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Bugün sayıfa 

Büyük bir tehlike atlatıldı ; Belgrat 
bendi az kalsın yıkılıyor ! 

''• ..... ••••••••••••••••••• •• 
iç l&yıfalanmızd• i 
~elerı : a • 

' ---le: Tellpls tedbir ala· : 
ile "t ~... T op.tn nutka, FllWln- : 
...._._ -ı.Qcll Arap mOcadeleel, Si- : 

~ 1e1abat ı Cemiyet nOfmu. : 

• 
~ "'1-llcalar ı 
~az adam. 

4 GncıGde : 

Dtbddl • Yakıt • •kr• ne. 
humda lrarderta• mlbtm bir 
haber .............. latanbul ~ 
......... temin edm bentl.dea 
bl,Ok Belcrat bendinin .. ddetlf 
1* m tuytldne manm kalcbtmı 
bfldtrmlttllr. Dan ekpma dofra 
lamıen baY&DJD teefrl, kısmen 

açılan menfesle ,.Julan eanktan 
tapn tulann yardımı ile 4 1aat 
içinde tam daıt metre JGbelen 

• • • • • • 2 lncfde : suJann çıJtınlıla bltmlfUr. Sular ::::erlwtn hqab 9.-ud• : ...... ya,,.. WMallJe hetlaımt. bir 
-*• : aralık bendin lrttfaı de b.tbef& 

llf1c.t tj mcıda : plen sular yanm metre kadar 

Bütün lstanbul çeı
melerine su veren 
bu bendin ıulan 
ani olarak4metre 
yükselmiı ve bent
le ayni irtifaa çık

mııb 

25 senedir hir misU gö
rülmiyen bu afeti mahal
linde tahkik 96 resiml.e 

tesbit ettilı . ) 

- Yahu çoaıltlanm, diyorsan, lr11ç çocafmı .,.,._ I 
- V.u.111, bılmem, luJnm bir aenedır, bab4uının 

)'llnUld&. 

Atinada sui kast 
Arnavutluk sabık adliye 

nazınnı vurdular 
Sui kastçılann Kıral Ahmet Zogonun adani-

lan oldutu söyleniyor 
Atma, l (A. A) - Dan rG· 

YeiYer lrurpmu de yaralanan 
Arnawtluk abık adltye nuınmn 
bayab telı1tkede deltlcllr. 

Mumaileyh, ufradılı bu 
nl kut failinin Arna.utlulun 

efrada ........ ---· l&mn 
pldiflnl .a1lemlfttr. 

Atina; 2 ( A. A.) - Bir ıul 
bat ihzar etmekle maznun 2 ar· 
aawt t~ eclihqJ,tlr. 

[Yakıt: At1naaa·-·ineçliut 'bir 
adam tarafından ıui kuta atra
yan ubık adliye nazmnın ismi 
M. Paşidir. Amawtlukta pesko
poı Tani kabinesinde adliye na-
111htı yapmıı olan M. Paıi Ah
m•t logo makamı iktidara geç· 

Her Ltidvig 
Şehrlmlze QeleceAI 
beklenirken Hay
darpaşadan Halebe 

s;llttl .. 
Almaa mUverrlhlerlnden M. Emil 

LGdTig dün sabah Ankarıdan şeh
rimize avdet etmiş. fakat lstanbula 
geçmeden, Haydarpaşadan Halep 
trenine blnmlf ·n Surlyeye kareket 
ıylemlfdr. 

Halbuki dün kendisine Almanyı-

tikten sonra Yunanfstana kaçarall 
Atinada tavattun etmiıti. Atioa· 
dan gelen buıuıi haberlere göre 
M. Pqi ıui ikaste uğradıktan 
sonra iki amawt maznunen tahb 
tevkife a' ınmıı ve mecruha göat .. 
rilmittfr. 

Mecruh bunları teohla edeme. 
mit. fakat verditi ifadede sui kut 
faillerinin Ahmet logonun adam· 

ları arasında aranması lizım geldiil
Dİ ıöylemiftir. Her halde bıı sul 
lcaatm ıiyaıi bir makatla yapıl
dıtı tahmin ediliyor. M. Tql 
ulen ortodob olup Y wiım mu
hiplitl ile tanınmıfta. Binenaleyb 
ıui kubn Arnavut milliyetperver
lerl tarafından yapılmıt olmua 
kuvvetle varittir. 

da ubstl görenler cemiyeti tarıhn· 
dan bir çay ziyafed hazırlandığı 

gtbl mumalleyhln G S 8. edebiyat 
tubelln• c:Uger bir çay zlyafed için 
randevu vemesl mukarrerdi. 

14 yqında seviıtiti kadınlar
dan birisinin kendiıine qıladı
bir hutalık yO.ziinden ölen bu 
larahn biribirinden güzel w 
tuh birçok metresleri vardı. 

On beıind Luı oıılarm b
catında qkm, ~hvetin, aefa. s_a., :ve 1 : ekıtbntıttr. Dan alr,.ma kadar 

'9.L-~'e bankaat F ruımı:cadan), : elelerle dalııçlar taJaldmat lçfn Sa lae1th ıt. w~lan ---L 

·~ere ae7abat (Mehmet • anı __ .__ --=====:==:=---=--•.,ı=ıı=lllllt~-1 M M 1. . d batin her nevini tatardı 1 

1 
e C 1S1 n e Onlara bir upk Jibi hfzmit ~ ) • ı ..... -•-· Emanetin IRWU' fen ı . a jncıde • ça • __ .... ' 

Oeltıı -a : heyeti faaliyete nezaret etmfftlr. 
':#uzsel Myıf IUI : • : Sulann 1nnıeıl ve tazytkın 

~ incide • bendin lrıl "'etı1r haberl.t ! azalınaıı ile JI muı Ye 

· • 1Uların Zekeriya k6yGDG tehdit il. :Z •nf"f • ., J Dndlde ! 
ttrtci h • etm-t endlf811 bertaraf olmuı-

abe~ ,,t:, . : w• 

"b $ incfde : tur. ()On bir muharririmizin hadı-
~ 1 arın· : .. mahalllnde yaptıfl tahldlret 

' ''il~ ea-•aeı ! ye aldıtı maJGmat 3 tlndl ayda-
\ ~ uı : mızda ıeblr haberleri litunu-

'• • ___ ..1_..ı •• .... .. -~~· .................. ~ 

Tarihte on bü
yük kadın 

Muharrtıt 

Emil Ludvig 

Y arınkı sayımızd' 

Ankara, 2 (A.A) _ BG,.nk ederdi •.• 

Millet Mecbıl buaGn Rela vekili - Birkaç rfln sonra bu zam. 
Refet beyin rtyueUnde toplan- para kırabn b6tün maceralarim 
11111tar. MeclJı Y alovanm kazaya okuyacabmıs. 

tahYlh de latanbul Ylllyettne ı•---------• 
rapblMlrLındald kanun ~Jlha. ı.---.... ----~-.---~---. 
1U11 kabul etmlt '"' rmn•m• mak emiz : 
•d• mCbak.. eclflecek• batb TelAşslz tedbir 
ment bulunmacbflndan .,...._ alalun 
be ptı toplanmak lzere içti- 4-anaı aavıtamdlM 
maa Diba1et verilmltUr. ~-



2 • - V AKIT 3 Kanunevvcl ı 929 
..... =-===- 2-2 -- - -Vali Muhittin Bey 

Şıle) adar yaptığı b11 teftişte neler gördü, ne yaph? _/TELGRAF HABE au,. 
B k Devlet Bankası Ka anı18 trıi: 

Bazı tetkil<atta bu'unmak üzıe nıo pahalılaşması seheplerf araı- ir ya ta ta y f L J h M 1 $ 8f1 Üç 
•~velkt aün Şileye aiden Vali ve 1 apı acaK ayı a ec ı~e için Ankarada kıJT fi' .. ) ijzc..ıı 

•Başpapo~ 'ıer hangı bir vatand~gibi beni göcmeğe ge,di" 

• •· brı ırlcen adetlerl yOzlerl geçen l k (V k t) - ,.... '' 
k•h Muhittin Bey ŞtJede nfüdüX.(l tuf il Damadı"Je karısını go·· - veri ece Anlumı, 1 a ı uıı' 'it .... e • ey mQtavaeaıtlardan da bah- k h k il btıS' "J 

ve yaptıfı tılerle dl-"er bazı d ·ı Ank (V amlara ma us ur S.d 
e ıe tltyordu. Muhittin Bey bu hu· ren bir hammal ikisini ara, 1 akıt) - Dev et . k d stro ti Ct 

meıe'erler hakkında d6n bir ıuıta ıu izahatı vermlıttr. bankası için beklenen M. Şahtın dı. llk de ıl 1apu a a di ~ &lıf 2 
ınuharrfmtze fU tuhatı vermfıtir: • de yaraladı raporu aeldJ. Maliye vekalet nde müdO.rQ Atıf B ver le~ lercfi 

• - M6tava111t mem1el<ette 0 t d f'k yal Ankara ı.~ r. 
- Btılm Şilede mi1htm bir Kastamonu, 2 ( Yakıt ) - tetkikine baılandı. Layiha bu ş m 1 1 nız k edl1· ut.tık 

7olumuz, Boıhanede de bQyQ)c feuafiı etmtı bir an'anedir. Bu· K.ırkçetme mahallesinden hamal ay içinde meclhe sevk oluna- kamlan iştirak etrn~ ~!Jll Ilı ~ 
bfr mekteb~mlz vardır. ailnkn manastle komfıyooculuk derste bazı dahiliye er cşgl 

ı Satı refıkaslle damadını gayri caktır h b l d Du· demek olan bu mtie11eae, mem • azır u un u bdııl 
Mektep •60. bin HraJık rnQ. m-ru münasebette yakalamış, Kurs müdt>rrlslerl A f• tthlcu 

ekin menfaatine daha uygun -v Adi· t f • ıı. 
hfm bir ittir. Mektebin in•aatı her ikbinl bıçakla ağır surette ıye ayın erı tal p, Malntya meb'utU a• 'Qfaca 

• tktııadt btr t•ıekknlle iıtihlaf )- ..,.. b 
bitmek Qzeredir. yaralamııtır. Carih, mecruhların Ankara,2(Vakıt Bunyan hukuk Teklrdailı meb'usu /u ı tr il 

olunmadıkça kaldırılamaz. Bu t 
Fakat fnıaatta birçok hatalar d k yatak arın ı n kenarında buaktık· hAkimfliglne ceza hakimi Esat, yerine dır. • vlrket 

a btr redl m<le11Jıcıt vücuda K 1 Z rl1 
rôrdOm Malzeme iyi oldufu getirmek ve b r ·mOtedavil aer- ları bazı münasebetsiz e yalar nı Burhaniye mülAzimi Hıfzı, yerine e ffi a a 1 ı • •d ltliın1 
halde f~çllllfnde ehemmfyetlt fe. maye koymakla mQmkün olur. hamilen polise teılim oldu. hukuktan Vefik, Tuvas müddei umu- K L, U ol O ııı4 0 
nalıkla,. vardır. Meıe'A: Beton· miligtne Kemalpaşa mülAziml lhsan on va meı >US ~o lltl'\ 
arme, fennin kabul edemtyecefl Baıpapaıın zıvarefi Zabitlerimizin ünif or- yerine hukuktan Ahmet VeCik, Of Konya, 2 (AA) - Jlgııı· I bllık 
bir ıekılde yapılmıı, iç duvarla.... Batpapaz bir Tilrk vatanda . maları müddei umumlllğlne Bartın muavini Kadın han. Karaman kB~~ hJa a 
da yer y k b J ,ıdır • Her vatandaı g bi t Salih Sabri, yerine Büyükten Yusuf münhal Konya mrb'us .. .rthU lfH-,.ı. er am ur ar b1rakıl· Ankara, 2 (Yakıt) - Ali As· yapılan intihabatta Cu1" .... q 

mııtır. Bunları der hal bozdurdum ba:papaz da hususi bir i§i için keri Şura dün ilk içtimaını ya~ Ziya, Ermenak müddei umumiliği· K 111, 
k r Halk fırkas ı namzedi e dı1tııl 

ve fi tırdım, daha güzel yapıl· beftt ziyaret ttmitlir. mııtır. Şuıa bu sene jandaıma ne hukuktan Necip, Kars Zulkadriye bey müttefikan intihap e Je 81 
maıı için emiıler verdim Ayrıca Türk valandaıları ·~fn mensup kanun layihasını ıetkik edecektir. müddei umumiliğine hukuktan Mechs J uznames ıı,,. l't h 
mektepte itlere nezaret eden ' Mevsuk bir menbadan öğrendi- Nezihi,Elmalı mülAzlmliğlne hukuktan Ank 1 (V k ) .ı •• oıdukları müessesenin en l:ftyük ş Elb ara, a ıt - ; "'-tııı. memur da 1 h k emsettin, lstan mülazmlllf-lne cı tı " un vazi es ne nl ayet I h h ğı'me go-re ara ve hava 1abit· ı:;• ••nayf kanununun 26 ıll ~ıı~ lldaJ d mtmurf e eı angl bir iti hak· hukukattat Sula, Cizre müddei u- ..... 11"",.. 
ver im. Hakkında tahkikat yap- lerimfzin ünif ormalanmn değiı· desfntn tadili maaı k,,ııf,ul ~t ....... 

1 ... kında g!tı.ıtımeıinde bir memnu mumiUXfoe hukuktan Abdullah, To- "-!" 

uracafım. u u mesi için de yeni bir kıyafet E. sekizınd maddesinin te ltttba" 
Şii 1 

' 
1 lyet yoktur ,, kat miiddel umumlllğine hukuktan tJf• 

e yo una ge fnce ; hu yo un nizamnamesi bu tetklkat meya· S 1 h B ki liste ruznameye ahnmı ttra.ht 
ehe--ı ti k f 1 d 33 t Haber a'd g"'ımıza D'Öre, Muhit· e ~ attln~ a an ~ulh h!klmliğlne -

&U&ll ye ço aza ır, a· :!> nındadır. Geçen sene toplanmıt hukuktan kAmil, Tarsus ceza hA- Du·· nku·· siS tôriiJt 
rlhtnden beri belki yQz kere ta· Un Bey, Bevof!unda btr sokak· olan huıuıi bir komfıyon kara kimliğine M~rsin sulh hAkiml Saffet, E !, Urı 11de 
uıfrlne teıebbüs olunmuı, bbçok ta karmakarııık bir tekilde du- ve hava zabitlerimlzln de açık yerine Uşak müUzimi Abdurrah- pi zaman vapurlatJ 1 h 
defalar taılar getirilmlf, fakat ren otomobillerJ intizama sokmı yakalı elbise gfymeleı ini muvafık man, yerine hukuktan Tahsin, Si- Dün sab h saat k5•3kO tf t11rar'

1 

b ren limanımızı pe es 
fr türl(l tamamlBnamamıttır. - r.. tür A k ri Ş ~ b 1 l li dt Ih h•kı ı·gt B ki lh t J yan bir zabıta• belediye memu· gormu~ • s e ura. u t n su il m ı ne a an su kaplamıt, saat 9 a kad' &t 
Bu sefer de mdteahhldfn mu m67akere edecek ve kararın hAklmi Salih Zeki. Adelcevaz sulh runun vazifesine nihayet ver- dahilinde ıeyrüse er 1 ..,.. 

kaveleyl göz önfinde bulundur· önilmüzdeki ıene içinde tatbikine hAklmliğlne Ceyhan ceza hAklml mı•tır. Siı Marmara 1 tı .·,.,. 
mfıttr. v '"(l 

madı~ını görd<lk ve ihaleyi feı ---•----- baılanacakhr. Zabitlerlmiz yalnız Abdullah Hılmi, Narman sulh hA- tınden ve pek kalın ol t 1 

hetUk, lcendlmiz yapacafız Çakı) meıaıim günlerinde ve seferber· kimliğine Mecit özU sabık hAklmi mittir. rta 
tatlannı çok büyük kırmıt'ar BuQÜnkÜ hava ilkte ~ene kapalı elbise giyecek Ahmet Fahri,Tokat ceza hAkımllğlne Bütün ıehtr sfsten ')/ 
İnıaata hiç ihtimam etmemiı'er Kandilli rasataneslnin verdlg lerdlr. Zabitlere her ıene elblıe Ankara sulh Mklmi Hasan Hllm~ olmuı. hiç tesadüf edil 
dJ bedeli verilecek Ur. yerine hukuktan Muzaffer,Sıvas sulh duman ,of ör teri de eaşJ 

r. ınalômsta göre hava bugün biraz k Mkimlilf-ine ~avcet h•kiml Arif otomobiller bin müşkülj 
Buradaki memuıu da me keze Mütare ede tekaüt edi "' Y " 4 

kapanacak; rüzglr mütt:havvil ve Hikmet, yerine Rize aza mülAzimi gayet a~ır ıurelte i§lıye 
ıldırdım; hale kında kanuni taki hafif olacaktır. len bahriyeliler .. lbsan, Sök_e h.u_k,u_k fiAk .. !ı:!!li1A_ne .. _ Ri-_ dtr. 
bat yaptıracağım. -- -.q; - ~hir cadde ve sokl 

Şilede umumt vaziyet, maarif Di.in hararet azaml ı 3 asgarl 6 Ar kara. 2 ( Va kıt ) - Müta ze Mklml lbrahim Hakkı, yerine miirur ve ubur da müşk 
il derece l

'di. reke eınas nda tekaüde sevkedi İnebolu müddei umumisi irfan B. Jı mi et mektepleri ve ziraat hak ıkt metre Ueuyi görrııV; 
kında tetlcfkat yaptım, malO 'en bahriye zabitfer•nln tel\aüt· ler tayln edilmiştir. olamam §lır Ş rlretl haf'ı1 

rd At. f· · · üklerınin katdırıtması ve tekrar M o·· · hh o mat a ım. Zhaat vaziyet çok ına se lflffi'Z . omonzıntn sı at• puıları boğaz içinden k tf 
fyidJr, geçen senye nfsbetle 4 htzmete alınmaları }(ararlaıtml· Frankofıt, 1 (AA) - Almanya- .eferlerinı ... G,, ldlıa de' 

t1 u 
ini J 
-nın 
h~ber 
Düı 

t . 
tısı er 

tltjllıb 

-mlılt fazla ekin ekllmi§tlr. Önümüzdeki hafta gidıyor mııtar. Bu hmustakı kanuni mu· da bır kaç konferans vermek için yapmııtır, fakat köprü 
Emanetin borçları Atina sefirimiz Enis Bey önü- amelenin icrasına teveasül olun· seyahate çıkmış olan ve Perşenbe "9 ,, a kadar haret<et e ~ llırı Ilı 

Emanet bo • çlar1nı muntaman müzdeki hafta zarfında mahalli muttur. gününden beri bronşltle karışık lerdir. Seyrıse aın 69 l\cden 
k A k beıed• • d 1 d b F, da Kadı'1öyünden 1', ~lltl"el 

verme tedJr. Penye bankasınm memuriyetine mUtevecclhen ~ehri n ara ıyesın e zatürre en mustarip ulunan ran- İlk postayı "'zo,, da:k•",eı '- / 
vekillerde bi.r tamas yaptık. Fa Ankara~ 2 ( Vakıt) - Belediyede sız meb'u~tarından ve sabık nazır- hurla yapmıı:lar·, ilk hısfa 

mizden hareket edecektir. ~ 
nıftzakereye gfrltmlt değiliz.,, geniş bir hlr~ızlık meydana çıkmış, !arından 1\1. de l\lonize nin sıhhi sonra "8 45"e kndar 8eft~ 1 '81.ın 
~ b h d k l Enis Beyin hareketinin teahu- k b 1 d · d b d kik k v' gö 

1. ·.1.ez a a a I tufey iler yapılan talı ki atta e e iye odacısı vazıyetın e ir e~;lşi · l · yo tur. mamı~laı dır. Lf mandll it }'l6n
1 

Mezbaha hakkında Belediye runda hiç bir fevkal~delik ·mevcut Feyzullahın kasaya ıınııhtar uydu· Doktorlar, mum·-ıileyhln hayatının ka7a olmamlf, Marmarııberl l\he.enaı1 
lllecliıl encfimenl tarafından ha- olmayıp, ailesinin hastalığı haselıile ranık altı ayda 9 bin lira çaldığı tehlikede olup olmadıgı hakkında ra denizden de kaza bıı ıths c 
zırlanan bir raporda et fiatlan· şimdiye kndl}r Atlnaya gidememişti. anlaşılmıştır. şimdilik bir ~ey söyHyememekcedir. mamıştır ~C\'ı .. i!!l!!-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:u' ~r u 

- Bence bu herıf tellştadır. - Ôyle defil nazik bir kadm kere hayır... ınerhaıtle ~ Prı 
~kan 

Belki de tahİını ortaya çıkarmak- yazm .. KeştdeJetl ke§kln ve uzun niçin karıftırıyorsunuı? t .tt(Jp , 
tan korkatak pardeaüyii buldur- Ohlar .. Oflar.. Kocam tahsili mahd\Jic ~ 
mak için zabıtaya müracaata bile - Oku... yeU mef~ut bir aplB:!lc' S 
cesaret edemez, Alt Safter C"ünı',.l~rf ~henk· zihniyette lnıanların atı iJl lli 1 

V AKIT ın tefrlkasıı 20 -Günlerin böyle maceralarını ltndiımiye uA'ıa~ır tattı bır teallik bazı boı keliınel~ Y 
melel< ler delil ıeytanlar dokor eda ile baılar: rinde ne kadar inatçı billl .\ıı~ı 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Benim tahminlerimin ken· 

dimce ehemmiyeti vardır. Bu 
ciheti münakaşaya !uzum göımi· 
yorum. 

- Madem ki beni çnakh~ınn 
aldın. Anlat nasıl ıantaj yapa· 
caksın? 

- Şantaj.. harekettmlz belki 
bu kelimenin kıvraklı~nı an
dırır. Fakat ondan daha öteye
dJr. Ortada haıtan çikarılmıı 
bir Şevkiye H. var. Maluen· 
lt rde metfun haznelerden, soyu
lacak kasadan , zehtrlenecek 
ihtiyardan bahsolunuyor.. De-

mek ki namus gölgesine gıyın. 

. mıı alleJer içinde bizden mahir 
hırs1zlar, bizden dlretki.r canilet 
var. Teıadilf bizi bu ifin ortak· 
lığına sevkediyor. Bu macera
lara karıı aade seyirci kala. 
bilir miyiz? Evet Nedim bey 

parde11Q ile beraber bu mü 
hlm mektubu çaldırmıt oldulu 
için belki timdi derin dütünce
Jer içindedir. Belki de hiç umur
lamamaktadır. Çünkil lokantadan 
pardess(l aııran Adt btr hırsızın 
mesruk malın cebinden çıkan 

mektubu okumala bakalım iktf· 
darı veya vakti varmıdır? 01. 
ıada ıantaz fennine bizim ka· 
dar bütün tnceliklerile atına· 
mıd1r. 

Bu far&zlyelerl hep müsbet clhe· 
tl•rtle alıp ta ıtmdl Nedim Beyin 
fevkaJAde bir telat içinde bulun· 
dufuna hnkmetııek bile bu kaııa 
ve gönQı hırsızı ne hadıır bilyük 
thttyatlarla hareket etse bde elim
den kurtulamaz. Elbette onunla 
bu giln karı.ıa,acalJz, çarpıoaca· 
ğız. ha kalım hangimiz ayakta ka
lacak? hangtmız devrilecek .. 

iti onlara bırakahm ııtedikleri gibi Beğlm atle muı11 olduklarıııı ıod' ""''}'ı 
sevkil idare etıin 'er .. timdi senin Bir gönül kaça bulunabilir bil· Sizi tamd ğım tlk b:fr b ~1-0 
cebindeki mektubu çıkar bakalım. mlyorum. Kalp cevf lertntn her cutlarımızın harareti b' '-~ı~t 
Senin ıanaına ağa ne düımü§ biri ayrı bir sevdaya mahfaza karı~tığı gece bir kıbar J,jj>' lııtto il 

11'ııı.v d._ı •• 
anlayalım. olabilirlermtı.. zannediyorum ki eıt~tnde olduğumu 8 .~ 

Ali Safder bey cebinden zarh benim yüreğim hilafı tabiat ola zfm nahncı sokağındBk~iiı~ llt't,k 
çıkanr. Üzerinde fU adı esi okur· rak tek bir ceften ibarettir. Çün· köhne, kapanık evfrnlıl la~ "hıe b 
lar: kü ko~mı sevemiyorum.. Sız Bet numara bir gaı tlt'I C 

l. d k iııtklar an odamızın ka9"eıoıı ıtı.. Otr ares1. tesı·sah mun- göğnüme Kfrdi ten ıonra öteki \' 8 oee\'I 
falettnl Ve •onra balo s ~ 'l· 1 tı 

d C oradan temamile çıktı. Kalbimin ° " 
zamme IDÜ ÜrÜ abir hacmi ikt ı vdayı birden istiaba alektriklerlnl, ihtiıarııını .. •d llııJ lıı 

kd ideJl ı. •tı Beyfendiye ta im miisait değil. Fakat bu hususta nlzde dünyayak ren etlertıı• ııt, lttı 
_ 1l!J _ # hiddet ve ftlmatsızlıkla çatı •mtı rum, Atkın il ez.ı ıe )'Pıl 

. . d Sı:zin naı1 Ali Safder sevinçle: çehrenizln öntlnde bii'lün bell· lerınlz e tattım. lçtl"1' D 
- Hah bu ıe er kekliğ• lcafeate #atlerimt saı fedlyorum; slz.i iknaa benim zevcim 'V;r· baıJJ ..ı 'lıı~ lıtl 

yakaladık.. muvaffak olamıyorum., ziyet IUbaule on ara bel' ~ _Ilı( 
O ' M k f fı kat kalben a•la.. sizin ..., .. ı·'qty~ı - ku balia ım. e tupta Zavallı kocamın ler il ımı k.. anıza w "'ıtı,1,11 dite dokanır btr ıey var mı? için sizden rica ettim. Teıekkür· camdan kıs anm 1'ıs1' ~ 1 

- Beyin memuriyeti dolayi- lflr ederim. Şözümü kırmadınız. benım sizi karınızdan ' th t 

aile lıtanbul kanaltzassiyonun Bedbaht adam çok sevindi Onun hakkım yok mu? L~~~tl k ~e "il ,,_ 
dan bahsolunuyona ne yaparsın? hakkındaki hu styanetiml mu· Fakat ben mantı cJ\J 14 1 ·!( 

- Burnumu tıkar. mektubu hahbetimin ıtddettne ham'edi- kemesloi hedahcte u{aıt~ ~ 
yırtar atarım... yonunuz. Hayır Beyfendt )Üz. kö.dınım. 
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" V AKT "iN ŞBHIR VE MEMLEKET HABE~LE~I 

llıı banka Esnaf bankası 
1& ihraca* lcln B- M"'clirl uml ., _ td 

~ .. tlrketl yaptdar. .u um ı:.1tD a °' ... '"81 nkjledft dned yardım ediyoruz diyor 
Anbraya gltmlf olan sanaJI Da.ta üe- nfttllrlmkclea biri 

...._ bakım madJrl amamlll ,....._ EM.,__ klçlk ...ı. 
•• meeıw Ware reisi Ya-. ,.- ..........., 1•,_ w .,_.. 

21,. beyler tehrlmJM dOnmUf- ....,_. edl,.dao 
y_, Ziya B. dan mut Da. 1Ma h ..... •.M ile ...,..,. 

na giderek azım müddet bir ..t..rıdmlre E...ı t..b. 
oJmUftur. .aclrt •1HllDlll dok-ar F_. Be, ba 

bfa.ı bir •ubardrlmhdn yapa&ı ..,., .. hlyretle .......... .e,ı~-. 
l&e ba ziyaret llusyaya ,. .. ...ı.... wna fln 

nıeselesı Ue tltkadar olup - B.U_. .-,e41 La ... 
iki banb ıruında bir ( Llmltet 5.000.00 llraJa .Mil ~ a6I 

) t.etkll edllmlftlr. Şirketin ea p\ _. ,.-. ...Otedlr. 
----mesı Antarada tanzim edil· T.W IMa da beddtıı allbetlDdlr. Bankı 

oı.p bu hafta içinde Defi' ft IMa .t..ı. 1t• edllclrpMlta JııcLm 
edUec:ekdr. Ştrbı Jl)nıs tkl eda__. ..,a.,ea t.W bize 

lllffnbaslr oJç Jnma Jlsll. ....... 
bQftu ihracat 11pa dlcmıar Bakallar 
edeml:recetlerdlr. K 1·1. 
Ahmet Eaat Bey oopera ı ı 
~ demet re111 ı~en çektlen Anbradan gelen cevaplar 

ınadclelerden mubakeme S.latMr Kooperatlflala w_dm.. 
'1tnan Ahmec r..t Bey b.lt· mll1aıbctlle ~- tmm tetarabaa 

temyiz hutmU ve maba· RrH • L. Hamaer1 •Kt.l,atıDıza 
&Grtn Buna mabtemell .._ .. -...... s..tıade _.,.,... 

ttD>lf Ye yulfec:le lbmal Ye 11'-la 1,.f•-.1•, e. M. M. Rew 
._ nınnmtyetl mi lldmal Ka.m p• •izhar oLmaa •mimi 

~."'1-..... makul bir lçdhlda il- .,..._. ...-ıar eclertaa. clemıwlerdır. 
karar ittihaz edflınlt oldu- 1-.ı p• liarederbala cHıJ*n 

...... ehil beyinlle beraedne ... el.: 
~lfllr. •Koopenllfba bru'11.91 u, mae.19-

'·-··a cledikodalan lerbaı tebrik, muftllakı1et temenni 
edertm. 

Bir hilek&rhk 
Batum gazı yerine ba

llı Romanya 
Petro'a kolza katmak auretlle 

..... .. lltliDal daha ....,dana 
tdranbmt ft taıDerdea 1•111 mala
k...,. ttmb ............ 

• lm..ıa ppblram talald· 
............. bul taS ldecarları ............... ,.... .. .. ..... ......,. ........... _ .... .,. ....... .. ...... ,._ ,., ......... ..,.. ... ., .... .,..... ·······-........ .,.k ........... , ... 
~ ................. ~ 
.............. ,. tahld .... .. 
~ ................. ....... - ..,.,..._ ,.... .... .... 
HllCll... •• ... ... .. 

..... .... tı-ı-· ••••••• ... ·~ltt ...... ., •• .,. .................. .....-. 
Al .. ı• •zM zta MWU 

••il• Mlltlı• Met •1111111-

• ............ tlccuı ..... ~.M_.. 
~.,.. ............... . ............................ 
....... ..... .... eattıldan 
-~ ..... .....,. ..... .....,,,, .... 

Holet•t l,Oettt 
--~ ........... .. 

~-, .... ., ....... ,.. ...... 
il. Halstat IJdıı ..... A..,._. ........... ....., .... . ...... _ ............. . .. ····• .... .......... ........ 

Datnlet veklh Dayunu 
umumiyede 

o.• .......... ...... ...... 
...... - -ıure Zekll s., 
.. .. cWa Dit- •••'111• 
................. -.al •'- ,r. 

Büyük bir tehlike atlabldı 
lstanbul çeşmelerinin suyunu 
temin eden Belgrat bendi az 

kaldı yıkılacaktı 1 
25 senedir görülmlyen bir afet 

Soa Gç aGn tçlncle, Ltanbul 
n11m kabnalr, ZekerlJ• u,ıı ye 
laaftlW de Ya.I 1U kftlel.ı al-

da •tlmek ıtbı mlhtm bir 
tehlike aılat1nlflardar. Bu bahta • 
lreclea (Vakıt) ıa dGıt•G alqam 
ıılthH nda ln1aca ballledilmlf, 
latanbut çepnelerfne plen sula· 
na Belarat orman·armc'a' 1 bcı,ak 
ber, t'eı den blrtaınln çat acbta, 11 
kı'mak tehltk..ı bat pterdql 
haber vertlmitıL 

Don Vakıt bu mGhtm hacllae-
71 mahallincle tetkik etmek iç n 
Beı,tat orman?uma bir muharriri 
ile fot01Fafçı11na ı&adermele ka· 
rar Yetmft .,.. bu karanm tatbik 
1ahaınna da lroJ1D11Ştur. Bir mu
laarrbimlzle fototra'çımıs tam 
bet ... t otomobdc:le ye J&fall 
olarak mGfkGl bir 19Jahat J•P • 
llllflar Ye batta fmenet erk•nmm 
tlmldtnlD hllltana hadtleJl ma • 
hallinde tahlıak ye fotopalla 
teablt etmefe nıuvaffak ollaat· 
larclır. 

&111lltdnttltn •orı·a 
BGJGlsclereden ıubaren Bent· 

ise manan yol çamuıdan aeçil
mec bir tekd ala:ıtb. Bunun 
~ID arkacl&flanmıa bu latıkamet· 
te pek az 1ol ıtttlkten eonra 
yola yayan devama mecbur lcal· 
iDi •anLr • 

Yanlar. Sular .. it olarak ba ID· 
pab aec:lekmıı ve ortuJnı yara· 
rarak kunetle &fAlıJı clalna 
akmı)a bat'amııtır. Cu aıa ık 
badiae mahalline '6nclerllen ame
W.le da l11çlar tulu fm h~e
tb>ln ldar..a altında çalıpnıya 
.,.., ........ ,c1ır. yapılacak ilk .. 
bmclın ortalannc:lald ............ 
elen bir lmmı açmak •• ... 
lan lomıen alotarak bmdl tas
yakten kurtarmakbr. DalRI•• 
mun mlddet çalrpaalanaa rat
men ancak bir m-'- apbd. 
mit'•• mahua bu menfa mak· 
wh temlDe klft plmttffr. 

Hava da auen cllseldtll için 
bent tedrlcm tu,dden kurtul
DlUft aular mahtu1 tekilde inme
le batfaaut, buna bittabi ..... 
fezle ...... pnlan lmunclan 
akan mlar da yani m ebldftlr. 
Şmıddd halele tehhke atlabbmt 
buhmUJW. 
Salllr dlllul ,,._,.,,._ 
Elet' IU ar claha Jills•llp M 

bencil .... ,. af&ba De olurda7 
Buna dd tlattmal nrclL Ya ful& 
m'ar •tar pler, Yalıut bent p 
kllırcb. Sular ... , ıtd•• ...... 
e!e yoktu. F•kat bent yılana 

bir mtl1on tonluk IU olanca hı· 
zl'e akıp pdecek, Zekeılp ki-

Vaniköyünde 
Bır yol mest lesinin tevlit 

ethA! haklı ş kayet 
Vanılcöyde yala sahibi olan bir 

çok muteber zatlardan dün bir 
mektup aldık. Mektupf a birlikte 
bir de bir yol krokisi var. Tet
kik neticesi olarak pna anladık 
ki emanetçe bir müddet ewel v .. 
nıköyden geçen ana yo'un 15 
metreyi bulacak surette geniıle
tilmeıini brar albna abnlDlf, ı .. 
timllk edilerek açalan yere dUftl' 
inta olunmuttur. 

Ba mfiracaat uhipleri diyor idi 
emanet timdi brenndan d&.mlt 
prfintlyor. Vanıköyden geçen yo-
lan 12 metre,. indirilmelini •• 
wfık bmm.,. ülticlen blilip ala
naa yerler yol fuluı bılind• 
bırakllarak, hunun karp ......... 
da yeniden Jer iltimlUine tefeb
bill eclilclL 

Şehremaneti, Anadolu lilal 
yolaaa 1.S metre yerine 12 metre 
ya~maJI t.cih etmiı bulunabil&'. 

Ba noktanın aynca m&ıwhp,. 
tebammülü de olabilir. 

Fakat buna Vamköytia ba -
turada tatbik etmek için bir lclp 
dqil, billkil, '6tmemek lçia ... 
him maniler vardır: 

Evveli ,olan babMdllea ... 
tuı zaten 15 metredir. 20 • !O 
metre IODl'A da ,_. 15 meb9 
pni,uk .,.,..,..kbr. 

Emanet eter ba miclBI ,... 
t.S hatta 12 metreye pbrmak 
için zaten iltimllld mukarrer 
tarafa timdi llılimllk cihetini d .. 
!ittirerek gözden çıbrchta para
dan fazla bir para verecek ola 
yahut yolun 12 metrede istikame-
tini temin için behemehal eski 

wm ,eı. 
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W~OClJrıf 
lela~sız te~~ir ololını 

lngiliz lirasının son günlerde 
gösterdiği teref fu tabi\ olarak pi· 
yaşada bır telaş uyandırmıştır. 
Hükumet esasen kambiyo mese· 
lesinın mılli iktısadiyatımız ıçin 

ehemmiyetini takdir ettiği, bu 
makutl~ bir takım tedbirler al
mak ~zere bulunduğu malumdur; 
diğer taraftan bu gibi ahvalde 
lüzumsuz telaş ve heyecanların 

f aıde değil, bilakis zarar verece~i 
muhakkaktır; onun için alakadar 
o anların gerek kendi menfaatle· 
rı gerek memleketin umumi me· 
nafii namına sükunlarını muhafaza 
etmeleri lazımdır. 

Yalnız biz bugünkü vaziyette 
şayanı dikkat gördüğümüz bazı 
hadiseleri kaydetmek isteriz : 

Menbaını bir türlü bularrıadıkt
mıı bir şayia çıkarılmışhr. Bu 
şayiaya göre hükumetin dahili 
bir istikraz aktetmek istediği, 
bunu da vaktile Yunan hükumeti
nın yaptığı gibi kağıt paralarımı
zın birer parçasını kesmek sure
tile temin ed~ceği şeklinde 
bir yalan uydurulmuştur. Kat'iyen 
asıl ve esası olmiyan böyle bir 
yalanın ortaya çıkarılmış olması 
piyasada sun•ı olarak telaş ve he
yecan tevlit etmek maksadım ta
kip eden bir takım kimselerin 
çalıştığını gösteriyor. 

Binaenaleyh hükumet seri va· 
sıta ile bu nevi yalan şayiaların 
kimler tarafından çıkarıldığını 
tarkik etmelidir. Şayiayı çıkaran
lar hakkında derhal kanuni taki
bat yapılmalıdır. 

Aynı zam ıında piyasadan haki· 
ki ihtiyaç haricinde kambiyo sa
tın alınmaması için müessir ted
l:iirler a1ınmahdır. Vakıa öteden 
beri bankalardan lngUiz lirasi sa
tılması ancak tediye olunacak 
faturası bulunan tüccara hasredil
m@s• borsa kanunu iktızasıdır; 
hatta işittiğimize göre dün, gene 
bu hususteki kanun icabının kat'i 
olarak ~ atbiki için borsa komi-
serliğinden mali müesseseler~ 
emir verilmiştır. Şu kadar var kı 
her şeye rağmen ecnebi banka· 
larda bu hususa riayetsizlikler vu
b bulduğu bizce muhakkaktır. 

; 

' 

Ecnebi bankaları nasıl oluyor 
da bu kanuni ahkamın haricine 
çıkmak imkanını buluyorlar? 
Bu ciheti kısaca izah edelim : 
Bankalar lngiliz lirası satın almak 

Y anm asır evvelki 

VAKiT 
3 Kinunevvel 1879 

- - ... . ..._...,_·-~-~~~ 
Havadisi medeniye 
ltaıvada kağıttan eldi-

ven ıhda.5 olunup gayetle 
ucuz çıkarıldığından ya .. 
kınd4 güderi eldivenlerin 
verine bunların kaim ol-
ması memuldür. 

.. 

Londrada bir tabip ço .. 
culdarın başlarına pen
buh (pamuk) dan takke
ler gtvdirilmesinl ve be
şi~ie başlarının rahaı sız 
bulundurulmasını bevin
ce peh mu.zor ad ile bun
laı dan çocukların humku 
belahet misillô halata 
duçar olabildiklerini iI
rnen • e tecrü.befen isbat 
eyliy'i11' Londra en~um_en~ 
etibbasına bir Myıhaı 
mufas!fala ita etmiştir. 

istiyen bir adam eğer tüccar ıse 
bundan konşmento, fatura gibi 
bir vesika aramıya lüzum gör
müyorlar. istenilen kambiyoyu ve
riyorlar. Bu halin neticesi ise şu 
oluyor: Evel emirde herhangi bir 
bankaca şahsı tanınmış olan bir 
tüccar hakikaten tediye edilecek 
borcu olmasa bile istediği kadar 
lngiliz lirası ala biliyor; sonra tüc
car olmıyan kimseler de tüccar 
tarafmdan alınmış olan kambiy~ 
çek 'erini kendi namlarına devr
ettirmek suretile hiç bir zaman 
ve ihtiyaci yok iken bilvasita 
kambiyo elde edebiliyorlar 

bin meskenin sene bavma kadar 
itmam edileceğı vaadide biraz 
canp olmakla beraber bundan 
istifade edJlebf'mesf, va adın bu 
sefer vaktinde incazile me,ruttur. 

M. Venizelos mektepler için 
ytiz milyon drahmi verilmif ol
duğ'unu söylüyor. Eğer nutlmn 
gelişinden an?a~ıldıAt veçhile bu 
meblağ ınrf Makedonyaya tahsis 
olunuyorsa, oldukça ehemmiyet· 
lidft. Yok eğer Yunan bütçesinde 
maarife tahsis o!unan mıktarsa 

Makedonyanın btmdan ne mık· 
tarda istifade edecE"ği meşkuk 
kalıyor demektir. 

Bu fenalığın önüne geçmek için 
alınacak tedbir şudur: Her banka 
!:ırl kambiyo muamelatını kontrol 
etmek üzre mes'ul bir memur 
tayin etmelidir ; bu memur kam· 
biyo satın alan tüccarlara istedi· 
ğini vermezden evvel konşmen -
tosunu, faturasını, bonosunu tetkik 
etmeli. lngiliz lirası üzerinden 
çek verdikten sonra o vesaik 
üzerine imzasını atmalıdır. 

Ta ki bu vesikalar başka bir 
defa küllanılamasın. Bankalardan 
kambiyo alış verişi bir kere böy
le esash bir kontrole raptedilirse 
hakiki ihtiyaç haricinde hiç bir 
muamele yapılmasına imkan kal
maz. Aksi takdirde ne yapılsa 

' beyhudedir. 
Mehmet Asım 

Giinun 5iyasiie 

''Topsin,, nutku 
Möıyö "Venizeloı" bir resmi 

küıat mülabeıeıile Topstnde, Ma· 
kedonya köylülerine bir nutuk 
irahttl. Yunan gazetelerinde 
metnfoe muttali olduğumuz bu 
nutuk, haıvektlin ne gibi bir lü· 
zuma mebni Makedonya halkı ile 
müıababede bulunduğunu mey
dana koymaktadır. 

Makedonya Yunanistana tlti 
hak edelidenberi, ehalisi merkezi 
hükilmete karıı müıteki bir va
ziyet takınmııbr. Emsali Giritten 
de arıuıra itidilen bu tiki.yet, mu· 
badeleye tabi o1an!arm tikayetle· 
rinin inzimamile so11 senelerde 
bütün bütüne tiddettendi. 

Makedonya rum1armda yerleı· 
miı bf; akldt: vardır; merkezi hü· 
kftmetin eski Yunanistan nefine 
olarak onları jhmal ettiği kana· 
atini beeliyorlar. 

Bu kanaat Selanik gibi mera
ktzde fakir tabakayı ve bahusus 
ameleyi komünizmin kolları ara
sına attığı gibi, köylerde de hü· 
kiimet aleyhinde kavi bir cere· 
yan tevlit ederek muhalefet fu· 
kalarının lehine bir itizal vuku· 
una meydan açıyor. 

Son intihabatta ihtiyar recülü 
hükftmet bizzat Makedonyayı 

gezerek, propagandayı idareye 
lüzum görmiif, ve bu sayede 

Arayı toplamafa muvaffak ol
muıtu. O vakıt ki vaadlerinln 
tahakkuk etmemesinden asabi· 
leşen I·ütlenin günden güne te· 
zayüdü endtıesf belirince, M. 
Venfzelos "'Amatovo,, gölü tesi· 
satına iptidar olanmasından letl· 
fade ederek hükfımetlntn dere
cei mesaisi hakkında beyanatta 
bu Tundu. 

Baı vekilin, nutkunun miihlm 
bir klsmında bütün Yunanistanı 

hesaba alması Makedonya köylü
le11ni pek te menun etmemit 
olacaktır. Yunan bütçesinde 
bu !ene 670 milyon drahmi 
fazlat hasılat görüleceği kanaati, 
Makedonyalılann yarasına mer· 
hem te§kil etmez. Mukaddema 
teırinffanlve kadar teslimi hü
b( n etçt taahhüt edilen on bir 

Verginin tenzili hakkındaki 

beyanat M. Venhelosun nutkun· 
da asıl alln§lanan nokta olmu§· 
tur. Makedorıya halkının fakrü 
sefe!eti mütemadiyen ileri sürme
lerine nazaran bu noktaya fazla 
alaka gö terecekleri aşikardır. 

Hu fi.sa itibarile baıvekilin bir 
müsahabe tavrunda söylemiş ol· 
doğu nutuk mahirane çevrilmfı 

bir hitabet parçası olmakla be
raber, muhataplarına tam bir 
itimadı kalp vermiotir denilebilir. 

Fransızlar "aç karnın kulağı yok
tur,, derlQI'. Makedonya ahalisi 
de bugün güzel nutuklar ve he· 

sapeız vaadleı den fillyala muh
taçtır. Atina hükOmeti bu nok· 
tayı ihata etmiyor değil, ancak 

zamana talik mecburiyetini hia
setuği noktalarda tatb dHJe hiasl
yatı yumutatmak yolunu tutuyor. 

Bu yolun pek çıkar yolJardan 
olmadığı ille bir çok tarihi delil
lerle sabittir. 

A1 .. Gayur 

Filistinde a 
Arap m -- ca. 

di 
el esi 

lngillz kuvvetlerinin Filistine 
hAkim olduğu ve mahkemelerin 
iğtişaş esnasında bir takım cina-

Hatıra gelenler 

San'at aşkı 
Sör Con T oma fsmfndekt 

meıhur musikişmas 1846 da 
Mançester orkestra8lnı idare 
ediyordu. O suada İtalyalı 
aktris ve hanende "La Malib 
ran,, son defa olarak mezkfu 
tiyatro sahnesinde teganni et· 
mı,u. 

Madam Ma1fbran esaEen has
ta olmasına rağmen sahneye 
çıkmlı ve harikulade sesile bir 
clüoya tıtirak eylemfşli. Düo 
seyirciler üzerinde öyle bir te
sir icra etti ki, bir daha tek
rarı için ıiddetle ısrar ettiler . 
Meıhur muganniye evzaı ile 

ısrar etmemeleri için seyirc lere 
rica ediyordu. Fakat on ar ısrar· 
dan vazgeçmiyorlardı. Nihayet 
orkestrayı idare eden Sör Con 
Tornaya dönerek dedi ki: 

- Eğer tekrar edersem, yor· 
gunluğa tahammül edemeyip 
ölürüm 

Sör Con · T oma §U cevabı 

verdi: 
- O ha ide madam .. Sahneden 

çıkmız! ben mazeretinizi anlatrr 
ve tarziye veririm. 

Fakat Lae Malıbran birden
bire azimkarane: 

' - Hayir, hayır.. Taganni 
edeceğim Fakat ö'mü~ bir 
kadın olduğumu biliniz. 

Dedi. Ve düoyu tekrar etti. 
Zannı çok doğru td. Birkaç 

gün sonra t1ahneye bir daha 
çıkRmadan vefat etli. 

yetler irtikabile maznun Araplar 
hakkında hükümler isdar t'derek 
infaz ettiği sırada bir Arabm, Ya
hudi olan başmüddei umumıyı 
katle teşebbüs etmesi Fi listin de 
efkarı ammeyi yeniden alevlemiye 
kafi ge miştir. 

Filistinde Arap· Yahudi kavga
sını yatıştırmak için orada büyük 
kuvvetler bu unduruJduğu halde, 
tki tarafın ilk fırsatta birbirinin 
boğazına sarılmaktan başka hıç 
bir şey düşünmediklerini gösteren 
bu vaziyet, lngilizlerin askerlerini 
çektikleri ve tazyıkleri11i hafiflet
tıkleri takdirde vaziyetin yeniden 
karışacağını ispat etti. 

Esasen geçen ağustos esnasin· 
da bütün Filistini bir Yahudi -
Arap cidalgahma çeviren hadise
ler, lngilizleri,kafi derecede kuv· 
vetli bulmamış, o zaman, fevkal
ade komiser vekili olan M. L.uk, 

tahkik heyetine vukubuJan beya
natında bu noktayı itiraf ederek 
iğtişaşlara mani o mak için elinde 
kuvvet bulunmadığını söylemiştir. 

Vaziyet o kadar buhranlı idi ki 
lngiltere harbiye nazmnın muva
fakatı alınmadan Mısırdan asker 
getirtmiş, donanmayı Filistin su
larına çahırmıştı. 

O halde Filistinde emniyeti 
muhafaza için orada daima asker 
bulundurmak, mühim masraflar 
ihtiyar etmek icap edecektir. 

Bu vaziyet lngiliz matbuatın· 
dan bazılarını Filistin mandasını 
bütün bütün bırakmayı tavsiye 
etmsine saik olmuştur. Bu cere
yam son derece kuvvetli ve de· 
vamh bir müdafaa eden Deyli 

Mey\ gazetesi son posta ile gelen 
nüshasında şu mütaleaları irat 
etmektedir. 

"Geç~n a~ustos ayında idare 
edilemiyen vaziyet, bir Arap 
memleketini Yahudi yurduna 
çeyirmeye devam ettiğimiz müd
detçe tekanür edip duracaktır. 
Bunun için orada, büyük bir 
kuvvet bulundurmak mecburiıye
tinde kalacağız. Halbuki biz im
parator !uğun en lüzumlu yerlerin
de bile icabı derecesinde kuvvet 
bulunduramıyoruz. Filistin ile doğ
rudan cloğrnya hiç bir alakamız 
olmadığı halde bu mecburiyete 
katlarımağa sebep ne?.. Böyle 
bir iş için para israf etmektense 
bu paraları kendi memleketimize 
sanayii teşv:ke sarfetmek daha 
do~ru olur. 

"Mareşal Vilson. bizim Filistine 
gitmemize muhalifti. lngeltere hü
kumeti bir an evvt-1 bu işten sıy-

rıla cağına günden güne bu işe da· 
hyor ve kayalara carpıyor bu ne 
zamana kadar dt:vam edecek!..,, 

Deyli Meyi gazetesinin dilediği 
bu çekilme, kolayllkla tahakkuk 
edecek bir iş değildir. Fakat bu 
iş her gün cıkmaza sapıyor .. 

R. 

Cemiyet nüfuzu . 
k" ce[l11' 

Bizde fert üzerinde 1 hnıştıf· 
yet nüluzu pek aza uk 

E k'd b.. "ğ.. ku .. çük ve çoC s ı en uyu un . oltası 

üstünde haıuı sayılır hır ~a bil 
vardı. Kendi hafızalarunıı. bB i 
hükümlerin birçok deliller• ·ke~ 

M )" b. o yaşta ı 
yaşar. ese a ız korn~uısr . 
sokakta cigara içmez, JılarıPI 
dan çekinir , semtin yaş 
selamlardık. 

1 111 .. el a ı 
Gerçi ılk ba~ışta ~uz ' baıeO a 

görünen bu cemıyet nufuzud t.Je' 

fena ve zararlı neticeler ~ deJI 1 

· d. K~ ··kı··ğ·· d kendın ıı rır ı. uçu u un e k bil' 
üst ğördüğü bir adam, çocu o• 

.. d .. x.... 1 d d oüfuııJ yu u5 u zaman ar a a •. ti~' 
davam ettirir. Bundan ferdı 15 

t • V9. 
Ialsizliklcrin do~ması ibti1118lı biif 
ister uzak, ister yakın olsun f 
le bir ihtimal karşısında hs~~I ,11 

miz titremeyiz? O halde ·t ~, 
neslin, bütün ~ski kaideleri (~t' oı
ncmesi, terbiye umdeleriııde ·kltt 
rin ve bambaşka değişiklrıi lçı 
göstermesi önünde korku ve yr 
retle irkilmiye lüzum yoktı.ır· e~ 

. . l . teıtl ı 
ni hayat, yenı sıstem erın ~~' 

leri üstünde yükselir. Arn_8 ~ır 
çirkin ve çürük bareketlerı~~~ 
Jadığı basamaklardan gıı fJ' 
aydınlık ve temiz bir ufka~
selmenin imkanını kabul etlll 

zihin da~ıtan bir şey olur. ıf 

insanları birbirine sevdire~J 
lan sağlam düğümlerle bar.ı 
ahlaktır. Bu varlıktan sıtf J 
bir cemiyetin yaşaması ıniif, 
olmaz. Tarih, her inkırazın 
da her cemiyet yıkıntısın~ 
ahlak cenazesinin yattı~m r.v 
Demek yaşamak istiyen ~" 
millet, kendi kalabaliğı ara# 
ki ahlak cereyanlarını g 
uzak bulunduramaz. /.1 

Dün rasladığım bir tr ~)P 

hadisesi bana yeni bir müCJ/ 
siper ine girmek mecburi yel ., 

olduğumuza inandırdı. J' ~tıq 
Arabada işine giden ge 1 l\ct 

ihtıyarlarla mektebine koşsıı ~ lQ 

cuklar delikanlılar vardı. .,ıı trtı\ 
'. . ·ıefl" ~ı. 

kedi bırkaç genç hır .sıra.,• ; ~ 
oturan genç kasketh bı 011~· 
tepli kıza laf atmıya başla of. 
Kız; ağır başlı idi, halinde .b ~ t 1 

b. .. .. d t den bıÇ L an 
ır tecavuzu ave e oı 

H 8111 I· tkıı 
uygunsuzluk yoklu. ar'. e,, 
duğum bir sabırla eteklerııı fe~' 
dıran bu küstah mahlukların.~( 

l . . - . Jıır ıe hareket erım gormemış, .,;ııo 

mış göründü. Duraklann b• dif 
defolan bu... bilmemki ne te'" 
yimler, bütün bu rezilce pııJ~· 
vüzleri, bir tramvay halkı şll 
runda yapmaktan utanrııs~:~ı-~ 
dı. Onlara sorarsanız, . yaP ı-Jsttl · 

en tabii bir harekettır. dO' 1~· 
".V AKIT ,,iN T AKVIMl yapmıyan'ar, faıiletlerinde;0,~,~ tıı 

layı değil, çirkin, yaşlı. 18,Jıf 11i 

oldukları için uslu durmtJ'··rrif 

. 1 

Salı 

il 
Kanun evvel 

1929 

Bu P'""'"'<' nv 

Rt.eebil.l/ere 
1348 

Güneşin do~uşu: 7, 07 

Namaz vakitleri 
Saha!\ Ôjln ikindi 
~.3~ 12,<·4 14.28 

Akfam Y ataı ima alı 
16,41 18, 19 05.2~ 

Bugünkü hava 

Eh, şimdi düşünelırn: Htı ter* 
d aııhş. ~ 

tin manasını bu ka ar Y kf11' 
b b bıra 1 ;ı ıı. 

anlıyanları aşı oş 1,1ıııt ~l 
·rn 8"" ·~ ı~ kabil olur mu? Benı 

1
. itfliı1 

1 
l. Po ıs -~ a bir tedbir ge ıyor. ~jl8 

d. bir teŞ r 
"ahlak :ıabıtası,, ıye (Jle~ıe 

var. Sabah ve akşamı sİ' 
. b rnur ar ~ saatlerınde u rne ter , 

1 birıse 0 olarak tramvay ara ryık d ll11 
bu azgın küstahlar, 8 kB 1 

bulsalar ııe il 
dukları Cf\zayı 

Rüzlf&r mütahanll. ha•• bulutludur. p 
:~m:ma:_.________ iyi o!acak! Sc) J (J 



osyalistlerle 
P ariste arbedeler 

A. manya .. Fransa mukarenetı lehinde 
p nu uklar söyl nir ken ... 
llth 1 (ı\ A)- Sos alı tlH n Almanya f!' fren~ll ııre ında mu 
~'t tea ıf ve au h ehirde o mak üı: e C p g )ide ,a mak 

erf t üma~ f komun ster n mu b ' r umayt yapmalarını 
CJıltıe erı Üte ır e. po ,1 ır.fd~r yet! tara ıçdan nere ılmı ır 

• il P gny, 1 t A. A ) - So11ytı ıt e }A mak ted k eı ün a 
, ahdi il d>ab ta tarafmdan menedi'meı ü er e ö u t ın · tıra mı te ·it 
bsıe' \ı kıJnıış olan a de eıi tak m tek m ny r le g}. mi erd r B•r.çok 

de "" dt tr Alnıanya . F ansa mukaten i eh n 1 n tl k ar oylem f 

dirıdd t Bu lsnada komüniste den mü eki p bır g ru po Is er ara 
uk u \l u~ul geçerek hat p eı in sö ledıkle 1 ö erın i ıaılmes ne 111 

0
1 M ,d rnak lçtn hasmane bfr ure t b ğu p çağ r rmf ardır e as m 

uı ret b t .. u ur bu maz so ya i tleı i e komunı ter ar sın a m• ıe · 
t l\t bedeler olmuı• ur Ko, ün 111t e den b ıl a k f' yar alc.nm ftır. 
p Lahey konteran .... ına aı.ırl•k 

bJ,j C:~tlı, 1 (A.A) - M. Tardic>u öğ eden son Letoyna orta e'çj ı 
f;' 8 Pow M Mi 0 e ko yu t.abul ed c ktrr. Bu mü U atlar 

e \t 'tıda e v mevzuu bahso an meıseJe erın tetkık edi ec ~ i • 
te tor a mi eler n vasıl 0 du' la ne c ler v binci Lihey 

p ana na a. t laııı ık ar ha kında gö 9Ult:c ği :ıannolunuyo • 
~tJ • 1 (AA) - M. laı dıeu Lelııatan ~etırıle Lelonya orta 

1 kabuı eım otlr. 

8 A manvada bir arbede 
t tJtn, 2 (A A) - Çehk mııtferler c mıvt:n azası lle ahntl arasında 
tl'tı lldt ı tas} onunda vuku bul. n hır ı rbede esnac;ında m·ıh lli zabıta 

h ~·aş ndı n ıp;ır suretlt> yaralarım ştır Çelık miğfer teşkilAn azasıı da'l 
1~1 te\ kif t:dırnı ir 

ıı Stre~man siyasetine hücum 
•rıs, 2 (A.A) - ~:kselsiyor ~azecesi Bcrlınden btihb r ediyor: Bir 

~ ll'luhabllffıe be\ anama bulunan milli so~yulist fırkası mliessisı 
Goebbe s Stre~t'manın ~ıyaserını menfur b r sıyııset relAkki etmekte 

unu bt:van ve Young p Anı ile Alman hukumetının Si) asetıni takbıh 
llaha 

'il etmiştir. 

Parı~ Sarki Avrupa tamiJ at mest-lesi 
a " k 2 (:\ A) - journal gıızttesı şarki A-.rupa ta'lmatı meselesile 
krlJlaıın<>rn tt:nın venJ gı kararların sırf nazart mahiyette lngu bir çok 

l.aheyde hallı l<lzım geldiği miitalt>asmda bdun YO'. 

lo kova 
2 

et.,._._ .... ,,..; 
l't'T ş k .A. - Tas Ajansı bıldırl) or: Harbindeki diplomatik 
isti ~r 1 Çın Şimendifer eri idare Azasından birıle heıaber hududa 
~ r. l\Omıser 

f e 1 · ceneraJ Çıınka' ~ekın Sov\•t:tler cara ından vaki olan 
' n hep · k ·' ; 

uı ını ·abu! emgıni ve bazı meselclcrı bırlıkte müz kere tt-

lll r~ harıclye komi~rlıgınin memuru mfhsu.,unu gôrmtk istediğini 
ŞUr. 

Sı~ Harbe nihayet vermek için 
~ afo, 2 (AA)- Amt:rıka seyr ,eferln idaresi sab k reisi M F:~ward 

ı"J: der beynelmllel ticaret odasını Belçikalı reisi l\1. Theuntse bır mektup 

'fi.. 'lıu t Ttk bütün milletlerin ticaret Jıderlerinın muharip d ·vletlere demir 
r, ka 

·~ tr~kte vçuk manganez, nikel, krnm, petrol v. s gıbi lprıdaı mevar 
il':/. e . n ırnrına etmek sureıile harbe nihayet vermek lehinde bır hare-

ıştırak 
r JI ermelerini teklıf eylemektedır. 

l'°J a Belçıka kabinesine itimat 
~ t 1 t~ıxeıı !lı ı (AA) _ Lıberal fırkası mılJf meclısin n dUn kahul etttğl 
19 tirde Lı >eral nazırların takip ettıklerl hareket tarzı tasvip edilmiş 

)J l'tıestlesınin heyeci umumlyesının milU vahdet dairesinde ballı ıçin 
--ı 
pe fi 
~ 
jr~ 
~ 
ti" 
b-' 

fo'~ 

t:re · 
ltımat beyan edılml~tır. 

Bahri sanayi 

ptJ , 

İngiltere de izmihlale 
doğru mu gidiyor? 

~dl' ~ 
P Ut ltred b . 1 doğundan bahri inşaat hareketi bü 
~o \> ' ahrl bıtzı ın~aat n k bir dura11nlug-a uğramıştır. 

_J# e talik· ·· · ı oo 00 ı yıı ,..-
ı,rv- lrı d h ı. yuzunden ' önumı.izdeki kanunusanide rop 
brrif ~· a a ışsız kald g an aşıl- ]anacak bahri kunferansta gene 

~ l"ll t b. hrt inşaatı tahtlc edecejtind n 
~;; ln1'11 elgrabn verdiği malômata lnrriltt ren n en mühim c:a ayii len 

1-;J ıır 1 f teredeki dahrt ln~aac fab· bıri, yavaş, yavaş, ızmihlAla ugrıya· 
ık ~ 3tı ilah Yetlerinı sulh \Zamanının 

e ' cokur 
• telif edt'mediklcrinden --------
"nar ıra uğramaktad r. lngilrerc 
t • ne zarfında ancak ıki 

ın,a et . . p._,
1 

' tırmış, yeni drıdnor· 

tı ş ermek i.ızere iken bun· 
"az b ~eçm ştır. 

" son il 1~ ra Vaşfngton konferansı 
r ndan ve ln ıltere ile A me· 

'lrıda b 
r takı ahrl tes ih t uzeıin· 

nı muzakerat vuku bul-

Ru"yafı Aman kö~I len 
Berhn, 2 ( AA ) - Rusyalı Al 

man kö) liılerınin bır kafılesi sefil 
bir halde Rıgaya gelmişlerdir. 

Pe e yanar dağı 
Frot le Fr nce 2, A A) - p le 

ı enıd n ındıfa etm ~ur. 
~ n r . 
1ndıfı 30 dakıka devam etmıştir. 

5. - VAKiT. 3 Kinunevvel 1929 ~ 

konıünistler arasında 
Fareler 

12 ev n temelıni aşındıı arak 
vıkmışlar ! 

Aniıeli hayat 
Aktörlüğün başlıca şartları 

!\Iur!:ilya 1. (A.A.) - Dün yı

kılan birkaç evin enkazı altında 

k ılanl.ır n ) ekrınu ~ımdı ik 12 kişi 
ol al\ te. bıc edılını~tir. !\1uf rit ame· 
edtn murekkt p bır ~u· up toprak-
arın k ldı ma:ıında ar,ır arekt't 

ed ld ~rıı idd a ederek r Limaylş te-
-.ehhı "'l nde huluıırnu~lur~lır. Yıkılıın 
hu e" lerın ) akınınd ı hulun:ın dığer 
hınıılıır tal lıye edil ;~cır Yapılan 
c. hkık-tt bu binaların temellerının 
f.ıreler r. nıtından adeta muntazam 
b r f ıa 1 İ\ t•tle a~ındırılm ş olduğunu 
onaı ·ı c;ıkarm ştır. 

Kaı ak ola giren 
haydutlar 

\'i \ana, 2 ( A A ) - Grcifenegg 
Jıınd ırma ktımandanı, karakola glr· 
nıege te::ebhus eden birkaç haydu
du rurmak ıstedlği e~nada öldürül· 
mu~cur. 

Şakiler kumandanın cesedini 
yakında bulunan bir derenın için 
atmı~lard r. 

Ren şenllk yapıyor 
Derlin, 1 (A.A.) - Ren arazisi

nin üçüncü mıntakasının tahliyesi 
münasebetile birçok şehirlerde par 
lak şenlikler yapılmıştı. Aıxla Cha 
peJle de l\1. \Virt~ Cobelence de 
mezahfp nazın bırer nutuk söyle
mişlerdir Bu iki şehir beledlytleri 
tresemanm BerUndekt mezarına 

çelenkler göndermişlerdir. 

Dan•marı.. a kralı 
Londra. 2 (A:A.) - Danlmarka 

kırat ve kırııliçası buraya geJmİş· 
terdir 

Londra, 2 (A.A.) - Deyi Mey· 
lin Berlln muhabirine göre Alman 
fızik müreha!:sısJarından profesör 
M Plank rontken şuaatının nufuz 
kabiliyetini kat kat artıracak ve 
ba~ıa elekrrık ılyası olmak üzere 
her türlü şıkların kuvvettni bir 
hayli tezyit edeeek gayet mUhım 
bir lhtir ada btılunmu~tur. 

iki ben çarpışb 
Atina, J (AA) - lkı yük treni 

çarpı~mışrır. İki kişi olmüş bir kişi 
yara anmıştır. 

Bir balıkçı genıiıi battı 
Kazablanka, J (AA ) - Bir İs· 

panyol balıkçı gemisi bacm ştır. 4 
kişi boğulmuştur. 

Kıbar alemmde ~oyunculuk 
Buflain, 2 AA) - Polis bundan 

15 gun evvel kibar aleminin bir 
müsıımtreslnde )apılmış olan ~e 

hazır bulunan eşhas n takriben 400 
bın dolardan ibaret olan mücevhe
ratının yağma edılmesile neticeJen· 
mlş bulunan tecavuze t~rirak etmiş 

olmak zannlle 9 kişiyi tevkif et· 
miştfr Mevkuflardan dördü mallan 
çalınmış olanlar tarafından tanın
mıştır 

Paristeki maç 
Parls, l(AA) - Futbol maçındı 

Paris takım polonya takımmı üçe 
karşı beş sayı ile magltıp etmiştir 

Bursa balosunda yerli 
mamulat 

Beı k!ounuevvel per~embe e QnO 

ekşı-mı Puısa fokoca~ınd.. v"r lectk 
ha oya ıttlr ak edrcek Ha nımlann yf'rll 
elbuıe glymrlerlnl tem n lç n BurA 

TorkoceRı boyok bt meaaı earf. 
etmı,ttr. 

Verit elblıe ıle lfttrık ede'ek Ha-
r ım era mfınastp hediyeler Vt'l'l'mek 
ıuretıle yerlt mımulltı tepık edt!e
cekt r-

••••• 
( Don~ U nuıhamızdan mabut ] 
Koyu perukalar: Jhttyarlatır; çok 

kırçıl ve beyaz paruka1ar da 
böyleJir. Yalnız kumral perukalar 
bahusus frize oldukları zaman 
aktörü ~ençleştirırler. Salonda oy
nanan komedyada aktör mesafenin 
verdıği revnalaan lstlfad~ edemediği 
cihetle gavet iyi yapılmış olmalıdır 

Bunu mezüra üzerine yapan hu
susf san'atklrlar mevcuıtur. Bir pe· 
rüka yaptırmak için: 1 - Kulaklar 
üstünden başın çevresi, 2 - ahn 
dan enseye baş üstünden mesafe, 
3 - baş üzerinden bir kulaktan 
dıgcrlne olan mesafe ölçülerek 
perukacıya bUdJrilmeldir. 

PerukArlarda IAstikler vardır; bu-
11 tikltr kalayı ~rçi veler . ..Pt rukayı 
takarken evvela ön tarafını iyice 
yerlettirmeli, llatlklerl çekmeli ve 
bütün saçları örtecek surette kafa 
tasının etrafına yerleştirmelidir 

Parukalır her vakit gençleşdrmez; 
sahte perçem kullanmak ekseriya 
kAfi gelir. Perçemlerin en münasip 
Jeri kordell üzerinde olup vernikle 
başı tutturulur. Kordelıya vernik 
sürüldükten 10nrı ön tar~a alında 
saçın lşgal ettlJti yere tutturmalı. 

El ile perçeme batınlmık üere biraz 
durulursa vernik kurur Perçem 
bulunması peruka bulmasından ko
laydır ve bunların şekli kolayca 

deği~tirileblllr. 

Eğer beyaz kalırsa muzır de~ldlr. 
Kırmızı düzgünler cııpodra, pomadı 
veya kalem olsun ,. ejter içinde 
mimle~erık varsa tehlikeli olabilır. 
T ~ret hen karmen kırmızısı veya 
karton kırmızı ı olunmalıdır. Pembe 
diizgun olsun, iyah ve mavi duz· 
gunler ol un zarar vc.:rme1 .. 

Pudra yeıir e bazı kere sakala 
siırlilen bo) alar eğer bir kaç oyun 
verılecekse - bir berber tarafından 
sürülme ıdir. Sıyah saç boyaları 

tehlıkelidir. Oksijeni 1;u ve kına ile 
elde ~dilen kumral renkler hiç bır 
tehlike tevlit etmez 

Aydında beyanname dağı· 
tan Cemal B. değıldir 
Aydında hnk6met memurlan 

aleyhinde beyanname cla.fıbldı
fm1 ve bunun avukat Cemal 8. 
tarahndan tertip edtldllf nl zmlr 
g&?etelertnden naklen yazm11tık. 
Dnn Aydın möddel umumiliiln· 
den ıu mektubu aldık : 

Z1·11·929 T. ve 4262 N. nu .. 
hanızda Aydmdakl b~yanname

lertn aYUkat Cemal bey tarafln-
dan terttp edildlit :· nevedtlmtş 

ttede bu ıuçu lfhyenlerln bq· 
kaları olup mumatleyhin hiçbir 
allkaıı bulunmadıfmdan ne,rl
yetı vakıa htllfa hakıkat olmaf
la tekzip olunur efendım. 

.Aydın C M U. 
Sadık 

Amatör aktörün sakatı olursa, 1 ·ı---------
..... ... - rol ~ için lı 
feda Cfem& lfir ldaırde ~trefll-" Halkın dllefi 
mek için bir tek çare vardır; o da l••-•----------
sakah •kumrallqma podrası, ile 
podralamaknr. Lamba istiyorlar 

--
Yalnız bıyık lld,surede kumrallaştırı· Ak111ayda V-.llde amıtnden Y~nlh· 

hr ve uçlan kaldırılırsa yfizü lhttyar· pı~a gtden Gulpata caddesi o .em-
latmaz. Matruı veya sakalsız olanlar. tin mOhtm •e ııl~k btr caddet d r, fU 
takma sakal kullanarak yOzlertnln gazel c:ad~ntn tkı taralı yangından kal-
şekillerlnl değiştire blJlrler. Tıkma ma çukurlu analaıla muhat oldu~ 
sakal krep dedikleri bezler veya . halde koca t'adde lambam zifiri k .. 
paket halinde saçla y •pıla bihr.Bun- raobkt r. Lanp Ve Yentkapı halkı 
]arın her re1tgı piyasada kolaylıkla Vahde camit yanında tramvaydan 
bulunur. Fakat do~dan doğruya tnf'rek IDlflYen eYlertne gtderlu, 
yüı Uzerlne yapılabilir. • a' nl umanda bOtOn o muhitin halk 

Bir ffrça ile hafif bir tabaka psıntlll mahalli olan bu gtızel caddeye 
vtmln sürüldükten sonra sakal ya· lkı lambaak olaun bile konulmaımtt r. 
pışır. Sakal yapıştırılacak yerlerdeki 
makivaj vernik sürülmeden evvel 
bir bavlı ile silmelidir Sakal 

ı...pc1a lrualııol .. dcl ... ade 21 a.-.ıla 

J(Amll 

Te~bat rıvatr~unde: Bu ak.-n 
yapışarmak için krep tutam tutam ,aat il/30dı Yalnız mualltmlerle talebelere 
alınır ve yüze fasıla verilmeksi7.ın 
yapıştırılır, krepi parmaklar ile yüze -ı)t.HMEMANt. 
tuturmalı ve yapışıncıya kadar bastır- Hynaraı Kadısı· 11 ~ 
malıdır Bundan sonra krepe ma- 1 111 
kaslı düzelterek şekil verilir. 6 tablo 

Maklyajı çıkarmak için makiyıj IYazan:MUıahipurle, J 1 1 
sürülen yerlere vazelin sürerek cc;: ~ 1 11111 
yüzü temizlemelidir Sonra kolonya 
ile yüz silinerek yıkanır. Böylece ~aUne ... , lS,SOda 11111111 
deriye yapışıp ka ması muhtemel her cumartetl ak.-mı 

olan düzgün zerreleri ıiUnir. Yüz ftarl..dı ıenztllt yapılnnftlr . 

tekrar siltnertk biraz nişasta ile !••••••••••••• .. 
podralınır. 

Kullanılacak düzgünlerin intihabı 
cildin muhaf azuı noktai nazarından 
gayet mühimdir. Beyaz düz~ün için 
tercihen zararsız ve ucuz olan hu. 
muzu tutya beyazı •blıne 4 J'osey
de de ılne. kullanmalıdır •Esası 

u .. tübeç olan .blanc d'albltere.den 
sakınmalıdır. 

Beyaz düzgün de Ustübeç olup 
olmadığını anlamak lçtn blr qıiktar 
duzgiin lpodıyeti porasyom •iodure 
de potasslum, mahlölüne daldırılır. 

Egcr düzgün saranıu tebllkclidlr. 

NAŞlT BEY TEM iLLERi 
Bu gece Şehzadebaşı mıllet tiyat

rosunda Naşit ve Fahri beyler dtiz· 
taban bastıbacak rolünde aynca 

canlı kareköz 

Büyüğü 7 yaşında ve kuçug-ti beş 
yaşmda izzet ve Şevket isminde 
iki çocuğ\1111 cumırtesın4en bert 
galpdir. . 

Bilenlerin Çapın Nurdede son· 
ğında bir numaralı haneye insani
yet namını ihbar etdıklert takdl de 
memnun edilecekleri arz olunur. 
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Meçhul 
asker Yaıan 

Ziya 
Şakir 

En büyük düşman ... açlık. .. 
1 op tüfek karşısında eğiltnıyen başlar kırılmıyan 

cesetler açlık karşı.nnda zebun oluyordu 
Sanki kalpleri o koca trenin 
altmda ezilmiı, parçalanmıt 
gibi müteess:r ve müzmahil, bo
yunlanm bükerek avdet etmıı fer. 
Trentn, bilhassa istasyon önünde 
toplanan kalabalık arasından ağır 
ağır.. Büyük bir zafer gruurile 
geçmesi: bilhassa tren mürette
batının vıhıık ve küstah nazar
larla halkı müztehziyane süzme
si Nazımın ruhunun üzerinde o 
kadar menfi bir tesir yapniıt 
kt.. Zavallı çocuk bugün adeta 
h asta. 

Bugün lotaata müstacel bir 
emir teb l iğ edilmi1• Zabitan ve 
efrat kıt'alanndan htç bir yere 
ayrılmıyaçaklarmı1 . Ne oluyor, 
acaba harp mi patlıyor?. 

2) KAııunevel 

Dün gece Çatalcadan ge en 
Bulgar treni, IEtanbuldan bize 
gönderilen Levazımı sıhhiye ha
muleli bir vagonu brakarak ge
çnıtı .. 

Bu havadise çok ehemmiyet 
verdım. Doğru olup olmadığım 
anlamak için hilallabmer hasta
nesi ne giderken, Karaağaç cad
d esinin henüz yarısına kadar 
gelmlt1im ki, hastanenin 'araba· 
sile karıılaıtım. Arabada doktor 
Bahaetun Şakir bey vardı. Be
nl gö ür görmez, doktor araba· 
yı durdurttu. 

Çoktanberi görüşmediğimizden 
şikayet etti. KendHerinl ziyaret 
için yola çıktığımı söyledim. 
Vilayete gitmek mecburiyeUnde 
oldu~u için çok müteeslr oJarak 
bent arabaya aldı. Arabada ılvtl 
ve ihtiyar bir zat daha vardı. 
Evve1a o zat ile tanııtırdı: 

- Eczacımız, Eskenazf efendi. 
Çok temiz kalpli bir vatanda· 
ıımız... Eskenazi efendin in elini 
ıııkarken mukabele ettim: 

- Matmezel Bellanın pederi 
değil mi? ... ıüpheıfz pederi de 
kızı gibi temiz kalplidir. 

Eskenazl efendi de bana mu· 
kabele et tJ : 

- Adıma bakmayınız .. Haliı 
Türk oğlu Türküm... Kızım sizi 
çek sever .. ha.na her zaman ıiz
den bahseder .•• 

Daha birkaç afaki sözden son
ra esasa geldik. Doktor, vagon 
meselesinden maada, baıka hava
disler de vardı. 

Hükumet Bulgarların teklifine 
cevabı ret vermiı. Buna binaen 
Bulgarların ani bir surette har
be ba~lamalan lhthnali varmıı. 
Hatta bu hususta müteyekkız 
davranılması için İstanbuldan 
mevkii müstahkeme E'mtr verilrnlı 

O halde, yeni vekayi ve ha. 
di11enin artfeıindeyiz dernektir. 

Maale1ıef mülakatımız uzuıı 

sürmedi, Bahkpazarına geldiğimiz 
zaman araba durdu. Eskenazı ef. 
arabaden indi. Artık bu kadar 
gürütmeyi kafi a ddederek ben de 
muhterem doktara veda ettim 
ve indim Fakak, doktorun ara
b&111 hareket eder etme1' Eske
nazf ef. kolumdan yakaladı. Bü
tün mümaniatıma rağmen zorla 
eczaneye kadar götürdü. 

Tam eczaneye gireceğimiz za· 
man, nasılsa gözlerimi yukarı 
kaldırmıı bulundum. Pencerede .•• 

- 27 kAııunevvel • 

Defterfm önilmde açık duru
yor.. Mümkün değil, bir tek ke 
lime bile yazamtyorum ... Acaba, 
bir §Bir gibi ilham mı beklJro
rum? Hayır... Yazacak olduktan 
sonra, her ıey ve her taraf bir 
ilham kaynağı •• 
Yazamıyorum değJI, yazmıyo 

rum. Çünkü iki günden beri 
kendimi tahlil ettikten ıonra 
bu1duğum netice ıu: -Ben, ıtfa· 
bulmak için bir sanatoryoma 
giden, fakat orada, yeni dert 
tehlikeleri karıısında kalarak 
titriyen bir haıtayım. ( Burada 
iki aabr çizilmtı.) 
Şu halde, defter tutmak.. not 

afmak .• hlıleriml kaydetmek .• pek 
a a. bunla, niçin.. ve, kimin için? 
Nasıl olıar, bir gün olup bu def
terin de benimle beraber gömü· 
leceğine f'minim.. buna emin ol
duktan sonra bütün o, kaydedil· 
mest kah eden hadisab timdi· 
den kalbıme gömmek daha iyi 

değil mi? .• O kalbim ki.. onun 
çektiği B cılan hiç.. hiç bir kimse .. 
hatta ( burada dört sahr, hiç 
okunmıyacak gibi silınmtıttr.) 

Bunan için artık gaieteden 
baıka bir yere yazı ya~mak iıte
miyorum.. o önümde açık duran 
defterlerimi de her ıeye .• bütiin 
hislerime ve fikirlerime kartı 

söyleyeceğim en son sözümle 
kapıyorum: 

- Paydos. •• 
Kayamn birinct defteri, burada 

hitam buluyordu ... Onun hislerini 
ve fikirlerini düğümlüyen acıları 
bir an evvel öğrenebilmek için 
tehalükle ikinci detteri açtım ve 
okumağa baıladım. 

Kayanın ikinci defteri 
• 12 KAnunıant 328 

• Kalkaı tabya· 

· Bugün, bu kanlı ve acıklı ma· 
ceraya abldığımızıo beıtncl ayına 
yaklaııyoruz. 

Ah allahım, geçen ıu dört 
ay, nasıl geçti ... Ve o dört ay 
zarfında, ruhlanmız ve bisleri
rntz ne ıafhalar, ne heyecanlar 
ve ne tebdiller geçirdi ..• 

Zaman oldu kt, kanlar ve a

letler içinde gördüğümüz celtat 
levhaları, hislerimizin zatf dam
lalarım çekip kopararak bizi bir 
yalçın kaya gibi hissiz ve metin 
yaptı. Zaman oldu ki, küçfik bir 
vak'a, ruhlarımızda yeni zatlar 
yaratarak kalbimizin en hassas 
noktalarını yaraladı ve kanatti ... 
Çok zaman, tehakkuk etmtyen 
yalanların kırdığı ümit ve hulya
lar kar1111nda yeis ve iıyanla kük
redik. Ve daha çok zaman, etrafı· 
mızı çeviren bu ateı ve çelik çem
berini bir darbede kıramadığımız 
için aciz ve zalf bir çocuk gibi 
inim inim inledik.. Bazen, bizi 
ezen, bitiren, omuzlarımızı çöker· 
ten .• Bazen de sürurdan, neş'eden 
coıturan ve titreten mütebeddil 
hadisat içinde bucalıyarak, ni· 
hayet bu dört ay geç ti. 

Hislerimin acı bir infialile bi· 

Şerif Bey 
Polis müdürü Y eşilköy 1a
bıtasının takviye edıldığini 

sövlıyor 
Polis müdürü Şerif B. dün 

Ankaradan şehrimize avdet etmiş· 
tir. Şerif B. Ankara seyahati 
hakkında bir muharririmize de
miştir ki: 

"' - Ankaraya hükumeti mer
keziyenin emirlerini, talimatını 
almak üzre gitmiştim. İşlerimize 
ait bir çok talimatla avdet ettim. 

1 
Polise taalluk eden meseleler 
arasında hırsızhkların meni için de 
görüştük. 

Y eşilköydeki zabıta kuvvetleri
nin kifayetsizliği doğru değildir. 
Mahaza Yeşilköy karakolu esaslı 

surette takviye edilmiştir. " 

rincf defteri kapamııbm. gene 
onu açıı, belkı bir iradesizliktir. 
Zaten her gün biraz daha artan 
asabiyet ve ruhi sefaletimiz, ıüp
hesiz bizl iradesizliğe götürüyor. 
Eminim ki bugün fU kale dahilin· 

de hepimiz, hergün ıuurumuzdan 
az çok birer parça kaybeden 
birer deli gibiyiz Biraz görebil
mek ve biraz da hlHetmek, en 
metin ruhları bile heyecanla 
saı sma~a kafi geliyor. 

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

lıte bu, tamamen meçhul.. 
Belki zafere •. Ve belki de .. Aıtkar 
olan bir hakikat vane, o da, 
hergün ölüme biraz daha y~kla· 
ııyoruz Fakat ne acıklıdır ki, bu 
kadar eziyet ve ıztırap çektik

ten sonra, bizi bekllyen ö ümö, 
cepheler de ve siperlerde değil, 

sahipleri tarahndan boı bir evde 
bırakılan ve unutulan mbktn ke
diler, gibi, açlıkta ve sefalette 
bulmaktan korkuyoruz. 

Çünkü, daha timdiden bü· 
tün çehrelerde, aç mide1ertn 
matemi gölgesi görünüyor .• Fersiz 
gözler, siyah balelerle çevriliyor ve 
derınlere çöküyor. Bütün bun· 
lara rağme~, kaybolmıyan ve bt
laldı gittikçe kuvvetlenen btr ıey 
vana, o da yalnız, azim ve iman .. 
Sanki bütün bu çektiğimiz ezi· 
yetler o azim ve imanı, her gün 
biraz daha fazla bileyerek, haı 
çelikten bir kıhç gibi keskinleı
tiriyor. 

Evvelce, yalnız harp ve açlığı 
düıünüyorduk; · ıimdi karıımıza 
üçüncü bir mesele daha cıktı: 
(Maneviyat) ... Şimdi, bir de bun
larla mücadele etmek mecburi
yetindeyiz. Harptan ve açh.kı an 

yılanların maneviyatı çok çabuk 
sarsılıyor. ve bozuluyor. Yalnız 
bozulmakla kalsa bir ıey değil. 
fakat, bazı akak ve kahpe unsur
lar, bundan pek kolay tıtifade 
ediyor. Kaleye ilk kapandığımız 
giindenberf, ihanetin en sefil ma
nasile kalenin felaketine çala~an· 

lar var. bunların en b8.§ında, kale 
dahilinde kalan Rumlar ve Bul. 
garlar •.• 

Bu mel'unlar, her gün zehirli 
havadislerle maneviyata hücurn 
ediyorlar ve maneviyatı zaff 
olanların adedini çogaltarak, 
kale içinde buhran çıkannıya 
uğratıyorlar. Bu mel'anet ıebe 
kesini en gizli ve en mahh ane 
bir elle idare eden de yabancı 

değil; (Devlet Aliyeyi Oımanl 
yenin) Edirne vil&yeti celtlest 
merkez kaymakamı) , (izzetlft 
Atanaı efendi) ismınde bir gavur. 

lBltmedl) 

~ ç c g nuz nası 

nıız1 baknııall 
Mutıa•rrrı · Dr.. 

Emzirmeye mani $eoepler 
ve em.zıt-menin anne ~ih

h1ııti üzerine te~iri 
Mnteverrim, ıar'ah, fazla kan 

zayı etmlı anneler meme vere
mezler. Sari hastalıklara müptela 
olanlar haıtalıkları geçtnciye ka· 
dar emzlremezler. Stnirlt ve it· 
tihasız annelerin çocuklannı em· 
zirmekle lttihalarının açıldığı ve 
sinirlerinin zail olduğu görülmek· 
tedir. Firengiye müptela olan 
annelerin çocuklan da firengili 
o1duğundan emzlnnelt, fakat hem 
annesi, hem çocuğu teda vl olun
malıdır. 

Banyo 
Banyo çocukların il< inci bir 

gıdasıdır. Onu hiç bir zaman 
kesmemelidir. Birde yanlıt blr 
telakki vardır. Banyo yapılınca 

çocuk hastalanır derler. Halbuki 
biz hekimler hasta • çocukları 
banyo ile tedavf ediyoruz. Ban· 
yo çocuğun ci1dinin mesamatım 
açar ve te.neffüsü ctldJatni temin 
eder. Aynt zamanda viicudünün 
müka vemetlni de arttırarak has
talıklara kartı çocuğu mükavim 
kılar, vücudünü çıbanlardan kur
tarır. Banyo, sık ıık değlten ço· 
cuğun derisinin üstündeki ince
cik kabuklan düşürerek tenef· 

Afüıü cildisinf temin eder.: 
Banyoyu ıabah ikinci süt sa· 

atfnden evvel, aç karnına yap 
malıdır. Odanın harareti 24 de
rece ve banyo suyunun hara 
reti de 36 der~ce olmalıdır. Bu· 
nun tayini içın en iyisi derece 
dir. Olmadığı talcdirde mecburen 
dirsek dayanacak kadar olma· 
lıdır. 

Çoculu bir örtüye sarap ma· 
aanın üzerinde evelce hazırla

nan sabunlu bezle sabunladık· 

tan sonra banyonun derununa 
evvela ayaklarından doğru ted
ricen ta boynuna kadar sokma
lı, vücudünün hiç bir tarafı ha
riçte kalmamalıdır. İki üç da
kika kadar vücudünden sabun 
çıkınçıya kadar uvaladıktan 

ıonra çıkarmalı, çıkarırken ba· 
ıına temiz su dökmeli, banyo
dan ıonra gözleri, kulaklarının 

dıı tarafı ve yüzünün kenarlan 
pamukla silinmelidir. Çocuğa 
podrayı az koymalıdır. 

Banyo zamamnda odaya kim
se girip çıkmamalı. Bu Bebepten 
çocuğun tekmil çamaıırlan evvel· 
den tedarik olunmalı ve havlusu 
ısıtılmalıdır. 

Çocuk çamaşırları 
Ara bezi [ 70 ] santim boyun

da ve [70) santim eninde, idra
rı derununa çekecek bezden ol
malıdır. [Mese'a mermertahf ve· 
ya kalın tülbent gibi ] küçük 
etek' be.7.i [ 40 J santim en ve 
(40] santim boyunda tüylü ba
zenden olmalıdır. Muıamba ön 
tarafta iki parmak açık kalma
lıdır ki idrar buı adan tebahhur 
ettiği gibi teneff üaü el di de le· 
min olunabilsin. Bü vük etek be 
zi [80] santim boy ve (50] san· 
Um eninde yün fanileden olmalı . 

bu yarım kundak fvazlf estni gö· 
rür. Mermerıahiden gömlek, Ü· 

zerine zıbın, daha üstüne bir 
entari veya ince fanile giydfrfl 
me tdir. Bundan fazlası çocuk 
için muzırdır. Sıkı kundaki keza 
zararlıdır. Pamukluları 1 terkedi
oiz. Hem pahalıdır, hem de ko· 

Jay kolay kurumaz, parıı 
ıa0ır 

dikitlerin kenarına top •bl,el 
ve katı olur. Çocuk e bO 
ıık sık detfetlrilınelt, her ,o 
aptestte yarım bel baDY

0 

pı fmalı, kirli bezini alt~~· 
koyarak tekrar ıarnı& ki 
cuğun ayak ve elleri 11 

0 basta 
sarılmamalıdır. Terler, }tJll 

Devranı layıkile i fa 0 

El ve ayaklan uıuıur, 
paska muzırdır. 

Uykn tı 
Çocuiu ayn yatakta ya f~ 

Bu, yavrunun 11hhaU tçill 
1 

Beraber yatarken faı1"bat 
terli vücudulda soğur ~e e 
nır. Bundan baıka nztri" 
tarak veya yorganın al~ t 
nunu l<apamaılle boirO 

1 kesi de vardır. Yatafıll b• 
yüksek olması çocultt JO 
tan muhafaza eder. ÇoC ~-
lamamalıdır. Sallamak "'1 , d;f 
bozulmasına sebebiyet ~ ~ 
defa alııınca gece, g(indj)j ~le 
İlk doğduğu zaman baıı I ~ t 

gaz yapmasından mftte" ~ 4' ı~h 1 

fif sancılar çoculu ali~ tJ' ~ 
bu esnada sallamakla ' 
maz. Fakat bu hal bfr~J t 
sonra kendiliğinden geÇ:JI ~ 
hetle yavruyu bir de ~ 
alııtırmamalıdır. . i a~ 

Çocukların uykuya ıhtft '- 'U 

çoktur. İlk aylarda çocu~ / \llır 
saatlerinden hariç [ 17] ~i 
yur. Btr yatından ıonr'J \t ~ 
saat uyumalıdır. Bu ıe~er-, ~ 0 

ay arında karnını do 
sonra ha va dar sakin bit 
yatınlmalı ve bu suretle 

alı ~ tırılmalıdır. t 
Ağlamak 

Çocuğun tik aylarda Ç~ 
seda ağlanuık değil, be.:;t, ~ 
tır. Yavru bu euretle ıfl' lJ. 
dakilere meramını btld ~ S ~~fı 
ıebepten çocuğun thUyael ~ ~ı't. 1 
ve zamani1e yapılırıa 0 I t ~~le 
ğırmaz ve bağırmayı ~bı>14'f d~ 
mez. Bundan maadaıınııJ /! t il. 1' 
caratın rahatı1z etmeırıeıılı ~ eı 

k ,..,, •l1t...a.. 
fırının bir tarafını ıı Jl1 ~ b.' '"ti 
run kirli olma11 da ço e 1'lt 
ğırtır. Bunlara çok dtkkıJl ~' 
lidir. d ~\l 

l:lava Ilı' 't t>i 
Çocuğun aaf ha vaY" G" Ôyl 

gıda kadar mühümdftr. Jşf k 
bepten çocuk oduı baf'll ~ . 

sabahtan öğleye kadar bıJ 1li 
maruz tarafta olmalı .;e f~ () l 
da yemek pitirilmeuıeU lı t d 

lı Çoc\J 1 l\~f 
matır yıkanmama · det' ()I 1 

"pilO 1, ICSa 
du~un on beıinci gtı ıce.'v i ta • 
haren fazla yağmurları 0tf ..... ~• 

1 h l n. teıll" . ...ııl furtuna ı ava ar m'-ls şJJ il\ 
h - ıaıııJJ1 ~rn üzere, er gun mun f )lll ~,. }:'ak 

kağa çıkarılmalıdır. Sa 1' ~~ 
cuğun tıtıhasını artırır· ~~ ~ il 
tasfiye ve kemiklerini t ~- 'ııı1ki 

- eı•iı o ~~ eder. Havasız gun de ~t\t 
rutubet vardır. Böy1e yer lı"f ~t h 
ran çocuklar l1tibalal'1

111 arlşf' it ı 
h ta aJ1 'b ıcı der1er ve çabuk 1111 1 i rn. 

l\~t) l 
f 11 ka grupU r~ ~!\ .. 

· · fırka Belediye mec ısı ·ı' 
yarın toplanacaktır. k .. ş8t ~ ttitı'ı i 
Haydarpaşa hattı u ~ 11 & 

~l.ıtı 
edilıyor 1 ~' 

1~a 
O sküdardaki yeni trarn;:Jllel k+ ,~tıd' 

tının muvakkat kabul Jllbat ~%' 
d .. b . . ·ı . t·ır Yeni vif• ı un ıtırı mış .: d'lece .. ~· 
şembc günü ~uşat e 1 



A Fareler 
"\ Janılar haber veriyor: Maratl

' Ye.da fareler muntazam bir 
' çalıııp tenıellerinf oymak 

• ltıe.ıble tam on iki evin çök· 
lltal&e •ebep olmoılar. 

oı.-, d fareleri bulmak mftmknn 

~dı~ fU .kanalizasyon tıiJeılnde 
~ ~ erjnden istifade et.ek. Bel· 
~I> Otı lar Yolların üstüoü böyle 
~. ur :ı anı bur bir hale koymaz-

• 
Sahne ve a l kış! 4 nkarada Türk ocağımn mer· 

'etı_.;t:ı binasında her türlO aut 
~ 1 havt bir llahne yapı fdığ nı 
>._1 llttuk. Dünkü gazeteler bu 
~ iahnenin bir tecrübesinden 
tGıı dıyorlar. Davetliler sahnede 
,.,....e~ doğduğunu, gök gürlediğini, 
~lttıkbğını, kar yağdığını gör
dı., r Ve tiddetle alkıılamıt!&J'o 

• ,.e f 
~le Jt de~fl mi? Ketkf bız de 
._ aktörsüz ve aktöraüz oldu· 

~ ·~· '. tn nıükemmel bir aahne 
t ek te alkıt aııakl 

* ~ Kaşınmak için 
Qlt i!.t- tenin muayyen bir ve· t ... 
'te. •nde yarım asır evvelki Va· 
l 11 fattnsah ediliyor. 
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.[_A_d_a_p_t_e_e_d_ıi ... ım_ıi .. ş _tıı_k_::_ıa._r_ .. _. _] 
• 
Isvec hikayesi 

Selim Sırrı Bey laverten dön
dClkten aoma artık her mecUıte 
o thnal memlekettnfn ve o ma

IQm olan talAkatile kimseye ıöz 
11rası bırakmazdı. 

Her meclJıte m6temadJyen f. . 
veç hikayeleri menkıbelerı din
llyen ahpapları bu mevzudan 

bıkmıılar ve aralarında ıöyle bir 
karar vermiıler: 

- Bir gün mecliıte, Selim 
Sırrı Bey llkırdıya baılayınca 
hepfmfz bir lakırdı ıôylOyerek 
kendiılni ıus urahm! deı ler ve 
dediklerini yaparlar. 

Selim Sırrı Bey ıöıe batılayın
ca her biri bJr ıöı atlp kendııinf 
İaveç hikayeıi açmaktan mene
derler. 

Oıtat konusmağa u~rqır, ufra
ıır ve muvaf' ak olamıyacağını an· 
layınca teessüründen dOıer bayılır. 

Bu sefer, harkeıte bir tela,. 
tır baılar. Limon koklatırlae, 
kolonya sürerler. Güç bela üsta
dı ayıltılar. 

Güzel ses 
ve hamam 

Şehremini muavini Şer ı t Be
yin sesi gü~el değildir. Onun 
iç1n hiçbir zaman ıarkı ıöyle-
me~e heveı etmezdi. 

Btrgün h~mamda fstıhmam 
ederken içerjde kimse olmadı
fmı gördü ve çan sıkıntısiJe 
bir hava tutturdu Sesi hama
mın kubbeıine aksediyor ve ga• 
yet güzel geliyordu, O gün geçti 
ve Şerif Bey artık sesinin güzel 
olduğuna kend• kendıne karar 
vermft bulunuyordu. Bu kanaa
tle bir gün kırda gezerken bir 
ıarkıya baıladı. Fakat eeıf, ge
ne eski ah• nkslz sesti. O zaman: 

- Of dedi, ıehremaneti ou
raya bır hamam vaptınaydı, da 
ıeı dinleseydi ! 

Kopyasını değil 
aslını 

Şairin b ·riıi "t.albim., Onvanlı 
bir tiir yazmıtb. 

,.l>ıllıiin de ben bf r Jstin11ah 
l .. 'Y<>ru ~ 
~il tn: ~ezalik cildi insan ınin 
'il~ 1'ıtyadece kaomması lıa
'ıa ol th tatlı kafınmafa mah· 

D ilenci: - Na5ıl, yiyecek bir şev verdiler mi? 
Arkadaşı - ·Yemeğin sonu idi. lkt tabak dondurma 

yerdiler. 

Selim Sırrı Bey, gözQnil açın· 

ca hafifçe gü ümaer ve. 

- Allah, allah, der, lıveçte 
de böyle bir bayıho baytlmı~tım, 

Bu ıtır neıredilmeclen ıöhret 
bulan bu mar zumenln methinl 
duyan bir genç hanım, bır gün 
ıaire müracaat etı t: 

- Aman Beyefendi, dedt, 

lı ~arak N 
~ ~ apol~de bit sar da iye 

L'\fı llllYetıe :ı aa.ndalyenin her 
~.~e ınuh t tlı ka11yıcı furça· 
~J Yertnt is;ı~a~ta insan i•· 
~ edığı gibf katıyor 

Toplu İ~ne 
, ~t 

~ef~cırnı, ev saliiliimi 
f ~~ sık' ~ayet hassas lıir gençti. 
~~le d a!ık olur, yiizünü gör
' k eğıl, ismini duymakla bile 
ıl ızlara k d 1 " b' l' ab ... a ın ara aşık olur-
~ tı 11 her toy genç gibi onun 
~~esevdiliki ve mufrit hassa
~'~ . taman la gevşedi ve o da 

......., ttkinleşti, fakat öyle: 
~~ l mi sallasam, ellisi, ko· 

~lrasanı tellisi dıyecek ka
l\ })ııen,ed · 
\J>'le ı . · 
~ k Wr şahsiyet oldu kı bir 
, adınlar, ondan bahsedilince: 
iaı Ne hin oğlu hindır ol Ki

d~. 
'a: 
~I d ıraı pişkin görünür ama 

h erle d" 4\'f'k r ı. 
.t>~ b ~a~amami]e toy rnu~du? 
~k· Utun hassasiyetini bırbı
~·1 'P eden aşk maceralaı ta-

. ıe b· · ? B 1 ttı~ . ıtırmiş miyd ı un ar 
J:-,kılc betJi değildir. 

at son günlerde garip bir 
~ P:Yda etti. 

'ı.. kıden h" " k 
""d~ b· ır sm gayrı mun a-
~ııt . •r kadına gönül veren bu 
~t h şırndi, sevışmeden evvel, 

' t k &ngi bir kadının her hangi 
ib &(ın k· , 
i ll'ı" ıracı mı, yo'<sa ev sa· 

ı,.. l Old · 
l\~tıdi . uı.:unu soruyor: 
ıı~ nı buıdum ve sordum. 

, '- ~ll Cevabı verdi: 

t 1. . Aı: i 2irn__ k. . · 
•tıll'ı ı -·· es ·ı ve yenı sevgı-
~ıı ~ n oturdukları evlerın önün
~ ~tçerk 

ı. ili\ • • en muztarip oluyorum. 
v ıı •çın b 

~il t h u evlerin fazJalaşma-
t,~.,,l a arnrnül edt rr.i~ceğım. 

1 s b ~hı 
1 

~ eplerle, malum ya, 
P cra h d . · · ıç ev egıştırmıyor· 

« Belediye meclisinde kadınlar ... ~ 
"Kaib1m., ünvanlı son 'itinizi 
çok beğendim müsaade e der ml· 
•b>lz bir kopyaımı alayını? 

Şair glifdü: 

fstanbuJ belediye meclı sinde 
müzakere ve munakaşalannın ha· 
raretlenmeğe başladığı şu gün
lerde hammlaı ımızm oraya i1a 
o lmak arzuları hu~elendi Bu arzu 
yeni değildir. Fakat, hanımların 
eskimiş reçelleri tt krar kaynatıp 
taze bir hale koym<;ları kabılin
den bu arzu da tazelenmiştir . Eğer 
meşhur bir Fransız darbı meseli 
doğru ise ve hakikatte kadının ıs
tedi~ ini Allah ta isterse yakında 
kadınlarımızı belediye azası göre
ceğiz demektır. O zaTan içtıma 
zabıtları na hal alır. Aza hanım· 
Jar nasıl konuşurlar? bunları ta
ıavvur edeyim dedım. Aklıma 

şöyle bir sahn~ geld ı: 

* Müzakereye başlanmıştı . Birin-
ci reis vekıli izahatta bulunur: 

- Hanımlar, müzakereye baş· 
lamadan evvel, s 1ze idari bir ted 
bırimizden bahsedeyim 

İçtima salonunun kapıcısı olan 
Zaro ağayı azlettık. Gençlık ve 
gü ıelliği şiar ittihaz eden bir 
meclıs ~ apısında asırlardan kal· 
ma bunak bir ihtiyarın lüzum ve 
mevkii olamazdı (Alkışlar) • 

Bu hususta söz istıyen var mı? 
Salonun bir köşesir de oturan 

gayet şık bir hamm söz ister. 
Re s vekili - Hanımlar söz 

Nezihe Muhittin Hanım hemşire· 
mizindir. 

N. M. H. - Hanımlar, bu 
idari kararı tasvip etmemek elaen 
ge mez. Mamafı hafi bi~ ~urette 

ek genç hem , irelerıme ıhtıyarlık 
~le\ h ın de pek ı azla söz söyleme
melerini rica edeceğim. Elhamdü-

1 Kira ·ılar ise aynı sebept~n ar. 
Allahın günii göç etmeğe mec-

bur o~uyodar 1 

Wi** 

Jil ah bugün hepımız gene z (han
deler) fakat bır gün ıhtiyar 
olabil riz ... 

Sonra kapıya bir kadın kapıcı 
getiıilmedikine de memuuıı oldu
ğunu söylemeliyim Çüni- ü kadın 
polis olmadığı gıbi kapıcı da ol
maz. Böyle işlerı er lı. ekl t re gör
durmek daha doğrudur. Zaro 
ağıının çehresi biıtün o girintile
ri, çıkıntıları, buı uşukta1iıe ' eski 
belediyelerinin yaptırdığı kaldı
rımlara benziy0tdu. Ş •mdikı kapı
cımızda bu yoktur. 

Bundan sonra mfüakerata baş· 
landı Ruznamede ıntıhap nizam· 
namesı nin münakasası va. dı. 

Reıs bu mevzuda ilk olarak 
lff et Halim Hanıma soz 
ve di. İffet Hanım Ruşen Eşref 
Beyi hatırlatan boyile kürsüye 
çıktı ve söze başladı : 

- Hanımlar, bu nizamname 
hiç t t' muvafık değıldir. Uir va-
töndaşm bu meclıse intihap edi-

lebı mesi içın 25 yaşını d oldur
ması lazım gel ıyor. Bu doğru de
~ ldlr. Bunun iç•n be-n ve birçok 
hemşirelerim a !eyh 'mize yaş tas
hihine mecbur o lduk. 

Bu bapta uzun boylu müza
kerat olmuş, net cede kadınla
rın 18, erkeklerin 25 yaşından 
itıbaıen aza o abıJmelerine karar 
verılmiştir 

Daha sonra erkek azadan 
İzzet Melıh Beyin verdıği bir 
takrirle podra, ruj, oje, V. S. gibi 
zaruri levazımddn oktruva alın
maması, bozuk caddelerde iskar· 
pini hasara uğrayan kadınlara 
tazminat veri lmesi ekser yetıe ta· 
karrur etmiştir. 

Bu esnada saat dörde ge' miş 
bulunuyordu. Azadan ba2ısı geç 
vakit yoilarda kalmaktan korktu. 
ğu, bir kı' mı da anne 'f'ri nd en 
çekindikleri ıç n içtimaa nihayd 
veriuııiştir. 

UJ1 

- Aman hamın eferdi, buyn· 
run, dedi, h em de kopya11ru de
ğıl, aslını abnız .• 

• 
Herkese kendi 

dilile ! 
Gencin birt gayet huvarda ;dl. 
Htç bir mıl iyet ve Uııan farkı 

gözetmeksizin raı geldiği bütün 
kızlara takı ~ır, sö.c. at.ardı. Garibi 
ou kı yerU l ı aan ların hepsinden 
btr parça bilen bu genç, tesadüf 
eıtlfi kızlara mutlaka onunken
dı dılile söz atardı 

Bunun hemen daima lt!abetfnl 
gören btr arkad1; tına merak oldu 
ıordu: 

- Yahu, hiç 11esini fi ıkarma • 
da.n gid'"n bir .kızm Yahudi mJ, 

Ermeni mı, yotua Rum mu ol· 
duğunu nasıl anlıyouun? 

Çaplun deJikanlı, gayet basit 
b ir ıeyı anlamıyan jnsan'ara 
tevcih edilir bir bakı~la arkada
ıına baktı ve : 

- Yahu, df'dl, ondan kolayı 
ne var, ben iskelt-ye akıam geç 
vektt gelirim . bu esnada gelf'n 
kızlar da ekseri i{çiJerdir. Bun
lar ötelerini, bt- rilerfnf kendi dil
leri e çıkan gazetelere ıı1a,arlar. 

Oradan ne milletten olduklarıni 
anla11m 

••• • • • • • Vatandaş, • • • • •••• • • : ~/ edt•nl l,e lul.r 1 Ür /, 1 • • i '-'flta11111dq okur yazar i 
i ol m 1,1ın nlnr yakış nuız . : 
: Onun için okuma i 
: yazma bi/Juiyenleri : • • 

Gar jOn - ne emreder~iniz? 
lfopulc mu~ter-ı - Sana bahşış 

,ıkar, korkma/ 
vececek kt;,dar parllm 

: nlill et mekteplerine : 
• : gôıü1·m,,k //prknrin ay- : .. 
~ rı ayn /Jorcudıu. .: 
~ . .. ·······-··· ........... . 
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Radyo 
Bugünkü ı rogram 

10 Bahrıahmere seyahat 

Yemen hükümdarile mülaka 

SAHTE BANKNOT 
( lıtanbul ayarile) 

lstanbul: 1200 m. 5 K.v 
17.30..18. 30 Saz heyeti Borsa haber

lt-rl 

imam Y ahyanın· ikinci oğ)u Muhammet Sa 
fülisJam Türk inkılabı hakkında bana 

neler söyledi 
"Raul Viterbo,, dan ı 

Mösyö Jos dükkrtnında oturmuş 

kendisine verilen bozuk bir saatın 

bariz olun ı-akaılığını tamir lçin per
tavsız ile meşj:tuldü . 

18 30-20.30 Jaz.Barıd. Orkestra:Pa· 
celnl F antazle 

Rombtr~, Komaoce. Drl
go. Serand Trio. 

tdu~ fıma kendince zahtp 0 ,,., 

Bu s rııda bir şahsı meçhul gel
di, bu zat çok şık idı. 13ir alrı11 

yüzük satın almak istedi~ini söyle
dı. Mösyö joı- hemen müşterinin 

önüne gayet kıymertar halkalar 
koydu. 

l\füşterl yüzükleri Jhfmamla mu 
ayene etti. Birb · rıne kıyas edeıek 
rıihayet içlerinden birisini seçti. Mü
cevherci sordu: 

elim? 
Bunu paket liyellm mi çfen-

Lüzumu yok, ben bu yüzüıtü 
hemen parmağıma takacağım. Fiatı 
ne kadardır. 

- Beş yüz on frnnk efendim. 
Müşteri cüzdanınd. n çıkardığı 

binlik bir kaimeyi dükkanciya ver
di ve paranın üı;tünü ufaklık olarak 
aldı, süratle uzaklaştı .. 

l\lösyö Jos düzelmiyen .c::aati bir 
daha muayene için pc:rtevsüzünü 
tekrar eline aldı~ sırada mııJtazası· 
nın kapısı gürültü ıle açıldı ve 
içeri melon şupkalı birısi acele girdi. 
Çok bıy ı klı olan bu l\Iösyö, saat 
ciye hitap ettl 

- B~ n emniyeti umumiye mü· 
r€'ttişiyirn Burcıya şımdi bir hırsız 
[{eldi, size ımhte bir banknot ver
miştir. Zannedersem numaı ası "'B. 
352324,, dür. 

Mücevhercl mü1 caccibııne karşı 

sındakine bakcı, pertev~üzü braktı 

ve kasalık eden çekmecesini açtı. 

Son mu~terisinden almış olduğu 

mavi renkli kaime orada lc.iJ. Etra
fında kıymeti daha az bir takım 
banknotlar duruyordu. 

Mösyö Jos paranın numarasını 

muayrne etti, paraya burnunu 
daha ziyade yaklaşcırarak tekrar 
baktı ve ba~ırdı. 

- Evt-t numarası dediğiniz gibL 
demek ki bu salııte .. 

Polis memuru talAkatle dedi ki: 
- Ne ise serseriyi bu dela ya

kaladık. Yakayı sıyıracağım zanne 
diyordu Bu snbahtanberi onun 
peşindeyiz. Lütfen benimle karako
la kadar ğellrıiz ve ifade veriniz. 
Bana sahtekArlık delilini tevdi eder 
misiniz. 

Cevahirci bıınkonotu uzattıkran 
sonra nıüfctıişi takibe ba:ladı. 
Mamafih kbıbile dertleşmeyi 
unutmıyordu. 

Bu hikayeyi dinllyen polis me
muru kendisini gtilmekten mene
dememişti: 

- Siz iki dolandırıcı tarafından 

kandırılmışsımz Omuzda;;lar uyuş-
m 1 ize Verdikleri kaimenin uş ar, s . 
sahte olmadı~ına eminim. O yalnız 
yemlik vazifesini görmüştür. Şimdi 

vaziyeti hülAsa tdclim. Siz ulaklık 

par.a verdiniz, yani dört yüz doksan 
frank (istelik ile beş yüz on frank 
kıymttinde bir altın yüzük verdmiz. 
Ve nihayet gene bin franklık kaime
yi rnımussaz sHhihine iade ettini7_ Bu 
üç mubadele size iki bin fnınırn mal 
oldu. Simdi iş iki serseriyi yakala
makta. 

Bu işlere inanmıyan mücevherci 
mırıldandı. 

- l\lamafıh belki, hakikaten bu 
para ... 

- Ila \'lr hayır.. Bu seferki ame
liyatları muvaffokiyetle neticelenen 
omuzdaşlar ayni şeyt yıırın gene tek
rarlamak isciyecekler. Bu defa ben 
de onları enscliyece~ime size söz ve
riyorum. Biz onl:ırdan ufaklığı dıı dl
ger kısmı da alırız siz hiç merak et
miyiniz." 

H. Nuri 

Pazarlıkla tamirat 
St'rom darül'ıı-tihzarı müdlrlyetin

den: Müessese müştemclAtından bir 
ahır pazarlıkla tamir ettirılecektir. 

'hliplerin keşif ve ~artnamesıni 

görmek üzere her gün, pazarlığa 
iştirak için de 4 12-929 çarşamba gü· 

nU saat on dörtıe Defterdarlık bina
sında müesscsarı ziraiye mubayaat 
komisyonuna gelmeleri. 

Erzak ve saıre 
münakasası 

20.30·~2.30 

Belgrad. 
19 

22.30 

Tango oıkeıırası. 
Saz heyetl-Aoado ajansı 
haberlerl 

429 m. 2.5 Kv. 

Rad ~o quartete tarafın-
dan konser. 
Tambur orkeıtraıı taıa
fından konser 

Budapeşte: 550 m 20 Kv. 

21 Robert un:> Martanrıe 
laml ı dekt üç peıd.:ıtk 

bir pıyra 

Biikre~J 

17.30 
21 

Daventry. 
19. 15 
21 45 

22. 15 

24'30 

Otel Hungartden nak
len tziganne ha • a'arı. 

394 m. 12 Kv. 

jaL-Band. 

V ııg~ner ve Şübertın 
asarıudan konser 

1554 m. l5 Kv. 

Çocuk saati. 

Radyo ork,.straaı 

f ndan kon er. 
tara 

Berlın Fılarmnnl orkes· 
traııı tıJrafından 

l\lançesterden 

dans havaları. 

konser. 
naklen 

Daventıy: 479 m. l!ı Kv. 

23 Konser 

24.15 Aıı<erl bando 

dan kor s~r . 
tarafın-

Bresalv~<ildyviç: 253 m. 5 Kv. 

l 7 30 Kaf e H ndeı burk dan 

21.15 
22 ıs 
Katoviç: 
1730 
ıs·45 

ncklen konatr. 
Kot ıer 
Snufont!c valsler. 

409 m. 10 Kv. 

Gramofon. 
Varşo~adan naklen halk 

Ayırhız bütün Tehamentn ıev..
gilist, Yemen hükümdarı imam 
Y ahyanın ikinci otlu, Muham 
met Seyfülis'Amla, 1 eylül 929 
pazar günü, ınülAkat ettim. Te· 
hame, Y ~menin dağhk olmayan 
ve sahil kumıdır. 

Mülakata, benim türklüğüme, 

Emir in tevazuna ve Haııan efen 
dinin himmetine mtıdyunum. Za 
vallı Hasan efendi! 

Atalan Buharalı, dedesi Eskite· 
hirde yer1eımif, babaıı Rumelili 
bfr hanımla evlenmlı, Hasan 
efendi de Yemende dünyaya gel-

larda, ıözü değiıtırmeAe 
ediyordu. b 

Halbuki laytklikle JatJ~ 
larımn müdafiliğini de~t 
hammet Seyfüli lam gi d 
halde münevver bir 8 1' 
Baha Sakanın, hem de 
girdiği sün bile, kar~ısıod~ 
maktan çekinmem ve sık• O 

Onun içın Em rfn, ,ı;ı 'Pz 
h d ki ~J 1~k1·1~ ğittlrmek usuımn a ele et 

cemilelerinl kabul etmfye~ ~ıı te 
dafaamı büyük bir te ııır' · t<fL 

kat o nbpette büyük bir lr~,tl 
yaptım. ~1~1arı m~. ~ ~ 

Hasan Efendinin vücudu, küsa· Emirin, içtimai lnkl1abı ~~rı 
hattan çocuk gibi kalmıt; yüzü kında fikri, ~u yoldaydı: , 1• F'r 
kadidi; teni leke )eke esmer; Türk ın t tldtıı, arat;Jtar/a 1" ~lıbt 
gözlerinin akı mavi; ağzı yayık; rabııalJı ke·m ~k aızu undan J lı ~ harııı 
dtılerl bü\iük, ince, donuk, bir Arapların 1Jmumf harpta türk['t- ~ llıObcı 
kalıptan dökülmilıcesine sık ve t k.ları Jenalığa karşı, tü kil l ~ ıtlt 
çentik çentik; ıesi hımhım. haruket1 haklıdır. 'f" ı~Q &tın 

Kafası g'rtlaktan ibaret ince· Muhammet Seyfil1 is1Aı:tlr ~~ ~ 
cik boynunun arkasına taımif bir de oldukça tuhaf sual ıf !,~ rı 

Bu koskocaman kafanın t{'pe- Bır müslüman kadını bit 1 Ol 
sinde sırmalı ve mini mini bir ıfhf,, ıle evJene biliı mfş 1 ~ ~ lhn 
kaJpak. Sol kaoının iizeıine ka· Emir, bamtelime hasmı ';l ~ 11 e 
dar eğtfen kalpağının arkasından, benim de bu sual•n ç1 ~· 
yukanya dofru küçük ilci tutam dahilınde "mes hilik,, le \ 4 
saç kıvnlmıı. beUm vardı. İhtımalkl ~:e 

Sırtında beyaz bfr gerelik, ge· diyarında dolasmamm s ~al et 

ce!l~in üstünde bir ceket, elinde den biri de bu idi. \1,!in 
siyah bir ıemıtve. ( Yanlıı anla§ılmasın. Bel! 'N 
Osmanlı zabitletlnden Tehame sihi,, değılim. Oğ um l\ft ~l:: 

kumendanı "emh'ftc~yf,. ~nilr•- TaHtfin ıannesi " meıihijf ~ 
lay) Selim .Beyfn kayın biraderi Ve Mehmet Tariğe h•zmet S m 
oldufu tçln Hudeyde polis daire- kaygısıle kendısrni 7e8 n ~l u 

d ıırın sine katip edilmiş. kanunun ruhuna uy wm ~l 
· Unu Dünyanın en halim ve bilhassa mi~ti . lht degını, hocam, Dl ~tıd 

türklere kartı en hayırhah ada· İstanbul uıüf tüaü Hasan ;l. ~ an 

mı o'an Hasan efendi ile polis ik Efendi kıı bul etti; fakat ; ~til~e 
musliclst. arasında yegane batJ kat'iyet ve lu nufua m emunr,--dosturf\ e· y 

20. [5 Konseı. keskinlik Uade eden " resen ,, duh B. etmed•, edemedi N~~/, ~lq~r 
20. 50 Poznandan nakll"n opera kelımesi. MeıelA: her hangi bir resmi vaf'T l ll'l 

La.ngenbcrg: 473 m. 15 Kv. _ Hasan efendi, kardesim, din hanesini doğru o!arJ ~nOdy 
12.1 O Crıımo'on. bu mektubu sahibine nasıl gön· duramayacak bir vaziyete ..ı ~~ ll'ıet 

I" Ce 21 Kons r. derelim 7 Öyle bjr mecburjyet kan '\>1.ı 
Milano 500 m 

7 
Kv. - Bana ver beyciğim, ben kaldığ mız takdirde ne yıP' 'tu.tıdu 

18. Torınodan naklen koo9er "resen" gönderirim. ce-ifmiıi gecelerce dOşOll ~·u· Yüksek orman mektebi rektör- k eti fld 
21 30 ,, ,, " - Kuzum Hasan efen..I• ıu En ufak yalanı söyleme 1 .• ,;. ·

1
• be Jüii-ünden : ....., bıJı " 

' Morav•ka-Ostravaı 263 
.._ 10 K 11; na1ıl yapalım? tenelflr o duğumuz için nl dil' '• • 

Mektebimlzln sene! maliye ma- 20 Prag operasınCan nak- - Met ak etme altabeycl~, çareyi bulabtldık: lcabınd• ili" •ı;, dltl yıs gayesine kadar ihtiyacı olduğu len·.M""ede Ftgaro b .. 
1 

. " • .....asi ı. t e 
..,... en Je&t'n,, yaparım. ne erme n m re~mı U-' dl'' ~ l 

ekmek, erzak ve levazımı saire Prag. 487 m. 5 Kv. Muhammet Şeyfüll•llimla •re k&ydmı düımeğe karar •"' .,r I~ 
001 

ve m ekftlAtı hayvani yesi kspa 1ı zarf 19. 20 Bırnodan nak .n F ran- ıen • müli.k ab, Da• üd diyaf eye Evet, Emir hamı elim• b•~ b~ glJ 
usulile münakasaya konulmuştur. d 8 f " b 

1 
•3dı 1

' 1ll 
ıız ;a er · "resen,, müsa ereti, tıte re~en" Biltün e Agatımı top· bll ~h·o 

Taliplerin ıarınamelerini görmek 19'51) M• ra,.ka Ü•lravadan Haaan efendiye, altın yürekli bu • ne oöylfiyonunuz, Emir il' '•~ t, 
üzere her v;ün miinakasaya iştirak naklen. Hasan efendiye bmçluyum. !eri, dedim. Bızdeki mem~:1.., ,,.,~• 
· 1 d · ih ı ı 2 5 ı 2 29 20 Prag tlyatroıundan noce S fül b 1 .,.. "I\. ıç n e yevmı a e o an · - Muhammet ey • ia' ô.mın evi nunu bile, ecne iler • •''" ••ıı 
çarşamba giinil saat on dört bu- de Fıgaro. ıehrfn bbaz dıoa ısında. Taı ve HkekJeri devlet mernurl1 St" a 

R 3K k dır' ''G çukta Defterdarlık binasında mü- omaı 441 m. v. ahıap merdivenleri, agir iç ve den mehçur bıra"maktB ~ ııı4 • 
- İnanır mısınız, M1A kendimi b k · 8 30 Konser ve tagannl. d 1 ı k d" k bir ce llııt e.<seoatı zirAiye mu ayaaı ornısyo- 1 çtrpı dtt •var an, cOm e apm Cevabım en ıre t p I toplıyamadım Ne pervasız ne edep- nana ~elmderl 24.30 Nanoo leoko operaunm ve nöbetç•lerl olan bir bina. Amma kültüıfinün buauılf' 1' :• 

sfz herifmiş .. Sahte banknot kaime- nakil k b b d barile kıya a a ı•kın bir bte.sir 
sine mukabil vudiğim ulukiıklan bi Fındıklıda Altın bakhal karşısında Girdiğim va ıt, üs ütOıı "' e • k ·d· ır 
rer birer saydı.. ve Vasıf bey apartımanının 5 nu- Tortnoı 273 m. 7 Kv. bir o<lanın yer minderleri üstün l<arıı d" gayet mu Senı ~ıus' kibrit 

? ] Konı~r. de bet kiti "kat,. çlğniyoıdu: Nezih Muhammet y•- J Kapının yan na varmış olan müft::t- maralı dairesinde mukime Hayriye 
516 

m. 
15 

Kv. b nşıtl lllau 

Viyana: Emir, müstt"ıarı Kadil · Emri, tah· münakaıalarımın u ına ~ tlş söze ka nş tı: ham m ıaı af ından Sultana h meır e - T elıııle resım "'F'Y•b. d ••to 
- Ah bu mahir bir hırsızdır .. Bize ırıımvay yolunda polis noktası itti- 1 l) rirat müdürü, seyyitlerden San'alı kazanmııtım. l ,,t f1l ~11 · 

17.30 Konser bir mtıaf , r ve aslı acem oJan jf p llflr ' r~ daha çok zahmet vereceğini zanne- salinde kasap di.ikkAnında mukim r,
1 

CS Ruealka oderas•. • •••• ::• ' a 

~ Hudeyde polis müdürü ve Emt ........ :.···· ·· , diyorum. Fııkat hnydi çabuk 0lun. ı Hise\.Tın Avni efendi aleyhint: ikame p h d 
1 

:::::m:mm:::::::::mmm::: ••••••• ı-ı~ ijd..ı 
1 rogarm nı ayt-tlr e te - R· f di •• h tah~ · "~t - Şapkamı ve bastonumu alayım, olunan davadan dolayı mehkeme· rin yeni eniıte•I ıza e en • ;; CUt saç. &engı as ·~, 

ı zle resim neı• lyatı. E · 1 :: ah 
91 

l'lsı sizi t•kip edccejtim. den sadır olan ve şidderll ge,ım mir genı:;narın yapı 1 e•mer- i! müt •P• r 

0 - Haydi ' izi bekliyorum_ sizlik •ebebile mumaileyhimanın Var1ovaı lll2 .._ 12 K•. ce, hafif 18 alb. Nazik mı? nazok, ii DOKTOR l'ııb 
17. :25 Gramofon. k b k "b :; f f 8~ Fakat, l\]ösyö Jos sokak kapısın - boşıınmalarına mütedair bulunan i armı 1 ar. ~ H,. j l\de 

dan d şarı ba~mı çıkardığı zamıı n et- 30 teşrinı:;anl 929 tarih ve 794 ıs.4s Halk oarkılın Mı hammet .Seyfüllslam her : •. · =... Ahmet aıll ,, . l~r .. 
~J0.50 Pcıırııın opf"ra~ından nakl~n . ı b .J in "bi ey J q rafta polis memurunu göremedi numıı.ralı l!Amın ikam~trrAhı meçhul - sua ının aşm{"a, ya ız r f • •• : d _.,do '- Is .... 

h ~m=·ı···ı··ı·ı--ı·ıınn········· .. ı·ıı:ı::ı::::::::ı:m: ki ğ " d ı v a ~ ~ ''· Muhbir mi.ifertiş olsun hırs ız olsun Hüseyin A vnl efendı ye ilanen tebliği lS • ·::::: • :, ... i.~ı·t:;;;~~: oıpıomaJı İi d .;ha sorma ı ıma musaa e :ı Galata, oyvo gO ~il 
1 

· 

•• .. edermlsiniz?,, demekle kanmıyor, !i ında bet St meydanda değildi. tensıp t::dilmiş olduğundan t'!bJiıı- :: DR,. i~ :: Atina bankası yan tı. 6 
:.!. Hüseyin Naşit .. :. b ı k · · bi ı hz O zaman bu beklenilmez müda- makamına kaım olmak üzere mez söze a~ ama ıçın, r a a ;! üçten sonra. a. 
•• =!. Doğum ve kadın hascalıkları miicehassısı ._:: 1 ti k b . f •• •il!.' ""' heleden şüphelenmiye başlıyan kftr ililmın bir suretinin mahkeme Ü Türbe, ~:ski !iilAltahrner binası No. 11 !: o sun, mu a a enım muva a· :: ••••• :::ı:.-• 

h 
:; •• kat ceva ımı da bekhyordu. !! ................... :::::::;:::::::::::: .•••• mücevherci mahallenin komiserine divan ant:sıne talik edildiği iJan :. Herırlio ötleden oonr• .eaı N-18 :: .................. . 

g Telefon: lst. 2622 i: H ta ·· k"· k"d kal ~d~ek ba~ndan gcçe~erl ~a[l=L~~o~lu=n_u_r_· ~~~~~~~~~~~=~~·:~:•::•:•·:=:':=:~:~~:~:=:=:=:~~~~u:u:u:ıu:u~~a-t~-m~u~~~u~lm~e_v~ı_e~~-a_c_a_·~~~~~~~~~~~~~~~-



ilyarderler 
Nasıl zengin oldular 1 

~;;;;;;;:;;;===~ Nobel : 6 
3 Beynelmilel ilk tröst 
ğ\J ~Ob [ l e yaralı l'li ile labo1atuvarında çalışırken ko-
gıı 0diyonla nitrogliserinin bir nıahlut olabıleceğini 

bittesadüf keşfetti. b 
1 ~ 
1 b h ~Utılar mU!\t · b' 'b' · d d a .. ., erıye ırı nm en a· 
,,ıı.ı d Ilı Usa it . fteru şeraıt teklif ederek yek-
A 4y

111 
e rekabete uğraşıyorlardı. 

~le Zarn.ıı.nda diğer ecnebi şiı ket· 
IJtl ~kil tnücadele gittikçe şedit bir 
i1 r-.,. alıyordu. Nobel ve Barle bu 

·c,Pı" 
ıı:ı r~,\·ı Upe ne suretle nihayet vererek 
ı1J y l At 1 

~ı~ n Azım olan me:;ut noktası-
' tenıin d'I 'ttdı. ,. e ı ebılece)'.tini araştmyor-

~tkttı t\ıhayet 1880 de muhtelif 
tıı"I er iki büyük grup halinde 
l'Cltıab 1 . . ~lan 1 dı. Bırisi merkeı:i Panste 

idi. r (Sosyete Santral dö düranik) 
~· Ccnb~ansa, lsveç, ltalya, İspanya ve 

rra 'sha t Amerikadaki fabrika'arın 
~ ~()b~1111 cemetmişcl. Diğeri ise 
~ ltıı al Dinamit tröst kumpani na

k~ı~ tında lngiliz ve Alman fahri
··"' 1 tını ). 'ce n eshurnını toplıyordu. Böy-

ı,tJn Alfrect Nobel beynelmilel tröst· 
ıl r,~ en rnüUmmini teşkile muvaI-

Oldu lh. . 
~n tıralar nın iktisadt inkişafını te-
\ıı, etrniş ve bu inki,afı üstatça
~A llleydana çıkarmışcı. Cihanı 
\d .. e~en şebekenin bütün ipleri 

A• '" ıd· 
''Obeı / Her tarara yayılm•ş olan 
~ıııı ,ırketleri arasındaki rabıta 
letin ~rnaktan ziyade fennt idi 

'11., etbt . . 
1~0CeJ n neticeye varmak için 

~ ... ~~b~~adesine lüzum göste
m üşavere ... dl~? S te Parlste bir 

Bu d · aıresi tesis etmişti. 
~ aıre rnevadı .. 

I ~ lnrının metal"b rnuştei1e fabri-
~lunuyordu ~ atını is'afe amade 
~~d · u teme k"' k r 1 <ın rr.u"'~ r uz no ta-
tt • .. ernadiye 
~ Ve "eni k n Yeni direktlf-
~ttiJ •

1 
J re Am üJ 

.ı Yorydu.~ projeleri gön-,,. ~· 

/, t ır gün "N 
, ~ ~-laııll'ııştı· ı. obel" ln parmağı ya-

0lody ' bu yar anm üsrünü bir 
~ı ~hll'leton t~bakası ile örtcü. Fakat 
~ ,

1
, Ceı:e Çekıyor ve uyuyamıyordu. 

,"oV •vtıtıd Yarası ça'ıc;arak kendini 
ti Utmak · · ' ttt P ıçın laboratuvarına 

t~Onue arrnagında kolodyon ve 
,et te bu .:ltro gliserin vardı Birden· 

~a det .1 tnaddeyi karışurmak ak
etiı:t:ı dı. Tecrübt!si muvarfakıyetle 

en dl 
~o1oct 

İta.ya ve İskandinavya.ya kadim ka
ra barurun yerine istımaJ ouulndu. 

• 
•Nobel,, in bayatı da ticareti gi

bi beynelmileldi. Derdi ki: 
- Ben cihanın vatandaşıyım. Va

tanım çalışagım yerdir, ve her yer

de çalışıyorum. 

Çoktan İsveç ona c'ar geliyordu 
Vatandaşlarını kendisile beraber 
muhtelif memleketlere sürükliyordu. 

Onlar ona yardım ediyorlar ve 
mesaisirıe iştirak eyliyorlardt O da, 
hayatının son on senesini seya hatla 
geçirdi. Uzun müddet Almanyada 
kaldı Fakat 187 l den beri asil 
iskAn ettiği yer Paristl. Orada evve
l! şehirde sonra da Banliyöde bü

yük bir laboratuvar tesis etti. On 
sekiz senedtn beri Paı Isre ya~arken 
bir siyast cidal onu Fransadan çık· 
mıya mecbur itte. 

Şoven matbuatı, dumansız barut 
hakkındaki beratını Fransız rüesai 
memurune teklif etmeden evvel 
kom~u devletlere sattı~ını iddia ey
liyorlıırdu. Nasıl oluyorda hükömet 
böyle bir adamın bir laboramar 
açmasına ve millt barutane ch·a· 
rmda mevadı m üşteile tecrübeleri 
yapmasına müsaade ediyordu? Ta
bi1 bu yaygara teslr1nl gösterdi. 

Zabıta kendisine müşkü~At çıkar
mağa başladı • Sene Uaz ,, valisi 
emniyeti umumiyeyi selbt>den hare
kAtta bulunduğunu ileri sürerken 
hapisle tehdit etti " Nobel ,, ciha
nın ademi hürmetle yadettlıtf. meş· 
Uşif bir rubu asır mukaddem 
Stokolmda fabrikası işial ettiği zaman 
düşmüş olduğu müşkUl vaziyete 
tekrar düşüyordu. 

Diğer bir eUm hadise •Nobel,, ln 
maruz kaldığı ıtüçllikJeri ziyade

leştlrdl 1890 da Nobelin şeriki 
•Bar b,, öldüJtü zaman Fransız "No
bel9 şirkttinin bütün cihanı heye
cana düşüren •Panama,, skandalıun-

da zf methal oldu~u meydana çıktı. 

Sakin ve hassas "Nobel,, şahsen 
kabahatli olmamakla beraber bu "'ı. itt0 1

. Yon mütevassıt hararette 
bif g ıserin içinde eriyor ve ielAtin- skandala karıştırıldL 

ırt ah•o ttıadde elde ediUyordu. Bu Müdürlerinin mahirane spekulas-
ıı ~ 1~11 · ~· bu jelAtin, 0 zaman malôm yonlarla mucJp oldukları zarar1ar-
etl l&ıa~ evaddı müşteilenin en şedidl dan kendisini mes'ul etmek Jstlyor-
ter dagı tecrübe edildi. Büyük lardı. • Nobel ,, her tarafı karanlık 

Seıı ~tın delinmesinde ve meselA görmeğe başladı Bir sıra bütün ser-
•n8lb. Otar,, tünelinin açılmasında vetinin mahvolacağı kanaatine kapıl-
vbu lt:en f aı la iş gördü. ı 880ne d1, ve bu çorbadan yakaı::ını sıyır 
eı,.tes· . Nobel • en nafi say mak için Alsmınyada kendJ açtığı 

·~ bir 1~ .iktitaf etd. Na kabil Jşci- fabrikalardan birinde bir kimyager· 
J kibrtl azan beraanı alıyor, hami- ilk vazifesi almağı bilo düşündü. 

~llla~ke bir terkip ihtira ediyor, (Bitmedi) 

'Uti~ bir fren aled vücude 
1ıf. 0 rdu. Bombardıman tayyaresi 

Satıra ld J :~ ~- tekrar kendi keşfiyat saha- a l ar 
i• a"detı 1 ·ı d 7 b ~d~ttt< e kimyagerlerin uzun Yunanistan ngı tere en ü-
ullıa"s 'nberi başarmak istedikleri yu .. k bombardıman tayyaresi satm 
.1 '

1 ız b k 1 A "at Old arut keşfi meselesi'e alA- almış ve mez ur tayyare er ti-
~ibıı'Ye~ .. naya getiritmiştir. Bu tayyareler 
l\dc rnusavi miktarda toz Venize 'osun ve lngiliz sefirinin hu· 

.~tı~tar ~arnuk ve nitrogliserin zurunda merasimle tesellüm edi-

ıı lsrrı·a bunu da keşfetti. •sales- lecektir. 
~il lnf Ve d' I~ . ismi r ıği bu mahlut Nobet ADEBAŞI FERAH TlY ATROSU 
~ ahında b.. .. d.. yı ŞEHZ tı. l{tu utun unya K ik Cevdet Bey temsilleri sina 
~ .P tarafından Almanyayı 001 

mada Vildof 
eli Avuscu.-ya Macarıstan. 

1 VUKUAT 1 
~----1 

l'ramvay bir çocuk ç,ğnedi 
Şişli Tünel Hattına işllyen 243 

numaralı vatman Sait Efendinin 
idaresindeki 179 numaralı tramvay 
arabası Haı biyede yedi yaşında 
Sabri isminde bir çocuğa çarpmış
tır. 

Sabri başından ve ayağından ağır 
surette yaralanmıştır. Mecruh çocuk 
Etfal ha~tanesine yatırılmıştır. Vat
man yakalanmıştır. 

Kudurmuş otomobtl 
Şoför İbnıhimin idaresindeki 

1466 numaralı otamobil Şehzadeba· 
şından geçcı ken sekiz yaşında Seher 
Jsm!nde bir kıza ve rençber Hasana 
çarpmışt.r . 

,Şoför kazadan birdenbire şaşır
mış, direksyonu idare edememiş 

otomobil ahçı Ali Rıza efendinin 
dükkan na girrniştır. 
DükHnın camekAnı kırılauş, 

yemek tencereleri devrilmiştir. O 
sırada yemek yiyen bir müşteri 
dükkAnın gerisine kaçtığı için feci 
bir akıbettt:n kurrulmuşcur. 

Beyazgül bn ahan esinde 
T epebaıında Beyazgül biraha

nesinde oturmakta ol<in boyacı 
Yorgi Jle hüviyetleri meçhul üç 
§Oför sarho,Iukla kavga etmlı1er, 
ıoförler Yorg yt döğmü~ler ve ba· 
ıından :)"aralıyaıak kaçmıılardır. 

Doktorun evınde yangın 
Kadıköyünde Kağıtçıbaıı so

kağında 21 ı umaralı Doktor 
Behçet heyin evinden yangın 
çıkmıı, sirayet etmeden söndü
rülmü§tür. 

Sofra takımları çal ndı 
Ortaköyde Taomerdiven soka

~ında 25 numarada feyzi zade 
Ami beyin evine hırsız girmiı, 
5 halı, 24 sofra havlusu, 6 sofra 
6rtO•O, 12 çatal, 6 kaıık, 20 gü-

müı çay l<aıığı, 6 gümü~ bardak 
300 Jira kıymetinde gümüı liğen 
ça'mmış, eıyalar elde edilmi~Ur. 
Hırsızlar aranmaktadır. 

Po ise ateş ettıler 
S ı kectde Anadolu Şems oteli 

müsteciri fz~et ve luu deıf Ah -
metfe Ankara otelınde müstahdem 
Süleyman arasında kavga ç•kmıı 
polfs müdahale etrniı, fakat bu 
kahramanlar blthtrlerini buakıp 
polis ateı etmiye baılamışlar, 
fakat yakalanmıılardır. 

lranlınin ka1 ısı 
Di2dari:ye mahalleainfn Medre

se sokağında 21 nuınar&da oturan 
İranlı Caferfn karıaı Zt hra H. 
intıhar kasUJe kendini kuyuya 
atmıı, kadın kurıarılarak lran 
hastanesine yatın lrnıftır. 

Kavgadan !-Orıra tabanca ... 
Yenibahçede Guraba hastane· 

leri çayırındaki bostanda oturan 
bahçıvan Arnavnt Hasan oğ'u 
Sadık dün sabah Karagümı ük 
pazarında yer meselesinden do -
layı Haydar oğlu Kenanla Lavga 
etmiş, kavgadan ıki saat sonra 
da Kenanı tabanca He yarala. 
mı ıtır. 

İk1 Mehmet iş başında 
Tahtaka!ede çaınaıırçı soka

ğında ahçı Aptullahın dükkanı, 
· kilidi kınlmak ııuretile açı mıf, 

Zafrar bolulu MehmetJe arkadaşı 
Mehmet tçerde öteberi çalar'ar
ken cürmü meıhut haltnde ya· 
kalanmıılardır. 

Fransız to1p11oıan 

( MIMl!Llllllfll uy A~ıır ili ) 

Diyarıbekirde musiki hayatı 
Türk ocağında büyük bir konser için hazırlık

lara baılanıldı 

Diyarıbekir Muallim mektebi 
musiki muallimi irfan beyin idare· 
sinde ve birçok musikişinaslarla, 

Diyanbekirin en meşhur hanende· 
si olan Celal beyin iştirakil~ Türk 

Ocağında bir musiki heyeti teşek· 
kül etmiştir. Bu heyet, her ay ni-

hayetinde bir konser verdifi gibi 
bir çok musiki heveskarlarına 
dahi muayyen günlerde meccanen 

ders vermekt~dir. Elyevı.ı ders 
• 

almak için Ocağa yirmi bir erkek 
ve on bir hamm devam ediyor; 
bunlardan başka daha bir çok 
talip varsa da kadronun dolması 
yüzünden ikinci devreye bırakıl
mıştır. 

Ocak binası dahilinde bir çay 
ziyafetile beraber büyük bir kon· 
ser· verilmesi için hazırlıkları 
başlanılmıştır. 

Yağmurun verdiği iztirap 
Balıkesirde ve havaJisinde şiddetle hissediliyor 

Basit bir tabiat hadisesi bizde 

felaket halini alıyor. Kar yağar, 
feryat ederiz; yağmur yağar fer
yat ederiz; manzaraya bakılırsa 
tabiatin biz m keyfimize nasıl hiz
met edeceğinde şaşırmış bulundu
ğuna kolaylıkla hükmedilebilir. 
Geçenlerde eahkesir havalisine 
sürekli ve şedit olmamakla bera
ber fasılalı fakat mebıul yağmur
lar düştü. Sonbaharda yağmur 
yağması hatta çok yağması mev-
5 min icabatından addedilir diye· 
biliriz. Fakat bu yağmurların tev
lit ettiği ıztırapları düşünme24sek .. 

Su sığırlık, vi ·ayet merkezine 
ş 'mendiferle (ıki) saat mesafede 
bir kaza merkezidir. Geniş bir o· 
vanın ortasında kurulmuştur. irili 
ufaklı dereler, çaylar ovanın ye
şıl ikleri arasınden kıvrıla kıvrıla 

kasabayı çevirir. işte son yağ
mur!ar bu derecikleri kabartmış 
sular hep birden taşarak ovayı 
ve kısmen Susı~ırlığı basmıştır. 
Kaza merkezinde insanca zayiat 
yoktur. Maddi zarar kazanın var
lığına nazarnn çek büyüktür. Su
sığırlıklı lar bir sene evvel büyük 
masraflar ve fedakarlıklarla çay
lak suyu namile leziz bir su getirt· 
mişlerdı. En son şaraiti fcnniyeyi 
haiz tesisat yaptırmışlardı. İşin 
en acıklı tarafı son yağmurların 
vilayet hahilindeki bu en mükem
mel te~ isata telafisi kolay, kolay 
mümkün olmıyacak derecede za
rar vermesıdir. 

Depo, taksim tesisatı borular, 
beton kanallar harap olmuştur. 

On beş, yirmi bin lirahk bütçe· 

ııle fakir bir kaza merkezinin 
seksen bin liralı tesisatın hasarım 

kolay izale edilmiyeceği düşü· 

şünülürse Susığırhk belediyesinin 

kurulduğu gündenberl hemen ye

gane görünen siyi tarumar eden 

son yağmurların ne derin elem

lerle karşılandrğı takdir edilir. 
Yağmurlar bundan ba§ka kasaba· 

da birkaç ev çökertmiş, mal zl
yama sebebiyet vermiı, binlerce 

hayvan boğmuş ve Balıkesir - Su
sığırhk şosasında münakalatı kes
miştir. Ômerköy civarında küçük 
bir tepe devrilmiş şosayı kapat
mıştır- Yolun dığer ıu altında 
kalan aksamı da tamamen harap 
olmuştur. Susığırlık - Ômerköy 
istasyonu arasında bir şimendi
fer köprüsü de yıkıldığından tren 
seyrü seferleri inkıtalı bir surette 
ve aktarma tarikile temin edil
mektedir. 

Halıcı oğla 

Matbaamıza tı"len eHrler: 

idare mecmuası 
Dahiliye Veka'eti tarafından 

aylık olarak neşredilen idare 
mecmuasının 18 inci rayısı çık· 
mıştır. 

içinde bir çok kıymetli yazılar 
vardır. 

Nörasteni. 
zafiyet ve 
Chlorose Tanınt 2 (AA.) -- Guetard, ve 

Tigre nam ndaki f ransiz torpitoları 
buraya gelmişler ve kale ile selAm 
topları teati etmişlerdir •. 

ı.mız:.u:lılc ıcın yegane deva k.a.nl ilıya eden 
~n muı:ıtahlp etibba taıa{ından tertip edel.mi.Jtir. SIROP DESCHIENSı P ARiS 
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\ Adliyede 1 
Yeni bir dava 

Sabılı bir mohMlbl mea•ııJle 
dl,er yedi ldfinln ırmluılıe

meme ,,,.,ı.ndı ....................... 
ıinde din Jenl bir claYaDUI rtlye 
tine baflanmıfbr. 

Da•• edil.ter, latanbal ma
ha-•b -.U,. alnk mubulbl 
mee'alll Sel•hattta. ita Amiri kltıbl 
Seltm, EılP _. •• llatlbı Ma.-
tafa, ·- _ ........ t enak 
m•nkll Hlaıılll, odaca ft 

mutmeet Ah•et. earraf AWı-
1&11, ,..., .. .. il. .... ea-
heacle H. .. . 

o ........... ..,._ 
nzlfecle ....... bir in-. -. 
klrblda ........... . 

M•hbme, ._,. '"-•ba ma 
llJ• ..Wlettadea, latanbal .... 
....... b ..u,. mldlrlellnclea 
............ karar YWllllt. mtl
hek....,ı ..._ .... .......,. 
..... 

y efi)k6y hadtaest 
T ..... o,.s. llaJlk~ 

Ef ......... --·•btdıa 
ettddert noktuınclan hakluıncla 
t.bkibt Ja.Pllan Salt. ,Zekeriya 

" diler dd mam-. db zab1-
tadaa ...,.,. ftrllm•ıleı dlr. 
Madclel ..... 1111r, t•hk•btı• 
ta••hııı hetlact me.taDtlkltte 
haftle etmlftlr. 

Kereste davası 
l.t.nbal btrlnct cm& mahk• 

... Rleamatla Şirketi Hayr1,. 
arumclald bir claYanm rO)etlne 

batlanmıttar. 
Daftda, tlrbtln Almaafaclaa 

l'ltlıttlli tld TapW'GD ambal-J 
kerettelertnl ,cımrlktea ruhaataız 
ıeçtrmek lltedtlf mnzuubahla 
olmaldachr. ilandan dola11 rlm
mat J800 lira W17ar. Malakeme, 
....,.... telbltl fçln tlmrlkte 
....,_ eden mmmele:re alt n

nlaa ....... karua.fbrlDllbr. 

Maddet umumi Kenan B. 
Ankaradan dôndn 

llrk11 pin enel adliye vetlle
tbdn dqed llertne Anbraya giden 

ı..w mCldcW wmumlll 1'.enm B., 
dlaka tnnlt Antaradan d&ım6'tfir. 

Ktmn a. dolru ntDt gltmtfdr. 
Baaan .,...._ plecektdr. 

Caaualuk davası 
Alkeıt baa earan U.. dlrmD.e 

illan•°'-* lltanbal •in' ceza mah
bmtllnc:le muhakeme edilen ICuım 
Tnfllln 111tıbüeme11 bir möddet 
~ bltmtt. mUddll umumlltk 

maznunun bu dlrmU ı.iedllf sObut 
balchala bydlle tecrlm ve teo
zlyeslnl lltemtş, neticede mıhtemt 
ICuınım bet lllle mUddetJe alır 
bape konulmuma brarleftırmlftı. 

Kasım Terlik bu mahktmfyet 

bramu temyfs itini" JIZdıRı mu
fusal temyiz llylhutıe btrllkte ev
rak temyiz mahkemelbıe &Onderll
mfşdr. 

Temyiz, eTI'lb tetkik etmekte
dir. Yakında bir karar vedlecet, hı• 
,a nakız ya. tasdik olunacaktır. 

Emlak ve Eytam bab· 
ltuı umum mlld6rlil
ğiinden: 

!anJmak Uzere mOzayedey vu
ediJen ve 5-12-929 talinde lba
JeJerl llln olunan doka parça 
emlAldn yevmi mezt\rda sut J 6 da 
ihale edileceği illn obmur. 

1 Memleket haberleri 1 
Aktchlrde bir bek
çi bir ııfırfmoa 

il dürdü 
AJ.tebtrde Y qıl koy ~ iftlıttnde 

btr cinayet olmuttur: 
Mae.,.Uı zıde Mehmet Turgut 

beyin bakç1ll Bm ..Iı ,erket Ho.eyın 
çlfdılt «Wmlncle dolıprkea brp .emtte 

bal ... k&y a&ırl.ınm çdtllk .azt

•e llrdlitm pmllf "• beyyanları 
*erek ..... lllemtflr. Stğarlmaç 
Yahp "*' ....... AJI maWefet ennlt 
J.araaı., wrmek '*8leallttb'· Alı 
Wwe haynallrm bir ..., olmıd.lt· 
aı ,. cl.W çddak hududu lmtcıne 

aettk...-S~•dt dert ula
..._. .,. Bek~ HDleytn tnıdma 

.. ..... har-im mllAdere etmek 
lll•mlll'· S. yl&den batiıyan mllııı· 
.... ~ mbeer olmut Ye Al 
bcmeta betlallllfbr. Ha.e,ta mpuna 
- .U-claa .... ttlaltlfr. z...u. 
kwluhat olmacLama pince tekrar 
~,. ,_... t0kalmak lltemıt ve 
ID8 cWa Ha.,ta alinin batma d pçt)de 
,. ... , ... datlrmotttlr. 
~ bnım yeaem yrr,.k yerde 

beJlm JlltaD AhDln Clzerine Kımı 
tle bDcum etmlf zaq)Lma b.naklaımı 
dıfl!l çıbrımftır. 

Katli derhal ffrır etmlftlr. Ali yaralı 
olclata •• baı•klan yerde ıOrOndfttG 
belde k&ye dotaıa ysUUJı kendı m• 
rak sftmek Wtmlf, fabt b.t oıı adım 
attıktaa ~• tahıb ketllmtıttr. Ctvar· 
dan ,~renler mecruhu bir aı abaya 
koJlrak k&ye aotarmotlene de uvllh 
geat yolda veflt •mittir. 

Sarköy müddetumumlst 
fıinıiz terki vazife ile lstanbu· 

la relditi anlaıı1an ve adresi 
meçhul olan Şarköy müddeiumu
miai Habip ee,ln derhal vazifesi 
bapa hareket «;tmesl ltızumu 
Adl!le Vekl1etinden bildirilmiştir. 

· Gülhane tıİ>hi müsameı esi 
Gülhrne aereriİab ikinci müsa

merui muallim Süreyya Hidayet 
ve Burbanettin beylerin riyaseti 
albnda aktedilerek şu vakalar 
gösterilmittir : 

1 - Lthistanın mülki teıkillb 
ııhhlyeal, mualnm Hasan Kadri 
bey. 

2 - Spastik kolon darla!J; 
Aliltan Kenan bey. 

3 - Hakiki hunu, muallim 
Aptilkadir Bey tarafından takdim 
edilmif olup münakapta muallim 
M. Kemal, Şükrü Aptülkadır, 
NUJm Şakir, Murat Bürbanettln, 
Fuat Klmil Beylerle müderriı 
Tevfik Salim Pqa, operatör Ra-
ıib, 8q Muavin Saim ayler 
iftlrak etmitlerdir. 

Badehu Verem Mllcadele Ce-
miyetinin pndermlı olClutu bir 
fililll projeılonu yapılırak müsa
mereye nihayet veril.mittir. 

lılan6al ~ lf:la mnıur/ufundan: 
Reasamzade Jiüseyln Avni be

yin Ecirler aandıtından tborç al
dıtı paraya mukabil vefaen ferat 

eyleditl Kadıköy Oımanata el
pyra Ruam paf8 mahallesinin 
eski Halitata yeni Suleyman ef. 

ıokatında eski 18 mukerrer yeni 
1 <>.No lu maabahçe hanenin bi
rinci ihalesi yapılmak üzere otuz 
ı&a müzayedeye konularak bin 
ikiyGz lira bedelle talibi uhteain
de olup ibalei kat'iyeai icra kı
lınmak iizere ve yfizde bet zam 
il• onbeı 16n müddetle müzaye
daye konmuıtur. 

Hududu : M, FJtali ve Emine 
H. Şadiye H. Yuauf Ziya Efen· 
diaia emlaklan ve yol ile mahdut 
101 m. -..idea 55 m. mmabba
ında iki kat bir taYaD aruı ve 
yanaın duvarlı ahpp bina ve 17 

2 Kanunevveı 1929 

Borsalar 
amblyo 

1 lnpliz liraa Kr. 107 5 l081 
• T .ı. 1DUkablll Dolar O 4. 50 
.. • Fr ıık . • Liret .. • lielga . • nrah 1 
• • Frank 
• • LeTa 

Florin 
• • K ron 

" • ~ llnı: 
• • Pez:eu 
• • Mark 
• • Zloti 
~ • PengO 

!o Ley Kııruş 
ı Ttlıt: Ura.,, Dtııar 

•· Çenoneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterllıı (in lltı) 
ı Dolar (Amerika) 

to Fr~nk [Fran ız 
iO Liret [İtalya 
o Fraıık Belçika] 

Drahmi \ unan] 
20 Frank [Is' içre] 
IO J,.eva Bulgar] 

ı Florin [Felemen 
IO Kuron [Çekoslo' ak 
1 Şlltng Avustıırya] 

ı Pez:eta f lspan ~ a 
ı Ra}•smarl< !Al ny3 
ı Zloti Lehistan 
ı Pe ö l\la 1 tan 
01 } R m 
O Olnar Yu o~IO\'Va) 
ı Çe~oneç .SlV)C! 

Altın 

l\,ecldl) c 
Pıınl..not 

rorsn 
barıc 

Tahvlller 

lstll!rıız c!ahlll •vadell 
Ofi) ı ııu mu\ ahade 
J.:r 1) t 1 demir) olu 

l•ı lıul tram\ ay ~lrket 
1\ ıl ıım ı ok 'e Anırer 

H ıese eeneetırı 

T caret ve zahıre 
t'lmtbtr T\cant boraaet lı:ltlbl-mllltt 

tarafından •erllmlıttr 

BuQday 

Okkaeı 

Aıı._. A.prt 
K. P. K. p 

Yumuşat 14 !O 16 9 
Kızılca 
Sen ıs ıs ıo 

Dönmı 

- Zahireler -
Çavdar ıt 10 
Arpa 9 s 
Mutt 9 

FISlllya !3 30 t'> 

m. ahtap mutpak ve 29 m. aralık 
bahçe ve kümes mahallidir. 
müşt~milatJ : Zemini çini bir an
tire bir oda, camekanlı kapudan 
zemini çini ev altına geçilir mer-
diven altında bir gusulhane bir 
heli ve bir oda olup odadan 
mutpağa geçilir mutpa!Jn zemini 

çini ve bir alafranga ocak ve iki 
mermer yalakla musluğu vardır 
ve bahçeye methali dahi vardır. 

Ev altından ahşap merdivenle 
çıkıldıkta bir sofa üzerinde kar .. 

şıldc.lı lki oda bir beli keza ah
f8P merdivenle çaluldıkta bir ta-

van aruı sofa tavan arasından 

etrafı çinko ile mestur fotoğraf 
mahalline çıkılır. Hanenin duvar

lara istamba ve kapılar yatla bo

yalı ve bahçenin etra ında iki 
metro irtif aında duvar ve bahçe
de bir kuyu vardır. Hanede yir-

mi lira icarla Necati bey sakin

dir. Bin beı yüz lira kıymeti mu· 
bammineli olup almak ve daha 
ziyade malumat 926· 7791 numa .. 
ralı dosyasandadır. Kıymeti mu. 
bammınesinin ° 0 de 10 nisbetin
de pey akçesini atarak lstanbul 
dördüncü icra memurluğuna gel
meleri ve 19 • 12 • 929 tarihinde 
saat kadar lha1ei kat'iyesi yapı
lacatı ilin olunur. 

V akıtın bulmaca 
Dünkü bulmacamm halledemedinizse bugünkü haftedlhoİt 

b·ı· . iz. bakarak yeni bulmacamızın ıırranı meydana çıkara ı ırsın 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul 0 

kafidir: 
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

BasGaJdllıuf=.,..-• 
balledlJeeela ,...ı teki' 

Soldan sağa ve yukardan 
aşağı: 

ı - sır revt baht ( Ke41 çağınr 
µ;ibl ) ( 4) latife (5) 

2 - Kemtğin içi ( 4 ), hürriyetin 
aksi (6) 

3 - Nota (2), mühlet vermek (5) 
4 - Birerden bm:r fazla (6), arpa 

içğisl (4) 
5 - Ka\ unu ve ovrıc:ı meşhur fz.. 

.,........_..-
mir d:;"'t:;;• ;:: ( 1 ) 

6 - Belediyemiz ( ı I) 
7 - Derviş soplsı ( 4 ), 

(3), kıt pamuğu (3) 
8 - Kalbt (6) 
9 - Utanç ( 2 ), süt ver": 

(4), lsdkbAl (3) 

10 - Reddetmemek (6) 
il - Yem. saman ( 2), 

yapmak (3) 

Türk Spor 
9 uncu nusha81nda ıayanı d•kkat makalel 

ve resimler bulacaksınız 

Alamet Fet ... ata ( FatlNlle ....... ). Ew.ı Şefik in ( 
ıtadyomu } iıinili makaleleri, Kurtdeıelı • Gulam mü 

netfce1I, ıoa maçlar, Galatauray · Malsaleı mllal:t..ka11. Htk 
manm sonu, daamlyell mthabab Ye aatre. 

lstlD~ll f iViii IJlll 
idıesiıdeı 

Mehmet Ziyaetıın Erendi 
ile Esma Faide ve Şükriye 
Hanımlann istikraz ettikleri 
mebaliğ mukabilinde idare 
uhtesin8e vefaten mefruğ 
bulunan Galaıada Ar. p ea
nlii mahallesinde yelkenci-
ler sokağında kAin atik 58 
cediı 48 numaralı, üstür ıde 
odalan havi bir düilln 
satılıktır, Mezk.ör dükka\n 
köşede ve k.Argir bina olup 
Y elk.enciler caddesinde ay
rı kapısı vardır. Zimıini çi
ıneoto döşeli ve iki tarafı 
camekAnlı ve demir k.e
penklidir. Üstündeki üç 
katta bulunan odaların 
küçük sokakta ayrı kapısı 
olup ahşap merdivenle ikin· 
ci kaıa çıkılınca kırmızı çi
ni döşeli büyük bir oda, 
üçüncü katıa kırnuzı çini. 
döşeli küçük bir koridorla 
iki oda, bir hah\, dördüncü 
kaua &ahta döşeli bir kori
dor ve üç odası vardır. 

KıynıeU nıulıammene 
liaadır, 

Birinci ihalesi 12 
ile talibine 1 ikinci 
1929 puar günü ic~ 
miştir. Kat'i ihalesi 
birinci kAnun 1929 
tesi ,günü yapılacakLı~ 
lasına talip olanlarıll 
meti mubammeneni' 
onu kadar pey ak 
yanlarında bulundu 
gün saat üça kadar 
bul Emv=-li eytaın id 
müraeaatlan ih\n oltıfl 

, 
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Umum Müdürlüğünden: 

AKIT. 3 KanÜnevveT 1929 --

,iş,.~ i ~nunemı g~g Pemm~e ~~n~ ns amı 
o~; J.'fllUazzam balo 
9 ıoı ~adı köy iskele ·üzerindeki lo-
1 ~ ~~ta gazino ue aile dans Solonu 
R J ha k I<arıunevvel 929 Perşembe günü akşamı saat 20 den saba· 
T ~ baıoı8dar devam etmek Ozere bir balo tertip edilmiştir. Evelki 

f 'ühı arınıı1da mfişterilf'rimizden gördüğ·ümüz rağbet ve teveh
A' 1ah ere h~şekkürlu ederken bu seferki balomuzun hepsinden 

a .. k 
A
i ıır mu emme) bir surette olması hususunda çalıştığımııı da 
[!'> , ıca r M C •?b 1 av<>yi bir borç bıliriz • Salonumuz mefruşat, mevki, 

5 E ~ Oııi ant ve sair her cihetle bütün salonların fevkindedir. Viyo
E ı tnı:t/'1ısrılyan Ef. refakatile Caz Tarzan icrayı ahenk 

p. ~ e ve çok rağbet görmektedır. 
rıor 7ogra.mım ızı; Varyete numaralan, klasik 
tın 8~ ar, muhtelit eğlenceler, dans, dans gene dans teşkil 

Y&..şıe tedır. Duhuliye serbest olup bütün aileler gelebilir. altı 
~dan aşağı çocuklar getirilmemesi rica olunur. 

~ &lo için elbise: Kostüm suvaredir. 

i~~~.gğ~ 
rn·y~ut ve sahiller sıhhat umum 

6~1d ur 1 ü ğii m ii fe tti şl iğin den: 
lata~.Ukderc sahll sıhhiye id:ıresı Bor kıl.tıbi sabık Ahmet Vefik Beyin 

!llredıf. <:ı ~d; sahil sıhhiye merkezinde müfettişlik dairesine müracaat etmesı 

. . 
rrRAl\fVA Y ŞIRKETI 

•STANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARiFESi 
1929 sr>ııes Teşrıııısa ıin.n 25 ınci güııüııden itıbaı eo 

l\lc 

ıliın atıır. auar muteberdıı 
Birmcı 

Hu tut Harake\ fasıla rlaraket - ı-taroiye en-Sirkeciye 7 14 
Sırkeciden-rlarbiy eye ' 

1.00 
7,31 

Tfıne 
Şişlide ı - Tünele 3,6 6,36 

fünelden - Şişlive 9 1~0?. 

ı 1 1( • Kurtuluştan - Tünele 21,10 
1 •rt1ıfm-Tıınel 30 

rüııeldecı - Kurtuluşa 21,30 

12 H Harbiye.den - fatihe 5 h 6,09 arbıve.Fatit-
Fatihten - Harbiyeye • 6,21 

14 M 
aç-ka - r 1 Maçl<adan - Tünele 21,40 

- uneı 30 - Tünelden - Maçka~·a 22,00 

15 _!aksım-Sirkecı 1 f aksim 4en-SirKeciye 5,8 7,10 

Sir~ eciden - fahsime 10 7,35 

16 M ! 
Maçkadan-Beyazıda 7,09 1,00 

a~J.:a-Bevazıt 
Beyazıttarı-Maçkaya 14 6,53 

l8 T . 

1 
Taksımde -fatilıe 15 7,4ô 

· a1<sım-fat11 - Fatihten - Taksime 30 8,32 

19 J< urtuluş-Bevazıtl Kurtul uştan-Beyazıda 6 7,00 

Bevazıttan-K urtuluş1 13 7,50 

Beşiktaştan -fü>beğe 6,01 

Beşiktaştan-Eminönünt> 8 6,22 
Bebt kten-f:minoııüııe ı 6 6,30 

22 o Eminörıünderı- Bebeğe 50 6,41 
oehek -Emınonfı ------:i Bet.ekterı-r<arakoye 22,20 

_, ___ _ 

32 Tonk:apı-S!rkecı 

37 F:dlrn ... kııpı-Slrkecl 

Karaköyden-Del,eğe 23,04 
Bebekten - B. Taşa 

Ortaköydeıı-Aksaraya 10 6,09 
Aksaraydaı -Ort.'.l.köve 17~20 6,35 

Beşiktaştau-f atihe 9, 15 7 ,OO 
fatihten-Beşiktaşa 20 7,46 

\ ksarayctan-Top"'apıya 6_9 6, t2 
Topkapıdan-Sirkecıve 6,33 

Sirkeciden-Topkapıya 20 7,09 
Topkapıdaıı-Beyazıta 60 24 
Beyazıttan-Topkapıya 24,30 
Topkapıdan-AJ,saraya 

Aksaravdan-Vedi!<iuleye ô- 10 ô, 10 
Vedıımle"en-Sır .ecıye 20 6,33 

Sirkeciden-Yed ilmi eye 60 7.13 
Yedikulederı-Beyazıta 24,00 
Bevazıttırı -Vediku!eyc 24,30 
yedi <uled eıı-Sl r k eci ye 

,\Ksaravdan-Edırnekapıya 6,01 
Edirn~ apı .ıan-Sirkeciye 7, 11 ô,31 
SirKecideıı-Edirııekapıya I 5, 21 7,04 
Edir.,ekapıdan-fatıhe 50 23,40 

f atihten-Edırnekapıya 24.05 

Edirnekapı~an-Aksarava 

Son 
Hıra\tet 

19,00 
19,31 

24, 14 
24,38 
23,30 

24,00 

1,00 
1,05 

23,30 
24,00 

20,()0 
20,30 
21,30 
21,33 
18,46 

19,32 
21.04 

21,44 

2J,47 
22,31 
l4,45 

1,25 
2,05 

20,42 
21,33 

20,30 
21,16 

22,1 0 
22,4ô 

1,00 
J,40 
2.00 

22, 14 
22,54 
ı,oo 

1,40 
2,00 

22,25 
22,58 

1,20 
ı,45 

2.00 

1-Iilaliahmer kışlık balosu 
r De~il gıı iye vekllı muhteremi Şükru Kava Beyfendl hazretlerinin rtvaııetlf'rlnde 

Sıı~~:vv~ı 09 perşembe günti akŞJımı Türkuaz salonunda verılec.: .. tır. 
uı1::rke:ı ve Heyoğlu şubesmden alın<ıcakılr. 

l\le,·kilerile krokisi ve evsafı mahsusası a.şa!';tda yazılı Avrupa Pasajı

nın sarışı müzayedeye konulmuştur· 

1 - ~1üzayede (kapalı zarf) usuliledir. İhale 9- ı 2-929 tarihinde 
idare medısl huzurile Jcra edilecektir. Talip olanlar beher mülkün hiza
sında gösterilen mikdarda teminat iraeslne mecbur olup bu teminat va
rakasını te~lif mektuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut 
lh ale meclıslne yetışmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - ihale bedeli peşinen İs'tifa olunur. 

3 - Talip olanların İstanbul veya İzmir şuhelerlmlze ve yahut Mer
kez Emrnk müdürlüğüne müracaatla mufassal şartnamemizl mütalıl.a etme
leri ve müza~edeye iştirak halinde bir nüshasını bir lira mukabilinde a1ıp 
f mza ve teklıf mektuplarına raptetme] eri icap eder. 

U. No. mevkll ve semti nevi hudut ve kemiyet 
meşhuru ve miiştemilAtı 

16:;: K h " amer atun mahal- Avrupa maaoda 22 bap dükkAn 

teminııt mikda 
lira 

15000 

l~si Hamalba~ı sokak pasaiı 

fstil<!al (ar1r/es1 

\ ··~:s: 

f4 16 f8 

Auryan. 
[mla/f.1 

~~'Jlmm-NJ!llM!.B 
Türkiye iş bankası · 

Sermaysi: Tamamen tediye edilmiş 4,ooo,ooo Türk Hrasl 
Merkezi umumi: ANKARA 

Şuabatı f 
Ankara Adana Ayvalık 
t~tanbul Trabzon Zonguldak 
Bursa Balıkesir Kayseri 
lzmir Giresun !lersin 

Samsun Edremit 

Amasya naf ia idareseinder: 
Çeltek, Amasya yolunun 96X800X 101 X888 ktlometrelerl araımda 

2997 metı e tulınde ıosa tamiratı tle 6 adet k.Argtr menfez inşası ve ( 4) met· 

relik lkl adet mutelif köprü döıemeslnln baton armtye tahvili 19439 Ura 
bedeli krıfile ameliyatı EncUme-nl vilıtyetce göriJleo lüzum Ozerlne 10· 12· 1929 
sah gönil saat 15 de ıhale olumak Qzere kapalı ıarf umllle 20 gOn temdit 

edilerek mllnakasaya çıkarılmıştır. 
Keşıfnamesinl görmek tsteyenlerln Amasya Nafıa dairesine ve talıplf'rln 

ihale günı..I teminat akçclerıle EncUmenl vilAyete müracaat etmeleri ılAn olunur. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşide 

lt KANUNEVVEL 1929 

RCYÜK iKRAMiYE : 65,000 LiRADIR 
Ayrıca: 25.000 15,000 12.000 10,00D liralık 

kramıyeler ve ıo,OOO liralık bır mfikAfaı. 

J Haziran hulöl etti 
fler muamele mecburi olarak 

yeni harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKiNESi 

Avrupada l 898 senesiııde ilk 
imal edilen bir yazı makinesidir. 
Şimdiye kadar biltün dünyada 

380,000 ADLER MAKİNESİ 
Satılmıştır. Anadoluya 2684 

makine gönderilmiştir 

ADLER 
Maktneıfnln huıuıtyeU: 

Harflerin müvazi vuruşudur. 
Bu fabrikamızın thtlrat olmak 
itibarile başkaları tarafından 

taklit edilemez. Bu sayede fazla 
. kopya çıkarmak milmkilndilr. 

ADLER MAKlNESl 
PEK DAYANIKLIDIR 
ADLER MAK1NES1 
EN lYl BtR MAKİ

NEDiR 
Anadolu için talt Acentalar 

aramaktayız. 
Bir Alman mütnhassısı fdnresf 
altında lstanbulda her gôna maki
ne tamiri için bir tamirhane kü-

şat etdğimlzi tebşir eyleriz, 
Daktilo mektebi lstanb~ Bahçe

kapı Esnaf bankası 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR VOLF 
Galatada Voyvoda hanı 7,10 

Galata osta kutusu 447 

Sulıanahmet ıullı fcra memurluttZn
dan: ~lr borcun temini istifası lçin 
mahcuz olup furuhtu mukarrer 
olan llynalı dolap ayna maa konsol 
mu11y balı ve saire eşyalar 7- ı 2-929 
tarihine mtisadif cumartesi ~ünU 

saat üç buçuktan itibaren Sandal 
bedestanıhda bllmüzayede satılaca

ğından tallplerin mahallinde bulunan 
memuruna muracaatları tlAn olunur. 

·······-.. ·--·-... --···-i···········---........................ ü.ii•--===-..... :1 

l\1erkezl: AMSTERDAM 
: Sermayesi: 1, 125,000,000 
fi ihtiyat akçesi: 3,000,000 il lc:tan bul merkezi: Galata Kara
! köy palasta. 
f lstan bul şubesi: Yeni posta-

:::::::::::::::::::::::::=====----~·----·-·-·& ·- il hane ı·ttl il d c : ................................... :: ................................ : ............ crm.:a ... :::::::t:::::r::""""""" ı sa n e Alalemcl han ı ................................... - .. .:·······••n••··············· ... •••••H••···········-·······•n••HU:.. ........ . . ! :::: ...................... -.-· ..... ···--·-·--····-·--·-·::::::';=::, g Her ttirlü Bnnka mu 0 melAo icra 
r:n ı ···ı ·· " 1 :::; ıtanbul icra relıl Ahmet Refik B. in i:iı· 5! ~ ka::-alıır icar olıınnr. l 
imYeni icra ve iflas kanunu h·fü= ~== .. =====-· .. ---===:::=::=:.= .... şer ı.... • I 
H 2 n ci Cilt 1

111 ıstonou Lira t n a-
ım ''""'"'" btlyilk hukuk tılımlorinln ·~""' .. bOtDn k1nunlmmız IH! sınd~n . Ta~rn ~t~h.rlerımiz mtln· 
m: alınarak nazar! ve ameh hu1tum1ere "Ve ıozuınlu oumuoderi havi olan b n7a ı::ı Uu h:ll;ltı ıçın memur aıı 
m:.= cildi lıtanbulda Valat Cihan ve lkbal kUtüphanelepnde (lSO) kunı,a ~=:.:. ım • nacıığınd:m talıp olan-lfü l!:f lnrın şeraiti anlamak üzere ~ubcmiz 
m: '% 

1111 
11t1 -ıt itmam edilmek =·ı muhaberat şefBğine müracaatları 

!;~ı J uncu cı üzeredir. Ilı 
::=:::::::::::::~::::•:::::::~::::::::::··-·-.: ..... -·-·· .. -······-·-·· !;:• ;; .......................... ::: .......... :::: ......................................... :::::r.:::--... ·--· ...... : ........................... .. ........... .::::::::.:::::::::::;:::;:;;::;;=:::=:::::::::::=::::::::==a::=:ı::ı:ın 



Abune şartları 
Gazetemizde çıkan yazı ve reıim· 

ferin bütün hekları mahfuzdm 
= SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile foydalı eserler'n 

ilanlarında yüzde 20 tenzilat vardır fürklyed~ H arlçt .. 

Kuru~ Kuru• 

l Aylıjh 150 00( 
.'l .. 40< 800 
6 .. 75<J 1450 

12 1400 2700 

Gazeteye ıcönderi!cce~ mckcap tarıo tlzerlne 
idare içinse [idare ] . yazıya aitse [ yazı J 

işaret i konu lmalıdır 

B:ısılmıyan mektuplarıa ıadesinden, kıYınetl 

mukaddcreslı mektıplara konulmuş paraların 
kavpolma~ın.tlan ve ilanların mündcrccat ııd 

ıdare me~uı de~lldlr an !ST ANBUL, Bab1Ali, Ankara caddesinde c: V AKJT YURDU :. 

___ ....,. __ 
llüvuk \'C} a hfr b.at da .ı lçın vcrılco IAnlarl.ı 

hnsusı nıahı) euekı llflnlarıo ucr~u 

td:ıre ile kararlaştı rılı r 

Gazetemile hususi 1 An kabtıl eden yer 
11. :s. 1 ı ıl4naı .ıctııtcsı 

:J ,, • 
4 ,, • 
2 .. • 

l " "f d• I 
t -8inci snY1 ~ 
resmı ılıin•al 

~~~~~~====~=~~,,,~-~~~~~rmııı--... Tel. 1970 iDARE tŞLF.R1. ı9it Y.AZJ lŞLERI * telj!raf : VAKrT posta Ku: 4:5 .,. .... 
' • 1• • • • .• ' ,.• ,, ....... ,_ı• ~ ..... ;~"·"·~ ·-w ~ : • • • l ' . \ ,. , .. , ,. ' . . ··- • ı ~'•:. \ ..... .b'l' ·\ ~ ~ti ~ • 

1 .._, ' "· ' • l •••• ... .. , "' • .,. .. 1. 

Türkiye il" ll11f?UDftlK'ftN Ga'ata Billur ıokağı No. 1 
umum acentası : il • l\nU D 1 il T eJefon: Beyoğlu 1561 

Dalton ve Moroe ve Üdhner hesap makineleri dünyanın en meş-
hur, en mükemmel ve en metin hesap makineleridır. 

VUAyatta mUıait ,eraiıle acentebk lstevenlerin lıtanbulda umumi acenıalı~l mUracaat eylemeleri. 1 

··KiiAmerr·h-av·a1m~e-kt8b-1· ·m-u::d--u··-r----~ju~;~üE-•~~~~~AQi~-~ı~~@~i@. 
A ,~~ ra OSMANLI BANKAsı 

lüğünden: S . f . , .• ,, Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
k 

eyrıse aın B lsıaııbııl aceııtelı ğı - Telefon: İstanbul 1948 
iZ Ameli hayat mektebinde f\ . erke:ı ıcenteıl: Galata K6prU baımda. ~ ~ Beyoğlu daires1 - Te eton Beyoğlu 1303 ııe· 

h . Bey~lu 2362 Şube ıcenteal: Mahmu· ~ Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veY8 

ususı keman ve piyana dersleri dtye Hanı altında 1 ıtıınbu 2740 g sabı cari suretile avanslar, poliça ve iskontosu. e· 

verifmektedı·r. Pı·yano muaııı·mı·, ıyvaiık suraı tıostası a Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalitd e;~ t 
,.. ~ biyeye senedat, çek,itibar mektuplan ve telgraf emirnııf1l ı:ı 

m h .. · ( MERSİN ) vapuru 3 Ka- (~~ irs~latı. ~:/iJ ae 
~eş ur pıyanu nıuallimi .( lska- nunevvel Sah 17 de Sirkeci IXriamiD1D~Dm!SDmD~DZfJ~W' ~~ 

çelli ) keman muallimi Almanya ~~:ıc~:ı:~ ~~~:~~:y~.ı~;;~. Istanbul Baros nda~,,1,
1 

;,~ 
on t d M h mit, Burhaniye, Ayvahğa gide- .. !tııı Serva UVarın an mezun 0 - cek ve dönüşte mezkiir iskele- Baronun her sene çıkardığı ajandalardan 930 , tıı ıı 

m "'t Ali Feridun beydir. Cuma- ~:r~kt~:~likte Altunoluğa uğrı- sine Il)ahsus olan marokeııli ,·e bezli ajandala~ bll 

dan maada her gün Saat 11 den Gelibolu için yalnız yolcu inıal ettirilmiş ve baroda fruhluna başlarımıştır. 
alınır yük alınmaz. ~C::--:::t::.-.:::=~t:..~::::r:::C1111D:::=~~C:::--:::::ıC,::~::=~r::::--:J 

14 e kadar talebe kayıt ve kabul ıraozon tkincı posta;ı 9 K A p p EL ~ 
ed~~mektedir. (1ZM1 R) vapuru 5 ka- ~ 

nunevvel perşembe akpmı ~ tamamile tekemmül etmiş r; ··:!··::::::::·:::.:·: :::::::::::~:::::-.:::::::::-::·::::::::::::::::::::::-·= G l h d h k t1 ~ • !Jll' ... • ................. _ .......... ••· ........... ~ .......... - ......... .::.::=::·: .. :::;:· .... a ata rı tımın an are e c y A z J 1\AI A K I N A S ı 

ı::f ................................. ·-·--....... ---· .... -.... . ... _;a;::::=-~... Zonguldak, İnebolu, Sinop' Fransız hükumetin~n,. dahi takdir ve tercih 

::: :::~ S Ü F O d ELd H fif ••• •••• amsun 1 nye, atsa, r u, ~. ettiği makina KAPP ir a · , metin ve zarit 
ı : : : :::: ~ 
',ı:.·~.S. Mütteh it Ermfs Emntyet Kartal konsnve Fabrikaları ·.~e.".ii. Gireson, Trabzon, Rizeye gide· ~ Her ciheti teabhüt olunur, ve taksitle aablır. 

T k Cek Ve Of' Su··rmene, Trabzon, Türkiye yegane umum1 acenteai Ata 
:::: ür anonim ~irketi Galatadaki fdarehaneıini 30 :::: ~ 
im T S :::: Polathane Gı"reson, Ordu, Fat- Y. Şinorkyan. lıtanbul. Sadıkiye • han 31-33. Tel S. 225 ) ll. 
;::: ani 929 1arihtnden itıbaren zirdeki yeni adrese iiii 

~il i'.~~~"ı:~~m~!:;;~önil meyd•m köprü karım No 12 mı :~,~:~~un~e~!:~~ti:~ lneboluya E1"7,7,7u:=:-~;?.,G,, :,=t;;7;."EC"JiffiÔi-yef SHiirıu·~~ifr" :•~ 
:::: T 1 f İ b I SO m: 1!1--------------llıi Aundan Ha, rlve ve l l uEnıye ve Mus· .ı. f ~il 
: :~ : . e e on &tan u 19 m= K Al H 16564 ıkl""" ı. p:; c::: ereste tüccaran:na: tafa Enver Efendinin Klecnikı Hanıma ıye anımın ~·. ~'l\l. 
:i:s füi Adet ol· n borçlarından dnlau mahcuz bu· ralı deyn aentdl mucibince da 
.... mi Çıralı fabrika kütük 10 8/30/30 lunan Galatada Yenlcaml mahl" lll"shı de eandı~ından latlkraz eyledi~ I hap 

~::·········--······-···· .. ·-··· .. ·····m--·········=·····=·····-···-·=· ~ hatıl ıoo 4/26/06 b 1 k d - k k bıli d d 1c n· I Ilı· .. :ı······•············ ······•••••••••••••••••••••••• ····= ••• ••••····• .:::::n .. •11·······-:e:::!!'...ı11 " " "*'"kl n ık pazarı •O ~x.ın a Sarapla e- mu a n e aao ı namı " ~ 
ı. •• ..:::::::::::::::::::.m::::::::::.:::::m::::::::::::::.:::::::::::m:::::::::ili:ill:il:iiii:i:fü Beyaz " kütük 10 6/ ' 0/30 ~;el mevkı ·nde vaki 3ıs6 mOk ~rr .. r No. Samatyada Sancaktarhayretc111 J.l bttı 

l·sıan~ul ~H . 1. ~ . .. tahtası 100 4/ 8/03 ti' Q rosu rly~se ın en· br kta aıann yarısı kırk beş gün ıınde Sancaktar sokağında el '(: 
U • K:ra ağa~ hatıla" 2~ 4~!~~~~ müddetle millayedeye vaz o unarak. yeni 7,9 numaralı Te üç yoıU~ V ll'ıes 

Nıı amnameı dahlltnın on ikinci maddesi mucıbtnce adlyen içtima etmek Yukarda miktar, eb'at ve Uç bin liradan tahbı uhte>lnde olup ım arsa üzerine mebni aht11P ~llll 
llzere hey·eu umumlyenın 7 kAnunuenel 929 tarihine mOsadıf cumartesl günü- cinsi yazıh keresteler mÜS· bed,.h müzay~de hadd1 IAy r k ında g{lrül- ıbarct 00 ık.ı oda Uç ıofa, ~1: V ~~~! 
Be da\etl takarrür cylemış olmakla Avukat Beylerin yevmı nıezkorda saat 15 te tacelcn alınac~ktır. Vermek İS· medığinden kat'ı ıha lt>sl icra kılınmalc üç kuyu, dört yüz altı b~ ô 

aroyu tcırıflerı rica olunur. tiyenlcrin 5 / ka. evvel/ 929 sa· üzere bır ay müddetlt> y enıen temdı . mü~temilllb saıreyl havı bltctl~ıı lıdll 
Ruznanıei mÜ7akerat: d dd 1 d ı . 1 d ı h" d bor ı at 15 e kadar fıat mektuplarını 1 mil ete müzave eve ı<Onu muvtur. tamamı va es ıtamın a ~şrı 1 - 930 b!itçcsl 1 J d d B K k 1 ı. 1 d d 1 "8 çı 1 ~'" 2 f Levaz m müdürlüğüne verme- u u ıı: ır tarah öçe o~ lu em ht mf'nıes n en o ayı satı ıe beJt •1 

- darr rapoı un kıraatl ·· b b 1 3 T leri ilan olunur. b;r uırah Uıküplu Katip Beyin arsan in Oç yüz ellı eş Ir• re~ - eavon ıand ğı itleri , 
~ - Mecmua hakkında mOzakPh. ve bir tareh d,..niz ve b!r tarafı larlk ml'ıth:r1sl nam nıı. kat'ı kar811 ı•ııı be 

( h ~ - Altmıı beılncl maddeve ılbe edtlcn ıktncl hha hakkında mO:zakere Müı~ıye me/f. enı n.uaürıüğünden: ile mahdut ur. Meıaha~ı yedi vilı ellt iken hu ktre yüzde ~~ ıı:ıa~ h,~ 
a. :ıne gitmek mecburiyeti mes'elesl). Mülkiyenin yıl dünOmO 4 hnunuevvt-1 alb zira ve sekiz parmak terbılnde- ba~ka bir n üşten çıkar~ dılıı11 ~ 

.~~.@'®.@ ®·~@@ ·@@ @@®@ @ @@ @@@ • ®@ ıj) 929 Çllrıanba gOnO saat on ııltı bu- dır; arsa halen boş deı ı lz cihetinde bedelini 14'}1 liraya ıbl!~ e
7

_JZ'· ~ici 
@1 • @ çükta Galatasaray lisesi hnferan., rusumata alt ahşap blr baraka vard ır mesı cihetle me rJ Qr hanen iP ctıtl <I tı 
@ aıre er @ salonunda teı'tt edileçe~tnden mulki- beher arşın mural)barna ktrk llra heıa - tarihine rrü a~ıf önümüzdeki ııı ı . il 
@ ~ @ yenin muhterem mezunlatıle alkadar sabile temıı.mina otuz bın ıkı yüz elli günü tekrar son müzayedeı:~~•rtf 

Dabıali Aııka dd • d O h B h 'i' zevatı kiramın tıbu merasime ı •tirak d k k 1 .... 01>"' lıı•~ 
. ' ra ca esın e r an . anı .•• Ana- 'l!:I ıı Oc lırn otuz ört uru~ ıymet tah- ve muamel .. sln ln ıkma t ••• o 

@l f f @ lan vcı bu hkrayı b ır daveti mahsma 1 rın ~ f-~ 
~ ( o il .:'Jarn;;ımn terkettiği daireler kiralıktır. e telilll etmelt-rl rica olunur. min edumı ştır işbu gayıl menkul ar- lunduğundıın tal.p olan 8 bet' dt 

M tike ıı wl l. • 1 d f b 1. ,.;, sanın lştirasına talıp olanlar ve daha gfind: nihayet saat on bı.ıltıfl ı.. 
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