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BuQün 

Yarın 

lele Hindistanda medeni· isyan 
Muhtariyet verilmezse ... 
Candi Hindistanın medeni isyan ilan ed~rek 

iıüklalini alacağını söyledi 
Hlnd1ttana muhtariyet verilecefi hakkında umumi vali tarafın 

"-ıa Dep'olunan beyannameyi 
~p ln,ılterede Hindtatan 
~tinin defifDliyecefine dair 
~ bulan beyanata mukabil 
•qt aadiyetpe"erl Gandt bir 
~e yazarak bir ıene bitm& 
~ Htndiıtanm medeni iıyan 
..._ ile latlkl&lt için çalı,acağım 
111Ienıt,ttr. 
_._ C...c1t, bu karardan zerre ka· 
...., bıhtraf eclilmtyeceğfni, İngil
t..,. hG.kametl hGınG niyet gös
t.terek Nınt muhtariyetini temin 

~-- Htndtıtanm umumi ıulha 
~et edecefinl, akal takdirde 

lllterenln emperyalizm hınla· 
~ llet olmıyacafını lzahetmlttlr. 

". 
irtişa,, meselesinin mahiyeti ? 
azeteleri toptan mahkemeye 

Dötüren davanm sonu gözüktü! 
1 

~~ık mahye vekili Hasan Beyin alakası nedil7'. 
·•Ufa hleaeleal · thkikab artık son 
Ye Lu yaz P· eafba,.a ..ı-1t 
el.,. -..... s&tlnGyor • Ba 
ntp de mtl• )'Gzden mevkuf 
tiklik tahkl. tutulan avukat 

~ kanımaıın 
~ bahıı bir 
Nıı • bırakılan, 

~ IOn giln-

Nesim Maa!iyah 
efendi evvelki 
gün sabah, Lntfi 
beyle Ftreıkolar-

dan Leon ve Jül 

Güzel sarışın kadın şifre miftahını 
ne suretle çalabildi ? -

\ 

Once genç katibin gönlünü çalmış1ı _ 
---------N. P.nin bütün lütuflan genç, yakıııklı İtalyan ka· İıaretler 
__ •lhbsasa hllrmet '· ti bine müteveccihti, ta ıifı eleri aıırmcıya kadar. 

En amell Ye m&t.cel meMle
leri halletmek Jçin toplanan ko
miıyonlarda fıl fa,.duıs, neticesiz 
münakaıalara dölcmek ye bu au 
retle itin ehemmiyetini unutmak 
illeti henüz kurtulamadıtumz 
dertl<'.rıl~n biridir. Bunu uma 
köprü münalca... münuebetile 
ileri sürüyoruz. O a&yledl. bu IÖY· 
ledi Müıı: et bir neticeJe cJotru 
ritmeditfni ıördülGmüs bu •Ufü 
ıüzaf. ın aon aafbau pdur: Ema
net fen heyeti müdüril, bu itle 

. :hk elden alakadar olan bu sat, 
uma köprü hakkında enelld 
gün demJt ki 1 

- Dünyanın en methur Uoril 
mütahu1111 lıtanbulda yapdac:ak 
bir aıma köprüye imzam• koJ· 
maml eliyor. 

Bu mütaJ&a ve itiraza uma 
köprü taraftan Hamdi bey omu 
allkmit • O lmzaaanı atmıyabillr; 

· fakat ben bu fikrimde muatmm.. 
demft. 

Bir uma k&prl yapena1r fikri. 
_! ortaya atmak nıh.,et bir orl

JinalJte ~ ..,. ba fikir ..... ........................... 
aahlp oldufuna kaaaat ecleblllris. 
Ve henilz kalcluımlan !!arap, nh· 
tunlan bozuk olan latanbulda 
müıtacel bir it diye ileri aGrülen 
bu mat alla tuanur llemfnde bir 
varyete tellkki olunabilir. Fakat 
.hbaata hürmetalzlile yeni zihni
yetimiz mGlalt olmamalıdır 1 

Bir mGddet mukaddem ltaıya
nm Berlln sefaret hanesinden .. 
farete mah~uı tifıe miftalunm 
çalınmau Clzerl • 

ne ltalyan bat • 
Yeklll bGtGn bu 
sefarethane men
ıuplarını azlet• 
tikten batka tif· 
renin kaybedil • 
mealnden mea'ul 
kltibl bir adaya 
nefyetmiftlr. 

Son ,enlerde ' 
bu tlfreyt ldmtn 
çaldıfı anlq lmtı 
bunun bir dev
letin hetabına 
ca1111luk e:len 
bi· kadm tara
fından •tmld lı 
mt 7dana çıkmı .. 
tır. Caıuı kadın 

blrka~ aGn enel l.ondraya 
•• h ........... ,,. ... .. 

.. bumaa Loadrada ikamet 
eclemfyecefl kencllttne ihtar edil. 
mit Ye d•bal trene blndtrılmif 
tir. 

dıfı lçJn Londraya gitmeyi dO· 
tfuımdft lak at Lond· a pollal de 
ODU iyi lanıdıtından derhal 

ıt.rfye çevlrmlıtlr. 

Bir yandan ba
zı Avrupa po
liıleri tarafından 
himaye garen , 
dlfer taraftan en 
t•ddetll takibata 
ujnyan bu ka
dm kimdir 1 

Amerikanın en 
m6hlm ıuete • 
lerinden biri bu 
malQmab veri • 
1or: 

Y oıoılaYya a· 
ha llıfnden olan 
ve iıml N. P 
harflerile batlı· 
yan kadın ge

çen tik baharde 
B.rllne ıttmlf, orada Tlrıartende 
maht.,.. '* ..,...._. bzftff 

. Blrbç hafta ıeçmedm • N. P " 
Berlinln en Jil)uek aoayetesine 
k&rlfllUfb. 

Birçok tayalyelerf taııdıktan 
baıka elinde aerbeıt aerbe•t har· 

cettlfl para bulunan N. P diplo
matlann deYam ettllf yerlerde ~e Maliyenin 

" ••ridat mft. 
~ umumlıi, 

~dt maliye ıa-

.:f<'ndiler de ge- 1.., ___________ ,_, 

gbçok Avrupa hnkametlerintn 
pli polialeri taraftan tanılan bu 
1&• lfln caauı kaclm. Partate 
ltaJ,anm taharri memurlan •ra
fından ıt ddetll bir tale lbe ufra- nuuiar, lf"flrler, pr~ıler Ye se

faret memurları ile a6riltGyordu. 

~ t lcomııyonu fak Bo~t E/. 
il, llldan Kimli beyle ı1mdi ma· olunmu lardır. 

ne evvelki güu 
ak,ama doğru 

kefaletle tahliye 

9' •I:' ~~'t'anin ve muamellt mOdG- Enelce BuJgar, ıtmdt ltal-
••'-Clfp beyin adı kan,an frtlf& yan tahaaaından o1an Jak r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Daaat efendi da he Nvel •• 

~ ıerbest bırakılmıı oldufu için 
: bu g(ln bu mesele dolay'llile • • klmıe mevkuf kalmamı, ve irUp f.t,,,.L_ • 

, 8 -n.aleler ı : meselesi de tlmdilik eski ehem-
: ~'t nıakaJe: Reılm geleriıi, : miyetlnl kaybetmit oluyor. 
' "-t 1 Gıı •iyaıcti : fngiltere • Ruıya : !1t>sele nasıl çıkm~tı1 
t ~ lfı SGtunlarda seyahaı : Bizde : Habrlardadır ki bu hadtae, ma-

·~., ! Gellti ·üze!. 4 üncüde : 
~ liyeye barut lnhlıan ıtrketlnln 

dın .saa ı/ası: ! kazancından, bu sebeple kazanç 

2 incide ! verg·ıin,.,en bir kıımını sakladığı 
"f::.tri'klJlar ı : yo!unda yapılan bir ihbar üzeri-

leyin Rahmi Peyin romanı. : ne patlak vermlfU. 

'1ı 2 incide : Evve!l maliyeye, sonra adlfye
'1 ly.,.derlerln hayatı 9 uncuda : ye akseden bu thbar aıl•nda fU 
'il eçhuı aııker . 11 incide : oluyordu: 
"'1ik.tye: : Bir hakem heyeH 

tın illhe . lngilizced~n . : 
• e "incide • 

Or~ 1 : 

~f,. habeı leri . 

• g uncuda • --· • • 
ıncıde : -· .. 

• 2 ıncl ve !J üncüde• 
lltt....: ~ : 

.. •cı haberler : • 
• \" 5 ınc•de ! 

' l'i Clrın: : 
\ 

1~atro, musiki : ,, . 
•• • ... ~ ••••••••••••••••••• 

Barut lnhiıannın aon gitnle . 
rjnde ıki afAkadar taraf a.ra m -
da btr ihtilaf çıkmııtı. Jak Buat 
Ef endıle, diğer bazı zatlar ~tfj 
Beyle Jül Freıko Efendilere kar11 
mühim bir miktar paranın ma1-
raf diye 1'apatıldığı iddıumda 
bulunmuı, ve nihayet bu iddia, 
hakimin taatlki e 3 kiıillk bir 
hakem heyetine verJlmiftlr. 

Hakemlerden biri Neaim Maa
lfyah, lkinciıi Şikip Adot Oçün
cüsü de avukat Arif M.u•tafa 

l Alt tarafı 2 oci aahifemiı.dedir ] 

Maldyaj 

Kadınlardan g11Zetelere drayet eden lllyaJ I 

•N. P. nln bGtGn l6tfu ltalya 
aefarethanealnln pnç ve yalaıakh 
kltlbine mtlteveccihtl • Her kes 
bunlarm MYlftiktertnt zannedi • 
yordu. Bunlu, operalarda, ttyat· 
rola.rda , lokantalarda hep bir 

arada ı&rGnGyorlardı. İtalya ae • 
faretbanealnde verilen ziyafet • 
lerde en ıak ı&ilnen davetli 
Madam P. idi. 

Geçen haziranda, ltalya hGk6-
metl ile Berlln aefarett arumda 
muhabere Yaaıtaa olan fifre 
kayboldu. Rl't'a)'ete a6re Madam 
P. lplandan bunu 1ttem1f Ye 
iade edeeeflnl a6ylemlf ite de 
iade etmemlftlr • 

Klttp , bacltaeyt tam Gç hafta 
kadar aaklamafa muvaffak ol· 
mUfl& da, bir ai1n sefir ,.hal bir 
telpaf alımı ve bunu bizzat 
halletmek ~eyerek fifre mtfta· 
hını talep ettlll zaman kltip 
hakikati itiraf etmek mecburiy• 
tinde kalmııtır • 

ltalya huk6mett vak'adan ha· 
berdar oldufu zaman Berlln po
llaine mGracaat etmemlf, bdAlda 

Gç gbli memur a6ndererelr kltlbl 

Romauya celbetmlt " diler 
sefaret memwlarmm hepalnl u
letmlftlr. 

D1fer taraftan it al)'IUUll llYll 
polfıleri Madam (P)Jt ıtddetli bir 
teı uaut albnda bulundanD ...... 



0 V AKT ,, iN ŞeHI~ VE MEMLEKET HABE~LERI 

Araba_r_asağı irtişa f!ies~lesini~ .. ~a~iyetJ 1 Marangozlar 
Saat açten $0nra bası şo. • • • • •••• • -· Bir mobilye sergls1 açacakW 
kaklardan araba ve hayvan ı Uıt taratı 8irineı ıarıtamızdadll'j Maaliyah Efendinin adı da •Rn.- ıtrketlerde aza olmaması hak • alından bd 

geçemiyecek ! Beydi. Bunlar iki tarafı dinledik· vet verenler ve,_ rüıvet verildi kında fırka liderinin verditi ka- Marangoı.\ar ccmlyctt tar bil , 
Vtıku bulan ılkAyetler üzerine kın ıırada ıl.'6.tft ıfleyle Jül Frea- diyenler,, araıına kan9b. Ayni rar Qzerlne buradan çekilen Ha- cuma gonu Galatada hır (ıııu 1 

ıehremaneli ,ehrin tılek ve ticari ko Efendi 65 lbtn liranın masraf hakem heyetinde bulunan Arif san beyin bu klfıdı unuttui\ı meşhen) açılacakb. 
mevkilerindeki bazı sokaklardan o1dufur u ıoy~mrı1er ve heıabı Müatafa BeJ!n bu davaaa .. Muh- lçlrl ftltllfn dölyüıada kalinıı • Faka\ bili 'i\6bi.nfihn ikmalt 1' 

aaat Ü:.ten sonra araba ve hay. iatenildifi zaman da•aiz bu paray~ btr .. gibi görGldOiüne, Şiklp Adot muayyen m6ddet azanın me~ • aergtnln daha zlyade mOkemmel 01 .. ..ı 
van geçmesini menetmele karar açıkça sarfetmiye aallblyet ver· Efendinin deaorguya çekilmediğı uliyetlerl deva~ edeceilt 1~~~1 e 

1
...., raml ltOtat l kAnun e"nel pAzJI' 

vermiıtlr. diniz hesay, ıömtrmeye met:bar we, 'ft ohk8calıı\ bwundulu nok- ıh ketten ıkenaııtne -aerı 'Ven1 • ...... 
Emanet dan bir tezkere t1e bu dt-ftliz!" dernft'e'dtt. 'tadA 1canunen kabulll llzım ge- memlıtir. "'°nOne bırakılmıom. Sergide gazel fi 

men keyfiyetinin ticaret nokta - iki h.rafın itimat .. e lttifakile len tahliye talebi "tahkikatın Vromobll1' muotmm kıtcltr YJpılmtt t' 1' 

ıından bir mahzuru olup olma· çala,aa hakeı.ıler Tasitett tetkik seyrine ~öre tebeddül etmesi Hasan Beyin adı lktad blt:fertle tlı1f mamulltla .0.1ehmlftlr marant"' 
d ' daO ığını Ticaret odasından sormur- etm ı'er ve filvaki hesap verme ihlimalil reddedilditine bakılarak daha geçmtıtir:Tahktkna Fttesko· lar cemlyeU l>u meıherde ptyasa 
tur · Oda bu hususta takibat ye mecbur olma<bktar~ karar ıNtai"1 Maıliyah Ef.nin vaziyeti far Hasan 'Beye bir otomobll ver- daha ueuı. ve mutavanıta lozum kal· 
yaJ)4lrak neticeyi Emanete blldt- vermtıf,.rdir. meaelen •n bu k11 bir fıtifham noktasa haline ge- diklerini a6ylemlfl~tr. Filvaki madan blr elden ınobllyeler .attır" 
recekttr. Oda k6.Ubi umumW nn u b\ntuma liapanmıftır. liyordu. müıtantlkltlt Haaan BeJln aldığı 
C al b d"- bf h rl ı '- ~ l ~ a.. - b 1 F .ctıktır. • - ~ cm ey uu r mu ar r mu.; ı. .... Q1eye u"'"r Fakat ge.rek tahkikatın seyri, bir otomo 1 in ptyasaya lres- I=· ====ıı:::::::==-=====· ==~t::::ii::::::==-~"":" 
ıunlan ıöylemiıttr: ~lr mQddet sonra maliyeye ııerek tahlt~ n~Ucetıl Nfttm kolar tarafından çıkimlMıt bir <dip Beyin vakUle imalab ı.ıtıl' l 

•Emanet bazı caddelerin dar· ifin bu rnolctaMna lemaı tder Maaliyah Beyin vaziyetini tenvir otomol>il oldul\lnü pllAldAtını teı yede bir meınürlyeU roltııl,,ı 
hiı yibünden vuku balan iz.dl - .bir lhh.r ı•ltnlftir: Anf Musta· ettlii gibi lhb:r:on meb'ulU aa. tle tahakkuk- ettlrınlttlr. Fakat ; 
luunın önlbıe geçmek saat (içten fa Bey taı ahndan yapıkl t• ıöy- bu otôbıobtl -alııverlı"'infn 'Mı lrtl· belki bu lfde bndilerlnt -tad 

bık maliye --vektlı Haaan Beyin , b 
1 

tına aldıracak amllW&en bfrt6' 
aonra bu .gibi caddelerden araba lenen bu ihbar ~ukarıda ye.ıdı- isminin hu davaya nasll kanıtığı ıa tankıkatile alakas~ M: it o • " 
ve hayvan -mesinl menetmek· ~ımız ıibi ıCOO bin lira Qzerinde mıf· Wna tta ... 1 'Hasan beyin Ancak bunlara eorutıa .-.,. • da ıimdianlaııbnııtır. , ·y • • ıı.ıL 
istemektedir . Bilhassa Bahk d6nen bir ve--'nin taka.bdı~ı bir ı~rortlne yardıth ölarak Şev- mal ~1& adlt~cie ita ... ••· .. &san bev? ~ 
pa.za~ Tahtakale, Tahmtı, Yemlı thban idi ihbarı yape.mn ııfatı, role markala ktıçük bfr btötnobtl maliye 1n-ıibat komtıyonutt 

11. ı h Evet, Haıan beyin adı nereden ~-''" ve civan caddeleri im evve a· mekttiiiı •erginin rakamı, ~&Ede .. , • aldıfı, bunun da .. 'j>araıını &le- olmak icap edece~ ne g~re fP 
k l karıııyordu? nasan bey bu ıirket 

hra gelen ve her za'mıan a • - 30 thltariyenin yekun" itin ~hem- M 
1 

medlfl için Mtı\~ıtı tne~ı.t\u hah· klkatın adlt safhaei maltfe" 
dı B kurulurken a iye vekili d-"ildt; balık olao .okaklar r · u men mly«"t•nl artırmaya krdi ~dı. '""" ıotm•ıtlR'. intikal etmif ilemeku.r. ,,1 

le L-. l Q l fakat fl.rkeUn ınediai ~dareainde r.JI ~ _ l 9 
eyfiyettnln marmur annı l ccar- fte bu ihbar ile bir irtita reh olma.11 lltizarh ohınmuttu . K'4mıl, 'l:M•P .oep erı Ttıhkil<at devam edecek 

111.rdan ıoraca.Ju:,, · da'Yallnın tohmu at, .. ,, ~yor Buhunlfl beraber ~sele bu Tahk1tk-tın bY ıon safhasına Şu tafatJAt •öeterlr ki ı;i/ 
sa da N. P. bunlarm ı~zünden du. mec1ist ıdare ntıbetindetı t.kmı- Kamil Bevlc Edip Beyin hmi tahklka'.tı ıtmdtltk a:dUyede ~ 

N P Tehlt.ikaiın >ekli'! kanıtı"• muhakkak olmakla be- -• kaçarak Befıra~a irlbnftllr, · · yordu : 5 d li d d " 
Hadlte adliyeye -•di.ıu vakit '"ab""r L.,..,.u· • bunlara re• .... i bft pahsa a ma ye e evam~ burada blr moddet rahat kalmlf, •- tP M li h L- kı ~ ""' n..- ... - l 'ft ., 

renwl ane•ce ..J;....ıu.Jımtıti. bu NiiiP1 afi )'a ~yin evra -·al ....... c"'- ~.ı.ı.1-emi..+ir. Ki.mi\ ceK ve ıonu ceı.a Kah takat çok geçmeden ltalyanın •• -r ' ~·., l ..J-a.. b ..... ·1 """ ın CU1 u• ~· d 
k defa tahkikat ve'1tf Hkfa111aJctan kanttı 1 •~..,.. ir Tataka .bulun- ve Edip Beyler maliyenin yQks-ek dayanmaaa da bir mil 

aivil polisieti onu tekrar hulara muıtu·, bu varaka beni- ..._ ....... ınıa -~ ı'_ı_-_ ~ t.. ~ dk.,. _ _. ,,, ......... 21yade •hdkOmeterkinıtun l'6f .... ..,.... fl\etilütlanl'Kluı 'Olmlktan flbl aana ue i oauıu oıacaau.-. 
takibe devam etmitl•, N. P •anh olan 'ht11e senetl~t1 benim 

k P ftt aldıft • earlenmft olmeıı ' 
bu va2:lyet artısında adse d-)Yldtr, tfrketlndir _ diyor ve 

ı l ftzerlnde toplanı1ordu; Anı.ı·lab ~· ·~ 
kaçmıtbr · talyan po lıl Hasan b- tarafuıaan imzalanı • 
onu takipte devam ediyordu. Fa- hadisenin tarihi tedl kanununa .... , 
kat bunun aebebi maltlm defltdt. l'Öre takip fmkim bıralnna111altla 

.~jlabi ihtimal makee.t, onun -1· beraber bunda tee•tdeta taliı&de 
reyi nUtl aıırdılnı! •e kJme .,.._ :4/imfYi!ti ~Wlu tlair/rm fi•ılMI, 
difinl anlamaktır. . .... ~ d~et ~ariarma :Jftha 

P. N. Partile mütunadt te.._. uım gilit a'ftk lcal&llı noktalar· 
1Uttan sinirlenerek Lon<lraya b-.- dan taliklkat ıythliteftıt:.elttı. 

reket etmlı, onun h&Nketindm NtslM 'Mıı•1yn1t 
evvel keyfiyet Londraya blldirtl- Banun içindir ki 65 bin lira -
mif, neticede P. N. Londradan mn, yahut bu kabtl paraların 
derhal gert çevrllmlfUr, klml•e verildl.i ıorulmaya b•t 

1talyan si.ti pollılertnin ba ~- l 
Lmdı . nhiıar kurulutken 

dını ltalya ardltme d~ee 
ye kadar takip eCl~leri ..a. 
tıhyor. 

Bu ~anım kadını ba harekete 
ıevkeden amil iller para, ister 
vatanperverlik ister lkiıi olaun, 
kendaai hareketinin mukabtlial 
afır bir ıurette 6demektedtr. 

teslim edeyim. Bunları aldıtım 
fıata gene başka bir yere sata-

- bilmek ihtimali olıa o zaman 
iş değişir. Koea karı bir be; 
ıene daha yaşayıp ta ne ola
cak? iki yüz elli kutuf bana 
el-bette onun hayatından daha 
kıymetlidir. Her işin içinden çı
karım . Tenbellik en fena şeydir. 
8oş durmamalı bll)"r, ••· 
kader in~anı ne tarafa sevkedenc 
koşmalı ... 

Piratik dolandırıcı fcrirliklcri 
arasında hayra da bir yer ayar
mak düşilnceaile yürür. Vefadaki 
evi bulur. ilaçlan teslim eder. 

Aksam üıeri bir okka zeytin, 
yanm okka peynir, iki kese ka
ğıt armut, elma ile evine döner· 
ken gene şöyle düşürür: 

- Mükemme1 karın doyumıak 
cebe de bet lire ~... böfle 

rennen komlıyon alanlar ve 
b-. Mr b.k olarak mahkemede 
twtt,.ı1er •ardı. Fakat bir 65 bin 
liranm nereye •ittifl are..tftnlrr -
ken, 86 bin liralık metktlk bir 
mall'llfm YlcaelunClan 1ıakem 11-

fatı e haberdar olan Ntttm 

hmi 
'bugOnlcl _.. IDMlll 1ı~r nman 
wrmn ... rrıpta tirban bayramın

da htia '*• dOJan kediler :gibi
yim. Gerte b6Jle bir bolluğa 
'ii'nırn'lrk tiçin ifeleeek senenin 
biyfnnnı mı tfeldlyecetim ? . 

S.ımıtyada iri -..ran evin kapı

'9lnı aarsaaik bir fNlctetle ~. 
Armeei açar. Elinc!t paketlede 
;röğlAi'nü gere gere ~ı,e girer-
1\c:en ikadrncliftı şaşalayarak: 

- A dhlar ne? 
- Zeytin, peynir, •ek, 'ye. 

mit filin ... 
- Nereden 'buldun ? 
- Para,ia aldım. 
- P.ıırayı cklt!..&en buldun? 
- Ozümhü ye de ~ı ~r-

ma atıne ... 
- Dllha bir ite ginn'edin ki.. 

bo~ gezenin bot kalfaıı .. n, ~un· 
ma D .. dea ~ ettitfnt .ıs,. 

yordu. 

ı11t: na'tarda itlplıt!lt ı&rülen 
hu lct}ı't -~fiil '; 

"" ~(l(J 1.sdi.ıtl. .... ;ıa 
Şirketlerin mecliei idarelerine 

gtnnWr ~in ••~nn muayyaı mik· 
tat hlüe 'Sahibi ohruun ve i>unlan 
f lrketin kasasına vermesi kanun 
icabıdır. M~ disl idarelere a-tr -
meat Uttzam olunanlardan hiııesi 
bulunmayanlara d~· o kadar hieee-
nin iare edilmesi taamü1dendir 
lıte H.ean beyJn hnaaladığı va
raka kendisine tah~is edilen hts
se'lerin firkete alt o'duğunu ifade 
için ya:r:ılmıı, dürüst bir muamele 
elert tcll. 

Meb'uslann devletle a•Akadar 

lemezsen bir ~errcsıni yıyemem. 
B~ğazımda kalır ... 

- Yeme açlıktan gebert Böyle 
ıamanda ıenin gibi ahmak helal
udelerin bayatta yerleri yoktur. 
Elim boş geldiğim zannın bir şey 
:retirmiyoıun diye söylenirsin. 
Dolu reldiğim vakit bin bir ah
ret ıuali 'Sorarsın. Kuş gagisile 
yuvadald yavntbınna yiyecek 
getirditi ıaman l>u kısmeti nere
den tedarik eftiti ondan soru
lur mu? 

- O kut yavruiii b;ı insanız .. 
- Bundan ıronra insanlar da 

kuş gibi, kurt gibi )'8f8yacak· 
lardır. 

- Hiç kurt kut gibi yaşanır mı? 
"Hah vermesin .•. 

- Verdi gitti ifte ne yapa
caksın?. 

- Kendi günahımudan, kendi 
kusurumuzdan .•. 

- Ben boyle hunaklaklara 
tahammil edemem. Dillya hizim 
1cuıurumuzdan mı boiv1de.. bru 
elc'.meği dirhemle, zeytini lan~ ile 
yemek gibi hayatta kup kuru bir 
riyazet geçiriyoruz. Çoluk çocuk 
Wv mQatabok ~·Aımaı ba 

Tali numaraları 
'l'ati yokliım~İE içia. e~i ~ VAJetf ın .ilk. sayıfasında stf 

.ayrı bii.er • .:nwı:w& takdi~sdtnİftik.F.~Wntr~~ günü bu n\\m~ll 
Uıetihe kur'a çekilecek ve kur'a isabet eden numaraya 

100 lira takdim edilecektir 
'Bazı müracaatlard!ln anhyoruı \d o günkü sayımızı, birçok yerlerdi 

tükennıiş bulduklarından tedarık edcmcırtlşierdir. ., 
ldarehanemizin, bunlar için henüz iptal edilmemiı Ylüshalatda'h 'gl 

rerek kendiletinin de kur'aya girmelerini temin ~tmesi trıüı:n 
olacaktır. Hem koleksiyonunuzu tamamlamış, hem 

100 lira 
b~atıdıracak taliinizi memnun etmi~ olursunuz. 

ağır açlık: c~asindan dolayı kirAi 
mesul tu~acağıl? Allahı ml ? Kul
llan mı? 

- Bek~ı gibi söylenme öyle 
Rabbimin işine karııılmu ..• 

- Anne iki asır evvelki ka
dıhlardantm. Bekta~i timdiki 
insanlardan Allaha sığınan liile
hadan sayılır. Demek ki babanın 
bize biraktatı eytam ve aramil 
maaıından başka para ile alman 
her şey haram sayılacak 6ylemi ? 
Ahi beyinsiı kadın .• O l>t'ra bizi 
:kıt kanaat ancak ve ancak bir 
hafta doyurabilir.. Ayın dığer 
Üç bahasını ne ile geçirecetiz? 

- Çahı, kazan getir de onu 
yiyelim ..• 

- Çalıştım. Bu ıeytin peyniri 
tedarik edebilmek için ne kadar 
çene yorduğumu, diller ve terler 
döktütüm& bilsen bana acırsan .. 
Eter kazanılan lokmanın mf!şru
iyeti çekilen sıkıntı nisbetindo 
iıe anneciğim dünyada bu peynir 
%eytinden beli) bıç bir şey tasav
wr olunmaı... Allah bize bu vü
cudu ttrtniş onu aç bırakmamak 
hayattaki en birinci vnifemiıdir. 
Rıık Allahtan gelir. Ôylc de
lil tnl? 

- Amenna.. ~· 
- Cenabıhak herkese bit ot# 

yolu gösterir. Kısmetini or' 
verir .. 

- Amenna... pi~ 
- Amenna ise et ~ı' 

hakkın gonderdiki nimetleri fli 
reddediyorsun? Bulunca k,P• 
yat uyu ... 

- 11 - o' ,,, 
O ara, evin yan kapl9111 ıııt• 

bitişik kumşudan küt küt ~ 
F cvziye Hanım - O ne? .. ,ııı~I' 
Avnüsselih • Komşu tfu 

Hanım sesleniyor.. J tı'' 
)cJDI 

Fevziye Hanım • Bu (jtı'l1 

yaygaracılığında da bıktılll· ~ 
ne var acaba?.. .. ,.irıd 

Avnüsselih bağçe u~: 
pencereden dışarı uzanar ıJ 

? '11' l - Ne var komşum biı f 
Öfkenin şiddetinden 

havayı delen bir ses : tsıırıı" 
B. de u - Ne mi var ? ır 

dan soruyorsunuE. ~,~ 
- Malam ya benim u 

bir parça kıttır.. _.,,,,d' 
- Malum. ma1uın .. 

d .. yle·· ) 
öyle.. kardeşlerin c 0

' ~ 



"VAKT ,, iN ŞBHİ~ VE MEMLEKET HABE~·LE~İ 

[Ucuz ve temiz 
gaz --~ 11 ... ..,:,· . 

1 

Bakkallar kooperatifi dünden 
\ itibaren tevzlata başladı 
\ Cuma günü toplanan bakkallar 
kooperatifi hayat pahalıh§ı ile e
saslı surette mücadeleye karar 
vermiş ve bir takım tedbirler ha· 
ıulamışb. 

Dünden itibaren ilk icraat ola· 
rak bakkallara ucuz ve piyasadan 
l km uı eksiğine hilesiz gaz tev
ziinr başlamıştır. Piyasadaki umum 
gaı ·.at yüzde 20 koln yağı karı
~·~ oldı..ığu ha'de 22 kuruşa sah
Jıy\lrdu. t-!em halk bu suretle 21 
kuru~a temiz gaz alacak v& hem

de Şf'hrimizde bir senede 10 mil
yon ki'o petrol sarfedildiğinden 

ır;:ocptrtı.tif bundan büyük bir kazanç 
temin elmiş olacaktır. Bunun için 
N L ft sendi kat ile bir mukavele 

yapmıştır. Cemiyet kendine lazım 
olan bütün petrolü buradan alıp 
bakkallara tevzi edecektir. Fakat 

, sair gaz ıirket ve tacirleri buna iti· 
. fH etmekte, bu ıuretle inhisar 
1 

içinde inhisar yapıldığını iddja et• 
1 

mektedirler. Bu şikayetlerin bu i~· 
·· diasına karşı ne diyecetini anla· 
i mak iıteyen bir muhairirimize 
, cemiyet reisi Fethi 8. ı • 

- Kooperatif ne bir inhisar, 
ne de hususi menfaat temin eden 
bir ıeklldir ve ne de bir tr3st 
olabillr. Biz hilesiz, temiz gazı 

: neft iendiktte bulduk ortdan 

aldık keyf biıhndir, ce~bını ver· 
IQiıtir. 

• !. Kaçak rakı 

. SON HABERLER 
1 -

Adliyede '~ Jandarma 
Yeni tayinler Milli müdafaayarapb 
Ankara, ı 9 ( Val:ıı ) - Adltye görüşülüyor 

Veklleu yent tayln Te tahviller lçln Ankara, 19 (Vakıt) - Ja11· 
bir ltste tanzim etmlıtir. tudur: darmırun Dahillyeden alınarak Mlllt 

lıtanbul aulh hlkımlıRfne Oıyarbe- Müdafaaya raptı huıosunda bir ce-
kir moddel umumi muavini Adem reyın Tardır. Umum Jandarma kU· 
Sabrı, toıtum moddel umumiliği.ne mandanı Zeki Paşa geçen ıene teı-
H1nı• moddel umumial Hilml KAmll, kik seyahatinden dönU~ce bunun 
yerlne Tortum müddei umumlsl Hıhl fizcrinde çalışarak bir U.ylha hazır-
Fahrı Jıtanbul OçOnctı hukuk retılıRlne lımıştı. Bu lAyibı dablliyece tasvip 
Üslcndar bakimi Turhan, yerlne Konya olunmuştu. Alt Şorıyt Askerl 1Ay1-
hukuk hAklml Suphı, yerine lstuhul hay! .nıUzakere ve Jandarmanın MllU 
Oç{incO hukuk reisi YUlllf Zıya, Müdafaaya rıptını esas Jdbarile mu· 
Iıtanbul aı:alıatna Malatya asliye relsl vahk bulmuştu. Henüz l!yiht Şu-
Muıtala Suzi, yerine lstanbul aıa11ndan rayt ıskerldedlr. Şura ay başındı 

- ' 

Sçıbık şehzade 
· Antakyada halktan para 

ddendi ise de ... 
Antakya, 18 (V akıt) - Sab~ ıeb

ude Cemılett1n bur,.ya gelerek halk· 
tan lue toplamak l.tedl. Adalı Meh· 
met Ef. ft davufctı NM:ıp lmtrde 
tkt phıatan bqk.a ldın.. bu mUtereddt 
tehzadeyo on para bile vermedi. 

Cema[ett111 bu W adamdan lkl üç 

yQı ı1D'lye bankanotu ~ldık.t .. n tonra 

Beruta &ndO. SW'iyedeki Abık teh
zadclerbı ıon derece "ftl bir halde 
bulunduklan .aylenlyor. 

Türkiye - Irak w 
•' -Tevfik Tarik, Ankara ~na İstanbul toplanacak. bunu intaç edecektir. 

•"a91ndan Sahrt yerine Anbrı UI• Bir taraftan da Dahiliyede Umum &peldlln vefatı rniJn.Ue• 
ıından Nuri, Çolemerk mnddet umu- Jandarma kumandanının da lştlrıkile betile ielgra(J.ır teailolundu 
mtJı~ne Ayq mnddel umumı.t Caya., içtimalar yapılmaktadır. Ankara, 19 (A.A.) - Irak baş-
Haymana ctza hlktmlltine Eekı-hır k vekili Abdülmuhsln B. Essıdunun 

ır- Sehremı·nı diyor i... f n u b tll h ıct kW ııa mnlhlml Mustafa Rahmi, yerine ve a m nase e e ar ye ve 
huhık meıunlanndaa S.brt, V eztr Bak.k.ıllann 1t'/ıl.yeflerl bir Dr. Tevfik Rüştil B. il~ Irak bıı· 
KfSpıG ualıRtna Fea~e haklınt lbrahlm e.sa.ta mt&tenlt def1iltllr vekll ve hıİ'lclye nazırı Nacl Şivey-
Keml, Siverek aıalıtını T ekirdaAı ..bık Ankara, 19 ( V akıt) - Burada dl bey arasında atideki telgraflar 

aıumdm Behzat, F ethtye maddel veklletlerle temas eden Şehreml· teati edilmiştir. 
umumtlıpı ..bık Amin moddet nlıdz bana JUDlan ıöyledt ı Irak baıNıl ve hariciye 11wn 
umuml•l Supht, Sttrt azılıtuıa Elmalı • Kapnı dubalı olacaktır. Bak· Nad Şiveych Bbdtye 
aatından Şerlf, yerine ~llit ua11ndan kaUanıı ılklyetlerl bir e1a1a mfl1- Başvekll Hz.nln ant vefatını te-
Fehmı, Oltu ırdlddet amumtlt~ne sabık tentt delildir.,. eyürlerle haber aldım. Samimt ta· 
San bmıe moddel amumı.t Oamao zfyetlerlmin kabulünü rica ederim. 
Y akup, GelU>olu reltlJ#lııe Ankara ıpnddet umumlal Mehmet T evfık, Dolctor T eofil( Ra~ta 

Unye ceu ._ 0 1.tmJılMoe Ordu muavini Tn w.. H rtdy k'" T-_l,L Ra a muıvtnlttinden ~Oleyman Servet, nuı ._. r. .• ,e a e ve w CVI~ ı• 
İsmaıl Hallı, yertııe hukukta Ha~ Beyeftodıye 

Antalya moddel umunıılığtne Muı Şoho, Çemqıeı•k moddel umurnllt· 
moddet umumlıl Hallm. verine Aa- Irak ıhallsl ve hükOmed mGm-, A\ne hukuktu Abc:!urılunan Şeref, 
talya mnddet ummlat Abu\hafıı. Ayıı müddet umumll~ne Godol ıu\h taz lider ve recUlü devleti olu 
Dlyarl>elfr rdslfllne BuJ .. relll Dervlf, lııkt melımd Cemal. Plumer ıallatan· Abdülmuhsln · B. Essadunun Ufulil 

Y enlden fabrika buldu Y•ln• Bttla. mocldet umumt.a Hıbnet, tlkJıtıne Kuru Çay mOatantıtt lbrahım mlinasebetile h!sslyıtı taziyetktraneyi 
Müskirat tnhlları memurlan l.tanbal eulb klklmlılfne San ~lf yertne Pelumer mQıtantttf lımatl muhtevi olarak bşlde buyurulan 

yenicen dört kaçak rakı lma1lt· moddel umumlıt Ahmet Muhlıı, Hakkı, Tıre mnaı.nttkl11toe Kıtı telgrat'ıameden dolayı zatı devletlerine 
: anealni meydana çıkarmıılard1r: F enlke hıklmlıQlne Sandıklı hlklml 11111.tanUAl NecaU, 7erlne T ıre 1'1)0•taıı· te~ekkOrlerhnl arzcderJ.m. 

Aıım, Koıan mtıllılmlllftıe Ennenak ll~I Yunuı Beyler taytn olunmuıtur. Naet ŞıotyJI 
1 - Pangalbda Çimen ıoka· ----------~-------------------------.-...--... -_.-...... __ , _______________ .._ _____ .., ___ ...._ ____ ... ________ _ 

~-da 141 numaralı madam Ma· İç yuz.. u.. ı J Ç b ı • t t eua ··ii-\, Memleket haberl•rl en er 1 a~ a 
rinill evinde bir kazan ve 300 _ y 

' 
ki'o rakı Defterdara gelen telgraf Polise atetl 

2 - Topkapı haricinde Tefe- · meselesi 
elde kalduımcı Alektamn evin· lımlrde Kasap başı Ahmet ağı, 
de 200 ' ldloluk bir kazan. Dcferdır Şefik Beye gelen telgraf kendisine yol verdiği KAmil Jsmln-

meseleslnln iç yüzU, müfettic tara- de bir c•hı r f d tabanca ile 3 - Ayvanaarayda ldlhe ar- " .,..... s arı ın an 
kasında 8 numaıah İbralıtmtn hndan yıkpılan tahkikat neticesinde öldilrOlmek istenmiş, fakat KAmilln 
ewlnde bir kazan. tamamen öğrenilmiştir. Sıl!hlyet niyetini bllerek etrahnı alan polisler 

aahibi bir zat bu hususta bir mu• bu işe mani olmuşlardır. Fakat Ki-
4 - KüçGk Aya•ofyada Çet· 

~ me 10kafında 
8 

numralı Aptul- barr:lnml.ze "1 malt\maa vermiştir. mil bu sefer sU!hını poUslere tev· 
- Defterdar Şeklp beye clh ve ateş etmfştlr. Memurlardan 

lahııı e>rinde bir kazan, 1400 ki- • Ed Mahmut efendi ayalhnd'"n vu•11l· ip , lmzasilc böyle bir telgraf !'>' 4 
..,.... 

lo cibre ve eilt kilo rakı bulwı· gelmiştir. O da bunu muhasebeye mu~ neticede azılı carih yakıyı ele. 
ıııuıtur. havale etmiştir. vermiştir. ------------..---

Yunan sefiri 
Ank4r4ya bugdn hareketi 

muhtemel 
Yeni Yunan sefi,rl ~1 Pollhron

yadis dün Muhtelit mübadele ko· 

misyonuna giderek Yunan heyetl 
n:ıurıbbasası azaları ile bir müddet 

görUşmüş ve muall!k mesai! hak· 
kında !zabıt Almışnr. 

M. Pollhronyadtsln bugün An· 
karıya gitmesi son dettce muhtemel

dir. 

Diğer taraftan Türk heyeti mu
rıı.hhasası dahi Tevfik KAmil Beyin 

riyasetinde toplanmıştır. 

iskanda 1800 dosye 
İskln işlerinin hazirana kadar 

bitirilmesi için muntazaman çalışıl-
.. rna.ktadır. Ebemmiyetll dosyeler 

tama.men tetkik olun•uş, yalnız 
1800 dosye kalmışnr. Komisyonlar 
bıttza.nıta toplandıkları için bunlar 
da vakıt geçmeden bitirilecektir 

Ve rll m csi fstentlen para 80 liradır. 
bn da daha evel tesviye edilmiş
tir. Neticede mes'uUyetl mucip bir 
noktıt görlilmemiştlr. ,, 

Polis tebeddülatı hakkında 
Eski polis müdürlerinden . Sa

detlin beyin tekrar poliı müdü-: 
lüğilne ıetirileceki \'e Şerif beyin 

orduya alınacağı rivayetleri hak
kına alakadarlar bir şey bilme
diklerin söylemektedirler. 

Y alvoa seferleri 
Seyrisefainin Y alovaya işlat

titi vapurlar Hbahleyine köprü

dnn kalkıyor, beı aaat Yalovadan 
kaldıktan sonra ak~am dönüyordu. 
V alovaya gidecekleri iıtirhatlanna 
lemin edece kotelini İnşaatı ik

mal eilece~i 1 kanunuevvelden 
itibaren ubahlefİn köprüden kal· 
kacak vapur akşam dönmiyerek 
Y alovada kalacak, ertesi sabah 
yedi buçcltta dönecektir. 

Cesetleri ..• 
Gecenterde Tokatlıyan otelinde 

intihar eden Almanlarıo bir akrı
daşı dün Berllnden Şehrimize gel

miştir. Bu zıt müntehirlerin cesetlerini 

bugün defnedecektlr. 

Jngibz lirası 
~··ı 

lnıillz ltraıı dnn eabah 1034,5 
kuruıta açılmıı, 1037 ,5 kwuıa 
çıkmıf, aktam 1036,75 kurutta 
kapanm11br. 

Z• 

•••• Vatandaş, s_-=:: =s 
: Medeni ve her 1 ürk •••• 
: vatanında okur yazar i 

• : olmıyanlar yakışma~. : 
• i Onun için okuma : 

i yazma bilmiyenleri i 
! "ıillet mekteplerine : 
i götürmelc herkesin ay- : 
~. rı. ayn borcudur. .: ··········· ................ . 

lklncl sondaj başladı 
Bir müddet evci Çenberlitaşta 

sondaj ameliyesi yapan Danirnar· 
kah mütehassıs M. Vat, tekrar 
şehrimize gelmiş, ikinci bir son
daj ameliyesi yaptırmağa başla· 
mııtır. Mütehassıs, ilk sondaj ne
ticesinde kaidenin etrafında ba
samaldar bulunduğunu meydana 
çıkanmşbr. Bu ıeferki sondaj ne· 
ticesinde Çenberlitqm eski vazi
yeti hakkında tam bir fikir alına
bileçelc, kaidenin etrafını serokisi 
yapılacaktır. · 

Askerlik komisyonu 
Askerlik komisyonu dün vila· 

yette toplanarak vaktinde icabet 
etmiyen bau kimseler hakkında 
müzakere yapmıştır. 

Belediye mec~si toplanıyor 
Umumi Belediye meclisi bugün 

öğleden aonra toplanacaktır. 

Oktruva konuşulacak 
Tlcaret oduı meclfıl bugün 

öfleden ıonra bir içtima yapa· 

cak, ehemmiyet kespeden oktnı
va me.eleılnl görilfecektlr. l~tt· 
mada oktt uva meaeleıt ile utra· 
ıan azaların miltalealan de alı· 
nacaktır. 

T6rkocaflnda konlraı 

Yann akşam saat 21 de ocakta 
za.hire borsası umumt katibi Dr. 
Nııamettin B. tarafından Türk 
iktisacliyab mevzulu konferans 
vcrileceksir. Konferanstan sonra 
şube, verdi, Lehar Maskanyinin 
müntahap parçaları çalınacaktır. 
Bu konferans ve konserden her· 
kes istifade edebilir. 

Kaçak gemi .. 
Gümrükten nasıl ge· 

çirilmiı? 

Bame uml luırı1411 Osman 
kaplan ne diyor? 

OiiııkQ akpm refJklermlzden 
biri latanbul g(l.mrilfdnden bir 
Tapur koçımıak aarlbeıfnden 
bahıedJyordu.. 

Refikim.ize g3re Seyrl•efaln 
lnlavuzlanııdan Oıman kaptan 
bir ecnebi ıtrkeU namına hfr 
Tapur 1&tııı alnut Te 'hunu TGrk 

bandıran ile gelen vapurl~rdan 
stlmrilk reaml almmadıfından ken• 
dl fımfne l'etlrtmı, ve 10nra Ya

pur ecnebi ıukete TertlmlatJr. 
Don bu me*«!le baklanda ken· 

cltıl ile konUf&D bir muhantın!ze 
Oıma.n kaptan katlyetle bu ha• 
beri tekzip etıatı Te: 

- Satm aldıflm bir bOyük 
vapur deft), 100 tonluk bir ba• 
hkçı semfıldtr. ve kaUyyen bir 
tlrket~ deiJI, tahtuna aittir, de
mlttlr. 

Oıman kaptanın lddfaıına g8· ' 
re bu gOmrük meıeleıt ile if leoo 
rinfn çoklqfundan bizzat me,. 

gul olmanuı İzzet efenclt namın· 
da bir kom1Uyoncuyu ta·nlt et• 
rnfttfr. Fakat izzet efendi kaP" 
tand3.n faz1a mu.raf olarak 250 
lira dofandımuı, gümrGk milhiir
Jertnt taklit etmfıttr. 

Çürük vapurlar 
Kaza yapıyorlar 

flrlık bunları kullanm4k• 
lan v.u geçmeli 

Difn KadıköyUnd@n ı ! postasım 

y11pan Seyrlsefainin (Halep) vıpu· 
ru bir kıza geçirmiştir. Vapur köp· 

rilye geldiği zaman birden · tornis· 
tan yapamamış ve bu hızlı ller
liyerek köprüye baıJı duran 

şehrmanetfnln bir dubasını ve bir 
sandau parçalanmışnr. Kimseye 
bir şey ol~aauşnr. · 

·Bir lflAs 
Sefer zadeler ıflas etti 
Y enl rQınrilk tarlfeıtnin tatbl· 

kinden evvel fazla mal getiren 
bet manifatura Ucaretaneıl tatili 
tedtyat etmek mecburiyetinde 
kalmııludır. Bunlardan birfula 
borcu 230000 lira tutmaktadır. 
Bu ttcaretaaeler alacaklılarfle 
uyuıtnak teıebbftıflndedJrler. 

Kahve ve pirinç Qzerlne tJea• 
ret yapan bir müeueae de heli 
acze aelmlıttr. 
· Bunlardan maada Sirkecide Kır 
ude banmda ticaret ve komts
yonculukla lfUgal eden Sefer 
zade biraderler, milddeU gele11 
bonolanm zamanmda ödeyemee 
mitler, lfllı etmlılerdtr. 

Hikmet Bey 
Hakkındaki t11hklkat blflf, 
rapor vek&lete glJnderildl 

Hakimler kanunun on sekizinci 
maddesi mucibince iftctn el çek· 
tirilerek hakkında adliye mület· 
tişliğince tahkıkat yapılan İstan• 
bul birinci eeza mahkemesi aza· 
ıından Hikmet B. hakkındaki 
tahkikatın bittiği haber alınmışbr. 

Söylenildiğine göre, tahkikat 
neticesini tesbit eden rapor, 
adliye vekaletine gönderilmiotir. 



w~~ [f. 
Resim ~alcrfsl 
Müıtakil -Re..aınlar Heykelti

raşlar btrli~ retıl Mubtddfh S. 
bati bel " Uyanıı ,, mecmuaıına 
yud~ı bir makaleC:le lstüibulda 
milli veya acnebi Mn'-at eaer!eri· 
nin asılıp te~hlrine yarar bir ga
leri bulunmama'1ndan clo ayı çdll 
acı bir Uıan He· tlklyet eci yor. 

Mukiddin Seb~tl beyin bu ti· 
kayette pek hakh olil~u .Uphe
ıb.dJr. Dediğı ıibl Türk plittik 
aan'atının fnki~afı için yarım a. 

1 a yakm bir zaman ev"°et bir 
asarı atika müzesi ve bir de onun 
yanı bqında. yetlomelli •nu edi
len ienç Türk ean'atkirlanna 
ilk tstakameli vermek d~ünceai 

ile f t.ındi akademi denilen a&na• 

yll ne&e 1Dektebi infa edJ'miıtlr. 
Bu mektepten o :rnmandanberi 
Jyl kötü çalııanlar yetfıtiği halde 
çok gariptir ki bu güne kadar 
ıııfı yukardan gelen basit htr 
dört duvar bir bina vftcuda getl 
rilememiıttr. Milletln seviye ve 
terblyei fikrfyeslnl g6sterecek 
olan böyle bir müessesenin yok
luğu memlelcet için bOyOk bir 
noksandır. Ve heıhalde bu nok 
ıanı izaleye çahımak l!zımdır. 

Ancak öyle zannedivoruz ki 
Muhiddin Sebati beyin buldufu 
çare ile bu makaada Yarmak 
biraz m6ıkil dür. 

Mü.takıl Re11amJar ve Hey-
kt>ltuaılar Bir igi 82;8M btr resim 

~ı rgısi bina~• vazıfesıpı görebilecek 
mütevazı ve modMn bir btna 
>aptırmak çin maruf «;evaıtan 
mürekl4 ep bir komfs) on te$kll 
ederek bu vaaıta i e muhtelif 
\'eka et et dm, lstanbul vil! \etin 
den, ,ehremaneU! <jen <"Ye Ev 
kaf müdüı iyetinden maddi ya. 

; dım at rica etmek httyorlar. B 
suretle ıhiç bir bO çeye bar 
olma! 11zın bir tehfr galensı 
rne dan I> c ·ıc .. j erı sü 
r yora 

F ı at m fte1eyl b11 tarzda mü 
talea etmek ıehir ve maarif 
meselesi o an galer i~fnf b r 
devlet mest- esi yapmak demek· 
Ur Halbuki maksadın fafdesf ve 
f'lıemmt etJ mafQm o makta be
ra er maarif vel<Alet rden ve 
ıehremanetınden baıka diğer Te· 
ki etleri bu tıe do~rudan doğ u
ya ve re~en alakada.r kılmak 
mümkün deifldtr. 

Eier maarif vt-kAletl Vt ft hre· 
maneU İs\anbulda müstakil bir 
rf'sfm ıerg ıl vfic.uda gelmeıfnl 
iltizam ed~rleı se meıe e kolayca 
halledilebilir. Çünkü bu it niha· 
yet yirmi yirmi beı bin l ra ile 
meydana gelenflecek bir ıeydir 
vf! arzu ed laiği takdirde bu pa· 
JA her hangi hır ıekllde tenıln 
olunabilir. • 

Alehmet Asım . 
------.. 

Qıinan si)lasefi 

lngiliz - Rus itilafı 
Amele fırkası resikara geçer geçmez 
ilk te~ebbüsleıinden birı Sovyet 
~unıları ile iadei münasebet ça
resini aramak oldu. 

Harbı umumi nihayetlcndikten 
sonra Rusya ile lngiltere arasında, 
ikınci defa olarak bir itilaf ç.a"si 
taharri edilmektedir. iki m~mle
k etin ananevi hayatı ve takip 
ettiği siyaset tanı, taban tabana 
1.1t oldugu gıbi tıra(eynin menafii 
de biri birine muha1if olduku 
dü~ünülür'c itilafa van!manan ne 
l:adar müşkül olduğu kolaylıkla 

anl~şılır. 
Lorıdra htikümetı Moıkova ta· 

rafm an yapı an o şevi propa
ı!_andaamıo gerelc merkezde ıer f 
tJOminyonlarda ıui ~sir ı~ıter

mesinden ihtiraz etmekte ve bu 
propaganaayı durdurmak iÇ1n te
~bbüsattan hali kahhamaktaclır. 
Buna mukabil Moıkova büku eti 
Inıiliz siyasetinin a~lan arasında 
çabalamakta ofdu~nClan • Sen 

Chais " ebmesinin bütün Jıar 
)(etlerini kendi aleyhine tef9ire 
amade bulunmaktadır. 

iki hük1lmetin itilif için ilk 
yaptıklan teıebbüs, Zinovyefe 
atfolunan bir mektubun mucip 
of dufu heyrcan üzerine ıırü zeber 
oldu. İngıtiz memurini Rus sefa
reti binasına mücavir olan Ar
kos ticaret şirketinin evrakına 
vaz'ryet vesHesile sclareta eyi 
bastılar. Tarafeyn sefaret heyet· 
lerini geri aldı; ve yekdi~erine 
karşı neticesiz tehditler savurdu. 

lngiliz • Rus itilafının bu su· 
retle fesholması lngili:r: muhafa
zakar fırkasmın projesi icabıydı. 
Bunu İngilizler o kadar sarih bir 
surette belli ettiler ki, Moskova, 
Zinovycf mektubunun uydurma 
olduğunu ileri sürdüğü vakit 
sözlerini kabul edecek birçok 
kulaklar bulabildi. 

Maamafih amele fırkası itiraz
dan hali kalmamış ve rcsikardaki 
ricalin tarzı hareketini şiddetle 
tenkit etmişti. lntihabatta, amele 
fırkasının siyaseti hariciye ha~kın
daki proğrammda, Rusya ile iadei 
münasebat mühim bir mevki 
tutuyordu. 

Makdonalt kabinesinin teşek
külü ferdasında Mister Henderıon 
Rusyaya bilvasıta müracaat ederek 
itilaf teklıfinde bulundu. 

Teklifin esas itibarile kabulü 
üzerine Mıster Hendersonun neti· 
eei ıniizakerat hakkında avam 
kamarasını haberdar etmesinin 
muhafazakarlara itit az imkanını 
bahşettiği dün gelen telgraflarda 
görülüyor. 

MubaC@zakar fırka Moskovanın 
bolşev zm propagandası yapmı· 
yacağı hşl.kuıda teminat alma· 
dıkça Rusya ile telif beyne mu· 
anzdır. Mister .. Henderson ,, bu 
teminat mese1esini müphem geç· 
meyi tercih edince muhafazakar· 
lar gürültü çıkarmak yolunu tut· 
tular. Ancak liberal fırkası da, 
iadei münasebata tarafdar o!du
ğunndan yükselen itirazların sus· 
turulması kolay oldu. 

Böyle olmakla beraber Rus -
İngiliz münaaebatımn artık selah 
buldu~nu iddia etmek bir aı 
acelecilik olur. iki devletin ara
sında henüz bir çok muallakta 
kalmış mesai! vardır; bunların ne 
suretle tesviye edilcbilecetini za
man bize göaterecektir. 

ti. Gayur 

Varını uar evvel l<l 

VAKiT 
20 te,,.tnaant 1879 

Rvnsturya devletinin 
Derseade'I aetlrl llont 
Zi~nl, ge,en gtfn Rum 
1H1trlka ne sine giderek 
patrik ı le bir •ttld lcadar 
g6ılll'ftdşt1Jr. Rivayet o
lıındnpna g6ıe, tahtı 
m'lfzalcereye alınan madde 
Bosna peskoposunurı tn
tihiıp ve nasbı maddesi 
1mı,. 

• Ruqa se/aret hevetl, 
diJnkif g(Jn Ba)'{Uulere
den &yollıınd4& k.4ln 1e
f 11ret11neye p.ıdet~. 

Ajans te araflarmdan h rislni 
ona aymlan harici ha her· 

ler lnımına koyacaktım; sonra 
vazgeçtim. 

Hadiseyi bu sütuna koymak 
daha yakııık alıyor: 

Santander, 19 (A. A) - Ha
pfebaneye tayin edilen yeni mü
dür mevcut eıyayı iki memur 
hazır olduAu halde declere kay 
dettJği anada mahpuı'arın hepsi 
kaçmıya muvaffak olm~ılardır. 

* 
Neuzü billah ! 

Şehrem ni MuhJttin Bevfn 
Felek ıefikimiz mertebe,-

•lnd nnktedan ve gazete' er n 
mbaht neıriyat.ndan hoılanan 
bir muavini vardır: Şerif B. 

Şimdi valt Muhittin Beyin mu· 
avini Fazlı Beyin de o mf'rtehede 
hOt aohpet bir zat olduiunu ha· 
her ahyoruz. 

Fazla B. ge<:en giln hazı ar . 
kadaflara ıu hikaveyi anlatınıı : 

"TimurJenk, bir gün nedıımne 

ümtı ki: 
- Abbaıt haUfelerlnln heplinin 

"Müsta11m billah,, '"Kaim b'em
rtllah,, tt 1 IAkaptan Yar. Acaba 
ben de o devirde hükümdar 
o saydım, lAkabım ne oiurdu? 
NcdımJ pervasızca fU cevabı 

v~rmit: 

- Neuzubl11Ah' t11 

V:ali muav1nf bu fıkrayı biz1ere 
do unc!urarak öyleml~ ama za 
r r1 yok. f h gö ü m sek te 
hoş gorllrüz . 

1 op!rı l!tnf' 

Altmış .va ~ına girdi •.. 
Geçen pazar günt\ S<h eyşk a

"alının altmıııncı ıenei devri\ esi· 
ne te•adftt ettlflnden Londra 
gazeteleri bu münasebetle maka· 
leler ya7maktadırlar. 

Teyınlı yazdıfı bir makalede 
bu a•tm•ı ıene eınaıında SOvfyt 

kanalında mftnaka!Atın ancak 
tkt kerre lnkitaa ufradıfını s~,. 
ltyoı. Btr dt fa f, akın isyanı et· 

rafında, • ir def.t da umomt harp 
eınasmda kısa bir müddet için 
but ada. münakalat munkati olm 
mu1ıur. 

Taymiıfn anlatııına gö e Sü· 
veyt karıalınm huHyazını haiz 
olan 9bketln 39 sene daha ömrü 

vardır. Bu müddet bit ·neden 
evvel, munalu~lat serbest bir 
surette devamı için tedntrler 

alınacaktır CQnkQ bu muYaıale 
hatb lneıltere lçtn hayati bir 
kıymeti hatz olmakta devam ec:U
yor-

Kapta bolşevik teekllatı 
Lonclra, 18 (A.A) - Kaptaft 

reımen bildirildiğine göre, yerli
leri ayaklandıran hükumeti ele 
geçirmek istiyen vasi bir komü
nist teşkil5tı meydana çıkarıl
mıştır. Bu pilinan mürettıplerin 
den 700 kiti t~vkif olunmuştur: 
Daily Mailin verdiği malumata 
göre, meydana çıkarılan tertibat 
zannolundujıindan fazla bir vüs'at 

&tara .,.,,,,.... 

Sar.ta baalı-taahhüt 
Mefhur haTP tablam ftllaı.. 

Q.nadan Frlf La.iman 18€6 Alman
ya• A waturya. muhe re beler inde 
A vuıturya haıkumandanı je • 

neral Benedekt taraiitdan 
harp r eıimleri yaP-mali Qzre 
orduya davet ohmmn,tu. 

Mol tekenin fevkalade hlm • 
meli aaye1fhde "iadov~ ma
harelıett Almanlar taraflndan 
kaıanılmca " Lalm~n ,, Aftı · 
turya ku111andanmm kararf' ı
hma gitti ve '"Vtyana,;ya av• 
d~t et,mek anusunda bulun • 
dufumı ıöyledi • " Benedekt ,, 
tordu; 

- Haıbln devamı müddetince 
tablolar yepmanızı karar!aıh~ 
mamıı mı idık 7 
Reı am gu cevabı verdi: 
- Şüphesiz fakat ben mu· 

harebe tasviri yapmak için 

ge mııtim; hezimet taniri yal>' 
mak için deitl ... 

* on ye 1Jncl asır Fransız rica· 
imden "Dük dö Gtz. ın hem 
§iresi kumardan vaz ~eçmeai 

ıçin biraderine ricada bulunu· 
yordu Dük dedi ki. 

- Ne va ktt ıiz Aııklaranız· 
dan vaz geçerseniz o vakit 
ben de kuman terkedertm. 

O vakit hem~ireıi ıfU zözle
ri söyledi: 

- Hay hain hay! ömı ünün 
sonuna kadar kumardan vaz 
geçmlyecekıin öyle mi? 

ve ehemmiyeti haizdir Durban
daki zenci komünist1erine tali-

mat veren ve para gönderildığini 
bildiren şifreli bir telgraf ele ge 
ç.iri!miştir. lhtilili tevsi için her 

türlü tertibat alınmış, yerlilere mü
him m ktarda esliha ve mühim~ 

mat <lağıtı mışt r. Dlırl an ıab tAsı 
bir çok es!ıha ve mevadclı infilikıye 

ile ihtilalcu evrak ve risa•eler mü· 

sadcr,c~ etmiştiı. Bu gün erde gel
mesi beklenilen tsrarengız bir va· 

purda teşkilatın tÇ yüzünü aydın 
!atacak ıpühim vesaik ele geçıril
mesi ptk muhtemeldir. 

Bulgaristanın borç.arı 
meıeleıi 

Sofya, 18 (A.A) - lta1ya, fn

giltcre Fransa sefirleri M. Liyak
çefın nezdinde tamirat bedeli ola-

rak 12 milyon altın franklık 37 
senevi taksiti derpiş eden planın 

kabulü için ısrar etmişlerdir. Bu 

teklif reddedildiği takdirde Paris 

mütahassıslar komitesinin 15 mil

yonluk 37senevi takıit derpıf 
eden plim kabul edılecektir. M. 
Liyapçef, M. Bouroff ile M. M. 
Moloffun Sofyaya avdetlerinden 
sonra cevap verecektir • 

Rus - Çin ihtilafı 
Tokyo- 18 (A.A) - Harbinden 

gelen haberlere nazaran hudut· 

taki büyük mrmurlan Şarki Çin 
şimendiferlerine ait itilafm halli 
hakkmdaki mükalemelerin sürün
cemede kalmasından dolayı sabır· 
sızlak göstermektedir. Bunların 
hudut üzerindeki mühim nokta
larda askeri faaliyete başlamaya 
karar verdikleri söyleniyor. 6 Sov-

yet tayyaresinin Mançuri şehrinin 
38 mil şarkında bulunan Tsakang 
üzerinde yeniden görüldüğü, js
tasyoo ve civarına bombaıdıman 
ederek hasara utrattıiı bildirili 
yor. 

~ünkü faietelerin hepsind -u şimdiye kadar bizde adet 

olmamış tarz~ bir harsızlık vak'a
sı yazılıydı. Bazılan yol kesenle

rin reaimlerini de bastmf1ar. '&k· 
h~ baktım, halır.amda betka -bir 
r.uim, yah1-1t bil' sinema sahnesi 

canlandı ve •Yahu, bizde de :var• 
mışl • Dedi.ın. Bu yeni harsızlık, 

taki ayrılık işin esnasında değil, 
şeklinde daha doğrusu kıyafetin-

dedir. Gazetelerde çıkan resimler, 
kefenli ve başlara gene kefen ren

ginde uzun, sivri kü ahlı kakulete
ter giymiş hırsızları gösteriyordu. 

Bunlar tenha bir sokakta gelip 
geçenleri yakalıyor, soyuyor • 

!armış. Heriflerin ne karanlık bir 
cehalet içinde yuvarlandıklar.ı, şu 

ölü kıyafetine bürünmelerinden 
an'aşılıyor. Hala elli sene evvelki 
zihniyetin kalplerde yer verdiği 
ölü korkusundan istifadeye yelten· 

mişler. ÔJülerin yer yüzünde en 
masum, en zararsız unsur olduk\1-
nu şimdi artık, beşikteki çocuklar 
bile öğrenmiştir. 

itim ye fenle yakından temas 

ettirilen Türk çocukları artık ön
lerine çıkan beyazh hayaletleri 
kurşun geçmez, bıçak işlemez di-

ye tanınıyorlar ve rast ieldikçe 
dizleri titriyerck karınca duası 

okumuyorlar. Ölünün sonsuz ha
reketsizliği , onlar iç.in en büyük 

hakikattır ve kımıldıyan kefenliyi 
kahkahalarının kuvvetli sağanl\ği· 
le kovalarlar. netekim İşte bugün 

gecenin ıssız saatlerinde kefenle
rinden heybet alarak örekinın be
rikinin önüne çıkanları, şimdi bi
rer mevsimsix mahika&ıa heyetın· 
de seyrediyoruz. 

Ben, yukarda: "Meyet bızde 

•cJf! varmış!,, Derken bu$1 ütun 
başka bir zanna duşmilŞ\iım. an· 

mıştım kı hani şu Amerikada 
dünyayı altüat eden " Ku-Kllıks -
klarl,, cemiyctı bızde de bir ube 

açtı. Rahat ya~amaktan, sulh ıçıll"! 

de son nefesimizi vermekten baş
ka hiç bir endişemiz kalmadığı 
şu zamanlarda, böyle gizli cemi· 

yetlt"rin türemesi, mem ekeHm1ZCte 
şuf)e açması elbette keyfimizi 4ca
çmr. Bereket versin, bir kaç sa· 

tarlık zabıta haberi bu kepazeli~in 
mahiyetini ve kökünün kazındığı· 
m anlatmıya yetti. 

Şikago haydtıtları radyolu Ofe)oö 
mobil kullanır, çeteieri fennin 

bütün vasıtalarmı harekete geti
rirken, bııimkiler ölülerden medet 
umuyorlar. Bu mes'ut geriliğın va· 

tınımııda kıyamete kadar deva• 
mından başka duamız yoktur. 

Seyyah 

"V AKIT ,,INTAKVlMl 

Çarşamba 

mm 
T eşrinisanı 

1929 
Koç katımı fırıına.ı 
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65 yaşında binici ! 

Zilenin bu seneki panayırı çok 
parlak oldu 

Hususi Zile muharririmiz yazıyor : 
Zilemiz.in her senenin ikinci teırfnlnde 

panayın bu sene deı açıldı, çok parlak oldu , 
tertip edilen m~ıhur 

müfit netıceler verdi . 
Evvela tertip e-

d Jen at koıuları.fr.'ııaıır::~p?:ı:ıı~::!.""':~:ı:::;ı~~~l!:l::=ııc:ı!!a:;::~=lt<,'11 
çok temiz heye-
canlar arasında ~ 

yapıldı • Bütün 
memleket koıu ~ 

yerinde hazırdı • 
Memleket hay· 
van)a ından ba§ 
ka civar memle 
ketlerin hayvan· 
lan da ittirak 
ediyordu. Koıu
lar ikl kısım o!a
r ak tertip edil
mişti. Bunlardan 
Sdevrcliye yar1m 
kan, 7 devreliye 
halis kan hay 
vanlar kabul e
dıldi . 5 devreli · 
koıuya dukuz ya
rım kan hayvan 
iştirak etti ve 

Zile tapu memu 

nı Rü~tü bey 

.. 

(Fer hat kıı.ıl in ._..,..ııııiiıııiııiı_JJ~§!!i~Iİ ===ı! 
cisi) 1100 metreyi Ceı ldn, 65 qaş ndakt b n1cM l:ıma l Alo 
döı t buçuk dakikada beı defa alkı~landı. İlclncflık Akdaf ma· 
devrederek btrindH~ aldı . Bu denli Hüseyin Efendinin (Ka-
hayvanın binicisi ı2 yatında mer} inde kalmıtbr. Bu ko,ular 
Şi kıü isimli bir çocuktur. Cayır Zile Türkocaiı ve Htmayei etfal 
özlü Şehabeddln efendinin ( Şa· cemiyeti menfaabna tertip olun-

hini) de bu sa'1ayı dört dakika mUftur. 
ot~ üç ~anıyede dola~mak ıarıile Koıudan ıonra pehlivan sn • 
j';;ir; ciTigi' kazanmışbr. re§Jert yapıldı ve irili ufaklı 

İkinci koıu haliı kan yerli pehlivanlar gftrettikten soma Va· 
ak raylı Şükrü pehlivanın birincflJğt [ ayvanata mahsm:tu.10 at ittir 

kazanması i'e neticelendi. Bun -etti. Atların ok gibi fırlamasite · 
heycanlanan halk b8,f dakika on· 
bir saniye sonra bu heyecadan 
lrnrtulabildiler. Ztlede e~raftan pa 
rafendi zade Kamil Beyin dokuz 
yaıındaki (Ceylan)ı binicisi olan 
65 yaıındakt İsmail AFayı rakip
lerinden evel 110 metreyi yedi 
defa devrederek bat )angıç yerine 
getirdi. At da binicisi de çok 

dan sonra hayvan ve zahire alım 
sabmına bqlandı. Her sene bu 
alım satım 29 teırtnlevvelden 

baılıyarak 5 teırtniaantye kadar 
devam eder ki bugün1erden 
memleket çok mOstefit olur, halk 
çofalı.r sokaklar lnıan dalgaların
dan gEçilmez. , 

Sa ip 

Mezbaha ne h~dedir ? 

1 Meraklı şeyleri 
Kıskanç bir koca 

Zevcesini kurıunla IJldQrüyor 
Son posta ile haber aldıfımıza 

göre Pariıte mftthtı bir cinayet 
olmuıtur. 

Bir hastanede bizmetçflık eden 
Leopol Ortgorl lmıinde kırk iki 
yaıında biri zevcesi ve dört kO
çük çocuğu ile ikamet ediyordu. 

Leopol hırçın tabiatlı ve kav
gacı oldufundan en kiiçük vesi-

leden istifade ederek kanıı ile 
miinakaıa ederdi. Günön birinde 

bu asabi kocanın kafaımda bfr 
ffkir türedi. Zevcesi mutlaka 
kendiıine ihanet ediyordu l 

> Halbuki zavallı kadın kocasını 
~ aldatmak nerede.. ev itini gör
J mekten ve çocuklarına bakmak
l tan göz açamıyordu ki •. 

; Maamaflh hırçın koca her ak-
• ıam eve gelince kavgaya baıh· 

yor ve kansını itham ediyordu. 
a Kan koca araaındakl miicadele

den çocuklar korku ile uyanır 

ve hiingilr hüngür ailamıya bat· 
lardı. Komıulat" geçlmalı. ailenin 
gilrültüıünden bizar olmuıJardı. 

Geçen gün sabahleyin Ortgort 
muhalle ·inin komserllğlne müra· 

caat etmiı ye boiulc bir seıle: 
- Kanmı öldürdüm.. beni 

tevkif edinız.. demı1. 

Hemen caninin evtne koımuı

lar; kadıt11 kanlar içinde çocuk

lan da bltttlk btr odada hdn
gür küngür bir halde bulunmu~· 
18.rdır. 

Asabi ve hııçın kocanın cfa
va•mın gayet nıeraldı olacafını 

gazeteler §imdiden tahmin edi
yorlar. 

eeyneiinlıei . 
harp abidesi 

Kış mevsiminde etin ucuzlama
sına maddi imkan yoktur 

Hazırlanan raporda pav mahallindeki ahırların bakım ... 
sızlık ve pisliğinden acı bir ıı~anl.4 şik.!vet edilmektedir 

len 628,554 koyun ve 30,377 sı
ğırdrn toplanmışhr. 

manya Lehfstan ve Çekos· Umumi Belediye meclisi hesa
bat tetkıki komisyonunun Kara• 
ağaç müesseseleri hesaplarım 
gözden geçirerek raporunu tan
zim ettiğini yazmıştık. Tahkika
tımıza göre raporda, mezbahanın 
bugünkü vaziyeti ile varidat ve 

masrafları, et sarfiyatı, et fiatlan 
arasındaki muvazenesizlik ve kış 
mevsiminde etin niçin çok pahalı 
o'duğıına dair dikkate değer 
noktalar, mütalealar vardır. 

Raporun bu kısmında et fiatla~ 
rında yaz ve kı~ mevsimleri arasında 
görülen müthiş farkın sebepleri 
hulasa olarak şu suretle anlatıl
maktadır: 

· lovakya hududunda bu memleket
ler aıkerJertnden birblrlerile döğü
ıerek ölenlerin namına bir abide 
dlkllmiıtfr. Abide Qç cephelidir. 
Bunun difer bir faldesl onun 
Versay muahedesi tarafından ta· 
yln olullnan hududu göstemeaidir. 

Rapor, mezbaha ile ona merbut 
müesseselerin geçen seneki geli
rini şöyle tesbit etmektedir: 

Umumi varidat 1,677,622 lira 
28 kurustur. Bunun 38,289 lırası 
eski senelere ait tahsilattır. 928 
senesinde yalnız mezbahadan ha
sıl olan gelir 1,165.0oOliradır ki 
para geçc.:n bir sene içınde kesi-

Yazın şehre koyun ve şığır çok, 
kışın ise pek az gelir. Sebebi : 
mezbahanın soğuk hava deposu 
ihtiyaca hiç karşı gelemiyor. Kışın 
hayvanların muhafazası için depo 
yoktur. Mezbaha ücret tarifesi kilo 
üzerine yapılmıyarak re' s uzerine 
yapılmıştır. Celcplerle kasaplar 
arasında sayısız tufeyliler vardır. 

Perakendecilere kola}lık göste· 
~cek. mali .müesseseler yoktur. 
asatı 100 kılo gelen yerli sığır

lardan 610 kuruş vergi alındı~ı 
halde 300 kiloluk ·ecnebi sığırlar· 

dan sadece 1010 kuruş alınır ki 
bu da Anadoludan .sığır gelmeme
sine sebep olmaktadır. Mühim bir 
sebop te bugün hayvan borsasın
da pek az işten an lıyan toptancı 
kasaba karşı bir sürü hiç bir şey
den anlamıyan sarraf bulunması
dır. 

Meıbaha civarında kışın şehrin 
en az üç aylak ihtiyaca kafi ge
lecek hayvanları kesildikten son

. ra muhafazaya yarıyacak geniş 

bir dondurma mahalli yapılmalı· 

Cumaya yapılacak futbo 
Likmaçlarında Beogradiski 
Galatasarayla Vefa, Beşik

taşla de lstanbulspor 
karşılaşacak 

Evvelki hafta başlıyan futbol 
lik maçları bu hafta da Galatasa
rayla Vefayı, Beşiktaşla İstanbul 
Sporu karşı karşıya getirecek. 

Bu takımlar içinde Beşiktaşı Jik 
maçları sahasında ilk olarak gö-

receğiz. Uzun zamandan beri sıkı 
bir antrenmanla hazırlanan takı-

mın nasıl bir va1iyet ve kuvvet 
iktisap ettiği bu suretle anlaşıla
caktır. Beşiktaş ilk adımda karşı-

sında İstanbul Spor gibi genç ve 
birinci kümeye henüz yenr~eçmiş 

bir taktın buluyor. Maamafih yapıla-

cak müsabakanın şekli ve neticesi 
bize Beşiktaşm bu sene lik maçla
rında alacağı mevki hakkında aşa
ğı yukarı bir fikir verecektir. 

Galatasaray· Vefa maçına ge
lince; Vefanın geçen hafta Fen ere 

karşı ilk devrede oynadığı oyun 
bu hususta yeşilbeyaziılar hesabi-

na çok kıymetli bir nottur. Ve 
Galatasarayın henüz formunu ik
tisap edememiş bir vaziyet arze-

dememesi V efanm böyle muvaf
fak ve iki devre devam eden bir 

oyun oynaması ihtimalini büsbü
tün kuvvetlendirir. Her halde bu 
maç lik maçlarının en mühim kar
şılaşmalarından bıri olacaktır. 

Kır ko~uları başlıyor 
Galala•arcıy /eulııbü At etizm kap· 

IGn.ığından: 22/11/929 -.ına pnü 
Galatasaray koşuculan arasında 
mevsimın ilk kır koşusu ıômanı-.ı 
}'apılacaktır. idman mlisa-
l:>akası Şişli tramvay Garajı 
cıvarında ceryen edecektir. Bu 
idman müsabakasına müttefik 
kulüplere mensup diğer koşucu
lar da iştirak edebilir. İştirak 
edecek arkadaşların yevmi mez
kiirda sabahleyin saat dokuz 
buçukta kulüpte · bulunmaları 
mercudur. 

dır. Aksi takdirde kışın ucuz et 
yemiye bugün maddeten imkan 

yoktur. 

Gene rapurdan oğrenildiğine 
göre mezbahada bugün bir k~
yundan 231 kuruş vergi alınmak
tadır. Varidat mukayesesi de şöy

ledir: 1925 de mezbahanın vari

datı 980,052 lira, 1928 de ise 
1,677,622 lira tutmuştur. 

Masraflara gelince: Geçen 1928 
senesinde meclisi idare reis ve 

azalarına 3,500; müfettişe 2,200; 

d'iğer memurlara 23,500 ; müstah

demlere 146 bin lira verilmiştir. 
Ayrıca idari işlerle tesisat karşılığı 
olarak bir kısım para sarfedil
miştir. 

Raporda pay mahallinde şu ke
limelerle bahsedilmektedir: 

il Bu mühim tesirin haJi hazır 
vaziyeti çok şayanı dikkattir, vak
tile yemlikleri tathir ve aynı za-

manda yalak halinde istimalini 
temin maksadile su tesisatı yap· 

tirılmış ve fakat kabiliyeti tatbi

kiyesi görülmiyerek terkedilmiştir. 

Ahırların yıkanması için yapı
lan su tesisatı da metruktür • _, 
Bu motör ile hu tesisatın 
faaliyete getirilmesı mümkün 

Takımı gebrse cumaya 
bir de enternasyonal 

maç seyredeceğiz d 
Biz yapılacak Hkmaç~ı~ı b' 

şünürken ortaya cuma ıçın. d 
enternasyonal maç ihtimah 
çıktı : Y ogoslavyanın Beogr~d. 
takkımı Mısıra giderken şehrıııı 

.. le 
uğrayıp bu cuma ve pazar guı:ı 

iki maş yapmak üzere F ene~bıı}ç 
kulübüne müracaat ctmiştır. dd 
nerbahçe de arzedilen ~a 
şeraitın müsaadesini nazan ıt~b \4 
alarak bu ziyareti kabul etmıŞ 
Zağrebe bu yolda bir telgraf 
miştir. Fakat İstanbul futbol heYe

0 
likmaçlan esnasında apaı:ısıı~p 
bu ziyaretin kabulünü müıı85 

görmemekte ve temasın yapıl~ 
masını istemektedir. Futbol berer 

. . . b tı te 
reısının u arzuyu mumana~ . ij 

grafla Y oguslavyaya bildırılJll~ 
ise de buradan çekilen teli11ı' 
oraya gidinciye kadar takıınıll" 
telgrafı nazarı itibara alarak ~ 
reket etmiş olması çok muhtef11 f 
dir. Bu takdirde Yogoslav tıık•1, perşembe günü şehrimizde b~ 
nacağı için maçın icrası bir e 
vaki olmuş demektir. , 

Şu halde cuma ~ünü likfll" 
larından sonraBogradski tak,ıJ11~ 
müsabakasını ssyretmemiz dej 
lenelir. Maç yapılırsa ec 
takımla ilk karşılaşacak Fener/ 
ve pazar günü bunu Galata 
yınki takip edecektir. 

İstanbul Mıntakası 
Hey' etinden: Mevsimin huluW 
layısile ilk propaganda kır kd 
13 kanunuevvel 929 taribindı 

ra edilecektir. 

Mesafe takribi olarak üç~ 
metre olacak ve Şişli tramvaY.t 
rajı ve Hürriyetiedediye tepefl 
varında cereyan edecektir. 

Müsabakaya dahil olacak ~ 
lüpl@rin, koşucuların esaJJl . 
azami 30 Teşrinisani 929 tath~ 
kadar Mıntaka Atletizm Heye 
bildirmeleri mercudur. ~ 

iken keyfiyet yüzüstü bırakıl~ 
tır. Ahırlar ayda bir kere 4 
yıkanmamakta ve müesst"se 111U 

affin bir halde bulunmakt' J 
Bunun derhal önüne gev' 
laZJmd1r. l 

Bütçe esbabı mucibesi~d~ılf 
diriyet umumiyeyi meclisı 1 ~ 
şahsında temerküz ettirınİŞ 0~ 
bir de katibi umumilik ih (S~ 
edilmiştir. Bunun hilafına 01:~~ 
meclisi idarece bir wurB 0ı 
azalık ihtas edilmiş ve bıJ~r111if 
üç ayda 600 lira ücret verı ede 
tir ki muvafık değildir. 13ôt~t'' 
olmıyan bir memuriyet ıçi" 

edilm?ş olmasına göre bu~0~,&sd• 
verilmiş o!an 600 liranın ıst bılı 

d d 111ca 1,• 
icap e er" rapor a a) 

8
,io 

istihsal ve sarfiyatı ile " 01e'I' 

tına ait tetkik rakamları da 
cut bulunmaktadır. 

---~--~-----~~ 
Bır Alman şairi 

111°' 
Bugün şehl'im ze ge. ıeriıı' 

şaıt IY 
Almanyanın meşhur üll şe 

S d · bog den N. Emil u vıg ktit· 
rimize muvasalet edece .. Jstııı' 

Alman şairi birkaç g;~~8rııi1 
bulda kaldıktan sonra 

gidecektir. 
I 
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ral<ip Türk kadını güzeldir 

ve müataitti, fa· 
kat onu tutup 

yükseltecek bir 

ele ihtiyacı var
dı, timdi bu kur
tancı eli bulmuı-
tur. 

- Mısır ka· 



Sidne19 be1blıde J•1&ma1D1fb. 
fnaanlann lhtiraımdan, 'bdgtıfz· 
ftftnden para çiİ&:armuım l.tfhrdt. 
8tt.&n dGtibtdO, .-.. ı - Bcaıle 
ltit hata boncuk vat,. dedi, kıaraya 
çıkanak fayclau. olur d~ almat
bm. Bu alıklara biraz koklat. 
ıak mesele bttmlt demektir. 

Baksana kacltnfarm ıerdan· 
lıkfm ••tlddt~ kabuffl!. ıie rıe 
tett ffltt« t{t, tmfan kaitdımiayı 
bana hır& 
' Bura ballunm heyaa lnuBlıata 
karp hiç bir dilpnanlıtı yoktu. 
Onlar y&lnız eflence için aaLile 
fil~ 

Gelcliler, onluM etftflna dtJlll.. 
4'ileti iN ...,._ •dam•"* r~-
1annı merakla aeyre Uldılar. 
Slenin .lediit pbl bunlar çok 
wkln mahluklardı, fakat çirkin
....... ....... ıe .........zdı. Malclb~ 

51-tıo 

Aıırıelthaya 
AcWes nasıl yaZ11w~ 

eeerleri. . 
Opoıa Kdr'o h.,.ı tara
fmdaa kOdecfr • 
Pi yano-Sot'o. 

apA'ada ...... ~ i..-1 va 
taıafi vm,Miii itmi ,....... · 

...... ~~ m a kır 

para ıli ~pı ırmanıalı 
Bazı defalar aduı ıafat 

aıe111wiyetı ihtiva t:tınelidir. 
Melda. bir madun tarahnd 

y.ar.ıhra ve y11 hürmet göst 
1».k. iıteııil'ltl böyledir. 

IJlr mim nitnmntl'll 

500 m. 7. K•. 
Oper.. ,..,e, 
Ptogr..- mt..fftiıllllll 

bd.r KMfM'I 

441 m.ı k 
q,er.. ft1ll K 

• 8 tnd kl'adan: Btr defr#. Y. 
için mahcuz htograf taflarde ~ ~ 
kasa, mahı babo 25 lnd ~2 
saat9 dan 11 e kadar ~ 
sa~ılacatandan taltblf'rln c.,.t ~ 
ÇataJ c;ıqme cadd ~ınde 42 il 

· meauıruı.a mliraaıatluı. 
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ilyarderler 
Nasd zengin oldular? 

iiEaa;ı;;;;;;;;;a;;ı;;;;;;-Rokfeller:9 

Mn~~emeden mo~~emeye nider~en ... 
Con D. Rokf eller trÖ.ftÜ/ı lağvı hakkındaki mütevalt 
kararlara karşı, ;şi sürüncemede hrrakarak, hareketini 

bozma1nakla mukabeLP. Pdiyordu. .. 
Petrol istimalinin lüzum ve mersyal Akt" a muanr; ofan h.a-

tefevvukuna h.alkı ikna etmek rekatmdan dolayı mahkemeye da-
AVTupa ve Amerikada nisbeten vet edildi. Mahkeme •T•öst,, ün 
kolay olmakla beraber deniz aşın hemen da~lması hakkında karar 
iR~idai memleketlerde bu kolay- verdi. Fakat "RokfeJler., bu ka-
lık yoktu. Bir çok ananalann tesi- rann tatbikinden ~endini kurtar-
rile rnubteHf mükavemetlere ma- mıya muvaffak oldu. 
tuz kahnar. .. Rok:felfer ., iktisa- l 889 da .. Ohyo • hükümeti 
di surette Çini fethederek satış • Standard Oil ., a kar~ı bir 
siyasetinde büyük bir muvaffa· dava daha açtı. Senelerce süren 
kıyet gösterdi. bir mahkemeden sonra 14 Stan-

Eski mesai arkadaşlarından dard Oil ,, tekrar infisaha mah-
11. Plager ., in tavziyesile sade şe· kum oldu. O sırada ayapdan 
kılde yüz binlerce petrol lambyı • Şer.filan ,, İttihadın birden fazla 
Yaptırdı ve bunlan maliy't fia- hükümeti sahasında iktisadi her 
tından çok aşakı yani yedi bu- hangi bir şirketin . tesisi~i mene-
çuk çente sattırdı. Bu suretle diyordu. "Tröst ,. usulünün mu-
ternini ha11rladıktan sonra ;ruJan galebe çalmışlardı; artık 
Petrol gemilerini sevketti : mütahakkim sermayedarlar elin-
daba gemiler gönderi1meden den yakayı sıyırmak mümkün 
cazip reklamlar yaptı. Az zaman- olaca~b. 
da muazzam Çin imperatorluğu F•lhakika bunlann en nafizi 
Amerika petrolu için mühim bir olan •Con D. Rokfelleır., bütün 
lnahreç oldu ve Çin uzun müd· memleke_tte yükselen itiraz tufanı 
det • Rokfeller " gurupunun karşısmda boyun eğermiı gibi bir 
~araçgüzarı vaziyetinde kaldı. vaziyet aldı. Mahkemenin ~arannı 
Rokfeller. bundan .sonra diker bu defa kabul etti. Yeni •Trüst .. 

Alcaai Şark memleketlerinde de çüler .sözde "Standard .. ı tasfiye 
aYnı suretle hareket etti. En edecekmiş gibi harekete basladı .. 
•onunda• Standard Oil Törşt ,,ün lar. Fakat bakikırtte hiç bir fey 
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Borsalar 
•mbl;yo 

1 İnBfliz liruı Kr. 
• T.L mu.kabili Dol 
" • Fraok 
• • Liret 
• • l!el~ 
• • Drahmi 
• • Frank 
• • Leva 
• • Florin 
• • 

" 1 

• • 
• • ... ... 

Kuron 
Slll111 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pen~O 

2o Ley Kuru, 
t TO rk llruı Dlııar 
•· Çervoneç Kuru, 

Nukut 

r bterJl.n (tn,.11ı) 
ı Dolu (Amerika) 
Frw [FraJıııııJ 

20 Liret [İtalya 

20 Fraulr: f Belçtkı] 
20 Drahmi [YunaııJ 
20 Frank ['İsviçre] 
20Levı JBulp;ar) 

1 Florin (Fe1emeı:ıl] 
!O Kuro• (Çekoılovat 
ı SUını l~nınıryı) 
ı Pezeta 1 lspaııyı) 
ı Rıyşmar~ IAlmıoyı 
ı Zloti [Lehistan] 
ı Pengô [Mıcar1staıı] 

20 Ley [Romanyı] 
!O Dinar ( Ynıosl~vya} 

1 Çevon~ (Sevyetl 

Alnn } 
Meddlyt l!ona 
Banlıcııot \ hutct 

Tahv111er 

rstJtraz d l.hUJ ·vadeli 
Düyıuıo mı:ı.vahade • 
lkrınılyell demiryolu 
lstınbul tramvay ~l.rketı 
Rıhtım Dok ve Anın 
fna.nbul anollim 10 Sr. 

Hlaae eeneetlrl 

ı, ~•nkuı 
Osmanlı bul'ur 

Aeddı 

11 o 

V ökıtın bulmacdst 
Dünkü bulmacamızı balledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

oakarak ye.ni bulmacamızm sımnı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 
için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kafidir: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

--..-ı;ı;i;;;;;;;;;i;;;;;;;~~ii;;iiii.:miiiiliiiiiiiiiıi~ 

ea,onkD bulmaADtı:sm 
halledileeell ~ ıeklı 

Soldan sağa: 

J - Vuıta (4), azğın (4) 
2 - Bir gençlik gazetesi (7). 
3 - Klrli duman (2), utanç (S). 

tıs,,-:lredı tı( 2) 
4 - Müfret muhatap (2), saçsız 

(S), "buk (3). 
5 - Rakı (4). peqer (4). 
6 - Vakit (4), hamile (4). 
7 - Köpek (4), ıoo kuruş (4). 
8 - Muti olmıyan. (3), bir nevi 

kuru pasta (3), sanem (3) ... 
9 - Köpek (2), büyük ev (S), 

bir boru (2). 
ro - U~n zarif blr hayvan (7). 
il - İplik (4), kibar (4). 

Yukardan aşağı: 

ı - Çek (4), mevcut (4). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 s • 
2 O T IJI) E Ş K ~ i "Ç 
3 DIJO Z(İlAli}DO i 
4 UllNIA R T[IJ~ _y 
5 N A il E ll1 K IJ T IJ S _i 
6 - N (DA[ITAKA _ 
7 s· i ti A (il T • S !il L A 
8 A 1 S IJ D A i) P: l) _Z 
9 RfilUNllJLllA llJ!ı 
10 F A 11111 i l( i liJ O K 
11 'H A -f -N • Z A i F 

Dlhdra lıalmıacamm .. 
lıalledtlmlt ,.trn 

2 Çok memnun (7). 
8 - Hayret ve teessilr nidası (2), 

kolordu kumandanımızin lkln
d ismi (5), rabıt edatı (2) 

4 - Yol (8). lıPn• öte beri kcr 
naa şey (3), baş (3). 

S - Bir yemiş (4), sur (4). 
6 - Ölüm ( 4) , tereciye satılmı~ 

yan şey (4) 

7 - En az ( 4 ), nazl,ğin ak~l ( 4). 
8 - MendtL para v. s. ko.nan yer 

(S) , ' ı. ~uduıı temel diregi 

(S), İngilizce evet (S). ,_ 
O - Beyğir (2), doktor (5), ra· 

bıt edatı (2). 
1 O - ZuJ.um, şiddet (i'). 
il - Cereme (4), eski (4) 

-İstanbul mıntakasımaadin mü
hendisliğinden: 

~etrolu Afrikanın kalpgihına ka- detişmiyordu. •Rıdıkal. lar ve 

~girdi. 11
Tröst,.e ait olan şirketlerin mü· l•------------.. ı 

n · ak,t Memaliki müttehide- dürleri evvelki gibi aralarında mev· Ticaret ve zahire 

Kiltahya vtlAyetiUnln Gedoı k.azannm Gayniik karyesinde klin 
olup mekıuf bulunan antimon madeni 

l - T uthı 'lılaleden ttlbarf'n bir sene zarfında ( 100,000 ) lırı eennayelı 
ıtrket tqk~ olunarak hukuk devredilmek ın bu iktısadi zaferi, binlerce cut iktisadi revabitı muhafaza 

l?te\'cud' . 
ıyetın mahvü tehah olma· ediyorlardı. 

sına sebebiyet veriyordu. EYVeli 1 b k Yegane ark ~u idi artık içti· are ete gelerek•Rokfeller Tröst,,e 
mai umumiye resmen davet ya-

lnukavemet teşebbüsünde buluıt- pılmıyor, aza bir karar almak 
llıadan Amerikada ısyan yükseldi; 
.. Ahtapot • un fevka1ade hırsı için toplanan alel&de tacirler imiş 
tn.. gibi bir araya geliyorlardı. lşte 
b uracaat ettiği usullerin ~iddeti bu suretJe .. Tröst 

11 
ün mucidi 

una sebep oluyordu. 
bh k olan • Rokf eller .. , mahut ve d Qa, usus üçük tacirler, •Stan-

t a.rd Oil. dan gördükleri ademi maruf • Centilmen agrement ,,i 
.. cnezıül karşısında hırslandılar; de icat etti; bu namuslu 1 adam 
k Ahtapot., ı larşı mükavernetJeri lar arasında, kanunu oyun etmek 

1 ~lldilerine bahal~ya mal olan emeli namu.skaranef sile aktolunan 
lt\l "L b f d ('}-ÇU1t fabrikatörler • Standard. ir itila emektir. 
ı· al • ile diğer şuabatta onu tak· Sermaye, menafii müştereke, • 
tıt eden tröstlere karşı isyan bay.. "'Rokfeller. in nüfuzu bertaraf 
'~mı açblar. edilirse bile. petrol tröstünü per-
tı"Siyasi fırkaların şöhret düşkü- çin)iyecek kada1 idi; bu rabıtayı 

\1 rücsaaı tröst aleyhindeki ha· resmi bir vesika ile tevsika lüzum 
t~k ti . k h" t vesıle tuttular; bu hareket yo tu. Bu hal yedi .sene devam 
l \l~ İntihap ptÜcadelelerine etti. 1899 da efk&n umumiye bir 
tının teokil etti. Bu vaziyet bir az sükun bulunca hükümet tena-

r>'rek . asır kadar devam etti. kuı bulunca, \'e trüst prensipi 
kt~rna1 noktai nazardan ferdi aleyhine beılenen huşunet tenakus 
f UçQlc burjuvalığın ve orta sını- edince, .. Rokjelter,, ve ona sadık 
~tı son mücadelesi, son mukave- kalanlar "V~ington,. hükOmetinin 
rı et gayreti oldu. Bu mncadele başka mefkureler takibine haşla-
i' tticede tröst prensipinin, serma· dığından istifade ederek meydana 

Platlar nı::vet ı.or •• 91 k&tlb~aı .. 
tualıaclaa ~ 

Bn~deJ 
Y"IU!lu~u 
Ku:ılca 
Sert 
Dönme 

- Zahfrel~ -
Çavdar 
Arpıı 
Mısır 

Fuulya 

Ollkuı 

Asa-' A.prl 
K. p, it p 

rs ıo 

15 to 1& 

ıs ıo 

~ ıo 

7 !() 

tı 
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Bir hepis 

Nevyorkta iki T aymis mu
habiri mahpusl 

Nevyork Heraldin verdiği malO-

mata göre Nevyork Taymls gaze· 

tesinin ikl muharriri 4S gün müd

detle hapse maiıkllm olmuşlardır. 

Bu iki ınuharrirln mahktım olma· 

1arına stbep, Amerikanın muhtelif 

yerlerinde taharrlyatta bulnarak 
blr çok kaçak içki buldukları ve 

~~\re Valsi teşebbüsat kuvvetinin, çıkarak açıktan açı§'a çalışmağa 
ebesi ile neticelendi. başladılar. "StandardOil Konpani muharrir ifşa.atta bulunma.mağı mes· 

ıt of Ohyo. ünvanrm değiştirdi. lek vazifelerinden saymışlar ve ceza 

bunun hakkında neşriyatta bulun
dukları halde içkilerin nerede bu

lundufunu ifşa etmemeleridir. lld 

ao.
1 
.... Şi.tn.ali Amerika hükOmetlerİ· "Standard Oil Kompani of Vi- h 

•• ·• D germeğe ifşaatta bu1unga terci '- Standard Oil,, e kar•ı açtık- gu Jene. oldu. iter şirketler 
4'rı 1_,. v k 'f · i etmjşlerdir. dı llQJÇÜk pişdar çarpıtmaların· perdeli vazı esın görüyor ve , __ ..;... __________ _ 
\>\ ~ sonra, 1889 da mücadele hatta yeni şirketler llhakına mu- '·tarıbu ı~fne• ıeıa me,,uılulıJnckn: 

11 rniky t b l d ş d~ vaffak oluyordu· •Vigu Jerse btr deynt mahhmohıhta tabıtlt f~ l . asa aşa ı. omen o-
te~ enn . ticart mubadelittaki ha- Kompani.,~ nin sermayesi on mil· zımında mahcuz.en fruhtu tatı kararı 
}\ ttlcnne dair çıkan •Enterstate yondan yfi! milyona fırladı ve abnan otel qyın ( karyola, yatak. 

Otnrn A,_ b Tröat tekrar te~ekkül etmiş oldu. 
l\b•t . era Kt,, kanunu, ütün it· ( Bitmedi J ayna, konıol ve l&Jrc ) ıehıt halın(28) 
• ... t. kunıpanyal_annın müesseselere b o ( g ) d Si k • .. , 1 mu nı••lllL ua:cnm1U11nn net perıem e gGn ... t ı r ~· 
tıi >'•zat bah~etmeıini ve tarife· ..._ • ıp Fakllte•h•tltn 111p1-a1, elde Torlı: oteh ~nnnde bılınOıayede 
ı~~ tenzili için en küçük bir iti- DR.. 
"-f ek H Useyln Na.~lt. fnıht tdileceğtnden taltplertnln yevmi 
~l'i . tctmesini menediyordu. Ti- to tadııı buulıtları mOtehusısı d ah lll 
~\J tnk;şafı, bu kanunun mefhu- o;.n::::Stt Hıtlll&bmer. blnuı N~o. ıı . mezkG.r ve ıaatı muıyyentn e m a 
()iln~ nıubalif olan • Standard H~ &lleclen Teİ.r~ 1fu~a tm . m

1 
fizayedede hazu bulunmalın lİln 

0 rnpani., "'Enterstat Ko· ~mlım-••SliiillJllP-• - ounur. 

2 - Madenin tahm tarihinden bir sene urfnda blutln maden ..1tuınm 
1-5000 mtkya,.nda muntaza,m bir topotraftk harttuı yaptmmak ve taharr 

ameltyab netaytdne göre mDmklln oldutu kadar ndyeU jeolijlye lrac edılece.k, 
taharri nelıyld bir nporlı vekllete btld!rllmek ve bu netaytce rfSre ımalaı pro
jeleri tanzim edılmelı:. 

3 - ÜçüncQ teneden ntharen ıenev! ı~Ut yedı yOıı ellı ton cevher ~ml
mak ve 9/o 5 reııml nlsbl tlc mezkOr retmln ' /, 6 111 nl.tbetlnde techıut tertibi 
vertlmelı: H tuhııt olunan mtktar ceYber ıhrıç Te eevkolunmua bile bu mık· 
tara telr.ıbnl eden kıymet O:r.erlnden remıi verllmelı: ve Mıllı bankalardan alınmıı 
(50JO) liralık. teminat mektubu lta ecltlmek prUle talibine ihale ec:lileceAtndea 
talıplerln 15 klnunevvel 1929 tarthlne mo.adıf pazar gflnO saat 15 ıekedar 
kapalı drlla lktısat vebleU maacbn lglert umum mOdOrlOııQn• mOracaat 
eylemeler' 

fmli~ ve eytam ~an~isı umum modorııonden: 
Taksitle satılık emla.k 

Mevkileri, evsafı rrıabsusaları aşağ'!da yazılı dokuz parça millkün sanşı 
mtizayedeyo konmuştur: 

1 - Müzayede kapalı zarf usuliledlr. İhale 5 krrunrvvel 929 tarl.hln
de lst~?bul şubemizde mtiteşekk!I satış komisyonu huzurlle icra edilecek

tir. Talip olanlar beher mcvkiin hizasında gö~terilcn mikclarda teminat 
varakasını tekJ.lf mektuplarlle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve ya
hut satı.ş komısyonuna ycdşmek üzere tn.abbütlü olarak postaya tevdi 
ederler. 

2 - 1hale bedeli ilk taksit pesin alınmak şartile sekiz senevt mtisavt 
taksitte lstlfa olunur. 

3-Talip olanlarm lstanbul veya İzmir şubelerimize- yahut Merkez em-
1Ak mildürlüğüne mtiraeaatla mufassal şırtnamemlzi mütalAa etmeleri ve 
müzayedeye iştirak halinde bir nüshasını bir Jirll mukabUinde alıp imza 
ve teklif mektuplarına raptcylemelerl icap eder. 

Um. No. mevki ve semti nevi ve ma- hudut kemlyet teminat milcdan 
meşhuru hiyetl ve müştemJUn Ura 

ı 6 Şişli Büylikdere 386 numaralı . maa müştemilit ı 500 
caddesi garaj 

28 Zbıctrlikuyu arazi ıhır, arıı.bılık, 

mutfak v.s. kasrı ittisalinde 
94 Heybellada 2 No. gazino mı milttemillt 

139 
162 
164 

75 
ıs 

22 

Yalı sokalJ 
Maçka Slllhhane Bostan kahvehane v.s. 
Nlşantaşı ekmek fabrlbsı maa müşfemll,At 
Galata Kara 16 No. dükkAn maı müştemil!t 
Mustafa 
KatıdiHI V aniköy 
Bebek 
San yer 

1 Nn. hane ına,. müştemlllt 
.Bebek bahçesi maa müştemlllt 
Mesarbumu gazinosu 

JSOG 

900 

2500 
7000 
500 

500 
3000 
500 



\ rn l'tı muhunıınCJltSı 

'· r 
l/Oll B:ıbıcafcride Ahi çelebi mahallesinde Soğancılar caddesinde 284 

ııtık 50 cedit N. ile ınürakam fevkinde bir odayı müttcmil 
bir ~ıap kaı-.ır dUkknnın tamamı 

350 

40 

14 K nalı adada ~ultaniye caddesinde 2 N. ile mürakkam iki 
"·' t'a ar anın üçte bl r hissesi 
Kınalı l!.dnd:ı azlziye mahallesinde yazıcı oğlu sok!~ındıı kain 

587 29 

250 

102 84 

J65 

68 

4280 40 

1 GOO arşın mıktarında bilıl numaralı bir kıt'~ arsanın 8 de 1 
hissesi 
A~sarayda Horhorda Raha Hasan Alemi mahallesinde atik Sup· 
hı bey cedit kırk tuluma Sokağında 5 mükerrer atik ve 25-1 
ccdlc numarn Ue mtirakkam 3800 arşın miktarında bit kıt'a 
bostan ile yine mahalli meıkôr ve sokakta 5 mtlkerrcr at1k 
ve 25 cedit numara ile müraukkam 900 arşın mikcannda bir 
kıt'a nrc:anın 22 hfsı;e İtiharile 3 hisseleri 
Çarşıyı kebirde papas oğlu sokağındw ı ı atik No ile mürak
kam iki Onırak kuyumcu gediğinin dörtte bit ht~esi. 
Çarşıyı kebin.'le :\Jercıfhda TıJtcılardR lmam ı\U han alt katın· 
da I r No ile mürııkkam bir bap oda mülkü lle ~di~n 2304 
hisse itihııtile 5?6 hissesi 
Kumkapıde Çadırcı ahmet çeTebi mahaJlesJnde Çeşme sok.ı~n
da 39 a~ın miktatmda 20 No. ile mürakkam b\r kıt'a 
arsamn tamama. 
Kurokapıda Nişancı mahallesinde Nişana caddeıindc 84 ar~ın 
miktarında 26 etik 30 cedit No ile rnürakkanı bir ltit'a dUk
kAn ar a~nın tamamı 
Cağalo~Iu Cezri Kasınt aıahalle5inde Ti.irk ocaıtJ bahçesine 
muttasıl ve aı,.t'aloğlu caddeslncJı Hin valide sultan benıı eıttl-
ni elhaÇ lbrahlm efendinin 215 zina 86 parmak terbilnde bu
nnn kabrls~an arsası 

---.-~ 

Bı<la~·etı dan (l3-ıı .. ~~9l bana (2) 
Nibayeıi ilan ( I l-12-929 çarşanıba ·--=----.....----- ___ ,__ __ ....... , 

Kiyrneti muhammlnest 
L 1{ 

1600 Bakır köyünde akız a~cında Taş han cadd«»inde 14 N. ite 
mürakkaaı ~OÖ ar,şın ıhıkdirı d8 5 oda 1 sofa ı Jlllf ve 
sıılreyi müştemll bir bap hanenin tamamı. 

4866 96 'Czun Şecaettin mahnlleslnd'e""Pua~je tDrbt;t b~tıoda vefilhatıe 
cadJesinçle 608 µrşın 37 parmak wskdcirınJa bulıp,1an Uzun 
Şecaeıtin camii arsasının tamamı. 

13 6 1 5 San ~ crdft i\ 1 eh met kethüda camii şerifi imanı~n süknasına 
meşruta hane ars.tsının tamamı ( mıkdan zıraı 389] 

226 60 Şehzade başında hoşkadem mahallesinde St'llm pa~ yoku,unda 
kAln 65 ar~ın mıkdarmda 23 No. ile mürakkam arsenın 
tamnmı. 

3000 Kadı köyünde Cafer ağa maha!Jesinde yeni yo'da ı 25 arşın 
mikdarmda 20 numara ile mürakkam 7 oda 3 sofa ve saireyi 
mliştemil bir bap maa bııhçe hanenin tamamı. 

Bidttyeti ı1an l 6· 11-929 1 hafLa ( a ) 
~ihayeti il~n r 1· 12-929 ] Çnaşamba 

Kıymeti muhammenesi 
L k. 

700 

IOJ 44 

750 

50 

12-'0 44 

544 

Ye ... llköyde Umranl>·e mahallesinde atik Tabir cedit mektep 
sokağında 3 mükt:rrer atik l 3 cedit No. 100 arşın mikdarın
da 3 oda, J sofa, J kuyuyu müştemil mıa bahçe hanenin 
tamamı. 

Hasköyde AbdUssellm mabatleSlnde hambarabane caddelfnde ıtik 
10 cedit 89 No. ~052 ilrşın mıkdarındı bir kıt'a arsanın liçte 
bir hiss~sL 

Çnrşuyukeplrde Kürkçüler çarşısmde 26 No. ile mürakkam 
fevkinde iki od:ıyı havi 33 arşın terblinde bir bap ,k.Argir 
dukk<lnın camamı 

Çarşuyukeblrde Sipahiler sokağrnda 7-9 No. ile mürakkam bir 
bnp chikk~nın ckizde hir his5esL 
Üsküdarda lcadiye mahallesinde Sıvacımarat sokağında 17 No. 
ahşap hanenin nıc;ıf hiS!:csl 
l\ac;ımpaşada Cazı 1 fa. an paşa mahallesinde Harap iskelesi so
kaıı;ında 20 No. ile murakkam 27 arşın 22 parmak arsanın 
tamamı 

• 
B da) eti ıh\11 f 30-1 l-~29J hafla (4) 
~ ıl"'~ N ih\u f 2 7 ·12-9291 çarş:uuha 

Kıvmetı muhnmmıne~ı ----
L: K 

809 

2200 

281 

37;; 

JOO 

28 K:ın ,ckikte Yavuz P:rslnan m11halle~tnde Atlk t2, cedit 16, 18 
nurn. ralarJa mUrnkkam fevkinde iki od~ iki sofayı mü .. tcmil 
kar~lr <hlkkanın 384 hl!l!lt-ôe 80 hissesi ' 

Cski.ıdarda Sellmiye mahnlle5'ndt Duvar dibi ~oka~nda 2 
n~m ~a Ue mur:ıkam zemin katı kAgi I 4 oda, 2 söfll ve 
c;aıre) ı mü ... cemll rnaa bahçe bir bap han"mn tamamı. 
Samatya HaC1 l iU~cyin atta maha1lesinde arlıkıtpı caddestndc 
50 ve liç dala m{ikerrer 50 numara ile rtıüralckam 281 ar~ın 
miktarında bir kıt'a arsanın tamauu ' 

Ahiçelepi mahallesinde Limuncular caddcşlne 36,37 cedit nu· 
marn ile mürakkam fevkinde tki odayı miiftcmil dükkAnın 
120 hisse j;:bariie iki ı O hissesi 

Çcnberli ca~ca l\lollafeneri nııhalleslnde Vezirham alt katta 64 

._... .... _.;t_fıiiİılı--~ K A D 1 K Ö Y ~ ı. 

iSKELE OZERtNDE 

~ hoka11ta, 6azirıo, Hile ~HllS s~onu 
Salonumuz bütün 1ıtanbul ve Bevoğlunda bu1una• lriltan •· 

' lonlann fevkındedir. Çünkü etrafı erbauı açık ve Marmaraya 
nazır ruhu ııkJnaz 9'e bilhaıaa rtetslfidlt. BiltOn Kaddtı1 M 

lstanbulda bulunan atleletin gt!1ip eğlendikleri )-ec&ne aalonclur. 
Müdüriyet büyilk fedakarlıklar ihtiyarlle btlcGmle tpk Ye n• 
ıeyl bir araya toplamaya tetebbüs eünlı bu , meyanda me,hur 
viyolontıt MlSRLtY AN Ef. n angaje etmiftlr. 

Cazbant muhterem mliıterilerlmizln &l'ZUluna 
kılaelk par~lar çalar ve pek büyük bir ragbet görmektedir. 

Badema her perşembe günü 
' ak,amı ıaat 20 den sabaha kadar devam etmek üzere 

· Çaylı tedansan ve· muhtelif 
e"' 1 ence 1 . tertip ediliyor ve tepif edecek 

!:I e rı n muhterem mütterilerimlz her 

~r~~~ek.:dı:~un Fiatlar rekabet kabul 
etmiyecek derecede ucuz ve 
ehvendir. 

~ Hurda eşya 

f urubtu 
Tütün inl1isarı u
mum 
ğiiden: 

müdürlü-

Ciball fabrtkaaında me~cut aot4 
kilo hurda çul, 132 kilo ip, ve 
kınnap 678 kilo tömbeki tiftiği, 
8$0 kilo tömbeki derisi ve Azapkapı 
anbannda mevcut 972 kilo köhne 
ip ve 1364 kilo kohncçul pazarb~ 
suretilc 27·11·927 ça~mba ~iinii 
saat J 0,30 da satılaca~ndw iplerin 
mezkör gün ve saatte Galatada nıı.i· 
bayıat komisyonunda bulunma!~ 

Mnıisı vilByetin~en: 

• aaıı•••..... ~·••~••••••••••llat 

Mahlülat müdüriyetinden: 
'Kırneti Oluhıımmlneal 

Lıra Zıra 

1757 

16 Teşrinisani cümartcsl günil 
saat ondör buçukta ihalesi mtl" 

• karrer olan (20260) lira (35) kurut 
b~deli keşifli Manisa istas)'0 

mektebi çab inşaatına muayyeo 
müddet zarfında talip çıkmadığın: 
münakase müddeti 2~ teşrinisaP1 

35140 
Bahtekap111nda Hobyar mahall~ıncle Aşır Efendi caddes•lnde Yeni posta· 

nane atkasında vakt baıtda kıymeti muhammincal ve mtkdan ılraı ya~lan 
metrOk ebiJı mOıttmll mektep ve ıma (6·11 ~29 ) tarihinden yirmi aektz gQn 
rntddetle ve kapa'ı 1ıarf usulıle mlizayedeye konulmuştur. 

~allp olanlar balAdııki kıymeti muhammlnentn yOzde yedt buçuk nlsbetınde 
pey ak~i ~eya banka kefaletnameslle teklif mektupları ye\rmQ ihale olan 
(4· l 2·929) çetşambe günil saat döıde kadar latanbul Enaf modnrıyett b\na
sında ;eıek~ıl idare enCOmenlne tevdı eyletnelerl tlAn olunur -.. .... - ..... ·----· ... ı-·-· ··mım ·mnnmaRP... !!!:" ...... ••• . •.• ··.·ı·. . •• ,.............. .•.••.• .. • . .. . .. . . . . . ..... ··-· . ······ :;;:i::::: .:iliifi.:a- aı::u:aıBl ...•.•..• ı.ftft ............................ ı .. _. . .... 

1 
•. 1 

i~ Hl ~ ~ 

ff Ô l.tanbul icra relil AJunet Reflk B. in ili 

IİYeni icra ve illAs ka~unu şerhi~I 
· 2nci Cılt ! 

~~· boyiik btlkuk ümlermı. eiedert .,. bltltl ltaaunlinm11 'Dll&Wa 
il. elduıt'lk nüart 'fe imeb hnkOmlere ve lüzodu nllıaanekd haw cılan h. ..,.. ll4lt' 
dii cilddaıanbulda V.abt Cıhan v~ ikbal kütüphanelerinde (150) kuruşa ıattlmaktadır ffii 

mı itmam ec:Ülmek 1·111 pe j üncü cHt Ozendir. ıı 
~ d 
·····:M:ii::::lti:111·············-····1111111n:c··m:··-·ı···--·ı···:a·········===-·-ı-· ••··•··· W!!!:::!::E:!::i:!:::!!i!!!i!ii!!iiiiiii:::::i:::üiis!iiiiaiiiWEi:iii:ı!!iliiill&: ••• • • •• =iiliil!i 

Mahlulat müdüriyetinden: 
Kıymeti muhammlnesi 

Ltra 
Zira 

6143 408.90 
CaialoAlunr,la Teni Kuıiıı mahaReslnde Türk oca~ bııhçe~ınde muttasıl ve 

ve CaQalotlu caddesinde Uin Vahde •ultan beni emmi elhaç lbrahım Elendı
nin kabristan arsaaı ( lj 1-l 1 ·929 ) tarı hinden ıtıbaren 28 gün moddetle ve 
kapalı zari usul.le milzayed ·ye konulmuştur. T alıp olanlar baladaki kıymeti 
trtulıartinılneııln yOtde yedı bu\ utu nısbetınde pey akçesi ve ya banka ketalet
namesile teklif mektuplarını yevmi ihale olan ( 1 1- l 2·'929 ) çatamba glinü 
saat on dörde kadar l.tanbuı Evkaf modıırtyetl blnaiında milteşekkıl idare 
encümenine tevdı eylemeleri ihn olunur 

Mahlftlat müdüriyetinden: 
Kıymeti muhammlnesl Zıraı 

Ltra 
8225 23~0 

Şehzad~ batında F e\'Zl)'e mahallesin ele f evzlye ıro~a~nda Uın balıda 
kıymeti muhaaunineal ve m kıarı .ıiraı yazılan 8 No ıle mürakkarn ana ( ~{).. 
11-929 ) tarihinden itibaren 28 gün miiddeıle \re kapalı ııırf usulile mbzay(· 
deye konulmuştur. Talip olıınlaı kıymeti muhammenenln ynıde yt.dl buçu~ 
nisbetlnde pey akçesi •eya banka kefaletı amaılle ~tdıf ~ktuplltınt vt•hıU 
ihale olan ( 18.ı l 2·929 ) çıf'Jftmba gOnO Miat on dörde ~ad.r lıtımbul E-k4f 
müdGriyetl bına11nda müt"tekkil idare encümenlh"" ıe •Jı .-vleınelerl ılın oftıdr 

4842 

4044 

numnralı dükk~nın tamamı 

Beyoıı;lunda Amerika . cfııreti \'e Köh6t otelt arkasınJn 538 
a~ın mikdanndı 14 hanca numaralı bir kıt'a arsanın tamamı 
paznrltk -roretlle -snrılacaktıf. 
Bcynğlundn Ameftka sefaretl ve Köhôt otelt arkn~ında 45 ı 
arşın mlkdafmdn 13 harita numaralı lıir ima Atsnn1h tanı~nıı 

1'fliarlık ımretile fklnlacaktır • 
28ô 20 Ana.Jolukavağmda Macar cııddeslnde 34-4-SS numarnlAtl:l mu

rakkam 3 oda I sofa ve snlrtyl mUştemH harap h~nentn ta
mamı pazarlık surctile satılacaktır. 

Baladaki eml:lki mah!Ole dörc hafta mLid<lede aleni ;0larak mU.ayede
ye konulmuştur: l\Hizayedeye iştirak edecekler kıymetltt yüzde yedi bll 
çuk nisbetlndc teminat olarak dördUncü haf tanın ihale gün il saat on 
d8tde \adat Çehbcrlltıı\ra İstanbul Evka[ nuidüri)'~ti bina5tnda l\lah!Oldt 
kalemine miirocaathltı. 

cüma günü saat on dört buçult 
kadar temdit edilmiştir i!Ao 
o1unur. 

Maarif emanetindeO: 
Kabataş lisesihden Cem~ Gal• 

tasareydan Ihsan, İstanbul llsestnU~ 
Cemal efendilerin serian maaftf 
emanetine müracaat eylemeleri 

ZA YI -Kadıköy ıubeeinden ald
'1u tezlLereml zayt dm ıbük 
yoktur. 

Vat•• ~aruada lıaanerot Sille 

ZA Yl - Kasımpaşa ıu~ealnd 
aldığım terhtı teı.keı eml zayi 

hekmlt yoktur. 
v.._ ........... bmartıl 8MıH 

,,ıarıbuı aoraüncü le a memurı.,ju 
dan: Nazım Beytn ~ehabeuia Bey 
bcq aldıAt m~balıga mukabil lk• 
derecede ipotek g&tcril•a F at 
dülgerzads mahallesioı n nalbant ti 

ÇaGıflrCI ı.k.pda atik "' 4. ) t tJI' 
hır bap dııkkln ve kav• ,lyefl 
tw•J tle ayni mahalde cedit 6 NQ. ~ 
bir hep cm~klnua fntuhtu tek ... 
etmlf olMakla obl2 gnn modc!letle ti 
let enelıye müzayedestn• va! İ. 
mlftlr. 

Hududu: Bermudbı kaVt tr meıı~ 
4 numaralı dllkkln elti bef rr.eır~ 
numaralı dükkAn ellı brı metr 

4--) ~aj llu yüz. ylroı roetr ı.r 

jpdedir müşh:nııllh kotra t>lyevuı ~ 
olup Nalbant aob~na ınethe l v I 
~ini çtrnento Qurl potrel olup 4t , 
"8, 1 O numaralı dokhnlann .ıao,.., 
dv 8, ıo, nunwah dukka~ar ~ 
fimem Ratü Beye ıııtttt 4 nu tıl" 

dilkhft zemini ç men o •e e~ ~ 
ıstor nıerı Pc>trelc!f r cebhe ve ar~ 
cameklh dük'k!na ve ottada ctrrı it' 
ve 'kazan ve gazuz tertlbatı rnoste' tJ"' 
aittir 4 numaralı dükklnda bir ~ 
ile 6 numaralı dükkA.na geçthr ı~if 
çimento ve cephest istoı ayrı ıkt

kapulu methallerı vardır dokktnl" kır 
~do halen guuz. f~ıtkası olarfk J1 
lanLhnaktadir ayda 40 lıı• kJr• u,... 

I'.:"( dl J'"* 
bir IClll• hlilddetle Sım L:AeD 1111' 

b.t 
cıdır kıymeti muhıımoıloeel ~l,,J 
bet )'i1Z ıtekiz lira Olu\> taflp ,,-. J __ .. 

kiymfil muhamlna\nin ,OZ011J ~q 

bttıhtht ıı•Y ak~eletlnl • -~ 1 J'9 
ı 7ı t 1 dosya nuTnarMil• 2 ti""'' 
ttarihlhde dötdnntn 1c:ra -''

111 b~ 
llat on llç büçulttln on bet ~ 
kadar btmt •e ya bılvekaJ• 111 

eylelnt 1..-ı ilAö olunı.11'. 
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Devlet' demir yolları Haydar-

Bir dakika uyuriıak mümkün mü ? 
~lf,ı~ . h ~ ~ emın er parçasına yerLeşnıiş olan hoşerat 
'l.Cudumu cayır cayır yakıyor, gözii1ne bir da1nla 

uyku girm.esine tnani oluyordu 

8 · 8 Teırlneadl Salı -

.. tılhın il k Gçu 6.. eri arakol nöbeti, 
b~ı~cü bölükle. bizim dördüncü 
() Uğ'" 

Ço b undü. Sabahleyin karanlı.kta 
~ aınızı içerek ha:ıulandık. gü
l~ • t;.ıkarlc:en hareket ettik· Tali· 
'lllıze b • 
~ ava pek gıüzel.. Berrak 
~ ılılc.. Bataryaların üstünden 
~brak siperlere gittik. Çekirge 

8~tundan sipeu~eri teslim aldık. 
littı ıraz dinlend=Att.en sonra Ra
lltr) B_eyin dürb linünü alarak si
Si eran ileri.sm• e doğru yürüdüm. 

Perle d b" b -~d ~ en 11 ı eı yuz metre 
~lı q,. ilerde ıııuhtelit komisyon 
til .. ş~Yor; Bulgprlarla bizim mev-

"tıın· . ttJ ızın tar il ortasına tesadüf 
en k ~ik no talar Jl beyaz bayraklar 

tı~0:~ek hattı f asılı tayine uğra-

~ Harpte, b· arnunun ucunu bile 
~p~tlerd 
~e ) . en çıkaramıyan Bulgar 
~ tıcrı, 8 rtık siperlerinin üstün-

~ı;e ileı:isinde serbestçe geze
Ot:laıt:. Şunlara temas etmeyi.. 

h. 'An g'Örmeyi o kadar isti
·~ın k" 
~ ~·· 
, ~duz bila hadise geçti... ha 

~ .ıea ~ın unutacakttm. Bugün mev

''""'ııntus~hkem, şu beyannameyi 
-v e ınıı. 

li lstanb ~vanname 
u1 ıle muhaberede bulu-

Yalruz •evkii müatabkem ku. 
1.." anlığıdır. S&ir mahallerden 
'4şüh eden havadislere ehem
~ et verilmemesi, orduya ait 

t:'? . haberlerin beyannamesi 
~~1 ıle her zaman ahalıye ilan 

tceği beyan olunur. 

~er.ı~f müslalı~ im 'Tlatıdarıı 
A. Me hmeı Ş"lfkr a 

\ 1 bakalım. yeni bir dedi ko-
~eın· · d \ ka ını . aha ...• ~ eme~ten son-

)11\ hve ıçmek ıçın Rasim Be-

~~~kllıinli~ine gittik. Uzun uzun 
la-ıi . şeyler konuştuk, bittabi 

~at tlıız Ve istikbalimiz hakkında .• 
llıit\~ak zamanı geldi. Bizim ze

--Gtk~e .. geldim. İşte o zaman 
~ ulat ta baş gösterdi. İki bu

" lrıetre tulünde bir buçuk met

ı_ltı•tıında olan toprak oyuğunda 
~\l~ ' 111 altı kişi yatmıya mecbur
~İt • Ocakta, mebıul ve neşeli 

•te1 ~ yanıyordu. 

biş~~inl~k, hamam gibi olmuştu. 
'• 'llcı akı dondurucu soğuğa kar
~lı ~ hbu bir nimetti. Lakin ıı· 
k~t Rorunce vücudumuzda hare
iıı~f Relen mini mini mahlukatın 

Sızı.~ ! D ••~ 6 1 o ma•a... ıvarın top-

~,p~~ ~terek yastık gibi hır yer 

latalı · Kaputuma sarıldım. Sağ 
d1~1 ~a yattım. Gözlerimi kapa
\' •tıth eş dakika.. On dakika .. 
lJ •ıı Saat B" f k· l'tıın k . :· ır saat.. ı saat. .. 
~Ilı. sa ıçın ne mümkünse yap
(Y ~ın ayı saydım. Mütemadiyen 
t~llı~Yha .• ) okudum. Ne ise içim 
~-ıc..~ş bir saat kadar uyumuşum. 

h o kad Oitd . ar ... 
tı~i ~nbıre.. Barut dökülmüş 
~)ntı cudum yanmıya başladı. 
~ llıda, göksümde bacakla
ı-;, art lurnıldaşan küçilk canayar
'-liıltrd~k sıcaktan harekete gel· 

1
• Uyumak değil, bila ha-

reket yatmak bile mümkün de· 
ğildi. 

Kalktım, oturdum. Bir müddet 
tatlı tatlı kaşındım. Karanlıkta 
elimin elbise arasına girebilecek 
yerlerinde gezdirdiğim parmakla
rımın ucuna gelenleri yakaladım, 
ate'şe attim. Ötekileri de hiç ol
mazsa ürküttüm. Tebdili mevzie 

mecbur ettim. 
Artık uyuyamıyacağımı anladım. 

Ocağa bir kaç kiraz dala attım. 
Kuru dallarm parlak şuleleri, top
rak dıvarlarda dalgalandı. Çan
tamdan (takvimi askeri) yi çıkar
dım. Işığa tuttum kaşına kaşına 
okumıya başladım. 

Arkadaşlar, müsterihane uyu
yor, arasıra horultular arasında 
anlaşılmaz kelimeler mırıldanarak 
sayıklıyorlardı. 

Biraz sonra, hizmetçi Halil u
yandı. Odun azalmıştı. Halil odun 
getirmek için dışarı çıkmıştı. Ze
minliğe kapı vazifesini gören ço
val, aralık kalmıştı. Bu aralıktan, 
semanın bir parçası görünüyor
du. Koyu lacivert semada parla
yan.. yıldızlar- bütün "güzelliklerile 
bu hayatımıza; Bu hayatlmızın 

alam ve mezahimle dolu olan 

safhasına gülümsiyorlardı. Daya

namadım. Kaputuma sarıldım; dı
pn Çile~ :Yaba bir sotulc var
dı Her taraf sakin ve sessizdi. 
Bulgar siperlerinde, mütarekenin 
emniyetine delalet eden öbek 
öbek ateşler yanıyor. Koyu kur
şuni dümanlar, muavveç bir sü
tun gibi semaya kalkıyordu. 

' Bizim sip.:rlerden birinde, ha
fif bir ses... Yanık ve yaralı bir 
kalp.. Memlekette bıraktığı ana

cığına, sevgili yarine karşı duy

du~u iştiyak ve elemli, hasret 

f Haziran hutnl etU 
Her muamele mecbud olarak 

yeni harflerle yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI MAKiNES1 

Avrupada I 898 senesinde tık 
imal edilen bir yazı makinesidir. 
Şimdiye kadar bütün diinyada 

380,000 ADLER MAKİNESİ 
Satılmıştır. Anadoluya 2684 

makine gönderilmlştir. 

ADLER 
Maklneılnln huauıfyetl: 

Harflerin mUvaz.i vuruşudur. 
· Bu fabrikamızın ihtirai olmak 
itibarile başkaları tarafından 

taklit edilemez. Bu sayede fazla 
kopya çıkarmak mümkündür. 

ADLER MAKINESl 
PEK DAYANIKLIDIR 

ADLER MAKlNESl 
EN lYl BlR MAKİ· 

NEDiR 
' Anatl( iç!.n tali Acentalar 

aramaktayız. 

Bir Alman mütahoma tdareal 
alnncta lstanbulda bec g6na inaJd. 
ne tamtrt için bir tamirhane kü-

şat ettlgimlzi tebşir eyltriz, 
Daktilo mektebi lstanbul, Bahçe

kapı Esnaf ban.kalı 

Adler makinelerinin 
baş acentası 

RiŞAR VOLF 
Galatada Voyvoda hanı 7,JO 

Galata Posta kutusu 447 

açılarile foliyen naf?'melerle yıldız- , Mel(d lhı ditye mubayaat komısgona 
lara doğru terennüm eyliyordu.. rtyattetinden: l\liilkiye ve yüksek 

Bilmıyorum, ne kadar kaldım .. 
Bölüğün ifradından, yamk ses- muallim mekteplerinin Klnunevvel 

1. b" f h b 929 iptidasından mayıs 930 niha-
1 ır ne er aıin ir sesle sabah 
ez~nını okumıya başladı. Üç yüz yetine kadar olmak üzere altJ aylık 
mılyon halkı birleştiren manevi yaş sehze ihtiyacı alent munaka-
rabıtanın bu beliğ ve müşterek saya konulmuştur. Talip olanların 
tahlili .. Yükseldi, yükseldi.. ( Sa- şeraiti anlamak üzere yıldızda Mül-
rıyer) bayırının hatta balasındaki kiye mektebi müdürlüp;üne ve iha-
siperler üzerinde .. Bulgar ileri ka- le günil olan 26 ı ı 929 tarihinde 
ra~ollannın üstünde.. Türklüğün fındıklıda güzel sanatlar akademl-
ve lslamlığın ezeli kudretini ilin sinde yüksek mektepler muhasebe-
eden bir gururla yükseldi.. Ve clliğinde muhayaat komisyonuna 
akialer husule getirdi .. müracaatları ve münakasarun saat 

• 28 Tefl"naanı -
Sabah çorbamızı içtikten son· l 8 ten on heşe kadar devam ede-

ra Nazımla kalktık, dürbünü al• ceği ilA1' oluırnr. 
dık. Siperlerin ilerisindeki sırta 1 =n=e=fe=r=ça=~=ı=rd=ı=k=. =G=ö=r=d=ük=l=e=ri=m=i=zi=k=ı=-=ı 
giderek Bulgar mevzilerini tetki· saca yazarak Rasim Beye gönder· 

ke başladık. dik. Biraz sonra Rasim Bey ya-
Bulgarlar, beyaz flamayı teca· nında ikinci bölük kumandanı 

vüz ederek şimdi bizim tarafta Fahri Beyle Milizim (H.,.) Efendi 
kalan metruk siperlerini işgal cdi- olduğu halde geldi. Zabitan ve 
yorlar, hatta kumlar deresine kı· efradın Bulgarlarla temas etm~meleri 
dar silahlarile inip çıkıyorlardı. hakkında emri kat'i vardı. Bina· 
Bu hayretimizi mucip oldu. Biraz 
daha ileriledik. Dereye yaklaştık. 
Bulgarların dere kenarına süngü
lü nöbetçiler diktiğini ve manga 
manga silah çattıklarınım görün
ce hayretimiz arttı. Hattı fasıla, 
nasıl tecavüz ediyorlardı •. Derhal 

bızim siperlere işaret ederek iki 

~naleyh meseleyi nasıl tetkik et
melidi. Şaşırıp kalmışlardı. ~n. 
derhal gidilerek bitaraf noktayı 
niçın tecavfü; ettiklerini Bulgar
lardan sormak ve alınacak ceva-

bi telefonla alaya bildirmek fikrinde 
idım ve bunda israr ediyordum. 

(BıtmeGI) 

paşa mağazasından: 
Aşa~dı yazıh mabıeme müayech ile satıJaeaRmdan taUp olanlann 

temlnadarlle btraber 21.ll.29 perşembe gltnil saat 14 de Haydarpaşada 
IBpatı VÖCllt etmeleri ve 17·10-!9 tarthinde müzayedeye vazedildiği ve 

ihale olttndogu bllde nttt mua~eye vız edlldtğ1 ve ihale olduğu hal
de vakti muıyeninde amanın tediye edilme~n ve kaldınlmayan 14920 

ıdet çimento çuvalı ile 3307 kilo hurda ip ve halat müzayedesi feshe

dilerek Ye ıtmlnadll'l id.reye irat kayt olunarak pazarlık Ue 21- l 1 - ~9 
perşembe gOnQ taat t 5 dt satılacagtndan talip olan_lann vakd mezknrdı 
aıüracaat eylemeleri llAn olunur. 

Fitilli R8Z ocağı adet 
GSE !Obası 2 • 
Saç ve dem!r sobuı 5 • 
Mutfak sobaa 7 • 
Soba dlrsegi 80 • 

• borusu 1$2 .. 
Salamandra J • 
Kefeli teran ı • 
i.1 bntan 2 • 
Muhtellf bukat ve kantar 22 • 
Saatli kantar 1 • 
Gaz mutfak sobuı 5 • 
Eski vagon örtüsü ve hurda 650 kilo 

bez. 

~c-T:::~;==i;°.:::=.:d:~ ac:-:,~ 

~ 
ı - lubari Mlllt bankaaı senetlerini TGrldye it bankan I 

ıenetlerile tebdfl ettire ; 1 
2 - Hamiline alt btae .-etlertmtzt lDGbayaa eden, 

M hııaedanmızm aenetlertnt. almak Ozere 79tlertn deki ~ 
~ makbmlarla pbmıtw .-.eaatlan rica olanar. W 
Ec:--==c-ac-a cz .-c-a--~-c-E 

Devlet deıniryolları ve liman-
lari Umumi idaresinden= 

Nohap lirketl t.arafından inşa edilmekte bulunan 
hatlara alt allmantasyon tesisatı kapalı zarfla 

münakasaya konaı~tur. 
Milnalcasa t t-12-29 çarşamba gün\1 saat l 5,'SO da Ankarada Devlet 

demiryoUan idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat te-

minatlarını aym günde saat I 5 ee kadar Umum! müdürlük kalemine 

•.rmelerl HaQJAdu', .. . 
Talipler münak91 şartnamelerlni ve merbutatını kt-rk Ura mukahl-

llnde Ankarada, malzeme dalresJnden, lstanbulda Haydarpaşa mağazaQn-
dan J:edarik edebilirler. ' 

Manisa vilayetinden: 
Manisa vilAyetl ınetktzindt fn$811 mutasavver vAli kona~n proje 

ve evrakı keşfiyeslnltı tan!lmi keyfe~ müsabakaya konulmuştur . En 
ziyade beyenllen proje sahlblne endimtnl •ilAyetçe dörtyilz lira müklfat 
verilecektir. 

1 

Konağın mfiştemUAtını nank ftste ile yapılacak binanın semlnininl irae 
eder resim ve tzahatı saire lstanbul ve lzmtr nafta baş mühendJsllklerine 
gönderilmiş oldu~ndan daha fazla tefsillt almak isteyenler mezkOr baş 
mühendisliklere muracaat etmelldtrler' Projeler nihayetünnihaye ~3 teşrlnsani 
929 tarihine mtisad1f cumartesi gtınü saat on dörde kadar Manisa 'rillye

tlne F,'Öflderllm'4 olacaknr. 
Arzu edenler yevmi meıkt\rda f>r01elertnl bizzat vereceklerdir. 

. • • -t 
Manisa vilayeti merkezinde inşası 

mutasavver vali konağı atideki taksi
mat ve müştemilab ihtiva edecektir: 

ı - Bina arsanın tam ortasında yapılacak ve etraf bahçe ittihaz 

edilecektir. 
2 - Bodrum katından matla iki katlı ola~ur. 
3 - Alt ve Üit katlannda; 

Adet 
1 Mesai odası. 
I Misafir kabul salonu. 
4 Yatak odası. 
1 Büyük yemek salonu. 
l iş odası. 
2 Gündelik öda. 
2 Oda. 

, 
bulunacaktır. nu fkl ht\vUk oda salonun 
mütekabil dhctlerinde olacak ve kabında 
açıldıgı taktirde salonla birlikte isdmA 
edilecektir. 

4 - R.tnanın iist hnnda bir helA, ve bir banyo, alt katında yalnız 
hır helA bulunacaktır. 

5 - l\Jatb~h ile kl~~r, hizntetci ve jandarma odaları bahce derununda 
ve bınanın munastp ~rülecek bit noktasında yapılacak ve bina 
ile muttasıl bulunacaktır. 

6 - Binanı~ üst katından ait katile fhtflAt peyda eylemekslzin hark'e 
çıkılabılecek bir surette merdiven tertibatı bulunmalıdır 

'7 - Bina inşaatını 8< bin lira sarh tahmin t-dildiğinden tanzim 
edilecek prOJC bu mıktari tecavilz etmemelidir• 



Abune şartları 
TOrlcty:d• ~ 

Kuruş K.an1$ 

ı ~ 150 000 
3 • 400 300 
6 • 750 1450 

Gazetemizde çıkan yazı ve reaim· 
lerin bfltGn haklan mahfuzdur 

Gueteye gönderilecek melı:tuplann tizertne 
idare içinse [ idare ] • yuıya aitse ( m ] 

işareti konulmalıdır y 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = 

AKIT-
. . 

Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 
ilAnlannda yGzde 20 tenzlllt vardır 

Bliy1lk veya bir kaç dafa içi.il verilen lllıılarla 
hususi mahiyetteki Ulnlanıı lcred 

l ı&n •artı at 
Saun ~1111 

6-8 lnd .. yı1. 12 
5 • • : 
4 • • 1(J( 
2 • • 20( 
1 • • 

112 • 1400 2700 

Buılmıyan mektuplaruı iadesinden, ~ett 
mukadderesız mettzplara konulmuş paralanıı 
ltaypnlmasından ve lltnlann mUnderecattndan ı.tanbuJ, Babıilı. Ankara caddeünde • V AKIT,. yurda tet 1970 

==========~~ld~ar~e~m;es::u~ı. _:de:~~ldl:r;_ ___ .. (idare itleri) 1971 (yam itleri)• telıraf: V AKIT poeta kutusu: 45 

idare Ue tararlaştınhr 

Gazetemize husuşt ilin kabul eden yer ı 
H. S. H. lllııat acentesi 

1-81nd .. ylfada ı• 
reamf UAnlat 

'fRAMVAY 
. . 

ŞiRKETi 
ISTANBUL TRAMVAY ŞİRKETi EVl<AT TARlf.ESJ 

1929 aenesı Teşrimsanirıın 2rı inci güı.üııden itibaren 
ilim alıirt> 1<aJar muteberdir 

No Hutut Harakd 
Birinci Son 

Fasıla H. raket Hara~et 

Haroıye..ıen-Sirkeciye 7 14 Sukecidcn-Harbiyeye • 
1.gy 
7,3 

Şif)iden - TOneJe 3,6 6,36 
füneldf'n . Şişliye o 7,02 

ı J Kurtuluş-Tünel Kurtuluştan - TQnele 
30 

21,JO 
Tiiııeldeıı - Kurtuluşa 21,30 

12 Harbive-fatih ı Harbiyeden - fatihe 5 17 0,09 ------11- Fatihten - Harbiyeye ' 0,21 

24,00 

1,00 
1,05 

14 Maı;ka - Tünel 

' 
16 Maçka-Beyazıt 

19 Kurtuluş-Bevazıı 

22 llthelr -Eminör1 ü 

Maçkadan - TOneJe 30 Tflnelden - Maçkaya 

Taksimden-Sirkeciye 5,8 
Sirkeciden - Taksime 10 
Maçkadan:Beyazıda 7 ,09 

Beyazıttan-Macka4ıa 14 
Taksimden-Fatihe ıs 

Fatihten - Taksime 80 
Kurtuluştan-Beyaztda 6 
Beyazıttan-Kurtulup 13 

21,40 
22,00 

1,10 
7,35 
7,0() 
6,53 
7,46 
8,32 
7,00 
7,50 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 
Befiktaştan-Eminooüne 8 0,22 

23,30 
24.00 

20,()() 
20,30 
21,30 
21,33 
18,46 
19,32 
21,04 
21,44 

Bebekten-f.minönQııc 10 6,30 21,47 
Eminönündeıı- Bebeğe 50 6,41 22,3J ------1 Bcbckte·ı-Karaköye 22,20 .!4,45 
Karaköydeıı-Behtfc 23,04 J,25 
Bebekten - B. Tata 2,05 

t3 Onaköy-Aksaray Ortakôyde 1-Altsaraya 10 6,09 20,42 
Aksaraydaıı-Ortı.köye 17-20 0,35 21,33 

84 Beşiktaş-Fatih 

1 
Beşiktaştan-fatfhe O, 15 7,oo 20,30 

----- fatihten-Beşiktaşa 20 7,46 21,JO 

at ~ tapı-Slrtecı 

33 Yedlkutl*Sfrkecı 

37 Edlrnekapı-Slrkecl 

AksarayJan-Topkapıya 0-g 6,12 
Topkapıdan-Sirkeciye 6,33 
Sirkecidrn-Topkapıya 20 7,09 
Topkapıdan-Beyazıta 00 24 
lltyazıttan-Topicapıya 24,30 
Topkamdan-Aksarara 

Aksaraydan-Ycdikuleye 6·10 6,to 
Yedikuleden-Sir" .eciye 20 6,33 
Sirkeciden-Vedikuleye 60 · 7, 13 
Yeclikulcden-Beyazıta 24

1
00 

Beyızıttan·Yedikuleye 24,3() 
Y edikuleden-Slrkecf ve 
A.ksaraydan-fdirnekapıya · 6,01 
. ırnekapıdan-Sirkeciye 7, t 1 6,31 
ırkeclden-fdirnekapıya15,21 7,04 
Edfrnekapıdan-Patihe 50 23 40 

f atihten·Edirnekapıya 24:05 
Edirnekapıdan-Aksaraya 

22.10 
22,40 

1,00 
J,40 
2,()0 

22,14 
22,54 

1,()() 
1,40 
2~00 

22,25 
22,58 

l,20 
ı,45 
?,()() 

MeuJerl Maritım ve Pake 
Kumpanyalanaın Vapuru na 

Güzel seyahatler 
Her hafta •Marail~. ya hens

ket eden vapurlar Pire ve Napoli 
limanlarına dahi uğrarlar. Tafsilat 
almak üzere Karaköyde Lorant 
Rebul ve şürekasına müracaat 
olunması. Telefon Beyoğlu 203 
204- 1704 

Yelkenci \APUR~;n 
Karadeniz lolı:t 'ft tOrat postoı 

Vatan 
vapuru 20 Ç b 
Tcırinisani arşam 8 
g(inü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle doğru ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize) ye gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel-

• • • 
ıyan: ı ıçmes1D1 ,, . 

BAKUSiçer 
Anlaınay:ın propagandaya kapılır, getirilen rakıyı ıyi diye içd 

Halbuki o rakıyı dikkatle içse 
... BAKOS 

kadar iyi olmadı~ kolaylıkla anlar 

BAK0s· 
en nefis, en kibar ve en az zahırll bir rakıdır. Çünkil fıçılarda 
lendirilmeden şişlere konulmaz. Beyoğlundaki birahaneler ve 
bakkallar musirren talep etmc:,dikçe size Baküs vermezler. R 
Rumları, Ermeniler Ermenileri zengin etmiye çallşırlar. Biz Türkl 
bllmiyerek kör körüne arkalarından koşarız. 

Teessüf, teesüf. mllvonlarca teessüf! 

Kıiıt ve ~ınoo IO~IYllSI 
itin iıbillJ 1111 lldlr .. : 
İdare için muhtelif eb'adda 286,000 kilo karton ve 

kAgıt mübaya edilecğinden taliplerin şartname ve nmumiyel almak 

her gün müracaatlan ve 2-12- 929 pa7.artcsl günü saat 10,30 da fia 
kapalı zarfla °le 7,5 teminan muvakkatelerlle birlikte Galatada mu 
komisyonuna tevdi etmeleri. 

'BB Hayatta muvaffak 

Olmak bugün, ecnebi lisanı bilmekle kabildir. 
Bunlard•n en lüzumlusu olan FRANSIZCA yı 
Muallim B 1T1 nin dershanesinde öA"reniniz. 
1 Kinunuevvelde açılacak.. Bilhassa bqlıyanlar 
istifade etmelidir. 

Cıddiyet, en müsait şerait. Müracaat yeri: 
Ankara caddesi Muallimler Kitaphanesi. 

kenci hanında kiin acentasma • 
müracaat. Tel. İstanbul: 1515 P 

........... •• liialllllllll il 
ZAYi 

Vlktorya de Berltn llgorta tirkett 
tareftnc:lan yOıbap Emrullah Nuu u &y 
Efend nln bayıh Dzerlne tanzim kılınan 

973395 numarlı ve bin T0rk ltrabk 
sigorta mukavelenamell zayt olmufbJr. 

Mezkar mukavelename halı hazırda 
kimin yedinde bulunmakta ile huku-
kunu lsbat etmek Ozere Vli:torya dö 
Berlln atAar1a fbketlnln İatanbulda, 

• Galatada. K0r ekcderde. Çalyao ha
nında kain T0rktye mndıriyrtlne qbu 
tllnm terthi neırladen lttbemı lkt Oç 

ay zarhnda mOracaat etmnt rica 
olunur. 

Mezkar maddettn mOrurunda nu
maruı ballda muharrer lllorta muka
Y81enamf'lhdn bakam Ye mertyettnı 
pytp eyleyerek meflub Ye keenlem
yekDn ad echlecett n Yetine nlllbaı 
unlyetlDln taulaı edılec:ett tlaa 
olunur. 
~ ...... u---. 

..,.. ... Tlski>'• ... , ., ... 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşidd 

. il l<ANUNEVVEL 1929 
Bt\?UK iKRAMI YE . 55,000 LiRADIR 

Ayn.-a. 25.000 15,000 12,000 10,000 UraJli 
ıkraoıiyeler ve 10,000 liralık bir mükAfa~ 

.--45-.0-00 Ura isabet eden 1967 numaralı bilet lstanbul, i__. 
Manlsa ,_11• 

20,000 lira isabet eden 40.765 numaralı bilet fstanbol. 
Samsun tjlf"' 

15,000 lira isabet eden 55,494 numaralı bilet fstanbul. Afi 
l Bandı!111a, Samsun. 90r"' 

12,000 lira isabet eden 37377 numaralı bilet lstanbul. 
Cıeyhan. lzmir, Bayındır ~ 

10,000 lira isabet eden 26,859 numaralı bilet lstanbuJ. 
f'.atas, lz~ir, Karacasuda sanlmıstır. 


