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Neler 
• ~Görecektik? 

ğer Mustafa Kema1iniz 
~ı. olmasa idi ... " 

'll'/11 • 
lrtta ııze gelen maruf bir 

11.sız meb•usunun $/izleri 

~o:t:nsa tneb'usan meclisinin maruf 
Sert tılst mab'uslarından M. Andre 
ıııı~orıun zevcesi ile birlikte şebri
kiiıı geleceğini yazmıştık. Evvelki 
tek ıneOJ)eketJne dönrn bu zat ha· 

etınde d" . ·ı - .. 
llıuh n evvel ken ısı ı e goruşen 
Ilı arrerinıizı:! şu beyıınatta bulun
uştur : 

\:: Parfsten geçen ayın 12 sinde 
~~ er ettim. Maksadım Sofyada 
~İitıfak \re orada tevkif edilen ko

stıer" B tııııd 1 ulgar mahkemesi huzu-
a llı .. d t 

~h ... h;.\-l·.~ a aa etmekti. Telgraflar 
btınd Ull~h..rdi,. n 1 h '"ktı. j an b . nu l!:'ar u 'umer 

kasın. !r müddet eve! komi.ııı :.t 
ııdettı v!ayrı kanuni bir teşekkül 
'il 1 azasını t h n ar arasınd a tı tevkife aldı. 

l 

Son dakika 
İtalyan fezgihlarında 
harp gemilerimizin 
inşaatına başlandı 

...... _~ 

Ankara, 3 (Telefon) - Bundan bir müddet eTI?e( yapı'an tetkik ve müzakereler net'cesfnde ft3lyan 
tezgahlarına bazı haro gemileri ısmarlamııtık. Buradaki alakadarlara yeni gelen malumata göre 4 
:ahtelbahiı ve ikf loıpitokeçeıden ibaret olan bu stparişlerfn ınıaatına baıla.nmııtır. 

.. _ üç aylıklar 
Uç ayhklann tediyesine varından itibaren baçlanacaktır. 

Ticaret odası müdevve at ıu· 

beıı lngiliz !hasmın esbabı teref· 
füü ve bu teretfüuü önüne geç .. 
me ..bapJ ... Jm -.etkdra baffa· 

mı ıtır. 

Btıhasaıt. lngiliz lirası için vu· 
ku bulan arz ve taJepler, bu 

paranın tf carettekl ehemmiyeti, 
esbabı tereffüii . ehemmiyetli su· 
rette tetkik edi!-n~ktedfr. Bu 
lau-•ta hanlca'aıda: <ve mO.hfm 

tıcarethanelerden mallimat alın
maktadır. 

Oda bir iki &6ne kadar 

bu tatktkatın netlce~lnf ve teref
fQün 8nilne geçme çarelerini 
gösteren btr rapor hazırlayacak, 
hcı.kdmete talccfjm edecekur. 

fngtlfz Jtra111 bu •abah •aat 
1110,30ıe da (1079) kuruıa açılmıf, 
(1078) e dfiımilıtftr. 

:tile kızıJl~ rı n a ~~ka katibi umumi
A t heyerı hAt"bi YneltniJt:'J muave
~11Znunlar t 

1 
1 _utnunıisl de vardı. 

S f e graUa beni davet et- :::= ım:awww.=ıms:mı "k" a:m:m=nna:::ı:arıaıı;a=mr.2.mı:w:ı:ı=:ı:nı:::::::=:::::::=:mr.ımar.aı RllWFl&:m:IMA AA& ıw&ii:i#t=#I 
~ Yıya gitti :e T oo k f' 
d:ııunıarın.n m~; fdaka_t Bulgaristan f3 e·r os muna aşası ,ı!.I il h lhaa esızligi yüzün- !i = 
1 . enden b k :: Şıl'l.i b- e lenen avukaclık :; 
d ıaparnad .. : 

11 b 1 ım Bulgar payıtahnn · ff • : 
h u unduP; •• • 
ııpısan um müddet zarfında a 1 . .. .. it .. . 1. ' ! 
~ıınqreyt ziyaret ettim. Feci bir 9 ŞJ guru uye getırmeye ım • i 
btıı_llı:tıt ıt Bu hususta dı.inya efkAn 1 
~~c,~~es1010 ."azarı dikka.rıni celbe-ı= Terkosu müdafaa eden yok, yeni 

0
:.i 

llıesıtı.l. • Keyfiyetin protesto edil-

Qıltl MPariönıentodan da ısttyece- . bir terkos gelınesı·n diyoruz ı. ,·=. 
bıı~lıın ahkOmlar kalın zincirlerle 
tölll .. llıış 'V'e Adeta diri diri mezara IB Terkos ıtrkettntn imtiyaz 1 ltğimiz de~iYatı kotlamak 1 nu söylemfıfz! Cümhurlyet ~ 

~~tlliişler. miiddetinl uzatma teıebbiis ve yolunda defill hiikömeU denilen müessese ıl 
lıd1 garistanda hayat müthiş paha- 1 milzakereleri oldufunu gö- Bu arkada~ımız kendt ya7ı- saka Mehmet çavuı defli ki 1 
denr. lktisadt buhran korkunçtur, ren bir arkadaıımız aleyhtnde yor mu, yahut bUtntyor mu ki kırbasını alıp ta Kırkçe,mentn 

ebHtr nerrfyata baıladı. d k &ıtsıa. stanbulun su sıkınbaı ~rtft- o amaz iye çı ı~bğı imtiya7l suyunu kftplerimtze bof8.ltsınf 

Tehlike 
Kalmamıştır 

Belgrat bentlerinde 25 se~ 
nedir görülmlyen hadise 

Bentlerde tetkiJca.t y1Jpan 
muharririmtz neler anl11tıya 

Jelg'at bmdfnt yükselen tnılat 
Dünkü a.lqam nilsbamııda 

karllerimtze mO.btın bir ha· 
ber vennfı ve İstanbul çeıme
lertne su temin ,.,:11'.., 1' .. -,,t• .. -~en 
bnyük Belgrat endlnfn tfdd lf 
bir su tazyikine a.ua.c au. b.a..auı~ını 

bf ldlrmfttfk. Dün akıama dofru 
kısmen havanın tesiri, kısmen 

açılan menfezle yıkılan savaktan 

taf8.n suların yardımı ile 4 1aat 

fçf nde tam dört metre yükselen 

suların çıllınlı~ bttmlotlr. Sular 

yavaı yavat tenezzüle baılamıı, bir 

aralık bendin irtifaı tle baıbaf8. 
gelen sular yarım metre kadar 

eksilmiJtlr. Dün akıama kadar 

amelelerle dalgıçlar tahkimat için 

çahımıılar, Emanetin sular fen 

heyeti faaliyete nezaret etmfttfr. 

Suların inmesi ve tazytkın 
azalması ile bendin yıkılması ve 

suların Zekeriya köy(lnü tehdit 

etmesi endtıest bertaraf olmut· 
tur. Diin bir muharririmizin hadi· 
se mahallinde yaptı~ tahkikat 

ve aldığı malumat ,0.ndl sayıfa

mızda ıehir haberleri sütunu• 
muzda dır. 

~~~------~~~ 

Ankarada dikiş ve bıçkı 
dersleri 

Ankara, 8 ( Telefon ) - 1Smet 
paşa kız enstitUsünde açılan akşam · 
kurı.larma, ekserisi evli olmak Uzere 
400 hanım devam etmekte, dikiş, 

'turk/ bir birini velyediyor. . 1 liir bir dava mıd.ıdr? Su tıtnfn uzatma müzaker esı bu şlı ket· İtte o tetkllAt ta sizin, bizim :: 
ı' b~nt crı çok severim. Bu sevıtı İ m~deni tesitabnı inhisarına a· le Cümhuriyet hükömetinin gibi adamlarla idare olunur. is 

~ 1 ~ti<:f gerek par1ömentoda. gerekse E lan bir ıtrketin bundaki mea'u· bir vekAleU arasındadır, ve Ter- Onlara hatıra gelen bir tedbiri E 

blçki ve brodörl öğrenmektedir. 

Muamele verf!isi 
~ .. ~el~ Ybe encümeninde lehinizde me- 1 llyet bt11eal gizli bir ıey mtdh? koıı tirketl de i~in baıında bol söylemek gdnah mıdır? f: 

llı~h UlunmJya mecbur etd. Sevr g Bunu tıaıet ettfkten sonra, bol su vereceğım diye gelmif, Terkos imtiyazı fesholunııun § 
.<hı 

1 
edesfnfn imzası sıralarında si- 9 aman, dedik; mfthim olan Ter- fakat yapılan muka\Teleyi, mu· Ala! Fakat fesholunsa da olun- ~ 

~ ~n çok çalıştım. 1 kosun gitmesi oldufu kadar kavele denildiği gibt kendi a• masa da yapıJacak ıey ne? ı== 
~~ ~er bir Mustafa Kernslintz ol- TerkolUll gelmemeıidir. Arka- Jeyhfnde bile o1sa onu tatb;k iste o bizim dedifimizdlr. 
ı,~ıı. \re ınllıt mücadelenizi muvaf- • daıımızm ~ ben yıktım! • dl· ettirmemenin bir kolayını bul· İstanbullular akıllı kltilerdir. • 
dt }etle başarıınuıs.aydınız her hal· 1 yerek aviinmekten alaca~ı zev- mus demekt•rl Terkoıu yıkmaktan deii.I, ha· ! 
bcteÇoJc elenılf, çok bazla bir akl- ka mani olmaksızın,} a~~a hma- Onun fçin akhrnızı baıfmıza ktkatte onun yerine bir tyt 1 
~a. Ş«hit olacaktık. yakında bura- Ü kul bir it böUlmilkJ i e: a rol- toplayalım, kahrolsun sesleri ıey koymaktan menfaat gele- Q 
A te'·r :: sun! Güzel ama me yaıasın d b 

( l"ll~llrall ar gelmek niyetindeyün. ı=· dt elim:,, diye bir sıra mütalaa arasın a yeni ir eksiklik daha ceflnl blJ•rler, ve yıkandan zi- 1 
4rıııı. }1ı görmek istiyorum. 1nkı- : Y mülAhaza "ürüttük.. kalmasan dedJk: yade yapana bakarlar. 

1 ı... ~lnız • ve J 1 S ı 1 f t b ı 
tJ ;•ıe~ 

1 
ın azemetini takdir etme- g Garip bir ruh haleti!. Bu - u 1 11 an u ıehrfnln Arkadatımız bu kadar gtı-

~lıtıd Çin insanın kör olması :: yazıdan kuılculanmıılar: bize kendisine bırakılmalıdır. rültüden •onra ıusulmak, bir ı 
~ ~ • i.:. lstanbul halk 'nın• ~etduasından 2 - Terkoı tirketınden baı· ıey yapılmamak taraftarı ola- • 
"-tdeş• . . . P. bahıedtyorlar da. Kime mi ya- ka istekliler aranmalıdır! cak; daima çatmıya fırsat ol- • 

J11 ·Ol nıçın :! dlyecefiz7 81ze bol bol 3 - Mnzakereı eıasları her- ıun diye karııııında gene Ter-
O" "Jd•• .• ? .. ,asın, 

.\dan O urmuş. 

1
:: su verecek olanlarla bunu te- kesin maldmu olınalı, neıre- kosun, Terkoslann kalmasını 

dcşı t a, 2 (Husust) - Kız kar- 1 edecek olan CO.mhurlyet dilmelidir. fsttyecek, yahut ta hatalarına 
1 Utfi m n ı f F k fi rf kqııllıtst Y:yl öldüren Ali yaka- JıOk4metJne!,, dtyor ar r ; rini e ye s(irdiı.Jd göz yumacafı bir baıka ılr-
~Sle ~tlr. Katil; • Hemşirem her- g Ne tapahrn, b00i.zi_1!!..!~!:~~!!:...... Vay ne hata etmtıtz de bu· ket getfrecek, değil ya! 

b enı 2 • _ ... !!!! = "'i"----=----:::::=s u:••rrm00·am==c·m=:mv• 
t11 Ue .. as. ediyordu. Onun lçln m.n:s:u=~_::ı :...::~ . , ..... - - .. - - ~"":"- ==ma:::ı: 

oldürdüm
11 

demektedir. 
1 

Ankara, 3 (Telefon) - Maliye 
vekAletl muamele vergisi kanununda 
bazı tadilat icrası için tetkikat 
yaptırmaktadır. 

Bu nasJ acente! 
Mersinde İtalyan vapurları acen

tesi f\1 Levnntinin oğlu Rino Le-
vantln Sardunya vapurundan kaçak 
püro sigaraları kaçırırken rüsumat 
memurları tarafından yakolanmışnr. 

Bu adamın blr müddet evel vapur
dan kaçak olarak karaya çıkarmış 

olduğu şaraplar da yakalanmıştır. 

Muhittin B. 
Valt vekili ve Şehremini Mu· 

bittin bey yarın Y aluvaya gide
cek, vilayetimize yeni ilhak olu· 
nan bu kazanın devalr ve mu· 
amelatını teftJı edeçekttr. 

Muhitt Jn bey Y aluvada bir kaç 
giln kalacaktır. ,., 
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Arkadaşlarımız diyprla~ki J K• 

2 . - VAKIT. 3 Kilnun"vvel 1929 

1 Sabahın 
8 Alman tarihçısi Emil Lud 

ng dün Haydarpa,ava avcet 
•t.m•ı, oradan Halep trenine bi
nerek SCiriy~ye gltmfştlr. Aman 
tarihçinin tekrar ıehumrze avdet 
edip etm•yecefi m11,um deği dır. 

[!] Eski par a!arın cümhurıyet 
evıakı nakdcyesııe teo:jifi esna· 
ıında 600 bin lf ahk bir ıui 
l9tımal yapıJmııtı. Bu paranın 
kopon t~diyahnda mahsubu icra 
edtle.:ektir. 

l!J "8,, tayyareden mOıelıkep 
bir tayyare filomuz Oivaribelı ir· 
den baılıyualc ve Keyıerf, Es· 
kı,ehlr, fıtanbut Etlırne, fım·r 
Ala~ehirf An tat ya, Kony81 Adana: 
Ayintap, Mllrdfn, Eı cı1 . Karı, Er
zincan iıtlkametlcrınde uçarak 
tekıar Diyar~bekıre avdet etmi 
leıd r. § 

t:J Mal Yt!I veki'etı kambiyo 
nün tere fOQ için lagdıkine ka· 
ru ve,difl tedabf 1 t i • eıp r eye 
mlf hulumnttktadır. Tatbtkata 
geçilmesi bir 80n mesetealdtr. 

l!J A,dın demlı ollar müdf. 
rlyetl yolru arını 26 saa•te De 
nıztldt>n fıtanbute gÖtürebt mek 
Jçfn Seyrh.efain fdareıule btr iti 
IAfnama akıetmek tasavvurun· 
dadır 

!::::: 

haberleri 1 
C!J MeçJtıten kanun çıkınclva 

kad<1r kadmlarımmn belediye 
ve mahalle in~ihsplarma işliı ak· 
fert lnıkansız götühr.ektedlr 

(!] İstanbul ve Galata güm· 
r6kt, rJnde bazı daire müdüderile 
müfettiıler arasında tebeddülat 
fapılftcaktır. Bu cümleden o\mak 
Üzt-re Galata gümı ük müdüı ü 

Nrhat 8. müfetttı Ali Kemal B. 
ile te · di] ve müfettlı Hikm~t B. 
de ayrır.a bir mOdüriyete tnyın 
edıleceklerdir. 

ffi Maliye ve•ıAletinfn dave· 
tt füerlne Ankaıaya gttmlt olan 
ı ü ün lnh~ııarı müdürO Behçet 

beyin cumartesi günü tehı imıze 
ge mesl muhtemeldir. 

E1 Cemly~U belediye fırka 

grupu yarm Halk fı kaımda top· 
!anacak ve bu fçtimaa Muhıttln 

bey de lftfrak edecek ir Tcıdil 
edilmekte olan oktruva tarlfe"l 

hakkında bu tçtlmadll kati bir 
karar vertlecekt r 

[!] Maliye veka'eti hariçten 
gehrilecek pirinçlerio beher kl· 

!osundan 12 kurut re•im alınma 
sını RÜmrüğe bı'd•dlmı~·lr. 

Dok1o:lar yaka sikiyorlar 

Büyükderede oturan ölüm 
halindeki hasta da kim? 
Hayır .. havır muzip{ik denemez, bu 
misli görülmemiş bir dolandırıcılıktır. 

Rtr ftTef m " ül:d!eme,ı.. 1 O (,.o ()fo,., ob11 ürrell .. f<ıka' ""'' ~J,. .. : 
Alo •. Alo .•• Doktor ( ... ) be- Fakat hu nıükalemen'n ılmdl-

ytn •vt nıl oran? ye ka ~ar miıll görülmemit bir 
Evet! dol11 ndırıcılık mevıuuna temas 

Doktor bey afl mlzfnlz? ettiğini, buna mukaddeme oldu· 
Benim elendim ~unu söyler.ek ft n ıeklt deği· 

- Arnan doktorcuğum yetit şir değil mt? NasJI mı? Bıraka· 
imdadımıza... Hastamız a:üyor. hm onu bu hedtreye kurban ıt· 
AUah &ıkına doktor bey hemen denlet nakletsinler. İıtanbulun 
bir otomobile atla da- gel. oldukça tanınmıı dolıtorlarmdan 

- Nereden te~efon ediyor biri bakın ne:er ıöylüyor: 
sun uz? 

- Buraııı BuyOkdere... Hasta 
Söğütlü ııol<akta 15 d numara a 
oturuyor. 1 üccardan Hasan bey 
Eski rnliıterilerjnizdendlr... lUe 
ılzf f stiyor. 

- Peki gellyorum. Bir saata 
kadar oradayım! .. 

Bu mükaleme biray zarfında 
tkl üç defa tekerrür etmtı, dal· 
ma gece yansııu bir yahut ıkt 
saat geçe vuku bulmuı ve dai
ma biraz kalınca sesli hüviyeti 

meçhul bir et kekle ıehrfn tanın· 
mıf doktorl.,rından bazıları ara· 
ımda cereyan etmittir. 

O'abHJrya diyeceksiniz. Fev 
kalAdelik bunu11 neresinde? .latan· 

Lal ııbt büyük bir ıehfrde her 
~ rltzlerce ktıl hasta olur ve 
hunların ht>r bireri için telefon 1a 
bu ıektlde doktor çağrılab:lir. 

- Bundan 13 aün evveldi. 
B r gf'ce yansı uykudan uyana· 
rak telefon bat na koıtum, Ka
hn ııt>ıll btr erkekle aramızda 
bildiğimiz tekı:de bir mükale
me geç 1. Derhal giyindim ve 
sok;tğa fırladım? 

Ne l&e taliim varm f· Hemen 
kapının önünde ad. ta beni bek· 
ltyordu, diyebf)eceğım boı bir 
otomobil bulmıyayım mı? BtndJm 
ve Büy6kdereye müte\'ecc•hen 
yola koyulduk. Sözü uıatmıya· 

yım. Bir eıaat sonra h ~ddetten 
çı,~ın bir halde geri dönüyordum. 
Buyükderede ıhtizar halhıde bu· 
lunan bir hasta değil, Söğütlü 
sokak isimli bir "okak bi'e yoktu. 

1 atlı uykumdan olduğuma mı 
yanayım, 10 küsur lira otomobil 
parası verdiğime mı yanayım? 
Bu muziplik dofrnsu canıma tak 
demişti. Mu~iplık diyorum fakat 
buna da kat'i swette emin de-

Zıral sigorta 
Çıftç1yı zarardan kurtarmak 

ıçin teşebbüsll"r var 
flaber aldı~ımıza göre, Zirut 

bankası Cmum müdürlüğü ekinle
rin sigortası hakkında mühim tet
k ikar yapıırmı ·a ba~Jamrştır Bu 
tt!tkikat nctıcesinde memlekt:timiz
ch ~l "'gorrn $irkeıleılle tema a ge
çılerek ı,:iltı,ınin zarardan kurtanl 
rn:ısı için ekinlerin si~orraya ko
nulmasına ceşd1hüs olunacaktır. 

Dün hu hususta malumııc almak 
için mOracaar etrij:timiz alakadarlar, 
her sene hııvıılar n f enalıp;ı yUzun- . 
den çok ı:ı.rar gördi.ıklerml, bunun 
öntine g-eçmek için zırai sig:ortanın 

bi.irün memlekette tatbik olunması 

lazım g-ı.-ldif!"ini sövlemı~len.lir 

Her Lôdvie eitti •. 
Alman müverrihlerinden l\l. ~:mil 

Lôdvig diin "abah Ankaradan şeh

rımlze avdet etmiş, fakııt t~tanhula 
~eçmt:den, Hııyôarpaşadan Hnlep 
trcnıne binmiş ve Surıyeye karekt.t 
eylemiştir. 

l lııluukl dlin kcndi:lne Almanva
da rnh~il g·örenler cemıvdi uıralın 

dan bir çuy ziyııkti hıızırlandıJ;ı 

gıbi mllmııileyhin G S B. edebiyat 
şubesine diğer bir Ç'IY ziyafeti içm 
randevu venıcst mukarreı dL 

rvı. Meclisinde 
Ankara, 2 (AA) - Büyük 

Mil'eı Meclisi bugün Reis vekıli 
Refet beyin ti vasetinde toplan· 
mıttır. Meclis Ya'ovanm kazaya 
tahvili jJe laıan•,ul vilnyetıne 

raptı heklundakı kanun layıha 
aml kabul etmi$ ve ruzname
sinde mü'lakere edilecek baıka 
mrvat bu'unmac;lıf odan pnıem
be günü toplanmak ü:ı.ere ıçti· 

maa nihayet verilmi~tir. 

Mes!ek mektebi 
mezunları 

Maarif vekaleti Maat if emin 
liğine gönderdiği bir emirde, ıa 
nayt ve ziraat mektepleri gibi 
meslek mektep'erinden me1un 

o 1anlann, kursa devam ıartile, köy 
muallimlığınde istıhdamJarı hak· 
kında emjnler kongrf sinde verl'en 
kararın arhk hOkmn olmadığım 
ve bundan sonra bu gibi mes'ek 
mektebi mezunlarmm mual'lm· 
llğe alınmalar1nıne muvahk 

0lmıyaca ğ'ım bildirmtıtir. 927 
ıeneı nde meıfcğe g1rm1ş o1an 
bu kabil muaUirn ve muavinler, 
yeni meslekle.rinde inlcişaf et
mek tartıle eskisi gibi istihdam 
o'unacaklardır. Bu emr n onlara 
eumu ü yoktur. 

ğilim. Neden brr do1andmcıhk 

olmaııın? Sonradan dütündüm. 

Aktıma ıu geldi Bu tı gece ya
nıı kapımın önünde bekıiyen ıo 

för tarafmdan tertip edtlmiı ola· 

maz mı ldt? Öyleya bakııını hiç 
te beğenmediğını bu delikanlı 

bir arkada~ı fle uyuıur, onun 
vaııtasile ıu ve bu doktora 

telefon ettirir ve her gece Bü 
yükdeteye gfdfp gelecek yafh 

bir müıteri bulabt irdi. Netekfm 
bilahara bir kaç meslekda·ımın 

daha aynı akıbete uğ11vhklannı 

ha her alınca dü~üncem kuvvet 
buldu,, 

Nas1I hfkA.yeyf be~erdinfz mt? 
Bu yeni dolandırıcılık tanını 

icat eden kurnaz fOför kim, dl· 
yeceksiniz. Maalesef bilmiyoruz 
eğer bilse idtk bize bu yazının 
mev2uunu kazandırmış o'maeına 
bakmaz, ismini daha evvel zabı· 

taya. bildirh dık. 

1 

M illiyet - Falih Rılkt B. 
" Kese açı{tı ,,ndan bah 
setmekıedır. Bu aç ktan 

herkes ıstmıp çekiyor~ y~nt hayat 
tarzı ma.-.r arım 17.I arrt•rm ışrır. Buna 
mukabil Hna ve b<1bamızın hesııp 

terbiyesi yoktur. lsrafı erendllik 
saymak, hesabım bilenlere cimri 
demek, modası bug-ün de vardır. 

Servet hesapsızlığa uhıımmiil 
edemez Biitı.;e açıgı impercttoı lu· 
ğun iki yakasını bir a;aya getir· 
merni~ci Ep,er cümhuriyet kıh kırk 
yararcasına hesaplı davran masaydı 
lstıklalinın bir kı:-mını satmak teb· 
lıkesıle kar~ıla~ırdı. 

Memlekette şahıs kredlst1llği 

gittikçe artmaktııdır. Sebebi hesap 
ve bürçe mdhumunun yer leşme

Cümhuriyet- \ unus amı 
bey bugün de r; ıet~ 
kıt·mfci " me~~tes n . ~ 

J ara~tı· 
edh·or lthal~t ile ihracat d 

J orta 
aJeı:·hirnize olan farkın 

J e('llı 
kaldırılarak rediye muvaıen 1 . !fi 
temını paramızın ıc:.la~ı 1~iCek 
basta gelen bir tedbirdır 

~ ı de 
Ankarada devler miiesseseler -orl•' 
fikir etrafında ktkikat yapı) ~ 

h r 01e 
Umumt hıırpten sonra e \' 

i,tlr· 
leket bu tehlikeyi gcçırm' 

rrıltlet. 
nus Nadi lley bu hususta rı 

d zikre 
tarihinden eski misaller e 

·yet 
ten sonra it b rına ehmm1 ~ 
miyen milletlerin çok sıkıntı 

b 
ti~inl. alt nı ort ıdan kRldırııfl ,, 

·ıt rı 
miş olmasıdır, 

Bu memlt keti 
dl rıltmiyt'Cl ktir : 

harpten sonra pnra reknlı; ~ 

hiç bir mucize men detı;işt ftlni, bu devirde 1 
mefhumunun ultın mikt'llS1 ıte 

Ancak basit ve hay~lsiz dlis;turla 
nn bilinmesi ve hayat ılmi haline 
gelmPSf diril:ec ·ktir. ( ii·mede, yı -
mede, ıçmt:de bılhassa her tüt lü süs· 
te tasarruf mıllt vazıfel<:rın ba
~ında tutulabılir. lkr·sadi uy· 
an ş millt:ıimiz iç.in bir hakikat-
tir Fakat yıışa}'lŞ ve görü~ü

müz bunun icaplarına p.öre de~fş

medıkçe istihsal ve ka1anç haya
tının tik çetin tccriibeleri iyi anla· 
şılmadıkça bu uyanış kuru bir 
teselli olmcıktan yukarı çıkamaz. 

lş bankasının te~ebbü~linü teb 
rik ederiz. Tasarruf günü bizi 
vatana ve cemiyete kar~ı en bü 
yi.ik bnrçlarımız<lıın biri üstlinde 
dü".'lindürecek iyi fırsat olacaktır. 

J ·et 
olunmaktlln d·ıhu ince ve [111.lar• 
fı kirlere inı ikal ettıg-ıol, rd ı' 

oıv' 
Sayi.1 amelln muhac: alnsı ~ 

nu beyan etmekte ve yuz ~ıııı tıl~ 
bitirmektedir : • Purıı k~Y~ııô< 
ıslnhı içın ilk ve son tedbır ,, 

ca k~ti lstilıı;Aldrn iharertlr. ~ıJ 
rihşnli bu hndde götürünci5e 

t;t' 
et ırıe rt1' 

borç\~o 
~· ıuuret vıırdır. Bizce evel vt 

işe l uradan başlanacakur, 

ihtl \'açları mızı tahdit 
harice geli"I güzel 

kere bu sahııvıı el atıldı rt1 . ,, 
mızın hotra seri bir tt driç l 

hal . sal&ha dotı u gittiği ! I 
tır. ,, ~ 

P ariste arbedeler 
Aımanya-Fransa mukarenetı lehinde 

ntı uk~ar :söyl~nir ken neler oldu ~ 
Pari~. 1 (4.A)- ŞosyalistlErin A manya le Fran~a ara~ı~ 

karenet tesisi ve sulh lehinde o1mak üzere Champ gnyde 1 
fsted kleri nümayfı komünistlerin muk"b;I nümayiş yaps11t 

bildirmeleri ür.edrıe. poliı müdüriyeti tarafından merıed;[mf,11~ 
Champigny, 1 ( A. A. ) - Sosyal1stler yaomak 1stedıklerl 

yt~tn 1a bıta tarafından menedilmesi üzerine ö'O.ledn hatıras•"e/ 
lçtn d k•lmlo olan abideleri tak ım takım ziyarete gi mitlerdir~ ı/ 
hatipler Almanva . Franıa mukareneti lehinde nutuk ar s0~/ 
letdir. Bu esnada komünlıtlerden mürekkep bir gurup po1 ısl / 
sında u ul usul geçerek hat·plerlp sövledikletf sözlerin ı,~d; Jf 

mani o1mak için hasmane bJr surette i?'lğırıp çağumı~1ardır oıl 
ntha yet bu!ur bulmaz sosyalistler l'e komünistler arasında ~' I 
arfdit arbedeler olmu~tur. Ko1Tünf~tle•den birkaç kfşi yara~' 

Şarapçılık 
Müskirat inhisarı Av .. 

rupaya talebe 
gönderiyor 

Şarııp mütahaassısı l\l. Bufann 
Anka ala kalması tensfp edtlmhrir 
1\1. Bufar Ankarada gösterilecek on 
talebeye iktisat vek!leti enstıtü

sUrıde tedrlsııtta bulunacaktır. Bu 
on talebe muvaffak oldukları tak
dirde inhisar idaresi tarafından Av
rupaya tahsile ~önderilecektir. Bu 
talebeler Avrupa tahsilinden avdet 
ettikten sonra şarapçılık ve bağcı
lık mıntakalarına gönderilecekler 
ve üzümcülüğümfü.:ün islahına me
mur olacaldardır. 

Memur namzetleri 
Memur namıetlerinin maaşları 

hakkında Maliye vekaletinden yeni 
bir emir gelmiştir. Bu emre naza-

ran 1 eyliil 929 tarihinden ıtibareo 

devlet memuriyetlerine namzet ola 

rak tayin edilenlere işe başladı klan 
tarihi takip eden ay lptidasından 

itibaren maaş verilecektir. O tarih_. 
ten sonra tayin edilen ve eski hü

k fimetlere göre işe başladıkları ta
rihten itibaren maaş alım namzet

lerden kıstelyevm hesııhlle verilen 
paralar istirdat edilecek tır. 

Benkalar 1 
lngillz Urasının yülde f 

5inde amil oluyofl8 

lngiliz liraı;ının dt!varnh 
6 

yükselmek Jsridııdı gö-cerrrıt'~r. 
hanknlara yeni bir kaıaııÇ J~~ 
verml~tlr, Bu bankıı.lar ~·•b 

lirası anyanlara "yok,, ce dl 
vermekte. fazla ısrar kar:;ısııı ~1o 
Borsa fiatından ı 5 kunıŞ .., ,. ı,ı•· 

fazlasına satııbileceklerinl O} ıı~ 
ıst' 

tedirler. N'eticcde tacirler J tı' 
. uıoe 

parayı vermek mecbunyer ,ö1' 
ıı • 

lunmaktadır. AIAkadarJarı rııô 
rıı 1 

diklerine (Töre bankalar cıı ı 
" ·ıtı 

sapılan bu ihtikAr yolu tııgı_ ( 
sını ,üksı:lıen sebepıerıtı 
!JlÜhimidir. 

•' d 
••• •••..•. l1atan aş, .. 1 

.. .. 1 ııf 
~ Al edeni ve hur 11( 

• a~I' 
: vatanında okur !I )<! 11t 
t I 11• 
: olrnıyrınlor J/fll•'IŞ ,o 
• . . krı 11 
: Onun İÇıtn o ı tefi 
• ·ı · efl : yazma in nJI Y .,,e 
: rnillet mektep!e~tr 
: götii>·mt1k herkı ,çın , 
• . I r ' ~ rı ayn horcllf u ·,,,, 

~ ····· •• •••••••••••• •• 

.... 



~!!!!!~~~==~==-..---==~~=~~~~~~~~~~~~!!!!!'!~~~~!!!!!!!!!"!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!~ 3. ------ VAKiT. 3 Ka-nü,,....n-e-,·v-el 1929 ~ 
------~~~~------~~~~----~~---: 

GAZİ ve iNKILAP j Son ZABITA Vak'aları j 

Bir günde 4 otom b ·ı 
kazası ve 5 mecr ! 

[Mahrem hasbahallele nutukları] 

Çocuklarımız niçin 
okuyamıyor? 

• Yalnız vekaletten, merkezden ilham bek
lemek doğru değildir .•. " 

-7-
11illivet refikimizden: 
Maaıjf müdibQ - Ulümu df· 

tlfye, hesap hendese, kozmoğ· 
r-ı ' h Ya., u 11irnu fkUıadiye.. baılıca 
U"lardır. 
Ca21 - Bu mekteplerde oku· 

~~lar uldmu tktfsadiye okuduk· 
rına nazaran çiftçlliğe dair bir 

leyler öğreniyorlar m•? 
Maaı ff müdürn - Bu bapta 

tll•llaınatlan iptidaidir. Bu mek· 
lepıer mekitlbl aJiyeye talebe 
•hıaı- eder. Yalnız el iflerı de 
"-rdll'. 

Gazi - Ne gibi? 
Maarif müdfuü - Doframa

ctl~ kitıt tılerl, el iılert ve ıa
lre. 

Cazı Mektepten çıkhktan 
eoıı, a. bu çocuklar dıfUd& her 
)~de çal114bilirler mi? 

Maartf mildüıü - Hayır ... 
Cazı - O halde? 
Maarif müdOrü - Malumatı 

lpttd.ıye.. 
h Gazı - Siz bu programı tat-
1 lk. etnıekle bu memlekete nafi 
fyt inSlln yetifüğine ve yetiıece-
ıne kani misiniz? 

~if müdürü - Hayır ... 
~ k - Naaıl mekrep yapa· 
ı~ l bu mekteplerden çıkan· 
tınla~;" tıkta.n sonra. aç kalma· 

Muartf mnd 
nıektebf IAz1ınddrü 

C ır. 

Sanayi 

azı - K 
h:leılekı d aç senedir maarif 

.n eıfnfz' 

•e~~arJf lnÜdii~ü - Yirmi altı 
~e~1. - Her maarif nazırının, 
~ ın birer pıorramı vardır. 
ı> ernfeketfn maarifinde muhtelif 
t::IJ'•lllların tatbiki yGz(lnden 
il rfaat beı bat bir hale gelmittir. 
uııa kartı ne düıündünilz? 
Maarıf müdürü- o ı1 vekalet~ 

'itttr. 

I Cart - TecrQbent:ıden, fikfr-
etfn~den vek.l eU habt>rdar et· 

°btl)'or musunuz? DüıGndiikluf
l'lttı, tetkikabnı:ıı vekA1ete yaz· 

~1l'Ot musunuz? 
Mıartf mOdüril - Tecrübem 

bolc:aa.udır. yeni geldim. Btr teY 
)'~a.dım. Bendeniz V anda Dl· 
~ibekırde bulunmuttum. 

Q: 

Gaz' - Bazı esaslar var ki 
Yanda da, Diyaribekirde de hiç 
bir tarafta de~itmt'z. Maziden 
kama programlardan aarfı na· 
zar, tetebbüabnızın, noktai na
zannızın hü'asaa ı ned r? 

M11arff müdürü - Noktai na 
zarımın biıi.ii tahsili iptidainin 

hmJmfdlr. 
Gazi - Böyle programlarla 

tamtm mümkün olmaz zannede· 

rfm. 
Maarif müdüril - Tahsili ipti

dai tçin mualllm lazımdır. Mev· 
cut muallimlerle bunu yapama
YJZ. Onun için Darülmuallimin 
lıter. 

Gazi - Kifayetsiz muallimler· 
le bir çok mektepler açmaktan· 
sa mua1limlerin kifayeti kadar 
mektep açmak daha iyi olmaz 
mı? 

Maarif müdürü - Evet, efen· 
dfm. 

Gazf - M~vcut muallimlerle 
köylerde birer mektt.p açılabi

lir mi? 
Maarif miidürü - Hayır, pa

şa Hazretleri. 
Gazi - Her köyde mektep aç· 

mak gayri mümkiindür. Doğru. 

Fakat köylü çocuklartnı da o· 
kutmalc f•tiyorus. Bunun J~n ne 
yapalım? 

Maarif müdiirü - Bunun fçin 
mıntaka mıntaka leyli mektep· 
)er açarak elimizde mevcut mu
a1Umfer1e çahımak IAzımdJr. Beı 
altı köyün çocukf armı bir araya 
toplıyarak mektep açılabilir. Fa· 
kat onun fçfn de bina yok. 

Gazi paıa (hazıruoa) - Maa
rifin ehemmiyetini ilah etmek 
fazla bir ıey o ur. Bu memle
kette eskidenbert bir cehil de
vam ediyor. Eski idareler, bu 
cehaleti devam ettlrmlye kendi 
beka 'arı için btr (mum gıbi 

mütalaa ediyorlarcı. 
Bu memlekette cehaleti sür' -

atle f:ıale etmek lazımdır Bat· 
ka kurtuluı yo u yoktur. Münev· 
verferimh: gibi bütfin efradı halk 
bundan alakadar olmalıdır. Yal-
nız Veka1etten,merkezden ilham 
beklemek dotru deftldtr Herkeı 
bu ihtiyacı fclnden duymalıdır. 

[Karanlıklarda çalış~n adam j 
... 

"Ustünü ver,, 
l Rt~1.yete g<Sre bu ıtrkat usu· 
ilnG ilk kat edenler Ehil Salip 
~'hlaıııncla Şarki Roma memeli· 
ttl d G"" 11 e Y8.fıyan çingenelerdir. o-
lilldG~n veçbtle çok eıkl bir za· 
~~dan kalmıı o'mak'a beraber 
lll tatbik olunur. Mete'fk ak· 
~erı 2lyade· kAğıt para ile ic
t•ıı lcola.ydır. .. 

MO.ıtert bir kadın; bir dükklr a 
tite~k btr ıey satın alır ve 
'<>tfl•: 

'° - Ozerfmde yilz ~ı..-,khk bank· 
'- ,!~~- baoka u!aklık yok... Lut· 

5 -
fen bo7ar mmnfı? 

- BakaYJm eftndtm. 
Efer satıcı kadJn dikkatafz o

luna mü~terl yQz franlık btr kA
fıt yerine e 1lt ftanlık sokuıturu ... ,,. 

Yahut aJdJfı u'akhfı sayar on 
f1t nkbk kAfıtlardan biri yerine 
b!r bet franklık .kor ve elini aça· 

rak batırır: 
_ Yanlııınız var madam .. Beı 

frank ekıfk. 
Sfrkat birçok ıahilter huzurun

da ve onlar farkına varmdan 
yapılmıttır. DükkAncı istenileni 
vermlye mecour olur. 

Dün dört otomobil kazası ol 
mu~tur: 

1 - Şöror Azizin idaresindeki 
1861 numaralı otomobil Ga1atada 
seyyar koltukcu Armenağa çarp-

mıttır. Bat•ndan yara anan Ar
manak hastane)e yatırıimıf, ıo 
för yakalanrnııtır. 

2 - Karagümrükte Mehmet 

Acaba kimdir? 
Ilüvıycti tesbit edılcmiyen bir 

adam dün akşam tramvayın basa
mağına asılmış olduğu halde Orta
köy caddesinde yol üzerinde du 
ran bir arabaya çarpmış, düşmüş, 
ifadeye gayrı muktedir bir halde 
yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. 

Tabancayı karıştırırken 
Selimiyede Kule sokap;ında otu

ran baytar Cemal efendi tabancası
nı karıştırırken kaza ile sag elinden 
yaralanmıştır. 

(Maarif müdürüne dönerek) Kız 
çocukları nasıl yetlstirihyor? 

Maarif müdürü - Vatana nafi 
bir ana olacak tarzda .. 

Gazi - Herhalde kadınlarımızı 

da erkekler gibi aynı tııbsil dere· 
cesinden geçlnnelidjr. Onlara, er
keklere ö~rettiğimiz şeylerden baş· 

ka kadınlık vazlfeleıini de öğretmi
ye mecburuz. 

Gnzi - Bumda ~azeteniz "ar 
mı? 

Basri Bey ( lstlklal ~azete~i ı:ahi
bi) - Yok, paşa hazretleri fakat 
bendeniz lstanbuldan makine getirt
tim. Bir haftaya kadar (lstik!Al) ga· 
zetesini çıkaracağını. 

Gazi - Gazete lazım, gaze
te.... Demin umumi cehilden 
bahsedi1di. Bunun izalesi için 
yaln•z mekteplere ehemmiyet 
vermek kMi dcJtildir. Şımdiye 
kadar cahil kalanlara da fikir 
vermek 1Azımdır. Bunun f çin de 
en iyi vasıta nıntbuamr. l\lat 
baslar elimizde olunca ufak ri
saleler çıkararak köylere dağıt
mak mümkündür. Yalnız dağıtmak 
değil, onları okutmak ta mümkün· 
dür. Brn çok yerJer gördüm ki 
Ajan:;ları bile yollar da posıanelerde 
kalıyor. Halk okuyamıyor. l\lıırbua
tın büyük ehmmiyeti vardır. Mem 
leketin vaziyeti, efkarı umumiyei ne 

•Denmı nr) 

Zabıta bu ıuretle bir tek vo 
ilde on yedi dükkana kadar do
Jan dırmağa muvaffak olmuı 
olan kadınlar yakalamııtır. 

* 
Pıu iste " Gar dö Lest komt-

" aerJ, jki ay müddetle bu nevi 
ııitkati tatbik ederek yatamıt 
olan "Le ç ., is111 nc'e bir serseri 
yakaJamağa muvaffak oldu. He· 
ıff istasyonun salonunda doratır 

ve yolculara para bozmak ve.si· 
lesile oldukça miihtm paralar 
anafor etmeğe tnuvaffak olurdu. 

* 
Postada - 1924 ağustosunda 

gt'nç, ıaılf giy:nmiı ve lüzumun· 
dan ziyade nazik bir herif "iade 

ediniz,, suretl!e Yevnıfye yüzlerce 
frank araklamağa nıuvaffak olu
yoı,du. O yalnıı posta kiaeJerinde 

ustanm fınmnda çırak 18 yaı1nda 
Şevkete 1360 numaralı otomobil 
çar pmı~, Şevket yaralanmııtır. 

3 - Ömc:r oğ u Şaban ismin
de birisi dün Bof azke~en cadde
ısinden geçeri.en Z205 num&ralı 

ge1en 1842 numaralı otomobil 
Findıklıda ha) van1arı üı ken bir 
aı abaya çarpmamak için ıağa 

sapmıf, bu sırada telgraf direğfoe 

otomobilin altır.da kalmış, muh· 
telif yerlerinden yaralanmıtbr. 
Şoför Hasan yaka'enm1~tır. 

4 - Beıiktaıtan Karaköye 

Yangın 
Bu sabah saat yedide Gedlkpaşa 

da Piıılvoğlu sokağında Artonyanın 

evinde çamaşır yıkanırken yangın 

çıkmiş, sirayec etmeden söndürül· 
müştür. 

1-Iamamda sirkat 
Halil isminde hlr adam Hocapaşa 

hamam nda yıkanırken 20 lırası 

çalınmı~tır. 

Yeni hısızhklar 
Şehremininde Melekhacun ma-

hallesinde oturan mektep hademesi 

Behiye hanımın evine kapıyı kır

mak suretile h rsızlar p:frmiş ve bir 

çok eşya çalmışlardır. Zabıta hırsız
ları aramaktadir. 

Ortaköyde toş merdiven soka· 

ğında oturan Amir beyin evine 

girip 5 halı seccade, 24 sofra hav. 
1 usu, 6 sofra örtüsü, 12 çatal, 6 

kaşık. l O gümüş çay kaşığı, 6 gü· 

müş bardıık, SOO lira kıymetinde 

Iegen ve ibrik çalan Sadık yaka
Janmı~tır. 

ve Sa1ahattin ve Ismail efen-
dilere çarpmııtır. 

Yarası ağır o'an Salahattin 
efendi hastaneye yatır1lnııo1 Şo:ör 
yayakala.nmııtır. 

1 

\ .... 
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~ Aslı yok 1 
İstikraz şayiaları yalandır 1 

Bu günlerde paramız hakkında 1 
bazı zecri tedbirler alınacağına, ~ 
hüktlmetin Devlet bankasını teş- § 
kil için dahlli bir istikraz .akte- ~ 
deceğine, Yunnnlsranda olduğu § 

:ı 

gJbi evrakı nakdlp!yi ikiye bö- ~ 
!erek kıymetlen üzerinde oynı- ~ 

yacağına dalr bazı asılsız şayia· ~ 
Jar çıkarılmaktadir. j 

Bu şayıalar haklanda pek sala- ~ 
hiyettar bir zat demiştir ki: ~ 

"l\ıtm mücadelenin devıımı ~ 
sırasında, nihayetsiz müşkillAta g 
rağmep bu gibi malt tedbirlere ~ 

_ Jilzum görmiyen bükômetin, bey- ~ 

~ nelmilel münasebet nokcai naza- ~ 
~ rından en müsalt bir \oazlyette ~ 
~ bulunduğu şu sırada bu yola ~ 
~ gitmesi nasıl kabul edilebilir? ~ 
Ş Halkımız uyanık bulunsun. Bu ~ 
~ gibi rivayetleri çıklrJn yalancı- ~ 
g lımn, hainlerin teıvirlerfne afet 9 
~ olmasın. Memleketin umumt hu- ~ 
[ yarında gayri tabJi hiç bir hal J 
~ yoktur.,, ~ 
5]ıımıı1111ınnııı 111111 ıııııııı11111ııııııı1111ıııııı111111ıııı111111111111ııııı111~ 

Fenerbahçe futbolcuları 
Ankarada hangi takım 

tarla nasıl oynaycicaklar 
Ankara, 3 (Telefon) - Fener· 

bahçe futbol takımı 16 kfıtlık 

bir kafile halinde perıembe gil· 
nü buraya gelecektir. 

Fenerliler cuma günü Türkiye 
ıampiyonu Muhafız gücü ile, 
pa7ar günü de Gençler bırJiğf 
takımı ile karoılaracaktır. 
Muhafız gücünden Nafiz apan

disitten, Talat ta bacafından atır 
surette re hatııız oldukları için 
ınüaabakaya iştirak edemiyecek-

Ierclır. Fenerli Sedat aakerlJ.ğinJ 

muhafı~ taburunda yaptığından 
maçta Muhafızgdcünde oynıya• 
caktır. 

Gençler blrlf fi muallfmlerln 
teıkil ettlğf kıymetli bir takım
dır. 4 ay evvel Muhafız gitdind 
yenmiıtl.· Bugün burada en kuv
vetli takım İmalab harbiyedir 

Bu takım salı günü fçin Fe· 
nerltlere bir maç teklif ede· 
cektir. 

it göıür ve kadm postacılara - Yanlıtınız var. Affedersiniz 
müracaat ederdi. fakat ıılz parayı kasaya koydunuz. 

Herif bir gi~eye gider. ve daha' Hatta mevcut kaımelerin üzerine 
ne istediğini söy!emeden gjıenin lfneledinfz bile ..• 
önüne bir >üz franklık kor ııon- Zavalh memur ne diyeceftnt 
ra on on beı pul isterdi. Memur ıaıırır mecburen çıkarıp paramn 
kadın nazikane pulları ıayarken üst tarafını verirdi 
o, postacıh~a ait bazı tmaller sO· Herif günün birinde yakalandı. 
rar, sonra iti bitince yüz frangı Maamafih büyük bir soğukkanlı· 
vermekten vaz geçerek üfaklık lak göstererek yakumı ııyırmıya 
para vedrdl. Fakat daha posta- muvaffak oldu. Postacı kız ar
cı kadın verdiii pulların parasını kadaılannı uğradığı dolandırı-
almadan muşteıi ikinci bir ıipa- cılıktan haberdar ederken, herif 
rtıte bulunur ve bunu da ahrdı. baka bthr müşteriyi dolandırıcı 
Sonra tabii bir tavırla: olarak polise gösterdi ve onu 

- Lutfen paranın bakiyesini karakola göLürürlerken aznamı 
ufa.klik verinlzl çekti . 

- Ne baklyeai? .. _ Mahir doJandmcıya bir daha 
- Canım efendim. Verdiğim ParJste tesadüf edilmedi. Anla-

yüz frankhğın... ıılan maharetini bqka yerlerde 
Paranızı geri aldmız, efen- göstermiye gitmi~! 

di .. • (Dahası var} 
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Y ali Muhittin Bey 
... 

adar yaptığı bu teftişte neler gördü, ne ya_pb ?. 

·.&~papaw her hangı bir vatandaş gibi beni görmeğe geldi,, 

Bazı tetkikatta bulunmak Qzıe 
evvctkt gün Şileye giden Vali ve 
kih MuhiWn Bey Şilede gördüğü 
ve yapbjı l§terle diğer bazı 
meae:erJer: hükmda clün bir 
mUlıarrJm.lze şu izahah verıııiıtir: 

" - Bizim Şilede mühim bir 
10lumuz, Bozhanede de biiyük 
btr m~ktebimiz vardır. 

Me.ktep "60,, bin lirahk ma. 
hm bir ittir. Mektebin inşaatı 
bitmek (izeredlr. 

Fakat lnıaatta birçok 'hatalar 
pekim. Matz.e.. iyi oldufu 
halde t~çjljflnde ehemmiyetli fe
nahklu. vardır. Mae!.i: Beton
arme, fennfn kabul edftniyeceğt 
btr tekilde yapılma§, f ç duYarlar
da yer yer kamburlar bırakıl
mıfbr. Bunları deı hal bozdurdum 
ve yıktudım, daha giizel yapıl· 
muı için emlıler verdim. Ayrıca 
mektepte tı!ere nezaret eClen 
memurun da vazi'eslne nihayet 
verdim. Hakkında tahkikat yap
tırac.fım. 

Şile yoluna ıelf nce ; bu yolun 
elaenunıyett çok fazladır, 33 ta· 
rtlıtnden beri belki yOz kere ta
ıntrtne ı-e,ehbO.s olunmuı, birçok 
defalar taılar gettrilmtı, fakat 
bit türl6 tamamlenamam>ıtır. 

Bu sefer de mOteahhtdin mu 
kaveleyi g6z ~n6nde bulundur
madıfını gördilk ve ihaleyi fes 
hetttk, lı.endlmiz yepacalız. Çakıl 
taılarıoı çok bGyük kırmıılar 
İntaata htç ihtimam etmenliı'oer· 
clir, 

Buradaki memmu da meı keze 
·ddırdım; hakkında kanunt takt 
bat yaptıracağım. 
Şdede umumi ftdyet, maarif 

tnlltet mektepleri Te ziraat hak
.kında tet)(ıkat yaptım, malO
mat aldım. Ziraat vaziyet çok 
iyidir, geçen ıenye ntıbetle 4 
mtslt fazla eldn ekilmtıtlr. 

Emanetin borçları 
Emanet bo çlarım muntaman 

•ermektedir. Pertye bankasmm 
vekiJJeriJe bir· tamu yaptık. Fa· 
•Aza.kereye afritmit deidiz.,. 
Me~baluulald tufeyliler 
Mezbaha hakkında Belediye 

meclta enc:iimenl tarafından ha
zırla.nan btr raporda et ffatlan-

nın pabalılaıması ıebepleri araı
hrılırken adetleri yüzleri geçen 
tufeyli .ntiitavassıtlardan da bah· 
ıediliyordu. Muhittin Bey bu hu· 
susta fU tzahab vermtıtir. 

• - MütaTas11t mem1eLetle 
teessüs etmtı bir an'anedir. Bu· 
günkii manaıile komisyonculuk 
demek olan bu müeaseıe, mem · 
'ekfn menfaatine daha uygun 
iktısadi bir teıekkülle iaUhlaf 
olunmadıkça kaldırılamaz. Bu 
da bir kredi müesıiseıt vücuda 
getirmek ve bir mütedavil ser
maye koymakla mümkün olur. 

Baıpapaıın ziyareti 
Baıpapaz bir Türk vatanda • 

oıdır • Her vatandaş g·bi 

bat papaz da hususi bir ııt için 

beni ziyaret ~ tmtıtlr. 

Türk vatandaşları iı;fn menıup 

oldukları müessesenin en büyük 

mtmurtle herhangi btr iti hak

kında göı üpnesfnde bir memnn· 
lyet yoktur.,, 

Haber aldığımıza göre, Muhit

tin Bey, Bevoi!unda btr sokak

ta brma.karııık .bir ıekllde du

ren otomobilleri intizama sokmı· 

yan bir :zabıtal belediye memu· 

runun vazifesine nihayet ver
mtıttr. 

BuQünkü hava 
Kandilli rasatanesinln verdiği 

ma10mata göre bava bugün biraz 

kapanacak; rüzgAr mütt:havvll ve 

hafif olacaktır. 

Dün hararet azamt 13 asgari 6 

derece idi. 

Atina sefirimiz 

Önümüzdeki hafta gidıyor 
Atina sefirimiz Enis Bey önü

müzdeki hafta zarfında mahalJi 

memuriyetine mtiteveccihen şehri

mizden hareket edecektir. 

Enis Beyin hareketinin teahu

runda hiç bir fevkalAdelik mevcut 

olmayıp, ailesinin hastalığı haset.ile 

tlmdiye kad~r Atlnaya gidemenı~tl. 

V AKIT ın tefrlkasıı 20 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

- &nim taluninlerimin ken· 
dimcc ebeır.miyeti vardır. Bu 
ciheti münakaşaya lüzum görmi
yorum. 

- Madem 1d beni çıraklı~ mn 
aldın. Anlat naaıl wantaj yapa· 
cakıın? 

- Şantaj.. harekettmfz belki 
bu kelimenin kıvrakhflnı an
dırır. Fakat ondan daha öteye
dir. Ortada baıtan çlkanlmıt 
bir Şevkiye H. Yar. Maluen
(f rde metfun haznelerden, 80yu. 

lacak kasadan , zehirlenecek 
ihtiyardan bahıolunuyor.. De-

mek kt namuı gölgesine gıym
mıı alleter içinde btzden mahtr 
buıızlar, btı:den cüretklr caniler 
var. Te&adilf bizi bu tıtn ortak
hfına ıevkediyor. Bu macera
lara karıı ıade ıevird kala
bilir mi11ı? Evet Nedim bey 

pardeaıil ile beraber bu mü 
him mektubu çaldırm>ı 01duğu 

için belki fimdi derin düşünce
ler içindedir. Belk; de biç umur· 
lamamaktadır. Çünkü lokantadan 
p~ de110. a11ıran adt btr hırsızın 

metruk malın cebioden çıkan 

mektubu okumafa bakalım tktl
darı veya vakti va.rmıdır? oı. 

u.da ıantaz fennine bizim ka· 
dar bütün fnceliklerile a~ına· 
mıdır. 

Bu faraziyeleri hep müıbet cihe 
tlertle ahp ta timdi Nedim Beyin 
fevkallde btr telaı içinde bulun· 
dujuna hükmetsek bile bu kasa 
ve gönül hırsızı ne hadar büyük 
ihtıyatlarla banket etse bire elim
den kur1ulamaz. Elbette onunla 
bir gün karııJa,acağız, çarpııaca· 
fız. bakahm hangimiz ayakta ka
lacak? hangimiz devrilecek .. 

- - ıa:w:s --- ..... 
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ır ya a Yapılacak Jayiha Meclise için AnJcar4da kurs ~çı o 
Damadile karısını gö -
ren bir hammal ikisini 

de yaraladı 
Kagtamonu, 2 ( V o.kıt ) -

Kukçeıme mahallesinden hamal 
Sati refıkasile damadını gayri 
metnı münasebette yekalamı~, 
her ikisini bıçakla ağır surette 
yaralamııtır. Carih, mecruhlann 
yatak'arın n kenarında bunlctık· 
lan bazı münaaebetsJz e yalarını 
hamilen polise t~alim oldu. 

Zabitlerimizin ünif or
maları 

Ankara, 2 (Yakıt) - Alt As
keri Şura dün ilk içtlmaını yap
mı~tır. Şura bu ıene jandarma 
kanun layihasını ıetldk edecektir. 
Mevsuk bir menba.dan öğrendi

ğime göre kara ve hava :rahit· 
lerimizin üniformalannın değiı· 
mesi için de yeni bJr kıyafet 
nizamnamesi hu tetkikat meya· 
nındadır. Geçen sene toplanmıı 
olan husus1 bir komisyon kara 
ve hava zabJtlerimizlp de açık 
yakalı elb;se glymeletlni muvafık 
&,_örmüştür. Askeri Şura bu l~t 
mü:rakere edecek ve karann 
önümüzdeki sene içinde tatbikine 
başlanacaldır. Zabitlerimiz yalnız 
meıasim gün1erinde ve seferber· 
Jtkte gene kapalı elbise gfyecek
lerdk. Zabitlere her t1ene elbise 
bedeli veri ecektir. 

Mütarekede tekaüt edi 
e e er 

An1cara, 2 (Yakıt) - Müta· 
reke eınas nda tekaüde ıevkedl
'en · bahrJye zabitlerinin tekaüt· 
iiklerlnln kaldırılması ve tekrar 
hizmete alınmalan 1.ararlaıtınl· 

mJotır. Bu husustaki kanuni mu· 
ame'enin ıcro,suıa leve1&ül olun· 
mu§tur. 

Ankara belediyes·nde 
Ankıırn, 2 (Yakıt) - Belediyede 

geniş bir h1rsızlık meydana çıkmış, 

yapılan tabkıkatra belediye odacısı 
Fe) zullahın kasayıı anahtar uydu-

rarak nln ayda 9 bin lira çaldığı 

anlaşılmıştır. 

- Bence bu herıf telfıştadır. 
Betki de ~ahsını ortaya çıkarmak
tan korkaı ak pardesiiyü buldur· 
mak t in zabıtaya müracaata bile 
cesaret edeme:ı, 

-Günlerin böyle macera arını 
mele~ ler değil şeytanlar dokor 
l§i onlara bırakahm 1&tediklerl gibi 
sevkü idare ets•n er .. ~imdi senin 
cebindeki mektubu çıl~at bakalım. 
Senin şan ına ağa ne düşmüı 
anlayalım. 

A't Saf der bey cebinden zarfı 

çıkarır. Üzeıınde ou ad esi okur
lar: 

İdare8i tesisah mun .. 
zamme müdürü Cabir 
Beyf en diye takdim 

- 1B -
Ali Saf der sevinçle: 
- Hah buse er l<ekHği kafeste 

yakalad k .. 
- O' u balra'ım. Mektupta 

dite ôoltanır bir §CY veır mı? 
- Beyin memuriyeti dolayi

sile Is anbul kana1fzassiyonun 
elan bahsolunuyorııa ne yAparsın? 

- Burnumu tıkar. mekttıbu 
yırtar atarım ..• 

verılecek Ankara, ı (Vakıt) - .. ~tı 
Ankara, 1 {V akıt) - Devlet kamlara mahsuı ku~ bt~::ı!I e 

bankası için beklenen M. Şahtan dL Uk dersi tapu ka asdf f<ıı •clt· 
raporu geldi. Maliye vekAletınde mCldilrd Atıf B. ver · karı'l ! 

pmdiltk yalnız Aııkar a . 
tetkikine baılandı. Layiha bu kamları ittlrak etınekıe~:ı trdı 
ay içinde meclhe ıevk oluna· derste bazı dahiliye er~ 
caktır. h b J d azır u un u. bdulıtl ' 

Kura mfiderriılerl A f• D 
talip, Malatya meb'usU seti ·~bi Adliye tayinleri 

Anka.ra,2(Vakıt}-Bunyan hukuk 
hAklmlUgine ceza hak1ml Esat. yerine 
Burhaniye mül!zimi Hıfzı, yerine 
hukuktan Vefik, Tavas mi.iddei umu
mi1iğioe Kemalpaşa mWA.zlrnl lbsan 
yerine hukuktan Ahmet Vefi~ Of 
müddei umumillğine Bartın muavini 
Salih Sabr~ yerine Büyükten Yusuf 
Ziya. Ermenak müddei umumill~l
ne hukuktan Necf p, Kars Zulkndriye 
müddei unıumiliğine hukuktan 
Nezihi,Elrnalı mülA.ziml!ğlne hukuktan 
Şemsettin, Elbistan mülAzmllğine 
hu.kukattat Sıtk.ı, Cizre müddei u
mumlliğine hukuktan Abdullah, To
kat mliddei umumlllğine hukuktan 
Se!Ahattln, Baklan sulh hAkJm!Jğine 
hukuktan kAmil, Tarsus ceza bA-

Tekirda#ı meb'usu J.r.ıı 
dir. 

Kemal ZairTldtl 
Konya men' usu 0koo 

Konya, 2 (AA) - Ilgın· 1,rı 
Kadmhan • Karaman k11:t8 i ~a" 
münhal Konya meb'us!°$ıJrı1 h:k 
yapılan intihaba.tta Cu 1 -p, 

1 
~ 8 

Halk fırkası namzedi Ke1ji_,; 1 rıı 
bey müttefikan intihap t 'de 

Mechs ı uznamesiPfd 
Ankara, 1 {V akıt)- ııı' 

sanayi kanununun 26Jptl~~ 
deıtnlıı tadüi ma.aı kıJl>ı.rl 'hd 
sekizinci maddesinin tefe ltl\\ 

liste ruznameye alının~ tlih 

kimliğine 1\lersln sulh hAkiml Saffet, 
yerine Uşak mill!zimi Abdurrah
man, yerine hukuktan Tahsin, Sl
llndl sulh hAkimligine Baklan sulh 
hil:lml Salih Zeki. Adelccvaz sulh 
h~klmliğine Ceyhan ceza hAkiml 
Abdullah Hilmi, Narman ıulh hA
kimliğine l\1ecit özil sabık hAkıml 
Ahmet Fahrl,Tokat ceza h!kimllğlne 

Dünkü sis ıe ;% 
Epı zaman vapurlar i~,,~ rın'u 

Dün sabah saat 5,30 dı bJ! ~ ftd 

Ankara sulh Mktml Hasan Hilmi, 
yerine bukukran l\lu:mtffer,Sıvas sulh 
hAkimliğine Şavşet bil.imi Arif 
Hikmet, yerine Rize · aza mi.il.Aziml 
lhsan, Söke hukuk: h!ldnillğine Ri· 

ze hAktml lbrahim Hakkı, yerine 
İnebolu müddei umumisi İrfan B. 
ler ta}'Jn edilmiştir . 

M. Dömonzinin sıhhatı 
Frankofrt, ı (AA) - Almanya

da bir kaç konferans vermek için 
seyahate çıkmış olan ve Pcrşenbe 
gününden berl bronşltle karışık 

zatürrieden mustarip bulunan Fran
sız meb'uslanndan ve sabık nazır· 

larından ~1 de Monize ntn sıhhl 
vaziyetınde bir deglşıklik yoktur. 
Doktorlar, mumaileyhin hayatırı.ııi 
tehlikede olup olmadığı hakkında 

şimdillk t:r ~ey söy.Jiyememektedir. 

-Öyle detti nazik bir kadın 
yazıs1 .. Keıldeleıi kefkin ve uzun 
Ohlar .. Oflar .• 

- Oku ..• 
Ali Safter rüm1E>Jerl ahenk· 

lendbmiye uiraıır tat ı bfr 
eda ile baılar: 

Betim 
Bir gönül kaça bulunabilir bll

miyoı um. Kalp cevf lerinfn her 
biri ayrı bir sevdaya mahfaza 
ola.bilırJermiı.. zannediyorum kJ 
benim yüreA'lm hilafı tabi.at ola· 
rak tek bir ceften ibarettir. Çün
kü kocamı ıevemlyorum.. Sız 

göğnüme girdikten ıonra öbkt 
oradan temamtJe çıktı. Kalbimin 
hacmi ilet s vdayı birden btlaba 
müsait değil. Fakat bu hususta 
hiddet ve itimatsızlıkla çatılmit 

çehrentzin önünde bmo.n bela
ğatlerimi sarfediyorum; alzl iknaa 
muvaffak olamıyorum., 

Zavallı kocamın terfU 11nıfı 

için sizden rica ettim. T eıekkür· 
ı~r ederim. Şözümil kırmadınız. 
Bedbaht edam çok sevindi. Onun 
hakkındaki bu siyanetiml mu· 
babhetimln tlddetine hamledi
yorsunuz. Hayır Beyfendi yüz 

ren limanımızı pek kesif ~ 
kaplamıı, saat 9 a kad~ 
dahilinde ıeyrüseler Y~ 
llPfhr. Siı Marmara l ~ r 
tinden ve pek kaim ol~ I 
mtıttr. fl 

Bütün ıehfr ıfsten rtıfl 
olmuı. hiç tesadilf edilırt1 ! 
duman ıof örleri de ıatJ~j J 
otomobiller mQ§ ı:r~~ 
gayet ağir surette lfliye~ J 
d.J,-. ;..._.....---".---- ~J. 

Şehir cadde ve soka .ıı~ 
mürur ve ubur da mfişklP'f_ 
;ki metre ileriyi gönnelı 11' ~ 
olamamııtır. Şirketi ha~/J 
purları boğaz içinden kô~J D·· 
seferlerini .. 10,, dakika t eP ~ ·~ &!~ 
yapmJttır, fakat köprü~''ıJ ~ lrtı· 
"911 a kadar hareket f pi'~ 1 

lerdir. Seyriıefafn 'f:l~ ~ n' 
da Kadıköyünden lı ı'J ~~ 

tık postayı "20,, dakil<;ıl'·, ıa d~ 
hurla yapmı~laı; Uk 1' tıyc 
ııonra "8,45,,e kadar sef~, ~hısı 
mamıılaı dır. Limanda fi .. fili 
kaıa olmamlf, Marmara erl ~~·ı~ 
ra denizden de kaza hab q~llıı 
mamııbr. · .~ ~hs 

tJ "'~~t1,>. kere hayır... merbarııe it /, 

niçin karJıtırıyorsunuz? t ~tı>ı_.kfl 
Kocam tahsili mahd~~t·• ~kı ı: 

yeti mefkut bir aptB ıl'' ~ rt' 
zihniyette inıanlarm ahi ftı \ı 
teallik bazı boı keliırıeler ~l 

blJ' 
rinde ne kadar lnatÇ! btlltt~ 
atle muıır olduklarını loJş ~ , 

SiZl tanıd .ğun ilk b3ır bir ~ tı 
tJ b ş Yı 

cutlarımızın harare }>'1 ~ ı~ 
. kiba' tı karqtığı gece bir lşclııı" ~l k· 
eıfilnde olduğumu ıııJJ )(~ ıt_ 1 

d ı,ı, . 'il 
ztm nalıncı ıokaiın 8 di1fi\J' 
köhne, kapanık evtırıtzl 

1
, ı11bşt ~ 
a ı•k 

Beı numara bir gıı.ı tirli h 
tıiklıırı an odamızın ka•"e10,,ıJS1 it 
faletlnl ve sonra balo 

821 '5' ~ ~U 
JJI ,.. \1 ~-alektrfk!erlnf, ihtııarn• doı •ı \-i 

nfzde dn°"aya yeniden f pd ~ la 
ııerJ0 ''• rum, Aıkın ilk Jez.ı;e ıe"' t tı 

lerinlzde tattım. Stzikttrt''-1 ,- i? 
benim zevcim var. bıtlbt1~~ ııı 
ztyet ıtıbarile onlara be"i lJu 

l ıl:ılJJ ~ ~ kat kalben as a.. ,ıııJ q 
camdan kıskannıanJıakıslc'" ı~ll~ 
ben'm ıl.ıl karınızdan •a, 
hakkım yok nıu? ı1' 'lı~ 

tık fe ıı ~ık 
Fakat ben man dor' 'e 

kemeıfni bedahete u(eıuıJ' ~ ~ 
kadmım. 'tıı,ı 



Esnaf bankası 1 
&ki banka 

8 Us\'ay h . . 1· 
ı ı-...· a ı racat ıç1n ı· 

açı ·•utet · k J Mü diri umumi E~naf a 
yardım ediyoruz diyor 

J<ııY t~ .. şır eti yaptı ar. 
llf gun evvel vekAletın daveri 
~ ın Ankıırııya p;iımis olan "ımııyi 

l'lıııııdı 1 ' . 
•de . n 'ıiınkrısı miıdiri uınumi-ı 
f ttırı \"t meelhi idııre rei-.i Yu-
Zıya h .. 

fdır. • e\·ler şehrimıze dcinmuş· 
hk \ usu f Ziya B. diin ıı raat 

a~ıl\ . 
idi Ilı ltlıl a ~ıden·k uzun mliJdet 

Dün' U ak~anı rf"li -ıerııııi ıdf"n Liri 

t"hrımız I-: snat henka~ının kili, Ok "'ımııfa 
vardım f"tn e<Ji&ml vezıyor ve bundan 
~lkAyf"t ediyordu. 

Üün bu } u~u~ıa l enrlHI ile görüo·n 

hir mubsır ıim•ır· E nııl Laı hs 
müdirı untımf,ı dok or Faık IJ,.~ bu 11 () olnıusrur c:,, . 

.r tıhk 1~ bir muharririmizin vnpcı~ı or.,rıyatı hııyr~tı ... kııırşıl11dığ nı sö\•lı mı11 
IJI t 

1"-llta " ve ıu lzııhrırı verm ~ ir: 1nraeıı gnre bu Zİ) ıııeı Ru,raya 
tr .kt nıt'seltsi ile t\lılkadar olup 

1 • ı l . 
~ık )«nkıı ; ra•ındıı bır ( Limlret 

rtJ ) " 
ı i"' te~kil c:dilmiştir. Şırkerin 

"'lftn ~iş 
1 

Rrnesı Ankıır;ıda lıırızını edil 
ıı 0 tıp hu halca kinde ne~r ve 
~k 'dilecek tir. Ş 'kt r ya 1 n z iki 

ah . h h\·a . nı ur ; sır ol ur huna Rus-
. bı]f"I hır11k il ihı acııt ppan nil:ı..:;;rlar 

edemireı.: klı:rdır. 

- B11n' amı11rı st"rmııyr-•ı 1 u sl'ne 

~.ooo ')) lırııya bl'ıj!; edl dığ 12\bl 

en ço'< <-srafıı yardım f"t ıır-kı.-dır. 
T ahıi bıı da krf"dıl 1 ı ish"1indlı · P :ın~;ı 
bu mıı 811t!11 ı ai~ "d ı<Jır ınd· o \ '" rl.nı 
edılmed•g.nı ııli) ;e en tr.nal Ltzı: 

~diin ... 

Bakalar 
Kooperaiifi R AhmH lsat 8Pv 

ırırı . k ı A k d ı te 0 cı rıcıırtt rei ı i!,t·n Çt ·ten 1 ara an geJt>n cevap.cır 
llt rı a1.ı nııtdclekrth:n nıulrnkeme 
~hd q al nan Ahmet E~ıır Uey hak

~tt.. ~1 tem' iz h{ikmu ''e muha-
··ı~}· J 

lttıh~ 1 ~ötl n Uursa mıılıkemesi 
!t~ah ~tnıl$ ve vazı fı·de ihmııl ve 

Jt~ t~ru/ Ve mt·murıydi :rni isrimal 
P'.- lfnedrtleyJp m:ı~ul bir fı;tıhuda is 

., l:n k 
~ t'ıı arıır ıttihıız ed imi~ oldu-

~ltar&nfttşıldı/!ı be} anlle bt:raetıne 
l V(·rıırnı rlr 

~ Stif a dedikoduları 
lı 
~atft d H oda~ı re1s1 er1n en 
l'~rtıdı B. havı et ~d1yor 

., Cıttet 
'rnııı il nd·ısı l:..~tihl umumisi 
/4 d 'lt'Yin isrilac;ı dl·di kodula 

e~rn n 
<iu" e etme kredir Bir r\: ı iki-
·ı tı'lıal 8 
1 e anlı• e, ınde oda riytı.· 

. ,nıanınsınct 1 ya~ı,·or ln btit'a etti· 
· \ e h' 

ın bu rn ır 1 aç oda aza-
b t\'ün ~ 
~r veri\·o 

1 
a lnııa edt Clğini 

D·· . rt u. 
tı.ı Un bu h ıısıı.;r 
~ lrıncten f 

1 
. a tluırc t odıısı 

~ 111l':ize şu . anıdı Rey bir muhar-
,ıf ....... 1' ızahatı H~rmiı:rır: 

11' ı ~ııı ıcıırec o l· · 
r~J nıu ı t ıı:sı reıs ve azıılan-

~.<lerı ~l. ;ı hhıt old ll kları vaıilder 
~tlyl'lt·r~ıbj umurnilerin husus:ırı 
·~hısıarın e, şu ve ya bu kimsenin 

O a nıcrlım ol:-un .. a lırıtın . 
~· <'oll ıc;f n hiit iin bu huıı;uc;ta 

a tnlerı h . 
ltıaıeyh 8) tl.'tle kıır.-ıl:ır nı Hı· 
~hs 01 } en iden istifa me\'7.lHl 

' !lıl:\·;- rtıadıJ!'ı gihi od.ımııın günün 
· ·lı nrı .. 
lt r>r Uzerınde ve mtıa) yen 
~~~ 0Rtıırn ıılrınd:ıki wrıı ml's:ıt:>i 

• ~ı. "llıtıtı ·"f .. el. 
' ~ 11ırı 11 ıp ce mu reme I} en ' ~ft,...t tııs\·ır f'dilmekredir. 

~1 flt~ gümrüğünde 
1~t rnaı tahkıka ı devam 

t\11 ı t=>diyor 
lltad 

1 
ay1 an gelen hab~rlere Jröre 

1 ~ıı devlet Calıı a gilmrüğündt 
hk k· 400 JO ltralık bir ıul lstımelıo ""ç trı, b 
la aşlım ıtır Yuoıınlı Koz· 

i1tl "~ A u~ ılaıı k ndonıvadı~le rOf kası Kana· 
il" t Ollıy t l 1t~ e 11 mlktaı da buğday ge· 

ıı ~.. btın d 
1J11 <1: b •J Ami!'rfka buğdayı .ye 

1' 'Yıın 
~' Co name ıle tıhal eımııı·r. 
7' l'lıt(JJç 

0~ ı~'"'ltıı l rrıüf,.tt tl Frthı ve modtlr 
pıJ ~ lalı 'ttıaıı Hakkı Oe ... ·leri bu meıı· 

,, ll"ı D' 'd 
'tı "~ IAI kadar m""ıgul 0 1ma· 

t\ YI l{J d " ı~ta 0 ,.n bu vüıd"n 40 00 
ıf'" '~1 ltıı t~ ~dild,~ı anıaşıımı§ ve tahkıkat 
~,,ı ~ buıı ~. 
,ıs1" 

1 
~ tııu, u huıu11a bu utlar n ıfad -

.d lftl IC'tat t 
~,,,.. }'"t.I e mek istedikse d~ havetı 

~, • n ~a d 1 8ıtıd n>ıun a tı.hkikat a maı~u 
' 11h tq lO bu, kabul olmam fır. Ma

r'" ~l'k~ı suınat mahafılınde bu mett'le 

;tOe ,t
1 

~ ' karşılanmakta ve rıi&umatran 

B kat ıır h. Joı tııılllının 111,ılnıası 

münııı.ıo f'tıle ç~kıf ,.rı taılm tt"'lgratıoa 

~{tml llnıhur 1 l11ıutltrı "'Hrs iyatırııza 
t,., .. ~ Ur f"d nm ,, Surıoı nde mukabele 

ıo funda bu urınıu§lıır, B. M. M R"t-ıl 

Kaı m Pa~a "'h.lıar olunan samimi 

duyjlulııra t-~~kL iir r.dnını,, dern·tl~rd r 
l~m"ı Paşa Haıreılrrlnln cev"p·arı 

da u dur: 

"'Koo natilln kmu u Ut u, müecels-

lrrln ttbıık, muvalakı,et temenni 

eduırn. 

Bir h. e ~arlılc 
Batum ga~;;erine ha

hs Roman\'& 
P.t.tro'a kolza ltatmak auretile 

hlP~kA.ı hftta bu unanll' r h1tkkında 
tA hkikat yrıpı!u kt"n, dtifer bfr 
nevi sui •ıtimal daha meydara 
ç kat lmış ve lafllerclen iloıl mah· 
kf'me\ e tevdı edıJmi~tit. 

Bu ht.susıa yaptığımız •ahld· 
kata naıaran b~zı gaz tücco.datı 
"Batum,, tbaıeleıl }a21h terıeke-
lere Romanya gazı rlo!dul"ar1tk 
Ba urı gazı diye ha kır salmış· 

laı dır. 

Bu lşfn fa• kına varan büylik 
gaz kumpanrlllan, rr.e eleden 
alakadar makamatı haberdar et 
mek1e, milsadere ettikleri hf'ell 
gaz atı dA, beıavl tahlil mah~e· 
meye tevdi f!tm1~l,.,dfr. Mahke
me tarafmdan yaplın en tahlıl 
n ... tfcesınde "B;,tum ~an,. ibare
lerin( havi bu'unan tenek~ler 

derunundaki ga1 1at1n Romanya 
gazı oldu~u t1thakkuk e( mfştlr. 

Aldığımız malO.mata nazaran 
evvelce Neftsendikat müeuesesi· 

ne merbut tki hil) ilk gaz tüccarı 
bu itle a'akadarı1ırlar Me2kOr 

şirke tem a~r laıak ırfütakil iı ya 
pan bu tüccarlar öt~denberi 

nıilnhasıı t"n Bat um gazı ıatlıkları 
fçın ko!nyhl.da hileH gazları ıar· 

fetmielerd r .. 

M. Hol~tat iyileşti 
Bir müddetıen beri haıta bu

lunan mübadele komisyonu reısı 
M. Ho'ıtal iyı!efmiştir. Avrupada 
ıneıunen bu unan bitaraf mÜ'Ja· 
dele 87asmdan M· Rıvas ta 15 
kanunu evvele doğru Isı an bula 

gelecektir. 

Dainler vekilı Düyunu 
umumıyede 

Detnler \•ekAlet ne lntıhao ,.dilen 

k U
mum muddrü ZekAI Bey 

mü• ıraı 

ı '· d fa Oü' unu umumı1 ere dün i.. c 
il 1 ........ k 

ltı\l " lftnnın bıı tıle a ika arına ~tim ş ve 
"~tılıncoıektedır. olmu~lur. 

ak§a 1 a kııdor nıe~gul 
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Büyük bir tehlike atlatıldı 
fstanbul çeşmelerinin suyunu 
temin eden Belgrat bendi az 

kaldı yıftılacaktı 1 
25 .~ehed1r ~örüfmiven btr afet 

Son Dç giln fçtn<Je, htanbul 

n.HnJ:ı l{almak. Z~kerlye köfÜ ve 

hevalisi de va•i au kh'e'erl al
tında e2ilmek ill:ıt mOh m bır 
teh'flıe a latmı~lardır Bu tehli · 

kr.deh (Vaktı) '" Jot ı ü ak•am 
ı üsJv ı nda lcıiAcıi be.hs~.Glhni,, 

lıtonbul ç~meler rıe gelen ıuı,.. 
rın B<"lgrat ornuıh arını a f biiiOk 

ber t e• den biriı·nin çat a.dığt. vı 
kı mak tehJıf(""i b1tt göıterdiAI 
habf!r v,.ı ı mişıi. 

Dün Yakıt bu milhim hadi e• 
yi mahallınd~ t«'tkik etmek tç n 
Bf'Jg1nl o.rman'atJna bir muharrltl 
lle fotogrelç1sını gönd~rme~~ ka· 
rar veımit ve bu katarım tetbiK 
ııahasma da koyınuştur. Bir mu· 

lıarrirımizle f oloğra çımız tam 

bet saat otornobılde ve yavan 
olarak müı4ü bir •eyahat y8p · 

mıflar ve hatıa Emanet erkanının 
ümidinin hi'ahn• hadiıeyı mt. · 
hclltnd• hıhkak ve fotogratla 

lt"sblt etmeğe muvattak olmuı • 
laıdır. 

Rıit1tikn"'<-dm •on•a 
Buyü~dereden ıubart'D Bent-

lere uranan yol çamı•rd'an geçil

me~ btr ıekıl almı,tı. Bunun 

i~fn arkathı:J!Mım1z bu isHkamet
te pek ar yol gltıll~ten sonra 

lo1a yayan dev a mt>cbur l.al
ııtıf"a"d r. 1!:1H111~n asri had senlrı 
rett"yan etr ifl bendf!' hava kuru 
d& olıa araba ı]e gıdilt"cck yol 
yokll•r. An~ak bir l<tıinin geçe 
bt eceği dar bir plltika muenaın 
bir nehir teslrinı bırttkan bende 
doğru gid~r. Arlrndafarımız bu 
•Urf'tle yo'u kaybcl~ck lt>h ikesl· 
ne de maru% kalarak saatlerce 
yot yürümüılrır nihayet bende 
vasıl olmuoludır. 

nayll/c bentte 
Büyük 1t kllkeyi inl[lç ~d~n 

Bent, o clvıırdakl Vf" lstanbul 
çeşmelerinin suyunu h·mln eden 
dört bendin en bil• üğüdür. 
Muazzam bir nehı e henzhen 
bu su kıtles'nln &t7t (100) tnet
reyi miltt'cavbdlr. Bmeda (SCO) 
bin metre m1kabı ı-u mevcuut 
tur. Bu ıu aıafı Yuka.tı (1) mil· 
yon ton a ıfade edJlebtrır. 

Sular yt'lkse/iJ.•orl 
lcte bu bOyilk su k tlesfnfn 

peıtembe günü btrdenb re yük· 
selmefe baıladığı hay• etle ıö· 
rü müoıür Çar-amba ıünü latan• 
bula yağmad ğı halde bu civa· 
ra ıaatlerce keıif yağmurlar 
ytı ğmııtır. 

vardır. Sular tik fı o1arak bu ln 

ıaatı zedelemlt ve ortasını yara· 
ruak kuvvetle afllt1y1 doiru 
e.kmıva baııamıthr. Bu aıalık 

hadise mahl\llıne gönderilen ame
lelerle da 'ııçlar sular fen heye
tinin tdareıl altmda çalıtmıya 

ba9l1ım;tlardır. Yapılacak tık it 
bend n ottalarındakt menft1z!er 
den b!r kıamı açmak ve ıu 

ları kıımen akıtarak be .... di taz 

yıkten kuıle1maktır, Dalgıçlaır 

uzun müddet çalıımalarına ıağ· 

men ancak bir menfez açabil· 
m't'er, maha2a bu menfez mak· 
ıadı tt mine kA.fi gelmiıtlr. 

Hava da tteaıen düzeldjğf için 
bent tttddcen tazyikten kurtul
muf, sular ma.hıuı ıektlde inme· 
fe baılamıf, buna bittabi men· 
fez1e •avağın yarılan kmmdan 
akan ıular da yard m etmlıUr. 

Şi~dtkt halde tehl.ke atlatılmıı 
bulunuyor. 

.l'uJa ... dah• r-L- I d. " ~ .. Vun.:te sev ı •.• 
Eter ıu ar daha yükıe!lp de 

bendi aı~aydı açaba ne olu~du? 
Buna iki ıhtlmal vardı. Ya fıula 
su'ar aıar gider, Yahut bt-nt yı· 
kı 'u dı. Sular aıar ııdeue meı· 

e!e yoktu. fl'kat bent yıkırıa 

bir milyon tonluk ıu o1anu hı· 
sf e •kip gidecek. Zelier.lya idi· 
yünü tı hrlp edecek o hu•aUyJ 

ıu altında bırakacaktı. 

İstanbul çetmelerlne su veren 
bent de bu o'duiu jçfn ıularm 

dıtf 'maet e f ıtanbul ıu•uz kala • 
cak ve bu hal bPntletin yeniden 
ın,a•ına ve ıulann terakOJnüne 
kadar d~yam edf'cekti . Bnun 
fç•n de milyonlarca lira l&zımd.ı. 

Mahu• hadlıe mı hallinde ~ö • 
rüıtillüınüıı fen adamları bendir. 
çok kuvvrtli oldultunu, yıkılmak 
teh'ikeı;nin muhtemcrl olmadıiını 

1öyl~mııler, eıuen tehlıkenlnin 

keln'tamıı bu'unduğunu da ilave 
ttmlflt'rdir. Ş rndı kısmen harap 
olan savağın tamirine devam 
edlle~~k fenni tedhlrl .. rle takviye 

olunacaktır. Neyse bah•l. burada. 
keserken latanbullulara • geçmiı .... 
olsun., deriz. 

Vali B. "' slly/6J-•or 
Dün Emanf' lte kendisini gö 

ren d•Rer bir muhanlrimi:ce 
Vail vekili ve Şehremini Mu· 
bittin Bey bu hadıae hakkmda 
fU sözleri ıöylemitl ir: 

- Su bentlerinde acil teh
likeleri bertaraf etmek ıçln tah· 
klmata devam ediyoruz. Büvük 
bir tehlike olmadığını tahmin 
edıyorum. 

Muhittin Bey bir arftlık gü 
!erek 1ruelecilerln buralara ka
dar gldemtyeceklerfnl, oraya 
gitınek için 1168 ti erlerce yo) )' ü
rümek lazım geldiğini söy
lt>mitttr. 

Bır yol mestlesihin tevlit 
ett1{!t hak h ş bi yet 

Vanıköydeı yalı Mhibi olan bir 
çok muteber ıatlardan dün bir 
meLtup aldık. Md~tup!a birlikte 
bir de bir yol lookisi var. Tet· 
kik neticesi olarak 1unu anladık 
ki 'manelçe bir miiddet evvel Va
n·köyden geçen ana yo!un 15 
mttreyi bulacak surette genişle
tı)mt"sini katar altına alınmış, is
timlak edilertk açılan yete duvar 
iııŞa elunmuştur. 

Bu müracaat sahipleri diyor kfı 
emanet timdi katarından dönınüı 
görünüyor. Vanıköyden gt-çen yo
lun 12 mdreye indirilmesini mu· 
valık bu'muş. Eskiden kesilip ah
narı yerler yol fazlası halinde 
btrııkı!arak, bunun karşı sırasın· 
da yeniden yer istimlak.ne teşeb· 
büı edildi. 

~ehremancti, Anadolu Hhil 
yolunu 15 metre yerine 12 metre 
yapmaya tercih etmiı bulunabilir. 

Bu noktanın ayrıca münakaıaya 
tehammülü de olabilir. 

Fakat bunu Vamköyün bu nok· 
tasında tatbik etmek için bir icap 
değıl, bilakis, etmemek ıçin mil· 
him maniler vardır: 

Evveli yolun bahs~dilen nok· 
tası ıaten 15 mettedir. 20 • .30 
metre ıonra da gene 15 metre 
genıılilt ba,lıyacaktır. 

Emınet eğer bu aradaki yeri 
15 hatta 12 metreye çıkarmak 
ıçın ıaten iıti111liki mukaner 
tarafa şimdi iılimlak cihetini de· 
~ittiıerek gözden çıkaıclıtı para
dan fazla bir para verecek olsa 
yahut yo'un 12 metrede isıikame· 
tini temin için behemehal eski 
karardan vaz g<"çmek flzım gel
eydi belki ~öylem. cek bir söz 
bıılunamazdı. 

Halbuki timdi yolun hem bu 
noktaaı 12 mtlı e kalacak, hem 
ayni istikamet için evvelkinden 
farla para wrHecektir. 

Mesele t-menet içın bir bütçe 
mt'selesi olma~ la da kaluuyor : 

Vaniköyde eski karardan tek 
bir koruluk müteessir olurken bu 
plan t~beddüle Vanıköyünü Va
niköy yapan yedi teki2 yalı mü· 
tee11ir olacak, adeta Vamköyüniin 
sakin hayatına İRf,.nilmeden bir 
kast cdilmiı olacaktır. 

Muhittin Beyin bu haklı şiki
yeti dınleycccğıni ıüphesiz sayı
yoruz. 

lngiliz lirası 
lngıl.ı liraeı don borsada geot yGk· 

ıelıtıe~e de am etmlt ve 1 O 2. 7.5 de 
açılar ık ( 1081 ) kur u~t• kapanmıııır. 

Saat 3 !') da talep ıtvadeıeşmıı ac•nte· 
ler olll'rlndel1 kambiyoyu ( ) 086 ) 
~uru~a kadar yilkaeltnılflerdlr. Bor .. 
ltomı.er vekılı muınıelAtı leftıı "lmtı 

ve ak,am gf"Ç vekıe k.dar tdefonla 
Malıye vckılı Sata\oQlu Şohu B"ye 
izahat vermtıtır. 

Sııllhlyetıar zeval hu vaziyeti aı 
tabtt görmekle ve boraada vı ani duy
gularla hareket etmeyenlerin thraruun 

~ok mOeuır olac11Qını s(h lemektedirler. 
Haher alJıQımıu a&re bu hal malıye 
vekAlctınln a•Uıbeı tedblrlr-r alma11nı 

tacil t>!mıt olup yar n kıı'r tedbirler 
komlıerll~• leblığ edıleCı"kllr. Zaten 

yıkın bir ıamıındı TüıUn ve dlter 
baza mühim ıhıaca' baılayac.tından 
bunlarla beralı~r In~ılııtD çok çabuk 
mııhim ml~tarda dnıecr-Qt muhaHakhr. 

İpP Lu yağmurlar n neticesi 
tam (25) senedir göı ülmemiı bir 
hadise vukua gelmltUr ; su'•r 
dört saat içinde tam 4 metre 
yükflelmit ve bendin ıeviyeııle 
hemen h· men ayni frtHaa çık· 
mııtar. Halbukı bu ıur ların mu· 
ta den (8) metre htıfaı f ecavüz 
etliği ve bend n (12) ıneıre o'an 
seviyesine çıktığı ıenelerce ifÖ· 

rillmemitlir Suların bu suretle 
mülhit tazy ki altında kalan 
Bent etrafı haklı bir telisa ver
miş Emanet~ malumat verilmlttir, 

Bu n:m resmi tahmine ra#
men Cenabı hak bir muharri
mtze: 

- YürO lculum! demıı, mu· 
harrlrlmlz de sudan 'Ve çamur· 
dan perva etmlyerek ff'hrema

netl ve matbuat namına ıel 

ınmtakasım ıezml§, gôrdnldeıJni 
yazmıttır! 

HiJaliahmerde heyeti 
merkeziye toplanamadı 

Bu bendin gağ tarafında mev· 
cut savağa (oluk) müıabib dia}er 
ciheti e bir müddet tir fntasına 
devam edilen ikinci bir •ava.k 

Dlln Hı Aliamnde heyeti merkeyiy• 

lçtlmaaı yapı acak.tı. Fak at ekıertyet 

olmadıgıodan ıopı-.ıtı bıııka bır aone 
bıı wlınıtLr. 
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Tefrika 

:I1 

Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Şakir 

En büyük düşman ... açlık. .. 
Top tüfek karşzsınd.a eğıhniyen haşlar kırılmıyan 

cesetler açlık karşısında zebun oluyordu 
Sanki kafplerl o koca trenin 
a1tmda ezilmif, parçalanmıı 
gibi müteessir ve müzmahil, bo
yunlarmı bükerek avdet etmitler. 
Trenin, bilhassa istasyon önünde 
toplanan kalabahk arasından ağır 
ağır.. Büyük bir zafer gururile 
geçmesi: bilhassa tren mürette· 
babnın vılışık ve küstah nazar
larla halkı müztehziyane ıüzme
sl Nazımın ruhunun üzerinde 0 

kadar menfi bir tesir yapmıı 
ki.. Zavallı çocuk bugün adeta 
hasta. 

Bugün kıtaata müstacel bir 
emir tebliğ edilmı1• Zabitan ve 
efrat kıt'alanndan hJç bir yere 
ayrılnııyaçaklarmı1. Ne oluyor, 
acaba harp mi patlıyor?. 

2'> KAnunevel 
Dün gece Çatalcadan gelen 

Bulgar treni, lstanbuldan bize 
gönderilen Levazımı sıhhiye ha
muleli bir vagonu brakarak ge
çmlı .. 

Bu ha vadJse çok ehemmiyet 
verdım. Doğru olup olmadığını 
anlamak için hilallahmer hasta· 
nesi ne giderken, K8.J'aağaç cad
desinin henüz yansına kadar 
gelmiıtim ki, hastanenin ~araba· 
sile karıılaıtım. Arabada doktor 
Bahaettin Şakir bey vardı. Be
ni gö, ür görmez, doktor araba· 
yı durdurttu. 

Çoktanberi görü§mediiimfzden 
§ikayet ettf. Kendilerini ziyaret 
için yola çaktığımı söyledim. 
Vilayete gitmek mecburiyetinde 
olduğu için çok müteeslr olarak 
beni arabaya aldı. Arabada ıivil 
ve ihtiyar bir zat daha vardı. 
Evvel! o zat ile tanııtırdı : 

- EczacımIZ, Eskenazl efendi .. 
Çok temiz kalpli bir vatanda· 
ıımız... Eskenazl efendin in elini 
aıkaı ken mukabele ettim: 

- Matnıezel BelJamn pederi 
deftl mi? ... 16pheslz pederi de 
kızı gibi temiz kalplidir. 

Eskenazl efendi de bana mu
kabele etU: 

- Adıma bakmayınız .•. Halfı 
Türk o~lu Türküm... Kızım sizi 
çok sever.. bana her zaman siz
den bahseder .•• 

Daha hfrkaç afaki sözden son
ra esasa geldik. Dok tor, vagon 
meselesinden maada, baıka hava
disler de vardı. 

Hükumet Bulgarların teklifine 
cevabı ret vermlı. Buna binaen 
Bulgarlann ant bir surette har
be bqlamalan ihtimali varmıı. 
Hatta bu hususta müteyekloz 
davranılması için lstanbuldan 
mevkii müstahkeme emir verilnıiı 

O halde, yeni vekayi ve ha
disenin artfHindeyiz demektir. 

Maalesef mülakatımız uzun 
sürmedi, Balıkpazarma geldiğimiz 
zaman araba durdu. Eskenazl ef. 
arabaden indi. Artık bu kadar 
gürüımeyi kafi addederek ben de 
muhterem doktara veda ettim 
ve indJm F akak, doktorun ara
bası hareket eder ebne:ır: Eske
nazt ef. kolumdan yakaladı. Bü
tün miimaniatıma rağmen zorla 
eczaneye kadar götürdü. 

Tam eczaneye gireceğimiz za· 
man, nasılsa gö~lerimf yukarı 

kaldırmıı bulundum. Pencerede .•• 
• 27 k.Anunevvel • 

DefterJm önümde açık dunı
yor.. Mümkdn deiil, bfr tek ke· 
lime bile yazamıyorum ... Acaba, 
bir ıair 'gibi Jlham mı bekliyo
rum? Hayır... Yazacak olduktan 
ıonra, her fey Ye her taraf bir 
ilham kaynatı .•• 
Yazamıyorum değil, yazmıyo 

rum. Çünkü iki günden beri 
kendimi tahlil ettJkten sonra 
buldu~ netice ıu: -Ben, ılfa
bulmak için bir aanatoryoma 
giden, fakat orada, yenf dert 
tehlikeleri karıısında kalarak 

· tftriyen bjr haıtayım. (Burada 
iki satır çizilmlı.) 

Şu halde, defter tutmak.. not 
almak.. hlıleriml kaydetmek.. pek 
a 1 i bunla, niçin.. ve, kimin için? 
Nasıl olıar, bir giln olup bu def
ter in de benimle beraber gömO
leceğine eminim.. buna emin ol
duktan sonra bütiln o, kaydedil
mesi lcah eden hadisab elmdl· 
den kalbıme gömmek daha lyt 
delil mi?.. O kalbim ki.. onun 
çektiği acıları hiç •• hiç bir kimse •• 
hatta ( burada dl>rt satır, hiç 
okunmıyacak gibi stl;nmlttlr.) 

Bunan için artık gazeteden 
baıka bir yere yazı yazmak iste
miyorum.. o önilmde açık duran 
defterlerimi de her ıeye.. bdtdn 
htılerlme ve Aklrlerime kartı 

söyleyeceffm en son ıözilmle 
kapıyorum: 

- Paydos.-
Kayanın birinci defteri, burada 

hitam buluyordu •.• Onun htılerlni 
ve fikirlerini dOğ(lmlilyen acıları 
bir an evvel öğrenebilmek için 
tehalükle ikinci detteri açtım ve 
okumağa baıladım. 

Kayanın ıkincl defteri 
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- Kafka1 tabya • 
Bugiin, bu kanlı ve acıklı ma• 

ceraya atıldıiımızın beıincl ayına 
yaklaııyoruz. 

Ah allahım, geçen fU dört 
ay, nasıl geçtL .. Ve o d<>rt ay 
zarhnda, ruhlarımız ve htılerf
miz ne safhalar, ne heyecanlar 
ve ne tebdiller geçirdi ... 

Zaman oldu ki, kanlar ve a· 
teıler içinde gördOğdmüz celllt 
levhaları, hJılerimlztn zalf dam
lalarını çekip kopararak bizi bir 
yalçın kaya gibi hl11lz ve metin 
yaptı. Zaman oldu ki, küçnk bir 
vak'a, ruhlarımızda yeni zatlar 
yaratarak kalbimizin en ha111as 
noktalarını yaraladı ve kanattt ... 
Çok zaman, tehakkuk ebniyen 
yalanların kırdığı Omit ve hulya· 
lar karıısmda yefı ve lıyanla kük
redik. Ve daha çok zaman, etrafı
mızı çeviren bu ateı ve çeltk çem· 
berini bir darbede kıramadığımız 
için &ciz ve zalf bir çocuk gibi 
inim inim inledik.. Bazen, bizi 
ezen, bitiren, omuzlarımızı çöker
ten .• Bazen de sürurdan, neı'eden 
coı turan ve titreten mütebeddil 
hadisat içinde bucalıyarak, ni· 
hayet bu dört ay geçti. 

Hislerimin acı bir lnftalile bi· 

Şerif Bey 
Polis müdürü Y eşilköy 78"' 

bıtasının takviye edıldığini 
söyliyor 

Polis müdürü Şerif 8. dün 
Ankaradan şehrimize avdet etmiş
tir. Şerif B. Ankara ıeyahati 
hakkında bir muharririmize de
miştir ki: 

• - Ankar'aya hükumeti mer
keziyenin emirlerini, talimabnı 
almak üzre gitmiştim. İşlerimize 
ait bir çok talimatla avdet ettim. 
Polise taallOk eden meseleler 
arasmda hırsızlıkların meni için de 
görüştük. 

Y eşilköydeki zabıta kuvvetleri
nin kifayetsizliği doğru değildir. 
Mahaza Y eşilköy karakolu esaslı 
surette takviye edilmiştir. ,. 

rinci defteri kapamıtbm. gene 
onu açıı, belki bir iradesizliktir. 
Zaten her giin biraz daha artan 
asabiyet ve ruhi sefaletimiz, fÜp· 
hesiz bizt tradeslzlife götürüyor. 
Eminim kJ bugün fU kale dahilin

de hepimiz, hergün ıuurumuzdan 
az çok birer parça kaybeden 
birer deli gibiyiz Biraz görebil· 
mek ve biraz da ht11etmek, en 
metin ruhlan bile heyecanla 
sarsmafa kafi geliyor. 

Şimdi, hepimizde yeni bir 
ıual baıladı: · Nereye gidiyoruz?. 

lıte bu, tamamen meçhul .. 
Belki zafere.. Ve belki de .. Att klr 
olan bir hakikat vane, o da, 
hergün ölüme biraz daha yakla
ııyoruz. Fakat ne acıklıdır kt, bu 
kadar eziyet ve ıztırap çektik

ten sonra, bizi bekli yen öıümQ, 
cepheler de ve atperlerde c:leitl, 

sahipleri tarafından bot bir evde 
bırakılan ve unutulan miskin ke
diler, gibi, açlıkta ve ıefalette 

bulmaktan korkuyoruz. 
Çünkü, daha ıimdtden bii

t(ln çehrelerde, aç mJdelerln 
matemi gölgesi görünftyor .• Feralz 
gözler, ıiyah balelerle çevriliyor ve 
derınlere çöküyor. BfttOn bun
lara rağmen, kaybolmıyan ve bl
likf ı gittikçe kuvvetlenen bir ıey 
varsa, o da yalnız, azim ve iman •. 
Sanki hfitün bu çektiifmlz ezi
yetler o azim ve imam, her gün 
biraz daha fazla bileyerek, hu 
çelikten bir kılıç gibt kesklnle,
ttrlyor. 

Evvelce, yalnız harp ve açlıfı 
dfttfuıftyorduk; timdi karıımıza 
iiçüncQ btr mesele daha ctktı: 

(Maneviyat) ... Ştmdl, bir de bun· 
larla mQcadele etmek mecburi
yetindeyiz. Harptan ve açlıkı an 
yılanların maneviyatı çok çabuk 
susıhyor. ve bozuluyor. Yalnız 
bozulmakla kalsa bir ıey defil. 
fakat, bazı alcak ve kahpe unsur
lar, bundan pek kolay ktlfade 
ediyor. Kaleye ilk kapandığımız 
giindenberi, ihanetin en sefil ma
naslle kalenin fel!ketfne çalııan· 

lar var. bunların eı:ı baıında, kale 
dahilinde kalan Rumlar ve Bul. 
garlar ... 

Bu mel'unlar, her gftn zehirli 
havadislerle maneviyata hücum 
ediyorlar ve maneviyatı zalf 
olanlarm adedini çogaltarak, 
kale içinde buhran çıkarmıya 
ufraııyorlar. Bu mel'anet ıebe 
kesini en gizli ve en mahirane 
bir elle idare eden de yabancı 
defil; (Devlet Aliyeyi Oımanl· 
yenin) Edirne vilayeti cellleıl 
merkez kaymakamı) , (lzzetlö 
Atanaı efendi) iımjnde bir gAvur. 

(Bitmedi) 

Çocuğunuza nası 
bakınalısııoıız 7 

Murıarrırı : Dr. 

Emzirmeye mani seoepler 
ve emzfrmenin anne 5ih

luııtl üzerine tesiri 
Müteverrim, sar' alı, fazla kan 

zayı etmlf anneler meme ver& 
mezler. Sarı hastalıklara mO.ptela 
olanlar hastalıkları geçlnciye ka
dar emzlremezler. Sinirli ve lı
Uhasız annelerin çocuklannı em· 
ztrmekle tıtihalannın açıldıtı ve 
sinirlerinin zati olduğu görülmek
tedir. Ftrengiye müptela olan 
annelerin çocuktan da ftrengili 
0

1dufundan emzirmeli, fakat hem 
annesi, hem çocuğu tedavi olun
malıdır. 

Banyo 
Banyo çocuklann ikinci bir 

gıdaaıdır. Onu hiç bir zaaıan 

kemıemelldtr. Birde yanhı bir 
telAkki vardır. Banyo yapılınca 

çocuk hastalanır derler. Halbuki 
biz: hekimler hasta çocukları 
banyo ile teda vl. ediyoruz. Ban· 
yo çocufun cildinin mesamatım 
açar ve teneffüsü cildisini temin 
eder. Ayni zamanda vücudfuıiln 
müka vemetlnf de arttırarak has
talıklara kartı çocuğu mükavtm 
kılar, vücudünO. çıbanlardan kur
tarır. Banyo, sık aık değiıen ço
cuğun derisinin üstündeki ince
cik kabuklan düşürerek tenef-

Afiiıil clld•sinl temin eder.~ 
Banyoyu sabah lkinct silt sa· 

aUnden evvel, aç karnına yap 
malıdır. Odanın harareti 24 de
rece ve banyo ıuyunun hara· 
retf de 36 derece olmalıdır. Bu· 
nun tayini için en fyfııt derece 

dir. Olmadığı takdirde mecburen 
dinek dayanacak kadar olma
lıdır. 

Çocufu bir örtüye sar1p ma· 
sanın üzerinde evelce hazırla

nan sabunlu bezle ıabunladık
tan ıonra banyonun derununa 
evvela ayaklarından doğru ted
ricen ta boynuna kadar ıokma

lı, vücudünün hiç bir tarafı ha
riçte kalmamalıdır. iki ilç da
kika kadar vücudünden sabun 
çıkmçıya kadar uvaladıktan 

ıonra çıkarmalı, çıkarırken ba
tına temiz su dökmeli, banyo
dan sonra gözleri, kulaklannın 
dıt tarafı ve yiizftn(in kenarlan 
pamukla ıillnmelJdlr. Çocu~a 
podrayı az koymalıdır. 

Banyo zamanında odaya ldm
ıe girip çıkmamalı. Bu sebepten 
çocufun tekmil çamaıırlan evvel· 
den tedarik olunmalı ve havlusu 
ıııtılmahdır. 

Çocuk çama~ırları 
Ara be:z:i ( 70 ] santim boyun

da ve [70] santim eninde, tdra· 
n derununa çekecek bezden ol· 
malıdır. [Mese1a mermer~ahi ve
ya kalın tillbent gibi. ] kfiçak 
etek bed [ 40 ] santim en ve 
(40] santim boyunda Uiylil ba
zenden olmalıdır. Mu~amba ön 
tarafta iki parmak .açık kalma
lıdır ki idrar buradan tebahhur 
ettttf gibi teneffüsü cildi de le· 
mln olunabilsin. Bü y(lk etek he· 
zi (80] ıantim boy ve [50] san
tim eninde yftn fanlleden olmalı. 
bu yarım kundak rvazifeıfnl gö
rür. Mennerıabfden gömlek, Ü· 

zerine zıbm, daha üstüne bir 
entari veya ince fantle glydfrfl· 
melidir. Bundan fazlası çocuk 
için muzırdır. Sıkı kundak~ keza 
zararlıdır. Pamukluları 1 terkedi· 
uiz. Hem pahalıdır, hem de ko· 

fili $ukr'if 

Paııı 
.ıay koaay kurumaz, 

dildılerfn kenanna top~:ı A 
ve katı olur. Çocuk "'\ 
ıık ıık de#iıtfrllmeli, ber 

11 
ıı.ı...tt 

apteıtte yarım bel baJJY0~'1ıtetıı 
pılmalı, kirli bezini alt~:ı.,. ~llıe1ın 
koyarak tekrar sarma "1 J. a\ı 
cujun ayak ve elleri 

11 ~~I" d 
sarıl mamalıdır. Terler, h:~ ke11Ql) 

Devranı IAyıklle ifa 0 kı de 
El ve ayaklan uıuıurı k,blb 
paska muzırdır. ltrdt. 

Uyku tı 
Çocuğu ayn yatakta. ya 

1 
Bu, yavrunun sıhhati tçlO 
Beraber yatarken faı)a iti/ J\ 
terlı 'YÜcudulda solur -ve , f 'ııtll\l 
mr. Bundan baıka (lıertı' d\ı>' 

" 11111 trıu tarak veya yorganın aa' t )l!tıl 
nunu kapamaılle hop~ b,.t 

Q8ed 
kesi de vardır. Yatağuı ktın e, 
yiiksek olması çocuğu '~ 

tan muhafaza eder. Ç~ llılltı,! 
lamamalıdır. Sallamak oıJ Ilı, 
bozulmasına ıebebtyet •etlfJ'. ~e 

1 defa alııınca gece, gQndill ~~Y1e 
ilk dofduju zaman ba ~ ~ 1 
gaz yapmasından m6tef~ ~ ı~,t~ii 
flf sancılar çocuju Jl• I t 

bu esnada sallamakla dl / 
maz. Fakat bu hal birlıJ İ 
sonra kendiliğinden geçedf!J 
hetle yavruyu bir de .-11' 
alııtırmamalıdır. /; 

Çocukların uykuya tht '/, 
çoktur. ilk aylarda çoculı .l 
gaatlerinden hariç [ 17 J ı 
yur. Bır yaıından aou'l~ıl 

saat uyumalıdır. Bu ıebt~ 
oy atında karnını dorı1'l 
sonra havadar sakin bit] 
yatmlmah ve bu suretle 

alışbrılma.hdır. i 
Ağlamak r~ 

Çocuğun tik aylarda ç•~.% 
seda ağlamak defil, bd;/, ~ -.; 
tır. yavru bu ıuretle 1' • , lt a 
dakilere meramını btldtrı/ S ~efik 
sebepten çocufun ihUyaCI dl ~ ık •ık 
ve zamanlle yapılırsa . 0 '/ bc~ıe 
tımıaz ve batırmayı thıJ1(, f d ~~ kı 
mez. Bundan maadaıUJlll /! h ~. l' a 

1aratın rahatsız etmeme•1• I ~~ ltp 
ıırının bir tarafını ılkın"~ b·~ttl d 

da CPI' lt nın kirli olmaıı Ç.O e 't p · 
tırtır. Bunlara çok dikk•t lb '- E 
lldlr. Ilı\! sa 

Hava ıJ>l t Piı 
Çoculun eaf ha vaya SO Ôylc 

gıda kadar mnhiimdOr· d~ ~ ka 
hepten çocuk oduı ha"" .' N 

el 1&' ıabahtan öfleye ka at b&J 1 d~ 
maru-z tarafta olmalı .,e •' ;J B· 
da yemek pltirflmenıelt _1.ır b de 

Ç cw l\tf'k maıır yıkanmamalı. 0 de9 ()~ 1 

dupnun on beıincl g\iO~,.,ls i ~~. 
baren fazla yatmurıar, ş 0 ttı~'P 
furtunalı havalar mOıte•ll ,.1' ltı 1 o 

O.Zere, her giln muntaı;::.,, ı:-:kil 
kl!ğa çıkarılmalıdır. Sa ~ ~il) at 
cuğun ittihasmı artırır• t ~t~Y: 
tasfiye ve kenitklertol od' ·lt\q •d 
eder. Havasız günefflı rd' t~l\ç e H 
rutubet vardır. Böyle ye ııı.1 ~~t h ş· 
ran çocuklar iftlhalarJJll ,.ıı.t· bıt ı. an 

uk h ta aıı• 'b ıtllı derler ve çab 86 1 i tn. 

u ~ l\tn~· Fn ka grup ~ ~l\a 
1• • fırk• ş 

Belediye mec 151 ı·ı ........_ A. 
yarın toplanacaktır. k ... ft ~ ~tilllin 
Haydarpaşa hattı il ~: ~e 

d 1 r llll . 
e i ıyor yb' 'il~ 1 

O küd d ki yeni traı1l~' eıl l~t · t 
s ar a l J11UflıJl •sa(j· 

tının muvakkat kabu hflt P ~v l)ab~ 
dün bitirilmiştir. Yendi .

1 
celctİ'' ıp 

b 
.... k-şat e ı e 

şem c gunu u 



ıaııır F I 
ıbf A are er 

e b '\ Janılar haber veriyor: Manil-
er 11..,_. Ya.da fareler muntazam bir 
yo~ll ~te ı aıı. ça ıııp temellerini oymak 
Dl ""ebt 1 ,ı •• ~ttı. ... 1 e latıı on iki evin ç6k-
}ıpµ• J ... , «ıe b ,. a •e ep olmuılar. 
,ıkı~ ı.ı fa 1 'l" te ert bulmak m6mk0n 
astJ k da ,_ 

~nu 
1 

fll 11analizasyon ftJerlnde 
]UJJ kı d 

1 
elinden istifade et.ek. Bel-

' ~.~~ onıar yolların Qstdnü böyle 
~'dt. Ur 28.IJıbur bir hale koymaz-

yştl • 

~ 1 
Sahneye alkış! 

•h_,J' A, il.kar ada 1 ürk ocağının mer
e f lıtt~~ kt~ binasında her tftrlO asri 

rfJI duy tı havi bir sahne yapıldıf. nı 
ıJJlı t )~~Uttuk. Diinkü gazeteler bu 
~ b-~ •ahnenin blr tecriibeıinden 

tfııt 'edıyorJar. Davetliler sahnede 
b~')ıtıe' doğduğunu, gök gdrlediğini, 
~ tııa.1 çıktı~ını, kar yağdığını gör-
f Itır et Ve tlddetle alkıılamıılar· 

eri'';JJ . 
11·, Ne i 

Ol bayi YI de~ll mi? Ketkf biz de 
Y fıı e aktörsüz ve aktöraüz oldu

,Jlf' ~ 'ty için ınükemmel bir sahne 
ıı" I ttt~ck te alkı§ laısakl 

°' 1. * !'J1 ~ l<aşınmak için 
;;/ ~:~~tenin muayyen bir ye-

~~ t 1nde yarım aıır evvelki Va· t & an 1•tinsah edıliyor. 
tt /, 1tf)

1
Ufriln de ben bJr lıtfnsah 

lı ..l ~~<>turn: Kezalik ctldi insanınfn 
1 ~de ta.~1Yadece kaıınmaıı ha· 

;ı1. 'ı ol t~ tatla kqınmafa mah
~. :~ak Napoltde bir ıaıı dalye 

Dilenci: - Nasıl, ylvecek bir şev verdiler m(! 
Arkadaşı • Yemeğin sonu idi. İki ta.bak dondurma 

)'erdiler. 

- VAKiT. 3 Kinunevvel 1929 ~ 

[ Adapte edilmiş fıkralar ... 
·---------------------------· • 

Isveç hikayesi 
Selim Sırn Bey 1.veırten dön

dClkten aonra arbk her meclfıte 
o ıtmal memleketinin ve o ma

lam olan talAkatile kimseye aöz 
aıraıı bı.rakmazdL 

Her mecUıte mOtemadlyen lı
veç hlkAyelerl menkıbeleri din· 
ltyen ahpapJarı bu mevzudan 
bıkmıılar ve aralarında ıöyJe bir 
karar vermtıler: 

- Bir gün mecliste, Selim 
Sım Bey llkırdıya baılayınca 
hepimiz bir IAkırdı ıöylüyerek 

kendisini ıus ı urahmf deı ler ve 
dediklerini yaparlar. 

Sellin Sırrı Bey söze ba,layın
ca her btrl bir ıöz atıp kendiıinl 
İıveç bikiyeal açmaktıuı mene
derler. 

Oıtat konusmağa uiJ-qır, uira· 
ıır ve muvafiak olamıyacağım an
layınca tee11üründen diqer bayılır. 

Bu sefer, harkeıte bir tellf
tır baılar. Limon koklatırlaı, 

kolonya sfirerler. Gilç beli ilsta• 
dı ayılblar. 

Selim Sını Bey, gözibıil açın

ca hafifçe gü lümıer ve: 

- Allah, allah, der, lıveçte 
de böyle bir hayılıı bayJlmıştım, 

Güzel ses 
ve hamam 

Şehremini mua vinl Şerıf Be
yin sesi gü2 el de#ildtr. Onun 
için hiçbir zaman ıarkı aöylo-
meğe heveı etmezd•. 

Birgün hamamda fstihmam 
ederken içeride kimse olmadı· 
#ını gördü ve çan ııkınbıile 
bir hava tutturdu. Sesi hama· 
mm kubbe.sine akaediyor ve ga• 
yet gilzel geliyordu, O gün geçti 
ve Şerif Bey artık sesinin güzel 
olduğuna kendi kendine karar 
vermtı bulunuyordu. Bu kanaa• 
tle bir gün kırda gezerken bir 
varlrıya ba§ladı. Fakat sesi, ge
ne eski ahf'nksfz ıeaU. O zaman: 

- Of. dedi, ıehremaneti ıu· 
raya bir hamam vapbreaydı, da 
ıeı dinleseydi ! 

Kopyasını değil 
aslını 

Şairin b irisi "kalbim,, Onvanh 
bir fİİr yazmıtb• 

Bu ıllr neıredtlmeden ıöhret 
bulan bu manzumenin methinl 
duyan bir genç hanım, bir gün 
fBlre müracaat etti: 

- Aman Beyefendi, dedi, 

"J \ # \l'Q'-J:ıı b d 

l
l~ '\h gayet) usan a.lyenin her 

~ Ue ınuh et tath kaııyıcı furça· 
'tılttı ye ini a . olınaf la insan iı· 

(Ç Belediye meclisinde kadınlar ... ~ 
•Kalbim,, ünvanlı son ıtrinizf 
çok beğendim. müsaade eder mi· 
•fnlz bir kopyaaım alayım? 

Şafr gilldü: 

tıı;. r ııtediği gibi kqıyor 

~ Toplu l~ne 
lstanbul beledıye meclısinde 

müzakere ve munakaşalarınm ha· 
raretlenmeğe başladığ'ı şu gün
lerde hanımlarımızın oraya iza 
o lmak arzuları tazelendi. Bu arzu 
yeni değildir. Fakat, hanımların 
eskimiş reçelleri tekrar kaynatıp 
taze bir hale koymaları kabılin
den bu arzu da tazelenmiştir . Eğer 
meşhur bir Fransız darbı meseli 
doğru ise ve hakikatte kadının is
tediğini Allah ta isterse yakında 
kadınlarımızı belediye izaıı göre
ceğiz demektir. O zaman içtima 
zabıtları na hal alır. Aza hanım
lar nasıl konuşurlar? bunları ta· 
ıavvur edeyim dedım. Aklıma 
şöyle bir sahne geldı: 

t ~lta 
ır"I ~efik cınıı, ev sahibimi 

~ Sık •ık' ~ayet hassas bir gençti. 
&# / ~tkı a!ık olur, yüzünü gör· 
1 f batı ~ değıl, ismini duymakla bile 
ti I d~. "t- •zlara kadınlara i•ık olur· 
~ıırL 'tb""h y 

, / ~ , 1 il ~r. toy genç gibi onun 
•11 'l>ctt p sevdılıA-i ve mufrit hassa· 

~it,t d~ ıamanla gevşedi ve o da 
t e , Pt§kinleşti, fakat öyle ı 

'~ııı 11 Elı ıni sallasam, ellisi, ko
~~ Sallasam tellisi dıyecek ka-

J)tl Ô J:>iıer:nedi. 
Sil ~~'ltı Y~e DJr şahsiyet oldu ki bir 

~
......_ •dınlar, ondan bahsedilinc~: 
iaı Ne hin oğlu hindır ol Ki

cJ de: 
f 'B· 

'' 1 1 d ıraz pişkin görünür ama 
o h eri d' 1 C\tf 'k er ı. 

de" o~ 1 
tarnamamile toy muydu? 

•. ı ·~ b" .. b' b' •'"' ~k· Utun hassasiyetini ır •· 
ol . ttı· ıp eden aşk maceralaı ta• 
~ l)ı, 11 ~ bitirmiş miydı? Bunlar 

'' ı:-,~le belli dekildir. . . 
1'-" ~~~ t son günlerde garıp hır 
~ ~a~::Yda etti. 
od' ~lllqe •d~n bir anı gayn münka-

' ~t~ç ~ır kadına gönül veren bu 
,.1 b ~t b şırndi, sevışmeden evvel, 

rt,.t'• it k ~ngi bir kadının her hangi 
'b •lın k' , 1 i illi · ıracı mı, yoksa ev sa-

& l\endi01.duğunu soruyor: 
gtıJ q~ll nı butdum ve sordum. 

I· '- şu .c~vabı verdi : 

t ıl~ . A.zızırn.. k. • · 
şB ~ tıtt\i -·· es ı ve yenı sevgı· 

f:}~~ ~ene oturduktan evlerin önün-
b' ,

1 
~itil iç. rken muztarip oluyorum. 

Y ıe I~~~ tç~ bu evlerin fazlalaşma· 
~e eı'i~"tı~adi a aınınm edemi~ceğim. 
~ .P sahi 

1 
a~beplerle, mah1m ya, 

~tıt• p erı hıç ev değiştirmiyor· 

... 
Müzakereye başlanmıştı. Birin

ci reis vekili izahatta bulunur: 
- Hanımlar, müzakereye baş

lamadan evvel, sıze idari bir ted 
bırimizden bahsedeyim. 

İçtima salonunun kapıcısı olan 
Zaro ağayı azlettık. Gençlik ve 
güzelliği şiar ittihaz eden bir 
meclis ~ apısında asulardan kal· 
ma bunak bir ihtiyarm lüzum ve 
mevkii olamazdı (Alkışlar) • 

Bu hususta söz istiyen var mı? 
Salonun bir köşesinde oturan 

gayet şık bir hamın söz ister. 
Reıs vekili - Hanımlar söz 

Nezihe Muhittin Hanım hemşire-

mizindir. 
N. M. H. - Hanımlar, bu 

idari kararı tasvip et~e°:1ek elden 

1 Z Mamafi hafı bır surette geme. . . 
k enç hem~irelerıme ıhtıyarlık 

pe g .. .. J 
1 hınde pek fazla soz soy eme-

a ey · EJh d" 
1 • • 1 ·1ca edeceğım. am u-me ermı 

lar. Kira ;ılar ise aynı sebepten 
Allahın günü göç etmeğo mec-

bur oluyorlar 1 

m ah bugün hepımız gencız (han
deler) fakat bir gün ihtiyar 
olabil riz ... 

Sonra kapıya bir kadın kapıcı 
getirilmediğine de memnun oldu· 
kunu söylemeliyim. Çünkü kadın 
polis olmadığı gibi kapıcı da ol
maz. Böyle işleri erkeklere gör· 
dürmek daha doğrudur. Zaro 
ağanın çehresi blıtün o girintile
ri, çıkıntıları, buruşuklari!e eski 
belediyelerinin yapttrdığı kaldı
rımlara benziyordu. Şımdiki kapı· 
cımızda bu yoktur. 

Bundan sonra müzakerata baş
landı . Ruznamede intıhap nizam· 
namesınin münakasası vardı. 

Reis bu mevzuda ilk olarak 
iffet Halim Hanıma söz 
veı di. iffet Hanım Ruşen Eşref 
Beyi hatırlatan boyile kürsüye 
çıktı ve söze başladı: 

- Hanımlar, bu nizamname 
hiç te muvafık değıldir. Bir va· 
tandaşın bu medıse intihap edi· 

Garson .. ne emredersiniz? 

Jebıımesi için 25 yaşını doldur
ması lazım geliyor. Bu do~ru de
ğıldlr. Bunun içın ben ve birçok 
hemşirelerim aleyhimize yaş tas
hihine mecbur olduk. 

Bu bapta uzun boylu müza· 
kcrat olmuş, netıcede kadınla
nn 18, erkeklerin 25 yaşmdan 
itıbaren aza olabılmeJerine karar 
verılmiştir. 

Daha sonra erkek azadan 
İzzet Melih Beyin verdiği bir 
takrirle podra, ruj, oje, V. S. gibi 
zaruri levazımdan oktruva alın
maması, bozuk caddelerde iskar· 
pini hasara uğ-rayan kadınlara 
tazminat verilmesi ekserıyetle ta
karrur etmiştir. 

Bu esnada saat dörde gel miş 
bulunuyordu. Azadan bazısı geç 
vakit yollarda kalmaktan korktu
ğu, bir kı~mı da annelerinden 
çekindikleri ıç ın içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

[[l 

- Aman hamm efendi, buyn· 
nın, dedf, hem de kopyaııw de
ğil, aslını alınız ... 

• 
Herkese kendi 

dilile ! 
Gencin biri gayet hovarda idi. 
Hiç bir mil iyet ve lisan farkı 

gözetmekafzfn raı geldiği bütün 
kızlara takılır, söz atardı. Garibi 
ıu kt yerlJ liıanlaran hepsinden 
bir parça bilen bu genç, tesadüf 
etti4i kı.zlara mutlaka onunken
di dilile ıöz atardı 

Bunun hemen dalma isabetini 
gören bir arkadaıına merak oldu 
sordu: 

- Yahu, hiç sesini çıkarma • 
da.n giden bir kızın Yahudi mi, 
Ermeni mt, yoksa Rum mu ol
duğunu nasıl anlıyorsun? 

Çapkm delikanlı, gayet basit 
bjr §eyj anlamıyan jnıanJara 
tevcih edilir bir bakııla arkada
ıına baktı ve : 

- Yahu, dedi, ondan kolayı 
ne var, ben iskeleye akf8m geç 
vekit gelirim • bu eınada gelen 
kızlar da ekseri ifçilerdir. Bun· 
lar ötelerini, berilerini kendi dil
lerile çıkan gazetelere sararlar. 
Oradan ne milletten oldukluıni 
anlarım . 

••••••• Vatanda~ •••• ••• .. Y1 • 

: Af edeni ve hür Tur/c i • • 
: vatanında okur yazar : 
: olnuyanlar yakış maz. : 
: Onun için okurna : 
: yazrna bilrniyenleri : 
• : millet 11ıekteplerine i 
• 

Kopuk müşteri .. Sana bahşış verecek kadar par4 m 
çıkar, korkma/ 

: götürnıek lıerkesin ay- i 
• 
1. rı ayrı borcudur. : .. ' .. .......................... 



W~OCllıtr 
letöasız teô~ir ololını 

ngiliz lirasının son gün leı de 
gösterdiği terelfu teöii 0 1 aı ak pi· 
yasada bır telas uyandırmıştır 
Hükumet esasen kambiyo mese 
ltsinin mılli ikhMdıyatımız çın 

ehemmıyetini takdir ettiği, bu 
maksatla bir takım tedbirler al
mak ~here bulunduğu rnalOmdUt; 

diğer taraftan bu ~bı •hvalde 
lüıumsuı telaş ve llcyecı:ın'arın 

fn•dt> degil. bılakis zatar Ytrt-r.f"~ı 

m•ıhakkaktırı onun ıçın alakadaı 

o '4n larm gerek kendi menfaatle· 
r gerek memleketin umumi me· 
nefir namına sükunlannı muhafar.a 
etmel~n lazımdır. 

Y ılnıı bir bugünkii vaıiyette 
Şavatll dik kat göraü~ Omiiı bazı 
hadise;eri kaydetmek isteriz : 

Menbaını bır türlü bular11ad1ğl· 
mı7 bir şayıa çıkarılm ıştır. Bu 
fayiaya j!'Öre hükumetın debili 
bir istikraz aktetmek istedıği, 
bunu da vaktile Yunan hükfime-tı· 
n 1n vaptıtı gıbı kağıt paralanma 
ım birer parçasını hsmek sure· 
tile temin tdtce~ şeklinde 
hit yalan uyöuru'muştur. Kat'iyen 

ası 1 \<e esası olmıyan böyle bir 
ya 1anm ortaya çıkarı 'mış oı ması 

piyasada sun'\ olarak telf\ş ve he· 
)t-can tevlit etmek mal.<sadını ta 

kıp ed<"n bir takım kimı>eleriıı 
ç.ahştı~ını gosterıyor. 

Bınaenaıeyh hükumet seri va
sı~a ıle bu nevi yalan şayialarır 

kını 1 eı taralıı.dan çıkaı ıldıgını 

tarıkık etınt> 'ı dır. Şayı«y• çıkaran

lai hakkmda derhal kanun takı· 
ba yapılıııalıdır. 

J-\ynı zam rnda piyasadan haki· 
ki •htiyaç har cinde kan;bıyo sa 

tın al11 ı mamas1 ı ç.in müessır ted· 
hır er aıınmahdır. Va!ua öteden 
bi-rı lierıkalardan lngilıı. lirası sa

tı ması ancak tedıye o'unacak 
laturuı bulunan tüccara hasredil
mes borsa kanunu ikhzasıdır; 
hatta ışıttığ ımiıe göte dün, gene 
bu hususteki kanun icabının kat'i 
olarak ·a\biki için borsc:ı komi-
lt'r li~indrn mali müessesdere 
emiı vetilmişttr Şu k< dar var kı 
her ~eye rağmen ecntbı banka
larda bu hususa riayetsizlikle1 vu
ku bulduğu bızce muhakkaktır. 

E:'..crıebı bankaları nasıl oluyor 
da bu kanunı ah~am n hPricıne 
~ıkmak imkanını Luluyorlar? 
lfo cıhctı ~ ısaca izah edelım : 
R,.nkala, lneili7 lirası oıatın almak 

y ıınm ıı..~ı evvello 

~ Al<IT 
; l'anurevv~ 1879 

-----....._,,_ -~ --------·--~~~ 
l L.,vcıch:-;ı mr-def!lye 
ı.~ '1.1oa lc&q1I an eidi-

l ·er) ıJ .... ... olıınuo ga)letle 
udl2 p ... ı ld,9md~n va-
lc ırıda qı ' ', ı eldwenlerın 
~,erıne ''L ı.ı~ nn J..4,m ol
ması m~nıu.-.. t. 

Lon(ffbıf ts l. ı rahip co

<!Uhuıcın ba,,_ "' '"~ ı t·n
:uk ( ı a"ıuh} < • 1) u. l. e

eı gn·d, r' ; me · t; , ı·" bt.•
,ıkte bll~llHıTlı rı r.·1 ı n 
bulunduruı m1:1 · 1 

c:.e ı:ıek mu~ıu (' 
taı dan çocuJcJ, • ., · u 

betalıeı nını ~ .u ld4 

cıüçar olnbı/d . <: rıni il
rncn • e ıca iibı. 'en l!ibat 
eylivüp Londca enclimeni 
P.tibba~ına bir lJvihai 
mufaJ'llJ ,. if1t etmiştir 

ıstıyen bıt lltiPJh ejj~t tüccar ıse 
bundan konşmento, fatura gihi 
bir vesika aramıya lüıum gör· 

müyor!ar lsten·!en kambiyovu ve
ti~orlar. Bu halin neticesi ise şu 
o'uyor: Evel emirde her hangi bir 
bankaca şahsı tanınmış o'an bir 
tüccar hakikaten tediye t"dil~k 
borcu o lmasa bile ıst~dii-i kadar 
lngilız lirası alabiliyor; "onra tüc
car olnııyah k mseler de tüccar 
tarafından alınmış olan kambiyo 

çek erini kendi namlarına devr· 
ettitmt'k surttile hiç bır zaman 
ve ihtıyac ı vok iken bi lvasıta 

kambiyo elde t-debi hor ar 

Bu fenalı*m önüne gcçml"k için 
alınacak tedbir şudur: Her bar.ka 
ıır kambıyo muamelatını kontrol 
etmek üzre mes ul bir memur 
tnyin etmelidir: bu mt-mur kam
biyo satın alan tüccarlara ıstetli

ginı veı meıôen e\tvel konşmen -
tosunu, fatu .. asını, boı osunu telkik 
ettneli, trgiliz !itası üzerlnch·n 
çek ve1d i\..ten rnhta o vesaık 

üterine iitıtas.nı atmalıdır. 
Ta k\ bu vesikalat baş~a bir 

defa ku'lenı sınasın. Bankalardan 
kambıyo alış verışi bir k~re böy
le esaslı bir kontrole ıapl~Cii irse 

haki\<i ihtıyaç karicmde hiç bir 
muamel~ yııpılmssınii lnıkan kal· 
maı. Aksi takdirde nt yapılsa 

beyhudedir. 
A4,,hrn~I !1.4iHn 

'"Topsin,, nutliU 
Mös16 "Venize1os.,, bb rt-ıımı 

küşat mü abeses•te Topıtnde Ma 
kedonya ktıw ü etine hiı nutuk 

1ra .. "ttti. Yunan saı eıe'eı rn<le 
metnine muıtall olou{umo2 bu 
nutuk. başvekilin re gibı btr lü 
zuma mebnt Mek"donya halkı tle 

miisah,,bede bu!m du8unu mey· 
daha koymaktadır 

Makedonya Yunan•tıtana tltl 
hak ~clelıefenöeri, f-hahil merkezi 

hlittf•mete kartı tnO,telif lm va 
dyeı takınmı,trr. Emeali Gtrttten 

d~ arasu a itU:f.tlen bu tlt' A.yet. tnu· 
badeleye tabi o'an•e.rın t•kAyetle
rtnın mdt'Nıtni!t l!on senelude 
MitOn büıt:ne ,ıddf>tlendıı 

Makt'cc.nya rum'arır.da yerle,. 
mit bir akh:le vardır; merkezi hü 
kiimettn e~ki Yunan;ııtAn nf'ftne 

ola,ak on1atı ihma' eltiğt kana· 

atini bet.liyorlar. 
Bu kshael Fe Aııik gtbt ınera

kt;de •at.kir tabakayı ve bahu,u11 
ame!eyt komdnı~mın kolları ara· 

sına atU~ gtbJ, köy erde de hO 
kCimet aleyhinde kavı b\r eere· 
yan tevlit ed~rek muhelefeı hr

kalarının lehine bir itızal vuku
una meycan açıyor. 

Son intibaba\ta ıb.tıyar J ecütü 
hükürr et btzzai Makedonyayı 
gezerek, propagandayı idareye 
lüzum göı müt. ve bu ıayeae 

8raf1 toplamağa muvaffak ol

muıtu. O vakıt kt nadJerlnfn 
taho.kkuk etmemesinden asabi 
leeen l<iltlentn gOnden güne te

zavüdil endt~etıl belirince, M 
Venı:ıe1oı ~ Amatovo. ~ö'{i lea•· 

Afi t ını:ı tpttdll r olunmaıında n isti· 
ı ade ederek hükömettnln ~ere· 

(·eı muelıl hakkında beyanatta 

bu 'undu. 
Ba1 vekilin, nutkurun mühim 

bit kıtmmda bütün Yunanuıtam 
1 
heıaba a'ma51 Makedonya l\öylü· 
lenni pek te menun etmem•t 
olacal<tır. Yunan bütçesinde 
bu ıer.e 670 milyon drahmi 
fazlat hası'at görülecefl kanaaıt, 
Makedonya'ılann yaral'ına mer 
hem te;ıkil etmez. Mukaddema 
te11rintumi ve kadar tf'"slfmf hü
l.l n t.l\t ıuhhüt edi~en on bir 

tiln eikenln sene başma kadar 
itmam t-dlteceğı vaadide biraz 
cazip oımakla beraber bundan 
istifade edilE"bi mest, vaadm bu 
sefer v~ktmde ıncazile me~ruttur. 

M. Venızeloa mektt-pler için 

yüz: milyon drahm1 verılmlt ol· 
duğunu söyliıyor. Eft~r nutkun 
geh§fnden an'a~ıldı~ı veçhi e bu 
mehl.i!;i ıurt Makecionyaya tahsis 
olunu)orııa, oldukça ehemmi}'et· 

lidu. Yok eğer \un an büt çeıdnde 
mtııutfe tahl'iı olunan mrktaraa 
Möltedonyanın bundan ne mık· 

ı ar rf a lr1tlf fi d"" edect ğr ttıt"şkük 
ka ıyor clemt:IWr. 

Ve, glnln terrz11l hnkkınc'akl 
be,.&nal M. Venlıeloııun nutkun 

da aaıl a &< ıılanan nokte olmuı· 
tur. Makecfor ye. hull<ının fekı O 

sc:-feletı mütemadlven ıleri •Urme

leJ ıne Rft:l'8tan t)u nokra f8 faz ta 

alAlı-a ~ö teı«>cek!ett a."tkerdır. 

Hu nsa ttıbarıle haıvekııto bir 
milsahabe tavıunda •6ytemlt ol 
dı.ığu nulu.k rnahh&he çevı ılmlş 

bb hitabet parçHı olmak l a be 
raber, muhet p arın~ tam l>ü 
ıtlmadı katp vertnlftir denılebtlir. 

Frıuııu~lar •aç karnın kulalı yok 
•ur., deri$!'. M~ketlon,.a e.haU.1 
de bu8lin gfize' nutuklar Ye he

ııaını~ Vfl a~leı den flltyata rnuh 
tatt ır. Attna hük\}meb bu nok 

ıayı ihata etmiyor detti, ancak 

zamana tahk mecbur lyettni hls· 
settı41 nok alatda tatlı dillf' hiP.ıf· 
V&tl yumUte.tnıak yolunu tutuyor. 

Bu yo'un pelt çıl ar yollardan 
olmadı~ı fse btr çok tarihi del!l· 
ler.e sabittir. 

Al Gtıııu1 

Filisfinde Y a.lıudi 
Arap de lesi 

lngiliz kuvvetlcrınin Fiİıstinc 
h.Hım o 1duğu ve mahkemelerin 
iğtişaŞ t'!lnasında bir takım cirıa· 

Batıra gelenler 

San'at aşkı 
Sör Con T < rna •sm1n~ekt 

meıhur muıilcıtmaı 1846 da 
Mançe11ter orlıe&trtuıım idare 
ediyordu. O Jtreda lta'ya'ı 

ali.trıa ve hanerıde '"La Mölib 
ran,, aon defa o'arak mt-z1n1r 

tiyatro sahnesın<le taganni et· 
mlıtt. 

Madam Ma'tbran eaaren has

ta olmasına .ra~men •ahneye 
çılcmiı •e hartkulac!e seslle lilr 
düoya ittırak eylemJıtt. Düo 
seyltcıler üıcrmde öy'e bir le· 
ıtr ıcre. etti ki, bir daha ıek· 

rarı için ~fdc?et'e ısrar ettiler. 
Meıhur muganniye evza.ı ile 

ısrar etmeme1eri için seyirc lere 

rica edi '1ordu. Fakat on ar '8rar· 

dan VH veçmfyor1ard1 Nihayet 
orke11trayı id.ıue eden Sör Con 
Tornaya döneıek dedi kt: 

- f ~er tekrar edersem, yor· 
runlur a tahammül edemeyip 
ölürüm 

Sör Con T oma fll cevabı 
verdi: 

- O hPfd~ madAm .. Sahneden 
çılcımz: ben ma7eretinlzi anlatır 
ve tarziye veririm. 

Fakat L11e Malıbran birden

bire azimkarane: 
- Hayir, hayır.. Tagarıni 

edeteliJm fakat ö' ırıfit btr 

kacl •n olduğumu biltntı. 

Dedi. Ve cıüoyu tekrar etti. 
Zannı çok do~ru ıd .. Birkaç 

gün sonra ıahneye 
çıkamadan vefat etti 

bir daha 

yetler irtilabile maznun Araplar 
hakkında hükümler ısdar f'derek 
infaz ettiği sırada bir Arabın, Ya· 
hudı olan başmüddei umumiyi 
katle teşebbüs etmesı Fi ı istın de 
efkara ammeyi yeniden alevlemiye 
kafi ge mıştir. 

Fihstınde Arap· Yahudi kavga
sını yatı~tıı mak için oreda büyük 
kuvvetler bu undurulduğu halde, 
iki tarafın ilk fırsatta birbirinin 
boğazına ıarı1maktan başka hıç 
bit şey düşünmedi~letini gösteıen 
bu vaziyet, lnğilizl~rin askerleıini 
çPkti ini ve teıyıklerırıi hafiflet
tıkleri tsktlirde vaıı velin } enıden 
karışacağ·ını ispat etti. 

Esasen eeçE'n a~ustoıı esnasın
da bütiin Filıstini bır Yahudi • 
Arap cidalgahınR ç viren hadise· 
ler, lngiil71eri kafı deıec,de kuv
vetli bu 1m. mış, o zaman, fevkal· 
ade komiser vekilı olan M. Luk, 

tahkik heyetine vukubulan beya

natında bu Ol ktay\ ıtitaf ederek 
•ktişat!ara mani o mek ıçin elıııtle 
kuvvet bulunmadığını söylemiştir. 

Vaziyet o kadar buhranlı idı ki 

ln~iltete harbıye naıınnın muva
fakatı alınmadan Mısırd~n asker 

getirtmış, donanmayı Filistin su· 
lar ına çahırm ıfta. 

O kaide Fılistinde emni veti 

muhafaza için orada daima asker 
bu 1uhdorınelc:, ttıühlm masrallar 
ihtiya etmek icap edecektir. 

Bu vaıiyet lngıliz matbuahh· 
dan baztla• ını Filistin mandas nı 
büı ün bUtün bırakmayı tavsiye 
etmsine saik olmuştur. Bu cere
yanı son derece kuvvetli ve de 
vamlı bır müdafaa eden Deyli 

Mc:yl gazetesi son po~ta ile gelen 
nüshas.nda şu mütalealatl irat 

etmt'ktedır. 

•aeçen i~uslos ayıfıaa idare 

e<iilf'miyeı1 vatYVet, "' ' hır Ar 'p 

mem eketinı Yahudi yurduna 
çeyır meye devam ettiğimiz müd
dr:'tçe \ekarrür edıp duracaktı r. 
Bunun için orada, büyüle bir 
kuvvet bulundutmak mecburiye
tinde kal< cağıı. Halbuki biz im· 
para : orluğun en lüzumlu yerlerın· 
de bile ıcabı dcrcces ınde kuvvet 

bulunduramıyoruı. Fil·s•in ıle cloğ
rudan doğıuya hiç bir a lakamıı 
olmadığı halde bu mecburıyete 
katlanmağa sebep ne?.. Böyle 
bir iş için para ısraf etmektense 
tu paraları kendi memleketimize 

sanayii teşvike &atfetmek daha 

do~ru olur. 

"Mareşal Vılson, bizim Filistine 
gitmemize muhalifti. lı geltere hü· 
kfimeti bir an evvt) bu işten sıy· 

rılacağına günden güne bu işe da 
hyor ve kaya ara carpıyor bu ne 

zamana kadar dt vam edecek!..,, 
Deyti Meyl ga2etesinin dılediği 

bu çekilme, kolayhkla tahakkuk . 
edecek bir iş değıldir. Fakat bu 

iş her gün cıkmaza sapıyor .. 
R. 

Cemiyet nüf tliU 
k' et 

Biıde f ft üzerınde ı ıınışl' 
•• 1 pek aza yet nu uzu o' 

Eskiden büyüğün küçük.ve sçıııt•· 
üstünde hatırı sayılır bır da~ 
vardı Kendi hafızalarımız. ht 
h .. k ... 1 . b. k delillerı u ·um crm ırço · 

.. . yaştı 
ya~ar. Mesela bıı 0 k oıfui 
sokakta cıgara i~rneı, 0 

11,rı - .ı-SŞ 1 dan çekinlr , seıhtın ı 

~~liımlardık. ~ 
1 

ıılı dl 
Gerçi ılk bakışta guzl ' b~ ' 

görOnen bu cemiyel: nüfuzılde di. 
fena ve zararlı neticeler dilld 6ıı 

d. ili .... kl .. ,;.. d kefl Ü 
rır ı. ~uçu Uı; un e ı.ık ~o 

üst ğördüğü bir adam, ço~ ~ 
yüdüğü zamanlarda da Jldi 1,tı •tt 
davam ehirir. Bundan fer 

1
. ~ih 

•• Jalsizliklnin doğması ihtııll ' et.., 
bter uzak, ister yakın o!sıJl'lb'~ 
le bir ihtimal karşı5ında f di!Jı 
miz tiıremeyiz? O hsıde ~ 

1 b .. .. '-i k 'deleri b,,,. nes ın, utun esı<; aı ıfe .... 
ntmesi, terbiye umcieı~rııı lklı~ ~t 
rin ve bambaşka değıŞ ~' 

~ 
gösıermesi önünde korku ' 

1 · k"I · ı·· ktıır· ret e ır ı mı)e uwm yo ,ş 
. l 

ni hayat, yeni sistemlerıt1 

leri üstünde yiibelir. A~ JJ' 
çirkin ve çürük hareketle'% 
ladığı basamaklardan 

aydın lı k ve temiz bir u~ 
selmenin imkanını kabul 
zihin dağıtan bir şey 

insanları birbirine sevdıt 

ları sa~-lam düğümlerle 
ahlaktır. Bu vaılıktan 

bir cemiyetin }'aşaması 
o' ma,z. Ta rıh. her lukuaıı~ 
da her cemiyet y.kıut 

ahlak cenazesınin yattığı01 'rıdaı 
Demek yaşamak ısliyeıı h ~ k 
miliet, kt ndı kalabalığı ıı ~f ~ 
ki ahlak cereyanlarını f: ~'il 
uzak ou!unduramaz. htn: 

Dün ras'adığım bir tr' M 
hadist'Sİ bana yeni bir rııiı' rııu, 
s peı ine gırmek mecbur•Yeı ~~'tı 
olduğumuza inandırdı. ~ 

Arabada işıne giden ,P d ........: 
ihtıyarlatla mektebine ~oŞ ~ '~e 
cuklar, de ıkanlılar vard•·jle' l>o 

ketlı birkaç genç bir sı 1 '. ~ı' 
r b•' a 0 1 uı an genç kasket ı 1,~ dt)' 

tepli kıza laf atmıya beş ~Şto 
Kız; ağır başlı iCli, llallndt~1ç ~ ~~ 
bir tecavüzü davet edeJ1 ~l ~rı, 
uy,ıunsuzluk yoktu. Har'.~~ ~lal 
duğurn bır sabırla etdderı jt ~ 

1 ~ ıdsrırı it.~ 
dıran bu küstah mali u 011 \;''• 

hareketlerini görmemış, bİ'' ''la~ 
mış görüı dü. Durakların d. ~11lıt 

k. rıe 
defoları bu... bilmem 1 

yimler1 bütün bu reıilc:ı 
.. . b. t hal vuzlt!tı, ır remvay ..,. 

hit18"' ıı, ründa yapmaktan utb ptı t~ 
dı. Onlara sorarsanız, . ya. tJI ~ 

"VAKIT,,INTAKVlMl en tabii bir hareke\tırdeıt ~ Sö 
y:ıpmıyan ar, fa ;il elle rırı lc-ô~ ......, 

Salı 

m 
Kanunevvel 

1929 
Gün~şın doRuşu: 7,07 

Namu vakitleri 
:Sabah Ôll• lktndı Aktam Y ataı lmeak 

!\,38 12,rı4 14,2!1 lfı,41 18.19 05,22 

Bugiink6 hava 

d ·ı . k. va"h' l ıl. layı eğı , çır ·ın, J ., Jır" "\h 
. . 1 d rrrıtlf .ı. l 

oldukları ıçın usu u H0,rı 'll)o 
Eh, şimdi düşüne ıın: tıŞ• t ......, 

tin manasını bu kadar yııo .. ~ ~ 
bı'" başı boş k ı ......, 

mu? Benint ~ t, 
gc:liyor. poli~I ı.I cı_tı c:1 

. trf"· l'ft. 
.. ahlak 1abıtası" diye bır dle ~\ıh 
var. Sabah ve aı-:şarntsr ~'l 

anlı yanları 

kabil olur 
bir tedbir 

saatlerinde bu memur stlel' G d 
1 8 bıtı l 

olarak tramvay ar l".Y'~ Qtltcı 
bu szgrn küstah •ar, a ,,e~ "ıu c 

b salar ~ı 
dukları CPZ yı u tid 

RO:ııırlr mOtaha.-.11 han bulut'udur I ~re 
iyı olacak ,_ ______ .... _. ı 



SAHTE BANKNOT 

Radyo 
Bugünkü ~rogram 

( İstanbul ayarile) 

/$fanbul: 1200 m. 5 J(..,. 

17.30-18. 30 Saz heyeti Borsa haber
ler! 

18.30-20 30 Jaı.-Band. Orkestre:Pa-

w 

.J (J~ Bahnahmere seyahat 
1 

Yemen hükümdarile mülakat 
imam Y ahyanın ikinci oğlu Muhammet Say

fülislam Türk inkılabı hakkında bana 
neler söyledi 

Af· . "Raul Viterbo,, dan ı 
k,ll;syö Jos dükkAnında oturmuş Bu hik.Ayeyi dinlfyen polJs me-
btli sine verilen bozuk bir saatın muru ktndlslni gülmekten mene-

celnt . F ant azle 

Rombcrg, Komance. Drt
go. Serand Trio. 

Ayırtaız bOtQn T ehamenfn se"'" 
gfltsi, Yemen hükGmdarı imam 
Yahyamn ikinci oflu, Muham
met Sevf ülhlamla, 1 eylül 929 
pazar günü, 111üJAkat ettim. T e· 
hame, Y emenfn dallık olmayan 
ve ıahil kısmıdır. 

ğuna kendince zabfp oldufu an
larda, tözü değiıtirmeğe gayret 
ediyordu. ~ ı olan sakatlığını tamir için per· dememişti: 

:ı ile meşğuldü - Siz fkf dolandırıcı tarafından 
J slı~ qı u sırada bir şahsı meçhul gel- kandırılmışsınız Omuzdaşlar uyuş-

20. 30·'22. 30 
Tango or keıtraSl. 
Saı heyetl-Anado ajansı 
habt rleri. 

Halbuki IA.ytkltk1e Jattn harf-. 
lanmn müdaftlffjnl delfl Mu· 
hammet SeyftlltalAm gibi her 
halde münevver bir adamın, 
Baha Sakanın, hem de KAbile 
girdiği g(ln bile, karıısmda yap
maktan çekinmem ve sıkılmam. 

' •bu 
u bst ~k zat çok şık idi. Bir altrn muşlar, size verdikleri kaimenin 
de " di, ~ satın almak Jstedi~inl söyle- sahte olmadığına eminim. O yalnız 

0diııd a,,lirıcösyö Jos hemen müşteripin yemlik vazifesini göı mUştür. Şimdi 
cıık b ~nyd gayet kıymertar halkalar vaziyeti hülAsa edelim. Siz ufakhk 
üfııfll ~ı:· par.a verdiniz, yani dört yüz doksan 

d• 1 ~! •tt Ştert yUzük. Jerf ihtimamla mu- frank üstelik fie beş yüz on frank 
1 ne etti B k r ~lb . lrbırine kıyas ederek kıymetinde bir altın yüzü verdiniz. 
'

1!Ji' ct\'~Yct içlerinden birisini seçti. Mü- Ve nihayet gene bin franklık kaime-
ıııı crct sordu: yi namussaz sahibine iade etı:fniz. Bu 
.. h•f dj,; Bunu paket liyellm ml efen· üç mubadele size iki bin franga mal 
~ oldu. Simdi Jş iki serseriyi yakala-

ht.... Ltizumu yok, ben bu yUzüı,til makta. 
ll:ıen 

11Je ~t le ı>armağıma takacağım. Ffatı Bu işlere inanmıyan mücevherci 
kl't •dardır. mmldandL 

,şı ......, B 
~t ,. eş yüz on frank efendim. - Mamafih belld, hakikaten bu ye nJ'· 

r. \ ~ııu Uşterl cüzdanınd :ı n çıkardığı 
ıo I dJ t hır kaimeyi dükk!nciya ver
i~ tlciı\'e .~aranın Ustünü ufaklık olarak 

ıt1• 
1
/i ht··suratle uzaklaştı .. 

rı~ lı ~ ösyö Jos düzelmiyen saad bir 
t~0 ltL l tnuayenc için pertevsüzünü 
' 'tar ı· f~' ~ ltııı e ınc ald1~1 SJrada mağazası-

~ti kapısı gürültü ile açıldı ve 
~Ole lnelon şapkalı bf risi acele girdi. 
~tc ~1Yık1ı olan bu Mösyö, saat 

...._ itap etti. 
ı Sen · f • .. 'tttiş\ emnı yet umumıye mu-
gtldt, )'i~ Buraya şimdi bir hırsız 
lblştir. sııe sahte bir banknot ver
ıs23~ ~nnedersem numarası •s. 

4. d"• M· .. ur 
iiccvhcrcİ .. 

"ıdakfnc bak nıuteaccibane karşı-
~t kasalık du, pertevsüzü brakn 
.l. c en k 
"UJ'I ınu t i . çe ınccesinl açtı. 
Ilı şer sındcn 

l\'f renkli k ıllmış olduğu 
~llda k aime orada Jdi. Etra-
b ıyınctt d 
'11.knot] aha az bir takım 
~o" ar duruyordu. 

syö J llıııh os paranın numarasını 
,ı_ Jenc tl ..._ha et , paraya bumunu 
n.ktı :iyabde yakJaşt1rarak tekrar 

i ....._ e ağırdL 

ş'~~' dtlllt]c Evft numarası dediğiniz gibf-
1. l>oı ki hu sahte.. 

iler ....._is rncmuru talAkatle dedi ki: 

para." 
- Havır hayır.. Bu seferki ame 

JtyitJarı muvaffakiyetle neticelenen 
omuzdaşlar ayni şeyi yıırın gene tek
rarJamak istiyecckler. Bu defa ben 
de onları enseliyece~ime size söz ve
riyorum. Bfz onlardan ufaklığı da dl
ger kısmı da alırız siz hiç merak et
mlyiniz.. 

H. Nuri 

Pazarlıkf a tamirat 
Serom darill'ıstlhzan müdirlyetin

den: Müessese müştemelAtmdan bir 
ahır p.ıu:arJıkia ramfr erdrHecekrir. 

TaJiplerln keşif ve ~artnamesini 

görmek üzere her gün, pazarlığa 
iştirak lçfn de 4· 12-929 çarşamba gil

nU saat on dörtte Defterdarlık bina
sında müessesatı ziraiye mubayaat 
komisyonuna geJmelerJ. 

Erzak ve saıre 
münakasası 

Belgrad. 
19 

429 m. 2.5 Kv. 

Rad;o quartete tarafın
dan konser. 

2230 Tambur orke-Ktra11 tara

fından konser. 

Budapeşte: 550 m. 20 Kv. 

21 · Robcrt uno Marıanne 
lımındekl tlç pcıddtlc 

btr pıyu 

Biikre~; 

17.30 
21 

Daventry; 
19.15 
2145 

22.15 

24·30 

Otel Hungarıden nak
len tzlganne havaları. 

394 m. 12 Kv. 

Jaı-Band. 
V agener ve Şübert:n 

asanudan konser. 

1554 m. 25 Kv. 

Çocuk saati. 
Radyo ork,.strall tara
fından kon;er. 
Berlın Fılaroııı.nl orkeı· 
trası tarafından konser. 
Mançcıterden naklen 
danı banlan. 

Davenhy: 479 m. 25 Kv . 

23 Konser. 
24. 15 Askeri bando tıırafın-

dan konser. 

Bresalv-GIAyviç: 253 m. 5 Kv. 
1 1 30 Kal H ndeı burlc elan 

21.15 
22 15 
Katoviç: 
17.30 
18'45 

naklen kon•l"r. 
Koreer 
Snufontlc valsler. 
409 m. 10 Kv. 

Gramofon. 
Varıovadan naklen halk 
muslkist. 

20. 1 5 Konser. 

20.50 Poznandan naklen opera. 
Langenberg: 473 ın. ıs Kv. 
12.10, Gramo<on. 
21 Konı· r. 
Hllanoı 500 ın. 7 K v. 

18. T orinodan naklen konser 

ir ~ (.ıad Ne ise serseriyi bu de1a ya
·l•J ı!i" lk. Yakayı sıyıracağım zanne-

Yüksek orman mektebi rektör
lüğünden: 

l\1ektehimJzfn senei maliye ma
yıs gayesine kadar ihtiyacı olduğu 

ekmek, erzak ve levazımı safre 

21.30 ,, ,, .. 
Moravslca-Osfrava: 263 m. ıo K 

~ ıordu 
~şt · Bu sabahtanberi onun 
~ kPıdcyJz. Lütfen benimle karako-

l ~rı •dar ğeltniz ve Jfade veriniz. 
18P ~ ... • S8.htekArlık delilini tevdi eder 

ri ııe ~'l\lı. 
l ~ 

rıfl lorı \>abtrcı bankonotu uzattıktan 

ve mekcları hayvaniyesl kapaJı zarf 
usulif e münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin şarrnamelerini görmek 

20 Prıg operasından nak· 

Pr1Jg. 
19.20 

19'50 

len:Mocede Ftgaro. 

487 ın. 5 Kv. 

Bırnodan nak!en Fran
sızca ders. 
Mcravııkı Ostravadan 
naklen. 

Mülakatı, benim türkliifflme, 
Emltin tevazuna ve Hasan efen· 
dinin himmetine m~dyunum. Za
vallı Haıan efendi! 

Ataları Buharalı, dedesi Eskff& 
hirde yerleımlf, babası Rumelili 
bfr hanımla evlenmlf, Huan 
efendi de Yemende dünyaya gel
mt,. 

Onun için Emirin, a6z<l de
lfıtfrmek humıundakf kıymetli 
cemtlelerinl kabul etmiyerek mil
dafaamı büy(ik bfr tevazu fa· 
kat o nflpette bilyQk bir hın t&. 
yaptım. 

·Hasan Efendinin vficudu, k&a
hattan çocuk gibi kalmıı; yüıü 
kadf di; teni leke leke esmer; 
gözlerinin akı maYI; aizı yayık; 

dJılerl bü) ük, ince, donuk, bJr 
kalıptan dök6lmGtcestne ıık ve 
çentik çentik; ıesi hımhım. 

Kafası gırtlaktan ibaret ince
cik boynunun arkasına taımtı. 

Bu koskocaman kafamn tepe
sinde smnalı ve mini mini bir 
kalpak. Sol kaımm ftzerine ka
dar efilen kalpafmm arkaınndan, 
yukarıya dofru küçük iki tutam 
ıaç kıvrılmıı. 

Sırtında beyaz bir gecelik, ge
ceJiğin üstünde bir ceket, elinde 
siyah bir ıemsiye. 

Osmanlı zabitlerinden Tehame 
kumandam ıır. emirücceyı,. (mira
lay) Sellm BeYfn kayın biraderi 
olduju fçfn Hudeyde poJfı daire
sine kA.tip edllmJı. 
Dünyanın en halim ve btlhaısa 

türklere karıı en hayırhah ada
mı olan Hasan efendi ile polislik 
arasında yegane baf, kat'iyet ve 
keskinlik ifade eden " reıen ,, 
kelimesi. Meseli: 

- Haaan efendf, kardesim, 
bu mektubu sahibine naııl gön· 
dereUm? 

- Bana ver beyctflm, ben 
"resen,, gönderirim. 

- Kuzum Hasan efendi, ıu 
ftl nasıl yapahm ? 

Emirfn, tçtfmal lnkJIA.bımız hak
kında fikri, ıu yoldaydı: 

Tür/t. fnkildhı, araplarla hu tir lü 
rahıfaJll ~anıt~ arzu<undan Jofmadır. 
A!a1>ların ıJmumf har1>ta tiJrk.ltre gap. 
lr/t./arı fttıolığrı karşı, tuı klcrm ha 
lıaralr,etı haJr.lıdır. 

Muhammet SeyfOlfslA.m, hana 
bir de oldukça tuhaf sual sordu. 
Bir mOsUlman kadını bfr •me
slhf • ile evlene bilfrmfı ? dedi. 

EmJr, bamtelJme basmııtı. Zira 
bentm de bu sualfn çerçevetl 
dahilinde •mesjhJIJk,, le mOoase
betJm vardı. İhUmalkl Yemen 
dtyannda dolasmamın ıaiklerln· 
den biri de bu idi. 

( Yanlıı anlqılmaaın. Ben •me 
ıthl,, defilim. Oğ'um Mehmet 
T ariğln annesi 11 meıthiye ,. idi. 
Ve Mehmet Tarife hizmet etme\ 
kayguıile kendfsfnf 788 numaralı 
kanunun ruhuna uydurmak fste
mfftf. İhtidasıru, hocam, muhterem 
İstanbul uıüftüail Hasan. F ehm~ 
Efendi kabul ettJ; fakat Beyof· 
lu nufuı memuru, doatum Mem· 
duh B.' etmedi, edemedi. Neticete~ 
her hangi bir reaml varakamn 
din haneıinJ doğru olarak dol
doramayacak bfr vaziyete dO§t\lk,., 
Ôyle bfr mecburfyet karıısında 
kaldıfımız takd.Jrde ne yapablle
ceifmlzf gecelerce diltiindük. 
En ufak yalanı söylemekten m6· 
tenefffr oldulumuz için nfhayet ıu 

- Merak etme afabeyclflm, 
ben "resen,, yaparım. 

çareyi bulablld.Jk: İca.bmda din ha 
nelerine "n;m re~mi m6ılilman. 
kaydını düıme~e karar verdik. ) 

Evet, Emir bamtelJme basmııtı. 

dLI~ ~ .. tt nıüfetıişi rakibe başladı. 
· ı "~af1h b•'Jı ~ııllt kAtibile dertleşmeyi 

üzere her gün, münakasaya iştirak 

içln de yevmi ihale olan 25- ı 2-29 
çarşamba günü saat on dört bu-

20 Prag tiyatrosundan oocc 
de Fıgaro. 

Muhammet Şeyfüllslamla " re
aen ,. müllkab, Darilddtyafeye 
"resen,, mflsaferet1, fıte "resen,, 
Haı~ efendi ye, altın yilrekli bu 
Hasan efendiye borçluyum. 

Muhammet SeyfOlfılAmın evi 
ıehrfn biraz dııarııında. T&f ve 
ahıap merdivenleri, kagir fç ve 
çırpı dıı dıvarlan, etimle kapısı 
ve n6hetçilerf olan bir bina. 

Bütün beligatımı topladım ve 

• ne ıöylilyorsunuz, Emtr hazret· 
leri, dt>dfm. Bizdeki memurin ka
nunu bile, ecnebilerle evlenen 
erkekleri devlet memuriyetlerin
den mehçur bıralcmaktadır. • 

e " lllıtordu. 
t ....... lna 
~h nır mlsmız, M1A kendimi 

çukta Defterdarlık bJnasmda mü

esse11tı zir!iye mubayaat komisyo
nuna gelmeleri. ı ~ h tanı.adım Ne pervasız ne cdep

sif''• ~ile Crifrntş .. Sahte banknot kaime-
ptı ttt b'Oıukabıı verdiğim ufaklıkları bi- Fındıklıda .A1nn bakkal karşısında 
~~ t lrer saydı... ve Vasıf bey apartımanının 5 nu-

erı ~ ~Pının yanına varmış olan müfet- maralı dairesinde mukime Hayriye 
~ô~ ....._ lt kanştı: hamın tarahndan Sultanahmene 

J ıt Ah b Bf tramvay yolunda polis noktası itd-
şıst "(h, u mahir bir hırsızdır.. ze 
Lir'' ~}o Çok: Zahmet vereceğini zanne- salinde kasap dükkAnında mukim 

tunı. F k Hüseyt·n Avni efendi aleyhine ikame 
1 

t ....._ ı at haydi çabuk 0Jun. 
ıŞ· ~ Şa k olunan davadan doJayı mebkeme-
rıı~ takt p amı ve bastonumu alıytm, den sadır olan ve şiddetli geçim-

~! ......._ P edeceğim. 
. ~tl'İ t,~ li1tydi sizi bekliyorum. sizlik sebebile mumaileyhiınanın 
ı~1 ~ \1\ <i t, Mösyö Jos sokak kapısın- boşanmalarına mütedair bulunan 
ttşe >'ita 'Şa.rı başını çıkardıgt zaman et- 30 teşrinisani 929 tarih ve 794 
111 \. Polf numaralı ilAmın ikametgAhı meçhul 

''tlıhh 5 memurunu göremedi 
ıı:ı lr tnüf Hüseyin Avni efendiye i!Anen tebliği 
~d Cttiş olsun hırsız olsun d 
0 

lnda dcğtldl tensip edilmiş olduğun. an t'!bliğ 
ı~ htıcd lalbcn bu beklenilmez müda· makamına kaim olmak ilzere mez 
e~ ~ı. tfl · k""r HA.mm bir suretinin mahkeme 

~ 11~\>b Ştiphclenmiye ~şlıyan u ld 
ti~ erci divanhanesine talik edl iğl llAn D ereıc mah~lJlenin komiserine 

J başından geçenleri anlattı. olunur. 

RomaJ 
18 30 
24.30 

Torinoı 

21 
Viyana: 
16 
17.30 
21 05 

441 ı:n. 3 Kv. 
Kons"r ve tagannl. 
Nanon lesko operoıının 
nakit 

273 ı:n. 7 Kv. 
Kooıe-r. 

5!6 ı:n. 15 Kv. 
T elııtzle reıim nt§rlyatı. 
Konser. 

Rusalka oderası. 
Progarm nıhayetlr.de tel-
ıızle tesım neıı tyatı. 

Varşovaı 1412 rn. ı 2 Kv. 
17. 25 Gramofon. 
18.45 Halk farlılan. 
20.50 Poznıın operasından naklen. 

===========--=====:::::::::::::::ıı::::=uı: 

1 l..osan • 'P .. akllltıtalnden diplomalı 1 
D~. 

Hüseyin Na.şlt · 

l
i! Doğum ve lı:ıdın hutalık!a.rı nı.ütehassısı fi 

Tiıtbe, Eski Hll!llallıııe.r blnuı No. ıı fi 
Herılln IS~leden •Onra ıaat 14-18 • 

Telefon: fst. 2622 - .. 

GfrdJğim vakıt, büsbüUln aade 
bir odanın yer minderleri üıUin· 
de bq klfl "kat21 çifnfyordu: 
Emir, müsteıarı Kadil - Emri, tah
rirat müdürü, ıeyyttlerden San'alı 
bfr mfsafı r ve aslı acem olan 
Hudeyde polis müdürü ve Emf. 

Cevabım e·ndfrekt bir cevaptı. 
Amma kültürünün hususiyeti itJ. 
harfle kıya~a al.ıkın bfr zata 
karıı da gayet mulmtdl. 

Nezih Muhammet SeyfülislAmla 
münakaıalarımın bu manıını da 
ka.zanmııtım. 

Jf ehmet Fuat 

rin yeni entıteıi Rıza efendi. !_ır=::.~'tu~Di:.c::::=:.=:::~::=======,_n 
Emfr genç, narin yapılı. esmer· j il 

ce, hafif sakallı. Nazik mi? nazık, a mütahıuuu ı=.· 
kibarmı kibar. 1 DOKTOR 

Muhammet Seyf<ilfslAm her • H 
5ualinın baıında, yalmz "bir ıey =s Ahın et amit == 

daha sornıaklıfıma m6saade iİ ğ 
d ı ini ? d ki · n Galata, Voyvoda caddesi. == 

e erm s z " eme e kanınıyo.r 1 :: 
söze baılamak fçin, bir Jahz~ : Atina bankuı yanında her gün Ü 
Olsun mutlaka benf af. :. üçten sonra. fi , m muv a- .. n 
kat cevaı ımı d b kli d ;: :: a e yor u. ıı .............. .__. •••• :..,..••••11-••••:....__ •••••••••• 
Hatta mü~kül mevkide kalaca- ........ ·--·-· ........... ~··· .. ·-·-·····-• 



Milyarderler 
Nasıl zentln oldular 1 

;;;;iiiiiiii===;;;;; Nobel: 6 

Beynelmilel ilk tröst 
Wob~l yaralı 11li ik laboratuvarında çallşırketı ko
lodiyonfa nitrogli$erinin bir mahlut olabıleceğini 

hittuadüf keşfetti. 

Bunlar mOşt.eriye biribirfnden da
ha llriillDt şerait teklif ederek ytk
dlltftlle rekabete '*8şlyorlardı. 
A1Di amuda di~r ecnebi şirket

lerle mücadele gittikçe ıc:dlt bir 
şekil ılıyordu. Nobel ve Barle ba 
tezcpıüpt me ıuretle nihayet vererek 

teşkDMI\ lbtm olan rne.sut nokt11t

nın relll:ia aülebllece#;inl araştwyor
Jardı. Nllıayet 1880 de mııbteJil 
tlrketler iki bUyük grup halinde 
toplanabildi. Bitbi merkHi Parlste 
olan (Sosyete Satıal dö dilranll) 
idi. Fıan&e, .lıveç. lu!ya, ispanya TC 

cenvbl Ameribdakl fabdkaların 
eshaawu cemetm~ DiReri lSıe 
Nobel DkMımit tröst kumpani nıt
mı alnnda İngiliz ve Alman fabrl
kalarımn ahunmı toplıyoıdo. Böy
lece Alhed Nobel beynelmtkl tröst· 
lerla en mühimminl teşklle muvaf
fak okhı. 

lbtiralarıma lktisa.dl inldşafını t~ 
mfa CllnAt ve bu inkişafı &tatça
sın& meydana çıkarmıştı. Obanı 

lsttll eden 'ebekenlrı bütün ipleri 
eUı* kil Her tarafa yayılmış olan 
Nobel şirketleri arasındaki rabıta 
maU olmaktan zi7adıt leıml fdL 
Jşltthl herbtri netlccye yarmak için 
•Nobel,Jn lradaine lüzum götte

rirdl "Nobcl 9 1875 te PuJste blr 
fen müşavere d&I rest tetls etmişti. 

Bu daire meTIKh miifteile fab~ 
kalumm metalib.t>nı ls'afe amade 
bulunuyordu. h temerküz ookta
sındaıı mtitemadiyen yeni direktlf
lt:r ve yeni tekAmUl projeleri g&ı
derillyorydu., 

Bir &ün •Nobel. in perm• ya
ralanmıştı; bu yaıanm üstünü bir 
kolodyoa rahaka11 ile örnG. Fak.at 
zahmec çekiyor ve uyuyamıyordu. 
Geca JU• çalışarak kendini 
avu~ tçln laboratuTanna 
gtid. ~ kolodyon Te 

6nlııde mtro-gllaer1n vardı. Birden
bire bu iki maddeyi karışt.J..rmak ak
hna dcldL Tecrübeli muvaffakıyede 
lled.celeadl. 

lolodyoa mütevımt hararette 
ldtro gliledn lçqıde eriyor ve jeltdn
li bit madde elde ediliyordu Bil 
mahlt\ts bo idAdn. o zaman mal6m 
olan mevaddı müştellenin en şedidi 
olarak lecttlbe edildi Büyük 

dağlana. deltnmesinde Ye maell 
•Sen Gow,, tüııcllnJn açılmasında 
dinamitten fazla iş gördü. IS80ae 

doğru • Nobel • cwı nafi say 
devresini iktitaf etti. Na kabil işti
al bir kazan beratını ahyor, hamt
zi kibritle bir ter~p ihtira ediyor, 
otomatik bir fren aled 'Yficude 
getiriyordu. 

Sonra tekrar kendi keşfiyat -ıaa
sına avdetle kimyagerlerin uzun 
müdltetwnberl başarmak istedikleri 
dümansız barut keşfi metelesile alA

kıdar oldu. 
Nibayet mtlsaTI miktarda toz 

halinde pamuk ve nitrogliserin 
kanştırarak buna da kqfetd. •s.ıes
tik. ismini vereliği bu mahlut Nobet 
tozu ismi ahında bütün düny&'Jl 
dolaşn. Krup tarafından Almanyayı 
ithal edildi A vustu.-ya Macanstan. 

İta.ya ve İ!kandina.vyaya kadim ka
ra barutun yerine isumal ouulndu. .. 

•Nobd, in bayatı da ticareti gi
bi beynelüldi. Derdi kJ: 

- Ben cihanın :Yatmdaşıyım. Va .. 
tanını çalıştığım yerdir, ve her yer
de çalışıyorum. 

Çoktan İsveç ona t"'ar geliyordu. 
V aranda.şlarıru kenrusile beraber 
muhtellf memleketlere sürükliyordu. 

Onlar OM yardım ediyorlar ve 
mesaJsbıe iş.tirak eyliyorludL O da, 
hayaunın son on senesini seysbatla 
gtçirdl. Uzun müddet Almanyada 
kaldı. ~ak.at 1871 den beri asli 
lskAa eUigi yer Parlati Orada evve
li şehirde sonra da Banliyöde bü

yük bir laboratuvar. tesis etti. On 
sekiz senedtn bcd Paılste y~arken 
bir ilyasl cidal onu Fransadııo çık
llllY• mecbur ltte. 

Şoven matbuatı, dumansız barut 
hakkındaki beratını Fransız rüesal 
memurune tektıJ etmeden evvel 
komşu devletlere satngını iddia ey
liyorlardu. Nasıl oluyorda hüktlmet 
böyle bir adamın bir Jaboratuar 
açmasına ve mill1 barutane clva
nnd& mcTadı müşteilc tecrübeleri 
yapmuına müsaade ediyordu? Ta
bir bu yaygara tesirini gösterdi. 

Zabıta kendisine müşkillAt çıkar
mağa başladı • Sene Uaz , valisi 
emnlyed umumiyeyi sel~cn hare
kAtta bulundutanu ileri sürerken 
hapisle tehdit etti. " Nobel 9 dba
nın ademi hürmetle yadettigt meş
kAşU bir rubu asır mukaddem 
Stokolmda fabrikası işfal ettiği zaman 
dO~m~ olduğu müşkül ..-azlycre 
tekrar düşüyordu. 

Diğer bir elim hadise •Nobel,. Jn 
maruz kaldJtı giiçlüklert zfyade
leştirdl 1890 da Nobelin şeriki 

•Barb. Oldtt~ zaman Fransız •No
bel. şirketinin bOtUn dhanı heye
cana dUFen •Panama 9 skandalıun

da zlmethal olduğu meydana çıktı. 
Sakin ve hıssu •Nobel,. şahsen 
kabahatli olmamakla beraber bu 
skandalı karıştınJdı. 

MüdUrlerlnln mahirane spekulas
yonlarla mudp oldukları zararlar
dan kendisini mes'ul etmek istiyor
lardı. • Nobel • her tarah karanlık 

görm.eğe başladı. Bir sıra biltün ser
vetinin mahvolacağı kanutlne kapıl
dı, ve bu çorbadan yakasını sıyır 
mak için Alamanyada kendi açngı 
fabrtblardan birinde bir kimyager· 
llk vazifesi almağı bile düşündil. 

(Bitmedi) 

Bombardıman tayyaresi 
aldtlar 

Yunıniatan İogilta-edon 7 bi
Jik ~\>ardunan tayyaresi sabo 
almıı ve mezkur tayyareler Ati
naya getirilmiotir. Bu tayyareler 
Venixeloıun ve lngiliz aefirinin hu
zurunda meraaimle tesellüm edi
lecektir. 

ŞEHZADEBAŞI FERAH TiYATROSU 
IComfk Cevdet Bey temsilleri sina 

madı Vlldof 

VUKUAT 1 
l'1aınvay bır çocuk ç ğnedı 

Şl,li Tünel Hattına işli}Cn 243 
numaralı vntmnn Sııtt Efendin\n 
Jdareslndcki l 79 num:ıralı tı nmvsy 
arabası H b" ede yedi ynşındıı 

Sabri fsmJncle hir çocuğa çarpmı.., 
nr. 

Sabri bnşındım ve ay::ığmdan e~ır 
surette yaralanmıştır Mecruh çoetık; 

Etfal ha,tnnr~ine yntmlr u~tır. \ at 
mım yakalanmıştır. 

Kudurmuş otomobil 
Şoför Jhrnhln ın idaresindeki 

1466 numaralı tıımobll Şthzndebn 

şından geçer kcn sel,fa ya;mdn Seher 
fsm 1nde bir kıza ve rençber } lasana 
çarpmıştır . 

Şoför knıadan birdenbire şa~ır 
mış, direk yonu idare edememiş 
otomobil al ÇL Ali R.ızn efendinin 
dükk:ln na g•rmiştlr. 

Dükki'ınm cam k!'ını kırılmış, 
y<>mek tencerelcrl dtwilmi.,,tir O 
smıcla yemek ) ircn bir mü~teri 

dükkAnın gerNne kaçnğı için feci 
bir akıbetten kurtulmu~tur. 

Beyazgül b 1 ahanesınde 
Tepebavmct Bt-ya:ıgül blrab.e.

ne$.lode oturmakta ol n b-:ıyacı 

Yorr,I i 1e hCvlyet!erl meçhul üç 
çoför ıarho lukla kavga etmtıler, 
voförler Yorg yi dö~mü•ler ve ba 
şmden 3 aralıyıuak kaçmı~lardır. 

Doktorun evınde yangın 
Kad l~ö\'ünde Ki.ğıtçıbaıı so

kağında 21 ı umaıah Doktor 
Behçet beyin evinden yangın 
ÇJkmı~, sirayet etıneden söndü
ı ülmO~rur. 

Sofra takımları çal ndı 
Ortaköyde Tsımerdiven ıoka

P.ında 25 numarada Feyzi zade 
Amt beyin evfne hınız gJnnlı, 
5 alı, 24 ofr Ti au, 6 sofra 
örtüsü, 12 çatal, 6 kafık, 20 gü. 
mnı çay kaııfı, 6 gümüı bardak 
300 lira kıymetinde gümüı llğen 
çahnmıı, e,yalar elde edilnıtıtir. 
Hırsızlar aranmaktadır. 

Po ise ateş ettıler 
Siıkecide Anadolu Şema oteli 

müsteciri İzzet ve kaıdeıt Ah. 
metle Ankara otebnde. müstahdem 
Süleyman arasında kavga çıkınıt 
polis müdahale etmJf, fakat bu 
kahramanlar birbirlerini bırakıp 

polis ateı etmlye baılamıılar, 
fakat yakalanmıılardır. 

lranlının kaı ısı 
DlzdarlJe mahallesfntn Medre

se sokağında 21 numarada oturan 
1-nla Caferln k.ılrıu Z"hra H. 
intihar kaıtile kendini kuyuya 
atmıf, kadın kurtarılarak lP&n 
haıtaneıine yatırılmııtır. 

Kavgadan sonra tabanca ... 
Y enibahçede Guraba hastane

leri çayırındaki bostanda oturan 
bah~ıvan Arnavnt Hasan oğlu 
Sadık dün sabah Karagümıük 
pazannda yer meselesinden do -
layı Haydar oğlu Kenanla kavga 
etmfı, kavgadan iki saat sonra 
da Kenanı tabanca ile yarala • 
mııtır. 

lk1 Mehmet iş başında 
Tahtakalede çamaıırçı soka

ğında ahçı Aptullahın dükkinı, 

kilidi kırJknak 11uretile açı mıı, 

Zafranbolulu Mehmetle arkadaıı 
Mehmet lçerde öteberi çalarlar
ken cürmü :mqbut halinde ya
kalanmıı ardır. 

Fransız torpıtoJarı 
Tarnnt 2 (AA.) - Guetard, ye 

Tigre namındaki Fransiz torpitolan 
buraya gelmişler Ye knle ile seHlm 
topları teati etmişlerclir. 

~ 

( MEMlllrl;;;':~~ ;;~~
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J 
Üiyarıbekirde musiki hayaU 

Türk ocağında büyük bir konser için hazırhlc· 
laıa baelanıldı 

Dıva b .. ~ r maatltfltnaala•ı ~ ~ b 
Diyrnbtfdr Muallim mektebi derı vermektldir. Elye .... 1 'j. 

musiki muallimi irfan bf'yln idare- almak için Ocata yirmi bir ~..ıı: ~~ 
sinde ve birçok musikişinaslarfa, ve on bir hamın devnm e4Wt. '-d 
Diyarıbekirin en me~hur hanende- bunlardan başka daha bir

1
J ~Gd 

si olan Celil beyin iştirakilf' Türk talip varsa da kadronun do~ ~"' 
OcakJnda bir musiki heyeti tcşck- yüzünden ikinci devırye bı \. 

mıttır. 
kül etmiştir. Bu heyet, her ay oi- Ocak binası dahilinde bit 
hayetil de bir konser verdiği gibi zfyafetile beraber büyük b•r 
bir çok musiki heveskirlanna ser verilmui için hazırls 
dahi muayyen günlerde mcCCADCD baflanılmıftır. 

ee 

Yağmurun verdiği iztir 
Balık esirde ve ha valisinde ıiddetle hissedi H 

Basit bir tabiat hadisesi bizde 
felaket halini ahyor. Kar yakar, 
feryat ederiz; yakmur yafar fer· 
yat ederiz; manzaraya bakılırsa 
tabiatin biz m keyfimize nasıl hiz
met edeceğinde şaşırmış bulundu
ğuna kelaylıkla hükmedilebilir. 
Geçenlerde Eahkesir havafisine 
sürekli ve şedit olmamakla bera
ber fasılalı fakat uıebıul yajmur· 
lar düştü. Sonbaharda yağmur 
yağması hatta çok ya~ası mev
s min icabatından addedilir diye
biliriz. Fakat bu yağmurların tev
lit cttiti ıztıraplan düşünmezsek.. 

Susığırlık, vl ayet merkezine 
şimeodiferle (•ki) aaat meafede 
bir ka:ıa merkezidir. Geniı bir o
vanın ortasında lcunılmu~tur. irili 
ufaklı dereler, çaylar ovanın )le

şil likleri arasmden kıvrıla kıvrıla 
kasabayı çevirir. işte ıon yat· 
murlar bu derecikleri kabartmıf 
sular hep birden tqarak ovayı 
ve kısmen Susığırhğı basmlft ır. 
Kaza merkezinde insanca zayiat 
yoktur. Maddi zarar kazanın var· 
hğma nazaran çek büyüktür. Su
sığırhkb lar bir sene evvel büyük 
masraflar ve fedakarlıklarla çay· 
lak suyu namile leziz bir su getirt
mişlerdi. En son şaraiti fenniyeyi 
haiz tesisat yaphrmışlardı. işin 
en acıkh tarafı son yağmurların 
vilayet hahilindeki bu en mükem
mel tesisata telafisi kolay, kolay 
mümkün olmıyacak derecede za. 
rar vermesidir. 

Depo, tabim tesiytı bo 

beton kanallar harap oluı "' 
On beş, yirmi bin liralık ~ 
ııle fakir bir kaza merk ~ 
seksen bin liralı tesisabn ha# 
kolay izale edilmiyeceği ~ 

şünülürıe Susıkırlık belediye f 
kurulduğu günden beri hemell eti' nı 

gine ıörünen siyi tarumar el ~il rı 

son yağmurların ne derin ~ lar11 rı 
lerle karşılandığı takdir sifi. •~r k 

Yağmurlar bundan baıka ki ; ~ ~l 
da birkaç ev çökertmiş, ~a~eı" il~ 
yama sebebiyet vermiş, bıll fi 
hayvan boğmuş ve Balılces!r •~el' 
sığırlık şosasında münakalab iJİ 
miştir. Ômerköy civarında "~ 
bir tepe devrilmiş şosayı k .. dl 

d altı .. 
mışbr· Yolun ğcr ıu ~ 
kalan aksamı da tamamen ~61 
olmuştur. Susığırlık - ônı''.,d' 
istasyonu arasında bir şiaıe ur> ~,, 
fer köprüsü de yıkı1dığında:rett' t, 
ıeyrü aeferleri inkıtalı bi~ 5 p -~ 
ve aktarma tarik.ile tcınıo c ~ 
mektedir. lflıJ ~~ 

Halıcı 0':1 f ta 
_____ .... *'sıı 

-------·--~ 'a~ 
,Maabaıuntaa •"la" ••erler: ı.. 

'<llŞt 

idare mecmuası dl' 1' 
Dahiliye Vekaleti tarııf•fd•'e d 1 

aylık olarak neŞTediltn ,.,le h .. 
8 · ayısı Y •1 

mecmuasının 1 uıcı r ~ 

mıştır. . 1111' ı ~ 
içinde bir çok kıymeth Y' tt~ 

vardır. ~ ~~ 

ANSIZLI ~::.~ .. : 
.:nı.u.ulık M:iıı ycgc\De deva ka.ııl i4J• «ic.ll SIROP DESCHIENS, p~ 
:ıı muntahip dibba tara!mdaıı tertip edclm.lştir. 
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Atı it yed el? ... -;111ıı1; ...... ~-~k .. , ~ .... ,~ıPı?ıPP:;1ı11ıı11ııo:•_.~ .... r ... ;••,.-.,] 

ni bir dava Aktehirde bir be • 
' .... .;;,,;.~lbl mes'ıılltt çl bir •• tırtmacı 

"'*"' lıiJınin malwdı.. öldürclG 
hlealn~ l"tıl•nilı Al,. .. hlrde y t lam;;., çlftlllll• 

1 •ltt ee. Mahlretft• -r 
1 

bir 'inayet obnuttur: 
t 111 bj d&Yatd rAye tw\....wı ~-.ıııı.ı, Mote ,,,.Jlı rede Mrhfh't ı u.r• 

...... kJhl bak tll Huı aalı ~erk et Ho...rta 
-~,. l.tanbul m (fil* ... inde dolaptlftl brt .... 
-~ •Wi muha... ~· köy 11Jtırlannaa çtftllk .,-azt. 

r!9111aıdttD. ita lllibi klttbl ata pdl~nl görmot .,. bltybldl 

mA•t• lcitdA ... .l(\rf'rd 16•0ı melt htem ı•tt. ~ 
at aniWdiat ....U Y • up ça ~~lu Alt muhalefet ecmtı 

H ı ..ı.ea ftt Mt•*" •& •er.nek tetrmemlfttt. Alı 
Ah--. drraf A-.. Wçtye haywanlenll btr 1.,.,.. olmadait-

ft Ef ..... s.- .. ~ derhtl ctftlık •UtWu 11.tC ... 

~ V ~eılkôy harf1sPst 
'lüıı&yııie Hafik Kereated,aa 

"'- .. in• tfnrek etrkat llut 
1 
:: Doktaşından haklarında 

di t r•ss•la• an Zekeıar• 
l•r lkt maznun, c!iln zebı· 

•dbye,e .tıt lft ,t.-.41ır. 
umumilik, tahlctkar n 

lııı ~ıtnd mQıtanUILlığe 
et1ıı1t1r. 

l<ere~te davas' 
,.._...~· · t htrtnet eeta mahke 

..,,..ıaı.;.;,.llalftatla flrkell Hayr1ye 

bir da•ana11 riiyeı tne 

g6r0rttf'~•nl eöylem f lııt de cl«t ani• wum-. , S.ktl Hoırry\• lbadma 
ı1ra 8 r1lltt hlytu,_, mı...ıere eımek 
.._. .. ; Btt ~ b .. byan mana
bf• •• ,..,. tnanae ehtıtıf te A ı 
"-+ bqletlil ıt Hcwt-vtn 11~ 
cıq ırka11 dan atre ttm il r Z..vdı 
lnttd u. ..t~t M IÖJObee tekrar 
~tn 11 ,....... •kbb"~k AM~mıı ~e 
ııCMt dırfa Ho.et'la .ıibın tqına d pçıklld 
vurarak ten d1tür1n0t1&t. 

Hrktl hıunn yrqcm yer,.k yerde 
INY~• vatan Al nln Ilı.erine Kamı 
ıle hncum etmiş zavallının banaklarıbı 
d1f8n çıkırm ıtır, 

KA ll ~ thll ttrar etmıttır. Ah yaralı 
oldufu ff ba ıklan 1erdı OrOhdt1tl 
lıald koye d~u ylra•wı kendı eaı• 
rık gtttnek letrmıt. takat btı oh adsan 
altıktan ı nrı ta atı keıl mittir, Civar

dan ~hı<'nl'"r me ruhu blr ı abaya 

kor• aı kttyt aötlımtı,I rıe d~ ütllıı 
ger ç y ide tdat e rnıtttr 

Şar ~öv müddt" umumf4l1 
lıınılı terki \r~ılfe ile lstanbu· 

la ge1 dıtı anla,ı an ve adr~sı 
m"çhul olan Şarkoy mııddeiumu· 

Un Almanv;"d~a;n;...ı.~nljullııı.ilİH'iib·,p·litjJll 
e.tel~tfnt ati V ' J b ..ti il tfts Oktea ruh .. tıı• Ad ıve c.-itet naen ılo r ib uf 

••tedıft Giılhane tıbt i mü~amnesl 
ı, 1 d ft\eyzuuWhtı 

• ır Bund Gi lhttı~ lll>tM vatı lkUıd n üsa 
18CO lL an dolayı ıOıu- mtte11 nıuılllm Sütey\la Hıdayet 

1... • ••U)'or Mablıeme, 1.-..a .w.ı 
111 t w •• hat ttin v~n ,.. 11:'1.J 

•ıa ~ •bıtt Çin jÔmrnlrte ••tında- alctedılerek fU ~aka ar 
iti lbua ;e a t •• ıö ter1lmi lir ı k 

Q cel~tıu kararl•thhtıııtır. ı - L h ıtan n müllcl trt i an 
ddeı unıunıt Kenan B 11rhhıre••· muatıım ha..., ~dra 

~1 f\11karadan döndll be~. - !pAitılc kolön dartata: 
'ttaç ıo ı Atditatt K4!nNrl b Y 

il drıvtrı ~ C'VVe adlıve vfktle- , _.. t' alcıkl a.urı•, tnualllm 
"bıı 7trıne Ankar•y• giücn Atttl ltadif ~ y tarafından tılkd m 
ku ltlüddet umumisi Ktnın B.. ed 1111, olup m atal&af*ta m• llm 
~ ''tnJ~ Ankat'8d.wt dön•Uttarı M. "' mal. Şü~rtı Aptülkadır, 

•rı B, doıru •V'I• pımjflii Natım .Şakir. Mur•t Bürbanellint 
rtııkıunına Aeı~41dmlr: fual .J(imıl Bey etle müder'fiı 

•-~ C.8uıluk davalt T vf&k Salı111 Pap. operatör Ra-
. .._ ıib, Bat Muav-n SauJJ 8efl• 

ftt hl11 l'lıtlfl tf ,I dfffl'tO~ İf irak f'tmi~ludır. 
"elarık lımmbııl ıgıt efzl ltıth- Badehu Verem Mücadete Ce-

··~ fide thuh krmt edll~tı Kasıttı auyetintn gôndermif oldufü t>ır 
\'tl lin 11 ~ ötm~!'I blt nıUddtt fılım projeııonu yapılarak mdsar 
tft b1t1111~ Müddet umumUlk ltt~rt!e hl~~!~!.~~~, ':,, r 

'-blıbn bb ctirtdfJ lşltdtıt stibtıt /.cpnlıttl JlttMJıd ,.. _,. rn1111tm"1ı 
h ktydtıe ttcrtnı ve tet- Res .-..da Hü .. ,m Aw., b.. 
fU iattntlt, dedcrde tn4hklıt1l' yin Ecırl•r undıtından bort aJ. 
!il ~ l~flt nıd~detle af;ır dıjı par'P ... bil vefaea ferai 

t_ ~ülmafil'u kirarlıştırmışn. .yıedlti Kadıköy O•manata e 
"111111 1'rvflk bu mıhk6mJy" y.yna Rasım p8ftl •hallninin 

nı ttrnylz ermiş, yazd ğı ınu •ki Ha iMil* ycthi Sulayman el. 
~"1ytz IAylhulle blrliktt f~- idk•tıttdll eslct 18 ınukttrtr yeni 
r Yiz rnahkemcatne gönderil• . 10 Nt> ıu ttıa•balı~tt haıt~nin bi• 

l'e~ ;i:cı lhı•etı yepılın•lt Gımıe ottlt 
t .,._?•ı, ~vrakı ctrklk ırmtkte- gill'I Milnyed~ye kontılti*k bin 
• t\t'"- "<li blr karar verilecek, karat ıldytlt lır• bedelle tabbi uhteıfn-

l(ıt • k d"" olup lhaleı kat'lyesl icra ica-t'~ ,, tasdt olunacakor. "' . ..1 
"'lllJ h~ttı•k Oıett \#6 y.üzae b... bld s: &it e Eyt rn ban· ne onhf-f gOn tnuddetle mbüye-

d 
llntUlh müd0r)Ü• ~aye konmultur. C'~u _ ı::ı_· 

Hududu: M an.- .... ......ıne 

tıJ J': H Şadır• H. Yuauf Zir• fJe .. 'd' lb Oıtte mUııyrdey yaz- d. . mlak'ın ve yol ıle 01ahdut 
•e s t ih rnın e bL-tl 11 ı ·ftlı tınnde •· 

101 
m. arazıden 55 •· mura u.• 

hl 11' &lunan d&bz parça 
8 

ilci kat bir tann arası ve 
Mı ~Vfnl rneı6rda wt 16 da ·- d varlı ahşap bına ve 17 
'lllt~tı ılin ölahur. yangııt u 

2 KAnun kılın ulmacası 
Bor Dünkü l>ulmacamw ball9"emecİiniue bupnlıü h•lle4illmit tekle 

.,_~ı::==:li.llı~;;-,;ıı.-11 btltarak yehi ltalttHlddllzıft itttını me1dafti çı~,.bilirıitılt. Bunım 
ı~n 't•tıtla~ ti~ tatb• ed~ it f1C be dakiki lllfjül 6111111111 ambtyo 

1 lnsllim lirul Kr 
• 1' ,t. •tıtabtlf Dölt 
• • Frattk 
• • Utet 
• • .. 
• • 
• • 
• • .. .. . 
• • 
• • 
il • 

lelra 
Drahmi 
l'rant 
Lna 
Florll 
l11roıı 

~"''*• Pczeta 
Mart 
Zldtt 

• • hil .. 
M Le, K•,_. 

ı Tarlı llruı Dinar 
~ Çttfbaef kll"-

Nuttut 

r fsıetıt• (fıtJfllt) 
r Dow (Aınertu) 
l'rut Frtısıa 
IJrit ltaly• 

o Frank Belflta] 
brthllll YHa•} 
hanlı [in ıçref 
Leva Bbıtar 

1 l' lortd nıeıtıeııt 
IO it &tdD f ÇftbllttUl 
r ~lhnt AvlHhlt'ya 
r l'Hfft ı t.patt• 
ı Rıytrııat IAlmuya 
1 Zloll 1 elılıtae 
t Peıııö Macarlaıan 

Yo 1 ey Roıtıaııyı) 

Dinar Yuıoslo•J•I 
ı Çevoneç ~evyct 

Ahi• I 
l\lecldlye Borta 
Bıtıkllol \ barıc:ı 

+ahvlll•r 

l•tllı u tlMtlll •Hdell. 
liy nu mavahadı 
hın 1) eli demlryolu 
tan! ul tramvay •lrketı 
ıhtıtn Dok v• A..trt 

lruitfq 
Yam•J&) 
kıtı ca 
Sen 
UGllll _,.... 

M •t 
·~· ...... 

DL Ah'8p ttiutptl ~e 29 m. aralak 
b•h~ ~ kümcı mahallidsr 
môtt mila ı · Zemini çlllı btr iı\-
1ıf~ bit Oda; e.lftit-~iıth bpbdan 
z~flriftı çli\i 11' illına ttçllar ntt+ 
dıVtd ilbnSa ~ r rusidb~ne IJar 
bell ~ bir 6dl o'up c;cl,ctan 
mutpai* fetih; 6ıutpAfın ieaılhi 
çim ve bır alafranga ocak ve iki 
1nermer r.~lakh rnu,ıu.4~ vA[d• 
ve bahçeye eıelhalı ~·hl varair. 

Ev albadan .hfep mer4tYfll .. 
çıkıldakta bir aofa iizeriade ...,_ 
ttlelth iki oda bir heli kea 
.. , me,...I• 'tdcı tlıltta 
~b •raıı li6tı tavafa ütıın iit 
•tıah çın)fo Iİ• aı ıtvr fotet* 
mahalhne f&kalar. Haaeam ~· 
ları iıwaba ve U,.iar ,.ı. ._. 
;.ta ve "*" ıain tta ·~ ai 
metre irhfauıda duvar ve babte-
de bir ~-.yu vardır. Hanede ytr. 
mi lirı icar la Ne~ti bey uk ın-
4ir. Bin ltet JÜI ltra ktyateti lil• 
hammioeli .itap •ha•k " daha 
ziyade malumat 926. 7791 .,.,.. 
ralı d_,..m0d1r K.1m•tl mu
hamm n..U.io 1 4e 10 aiMtin
de per ekceti6i •larak l••bul 
dirdüneii icra ıae11t11rlatuna pi· 
•leri w 19 • ta • 929 tlrihınde 
saat kadar lhalei kat 'i,_; ,. •• 
..... 1111 ..... 

• 

kifidirı 

ı ~ ~ 

'"'**' ................ . 
w.111 .... ,... .... 

Soldan Nil Ye JUkardan 
apııı 

ı - Bit ne\rt bahi ( kedi eatım 
gibi ) (4), latife (5) 

i - Kemilin Jçl ( 4 ), hUrriyetüı 
aksi (6) 

3 - Noa (i). muıuet Mtnek(S) 
4 - Birerden birer fazla (6), arpa 

IÇltJI (4) 
S - Kavunu ve ova11 mql\ur fz. 

9 uaıctı n\MDl!.-ıllca 

t 
2 
3 

4 
s 
6 
7 
8 
9 
ıo 

ıı 
llliımlilllllı1 

t lıM 11 .... 

mit clYan bir 1er ( 7 ) 
6 .- lleledi1•m1z ( 11) 
'1 ..._ tlervif 10paa { .t }. emmek 

(S). kıt pam1Jlb C•) 
a - Kalbi (6) 
9 - Utanç ( t ), ıUt veren &tuz 

( 4). lldllbAI (1) 
10 - Reddetmemek (6) 
1 t - Ytm, 11maa C 1 ). _,... 

apmak (s 

or 
ylm dıkkat maka1ela 

ve resimler bulacakıınız 

adyoma ) lltmlt ... b• .. -. Kartclerell • Galam ...... .,._ ... 
fcetl, IOll mafl-, Galat....-., - Mablel •0.•Nk• ... Hlkl1e. rdo 

........... ap,.a,• ......... " ...... 

f ehmeı Ziyaeııın n 
ile Esnaa Faıde ve .. 
llatu(llf&ı'Jn lsıf 1'11 etUU.ri 
Ol ftaliA IQ lf-.. bilindl idare 
uhle inde ver .. ten mefrug 
bulunan O:thııada Ar p c.ı
ıuii nıahaUesinde yelkenci-
ler sokağında lAin atik 58 
e4iı 48 ıauınarah. ü~tüı de 

ôdalan havi bir dük.lu\n 
t ur. d-_.. .. _ .... 
şede e Uls~:-biı• 

ellenciler e ın ay-
~ıpa ı ardır. Zeıuidl 9 ... 

tnenıo döşeli it iki la fı 
"8m kAnlı ve d nıir l .. 
pen lidir. Ulnd ki üc; 
aua bulunan odaların 

küçük ölat rı kapı ı 
olup alışap ıuerdivenle ikin· 
ci kata CJ1 dınea karmı&ı çi
ni döşeli .bü ük. bir eda, 
üçüncü kana k1rn1111 çini. 
döşeli küçük bir kC)l'ld<trla 
Ud oda, bit halA, d3rdüncft 
taııa &ahıa dôpli bir kori
dor ve üç odası vardır. 

nae&t nıuhawnıenesi 2440 
liaadır, 

Birinci ihalesi ı 200 lira 
fle talfblhe ı lklhel ıetrln 

119 9ünli iera edil-
t ilr at'I ihalesf de 15 

birinci lAtıtıtı 19!9 pdll'
ıe i ıünü apılacakıır. Fu
la ına &alip elanlar1n kıy. 
meli muhammenenin yüzde 
onu kadar pey alçalanm 
yanlarında bulut1durarak o 
ıüu ı Ü9f' kadar ls&an
bül Enı "il e taın idaresine 
mft ll rı olunut. 

Duydunuz mal 
lft1 '9ttıH atutatıJt 

S.~fdae Ruaeltlua.ı-. f_,,olaaclM 

Bo.twa1• lı:adar - ı..ıu. ...... * 
Dih•yet 2SOO bre flalla ....... ewf oa..ı. 
na Oarülbedayıd. Şemi' be,. dracaat 

... ı.ı nca al.• 
Te,elıldü 

ı.- ı•e•ı11t.I il1ll aıifp Lalaada ... 
k •• djerlmdekl .................. .,.... ......... *"~ lt:ra ... ...... 
hakiki bir ....... .... H...w .... 
h&ltaDelA .... iri A Kemal ~_..,. 
~ ................ ..... 
lllJta t.Mti had rk* ederlla. 
...... ,....,. .. ltNo. ,... .... 

... , ..... o.. 



Abune şartları 
fOrktyede Hariçte 

Gazetemizde çıkan yazı ve r~İm· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

Türk mekteplcrile faydalı eserlerin 
Uinlannda yüzde 20 tenzilAt vardır 

tı•" i ı~o şat' ,.,.. 
Satırı l 

6-8 inci .. yıı. P 
Kuruş Kuru~ 

l AylılJ 150 000 
3 • 400 800 

Gazeteye ıtönderllecek mektuplann üzerine 
idare içinse (idare ] , yazıya aitse [ yuı J 

işareti konulmalıdır 
BUyllk ı•cya bir kaç dafa için verilen llAolarla 

hususi mahlyeuekl llAnlarıo ücreti 
5 • • ' 
4 • • ıoO 

2 • • --
6 • 750 1450 

12 • 1400 2700 

Buılmıyu mektuplano iadesinden. kıymeti 
mukaddere~l7. rnektzplara konulmuş paralann 
kaypolmasındao ve ll!oların mütıderecat odan 

idare mesul de~lldlr (Sf ANBUL, Babıalt, Ankara caddeeinde c V AKIT YURDU » 

idare ile kararlaşunlır 

Gazetemize hususi llAo kabul eden yer ı 
H. S. H. tlAoat acentesi 

1. • c11ıo 
1..Sincl ••!'~ · ·ıaw" resmı ı 

~~~~===========~~~~~~~---• .. Tel r970 iDARE tŞLERl, J9it YAZI iSLERi • telJrafı VAKIT po~ta Ku: 4S 

.~.:' . 

Amerikanın en birinci mamulatından 

Yazı makinele. 
rin1n mükem-, 

meli olan 
Türkiye KH KDnUHfilKlftn Ga'ata Billur ıokalı No. ı 

umum acentaaı : • llU T eıefon : Beyof lu 1561 

Dalton ve Moroe ve Odhner hesap makineleri dünyanın en meş-
hur, en mükemmel ve en metin hesap makineleridır. 

Vtl&yatta mOıalt tcraiıle acentahlt fltevenlerin lııanbulda umumi acentalıQl\ müracaat eyl~mcl~ri. 1 I 

·-KiiAmerr·h·ayarn1eiteb1moaor---~~;u~~-~~w~ti:~~~~~.~-~~~QD:· 
1 

.. v •• d ~ NE a- - - OSMANLI BANKASI 
~QLJn 8n: S . f . ~ Sermayesi: ıo,OOÜ,ooo lngiliz lirası 

eyrıse alfl 1 lstaubul acenteliği - Telefon: lstaıılıul 1948 
kız Ameli hayat mektebinde Merku acenteli: c.ı.t. Kıspro batındL ~- ~ Beyotlu dairesi - Teıefon Beyotlu 1303 ııe-

h • s.1o;u 236l Şube acenteat: Mahmu- ~ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veY• 
U~USI keman Ve piyana dersleri dtye Hanı altında lıt•nbul 2740 m sabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. e-

verı'mektedı·r. Pı·ya.no muaııı·m·ı, A 'k .. t t ~ Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalik! ~eri 1 Yl8 l sura pos ası ~D ?iyeye senedat, çe~itlbar mektupları ve telgraf emirnaııı 

h 1 
( M ER S 1 N ) vapuru 3 Ka- ırs" ı o 

meş Ur piyanU muallimi ( Ska- nunevvcl Salı 17 de Sirkeci •. . cı a . .~1.!l'""..-m;€QYimD11~ 
çelli ) keman muallimi "Almanya ç:~:ı:~:ı:~ 'i;~~~~~:;.·ı~;~~ lstanbul Baros"unda~; 
konservatuvarından mezun Meh- mit, Burhaniye, Ayva!ığa gide- ~ 

cek ve dönüşte mezkOr iske1e- Baronun fıer sene çıkardığı ajandalardan 930 f 
mat Ali Feridun beydir. Cuma- ~:~kt~;~ıikte AltunoluA-a uğn- sine mahsus olan rnarokenli ve bezli ajandalar bll 
dan maada her gün saat 11 den Gelibolu için yalnız yolcu imal ettirilmiş ve baroda fruhtuna başlanınışlır. 

alınır yük alınmaz. ~c::::--:::C::::--:#~r:::--::::c::::.-:::ı~~C::::..,.:=C:-.::=~c--~ 

14 e kadar talebe kayıt ve kabul lrabzon tkincı posta>1 9 KAPPEL edilmektedir. ( 1 Z M l R) vapuru 5 ki- W 
nunevvel perşembe akıamı ~ tamamile tekemmul efmi~ 

·:::::::::::::::::::::::::::::::::~::r::ıı:. ••• ..... •• • • • ......... G l h d h k t1 ~ ~-.:::::::::.:::::::::.:::::::::z··:z"::.:::.-=:=:::::::::::=.::::· ... ·--·,..··.--......... iii •••••••••• : • ._:._...... a ata rı tımın an are e e y Az J HA lf. I NAS 1 

l
:J H~ Zonguldak , lncbolu , Sinop ı Fransız hükümetinln dahi takdir ve tercih .111111 m mi Samsun' Ünye 1 Fatsa 1 Ordu 1 ~ ettiği makina KAPPELdir Hafif, metin ve zarit 
··· M- h E E K J k ım Gire.son, Trabzon, Rizeye gide- ~ Her ciheti teahhüt olumu, ve tak.itle aatılır. 

l
ı;:; utte it ı mfı mnlyet arta onıerve Fabrlkalan .::a T ki ~ 

1 
· 

::: T k k ·::! cek ve Of, Su"rmene, Trabzon, ür 'ye yegane umum acentesı Hl ür anonim tir eti Galatadaki tdarehaneılnl 30 ;:. 
·· T ı•• Polathane Gı'reson, Ordu, Fat· Y. • Şinorkyan. lstanbul Sadıkiye - han m Sani 929 tarihinden mbaren zfrdekf yeni adreıe :!! 'Hl nakleylemitUr. i~s sa, Samsun, Sinop ve lneboluya ~c::--==c::--::::ı~r:::~:::H::-.;:ı ~~:::~:::::~----~-~C::::--~ 
=:= * ... u.,..rıyarak gelecektı·r. lsıaı but a6ı aür.cü re a memur·u· Inını·yet son~ı~ ... ı nıu·i~ürll :.·.:! utanbul Emtnönn meydanı lcöpril karım No. 12 i.H. l'i ! 

• • •-------------·• -11..n Jan.· Ha·•rive ve Hilmiye ve Muı· ::: Telefon İııanbul 1980 ::·=.· ••• = ıP• a. • , ,r, 
i·== Kereste tüccaranına: tafa Enver Efendının Ktecnik, Hanıma Alıye Hanımın 16564 lkr 
~ n·~ i·:i •.• "d 
fü H "' et 

m Çıralı fabrika kiltük 10 8/30/30 

=::::::::::::--- -·· -- ·- • ~ • • hatıl 100 4/26/06 ·--::········=::••11•···· '·····=·:1 •• :m:nnım ..... ı .... 11111 •• nnr:n:.mnm: .. nıı.ııı ••• ı.:···-',J ·--...... ::::::::1::::::::::::::::::::.::1:::::::::1::::2:ı::ı===u:m:uu=•ı••nv•=• w Beyaz • kütük 10 6/ .. 0/30 

istonhuı h . 1. d . . ıahtatı 100 4/78/03 

G uHrDSU rıyose ınuen: K:.. •t•~ batdı. ~ 4~~~ 
Nııamnameı dahıltnın on ıkJncl maddesi mucıbınce adlyen içtima etmek Yukarda miktar, eb'at ve 

Ozere hey' eti 7 k h d umumlyentn !nunuenC"I 929 tarı ine mOsadıf cumartesl günü- Gİnsi yuıh keresteler müs-

Be uetl ıafk1arror cylC"mlt olmal:la Avukat Beylerin yevmı mezkarda saat 15 te tacelen alınacaktır. Vermek iı· 
aroyu tqrı eri rica olunur. · l / l / 929 

R tıyen erin 5 ki. evve sa· 
uznaınei rndzakerat: 

1 - 930 bütçesi at 15 e kadar fıat mektuplarım 
2
3 

- İdıu1 rapoıun kıraati Levaz m müdürlüğüne verme-
- T eavll d Itri ilan olunur. n san ·~ ltl"rt 

4 - M" h k ··-----•ı---11111111 5 _ Alı~mua a kında mOzaker ... 
(hak '' bcıınct maddcve ıllve edilen ikinci fıkra hakkında mtızakere Müık,ıye m~I( enı muoürıüğünden: 

,r-=v.,...._e...._me gitmek mecburiyeti meı.'elesl). Mülkiyenin yıl dünOmü 4 hnunuenı-1 
~®®@,®it ® ®~·~~~@m(f)~ijj~~~~rtJ~(f)~®~!IlliliJ~I) 929 Çllrtanba gOno 1&at on alb bu-
@ a çokta Gılata131ay lısesı konferans 
@ 1 re er @ .. 1c.nunda tes'it eaıleçt"aınden molki-

8 yenin muhterem mezunlar ıle alkAdar 

: natJ.ıfıli, Ankarcı c:1ddesiude Orhan B. hanı ..• Ana- • zevatı kiramın itbu merasime lftİr11k. 
f 1 @) im ve bu hkrayı bır daveti mahıu~a 

: ( o ll .~.ıansımn terkeuiği daıreler kırahktır. telillt etmelf'rt rica olunur. 

@ • Mukeıı ııwl b!r otel de olabilir. Ayrı ayrı hepsi r== ' wuıaunuwı:r.:nr. 
@ hırderı kırahktır. lsLıyeulerin ( v AKIT yurdu ) H sELANiK BANKASI ı! 
: ıııiirılt'aaı ları. 11888 de te~·~ dilmiştir : ı .. 
.® • @) @ ~ !) ~@~@~@ffiiill@~@5li@i51ı'ii@iifii@)i1ii@iiirii<t>~®~• r,;:•~@:;;::•~@;:or,:;;®:T.®;;ır.:;@~:r.®~~ıd~ ISERMA YESI 30,000,000 FRANK 

Merkezi umumf. İstanbul 

Dog~ramacılara ı·Ia" n Türkiye şubeleri n Galata, lst.anbul, İzmir, Samsun, 

Zonguldak Yüksek Maden MClhendlıi rnektebl için: 

4 Adet muallim yanhanesl (kera a~e tan L 1 1 
ti • ıarı renıı;te el a 1) 

4 • bahçt- r ahle•d (yeıtl rt'nkte yaylı, bovalı 
İmal etılrllrcektır Bu eıya tarihi ilandan itibaren 20 mOddctle ve kapalı 

ıarf usul le münakasaya ~o.lulmuıtur. İzahat almak ve prtnameyl görmek 

lstt-yenlerin lstanbulda Şehremaneti civarında btanbul mtntıkuı Maden Mühen· 

dıslı~ine müracaat eylemeleri Ulıı olunur. 

"Ü Adana, mersın. 
Yunanistan ıubelerl: 

1 
1 Sel!nik, Ati.na, Kavala 
i Her tilrlil bankı muameJAn, 

itibar mektuplan, her nevi akçe 

1 üzerinden hesaban cariye, çek ff 
l:::!~-amelA!!nnn· •• i: 

·----11-mlllll-•. ----·-·===· 

olrn borçlarından dolavı mahcuz bu· 

lunan Galat11da Ytrıkaml mahallealnde 

eakl bolu p11ıan ııokıığında Şaraplskc· 

lesi mevkinde vaki 3t5 nıOk rrrr N:>. 
bır k ta a• san n yarısı klı k beı gün 

mOddetle mOıayedeye vaz o'unarıık 

Qç bin tından talıbı uhteılnde olup 

bcdelı mOı.ayede haddı l!yıkmda gOrOl

medığinden kat'ı lhaleıl icra kılınmalc 

üzere bır ay müddcılt' y enien temdı 

dt müddetle mOzavedeye ~ ooulmu,ıur. 

Hududu: Bır tanlı Köçeko~lu emlaki 

bir ıarafı ÜıkOplU Katip Beyin anaaı 
Ye bır tarafı d~nız ve bir tarafı tarlk 

ile mahdut ur. Mcsahuı yedi yilz elll 

afb ılra Te sekiz parmak terbılnde

dir; arsa halen boş deniz cihetinde 

rusumata alt ahıap hır baraka vardır 

beher artın murabbaına kırk Ura heaa-

11btle temamina otuz bın ıkı yüz elli 

Oç lıra otuz dört kuruş kıymet tah· 

mln edılaı11tlr tıbu gayrl menkul ar· 

sanın tıtirasına tıltp olanlar v~ daha 
ziyade m• Qmat almak lst yenler h ıul"• 

ye muslp ktymetl muhammencslnın 

yOzde onu nlsbetınde pey akçasını 929-
5944 dosya numaralı İstanbul dör

dOncO laa mtmurluğuna muracaat 

,.tmelcrl ve 4 • 1 • Y30 saat on bete 

kadar kat'ı ihalesi yapılacağından müı· 
terllerin bizzat veya bılvekalc hazır 

bulunmalan ilan olunur 

ZA YI - R~ıılctaı ubeslnln 4"879 
numarasındaki maaı cüzdanımı zayet· 

tim. Yeolslnl alacağımdan eaklalnln 

hükmü yoktur. 
MiltaYlffa Saffet Bey znce•I 

Fatma Zehra 

ralı deyn senedi mccibınce 

aandıAından t.Ukraz eyled~ 
mukablltnde sandık namın• 

Samatyada SanC"aktarhayrettl~ 1 
ılnde ~anı aktar aoka~nda J 
yeni 7,9 numaralı vo üç yQj 

tın arsa Ozerine mebni aht8P °' 
ıbard on tkı oda üç sofa, bıt -/ 

üç kuyu, dört yoz alb arf'. 
müştemılAb salrcyl havi blt • 
tamamı vadesl hitamında bor~ 
mt nıcslnden dolayı satı ığa ~ 

bin Uç yüz cilt bet ltr• 
mü,terlsl nam na kat'ı karar' ,_.
iken bu hre yüzde oıı 

ba-ka btr n Oştcrl çıkarak ;ı.-ıt 
bedelini 1491 liraya ıbllğ 1.ız· ması cihetle med Or hanenin 

tarihine rnU-adlf önOmOzdekl ctJ 
d.-1111Jl 

gUnll tekrar ıon müzaye .,.. c 
karrt 

ve muameleılnln ıkmall r:rıu 

lunduğundan talıp olanları0 

gllode nthayet 11at on ~ 
sandık ıdııreslnde hazır 

lüzumu ılAn olunur. 

En iyi kürk~ 
Beyoğlu latıklil cadd 

390 numaraM 
EPRE ı11 

Kürk mağazasıll 
bulunur. 

fiatlar ehvendir· ;;;t 
Me.s ul mudür : Refik fl/J 
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