azası hakkında lüzumu 

muhakeme kararı verildi 
h.. ~ ar ır. M. T ardiyö verdı•.ıf cevapta bu rstizahJara se ep o arı •n 1 1 
'"Cs' 1 . "' T·· k .. . 
lak· e eyı hat r!atrnış 2ebıta v.e adliye muamelatının tabii cereyanın an ur hbansının gOieceğı Husu•f Bergama mulıah(llmrz hı/-
af •hetnıt>kte oldu unu söylemiş ve h-nkumetio §ahsi hüri}et pren mm.mele meselesini · muzakere !ırıyor: 

TuttJnler: inhisar fdaretl fej1n 

muamelesini itmam etmed tçin 

satılan malları tUccer tesenlhn et

memekte, bti yU~en esnen Sih!l
tıda olan zUrraırun 11kıntm .t-

l>ltıe tf . . ld ... t etmekte o du.ı:u h 1 vermek-nd ayet f'tmek ve ettırmek azmınden ayrılmamış o . ugunu c nu ~)er Kazamıza müteııllik hadiseleri ve 
d etınf§tfr Meclis A<llıy*' nazırının münakaşaya müdahele t'fme;hı tedır. El Alıınrrun İstanl ul muha fualiyed smısile bildiriyorum: 

.;ıı \'e komür.ht!erin her ıaman'd a\'amfiribane nutuk'arından sonrc: biri Türkiye hükum~tinin M~ırda Verilen bir karar: Sabık bele· 
•rı. o ı · k. r·· k' · b'-d ttıa 0 adienin verdiği tnkrire a•t müzakerenin daha evvel yapı) 1 ur . erın, clığer ecne ı' ev· diye heyeti ve memurları hakkında 
k~ 81 ha?dcınd~kı tekJi'i 257 ıeye kar~ı 321 rey de reddetmff, hü· (etler t~b.aası gıbı nrname'e gör- yapılan tahkikat neticelenmiş n Şurayı 

maktadır. 

lf a2~~ıe ltirnat beyan eden diğer bır takriri 253 muhalif ı eye kar§ 1 melerinı .. 1s~e 1iğini haber. vermek· Devlet l\luJkiye dairesi bunlann bir 
ey ile kabul etmişt r. te ve Turkıycı~in muhtelıt mah- noktadan nıuhakemelerl Juzumuna, 

Balcılar: Son ıenclmle IMl
,ar eden Kmık nahiyesi ~ 
bu sene seylAptan zarar ~ 
gibi ilzUmlere musallat olan mılar 
da ikinci bir bell k'eaPmlf1r. 
Bağcılar Ziraat bankmruıı ,... 
mını bekliyorlar. 

' tt . Bütçe rnüzelıereaı esnasında M. Tardiyö muvakkat bütçe us.ul'e kemeler de temsil edilmesıni, m{iruru zıımana uğnyan ve kanuna 
t~1tı. llla.hzurlanna dilıkati celbetmif ve mecli11:n lüzumu hasıl olduğu Türk tebaasının ecnebilere ait temas etmiyen işlerden de me'i mu.-

dirde haftada bir gün gece ce·~eıeri akdetmea•ni de iatemi§tır. ımtiyazfardcn istifade etmelerini hııkemelerine karar vermiştir. 
p Ecnebiler arasında müsavat istediğini i'5.ve etmektedir. Lüzumu muhakemeyi mucip o-

d, &tf!, 30 (A.A) - Ecnebilerin tabi tuıu:acağı rr.uamele hakkın- Hüsnü niyet lan maddeler şunlardır: 
C)lautelkika.tta bulunmakla mükellef konferans nerede~ gelmiş o'ursa AUna, 1 (Anek) _ Eleftron Su yollarının inşası içf bUA temi-

" tô~e~· Ucaıet e\)Vası hakkında tatbik edilecek tarile]erde müsavat vima gazetesi yenf Yunan ıefi- nat 1000 liranın ziyaı, btdell mu-

Kredi Jcoopera:tlfl«lı :r.. 
dahilinde mat kredi koopctidBcırt , 

nmemelesi ikmal edil~ demıa .. ; 
Bankacı Ahmet ŞUkrll B. yfıı h1I .. a • 

metalsi ,ayını takdir g&mı t* 
dendir. 

ıl.rnesjne mütea!Jık teii lıfi reddetmi§Ur. ham menlerinden dun flatla satılan 
Ş 

1 f rinin itimatnarnaııinl takdimi me· 
p arktaki tamh at borçJarJ ve J ansa rasiminden bahsederken yeni zeytinlikler, Bergamaya gelen zevata 

"l fltfs. 1 (AA) - Pöti pariziyen gazctesl oarka ait tamirat me· Yunan sefirinin Türk hükftmetile keşide edJlen ziyafetlerin haddi 
C)ld:•ile uğraşan komiten:n &tideki tesviye suretini kaleme almı§ ilk temas ndn Atina hükümeıinin makulü aşması, demirbaş ena def-

/unu yanyor: ' muallak meseleleıin ha'!i için teri tutulrnıyarak eşyanın zlyaı, ten- I 
-.t! - Yusos'avya ve I.}orroanyanm tamirat tnahütlerindcn mütevellit bütün hüsnü ntyet·nl izhar ede- vlratın israfı, belediyenin 2000 lira- •• •• V a+anda~, :§§§§j31 
;e~ua emvaJe ai' bo~ç!arı ip_tal ed~Jm~~tir. v ceğıni yazıyor. sı tle gaz ticareti, 40 teneke gazın 'il ::: 

~l' l Romanya, Maca.rıstanın odemege mecbur o!dugu tamirat ------- ziyaı, Muslu han enkazının ucuz : Medent ve ür Türl ~ 
~. ç lltından kendiııine ayrılan mildan muhafaza edecektir. Yugo&- Buğday Jayihasını fiatla satın aJınması, hesabatın ka- : Mtanrnda okur ,a.ar ' 

';Ya a.it olan hisse ) üıde ondan yüzde ıkiye tndırilınrştir. kabul eltt rışık ve gayrı muntazam olması. : olmıganlar yaktı,,... 
~~J - Yunaniı;tan harp borçlarını farlra ait tamirat bedeller'ı:ıden tahsilatta zimmet para geçirilmek ve • O . . k 
~ h 1 hissesine ayrı'an miktar ıle kapatacaktu. Bunun için Roman· Parls' 3o (AA) - 1\Teb'usan _ zimmete para bırakılması, depozito : nun açın O uma : 
~l a.rıç o mak üzere diğer müttefikleıe tahsis edilectk m.ktarda ınt:clısi, ayarıdl.n tadil edllerek gön- :ıkç:ılannın deftere kaydedilmemesi gibi i yazma hilmiysnleri i 

~tenzilat yepıfacaktır. . derılen bu1J;day ticareti hakkındaki vazifede ihmal, terabi ve sul isd - : millet mekteplerine : 
~~~ l::~.Çeko~lovakyamn (Kurtuluı borcu) onbiler milyon marld k ~:~~~:~yıhas nı kat't surette kııbul maileri. i götürrnek herkeıin a'!J- ! 

s 1 taksıt olarak te bıt eclı mi§tir. Sabık belediye heyetlnln lbmallni • h d • 
•f - B k Koblan"tan çekilen son b k 1 k •• rı ayn orcu ur. •• tıde.~ una mu abil Romanya ıarka ait tamirat bedelleri üze ; ... hul~sa eden u arar mem c ette • •• •• • • .. • .. • • • • •••• • •• .... • 
~'buı e:ekos ovakya lç'n de muayyen bir miktar ifraz edilaıes'ni ı ıt 'a Z.1 teessürle karşılanmıştır, netlcci mu- FERAH SİNEMADA 

Pöt• "'p tlir. -=--nıns, ::m (11 7 Koor n~ fi•ltf!"rnftfe ytl•lennln .ilJu lJe ~.lcm•p Bu _..___ (Gen9 kız ka.lbf~ BID! 
k.. ı at'lzt ......... 
'11.18.f hükü. Yen ga-ıetesi bu kararların büyük devld?er i!e k{içük iun:ıı~ Fransız i~gal kuvvetlerine lan temenni ediliyor. Dov (Son. kos) Nonnan Keı:rf. ay-

Trnetlerıutn 1-.abuıüne muallak o!duğunu il.ive ediyor. men•up son kırat da saat on bir Tiirh ocağında: Faaliyet gös- ncaı Mükemmel varyete 

p anı dört saat müzakere etmişler buçukta hiç blr had fe nıkubul- tcrmediklcrinl itiraf ederek mütte 
l~ınc:1•: (AA) - Eko c!ö Pıırf gnzete~i M. Tatdiyö ıle M Briyanm m:ıdan ~ehri tahliye eımlştir. fikan istifa eden ocak !dan 
~~t ahey konferansına mütealJfk rnea'eleler hakkında tam dört Maden ve gümrük işleri beyetinyerine şu zevat seçilmiştir 
. J<. tnihakerede bulunduklarını yazmaktadır. P:ırıs, 1 ( A.A) _ Sarr konfe- Reis: tüccardan miltekait bin baş 

ayhştag Yun:: pla" nı aleyhı·ndekı· la" yı·hayı l\l Ali, Katip umumi: tayyare mu ~ rnns nın r;ilmrük ve maden işierile 
reddetti u~ruşmak ü~ere te~kil ettiğJ tali hasibi M Çetin, l\Tuhasip: tiltlir 

il J k ·ı inhisar müdürü Hamdt Veznedar : l~~lh er in 30 (AA) _ Rayhıta# meclisi Yung pJanı aleyhindeki omisyon mesaı erine başhımış-
da flyı iki11S=i kıraatında reddetmj~tfr. Bu layıhanın havi oldusu lardır · Zr. B. veznedarı Nacatl Aza: Bele

diye doktoru İhsan, l\luallim NazmJ 
tiiccardan Şli krü Beyler. 

f\ı t't llıadde atideki suretlerle redd~:unmutıtur: Harp mes'uliyetınin Befçıka k abinesindki 
tıt\~'1:ıyaya. aidiyeti bakkındakt ftlrafm reddine müteallik olan bi- buhran 
~ltt llıadde 82 muh~lif reye karf1 3t8 rey ile, Verı;ay muaheded· 
df! 231,429 ve 430 uncu madde erinin ilgası hakkındaki fktnci mad· 
o~et kaldırmak auret:le, Yung p '1.nını;ı kabul edilmemesine dai.r 
)t GçGncü madde 80 muhalif reye karşı 312 rey i!e ve Alman· 
~e t\ın harpten mes'ul olôuğu esasına müstenide~"l bazı itilaflc..r ak
Go ttfkferı iddia olunan Alınan nazır!ar ale1 h ·r, dek{ clöroüncü madde 

· ~tıhalif re~·e karsı 3t2 rey ile reddolunmu!tur. 
'1 llı~kere esnasında söz aran bir çok hatıplerin avaır.füib.ıtne 
.,:'-'et;nt ~iddctle 1enkit etmi§lerdir. M. Severlng, milliyetçilerin 
~:~ı liugenberg taraftarlarının Ren eyalefinc'e müte~~kl<:I Çelik 
b~fer cemiyeti azasının faaUyetJnfn men'i ve memm•a1 halikınC::aki 
'· l teı~bb- 1 k 1 mu~cade!e jçfn höld'ımet tarafından a•ınan "<lh us erır.e ar. 
lttıı trler n doğru ve hakiı olduğunu ispat etmtttir. _ M. Severfng 

lıtıd\lrıue"'7elin 22 sinde vukubulacek aryı amme)~ rruracaat esna
~· ll llıiistenkif kalmıya rey sahiplerini davet etmı~Ur. 

ıt faşıst aleyhtarı mahkum İspanya ve Çekoslovakya 
~ ~'.>tna., 30 (A ~) _ Hu.uı.t mcıh Maaıt. 30 (A,A) - M Pr mo 

) tın, fa~ı~tl ·1· h d 8 anda dar vem ile Çekoslovakya orta e çlııı 'P \ ~ er a eı iı e T roı 
1~9,1~~k için t\ı~,e bır ıe!siı btasfonu hakem muahedeıi ve t.caret n.uka •c-

-.111': tnıı olı:ın a ukaı Percıoıyt en lesınln musaddak suretl,.rtnl teati et-
do~ k ~iti u~ ay agır hansc ınah il.m rnıılt-rdır 

b ftlt A . K . . t d·J ltııd.". V"ukat mahkQıı.:yet moddeıtn\ anunu esasıyı a ı 
\lf.ltıd:tbn sonra Uç serte de nezaret ffi üzaker efen 

A, ulundurulacaktır. 
tayı umumıyeyi tehir 

~teki fı kabul edılmedı 
1 ~hı 3 1 

ltt. • O (AA)~ Rayhıtağ mec· 
~diJt naay-onaltıtler tarafından teklif 
n n ll\ıh d k <ttt ayı arayı ammeye arze lime 
1ıe tetsıcnrnhura tevdl etmtıtır. M~c-
ll'ı •tay• 

lllıy ammenin ıehıri hakkında 
~4\:ıuı ttçıler tarafından verilen takıtrl 

etıneıniittr. 

Vtyanı;: 30 (AA) - Kanunu~anl· 
de tadtllt yapılması ınakıadile içra 
edtlc:n müıakereltr devam etmektedir. 
Şimdiye kadar bekleoilen netl..:eler 

elde ed.ılmem·ştlr. 

M. Dümergın · ziyareti 
Parls, 1 (A.A) - Reisi cümhur 

M Domerg Chardin sergisini zi-

yaret etmiş_~· 

füükseJ, I (A:A) - Yeni k:ıbi
neyi teşklle memur edilen l\I. Jas
par bug-ün katolik ve Jıberal 
fırkalarına mensiıp b:ızı ricali ka
bul etmıştir. Bu gün toplanmış ol.:ın 
liberal fırkası kong-resinin neticeleri 
bt'klt'nmektedir. 

Bır Frans z tavvart"si düştü 
i\1:ılı1 • a, I (A \) - Rir Fra.nsız 

cıınare!:>i Kaı ıl>'· 1 1-.<ı\a gide1ktn 

yı.:re dü:~nıu~ 'e par\·afımmı~tır. 
fç:nde bt lun.ın iki ki~i ölını.i~tür. 

Spor k u!übüne bomba 
Kovno, 1 (A A.) - Spor cemi

yetleri birli~inin io;;g-al ettip,i binaya 
bir bomba anlmıştır: Nüfusça zayi
at yoktut 

Rusya hududunda Alman 
kahleler1 

Rlga, I (A.A.) - Dort yüz blr 
Aalmandan mürekkep bir kafile 
Rusyadan hududa gelml~tlr. Bugün 
ve gelecek salı günü birkaç kafilf' 
daha gelece~ bııber verilmiştir. 

Ta yvareci Bırd 
~evyork, I (AA)- Bırd hereti 

cenubt kutup üzerinde uçmu~tur, 

Millet mekteplerinde: l\Iev
cut levazım nisbetinde "azamt 
ırayret gösteri11yor. Bu hususta idare 

heyetini teşkil eden zavat ve 
muhtarlar geceli gündüzlü çaJışmak

tadırlar. 

Beledıve f aallvette ı Yeni 
inşa edilen mezbaha ve sebze h~ 
bitmek iizredir. 

HiikOmet önünde açılan cadde 
I3ergamanın gelenlere k~vet veren 
mezarlık çevrili methallerini kay
bettirmektedir l~lerin başında bulu
narak ad m adım fııalJyeti takip e
den Belediye reisi Hasan Beyin gay
ret ve muvaffaklyetl takdir edi
liyor. 

hilllll Ahmerde: Reisin ve
fa tile ismi unutulan Bergama Kır
mızı ay şubesinin yeniden ihyasına 
bu günlerde çalışılmaktadır. 

Muallimler birliği: ~Iezunen 
şehrimizde bulunan İzmir erkek mu
allim mektebi mf.idilr muavini Faik 
Hey ~er~fine ocak salonunda çay 
ziyaf eci verilmi~, Faik Bey t11.rafın
dan meslek aşkının bir kat daha 
rnrsını hakkında çok samiml hitabe
de bulunmuştur. 

Yağmur: Bu hafta tçfnde ctva-
Japon murahhaslan 

Tokyo, 1 (AA)- Bahri konfernn
sa iştirak edt cek Japon murahhss 
beı ~u har~kc:t etmiştir. 

• rımıza çol\ bereketli ya~mur düş
müştür. Tam zamanınd ~ olan bu yağ
mur çif tçinfn yüzünü gUJdifrmüş 
, (' f'mir.dinl .kuvvetlendirmiştir. 

Tepebqı t!vııtroeunda talı gllntl akt
tut i1/30da. Y ahıız muallimlerle cald>elııre 

1 ŞEHREMANk ı 

ff JBBrDZ Ka~rxı1 ffl m11~~ 6 tablo IJI 
Yaac:ı·~;z•del ı ı:•n•11~1 

.. 

Cama gODlert 1 1111 

attııe ıaat l S.SOda llllllll 
her ~·ı akıamı 1 

ZAZI- Bolu askerlik fU.besmden 
Aldığım Aakcrltk nsik..,. ra,t ~ 
tim yenlllnl al•cağıın. 

Bolu Kamanlı Mahallc.tnden Yeltilt 
o~'!llarından Ahmet 3i8 

ilSF:tANiKaANiASil 
İ 1888 de tesis ediloı.iştir: 

ISERMA YESİ 30 000,000 FRANK 
Merkezi umamf. İıtanbul 

:rürkfye şubeleri 
fİ Galata, İstanbul, İzmir, Sam~un, 
~ Adana, mersin. 

ie Yun.1ıni~ian ~abeleril 1 
=1 SeIAmk, Atine, KavaJa 
i: Her tilrH.ı banka muamelft~ 
Ü itibar /mektupları. her nevi akçe 1 
n Hzerlnden besabao cariye, QCk 
:: muamelAn. 
l!::::::QI+ ma:.mu.::::::.•.ı:ı.::::ı:::::=: .. 

Satılık hane ve ana 

EyDp, Defterdar iskelesi Yalı ııo.e 
kak J O oumarah hane tle yanındaki 
ana mnıtereken nya nyn ayn satı-

1 

lıkhr. Arzu edrnlerJtı Ankara caddesi 
A;ır Ef. ıolcak Harlatoa çorap ma~I· 

nalan acentasına müı-nlaatları rlca olu-
ııı..r. 
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askesi altında -Avrupada ne cinayetler işlenirdi ? 

V'~r ... f r ~::;;:adan Aziz olurmuş! Paris, tebdil 
dine değermiş i OYUN 

Renand dö L' yveltse 
Biri ve diğeri aynı kucaklarda 

emeklemtılerdt. Y ant, en kilçük 
yaıJarında, bfrllkte oynamıılardı. 
Üç yaşlannda aynı bebekleri 
tartakladılar. 

Çevıren : Recep Ihsan 
çıktığı kadar bagırdı. Hayır ha
yır ııçan filan görmedi Reymot 
Ve Reymonı gördüğü vaziyet fÖY
leydL 

- e,.,, d rıltll HTi<nrJ!da -

Verilen emir üzerine eyalatte 
ki Pro es•anln f<1a.m o'u du
lar. Kn•olık ahali kasabalarda 
ve köylerd<' Prote tanlara hü· 

Muharriri : Lütfü Simavi '°' 
dundi Hanri), esllfı gJbJ, rafa- o•abilir' er. Cerrah ve eczacı ~r 

ılerın yani, katolikJerln gayri m ez testanlar ıanatlerinl ıcra 

hepte bu'unanların imhasını ye· mezler. 
min'e taahüt eyledi. Birkaç ay Roma ldiseıd 

be 
kavantoinln .1 

bk edı ahhamı harfı)•en tat i tel 
Alb yaılannda ana, baba oldular. 

Fakat ıevimlf uılu, bfldt4'1mJz gt. 
bl, hiç bir tehlikeyi talbn etme
d~n. Eaasen o teoebbfiıler fçJn 
daha pek kiiçfiktGJer, luıın ba
har kokum duyulmaı. 

Reymont et ki bir iskemle Qze· 
rlne oturmut ve Reymon Reymon
dun önllne dtzçökmüı kt>limenin 
bdUin manasıle batı gaibolmuıtu. 

evel Papa taıafından aforoz edt
cum ve maUarmı yabna ett 'er. len ve reisi bnlunduğu Proteı· 
Katlo1unanların ade(jinin otuz 
bini techvÜz eylediği en bltara· tanla• ın ıadakat ve fedakarlığı 
fane yazılan ttnihlerde münde· sayesinde o mevkii iliyi ihraz 
rlctlr. Kralın hem ireıinf tezev· eden ( döulüncü Hanri) kendi 

Tepddl mez.ht-p etmiyen pro ı.n 
ııııır 

tanlar i{kenceler e ır.aruı J 
f'ııır 

emlaki müsadere o1undu. . lı't 
ilk makamı (Sen ba.rtelöın1) ıelr 
ifamında (dolrn:ıuncu Şa.ıl) 1 1'' 
rUc ettiği gibi barbarcasıll• ; 
pılım bu tıuyıklardan dol•1' 111 

( on dördüncn Luı ) yi leb" 
Onlara dalma yan yana tesa

cfOf ediliyordu, komıular daha 
fimdıdenı 

- Bu it evlenmekle hitama 
erecek dtyorlardı. 

Bam, fmanlar vardır ki her 
zaman bldiva.ç ederler. NetekJm. .. 

GGnGn birinde, hemen faı k 
denilmeyecek bir ara ile on altı . ' 
1aıına başdılar. Onlara, bQyftk. 
lerfofn hCflklannda emekledik
leri Yalat •lbf, Reymon teeınfye 
~du. Fakat Matmazel ea
banden hayli gtzeldl. EYVell 
-~ Tardı. .Kı-, ıak, fakat 
ondelell, mat llyahb.imcla çoktu. 
Daha IODra, s6f1Gnde eafe1 iki 
meyva lo.rarmı1t olıunlt.ımııb. 
Ku çaların& ıebnse ••. Be,.ler eler 
or an alSneycllnts de.hal bir 
tü ı 1.1et hınlle yana.aktmm. 

Ötekini, zaman ne nok..nlat
tırmıı, me de fuilllafbıımttJ, ha· 
ltnde ıav edlyorct.. Ona.. Rey
mon temılye ediyorlardı. Şimdi, 
evvelden daha ,O.el olduiwıa . 
ıöyliyemem, fakat bwansı bG}'Cl
müıtG, ama salon bUDU faMnlara 
~,. .... ademt t.enemtll telAkkı et
meylnl&. G6taBade onan llbl dd 
nefla meyya zahar .ımemff199 de 
ıene ayni samandia dd adtL. 

L,mont •• R8JIDOD daha 
'-aber OJDayorlardı. Buen, yan 
J'aua aeçttld..ıcll •6ren komıular 
batlanm 1alla1orlardı. Gene ,.ı. 
ma cl.jll mi, ladfyaf)a nihaJet
J .... •J ıtbt qtlt.lr ... Komtu· 
ar t...+,. . hatlta baı PJler 
dütGnmtteeek kadar budalalm 
t'dirorlarda. .... ..... -~ 
rum. Fakat tok rica ederim tHa 
h•••ta ... de yardan edlnla. 

Bir ltba, 67le btr. ıtln ld ,... 
marlu, ReJmont •• Reymon, Rey· 
montun •aldeat olan Bataota de
diler idi 

- Bah~ecle oynamak lattyorm, 
ama J'lllmur 'YV onun için, ta
•an aruma çılnyona, Orada ço

cukrulammu habr~mlums tok 
ı~yler 't'lll'. 

Madam Baıaot llkbn~rek 
cevap .-erdi: 

- Gıdfntz, -,awalıanm. Etle
n:ntz. 

Onlar o kadar eflendttw 1 O 
kcı dar ıevimlf, aalu, llrtllttblz 

' eğ endtler ki yemek aaattnt bile 
unuttular. 

Bunun O.zerine Mrn. BatlOt. 
meıut bir sClrperlz yapmak ar
nı•le onlara hazırladılı teker
leme ft reçelli paatalarla ta
nn aruma J(lkaelen tahta 
merdl'Yenlerden uaulca çıkarken 
,ayle dlfGnlyor du: 

- Kim btltr ae kadar ıulu· 
durlar- Fakat tam bu arada 
kapıdan bqmı uzattıiı zaman, 
. ehmlekileri yere atb, ve Avazı 

Bu haykmı Ozerfne, Reymon 
nun baıı gözOktO ve Reymont 
oylukları ahanda sanki bir yay 
vatmıf gtbf ıOratle ayağa fo ladı 

Madam Balaote batırarak : 

- Betbahtlar! orada ne yapı 
yoraunuz? ... 

Cevep veren Reyrnont o'du: 
- Ama, .• biz... biz bilmece ey· 

nuyoruz. 

- Bil? ... 

- mece evet a"ne Btın Rey
mona bir meı divene ait bilmece 
aormuıtum. 

- El ıonra? .. 
- Soorua, gayet baıtt Rey-

IJIOD bulamadı dflint ked.ye kep
brmakla Jtf btttrd~. 

Efgan sefareti 
Dolandırıldı mı, dofandıril

mada mı} 
Mark Regenıtrif ismtnde bir Ya· 

hudinln Efgan sefaretinin zabıtan 

sev.ki içln vermlş olduğu 5~0 lirayı 
dolandırdığı dünkü nUshamızda ya
zıımı,a. 

M. Mark Regmstrif dün matba-
amıza geldi . Kendisi Londrada 

•Musevi Telgraf., gazetesinin aja

nıdır, ve meselede yalnız bic sui te

fehhüm olup dolandırıcılık mcvzou

bıl?JCdilemiyece~inl söyliyerek ~ 
tafıil!tı vennJştın 

- Şen dört senedenberl Efgan 

sefareti ile muamelede bulunmakta 

ve·IHUedll fş1f'rlnt görmekteyim. 

A yn1 zamanda bir vapur acen test 

de - g(JrUrttm 
Efgan sefiri A vrupayıı gfoneden 

mukaddem b.ıına dokuz Efgan zabi

tinin gönderilmesi için !Azım ge

len biletlerin tedarikini emretti. Bu 

bltetlertn bedeli olan 500 lirayı 

aldım ve bunu hiç bir v~ldtte Jiıka.r 
etmedim. 

Acentadan btlederl atarak dokuz 

zabiti sevkettlm; şu halde sefarete 

karşı vazifemi ifa ettbn demektir. 

Acentayı SOO lirayı vermemiş isem 

bu nokta acenta ile aramda hesap 
cari olm1J1ndandır, ve olta olsa 
acentaya borcum olduğuna delAlet 
eder. 

Acenta 500 lirayı kendfslne 
tesllm etmediğime kızarak sefarete 
gitmiş ; halbuki sefaretten blrşey 

talebine hakkı yoktur.. Bu suretle 
hasıl olan sol tefehhümil de esasen 
halletmek üzereyim. 

Ekmek narhı 
Şelıremanettndem Bu ayan Q 

çGndl aalı aGnGnclen ltlbaı en 
Francalanın kilo.una J"lnn1 tkt 
kurut azami ftat vazolunduğu 
ve ekmeffn kfloeu on bet buçuk 
kurutta ipka edildJfi ilin olunur • 

vilc eden Protestan prens H mi me7hepdaelarını ortadan kaldır-
bi • ,Ü t l d may resmen vadediyordu! Dü~ü-n mu 11h a n canın• turlar ı. ' 
İki " ır nülürse bôyle 'ZelHAne yemine mu-

~ gun eon.ra n.rn , va.idesi ve 
maiye l'e debde' c l'e kill!eye vafakat eden tactdar ve o yemini 
g'derc.lc tertip o'unan t~if'kliür talep eylıyen Katolik kilfıeıl 
cu fanda fo~:ıtı vücut f'yledi er. velhasıl yemfnfn kudsfyetinl 
Parfste inikat eden mcc is umu- ayaklar altına alan her iki taraf 
mi kralı ve mem c..keti kurtaran hürmete lftyık olmaz. 
( Senbarte örm) gününün senet Memlekt tteoki isyan. harbi da· 
devriyeıfnf mutantan bir surette hili ve din kavgalan dört ıene 
ter çil için utanmadan bir f.ıanun da ha ·devam etti. Nıhayet 1590 
tcn:;hn c;lti. J\ynı 1r.manda mak- ser: esi ntsanmda lkj mezhep ara
tul ( Kolinyi ) Kraia ıuikaıt et· • ınnda ıulhG mü:ıalemetın takriri· 
mekle tho.m edi dt. Binaena'eyb n\ amlr ( Nanı lıadeıl . Edtt de 
nıütevdfan n (\"rakı rnüs.adere Nen•e ) netro'uncfu. Bununla 
o~unup hakkındaki fsnadata bir Protestanlara meraetml mezhe
hakJlt nt süısü vermek üzere mu- btye!erinf fcrıı fçtn ıerbestı bah
maileyh1e hemtöhmet o'dukları ıedilıyor ve Franıan•n her cih& 
bahanesi!e katliar:ıc!an kurtu'an tinde lkamrttertne müsaade o:u 
Pro eshmfar ıalboıundu1ar Bed· nuyordu. ( Nant ) emfrn&m~sfnln 
baht ( Kohnyi) nin muk,,vvade.n kat'I ve htç bir zaman tepti( 
yapılmıı heykeli de, meraeimt edı mlyeceft f)An olundu. Franıanm 
mah'lusa ile sarayın karşHında vahdetini temin ejttkten sonra ıda
yakıldı. Cebren Kato ik mezhebine ret dev,etJ tanzim ve memleket~ 
ithal olunan nmirahn çocuklarına htzmetter eden (dördünc6 ffı,nrl)yl 
babalarının asılı olan ceııedi gös· (Ravayyak-Ravalltac) namında btr 
tert!dı. cani lratlettt. Mtlfaıtlnlleyht -. 

(Senbartelöm) nln hatırasını tihlaf eyllyen o4lu ( on üçilncü 
paydar etmek makıadile: "Din· Lu•I ) babasının ProtestanJar 
darlık adaleti tahrik etti.,, cüm· hakkJDdakt iradesini t~kit eyledL 
leıl mahkuk ııltın ve güm.üt Lakin onun mahdumu ( on dar-
mada~lar darb olundu. d6nctl Lut ) btlytlk babamın 

Parfıte ve Frenıanın eyalet· ve baba11nın yemfnlertnl unuta· 
lerJnde vuku bulan katliam ha- rak 15 tefl'lnevvel 1625te (Nant) 
vadiıılerl Romada tasviri gayrı 
kabil bir mesruriyet uyandırdı. 

emimameıfnl fesbü Ilga ile Pr~ 
testan!ar hakkında birçok mma-

Pap'1, refakatinde kardhıallar llm icra dllrdJ. Hatta tarihte 
o'duflu halde ( Senmark • Satnt· 
Mark) kilisesine gidip Katolik (Dragonnat. Dragonnadeı) namı 
d6.~manlar1mn ortadan kaldırıl.. altında Frenıanın cenup eyalet· 
ml.lsından do!ayı teıekkür clua· )erinde yapılan cfna:patın fafllel'f 
Jarı okudu. Ak§atna c!oifru (Sen- Kwralın dragon alayları idi. Bun
tanj ·Sıılnt·Ange) ıatosundan top· dan baıka Protestanlar saddarane 
rar ııtıtdı ve bOtl\n ehtrde ıen- muamelefere maruz kaldılar. 
ilkler YBJ\dftrak .Jzharı pdmani Bunlardan baıhcalannı zikrede-
edıldl. Fransa hety'etl ruhaniye liın. 

atn de dlndarane müratlıkle Pro- Protestan klltaelerl tahrip olu-
teetanların kati ne muvaf ak ol- nacak ve fcrayf eyin edenler 
du§undan ( Dokuçuncu Şarl ) ı idama mahkum olacaklardır. 
tebrik eyledi. Meıelenln en Protestanların cenazeleıl ıa· 
ftrenç ciheti franıa kralına bu bah!eyfn af1n doımadan ve ya· 
caniyane telktna.tta bçlm>an (Be- hut gece karanlıkta kaldırılır. 
tinci Pi) nln Kato ik k1)iıeat ta- Katolik mezhebine giren Pro· 
raf,ndan evliya zllmreslne ithal tHtan1ar aabık mnhepdaılaıına 
edilmesi •oldu. olan borclanndan kurtulurlar. 

• Erbabı aanatfn Protestan ço-
(D,pkuzuncu Şarl) ın vefatfnda cuklarından çtrak fıtihdam etme. 

biraderi (üçüncü Hanrl) Fransa lert memnudur. 
kırallığı tacım g ydl. Bu ahlikıız Protestan çocuklarına mektep
ehliyetaiz hükümdar 1589 da lerde yalnız okumak ve yazmak 
(Jakkleman • Jacqueı • Cleınent) ögrelflir. 
isminde mütaaunp bir rahip ta· Protestan kadınlan ebelik va· 
ra ından katlolunmadaJJ evvel zifeılnf ifa edemezler. 

etti. eJ 
( Nant) emirnam~:nf P f~ 

münasebettle katolik kthıelef yi 
teıekkür duaları okundıJ. ,J' 
mit yedi yaımda vefat ~-· 
(on dördüncil Lul) bOtOJ' / 
yatında jer:üvit papaılarıOl0 / 
fuzu altında Papalığın bir 
oldu. . ,, 
Meıhar lngtlh müver• ıbl J 

bon - Gibboo ) ka.tolik .,..,ı:,J 
nfn taa11up ve imha ai>-'i 
babıederken Masttımaol~ 
yanı ıafıeye kartı rtfk ile 
ame'ul ıayeıfnde Asya ~ 
kaya ıl• atte hulul edip gtt 
yerlerde Yahudileri, Hrist 
.-e Putperatlert dtnt Muh 
kabule davet e iktifa et 
reclden1e in bir vergi muk 
dinleı inde kafmakf a mub 
ralitik!Uim ft'-titnlerce fl/J 

ntn yeni dtıil kanaati vlt 
lerlle kabul eyledtklertni 
pe'Jıamberine itikat edeO 
plıaın derhal salip m&I ~ 
kadar hukuk ve lmtiyazat• 
olduklannı lllve ediyor. ( , 
diyor ki: •lıpanya, Slçtlf" ~ 
ya ve Franıanın cenubuocf' .J 
lunan MOı!Gmanlar aon ~ 
kadar imha edtldllf hald• ~ 
IOman memleketlerindeki ıt':J 
yantar ve edyam saire ~ 
serbeat olarak yaıadı'ar, ,
ve keapi serYet ettiler. 1. 

Dentlebibr iri papaslartıl _,. 

zuna t4bl htlkGmetlerbl ~ 
albnda lnllyen HırlıtfyaJI :,1 
MGılDmanlan halaıklr ...,, 
latfkbal eylediler. çook' ır'. 
Muhammet eh 'lkitap olaJI ~ 
Uyanlara ve Yahudilere ;I_ 
dalma mtısamahaklr da~ 
Hatta Kurlmkerlmde: • ı.' 
restler ıfze iltica ederle.-~ 
muDa:hı tıttmelerl ·fçfıı ~ 
hllnü kabul "Ye blllh•~--telf 
mahaUere isal ediniz " ~~ 
mevcuttur. Kenc:Wertne ffs. tt 
mümessilleri unvanım _,.. ~ 
palar tnctlfn ahk&IDJll• ~ 
ettikleri gibi MGılOmaD fi;;: 

Navar kıralı olan entıteııt Hanrl Katolikler Proteıtanler1a ev· 
fle barıftı, ve müıarOnlteyhl lenmezlf'r. Buglbf f2divac1ardan 
kendisine halef ofarak intihap dolan çocuklar gayri meıru ad· 
etU. Ordu (dördüncü Hanrl) dedlllp ka!oltk mezhebinde bD· 
nfn kıra lığını deı hal kabul y(ltOllrfer. 
ve tasdik eyled11e de katolik Protestanlar alle'Htle ecnebi 
Fransa bir protestanı bükfun· mem!eketlerfne gidemezler. Ka 
dar tanımak fst medtğlnden 1593 tolikler baıta protHtanlan e•le
te ( d6rdilnc(i Wanrl ) tepdflı rtne kabul edemezler. p, otes
me-ıhep ederek katolfk oldu. tanlar avukat, kiUbi adıl ve 
Bu mftnasebet'e icra(ı mütat hekim olarrazlar. Proteatan ço

olan mera11im eınaamda ( dör- cuklarına ancak kalolakler vaaı 

lerl de ahklmı ,er'f.~ell ....-
laıblar. Bu iki dfndr11 baJl8';,.t' 
clitertne mnreccah oldufu011 

t11mak lltemlyonun. 
Din, imanlar Gzerınde ıkll:.,_.,,ı 

tile tcrayl tesir ettikçe tb~ 
ah'Aka hizmet eden eo ~ 
amildir. Llktn dlD bit •

0 
,Jr. 

ruhaniye ktsvealne L üriln°';.bJ 
lclm ve akaidini cebıeJl bf'; 
eıtirmlye çalııır v~ e ,; 
eneleyh htırrlyetJ te1ef<kur yet t 
vilz ederae o yakft ~ 
ç n bir beli olur. .:..ı.~ 

Lutfı j,.p 

.. • • 
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Cihanı örten muazzam ağ 
•Nohel» azmü gayreti sayesinde Bütün Av~upa 
JJe .Amerı'ka metnleketlerinde fabrikalar tes.ısıne 

ve bunları tevhide muvaffak oldu 

• Frapıız • Alman hıubi esn~sm-
Nobel. in maruz kaldıx.. müş· · d k ~· da Almanlar (iınamitten iatıla e. 

iılat hataiz hesapsızdır. Filan k" h .. kQ 
bıtınlekette hükumet, fmalih mene- ler edince, Fransız er anı u • 
d· meti daha uyuşkan davrandılar. 

1Yor, diğerinde blr takım inhisar- • L-b"f lttta k Harbiye nazırı o o .•. cenup 
arıılaşılıyordu. Bir çok taklit b t ı rn k cephesinde topçu za ı ı o an 

ar alar piyasaya çıkmıştı. No- "Pol Barb. 1 hemen celbcderek 
htl hatalı davalara girişmek mec· bu maddei müşteileyl imal etme· 
buriyetinde kalıyordu. Fakat bu sini teklif eyledi. Fakat ,, Pol 
~üşknlit diğer kaşiflerin çektikle- Barb,, 

0 
sırada "Tül,, de esir 

ıı Yanında devede kulak adde-
dilebilir. •Nobel. neticede bü- oldu; böylece dinamit Franıaya 
)'\ik bir zafer kazanıyordu. En az harptan sonra girdi. Milli meclis 

ka eıhasın mevadı müşteil~ imalini 
nıu vemeti Almanyada gördü. meneden bir kanun kabul etti. 
liarnburg civarında " Krümmel " L G b 
d "Pol Barb.,, " eon ıam eta., nın 
e yani ilk fabrikanın iştial etti· k h 

ti yerde di~er bir fabrika inşa himayesi sayesinde Belçi a eıa· 
etti. 5 hına çalışarak bir dinamit fahri· 

" Alfret Nobel ve şerikleri " kası tesisi müsaadesini alıncıya 
ı k f kadar akla karayı seçti • sınini taşıyan bu müessese in işa 
b ı l Nihayet 1875 te, dinamit ima-u arak • Dinamit · Aksiyengeze · 
şaft " firmasını kabul etti. Bun· li F ransada serbest oldu • Ve 
dan ıonrit diğer müesseseler vü- "Barb., ın idaresindeki Fransız 
ude getirdi. "Opladen. de 11 Nobel,, şirketi çok kir getiren 
Renan ., fa hı ikası v~ "Dı tsden,, bir müessese oldu. Bundan son-
eki fabrika gibi. .. Nobel,, Fin· raki senelerde Avrupada, Japon-

1n.diya, Avusturya, Macaristan, yada, Cenubi Afrikada, Kanada
·_vıçre, 'İtalya, İspanya ve Porte· da, Cenubi Amerikada yeni yeni 
1lc de hulul etti; bunlar 1870 fabrika1ar teessüs ~ttl. Bütün ci· 
•ala d ·d · 1 han az zamanda "Nobel,, mües.. nı. a ı i. Velha!lıl lsveç i 
uhcnd· b'" .. k ı d sese eri tarafından ax. gibi örtül· ...... ıs utun mem e et er e 6 

_,,. ' • ~,Jr'ft ..... a f '"'•• ec:l·y..,. ..ı... Her t · '-T • 

_ a ~eratından istifade edilerek * ıuşteıl mayi ve dinamit imal 
lunuyo ı du. 
"No~o' . en fazla mü~külat 

n~ilteredc ~ ördü, Ha'buki en İy• 
nuştcrilcr ; Ct nubi lngilteredeki 
ın_aden ve taş ocağı sahip1eri idi 
dır imti1 sz ~eıatı aldı Fakat 
l866 da yeni kamların vukua 
gelmesi üzerine İngiliz par ömen· 
t~su nit.roglisttinin ve bu ma.?de· 
nın dahil olduğu diğer mure~· 
kebatın istimalini, ithalini, nakıl 
Ve fürubtunu kat'ıyen menetti. in· 
g-iliz piyasası o sırada "Nobel" 
ırısnıulatına kapanmış oluyordu. 
ha sene sonra "Nobel" in bizzat 
idare ettiği müracaat ve müzake
rat neticesinde memnuiyet kalktı. 
.. Nobel,, mevadı infilakiyenin la
zım olduklarını ve bunla_rın ~ra
Stnda en az tehlikelisinın dına-
lllit oldu~unu ispata muvaffak ol
muştu. 1871 de llGlaskov,, da 
ilk İngiliz şirketini, 11 Britiş Dina
mit Kampanl. yi tesis etti. Bu 
kumpanya • Skoçya,, nın garp sa· 
hilindc bir mevadı müşteile fab· 
rikasını tesis ederek "Nobe),, in 
keşfini istismara başladı. 

Birkaç sene sonra ikinc! . bl~ 
fabrika tesis oJundu. Bu ıkıncı 
fa.brikanm sermayesi beş milyon 
franktı. Pariste kaşifin ilk nıesa· 
İsine yardım edilmiş olduğu hal· 
de hiç kimse keşfe hüsnü kabul 
göstermiyordu. 
Filhakika "Nobel,, in sarraf. "P~l 
Barb" gibi değerli ve mahır bır 
Şeriki vardı· fakat sarraf bir şey 
elde cdemi;ordu F.ransada m~· 
~adı müşteıle ımali hükfünt>bn 
ınhisarmda olduğundan 11 Ba1 b" m 
rnütevali müracaatlaı ına rağmen 
tecrübe ıçin bir ton dinamitin 
rnern lekete idhaline bile müsaade 
edilmedi. 

Mevadı müşteile ticaretiııln İn· 
kişafı, bır merkezi teşkilat yapıl
masını icap ettıriyordu. Bu teşki
lat " Nolbel .. in tesis ettıki ve 
bizzat alakadar olduğu müesse
satı bir aıa}'a toplıyacaktı. Birleş 
me en sühuletle Amerikada vu
kua geldi. Maamafıh bu birleşme 
11 Vobel" in menaliine mumdı. 
Beral ı satın almış olan "Blasting 
Oil Kimyani,, den maada dir de 
"San Fran!-isko • da " Ciyant 
Povder Kumpani ,, vardı. Bu iki 
şirketin hukuku tamamile tesbit 
edilmemiş olduğurıdan 1873 çe 
kadar mütemadiyen mücadelede 
bulundular. 

O sene "Atlan tik Cinyont Pav
der Kompani,, isminde yeni bir 
şirket vücuda gelerek iki eski şır
keti tevhitetti "Alfred Nobel. 
bu teşkilatı yapmıya muvaffak 
olmak icin Amerikada kt>ştini is
tismardan vaz geçmiye mecbur 
oldu. 

Muhtelif Avrupa fabrlka1arını 
bir tek idare altına AJmak ko
lay bi şey değıldi. Bu .şirketler 
11 Nobel,, in menafiine muzır olan 
hır rekabete girişmişlerdi. 

ıBitmedi) 

Halk tayyareciliği ---
Cemiyet kortu ını 

vermek uzere 

TAyrare cemi retl ikin el reisi 
Şi.ıkrü Bey geçt nlerde ~ehrımize 
gelerek halk rnyyrecllig-i ve tey):ıı.re 
meydanı hakkında bazı tetkıkat 

yapnuşrı · 
Şükrlı Bey bu tetkikatı hııkkmda 

Ankarııda et mlyetln umumi meı kez 
heyetı içtimaında izahat vermiştir 

Cemiyet merkeıı yakınci: hu hu 
susta kac'i kararlar verecektir. 

Valt veklll ve Şehremini 1\1u
hittin Bey, refakatinde yollar baş
mühendisi olduğu halde, yollan 
tetkik etmek üzere dün ŞJleye git
miştir. 

EJ Ankara Sivas hattının Sivas 
vilayeti dahilinde Çöıemrıkte açılan 
ilk istasyonu münaııcbetile halle 
tararafından baş vekalete ve 
Reisicümhur hazretlerine bir teşek
kür telgrafı çtkiJmiştir. 

Rerisicümhur hazretleri tara· 
fından başvckalett Y.aıılan bir 
tezkerede Gazi Hazretleri hükfi
met ve şahsiyetleri namına Sivas 
halkına muhabbet ve Belamlarının 
iblağını tebJik buyurmuştur. 

[!] Geçen kış Odesada karaya 
oturan ve buzlarla mah
sur kalan "Yeni lstanbul., vapu· 
ru evelki gün bulunduğu mahal
den kurtulmuştur. 

Vapur dün bir romörkör tara
fından ceredililerek limanamııa 
getirilmekte iken Karadeniz bo
ğazında kırk mil açıkta halab 
koparak açılmıştır. 

Bunun ü2erine vapur bir Rus 
romöı körü tarafından cenedilerek 
Kavaka getiıilmiş ve orada de
mirlemiştir. Vapur bugün lima
nımıza getirilecektir. 

l!I Evrak, ıenedat ve ilanata ko· 
nulan müteaddit im:zalar için ay
rı ayrı pul ilsakı icap etmiy~ctği 

maliye vekaletinden tebliğ edil· 
wiştir. 

[!] lzmir ticareti bahriye mü· 
dürlüğü fen heyetinden Tahsin 
b~y,Jen_disine rüşyet verdijfoi 
i dia eaen Bartınlı Melimet 
kaptan isminde biri hakkmda 
iftira davası açmıştır. 
[!] İzmir adliye nuaıetancslnde

ki mahkOmlar arasında bir §eha· 
det meselesinde kavga çıkmış, 

nezardane altüst olmuştur. Bu 
aralık Kürt Nuıi 11ammda katil
den beş seneye mahkum bir 
aJ:ılı, Nazmi namındaki mevkufu 
başından ) umı uk ve demirle 
yaralamıştır. 

[!] Sanayi bııı n' a~ı mfidüı ü Sa· 
detlln bey dGn Ankaraya gtt-

mlttir Ankarada bulunarı mec· 
lisi idare relıi Yusut Ziya beyle 

birlikte Rusya tluacatı meseleıl 

hakkında vekaletle temaı ede 
cektlr. Rusyaya ihı acat hakkmın 

Sanayf ve Ziraat bankalarına ve

rilmesi kararı hey'eti vekile ta· 

rafından tudik fdilmtıtlr. Key 

fi yet dün ticaı et oduına btl 
dirilmftUr. 

Sadettin ve Yusuf Ziya beyler 
Ankaracla ziraat banka&ı mil· 
dibü umumiliğıle de temas ede· 

cekler, ihracatın fekli hakkmda 

ve münhae.iren bu ıcle m~şgul 
olmak üzere lesis olunacak büro 

meselesini göı ürecelderdir. İbra· 
cat talinatnarnesi yakında ali· 
kadarlara tebliğ edi ecektir. 

Ba,unlı:D bulmaumıa .. 
lta.Dadtleeıdr yeni t•kb 

So•daıı ıap Ye yukardan •taRL 
J - Keı'odaı (6), afetler ( 4) 
2 - Kırm11.ı bir renk (3), tabu 

ııcak banyo( ı) 
3 - Karpıtlarda bir mıllet ( 4 )nota 

(?), eski papyebQvaı (3) 
4 - T ahlı:tr (7) 
5 - Karı detti (2), can1 ( 5) 
6 - Feoerbıhçenln ıbt (J l) 

Bir intihar 
Erenköyfinde Sahrayı ceditte 

Fmn sokağında oturan Sadık 
beyin zevceal Saniye hanım zevcı 
ile aralarmdakl geçimsizlikten 
müteessiren dün g~ce tentürdiyot 
içm i ş, haıtaneye kaldırılmıştır. 

Otomobil k.ua!ı , 
Sof öı Hüaeyfnnfn Jc:lareafndekf 

183Z numarab otomobfl dGn 

Pangaltıda Alber ilminde blrfılne 

çarpmııbr. Alberfn saf bacafı 
kırılmıı, haataneye kaldırılmııtar. 
Şöför kaçmııtar. 

--11111111111111111llllDllllllllmııR1111111111111111_. mımıııııııııımmı 

~irketleri tarafından sigorta Üc· 

retleri, primler mukabilinde as· 
babına vnilen makbuzlara ilaak 
olunan pullar hakkmda birer 
defter tutmaları !üz.umu bildiri!· 
miştir. 

[!] Yeni frak sefiri Fuat bey 
bir kaç güne kadar RelılcOmhur 
hazretlerine ltlmatnameıini tak· 
c:Um edfcektlr. 

l!J Aııkareda lstaııyon mey· 
danında bir zabıta abidesi rek· 
zedilecekı ir. 

EJ Yunanf3Jcmla müzakerat 
bu hafta içinde tekı ar baılana· 

aktır. Bu müzakerede Tevfik 
KAmil bey de bulul'acektır. 

[!) Polla müdürü Şerif beyin 
Ankarada İs•anbuldakl sirkat 
vak'alarınm önüne geçflmek için 
a•man tedbirlerle igUgal eUiff 
söylenmektedir. 

[!] Şehrimizde bulunmakta 
olan Fransiz m~b'uslBJından M. 
Bert on Odesa ya ~tmiştir. 

[!J Müddeiumumilik Emanete 
gönderdiği bir tamimde şüphelt 
ve hüv>yeb meçhul ölüler için 
defin ruhsatıyeıt verılmemeıtnl 

ve müddeiumuml)iğin haberdar 
edilme&inı hildirmiılir. 

[!] Diyarıbekfr tüccnları ibra 
him Tali beyrn rha•etinde iç•lma 
ederek Dıyar hekirde yetmiıı bet 
bin liralık bır Bankanın teıkilme 
karar vermtılerdir. 

EJ Münhal olan D"vanı Muha· 
sebat r eıt1iğine Devltt Şurası 
tanzimat da '"si ıcısi Reşat be· 
yın tayin edileceği söylenilmek 
tf'dir. 

[!1 Çekoslovakya tütün rejisine 
mensup bir heyet memleketimiz
den bir milyon kı o tütön muba 
yaa etmek üzere (ehrfmbe gelmlt 
ve tütün idaresHe temaa etmi§tlr. 

c:JM;ıliye vekaletindf'n ,.Il'"fterdar· 
hğu .. eı.kn bir tmudt, sıgorta 

Elyevm Bulgarfstanda buJunan 
Lehıatan rejisinden bir heyet te 
tfitün mub11' aaa-ı için bfrk1tç giine 
kadaı ;ehrınuze gelece:.kur. 

oaaır. ludmuam••• 
ltaJleddale ,.u 

7 - Aydınlık tehrl(5) 
8 - Bayrı~ımızın btrr"nıı 2, Rumea 

buraya a•I (3) halanın erkeQl(4) 
9 - •••• dıye hçb ( 4), eıı methur 

Fırnln (6) 
1 O - Tatlı d*1 (3), bir muhenb\.

mlıın lmwı (2) 
t - Kralların otuıduQu ye (4), 

eserler (4) 

Yangin 
Bcbekt~ Fransıı mektebrnin 

bacası tutusmu~, derhal ıöndür
ülmüştllr. 

Gece yaruı karmanyola 

Evelkl gece yanıt fatih clvanndı 
bir hadisesi olmuı, yaılıca bir 
adam sabıkala bir meyhaneci ta· 
rafından karmanyola edlltnııtır. 
hadtıe ıu ıek1lde geçmtıtlr: 

Sirkecide Ankara caddesinde 

Faik beyin lokantaımda ahçıhk 
yapan ve Fatihte Bahrlıeftt kur-

ıunlu medresesinde oturan Ktr
maatili Mustafa Efendi. sece geç 

vakit ltlnden çlkmıf, evine git· 
mek here ıon tramyaya blnmlf-

ttr. Muttafa Ef. tramvaydan çak

tıktan ıonra kendJ halinde yGrftr· 
ken Derelthan ıokafına gtrdift· 
ıırada ônClne çıkan bir adam 
ahçıyı yumrukla mıya baılamııtır. 

Muıtafa efendi ıokak ortanna 
yıkılmıı, bu arada mQtecaviz 

Muıtaf anm ceplerini kanıhrarak 

10 Ura11nı alıp kaçmııtar. Derhal 
yetlıen poliılerin tahkikata 
netfceıinde karmanyolacılıfın Ma 

car kardeıler caddeılnde mey· 
haneci Muhittin tle bir arkadaıı 

tarafından yapıldıfı anlaşılmııtır. 

Muhittin 'yakalanaca~ını anla
dığı için meyhanedeki e11a1ın1 

alarak ıavuımuıtur. 

Bu adam bundan kısa bir 
müddet evvel de pollılere taban· 

ca (ekmiye kalkıımıı, bir kadının 
da çantasını keplp kaçmııtı. 

Karı koca kavgaJı 
Akbıyılcta Arabacılar çıkma· 

ıında 21 numaralı ~vde oturan 
Ayşe hanımla zevci Tevfik efendi 
kavga etmişler, Tevfık elendi 
ztvce!İni fena halde dövmüş 
başından yaralamı~hr. 

Avukat para çaldırdı 
Dava vekili l~mail Sıtkı B dün-

6,25 de hareket eden Kadıköy 
vapuruna giderken Köp ü üstün· 
de, kinde ( 250) tira bulunan 
çanta.sın~ çaldırmıştır. 



= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
A bunc şartları lerin bütün haklan mahfuzdur 

rthkty•de ~ 

1 ürk mekteplerile faydalı eserlerin 
ilAnlarında yüzde 20 tenzillt vardır 

J8(I 
han şart ıcurel 

saon 1ı: 
6-8 inci ıarıf• 'tJ 

Kuruş K.nru~ Gazeteye ~nderilecelı: mektnplann tııertne A 
l Ayhıı... 150 ()()fi idare içinse [idare), yazıyı aıue ( yuı] 

•• işareti konulmalıdır 

3 • 400 800 BI le 

Bllytllı: veya bir lraç dalı için verilen llAnlarlı 
husust mahlyetteld llAıılınn Ucretl 

5 • • .o 
4 • • 100 
2 • • 2oO 

6 
• 750 1450 ası mıyaw me tuplann iadesinden, kıymeti 

mukaddereslz mektzplara konolmnş pıralann 

12 • 1400 2700 ıcaypolmasınt~~ev':n:!!fld~~ıı~:u1derecatıııdaıı l.STANBUL. BabıAlı, Ankara caddesinde c YAKIT YURDU > 
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idare ile hrarla~nbr 
GST.etemlıe hnsusl ilin lı:abnl eden yer. 

1 " " J o 1-8inci sayıfao• l 
reııni ilanlar H. S. H. llAııat ıceatesl 

.!':;e;~=a=r~=== ~ '* === = := 

~ K o n u n e ç u e ı g ~ ~ P e r ~ e m ~ e ~ ı o ı a t ~ am ı 
Muazzam balo 

Kadıköy iskele üzerindeki lo
kanta gazino ue aile dans ~aıoou 

~ 5 Kanunevvel 929 Perşembe günü akşamı saat 20 den saba· 
ha kadar devam etmek üzere bir balo tertip edilmiştir. Evelki 
balo\arımı2da müşteriltrimizden gördüğümüz rağbet ve teveh· 
cühlere teşekkürJer ederken bu seferki balomuzun hepsinden 
daha mükemmel bir surette olması hususunda çalışhğımızı da 
ayrıca iJavt-yi bir borç b1lirlz. Salonumuz mefruşat, mevki, 
caıbant ve sair her cihetle bütün salonların fevkindedir. Viyo· 
lonist Mısrılyan Ef. refakatile Caz Tarzan lcıay1 ahenk 
etmekte ve çok rağbet görmektedir. 

Programımızı; Varyete numaralan, klasik 
. morsolar, muhtelif eğlenceler, dans, dans gene dans teşkil 
etmektedir. Duhuliye serbest olup bütün aileler gelebilir. alb 
yaşından aşağı çocuklar getirilmemesi rica olunur. 

Balo için elbise: Kostüm suvaredir~ 

iiiiiiiiiiiii&I 

Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü müfettişliğinden: · 
Büyilkdcre sahfi sıhhiye idaresi Bor k!tibt sabık Ahmet Vefik. Reytn 

Galatada sahil sı.hhıye merkezinde müfettişlik dairesine müracaat etmesi 

IA.zımcbr. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİf'JCI Tertip 5 inci keş!da 

ıı KANUNEVVEL 192 9 

B(':YOK IKRAllIYE: 55,000 LiRADIR 
}ı yrıca; 25,000 lf>,000 12,000 10,000 liral.k 

ikramiyeler ve 10,000 liralık hır miikftfat. 
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tt·er yerde arayınız - Taklitlerinden sakınınız 

Türle Spor 
9 uncu nushasmda şayanı dıkkat malaleler 

ve resimler bulacaksınız 

A lımf't r etsı~r' nin ( Fut bole karıı ), Eıref Şefik fn ( Bostan 
sf8dJ omu J ıaımh makaıeletl, Klll'tdeıeli. Gulam müeaba.kaamın 

neticesi, ~on maçlar Galataıaray Makateı müaabakaaı, Hikaye, ro· 

rnanm aonu, ikuımı)elı müsabaka ve ıaue. 

. , 9444•;• ;;e 

Kütahya belediye riyasetinden: 
Kotabya beled yesl elelcttrık aantırelının tevın lçın ( 155 ) Normal bt ygtr 

t&kattnde btr Lokomll ve buna alt 105 kilovatlık bir ahermati5r lle tablo ve 
ıaıre mnnak:uacıachr. Bu husustaki teliflerin beıedıyeye üç hatta zarlında göodertl. 
meıl llAn olunur. 

Hilaliahme kışl k balosu 
Dabıhye vekili muhteremi Şukru Kava tleyfcndı hazrf"tlf"rlnln rtva,.-ıl .. rınd~ 

19 klnunevvel 929 perşembt ·ünü ak~mı Torkua1 •uı.lonuuda vcrı!tc1::ırnr. 
Biletler merkeı. ve Beyoı}lll ~ubeılnden alınacaktır~ 

Ayvalık suraı postası ~; 
(MERSİN) vapuru ~r~eO 

nunevvel Sah 17 de S!b0ıo. 
rıhtımından hareketle GelEdrt 
Çanakkale, Küçükkuyu, ·de-

mit, Burhaniye, Ayvahğa ~~elt 
cek ve dönüşte mezkur 19 p 
lerle birlikte Altunoluğ• ıı 
yacaktır. 01c» 

Gelibolu için yalnıı Y 
alınır yük alınmaz • 

Muntazam Bartın Pott~ .f 

Ercümendnur"-:i 
2 p rtC"' 

kanun evvel aza Jı~ 
günü 18 de Sirkeci rıhtıııt'1~t 
hareketle Ereğli , Zong·te ~ 
Bartın , Amasra , KurucaŞ' ~ 
Cideye azimet ve avdet ede~~' 

Fazla tafsilat için ~~;i 
Rıhtım han 2 numaraya rnu'z~ 

rv;ik~~1:~;11 
~ IC.udonlz ilik• " •8'al pe,.ı' 
q Vatan l 
il ;;:~~:v!ı Çarşa rrı 
• günü akşamı Sirkeci rıh:/. 

dan hareketle doğru ( z~: 
dak, ine olu, Samsun, li Giresun, Trabzon, Sürn1eııe 

U Rize ) ye gidecektir. ' 
il Tafsilat için Sirkecide 
•• ' d k~. t~ ' İl kenci nanın a aın aceP 

1
,v 

!5 müracaat. Tel . fstanbul: 
:: ....... -...... • u:1.-ı::m;ı~:ı:a:ııaı::ıu:ıc: , ... -- " l;j•anbuL mahkemet rulrye 1, 

hukuk dafresldnen ı Şişlidde IJ!r 
kect soka~nda 58 numaralı '~ 
manda sakine Nıızlfe bamıtı111 ıe 
galtıda Nlşantaş1 caddesine :e~ı 
Apartmanında Hi.lseyln ~ 

efendi aleyhine 928-834 ıı1',.ıe1 
do~ya tahtında ıkame e 1ıe' ı1'1~ 
bosanma davasında nıu r'I 

' ~ Hüseyin Tagayef efendiye · ~~ 

tebligat zahrına mübaşir :~el .~rlf 
le muhtar ve hey' eti tbt} ııı~ 

h ccıı.11 ~ tarafından verilen meşru 11 
1 ıe 

maileyhln mahalll ikamedfl l 
f 

. ·ıı-ı 111 ı 
ile halen ne tara a gttt16• ıııı~ 

bulunduğu anlaşıldığından rııJ~ıl 
usulü m uhakemelerl karıı.1 ~~~ 
141 inci maddesi muclbirıce~ 

·cras rı 
kında Uanen tebllgat 1 bt!Ş f 
tarihi Handan itibaren °0 

8,,de 
zarf ınde cevabı IAyibasını ~ kôfv

1 

ıflt'ı 
mediği taktirde kanunu .rı)$ 

b·0ce " 398 inci maddesi mucl ı rıt 111 
kararı lttihnz ohınacaıtJ relı ~ JI· 
kamına kaim olmıık üıer 

olunur. ···= 
·····~~~~41 ......... ___.._ ............. _. •• •::E····· _.., ........................... ·-········ a.Lıl'l,..,-

~i Cilt, ıaç, frengi hasl 
:= .. 
:: 
!5 :: 

il :: .. .. 
== :: 

mütahuıııı 

DOKTOft 

Ahmet HaJllit 
dde'' 

Galata, Voyvoda cil oı~ 
da beı" 

Atina bankası yanın :: 
:: üçten 14onra. .. •'' 
:: •••• -!ı:st-· ' .. ········~...... ,, • ................................. : ....... ~ flj" .................................. .tJfı 
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