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Bek ediğiniz 
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i Yukarld numarayı saklayınız: Size 100 Ura ! 
• 1 
: kazandıracakhr; ve bundan başka : 

• 
12 i birçok faydalan ... ! 
Sa· ı ! Yeni ıeklhnlze geçtiğimiz gifn VAKiT ın bir tali yoklaması ! 

f at~ yapacağını y4%mııtık. Buna tııii tafsll8.t 2 inci sayıt amızda- : . ~ 
~~=------- ........................................................................ . 
Hayvan ı· b l S 

hastahklari stan u por 
Şark vilayetlerimizde bir 

komisyon toplandı 
Şark 'f11Ayetlertnde hayvan hatalık· 

Süleymaniyeyi yendi 
Galatasaray Beylerbeyini ( ·..8) mağ}Op etti 
Kadıkôyiinde Fenerbahçe ile karşıl~ması mukarrer 
olan Edg11r Kine takımı masabakaya icabet etmedi-

1 
İ lanna manl olmak için Kan nll.llnlD 
1 rlyuettnde btr k.oaitlYoo toplanmıt 

-_ 1 ve muayene tatasyonlarmm ıakvtyesi 
tekarrOr etmlftlr. 

lngiliz muhipleı cemiyetı 
mensupları 

lngıhz muhtplert cemlyeU azamdan 
haklarınde ılmdtye kadar bir hnkllm Teril-

mlf olanların memlekette _.bestçe dolat· 

Be mektebinin ini maktadırlar, halbuki bunların bba· 
B~ '-'- _ ...._..:.-...___ batlerlerı yapılan tahklkat nettcalnde 
«tUUıllar cemiyeti umumi he- to yaparak milılı.ii'At gösterdikle- anlaıılllllftır. 

re dün öğleden sonra Darülfü- rinden bahsecJiyordu. Bir çok 
:urı konferans salonunda fevkal- bakkallar bu madde hakkında Alı karar heyett hokCmete •erclıtt 
l~e surette toplanmıı ve lçtJmada söz söylemtıler, bayiliklerin teı· bir raporla bu nınhım 11oktayı kaydet· Dünkd maçta i(<uandıfı gale'IH! tle tlf.tnct leameclm btrtnctge uakxlm 

1 
Yilze yakın bakkal hazır bu- kili iizerine yeniden mal alma- mlıttr. lıtanbulıgor birinci futbol takımı 

~nıuılur. dıklannı beyanla evvelce yüzde Boyok m~let mecllllnde bu eşbu Dnn Taksim ıtadyomunda fut· bakalanna bqlandı. 

6 
eını}>et reisi Hasan Bey cel- yirmi dörde kadar çıkan lskon- hakkında blr karar vertlmell muhtemel· bol heyeti tarafından tertip edt- Teıbit edilen ftkıtiir mucibince 

eyt açm k dır len reımt oyunlardan Şilt müaa- bu ilk giln latanbulaporla Siiley· 
-'l..ı il l§, yerini umumi atlp tonun zftzde beıe tndlrild~nden "'"'"'-· ~ .... ..;...---~----------· ..... 11111!'!~---.;.;;;~ .... ...;.-------.---ıiııiıiiı ..... ___ _ b .. ı;k lların ... _.,. hır.alr:nnabr. -FetLJ. B. b SC 

0U1.,, a cemiyete niühtelıf er bakkalın kendi mmtabam· 
bıüesseleler hakkında mfiracaat _ dAki 1-ytqn mal almafa mec
~ üzerine bu fevkal~e fçtlmaın bur edilnıednden ıtk&yet etmft' 
,. lerdir. 
"apıldığını s5ylemio on maddelik 
~ameyt okumu§tur. Neticede, bakkallann bfr mOd-

k Birinci madde mllsktrat f abri· de t daha ellerindeki rakıla.nm 
alaıınuı müvtereken "Müskirat idare etmeleri, cemiyetin fabri· 

:illeri cemiyetin isminde bir kalar nezdinde yapacağı teıeb· 
la lsar ıekli tesis ederek bakkal- boa neticesini beklemeleri karar
~ kred,iyf kesdtklerinden, a- IA§mııtll'. Fabrikalar eıkt ıekilde 

erin bakkallara pek az lskon- mütkillahız rakı vermezlene bak
kal kooperattft bfitiln bakkallann 
rakı ihtiyacını temin edecektir. 

İklncl madde cihan bufday 
plyasaaı dO.ıtiiğd halde fstan"bul
c:la iiç, bef fabrikanın bir tröst 
teıktl ederek makama ffatlanna 
ıon giinlerde 8 kuruı birden 
zam yapmalan idi. 
[ Alt tarafı 3 dncO ıayıfamızdacfı J 
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, İç sayıfalanmızda 
2,!J tlndl sayıfalar ı 

Şehir, memleket haberlvi 
4 tınca Myıf a ı 

Başmakale, ıütunlarda ~valıat. fı~~falll 
lly<Ut mcıkaleler 

l)İi 
il top] 

~nan manifatutacılardan 
8Unıplar 

~ inci sayıf a ı 
H{kdve, hartcf lıaberlo 

6 ıncı sayıfa ı 
Köpek uvenln, ı~tlllmemtş 

hır hadtx 
:r inci sayif a ı 

a inci sayıfa I 

Mılyarderler, Yalova hakkında 
mühim htr makale 

n
n g unc;,,,::~:11 

imar edildi il 

10 uncu sayıla ı 
Matbuat hatıralan, Bahrlahmere 

seyahat •• 
·----··· • ::uu::::::::c:l::mcım1:::m:i 

, 

Ah ne g0.%el bir Eon, ne temiz, ne beyaz I Bana kalıı·sa ustune başka bir ıey 
yapma$anız. I 

• 
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t: " V AKT ., iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABER.LER.1 

~--------·--------
Gazetemize abone olanlar 

Hayatlarını hiç bir şey vermeksizin 
Aydın Barosunda Tali yoklaması 

Anadolu reliJdmiade okudu- V AKIT, karilerine hizmet için yeni bir vesile bul 
~muza göre Aydın Barosunda 

sigorta ettirmiş olurlar 
27 gÜn kaldı; istifade ediniz ! 

Yeni ıeklimizden itibaren bir ay içinde gazetemtzln bir yıftıfına 
abone olanlara gaıetelllk hJ9 ıörillmemıı bir mulcabelede bulunuyor: 

Bu 1.bonelerln bir kW''a de ayrılacak ,oztle eUiılnlıı hayabnı 
slaorta edecek, kendilerine hilkömetçe muteber 

Primi ödenmiş 500 liralık bir hayat 
slQorta poliçesi 

yapılan inUhabatm uıulü daire
ainde yapılmaması dolayıslle Ad
liye vekalellnd feshine kAr&r 
verilmtı ve keyfiyet mahhalline 
bildirtlmtıtir. 

Erkanı Harbiye seyyahab 
lzmtr reftklerimlzde okuduiU· 

musa göre her sene mutat oldu· 
~ üzere ordu mQfettlfl F ahret
tlil Papnın idaresinde yapılan 
Erklnı harbiye seyahıAI bu ıe-

nede yapıll111f •e buna lttirak 
MOteakıp aenelertn ılaorta Qcretleri de aynı ,ektlde idaremize aittir. eden kumandanlanmız F ahret Un 

Eski abonelerimiz : Dervif, Fuat, Ntui &bit, Seyfi, 
Eski abonelerimlztn bu kur'aya dahil olmaıı, bu milddet içinde Hüaııü Emir, Ca.vit pa,.Iarla mi· 

verilecekttr. 

abonelerini yenllemiye hatlıdır. 1 ralay izzet Avni, ve Hayrullah 
Beyler İzmire gelmiılerdir. Bir 

maya bqladı. Ve (3) Oncll sayı• kaç ai1n lıtlrahatt mflteakıp mer-maniye, Galataaarayla da Bey • 
lerbeyt kal'fılaımaaı hem ilk gii· 
nQn flit pllplerlnden birini hem 
de bu iki takım ara.ımda birinci 
k6meye seçmek, ikinci k&meye 
inmek meft\lu etrafında uzayıp 
tide~ lıiklyemlzln neticesini 
vereli. 

Neticede latanbul ıpor rakibini 
(2) ye kartı (3) aaytle yenerek 
birinci k6meye kendlılnln daha 
fazla llyık oldulunu lahat etu. 
MGaabaka çok heyecanh aeçtl. 
Hakem Galatuarayh Sedat Rıza 
Beydir. Takımlar fU tertiple OJ• 

nadılar: 
Jştanbul Spor ı 

ita. .. 
Te.tık S.... 

ıını da yapta kezlerine avdet edeceklerdir. 
Sonlara dofnı faaltyeUnf arb• l===:::::s:::===:=m==::::ıı:ı!======

ran srueymantye ikinci bir sayı lesi huzunında intizamla yapıldı. 
daha kaydına muvaffak oldu. Müeabakalara Kumkapı, Beykoz, 
Fakat blru eonra devre (2) ye Beıiktq, Oıküdar, .A.kert aana· 
karıı (3) aayfle ve latanbul ıpo- yi kulnplerinden 21 idmancı itU· 

run plebetile blttL Birinci k6a rak ettt. 
meye geçerek: Neticede 79 kiloda Mustafa B. 

Saytnln semerealnf nihayet el· ( Kumkapı ) birinci; 72 kiloda 
de etmlye muvaffak olan latan • Yusuf 8. ( Beykoz ) birinci Salt 
tanbulaporu tebrik ederiz. ( B. K. ) iktncl, 66 kiloda Sellin 

Bundan sonra ddnd plt maçını B. ( Beykoz ) ~k gQzel oyunlar· 
Galatuarayla Beylerbeyi oynadı. la birinci, Celll 8. ( K. K. ) 
Batan oyun lmtldaclınca Beyler. ikinci; 61 kiloda İlyaa 8. (K. K.) 
beyi çok zaJlf bir takını manza• birinci, Necdet 8. ( Beykoz ) 

Aluaet Yuaf F..,_ 
Sallhattln S.llhettta Orlwa Wa 

ra11 arzetmekten kurtulamadL ikJncl, 56 da Faik B. ( K.. K..) 
Ôyle zayıf bir takım ki karıııın • birinci, Ali Rıza B. (K. K.) ikin· 
da tld bir oyun oynıyamıyan el geldiler. Bu ıuretle Kumkapı 

Hu.. Galatasaray afıra u.,ı ( 8 ) gol üç, Beykoz iki birincilik alarak 
giinQn muvaffaklyetlnl paylaı· 
mıı oldular. Milsabakalardan son· 
ra birinci ve lkmdlertn madal· 
yonlan alkıılarla tevzi edildi. 
Beykozu ve KumkapıJI tebrik 
ederiz. 

S"/Jleymanlye ı 
s.ı.ı 

141.n.t Necdet 
Marat bu.. Ralal o..... AJunet şu.. Sadi ~ 

Dk dewede SOleymantyeb ~ 
yımculan daha iyi çalııır a6rdGk. 
Mat.ekalall alwılarm d.ııa fazla 
SoleYJQaniyeye ıayı vaziyeti ve
tecek bJr cere1an takıp idtyordu. 

Fakat devrenin ıonlanna dol· 
fU lıtaııbul ıpor bOcum faally• 
Unl ele aldı Ye derakap dk 1&· 

Jl)'l yaptı. Bunu bir u sonra 
8dleyqıanlyenla ikinci sayuı ta· 
ktp etti. 

Devre \>lterken l.tanbul apor 
bir ıa11 daha kazanıyor. 

}ltıncl denede latanbul ıpor 
.la~ muvaffak blr oyun oyna-

yapıyor. 

Bu suretle dünkil ilk ıtlt mG· 
aabakalarında SClleymantye ile 
Beylerbeyi taıftyeye uğramlf 

oldular. 

Kadıköyündeki maç 
Dan Kadık6yiınde Fenerbahçe 

takımı ile limanımızda bulunan 
Edıar Kine zırlibsı takımı araım· 
da bir mClaabaka yapılacaktı. 
Fenerbahçe rakibinin gelmemeıl 
tbertne Moda takımile bir ek· 
zeniz maçı yapb. 

Güreş teşvik müsabakaları 
T ecrübeıiz güreıçlleri teıvtk 

için tertip edilen mGsabaklar dün 
Beyoflu Halk firkaıı salonunda 
oldukça kalabalık bir seyirci kit· 

tanmaz 
adam 

V AKIT ın tefrikası ı 4 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
O pi,inclye kadat ben boş· 

mu duracatım?. Bir mayonezli 
levrek getir... beyaz ıaraöı da 
ıhm•I etme .•• 

Avnilıselih i•tihııına masa 
komıularını yan yan baktıracak 
bi~ raibetle balıta sıvandı. 

-8-
Sofrı ırbdaf lan, ta1calh yqh 

bir utla otul ot1t1 betllk tki 
renç, Voronof 1t11ından bahsedl· 
yorlırclı. 

Blrincl pnç - Doktor Voro
nofun (hayabn zaferi) atlı eaerin
de hayrete f&yaıt aabrlır var. 

ihtiyar - Ne fibi? 
Birinci genç - Vişne, kiraz, 

erik, armut aşıları gibi bir insa· 
nın her hangi bir uzvünü diğer 
insana yapıştırıyorlar. 

ihtiyar - Tutuyor mu bari? 

Birinci genç - Hay bayi ağaç 
aşılan ns.sıl tutuyorsa bu da tip· 
kı öyle. 

ikinci genç - Bu aşıların et
rafında daha çok dedi kodu 
oluyor. 

Birinci genç - Yakın bir İı· 
tikbalde bu aşıların büyük ehem
miyetleri anlaşılacaktır. Çünkü 
uzvü uzva aşılıyorlar. 

İhtiyar - Ne demek? 
Birinci genç - Kol ve bacak 

aşılandığını bilmiyorum, sureti 

Vefa bisikletçileri 
Bu giln f çfiı iki giin evvel Vefa 
bisikletcilerinfn Büyük derereye 
kadar ıfdin relme mOsaliakalı 
bir cevelan fapacaklarını yazı· 
Dllftık. DOn vefa Btsikletçileı1 
mGaabakalanna teblt edilen saat· 
ta ba,lamıtlar fakat pek fazla 
yalan yafmur mOnaaebetlle Ka· 
1'ak8yde geri d&nmlye mecbur ol· 
muılardır. 

Mnaabakah cevelln baıka bir 
gdne kalm11tır• 

umumiycae ıöylüyorum. Meseli 
böyle noksanüliza olanların qı 
ile malOHyetlerini tamir edebile• 
cekler .•• 

ihtiyar - Anlayamadım.. me
sela benim kolum yok .. bu sakat
lıtımı tamir için kesi imiş bir ko
lu nereden bulalabilırim? Beni 
kollandırmak için diğer bir ada
mı aakatlamak mı icap edecek? 

Birinci renç - Bunun da ko
layı var. Olmüş adamların uzüv· 
h ri kullanılır. 

lkincl genç - Aşılanacak u· 
zilv her türlü iletten salim bir 
vücuttan keailmiı olacak •.• 

Birinci genç - Tabii. •• 
ihtiyar - Uzvün ölmüş bir 

adamdan katolunacatını söylüyor· 
~unuz. Halbuki hemeJl bütün ve
fatlar bir hastalık neticesinde vu· 
ku bulur. 

Birinci genç - Efendim kaza· 
en ölenlerin uzuvlan kullanılır. 
Meseli otomobil çitner, ıömen
döferde ezilir, yüksek bir yerden 
düşer .. ve bunlara rnümull .•. 

ihtiyar - Ölü bir vücuttan 
keıilmiı bir uzvün aşısı diri adam 
üzerinde tutar mı? 

Bugün verdiğimiz numara gaz 
temiz karilerinın en talilisin 

ayırmakla kalmıyacak 
Bunlar gazetemizin karilerine ait hizmetlerinden istifa 

için de birer vasıta olacaktır 

Yeni teklimize başlarken, bir 
tali yoklaması yapacağımızı yazdık. 

Bugün bu yoklamayı yapmak 
üzre karilerimize ilk ıayıfamızın 
sağ köşesinde bir numara takdim 
ediyoruz. Bu numaralar her gaze

tede ayrıdır ve Vakıt ı basmak 
üzre yeni getirtti~imiı büyük, 
son sistem makinenin matbaamı
za ait hususiyetlerinden biri ola-

rak konulmuştur. 
İşte tali yoklamamız , bu 

sırada edindiği birer numara va

sıtaailedir ki kolaylıkla yapıla • 

biliyor. 
Numaralı nu5halan 
NldayıngJ 

Karilerimiz bugün numaralı ola

rak aldıldan nushalan lOtfen sakla

malarını rica ederiz. Hafta sonunda 

Noter huzurunda tevzi edilen bu 

numaralar üzerine bir kur'a çe -

kilecek ve hangi numaraya düşerse 

o numaranın hamiline evveli 

100 lira 
takdim edilecektir. 

Di!)er numaralann 
kazancıı 

Bu kur' ada kazanmıyan numa -
ralann maddi kazanca bundan 

aşağı de~ildir: 

Bu numaralarla adreslerini bil

direnlerin idaremizde bir de eri 

yapılacak ve gazetemizin arasıra 

vereceği hediyeleri tevzi hususun· 
da bu numaralar esas tutulacaktır. 

temize ( • • . • numaralı kariinl 

diye hüviyet tayin ederek mürac 

ederlerse kendilerine müm 

olan kolaylık gösterilecek, mes 

bunların, ticaret ilanları müste 

olmak üzre, verecekleri 3 satı 
küçük ilinlan parasız bas 

caktır .•• 
bugllnldf numa 
yı Mklayınız I 

Ve isminizle birlikte idarem 

blldtrinlz. 

Varım asır evvelki 

VAKiT 
16 tqrlnıanf 1879 

Zırhlı Verten haMıla.-

1-tırının f evkal&de meta.
net ve m'iJhkemiyetine 
herkesi ikna etmek ü,. 
zere mezktir kasa f ab.
rikasının Der:ıeadei a .. 
cent1Uı Hösy6 lsti
matyadi5 i~bu kl15iUlın 
anahtan iizerinde ol .. 
du!]u halde her ne su,. 
retle olursa ol.sun aça' 
bilen ve yahut kesrey,. 
llyene yffz elli lira ve' 
rece(Jhal vtıdd llAn --et 
miş oldu9rı cihpl1o J.~,.. 

ki cuma gana Beyoğ" 
lunda Konkordiya gr 
zinosunda hayli zeval 
içtimll edip her ne ka" 
dar s4yü gayret eyle" 
ml~ler bede ne açabil" 
mişler ve ne dahi bit 
tarafına f"iltur getir~ 
bilmi~lerdir. 

Her numara gaz,etemiz
le alaka al4metldir 

Bundan başka, bu suretle isim 

ve numaralan zaptolunacak kariler 
istedikleri bir mes' ele için gaze- IL-----------JI 

Birinci genç - Efendim kalbin 
durması, kanın cereyanından 
kalması ölümün bidayeti demek
tir. Ölüm vücude aAu ağır yayılır. 
Mesela mevtin vukuundan sonra 
diğer uzüvler birer müddet daha 
yaşamakta devam ederler. Kemik
ler on sekiz saat, böbrekler, 
karaciğer guddeler tahminen altı· 
dan sekiz saate kadar yaşarlar. 
Bu uzuvlar ölü bir vücuttan vak· 
tile kesilip diri bedene gene 
zamanile nakil olunurlar sa aşı 
tutar. Müntekil uzüv kesildiği 

vücutta hayatın hanği hizmetini 
görüyorsa aşılandığı bedende de 
aynı vazifeyi ifa eder. Nebatatla 

nasıl öz öze karıştınlarak aşı yapı
lıyorsa canlılarda kan kana akıt
tmlmak ameliyesile aynı netice 
hüsule getirilir. 

İhtiyar - Bu söyledikleriniz 
iyi amma her hanği bir uzviyeti 
itmam etmek veya yenilemek 
ihtiyacında bulunan bir adam 
henüz vefat etmiş bir insanın 
vücudundan istifade edebilmek 
için maazallah bir kaza vukuunu 
mu bekliyecek? 

Birinci genç - işte bu mah-

zura meoni maymunlar 
istifade olunuyor. 

İhtiyar - Aynı netice has~ 
luyor mu? 

Birinci genç - Aynı ..• 
ihtiyar - Demek iki kan 

ri birini tutuyor.. _A 
Birinci genç - Evet ma)'Y 

larla kanımız kaynıyor.. / 
ikinci genç - Maymunlafl ~ 

talaa ile çok uğraşan doktor 
lenka Şenpanzelerin bizim eO /J 
km akrabamızdan olduğunıl~ 
liyor .. insan ve maymun Cl 1,t 
de sönmüş aynı nesilden ge V' 
lerini müsbit çok deliil ~,r~ 
hatta o kadar ki maymun ~ 
nin yükıek nev'ine mensoP :.~ 

··boOp;.t 
panzelere, gonllere, 11 oıJO" 
orangutanlara ibtidai • "' 
denebilir... . efY 

ihtiyar - Beni adeın•P 
nerede kaldı? ; 

Birinci genç - Tabi•~,ttt' 
nan şey esalet değil h~ ıbıJ/. 
Fen böyle gösteriyore ~ıı ~ b1 

gördüğümüz mütekamil ın1cııhP 
line gelinciye kadar ~o~ dile· V 
geçtik. Çok şekil değıştır di~ııı 
cutlarımızda bu ge~~ı~ 
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ll1r 
Asfalt yol 

Türkiye için tehlikeli midir? 
Ankaranın imarı f§leri ile meı

gul o!an ecnebi mütahassı!ar or
taya bizim için ço':e mühim bir 
pren6ip meselesi atmı~'ardır Meı
hur Alman fehfr mimarı M.Yan
senin iddiasına göre Ankara ve 
muhftı için yolların asfalt yapıl· 

ması doğru değildir. Zira nsfalt yol 
Ankara ildimine uygun olmadığı 
gibi ini§ ve yokuşlara tatbiki 
imkansızdır. KezaJik asfalt yolla
rın inııa masr fı ... b 

• r a agır, akım mas-
rafı ıse son derece fazladır. 

d 
Onun için Ankara imar mü-

ürlnx..-ı B li d -b r;u er n n bir yol muta-
assısı bulmu~ ve kendid fle bir 

mukavele kd . a etmı~tir. Bu yol 
m-t h u a ansısı Ankaraya gelerek 
burada iklime ve malzemeye gö 
re kap eden yol sistemini tayin 
etmedikçe on para sarfedilmeme-
81ne karar veıflmlftfr. 

Halbuki her kes biliyor li l daha 
bet altı ay evvele kadar Anka
ra fehrinde ve civarındaki yolla
r n umumiyetle asfalt yapılması 
filcri takıp ediliyordu Hatta bu 
fikir yalnız Ankara için değil, 
bütün mem1eket için bir ideal 
~eklinde görünüyordu. 

Nete!dm İstanbul ile Ankara 
arasında bb asfalt §OSC yapmak 
projeleri geçen sene gazeteleri 
uzun zaman irgaJ edip durmu§tu. 
Geçen sene bize memleketimiz 
için bir ideal g"bi gürünen asfalt 
yol inşarının şimdi hatalı bir sis
tem olduğu icdia ı ibret ve in -
tlbah ile talakki edilecek bir ha· 
c!ııedfr Teşci.kür edelim ki c!aha 
yo) ve lrr.ar i~!erinin başlangı -

Mesut hayat nedir? 
fngiltere darülfünunlarından bu 

tene mezun olacak gençlere ha

yatta meııut olmc.k için ne dil
{ündüklcı i sorulmu~ ve bunların 

hazırladıklan cevaplar tetkik ve 
tasnif edilmi§tlr: 

Gençlerin mesut yatıama k f çfn 

düşündüklerini dikkat ve hür

metle okutJuk. Gençler tara 

f ından tetkik edilecek ve dinle· 

necek en mühf m mevzulardan 
biri budur. 

Gençlerin bu hususta verdik

leri ille rey, sağlam bir sıhhat 
etrafında topll\nıyor. Bunun ka

dar doğru ve makul bir ıey yok

tur. Gençler, mesudiyetln ilk esa-

11 olarak sağlam sıhhati göster

memı, olsalar bugün yirmi yaım

da olmak hakkını haiz olmazlardı. 
Gençlere göre mesudiyetin 

ikinci esnsı §en olmaktır. Biz bu 

hususta beraber değiliz. İnsan 
~en olmazsa da mesut olabilir. 

Gençler daha sonra mes'udlye

tin üçüncü esası olarak, lmblliye

te muvafık bir meslek ve emin 

bir irtikbali gösteriyorlar. 

Bundnn sonra gençler rn , t , es u 
olmak için, iyi bir z.evceye sahip 

olmağa rey veriyor ve reylerini 

temiz bir {:Öhrele malikiyetle 

ikmal ediyorlar. 

20 ya~ındaki gençler'n bu dü

şünceleri hürmetle dinlememek 

mümkün değildir. 

cında iken bizin için 111falt yo • 
lun 7ararlı ve yalnıı olmau lhU· 
mali nazan dikkati celbetmtıttr 
ve Ankarada yol inıaabna eaaılı 
surette baılamazdan evvel bu 
meselenin bir kere mütehauıı • 
lar arasında halledilmesine karar 
verilmiıtir. 

Eğer Ankara ıehrl ve muhiti 
için aaf alt yol slatemi zararlı ola-
cakaa ayni hükmün diğer mem
leket yolları hakkında da varit 
bulunduğu t üpheıizdir. Onun içJn 

Ankara imar müdür)Q~ü tarafın· 
dan bu muhitte tatbik edilecek 
yol sistemi tetkik edilirken ve ıırf 

bu it He meıgul olacak bir yol 
mütahaaaısı getirilirken bu itin 
bütün bir memleket meselesi ol· 
duğu nazarı dikkate almmaıı ve 
binaenaleyh meselenin bu genif 
çerçive dahilinde mütalia ve bal· 
ledilmesl lAzımgellr. 

M. Y ansenin asfalt yol sistemi
nin Ankara ve muhiti için iyi 

netice vermiyeceAl ıekltnde Taki 
olan ihtarı, df ğer bir noktai na
zardan kıymetlidir. 

Bu da büyük memleket itle
rinde ecnebi mütahauıslar kul
lanmak huıusunda yapılan maddi 
fedakarlıkların boı ve beyhude 
olmadı~ını anlatmasıdır. Filhaki
ka bütün dünyaca kıymeti tanın
mıı bir mütahaasm kullanmak 
her ıeyden evvel bir para meıe
lesidir. Fakat bu yolda verilen 
paralara mukabil bazan buf eda
karlıklarla kabili kıyas olmıya
cak fafdeier temin edilebilir. 

111ehmet Asım 

Günan ~fyıuetl 

Alman faşızmi 
Dlin gelen telgraflar arasında iki 

satırlık bir havadis nazarı dikkati 
ayrıca celbedecek mahiyette idi. 

Alman Çelik mi~ferler cemiyeti 
azasından bir heyet ltalyadıt l\Jil:ıno 
şehrine gitmiş ve heledlye reisi 
ile hliyük memurlar tarafından 
merasimle karşılanmışlar. 

Şu küçük havadiste l\lilan rüesa! 
hükumetinin basit bf r mü safir per
verliğinden başka bir şey hisset
memek şiiphesiz hatalı olur. 

Eğer ~lilan şehrini ziyaret eden 
hey'et meselA Fransız Radikal sos
yalist fırkasına mensup olsayd.4 bel
ki de merasim yapılır, fakat bu me
rasimin ancak Fransız milletini ren
cide etmemek için yapıldığı bilve
sile im:ı edllirdL 

Hıılnuki sabık düşman Almanya-
nın, hali hazırda resikArda bile olmıyan 
ve harekatı ile Fransayı düşündüren 
bir ı;iyast fırka~ına kerşı cemile ib
razına hiç bir mecburiyet yoktu. 

Aynı zamanda Çelik miğfer he
yerinin harptaki Alman düşmanla

rındun hal yayı tercihen ziyaret et
mesi de hususf bir manayı haizdir. 

Bu ziyaret ve bu kahuliin sebebini, 
milliyetperver faşizmin diğer mem
leketlerdeki mfJJiyecperver anasıra 

kar~ı gösterdil!;i teveccüh ve irtibat
ta aramak doğru olur. 

Faşizm, ~1lemi siyasette kendi ne 
mahsus bir çığır açmış, bu çığın 

tevsle çalışıyor. Faaliyet sahasında 
fa:;.izmin rakibi enternasyonalizlmdir 
Nerede entrenasyonalist cereyan 
varsa faşizm ona karşı veçhe almıya 
ırıecbur,dur. l~te bu sebepten dola-

yıdır ki, İtalyan siyaseti radikal Fran~ etmesine imkAn kalmadıktan sonra 
sadan p,ünden güne ayrılmakta ve bu vazife kırala verildi ve kırat 
diğer milletlt rln rnllJiyetperver hı- imperatorluk eczasını hirlc~tfren 

zıplarına karşı temayül ve teveccü- nokta oldu. Şayet, bu bağ da çö-
hünil saklamamaktadır. zülecek olursa imperatorluğun Akl-

Bu siyasetin Avrupa üzerinde bed, lnhl!Al olur. 
nasıl bir tesir icra edeceği cayi Bu noktıınin teammülô neticesinde 
sualdir. Vers:ıy ve Senjermen mu- lngilı ere de kırallık makamın in ihraz 
ahedclerinln aktindenberi henüz ettiği ehemmiyet n sebebi derhal 
on bir sene geçtiği halde ikl !Atin anlaşılır. Çlinkü kıralbk makamı 
kardaşın arası günden güne açıl- yıkılacak olursa onunla beraber 
mak ta ve Fransa ile İtalya başka lngilterenin bütün dünyeyt nufuzu 
başka kamplarda yekdl~eri aleyhine ve onunla birlikte lngilterenin 
çalışmaktadır. Şu bir kaç sene zar- sanayi bayannı temin eden biltün 
fında Korsl~ Tunus Tanca• mm- mail, fdarl, bahri, muvasale şebekeleri 
takasL ve hatta Surye mandası iki yıkılır. 

siyasetin karşılaştığı sahnelerdir. Bu itibar ile lngilterede kıratlık 

Aynı zamanda Fransanın hima- eski ve ananevi bir müesseden 
yesine güvenen Yugoslavya ile hal- fazla bir şey olmuştur. Çünkü kırat 
ya arasındaki hadisat ta Paris ve yalnız lngilterenın kıralı değil, ayni 
Romada tesirini göstermekten hali zamanda domniyonlardan da her 
kalmıyor. birinin kıralıdır ve lmperatorluğu 

Vaziyeti hü!Asa edecek olursak birle,_tiren baj:tdır. 
şu kanaate varınz ki, Versay mu- I lali hazırda henilz bu yeni şek.il 
aheJeslnin en şedit muhalifleri olan istiksarını bulmadığından Kırat Cor-
Çelik miğfcrlilerln f talyada gördük- cun rahatsizlığı derin bir endişe 
lerı hüsnü k:ıbul, Adt bir mihman- Jle takip olunmuş onun şifayap 

nüvazlıktan ziyade faşizmin ltalyan olması büyük bir sevlnç ile karşı-
siyasetine çizdiği yeni veçhenin te- Jaşmışur . .Atide ayni vazıyet devam 
zahüratındandır. edecek mi? Atinin en mühim mev-

Bu gibi tezahüratın Fransa ile zularından biri budur. 
İtalya arasındaki bürudeti izaleye Ömer Rıza 
hizmet etmiyece~ ise aşikArdır. 1 

A1. Gayur ~vrupada ı VAKiT > 

İngil_t_e-re_i_m_p_e_r_a_t_o_r)uğu Sinema darültünunu 

İn!!,iltere kıralı be~incl Corçun ~cçen Tedrisat kitap Üzerinde de-
hafta zarfında, hastalık ve nekahet d ·· · d / ifilper e uzerın e yapı ıyor 
arasında geçen uzun bir devirden (_/ 
sonra Londraya avdeti İngilizler Belç\ka muhab\rlmlı yazıyor: 

• Ünivenlte Slnegrafik 9 namıJe 
tarafından btiyük tezahürlerle karşı· 

merkC"li Brükselde bir teşlr.ıllt vardır. }anan lJlr hadise teşkil etti. Bu ha-
diı:enin Jedünniyatını tetkik etmek Bu teşktlltın gayesi ftlml~rle muhtelif 
faideden hill deıtildlr, memleketleri ve servet ve sanayilnl 

Kıra! Corç 19 I 0 senesinde ba- bırbırtne tanıtmak ve bir mektep gtbt 
bası Kırat Edvardın tahtına otur- devam edenleri hlmle muhtelıf mevıu

larda ycti~tlrmektir. Mesel!: Demir 
duıtu zarrıan arzın sekenesinden 
(1,400) milyonu kıralhklara, ( 3no) senayll, demir çıkan muhtelif memle-

h ketlere alt ftlmlert mebdeden milnt~ milyonu curn uriyetlere tabi bulu-
nuyordu. Bugün ise iş aksinedir. haya kadar blr ecri ha

1
tnde gösteriyor. 

Yer yüzünde yaşıyan lncanlann bir Mesela bu acrlyt takip eden bir ıahıs 
demlr nanl çıltar, na11l erltllır, muhte-

mil yar 50 milyonu cümhuriyetlcr~ lif meml~ketlerde kullanılan usul ne 
650 milyonu kıralhklara tabidir. De-

dtr) 11 Ofnrno 9 ne dtr) Demlr 
mek ki eskiden beşte dördü kıralcı 

nerelerde kullanılı.. H~p ağretlyor. 
olan insanların bugün üçte ikisi 

Bu meyanda mahsulata alt kısımlar da 
cümhuriyetçidir . Kıralcı yaşayan 

var, m~ıel&. elma Avrupaya nerelerden 
630 milyon insanın 450 milyonu 
lngilterenin hükmü altında bulunu- geliyor, elma bahçeleri ve fennt top-

lama ve manipülasyon tertibah, bu 
yor. Geride kal:ın 200 milyon da mcmleketJ,..rde ne dir, tafsilat filmle 
İtalya ve Japonya, ispanya, Norve~ 
lsve~ Romanya, Yugoslavya, Mısır, takıp olunuyor 
Habeş ve Seyamdadır . Bu memle- s~yyahın kısımları var. B0tnn touris-
kctlerin bir kaçında da kırallık., tık ıehlrler sıra ıle göstrnlıyor. Bu 
emin bir vaziyette deıtildir. Nasıl cemiyetin Avrupa ve Amer kada lef"' 
emin olabilir ki dünyanın en emni- kılalı var. 6 milyon nüfusu olan Belçl-
yetli sayılan tahtları bir anda ziru- itada mUdavlmlerlnin adedi 2, 720.0'.)() 
zebcr olmu~tur. Rusyada Romanof- ımıı. Bütün mektepler Maarif nnaretl 
]ar, Avusturyada llapsburglar, Al- usıtaıile aza lmlıler. Gayesi: .ı san 

manyada I lohenzolemler, Cinde bo lnkratif ,, dir. Binaenaleyh bu 
Mançular ve Türkiyede Osmanlılar ttıkll!t ve fılımlerden ırtıfade edecek 
bunun en canlı delilidir. memlekttlerden yalnız masrafının teml-

Aceba İngiliz tahtının bir istl!ma nlnl talep ediyor. ~er Tnrklye dahli 

teşkil etmesindeki sebep nedir? oluna Türkiyeye alt yapılacak bOtltn 
Biz burada ancak zamanımıza propaganda fılmlertnin bntün dilnyada 

aft ve imperatorlu~ müteallik gösterılmeslnl taahhüt edlyor. Propa· 
olan en mühim sebebi lz:ıh ile ganda fılmlerlnl alan kendi atelyelerl 
iktifa edeceğiz. de varmıı. Ve sadece masrafı muka-

Umumt harpten berf, İngiltere btlıode film alıyorlarmıı. Muhtelif 
dominyon lan, İngiltere parlemento· vllayetlt rlmlıln güzel ık ve ıervetlnı 
sunun idaresi alanda bulunmaktan, bizzat bıze ve harice tanıtmak ve 

onun tensibi dairesinde yaşamaktan baıka memleketltrln mesai tarılannı da 
temcımile kurtuJmuşl:ırdır. Eskiden mevcut filmlerden istifade ederek öğretmek 
bütün imperatorluk eczasını birbi- acaba çok faydalı olmaz mı.? Geçen 
rine bağliyan bu parlemento oldu· ıcnc blze resmfn de müracaat etmiı-
ğundan ona lmperatorluk Parle- lcr. Mah.yet ve tcıeklr.ül ve faalıyet 
mentusu denUiyol'<lu. tarzları hakkında İktisat vekllletinde 

Dominyonların, lngiltere parle- malQmat varmıı. 
mentusunun hA.kimiyetinden kur- -----------
tulmasını müteakip ona Bricanya Bu günkü muhakemeler 
parlementosu denildi Bu g-ün Bugü ağır cezada "' Kronika ,, 
İngiliz parlementosuna tabi olan gazetc::;inin Tiirklügü tahkir, ikinci 
yegAne memleket Hindistandır. ln- cezada gazetelerin irtişa mesele ine 
giltere parlementusunun imperator- dair miiheyyiç neşrıyat davalannın 
luk eczası arasında bir bağ tc,kil muhakcnıc~inc devam olunacnkur· 

Dünkü gazetelerde Ankar 
çekilmtı pek ehemmiyetli bir 
raf vardı. Günün bütün -
haberlerinin kargaıalığı aras 
kaybo!ma11, göze görünme 
çok mümkün olan bu tel 
üstünde inatla durmak lıizı 

Adliye vekaleti, ceza k 
nundaki bir maddenin ağı 
bnlması fçfn Meclise bir t 
layıhası vermiye hazırlanıyo 
Şiddetlendirilmesi karar al 
alınan maddeler, rü vette."l ba 
denlerdir. 

Son senelerde yeni bir n 
ne ıahtt olduğumuz bu eski 
din kökünden koparılması 
zaten yeni bir tedbire ihtl 
vardı. Bunun idare makines 
baıında bulunanlar tarafın 
görülmesi insanı sevindirir. 

Bu memlekette rü§vetin tıı 

haylı eskidir. " Fuzuli ııt me~ 
.. sik6.yetname ,, sinde : " Se 
verdim, rüıvet değildir diye 
madılar l ,, demiyor mu ? On 
birkaç nesil sonra gelen " 
Galip,,, başka bir telakkiyi ort 
koymuı '"Hüsnü 8.§k,, ının u~ 
dığı tarizlere kar§ı : 

" Esrarını mesneviden ald 
çaldım veli mirt malı çaldım 
gibi pervasız bir cevap verJ1l 
ten çekinmemişti • l\1iri Dl 

çalınmasında fazilet ve ahi 
yaralıyan bir fenalık görmeınt 
bu ne biçim mantıktır bilın 
fakat bildi~im blrıey varsa, 
telaklcinin gitgide azıttığı ve 
hayet: Devletin malı deniz, 
miyen onu domuz! ,. gibi aı 
bir ıekle girdiğidir. 

Sonra bütün dünyada rü~ 
komuıyonculuğun bir ba ıkn t 
lüsü halini nldığıda ıspata ~ 
mez bir mütaarlfe olmuştur.~ 
nun, çetln bir itiyat, kökle§ıf 
bir hastalıkla çarpışacak deıtı 
Bunu kanun adamlarımız da 
dikleri içindir ki mndderi 
kinleıtiriyorlar. 

Fakat, Mecl\..- verileceği 
zı an yıhanın tki cephesl 
Birf rüşvet alanla verenin J 
larını ağırlaotırmak, öteki m~ 
lara lf tlra edenlerin amansıı 
surette cezalandırmak. J 

lUc bakııta pek makul rıı 
nen bu ikinci kayıt, korkarıtıl'J 
ilk kısmın yürüdüğii hayırlı r 
la ıarp hfr set gibi di.ldlecel'I 

Memurları korumak ta li~ 
ama bir gayenin ele geçiril~ 
için çekilen silahı, gene lı 
elimizle körletmemek ııarule . r 

ı' Zaten rüşvet alanla veı eıı ~( 
nl derecede kabahatli ııayaıı f 
nun, cürme siper gibi btr_,,. 
olur. İspat edememek ffP'ıJı' 
mevkllnde kalmak endtııesl• 
barlara da mani olabilir. (J~ 

Ha.zır sıratıı ge!mtıken t" 1'1 
ve vicdan he.stalığına kıu"!~~ 
swsuz bir ilaç bulun•a Co d~ 
riyet adliyesln n bu nolclll f'~ 
te~hiı kablliyeti, titiz hass8

5 
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.~E~ ş . · n °harı heyecan uyandır<!_ı 
t lrmk başvekili, bütün ailesinin yanında taban

casını kalbine sıkmış ve oğluna müessir bir Amele reisler ••• 
mektup bırakmıştır 

Bağdat, 14 ( A. A) - Başvekilin intiharı Irakta büyük bir heyecnn 
1 • tev~lt etmiştir. Müteveffa orada gerek İngiliz mahafili ve gerek Arap 

Yedi demiryolu amele~i 
lngilterede belediye reisi 

oldular 
İngilerede yapılan son belediye 

intihapları geçen cumartesi günü 

hitam bulmuş ve neticede gelecek 
sene zarfında İngilterenin yedi 

şehrinde belediye reisliği gibi 
yüksek mevkilere yedi tren sürü· 
cüsü intihap edildiği anlaşılmışbr. 

tbalhaf!li tarafından fevkalAde hürmet edilen bir zat idi. l\Iumalleyh. gü

llilnnü itiyadı dahilinde geçirdikten sonra evine g-ltmiş ve tabancasını 

alaı•uk ailesi erkAnının mümanaatine rap;men kabinin nahiyesine doğru 

ateş etmiştir. l\Iüteveffa başvekil Bermingam da mihanik tahsll etmekte 

bulliınan oğlu Ali beye fevkalade müessir bir mektup bırakmıştır. Cenaze 

l'tıeraslmi bu gün icra edilecektir. 

~~(akdonalda gene tek tük sualler soruyorlar 

• 
Istenilmiyen balık 

" lan Bono " dan 

iti Londr~ 14 ( A.A) - Avam kamarasında azadan biri başvekilin Ame-
d 

Mesela Şefil~ şehrinin yeni bele· 
diye reisi M. Berdsley Londranın 
Midland hattında bir demiryolu 

Mösyo .. Trüminyon,. ~akşam 
• Envahk ,,]arda kurulan bir pana~ 
yıra gitmişti. Panayırda piyankoya 
iştirak etti ve kentlisine gayet 
güzel bir balık çıktı , 

mektup yazmakla meşgul olduğu· 
nu görünce müstehzi bir tavırla 
sordu. 

-Ne yapıyorsun cicim? Yoksa 
bir pelenk, bir kaplan yahut bir 
gergedan mı ısmarlıyorsun? 

fik·E.yı ziyareti esnasında Amerikanın bnhri inşaat programında bir tadll 

rf derpiş etmediJtine dair kenJisfne malCımııt verilip verilmedip;ınl sormuştur. 
b ~1. Makdonald. menfi surette cevap ve bahrt inşaat progrnmında vuku 

j buJıacak ker türlü tııdiJin öniimiizdekl K. Sani ayında Londrnda inikat 

edctcek olan bahri konferansın neticesine bağlı olduğunu beyan etmiştir. 

Faşist İtalya Çelik miğferlileri 
hararetle karşıladı .. 

Mf1ano, 14 (AA) - Çelik mif!;ferlet cemiyeti azası huraya gel
l'tıl •tler ve belediye reisi ile büyük memurlar tarafından karş11anmışlıırdır 

IV.(ilyonlar çalan bir hırsız nihayet yakalanmış! 
Paris, 1 5 ( A. A) - Amerika ve ve Avrupa zabıtasının ikı seneden 

berı aramakta olduğu beynelmilel Sl'rseri '" Corriıran ~ muhteşem b~r 
llp:g rtımanda tevkif edllmiştir. l\levkurun dolandırmış oldu~u paraların 
ll:ıJ b.tarı bir kaç ınilyoı;w baJi~ olmakrııdır. 

Serseriler kıralı yeniden kodese giriyor! 
Bonn, 14 (A.A) - Zupkof zevcesinin alacaklıları tarafından vaki 

01rı:n şikftyet üzerine sahtekarlık cöhmctile tevkif olunmuştur. Esasen 

Ztııpkof hakkında evvelce memleketten ihraç kararı verilmiş idi 

Beynelmilel banka endişe uyandırıyor 
Paris, l 5 ( A.A) - Peti Parizyen gazetesi beynelmilen tediyar bankası 

tııe:aınnameslnin bazı ihtiyatlı ve tedbirli kısmının cndi~esini mucip 
01 ıı cak ~ek ilde ban kal ar fevkinde bir müessese olduğu. zihııbını tevlit 

~cltecek hiç bir maddeyi ihtiva etmcdijtini ve mt:zkur bankanın milletlerin 

ıkıtısadf nıukarcnecine ve beynelmilel itilMa umulmaz hizmetler ifa edece~ 
t'tni Yaz"' 1 dı ... a \ta r. 

rarıs 
F ransada ecnebilerin vaziyeti 

• •-. < ..A;.c.... - l!.1..11ı::ıııll.'r ril'rkkında icra caıreçeı! muıırrıeıe mes-

~aeıerini teckike memur konfc::ran:.ta birinci encümen 7 ineı m:ıd<lenin ilk 

f·ıh:rasını kabul etmi~tlr Bu fıknıd·ı ecnebilerin (<'ransı7. tehcası gibi ikcısadt 
f._aliyetre ve kanunun lcrusına mibaaJc cylcdiıti mesleklerde müsavata 

tılil.il olacakları zikredilmektedir 

F ransada bütçe müzakereleri başladı 
Pana. 15 ( A.A ) - Meb'usan meclisi bu sabah bütçe hakkmdakı ınüzake--

t~l'!er d 
e Yeni en başıamıı ve bir çok fas ilan kabul etmiştl~tir 

Parla, 14 (A A) - Meb 'usan meclisi saat dokuzda M. Bou:lssonun riya
••~tind ı 
I e top anmış maliye bütçeıılnln milı.akerf'slne devam dmiş ve bazı fasıllan 
ta6 JI 1 . M . 

ey emlştır alı ye nazırı M. Çheron, Nevyork borsa~ında f layatlann ant 
ııurette .. 

t~neızul ve sukutunun Fran-ıız sermayesini mutazarrır edip etmedl~inl 
lı:>ran M 

· Chastanetneye verdiği cevapta hazinenin ecnebi memleketlerde olan 
~~ . 

atının mali ataşeler tarafından teftiş ve nezaret altında bulundurulduğunu, 
ile tehi le. 1 eye dUşmUş ne de bir zarara uğramış bulunmadığını söylemi~tır 

ı M. Cassalngnin btr sualine cevaben M Cehron Fransaya ecnebı eshamı 
11•ıttl " l e llhaltnı ve ecnebi sormayest yatırılmasını nezaret altında bulundurmak 
•Usus d h 

un a enıfıkır oldull'unu beyan eylemtşrir. 

Hakları · nınm zsa 
Filistin Arapiarı lngılizlere vergi vermiyecek 

~ ~'listınde Arap teşkilıltı nmumi katibi olan Hiiseyin Bey., J\rapların 
llklnrın .. k J 

t . ı rnudafaa için Londraya gidere ~azere ere beyanatta bulunmuş· 
Ut l} .. 

et liseyni Bey diyor ki: 

ittik~ Ftııstfnde vaziy~t gayet vahimdir. Siyasi c~rümler bertaraf, bu sene 
~t P olunan adi cinayetler 6000 den 27 bıne çıktı. ithalatımız ihra
ier lftıızdun çok ilerdedir. 700 Aarap murahhasındıın müteşekkil bir kon

ttıe~s _toplıınarak hakkımız tanınmadığı takdirde hük~mete .vergi verme
et ..... f. l.ararta,tırmı.:;tır Inıri!tere hükumeti ı\dilane hır şekıJde hareket 

··ıc:.ı · . • .. · !') 

:tskcr 
1~1 takdirde Filiscinde asayişi muhafa için orada d:ıima f 0,000 
U!nndurınağa mecbur olacaktır. 

Nahas Paşanın beyannamesinde neJer var? 
;\1ıı;ır y . i · hl ~d(\11 ın dt fırkası reisı ~ahas Paşa Mısır efkılrı umum yesıne tap 

flles hır beyanname neşrederek Vefdin intihabatı kazancbktan sonra 
lnp,~~lıt!yetı takviye dahili terakkiyi temin edecek kanunlar vazedeceğini 

• •tert! ' . 
'ı:ınr tıtı ııf ıncie.n vuku bulan teklifleri tetkik edece~ını ınlactı ktan 
\er,~ ln~İllz; tr:kliflcrl'lin bahsettiıti fırsatı kaçırııuyacagım, .\.hsırlılarm 

"l' ı• .. 
•
1

U1.11 hcrrt etmelerini istemektedir. 

sürücüsüdür . Belediye reiıliğine 
intihapları dolayısiJe kendisine 

demiryolundan ücretsiz olarak bir 
sene müddetle mezuniyet veril -
mlştit. 

Tren sürücülükünden belediye 
reisliR-ine gelen diğer altı zat ta 
muhtelif demiryollarında çalışmak
tadırlar. Onlara da aynı şekilde 
mezuniyet verilmiştir. 

Mösyö •Trüminyon,, mini mmı 
ve kırmızı mahluku sevinçle eve 
getirdi. Hayvanca~ıı içinde bu • 
lundu~u kaba burnunu çırpa çarpa 
suyun içinde beşufane dolafıyordu. 

O vakit Madam "Trilminyonl' 
şu cevabı verdi : 

- Daha ali bir çare buldum. 
Annemi davet ediyorum 1 Zavallı 
Möıyö "'Trüninyon,, bu sefer ha· 
ıını eğdi. Ve zavallı "Evorist. ini 
meyusane olarak '"Tüi!öri. hav· 
zmdaki diğer kırmızı balıkların 
yanına bralaverdi. 

Bu demıryolu amelesine gelecek 
sene zarfmda "Lord Mayor,, yani 
"Şehir Lordu,, denecektir. 

M. V elington 
lngiltere erkanı askeriyesinden 

miralay Yeİinglon dün Atinadan 
şehrımize gelmiştir. 

Miralay Velington yarm Anka
raya gidecek ve bir kaç gün 
orada kaldıktan sonra ingiltereye 
avdet edecektir. 

Boğos N ubar dirildi L 
Birkaç gün evvel Mııırh Bo· 

ğos Nubar Paşanın Pariste vefat 
ettiği yazılmıtı. 

Bu haberin asılsız olduğu ve 
Boğos Nubarın elyevm Pariste 

bulunduğu Pariste rmenice 
"Nublll:..=.Lur.. i'azelesiol,; bildiril
mektedir. 

Tıbbi müsamere 
Gi.ilhane başhekimliğinden: 
Gülhane hastanesinin bu senek! 

tibbi müsaınerderıne il<incl Teşrin 

ayının I 7 inçı günü saat 16,5 da 

ba~lanaca~ından arzu buyuran 

meslckdıı.~ların teşrifleri rica olunur. 

Söğütözünde 
Söğütözü kömür madenlerinde 

tetkikat yapmak üzere ltalyan 
Darülfünun müderrislerinden M. 
Resinin riyasetinde maden mü
hendislerinden üç kişilik bir he
yet Söğütözüne gitmiştir. 

Madam "Trüminyon,, bu gayrı 
muntazar misafite karşı hi~ de 
hüsnü kabul göstermedi. Hiddetle 
bağırdı : 

- Ne yapıyorsun lıldor. Bu 
hayat pahalılıtındıt bir boiaz 
daha ttıı doyuracağız? Rica ederim 
şu balıkı götür dereye at l 

Mösyö lzidor Trfimihyon •bu 
sözlere ziyadesile kızdı; cevap 
verdi: 

- Bak bu olamaz 1 Evarist 
bunun küçük ve sevimli dostum· 
dur. Ben onu piyankoda kazandım 
ve manevi evlat edindim. Ona 
ben bakacağım ; kendi payıma 
isabet eden ekmekten ayırarak 
karnını doyuracağım. işte bu ka
dar; fazla itiraz istemem. 

Madam 11 f rüminyon • ısrar et· 
medi. Fakat mukabele bilmisle 

müracaat etti. Ertesi akşam saat 

tam yirmi iki de lzidor tatlı uy

kuya dalacakken koca bir beyaz 
fare gelip gögsünün üstüne çök
mesin mi? 

fzidoı: yataktan deli gibi sıç
radı; ve hayretle bağırdı: 

- Aman bu ne?.. 

Madam "Trüminyon" son de
rece itidal ile şu cevabı verdi : 

- Bu mu? benim sevgili canı
mın içi Anatolumdur. O benim 
evladım, ~hum... Eğer bir kılına 
dokunacak olursan vay haline ... 

Zavallı lzidor bu kat'i tekdir 
karşısında ne diyeceğini şaşırdı; 
ve nihayet susmağ1 efdal buldu. 

Maamafih o da karısına adam
akıllı bir oyun oynamıya karar 
vermişti. Ertesi günü sokakta 
güzel bir papağan gördü. Hemen 
satın aldı. Papağan bağ'ırtgan, hır-

ı çın bir şeydi. Mösyö "Trümin
nebofuda bomba atanfar! yon,, bu hayvanı akşam eve ge-
Kaydedildiğine göre bundan lirken karısından güzel bir İnti-

bir hafta evvel bir gece lnebolu- kam alacağını düşünüyor ve sevi-
da bir bomba atılmış ve failinin niyordu. 

Avraş mahallesinde Sadullah Madam "Trüminyom" zevcinin 
oğlu Ahmet olduğu ve bombayı hareketine mukabeleyi vazife bi-
Abraş tepesinden attığı anlaşıl- leceklerdendi. O da ertesi günü 
mıştır. Bu adamın odasında ka- pis kokulu bir çakal bularak eve 
patımış bir kadmla bir miktar da getirdi. Zevç ve zevcenin bu inat-

dinamit bulunmuştur. laşmalan neticesi olarak ev, ya-

İrtibT vaş yavaş sefinei Nuhu andırmı-
Selanık eşrafından belediye reisi ya başlamıştı. 

esbakı Hulusi beyin hemşiresi ve * 
Mustafa beyın refikası Oürriye H. Mösyö "Trüminyon., son teşeb-

Vukuat. 

• 

lki kaza 
Bir hamalın başı 

parçalandı 
Dtin Kuruçeşemede çok acıklı 

bir kaza olmuştur. Yaptığımız 

tahkikata nazaran orada sahile bağlı 
duran a: Gazi ,, ismindeki vapurdın 
kömür taşıyan hamal Şaban bir 
aralık vincin alandan geçerken vinç 
birdenbire kopmuş ve zavallı adam 

başından çok a~r bir yara alınışor. 
Şaban söz söyliyemlyecek bir halde 

hastaneye yatırılmıştır. 
Dün bir kaza da Galata nhnmın

da olmuştur. Rıhtımda bagh duran 
Alman bandıralı Vanilaya vaporuna 
tütün yöklenlrken, balyalan s11yan 
komusyoncu Fuat Efendi vincin 
çengeline takılmış ve üç metre 
kadar yükseldikten sonra yere 
düşmüş, vücudunun muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır. 

10 mahkumiyet 30 sabıka 
sahibi ... 

1 O defa hapsa mahkôm olan ve 
30 tane de muhtellf sabıkası bulu
nan Ferhat isminde bir serseri dün 
Kadıköyünde rıhtım boyunda ma
rangoz Tanaşın dükkanından bazı 
eşya çalarken yakalanmıştışnr. 

Dost yuzunden •• 
Acem Ali ve çoban Aptullah 

isminde iki kişi dün bir kadın yü~ 
zünden Galatada kavga etmişler, 
neticede birbirlerin! yaralamışlardır. 

Bir talebe ölmek istedi 
Üsküdarda Valide Sultan mahal

lesinde oturan Erkek muallim mek
tebi talebesinden J 'l yaşında Mu
zaffer Efendi, nlşanhsile eylenme
sine muhalefet olunduğu için ten
türdiyot içerek intihara teşebbüs 
etmiş, kurtarılmıştır. 

Ne yapıyormuş? 
Hacız altındaki tahvilAanı satan 

Borsa simsarlarından Y ako yaka
lanmıştır. 

Motosiklet altında teş.ri~isaninin 16 ıncı gecesi vefa~ ( büste. bulunmıya karar .ver~i~ti. 
ettığınden ve curnartf'si günu 

1 

Ertesı akşam Madam Trumın-
Pan.galtı Feriköy. Kasımpaşa cad- yon" o~asından çı~~rke~ h~;luda 
desınde 95 numarah hanesinden 

1 
koca bır çoban kopeğı gormez 

cenazesi kaldırılarak namazı Teş· f mi? 
vikiye camiicde badel'eda Maçka Bu sefer kadın zevcinin hak-
kabristanına dcfnedilcceğinden kından gelmiye karar verdi. He-
evidda ve ahibbasının saat iki men yazıhanenin önüne geçerek 
raddesinde haneı mezkure te~rif bir mektup yazmıya başladı. 
buyurmaları rica olunur. Mösyö "T rümiyonn,. karısının 

Kadıköyünde lsmet Hu).kı bey 
sokağında oturan Hamal Mehmedin 
karısı Emine ile oA"lu dört yaşında 
Mahir çocuk Muzaffer isminde biri 
tarafından kullanılan motosikletin 
sademesine maruz kalmışlar, muh
telif yerlerinden yaralanmışlardır. 
1kJ mecruh tıp fakültesine yacml
mıştır. 
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lşidilmemiı bir hadise 

On vapnda bir çoculc üç 
ya~ındakl oyun arkadiJfınl 

keyfiçln asıyor 

Son gelen Avrupa postan bir
az d6tün616nce t6ylerl deh,etle 

örperten bir vak'a haber veriyor. 

Bu m6thlt ve inanılmaz vak'a 
Franaada olmuıtur. 

Vak'a bir katildir; katil on ya· 

tında, zeki, açık göz, biraz hain 

bakııh btr çocuk, maktul ise (iç 

buçuk yatında mini mini bir 
masum. 

Katli tahkikatı adliye hafi~ 

ken isticvap ediliyor. Soruyorlar: 

- Neye küçQk arkadaıım at

bn ? Yazık de~lml 1 
- Ne fçln olacak.. etlenmek için 

\astım .•• 
-0 ne demek eğlenmek için 

arkadq aıılır mı 7 
- Bakınız size anlatayım.. at 

oyunu oynuyorduk. Boynuma btr 

ıicfm takbm .. sonra meyilli bir 

yerde iple çekUm. 
- Ne için çırçıplak ıoydun 1 
- Daha iyi kayım diy~ •• 

elbisesi üzerinde iken otlara takı
byordu. 

- Ya sonra neyf" demir telle 

bir dala altın? 
- O benim beygirim değil 

mi idJ.. onu bağlamak istedim. 
- Bağırmadı mı ? 

- Ali! tam ben asarken azı • 

eık baftırdı. 

An•a,ılan zavalh yavru can 

çekt~trken hırıldamıt··· 

Hadiseyi tahkike gidenleri en 

ziyade dehoete sokan ıey katilin 

aslA müteeHtr olmaman, arka -

da~tnm eenueılnl göıterdikleri 

ha1de bile gülmesine ve ~o 
yarıthrmasına halel 2eUrmemeal 
ocmuıtur. 

" .. 
Hl\tbukt, bu çocuk sınıfında 

o!.dukça zeki ve çalııkan lmit

Hatta hesaptan birinci imlt· 

Böyle btr mahlrunm en ıent 
btr cinayeti gayet tabd btr ıilret
te Y•prnıı olmasına insan deh· 
fetle hayret etmez mi? 

'f--k.._ 
~t'"" ..... tiyatro1uoda b.a akıam ıaat 

~1/30 da 
fEHREl'b\Nl:. ı 

Hırçın kız ' ~ ~ 
:ı Pardı 1 111 

Bu akşam için 1 1 
Hatlarda tenzilAt 
vapdmıthr 

1111 !IJ 

ııııı ııı I 
Bir Jlanım aranıyor 
DarOlbedaytde ıuflar vaııfcat ~r

mek ~ bııe tahrilt ~rmttş, ııtır'atle 
okuyan bir hanıma ihtiyaç vardır, talip 
olanlann her~n ıııat b1r.den be~ kadar 
rejisöre müracaııtlan 

Hayvan meraklısı tipler: 2 

F o(o, sevgili Fifisinden hiç ayrılmaz! 
Beraber gezmeğe gider
ler, bir kaptan yemek 
yerler, bir yatakta yatar-

= mmı:n-ea.u 
" ~ 

ı Ben fifıyl çok severim. § 

1 
O benimle promenatta, g 
sinemada, tiyatroda, her İ 

. d ! H yer e beraberdir. 1 
::r.::ı=:rmw::c •5:::=:-..:e:e:t=us ,; 

Ffflnln basına geleni bflf. 
yoraunuz? Periler gelmlı Ozerine. 
Hem ıok peri 1 

Matmazel F of oya uygun bir 
vesile geUrlp çıldırasıya sevdiği 

köpefinden bahsederek kendi
ılnin ona Ye onun h111Uıfyetle

rlntn ,ayle etraflıca araıbnnafı 

d6tGndQ.fihn ıırada, onun köpe
ilne dair m t8ylemesl pek bo
fWDtl glttL Fakat, aoracafım 

pyl~ •.uulamakla meıaul, zih
nen biraz dalgındım. 

- Nasıl, dedim, Matmazel? 
Periden mi bahaediyonunuz? Kö
peffnlzle bunun ne mQnuebetl 
var? 

Ôyle aamyonım kt, bu tual 
her clhetce yerinde idi. Hoppa· 
ca, narin ve • • • • • • eh, epl dilber 
olan bô Rum km tle peri ara· 
ıında baamakahp plrane bir 

dGfihı\lıle belkt bir m6naaebet 
bulunablllrdL Fakat, onun hırçın 
pmank, patırdıcı Ye suratsız kö
pefi ile peı1nin, ne perlal oluna 

ol.un arası pek ~ olsa gerekti. 
Matmazel Fofo, ben bu dil

ıOnceye atlarken, 1apı köpek 

bqlı, • Mademki yanında .ayle
nlyorum, t8ylemekte bela yok!· 

biçimsiz çayfincanını uzatıyordu. 
- Limonsuz, aekerl aok. İyi 7 
- İki defa meni 1 
Matmazel Fofo, kendi ftn· 

canını da alıp kanapede, yanıma 

oturdu. Dudakları fincanın ke
nanna değip ayrılarak anlab· 
yordu: 

- Yok mfnaıebet, ama iste 
Cismüs peri •• hem sok. Zıp zıp 

benim nıtüme de sıçradı hep r 
- Peri dediiinlz galJba pi.re 

o!acak 7 
- Na811? 
- Ôy~eya.. Perl baılta, pire 

ba,ka ! 
Fransızcalannı ıöylevfnee Mat

mazel ansı7.1n öyle güldü ki kah· 
kahasile beraber çayı da pils· 
knrun. 

- Perl, pire! Aman rok ta
haf. Ne btlezefim berı, ıok hen· 
zlyor birbirine! 

• - Ev~t ..... kelime'erl 

Kapek meraklı11 Ma~azel, 

Gatilne dokülen çayı ben men· 

dilimle atlerken, hala gQlüyordu. 

Ben de gillmeatne hafif tertip 
tıtJrak ediyordum. 

Nihayet .... 
- Peki, dedim. Bart Flflyt 

peri.... ıey, pirelerden kurtara· 
bildiniz mi ? ' 

- Bak, ıtz de unrdmız l 
Sonra gtttıkce hararetlenerek 

~~'"tmafa koyuldu ı ,, . 

- Elbette t Ama aok zahmet 
sekmlı ben. Ne vakit banyo 
almn. Flfiyt de aokmuı wya. 

Y ıkamıa, ubunl•m•ı, ubunlamıı, 

yıkamıs. Olmus ternf7- Hani 

naııl demlsler? Ter, - ter -
- Ter temiz 1 
- Ha, bravo ! Ama aok yo-

rulmus, bilıratniz? Kollarım ağ
rımıa, ıok, aok yorulrnua. Rahat 
durmaz hiç, yapar hav, bav l 

Etrafıma bakındım ı 

- Hail banyoda mı 7 Mey· 
danda yok! 

- Yok zanfm. Banyoda tut
muı on dakka. Fazla yok,_ has
ta olur, dayanmaz. Simdi hav
luya aamua, ha ğlamıa, benim 
yatakta! 

Mükemmel doğıusul 

lar. Bu köpek, sırasına 
göre, Matmazel gibi 
süslenir! 

:::.-=:s:=:..'ii::a.._::: ......................... ::::::ı 
c ~ 

Ö Ne vakıt yemek yersem İi 
H bir kaşık Fifiye, bir ka .. f~ 

I
H şık da F of oya vermez- ~~ 

sem edemem 1 f . 
c:::::m:= --- -==: 

;_ l.terafnlz getlreyım ? 
- Yok, yok. Rica ederim. 

Rahatı bozulmasın 1 
MatmazeL bileğindeki zarif 

mineli saate göz ucuyla bakb: 
- Beı dakka daha kalmıa. 

Ne zaman beı dakka olazak, 
Ulyler fyt kuruyazak? 

- Acaba nereden plrelenmtı? 
- Ben de aumıs kalnııa. Ama 

ılmdi bir ıey ıelmla aklıma. 
Komau •ar bizim pansiyonda, 
bir Madam, ... Madanı ecy ,... I<lıo• 

opatra. Onun var kozaman bir 
köpek,.. bir at gtbL Onda ıok 
pire olazak. Sok koaar, ondan 
anl•mıa ben! ' 

- Sizin köpek pek ona oyun 
arkadqı olacak gibi değt kl. 
Ona nisbeten ufak tefek bir ıey! 

- GardnnOz onu ılz? 
- Merdivenden çıkarken, ha-

zen .. 
- Ha, bravo. Tamam O. E

evet, ıok kozaman ama o erkek, 
benimki diıı. Bakmaz bu bnyilk, 

bakmaz o küçnk. Bulumıualar 

diaarde, koklaamıılar ! Sekmlı 

ben Fifintn kulak, ama ualanma· 
mıı, havhavlamıı ! 

- Pek de tiddetlfce hareket 
etmefe kıyamıyorsunuz galiba? 

- Yok. Çünkü ben Fiflyl ıok 
aevmta. İste, promenatta, teatro

da, yatakta biz hep beraber. 

Biliralnlz, geçen akıam ıesU 
sinemada köpek havlamıı, Fift 

de hav hav etmiı, konusmua. 
Herkes gülmQa, kablmıı ! 

- Siz kedi falan aevmlyor
tunuz, detti mi ? 

Matmazel Fofo, ııynlan 

etekliğini ellertle diz kapakla
nndan aıafıya çekerek, kıvır, 

kıvır saçlı batım salladı: 
- Yok ben sevmemfa. Ama 

Ftfinfn hosuna gltmemiı baıka 

hayvan. Ne vakıt misafir kedi 
gelmlı, havhav etmia, kuyruk 
ısırmıa. Kedi de puhpuh yapmıt. 
brmalamıa. 

- Misafire öyle ıey yapılır 

mı? Siz de ceza olarak Fifiyl 
sokağa kovsaydınız. 

- Ha, bra\'ol Fifialz Fofo 
- 1 

~Meraklı şeyi 
Güzellik ameliyaı 

Paristen Londra gazetele 
rilcn malt)mata göre doktoı 

ligs meşhur cerrahlardan miit 
bir he) P.t huzurunda irat et 
nutukta kadınlara icra ol 
amcllynt ile onları güzelleşt 

ve eski Yunan sanat1 

nın gösterdikleri en mülı 

nilmuneye muvafık bir şekle 
meğe lmkfın bulduğunu söylı 

Bu beyanan tereddiıtle dl 
doktorlara bunu lsbat etme 
yen hatip evvelA Afrodiı 

heykellnl dolaşnrmış, ondan s<) 
heykele göre ameliyat ile t 

lslfıh ettiği bir kadını dok 
göst~rmlştlr. 

İçtimada bulunan oper 
hadiseyi hayretle temaşa 

lerdlr. 
Bundan başka doktor D 

yaptığı ameliyatın safııhntını 

göstermiş, daha sonra da bu 
llyan yapmak için ihtira 
aletleri teşhir etmiştir. 

Renkli (ilimler 
Amerika gazetelrlnln 'r 

malOmata göre pek yakında 
slnema filmleri tabll renkler 
kacaktır. 

Esasen renkli fotograf çı4k 1 
vutta adeta bir inkılfıp ., 

1 

getirmiş bulunuyor. Blr ka~I 
zarhnda sakıt filmler gibi 
ve beyaz fillmler de ortadar ~ 
kacaktır. 

.. Papanın menetHğl 
5000 kitap 

Vatlkanda tesis olunan 
matbaa, Papanın katollkler 
hndan okunmamasını em1 
kitapları~ listesini neşretmek 
başlamıştır. 

Papanın menettiği 

sayısı 5000 dir. 

olur hiç? Ne vakit ben ye 
vemla, ııft bir k F ofo 
kasık. Yoksa ben yememlı! 

- Bir katıkla mı yenlnb 
- Elbette. Flfl gok teı 

Naııl demialer? Ter, _ .. ter .. 
- Tertemiz! 
- Ha, bravo! 
Köpek merakhsı 

daha bazı ıeyler ıoracaktıın
kat bu sırada içerlld ~ 
homurtu ıeklinl ahveren bir f 

ti, bir mızmızlanıf, iki ima 1 
hav lıtttldi. 

- Aman, Ftfl öfkelemnl~ 
Matmazelle beraber beJI 

ayala kalttım.. 
- Gldiyonunuz b~yle eab 

Ftflye geçmlf olsun demlY,. 
ılnlz? 

- Siz tarafımdan .ayle~ 
Acele bir it habnma geldi~ 

Fiflnln yanına bir an f D 

koımak llUyen Matmazel 
fazla ısrar etmedi ı 

- Oröwarl 
- Oröwar 
Aynldık. 

• aı«I' 
Fakat Fıflyt o g(in de 1 ~ 

mukaddennlt- Apartıınall el 1 
ıınc:lan çıkarken, MatınaS.,.,, 
kandan ıeslendl. Kolları ,.tlf ' 
da aizı açık, diU bir 1' ,ıo 1 
ıanda, ki1l rengi ıert ti1 ~ 
ftyt gl>ıtertyordu. Baıı• 1~ 
Fifinln ıırbnda F ofoıı\111 ~ 
iç gömleğlnl, baıında. cıııııtelt 
nna iltıUrtlmtı olarak tiJll' 
yataklık kukuletedni ıeÇ ti f'l 

Artık Fifiye bir el ı,ate ıJ1'•beJ 
mak lazımgeldL Şöyle oı 
etti: 

Hav, hav, Hırrrr! 

' 
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Gü eş in r.111 

Ir1i 

beynelmilel temaslarda Merkezi Avrupa turnuva-
a ak olabilecek kıvmetli sında isviçre A vusturyaya 

uzuvlara maliktir nasıl yenildi? 
Y ahnda İtalya veya Yugos

lavya milli güref takımlarının 
fehnrnize gelerek milli güreı 
la.kınıımızla karşılaıması çok 
tnuhtemeldfr. Giireı federasyo· 
tıurnuz bu iki federasyonla evvel
ce Yapılmıv olan muhabereyi ve 
tesbıt edilen esası yeniden nazarı 
itrl>are alarak faaliyete gtriıe
CekUr 

tecrlibesizlJğl ve gfuef kavaldlne 
bigAııe olmuı hasebtle mağlup 
olmuıtu. Şura.1 muhakkak.dır ki 
bu giireıçi önilmilzdekl temaslar 
için henüz hazır olmua bile 
küçük bir himmetle hazırlana· 
bilir. 

Bu beynelmilel temaslarda 
~;ıçlleriınizden bazılarının ha· 
«ı.Uti kıymetlerini ve alacaklan 
~elice eri ııimdiden kat'i ıurette 
eıurnıek kabil değildir. Fakat 

IUndJye kadar yapılan teşvik ve 
Bar.npfyona müsabakalarından 
O.ldığınıız bazı notlar üzerinden 
Ufak bir kritik yapabiliriz. 

En hafif sı dette, beynelmilel rn-
usabalcaya sokacak ilç güreı· 

~ltntz var : Bürhan, Nihat ve 
hmct. Bürh nı ve Ahmedi son 

~:pıl n rnü abakalarda görmedik. 
d Urhan dığer ikiGine nazaren 

~~a. eyidir, çünkü daha tec· 
· Bu ure çimizin Olem

b 'raz la.kaydisl ve 

t~t 

~et- h 
baka a 

1 -hali davran· 
ebep ol-

()·.. fJ rd en eyi eleman 

:!:tak ~ "fTli 88.yabiliriz. Bu gen· 

t.. v l ü itlerin kuvveden 
•de kın 
ttı çı asını en yakın bir za· 

anda Y ) cak her hangi bey-

llellll e mus bakada görmek 
~l'lbildtr. 
" ~ baka ta :ıı, tecrübesi, 
l-0 ( ç ·ı 
tll h evı c ve tavkm bir enerji 
~ a ulü olan çabukluğu gibi 
"safı h Çlle 

1 
aiz olması Avrupa güreı-

U.ı nde pek ender olan hasa· 
1.1endi r. 

~~Undan baçka Şefik, Selman, 
ltr \inür, Faik, Cemal gibi muhte
~ sınıflara mensup kıymetli id-
~cılarınıtz vardır. 

~e ~Y}'ar için fazla söz söyleme· 
l~Qı U~urn yoktur. Bu gencin O
~ Pirat nıüsabakalannd ı ka· 

tıdığı k d tek; ıymetlf zaferi bura a 
~ttt.tı ar etrniyeceğiz. İmkan ve 
6)., .. an lllüsait olsa da bu genci 
"'\.ttn .. 
h~rlUzdekJ Olempiyatlar için 
~ anıak nıümkün olsa ve 
endi. 

l:!d •ne böyle bir zemin ihzar 
ltil) e Uerde kazanacağı zaferler 

"es . .\ e verılmfş olur. 

l ~ı tr sınıfta • Dünya güreıçi-
1411 it~ ısında vücut tekemmü
So a'"Ue parmak ısınlan bu 

ant· 
Y s tn enseli knnnsız ve 
l Q ~ 

lliı- ' -ı k lo uk koca aslan 
t tıene ik 

ıı<!dı... sayı e Olempiyat al-
i· 

)"j 

tıl ke_ 
Yükselmil)· Kuvvet 

it> tnfp' miz·de rcıkip

bu gure~ç1 orada sırf 

Çohan Mehmet B. 

SafJn B. 

Burhan B. 

Spor sahasında yilztlmGzO. 

afartan gilref, mevcut sAy bir 
az daha arttırılmak ıuretlle bizi 
beynelmilel aahada zaferler ve
recek bir mevkte yftkıeltebllir. 

Akıllı bağçevan muavini 
Golf kulübünün yeni bafçevan 
muavini ateıli bir ıeydl. Çaht • 
mağa kendini göstermlye çok 

haveskArdı. Her bet dakikada 

bir uata11nm yanına giderek ı 

- Nasıl usta benim için bir 
it var mı? 

Diyordu. 

Ustası bu kadar lıgüzarlıAa 

gülQyordu. Onu memnun etnıek 
için dedi kb 

- Gidip bakınız her ıey yo • 

lunda mı ? Bugün öğleden sonra 

dünyanın en iyi oyun.culan ge • 
lJp oynıyacak. 

- Bq (btüne uıta 1 
Muavin gitU. Öğleye kadar 

gözükmedi. Ova.kit geldi. 

Her ıey yolunda uıta! 

Pekala 

Usta ne iyi yaptınızda ıa· 

hayı bana yaptırdınız! 

Her taraf delik deıiktt. Delik· 

lerl kapatarak sahayı düzeltince

ye kadar canım çıkti! Bereket 

venin delik yerlere birer lcırnıı· 

zl ifAJ'et dikmtıler. O sayede iti 
çabuk bturdim. 

Rurolt ve güzel kansı! 

Dünyanın en kuvvetli adamı sayılan Rigolt kuvveUnt her yerde 
h" derek ıöhretfnin eri olduğunu ispat etmittfr. Rigolt Berlin· 

~e: ~~V:etini gösterirken onun sahneye çıkmadan eTVel adalelerini 

b. k sının masaj ettiği, kansının yumuıak ellerile okıanan 
ızzat arı 

bu adelelerin harikalar yaptığı zannolunmaktadır. 

MiıMh~at!an lıtyecanb hir mşfantane 

Avnıpada son haftaların en 
mühim spor hadisesi Merkezi 
Avrupa kupası etrafında cereyan 
etmektedir. İştirak eden her fe
derasyonun hükumet merkez\& 
rini dolaşa dolaşa cereyan eden 
bu umumi karşılaşmumın en mü
himlerinClen biri son hafta Bern
de Nesfeld stadında Avustruya 

ile lsviçre arasında cereyan et
miştir. 

Havanın soğuk ve kapalı ol
maıma rağmen stadda 15 binden 

fazla seyirci toplanmışb. Saat 

tam üçte, önde beyaz mayo, si
yah pantolonlarile A\1Usturyalılar, 

arkada kırmızı fanilelerile İsviç
reliler sürekli alkışlar arasında 

sahaya geldiler. Hakem Danimar
kalı Anderson. İlk dakikalarda 
İsviçreliler güzel bir iki akın ya· 

pıyorlar. On altıncı dakikada ha
kem İsviçrelilere bir penalti c& 

zi.sı veriyor. Çok köşe arıyan 
Avuıturyahlar topu kale haricine 

gönderiyorlar. Nihayet 32 inci 
dakikada Paşın bir degajmanını 
yakalıyan Avusturya santırforu 

ilk sayıyı çok güzel bir şütle ya

pıyor. 

Bu sayının İsviçreliler üzerinde 
iyi bir tesir yaptı~ı görülüyor. 

Çok sıkı oynamıya başlıyan kır
mızılılar mükafatlarını görüyorlar 

ve böylelikle birinci haftayım 1-le 

bitiyor. 
ikinci devrede oyunu berab& 

re neticelendirmek için çok seri 

bir oyuna başlıyorlar. Avusturya
lıların er zamanki müsellesleri 

gürülmüyor. Daha ziyade açıklarla 
oynamıya çalışıyorlar ve çok geç-

meden ikinci sayılarını da yapı
yorlar. İsviçreliler oyunlarını dü

zeltmelerine rağmen rakiplerinin 
üçüncü sayılarını yapmalarına 
mani olamıyorlar. 

Bu netice ile İsviçre bütün O· 

oyunlarım bitirmiş oluyor. Fakat 
ne yazık ki 1924 olempiyadı ikinci 

si 1928-1929 Merkezi Avrupa 

kupası maçında bir tek puvan 
o'sun alamadı. Şimdi bakalım ··- . puvanları aşağı yukarı müsavı o-
lan dört takım ne yapacak? 

Bir boks tuvaleti 
Bokı maçlan esnasında yüze, 

göze, buruna, dudağa isabet 

eden darbalar bir takım kazalara 

sebebiyet vennektedir. Bilhassa 

boks temrinleri esnasında bu 
gibi kazalar daima vuku bul-

Bok!ta Jarbelerfn acısını 

hafifleten mas~e 

maktadır. Bu kazaların hiç ol· 
mazsa boks talimlerinde vuku· 
una mani olmak için Alma.nla.r 
yüzü koruyan bir maske ihtira 
etmiılerdir. Hali hazırda asıl 
maçlarda bu maskelerden iıtif a· 
de edilmiyor. 

.J 



Nasıl zenıfln oldular z 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;Ro kf eli er:S 

Maliye vekaleti 
Mahmut Muhtar Paşaya 
ait emlakin kıymetlerini 

çıkartıyor " Tröst" nasıl icat edildi? 
Petrol taktir müesselerini birleştirerek ille tröstün 

terrıelini atan Con D. Rokfeller olmuştur 

Eski Bahriye na%ln Mahmut 
Muhtar Paşanın Divanı ali tara· 
fından 22 bin altın tazminine 
mahldim edildiği malQmdur. Ve

• Rokfeller ,, bununla iktifa et
medi. Daha mühim bir esas ıer
mayeye malik olmak için ıerikt 
"Klark. tan baıka c Klark m 
iki karde,tnf ve petrol ~rin
de bir ke,ifte bulunmuı olan 
" Andrevs " isminde bir lngilizt 
fıe teırtk ettL 

Petrol ticareti hentiz revaç bu
lamamıı olmakla beraber , tf 
muvaffakıyetle ilerledi. ilk lene. 
Jerdeld ffat lerefffUlndeıı 11onta 
mühtm btt d\iıtlkldk götGltHl • 
Ham J>etrol fıçısının ftatı on 
çente •Ukut etinlttJ• Daha derlıı 
kuyular açılıyor ve claha zengin 

petrol tabakalerına teıadOf edi

IJyordu. Fakat petrol ıstlhllld de 
aytıl derecede lezayöt ediyordü. 

" N.okfeller ;J tıe gltiıHll laman 
Yeni bir terefftı devteıll@ kar • 

ıılaımalt talihte · u~radi. FıaUat 

yükseliyor, ve EtaUarın ffikıelclilt 

derecede ltAr mıktan artıyordu. ... 
Artık • Con D. Rokfellet, p~l

rol ıtrketlnin karını birçok ıe -
riklerle taksim etmek istemiyor
du. Evvel&. " Klark ,, kardeılerl 
atlatmak için bir çare aradL 

• An'.drevs,, , "Klark,, ve kum -
panyası firmasının ta.ıflyesl için 
onlan lknae muvaffak oldu. Fa
kat bu iti kim tekrar ele alacaktı? 

Şirketin ticareti o derece yolunda 
idi kJ " Rokfeller ,, için bunun 

hallı kadar kolay birgey olmadı. 

Şeriklerine bir teklifte bulundu. 
Şirketin mevcudu beı hissedar 

arasında müzayedeye vazedilecek 

ve en çok vere.pin elinde kala • 
caktı. Böylece yapıldı. 

ihale resmi btr ıurette tcra 
edildi. Dffer btr cihetten lüzumu , 
o.an parayı temin ebniı bulunan 
.. Rokfeller ,, ıtrket mevcududunu 
kendine ihale etıtrdL 

Bauın mevcudu 72,500 dolar 
tahmin ettiler. •Rokfeller1t para-

nın beıte dördo.nn sabık ıertlc
lertne verdı Artık müe11enin 
Y~ılne sahibi olmuttu. 

• Rok.feller it ilç Klark bira
deri atlattıktan ıonra, fenni ma-
16matına muhtaç bulundufu 
.. Andrevı 1t i tekrar ıerik ola· 
rak aldı. Fakat firma artık "An· 
drevı Kla.rk ,, ve kumpanyaıı 
deflldt. 1865 den itibaren • Rok· 
feller ve Andr eva" namını taıı-

ma~a batladı. O •>rada yirmi 
a tı yaıında olan "C D R k on • 0 • 

feller 1t artık thtlraz ed k ece va-
ziyette bulurunıyor k di • en ni 
ortaya atarak müeaseıenln haki
ki reisi olduğunu tanJtmakta 
mahzur görmlyordu. KonılAyon. 
eulufu temamen terketU ve bQ. 
tün faaliyetlnt petrol ticaretine 
verdi. 

Fakat asıl bayata atıldığı bu 
meale~ terkederken mühim bir 
tecrftbeıtle aynlmıf tı. Nakliye 
ücretinin ticari kıyın....tlerin ta
yınınde nasıl tesir icra ettiğini 
aııla.nııfb. Bir tek gayesi vardı. 

Kabil old~ kadar petrol ftab 
üzerinde tesir tcra eden meaarlft 
azaltmak, bu suretle rekabet 
edtlmlyecek kadar ucuza mal 
aatabtlmek. 

Ovakte· kadar petroliı varil
lerle ıevkederlerdi. • Rokfel • 

ler,, ilk olarak bu usulü terkettl 
ve borularİa taktir mahalline 
kadar ıevketmek . usulüne müra
caat ettJ. .bu yeni nakliye vası
taıının tesisi mbhim bir ıerma-

yenlrı muattal kalmaıını n:ıucfp 
nluytiordıı. 

Btr petrol tarla• 
"Rokfeler,, lazım gelen parayı 

· dide etmek ve bu kanalizaıyon
ean tsUhsal&tını tezyit eylemek 
için diğer birçok taktir fabnka· 
lan ile uzlaı b. Bu, o vakte kadar 
görlllmemfı bi1' hadise idi. lı te 
"RokfeJler" bu ıuretle ilk defa 
olarak müstakbel "Tröst,, iisulü
nii tecrftbeye baılıyordu. 

kalet bu paranın tahsili için 
Paşaya ait emlakin kıymetl6rinin 
çıkarılmasını emretmiştir. 

Eski nazırın şehrimizde birçok 
kıymetli emlaki vardır. 

El Emanet, geceleri sinema· 
lardan çıkan halkın tramvayııı 
kalmaması için tirketlo bir itilaf 
aktetmiştir. Saat 11 buçuktan 
itibaren az fasılalarla 12 araba 
tahrik edilecektir. 

Diğer taraftan muayyen vakitte 
sinemalarını kapatmıyan sinema
cılar da tecziye edileceklerdir. 

[!] Şehremaneti belediye ı:a· 

bıtası kadrosunu tevsie karar ver
miştir. 

[!] Maliye vekaleti inhisar ida
releri için yeni bir kanun layihası 
J.ıazırlamaktadır. Buna nazaran 
bütün inhisarların idare meclisleri 
ilga edilecek, yerine murakipler 
kaim olacaktır • 

EJ Liman şirketi müdürO 
Hamdi B. Ankaraya gitmiştir. 

l!J iki gün içinde yalmz Emin· 
önü mmtakasında 2000 kilo bozuk 
yiyecek ve içecek imha edilmiştir. 

[!] Köprüde halkı izaz eden 
seyyar satıcıların çalışması me
nedilmiştir. 

[!] Halk danslanna ait 
yapılan film ikmal edilmiştir. Ya· 
kında gösterilecektir. 

[!) Hukuk talebe cemiyetinin 
dün yapacağı kongre tehir edil
miştir. 

[!] Çanakkalede karaya oturan 
• Sange Begors" ismindeki İngiliz 
vapuru kurtarılmamıştır. 

EJ T okatllyan otelinde intihar 
eden Alman noteri ile zevcesinin 
cürüm şeriki oldu~u kaydedilen 

Karkohinin de Prağda intihar ettiği 
şayidir. 

Meıelenin ıahat tatbike vaz'ı [!] Hırsızlık vak'alan müneııe
ettl· betile kontrolun teşdit edildi~i 

malumdur. Bu münasebetle 4 
garftnOıte bir tadili icap 
rlyordu. 

(Bltmedl) bekçiye daha yol verilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: ~ 

Ankara Kayseri hatbnm 242 inci km. sinde hazır kesflmiı balasbn 
hat kenarına nakit 20·11-29 çarfADlba günü saat lOda Ankara Devlet 
demiryolları malzeme dairesinde pazarlıkla ihale edilecektir. 

İıtlrak edeceklerin muvakkat tenımatlannı hamilen aynı gilnde 
saat 10 a kadar münakasa komisyonuna mflracaat etmeleri lhımdır. 

Bu· bapta fazla malOmat almak lıtlyenlertn Ankara malzeme 
dairesine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

L·T·PIVER 
PARIS 

ESANS 
LOSYON 

•e 

.... -
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PorfümGri l. T. P 1 V E R A. Ş,. , f stanbul Şubesi 

Şlşll Ahmet Bey sokak No.. 55. Tel. Beyolflu 3044 

Y alovada kıymetli tetkikatia bulunmuş olan Dr. 
Ş'flkrll PIJla bu güzel T6rk ıehri hakkındaki fikir

lerini gazetemize yazmı~tır 

Artık bundan eonra Yalova 
herıey olacaktır. l..Ayık olduğu 
mertebeyi bulaçakbr; çünldl onu 

bcıyQ.k bir gôz gördil, pek bnyiik 
bir g3n61 ıevdJ, onu pek y[lksek 

bir dtmal dnı6nmeğe baıladı. 
Onun için o artık her ıey olma.
la namizettlr. 

Asırlardanberl va.kit vakit muh· 
telif hnldlınetler zamanında beğe
nflmlf, sevflmJf, Qstüne dü§ülmüg, 

onunla çok meıgul olunmuısa da 
bu defa ki kadar onun kalanda 
kudretler yaratan hükfunetler 
halleden pek bnyük bir insan 

bu memleket köıesine her za· 
mandan daha ziyade ehemmiyet 
vermfıttr. 

Filhakika A vrupanm bu kabil 
yerlerini, suların, kaplıcalannı gö
renler Yalovayı görünce onun 
hakkında biiyiik Gazinin ihya 
edici emirlerini pek büyük min
net ve giikran hiılerile karııla· 

yorlar. Çiinkil burası halkın ııh
hatinl temin edecek, elem ve 
kederlerden kurtaracak, hastalık
lar rahatsızlıklardan halAsedecek 

ıailam nesil yetJıUrmeğe hizmet· 
edecektir. 

Yalova bir knldnr. Sahilleri, 

plajlan yeıil ormanları, parkları, 

herdem taze kırlan ağaçlartle 

öyle giizel manzaraları var ki in· 

sanın gönl6.n0 açar, kalbini fe
rahlandınr, maneviyatını y{iksel· 
tir. Stntrlerlni kuvvetlendirir, Bu 

itibarla Yalova en giizel bir "kür,, 

yeridir. Artık buraya gelenler 
baıka yere gitmek latemtyecek· 
ler. 

BuJ'B.11 halkımızı A vnıpa sula

nndan, Avrupa seyahatlanndan 

müstagnl kılacaktır; burada her 

ıeyl buJacaklar, her Ul.rliı arzu
larını tatmin edeceklerdir. Zaten 

bedii duygulu insanlann Yalova· 

yı sevmemesi mümldln değildir. 

Evvelce gelenler piir ıevküsurur 
tehalO.kle koıup geliyorlar evvel

den bilmiyenler gelince hayret 

lçtnde meftun olup kalıyorlar. 

Hakikaten Y alovada tabii nf· 
metlerin her çeşidi mebzuldur. 
Havası, ceyylt ıulan leziz güneıl 
boldU11 güneı dolarken ilk Olüa

vlole fU~b Yalovayı nurlan
dmr. Batarken ıon ıelAmını Ya· 

lovaya yollar. Y alovanın otunda 

etinde, snt\lnde, her tcırln gıdasında 

bol bol vitamin mevcuttur. "Ra-

dlo aktlvite,, Yalova kaplıcalarının 

yalnıı. eulannd.a de~il havasında, 

toprafinda, dere11f nde, tepesinde 

heryerlnde vardir. Yalovada za· 
lfler kuvvellenlr, ihtiyarlar genç
leıtr. Yalova tablatan bir ıah 

eaeridir. 

Marnıata havzasının ılmal ve 
ıark k11mmda ve İzmit körfezi· 
nin methali safında İstanbul ıeh
rine karıı bir sahilde ( Yalova ) 
kasabası mevcuttur. 

Yalova eafası ötedenherl lisa· 
nımızda zebanzet olmuı, milli 
oyunlarımızda temsil edilmiı ol
ması tabii asılsız değildir. Hal
buki Y alovaya lıtanbuldan en 

basit vasıta ile iki nihayet 
ıaatte gidilirdi. Kayık. mot 
veya vapurdan sahile çıkın 

Yal ovanın harbi zailde Yun 
lar tarafından yakılmı§, yıkıl 
binalannın harabeleri karşısın 
bulunursunuz. Acaba bu bel 

evvelden çayırlan, meydan\ 
ormanlan ile meıhur ve mam 
bir safa yeri mi tmtı ? 

Hayır öyle de de~il Ohalde 
lovanın ıöhreti nereden il 
geliyor. 

Yal ovanın ıöhretl, saf ası, da 
do~rusu gifası sahildeki kasabad 
tatlı bir meyil ile çıkılan bir O 

ıenln ( 12 ) kilometre arkasın 

müteaddit tepelerin muhtelif ., 
zlyetlerde teıkll ettikleri vadil 
den birinin meb'deinde bulun 
kuru Yalova hamamlarıdır. B 
zans devrinin en kadim zama 

Ianndanberl ma16m olan ııhh 
kuvvet ve zürriyet tevlit ed 
haııııaları ile maruf Fltya ılıcal 
mevki ve ikliminin leta.f etl sı 

ve ıo4uk menbalannın keısr 
ve mebzultyetl ile A vrupaJl 
emsali ıulanna kat ender ~ 
faiktir. Bunu yirmi 
ıenedenberl Yalova hamam! 
hakkında yapbğım fenni tetk~' 
ve gerek yeril ve yabancı be. 
mamlara gelenlerden topladı~ 

malftmat ve mOıahedat (ize 

hasıl ettJ~lm kanaatla iddia ed 
rim. 

Kuru Yalova hamamlarının 
lan 64 derecel hararette neb 

eden harareti yüksek ve geç 
yerlerde de~irınenler idare e 

dereler halı nde denize karı 
Bu derecei hararette ve bu 

dar çok mthtarda bir suya A 
pamn hiç bir yerinde tesıJ 

edilmez. 
Böyle kıymetli bir eu bu ka 

çok mtlctarda Avrupada bul~ 
onun bir katresini zayi etJJ' 

istemezler ve nafile yere d~ 
akıtmazlardı. Halbuki aııırlard 
beri sıhhat cevherini taoıyaJJ I 
su böylece heder olup gtdiyo 'I 

Bu kere reisi cllmhunım\d I 
yiik Gazi Hazretlerinin kud I 
larile ıeref bulan Yalova 17 f 
dan sonra IAyık olduğu mertebO' 
yl bulacak ve her tilrlO ıe1 Jf 
zeynetle donanacakbr. Zate1' " 
ha ıimdiden bu ıene içinde ~e.f 
kısa bir mncldet zarfında de.~' 
türlü esbabı lstlrahatle rııef ~; 
çıkan ve her gün yenıdeJJ oı4' 
mureler halinde mevcuda ıtef' 
q}unan bir ıürü kö§kler, ot~JP' 
viilAlar, kurhavzlar, pa;lfJ~~ 
bahçelerle pek hoı .,e c.ibıJI~ 
manzarada bir su oehti odi 
alıyor. Bu kadar az bir ııı pi~ 
zarfında bu hail alan bıJ el~ 
meşhur Fitya kaplıcıJaı1 .,J~ 
yanın en muntazam gtllııı1 dliel' 
daha rnükemmel olacaktır 9g,Jl1~ 
demir kol sahibi büyük 

1~ tt"l 
önünde kemali tazirn ~e h;eı " 
le eğilmeU ve yegane e b.llfııl~ 
endişesi daima milletifl111 ~.,ıııe 

- dilşıv· !P 
nı yukıeltmek için tıbef 

ük re dif' 
olan bu pek büy tıJleli 
sıhhat ve afiyetine dua e~ktfi 

- Dr- şıı 



nkara asri bi alarla beze e 
i fesör Y ansen, hükiimet merkezimizde yeni yapılacak binalar .. 

la) eskilerin vaziyetini tesbit eden plinı tetkik ve tadil ediyor ... 

a1j Ank,. e: ıia imar faaliyeti haki· 
d~ il.ten buyılk ümitler veren bir 
O ~fhadadır. Ankara ıehrinin ha· 
00'.talatı . •,setiyetle bttnıiştir; bu 
~,. &.titala?' üzerine hali hazırda 

il1e"cut yapılar i~aret edi!miştir. 
nsS'J.i \l tekile "I hazırlanmıı olan ha· 

[ Bl ~l\lartn epst M. Yansenin nez· 
a ltldedir. M. Y ansen Ankarada 

" be. Mtğı tetkikatın neticelerile be-
de\~ber e 1yevm {ehirde mevcut 
ıaı~l1alann vaziyetine nazaran hü

()I t'taet ta .. afmdan kabul edilmi§ 
s h.. "ll tik planında tadilat yap-

·•1akı ı . • 
ttı~ a, ı. u suretle yemden bir 

~ tıaddel pJün hazırlamaktadır. 

0 1_An<:ak M. Yansen!n yeni bir 
l ;. ~~ h~:zır aınak için çalııması 

tıt·a 1 • ı ... · ıaca devam eden imar ve 
··~a. f 

bd \' ~ aaliyetine mani de~ildir. 
p ·~ h u J, 1~t er hangi bir müte§ebbis malum olan Ankara halinin iha-

'~ı 6.fınC.an yeni inşaat yapmak lesinden baıka bir it yapmamış-
!\ biı· ~ k b ı ll'ı\ tnuracaat vu u u ursa tır; fakat diler taraftan hiç bir a.r rur ' .. 

lrı~allt Hı • ıriyetintn teknik bürosu istikraz da aktetmemlştir. Bina-
t-rlinde ' 0 hiplerin\n planlannı enaleyh asıl faaliyet gelecek sene, 
önd bl!!unan M. Y ansene yani önümüzdeki bahardan iti-
~ıl etnıekte, ve eğer inıaat haren baılıyacaktır. Şimdiki halde 
'~ b rn8.k tstentlen mahal miis- yapılacak itlerin projeleri hazır
ı ~ "l t:>lan üzerindeki fstfmlii.k !anmaktadır. 
1~,dlı<luna dahil değilse infaat Ônümüzdeki bahardan itibaren 
1 il&tı.aresı verilmektedir. Bundan yapılacak itler ıunlardır: 
e "'ı ~k;ı. ' 'Ok ahvalde yeni inşa- 1 - Ça.nkın caddesinin (25) a. e 
'i., ll'ıü ':::ide kararı Ankara.da d.a metro üzerinden açılması. 
~~il b -

ıllt\ e f - ktedlr; çünkfi M. Yan- 2 - Yeniıehirde açık ve ka. 
ı~ An. lda bu!unduğu sırada palı çarıı ve pazar. 
~~- h V·.:tine bu hususta bir 3 - Kabristan. 

ı t esaslı malumat bırakmıştır. 4 - Eskiaehrin en ztyade iı-

v~ı~;t:~ab ~i; ;~;~; 
ı Dünk~ b ı 
c~k ll u.macamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 
. arak . b 1 
lçjl\ .. yenı u macamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

l~fid~Şagıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
it: 

l>ünkO bulmacamızın 
balledllmlı ıekll 

Yukardan aşağı: 
1 - Şark vilAyetlerim•zden biri (J) 

2- Anlan (4) 
3- Daha yuksn (5). hayır (2) 

4- Nota (2), faıla (4) 

5- Derece (5) 

6- Bir kadın ismi, oruçlu kadın (5) 

7-. 
8- Doz y .. r (3) 

9- Nota (2), cahil (4) 

Önümüzdeki ba
hardan itibaren 
Ankarada başla-
nacak olan imar 
faaliyeti ne şekil
de yürüyecek? 

Bunu anlamak 
aşağıdaki satıdan 

için 
oku-

malısınız... , 

------------.----------~' 

desinin tanzimi. 

5 - Köylerden gelen araba 
ve hayvanla• için pazar yeri. 

6 - Şehrin methaller inde yeni 
üsul hanlar. 

7 - Mümkün olduğu kadar 
yol. 

Bu güne kadar halledilen mü
him meseleler ıunlardır : 

Devlet mahallesi... Bu mahalle 
şimdi müdafaat Milliyenin yapıl· 

makta olduğu yerden Çan Kayaya 
doğru bütün sırtlan ve düzlükleri 
ihtiva etmektedir. Devlet mahal

lesinin planı profesör Holts Ma· 
yester ve profesör Y ansen tara-

fından hazırlanmıştır. Ankarada 

fl nı os n ~eıe~iyesi 
reisi ilin~en: 

1 - .Amasya şehrindeki souk 

pınar mtnba suyunun inşaatı l I 630 

lira bedeli keşifle münakasaya çı

karılmıştır. 

2 - Müddeti miinakasa 13-T. 

sani-929 tarihinden itibaren 30 
gündür. 

3 - Şartname ve ke~ifname 

için Amasya belediyesine muracaat 

edilecektir. 

4 - l\liidderi inşaat mayıs 1930 

gayesine kadardır. 

5 - İhale 4 kAnunevvel 929 un

cu çarşamba glinü saat ı 6 da 

Amasya belediye meclisince yapıla
caktır. 

6 - l\1iizayede ve miinaka~a 

k:ınunu mucibince yli7:de yedibuçuk 

teminatı muvakkata naktcn bele

diye sandı~ma verilecek ve yahut 

bir bankaya t1:vdi edilecektir. 

7 - i\Jiin;ü. ·•s·ı kupalı zarf iisu· 

ille yapıla1.:akcır. 

--
bulunan profesör Egli ve teknik 

büro şefi Ôrleyin mütalaaları da 

alınını ıtır. 

Bu arazide bütün vekaletler· 

den başka ( 1500 ) memur ika

metgahı da olacaktır. 
Devlet mahallesi yapıldığı za

man en müterakki garp memle

ketlerinde bile misli bulunnuyan 

bir kül tetkil edecektir. Müdafaai 

Milliye ve Erkanı Harbiyenin ve 
Askeri hastanenin, Mektebi Har

biyenin, Binicilik Mektebinin, 

Erkanı Harp Mektebinin ve Na

fia Vekaletinin projelerini Holts 

Mayester yapmaktadır. Bu zat 

asnn en büyük mlmarlanndan 
addediliyor. 

Naftanın ve diğer müteaddit 
binaların inşası önümüzdeki sene 
ba,lıyacaktır. İkametgahların plan· 
larını profesör Egel hazırlamıştır. 
Bu binalar üçer katlı ve avlulu 
olacaktır. 

HalledJlen ikinci büyük mesele 
oömendC:ı re'. ı G~, !'t 'c;-tle me~l.ı;r 
şömendöfercl profesör Bluın An-
ka.raya geldi. Nafia mütehassıs
ları ile beraber demir yolunun 

iki buçuk metre yukarıya kaldı

rılmasına karar verildi. Bu suretle 
yeni ve eski ıehir aksamı hattın 

altından bir'eıecektir. Pı oje o 
tarzda yap•hyor ki bu günkü bi
nalar yıkılmıyor ve inşaat yapı· 

lırken seyrüsefere hiç halel gel

miyor. Askeri ve eşya istasyonu 

da profesör Blum Ankarada iken 
teshil olunmuştur. 

Profesör Blum gentı yol ha
vesinden vazgeçilmezse Türklyede 
muntazam yol yapmak kabil 
olamıyacağını söylemittlr. M. Yan

sen de zaten bu fikirde idi. iyi 

bir yolda bakım masrafını inıaat 

masr afmın yüzde otuzuna yakın 

hesap etmek Jazımgelir. Eğer 

ileride, mesela yolun Çan kaya 

caddesine kafi gelmiyeceğinden 

korkuluyorsa yolun lkJ tarafında 

bilahare in~a edilmek üzere Jıte

niJdiği kadar bahçe bırakılabilir. 

Evkaf Umum müdürlüğünden 
Laleli imaret ambarında mevcut halı kırpın~ı!~n müzayedeye 

vazedilerek Teşrlnisaninin yirmi yedinci günü taat on dörtte ihalesi 

icra edileceğinden talip olanların ıeraitl anlam~,, üı er~ her gün 

Jevaz•m idaresine ve ihale günü de idare encümenine müracaattan. 

İstanbul mıntakası maadin mü
hendisliğinden: 

Kütahya vilayetitinin Gedos kazasının Göynük karyesinde katn 
olup mek§uf bulunan antimon madeni 

1 - T arlhl ihaleden ltibart>n btr sene zarfında ( I ÜJ.000 ) lira sermayelı 
şirket teşkil olunarak hukuk devredilmek 

2 - Maden•n teslim tarihinden bir sene zarfnda bütün maden sahasının 
1-5000 mikyasında munta2am bir topoğra!ık haritası yaptırımak ve taharri 
ameliyatı netayiclne göre mümkün oldu~u kadar va~lyell jeol jlye lrae edilecek, 

taharri netaylcl bir re[Jorla vekalt:tc bıldirılmek ve bu nctaylce göre 1mal1ı pro
jel<!rl tanzim edılmek. 

3 - Üçüncü senedt'n tllbaren senevt a<ı~art yedi yOl ellı ton cevher çık~ ıl
mak ve °lo 5 resmi nisbt lle mezkar resmin °ıo 6 sı nisbetınde techtzat tertibi 

verılrnl'k ve ta~hüt olunan miktar cevher lhraç ve ııevkolunmasa bile bu mık· 
tara tekabül eden kıymet Ozerlnden resmi verilmek ve Milli bankalardan alınmış 
(50 O) liralık teminat mektubu ita edilmek şarhle talıbıne ıhale edıle eğinden 
taliplerin 15 kanunnvel 1 q29 tarihin~ milsadıf pazar ~un il sııaı J "i Şt' kadar 

kapalı 7 i'irtla lktı~at vckaletı nıaadıo ı§ltn uuıum mudurlu
11

une müracaat 
eylemeler. 



b at hatıraları • • 
Muharriri 

: Ahmet İh!an 
• 

ışan sayıfalar ne demek 
'/".~1 "''.·a "' i JI,r.frenin başına gelenler .. Memurini Mülkiye 
l .. a nısyon:ı Alisi- Baş aşağı kağıt, baş aşağı padişah! 

Ar~pça harflerde elif f a.ciiı$ı 

rahıalinin üst katında Boğaza 
n~ı ır çok büyük oda. Orta yerde 
at nalı şeklinde kurulmf!Ş büyük 
bir masa. Üstünde yeşil çoha örtü. 
Etrafında ak ve kır sakallı on kadar 
efendi; hepsinin arkasında redin
vot. At nalının ortadan baş tara
fına rastgelen yerinde yaş!ı, fesi 
arkasına doğru atılmış, kır saçla
rının ve sakalının tüyleri karma
karışık bir zat daha. 

Bu zat, reis Zıhni Paşadır . 
Etrafındakiler sırasile Hüseyin 
Hamit B., lbrahim cf., Mecdi ef. 
ve Dilber Zare ef. ve snir isimli 
a~alar. Hey' etin ismi : Memurini 
mülkiye komisyonu alisidir . Ben 
bu komisyona çağırıldım. İşin ne 
olduğunu bilmiyordum. Fakat reis 
Zihni Pş. da benim hakiki bir 
baba dostum olduğu için korkum 
yok; sade meraktayım. 

T raşlı ve kara bıyıklı bir ağa 
kapıda beni g-örünce: 

- Aman bey, nerdesiniz ? 
Paşa acele sizi bekliyor. 

Demişti ve medise girmiştik. 
Vaktin adeti üzere Pa~anm 

huzurunda yerle beraber bir te
menna cyledıkten sonra arkamdaki 
, redingotun düğmelerini acaba 
hepsi ilikli mi diye bir daha 
yokladım ; fesimi başımda tekrar 
C.:üzelttim ve el pençe divan dur
C.:urrı. Zihni Pş. merhum önündeki 
Lir l:a~ıtla meşğu!du, başını kal
dırıo beni görünce: 

• -Geldiniımi bey o~lum? Hay 
allah razı olsun, gel bakayım, 
yanı.na şu iskemleye otur 1 

Dedıler. Ağanın uzattığı iskem
lenin ucuna, o vaktin terbiyesi 

veçhi'e oturup iki ayağımı birleş
ti re rek iskemlenin altına doğru 

.,çektim ; gene ellerim dizimin 
· üstünde l·avuşmuştü ve Paşanın 
yüzüne bakmadan emirlerini din
liyordum. 

Zıhni Pş. önündeki büyük zar
fın içinden, yaldızlı bir kağıt çı· 
kardı, bana uzattı. etrafındaki aza 
beylere bakarak şöyle dedi: 

- Yanlış olmuş, bu kağıdın 
tabında pek şayanı teessüf bir 
hata var. Fevkalade bir dikkatle 
siz yeniden basacaksınız. Doğru 
yapılmasını sizd..!n bekliyorum. 

Zihni paşanın uzattığı kağıt 
Devlet salnamesinin içine ilave 
olunmak adet olan bir yaldızlı 
levha idi. Bu Jevha, etrafı çerçe
veli ve ortası eski Divanı • celi, 
yazıdan ibaretti. Yazı Padişahın 
cüliisünu hikaye eder; bir Türk 
için anlamak kabil olmıyan son 
derece istilahlı ve tumturaklı 
kelımelerle doludur. Divanı - celi 
denilen yazı ise her babayeğitin 
oku) acağı şey değildi. 

Fakr.t ben derhal işi anlamış· 
tım. Bir haftadır bu mes' ele dı-

• şarı~a ai?ızdan ağıza dolaşıyordu. 
. Y enı çıkan Salnamede olan bir 
y~nlışlıktan dolayı Abdülhamidin 
lıır gece Matbaai Amireyi ( . • 
d .k. D ' şım 

ı ı evıet Matbaası) b" t uS ırmış 

ve kapattırmış, kapısını mühür-
letmiş, memurlarını dağıtmış ol
duğunu duymuştuk! Demek mes
ele bu yaldızlı kağıttan çıkıyor
muş ... işin tehlikeli ve nazik olu
şundan ürkmeğe başl.Qdım. Çok 
belalı bir iş idil 

Heceli ye heceliye Divanı -ccliyi 

okudum. Lakin az kaldı ben de 
divane olacaktım! içinde yanlış 
bulamadım. Sordum : 

- Efendim, yanlış neresinde? 
- Yanlış, levhanın kitabın i·· 

çine başaşağı konulmasındadır. 
~ ill'di ~öı.ü u2atmak lazım değili 

Yeniden basılacak, ve sen basa
caksın oğlum! 

Sonradan öğrendim ki bu yal
dızlı levhalar Matbaai amirede 
Salnamenin arasına raptof unurken 
bir hayli ciltlere başaşağı takıl· 
mışl Bunu gören açıkgöz jurnal
cılar derhal Padişaha takdim e· 
derek bundan maksat başaşağı 
gelmenizdir demiştir; o da gaza
ba gelmiş... Bir müthiş irade 1 
Gece yarısı matbaa kapanıyor, 
adamları dağıtılıyor, kapısı mü
hürleniyor. Evveli Salnameleri 
yakmıya kalkıyorlar; sonra görü· 
liyor ki iş yaldızlı kağıtları başa
şağı yapıştırmaktan ibarettir. Bu
nu cesaret edip Padişaha söyli· 
yemiyorlar, daha doğrusu onun 
anlıyacağına ihtimal vermiyorlar 1 

Abdülhamidin Salname neşrine 
karşı çok hassaslı~ı vardı ; Salna· 
menin başında her sene Kanunu 
Esasiyi neşrettirirdi; kanunu esasi· 
nin hattı hümayunda "Veziri 
mealisemirim Mitat Paşa" kelime
leri basılır ve dağılırdı. Halbuki 
Kanunu esasi ile meşrutiyeti ve 
7 avallı Mitat Pş yı Abdülhamit 
yirmi beş sene evvel boğup 
öldürmüştü!!. Padişah cülus eder
ken memleketi meşrutiyetle idare 
eyliyeceğine dair bir senet vermiş 
olduğu için, günün birinde senetle 
karşıma çıkarlar beni muhakemeye 

çekerler diye korkarmış l Kanunu 
Esasiyi kaldırmadım, meclısi vü
kela kararıyle muvakkat surette 
ahkamınin icrası tehir olundu 
diye bilmek İçin Salna de, Kanunu 
esasi ve hattı humayunumu her 
sene bastırır dururdu l Ve bu 
komedi 1908 de meşrutiıetin 
ilanına kadar sürüp gitmiştir! 

Koca memleketi bu gibi vehim
lerle, zulümlerle idare eden Ab
dülhamit kendine ait sahifenin 
Salnameye başaşağı yapışmış ol
masından öfkelenerek Matbaai 
Amireyi tarümar etmiş ·ve kapat
mıştı. Zavallı Zihni Pş. ["'] mer
hum bu işi temizlemeğe memur 
edilmişti; Zihni Pş. da beni çağır
tıp kağıdın yenisini bastırıyordu. 

Bu işin içinden az bela ile çık· 
mak için dedim ki: 

- Efendim, bunu yeniden hat
tata yazdırmak lazım. Her hatta
tın kan değildir. Divanı hüma• 
yundaki hattata yazdırılsın. ben 
taş üzerine nakleyliycyim. Pruvası 
hey' eti muhteremece görülsün, 
tab'ına müsaade olunsun. Ondan 
sonra basalım. Ve tab'ı zamanın
da makine yanında sizden me· 
murlar bulunmalıdır. 

Böylece kabul olundu; yazı 
Divanı hümayunda yazıldı, taşa 

naklettirdim. Pruvasını meclise 
götürdüm. Her aza birer gece 
evine götürüp Divanı-celi yazıyı 

tetkik eyledi ve nihayet pruvanın 
altını tekmil hey' et azası ayrı ayrı 
imzaladı; komisyonca mühürlendi, 
ben de o sayıfayı götürüp mat
baada bastım! 

Şimdi işin tatlı ve komik tara· 

Halkın dileği 

Seyahate çıkan mektepler 
Bir okuyucumuz bildiriyor: 
Geçen bir buçuk ay zarfında Der

bentteki evime göndermiş olduğum 
bir mektup anlayamadı~ım herhan 
bir sebeple Edremide kadar se
yahat etmiş ve mahalli mezkur 
posta memurlarının çizmiş olduk· 
lan bir ok işareti ile dikkat ke· 
limesini hamilen 12 gün sonra 
yerine varabilmişti. 

Mektuplardan, mühim ve ailevi 
bir hususatı havi mektuplann 
uzun müddet yollarda kalmasına 
razı o!madığım için bu işaretli 
zarfları bir arizeye raptederek 
posta ve telgraf baş müdüriyetine 
takdim eyledim. Müdür B. tetkik 
etti, bize hak verdi: 

.. _ lcabma bakarız,,, dedi. Bu 
defa lstanbuldan ayın dördünde 
Edremit tarikile Derbende gön
derdiğim mektup tam 8 günde 

gitmiştir. 
Halbuki Derbentten gelen 

mektuplar postaya verildikten 
bir gün sonra yerlerine vasıl ol· 
duğu halde buradan giden mek· 
tupların bir haftayı mütecaviz bir 
müddette gitmesi nazarı dikkatleri 
cclbedildiği halde ademi dikkate 
devam edildi~ini ispat etmekte· 
dir. Binaenaleyh gülünç olduğu 
kadar ehemmiyetli olan postaları 
sevk meselesinin intizama sokul
ması şayanı arzudur. 

fı burada başlar! 
Basılıp biWkten sonra bir de 

ben tetkike oturdum. Ne göre

yim? 
Satır arasında Padişahın tahta 

cülOsünü haber veren fıkıadaki 
[ vel'istih kak] kelimesi [ velaistihkak] 
olmuş! Fakat elif harfinin yerini 
değiştirişi ve mananm altüst 
oluşu divanıceli hattının karışık 

ve çiçekli oluşundan belli bile 

değili Hemen imzalı pruvayı çı -
kardım baktım. Meclis azasından 
kimse görmemiş 1 
Doğru komisyona koştum, Zihni 

Pş. merhumun · önüne koydum. 
Pş. yerinden ftrladı fesi başından 
sıçradı, arkada yere düştü, ve 
bağırdı: 

- Amanl Pruva kağıdı nerede? 
- işte efendiml 
Pruvaya baktıktan sonra, aza

lara dönüp: 
- Ne buyurulur Beyler? 
Dedi. Heyet kamilen donmuş 

kalmış, hepsi sapsarı kesilmişti. 
Ben imıalı pruvayı alıp cebi

me yerleştirdim. Burada jurnal· 
cıhk ile meşhur Hüseyin Hamit 
Bey dedi ki: 

- Efendim, imzalı pruva bu
rada hıfız buyurulsun; basılan ka
ğıtları derhal imha eyliyelim. 

Ben hiddetlenerek : " yağma 
yokl imzalı pruvayı kimseye ve
remem! " diye bağırmışıml Zihni 
Paşa giilüyordu ve mahzun mah
zun: 11 İhsan Beyin hakkı var " 
diyordu. Meclisçe müzakereden 
sonra karar verildi, verilen karar 
der hal icra edildi. 

Hüseyin Hamit Beyle lbrahim 
Efendi memur oldular, benimle 
beraber matbaaya geldiler. Tab 
edilmiş olan kağıtları onların gö· 
zil önünde birer birer yaktık, bir 
zabıt tuttular. Sahifede yerini de
ğiştiren elifin yerini onların önün
de mekamına iade eyltdikll Tek
mil kağıtlar yeniden basıldı ve 
yaldızlandı. 

Bütün bu işler akşam geç 
vakitlere kadar sürmüştü ; ertesi 

Bahrialimere seyahat: 5 

Ne zaman Hüdeydeye varacağız ? 
Beyaz isianbulinU müddr bu suale şu cevabı ver<!i 
Deniz bur denizde gfln tayinine imkan olur mu • 

Adenden Hudeydeye hemen 
hemen yalnız " Kahveci ,, va • 
purlan ile gidilir. 

Araplar bin iki yüz yetmi§ 
yedi sene evvel lranı fethettik • 
lerl zaman, acemlerin \ıllmlyetl 
kabul etmek iıtemiyen bir kısmı 
Hindiıtana geçmlt- Bombay clva· 
nna yerleıen ve kendilerini tica· 
rete veren yüz ve fU kadar bin 
ktıilik bu ''zerdüıtt,, lerden ufak 
bir taife, çok ıonraları Adene 
( galiba tngilizlerin eline geçerek 
mühim bir transit merkezi ol • 
duldan ıonra) hicret etmlı. Ade
ne hicret eden bu "panıt ,, ler 
arasından " Cowasjee ,, isminde 
biri türemiı. Arapların araplaıtı· 
rarak " Kahveci ,, dedikleri, ve 
blz türklerin tO.rkleıUrerek 11Kah· 
veci,, dedii'f mJz bu adam, yir • 
mlncl asnn en ulu rütbesine 
ermlt: milyoner olmuı • Asalet 
mQve:ızllerintiı kocabaım ingll • 
tere hilkUnıdan da uıör., payesi
nin tevclhlle, paıintn asaletini 
kendi ıicllJerine geçlrmlt-

1,te "Kahveci,, dediğfmlz " Sir 
Cowaıjee,, Yemen, Hadramut, 
Somal ve Basra körfezi sahille • 
rinde tıHyen bir filotllaya ıa -
hiptir. Dünyanın en eski tekne
lerinden vücuda gelen bu gemi • 
lertn en yenisi bile "Büyükada,, 
vapurundan çok eıkL 

BaJlıca taııdığı mevadı, koyun, 
insan ve kahveden ibaret olan 
filotilanın idarehanesinde, "tak
simi amal ,, kaidesi son haddini 
bulmuıtur. Hatta zannımca "Tay· 
lor ıiıtem,, ini yazıhanede tatbik 
eden, claha ilk müesıeıe. 

Bilet keıenden, yemekli ml 
diye sordunuz mu, bqka birini 

göıterlyor • O baıka birinden, 
vapurun hareketi gününü öğren· 
mek istediniz mi, diğer bir me • 
mura yollıyor. Diğer memurdan 
hangi iskelelere uğranacağını 
anlamak sevdasına kapıldınız mı, 
dördüne(\ bJriıine havale ediyor 

ve tlaahirihl. 
"Cowasjee,, Ucaret evinin bü

tün memurlan parıl • Parıiler 
Hindulaımıı olacak ki gençleri • 
nin saç ve bıyıkları tabiaten 

metildl, ve ihtiyarlan, altın 
gümüs gözlüklü kıranta. 

Birinci unıf müstahdemi 
masaları yığın yığın evrak 
tozlu ve karmakan~ık kal"tl 
dan görlinmez hale gelerek 
ta Çiçerinin yazıhanesine ( 
ıeneıindeki ) dönmüo. 

Acentanm beyaz iıtambu 
müdüründen vapurun hangi 
Hudeydeye varacağını sord 
Kıranta mOdür, altın gözlüğü 
çerçeveıtle kaılarının arasın 
yüzüme bakb. Cehren "deni.% 

denizde gün tayinine imkan 
lur mu?,, , içinden de ~ ıeyab 
hareket ve muvasalat günle 
öğrenmeğe kalkıtacak kadar 
akıllı adam ! ,, dedi • Hiraf 

ayıklanmıt Zerdüıt dininin üst 
ıaslanndan ikincisi mütek 
hürmet olduğu için, zanned~ 
" hayvan oğlu hayvan,, delJl 

Kızaktan henüz yeni indiğitl 
dolayı iyi havalarda, ıaatta 
mil yapan " Ayamonte,, vaP 
ile Hudeydeye kırk eaatta " 

dım. 

Y emendekl Hudeyde iskeı 
ve İngilteredeki Plimut as~ 
limanının ıtatüleri ayni • 
ikisi de kapalı liman. 

yemene gidecek ecneb! 
hakkında ufak bir fark ile V 

Şimali Amerika cümhurtyet 

kanunlan tatbik olunuyor. fı 
fU: yemene inmek için doğfll 
doğruya l.ükümdan:ı müsB.ll

lazım. Muayyen ve ehcmmiY'e 
baz.ı hususatta T ehame vali· 
mamın oğ1u Muhammet Se I 
lamın c!a müsaade verebi 

vaki. 

Ben, 30 ağ Slos 1329 ~ ;? 
cuma günü, başında fes, sı 
Mısır entarisi değil, Üs~' 
veya mütekait geceli~;, ve 
celiğin üstünde beyaz .ıekel 
duğu halde vapura ga n c 
:ıat ( pasaport ) mem t('U 

efendinin delaletile k, ayıı 
elim. Amma vapurda altı 
Muhammet Seyfüllslar.11n ııı 
adesini de bekledim. / 

Mehmet Fa _.; 

Manisa vilayetin e 
ı l\lanisa vilAyeti bakteriyolojihanesi için 1150 lira 45 kuruş tıl 

men kıymetinde muhtelif al~t alınacaktır. 1 
2 - Bu a!Atm envaım mübcyyin liste !zrnlr ve İstanbul sıhlı~ 

dürlüklerinde mevcuttur. şt 

S - Münakasa müddeti 7 /kA.nunevvel/929 cumarte~ı günü 
9 

de kadardır. f1l~ı 
4 - Teminata müstenit olmıyan tcklifat nazarı itibara alın 11• , 

5- Fazla tafsilAt almak istiyenlerin viUyet sıhhat müdürlübtıli 
racaatları. 

gün yeni kağıtlar Salname ciltleı ine 
katıldı, Zihni Paşa ahp Saraya 
götürdü. Ve bu çilbuk olan emri

vaki karşısında jumalcılar harekete 
gelemediler. Zihni Paşa merhum 

bu vak'ayı daima helecanla yad
edermiş... Birgün ahbabından bir 
zata demiş ki : . 

- İhsan Bey bizim imzalan 
havi olan •velaistihkaklı" kağıdı 
Saraya götürecek adamlardan ol
saydı, biz meclisçe sürülürdük v~ 

kendisi de ihya olurdu ti Çünkü o 

zaman Sultan Mürat sağdı; 111 vda 
istihkak. kelimesi oı talı [;ı allak-

bullak etmeğe kaf idı 1 tfı S(lfl 
Ahmet J ı 

,,,ııı 

[*j Zihni Pş. AbdulhaınltıJ;~ve 
do~ yürekli bir adamı idi· ı-J.~· ~ 
sahibi olduğu için günahtan kork pe~ 
suk olarak bilirim ki E' ,dııt d,,.ııt 1 

imtiyazı verildikten aonraıı keti 0t~j 
·lell t' 

nazın olduğundan na~i g 1urı;kiııl , 
altınlık bir hediye banka ç grııı,lı• 

adama iade etmiş ve '" h~1 etıfıeı / 
fazla günaha &lrtım tahatnJll . 

11
11 ~ 

d jr rıc 1 

mtştir. Zıhni Pş. eski ev !0ıır8 

di . ·etteP ıııi:' 
hayır adamı 1 . Meırutı) 0 el '* 

ıebtrt' 1 
yetname ile ilci bin altnı I ıı~htoer' 
pnra verese tar alın :lan Hl !i 
c..:unmu~tur. , 
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G.u.c~cmizde çıkan yazı ve reaiftı. = SAYISI HER YERDE S KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eserlcnn 
llinlannda yüzde 20 tenzilat nrdır 'buncı ı,artlarl lerin büliln baklan mahfuzdur 

!!!,1.ıty.,4! !'•rlg• 
Kuru~ K.ttnı 1 Gıtıctcye ıı;ndclllecek nıektuplqnn üzerine 

idare tçln.se [idare l, yaı.ıyı aitse [ yaı.ı] 
l Ayhfı 160 000 lşaml konulmalıdır 

3 • 400 303 Basıtmıyıo mektupların ladesl11den. ltıymett 
6 • 750 1450 multadtlere51z meltt~lıra tonulmoş paraların 

Büyüt veya bir kaç dafa için verilen llAnlarla 
hususi mahiyetteki llAolanıı ücreti 

12 • 1400 2700 kA~·polmasıodnn n ll!nlann münderccatından İatanbul, BabıAh, Ankara caddeıinde • V AKIT• yurdu tet 1970 
Dıııı-----------l•da•re-m•es.ul•d .. e.J!l•ld•lr---•·•...,.• (idare itleri) 1971 (yazı itleri)• telgraf: V AKIT poıta kutu.au: 45 

idare ile kararlaşurı\Jr 

Gazetemize busu 1 llAn k bul eden yer ı 
H. S. H. llAnat acentesi 

Se isefain 
Merkcı. ııccntcıl: Galata KlSprO baııııd 
Beyo~\u 2362 Şubo acentcal: Mahııı 

diye Haru nltındıı lıı ul 2740 

Antalya Postası 

Şık ve zarif kışlık levazımı iksaiyenızden 

En .arı ~Htılır En ... ı toroılor 

( 1 N E B O L U ) vapuru 
Teşrinisani Pazar 10 da Gala 
rıhtımından hareketle lzınir 
Küllük, Bodrum, Rados, fethi 
ye, Finike, Antalyaya gidec 1 
ve dönüşte mezkur iskeleleri 
birlikte Andifli, Kalkan, Sakı'l 
Çanakkale ve Geliboluya uğr 
yar k gelec ktir. 

En ... ı Mıntolır En asri ~rnılor 
En aırl H~iseler En asıl tHlllôf 

Trabzon birinci postası 

En .. r1 MuHm~ılır En .uı iıetli ~unıo~ior ( KARADENiZ) vapuru 1 
Teşrinisani Pazartesi 12 c 
Galata rıhtımından hareket 
ine bolu, Samsun, Giresuı 
Trabzon, Rize, Hopayiı gid 
cek ve dönüşte Pazar iskelesi 
Rize, Sürmene, Trabzon, G 
rele, Gireson , Ordu, ÜnY 
Samsun, İnebolu, Zongulda. 
uğnyarak gelecektir. Harek 
s,tünü yük kabul olunmaz. _. 

En ~iri Bluzıır En asri Yınm ~umosıor 
En asri fl~iuenler En asri l uuılet esyosı 
Daima mutedil fiatlar 

İlaçlannızı Beyoğlunda 
Taksim Eczanesinden 
Yaptırınız, Reçeteler dikkatle ihzar olunur. 

Yenı sene mahsulü Norveçyanın halis MORNA 
v 

BALIK YAGI 
Deposu: TAKSIM Eczanesi : f stiklal cpddesi 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşide 

11 l<AffUNEVVEL 1929 
BCYÜI\ IKRAlHYE: 55,000 LIRAIHI\ 

Ayrıca; 25,000 15,000 12,000 10,000 liralık 

kraıııiyeler ve 10,000 liralık bir nıükafaı. 

4 ~,000 lira i~:ıbet eden 1967 numaralı bilet lstanhul, Tarsus. 
Manisa 

20,000 lira isabet eden 40,76.5 num:mılı bilet lstanhul, lzmir, 
Sn.msun 

15,000 lira i~ahet eden 5~,494 numaralı bilet fstanbul, Antalya, 
Bandırma, Samsun. 

12,000 lira isnhet eden 37377 numaralı bilet İstanbul, Bursa. 
Ceyhan, 17.mir, Bayındır. 

10,000 Ura isabet eden 26,859 numaralı bilet fstanbul, Edirne, 
F':ıt:ı.;, h~mir, Karacasudn ~atılmı~~ır. 

Devlet demiryolları ve liman
ları Umumi idaresinden: 

Ankara· Kaperi hattı fü:erinde Lala bel istasyonu cıvarında 33X400 
Ki deki oc..ıktnn çıkarılacak 1000 m 3 balast kapalı zarfla münakasaya 
konulmu~tur. 

~li.inakaskya 4 birinci k~m1n !'l çar~:'\maba günü sa:ıt 1 S te Anka
rad:ı Devlet demir yolları idaresinde ) :tpılncakt•r. 

i\liinnkasa i~tirak eclllcccklcrin teklif mektuplannı ve muvakkat 
cemiııat\ımnı ıyni günde 5:ıat 1-l. 30 ! kadar Umuınt l\Hidurliik kıtlt!
mine vermeleri IAi'trndır. 

Taliple" m•.tn11k&!i& ~armi1nıelerlni ! llrıt muk..ıhl1inde Anknradn. mu
hasebat dıairtsuıdı:ıı, lstan bu!Ja l ıtt yoarp&Şii \'c:u.ciindt:n tedarik edd.>iliılcr. 

Bu hatta hangi takım kazamıcak 7 
tü~ksporun 

Tertip ettiği müsabakaya iştirak ederseniz, 
25 lira kıymetindeki hediye veya Stadyumda 
İik maçlannı seyretmek için para vermeden bir 
mevki sahibi olabilirsiniz. 

7 inci nushası her haftaki gibi 
zengin münderecatla çıkmıştı. 

qref Şefik, A. Şerefettin, Hamdi Emin beylerin makale ve 

mütalealan, Galatasaray lisesinde ıpor, Türk gibi kuvvetli. Spor 

hiklyeal, lkra,ntyeıl mOsabakalanmızın neUcesi v. a. 

s ' = ~ :WMW.JI 

ispirto ve ispirtolu içtiler in~isorı umum mü~Oriü~ün~en: 
25 kalem evrak defntir kapalı z:ırf usulile 26 teşrinsani 929 sah 

giinü saat 15 te ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Taliplt:rin 

tiOzcaada pos ası 
( GELI BOLU) vapuru 

Teşrinisani Cumartesi 17 1 

idare rıhtımından hareke 
Gelibolu, Lapseki, Çenakka 
İmroz, Bozcaadaya gidecek 
Çanakkale, Lapseki, Gelibo u 

uğrıyarak gelecektir. 

dare ane i ş' 
Tiitüıı inlıisarı 
nıüdürlüğü11<lc 

TUtün inhisar idaresi Ba k 
inşa edilecek baş muduri} et i 
hanesinin ln~ sı kapulı zar rl" 

kasaya konulmuştur. Mczkt)r ı 

ta alt proje ve şartname ve f' 

J 5 lira mukabi inde verilec 
taliplerin idnrei umumi) nı 

şubesine müracaatla almaları ' 
T. sanı 929 tarihinde ~ at ı 
zarflannı Galntada mubaynııt 

mi yontma tevdi etmeleri 

mubayaat komisyonu kitabetine müracaatları. Kibar gazinolar! lük• 

~r:;--:1c:; .... :1r:;--:::::1C::::--:IC::::--:l~C:::~:::ac::::~::=c::.-.:::::aı::::--.::J~ bakkallarda bulunur· 

Tu·· rkı·ye İş bankasından.· ~ ................................ _··==:::==·====~· 
ı ı ~~ 5i ...... cil~··;~~:··;;::gi &aaıalıw~ 

1 - Ubarl Milli bankası senetlerini Türkiye f bankası ~ ~! mütahaasııı 
1 1 senetterile tebdil ettire; ~S DOKTOR • 

2 - Hamiline ait hiıse senetlerim(zl mübayaa eden, ~S Ah t H" tJll t 
1 h111ec1anmızın senetterını aımak üzere yetlerın deki ~I H me a cc:/ 

makbuzlarla ıubemfze müracaatlan rica olunur. ~ ~S Galata, Voyvoda ~et ;' 
sc::::::~::::1;:: ... ~c--::::::ıc::--::::1c:---:::::ac-Jc:::~~c:::~::::::ı::~~ r:::--::::::t~ H Ati na bankası yanında 

M 
· ı d :: üçten sonra. • 

e e A t• •• ~· anısa vı aye ın en: ;:::====::~.:::===:::::-::::::--:-:· · 

ı11 
Duydun z ııı ~ 

1 - Manisa mektepleri için 1O-12 yaşındaki çocuklara mahsus üç 
yi.iz adet mektep sırası beheri 12 lira kıymeti muhammcne iizcrinden. 

2 - ~lanisa mektepleri için 8-10 yaşındaki çocuklara mahsus üç yüz 
elli adet sıra beheri 1 O lira kıymeti muhammene iizerinden: 

3 - Klnunevvelin yedinci cuınartesı günü saat on cJörde kadar 
müddetle ve ayrı ayn kalmelerle münakasaya çıkarılmiştır. ihalesi vakti 
muayyendc encümeni vllft yct huzurunda icra edilecektir. 

1 
4 - Şartname, resim \'e kcşifname.lni ~örmek ve daha fazla tafsl!At 

almak lstiytnlerin vihlye~:if ~ü?ürlliğune müracaatıarL _,/ J 

J 
fJlı ,,. 

Me~uı müdür : ReJil' 


