
Dün çekilen tayyare numaralan sıraya 
~:ı'::.J:: Mübadele komisyonunda 

Par_.!lan bugün neler olacak ~ 
"'fta ftldll Recep BeJin 

lt.tatun Şirketinde tetkil at iW 
hJ>biını g6rily(lrilz. Bun· 
.,_ dolayı memnuntyeU· 
llalzi bilhu1a kaydetmek 
~ Filhakika nbbm 
~ yalmz lıtaabul 
~ "8111, latanbul vautatı 
.._ • ~ yapan bGtün 
·~ tehirlerl ve liman
lara için bGyGk bir gadedir. 

Heyetimiz 
--

Bu İloldal Dazanlan ne 

~ -~bm Şirketinden 
~ben metbur 
... fala.ayı hatırlarım. Der
... ld aktuman hlldbn
~dan blrill kendi
~ IJlllk yapmak '8tecliil 
... cleritte: • elde benden 
ile dilenen.. dem•5 dervlt 
..... ..... teklif kaıpnda 
....... çok mlteYua p 
"-•elc •dece bir poatuD 

:::...._ ......... kadar -
Hlldbndar deni· 

~ lera,au ve kanaati 

._ ... ~~ 

......... ............ 
Bar clentt için bir tek 
~ clerwndea ,., .... 
1.;.. ... ~ .... edelıdıcell 
~ ..... ,.. ... h ........ 
ae -••delllml?Mllel' 

Muhtelit Mübadele Ko
miayonu bugün .. t 11 de 
umamt içtima halinde tek· 
rar toplanacaktır. 

Heyeti murahbasamız cu
ma olmuana ratmen din 
komisyona gelmiı ve mü
zakeratta bulunmllflur. 

Murahbialanmızın bugün· 
kü içtimaa iıtiralc edip et· 
miyecelderi mtsclesi tünün 
muelelerinden biridir. • 

Din de yazdığıııu:" veç
bit. laeyeti murabbaaamız 
kolmsyona bugünkü Diba 
itki · - elMiı meseleleri , ......... . 

Dün cama olmuına 
ralmen toplana • 
rak mGuteratta 

balanda 

Komisyonun nlkıı tekli 
haldaadald aoktal nazarı. 

1ı1glliz filosu bu sabah 
geliyor 

Bu ..ı,,Jı sut 9 da limanımıza ıelecelc olan lngiliz 
harp ıeınileri dün Çanakkaledeki lnıiliı mer.arbldannı 
ziyaret etmiılerdir. 

Amiral Sit Fredrilc Fiel' din kumandası albocla 6 par
ça gemiden mürekkep, lngiltemün Akdeniz filotu tehri· 
mizi toplarla selimlayarak tam ... ı 9 ela limanımaa 
girecektir. .(aıiral bir istimbotla Dolmabahçe nhbmma 
çlkaciak orada kara ve deniz müfrezelerimiz tarafından 
.,llh;ıe istikbal edildi~en IOIU'a otomobme meli 
Vili.fetİ• IOllr& Kolordu Kwpandanlıtını ziyaret ve semiye 

Anbraya 11Cf'ecefc ve 

Puvanl;;~ Kum· 
kapa diitJ: ldlüplere 

mjof e"1kJit 

Pek yakında yeni şekUde 
çık.aW<tır 

Soıı sisteın bir makme, beş renkli reıiınler, 
kıxnzetli 11ıündericat, görmediğinl:e; Wfe-

11udi,Sini# yenilikler 
Gazetemiz reçen ıubat ayı içinde Almanr.ada Fraa

lcenbil flabrilcaiana )'88i bir tabı makineli ısmarlanuttı. 
Bu m.ldne ,ep yebi biı sistemde olarak yıt~ılm11t 
,&mi trüa-~ reJmiiftir. Şimdi matbaa•ızdi bli
Almn müheadtsi tıı 16.claıi kuru'maktadır. 

Nihayet at tonuna kaClar makine tamamen im~ 
ıulm8f Olactlr w Ondu IODl'8 •v AJaT. yeni makiae-
lincle basalmala .,_,..••kbr. 

•v Ala .m yeni makinesi timdiye kadar memleke~ 
mile gftirilMiı olall tabı müinelerinio en büYütü ve 
en mükemm~ 'Binaeaaleyla •VAKl1 .yeni makine
linln mlkemmeHyetl aayeıinde yakın bir zainanda 
obyucul.1na fimdikinclen bt bt ziyade laideli W.
metl« ifi•nl çalqaeek w tamamen yeni bir ~ 
'Çllabata 1-tlayacaldlr. 

•VAICT .m ~ni tek11 sayıl• ad.;di itiban1e ~ 
4left fazla ollıcata sibi a ısıükemmel tanda ~ ıe
limler ele bawair ioia yalnız mün*riclfua laycıeti ve 
w tenemii nolr....._ delil, ba11f181D ati__. ö 

Htilldea de biiyik takdir _,.__..,;;, 



_j Sayıla 

Görülmemiş bir 
suiistimal 

Dikilide biitün enıh\k 

nıetruke memurları 

nıuhakeme edilecek 

Dikilide metruk emlikıda. 

reolnde yapıluı auliltiaıaller 

ıahkıkab bıtmlt ve nellcede 
hemen hemen boıun kaza 
memurlarının sulistimale lftiralc 
elliAI lesbıt edilerek muhake· 
melerine karar verılmiıtlr. ,; 

Bu tbret alınacak hadise 
dolayıı i 1 e lüzumu muhalı:eme· 
lerine karar \"erilen memurlar 
ıunlardır: 

Emvali metruke mildUrü Ha
lil KAmil , [ Salahiyeti hılA· 
hıyeti salıJ yapmak ve müı· 

tear namları metrllk mal 
almak cOrmünden] aatıf komls· 
yonu azasından Hafız !•mail 
(Müzayede bedellerinin bir kıs
mını dmmellne geçirmek çürmil 

ıle J sahf komisyon ıızalarrıdan 
T evlık,tahrlrat KAubl Kazım,ta~u 
memuru Naci belediye azasından 
Nuri, mahalle muhtan Ali, 
Kabakum k5y0 muhtarı Mehmet 
Alı, emvali metruke tahoıldarı 
Hoıeyin Avni, Halit, tahsil 
memuru Muzaffer, Bergama 
mal mOdOrU Ha~an Rıza 
( muhtelıf cOrümlerle ) efendi· 

ler. 
Hadise o muhitte çok fena 

le•lr yapmııtır. 

Tütünlerimlz 

Bu sene lzmlr havalisinde 
tiltün aauılan çok hararetli 
olmuf, Ödemit ve civar kaza· 
!ardaki tütünlerin he(l91 aatıl
mışhr. lnlıia:ır idaresi bu Aün
lerde diğer mıntakalarda alıta 
başlıyacalctır. Şehrimize gelen 
Leh reji idaresi mümessilleri 
de Balikeslrde mübayaata baı· 
lamak üzredtrler. 

"Hizmet. refikımu 

lwır pzetelerınde oku-
dııAumuıa göre, lzmırde mlln· 

te§ir Hiz-t refıkımtzın sahip· 
lerl Zıyver Besim ve Mtbmel 
Talat beyler aı:a'!Ddakl ıhtillf 
ve feıhi ,ırket davası ıul~n 
halledilmıı ve T al&t B. mu
ayyen bir para mukabılınde 
gazete ve matbaadaki hukukunu 
ZiYer Besiın beye devrct

mlftir. 
Kaıtamonide bir facıanın 

muhakemeal neticelendi 

Kuıamoııu ağır ceza mah
lıemeıl, evli olduğu halde karı
anııı kambur n çirkin buluıımuı 
)'hllnden Ayte taınindekl baJ. 
dızı ıle 1evlfen ve bir mnddet 
oonra da yeııl aevgllblle bir 
olup kan~ı Zekiyeyi çalılıklar 
arasında ıqla &ldnren Kınllay 
köyünden Osman oğlu Mehnıe· 
dl ıdaıııa bedel 24 sene hapşe 
lll&hkom ctmlftlr. 

Evlı oldutu halde enlıtl!ll 
tle ıevlıip kız lca:detl Zekiye· 
nln öldüralmeılne ltllrak eden 
Aneye de aynı ceza nrllmlı

tlr. 

Bir ,aki daha ortadan 
kaldınldı 

Cenup! vilAyeılerimlzdo bir 
ço~ eekavd hadiselerinin fallı 
bulunan maktul fllkl Clndar 
oğlu lbonun haydutluk arkadaıı 
T olfarlı Hayrı jandarmalarımız 
taraiından bir mosademeden 
ıonf' ölO olarak ele geçiril· 
mlftir. --···--.. -··----·--·--takımı 49 saniye. 

Gülle atma : Veysi (1. S.) 
11,7 metro. 

3 adım atlama: Tahsin 
(F. 8.) 12,26 metro. 

Cirit atma : Nuri ( B. ) 
44,5 metro. 

Sırıkla yüksek : Nejdet 
(F. B.) 2,92 metro. 

Neticede miiNbakalarda 
derece alan atletlere lstan· 
bul atletizm heyeti taralıo· 
dan ıaadalyalarvf'lrilmi tir. 

YA1UT J 2 T,rinenel 

1 Şehir Haberleri 1 

iz.mir havalisl ile Trak
yada tetkiluıt yapan 

heyet avdet etti 
Bağlar hakkında lımir 

Manisa ve Bursa havalisin· 
de tetkikatta bulunan he
yet Tralcyaya da geçmiş ve 
ıon günlerde mesaisini bi
tirerek ıehrimize dönmüş

tür. 
Bu tetkikata göre, mem

leket bağlarında bazı ısla· 
hat yapıldığı takdirde mah· 
sul iki misli utabilecektir. 

Ayrıca T rakyada kurula· 
cak bir !fabrikanın Avrupa· 
nınkilerden daba güzel ve 
mebzul şarap yapabileceği 
de tesbit olunmuştur. 

Tütfin deposu yapıl11n 
hastane 

Evkaf idaresi tarafından 
bir müddet eve! Çapada 
yaptırılan hastane paviyon· 
ları şimdiki halde tütün 
deposu olarak kullanılmak· 
tadır. Şehirdeki hasta bol
luğu ve hastane ihtiyacı 
karşısında bu paviyonların 
başka işte kullanılmaları 
Umumi Belediye meclisi 
azatarından bazılarını ya
kından alakadar etmiye 
başlamıştır. Bunlar, hayır 
sahipleri tarafından muay· 
yen bir iş için vaklolunan 
bu binaların hiç • müncse
beti olmıyen işlerde kulla
nılmasının doğru olmadığı· 

nı ve bu meselenin şehir 
namına Belediye meclisi 
tarafından ele alınmasını 

ileriye sürmektedirler. 

Anadolu demiryollarında 
tasfiye 

Dünkü akşam reliklaimizderı 
birinin yazdı~ına göre Anadolu 
deıriryo!lan idaresi kOç~k me· 
murlan arasında bulurum gAyrı 
Tilrklerin tasfiy(si için bir liste 
hazırlanmıştır. 

Bu habert, tasfiyenin yüksek 
n evki işgııl eden gayri Tilrkle
re de tatbik olunacağı i l i\ı·e 

edilmektir, --
Rıhtımsız yer
lerde rıhtım 

paralan 
[Bat makalemizden mabat] 

bu etYaJl antrepolann 
h.amallanoa taııttığı, bun • 
lara icap eden ücreti ay • 
nca verdlit cihetle bu pa· 
ra kanunen füzukdir. Şayet 
aevkedtleıı mal nhtımın 
kendi autrepolarıııda ise 

(10) lira farazi hamallıktan 
batlı:a olarak Şirket vagon 
baPM ( 24 ) lira hamallık 
alır, bu ıurctle Şirketin al
dıiı para (40) lirayı geçer. 

Rıhbm Şirketinin fıtan
bula gelen ve buradan 
ııldeıı her nevi ticaret eşya· 
•• üzerinden nhbma biç 
uğramadı~ halele türlü nam

larla birtakım resimler 
almuı hemeıı Türlı:lyenln 
dahlb ve harici ticaretini 
haraca kemıekien batka 
bir teY deblldır. Bu vaziyet 
nazan dikkate alınırsa 
11tanbulun bir kÖfecliine 
pek mahdut bir nhbm 
vapmak mukabtlinde Rıh
tım Şlketlııin bGtün mem
lekete ne büyük zararlar 
vermekte oJduiu kolayca 
tahmin ed.llebl.lir. 

Ulve edelim ki .Rı.lıtun 
Şirketinin aldıfı bu fiizulı 
reıımleri haklı cöetennek 
için ortaya IÜl'düfü karar· 
lann ve veıılkalann da 
bulı:ukan biç bir kıymeti 

yoktur. Metelenin bu el· 
betlerini aynca lzııh ederiz. 

Af elunct .Asını 

Gazi Hz. 

İlci ;·etinı yavruyu 
daha lıirnayelerirıe 

aldtlar 
Gazi Hz. şehrimizde bu· 

lundukları sırada Hüseyin 
Ihsan ve Elif Gülizar is· 

minde iki yetimin Ankara 
mekteplerinden birine yer· 

leştirilmelerini emir buyur· 
muşlar ve bu suretle bu 

iki kimsesiz yavrı• sokakta 
kalmaktan kurtulmuştur. 

İspirto fobrikosı 
Müskirat inhisarı ıdaresi 

bir müddet evvel Kayseride 

bir ispirto fabrikası inşasına 
karar vermiş, lakin bu fi. 
kirden cayarak fabrikayı 

daha elverişli bir ıehirde 
kurmak istemişti. 

Geçenlerde, fabrikaya 

münasip bir yer bulmak 
için tetkikata çıkan hf'yet 

mesaisini bitirmiş ve rapo
runu da umumi müdür 

Zekai beye vermiştir. 

Heyet fabrika için en 
elverişli olarak Ereğli ve 

Adapaurını bulmakta, bil

hassa Adapazarının bir çok 

tercih noktaları olduğunu 
söylemektedir. 

Yakında bu hususta bir 

karar verilecektir. -
Hu~i~uııu~ Kô~il~en 

firur mı etti1 
[ 1) et ar ah Birinci eayfaıruzdıdır ] 

Son haberlere göre Kabil

de büyiil.: bir sefalet hliküm 

s!lrüyor. Halkın }'ıımı açtır. 

1 !ubibullah son glinler zar

fında halkı son derece taz

yik, askerleri de her taralı 

yağma etmi~tir. B alk, ::\'ııdir 

! lanın askerlerini lıiıyük bir 
me şerctlc kar~ılamı~t ı r. 

Habibullahın şimal tarafına 

kaçtığı tahmin ediliyor.\' eni· 

den bir kuvvet te~kil etme

~ine pek ihtimal veriliyor. 

Pcşayer, l O - • 'adir I lan 

kıtaatı, parlak bir muva!laki

yetle Kabili zapt \'C işgnl 

etmişlerse de Efganistanın 

vaziyeti henüz tıımamilt te

nevı· ür etmiş addoluıımamnlı::

tadır. 

i\luhtelif menbalardan ge

len haberler, Ddha Sakinin 

akibetini mulıtdif şekilde tas

\ ir etmekttdir. Tay)'are ile 

firar ettiği \'C mah ur kaldı· 

ll;ı kale dahilinde ele geçtiği 

şayiaları aynı kun·eıle de\'c· 

ran etmektedir. l\lemleketin 

tamamen tntlıirinden sonra 
yapılacak en mühim l~lerdcıı 

biri de idare şekli ve reisi· 

nin tayinidir ki,bu 1adir IJnnın 
ge9lrdlgi mücadeleden hiç de 

az kolay de ildir, 

Yeni bir tren kazası 

lıtanbul - Edirne hatlı üzerinde 
ıki gün ev~I yeııi bir tren kazası 

dola olmUflur. 
Ô~rendığimıze ~öre , ııeı;e yımı 

ç...keoköyiiııdaı Kuleılıburgaza kal
kan 85 ouınaralı yük treııi Uıun

lı:öprüye gelecew arada açık hat 
ü-uıdekı iki vagona çarpaıı1, buğ· 
dıy dolu olan bu vogonlor tama. 
-.ı parçolanmıtUr. Nüfuı zayiatı 

olnıauıtır. 

Kar.oya sebep ıe parçol.wuı va

gonlann lı:ap61ı hat üıe<iode bu
lu-alın 1aum gelirk'"1 oçılı: hatta 
Luakılııııı olııWmdır. 

V agoııları aç.lı: batta bıtalcanlar 

lıallindo tahkiuı yapılın.1:.ı:l.r. 
I o 

Hırsızbk nalll 
aznlhlacak7 

Hırsızlık vak'alll'lllln azal

ması için P ohı ıdaresı" bazı 

tedbirler al ya lcarar vermiıtlr. 

Bu cümleden olarak gece 

devriye gezen polislerle bek· 

çiler her yarım şııaltc birbir· 

lerile buluıacaldar, merkezler

deki nöbetçi komiserler mınta

kaları dahilindeki devriyclei 

ansızın kontrol edeceklerdir. 

Nafıa Vekili bugün 
f!idiyor 

Nafia Vekili Recep bey 
bugün Aııkaraya hareket 
edecektir. 

Domuz avı 
Bir Fransız meb'~u tetkik 

için ıehrlmize ıeldi 

Domuzculuk me clcsi lı.ık

hnda tetl;ikatta bulıınn~ak 

ve bir jambon fabrikası nç· 

mak iizere 1 tanbuhı gelen 

Fran ız meb'tıslıırındJn ~!. 

S ;ılıati c cliin Adap.ıza rına git

miştir. Adapazarıııda domuz 

anna gi,lcq:lı: ve tekrar şeh

rimize al'dtt edecektir. - -- - -
lliiscyiıı Hn~ip B. 

r~:~bak. 1'alıraıı sefiri 

HilAllahmere :ısooo 
lira teberru elti 

l liliıliahmcr merkezi umu· 

mi>iııdcıı: l~slıak Tahran se

firi 1 lü eyin l lnslp lky tar~

fı ; ıdan ·ccnıi yctimizc va>iyct 

uretile (25,000) lira trlıer

ru buyurulmu tıır. l\lıışariin· 

ilcyh tar:ı fıııdan 1 li!Mialımere 

karşı ıı surttlc ibıd buyıı

nıhın men iri şefkat 11: insa

ni )·et dolayı ile alenen erzı 

ukrnn olunur. 

Jllu lı tar JJ. 
Df'vlct demiryolları teftiş 

ve tarife komisyonları reisi 

Muhtar Bey dün Avrupaya 

hareket etmiştir. 

Lı>lı lıe.veti 0 ·itti tı 

Lehistan tütün inhisar 

idaresi müdürlerinden ıııü

rekkep hryet dün tirenle 

me nıld.etine avdet etmiştir. 

Futbol maçları 
Dün Galatasaray takımı 

gelecek cuma f ngili? bah • 

riyelilerle yapacağı maça 

hazırlık olmak üzere Feri

köy rum takımile bir ek

Zl"rsiz yapmıştır. 

Fener bahçe birinci takı

mı Kadıköy sahasında Al

tınordu ile karşılaşmış ve 

ve neticede (1) e karşı (5) 
sayıla galip gelmiştir. 

İtalyadakl ıençlerlmiz 

Roma, 10 - İtalyayı zi

yarete gelen Türk tıp tale

besi ve genç doktorları 

Pomaya vasıl olmıışlar ve 

parlak surette istikbal edil· 

mitlerdir. 

Türk gençleri Fatist Fır· 

kası umumi Utibi M. Tu· 

rati ve Roma Valisi Prens 

Seodevizi tarafından kabul 

edilmişlerdir. 

Zahire nakliyatmda ' 
tcnzilltlı tarife 

Anadolu demiryolları idare• 

c. iç Anadoluya gllndertlen 

hıı#daylara malı.us olan tmzt· 

lltlı tarifeyi dahilden salııle 

sevkolunacak ~day ve ı.hire

lere de teımlle karar vermiJllr. 

•. 

izi fs~-;ıcr ~ Koçak "•b•rl•r Bulgarmaliy~ı 
HASe:F-ueRJl' .. ç_a_m_lıc_a_litel_i_U_tt_a_., ne halde? 

Ankarada edilecek Cemiyeti Akvam Sofya 
'Y'1rlne Mfikemmel lllr komisyonu reis muaviPl 

At kotuları ku. kollejl yapılaca#< şehrimize geldi 

Ç k 1 k 
Akşam rüfekamızdan bi· Bulgaristanın vaziyeti 

O par a oldu rinin kaydettiğine göre, Ma- maliyesini ıslah ve muhacir· 

Gı'iniin en nıÜ him lco- arif vekaleti Çamlıca kız lerin iskin meseleleri ile 
lisesini ilga ve talebesini meşgul olmak üzere Ceıııi· 

şusunu "• Olgo " d yeti Akvam tarafından Sof· • iğer kız liselerine tevzi 
kazandı etuıiye karar vermiştir. Ge· yaya gönderilmiş olan Ko-

A ka 11 ( V k ) lecek seneden itibaren. misyon mahsusun reis ınu· 
n ra, a ıt - avini Belçikalı M. Vaı dün 

Bugün sonbahar koşularının Çamlıca lisesi binaıında şehrimize gelmiştir. 
ikincisi yapıldı. Hava çok büyük bir kız kollcji açıla- M. Vaz kendisini ziyaret 
güzeldi. Yarışlar pek parlak cak ve burada tedrisat ta- eden bir muharrimize ati-
oldu. Başvekilimiz ismet maıııen lngilizce lisanı ile deki beyanatta bulunmut· 
paşa Hı. ile Dahiliye, Mü- olacak, bütün hocaları İn· tur. 
dafaa, Maliye vekilleri ko- giltereden getirilecektir. Al· " Komisyonumuz Bulga: 
şu yerinde bulunuyorlardı. manca dA mııavin lisanı ola- ristanın vaziyeti ma!iyesiııt 
Eüyiik bir seyirci kalaba- rak okutulacaktır. ıslah ve muhacirlerin iska· 
lığı önünde yarışlara ba~- Kollt>j sonderece mükem- nı meselelerini halle me· 
landı. l 1 ı· 1 k k murdur. Komisyon reisi 

B 
me ve ey 1 0 aca ve me • M. Şaran isminde bir Fran· 

irinci koşuda "Süleyk,. tebe meccani talebe alın- sızdır. Bu ancak bir sene· 
birinci "Seda. ikinci, ikin· mıyacaktır. Mektepte tabii d b )ı: en eri komisyona i~tira 
cide,"Reja 0 birinci"Banan" Türkçe de okutulacaktır. ediyorum, 
ikinci "Primrol,. üçüncü , Mektebin müdürü şimdiden Malumunuz olduğu veÇ· 
üçüncü koşuda "Yıldız.,bi- seçilerek lngiltercden getir· hile Macaristanın mali va• 
rinci "Nazlı. ikinci "Mak- tilec k ve bu müdür hazır· ziyetini islah etmek üzere 
bul. üçüncü geldiler. Dör- !ıkla meşgul olacaktır. Mu· Cemiyeti Akvam tarafından 
düncü koşuda çok çetin allimleri ge:ecek sene seçi- Peşteye gönderilen komis· 
bir nıüsaraa sonunda Baş· lecektir. yon vazifesini ikmal etmiş· 
vekilimizin "Olgo. su birin· Yeni Kız kolleji şehri- tir. Bu hususta tetkikatte 
ciliği " Stradivarius ., ikin· mizde bulun:ın b.ütlin ec· bulunmak üzere Bulgaris· 
ciliği kazımdı. Son koşu nebi mekteplerine faik bir tan maliye nezareti erkli· 
çok heyecaıılı oldu. Geçen mükemmeliyette olacaktır. nile birlikte MacarCistana 
hafta bir talisizJii"e kurban gittik. Ben oradan inev· 

" "Mülkiye , Ankaı·aya reye v.e daha sonra Fran· 
olan "Rüchan,. altı arka- gidiyor saya giderek oradan Vene· 
daşını mühim bir arıkla ı..ı. dik, Atin• ve lzmir tarikile ' Haber veri uığine göre .. 
yenerek birinci "Ube)·yaıı. lstanbula geldim. 

Mülkiye mektebinin de An· 18 
ıkinci "Yavur., ijçüııcü <Teldi. Bundan evvel tam 

" karaya nakli tekarrür etmiş· ç· h ." k" t' · Bahsi müşterek <>İşeleri ge· sen~ ın u ·uıne ının mn· 
" tir. Mektep, Ankarada in•a ı · t' d .. · l"k çen haftadan çok fazla iş- • ıye nezare ıı! e muşa l'IT ı 

l d ettirilen orta muallim mek- vazifesinde bulu'ldum. Bu 
e i, fakat azami kar yli.~de 
kırkı geçmedi. tebinin bir kısmına yerle· itibarla Aksai ıark işlerile 

l(azım Pş. Hz. 
Büyük Millet Miclisi re

isi Kazını Paşa Hz. dün 
Bo~aı.içindc bir tenezzüh 
yapmışlardır. 

Ankara, 11 - Meclis 
reisi Kazım Paşa Hz. pazar
tesi günü Ankarııya vasıl 

olacaktır. Mecliste küşat 
günü için hazırlıklar başla

mıştır. Kazım Paşa Hz. 
geldikten sonra ihzarat ik· 
mal edilecektir. 
~~~--~~~--

Ça11akkaledeki enka:::. 
<i<H'(ISI 

Ankara, 11 ( Vakıt) -
Çanakkaledeki harp gemi· 
leri ve saire enkazını te· 
miılemek yüzünden Maliye 
vekaleti ile müteahhit Es
kişehir meb'usu Emin bey 
ve arkadaşları arasında çı· 
kan tazminat davasına de· 
vam edilmiş, Maliye veka-
1 ti mevcut mukavaleyi 
muhakemeye ibraı: etmiıtir. 

Calala$araJ· sporcu
ları Ankarada 

Ankara, 11 (Yakıt ) -
Galatasaray atletlerinden 
12 ki~ilik bir kafile buraya 
geldi. Muhafız gücü, şehir 

kulüpleri tarafından karşı· 
lanmıştır. Muhafız gücü at· 
!etler şerefine bir sabah 
çayı verdi. 

Pof is n11'itelıassıs11ıın 
tetkikatı 

Ankara, 11 ( Vakıt) -
Avusturyalı polis mütehas
sısmın memleketimizdeki 
tetkikabnm elverişli olabil
mesi için müddet temdit 
olunmUJtur. 
Divanı Alt per~embeye 
kadar luırarını 11eı·ecelc 

Ankara, 11 - Divanı 

Ali Mahmut Muhtar Paşa 
meselesi hakkındaki evra· 
km tetkikini bitirdi. Gerek 
hazfoe, gerek Mahmut Mulı· 
tar Pll(a vekillerinin ibraz 
ettikleri vesaikigördü, izahatı 
dinledi.Divan pazartesinden 
itibaren 3 gün sıra ile top
lanarak perşembeye kadar 
kararını verecektir, 

şecektir. me~gul oldutum için umu· + Haber verildiğine gö· miyetle Şark ve bilhasa• 
re Terkos şirketile hazırla· Türkiye hadiHtile yakmdao 

alakadar oluyor ve memle· 
nan yeni mukavele yakında ketiniıi yakından tanımak 
imzalanacaktır. Mukavele· 

arzu ediyordum, Bugün 
nam~nin imzasını müUialtip bu arzuma nail olduğum· 
Terkos mildiirü Pariae gİ• dan dolayı ııon derece 
decek, yeni tesisat için mü· memnunum. 
hendis getirecektir. İatanbulu çok ııcvdim. Bir 
+ Bııgd at şehpenderimiz kaç gün ıohriniıde · kalaca• 

m;.den suları hakkında tım için lıtanbulun bor 
tarafını gezeceğim. Hafta 

ticaret odasına iÖndcrdil"i sonunda Sofyaya avdet 
bir raporda lraka maden edeceğim. 
suyu sevkinin iyi olacağını Komisyonumuzun faali· 

bildirmiıtir. frakta maden yetiue gelince, bili tered: 
suyu ptk azdır. düt diyebilirim ki, Cemiyet! 

Alcvamın bu müdahaloll + Müskirat muhafaza Bulgaristan için IOn der~ 
memurları geçen eylül ayı faydalı olmu~ ve komisyo· 
içinde 101 kaçakçılık vak'a· numuz mucibi memnuniyet 
sı tespit etmi~ler, 35 rakı neticeler elde tmiıtir. Net 
kazanı yakdamışlardır. tekim geçen kinunevvcldeıı 

D d itibaren Bulgar parası (Le· 
ün e biri Topkapıda va) stabilize edilmiıtir. Mu· 

diğeri Fatihte iki rakı Jca. bacirlerin iskası meseleıine 
çakçılığı takip olunmuş ve gelince, bu iş de bir sene 

iki kazanla bir mıktar rakl zarfında tamamen halledil· 
bulunmuştur. miş bulunacaktır. 
+ Şehremaneti yeni bir Ben, aynı zamanda ayrı· 

ca Bulgar bütçeıiııin iılalıı 
cenaze otomobili almaya mueleaile ele mefgul olıı• 
karar vermiştir. Bu otomo· yorum. 
bilin etrafı açık olacak, 
yalnız üstünde l!Ü•lii bir Vıanm uır ıvvellıf 
kubbe bulunacaktır. 

Yeni otomobil, büyük 
merasim yapılacak olan 

VAKiT 
12 t.p-tnleccel 1879 

cenazelerin taşınmasında ıı--M~IJ:'."s_!)'_Ö'.:'"'.:B::-4UlH--n-ta-:--.. ~ı 
kullanılacaktır. rtl/""'4ul &ydar-
+ Ticaret borsası mem· P"IO fkmlr yolıı-

leketimizde yetiten mevadı nıın ~hre lul-
tahlil ettirmektedir. Bu tah· dar temdUli v'1 le"' 
lil neticeainde Gazi çiftli· dellı«e serma.ye 
ği ve Diyarıbekir butday- kifayet effllt ttfk,-
larının en fazla ılüteni ba· dfrde Kony•y• k.-
iz oldukları, Biga nohutla· dar auatılması urrı" 
rının ispanya nohutlanna fa· mıtda verll'1n U,yl-
ik bulunduldan anlatılmıt- Mnın perf'1rnbtl 

-nldJ mttdid,,..,.. tır. Y- _-A 

+ Bahriyeden Seyrim- ..., rilreW. -· 
ine devrolunan tersane ba· tala• olanduğıı ,,e 

W&.ayı m4teferd-
vuılarında gemi tamirine ahıwı ,,,.._,,,_.,ı 

devam olunmaktadır. Ha· anuand4 hey/IY,. 
wzlarda bugürıe kadar 168 tin 1fftlUftH u11ı.I 
gemi tamir ednmi91ir. Bvn· 'INlfl•J14' lutwale 1"· 
lann bir kıımı ecnebi fe• lıntlıAı iflttJmifd_r• 
mileridir. 'lill' 

Utanmaz adam1 
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Fransa ·· tahdidı teslihatta oyun bozanlık e • 
ıyor 

r1mmı Son ~atha ~- [~~:r.-~-~~-~-l-1~--:~-~-J----- ... Vo2>1111 

Ademle ffayyanın mirası! Makdonald Vaşıngtondan Nev- < s.,ott•> u; ~::;;::::=:;:~~-. {aZ; · 
r:tli? ız~bit~J 
~ .SÖtUNU, 

Bir lngiliz gazetecisi 
Londrayı bir içtimai 

tetkik dürbünü arkasından 
seyretmiş. Gördüklerini bir 

ilim adamının souk kanlılı· 
ğından ziyade bir san' atkir 
heyecanile anlatıyor. 

Muharrir, • Nasıl sevişi· 

yorlar ? sualini yazılarına 
başİık yapmış. Bütün kuv· 

vetini bu düğümün çözül· 
ınesi uğrunda kullanıyor. 

Meslekdaşımın koyduğu 

ilk teşhis, sevişmelerin üst· 
!erindeki perdeyi attıkları 

ve mühabbetin artık gizlı 

bir mesele olmaktan çıktı· 

fıdır. 

ikinci işaret, lngiliz ka· 
dınlarında yaşın sihir ve 
keramet cinsinden bir ta· 
kını tcd birlerle ortadan 
kalktığıdır. Onun iddiasına 

göre bir erkek üç batna 

mensup üç kadını ayni he· 
ves ve ihtirasla sevmek ka

bilmiş. Yani büyük anne, 
anne ve torun ayni erkek 

sinirlerinde ayni iştahı u· 

yandırıyormuş. 

Bereket versin başlangı· 
cında sihir keramet kelime· 

!erini kullanmış. 

Yoksa fili yutan yalanlar
dan biri karşısında bulun· 

duğumuza şuphemiz kalmı
Yacaktı. Acaba muharrir 

bunları bir kilometrelik 
uzaklıklardan mı seyretmiş? 

Torunlu büyükanne nasıl 
aynı tazelik ve aynı yaşta 
göriinür? Göz, görmek için 
değil, aldanmak içindir, di
yenlere hak mı vermek la
zım gelecek? Her ne ise 

kadınların ezeli gençlikleri

ni kıskanmak hiç bir bekar 

erkeğin aklından geçmez. 

Kadın güzelliği erkeklerin 

hayatta malik oldukları. en 
nefis ve en zengin hazıne-

dir. 
Madem ki bugün Lon

drnda • abıhayat.. ın tılsı
mı bulunmuştur, yarın ° 
kaynağın bir musluğu da 

burada açılacaktır. Buna 

hep seviniyoruz. Fakat sev· 

danın aşikareye vurulması 

karşısında aynı zevkı değil 
acı bir gönül kırıklığı duy· 

duk. Aşk, bakışlardan in· 

clnen bir manolyadır. Ya· 

bancı bir göz, onun beyaz 

göğsünde hırslı di~lerin izi 

gibi çürükler bırakır. 

Aleni aşk; nezle iken 
yenilen nefis bir muza ben· 

:ı:etilebilir, Zevk noksandır, 

yalnizlığın, gizliliğin çarpın· 

tılı lezzeti bilinen sevdalar 

da bulunamaz. Dudakları 
birbirine karşı durulınaz 

bir kuvvetle çeken, göğüs
leri parçalıyacak gibi çar· 

pındıran ve şakakları tatlı 

sancılarla zonklatan sevgi, 

esrarlı perdesinden sıyırı

lınca bütün tesirini kaybe

der. Çok geçmeden öpüs
rnek, su içmek nev'inden 

heyecıinsız birşey olur. 

Aşk, Ademle Havvanın 
bize bıraktıkları mirastır. 
Onun bütün nimetlerile 

beslenmek istiyorsak, dün· 
yanın bu n büyük kaşif

lerini üstat bilelim ve iz· 
'erinden ayrılmıyalım. 

Seyyah 

Elhamra : Diıpnüı /ı:u:lar 

Yorka dönüyor Melek Üç silııhıor 
Opera : &htr va/ı:ll 

Açıkgözlük bu 
kadar olur 

Amerika, Londra hamt konfcrannna 
ittirak edecetlni bildirdi 

Fransızlar tahtelbahrln inşasında ~rbestilerinl 
muhafaza edeceklerini söylemek.iedlrler 
Filadelfiya, 10 (A.A)- M. Makdolad ile maiyeti, bu 

gün öğleden sonra Nevyorka müteveccihen hareket et· 
mitlerdir. 

Filidelfya, 10 (A.A)- M. Makdonald, Filadelfiyada 
yerleşmiş olan eski bir takı~ dost~a~ı ile görüşmek iize· 
re buraya gelmiştir, Mumaıleyh, ıkı sene evvel düçar 
olduğu ağır hastalığı esnasında kendisini tedavi etmiş 
olan doktorları kabul etmiş ve kendilerini öğle yemeğine 
alakoymuştur. 

M. Makdonald, Filadelfiya ve Nevyorka müteveccihen 
Vaşingtondan mufarakat ederken Amerika hükumeti, 
kendisine önümüzdeki kinunsani ayında Londrada in'ikat 
edecek olan bahri konferansa lngiltere tarafından vuku 
bulan daveti Amerikanın kabul etmekte olduğunu iblağ 
eylemiştir. 

Barotislava, 10 (A.A) - "Associated pres" in bir 
muhabirine beyanatta bulunan sabık bahriye nazırı M. 
Dumenil, Fransanın tahtelbahirlerin ilgasını ve hatta 
kendi müdafaası için lüzum gördüğü tahtelbahirlerin in
şası serbestisini kayoetmiyi asla kabul edemiyeceğini 
söylemiştir. 

Roma, 10 (A.A) - Düçe ile hariciye ve bahriye na· 
zırları, bahri tahdidi teslihat hakkındaki lngiliz notasını 
tetkik etmişlerdir. 

Alrnan;1·a Rus,ya ile Çine 
rıola verdi 

Berlin, 10 (A.A) - Çin· Rus nizamın devamı müd
detince Çindeki Sovyet ve Rusyadaki Çin tebaasının 
menafiini himaye . eden Alman hükumeti, eşhasa karşı 
zecri ve şiddetli tedbirler ittihazından insaniyet namına 
vazgeçmelerini her iki tarafa teklif etmiştir. 

Yunanistandaki komünistler 
faaliyette 

Atina, 11 (A.A) - • Agrinyona. da komünist grev
cilerile poliı arasında müsademe olmUf, 2 jandarma ile 
2 amele ağır ve 5 amele de hafif surette mecruh ol· 
muıtur. 

Almanya bir buçuk senede 3 milyar 
mork verdi 

Bedin, IO - Tamirat umumi ajanı 1\1. Pıırker yilber, 
Alman yanın 1929 cylulü sonuna kadar ı 8 ay zarfında 2 
milyar 71'0 milyon mark ödediğini tespit etmistir. 

.Fransa bir milyar 300 milyon, lngiltere 567 milyon, 
ltalya 188 milyon. Belçika 13-l milyon almı~tır. 

H~ryonu gümruklcrin kaldınlması 
lehinde 

Berlin, 11 (A.A) - Avrupa ittihadı birliğinin daveti 
üzerine M. Heryo, avrupanın tensikı hakkında bir kon
ferans vermiştir. Konferansta nazırlar, diplomatlar ve 
büyük bir kalabalık hazır bulunmuştur. 

Berlin, 11 (A.A) - M. Heryo, vermiş olduğu kon
feransta Avrupa ittihadı ve gümrük manialarının kaldı
rılması lehinde beyanatta bulunmuştur. 

Sulh kongresinin son içtimaı "Dclf,, te 
aktolunacak 

Atina, 10 ( A. A) - Sulh kongresi azası, • Delf " e 
gitmişlerdir. Orada son heyeti umumiye içtimalarını 
aktedeceklerdir. 

Fransız rcisicümhuru Brüksclde 
Brüksel, 10 ( A.A ~ - M. Dumerg, buraya gelmiş, 

istasyonda kıra!, velıaht dük dö Braban ve mülki ve 
askeri erkanı hükumet tarafından istikbal edilmiştir. M. 
Dumerg, kraliçeyi, duşes de Brabane, prenses Mari 
Josefi ve nazırları selamladıktan sonra meçhul Belçika 
askerinin mezarına ve sonra " Laeken " deki meçhul 
Fransız askerinin mezarına giderek her iki mezara yek
diğerine müşabih birer çelenk koymuştur. Fransa reisl
cümhuru, saat 6,30 da saraya avdet ederek heyeti 
süferayı kabul etmiştir. · 

Brüksel, 10 (A.A) - Sarayda verilen ziyafette kıra!, 
M. Puankiı.renin 1919 senesinde vuku bulan tarihi zi
yaretini hatırlattıktan so~ra b~~nelmilel meclislerde yeni 
bir devrin mukaddemesıni gosterebilecek itminanbalış 
imkanlara yol açmış olan M. Briyanı methü sena etmiş 
ve beynelmilel itilaf zihniyetinin inkişafı sahasında Bel
çika ile F ransanın samimi ve meveddetkarane teşriki 
mesaisinden bahseylemiştir. M. Dumerg, F ranaa milleti
nin mümessiline karşı gösterilen hüsnü kabuldl!n müte
hassis olduğunu beyan etmiş, Belçika ile Fransayı birbi
rine bağlıyan inhilal kabul etmez rabıtalardan, harp 
esnasında ve harpten sonra harpten doğan karışık me
selelerin halli için vuku bulan taharriyat ve ayni sulh 
mefkilresini takip sahasındaki müşterek meaailerlnden 
bahseylemiıtir:.. 

Majik : Casus /ı:adın 
Eleler : Basübad•lmevt 
Asri 
Etuval 

: Kadın ıllırabı 

: Kanlı denizler 
: Çann yaveri 

Bir çelik yay gibi .. 
:\lchmet i minele bir ey· 

yar mana>: evvelki giin 
iiıüm küfc,;lni Sultanhama· 
ıında Servili ilan sokağrna 

bırak arak bir Jlıkk:\na gir· 
mi' bu sırat!~ :\ccip hmiıı· 

Şık 

Alkazar : Zengtbar ~ytanı 

Efrat ı•e zabitan tlı'iştnar11n 
evvel atılnıak ilıtı.,yar·ilf' 

u=erıııe bi1·an 
ya Ti ı .'I o rd" ,. 

Lüksemburg : V olga 
Pangalb :Kanlı cambazane Ôyle yaptım . Pa,.nın 

(lotanbul · uzatbğı eli hürmetle öperek, 
Alemdar : Goril flç adım geri çekildim ve 
Ferah : Tehlt/ı:e lfOrell sancağnnın dibinde, bir çe· 
Kemal Bey : Gençlt/ı: ve spor ilk yay gibi gerildim. Pap 
Milli : Yeni Tarzan pek keyflenınltU. Fakat ; 

Hilll 
CKadJ.&r) asıl keyflenen , net' elenen 

: Şehvet /ı:urbanı zabitlerimizle allAh , arka· 
Süreyya Pı. : Kızıl ftatlın datlarımdı. Nöbet deitltU· 

1 rerek çadıra avdet ettlfim 

1._ __ H_ar_ıc_ı_/ı:~ü.:..çu;_·/ı:;.....lıa_be_rkr __ _,_
1 

zaman, böyle ( koca bir 

Kutup seyyahı " Vllkiııs " 
yeni bir tqebbüate 

bulunacak 
Londra, 11 (A.A) - • Vıl

lcını, Desepslyon • dan geçen 
sene cenup buzlu olı:yanosunda 
ketfetmlt olduğu •Hearııtland• e 
gitmek ve yakında cenup kut· 
bunda yapılacak keııf ıelerlerl 
lçia bir hareket üail tetl• et· 
melı: lasanurundadır. • 
Franaadan Fasa sekiz saatte 

Kazablanka, 1 1 (A.A.) -
Yeni tayyare T uluz · Kazııb
lanka seferini 8 saat 20 da
kikada icra etmiftlr. 

iki fngiliz tayyareıl çarpııblar 
Londra, 10 (A.A.) - iki 

askeri tayyare • Netheravon • 
( Wlllfhlr ) de müsademe et· 
miftlr. Bir pilot ölmüt bir pi· 
loı la yaralanmııtır. 
Fransada komünist tertibatı 

Parts, 1 O (A.A) - Polts 
milfeıtıılerl, genç kömUnisıler 
kongreolnden çıkan lngtlız mu
rahhHı M. Willıam Ruıı ve 

kumandan Patanın ) bana 
elini uzatmasının, ahbap 
çıkmasının ıereflnden, ken
dilerine ve hatta bütün ta
bunımuzun efradına bir 
,eref hiaseıl ayınyorlardı .. 
Saf ve temiz arkadaılanm .• 

Cece aldığımız emir üze
rine sabahleyin erkenden 
(T aıtabya) ya geldik. Bu
radaki (Turnatepe) ye niı
betle daha açık, daha ferah 
bir yer.. Önümüzde topçu 
mevzileri' var. Burada ıl· 

per kazarak yerleıecefiz. 
Çadırlar kurulup ta yerle
fİr yerleımez, hemen def
terimi aldım, ıu satırları 

yazmıya baıladım. 

Kaç günlük ıstıraplan 

toplamak, hulasa etmek, 
yazmak pek kolay olmadı. 
Bahuıuı bu sersem kafa 
ile .. Şu satırlara hitam ve
rirken güzüm; açık kalan 
çadınn kapısından ufuklara 
dofnı kaydı.. Uzakta ( Kı· 

Alman murahhuı M. Gunherl yık) sırtlannın arkasında 
tevkil etmıılerdir. 

Amerikada feci bir kaza 
Oklahoma Sıtı, IO(A.A.)-

"Senkler" Petrol tirketıne ait 
bir lı:uyuda vukua gelen büyilk 
bir yangın, dinamit istimali sa
yesinde söndilrülmoıınr. Alevler 
25 metre irtlfaa çıkıyor ve yan· 
gın iki g0nden beri devam 

ediyordu. 
.lngiltere mallarını Cenubi 

Amerikaya türecek 
Londra, 10.(A.A) -Baıında 

Lort Dabernon bulunan lngillz 
ıkıısat heyeti cenubi Amerlkada 
yapmıı oldııAu seyahatten avdet 
etmiıtlr. Beyanatta bulunan 
Lord Dabernon, heyetin tyl 
neticeler elde etmlt oldAunu ve 
lngilız ticaretinin cenubi 
Amerlkada revaç bulacağını 
gösteren memnuniyetbıhı ali.im 
mevcut bulundutıunu söylcmlf· 
Ur. Bir çok mühim ııoktalar 
hakkında Arjantin, Ürüguay 
Brezilya ile bir iıtllf akteı:ltl-

mlıtır. 

Sultanııellm camllnin; narin 
dört minare arasındaki 

kubbesi azametli bir taç 
gibi yükseliyor.. Ufukta, 
erguvani bulutlar arasın

dan eüzülen günef, Tilrk 
ve ialamın bu azametli 
abidesini, pembe nur tufa· 
mna garkediyordu. 

328 teırinlevvel 17 
Dün, Edirnenin (marat) 

havaliıl kan ve ateıle yu
furuldu. Türkün celadet 
tarihine yeni bir zafer lav· 
haıı konuldu. Düımana ka111 
bir nı:ımayiı yapmak için 
hazırlanan mürettep fırka, 
daha geC<eden talimat al· 
mı9tı. Akıbetinden endiı
nak olan Edirne, heyecanlı 
rüyalarla uyurken ,ehrin 
ısaız ve karanlık ıokakla

nnclan ıeaalz sedasız tabur· 
lar geçlyOf' ve (Marat) ta 
toplanıyordu. 

Bir keıfl taarru.ıi maht· 
yetinde olan bu nüma'yi9l, 

Kudüste fevkalide tedabir 
Kudüs, 1 O (A.A)- lngiliz ali komiseri, teşkil edilecek 

salahiyettar heyet tarafından herkesiıı hukuku kat'i su· 
rette tayin edilinciye kadar ağlama taşı civarında karga
plıklara mani olmak için bir talimatname ntşretmiştir. 
Bu talimatnamede ezcümle ağlama .tqı ile taşın kain 
bulunduğu mahallenin geceleri iyice tenvir edilmesi em
redilmekte ve gerek yaya kaldırımı ve gerek taş üzerinde 
kullanılan dini eşyaya ait bir liste bulunmaktadır. 

Almctnya • Lehistan müzakerah 
• Berlin. 10 (A.A) - Reisicümhur, Lehiıtanla iktisadi 

müzakerata memur Alman heyetinin reisi sabıkı nazırlar· 
dan M. Hermes in istifasını kabul etmiştir. Varşovadaki 
Alman sefiri, bu müzakerata devam edecektir. 
Beynelmilel bankamn nizamnamesi 

Baden, 1 O (A.A) - Beynelmilel bankanın teşkilln@ 
memur komite, bankanın dahili nizamnamesln~ tanzim ve 
tesvide memur bir komite ihdasına karar vermıştir. 

Cinevre mnzakerab çıkmaza giriyor 
Glnevre. 11 (A.A) - Beyenelmllel bahrt konferanstaki 

mücehhizlerden bir gurup, lngllteN ve Norveçln sallhlyed 
!Azimeyi haiz ıııiimesrıtMerinln mevcac !C>laıetn•llf mibel l'IJ.f
namel miiukeratın tetkikine !gldfem1yıcelrleddl ııildr Jı&-
tekllf rakrlrl vermlflerd.lr. 

de di~er lıir mana\" küfeyi 
Marat kumandanı kay- çalı p kaçırırken yııkıılnnmı'i· 
makam Celal bey idare 

tır. 
ediyordu. nl 

Tramvaydan düte er (Dulluk) ve (Sofular) har• 
bında düımana tamamen k:ıhat:ı~rn ıtur:ın • uriye 
galebe edilmif iken verilen Hanını hmiııdc bir kadıncal(ı7., 
rüc'at emrindeki esrarı da· Be~ikta~ta tramn}dan düş
da hali anlamıyamıt olan mu~, bir ka<; r~riııden rara· 
efrat ve zabitan; büg\in lanını:tır. 

gösterilen hedefle müte- -ır 1 O 1 a~ıııda ~:t~m is-
ıelli oluyor ve bir intikam minJe bir genç Be~ikta~ıa 
imanile, dütmanın üzerine ıranı a\'ll.ın dü~nıüş, ve 
bir an evvel atılmak ihtl· bclkemi~i kırılmı~ur. 
yaclle yanıyordu. Hedef Gelin Hanım otomobllt 

(Cesir Mustafa Pafa) idi. Orrııkciyde oturan Zıilfi-
Orası tutulduktan sonra, kar Efendinin ı;cliııiııi ta~ı· 
Bulgar hududu bir adımlık )·nn otomobil cn-elld gün 
yerdi. k B lk * diiğün evine gider ·en eş • 

- Arkadaşlar!, cümle • ın~ rıı 1352 numaralı oromo-
ten hakkınızı helal ediniz.. bille çarpı~nıı~ neticede e· 

- Helal olsun ... lin !l;ınını hafi!. ~ofiir \'al up 
T 1 • "d d k tte yaralan-e orgu en ıpn çı •· Efendi agır ı;ure 

lıyor . Dü,man, Maratın mı,Iardır. 
karıısındaki ( Y eıiltepe ) 

3
SOC-O kilo tütün yandı 

de. Kıt'at Maraf höyükü • 
ı ()rt•kö) de ~bdiirrahman ne doğru ilerliyor . ki üç " 

. nın ynJı5ında evvelki gc· gecedir devam eden tid • pnş.ı . 
detli soğuklardan birçok cc yangın çıkmı~tır. Yalı son 
yerler buz tutmuı. Top zamanlarda türün dqıosu O· 

beygirlerinin ayakları ka • !arak kullanılıyordu. Diin ge
yıyor, zavallı hayvanlar cekl yangında 35,UOO kilo 
düıüyor, toplar yokuılardan türün yanmı~ur. 
çıkmıyor. Fakat. Y ap.11n 

Sokaktan geçerken ya· 
askerin çelik bazulan .. Dait 

ralamıılar gibi kadanaların çekemediitl 
toplan, bu çellk bazular , Knrakö' de oturan Jak İS· 
bir tüy gibi kaldınyor sırt- mimle bir ad:ım Galatada 
lann llzerine uçuruyor ... Karaojtlan cadd•indcn geçer-

Günet çıkarken, kahra· ken meçhul bir şahıs tarafın· 

man topçulanmızla düt· dan bacağından yaralanmışur. 
man topcuau seliimlaııyor . n••••••• •••••••• ••-••M 

Topçunun bu alet ıeli- • ft(uDOl Cemal ~ 
mım piyadenin tlddetll : ' n ! 
ateıi takıp ediyor. !Birdenbire bayılanlarai 

- Haydı oflum ... Man- : Yürek carpınlısıııa : 
galarla aıçra.,. Hop.. Hop.. • • l 

- Allah.. Allah.. ! Sinir hastalığına : 
Daha ilk tiddetll atefi İ Emsalsiz devadır. Her : 

müteakip düıman, alperle- : eczanede bulunur : 
rinden sıçrıyorve kaçmıya 

1
,•_•_•_•_•_•," __ •_•_•_•_••_•_•_••_•_•_•_•_-.... 

baılıyordu. Harp, çok mü· 
hım bir muvaffakıyet sa· 
hasına giriyor. Hatta bir 

aralık düıman tamamile 
sükut ediyor ve ortadan 
gaylp oluyor. 

Fakat öğleden sonra va
ziyet tamamen diylılyor. 

Evvell topcumuz aü~t 
ediyor. 

Bu süküt, piyadert az 
çok endiıenak eyliyor.!Btr· 
az ıonra birdenbire topçu 
rüc'ata baılıyor. Bu rüc'at 
ise piyademizin fikrini ve 
ruhunu altiiat ediyor • Bir 
müddet aonra piyadeye de 
rüc' at emri veriliyor. Çare 
yok; emir, emirdir. Rflc'ate 
batlıyor. Sabahleyin Yediil 
tokattan bir tarafa alnmiı 

olan düpnan bu vaziyeti 
tıörür görmez derhal bat 
kaldırıyor . Bataryalannın 

bntün ıiddetile rüc'at eden 
piyadelerimizin Ozerlne bir 
tarapnel yağmuru yağdır • 
mağa bllflıyor • Şehitleri 
nakletmek f(Syle dursun, 
yaralılar bile düımana ter
kedlliyor. Sıhhiye teıkilib 
nerede ? efrat nerede ? ... 

Bütün lat'abn rüc·atını 

setreden bir tek bölük .. 
Bu bölük; DQfmao topçu· 
sunun ölümler yağdaran 

,.ınbnmlan ~ blpe"a 
alıı baekte devam ederek 
,..., ,.vaı ııeri çekdiyor. 

(Bitmedi) 

Hatıra gelenler ı 

Git, yap ta gell-
Bır vakitler Fransız Jezvlt 

papaslarının riyasetinde bulun
muı olan rahip Andre h<>t" 
me§fepltAl ve cevap yetlttlrmek
tekı mahareti ile meıhurdu. 

Gilııün birinde rahip kliee
de gilııah çıkarbyormuf. Genç 
kızın birisi gelip ayaltlarına 
kapanmı,. Rahip genç br.a 
ne gıbı bir gilııah 1tledıltnl 
~Uf. Genç kız ralııbııı 
mükerrer suallerine kartı, mah· 
aıbaııe: 

- Bir gtınah 1tlemedlm. Hıç 
bir gtınahım yoktur rahip efen· 
clıl dermit- Nihayet aynı cıwa· 
bı almaktan rahibin canı abl
mıt ve eert bir 1avurla demlı kı: 

- Madem kı günahın yok· 
mut. Evvııll git bir gllııab 
tıle, sonra gelir bana anlatır-

ani 

* Üdcbıdan Leııge yi 
zındanına kapatmıılardı. Bir 
sabah zındaııına zalf. uçuk 
çehrelt bir adam gırdt. 

Ve lıayretle bakan Lene ye 

dedi ki: 
- Efendim, 

berberlvlm. 
O v~lı:ıt l.eııge, fU 

verdi: 
-Öyleı.dııoıuııL . .., 
........ ... - 4cli.ılİll(,ı 

fU _.J. . olı.üodeı& ........ ( Fraıı.- ıı: 
malt yerine ırq eır.ıelc: deııtrJ 



vnı!ln oldalnr7 
6:Roç1Ulcr 

" V aterlo ,, dar 
Roçilt" in tavnna aldananlar ~leon 
andı zannederek eshamı hiç paluuına 
üır. O ise bunları el altından toplattı 

~ gcçmeden zuhur eden 
Yeslle mU1zzam bir ııer-

cle istlJıbarıtın sür'at 
111.bhad ayeslnde kazanılı-

llıd, •Roçilt,. e mad
lsbat etti. 

Napoleon ın Elbı adasın-

lTdec ettikten sonra 
ettiği muvaffakiyeder 
~ in mali taahhıide
bü yilk tehlikeye sok-

rek kendi bankasına 
biraderinin bankalan

mttltııderatı müttefildeiin
lf-tbSt>ut ldL Çiınkü hepsi 

leon Ue mali müadele
glrişmif bulunuyorlarcb. 

da müne(lklerln 
ed askeriyesi tehlikeye 
ce, •Roçilt,, bir türlü 
ra,, da duramadL Biz· 

kıt'•yı geçti. Hadisatı 
ndao takip etmek lsd· 

tu Roçilb babası gibi 
il, fhtlyaU lr ve soğuk· 
bif ad m değildi. Asabi 
ııuıeıneıatı ı humması ve 

1 ççf ltmak kaYetılll 
bazaıı her tarafında 111i 

ecek k dar tazip eder
bu türHi tecıvllze ufrı
ı tasa vwr ediyor, kanlı 

tte naktrn yardım etmekle 
onlardan ~orkardı. fa

affec bu zaaflarına ga
aıak, 1 erçibadabat 'o ı 
o naınak sırası gelmişti. 

aya idtrek lngıliz ordu
iıtlhak etti. cVaterlo» dı, 
~lı zaınan, cephe 

•••• • bir u 
... tanbkla ltabiııe 
lllıb!J1e. bu dotnı 

1i'ııkit bu • dün
!ılç bir JCtiRde görül-

hıilı-ıır bu Mırede .. 

··- etınlt. bramıaı vermlşdt. 
Güıudıel'g Efendlle 4 
........ dıw -~ 
... ....,. eti-

yakınında harbin bütün ııaflıala
rwı takip etti. 

Nihayet cVelinıton•un barbi 
kazandıfma emniyet getirdi. 
Arbk kaybedecek bir uıılyesl 
)'Oktu. Hemen cbrtlbeı.e aittf 
~ oradan bldalHlcJltl en teri 
seyirli araba ile •o.tanb yolu· 
ı·u tuttu. KıJındiaiıı on iDİiii 
balıasıııa bir temi atın aldı. 
fırbnaya rafmeıı denizi ıeçti. 
Oayni, cVıterlo:ıt da olan bite
ni ldnttli! habtt ılmaduı cl.iın
rdnya Yll'nıaktı. 

•Ro<ilt• tqebbiallııde taın 
bir aıuvıffabJııt pdO. l:rtai 
&llnil b(ınada kimse barbın ııe
tıylclııi bilmiyordu. 

fakat •RO(llb cepheden reı.: 
mlftl; onun bir teY btlnıesl icap 
ediyıorllıı, ~alını sardılar bir 
ı,ıok sualler sordular. 

O geuld uykusuzluktan yllzil 
kireç gibi oldııfu halde omuz. 
larmı lflkıııelrle ilıtifa ediyordu. 

Herkes dOfilııilyordu: Demek 
ki •Blilher>le, cVelnlglcıa:ıt maf· 
lilp olımışlar ... demek ld Na· 
pdeoıı eene ııaıetıe çalnaf.. 

•Roçılb susuyordu._ 
Bu slikfıtıaı aıaııua pek 11e

riıı :li, lo&iltere nihai lıarbl kay
betmiş oJacalıtı. lıirü~ eshamı 
piyasada birdenbire sukuta bat
ladı. Bllttla bava muamelecileri 
ellmııdeki Mlıaını hiç pahasına 
verıyorlardl. 

Bu llflda cRoçilt. IOll dere
ce maharetle el ıltıııdan eatı.m 
satın ılıyordu. Ert~si l[Ünli 
mlittefi lerllı cVaterlo> da ga· 
lip ıeldilıleri lıabtrl yayıklı; 
zaftr ıılltftli ._e ellıllD 
giirillmeuıif bir derecede fırladı. 

..... 1 

• 

il Refik Beyin fahri azalık 
kaydlnln terkınlne karar 
vcrmlşlerdtr. 

Bundan sonra ikinci bir 
kerar olarak Sılılilye Vekili 
Refik Bey wahndın ahi
ren neşredilen tebli&e muka
bil i'fZetel,l!r4e bir tebliğ 
neşri tesblt olunmoşJ,uf. 

Mezk4r tebllll!ı hulWsı 
ŞUdur: 

• R.~ lk Beyin detHıi gibi 
b1i baiı ınesfellmiz münte
siplerinin bzancr aleyhine 
çiılqmayonız. ~m kiınese-

ııhı" bzıinancla g6zlimüz yoktur. 
Gene deiılldqt gibi dlf 
blblpletf bnmıa aıeyw.r 
delfldirler. 

Sılalıı,. ~e 4alJnl 
lıÜflllellnllz 411Aır. VeWel 
CaaiıedJlllılırle • Ala ·dar olıni· 
dılmı söylüyor. Bilakis l.clik 
B. memı lljınlelfıılid uaJiğı 
w 'eltL 1e,.,. :uıbadln-
Jlllilllla: • 

illlllıare, kongre ;JeDI lıef
dt ..... lntttd • lıııflannş 
ve at!Mt _,. eeçıalşdr. 

M• e: Feyzuı. 
lah. Hua ffaJr1. Saaı., s.. 
mil, Alfmıt Glllp • OrlıGı 
Beyi-. 

yelli ~tl idare plccet 
c:wna günü ~. ... 

Dlf heklmlerllıliı ıQJıaı 
vekAlednJn. ııttrtedll lıir. tef>. 
Ilga brşıiık vermeled taba 
bir haklarıdır. Jtanunu ala. 
mat ve tatbllc etmekte ve • 
t'1edc ccmiyedn noktal na. 
zarlaa da b1rb1dtıe uymı:ya • 
bilir; bunlan bal ve lllilı 
için de ~JI devlet var. 
medll vardır. 

Yalmz kendi revclh talk. 
lcd lalıd azalık •fatını ged 
....... lııuannclıa lldcal .,.. 
ı:flılWat laydccmck hak " 
~ llllJnZ, Blllm ..... 

el~~ -~!tdn -.ı. 

71 
'"858 
895 
901 

6233 
281 
292 
305 
632 
809 
889 

yede alakadar olnwfilUlı söylfı.. 
yordu ki v~edn cemiyetle 

alllidar olmadı«ı belll bir şey 
oldu&una göre bu tebllt ni
hayet cemiyeti bu iş dola
yulle takviye etınek llteml
yen bir edada sayılabilirdi • 

Kongre fllıs De makamı 
ııyınnalı lclL Fatırl olsun bir 
ua ccmlfedle ıJAkıılar ol
'""'ln" söylem'pe o Ullllll 
dcherden adana .Umtk fÜP. 
.... pek Jtdııdedlr, ancak 
Rdllı: beyin cemlyede alib· 
dar olmc61P" l6Jledl&I Jıat
Vatf"' ..ata mal6m olan 
'"111'• ~ Wl balaııtpı, 

Clm'Jede al4frM1er olmı
JIC.'Ü ... ,.,..,. ....... ~ ...., : ... 
=fkhfr ICilılJ- .. - 1 
QI .. WDllllfa-- -

-~ 

~ 

5 
Q., 
c:~ 

=' 
.n 
~ c: 
~ 

=' 
~ ..... 

o 
::s 
c: 
i ..., 

~ 
47 
497 
50 
701 

7054 
147 
355 
517 

61 
103 
293 
456 
486 

m 
636 
637 
641 

9071 
fi 
212 
~6 

tın 
ulmacası 

Soldan lafa : 
1- Birden ıonra (3), fabı (3) 
2 Slyalı ( 4), tramvayın ııııılıafW 

J- ~~ ,3) 
0 

••meh• eıiıri 
hazır (3) 

4 ~(3) 

1 
-ı-_.... .. 2 

3 
4 
5 

6~~~ 
-ı--ı-. .. 7 
.......~ .. 8 ___ , 

5- Horozun bna (S) 
6- M~ Jlllltbnlmı "1 (3) 
'1- C... {J). Mil lı:ems (J) 
~ .ı ( 4) • lııriotıyoıılana .. bll-
~ (4) 

9- F ıftıilceC ı,ı (3). lıir elılı • 
..... ~<'> 
Yukardan qatı : 

1 llırdea IGlll'a (3), garez (3) 
2 Slyllı(4). nımca yonııı (4) 

wh.ri•"9 . J- Bayalı: (3), F-.1ce fJI (3) 
4- Kıılp (3) 
5- He. ı• 1ı- (5) 

!).;,..t;.;.J.W. 6-~ ,., f - .., (3) 
7 ~ -ı ham (3), 

....... !J) 
8 'FMI -- .. ,1171 < • 

•nı1'••~{4) 
9- ,... (3). ..... - -

..._ (3) 

~ rnuıııt c.ı.ıa Kııpcıı be,... e., ... 2362 ~ 
• c ı, ,..,. M.ı.m..ıı,. ~ altmd. 

litrrıW 2740 

Altllya • Mersil poilsl 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

....... bu. ..... ...ı.... cılıııK 
bere 15 ıepfııenel ulı 12 de 
Cataıa ;;h«aıııı;Ju lıanletle 

1zıııır Klllllı: 8odrua Rııılcıa 
Fethiye ııııtalya Alaıye Menine 
gidecek w cl&ıutıe Silıllıo Au
_, ~ Antalya Me 
F6ıye 'Boclı www KOoak liıııllii ..,.M ;& "· im. 

13 Teırinewel Pazar 
MııdilllJa t.ıoıta11 yalnız 
Mlidaeyayı kadar gide
cek ve avdet aeferi yı· 
palauyacaktır. 

,. 
Hıımburg, Brem, Anvers, İs

tanbul ve Bllırisiyah al'asuıda _.et ve avdet munıuam poaa: 
Haılıborg, Brem, tedn, Anvers 
ve Roter~ llnı~ mu• 

.......... vapurJar:: 
11eajy8pu'rı.ırt .... ı&•..W• 

(F aıerland) • 12 • • 
(O.illa) • ıs • clolrn 
(Gernil) • 21 • • 

wıu.,. Y!n•. Kö1ınce • 
Kalu e -... 1Qıı tıınaııımtz· 
dan hareket edecek vapurla!': 
('Omıls) • 16-19 • 
(Samos) • M-17 • 

Mambıırg; Brem, vers, Ro-
ıerdam ve Dançig Umınlannı 
dogı:u ) akında lımanmıızdm 
hareket edecdt vapurlar: 
(Faterland) vapuru 12-14 T. 

.ııvvclck ıahınildc 

( Nliea) vapuru 12-15 T • 
evvelde ıahılıllde 

(CalRea) Vapuı'll 15-18 T. 
evvelde ıalııııllde 

( std) vapuru 19·20 T.cvvel 
tahınUcle -Londra için yalanda lıardı:et 

edecek vapurlar: 
( llDA ) vııpura 16-18 T. 

evvelde talımllde 

Fazla caWIAt için Gdaıada 
övaklmy"1 Hanında umumi 
ıcetıtclilfrıe .,ılil'-
TelefOn. · l.lcyojlu 6'1·674 

Te•rlntovv•t 
c..uatreoo.ı S ~ Mmı 

[ffi] 
Cumartesi 

N.-.a •.ıculWI 
-· ıw.ıı Moe• y., • '"""" 6 ,08 11,01 lt,09 17.J~ 19,07 4,19 

..... tlolularalll• ....... "" 
~ Cü#rdn 

o· •r r AW• 



Bütün kadınlar lsveçli 
san' atkan taklit ediyorlar 

Greta Garbo yalnız A • 
:merikada defil, bütün dün· 
yada filmleri en fazla 

rağbet gören ıan'atklrlar• 

dandır. Bu rağbet bilha11a 
Amerikada birçok kadın • 
ların on:.ın gibi giyinmeye 
çalıımasına, onun gibi ha· 

reket etme.ine, hatta onun 
gibi gUHip lakırdı t&yle • 

miye çahtmaıına ıebep 
olmuıtur. 

• r 

İsveçli sinema yıldızının 

hiçbir yeni elbiaeal yoktur , 

ki taklit Milmealn. Bunun Amerika sfnemacıbğın vatanıdır • Bu u~urda milyarlar sarf eden ve gene ı.JL 
yüzden milyarlar kazanan memlekette aineınaya ne derece ehemmiyet velildiğtni 
anlatmak için karilerimizl Amerikan gazetelerinde tkl üç satırla yer bulan bir hadiıe
cikten haberd{lr edeceifz: Cenubi KalJfomiya &uillfünunu bir ıf nema fakültesi küta• 
dına karar vermtv, ve bu kararını tatbik ıahaıına koymuıtu. Bu hareket aradan 
uzun bir zaman geçmeden difer birçok darülf6nunlar tarafından taklit edilmfıttr • 

l - l\1eclis idare ,.c l\Iurakıp rnporlurının kırnatl. 
2 - Bilanço ve besab:ıtın ıctkilcl ve meclisi idarenin 

lbrasL 

n 3 - Nizamname mucibince kıdem itibariyle çıkacak 
ısıf nıa yerine diğerlerinin intihabı. 

4 - 1urnkıp tayini. 
. 5 - Temmuz 929 tarihinde aktedilen heyeti umumiye 
ıçtirnaının lkt"s t YckAle•tncc keenlemı.1ekün addedilmesi dolıı--
' 1 • ;ı · sı,·Jc hu l:crc 1ıeyt'1:i umumiyenin ( 6 teşrinisani i 929 
CUınıırtesl günü şirketin merkezi idaresi bulunan Maraşta 
\.t l ıık fı.b rıbsınd:ı :ıleldde i0tlmnına muhccrem hisscdaranın 
11..• f r 
~eri rica olunur. 

K:o~aeli defterdar
lığından: 
te , Y.~r:umiirsel kazıı ının fıiikıömet konağmın (5000) Hnıyı 
ı u~:ı\·uz etmemek ~artile bazı :ıksnmının inşası münakasa 
~·t· 1 ~c1.iindc r!.ı.harn.•r şcrtıit dairesinde milnıusai alenİ'-'C 
" rcu I gu .c 24 ·9·!.'29 tıır;hlnden ı 3- ı 0·929 mnhine kaciar 20 
tı:k' rnüdJC"tlt" muı 11kuayn vıızedildi~indcn mfinnRasaya i1tl
tııt arıt:~un(la lrnltıaanla!ln kaza! mezkör malmüdLlr~yennc 

l '"o:cınıt criemeieif nan olu!lur. . 

Cenubi Kalifornlya darülfünununda sinema payitahta Holllvutun en ynkıek aan'· 
atklrlan ders vermektedirler. Şarlo, Vazü ıahne D. V. GrJffft, Sesil Dömil, Duglaa 
Perbanb bu meyandadırlar. Resmimiz bu daralfünunda büyük rejis<Sr Seıil Dömll 
tarafından verilen bir den esnasında alınınııtır. 

Amerlkada allı çocu~la bir de köpekten mürek,Jeep bir .sinema kumpanyası vardır • Bu çocuk 
aktörltr çocuk olmıyan bir rejisörün nuareli aliıncla çocu~l1ıra mahsus komediler yaparlar. Resimde 
minl mlnl san 'at]edrlar kumpan!l'"ını Sanla MontJa sahillerinde hir clenlz banyosu esnasında 
piıgorNnıu • C 

müdürlüğüne/en : K • k 
Nümunesi \'eçhıle beher topu ımya er muavinliği 
beş yüzlük olmak üzere 12 ki- .. müsabakası 
lo~uk. çift 57X 82 ebadında 
ikıncı hamur 1056 top kağıt ispirto ve ispirtolu içkiler inhiaAn umum müdür-
nıuoavaa edileceğiadeıı itaya lüiünden: · 
talip olacakların pey akçelcrjle ldarel merkeziye kımyn'hanesl için muavin ktmyakcr almaca· 
birlikte 12- I 0-929 tarih cumar- ğtndın fttMtl aayeyl Mız dtanlann 15 Te§rlnleVYe1 1929 Salı 
tesi saat on beşte piyango mQ- gününe kadar nüfueı tezkerelcrile ,ehadetnamelertni ,-c sair 
dürl.üğü_nde mütctekkil Tayyare vetik.ılaruu m&iıMbtben idarcl merlcıiyc zat i~crl ıubesJne mü-
cemıyetı mübayaat komfsyonu- racaatlı itbJJertnl bys\ ~tü'ınelert Te mu.aban tmubanmın t 7 
na müracaatları. Iepinlevvel 1922 Perft11Jbe gUn!l saat 1 O d. .tdard merkndyede 
:• .. •• •••••• •• M ...... •• icra :kılınacalı lltn olunur. · i Almanya nlealye ve vıladıye ! Şerait: 
1 cemtyetl uasındın i l - Talıplertn ılnıl 35 l te~rilı etmlyecekttr. 

: Dr. n. nmM : 2 - Mokcllcflyctl askeriye.ini lla etmlı bulunmalıdır. 
İ Dotum ve kadın htetahk· : 3 - Fen fakolteatnden veyahut ılraat veya eczacı mekte-
• I • bıoden dıplomalen olacaktır. 
• ınmo~hNllü : -------------~~!"'"""--~_....~--------...... ----------
!k Hutalarnu her .aUn i5·17ye ! BRADf ORD 
İ adar Şifllde huruıt haıtanetlnde• 
• kabul etmektedir. Sltlt Katil· ı 
! hane QÔdeıl No. 131. Tel: 1 
: Beyotlu 2221 : ........................ , 

Amerikanın büyük 
ıehne vazıı 

Abraham Link ol' unu 
hayatını filme alıyor 

Büyük Amerikan vazn 
sahnesi D. V. GrifU mesai 
dairesinde Abraham Lin· 
kol'nun hayatı hakkında 

çevireceği yeni filmin se· 
neryosunu hazırlamakla meı· 

guldur. Etrafı tarihi, edebi 
eserler ve romanlarla do· 
ludür. Griftln noktal na· 
zarında Llnkol'nun hayatı-
nın en mühim aafhalan 
filmde göıterilmell ve ken· 
disinl öldüren Con Vilkes 
Boz'un garip tekli yanında 
dalma dolqmalıdır. Filmin 
bir kaç güne kadar çevril
meye blltlarıması muhte
meldir. 

. . 

Vilma Banki 
polo meraklısı 

,., Mulen Ruj ,, 
Bu sütunlarda birçok 

kerreler bahsettiğimiz, lü • 
zumunu, ihtiyaç oldufunu 
söylediğimiz bir müeasese 
nihayet açılıyor: Müzikhol 

Müzikhol. sahnesinde 
birbirini takiben muhtelif 
oyunlar gösterilen yerdir. 

Müzikhol artisti bir mu· 
siki parçaı:;ını, uzun bir ra)·i 
neticesinde ifade için ya -

pılmaıı lazım gelen asgari 
hareketler icra etmit kim
sedir; yirmi be, dakika bir 
saat sürmesi icap eden 
bir parçayı 3-5 dakika içi· 
ne sığdınnıt mahir oyun -
cudur. 

Klasik resme nazaran 
dekor ne ise tiyatroya na
zaran müzikhol odur. 

* Pek yakında açılacak 
sahileri olan müzikhol 

. Beyoflunda, t"Ski Kozmog-
1. raf sineması blnasındadır: 
f müteıebbis Türk gençle.rı 

olan bu yerele her gün bir 
matine ve bir suvare ol· 
mak mere iki defa varyete 
ve sinema gösterilecek, ay· 
nı zamanda bir gazino ıek-
linde masalarda otur.ılabi
lecektir. iki oyun arasında 
ki zamanda da, dandng 
~kline ifraa edilecek olan 
bu yerin ismi "Mulen Ruj,, 
dur. 

Mulen RıU ıahnesinde 
yakında çok büyük yeni • 
ilkler 1areceğiz. Bunlardan 

. bkkaç tanestnJ ıöylemif 
olmak tçln, m6zlkhol aah • 
nesincle ,.erli ve milli dans-
iaruaızla, röriiler yapılacağı 
m haber verelim. 

'"· 
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Bursa Nafia baş mühen
disliğinden: 

13urı:ıı-Kur.ucabey yolunun 60·67 kiJomctrcJeri an'ıında 

27787 Jira 14 kuru~ bı:dcli ke,!Ui )'edinci kısmın tamiri 
21 - J0-929 pazarte,i gıi:1u :-:ıac J 6 da ihale edilmek uzcrc 

kapalı zarlia mCnai:. il) ı çı:~anlmıştır. 

Tulipfcdn ~ruıoı:N .. indc muhırr~r nfst!At dairesi• de 

tcmin:ıc n~·el~rflıt l!irlıkte, me~lcör ~n ve saatte vllııy t 

encfırocnJ.1C H· k~;if hııkkında i7.ııhıH ılmak için de her gün 

Nafia buşmühendisllgine müuacaarlıı.n. 
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Bursa Evkaf Müdürlüğünde 
Bursa da Fail:: Bey valı.!ından fsm•t paf4 caddesinde piy 

mahallesinde han, otel ve gara!a clveriılı Faik Bey hanı ar 
pazarlık suretile 22. 9 929 tarihinden itibaren bir mah müddeti 
müzayedeye çıkanlmııtır. T alıp olanların yevmi ihale ol 

. 22/ 10/929 salı gtinü 1125 lira teminatı • muvakht: akçe$ 
müstashiben Bursa Evkaf Müdiriyeline müracaatları. 

İstanbul vilayeti Defterdarlığı Bakırköy m'.ll müdürlü 
ğünden: 1 lirhto, \' an!iel, ,\Jehmct Sabri Ef. Ali z:ıde Sab 
13. lstirati Papadopıılos Artiıı Ef. zevcesi Kotis ve Karabe 
zevcesi \ irjin, .\Iinas Liberyan Ef. Lüoi Dilberyan lranlı !la 

• şiın aı;a., lrıınh Re,ııl aı;:ı, lranlı Kirkor Ef. Pamukçu o~! 
_\rda~ l·J. Papadopulus, lsti[an t::f. Ohannes Kalemkcryan f, 
l lapisanc mtidlirü lbralıim il. damat Calip paşa, '"azım pa 
,a zcycc;i, Ali 1 likmet p:ı~a ze,·ctsi, Oıınik, !hs~n l·:L lza · 

ll;rzilav Kf. Ke,·ork Od;ıba~yan Ef. Yascl Tcrezc llamayak Ef 
Yorgi- 1 liristo, . 'c>l.m Rober c;abay, ;\luhittin Ef. Paska 
,\nasta,yudi Ef. Ktbtaki l~f. Sotiri Duri, Talat ll. Ycrcsc' 
o,pop;Iu, .\lerkel, Yo\·an • 'ikoli Yani Andiriko, Françesko 
Yasd Rina binti . 'c,iın, Bostancı oıı;lu Pandili, Niğdeli Sa,· 

Bakırköy Kartnltcpe mahallesinin incirli mevkiinde hali arsıı 
!anlan ibaret olup sahiplerinin mahalli ikametleri meçhul ve' er 
p;ilerinin tahsiline inıkı\n bu!unmıyan balada imsileri göstcrileO 
xevatın nrgiyc ubn borçlarmm temini istifası zımmında 
mezkur arsalarm flinıhtu 26 - 9 - 992 tarihinden 15 -I0-929 
tarilıinekadar yirmi g-iin müddetle miizaycdeye vazedilmiş oloı~ 
la talip olanların Bakırköy mal müdürlüğünde müteşekkıl 
komisyonuna nıliracaatları ilan olunur. -Antalyada un fabrikası Devlet demiryolları u

mumi idaresinden 
Aksaray vilayeti sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürlüğünden: l - Antalyada iskelede kilo Türbin ıle mütaharrik •on 

sistem Un fabrikası 1 kanunusani 930 tarihinden itibaren Uç 

ıene için icare verileceğinden üç aenclilı: sabık bedeli icarı olan 

(78'0'.XJ) lira üzerinden 1 tcırinevveT 929 tarihinden 1 kanu-
Auadohı . ll:ıJ;dat demiryollarına mahsus olan her ne\ i M ı h t • • • h 0 11 O 

taze st·bzc \C ıneyva nakline ait 24-32.J. numaralı fevkah\de em eket as anesı ıçın ma ıye 
seyri :eri tarife ı;; tc,riııencl \ 929 tarihinden itibaren 

nuevvel 929 tarihine mfisadıf pazar günü ıaat on beıe 
lıapalı zarf usulile müzayedeye çıkarılmııtır. 

kadar ;\Jcrsin-.\cf,ıııa hattına da· teşmil edilecektir. lira ücretli bir Alman hastabakıcı hemşir 
Faxla tafsilat İçin istasyon ve aıııbarlarımıza müracaat 

2 - Fabrika, nefasetçe Amerikan unlarına muadil 
Ozere yevmi yirmi bin kilo (Un) lstıhsal etmektedıı. 

olmak 
edilmelidir. ---· ile 15 lira maaşh bir hemşire ve 1 o lira liJl§Jl!llill§JlllllleHil!lllll 
~ H 1\ N E L E R i 

1 
r İ z j N 1 maaşlı iki hasta bakıcıhk münhal olduğun· Fabrikayı idare eden mütahassıs bir baıdeğirmencl ile bir silindir 

Kondüktörü vardır. Bunların ıehri Oeeretleri vtllyetçeıl verlleecektir. 

3 - Fabrika dahilinde 50 beygir kuvvetinde bir dinamoya 
merbut elekırık tesisatı vardır. 

1 Mefruşatı 1 dan şeraiti lazimeyi haiz olanların istida-
• Salon takımları liil 

4 - Müzayedeye lttlrak edeceklerin teklıflerlnl 661 numa· 
ralı ıhaiat kanununun (kapalı zarfla müzayede) ahkimıne tnlık 
dmelert lazımdır. 

fiil Ve alelumum ·ıç·ın •• larına merbut evrak Ve VeSİkalarile Slhha il Dahili tertibatı 

ım p 5 A L T 1· 1 ve içtimai muavenet vekaleti celilesine 
T eklıf mektubunu ihtiva eden zarfın içinde ayrı bir zarf 

dahilinde ıu vesikaların bulunma11 

A: Talibin ' ticaret odasın~• 
vesika. 

l!zımdır: im 1 müracaat etmeleri. 
ıliJ Müessesatını ziyaret ediniz 8 mukayyet bulunduğuna dair 

B: Üç senelik muhammen bedeli icar olan 7 8000 liranın 
yüzde yedi buçuğunun bankaya bu it için teminatı muvakkata 
olarak dipozito edildiğine dair makbuz, yahut 661 numaralı !ha
lat kanununda kabulüne cevaz verilen teminat enakı. 

5 - Talipler müzayede ıcraitinl havı §llrtname suret! mU
saddakalarını Antalyada villyet encümen kaleminde- Ankara 
lstanbul, lzmlr, Mersin, Adana ve Denizlide vlllyet 'muhasebe; 
hususiye müdUriyeılerinden tetlı.ık edebilirler. 

6 - T alıplerln Antalya valiliğine müracaatları ]Azımdır. 

liJ orada zevki selime muvafık, zerafet ve tarzı imalde ili 1 faikiyetle beraber en ~\verişli fiatları bulursunuz 1 
jğJ Hiç bir mübayaa taahhüdünde bulunmıyarak fi 
(i] Gidiniz, görünüz ve mukayese ediniz l!i 
&!Adres: Beyoğlu Kabriotan sokajı Belediye daire•İ kartı11ndal§J 

l§ll§JlillillilSlilBlil•lil~mDllli!llmaaaM•EB~ 

Aksaray vilayetinden: 
) - Ak&aray Kızıl arkta yapılacak ameliyat teırinevvelın 

15 inci salı günü saal l 5 le Aksaray villyetinde ihale edilmek 
üzere kapalı zarf u.rulıle yeniden münakasaya çılı:arılmııtır. 

2 - Evrakı keşliye, proje, mukavelename, l"rtname ile teklif 

veteminat mektupları nümunclerini görmek ve münakasaya dahil 

~ı.:.ıı:.1:;:~~ı.;.>•-....-;;" ..... ~~a.;ı~L:JL:1L:•Jl:.• l:J• l:•~•:J.:•:JJ.:.1• olabilmek için ne gibi ve.aik ibrazı l&zım geldiğini öğrenmek 

Bir muhasip iş arıyor . istiyenlcrln Ankara su iılerl Müdürlüğü ile Aksaray ve lstanbul 

Ticari muhasebe itlerlnde beı ıenelık muvaffa- 0 vilayetleri baş mühendisliğine muracaat eylemeleri. 

• kJyetli bir faaliyet devresi YBfıyan genç bir 3 - Ameliyatı muhammene bedeli (79972) lira olduğundan 
: muhasip lt aTıyor. Dtlaiz hanınd~ Muhit mec~uaaı : teminatı muvakkatcsl (5998) liradır. 
• vaıııllisile (C. L) nmıuzuna muracaat edilebilir. • 4 - Aksaray vilayellne makbuz mukabilinde tevdi oluna-

• Telefon lıtanbul: 4118 cak teklif mektuplarının balade mezkor t 5 tcırinevvel 929 salı 
• ı::ı:J81•EJl•i•i•R:J•W•i•i•R!l!i•l•i•i•l•Q•l~G günü saat 15 e kadar kabul cdileceklerl ılin olunur. 

- -~ --- ----

Samsun - Sivas 
f ettişliğind en: 

hattı işletme 
•• mu-

idaremiz emrinde bulunan Pox bölii~ünüıı 1930 senesi mayıs gayesine kadar (Et 
Ekmek, ve Erzak) ihtiyaçları münaka>aya konımıştur. 

ı - :\lünakasa, teminat mektubu ile tekli[ mektubu ayrı, uyrı zarflar içinde ,.e 
her iki ur! ta üçüncü bit zar! içiııde olmak şartile kapalı zarlla yapılacaktır. 

ı - :\lddeti ü nıünakas:ı, birinci teşrin (29) yirmi dokuzuncu Salı günü saat 
c kudar olup Saımundaki ınüfctti,lik binasında yapılacaktır. 
3- :\lünakasa heyeti alacağı tekliflere gcire ihaleyi yapıp yapmamakta temamile 

serbcstir. • 
4 . . Talipler, bu baptaki şartnameleri tetkik için lstanbulda Haydarpaşa mağa· 

za,ı müdürlüğüne, Samsunda idaremiz kalem amirliğine, Amasyada tamirat ikinci şube 
şefliğine .-e Zi!cde de ista,yon meımırluğuna ve erzak nümunelerlnl görmek için de 
Sam;undaki idaremiz maj',azu müdürlüğüne müracaat edebileceklerdir. 

Keyfiytt alakadarana ilan olunur. 

Mes'ul müdür : Refik Ahmet 
-----.--- . --~-. c#' 

Gü::.in 1\Furi İngilizceden mütercim: -·ı AK1 uı 12 Teşrirıevvel 1929 tefrikası: 65 ~ Bir )'1ida aÇaii gifil 
Geçen haftaya kadar "Lüf

ton. Dük, hep beraberlerdi. 

"Lüfi. onla~la öğle yeme
ğini yiyordu. Dük te ak

şam yemeklerini .. , 

• Siz ona dü~eslikten 
bahsetmediniz mi? 

"Ettim. Fakat artık bir 
kere sevmişti. Biliyorsu· 

nuz yal. 

• Lüfi • genç ve güzel. .• 

Bır kız veya bir kadın sev· 

diği zaman dünyanın en 
mantıksız insanıdır. H 

" Biliyorum fakat, am~

ril..alılar diğer milletler gibi 

hislerine mağlup insanlar 
değillerdır. Bilhassa Mis 

Trampet bana erkek ida
resini bildiğinden bahset· 
mişti .• 

" Her ne ite, Mis Tram· 

pet geçen hafta tamamile 

kararını verdi. Yani Lort 
L~~tonu zevç olarak kabul 
etu. " 

• Zavallı Dük .. " 

"Oh, onun pek umurun
da değil, Siz, ne de olsa 
onu teselli edebilirsiniz. " 

•Yanılıyorsunuz. Dük 
kendini dinletmeği aeve~ 
bir adam. Ben de kendisini 
sessizce d;nlediğim içın be
nimle meşgul oluyor. Ben 

herkesi dinlerim bu hususta 
sabrım vardır. H 

" Zavallı Dük bu gün 
delice hareketlerine rağmen 
gayet iyi kalplidir. Onıı 

çocukluğundan beri tanırım. 
Gözüktüğünden daha yaş • 
lıdır, hemen hemen benim 
kadardır.,, 

"Ledi Grenlen bu izdi· 

vaca ne dedi?. 

"Korddya mı? Dehtetll 

kızdı .Hayatta ilk defa başka 

bir kadına mağlüp oldu. Fakat 
bu Amerikan kadınları çok 

akıllı şeyleri Eminim ki Lüfi

yı, mis Trampet bir köle 
gibi kullanacak." 

Bu esnada Lort T ilçester 
içeri girdi. Benimle selam
laştı. 

Ne manasız adam, Beybi 

Kins bunun nesini sevi
yor ? Köpeklere bisküi 

vermekle biraz vakit geçir
dikten sonra tekrar odadan 

çıktı. Leydi Tilçesterin ona 

kar~ı muamelesi o kadar 

iyi .. Her dediğini yapıyor. 
Her ıözüne sıkılmadan ce

vap veriyor. Tam bana 
model olacak bir tarz .• 

Leydi Tilçestfr dünyanın 

en zarif ve güzel bir kadını •• 

Cumarteılye kadar ben• ,, 

den başka iki erkek misafir 
daha vardı. Fakat o günü 

kalabalık misafirler geldi. 
Bu sefer Leydi Tilçesteri 

çok iyi anladım. Herkesin 

iyiliği için çalışan bir kadın, 

her söylenilen şeyi herkesin 

arzusuna uyarak derhal 

kabul ediyor. Çocuklarını 
görmek çok istiyorum. 

Oğlan gene ( Eton ) da. 
Kızı da büyük annesine 

yollamış. Birçok resimleri 

var, hepsini bana gösterdi. 

Kız bana birini hatırlatıyor 

ama kim olduğunu tayin 

edilmiyorum. Çok güzel 
bir kız •• Çocuk çok seviyo
rum, fakllt benim olmadı

ğına da o kadar memnu
num ki ••• 

Dük de diğer misafirler
le cumarteai günü geldi. 

Gene eskisi gibi beni gö· 
rünce çok sevindi. O gece 

yemekten sonra bana de
di kı: 

"işin nasıl neticelendiği
ni duymuşsunuzdur. Hafta

larca beni maskara gibi 

oyaladıktan sonra Lüfiyi 

tercih etti.• 

"Evet işittim." 

"Bunda yalnız memnun 
olduğum birşey varsa o da 

Kordelyanın şimdiye kadar 
yaptıklarının cezasını gör

mesidir. Nasıl o herkesin 

kocalarını, sevgililerini ayar

tıyorsa işte bir küçük kız 

onunkini de elinden alı

verdi. 
" Ne kadar nankörsünüz! 

Ledi Grenlen " size bir sa· 
adet hazı•lıyordu. • 

"Yok! iş sizin bildiğiniz 

gibi beniın iyiliğim ıçın 
değildi. Kendi içindi. Bili· 
yordu ki ben artık "Mirli

ton. da yaşayamıyacak, 
misafir kabul edemiyecek
tim. Halbu ki o da orada 
eğleniyordu. Bunun için 

çareyi benim zengin bir 
kızla evlenmemde buldu. 

Tabii o zaman tarzı hayatım 
değişmiyecekti." 

"Sizler ne garip insanlar
sınız!. 

• Sizin dul olmanızı doğ
rusu isterdim. Tam bana 
muvafıktınız. 

" Ben alay içın bile olsa 
bu türlü konuşmasını iste
mem.,, 

" Her zaman ~ize, sizi 
sevdiğimi söylemiyor mi

yim?" 

" Maskaralık ..burada 
sizler her şeyi 91k telakki 

ediyorsunuz. Biribirini vel• 
yeden aşklar 1 Siz, Kendi· 
niz bilhassa sadık olmadı· 
ğınızı söylememiş mi idiniz? 

"insanı ne kuvvetli tek· 
zip ediyorsunuz? Fakat ııt 
şayanı prestiş bir kadınsı· 

nızl" 
Ciddiyetle dedim ki: 
•Bana bakın artık bll 

budalaca şeylere nihayet 

v~rinl. 

"Hayatımda hiç 
tahkir olunduğumu 

yorum. . . .. ı 
" Beni ilk gördüğunll 

zaman diğer lngi~iı _ k~d;~ 
!arına benzemediğımı so~ fi 

miştiniz. işte ben onlar ~ı· 
ayrı, fena ahlaklı, bir k• r• 
mm. Beni bundan soO ı= 
bugibi sözlerle sıkınanı 
menediyorum. ,, ? 

" Sizi sıkıyor muyuııı ;• 
(Si"""" 


