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~ se T~te~li~esi fBü~ük -Mugalata Bir ecnebi muallim 
Dün Altınbakkalda Sipahi 

ocağının Onündeki polis kulübe
sinin yamndan geçiyordum . 
Burada bir iki polis memuru ile 
hır kaç sMI toplanmışlar , bir 
şeyler görü,üyorlardı ; r nzlyet
lerinde herhangi bir hadisenin 
cereyan etmiş olduğuna del!let 
eder bir hal vardı. Merak ettim 
Ve kendılerlne ynklıı§arak alA
kadar oldum. 

::::!Y:!ı: Bizi kabahatli Gazetemiz· neşri-
Aliıncı teEtip toyYare t kızarak 

:f~:!~?!:.~:i::. çıkarıyorlar H~~ bu ~=yatla alakadar olmıya:~ir 
deaıne dan sabah darnUunun Yunanlrlal'a göre ara.. talebesinden alıyor f 
konferans salonunda devam e• mızdaki IllÜzakerellİll b bazı j"lmnastiklerin ls\CÇ USO-Bedep ter iyesi kursu ge- k 
dilmiıtJr, Cuma oldu~u için bu şekli almasında amil çen hafta tedrisatını bitirdi lü jimnastiğe tefevvu ·u~U 

salon dün tarnamıle dolmµ§tur.Ke- onlar değil bizmişiz! ve bu kursta okuyan gösterir riiçhan sebep!cnnl 
ıideye saat dokuzdıı ba§lanmıı Umlere kurs neticeleri yazmışa. 
1000, numara çekılmiştit. 

Dün kırk ve otu bln liralık 
ikramiyeler çelilmittir. En bil· 
yük ikramiye olan 200 000 
hra ile 100 000 ve 50 000 

\ 

edilirken on 
iki muallime 

de muvaffak 

ı ·veç usulü 
jİm nas tik ten 

Hakikaten tahminim boş de
A"ilmiş. Geceleyin polis kulübe
sinin karşı!ındakl bakkal duk
klinına bir hımz girmiş, ilci yüz 
liralık kadar eşya 8.§trffilŞ, timdi 
polisler bu hadisenin tetkiki ıle 
ın~gul imi§ • 

Vak'a zahirde küçük, fakat 
ınanası mühimdir. Çünkü içine 
hırsız giren bakkal dükkruıı po
lis kulübesinin ancak dört beş 
ınetre mesafesindedir. Hırsız 
dükkanın kilidini kırmış, demir 
~epengını açmış, o suretle içe
rıye gf rmi~ir ve dnkkaıidaki ~ 
yadan bir kısmını alıp götür· 
ınüşiür. 

~:·~~"""'' liralık ikramiyeler don ç1kma· ) 
ola ma dıkları 

bildirildi. Her 

daha faydalı 
ve daha) ük· 
sek jimnıı~dk 
usulleri bulun-

Polis kulübesinin bu kadar 
Yakınında olan bir dükk&.ndan 
bu kadar cür 'etklirane bir fC· 
kilde hırsızlık yapılmasına hay
bet ettım. Cecdeyln orada nö· 
etı olan polis daimi surette 

burada bulunamadı~ını, hazan 
arka sokakları tef ti§ için nokta 
mahallinden ayrılmak zaruretin· 
de kaldığını, bu dükkana da 
lcndisinln bulunmadı~ı bir 
7.amanda hırsız girmiş oldu
ğunu ileri wrdü. Bu semtte 
yirmi beş, otuz. poliıı batan gece 
devreıtiklcri halde eene vukua
tın önüne geçilemedi~lni söyledi. 

Gene burada söylenen söz
ler ile daha pyanı dıkkat bir 
hakıkata vakıf oldum. Birkaç 
zaman evvel Pangalıı polis ka
rakolunun altında bulunan bir 
dukkanın kilit demiri geceleyin 
hırsızlar tarafından kırılmıı. fa
kat eşya çalıımadan kaçmıya 
mecbur olmuş, teşebbüs dere
cesinde kalını~. 

Harbiye, Alun bakkal, Pan· 
gnltı caddeleri lstanbulun en 
k~labalık, en l§lek ycrlcrinden
dır. Böyle yerlerde polis nok
talannın bu kadar yakınlarında 
L· k ır ta. ım serseriler hırsızlık ya-
parlarsa dahn sakin olan yerlerde 
ne Yapmazlar ~ 

lstanbulda atedenberl zabıta 
vak'alan eksik olmazdı; Fakat 
redı, sekiı yüz. kadar sabıka
ının umumi hapi$haneden çık
tığı Cüne kadar hırsızlık vukmıU 
nad r idi. HulAsa bugünkü ah· 
vııJ görülmüş ıey d~ildi. 

Binaenaleyh g:çen gün Vail 
~ ~hitt.in beyin dediği gibi ortada t kayetı mucip olan f enaltklar 

t P luıplshaned n salıverilen 
ıertrle.rın e eri oldu~unda tüphc 
yoktur . Neıekim az bir zaman lçt: bunlardan yUz bulcadarı 
le_ d ?1

1 
ilerim olarak hapldhaneye 

con en ml§tir • 
Anlaşılan geri kalanlar da 

b•rakılırsa birer suretle ele 
r.~ecclc ve gene çıktıklan hapis·7 hocrelerine gireceklerdir. 
b ·akat bu aralıkta bir çok 
!çare cllelerin hayatlao mallan 

tarn· d 1 I ır e i mez. uırarlara uğraya-
Citktır . Onun için koca fs
~anbıdun hayatını, huzurunu bir 
d aç Yüz sabıkalı serstrınin elin-

e bırakmak do~ru değildir. 
de{ğcr bu gün lstanbulun lçin-b •eraerıler kendi hallerinde 
ıer est bırakılır da mevcut zabıta 
Polıs ku ı h l f VVet erinin epsi onlar 
lakabından yapılacak vukuatın 
tı 1 atına hasrcclilirsc lrtç bir 
k 8 Jc elde edilemez. Bu gfine 
b 11 t yapılan tcc-rnbelerden 
aş a netice lstthsa.I olunamaz. 
Şu halde esaslı hır ledhir ııl

ınak zarureti vardır. Bu tedbir de 
ancak serscrt ntuunnamesı ahkt
~nuı icap eden ıtddetle tatbılın-

n ibarettir. Hapisaneden çık· 

Sabık Efgan /eırali Amanullah Han kansı 
Mar.silya nhlımmdd 

oe ç?Cul{larile birlikte 

Sabık Et gan kıralı kendisine 
1 

ış arıyor 
Amanullah Han Marsilya nhhmında 
kcndisilc eörüıen eazetccilerc o~bya 
a~lıya batından ecçcnleri anlatnıııhr. 
Efganistandaki karışıklık nasıl bir ne
tice ile bitecek--Nadir Han kıral olmak 
istiyor mu? - Birgün memleketine 

dönmek imkinını bulllr-Sa ... 
Amanullah Hanın ~yanı dikkat 5ozleri 
Bundan birkaç gün ~vvel telgraflar sabık Efgan 
. kıralı Amanullah ile zevcesi ve yedi çocuğunun 

~~rsıl.ya~a m~vasalet ve:oradan Romaya harek~t ettikle
nnı bılmışlerdı. Londra gazetelerinin muhab" I · b" k 

l A . ır erı, ır aç 
ay evve vrupanın her tarafında en müdebdep ve muh-
teşem surette karşılana~ Amanullah hanın bu seferki 
seyaha~ı?ı da mufa~sal b~r surette kaydetmektedirler. 

İngılız gazetelerıne gore Amanullah hnn ile zevcesi 
eski hallerine nisbetle zayıflamışlardır. ' 

Giiz yaşları içinde 
Marsilyada vapurdan çıkarlarken kıralıça, gözleri 

yaşararak etrafa bakmış, kıral, kendisini istik
bale gelen bir kaç kişiyi gorünce hüngür hüngür ağlamış 
ve gelenleri ayrı ayrı kucaklamıştır. 

~u sırada ( Deyli Ekspres ) in muharriri kıral ile 
mulakat istemiş ve görüşmüştür. Amanullah han sukutu· 
n~.n .?aşlıca sebebi olarak softaları göstermektedir. 
Çunku kıralın hedefi bunların nufuzunu kırmak idi. 

Amanullah Han neler söylüyor? 
A maa,.ullah Han diyor ki: . . 

b 1 1 Mollalar" (softalar} cahıl kabı lelere telkinatta 
u .u?uyor ardı. Benim hedefim, halkı softaların meş'um 

tesırı~den kurtarmaktı. Biz bunlarla harbettik, fakat 
Ba~lup olduk. Halihazırda Efganistanda bir kıral yoktur. 
eSıb jarkımd; oturan eşkiyayı kimse tanımayor." 

a 1 c ıra 111 vaziyeti nıaliyesi 
manullah han v · t" 1. • hakk 

1 b 
azıye ı ma ıyesı ında !:orulan 

sua e ceva en u b" k d" . 1 • . dar • zun ır zaman en ısın .- .~ılayet 
edecek ~ k rara:/ bulunduğunu söylemiştir. Bu t>arn 
Avrupa an. 8 arın a. mahfuzdur. Bundan başka Efga~ 
sefaretan~lerınde de ıhtiyat ıparalar vardır. 

Nadir han muvaf.j ak olacak mı? 
abı ıral ganistandan bahse erken Nadir ha· 
nın. muvaffak . olacağını söylemiş ve şu sözleri 

ilave etmiştır : .. ~a.dlr ha~a Efganistanın şark ve cenu· 
bunda birçok muhım k~bıleler yardım ediyor:. Onun 
muyaffak olacağına kanıım. Nadir han çok büyük bir 
askerdir." 

Nadir hanın kıra! olup olmıyacağı hakkında sorulan 
suale cevaben Amanulla~ ~an şu sözleri s<?.Ylüyor: .. Na
dir hanın kıral olmasını ıstıyenler çoktur. Fakat kendisi 
hem ihtiyar, hem hastadır.,, 

Efganisfana yeniden d6nmek m'llmk'ifn olur$a_. 
Jekrar Efganistana avdet ihtimali hakkında Ama

nullah han demiştir ki : 
.. Halk beni isterse avdet ederim ,, 
Kıral kendi~ine l arayacak I 

manullah Han ltatyada bir işle meşgul olaca~ını 
boş oturmıyaca~ını, yalnız bu işin neden ibaret 

olduğunu henüz tayin etmediğini söylemiştir. 
mı§ ıne kadar eerscri vana fstanbulda zahirde ıeyyar esnaf 
bunlardan muayyen bir it ile ıeklinde gene bir serseriler 
yqadıklannı ispat cdemlyenler güruhu vardır ıehrln huzur ve 
nazaret altına alınmalı, gene sükunu için ~ tehlikeli olan 
nazaret altında ıehır haricinde 
niıfia i~lerinde Çaltjtınlmalı, yahut bu lnaım uayiptzlık rnılropla-
Anadolunun muhtelı/ mahalle- nnı da teml11emelt çarelerine 
rinde çalqtınlabtlecek yerlere teve111ll oJunmalıcLr. 
eevkolunmalıdır. Bundan ba,ka Jf ehmet ..4sına 

mıttır. Keıtdeye bugün gene sa• 

bahleyln devam olunacak, bin 
numara daha cekllerek albnetterUp 

... 
7~ 

mcmle kette , 

her imtihanda 

bir kısım ta· 

duğtınıın ya• 
zılması Beden 

terbiyesi kur· 
sunun b:ı~ındı 
bulunan Jsyeç-

tayyre piyankosunun sonuncu 
ke§ldesine nihayet verilecektir. 

)ebenin mu-

Dün 19756 numaralı bilete . 
40.000, 910 numo.ralı bllete 
30.0~0 llra çıkm~tır. 

Dün ~ehrimlze gelen M. Rfvas 

Yunan hükQmelinin naıirl 
efkarı olan Hestiya gaıetsl ıon 
nushasında muallAk meseleler 
müzakeresinin yeni vaziyeti hak
kında mütalAalar yürütmekte, 
Osmanlı hükOmeti tarafından 

vaffak olma-

sı, bazılarının • 1i Yonsn Ef cn· 
muvaffak ol· M. Yonson dd' .zaon· 
maması tııbildlr, bu hususta diyl kızdırnu~u. 1 

!a b~ ;nan Di~er numaralar ııraya kon
muı bir halde 4 üncü aayıf a
mızdadır. 

d ili da ne bu zatı, ne < e . hirşey söyleyecek eğ z. 'hd f ctmıyen, 
Esasen bu efendilerden bir tedrisatını Jstı n ·ı f bir 

dox-rudıın doğruya ı m 

Moskova sefirimi:z dün 
Ankaraya gitti 

verilen pasaportların tanınma
ması ile taraf eyin emlakinin 
klyoıetleri hakkındaki mukarre
ratın tarafımızdan reddedilmesini 
muhtelit mübadele komisyonunca 
verilen ilk karara muhalif bu· 

kısmı kendilerinin haksızlığa b • • de olan .. akaı;a mahıyetın .. 
uıtradıklarını iddia ederek ma- mun ~ a· dü~un· 

b o neşri\•atımız, ken ı ' . 
arif vekA.lt:tinc müracaat et- J .. ,.. muta· 

hkik h k1 ccsinden başka tur u al. 
rnişlcrdir, ta at a . ı ve- JAalara hayat hakkı ,ıuın~ 

Moskova bUvOk elçim~ Hll
ıeyin Ragıp B. dünko ebpresl 
Ankaraya • 
hareket et,. "'"~-

ml§tlr.Hllse> 

)'in Ragıp '.8. 
Ankara da 
beı gün ka
lacak ihracat 

meli tarafın
dan yapılan 
muamele 
haHında hü- Hü~ytn 'Ragıp B. 
kamete izahat verecek ve şeh
rimiz tarikile Moskovaya avdet 
edecektir. 

Hüseyin Ragıp beyle ıhtrlikte 
Nankın maslahatgüzarımız HulOsi 
Fuat B. de Ankaraya ~tmiştir. 

Bir facia 
Kızının intihar et
ti~ini gören anne 

beynine kortun 
ııktı! 

Hadise dün Kızıltop
rakta olmuştur 

Diin KJ7Jltopr:ıktı:ı Wr in
tihar vnk'ası olmuş, bir genç 
kız zehir içerek kendisini 

öldlirmiiş , kızının ö1düğüni.i 
gören anne de tn~ıı~ca ile 
intihar etmek istemıştır. 

Kızıltoprakta Ziver B. yo
kuf;unda Dere boyunda balı-

~ 

çlvan Mustafa Ef. nln kızı 
ı 9 yaşlarında Miirlivet H. 
henüz anlaşıl~mıyan bir se
bepten dolayı bahçıvanl.ıırın 
nebatat hasuılıkların<la kul
landıkları Arsenik maWölii nü 
Jçerek intihar etmiştir. 

Kızın sancılar içinde kıv
randığını nihayet bayılıp göz
lerini kapadığını gören anne
si çok müteessir olmuş ve 
kızından ayn y~amıyscağını 
düşünerek masanın gözünde 
bulunan tabancayı aIDllŞ bey
nine sıkmıştır. 

Saadet H. tedav~ ftlJJmek 
üzre Tıp Fakültedrie :pn· 
rılmış ve Mürüvvet H.ln Jn
tlhannın sebebi tabkJu baş· 
Janılmışar. 

lundu~unu aöylemektedir. Hes
Uya badehu bunun buaraflann 
tekhfatını ret mahiyetinde ol 
duğunu yazmaktadır. 

Yunan gazetesine göre Par· 
lamento muhtelit komisyonun 
Atinadalcl içtimaları esnasın
da , « Tilrlciye > ile itil!f edi· 
lebilmesi için §!mdiye kadar 

' kabul olunan mevadm, Yuna
nistan tarafından yapılabilecek 
Cedakarlıkların gayesini teıkil 
ettiğine karar vermi§lir. 

Binaenaleyh Yun an hükGmetJ 
bunlar haricinde hiç bır ıey 
kabul edemiyecektır. 

Papanın telgrafı 
Atina 12 (Apycmatini) -

l\J. Papa .~nkara müzakeratı 
hakkında l fariciye nazarcti 
tarafından istenen izahatı tel-
grafla hiklirmi~tir. 

Bize giire 
Atinadan gelen telgraflar, 

miizakcrntın son şekli hak
kında doltru malômatı ihtirn 
etmekten çok uzaktır. Bu 
müzakerntta Türkiyenin bii
yiik fcdakD.rlıklara razı oldug-u 
malumdur. Bu fedakarlıklar 
münazaalı noktaların heyctl 
umumiyesini halletmek mak-

ya haksız oldukarını göste- hiddeti m\I· 
reccl'tir. istcmiyenler için ·~ 

yalnız Jşnret etmek istedi- cip olabilir; Fakat mo 
ğimiz bir nokta vardır. Bu Yonsonun bir gazeteye 

51 
~ 

on ikiden biri bize öyle geli- dıı bir talebeye çat~a ıfa 
yor ki gazetemizin ncşriya- hıncını ondmı ç arm k 
tından doğan bir infial his- kalkmaSl ne derece)e ~ 

dar doğru olabilir? ıla. 
sine kurban edilmek istenil- Beden terbiyesi kursun-1 mektedir. Bu itibarladır ki . . li bir ta-

mesclenin üstünde tevakkuf Tnlı\t "Hiın~:z 15~~:~ Yonse>J 
\'C bir hakikau tesbit ede- lcbe ,·ardır 1 en \'I 

f 1 da miikcrreren 
ccği1_ tara 111' n arasında 

Bundan bir kaç ay evvel diğer nr~ııcl?şl.:ırı Gazetemiz. 
~porculnr arasında lsveç usu- tnkclir edılmıştı. . n~ri} aİ 
iü 1'imnastik aleyhinde gaze- deki mcvzuubahıs bl 

l\l .. .. Yonson 
temiz sütunlarında yer bul- üzerine ~syo yıf ~ J 
muş, spor muhnrririmiz diğer ( A~t~~ .... ?..!~ .. ~.-.. - ... _ .............. - ........................ _ ..... Bizinıkile! 

Bekir Sıtkı Bey 
• Şair ve heccav 
kadılar, ve işini bi· 
Jir portakal ta· 
cirler yetiş -
tiren Antak • 
ya şehri bu 
kadılıklara 
fersah fer
sah uzak 

eski tarz
da şiir 
yazmayı 

aklından 

bile geçir· 

sınız. 

Halbuki 
o Akde ,.. . 

nız 

hahil
lerila 

portakal 
bahçe!~ 
rinden 

geçen sabah 
rüzgarlarını ha
tırlatan yazıla• 
rını Cağaloğ. 
tunun kapanık 

adile yapılmıştır • Binaen
aleyh vasıl oJıınan netice· 
ierdcn bazıl:mı ı alıp bt111Iur 
iizcrinde mlinaka,aya girmek 
istemek şayanı kabul değildir. 

Esasen artık Ankaranın her mez genci 
bir odası 
da, Darül 

{unun ders-hangi bir nokta üzerinde bir ; de yetiş· 
adım bile atmasına imktln tirdi. 
kalmamıştır. Bu şerait al~nda Ar- lerine çala-
ne kısmen ve ne de mevcut kada· 
mcsailin heyeti umumiyesi 
üzerinde yeniden miizakcre 
açmak rn\imkün ve muhtemel 
dcğihlirl. 

~ırken yaz 
' ınıştır. 

'nkıta mı? 
Ankarnda Yunan sefarctl 

erkılnı Jle mubndele murah
haslarının bir iki gi.inc kadar 
1stanbu1a döneceklerinin söy
lendigl bildirilmektedir . 

Sefirimize ni~n 
verdiler 

· Apoycmatini gazetesinin 
Adnadan aldığı bir telgraftı 
nazaran Yunan reisi cumhu
ru Amiral Kunduryot4c;, Tür
Jdyenin yeni Atına sefiri Enis 
Beye bilyük rütbede bJr ni
şan tefviz etmfşdr. 

H. RJv~ 
Ankaradan hareketi l> ldırtlen 

Mahleltı mabedele heyeti relıl 
M. Rıvaa dan ADbr.dao ael..... 

şımız 

maa· 
,mafih 
: :por-
İtakal 
i kadar 
5 ren· 

sahiden 

* Bekir Bey, 
Allah bilir, ya• 
nnın üç ıncv· 
kiinden birine 

namzettir : . 
Ya mülıi1ı1 bır 

avukat olaca~' 
ya meşhur bir ha
kim diye anılacak ' 
vahut ta ün almış 
J • 

H fı s A N bir na.~ır. Rn i '~ Bu uç. ııfa-
- , • tı da bırden 

nefsinde cem 
kendisi· d b" edebiyat" •Jsa" Jı 

• }' ••. t t çam 1 e en ır oi vısa ın §ırını a mış, · . • ı h "cin-
gölgelerinde me1ıtapla yal- olması dtı ıhtıma an 
dız.l~nqııf terasa!ard!, om· de acğildir. 
zunda duran bır yar ko· ııva/4d 
lundan ilham alı or sanır· ,__ __ _ 



VAKiT 13 Temmu7: 
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s.yı1. L 
Borçlar meselesi Fransız 

= 

meh'usan meclisinde müzakere 
« Vakt » ın tefrikası : 4 Dünkü futbol Süleymaniye 3 gol yaparak 

sayı adedini 4 di çıkarır 
ve 1. s. da buna mu~abil 
hiç gol yapamazsa bahsı 
Süleymaniye kazanmış de· 
mektir. 

edilirken 
PuvBitkare izfthat 

Serseri) er Slileymaniye 1 tanbulsponı yendi 
• 

verıyor 
&,.,ekil • ltil8/nameyi tamik elmeseyd 

Pransa pek milthlı bir vazlyelte 
kalacaktır ., demektedir kıralı Oalatasarayın yaphftı maça Qelince ••• 

Aleksandr Zubkofun hatıratı 

Ama bu güç bir netice
dir. Onun için bu maçm 
bir dafa daha yapılacağını 
bekliyebiliriz. 

Paris, 11 (A.A) - Meb'usan meclisi, Londra ve vaşing~ 
itilafları hakkındaki müzakerelere başlamıştır. 

M. Poincare, itilaflarda bir sahabet maddesinin bulunma 
sına ve üç senedeııberi tediye şartlarını ıslal;ı için vuJ.:u bul 
teşebbüslerinin akamete uğramış olmasına teessüf etmiştir. 

Evyel:\ • Lutmira ,, ya 
verdiğim sözde ısrar ettim. 
.7.atcn bazı anlarda "Nadeja,, 
dan korkuyordum. Fakat 
gcnçHğin en mühim alfimet
lerinden biri kendini teşvike 

karşı müdafaa edcmlycrek 
kapılmaktır. Cclhil kimsekrde 
bu · hale tesadüf edilemez. 
Bundan başka şehevt zevkın 
garip sahası esrarengiz ve 
memnu olan her şey insanı 

feykalAde ccıbeder. Nihayet 
meraka galebe çalamadım ve 
•NadeJa,, ile odasına girdim. 

iptidasında ihtirazk~rane 

kapının yanında durdum. 
Sonra •Nadeja. beni öpmek 
istedi, ve beJaberce toz çek
mek ilzere kanepede yanın

da oturmağa davet etti Fa
kat mukavemette bulundum. 

Beni ikna edemerince ka· 
napenin üzerine uzandı, to· 
zun yarısını kokladı ve diğer 
kısıll_ını bana uzatarak yatağa 
yatmaklığımı söyledi. Dedi
ğini yaptım ve iptidasında 
yalnız şedit bir heyecan duy
dum. 

"Nadcjn,, kanapeden bana 
bakıyor parlak gözledle her 
hareketimi takip ediyordu. 
Eğer içimi yavaş yavaş kap-
1ıyan hoş rahavet olmasa 

kaçacaktım. Blr mUddet yat
tım kaldım; uyudum mn 
bilmem. Birden bire evime 
kaçmak lçln fıdııdırn. "Na
deja,~ beni tevkil e:mek 
istedi~ fakat ellnden sıyrıla
rak merdivene can attım. 

Eve avdet ettiğim zaman 
kendimi ne kadar ıelil gör
düğümü tarif edemem. fçlm
<le büyük bir vicdan azabı 

vardL Bir daha kendimi iğ

fal ettlrmemeğe azmettim . 
Bu karar üzerine yatıp uyu
dum. 

Ertesi ıttJnü •Lutm.fra,, nın 
evine gitmedim. Bütün gün 
serserlyanc gezdim. Akşam 

dayanamıyarak gittim. "Na
dcja,, onula idi, benl göre
rek karşıladı ve hiç bir şey 
olmamış gibi muamele etti 
Bnkikııten kendisini çok se
fil görüyordrm. "Nadeja,, o
muzlarını silkerek; "Bu ha-

Ii geçirmek için gene koka
in çekmell,, dedi. Küfürler 
savurdum ve onlarla gltml
yeceğirni kat'ı bir tarzda söy
ledim. 
"Nadcj~, "Lutmira,, ve 

"Nataşa,, yı kendisile beraber 
"Serseriler çarşısı,, na gitmiye 
ikna etti. Üç geçe kızı evde 
bekliyecektim. 

"Lutmira,, gitmed'!n evvel 
üzerlmde ne kadar para 
varsa aldı. Çünkli zehlr gayet 
pahalıydı ve "ı,adeja,, kencll 
hırsını teskin için bütün 
mevcut parasını sarfetmlştl. 
14Lutmlrn),ya gitmemesini reca ~ 
ettim fakat çok merak edl- i 
yordu. Genç kızlar nihayet 
saat sekizde avdet cdecekle· 
rine dalr söz verdiler. 

Dün futbol günü idi. Ge· 
çen hafta atletizm seyret
miştik. Gelecek cuma boks 
maçları göreceğiz. lstanbu
lun sporu seven, takip eden 
halkı üç hafta üstüste de· 
ğişik spor seyrediyor .. 

Böylece yalnız kalmış 
bulunuyordum. Çok endişeli 
ldlm, yeis içtml kaplamıştı. 

Okumak istedim, müvaffak 
olamadım. 

Bütün gazeteleri karıştır
dım, harpta olan hadiseleri 
göz öünue getirdim. I Iatta 
Aleksi mektbinin infilakına 

dair blr kroki bile buldum, 
fakat şu and:ı hlç bir şey 
benl alakadar etmiyordu. 
Dakikalarda bir dürlü geçmi-

yordu. Bir sıra sokağa indim, 
blr az dolaştım. Nihayet saat 
sekl.z oldu. Her saniye genç 
kızların avdetin! bekliyordum. 
Saat seklzl çeyrek geçti, 

sekız buçuk oldu, dokuze 
çeyrek kalaya vnrdı. Hal! 
kızlar gelmemJşlercll, saat 
dokuz buçukta sabrım tüken-

di, blzzııt .. serseriler çarşısı• na 
ğitmege karar verdim. Saat 
ona doğru bir gün evvel 
girdiğim eve vardım ve ev 
sahibini sordum. Bir lahza 
sonra yüzü çiçek lekeU bir 
adam gözüktü, ve ne istedi
~imt sordu: 

-- Dün bir hanımla bura
ya gelmlştim nynı hanım bu 
gUn de iki arkadaşı ile gel
diler, faka~ eye avdet etme
diklerinden merak ediyoruz, 
onları görmediniz ml't 

Adam çekinerek etrafa 
bııkCL Sonra bana doğru e-

Dün futbol günü idi. ls
tanbul sporla Süleymaniye 
terfi müsabakalarının ikin-
cisini yaptılar. 

Sonra lstanbul birincisi 
Galatasaray, her sene şam
piyon takımın diğer takım· 
lara mensup oyunculardan 
mürekkep muhtelit takımla 
oynaması mutat maçı yap· 
tı. Ondan evvel de Galata
saray küçükleri Gençler 
Birli~ isimli takımı üç sa
yıla yenmişlerdi." ' 

lstan bul sporla SüleYJDa· 

ğildi ve dedi ki: 
- Zabıta üçünü de yaka

ladı. Bir polis hafiyesi onla
ra burada kokain teklif etti, 
slmamalnrmı işaret ettim fa

kat bir türlü anlatnmadım, 

beni dinlemedikleri için tu
zağa düştüler. Onlar karako· 

la gideli bir saatten fazla 

oldu. 
Yüzilme bir tokat yemişe 

dönmüştüm. 

Dördüncü bap 
Kokain 

Şu f el Ak et akşamında ne 
yApacağımı şaşırarak bir lah
;.:.ı tereddüde kapıldım. 

{BltmedlJ 

niye ilk terfi ve tenzil 
maçını geçen hafta atle· 
tizm müsabakalanndan son· 
ra yapmışlardı. Vakıt geç 
olduğu ve ortahğı karanlık 
bastığı için oyun bitmesine 
18 dakika kala kesilmişti. 
lstanüu spor ( 3-1) galip 
vaıcyette idi. Bu maç başka 
bir gün tamamlanacaktır. 

Dün bu iki takim ikinci 
oyunu yaptı. 1. s. bütün 
sayine rağmen ilk maçtaki 
oyununun dununda kalıyor
du. Buna mukabil Süley
maniye ikinci kümeye düş
memek için adeta canını 
dişine takmıştı, canla başla 
oynuyordu. 

Bu g~yret oyunun üzcrin
d e mliessir olamadise de 
Süleymaniyeye bir sayt 
kazandırdı. 

ikinci devrede 1. s. un 

az daha ıyı oynamasma 
rağmen Süleymaniye mu. 
hacimlerinden birinin ferdi 
bir akınla ikinci golü de 
kaydetti . Bundan sonra 
1. S. da bir yolunu bulup 
bir sayı yaptı. Oyun bu 
suretle (2·1) Süleymaniye
nin galebesile bitti. 

.Bu iki takım gelecek 
hafta şu yukarda işaret et
tiğimiz 18 dakikayı oynu
yacaklar, eğer ovakit 1. S. 
kazanırsa, her iki tarafın da 
birer galebesi olduğu için, 
bir maç daha yapılacaktır. 
Fakat bu 18 dakika içinde 

Gelelim Galatasaray - f S· 

tanbul muhteliti oyununa, 
Takımlar sahaya çıkınca 

müsabakanın taşıdığı ehem· 
miyet ve heyecanı kaybet· 
tiği anlaşıldı. Çünkü ortaya 
İstanbul muhteliti diye, ls
tanbul muhtelitinde oynıya
caklanm rüyada görseniz 
inanmıyacağınız, ve ertesi 
gün "hayırdır inşallah,, di
ye başka şeylere yoracağı· 
mız ve bir mana veremi
yeceği rniz futbolcular vardı. 

Hatta yanında oturan 
Galatasarayın mahasebecisi 
Mütevelli mehmet Bey bile, 
rakibi zaif gürerek memnun 
olmakla beraber. 

- Bu nasıl lstanbul muh
teliti böyle canam .. 

Demekten kendini ala
madı. 

işte lstanbul muhteliti 
dün sahaya Mütevelli Meh· 
met Beyin bile izharı te· 
lehhüf edeceği bir vaziyet
te çıkmıştı. Artık şurası 
şöyle idi,burası böyle idi 
derneğe lüzum var rnı ? 

Oyun başlar başlamaz 
Galatasaray penaltından bir 
gol yaptı, pek tabii olarak 
arkasından bir daha ve 
pek tabii olarak arkasından 
bir tane daha .• 

Karşı taraf gayet fena 
oynayor, buna mukabil Ga
latasaray bu zayıf rakibe 
karşı pek tllbii olarak ta-

mamen hakim oynayor. 
Yanımda oturan MüteveJli 

Mehmet beyin : 
- Aman çocuklar , ha 

gayret , dayan Hafız , ko~ 
Hacı Fettan, çek Dandan .. 

Diye heyecanlı heyecanlı 
bağrışmasına rağmen ortada 
alaka celbedecek bir şey 
olduğu yoktu. Bereket ver
sin vakit gecikti , karanlık 
imdada yetişti de bu zevk· 
siz ve manasız maç ta ikinci 
devresinin yirmi beşinci da
kikasında kesildi • 

Galatasaray oyundan (3· 
O) galip vaziyette çıkıyordu. 

Resmimiz Galatasaray 
takımının ve lstanbul mun
telitini göstermektedir. 

T.· M. 

Mumaileyh, tamirat meselesi ile müttefikler arasındaki bo 
lar meselesi arasında hukukan değilse bile filen bir irtibat h, 
olmasından ibaret olan yeni va~\aya işaret etmiş ve söz -
devamla demiştir ki: 

c Eğer itiLiflarıtasdik etmiyecek olursak müttefiki er hattı Jı 
ketim iz anlıyamıyacaklardır. Uzun vadf' li tealıhütler kabulün 
istink~f edfcek olursak Almanyada kendisini bu suretle harek 
sal!thiycttar zanedecektir. > 

M. Poincare, tasdik vesikasına ilıtirazi kayftler l:onulm 
teklifini reddetmiştir. 10 milyar franga baliğ olan stokların öd 
mesine ait vadenin yakında geleceğinden bahseden M. Poinc 
Amerikanın yeni bir vade vermekten imtina etmiş olduğu 
ehemmiyetle kaydetmiş ve bu husustaki muhtelif müzakerele 
daima Amerikanın kat'iyen tenzil~lta bulunmamak hususund 

· karar karşısında kalmamış olduğunu hatırlatmıştır. 
M. Poincar<;, tasdikten başka bir surette hareket etme 

tehlikeli olduğunu ~öylemiş ve deıniştir ki: cı: MüJafaa etı 
iktizası olan tezi heyecan \'e şevkten lri olarak rnüdafaı edi 
rum. Şuna kaniim ki b:ışka naz.:ıriye galebe çalınış olsa 
Fransa pek müthiş bir vaziyete düşecek idi. > 

Mumaileyh, fransamn mütarekeden sonra kendi borçları 
selesini Alamanyadan alacağı meselesile birleştirmek için s. 
etmiş olduğu mesainin faydalarından b:ıhsetmiş ve Amenk:: 
yalnız faizleri 890 milyon dolardan 2()5 milyon dolara indirme 
stok borçlarının umumi borçlar arasına koymağa ve ser.elik t 
sitler adedini arttırmağa muvafakat etmiş olduğunu ~öylemiş i 
M. Poincare, faizlerin azaltılm~sı hususunu ~yle böyle scrına 
den tenzilat yapılmasına muadil oldu~unu beraıı etmiştir. A 
rika hariciye nazırı, M. Stomson'nun borçların indirilmiş old 
suretindeki beyanatını izah eden cihet işte budur. Başvekil, 
Beranger ın itilafı imza ederken fraıısanın alacaklarıııı hes:ı 
katmakta olduğunu resmen söylediğini hatırlatmıştır. M. Poinc 
yarın izahatına de\•am edecektir. 

9,5 Qündür havada 
Cu1vet City, 12 (A.A) - 9,5 gündenbe.ri cihan rnulrnve 

rekorunu kırma~a çalışan ve benzinlerini ha va da alaıı tana 
Mondell ile Rcinlıat uçuşlarına devam etmektedi:-ler. Bu miisa 
iki adam arasında mu:rn vemet rekoru kırm:ık müsabakası şek 
almıştır. Tayyareciler, kuvvetlerini mulufaza etmek için riöb 

dörder saat uyumaktadırlar. 
" Sevil ,, de bir facia 

Sevil, 11 {J\.A.) - Bir tayyare 41( Sevil > e doğru uçın, 
ikeıı blr rüzgar anaforu iki tayyarccisini olduklan yerlerden , 

atmı~ ye zavallılar 1400 metre }Ükseklikten yere clü~uek p:ı 

parça olmuşlardır. 

Çinko müstahsillerinin bir karan 
Ost:ın, ı 1 ( A.A ) - Çınko miıstahsillcrinin bir içtirn:ıı 

Avrupah, Kanadalı ve Mel:silrn.h çinko döküdilcri htilıs:tl ı 
tarını yüzde 10 nisbetinde indirmeğe katar vermiş lerdir. 
kararın sebebi yeni fabrikalar vücuda getirilmesinden l.!ol 
istilısalatırı nrtm1ş olm:ısıdır. 

lngihzlerle Amerikahlar arasındaki müzake 
Lond:t, ı ı (A.A) - Başvekil öğleden sonr:ı Aınrrik:ı sc 

ceneral lwesi kabul etmiştir. İki devlet adanttnııı bir kıç s 
süren mülakatlarının me,zuu geçenlerde Lossieınouth da g\1rC 
müs olan meselelerd:r. 

· « Ren »in talılivt~si mesele oluyor ., " 
Londra, 11 ( A.A.)- Siyasi maUcller lngiltcre 1 ükiınıcti 

Rer.deki işgal kıtaatını diğer devletlerin işgalde devan! ı mü J 
tiııce orada bulunJurmağı hic bir vcçlıile teahhüt dmem .ş o! 
ğunu beyan etmektedir. 

llalıatlaki isyandan sonra .. 

1 

Rabat, 12 (A.A.) - Büyük bir kabile Agadir kuınand:uıııı:. 

atini arzctm :ştir. Bu itaati temin için hiç bir as; eri lı:ırc:=e~ 
pılmamıştır. 

"\lakt,,ın 13Temmuz 1929 Yaprak- DOkümU Y_:::n~ReşatNur tefrikası : 3 2 
Çocukların giyeceti kabıa· 

dı... Daha şimdiden titreı

miye başladılar ... Ne yapa-

Ali Rtza bey, o artık hiç kat o ne dese kızmadı. olsa tiir alay çoluk çocuk. Ali Rıza B. neticeyi bir - Yok, hayır. dedi, yal· - 1 1 1 ? ? ? 

cağız? 

Sörün nereye varacağını 

daha karısını elinde kahve 

finc.&nile görür görmeı an

lamış olan Ali Rıza bey 

cevap vermiyor, dalgın 

dalgın dü~ünüyorau. Hay· 
riyc hanım biraz bekledik· 

ten sonra tekrar sordu : 
- Bir şey söylemedin, 

AH Rıza bey? 

ihtiyar adam •Aır atır 

or.ıuzlannı kaldırdı, ellerini 

açtı: 

- Söylenecek bir şey 

yok ki •• 

Kadm hafifçe hırçmJaıb: 
- Nasıl aöylcnecelc bir 

şey yok... Evin erkeği sen 

değil misin ? 

dudaklanndarı düşmiyen 

zehirli gülümsemesile : 

- Sıkı zamanlarda tabii 

ben, dedi, fakak elde sllr· 

fedilecek üç beş kınuş ol· 

duğu zaman benden başka 

herkes ... Başınız darda k~l 

~ayınca Leni adam yerine 

koyduğunuz var mı ki ? .. 

Kadmırı bu sözlere kız· 
ması, ağ'lf acı ıeyler söy

liyerek odad.ın çıkıp git

mesi linm gelirdi. Doğru. 

sunu söylemek icap eder

se Ali Rlza beyin istediAi 

de bundan beşka bir şey 
değildi. Çünkü ~ayriye 
hanım kızarsa yalnu ba-
ttrmakla edecek. zihninde 

mnrladıfı kimbilir hangi 

imünm ~yi istiycmeden 

Kendisinden nyrılacakb. Fa· 

Yalnız hafif bir sitemde Bu ev ikimizden sorulur. an evvel öğrenmek mera· nız oğlumuzun çok sıkılıp - Cev::ıp versene .. Ni 
I 

bulundu: Seninle haşhaşa verip ko- kile, acele acele : üzüldüğünü görüyorum da. öyle dik dik y;jzi!me b:t 

-Ali Rıza bey sen eski· 

den böyle de:ğildin, dedi. 

ihtiyar adam onu tasdik 

etti: 

- Doğru, hakkın var. 

~kiden başka türlü bir a· 

damdm. Şimdi ahlakın bo

zu1<lu. Aldığımı karılara ku· 

mara filan sarfediyorum. 

Hayriye H., bir kaç ke
re yutkundu, dudaklarını 

ısırdı. Fakat bu gece kav-

ga çıkarmak kat'iyen işine 

gelnıiyor olma.lıydı ki gene 

kendini ti.ıttu. Ayni tatlı 
sesle: 

- Ali Rım bey, biraz 

insaflı ol, dedi, derdimi 
sıma ~öy1emeyim de itime 

söyleyim. Ötekiler ne de 

nuşahm. _ Buna da peki hanım, Ali sen ana yüreğinin ne yorsun. 

ihtiyar adam ne yapsa dedi, fakat sen bana asıl olduğunu bilmezsin Ali Rı- Ali Rıza bey gözle 

bu sezimlediği tehlikeden mühim olan şeyi söylemi· za bey. kısıp gülümsiyc. ek : 
sakınmak kabil olmadığını ihtiyat adam sinirli biı - Dünya değişti. Dü 

yorsun. Bu lazım olan pa-
anladı, evvelden her şeye tavurla onun sözünü Resti: 
-·ı olmu<== b. t 1 rayı nereden bulacam7? 
&U4o y ır avur a: o~ - Pek ala, pek ala .. 

- Pek ala, öyle olsun Hayriye H. korkak ve - Anlaşıldı.. Fakat be· 

l·anım, deai, söyle bakalım mahcup bir tavurla başını nim bildiğime göre Emni· 

ne istiyorsun ? önüne eğdi yet sandığı rehinSiz para 

Hayriye hanımın istediği - Pek canımı sıkacak vermez. 

pek öyle olmıyacak bir şey amma .. Ben şöyle bir çare - Evi rehin ederiz Ali 

değildi. Son aylarda Şev- düşündüm. Emniyet san· 

ketin İşi pek iyi gitmemişti. dığmdan üç dört yüz lira 

Çocuk biraz borca ginnişti. kaldıralım... Şevket bunu 

Şimdi öteden beriden sıkış- nihayet altı ay içinde ödi-

tırı1dıkça fena halde kah~ yeceğini söylüyor. 

rediyordu. Koca evi sene- Demek bu işi Şev· 

ıer<lenberi boynuna almış ketle konuşup kararlaşttr-

olan hu feaakar çocu~a dın. 
bu sıkı gi.inünde biraz yar· 
dım elmeHlerdi. du: 

Kadın şaşmr gibi ol-

Rıza bey. 
-l!!??? 
-- Şevket evvel Allan 

bu borcu n)tı ay, nihayet 

bir sene içinde temiz!cr. 
-1!1??? 

Oğ1una cmm~yetin 
yolc mu? Şevketin ne doğ

ru lbir cocuk olduğunu bil· 

miyor: musun ? 

ile çocuk1amım:ın da de 

mesini bir dereceye ka 

aJlıyorum. Fakat sana 

olJuğum:, senin neye 

kadar deği~tiğini bir t .. 

an lıyamıyornm. 

Hayriye H. gölmiye 

lışh: 

- Tuhaf şeyler sö 

yorsun Ali Rıza B... N 
değişecekmişim ..• Ben e 

den neysem gene oyuın 

Ali Rıza B. sert ve 

karetli bir el işaretile 

rııınm sözünü kesti: 
( eu,,.edl 
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ıgilteredeki sinema yı!Clızları yemek listelerini 
istedikleri gibi tanzime başladılar 

Son günl1.:.rdc bilhass • . lng_iliz yıldızlan :ırcı ında za):ıf: 
lık aleyhınde l<tı\ \'Ctlı bır cereyan husule gcldıgı 

. Jrülmcktcdir. Birçok san' at Urlar semizletici şeyler ycmc-

,eJ~ hakkındahi mcınnuiycte i:;yan etmişler, yemek liste· 

·riııi i teJiklcri gilıi tanzime başlcımıılardır. ingiltcrc<lc 

usule gelen bu cereyan:ı mulrnhll Amerikan ~inema ) ı l-
•zlar: h:'ıla eski şekilde j..;rar eııncktedirler. :\fahaza Holli

·utta da F r,uıSJz yıldızı J.ili Daınita gibi studyo!ann tcncf-

1:1 7amanlcınnda J,oskoca bir elmalı böre~i ynlnız b:~şına 

'iyen kadınlar vatdır. Fakat Lili Damita bu ob.ıırluğuna 
agnıen bir ti.ıı lu anl:ı~ılmayan sebeplerle c Jd sikletinl mu
.tfaza etmektedir. 

Rol yapacak eşek aranıyor! 

Hollivuda bUluna~ ( Jack Bonhommel ) iaimll Fran,_ı gazeıecisi yaüyor • « Bütün _bir ~ün . Şarlonın 
studyosunUa sıhema üstadı ile beraber çahtlim. Onun ( Şehir Işıklan ) adlı yeni fılıminm bır sahne

s~ıde figüranlık yawnııtım '\e yedi dolar elli seni ücrel aldım • Benim rnahadım para kazanmak değil Çnrli 
Çnp\ınin naınl çalııtığını görme~ti. 

•. S_abahleyin ııaaı 8 . de. st~~YOJ.~ ~ir~iğim vakit b~r kasabıı.. ~eydanını gfüt~ren dekorun ~azırlaı:ımış old~ğun.u 
gordum. Meydanda bır kursu. Kursunıin yıınıııda küşat resmı ıora edılecek hır heyl:el \'ardı . Üstü genı~ hır 
yelken bezi ile örıülmü~tü. ~adonun mua\ini Ham Kroher kiirııünlin üzer-inde benim gibi figüranlık yapmak 
üzere gelnıit olan 400 luıiye talimnt veıiyordu. Harri Kroheri siz tanıma:1.11nız. Bu adam dünyanın en neş'eli 
adamıdır. Şarlo ile çok se~irla. f foJlıvutta bUyük bir g&ilnonun sahibidı '\'P. Şarlonun dostu oldu~u bilındiği 
için Harri l\rohcrin gazinosu günün her aatınde tıklım tıklım doludur. figDranlnr içinde Şar!onun daimi 
müstahdemleri de Yardır. Bunlarıı ~ünde 20 • 25 <lolar para verıldiğini ı öyledıler. Diğrrleri de\'şirme olarak 
~urııdan buradan toplanmıı kim elerdı. Ak~am üstü 7 dolar 50 sent ücret al ıı:aklardı. Ben \'e bütün bu figüranlar 
ka aha halkını temsil edecek, he} l:elın kü~at re minele hazır hulunacakhk • 

Şarlo stud~oya Hat eekiz buçukta geldi. Küniye çıkara!.: belediye rei" rolünü alan aktöre tam yarım 
aa• d~rs verdı. Y apaca~ hareketleri birer birer takrarladı. Sonrada bir . nat kadar da bizimle me~gul oldu • 
O.ıu bır araL~ ~eydanda görmedik. Giyinmeye giımı1u. Geldiği zaman uıyıklannı ıakmı~, kamış bastonunu 
eliııe almıt, bu)•illı: papuçlıırını gi) miş, bol pantalonunu ayağına geçirmitti. 

Nihayet faaliyete bi!.§landı. Oper11törler makinenin kollarını çevirclıler . Beledıye reisi heyielın iistiındcki 
örtüyü düş ürerecek kurdeleyi keı;tı "e işte 0 zaman hiçte liekiemed~miı bir manzara. ile kaq1la.ştılt . Şar~o 
lıcykelln kucağına yatm~ uyuyordu. Biz, kasaba halık deruhte elti~imıı roller ıcabı zahırde h:_ykelı, !f~a!. ~akı· 
kalla Şarlo~ a~kışlnyor uk. Her zamanki gibi güzel, her zam~nlıi gtbi ıı uvaffa~ıı .. "Y ~ptıgımız gurultu~~ 
uyandı. Genndı, Ayağ.1 kalktı. Heykelin başına oturarak luva!etıni ·aptı. Sunra bızı gordu. o kadar nakikı 
§Cldlde hayret etmesini biliyordu ki hepimiz gülüyorduk. Sonra ... 

Fllht ben ne yapıyorum. Size yavaı yavaı bütün flbmi anlatacaSım. Halbu~i bunun içın ne hakkım ne d 
,ı,. mezun!velim ,.ar ! » · 

i em~ a;J~t·~ 
~ KD&n~ ln,erıer. llJf 
SaQ1rlar, müjde lstBriz 1 

·---~.:..:.....;..o..o......._ __ • ___ ......, ................ -.-

Bir Amerikan dokloru seslı filimlerin hastalığı~ 
nızı kat'i surette tedavi ettiğini söylüyor 

Holli,·utta büyiik bir şölıret k~i'ıt ı·m Dr. Vnm
1
ça ı~a

zaran sesli ntim1crlc anadıın doJ:1m:t sagır 0 an ın· 
. 'b ~ d lir') ı ·ı · )'arın mutlak su· sanları tcda\'ı etmek ugun e6ı .. e )ı c 

. . · · D 1· . l parlorler tarafın· rette ımkan altına gırecektır. r. ·ram; ıo 
J l 1 . ·ı ·ı . ] . ı1i ,,.a ait ·ısaptan bır \ı.m ıu u c getm rn ı ıtız.ız arın snı • J ' 

- ı· . ktc şavanı hayret 
IHsmını tcnbih etmek ,.c laa ıyctc .gctırmc J 

- ı Jj Amerikalı Dr. derecede mite. sir ol<luklarını SO) h:mc ,tc r. 

ı . r·1· ı göstorcn sinc-
bundan sonra brıtun sa~ırlann ses ı ı mı er . 
mıılara miimkün olduğu kadar sık sık gitmelerini de ta\·sıye 

. . d 1 k 1 1 l· r olursa onlar.ı eıınekıedır. Biz bu taYSl\'C en mş u nn.ıcn < a 
karşı yeni ted:l\·i u ultıı~fın sıhhatini tchffül euncl.te ınu· 
reddidi7.. 

Yenl bir dans çıktı 
d'l-1 ri haberlere 

Amerikan sinema ın~~ımtalaı ıım; \er d' icat edil· 
gorc ( Los An;::clos ) tn ycııı bır "1115 

. . . . hu J ıns 1 rk 
miştir. < Brctı.k A Yay ) ı mını ıa"n .m . 

d ·anı iltdi.ı c.lı!-
pl,mda çar! toımda fokstrotu a unuttur J~• :--

. , ı · ·1 ırı ıı.r:ı'-ın~ta 
mchcdir yeni d.ıns billı:ı ....... a ıncına -..m at \ol! • 

' . (B Jf\.:ı.·'m 
bulmuştur. Sövlcnildiginc gorc n;H • ' 

rC\ aç J 'ı". şl J 
1 1 J htısbtıtllll L '' 

figLirleıi şimdiye lrndıır görü cnıer en 

Dahilde 
Om:t ho~~UgU 

ilim 

' lf-T nıidin ne J,ıymctli bir 
ll.J ~ey olduJttınu hep 

' biliriz · Dun\adaki 
~r knhrn onun \"Crd; ı tc-

'Clli iJc lrnri'ı durur, her zor
~ ' ... gu onun tatlı ve gtizcl 
' ·cnkli scrııbına kapılarnk 
ı ·r · n1a,ı11r. çıkarız . O halde 
ı ·ıu kn j . . • . 'ıır azız Ye kıymctlı 

)lr vnrlıjtın çoğlama,,ı ctra-
•ında hl . . 1 . raz tnrızc bcnzı ren 

t >u şerlAvha niçin? 

'hHcr eyden en·cl benim 
·ı innf 1 tırnaklıynn bir nok-
:)~·ı il.uh etmeliyim. Çtinkli 

111c"clc kendi kendine 
0 allcd· · 't tını~ olacaktır. J)iJimiz-

c bir · · 
l\1alö

111 
uınıt kelime i Ynr. 

·~ 
1 

ınıınadn kull:ınıyonız. 
LUH an b 1 

a~ \ll ummak mııs-
• <!lrt <la ı·ı 

• . t ı lerdc gezer ' c · uız k ' 
. ço defa bunlıırı biribi

rınc k 
~ 

11 
nrı~tırır, gcli,l güzel 

u anın· ı.· 
" 1 z. "·ter bu kullanı~ 
Ja nız d'l<l •1 ·. 1 e kal a gonulc ka-
, ar gıtrnt,C) di iı:.tCinde dur
rnıva hat:et .. ··ı L · oru mezdi. Fakat 

ana o' ''le ı· J ge f\·or ki b. · · ne k d J mncı 
k a ar kıymetli. ne kndar 
o u~veıli bir şey e !otcl,.i de 

~d~r bozuk 'c zararlıdır. 
L ınıde dayanmak en ~arp 

en g" . 1 , , 
uç ış erde onu bir 

dlvcn ·ı . mer-
Al >ı ktıllıınmak .··k 

sclmc sırrını f ' J u • 
geçfrmel· 1 n ana narını ele 
mak .. \ c emel\tlr. Ama um-
. uyle değil Ki b·1· 

Şırnd{ 1 . m ı ır 
ıangl mezarda çt· ·· W:n • ını-

• Cetlerimiz den biri· ~u 
tıoıa d' . ın:ı 

• onersin nıuınut d . /\ ... .,, emu:. 
talar ·özleri içinde • ' 

Yan "- . ) aşı-
. uu ' ecızcden •01·ı ~. . mem 

1 çın bngiin bu kadar uzak-
a mı,ızdır? Hele şu piyanko 
halkın \ın1ınak 
kuruntu 1 illetini bir 
ti . . ıa"talıgı haline f' 'C· 

ıclı Sc . o 
J . nenın muayyen glin-
crındc b 1 

1cvr . u 1a!itnlığın en hat 
c ıne gira·~ . Hu 1ö•nı göniyoru7~ 

(·,. rnu:ın en günler ph·ıın-
vnun çekT J 
Tra ı ış zamanlarıdır. 

he,d m, ayd~ '· apurda, ber
ko c, ıu tracıda neler 

nuşulmaz 
lcuruı ' ne hulyalar 
ğıt rnaz. lspanplda şato de-
~)'• mahalleler hatt:ı şehirler 
'-1 l\Cfer k • 
Yen b urmağ& ~ek benze. 

u umma holltıjtu, tilln 

Baba Tahirln Recai zade Ekrem be~ tecavüzü 

biyata cedide»yi dnğunnuıtur 

' ura-..ındn, Troçkinirr Ru ·)aya 
« Ede· 

a\ detlc kızıl orduda mlihim 
lıir vazife alması i~in mtiza· 

Geçen makalede [ l] Aptiıl
lıaınidin Ser\•etifünuna bazı 
resimler göndertip dercettirmiş 

olduğunu yazmıştım. 

Bu resimlerin niçin krırihai 
ilham sabihadan Yerilmiş ol
duğunu anlatayım: 

1 - Kaptım Atnnaş diye 
bir Rum şakisi ~ A \'rupa ek -
presini Çerkes köyünde dur
durup soymuş, ve sefaretlerin 
miiclahııJe4ine ınuoip olmnştur. 
Pari ·te tramvay :;oyulm.ısını 
Abdiilhnnıir, kendi aklınca 
bu vak'aya cevap olarnk bas· 
tırını~ar. 

2 - Saray b ndelerindcn 
l"ehim pa~a bir gece 13eyoğ
hı caddesmde elinde ruvel
Yer dolaşıp bir kaç kişlyl 
ynralamı~tı. Ann~ist resmi de 
bunun için neşredilmi~ti. 

Anarşi~ kelimesinin has. 
mak dcJtil, ağzn aUnması bile 
fcvkalAde mühlik olduğu bir 

zamanda bu resmin bu keH
me .ile intişarı~ BabıAllyi ve 
saray bendelerini şaşırtmıştı 

3 - Bazı Avrupa gazete· 

lerl padi~nhm saraydan çık
mamasını, sarayın karşısın
daki camide hususi mahfilde 
saklandığını muaheze eyle
diği için !Papanın sened~ bir 
defa yaptıkJ kafec;li ayini .................... _ ......................... . 
manasille halkta c fatalist • 
bir ruhun beslenip büyme
sine sel>ep oluyor. 

Temiz çalı,;-manın, namuslu 
kazandn zevkini ananlar 
az; azmin, iradenin kuv\'e
tine inananlar daha az. Her 
şeyi teradüftcn, isabetten 
beklemek llloda. Bu moda 
bilmiyorlar ki in anları git
gide adem devrinin çırıl 
91plaklığma doğru sürükle~ıen 
uğursuz, hatta korkunç bir 
hastalıktır 

resmi hıma cernp diye ona
ya l<oydurmu~ttı. 
4--Sarııyda iki harem ağası 

nra~mda vukuhulıın bir katil 
iizerine padi~nh hunların bi
rh:foi idama mahkiım ettirip 
Bc,iktaşta astırmış idi. 

A nupa gazeteleri bu esrarlı 
cinayeti dahi rlirlii rtnklerJe 
~ azmı~lardı. Aıncrikadn zenci 
lere yapılan linç huna cc-
' aptı. 

Bu saydıg-ım resimler Ser
'\ eti Fiimınun 2, 3, ve 4iiııcii 

ciltlerinde me,·cuttur. ~cııc
[cri 1892, 189.l tlir. 

Sen·eti Fiinunun tebliği 
re ·mi mefhumu nen ilmi ve 
fenni olarak tekemmiilü mat
lup olduğu halde yıldız 
böyle gifüinç re:ıimlcr ba tı

rıyordu. Ben bunların kar.-ı!itn· 
~ 

ıdn ~aşırmıştım. Benim şaşkınlı-

~mı müze mlidiirü merhum 
!Hamdi bey gldcrmiştL l\Hi
zeyl ecnebi tr.ca,·üzifndcn, 
cahil nazırların tasallutundan 

kcrat cereyan etmektedir. 

Tayyareler meselesi 
Ccncne. ı l - Cemiyeti 

Aknm katibi umumiliği, 

Knradcnizc gcçcı1 (35) ltalyan 
deniz cayraresinin Boğ:tzlnrı 
miiruru münascbtile Bo~azlar 
komL~·onunun gönderdi.iti 
protcstonamcyi ncşr etınh;tir. 

-..a:ı::::::ms:=:m:au:utnt::ı::::: 

dnki çıkardı]tı mecmuada taş· 
kınlıklnr cyledi~i için iıç dürt 
defa maiomıt miidiiriyetinin 
emrilc bilı\ miiddct taTil o
ltınduğu halde ertesi gtin affı 

Aliye mazhar oln~cık çık1yor
du ,·c nihevct bir giin sabnh
ley!n Sa~ra~am imde ile ya
ni frndcl aliyre Jle. "Malt)mnt,, 
kapandı: ayni glin a~am 
üzeri matbaanın kapı:ıındn ~u 
lı\vhayı gördlik: 

(; lrndei a1ivc He kapanan 
i\lall)mnnn b~ iradci seniyeyl 
hazreti taçıdari tekrar inti~a
rına miisaadc buyur\11mu~· 

kurtum11k için l famdi beyin tur." 
başınu gelen i 11Jeri bu yiik- Şimdiki "Yakıt,, gnzetcsi 
sek ruhlu "lim adamının methalinin bulunduJtu mahal-
ağzından dlıılediğim zaman deki yü~ck binalarda ycr-
benim gördifkk1erimin pek le~cn '"~foHımntn ın yazdığı 
sade şeyler olduğuna bük m- IAvlia ga~·et liri harnerle asıl-
etmiştim. mı~tı. Önde iki SU\ ari a!ikeri 

Abdulhami t bu resimleri bir ve arkadaki iki surnri yaYC· 
arnhk llizc basnrdıktan sonra rilc Babıılliden çıkıp kupa 
aleyhimizde aJdığı jurnallnrla araba ile evine dönen Sadrn-
bizi iadakatsızlar sırasına koy- zum llalil Rifat paşa, o Jilv-
muştu; çi.ınkü tam bu esna<'a hanın önünden geçerken iğl-
"Scrveti Fiinun,, Reoal zade lip bakmı\'• ve çehresinde 
merhumun himayesinde yeni hiç bir all\met göstcrcncden 
bir hayat bulmıy11 başlıyoıdı.; geçip ı,ıitmiştl. 

Ekrem bey bu yeni hayan Bu derece gemi azıya al-
matbaamıza Tevfik Eik .. eti, tnı~ olan baba Tııhir Turk 
getirmekle .açıyordu. Recai zaf cd ·biynt tarihinin en nnzlk 
de Ekrem bey mektebi miil- ve kıb:ır siması olan RcCRi 
kiyede bocamdı; kendbinc zade J<:krem Bey merhuma 
ı:tıunablret ve hlirmctlm çok dahi cecaviiı eyliyordu. 'c 
derlnCll. bu cecn' uzden "l:ClcbjpH 

AUdülHariıidin el alundan Cdfide,, dolttıyordu. 
yct~rdiAi .Baba Tahir Babı .. ·i AHmd ih~tin 
ali yokusuqea nam almağa.1 fil •D .... k.ı. 7 ,....... ••rthll 
başlamıştı. •l\lalılmar. namın· ....... ,_.,.,_ 

Fransızların milli 
bayramı 

Yarın Fransııların milli 
bııynımlarıdır. J tımhuldlı1d 
Fran~ız tahau~ı iigledcn son
ra 1 :-,30 da fran~ız scfortindc 

yapılucnk olan rc:-.mi kalnıldc 
bulunaoaklcır \'C bunu miite
a1(ıp ~ef:ırcthııncde bir gardcn 
parti 'crilcccktir. _......._..._ 

Efzayiş Suat H. 
Oc~enlcrdc IJ3crlinde bey

nelmilel kac1ınlar l:ongTıunıı 

i~tirak eden kadın birhği 
reis \ekili Efzayiş Suat 11. 
kongra hakkında 15 temmuz 

p:ı1.artcsi g·iinli ak,ıtmı ~ant 

17 de Dıınilftınun konfcran.

salonunda lıir konfcrnns 'e

recektir. ~adın Birliği bu 
konfcran a hcrkc,.ın gclebıle
ccğini bildirmektedir. 

Tasfiyeye tabi şirketler 
ı: ki milli ~irketlcri hirk3Ç 

senı.'<lcnheri tasfiyeye memur 
olan ze\'l\t erun i~lerlni bi
tlrmemi~letdir. 'Iİcnrct mü
dürlüğü bu zcYatı içtimaa 

dnYet ctmi:;, hu içtim:ıdıı tas

fiye mu:ımele~iııin ~iir'atle 

lntabı tckarrlir ctmi~tr. 

Cevat B. 
l ,ahideki bcynelmilil orta 

tedn at kongre~inc i~rirnk 

etmek iizrc Ankarndıın ,eh
rlmizc gelen orta teclrLııt 

mımumi müdiirli Cevat B. 
bukünkii trenle AYrupayn 
gidecektir. 
~-

Posta umum müdürü 
teftişte 

Posta YC tclgrnf umum 
muduru F:ıhri B. 'Knradenizde 

tefti:;- ~eyahııtinc çıkmı:;-tır. 

fahri B. Zonlguldkttın Mo
pıı pt kndtır olan mcrke:d~rI 

tefriş ettikten sonr11 'Jirnhıon
dntı 1 :rzlımma. \·:ın:ı, Di) n
rihckirc gickcck, C) Jule.le iö'clı 

rlmi~c don ccl-dr. 

mudiirlliğuııc bildirilmiş, Ti· 
caret ımidrliığlı de Si!!:oı'ta 
şirketlerine ~ündcrmi~tir. Y ı.:· 
ni turifcdc tcnzil;\t yapılım~· 

ur. Bu wrif c huglindcıı iti
'b:ırcn tatbik cdi\cccktir. -Ticaret muahedeleri 

Jngiltcrc, Frr.n:.a, halya ile 
yakında yapılaC<1k tiCRret mu
ahcdc:-i için Ticaret oda ... ı 
projeler. lı.ızırlamaktndır. ln
gilteri ile yapılııc~ıl· muatı.~
de pr0j~l hazırlıınmı~tır. o. 
btirleri de pek yakrnda JJ.:
nıal cdilccc.ktir. 

Hukuk tal<'\•r~i hngföı 
hiı· konJ..'ı·e akırdiyol' 

J lulmk Talebe (\:miyetl 
riya.etinden: Hukuk Talebe 

llcmiycti heyeti idan::.-1 1 ı · 
7 - 1929 tarihli iı;tiı'namda 
ı 3 - 7 - 1929 cıımart~J 5'ıat 

beş hu~ukta "Sultanahmet,,te 
Talebe Birligi binasında bir 
kongre aktine .knrıır yermitir. 
Arkadaşların tc~riflerl. .... 

Di~ 1abip1Pri 
1 hin nış tabipleri cemiyeti 

mm ... ı Ynpıırhı hir tenezzüh 
ynpnıı!;'lım.lrr. 

Bul~ar ve Macar 
murahhaıları da 

gitti 
Balkan rnlcbe kongre ine 

iştirnk eden Bulgar ,.e l\la· 
cıır mııralıha~lnrı da <Hinkii 
trenle memleketlerine don
mti~ler ve ~ trkccide Barülf u· 
nunJıı gençler tar:ıftndan t~

f i edilmişlerdir. 

Kurşunla yaraladı 
Dun gcct: :.aat 9 dıı \'eni 

Cumic'e kolcukçn şaban is
ı:nindc 35 ~ ıı~Iıırıncla birinin 
arl.n ıııdun 3 el sille atıl~ 
~ u ccı lıcdilmı~tir. Carih hak· 
kmda uıbklkat yapılmaktadır. 

h 1 f ınıntll· Dün şehin mu te ı 

hlarında 4cerh varası olmuj ve 
beş kişi yaralanmıştır ; 

1- Galatada Kalaf ııt cadd~ 
sinde kah\•ecl ik eden y~r 
~ena halde ııarhot olduğu ha e 
arkadatftırından Davut , ~a~n 
Kahraman Ata, Niy:ı?J, 853.~· 
Fuat , Mehmet \'C Şükrü 1 e 
lbichkte terzi Yaninin dükUnın• 
ı..·e kahveci Ramizin kah\ esine 

bu l okaba· 
aarruz e-ımitler ve 

d h 'ki dükkan sahiblni<le 
ayı eı ı l dır 

d~müıler \'e yaralamıı ar · .. 
BunlardJn \'aıarla Şukru 

yakalanmış diğerleri kaçmııur, 
2 __ Sabıkalılardan )'anke· 

H d Mey,·ahoşta 
ı>icl Aarap ay ar . ı;enl 
!kabzıma1 Vehbi Ef. yı, 
öldürece~ıın, diye dağ~üı k~: 
nıanav Abdollııhı da ıça 
yaralamıf ır. 

Arap Haydar ,.a'kft&n son· 

ta sırra kadem .basmııtı:· bekçi· 

3 - Sirkecıdt ~ knfed 
'i"'l eden Me-hmel ı 1 k 

ıs da bir a aca 
Mehmet arasın kmıf 'e 
meselesinden kavga. çıcanu kı· 
bu esnada pencerenın 

il d yara· tıldıAı için kuleci e n en 

lanmııtır. • M 1 ·uın 4 Hammemı ı u ıı 

mahallesindr Siirtli Arap Os-

h bir hRlde C\I')~ 
man sar oş d 

.. Sami ısınır .: 
giderken önune 1 

k k O 018111 sağ ha dı-
btrl çı ara " 

d 
, bacından jiletle ya· 

nn an 'e :ı 

ralamırtır. 
oıonwhil alıında kalaıt 

hi:illt't. 
K "mrulcte oturan Bilal 

ara gu Ça L d 
isminde bir çocuk rşı .. apı an 

Jc f... Mu· 
bisikjeıle geçer en 10 ..,. ve 
hittinin otomobili çarpmı~ 

1 çocuk bisiklet parça anmıf, 
yaralanmıftır. 

yatak hırsızı tutuldu 
Hiristo isminde açıkgözün 

birJ dun lııildAI c.adde inden 
geçerken fı ukçı Ahmedın sc~
l inde kimse ol.adığını görmUf !: bot duran yaıatı lcimse gör· 

meden oınuzlayıvermlttlr. 
Fakat clvardakt]er bunıın {ar· 

L •• l.r ye eltnckn ahnlf' 
m;Jn& vann..-. 
larchr. Hlıi•lo yabJanınlfbt · 



( Çoırçil) in 
hatıratı 

Venizelosun sukutu 
Bu haber Londraya vardığı zaman Loyit Corç 

sarsılmış ve şaşırmıştı 
-15-

Yunanfılann, İzmir vili- pett)e btrhkte bahçesinde dola-
yetinden şimale doğru iler· ıırken , saray hayvanlarından 
lemeler\ ve lzmit tarafından blr maymunun tuhafltklannı aey· 
fngiliz Fransız hatlarına ta· retmck üzere tevakkuf ctmiı , 

arruz eden Türkleri uzak· köpek dıtt maymuna taarruz 
laştırmaları seri bir muvaf- elli~ lçln erkek maymun da 
f akiyet idi. F oş ile Vilson bilmukabele kırıla taarruz etmiş, 
bu hareket aleyhinde bu- kıralı baca~ından ıatrmıfbr. Yara, 
lunmuşlar isede iki Yunan kıralı ıonderece milteellim ettiği 
Fırkası bu hareketi ıuhulet halde doktorlar bunun vahim 
ve süratle ikmal etmişler, oJduAuna kaıl olma mıı fardı. 
Amerika, lngiltere ve Fran- Halbuki yara çok tehhkch idi. 
sa rüesayı siyasiyesini son Ve çok geçmeden gayet vahim 
derece memnun eden neti- araz göstermtıu. Üç hafta ıonra 
celer kazanmışlardı. Yunan· ktral, yakın bir zamanda kıraJıça 
laların bu muvaffakiyetleri olması belı:lenen zevcesinin kol. 
Loyit Corcun dimağında, lan arasında terki bayat ctmlıli. 
yunan ordusu hakkında Göben ( y ıvuz ) gibi bir 

kendi temayülatına muvafık harp gemisinin kaçmıya muvaf. 
bı·r emniyet husule getir- P- ol _ _ı .._ ması yüzün.oen cenubu 
mişti. şarkt Avrupa ve Anadoluda 

Netice· Yunan ordusunun ölçüsüz feliket Ye harabr lntiıar 
daha vasi sahalara yayıl- trı.ı 1 e •a•n görmüıUlk. Bir maymun 
masmı ve onlara daha mes'u· d 

yarasın arı dolayı 250,000 in· 
Jiyetler tahmil edilmesini h 

Y 
sanın ma \' olduAunu ıöylenck 

intaç etmişti. unanistan b 1 
d 

mu a lğa etmemlı oluruz. 
üç devletin, yar ımcısı ve y 

A d · I unan kanunu esa~lsl karalın gayri resmı man eten o a- f 
rak hareket ettiği müddet- ve atı üzerine umumi intihap 
çe haklarının pek vasi ol- icrasına tuzum görmez. Fakat 
masma rağmen kendine kıral Alekaandıra bir halef bul

bir müzaharet temin etmiş- mık çok mühim bır me~ele ıdı. 
ti. Fakat bu sırada her Vcnlıeloaun bu ııırada matma· 

Yunan facıasında olduku zel Manosun oAlunu kıral ilAn 
gibi beklenilmiyen bir ha- ve hır mecltıl niyabet teıkil 
dise oldu. etmeğt düşOndüğO anlaııhyoraa 

Sevr muahedesi 1920 se- da, tahtın prenı Pola tcklıft 
nesinin 1 O ağustosunda im- tekarrür etmlıtı. 

dil · Pol, menfi olan babaılle bır-z:~ e mı.şti Venfzelos, ("v. 

1-ld A J ilkte lsvlçrede yaııyordu. Pol, u e tınaya gitmiş ve 
z:aferli bir harp ve siyase- kendisine vuku bulan teklifl an-
• b- ·· k k cak Yunan mlllellnin babası ve tın uyu azançlarını ge-

tirmişti. Venizelosu istikbal büyük kardeıl Corc aleyhinde 

d 1 · h rey vermeılnl müteakip kabul e. en erm araretini, onun 
b k h f edebıleceğlni, ıüpheslz babasının 
ır aç a ta evel, Pariste 

b. k d ilhamı ile söyledi. Bu hareket 
ır urşun an kurtulmuş 
1 k • umumi intihabata eaık oldu. 0 ması at kat kurtarıyor-

d V V enlzeloı, umumi bir intihap 
u. enizelos, memleketini 

k vukuundan korkmıyordu. Çünkfl 
ısmı azamını, istemediği 

h ld halk arasında kazandıAı rnuhab-
a e, asri tarihinin en 
k k bete güveniyor , Yunanlılardan 

yü se şahikasına yükselt· 
ancak lylllk beklemekte haklı 

mişti. Fakat hep büyük · 
olduAuna kani bulunuyordu . 

meseleler halledilmemişti. 
Yunan ordusunu ve Yunan Onun için millete ıu sual 

tevcih olunmuştu: Kıra\ Kostan
maliyesini kuvvetli pençe· 

tinin avdetin! istiyor musunuz , 
ler tazyik ediyordu. Fakat 

istemiyor muıunuz ) 
en kuvvetli devletlerin ve 

Bıınun nettceıl olarak lcırala 
en önlü rüesasının yardımı-
na nail olduktan sonra ati- taraftar olanların hepıl memle-
ye ait mesnil maziye ait kete avdet husmunda serbest 

mesailden daha kolay bir bırakılmıılar ve bunlar intiha-
eı·sn tte halledilmez midi? batta faal bır rol almı~lardı. 

19 l 7 senesinin Haziranında Koatantinln fayam istihza bir 

Kıra! Kostanttn Fransız fevka- halde olmamıa mukabil Veni-
iade komiseri M. JinnarUn 

zelosurı dhan mesallile mcıgul 
ve Fransız bahriyelileri ile müt· 

olduğu bir ıırada ~ Kostantlntefik kuvayi bahriyesinin yar· 
dımı tle nefyolunduğu zaman Venlzelo.cı ' dava~ıoı hakkında 
ikinci ~lu Alekmndınn yerine verilecek hüküm pek aşikardır. 

getirilmişti. Siyaset kurbanı ol- Fakat koca Gırıth memleketin 
duğu kadar kaderin kurbanı olan duçar oldu~u gerginlı~ı pek de 

bu sevimli genç üç seneden fazla nazarı \Hbara almıyor ve bu 
hükümran oldu. Cihan kasırgası gerglnlt~l gevıctmek lçin birçare 
onu Yunan tahtını atmadan 

aramıy<>rdu. Bundan haıka Yu
cvvel bu genç matmazel Manos 

nanletant hMbe girmeye lcbar l 
namında cazibedar bir kıza 11ık 

• olmuştu. Küçük bir saray me· için devletler tarafından yapılım l 
:n~runun kızı olan Matmazel abluka Yunanlıl8rı derinden 
Prens Alekear..drm küh ü değildi. müteessir etmlıtt . V cnlzelos J 

Faka• Aleksandr aıık ıle taht uzun hır hıırbin tevlit ell\ğl ı 1 

arasında muhayyer kaldı~ za- infialleri, ve ademi memnuniyet· 
man tereddüt edecek kımseJer- 1 leri, onl!n memurları tarafından 
den d~ildi. Aleksander 1919 

1 

vuku bulan tazyıkları, muhasım
d ı Matmaul Manos ile c\·len-
mlş ve bu yüzden V enlzelos lannın fırka poletasında haiz ol-

bir çok siyasi müıkülata uğra· 
mııtı. Fakat Venizelos, bu genç 
çifte kaf~ı ma.habbet hi5sedlyor· 

du. Muahede a~di için sarfettiğl 
emtld:r, harp sahnesinde alça

lan kara bulutlar arasında bun
ların lehinde bırotakım hareket· 

lcrde bulunmuştu. 

1920 bencelnin 2 tetrinl 

evvelinde Kıra! Aleksandr kö-

dukları mahareti ve mevkii ik

tidara gelmek ve intikam almak 

için hissettikleri arzuyu liyikile 
ölçmemlıll. 

VenizeJosun Paris ve Lon· 

drada ki zaruri ve mütemadi 

ikameti cınasında Yunınlufar 

onun phst ilhamından uul kaf

mıelar ve onun maiyetinde- ,.. •• eh) 

cinayet olmuş ,.e bit 

gCırc~ce yenildiğinden muğ· 

ber olan ~lu:;tafa oğlu Baki 

arkadaşı Mehmet oA;lu ~fa· 

Sinde ölmüşttil-. 

At yüzünden öldü ... 
rülen köylü 

bankası acıldı 
~ 

Amerika ve lngilteredc k~.

dınlar bankası çoktanberi 111eV' 

cuttur • Bugünlerde l lolaııd' 
da kadınlar tarafından t>if 
ıı Kadınlar baııkası > tesis .,e 
küşat edildi. ·ı 

Veni açılan bankanı tek1111 

memurları ve müşterileri k:lJııY 
Lı

dırlar. Buraya arasır:ı. bir 111 

nasebetle ııelen erkekler JıoŞ 
görülmezler. 

1 
111•1 

Hol~ııda · l<adrnl:ır b:mkaS ·d 
M • • d b" ' b" d a\'C~J rnı.cırrerın en ırı ır av .. 

hanımdır. 



Köıoa1< • ttaberl•r Garip bir dofum dahil 
inontz ıtQeliliterlniB · ..,;...;....-v ~~--

~i,iriil wa Udil ~ımnnsız ve ~111111 arka ~ısı 
lngitiz ateıemiliteri binbaşı teıekkül -etmemı·ı ~ı·r ÇO&U~ H;)\ vodun Anadoluda bir kaza 

geçirdiği haber verilmişti. Biır 
başı Heyvot, kendisinin hiç bir 
kazaya maruz olmadığı, y:ılnız 
Ko il a Ereği isinde bir kız ~ 
çırnıa vakasmda alfikadar olan 
ve kendisine otomobil s~yaha
ti ııJc t ılavuzlık yap:ın Mustafa 
u tlı bir h:ısmı tarafından öldü
rüldüğünü 1 endisine hiç bir z:ı
·ar dohuıımadığmı, Türk me
murlarından tesl.ılat gordüğünü 
! öylemiştir. 

• Pazar ~ünü gayrı mübadil· 
Jere p ra te\'ziine b:ışlaoacaktır. 

• Vapur ücrctl eri11i tetki~ 
eden konısiyon ev\·elki gün de 
içt ima etmiştir. Şirketler bu 
s"ne dahi ücretlerin tenzili ka
biJ olmadığı hakkında rapor 
vcrmi~lerdir. 

• Dün Ticaret müdüri}·eti 
nıüherru sigorta şirketinin J9 
temmuzdan itıbarcn işe başlı}a
c:ıgını şir etlere bildirmiştir. 
ırnkcrrcr sigorta şirketleri hak
kında bir talimatname gelmiştir. 

• Maltepe ile Penclik arasın
da bir elektirik fabrikası yapı
lacak ve tu fabrika Anadolu 
sahili He Adalan tenvir ede
edeccktir. 

• Vil!yet Tür-k ocağında ge
çenlerde aktedilen içtima w: 
ittihaz edfün mukarrerat hak· 
kındA ma!Omat istcmi~tir. 

• Meclt ismindeki mahkOmun 
dışarı çıkarılarak bir cinayet 
ctmesfae sebebiyet verildifin
den dolayı hapisane müc.ttlrQ 
Halis bey a~ırceza mahkeme
sinin gösterdiği Jüzum Dzerinc 
istint:ık dairesine verilmi~tir. 

• Türkiye - Suriye hudunuo 
tahdidine 26 ağustosta başlana
caktır. 

• lngilfz gazetelerinin ver-
dikleri malOmata nazaran 00-
yuııu umumiye taksitlerinin te
diyesi için 2ümrük hasıl!tının 
itası hakkında Maliye vckiletile 
dainler vekilleri arasında itilAf 
hasıl olmuştur. 

• ismet paşa Hz. evvelki gün 
o_aıııane haataoesinJ Ziyaret et
m .. lerdir. 

• ltalyan sefiri rahatsJZ bu
lunmaktadır. 

• Aııkaranın imarı pl~ını 

hazırlayan Mösyö Yansen hü
tal anınıştır. 

• Posta ve telgraf müdürü 
fahri bey Ankara ya gitmi~ir. 

1 Kari .mektubu 1 
Bir hasta kadın 

A~lıktaa llea bu sanD171 T•hncak 
ba•taa• 7olı anı ? 

"Çengelköy,.ündeTelgraf 
sokağında 10 numaralı zen
ciye Zerafet kadının hane
sind c sakine Münevver ha· 
nım isminde Kimsesiz bir 
kadın on beı günden beri 
yatağından kal,ka mıyacak 
derecede hasta bulunmak
tadır. 

Bu zavallı kadının hasta-
neye kaldırılması lüzumuna 
dair belebiye doktoru rapor 
vermiş. Hey' eti ihtiyariye 
kimsesizlikini tastik etmiş 
evrak belediye dairelerini 
dolaşa dolaşa Kuzguncuk 
belediye merkezine vasıl 
olabilmiı l Fakat, bu gibi 
kimsesizlerin hastaneye bl· 
dınlmasile alakadar olan 
daire neresi ise koca lıtan
bulda bu zavallı hasta ka
dını yahracak bir hastane 
bulamamış. 

Açım diye feryat eden 
rvallı, ev sahibesi zerafet 
b ~dının ancak verebileceği 

tr kaç zeytin ve bir dilim 
ekmekle yapblmaktadır 

Hiç bir İnNnın libyt 
kalamıyacatı afi kir bulunan 
b~. acıklı hale nihayet ver .. 
dırılmek ve bir zavallı va
l~ndaşın hayatını lcurtannak 
içm aJilcadar olmalan lizım
gelenlerin nuan tlikkatiftl 
~c~betmeniz inaaniyet namma 
••tirhanı olunur. 

s· ' " ar Üriimizden aldıjımaz 
melmlbu aynen d•rcettik • 
Şehremanetinin fiddetle na
zarı dikkatinj celbederlz. 

Annesinin rahminden ölü 
olMak çıkarıldı 

Geçen gün (Urfa) da bir hilkat garibesi doğdu. Ur
fanm köylerinden bir kadın evvelce muhtelif zamımlard~ 
arızasız üç. ~ 
cuk doğurmuş. 
Çocuklarından 
üçü de kusur· 
suz. Bu sene 

dördüncüsü ne 
gebe kalmış 
gebelik müd
detinde hasta
lık geçirmiş, 

beş gün evvel 
doğum sancı-

ları başlamış. 

Mütevali vo Nı~ı.n 
şiddetli sancı· 
lara rapeı Dfmalsız ıı~ bOf9tZ çocuğun lmJen görünü~ 

doğur.amamış. Yalınız çocu- büyüyebilir, çünkü dahili 
ğun hır kolu çıkmış ve sa.n- rahimde dimaır..ın h • • 

k 
.
1 

. b h 
1
. 6 arıcı 

cı1ar esı mış u a ıle do- rahimdeki hakim ve faal 
ğuramayacağı anlaşıldıkın· rolü henüz başlamamıştır. 
dan memleket hastanesine Bu g·ıb"ı . t kk"'ll 

t..ı d'l · · N"h suı eşe u er naıue ı mışbr. ı ayet has- bir takım · b ili 
t h 

d k d . h. . . es ap ve avamı 
a ane e a mm ıssı ıp- muayyene . t . . 1 .:l. nın esm a tın""a 

tal edildikten sonra takli- olduğu muhakkalcbr. Fak t 
pile yani çocuk rahim için· banlar · kat'i de~il kat'iye~ 
de çevrilerek ayağından yakın olarak bile tayin 
tutulmuş ve çıkarılmış. edilemiyor. Tahmini ve tec-

Fakat doA"an çocuğun ruhi gösterilebiliyor. 

başsız ve ~!in~iz .. oldu~ ~u hususatla uğraşan 
hayretle gorulmuştur. V U• mütehassıslar sui teşckkül-
cudunun diğer aksamı mü· lerin husulünü başlıca iki se· 
kemmel neşvünüma bul- bebe atfetmektedirler. · 

muştur. Hiç bir gayri ta· 1 - Baba anadaki illet· 
biilik arzetmemektedir. Yal- ler. Mesela : 
naz dimajln zemini gayri Fircngi, alkolizm: ...• 
muntazam çukurluklarla ve 2 - Ceninin muhiti 0 • 

itikalat ile mesturdur. Bu ha· lan lcisede ( amniyon) da 
diaenin ne suretle vaki ve hUJule gelen cmrazi haller. 
ne gibi avamilin tahtı te.. Halbuki bu çocuğun ana 
sirinde husule gelebilece- ve babasında fircngi ve 
tini memleket hastanesi· alkolizm gibi illetler yoktur. 

nin hazık baş hekimi ope- Çünkü diğer çocukları sağ,
rator Abdülkadir beyden lam ve berhayattırlar. O 
sordum. Cevaben dediler ki: halde bu sui teşekkülü am· 

- Hilkatte bundan da- niyonun marazi halitında 
ha garip ve daha hayret aramalıyız. Çocuğu ört 
verici hadiseler husule gel· kisveyi tetkik ettik. p:: 
mektcdir. Dahili rahimde b

1
üyük vi! istihaleye uğramış 

cenin bqsız ve dimağsız o.duğunu gördük. 

Bir ecne~i. ıunllim ıızeteıiziı 
ne~nyM111 kızarak ... 

Hma11 u ıııripUa ıllıdar olmıyıı blebesilldel ~ıJorl 
( Ost tarafı ı ıncı sayıfamıyda ) lebeyt derse kabul 

talebesine karı:ı birdenbire ~-t ·d· etmek 
"' 1;) ememesı ır Bu , 1 

muamelesini deiiştlrmlş, dü- . 'az yet 
rüşt hareket etmiş, yıl 50_ 

0 zaman kurs tedrisatına 
nunda da bu tal b memur olan Ni7.amcttin beve c eye mczu- ' 
niyet şahadetnamesl veril- de haber verllmlştlr. 
meslne manl olmuştur. Sc- Tal!t MUmtaz, kursta çahf" 

bcbl bu gencin gazetemize kanhğı, spora hevest, llyakad 
nlsbetl olmasıdır. ve mu vaffaklvetlle t 

H lb ki t ' anınmış 
a u sveç u!u1ü jlm· bir talebe idl Şimdi bu bl-

nastlk: 'aleyhindeki yazılar bu 
genç tarafından yazılmamış
tır, ve bu genç o zaman 
ımzaslle çıkan bir makalesinde 
fsveç usufil jlmnastiRt beden 
terbiyesi kursundan çıkıp 
memlekdn dört bir tarafına 
dağılacak otan mUnevver rııu
alltmlerlı\ sev~receklerlnl 
ya1.nııştır. 

Hakikatın bu merkezde ol· 
masına raımen Y onson Efen· 
dl VAKiT gızeteslno karşı 
duyduğu lnflall bu telebe
llne tevcih etmiş, ona karşı 
bitaraf kalamamı~ ve kurs 
~etlceslnl bu gencin aleyhi
ne olarak tesblt etmiştir. M. 
Yonsomm hlsslne ve Jııddetlne 
malf6bfycdnltı bk' dellll de 
O nqdyat.eiln IG1ll'8 1>1r Ye.ille 

1>uJanJc bJr mtlddei tiı ta· 

taraf olmıyan yabancı mil· 

tahassısın bu haksızlığı 

karşısında haklı olarak şunu 

istiyor: Bu zattan gayrı her 

hangi bir mlitahassıs bir zat 
Teya bir heyet tarafından 

istenilen şekilde imtlh&n edJı .. 
mekl 

lsveçll mütahassıs, Jsycç 
usulünün Aleyhinde bulunul· 
masına kızarak böyle halcsız

lık edebilir; fakat Türk mü
tahassıslann bu tarzda hate
ketine imkAn yoktur; TalAt 

l\lümtazın bu imtihanı iste
mek hakkıdır . . Maarif vekA-
lednln bu hallı teslim ede· 
cetlnl tablt huhtyonız. Bu 
"'5!ltırlan yazmaktan maba~ı
ınm~ bir itbdışrft mftdafdlrJ 
nı yapmak dellfdtr. Gazetendr 

Vak.tın-
avukatı 

"z.n,, tm.ulı meldııp 

Mlribl,.: 
Sualleriıyzf okuyuP, tetkik et

tik. Cevaplarım yazıyoruz: 

Müc0vhrat h* Nflsltlılndl Mobi1ye 
Her gün Şehrcınaneti ıneıt'\t idaresinde satılır 

Mal satmak yahut mal almak istiyenle 
Mutlaka Santlat bedestenine gidiniz 

Hııı Malların kıym~tleri konur, camekkAnlarda teşhir edilir. ~er lU"' "u .. e~'I U Alıcılaraan resım ahnı.1aı.. Mal satanlardan 100 kuruşta 100 11 
100 para alınır Evlerlnde eşya satanlann evlerine münadt 

gönderilir. Tel. f stanbul: 2364 

!(arısını tqamak isteyen er· 
ke~ln mahkemeye müracaat e
derek karar alması lilımdır. Şu 
da var ki kanunun. bcşanma 
hususunda ortaya ko} duğu se-
beplerden biri olmadı'kça bo- g:::m:r.:r.:m:sa:c::::::::::::::mn:::n ı 1 . k·ı . h. ara şanma kararı verilemez ve ka· ., 1 1 spirto ve ispirto u iÇ j er ın ıs 
nunı sebep gösteriımiyen 00- lY a P U r a r Umum ıııiidürlüğüııdcıı: 
şanına taıepıerı reddeamr.uu.•mmm:ımnm:m:::::m===· Lüzumu olan 500 top kaöıl 

Anlattığınız sebep ise k!fl değildir. Bu vaziyet kalflSUlda Seyrisef ain Numunesine tevfikan kapalı zari usulae mübayaa olunııı:okıır. 
belki « ayrı tık ::ıı kararı verile· 11----------·ıı Zarflar 30 Tem muz 929 salı gi!nil saat 15 e kadar ınubayut 
binr ki bu da Jıarı \'C kocanın Merkez ocenım c.ı.ı. Kö.,,a komisyonu rlya..ıine kabul edile<:ekıır. Taliplerin komisyon kJIA,. 

bir müd~t ayrl ayrı yaşama· bapnda. Beyofu 2562 Şube betine mOracaatlan. 
acente&J: Mahmud.iye Hanı altında 

landır, Ni~!h tabiri bakidir· lttanbul 2740 
Lakin bu :ihtimal de zayıftır. 
Kanunumuz iki tarafuı rizasile 
bOşanma usutünO kabal etme

miştir. 

Ceza kanununa göre metres 
tuta!l kanlı koca hakkında üç 
ay~n otl\! aya kadar hap:s 
cezası hükmolunur. Yalnız bu 
işte takibat icrası için alakadar

ların şikAyeti J!ztmdlr. 
Münasebette bulunan serbest 

Trabzon birinci postası 
KARAEON}Z)vapuru 1 STcmmu 

Pazartesi 12 de Galata nhtımın

dan hareketle laebolu, Samsun, 
Gireto~ Trobzon, Rize, Hopaya 
ctdecck ve dönüıte Pazar tskele
aile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gıreaon, Ordu, Ünye, 

Semtua. i.ebolu, Zong,Uldaga 
Ujray•ak gclecel.:tir. Hareket 
aUnü ytik kabul olunmaz. 

kadın için takibat icrası mevlUUıı.--------......--.. 

bahsedilmemektedir. lzmir -Mersin sürat postası 
M. Mwolini Lon• 
draya mı fidecek? 

Londr&'ijan gelen bir tel-

grafa göre, İtalyan başveklU 
M. Musollrilnln tayyare ser-
gisi münasebetile gayrı resmt 

bir surett~\ Londrayı ılyaret 

edecektir. \i 

lstanbul ·Etektrik, O:ız \'e tc
şebbüsati sınaiye TürJc ·ano-

'· 
nim ~rketi { Satgazel ) . 

lst~~~~g.~~.~E~:i 
kara caddesinde 40 numaradaki 

büro ve mağusınm 15 temmuz 
1929 tarihinden itibaren Baya

zıtta mürelcke pçller caddesinde .. 

( CUMHURİYET ) 
vapuru 19 temmuz ıalı 12 de Galat 
nhtumndan kalkarak çarıamba 
ıabahı İzmire ve akıamı lunırdcn 
kalkarai Antalya, Alllye Menine 
gidecek ve dısnUıtc T a1ucu, 
AiWsw, Aıaiye, Antalya. hmtre 
utn,.,.k .. lecektlr • 

Bozcaada postası 
GELiBOLU) vapuru 13 temmuz 
Cumarteıl 17 de idare nhb.mln· 
dan llnketle Gelibolu. Up..kt, 
Çaaakble. lmraa. Boıcaadaya 
~ ve Çuakkale, 1...aptekt, 
Gehboluya utrayarak Qdecckttr· 

Antalya posııst 
(KONYA) vapuru 14 temmuz 

pnar 10 da Galata nhhrnınden 
hareketle İzmir, Güllük, Bodrum, 
Rodoa, f othiye. Ftnıle, Anıa!Ja
ya gidecek ve dönüıte mulnt 
ilkdclerle birlikte Andifti, Kalkan 
&m. Çaaallale. Geliboluya 
uar&yarak aelecektir . 

numaralı a:~ Elektrik Evi > ne , .. ııiiıııiııı _ _. ... ..,_..,....,. __ _., 

nakloauJdul\C muhterem ahali- C. H. f • 
lstanbul Jisesi kar§ısında to7 

ye ihbar fıunur. Kadınları çalıştırma 
;:::-r::::ısuu 

Bakteriyoıog Do. bsan Sami ij yurdn müdürlüğünden 
Bakteriyoloji laburatuv.arı İl ı 2 Temmuz 
Pek d,ıkik kan tihÜlAa. ı· A.~E Tl MÜZAYEDE 

(vascrınap teamülü) küreyvat ft 
ca4ıdı. ~ ve ıs1t111ı h ta • il 
lıkları tf~)ıisl, i~ar. balgam, B 
cerahat Wılil!tı, Ultra mikros- I 

1 kobi ile Jrengi talıarris~ kan :: 
çıbanlan ve ergenlik için ft 
hu9U5t aşılar. sfitninc muaye- n 
nesi yapılar. ı·· 

Çivanyolunda SultanM'1ımut : 
tttrbellk•Tfl•nda telefon ı.. gaı 

"''" •4ıa:•aa=mmamm~:::: 
ztn 4Se bir surede içine ka· 
nşmış ol~jU bir meselede 
blr ecnebinbı bu izahı kol•}'· 
lıtıa kabil olamıyacd hııre· 
ketindck1

1
,-nbed quet et· 

mektlr. h 

Maarif vekaleti mese
leyeı vazıyet etti 

Terbiy~ bedeniye kursun
daki~ hıkkmda talebe 

Maarif VfUletln• ~lyette 
bultsnm~ Dün bu tfcn
ıdilcro v~enen gelen bir 
ttlgarita, ~aten b).r hak
sızlık vusi derhal tı'lıkiJ.: 
rdileceli ~vo umumi mbfct
ti~lerdtn .~azılarını 1pu ~h
kikata nı~ edildW blldl
rilmtlr. n 

Jr:ıber~a1d!Jtmıza gtie Ma
arif vekMed heyed te!tiye 

. ~e;sl ~ NellS 1l. tahki
kata vd.ıyet etliilt •e mu. 
ı~Dtem.atrt.Be
Jf ae ICt:lfe re.Nlut ft.Jt"""' 
.: 

Saraçhane başında l\fünür 
p•Ş<! konağında 

KIZ AMELi IIAYAT 
Mektebi bioası dahilinde ka .. 

cmlnrı çalijhrma yurdudunun 
çorap mensucatı ı~dakJ mıktar 
üzerine müıaycde Metilc &atı
lacaktır. iştirak etmek isteycn-

lerl:-ı 111tnameyl görmek 
ve teminat akçelerfnf yara-
mak üırc bu günden itibaren 
)'Uharıdaki gün ve tarihte nlha· 
yet saat dokuza kadar müraca
at etmeleri 

Tire erkek çorabt 
mer*"iıo erkek c 
mersedze kadın c 

« çocuk c 

çift 
2960 . 

Numuneleri Yed!lie 150,000 
adet evlenme evrakı tabettiri
leccğinden tab'a talip obcak
ların 13 Temmuz cümartesl gü
nü saat on beşte pey ak
çelerile bitimi Piyanko MO
dilrl011lnde niOtefHkil Tayyare 
Mübayaat komJtyoouaa mü
n.ca:tıan. 

HRYDl Mf CMU831 
~8 sa~if e · 1~ ~urll 

* * 
ı5 TEMMUZ 

Günü en y('ni ve mütekAınil bir 
tekilde çıkacak ve bftffin ftkirı 

ıan'at ihtiyaçların• cevap 
verecektir 

Devlet Demir yolları ve Li
manları umumi idare.şinden: 

850 k'lo delıkli ballt 
Kapalı zarfla münakas:ıya konulan l 1 

1 
t 6 

t 929 c:ah günü saa 1 
antrtuvaz çubuiu münakasaşı 27 Agus os • . dl . . d M ı mc dafress:ı 
da Ankarada Devlet dcmıryolları bınısm a a ıe 

i t krt ıntktUPl .. nd\ 
yapılacaktır. MQnakasaya lpirak edecekler n c 

1 
_. 

15 30 a kadar umu111a 
ve muvakkat ttminatlarını aynı ı:ilnde saat • _ rt-
Müdürlük kalemine ,;ermeltti l~ıımdır. Talipkr ınunaka~ .Pd 
namelerini 2 lira mukabilinde Aııkarada Malzeme daırtsııı e, 

- t d ' k edebilirler. 
Haydarpap maJı!azasından e arı 

Devlet demiryolları oe Li' · o n• mantarı umumi idaresın e • 
ka alı ıarf usulıle 

idaremize JOzumu olan 000 toa çtmentQ P 

milnakasaya konmu$lur. 16 ifa A ıkaraLla 
Münakasa 28 agustos çarşamba gDrıfi ıeaat 1 ... •· tır · estftdc yapı !ua" • 

Devlet dcmlryollan bftıast mıtlıcme datr "'' ıannı v~ JllU\ k-
Milııakasaya lştiralc edeceklerin teklif rn ur> ·ı a.1nJür· 

,30 _kadar uınuın ' ' 
bt temin&Uarııu ayni aü.Ddc saat 15 a 
tok k:ı.lemhte vermeleri ıtmn:trr. . b'I. da A karı • 1 .ki ııraınuka ı ın .. 

Tr Jipler münakasa ~rtnamclerın ı a ma~azasından te-
malzeme dairesinden, lsbnbulda tiaydarp.ış 
darik edebilirler. 

eOVOK 
ayyare piyankosu 

YEDiNCi TERTiP 

1 
incl MEşio-: ,, ACU~TOSTADIR 

B()YÜK IKRAftll YE: 
30,000 LIRADIR 

.,.,. ml/lii ~Jfrı : 

AAM yll bnıt m./ıs Ş~lıd. 
Meeıdlye brrell _... ..oeWa& 

ye ka;,t.lik Clhelltri tQhltal 
elall§tlr- ee,aiiu ~ di.
MbDdo ..... J.artd ft clahlll 

Satdak köşk 
Kununcuk'ta Na~M yoku 

18 N. ı.ktlefe 5 dakık~ m 
fcde uezareü ın(UmıımeltYi 

11 .2 aileye elvcritJi 11 oda 
salon ve hamam qcarı müs~ 
re; ve çam afaçJarı Jle mu 
vad t>altç~ ahır ve İyn ı 
mıiltiıftf ırl tiril tnlceddet 

•6ft •tlhİrtır. 811' k"""'1 
W•r•ıM mewwwltilt- D 
~ ............ "' ..... 



Ttirklvcde 

Kariiş 
ı Aylığı ı~o 
3 • ~OQ 
6 • :to 
I~ .. 1400 

f;!arfçt< -KQruı 

ı 
1450 
r.oo 

Gazetemizde çıkan yazı .,.. 
rewnlerin blltün haklan mabluzdur 
Cuctcyc gönderilecek n1cktupların tlurlne 

idare içinse (idare), yıııya ılt5t (Yazı) 
ııaret1 kQpulın•lı~ır 

Budmıyan 1CClr.tuplann 11.dealaden, 1uymn~· 

mnkaddere.tk ımektepl.ua kOllulm:Uf para.lana 
kaybolına•mda.n. '" dlnlo.rm mUnderic:atmdan 

idare meaul d.eiltdir. 

13 Ttnunuı 
1929 

- . ..._ ..... 
BllytUı ve ya bir ÇQk 4cta ~ vtttlfl! ..UAJ!arl• 

hu.sil!! ın•hlY t!Jli' ll~na ilcretl 
idare UJ tartııaıııcli'. 

, 
Cuet•nıln iı!l"OJI ll.19 luıb•I ..S.0 Y"" 

tL S. ıt. n.;.~ı acenıuı. 

DOLCA nedir? DOLCA, NESTLE Şirketinin TÜRKİYE Fabrikasında imal ettiği yeni SÜTLÜ çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vardır. 
Biri yalnız sütlü ( Turuncu etiketli ) diğeri de sütlü ve fındıklı olup ( Mor etiketli ) dir. Fevkalade lezzetli ve ucuz olan bu çikolata 

ile ~ESTLE şil'ketinin BÜTÜN zengin !UÜSABAKALARINA iştirak edilir. 

OKSIMENTOL (PfllOOrlll !11.sıirıik-- llof;ıız llastaJıklarınd9. 
pjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİill--.... ~--

V ERE HL İL C /U, SIRACALILAlfA. un~ 
VE KElflK ZAYIFLIKl.Alf/NA,HA1'1L& 
llE SÜT 11/R~N ICAl>INLARA, ÇOCllfflA· 
Rl/'I siiri/lrcslNE. KElllK lftlttKUKL! 
RiNA, HA5TAl/KIMN llALKANJ.ARA. 

KEFALJIN --• be,-;dı, ve ~.r ıorıü ·~;;iare - ı..r,., 

F/1111/lt HMIKAJ/~IR 
8/(U,'fUH HA)MIATI 
ffAHV YI fttAf lll4 
/{// ı'lı11 wrl' r~ 
fOl(IJJIJ U.Tffp/lı 

/IHV!f VEl'OS/J 
lAHÇEKAPI 

MASAM ECZA oılO 

Seyrisefaiıı, Gurebai nıiısliıııirı hastanesi, 

Hihilialımer mektebi le sair rnüessesalı sılılıiye
ce tercilıeıı isitmal edilmekte olan FLİDA si

nek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, güve ve 

bütün haşaratı yumurtalarile kat'iyen imha Ye 

ifna eder. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve kokosu 

silıhi \e latiftir. FLİDA haşaratı öldüren bü

tiin mayiat arasında birinciliği kazanmış ,.e 

Fransa hariciye nezareti ve Türkiye şelıbender
liğince rt'smen tasdik edilıniştir. 

Muharriri 

Emil Zol4 
Terciiıne eden 

Re11Ji Nuri 
Forma forma neıredllen bu büyük romım kitap 

halinde ç.ıktı fiatı UJO kuruıtur 

ALl CANİP 
• 

BEDEIYAT 
Üçiinçü tabı çıktı : Fiatı 130 kuruştur 

DEVLET MATBAASI 
Satış yeri 

ıeeıssse~~~ 

Posta ve teleraf leva-
zım müdürlüQünden: 

1 - Ankarada umum müdürlük bınıısile l•tanbul T. Fab
rikası ve Ankara lstanbul ıelılz binaları için ınübayaa olunanacak 

iki yO.z otuz !il iki yüz elti Kadıköy gazhanesi Kok kömürll 
28 teı:ımuz 929 pazar günü ihalesi icra kılınmak üz.ere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Talıplerln tarlname almak için ıımdiden, teminat ve 
telr.Wnamclerini ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezlr.Qr 

ıanhte ıaa.t on dörtte yeni poıtahanede mübaynt komleyonuna 

mOracaatlan. 
1 

San'at ve rekabet Meıninde dahi en yüksek 
n1e\·kii şahadctnamelerle ihraz etmiştir. Çünkü 
yarı yarıya daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdür, 

Şişesi 50, tenekesi 7 5 ve pompası 7 5 kuruş - " 

tur. Ali orman mektebi rektor-
Erzak münakasası 

Flida istediğ.in~z halde (tesiri yoktur ) diye Jug'"' Undan: 
sizi aldatnıak ıstıyeıılere ınannıayırıız • Flid:ı 
haşaratı öldiireıı bütün mayiattan daha nıües- lllektebimlzin üç aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulile 
Sİi' \'0 yarı yarıya daha ucuzdur. müne:ıasaya konmuştur. İştirak için yevmi ihale olan 31 

F l 
J / tem:nuz 929 tarihine müsadif çnrşanba günü saat on aloda 

İ İaa yer i dimağı yerli dPfterdarlık binası dahilinde müessesan ticariye "e zıraiye 
amelesi yerli serma vesi ile l-m:...iıb_a_ya_a_t --k-om_ı_sy_o_nu_n_a_g_eı_m_eı_er_i. _______ _ 

yapılmıştır. Muhasebei hususiye mü-
Flidayı tercih ediniz. Flidamn müstahzırı dürlüg~ ünden: 

Hasan Ecza deposu sahibi nıeshur Hasan ko -
loııyası ve Hasarı kuvvet şu;ubu müstahzırı Aksarayda kilin Şeyhülis!Am Ebubekir Paşa mektebinin 
il B ahşap aksamı bilmüzayede mahallen sıınlacağından talip 

asan eydir. Flida bir şalı eserdir. Markasına oınıann temmuzun on beşinci pazartesi günü saac on dört-
dikkat. Hasan ecza deposu. ten on beşe kadar bulunacak memurına müracaat eylemeleri. 

"'Vakt ,,ın 13 Tcm1nıı:z 1929 tefrikası: 97 

teskin etti, kanunu cereyanı-
na faaliyet verdi ve onu 

nikbinliğe sevketti. 
Delikanlı kendini düşün-

teslim eden çırak? Ya yol 

üstünde bağıran hasta? Ya 

rıhtıma doğru delice!ine 
iniş? 

cesine teıketti. Başın .. ge- Eğer çocuklar vaktında 

len hacüseler gözleri önün- kenare çekilmcseydiler, eğer 

de belirdi. Neticesi ne ola- bir köpek bisiklet tcker-

bil:rdi ? !ekleri arasına atılsaydı, 

• Tereza • ya benzettiği eğer inişin sonuna varma-

güzel Madam Dolli acaba dan l.iir dönemeç olsaydı, 
ne oluyordu ? ne vukua gelecekti? 

• 
Ya •Malin of .a benzettiği 

Zurof? Ya kendi yerine 

koyduğu "Korcz". Bu esra

rengiz hadisenin intrikası 

uzun müddet "Santburu. 
da geçireceği hadisata ka
rışacaktı. Daha sonra Ma

dam Henşav hatırına gel

di. Hayatını ve evinden 

}ıldırım gibi geçerek gaip

lere karışan kiracısı hakkın

da fikir yürütecekti? Onun

la "Haver. arasında kim 

bilir nasıl bir mülakat ol· 

muştu. Ya bisikletini zorla 

"Çones. bu farazıyelerle 

neticelerini tasavvura çalışı

yordu. Bu dalgınlık vücu

dunu uğuşturdu. Bütün ha

yallerden daha tatlı bir 

mestlik kendisini sardı. Az 

sonra kendisini tatlı bir 

uykuya bıraktı. Uyandığı 
zaman tamamen gece ol

m~tu. Pek uzaktan deniz

den gelen rüzgar bakır 

eğerli bir merkebin yıldız

lara doğru anırmasını an

dıran bir gürültü getiriyor
du. ~ Cones • b:ınun bir 

~cıy ..... ·-

bando musika olduğunu 

anladı. Nortburen fenfarı 

gümüş gibi denize karşı 

yapılan parkta çalıyor de

mekti. 

Cıgaraların cebinde olup 

olmadığını tetkik etti. On

dan sonra tarlalar arasında 

doğru bir yol takibine ko

yuldu. Rehperlik etmek 

vazifesini tabi bırakıyordu . 

Sükutun tesirine kapıldı 
ve bu tesir altında olarak 

bir müddet yürüdü. Bazen 

duruyor ve bir çite daya

narak gece sükununu teşkil 

eden kararsız gürültüleri 

dinliyordu. Bazen bir kö

peğin uzaklarda havlaması 

havayı liir çekiç gibi dö
ğüyoröu. 

Emsalsız bir yaz gecesi 

idi; öyle bir gece ki ancak 

f ngiltere ikliminde görüle
bilir. Çitlerde ateşböcek

leri vardı. Hava kesilmiş 

istila ediyordu. .. .. . .. ocuklarının hepsine ayn 

ot kokusu ile dolmuştu. 

Artık bandonun musikisi 

duyulmamakla beraber, dik

katle dinlenilirse, iç cek

mesini andıran hafif bir 

ses duyuluyordu. Şüphesiz 

denizin sesi. .. 
~cones. uzun müddet-

• tenberi yürüyordu. Saat 

gecenin on biri olmuştu. 

Artık tarladan tarlaya yo
lunu aramaktan bıkmıştı. 

Otlu, dikenli yollar, çiftlik 

binaları.. Hep bıı .. 
"Cones. artık yorgun

luktan ve soğuktan bitap 

kalmıştı. Nihayet bir yola 

vardı, ve, yolun kenarında 
pencerelerinden biri aydın

latılmış olan bir kulübe 

gördü. Burası, güzel tanzim 

edilmiş bir bahçenin orta

sında idi. Manzarası o ka

daT hoştu ki tıınarane kaç

kını buraya çekinerek yak

laştı. F alcat onda açlık artık 

tst~nb4l Şehremaneti ilanları 
Şelıremanetinden : ahrlrf lmU ana glrfp manca, ranşızca 

ve lngilizceden ıifahi 
0

lmuhanları icra edilmiyen tercümanların 
temmuzun on beıinci pazartesi günü saat on beşte müdüriyete 
mür•caatları. 

Karyola ve battaniye 
münakasası 

~Iaarif vekaletinden: 
Orta ve musiki muallim mektepleri ihtiyacı içirı münakasa müzayede 
ve ilıaliit kanununa tevfikan kapalı zarf usıılile 10-7-929 tarihin
den 1-S.929 tarihine kadar münakasaya vazedilerek mübayaa 
edilmesi mukarrer (400) adet karyola ile (700) adet yerli mımıı
lUından battaniyeııin ilıalei katiyesi 1-8-929 tarihine müsadif 
perşembe günü saat (15) de Maarif vekAleti mübayaat komisyo
nunca yapılacaktır. 

Şartname sureti musaddakalarını almak ve numuneleri görmek 
lsteyenlarin MI. V. mübayyat komisyonu riyasetine müracaat 
etmeleri lüzumu ildn olunur. 

Tahlisiye umum müdürlü
ğünden: 

230 teneke Halis Batum Gazı pazarlıkla derhal mübayaa edi
lecektir. Talip olanların 15 temmuz 929 Pnartesi saat 14 te ga
latada Rıhtım caddesinde Maritim Hanındaki merkezi idareye 
müracaatları. 

Dokumacılık 
Makineleri 

Boyalan 

Eczalan 

!m~~~ Levazımah 
lstanbulda Sirkeci Nur Hanında 

HiLMİ NAİLi 
Emrazı dahiliye 

Verem 
ve gö~üs hastalıkları mütehassısı 

doktor 

Şekip Habip 
Ayasofya Y erebatan Hacı 

Süleyman aparbmanında CU• 

martesl. pazartesi çartamba ve 
pcrıembe. 1 el. lsı. 3035 

Para veriliyor 
Emlak üzerine birinci ve 

lkinci derece ipotekle para ve
rilir. Şerefli mevkilerde emlak 
alınır ve satılır. Galata Ada 
Han yardım sandığı telefon: 
Beyo;ılu 3837 

Milli müdafaa vek:'ıleti celilesi deniz fabrika- l-----------

ları \ıtnuın n1üdürlüğünden : 
F abrlkalar için sobacı , ıarnıççı , sıvacı ya ihtiyaç oldu~ndan 

arıu edenlerin fabrikalar umum mudurlüğüne her gün müracaat
ları ı!An olunur. 

D>':t"">~@Et~ 
Türkiye İŞ bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 
Ankara 

Şubeleri: 
ANKARA ADANA A YVALıK 

Temmuz 

Sefer: 6 Burç: Seretan! 

IIIOO 
Cumartesi 

J / Namaz vakıtları 
i $4~,,ı, Ôflı bw.:tı Alı:p.·• Yah1 fı.a•'t 

4,39 12,19 16,19 ı9,40 21,39 2,25 

Buırün 
Erk~lıı 

Remzi 

doiianlara blm: 
Kııı 

Zarif 
ıSTANBCL TRABZON KAYSEHİ 
İZ~IIR GıRESON ~IERSf N ( 1 Günün naıilıati: 

Aldanma, yavaş huylu auo 

SA~ISUN EDRE~llT Bl'RSA ~ çilre<I pektir 
BALlKESIR ZONGL'LDAK lll---B-'-uj\lll-.. ·-,c-ü-h-av-a --

tlüsadif muame!a!, kumbaral3r __ ~.ka:11r _J4J) ~ ... Ru-:0•1 ... ar;;;;;;;;;po,.,yr,.,a•,.,· ;;;;b~""-'··..._..,·ç""-1k 1,..1.'·_. 
~w Meı'u\ müdür: Refik Ahmet 

tahammül brakmamıştı. "Co· 

nes" çiti eli ile itti. Bahçe

nin dar yollarından birine 
girdi. 

Fikri gidip yiyecek istemek 

ve lüzumu olursa aldığı 

yiyeceğin bedelini vermek

ti. Böylece methal kapısına 
vardı. Kapı kapalı idi. Bir 

kibrit çaktı çan zilini bu

lalarak çekti; Bir <lafa, iki 

defa, üç defa çaldı. Kimse 

cevap vermedi. Bir az bek

ledikten sonra tekrar 

çaldı; gene netice ala

madı. O vakit aydınlık 

duran pencereye yaklaştı. 

Burası iki kanatlı bir camlı 
kapı idi. Yarı aralıktı. Kı

sılmış bir lamba oldukça 

iyi tefriş edilmiş bir odayı 

aydınlatıyordu. Ortadaki 

bir masa üz.erinde yemek 

hazırlanmıştı. 

Masada iki takım konul

muştu. Salata dolu bir ta-

Muharriri: Vere Stakpul 

bak içinde soğuk bir haş

lanmış pilie vardı. Yanında 

koca bir " jambon ,, parşa

sı duruyordu. Bunlardan 

başka salata dolu bir tabak, 

tereyağlı ekmek dilimleri, 

koca bir ekmek ve güzel 

beyaz peynir vardı. Bir 

sürahi içine doldurulmuş 

kırmızı şarap lal rengi ile 

iştihayı uyandırıyordu. Hiç 

bir şey eksik değildi; yalnız 

"Cones. davet edilmemişti! 

Soğuk piliç davetiye va

zifesini gördü. "Cones,, teş
vike mukavemet edemedi. 

Camlı kapıyı iterek içeri 

girdi. Sonra kapıyı yarı 

yarıya kapadı.L 

Ve şapkasını yere koya

rak masaya oturdu. Cebin

den bir altın çıkarıp beyaz 

masa örtüsü üstüne 1ıraklı. 

Artık gönlü rahattı: yeme

ğe başladı. Bir adam hak

kında hüküm yürütmek için 

sofrasında içtiği şarabın 

nev'ine bakınız derler. Ha

ne •nlıibi içtiği kırmızı şa

rabın nev'ıne bakılırsa ehli 

keyf ıı birı idi. Bu meçhul 

adam da yakında güzükecek
ti. Filhakika az sonra "Co. 

nes. dışarda adımlar duy

du. Bir saniye sonra camlı 

kapı açıldı, takriben kırk 

yaşlarında, yakışıklı, esmer 

sakin ve ciddi tavurlu biri 

yemek yiyen delikanlının 

önünde durdu. 

Şahsı mechul hiç bir 

hay~et eseri göstermedi. 

Hatta şapkasını çıkarmak 

selam verdi "Cones" ayağa 

kalkacakmış gibi bir hare• 

ket yaptı. Ağzı dolu ol
duğu halde yarı mahcup 

bir tavurla •Alla 1. dedi. 
Sonra tekrar oturdu, 

Şahsi meçhul dedi ki : 
- Affedersiniz biraz ge9 

kaldım 1.. 
(aıtmo.U) 


