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3-4 %'1Hz. Yalova ukeleJlnde 
atmıştır. Bu sırada iskelede bu· 
lunan Sakarya ınotörüne Yalo
vada Gazi Hz.nin çiftlik müdürü 
Şefik Bey binmiş, motörle Mır· 
mara vapuruna gelmiştir. On da· 
kika sonra Marmara vapurunun 

G a 7 f Hz. Derince de [Alt afı 2 1 
Seyrisafa;n U. mfi.düıil Sa- l1F-~~~ıar~~~nd~~·a~yı~fam~l~ad~ı~dır~]~tı 
dullah Bey tarafından lııHkhal j G H T 1 

edılmrıler ve Derincede otomo- ı azİ z. Ürk ÇO• 
billerlne binerek Bolu meb'uıu cukları İçin pek 
Cevat Abbaı Beyin köolderlne 
gftmfıler, ıo dakika latJrahat- değerli bir tarih 
tan ıonra lfınanda bekllyen Mar· yazdılar 
mara vapwile aaat 12 de Yalo-
vaya doıru Derinceden mufara- Ankara, 8 (Vakıt) - Büynk 
kat buyurmuşlardır. Gaıimizin Türle çocuklarına 

d tarıh dersi unvan h bir eseri 
Marmara vapurun a tabedilmektedir. Eser Gaziml-

Yalovaya giden bir muharriri- zin kaleminden çıkmış ve kud· 
mlz de Gul Hz. nln eeyahatJerl retli görüı Ye tetkiklerine ma· 
hakkında bu tafsllib veriyor ı . kes olmuş bulunmakla pek 

G-zi Hz. Marmara vJpuruna 
1 

büyük bir ehemmiyet ve müm
rakip olduktan s.on.ra alt kat sa- .~aziyeti haizdir. 

lona inmişler, ıstırabat buyur: 

Bugün sayıfa 
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~uhi~tin Pş. ile mülakat 
M!sır sefirimiz bir Kahire gazetecisine 

· mühim beyanatta bulunmuştur 
Türkiye cümhuriyeti , Mısrın haysiyet ve 
menfaatine, yahut istiklalini kazanmasına 

"1Ugayir bir şey istemiyor.,, · 
l l=:l'Ahram g~etesinin muharriri - O baldo bu notalarda 
Mısır sefüJmiz Muhittin paşa ile mevzuu bahsolan mesele ne idi? 

mülakat ederek Türkiye ilo Mı- - Bu notalar, Mısırda ikamet 
sın alakadar e- den Tilrk te-
den mesail üze- baasmın ne şe-
rindc beyanatı· kilde muamele 
nı kaydetmiıtir. görecekleri hak• 
Muhittin paşa kında Türk nok· 
şu sözleri söy· tai nazannı ta• 
!emiştir : zammun edi • 

-Türkiye hil- yordu • 
kOmeti ile Mısır - Tür kiye hü· 
hükumeti ara· kameti Mısırda 
sında gerek, kapitülasyonlar· 
Ankara , gerek dan istifade et· 
Kahirede müza- mek istiyor mu? 
kerat cereyan - El'Ahramın 
etmemiş, yalmz bunu kat'iyetle 
bir müddet mu- ve şiddetle tek· 
kaddem, arala. zip etmesini ar· 
undaki mUna- zu ederim. Bız 
sebat hakkında kendı memleke-
birkaç nota te- timJzde kapitü-
atJ etmişlerdir. )asyonlan ilga 
Mısır sefiri Ra- etmiş bulunmı· 
tip beyfendinin '!ic.·'Jrıt "Jıt/.'rlml• .\f,,}ı(tftn Pa~ yoruz. Başka bir 
Ankarada Hariciye vekaletile bu mcmlekeıte, Lılhassa saadet ve 
nokta üzerinde müzakerata giriş- muvaffakiyetini temenni ettiğimiz 
tiğine dair verilen malumat katiyen ve kendisile çok sıkı rabıtalarla 

dotru detildir . [ Alı tarafı 2 lncl ıayıfamııda J 

• 

1lmi eserleri bulunmıyanlar 
müderris olamazlar ! 

Kemal Cenap B. 
Darülfünun ıslalıatı hak
kında neler söyliyo1·? 

Tasfiye nasıl 
yapılmalı? 

0&1 Q}( Onun mtıder rlılerl ara

ıanda yapılması taııavvur edilen 
taıflyeden bahsedilirken Tıp fa

kQlteılnfn kıymetli mllderriıle

rlnden Kemal Cenap Beyin lamı 

de ortaya atılmı ı fizlyolojl mü· 
.c, 

derrlıl Talha' beyin ipka edile· 
cefi, ayni denin kadim müder-

rlat Kemal Cenap Beyin kadro 
haticl bırakılacağı yazılmııtı. 

Dfln bir ınuharrlrımiz Kemal 
Cenap Beyi ziyaret' ederek ıon 
ıayia!ar hakkınd& ne diltündü
iiinü aormuıtur. 

Kemal Cenap Bey, tahılyata 
taaUUk eden milnakafA.lara itti· 
r&k ten kat iyen imtina ettiğini 

ıöyliyerek, darülfüııundakı lala-

hata datr neler dnı<ındoıano tı. 
ıuretle anlatmııtır : 
-ilmi ıevenler, mOtamvver Da· 

rillf ünun teıktlA.tı hamlelerinde 
Barem kanununun tatbiki gibi 
bir nokta.! nazardan ziyade, Darill· 
fünunun maneviyatını nazara 
itibara alan ve Türk milletinin 
lçtfmat bünyeıine hakiki med&
niyet eaaıılarmı veren Cümhurt· 
yetin ıanına ve beynelmilel mev
kii ıhtıranıına IA.yık bir Darnlfn
nuna maliklyet gibi tahakkuku 
pyanı arzu bir emelin izlerini 
görmek iıliyeceklerlnde ıilphe 

yoktur. 
T eıktlAt ve ıılahat eta1lan an

cak bu büyük gayeyi temin etme-
1.ldU. Zira onu teılı edecek ana .. 
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ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 

Rusyay 
mAkadar tacirler frkefe 
ithal edilmelerini telıcar 

istediler 

i iş7 
• 
! Rusyaya ihracat hakkı k~ndile

rlne verilmiş olan Zıraat ve Senn· 

yi bankaları arasında bir irket 
tesis edildiğini yazmıştık. Eskiden 
bu lıle meşgul olan tacirler ken
dilerinin de bu şirkete dahil ofa. 
bilmeleri için tekrar Ankarada 
teşcbbilsatta bu1unmn11ard ı r. Fa
kat alakadarlar bu teşebbüsün 

Polis üçüncü şube müdür muavini hakkında 
tahkikat yap1 lıyor 

müsbet netice vermeyecetini söy
lemektedir. Geçenlerde azledilen 
Rus ticaret komi.ser inin yerine ta
yin cdil~n zat gelir gelmez mün· 
basıran bu iki banka tarafından 
lhracata başlanılacaktır. 

ııra maltktyet İatanbul DarülHi· 
nununun mukadderatına tesir 
edecektir, 

fdedenlyet Aleminin verdiği 
mana Ye ta§ıdı~ zihniyetle bir 
Darnlfo.nunda no gibi manevi 
kuvvetlerin mevcudiyeil · lazım 
ı~ecefl dü§üniilmeğe bfle muhtaç 
btr Jteptyet de~ldir; Unsurlnnn· 
~a. J'BJ'abcı hamleler olmıyan bir 
DarfilfGnun djinyada mevcut de· 
itidir. Gerek mahalli, gerek 
beynelmilel ilim dünyasında bir 
akit uyandırabilecek tetkikat ve 
tahaniyatı ilmiyede bulunmamıı 
bir mGdenla, kJAsik dersini ver
mekt~n de Acizdir. 

Zaten Darülfünun talfmalna· 
meal bir zatın Daı ülfünan m<ı· 
derrtslifine liyakat kesbetmeal 

için o zatln ıahıfyeU ilmlyesfnl 
milabit asan mühimme vücude 
getlitrilt olması kaydını teıblt 
etmtıttr. Talimatnamenin bu 
kaydı nazarı dikkati calipUr. 

Tıp fakültesindeki teokiliita 
dair gazetenizde lnUıar eden 
fazıya ve bunda bana taaHök 
eden tıarete gelince, bunun beni 

bir an bile düşilndürmemto o1du
funu ıaylenıekte istical edeıim. 
Eaaaen Tıp Faldilteıl meclisinde 
~calc ~erılerfn teıbiti görü§nl
bıllttıır. / ı. ı 
~ Tıp Faldilteslnde bir çok ders· 
ıerln kilmılert zaten mevcuttur. 
~ilraOye kesbi liyakat etmfı ze
~tm 1enide tayinleri lae, zanne· 
~erim kt, cihan! uauUerle olacaktır. 
~ bu bapta baıka bir "Krite• 
nyom. yoktur. 

Ben kalntm ki memlekette kuv· 
retlt anaaıra ınalfk bır Darülfii· 
bun ve bu meyanda bir Tıp Fakül· 
tenntn teafıl Avrupai Kriterlum· 
larle yapılacak cezri ıslahatla 
ancak rnOnıktın o1abtllr.,, 

u 

Polis üçüncü şube müdür mu· 
avini ~akir Bey aleyhinde müddei 

umumiliğe bir müraca~t vaki ol
muştur. Bu müracaata naıaran 
Şakir Bey· Mülkiye mezunlarının 

Sipahi ocağında :verdikleri balo· 

da yüksek mühendis mektebi ta

lebesinden Ati Süreyya Beyi dö~
müş, tahkir etmiştir. 

l1adiseyi kendisinden sorduk, 
dedı ki: 

- Bahsettiğiniz AH Süreyya 
Bey rOya görmüş olacak, bu §C· 

kilde bir hadise olmamtştır. 

Maamafih yüksek zabıta ma-

Tokatlıyan oteli 
Polis müdiiriyefi tahkikata 

başladı 
Metdlk mallar müdüı lüğü To

katliyan oteli tahkikatına ait dos
yeyı polise gönderr.ıiştir. Polis. 
dosyede geçen isimler hakkında 
tahkikat yaptıktan sonra dosyeyi 
metruk mallar müdürlüğüne iade 
edecetir. Eski tasfiye komisyonu 
kararının yanlış olduğu da 
anlaşılmıştır. 

Bakkallar kooperatih 
açılıyor 

Bakkallar kooperatifinin halka 
ucuz gaz tevzıi için bir aydan 
beri tatbik ettiği usuller müsbct 
neticeler vermiştir. 

Kooperatif Neft Sendilcatla bir 
mukavele yapmı~ olup diğer 

kumpanyalardan kilo başına 2 
kuruş noksanına satlş yapmakta
dır. Şehirde bir senede 12 mil· 
yon kilo gaz kullanıldığından bu 
suretle senede 24 milyon kuruş 
tasarruf edilmektedir. 

Kabul edilmiyen talep 
Vilayet hususi muhasebe me· 

mur1arı, Barem usulünün kendi.o 
lcri hakkında tatbikine kadar ma
aşlarına bir mıktar zam yapılma· 
sını istemişlerdir. Bu müracaata 
gelen cevapta zam talebinin 
mümkün olamadıkı bildirilmiştir. 

ViUlyet inzibat meclisi 
Vilayet memurin inzibat heyeti 

yarın toplanarak bazı memurlara 
ait dosycleri tatbik edecektir. 

V AKIT ın rtefıri casu 26 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
r- HürmOz kardeşim hu gihtiltü Her gün bızim bahçeden sizin 

ne? Yilregim ağzıma geldi .• hay. bahçeye atlardı. Dündenberi ora· 
kınımıya benzer b!r ıeyler oldu. larda gezinirken hiç gördünüz 
Sofradan kall,tlm... mü? 

- A sorma kardeş ıorrna ... 
~- Ne var ıöyle. • büsbütün 

merak verme .•• 

- Şeklbenln aslanı lraybolmu •.• 
- Hani şu sıncabı semiz kedi. 
- Dün öğledenberi hayvan 

meydanda yok. Kadıncağızın iki 
gözD iki çeşme ••. Vavey a ar için· 
de kapı kapı dolaşıp soruyor. 

Görmedim. Dün sokağa 
ç1kmi~tim. Eve geç vakit dön
düm. Hem böyle olacağım 
ne bileyim. Bahçedeki kedilere 
dikkat etmek aklıma ge'mez .• 

- Hayvana ne oldu dersin? 
- Ne bileyim Hanım. Biri ml 

çaldı? Köpek mi paraladı. Ku
yuya mı düştü? 

kamları, bir müracaat vaki olduğu 
ıçın tahkikat 
icra edildiğini 
bildirmektedir. 

Salahiyettar 
bir zat bize 
mesele hakkın· 

da ıunları söy
lemiştir: 

- Maalesef 
Şakir Bey hak· 
kmda böyle bir 

Şakır B. şikayet vardır. 

Tabii mesele tetkik ve tah-
kik edilecektir. Esasen Adliyeye 
şikayet vuku bulmuştur. 

Gazi Y alovada 
l Üıt tarafı linci aayılamızdadır ] 

grandi direğinde bulunan Riya
seticümhur bayrağı indirilmiş, 
Gazi Hz. maiyetleri erkinile Sa· 
karya motörüne binmişlerdir. 

Biı az sonra motör iske!eye 
yanaşmış, Gazi Hz. kendilerini 
istikbal edenlerin alkışları arasında 
iskeleye çıkmışlardır. 

Büyük Gazi kendilerini Yalo· 
vada istikbal eden Şükrü Naili 
ve Hakkı Şinasi paşaların el!eri· 
nı sıkmışlar: 

- Nasılsınız, fvl misiniz? 
Zahmet ettiniz demek lütf ünde 
bulunmuşlardır. Gazi Hz. 
iskeleden meydana doğı u yürü
müşler, bayraklarla süslenen bi· 
nalan ve meydanın etrafını dol· 
duran halkan alkış lan ve Y cşa, 
Varol sedaları arasında açık 
otomobillerine Şükrü Kaya Bey· 
le birlikte binmişlerdir. Diker 
otomobillere de maiyetleri erkanı 
binmişler, kaplıcara mütevecihen 
hareket etmişlerdir. Reisicümhur 
Hz. kaplıcalara muvasalati mü· 
teakip otomobilden inmişler, gör
dükleri imar faaliyeti karşısında: 

- Ne güzel olmu~ buyurmu~
lardır. Reisicümhur Hz. do~ruca 
Orman otelinin büyük salonuna 
g tmişler ve otelde akşam yeme• 
ğini yemişlerdir. Akoam yemekten 
sonra Gazi Hz. maiyetleri erki· 
nile birlikte imar faaliyetine nezaret 
eden Seyrisefain müdürü Sadul· 
1ah beyin delaletile kaplıcaları, 

- Şekibe kederinden çıldıra
cak .• 

- Bir kedi için kendini o ka-
dar hara betmesin. 

- Kadının merakı başka .• 
- Nedir. 
- Şimdi ötede beride yakala-

dıkları kedileri keııp kesip yi
yorlarmış. Gazeteler yazmış. 

- A hiç kedi yenir mi? 
- Kesilmiı tavoan diye sah-

yorlarmış ... 
- ô .. O .. O .. 
- Ne oluyorsun Fevziye Ha-

nım .• 
- Ay içim döndü. Kör olsun· 

lar ..• ô .. ô .. ô ... 
- Kayediyorsun galiba ne oldu 

sana? 
- .. ô .. ô .. O sus bittim .. 
- Al Al hiç anhyamadtm. Ke· 

MuhiUinPş. 
H WIW 

[ Üet tarafı birinci eayıfamızdadır } 

merbut olduğumuz Mısırda bun· 
ları istemeyiz. _ _ 

- Türkiy~ hü~ümeti notafa .. 
rında kapitülasyonlardan istifade
yi istememiş olduğuna göre qe 
gibi matalip istemiş bulunuyor? 

- Biz Mısırdaki tabaamızın , 
Türkiyedeki Mısırlılar gibi mua• 
melcı görmelerini istiyoruz. Türki
yede malumunuz olduğu veçhile 
ecnebiler arasında bir tark göze· 
dilmemektedir. 

- ·Mısırdaki Türklerin, kapitü
lasyonlardan istifade eden ecne
biltr gibi muamele görmelerini 
istemek, kapitülasyon istemek 
gibi değil midir? 

- Hayır. Biz, hiçbir veçhile 
kapitülasyon'a<dan istifade etmek 
istemiyoruz. istediğimiz tebaamı
zın hukukunu siyanet ve menfa
ctlarım himayedir. Bunu bir itilaf. 
name ile temin e\mek istiyoruz. 
Bu itilafname, Mısırın kapitülas· 
yonlardan istifade etıniyen ahiren 
aktettiği itilafnamelere mumasil 
olacaktır. 

- Mısır hükO.metinin bazı dev· 
letlerle, mesela Almanya, Çekos
lovakya, yahut f ran ile aktettiği 
itilafnamelerle Türkiyenin Mısır 
HükQmetile aktetmek istediği iti· 
lafname arasındaki müşabehetleri 
bir az tenvir buyuı ur musunuz? 

- Bu suale cevap verebilmek 
için iti!afname projesinin hazır 
bulunması icap eder. Bu, iki hü
kılmet aıasında vuku bulacak 
müzakerata bağlıdır. Yalnız size 
tekit ederim ki biz vaziyeti bazı
ranın cuz'i bir surette tadilini 
istiyoruz. Mıs&rhlar ın haysiyetine 
dokunacak, yahut menfaatlerini 
haleldar edecek, yahut onların 
istiklali yolunda bir mania gibi 
duracak bir şey istemiyoruz. ,, 

El' Abram gazetesi bu beyanata 
şu mütalaayı ilave ediyor: 

" Bizim anladığımıza göre Tür· 
kiye hükumeti tebaasına Alman 
tebaası gibi m•tamele edilmesini 
istemektedir. 

Ali Ekrem Bey 
Hidematı vataniyeden 

maaş alacak 
Ankara, 8 ( Vakıt) - Kür&üıü 

llğvedilen Darülfünun müdenla· 
lerinden Na.mık Kemal zade Alt 
Ekrem Beye Hidematı vataniye 
tertibinden maaı tahılıl fçin bir 
çok meb'uıların lmıaıile bir 
takrir hazırlanmııbr. 

-~ ~ 

büyük oteli, yeni bulunen menbaı 
gezmişlerdir. Reisicümbur Hz. iz
har ettikleri arz.uya nazaran Ya
lovada laakal bir hafta kadar 
kalacaklar, imar faaliyetini yakan
da tetkik edeceklerdir. Bu müd· 
det zarfında çifliklerlni de görme· 
leri muhtemeldir. 

di lakırdısa niçin bu kadar safrana 
do kandı •• 

- O .. O .. Ô ıms şimdi içim 
dışan çıkacak.. Büsbutün mıde· 
mi kusacağtm .•• 

Fevziye Hanım yediği tavşanın 
bir kısmını pencereden bahçeye 
kusmuştu. 

Hürmüz Hamm komşu kadının 
kesilmiş kedi sözünden bu kadar 
şiddetli öğürtüleı e uğramasına 
bir mana veremiyeı ek evine çe-
kildiği esnada sofra başındaki 
Avnüsselabla iki çocuk derinden 
derine kazına . kazına gelen bu 
gasyan sesine koştular. Hala kus
makta devam eden annelerini ku· 
caklarında yaygın bir ha?de ye· 
mek odasına taşıdılar. 

Y adınca~ız bir az gözlerini 
açar açmaz tel'inkar fakat zaif 
bir hitapla: 

- Selah bend~ emdiğin süt 

B ve!dlinıiZ 
• h Jc/a 

Paramızın istikrarı ~ ltJ'ti 
~lecliise bir nutuk s6)' tlı. 

HeyetJ veklle İsmet pat• 
ri)'a•etlnde toplananrak ~ 
mızın istikrarı hakkında ;bir 
lerfnl tesbit etmlttir• Bu t .1 

yafll' ' 
ıl BaıvekJUmiz zn~cllsln 

ı bir ıııı 
içtlmaında meb'ualar a weı&i 

bildirerek, tasvibini lsteyece 
lerdir. Milteakfben kararhıf•P 

kaf' btklne ba~lanacak, DJU 
1 _..ı 1 ekt r. her tarafa tamim eui ~ 

Yalova kaymakarn1

1 ya o~ 
Ankara, 8 (Vakıt) - 'k 

nm kaza kadrosu yakında 1 

l 1rıll• ~ olunacaktır. Kaymakaaı 1o 
fik B. tayin olunmuştur· de9 

Tiirk - Macar muahe 
' tastik edildi 'fUrkl. 

Ankara, 8 (A.A.) - 1~1 
cilmhuriycti ile Macaristan ~ı o''J~ 
beyninde Budapeştede 1ınZ8 bOı 
ve Büyük .MHlet MecJlsl tıı:ıs. 
tasdik kılınan bitaraflık, ~ 
ve bAkem muahedesinin nıı.ısef.W 
nushaian bu gün saat on ~~ 

Harlctye Vek~lctinde-, ~· tı'· 
müscc~arı l\Jenemenll Nuıııa11 

Mnca/ sefiri M. Tabi arasındl 
edilmi~tir. "':../ · 

Fenerbatı~ 
Ankarada gefl/ı 
birliğini de ( 5 ' 

yendi o~ 
Ani.ara, B (A. A) - re~\ ( 

takımı tle Gençle• Lırilıgı \8~~ı 
sında bugtın yapılan fo bol ~f 
F enabahçe bire keqı b(ı 
galip gelmlıt:r. fi. 

Ankara: 8 ( vakıt) -
bahçe oyuncuları konvanılr°! 
hareket ettiler. İmalAtı b:t 
takımının maçmı kabul ~ 

Revanş ına~ 
Be~ikfaş J{urıuluşu brl //1 

de (6-1) mağlup e ıt1•i 
Dl.in Stsdyomda pazar Hl< bl ~ı 

nna devam edilmiştir. Ma1'8 .1.11 
~~'' li musevl takımı Pera ile 1•r 

mış ve Htl taraf lkl~er saY1 

rak berabere kıılmışlardır. ı,ss 
Günün asıl mühim ıııusı ııı r

Beşlktaşla Kurtuluş isimli ~~b'~ 
kımı arasındaki intikam rnus >· 

z;aC 
ldL Bu iki takım geçen pıı ,r., 
~tlaşmtşlar ve neticede Beşik~j01t;~ 
iki sayı yaparak galip gele el:l 

Dün Besiktaş takımı daha 1 · "ıe 
bir takımla çıktığı halde guı{~ıııl 
müessir bir oyun oynamış ve 

1
,tl« 

(l)e karşı (6) s11yile yenı11 #."p 

helal olmasın.. Dilerını ~sr~P J 
dadan iki gözünün nuru sonsc:t ti 
sürüm sürüm sürün .•• NihaY 
na bunuda mı yaptın? te 

- Beni doğurdun elbet e 
vermiye de mecburduP·, j 

dünyaya getirmen için saııa d~ 
s· kaÇ dada bulundum mu? ır. btJ ~ 

kalık zevkın uğruna benı lıı1'İ 
yat cehennemine çıkardın. 8 t 
n sen bana değıl bea 580 i 
etmeliyim. iki de birde. h.~ ~01 
le ile , bana haram eth~ôpe~, 
hay emmez olaydı~. . teri fO 
bile yavrulanna eınzırdık S ıı ı1ı 
başa kakmayı bilmezler. :pl•~ 1 sıl anasın .• Söyle bana n~ rurtO 1 

Kadın yenilenen bir O.p 

beraber:, J{oııt~~ 
Daha ne yaoaral.:sın.. cı) 

nun kedisinı kesıp tavşan 
yedirdin.~ {Ditflledil 

g 

ö 

d 

l) 

k 
b 

b 
1) 

h 
g 
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• 
Ingiliz 1050 
Daha falla düşmesi bek .. 

Aslı yok 
Yunanistana kaçırılan 

l'ürk kızı mevcut degildir 

lenmektedir 
lngiliz lirası dün 1048 

açılmış, 1050 kuruşta 
mıştır. 

kuruşta 

bpan-

Ma'ıye müsteşarı Ali Rıza ve 
Ali iktisat meclisi katıbi umumisi 

Ada sahillerinde genç 
bir kız cesedi 

Ged.ikpaşalı Rum kızı ölümünden ev• 
vel bıraktığı mektupta neler yazıyor? 

Dün sabah Hekb<:>'i adanın ar- ı "Btn bir gençle sevişiyorum 
ka cihetlerinde 22 yaşında genç ve onunla beraber kaçıyorum. 

Mm. Yu~a ve kızı 
Dünkü sabah refıklerimizden tu1arak hudut haricine çıkarılmış-

hi, inde Şişli sakinlerinden Avu- lardır. 
kat ~urullah Bey iJe refikası ve Poliş dördüncü şube müdüri· 
kızına ait bir sahtekarlık haberi yeti bu hususta şu maliimah ver-
llıiinderiçti. mektedir: 

" Bir Türk kızı Yunanistana - Yü'ya ismini taşıyan ve Nurul-
kaçu ıldı seı JevbaH altında ve- lah Beyin zevcesi olan Pırgos-
tifen bu" habere göre Nuru'lah ludur ve ismi Makrinadır, kızınm 
beyin refikası Mm. Yülya kızı ismi de Kalyopidir. Muhtelit mü-
Mehlıkayı da alarak evden çık- badele 926 senesinde bun'ann 
~ış, Fener heyeti ihtiyariyesin· mübadil olduklan için hudut ha-
. ~n hndısi için Makrina, kızı ricine çıka.r;.ılmaları hakkında emir 
ıçın de K l . .. had 

1 
a yopı nnmına, ve mu-

l 1 olduklarına dair ilmühaber 
8 ltlış, mübadele komisyonundan 
ll'ıu<>melesini tek ··ı . . 
ve ~a.._ emmu ettırmış 

-1.ı;_ J• ~ 
g'I mişf 'l"'- ~,..,U'"l-ttttJ..,fSfana 

ır . 
.... Sahtekarlıkın nasıl ı 
ogrenmek · t d k yapı dığmı 

ıs e ı ve tahk"k 
tık: Görd"k k' ı at yap· 
le d<>ğild~r ~mesele ~iç te böy
ve k · evzu baoıs kadın 

d ... 11
1z scıhtekarlıkla firar etmiş 

egı er b .. k" 
.__' ' ·U umet tarafından ~u· 

vermiştir. 

Polis o zaman Makrina ile 
Ka'}opinin izıni kaybetmiş ve 
buJamamı~ır. 
N ıhayet geçenlerde bunların 

Yülya ve Mehlika isimltıini taşı
dıklari anlaşı!mış, izleri tekrar 
elde edilmiş, Muhtelit mübadele· 
nin tekidi üzerine dördüncü şube 
mı mur !arı tarnfından yakalanaı ak 
hudut haricine çıkarılmış'ardır . ., 

Belediye meclisinde ha
raretli müzakereler 

Mezbaha hesapları tetkik edilirken 
neler görüşüldü 

••••• 
Unıuınl BEiediye meclisi ciün tilmesi için 19 parça c!ük!ıan ve 

Öğ!eden gonra top!anmı~, muhte evin pazarlıkla istimlakine lüzum 
hf ftlere dair encümenlerden gösteriyordu. Bu teklft de muva· 
~elen mazbatalar et rafında göı ü fık göı üldü. 

fiilnıüıtnr. Radrom meselesi 
Evrakı vaı ide Bund m sonra Cerrahpcıra hc.s· 

E:vve1a Daıü'acze memurlarına tanesine g0tirılmek jstcııilen Ront· 
diğer Emanet memurJarı grbl kf"n ve radyoterapi mütahass ıı 
>'iiıde lS zam ta'ebi bütçe encü· Viyanalı Dr. Berle in hem teda-
ttı S E lak vi, hem de te~hfs kısmımn keı1di enine gönderildi. oma m 
ba.nkasınin GS,000 lira kıymet üzeı ine verilmesi hakkındaki ta-
kbyarak satılığa çıkardığı Bebek lehi hararetli müna!:r. §al ara se-

bahçesf hakkında Yeniköy azala· bep oldu. 
tının hır takriri okundu. Bunda Bu talebi tetkik eden sılıhiye 
bahçe satıldı~ takdirde üzerine encümeni, teşhis ve tedavinin 
bına'ar yaplmak ihtfmaH olduğu, ayrı ayrı şeyler olduğunu, ikisinin 

b de bir zat tarafından idaresinin 
ll suretle BebEk ahalisinin 

7 arar vereceğ ni ve f>sasen buna 
~Üz.el bir seyir ve gE'zinti yeıin· fennen imkan o'madığmı ileri sü
deıı nıahrum kalacağı, bu yerin 
E: k rüyordu. 

illan et 1 ar afından satın alı nara 
ll&.tk haline konu'ması istenili· Azadan bir zat gelecek müta-
Yor du, hassısm böyle lııtediğini söy:emesi 

üzerine encümenin mazbata mu-
Meclis hem l u teklifi, hem de harıiri Hu'fısi Bey ~u izahatı ver-

\" eniköyde 16000 hraya satı•mak 
lat k b di: enilt:.n bir bJnanm ahnara e- _ Cerrahpafada teşhis için 
1~diye dair esi yapı?ması hakkın- bir tek dhaı ve bir tek mütaha~sıı 
d, ki teklifi kabul ett.l. d Hasta adedi çok olduğun· 
Ş h V var ı~ 

t: remaneti, Beyazı Han ez- b ı"ri ik cıhaz l.af i gc!emez. 
ne ı <lan u &J 1. 

cı eı e ısiden caddenin ~~uışıe-

' Nurullah Esat beyler dün de 
borsa muamelatını teftiş ve tet
kık etmişlerdir. Alı Rtza B. bir 
muharririmize deıniştir: 

bır kız cesedi Beni aramayı• 
bulunmu~, " h·- nız. Size yerimi 
le . çıkarılarak ------ - bil dire miye ce• 
t·+k:kata hp-;. AF ğim. Belki bir 

- Borsa işlerı noı mal halini 
almaktadır. lsterlin daha fazla 

!anılmış ır. He· 
t . d ··•·· ·· -- sene iki sene ıce e o.unun ' 
Gedik paşada 0 . ~ - sonra benim b~· düş~cektir. 

Ahmet Zogo 
Aınavut kualı zehirlen-.. 

medı mi? 
Tirandan Jstanbula dun 

gelen telgraf 

Ahmtf Zogo 

Befgrattan gelen bir telgraf 
haberi, Arnavutluk kıralı Ahmet 
Zogonun şiddetli bir hastal .ğa 
tutulmuş olduğunu, hastalığın 
zehirlenme 11etic sf ıleri geldilt ni 

ve kıral logonun hususi su ette 
hazır 1anmış yemeklerden başka 
birşey yemediğini bi dirınektc idi. 

Bu haber üzeıine Aınavutluk 
konsolosluğundan malumat almak 
istedik. Konsolos Nezir Bey bir 
muharririmize şu izahatı verdi: 

- Bu telgrafın asıl menbaı 

Aı · nadır, ve tamamen uydurma· 
dır. Dün A1nnvutluktan aldığımız 
resmi lir telgrafla bu haberin 
orada da şavi oldu'>u halbuki ., , 
bunun ka'ı. 'iyen asıl Ye esası ol 
madığı bildiri 1mekte, kıral H1 • 

nin tamamen sıhhat e bulunduğu 
u un miiddetlenberi de hiç bir 
hastalığa lululmadığı ılave edıl
n:ektedir. Şu halde buraya Ati 
nadan akseden hastalık ve zehir· 
lenme habeıinin uydurma olduğu 
anlaşı 1 maktadır. " 

Va:rfyet böyle iken teıhis ve ıeda 
vi İ§1erini bir kişiye b rAkmak hem 
zararlı hem de fennen imliansız 
dır. Gelecek nıutahasFu yalnız 
tedavi ile uğraşrnalıdır. Biz.im tef 
hıs mutahamsırnız ehliyetlidır. 

Necati Bey - Mütahassıs buna 
irn~an göımü~ kı öyle istemekte 
Evvela bu tı halledi'sln. 

Bunun füerine a 7adan d ğer 
bir zat söz alarak runları söy· 
ledl: 

- Görü 'üyor ki meııele çığı ın· 
dan ç•kmı~tır. B·r adam hem 
teşhisi heqı de tedıw y i yapamaz. 
Doktorluk lennı buna tmkan 
veıemez. Eğer nıütahassıs öyle 
sövlem1şse zühul etmi~I ir. 

Bu izahattan sonra encümen 
maz.bafasmda i!e i süı ülen fikir 
meclisçe muvafık göı ülmüı ve 
gelecek mütahes~ıııın yalmz Rönt· 
ken tedavisile uğraıması l<abul 
o!unmu~tur. 

MeZıbtJha luısepl11rı 
Bu rr.üzakeı t:.> ı müıeak p mez· 

ıu.an Aspasya lunduğum ~~n 
isminde bir kız öğrenmek sızın 
olduğu anlaşıl- için kabil ola-
mışhr. Aspasya caktır. Bir za· 
geçen pazar gü- . _..,... ruretle sizden 
nü evinden çık- ~..:w_.. ~;.:.~ ~~ ayrılırken en mü-' 
mıs, köprüden ._ - · ..... .:!. • · -: him endişelerimi 
vapura b;nmiş. . gene sız teşkil 
Adaya giderken Fenerbahçe a· ediyorsunuz. 
çıklarında kendisini kaldmp de- Maamafih komşu Eleni iyi bir 
nize atmıştır. Genç kız evmı kadmd1r. Gaybubctimi ona ha· 
terketmeden evvel erkek karde-
şine bir mektup bırakmıştır. 

Bu mektup şudur : 

Polis alınıyor 
Yeniden 25 memur 

her veriniz. O size bakacakıır • 

Beni aramayml Allaha ısmarladıkl., 

Mü~en~isin ~ıuası 
kabul ediliyor Muhakeme bitiyor. Müddei umu-

milik, zimmet ve ihıiliaı sabit ırörml• 
Polis intihap heyeti dün sabah yor. Fakat, vazi(eyf auU.timalden 

toplanarak yeni alınacak polis- ceza istiyor. 

lerin kabul muamelelerde meşgul lstanbulda ağır ceza mahkeme-
olmuştur. Kadro açıklarının ka- ~inde Ş('hremanctl tami•ao müte-
paıılması için yeniden 25 polis madtye mühendislerinden Suphi 
memuru alınması lazım gelmrk- B. in muhakemesine devam olun-
tedir. Dün heyete 18 kişi sevke- muştur. 
dilmiş, bunlardan bir kısmının Muhakemenin tahkikat sa[hası 
po is ile: için icap eden şartları bJrmfş, müddei umumt muavini 
haiz bulundukları görülerek ka- Cemli B. Jddianamestnl serdederek. 
bul olunmuşlardır . Suphl B. in şose ramlran esnasında 

bahanın geçen seneki hesapları· gösterdiği hesaptan daha az ftatla 
na ait raporun masraf kısmının taş satın aldı.~ını, nakliyat yapnrdı-
tetkikine geçildi. Bu kısımda ğını, fakat bu Hat farkını zimme-

mezbaha fdareslr:in bazı kusuılu tine geçirmeyip iskele inşıısı, yol 
i~'erinden bahsedi:mt- lcte, bu ara· tamiri gibi işlere sarfettiğlnl söyle-
dıı ahırların çok pis o!duğu, ver- miş, ~öyle de\'·:,ım etmi~tir: 
gl cezası olarak idare laıa ından 

- Ziınmet ve JhtilAs yoktur 
ödenen 56 liranm bu kusuru ya· 

Ancak kendisine teretriip eden bir 
pan memurlara tazmin ettiril-
mesi, pis ikfern temizletUrifmesi vazife vardL l\]u;ımelede, alım sa-
\'e usulsüz olarak ihdBS edilen tımda fiar tenzilini, iskele in.ası 
rnuralıhns fı.zaya 600 H;a veril· Jçin yaptığı saıfiyarı emanete haber 

diği kaydo unmaktadı. Bu sırada vermesi IAzımdı. Bun1ar emanet ,,,.._ 

~öz alan Hu1üsi Bey mezbaha suaslle yaptırılacaktı. f lalbukl ken-

kes cileıi t.akkınea fU sözleri disi müzayedeye, münakasa kanun-
sö' Jedi: 

!arma, emanet talimatnamesine mu-
11 fşiltiğ"rr.~ göre rne1bahada 

ga yir ha raket etmi~tir. Bu, vazifeyi 160 t ne kesici varmış. Bunlardan 
b ! b sufütimal etmektir. Bu cihetten azı arı ır !:ısım lrnsL\p'ardan 
pnra aL rak fş!erini çabuk görü- mücrimlyetini talt•p ederim 

}odar, dığeri l·nsap'aıın işlerini Emanet vıtkill E~ref Cülusi B. in 
geç buakıyorlarmıo. Bu yo'8uz böyle bir muamele yapmağa salahl-
ı~m önüne geçi1mesf lazımdır. yettar olmadıgım teyit ederek 670 

Hem kesicilerin kasaplar tarafın· liranın faiz, muhakeme masrafı vo 
dan intıhap edılmesi ve parala- vekillet ücretlle birlikte tahsilini fs-
rının da on 'ar t arafmdan veril· tem iştir. 
mc~I daha doğ u bir ittir. ,, Muhakeme, miidııfna ve karar 

Hu husu ta ba~ka söz tstlyen için yirmi bir kanunevvel sabahına 
o'madığı Jçin rapor hakkında rey kalmışt r. 
lop 1andı ve li abul edildiği anla ---------
şrldı. Muskira.i idare5fnin Parl5fekl 

ikinci rapor heyeti 
Bundan sonra mezbaha hak· Müskirat umum müdijrlüğilne 

kında tetk ki he~ap encümeni tayin odilen idarenin hu~ uk mü-
tarafmdan hazırlanan ikinci ra- şaviri Asım bey elyevm Pariste 
por o~.undu. Bu ünl ü müstakil tetkikat icra etmektedir. Muma· 
idare §eklinin mezbahanın lnkl- ileyhten dün gelen bir mektuba 
şafı daha muvafık o'duğu, fakat nazaran heyrt 10 gün sonra ls-
idare mec is•nin kararJarmı tatbik tanhula avdet edecektir. 

I==================:=====~ 
ve icra e1mek fçfn meclis azas ndan mittir. 
birinin murahhas ua tayini Bu mazbata mOnaaebeUle ya• 
i'crt sürülüyordu. Bu da mecltı kında mezbahada yeniden bazı 
tarıtfın..lan kabul edıldt. Bunu ıalAhat ve tadHAt yapılnıau icap 
mülaak p içlimaa nıhayet veriJ. etm~ktediı'. 
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W&\0Cl11r 
G:azi ve Y alovö 
Büyük Gazi dünden beri Yalova· 

dadır. istanbul vt'ayetintn hudut· 
!arı arasına son aylarda kavuıan 
btr kasabamızın Bflyiik Reisimize 
kavuıması her lstanbullu için 
bir sevinç kaynağıdır. 
Şu var ki bu ziyaret ve aeya· 

ha 1 fn sevinci lstanbul hududuna 
sığacak kadar dar defildtr. Bu 
ıeyahat, yeni Tnrk ruhunu, yeni 
Türk zihniyetini Türk hudutları· 
nrn dı:arılarma kadar anlatabile
cek bir vecizedir. 

Bfiyük Reis, kendi elt1e kW"
tardıkı büyük bir vatanın ufak 
bir kasabasındaki imar faalJyeUnl 
teftiı, tçln, kıp yaklaıan ıu 
günlerde yüzlerce kilometre 
kat'erdeek geldJ. 

Bu vedz~yi tefsfr ediniz, eski 
günlerle yeni günlerin farkını 
anlarsınız. 

Türk memleketJ vatandeılan, 
ve vatanı dütünmiyerek sedtrle
ıfr.e uzananların elinde esir ol
muttu. 

Sığırtmaç Muıtafanın S1hbatlni 
ıo• mak için hastaneye, yapılan 
imar itini görmek için ta Y alo· 
vaya giden büyük bir kahraman 
elindedir ki, o yükseldi ve yük. 
ıelıneıfne devam edecek. .. .. 

GUn'fin ~ivasefi 

Mister "Hover ,Jn nutku 

Amerika reisi cümhuru l'v1ister 
I lover 71 incL Amerika kon

gresinin ikinci devrel içtimalyesl 
dolayısile bir iftttah nutku söyledl 
On iki bin kelimelik olan bu nut
kun metni hali hazırda elimize var
mış bulunuyor Karilerimin mave
ra yi ııtlas cümhuriyetinjn dahil1 ve 
harici vaziyeti hakkında blr fikir 
pt>yda edebilmeleri için nutukta 
mevzuu bahis başlıca mesaili hülA
sa ediyorum : 

i\listcr Ho ver nutkunun fptlda
ıında "Kelloğ,, misakından bahse
derek bu misakm cihanı büyük bir 

mertebe! maneviyete yükselttlğini 

beyan etmiş ve elli dört milletin 

harpten f erxgat ettiklerine işaretten 
sonra sulh teşkilAnmn takviyesi 
içtn mesalye devam olunduğunu 
söylemtştlr. J 926 da Ayanın kara-

rile Amerikanın, Lahey adalet dl va· 
nına iştiraki kararlaşması ve fakat 
bazı kuyudu lhtiyatiye dermeyan 

edilmesi üzerine, Divan nizamname
si tadil edilmiş ve Amerlkaya mü
taallik hiç bir meselenin bizzat 
Amerika tıırafından riza gösterilme· 

Yarım asır evvelki c 
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dikçe DJvana sevkeclilmemesfnln 
tahtı karara alınmış olduğunu, M. 
Kelloğ bildiriyor. 

Bahrt konferans mes'eleslne ge· 
lince l\1 Kello~ bu konferanstan 
birçok fevaide intizar edildiği cihet· 
le Amerikanın Japonya ve üç Av
rupa devletilc konferansa iştirak et
tiğini beyan etmektedir. 

Mister ıwKeHoğ,, memalik! ecne
biyedekt Amerika kuvvetleri hak
kında da mütalaasını bildirmekte
dir, Amerikanın Nikarağuada bin 
altı yüz kişilik bir kuvve~ Haytide 

dört yüz bahriye sUAhendazı ve 
Çınde ise üç bine yakın askeri var. 

Bunlar ilk imkA.n zuhurunda azal
nlacak veya tamanen ged 9fk1le
cektir. 

Mister Hover mudafııi rnilli}~e 

bütçesinin gittikçe şişmesinden şikA

yet etmektedir. Fılhakika Amerika
nın miJdafaai mi1llyesl için harpten 

mukaddem 267 milyon dolar tah
sis edildiği halde bu mıktar hali 
hazırda 730 milyon dolara çıkmış-

tır. lşte M. Haver bu noktayı işaret 
ederken, "Londra,, konferansından 
ümitvar olduğunu Jler! sürmekte 

ve tahdidi tesJlhat hakkında blr 
k.ıı.Par Jttlhaz edilebiJJrse müdafaa 
bütçesinin mtitemadt bir tereffilden 
kurtulaacağını beyan etmektedir. 

Mister "Hover,, Amerikanın muh
tellf devletlerden on bir buçuk mil
yar dolar matlubu olduğuna işaret 

ettikten sonra, bu düyunun usulü 
tasfiyesinde muhtt-Hf medyunlara 
gösterilen teshl~tı yadetmektedir. 

Sabık düşmanların mi.isadere edılen, 
emvali 625 milyon doları bulurken 
bunun kısmı azamı iade edilmiş ve 

yalnız r r ı milyon dolarlı~ı kalmış
tır. Bu bakiyenin de kısmı azamı 
gelecek sene iade olunacaktır. 

Reisi cümbür nutkunun kalan 
kısmında Amerikanın vazlyed sına

iye ve zıraiyesl He vukua gelen 
malt buhrandan bahsetmiş, ve 

buhranın esbabını tadat ettikten 
sonra muhaceret mesele:--ine geçe· 
rek şimdiki yüzde usulü ye
rine "evleviyet., usulünün kabul ünü 

tavsiye eylemiş ve müskirat mem
nuiyet! hakkındaki kanunun noksan 

tatbik olunmasından şik!yet ederı:k 

bu bapta tedabir ittihazını talep 
eyleınistir. 

Hül!sa itibarile M. 111 Haver,, in 
nutku nikbin ve bir çok vaatlerle 
doludur. Bu nutkun yakında in'ikat 

edecek bahri konfenmsa bir hazır

lık mahiyetinde olduğunu ve Ame
rikanın tahdidi tesJibattan hır çok 

menafi beklediğini s;öyllyecek olur
sak gösterılen fazla nikbinUğin se
bebinl anlaı ız. 

M. Gayur 

Okunamıyacak yazılar 
Deyli Ekspresin başmakalesi : 

Norveç parlementosu reçetelerini 

okunamıyacak derecede karışık 
Mışel Pa:aya verilen yazan doktorlardan nakdi ceza 

rıhtım imtiyazı flzerine 
/{arakôv kopr'ifJ'/fnün almak için bir kanun kabul et-

Azarp/uıpı civarına nak- miştir. 
lolunar:ağı cihetle bazı Bu çok musip olan kanunun 
se1mayedaranın bu hu- her yerde kabulü şayanı tavsiye-
susta istifade etmek 'ifze- dir. Hatta, okunmıyacak derece-
re şimdiden A.zapkapı de çir~in yazı yazanlarm hepsin-
ve per~embe pazan cf,.. den bu cezayı tahsil etmek dogru 
varında yfik$ek jiat ile olur. 
emlak m6bavaasına baş- Dünyanın her tarafında her-
lamış olduklarını lstanbul kesin canını sıkan ve mustarip 
gt:zefesi yazıyor,, eden şeylerden biri okunmıyacak 

Jf derecede karışık, imzalar atılma· 
sıdır. 

Dflveli muazzama Ro- B ı • öy e bir kanun ile insanlar 
manvanrn istlld8.llyeıint k' 1 va ıt erinı zayi eden ve canla· 
yakında faMliit edecek- rını sıkan bu föüntüden de kur-

... l;.;e.r•d•i•r•. iilllll ... ____ ..ı ___ tulmuş olurlar: 

T aşnaksiyon kongresi 
45gün süren içtimadansonra ermeni 

zenginlerinden yardım istemeğe 
karar vermiş: 

E3ki reisleri divormuş ki: .. Türkive ile anlaşmak için 
Taşnaksutyundan başka bir ıııh, ba~ka bir tarihe 

malik olmak I&zımdır.,, 
Sovyet mathuatma akseden mal6ma.ta göre ermeni fırkaıı ''Tat· 

naksutyun,, un ahuen vukubulan kongresi tarafından bir beyanna· 
me neoredilmlttlr. Bu beyannamede Taınaksutyun fırkasımn hala 
hayat hakkını haiz olduğu ispat olunarak, Erm..eniıtanın hali.ama 
müteveccihen faaliyetinde ecnebi memleketlerde bulunan ermeni 
zenginlerinin gösterecekleri fedakarlığa lnUzar eltili kaydolunmak· 
tadır. 45 gün süren içtimadan sonra kaleme alınan bu beyanname 
eski hulyalan tekrarhyarak, yine hudutları denizlere dayanan büyQk 
Er menlst andan bahsecliyormuı. 

" Taşnaksutyun ,, un bu beyannamesinden bahseden • Zarya 
Vastoka,, gazetesi T aşnakların bu faaliyetini Kaçatuni talimatının 
son zamanlarda fırka ıatJarı kuvvetlenmekte olmaalle izah edtyor. 

Kaçatuni sabık Ermenistan hükUnıetinln reisi ve Ta.ınaksutyun 

fu kasının eski ve tanınmıı bir lideri iken 1923 senesinde bir broıür 
neırederek lırkasının tamamile mağ)Qp olduğunu itirafla TafDakıu· 
tyunun likldasyonunu teklif etmiı, kendisi de boJfeviklere iltica ile 
Rusyaya gltmlttir. 

Lozan muahedesfnden sonra Taınaksutyuna yapılacak iş kal· 
mamııt1r. Tezini müdafaa eden Kaçatunl "Sovyetler ·Türkiye mii· 
nasebatı ,, bugünkü ıeklide daima kalmaz. Bir gün gelir belki de 
Türkiye Soviyetlerden ayrılır ve Avrupa tle anla~ır; o zaman bile 
Türkiye ile temasa gelmek için müteıekkil bir organizasyona. ihtiyaç 
vardır "mOJahazasile Taınaksutyµn fırkasının mevcudiyetinde mana 
arayanlar "Türkiye ile anlaımak iti için Taınaksutyundan batka 
bir tarihe malik olmak ve yahut her türlü ta?ihten mücerret bu
Junmak lazımdır,, diyor • 

•••••• 
Ameriktılıltır 

imaır ve içtinai muavenet işlerinde bize 
yardım mı etmişler 1 

Amerikanın Bostan şehrinde çıkau 
"Krisçiyen Sayens montior ,,gazetesi 
Ankarunın imar faaliyetine hasrettiği 
bir makalede Amerıkalıların da bu 
faalıyate iştirak ettiklerini söyll) erek 
şu malômau vermekıedlr: 

Ank~rn, seyahat yahut ticaret 
maksadile değll fakat Türkiyenin 
terakki ve mamurlu~uyla alftkadar 
Amerikalılar içın bir kftbe teŞkll 

etmektedir Ankara memleketi tenvir 
ve terfıhını i tlhdaf eden bir hııre· 

ketın merkezidir. Türkiyeyi ziyaret 
eden A merikal tlar herkesten fazla 
bu hareketleri takdir ve ona mu
yzheret edlyoal<tr. 

Ankarada. her tarafta azim bir 
tahavvülün izleri görülüyor. Yeni 

Hatıra gelenler 

Heykeltraş gururu 
1\Ieşhur heykelt raş • Püje,, kral 

tarafından, heykellerine bedel 
verilen parayı azımseyordu. Baş

vekil 1\1 dö "Luvua.,, Plije,, ye 
heykelleri lçtn ne lsıedı~lni sor· 
du "Pllje,, : "Kral hazretleri kıy
metleıine göre paıa verlrsfnl., 
dedi. 

" Luvua, krala heykeltraşın bu 
sözlerini nakletmişti. On dördüncü 
Lui dedi ki: " Püjeye söyleyiniz 
maksadımı açıkça anlatsın!,, 

Ercesi gllnü l\1 dö " Lava ,, 
"Püje,, ye fikrini açıkça lzııh 

etmesini söyllyerek şu sözleri ilave 
etti: 

- Kral ordu knrnanctanlarına 
size verdiğinden fazla vermıyor 

kl ... 
O vakit " Püje ,, şu cevabı 

verdi: 
- SüzünUzü tasdik ederim .. 

Fakat ordusundıı ki kıymetli za -
bitan arasında isıedlği kadar ordu 
kumandanı bulabilir... Ancak bü
tün Fransayı altüst etse benden 

başka "Plije,, bu la maz. 

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

caddtler~ hükAmet binalan, yeni 

parklar ve pfçek çabçeleri adeta bir 
gf'ce içinde meydana çtkıyor.~--~ 

Geçen yaz esnasında bir çok A -

merikalılar Ankarayı ziya ret etmiş
ler, hepsi de terbiyevi yahut içti -
m.ıl bir işle al!kadar olmuştur. 

Rokfıller müe5seseslniu yardı -
mı ile büyük bir tetkik labarato
varının tesisine imkAn lıası.1 olmu$
tur Burası Amerika haricinde en 
mükemmel sıırette teçhiz edılen 

müessese olacaktır. 

Amerikalı Türk muhipleri Anka

rada vücude getirilecek oyun sahası 
için teberrulerde bulunmuşlardır. 

Burası Amerlkadan getirilnn apa
reylerle techiz edilmiş olduğu gibi 
büyük bir havuzu da muhtevi ola· 

caktır. 

Ayni Amerika grupu, Türklerle 

birlikte yüzde elli nisbetinde bir 
içtimaı muavenet programını tatbik 

ermektedir. Bu program Ankara ci
varında bir çocuk yurdunu ve 
oyun sahalarını idar<>yi ihtiva edi
yor. Bu şekilcle himayei etfal ce· 

miyeti, genç hfristiyanlar cemiyetin
in vıızif elerini ifa edecek ve Ame
rikıılılar bu masrafların yarısını ve

rt ccklerdir. 

Nazırların maaşları 
Deyli Meylin ba~makalE'sİ: 
lngilterenin üç fırkasının mü-

messilleri yakında toplanarak na
zırların maaşlarını arttırmak me
selesini derpiş edeceklerdir. 

Bunu hiç bir vaçhıle tasvip et
miyoruz. Memleketin vaziyeti bu
nun yapılmasına müsait değ ldir. 
Ticari vaziyet f~nadır. Amerika 
daki p·yasa buhranı yüzünden 
geçen haftaki varidatımız on miJ
yoo lira eksilm·ştir. Buna karşı 

nazırlara daha fazla maaş vererek 
mükelleflerin yekunu daha fazla 
ağırlaştırmak reva değildir. 

GEL i .S i .· ·i~~;~ 
GOZEL :~ . 
Şoförler deh mi? 

B · eıtr' 

Mazhar Osman eytn defi 
. lertnt okuyanlar, bir dile-
kendilerlnl tartarlar ve ken 
rlne ıu ıualJ sorarlardı: k!I 

? Çüı:J '" - Acaba deli miyim 
.. edile0 

esktden 70 nevi telakki 
biJll' 

delilik muhterem doktorun ff 

meUle bir kaç yiize çıkınııtır 
lııılııD kitaplarının içinde hep 

tasvirine tesadüf müoıkündilt• , 
lstanbulun akıl ıııütehal'' 

f sıııl 
ıfmdi hemıeı flerimlzl sın• 

1 .la!1113 
ayırarak alınlara cinnet ""' 
vwmafa bqla.di. ı 

İlk önce toptan delilik h~ 
alanlar zavallı ~öförlerdir. b' 

Blr ıoföıü gördüm. Bsıııl 
hüküm hakkmda dedi ki: Jt 

Efendim, bu nasıl otur? act 
il diye kendisini idareden di 
olana derler; halbuki biZ ııeıı 1'f 

mizt oldu#u gibi kos kocıL ısı' 
neleri de idare ediyoruz! ı 

Bir baıka tanıdığım da dit°~. 
- Doktorun bu hükürııde,ti!' 

mimi oldu~nu zannetmeı:O· f 
kendisini daima otomobJlci' / 
rür6m Eier ıoförler in clJI~ 
ıah1den kani bulunsa bıııİ 
mi? / 

Aziz doktor, ba hükümlerl / 
mefe devam eder, eder de 
nün birinde: 

- Bütün muharrirler d~ 
derse halimiz ne olur? Marıı'. 

o zaman biz de söyliyecelı 
buluruz. Mesel!: 

il' - O AJA muharrirdir! d" 
~ 

Hikaye yazan ~~ 
A merlkada genç bir ~ / 

lirmJı ve birkaç defıl J 
hara teıebbüs etmek Jsteııılf I 
mani olmuılar. Biçareyi P'/ 
tımarhaneye koyma.ğa ili 

olınuılar. ~ 

Tımarhanede kıza bir ~I 
yazmak merakı arız ohnuı· )il• 

disine bir yazı makinesi alııı'1 f 
Herkeı zavallı mecnunun -'~ 
tapan yazılar yazacağma fD 1. 
ederken bir de bakmıılar kl .,j ,,t• 
lar gayet edebi, gayet sa.Jl 
raned r. jt'1 

Bu hikayeler yakında " 

halinde neıredilecekmff. f 
Şayet bu haber, yeni çılı~; 

bir kitap için Amerikan ıc;ıı 
nın uydurdu~ bir nevi re i 
değilse yeni bir hakikate er 

ruz demektir: l 
Hikaye yazmak ve bund"' ,r 

vaffak olmak tein akıllı olıı1 
hacet yokmu~!.. f"' e 

Toplu J~ 

Pazartesi 
m 

Kanun evvel 
1929 Rı:cchıılfet' 

1# 
Yaorak dökıimü •on ~~mesl 

Güneşm doğuşu: J, 13 / 

Namaz vakitleri ~ 
$'abalıı Ôil• İkindi AJctam Yana 05/ 
5.44 12,<•6 14.28 16.40 tS.19 



v 
1500 kişi taşlar ve sopa arla bir şehre 

P hücum ettiler 
l k orto Prens, 7 (AA) - Hayli ahalisinden 1500 kifl dün akşam 

eg ay br hah es ıe l halkına ta1 ve sopa tle hilcum etmiılerdir. Ameriksn 
Jlf tfye 11ilAhendaıları :ınfitecavl.z1erln llzerfne ate§ açmııtır. Nüma· 

çllerden beıı kiti a lmil§ ve yirınt klıl yara1anmıştır. 

Amer·ka bu gürültüler hakkında ne 
düşünüyor? 

' 

tsiO ~ \rMlılngton , 7 (A.4) - Hariciye nazın M. Stimıon Haytf de 
JaklYettn aon derecede ciddi bir ıekll aldığını, tntıhabat umamnın 
lda 1Pıırıpıı mnnasebetile bazı mahafilln mezkO:r adada Amerika 
l>ı,.. reat aleyhinde propaJlanda yaptıklarını beyan etmiıtlr Adaya 
Ilı ı:;ııktar bahriye efradı daha göndeı tlmeıi ihtimali derptı edil
i> e edtr, Evelce gönderllmft olan bahriye kuvvetleri kamandanlı~ı 
)' orto Prens ıebrtnde elyevm sükftn hfikümferma olduğunu bir kaç 
p ~rde zuhur etmiı olan karıııklıkların bastırıldığını bJldirmfştir. 

ortNo Prenı ve Kap HayUyen ıehlrlerinde örfi idare ilan edJlmtıUr. 
ormandiya sahillerinde müthiş fırtınalar 

blh Parta, 8 ( A.A ) - Britanta ve Normandiya sahillerinde fırtına 
rlba.t yapmakta devam ey'emektedfr. Bir çok vapurlar mahvol
~ derecesine gelm vtır. Şieri iılmli ltalyan gemisi batuııot ır. 

flrettebatı kurtaralmııtır. 
lngiltere ile Avrupa arsında seferler durdu 
londra, 7 (A.A)- Jngiltere ile beni Avrupa arasında yapılan 

teferlertn btr çop hnki1m6Dren fırtınadan dolaya tı'ar ahire kadar 
~U't"flkka.ten tatil edilmlttlr. Mersey nehrinde ıeyrüsefer durmu~tur. 

e.purlar fırtmpnın ıilkOn bulmasını beklemektedir. Sahilin birçok 
~<>kta.lannda. bazı gemilerin karaya oturdu~una fakat bir ço~unun 
"-'rla.Ia.rının tahUsJye sandalları tarafından kurtarıldı4ına dair haber· 

gelmektedir. Nufusça vakl olan zayiatın miktarı hakkında eahtb 
:aıarna.t ahnamamıltır, Maamafih bazı bina ve ağaçların yıkılıp 
de"9rtlıneat netfcul olarak yedi kişinin öldüğü ve bir kaç ktmııentn 
le nı-alandıfa öfrenfJmtıtır. Radfr ismindeki İngiliz vapuru Hart
_:!i__burnu açıklannda batmıotır. Tayfasının kurlarılamamıı olma· 
--..a.rı korkulmaktadır. 

4 
Bir gemi kızakta parçalandı! 

'-ıl rnsterdam, 8 ( AA ) - Ter§elling adasının timallnde bir 
~lCbı~ fırtına tesirlle parçalanmıf, iki kiti boğulmuflWf. Bersum 
8J • bir aalapurya batmııtır. lkı çocuk boğulmuıtur. 

~ e~ yıkıldı ve insanlar enkaz altında ka dı 
htw. ey~-.~ltçya) 1 8 ( A. A) - Şidcletlı bl• .-fırt.na. netieeUııd• 
kabmfb,r. Bır ·~ ;e eVfi'i ç nde bulunanların hepsi enkaz altanda 

p 1 '5Jnıfiı yedi ktıt a~ır eurette yaralanmı~br. 

Puta, 
7 

t:.nsa ile papalık anlaşmamış! 
Lk nıak A) - Hariciye naza1etf Fransa hüklimetf ile Papa· 

a.nu araa d " k ettJfinf tela ın a hır konkordato akdi için mma erat cen:yan 
ip eyleınektedir. 

Paı1., Amele tekrar işlerine alınmış! 
~fel ?(A A)-İılertnden çıkarılan ıCSmendO ler müstahdemlerinin 
1Qec1t erine tekrar alınmalan için muhalefet hı kalarımn mebusan 
--... sbıde ~rdfklert takrir, hOkdmetln itimat meselesini ilen ıfü-

Gzertne, 262 muhalif reye karıı 315 reyle reddedilmfıtır. 
Sahhn muhtarası ve Yung planı 

Part11 7 (AA) - Tan gazetesi M Shaht'ın muhtırasına tahafı 
~ bb- makalede d.Jyorkt ı Sar meı'elesl hakkmda Afmanya ile 
L.~ ara11nda cereyan eden mftzakereler tll'f tktiıadl bir mabfyetf 
~. Bu mea'ele her bengi bir sebep ve bahane ile Yung plAııı
rıe. de>#nıdan dofruya veya dolayıstle be~b addedilemez. 

~ebtleıe nasıl muamele edılmesi hakkında olgun 
bir hale gelmiyen mesai 

Put. 
1 

7 (AA) Ecnebilerin tabi tutulacafa muamele hakkında 
~katta buhman konferaııı ikinci bir lçUma devresi akdJne JOzum 

r-ıererek mesaisine nihayet vemıfetir. Birçok gazeteler bu mese• 
~ beyneimtlel tesviye l!uretlerlne raptedilecek derecede olgua 

~ hAle ~lmemfı olduğunu yazmaktadır. 
Fransız kabinesine bir kere daha itimat 

Pe.rb, 7 ( A.A ) - Ziraat blltçeıinln mOzakereıi eıınamnda 
~ Ye k~y yollarma alt tahs'satm artt1rılması hakkında bir 
t.dtı takrtrı verflmfıtir. Araya mllracaat neticesinde hOkQmete yüz 
atıa. lld muhalif reye ka11ı 322 reyle itimat beyan edilmiftJr. 

o 

r 
uı ur ~onıit cileri 
Bır posta müdürünü 

ö1dürdüler 
Arfna 8 (Apo)- Sofyadan hildi

rlldığine göre Bulgar komitecileri, 
telgraf müdürünü katletmlşlerdlr. 

Bulgar nazırları 
Avrupa seyahatine çıkt Iar 

Atina 8 (Apo)- Sofyadan bj)di
rildığine göre llulgar hariciye nazırı 

1\1 Rusofle malJye nazırı M l\lolof 
Avrupa paytahtlarına hareket etmiş
ler.dır .. Bunlar Bulgar tıı miratının te
eılı lçın Avrupa devJetlc:ri nezdinde 
teşebbüste bulunacaklardır. 

Aea han 
S t'vgil1slle düğünü vapıldı 

Roma 7 (A po )- Bu gün E.ksle
benın de Hint mehracalanndan Ağa 
hıın sevdlıti fı ansız kiz ile düğünleri 
lcı a edil mi. tlr. 

Nikahı medeniden sonra Parls 
camii imamı din f niktlhı aktetmışrlr. 

Ağa hanın zevcesi hristı yıın dinini 
muhaf nza edl1·or. 

BuJgar - Sırp hududu 
. Roma 7 (Anek)- SofyHdan bll

dırıldığtnc göre Slrp askeı1 mt!mur-
lari Dragoman civarında Sırp·Bull.(ar 
hududunu seddetmişlerdlr. Bulgar 
hudut mt h·ıfızl11n Sırplar tarafından 
dahıle 11.öcürulen elleri kolları IJağlı 
100 bulgar köylUsü görmüşlerdir. 

Hükumete ademi itimat 
reyi verenler 

Var~ov~ 7 (A.A) - Rlyased 
cümhur Utıpli~ bildlrlyan Ayın 
altısında hük\lmete ademi itimat 
re'f' VWt'ftl Diyet m.aul e"-eriyed 
ihdas etmekte olduğu vaziyetin ne 
ticesl hakkında sıırllı bir nokta! 
nuzar beyan etmedi~!nde~ hUktl
metln bu hususta bir vaziyet al
ması da muhtemel bultındu~undan 
ve nihayet btitün bunlar vahim ve 
müşkül bir vazi) et ihdas ettJ~inden 
Reisi cumhur müzakerat tarıldle 
meselelerin hAlllne karar verrnlştJr. 

, 
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Sınema yıldızlarının en meşrmru, en sevimlisi, en mahırl 

DUGLAS FAİ~BANKS 
ÔnCfmilzdeki çarşamba akşamı 

01'11A SİNEMASINDA 
Bu maruf artistin ilk sesll filml olan 

DEMiR Mı!\~~~ 
U 5 ~~ §JI6)l!3Ga§64~S?:5Z§:::!§Z::Z5t!§IJ 
DOOOOODOOOOOODDDDOOOODOOODDDDO g önü mi.izdeki · 11 kAnunuevvel çarşamba ak~aıru O 

g ELHAMRA sineması ğ 
g Üç NiUb filminin müme~sfles! NANSt KAROL Jle sevimli ar- g 
O tistlerden KARİ KOPE.R in müştnek temslllerl 0 

g Günahkar MELEK g o o o herlkuJAde fllmlnl temaşııgirana takdim edecektir. 0 
OODDODOOOODDDDDODDDDDDODDOOODD 

Tepebaıı tiyatroıunda : Bua.kQam ıaat 

21/30 da • 

fumu cot 
3 perde 

\Jakledenler M. Ke
mal.Nabi Zeki B.ler 

Cuma gtınlerl 
matine l!&t l 5, 3() 

da. Her cumarteıt 
ak,amları ıçln 

Hatlarda teoı.ill& 

yapılmıttır. 

ŞEHREMANET 

m ~ r 
1111 

11111111 

Jeneral Zagorskı meselesı 
VartoYll, 7 (A A) - Meb'uı Ry

barskt Diyet meclis ndekl don~o beya

natı dolayısile bugOn mftdde\ umum! 

tarafından latlcvap edılmlı fakat mu· 

maıleyh ceneral Za~orıkl mea' elealnln 

esar annı izah edecek hiç blr ıey aöy

lememlştır. 

Bugünkü program 
(lıtanbul ayarJle) 

/$fanbulı ı 200 m. 5 K. • 

17.30· 18.30 Saz heyeU·Borııa haher
lerL 

ı 8.3(). 2Cl 30 

20 30-21.30 

21.30-22.30 

Belgrad: 
ı J.30 

Muslk te danıe)Orkestra. 
Mozart. LA flute en
chaııter Ltıet. Rhap· 

ıodi N ı 2 Cello - Solo 
T achaıkounky. Sulle Lt· 
rık Glttareı bavalonnea. 
Eııler. Koaeerblult pol 

pourrJ. 

Dar ulbedayı san' aık&r· 
lan tara ıcdan temsil. 

Sat. heyet\. Anadolu ajatı11 
haberlerL 

429 m. 25 K•. 

Gramofon 

Leh kabinesi istifa etmiıtir 21. V arıovadıı.n naklen kon-o 
ser. 

V s rıova ı 7 ( A. A.) - Diyet rnecllıinde dün Araya m6racaat 
neticuinde hadis olan vutyet ilzerlne kabine istifa etmiıtlr. 

Çekoslovak kabinesi 
Prag, 7 (A A.) - RetAlcOmhur M. Mazarik yeni kabinenin M. 

Udrjal in riyasetinde teıel<kül ettf~nl nahk kararnameyi imza et
mtıttr. Hariciye nezaretine M. Benes, Dahiliyeye çlflçl fırkaımdan 
M. Slavik, Harbtye nezaretine Çıftçl fırkasmdan M. Mtıkoveskl, 
Maliyeye M. Danglfs tayld edılmiılerdir. Yeni Maliye nazırı hiç bir 

grupa dahil değildir. 

Makedonya thtılal komitesi reislertnden birini vurdular 
Sofya, 7 (AA) _ Makedonya sabık ihtilll reislerinden latanof 

diln akıam öldOrülmO,tilr. 

· Avusturya Kanunu esasisi 
Viyana, 8 (A.A)- Mil.i Meclis Kanunuesasi tadilAtı hakkındaki 

kanun layihasını kabul etmittfr. 

Romanya mekteplerinde ıslahat 

23. Rudyo kuvartetl tarafın. 
dcln 1'.onıer. 

Buda.pe~te: 550 m. 20 Kv. 

13.05 Gramofon. 

16.45 Golton ıl&temtnde reslrr 

18.40 
BreslaV: 
18.30 
2005 
21.30 
Viyanaı 
16.30 
2t.30 

neşriyatı. 

T ztganne orkestram. 
325 m. 2.5 Kv. 

Konser 
Ak~am konseri 
Berltoden naklen tiyatro. 
~1ô m. Js Kv. 

Cnndüz konserL 
Var§ovadao nakJen koo 
ıer. 

22. Akıam konııerl. 
23 30 Reıılm Rt'frlyatı. 

Edremit Asliye Mahkemeşfnı:/m: 

ispanya kıraliçası Madrıtte .. 
P-.rra, 8 (A A) _ ispanya kıraliçesf Madrfte gftmf§tfr 

Fransada temaşa vergisi kalkacak mı? 
Pa.n

1
, 8 (A.A) _ M. LOken giizel san'at1ar ~fitçesl hak~nda 

~~ıAJ nıazbatada temaf& vergiafnın kaldırılmaıı luzumuna hükmet· 

BOkreş, 7 (A. A) - Talim ve tedris heyeti azası liselerde ve dlfer 
mekteplerde tatbik edilen muamelelerin tılAhmı tatemek için bir 
kongre akdetmiıler ve ftlerlnf bllA hadiae bu akmıılardır. Hükt\met 
bunların taleplerfnf ts'afa çalıpcaktır. 

Sırp kıralı iJk mekteplerin tensiki için karar imzalıvor 
Belgrat, 7 (A A)- Kıral ilk mektep tahsilinin tenılki hakkında· 

ki kanunu ımzalahlıftır. 

Viyanada ı~konfo fıatlan indi 

Edremldln Tuzcu Murat mahallesinden 
Osman kerimesi Bntice ile Susur
luğun Sultançaym karyesinden Hacı 
Mnf oğlu ) ahya aralarında mUte
vekkin sulh teşebbUsü davasının 

kra kılınan muhakemesinde mCiddel 
aleyhin mi!tegayyJp ve ikıımetgd
hının meçhul bulunmasına mebni 
mUddet aleyhe tcbllğan kanuniye 
Hası kabil olamııdığından mahke
mece Uılnen tebllğat Hnsına ve mu
hakemenin de S 1 • 12 - 929 salı 

glinü sııııt ona talik ınıı karar veril
miş olmağla yevmi mezkOrda Ed
remit sulh hukuk rnahkeme~inde 

bulunması, aksi halde hakkında 
muamele! kanuni ·e ifa kllın:ıcağl 

ildnen tebliğ olunur. 

~dr. , 
Bahri inşaat iktisat medi~inde 

iti Parts, 8(A A) _ Ticareti bahriye nazırı M. Rollen bahri fntaat 

ea'elestnı milli fktf11at meclisine arzetmiıtlr. 
Sahtın muhtırasını tenkit ediyorla~ .! 

t Berlın, 
7 

(A A) _ Efkan umumiye M. Shahtın neırettığı ~uhhra 
'lalckınd _ • kt mumaıleyhi Alman harıcı sıya-

a ağır hukumler verme e, ih •etine tt 1 olarak ,ahsi emel ve tiraılara 
t b a menfaatlann zarar na d' F e aan h k J ki muahaze eylemekte ır. rv-ertç gaı:e-
t are et etmf· oma a A • dık - ı k ~&t 1\1 Sh h "' k . . Almanyada mab bır tator o ma ar . a tın bu hare etının 

~Uııle tehir ve izah edilebileceğinı yazmaktadır. 

Viyana: 7 ( A. A.) - Milli banka l ıkönto ftatmı y(b:de sekizden 
yedi bucuğa Jndırınfıttr. 

Romada tramvaylar çarpıştı 
Roma. 7 (A.A) - İki tramvay çarpıımıı, otuz dört kiti hafif 

surette yaralanmı§tar. 

Ceneral Çankayşek istifa etti 
Pekin, 7 (A.A) - Endo Patitlk ajansının verdlfl maldmata göre 

hiikOmet Reisi Ceneral Çankaytek htff a etml ti 1 h M T k y ık 1 r. cra ey'eti Reisi 
an en ay ınumalleyh yerine Hükömet Reisliğini muvakk t 

der'uhte edecektir M al y H · a en edilmi~tlr. , are~ en aı§an Ba§kumandanlığa tayin 
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Tefrika 

• 22 

Meçhul 
aske11 

Yazan 
Ziya 
Şakir . 

Mülazım SarıkoHa mülakat ... 
•.. Ko_ş'!'a~ ~ıraktım ··~.Karşıdan müldzım Sarı kof 

ıtıdalını kaybettıgıni göstererek geliyordu 
Muı•afa çavuıun gazlerl büyü. 

mütt6.. Eminim ki ıu anda delJ 

. olup olmadılımı kestiremiyordu. 

Bir anda kaıları çatıldı. Be.iki de 

kalbinde bir ıüphe uyannıııb. 
Ça9llıun pat Jayan gözlerinden 

tamamen okuyordum ki: artık, 

aramızdaki aı kadathk, dostluk 

ve hatta bize kareı beslediği rl· 

yasız htirmet tamamen zail ol
maktadır. 

Tam 0 anda Naz1m, eli1e dt
r:Jne vurarak : 

- Eyvah ağabey, Sarikof ge
liyor ... 

Dedi ve parma~ile gösterdi. 

Dnınıan ıfperlerintn üs ündeki 
hattı bakada görünen ve uçar 

gibi döı t nala koıan duro bir at, 
düiman siper ler ınin arasından 
geçerek hdtı fasıla doğru geli

yordu. Biran da göz'ertm duman· 

landı. Hemen Mustafa Çavuıun 
eline sarıldım: 

- Çavuşum, A'Jah aıkına, 
ıevdiklerinin aıkına .. bizi ıu ga· 

vurun yanında rezil etme ..• O

nunla ıu dakikada birleıecektlk. 
O, gAvurken, sözünü t tuttu. Gel· 
eli. Şimdi bJz.i bulamazsa. "Türk 

korktu gelmedi,, diy~cek, buna 
senin vicdanın kail olur nıu? .. 

Sesimdeki iatırap ve ihtizaz, 
bu saf Türkün kalbinin en has

sas noktasında lazım gelen te 
ıtri yapmı2h. Elimi bırakb. Göz
lerini, kartımndaki Bulgar ıi· 

perlerl ilzerinde ge:ıdtrerek: 

- Gidiniz bef .m.. A!lah dür 
manın terinden saklasın •. 

• Uf*#lf#* t 

• 
icra reiıi 

Ahmet Suat B., dün vaz.1' 
fesine ba1ladı 

İstanbul icra riyasetine tayin 
olunan Üsküdar müddei umumisi 

, Ahmet Suat B., dün makamına 
gelmiş, yeni 
vaıifeaine baş

lamıştır. Mu
maileyh, icra 
dairesini dolaş
mış, tetkik et
miş, alakadar· 
larla mesaileri 
etrafında gö • 
rüşmüştür. 

Ahmet Su
at B. Pariste 

toplanan hey- Y mt icra rel$• 

ne milel sıhhi- Ahmet Suat B. 

ye · konferansına Türk murahhas
ları hukuk müşaviri sıfatile iıti-

1 ak ~tmiş, müddei umumi1ik baş 
muavinliğinde, beşinci ceza, dör

düncü hukuk mahk:cmeleri aza

lıklarında Üsküdar hakimliğinde 
ve müddei umumiliğinde bulun
muş, müddei umumılikten ıcra 
riyasetine tayin olunmuştur. 

Ahmet Suat B , kı~etll hu'
kukçu larımızrlandır. Y crıi vazife
sinde muvaifaKı.)et temenni ede

ri:ı. 

DedL Ba~ını çevirlr~en g5z
lerlnde bfr damla ya, belirmlftl • 

Bir anda, siperden ileriye at
laddc. Ve kilçilk derenin fçtne 
daldık.. Sil&htarm11z elimizde , 
bfltön kuvvetimizle yokuı aıalı 
koıuyorduk. Kumlu Dereye gel· 
dik. Derenin ıslak kumlannda 

hasıl olan batalclıkJarı bir hamlede 
geçtik. Ve gene bütt\n kuvv~tt· 
mizle mukabil sathı maf]e atıldık. 
Hatb fitıl, yakındı: 

- Nazım. ıen, ıuradakl tOm· 
ıefln arkasına yat. Benim tftfe

ğiml de yanına al. Artık sonra· 
11m kendin dilıfuı .. 

- Aman ağabey ıllAhıız git· 
me •• 

- Na71m, bent lakırdıya tut
ma. Elbet dilıilnd~üm var ••• 

Mülazim Sarikof, atından ln
mtı, dizgini koluna takmıı, bizim 
ılperlerden görOnmfyecek bir te
peciğin arkasında hayvanını gez· 
diriyordu. Hayvan, köpilkler içinde 
kalmıttı. O da benim kadar heye
canlı ve yüzilnQ.n rengi de bem
beyazdı. Koımayı braktım Ye 

sur'atli hatvelerle ona llertlerken 
o cJa bana doğru gelmefe bat· 
ladı. Artık hflr lkfmiz de kaybet· 
ttA'•mtz itidali aaklamata lüzum 
gö, il yorduk. 

- Bonsuvar Gospodtn Sarikof. 
- Bonıuvar mon aml .. 
- Sı:ıe söz verdıflm için 

geldim. 
- Ben de kalpalı getirdim. .. 
Hem ıöylüyor, hem de hay

vanın eferinln saf kubuılufund&n 
kalpafı çıkarıyordu ..• 

- Nasıl, harbe hazırmısm12? .. 
- Btz de sl.zın glbjyiz Goıbo-

dtn Sarikof ••• 
- Bu:fUrunuz .• 
- T eıekkür ederim .. fakat ~ok 

mahcubum ki ben lhe bir ıey 
hediye edemiyorum .•• 

- Zarar yok.. . Major GQmQ. 
ıef, bana bir reımtnfzi verecek. .. 

- T qekkGr ederim. MaJor 
Gftmftıefe aelAm e6yleyintz... Al
laha ısmarladık dosrum.-

- Orôvuar.. bon tam mon 
ami .• 

- Oravuar .• bon ıanı Goıpo
dln Sarlkof •.• 

Son tl>derl a3ylerken, titreyen 
ve 0t0 t'eD ellerinuz, birbirinden 
aynlmıtb· Son.. keskin ve aelrer· 
ce btr aelAmdan ıonrL. tktıntz de 
soldan pri dôndGk. 

Ben s<ır'atll adımla btr an 
evYel, batb faah hJtmafa çala
oırken, onun da dört nala kalkan 
hayvanın ayak 1e1lmnl duyu
yordum. 

Yine, bfttOn lruvvetlmtz'e bir 
hamlede kumlu daeyl geçerek 
bizim taraftaki sathı maile ayak 
baıbAJmız zaman, durduk, genft 
bir nefes aldık. •• 

- Afabey. Bulgarlar, hakika· 
ten bOviık bir nezaket g6aterdfler ... 

- Zannederfm biz de neza· 
ketsilik etmedik ... .. 

Mustafa ça-.uı tekt"ar btzt 
gördüğü zaman, bir ~lgın gibi 
bovnumza sanldı. 

Hele 16.kür.. Geleblldtniz ha.. 

.--------------------------~~ Çocuk süt.unları ~ 

Saldmon Pariste 
d ı~~ 

Balatlı Yahudi Salamon bir gün İstanbuldan kalkıp F ransaya gUtl. Ora a yer bv 
ve bir daha gerı dönmedi. Çüıük mallar satarak çok paıa kazanıyordu. fa~, 
kazancı uzun müddet devam etmedi onu askere aldılar "Sen süvari olacaksın!. d 

Salamon kışlaya gittiği ilk gıin bir 
onbaşının e1nri altına Perildi. Onbaşı 

onu karşısına aldı ve talim yaptırmaya 
haşladı. "Süvarilerin ayakları ku(J<Jetli 
olmalı ,, diyor CJe ona mütemadiyen 
dizlerini bükmesini emrediyordu. Sa
lamon kurnaz bir adamdı. Onbaşının 

istediğini yaparsa çizmelerindeki mah
muzların arkasına batacağını biliyor ... 
du. Onbaşıya bir azizlik yapmak iste-

. bf' 
di. " Onbaşı, dedi, ben fn, llareketı Dit 
cereıniyeceğim. Ne olur sen bana ıit 
tarif etsen/,, Onbaşı sert hir /ıarek~01 
dizlerini büktü, yere çömeldi. fa 0~ 
der/ıal avarı çıktığı kadar bağıra! 
ayağa kalktı. rıt 

Pantolonu yırtdmzştı. Ca11ı11ıT1 i"' 
kadar yandığını aı tık siz talımirı f ;r 
O ağlamaınak. için dudaklarını ısı 
ken Sald1~on kıs kıs gülüyordu./. 

Dilencilik aldı, yürüdü -1•--~.,,,. 

Son zamanlar da ıchir dahi
linde dilencilik ve dılenciler gene 
ço~almıya başlamıştır. Bunlar 
fakir olmaktan ziyade dilencili~ 
kendilerine meslek yapmış, sabı
kalı kimselerdir. Bunlar şimdiki 
halde şehrin kuytuca yerlerinde 
oturmakta ve saf yolcuları türlü 
diller dökerek iğfal ve taciz et
mektcdi . ler. 

Meıell Meı can, Ca§'a1oğ1u ve 
Topanede F cru:zağa yokuşlarile 

köprüdeki yolcu salonları son 
günlerde ilahi okuyan, garip ga
rip masa lar anladan eli, ayağı 
sağlam dılcncilcrle dolmuştu. 

Ôğrendığ miıe göre bunlardan 
birkaçı dilencilık sayesinde yüı
lerco lira biriktirmişlerdır. Ge
çenlerde bunlar dan birisi cürmü 

Hiç ilmldtm yoktu.. Hlçı böyle 
zamanda... dlve haykırıyordu. 

Hemen emaneten bıraktıfım 

defterlerle sair evrakı aldıktan 

IOPl'a dotruca Muhittin beym 
:ıemmhtine gttUm. Artık, Hat 
yediye aehntı ve ortalık tama
men kararmııtı. Y afmur da git· 
Ukçe ıtddetlnl arttınyordu. Ze-
mmllie atrdiftm zaman, kuman
danım, mutambaaını gtymfı, çık· 

mağa hazırJanryordu. Btzt görür 
a6rmez, tlkAyetlne baıladı. 

- Neredeılnlz yahu?... Btr, 
gelditfntzt haber ve1dıler- bir de 
kayboldufun\Uu... BtıUln bölük
lerin slpartılertnt arattım, buldu. 
ramadım... Nedir o koltujunun 
altındaki? ... 

Islanmamak için kalpafl kapo
tumun içine ve koltuğumun al
bna eokmuıtum. Çıkarıp göste
rerekı 

- Efendim bulga:r doatlaıı
m1 :ıın IOD veda hediyesL.. 

MuhitUo bey, kalpafı ahp ba· 

Küçük çocuklar 

Gündelikle tutular ak 
dilendiriliyor lar 

Bu hususta ciddi blrmü
aıaele ıehtr için çok 

-~~~-

hayırlı olacaktır 

meşhut halinde yakalanmış, fize
rinde 400 lira para ve birkaç 
tane de alacak senedi çıkmıştır. 

Hatta eski dılencilerden bazı
larının küçük çocukları yevmiye 
ile dilendirdikleri de haber ve
rilmektedir. 

Bu arada senelerdenberi dilen· 
ellikle yaşıyan bir kadının esrar 
kaçakçsı olduğu da söylenilmek.
tedır. 

Polis ve belediye zabıtası ge
çenlerde bu sabıkalı soyguncu
larla ciddi hır mücadeleye geç
miş ve pek faydalı netice:er a · 
lınmıştır. Mücadelenin geçmesi 
bunların cür'et ve cesaretlerini 
arttırmaktadır. Alakadarların ta
kip vazifesini gevşetmem'!leri şc· 
hir ve şeharliler içı n çok hayırlı 
o]acaktır. 

kar ak: 
- Bulgar kalpata yabuu .• hem 

de gilzel ıey.. ne ? yoksa oraya 
mı gittiniz? ... 

- Şimdi oradan geliyoruz 
efendim. .• 

- Ulan .• ıfz sahi deli ıf nfz be . 
hani kalpakta güzel ha.. insanın 
bir kurıun yedJ.4ine deler... Pek 
alA .• herifler n~ halde?., 

- Vallahi kumandanım, ben 
hiç bir ıey görmedim. Topçu mil· 
]Azımı bunu gettrdf. Zaten aözleo
tl~lmlz yere ikimiz: de nefeı ne
fese yetJıtlk. O kalpaAJ verdi, 
ben aldım. O, bize tali temenni 
etti. Ben de ona.. derhal ayrıldık ... 

- Nazım ıaôze karıın 
- İleri karakol ıfperlerl tama-

men dolu idi efendim. 
Kumandanım konuıurken ha

zırlanmııtı. Saata bakarak: . 
- Daha biraz vakit var ama 

Yakttle biz de siperlere gidelim. .. 
~ Kumandanım, blztm zemı;-

Yevmlvesl ke,tlen bV 
mütekait J 

Dun matbaamua okuyucuları?' 
bir ut geldt. 

ltlalye mnl!zımı ık.en 500 
~la teksüt olan ve ahıreO / 
kuruı zam göı erek ~llne geçet' l 
maaµ 14 lıreya bali~ olan b~ l 
ismi Alt Rıza Efendidir. Kerı)~,-Dl1 

diye kadar 125 lrııruı maktu 1 f 
ile tapu da!reılnde çal11ırkeıı 
bu yevmiyesi kesllml§tlr. r 

Alı Rıza Efendi bize uz\fll ~ 
tazallüm eUL Kenddıaı tddıa edlY ~ 
yevmiye ıle çalışanların tahsil41. i 
)arı keıtlmesi kanuni blr paı· 
deg .Jdır. J. 

Kendıst zaruret lçtndedır. 8 JJf 
vardır. Eskl bir asker olan bu "/ 
cumu:ıun mağdur olmamaıılll ıe 
ederlı. ~ 

ltk pek böceklL Şu ıııul>l~ ~ 
kalpatı mnaaade buyursaJ' ~,i, 
muvakkaten borada brak~ ~ 

- Sanki burada yok deli ~ 
Artık, hem gidiyor, bed' 

nuıuyorduk ı ~ 
- Har be nasıl b&Jla1ş 

kumandanım 7... ~ 
- Harbe bi.z batlaıııaY0 bı'J 

Dnıman ate~ etmedikçe şJP' 
tarafımızdan ateıe baılaıılll 
hakkında bugün eaılr gel# 

- Ü .. fU halde, çok b 
efendim?. 

- Neden.. i 
- Heriflerin harbe biç :ı.ı ~ 

leri yok, eğer bir, bir bel . 
ıaat ıorua Bulgarlar bal ~ 
tu~mak iç in emir alaatardı~,ı 
brakırlar mı tdt_ Fakat 111~ 
vukuat beni tekzip ettJ. 'f dıJı 
gittikçe ıtddeUni artbrıyor pfJ 
lladar karanlıkb ki, ba•tl fı 
yeri görmlyorduk. TaJJJaJlleO~~ 
mur olan yerler fena 

0 
"' 

kayıyordu.. Her adıında, d f 
mek için h•rblrtmJzi t&J 

mecbur oluyorduk. ııarl' 
Siperlere gelmtıtlk.Cidar "'v) 

ıızan yağmur, zeıninJ ~,.ıılı 
fçinde brıikmıt- lstınat ın"'\ı~ 
de berbat bir halde. Tüfe 

1
't) 

mlzi lsttnadın ftzerine JcOil 1 
ve makanlzmafarın üıtUD 
mendillerimizle örttük. tıı&ııf 

- Senin ıaatln fosfor 
Bak bakalım kaça gelaıi,._. Jı' 

- Y edfyt kırk geçiyor 

mandanım. J) r auııı 



( Gençlik gültürü ) 

Şüphe - inkar - iman 
••••• ! 789 da bir akşam Franc;ada: 

- Yaşasın kıral. dıye yatanlar 
~'test sabah: 

" ~ - Yaşasın mlllet ya~asın insan 
Ukuku diye uyandıhır. 
! 908 de Türkiyedt': 

ıı. - Padişah ım çok yaşa,, diye 
•ı:ııJarını .. h .. 1 1 . l • nıu ur e} p yatan :ır: 
ah - HUriyet.. Aduleı, miis:ıvat 

uvvet diye susmıyan, susfl'lak bil
llıiyen bir ~arkı ile kalktılar. Kurunu 
Vtht}ld · ·ı !' ~ an röncsansa böyle gcçı <. t. 

nlara benzer birçok vak'alar, bir 
;iok tarihler sayıp cökülebllir. Ben 
~e bunlardan, sürü sürü sene ve 

Rtın tarıhlerinden bah::ıetm~k istemi
~Orurn. Devirleri birbirinden ayJTan 
hu tarihler ıı;ece ile gündlizü ayıran 
llclutlar dt'j!:ildrr. Glinler ve 

ltneıer ancak bır aydınlık ve ka
raııı1k ölçu·· .. d .. 

f{ su ur. 
albuki bir devrenin. bir liklr 

'e akidenin bir millet k ültüı ünün 
dl~ . . ' 

fı 1ŞtittJni Jşaret eden rakamlar pek 
flltıht L a kalan kara parçalarıdır . 
Akın ne J 789 iciJAli, ne de 1903 

dll.~il!bı ve buna benzeven devir 
On.. 1 

lt:rt Unlerı işaret eden taı ihler devir-
llrrı n hududunu t~yin edebilir. lç
\>c ~i değ1~melerin bir ba~lanp;ıcı 
d T oluş devresi vardır. Bu oluş 
evresı k i 

ler e ser ya bırkaç nesli siırük 
l!..ötürür. 

l( ültür ler; 
şu üç n değişmesi ekseriya 

l. merhaleden ııeçen.:k hakikar-
a~ır: o 

- Şuı,he devrl 
- inkar devri 
- lnıan devri 

. Bu Dıerhalde:-rl d· ima hiiviık 
ıtıı"alleı 1 i <l .. Btt .. e :-ı;>Rt ttmek mümkün ur 
d _u~: rn1::rhale inkılı\çılaıın de~ışen 
evırJ.. . . 

ter ... rın ba~Jangıç ve sonunu ışa· 
edt:rler. 1789 ihtilıil ınt alınız 

b Bunun bir başlan,ı?;ıcı vardır Du 
aşlangıç Lonca haricinde seı maye 

8ıthıbi . kk "l başı d ohm .,Burjuvıı,. nın teşe .1k'..e 
8 ı~ :tamıın müpht m bır tı ır 

Cereyanı olarak me' dı:ına ı;ıkmıştır 
Bu fikir her şeydt·n evvel kıralın 
~ayıısız ve şartsız h; kimiyetıne 
.arşı bır şüphtdt:n kuvvet alı_yor. 

'kraı daha t:vvel ıetkik ve muna 
:aşa edılmeı bir mevzu iken ya· 
aş Yavaş konuşulabilır bir hale 

:~idi. Evvelce çok mukaddes ıken 
Phe onu erıcti. 
.. - 0 d 'l Niçin? Sözleri 

bı ne enı ., ... 
t taraftan teokrasinin öltımunü 

fI~n ederken dj~eı carattan kırallık 
kuıtUrünü de zay1flarıyordu. 

Bu devrevi ink.ir dtovri takip 
ettl J b" "k lnkAr devri daha uyu 
hır ŞÜphedır Uu devirde mazi 
\t . 

t rnazlye ait fikirler, akideler 

'çıktan azıJ.ta tehzil edlllr. Bir 
tarnan evvel yolunda kurban veri· 

len akideler fikirler artık birer 
~&skara olm~stur. Bu inkar devre
~ınde Frıınsan;n 1httlali için büyük 
b Volt~r 1' şiiphenln, tereddüdün ve 

' 1 hııs~a inkArın ~ah estrıni vücu· 
da h b" getiriyordu. Maziyi te zil ır 
~amanlar o kadar tabif görülmiye 
ba~ı d . ' a ı ki HkJrlert aJı~mamış ınsı:ın 
Pt· azdı 

t 'latta bu maziyi ms;lrnralaşrırma 

hUhlıırı o kadar hoşaltmıştt ki yeni 
it . j . 

l.. ırnnn arayan. , enı iman çın 

arı <1oken ınsanlar bıle meydana 

çıktı. I 789 da rıırlıy:ın ihtilı\1 
şüphe Ye inkar dt vı ini ge\'. rmiş 
imanını tesbit etmiş bir halde idi 

Ayni manzıııayı Rus tarininde de 
göriirüz Büyük Rus ihcil.ili bir hııy
Ji neslllt r1 şüphe ve tereddüt içinde 
çalkadı Bu devirde Rus münevveri 
şüphe içinde kıvranmakta eski iman 

erimektedir. 
Bu devri • Nihlist ,, ve anarşist 

san ·ar, edeh1yat, ve fikir devre!:-i 
rııldp eder. öu nihllst devrt:: ma
ziyi ıasfiye eder. Ve sol lik•rlere 
rtvaç vaecek bir hava vücuda ge 
tlrır 1917 ıh ti !Alını yap<mlar in~ Arcı 
olmakt ın ziwıde yenı bır imanın 

Ui'uvlıırıd•r. Ruwadııki inkAr ve 
şiıphe devri bir hii ylik t'debı yat 
devre,i vücuda p;etirm şrir 

Bu ~i.iphe ve inkı.lıın t dehi yatı 
çok kuvvı eli olmuş ve mua~ır 

diinya edebiyatında şaheser halınde 

yer ıutmu~ıur. lnkılrcı Ru~ müntv· 
verleıi, Rus san:ırk~n buı.;tinkü 

Rus h:.ıyacınd:ın m:ı:tinln iz.ieıinl 

kaldırm<ıga muvaı·rıık < Jmu~rur. 

Türk taılhınde de bu üç dev
reyi Türk inkıı~bının ~üphe devri 
pek uzun olmakla beı aber hiç ce 
~ldetlili değildir Tlir~iytnin ma· 
zlyi resmen inkılra başlııd ~ı caıih 

1839 dıİ.n evvel maziye, ve bıl· 
hassa ıeokraaA..Juu·sıno klfr..._ bır nevl 

şiiphe uyanm1şa. 

Osmıınlı tarihlçllerinin "Zahit ve 
Rinr miicadele-i <live k:ıyderıip;l 

" 
biı tikir ve sanat dt·vresi vardır. 

Bu sıın'at devresi ııeyı ifade eder? 
Ru dt:vre ~uru "Zahir,, Jiğin Hla
sını ltün t der. Ruhi 

14 Badadi,, ve 
"Ned m:o hakıkaren ec;ld zahitllğe 

kışı çok kuvvetli bir ıık.sülameldir. 
Bu dınl tebeft den şiıphe edenler 
llk Tiirk inkılfıbının ~i.iphe devre
sini aı;an şah slcırdır. Senelerce 
süren nı::ı~ ôbiyeıler ht'r şeyden ev· 
"el san'atkarlarda kendini gösterdi 
ve hu mütemı di mıı~lubl yetler 
kunınu vuscat fikirleri örse edL 

l\.JcseJA hak dini olıın müslüman
lı~ın halk tarafından hımııye edıl
mesi hunun ılk ve mühim sebebi 
oldu J 839 tarihine kadar bu dev
re devam t'der. I 839 da Reşit Pa-

' şanm dilıle mazi lnkAra başlanır. 
f;ıkııt bu devre in kArda ~liphe gibi 

uzun bir devre işgal eder p:ene 
onun ~ibi şiddetlı olmadığı için 
büyük izler bırakmaz. 

1876 ve 1908 meşruıiyetleri 

bunun bir neticesinden ibarettir. 
Türk tarihinin imıın ve mi.lsbet dev
ri istiklal harbind1:n sonra ba~lıı.r. 

Bugün artık müsbt:t imun dcvrınde
yiz. Hu müsbet ~evre. _inlU_JA_pların 
kökkştıği devredır. Hızım 1çın t•n 

mi.ihim esas artık ne şüphe ne de 

inkardır. 
Yeni ve mfü:pet önünde mazı. 

de ~üphe bile bir g-erıye dönüşcı.:n 
ba~ka bir şey de~lldir Bizım ıçın 

.. 'he eden eski nesli. inkılr edtn 
şup 
oıta nesil değtl yapıcı ve yar~tıcı 

Sll. ''etistirrnek meselesı en 
~enç ne. ı ' 

mühim i~tir. .. 
Gençligin kültüründe e~ muhim 

Un müsptt ve 1manlı ol-
nok ta on . . 

mazi11i yem bır ruha 
ması ve ' ' . 

.. Wil edebilmesıdır. 
gore ca Sadı i Etem 

Harbe iştirak eden 
muharrirler 

-
Fransadaki muharip muhar-
rirler cemıyeti ne işe yarar 

Son gelen Fransız gazete1erfn
de oöyle btr haber vardı: 

Harbe iftb Ak eden muharrir· 
ler bfr toplanma yapmıı ar Ye 
"Gonkur,, milkAfatını kazanan 
"DorjöJeı,, ıerefine de bir çay 

zi~afetf vermtılerdır. "Dıojölee .. 
harbe işti ak eden Fransız mu 
hattfrlerinin en me{hurhır•ndan
dır. Ve harbe fotiı dk eden mu· 
ha~rtrler cemiyetirı fn refııdır. 
"Dorjöles,, "Tahta ealfp1er,, na· 
mındakt eser•le büviik bir töhret 
kazanmı~tı; bunu takıp eden se
nelerde harp edebiyatl büyük b•r 
muvaff akiy .. t temin etti gittikçe 
Öı neği artan ha1p roman ve hikA

yeleı I harbe bi fiil fttirak eden 
mu han h lerin bu mu vat fakı yeti 
onları bir cenuyet hal nde top· 
lanmıya mecbur etmittir. 

Bu toplanma gıttıkçe fnktıaf 
etmekte biıhaısa harp romanları 

için harp vesika larını toplamak 
için çaıışmaktadır. 

Türk mlJJett de bOyilk harbe 
gbdl. Hatta ondan ıonra da bir 
büyük harp kazandı. Ve harbe 
giren Türk muharrirleri de var! 
Uzun seneler ıi Ah arkadaılıtı 
eden bu muharrirlerin de viicu· 
da getlreck1ert bir taazzuv her· 
ha1de ı..1$.:dar kııtr kalan 
arp 8d as ~in fatcie•m 

olmıyacaktır. 

6:. S. Birligi 
Edebiyat şubes1nde bir 
edehıyat müze:-;1 açıhvor 

Gü7el San'atlar bırltğl ed~bl
yat ,ubea•nden : Şubemiz birlik 
binası dahilınde bir edebiyat 
mfizesi tesis ne karar vermiıttr. 
Bu mDze, tedricen tekAmOl ve 
teeıısüsetmek üzere, eakı ve yeni 
bilümum türk edip ve f&lrlerlnln 
el ya2ılarmı, mektuplarını, hatı· 
rat defterlerlnt, eserlerinin tam 
veya parça haltnde mtisveddele
rini şa.hı1 aıyayı, kağıt, kalem 
ve daha bunun gibi yazı alitını 
ve ıatreyi ihtiva. t'dt'cekUr. Mem· 
lekelin her tarafında bu suretle 
dağılmıı bulunan veaatkin :ta 
bizıat, yahut taahhütlü olarak 
posta ile birlt~ımiz edebiyat fU· 
besine gönderi•meıt bil.tün vatan· 

daılarımızdııın rica olunur. 
Gönderilecek her tür fi vesa;k 

mukabilinde bir makbuz verile
cek ve bütün bun1ar J!eridekt 
büyilk fdebiyat müzesinin ılk 

veaıkalarını teoktl etmek Ozere 

büyük bir itina ile hıfzolunacak, 
ziyaretçilere de daima teıhir edJ· 
lece~ tir. Her veıika Q:zerine bun· 
}arı hediye eden zevatın iıdmle
rfni havi birer ettket vaı;edile

cektir. 
Adres: lstanbul So~kçeıme 

Gülhane parkı methalinde Güzel 
San'atlar Birliği edebiyat ıubesl 
daiıe heyetidir. 

Bır konferan8 
Dün akşam İıtanbul Erkek 

muaJlım mektebi konferans salo
nunda Dr. Mazhar Oıman 8. 
tarafından tütün ve içki beliyeıi 
hakkında faydalı bir konteranı 
ver limittir. 

Fikir alenıi 

e • eyser ı ilosof 
eserleri 

insanlar kendilerini değiştirerek yeni 
medeniyetler yaratabilirler 

A--rımızın en çok şöhret kazanan 
ve en çok e~erler yazan mütefek
kirlerinden biri Kont Humarı Koır 
M! l ng tJr Bir fllosun seyahat dd-
" , 
terl, Diinya yeniden vi.icut buluyor, 
Avrupa, Yaratıcı Jdrak, Haklkcıtın 

kurtuluşu unvanlarlle büyük ciltler 
yazan Kayserlingin fıkırlerinl hül~

H etmek müşkül bir J~tlr. Fakat, 
muasırımız olan bu mütefekkirin ne 
dedıp;tnt anlamak için bunu tccröbe 
etmek isteriz. 

Bugtin bt~erlyc4 geçmişim ve bu 
gUnkp vaziyetini ~öz önüne getue
rek tetkik edecek bir vaziyettedir. 

Onun bu kudreti. eski bir Yunan
lıyı. ve Romalıyı tedhiş edecek de

recededir. 

Spengler, "Garbm.inhitatı,.ünvanlı 
eserınde bu tetk.ikın nasıl yapıla

cağını göstermiş, medeniyetle• jn de 
jnsanlar gibi blr dcvır geçirerek öl
düP,-ilnil, eski Çin, eski Mısır, Asur, 
Hindistan medeniyet1erinin bu şe
kilde öldüğiinU anlamktan sonru 
Avrupa medeniyetltrınln de sekernt 
dı:-vri geçirdiğini söylemişti 

Kııyserling. bunun doıtru olduğu
nu kabul eder, fakat bizim istedi
ğımlz takdırde ölümden bayat çı

karacap;ımız iddia eder. 
Kuyserlinge göre, beşeriyet yeni 

bir kültür icat ve bunu irade ettiği 

takdirde yapabilir. 

Aceba nasıl? Yenf bir kültür ya 
ratmımın yolu nedır? 

Yeni b r iktisat muvazeneslnln 
temini, bevnelmJlel sulh ve mus:ıle
mecJn tesisi ıleml?Ilayır~ bu meseleleri 
yalnız hsrki tedbırlerle haletmek 

bir fslde vermez Hatta, beşerl}retin 
sulklennı değiştırmeden Akvam ce
mıyetlnl takviyeye, yahut insanların 
ihtiraslarile meşgul olmadan tasanuf 
hakkı gibi hakların ilgası bu yolda 
bir f alde vermez. 

hürdür. Hür bJr iradeye malik oı.. 
manın manası, insanın, fstedip;i za• 
man kendini değiştirmesi demektir.. 

lrade ve ihtiyarın serbest oldu
ğunu kabul edelin,, fakat. kendimizi 
degiştlrm~k nasıl mümkiln olurT 
KAyııerling • Yııratıcı idrak, ünvanlı 
eserinde cevap verir. 

Ona göre. insanın kendisini de
ğl~tlrmesinln yolu, karaktersiz oJ,. 

maktır. Böyle olmak lçln, prensip
siz yaşamalı. münakaşa etmemeli, 
bir ahize gibi her şeyi almalı ve 

kabul etmdL 
Dün yanın (lrcrf mlze fcra etmek 

ilcedJRt tesir, muhakeme edilmeden 
~hstyetimize huH\I etsin. Bu neden 
böyledir, niçin böyledir, sualleı 1n1 
b•r tarafa atınız Y nlmz kahul edi
niz ve, bu böyledir deyiniz. Bu 
yüzden benliğiniz mütenakız fikir· 
ler ve mtitalAalar içinde kaybolacak 
diye zerre kadar endişe etmepnlz. 

Bet senenizi batta beş ayınızı 
böyle bir tesllmiyet içinde geı,irdl

nlz m4 ferağaıfn milkAfannı ihraz 
eden, içlnizde yeni bir zihniyetin 
do~dujtunu, yeni bir şeyin yaradıl

dıgını görilrsunüz. 

Bu yeni hal, insanın değişmiş 
halidir. Bu değışmiş insan, ne pa· 
ranın mahkOmu, nede korkunun 
esiridır Bu lnsnn yeni bir vnrhğA 
sahıp olmuştur Gerçi bu insan tes
limiyet gösterml~, fakat dü~memlş, 
bildkls yeniden doğmuştur. 

Keyserlinge p;öre insan. bilerek, 
ve lsıiyerek bunu yapabilir ve bu 
suretle karanlıktan 1şıga, ölümden 
ha yara çıkar. I lııyatın yeni hamle
lerine içimizi açmakla, yeni hayata 
girmeğe hak kazanırız 

Keyserlinğin kendisi, bir Jnsanın 
ne kadar değişeceglnl gösterdiği 
için çok şayanı d1kkat şahsı yettir. 

Onun her muhitte dinlenmesinin, 
harta bir muhit yapmasının sebe· 
bide, f elsefcsınt, metodunu, kendine 
tatbik etmiş olmasıdır. 

Duydunuz mu l 
Ev satın 11lınac11k 

Sahilden Rumelihıııınna, t-"eoeryolundı.
Bosıııncıyıı ~ııdaı ve kurıulut rıırııfındıın 
nıh\yet l500 lıra ftatla saıılık evı olanla 
nn Dıırülbedııytde Şemıl beye müracaat 
l"tmell"ri rlcıı olunur 

' ... ·"'ı 'f '( ' .,. 

••• • • • •• Vatandaş, •• • • •••• 
! Af eden; ve h ılr Türk i 
• • • • vata11111da okur yazar 

0Lmı,11anlar 11ak1ş mnz. 
Onun için okuma 

yazma /Jilnıiyerzleri 
millet mekteplen'ne 

Demek ~ istenilen, yürümek ve 
tlerlemek se, şimdiye kadar yapıla· 
mıyan bir işi yapmak JAzı mdır. Yant 
insanlar, kendilerini de/t.iştiı ecekler l 
Bunu yapmak in.;anlarm kudreti da
h.ılindedir; çünkü ıruanlıırın iradesi 

• : gôtıirmek licrkc•s;n ay- : 
~ rı. ayn borcudur. : 
•• •• .......................... 
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arım 
Nakleden : Mebrttre Hrırşit 

Bir kaç ar"kadaı yemekten 
soı.ra toplanmıslar, bekarlık ha· 
tıralarını anlatıyorlardı. 

Söz dönfip dola§ıp lullvaca 
aeldi ve hemen hepsi de: 

- Ah nerede o gfizel eskt 
günleri diye içlerini çekti. 

Ali Necip tuhaf bir tarzda 
ba§ını Mllıyarak ı 

- Anlamıyorum ld, bir ara· 
Jık fnsana gaflet mi geliyor ne· 
dır? Evltlık aleyhinde okadar 
atıp tutarız... Sonra yazın me· 
ıe'A hava de~iftirmeğe bir yere 
taıımnz, ahbabın birinde güzel· 
bir kız gördük mn... artık işimiz 
tamamdır... yakalandık gitti ••• 
düğün, dernek... çoluk çocuk ••• 
gaile, dert, insanda ne o eski 
hal, ne de eıkt keyif kalıyor! 
Dedi. 

Safm g6lerek atıldı: 
- Gafletin 8.lAaı asıl bana 

gelml§ll ..• 

Arkadaşı sözOnQ kesti ı 
- Y oo.. senin hfç te öyle 

böbOrlenme~e haklan yok... dün
yanın en sevimli, en kusuı suz 
kadınına maltksfn... daha ne 
lstlyorıun! 

- Ôy e! Karım ırahfden me· 
lek gibi bfr kadın ama bilst>nfz 
onu ne kadar stemiyerek aldım 
dı .. • 

- Hadi canım, ne biliyorsun? 

- Bakın sizin bile bir ı;evden 
ha'.lerinlz yok... anlatayım da 
dinleyin, epJ tuhaftır: 

Otuz be, yaılannda vardım. 
Evlenmek dediler mi, aldlm ba 
f>mdan gf derdJ. Eğlencemden 
baıka bir §ey dil~ Onmezdim. 

Bir mayıs ayı ldf. İzmırdekl 
amcam oğlunu evlendiriyordu. 
Ben de dü~ne davetli f dim. 
Dnfün dlyince ama salnn, bu 
tlmdlkl derme çatma eğlenti· 
lerden biri zannetmeyin. Ak§a· 
mın saat altısında sofra baf1na 
otunılmuıtu. On birdi, biz daha 
hA 6. Yiyorduk. Benim karııma 
K&zım Bey isminde bir miralay 
miltt kaldinin kızı düşmü§tÜ. Za· 
ten bntnn g(in bu tirin kızla 
meıgul olup durmuıtum. İçim· 
den •bır • g\lnlük sana müsaade 
ama kendini r8zet ha... sakın 
tutulayım deme!,, diyordum. 

Saat on iki ye do~ kadın 
mlıaff rler odalarına çekildi, er· 
kekler de içki faslına baıladı. 
Amcamın kendi elile t ğ h 

1 
yapı ı 

a 1 (lz(im rakısı dayamlır ıey 
defildı... mlsaflrleı in çox.· 

ısu yavaı 

yavaı çek ldtklerl halde ben bil 
yQk bahçeye bakan balkona 
çıkmıı hem ll§afıda gilıQIUilQ 
kahakahalarla zeybek oynıyan 
ba~cıları seyrediyor, hem de bir 
yandan •çekiyordum"! 

Bahçedekilerf n de neıeat gö· 
r6lecek ıeydl. Bir tahta masa 
Ozerlne musluklu iki kocaman 
fıçı oturtmuılar, yanma da tkt 
meıale dJkmfıler, her lstlyen 
.lo!durup, doldurup içiyor... kimi 
darbuka çahyor, kimi zurna at
tOrilyor, hulAsa ef endllerlnin ver
dift e#lenU milsaa<!ealnf adeta 
tfra ta vardınyorlarch. 

Hoı, benfm de onlardan kalır 
,...ım yokba )'&-

Kaç ıaat geçti btlmtyorum, 
bir aralık aklım baııma gelir 
gibi olup ta odama çıkmak arzusu 
ile b ikondan içeri girdtfim za· 
man baktım ki salonda kimseler 
yok; zahir "yatmaıa gitmtıtlr" 

diye beni aremağa IOzum görmemlt 
ler, dedim. Fakat feJAkete bakın 
kt, her taraf kapkaranhk .. Ben de 
de klbı it yok... sofaya çıkar 

çıkmaz lstermlslnfz ba§ım fena 
halde dönmeğe ba~lasın 1. Artık 
merdiven tuabzanını buluncaya 
kadar akla karayı seçtim. Ne ise 
tesadnfen t>llme geçirdim ve 1 
ıöyle biraz kafamı toplamak için 
Uk basamağa çök6verdlm. 

Odam ikinci katta, soldaki 
üçüncü kapı idi. Bereket veııin 
bunu unutmamışhm. Hatta he· 
mencecik aklıma gellvenneıln· 

den kuvvet alarak epi zahmet
le aya~a kalktım, ve ellerim 
tırab2onda, basamnk1an birer 
birer, du.a dura yukarı çıkmala 
baı'adım. 

Bir kaç defa da ayağım boıa 
gidip kapaklandım ama kollan· 
mın kuvveti sayesinde bet eket 
veı sin yeniden aıa~ıyı boy tama· 
dım. 

r1 hayet ikinci kata •vasıl 

o'dum,, ve duvaalara tu una 
tutuna yürlimefe niyetlendim. 
Ehm bir kapıya dE"i 1. •Hah! 
f§te bu bJr!,, dedim, fakat ani 
bir bat dönmesi beni duvardan 
ayırdı ve garip bir daire çlzdlr· 
dJktt>n sonra karı1 ta,afa attı. 

Dos do~ru, geri dönmek istedim. 
Yeniden duvıın bulmam epf 
u'lun 11ürdü. Nihayet ona daya· 
narak tekrar t•erledfm, bir kapı 
daha buldum Yanılmamak için 
yüksek ses1e: 41 lkı',, dedim ve 
yürOdOm. Üçilncüyü de buldum. 
41 Hah! lıte bu da üç. Benfmkisl" 
deyip, tokma~ çevirdim. 
Kapı açıldı. O halıme rağmen 

gene kendi kendimE-ı "Mademki 
açıldı, fıte yanlıılık yok, bur ası 
benim oda!" dıye dü~ünebildım, 
ve yava§ça arl<amdan kapıyı 

çekip karanlıkta ilerledim. 
Yumuıak bir §eye çarptım. 

Hemen ü tüne uzandım. 
O halde ıemdanı, kibriti ara· 

memağı daha ehven buldum 
Ôyleya, kim btllr onları bulmak 
için kaç ıaat uğra§acaktım. So
yunmaktan da, her halde bece
remem, diye o!acak vazgeçtim. 

Yalnız kundura1arımı çıkar· 
dım, göğaiimü ııkan yeleği çöz
düm, pantolonu gev§ettim ve ar
bk uyudum demiyeceğim, sızdım. 

Her halde epl zaman geçmlt 
olacak. Birdenbire yanı baıımda: 

- Ne o, seni gidi tembe~ ha
la yatakta mısın? Saat kaç, bili· 
yor musun ? Tam on 1 Giyen bir 
sesle uyandım. 

Bir kadın sesi buna cevap ver· 
dl: 

- O kadar olmu§ mu? Ôy)e 
yorulmuıum ki ... 

Şaşkın bir halde kendi kendi
me: " Bu da nesi? ,, diye düıün· 
düm. 

Nerdeylm? Ne yapmı,tım? Ka
famın içi allak bullak olmuıtu! 

İlk ses: 

- Perdeleri açayım 1 dedi ve 

BUGÜN 
Çalışıp kazanı yorsun 

YARIN 
Hasta olabilirsin 

O vakit paraya ihtıyacın olursa 

1mdnd nl yetlşeb lir. 

1 1 
Kazandığının bir kısmını kenara koy 

Türkiye iş ban kası 

--
Erkek vücudunu 
güzellefltlren 
Roussel 
Kemeri ·~ 

Bedeniniz! in· 
ccltlr. Otomauk 
bir masaj tesirllc 
zatrlatır. Hususi 
tazyiki ve tnkosu· 
nun elastikiyeti ga· 
yet mukavim ol· 
ması hasebiyle ar· 
zu olunduğo ka· 
dar uzayabilmesi 
sayesinde her iki 
tarafı temam en do· 

v 

ğrulrur. Sizi gençleştirir. Vacudunozn 
yumuşatır ve fıklaşllnr. 

ll!z:m ıeşrlfinlzde veya aipariş ver· 
ı.l ~nizdc ltamınızın kutru belini, 

uıifııını santlıııctro ile bildiriniz. 

Veg~ne ~atiş mahalli: 

p:;:~ 
lstanbul iubesl : Beyoğlunda 

Tünel mevklinde , N• 12 
• Fiatl 6 Uradan itibaren. 

bana dotru birinin yaklaıtıiını 
duydum. Sersemlikten dofrulup 
oturuverdim. Baııma bir el de~di. 
Şiddet" e döndüm. Ses öl keli bir 
ahenkle: 

- Kım o? dedi. 
Htç ağzımı açar mıyım 1 Tabit 

ıudum. İki kuvvetli el yakama 
sarıldı. Benim de ellerim armut 
devıtrmlyor ya, hemen ben de 
saldırdım. Dögüımeğe baıladık. 
[§yalara, duvarlara çarparak 
gırtlak gırtlafa yuvarJanıyorduk. 
Kadın sesi de acı ecı ı 
- İmdat r Y etı~in ı diye batı· 

nyordu. 
Hizmetçt1cr, misafirler, kom~u

lar koıu~tu Pancurları açtılar, 
perdeleri çektiler. Dö~üıtü~üm 
adam "''ralay Kazım Bey değil 
DU unırı: 

(Bltmecll) 

"Sizdeki Ere selam!" 
Şeyh Yahya Ali eşikte durdu veufak,ca/ 

gözlerini bana dikerek bu selamı yolla 1 

bileıfll~ 
Kat. Kobra -yhL Y emendekJ sonuncusu Kobra ka d 

...- Al' 1 
Türkler. ıeyhJ yüzlük Yahya 1 j\11 ıı 

Bu Qç mevzua dokunmadan Ynzlnk ıeyh Y shya eli 
~ da ıaJ1 

Yemeni terketmiyeceğfm. Ba· vücudu dimdık, aynu .. n tıll&ı 
fıt 11r 

huıus lklnclıinde büyük bir de belinde uzun bir a, k b 
borç mündemiçtir. ten üzerine giyilmft ufacı te' 

Kat. Kat, Yemenin af etidir. zıbın, kafasında JJliğfer tııı 
Ekilen bir nebat olan katın, yapın lrumaı bir ba~Jık,d eğil~ 
uzunlama ortasından kesilmiı bastondan çok uzun bfr e ,rııl 
ufacık armut bfçimindekt ye§ll Rengi s yaha yakın e "'' 

Yapraklarını bütün Yemen iler göğsü beyaz kıllı. gözleri k 
bla • 

çlper. Kadın, erkek; çocuk, bü fakat pek canlı, yüz.Ü a erfıı 
ynk; ümmi, Alim; nefer, hüköm- Bazı ıhtiyarlar olur, çene (r 
dar her kes Yemende kat kul- içeri çekl'mesl, kendilerirıe Şt 
lanır. Bazan kat kul anmıyanlar, 
o gün için kat alacak parası 
olmayanlardır 

Kat, uyl<uyu kaçırır; 

uyuıukluk ta verir. 

kin ik değil sevımlilik 'Ver~~ ~ 
Y eh ya Ali bun nrdandı. ufa"' 
doğru kıvrılmış sivri -;e ıııl~ 

fakat sa kah. Ya doğan burıtfl ~tı 
Ya erkek lfğine er keklık 

Kat çiğnemenin adap ve er· 
kanı vardır. Bu adap ve eıkan, 
katın tıynetinden doğmadır: Ka
rın tok olmalı. hatta adam akı1h 

hafif çiçek serpintileri. e ı> 
Sonra anlattı1ar. Türklt~f' 

dakattan bir dakika a1"11 e 

§eyh Yah~a Alin ın }ÜZ •:oııır 
tok olmalı. Yoksa insan devrilir. ömrü, erhk menkıbelerfle 
Yerin loıca, cemaatm ıal<fn, 

vücudun uzanmıı bulunması mü 
reccahtır. llaveten bir de nargile 
oldu mu?.! 

incecik çubuk,ar üzerindeki 
yaprakları muayyen fasılalarla 

koparıp koparıp avurduna yer· 
leıtfrmekten ibaret olan "tabzin" 
yani kat çiğnemek tptilaıı yalnız 
Yemene ve Habeıistanın bir 
k11mına münhasırmıı. 

Gece çlfnendi mi, geçyabnak 
ve ertesi gün geç kalkmalt tilin. 
lıte çahıma zamanı olan günün 
tik kısmı gitU. Ôğle yemeğinden 
ıonra da çfltıendimi günün ikin 
el yarısı yok oldu demek. 

Hahralanmm el'mlerlnden: 
Y emendekf vatandaşlaı ım. 

Yemende ept Türk var. Lü· 
zumsuz yere bir yanhıhk yap
mamak için mtkder söylemly~ 

ceğlm. Fakat her kasabada var 

mıt-

lıısan, en ko'ay kendini alda· 
tır. Bu vatandaılarımın çoğu da 
Yemene ahıtıkları, artık oralı 

olduktan tarzında düıüncc · eı e 
kapılarak kendilerlnt aldatmıılar, 
orada k81mıılar Ve oraya alıı· 
madık'arı ve oralı olamadıkları 

hafde gene orada kalacaklar ve 
orada ölecekler. 

Oraya al1~madıklarınm alame
ti mi? Btr Türkiin Yemene ayak 
bastıf nı duymasınlar. (Duyma· 
maları kabil mi?) Nerede ise bu· 
lup mukaddes btr adamını, gibi 
ziyaretine ko§uyorlar ve etrafını 
kaplıyan 1hava, memleket hava· 
sı~mıı gibi derin derin ıçlerinl 

çekiyorlar. 
Hüdeyde ye indığimfn bilmerr 

kaçıncı dakikası benim de kahve 
de etrafımı aldılar. Kimi çay, 

kimi mahsuı soğutulduğundan 

dolayı içilir hale gelen Hüc!ev· 
denin ekot ıuyundan, kimi kah· 
ve, kimi tütün ikram edivordu. 
Hele, el'erinl çaprazlıyarak diz 
lerl Üzerlerine l<oyup sanki btr 
b... mu~ um gibi aldıkları haksız 
hürmet ıavrı yok mu? 

13 ey'ül 929, HildeyJe den ha· 
rekelim gfinü, poltı müdürünün 
odasındaydım. Polis müdürü Rıza 
efendi, ağabeysı, iki kabile ~eyhi 
ve esatirı andıran bi.rı vardı. Bu 

mu,. elr 
Bah•ım 7. Gazf üzerir~e il' ı 

yan etti. Yahya Ali ag ~ 
mıyordu. Diğer Jkı §eyh f 
sadece Kemal diyoı !ar "o ~ 
ıert, sualler soıuyor1ardı. ~ 
ldkada, o vaziyette, o 4 
istesem de istemesem dt ,1 

seniz de istemeseniz de ,ır·, 
ketimin itimatnamesiz b t 
slydim. 

Sevrln yıkıcısı ve y~~ .. 
c1enetik tarihimızin LayjY~ 
Lii.Hn harf eri · i en "' 
l.ki yapra~mn }az1cısın81ıı 
setmek benim 1çin güç d 
Söyledim. V 
Şeyh Yahya Alı ~alktı ~ 

ma tek bf r sefam verere1' 
ya rlo~ru yollandı. Eıtltte b 
bire durdu, yerlt yerinde 

fJ'/.''J döndü, ufak ve canlı f: f)f'" 
bir lahza bana dikti ve ~ 
Ere selam götür,, dedi. / 

Bir yiğitln bir kahraın'"; 
diasını ısal etmemek erlı ~ 
yalu~maz. Benim vaziyeıı 
bu emaneti yerine götiif f' 
müsait de il. Artak Kohr:t , 
hinin selamını iblağ " Va 

düıüyor. fıl'I 
Melzm'!/ 
" 

A eni teşekkür li 
Bir müddeltenberi tcblıke .J . sr· 

bir devrede olan ırü m•11 t 1 

disıt hastalı~ır dan mehart 9~ 
ha1akatleıile amelivatırn yaPGtJ 
hayatımı kurtar an lstanbul. ~ 
ba hastanesi operatörü A!' 111 
Beyefendiye 1 u. k taba be 1,. 11d 

f k' •e ı na bu emsals11 muvaf a ' l)d t ' 
b 'k e e dolayı candan te rı bC) 

minnet ve şükranını alenen 

eylerim 1 1 ıı~ 
lstanbul polis memur 

81 

Mehmet 
~~~~~~~.::.::.:.----

ZA Yl kteP 
Kad köy oı u cu ilk rne bel ı 

alaıoım şehad tnanıevı k9 >',, si 
o d eSll-

Yenısİnİ alacağım an 
hükmü yoktur. 

....ı• 
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fi l.ol.&D 111 i' akilltealnı:ICP ( 

..: DR.· ~· 1il Hüseyin ~e. el •• nıuıc ı 
iS l>o~um ve kadın h t lık arı 
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l\O 1 

U Türbe, f.sk1 lillAll er bin.S ı• 1! 
.. .aal 
:: Herır{lD liri • en oonr• r 1 1 
:: 1e'e -~= 
.: ·····--· -···::...-... :.-::c:::::::::::. -::::: .............. . 
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M iıyard~e rler 
8 KAnunevvel 1929 

Borsalar 
V akıtın bulmacası 

Nasıl zenaln ol<lular 7 

iiii Nobel : 12 
ambl:yo 

1 lnrfllz lirası Kr. l 
• T.L mukabili Dola 

Dünkü bulmacamm balledemedinia6 bupnkii halNclilmil teki• 
bakarak yeni bulmacamlZln ıırnnı meydana çakarabiliniıaiz. Bunun 
için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç bet dakika metgul olmana 
kafidir: 

Nobelin serveti kime yaradı ? 
... Frank 

Liret 
Belaa 
Drahmi 
Frant 
leva 
Fıortn 
Kuron 
Sllln11 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tt 

'1\ofJel»mültdf atı filtrt meıaiııin bir mikyaıı olmakla 
beraber vdziinin ismini beşeriyete ebediyen 

ıöylettirecektir 

.... atin dedlb 
- Ben ulmcla ..,..,.1 demok
~ falrat muteclll bir ılfaMt 
~ _eclertm. Tecrlbe ile ahit 
i:"lflUr ki fazla 1e1Yetl olanlar 
"""' Ltr Yaldtte ba ı...u hama 
~ JGhmu bula••••tludu'· 
.::- • tet yalım lrad.,t ap· 
,._~ B11111nı içindir ki kanaatnnca 

~=••t lllhlbl oliınlar eer
-... ancak maladat bir lm-

llalruç.larma bıraJcmalıdu; 
~ laa,.tta kmcldmfne yol açma· 

tealre dtlçar olmadı. Sermaye 
azalmadı ye hibe miktan 1enede 
800,000 kuronu bulclutundan dl· 
fer dlıettm hClk6mette de o ka· 
dar oJdulmadan. 1ermayenln 36 
mllJOD ldrroa yani 50 milyon 
a1tm mark olduiu tabmfn ecll-

lebdtr. 
Melrlfatm kime verlleceifnl 

• • .. . 
• • 
• • 
• • 
• • .. 
" . 
• • Pezeuı 
• • Mart 
• • Zloti 
• • PengO 

to re, kunış 
r Tilrt llruı Dinar 
" Çcrvoaeç Kunış 

Nukut 

r fster11D {taıfllz) 
r Dolar (Amerika) 

20 Fraat [Fnıısıı I 
IJret (İtalya 

OFrut Belçika] 
Drahmi [Yunan) 
Fraat [lsvtçre) 

20 Leva Bulıar] 
r Florfll [Felement) 

20 ltQroa [Çekoslovak 
1 ŞlllD& IAVUlturya] 
r Peseta (fspaaya) 
ı Ranmartı (Almanya 
1 Zloti Lehistan t 

1 
2 111 
3 • 
4 llJ 
s 111 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Baslnidl bal1111ıca1111a• 
laallecldecek ,... teki 

Soldan 'ata •e yukardan lfllll 
1 - Gece lnJtU (6). mUllklde kume (2) 
2 - Kf'mandan ses çsbran (3) dete(4) 
3 - Mıh (2) , armudun en lylll 

(5), nota (2) 
4 - Farettea affetmek (4). imek 

htlmden mofret mo .kelli mlnsa

ktlı (2) 
5 - Kan almak (7) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

.,... ••• 1 -..... \ ..... 
6 - Darad1eria relll ( 1 1) 
7 - Ay (3), ..,.a (3) 
8 - Emir dinlemek (5). .,. (2) 
9- Ar'PÇ8.....,. taıtf (2). berbesta ft ... ı.-.... FllarlMla Nma e.. 

,.. ,.. py(4) 
10 - R..k (4), ,...- (2), .,.._ 

ber (3) 

11 - ş.n.. - - .,. (10) ~· edecek bir auktar
.......... fllı ba beJanatı mlru 

yulyeblalD8 mucibince kararla~ 
tarmalda makellef bulunan Sto
kolam •mut mı. lerl ve •o.ıo. 
parlemento komlıronu ilk mG· 
klfab •Nobel. in HDel demyet 
yefab olan JO klaunuenel 1901 
de tem ettiler. 

1 Penıö JMacarlıtan J 
20 Ley [Romanya] ••••• 

~~~hl ten11.ı için •&fi 
~ Menw balı11 aknba 
"- Lnda .... ,.tname aleJhlne 

Oç fen mGklfah Almanyada 
Rontken tuaımn mucidi •Konrat 
fan Rontken. e, Berltnb kimya· 
,_ •Fon Hof. a ve kuı palaı.ı 
.eromunu keıfeden •Emil d6 
Ber'nı. e tevcdı olundu. 

Dtaar !Y111oslovyal 
ı Çm>neç fSevyetJ 

Altın ) 
Ameli hayat 

'- &çbtlar. q.. •NobeJ. ola· 
::" 9Yveldea ketfecl#p 1894 te 

'-datlarmdan ddd JBD1Dda 
~J'elnameyt ,um~ıı olaydı. 

Mecidiye f Borsa 
Buboı ~ harid 

Tahvlller 

lstJtru dahW •vadeli 

Ayakkabı baaı nasıl baOlanır 

'1ı1lll llrecektL Bu iki ıulam 
~-eye plerek • Alfred. in 
'tflcucıe \flD bir haJU' mGeueted 
~ aetlrmek lltemlf oldu
"- Ye VUl7etname1İnl yazar
'kendi tabirince •Ylcuden ve 
~1.a.,len 1a1tm • buhmdufmıu 

"&il eylemfılerdır. 

Edebiyat maklfab Fr&DllZ 1&· 
iri •salli PrGdom. a 1111h mGkl· 
fab lae Cenevre talibi alımer 
mGeuld lntçrell •Hami Danan,. 
de Framız mlh cemlyeU mGe1al .. 
•rrederlk Pa11.ye verildi. On
kıtten beri her aene 10 kanunu-

Ntlıa1et • • ..__ ... ._.,... •da~ he 
fcra d Nobel • in arm111 atemin• ev 4A J9C8ll UJUI· 
Lı faL e lleLlldl. lan~e eme- d ra ıeJmlftlr• Almanlar fen mil· 
c!ı B rfkaıaruıdül blelert atd- klfatlannm lanm uammı ve bazı 

Dtlymnı 11111Yahadt • 
lbamtyeU demlryot11 
lswıbal tramvay ıırtetı 
Rıhtım Dok ve Antr 
lstab11J uoDlm su Şr. 

Hl-• ·~••tiri 

ı, baatuı 
Osmanlı bant111 

... 

t ;
6
,
1 

un111a betlceti olarak •NobeJ edebiJat mOk&fatı ahmflardl. •Loku Buld., 
fltke~ G daflldı. ln,dıs • Alman no.koaferanlmdaa IODra mlh mtl· Yunıtat 14 11 1 Y anm ayakkabılara bat bat-
"-d lıarbı umumi mebadfelne klfab dk defa olarak bir Alman, ~ 14 17 ıs ıs f amak için bir çok usuller vardll'. 
Leı ~ daJandJ. Deha eoma •No- llarldJ9 DUll'I mtıtevefl'a ~ D&am• 9' ılacalanm pada işaret edece-
'Y-'cL.lııaıntt Tr&t Kompanl • man. a ft1lldL AJD1 mtl ta - ZahireW - ğıı: 
L:" Diler lnıdtz firketl •No- Frama" laadtere hulctJ9 na· emm 11 ıo Birinci tar&• Oıtten çapru 
""'1 Ek. •-- ' __.__ ile Amerikalı •Dan1. Arpa t ıo 9 ~ 
10 

pauzıy Kompanl. harptaa ........-• MJsır ı ı usullii =- Batın ıol ucu ütten •a. 
t llta Jenl bir la ..... ta&tlDe lftlrakettlrdclL 1._r•anlJllİlll•----ı•P•ao--11-_..1 delltine sokulur. •b.den çıkanlır, 

1tQıelliJc yulfealnl ~ •Jlll •Nobel. mtlklfatlarmm iptida· /stanhul J ündJ ıcıa memu bJlanoonl •c. ıeklinde çapraıladıktan sonra 
t~lle Alman dinamit flrketle- elan heri tatbik edtlen tem m· Bir borcun temini istifası için mıh- ·o .. delilinden çalcanrak •e. aure
•ı de har,tm IOlll'& pidafarak retlerbalD. mtl_.lln emeline coz ve ublması mukarrer konsol, tinde çaprulamalı. Uca gelince 
t "-11ıLur,. ta • Ad.ma p...,.J. mutabık olup ofmacLlı keyftyett masa ve sandalya Beyoğluncfa yent batın ut ucunu • A. deliline 

1~ıı G. m. b. K. lmdDde bir flphellcllr· •Nobel. in panmcla bayram sokağındı 22 numaralı hanede sokarak • B. ye geçirmeli • c • 
"'4lfe lıeyeU ..acucle ptlrdder. bufanamt olan klnue1s ve ba· ıs, 12, 929 pazar g\ınü aaat ıo da den ithal ederek •d. dan çakar-
8..ı.r J9:a& da beJlk ldmJa h- ••,._....,. .-haclet utllıcağı Dan olunur mala, •E. ye ithal etmeli sonuna 

tıaıtQ oJaa. •Far~• de eden dd sat, harbemumda mi- I================ kadar böylece devam olunur. 
;:ır11c1 meal 91lediler. Ba _.. da~N~L~. ':Clklfatmm beJD~ nef'tne çabıan bir teıvlk mot6rtl. Jlıind taısı Alttan çapru 

• Nobel • in ortaya ko1dula °'"" Yadfufal 16rmem'pe efm', ~ok· usulü= Bat-n sol ucu alttan •a. 
"er bantatnln yefatmdan u: IOll- milel metb• olan lctm-'ere tan beri yerlpnlı adamlar için deliğine soku'u; Oıtten • b • ye 
~,_claiııd.; ancak mendclı tnft. ..-dme1tnclen dola11 itiraz eclı- mGdepclep bir taltlf yazlfealnl geÇirilerek •c. delitinden çıkarı
~· aanaJllnln tekrar pap ,..lardL Ba snat elaerlyetle ı&ımelde lralmıpa, her halde hr; •o. dan ithal edilerek •e. 
~~de beJDelmllel ı.,.kil&t ba· •eaıln olup madclt bir mGklfata emtalt o'an mGea.ıelerden uıun den çıkaralar ve bu cihet bittik
..._. ·•-- __ •L •--" aittik- kav- muhtaç deflhllrler· Ba pranm bir mtldclet me bumunu muhal•· ten sonra aat uç alttan • A. de
~ ... ~ -~~.ua::___ ,;; _ _.,,_,j her mtllr&fat 170,000 ıl& 200 000 za edebtlmlflfr . 
. --=tlllekt....., ,........ ... ~· O, • Nobel • in ta•a-- ettlll litinden ~çırilerelc ·e. den it· 

l'-achden Londra.1-Lı "Nobel En- frank tutar· hayabnı temin edtp ........ bal olunur; •c. den çıbnlarak 
ılA_. -_ ...- d -'--Ldaiek YeÇhtle J~DI ftktrlerln zaferini 
--trt Limlut le blrl.,uler, thtl- metalttne nam e7u7vu madp olmaDllftn. Ancak Tul- • d. dan ithal olunur; • E • den 
-._ Lea.tıumı: •• netlcel tabaJ'. için paraya mahta~ olaa faal yetname,. ,ebadet edenlerden çak•mhr ve bu tarafta nihayet 

bulunCUJI bdar devam olunur. 
Qptndl tana Sade köprii 

8111111 • Batm 10I uca lstten•a. 
deliline dalar; •:ı. elan .aıa
br. Yani alt IOI ye 6at .at delik• 
ler alttan birlefllrllir. Gene iilt
ten olmak Gzere batın aal uca 
•A. deliline ithal olunarak •e. 
den çıkarılır; ye • b • ye aokular; 
·c. den çıbnlır, • e. 19 ..... 
lur ve böylece IOI taraftaki 
•:ı. e kadar ptirilir. 

Dilrdllndl tansı Çifte kap. 
rü uaul6 = Batın IOI uca llltm 
•a. dan ithal olan•, • E • clea 
çabrılır, •E. den çabnlank • e • 
den ithal olnn•. ye Di1aaJet •:ı. 
ten çıkanlar. Sat uca pliace 
üstten • A. dan ithal edilerek 
•b. den çabnhr; •a. den itMI 
edilerek ·o. c1an çakanhr. ·d • 
dan ithal edilerek •:ı. ten .... 
nJır; IOnr& çıkan uçlar caP'aİl 
kaVUfbn'u)uak ya fiyaDIO ,.ı. 
yahut kanca olma bpeelara ... 
çirilir. 

:!::Eıı.ıınlllıacleleol snmmda ldmlelere -dmeol claha menhlıl bblnln decltfl wçbıle • f lrri mll-
blr ıtd&f aktettds· ,&rtlltlJOrcla. Şahitlerden birinin ltlfat tend • ile mClkellehlr~ n, 

• .,_. ·ı .1_L. L-- mahkemede e6Jlecltltne ake buna bellin dhan a l'-adar olur. 
t ·~ • mGe1111etl aau- .... ...-- • Alfred Nobel. bir ,cm demifll kt: a 

Türkiye ış bankası 
~ evvel keneli nalllllll tapJ&D _ Bence manevi akrabam Nıba1et · pne mGeaetufntn nl-

QtdcaJarla kat'I mtma.ebat et• yetine mtltabak olmamak Gzere • 
~ MGkllatlarm faldnden te- benimle fikir allkuı ve b ttbab tabibi hrnt bir zatın nammı 
'-bı -.1.1 olan ktm"1erdtr. Ben 1ervettmle Ye habrum• ebediyete b•akmıt-
ta -.uec:efi ...... yenin a7nca bir • fılt1at ademma • deid. bir • 

11&1 aaha··'- .ı Urllm tne IG· br. Halbuki • Nobel. in ketff· h..~ ua lret ea hayalp-eate. haJat ıte bopzla,. 
-.qq DA-•--..I• •N bel melet- .... Jab ati& bunu lemtn eclemezdL 
.._;--Ullll.:ıua •• o makta sahmet çekecek olan btr 
,. • nın cesim_....,_. etbam dam etmek laterlm. Son 
e la>otek L_ı._e • .r.. •• edtlerek •ıdealtıt. e ,ar 1'T b l . h 

-._ IMUID u.-- El• •Nobel. lıl ıon arzu111 bu « no e • rn ayatı /Ju-
' lazam bir Jrat abnme11 tahb 'm va..,etnametlnl ta•btk rnda bitiyor. Yannki sa-
.._. e kOJUlclu. Sermayenin in,. ~;:çok bata etmtılerdlr. ) ımızda: p,y"erpon M. or-
dıtt az.anı lıYeÇte muk.fosa ecltl- a.-cak elH •Nobel. mtleıae 

için •Nabel mOeı-1 pa· na• • a.--1 ... _ 1Tan 11a11l geti . .:ti f• t' IQk "' ~~ .-ı .tftldlJ• kadar -r- fewu o 1' 
Gtu emaıında hiçıblr tul r-

Sarmaysl: Tamamen tediye edilmiş 4,000,000 M hl 
Merkezi umumi: ANKARA 

Şuabatı 

Ank.ara 
lstanbul 
Bursa 
lzmir 
Snmsun 

BOTON 

Aywlıl 
Zonguldak 
Kayseri 

ersin 



bi~Sta81t~ 
Galatasaray kulübün

deki boks 
EsrarenQiz bir faaliyftle, yepveni 
biı şekilde hazırlanan proeramda 

kimler döğüşecek ? 
Bu Galat81!a1ay ku'nbn haki· 

lıaten ne garip ne esı aıengiz bir 
kulüptür, kuvvetini oakadar ken· 
rli ı,endJne bu'muı ve içinde gfz. 
leml~tır. İdarecilerinden bazı 'arı 
ne eararengizdtr!er, aıa•annda 

da im kelimeye kar §ı garjp bir 
mec Cıbiyet vardır, 

s tkı 
~ "n.'m b 1

1 futbol maçınatı .e1.

I. l,\o &<>rarsınız, tıöylemezler. En 

b~yiiJünden en küçüğüne kadar 
bu c~tab.saıay etrafındaki me· 
ıak havasını t kvlye etm~lıten 
na.:;ıl çıkacaklaı mı anlamak im-
1:5.nı yok ur! 

•tık temin ofunmuıı... He~ oJmuf 
olunmuı ıeklinde ağızdan ağza 
yayı!an bu fay.a'ar hakkında ala
kadar zevata sorarsanız küçük 
bir tebessümle beraber: 

- O gQn göreceksiniz!... Dl· 
yor' ar. 

Organizasyonun 
kemmellyeUne ait 

süsüne, mü 
olan bu kı· 

aım hakkında fJıyia'ar üzerinde 
1 müta)Aa yüıütmek kabil olma· 
1 dığı için, mi\aamerenln malum 1 olan asıl spor tarafma geçiyoı uz: 

Döğüfecek boksörler arasmda 
1 ilk numara Biiyük Kemal i'e Sıt
i kmındır. Bu lkl boksörden hangi· 
· a 'nfn kazanacağını tahmin etmelı 

l güç\ür. E1d~ mukayese için mev· 
~- cut olan e~aslı bir ö'çü bu iki 
{ gencin boy ve beden farkıdu ki 
1 bu Kemalin lehfnedtr, kanaatin-

i 
deyiz. Yumruk kuvveti itibarile 
Kemalin sol )' Umru~u, Sıtlonın 
sa~ yumruğu iyidir. Bur da mü
savat var demektir. Boks bilgisi 
hususunda da her birine mahsus 
tarzla iki boksör de a~eğı yukarı 
beraberedlrt denebilir. Şu halde 
KemaJtn cl\sse folkfyellnden ba§· 
ka hasmına nazaran büyük bir 
tef evvükünli L:abul etmezsek cu-

ma gijnü kendi kabiliyetini dö~üoün 
her saniyesinde en fyl kullanmış 

olanın kazana' a~ını yazmak 
en doğru bir tahmindir. 

Mena~e Stavro maçına gelince, 
her iki boksör de ıon aylar zar· 
fında biıkac ga1ebe temin etmtı· 

Ca~o veı irlcr ilam, rt klaını 
cı dır. Zar er edecek!erini tahmin 
cc!erıJniz. Ila1o gecesi en kala 
baLk yer onların balosudur! Bl· 
·let!eri tereden tcd4rik ettikleri 
n:alüm o:ınıynn btr akındu bat 
lc.r, aıch arası lce&ıfmez. J 

. Siz hayretler içinde diiıünil.r
r.ünL:z: Ne zaman karar verwler? J 

.Ve ne zaaıan bilet sattılar? Bu 
in~izamın temini içhı çalııanlar 'ı 
kimlerdir, günün hangi saatle· 
rinde çalı§tılaı? ... bil•nmez. Yal· 
mz h:lyret edilir. J 

Galatasaraylılar gene gelecek 
cuma için böyle bir boks sürprizi 
b11zı.dıyor. Gizli fakat muntazam 
bir f aaliyt:tin u~ultularını ftltlyo· 
ru2, &oıuyonız, tnl>phem bazı 

cümleler.. Bu boka faaliyetinin 

teferrliatanı almak kabil olmuyor. 
l~itiyoruı; ki 13 kanunevvelde 
Gnlatauuny ku!übünde yapılacak 
bolrn mr.çlar1 tlmdtye kadar gö
rülmemif bfr tarzda olacaktır. 

Davetlerin e~ seı lsf, bilhassa 
harumlar1a gelecek olanlarla ge· 
lecek olanlar avrupada olduğu 
gibi aimokfnle ge!eceklerrnJı! Ta. 
mamen İngilblerden mürekkep 
bir amatör cazbant takımı maç
ların fasılalarında çalacakmıt. 
O gün merasimli maçla11n yar
dımcılığında hızınet edecek o:an 
Galataıaraylıların yekne.ak kı

yafette bulunmaları Jçin §imdi
den kat'i talimat verilmıttir, Hat
ta merasime ltt rak edecek genç· 
lerln aeyirci!eri k~roıl .. M3. tarzları 
bir krıç kere prova edilmif ... Rin
&'·n üzerine Le~ bin mumlu?: hı-

B. Kemal 
lerdlr. Hem ayardırlar. Bu maçın 
pek tiddetli olacağı muhakkaktır. 
ÇOnkü galibi en lnymetli boksö· 
rümüz küçük Kemale döiü§e· 

cektir. Yani birdenblre mem'e
ketin blriııci derecede bok!örleri 
araaına airecektir. Onun için bu 

farkı her ikisi de kendisi için 
lemin etmek üzere çarpışacaktır. 

Bizce günün en ehemmiyetli, 
etrafında En çok merak uyan
dıran maçı Melih • Kapos kareı
Jaımasıdır. Melih aon ay)a rda 
nıütemadi bir çalı~ma t'.e esasen 
mevcut olan fevkalade kabiliye
tini tnki§af etl'hmiı, pek yeni ol
duiu halde kar§ıaına çıkarılan 
hasımları .µıağlup etmıı Galata.-

Gün kaldı 
Gazef emjze abone olan,. 
/ar havai/arını hiç bir 
şev vermeksizin sigorf a 

etıirmiş olurlar 

Yeni ıeklımt2den itibaren bir ay 

içinde gaıeteml?ln bır yıllı~ın& 
abone danlara gazetemiz hıç gö
rülmemiş btr mukabe:cdc bulunuyor. 
Bu abonelerin blT kur'a ile ayrıla

cak yüzde elltslnin hayatını tiİ~orıa 

edecek, lu ndılutnc hükO.mel~e 
muteber. 

Primi ödenmiş 500 
liralık btr hava' si

goı ta poliçesi 

verllc:cf'kllr, 

Müteakıp seneltr'n -ılgoıtr fkretlt>r 

de ayni şeklide ıdare-mız,. ıııtt r. 

Eski tıbonelecımiz: 

E~ıd aboıı ~erlrr.tzln bu kuraya 

dehıl o'n ssı, bu nınddt>t t~ ın de 

al """'f"'1
r\1 \'"nt'~mlve balı-lıd:r. 

ı.mtt· ,, t e:::1:1!:l ınm~ı;m!Zlc::~~EriJ 
Cauaı..I..."lC u.aurif müdurhi-
" 
ğiirıd<•n: 

l - Çanatl a'e vil?yell flk 
mektep'erl için lüzl mu o an evrak 
ve C:e'lltid matbua fstrml ul ma· 
arif ii'ate&inde meycut nümune 
lere ğöre 19 -11- 929 terrll'nclen 
itıbaı en yiı mi g n rr. üddd' e mü· 
nakaııaya konu'mu§tur. ' 

2 - Mezkılr defrerlerJ ima'e 
talip o'anlaı ın mıktar· ve nevile
rini an1amak üzere lstanbul ma
aıif müclüril etine ye münakasa
ya i~tiıak etmek üzeıe d podto 

al.çalariyle Çaııaklrnle vilayeti 
encümeni daımibine mfü ıcaatları 
ilan o!unur. 

lstanl ul J,Ofı mektepleı ı mubayaa 

komisyonu ulslı~ındrn: Gazlçaşıı, 
Dumlupınıır, llaklm yetlmıllıyc yatı 
mekteplerin n 31 • 5 - g O terihıne 
kadar ihtıyaı;lan olan l"kmek ıle ka~ar 
peyr !rl, tere} ağı, mercimek, kuru 
beze'ye, battaniye, Gaılpa§ıı, Hakt-
mtyellrnllllre yatı m kt,.plerı tal besine 
pardeaülük kumeı kapalı zari uııt lıle 
roUnekasaı a konulmuştu. lhalı ler 
19 - 12 · 9 ~!) da Or akö} de Ga2lpa~a 
yatı mektebinde müteşekkil mubayaa 
komlsyonurıda yapılacakıır. Talıplerln 

°lo 7/5 nbbetınde muvakkat temlra !a
rını yüksek mekıepler mes'ul muhıı-
sıplı~inc vererek alacakları makbullan 
tedlf zarfları içine· koymaları lazımdır. 
Şartnameler, kuma,, baır(jniye, bezelye 
mercOmek nümunt lerl koııılbyon 
kAtrpll~lnde ~öı ülecr.ktir. 

saraylıların üm't bağladıkları 
bir boksördür. Hasmı da Beyoğ 
fu V ayems'eyinin en güzide ama
tör !erınden biridir. Kendisini ya. 
kından tanımıy.oruz. Taraftarlar1 
kendi&inden pek ümitvar olduk
launı söylüyorlar. Melfht yettştt
renlere sorduk onlar da işin can 
sıkan tarafını haemın döğü' tar· 
zının tamamen tan nmaınıı ol
masında buluyorlar. 

T emennl edelfm ki Melihkendi 
kudretinin yenemiyeceğf bir hasım 
ka ro sına çtlunıt o'mas•n ! 

Aynı proğramda en seri ve 
çok i•abetli vuran Ne.mi de kü
çük Sıa ~ro ıle lrnr§ıla~acaktır. 
Bu maçta Necmi nin gaJıbiyet 

fans•nı fazla göıüyoıuı. Her hal
d~ Galatasaray, bu maçları ter· 
tip etmekle boksta yeni bir çığır 
,.e bu sahada SRrfı meııai eden
ler için mÜ6ail bu :ııkip.f u'ku 
açıyor. 

1. M. 

Kalecik ve Çeşmede 
Yollar, mektepler, Ziraat bıuıkası 

teşkilatına ihtiyaç 
,&· 

! Tususf Kalecik mubabli'lmlz yazı- za.sı şio;ıdlllk hasts.lıktrilan sall:scar· 
yo,: dedilmekte, ve gönde en bsS' 

Kakci"'in.DemJrtacı, Yenlcatt~ çilt- !arla bütün köyler taranarak ~· 
ı:. ., ranıns 

ilk va Çandır karyeler! mektepleri talık olup olmadığı 8 l;\"lçrt 
ıl,mal edilmiştir. On güne kadar tadır. Zavut namı verJlen QC 

ıye .. 
Gül, Ha~ayaz, ve Koyun baba mek inekkrine benzer ve yevnı . ~er 
tepleri de ikmal edilmek tizer edir. okkaya kadar süt vtren cınııwı 

, bsşcs ı-
Dip;l r bir çok köyleıde de mek- yerli ineklerden ziyade rl 

metle 
tep inşasına başlanmıştır. Kazanın maruz kalıyor. Ye mukave ,ııt 

nalıiyeleıi ile bazı müh.im köyleri pek az bulunuyor l\1aaroafl h95:9rııı 
arasında merkeze merbut olmak dolayısile tecrit edilen ha]"an fıf 

kil Tele üzere 100 ·· ometreyi mütecavaiz pek çoğu şifa yap oluyor. tıııdl 
telefon te'slsatı yapdmıştır. miktarı pek azdır. Kars vllAye ~O' 

Ilunlardun mada 8 metre geniş- ve kazalarında hııyvan sağlık + 
liğind~ olmak Uzere bütün köyler m\c;yanlan toplanmışnr. Civar b;f 
aras.nda yekd ğcrine ve merkeze ti d ı nııfl ~ 

IAye er en muaveneten s ı udtlrv 
şn~eler i n~asına başlanmı~tır. 

eunlar Lir ve üç senede bebe
mchul bitirilecektir. 

H.R 

tarlarla vilayet baytar beştll J.f. 
ktSCI' 

rn ücadele sa basında dolaşma çs· 
Elyevm 21 baytar bu sabada bııl 
!ışıyor. Hastalığın en zfyade 1ıı~' I Iususf Çeşme muhabirimiz ya - dLI" 

. gösterdigl yerler: Rusya hu rıı's!ı 
Zl) or: milcavlr olan Posbof, Z::ı 1~r. C. Il. Fırkası Kaza kongresi içti- keı 

Çıldır kazaları lle Kars mer oJdO ma ederek vazifesini yapmış ve 
vilaytt kongresine Yunus TahsJn Geçen yıl hayvanlara anı ıd~' 

Şap hastalı,.., henüz geçrniŞ 0 
"" ve İbrahim Beyleri murahha~ Fahri 6 4 
• 

Tahsin, Hayrı, Hacı Süleyman Bey- ğu bir sırada ~imdi de sığır.~: 
lcri de idare heyeline seçtikten basının zühuru, memlekette tl6~ 
sonra dağılrnışur ziraat, münnkale vasıtası ol;ırı l 

Kazam•zda aı::ayiq çok mükem _ arabalarının işlememesi reıi 
meldir. Sıhhat vazi) eti de, tek tük epeyce endişeye sevketmfştfr. 
lıumnıayı mı.:ızagiye ye tesadüf c.::dil- Bu sene mahsulün fayz ye eli 
mekle beraber zararsızdır. reketi son derece iyinlr. B 1 

Buıı,ün için en mühim ihtiyaçla - buraların, mutat olan kış ııı.~~( 
rımızdan birisi, zlrnt bankası teşki· geciktiği tçin köylü bütün ı, ~ 
li\tıdır Bu olmadığı için zürraımız kurtaracak zaman bulmuştu'· 
mü~kül bir mevkide bulunuyorlar. valar yaz sıcaklığı ile ve d 

Tahsin gUneşll gidiyor Köylü eviô~bl 
Karnta hayvan hastalı ğı erzakını hazırlamak, nişasta,,e,0 

Husus! Kars muhabirimiz yazı- runu çıkarmakla meşgul ıı1 
yor: 

Türkiyenln sığ r, inek hayvanatı 

itibarile mühim bir merkezi olan 
Kars haval!sinde maalesef her yıl 

muhtelif hayvan hastalıkları zühur 
etmekte olduğu gibi bu yıl da bil· 

taraftan da açılan mltlet 
teplerJne devam etmekle h:l)~ 
neşe içinde geçiriyor. Şu }lS. 

hastalığının da bu mücadele' r. 
yesinde yakında önü alınırsıı f 
havaJlsi bu sene sayılı, mesı.ıt 
!arından birini ya"ıyacakor. 

tün kazalarda vebayı bakari devam ., ,ı 

etm:~~~-~~ ..•• :~ı.?.~~---~::::~.~~~~---~~: .......... __ ...... = .... ! .. ~~-~~ .. :.~~ 
::::::: .......................... _ ....................... ı .. ·····-·· .. ••••••• .. :::::::::::::::::::::: •••• ::-,:::s ::::::::::::::::::::::::.:::::::: :::::::::.::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::: ........................ ... 
mı 
i••ı ph İıtanbuJ icra relıl Ahmet Refik B. in h İ 

~mveniicra ve iflas kanunu şer•• 

~il 2 nci Cilt 
& .. ı -·" i... e:z."". dH l~vfçrenfn boyok hukuk Alımlertnln eaerlert ve bllttın kanunlanmtt 11 b" 
:m alınarak nazari ve amelt hükllmlcre ve lüzumlu oUmuneleri havi olan bu eserlJJ dıt· 
füi cildi lıtanbulda V akıt Cihan ve İkbal klltüphaneleriııde ( 150) kuruşa satılmakta .... 
·~t: 

HH 3 r1r. 1'1' •ıt itmam edilmek 
mi uncu cı üzeredir. :# 
===~·-··---·············-····· ................... ·-··:~:·:::::::::::t::::::::::::::::::::::-::::::::::~: 5!5i!!5i!55SEi5!:5Si!i!Sii55!!5 ii5:iiliiiESi!5i5illiii:a.:i:::::::.:::::::~:::::::::::::::::::::::::::: ••• 

istatistik tahsili için Avrupaya 
talebe gönderilecektir 

~f aarif vek:lletinden : 
Jll rı ı-

V e kale t hesabına istatistik. tahsili ıcın A vrupay~ 
1
, 

kiye mektebi veya darülfünun hukuk riyaziyat nıeılıı 
ları arasından bir talebe gönderilecektir. t''' 

Bu efendi gönderilecek memleketlerin maarif istin r'j,ı 
• 1 ·r c tik bürolarp1da çalışmakla beraber bulundugu şe 11 i~ı 

Dariilfl'ınuularındaki istatistik usullerini de takip ''~·iJcP 
male nlükellef tutulacak ve ~vdetinde maarif vek' 
istatistik dairesinde çalışacaktır. oP' 

Taliplerin muhtasar tercümei hallerini h:hlirir r~;li 
ları merbut birer istida ile 20 kanuneyycl 1929 wı ı 
kadar vekaietc müracaatları lazınıdıı·. 

d 



) Çocuğunuza nasıl 
bakmalıısıın11z7 

• • Dr. fili Suhrıl 

- " •.ı f 11'1arn buyaven bir çoaı- Dördüncü .. 6500 O 61 
1111 bir g'4nUfkten ikl yaşi· 5 inci 11 6581 0,62 
114 kadar sıklet ve boya

11 
6 ıncı • 7047 0,63 

feaÇocukll\r doğduğunun ilk haf- 7 inci • 7532 O 64 
ında ııkletlerinden 150 · 200 8 inci • 7933 0,65 

lranı zayederler. Fakat bundan 9 uncu • 8410 0,665 
~nra dördüncü aya kadar yevmiye 10 uncu ,, 8610 0,675 
b • 30 gram, dördüncü aydan 11 inci • b990 0,69 
~şlnct ayın nihayetine kadar 2- 12 inci • 9317 0,703 

aram, altınca aydan itibaren 13 üncü • 9600 0,71 

Seyrisef ain 
1 M.rko acaıtat: Galata Köprü bapoda. 

B.yofa 2362 Şube 8C8lltai: Mahmu
diye Haru albnda lstanbul 2740 

ızmir • rersin sür'at postası 
( KONYA ) vapuru 10 Ki

nunevvd salı ( 12 ) de Galata 
rıhtımından hareketle çarşamba 
sabahı İzmire gid~cek ve akşamı 
l:unirden hareketle Antalya Ali
iye Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu Anamor-Aliye Antalya 
Kuşadnsı lzmire uğrıyarak ge
lecektir. 

11. - V AKIT. 9 Kinuoevvel 1929 ~ 
•• 

Uçüncü mıntaka etibba odas. 
riyasetinden: · 

Üçüncü mmtake etibba odası ha~ kavır muameıelı:rln1 ffa ve tablp 

ve dişçi beylerin nihayet KAnunu evvelin yirmi~ıne kadar ilk duhuliye ve 

a:dat taksitlerini tediye etmek üzere sıhhiye müdüriyetinde oda heyeti 
idaresine müracaat ecmeleri ilAn olunur 

tlacı Bekir 

Ali Muhittin 
t-1üessesci ticariyesi 

PANGALTI 
:'o"""" aya kadar ıs gT•m ka- 14 üncü • 9800 O, 72 
... _ nıalan IAzımdır. Bundan nok- 15 inci • lOOOO 

0
•
73 AyYalık sürat postası 

;" kazan11sa hasta veya gıdası· 16 ıncı • 
1
101

00
50 

O 
74
5 ( M ER S 1 N) vapuru 10 Ki-

Şubesi 

~ 0 &2 geldiAine lprettir. Atide- 17 inci • o3 O, 
7 

nan evvel Salı ı 7 de Sirkeci 
cetvel ayd k ıanm 18 ınci • l0500 0,76 h d b 1 

l 
a azanması a rı tımm an hareketle Geli o u, 

Re en 11kl t bo " ı. 19 uncu • 10750 O 77 ç Rçıldı 
6
•..J· e ve yu gosterme"· anakkale, Küçükkuyu, Edre-
~•r. 20 ind • 10950 0,78 . B h d " 

200 
O 79 mrt, ur aniye, Ayva!ığ& gi e-

1 ... S'ıkletl Boyu 21 inci • 
11 ' k dö · k 1 "-:W- ce ve nüşte mezkUr ıs e e-

:"'uıdu"- 3200 O 50 22 inci • 11350 0,80 1 1 b. l k b lS .. zaman , 
5 0 0 807 er e ır i te Altunolu~a uğn· metruke müdüriye-:lrlncılııu.a haftasında 2900 0,505 23 üncü • 

11 5 yacaktır. 
11t W\OI o Sl 24 üncil • 11750 0,815 G l'b 1 1 Q,.,. • 3100 ' Cocuğunuzun cetvelde gösteri- e 1 0 u için yalnız yo cu 

Emvali 
tinden: ~nen o.,nn O 52 d 1 b alınır yük alınmaz. 

[) " • ;>:NV ' len zamanlar a sık et ve oyunu lı.~~tbıdl • 0 500 0,54 h 1 t b'. . ·ı 2 • ~ "' iza arına yazınız ve a ıısı ı e 
" ay 4650 O,S7 kıyas ediniz. !!=!=:w1111nm:;um•mamsu:mmam:·~·~ 
uç0n_,. O 59 tatmeılll jl 'IAVI~ZADE MUSTAFA İ 
~~-~~~·~~~S=3=~==~=·~~~~~~~~~~~~~~H ~ ~r~e~eri ~pınlan ri 

Flurya çiftliği müsteciri ônnik 13cytn med)ttn olatı~ meL TJle nıu· 
kabil mezkör çiftlikte tıho ha~e al ınmış olan 450 reb koyun 2000 

okka so~an 400 okka arpacık ı O reis öküz ve tahminen t 000 okka 
kadar samanın IO/ ı 2/929 taıihine milsndif sah günü ı::aat 13 te mahal
linde furuhtü mukarrerdir. Taliplenn o:lllhalll mtıktlrda satış memwla

m .. ------.r------------- --·---- İi Muntazam Jzmıt Ekapreal !! 
mücehhez •e birinci ve tldncl 1 
mevki kamaralan ve ızüverte yol- § i 
12 mil eür'a e ma lk elf'ktrlkle ii 

Yumruk, sopa, bıçak 
lhtkapanında dört kişi birbirleri il~ 

culan l(ln mahfuz mahalleri havi :: --S--1...---1--------------------1 ılı aaı ve çtimai muavenet ,·eli.aletinden : 
r-f a vilza de E Etibbanın hızmeU mı"Cbureıl hakkındaki kan una tevft an ha kur·. tav D 

V 
1 kıbndıRt memuriyeti mahalline gllmekten lıtınklf eylemeli Ozer ne mez.ktlı a-

a pUrU :: nunun 4 OncO macklui muriblnre bet sene modd tle lcravı aan'attan menolu· 
Y oicu ve eşyayı ticaı iyr alaı ak ii nan Tıp fakftltestnln 339 senesi metumlarından Ahmet Raı t etendı ~ıu dok· 
Sirkeci rıhtımından ve Salı Ü tor Ahmtt Supht beytn meıkQr müddeti ikmal eylemlt o\m1U11oa bina.-n 

sabahı Galata rıhtımında yalnıı :: bakkmdUl kararın refohmmuı '° 1aavl aan' ıtıno muaado edılmlı olduğu tlln 

rına müracaatlar!. 

·~""'~+~~-m~a,~s~e.~lk~rm~eıı~e;re~,~mK~:m''t.~IJ~_:e~~un~~~:~.~:~.~-~,c~.~-~· ~.~~.~~~.~.~-~-~•....,.,,'-""~=----~·~·~· ...... ----~----
Kaııkh ve İzmit iske1elerine Maliye oekdletinden: 

boğazlaşblar 
·'•"~~--11n lptt\ 

tı.ıvelkt ırıda Zeyrek caddesinde 
1bot. f'ce kanlı bir kavga ol
Unın~ İbrahim Ef endlnln dilk· 
laaıan 1 oturmakta olan Haydar, 
toacu '"' lhsan Efendllerle komi•· 
~ Ceıaı Efendi bir anJaşama
adfl-.tı_JflzOnden blrblrledne gir· 
oı---:_wı:. Dolilşme okadar flddetll 
~ ki hi9 kimse bunlan ayır· 
tf la ~bbU. edememiş, Cel41 
t tndl bıçakla İsmail Efendiyi 8 
.._trlnden., Haydar Ef endl de 1<>pa 

lakemte llo CıelAl Efendiyi ba· 
~ Jaralamışnr. Yaralılar hasta· 
lııa kaldınlmtf, zabıta tahkikaca 

şlarnıftır. 

A-alı bir hırsız 
yakalandı 

YaıOI Ardn lımtnde 1Z11ı bir 
~ fYVel1d gece UleJlde Çukur 
Cettnede oruran Selfm Paşanın evi· 
ftt &lrnıtt, fakat yetişen bekçt Hıı
~thı •Ra tarafından yakalanmı,ıır. .,.. °' yıkalandıgı esnada kama ile 
~--·~ yaralamış. tekrar keçms~a 
....,.lllış, bu defa da nokta bekle· ::he olan polis memuru taraf.ın-

tutulaıuştur. 

Hayırhah dolandırıcı 
tt_ 4harayda oturan lsmail lbrahlm 
kt çOktan beri ltslzdir. DUn Yeni· 
~lf!a bir kahvede otururken bu 
,.,:ı açmış, kahvedekUere yanıp 
k l!lıyı başlamıştır. Bu tsnada 
~b"•dekt adamlardan lsmailin biç 

ınıadığı bir şahıs: " 
~t~ Ne UzUlilyorsun o~Jum Ben Ba· 
'1)1 öy bez fabrikas nda usta ba· 
llıı Ilı. Sana orada iş bulurum. Yal
b •en on lira elbıse parası buL 

':fş. fsm11Ul sevindlrmi"tir. 
ltı u sevınçle verınden fırlı"an t~
~raıı .d~rhal gidip dos lıır ndıın 1 O 

it Öd .. ~ unç nlmı" , e o n<"ıttma gidıp 
trırıı :.\tir 11 · avırhııh adıım parayı 

- Sen bek le. hen şf mdt geli-

rim, beraber Bakırköye gideriz de

miş, çıkmış ve tabll bir daha da 

avdet etmemiştir. 

Bir bekçinin eyini soynıak 
istediler 

Necad isminde bir hırsız dün 
gece Mahmut Paşa bckçileıınden 

Tahir ığanın kuHlbes.ine duvan 
delmek suretile girmiş, eşyalan der· 

lemfş, toplamış. fakat kaçıruken 
yakalanmrşar. 

Kdrh alış veri~ 
Tı htakalede yumurta sstıın 

Mm. Eftalya yağlı bir müşteriye 

•20. tane yumurta satmış, paruını 
almak Uzere bir •ıo., liralık boz

mak zarureti hasıl olmuş. Madam 
paranın üstü olan •9. lirayı ver-

miş, yağlı müşteri parayı cebine 
yerleştirdikten ve yumurtaları da 
aldıktan sonra • 10,, lirayı verme
ye lüzum görmeden savu~muştur • 

Kaza 
Ş!ştfde Itır apartımanında oturan 

Nışan Ef. dün gece J 590 numaralı 

otomobilin altında kalmış. kaburga 
kemikleri kırılmıştır, şöför kaç-

mışnr. 

Daha nefer göreceğ;z? 
Açık göz bir hırsız dün tamir 

edilmekte olan Yenicaml minare· 

sıne çıkarak 45 metre uzunluğun
daki minare halatını çalmışar. 

Ne ar~adaş} 
Siı kec'de tTzunköprii otelinde 

oturıın Sıtkl Bekir ~:fendı T>Olise 
munıcaatla 60 Jlrasının ç·ılındı~nı 
ye Ark ,,a ı Re~aı Efen<lıden ~up

hı: etuıı;iııi sö) Jemı)m. 

azimet ve ayni iskelelere ug- i 336 senesinden 1927 mali sen~si nihavetine kadar 
rıyarak avdet edecektir. u • 

Mahalli müracaat: Yemiş Ta· i! milli hükumet bütcelerinden m:ıthibu olanlarla gerek 
vllzede biraderler. ;i milli hükt)met ' 'e gerek sakıt hüLtimetin bütçe emaııaıı 

Telefo": fst,.nbul 221 O :! .::::::::::mm.-:=m=::::w::r.a:u==-=== ve adi emanat hesaplarında mukayyet alacağı bulnnanlar r 1 :·c===--u şubaı 930 nihayetine kadar arwhal ile bnlnııdukl:ırı 

1 
Yelkencı VAPUBLARI ıı mahallin en büyük mal memuruna nıiiracaat eyleyip 

f Karadeniz Job \'e ıorat postaa llİ ye:ıcdndcki ~mıth)bat 'esikalarım yerere~ mukabilinde 
f Samsun : murac.mt ''esıkası almaları l:lzımdır. Bu mmldel zarfmda 
=- vapuru 11 Ç b müraeaaı etmemiş ve vesika almamı~ olanların iddia ett k-

kanunevvel arşam a leri alacak 1513 numnrah karnın nıuc'birwe kat'iveu ha-
günü ak§amı Sirkeci rıhbmın· .. 
dan hareketle doğru ( Zongul- 1 zine lehine sakıt olacaktır. Şubat 930 niha) ct'nden sor:· 
dak. lnebolu, Samsun, Ordu, ! ra lıiç bir mazeret kabul e<lilmiycceğin<l~n alacak iddi· 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve i asında l ulummform 930 SC'ncsi marımdi. n evvel bulun--

1
.,= Rize> ~~ g~d:cektir. fj dukları mahallin en büyük mal n.cmuı una mür"caal et· 

T afsılat ıçın Sirkecide Yel· il ., ii ke_nci hanında kain acentasına .: meler; ilan olunur. 
il muracaat. Tel. İstanbul: 1515 :: Al • -- ~ m~:::=e-:.:":-= -e nı inşaat 11isELANKBANKASi'l 
Ercümendnur Ve.puru r ~ ı 888 dtt lt'SIS etlılıuişt r : 

9 p . 'münakasası i:sERMAYESl 30000,~ FRANK. 
kanunevvel 8Z3 rtCSI el Merkni umumf. lıtnbul 

günü 18 de Sirkeci rıhbmmdan P.nJle bal(ıeıtyclojt 1ıaneJI 6oyta•t ?.Tü rkfye şubelerf 
hareketle Ereğli' Zonguldak, müdürlı.eıtntten: Müessesemizde yap· J Galata, İst anbul, lzmır, Sam~un, • 

:: Adana, mersin. 
Bartın, Amasra, Kurucaşile ve tırılacak olan bir koyun ağllile bir İl }'un ani" an ~bPlerl.: 
Cideye azimet ve avdet edecektir. fast mahalli aleni mlinakasaya kon- g Scl:\nik. Atina, Kavala 

Fazla tafsilat için Eminönil muştur. TMliplerln şart ve keşifna- ii Jlcr türlti bnnka muamelAn. 
Rıhtım han 2 numaraya müracaat. mesini görmek üzere her gün mü- E; itibar mektuplan. her nevi akçe 

Telefon: 2684 nakasaya iştirak için de yevmi ihale H üzerinden besab:ın cariye, çek ; - -- ·: . ...... ..rı * •• r:nn ....... n::::a:::mmr.::m::;•t olıın 1 kAnunsani 930 çarşamba i: m111ımelı\n. E :! uu, ıaç, &enw haıtaııkJan ii .. :::.. .: m: ...... :-- en :·-T:r.::m: • 
!.a mütah .. ·ıııı E •• • günil saat 14 te Defterdarlık bina- b .. 
, ... ·=· miiddeti 4-1 2 9 9 ç rşam a gu· 

sında mlies~cşntı ziruiyye mubliı aat b k · d OOKTQr::::ıı .• : J nüne musadif u unma ta ıse e 
--~ komisyonuna gelmeleri. 

: ------------ terekenin ehemmiyetine binaen 

! Ahmet Hamit l Sal·hlı h···~ hd.ımlıf•ndoı: Ana- işbu müddet 25-12-929 tarohin• 
:. v ı·!· sıl A'aşthirli olup Salihlide a!:an· kadar ttmd t edilmiş olduğunda 
== Galata, oyvoda caddeıL •• H k i5 sör civarında ikamet etmekte ı·ken J k b ç uların 5 .. ıı·hıı· Su h iİ Atına ban aıı yanuıda her gün :: a aca ve or 4' 

S: üçten sonra. Jı 22-929 tarihinde vefat eden Ri- hukuk mahkemesine müracaatları 
E! ii f B · k d ·: 5: at eyın tere esi tahrir ve def· kanunu medeninin 561 incı ma • 

1 .:::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n:m::::::, ter tutma muamc.esiııin hitam desı mucıbınce ılan o unuı. 

- - ---



Abu ne •artları 
Tlrktyecle ~ 

Gazeteauzde çıkan yaza Ye reeam
lerin bütün baklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Tiirk mekteplsile fa7dah eserlerin 
dlnlarmcla ,.We 20 tenzilat nrcbr 

Kanış Kal'1lf 

1 A7blı 150 000 
3 • 400 800 
8 • 750 1450 

Gazeteye rOndertlecek mettuplann berine 
idare lçfJıse [ idare ] , yuıyı ııue [ yuı ] 

işareti tonalmalıdu 

Basılmryu mettaplano ladeslndea, tıymtU 
matadderesla metuplara tooaiınaş paralaruı VAKiT Blytlt nya btr t~ dala için ftrllen IUDlarla 

luııut mahlyetteld UblanD lae1l 

idare Ot brarlafbnbr 
Guetemlu hmul Ulıı kab111 ed• Jtrı 

H. s. H. Utuı ICelltlll 
taypolmasından Ye lllıılann mlioderecaııadu ISTANBUL. n_L .. 1o -'-L .. __ .ı.ı __ ~..1- c VAvrr YURDU ı. 

idare mesul de~lldlr DaD111111, l"UJll maaamae ~ ı 

~===========~~~~~----... •Tel 1970 iDARE ISLERL 1971 YAZI iSLERi • telırdı VAKiT posta Ka: 45 

ti • 1400 2700 

nınıııııımn11111nııın ııwıııııwım 

Kadıköy iskele üzerindeki 

lotnıtn finziıo ve BHe Dnns snloıu 
.. ~alonumuz gerek. mefruşat ve gerek!te tezyinat itibarile 

bu!un salonların fevlcı~dedir. Teşrif edecek muhterem müıteri· 
lenmizın havadan muttessir olmamal~rı için kalöriferluimiz 
yanmaktadır. Vesait nakliye gerek berren ve gerek bahren 
her an müşterilerimizin emrine amade bulunmaktadır. latanbul 
ve_ Beyoğlundan gelen müşterilerimiz bf"r an aa'onumuzdsn 
me~ou~ olmakta bu hususu müdüriyete her zaman izhar et
mektedırleri teıekkürler ederiz. 

Perşembe günü akşamı gece 
sabaha kadar çaylı aile tedansanı 
verilecektir. Cazbandımız fevkalade mükemmel olup arasıra 
varyete numaralan gösterilecektir. 

Fiatlanmız ucuz ve ehven te~ansan 
' ıçın du-

huliye serbesttir. Pe~emb~ günü akpma çaylı tedansan ıçın 
elbise; Lacivert veya siyah olmalı. 

Alb yaıından aşağı çocukların getirilmemesi rica olunur. 

ti .... 

Devlet demiryollan ve liman
ları umumi idaresinden: 

100,000 adet kaytn trıvenf kıpah zerflı mOnuuayı konmuttar MOrak .. 
28-12-29 CUIDll'tell gQDQ .. t 15 te Ankara Devlet demlryolları idu~ainde 
)'lpllacaktır. 

MGDak•ra lttlrak edecklertn teklif mektuplann1 ft maYKbt temtnat1anın 
IJDI pde aut 14,30 ı kadar Umumi mOdOrıok blemine ••melert llzımd•r. 

T allpler mClnakua prtnamelerlal 1 O llrı mukabllınde Anbı ada Malı.eme 
dılrellnden, l.tanbulda Haydarpap matazuırıdan ted.rtk edebıltrler. 

Büyük T avvare oıvankosu 
YEDir JCİ Tertip 5 inci keş· de 

. \l KANUNEVVEl 1920 . 

·erYOK iKRAMiYE 65,000 LiRA DIR 
Ayrıca; 25.JOO lö,000 12,000 10,000 liralıl 

llramlyeler ve 10,000 liralık bir mükAfaı. 

Devlet demiryolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

& • • 

9 • 1 • 930 lartbbıde mOnılıı1111 icn t>dılecd olan Anl1r1 . ~ywrt hattı 
m F Kıla lltaqoau tataatına muktul boru ve teferruab mOnık111ııanın polen 
itam llerlae tehir edtldıtt llaa olunur. 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
lstanbul acenıeliğı - Telefon: fstanbul 1948 

llerotta claireet - T eleton Be,.otlu 1303 
Senedat Te pollça mukabftlnde muayyen ve vadelt veya he 

sab1 carl suretlle avanslar, poliçe ve tskonrosu. 
Türkiye cUmhuriyetinln başhca şehirlerine ve memıltld ecne

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

P.T. Levazım 
dürlüğünden: 

J - Posta vesaiti nakliyesinde kuUanılmar Ozert 6000 fOOOO kilo 
benzin kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmıştir 

2 - Maddei mezkOrenin 19-12-929 tarihinde ihalesi icra 1nhnaca
gından talip erin şatrname almak üzere Şimdiden. teklifnamelerinl tevdi 
için de me1.kOr tarihe müsadlf per~emhe ~nü AAat 14 te lstanbulda yeni 
po3tahanede muba) aat koıw;,yunun11 müracatlım. 

Devlet Demirvolları \'e limanları 
,; 

umumi idaresinden: 
ineç gurubu marifetile inşa edilmekte olan hududa muktazl ve 

11, 12, 29 çarpmba günü icrası mukarrer bulunan alimantaayon 
teıisab münakaaaaı 1, 2, 930 cumartesi gününe talik edilmiıtir. 

Kiralık daireler 
&bıAli, Ankara caddesinde Orhan B. hanı ..• Ana-

dolu ajansımn ıerketıiği daireler kıralıklır. • 
Mükemmel bir otel de olabilir. Ayrı ayM hepsi 8 

birden kiralı~ur. lst )·eulerin ( \'AKIT yurdu ) na 
müracaatları. 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

Konya ve Akşehir dvanndaki göllerden saydedflen taze balıklann 
l S birinci kAnun ı 929 tarihinden nisan 1930 gayesine kadar Haydarpaşa 
ve Ankara istikametlerine birinci sınır ücretle nakiJJeri takarrür etmiştir. 

Fazla tafsllAt için istasyonlarımıza müracaat edilmelidir. 

Defterdarlık 

Defterdarlığa baZl ihbar•tıl 
Iunan bazı esbabı emlAkten 

add• ve Tevfik beylerin aı t 
suretiyle tenviri mes'el• e~, 
bizzat Defterdarlık maka 
racaatlan rica olunur. 

l~mail Hakkı Beyın 
dönümü 

Şark musiki tarihine f~ 
mış olan merhum lsmail 
yln ıeneı devrlyel vefao 111 

tile banrasını taziz için ~ 
ki cuma günü öğleden 
Jeymanlye camflnde gaıtdt61 deler tarafından bir meVl 
edUecek ve gecesi dı şe 
tında Darüttaliml musiki 
merhumun en ıtiizlde tal 
iştfrakUe bir ziyafeti md)Jf' 
rileccktlr. 

mc--::wrüccar ve komisvonculannc~::aE 
,., NAZARI DiKKATiNE ~ --,....----_. 
W Yerli mamulıınıdeıı bulaa .. ü,,ermet;f!t batırma mumlan l<tanbul Baytar 

I
E• bu kere tenztli fıada beb., klloaunu 29 kUJ11ftan T ahmlı eokağında 261 ~· d 
1 num•ab mum tmalltb.n"' tJe Tahmta ıokağında 6 No. Abd0rrahma 1 riyetin en : 

ff mezkar cı1dclede 57 No Ho-ıamt>ttln Beytn matazasında eatılmakdadır lkttsat veklled namtfll 
~c--::::1R"QC~::c:--::ac--::::::1•c--::::c--::::::1c--::att:-ı::~ nacak 88 adet tul ve ird 

biti sadn ölçecek ve mil 

Doğramacılara ilin 
l.onguldak YOlcaek Maden Mllhendtıt mektebi tçtn: 
4 Aelet mnaltım yaubueil (k1rıqa.. tan .arı renkte cilalı) 
4 • bahçe rahleli (Jetli rt'nkte yaylı, bovah 
imal etttrd~tlr Bu et)'a tuıhı tllndan tttbaren 20 moddetle ve kapalı 

,uf u.ul le mlnakusya konulmuıhlr. izahat almak ve t1rtnameyt görmek 
ı.teyenlerta l.tubulda Şehremaneti dnnnda l.tanbul mmbkaa Maden Mühen· 
dıelıttne mOracut eylemeleri Ulıı olunur. 

lstanbul şehremanetı ılanab 
A ttıaun dtna nckn: Bedeli keşfi 986 lira 30 kuruşran ibaret 

olan Beylerbeyinde Havuzbaşı dtre81 mecrasının inşası kapalı zarf 
usuJile münakasaya vazedllmft isede talip zuhur etmediğinden pazar
lılcla ihale edileceğinden taliplerin klnunuevvelln 14 üncü cümaıtesi 

günü saat J 4 te daire encümenine müracaatlan. --------
A. Hııan oaıra ndm: Beykozdıı Fevztpaşa caddesinde J. S No. 1 

dükkAn hane ve 11 No. lı dükkAnın enkazı kaımen müzayedeye 
vazedilmış Jsede taliplerin teklif an haddi IAyıkında görülmedlp;lnden 
kAnunu~vvelin on ikinci perşembe günü saıt l 1 de pazarlıkla ihale 
edtltcetl tJ.ln olunur 

nümuneye muvafık ölçfl 
n münakasaya vazolun 
evveıf g2g pazar günü 
ta saat J 5 te Jbale e 
talip olanlann münakasa 
anlamak üzere mlidüriyett 
atları ilAn olunur. 

ğat icrasına ve neşir 

ferdasından iılbaren bir •1 ı' 
turuku kanunıyeye müra~ 
bileceklerıne karar veril~ 

E 
S t ı k Yumuşaklığı ve dayı~ a ı l eşya cihanşümul bir şöhreti bll' 

bıcağıdır. 

Talılisiye urrıum müdiirlüğ·ünclen: H d ıb 
Gemi pusulası, çarmıh tel baladan. bakır IAmba taslan. •lvlnçl • hava er yer ue Sı 

kazanı. zincir, yağ sarnıcı, yağ lAmbası, şişeleri. vaıdeVtlA demirleri ve 'I••-------~ 
saJre ı O Ki. E. 929 Salı gilnü saat 13 re Galatada kürkçü kapısı iskelesinde 
kaptan Mustafa efendinin ardıyesinde bilmüzayede saıılacağı ilAn olunur. 

120 adet su kovası mübayaası 
Türk inhisar umum müdürlliğünden: 

idare için Obali levazım anbanna teslim edilmek üzere mevcut nü
munesi vecbile 120 adet ıu kovası pazarlık suret ile müba yaa edilecektir 
ltaya talip olanların nümuneyt görmek üzere her gün müracaatlan ve 
18-12· 929 Çarşamba günü saat 10,30 da •ı. 7 ,5 temlnAn muvakkatala
rUe birlikte Galatada mübayaat komısyonunda bulunmaları. 

Evkaf umum müdürlüğünden: 

PERTEV Şurut>LI 
PERTEV Brlyantlf' 

PERTEV Kolonu-" 
PERTEV Pudrası 

~ 

Darülfünun tıp fakültesınfn rilAdiye pavıyonuna IUzumu olan yüz adet r--------
karyola ile yUz adet battaniye ayn ayrı olarak alenl münakasaya vazedil
miştir. Ktnunsaninfn birinci Çarşamba günü saat onbeşte ihaleleri icra edi
lece~nden talip olanların ~ralti anlamak Uzrre her gun levazım idaresine ~==~~~~~~:lıi 
ve: ıhah: günü de idare encümenine: murıcaatlır.a. 


