
--
l::lOacQ p YI1 *sayı 4266 

azartesi 
25 

ll~ 8.) } 
f eşrtnıaanı 1929 ....__ 

Edirnenin al s 

1)ugün 

Yarın 
sayı fa 

sayıfa 

•• 
61 ~================================================= 

Büyük şenlikler yapılacak 

r 

~':lriko!ar , 
. llaeYln Rahm· 

1 incide 

f evın 'omanı 

2 inc;de 

11 ıncıde 

~ &rın: 
l.\izah sayıfası 

ıene gazetecilik 
ve edebi neıriyat 

ile meıgul oJmuı, 
bu sırada Drey-

fusun adilane bir 
tarzda muhake-

meafni temine ça· 
hıarak töhret ka· 
zaiımııb. 

1903 ayan a
za.lığına geçen 

Klemanıo 1906da 
Sa"ryenin kabine· 
sine dahiliye na
zın olarak gir

mff, ayni senede başvekalete 

tafin olunarak kabinesinde bir 

mesai nez~retl vücuda getirmı1, 

dev1et ile kilisenin aynlmaaım 

temamlamış, içtimai ıslah için 

bir çığır açmıo, fakat ameleye 
Alt tarah l. incl eayıtamızdadır ı 

EmilLudvig 
Meşhur tarihçi Dün 

akşam geldi 
Büyük Alman tarih,tnası Mösyö 

Emil Ludvtg dnn akıam Semiramis 
vapuru lle Attnadan ıehrlmlze gelmlf
t r. Refikası kendisile b1rJikte aeyahat 
etmektedir. 

Mösyö Ludvtg limanımıza muvuala
unda latanbul darnlf onunu müderrtıleri 
nıımına milderrlı Maclt beyle sair ze
vat tarafından karıılanmtıtır. M. Lud
~ Perapalaa otehne lnmtıttr. 

M. Ludvt~ Attnada gazetecilerle 

mOIA.katta bulunmu1tur. Bu mollkatında 

dını hakkında •orulan suallere brp 

verdl~ cevaplan Attna gazetelertndeo 
nalcledlyoruıı: 

-M Ludvtg Muaevı..tnts de~il mi} 

M. LucJoıg 1eftk<Uile ~ebe, ft!h1tmı%d· 
- Evet Gençlt~rnde hımbyan 

olmu~tum. Çocukluk hatası. 
- Tekrar Musevi oldunuzmw 
r Alt ıarah 2 lnic ıahltcmızdedtr l 

Rus radyosunda 

Sovyet radyo idaresi geçenler· 
de bir Türk gecesi tertip ve 
Popof telsiz istasyonu tarafından 

Türk musiki eserleri neıredilmişti. 
Bu geceye ait tafsilat Mosko

vadan gazetemiı.e §U suretle 
bildirilmektedir : 

"Türk gecesi, Türk milletinin 
varlık menbalarını göstermek ıu-

.. ... ' . -'"' 

Türk gecesi 

meçhul ahenkleri Avrupanın bü· 
tün istasyonları tarafından alın

mıı ve dinlentlmiıtir. İstanbul 
Konservatuvarı muallimlerinden 
Cemal Reıit Beyin Türk melo
dileri ilk defa olarak radyo ;le 
dağıblnıııtır. 

Resmimiz, Moskova Türk ıeflrt 
ile sefaret erkanını ve bazı da
vetlileri, Türk gecesi ne,rlyatını 

dinlerl~rken gösteı mektedir. 

Kurtuluş bayramında bulunmak üzıe Edirneye biı çok 
zevat gıtti. Şehır baştan başa süslendi 

Edımedm biT manzara 

Bugün Edirnenin kurtuluş gü· 
nüdür. Bu münasebetle Edimede 
büyük şenlikler yapılacakbr. Edir· 
neden gelen haberlere göre, şe· 
bir baştan başa tezyın edilmiştir. 
Halk bu büyük günü emsalsiz bir 
sevinç içinde tes'tde hazır)anmış
br. 

Edirnenin kurtuluş gününde ha
zır bulunmak üzre birçok zevat 

Edirneye gitmişlerdir. Şehrimiz· 
den de Fırka müfettişi hakkı 

Şinasi paşa ile Polis müdürü Şe
rif, 4 üncü şube müdürü Sadet· 
tin Beyler Edirneye gitmişlerdir. 

Gazi Hz .. Türkocağında 
Yeni İD$d edilen merkez binası salon• 
larını ayrı ayrı fezmfıler, takdirlerini 

beyan buyurmuşlardır 
Ankara, 24 (A.A.)- Bugiln 

Retıicümhur hazretleri öfleden 
sonra eaat iki buçukta Türlcoca· 
iı merkezi binasını teırlf buyur
muılardır. Huzurlannda sahnenin 
elektrik tesisatına ait tecriibeler 
yapılmııtııtır. 

Gazi H~. bQUln daireleri ayrı 
ayrı gezmiıler ve binanın heyeti 
mecmuasını güzel bu duklanm 
tebliğ etmiılerdir. Bnyük methal 
tiyatro, eski tarzda yapılmıt olan 

Türk salonu, sahne teılaatı, kü
tüpane ve müze kı11mlan bU-
haıaa takdirlerini celbetmJttir. 
Brom ve mermer Jılerini yapan 
Tilrk san'atkArlan hakkınna ma.· 
l1imat lıtemiıler ve bu tılerf çok 

beğendiklerini ifade buyunnuf
lardır. 

Gazt hazretleri lntaat hakkın· 
da kendilerine izahat veren 
Hamdullah Supht beye son nok• 
san lann bir an evvel ~AIJnt ve 
binanın ıdr'atle harkın tsUfade
ıine açılmasını emretmiılerdtr. 
Kütüpane hakkındaki arzulan, 
hemen yalnız liirkiyata aft eıer-

•ere hasredtfmeaf merkezindedir. 
Gazi Hazretleri Milli uıul da· 

hilinde ya.pıhnıt olan Türk salo
nuna taJJk olunmak üzere gayet 
güzel yapılmıı bir yağlı boya 
resimlerinJ ihda buyurmak l6t
funda bulunınutlardır. 

Pazar likmaçları başladı 
İlk meç <iBlatataseray Makabiye 

karşı (3-2) kaybetti 
Dün Taksim 5tadyomunda Pazar likmaçlarına başlanmış ve ilk 

olarak Makabi 
ile Galatasaray 
karşılaşmıştlr. 

Beykozdan lb-
ra hi m Beyin ıda· 
resinde yapılan 
müsabakayı ne· 
ticede Galata-
saray (2) ye kar
şı (3) sayıla kay
betmiştir. Ma· 
kabinin bu mu
vaffakiye tin de 

Galatasarayın za
yif bir takımla 
çıkm85ı ve cuma Makabl bfrlnef futboJ takımı 
günkü maçtan dolayı yorgun bulunması amil olmuştur. 

Pazar likmaçıarı heı pazar Stadyom sahasında yapılacaktır. Ge
lecek haftaki müsabaka BeıiktaşJa Kurtuluı arasındadır! 
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İngiltere - Amerika rekabeti 
lngiliz lortları bu re~ıbeti izale 

edecek teklifi reddettiler -------------
Deylı tkspreı gaıeteı.nln sahıbi bt-yanatr Lortlar kamaiuında lyt bir 

Lort BırttbrOk lhtilt renin Lortlar ka- pkıl~ ka11ılan· mtı. ı.khf t.ttlAt har 
...,....... irat fltı~ı hlt nwukıL im· lltar~tln '"pne takıp edtl.cek 
paratorluk dahllıade hür ticareti 1111dl- hattı har~~tı olduğunu söyledlğl halde 

faa için irat &"ttlğl UlUD bir nutukta kendıııine ancak bir aitJ mQ~aheret et• 

Amerıhaıa lrıtillı mamulltı namana mtıttr. 
b• tt>hli \C te•kll eı""'lnı ıôylemiştır. H k w "Ol§ ü Omrt namına cevap •eren 

Lort Bıverbtrok nutkunda ıu şelctlde Lord Arnolt bu ılyaRtin, hakikatten 
da•a ederek & 19 J 3 le Amerikanın çok uıak olduğunu, muh11fazakArların 
ıhraeab ıııgtheumtn yan thrııcab <ltte- lıderı Lord Kutendon, Lord Bl•;erbuk 
c:eatnde ıdı. 1918 d~ Amerıka ihraca- taı afından vuku bulan teklifi ıon 
h l111lt• hyt ~ı. Amerika. lnrtıterı derece hamakatltArane bır mahıyttt,.. 
mGıMtalekltı dahlhnde hıle lngtltere g&clüğOoO, ıtblrallar lıder1 Lord ~un 
tıtetftl ile mucadele edıyor. 11 detnlttlr. teklıfın takblha tayan olduAunu -<ı7le 

&.. tatma Lort Bl•etburkun bu mış 
7W ••••• • 

ihtiyar kaplan öldü 
r Oaı ıuatı J ıha •>1111nıtd• 

alt •ıl.e tiddetle h•'letttffnden 
IOIJ&ltatlwtn tlG.manlıfın kuan 
llltfb. 

Klemaneo, 1908 de Almanya 
de Fransa arasındaki ihtilaflardan 
muzaf er çıkarak Fransa-İngiltere 
lhUllfını vficuda getirmlf ve 
1909 ta lıtifa etmlsti. Fakat 1910 
da muhalefete ,eçen K emaneo 
1912 de Kay10 ve 1913 te Briyan 
lrahlnelerfnt düıilrmüf, umumi 
huhln tik senelerinde te~elckül 
_,.en lıOl<ftmetlere muhalefet ede 

ede 1917 aeneılnfn sonlarında 
mGt•e•tklertn ptebeılnl temin 
makaadfle baıvekAlde geçmiş, 

Ma,..ı Fop bq kumandanhfa 
tayin ve Parla ıulh konferansına 
rfy1tset etmtıtt. 

1918 eenesınde Klemal'ıo Fran 
J 
aa akacMiiiif11 azalığınan intihap 
eclilmlıtir. 

Klemansonun hatip ve mu· 
hanir olarak en çok me4hur 
oldufu sıfatlar, klerikallik, kıral 
hk, nazu I aoay..U.Wk Ye Alman 
d(ipnanhiıdll'. Kendfdnln pzete
dlikteki muvaffaki7etl siya•elleki 
muvalfakiyetlnden geri idi. Kle 
manto, bir çok ıazeteler te1is 
ettikten ba,ka Franıanın en 
belli batb ıazetelerlne yazı yu
mıı ve müteaddit eterler telif 
etmiftir. Bilhaua son seneler 
arf mda hatıratını ikmal için 
azim gayr~ tler sarf etmiı ve has-

taltk ün'etfnı yazı yuarafr 
geç it mit Ur. 

.h•nşız, a Stambul ne di.,or? 
Stambul gaseleti yazdıiı bit 

ha, malc-alede M. Kiemen•onun 
tercümei halinı kay~e•tikten ve 
haıbi umnmideki hid• mat.odan 
bas~ttl~ten sonra diyor ki: 

"Klern11ntı:o harbın en e'im 
anlarında valanım harıkulade bir 
suıette temıile muvaflak olmuıtu. 
Fransay• ve Avrupayı kurtardı. 

Zaferin babuıc!ır Londra Roma 
raı ihfnde ki Çinçinatüaün tarla
sına aYdet ettiğıği gibi oda lcl· 

•aplar ne avdet ederek "Uemoı
ten,, ve '"Müfe~kerenin aktıa 
mında,, ı•bı fterler Yicuda ge· 
tiı di. 

Taı lll•lt ... Jorf K1emanıo,. b 
dar haıikulAde bir taife malik 
ofan kimıe yoktur denebilir.,, 

·r arihi makale 
FranH impar.ıtoru birinci 
Napoleon 8onapaı tın ıkinci 

iı.dtvacı 

Mulıan lrl ı Uf tf-/l Simavi 

Yarın 
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\'AKIT ıo tefrlkasu 12 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

-Ah ... , bu dA"trc ablan kedi, 
ta-sap dükkanından but aşıran 
~öpek gibi pek hayvanca bir şey 
.Olur... ç6nkü bütün açlar tokan· 
~aları yağmaya atılsalar ne şehir 
~alır ne medeniyet •• aç kurtlara 
~öneriı. Yarın 10yacak bir aşçı 
dükkanı bu'amayız ... 

- S6yle bana medent !uruz 
his nuıl ohu? 

- Melımatmlcln harekettnı 
medenlJetfn sirkat cnazlanna 
uydurarak. 

- Bu ceY&ZJ banıt mGfttden 
alacafıa? 

- Dtınyada muYaffak yaııyan 
tolclann rlyaklrlarından,.. 

Böyle konuta könu •a Saray 
s-rkma dofrq y(lı OdGler' • 

DOnyadakt bOtOn 1ıçlaı, tok· 
lan kendt haklannı yedıklerf 
nuArile bakarak sulh kabul et .. 

mez dftpnandırlar ... 
Bu hakikat her lhtllllde zen· 

,tnlerin asillerin, nufuzluJarın ka 
tlolunmalartle sabittir. 

- 13-
SuYanmlf parkın sabah ıetlnll· 

il içinde dolaprak tenha bir 
bankoya oturdular .. Rutubetli çi
menler giınete kup parbyordu. 
Al mor çrçekler blribirlerlnl açan 
renklerlle m6tebe11im ıfbldiler ••. 

Avn611•llh bir bol,evik felae
fe1tle etrahoa bakınarak: 

Fukara cenneti .. dedi
- Zenginlerin kt nasıldır? 
- Vlsallerl mObah huriler, 

gılmanlarla doludur 
Evvela tokluk sonra qk azi

zim •.• 

- Aç karnına askın h6lyuı 
da memnu defildir ya? 

::- SIDirleriııdo b67le bir lfU· 

Yunan sefiri 

mua lak meseleleri 
konuştu 

Ankara, 24 (Apo) - Yeni 
Yunan .. firintn Tevfik RütUi B. 
ile mOlikab pek samimi olmuı· 
tur. BütOn ınuallAk meseleler 
tetkik ed.ilıntt ve bunlarm halltle 
iki memleket araaındaki müne 
sebatın d8ha ziyade samlmilel' 
tirilmesı lüzumu taedtk edilmtıtlr. 
Yunan seflrt tUmatnameıintn su· 
retlnt hariciye vekaletine tevdi 
etmifllr. 

Yeni Yunan sefirinin Gazi Hz. 
tarafından yevmi kabulii henüz 
reabit edtlmittir. 

..,drk.- Yunan mifzal<eratı 
A•ina, 24 (Anek) - Cenev 

rede müntetir Jurnal dö J&nev 
ga:ıeteıi Türk. Yunan milnaıeba 
tma tahsJı etUfı bir malııalede 
İsmet Papnan mücerrep olan 
kivasetı e Tür"· Yunan müuıke 
rat mn hüinÜ lnt acına hi&met 
etmesini temenni etmekte ve bu 
müzakerahn neticesinden bütün 
vaziyetin tevazzuh edeceffn; 
llAve etmektedir. 

Emil Lüdvig -----·-' Üıt tarafı 1 ind 11yıtamw:ladır ] 
- Huiıttyanhtı tultedt,ım evvelA 

ı• ı dırı aruında fark göremedt~mden , 
ııanlyen Muae~l alt'yhtarlannın bulun
duğu bir cemiyet dahıllnde bımak 

iltemedltimde.,dlr. 
- Tekrar ihtida ettiniz mi? 
- Hayır, batka btr dine girerek 

iktnc! bir hatada bulunmak latemedım. 
DtnJısr d~ildtm. Cnaim Y ahudı 
kendim ele Almanım. 

- ~duklen ıaman hangi dınden 
olduğunuzu 16ylenlnlz~ 

- Htç bir dınden. Ll1zumu ta~dlrln
de c dtnalzlm > dı-rtm. 

- Vefatınııda ruhani kımselerln 
müdahelesl llap etmlyecek mi? 

- Beı eket versin medenf tetftn 
usulo kabul cdilmltllr. 

M. Lundvı~ buradan Ankara)& 
g1dw-lctır. 

Şehremini 
BuQÜn geliyor 
Ankara, 24 (Vakıt. Telefon)

Şehremini Muhittin B. lıtanbula 
hareket etti. 

haya mecal vaı ıa ... 
Daime •.• 

..- Gençltk •• 
Muannit zOfGttlOkle kan 

ııraa ıeflllık 1 
- Bıa buraya niye ıeldlk? 
- Her halde çtftleımek için 

et aramafa defli ... 
- Açbftmıü derman bulma· 

la ıeldlk ... 
- Öyleyse çıkat baka1ım akıl 

defterini •• 
- Sor. BatOn eçhk felıefesl 

kaçakçılık nl:aamnamesl ezberim· 
dedir. 

ikisi de birer mGddet dalgın 
kaldıktan sonra AmOuellh huın 
bir sırıtııla: 

- Ah timdi elimde bet alh 
liralık bir sermaye olsa ikimizin 
de bkabasa hem karnımız do
yardı, hem de havadan otuz kırk 
Ura vurmuı olurduk .. sen bu mik· 
tarda bir para~ı tedarik edemez 
miıin? 

Ali Safder dudağıDI çarpıbp 

gözlerini derin bir emniyetsizlik 
tstlhzaıile ıüze süze arkadatına 

bakarak: 
=. Sabahlepn yurmalJ 1çbı 

SON HABERLER 
• 

ltalya sefiri 
Yem vazifesine ne ıaman 

hareket edt'cek) 
Ankara, 25 (Vakıt . Telfon) -

ltalya sefiri Sinyor Orsini Barone 
burada bir iki gün kalacak , 
Reisicümhur Hz. ine veda ederek 
yeni vazifesine hareket edecektir. 
Sefir bu akıam hariciye vekili
mızı ziyaret etmıştir 

15 idam 
Ruslar sui kastçı
ları cezalandınyor 

Moskova : (A.A)- Kttalcl suJ· 
kaıt teıkilatma mensup 42 

ma7.nunun muhakemesi bitmlf, let· 
kltltın reisi sabık beyaz ordu 
kumandanlanndan Parkomenko 
da dahil olduAu halde 15 1 idama 
23 il muhtelif haptı cezalann 
mahköm olmUft Oç kfıf beraat 
etmltlfr. 

Mançuride 
Yeniden harp başladı 
Londra : 24 (A.A) - Mançurl 

hududundaki mCludemeler haki· 
ki bir harp ıeklint almıı ve 
bunun ilk safhası bir Rus lıtillıı 
ıekUnrle teçeW etmlttlr. Mençurl 
ve Sanattuz ıehtrlerinl lfgal 
eden aovyet k taab tanklar ve 
tayyarelerle cenubu prld lıttka· 
metlerinde ilerlemektedir. 

Londra.. 24 (A A) - Deyli Mey
lin muhabiri, Man~ bududUllda 

tchdltkAr cir ~ekil alan asker:t vazi

yetin vahameti karşısenda Nankin 
hükOmeti ast ceneral Feng yusyan
gile her ne bahasını olursa olsun 
uyuşmağa ve üç yüz bin liralık 
bir fcdakArlıkla bır itilaf akdine 
muvaffak olmuştur. 

Cam kıran dolu 
lngiherede yağıyor 

Londra 24 (A.A) - Don 1ı 
gi)terec:Je yeniden mOthit b 
yafmur ve dolu firtınaaı olmuı 
tur. Bazı taraflara ceviz bOyilk· 1 

lüA-iinde düıen doludan hesapsız 
cam kmlmııtır. Fu bna ıtddetinl 
denizde de göatennlıttr. 

'>ula bula ıen de beni mf bul -
dunl 

Aıı:aım tlcanttt •IDl'llyet 
,.rttır ... 

Dolandırıcılıkta bile! 
- Hay hay ... 

- Akhm ermez.. 1an• emili· 
yet eclebılmek için ya \alır olmalı 
ya aptal.. ben f&rmtyeU çok k•
klnleımlııtn bent ele ı&dlue k .. 
tltlyor ıun ha? l>Gnyada bu kadar 
&Yanak Yarken bfiibltlmlzl YUr· 

mayı dGtGnmlyelım.. beyhude 
yorulmut olunaa ... 

.... Çocgfum clolandancılak ·de
dlftn ne oluyor. Enell bunu ab

hyalım.. hct tlcarette itine ,&te 
kandırma, dolandırma vardır. 

Zarar umumi, kazanç hususidir. 
Uumuml onar para zarar elle 
hususi milyon kazanır. Ve her 
idarece bunun bayle olma11 mOl
tezemdir. iktisatçılar istedikleri 
kadar dırlansınlar dursunlar ıtm· 
di her it letekktıl ile, sendika ile 
oluyor. Adi ıece hırsızlarının bile 
kumpanya olduklarlDl ifltmlyor 
muıun? Şimdi biz iki ktıiytz. Bel· 
ld yann Oçleıir.. 6bOrıQn d6rtle-

tlrlz... teeHO.üm°' omnlfo\ Qzo-

• 

ilk mekteple 
Umumi bütçeye ahn 

için tetkik at yapılıyor 
Ankara, 24 (Vakıt-Telefo11) 

llk mektepler teıktlabnın aı 
aebei husuılyelerden umunıl 
yazeneye ahnma11 için TaliıO 
ter biye heyeti reisi Embıı 

tedrisat umum mudüril 
Nwettln, Birinci umum mil 
ilk maarif emini Celil beyi 
mtirekkep bir komisyon te 
etti ve içtimaa baılad1. 

Müıtahberatıma göre 
muallimlerin maaılan senedi 
milyonu teca'rib etmekt 
Bütün teıkillt 20 milyona Jh 
göstermektedir. Yeni mekt 

açılacafı fçin masrafın bu 
bir iki milyon lira artacal' 
mln edilmekte, tlertde bu 
rafın ne suretle kapabl• 

dO,OnOlmekte, tetkikat 
maktadır. 

Denizlide 
Kücük ıeker fahri~ 

lan tesis edilecek 
Ankara, 14 ( Vakıt. ) -

nlzlınln dvannda ÇekosluY 
olduQu g1bi knçok sistemde 

f abrlkalan tealıl lçln t~kıl&.ı 
maktadır. 

TaJlye haneye ihtiyaç ol 
d*"dan doAruya pancardan 

iltlhaal edenler tabr1kalara 3-4 
hraya mal olmaktadır. Bunlar: 

ıektt. Ultfyacın r,..mln edea!ktır. 

ldarei hususiye ve bel 
yeterde nasıl tatbtk edil 

Ankara, 24 ( Yakıt Telefon) 
'ır~m kanunun 1930 malt sen --;J 

ren muhuebet hulualye ve ~ 
de ne ıuretle tatbik edil 

' ı nda talimatname tanı.im\ lçlO 
1

• e nkllett mahalb tıler umulll} 

dUrll Nadi beytn rtyuetınde ~~ • 
Nafıa, s.hhıye Yeklletlm milrah~ 
nndan mürekkep bir komisyon t.;J' 
etmlf, ~... ılk ~malili yap~ a 

d". it rine olamazsa hiçbir it gretll-~ h 
ben bugün senin hem k~ 1~ 
doyuracafım.. hem cebini dO"" t • 
ncaflm. Bunun için bet •:;., 
ra lazım.. bu parayı bulabl /;' b 
bul.. s6zleriml bir tecrüı,. Ji" 
haklkaU anla bulamanan 11 oıı' ~ 
yere btriblrlmlzle metgul ~ 
yalım... .Jilf t 

Ali Safder ıtmdt btrd ~ ~ 
ııyarak ıOphe fle itimat , 
da bir kararsızlık düt~ı 
daldL İlmaabnın muya .,oO' 
dofnı ytıriidülQnO ıezen ~ 
ıellh aon söze lntizareD td 
du. Nihayet teklifine k.ıf' 

' 

cevabı aldı: .,,. 

- Üzerimde okadar deıtl 
men hiç para yok gtbt-

- MalQm .•. ti., 
- Malum oldufu halde tJtf" 

benden o miktarda para be 

sun? 1'r"' 
- Birkaç yerden otdukçat 11" 

diye malikim. Fakat bu eot_:, 
k ı.ıe...- ~ 

U sut istimal etıne uioJOPP'"' 
Aldıtım paraJI vad-1 b etd'~ 
hemen götürilp tealiJll 

ytm.. ~~] 
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Vapur ve DJ!mi 
'Gaı:t ~ !>9'.le .mealial tark• 

biı ~t&Me ~ qrve bir na· 
,&hat v".Pi: Qn .,Ud.allcJa 4~ 
J..,i,.!~nı~e~e d~,r~u r•P>.14PY, 
eeleçc;k 1'q1C de ~fr p ~Atdar 

J.f"Rl..~~i>»ı ~ylmıe ~ri bir ,J,e 
ıcu~ıJ.Jr Seyrj.fef~e .sle M~ 
y~t ,rıem~· ini i~tı.1ııfRI •~eri 
,;nel1H,~f:ıı ihya ~ec~ J,#r na· 
ıiqatltr. Qu ~Qtilu d.;»l,difi .. 1 ı 
g,iln, AıW.trAc:M., q.c;jl\mda. ~ıılsur 
W ~ı ip t• JbJ»i 9k~Y.Prd..YD· . ,rn ,n;h JwJM.4.~n .Rtmr ~i 
NlPur. dewsroll11~, ı•r•f ~ 
te'!f p ve ~Y».ltr ~bi ~aı 
v.e JR,.~ .. ,. lı.1"'1tısı ı ıwııtr ' 
P~AB tdı ~tika fll~•kJ.i, .ı.. 
Jınk J?#r .ıAttrl)')~l{.e ~•JfJtdıe ...ka· 
hrdı, Brıt an ya "dow•11!Jm.,. 1.,1 

tse ı.alut b.ir ce.Dine benzıye- 1 

c' k ti ... 

Bende JW~vorum Bu yeet 

•ah ~ -.•Wtı• '1\l#l ittlı 
7 841,422 .ıkllopıetre ıerblipde ~ı 
lıme-rtkanın bir eımlt de!Jetl•l 
erazlıl naııl JJO milyon insanla 
dolarch? Demir yol arı te.bekeıal 
ricut bulmadan evv~I qranm 
tektneti hiç gibi idi. Dem~ kt 
Amerikayı Amertka ellen nak 
lfye vaııtafarıdır. · 

lhUradan evv~l bOUln l\a.\k 
Aılantik ol..yanwunun kıyılarıqa 
ıinmiıler, ötesine ıtdemfyotlar •. 
Y otlar yapı dı, &Grok ôkyap.,ı 
ıah111eri tle imar e<bldJ, teD· 
lendi. 

Azb. Tüı ki yemiz de a~I baJ. 
dt dir. 

Genlt bir "611ce! Ru.,.a • YeJlll 

Rusyalar- ııtlsna eekbnek 1belıe 
her Avrupa memlelretinllen .. 
bit bir vatan: 'lfR,~37 kilom.be 
murabbad Fakat nafueu111US ..ıa.r 
Avrupa de•letinden nldik itıbarı 
ile daha az ve daha ,.,..ıc ıKllc> 
metre bapna yalnız 18 'l'lıtr 

dütilyor •.• 

• cJ#, Jl.u...., .'fJlliP ıltyar1fı 
ileri memleketler eevtyetfne ~
ınaaı içi~, ulu Gaztnbı ~rdu
au ,gtbı vapura, demir yolunıa 

..aon cl-.c.e ... t,et ~ 
iktlaa .eder. 

lamet P, ... Dlll ;rol ........ 
Jaabeti .:R.Udar. ıfılakk,.e .-.ta4uı 
DlDM~M 1DlllJıOn 1JMk r•~ 
d~dekt \bahJc elbi411r. ıŞa"' 
ırili.J.e!let 1mk, yel obnad_., p
tidal bir ha,.. mıhlı Jralir. 
wWı~~» 

klıtM•, O.~ ~~" ~e ~p 

ırı ı • ., ....... 

Beylerbey_I Mr.419 lfil
mavu1Ju bl.f!ı,eşjnJffJ1' df> 
ve hu,11f;Jı ı t/JyJr:.,rf.H.j .Uluıt 
eden b4hçav411 V"AUtn 
hareketi kanunu CNNnın 
ilci yiJz qtQ.Zµncu matldtJ.. 
Jine mutl(fbık oldu,.,dlın 
m4ddei meıl<tlreye teı.
liheıı üç mah hapsıle be
raber hıflımı mddd~tlptle 

zaptivec.e kefalet "'''"" 
alınma~ına ve me~Jdtr 
tllvlerin ilahi tazminine 
,.Udel tımumf CllllllHn
den-vulcubııl•11 iddia ••• 
ri11.e iblclldar cw d.We. 
•inden ir4u-•r wı:ı;llerelı 
icabı lu• o•••m ...... 

"Ce, ıtlk tı .:eltük ~. oralara 
yol JlllPm!fi :ftf6ıtlG_ Brttanya· 
nın~l--1 Q.ft -.U 
ile Kahireyt bta~t1••.ek, FUD· 
..., 1911 ~ ,. ,., .. k 
tahra demtryolunu bir an e•wel 
yapmakpr. 

tA.n.trtk'"' uıl iMjP.fı •iP 
Ok:rMuıu " btrlttlfmı .Mtlarııı 
'ntuHıun IODl& ~dı.~lk~at 1 
'ok muahezeye ulr.tm•t.Jı: &b8't 
Jı>k,..,nafılıut .,xok,.. N.~1• ~111•· 
ca,j!ı? cledlJ.ttr. ı..tldn iutt biter 
J>ttmş arıtn fhJlyıtca W.Ho1el· 
nted}jt ...ıöı,JJdq, IJdnçt Jıatta.:.baı 
~nj},~)IU18mla ~lQ,.;Mt Y•· 
P•tdl, Klln~cLtwWci jlört ~~ı,ı 

J1a ~Mlıfra UAve~cl~ J2jı4t 
.,tur! 

Ahali, ıehlrler, ~öyler, ~·al· 
ziraat, Jfc~t, 1Pesl.eıUyet .,_. hat· 

• ltran ardı r.ra .,,ttW. F•lc,lt )J.at· 
• lttr "BG~ 1'.>ltJtnu~u Lulrqad~ 
ldkt~f .,.l~tyordu. 

"BiZCJe ele itti~ J.a-..rl\deın 
yaptın?an bu :r,6r .:Jme ,.dt6r 

1*J .. .,,,_. • .te...,.ı p Mmu· 
.,.or Yef'IL e "S•ffpttr 'iri _.,.ı 
#nWl.lfr ı•mn J"r_e~tıl Jlllp~ 
A nıtertQ da tla oh,ruıtur '(Lort 
Br,ce 11 -eMrtnl ~t .-ederim}. 

- Baleytftm, pNnm olnıo, . 
zenrl1Ueı•tt111, oridan IOllra hat· 
lan JfPAl'il! 

lıte, •111• de ~ ftfras, :41'1• 
rdra4Ja da ,aerdedilmt1-.FJ.kat bu 
t6zlf:re CeTıl)P ~jf; 

- Qıqp ..-~uz ,erde 
~gıp ~~ ~~.dl? Bu 
~ ~~Jpızıokl ~ .... 
htbı olalım.· 

ıc.,.ımeh 11edt,.,..: Memle 
kettmlzln ~ ...thlm zenıtnllk 
kaynafı, c ... lt..U, Erıaıll bakır 
...... r.'Mult ... nadir 
.J«. ~ MtlM• ~ ae il· 

? lRlnıhJ•lu. 
Iftmdt ......... ~ .,..11 • 

.,_ ~ .......... Si• lir 
ıu-.............. . 
• ~rern wrılm;r'rt _.... ..,,..,,. JMtb.,.,.. ..... ~ .. ,. 
bajJaıpaıı, Te btan;buJt. ~ 
kanıılaa, ~ ......._ ıltiıakr 
............... r& ıl••· yent. 
.den .tttr-. ... ~ .. ,-.. 
p!daJE ltnıanm ~ ~• 
hiç olm~ _. Moe ..d6a ·• 
puraJmN•.._. 

8alpr ve khllr ijWI WJI• 
plupa ~~ • "'ktJ>ta ..U. 
JeClleroı te1uobderln- ... ·-
tik .,me1ereh ...,.Ittiletlm.._ 
"PO ... op Jtra JlrAdtr. 

'Bu IDtub \...,tana jetb•k 

fçtn cluıüla. "... 1atanml& 
.kamdaW. 1ldT 'Bu ıtakttı.de bel· 
~ J$ asar .,...,_.. .._ 

J•'et:.f'\.. •. 
Aıad,eıw bAjle u1' .c1Dııra1Jdlr 

..a.ı x.,.a. • .a.. .-. ...... k 
pek j,tr ,..,~ aman, 

.... ~-··-- b•• bu ........ » ...... 
rev~ ıllllt\Wlr . .q,,r ......_ 
bu ~~ .W.rtne lcu 

lak .... ,. ~·- de ... ka
ıırcta. 

........... .ı.'etlll4- ...... 
mıııı .ld r...... .lt\r iddıııtl 
JQomlektlU.dlr. eıal .... .... 
PMtl tqkhaf ~ .... ble 
ttJca.Al~ 

\e ...... ~ ...... 
tanya • clomlnyon. -~ ._ ._. 

..-ı.ıtda '' e, PM!duwn.-..W• 
-• hhanur... 1kmlarm 11191lne 
,1ıı.trlatn "~_,r JJQllan Jıle ••· 
•paulm. 

.... kurtara~ dlanlardan 
Ge olalltltr? .Jlüdaı ku· 

otwmakla ~t uvaak· 
tı...., <idlknilk kütl mi 

,gz ıalf ~eif dl.r, "°"mız az-
4,,..,,...,,1 pahalıdır. Bavle btr 
._. • ...,._ '"1 anaeı;,at J.aı~en 
• fapılabtltr mi ? 

N~rrbu m,aat•'lha '" .-tmfyoruz? 
ıAmer,~a Aafihı bı.uıa el. kati 

c•,,M>lır. 

A.nMrtka, JfJaı ba\iode iken. 
ln14ab yerlt pft.l'a ile .batla.sadı. 

&nra fıte .-.üh.im J<lr gör<'n 

A•rupal• aermaye oraya n~hfr 

llbt ~kh. Fakat llk teıebbüs 
yerli f di. J-14ç bir yaba ı .tasav· 
vur ed• rnem ki yerliler .kadar 
hamtyyetle, hararetle vatani bir 

ite 11ri111in. 
Hu'ia{'-, münekkitler bir eJnaf, 

blrr fert ajı.ı ~ullanıyorhn· Esna· 
(m. ff'rdin JT!Q!Jlıkı ..iıl~ devJetın, 
liplttiJMtin mR.nh\n bir ol&mftz. 
Feı t y'11,nı-z bu teünjj hu ,.l\ti 

dü~ünür. Devld, bu sünle bu 
saatle , ber"ber ,yarını da öbnr 

~ günO de...plecek nesiller de dil· 

rı.tOr. 
v.~ ınıa1 ed~tna: 
Türkiye Amertkaya benziyor. 

at"'*11!1Z r tt..W.-1 •eml•· 
ttdif. Y eot .medeltetlert ihya 
eden lıe nakliye v.aııt.l,arıdn. 

~u,nların meydana ıelmetert t.çtn 
bu netli bir ceJıttte bulunınağa 

'Cel&l Nu.n 

!ua~.r;ur ahı .. ••dı . ..0, H • joın ,,, 
natıkalan tle Franttr. meeltıkll elleri 
aL\llDa e1.,,t1•.da. Jk, -l>o'9k hatibin 
991'P...- J;ru11z-~ 4ııbualanna 
hitabetin en twıel elmunel. rlnl bab ..........,, 

" Ki.emuaq. " bl,tk bir •atanpa· 
Yttdl Bu •ıtanperverl'ifni barbt unııu
mlde g&t leh Harbin ıJAnı '11ruı.ıda 
~ OmUbr ,, • serbe.t adam • te\ıkn pse
M!ilnl q.k .. ı,ofdu. w.,.e ....... m 
.dıoı "Om..,.ıeec7f ~adrbeıatMım · 
.-ı.u.e ko}Xlu. bimp elua 1kWettle 
drnm ethyıw, Fnıua "'-nd.n laOı· 
r ana ıürüillcnlJask~ ~1811MG. fcl.ieth 
hi)J:umlar ı ı&le ~t 'lfllCÜMerl lkera en 
emın yola .evkf'ln\!te •rfı Jt'Yret edı
oıdu ~ıhayet • o anada retti cOmhur 

o:lan • M. Puao.hre etıalındülltrın 
muılrraoe tn~ı ·elerl tiıerine baı•ekl· 
leıı J<JjOn ll'J19Y8 tcklıf t."tıı. O ''akıt 
eoki ..r.eciil, ~ine K•pltflı,, lake
hmı wfdlrttn hı,şln •~ insaf u .-.iyasetl 
Juıtu. Re!tıkara ~cçmetıınden az onra 
~lmcınıar tenHufa mtdrur aldolar ve 
rılha~t FrtlMa ttrtttt~ tttlı ekiah 

Lmuvaffalc:t1tlle mmam .debtldt. 
K emı111ııı10 ';\/u•y ılftUılhHtllnclen 

"°nra ıiy,.tt"trı ~~kıldı. Hatlı-Mtnı !Y• 
:ııyor: nıüb m ,.,ıyaaı tnfllllıl JWıkuıda 
.bıly_\ik l«slr İc.ıa eden btyırııtta .bulu
nuyordu. Amf'rlMWar ıtdwıan ıa..dMn· 
djO imr 11öarı •.1'k rtılltWft1 'Uman 
" "mar'IO,.., n ~lkalılera kaqı 
,... -.ıekwp ~ fıahrlardadtr. Ar· 
tık lnııya k~oe ç~lh•ttf olın .. Kap
lan ,, uhith naflkumı bu aeferde 
Amerl ava brıı lftfetltyor, flleyan 
eöiyor&ı. 

Fra... M..,.1 Fot <re Kle11111110 
.-le ._,., u111Unıllıifkt 1kt ijiy.uk recıal~ 

9'0 ~a,~tmlf ole,or. l:llli lfıemda o 
'Clewrd• n rı..ı.n rial • ...- en hertz 
•a -olarak Mata ~ttntle rbalu· 
Aan • P.111nkara • Te ~ yueJlnl 

modtf•p ça&ıtu Briyan bl.,.ıar. An· 
ak bulann 1kJet de H'r~ U\UAUn· 

dan kur.tarınaıta IQav.u.k •ıw olan 
• Klemamo • .AUD kabille yGU.Jöle-

YfOllllD adı: ' · iWara azaitmal,, 
toplbluğddur. Kih deniz, üh 
lu.a tpplauaa m..Mat oJda.kla· 
rını meme yayarlar. Aiianslar, 
prttCler bpyona her toplanışın 
neticf'le:rıni hab~r verırler Bir 
taraftan .a&lihlan auhma .&.olllİs
yonlan toplanır, öbür. araftan da 
h~s. la\ıcını Biltr, sungüsünü 
sıv' iltir, bdin!Mll•nnı doldurur. 
Dthaltlc ıbu l.omnvomera ne lü
~um -..r .canım? Bukfldar para 
we Yakıt ne diye ka'.y~ditfyor ? 
Maske "ÖJsun 9inse. .•. o ~a boş 
.bir ümit. ~n "tnanch~· wr? 
KMn yanı b-.ınt4alci hu •r • n 
utuşmllf fftil çıtııdıları ~.irk ttı· 

lcri gemkcn, elınd~ki srlihı .kör
tlttıiıiyc razı olur? ı:Bo P-me f'n, 
il b.,-acılığandAn nC' nkıt 1hır· 

'!büaaa~ı bılmtm k ? 

Etfaiye müta assısı 
_\lıyanadfln bir etfa "ye müta 
, . ba..-.11 çagndtk Ha ged, 

ha geliyor dediler. Biı gün ..anlatı dı 
ki .bu .adam re miyecektlr . 

:Şimdi, btzım ettaıyed er n ~1-
:yanaya göııderilecefinl lıal:.er 

ah7oruz. Şu haf de mesele ya· 
lancı peJaamberın mudzeaı ek
linde :halledtldl demektir 

Malam ya Sahte peygamberlik 
{ddla111nda bulunan btri11ne: 

Mu ·lze göaler de ıana inana
lııiı! demtı er. 

- :tPAt, ne fsh!rsfnlr ıne f'fl? 

- Şu -karııdaki ata lan ça-

Cfıf! 
demtıler, 
tHıwlf • .,.ıenmtt. 'M!Slenmlt; 

tabii ü~lar yederilıdt:n öi.e lo
pr.danmamq. 
Adamın a~a.çJara dofru glt-

ı:ı;.... .... cno en bayôk ıtyaııl re- mefe batladatıaa 16ıeder, sor-
dl&criıaıleo blıtnı kaybetti; .. Jorj Kle- il. Ca yur muı'an 

mez. 

w,, •elet elti. Hıarbı umumln o ı-- ,_,eye gidiyorsun? 
Ya'ana pe)gambeı, hem yomefhwr .- Upa.nı ,, bir mOddt~nbert 

IUM ..d ... m etmlf, hem ele fU 
huta tdı. Y llfl • ıeksen aektı yqında cevabı Yer mir. 
tdl. do,onolonce ôlOmOn pençesın3en Si.lih Jll••e1--'i - l'e;pmberler halim, eeltm 
kurtUlamıyı~ na bokmettlrlyordu: bu ..,.. lı.Cılt ....._.... r.lıii.ı~ -'-... ._. :bak 

Büyu .. k muharebenin _...a........,. VR1n&r. v- &Gftii -w-•uuım, • .. u k--.ı.-ı de ... çolr. anlamıı bulunu· ~u • ....... -.:.ıtler 
... aıu&a - du,,,• belilardan "iri de .._ u • 
ycw.dP. eu a.. oDJaım .,.,. ... ıtderfm. 

JA lorJ Kleman10,, 00 dokuzuncu konferanslar ve irili ufaklı lcomis· EataWd• de .,.ı...a ~-
_,n S01'I kumı tle yjrmlDcı 8'l'1D llk yonlardar. O büyük yanıın ıon ~am\ılelıler gibi .hareket ediyo .... 

çahlan tutaıtunar ve 'IOn dıvar· bakalım! ~·lUUI ttgal etınff olan pyanı tetkik ı...;.._ ... 1- L u·ı . l . ı.r •-* Hadi 
1t1nalır arasında mOhlm btr ment sa- ..-ı 7-r••• •Y-a IOD 'f>"n11p erı Jf. 
L•bı ol"ü ı.the namını kaydettlrmlf- ilan .ıedtlmifti. Vicdan '"ılMaf f____ ol .&.-. --1--
"' damıııralarmı ;taşı ... ıb. teklif, ne J8IRlllY ~PÇURITI ttr. Bu mOdilet urhnda F ranse Puan- a r-- ~ .. _ı__ l 

fMlk ki 11ok geçmeden .+ttetlere amr:r yanyor ~ epanya 
kara stbı mGdebbır, Leoıı Burjua ,tbı kurahttuş JIUll M :pmm J.atini q,ça zabttlertni açı· 
bakım, Bri.waD ve Jorea ıt)bl hatip bO- L k L'-- n__ -•-...1e 

v .aldı. s., cebhesinden &Jm 4'111 •• çı antca•lm'Dlllfo wu m~ 
yak .amalan styuet cidal ..ahuma at- a,tır yaralar atan vatantmı.ı, ilk bana da danıpa1ar: ---tla bunlenn hıç blrl *Kıemanao. .a.-1...a ı __ı_._dt 
- günlerde ne derin ümit ve teael· - ~ ..... m. 
11U11 umım, kudrettnı ...wf1'1Demttft'l'dtr. ""•-L• ~-m -Cltareke Hma ...... lileı le bu pıenaipleııe aarılmttta. .,..unau uııu ' ... • 
~ felemenao,, nan en bay& 1"hret1 •mda lıtanbukla bUlunan L.>an-

ıMl.Ja• 4ıG..att; ,.. •• IMlfıız Fak at daha ıilihtru ıelin.den ~· ıarh'Yannct.n biri Ortak6yde 
bıraktığı ilk gün memleket yat· oturan bir Y.ebudl dilberi ,.az atıra gelenler h ,. ~~-d.. A,,.. ı 
ma sa neııne aun u. ~· an vermedlit için topu hazırlamııb; 

~ekan an' at.kar müdafaaıaz hudutlardan bulanık .. kalam ıehrfmlıt topa tutacaktı. 
B-- cDr.ne.. Din ı.,.tı iabli selleri boıanıyot, tarih ve Toptan deflıUrlldlkterlne bakJ. 

l.Jffllıe J.rM-.,. ..., 111 dir. ,eref bu seller htünde birer en· hna &teki topçulan da bu çefit 
ıR•u- ... ıldpe l.cıytlk bir lld- kaz gibi sürükleniyordu. olacak; ne denlnlz? 
dWı wa ıf akit bu illicl.cllm _.. Bereket bu mtlletin yaradıh- 7 oplu J ~ne 
temntye etmce istemez •e hu ı...-. şanda esatir ilihlann~ efsane '1I••••••••---.. 

....- kahramanlar.na m•b- bir tıh- 11 

ta...,ede btduMDlara: cHayır, ben IUllh lcuvvet var. Y..aıalandalcça 
(..,.ID oluk laUycıırum. bir ı&nOr kuvnti, kanı aldık.P canhhtı ıar-
ucak buu klft gel.,ı. ckrdt. Kibir tar Netekim dcudumuza dalan 
ptur, .O., ~ııten b~Jumazdı 

düıman mııratı can evimizi, şah 
.lll ,. IQttMm lçln .-fr.~ darnarlanmızı bulmadan ıilkini-
dlkiıll.u\ı çel,... unuınmduı ıimizin ııddetHe kmldı • 
t1aaı.... ıettmetdJ. Ntba,et ~ ~ Vilson .preneipleri öldlkttn 
btr 101yet•Je ıcltsa+ı tlsna edtldt. ;HftN meydan pne bot loalmadı. 
GlyıDdt .:e &Pr:Oade ilk dtfa olarak Siyaset ufulllan biraz durulup 
ea.J,Adl Tuvaleti Dİ'la)·et buldutu bertaklattı mı hemen Ottaya 
IP'ada •JQıya baktı: IODl'a berberin baftq bir mesele fllranlayor, yeni 
~ y~pb~ ~~ı bır mak.ı. Jcomİl)Jonlar ıtop .. nf10'. Ttlılü 
kc:u••ck: ıürl6 atlan var. Zaman içinde 

- H.hl ltuodu Mm'a be.al doğup Ctliiyorler. Fakat bir tlllMi 
~--· rNıat bırakırla- .tanDe ber nedeMe UAn töaaürlfi .. 
deriınl De.eh t'e tcW... •IJubae Yılda bitılcaç IDeıe lltytfet delil· 
:.2cJ~o~-------~ tir~ok wl.,• atılıyor. ıBu ~ 

"V AKIT ,,INT AKVIM 

Paznrtesi 

-r eşrinsani 
1929 

Namaz vakitleri 
w..• Ôlle lkiııMlı Ak..- y •• •• 
S,'tl ıt.no td9 1114ll 111 
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Rusyada halkı dehşete düşürenler 
12 kişinin. muhakemesinde 
On altı kişi idama mahkum 

edildiler 
• Moskova, 24 (A A) - Halkı tcthiş maksadi1e bazı sfal ve hare· 
tta bulunmakla maznun kırk iki kişinin muhakemesi yapılmış 

llnlardan on altısı idama mahkum edilmittir. 

· Faşistlerin tahrikatı aleyhine 
Brüksel, 24 ( A.A) - Beınelmilel sosyalist bürosu faşis.tlerin 

~Padaki tahrikatı aleyhinde bir içtima tertibetmiştir. M. Vander
e ~ • Adler, Blum ve Vokse demokrasiyi tehdit eden tehlikeleri 

~tnıişlerdir. 

ingiltz balonu uçmaktan vazgeçti 
londra, 24 (A,A) - R . 101 işaretli kabillsevk balonun parla-

ento azasından yüz kitiyi hamil olduktJ halde yapacağı seyahatten 
aıge ·ı . çı mıştir. 

Zelzele 
l W ostport , ( Yeni Zeland ) 24 (A.A) - Burada bir zelzele vuku 
nıuştur • 

Manşta fırtına 
Paris, 24 (AA) - Manş denizi sahillerinde gayet şiddetli bir 
•na hüküm sürmektedir. Limanlar arasındaki münasebat durmuştur. 

Yafada grev 
l<udüs, 24 (A.A) - Yal ada umumi grev ilan edilmiıtir. 

Iskonto fiatını indiren bankalar 
landrı , 25 (AA) - lrlancla bankası ıskonto Uatını yüzde ahı buçu1'tan 

~ıı. indirmtıttr. 
k Okr"t 23, (A. A) - Mıllt banka Iskonto f!atını ytııde dokuza ve eıham 
tbthnde tkı azat faizini yOıde ona ındırmlttlr. 
Rus gemileri ecnebi limanlarını gezecek 

Moslcova, 23, (A. A) - Taa ajansı btld rlyor: Ruıyanın Baltık filosuna 
l\sup ~"mılerlnden bir çoğu ecnebi memleketletlnl :ı:lyaret lçln uzun bir sefere 
tc~lır. 

R F eyezanla1 ın tahribatı 
0rııa, 23 ( A A ) - Son günlerde vukubulan feyeza,nlıtr Korılyano 

250000 
İnQiliz lirasına 

Hindisr anda muhteşem bir 
saray yapılacak 

Hındlıtanın Côdpur mahrac:eaı yenl 

bir saray lnıaıma ba1Iamlf ve bunun 
temelini kendl elılo alm.ıtbr· (250) bın 
İngiliz ltraılle lnta edilecek n bln bir 

gece ma.allannın ıhttşamlle uı1 konfocuo 
her çetltlnl lophyacak olan bu mayın 
temel tafı abJmadan evvel aıllnecdm
ler heabQ kitap etmııler ye en tyl na
bn gece yanandan 50 dak.ika 90nra 
oldu~una karar ••rmlflerdlr. Bunun 
llzerlne mahrace, muhteıem ipekler 

ve mQcevberler içinde yQıen yQz)erce 
rakkaea lle ortasında ıarayın 1apılacagı 
yere gr.lmft ve manecctmlerln tayin 
etU~ dakikada temel tapı atJDıtbr. 

Rahipler, ellertndekl metalelerlo hep 
pirin(, tereya~ Yo Hındıltan cev12.1 
ahyorlardı. 

Bizzat Mahrace b~yaz ipekten bir 
elbtıe Qzerine portakal renginde bır 
sanlı: giymlı ve ayagında ayakkaplan 
çıkararak dini vazıfelerlnl ıfa etınlt on
dan sonra tc:ımol taşını yerleotlrın1§tlr. 

Oeyh Meyi gazeteli bu mal!lmab 
verdikten sonra (250) bin lngthz lira
anı yapılacak bu 1anyın Londralı 

mimarlar tarahndan deruhte olunduAu
nu llAve ediyor. 

( ADLiYEDE 1 

~eeee~~~~:DSE~K9®eeeeeeeee 
Bu Üf&ID ıaat 21.15 te Z 

Fransız Tiyatrosunda © 

FRANSIZ OPERET HEYETi ® 
tarafmclan ilk defa olarak Gannm en gtnel opereti olan 

LES Saltinbanque 
plfeıt temıtl ecltlecektlr. Y annld Sah akeamı 

Le Jour Et la Nuit 
Çartamba ve pel"fembe akpmlan btıy(lk gale olarak urt 

' · • opereUn en ıon muzafferiyeti olan 

ClBOULETTE 

Radyo 
Bugünkü ı;.ırogram 

( lstanbul ayarde) 

J~fanbulı 
17.S0-18.90 

1200 m. 5 K•. 
Saa beyeli. Bcın. ha
berleri. 
Caz.B.d Oıbstra. Lat-
gtnl. 
Balet .,.ipten, S•it-Mio
heb. Bacı:ıl .ı. 

Btıls, aerenade-Sakofon. 
.c:lt, Weber.'l'Ho. 

Tepebatı tiyatrosunda bu aqam 1&&t 

21 /'30 ela. Y almz muallimlerle talebelere. 

3 Perde 

da. Her cuawt..ı 
aqamı ıçtn !t
atlarda temilaa 

ylp&İmıttır. 

arınd d hr b Co S 
1 " ört bin htktarlık ekilmJı arazlyl ta 1 etmlı, nıenıa- ivarl arasın- j 

161lleııdöfer yolunu kapatmlşbr. 

8 Kayserin kardaşinin kocası 
. -

Uç maznun hakkındaki da· 

Ha.kimi tahkir 
22.30-21 

Catareı ban~blle Chrt .. 
ttneı Mademe, Potpourrt. 
Saı heyttL 

ŞEHZADF..BAŞI MiLLET TİYAT
ROSUNDA BU AKŞAM 

Natlt Bey temnH.ı (Budala aıık· 
lvan tiyatroya merakı) vo (lkı kom

ıular). 
ud onıı, 23 ( A A ) - Sekiz glln hapse mahl:nm edıleD Zupkof Lnk.enbur~ 

Una ııevltedılccektır 
va, mahkemeye verildi. 

Oaınlbedayt wıathrları 

taralu.daa ha.- temsil w 

lngilterede doğum azalması 
londra, 23 ( A. A ) - Eyltıliln otuzunda nihayet bulan Oç aylık bir 

e etnasında lngilterede ve Gal memleketinde vukubulan tevellndat tlm

Beyoglu sulh bWmlerlnden 
Hamdi B. 1 vazife ifası esnasında 
tahkir cfirmile maznun olarak Uç 
kişi hakkında takibat yapılmaktadır 

1 
..,,..., !il!' ..... • ....... ,.. 

llMllOof• 

Temtd mhaydlnde 22.30 
bd. NZ heretf ft Ana. 
dol• _,.... baberled. 

PANGALTI TİYA1ROSUNDA 

t kadv kaydedilen yekönlara nazaran en aı bir miktar arzetmfttlr. 

1 

Nazmiye, Marlka H larla Ali BelgrıttlJ -429 a. 2.S KY. 

Bu akpm C.v<k l Bey tomııllerl 
(!NMELl) yahut (lOAZALl MEC 
LİS) dırun 5 perde dnhuhyo 40 

Vatikanda te1graf ve telefon 
~0tna, 23 ( A A ) - Vatıkan oehrl, valısı 25 T etrlntaanıde baflyacak 

telgraf ve telefon muamelltını tanzime matuf bir emirname netretmlıttr. 

Ef. hakkındaki dava evra4 muba- 18.il Radyo qu.ıett.e. 
kemelerinln icrası fçin İstanbul ikin- 21 Bıadapewt.dıao ..ı-.ı.o Mt-

aatte 400 mil 
. ltere Ha va nezaretinin 

Yeni tayyareleri bu 1 

ıı .
1 

süratte olacak 
( gı tere hava nezareti saatte 

h? ıııu sliratle uçan tayyareler
d;"a rekorunu kırmış olduğu 
ııı Yeni bir muvaffaki~et 

etnıek ve tayyare sUratıni 
}t tnlle vardırmak için Kalşot 
la~e karargahında tecrübelere 

rnıştlr 
l\ı . 

ş mevsiminin hultllüne mebni 
.; tecrübelerini idame mümkün 

Se d k i .. e ış mevsimi esnasında 
sura ti 

ır temin edecek makineler 
h fllış olacaktır. ., .. -------
1' ansız korkaklar! 
tJeyı· 
tarı 1 Ekspresin başmakalesinden: 

Sız h .. k"' 
ıtıd u umetl, umumt harp es· 
hktıa.~ harp divanları tarahndan 
Çoı:k edilerek kurşuna dlzilenle· 
tekıu Çocuğuna maaş bağlama· 
or. B eden bir projeyi tetkJk e
btr hu çok muslp ve çok insa-
lar :reketttr. Bir çok cesur a
ikalı.k arbtn dehşeti karşısınd'a bir 
&tile . Zllf yüzünden, bu zah ha
"" ödeıııJşlerc:Ur. Bu yUzden, 
tvCUkJa 

ı re rın da mustarip olma-
aır ~~ değildir. 

htt ve b kornetin bu şeklide hasasl-
lt asiret ·· . k . 

~e~. gosteı ıııcsı ltO iyı 

Nobel mükafatı 
Ediplerden kime verildi? 

BJJ seneki Nobel mükafatının 

edebiyata ait bin lngiliz lirası 

Alman ediplerinden ( Tomas 

Man ) a verilmiş olduğ'unu telg· 
raflar bildirmi1ti. M. Man Alman
yanm en maruf muharrirlerinden

dir. Kendisi bir çok makaleler 

romanlar ve piyesler yazmıştır. 

1875 te tevellüt eden Man, tica· 

ret1e meşgul olan babasınm 

1894 te ölümünü müteakip Mu 

ci ceza mahkemesine verilmlşdr. rt1a1. 
Dün muhakemeye başlanmış, ma- 2j Gramofon. 

znunJar mahkemr.ye gelmedJklerln· Budape~te: 5ti0 -. 20 K1'. 

den, mahkemeye getirilmeleri ve şa ı&45 Trto kOQaert. f 
bitlerden mtlbaşir Hakkı efendiye 21.30 c.ı. ~ODMrl, Quetuor s eyris e ain 

'f• hoosroılı " raaamıt 
tebligat yapılması içJn muhakeme (Opera aru.r1ett ıar .. 
talik olunmuştur. fmdan). Merkea acıenteal: Galata K15pr0 bapda. 

S.yoAlu 2362 Şube aeental ı Mahmu-
Mahkemeye gelen şahit Elem. 23 ıO Cafe Oıtand. orke1trası. diye Ham altında lttanbul 2740 

Fifl, Atlna isimlerindeki Matmazel- Bükre~ı 894 m.. ti K.,. 
terden de geıecek ceısede gettcek- 17.so R.dJO ~ lzmir • Mersin sOr'at postası 
lerine dair imza alınmıştır • 21 Qul1IOr ~ .s.hD- ( KONYA ) vapuru 26 teı-

Mo"ndenştayn tahkikatı it 4, ~u:°' ~=· rinisani Alı ( 12 ) de Galata 
rahbmından hareketle ç.arıamba KUcahyada bir mUhcndlse alt Moaırt, Qulhıor MI ma-
sabahı lzmiro ve akşami lımir· 

40,000 lirayı çalmakla mlZDutı ıew. den hareketle Antalya Aliiye 
Ziğfrit Mondenstaynt mUddel umı- Gl~yvlç-Breaalvı ~S m.. S Kv. Meraine gidecek ve dönüşte 
milikçe müstand.kllge verllmlı:dr. l0.25 Cramofon. 

" ~-- __ ,__ T qucu Anamor Aliye Antalya 
Maznuu, tevklfancye gönd.tl- 2t.OS ~·· operet par~. 

22 40 fl~ ıeresıadan. Kutadua lzmire otrıyarak ge-
mlştlr. Kendialne alt ild bavul da O.t:S Daa• U.alan (Ber~nden) lecektir. 
adliyeye teslim edilmiştir. 1 ... ------------u 

nihte ticaretle meşgul olmuş iıe --~-------- Horav$1ca-O~iravaı t6S & ıo Kv Ayvalık sürat postası 
de kabiliyet ve İstidanma uymı- _ ı7JO Caz.Band. ( MERSiN) vapuru 26 Tet· 

b k k b ıs.24 Salı.el-. 
yan bu işi ıra ma mec uriye- Halkın dilex.ı ~u.,o ~·· daa uklen rlnisanl Sah 17 de Sirkeci 
tinde kalmış, bundan sonra seya- ga ....,Syat. nhbmmdan hareketle Gelibolu, 
hat ve tetebbüle meşgul olmuştur. - -----------•I• 23. 1' KoDıer, Çanakkale, Küçükkuyu, Edre-

Manin en meşhur eıeri •Bu- Evlatlık vereceğim Pragı 481 111. 5 Kv. mit, Bürhaniye, Ayvahğa gide-
den brüks • tür. lıkandinavya Dört çocuğum var. Bunları bu 17.30 Kon.... cek ve dönüşte mezkılr lskele-

k b ~.05 Radyo cabaret ( Eırno. lerle birlikte Altunoluğa utrı-
muharrirlerln in tesiri altında ya- gün U kazancımla esllyemlyorum. dan). yıcaktır. 
zılan bu eser İskandinavya ile Biri dört• biri altı yaşındaki ilci 21.30 Budape1te den naklen- Gelibolu için yalmz yolcu 

d d b 1 çocuğumu ev!Atlık olarak vermek nıetttyat. 
Çok alakadar ot uğun an no e alınır • ..nk alınmaz. 

1 1 istiyorum. 23 lS Gramofon ~u 
mu .. ka"fatmın ona veri mesine ami · · 

Edlr•• kapı . S111t- ... a1ı..nae\ Ne 40 Llll• 
olmuştur. barpslı Recep ofla MaH 

Şimdiye kadar bu mükafatı ka· 
zanan Almanlar, Man ile bc~e 
vanyor. 1902 de Monşen, 1908 
de Rudolf Coken, 1910 da Hey

se, 1912 de Havptman 
kafalı ihraz ctmi~le! dir! 

bu mü-

Ressamlar çağnhyor 
Giiztl san'natlar btrhlt ~hnınden: 

1, Bu defa ekeerıyet olmadığından İdare 
, .. hey' et1 lntthabı 27 T eşrlnlaanl 929 
'" çarıanba gQnO M&t 1 O da yapılaceltn• 

dap aıantQ teJriflcıt. 

TAYYARE BALOSU 
TOrlt. ta11)1a11 e1ml11tll f.stattbul 

fU~~ındm: Tayyare balosunun 7 p 

bat 930 pellOmbo aktamı (TctrkDvaz) 
da yerllmeel takarrOr elmtıttr. BaJOllun 
pek. mnkemmel olmaaı lçln aımdıden 
lhı:ar!W ~a_llmll~ 

Maarit emanetinden: 
T ab.11 için A1'l'llpıya gtdecek olan 

F uih •e Muhip Elen dil erin maarıf 
eınanetlne gelmeleri. 

Tıp Jalefılıutndtn: 
Setlclik kongremiz 519 • l 1 - 929 curı:ıa 

- ... ~ ~ .k&tdil.-.&Sk. 

• 
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Fikri bir inkılap içinde ... 
Dimağları her kayitten kurtaran bu inkıl&p 
gelecek neslin himmetile ayesine varacaktır 

"ugün bütün beşeriyetin bü
yiıK bir inkılap içinde yaşadığını 
içimizde farketmiyen yok ğibidir. 
Şimdiye kadar hiç bir inkılap in
sanlığın dimağı üzerinde bukadar 
tesir etmemtştir. Çünkü her şey· 
den fazla insanların bizzat kafası 
ha pisten kurtuluyor. 

Umumi harpten eve] insanların 
ekserisi dar bir daire içinde yaşı
yanlardı. Beynelmilel münasebet
ler casusların raporlarına, müfıit
lerin intirikalarına, koridorlardaki 
fısıltalara, ziyafetlerdeki şakalara 
istinat ediyordu. Milletlerin mü
nasebetleri araıinda açık konuş
malar,her gün artan temaslar yok
tu.Beynelmilel siyaset, herbirinin 
hedefi kozlannı göstermek olan 
Hariciye nazırlarının resmi nota
ları üzerine kurulmuştu. 

Bu siyasetler ve bu münasebet
ler yüzünden icabında canını 
tehilkeye atan milletler, hudutları
nın ötesinde neler cereyan 
etti~inden haberleri yoktur.Demir
yoHarınm temdidi insanların kafa
smı bir az harekete getirdi, fakat 
demiryolunu bilmiyen ve tarla
sının ötesinde veya dükkanının öbir 
tarafında ne oldüğunu bilmiyenler 
pek çoktu. 

Umumi harp, milyonlarca in
sanları birbirine saldırtmakla be
raber onlara bir çok şeyler öğ· 
retti. Şarktan garba, garptan şar· 
ka gelen insanlar, bu müthit mü
cadele içinde gözlerini açtılar ve 
dünya mefhumunu anlamıya bat
ladtlar. 

Bu dünya mefhumunun her 
sınıfa mensup insan tarafından 
anlaşılması, içtimai ve siyasi bir 
inkilap de~ldi, zihni bir inkılap
b. insanların beynini hapseden 
kapılan açan, insanların zihniye
tini değiştiren bir inkılApb. 

Bundan sonra zihni inkılabı 
ilerleten hareketler temadi etti. 
~indbergln, AtJantik okyanoıunu 
tayyaresilc geçmesi,Graf Zeplinin 
aeyahatlerinl muvaffakiyetle yap
ması, insanın kafasındaki zaman 
ve mekin mefhumlarını deAiştirdi. 

Bu yeni inkılap insanların 
kafaları arasındaki rabıtaları tak
viye ediyor ve eskiden harici 
Alemle temastan mahrum olan 
dima~lara yeni ihtizazlar getiriyor. 
Bunu temin eden vasıtalardan ; 
biri radyodur. Tabii ilimlerin 
di~er keşifleri insanların maddi 
hayahnı deA-iştirmiş, fakat Radyo 
beşeri zeki.la arasında bir vahdet 
temin edebildiğinden insanların 
doğrudan doğruya dimağı üzerinde 
tesir etmiştir. Bugün tarlasile meş 
gul klan ve zahirde Alemden uzak 
yaştyan bir adam, hakikatte mün
ferid değildir. Çünkü Radyo, be
şeri dimaktn ihtizazlarını onun 
kulağına isal eder. 

Bu kıymetli keşif yüksek :zeka· 
lar tarofından idare edildldi~ 
zaman, insan kafasının en güzel 
ve en asil mahsulleri her ferdin 
önüne gelecektir. 

Yeni inkılabın tesirlerini siya
set aleminde de takip etmek 
mümkündür. Tahkim ve telifi 
beyn muahedeleri, Kellog misak
ları bunun eserlerindendir. 

Seri vapurlar otomobiller, si· 
nemalar, bunların hepsi feni zih
niyetin inkişafına hizmet ediyor. 
Sinemaların. bir çok kusurarilo 

beraber cihan panoramasını te
maşagerlerin önüne sermesi, ec
nebi şehirleri göstermesi, hadisa· 
ıatı takip etmesi sözlü sinemala
rın en meşhur şahsiyetlerin sesini 
dinletmesi, başkalarının içtimai 
adetlerini, umumi hayatlarını birer 
birer göstermesi yeni zihniyeti 
takviye ediyor. 

Yeni zihniyetin okumak vadi
sinde tesiri de şayanı hayrettir. 
Eskiden yalnız roman o~uyanlar 
bugün fen, felsefe, tarih ile her 
mevzu hakkında yazılan eserlere 
rağbet cösteriyor. Hayatın sırrım 
anlamak, hakikati veciz ve vazıh 
görmek, başka milletlerin nasıl 
yaşadığını anlamak istiyor. 

Bugün medent Alemde okunan ro
manlar eakı tertip aık romanları deği~ 
insanların hayatı ilzcrıne müessir me-

1elelerle metgul olan,yahut başka ırıil
letlerln hayat manıaraiarını gö.teren 
eıerlerdlr. Bu tarzda yazılan eserler 
derhal terceme olunuyor ve buyuk 
bir rağbetle karıtlan yor. 

Acaba yenl inkılabın ve onun ya· 
ratbğı yeni neticesi ne olacak; Bunu 
tahmin etmek çok gOçtflr. Hunun insan
lar ara11nda muhakkak daha fazla 
muhabbet vücuda getireceğine ve be
teriyetten büyük bir alle te~kil edece
~l hemen ilerl sürmek hata olur. 
Fakat bunun insanlar arasında tecaoüsil 
arbraca~oı: kıskançlıkları yav8§. yavq 
.Lza!e edeceğini tahmin etmek müm
kilndnr. 

Atı daha fazla bizi takip edecek 
neJln elindedir. Bt.ı. gelecek neahn 
kafası tçınde neler bulunduğunu bllı

yorsak: da onun tamamile ceırl hare
ket ~ muhillaktn. 

Dım~ların eaart tten .lı:urtuluıu. ft
ktrlertn mO.badelest, eserlerin bu aerl 
ıhuzazlan, bottın ananevı telAkkılerl 

yıkmıtbr. Genç kafar, her ıeyt yeni
den tetk.tk ediyor. Geı . çler reahıtirler. 

ve yenl bir f el.ef ela etrafında toplan· 
maktadırlar. 

Onlaaın drOzeber edemıveceklerl 
btr an• ane, onların dOıünmekten ve 
ifade etmekten korkacakları bir Etkir 
yoktur. Gençler maddiyecl değıldirler, 
çOnkO madde ile ruh araaında bir bat· 
dı faaıl yoktur. madde ıle ruh, kudre
tin tezahurlerldir, Gençler bu ha 
yatın thlıkelerı ve maceralart ıle dô
vOtcrek ılerhyeceklerdlr. 

Gelecek ne.ti, hayatın sert adımlar· 
la yOrDdO~nO görecekler, onlar lçln 
zaman ve mek!n mefhumları b&§ia 
bir kıymeti haiz olac.akbr. 

Aceba bıı hareketin aoııunda bqe

rtyet daha .Q)CI. ut olacak mu Belki .•. 

Alınanyada 

Zina işliyenlere ceza 
verılecekl 

Londra gazetelerlnin Berlınden aldı~ 
mala.mata göre Alman kabmesi blr 
içttma aktederek ceza .kanununda Zına 
cOrmOne ceza taytn tdtp etmemek 
meseleaınt müzakere etmiş, neticede 
bu cQrmO cezalandırmakta devama 
karar vermtıttr. 

Halı hazırda A vrupada zJoayt ceza
landır an ancak blr kaç devlet vardır. 
Almanya adhye nu.ın Von Genırd 
Raytıta~n adllye encümenine vuku 
bulan beyanatında ıu aöı.lerl söyıe
mltttr: 

• Zevce btrlığl, devletin llt:foat 
ettiği dıreklerden biridir. Bu müeueseyi 
tehlıkeye düşürecek her hareket, 
dcvlot tarafından cqaiandtrılrnalıdır.,, 

Küçük haberler 

Esrar 
fzmire ge1en İngiliz bandıralı 

Rodi vapurunda mühim bir kaçak
çılık meydana çıkarılmııtır. 

Gümrük memurlan vapur ambar 
kapaklarını muayene 'derlerken şüp
he üıerlne vapurdaki amele kama-

• ralarını kontrol etmişlerdir. Giritli 
lsmailın kamarasında dört küçük 
paket içinde bir okka toz esrar 
zuhur etmiştir. Esrar torbaları ma
kinist lsmailin yatağı alnnda bulun
muştur. 

[!] Ankara Gazi muallim mek
tebi dahilinde bir terbiye enstitüsü 
yapılacakor. Terbiye enstitüsü 
müdürlüğüne darülfünun terbiye 

müderrisi lsmail Hakkı Beyin tayin edil
diği söylenmektedir. İsmail Hakkı 
B. ayni zamanda Gazi muallim 
mektebi müdürlüğünü de kabn1 
edecektir. 

l!J Ticaret odasiJe rüsumat ida
resi arasında vapurcuların lehinde 
olmak üzere bazı esaslar kararlaş
tırılmıştır. Bu kararlar mucibince 
tamir edilecek vapur sahibi uzun 
uzadıya muameleye tabt tutulmı

yacaktır. 

8 Rami köyünün elektrikle 
tenviri için KAğıthane sırtından ha
vat hat ile yapılan cesisat ikmal 
edilmiş ve geçen günden itibaren 
köyün elektrikleri yanmıya başla

mıştır. 

[!] Posta ve telgraf milfettiş

liğince görülen lüzum üzerine Pen
dik postanesi memurlarından birine 
işten el çektirilmiştir. 

EJ Tahlisiye müdürü Ankaraya 
gitmiştir. idareye ait bazı işleri 
takip edecektir. 

[!] Seyrisefain kışlık tarifesini 
hazırlaıruşnr. Yeni tarife çok farklı 
değildir. Kalamış hattına vapur 
tahrik.ine devam edilecektir. 

c:J Borsada gizli ayin yapan 
Şeh Ahmet ile h.acı Hasan ve 
KAmil derdest edilmişlerdir. 

c:J Türk dainler vekilliğine 

intihap edilen Zekai Beyin yerine 
müskirat inhisarı müdürlilğUne 

defterdarlık muhakemat müdürü 
Asım Bey tayin edilmiştir. 

l!J Yunan sefiri M. Pollboron
yadis evvelki gün Hariciye veki1i 
Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etmiştir. 

l!J Bir ayda t 50 hırsızlık vak.ası 
olmuştur. • 

EJ Maliye vekAletl muhasebei 
umumiye müdürü Faik., nakit işleri 
müdürü Sırn beyle~ Ankanı.dan 
şebrimize gelmlşler~r. 

l!J Maarif müsteşarı Kemal Saim 
Beyin bir mebusluğa intihap, talim 

ve terbiye reisi Mehmet Emin 
Beyinde müsteşarlığa tayin edileceği 
söyleniyor. 

Talim ve terbiye reisliğine terbiye 
müderrisi İsmail Hakkı Beyin 
gerlrilmesi mevzuu bahsolmaktadır. 
Bu haberler şayia mahiyetinde olup 
ihtiyatla telekki edilmelidir 

[!] Şehremaneti yoğuncu mesi
re yerini satın almış, burasını park 
haJine getirmeğe teşebbüs etmişti. 

Park yakında bitecek ve ilk bahara 
dogru açılacaktır. 

l!J Rüsumat idaresi gümrülerde 
kalan sahipsiz eşyayı kanuni müd

detlerin1 dolduktan sonra satmakta, 
fakat bulunan bedel, satılan malın 
gümrük resmini ödemiye kifayet 
etmezse, sanlmamakta ve birkaç 
memurun huzurile denize atılmak
taydı AIAkadarlar bu şekUn doğru 

olmadığını görmüşler ve kanunun 
tadili için bir !Ayıba hazırlamışlar

dır. Bu IAyıha kabul edildiği tak-
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ASMA KÖPRÜ 
Kış gecelerine ~ohpet zemini - Birinin eskisi 6b{frf1.TJ 

Barbar mühendis- Kumda oynıyacağız- Denizin 
doldurduğu ,,erler 

Kışın uzun gecelerinde hava! 
sohpetlerimize zemin olacak iyi 
bir mesele çıktı : Yeni yapılacak 

köprü, eskJJeri gibi duba üzerinde 
mi olmalı~ yoksa asma mı olmalı '? 

lki tarafın arzularını biliyorsu
nuz Şehrin karalarına sahip olan 
Şehremaneti, haliçJn sularına da 
Amir olduğunu göstermek için, ye

ni köprüyü dubalar üzerinda yap
tırtmak istJyor. 

Liman şirketi ise İstanbul deni
zine yegAne bAkim olduğunu iyice 
göstermek için, hükmü yalnız top-

raklara cari bulunan Şehremanetinin 
malı olacak bir köprünün deniz 

sularına temas edemiyeceğini ve an
cak havadan asma olarak geçebıle

cegini bildiriyor. 

lki taraftan her birinin arzusu
nu galebe ettirmek için serdeuikleri 

deliller şüphesiz çok makul. 

Asma köprü, bir rivayete p;öre 
yüz milyon, bir rivayete ı;öre de 
yüz altmış milyon liraya mal olur
muş. Bu kadar parnyı toplamak 
için kaç sene beklemek lazım '?: 
O kadaı uzun zamun bekJemeğe 

kaç Şehreminin ömrü kifayet eder'/ .. 
Halbuki dubalar üzerinde köprü 
dört beş mıJyona yaptlabilirmiş ; 
bu kadar parayı biriktirıneğe bir 

şehremininin ömrü yetişmese bile, 
belki ödünç verecek bir gurup 
bulunur, faizi de belki verilebilir. 

Bu hayat pahalıh~ı devrinde ls
tabul halkına köprünün bile ucu
zunu bulmağa çalışan şehremaneti

nin fikri elbette minnetle kabul 
edilir. Sonra lstanbulda köprü bır 
değil ki; bir gO.n gedecek, yeni yapı
lacak köprü de eskiyecek; köprüle
rin hespsi dubalar üzerinde olursa, 
Karaköy köprüsünün eskisi Unka
panı köprüsüne uydu~ gibi, m üs
stakbel yeni kökrünün eskisi de 
belki Karaköy köpri.ısüne uyar 
Onun için Şehremanetinin fikrindeki 
durendişliği de takdir etmek lazım

dır. 

Faka~ doğrusu, Liman şırketinin 
fikri de genç bir müesseseye· yakı
şacak parlak ve, geçliğin her bapli 
gib çok, hoşa gidiyor. Londranın 

meşhur asma köprüsUnti çocuklu-
ğumuzdan beri duyarız. Onu göreme
diğimiz için asma köprünün nasıl 

şey olduğunu bize göstermek istiyen 
Liman şirketinin bu lfi.tfüne de min· 
ncmırız. 

Köpril lşlerlnde ekseriya mühen
dislerln de fikirlerini anlnmak Adet 
olduıtundan, yeni köprünün proje· 

dırde, bu kabıl eşya açılacak e~} a· 
yı ayııiye mağazalarında satıln.cak 

ve denize atılmıyacaktı. 

Bundan başka uzun miiddet 
gümrükte kaldığı takdirde çürüye· 
cek olan eşyanın bekktilrne müd 
derkri de kısaltılacak ve zarura 
meydan vcrilmiyecektir. 

8 Rıhtım şirketi, müvaredatının 

azalması üzerine fazla antrepoya 
ihtiyaç kalmadığını ileri sürerek 
Rüsumat idaresine mi.iracaat etmiş, 

Fenerdeki 2 numaralı ambar ile 
Ayvansaray ambarının da kapatıla

rak buralardaki eşyanın Kasımpaşa

da Camialo ambarına nakline mü
saade edilmesini rica etmiştir. Rü
sumat idaresi henüz kararını ver
memiştir 

,. 

lerinl bazırlıyan mühendisin ref 
sormuşlar: O da asma köprüye 
raf tar değilm4, hem de lstafl 
için yapılacak bir asma. kö~r 
imzasını koymıyacağını söyledi· 

.. b 
Bu havadisi veren gazete, ıı:ıu 

i 
disin asma köprü projesine . 

koymaktan niçin istinkAf et~ 
yazmadığından, ben kendi kell b 

ııramağa mecbur oldum ve ç• 
0 

anlayışlı olmadığım için, bay!ıcl 
şi.indüm: 

Köprü mütehassısı bir mtibefl 
asma köprü projesi yapmak d• ~ıl 
kül olmasa gt:rektlr, demek .. 'd• 
P;inden değil.. Asma köprüniill dt~ 
pahalıya mal olacağından da ~~ 
zannediyorum, çünkü parasıııı. 

'<t di vermiyecek O halde bu ı. 

fın şebebi nedir'? . 
13ulduJtuma pek emin de~~ı 

de bana öyle geliyor ki, ~ 
&e· köprü lstanbul un dillerde (ıtr 

olan, güzel manzarasını bozac' 
dan korktuğu için mühef\~ · 
fikre i~cirak etmiyor. Bir mO~ 
yalnız faideyi değil, güzelUr 
dlişünecek 

Rivayet ederler ki, Pnrl~ 
tramvay şirketi meşhur Chıııııf 
ysees (Şa nzelize) caddesine 

vny demirleri döşetmek 

fakar oradan geçecek tramvs 

denin güzel manzarasını bo:Z 
dan bu işi yaprnağa razı 

bir mühendis bulamamış. l 
caddeyi ortasından keserek 
tramvayın mühendisine dt:. 

halkı barbar sıfatını vermiş. 

lstanbul da bizim göıl' 
güzelliğe halel Jı:etiren şeyleri 
rne~e zııten alışık olduğundıtfl' 
köpri.iyü ta\·slye eden limafl ' 

tine öyle bir sıfat vermiyece 
şüphesizcJir. Bunun aksi oısrı 

sahibi sıfatını d<4 zaten onıJ11 

den istediği yoktur. 
' .. ~~~ı 

Yeni köprünün usma rııı r
dubalar Hzcrinde mi olacu~ı ~' t 
elesı hallt.:diHnceye kadar bBş ~ıl 
çare bulmak da mümkündi.if· 6rş~ 
li, oromobilleri ve tramvayJııl'I ,~ıf 
\'apuru ile bir yakadan öbür ~ild~ 
geçirmek.. lstanbuldan os~eııı t 
bir köprü yapılıncıya kadıı' rııec'~ 
yol vagonları da öyle geçi 
dc~il mi ? 111 l~ h JIC ,,ıı 

13a~ka bir çare de, ıı p6~· 
yakası arasında bir türıel 1

8 
0i 

tramvayları ve otomobilleri ~[$ JJ 

· · d . k · N "'"0
' J r. ıçın en gcçırıııe tır . e · fı~ 

böyle imiş, limanın bir rııf$ ge~ 
öbiir tarafına tünel içirıdeıı 

,ı 
lirrnlş . ı·k orı 

y 1 r ·rııdil o' aya ara ge ınce, şık .. prtİ)ı.ıP ~ 
Eyiptı.:n 'c l\ap;ıthane o rı Ç 1 
dolaşabilirler. Bu da zııC~~gılbofı 

1 . .. k .. 1\ d 
siJrmiyecl -cır, çun u 1'C.!l 

1 
deresi halici doldurrrı11, ,.,dll ~ 1 . \,ski•· pıv 
vam ettıkçe, elbette ı ırıı 1 
p:iin . hem de asma mı dııbll 1 • nı 
n:ıkaşası bitmezden ev\·e, 0ı~c' 

,•O ot 
cın üzerinde kumdan / jj:ıerill 
ve o vakit herkes onun ı 

. ·r. ~-oynıya oynıya ı;eçecektl f:~ , 
. ·ade JOgv 

O vakit bu işe en zıy JdıJr 

l k .. k .. d ızı·n do o'' ge ece , çun ·u en dllf1 1~ 
yerler Evkafa alt ı oıdu~orı bOrÇ 

F ıcafs dan ~eçecek herkes ' 
çıkacak. fl· f, 
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' • Edebi bahisler 

ngiliz edebiyatında cinsiyet 
meselesi 

Büyük İngiliz edıbi H. G. Velz in hayab, 
ır. san' an ve eserleri 

-2-
lt Vetz eh· ıiyet meselelerinden 
tılteddtıstsüz bahsPden ı lk İngiliz 

t b llh~lrlertnden biridir. Lakin 
) ~u sırf açık 

·r. k 'ııp bir cins 

1~ cezbetmek 
~ d ' Yahut son 
e~ 

o}d moda11 
tıı tafu l~ln de-
Luha. iıuanlarm 
~ ıa ge~le
tı her ha.ktka
.ı ıaz .YWnma. 
'l~tl 
d ' çekinme· 
~en bJJmeJeri ve 
~tbtrelert için 

teltl d 
~itı a detUif 
~t Yapar. U,. 

dünyaya yüklettiği bayat kanun· 
lann, gençlfif sindirip kolayca 
idare etmek maksadile icadedil
miı yalancı korkuların, riyakar· 

lıkların yıkılıp 
mahvolına111dır 
Ordan ötuinj 
V elz gençlerin 
ruhundaki sön
mez ateıe bıra 

kıyor. Beıeriye· 

tin istediği yiik. 
aek olgun ve ga 
yeli bir hayat 
yaıayabilmek fır. 

sabdır. 
Maalesef bu 

gün dinin, ıiya- ,. 
siyabn, beynel· 
milel münaseba· 
tın, paranın, kuv 

ı te.'Q Çirkinlikten 
~ 'll1. tabttlik
d 8atnıa uzak 
~ 

M. Velz vettn, ve\hasıl 

lı:ıeJc uı, malzemeainf intihap et-
tii te Yanılmaz blr zevki selim 

•te-.. , O -~ııur. 
~~ çiincü grup eıerler açıktan 
t., .a birer tez olanlardır. Bunla-

ıft,.~b n:'iihım meıele1er " grupu 
~tle tlıriz. Artık sahneyi tema
~· llliiceddit Velz iıgal etmfı, 
\,. atktu Velzt bir tarafa iterek 
.,atın d t1:tad esasın an, ıahıs•ardan 

~tlıt e tGnün mühim meselelerle 
Y'!ıtl l 

bııttıl'. t meıgu oJmıya başta· 
~OlcJQğa llsanfarın senem iff, kü· 
~ıJc ' hareketlerindeki man4· 
~d onu o derece 6zmllş, tmz
' h nıfftl!' ki, artık bfisbütün 
't \tı etmlf, edebiyatı bir tara~a 

herıeyln cahil, mes'uliyetlerini 
gayri gayri müdrik insan'arın 

elinde olduğuna kanidir. Lakin 
herşeyin kanunla düzelebileceğini 
zan edecek kadar da safdil 
değtldtr. Beı bağladı~ yegane ıey 
genç nealin terbiyesidir. 

Mes'ultyetfni müdrik, hiç bir 
hakikati görmekten çekinmez bir 
neslin büyük bir .karga,alıktan 

ibaret olan bu dünyayı diizlete 
bilece~ine, bu korkunç ve karan 
lık mahtere bir süktln ve intizam 
vereceğine kanidir. Çünkü imanın 
ruhunda iılenmfı, meydana çı
karılmamıı büyllk bir iyilik 
kabiliyeti bütün bu çirkinliklere 
küçüklüklere isyan eden flahJ bir 
kuvvet vardır. V elz htristiyanlığın 

~ennfıür. Çünkü Velz her ıey
t._ evvel ıon derece samimi, 
l"'llt -e btlh " .. - .d. bugünkü şekline inanmamakla 
~ " aua sozunun erı ır , 
~ ~ ettlfi, hak bildiği şeyi 88.· beraber kalben dindardır. Hayabn, 

,&..,._akla k ı " görünen eıyanm, bütün bu Kör 
~- ~ ..... , a mamıJ, ona gore 
~tr\ıuın>. da bilmiı, fikir cida- dövüıüne benziyen k.argaşal~ğın 
L._~ tnıuııa addetti~i h . altında bir mana, bır hakikat 
;, es er ıeyı olduğuna fman eder 
bu etnıı,, hatta edebi göhretinf t t b"t" b tik 1 " ı bir 

' tehltk k f e u un u ır er oy e 
~ )'a, deye oymuıtur. Altmıı ıurette hikayelerle karıımııtır ki 
-~lıı ın a olmasına ra~men eline ciddi kitap almıyanlar bile 
' tayanı hayret derecede Velsin romanı oldu~ için okur 
lildtç., bnuın h"&yab çalıımak ve ve bu suretle zamanın en yük· 

lltnekJ 1 U ~lt e geçm f r. sek siyasi, içtimai teısefelerin1 

' hizmetçi ile bir bahçiva· aıtanırlar. Dokunmadıfı, mevzu 
~tı ~t~nu, fakir bir dükkancı· yok gibidir. "Morriage,, da izdi 
~~kit f U, •e kendisi bizzat bir vaç, "Joan and Peter ,,de çocuk· 
ttıe.tı ln çıratıdır. "Ktpps,, ro- ların terbiyesini, "Pa~sionate 
h~~llda acı, acı bahsetuği bu Trtends,, de talak kanunlarına 
'l)tı cu muhitten sirf zekas1 ve kıskançlıtın, "Mr. Sees İt Throng· 
k~t~ derece gayreti ııuyesfnde li,, de harbi ve lngilterenin ha· 
~et_ hnut, Londra darülfünununa zırlıkslzlığını "Ann V uonika,, ''tlt 'olunu bulmuıtur Fakat da kadmlann hürriyetini tahlil 
~h zanneder kt o korku, o ve tenkit etmtıtir. 
~~lltl tıdaaızlığı içinde bunalıp Bu tarz romanlarında vak'alar 
~lt, .ak korkuıu hala içinde kaJ. biraz fikir ııeli ıçinde bofulmuı 
~' "e bunun içindir ki ceha· gibıdir ye mühim eıhaı tıpkı 
~ ~ ltlahkum gençliğin yasını mister Velz gtbi diiıünür, onun 
hıtlt.1.~ar derinden çeker. Koleji gibi konuıurlar. 
'1l(ltl~len ıonra bir zaman mu- Hepsinin mezuu cemiyet ha· 
ıı.b'tlt\ Ut etrnı1, sonra gazeteciliğe yatının mühim bir safhasının 
''lt•t ltlııtır. Siyasiyata bit sos hilr bir vijdan tarafından muha-
)'lc: ,~larak girmf ıse de kat'i ola- kemeye çekilmesidir. Velı, en 
1."' tı::e d mühiın eserlerinden biri olan ~ l'l ini hiç bir akıdeye bağ-
lı ~-~ Onun bildiği bir ıey varsa " Tarih ,, inde bile bitaraflığını 
~ "4l '-itin muhafaza edememiı, kendı tahsi 
bıfq«l\lr 1Yanın berbat bir halde ol- kanaatlerini ıaklıyamanıııtır. La
,,.,._ ; Akın ıslahı için kat'i bir 
~ )' k kin hiç ıüpheniz olmaaın ki aak-

~1~tı 0 
tur. Yalnız bu günkü ail.- lamak da istememfıtir. Yeisin 

11 dqtu artık manasını kaybetmiı cazHıesi de buradadır. Nekadar 
)~il\ için bundan sonra cemi· sahursuz, dürütt hadit se oka-
~tı.L bır llbn ariıt okrasisi tara- ı i ku "4l dar samim, cesur, ve manı v-
~()'}> ~ ide resini iltizam eder. vetlidır. İtte Velı böyle bir mev· 
'~,: lat olmakla bere.b•~r kat'iyen ki almıı ve gP.nrlfX.,,. hö••1e nüfuz 

'~ tıereıt değildir. Onun iste- etmııtir. 
1tı1 ölnıüı gitmiı tn.aanlarm 
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Zaman Müsolininin sert çehresini yumuşattı 
Eski nutuklarile yeni nutukları arasındaki fark ne deırindir l 

Eski milthtş adam tarjhe karışıyor ve yerine mutedil bir dıplomat doğuyor·· 

Bir Amerika gazetesine Roma
dan yazılan bir mektupta İtalya 
başvekili Duçe Musolininin ı:a· 
manın cereyanile ne gibi tahav· 
vüller geçirdiğini anlatıyor. Mek
tup iyi bir görüş mahsulüdür ve 
iyi bir üslupla yaz1Jmıştır. Mektup 
şöyle başlıyor: 

" Başvekil Musolininin çehresi, 
çehresındeki çızgiler her halde 
Holivutta çalışan yıldızlar kadar 
bütün dünyada maruftur. Bir çok· 
lan onun çehresinde Napoleonu 
yül sezarı görür gibi olurlar. 
Daimi bir çelik parJaklığile ya· 
nan gözleri, açık çenesi ile ltal
yan başvelCılini tanımıyan pek 
azdır. 

Musolini iktidar mevkiinde bu
lunduğu altı buçuk senedenberi 
bir haylı değişti. 

O sert bakışı daha yumuşadı 
Uzun müddet diplomatlık yapmak 
çehresindeki keskin çizgilere bir 
yumuşaklık getirdi. 

Yani bugünkü Musolini birço~ 
noktalardan mutedil bir adam 
oklu. 

mindeki sosyalist gazetesinin mu
harriri idi. Elinde belki san'at 
izleri vardı, fakat bir devlet dik· 
tatörlüğü yoktu. 

O zaman böyle dünyaya yayılmış 
bir şöhreti yoktu. 

Musoliniyi uzaktan tasavvur ve 
tahayyül ettikten sonra görenler 
onun çok nazik ve muhatabını 
çok dikkatle dinliyen bir adam 
olduiunu görünce hayret ederler. 

Büyük mesai odasına girerler 
iyi bir kabul görürler. Bu bal 
gayet tabiidir. Fakat buna zıt 

şayıalarla kulakları dolmuş olan 
ahali bunu bir fevkaladelik ıa· 
yarlar. 

Geçenlerde başvekilin resmini 
yapmış olan bir Amerikalı ressam 
bu hususta pek ileri gitmiş v~ 
bana şu sözleri söylemişti : 

Hayatta tesadüf ettiA'im 
ınsanlarm en naziği f 

Musolininin değişmelerinden bi
risi de nutuklarında göze çarpar. 

ilk önce iktidar mevkiine gel
di~i zaman hiç bir hrsab kaçır
mıyarak nutuı irat eder ve bu 

çe birçoklan memnun olurdu~ 
Bu günkü nutukları dinliyenler• 
den de birçokları memnun ol· 

maktadırlar. Lakin bunlar başka• 
landır ve memnuniyetlerinin se· 

bebi tamamile l:.aşkadır. Bittabi 
bunların mütefekkir ltalyanlar ol· 

duğu anlaşılmaktadır . 
Musolinin nutuklan artık yıkıcı 

dekil, yapıcı dır. Artık ihtiraslara 

değil, aklı selime hitap etmek· 
tedir. 

* 
Bu böyle olmakla bt:raber d· 

banm umumi ~fkin Musolinin 

bu yeni rolünden tamamile ha· 

berdar değildir. 

Onu hala İtalyan halkını heye

cana getiren bir hatip, bir taşkın 

adam diye tanıyanlar çoktur. 
Halbuki o şimdi memleketinde 

iktisat ve sanayi sahasında bir 

rehber olmuş ve bütün mesa· 

isini ltalyanm mahdut servet 

menbalarmı lnkitaf ettirmeğe Vttro 

H. Musolinı e:Jkiden b6yleydi m Şimdi de b6yle 
memleketinde yeni bir hükumet 
kurmaka hasretmiştir. 

Onu bu hale getiren ihtilal ve 
ınkılaptır. 

Musolinl yaptığı inkılaba baş· 
larken yalnız harekatı itibarile 
değil, düşünceleri ve verdiği ka· 
rarları itibarile de bir ihtilalci 
idi. Kendisinde müsamahakarlık 
yoktu. Çok şeditti. 

Altı sene sonra bu tabiatler 
k~ndisi üzerinde izler bırakmış 
olmakla beraber M. Musolinide 
bir takım değişiklikler oldutunu 
kaydetmek lazımdır. 

Çehresindeği değişmeler o ka
dar çok değildir. Hala gözlerin· 
de o parıltı çenesinde o celadet, 
simasında o meydan okuyan ta
vur vardır. 

M. Musolininin eski bir resmini 
gördüm. Bu resim bundan on altı 
on yedi sene evvel çekilmiş bir 
aile fotoğrafı idi. Zevcesi yeni 
doğmuş olan çocukunu kucağın· 
da tutuyor, oturuyOT". Musolini ise 
ayakta duruyordu. 

O zaman Musolini Avanb is-

nutuklarda sözlerinin başka mil· 
letlerin efkarına, hislerine hürmet 
etmesine lüıum görmezdi 

Delil getirmekten fazla tehdit 
etmek yolunu tasarladı. 

Halbuki üzerinden bu seneler 
geçtikten sonra Musolini nadiren 
söz söylemiye başladı. Bu sözler 
de pek kat'i lüzumlar üzerine 
söylenen gayet ölçülü cümlelerdir 

Son nutuklarını dinlemiş olan 
lar onlarda eski tavırların bulun· 
madığını farketmişlerdir 

Bir müddet evvel bütün vila. 
yeti erden gelen 4000 Faşist mü
messiline MuıoJini bir nutuk irat 
etti. 

Eskiden böyle bir nutukta 
gökler gürler, yıldırımlar düşerdi. 
Halbuki mezkur nutukta Duçe 
yalnız altı senelik icraatını hikaye 
etmekle iktifa etmiştir. 

Eskiden Musolininin nutukla· 
rını dinliyen bir kısım halk heye
cana gelir ve hatıp hakiki veya 
muhayyel düsmanları tehdit ettik· 

Muso1inin adetlerinde, huyla
rında tahavvül olmuştur. O artık 
kıyafetini tamamen diplomatların 
umumi giyiniş tarzına uydurdu ve 
artık onu bir arslan yavrusunu 
okşarken görenler,. olmıyor. .. 

Eski taşkın, coşkun, çetin Mu
solini artık tarihe karışmış bir 
çehredir. Onun yerine çok ihti
yatla, müdebbir tam diplomat bir 
Musolini doğdu. 

İtalya da 
Ek1lmiyen yerler sahipfe
rinın ellerinden alınıyor 
Romadan verilen malQmata göre 

lıalyanın muhtelif villyctltriftde eskıl
mıyen btr çok arazi sahlplerlnln 
ellerinden alınarak bunları ekip biçe
cek olanlara verl\mek.lfdir. 

Bu hereketın hed~ ltalvaam eklle
bılecek bütlln araılımdeo. ısufade 
etmek.Ur. 



• 

Büyük yıldızların yandığı yer 
~tacpoole pan ÇeViren: Muslih Ferit 
Maranon nehrinin coıkun coı

kun akarken Amazon sularının 

parlak ve kurak aynasına kavu~· 
tafu yerde iki bOyilk malikAne 

· •ardır. 

Bunlardan birinde genç bir 
lnqtliz olan EsdeJ kaynataıı Ju. 
an Da Stlvanm hesabına çahtırdı. 
Ôbiir malikine de Esdelin esk; 
htr arkadaıı> Pereraya aitti. Ne
hir kenannda olan evleri biri· 
birine pek uzak delildi. Eadel. 
Perera ile beraber okıford da 
"'1ffmununda okumu,Jardı. O 
samandan beri •ıkı fıkı do.t ol 
mUflardı. Yalnız biribfrlerine hiç 
benzemezlerdi. Esdel, sa• 1110. 
çakır g&zlü, uzun boylu ve ten 
Lel oldufu halde Perera kara 
)'alız, kısa boylu, çalııkan ve 
UUzdt; buna rafmen pek iyi 
1JYUllDUfl&J dı. 

Felek çok iyi bir romancıdır, 
· bu dd arkadaıı hikayesinin kah· 

ramanlan olarak seçti, ve felek 
bu arkadaılara maceralar hazır· 
ledı. Bakınız bu nasıl baılamııtı 

lhttyar Juan Da Sihra kıı.ı 
Jua.na Ue beraber ıeyahat için 
Lorıdrayı fttttler, ~ok muhteıem 
btr otele yerleıtO~r. 

Btr sGn ölle valut ihtiyar Da 
SllYa lıpanyol cıgaraları tiltıO· 
rerek koltüfuna uıanmıı oturu· 
10rdu. Bltdenblre hatırına btr 
,., aeldı. çok ıamlml komıuıu 
Qon tE ınuelln ollu Perera ln. 
atJterede tahaJlde bulunuyordu. 
Okl1ord da ... talebeydi. Sevgtlı 
doıtunun bu yabancıı mem1eket· 
t.tkı ollunu bir mektupla davet 
etmek, onunla ı3r0ımek iyi ol· 

tnaa mıydı? Hueuıl klUblne hemen 
l.tr melcıup yudıttara" ı&nderdt. 
Perera o ,On ıeldl. Arkadaıı 
W.lt de beraber ıetlrmtıu. 

Eadel •onıus ıenılnlltt ve böy· 
le dehdebelı mlıalfrperverlifı Ult 
clefa f6rClyordu. 

Otelin çok ıdıJO btametçtlen 
ll•Ot tabakalar ııca.k memle· 

ket me,vaları, tadı damafında 
lcüaa .. raplar onun Gzerınde 
btn bir ıece masallarının teıltlnt 
taptı. Da Silvanan ıaktn, ıolgun 

J<izlii, kara parlak gözlü ve izbe 
bir ormanın gecesi kadar kara 
aaçh kuı ona bu kadar tesir 
etınemittL 

Esdel onun tenııtıfı ilk zaman 
yOzlG lnaandı. Belki de bu se
bepten daha göriir görmez onu 
pek befennıi11 se\tmiftt. 

Eadel, kızın hoıuna gittl#lnj 
anlamııb. Bunun (berine, hiç 
çekinmedi kızdan ne nefret 
'diyor ne de. onunla alAkadar 
o\ıyordu. Fakat bu kız Da Stlve 
nın biricik k121 ve mlrıuçıslydı .. 

Gece ziyafet için tekrar gel· 
mek üzere aynldılar. Gece ziya· 
tetten sonra tiyatroya. g~tttler. 

Da Silva, ısmarladı~ı bir nehir 
remlslnde üç gün beraber e~
lenmek (izere onlan davet edi· 
yordu. Kabul ettiler. Nihayet üç 
g(in geçmemişti kl Esdel ve Ju 
ana nlıanlandılar. Bu inanılmaz 
bir ıey.. Fakat Cenubi Amerika 
htar bu gibi tılert, Amazon kıyı· 

lannda, ba)pul alaçlannın bir 
gecede çiçek açbrı diyarda 
d,,hp nf"k çabuk y11parlar. 

Jwuıa, bu uzun boylu altın 

saçlı gençle evleneceğini sôyle· 
elifi zaman ihtJyar Da Silva el
lerini sallıyarak bağırdı. Kız eler 
onunla evlenmezse kendisini inci 
gerdanJığile bofacağından bah· 
setmtı, babasını korkutmuıtu. 
Adamcağız onun Jıfne kanımanın 
iyl olmıyacağını anladı. Bu sinirli 
ihtiyar ilk teessürünfi çabuk ya· 
tııtlrdı. Ve gençlerin istikbali 
hakkında düıünüp lafınmıya 

batladı. 
EedeJ fakirdi, asil fakat sefil 

rlüımOı bir ailenin çocuğuydu 
Da Silvaya tesadiif ettiği zaman 
b;r mülkiye memuriyetinde bu
lunuyordu. 

İhtiyar Da Silva Juanayı ev
lendirdikten sonra Peruya dön
mek istiyordu. Peru hududunda 
bulunan maliklnesJne gidecek 
ve orada ticaret itlerine baka· 
c.aktı. 

Büyük kaucuk malikanesi 
•nun biricik servetiydi. Burada 

epeyce kar getiren bir altın ma· 
deni vardı. Bakır madeninden de 
oldukça istifade ediliyordu. Nehir 
üzerinde IA.stık nakliyatı yapan 
yarım düzine kadaı da gemlıt 

bulunuyordu Bütiln bu tılu tak p 
edilmlye, bakılmıya muhtaçtı. 

Da Silva, Eadell de itlere alııtı· 
racaktı. 

ihtiyatı "Ben 5Jdiltom ıaman, 
diyordu, nf m var nem yok hepıı 

_ofhunla .kızım ,araıında takılın 
edJlecek: siz çok &engin olacak-
nsb •IC: f t ıı ır.. . ı>ıi• ] fı .... 
ııni.Z, &Kat size ıoy lyey m ld 
ıeıvet de canlı bir mahld'4tur; 
o da canla bit mahldk gtbl ba· 
kılmak ve beılenmek iıt.er. Se · 
Yetin de tedaviye bluhtaç hasta 
lıkları vardır, itina etmez1enl• 
ıervettnlaln öl(lmftyle netJcelenlr. 
Ben ılıe 51r~teceftm. Ve ıls 
Bmrilnil kauçuk afaçlarınm ye-
tltUlt yerde aeçtrmlt bir adam· 
dan her ıeyl öğrenecekdntz . ., 

l ık memUrlyetalzllkten ıonra 
bu meaele onu pilden ıtzliye 
ıevlndlrmfttJ• Eıdel aıtl bir ln,ı 
ltzdı ve doiru bfr tnıandı. İhtl· 
yar onun dofruluftinu adeta 
sevki tabti ile anlamııtt. Bulut' 
tuklarından altı ay aonra lkl 
genç evlendiler, dü~ünden hir 
ay sonra Amazona gitmek üzere 
yola çıktalar. 

2 
Amazon nehı ine girdiler, Bre

zilya hududuna kadar denizden 
ild bin mil mesafe katetmek 
lazım gelir ki ilerledikçe hu hfi
yük nehrin y(izlerce ayak halin· 
de parçalandı~mı daraldıfını 
görfirsün fiz. 

Büyfik vapurdan ayrıldılar. Da 
Silvanın onlar. karıılayan nehir 
gemilerinden birine bindiler, iki 
gün sonra akıama doğru Mara· 
non nehri kenannda Da Stlvanın 
kendilerine bıraktıtı evi gördü
ler. 

Esdelfn ilk gaznne çarpan ıey 
1 

evin iskele üzerine kurulmuı ol· 
masıydı. 

Maranon layısmdakf evler hep 
b6yle idi, çünkd yağmurlu mev· 
slmlerde Penıdan ge'en çamurlu 
sular her tarafı sardıtı ve alçak 
ormanlar göle dand\ijO vakit 
evler bay le yapılmamıı olsa ıu· 
lar ftltında kahrdı . 

Karaya çıktılar, eve gittiler, 

6000 muharrir 
Dode nin avdetini 

istiyor 
lkt seneden bert Fransanın 

maruf muharrirlerinden Leon 
Dode, Fransa harlctnde ve Brük
selde 1Af4maktadır. Dode, oflu
nun bir otomobilde 6lil bulunması 
dolayıslle höyük bir mücadele 
açmıf, bu mücadele y{lzftnden iki 
sene hapse mahk6ın olmuıtu. 
O zaman Dode evtnde birkaç 
gftn muhasara edilmlo, ondan 
sonra, hapJsaneye naklolunmuıtu. 
Dodenln haplsanede geçlrdilt 
giliıler uzamadı. Ç6.nkü, birkaç 
gün ıonra onun taraftarlan bir 
htle ile Dodentn tahliyesini temtn 
etmtıler. o da Belçikaya kaçarak 
oradan gazetesine yazı yazmakta 
devam etmlotfr. • 

Geçen senenin mebadtstnde 
Fransada müeUlfler cemiyeU 
Dode nfn davaslle allkadar ola
rak Fransa relsldlmhunma mlira· 
caat etmlf ve Dodenin fransaya 
avdeti için müsaade lstemtıU. 

Reiıtcümhur cemfyeUn kendisine 
takdim etti#I iıtldayı hük6mete 
havale etınif, hök6met te bir 
cevap vermemlıtı. Cendyettn iddi
asına göre Dodenln o~lu tcfn 
vuku bulan mücadeleleri yuıün
den mahkfun olması adaletle ka
bili telif deilldir. 

Franıa müellifleri, yeniden bir 
harekete karar vererek 6000 
mueUlftn lmıaıanı hamil yeni 
bir lıtlda bazırlaınıı ve hilkQ.met 
aleyhindeki ithanılannı yenile
mitlerdlr. Bu istida da cilmhur 
riyasetine •erllmlıtır. 

Deyli Tefgre.f gazeleıl bu ma
ltıınab verdikten ıonra ıayet 
hü~m~t bu lklncl iıtfdaya da 
cevap vennfyecek olursa onun 
cevabmı almak için baıka ted
btrleNt müracaat olunecatını 

da ve ediyor. 

EsdeHn gözflne ~arpan baıka 
btr ıey de odalan dolduran se
falet ve yoksulluk haliydi ki pek 
ıarlptl. Döıemeler kamııtan, is
kemleler koltuklar hep kamııtan 
yapdmııb. 

Bununla beraber, hepsine ahtb• 
Kahv-eye, kavrulmuı fasulyeye, 
ılyah cııaralata \te gazeteslz11fe 
alııtı. Maymunların ulumasına 
kara papagatılarmın çığlıklarma, 
tçınde kauçuk ) ollarmdan baıka 
iZ ve tıçilerliı çergl1erlnden bat· 
ka ev bulunttil;Van · ormanların 
genf.f se111lzliğtne a1ıştı. 

11 onun hoıuna gitmlftf. Tem· 
belliğin! ve ağn tavrunu bıraktı. 
Kendtıtnin demek olan bütün bu 
büyük servet, onun tabiatında 

icap eden ıeyl bulmuıtu. İdare 
etmesini öğretmek üzere verilen 
bu ma11ann en küçük parçasını 
bile kendi hesabına kullanamı· 
yacağını fart koımuılardı, ama 
bunun hiç hükmü yoktu. Hertey 
onundu ve sonunda da onun 
olacaktı. 

Maltk&neyi idare eden emek· 
tar bir adamcağız vardı. ilk gün 
lerde her ıeye o karıııyor. Da 
Silvaya bile h&kim oluyordu . 

Esdel tabiatı iktizası buna ft
zülmedl. Bu adamı kıskanmadı, 
Hır çıkarmaktansa rahat yafa • 
mayı tercih etti. Böylelikle o 
adam en sonunda her ıeyln Es. 
dele alt olduğunu anladı .. Da 
Silva Avrupada rahatsızlanmııtı. 
Peıuya döndilkten altı ay sonra 
öldü. Esdel kansı ile çok iyi ge
çiniyordu. Kauçuk ticareti de en 
mükemmel dereceyi bt> muıtu. 

lıte f eı era babasına yardım 

Ameli )htıy at 
Abajur nasıl yapılır? 

Evlerimizde mnhtaç olduiwnuz 
abajuru im.al lıçln atideki naule 
lara mfiracaat etmelidtn 

1 - Şekillen Eli mOetamel 
olanı ampir denilen ıekildir. 

2 - Renk: Beyaz, san ve 
pembe ıptı kunetlendirir. Mavi 
ve y91ll ualbr. 

3 - Model kesmek usultı: Oç 
vus'ab nazan dikkate alınz. Ev· 
vela abajur demirinin alt kısmı
nın çevreSIF bu çevrenin aıçn.o 
hançtan alınır. Saniyen dat kıs
mın çevresi; bu da hariçten ah· 
nır. Salisen 1kf çevre araımdakı 
mesafe. 
Abajunın flzerfne yapılacak 

1ah11, ataç, ev realmlerl mail 
hutut ıle yapılmalıdır. Bu, nakıı· 

etmek üzere İngilteı·eden mem • 
lekettne geldi. Da Stlvalann evine 
yakın köıkone yerletU. 
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E:skJ bir dostla beraber bulun

mak ne kadar tatlıdır. Eadel 
akıamları arkadqırun evine ge
çerdi. Perera ile damın (izerin· 
deki kameryede cıgara tOttllrerek 
otururlar, Oksford da geçirdik • 
leri günleri konUfurlardL B&zen 
de Perera Eadellere gelir, kahve 
cıgara içerek kauçuk ticaretin
den bahsederlerken Juananın 
kurdufu gramofonu dinlerlerdi • 
Yerlilerin uzak kulubelertnden 
eıki Peru ıarkılan, ormanlardan 
kiiçük beyaz baykuılann hazin 
çı#lıklan, av arıyan kaplanların 
uluyuıla.rı gelirdi. 

Btr g(1n Per era evlendi, eve 
bir gelfıi geldi( Bu babasının be
ğendlA'f , bir · kı.clı, bu--kızm--baban 
milyonerdi. Kız memleketinden 
btr kıraliçe ihtJtamlle geldi. Da 
Silvanm nehir gemtlertle bir Bre
zilya ganbotu alaya refakat 
ediyordu. 

Düffin Qç g6n ıürdO ve bal 
ayanı Matonun yatında geçirdiler. 

Sonra bu ihttıam depd~e 16· 
kdnet buldu. Yatlar gemtler Bre
zilyaya döndüler. Perera kansı 
ile beraber evine geldi, ve hayat
Jan da tabii ıekltnl aldı. 

Pereranm karısı, bal ayınm 

ilk ıaıaasından sonra, Esdelln 
kansı gibi kanaatkar olamadı; 

bu hayattan hiç memnun delfldJ. 

Babasımn memleketinde verilen 
balo' arın adı bile andmıyordu. 
Burada Maranon kıyılarında may
munleırm uluyuoundan yerlilerin 
içli ıarkılarmdan bqka muıtkl 
yoktu. 

Bir zaman sonr~ bOıbiitiin 
nefret htssetmiye batladı. Ancak 

masallarda bilinen f evkalAde bir 

servete malik olduktan halde 
böyle, kamıt iskemleler hasırlar 
vardı. 
Burası çok yağmurlu bir memle

ket olduğu için buğday filAn ye
tffmezdi, siyah f asulya unundan 
baıka birıey yoktu. En ta.tlı ye
mek tuzlu balıktı. 

LA.kin ıikayet faydasızdı. Bu 
milyoner kızı talUne razı oldu. 

Çok güzeldi. Ritar dö Mato 
memleketinin en dilber kızı ola· 
rak tamnmııtı. Narin ve füıun
kirdı. İnce bir nokta da diğer 
Brezilya kadınlarmdan aynhyor
du. 

Her ıeye rafmen talil pek te 
fena değildi ; Perera en iyi bir 
kocaydı. Rıhtımda daima kendi 
ıini bekliyen bir motorbot bulu· 

1ar için &ı böyledir, 

Vatman kAğıdı tle abajur' 

zerine ya sulu boya resiın yari 
lır, yahut ~kartına k&tıdı retfJI!' 
Jerl tatbik 4cJunur. abl' 

Kuınatlar: Kuma, olarak ıJ 
jar için, ince ve ,effaf ıpek 
lanılman icap eder, 

Gamit6r: .Abajurun ~ 
ve atalıaı korde:la, dantele, ~ 
kumq veya f131·ongo ile çe urfİ 

Açık renk keten abaJ J 
dantele de lflentr. 0arnıt0tl 
diler abajurlar gibidir. 

.Bunlardan tGl 6.zerfne UnO° 
maı tatbik edilerek yap~ 
daha kolay temizlenir. 

nurdu. Motorbota girer ~ 
kendini Da Silvalarda ~u~ 
Orada onu çok sa.mimi k8tf"" 
lardı. 

Evin gerfıfnde nebfr kenarl 

ıetll bir babçeıl vardı, bu ~ 
bahçe Pereranın tabüyat dl ..J 

hu olan baba11 tarafındaıı 1"' 

tırılmııb.. 

Bahçede yollar, earmaı~/ 
ıanldılı kafeah kameryeleri ~ 
zon ikliminin ho.lyavt lezzettıtj 

renk alınıı muhtetem ha~~ 
vardı. Havuzların kelebek 

pervane aklılertle tlbiyen _{ 
sularına manolyalar yaprakJI 
sererlerdi. ~ 

Ulu hurma aiaçalannın s', 
ıtnde çıngıran kuılan 5tet I 
ıl1r1n alacı koruluklannda 1 
papafanlar siyah papa~anl 1 
k'a. 'fQ'a ederlerdi. Bu gOzelll~ 
garabetle dolu bahçede elll ti 
çlvan çalııırdı. Bu muattar b' J 
ölilm aahnelerıle korkunçl&f '1 

Burada kut yiyen ör6mc~ 
baıında görebilirsiniz. Ya b~ J 
bir kırkaya,iın amazon ~ 
yapraklar arasında boAuıtıı '/ 
g5reblllrsJnlz. Gözlerinizi ~ 
rınanız tarmaııklann are."J. 

, pe benzer bir ıeyin aarlı ~ 
farkederstnlz. Bu ip detu 
siyah benekli bir yılandır. fi 

Eıdel bir gi1n bu bahçed~ 
reranın kanstle bulU§tu. f 
dair konUfmak Gzre P~.J' 
gelml11 onu bulamayınca b.,.~ JI 

""' J çıfaaa içerek yanm saat Me"d 

dolatb • Sonra bir ~ jl 
gentı yapraklı bir afacııı 16 ıııef' 
altında oturarak tıleme ııe 
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gul olan Madam Pererafl ~ftl' 
Genç kadın tapkasını çı1ıe. blf 
Bahçedeki güzel kokulat' ~çelı 
araya getirerek lllhl bit t.'tlı 
demeti yapan r\l.zglr onlJJJ 
ıtyah ıaçlannı olquyordo. ; 11(11ll 

(De~ 
~~~~~~·~~- . 8' 
Üsk_ildar hukuk kdktmltl1"~e ot' 

dla hanımın Üskildarda lhsB-
11 fe~ 

ta sokakta 63 No haned~ıği tıO' 
Efendi aleyhine ikame eyle cddeW 
şanma davasından dolayı Jll ıtıeÇ~ıl' 
la yhin ikametgAhı hazırını o oAııe~ 
llyeti haseblle istida sured ce~sP 
teblJğ edJlmlş oldu~u halde JeP S~ 
verllmemiş olduğundan blttıı flloss& 
kAnunuevvel 929 tarihine yevıfl1 

hazartesl gilnü saat 14 ;~ıırrıl~ ~~ 
muhakeme olarak tayin ııhı;et11e il' 

tasdr kılman davetiye rn oJdtJ!t1'.lı' 
vanhaneslne talile kılınmış 0 Jt111l"' 

dan tebliğ makamına katırı de j]jll 

iizere keyfiyel gaıetelerle 
olunur. 
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f Petrol menabii mücadelesi 
~ ~rak, Kafkas, İran rnıntakalannda mevcut petrollnr 
r ıçin büyük dec·letler nıütemodi bir ridale gil işmişlcrdi 

.. Şinıdi bu cidal gittikçe teza
Yut eden bir siyasi ehemmiyet 

' Peyda etmiştir. Çünkü tabiatta 
Petrol, kömürün zıddırıa olarak 
ı:>etro• "f h . t' . . •U 2a1 ve e t'mm•} e ı sıya-
~)' . 1 d esı ıkınci derece memleket er-
e bulunuyor. r aşlıca petrol 

renbaları, lrlanda, E'cezi1ede, Fe
Attıerık müstemlikat ır.da, Vasati 
tlıerikada, Cenubi Amerikada 

~e Romanyadadır Büyük devlet

h:' . b"'u ~uhtelif küçük devletler 
kık1 hır mukavemette buluna-

1\ıadan istediklerini yaparlar. 
l 1'ehlike bunun'a azalmaz çofa
ır. Son Memaliki miittehide 
~~e~sika cidali burıa bir delildir. 
b· ~uk petrol ı,ıirketlerinden hangi 
_lhtınin tek hC1tvesi harpçu bir 

~· . 
. nıyetin meydan almasını mu-
tıı:> olmakta ve siyasi hadiselere 
lt:eydan vermektedır. 

Amerika hükumeti İngiliz hükii 
Ilı I' . . 

ının yaptığı veçhile gayesı 

~~)'et sarih bir petrol siyaseti ta
~/P ediyor. Eir yerde retrol mev
ll hah soldu mu, Vaşington hükıl

"1.eti hemen ıesmi hır sefir ve 
&shrıd b" · 1 b' a ır nevı casus o an ır 

~f~~r göndererek Amerika me
o·/'ıu, Yani dolayisi ile Standard 
\a.ı itlen{ a_atiııi himşyeye sarfı 

Het edıyor. 

S 1920 ilk baharında aktolunan 

1 
•n Rem o petrol konf er an sın da 
llgiltere ve Fransa Asyai Suğra 
~ctrol menalıkını taksim için mü
~ker,de bulunuyorlardı. İngiltere 
bslan payı alarak Musul petrol 
l a.vıasını ve bütün Elcezirenin 
~asılatım elde edecekti. '" Stan· 
~td Oil ,, ile hususi birçok mü· 
tı Sebah olan Amerıka har iciye 
d &.ı.trı " Mellon ,, Londrada şid
tı etle protesto etti. Lozanda bir 
ltl~~iceye iktiran edemiyen iki 
~!~2ake~e daha oldu. Yegane 
d e edılen muvaffakiyet petrol· 
~tn artık bahsedilmiyerek "era
ttı'' kelimesinin kullanılması ôl
"'d.llştur. "Musul eyaletınin lraka 
q( • " 

ıyetj her mevzuu babsolduk-
~ bu lngiltcre petrol te!evvu~ 
t~~u muhafaza etmek istiyor su· 
he ltıde tefsir olunuyordu. Fakat 
iaJ . '' Musul ,, un Türkiyeye 
ı,, "81 sözü geçtı kçe Amerikalı· 
'<t'Jtı 
ltl en yağlı parçayı kspacakı 
anası veriliyordu. 
8u nı 1 b .. ·· · .. t k · it} ese e ut un sıyası a sı-

bi~t lllGseleleri gibi karma karışık 
Ak Şey o:du. Nihayet iş Cemiyeti 
şid~a~.a . terkedildi. Tüıkiyenin 
tıe ct . ı ıtirazlanna rağmen Ce· 
1 Vtc ce . . 1 . 1 . 1 eb' rnıyetı mcse eyı ngı tere 
'le·~~· yani dola} isi le Amerika tq/ •ne halletti. Ancak Musul 
du~lesinin artık halledilmiş ol-

l( nu zannetmek hatalı olur. 
aj" afkas neft menbaları petrol 
ıaser h da ı azırası noktai nazarın-

ha; ;eni ve diğer bir cidal sa· 
dar~ ır. Vaktile İngiliz sermaye
l'tıad:rı 1~1.2 de Fransız Roçildin 
tıa.,... nlerını Royal Düç Şel grup 

··••na tettn satın alarak Fransız • Rus 
l,td, ayedarlarına galebe çalmış· 
•l.)nrı . ~ akat bolşevik ihtilalinden 

a Ütün Kafkas petrol ma· 

denleri milli emlak addedildi 
Rus Sovyet Şuraları ittihadı o 
kadar mühim kıymeti haiz ob n 
madenleri imtiyaz ile bile ecanile 
teslimden imtina ediyor, Bununla 
beraber büyük prtroJ sermayedar· 
tröstleı i bir sahada cidale girişi
yorlar Şimdilık kağ ıt üzeıinde 
mukavelelerle iktifa etmekle be
raber, itibari i~tiıa lar!a menafi sa· 

. d" 1 1 balarını tevsı e ıyor ar ve ara a· 
rında muvakkat bir mütareke ak
tederek R. S. Ş. l. ye karşı bir 
cephe vücude getiriyorlar. Tabi· 
atile imUln göı ür görmez bu mın · 
takaları t"lde etmrk için birbir'e 
ri ile ölesiye uğrcışacaklardır. 

"Standard Oil" ün haıpten mÜ· 
kaddem Katkasya ile hiç bir ala· 
kası yo~ tu. Öyle olduğu halde, 
ve bol~evizmden son derece kork· 
masına rağmen, 1920 de "Rus· Is
veç" li olan " Nobel" ailesinden 
Bakudaki emlakini satın a ldı . Za· 
ten bu aile ile evvelden de gizli 
bazı itilaflar aktetmişti. Filhakika 
bu milkiyet evrakı ve bu haklar 
halıhazııda "denizde balık,, ka· 
bilinden şeylerdir. Ancak Ameri
kalıların ~ahri Hazarda İngiliz 
menafiinden mühim menafi temin 
ettik eri de inkar edilemez. Aynı 
zamanda Standaı d Oil Baku pet
rolünün satılması için R. S. Ş. 1. 
ıle bir mukavele aktine muvaffak 
oldu. Ve lngiliz rekabetinin pro
testolarına rağmen bu mukaveleyi 
tatbik etmektedir. 

Petrol madenlerine tesahüp 
için yapılan bu mücad el ata mu· 
vazi olarak daha nazik ve fakat 
belki daha anut bir cidal daha 
vukua gelmektedir. Bu da bütün 
cihan petrol tı östlerinin merak izi 

siyasiyedeki çaı pışmalarıdır. Hali 
hazırda bu çarpışmanın en mü
h'm meıkezi Paristir. Filhakika 
iki petrol gıupu Fransada açık· 
1an aç ığa faa'iyete geçemiyorlar
sa da, bu memlekette de diğer 
kıt' ala1 da ki mücade~eyi el altın · 
dan yaşattmyorlar. 

"Royal Düç Şel Grup", "Krö
zo • Şoayder" in nüfuzu altında 
bulunan "Ünyon Parizyen,,le be· 
raber çalışıyor. Fakat "Sıandard 
Oıl" daha büyük ve daha malıir 
bir müessese olan "Bank dö Pa· 
riede Peıba" ile birleşmiş ol· 
duğundan Framıada rakibinden 
çCJk zıyade bornsunu öttürmiye 
muvaffak oluyor. 

Rokfeller tıöstüoün doğnrdu-
ğu kombinezonları inkişaf ettiren 
bütün cihana yayan adamın ha
tırası yavaş yavaş kaybolmnktadır. 
Con O. Rokfeller yakında dok
san yaşını bulacaktır. Fizyonomi· 
si b r nevi hayal olmuşlur. Ehem· 
miyeti de ismi gibi ortadan kalk-

mıştir. 
Onun hayalı bir nevi efsane 

halini almıştır. Bu büyük dahinin 
yerinde yalnız bir gölge kalmıştı. 
Mukadderatı şudur ki yalnız esen 
kalmış kendisi ortadan kalkmıştır. 

Bütün cihanın siyasileri naza
rında pek elim bir vaziyet odde
dilirdi. Onlar bütün ömürlerince 
efkari umunıiyeyi işgal etmek ve 
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Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 
bakarak yeni bulmacamızın smını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağ·ıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kafidir: 
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Okkuı 

Azami 

K. P. 
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A•aart 
K. p 
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4 - Kan (3), kiiçük tepe (3), kış 
örübü ( 3) 

.i - tmek filinden mllfret mütekel-

kalmak (4) · 

1 O - Vapur hizmetçisi ( 7) 
l l - Ziyan (5), bayat değil ( 4~ 

l;.mniyet sandığı emlak müza-
. 

yedesi kat'ı karar ilanı . 
Milzayede bedeli 

Lira 

2755 

Muhammen kıym~tl 
Lira 

6619 

hıru numara.1 Borçlunuıı loml 

11132 Ömer Faruk B. 
Merhun ~mlakin cins ve nev'ile mev!<i ve müştemilatı 

Sultanahmette Üçler mahallesinde eski 20 ve yeni 28, 28-1, 7-1, 
30, 30-1, 30-2, 30-3 numaralı seneden Eczane sokağında altında üç 
dükkanı havi üç bap hane ve Terzihane sokağında bir bap hane, 

elyevm Terzihane ve eczane sokakları köşesinde ve kapısı Eczane 
sokağında aparbman haline vazedilmek üzere tadilat yapılmakta olan 

emlak yüz altmış üç arşın üzerindedir. Ve Eczane sokağında mevcut 
ve ikiye bölünmüş olan yeni emlak yüz otuz arşın üzerindedir ve 
mezkur emlakin hepisinin birden yüz altmış bir arşın kadar bahçesı 
ve iki eşçarı müsmire ile bir kuyusu vardır. EczanE! sokağında iki 
bölüklü yeni yüz otuz arşın üzerindeki hane iki katlı kargir bir çatı 

altında olup birbirinden bir kat döşeme tahtasile bir ve ikinci kat· 

!ardan ayrılmıştır. Nihayetteki hanenin zemin katında iki oda, çimen· 
to koridor ve nihayetinde bir ocak ile bahçeye çıkar adi kapı. mer· 
diven altında kömürlük, koridorun tavan tahtası yoktur. ikinci katta 
merdiven üstüne müsadif bir hala, bir merdiven başı, bir oda, sofa-
ya nazır iç içe iki oda bir zemini çimento balkon etrafı demir par· 

maklık!ıdır. Odaların birinde divar içinde iki camlı dolap vardır. lttisalin 

1 deki bölükte çimento bir koridor nihayeti bir ocak ve bahçe kapısı, bir 
, .. :... ...... ıım .... 11:111 ....... _... 

• • T T =..:::"-== ..::- --::: oda, bir hala merdiven altı ve odunluk, üst katta merdiven başı ve hah-

12 20 
9 
8 30 

32 
9 15 

Çavdar 
Arpıı 

1\Jıs ır 

Fasulya 

.• y atandaş, ::::::=--::.=:::-~ çeye ve iki sokağa nazır b·r oda vardır, hariç ve arkasındaki sıvalar 
: !dedeni' t'e her '1 iirk ••.. yapılmı~tır. Elektrik tertıbatını havidir. Köşe başında ve yüzaltmış üç 

: ratarunda okur ya::ar : arşın üzerinde olan hane iki katlı nim kargirdir. Elyevm kapıdan girin· 

: oln11lJrın/ar ynk1şmaz. : ce harap çimento evaltı mevcuttur. Oradan ayrıca kapı ile v,irilmek 

i Unun için okuma ~ suretile bir daire inşa edilmektedir. Dairenin hal i hazır vaziyeti bir 
i ya ::nıa hi/miyenleri ~ geniş antre ile bölmeleride tuğla olmak ve birinin döşemesi noksan 
• l 1 • ( kirişleri vardır) diğerinin tavanı noksan ikisinin tavam ve döşeme-
: uıil et meıtteıılerine : 
• • !eri mevcut dört odayı havidir, mevcut ttwan ve döşemeler eski tah-
: gôtiirmck herk( sin G,l/- : tadan o!up dıvarların sıvalan yoktur. Üst katı birinci evaltından 
•.. 1'1 a} rı horcıulur. / ahşap merdivenle çıkılır, bu katın bağdadileri kısmen sökülmüş ve 

••••••••••••••••• •ct• • •••••• kısmen istinat direkleri alınm1ş ve kısmen döşemeleri sökülmüş tadi
şöhretlerine halel get irmemek is· 
t 1 C D R kf lat yapılmak üzere hazırlanmıştır mevcut tavan ve döşemeler eski er er. on . o · eller icin bu 
hal her zaman istemiş o ~ duğunun 
tecellis; mahiyetindedir. Kimsenin 
farkına varmadan ve kimseyi 
kendıne düşmen etmeden ikin
ci derecede ka!mak ve aynı 

zamanda hem Lir şirket firini ver• 
mek hem de murakabe ecilmez 
bir manevi kuvvet mahiyetinde 
kalmak; işte anonim şirket bunu 
temin ediyordu. Vaktile adını 
söyledikleri zaman Amerikada 
yükselen kinü garez hissiyata Rok· 
/elleri bu fikrinde bütün bütüne 
sağlamlaştırdı. Şahsiyetini şirket 
arkasında saklıyarak kendini unut· ' 
i.urmağa muvaffak oldu. Ve Con 
D. bu sayede bu zamana kadar 
yaşıyabildi 

(Bitmedi) 

tahtadandır. Elektrik tertibatı vardır. Yeni hanenin bir bölüğünde borçlu 

sakindir. Tadilat yapılmakta olan emlak boştur, yeni kısmın bir bö

lüğünde Dursun B. namında bir kiracı şehri yirmi lira icarla ikamet 
etmektedir. 

Yukarda cins ve nev'ile · mevki ve müştemelatı yazı 1ı olan emlakin 
tamamı iki bin yediyüz ellibeş lira bedel mukabilinde müşterisi uhde 

sinde olup 11-12-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat onbeşde 
müzayede bedeli kıymet muhammenesini tecavüz eylediği takdirde 

kat'i kararının keşidesi mukarrer bulunduğundan talip olanların yev
mi mezkurde saat onbeşe kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri 

lüzumu ilan olunur. -. . 
ispirto ve ispitolu 

müdürlilğünden: 
içkiler ihisarı umum 

Yedi kalemden ibaret evrak ve defatirlni tab'ı S kAnuevvel 929 
tarihine müsadif salı güni.i saat ı 5 te kapalı zıırr usullJe ihale edilmek 
üzere münııkasaya konmuştur. Taliplerin mubayaat komisyonu kltabetine 
müracaatl arı. · 
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rıımsizlik, memlcketlmlzin en 
biiylik dertlerinden biridir. Türkiye
nin amiardanberi takip ettiği yol 
iJe lııı kikl ilme, alim ve mütefek
kirlere kavuşması imkansızdır. Düne 
kadıır imkAnsızlık ile boğuşan ve 
muvaffak olan bir idareye rasgele
medik. Hasta Türkiyeyi dirilten, 
gürbüz VI! car lı bir Türkiye yarat
~:ı muvaffak olan cüm~uriyet ida
resi birçok imkAnc;ızlıklarla müca
dele etmlş ve hepsinde ınuvaff ak 
ol~u~tur. Binaenafı?yh bizi manevt 
istU<lale k a vuşturacak yegane idare, 
yeni rejim olacaktır ... 

\T"aktilc .. YAKJT,, gazetesinde 
11
tcrcurne seferberUği,.. diye yazdı

ğım mc.kakl.-rin bit"nde demiştim ki: 
Türkiyede h!ç bir memlekette 

olmıyan anormal bir hal vardır. 
Bizde ana dj)j ile iJmen yük~el

rnek imk4nı olmadıJ!;ı gibi mııddt 
bayatta muvaffaf\ olmıının ve yük
selmenin imkanı da pek azdır Bir 

T ürk, Türk vatanında ancak Türk
çeden ırnvri lisıınlarla vi.ikı;elmck ve 
muvııffak olmak ımk~nına malik
tir Avrupa medeniyetine siiratle 
girmek te~e:bb liı;ünde lmU\f\<m ve 
muvaffok olan Ru~-\ek ve L\Jııcar 

mil !etleri de hu ga \'Tİ t ı.ı hii yoldan 
yürlimli~cr, ve {akatı n u11yycn ve 

vıızUı r'mı l ıırla ~·:ıl•şarnk a ncırmıı ı 

v.ı.ı:i\ enen . ur,ı t 1 c lrnrtnhı !'!;a mu

vapıık olnıuşlıt r{ ı r. 1k,J,u i ıı , 7.ckl ve 
çıı lışkan ol<1n bir Rns, bir ;\hı.car 

mlıncvvq·I, .A yı llfM li ~anhırındarı 

bı r nı bılmct,en de hem mı. ddt ha 
yıı tt. m4 \ ı:ıH:ı k olur YC htm de 
nrnr11.; , İ h·) rıtta yiıkcc1c.hil ir. l ~ 

uncu asnn ortı:ıln;ıncl ıın ftib:ırel\ bıt 

m ıllct f erin bi r çok alim ve mütc
{ek~ı lcri nc ra,g,d ınckceıiz. 

Son senelerde çıı lışknn ve zeki 
bi r I'urk ~encınin, maddi hayatta 
muvaffak ol ması için hlr çok imka.n· 

hır hazırlanmıştır · Bıınknlarda ve 
sair hir çok mtıt! .;stsı..>lcrJe muııme 

lAtm Ti.irl•çcye ıÇcwilmesi lıununla 
al~kudurJır. · 

. Bu im.kAn manevl sah:ıdıı maalP.
sef mevcut değildir Bll' gitli ·le <yüz 
s~ne sonra da olnmıyacaktır. mak
şadımı k\s;ıca arzedeyim; 

llim yaratııCllk ve alfm yetişti
recek başlıca müesseseler, yüksek 
mektepkrdir. Yüksek tahsH devrin
de bulanan Türk gençleri, kıymet
li muallimlerden başka kıymetli 

kitaplara da muhtaçtırlar. Kıymetll 
müderrislerin çok olduğunu hbul 
etsek bile zeki bir genci yilkSelte
ce~ müderrisin dersleri :ve takrirlcrl 
deği)dir. Onlara ilim yollarını güt

termek ve sevdirmekle ikrtfa eder
ler. Ondan ötesi talebeninin şabst 
s!ylne ve tetehbüi.ine bağlıdır. 

Darülfünun havaands. bir talebe 
ktnd~mesleıtine . dair eserler ' bul-

.hll!Rktan Acizdir. Elde mevcut olan 
bir Jki estrl kale bile aJmak lstemt· 
ymum. Ç-Mı:ıkU \>u ıı;ülünç 1 bir ~y 
olur : Bunun içjn her t4lebenin aııa 
dilinden gayri bir diğer ecnebi li
Sfü) nı eyice b~lmcsi lAzımdır. 

• Bir lisanı lyıcc öP;renmenin; öp;
rendikten sonra da tetkikat yap111a
nın ne der ece zor olduğunu her 
kes bilir. 

Kolay oldu~unu tasavvur etseml 
bile, manevi hayamı çalışan binler
ce Türk j;encini asırlarca ecnebi. 
diltnin manevi esareti altında yaşi· 

:Y!L.cak rnıyı7.'? .Rualar ve . 1\-lacıırler, 
binlerce mühim eser tercüme etmek
le, manevi istiklAlinl kazandıJar. Bu 
gün bir Rus fı!,"enci, eski vr yeni,~ 
bütün muühlm eserleri ana dilinde 
bulur ve ol'-urabilir. 

İş hayatının :inkişafı 
lşte bizim için de~ bu usul dafre

slnde çalışmaktan b"şka hiç bir 
çate yoktur. 

Pata~ı~n. hance. gttmemes· U~ 11~ d h•tı• de ya tl011 
ıçın ızale edılmeltı su u a ı n 

Tercüeme deylpte geçmemeli Bu 
S:kıllrn durduracak kadar büyük 
ve muazzam 'bir tştir. Bu .nnıazzam 
Jş, ancak manevt i~tiklAI ve- mOs
tekbel Tijrk gcT19JerinJn manen 
yUkselmesi şerfine yapıla~illr. 

İşin kötühiğO bu glinkü tarihJn 
l 829 olmayup, !929 oluşudur. 
Eğer I 00 Stne evvel bu işe baş· 
Jamış olsaydık, bu gün ·epeyce yol 
yürümüş olacakttk. 

Ben yaJnıı felsefe peda~ojl, .psi
koloji gibi çok dıı.r bfr saha dahi
linde tercüme edilmsi elzem· ve 
zarun .,. eserleri ~öı.J.hnün önüne 
getiriyorum dıı adeta kôrkuyorum . 
Y 2lnız bu sahada beşeryüı stıyfalık 
en azt bin eser teceme etmek !htl· 
yacındayız. 

Yanı, bu ilimlerde ·füıklk1tten ııa-
1Ahtyet ve thHy't • sııhlbi · -~5 kişi, 
mfüemı1diyen 1 ·l1u iş ·ile ugnşsa, 

günde onar sayfıı 'tercüme ~dilmek 

~1.rtile 'a kri\'ıt n 20'R~ye ihtiyaç 
vardır. . f>f Jter tHmkri de ·buraya 
llhe edecek olur~ak, işin nc: .~ertcc 

bilylidüP.;i.l · ve gtiçltjdği ıttZıllltür 

edn Bu dn çok seri bir te"ctime 
fef erlıerliğin1.: . ~hdya-eımız olduğunu ı~ 

t ö:orerir. ~· 
ruz, hir tara(~f!T'I · e$kl~y4n\: 6SCr· ı 

krl .t- Ccrcüm<.:ya çalışırken• di~t·ı 
clhotten her sene yeniden binlerce 

:.tscEin fntl~nı; ~tmckte i olduğunu dıı 

:düşiinmeU~z. 

;Almiln-yıtda her, mpe ı çık.an' ki· 
r:ıplar:ın ı ~statiitl~ tutuluyor. . Bu 
.::ene ,., Ağ\ıst.os ty111a ~·k.1dar ıı Alman 
!-iililr. Çıkan ~ kJ.ıapJaun t adedi, bizi 
korkutacak dec~cde, çokt\lr. ltlm.an
ya.dR 3991 tabi vrdır, Bu şe,ne ye-
ni tabılerJe beraber 27558 eser 
raı5t' ve neşredilmiştir. Yalnız ' Aer

, linde 929 tabıi vardır ve bunlar 
55500 mıtrk ~tab~masrah yaparak 

"7 545 yemi eser C1lh ve' nt~retmJş
lcrdir. 

Biz tııhilerJmiıe fZi.Mme<:ek 
olursak, manevt istikllle Ve<! yük· 
;;elmiye ebediyyen vedan etmeliJİZ 

. Bizim için kurtuluş yolu ancak dev 
letln mildahalest ile olacaktır 

Bir teraf tan, eserlerirulz kAfi de 
recede çoğalınca:ya kadar, ~ ecrıebl 

Usanlarına eskisinden fazla ehemmi· 
yet verrttek.t diğercihecten de manevi 
istfklAI ve terekkl tığurutıa ;;ıher 

acne bütçey~ hiç olmazsa. yarım 
milyon Ura U~ve ederek, :. derhal , 
tercüme sefcrberUgi teşkilAtı yarat- l 
mak ve işe b.aşlamaktır. ; 

Dr. Nalil tllfkret 

Müınesstl senedat i 
. 8-'4 oa !iJ,,,.onlt /,orıkao;ı kemt· " • '-erlıffrıdtn : Türltlye ~ııu umumiyeaı 

l\übnda düyunu ıımumiy• ldaıC'ile akto

lunan ı 3- baılran 1928 •tftthli MukaTele• 
~ nıucibince. , liükemw~ ... mütôdahi 
kuP.onl~&- mulabtl tbraç-. ve 25 ~rmı.aaı 
1929 tarihtade mevkil tedavOle vu:oluııan, 
ht'ttp, iidl:dll1' -ve >thra~fatMrı ·916fM!e.,aıılı 
.. ~tl .-..dat "'IJIU! .akıfl4a~e1uı, 
ma.hye vekAletl ceWutıltn ~t2f te.,,.&ıuanı 
)929 ıa.ctbll emlmımeıl mucıblnce~ &rsa 
taydı reıurlılne kahtıi ve teeeı! edtlmit 
o~ ıtlAn olunur. 

1 T ertibl .. Adedi l ibra' ftatı -- · ~ A ' 766825 20 İngtlfz lfnıt 
-: B 644J2 &000 Freaııız h•gt ('/o 

45. ll& .JSO :ranı jle) 

C !4S490 ıooo Fr•tız frıı•gı 

· Lonkantacı esnafına 
... lrfNrtlıııJ. ltcarei ,ma~: ı Jıtanbul 

lokantacılar cem17~tl11Jn idare .. heyeti 
bıtihabı 2.'1/lıtı(E \~a i tinO 
C.W..da ..A.ıan~ nl:a.umılı.ki cemi· 
.yet mıtkudnde YN>ıl~IJ $9 .., ta&t 
ondan on altıya ka.clar NJ kabul edi 
ıeceji allkadaratıa llb olunur. 

Gümrüklerde gemi sahiplerine 
tamiratı mUstacele hususa.tında gös
terilen müşkill~ttn izalesi esbabını 
ttmin içln lkttsat vekAleti gümrük 
ve ticaret odasından lntibap edilecek 
bir komisyonun teşktlini emretml ştir. 

Otin bu komisyon ilk lçtimaını güm 
rükte yııpmtşnr. 

, Komlsyona p;limrlik başmüdürü 

Seyfi, Heyeti teftişiye reisi Raif, 
muhafaza müdtiri.i Hasan, Ticaret 

, odasından Necip, Sırrı, ticareti bah-
riye rnportöru Ali Rıza Beyler işti
rak etmişlerlerdir. 

Dün kil içtimada ticaret odası tara
fından hazırlanan rapor okunmuş

tur, Raporda ~ümrükte gö~terilen 

mUşkülA.t yüzünden gemi sahipleri

nirı gemilerinin tamiratı müstacele

sl11.i lstıtııbul litnanmda ''aptırma· 
dıklan, bu tamlraun rakip liman 

alan Pırfde yaptırılQ.1~, ·Türk pnra· 
sın•n ı hnrıce ~itmemesi ifçin ~ümrük 

lcrdekiı mü$Rlil!\tın siir'atle i:ın\esl 

bıla1rilmtştir Komi~yOn ·blrkaç gün sun 
ra .ikinci içtlmaını yap:ıcaktır. 

sa ==ermz 

l Haziran huldl ettl 
Her muamele mecbud olarak 

yenJ barflerJe yazılmalıdır. 

ADLER 
YAZI 1 MAKiNESİ 

ıneşt!l~ata hağlıcht 
Hali haZlrda li~k nnayi e 

yüksek tıcarctin lazımı gayrı mü7 
farı~n • Neşriyat · ,, namı verilen 
muazzam maniveletlir. 

Bu manivttle imalatı mükemmel 
olmakla beraber, dar bir muhitte 
tantlmış butunan bir müesseseyi 

• şöhretin en yüksek derecesine 
çıkartabilir. Bir mahsulün evsafı 
hususiyesini, bir aletin tekamü
lünü meydana lcoyacak yegane 
alet nt-şriyatbr Muntekirant re
kabete karşı 1gö~.s gererj çünkü 
munuat10 taHi-latmı meydaha 
('tkarır •ve taklidin tezahürüne 
hı~met eder. 

Neşriyat ı zamanı "' İş atlamının 
elinde işlerini ve mahreçlerini 
hudutsuı derecede tevsi için bir 
vasıtadır. Maemafih bunun 
müşteriyi a\akadaı etmesi 
zımdır. 

Bu •nokta gayet basit bir ha
·kikat gibi gözükm~kle beraber, 
iiıerind~ rsrar etcırek faıdeClen 
hali değıld\r. 

H.!tlkı alakııdar eden bir nevi 
"tle .. riy:ıt ' f~az nM:ice verdiği 
halde, ayni kinw·lere hitap ederi 
diğer bir TılVİ tesirini göstere
mez Bunun sebebi ilk neşrıyat 
ile teklif edilen masnuahn halkı 
alakadar· ettiği halde, ikinci ne~
riyat ile teklif olunan masnuatın 
her kesi lakayit bırakmasıdır. 

Maamafih her nevi masnuat ile 
alakadar olan bir tal::>aka halk 
mevcuttur Bunlar mütahassıs\ardır. 

· Miitahahssıs, işittiği isim neş

' riyatla kendisine ihtar edıldiğı 
zaman, aradığı adre~i öğrendiği 
matlubu olan alet kcndısine tek· 
lit olunduğu zanıan, iyı bir müş-
teri olur. 

Fakat bu mütehassıslar menşt 
mem!cketleıfode butunmıyabilir. 

Ecnebidir, komşu memleketler· 
deki mamulat ile alakadsr olur. 
Kendi mem!eketinde bulunmıyan 
malzeme veya makinelerin bu 

Bır Sırp gazelesi Bu}ga 
l:lücum P.divor /. 

Belg?at '23 ( A.A. ) - p 
gaı.eteal Şark ekııprf'ıinc yapı srJ f 
kuttan heh•Cd~rek d yer ki : BıJ / 
bdar Bu!garlsbmlıı resmt ml11:aJ İ 
her .. batlfln~Onda, bu müz.11 f'1'ıı!Y1 / 
bırektırınak için Bulgın hududıı 
geçen bıızı anasır taralınd.au bili 

ııııkastler yapılmrth.r. Bu da ı:r6' ıl ~ 
ki huduıl,mn her lkl tarafında ~~ 
bir mınt11ka tesisi lazımdır. ~ 

tıı 
~~ 

Avrupnda 1898 st'ne.;;inde llk 
imal edilen bir yaz ı makinesidir 
Şimdiye kadar blitün dünyada 

380,000 ADLER MAKiNESi 
Satılmıştır Anadoluya 2684 

1 
memleketlerde bulunduğunu fark· 
eder; gümrük resmi, himaye usu 
lünün tahmil ettığl yüke gö~üs ge-
r~n ihtiyacatına tevafuk eden şe-

1~ 
Gün kaldı 

makine göndcrilmi~tir 

AD L E.Il 
\ Makine8fntn huaulliyetl: 
Harflerin müvazi vuruşudur 

Bu fabrikamızın ihtlral olmak 
itibarile başkaları tarafından 

taklit edilemez. Bu sayede fazh 
kopya çık,ıırmak müm~µndür. 

·ADLER ~ESl 
PEK DA Y ANIKtlDIR 
ADLER MAK1NES1 
EN lYl BiR MAKi .. 

NEDiR 
Anadolu için tali Acentalar 

aramaktayız 

Bir Alman mütahassısı idaresi 
altında İstanbulda her gôna mak1-

. ne tamiri için bfrı tamlrhane .. kU-
1 şat ettiğimJzl tebşir eyle~ 

Oalüilo mektebi lstanb~ Bahçe
kapı Esnaf bankası 

Aaler makinelerinin 
baş oacentası 

i Ri·ŞAR ıVOUF 
OaJatua <Voyvoda hanı 7., f o 

Ga1ata Posta kutusu 447 

yi satın alır. l~~· 
Şüphesiz ki, bu muhtemel Gazetemizelfbone "O JJ"lf 

müşteriyi alakadar etmek için, lar havatlarını hiç fi~ 
masnuatı kenöisine nazarı dikka- şey vermeksizin sigO 
tini celbebecek birçok şekil!erde eıtirmi~ olurlat 

,,rı 

1braz etmek lazımdır. Tesiri te- Yeni ıekltmtzden ıtib8 111, 

nakus edince şekli de~iştirmeli- blr ay içinde gaı:eteroiıitJ ,-· 
dir.Kariin heyecamm ve merakını· yıllığna abone olanlarıl 171, 

mucip olacak bir metni kuHan- • zetemlz hiç görülmeatlf 
malıdır. Okuyan kimse metni ile 

1 
mukabelede· bulunuyor• 

arzu ettiği şey hakkında o derece ı ıte 
malumat almahdır ki firmanm Bu abonelerin bir kat :.Oio 
bütün ar:rusunu· tatmin edeceğine ayrılacak yüz:de elli ıctf'' 

hayabnı •(aorta edecek• ur 
emin olsun. 0 ıeV"" 

Neşriyat alıcayı aTikadar etmek d.tlerine hükfimetçe J11U 

için ona tesir icra edecek mahi· o •• d • ~ 
JJ rimi o enmıf 1:.J', yette olmaltdır. t ., 

Masnuatın yapıldığı memlekette liraılk bir hafıl . 
müsteôılikelerde ve ihracat mem- 1 ~orta poliçesi 
leketlcrinde neşriyat anut nüfuz 
edici namuskar bir amil vaziye- verilecektir. ~" 

Müteakıp senelel'ln ıtgu· le 
tin dedir. Son islahatı bildirir . ve 1ttlP 

' O.cretleri de ayni ~ müşteri üıerinde tesirini gösterir. 
Bu neticeyi elde etmek · için idaremize aittir. 

neşriyat maharetlerine val<ıf olan · 'Eski abonelerfrrıl~I Jcıff' 
mütahassıslar tarafından neşredi- .Etki abonelerirn~tn b'Lloddet 
len ve ecnebi müşterinin lisanına aya dahil olnıası, bu "'tl~.,..,ı· 
vüzuh ile tercume eailmiş j bulu- içinde lıbonelerlni yen 
nan bir ihtisas mecmuası n~şrin· ye bajlıdır • 

den iyi bir usul tasavvut edil:· J~.~---~ .... ----
mez. u 
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Rivayet yağmuru altında ... 
~~~gar lcıralını ıeltl1nlamak için bir taburun Kara

S'<.ıca ıevkedildiği haberi hı.4nları11. en acııı ı'dı' 
• a 

~lf "'tihı ~tkenden tehire tndık. 
Utt:~e kumandanı Sadık Beye 
tııd k... So~ılctan tJtreyen vO· 
ııı~ Urnu1:, •ır..ak odaya gfrer gtr· 
ıa,. lre\rıedi. Hele nefte çayın 
'<11.{t~ d 

httııı uman la.ri yle kal'fılaıtı· 
b,11 zanıan bO.tiln asabımızın 

' S:" ÇÖzO.ldil. 
~tlt dlk Bey, çayı içerken tatlı 
4~1J.•ôyltyor. Ve bizi de neıell 
"1; a-üldürüyocdu, Fakat •. 
•bta~ .dön6p dolaııpta hal ve 
h,tt. 1;:1~ze intikal edince, it de· 
~tJ ''Q.flar çatıldı. Çehrelerin 

lttı ı li~k rerf di ... 
~~~ kuıuz yok mu idi? .. Müta· 
de.ba ~~lı on gün oldu. Fakat 
tcı~ &la kalenin vaziyeti res
•t ıı a.nıa~ıhnadı. Ne oluyoruz? 
~il ~ 0lacafız7 .. Galip miyiz, mai· 
\ıt ~u Yuz? ••. Bu, adeta bir &Jr, 
1\ d llıece... Her gün bu husu 
~bij~r kükdmetten resmi bir 
b~4 bekleyt>n halkın ve he· 
~ıı fa sinirleri geriliyor. Her 
\ ~ı'kfUl muhtelif rivayetler 
\k u,. gerilen ılnb lerimizi ko-
l~. h~ıe getiriyor. 

~~lllı _iGQden beri , d6ımanın 
l. er1 
'+<irnı cavır cayır geçiyor .. adeta 
Wıkı: ~ilenir gibi cehennemi 
'dakı Çale.tak geçiyor ve Çatal· 

b Otduıuna erzak~ levazım , 
~~ m .. daha neler g6Ulr4yoı: ... 
\k ll trenlerin geçifl yok mu .• 
~t bQtün o raylar, kalhfmrzin 
~b l\e döıenmtıte koca trenler 
~}' 'lllizi ezerek ıreçlyoı ve bizi 

~t~~ılnıaz bir ııtırap içinde 
, ltor ••. 

\ıı b Cutnartesf gfinO lstanbul· 
t>I ize de bir tiren geliyormwı: 
~ ' lltı s y Ilı, adak Bey ?... Bu eua· 
~~~' lllisafirlerden yaşlıca bir 

, r ~atibi cevap verdi: 

, iillG reviyyün kezzap. 

~ t~ Attıenna ve saddekna .. Pe
l' cend· 
"'ıd ırn bir sual dahaı Dün 
~ () k il~ le rnu1f a ile bir taburu· 
~~ d ara A~aç istasyonuna in· 

o~u ? • , rnu .... 
~~l~ ~et doğru!. Bulgar kıralı 
> ~~... ata.lcaya geçecekmlt de ... 
llı~ll. ~ kalıın yüreğime ini-

' N ~.. e s6yltyortıunuz? .. 
~. "tek 
"e.~ et verain Sadık Bey im-

' l>ettıtı: 
~ ô}'ı d '-t il•· l e edıler ama aılı yok-
~~~ el&de bir nümaytı.. bir 

!ılı ~~lUt enezzih yapılmıf .. 
~ · "a hır nefes aldım. Mama
~~!~ tlyettn iç yftzllna bfraz 
\ı '4ıtıltt için bunu da, Bulgar kı-

1b•ll.t buradan geçmeıinl de 
~ ~'lll etını:torum. 
~ ~l't\ e~ Allah. böyle bir ıeyl 
bı\ l!!t'-'Q'ozlertrnın görmesini na
\J~l esin ••. 

t\~ ~l>e d 't l'4tl 0~ etf alye karar-
~~~~~il çıktık Nazımt Kara 
tlt bı~llll ali~hnıer haatanestne 
~ ~~l'i telgrafçı arkada§lara 
~I!!, b teldlf ettf. Halbuki ne· 
tı. . ~"-~Riın benim bir tenbel-
"ıı )" ıc 
·~ tllt IU'argAha dönüp, ııa· 
' bı~tlll ~b\izin <lzertn•• uıa.na-
~ bb; ( çadır uıa#ı ) dedi

trletçi neferi Muetaf a.mn 

oevicat ocafında çıtırdıyarak ya
nan odunları aeyretmek lat(yo

ıum. Galiba, Nazım da keıldn 
to~tan korktu. O da fikrime 
lftlrak ettt. 

Babk paıanndan geçerken 
( iUptrln ) lmizln tOkendttt ak
lımıza ıeldJ. K6oeyi d&ndnk. 
Eczaneye do#fu yt\rftdClk. Ecza
neye yaklqtıfımız zaman Mat
mezel Bellayı kapının &nOnde 
bulduk. Dar ve ılyah &nlGğ(i,ıO. · 
lak gibi endamını temamen g&ı
teriyor ve çehresine daha ma· 
eum bir renk veriyordu. 

Bizi uzaktan gôrQr ~rmez, 

saf simasında bir tebessfim dal 
galandı Ona yaklaıtıkça, iri st
yah gözferlndekl bakir manayı 
muhabbeti daha yalandan oku
yorduk. Nazım, uıullacık, ldıçtlk 

bir ptrllk yaptı: 
- Yarabbi; bu kızda btze 

karıı ne kadar samf mi bir yak· 
latıı var ... 

Ônüne geldiffmlz zaman, biz 
onu askerce ıellmladık. O da 
bize klaılk bir baı elifi tle mu· 
kabele etti. Fakat sfmalanmız.. 
daki doıtane memnuniyet birbi
rine kanımııtı. 

O, geri çekilerek içeri girme
miz için~ bize yol •erirken: 

- SfzJ görmtyeh ne kadar 

çok zaman oldu •. 
Diye ŞilcAyet ediyor; koyu 

atyab ve dalgalı saçlar ınm hlleıl 
içinde daha çok donuk görünen 
beyaz çehresi, tatlı bir penbelik
le harelenlyordu. 

- Birer tekerli kahve ? .. 
- Ol. matmezel, maalmemnu· 

ulye.. Fakat biç vaktimiz yok. 
Daha u~ayA.cak bir çok yerleri-
miz var. 

O, parmaklarım birbirine geçi
rip elle1 ini yukarı 1<aldırarak: 

- Mümkün defil.. gidemez· 
siniz.. çünkü sizinle görüomek 
iıteyenler var. Ve.. cevab1D11zı 
beklemeden kapının önüne çıktı. 
Baomı yanındaki komşulardan bl· 
rlnfn penceresine kaldırarak ıes 
lendb 

- Lufz.. Lutz .. 
Tuhaf teY •• ne oluyor? Bu 

(Luiz) de kim ? Bella, tkl elini 
boru gibi afzına koyarak, henüz 
göremediğimiz Luiz hanıma bir 

1eyler söyledikten sonra lçert 
gelerek: 

- Buyurunuz , komıuya gide-

ceğiz. •• 
Dedi lf, gittikçe tqbaflBfıyor-

du. 
- Matmazel.. batka bir güne 

kalsa •. emin olunuz ki .... 

Ve.. camekAnlı tezgAhan arka
smda yazı yazan kiiçük kardeıtne 
yahudlce bir ıeyler ıöyledikten 
sonra tekrar bize dönerekı 

- Buyurunuz .. 
Dedi. Artık r (le' at lmklnı yok· 

tu. Bu meçhul daveti kabule 
ve matmazel Bellayı takibe mec· 

bur olduk. 
Gittiğimiz yer, çok yakındı . 

Beı adım yOrüyüp de köıeyi dön
düğümiiz zaman açık bir kapının 
önünde bizi bekllyen ihtiyar bir 

Duydwıuz mu? 
-"' MIUt alütaCIJlc 

s.hllds ~ Feııeryohmda 
&.taDcıya bıde.r ,. hartuhat tarafıııdao 
adıqet 2300 ltra fi.da Ntılık rli ol.Ja.. 
J'lll Osrlllbedaytde Şem.t beye mtlraCeat 
ctmeleıl Hcıı olunur. 

((Lo 
tren 

bu piket Gmctte &ı· 
çağı verioli 1 '"' 

t 

Oillette 
pııa:ıı-11111ı:mıa::-mmmı11111 .... l!lllllll!! 1 

Lo&au ı • Fıaldltelbıdea dlplomlılı 
D~. 

HUseyln Naşl-t 
Dorum n kadın butalıtl&rı mtıttbass111 

TlirM, Elti HilAllıbmer blna.sı No. il 
Her.un 111ledt111 eoan ıaat l+H 

TelıfOnı bt. i6ti ... ~ .... -. .. ..-u.m•llftUlllllll 
adamcafızla karıılaıbk. Bir çok 
( buyurun... ) lardan eonra, Be
lla önde, biz arkada, ter temi• 
Ye orta.aına beyaz bez ç&llmtı 
merdivenlerden çaktık .. Cadde 
ilzerlndekt odanın kapısında, ıi· 
yah elbiseli, uzun boylu, çok 
göler yilzl6. genç b~ kadın du
ru yor ve temiz, g(lzel, ahenktar 
bir Türkçe ile: 

- Buyurunuz. Efendim ••• 
Diyordu. lladaını lıAnöetle ...., 

IAmlıyarak odaya gtrdtk. Bella, 
ayak Ozerlnde prezantaıyonu yap
b. Sıra, oturmaya gelm.tıti. Her 
taraf, çiçek gibi temtzdt. Sedir -
lerde ve kanapelerde aakiz gibi 
beyaz keten artaler yayıltydı. 

- Buyurunuz efendim •• rica 
ederim ıôyle buyunınuz ... 

- Ah madam.. rica ederim 
affederelnb:. Bu ktrlt elbtıelerl . 
mlzle her tarafı ktrleteceltz .. da
lma alperJerde bulundufumuz 
için ... · 

O, mütemadiyen ı6zGmClzü ke
ıl yor.. biz özür diledlkç.a : 

- Aman efendim.. ne ehem
miyeti var?. feda olıun .. 

Diye israr ediyordu. Şimdi, ka· 
pıdakl ihtiyar adamcağız da oda
ya gelmıott. O da ıöze kanfb. 

- Sizi batımızda taıııak azdır 
beyim... Sla, benim canımı kur
tardınm.. Bug(ln ılztn a..'lyenlsde 
yatıyorum ... 

Bize bu ıuretle mlnnettarbtım 
arzeden lhtiyarm ytlzilne baktım 
ve ancak o zaman tanıyabildim. 
Aym zamanda, Nazım da ihtiyarı 
tanımı ıh: 

- Hani fU araba kua11nd&n 
kurtulmuttunuz .•. 

Madam Lulz, p.klrane ve mft· 
tehalik&ne ellerini ve g8zleriril 
ıemaya kaldıraralo 

- Alllh raa olsun efendtm •• 
O iyiliğinizi . 810nclye kadar 
unutmıyaca~ız ... 

Halbuki., vak'a, çok ehemmi· 
yetab bir ıeydl. Herkesin, her 
kese yapabıleceit basıt bir bt~ 
met ... M6tarekeden galiba on g(1n 

kadar evveldi. Siper lerdeı:ı karar
gAha geldifJnıls bt r iJ(indQ. Edir-
neye inmlftik. Bilmem ne banın
nından çıkan bir asker arabaımm 
hayvan arı nrkmGı ve getnlertni 
azıya almıılaı dı. 

L BitmedJ l 

De\ le._ deıniryolları ve liman 
ları U mumt idaresinden: 

Nohap flrketl tarafından inşa edflmekte bulunan 
hatlara alt ıliinantuyon teslno kapalı lftrf1a 
mOnakmyı konmuştur. 

MUnakasa ı 1-12-29 çarşamba gtinU saat 1!5,80 da Ankarada Devlet 
demlryoUan ldartllnde yapllıcakm. 

MUnaka11ya ıştlrak edecekletln teklif mektuplarını vt muvakkat te-

m i.nadannı aynı gUnde 11at ı es p kadar Umumt mödürlük kalemine 
vemıelert lhımdır. 

Talipler münakasa fUtnamelertni n me:rbutatını ktrk l1ra mukabi· 
Unde Ankarada, malzeme daJrestnden, lıtanbuldı Haydarpaşa mağuamı· 
dan tedat1k tdebllltler. 

• • 
TRAMVAY ŞiRKETi 

llTANBUt TRAMVAY ŞlRKl!TJ EVJ<AT TARtrı::st 
1039 ıeoai Tefl'inlsa.ıiinin 25 iaci lr(lntiııden itibaren 

UADI abh'e kadar muteberdir 

No 
Birinci 80n 

ttVlMS Haraket f'uıla Haraket Naraket 

9 H••""'""'· Sirkecıl Harotyeden-Sirkeciyıe 7 1_. 1
1
.
1

00 ı 0,00 
- "'""" • Sirkeclden-Harblyeye • 31 ı0,31 

10 Ş!ftl : J1neı ı Şifliden - TOriefe 3,o 6,30 24, ı 4 
. . - Ti'ıaelden • Şifli~ 9 7,02 24,38 

11 ~u~luş-Ta11eı 1 
12 J;1arbJye-f atih ' 1 

14 M'çkl • ~rteı 
1 
1 

15 ,T~fft.Slrkeci ' 

16 Mat:ka-Beyuıt 

18 Tauirrrl'atih 

19 Kut;!ıllu,-18eyazıi 

I<urtu!Ufilıı; Tbnete 21, to 23,30 
80 Tüneldon• l(urtuluıa lJ,30 24,00 

Harbiyeden - fatihe • 17 0,09 1,00 
Patihten ·Harbiyeye ""• ô,21 1,05 

Maçkadan • TQnehı 30 21 ,40 23,SO 
tDneldeo - Maçkaya t2,00 24,00 
Taksimden-Sirkeciye 5,8 

Sirkeciden - Taksime ıo 
Maçkadan.;.Beyuıda 7 ,09 
Beyuıttan-Maçkaya 14 
Taksimden-l'atihe 15 
Fatiht.en -Tablme 80 
Kurtul uştirrBeyazıdı 6 

Beyuıttm.[(urbıJuıa il 

1,ıo 

7,35 
1,00 
0,53 
7,46 

~.oo 

20,:l> 
21,itn 

~ı.ıu 
18,46 

8,'2 10,32 
1,00 21,04 

7,t50 21,44 

Befiktaştan -Bebeğe 0,01 
Be~tan-Eminônüne 8 0,22 
B~bektell"'Eminön6ne Iô 0,30 

22 Bebelt -!minônQ Emfn&ünden- Bebe~e 50 ô,41 
_____ .,. 8ebekten-Karakôye 22,20 

21,47 
22,31 
~4,45 

a OrukOy-Abaray 

111 Topltapı-iJ.rbaı 

KaraköydırrBcbeğe 23,04 
Bebekten· B. Tqa 

1 
Ortakc5yden-Akearaya 10 6,09 
Aksaraydan-Ortaköye 17-20 ô,35 

1,25 
2,05 

:W,42 
21,33 

1 
Beşiktaştan-Fatlhe 

f atihten-Beşiktaşa 
o,ıs 7,oo 20,30 
:20 7,40 21, 16 

Aksaraydan-Topkapıyt 0-9 
Topkapıdan-Sirkedye 

6,ıl 
0,33 22,Io 

Slrkedderr Topkapıya 20 7,09 22,40 
Topkapıdıın-Beyıtrıtı 60 24 1,00 
Beyazıttan-Topkıpıyı 2',30 ı,40 

Topkaptdan-Akearaya 51,()() 

Aksaraydan-Vedfkuleye 0-10 ö, 10 
Vedikuleden-Sir ·ec:iye '.20 6,33 %l,14 

a Tedlhle·!td:ec:I Sirkeclden-Yedikuleyc 60 7,13 22,54 
Yedikuleden-Beyazıta 24,00 1,00 
Beyazıttan • Yedikulcye 24,30 1,40 
Yedikuleden-Slrkeclye 2,00 
Aksaraydın-l!dirnekapıya ô,OJ 

~ l!:dlrnetapı-strhcl 
Edirnckapıaan-Sirkeciye 7, ı 1 6,31 22,25 
irkeciden-fdirnebpıya15,21 7,04 22,58 
fdirnekapıdan-f ıtihe 50 23,40 1,20 

f atihterı-Edirnekapıya 24.05 1,45 
fdirnekapıdao·Aksaraya 2,()() 

Erzak münakasası 
Baytar mektebi rektörlüğünden: 
Ekmek sebze, aıekAlltı ha yvevaniye ve bakiyyei erıak 4,kAnunevcl 

ı 929 çarşanba gUnU kapalı zarf usullle ihaleleri icıa kılınacağından ta
lip olanların defterdarlıkta mtiessesatı Tiiccar:lye ve ziratye muhaslbi 
mes'ullüğttne rvura.caatlan. 

1 • !ti. !!l·.!ı111ı•ı!!!lıeı!lm-l!'!!JP!!!ll!!!ll!!'!!!l'::!'!'!p!!lllJ!'l!'llD'l!'!!'D!~h'i1Utwmlll:'lilın5ffi·· ssm=====ffü~ 

. ı ı 1=·1 • atanbul cra relal Ahmet Refik B. in ::: 

IİVeni icra ve ifl~s kanunu şerhi~~ 
· 2 ncıı Cilt il~ 
ı. lntçrealn baycık hukuk alımlertnın eeerleri ve bOtUn kanunlamnts nazara ff~ 

ahnara Mlar1 ,.. amelı bukıımlen 'Ye lnzumlu ullmunelcri havi olan bu eeerlıı her c:! 
dkll leteabulda V Üıt Clhan ft lkb.1 İlltüplııuı.elerinde (150) kuruşa ıatılmaktadır · ıi= 

:ı 
fı 

mi 3 iln CÜ cU t ~:::ır. edilmek [ 
·---- --··-----·-----···· .... =:::••::=::: ·····::::··:·· :·=·::•::·•:: I! üi!ai:l 



_.. _____ llllllllP.l!_G_az_e_l_em-ız_d_e_ç_ık_an_y .. az-ı -ve-rea·im-.... , = SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = 
Abu ne şartları lerin bütün baklan mahfuzdm 

·~--~-~-~~--~-.. -----:-::.,.,. Türk mekteplerile faydalı eserlerin i ıAn şart tııt! 
illn.lannda yüzde 20 tenzillt varclır Satın ıs 

l"Urktl'.!!!!. Hartçt~ 

Kuruş Kuru~ 

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

Gaı.eteye ~ndertlecek mektuplınn tızertne 

idare lçlnse {idare], yaı.ıya ılue [ yu.ı J 
işareti konulmalıdır T Blly1lk veya bir kıç dara için verilen lllnlarlı 

hususi mahiyetteki tl4nların ücreti 

6-8 inci ,.yıf• "'/ 
5 • • /J 
4 • • .~ 

2 • • "" 
1 • • d o 

c2 • 1400 2100 

Ba~ılmıyan mektupların iadesinden, kıvmeti 
mukaddereslı mekuplara konulmuş par~lann 
lcaypolmasıodan ve lllnlann münderecatından 

idare mesul de~lldlr 
l•tanbal, Babıllı, Ankara eaddea!nde • V AKff • ,urdu tet 1970 

dare (flerl) 197 l (y&ZJ itleri)• telrraf: V AKIT poıta kuhuu: 45 

idare tle lcararlaştınhr 

Gazetemize hususi fl4n knbul eden yer ı 

H. S. H. llAoat acentesi 
1..sincl ••r~ • ı 
resmi iJaD>al' 

~c._.~C._.:1~C._.:::IC._.:1~~c._.:::1r;:._.:1CeJC~~ 

Ve hatta fırbnalı havalarda, pa

~ ı!am~~~m~e~ı 
,., YAZl MAKINASJ 

fi:~~5t!:JJtmi:r~i:GVA;mı".~~mmrıır,~~ ajlar veya balkonların albna . ~ Franıız bükümetinin dahi takdir ve tercih 
~ ettiii makina KAPPELdir Hafif, metin ve zarit ııfınmafa l<ızum yoktur. Zira: 

En birinci malzeme ile 
imal olunmuı ve Muf • 
lon astarile emperme· 
ablize bir hale getiril
miı gayet modem ve 

kusursuz biçimde 

Ek eıs·or 
Por~esUünü 

·giydiğiniz takdirde bila 
perva yürüyebilirsiniz. 

Ucuz-PRBJil-Şık 
BilOmum levazımab lkaalyenlzt 

yalnız Galatada Karaköyde Pofa· 
çacı fınm lttlaalindeki mahalle
blcfnln 6ıUlnde: 

EKSELSİOR 
b6y6k elbiae mafazalanndan 

tec:larlk ediniz. 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve taksitle ıablır. 

Türkiye yegine umumi acentesi 
Y. Şinorkyan. İstanbul Sadıkiye · ban 31-33. Tel S. 2258 

CeJ r;:._.:::1c:~:::1~c:._.:::11::~:::1~~c---:::1;::::._.:::a~~-.ıiıl~ 

Türkiye ziraat bankasından: 
Karyesi Sokağı No. Cınsl ~ı 
Pendik ' Rasin fl. 209 ar a 2 , 

,, Ba~dat • J5I , 
,, Yel değir meni A, 'l ,, a4~ , 
• Bağdat Jti3 • ~ , 
9 İstasyon ,, 

1 
, 

9 Vemovak1 
,, 21 O , 

istasyon 31 , 
9 " 76 
,, Bağdat 219 9 , 

9 T aıhbayır tı r!, 48~ , 
,, Rasih Ef. A65 araa 1 .k ~ 

Gayri müh :! dıllere alt balAda yuılı emvııl pa1ıırlıkla kiraya veril~ V 
ıhaleıl 1 - 12 • 29 puar günü saat yarımda yapılmak tlı.tre mUzay' 
hafta temdit edilml~tlr. Talıplerin ihale aaatına kadar bankamıza mQra~ -
·-~Kadıköy iskele üzerindeki 

Lokanta, Gazino, ue ~BDS SBl-

Kadın, -erkek ve çocuklara mahsus kostüm, palto, par
desü ve muıam baların en müntehap çeıitleri mevcuttur. 

Salonumuz emsaline nispet kabul etmiyecek derecede_ ( 
ve caziptir. Umum ailelerin gelip eğlenebileceği bir mah'-.1 
Dört kişiden mürekkep güzide cazbant takımı her akşam 
altıdan yirmi dörde kadar Cuma günleri de on ikiden 
dörde kadar devam eder. ı 

Fiatlar son derece ehven, servis mükemmeldir. Kışlık J"l 
ramlarma başlanmıştır. Salonumuzda muhterem müşterileri'-. 
iitirahatleritıi temln için biç bir fedakirlıktan çekinilme ' 

T ediyatta TESHILA T 

~DEA[ 
XOISERVALARIDIR 

latonhul Asllyt ma~~mest üçürıcu 
lıu~u~ dafrr•tnden: Hüıeyin Efendı 
tarafından Kasımpaşada Zincf rliku· 
ynda yalnız hakkılda mukim iken 
elyevm ikametgAhı meçhul bulunnn 
Naime l lanım aleyhine ikame ey· 
lcdiği davan n icra kılınan tahkika
tında mezburenin bir ay zarfında 
evlilik birliğine avdetle vazlfcJ zev
ciyeti ifa eylemesi lüzumuna karaı 
Y•rilmiş olmakla ılAn olunur. 

m::::::::an:::ı-:::ı··-----: 

U Felem~~k ··a;.b;Ts-;Ii··· i· 
iı Bankası · 
~. ~1erkezl: .AMSTERDAM 
P. '>erma yesı: I, I 2 5,000,000 
i! ht\yat akçesi: 3,000,000 
:· lstan bul merkezi: Galata Kar 

oy palasta. 
lstanbul ~ubesi : Yeni post:ı 

. ıane misalinde Alalcmcı han ~ 
' i r türlü Banka muamelltı lcra 1 

kasalar icar olunur. r 
:::::sar.:::ma:::::::::::::a:::n==:r.: 

Me~ 'ul müdü1 : R~f'Jfh Rhmf':t 

Vesaiti nakliye her an emirlere amadedir. Kış için kar ' 
tesisatimız da meycuttur. Teşrif eden müşterilerimiz h~ 
izharı memnuniyet etmektedirler. Mudurly~ Evkaf umum müdürlüğünden: 

Guraba haatanestne yevmi lazumu olan (80-100) kilo Ekmefıln taa edilen •)IE•311E31E!!llE•3E311E•ii1E311E 
mt:ınakuaıında talıp zuhur etmedtlfnden T. •~ınlntn yirmi yedınd Çarıamba H · 1" 1 • h k 1 k bal SU 
gilnil saat on dörtte pazarlıkla ıhaleai tcra edıleCf'kttr. T alıp olanların ,eraıtı ) a } a ffi e f ) Ş } Ü ".) 
anlamak Qıere her gün levwm ldarealne ve ıhale g(lnO de idare encümenine Dahiliye vekılı muhteremi Şilkru Kava Bcyfendl haı.retlertnln rty-' 
mllracaatlan. 19 klnunevvel 929 perıembe gOnil akpmı Türkuaz salonunda verılec;ık 

' . ' \ ~ ·~ . . ' . ;,.""' 

i Spor 
8 inci sayısı çıkb 

Eıref Şefik, A Şerafettln, Sadun Galfp Beylerin malıale?erl. 1 

4vrupada, lıtanbulda ve büt6n Türkiyede ıon haftanın •por haya· 

tının faallyeU Yeni futbol faaliyeti hakkında relı Hamdi Emin 
Benyl beyanab. Türk ıtbi kuvvetli, Sınema, roman karikaıil.r. Ve 

Stadyumda bedava maç seyw-etmek 
için müsabaka devam ediyor .. 

. • • . ,ı 

. ·,, : ~~... . . ·. 

ilaçlannızı Beyoğlunda 

Tnksim Ecznnesinden 
Yaphnmz, Reçeteler dikkatle ihzar olunur. 

Yani san• mahsulü Norveçyanın halis MORNA 

BALIK YAGI 
Gelmi,tir. Deposu : TAKSIM Eczanesi: lıtiklil cadd~si No 28 

Biletler mcrlceı. ve Beyoğlu ıubeslnden alınacaktır 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşid' 

U ~ANUNEVVEL 1929 
lltYÜK 1KRA~lf \'E . 55,000 LIRAOIR 

Ayr1t·a. 25.000 15,00U 12,000 10,000 liralı~ 
ıkraıııi) eler ve ı 0,000 liralık bır nıükdfa_.% 

·--4-5-,0-00 lira isabet eden l 967 numaralı bilet İstanbul, f~ 
Manı:-;a ~ 

20,000 lira isabet eden 40,765 numaralı bilet lstanbul. 
1 

~mrun f 
15,000 lira isabet eden 55,494 numaralı bilet lstanbul, ~ntıl 

Bandırm~ Samsun. rs'-
12,000 lira isabet eden 37377 numaralı bilet fstanbul. 8&J 

C..eyha~ lzmir, Bayınd ı r. ~ 
10,000 lira isabet eden 26,859 numaralı bilet lstanbul. • 

~,atas, lzmir, Karacasuda satılmıştır. 

Devlet demiryolları ve liJJlafl' 
ları umumi idaresinden: ~ 

Ankara Kayseri hatbnda Karafakılı ı.tasyonu için font boru .e A.. ~ 
kapalı zartla münakasaya konmuıtur. ,..-t'" 

Mllaakua 9 ikinci klnuo 193() pertembe gOnO saat 15,30 da _Mİ 
Devlet demlryolları idaresinde yapılacaktır. ~ 

Monakuaya lftsrak edeceklerin tekhf mektuplanm ve muftkbl -~~,; 
aynı gtınde saat 15 ee kada Umumi modOrlflk kalemine yerınelerl lal ,..,,.... 

Talipler münakasa prtnamelertni (IO) ltra mukabıllnde Arık~ 
dairc.ınden, i.wıLulda Haydarpaıa mıı~uıodao tedarik edebılırld'• 


