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Yarın 
Edirnenin kurtuluş günüdür 

Yarın Edirnenin dütman isti -
lasın dan kw tulu tunun yıl dönd· 
müdür Bu büyük günü her se
ne olduğu gibi ou sene de Edir· 
neliler büyük tezahuratla tes'it 
edeceklerdir. 

Bavrama itlirak etmek üzere 
ıehrimizden bir he} et bugün 
Edirneye gidecektir. 

Polis müdürümüz Şerif B. de 
bu heyetle birlikte gidecektir. 

M. Meclisi 

Bataklıklar kurutulrıvor 
· İzmır, 23 ( A A. ) - Karııyaka 

ile Alaybey arasındaki bataklık 
ııahanın kurutulma ameliyesine 
baılanmak üzeredir. Belediye 
muktazi tahfliEatı muhasebei hu

ıusiyeden almıvtır, 

S. Barone 
Gazi Hazretleri 
tarafından kabul 

olunacak 
Kendılt-rıne veda edecek 

Ankara, 23 - ltalya Başve
kili Sinyor Müsolini cenaf>la • 
rı, Reisicümhurumuı Gaz:i Haz:-
r~tleı ine bir traktör hediye etmiş
tir. 3 ton sikletinde ve motör 
mekanik markalı İtalyan mamu
latı olan bu traktör ambalaj ha
linde Ankara istasyonuna gel
uııştir. 

Berlin sefaretine tayin edilen 
İtalyan sefiri Sinyor Orsini Boro
ne yarın şehrimize gelerek Reis~
cümbur t, z. tarahndan kabul edi· 
lecektir. Sefir cenapları Gazimize 
veda ederken takdim edilen bu 
traktör hakkında da arzı malfimat 
edecektir. 

Konserler için 
Konservatuvar müdürü re
sımlerin tenzilın1 istiyecek 

Eskiden şehrlmi7.de sık sık kon
serler verlllrdL Bir müddetten beri 

Konser1.1atuvar miJJürü Yusuf Ztııa B. 

bu kabil musiki faallyetleri dur
muştur. Konservatuvar mildiriyed 
konser verilmemesinin sebebini 
resimlerin ağırlığına atfetmekte ve 
resimle beraber konser masrafları

nın, yüzde 62,5 u bulduğunu söy
lemektedir. Bittabi masrafın bu de
rece ağırlığı dolayısile de biç bir 
teşekkül konser vermiye cesaret 

·edememektedir. 
Konservatuvar müdi.irü Yusuf 

Ziya lley, Şehremanetine müracaat 
ederek konserlerden alınan resim
lerin tenkis edilmesi için Maliye 
vekttleti nezdinde teşebbüsatta bu
lunulmasını rica edecektir . 

Bundan başka memleketimize it-
hal edilen kemanlardan alınan güm
rük resminin de tadil · edilmesi şa
yanı arzu görülmektedir. Şimdiki 

halde her kemandan sekiz lira güm
rük resmi alınmaktadır. 1 Jalbuki ke
manların fiatı dört lira ile bilfarz 
dört bin lira ara!'ında tahalüf et
melnedir Kıymetlerine bakmıyarak 
her iki kemandım da ayni resmin 
alınması ucuz kemanların ithaline 
mani olmakta ve netice itibarile mu-
sikinin halk arasında taammümüne 
imkan bırakmamaktadır. Halbuki 
ucu7. kemanların resminin azaltılma
sı ve kıymetli kemanlara bir kaç 
misli zam ynpıJmasile bunun önüne 
geçilir ve hükômet de varidanndan 
hiç bir şey kaybetmez ve belki de 
daha çok resim temin eder. 

Konservamvar müdürü Yusuf Zi
J ya Bey -bu· ~N& · hakk~ ~8-

~ netin tava~utunu rica c<lec~ktir. 

Tali yokla asın a k za-
nan num ra: 

2 

Karısı - Aman ne vapıvonun ı gece vansı komşulan 
uyandırıp ba~ımıza toplıvacaluın 1-

Kadastro işleri 
Bir m&fdhaıııı ecnebinin takdlrlert 

Atıl Beyin bir muharriri
mize beyanatı 

Geçenlerde şehrimize gelen ve 
buradan lzmir ve Aydın havaJisine 
giderek teftişatta bulunan tapu 

Kodosfro Umum M Ahi B. 

ve kadastro umumi müdürü Atıf 

B. bu seyahatini bitirerek Anka

raya avdet etmtştir. Bir muhar

ririmiz Atıf Beyle bu teftiş 
seyahati neticelerile alelumum 

kadastro meseleleri etrafında gö· 
rüşmüştür. Atıf B. ou malumatı 
vermiştir: 

- Son teftiş etti~im lzmirt 

Manisa, Denizli kadastrolarını iyi 

bir halde buldum Fen arkadaş
lanmız: çok külfetli ve zahmetli 

olan bir işi muvaffakiyetle yapı
yorlar. Esasen Manisa ile Denizli, 
b:mirin Karşıyakası muamelatı 

tamamen bitmiştir f7mirde de 
faali yet le çalışllmaktadır. 

Son zamanlarda kadastro mu
amelatı fen niye ve tasarrufiyesini 
ziyaretle tetkik eden İsviçreli ec-
nebi, Evkaf işleri için celbe-dilmiş 

olan . "'Zurih ,. Darülfünun kanunu 

medeni profesörü M. Leymandır. 
Mumaileyh kadastro planlarımızı 

görünce mütehavyir ve takdirle.ar 
kaldı ve • siz bu işte de Avrupa· 

nın en ileride bulunan memleket· 
lerile baş başa gidiyorsunuz.dedi. 

Türkiye kadastrosunun bir ec· 
nebi mütehassısa ihtiyacı olup 

olmadı!ını soruyorsunuz. Buna 

hayır diye cevap verebilirim. Ta
sarruf ve fen muamelatımız: için 

ecnebi müşavirimiz yoktur. iki 
sene evvel ( Vö ) kantonu kadast
ro müdürü M. Hey hukuk müşa· 
viri olarak çalışmıştı. Şimdi gerek 
hukuk, gerek fen sahasında ecne
bi miişavirine ihtiyacımız yoktur. 
Fenni işlerimizi de münhasıran 
Türk memurları görmektedir. 

Bugünkü teşkilat Türkiye ka
dastrosu için kafi mi değil mi ? 
sualine teşkilatımız vaziyet ettiği
miz yerler için kafidir cevabını 

verebilirım 

Saha artınca bittabi memurları 
da a1 ttırmak lazımdır. 

Son gördüğümüz yerlerden Ay
dın ve Bf!ndırmada da kadastro 

faaliyetinin seri semereler verece· 
kine ve nisbeten masrafım da 

az olacatına kani olduğumuzda 
bu iki sah~da faaliyeti ttvsia ka
r& verdik. 
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"VAKT 
" iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 

[ Memleket haberleri ~ ______ _J 

Saatleri tevhit 1 Akhisar yolunda 
Aı yon karahısar ında her 

gün top atılacak 
Afven karahtıannda çıkan Son haber 

retılttmızda ok udl ğumuı a JlÖre do \ru ve 

taı ... , dt'rdfnio yalnız gehrımbe müoha

., kahıaadı~nı göstt-rdi. Oreda da .. atle

riıl bır lnnnd~n çok fert• oaduSU ve bu

D'll lllRınt ~ayar üıettade IDtiı.aıMzlıklara 

••••IJ'll •dl~ naıJn ~kate alınarak 
bwe '* "" aranmı• ve beı•dt" DMCltti 
hw ... flle illfl'• l.t...bul iıt..vonlPldan 
• .,... 11• ile bir top IHlnlJMSına karar _,...,, 

----·---
Akhisar belediyesi 

Sabık heyet ağn ceza 
mabkeoıeıine verildi 
~IMf, 23 (Yakıt) - Akhtltr 

..t>ik b.lfft1e hevştınln vazıfelrrtol 

"' 1.alllll tbrıelerindefl dolayı vertlen 
ltalnu euhakeme karan evrakı 

.. ......,, verllmit "" Sarohan v\ll· 
,.a 9 ... mahhpıesi nde sabık 

"'1t1 n•le ıul ı,tlln~lle alahdı.r 
1fırllfvt m~r.a.,lz ıate ctlp teıkf't•lerl 

pl"ltlir· l\tuhak~m• vUyet merko· 
ı.tıd. ....... 11.:vvel•n de>kvzunda y•pı 

ltukt. 
Ak hisar ha dlsesi 

tahkikatı 
A 'd·ı~ar, 23 ( Vakıt ) - Akhtur 

6.aı.Jıııemıde mOfevvllt oldutu anlatdan 
t.' •Jstata B. hakkında ceu h8kımt Adıl 
Kıırave-ıiı B. tarahndan mı vkufeta mu
hııı eme 'lcaran nrılmlt, bu karara 

Mu.ta(• 8. ilıraı etmlflır. Fakat ceza 
mahkemeılnln karan Vilayet etr 
ceza mahkemetlnce lalvlp edılmltllr. 

&.. hulUlllld Uk tahklka&a dewam 
edilmektedir. 

C.H lırkas nahiye kongreleri 
CUmhurfyet Halk fırkasının Ra-

1mköyü kazası nahiye kongreleri 
~itml~ ve merkez nahfye idare he-

yet1 re1!!1l~ne lmadettl~ Ye~f1köy 
nah.iye idare heyeti rels1iğine V asf4 
Mahmut Bey nahiye idare heyeti 

rtlsll.Rlne Vehbi Beyler intlbap 
olunmuşlardır. 

-

Gene bir kam
yon soydular 
Hizmet rdiklmlzde çıkan bir telgraf 

haberıa. DlllrNl Akhlwa plta bir 

kamyorıet, her nktt eoypn yapılan 
Kıtyıtltr botmnda d&1 manerb şaki 
larlhadaa çewtlmlt " yolcular klaıllen 
soyqlmuttur. KJmyonette 15 yoka bu· 

hınuyouiu. Şahi•, .or'ıtle yoluna 

giden lıem1oa~ &lllllle IDllllD çılı· 

1P11lar ve •aba)'I \*tf etm .... dlr. 
ş.kilerdCJI btrl8' llper~ aalch duran 

Qç ..-hde.ınuı 11tdunı1la y020 kapalı biri 
tarafUtdu birer birer çıkarılaı u soyul
nHıtlardır. Ştdd~tle takıblne heflanılao 

takıferlo ~lcrdc yakalaOJ111ları bek
leahor. 

lkı vıl&yet araSlnda bir tht,laf 
(aqılr ve Ayditl riiaJetleri •aaında 

baa kö)'lenn •«ltyetl dhednden his- nolttal 
auar lhttlifı çakmıtt•r AP-1ohı refıkımlzln 

uydettıtıne göre bq ,.a.dea Aydın-Tire 

petin41lek{ in1uı faaltyetl durmuttur lh
tll., ıkı tillyetlQ umornt ınecıııler1 ıara

ıındaa hallcd lec~ktir. 

~--------·----~---
Neler uyduruyorlar 

Bil Yunan gazetsinde çıkan 
bir habe-r l 

Arinadıt çıkan • Nesaje Dıten • 

gazetesi ~eçenlerde • lstanbulda 
c!lrarengtz bir suikast,, serlevhası 

altmdf. bir te1ıı;raf neşretmiştir. 

Bu telgraf şu tar7.dadır: 

• 
0 11 Parı< ı 9 "'tffavas; -- tstan· 

buldan bildirildiğine göre şehrin . 
etrafındaki tepelerde tahaşşüt eden 

takller a lnsbolaye,, üzerine miite
ıdcilt bonbılar atmışlardır. lJasart 

mühimdir. Şakiler bir vapura ildca 

etmfşlerse de gemi bir sahıl mühafa
za ganbotu tarahn<lan yakalanmış-

tır. Suikastın sebebi malOm değil

dir.• 
Bu ipe sapa gelmez haberi oku

yunca hayret ettik. Yaptığımız 
tahktbt anlattı ki Havasın verdigi 
haber geçenlerde lneboluda atılan 

V AKIT m tefrikamı 11 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

!fer insanlardaki utanma, 
mahcubiyet, ve çok teşebbüsler
deki ceaaretaizlik illeti alından 
lcan almakla tedavi edilebilmit 
olsaydı Avnüaselib cephesine 
h~sapsız boynuz çektirirdi. Fakat 
onun buna aıla itimat ve ihtiya
cı yoktu. O, doktor (Dügaı) in 
Latimidite ünvanlı bir eserinde 
ıu cümleyi okumuştu: 

• Mahcubiyet atlanacak fena 
bir ıdmıdır. Fakat her halde 8• 

zım ve cesaret le atlamak ıcap 

eder ••• • 
Her şey ve hatta felıefe bile 

tlimıtın inidadına nazaran anla
Jlf& g6re bir ma~a alır •• : A~~ 
ıelib bu cümleyı kendı müfaıt 
ıhlibnm rengine boyayarak tef
ıir etti.. filozofun bu sözünü bü
tla cGr' etlerinde bir icazetname 

slbi kullandı , 

Abf Beyden dolandırdıtı beş 
lira iki günde 111 gibi eridi. Lo
kantada beleşten kamını şişırdiği 
yemeklerin ağırlıtından midesin
de eaer kalmadı.. getirdıti zey
tin, peynir, meyveleri çocuklar ve 
hatta bu nimetlerin sureti tedari
kinden ıüpheye diifen valdesi 
bUe hep birden brpan ettiler ••• 

Yine dolap ve ekmek çömleği 
tamtak1r kaldı. Gene evde sofra 
kurulmaz oldu •. gene açhk titizli
tile kavgaya, biribirini yemete 
bqladılar ••• 

Herkesin inihkarla baktıtı do
landırıcılık hakkında nefiı 1&n' at
lardan addolunabilecek ne kadar 
ince bir meslektir. Saliklerinin 
içinden ne mqbur mucitler zuhur 
etmiftir. Dolandıncalar ammenin 
çok fevkinde bir zekiya malik 
olmalıdır. Nazik bar AD'at tezi 

İngiliz lirası 
İngiliz Urası dün sabah J042,2S 

kuruşta açılmış, 104S,S kuruşa çık
mış, 1043,85 kuruşta kapanmıştır. 

• ' .. ·~ fr,"Y ,• ~ ı•' ; ' ' .. ı '•" • • 

Noter 
Galip Bingöl Beyin tali yok
lamamız hakkındak1 raporu 

Teferruat ve şartlan evvelce Gaze 
te ile JIAo cdlldljtinden bahisle çe
kilecek kur'asında hazır bulunmtt
kTı~ım hakkında vaki talep üze-

rlnc:bugün Vakıt gazetesi idare
hanesine gittim. İmzalan aşagıya 
rnavzu Efent!ilcr orada idiJer. 

Bunların ve benim önümüzde 
Ke,.idlye başlandı. 

Evvela ortada mavzu kutudan 
bir tek fiş çekildi Kur'a (287 56] 

Numaralı fişe iiabet ettL Bunu 
milteakip gene gazete İdaresince 

gö~erilen lüzunı üzerine yeniden 

beş adet fiş daha çekildi. 

Çekiliş ııırasile bu fişlerin nu
maralarıda ı:unlardır. ( 22076], 
[23144), [ 265SS ], [ 30352 ], 

[25987]. 

Bu muamclAtın huzurumuzda ecre· 

yan ettiğini ta.r..ciik ve imza ettik. 

1$t4nbul Altıncı Noter 
Ci:alip Bing6l 

H(ırh y~ Pan~alb - AltınbaA:/eal St

ııahıocafı ~at'f'lında I 69 numaralı 

haı ede Ha&4 Ha&an B.,11 C>llu R"' 

-1m &v. 
Saıaçan~<k Ferhat ağa mahaf/,,,ın. 

de me"/cıtp coktı~ında S numaralı 

lacıntae Hai kr Bey oflu Orhan Bq . 

Gt dl1't>afaaa Y alıJJO El ao/ealrn
da Ciimlıwtyet ponllyonunda ŞüJt. 

ru &u oflu 1 ahir &,,. 

- . ) • ....... l ,..~ '1 • • .~. - ; • '.,; ' j 

ve adı bir zabıta vak'asından ibaret 
bulunan bir hadiseye aittir. Yunanlı 
~azete .lneboluya aglebi ihtimal 
kasten fnsbolaye ,. şeklinde okumaş 
ve hadiseyi izam edere~ lstanbula 
m&l etnılşttr. ı 

gibi büyük meharetle tertip olun
muf öyle iblisane dolandıracı 
vakalan vardır ki dinleditimiz 
vakit hayretten oarmak ısırırız. 

Cepte on, on beş kuruş madeni 
para ile Avnüsselih sokağa ç1k
tı. insan bu kadarcık bir varlıkla 
doymaz, fakat açlıktan da ölmez. 
Yüz dirhem ekmek, biraz peynir. 
O zerine bol bol çeşme ıuyu ... 

Bu gıdayı aldıktan sonra ha
vadar bir yerde serin bir ağaç 
alb bulup uzanmak.. serseri di
lenci hayatı, bu türlü yqayışa 
ancak miskinler razı olabilirler ••• 

Avnüsıcllbın her günkü kann 
doyurufu bazen tehlikeli bir mu
amma ıeklini ahrdı. Cürmü meş· 
but halinde yakalamnca yemek 
yerine dayak yediği de olurdu ••• 

Nasibin atifet elile bize uzat
tıAı kısmet çok bayağı bir şeyse 
buna razı olmamalı.. ondan en 
iyi parça.yı kopanncıya kadar 
terliyerek göğüs göğüse güleşme
li... Dünyadaki helal haram naza
riyeleri yanlııtır. Bir nefse kifa
yetten fazla kalan varlıklar ha
ramdır. Karın doyuruncıya ka
dar yenen ıeyler holildir. 

SON HABERLER 

Bir teklif 
Harcırahf ann vaktinde ve

rilmesı için 
Ankara 23 (Telefon) - İzmir 

meb'uau MOnlr B. maeı kanu
nunun 4 ilndl maddesine, tayin 
ve nakil emirlerinin tahakkuk 
etmlt harcırah emir ve haYale
ıile bb likte bildirilmesi hueuaun
da bir fıkra llAveılnl teklif et· 
miıtfr. Bu suretle memurların 
vaktile harcırah alamamak y&

zftndea memuriyetlerine l'eç fil· 
melert mahzuru izale edilmlt 
olacakbr. 

Yunan sefiri 
Hartcıye 'ekdmı ziyar 

etti 
Ankaıa, 23, (Telefon) - Y 

nan ..ttrt Hariciye Yektltnı ıJ 
retle bir mtıddet gartı1uı. Sef !'.ı 
pazaı1.eıl günO Relaicümhur f'9' 

IHI ttlmatnameaini takdimi 111 

temeldir. 

Rus ticaret mümessili ha 
kında 

Ankara, 2! (A.A) - Sovyerlt 
Ankara sefareti tarafındın ceb 
olunmuştur: Sovyetlerin TUrkıye 

Ankara kaymakamları caret miimessili M. Souhovi " 
Ankara, 23 (Telefon) _ Vt· Türkfyeden müfarakatı sebep 

IAyetlmfzfn kaymakamlan, Tali- hakkında Türk matbuatı son zarn• 
mlzin rfyaıetlnde toplanarak ıda· larda bazı indt tef. futtı bulunııı 
ri tıler hakkında mOzakerelerde lardtr. Sovyec sefareti her 
butunmuılardır. esastan ıri olan bu şayıalan kat'IY 

Almanyada umumi rey tekzibe mezundur, M Souhovl 
meselesi zat kendi talebi t17.erine So\" 

Berlln, 23 (A.A) _ Kabine Rusyıdı ba~ka bir memuriyete 
lolunmuşnu. 

bugün reyii.m ile allkadar me 
ıelelerf tetkik edf'rek reytlmda- Zıraat kooperatifleri 
ki maksadın kanunu esaılyt ta· Muğla, 22 (A.A) - Ziraat it 
dil edici mahiyette olmasına peratif ttşkiJAtıoa başlınmı~tır ti 
binaen kabul edJlmeat için ekse- ~kllAta lstekJe ortak yazı!makıı 
rf yetin mevcudiyeti tlzun plece- Koopera tlf serma~esinin merk 
fi mOtaleasında bulumnuıtur. 

Kı J 50 bin lirayı baliğ olacağı ii 
ymettar heykeller edilmektedir. ~luğla nahiyesinde 

bulundu bln liraya yakın ortak yazılmış°" 
lmıtr, 23 (A.A) - Tirede yol İz.mirde hiş ~aatı 

lnpab esnaaında me) dana çıkan 
asan atlka meyanındaki kOçilk f7.mfr, 23 (A A.) - Bu ffitı 
heykellerin çok kıymettar olduk- IUharen d\vatrde kıt mesaisi sa 
ı ... ,, ...... ~L..... ~itan aalaı~- lerinln tat.biktne baılanm11tır. 
mııtır. 

Gazeteciler toplanıyor 
Londra, 23 (P-A) - Matbuat 

mütehuııılan konferann tataf ın· 
dan verilen kararlann tatbikini 
temin için g~lecek p~lell CJ. 

Yarın: 

Celal Nuri 
nevrede Lort Burmhaaun riya· -.Al 
setinde ikinci bir ıazeteciler Beyin VRKI1 için y11zlll" 

konferansı toplanacaktır. 

30 Kooperatif 
lzmtr, 23 (A.A) - Mu~cleıl 

biten 30 kooperatifin evrakını 
blnıllen ziraat bankan mOdürü, 
lstanbul tarikile Ankaraya hare
ket etmtıttr. 

Böyle düşüne düşüne Avnüsse
lih gene sirkeci taraflarına indi. 
Sokaklann havasını kebap kolcu
larile dolduran lokantalann ara· 
ıında dolaşmap başladı. Fare 
için kiler ne ise Avnüssclih için
de bu semt o idi. insan muztar 
kalınca gözile burnile de açhkı· 
nm kılağısım alabilir .• 

Avnüsselih böyle yemek tütsü· 
aile açhtını teskine uğraşırken 
Ali Safdere rastgeldi . Sekiz 
matbaadan kowlmuş bir ahlaksız.. 

Avnüsselih - Arkadaş ne do-
laşıyorsun buralarda ?. 

Ali Saf der acı bir tebessümle: 
- Sen ne için dolaııyoraun. 
- Aç mısın? 

İki günden beri ••• 
- Lokanta kapılan önünde 

koku ile geçinen aç köpekler 
sokaklardan kaldırıldrtt Şimdi yer
lerine biz kaim olduk. .. 

- Bak.. bak ıu ka11ıki kaldı· 
rımda sinsi adımlarla dolaşan 
herife bak .•. 

- İri yan .•• 
- Fakat benzi sap san 
- Açlıktan .. 
- Gözleri kanlı 

makale 

Vapur ve dcınlf' 
yolu dcvletıetl 

- Katil bakışlı .. 11• 

- lıte bu herif ıflihını ~e" 
düzden biler-. Gece avının 11 

rine atılır .•. 
- Kaplan yutmuş bir boljlııri 

tanı gibi doyar bır muddc:t 
seye sa ldırmaz . 

- Acıkınca? 
- Felaket. 
- Hem kendi için hefl'I cefll 

yet için. . 
- Açlık tokluk me~eleS•·~iİ 
- Medeniyetin balledeıP 

büyük muamma... bt 
- Biz bugün doymak içİfl be~ 

şeriyetin meseleyı hallini pıı 
liyeceğiı ? tef' 

Bu hilkat sırrı gibi halli "' -·' 
""''" ıv bil bir muammadır. Dor:,,1 bJ° 

meselenin lktısaden h~lh f"' 
leraek biz de açlıktan olen 

pa iltihak etmiş oluruz ... 

- Ne yapalım ? 
1 
• • 1 .. ~ rrııe ırt 

- Ani bir karar ve t•' 
- Bir yumrukta ıu lok•" ı rt 

Yont 
camekanını kırıp da ınan 1caf"' 
baAını, dolmalan, tathlafl 

rak kaçabilir mıyiı ? ~ 



,. 

; 
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Et pahalanıyor 
Ekspres, BuJgaristandan geçerken, eşkiyanın Çünkü balık azaldı Şose tamiratı meselesi 

taarruzuna uğramış, bombalar patlamış, 
katar üzerine ateş açılmıştır. 

Bu sebepten tren teehhurla gelmiftir. Bir vagon hasara 
uğramı~tır. Nüfusça zaviat yok.tur 

Evvelki akf81D tehrimlze saat 
3,15 te gelmeıl icap eden Avru· 
t>a. ekspresi 3,5 saatlik bir teeh
hGrle gelmiıtlr. Garda yolcular 
kendilerini bekliyenlere bQyük 
hır heyecan içinde ekspresin 
Bulgartstanda bombalı e,klyanın 
la.arruzuna uğradığını ve bundan 
Rectkttklerini söylemtılerdir. Dnn 
bu mesele hakkında yapbfımız 
t.hktka ta nazaran, yolcuların 
e.nlatbkları doğru olup hadise ıu 
tekilde cereyan etmiıtir: 

Ekıprea, ayın 21 inci akıamı 
Bulgarfstanın Za.htprut kaeabasm-
~n kalkmlf, Dargonun ve Ça-
11brot arasında 8 inci vagon bü
Y'Qk bir ıürültii ile sarsılmıı, bir 
•~ sonra 12 inci vagon da ayni 
tekilde sanılarak camları parça 
Parça olmuttur. 

Bunun üzerine yolcular büynk 
bir heyecanla imdat çanına sa• 
tılnııılar ve lokomotif aiır alır 
durınuıtur. 

Bu tevakkufta bers.ber vagon· 
le.r Yerinden oynamıf, bir bomba 
P.ıttlıyarak son furgon parçalan· 
~11• devrilmtıtir. Hadlaede 

... ıuikaat mahiyeti oldufıınu 
all)lYan makinist, derhal Joko-

Alnıan müverrihi bugün 
gelivor 

Aı,_ __ -ı: ... __.. ,_, ... ..ıcn l\'ı: nıuıı 

Sudvig bugün Loyd Trlcstinonon 

\'apuriJe şehrimize muvasafac cde
cektır. 

300 seyyah geldi 
Teofll Gotye vapurile diln şeh

rilllize 300 kadar seyyah gelmiştir. 

Osman zade Hamdi B. 
İzmir meb'ıısu Osman zade Hamdi 

8.geçenlerde Ankaradan şehrimize 
gclınışti. Muhterem meb'usumuz 

rahatsızlandı~ için Ş~li Sıhhat yur
dunda tedavi ediliyordu. Memnu-

tılyetle öğrendi~ mize göre rabat
sızııgı zail olmuştur. kenclisine geçmiş 
Olsun deriz. 

Reşat Nuri B. 
nu encümeni azasından kıymetli 

toı:n 
ancımız Reşat Nuri Bey Anka-

tada. . . A. n şehrımıze gelmiştir. 

Partıman kapıcıları hak .. 
kında bir karar 

1 
18 Yaşından küçük olan kimse

er tarn b' b ır ceza mes'uliyetini haiz 
llh111 d ttı ms ıklarından bunların aparn-
an k ka apıcılığı yapamıyacaklan te-

tf 
t'rUr etmiştir. 

ı a· 
ıye stajına kimler gönde-

rilecek? 
İtfaf . 

ti! Ye stap Jçln Viyanaya gönde-
ecekıe h 

nıotf fe son ıüraU vermif, hu sı
rada katar üzerine ıiddetli bir 
mavzer ateıi açılmııbr. 

Vagonların bütün ıııkları der
hal ıöndilrülerek karanlıkta 
(Çaribrot) a gelinm:ıtır. Buradan 

derhal jandarma müfrezesi gönderil· 
mfıse de mOtearrızlardan kimse 
bulunamamlfbr. 8 ve 12 inci va· 
gonlarm altına da bomba konul
dufu, fakat vagonlar 57 ıer ve 
furgun 37 tom oldufundan on • 
ların bombaya mukavemet ettiği, 
yalnız altlarındaki demirin kınl
dıfı, yolcularm bu suretle hayat
larını kW"tardlklan anlaıılmııtır . 

Hadisede (Mthailof) çetesinden 
t<iphe edilmektedir. Bu husustaki 
tahkikattan dolayı dünkü ekis -
pres saat 8,5 ta gelmiıtlr. 

Hilanoda ne demişler? 
Milanoda. 23 (AA)- Şark 

ıiirat katan saat 20 buçukta 
fıtanhu'dan buraya ge)mf~Ur. 
Şeftren, sut kast vukuu hakkın· 

da.ki haberin asılsız olduğunu 

söy'emit yol kapalı ölduğundan 

giizerglhın del-ittirilmesi lazım 

geldf~nl ve ekspresin bundan 
dolayı geciktlitnl göylemiıttr. 

Üsküdar tramvayının kabul 
muamelesi --Oskuctnr- nayaarpaşa tramvayının 

kabuJii muvakkat muamelesi ile 

uğraşan komisyon mesaisini bugün 
bldreeektir Dün Nafta vekAletinden 

ge1en bir telgrafta kabul muamele

sinin blr an evvel bitirilmesi bil

dirilmiştir. Yeni hattın kaşııt mera

siminin ay başında yapılması ümit 
olunmaktadır. 

Küşat merasimi çok parlak bir 
şekflde yapılacaktır. 

Polis sicilleıi tanzim 
olunuyor 

PolJs müdfü lü~ü polis ıtctlle
rinf yenl bir usul albnda tanzim 
etmiye haılamııtır. Bu arada 
siciller ilzerinde bazı tetkikat da 
yapılacağı söylenilmektedir. 

Şehir aydınlatılıyor 
Şehre yentden konacak 500 

elektrik IAmbası için ıh ketle 
müzakereye devam olunmaktadır. 
Bir taraftan da !4.nıbalann yer
leri tesbit olunmaktadır: Müzake· 
re muvahk bir netice ile biter 
bitmez lambalar yerlerine kona
cakbr. 

Muhittin B. geliyor 
Ankarada bulunan tehreminf 

MuhltUn Beyin bugün tehrtmızde 
bulunması iimit edilmektedir . 
Muhittin Bey bugiin, olrnadıfı 
takdirde yarın mutlaka ıehrinıfze 
gelmf t olacaktır. dan. r akhında Emanet tarahn-

nel' tetkikat yapılmaktadır. MuhJttJn 

~eseıŞehrırntze geldikten sonra bu 
detiı e kat'! şeklini alacak ve gön-

Kimsesiz çocuklar toplanıyor 

ecekier be1ll olacaktır. 

Yitayet encümeninde 
\rıı~ 

tcPla Yet daimt encümeni bugün 
ıutlt narak yeni mektet>lerin tesel-

Bu !ene eti geçen .senekinden 
dalıa mı pahalı piyece'ğiz ? 

Havanın birdenbire bozması Uze
rine balık azalmış, dolayısile et fi
yatı J0-15 kuruş kadar yükselmiş
tir. Alikadarlardan bir zat dün şu 

Emanet miihendisi Suphi B. in muhakemesinde dün 
ağır ceza mahkemesi şahitleri dinledi. Neticede 

evrak müddei umumiliğe verildi 

vermiştir. 

• Etin I 5 kuruş kadar yüksel
mesi mi.ivaredatm azlığından değil~ 
balık bolluğunun zail olmasındadır. 

Et fiyatı 20 kanunevvele kadar 
fozlıı bir tereffü göstermiyecektir 
Fakat ondan sonrasını kat'yetle 
kestirmek kabil değildi:. Bu sene 
Erzurumdan Ilalebe fazla koyun 
satılması Anadoludan vaki olacak 
mi.ivaredatı yarı yarıya azaltmıştır: 

lki aydanbf!ri 1stanbulun et 1ht1-
yacanını Trakya koyunları temin 
ediyordu. Otsuzluk dolayısile kış 

gelmeden hayvanlarını satan Trak· 
yalıların elinde hayvan kalmamıştır. 

Trakya muvaredatının bitmesine, 
Erzurumdan Halebe fazla koyun satıl
masına bakılırsa et fiyatı 20 kAnu
nevvelden sonra yükselecek, belki 
geçen seneye nazaran daha pahalı 
oJııcaktır. 

Faik ve Sırrı Beyler 
şehrimizde 

MaJi,e vel<aleti umumi muha· 
sebe müdürü Faik ve nakit iılerf 
müdürü Sırrı Beyler dün ıehri • 
mize gelmiılerdir. 

1'ahsil memurları defter· 
lıkta toplandılar 

Defterdar Şefik 8. dün btr 
kıeun tahıiü memurlarını toplıya
rak onlara uiradıkları müpcülleri 
sormuı ve izahat vermlftir. 

Daktilo aranıyor 
Bazı vflayetlerden vflAyetimlze 

gelen tezkerelerde daktiloya 
ihtiyaçları olduğu bildirilmekte
dir. Teklif olunan ücret~er 50 ile 
100 lira arasındadı r. 

19 
Gün kaldı 

Gazetemize abone olan
lar havatlannı hiç bir 
şey vermeksizin sigorta 

estirmiş olurlar 

Yeni ıeklimtzden itibaren 
bir ay içinde gazetemizin bir 
yıllığna abone olanlara ga· 
zetemlz hiç görülnıemif bir 
mukabelede bulunuyor. 

Bu abonelerin bir kur'a ile 
ayı ı lacak yilzde ellisinin 
hayatını sigorta edecek, ken· 
dilerlne hükömetçe muteber 

Primi ödenmiş 500 
liraılk bir hayat si· 

gorta poliçesi 
verilecektir. 
Müteakıp senelerin sigorta 
ücretleri de ayni ıekilde 
idaremize aittir. 

Eski abonelerinıfz, 

Raki abonelerimizin bu kur· 
aya dahi) olması, hu müddet 
içinde abonelerini yentlerni· 
ye bağhd r. 

İstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dün Şehremaneti tanıfrab 
mütemadtye ır. ühendisleı inden 
Suphi 8. aleyhindeki vazifeyi sui 
f~tfmal danvH:-ın rüyetine de
vam olunmuotur. 

O .. k- . ' ' . . .. l t·n u ce ııeoe \füıı: er c ı. e-
nllmit, bunlardan müt~ahhtt 

VaHf 8, e Büyükdere ıosesf )·a

p11d1ğı sırada ct>reyan eden mu
amellt aonılrrP1 ur. lV: üteahhft, 
sahte senet tanzim olunduğun· 

dan haberi bulunmadıfım, Supht 
8. in kendisine taı verdiğini ve 
ald ı fı parayı taı müteahhidi 
Halil çavuta teıUm ettiğini, Tay
yare tirkettne taı satıldığım, 
emanetin kOçiik ıilindJrinln hu 
rtrket hesabına bllanıldıiıoı da 
bilmediğini söylemittir. 

Halil çavuı dlnlenıl,, 411 8iz 
Subhi B. e de, Vasıf de laf ve
rirdik,, demlf, Suphi B. in Vasıf 
B. den taıa mukabil para alıp 
kendisine teslim ettJğfni anlat· 
mı ıtır. 

Arabacı KAzfm Ef. ıunları 
kaydetmiftir: 

- Ben, Halil çavuıtan aldı· 
ğım taıları Hacı Osman bayı· 
nna götürüyor, emanet namtna 
bırakıyodum. 

- Tayyare tirketine laf gö· 
türdünüz mü? 

- Hayır. 

Bu ara'ık, bu ıose fıile me,
aul oldufu sırada SuphJ B.fn 
taıların •ahile çık&nlmuı için 

iskele yapttrdıfı mevzuu hahs
oldu. Emanet vekili E,ref Culdsl 

B., "Böyle bir husus varaaa, mas· 

ruf etmek için Suphi B in ema· 
netten ruhsat alması IAzımge
lirdf,, demfttir. 

ŞahttJerden bazıları iskele yap· 
tmldıfını teyit etmfıler. tahki
kabn tevsii münakaıa edilirken 
reis Nusrat B. in aua'ine ka111 

Suphi B., ıöyle demtıUr: 

- Eğer hakkımda bfr ınphe, 
bf r ıuJ zan varaa. .... 

Riyaset, hu tarzda cevaba karıı, 
mahkemenin bu zeminde reyini 
tbsaı mahiyetinde bir ıey söylilye
miyeceğtne it net etmtıtr. 

Neticede tahkikatın tevıilne 

llizum görülmemfı, evrak müta• 

Jeaaı alınmak üzere mOddel uınu
miliğe verilmiıtir. Muhakeme 

yedi kA.nunevvelde devam ede
cekbr. 

Beşiktaştaki vak'a 

ihtimali olduğunu, kendisine izin 
verilmediğini söylemişlerdir. 

Muhakeme, şahit Nt>kkaş Meh 
medin celbine kalmıştır. 

Yeni tayinler 
Üsküdar müddei umumisi Ah· 

met Suat B. İstanbul ikinci tica
ret mahkemesi riyasetine, ikinci 
ticaret reisi Osman Nuri B. icra 
riyasetine, hukuk azasından Asım 
B. Üsküdar müddei umumiliğine, 
adliye müfettişlerinden Kemal B. 
müddei umumilik başmuavinliği
ne, başmuavin Zeki B. hukuk 
aıalığma tayin olunmuşlardır. 

Poramızın isti~rorı 
iktısat meclisi alisi bunu 

görüşecek 
1ktısat meclisi Misi azalarından 

şehrimizde bulunanlar meclisin I 
kAnunevveldeki içtimaına davet edil
mişlerdir. 

Azalardan Vehbi, Raif Necdet, 

Fortun zade l\1ura~ Necip Beyler 
bu haf ta nihayetinde An karaya gi-

deceklerdir. Verilen mal~mata göre 
bu sene İktısat meclisi Alisi para-

mızın istikrarı meselesini müzakere 
edecektir. 

Hakkı Şinasi Pş: 
'l' .. r.A 

Bu gün T rakyaya hareket 
ediyor 

Halle fırkuı miifetttıt Hakkı 

Şinasi Paıa bu gün Edirneye 
hareket edecektir. Hakkı Şinasi 
Pqa yann Edirneye inecek, kur
tuluı bayrammda bulunduktan 

sonra K.ırklarelme geçecek, oradan 
T ektrdafma giderek fırka iflerini 
gözden geçirdikten sonra ay ha· 
•ında ıehrlmlze dönecektir • 

Oktruva tetkikab bitiyor 
Belediye Meclisi idare encü

meni dün de toplanarak oktruva 
hakkındaki tetkikabna devam 
etmfıttr. T etktkatın hu hafta 
içinde bitirilmesi için çalııılma.k
tadır. Bu suretle yapılacak yeni 
cetvel Belediye meclisi fırka 

gurupunda, Şehremini de hazır 
olduğu ha1de müzakere edildik
ten sonra meclise gönderilecek
tir. 

Hayvan oorsasında hır isti
fa ve bir tayin 

Hayvon borsası meclisi azasından 
BekAr Zade Hamdi B. istifa etmlştl 
İktisat vekMetl Hamdi Beyin yerine 
Uzunköprillü All Beyi intihap et
miştir. 

Geçen aene kanunevvelinin 
sekizinci cumartesi gecesi, Beşik
taşta Nubar Ef. isminde bir genç 
öldürülmüştü. Bu meseleden do
layı Rahmi Ef. isminde bir genç 
maznun mevkiindedir. Kamarot 
Sadullah Ef. , davada en mühim 
şahitlerden biridir. 

••• Vatan ,.ı .... ş ~=====: • ut.t ı~ -- --- .. 
• A-1 edeni ve her 1 ürk ••• 

Bu şahidin o gece vapuruda 
vazifesi başında olduğu mahke
mede mevzuu bahsolmuş, bu 
cihetin tahkikine lüzum görül
müştü. 

• 
vatanında okur yazar i 
olmıyanlar yakışmaz. : 

Onun için okunıa i 

tnuarnelesile meş~ olacaktır. 

PoUı merkezleri, mıntakaları 
dahiltnde bulunan yerıiz ve ktnı. 
ıesiz çocuklan toplamak için 
yeniden emir almıtlardır. Don hır 
kaç kimıeıJz çocuk polis müdü"* 
lü~üne geUrilmlf, oradan Şehre
manetinin açtığı kimaeıJzler • yur

duna gönderilınlıtir. 

Dün kaptan Mümtaz B. le 
kamarot Hikmet Ef. şahit sıfatile 
dinlenilmişl~r. Sadullah Ef. nin 
o gece muvazzaf bulunduğumu, 

.._ ____________ .. , ancak seferden sonra çıkması 

yazma hitnıiyenleri : 
: millet mekteplen'ne i 
i götürmek herkesin ay- i 
:. rı ayrı borcudur. l 
••••••••••• •••••••••• ••••••• 
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Şehremini beni fahri Ben &u vaz feyf Lkir olarak Ua 

umumi müfettia. edeceğımden aa.llhtyetf kAmllere 
., malik .olmaJJıınm )lzımd.ı,. .. Yol-

la yin et.se .... larda gôrecefim m(irıatıebe{afzllit 
Evve emirde kendfml pJ ezanta Meae •• ın6seLhfpl•.rJnf tecı:fyeye 

ed vim. Sene!~. ce Avıupada ya- lta.lckua elme.lı. Binaenaleyh teh 
ta ım. Ol<lul< a T ürJcçe yazanıw.. remhlf anı umanda 'f'all oldu. 
B t kaç ecr.ebi lise 1na vakıf m. fu19cfa.n POliafert ve zabıtat bele
F~kat sinnim maalf"ef Jlerledt. diye 1D muT arını emrime amade 
{• nde hu geıH;lik devrınde birkaç •aadtt Julaahdır. Kaıdu.i lhınemek 
n üeue.eye ka.bu olunma~ğl :için yapaeap teYleri b~mreçhtaU 
mı btl dm Bı aenaleyb "ytfithk ~uza ~uıraat edfyarw; 
b~nde a n,, dit.turuna itti~en t - Yol'anla laerkuin. tndenl 
n A i e } eJ e ~una buna l Ü7. .rnyq 

c ··km·m Çok ~ül ür ~ikavet ede
ce ck~ce ·e nruhtııç d~gi'im. 

Husmtle kanaall.anm. lçkı kuj. 

/anmam. kumar oytunnam ve 
}atta s gara hi e içmem. B ru 
b iç h· ltr.ı,.mcle mtitemaeliyen 
ra Ja yrıptığlmtfan iyf oyuncular 
ıe-nf ma"'.a'anna alın ı:la• . E~barık 

tanfüf olrnRchğrzn c'hetfe g'üntH:iz 

y r 'eklerim dı~arda yerim Tam· 

~·ğtm ucuzra bir lokant1'nm 
berayi tasarruf vejetaJin!e yapı· 
lan Alime 'ni pek nefia b~lurura. 
Bu ıuret e p ıır len ye111ekler 
güya inl!an beslemezmiş ... aksim 

iddia etmem. Her ha1de \Mı ot 
hülasa ınm midemi boımadığına 
memnunum. Şitman Si aunh, miU· 
'e t rehrt li ve ceketinin iliği dalma 
bir çiç~lde müzeyyen olan loJ< a.rı• 
ta patronu ile aramız pek fyidli'. 

AHah razı oJıun bana eski 
rni~~ eri sJfatıfe bedava kahve de 
içirir Her güıe1in bir kuıunı ol
cuğu gibi l )kantaeım da lkl la· 
kıı c1 da bır zaraıda oldu~dan 

J:ahııt>derek muttasıl yalan söyler. 
Hıfzıhmhha kavaidine rlayebmllt 
c k~ am y< mekledni baztettiğim· 

c!en ge.ç n.kıt sokaktan ;~erken 
o ~evimli müeueı:eyi uz&ktaıı se
li..rnla r ve içinin alqamcı'arla 

lınca.bınç dolu olduiunu görü
rüm. Mü tenlerinin keuerinden 
rlolay1 kendiiini tebrik ~ttikçe 
ıı:H r!r.c.m: "Evet epice m~teıim 
var amma ma.raf okadar ~okld 
iki ucunu kabıl değil bt.r1e,ttre· 
miyo um. cevabını veriı, Bu na· 
karalı her aün dinlerim. Kanaa .. 
L.io oldufumu yukarıda sö:yledhw, 
bu n.eziyete zamtmeten q1n 

derecede de mLıhayye!Ata tabifm. 
r~:~sela boguiç! ve yahut ada 
vapuruna bindim mi onun kendi 
.ya.um olcfofunu •e içindeki yol
cuJaıı da beıayı nezaket refaka· 
tiıne kabul ettifimi tehayy6l eder 
ve aı asıra rakip olduiuftl tnun• 
vaytarı cla hususi otomobillerim 
farzeyler jm. Y u ve kıt cende
ıeye korunuı ~bi o arabaları• 
d.erurı üne tıkılan ebnayt clnıımin 
rllha tsız olmalarına ve bazı kaba 
bile çiler :reni mefruı mdstahde-
minim tarafıncan tahkir edtlıae
leıine rnüt~eııs'rim Yalnız Miri· 
yetirni bildlımemek l~ln silktatu 

:' muhafaza ederirn!ıl 
Tafsilatı manızada~ nebtçfm adam 

\ uı.ıı asır ('Vvel ,1 

VAKiT 
24 le,rtrı~nt 1879 

Bugl1n vevmi arife ol. 
_ duğu h1Jlde Babı&li ve 
dt-vairı ~aıre tatil edilnıe .. 
mi~tir. /di edhanın valnı.z 
ılk günu tatil ediliip ev
J'Bmı !fafrede gene lc~ot 
olu11ac1Jğına dair metımıı
at ver i!fe de resmisi va
rınkf 1. üshamızuı ilAn 
olunur. 

memle!cetlerde oJdutu rtb1 ~ •af· 
dan yü•ömesnd temin etmek. 

2- Be)'ol'lunun ve lıta.nbulun 
ftasen dar o an pıyade kaJdınm· 
farında 1'azı 1&y$CıAEların bttta 
vakkuf mibaila1'ette f,ulunarak 
wıü. uru uhura tekte ~emıelet'inl 
meneylenwı_k. 

3 - fierı pç:mek için önde 
gi • leri elile çekınek terbiye
ıldtRi:n<le buiul')u qhası tekdır 

etmek. 
4- Tamt,ıh.atı miikerrere' hill

fıu ıtiretle l'fdeıtı ve a.ntbalannda 
J'8.ntler )'8.patı 1ttomobll pfö le 
rfııi tevkif ne heoer lira cezayi 
11akdiye lllaikftın eyl~ll'lek. 

i- ~tdJklerl defaat e ilAn 
olunan d1leııetıert toplayıp kam
Jonlaria clar61lc~~ye aevlc~tmek. 

6- Tramvay lmıamak.armda 
duranları indirmelr. 

7 - Avmpanm lıe-r yerinde 
olcluiu gthi korre11pondana de:nilen 
yani bfr tramvaydan diğer hatta 
tıleyea b arnvaya lııinmek hakkını 
• tat,ti cüz'! bir farkla • ahaliye 
veı mesi rç.fn kumpanyayı mecbın 

etmek (meselA Harbiye tramva,. 
ile Calalaya inerek Behek tramYa· 

yUe Teyallut aene Harblyeden E
mlo6Dtlne giderek Edtrnekapısı 

veya Yediku1e tıamvayma bin· 
mek gibi). 

8 - Beyoflu sok aklarında 
Rume.a bafaraa eeyyar ıatıcala.r • 
elan lıer baimf l~ln yirmi lira 
eezayi nakdi olmak • 

9 - SOkaklann kenarlanaı 
aüpürdrken kuru kavaluda tozlu 
V'e yqmurlu ııünlerde çamurlan 
kaldırarak gelen .-eçenln üstün(l 
batını berbat eden tanzifat müs• 
tahdbn nln kulaklannı çekmek. 

10 - Şehrimizi ziyarete rıelea 
aeyya'hlaıı dlleneilerln 't'e otel 
kap1larmda .,.. cami aYlılarında 
bekli yen açg6z Yahudi ıhıuarlarm 
b'a,•bnda.B kurtannak. 

11 - Şiddetli yalmurfarda göl 
halfnt alıp kurunu vuıta manza· 
raıı tetkll eden lminönfinii aurett 
bt'fyed.• tesviye etttnnek. 

12 - Sokak taimledat bavi 
Llvhalan ıiiratle Jerleıine koy· 
4'unnak. 

13 - Bütan ı okaklan mikem· 
melen tamir ederek Araa.vut 
kaldımıın blbfr olunan mahut 
kaldınmlaıa ebedtyeıı veda ey· 
lenuk.. 

1 ~ı; · utu ewui7esüü arzdtlfhn 
1'1Üıtekbel taaatıma tenha sokak 
dıYarlarmm bQt ldmM>ler tara· 
fından tel .. ıı eclibneahıtn men'inJ 
tlive ~decekYm. Fakat cf4tünd6m 
t.qmdım, &u tedbirin pe.k hakıız 
~lacağına kaııaı.t getirdtm. Be • 
lecliyeain umum! halllan tezyit 
etmesi lbım gelirken meYcutla.
nnı blle ka.ldı.rmaya batfamau il· 
zerine ( Taksim Ye T epebap 
be.h~elert clvanndakiler ı6killmliı 
ve ~ruosmanlye camftıu havlı· 
amcLJd de E•kaf1a bir ihttllf 
sıetkeslade kapatıl1n1ftır ) tekli • 
fmdea vaz geçtim. Bu m6nue
bctle hat nma p)q birıeıt kay 

detmekten kendimi alamadım. 
Avrupa " Amerikamn her 

ıehrln yüzlerce m6kemmel, te
miz ve daima mebzul mla,ta y ·· 
kanan umumi halalara alıımıı 
bedhaht eeyyah' ar ,ehrımi&in ta· 
yanı tamqa mahal erini dola • 
fl•kea ihtiyacı tabıik-.rınJ acaba 
nasıl defederlet? Buna &izin de 
benim ıribi merak ettifjld&e hıç 
flipfte etrntJOl'um 

** 
Gifniin siya!fett 

Bulgarıstanda komünıı m 
Bulgar komünist partL'\me ınen<:up 

kimselerin muhakemesı son ~ınlerde 

Bul~ar m11tbuaan1 ve memlekı•cin 

efktn umurrriyes.ıni lşgal eylemek· 
tt ·dır 'lahkcmeye verilen Bul#!arlar 

S2 ş lr. Runlır ihtılal propa Ynll· 

dası yııpmıık ve hükômet alerhine 
suikast tertip etmekle maznundur
lar 

BuJ~ri.stanfa Sovyf'tler şurasının 
hemen h(·men hem hudut olma.sı ve 

Bu.l~ristanın 1ktisadiy-atınm pek 
fakir ve dü~ktin bir. halde bu' un
m.!sı, Bol~evik propagandasını k,hıl 
etdjtınden Bulgur hüktlmetl komü
nist harekAtma karŞt fazlaca müte

yakkız olmak ihtiyacını duyu}•or. 
Son komtinlıq faaliyeti ~eçen 

sene eyW!ünde Ye teşrincvvelinde 
.ı.abııa l'tU'a.fmdan keşfedilm~ Mev
kufla.r meyanında Avram .Stoyanof 
isminde bir Bulgar tnebusu ile mils· 
tekil amele sendikaları ittıhadı 
umum1 kAtibJ ·cordan ~lifev,, mev

cuttur Tahkikat bunların Viyana 
ve Moskava ile münasebette bulu
nan tam tc~kilatlı hücreler tesis 
etcik!erlnl meydana çıkarmıştır. 

Bu teşkilAtın başlıca anasın müs
takil e.mele sandikaları ve Sobran
yede bunlan temsil eden amele fır

kası tuafmdan teşkil edilmektedir. 
Bulgar nuıhkemclerinJn asıl me

ydana koymak istedlğl nokt~ sencfi
ka1ann komünisıt ctdıl teşkllln o
lup olmadığı keyfiyetidir. Sendika

ların kendilerine m!istakil sıfatını 

vermeleri bunlıı.rın Moskova ile sı
kı bir temasta bulunduklari kanaa
tlnt, tevlit etmiştir. Bolşevik matbu
atin zamanında bu sendikalar hak· 
kındaki neşriyatı d~ bu kanaati tak
viye edecek mııWyette ldL 

Son intihabatta müstakil sendika
)ann intihap ettirdikleri mebuılar 

Bulgar amele hrkası mebusu olarak 
kendileri tesdl ettlrdiler. 

J 928 komilnfstler ibtilAlinden son
ra komünist hrkası l!ğvedlldiğln· 

den komünistlerin eşekli değiştirerek 

bu fırkayı meydana . çıkardıkları 
kanaati mevcuttur. 

Esasen Rus Iht:ilAllnln onuncu 
senel devriyesi dolayısı lle yapılan 
merasimde Bolşevik lideri Hristo 
Kabakçiyef te fluJgar komünist fır

knsınm fıtalfyette olduğunu da te
min etmiştir. Sabık meb'us A vram 
Stoyanofun idrıflın Bul~ komii-

Hatıra gelenler 

Ha tsiz hasislik 
On OçiıncQ Luinln oda uşa~ 

Dö Ntyrr halın vefahndan sonra 

çok bulı olan btr kadml• eY~nmlştL 
ÜYceıl b•r gOn bir araba istedi. 

06 Nıyer araba ve beyıııırlcr aohn 

aldı. O gece yattık1an 11rada ah rda 

gOrOlıO olduğunu duyarak kadtn 

r.~vdne ıorar: 

- Ahırde ııeaba ne olu\'oc) 

- Ne olacak, beyglrler yemek 
ylyorl ,r. 

Kadın hııyretlf' ba~ınr: 
- Ne diyorsun; Gece yemel 

ylvorlar hal BlSyle h4yvanları dCinya· 
da istemem .... 

Ve crtu\ gQnil arabayı hay-
vım lı ri ),. ıathrdı. 

nlst fırkasına mensup biT çok klm· 
selerin elde edebilmesini mümkün 

kaldı. T~kIJ.At reısliğtnde bulunan 
•Mtaden Stoyanof. tevkif edild1. Za
bıta t~k.i!At merkezi otan" Ban ki le 
ben,, in btr otelini tahtı tımıssıutta bu
luııdurara k suJ k.astçfü:rin kısa:u aza
mı~ elde etti 

Maamafih bu muva.ffılnyctc ra~
ınen Bul~ komül\Jst trrkuınııı 

mahve~ildi~ umu beslenmemeli
dir. 

Su ~ c~ü1tiınde ,:-enç koaıil

nisı lerın içtima dttklai sahtt oJdu
ftu gibi Yug-oslavyıryıı motnt~ 

f'den Komin ıern a1.asmm muhabera
tı da elde edilmiştir. 

Cçuncü bc)nelm1le1ln ı~)cnknti 

faaHy~tı Bull!ITT nmıımdmnı encfış
lendlriyor Esır~en 1ııkidonya ko-

mltelerlnln nüfuzundan kurtulamı

~ an Bul~aristanda bir de bol~evik 

cahrikAlının yer bulmasının sulhu 

stikônu muhafauya memur olun 

Sofya rlcalmi ne kadar dü~llndlire

ceği nşikAOO.ır. 

H. Gitvur 
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Filmler hakkında 

Btztm gaıetedn sinema sayı
faımda bir anket var: 

Sesli film W lnrida edebtyat ve 

n.n'at mensuplarının fiklrletlni 
soruyorlar Bundan evvel aynı 

ıeldlde anketıerl Avrupa ve A· 

merika gaıetelerinde de gôrmÜf 
tük. 

Bizde oldufu gibi orads da bu 
yeni icadın lehinde ve a.leyhlııde 

bulwıanlar oldu. 

Bana 6yle gehyor kt tonılan 

ıual, ~lekbik ve f etofraf fenni· 
nin bu muzaf eriyett hakkında 

değlfdL Bir aa.n'at mfinteatbınm 

zevki noktat nau.nndanda. 

Bunun için üstat Ahmet Hatim 
gibt ben de bu yem tcadm pek 
lehinde bulunmallllflım. 

Dünkü nüshamızda iiıtat Hii • 

aeytn Rahmi Beyin ttkir-leri ftl'clı. 
Fakat bu satular fikir, mill6.hua 

detti, adeta Nadf merhumun 
batarya tıe aleti gibi bir ıeydt. 

Üstat, aeslt filmleri befenmtyen
leri Afrikanm vahfHertle bir 
tutuyor. Zek, meselelerinde bu 
kadar toleransaız davranmak 
•eski adam. hk delfl midir? 

Halbuki bizce Utanmaz ad-..m 
m6bdii en " yeni adam • laıdan 
biridir. 

* 
Dahili harp ! 

porteklz dafmt lhtflADerfle, 
Çin de dahil muharebele· 

r le m~ıhurdur. Bı ükseldekt Çin 
e1çlalnt altı Çtn1l genclntn d<Sfclii
Ailnü bir ajanı haberlerinde oku
duğum zaman: 

- Bunlar tçln dahili Jıarp ar· 
bk ikinci tabiat olınuı, dedim, 
baluanu:a Belçtkada bile dôğü· 

tCP duı uyoı larl .. 
Müstacel idam ! 

Amertk~ ın bir t~hrin e idam 
edilmei'e götibülen bir cani, 

muhafızını yaralıyarak kaçmağa 

teıebbilı etmlf. 
Bunu yakalıyan halk hemen 

orada bir tel1Taf dıreiineaaıver· 
miıler. 

Her halde telgraf dlreflne asa
rak icLun. ldam1aı 111 en m41ta· 
cel kuau otarakJ 

·Ne denlnlz7 

1oplu iğne 

Kış ağzında 

S Oreklj ve ne f . bJr 1-orı 
hardan aonra işı e artık k 

giriyonu:. Dün gece utulcl 
tnllttlenle dOldu.ren ıe t, çaça' 
bi.r rib._g!r zaten lufın kRra 
bndst sayıtabH1rdi Ona inarı 
yaDlar da. bu sabah ,ata far 
dan çıkınca ÜrJ:ı"rm eri te" k· 
pıdfkler.ioJ a.ruam e.rdı.r 

Artık pa,J.ak, a) d n.ık 
~unferinden eı~r ka mndı 

hence qığj ft-t-.t mir. 111 

stmin en /.e " t ra& el& i 
.budur. Hafta r.t:a 
nuk, ıslak ıökler a ltn ısii r 
lenecejh. Ah bu iiua, bu renk 

aünlerd~ ki gamlı hava t • Fit 

onları uzun bJr fecre benı.etif 

ömıft,. bir türlü doğmıyan s-0" 
tin görünmesinı beklem 1 e h 
rap olur. 

Hele ıslak hır toz g· j t:?ökO 
len sınsJ yagmuı-larda ba lay111 

kt~ın slnırler ü~lündeki ı kerıce 
tamam olur. 1 'ak bir venm bi 
flnJze aüı tünme inden bı file 

ı1z de benim gibi titizlenir " 
perfr mislnız? Böyle bir kol Jc 

kapa~ının bence bilt-<fimde b 
kalanmıı bir yılandan farkı yo 

tur Bu ha Yalarda gözlüklii e~ 
hnkesten faz1a acımalı, Çiifl 
zaten gam renkh muhit onl 
buğulanmıı iözJük camları ~' 
kasından daha bu anık, dahil , 
sıkıcı bsr halde görünür. 
yağmurlarında toprak ko~ 
duymanm da fmki.nı yokl 
Suya doymuı toprak, kendi ~; 
lrusunu da sanki o ıslaklık ıçı~ 
gömer, botulur. Bereket ld 
plı, bu çipil ve bulanık günler 
,ok Mirınez. Sotuk kııın da ~~ 
dine mahıuı giizelliklerl var. J'I' 

yuıDU§ak, temiz bir duvakla ~ 
murlan örter, harbp çatılar, ~ 
sunlu kiremitJeı in kirini, pBj 
ddzgilnler. Utab1attn mak1yaJ1 

- l..lflfl 
Baıka memleketler, sokıw,.. , 

dakl kar tabekalannın kalıııl~~ 
masını dört gözle belderter. 

1
,. 

sporlan, heyecanlarında.ki ge; 
hkle büt~n ötekilerini gölS' dl~ 
b1rakır. intan tehlfkeden 111 dı~ 
zevki biçblr varlıktan ah:n~tttP 
için olacak, ıeıt güç ve teblır, 

b ,,, 
kıı sporlarını engin bir aa 1 1 
bkla bekler. Karnı tok, ;; 
~ memleketler için böyle 1~, biz, hiç de bu fikirde değ! l 
Tarla ara atılan tohumları d r 

r11 
ma..ktan kurtuan, baharda e~ 
rek toprağın ıu ihtiyacını gtd t 
kan tarlanmızın yorganı ~e 
matı gibi düıünmeylz. fıl' 

Çı tçl olduğumuz kadar çO ı-· 
t~' nız dL Kalın kar tabakaları 

1
tJI' 

mızı beslerken, hayvanlarıtı'Jlı~ 
gtdasl da &rter. Servet ve tbltv 
darlıfı btzt kar karıısmda ,,e 
lruşlar gibi düıOndürflr. Abı cJ• 
vakit bız de kııtan korkrrı•Y• c6"' 
kan~ kant kar11 yağmasırı• eıii' 
dan &z Qyecek ııaeıut hale 

ceiiz?.. Serralı 
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e- Rusya ilte 

/j' 

Muhafazakarlar 
; .\nıcle hükU.meffni protesto etmiye 
f' karar verdiler 
111 

lak ~~ndra, 23 ( A. A) - Muhafazak~r lar .. konferansı. bir . protesto 
e t . tın kabul etmiştir. Bunda, Moskova ale munasebatın ıadcsı protesto 

dılnıekt d" 
1 e ır. 

ıe Rusya va dönmezlerse ..• 
O' So ~oıı.kova, 22 (A.A.)- Merlcezt icra heyeti ecnebi memleketlerdeki 
· "Y~t rnüesseı;e erinde ça.h~an Ruı vatandaı1arından Ruayaya avdet 
ti ttll'ıelc lıternıyenler hakkında bir emirname neıretmtıtır. Bu emlma

!1• ~eye göre bu kahtı eıhaı h lyanetle itham •dilecek, 24 ıaat zarfında 
t d ltti\ ınahkum olacaklardır. Bunlara alt emval ve eml!k de mGaadere 

Oıı.ı 
e' flQcaktır. 

~· lngiliz patronları itilafa yanaşmıyorlar 
. , londra, 22 ( A. A. ) - Nazırlar ile kömür ocaklan ıahlplerl 
~~1 nda aktedtlen konferanı hiçbir netice elde ~demeden datılmıı

ı ' ICönıfir ocalc ları ıahfpler i kömür aabeına hükftmetln mCldahale 
r ~rtlesıne 'kuvvetle muanz bulunmakta ve kömiir sanayitnde çalıoan 

Uctin Oçretleri e meıgul olmak fizere merkezi bir heyet vficuda 
~llrtlrneslnl tiddetle reddetmektedir. Maden aahtpleıi böyle bir 
)e~ girmek iıtemed klerini aöylemitlerdlr. 

Makamatı mukaddese 
t Ctnevre, 23 (A.A) - lngiltere makamatt mukaddeıenln muhafa
~81 için beyneJmtlel bir komisyon tqkfllnf de•pif eden FtltıUn man· 
•ının 14 üncü maddesini ileri ıOrerek idari vekl'etler komtıyonuna 

~~1~tnata11 meselesinin halli için böyle bir l<omlsyonun teıktli tekli· 
de bu'unrnuştur. Zannolut duğuna göre, mezkO.r komlıyon maka· 

:'lı tnukaddese meselesine aflamata§ı meselesinin benzeUlemlyeceği 
Gte. eaılle bu teklifi reddetmii tfr. 

Şiddetli bir zelzele 
~lı- Vellfngton, Yeni zelanda, 23 (A.A) - Bu sabah burada tlddetlt 

Zeb.ete olumu~tur, hasarat yoktur. 

M. Klemanso hali ihtizarda 
~1 Pati,, 22 (AA)- Bir iiremi buhranından muatartp 

4

bulunan M. 
~de~lleonun sıhhi vaziyeti h&IA vahametini muhafaza etmektedir. 
kını erniltıso arada sırada gendine gelmekte ve yanmda bulunan 

aeJerden ba2 ısım tanıyabilmektedir. Doktorlar saat 23 te gene 
~Yen.eye geleceklerdir. · ı 

la .... u., - "(---1 ın. IYenmnııo'.f'!I ~<le. '"'-Col<tor., lhtfyar 

Planın vilcudundakt harJkuJA.de mukavemetin artık aönmüf oldufu· 
L ~ 'Övlemi§Ur. Doktor, teneffüsü kolayla§tırmak için ozon imal edecek 
QI~ l 

~ et getirtml§tfr. 
Paı;,, 23 (A.A.) - M. K.lemanso hali thtizardadır. 

Kudüste Araplara cezai 
~~ Jıcudüı>, 22 (A.A)- Umumi ve müşterek mücazat hakkındaki 
~~ ll'naıneye tevHkan Jlk hüküm bugün sadır olmu@tur. Araplarla meı 
lırtı ole.sn Aı.hdod köyü 3 bin İngiliz lirası tediyesine mahldim olmuı
<! ~ Bu köy Birltuyaki Yahudi cemaatine hücum ve taarruz ebnle 
te~ ~kla ıth'.am edılen 12 köyden bhidir Di~er köylere tardedilen 
;ıa.r daha sonra bildirilecektir. 

e~t "-fa, 23 (A.A) - Dokuz Arap, tahrikatta bulunmak töhmetile diln 
~ll. ~nı tevkıf edilmişlerdir. Şehrin het tarafında pıotesto makamuı

llrnuıni grev yapılmııtır. 
~ , Hiç bir netice elde edilemedi 

~te.nı aıta 23 (AA.) - Dört torplto muhrjbt Baronolcho vapurunu 
llıt:ıttı •Ya çıkmı§lar ve 70 millik bir mesafe dahilinde taharrfyatta bu
ttyll.t ~lama da fimdiye kadar hiç bir netice elde edilmemteUr. 1abar· 

e\rarn etmektedir. 

p Almanya istatükoyu bozmıyacak 
te.l\d 8.ris, 23 (A. A.) - Meb'usan meclisi harJciye encümeninde Lehiı 
1•t11ıt~ bahseden M. Briyand, Almanyanın Lokamo misakı mucibin~ 
'tıf!l'l 0 Yu cebrü t1iddete müracaat etmek suretile thlAle te§ebbdı etme-

taahhüt eyJemiı bulundu~u beyan etmf§tlr. 

L0 Tahdidi teslihat kabildir 
11.ı~ ~dra, 23 (A.A) - Ziyaretçilerin btr ziyafeti esnasında hır nu-
lı'ı~l'Q8~=leıniı olan M Kellog, teslihahn ıtmdfden tenkis ve t" nılkl 
'lı~~ Un olduğunu beyan etmiı ve Amerikanın Avrupa iflerile 

~~n d b 1 tanıamen kesmesinin mOmkün olma ıfını eyan etınJıUr. 

~~rı Fransız kabinesine itimat 
ltı~k 81 32 (A. A.) - Tardfeu kabinesinin zııai alyaaeU hakkında 
1'-)'.enı ~teye devam eden meb'usan meclisi, hükQmete itimadı mun. 

ltıın takriri 251 ı eye karıı 335 rey ile kabul etmlttir. 

b lok Çin muharebeleri 
~ nl"ı.tnc1:~'. 22 ( A. A. ) - Hat binden gelen haberlere göre hudut 

1 ~ıt\ıll 
1 Çın kıtaatının erkAnı harbiye heyeti Khingan sıra daf· 

So ll'ıU bııılıca müdafaa hattı ittihaz etmek için Haylar meYkiinden 
cenuhı şarkide bulunan Buıatu ya nakletmittir. 

, ~~ Fransız parlamentosunda ,,il b '. 23 ( A. A ) - Sol cenah demokratlarından M. Berrard 
~ ~-...:•ctye encümeni reisliğine intihap edllml§tlr • 
llıı~t..\t ~ ( A.A) - Demokrat dimburfyetçi•er birliği azasından M. 
~tt ~S reyle meb'UBan ret11 vekilliğine intihap edilmfotJr. Diğer 

· Bnnıe 242 re7 almıebr. 

Küçük haberler 

1 
irtikap davası 
İrtilılp cürmü ~aznuneıı mev· 

kuf bulunan Adliye veklWl'I enak 
vo lovuım müdürü Hu.nü beyin An
karada mubakeınoıino denm edil
miı, maznun anıkatlan müdafaatta 
bulunmuılar "YO müddeiumumi cenp 
vererek ceza kanununun 210 TO 230 
uncu maddelerin tatbikini l•temlt· 

tir. Karar salı aünü verilecektir. Ta
lep edilen ceza bir ae.oeden 6ç tene

ye kadar h apia ve memuriyetten mu
vakkat mabrum.lyettir. 

A Şehremaneti, 1930 eeneelnden 
itibaren tatbik edilecek Barem kanu
nu münaaebetile kadrolannda müm
kün o)abl1ec:ek tenıikatı temin için 
çalı,maktadı.r. Emanet enc.Gmeninln 

bu tıle metııvl oldutu ka,dedlltyor. 

.A. Seyyah;n ceaıfyeti 1eyyahların 
ıehrimi%den daha i)'i ia:ifadethu temin 
için aeyabat mevaindnfn ddlıtirllme· 

alni muvafık balnıuttur. Bu taaanur 

Amerikada alikadarlara bildirilmiftlr. 

... Emanet lyt au aa.tanlann mua· 
yeneye tabi tutulnıaaıaa ka.rar •er
miotlr. 

... Şehremaneti mOatacel olarak 
tamiri icap edeıı 'l<>kaklann Jdlomel· 
re üzerineen uzunlutunu teablt ettir
mektedir. Bu •uretle taıııire ıarfedl· 
Jecek para mikdan aıılıatılaeak ve 
tahıiıat bnna 1ı6re idare edilecektir. 

.& T6tGn lnhlıan, meınurlanna lk· 
ramiye vermiye kar ar vennlotln 

... T amlrab mfiteakıp yapılan tec· 

rübelm mınraffaldyetle neticelenen 
Yavuz sırhlımuı:rn bugilıi eHfe l.tanoul 

limanını zl7aret edecelf haber veril
mektedir. 

... Ankara lıtaayonunda 23 kilo 
afyon kaçırmakta olan bir kaçokçı 
yakalanmııtır. 

... Rum ba.ıpapaalılının f atanbulda 
çıkan Rumca guetelere bol bol para 
dağlttıA't aöylenlyor • 

... iki aenedtr mabpuı bulunan 
Se bık bahriye vekili baan bey 12 

klnunevvelde ma hkGıni)'etini bitire

cektir. Ankara ha11fıane91odeki ınah· 
kdmlata aıyab ıönılek l(İydfrildiii ya

zılmlfb. lluan heyin efydilf a6mlelio 
numarası (147) cllrı 

Lahey kon fer ansı tehir 
ediliyor 

Londra, (A. A) - Fl'anıa par
IA.mentoaundald biitçe DıilzakAra• 
bndan dolayı Uhey koferana
nm k&nunuaanlnln OçQne ka · 
dar tehiri hakkında Frama 
hilkQmetl tarafından vaki olan 
teklifi kabul eden Almanya hfl· 
hömetl mezkdr tarihin lıtne gelip 
gegelmlyec-eğlnl Londra kabine
sinden istimzaç etmittir. 

İngiliz - Mısır muahedesi 
Londra, 22 (A.A)- M. Mak· 

donald avam kamarasında İngt· 
ltz · Mısır muahedesinin kAnunu
evvel nihayetine doğru parlAmen· 
tonun taıdlldne arı:olunacafuu 

ıöyleınlıtlr. 

İspanya topçuları 
Hende, 22 (A.A.) - Bütün top. 

çu zabitlerinin açıfa çıkanlmaıı 
hakkında iki Qç gfuıe kadarblr ka· 
ramanıe neırlne Madrltte intizar 
olunmaktadır.Diğer s ı nıflara men
sup zabitandan ayn bir kadro· 
tetldl edilecek ttıı. 

• 

, 
ın 

nimi ballıDda ftlyle yulJorı 
811 ftlmdc f.lmdJyı kadar wuda gOrlllDNmlf ur1 "re nurt hf!ıtyırı hı...t flyet 

mllessit bir mn-n oldııfu pbl çok mıblr lttlltler tarafından Tiicndı get1rilm~tlr 
Bv fllmlıı blırımuı. ~ . · 

OLOA Ç!.JtOVA 
zı.,allı btr validu~la. eaaıcat bir halde olan bir &evceniıı rollbıtl bir 

oynamaktadır. . • , .•• 
Oabıll&detı Pcrymbt &QımLDdaıı tt!barea 

MA.llK S NEMASJNDA 

Bugün •at 16 da olarak 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Büyük Fransız Operet Heyeti 
Tarafından V E R O N l K opereti temsil edilecektir • 

Akoamı ıaat 21,1-4 te 

LES CLOCHES DE CORNEVlLLE 
Pazartesi ıkpaııl LE S S A L T 1 N B A N K 

Çar,.ı,ıaba ve. Per1:e~~· • a~a~lan gala olarak Pari•te P.ek çok • 
• muuHariretler ihraz etmit olan 

ClBOULETTE 

KADIKÖY KUŞDn.J TiYATRO
SU BU AKŞAM 

Komik Cevdet Bey temsilleri, 
( PARİS PAÇA VRACILARI) Hafız 
Ahmet B. ıaa: heyeti duhuliye 80 
kuruştur. 

--------------------------Kor ahanın ıcyo-
haff hakkında 

Vaztfestnden azledılen hır 
Rus siyasisi ne söylüyor~ 
Atlnıda ÇJ.kın •Pre!yı. iuttesf 

Parl.5 RUJ ıefaredndt lhdlAa yapntı 
tçln açıla çıkanlan müsteşar Besse
dovsk.t Ut yıptıgı bir mUllkaa neş-

recmektedlr. Bu adam Atlnadak:t 
Rus sefarednln Y unanlstandı sıkı 
bir casusluk yaptığına dair deveran 

eden şayialar lçln gazetenin sordu
p;u sualo mUsbet bir cevap verıntş. 

Karahanın Türkiye ıeyıbad hakkın. 
da uıOtalAası sorulduitı vakit ona 

da bir cevap vermekten geri dur
mamıştır. Bu beyanat şudur. 

•- Adnı Ru. aefared Uç şube
ye ayrılmıştır. Şubelerden biri Rw 
muhacırlarının harekAtmı tecessüs 
eder. 

lkinci şube, mahallt komUnlst
Jeri.rı harekAnnı lelere eder. Ayni 

zamanda balkan .işlerine ceryan 
verir. 

ÜçUndJ ~ube, casusluk mescJesile 
meşguldür . Evvelki müdür, umumt 
harpte İsviçre ata.şemiliterl olan 
ÜstlJıoftur. Kendisi zahittir. Çok 
hJzmetler1 oldu. Fakat fazla gıyret-

kqlik PP'JJı liJıı ' " .,.. . ~ 

Teıpeba, tiyatrotuadıı bu aktam ıa.t 
il/30 da. 

to ı il 
3 Perde 

Cuma ıDıılert 
mathıe ıaat 15,80 
dL Her cumarteal 
.qamı JçfD fl. 
adarda ... 
yepdmıp. 

ŞEHREMANE·• 

m~~ 
1 1111 ı 
llllllfl 

giştirlldl, yerine .Ankara Rus .sefa

reti müsteşarı Potemkin yoldaş 
getirildi. 

Bu zac, aslan doktordur. Mos
kovı darülfünunda hocalık etmiştir. 

Slyast casuslukta büyUk iktidarı 

oldufunu Sôylerler. Bu fşler hakkın· 

da benim bildiğim bundan ibarettir. 

lfara h1111 niçin geliyormu~! 

- Türk-Yunan harbi esnasında 

Sovyct hüktlmeei, Ankarayı büyük 

yardımlarda bulunmuştur. 

Fakat Ru!lar, zamanla Ankarayı 

elleri9den kaçırmışlardır. Hatta şimdi 

Tiirk hUk\"lmetlnin Sovyec aleyhtarı 

bir grupı temaytil göstermeıinden 

bile şüphe olunmaktadır. lşte bun
da.o dolayı Karahanın Ankara seya-

had tekarrilr etmlşdr. Fakat vere

cegt netice ne olacaknr?,, 

Bu cihetten, ben şahsen Umitvar ı 

' 
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-san-'at cemiyet iÇin i 

Büyük İngiliz edibi H. G. Velz in 
v t:! eser len 

hayab 

-1-
H G Velz etrafında en çok 

münakaşa ve dedi kodular dö
nen, en çok hücumlara maruz 
kalan muharrirlerden biridir. Hat
ta şöhr etinin bir kısmını da 
buna medyundur, diyebiliriz. 
Bilhassa &on senelerde zamanı· 
nın san'at fikirlerine, san'at cere
yanına büsbütün aykırı giderek 
hem münakkitlerin bir kısmını, 
hem de genç edipleri kızdırmış, 
bir çok pat.rdılara sebep olmuş
t ur. lngiliz romancılığı kendıni 
.. kıssadan hisse çıkarmak ., sev· 
dasın dan kurtardığı, muharririn 
mevzuuna karşı bir hakim vaziye
tinden çıkıp bitaraf kalmaka 
ça l ıştığı bir zamanda, Veb gittik
çe artan bir kat'iyetle aksi cihete 
)ürümüş; " San'at sırf san'at 
içindir ., şıarı kuvvet bul
c. ukça, o .. Hayır, san'at ce
n :yete hızmet içindir ., diye ba
ğıt mış t ır. Bu cihetten Ve!z bizim 
'J anıimatçılara benzer - çünkü 
herşeyden evvel coşkun bir gaye 
adamı, bir teşkilatçı, bir müced 
dittir. Unutulmamalı ki bu biraz 
da Anglo . Sakson zihniye tidir. 
Tam bir lngiliz kafası gayesi 
o mıyan her hanği bir şeyin vücu
duna pek okndar sebep göıemez. 
Zaten son zamanlarda logilterede 
c cdi bir şekil alan su katılma
n ı ş (Renliım) ve ( Natüralizm) 
coyan !arı sır f Fransız ve Rus 

1 t< sı rı 1e do2'muş birer haıeketijr. 
\ iz: " Benim ıçın edebiyat 
ı esım gibi kendi kendine bu ga
ye d ğil, bilakis mimari gıbi bir 
vasıtad ır. 

I· a idesi olmıyan şeye taham
miı ı edemem 1 •• diyor. Bu itiraf· 
lan duydukça münakkitler hücum 
etm işler, onlar hücum ettikçe 
Velz köpürmüştür: 

" Yarın teı biye görmiiş, ruhu 
yaı ım açılmış, bir takım biçare 
insanlara dair bir sürü sersemce 
romanlar yazıp sizi güldürecek 
mıyim sanıyorsunuz? Bu zavallı, 

küçük i nsanların güdük, mahdut 
hayatları 1 Karanlıkta hepsinin 
ruhunu görmiyorum: O ruhlar ki 
tıpkı hasta çocukların, besiıiı;, 

bakımsız hasta çocukların vücut
ları gibidır · bin türlü acı duyar· 
lar da ne olduğunu anlıyamazlar, 
söyl iyemezler, şaşkın, şaşkın tür
lü, türlü huysuzluklar, hırçınlıklar 
eder dururlar. • [Kipps romanın· 
dan] 

Ve'ze göre insan bir ~ahıs, 
de~il, cemiyete olan münasibetile 
.. İçt imai bir mahluk • tur. 

Velzin ne bu biçare mahluku, 
r e de onun kurduğu cern'iyeti 
l rrrenme7I Kendisi der ki: .. Ha
} at' olduğu şekılde, hiç i~ime 
yar< maz, A 1yalnız b~ni bam eşya 
olarak a:aKad~r eder. Eğer bu 
1 •• ıgaşıl ıb ı.~ ~ç•.ndc1n bir şey yapıp 
çıkarmak unııdı o masaydı dün· 
) aya brkma a tahammül edemez
dım. Yaıd {!ım k tııplar hep 
c ğic:mekte olan hayatların, ya
l.ut hayatı değiştiı meğe teşebbüs 
edenlerin hik ;jyeler i diı. Hıç bir 
zaman hayatı o duğu gıbi "T cm
sı I" etmedim. Esrrlerim, tenkıt 
ve tcceddiide teşvikten ibarettir.,. 

Bu itiraflar karşısında insan 
~u sual i sormak isler: Öyle i~e 
Velzın saıı'takarhğı, edebiyattaki 

mevkii nerededir ve nedir? Ha
kikat şu ki : V elz kendi arzusuna 
rağmen san'atkirdır. 

Hıkayecilik, iki kalem darbesile 
unutulmaz şahsiyetler yaratmak 
kudreti, her hangi bir vaz' iyetin 
ruhunu kavrayıp teşrih etmek 
kabilıyeti Velzin yaradılışı, de· 
hası icabatındandır. Yoksa o bu 
şeyler için çalışmış, yorulmuş 

değildir. San'atkar doğmuş olma 
sına rağmen yazı yazmakta ga
yesi halkın gözünü açmak, cemi
yetin kendisince vahim olan va1i
yetini göstermek, mürşitlik etmek
tir. Velz, gün geçtikçe, bu ga· 
yesinde muvaffak oluyor. 

Velz, bir ayağ"ı edebiyat, bir 
ayağı fikir sahasında, umuzuna 
dünyanın gailesini yük'enmiş bir 
.. Koloı ,,a benzer. Bu tarif, her 
ne kadar münakkitlerin lehine, ve 
Vebin aleyhine çıkıyorsa da, O· 

nun bütün kusu11lannı örten bü
yük meziyetleri vardır: Mevzuu 
ne olursa olsun, samimiyeti; coş
kun, yaratıcı zekası; keskin tah
lil ve teşrih kabiliyeti her şeye 
hakimdir. 

Velz istediği kadar • Ben ha
yatla olduğu gibi alakadar deği
lim. ., diye tepinsin, münakkitler 
de istedikleri kadar, " Velz 
gazeteciden başka bir şey detil
dir ,, diye bağırsınlar muhakkak 
V elz İngiliz edebiyatında sarsıl
maz bir mevkie, gençlik üzerin· 
.de silinmez nufuza maliktir. 

Velz her şey yazmıştır: din, 
tarih, içtimaiyat, hikaye ve saire; 
fakat onun edebi eserlerini üçe 
ayırabiliriz : (1) Jülvem tarzında
ki garip, fenni hikayeleri, (2) 
Orta halli, basit insanların hayatı, 
(3) birer " Tez ,, olan roman· 
ları. 

Velz ite birinci grupla başla
mıştır. Bunlar fantastik, harikul
ade ve fenni romanlardır. Bun
larda da Velzin ~an'atkir nıhu 
hakimdir. Onun cevval muhayye· 
leıi makinelere şahsiyet vermiş, 

tipler yaratmış, bilhassa " Efsane 
bahanesile ,, büyük hakikatler 
söylemiş, dünyanın istikbaline ait 
fevkalade hülyalar kurmuştur. 

Bunların bazıları açıktan açığa 
mecazii bımları ıadece hareket 
ve harikalarla doludur. " The 
lnvisible Man ,, , " Time Mac
hine,, , "The War of the Worlds,,, 
" ihe lsland of Dr. Moreau,, 
bu tarı eserlerinin en caziplerin
dendir. 

ikinci grubu u Kipps ,, , " Lo· 
ve and Mr. Lewisham ,, , "The 
History of Mr. Pol'y,, ism.indeki 
romanları teşkil eder. Bütün ki
tapları içinde en edebi olanları 

hatta bazı münakkitlerin fikrince 
Velzin edebi istikbalini temin 
edecek eserleri bunlardır. Burada 
Velz kendi iddiasına rağmen ha 
yatı samimi surette " temsil ,, 
etmiştir. 

Bu hikayelerin kahramanları 
tahsilsı1, görgüsüz bir takım bi
çarelerdir. Bunları dar ve mahdut 
hayatlarında, dünyadaki güzelli
ğin, hakikatin mevcudiyetini 
uzaktan u1ağa hissederler ve on 
h:ıra yctışe bilmt!k için bir takım 
başa çıkılmaz manialarla boğuşur 
dururlar. 

Bu devir lrıgilterenin en zengin, 

insanı ölüm uykusun
dan uyandıran kavga! 

iki kıskanç zevce kocaları-
nın tahutu önünde 

Mebika ıehr ade, geçenlerde pek 
· ,ayanı dikkat bir hadise vuku bulmuı

tur Meksika ıehrlnln en muteber ve 
zengin çlfçilertnden Aljandra Garıa 
olmüı, ıkt doktor tarafından muayene 
olunarak oldü~ü tahakkuk etmiş n 
def nine ruhsat vmlmııtL 

Mütt"veffa çok dindar bir katolık 
olduğu lçln dint merasim icrasına baı
lanarak cesedi evindeki mabede 
nalcledılrnı~. h,rkea çelenkler getirerek 
tazlyete gelmtılerdı. 

Meter müteveffanın bir de~1 lkı 
karısı nrmıt. btrtıl bq ucunda ağlar
ken lklnclat ansızın meydana çıkarak 
kocasının ce.edınt kendi eVine götOr
mek tatemlt. tkı kadın aruında bu 
yüzden baılıyan kavga ııddetlt bir 
mücadeleye dönerek ıktsı de btrbirlnln 
saçını yolma~a bqlamıılar. 

Ölonon ceıedt yanında vuku bulan 
kavga garip btr ıekllde nihayetlen· 
mtıtlr. 

Tabutunda yatan ola anıızın kımıl
dam11, yerinden kalkmıt ve etrafında 
kopan gtirühünOn ıebebın 10rmuı. 
T azlyete gelen d<>1tlar bu manzara 
karı unda deh~te ugnyaralc kaçmışlar, 
ditarda öıünQn tekrar dirıldi~nl IOyle
mtılerl 

Şehir ahalısı bu vak'adan haberdar 
olunca ölüyQ görmek için 
toplanarak eve hocum etmlılerlt'de 
hane halkı polııe müracat ederek kalaba. 
lığın hocumur <lan .kurtulmak lstf'mlf, 
ve ancak yllılerco bkerln yardımlle 
kll tu ıabtlmııl rdir. 

Zengin çiftçiye neden bayata 
dönduğünü ıordu,klan zaman: 

- İki kıskıı:ıc. hadının gavgası, 
pabrdhı insanı ölQm uykuıuodan bile 
uyandırıyor! 

Dımııtır. 

Eczacı mektebi 
Tahsil müddeti iki sene

ye mi indirelecek? 
Eczanelerin tahdldinden sonra 

Eczacı mektebine rağbet pek ziya
de azalmıştır. Bu mektebin sivil 
kısmına bu sene ancak bir kaç ta

lebe kaydolu~muştur. 

Diğer taraftan Eczacı mektchl 
proğrarnının tensik ve tadili tekarrür 
etmiştir. Bu aralık üç sene olan 
tahsil müddetini iki seneye indiril

mesi tasavvur edllmektedir. Diğer 

bir tasavvura göre, Eczacı mekte

binin birinci sınıfı Uga edilecek, 

talebe onun yerine fen fükültesinin 

P. C N. sınıfında bir sene flzik,kim

ya, hayvanat ve saire gibi mcbadi 

dersleri okuyacıık, ondan sonra 

meslek derslerini okumak lizre iki 
sene müddeti tahsilli Eczacı mek
tebi ne girecektir. 

Dişçi mektebi programlarında da 

tadilAt yapılaca~ bazı dersler ilga 

edllece~ onların yerine meslekt 
dersler gösterilecektir. 

en rahat ve fikir sahasında en 
bunaltıcı bir surette durgun ol
duğu devirdir. Memlekette bu 
yağlı ve atıl 1enginliği tenıin için 
ticaret ve sanayi iki ahtapot gıbi 
aşağı, ve orta tabakanın çocuk
larını yakalar, daha gözleri açıl· 
madan, ruh öldüı ücü bir yekne
saklığa, .. çalışmak, yemek ve uyu
mnk,, esaretine mahkum eder. 
Bütün eserlerinde olduğu gibi 
vak'alar, şahıslar son derece canlı 
ğörü~ü korkusuz ve açıktır. 

Mihri Hiiseyin 

Muazzam bir teşebb .. 
Alman mühendisleri koca bir denizi 

suyunu boşaltıyorlar 

Buraya bir muddet sonra ıo milyonluk bil' in 
kütlesi yerleşecek 

Son zamanlatda Alman milhen 
dialerl muazzam bir plan ile 
meıgul olmaktadırlar. Bu plAn 
Şimal denizinin büyük bir kıs
mının kurfanlmaıı ve bu suretle 
gar bt A vnıpada iakAn ıahaaının 
mühim bir surette arttırılması 
6 a 1 ClUlJ& t.nkfp c.tuu:.laı ... Jı. . V .. 

karıdakt resimde s: örüldüğü veç· 
hile gayet cesim bir ıet Şimal 
denizim evveli bir göle tahvil 
edecektir. Bunun ilzerine gölün 
suyu tulumbalarla Bahri muhiti 
Atlaıiye akıtılacak ve sun'i göl 
kurtulacakbr. Göl zemininin ga
yet mnnbtt olaca~ı ve hatta 
maden kömürü ve petrol men· 
balan da meydana çıkarılacağı 
Oınlt olunmaktadır. 

Bu plAn her ne kadar ha
yalpereatane gibi görünüyorsa 
da fen noktaı nazarından mev
kU fcrava vaz'ı gayri kabl 
değildir. Bu sayede meydana 
çıl; anlacak arazi esasen bundan 
takriben 500000 ıene evvel 

kara iken arazinin ıukutu üze· 
rlne denize tahavvül etmi~tir O 
zamanlarda lngiltere Avrupa kıta
sına merbut bulunuyoımu~ ve 
insanlar İngilteı eye gıtmek için 
Manı denizini katetmeğe mecbur 
olmayup kırlardan ve tarlalar
dan geçerek gtderlermi~. 
Ş mal denbinin kurutulması 

fçin mevzu bahsoJan proje lngil· 
terede Spurn· Head noktasından 
baılayarak Danfmarkanın f mal 
noktasına kadar uzayan bir ıet 
inıasından ibarettir. Bu settin 
temel•nt mukaddema deniz su
ları içinde kaybolup giden eski 
bir ıilsi)el cibal teıkll edecektir. 
Settin tulü takiben 800 kilo· 
metre olacaktır. Diğer ldiçük 
bir ıet de Manı denizini ka· 
patakcaktır. Bu setlerin inıası 

hitam bulduktan ıonra muazzam 
tulumbalar ifletılerek içeride 
kalan sular dııarı atılacaktır 
Şimal denizinin cenup tarafları
nın içte ikili nadiren 30 metre 
derlnlğt tf'cavüz ettinğinden bu 
müthlı ameJlyalın olıb eten kısa 

bir zamanda 
ümit olunmaktadır. 

Bugün ki vapur ıef erleri 
demir ve otomobil yoll 
olacak ve münakalat sah 
yeni ıehirler koleniler 
edecektir. 

Helgolant adası ve Friz 
yeni memleketin dağlart 

tecessüm edecektir. H~ 
manı memleket ortıuıııdl-., 
bir ıehlr haline gelecek ,,J 
kanalı denize doğru uı'.ıı 
gane bir mansap '4alma1' 
daha 2iya c!e tevsi e 
Ren, T ems ve Elp nehir 
arazinin EU altında kş 
için hurnsi setlerle batk~ 
lere akıtı lacaktır. Bu ta~ 
zanı lacak münblt ar•~ 
milyondan fazla bir pil 

kanma kifayet edebilectı1 
nedilmektedtr. Yalnıs 

sureti ththikinden zıyadfı 
edilecek ara zinin İngiltet"_, 
çıka. Ho'anda, AlmanY8 J' 
nlmarka ar asında ne s1ll' lfl 
ıim olur~a.cağı keyfiyelil' 
dı- ha mü .k ı l o'acafı 
ec!ı lmcktedir. _____ ___....,,_ 

Çarpışınalat 
Çin - Ru5 h-;;J;ıdand' 

bitenler 
Moıkova, 23 (A A)~_,f 

rofllkiden blldl ı ilivor: A 11., 
ki karip ordu, u kıtaat• ç
on yedlsınde vuku bu aıı ı-1' 
arruzunu defederek bıJJ' 'e 
arazisinde de takip e~ 
Sekiz binden f az1a çın ııı 
ve üç yüz Çin rabftl~ııı 
alınmıt ve ayrıca on p 4' 
ve mühim m iktarda to .,,tll" 
malzeme iğtira~ 

Bır tashıh 
DünlcO nüshamızda İs"eÇ ,o' 

faalıyctınden bAhlı yızınıDbtıııı' 
rında "istikbalden çok pik ~ııııdt 
le.il sehven bedblnlı ce ıP 

k esııtell 
mıştıl) O kunur en &ile 
bu yanlış ığı tuhlh edi) vr 
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lngiliz fenni Alman fennine rakip! 

1 

. " 

..... 

ı .. 

L. ~"çen sene ( Graf z, plin ) 
c 1 l<J d la ·

1 
°. a yazdığımız bir mektup-

d ngıltere ile Hındistan arasın
İtıa hava seferlerini yapmak üzere 

bi.~a .. ~dilrnekte olan dünyanın en 
ir t~ hava gemisi R . 101 e da
Ce ır 0 ebze malumat vermiştik. 

ç.:n sene ikmal edılip uçuş 
~tUbeleri muvaHakiyetlc neticc

en bu tekne hakkında elde 

:tiğimiz malume: tı hülasaten 

aklediyorum. 

d Dünyayı dolaşatı Graf Zeplin
~eıı 15 metre kadar kısa olan 
... . 101 in kutru Alman gemisi· 
'ili) k 
\t\j utrunu 9 metre kadar teca· 
C '- ederek takriben 39 metredir. 
taı Z ı· · h k 'b tıs ep mm acını ta rı en 

baıdOOo metre mikabı olduğu 
ıq e R - 101 in hacını 142000 
t etre "k"b llİik"' ını a ı kadaı·dır. R -101 
dif'-Hnet fabrikalarında inşa edil-

'tr 
1 

halde eşi olan R - 100 de 
ıt sn· G taf 1P uarantee Company n ta-

biik~dan 300000 lngiliz lirasına 
Anı ll~et hesabına inşa edilmiştır. 
~~ etıka hükumeti bunlardan bir 

~~ .. daha geniş ve 16 metre kadar 
"tı ık' h 'R. • 1 ava gemisi ısmarlamıştır. 

bur· 100 de dahil o!mak üzere 
llerı;rı hava gemileri duralumin 
tııaı1 en. alüminyum çeliğinden i -
gin· edıldiği halde R-101 tekne-
tt· ırı kaf.. k. · 1 • b" "ki l d 11Ôt..J.. ...s ırış erı, ısı et er e 
t ~Uğ" 
ll\ısu _ umüz gibi; boru tarzında 
l\ıu 5

'. çelikten imal edilmiştir. 
tııı 1:1~Yu~ halitası gaz torbala
t~t amılleri, kamaralar gibi di-
ı~rer~:rde kullanılmıştır. 

,lıııı 
10

guvertede tertip edilmiş o
~enıek O kişiye mahsus kamaralar, 
t~krıeı ve eğlence salonları diğer 
''l'~d erde olduğu gibi asma 
tıı~ti ~ Yapılmayıp hava mukave
·~ nı az ı ~tıirıd a tınak üzere tekne de-
li~ A. e İnşa edilmiştir. Bu yeni
tıttı lllıerika balonlarında da ay-

\atb·k 1\ 1 edilecekmiş. 
~ nıerik 11 l llrı l; a ı ar balonlarda yanını· 
~~. A elyum gazını kullanmıyor-

ı:ıı ""\.,.... 'k ~al\ b- .erı ada mebzul ve ucuz 
.ı lltttı'ıt ll gazı hükumet harice çı· 

'~1Qie/0t. · lngilizler R - 101 de 
k.ülanıyorlar. ldrojenm 

R. 101 garajında 

yangın tehlikesinden dolayı 
hususi tecdidi hava tertibab 
yapılmış. Graf Zeplinde 

sigara içilmesi menedildiği 
halde İngilizler R-101 de 
sigara salonu yapmışlar. R-

101 deki yemek salonu 50 yol-

cuyu alıyormuş. Dans salonunun 

döşemesi yayh imiş. Kamaraların 

en mükemmel yatakl~ vagonlar ka

dar muhteşem olduğu söyleniyor. 

R - 101 deki yeniliklerden biri 

de kolayca iştial eden benzin 
yerine makinelerde mazot yakıl

masıdır. Bu haberlere mahsus o
larak Breadmore fabrikası tara

fından imal edilen beheri 600 
beygir kuvvetinde beş Dizel mo

törü pervaneleri çevirmektedir . 

Bu makinelerde ne mazota ve 

ne dP- karbüratör mevcut olmayıp 

gaz tazyik hararetilc iştial etmek

tedir. Kamaralar ve salonlar ci-

varında bulunan iki yan makine· 

le1 den zayi olan hararet tayfa ve 

yolcu dairelerini ısıtıyormuş. Van

tilatörler bir taraftan makineleri 

soğutuyor ve sıcak havayı salon

lar etrafında dolaştırıyoı muş. El· 

hasıl R - 101 de hava mühendis· 

liği itibarile bir takım yenilikler 

vardır. 

Balonların inşa masrafından mada 

lngilteredeki bağlama direği 50000, 

hangardaki tadilat 98500, su ve 

elekttik tesisatı 4900, Mısırdaki 

bağ!ama direği 53000, Mısırdaki 

idrojen tesisatı 22000, Mısırda 

yol ve saire mesarifi olarak 14000, 
Hihdistandaki Hangar 172000, 
Hindistandaki bağlama direği 
53000, sair masraf için 33000 
İngiliz lirası olarak cem'an 500400 
İngiliz liralık masarif yapmıştır. 

Müderris 

Salih Murat 

R. 101 llıOhendhler it baımda 

--------------------------------~------------~----
Akşam çayı balonda içilecek 

Londra, 23 ( A. A. ) - R 101 balonu bugün tki yüz millik bir 
sefer yapmak üzere parlamento azasından, ikisi kadın olmak üzere 

72 zati hamil olduğu halde kal'dington tayyare karargahım terke -
decektir. Balonda 180 kişi bulunacak ve öğle yemeği ile akşam 
çayı balonda yenip içilecektir. 

Sözlü filmler her lisanla konuşabilecek 
Çikago Tribün gazeteıınin verdığı nıahiınllttl göre yakında ıeıli fjJımlerin 

ıözlü kısımları istenılen Hınnlarla konuşa.bıleccktir. Sinema müdürlerinden 
Allan Duvon vnkubulaı:a beyanahnda sözlü bir filmi istenilen dil ile konut
turmak kolay bir it1tir. lngilizce ile hazırlanan hir filim Almanca ile konuş
turlmuştllr. Bunun için, mesela A mancaya çevrilecek bir filim, Almanca bi 
len aktör ve aktrisler karşısında çevrilmekte burılar söylenecek •özleri ken 
d.i dıanlarile ıöylemekle ve bu suretle fıliııı o lııaoa çevrilmektedir,dem.ıtır 

23 Teorlnfsanf 1929 -:"'!!t 

Nobel mükafatını 
Kim kazandı? 

Dük dö Brolyi fen mütahassısı olmadığ1 halde akıl sa· 
yesınde bulduğu keşıfle fızık mükaJatını aldı 

Karilerlmin kasını azamı Nobel 
mükafatı hakkında malı'imat sa
hibi olmakla beraber, bu müka
fatın ıureti ihdası hakkında bir 
kaç söz söylemeyi zait addet-
miyorum. 

hunlar yekdiferl ile etdal hatin· 
de bulunuyorlardı. Bir taraftan 

"Niyoton,, un mesaisi neticesinde 

ziyanın mütekatti ve maddi ma
hiyette bir inti~a.ra tabı bulunan 

küçük cüzü fertlerden hasıl ol
duğun iddia ediyoı larclı. Bu mes-

lek taraf tarla.rınca bir ziya büz
mesi hali faaliyetteki bir mitral-

On dokU2uncu asnn ~on kıs 
mında "Nobel,, isminde bir Da
nimarkalı mühendis "Dinamit,, 
denilen tahrip edici maddeyi 
keıfettl. "NobeJ,,tn bu ketfl1 har· yözün 
baletletlerintn tek&.mülünü, bom- andirir 

kurıunlarıntn atılmasını 
bir ıekiJde vücuda gell~ 

ba ve envaı tahrip tanelerinin yordu. 
yapılmasını mümkün kılmııtır. Diğer cihetten .. Huygenı,, v6 

Bu keıfin neticesinde milyon- "Fresnel,, e fftirak edenler zJya· 

laca insan harp sahne erinde t~ yı maddi ve müdavim bir te-

ıef olup gitti. mevvüçı en mürekkep addediyo-
• Nobel,, e gelince keffi ııaye- lard.ı. Bu ikincı akıde iptidasında. 

sinde pek zengin oldu; pek sağlam gözükürken' 
ve vefat ederken, heıe- ~fr keıif onu zafflatt•; 
riyete yaptıiı fenalığa Ziyanın müdavim olm11· 

bedel bir iyilikte bulun. yip mütekattl clduı,~ 

mak emelile ıervetiuin ve her h üzmen ı n 
bir kısmını varidatım .. Kuanta,, ismi verilen 
sene beıeriyete hizmet bir talcım müteval~"ener-
edenlere mükafaten veril- ji,, - kuvvet - kesrinden 
meye tahsis etti. "Nobel,, terekküp eWıt ispat edil· 
in vaıtyetl mucibince di. "Radyom,, un intiaa· 
tahsjs ettiği resülmalde tında görülen ve telsiz 
senede haaıl o'an le graf lambalan tarafın· 

1,()80,000 frank bet kı~· · • dan neıredilen "Elektron,, 
Flzlk mtlkAtatını kazana.ıı 

ma ayrılır; ve her Dilk da sroı:rt ismindeki gayet kü -
biri o sene zarfında çük atomlar ketfedildi. 
edebiyat, fiz ik, kimya, riyazfyatta Bunların keıfi •Nyutonıı un dü· 
en büyük muvaffakıyet göste- tündfiiü veçhile hususi huznıe
renlerle eulhü selameti cihanı ler in mevcut bulunduğunu ispat 
temin edecek bir htzmetl insa· ediyordu. Bu iki ı:ıl nazariyeyi 
niyetkAranede bulunanlara veri· telif etmek veya bunlardan ha
lir. Bazı defa ayni ıubede tekli- ki kati izhar etmek için ne yap-

mül etmtı iki zatın mük!fatlan- malı idi 7 M Dö Brolyi bunun 
dınlması icap ederse o müka- çaresini buldu, ve rlyuiye gaye
fata isabet eden 216 000 frank sinde fU esaıı te~rib etti. Ziya 
ikisi arannda taksim ~lunur. Ba- ıüa!arı filhakika m~vce halinde-

] ükıı.f tl d bir kı dir, fakat ayni zamanda "elek· 
zı sent: er m a. a ar an •· 1 d 
mı verilmez ve ertesi sene iki tron,, ar a mevcelere tıtirak 

eder, yani on arın çtzd•k'erf 
senenin mükafab tevzi olunur. h k l 
"Nobel,, mükafatına lAyık olan· mha r: .. melvkeevi 0 up sürat ve 

a en5 • e e trou un ıür a-
lan tefrik kakkı Stokholm da- tine tabidi ş "tı ıı r. u sure e inttoar 
1IDfünunu müderrisleri arasından ve "te ,,.. L d " mevvuç,, aynı na lsenin 
ayrılmıı olan bir h.eyete tevdi_ iki suretle rüyetfnden baıka 

edllmittlr. bir. ıey değildir. Bu yeni na-
Bu ıene "'Nobel,, mükafatının zariye doğru addediltrse iki 

kimlere verildiği bundan bir kaç düımen nazariye telit edtlmit 
giln evvel telgraf haberi olarak oluyordu Brolyt,, nin verdiği 
bildirilmııtt MükAfab alanlar bu netlce uzun tetkiker neti
araaında en genci ·henüz 37 cesinde do~ çıkb. İşte fran
yaıındadir - kadim Franııız asil sız aliminin "Nobel,. mükiftuıı 
ailelerinden birine mensup olan alması bu sebeptendir. Şunu da 
Dük dö "Brolyi,, dir. söyliyelim ki "Brolyl., aynca fen 

Dük dö "Brolyi,, 1924 te yani tahsil etmiı bir zat olmayıp bu 
keofini sırf tefek kürle icra etmit 

henüz otuz iki yaımda iken fi. ti. Alimin hu keıf:ı yapıncıya 
zikin esasab üzerinde tesir icra k adar yeglne töhretı tanalmtf bir 
edecek bir ketifte bulundu. edip olması idi. 
"Brolyi,,nin keıfi Alman ulr ma· 

sından Şredinger tarafından ri

yaziyeye tatbiken tecrübe edil· 
mit ve bir çok İngiliz, Alman 

ve Amerikalı mütahassıslar muh
telif tecrübelerle mihanik ziya 
bahislerini tadil eden bu keıfin 

~ıhhatlne kanaat getirmiılerdir. 
Üç asırdan beri ziyanm "natu-

ra,, - seciye· si hakkında iki mü
him nazariye ıerdedilmit olup 

••••••••••:••••:••••••••••••••••••:••••••n••••••r.•r.:•ı ::········ .... ···············-· ·············· .. -· ·ı Si Cilt, ıaç, frengi butalıklan : 
q • 

SS mütahauıaı 5i 
n ~ = ~ ii DOKTOR Q 
u u 
~ Ahmet Hamit g 
~ 1 i! Galata, Voyvoda caddeıi. , 

H Atlna banka11 yanında ber gün 
r: üçten sonra. ; - . 1 . i· : 
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• 
iki intihar 

• Anni. üçüncü d~fa olarak 
arıara atlı Üçüncü defa olarak 
dört rakkama geldi. Tali böyle 
icap cttirmıftİ • Piyer .. artık 
• Anni. yi sevmiyor demekti 1 Şu 
aşk bucağı olan adacıkta "Anni,. 
ııt ediği kadar beklesin "Pi yer., in 
geleceti yoktu Halbuki "Piyer,, 
• Anni.nin ruhu idi. O gelmeyince 
•Anni.de intihar edecekti. 

Perdeyi ka\du dı. Oturduğu 
otelin eteklerini okşuyan dalgalan 
seyretti. Oh 1 Bu güzel Bahrı 
~fidi, sevgilisinin kolları arasında 
ıeyretmek ne kadar hoş olacaktı. 
Latif Sabrı Selit l.. Parlak güneş . 

güzel kokulu çiçekler .. lnsan YR' nız 
olduktan sonra ne kıymeti vardır? 

• Anni ,. diişündü Acaba ze 
bir mi içmeli yoksa ıüvelverlt- mi 
günlerini hatemelendirmela? Aşa
tıda bir sandal geçti; küıekleri 
yaldızlı kareler tersım edıyordu. 
Mırı 1dandı: 

_ Oh! Bir defa daha Jalif bir 

gece geçireyim de yarın gün do· 
ğar do~maz . . Aman Yarabbi l 
acaba rüvelverimi nereye koy· 

dum? 
Sandığını altüst etti. Nihayet 

rÜ\ e 've-ri bir • süı ur ko onyası .. 
lcutusu içinde buldu .. Şimdı o 
zamanlarda ne o1muştu? "Anni,.· 
nin etrafını artık ölüm ve matem 

koktı\•rı kaplamıştı. 
• Anni " kendine şampanya 

getirtti. Piyerle yediğ yemek gibi 
bir yemek ismarladı; fakat az 
içti, bir ,ey yemedi ve yatağına 
uzandı. Semaya seyıederı::k uyku 

ya dalöı. 
Gece yarısı gözünü açtı . Birde 

ne görsün sema ağlıyordu. De
rnek ki kiinatda onun kalbi gibı 
hüzne garkolmuştu Bu bir dam· 
la yatmur görülmiyen memleketti. 
Ba• daklardan boşanırcasına baran 

dökülüyordu. 
" Anni • mırıldandı : 
- Ne olursa olsun şafakta 

kindimı öldürmeğe karaı verdim. 
O vakte kadar beklerim. 

• 
Rüzgar ,iddetle esiyor; genç 

kadının yatağının bulunduğu bal· 
konu uraıyordu. "Anni ,.yar uyur 
yan uyanık bir halde idi. Bu ka
busa kapılır gibi oldu. Blf sıra 
yatak oynamağa başladı. "Anni,. 
endite ile dotruldu. Yataktan 
~aı at' adı. Karyola yerinden fır
ladı ve balkonla beraber dalga· 
lar içine yuvarlandı. iki kavi kol 
genç kadına kapıp sürükledi. Ay
ni zamanda bir aea kulı:ıQ-ına: 

- Korkmayın barel t arzdır! 
Dedi. • Anni. bavfile kendisini 

taşı yan vücuda sanldı 

Her şey yıkılıyordu. • Anni • 
bu inhıdamın gürültüleri arasmda 
sıcak bedenli erketin onu götür
düğünden başka bir ~ey anlamı
yordul Oi,arda yağmurun altında 
bir müddet gittikten sonra nihayet 
yarı çıplak yere oturdular. "Anni. 
karanlıkta kendısini kurtaranı 

göraıiyordu. 
Jf 

Saatler geçli. Sarsıntı devam 
ediyordu Nihayet yavaş yavaş 

tabiatın hırçınlığı sükun buldu 
Zulmet ıilindi. Ortalık ağardı. 

0
,. Hrün Rühi"' den 

• Anni ,. ve refiki bakıştılar. İki
si de genç ve güzeldi. Birbirine 
gü1ümsediler. " Anni • kendini 
mes'ut hissediyordu. 

Birdenbire tenha odasını, yata
tı yanındaki rüvelveri hatırları. 

Başını salladı; dedi ki : 

- Bakınız ne kararsız mahluk
larız. Beni kurtarmanıza ses çı· 

karmadım. Halbuki bu sabah 
intihar edect'ktim ••. 

Periki asabiyetle güldü: 

- inanılmaz bir hadise.. bilir 

misiniz ben de ~ef;-k sökerken 

intıhar edecekt•m. Büyük bir 

keder im vardı.. Yaşamaktan bez· 
miştim. 

Ortalık tamamen aydınlanmıştı. 

Mes'ut adacık bir harabezar ha· 

linde ıdi. Bir nar ağacı üzerinde 
kuşun biri tatlı tatlı ötüyor ; ya· 

kındaki bir gül ağacında iki gonca 

açıl ıyordu . Delikanlı tereddütle 
mırı!dandı : 

- Ya~asak fena etmeyiz de
ğil mi? . 

"Anni,. hafifçe geriledi, biraz 

kızardı, cevap vereceğine delikan

lıya dayandı. Delikanlı elini• Anni" 

nin eli üstüne koydu. Genç kadın 
kedcledi: 

- Öyle mnnederim. 

Uzakta bir horoz öttü. Her 

taralta yeni bir hayat başlamıştı. 

.. ~nni .. enerıni ıtminanla refiki· 

nin elleri içine bıraktı : 

- Ya~ayacağız !.. 
Yalnız o vakit delikanh bir 

kurtuluş ı;ühkası ile sordu : 
- Evet yaşa}acağız... ısminiz 

ne güzelim ? . 

4500 hammal 
Heyeti idare intihabına 

iıtirak edecek 
l lamnıııllnrın heyeti idare lntiha

tı yarın ~:ıb·ı h saar onda başlıya

cal,tır. Yarın ıık~ama kadar lscanbul 

cihetindeki, salı günii öP;leye kadar 

Beyoğlu, öğleden sonra Boğaziçl 

Adalar, (\ küdar ve Kadıköy cihe

tindeki hammallar reylerini otomo
bille dola~tırılucak olan sandığ-1 

atacaklardır lntihabat.a 4500 ha 

mal i~tirak edecekctr. 
Çarşamba gunu lokantacıların, 

per~embe günü de marangozların 

intihabatı yıtpılacaktır. 

Evlenme meras1mi 
Hariciye vrkllett memurlarından 

ve merhum Tunalı Hılmı Beyin ~lu 

insan T u•ıah Bey ile eabak ~ıhhlye 
Reııı Doktor lbrahim Patanın km 
N~rime Han.mın önllmüzdekı peqembe 
aönO Ankara Şehremanetınde evlen
me mcrulmlert taa edilecektir. 

Bir fayia 
Rom~ 21 - Bir müddenenberi 

Türkiye ile Arnavutluk arasında si
yası münasebatın tam bir surette. 
iadesi için müzakere cereyan etmek 
tedir. Arnavutlu~ bu hususta, Kıral 
Zogonun tanınmasını şart koşmak
cadır. 

Spor·1 Ameli hayat 
AOız nasıl muhafaza edilir? ---

Pazar likmaçları 
Bugün Taksim Stad

yomunda başlıyor 
Bu gOnden itibaren yeni bir ltk

maçına daha phtt olacağı-ı. Pazar hk
maçlanna .. Galatasaray, BettJct&1 ve 
Fent rbahçe ıehrlmtı.de bulunan gayn 
Tnrk takımlarla ııkaık brııl .. ma tmka· 
nını bulmak için Pera, Kurıuluı 

ve Makali takımlanoı davet ederek 
bir pa7.Ar itki vtkuda gettrmtılerdtr. 

l.Jkto tik maçı bugiin ttadıyumda 
Ca'atUIU'ayla Makabl arasında yapı
cakı T esblt edtlen ftkatnr muclbtnce 

gelecek hafta da BCfıkt.. Kurtulut. 
öbür hafta Fenerbahc;e - Pera maçlan 
yapılacakbr. 

Beoğra dski geldi 
Mısıra maç yapmıya giderir.en 

şehrimize uğrayıp ilk maç )apmaaı 

m~nuu bah&0lan, takat, sonra sarfı 
ov.ar edılen Beogradakt takımı 
dünkü trenle • hrimlze gelmı~ Novotnt 
olelıne mısafir olmuştur. Takım maç 
ya1ıamıyacağımızı bildiren telgrafı vak· 

tile aldığı için tehrtmtze mOPabaka 
yapmak için de~I buradan npura 
binmek ıçlo gelmlttlr. Yugo.lav fut
bolculan hugQnl:o ~ta ıle t.kende
rlyeye müteveccıhen ıehrlmt:ıden ayn 

lacaklardır. 

bk~ndenye Stadyomu 
( l 30,000 ) i\ lısır lira~ıQn mşa olu

nan lskenderiye, stadyomu 
geçen hafta zarlında Mısır kıralı 

tarafından açılmı\nr Mısır gazetele
rinin verdiği malömata göre yeni 
stadyom Yunan-Roma tanında in 
şa cd ıl mi ~ tir. Stadyom ciokuz bina· 

dan miite~ekkildir. Sekiz tribün 
25000 kl~iyi istiap etmcktcdı Kırala 

mahsus trlbiin bir saray minyatüni 
gibidir. Stadyomun hı:r tarafında 

biltün eski yeni sporları temsil edene 
he} ek eller vardır. 13ütiın tezyinat rö

nessanslôbu ii:r.eredir. 

Kırala mahsus trihiin 400 kişiyi, 

birinci ve ikinci ınıf trıbunların 

her biri 3500, üçiincü sınıf trlbun 
40UO, dördüncü smıhnki 3500 
kişi istiap edebilecektir. 

Studyoruun giyinme odalarını, 50 
yıkanma odasını, masa1 odaları içti
ma odaları~ yemek salonlarmı ih
tiva etmektedir. 

Yeni stadyom lskenderlyc bele
dlyesl turabndsn inşa edilmiş ve 
Romalılar devrindeki Olimpiya 
stadyomun sahası üzerinde vücuda 
getirilmiştir. 

Yeni stadyom beynelmilel stad
yomların en genişlerindcn biridir. 

İzmir at koıulan 
İzmir, 22 ( A. A) - Sonbahar 

at koşularının ikincisi güzel bir 
hava ile ve büyük bir kalabalık 
huzurunda yapılmışar. Üç yaşındaki 
yerli ve arap taylara mahsus birinci 
koşuya giren beş tay arasında Şaban 
Ef endinln Sülüğü birinci gelmi~tlr. 

ı 9i9 senesi zarfında ı 000 ·ura. 
dan fazla mükAfat kazanmamış 
hıtlis kan lngiliz atlarına ıııah~uıı 

ikinci koşuda Refik bc)i n NipckeU 
birinci gelmi~tir. Mukilfat 600 

Ura idi. 
Dört ve daha yuknn yaştaki 

halis kan Aarp hayvanlarına mah
sus üçüncü koşuda Hiiseyin Efen
dinin Giimii~ü birinci gelmiş ve 
300 lira mükAfat almıştır . 

OördüncU uzum koşusu ismi 
verilen hendikap koşusuna ilç ve 
daha yukarı yaştaki halis kan lnglllz 
hayvanları iştirak etmiş ve Refik 

Tablt ve gayri tabii mikroplann 
mucip oldukJan mevzii veya u • 
mumi haıtaWdardan alzı muha· 
faza etmek ~n her yemekten 
aonra fırça ile ydramk, tahtadan 
ld1rdan kullanmak,, çOrOmOf dJılerf 
bir mOtehauıaa temizletmek dit 
suyu Jle sık aık afzım yıkayarak 
gal'l'&ra etmek icap eder. Dit 
ıuyu olr rak 20 hacmı ~u içinde 
baftolumuı oksijenli ıu kuJlanmak 
da m6mldindtır. 

Dit erf fırça fle yıkamak Jçbı 
bir takım mOatahzerat vardır. 
Bun 1ar aalol, bir mJktar k6n10r 
tozu, kınakına veya ratanya to
zu. btr miktar klorat da pota~ 
veya karbonfyeU kalıyoyan veya 
mafneztum ile yapılır. Bu bapta 
kullamlan terkiplerde biri J pam 

aalol 100 gram 90 derecelik alkol 
ikifer damla gül Ye nane nıhlan 
5 gram tenUlrd6 ile yapdan dlç
tan bir bardak ıbk auya btrkaç 
damla akıblır. Dffer bir terkip 
te be~er gram aıltfenlk ve sa1o-

la ile onar aram nane .. 
JaD ruhunu l25 cram so 
cellk alkola kantbrmakbr· 
macunlan da kullanıla bJJ.lr. 

Atız rahatıazbklarmm • 
hlmml afızda hararet, 
Ye kızıllık husule ıelmeal , 
hasaaı1DJn kaçmaaı ve 
fena kokmaaıd.ır • Boyunda 
çene albnda guddeler hu.W 
vllcutta diz 'I humma asan 
IGr; cihaza lıazun faaliyet 
termez. 

Bu rahataazbk e..babma 
u veya çok .... . Sebep 
dit çıkanlmua, tOtOn ku 
maaı, afizda yanık ve ı 

olmasıdır. Buna uframamak 
afzm hıfuuıhaaına dikkat 
icap eder. Alız bu mn:tle 
~•andıktan aoma tedan• 
rl.ık suda hazırlanmıı ttmıol, 
rırJ, aaltborlkle veya "' CfıDOf 
suyu ile çalkamalıdır. Rah•
lıf111 lmlldadtnca hunu, ılrk• 
hamm neaah kullanmak 
eder. 

il 
Borç böyle mi verilir'! 
AlacakJısını öldür·dü, parmaaınd 

500 liralık yüzügünü oldı 
Modanyoya kaçh 

Bu aon lld t(lnd• ftthıtil .......,. 
ı elif semtlerinde yapılan cinayet
ler ıilaileılne dün yeni bll' VJlk'a 

daha inzımam etmfıtlr: 
Pendikte oturan Recep Abbaı 

Amerlkadan yeni ıehrimfze gel
mtı ve genç bir kızla evlenmtt 
tir. Kuruçepnede bahçıvan ar
navat İamatl ile kard91leri Üze
yir ve Hacı kendiılne mühim 
bir para borçludurlar. 

Recep Efendi cuma g(lnO bu 
Lor cu 11temek için bu üç kaı de
ş ·n boatanına gltmtı ve onlan 

rakı mec iıini kurmuı içerlerken 
görnıd§tftr. Bu vakitsiz ziyaretten 
lonln kardeıler Recep ile ağız 

kavgaıına baılamıtlar ve defolup 

gi ımcatnt ıaylemtılerdfr. Recep 
bunlara kOfür ederek ı~l&meti 

uıak apna.kta bulmuı Vt'l yQrüyOp 
gitmı,tır. Recebin ktıfürlerinden 

ı:ctrlenen Üuytr hemen çif teslni 
kapmıt ve onu takip ederek SüJcy· 

111110 Efendi köıkü civarında ateı 
etmfıUr. Recep aldıfl kurfundan 
benıen 61mftt ve ceıedi ıularla 

dere içine ı(ir(lklenmtıttr. 
Üzeyir hemen maktulOn par

md~ından 500 liralık yOzQfftnft 
a\arak bir otomobil ile Şııllye 
kaçmııtır. 

Zabıta ve iendarma derhal 
tetk ıkata batlam ı üç kardqten 

lleyin Eştaf d i uirıncı ~rıcrek 1000 
Hm müki\fKttım haşkn dııter hay
vanlımn dııhuliyderıni de kazan· 
mı~tır. 

Dört ~e dahıt yukarı yaştaki Arap 
hay\ anları tını.sıııdtı yapılan beşınci 

her.dikeµ lco~ıı::unda l lnkkı Beyin 
1'asihl birinci gelmiş ve 400 Jira 
rn·i~ !tattım başka Jiğcr havanların 

dulıul!yclerini alını~ttr 

Celecek htıfta rapılacak koşu ile 
mcv~im koşularına nihayet verile
cektir. 

illac•~ .,.lralamlflır. Haca 
hunları mraf ederek K&rdetl 
Mudanyaya ka.çtıluıı a6ylel!:J 
Keftyetten Mudanya al'~ 

haberdar edilmlıttr. 

Bır köşk yandı 
D'1n Arnavutk6y(lnda t 

Halil paıanın k3fldınde 

yıkanırken ocak tutuımuı ~ 
naya yol olmadıfından 1- _I 
çıkamamııbr. Civarın hep 1-J 
ilk olmasından yangın 1"/ 
kö~knn tamamen yanmaaile 
ticelenmiıUr. 

Sevgiltsınden yilZ 

bulamayınca .. 
ÜıkOdaıda oturan 18 Y~ 

da Ahmet aevglliıinden aytt",1 
ıından mOteeasiren kencliJıi .1' 
talı bıçakla sol memeıf natOIY 
aj"u surette vunnuıtur. 

Kız kardeşını vurdll f> 
Bakırkayde oturan Ha~ 

don gece kız kardetl F• t' 
Sirkecide bir birahaneO- ,.-! 
hancı blr erkekle teaaditt ol~ 
ve bundan miltehevvtr 

derhal b çaflnı çekip kJ% ~-dl 
yaralamıttır. Fatma HaJ>IP""" 
ı alan çok tehlikelidir. 

lkı Bulgar arasınd• " 
İki Bu gar ıoför J(a":::ı,I 

Di ana dün Beyo~ lund• f)~ 
kavga etmif er neticede 
nın bir parma~ kırıl~ 

Talebe filmleri ıcreP ı 
Ferah sinemasında ilk rrıe d "ti 

Jebclerl için tedrisi mıthl) e 1ı1P' 
ir :ı-ıer ;, 

filmler temin edllmlşt oJetı 
pazartesi ve perşembe gü terbi~ 
tlntlcr1nde tRrlh~ çograH, y;ıf(IF 
filmler ıtösterJlecelr, ıynl rtteCC~d" 
çocuklara kon feransJar 'e 



-
ilyarderler 

Nasıl zensıın oldular 1 
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Rokfeller:l3 

• 

lngiliz rekabeti karşısında 
Vasati Amerikada isyanlar çıkartarak para sayesinde 

piyasayı tutan « Rokf eller" tröstü bu rekabet 
karşısında şaşırdı ... 

o· He~ şeye ra~men "Standard 
ıl,. ın yirmi senelik bir an'ansi 

Vardır ve satış teşkilatı veren 
Petrol havalisi elindedir. Binaen
kleyh Ro1 al Düç •Rokfeller., in 
endisine bıraktığı ile iktifaya 

lnecburdur. Fakat usul dairesinde 
Ye · nı petrol menbaları taharri 
~?ilmeğe başlayınca henüz geniş 
l ~ır sahanın serbest olduğu görü
uyordu. •oeterding,, büyük bir 
~aharetle büyük petrol definele
tı . b b nın ulunduğu araziyi elde etti. 
d un~ar denize yakın olduğundan 
enız tariki ile nakliyat kolaylaşı· 

>'ordu. 

f Petrolun cihan yüzünde gitikçe 
~la istihlak edilmesi yeni şirke-
~~n kar veıicl işini ilerletmek için 
aıımgelen ,. Komanditer,, leri bul· 
lllasını mümkün kılıyordu. Serma· 
}'e başlıc zengin Felemenkliler 
~tfından tedarik edildiği gibi 
.. ıiliı!erin kuvvetli siyasi nüfu7.u 

oyal Düç Gruf,, it hine faaliyete 
Reçmiş bulunuyordu. · 
k" Royal Düç İngiliz müstemli· 
c:! atında yerleşmeğe haz;rlamyor· 
t u; ayni zamanda Felemenk rvüs
ıe%~katı da elinde bulunuyordu. 
sı d~ Romanya petrolu saha
rn·~:da hulul etti. Bu saha bütün 
d 1 etl~r için bir cidal meydam-
ır. 1910 da Rusyayı istila etti 

\te netice olarak iki sene sonra 
~oçiltlerin oradaki cesim maden
t:,i ni satın aldı. O arada •Royal 
d uç ... Mıs.ıra yerleşiyor, Standar-
ovıl ., m bütün Alman piyasasını 
~aPtetmış olmasına ra~men, Al· 
~anyada bir benzin fabrikası te
&ıs eyliyordu. Tam harbin arefe· 
g· 
f-1~.de Deterding ve İngiliz mütte-
b:i 1 

•• sör Marküs Samüel nihayet 
' Yuk bir adım atmağa ce5areı 

~tiler: Rokfellerin şimali ve vasati 
l'o~erıkadaki malikanelerine nüfuz 

Unu tuttular. 

C Artık ahztsar sırası gelmişti. 
Jl on D. Rokfeller ilk senelerde 

düşkünü bir miralay ile bir alay 
tedarikinden kolay bir şey yoktu. .. 

Fakat artık o sühulet çareleri 
kalmamıştı. Filhakika "Royal Düç 
Şel Grup,. un arkasında yalnız bir 
sermayedar kitlesi bulun muyor 
ayni zamanda f ngilterr- de bulunu
yordu. Vaşington hükum~tinin 
harekatı ile taban tabana zıt ola
rak, lngiltere uzun senelerden 
beri gayet emin bir petrol siya
seti takip etmiş; ve iktısadi piş· 
tarlarından olan şirketi bilakay
dü şart himayeye tevessül etmişti. 

İngiltere hükumeti daha sonra-

lan mühim sermaye ile Basra 
körfezi petrolüne, ,. Royal Düç 

Şel Grnp 11 un teşkiline ve petrol 
siyasetine mütaallik bütün kat'i 
mesaile müdahale etti, Şu suretle 
,. Standard Oil ,, in vaziyeti tama· 

men değişmiştir. Amerikalılar 
harbı umumi de ellerine geçen 
fırsatı sui istimal ettiklerinden va
ziyetleri bütün bütüne fenalaştı. 

İngiliz şirketleri petrol ihtiyat· 
!arını tasarruf ettiler; Amerikalı· 
Iar ise bahri ihtiyacata ve sene-

den st:neye inkişaf eden otomo
bilciliğe bila ıhtiyat petrol ver
diler. Neticede " Standart Oil 
Kompani ,. petrol istihsalatmda 
birinciliği muhafaza etmekle be
raber, kendine pahalıya mal olan 
kuyular kazmağa mecbur oldu. 

Çünkü onun ihtiyati azalmış ol
duğu halde, lngiliz şirketlerinin 
hesapsız ihtiyatları vardı. 

Amerikalıfar bu vaziyeti ihata 
etmekte olduklarından, İngiliz 
rakabeti ile mücadele son sene
lerde gittikçe şiddetlenmiştir. 
Vaktile yapıldığı veçhile mahreç 

temini için lo~azlaş1\mıyor, istih
sal yerlerinin elde edilmesi için 
çalışılıyor. 

f Bitmedi 1 

ih~tol sahaları satın alırken fazla 
tdtıYatkar davranmıştı. Rakabet Halkın dileği 
sa en F elemek - İngiliz grupu bu ı-•·---------.. c:1ım tı/ede Panama, Venezüeld, Ka-
il\ tı:ınya petroı sahaıarınıda satm Alakilise nahiyesinde 
g' abildi. Harbin son sene- Bekir Cevat lmzasile aldığımız bir 
ltıd d 

&at e • e 14Rokfeller,, in şevket ve mektupta kendisinin Alakiltse nahiyesi 
~l Vetınden yakasını kurtarabilmiş muall\mliglnden ıebehl kendisine ma-
~ a~ • Mekstkan Eğl Kompani ., lcım olmadan cıkar ldı~ı. nahıyenln 

~Pil iltihak etti. müdllılüğilnll lsteclıği bald,.. de evsafça 
tas Rokfeller., tröstünün zaif nok~ kendisine faik olmayan bir a~lnıısmın 
~tt~ ele geçmiş, ve tröst en canlı kaıa kavımıkamı tarafından tercih 
~~rı~en vurulmuş oluyordu.Vasatı edıldtğl ıfade edıl yor.Erzincan Valisile 
har erıkanın nüfuzlu siyasi ricali, Erzurum maarif emininin dıklrntıne arz 

tto p .. Zamanına kadar ,. RokfeUer,, edertı. 
idıı8ttınün kat'i nüfuzu altında 
hı~r. E~er matlup petrol imtİ· 
tı~ ar:nı 14Standart Oıl,.e vermeğe 
ttn R'osterirlerse veya Meksikada 
hHecr~t 14

Hüertanm,, yaptığı veç
~hn tatlı bir tazyika,. boyun 
ttıily ek .. telafi makamında,, birkaç 
~()lu on dolar kabul ederlerse ~ 
~Ut'"nda gidecekti. Fakat eğer 
"f<0~ müşkülat çıkaracak olurlarsa 
~erttı eller" masrafa bakmadan 
~ ekctte bir küçük isyan çı· 

t't&caktı ; bunun için ıöhret 

Bir teşekkür 
Darüldceze tik mektep başmual~ 

lfmltlınd~n: Muhterem Efendim; mü· 
euesedekl tile mektebin kimsen yav
rularına çıkalata tevzU ııUrctile ibrazı 
mOrüvvet ve şefkat eden Kadıköyünde 
moda caddesinde Cafera~a mahalle
ıılnde muhtar Sadrettln sokağında 
2 No.da mühendia Alı Rıza Beyin 
har eslnde f atma İclll Hanımefendiye 
alf'nl 1nkranlanmızı takdim edinıy 
efenim. 
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Borsalar 
V a.kıtıın bulmac 

r Acddı 

ambl:yo 

Kıı.ı>andı 

104375 
0,4 71, 87 

il 'l6,50 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmi 

bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. 
için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul 

1 lngiliz Jiraaı .Kr. 
• T .I. mukablll Dol 
• • Frank 
" • Liret 

.... ... 

kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - ~ lif - - - -_li - -- - !11 - - -
.. . 
.. . 

Belga 
Drahmi 
Frant 
Leva 
Florin 
Kuron 
Şllln~ 
Pezeta 
Marlr 
Zloti 

1 
2 
3 

64 31,SO 
4 1 J .5,62 

@} [il -!il - !il - - - -
' . 1572.So 5 [il [il ... ... 
... .. . 

Pengö 
2o Ley Kuruş 

1 Türk lirası Dinar 
' Çervoneç Kunış 

Nukut 

ı !sterlin (lngillz) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frıınk [fransızJ 
20 Liret [İtalya ı 
O Frank: 1 Belçika) 

."!O Drahmi [Yunan] 
'O Frank [ls\·lçreJ 
20 Leva 1 Bulgar] 

1 Florin (Felemenk) 
20 Kuron [Çckoslovaı] 
1 Ş!lıng !Avusturya] 
1 Pezeta (ispanya) 
I Rayşmarl !Almanya] 
ı Zloti : Lehistan ı 
1 Pengö 1 Macaristan ı 

20 ley [RomnnraJ 
ıo Dinar !Yu~oslovyaJ 

ı Çevoneç !Sevyetl 

Altın t' 
Mecidiye Borsa 
Banknot \ harici . 

Tnhvlller 

istikraz dahili "vadeli 
Dtiyıınn mU\ ahade • 
ikramiyeli demlryolu 
htanbul lramvay şirket. 
Rıhtım Dok \o'e Ancrepo 
btanbul anonim su Şr. 

Hisse eencetlrl 

~ 7 
2~ ')ı) 

2f 47 5n 

1 )!/fi 

!041125 
213 
r6< ~o 
22:l 
117 75 
5:; 50 

8~!' 
30 75 
8~ !!.5 

125 :.?S 
,cı;:ı 

30 50 

ı;ı 

24 25 
Si 25 

2~ ' 
75 

91':. 50 
61' 75 

241 75 

97 7, :'j(I 

214 ~5 
t 70 

4 35 
ı ; :ıo 

27 

I~ bankası ı ı ı6 

<'~"'anlı bank.ı~ı 12~ 

25 '6 25 
26 37,1'0 

ııoro 

ln42 7:'i 
21 :5 
168 
224 
!l9 
5~ 5o 

828 
3o:"5 

8 
12 o 
50 o 
3 
51 
24 l5 
3:" :.!5 
2531,2!1 

'1. 

91..ı 

:"O 

241 75 

Ticaret ve zahire 
P'latı..,. Ticaret bor•••• kltlblumwnllllf 

tarafından .. ertlmlııtfr 

BuAday 
Yumuşak 

Kızılca 
Sert 
Dönme 

- Zahireler -

Okk••• 
Azami Aopr1 
K.. P. K. p 

14 2<l 16 22 

14 30 15 20 

6 
7 
8 
9 
10 
11 

-
-

ii 

-
[il -

- - -- !j] - - -
[il - [il -

liJ ~ - -- -'.il _ liJ - -- -
1 fiil 

Busllnkü bulmacamlZDI 

halledilecek yeni ıekb 

Soldan sağa: 

llR 
!il -
-
-

- -

1 - Direnmek (4), sevgili (5) 
2 - inatçı (4), latife (4) 
3 - Beyaz (2), mamur (4), 

aksi (3) 
4 - Avrupanın siyasi şöhr~ti 

olan nehir (3) , elemler 
(4), nota (2) 

5 Arızalar (4), elimizden 
çıkan bir arap milki (4) 

6 Sualin aksi (5) , atatın 
müfredi (4) 

7 - .. , Zavur (4), hep (4) 
8 - Vücudun temeli (3), en 

büyük (4), nota (2) 
9 - Lahm (2), çifci aleti (4), 

intikam (3) 
10- Mecra (4), kap (4) 
11- Çok leziz (4), Anadolu

da bir yer (4) 

/staı· bul 4 üncıi ıcra daiı esrnden: 

Alt Va& E.fend ntn dayıın oğlu lbrah!m 
Etem Efendi ılmmetındekl alacağının 
temini isUfası ıımmında mahcuı bulunan 
Anadoluhlsarında Gökıuda zirde nu· 
mara.ı muharrer gayri merıku•A.tın bor· 
cun verılmem~ıındt'n otuz gün müddetle 
ıhalet evveliye müzayedeye vaz 
olunur. 

Alt Vafl Efendi 
dalyan oğlu İbrahim 
zımmedndek\ alacağının 

mahdumlannm 
Etem Efendi 
temini lıtıfuı 

mnmında mahcuz bulunan 12 de bir 
Çavdar 12 ıo J2 25 
Arpa 9 2 9 30 ı hıwıl Anadoluhtsannda gökau mevki· 
Mısır B 30 9 ıs inde bir ıarah Oıman Bey haremi 

Fasnlya 26 32 1 
l?m-ııııiıııııl~:1m1.--m;m------ Heıene H. ve btr tarafı göksu deresi 

Hindistan 
lngiltereye karşı boykotaj 

ilan edlyor 
Çikaf;o Tribün Bombay muhabi

rinden aldığı malômata göre Bom
baym millt kongre heyeti bütün 
şubelerine bir tamim göndererek 
gelecek Ununusani iptidasından 

itibaren ln~iltereye knrşı boykotaj 
tatbik olunacaJtını bildirmiştir. 

Boykatajın ilk merhalesi, lnglllz 
mensucatını almamaktır. Milliyet· 

perverlerin hedefi, Hindistan umu
mi valisi Lord İsYin in Hindısrnna 
muhtariyet verileceği hakkınak1 be· 
yanatımn iyi tesir etmediğini gös
termektir. 

Bir tarnf tan vaziyet bu merkezde 
olduğu halde diğ~ taraftan l\l l\lak· 
donalt avam kamarasında Hindistan 
siyasetinde blr tebeddül vuku bul
mıyacağıru beyan etmiştir. 

Harp malulleri kongresi 
Türkiye mütekait harp malôllc:rl 

riyasetinden: 
Cemiyetimizin senelik kongresi 

22 l 1-929 da aktolunmuş ise de 
nizamnamenin 8 inci maddesi mu

cibince ekseriyet olmadığından 29-
1 I -929 euma günü saat 14 de 
Darülfünun konlerans salonunda akt 
edilceğl füln olunur. 

ve bir tarafı baruthane caddesi ve bır 

tarafı değirmen harkı ile mahdut ber
muclbt tapu dört bcıçcık adettdn ibaret 
bulunan aynı 7 No. meıhe mahalli
nln tamamı bin üç yüz elli lıradır 

yine ayni mahalde n ayni 7 mO
kerrer numaralı tarlanın bir tarafı 

beklmpqa çtftl~ 

tarah paı çıftlı~i 

arazın ve bir 

tttisalından kngat 

olunup Nııımtagı caddesine mürur 
eden tarik ve tarafı •~IAs•sl Nııantaıı 

caddeıııle mahdut ve bermuclbl tapu 
altı dönilm doksan altı ktısilr zıradan 

ıbaret tarlanın temamı \kt yoz kırk 
Jıradır yine ayni yedi numaradaki 
mükerrer numaradaki ve aynl ma>ıalde 

dört kardaılar vasatından kQıat olunup 
Nişanta~ı caddeııine mürur eden tarik 
ve bir tarafı göksu karalcolhaneıl zah

rJndekl odayı on üç harita numarasile 
murakkam göşebaşı bulunan Mustafa 
Efendi ile Hacı HUseyln efendt ara
zJst önünden kügat olunup Hekimbaşı 

çiftliği arazısına milntehl tar.k ve hır 

taraftan tarik meıkOrdan Nı~anta,ı 
caddesine mürur eden tarik ve tarafı 

rabil Nııantaıı caddeslle mahduttur 
bermucibi tapo on üç dönüm ikJ yilz 
altmıı ziradan ibaret tarlanın tememı 
beo yüz ylrml beş lıradır yene ayni 
mahald ayni yedi numaralı Göksu 
mevkilnde btr tar aftan dört kard8flar 
vasatından kfigat olunup detlrmen ıu 

oaoıco bulmac:amızm 

halledUmlt ıelıdl 

Yukardan aşa~ı 
1 - Yegane haramnız 
2 - Tahta minder (7) 
3 - Hayır (2), eşya 

rilen (5), olma 
haz1r (2) 

4 - Valde (3), tavla 
şey (3), İspanyol 

S - Kökü havada ağ 
~ vezin (4) 

6 - Şans (4), yakın d 
7 C' J • " 1 (...,) ... _.;. üULC .. me.; I 

8 Yemek (2), belli 
bıt (2) 

9 - Cilve (3) , fena (3 
(3) 

10- Başta olan şey (4 
ta (4) 

11- Çifcilerin ekini a 
için tarlaya yaptık 
çift hayvanı (5) 

barkı mllntehi tarik ve bir 
de~lrmcn au harb ve bır 
yı tmit beş harita numaraslle m 
Mehmet Elendi blnl Mellmc8ttl 
olan arazi OnOnd~o Nı,ant8.şı 
mürur ,den tarik ve ıanıfı ra 

tala Efendi arazııl önünden h 
çtfltğlne mfirur eden tarik lle 
ve bermucibi tapu el 

dönilm altı yüz ziradan ibaret 
tamamı ıkı bin ikl yilz on bq 

gene atik mükerrer 71 num 
aynl mevkide Göksu mevklln 

tarafı hektmbao1 \lfliğt arazl11 

den kil~at olup hek.ımbarı 

milnteht tarik ve bir tarafı ~ene 

baıı çlflığine milntehl tarik ve 

raftan gene tarik ve tarik me 
Nışantııışına mUrur eden tarik 
rabU Nı~antaşı ca :ldeslle mah 
mucıbı tapu kırk dönilm bh 
Gört küaür ziradan ibarettir ta 
kıymeti bin ah yüz otuz lıra 
aynı mahaldi" Gö1mı ml"kltnde b 
hekimbarı çifligi ve bir tarııfta 
men su h:or': ı ve btr tarafı dör 
gayri men~ul mezkor otuz gün 
detle müzayedeye vaL edılmlg 

olanlann kıymeti muhammeıılnln 
muslp mlktaı m yazdı- on nis 
pey akçasını müstashtben 30/ 
tarihtnde saat on dörtten on ahıy 
ve dosyasından fazla maltı.mat l 
ceğlnden bilesıı.le ve ya b 
mnracaat eylemeleri tl!n olunu 

Duydunuz m 
ZAY! - Gerede ~besinden aldı~ 

vesikamı zayi ettim. Yenisini ala 
uylln hükmü olmadığını 114.n eylerim. 

Ev safın 1Jlınacak 
Sahilden Rumelihiaanna, Fenery< 

Bostancıya hdar YC l::urtulut tarı 
nihayet 2500 lira fiatla ıatıbk evi 
nn Darulbedayide Şemıl beye mi 
etmeleri rica olunur. 

. . . ~.:.. 
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Renkli kitap itlerlnt~tn ş6ra.flf ve temiz olmasını 
istiyorsanız., formalarınızı (V AKIT) makinesine veriniz. 
Makinemiz i.28 soY!f~ık bir ldtarbı (iç renkli, ayarlı 

ol rak hır ıoet ıçm~~ iomomile hazırlayabilir 
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~eçhul ~sker 

Çirkin bir taarruz şekli 

tiiJ~•ü'!k4]-
Se)rrisefain 

Merba ıceoteaı: Galata Köprü bapnda. 
.Beyoglu 2362 Şube ac.nt• ı M.lımu

dlye Ham altındı let.nbul 27 40 

Türk Spor 
~~ar . hinhaşıımıın yalan sözlerle hizi iğfale ve 

neCJıyatımızı kırınağa çalışrnası askerlikçe çok 
ayıp şeydi 

Trabzon birinci postası 
(COMHURfYET) vapunı 25 

Teşrinisani Pazartesi 12 de 
Galata nhtımından hareketle 
İnebolu , Sam.un , Giresun , 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
celc ri dönfişte Pazar iskeleıile 
Rize, Sürmene, Trabzon, Tire~ 
bolu, Giresun , Ordu, Ünye, 
Samsun, lnebolu, Zonguldaka 
uğnrarak gelecektir. Hareket 
güntı yük kabul olunmaz. 

8 inci sayısı çıkb 

Etref Şefik, A.. Şerafetthı, Sa.dun Gallp Beylerin makaleleri. 

~ tı tdhneyt mndafaa eden 
bllıkerleri, evlerinden çıkar

tıl tr daha avdet etmlyecek
I r dtiıünerek aile1erile veda 
f erdtr. Edimenin hututu m6 

-: 6nüne gö~alerfne geren 
'tı erler tamamen ölecek ve 

tak ondan sonra Edirne 
~itanın olacaktır. Btlmen 
~ okudunuz muITarihin 
}'~ htr sözü vardır: "Tftrkler 
~ay kale veımez ... " 
lGtk in taıaladı Karoı&ında-, 

Ça vuılarımn, tahinin et-
tthı km çı adığmı görünce 

•t ~ide ıendeledi. Belki de 
a~ tG.cat edecekti. Fakat 
nu 
~ ' en amansız yerinden 
u...~•tun. Gittikçe artan he-
'~ devam ettim: · 

~en ayın birinci, ikind1 

lriinleri ıurada. Kumlar 
•bınle yaptığımız harbi 
hn~, Bu harpte siz bizzat 

tın\Q.. Kul'fUD ve aüngiile
~ k~ıeında alayınızın ne 

~ 8.slter kayhettfğf nf bilmi· 
t . 
~~at 
ltn ır:.ll:~ ıu h:adannı söyllye· 
a Yal~ S~ harpten çıkdıktan 
ce b ı.z biz.im tahurumu:zun 

~ P eaf nde dört y(iz otuz 
t~ bulduk. Ve onları da ıu

lll gördü}ünO.z d~reye göm 

"ftf l.. ~ IJtl' hınçkırık duydum,sarı 
~ ~ç baıım yana çevirmtı ağlı
~ Cilınüııef birdenbire dön· 

~t~ kısa ve sert bir kelime 
~ ten sonra bana dönerel{ 
il " il e ezgfn bır lisanla 

\. ~11\111 kardeıt de orada 
~t ~ç bir zabit idi ... 
\; ~' . 
~~ dü nıan olsun, bifmıye· 
' b ~"-"all nın acıyan bir ya· 
V aı;tı~m için müteessir ol· 
d e lltütevekkilane bir ta
edını k·· 
~e ı. 

'tel çare. bu, harptir. Bu 
y dtıı;:ler, en evvel ö1ecekle
~\>~ tnelidtr. 

~ ~il. ~a:~aıı ayala kalktım. 
~l •il elktılar. Kilotumun toz
tı'- etken Gnmn .. efin karma 
~ al ~ 

~ ~ lan çehreai gözüme tliı-
n.b~,: sın giilecektfm. Her hal
'11! l g" ı , f, b· oy erne!< istiyen Gü· 
~~,lll:Pka ıöyltyecek bir söz 
dq: § olmalı ki ıu suali 

ır ~ eJt: lift k 
~ tt umlartepe harbin-

~: ~ kadar zay1at verdi-

'~ l'~tt 
d t11.tı YU.rdu olmıyan bu 
,1~: l tatlı gülerek cevap 

lı O, C 
ı:ııt- 0 spodin kumandan. 
~ \gk . 
~ İ) ~e erın buna doğru bir 
~~ltt t'trıireceğinl bilmeniz IA· 
' :etn nıi?. Haydi sizi 

t: ~tb:aknuyayım. Kumlar 
~ ~ttı,~ de Yerdiğimiz zayıa· 
~ bu~ en neden f baret oldu
~) 'Q'J.lto 
~ ~l'l~ •unı. Fakat her hal-
~~~ d afzfnle tatlı ~tlı kar· 

' erecede tam mevcut· 

Güınüşef ne demek ıated~imi 
anladı mı ? bunu bilmJyorum. 
Artık bahıı kapatmak ve avdet 
etmek IAztmdı. 

- Gotıpodln kumandan, artık 
biz gtdece~z. Acaba resimlerin 
kopyesanı ne zaman görebdirtz7 

GiimO.ıef, elini uzattl. Koca
man ovucunun içinde kaybolan 
elimi kuvvetle aıkb. FJleri buz 
gibi fdi. Gözleri kargıdaki Kum
lartepenin ilzerfnde dofaıbktan 
sonra cevap verdi: 

- Üç gün sonra... bu taatte .. 

* 
Kum!udereyi geçerken karde 

tim diyordu kl : 

- Çok ileri gittik ağabey .. 
Cevap verdim: 

- Ne yanalım oğlumf Goıpo
din MaJor Gümüşefle bir dipla· 
mat sıfatlle görüşmedik.. askerce 
konuştuk. 

Bu iki günkü mfilAkattan, ben 
şu neticeyi çıkardım: Bulgar sa 
bitleri, çok fedakAr adamlar hem 
harpte. hem, harp haricinde ... 
Harp eıınumda kaç defa gördOık, 
ellerinde yalın kıl nç ve yahut 
koca bir revolver oldütu halde! 

- Apret •. apr et ... 
Diye bağıra ak askerleTfnl ko

yun sürüsü gibi ateıe ııiirüyor-

Jardı, bu iila. . harp haricinde de 
memleketle; ine bir şey kazandı
rabilmek için her vasıtaya mfl· 
racaat edıyorlar... hatta yalan 
bile sövlüyorlar, bu da AlA .. ne
tekim, Major Gilmütefte böyle 
yapt . Kumlartepe harbinde kay
bettiğini burada iki Türk onba
şısmı iğfal etmeğe çalıearak ka
%4nmak fstf"dl. Memleketh>l pek 
çok seven bir Bulgar gibt, Bul
garlığın menafiinl lemin etmek, 
ordusunun zaferini ha.zırlamak, 

kale ve kale mudafilerinin ma 

neviyatmı kırmak ve ezmek için 

ne mümkünse söyledi ve yaptı. 
81,1lgarlık namına bu adam tak· 
dire şay~mhr. AnÇ(',k. aşkerlik 
namına bu binbıığıyı takbıh ede
rim. Hangi orduya mensup olur
sa olsun, bfr binba§ının bir on 
başı önünde yaptığı propegande. 
ç:rkiu ve t~renç btr teıelltıldür ,. 

lzmir - M'ersın sOr'at postası 

Avrupada, l.tanbulda " battın TGddyede IOD haftanın ıpor baya

bnın faaliyeti. Y eal futbol faaliyeti hakkında r9'I Hamdi P.mln 
Beytn beyanatı. Tark pbt kuvvetli, Sinema, roman karlkatOr. Ve 

Stady'!mda bedava maç seyretmek 
için müsabaka devam ediyor .. 

- ~-
• • ' • ~ • •..-: • 1 ~y" 

Manisa vilayetinden: 
lmmlerl zirde g&st~rflen yellardakl lmallt ın.ut bizalannda ımıbe.tter 

keşft evvelleri üzerinden (ballda gösterilen aaatlara) SO teşrlnsani 929 
r--A:---:J:-:k-".'."'ür------lll tarihine müsadit cumanesı gO.nüne kadar müddetle ve kapalı zarf mullle 

JJ8 1 S 8f pOSf 8$1 münakasaya çıkanlmıt oldufundan fazlı taf.IIAc almak iBdyenlerin müd-

( KONYA ) Yapuru 26 teı 
rioisani sala ( 12 ) de Galata 
rıhbmından hareketle çarpmba 
sabahı' İzmire ve akpmi lzmir
den hareketle Antalya Aliiye 
Mersine gidecek ve dönüşte 
Taşucu Anamor Aliye Antalya 
Kuşadası lzmire oğrıyarak ge
lecektir. 

( MERslN) vapuru 26 Tq- deô mezkOre zarhnda vilAyet Naha baş mUhendisliğtne müracaadan 
rınısam Salı 17 de Sirkeci ilin olunur. 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Bürhaniye, Ayvalı~ gide
cek ve dönüşte mezkOr iskele-
lerle birlikte Altunoluğa utrı· 
yacakbr. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz . 

ı -· Mesajerf Marttb:n ve Pake 

Kumpanyalarınm Vapuru ile 
Güzel seyahatler 

Her hafta •Marsilya,. ya hare-

ket eden vapurlar Pire ve Napoli 

limanlanna dahi uğrarlar. Tafsilat 

almak üzere Karaköyde Lorant 

Rebul ve şürekasına müracaat 

olunması. Telefon Beyotlu 203 

204-1704 
=;==·--ımu:cu:unm:::awww......-:: 

İ '::.~~~~~jnu~·~~~RI 
1 

P, Samsun 
li vapuru 27 ç, b 
! Teşrinisani arşam a 
Ü günü akşamı Sirkeci rıhtımın
İE dan hareketle doA"ru ( Zongul
!! d~k, lnebolu, Samsun, Ordu, 
U Gıresun, Trabzon, Sürmene ve 
İl Rize) ye gidecektir. 

• Yapılacak ımellyatm nm 

!51+868 - 60+218 kilomecreled 
arasında maa ıemel tabakuı şosa 

~ ve 30 metre tuli.nde iltinat 
divan inşası. 
Bu yolan muhtelif k11o metrelerin
de otuz mette tullnde harçlı kArgir 
istinat dı varile Ud adet 0,60 beş 

adet bit bir adet 8 metre açık-
lıklannda beton arme menft>z inşası 

Btr yolun a+soo · ++900 kilo 
metreJeri arasında J 400 metre tu

lünde kırma ta, ve bilokaj ferşlle 

süindirııjı 

• Bedeli 
Lira 

18582 

kqlf 
K. 
88 

8308 81 

14684 46 

Bu yolun 12+000-14+000 kilo 13825 60 
metreleri arasında ild bin metre tullnde 
kırma ~ ve blokaj ferşile lilindJnıjL 
H~+345-iO+S4S kilo mecrelan 
arasında bir kilometre tulinde blo
kaj ve kırma taş ferşile silindinı.jı. 
1o+ooo-I2 + 902 kilometreleri 
arasında 2902 metre tuUnde cem'an 
26,60 metre ttı.ltnde on beş adet 
muhtelif açıklıklarda beton ırme 
menfez inşası 

12146 80 

17800 72 

Yolmı i~ 

Borlu-Demird 

Borlu-Denılrcl 

Akhisar-Mermere 

Mıınisa-.Akhisar 

Salihli-Borlu 

Kırkagaç-Gelenbe yoluna Ait teklif ırıektupları SO tqrln~nl 929 tari
hine mUsadlf cumartesi günü saac on dörtte: A~hlsar-Mermere yoluna Ait 
teklif mektuplan yevmi mezkı'ırda: 1-2 ı 4 de: Manisa akhfsar yoluna Alt 
cekllf mektubu yevmi mezktırda S. 15 de: Salihli-Borlu yoluna Ait temi-
nat mektubu I ·2 ı :S de: Borlu-Demirci yoluna Alt temiruıt mektuba 
yevml ınezkôr aaac ı ·2 J 6 da kabul edilecek ve o sııatlarda münaka-
saya başlanacaktır. 

Kılınç her yerde kılmç olarak 
ka'mııhdır. Ve lnlınç taııyanlar 

0 kılıncı çenelertle değil yalnız 

bileklerile kullanmalıdır. 

U T afsillt için Sirkecide Yel- 1 
H kenci hanında kain 11centasına = 

:5 müracaat. Tel. İstanbul: 1515 Q 
::::::::::=K•N•ı•=•••• .. •.-•"'•"•••••t:•~aıı•u••:: il -· ................ - ............ _ •••• rm 

Erzak ve saire münakasası 
Yiiksek ormarı rrıektebi rektörlü

ğünden: 
Mektebimiztn yedi ayhk erzak ve levazımı salresl kapalı zarf 080• 

Jile miinaka:..aya konmu~cur. Taliplerin şarnı~melerini görmek üzere her 
p,iln. münakasaya lftlrak iÇlnde yevı:ni itıale ol!ln 27 /T.sanl/929 çarşamba 
günü saat on dörtte ddterdarlik binasında müessesatı zlraiye mubayaat 
komisyonuna gelmeleri 

Namağhip süngdlerimizin kar 

ıısında alayının mühim bir • laa
mını feda ettikten sonra aciz ile 
nıc'at eden bu alay kumandanı, 
kahrimanhkla yapamadıiı bir 
,eyi ıtmdi kahpelikle yapmak 
isteyordu. Galiba buna, kaleyi 
içinden zaptetınek derler ... Emi
nim ki dün siperleri ve hi\cum 
hatlarını idare eden Bulgar er
kAnı harbiyesi.bugün de fikirleri 

idara ediyor. Ve bize gizli bir 
cepheden hücum etmek istiyor. 
Bulgarların Bu namerdane ve 
gizli taarruzu, doğrusu heni kor
kuttu.. Göğsümilze dayanan çelik 
8ilngü erden, beynimizde patbyan 
gülle ve ıarapnellerden, her geyi 

Is anbtJt crastr dan: ~1ahcuz ve sıı

tılması mukarrer sandalye, masa 

ve sair kahveciliğe mahsus eşya 

28 - 2 inci teşrin 929 perşembe 

gilnü saat onda Beşiktaş merkez 

kıraatanestnde bilmüzayede satılaca· 

ğı llAn olunur. 

atetile ıitüp süpO.ren mitralyö.z
lerden daha ziyade korkuttu. 

Avdetımizt aabınızlıkla bekli
yen Muhittin ve Raıfm beylere 
en ince noktalara kadar bunu 

anlattım. Çok ehemmiyetle din· 
ledfler ve fikrime iıtfrak ettıler. 

Kumandanım, efradımızın Bulgar· 
tarla temas etmemeıf hakkında 
mafevk makamlara tlddetli bir 
rapor verecek. 

(B.tmediJ 

,.._._Kadıköy lske·ıe Uzerindeki .... SIE 

Lokanta, Gazino, ue ~ons salonu 
Sal.on~muz emsali~e ni.ıpct kaklul etmiyecek derecede güzel 

ve cazıptir. uBıum aılclerın rclip etlenebileceti bir mahaldır. 
Dört kifidcn mürekkep güzide cazbant takımı her akşam aaat 
altıdan yirmi dörde kadar Cuma günleri de on ikiden yirmi 
dörde kadar devam eder. 

Fiatlar son derece ehven, servis mükemmeldir. Kışlık prog
ramlarına başlanmıştır. Salonumuzda muhterem müşterilerimizin 
istirahatlerini temin için hiç bir fedakarlıktan çekinilmemiştir. 
Vesaiti nakliye her an emirlere amadedir. Kış için kalörifer 
te.sisatimız da meycuttur. T~şrif eden müşterilerimiz her an 
izharı memnuniyet etmektedirler. Mdd"ilrlyef 

! S-Z: 2 2 S 2 B 5 9 5 3 E•S!Elf 
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Abunc:: şartları Gazetemizde çıkan yazı ve resim-

1 
= SA YISJ HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eaerlerin 

Ulnlannda yüzde 20 tenzillt vardi!' 
••'' hAn şartıuti! 

lllrktyede Hariçte 

l\ufl4 Kuruş 

1 Aylığı 150 000 
3 • 400 300 
6 • 750 1450 

lerin bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye ı:öoderllccck mcktuplano üz:ertoe 
idare lçlose [ idare] . yuıya aıue { yazı J 

lşarcıl konulmalıdır 

mektuplano ıadesıoden, Basılmıyın tıynıetl 
mukıdderesı1 ınekt.ıplıra konulmuş paralann 

( 

-

Blly1lt veya bir taç dalı için verilen llAnlarlı 
hususi mahiyetteki llAnlann Ucred 

saun 12 
6-8 inci aayıf• 'I 

5 • • ;J 

: : : ~ 
1 • • d o 

1-8inci ıayıfa • 1 c2 • 1400 2700 lıavprılmasından ve llAnların mUnderecatından 
ıd .. re mesul de~lldlr 

ı~ an ıul, Babıllı, Ankara caddeainde • V AKIT • yurdu tet 1970 
(ioare itleri) 1971 (yazı itleri) • tel1rraf: V AKIT poata kutuau: 45 

idare ile lcararlaştınlır 

Gazetemize hususi il An kabul eden yer ı 
H. S. H. llAnat acentesi reaıni ilanlar 

Kağıt ve karton münakasası 
Tütiin inlıi"nrı U. nıüdürlüü~ünden: 
ldare için mlibayaa edileceği il:\n olunan kA~ıt ve ka~onlara alt tek

lif mektuplarının tevdii için gösterilen 2/ 12/929 tarihı 1I/ı2/929 çar
şamba günü saat 10.30 a kadar temdit edilmiştir. 

ŞIRl(ETI 
=:ıTANBUl 

192() serıes 
l'RAMVAY :;;IRKETI EVI<AT fıARIFfSı 
Te~r.nısa•ıinın 2;) ırıci güııü.ıden ittbaren 
tlfüıı ıııır.· aJar muteberdır 

·"" tfutuı 

ıo ~ışı ı ün· 

ı 1 Kı.:rtulu - f nel 

12 1-farb :ve-F:ıtıı 

14 Ma ·ı.:a - Tüne 

15 Ta c;ım-Sırkecı 

lô Mac; a-Brvaııt 

18 ra ... s m-fati 

Birıncı Soıı 
Hamice~ Fasıla HJraket Hara~eı 

tlar t)e .en-Sirkecıye 1 14 7 00 19,00 
Sırke~ıden-Jiarb1yeye • 7 ,., , 19,3 ı 

)işlıde ı ·Tünele 3,6 6,30 24,14 

runelden • Şişliye Q 7,o?. 24,3~ 
Kurtuluştan - Tünele 21,10 23,30 

30 fünelje ı - Kurtuluşa 21,30 

t-larbıveden - fatihe 5 17 ô,09 
~atlhten · ffarbıveye ' 6,21 

Maçkact:ın · Tünele 
30 Tünelden - Mackava 

!"aksim •en-Sirı\edve 5,8 

Sirke ıden Taksime IO 
ı\\a~ adan-Bevazı 1a 7,09 

Beyazıttaıı-Maçkaya 14 
raı..sımdeıı-fatihe 15 
ı-atihteıı - Taksime 30 

21,40 
22,00 

7,Io 

7,35 
1,00 
6,53 
7,46 

24,00 

1,00 
1,05 

23,30 
24,00 

20,()0 

20,30 
2I,3o 

21,33 -
18,46 

19 Kurtulu -Be~azıt Kurtul uştarı-Beyazıda 6 
8,32 
7,00 

19,32 
21,()4 

Beyazıttan-Kurtuluş:ı 13 7,50 21,44 

Beşiktaştan -Bebeğe 6,01 

Beşiktaştarı-Emiııönüne 8 6,22 
Aebekten-Eminöııüne 16 6,30 21,47 

,., Ae'-e -fmin" t. Eminönünden- Be'tteğf' 50 6,41 22,31 

32 l'oplt:ıpı-:'i: r kecı 

33 Ye:lll:uıe- lrkecı 

37 l':dlrnelı:apı-Slrkecı 

Bet-ekte •-Karaköye 22,20 l4,45 
Kara <OH1en-Berrğe 23,04 1,25 
Behekten B. Taşa 2,05 

Ortaırnyde -Ar sarıtya 10 6,09 20,42 
Aksaraydarı-Ortaköve 17-20 6,35 21,33 

Bt>şıktaşta ı-fatihe 

Fatıhten-Beşiktaşa 
9, 15 1.00 20,30 
20 7,46 21,16 

AKsarayJan-Topkapıya 
6

_
9 

Topkapıdan-Sirkeciye 

Sirkeciden-Topkapıya 20 
fopkapıda n-Be azı ta 60 
Beyazıltarı-Topkapıya 

Topkapıdan-Aksarava 

6, J'..! 
6,33 
7,09 
24 

24,30 

A,saravdaıı-Yeui"uleye 6-10 6,10 
Ye ti ule1..en-Sir ecıye 20 6,33 
Sırl<edden-YeJH.uleye 60 7, 13 
Vedikuledeıı-B~ azıta 24,00 
Bevazıttan·Yt-diırnleyt 24,30 
Yedi 'ulederı-Slrkeciye 

A saraydan-Edırnekapıya 6,01 
Edırııer.apılian-Sırkecıye 7,1 J ô,31 
Sirı<ecidcrı-Ediroekapıva 15,21 7,04 
Edir ·e anıdaıı-f atılic 50 23,40 

f atinten-E Hrne'<apıya 24.05 
Edirnckanırtarı-A kc;ıravııı 

~.} ~. ~.... . ~ ' 

22,10 
22,46 

1,00 
J,40 
2.00 

22,14 

22,54 
ı.oo 
1,40 
2,00 

22,25 
22,58 

1,20 
1,45 

'.oo 

"' ~:,. • ~ - ıı: ı... 1 .... ~ 1 J • • 

İstanbul mıntakası maadin mü
hendisliğinden: 

Klitahya vilı1yt:tindc Cebrail karyesinde kAln olup mek~uf bulı.ınan An
ciınon madeni: 

ı ~ -
1 

k Tarihık· ihaleden itibaren bir sene zarftnda (120,000) lira serma
ye 1 ş r ·ec te~ il olunarak hukuku devredilmek· 

2 - Madenin teslım tarihinden itibaren bi'r sene zarfındn bütün ma
den sa hasının _1 ·500~ mıkyasında muntazam bir topo~afik harıtası yapıl
mak ve taharn amelıyatı netnyicine göre mümkun olduğtı kadar vaziyeti 
Jeolojiye gö~ceril~ek .ve taharri netayict bir raporla vekl!ete bildirilmek 
ve bu netayıce gore ımaldt projeleri tanzim edilmek; 

3 - Üçüncü seneden itibaren senevi asgari IOOO ton cevher çıknr
nlmak •ıo 5 resmJ nisbt ile mezk"t'ır resmin •1

0 
6 si nishetinde teçhizat 

tertibi verilerek sevk ve imar edilmek ve bu miktar ihraç ve sevk oltın
masn bile hu miktara tek:ıhül eden kiymet üzerinden resmt verilmek ve 
milU bankalardan alın.t..:.ı' 6000 liralık teminat mektubu ita edtlmek c:ar-

' tile ralibine ihale edileceğinden taliplerin 15 k.Anunevvd ı 929 ıarihıne 

DOK SA 
Tanınmış markalı saatlerin en mükemmel 

ve en ucuzudur • 

Herkes tarafından tercihen aranmaktadır. 

Tiirkiye için Qmumi acentalığı: 

RlKARDO LEVl ve BlRADERl 
Saat ve mücevherat deposu 

İstanbul, Mahmutpaşa, Havuzlu Han 9-14 numara 

............. . ......................................... :::::::~:::::::::::::::::::::::::::: 
·,:::r.:::::ın •• ···-··· ••• ::::: ::::::::.: •• ···:·· .... ·····:·· ·:::::::::::::::::::: .......................... ::: •••••••• 
··ıı··························· ............... ·::::::::::.::: ................................ -........... . ...... . 

~==· ··················-······· .•.....•.••.•..•• :::: .... . .. . .... . .. . 
:ii: lıtanbul İcra relıl Ahmet Refik 8. in :::: 

~~Yeni icra ve iflas kanunu şerhill!! .... . ... 
:::: dl c dl it i::: '] 2 n Cll. ll. !!!! .... ı ... 
iiiıi laviçrenln buyuk hukuk Alimlerinin eserleri ve bUtiln kanunlanmtz nazara ~m 
fi:, alınarak nıızar'I ve ameh hnkUmlere ve lüzumlu nOmuneleri havi olan bu eterin her füj 
fii: dldi lıtanbulda Vııbt Clhıın ve ikbal klltUphanelerinde (150) kuruta satılmaktadır. ifö 
:::ı :::: 
·nı ==:= Uiı ~ •ra ta• •tt ıtmam edilmek iiH 
IH J UD CU Cll nzeredır. mi 
.. ıı ·········n·m·· ····-·:::··············-·-·····---· ........... ·::::::::::::::::::::.:=:. ~ :ı:::::r::::: 5::::::::: •• ı !!!! !!:::::::.::::::::::·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: ~ :&: .................... _. ;;u;ı··-·----·- .... _ 
İstanbul mıntakasımaadin mü
hendisliğinden: 

Kotahya TillyeUUnln Gedoı kazaıınm G5ynnk karyesinde klhı 

olup mekıuf bulunan antimon madeni 

l - Tarıhı ihaleden ttlbaren blr ıene zarfında (100,000) lira sermayeli 

tlrket teşktl olunarak hukuk devrtdllmek 

2 - Madenin teıhm tarihtnden bir sene zarfnda bütün maden sahasının 

1-5000 mtkyasıncla muntazam bir topowaftk harltuı yaptırımak ve taharr 

amelıyatı netaylclne göre mOmkQn olduğu kadar vaziyeti jeol1lye lrae ec:ltlecelr., 

taharri netaytcl blr rıporla vekllete btldırilmelr. ve bu netaylce göre lmalAı pro-

jeleri tanzim edilmek. 

3 - Üçüncü seneden ltlbar,.n aenev! as~art yedi yOı elli ton cevher çıkanl

mak ve ' /• 5 resmi nisbt tle mezkOr reımln 1/ 0 6 11 niabetlode tec:hlzat tertibi 

verilmek ve taahnt olunan mlktar cevher ihraç ve sevkolunmaaa bile bu mik

tara tekabOI eden kıymet Qzerlnden resmi verilmek ve Mlllt bankalardan alınmı~ 

(50 )Q) liralık teminat mektubu lta edilmek prttle talibine ihale edıleceğlnden 

tahplertn 15 kAnunevvel 1929 tarlhtn~ mOaadıf pazar gfinO saat 15 ıekadar 

kapalı zartla . lkhsat vekaleti maadın lflerl umum müdorlOgüof' müracaat 

ey\eme\er 

• r:::--~c:--:sc---=c::--:::.11:--~~==~:::::ı~ı:::: ... :::::ıc::-..:::::ı~ 

1 Türkiye İş bankasından: ~ 
1 - İtibari Mlll1 bankası senetlerini Türkiye it bankası 

ıenetlerile tebdil ettire ; 

2 - Hamihne ait hine senetlertm(zi mübayaa eden, 
ht11edarıİnızm senetlerini almak üzere yellerin deki 

olunur. 

Büyük Tayyare Piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşıde 

ıı l<ANUNEVVEL 1929 
BfYlJK iKRA~ll YE 55,000 l..IRA l>IH 

t\yrwa. 25.00 ı 15,00IJ 12,0QO 10,000 lirCllık 

kraıuiyeler ve 10,000 lıralık hır mükafat. 

45,000 lira isabet eden f 967 numaralı bilet lstıınbul. Tarsus. 

lira isabet eden 40,765 numaral ı bilet lstanhul. lzmır. 

ı :S,000 lira isabet eden 55,494 numaralı hilet lstanbul, Antalya, 
Bandırm~ Samsun 

ı 2,000 lira isahct eden 37377 numaralı biter lstanbul, Bursa. 
f'...eyhan. lzmir. Bayındır 

ı 0,000 lira isabet tden 26.859 numaralı bilet lscanhul Edirne. 

müsadif pazıu ~ünü saat 15 şe kapalı zarfla kadar kapalı zarfla 1kusac 
vekAleti maden umum müJürluğünc müracaat eylemeleri. 

:::::::::::::.::::::::::::::::::::1... • 
~~Felemenk Bahrıs 
:: .. .. .. .. :: .. 

ll 

Bankası 
Merkezi: Ai\ISTERDAM 
Sermayesi: ı. ı 25,ooo,ooo 
ihtiyat akçesi: 3,ooo,ooo p1' 

lstanbul merkezi: Galatı :: 
i! köy palasta. p<P"_ 

:
i::i lstanbul şubesi: Yeni b,.. 

bane ittisalinde Alalenıci ıd' 

E:.=~:. Her türlü Banka muaınellD 
ve kasalar icar olunur. ...... --··-----····-----·-ııllll-~ ·-"" ....... _.. ···-····---··-· """" 
Earemıt astıyr ma'ıl(dtıt 

Edremldin Şçkviren kırre5' 
Hüseyin kerimesi Kadriye fi. 
Nezihi B. tarafından 

camii vasat mahallesinde 
iken tegayyüple halen ik~ 
meçhul bulunan adalı 

İbrahim aleyhine ikame 
boşanma davasının icra kıhfl 
olan muhakemesinde müddei 
ilanen tebligat kanuniyye tfl 
diğl halde yevmi muhakeoı' 
7 teşrlnsanl 929 perşembe /, 
mahkemeye gclmedlgfnden ,1. 
da gıyaben devamı muba~ 
gıyap kararının ilanen 
karar verilmiş olduğundan 

muhakeme olan 14-12-929 

tesi günü saat J 3 te Edreıı'
kemesl hukuk kısmında bl 
zır bulunması ve ya vekil 
mesl lüzumu beyan ve ~ ~ 
gıyaben devamı muhakeme 
daha mahkemeye kabul e 
cegi ve şayet bir itirazı var' 
kararının tebliğ tarihinden l 
5 gün zarfında hakkı ltiraP 
dugu llAnen tebliğ olunur· 

-··-·········-··-ı--··-·········~==~ ~ u·-···;:::·-:;· F~h::,:~;~··~re 
:l o~. "~ !! H üs eyin Nt'li'.J 
" ~~ ii Doğum ve kadın hastahldarı ııı ~· 
ii TUrbc, Eski HllAllahmer binası~ 
" ı~ :: Hersh &tledea ııonra .aat ..., 
:: Telcton• ı.r JI !! .. - ....... __ ...... -..-: ıı. r -···==:11111: ..... -................. r 

Kuzğuncuk Bozacı aok~ 
hanede Madam Lea lm:zatilfl f. 

Kuzğuncuklu eskici Ely1 
noşe isminde 70 yaşınd~ 05' 
teşrinsani ç-arşamha gi.ınil o';I. 
ten sonra Selimiye ile 
anısında kayıptır. Zabıta ''" 
aranm:ıktadır 

fnıni~et sandım nıüdlrll!~ı11 
~lchmct Tevfik B. in 17S c1ıf 

numarnlı deyn senedi 01~1ı 
emniyet snndığından fstJkrsı 

11
,/. 

meb!Ağ mukabilinde sand~lC ıceııl / 
merhun bulunan Çarşiyt ~ f 
Yağlıkçılar caddesinde e~ ı • 
yeni 95 numareh ve oo 

0 
ıtı' 

arsa üzerine mebni bir ksct: 1• 

bir dükkAnın nısıf his5e5 
eSfll 

· ıme01 
hıtamında borcun ver jSO 

ı dolayı satlılığa çıkarılarıık ,ı1 ~· 
bcdd ile müşterisi namıns le 011 ıs' 

l çekllmiş iken hu kere ) dıde rrıUı'f. 
f başka bir müşteri çıkarak eYıe 
1 

bedelini 27 5 liraya fblM'dlilc~ 
kôr ·~ olması cihctlle mez 

9 
csflv) 

nısıf hisses nın 27-11 •
92 rrıb' ~ 

mUsadif önümüzdeki çar~11

111 j/. 
tekrar son müzayedesıo rııtJ): 
ve muamelesinin tkmall oı•ıttt 
bulundujtundan talip t orı 

t 588 f 
mezktır günde nthaye b•sı 

·nde r kadar sandık Jdaresı oltJfltl · 
lunmaJarn lüzumu f)An 


