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Tu;ı(jyeyi hafa--anlamadılar Pravda 
''ş t: ark romantizmi artık ölmüştür, Tür-
IQYenin rönessansını görmiye geldim,, 

Bütün mazlum mjlletlere 
Amele hükumetinden bir 

hayır gelmiyecektır 

Boyalı Dudakları 
öpmeyiniz! 

Alman edibinin muharririmize beyanab Diyor 
Bu na.3ihati Neyyork sıhhiye reisi uzun 

tetlciklerden sonra veriyor 

.\~~elkı gün ıehrlmize gelen 
diltı 8.11 edibi M. Emil Ludvtg 
li Perapali.~ ,_ , :?l 'ınde kendisini 
~:et eden bir 
h "-rrlrb:nlze t'l. 
ı t)'e.natta bu -
~ltıuıtur: .. ~ . 

tat ~el! fUDU 
h t)1n:ı ki ıeya· 
h~ttrn fe"VkalAde 

I' il\ L. 
~ llıuyeu ha· 
it. deltıd1r. Şar
l •e hilhau4 
tltktyeyt çok 

~"dt.ır.ı 
~ s•ttı l ç tn 

~kty~YI gaz.. 
~ ~le a~mıek 
tt.din:ı. 
~ed 

~t erıın 40 ıe-
~ e""Vel Aptül
~t ~it de'Vrinde 

"-nblll 
>e•ttıd ııhhi. 

• Türkiyede eski Şark Roman· 
tlzimlni görmek istiyor. halbuki, 
Şark romantlı:- utık tamamen 

müzelerde kal
mağa mahkfun
dur. 

Ben ıabsan, 
ıerheıt düıünen
ler (Ltbere pen
ıeun) grupunua 
menıubum, ve 
meıhur Götenin 
tesis etti~i tabi
at allahma tapı· 
nıyorum.. Bun· 
dan dolayıdır ki 
dini itleıde dil· 
ıüncelerim hüs
bütiln baıkaclır. 

Pravada gazetesi fngllte· 
re· Ruıva mftnaaebatından bah
seden bir makalesinde lngtltere
nin entemaıyonalln faaltyetinl 
tatil etmesi talebini muhakeme 
edeıek lngiltere mfistenılikA.bnda· 
ki lbtilAl hareket'erlnln her ıeye 
rafmen devam edeceftni sayle· 
dıkten sonra fU mfitaleab ilAve 
ediyor: 

Alt tarafJ 2 tncı ıayıfaınızdadır l 

Bir papaza ayin 
Maktul Hrisostomos için 
yapılan ayinlere nazırlar 

gitmemiş 1 
Atina, 25 (Anek) - Maktul 

İzmir metropolidi Hirisostomosun 
teyidi hatırası 
için Yunanistan. 

Nevyork sıhhiye reisi Doktor Vaynne boyalı dudaklar meselesi 
üzerindeki tetkik~ t :m ~icmal ederek boyalı dudak öpmenin erkekler 
için tehlikeli ol-
duktJnu ilan et
miştir. 

Gerci daha d
vel dudak Öp· 
menin muzur ol
dutu söylenmiş 
ise de Ameri• 
kah doktor bu 
meseleyi labor • 
tuvarda tetkik 
eden birinci bc
kimdir. Onun tet-

kiklerine göre bo
yasız dudaklan 
öpmek ve öp
memekte hür -
aünüz. Fakat bo
yalı dudağı öp
memek zaruridir. 

"1 e hulun-
Uf •e be M. Emıl LuJofg 

d f sen 

Harpten son
ra avrupada 
musevi aleyh
tarlığı ıtddet· 
lendiği ıırada bi· 
le ben musevi ol-

da yapılan a. 
yinler haklçmda 
Türk gazeteleri 
tarafından yapı
lan nqriyata co 
vap olmak üze-

Doktor Vaynnc 
kadınlar tarahn· 
kullanılan dokuz 
ttlrta dudak b• 
yasmı tahlil et
miı , neticede 
bunlann hepsi
nin cildi tahriş 

~ a. a lıatctılitan llOnl'a Aliiian· 
\;.' avdetinde, Şark halılan ve 
itıt "- benzer bir çok Şark e,yaıı 
~ itını,u. Daha çocuklutumda 
~ hu eıyalar arasında yaıa· 
~~ için olacak Şarka kartı 
~bb bir merbutiyet ve mu· 
ş et hissediyor um. 

'-ı-~diye kadar ıekiz defa 
~. ıeyahatte bulundum, har
~~lnitni esna~ında da altı ay 
li " •tanbulda kaldım. 

l~ke~ll>ten ıonra bir çok mem· 
~~ hQerde olduğu gibi Türkiyede 
~\tııfl YGk teheddüller oJmuıtur. 
'"'• rağmen garp alemi alan 

: ··-···················· 
: t _ ··: 
i tÇ laJ1falanmızda ! 
' A.. • l '~AL-l • 
, b ~eler; • ' Q-. • 
: ~~Gı, lllakale Zabıta ve bekçiler, e 
: Su~1 •iyaıeti: Sar müzakerab, 
' ~~ tu-d• ıeyahat: Kadın posta· ' . ' 4 üncüde ' ~-' i fıeıı~i güzel sayı/ası: 
' i -~~1,.lholar ı 
' "1ınaz adam. ' . 

2 ıncide 

: Le. 2 incide : 
' '~{lı,.llrd • 
: ~ erlertn hayab. 9uncuda : 
: ~thuı aake!- • 

b 11 ıncide .• 
: C~ilc: e 
' ~ d.ve' • 
: ~ ıldıd . : 
: etı . tlrı.n Yandıfı yer: lngil;z. : 

: ,a tJ ıncıde : 
' tt.h,., h • : a nıere 5evahat: • 
' : ! şellt,. 6 ıncıda : 
: lıllbe.J"leri . : 

' . : il., 2 incf v~ !J üncüde : 

~ ttı-ici haber1.er • : 
' . ' 5 ıncrde • 

: ~ : 
. ~ lt &11n: : 
~\ ~dın sayılası : 

\ . 
'•. : •••••• • ················ ' 

düfu.mu tlAıı etmekten korkmadım, 
ve eırf muıevi oldufu için katle
dilen dostum Alman Hariciye 

1 Alt taralı 2 fn1c ıehlfemtzded!T 1 

terlin 
Boyunn çıkıyor! -
Gösterılen 3 sebep var 

re salahiyettar 
mahafil bu ayi· ~v-·t·1.:~mu 
nin sırf dini ol· 
dukunu ve bu 
ayinlere vuku 
bulan davetlere 
rağmen Venize
losla nazırlardan 
hiç birinin bu ayinler~ iştirak et· 
mediğini beyan ediyorlar. 

[ Vakıt - Telgrafta mevzuu 
bahsedilen metropolit Hirisostomos 
lzmirin istirdadında maktul düş
müştür. Yunanlılar lzmirin iıgall 
hengammda Türk1ere karşı her 
türlü fezahat1eri irtikap eden bu 

eden zehirlerden :. .ın benzolu muhtevi olduğu anlaşılmıştır. Kadınl r 

dudaklarını günde vasati beş kere boyadıklanna göre benzol yü
zünden hasıl olan tahribat pek vasidir. 

.Joktor Vaynnin hu beyanatmdan sonra ya kadınları dudak bo
yası kuJJanmaktan vaz geçirmek, yahut erkekleri boyalı dudakları 
öpmekten menetmek için bir mücadele tertibine karar verilmiştir. 

• 
• y tr 

----~~~~----~~--~ 

lzmirde " telefoncu kız ,, opereti 
temsil edilirken neler olmuş? adamı aziz payesine çıkarmışlar 

ve her sene 23 teşrinsanide bü
tün Yunan kiliselerinde teyidi 
hatırası için ayinler yapmıya ve Komik sahnelere meydan veren bu hadiseyi 
o gün toplıyacağı ianelerle 1&hil- tafsili.tile naklediyoruz 

fngiliz lirası bugünlerde tekraı de bir heykelini rekzctmiye karar 
yükselmiye başlamışbr. Evvelki vermişlerdi.] Bir müddetten beri lzmirde temsiller veren •Muhlisin çocuk
~ l~bru~b~~~ - ~==============~==~~====~-~l lm"h~~~hey~p~ 
sterlin dün de ayni miktan bul- Cuma gecesi " Telefoncu Kız • 
muş, sonra düşerek 1044,5 ta ka- isimli opereti temsil ederken 
panmıştır. Alakadarlar ve Ali ik- haylı heyecanlı bir hadise ol-
tısat meclisi azalarından bazılan muştur. 
bu tereffüu ıu sebeplere atfet· Bu hadisenini tafsilahnı Hizmet 
mektedirler: refikimizden aynen naklediyoruz: 

1 - Borsa oyun1an "İkinci perdenin ortalrına doğ· 
2 - Devlet ihtiyacının borsa- ru münasebetsiz bir tarzda perde 

dan temin edilmesi kapandı, sahneden Primadonna 
3 - Para hareketine nazım O• Suzan hanımın sinirli sesi işitil-

lacak Devlet bankasının tesis e· meğe başladı, bu arada perde 
dilmemesi. haricine çıkan tenör Lutfullah 

Dünkü Akşam refikimizden bi~ bey elindeki defteri halka uzata· 
ri lngilizin 100 kuruş daha yük- rak çok asabi bir sesle: 
selmesinin muhtemel olduğunu - Muhterem efendilerimiz bu 
yazıyordu. Bo~s? ~omiseri Hasan akşam oynadıkımız bu piyesi. gar 
B. bir muharrınmıze ~ ri ahlaki bulmuşlar, balbukı bız 

Böyle bir tahminde bulunmak ~ bu piyesi fstanbulda yirmi defa 
büyük ve tamiş edilmez bir ha- oynadık. Üzerinde sansörün müh· 
tadır demir ve tereffua mani ol- rü de mevcuttur. Siz bu piyeste 
mak için kat'i tedbirlerin alındı- ahlaksızlık gördünüz mü? ~ 
kını söylemiştir. Dün bu mesele ve: 
hakkında defterdar Şefik Bey Ha- - - I - Hayır, hayır, devam ediniz .• 
san beyi zıyaret etmiŞ ve 2 saat Resmımiz güzel çıksın Çocuğum 1 • Ses)erile karfılanmıştır. 

.görüşmüş~ür. '·Ona ·s6z. Y.ctfenıem; çiinkf!· retıi.ı yapnıasını bümem. Bu defa da bizzat Muhlis S.ba· 
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Şık, kibar, meşhur bır kokotum P~AVDA 12000 lira 
Kokotum, kokotum, büyük ko· .K 

kotum Y erlı san·atlann okturvas 

hattin Bey meydana çıkıyor. !;iükrü 8. kendtııne ıöı söylemt'Jlı: ıatl· 
O da halka hita bederek, ken~ yenleı ln ellerini kaldırmasını rica etti, 

sinin jazla hassas bir adam qldu- elh altını~ el birden kalkb; karıtıkbk 
ğunu, oynanan piyesin ahlahsızlık tekrar başladı, nihayet Avukat Mu 
mefhumundan uzak bulunduğunu, vaHak Sabrı B. herkcııteo daha yo.k-

Yaramaz güze] kızlar 
içimiz yanar sıılar. 
Kuş göksü gibi baldır 
Biraz eteği kaldır. 
Çileden çıktım ben 
Bir i p:icük ver sen 

Üıttaraf:ı bırincı aayıtamızdadır l . bu mıktardadır. 
"FillstJn ve Cenubi Afrtkada vu- b8l 

hadisenin üç gün e"vel geçen sek hır sesle konuşabıldı~t için sözün 
diker bir hadisenin mabadı k.endiılne bırakılrnaıııoı temin edebıldı 

b k ve lstanbulda ııanıör edilen bır plyeıln oldtJA'unu, u a şanı oyunu 
burada Moddeı umumi B. tarafından 

tatil eden m1 ddei umurn ı mu ~ 
gayrı ahlakı görlllebtleceğlnlt mfis,.bbıp-

avini Şukrü beyin üç akşam ev- Jerını mahkemeye tevdi edtbılece~ınl 
vel bir bilet mes'e lesinden dolaya ııah ettıHen ~onra ilfıve etti: 

muğber olduğundan ilerı geldigi- - Fakat bütün bunlara rıığmen 
ni, hazırunun şehadetini ı ıca et- kanun müt,de• umumi Beye oyunu 
tiğini tiıriye titriye söyledi. 1-'.alk tatil etmek salahiyetlnı vermeml~Ur, 
bağırıyor, ayak sesleri ile bina btnaenılleyh ovun devam eımelıdtr dedi. 
sarsılıyordu. Salon tekrar görültüye boğuldu, heı 

kafadan bir seıı çıkıyordu. 
Perde aı,.1ldı Saho"de bfltan ak1ör _ Türkiye Cumhuriyetinde böyle 

ve akttrbler, operet beyetıle alakadar şey olmaz. . 

zeut toplanmış, bunlardan bazıları - Devam rdın efendim, beMtbınızı 
hak11zlı~ın çok sarih oldu~nu . d ~erleri mahkemede ıonı a temızlerslniı. .. 

hoplsaneye bile sevkedılmelerl icap - ModdelumumY Bt>yın sahnede 

etse temıı\hn tamamlanması lazın• !i;eldi- olması pek ayıp oluyor, pt-ı .dev-i kapayın 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
hadisenin akabinde Şükrü B. 

Muhıis beyi karakola celbetmiştir. 
Orada aralarmdaki ihtilafı hallet· 

mişler, bilahare de beraberce 
bir otomobile binerek tiyatroya, 

Fikrıye hanımın sotoların1 dinle
meğe gelmişlerdir. 

• 
Müddeiumumi Hasan bey ken· 

disi le görüşen bir muharrir ımiıe 
hadise hakkındak• kanaatinı şu 
sözlerle ifade etnıiştir : 

b da bu sakalet zaıı olsun . .. 
A"tni ve u tarzda hareket edecekle-rıni - Cümhuriyct kanuntarı bu 
•yl J 1 b k - Komıser l::.lerıdıyt' söyleyin ellerim •v em 1 er, lr ısmı halka vaı.tyeti devirde halkın nezahabni ih\fil 

h cebinden çıkarsın ... 
ıza a ça}l§ırken baıka bir kısmı da l laıkm bu ceı~kun telahüratı karşısın· eden ve edebe, terbıyeye ve ah· 
halkla bf"reber ba~p çağım ağa baş· da Şükrü B. 

1 
kate med.ıur kadı: lakı umumi yeye mütıafi eserlerin 

başlamıılardır. Salonda tam maoaıile _Ben oyunu tatil etmlyoıum Efc::n- vaz'ı sahne edilmesine şiddetle 
btr curcuna, dtz boyu bır ıııkandal dım.oyuıı devam ede, ektır dedı. mümanaat etmektedir. Cümhuri-
hflkOm ıilrUvoı du. Eller' cebinde sah- Anııılerden Muammer Ruşen B. yet kanunlarını tatbika memur 
nedalı:ılere llrlhak eden bır komiıer Müddei umumiye hitabf"n: müddıumumi erin bu gibi cerai· 

mı.ıavlnl halkı ıilkfıte davet etti. - Oyunu berbat ettıkıen sonra ma~ min irtıkap edilmemesine aikkat 

ku bulan isyanların amele kabine
sinin it batında bulunduğu 11raya 
tesadüf etme•t bütün mazlftm 
milletlere lngiliz amelnlnden bir 
hayır gelmtyeceğini gö 4tertyor. 

lngtlterenin müstemleki.t siste
mi bir buhran geçirmektedir. Müs
temlekelerde yafıyan renkli 
milletJerde faaliyet baıladı. Bu 
taallyet bit yerde bastırıldıktan 

sonra ayni thttlA.lcuyana hareket 
diğer bir yerde baı gösteriyor, 
hem daha tiddetll bir tekilde. 

Cenubi Afrikada lngUizlere 
karşı kıyam eden siyahlann li
derleri kim•erdir Bunu biz bil· 
miyoruz. Fl'lkat Sovyet hüknme· 

ti enternasyonaUn hareket!erfn
den cevap verrniye mecbur olmı
yacaktır. ,, 

Ecnebi şilep ! 

Seyr\sefame dair verilen 
bir haber ı ı am edılmiş .. 
Dünkü akşam refıkinıizden biri 

seyrisefinin elinde yolcu ve lüks - Müddei umumf B. Lzallat vere- "Benim en fıızla alkış ıoplıvacaca!}ım eetme;eri ve mürtekip'e-ri aleyhi-
cek, ıuıunuı, Jiyc ba({ırdı. Şükrü B. bir ıamanda pivesı -ıutlördf'n aldırdınız, ne takibatta buluıımaları, vazifei vaputlarmdan maada bir vasıtası 
de ııahnede göründüler, gürOltO keı.ildi, diye çıkııırken, dığ "r biri de: kanun iyeleri icabındandır. Muhlis olmadığından kendi kömürlerini 

M - Yaşa8ın bizı ve k.-ndı hakkını b · f bı"r ecnebi kumpanyadn 60 COO tlddet umumi muavini Şükrü B. [ Sabahittin eym sar ettiği söz~e· 
müJataa Fden zm•rliltr. dtyc bağırıyor, b ıı·raya kı·ralad•;ı;.ı bu şt.leple nakl-

i< h 1 k b .. ı l k ı rı·n avamtirı ane ve esassız so··z. •o f>uze 8f ıyara , ır aı.:ıaın euve tt>msl al ıkı~lıyor, a kışlı~or, (yaşasın/) ııedalan 
edlleh ( Yunuıı efc-ndı duymasın) ıle sınema blnası inltyordu !erden ibaret olduğu kanaati ettiğini yazıyor ve bir yüzden 

l 1 h k b Bir mu-·dd, t ·onra ık•ncı perde meycuttur. idarenin mutazarnr olduğunn ila-
ıı nı ı piyesi gayri a IA t uldu~uıııı, • 

G 1 k. dd ve ediyordu. bu geceki tem11llde de Suzan Hanımın bırakıldığı Vf'rdt-n tekrar btışladı ,e çok örü üyor ı, mü ei umumi· 
bo ız evvel tı-~annl ettiği bir parçayı alkıılandL lJ..;iiocü pt>rd<deo B(ınra lik makamı, muavınlerden Şük- Dün bu hususta kendis1'e gö-

( h ık f h k d ) h Muhlıs B. hal~a bıra'l ev.,r•l aeçen ru" beyin hareketınin tamamile rüşen bir muharrisimize seyrise-a ı u şa tevvı e er ma tyette " .., 
hadlıf'nio, Mudde:ıumumt B. ıle arala- kanuna mutabık bnluomaktadu. fain umum müdür muavini l:ahir ızördu"'ünO, bır :ıadıı vara~aııı tanzlm 

e ' j h 1 · ı b Bey : 
d rınaa a leaılmı~ olduğunu zaten Cüm Muhlis Sa ahatıin Bey ve rü-

e ,..cetlnl, heyeti yarın mahkemeye d d 
bwlyeı_ devrmde bu Sllbi haksıl ııklara fek"SI bu eseri vaz>ı sahne eitik- - Bu hava is izım e ilmi§ 

t~vdı eclece~lnl söylüyerek, Muhlis 0 

B mOsaade olunamilyacağını, bu hadise lerı ırin mahkemeye verilmekte- bir keyfiyetten başka bir şey 
eyın iıaret ettı~ı bilt:t hadiseaıni de §U '"' d d · 1500 

ıurede izah etıU dolay1Bllt kaybo!an bir kaç dakıkayı dir. Muhlis Sabahattin Bey hak eğil" demi~ ve i areoın 
\elAfı e mtk \çin Fıhiye Han ıma btr kında, sal:ibiyeti kanuniyesine is- tonluk Zongu•dak 4500 tonluk 

- Btr kaç akpm evvel buraya kaç fazla te~· annı yapıır<ırnğmı ~öyled f Kızıhrmak,2500tonluk Sinop,şileple-
1 1 i v __ L __ h tinad~n vazı esini yapan müddei 

ge m şt m. r..anuo oana er yere gir· ( YaflSID Cümhuriyet ) ~eııleril - ealoo- ri olup bunlarla bütün kömür nak-
nı k l"'h ı tir b umumi beye karşı sarf ettiği söz. e 88 0 tyetln vermlı • eni tanıma- bir daha sarsı 'dı liyesine faıla bile getdi~:, ancak 
dılat, bilet almamı söyıtdıler, kendimı· lerden dolayı ayrıca takibatta K h d 

Oknırva encümeni dUn 84 

ticaret odasında toplanmışor. kcrll 
' Encümen şebremanednln ~200 

vadan ıı.Jdığı I ,000,000 liranın c11gııı 
lirasının yeril san'atlardıın alın dili 
tesb1t etmlştl Encümen sz~~arı Uşle 
bu mesele hakkında göruşrıı ooı 
ve Emanate giderek bu l~ars~ 
liranın ath m rica etmeye 
vermişlerdir. 

. bl stı Ayv,azoisk.inin bir ta 0 

satın alınıyor ·rıJo 
Meşhur ressam Ayvazofsld et-

Türk Rus harbini gösteren 10~"' 
tar bir tablosu şehrimize gedril ' 

tir. M' 
Bu tabloııun sattn ahnarak ret 

vazotskiye ve diğer tanınmış btUP' 
samlarla bJrUkte kolleksiyon BU' 
de muhafazası dü~ünillmekt~~l\ıcc? 
nun için ressamlardan mure; 
mürekkep bir h..akem heyed '~· 
olunacak, heyet tabloya kıymet 
dlr edecektir. 

Petrol meselesi ~ 
Köylüye bila resim petrol ~~·· 

medi(!;i, bu yüzden bir çok , ~ 
yetler vaki oldujtu yaZllmakJr 

Dün bu hususta fikrini s ~ 

~muz Petrol inhi!llar Jderes1 tl~ ~ 
mUdüri.i Hüsnü R. muharrl~~ ' 
su beyanatta bulunmu~ur. 
" - Evet maalesef köylüye 

petrol veremiyoruz. Benim ı 
Ankara seyahatimde iknsa.t ~e 
tinde bu mesele gör~uıırıt 
Bu hususta tanzim edilen esıı$~ 
bu haha içinde bize tebliğ 
meslne muntazırnm. , 

Ben şimdiye kadar yat.1~ 
gibi J 5-20 değil ancak 2 ŞW' 
almış- ye bunlar da telgrafla 
vek~letine takdim edilmlşdr. ,, 

Dah1li tstikraz kupon18'1J 
d~ 

Dünden itibaren istikrazı J 
ı11' kuponlarından 39 • 40 • 41 no fi 

yeni t 923 ve ı 924 senesi kur° İ 
nnın bono ile tebdiline başlB~ 

Şükrü B· yin gayrı abl!k:ı bulduğu ızıhrmağın alen tamir e olma. 
tanıttım · ı ı dı 8 M hll bulunulac~ktır. d d t b' f" ı b' tır J ve açer ye il r m, en u s parça §Udur: sın an o ayı ucuz ır ıat a ır ·Bonoların beherinlıi kıynıev 
Beyi eskıden tammadıx..m aibı •lmdı de ·ı k. · ~ ·· ! · t. ( ~ ıs' "' s Her geyım var §imdi ben'm. Umum 1skan müdürü şı ep ara.ancagmı soy emış ır. lnp:iltz lirası olup hepsi 76 . 
tanımam, binaenaleyh .,endüılne kartı Servetim, elmaslanm benmL adettir. Bir ilnfüye yani 50 O>,, 
bir garazım yoktur. Heıkea bana Neriman der. yak1nda gf'liyor Bn 1hraç kararı Türk parası olarak 86 Ura 9 / 

Salonda yeniden gürııho başladı, Gençler thtıyarlar bılırler, Geçenlerde Ankarııya giden Dün vil~yet inzibat komisyonu ruş tesbit olunmuştur. Diğer ~of,, 
halk O}unun de'fammı tatıyor, aktörler Almuını bl)en her kese, Umum iskAn müdürü Hacı Mehmet içtima etmiş, sabık taş ocakları tan 44 numaralı ve 1925 ı.l 
müddei urntıcnı muırvlnt Beye cevap Dudaktan veririm bır buse. Reyin yukında şehrimize avdet ve memuru iken mahküm olan bir nunda beheri 3 şilln pens b~/ 
veriyorlar ve kimse kimsenin dedi~lnl Öpüşmek değildir günah... iskıln lşlerine nezaret edeceğl memur hakkında ihraç kararı ver- Osrrıanlı ve Doyçe bank tarıı 
anlanuyordu. Moddei umtıml muavini Öpünüz, öpünüz, öpünüz .. Ah. . haber almm1ştır. miştir tediyesine devam edilmektedı' ,ı 
~!E!SSE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

malıytm desene... pulcular tehlikeyi atlattıktan son- rum •.. bem mükemmelen ksr~~ u· 
- Ah ne kalın kafalı zekisin.. ra öyle zevk ve neşe ile yerler, doyacak hem ceplerimize 1'I Jıfıd 
- Eğer bu dört liraya bir ma- içerler ki . . Çünkü lokanta da ye- ra girecekmiş.. bu dolsfl ger 

dik edersen vallahi ben de seni mek, parası olanlann hakkıdu. rüyasmın hakikate inkılabllll 
dört parça ederim... Olmayanlar avuç!arım yalasınlar.. mek istiyorum •.• 

- Bu para sende durmuş, ben onları kimse düşünmiyor .. işte biz - Göreceksin... h~eıl'e' 
de durmuş ehemmiyeti yok. iyi kanunun bu sarih haksızlığı Üze- - Haritada polis, rn9 ., 

bir lokanta da yemek yiyeceğiz. rinden perende atarak medeniye· hapis de yazıyormuş. .lW ibV 
Hesap göreceksin... tin bu inzibatına gülüyoruz. Her - Dedim ya korkma. ôfl ~; 

- Sen yiyeceksin. Ben hesap gün bol bol ve çalışmadan yemek mal devede kulaktır. Her g ~flt:9 
göreceğim. Sonra ne olacak? bünyeyi kanı bozuyor, hesapsız sabsız cürümler 1şlenir·· ı.osl 

H f hh btJ JI t~I 
_ Yakayı ele vermezsek mü- hastahklar getiriyor. ı zısst a sekiz 00 kişi yakalanır.. d' ~ 

kemmel doyduktan sonra üste arada bir aç durmağı tavsiye edi- ta istatistik yapılmaş ol~Y •· gıl( 
kırk lira da vuracağız. yor. Kurt, kuş da böyledir. Bulun- nunun acımı mücrimlerlll ıl 

Yakayı ele vermeıselc ? ca yerler. Bulmayınca pehriz besini anlardın. b tşte ~· 
Evet. ederler ..• binaenaleyh bizim yaşa- - Ne yapacağız? 0 bıl~ 8 

Ya verirsen? yış1mız tabiata daha muvafıktır.. nim rolim ne olacak? ça 
b ı .,ı,ijt/ 

_ Polis
1 

mahkeme, hapla... Her gün dolu bulunmaktan iş aa at... siir 
_ Teşekkür ederim. Bu ferait gelmiş mideler de yemeklerin lez- - Emirlerime itaat ,,e ~ 

l zetinl almak hissi kalır mı? fakat - Başka? tık d~ e 
dahilinde büyük işbha i e yemek -Do'"rt liraya bir hırstı ,.eP'~ 

ğ. · d . ? iki gün açlıktan sonra yenen ku· e., 
yiyece tmı mi zanne ıyorsun · b almak.. bugu··n doymak 11 

ru ekmek insana baklava gi i 
- Hokkabaz çok hünerl<gos- gelir... para koymak... f 

terir. Hilesi nadiren tutulur. ork· -Haydi çenen pırtı .• Kimi kan- - 15 - ie 
ma. lştihan kaçmasın •. Bol ay1ık dırmak için yoruluyorsun? birkaç Lokantaların masalar .. ~~ıııfl~ 
ve iratla yaşayan ahmaklar yedik- gün aç kalıp da sonra birdenbire bulunmaz geçilmez, yu ~t 
leri yemeklerin biç lezzetini du- tıkanmak sıhhi bir tagaddi değila en kalabalık bir ıamak11~;, ıe;~ 
yama:ılar. Ve tUrlfi türlil mide dir. Allah belanı versinH al şu ı b k f t'rıne ı~ ta e e yeme ye ış 1 

1 
bil el 

fesadına u~rarlar.. fakat böyle dört lirayı bakalım nasıl deve cevap vermekle ıneşgu '~8,,el 
bizim gibi sekiz on kişiyi künde- yapacaksın ? be.nl afsunladın.. dlham . arasında P~ıuııe"" 1 

den atmak maharetine malik ça- jlSihrinin cazibesinddn kaçamiyo•_ 

V AKIT ın tefril<asu 13 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Bu karan birkaç saat için - Dört lira ... 

boz .. dakika ~a~madan yertne la- - Dört lirası olan bir insan 
de ettirmeğ,! söz veriyorum... hiç bir vakit bitmiş sayalmaz .• 

Ali Safderin gene füphelt bir ve bu sermaye milyonların nilve-
nazarının uzun tetkiki altında sidir. 
ezilmekte olan Avnüsselah tela· - Böyle kliçücülc ıermayelerle 
kabnın bütfin cesareUle: adam olmak jıtidadında bulunsa 

- Durma haydı.. bu parayı idinı bu vaziyetlere dütmezdim. 
bulmak tmlram varken bugün - Çalmak mı zor, kazanmak 
aç dwmak hudalabktır; haydi ma? 
kot· Her if tavunda gerek. Böyle - Elbette ikincisi. 
taklaki}atla boşuna hır saat da. - Haydi geviş getirmlyelirn. 
ha geçirirsek söz verdiğim vur- Vakit geçb; göater lJltpelleri .. 
gunun iiJikinı tavsamıt olur... - Sözüme lmınmiyor mıun? 

- 14 - - Görmeden inanmak. O ev• 
Ali Safder bir saat ıonra kıp- vel >:amana mahsuı ıafdillikler 

kırmııı, terlemif, yorgun bJr suratla dendir. 
avdet etti. Alt Safder göıtererek ı 

Avnüsselah - Naıul? vurdun - Bir, ilci, Uç, d&rt. 
mu? - Bu bokkaba.ılık kifayet et-

- Evet fakat bittim. mez. Elimle dokunmalıyım .•. 
Na kadar? - Düzcesl, bunları cebime kor-
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\Şehremini Ankaradan döndü --- söN i-fAB-ERiER 
Gazeteleri şikayet hatır- - - -- --- --- --- ---

.dan bile geçmemiştir Kurtuluş günü Bir tamim 
Maarif vekili bir tamim 

~Emanetle Vilayetin tevhidi laythası M. meclisine veı ıldt. 
i Geçen hafta içinde Ankaraya 
; ridip Dahıliye vekalelile temas 

Vilayetle Emanetin tevhidine ait 
kanun layihası hükumetçe tetkık 
ve tasvip olunduktan sonra Mil
let Mecliıine verilmiştir. 

tden vali vekili ve ıehrem;ni 
1 Muhittin bey dün öğle trenile 
; tehrimize gelmiş, doğruca Şehre· 
t hıanetine giderek akşama kadar 
1 lrıesgul o ' muştur. 
' Muhittin beyin An~araya gitmesi 
liıerine bazı gazeteler hakkında 
Dahiliye vekaletine şikayette bu
lunacağı şayiaları çıkmıştı. 

Liyiha kanun halıne gelip de 
tatbike başlanınca vilayet hususi 
idaresile ~ehremanet i birleştirile
cek ve bu tki müesseseye ait 
vazifeler bir elden idare oluna· 
caktır. Bu arada Umumi Beledi· 
ye meclisi ile Umumi Vilayet 
maclisi de birleştcek ve • İstan· 
bul Umumi meclisi " namı altın· 
da faaliyette bulunacaktır. 

Dün kendisini Haydarpaşa İs· 
\asyonunda karşılıyan bir muhar
f · ırımiz gerek bu şayiayı, gerekse 
~ekaletle yaptığı temasları aor
lhuıtur. Muhittin Bey muharriri· 
hıize ıu izahatı vermiştir. 

·-Ankaraya Emanet ve Vilayeti 
alakadar eden balı işler hak
kı~da hükumetle temas için git· 
lhıştim. Gazeteler hakkmda şika· 
)et etmek hatırdan bile geçme
bıiştir. Bunun telaffuzu bile 
Çirkin ve ayıptır. 
~ 

11 
Son Saat • hakkında dava 

~ rtn~k meselesi burada hallcdile· 
ektır. Bu dava belki de hukuku 
ınumfye tarufından açılacakhr. 

Belediye kanunu layihası 
da tevhit layihası ile beraber 
Meclise verilmiştir. Bu layihada, 
eskiden teamül halinde bulunan 
bazı belediye işleri de ayrı ayrı 
maddelerle tesbit olunmuştur. 
Ben layihanın yalnız vazife kıs
mile meşgul oldum, kadınların 
intihabına ait kısmı tetkik etme
dim. 

Terkos mukavelesi nafiadadır. 
Vekil Bey rahatsız olduğu İçin 

bu hususta malUmat almak im
klnı hasıl olmadı." 

aragümrükte bir Rumun evi 
-u bir ev değil, yakalanan muhtelif milletler

. eki insanlara nazaran bir Babil kulesidir 
~evde 'rtfrldl, Yalıııdlal. Rmnıı ve ..Ued memsuç ve 

nmhlelU bir ludde yabyı ~le vermlflerdlr 

Oırn&toltbntn eotnJe ~gr ,u Hnll .,.~ H ~tdalarclan 6tr Jaçı 
ICtragllmrUkte Kasım GOnanl ma- kazancı Yakup, dokumacı Mehmet, 
ilesinde Aynalıbakbl sokağında ekmekçi Todorf, çoban Osman, ka-
ran ince Dlmlstokllnln, evini zancı Aptullab, şoför Ihsan, hammal 
arhane ftlhaz ettlRf ve tçerde Aptillkadlr, boyacı Dimostf~ dülger 

ar kaçakçılığı yaptığı haber alın- Mehmet., isimlerinde J 3 kişi kumar 
a~ Zabıtaca evi aranmıştır. Ba oynarked birkaç kişi de esrar içer-

a nctıceıinde sandalcı Yasef, ken yakalanmışlardır. 

· c~tnyonun altında kaldı 
ıbaU t" . 

~ Utiln fabrikasında hamal-
b;:en Demir oğlu Bekir ayni 
1\ •ya ait 234 numaralı kam
urı 11 tında kalını~ yaralanmıştır. 

Kumar ve esı ar -.... 
r ~0c. Hanıarnda öldü 
htıı.ı Paşa hamamına 50 yaşla-
l a kır 
rı~,11 k snçlı bf r adım gelmiş, 
l.ı ır en b' 
Nt. B ırden bire ,·.:f.tt ('tmJş-

' 
24"alhnın kim olduğu an· 
lbJştır. 

~ 

Bir motör yandı 
Mumane iskelesine mensup Me

dt zade Mehmet Emln Beye ait ve 
Cemal kaptanın idaresindeki 490 

numaralı motör dün Beykoz önün
de tutuşmuş, rakipleri Bebek deniz 
edalyesi tarafından kurtarılmıştır. 

Ustura ile gırtlağını kesti 
Kulediblnde Bahçe sokağında 8 

numaralı evde oturan tütüncü Şev

ket El müptelA olduğu hastalıktan 

kurtulmıyacağmı anlıyarak mütees

ru olmuş, intihar maksadilc ustura 

Dün Edirnede pek parlak 
merasimle tes'it edıldt 
Edirne, 25 (A.A) - Kurtu

luş bayramı kalpten gelen çok sa· 
mimi ve heyecanlı tezahürata sebep 
olmuştur. Halk saadetinin mahi
yetini tamamen anlaır.ış ve ken· 
disini bu lutfa erdirenlere karşı 
minnet duygularını çok asil bir 
şekilde göstermiştir. Memleketin 
hemen her köşesi pek güzel bir 
şekilde süslenmiş, Türk medeni· 
yetinin garp hududunda muaz· 
zam heykeli koca Sinanın büyük 
abidesi Selimiye kudret ve şeha
metin timsali olan sancağımızla 
donanmıştır. Merasim, kolordu 
kumandanı Şükrü Naili ve fırka 
müfettişi Hakkı Şinasi Paşalarla 
meb'uslar ve diğer güzide zeva-

neıretii 

.Anhra 25 (Va~ıt) - Maarif Ye

klli B. bü10.1 muallımlcre yapb~ı bir 
tamimde mektt-plercle nasıl olursa ol
ıun arap harflı kıuap kullanılmamaıını 

husust rtımt botrın muamelllıta '"tnl 
tilrlt harflerini kullanmalarını btldtcmek· 
te, aksı yolda harekeU inlulAp ve va
tan cürmü olarak zikredeı ek "ıuz Lu 
dirmıi irtikap edtblle-.eklerl ve ıman· 

laı ını zaıfldebtJecelden laukbaldekt 
türle tarihinden ilham alan amılnlzle 

ve lmanınııla d*° yola getirecekıintz. 
Harf lnkıllbımmn hem meaıedt, hem 
amlllerlslnlz Bu kuvveti! afatlannız btl
hassa ılzlemen huıud, reaml her gOnkQ 
hayatınızda yeni harflerimiz lçln hiç 
mO.amaha kabul etmez çok 18mlmt bir 
imanla merbutiyet ve qk lıter • demek
tedır. 

tın huzurile pek parlak bir su- A t 1 b 
rette yapılmıştır. vrupaya a e e 

Edirne, 25 (Vakıt) - Fd'rne· 
nin kurtuluş bayıamı büyük bir lhind katile yakında 
sevinç içinde tes'it edilmiştir. Me· gidecektir 
rasimde Hakkı Şinasi paşa, Edir· Ankara 25, (Vakıt)-Avrupaya 
ne meb'usları ve ~air bazı meb'· gönderilecek ı.kıod talebe kafıleat im-

uslar, Şükrü Naili paşa, Ro tıhan evrakının tetklaatı bltmlfttr. 25, 
lis M. Şerif B. ve birçok halk • lll 30- kiti gidecek, bunlar Fnn11, 
hazır bulunmuştur. Türk bayrağı Almanya, 1.vtçre, Belçlbda Ucaret tab-
alkı~lar arasında Selimi) enin mi· ili edeceklerdir. 
narelerine çekılmiştir. Badehu 
b. Burstıda bir yahudi l;cn:ll--
ır geçit resmi yapı~mıştır. ikindi 

namazımda SultanSelim camiinde ni iple astı 
şehitlerin ruhuna mevliit okun- Dursa, ~5 (Yakıt) - Koza 
muştur. Gündüz şehrin her tarafı hamr.da tüccardan Haim oğ~u 
taklarla donatılllllf, gece de ıen- Lak biaün öile1in kendıainf Jp!e 
likler yapılmııtır a1a1ak lnUhar etnlfjtır. Ma'Dte'llİ-

==-=============I rfn cebinden bir vasiyetname 
ile gırtlağını kesmiştir. fakat yeti· 
şllmiş, Zavallı adam Senjorj hasta· 
nesine kaldırılmıştır . 

Bır çuval fasulye aşıhrk en 
Mavnacılar idaresindeki 384 nu· 

maralı mavnadan sabıkalı Eşref ve 
Hasan izzet bir çuval fasulye a~ı
nrlarken yakalanmışlardır. 

Sol elini kaptırdı 
Kazlı çeşmede Canbezdinln fab

rikasında amele Satılllllş oğlu l\lus
tafa sol elini makineye kapnrmışur. 
Mustafa hastaneye kaldırılmıştır. 

Kuruçeşmede yangın 
Kuruçe~mrde Mezarlık sokağında 

Selim Efendiye aft J 9 numaralı 
evden yangın çıkmış, büyümeden 
söndürülmüştür. 

Y eştlköy polisleri 
Yeşllköyde 5 polis. 4 bekçi ol· 

duğu söylenerk bunun asayişi te
mine kAfi olmadığı iddia edilmek
tedir. Polis müdürü Şerif B. Edlr
neden avdet ettikten sonra bu 
mesele teckik edflecektlr. 

Kendi tabancasile ..... 
Kazlıçeşmede flya Levinln de

bagat fabrikasında gece bekçisi 
Bedros tabancasını karı~tırırken na
sılsa tetik düşmüş, Bedrosu göğ

sünün sol tarafından yaralamışnr. 
Bedros hastaneye kaldırılmıştır. 

Mandalar da çarpıyor! 
Çorludan getirilen bir manda 

kafilesi dün l\lerkez Eitndi civa
rında bir kazaya sebebiyet vermiş
tir. Her nasılsa bu kafile içinden 
Urken bir manda etrafa saldırırca
sına koşmıya, atlamıya başlamış ve 
bu arada Koço isminde bir şahsa, 

çarparak ağır surette yaralamışnr. 

Koço hastaneye kaldırılmıştır. 

çıkımıtır. Bu v.ulyetname polia
tedlr. 

lzmicde dilleri 
lzmlı, 25 (A.A) - Kar11ya~ada 

görülen birkaç dıfterl vak' ası üzerine 
aıhhıye mlldürln~ ıtddetll tedabır ıtU. 
baz etmJfUr. 

Kadın müvezzi 
On sekiz yasında bır Ha· 
mm istida ile müracaat etti 

Dünkü refiklerimizden biri bıızı 

hanımlardan posta miivezziliJti yap
mak için posta müdüriyetine mü • 
racaat ettiğini yazıyordu. 

Posta ve te1graf baş müdlirü 
Fahri B dün bir muharririmize bu 
mesele hakkında şu izahatı vermiş· 
tir. 

- Dün bana ellndc Jstlda fle 
J 8 yaşında güzel bir Hanım mü. 

racaat ederek miivezzillk istediğini 

söyledL Hanım sinni nizamlde oldu

ğundan alelusul isddasını kaleme 
havale ettim ve bu müracaat bak • 

kında kendi noktai nazarımı Anka • 

raya blldirdim. 

Bunun terviç olunacağını tahmin 

ederim. Bana tek bir müracaat ol
mnştur. Yoksa bir grupun geldiği 
doğru değildir. 

Fahri B. bu mesele hakkında fazla 

söylememekle beraber buna pek 

mütemayil değildir. Çünkü Müvez· 

zllik vazifesinin zannedildiği kadar 
koJay almayıp geceleri de çalışmak 
mecbur! olduğundan bunun Hanım
lar için ne derece doğru olacağını 

düşünmek nazan dikkate alınmak 

icap ede~ 

- -
Ziraat bankası 

Yeni binanın kiI~at re5mi 
bugün yapılacak 

Ankara 25, (Vakıt)- Ziraat ban· 

lamızm umumi merkez binasının ya

rın saat on yedide par lak bir ıurette 

kQpt meraılml yapılacakbr. Merutmd~ 

hnkomet rlcallmız de bulunacakbr. 

MaarifM. 
Beı Maarif müdürlüğü 

münhal 
Ankara, 25 (Yakıt) - Mnn

hal bulunan 5 Maarif mndOrlo
lu için veklletçe illn edilecek 

ıeıaftf haiz olarak müıacaat ede
cek taliplerden muvafık gC>rdlen· 

lertn tayini tekarrQr etmlttlr. 

Yunan sefiri 
Bir Ailna telgra/ı111J glJre 

1 
bu gtfn ltimatnameılnl 

takdim edecek 
Atlna, 25 ( ApL) - Yunan 

aeffrl ÇBJ'f&IDba gOnQ Gazi Hz.· 

ne ftlmabıameılnl takdim ed~ 

cektfr. 

Naki B. geliyor 
Ankara 25, (V akıt) - Ticaret 

umum mOdürO Naki a bazı tetkikatta 

Luluamak Qzre konvanayouelle İstaııbula 
hareket etmlftlr. 

Bakkallar kooperatifi 
Bakkallar cemfyeti bu çar,amba 

,ünü kooperatifin küıat reımlnf ya· 

pecaktar. Bunun için bütün hazırlık
lar bltmlı o 'up Yillyet ve Şehrema· 

neti erklnlle matbuata davefye'er 

sönderllmlfllr. 
Kooperatif bllhaaaa Makama. 

Petrol, Rakı lhllklrı 1 e meıırul ola· 
cak, hayat pahal hlana ka t'i çareler 

bulmala ulrqacaktar. Kooperatifin 

4000 azaza vardır. Bunlardan aenevf 
10000 lira taaamıf edilecek Ye bu 

para ile cemiyet azalanna teavün 

Nndıiı açılıp kooperatife huaual 

doktor ve avukatlar tutulacaktır. 

Tarife komisyon~ toplandı 
Tarife komisyonu ticaret oda· 

sında toplanmııtır. 

Hamdi Bey Ankaraya 
gidecek 

lstanbul limanının ıslah ve 
tanzimi projeleri ile antrepo me

selelerini hükumete an:etmek üz· 
re Liman şirketi müdürü Hamdi 

Beye bu hataf içinde Ankaraya 
gidecektir. 

Tarih mezunları 
Edebiyat faknlteıl mezuniyet 

lmtthanlan bltmlıttr. Tarih me

zun1an pel'fembe g(lnO TOrk oca· 

fında mGderrblerlne bir veda 
ztyafeU verecelderchr. 

Ekmek ve Francala fiatlan 
ŞehremandınJtn • Bu Ayın yir

mi albncı ıünOnden itibaren 

Francalanm kiloıu yirmi ~ ku· 
nqtur. ekmek ftabnda tebeddtlt 

yoktur. 
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WY.:\lEJJ'ir 
ın~ıtn ve Rektiler 

Eski l s ı anbu ' un köşlü . tu lumbacı 
ve mahal ede resmi bir salahi-

yet sahibi tanı lan imnm efendi 
giu i si malarından b ııisı de nıa· 
ha lk> bekçi idır. 

Butün Lu e~ki tipler asri TUr
l iy""de ta bıi o larak mazıye ve 
t r ~ e kan mı· olduğu halde ma· 
hail· bekçisi eski sopasmm yeri· 
n r t l nnca ve bir düdiikle 
t~hc'z tdılmi , haki kalmıştır. 

1 tanb ılun a~ayi;..inde öyle pcı!k 
gôze çnrpacak gnyı i tabiilik 
gLrmüyoruz. Fakat hu knmı<ıtimiz 
şdırın bazı taıflannda vukua 
T en hır. ır.hk vak'alnrınrn bircfon 
d r drri m sını istemeUiğimıze ma· 
nı de rild ir. 

r cısı l ~ehircil ik, sı hhiyt-cilik 
gibı şeyler bir vukuf ve ıb•isas 
nıeseleleri ise bir şehrin asayişini 
temin etmek te bir ihtisas 
mesl"1esidir. Bundan dolayı dır ki 
polısle ·imiz asri bir müfrt'dat 
proğramı olan bir mektepte 
o kurlar ve jandarmalarımız için 
d~ açı lmış mekıeb imiz vardır. 

Bu lüzum gayet aşı~ ar iken 
ssnyış ferıninden hiç bıt nas ı bi 

o l mıyan bir bekçi babanın zabıta 
kuvvetleri ile ber6ber çahşmasma 
tesamuh gösteı mek bilmem ne ele 
receye kadar doğrudur? 

Dünkü hırsız ve cani yalmı 
si lahına ve kuvvetine yaslanırdı. 

Ona karşı eli sopalı dir bekçi 
b aba bulunduı mak belki münasip 
o urdu. 

Pugünkü hırs z silahı ve kuvve· 
tile beraber zekasını, hatta hazan 
fennin yard ımınd~n istifade edi· 
yor. Ona mukabil zabıta sahnda 
sıl fih!ı bir cekçi bulundurmak bir 

kuvvet değil, bir zaaf olacağı fik· 
rındeyiz. 

Şehrin bütün bekçileri iyi, 
f'mn ı yetU adam olabilirler. bun· 
dan şüphe de etmeyiz. Lakin bir 
~ehir asayişi için silah ve vvife 
ylik'enen bir adamda bir parça 
bilgi ve ihtisas ta bulunmalı. 

Bekçiyi davulile beraber ma
ziye tevdi edebiliriz. 

Gifniin siyaseti 

~ur m~za~eratt ne ~al~e1 
pariste •sar. havzası hakkın· 

daki müzakerata iptidar 
editmiştır. Bundan dört gün evvel 
başlamış olan bu müıakeratan ne 
vaz.ivet kesbettiği hakkında hcniiı 
malumat gelmedi. Maamafih ta· 
rafeynin noktai nazarı az çok ma· 
lUm olduğundan netice hakkında 
bir muhakeme yürütmek imkanı 
mı:.vcuttur. 

Versay muahedesinin 45 inci 

~arını ıı.sır rvvelld 

VAKiT' 
26 le~ruant 1879 

Şimdiye kadar b11lıkl11-
rın şarkı çağırmalan yal
nız, bazı ı oman/ara vo
zı/mrş idi. Bu kere lco
penhti.ğ şehrinde hık.meıl 
labiive erbabından Mö$
vô s.111 enş nam ıat, Amct
rik1JJ1 ı cenubi denizlerin
de ~avtü seaa azasını hiJ
iz o lup bir nevi baltk 
keşjettıqinden ba bapta 
bir l&viha ianzi'"l ve neş
redecek imi~. 

maddesi •Sar" bayzuı hak kında 
atideki kaydı tbtiva eder: •Şimali 
Frınaadaki le.ömür madenlerinin 
tahribini telifi etmek ve Alman
yanın tediye edece-ği tamirat be
deline mahsup edilmek üzere, 
Almanya bükGmeti Fransaya, 
•Sar. baV%asınln 48 inci madde· 
de gösterilen büdut dahilinde 
milkiyeti tamme ve katiyesini 
bırakmaktadır. Bu havu dahilin
deki kömür madenlerinin ltletil
mesi hakla yalnız Fransaya 
aittir. " 

Sulh muahedMinİil 49 uncu 
maddesin.de de şu kaydı görürüz: 

"Almanya bundan ewelki mad
drde tahdit olunan araziden 
Cemiyeti Akvam lehine feragat 
eder. On be, senelik bir müddet 
geçt-ikt~n aonra btı araıi halkı hangi 
hükQmetin ziri f datesinde ya~a
mak iıtedığıni rô)'i&m ile bildi
recektir.,, 

Versay muah~deti 1920 de imıa 
edilditine fÖre muahedenin bu 
madde.inde tayin olunan müddet 
1935 te münkazi olacak demektir 
Şu halde muahtdd frattıaya 1935 
"""ine kadar ".Sar .. hınaaını i~ 
gal etmek htklunı v~rmektedir. 

Geçen sene eylülünde tamirat 
meı• eJeainJn tasRytıd mıvıu hah· 

, ıolunea Armanya, Ren mıntakı· 
sının mladından evvel tasflyesir,I 
talep ttmifti. 16 eyltJ 1928 d~ 
verilen bir karar Almanyamn 
mütalebabnın nuatı itibare alın· 
masanı tasvip etti. Bu karardan 
Yung .,linı dotmuıtur. Yung 
plinı mucibince, pllnın mevkii 
tatbike vaı'ını müteakip. ü~üncil 
işgal mmtakası tahliye edilecektir. 

Gerek Cinevrc müukeratı ve 
gerelcıe Yung p'an,nın tanzimi 
sarasında Berlin bükGmeti •Sar,. 
havıaıı meselesini • R~n,, mın 
takasıntn tahliyeai ile tevhide c;a· 
lışrnı~i. Fransa buna katiyetle 
itirazetti. M. Ştre1man Fıanunan 
ısrarı üıerine • Sar • mea' eleainin 
cfokrudan dotruya Aımanya ve 
Fransa arasında tesviyeıini kabul 
etti. işte butün devam eden mü 
zakeratın taı1bçesi budur. 

•Sır" havzası hakkında cere
yan edecek mOzaketah lkt kısma 
ayumak icap eder: evve1l Alman· 
yanın araı:uıu veçhite; bu arazi 
Ren havzası gibi tahliy~ edilerek 
Alrnanlara teslim edilmeli mi ? 
Bu kısım müıakcrenin pek müs
pet bir netice vermiyeceği M. 
Briyanın ıon nutkundan anlaşılı .. 
yor. Fransa hariciye na.zırt bu 
nutkunda muahede mucibince 
"Sar. ha valisine bahşolunan reyi .. 
am hakkının reftdilmiyeceğini 
kat'iyetle söylemiştir. 

Mevzuu bahaolacak ikinci me· 
sele • Sar " da yapılacak reyi 
ammın tarihinin taciH ve mesela 
1830 :ıa naklidir. Bu bapte Fran• 
sanın uzlaşmata m\itemayil oldu
ğu müzakerata girişmeA-i kabul 
eylemesinden anlaşılıyor. 
E~Hen bu kadan da Almanla· 

rı memnun edecek bir keyfiyettir. 
Çünkü Almanlar Sarda yapılacak 
ara neticesinde balkın Almanya 
lehine rey vereceti kanaatini bes· 
lemektedir. Ancak bu noktanın 
hallü tesviyesi de ıannolundu§'u 
kadar kolay olmıyacaktır. Fıan· 
sızlar işgal müddetince • Sar. a 
birçok ıermaye varetmiflerdir~ Bu 
sermayenin r•yn menkul kısmım 
mühim taviıat almadan terketmek 
iıtemiyecelderdir. 

Diker cihetten •Sat,. ile •Al
nı· Loren. atasında mevcut bir 
çok iktisadt rabıtalar •Sar,,ın 
Almanyaya intikali üzerine tnk1taa 
uğrayacak ve bundan Ahazhlar 

mutazarrıı olacaklardır. Bunlar 
ve bunlar gibi mesaılin halli ko· 
!aylıkla mümkün olamıyacağa 
benziyor. Maamafih Parıs müza
kerntının bir netıceye raptedile
rek harbi umumiden m ıras kalan 
takmtıla1dan hirinın daha tasfiye 
oluna.bıleceğl kavıyen memuldür. 

Al. G11yur 

Eı nebi qazefe!eri 

Harp ve ıu h 
"Libcrte" den : Mütefekkir ve 

itidalperver fikirl erın kabul f de. 
miyeceği ~ ey bir taraftan diğer 
tarafa yaptlan sür ati int ıkal, sul
hün aksasından harh ı n en şedit 
noktasına atlamak içın gösteı ilen 
maharett ir. Almanlar ve müttefık· 
lerin ın (o vakit]e,. şeriki cürüm· 
)eri derlerdi ) he-p söyledikleri 
yalandı. Şimdi onların söy ıedik· 
!erini mahzı hakıl< at eddeımemek 
ab~s göru lüyor. Sıyasetı haricıye
miz Boı sayı andırıyor. Borsada 
dün sattıklarını bu gün tehalükle 
satın alırlar. Bu gün altın paha
sına aldıklarını )arın kağıt sepe-

nutkunda demişti ki : •Hava ne
zar etının vazifesi müstakil bir 
müdafaa ordusu vücuda getirerek 
memleketi havai taanüzlerden 
sıyanete muvaffak olmaktır. ,, 

8 1 ~ · r~azıor tmnı~nrıesı 
DeyU Telgraftan: Ruhiyat t~t

l<iklerl libortuva.rı müdürü Mi.
ter Pravia, ya'nız Londranın de· 
ğil belki bütün dünyanın en 
,ayam dikkat kütüpanelerinden 
bir lnt toplayarak müta.ha.aılarm 

istifadesine arzetmiştlr. 
Bu kütüpane, ıihfrbazbk, fal· 

cılık, gö:ı boyacıhk hakkında 
yaz1lan her eteri toplamııtır. Bu 
eaer1enn tçinde aıu·dtde o~anlan 

vudır. Bu e~erlere bir na'lar 
ad edenler, kurunu Vtlıtada ıthtr 
7annedılen ve her keı tarahn~ 
dan hayretle kartılanan bir çok 
şeyler n bugün çocuk oyu ne~ ~ı 

olduğunu göröyorlar. 

Kadın postacı'ar 
b · da-

H 
anımlanmız, vı.- ni ı r ış 

ha btı ldu l ar. Postacıl ık, Fe-
na değil, bem ko!av, hem .. tch l~i 
kesız bir meslek. Kadın muve7 :f 
deyince, göziimi.i n öniinde ınrı 
çantalı, parlak lasketlı bır hanını 
geliyor. 

Şimdilerde yazmaz, yahut hns
maz olan bir şairım ı :z var dır. Es: 

• • 1 
ki mecmualarda çıkmış bır ı 
~i rile bhdenbire gözlen çekr.ıiş, 
;dı dilltrde dolaşmı tı Bu kadın 
postacılığı haberini okur okunıa:, 
onun b ir mısıamı haluladım. M<l 
zumenin adı, galıba "bi lur ~öşk,. 
~ü ve rski hı r masaldan ılhanl 
alarak yazıJmı$lı , lşle bu .şiiıde: 

"K e/,.b~I< . namt!ltt la~ yan ıaınr,. 

Mısraı vardı. Kadın poıoıtacı 
lafı bana eski bir hatırayl andır 
dı ve o güzel şirl hsfızıım bit 
kere daha tekrarlamış oldu. ilk' 
bahar t'abah larında çiçeklen Ç1' 

çeğe koşarak uçan bir kelebeğe 
bilmem hıç d ikkat etm ş m sın ıı· 
dir? 

Hali hazırda ıihitbulık eden 
lerın bir çoiuna eit e•erter de 
yeni kütüphanede hıfao!urunak· 
tadır. Bu eııeı ler in ~anlan hay· 
rete dü~üren bir çok oyunların 

tine atarlar. ıırJarmı meydana çıkarmaktadıt. 
Sar ve Ren mıntaka arı Bu kütüphanede tetkiklerde 

Eskizaman k111 gib i utangııv 
boynu bukük bir mcnakşeden 
dimdık hir kancaya koşan, üst
lerine iğilip birşeyler fısıldıyarıı 
kanat laum vuslat zevki le çırpıı!l 
kelebekler, sanki çiçe-k ler a~ası?" 
da birer meyancı dırlar. Btrı~ • ~ 
ateşinı ötekıne, ötekinm hasr.~tı.~1 

berikine taşır dururlar. Bu ku.~u~ 
çapkınlar, çi~ekle~ ka~~~ g11:e 
kanatlarile kah bır gulun, kah 
bir karanfilin yanan göğsünü yel' 
paıelerlerken zevkten bayılacak 
sanıtsıntz. E.debıyat TC eon '•ttJl 

gerÇİ kelebek erke§'in, ç çek ka~ 
dınm timsalidir. Ama doğıusunu 

Jurnal dö Debadan : Beynel· 
milel ihtilalci sosyalist fırkanın 

noktai nazarınca *Ren. mın t aka· 
ıınm teıkedil~ceğl gibi • Sar,, 
mmtakasımn da terki icap eder, 
Bu fırka Fransanın terki teslihat 
~tmesini de P"k yakın görüyor. 
Bunun için M. Briyan sol cenahın 
takdiratına mazhar olmaktadır. 
Eter milli fırkalar cüz'i fikri siya• 
siye malik olsalardı M. Briyanm 
siyasetini şiddetle reddederlerdi 1 
Bu ıiyaset hiç olmazsa sakin bir 
bürudet göstermesi icap eden 
kimse1crin alkışlarına nasıl olu· 
yorda maıhar olmuyor 1 

Fransanın havai mü
dafaası 

• Jumal,,dcn: Hava nezareti· 
nin vazifesi doğrudan doğruya 
bava müdafaasını temin etmektir. 
Bu var:ife harbiye nezaretinin hu
dutlarımm ve bahriye nezaretinin 
hututu muvasalamı:zı temin için 
ıarfolunan mesailerini andırır. 
Şimdiki hava nazırı bu cihetleri 
düşünerek daha 1928 programı 

Hatıra gelenler 

Hesap meselesi 
K6rlün6n blrt oğ unu bera

yt tahsil ıehre göndermfıtt. 
Çocuk ta il tahailfnf blUrfp 
Darülffinuna. gh dikten sonra 
tatil zamanını geçirmek için 
babasının yanına döndu. 

Bir giln köylil o~luna a~tı 
yumurta p~ıtrmesinl söyledi; ve 
dedi kt: •Annenle Oçümüz ikl
ıer yumurta yeriz ,, Çocuk 
babaıaına mantık tastamak 
haveıtne düşerek rahana üç 

yumurta kırdı. Köylü sahanda 
{lç yumurta görünce ıaıarak 

ıordu: 
- Sana altı yumurta kır 

demedim m t? 
- Ben de ded;ğini yaptım 

baba! 
- Nedemek? Su.handa üç 

1umurta var •• 
- Hayır baba .• 58yayım da 

gör .. fU bir .. ~u ikt •. iki bir daha. 
üç eder .• 'u ilç.. üç üç daha 
alb ~der •. 

Ovakıt köy)Q gntdi\ ve ıa 
hanı ön6ne çeket~k dedi ki: 

- Çok A.ll ıu fkt yumurta 
benfm annen bir yumurta ile 
tkttfa P.tsln.. ıen de kal&nları 
aftve• le ye!•. 

bulnacak olanlar eski ve yeni ılhir

bazlarm marifet erini anlayacak .. 
lard r. 

Türkiyeyi hala 
anlamadılar 

{ Üıt tarafı 1 inci ıaytfırn:ızdadır J 
nazırı M Ratenaunun katlinden 
beı gün ıonra hıristlyanhktan 
resmen lıtifa ettlm. Bu da, en 
korkunç bir ıırada bile aılımı 
tnkAr etmek istemediğimin en 
bO.yilk delilidir. 

Kitaplarımda h@p bu noktal 
nazarı müdafaa etmitimdlr. Bu• 
nun içindir ki, (Dublin) de bJr 

kit11bımı alenen yaktılar. 

Anupanm hemen hemen M 
tün bü.>ük adam!arınt tanıdığım 

için Tüı kiye Cdmhurfyetfnln 
röneaanımı da yakından tanımak 
lıtedim iki, üç gün ıonra Anka· 

raya gtdece, bir hafta kadar ora· 
da kalacafım. Avdetimde Mmr 
tartkJle memleketime dönecef im. 

Türkiye ile Almanya bugOn 
hemen hemen ayni vaziyette 
bulunuyorlar, Cümhwiyet ida.reıl 
sayeıinde meı'ut bir hayat geçi· 

riyorlar. Heraretlt bir c(lmhurt· 
yetperver olduium için Alman 

mllliyetperverleıl adeta benden 
nefret edeı ler. Maamaflh* bu 

benim için bfr ffttl,ar veslleatdlr. 
neteklm bir Alman darbmıeıell 

çok düıman, çok terefl der. 

Napo'eonun haltkında yazdı
fım bir eserin Anka.rada terdl 

me ed.Jlmekle olduğunu memnu
niyetle haber aldun, 

k d .. 1 
isterseniz ktlebek a ar guze 
ve zarif erkekler yok denecek 
kadar aıdır. Sonra zaten bu 
kelebekli~in bize izafe edilen ta" 
rafı güzelliği değil karars~zlığ~ 
çiçekten çiçeke atlay1~ındakı ha 
vailiğidir. Yani bunu feda e~er• 
sek birşey kaybedecek değı\ız, 
batta kazancımız bile vaT. Evet 
kadınlann postacıhğmdan bahse' 
dilirken : •Kelebek, nameler ta' 
fıyan tatar!• mısr~nı ha~srlama~ 
yersiz yakışıksız bır tedaı o lma 
dı. O~mek artık herkesin mektu; 
bunu onlar taşıyacak. F akil 
bana öyle geliyor ki kadınl~r 
birli~inin bu teşebbüsünde henuı 
tamam olmamış noktalar var• 
Kadınlar postacı olsunlar, d_er.kefl 
bir ıart daha k.oşmah ıdılet· 
Onların adreslerine dağıtacaklar! 
mektupların ancak edebi bir kıt' 

l .. h sıf meti haiz olan ara mun a .. , 
bulunduğunu ilave etmemek bil? 
yük bir noksan sayılmaz rnı r 
Bir borç mektubu, bir hes8 i 
puslası, bir münakaşa tezker~, 
niçin onları yüzlerce basarna • 
apartıman merdivenlerine tırrn;11ıı 
dırsın. Zahmetlenni evvel ı~lı 
ıigorta ettirmek daha hay k' 
slmaı mıydı ? Onlann s~r~ed.~c~,, 
leri emek, ancak değerb uslup t' 
heyecanlı sahifeleriyle bu ~8 s· 
hariyeti kazanan mek!uplara d:I>' 
redilse e\bette daha ıyı ve 
yerinde bir iş olurdu. h 

~evvn Bu gibi eserlerin tercümeıf ıaye
ainde milletler a.raamda fikri bir •lllİl••ll!ll••••••-~, 
tesanüt husuıe getırııeceiinden "y AKIT,, iN TAK V~ 
eminim. ,, ı tJi 

M. Ludvig bir arahk dünkO 
gazeteleıde re .. minln Klemanso· 
nun reımi ile bir arada çıkt ğın 
dan bahıjle demi~dtr: 

- Reımfm n BüyO.k düıma· 
namla beraber ç1kmaıındaki fena 

Salı 

mm 
Teşrin~ani 

1929 

au i".ec•"' 

CI ,,,,,, 
(..eır· 1~ 

tnadüften do ayı mütfoeacffim 7 00 
Gtin~m d"*'1şrı: • _.,,,,,, 

Ktemanııo, V ersay bluahedelfnt -
vapan adam ııfatite Almanya· Nama.z vakitleri ,,.. .. ~ 
nın en büvük dütmanıdırl •. ,, !abıı.h Oııa llr1nd• Akta• Y•1

;; ıı s . 16 

Bugün Darülfünunda M. Lud ' •--5·_33_1_2·_<• 1_1_4·_30_T-~ ~ 
vig Şerefine bir ziyafet verıle 

cekttr M. Luovig Ankarad1tn 
avdetinde de lstııın' uda iki 
konleıam verecektir, 



• s a 
Vak'a mahalli muhafaza altında 
Polis tahkikat icra etmekte ise de ... 

Londra, 25 (A A) - Ramp:anide Dhıırtıımasala da ilç bomba lnfilılk 
etın· k ıştlr. Pofü, vak'a mahallin\ muhafaza alanda hulundurmukta ve tahkl-
aJ~~ icra eylemektedir l\.lııamafih, şimdiye kadar sui kast amlllerlne mUte-
I ık cid<lt btr malômat elde edilememi~tır Birisi ham surette mecruh 

0 arı lki hlngaleli isticvap edilmiştir. 
Fransız akademisinde 

~ Parıı, 24 ( A.A ) - Ulom ve lcınun akademisi M. Uotdeaux nun yerine 

Paul Goul•lerl 1ntıhap etml~tlr. 
Ha va müsaade ederse ... 

~ Parla, 24 (A.A) - Posta nezareti hava şeraitl müsaade ettl~l takdirde 
ır•ııs • M k ıkı y 8 • adagasker ve Fır ansız - Hındlçlnt sel erlerini yapma üzer~ tay-

~enın 9 k6nunuevvelde hareket edece~ini ilAn etmiştir. lkıncl tavyare İsken
,,.~e, Ba~dat, Karaıt, Allahabat, Akyaı, Bankok, ve Saygon postalarını 
"'\:llkhr 

Alsasın muhtariyeti meselesi 
b 1'e!eıtat, 25 ( A.A) - Kemer ve Tele~tatın muhtariyet taraftarı 
i elediye reisleri Alsas belediye reislerinden mürekkep bir cemiyet teşkili 
·Çııı . . J~t muhtarı yet taraftarı beledi ye reislerini bır lçcın:ıaa davet etmişlerdır. 

11lıada bir çok muhtarİ)'Ct ale"·htarı belediye reıslcrl bulunduğundan 
Pro· J 

Je suyıı. düşmüştür. 

Fif istindeki karışıklıklar 
llle ~Udfü, 25 ( A A) - Fılistinde zuhur ı:den son kargaşalıklar dolayı
n ıstar edilmiş olan ve müştereken cezalandırmayı derpiş eden emir
~eye tevfikan ı t köye l I bin lngiliz lirasına baliğ olan yeni bir 

rrı nakdi cezalar tarhedilmiştir 

Nadir Hanın kardeşl~ı:i 
tf 1'crıt Uelhl, 25 (A. A.) - Nadır 1 lanın biraderi Muhammet Azizi 
~ıtaniste.nın l\leskova elçilijtine rayin ermiş olduğu bildirilmektedir. Eıni

diğer bir biraderi evvelce Londra elçiliğine tayin edılmiş idi 

'B . Reynelmilel sosyalist . amele bi~ liği 
~e 

1
tllkscl, 25 ( A. A) - Beynelmilel sosyalist amele birliği, muhtelif 

Lit: etlerdeki siyası vaziyeti tetkike devam etmektedir. Birlik ittifak ile 
tdııre ~Yll Usulü idaresinin devamını proteso eden ve Rusyadakl dehşet 

sın1 takhih eden karar surerl-e~i kabul ,,.,liJmktfr 
., -.r , ~C~IiJJ 

Soviyetle~e kredi •.• 
~ Lon~ra, 25 ( A A) - Sunday Times g11zetesfne nazaran Londra 
tsası :Sovyetlere kredi açmağa mütemayil değildir. 

Fransa ile Al navutluk arasında 
\'u Tiran, 25 (A . A)- Arna,•utluk meb'usan meclısi Fransa ile Ama

tluk arasında aktedilmlş olan ticaret muahedesini tastik etmiştir. --- -G ·· .. ld .. Fransa Klemansonun 
O~ U U matemini tutuyor 

F> 
'1ı atta, ")4 ( A.A ) - M Kleman-

llı.ırı b1t ailesi cenazesinin gayet sade 

llıtıt sı.ır"'tte ka'd.nlmasını vasiyet eden 

i\lıı evtenın bu isteğini yerine getirmek 

•I Okomet tarafından mıllt cenaze 
~}'a 

•rı Yapılmaıı hu.usunda gösterilen 
t.ıyu k b d trıı a. ulde maıur olduğunu btl I· 
iıttt l\A 

Qıı11 •vı. Klemansonun naşı Vendede 
Y 0:&.ya gelmiş oldu~ La Rachc· sur

~"t köyUne nakledılec"\tır. Defin 
"1rnt '°ı: 'ab Yann mütevrffanm akrahsı 

b~ld ık mesai arkadaşları huır olduaıt 
e Ol d p a. a yapıla~aktır. 

_,.,,, 25 ( A.A) - M. Kleman• 

""ıonun cenaz• si mUteveflanın arzusu 

ve<hlle resmi merasim yapılmaksmn 

aıleslnlo refakallle metf l'nlne götürül· 

mtiştür Maaınalıh, bütün Fran~ada 

resmı btnalar bayraklarını yarıya ındır

m1ş ve mütareke gilnilnde olduğu 
gibi cenaze mezara tndırııtrken her 
tarafta toplar atılmak suretile müteud
faya izharı hürmet olunmuıtur. 

Botnn gazeteler Klemansunun 
meziyetlerinden ve Fraosaya yaptı~ı 
boyok htımetlerden takdırkArane ve 

mlllcesslrane bahsetmektedırler. Bır 
çok memleketler rOeeayi hiikfimetın

den tarziye telgrarfı gelmtştlr. 

Ameli hayat 
A(lrı, envaı 

~-~bı·~.Ya dokurmak, diş çıkar
bıt gı 1 tabii bir fiilden, yahut 
~ı~tllliınar~zdan husule gelen 
~ıçak blr histir. Ağralar ya 
k Çıban} saplanır gibi hissolunur, 
~1Ştklık arda. olduğu gibiıJ ya sı. 
lla~lıkl Verır, " mide ve göğüs 

'1~lar annda olduğu gibi ya 
~ .. k .. , 
~ llatÇa] "mik hastalıklarında .,, 
~ ~ , Ya anma hissi verir "nikris
~~'ttı "uYa.kar "zona" da, ya yıl· 
oldu~rnuş gibi yapar "tabes,, 
l\trı veçhile. 

~I nın bul 
t~~ _ ne., unduğu mahal has--
~ ~Vfni gösterir: Baş a#rJ~ 

lbtikıu;u .demi ~ 

ve sebepleri 
otite, ne:r:le, romatizma, anjin has
talıklarına işarettir. Boyun ağrı
ları : Boyun tutulması, verem, in· 
kıtaı şerayin ve kalp hastalığında 
görülür. iç ağrıları, su çiçeği, ka· 
ra ciğer, bağırsak, rahim ve böb
rek hastalıklarına delalet eder. 
Kaburga ve göğüs ağı ıları, zona, 
tabes, zatürree, iltihabı kasabat· 
zatülcenp ve kalp hastalıklarında 
hissolunur. Sağ .. ipokondr" ağ~ 
rısı kara ciğer hastalığına, adla 
ağrıları romatizma, nikriz, üremi, 
şeker hastalıkları He gangren ve 
nevrite delA)et eder. 

Aa-nnm devamı takdirinde ~ 
tora milracaat etmek IAzımdıQ 
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patlı yan 
Büyük ehram 

Bir mez11r değil, rlpazipat 
ve heı et ilimlerine ait 
fôrmüllerin mahfaz,asıdır 
Fransanın meşhur alimlerinden 

Abbe Morü, Mısırdaki büyük eh· 
ramııı, fır'avunları gömmek için 
birer mezar olarak inşa olunma· 
dığını ispat eden bir makale yaz
mıştır. Abbe Morünün tetkikleri
ne göre eski Mısır alimleri bü· 
yük ahramı, ke,f ettikleri riyazi 
ve hey'i formülleri muhafaza için 
bu büyük binayı vücuda getir
mişlerdır. Bu itibare göre ehram
ların karşısındaki Ebulhevl, bu 
ilmi formüllerin muhafızı gibi du
ruyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

............... m •• -~·~~·~ 
· Yarın akşam 

OPERA SiNEMASINDA 
Frantada çevrilm't 

Venüs 
NRm çok mllkemmel sesll fllmi gösterilecektir. Bu eserln mtt. 

mes~lesi bUyük ve sev1mli artist lf0NSTRN5 TALMAÇ 
Sah~elerin birinde güzel Venüs rolUnde tıtmamlle çıplak görUn· 

mektt:dır. .~Hter mümessıllcr ANORE ROAN ve JAN MORA dır. 
l ler gun 

"Abbe Morü Fir'avunların ilmi,. 
unvanlı eserinde bazı ehramların 
mezar vazifesini ifa için yapıldığını ® 
fakat büyük ehramın bu maksat· @ 

la inşa olunmadığını söyledikten @ 

sonra şu mütaleaları ilave ediyor: 
"Milattan 25{)() sene evvel inşa 

ol~.ınan büyük ehramın bir mezar 
olarak inşa olunmadığını gösteren 
delaiı pek çoktur. Çünkü bu bi· 
nanın içinde onun metfen olarak 
kullanıldığını gösteren hiç bir 

Bu akşam tam saat 21, I 5 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
FRANSIZ OPFRET HEETl 

Tarafından Lekok un en güzel opereti olan 
LE JOURETLA NUlT 

piyesi temsil edecektir. 

alamet yoktur 

Sonra bu ehramın bütün ölçü
leri için kullanılan vahidi kıyasi 
arzm kutrunun bir milyonda bi
ridir. 

Fransız ali~i hundan sonra bü· 
yük ehramın muhtelif ölçülerini 
riyazi bir förmülü ve yahut yıldız
lara ait bir sırrı ifade ettiğini 
izah edi)'Or. · 

Şair Vi;~iİin yıl 
dönümü 

Vırctlln doğdu~ §ehır olan ltal 
yanm Mantuo şehrinde ıatrın 2000 in
ci ıenei devriyeai btr hafta. dl vam 

adec~k şenlikle le teıit olunacaktı~. 
ihtifal pr~ramı tesbtt ~dilmı, ve 

maarif natırının tawibtne tktıran 
etmelc üzere Romaya ~önderılmtıtır. 

Şiddetli. fırtınalar 

Yarınki çarşamba akşamı talebi umumi üzerine 
LES MOUSTE TAlRES AU COUVENT @ 

Per~embc akşamı asrt operetin en büyük muvaffakiyetl @ 

@ ClBOULETTE : 

@®@@ @ @ @• • @@ @@ ®@ @@ 

mmmm&BBBBBEBIBBBDBll&&B&BD&Bm&m· = 4 Kılnunuevvel Carşamba akşamı saat 21 • 30 da ve 6 mf 
mf kA.nuuevvel cuma gUni.i saat 18 de (; a FIUANSIZ TiYATROSUNDA m 
el MEŞHUR ViYOLONiST ~~ 
~ JAN KUBELIK ~ m tarafından iki resital verilecektir. ı 
lif Piyanoda Muallim Otto Hasa tarahndan refakat edtıecekttr . 

BB· ·--EIW~&&&BBBBBBBtmmi 
• il 

Tepebaeı tlvaıroaunda bu akf8lll aut ji 
'21130 da. Y almz muallimlerle talebelere. i.i 

Be~e~in evi 
3 ~erde 

Cuma günleri 
matine aut 1 ) ,30 
da. Her cumarteıı 
akşamı ıçin tt
atlarda tenz.lllt 

yapılmışnr. 

ŞEHREMANE'ı 

~ ~ ~ 
1111 

11111111 

-

Karadenizde şiddetli fırtınalar 

hüküm sürmektedir. Dün bu yüz· l•••----------•i 
den 12 de limanımıza gelmesi 
beklen .. K d · . en. ara enız,, vapuru 6 
saatlık hır teehhürle gelmiştir. 
A~ş~.~a kadar ticareti bahriye 
mudurıyetine elhamdüllah bir 
kaza vukuu bildirilmemiştir. 

lstanhuı yatı mektet:>lert muba ,aa 

komisyonu ıeı1JlıAinden: 

l - Gazipaşa, Dumlupınar, Ha
kimiyeti milliye yatı mekteplerinin 
930 senesi mayısı sonuna kadar 
ıhtıyaçları olan kuru fasulye, nohut 
kapalı zarfla münakasaya konul
muştur. 

2 - Ortaköyde Gazipaşa yat 
mektebinin kara clhetindek.1 duvarın 
yıkdınlması, dcmlr parmaklık, kapı, 
mermer merdiven ve teferruaunın 

yapdırılması keşlfname ve şartna

meleri mucibince kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

ihaleler 9- ı 2·929 pazartesi saat 
16 da Ortaköyde Gazipaşa mekte
binde İstanbul yatı mektepleri mu
bayaa komisyonunda icra edile
cektir. ~/o 7 /5 nfsbetindek.J muvak-
kat teminat l'ındı klıda yüksek 
mektepler muhasibi mes'ullttğüne 

yannlacak., alınacak makbuzlar teklif 
zarflan içine konularak saat 16 dan 
evvel komisyon reisliP;ne verlıe
cektl.1' Şannanıı1- ~ gün '2~ 

~ tılldplJOd ~ 



~b. 

Şark vilayetlerinde 
Yeniden açılan yoJlar hududun son noktasına 

kadar otomobille gitmek imkinını veriyor 

)"akında bu güzel yurtlarımızda bir tek ümmi kalmıyacak 
Hususi Oiyarıbekir muhabiri

miz yazıyor: Van seyahatinden 
ıehrimize avdet eden Halk fırkası 
müfettişi ve Ankara meb'usu Sa
mi bey~e 01 aklt) namına bir mü
lakat yaptım. Mumaileyh, beni 
belediye dairesinde büyük bir 
nezaketle kabul etti. Samı beyin 
seyahati ve tetkiklerine dair sor
duğum suallere verdikleri malu
mat şunlardır: 

- Van., Bitlis ve Siirt villyet
leri dahilinde bir seyahat yap· 
bm. Bu seyahatlerden memnu
num. Geçmiı senelere kiyas ka· 
bul edilmiyecek bir derecede ra
hat ve emniyetle gezdim, her 
tarafa yollar açılını" ve otomo

bille seyahat imkanı hasıl olmu~ 
tur. Hatta hududumuron en son 
bucatı olan ( Cülemerik ) e bile 
otomobille gidilmektedir. Asayiı 

ise tam ve yerindedir. lrandan 
hududumuı:a geçmek lstiyen ça
pulculan, kaylliler derhal hükQ.. 
met memurlanna haber verm kte 

l 

ve bu suretle bu çabulcular, 
sür' at \le pddeüe takip ve tenkil 

şimdiye kadar görülmedik, bir 
İntizam dahilinde cereyan etmek
tedir. Gelmekte olan muhacirlere 
arazi \'erilmckte ve evler İn§a 
edilmektedir. Geçen sene gelen 

muhacirler, bu sene tamamile 
müstehlik vaziyetinden çıkarak, 
müstahsil vaziyetine girmişlerdir. 
Bu da birinci Umumi Müfettişliğin 

daimi bir surette vermekte oldu· 
ğu direktifin mes'ut bir neticesi· 

dir. Bu gidişle ırandan ve sair 
yerlerden pek çok Türk muhacir· 
leri geleceği şüphesizdir. 

Halkın yeni harflerimize karşı 
temayüli.b son derecededir. Hiç 

okuma yazma bilmiyenJer, bu 
harfler sayesinde okumayı, yaz

mayı ötrenlnce yeniden dünyaya 
gelmişçesine aevinmelcteclirler. Bu 
gidişle, yalcın bir istikbalde umu

mi namı altında buralarda hiç bir 
kimse kalmlyacaktır. 

1'. Cahit 

Ürgfipte balo .. 
Hususi Ürgüp muhabirimiz ya-

zıyor ı 

edilmektedir; bilhaaa son zaman· Niğde valisi Hilsn6 bey, maa· • 

1 larda Y ado çetesinin imhası, halle rif mfidilril Hadi B. oldu~u halde 

1 lizerinde çok iyi bir tetir bırak· millet mekteplerini teftiı için O,... 
j mıştır. gilbe de geldiler. 
ı Garp villyetlerimizde olduA'u HüanQ beyin himayesinde mek-
: ~bi, p.rk vil!yetlerimtzde de tep\er meufeatına kütüpane salo-
fti~ ınliisı teşkilltı aynı esas- nanda bir balo tertip edilmifti. 

. ta ve ayııı niıamata tabidir. Ara- Çok güzel oldu. Talebe tarafın· 
da biç bir fark yoktur, elimizde- dan • Canavar • piyesi ve :zeybek 
ki nir.amname mucibince teşkilat oyuolan oynandı. Himayei etfal 

· yapılmı.ştır, ve bu te,lcilit günden menfeabna (200) biletlik bir eıya 
güne taazzu etmekte ve kuvvet-- piyankosu çekildi ve gece çok 
lenmektedir. lem heyecanlar ve muvaffakiyet-

lskin işleri pek yolunda ve lere geçti. c-=: < ~em; ket. hat;'erlerl - J 
Çok çirkin bir hadise 

Bazı köylüler Kılızman nahiye müdürünü döğdüler 

Yeni ~ır refikimiz Kilizman 
nahiyesinde cereyan eden müessif 
bir hadisenin tafsilatım vermek
tedir. Kilizman nahiyesi müdürü
nün şiddetlı surette döğülmesi 
ile işaret edilen bu hadise bir 
takım küstahlar tarafından tertip 
ve tatbik olunmuştur. Hadisenin 
tafsilata şudur : 

Köy odasında Müdür Kevni 
B~yle muhtar otururlarken kapı
mn önünde bir silah patlamıştır. 

Müdür dışarı çıkınca kapının 
önünde elinde silabla duran bek
çi Selim ile karşılaşmış ve ona 

sılahı kimin attığını sormuştur. 
Selim "ben attım., cevabını ver
miş bunun üzerine müdür silahını 
istemiştir. 

Bekçi Selim silahını uzatmış, 
bunun arkasından müdüre ani 
bir tokat atmıstır. Selim tokadı 
atar atmaz " Allahını seven vur
sun! " diye bir de feryat bashr
mışhr. Esasen mürettep olduğu 
anlaşılan hadise mahalline yüz
lerce ınsan gelmiş kahvede otu
ran lar sandalyalarını kaparak 
koşmuşlar, ve önüne gelen mü
dür Kevni beye vuTmuştur. Ne
tıcedı l-anlar içınde 7avallı mü
dür ~okakta yüz üstü bırakılmış· 

tır. Hadise haber alınır almmaz 
derhal tahkikata başlanmlf, neti· 
cede bütün köyün vak'a hakkm· 
da bir şey söylememekte inat 
ettiği görülünce şiddetli tedbir
lere müracaat olunmuştur. 

Köy jandarmalar tarafından 

oıuhasara edilmiş süngülü devri
yeler çıkarılarak evlerin aranma-
sına başlanmıştır. işin şakaya gel
mediği görülünce itıraflar başla
mış, bekçi Selim bir evde saklı 
bulunmuş ve ele başılardan bir 
kaç kişi tevkif edılmiştır Nabiye 
müdürü henüz dokuz gün evvel 
işe başlamış bulunuyordu. Hadi· 
senın henüz sebebi malüm değil
dir Bazı rivayetler varsa da bu 
çirkin hadisenin hakiki sebebi 
tahkikat neticesınde belli olacak· 
tır. 

Hapısanede bıçak 
Adana hapisanesinde yapılan bir 

oyklama neticesinde bir çok sustalı 
bıçak bulunmuştur 

Çiftçi tere gaz 
Türk Sözü refikimizde okudu

ğumuza göre çiftçilere mazbata ile 
r;az verilmesi için maha1U Standart 
Oil acentesine tebli~at yapılmıştır. 

'zmirde d1her 
lzrnirde Karşı yakada bazı dlf te-

Kasa hırsızı 
Vatana nasıl 
hizmet eder? · 
Deylt Ekspresten: Bir hıraızm 

vatani hizmetlerine müklf at ola
rak öksiiz oğluna maat bağlan
maııı için Fransa hükllmetine 
müracaat vukubulmuıtur. Bu 
müracaat ıayeıinde ka"8 
kırmakta mütahaıısıı olan Tra
vail namındaki bu hırsızın umu· 
m1 harp een aııında göııterdiği 

yararlık anlaıılmııtır. 
1916 eeneıinde Fransa ietihba· 

rab bir kasa açmak lçin Pariı

ten bJr adam 111 emtıtl. Bu kasa 
içinde, Franıada çalııan bütün 
Alman caauılannın fıimlermi 

muhteri bir ltıte bulunduğu zan· 
nediltyoıdu. 

Poliı tdareat derhal Travaili 
tavsiye etmlt; daha evvel 50 ka
sa kıran bu hırıızm bir deı a 
bile yakafl ele vermedi lini de 
anlalmlıtı. Pobı, Travaili lüks 
bir otomobile bindirerek aıkeri 
lsllhbaıat dairesine göndermif, 
istihbarat de.treıi ona ifa edece
tı vazifeyi lzalı etmtıtt. Travatl, 
lıvtçrede bir ıehre gidecek, ora
da Alman konsolosunun katasım 
kırarak fçindekt listeyj ahp ge
lecekti. 

Bir hafta geçmeden Travall 
vazlfeıiDI lf a ederek istenilen 
ltıte ile Parlse dönmilı, bu ııa ye· 
de Fransızlar bir çok Alınan 
cuusundan kurtalmutlarda. 

Travatl, bu hizmeti ifadan 
10nra cepheye gönderilmtı, ve 
oradan kaçarak izini kaybetmtı· 
tl. Ancak 1922 senesinde Travail 
hırsızlıkla yakalanmıı, ve hapiaa· 

nede 61mflıtn. 
TraviUn yegane oflu bir miid-

detten beri ana.amıda zayi ettiğin· 
den uzak akrabası bir iıtıda 

tle hükO.mete müracaat etmltler, 
hftldllnet de bu talebi taat içın 
çare ararna~a ba,lam11•tır. 

ri vekayil görtilmüş ve sıhW ted
birler alınmışnr 

Avukatların tahd1d· 
Hizmet refikimizin yazdıJtma 

göre Adliye vekAlett Barolardaki 
avukat adedinin tahdit ve ihtisasları 
tesbit edecek yeni bir kanun lıtyi

hası hazırlamaktadır. 

Emre ıtaatsızliğin neticesi 
Bocada karısı ile kavga enikcen 

sonra karısını bıçakla iki yerinden 
ağır surette yaralıyan Yusuf oıı;lu 

Halil Bornova ile Mesinli arasında 

jandarmalar tarafından öldürtilmüş

tür Sebebi Halilin "Dur,, emrine 

itaac etmemesidir 

Manisada 400 dönümlük 
bir bağ meselesı 

lzmir gazetelerinin birisinde Ma 
nlsa meb'uslarından bir zaan mu
radiyede 400 dönümlük bağ aldı· 

~ına dair bir şayıa devran ettiğı 

kaydedllmlştir lsmi yazılmıyan bu 
mebusun Kemal B. olduğunu anlı
yarak kendisile görüşen " Anadolu • 
gazetesi muhabirine Kemal Bey 
şu cevabı vererek vaziyeti tesrib 
etmiştir 

- " Ben senetsiz bir yerin 
mutasarrıfı dej~füm AldıltJm yer 
em vali metruke de~ildlr. Altı sene 
evvel AJJ Rıza Pş. veres~sinden pa. 
rasını verer.ek casarrufuma geçen 
ve binlerce Ura ve emek sarfile 
tarafımdan imar edilen bu yerin 
hududarı htıkômet marifetile tah
dit edilmek surecile bana teslim 
edilmiştir 

Alo sene evvel olan bu muame· 

Bahriahµıere seyahat : 9 

Emir ikametgahına giderken 
Bir piyade Emırın başında bır şemsiye, bı 

de elinde Emirin kılıcını tutuyordu 

Her şeyi, göze, kulağa, dimağa 
daha yakın, daha mülayim ben
zetişlerle ızah etmek son asrın 

bususiyetlerınd6ndir. Hatta zama
mm zda beşeriyet, eskisine naza
ran şayet daha ilerlerde ist: mev
zuu bahis hususıyetin· tesirleridir 
diyorlar. Garpta, birçok alimler, 
anlayışa uygun izah keyfiyetini, 
daimi meslek haline bile getır
mişlerdir. 

Gerek mektep kitaplarının, ge
rek muhitin herkes gıbi bana da 
zerkettıği bu hassa, Abdülteyyaz 

Tevfik beyelendinın, cumartesı, 

Cumhurıyet gazetesmde çıkan 

bir makalesi i.ızerine, bende büs· 

bütün alevlendi. Okuyucularımın 

(eğer varsa) net'ıne. temennı 

olunur ki bu parlayış bilgıçhğe 
kadar varmasın. 

Anlayışa uygun izahın bizde 
biricik üstadı, pek değerli tabii
yat alimimiz Abdülfeyyaz Tevfık 
beyefendi, makalesınde " havayı 

nesımi hudutsuz ~ahrımuhittir .. 
diyor. Bu teşbıh, anlayışı lazlaca 

zorlamaktır. Yahut bana öyle 
ge)di. 

Babrimuhitlerin en u4 a9mı, 
hudutsuz kılmak için, büyi.ıtmeğe 

başladım: bütün küreyi su kap· 

!adı. Kaplayınca Cumhurıyetteki 
makalenin mevzuu olan zeplini 
uçuracak ve konduracak yer tle 

kalmadı. 

Neticeden, arzda kara bırak
mıyan fikri idmanım, dimağımda 
bir iz bıraktı. Alevlenen ihtiya
cımı gidermek için uzak ve meç

hul Yemeni, hem yakın hem de 
her gj.in gazetelerde mevzubahs 
olduğundan dolayı malum bulu· 
nan bir benzetışle anlatmağa ka
rar verdim, : 

Yemen, müslüman ltalya ve 
yahut ltalys bıristiyan Yemen de

mektir. leydiler, Yemenin iaşist· 

teri, ta~istler ltalyanın zeydileridır. 

leydiler de taşistler gibı kah
bar. Leydıler de nizam ve ıntıza· 

ma karşı gelenlerin bileği vt::ya 

ayağı gibidı; taşıstlerde mevcut 
nizamlara yan bakanların haıı ha
raptır 

Zeydılerın reisi ımam Yahya 
da - Roma imperator luğunun ih· 

yasına matuf alem~umul bır gaye 

beslıyen ıaşıstler gibı - islamşu

mul bır fikir taşır Ve bır türlü 
yuvarlaklığrnt temin edemedi~i e~rı 

bakır sıkkelere (altın ve gümi.ış· 

leri yok) "Emırü müminin, el mü
tevekkil Allahı bilmem ne., yazar. 

Babrıahmer iskelelerini doldu
ran Yemenli gündelikçiler, ltalya-

ya civar memleketlerde, mesela 
Fransada yaşıyan muhalif İtaJyan
lar demektir Bu yemenlilerlr- gö-

lenin bugün dedikoduya vesile itti· 

haz edilmesindeki mnksadın garaz • 
kıl.rane oldup;u aşik:l.rdır. E:p;er hü · 
kümetçe yapılan hudut tahdidinde 
bir hata varsa bunun bana aidiyeti 
olamaz. 

Hududu şahsen bir karış tecavüz 
etmiş isen bütün maddi ve manevt 
mes'uliyet! tahammüle ıımadiyim 

Bütün vesaik dosyalarda dıt:vcut

tur, lstiyenler gökebllir.,, . 

rüştüm. Hepsi zeydi ıdaresi 
muhalifi. Maamafih hepsi 
imam Yahyayı ayırtlıyarak. t 

zih ediyorlar. 
Ben imamı görmedim. Yal. 

ayırtsız bütün T ehamenin sevgı 

Hudeyde valisı, oğlu MubaiJl 
Seyfülislam la görüştüm. f-ie111 .. resen.,. 

iyi ve fena hiç bir koll 

olmıyan Hudeydede, yollarırı d 
topluları için, hazır bulundı.ır01 

miri "darüldiyate. de barırıd1 

mamı, polis başkatibi 

efendınin delaleti ile MubBfll 

Seyfü1islam, ( benim derli toP 
olmadığımı nazarı itibara s. 

smn, sırt türklüğüm şerefi~e 
emretmişti. 

.. Darüldiyafe .. vilayet &s~ 
sine bitışikti Emiri , dı' 
den ikametgahına dönerken ' 
düm. çıkmadan evvel bir l1' 
çalınınca sokağın ötesine be'~ 
yayılarak uzamış olan rengjl 
fıtalı, çıplak ayaklı ve çoğ~ 
yük ~~plı 300- m<:>Jdi •ııi_,.,.,I 

( nızamıye askerlen ) atla ;i 
arast, ismini ömrümde anmal. 
bir hayvanın, karmakarışık sil 

etrfmı alıyorlar. 

Emir bu hayvana biniyot· 
piyade ( zaten dort hecınli ~ 
den maadası hep yaya t '
başına bır şemsıye tutuyor. 
de elınde ve yüksekte t.miril 
~il kınlı kılıcı olarak, soldBP 
diyor Bu mevkif, daha ııJ 
Keskin sayhaıara benzıyeo / 
lar tutturarak, hep bırden il 

sız bir halde yola koyuluyor 
Bu hard eı ler, taşistıeı•~ 

takım rümüzli jestlerıne ve 
lar da resmı narelerı olan l~ 

luya ,, mıdır oedır, işte of 
kabül ediyor. , iJ 

Gördüklerim, Emırle ıJl~1 
aı zumu bir kat daha B

11 l 
~R h d. ~ e sen,. asan elen ıye 

caat t!ltİm. 61 

Mehmet l"l 
Hamış.- MaKaleyi dab~~/ 

de uzatmağa imkan ve ıJlıJ· i 
o!up olmadığını anls(l)B~.Ab 

·stıv 
matbaadakı Beylerden 1 \tpt 

bulunmak lazım geldi. Mıı~' ııı 
hamişle intişar ettiğine gôft 
saade çıkmadı demektir. rJı /ı 

.. ,,~ 
Usküdar tramve:ıf .1 . ,,,, 
$irketın ünvanı de{!# ıfl 

u~küdar trıımvaylcll'ı ıdııft' rJ~f 
dün ~J,.den o;onra toplavrn1Ş• tl 

ıelef' 
paşa hattına alt <ıon muıırrıe ı;t 

da" 
nnde konu~ulrn uştur. lçtırrııı r tfl~ 
manetı umum' rnUfettlşl ııııı 

d bıJ 
muhasebecı Nurı Beyleı e ırt 

etf1l~ 
Emanetin hissesınl temstl d 

e e ! 
Dünkil içtimada ntı.amrıııJl ıııı' 

. ırkeliP el 
bır de~işıkllk yap1tmış, f pst 
" Üskodar ve KadıkôY ı•''' 

ıılrfl ' 
bil e(I 

tramvav 1ım olarak tes .,, ------- d' 
u d mectı:;ıll 
ueıe ıye dı•ı y8f11' ,.ıı 

Umumi Beledıye ıııe k dıt ıt 
b h hak tJ) ,, 

ma ederek mez a a h811r 

hesap encümeni ıarafından a~pl'· 
da -1·ere yaP 

rapor etı ahn ınOz~ 



A-. makalesi 
,, d.. et hısan Beyjn uyamım· : 

hat -.1 •ıçtımal gör<lflerinl tes-
.qen K • ~ Azım Nami Beyin son 

. ~ ;,•• a,ka dairdi. Gördünüz 
Jr • .. -rınedintz mt, bilmem. 
~Namı Beye: 
day 'Yaz aıkına dairi 

' en olmuı mudur, onu da 
'-~ Fakat her nedense üa
'-at Q e&ztp ve ıttrll mevzuu 
~ ... _•e içtimai bir ıiltuna 
~ıtır. 
'~nın, pırasanın, helvacı 
~ele k mevıtmi olduiu gibl 
~.. 1 bazı mevzuların da 
~. ~~erf vardır. Geçenlerde 
~ ın6dilril Şerif Bey qk 
~a beyanatta bulunmuıtur. 
'• Bey, k~ylerde gayet ta· 
~ leçen aıkın bnyük ıehir-
'dtp dtbulunmadıfından ıtkayet 

•t. Yor kız 
O '- t.Jıbul gtbf h6yilk ıehfr1erde 
~t ve y6kselten qkın 
~ 11 o ıehlrler cemiyetle
~ birbirine yabancı duran 
~)itlen ferdiyetçi duygular la 
'j fertlerden terekküp et-

'-ıı edtr .• 
~ ~ kalıraa ıehlrlerde zaman 

'

\ -.ki Ytnetll olduf\ı için belki 
'- ~ kıaa oluyor. Y okıa biç 
ou'd k .... 
8 

a &f yok olur mu? 
~ç? dt aba ıen Atık oldun mu 
~ cı_ Ye bir bektaılye ıormuı· 
- B= cevabı almıılar: 

"dal!! 
1
defa oluyordum; üzerine 

lQ re dt. .. 
~.latah~or ld •ık. kalabalafı t lf yor. 
~ ele Ostat gibi saçları bembe

olan bir zabn aıkı. 
'l oplu iğne 

.._--~~-··-----------
~ Babalık delili! 

' b I<... lımtnde tahta bacaklı bu 
~hla lr ~zlı mOnaııebette bulunuyordu. 
Randa diğer hırt de bu kızla 
~· ~e ldt. Gonun birinde kız 
~ dı. İkı erkeğin her biri do
~ ~n kendtılne alt olduğunu 
ı,.~Yordu. Nihayet M K ... dedi ki 
~ "h' bakarız eğer bacaklarının 
' .: be benlmdlr. f.Aer ıkı.t de 

li1lndır. 

~1r Müstebit sözü 
~ F'r iOıı Rua çan blrlncl Ntkola 
~L~ol, llı~ızla kıı sarayında dolaııyordu. 

~d Q Franıızı hizmetine almak 
e ı dı Ç k~'.' tlatıı • d ar bırden bire halıların 

"'tıt<Ja . n e btr yağ lekeat gördü. 

~ Maheyt ~:."~ nclyt çağırsınlar! 
~.:"')ın~~cl koıarık geldı. Çar daha 
'~ gı~ b uıaktan görilr görmez ........ v a~dı: 
'~fent boy le mı yapanın~ 

, ~~ rnetrnaapl 
~~oı:'ncı havfından donmut kalmıştı. 
~ 

1 
d herlftn arkasına ıtddeth bır 

....._ Dn lrerek: 

f:'ttn efol hayvani dedi. 
~Ilı ~ bu vak'ayı gOrmnı htç 
~~ bu~aınııtı. Fakat imparator bıraı. 
~t'ıl al~nca ~ıran11ı.ı tekrar htzme-

'tt: lçın ıarar etti; o vakıt 

' ~,!!!rneıınaap daınndnm... Kabul 
' N~~ıın.. 

l.' s'Çln). 
"it ite h lttf lzrnet etmek pek bnynk 
~ta~ de gördüğüm vak' L 

~ ' 1-f. lllearurane dedt kl: 
~dı& anladı ş 

)') 111~ d m.. u aptal herlfe 
~' llcftt::_ fazla gOrdOnOz.. Sıbir-
~ olsaydım daha mı lyt 

Berber - llanımfendl bu ak ki · şanı çavda Mrı saçlı ol4caluınız de6fl mi ~ ................................ . ( Muvafİ~k···bi;··biki···~ı·············~~~ 
............................. y ~ ••••••••••••••• • 

M
uharrir Sab B i • • • •• •• ••••• ••• •• ••• •••• •• • • ••• ••• •• •• 

ur ey n gene Orada ot nla .ı.JC.. kokoz günlerinden blriıidi: h rd ura nn bepıl de yaratmauqıDa kendi kendine bir 
. mu arri 1 ve tarih be ha b .ıı. 1 dl. Bıraz avans alabilmek için baı in ayın on '1 .uf en .. 

d d 
1 1 aımııtı. .... 

vur ulu 1 are müdürü ıwabnı .... ekılterek: Kimden ne l•tlyebllhdi? Maa· Gazete bu; ıazete muharrlılfil 
- Vallahi, dedt; kasada pa- mafih bir tecrOliede bulundu ı bu... Bu mealefe giren adamın 

ram yok!- Şu idare memurlan - Arkadaılar, d~dı, bana ay uzun boylu d6t0nmefe, kendini 

ile veznedarlara da taıanm ya· baıwna kadar beı lfra veril' dfnlemefe hakkı yoktu. M6retttp-
, mi · iz? nında oturdukları kasaya ne ha- sın hane yazı later. Tahrir m6d6r6 

yali bir ıekllde aahlp çıkar- Hepsi matrut olan gençler yazı later. Orada kelem, Urya-
lar. Hatta mflrettlp'ere, makinist- bıyık altından f(lldGler. kinin dudaklarındaki cagara gtbt 
lere, kağıtçıya da para vere- - Paramız olıa muharrir ol· muhanlrtn elinden pek az dOt-
mediml mazdık ayol 1 dediler. melfdir. Sahur Bey, onun için, 

Sahur Bey, alacalı menfi ce- Sabur Beye bu son ftmlt ka- cebinin boılufunu unutup ga~ete 
vabı önceden tahmin eden adam- PHI da kapandılı ıırada odanın aayıfa lannın boı olmamaımı te· 
lara mahıus bir ümiuizlilde kapııı açıldı ve kıranta bir adam mine koyuldu. 
ıordu: içeriye girdi. Öteki muharrirlerin Bir mOddet dütünd6; kalemini 

- Akıama kadar bir ıey olur çehreıfne pek yabancı kalmadık· afzına soktu ve çevire çevire 
mu. ne deuiniz? lan bu adam Sahurun ev klracııı ııırclı. Sonra yazmafa ba,ladı . 

- Olaa bile dedim, ya maki· ldL Geldi, Sahurun yanına otur- Çok lıtekle yazacatı bir mevzu 

neciye, klfıtçıya ya yetiıir, ya du. YaTaf aeıle bir ıeJler ko- bulmuıtu. .. 
yettımez 1 nuıtular. Ne 161ledtkler1 duyul· 

Sabur Bey, bu sözlere isyan muyordu. Ukfn ev sahibinin 
etmek itiyadını çoktan unutmuı· gittikçe hiddetlendlfl, aomurttufu 
tu. Yalnız franıızca bir ·ı.ahavle,, aıiklrclı. Nihayet kalkıp gitti. 
çekti ve kahveciye veresiye bir Sabur Beyin canı bir kat daha 
kahve 11marlıyarak yazı odasına 11kılmıı, Allahın ne dlve kendl
gtrdL liııl bir klfatça veyahut ~( esi 

Eı teaf gün Sahur Beyin çalıı· 
tıfı ıazetede "lıUkru,, serllvhab 
bir küçak blklye çıkmııb. 

Bu yazının okadar revan 01-
IObu, okadar zinde bir ifadeli 
yardı kt pzetede fJi ruadao 

·~ ~ risına 
benzediğİ iÇlıı 

iki arkadq epl çakır keyf olarak 
barı pdıler. Sahnede numaralar 

bitmek flzereydı. Necdet aurıtmı bu· 

rutturdu. O neden1e, eeneleıden bert 
biraz aalçaa dfttftlrllmlı temdt pl1lTl 

Rlbt devam eden bu varyeteden bot 
lanmazdı. 

- Ôf, -,unlar btr bitte de dam 
' batlua. M, O zaman bu kadınları 
daha yakından aarebtlırlı. 

V .-yeti bitti. Sahnede en IOD 

numarayı ,apan ftıman kalçalı kadın, 

halktan alkıı bt"kleyerek uğa. 90), 

bakındı. Fakat yan localarda. aabne• 
. deki itini btttrtp yenl bir faalıyete 

R'rltmele hazırlanan kadınlardan batkt 

kiıme elini çırpmadı. 

! Dana baılarken Tllktahd yudum 
1 yudum içen Necdet, arkdapm kolunu 
ı ·d8rtttl: 

4 - Smoktnll hlr ~çle daoıeden 
kumral bir kadım ptertyordu. O ne 

Yllcut o ne boy, ne aaçlaı n bllba• 
ne babtl 

).. Kemal, çabak çaba donen çiftler 
ar111nda arkadatlarmın bu kadar 

metettta' kadını buhtbılmek lçtn birkaç 
dakıb sarfa mecbur oldu. Sonra 
gl\rdo: 

- Hal o mu, dedi, bırak AllahlDl 

.ever.eni dedi. 
Necdet arkadqmı kalben ı~o 

fth.m •diyarda. 

Dedi kt: . . . 
I J - Ay~ Kemal, böyle tadından 
hoelanmamak ıçin lnAD botnn bntilıı 
cukatz olmıh • Halbuki aen ... 

Kemal, oldukça keyhe Ye bu lU.. 

barlı htalerinl açıla YUrmıkta mahıur 
pmlyordu. Onun için: 

• - Necdetc1ttm, dedi, bu kadın 
çirkin d.ttf, pal, fakat beni cezbe. 
demez. Sebebınl de aayliyeytm, be:ılm 
karıya beozlyorl 

Bu llkD'dı Oıertne Necdet kıp kır· 
IDlD oldu. 

Zira o dakikaya kadar dQfOnem~ 
mlftl kı kendlalnl bu kumral kadına 

baAlıyan sebtp, aynl sebeptt Bu ka· 
dın Kemalin kamına çok benzedıAt 

l\ln Necdetın botuna g"mlfll. 

Çuvaldız 

anlıyan Qç dört kitinin hepıt 

bunu befendiler ve aahlblnl teb
rik ettiler. Sabur Bey bunua 
parasız kalan doıtlannı çehreıtn
den anlayıp onlara derhal ıenet• 

ılz, aepeblz borç veren bir iyi 
adam taıvlr ediyordu. 

Bu hlklye günün en muvaffak 
eaeri aayıldı. Hatta o dereceye 
kadar ki mektebin birinde ço
cuklara edehiyat dersi veruken: 

- Bir muhaır;r, yazdığı bir eser
de muvaffak olabllmek için verme• 
latedtft heyec-anı evveli kendfat 
aa mimi olarak duymalıdır! diyen 
bir edeblvat hocaaı bu •1attkraz,, 
hıklyeılnl bir muvaffaldyet nO
muneıt ola' ak talebeye yazdırdı. 

O ıün burftndOr ıazete pat
ronlan fıkra ve btklye mubarı. 
rlrlerlne fazlaca para Termemek 
ıuretde edebiyata hizmet etmek· 
tedtrler. 

Plrlıeto 
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Büyük yıldızların yandığı yer 
Stacpoole pan Çeviren : Muslih Ferit 
Dcınkil kıamın hulAııası 

Esefe! ve Perera arkadattılar. Esdel 
eantuı çakır gözlü, uz.un boylu ve tenbel 
Perera iae kara yağız, lasa boylu, <.alışkan 
n titl:ıdi. İldsı de Peruvya kauçulc havza. 
ıınrta maltkAne aahibl idiler. 

iki~ de Obforttan çıkmı~lardı Eslen 
U·ı.drada zengin bir aile kızı almış '"Pe.
reı a" da bir milyoner kızı ile evlenmişti 
Pereranın kansı malJhnede geçirdlği sakin 
hayattan memnun değildi. Bir gUn Eade 
bir it için Pereranın malihnestne gitmlşti. 
Pererayı belclemelc lçln malıkAne önündeki 
bahçede dolaşırken genlı btr a~aç gölge
ıtade otaran Madam Pererayı gördü. Genç 
kadının taıh tlyah saçları ruzgAnn kokulu 
okıayışına marlızdu. 

Esdel ona yak'ath. yan yana 
oturarak konuıtu)ar. Bu onların 
tik hAkiki temaslarıydı. Bundan 
evvelki tesadüflerinde daima bir 
6cilncft tahıs bulunurdu. 

Btr erkek bir cemiyet dah•linde 
•lr kadınla yirmi kere bu}uıur, ve 
on lkl kere bile dii~ünmez, fakat 
bir kadınla on dakika yalnız 
kalmak ona henüz tahayyül etme
diği bir alemin ufuklannı açar, 
ve hayatını değiftiıir. 

Eadel için de böyle oldu. 
Şimdiye kadar kadınlarla meı 

gu l olmuı her kadın ona kartı 
ıoğuk da vranmııtı. 

O ihtiyar Da 5,1vamn kızın

dan ziyade mtlyonlarıyla evlen
mıştl. Ticaret meoğuliyetlerinfn 
cutbesile o kadar dalgın bulu
nuyordu kt sonuna kadar kan· 
una sadık kalacakh; yalnız bir 

yerli kıziJ~ bir kaç macera11 
vardı. 

Ukin kadın, yahut kad•m tem 
ıfl eden ıeytan onun önüne çık
ma, ve aık mabudu onu yara 
lamışta. 

Esdel düşünceli bir tavırla eve 
döndil. Arkadaıınm kanın, o bir 
ıeytandı ve o, damarlannı alevli 
bir ıeyle doldurdufunu ve onun 
g6zlerfnde kendisine cesaret 
veren btr tıaret okuduiunu 
blliyordu. 

Fakat arkadqmın karın! 
O giln evlerine gittJii zaman 

h<ıtün namualle ve Allahın buzu· 
unda bu kadını, bir kardeı gibi sev
difi, befendifi bir kadın olarak 
tanıyordu. O zamana kadar onun 
bir arkadaı karısı olması bütün 
ftktrlertne bir set çekiyordu. Fa
kat bu set bu nıanJa arbk yıkıl
Dllfb. 

O bir a.rkadatın kanıı! 
Bu fikir onun gönlünü kaptır

dıiı ilk dakikalarda içinde bfr 
iıtlkrah uyandınnııtı. 

Kadının, ruhunu doldurdu~ 
ihtirasa mukabil bu istikrah 
yalnız onun bağrmdakı canavara 
dokunmadı, yalnız zihni bir sa
hada kaldı. 

O dilıfiındü, kadın Pereranın 
kansıydı ve onlar evleneli do
kuz ay olmamıob, Onu nasıl 
ıeverdi? 

Ukin bu düıüncelerlnln arzu. 
ları üzerine biç tesiri olmadı • 
buluttan bfr perde gibi bu da 
ancak bir an ıürdü. 

Eve vardığı zaman Pererayı 

aynı ticaret mes'eleıi için ona 
gelmlf buldu, tarasadak.i kame
riyede oturmuotu. 

Yuana gramofon\llJl iğnesini 
df' ~ittlrlyordu. 

Eedet arkadaımın yüzüne ba
kamıyordu. 

Kamıı iskemlelerden birini çe 

kerek onun yanma oturdu, 
hizmetçiye bir limonata emre
derek bir cıgara yakb. İıe dair 
konu,tular birbirine bititik olan 
malikanelerindeki faaliyeti tanzim 
etmek huauıunda anlaıblar, 

bırbtrlertne daima yardım eder· 
terdi. 

Kararlaıtırd•lar; Perera ertesi 
gfln kalkacak btitö.n kauçuk 
sahaıını gezecek, agaçlan ame 
leyi tettlı edecek, it baoılarla 

konuıacak ve her iki malikane· 
nin adamlarına bir birine yardım 
etmelerini emiredecektt 

Pereranın ıeyehatı en aşağı 
döı t gün dev8m edecekti. 

Perera: "Kim bilir, dedi, mali 
klnelerimfzl birleıtluek belki de 
daha iyi olacak. O zaman tama• 
mile beraber ça.hıırız, ileride , 
Suaamn arufsfnl de alır ilave 
ederlr:. O vakit Peruda en bil· 
yuk malfkAne bizim olacak DO.· 
tün bir kere, ne kadar iyi 
olacak 1 ,, 

Esdel· .. Fena fakir değil, dedi. 
Eler mümkiin olwaa çok fyi.,, 

Perera: .. Niye olmasın, dedi. 
olacak, olacak. Badema her ıeyl 
benim eltme bnakıp gitti Artık 
hepılne ben karıııyorum Niye 

olmaıın? 

Ne tıe ben d6nd0f(}m nman 
meı'eleyt daha etraflı konuıu 
rU7.,, 

•Ertesi gün hareket etti ve da· 
ha erteıl gün Esdel Pereralann 
evlnıe uğradı. 

Mes'elenin haldk1 haı1angıcı 

buradaydı. Kocası için tamamite 
kalpsiz olan bir kadının ince 
kurnazazhğıyla bOyüyen bu alaka 
sıcak mem1eketlere mahsus bil. 
tün sıcakhfı ve ateıile burada 
baıhyordu. 

Bahçede, korulukta buluıuyor· 
!ardı, bazen Eadel kadını kayı· 
ta alarak nehrin uzaklarına 
götfirll, btiyük dallarla bol 
gölgeler döktüğü yerde durarak 
nehrin ve ağaç1arm çıkardığı 
yüzlerce sesi dinlerlerdi. Kocası· 

na kuıı kalpsiz olan bu kadmın 
fazla zek!sı vardı. En b0y6k 
Portekiz ,atrt Kamoensln en 
güzel eseri Luisiaddan mısralar 

okur ve sevgilisinin buselerle 
ödedtit hikAyeler anlatırdı. O 
derece becerikli davramyorlardL 
Yalnız hizmetçiler •. Onlar da ıOp 
belenmlyorlardı, biliyorlardı. 

Aylar geçti ve Eadel Perera 
ile dostlu~nu arttırdıkça ticari 
lf1eı inde bir buhran baı gösteri
yordu. İki malikaneyi btrleıttre· 
rek birlikte çalıımak pi Anı 
Pereramn her gün Esdellere 
gelmesine sebep oluyordu. Esdel 
eve döndüğü vakıt onu orada 
bulur, sonra namusuna leke 
sürdüğü bu adamla konuıur, 

konuıurdu. 
Onun ıeref ve namustan 

mahrum bıraktıfl bu adam ruhu 
budala bir azametle dolu, bütOn 
ihtirası Brezilyanın Perunun 
kauçuk kıralı olmaktan ibaret 
otan bu zavallı, onun bütün ha· 
yatında arkada.,ıydı, ve Esdel 
onu bir namuasuz mevkime 
koymıııtu. 

Perera onun anularını yap
mak, onu eğlendirmek suretlle 

Spor 
Bir futbolcu boy·.
kotla t~cziye edildi 

/.,ıan lıul mıntal(_a,, 1 fya!fott nden: 
Kulüp değiştirmek için men· 

sup bulunduğu yurdu ve mmta· 
kayı mütemadiyen tıkAl ede~ 
ve bu hali miitaddlt lstf fa1arla 
sakim bir itiyat haline getirdifi 
sabit olan Vefa idman yurdu 
azasından Mıntakamızm 144 nu
marasında müseccel ve 1 ürkiye 
Futbol Federasyonunun 14 nu· 
"ftlarala ltııansını hamil Hüsamet
tln efendinin lıbu file hareke
tinden dolayı nbamnamei esasi 
mızın 191 inci maddesine tevtt
kan 12 teır inlaanl 929 tarihinden 
itibaren alb ay müddetle mu· 
vakkat boykot ce:ı.aaa karargir 
olmuıtur. 

Tarihi tebliğden itibaren mu· 
maileyh · ile bUümum müttefik 
idman cemiyetlerinin ve azasının 
hususi ve resmi mOsabaka yap
ması ve nizamnamenin cemiyet
lere ve efTada ait hukuk ve va 
zifesinden ıstifade ettirmesi mem· 
nudur. 

mukabele ediyordu. Kararlaıtır
dıkları plam tatbik için uiraıtı, 
bu kolay değildi Ptte1anın lhtl· 
yar babası bir fhtiyarın zamana 
uymayan ltirazlarile ısrar ediyor, 
bu ite razi olmiyordu. 

Fakat Etdel için daha acı bir 
istikbal geldi. Bir gün kadınla 
beraber sandaldan çıkmıılardı; 
bir ağacın dibinde sarılarak ya
tıyorlardı. 

Biran içinde nefret mabudu 
yüreAtnl yaraladı. Kadın artık 

onıı tfrenç görünüyordu. 
Ondan ıonra felaket bnı'adı. 

koşuyordu fakat henüz ıtddet 

gösterecek kadar kudretli. dejil
di. Baı.ı vak'afar, fena sahneler 
oluyordu. Fakat kadın kurnazdı 

ve kocaıından korlcuyor mesele
nin meydana ça~rnuına mani 
oluyordu. Bu mesele belt kınl· 
mıı bir yılan ağırhfile devam 
ediyordu, ayni zamanda bir ka· 
dma karıı olan nefret thanet 
etmit olduğu karısına kartı garip 
bir sevgi doğurmuıtu. Parlak 
gözlü, sakin ııabırlu kansı Yua
na onu kendine çekiyordu. Şim
diye kadar ıevmediğl bu kadına 
Aoık olmuıtu. 

Hazan b5yle olur, iki ruhu 
birbirine bağhyan avk tadını 

kaybeder ve nefrete tahavvül 
eder, ve soğuk bir lakaydt ha 
raretll bir aık olur. 

Esdel karısını aralanna bir 
perde gerdiğini anladıktan sonra 
sevdi. Yuana onun öteki kadınla 
olan macerasını, sanki o itiraf 
etmiı gtbı, biliyordu. 

Esdele mukabele etmedt, sade 
ce onun sevmesine müsaade etti. 
Fakat artık kalbi ölmüıtü Aıık 
kocasının huselerinı cevapsız bı
rakacak kadar acılidi. 

-4-
Bir gdn Perera Esdele geldi, 

ve ihtiyar babasının gönderdlfi 
bir mektubu gösterdi. 

İhtiyar yavaı vavaı yumuıu· 
yor tekliflerini kabul edecek olu
yordu. Mektubunda Suzanm era
zlıindeki kauçuk aiaçları hak· 
kında malftmat tsUyordu. Perera 
tam teıebbilsün sırası dedi, sen 
babana gider, ısrar edersin Be 
nim ge'mem faydasız olur, btlir
sln ya bir darbımesel vardır. 
Baba oğlunun iflne, oğul baba
nın ı evgisine kıymet vermez, 

Tefenrıi cinayeti 

Katilden gazetemize inektu 
İbrahim diyor ki : • Osman Nuriyi be 
öldürdilm. ÇünkO. benim hanümanımı 

söndürmek h1temişti. • 

Antalya mahkemesi adaleti tatbik ediyor 

Te(eJmide kanlı bir ciyatet ol

muş ve gazetemizin kıymetli mu
habiri Osman Nuri Bey bu haile
nin kurbanı olmuştur. Okuyoculan
mız bunun h,üttin tafsUAtmı gazete
mizin sütunl~rında okumuşlardt. 

Mücrtmler yak~lanmış ve mesele 

mahkemeye intikal etmiş bulun
maktadır. Antalya&~t çıkan ZümrUt 
Ova refikimiz bu yı.ak'a hakkında 
malô.m olan tafsilkt verdikten 

sonra şu sandım yszıyı.or : 
Katil hadisesinde faili aslt suvari 

alayı efradından hoca zad..e Mehmet 
oğlu Suleyman ve Te[ennlı1ln Dere 

kariyesinden Ömer o~lu lbrahim
dir. Tefenni den hoca zada ,.Abdul
lah Efendi, Hasan paşadan hııcı 

Mustafa oğlu Halli ağa dava v:.ekllt 
Abdullah oğlu Sadullah Bey, Mes'ut 

Bey zade Nuri ve Hüyükltl Rrıa 
Efendiler, hacı Ramazan oğlu Hır,. 

san da clnayene müşterek addedi

lerek tevkif ve o suretle mahke- ' 
meleri icra olunmuştur. Pazartesi 
gUnü cereyan eden muhakemede 
müdafaa şahitleri istima edilmiş ve 
neticei mahkemede faili aslllerle 
teşvik suretile cinayette Jştlraklan 

kabul edilen diğer mevkufların 

mücrimlyetlerine ve muhakemelerinin 

mevkufen devamına karar veril

miştir. 

Katillerden Ômer oğlu lbrahim 
ı 5- ı 6 yaşında bir çocuktur. Mek

nıliln zulmünden ~ tağe.llbtinden 
müteestr olarak cinayeti frtlkAp et
tiğini ikrar etmektedir. Hadise An· 

talyada heyecan uyandırmış ve 
adliye salonu mahkemeyi dinlemek 
lstlyenlerle dôlmuştur .Mahkeme 27 
Teşrınsani 929 tarihine talik edll

mlştir. 

Bize bu Antalya gazetesini ~e
tlren postadan bir de mektup çıkn. 
Bize hitaben yazılmış oJan bu mek
tup şimdi Antalya tevkifhanesinde 
bulunan katil Ömer oğlu lbrahlmin 

imzasını taşıyor. Bunda deniliyor ki: 
Muhterem gazetenizin 22 - l O 

• 929 tarihli nüshasında Tefenni 
muhbiriniz Osman Nurinin katli 
münasebetlle ~ahsı istihdaf eden 
fıkraları muhtevi nüshanızı okudum. 

Osman Nuriyi ben öJ o ... ?;> 
cinayet öyle yazıldığı gıoi'"ı.le 

rahn tesri, ne mütegalllbenin n 

ve , e de para saikası Uedir. 
hakild $8.lk tagallüp düşmanı 

ginlz mu.mafieyhln benim ban 

nım.ı söndUr;mek istemesi, 

kardeşlerim . birlikte beni f 

fa hapishanede aylarca sttründ 

sl, tarlalanmızı elimizden alın 

en son melcelmlz olan hane 
hl elimizden almak için 

yapmasıdır. 

Tasavvur edilsin ki ben 
tahsil sinninde on üç yaşın 

çocuğum. Bu yaşta her genç 
tep sıralarında feyiz almakla ııı 

iken ben efrad ·aııe fedaisi 
hapishanede bulunuyorum. 
diğer kardeşlerim, ve akrab 
mumalleyhin tertip ettigi lfdr 

ztinden Bordur hapishanesinde 
kuf bulunmaktadırlar. Eğer 

ettiğiniz gibi mumaileyh ha 

Vıe merhamet sahibi blr kimse 

mııısı luım gelse beni hapisb 
değil mektebe gönderir ve be 

tek yuvam olan evimden çı 

açıkta bırakmağa çalışmazdı. 

hakikat budur. Bu cevabımı 

etmenizi rica ederim efend1ın. 
ı ı-ı 1-929 

• Tefenni: Dereköylil 
oğlu İbrahim 

Muhabtrl.mizi öldüren ve 
esef küçük yaşında. hayaca 

katil olarak giren lbrahirnin 
tubunu dercettik. Gayretli "'ie 

metli muhabirimizi kaybetd 

için müteessir olduğumuz gibl 

tebe gidecek bir yaşta bulunıı 
vatandaşın elini kana bulıırıl 
da acımışızdır. 

Y almz. bu medent mernlt 

herkesin btikOmet adaletine 

etmesi lAzım gelirken böyle 8 

yollara gitmek miinaslp difşıtl 
İbrahim, işlediği hatanın ce 

Cilmhuriyet adaleti ellle çekti~ 
bu haklkati de anlıyacaknr. 

Türk Spor 
8 incı sayısı çıktı 

,.ıc•tel 
Eıref Şefik, A. Şerafettfn, Sadun Galip Beylerin 111 }JJ 

Avrupada, lstanbulda ve bütün · Tftrklyede ıon haftanın spor 
di bnın faaltyetl. Yeni futbol faaliyeti hakkında retı HaJll v 

- ....... t(lt· 
Benyi beyanab. Türk gibi kuvvetli, Sinema, roman kar.-a 

Stadyumda bedava maç seyretıııe 
için müsabaka devam ediyor .. 

~ 

a ws"+aı ~. 
-S'*C'' .. ece 

ürJJlilY } 
derler: ben ne söylesem ıenjn ıenln için pek uzun 11 ede'e 
sözün gibi ehemmiyet vermez, Seyahat iki ay devarıı y.ııP ) 
çok iyi olacak zaten seyahat te ( De,aJlll 
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ilyarderler 
Nasıl zengin oldular? 
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Otuz senelik Bir •• • 

munzevı 

~~et· TiJğn· Roktellerin lıatıratında yazdı/darına inanmak 
' ıdznn gelse dalla altmış1na gelmeden işten el çeloniştir. 

Daha 1895 te elli altı yaıında 

25 Teşrınsanl 1929 

Borsalar 
1 Açıldı 

o.mblyo 

1 lngiliz lirası Kr. 1043 
"T.L mukabili Dolar 0,46 r?B,l 2 
" • Frank 11 87,5•> 
" • Liret 8192,50 

.. • Belga s34 

• • Drahmi 3f 
M • 
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Frank 
Leva 
Flori o 
Kuron 
Silin~ 
Pezeta 
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ı~ :-ıı.~o 

: 31,75 
:ı.ı6 

K:apandı 

l044SO 
0,4668,75 
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2.f0,2!5 

64 .ıs 
ı 1:5,50 
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SJ!,25 
3.15,50 

1 '14,87 

V akıtın bulmacası 
Dünkü buJmacamıZl halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sımnı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki talifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmamı 
kafidir: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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j] [il i1 !il lil !il =. 1 
iken "Standard Oil Kumpani,, 
idaresinden resmen çekilmittJ: 
"Rozvelt,, Standard Oıl,, aley· 
hine anlattığımız hücumu çı]s:a
l'arak ef ı rı umumiye "Rokfel
ler,, iıml ile fazlaca mfşgul ol· 
ma.ğa baıladığı zaman "Con D.,, 
haklı olarak diyebiliyoı du ki: 

lunmak ve adını hayırla yadet
tlrmeği kafi görmüyordu. "İta ve 
ihsan san'atını canlandırıyordu 

" Para kazanmak ran'abm nasıl 

Mark .. .. 
Zloti .. . 
Penırö 

ı •s 2!'i 

4 14 

~ •ı6 75 
2f' 56 25 
21' '}7 .5cı 

IJ9L 

4 13,75 8 
2~tı.50 

25 b2, 50 9 
2f l2,5o 10 

tililri 
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- Benden re istiyorsunuz? 
Ben Iradı fle yatıyan bir ada· 
m'm Sekiz on ıenedenberi "Stan
dard Oil,, ün idarehanesine bir 
tek defa girdim; oda benden bir 
fikir sormakta ısrar ettikleri için 
di. Ben kendi ha.inde bir ada 
nnm. Vakitle paramı "Stancard 
Oil Kumpani,, eshamına yatır 

mııtım. Bunlar gayet eağlam 
eshamdır. Ömrümün son senele 
tini, sükillı lçinde ve itlerin gü
rühfüO.nden uzak olarak geçir· 

mek emelindeyim. 
Hoşmetrf'p bir ihtiyar ta ~avvur 

ed•niz; arasıra eski müesseses nin 
salonuna uğrıyarak ziyarete 
tenezzül eder .. "ayni muntazam 
ahengi muamelat ve ayni fikri 
lttihadın:ıt mevcut oldu~nu 

"mah.zuzlyetle,, göriir. İıte "Rok· 
feller,, göıilnüıte budur. 

"Rokfeller,, in hasiz düıman
ları onun bu halinin cali oldu· 

• #unu iddia etmtılerdir. Halbuki 
"Standart Oil,, ün müeH~aı 1908 
de neırettffl hatıratta kendisini 
yukarıdaki , ıekilde tasvir ediyor· 
du. Maamafih bu altm111ık hatta 

yetmiılik adamın ioten çekHdiğt-
; ni kabul etmek güçtü. Demir 

gibi sağlamdı; benak bakıtlı cid· 
di siması, büyük ağzı, iri ve sivri 
burunu, kırmızımtırak saçlan el· 

hanı dole.ıan btnterce fotoğrafçı 
nezdinde maruftu. Bugiin bile 

'maziye bakılırsa .. Con D. Rok· 
feller,, in zekA ve kuvvetine ma· 
lik olan bir adamın otuz ıene 
nıüddetle münzevi bir ömür ya· 

ıamıı o~masının imkAnsızlı!lına 
kanaat getirilir. 

1 • 
Filhakika Con. D. Rokf e ler, 

ihtiyarlığına bariz bir gaye ver· 
miıtt. Bu gaye ale IAde bir adam 
içln fazla bile gelebilirdi. 
1890danberi her türlü müeHeıe

ler vücude getirmekle me~gul
dur. Düımanlan ıunu taıtike 
nıecbur oluyorlarki ondan evvel 
hile fevkalade sahi tdi. Gençli· 

ğinde serbest kaldığı zamanlan 
nıensup olduğu .. HriıUyan• Ba· 
tiıt,, cemtyetl bayriyesine para 
toplamakla geçiren bu adam, ci· 
hanın en zengini olduğu zaman, 
cihanın en insaniyetperveri de 
oldu. Aceba urewu hayriyeye 

i yardım etmekle "hubbi beıer,, 

· denilen hi1111e mi hizmet ediyor
du. Yoksa kendi dediği veçhile 
"hibe filai kalbir mi hakimdi?,, 
Yahut da eflcAr umumJyeyt tes
kin için difer Amerika milyar· 
derlerlnln yaptıktan veçhUe ma· 

· lının "zekAt,, ını mı veriyordu? 
Her ne olursa olsu11; Rokf eller, 
hu sahada da emsaline ptıfdar 
olnıakta kusur etmedi. Y etmfılik 
tbtiyu artık yalım atjyede bu· 

tekamül ettirmıı ise sarfetmek 
usulüne de bir tekit mahsus 
vermek yolunu bulmuıtu. Onun 
noktai nazarınca iyilik bir nizam 
dahilinde yapılmalı; it kurarak 
para kaı:anmak nasıl Lavaide 
tabi tse fyilik yapmak ta öyledir. 
Bir tfk dolar iaıaf etmem~lt1 
muzır ellere teslim etmemelidir; 
her atiye ve her tesisat tetkil< 
olunmalı; nasıl bir petrol kana· 
Hz.ssyonu açılmadan b.ir plnn 
yapılırsa tyilık te plan'a yapıl· 

malıdır. lk:i aksi netice vermek 
bir siyden kend ni vikaye için, 
tesisatın her biri temeı küz ettirici 
bir müesseseye raptedilmelJ, bü
Uin hayır itleri, gerek"Rokfeller,,e 
gerek diğerlerine alt o!sun müı· 
teıek bir faaliyet için birleıme· 
lidir. 

Bu fıkfr iptidasında biraz ga
ı lp gö:ıüktü. "iyilik etmek trös
tü,, nasıl vücuda getirilebilirdı? 
İtte "Coiı D. Rokfeller,, harpten 
mukaddem ki on senede bu tik 
ri tamime çalı§b Oldukça tat· 
bika muvaffak oldu. 1903 te 
"'RokfeUer., in parası ile "Umu
mi taflm terbiye bürosu,, tesis 

olundu. Bu "büro,. hükGmetle uyu 
tarak hibe edilen paralarla vücu· 
da getirililfcek terbiye müeasese· 
lerini temeıküz ettiren bJr nevi 
daire haline girdi. Ameri\:a mil
yonerleri arasında "Con O. Rok
feller,, ile en sahi aıfatm1 kaza· 
nan "Andrev Karneci,, bu "tali· 
mü terbiye umum büro,, ıu mü 

2o Lev Kuruş 
1 Tiirk ·lirası Olaar 
· Çervoneç Kurus 

Nukut 

ı !sterlin (ln~llı) 
1 Dolar (Amerika) 

20 Frıınt [Fransız] 
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~o Drahmi [Yunan] 
20 Frank [lsvlçre) 
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ı Zloti Lehistan! 
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'.!O Ley [Romanya] 
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Altın 1 

Mecid! / Pona 
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dür lüğüne tayin olundn. Fakat 
hakikatte büronun idaresi "Rok
feller,, in eski rüfeli asından Fre
drik Gates isminrlekt bir protestan 

rahibinin elinde idi. "Gates,, -'ı ': 
ayni zıımanda değerli bir tacirdi. Küçük haberler 1 
On dokuzuncu asnn son kısmın- _ 
da "Rokfeller,, in karıımıo ofdu- , 
ğu ıtmendüter itlerini idare Belçika kıralılının günü 
etmit ve bir çok tenkide uğra- Btlçik kıralmın ıeneyl devriyeyi 

mtıtır! veladeu mUnasebetlle yarın Bel\tka 
"Rokfe11er,, böylece, mahir ve sefaretinde bır resn ı kabul icra 

tecrübedide bJr adamın eli altın· edılec!.ktir. 
da, verdiği cesim servetin boı EJ Hııvalann ,o~uması fizerlne 
yere ıarfedilmiyeceğine ~mindi. odun ve kömür pahalaıımıya başla-
Paraıı kendi emelloce 11aıfedili· mışt r. H1ılbukı ~t.b rde ibtıyaca kAfı 
yor demektr. Daıülfünunlar, JA- mahrukat vardır. 
boratuvarla.r fevkalAde zarafetle C!J Nezihe Muhittin H kad n 
tanzim olunuyor; Cenup hükQ- polıslt-re aleyhtar olduğunu söylemıı 
metlerinin en f aktr mıntakaların- ve kadın birliğinin dudakları boyalı 
da iptidai mektepler tesis olunu· kad nlarına poJıslık ~aramaz, demiştir. 
yor. Zaten " Rokfeller ,, yalnız c::J Son tkt gün içinde gene ba.' 
Amerikaya değil ecnebi mema- hk ııkını başlamı~tır, Adalar civan, 
like de yardım ediyor. Boğaziçi, Eminönü ve Unkapamnda 

[Bitmedil mavunalara dolan halk bir haylı balık 
tutmtiılardır. 

•••• Vatandıış, s=§_§E§ 
: Medeni ve her 1 ürk ••• 
! (.Jatanında okur yazar ·: 

[!] Holanda ıle muvakkat bir 
ticaret muahedesi yapılmıştır. 

[!] Ankarayı ziyaret edec·ek olan 

Karahanın, Berllr,de oldu~ haber 
: olmıyanlar yakışmaz. : 
i Onun için okunıa : 
: yazma hilnıiyenleri : 
• • 
: millet mekteplerine i 
• : götürmek lwrkesin ay- : 
~ rı ayrı borcudur. .: • • ··················"· ..... . 

veri'mek edır. 
[!] T!caret odası idare heyeti 

azalan Fırkada toplaoaıak 'şehrimizin 
tlcart vaziyeti hakkında mUıakerede 
bulunmuılardır. 

[!] Pol ı 5 inci §Ube müdürlD~Dnün 
ılgas•le vazifesinin 4 fincil şubeye devrı 
devri duıouolmektedır. 

-[il [il 
- ,_ 

-im] 'ii -11 

Bvrünkll bulmacamırm 
halledilecek reni ,-idi 

Soldan sağa: 
1 - Beki" n · Jmiyen mile1111tf 

vaka (4), tatJl g(ln(l (4) 
2 Rahat (4), orta avrupada 

bjr millet ( 4) 
3 • • bezeınlıı ilAve edtlfnce 

diz (lstil (4), b •r renk (4) 
4 Ufkinin aksı ( 4), evvelJn 

aksi (4) 
5 
6 Tefrika edtJmelcte olan 

bdyük romanımız (ll) 
7 • 
8 Si vrt yer ( 4) 'atife ( 4) 
9 Acıl.lı (4), bilgiç (4) 

10 Yunan limanı ( 4), bedeli 
fcar (4) 

il istek (4), derinltkler (4) 

ADLİYEDE 1 

Altın diş 
Çalmakla maznun Vasilin 

muhakemesine 5aşlandı 
lstanbul birinci ceza mahkeme· 

sinde Robenson Ef. isminde bir 
diş doktorunu muayenehanesinde 
yapılan hırsızlığa ait davanın ıü'

yetine başlanılmıştır. 
Vak'a, tahkikata göre, şöyle 

olmuştur: Vasil isminde biri, 
doktorun muayenehanesinde, in
tizar salonunda dişlerini tedavi 
ettirmek istiyen biri gibi bekle
miş. Bir aralık doktorun bir 
Madamı kapıya kadar teşyi et
mesinden istifade etmiş, muayene 
odasına girmiş, camekanda du
ran altın diş koronlarını almış , 
kaçmış. 

Dün mahkemede Rüştü B. 
zevcesi zarohi H. şehadet etmiş, 
salonda dişlerini tedavi ettirmek 
üzere beklerken Vasilin bu işi 
yaptığım gördüğünü anlatmıştir. 
Bir şahit daha çağmldıktan sonra 
muhakeme bitecektir. 

Bır mahkümiyet 
Zeyrekte bir kahvehanede 

Hızın öldürmeğe teşebbüsle maz
nun Hüseyinin muhakemesi dün 
ağır cezada bitmiş, katlin esbabı 
mania dolayısile husule gelmedi
ği anlaşılmış, on sene hapis ce• 
zası verilmiştir. 

Çocuk düşürmek 
Üsküdarda Fatma H. ın çocu

ğunun düşmesine sebep olmakla 
maznun Cemile H. la kocası Abi
dinin muhakemesinde dün Üskü
dar beled!ye doktoru Hüsnü Şa
kir ve tabibi adli Enver B. lerin 
mütalaaları almmışhr. 

Bekleni1en bir rapor geldikten 
sonra, ağır ceza mahkemesi da
vayı bitirecektir • 

Esrar davası 
lskenderiyeye cevız içinde es· 

1 

2 

3 

DGnkU balmacamaua 

halledılmtt teki 
Yukardan aıa#ı 

VtlAyetten sonra gelen (4), 
çukurun aksi (4) 
Bir ermeni lmıi (4), det
tim (4) 
Va·Nu vezninde bfr f'!l1 
(4), ııı ran ve ııçnyan 
hayvan (4) 

4 - Z&viyef katmenhı yaptılı 
çizgi nedir? (4), amalm 
müfrl"di (4) 

5 
6 
7 

Mahçup kimsenin abl (ll) 

8 -Bizim pa:ı:ar(4), ciddi de#fl(4) 
9 ULAH (4), cahilin aksi (4) 

10 Bir renk (4), ev eahibinln 
vermedift ıey ( 4) 

11 Son (4). derfnllkler (4) 

rar kaçırmak davasının rü'iyetine 
dün ağır cezada devam olunmuş, 
elegeçen şeylerin kıymetinin tes· 
biti için muhakeme kalmıştır. 

Hamal ve kahyası 
Hasan imıinde bir liamal, ıicen· 

disini haksız yere ııten rnerlet~~i 
iddiasilo kahyası Demiri dava 
etmiştir. • 

Demir kahya, Hasanın haksız
lığa uğramadığım, başkasile be
cayişi icra ~dildiğini söylüyor. 

İkinci ceza mahkemesi, keyfi
yeti emanetten ıormağa karar 
vermiştir. 

:r-::mauımmn11mnumnanı=::mmm:::mg 

İl Cilt, saç, frengi haıtaWdan U 
H müıahu,... 

1 H DOKTOR 

r_I;_! Ahmet Hamit 1 
•• Galata, Voyvoda caddesi. 

~ Atlna bankası yanında her giin 
!! üçten sonra. 
== :: .. .. 
:=.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::51u ... ıanm:· 
Kadıköyünde Yeldeğtrmeninde uzun 
Rafiz sokağında ı 27 numaralı ha~ 

nede mukim Güzide Hanıma 

Kadı'J?.6tJ hlrfnct hukuk malı~me .. 
!l•nden : Terzi Salamon Blçerano Ef. 
ile meyanınızda mürekevvin kira 

bedelinden 72 lira alacak davasına 
dair Kadıköy sulh birinci hukuk 
mahkemesinde gıyabınızda cereyan 

eden alent ve şifaht muhakemede 
tafsilAtı zabıtnamede yazılı olduğu 
üzere H, U, muhakemeleri kanu -
nunun 337 inci maddesi mucibfnce 
yeniden imtina etmiş addolunarak 
davaya sakıt nazarı ile be.kıldığından 
aklt tarihinde mer'i olan mecellenin 
482 inci maddesine tevfikan müd
daabih altı aylık 72 lira qcretten 
kendi hissesine ait olan 86 liranın 

dava ikame edildiği 4-5-29 tarihin
den itibaren °!o 5 faizi nizami ile 

masarifi muhakeme ve harcı JJamın 
sizden tahsiline kabili temyb olmak 
üzere 16-I J-929 tarihinde gıyaben 
karar verilmiş olduğu tebliğ mııka

mma kaim olmak üzere llAn olunur. 



~ın - VAKrr.-26TepiDIMlllJ929 ...... !l!lll!llBl!!!!l!!!ll!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~-.ı!!'!!!!!!!!!!!!~!"'""!!!~l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!'!'~~~IJI!!!!!!!!~~ 

Napo)eon Bonaparbn 
ikinci evlenmesi 

Bonapart maskeli baloda Prena dö Meternıbtn zevceatle 
göıüşürken: « Acaba imparator Fral18uta kmnı bana 

verlr mı~ • diye sormuştu. 
llulaurtrt ı ~ SlnMvl 

- t - 1 olu ,, ..... lllkClmclartle ....... Ct 

Fransa lmperatora ( hlrlDa •umaıJ.,Jaama tepdtll mesbep 
Napoleon ) adeee caeral Bo. etn-.e mltevaldaf olup buna 
napart iken 1796 tart~ dul ftld9ll n Wr-.ı Çar tazı ol
madam Joaefln dl BohaQaeJI ........... m baptaki mi
( Joıephine ele Beauharnala) k&lemat ktildalflL 
tnemlc etti. 1804 ele mQwarl. Fakat .. .., ............. 
ntleyhm tmparatorlulr mabmıaa PolonJUUD ladel lttlldl ·ine yar
geçmeaf lzertne JOMfta de taJ.a 6m ~Dl •1r m..taeclel 
im oaratorlça olclu. lrat'IJ• de ı.Waat .,ı......ı bak· 

Framaya tabi Maruntlr ( Mar. landa Çana taw.. Napoleomm 
ttntque) adaanda dolan YeT.,. mUTalabt ..__ ... oldulahaa 
da la PaJ6rl ( Taacher ele la tarlhl•d• 111aka11ett1r. 
Pagerle) nam zabn kertmesi olan Rut;a hanedanma lntttep te-

. Joıeflnfn ilk lroca.1 Kont d6 tehblllnln .,,,.._,. aklmblm .. 
Boharne ıdt. MGrunı zaman ıle laertne Napoleoa Awltmfa lm
ceneral r6tpeatnf fhraz eden ma- peratora (Pramaa)nm kerimesi 
matleyb Fransa ıhttlllfnln • ArtldGt ... Mart La.tstn ( Marte 
dehıetll dem olan 1794 ...,. Loal•)deıtt l&cltnema taltp olda. 
ıtnde bir çok ıadeılnla beraber Ba t•ıtf pttp bir nrette w
idam edilmifU. lnılnılda ı PYaDta bl,Gk Ş.nll-

JoaeUntn Bohaneden, hlrl ~ b1eal Kambuenı (Camhaceres) 
kek dtlerl lnz olmak Cbre ıkl lttr aktam hawlnde mukeh bir 
evlldı vardL Oflu Ôjen ela S. balo ••ll4fll. Vt,....la snrin• 
bame (Euıene de S..abarnatı) tltthals et... ..... Parl9l terke 
b;rıparatorluk zamanında Yaka- haurlanaa madam fon Mett•· 
bulan mubarebata adldede ... alla de ••• ...... idi. Bir 
nl aıfatde bGylk yarar•k .,a. arabk malbı1I lllr sat muma· 
terdi. NaPoleon pek •9dtft ft deJhuma llolmra ıtnnk onunla 
takdir elttft heyoilu OJenı bl- 1&lonlarda 4P1a11111J& laaıladı • 
llhere ltalya valll umumthftae h sat Dperatcw' Napoı.o. leh. 
tayin ettL Kıu Horfanı (Hor- ~h madam fon Met
tenae) Felemenk kıralı ve Na.. ternlbe mllWttu• INm 16zl• 
leonun biraderi Lut Bonapart .,......._ ...- Aqtdlwftlaıt 
( Lout Bonaparte) ile e.tendl. Untdn mclltlle t.ltnca rad 

Kraltça Hortanı 1852tarlhtncle olup .-ıwlm ft ....ı.ı im
imparator olan ( lçlnctl Napo- perat.onna -- ma..ı.bt edip 
lecm)vn vatdeatdtr. Ans••ll-I ..... lllrle '* 
Joıeffnden çoçufa olmryaca- ..._ maruz lsalacalflU heldemf· 

f1na kanaat ııettrdıttndm ztln1 ,_ madam foa Mettendh nuıl 
yetini tembı etmek ve btr sin cenp ,....,..... .......... Anu
tahb sahanah tahfpm lnralana mnu ••elDe Mldll_. ftlatnt 
malı lçtn mftprtlnlleyhayı tatltk de alama11111 Napol- rica ettt-
yenfden teehbtll etmek fikri lfnclea ammalf.,U U,&,ett• 
Napoleonun 8tedenberl zthnlnt enel -~ A•utw~-~ 
_, laf ........ ,,... ............... .... 

ı, ... ehnekte ldl. Arıuavna va ........ etl•hıd•ln ..... .... 
olan rikell Ye Qmeraa bu bapta tin .. ,wt. 
ltrar eylemefe batlaclılar. Jo... ~ ........... n=• .. 
ftn bir çok '6z yqları d6kdak• ............. -.rq& ~ .. __ __.L 

t..lnp --- iVii ............. ten ve aaabl buhranlar pçtrdtk- nk'•J'I tiftre ulatta. lıted p 
ten tonra fecla,ı nefaetmefe ca· P..... ÔI• dl ........ ..,. 
rem muvafakat eyledi. 1805, sl,.,.t .._. rilllell -. ...... = 18:7 •• 1809 muhare&. torlça JoııllBla ...Uahe• .... 

Utlara. Ruayahlara ft perator ..... ~· Mut 
ATU1tu..,Ulara salebe çaldıktan ı.um baklanda teldlfatta .......... 
ıonra Amıpada hakimi matlak Pr .. ,_ Mıtl• t .. tlratmcla 
olan Nakelon sa bak dapnan hG· L.... 

1 
... _..... -a.a. ... _ .... 

kimdarl.uclaa b•.a-ı-- -L...a 811 mlll• j4 Gllll" ...... U91U ... • ..._ ....... ,- brlan ,..,_ a 
peJda etmete lrat'•y• karar 
.erdl. Bu •rede hem kencllttne Lift,... ,. ... ..W ohmc:a 
halef yettıtirmeyt ._ hem de W k , ......_ w•• .... 
ynzlerce aeneden b.s taltanat tim. Napıl11•• ....., ... arul-

dren hanedana baUaap ederek tddm eoma .. .uı ... t.a • .e. 
blütevazl nesebini 1111Uttarma11 .... .,.,..... • v...,. lcabmca 
Omlt edlyorclu. (l) '* Mlla• ulu ft ...._ iiafatlle 

·-·..... • ...... ,.... .. ,. ,. ... •rf 
14 te,rlnenel 1809 tarlhtncte ...... --- tee'hllr ... la 

ranaa ile akdolunan Viyana ...,1arc1ea blrlllDI ...U IPt\. 
uahedenameatnden IOIU'& hup. ,... "'9ılr ••rıll•I,... .... . 

ten evvel AYUll1117Una Puta Çtbllll .... tadd ft ...... .. 

elçtıl olan prenı fon Mettendh ma bir oenpla ı•ılllllLıll lsa
hartclye nezaretine " pr-. Kari ltd clsllWtr .......... '* mtld

Ş...anenberı (Schı•anenbera) clst llk6t etti" ltadeha kelleli 
Partı aeftrhftne taJtn eclll. ywlllde oleam ne J8PftC9lama 

i,tt. Napoleomm, zeYCnt Jo- ...-1 • ~ .. lmaalarm 
hnl tatltk ile yeniden nlenmek laaıatmia lfl• m'alar .... ... 

niyetinde olduiu ye hatta Rm,a .._ ld .................. dol-
peratoru (birinci Alebanclr) m nadan ..... ,. ._'ul oludan 

emflretl Grandttee (Ann)I t. ...... ..,. JWilw ..__. bir 
iievvGc etmek için mmacaatta ....... .-cm• ...... olamu. 

hmdufu bavadttt Vtyanada ~ ~ " 
l'IJU bula111fh1. pedentnts. a ... ....,.. .. Iİd 

Ortadaki Grancll,..m Katolik 11fatm talund etdil vUlfeıı etra· 

ıltılıt. ~illi: 
Kadirgada bostan lll mahallesin

de Kadirğa Umanı caddesinde atik 
45 =ıt J 9 numaralı bostan J 20 
ldae itibarile hazineye alt 28 hls
leDln bedeli dört taksitte ödenmek 
llzre 1200 lira bedelle 10 12 929 
tarihine müsadif salı gilnil saat 1 .ı 
de müzayedesi mukarrerdir. Talip 
lcrln ' l.7,50 besablle teminat mek 
buzllrıyle Emvali mütrOke satış ko 
misyonuna müracaat eylemelrn. 

&ltttntl a.l•ge rnah/r:etnatrıdat: 
Gcredenln demi rdler mahalle· 

atndaı peynJrd Sadık Efendi vekili 
amumfıl Tahsin Bey tarafından 

lltuıbulda r.alatada kara mustafa 
~da 8 ı numaralı kırap don Dey 
maguasında MUsyo pol azdtpardl 
aleyhine ikame edilen zarar ziyan 
davuının 18· ı l · 929 tarihli celse
lfnde JlAnatı nkıaya rağmen icabet 
ctmedlginden hakkında tr,ıyıp kararı 
yerilerek emri muhakeme 9-12-929 
tarihine talik kılınmış olduğundrn 
hukuku usulü muhakemeleri kanu
nunun 402 inci m11dde5l hLikümUne 
tevfikan be, gün içinde mavzuu 
bıhs karara idraz edebilmek hak
kını haiz olduğundan müddeti 

Elektrik sobasını 
bllanaralı • IOfuklerdu Mlaaaa& 

SATlE 
Bütan modelim 11• ......,. takclllll .a..., 

Beyotlu-Elektrlk en l.unbul 

mezkt\re zarfında itiraz ed1lmedtğl T arth encümeni mecmua. ı 
takdirde mc:bbusü anh muıımelenin 
mukir at edileren muhakemeye Terk tarth ucOmenl mec:aıuuunn 
devam olunaca~ ve mahkemeye lll_Dl ________ .. I 20 Dumlrllı 11yı11 Çlkm11tır. 

kabul edilmeye c,, kanunu mezktı- e~ledive aıa!n r•mnhyor 
run 405 inci maddesi mucibince Y-151 

UAn 0Ju11ur. C H. F. M,.~cknı s.11 .. ,,, 

file dOıGnmek yalnız ıize aittir. 
CeHbın1 verdltfmden lmperator: 

-O halde kararı lrat'ıJl kızım 
venin. Onun hakkında biç bir 
Yakıt taıylk icra etmf!k tasavvu
runu cleitllm. Her eeJden enel 
Ar,tclo,..tn ne dBfOndOtono bil
mek lltertm Kızımı ı~Mlntb " 
verecell cevabı ıeHp bana tebbf 
edtnlsl dedi. 

Bu emir tberlne arpdGfel Ma· 
rt Lurizfn dairesine rfderek Fran· 
1& lmperatonmun desti izdivacı· 
na +akabulan talebtnt 16ylecllm 

" W. •• aleyhte bir teJ lllve 
etmedlm.MGprGnileyba ifadat.ımı 
dikkatle clinledtkten sonra pecl• 
rtmln ne ftkhde oldujunu anla
mak t.tedl.. 

- laukballntdn mevzuubalıı 
oldulu Itır meaelede mutalaaımı 
61nnmek lçtn imperator beni 
slnderdt. Ha,.netm•bın da,IDQ. 
flnl ICll'IBllJlll& Sis bana yahm 
branma bllcllrlntz decltttmdea : 

- Vulfe bana ne emrec1 ..... 
• ODU J•Pmaia hamım. De.t. 
tin menafii altyetl 6ntlnde boyun 
................ HokGmclar • 

1 Haziran hahıl etti 
Her muamele mecburi olarak 

yeni harflerle yuılmalı<h 

ADLER 
YAZI MAKINEsJ 

Avrupada 1898 maestnde Dk 
imal edilen bir yazı maklneatdlr 
Şimdiye kadar bütün dünyada 
380,000 ADLER MAKINUI 
S.tılmıttır. Anadoluya t6M 

makine gönderll-.a 

ADLER 
fallle ntaam -.habnı ..-n MakbadnlD hm~ 
lllbare almeRDı •• beatm ...... Harflerin müvui vuruşudur. 
ma ..., ...... ..aaı letlrbam etti- Bu fabrtk•mızm fhdnl olmak 
lbnl pederim• anedtntz, ceva· ldbarlle bqkalan wafııulaıı 
a.... .,..... taklit edilemez. Bu a7ede fazla 
~ b.,.aaabm .....,... kopya çıkarmak mUmtUndilr. 

ıatoıa teblll ettllimde mGpr6· ADLER MAKlNESl 
~ ~unm thlslne taacctlp EK DA y ANIKLIDIR 
...... K...tlatnclm batb bir ADLER MAKINF.SI 
11anket heldemesclam. s.. onun- EN iYi BiR MAKi. 
1a "'8f0rk• ben karanmı ..... NEDiR 
.._ Ba tadtn.ca mavafakattmle Anadolu için tali Acenlllar 
.....tekettm•• birkaç ...,. için aramakta~ 
tallm t..ın elmtt olurum. Mili• Bir Alman milıaha- idaresi 
tlllllD eaadetl aha• emelim ol- altındı lstanbulda her gt\nı maki· 
dütundan tereddGt cam cleftldtr. ne tamtrt için btr tamirhane kU· 
Fran1& lmpsatonma taleb!nl tat ettiğfmlzl tebfir ıylerf&. 
kabul etttltml hemen Parlle ya· Daktilo mektebi laıanbul. Bahçe· 
......_ Fakat bu lzdlyaç meee'• kapı Esnaf bankua 

8'llln hiç bir tarta batlı olmall· Adler makinelerinin 
m lltemem. bıtıyar eylecbftm ba• acentam 
ı.claklrhlm btr .,........_ beaz• y 

,.-1ekelenme1lnl•ıııyafık bal- RiŞAR VOLF 
mam. Dedi Galaıada Voyvoda ham 1.1 O 

111 Boup.rt aitest ... uıl '1a'yala olup Galata Posta kutusu 447 lldllm. Konibrı hicret caaltta. ·ııı _________ _ 

Cbaihl sut aa bette cemlptt beledtye 
azı,. muht•emelertaln hrka ....n .. 
atnde -"olunacak lçttatac:la hm& bahın
mıhın ehemmiyeti. rtca olunur 

ıLAN 
Hüaeyin efcndlrun .kanm ikamet· 

pin meçbut Seniha hanım aleyhi· 
ne lkıme etdli boşanma davaanm 
lcraJI tabkika a J 'l / kAnunlevvel / 

"9 ah gUaU saat 11.50 de mu
ıyyen bhn111J1 olduğundan yevmi 
mezkürde ispan vücut etmedl&l ve 
tarahndan bir .ekil göndermedtgt , 
tatdlrde tah.tibtın cıraben icra 
lahnacaRt nan olunur. 

.._ .................. ..... 
Dl\. 

HUaeyln Na•lt 
Dolm " UdDl butalıtJllt ............ 

1'r'9, r.ti Hlllllahnıet bbam No. J 1 
............. _ ... 1 .. 11 

Ttlefoaı lat. Mtt 

lıtın6ul 4 r1na1 le " "' " • ,.,,.,.. 
dn Bcyoglunda HUseylnaga m• 
ballellnln Küçilkyuıca sobglnda 
adt ıo cedtd I! Numaralı hanı 

Madam Vloletroftn borcundan do. 
Jayt mOzayedeye vazolunırat talibi 
uhdesinde SOO lirayı tatarur ede
rek bedel haddi layıkını bulmadı

Rmdan otuzgün müddetle son defa 
olarak tekrar müzayedeye konul· 
anqdar. lapldan glrlldftte çini d~ 
fiil medhal ve medhatden camU 
kapıdan tahta döşeli bir arah«a 
geçilir. Mezklk aralıkda bir oda 
arabkdan merdlnnle aşagı lnlldlkte 
ocaklı mutfak ayni ıral1kdıtt yoka
nya çıbldıkta bir aralık nu odl 
bir aydınhk mahıltt ıbdeshane kl
lar tktnd UçOncfl katlar birincinin 
aynıdır. Mudakdan balçeye çakılır 
BalçecM bir kuyu vardır maktr 
hanede elektrik terkoz telisaa. yar
dır maahuı ı 03 &f11D terbüaclı 

olap 75 lf'11D hane 28 baaçedlf. 
Hududu bir tarafdın Aftalia Ti 

11'11 Andreprlmt arkan Lamba 
Mil tarik mıhduddur. Klmıt _. 
hamrnel'esi 4 120 JtraJır. Talip ol..
llna kıymet mubımmenln .,,ıo 
ntsbetinde pey akçesini mllltllhl· 
ben lstanbol dördUncU icra m•at
laguna 30-12·28 tarihinde .,, 
J 5 ~ ktdar btlzat nya blJyekjl• 
9t8-S862 dosya numarast1e muıa
caaı eylemeleri illn olun~ 
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~eçhut ~sker 

Harp arasında sohpet 
~ am Luiz yakınımızda mer'tni patladığı gün 
! irmiş olduğu heyecanı tafsiltitile anlatı yordu. 

~abacı nefer, bütün kudre- meçhul bir diyara kaçmıt-.. Bir 
sarf ettiği halde hayvanlan ay ıonra Lufdn annesi bu hadise 
1emlyordu. Hayvanlar, Jru. neticesinde vefat etmlf ve Lutz, 

~ o bir tehevvOrle, çifte babaıı ile yapayalnız kalmıt-. 
~ arabayı ıfüOklOyor ve derken, muharebe bqlamıo.. 
\ı dan duvara çarpıyordu. Bu ve .... 

1
1 ihtiyar, kaçamam1r ve BellA ile Lulıı, içeri gtrm,fıler 
nın altında e2dlme ine re- dJ. Lulzfn elinde kahve tepstıi 
kalmııh. Nazımla, hayvan· vardı Hemen kalktık. Birer a· 
anane atıldık ve hayvan· dım llerlliyerek kahvelerhnizl al
baolıklanndan yakaladık. dık. Y enfden könuımafa hafla· 

)•anlar, tebdili lıttkamete dık.. Şimdi de Lutz anlabyoulu ı 
bur oldular .. ihtiyar kurtuldu, • Eczanfye gelip gtttiffmiz za 
~alan da yanımıza k<>§ u. man bizi pencereden görOrmOo. 
ba durduruldu. Kayıolardan EvvelA elbisemiz, ona pek tuhe f 
il btr toka, Nazımın elinde gelnılı.Hatta aık r olup olmadığı. 

~ıt biraz da elini kanatmı h. mızı anhyamamıf. SonraBelladan 
ta Nazım bu tokayı bir ha· sormuf. İstanbullu olduğumuzu 
olarak sakladı. lote o zaman anlayınca memnun olmuo ne ka-
ek gibi, bfr ande gl>rdüğO dar olsa hem,erllik.. Btzt g6re· 
'1-, demek bu zavallı tdL.. bilmek için çok zaman pencere-

;:d~kt,lı kc0ıg0aur:mla~:ma ıbzaı 11yaadıkkt.ık.. de otururmuf. Ntbayet.. o araba 
t'i -.a. 11 cq; ka:ı:a11 olmuf. Babasını o kaza-
~ella ile madam Luiz, kahve dan kurtarmamız onun kalblnl 
~inek için ortadan keybolduk- minnette doldurmuf. Bize karıı 
1 ~aman ihtiyar Moses Efendi hiç olmazsa kuru bir te~kkftr 

anlabyordu: edçbflmea için Belfiya ricada 
ttlldileri ermeni katolifl lmlf, bulunmUf .• ve •• 
'ıı~ulda, doğmuş.. bOyümOşler. - Ah bilseniz.. sfz. beni öyle 

le Kadıköylil tmltler. K n korkutmuttunuz kf .. 
•çük yaıta Düyunu Umu· Şaou dık.. Nazımla bir birimize 
e Kirmlt- Fakat pek fazla bakıştık: 
p, medrese görmedi4t lçtn "'.ı' Biz 
iyette terakki edememlı VJz.. !i!Wk!!..ek bir 1'aba-

t rl vakit eri oldukça fyl lmtı. hat mi yaptık 7 

bir yangın ev erJnl ve eı· - Hayır efendim.. estağfurul· 
ıilmi§ s6piırm0f. İstan· lah.. Bakınız anlatayım.. tetrini· 

!iç geçinir bir hale gel- aaninin 15 inci gün'fi tdt .. 

O aralık Edirnede bir - Evet madam.. rica ederim 
ıyet açılmıı. Daha tyl çabuk söyleyiniz. yureltm oynt-

lbtlmek için o memurıyete yor ... 
\)lınuf. Edirneye gelmlıler. O tatlı bir tebesailmle devam 

\den baıka çocu~ olmamıf. etti: 
~ 'cafız onu iyi yetlıttnnek - Tam ikindi ezanı okunu-

(~arabet) lere vermla. Bil- yordu. Şehire gene top düımeğe 
(illıidi Luizde lmiı Bövlece baılamı~tı Korkumdan aıa~ı ka· 

'hp gtdlyorJarmıf. Fakat ta indim. Pencerenin arkasına 
ttı~ıu birdenbire tekaQt gizlendim. Cümleyi bir felaketten 
t~1 bıiıler. Gene va-ıiyetlerl fe saklasın diye Allaha dua ediyor-
~lklıt- Akçe, pakça bir kız dum. Sokakta ktmae kalmamı~tı. lr için sağdan soldan talip· Bu esnada ayak .esleri ltittim, 
~~ ba,lamıı. Fakat Moıeı E· Baktım. Sizdiniz •. apfı taraftan 

ilin fikri, Lulze mektebini geldiniz. Buradan geçtiniz. Ge
~I ettirmek ve onu bir yere çerken baıınızı eczaneye çevirdi· 

Urerek gününü görmekmlf. nfz. BellA.ya elf nizle telim ver· 
' zaman karşılanna genç diniz. Hiç durmadan yOrQdü· 

• ~engin bir tiıccar çıkmlf· nh. 
' ~ o kadar iırar ile fıtemfı Baınnı pencereden cıkardım. 

~le fedakArlıklar göstermtı Arkanızdan bakmağa baoladım 
l\.tbayet bet ıene evvel bu Sız yüriidilnüı, yilr6d6n6z, tam ıu 

a. verme~e mecbur olmuı· Herdeki sokafın baıına gelmııtt· 
ltı sene çok mes'ut bir ntz. Uzaktan acı acı tekrar top 
geçirmtıler. Fakat damat, patladı. Gölle bu tarafa doğru 

bir zahire itinde if IAı gellyor ve sesi gittikçe yaklaıı· 
Gene vaziyetleri alt Qst yordu. Ben bu gilllenln her hal· 

a . de buralarda bir yere d6ıeceği-

1 ~a da tiikredeceklermlı ama nl anladım. Korkumdan titriyor
: Ue '>eraber abJAkını da kay· dum. Gölle ıslık çalarak geldi.. 
• da nal, iti azıtmıf. Kay- geldi.. geldi •• olduğunuz yere 

.:rayı yeniden ka ıanma- dilıtO . · 
\tf i18.C&{;ına, btlakts, iti sar- _ Ha.. hatirladım madam .. 

a '9\lrmuı. Eline geçen pa- yanımıza değil. bir az arkamıza 
• d<tye, hatta kumara veri- dOımii~tO .. 

t i· Bu da kAfl gelmiyormı ı Nat.ım - Raılt Rıza beyden 
11~1 de hırpalamağa bav· döndütümüz gün değil mi ağa· 

~' Uthayet harp bat amadan bey •• 
~ -larnat evde büyfik bir ar· Lulz, heyecanla devam edl vor-

\ı Çt\tarınıı. Lulz dü§miio ba· du: 
: Annesi fena h1,;lde hasla· - Artık ben göderimi kapa-
t. Damat da batını almıı dım .. bir çığlık koparmııım •. "ya.· 

Duydunuz mu 1 
EP salın alınacah 

Sahtldeo RıHDehhtıanna, Feneryolundaıı 
Bostancıya kadar ~ lturhıluı t•afın<ian 
nthay« 2SOO lira hatla .. ııhk e9l olaola
rm Dari11bodaytde Şem.t btıye mOrecut 
etmeler! rica olunur 

ZA Y1: Milekkilim Arif Uscuvınl 
Efendi namına muharrer mtllga 

ltiban Mtllt bankıısımn 218680 
- 27686 numaralara mukayyet yedi 
adet nısfı tediye edilmit muvakkat 
hisse senedini zayi ettim. Yenisin! 

çlk.aracagımdan eskisinin bükmtt 
olmad1gını HAn ederim. 

fotanbW dladut,.e yeni eoisdta muldme 
Bedi• 

::::::s 4 :::::ug&Ua A# & •n 

. Felemenk Bahriıefit ~ 
· Bankası · 
i Merkezi: AMSTERDAM 

~ 
Sermayesi: 1,125,000,000 
İhtiyat akçesi: S,000,000 
İstanbul merkezi.: Galata Iara-

~ 
köy palasta. 

İstanbul şubesi: Yeni posta-
hane ittisalinde Alalemd ban. 

:: Her ttirlti Banka muamelltı icra 
·: ve kasalar icar olunur. 

zık •. paçavra oldular,, diye hay· 
lormııım • derken.. BellAnm sed
nt lfittim; "onlara bir ,ey olma· 
dı. diye bana aeslenf yordu.. Ya
T&f yava.e g62lertmi açtım, ba· 
ıımı tekrar pençereden ~kardım. 
Siz artık köşeyi dönfiyordunuz. 

(Luis burada gözlerini semaya 
kaldınp bir haç çıkararak) Alla· 
hım.. o ne patlayııta.. bQtO.n IO

kakta kırılmadık cam kalmamıt· 
b.. o günk<ı. gibi korktutumu 
batıriamıyonım. 

BellA. da söze kanıb ı 
- Ben de çok fena korktu 

Dolrunı ben de thntcfjnıt kee
mlttlm.. hemen kapıya fırladım .. 
bir de baktım kt dumanlar ara
ıanda . gdya hiç bir ıey olmamıı 
gibi y(lrüyor]ar.. o kadar hayret 
etthn ki .. rica ederim hiç kork· 
medınız mı ? .. 

A•aylı bir kahkahadan sonra 
cevap verdim: 

- Korkunun ölftme faydan 
yok ki matmazel.. biliyoruz, pek 
Ati. biliyoruz kt .. bugiln en arka· 
mıza .. yarın sekiz adım ilerimize 
düven gülle günün birinde, ka 
famızın fisUlnde patlıyacaktır ... 
Şu halde Epi e olurınuıtuk .. b z 
kalkmak iatectkçe onlar mani 
oluyordu. Beli& bir lcaç defa d6 
kkanın'\ gitti, geldi. Ne onlar bt· 
zl bırakmak lıtlyorlardı. ne de 
biz ayrılmak istiyorduk. Vakit 
akıama yakla111u1b. Tekrar, tek· 
rar görü§mek temennileri arasın· 
da veda etlik • 
Nazım çok ınemnundu. Hem 

yürüyor, hem de: 
- Ne iyi insanlar deA'il mi 

afabey... bizim için de iyi oldu. 
Hiç olmazsa ara 11ra ge)blz. Ne 
kadar olsa.. beı dakika bile bir 
aile arasında lnıan memnun ya· 
ııyor. değtl mi atabey? 

Karargaha geldı~mlz. ıaman 

etrafımız havadis istiyenlerle dol
du. Herkes, lstanbuldan gelecek 
trenin hangi giln gelecefini so· 
ruyordu Her kesi memnun ede 
cek cevaplar verdikten sonra 
karavanamızın baıına geçtik. 

Kalbimizin elem ve zulmetleri 
arasında bir ıtmıek gibi parla
yan, aönen bugünkü bir kaç 
saatlik memnuniyet vGcudumu· 
za adeta bir rehavet vermi~ti. 
Dııarıdakt keskin soNa bedel 
çadırımız çok sıcsıkdı. Daha, uıa· 
nıp yatmadan evvel mini mini 

';m~K.e.dıkl:Sy iskele Uzerlndeki ~illi[) 

. Lokanta, Gazino, ue ~HiS SHI 
Salonumuz emsaline nispet kabul etmiyecek der~cede güzel 

ve caziptir. Umum ailelerin gelip eğlenebileceği bir mahaldır. 
Dört kiıiden mürekkep güzide cazbant takımı her akşam saat 
altıdan yirmi ctörde kadar Cuma gilnleri de on ikiden yirmi 
dörde kadar devam eder. 

Fiatlar son derece ehven, servis mükemmeldir. Kışlık prog
ramlarına başlanmı~r. Salonumuzda muhterem müşterilerimi:dn 
istirahatlerini temin için hiç bir fedakarlıktan çekinilmemiştir. 
Vesaiti nakliye her an emirlere amadedir. Kış için kalörifer 
tesisatimız da meycuttur. Teşrif eden müşterilerimiz her an 
izharı memnuniyet etmektedirler. M6.d6.rlyet 

•.e~E31E•3!e3We3E3ile~~~3EI 

lstanbul Ziraat Bankasın an: 
Karlyesi Mevkii No. On e mlktan 
Kemerburgu Turşu dere 2-ı s, 2-ı a ~6 don Um böıtan mahalll 

ile l 02 dönüm tarla, kuyu, 
yazma 

i,4,40,7,lS Ahır, mesken ve vasi mer'a-
yı havi maa ağıl ağaçlı çiftliği 

-- Ayazma • 86 DOkkAn 

• " 
82-34 Hane maa ahır 

Pendik Bagdat caddesi 49 l Hane 
Gayn mübad!llere ait ballda evsafı muharrer emıııır ve arnzt kimya 

verilmek ve ihaleleri ı 1-12-929 Carşamba gUnU saat tldde yapılmak il7..e

re müzayedeye çıkanlmıştir. Taliplerin pey akçelerile ve rafsilAt nlmak 

istlyenlerln dahi yevmü mUzayedeye kadar bankamıza mtirac~tlan 
....... -::mı .... --· .... -::=r:::-:a:ı::mı:: .. !!!!'!f!w.••---·----....... - .............. .. 
::::ı:::::::::.:::::::c:c::::ıc ..... ;a::!:üıiiiüı==iiiiüiü:=i=:ı=:ı:iiiiiiiii!!Eiill·H:!·=!i·· .. . ftii- ............ -·--· .. - . ····-- . .. ~-;;ı;;ıı 

ijif lıtanbul icra reltl Ahmet Refik B. fn 

IU·Yeni icra ve iflas kanunu 

m 2 " C"llt m ncı ](. 
!=i .lniçenfn bOyillt bulcur AIJmlerinin eecderi Ye bütan kanunlanmtz nıızarn fi; alınarak naıaı1 ve amel! hui.ıımlete ve lozwxılu nOmunelerl havi olan bu eserin her 
fü dldt latanbulda Yakıt ahan " W rUtüphanclerinde (150) kuruıa aatılmnktodır 

itmam edılmek 

tizeredtr. ı~I 3 üncü cUt 
::::::::::: •• n .... n::ı.:::.':nm:mmn:::::r.:::ı::-:.~. ~ ... ~ •• "'!'.~~, 
::::::,:::.:::u:ı=:::===ı:::zu1••1•111:CW::Wr.a.•waııa;;•u:• ~· ~MM~Uüliüü;ı;;;..-uıii 

m. 
ullyet v 

Chloros• 

ıs 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDİNCi Tertip 5 inci keşide 

ıı l<ANUNEVVEL 1929 
BOYUK iKRAMiYE: 55,000 LİRADIR 

Ayrwa: 25.000 15,000 12,000 10,000 liralık 

ıkraıni) eler ve 10,000 .liralık bir mükı}fat. 

45,000 lira isabet eden l 96 7 numaralı bilet. lstanbul, Tarsus., 

Manisa 
20,000 lira isabet eden 40,765 numaralı bilet lstnnbol lzmir 

' ' 
ımsun 

J S,000 Ura isabet eden 5~,494 numaralı bilet lstanbul, Antalya, 
Bandırma, Samsun. 

l 2,000 lira isabec eden 3 7 3 77 numaralı bllet lstnnbul, Bursa, 
Ceyhan, lzmlr, Bayındır. 

10,000 lira isabet eden 26,859 numaralı bUet fstanbul, Edime, 
Facas, lzmir, Karacasuda satılmıştlr 

canavarlar kımıldanmağa bat 
lamıılardı. Nihayet .. Bunların ıer· 
rtnden niuhaf aza ederek tatlı bir 
uyku vermesf tçin cenabı hakka 
dua ederek yattık.. Gözlerimizi 
kapadık.. uykuya hazırlandık. .. 
Fakat .. hey kA.ftr ıeytan hay .•. 
Sanki açık bariz bir sesle kula· 
4Jma efilmlt le ıu ıuali ıoru 
yor: 

Be IAnın hafif, çok hafif bir 
pembelikle bulanık.. saf ve gil
tünç gözleri mi daha güzel. Yok. 
sa Lufzin, bir kadife gibi paı lak 
zeki ve oynak gözleri mt ? .. 

Hay Allah müstahakını versin 
o, Raılt Rrzanın.. bize nereden 
tesadüf etti. Dur bakayım, hangi 
gQndü ?.. Ha.. Kumlatepe har 
bine girmeden ya bir hafta ya· 
but on gün evveldi. Onn Balık 

pazarında rasgelmlıttk. Zavallı 

çocuk.. Oyun vemı için bura 
ya g imiş, harp patlayınca arka
daılan kaçmıı. O kalmıı. Bir 
arUdfn aklu hayalinden geçmlyen 
bir macera .. Bizi aldı, evine gö-

t6rdii. Nazmi bey isminde bir 
:zat ile beraber oturuyorlnrdı. Bi
ze,, nefiı tereyağı ve taze pey-

nire kırılmıo yumurta dan gfü:P.I 
bir öğle yemefi ihzar ve ikram 
etml§1erdt. KP.remlerl var olsun .. 
Yedik, içtik. Eplce dertle tik. A 
ktbetten çok endtıenak olan R • 
zacığı teselli ettik. Çocuğun hal -
kı var ya.. Artist adamın no 
(izeı ine gerek ki: muhasara de
nilen bu koca kazanın içine lil· 
zumsuz yere kavrulsun. Nihayet 
avdet ederken yolumuzun üze
rindeki eczacmın önllne gelmf • 
tik. 

( Bıun di J 
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Abune şartları 
TOrktyede Hllrlr.te 

Gazetemızdc çıkan yazı ve resim
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = Türk mektcplcrile faydalı cıcrlerın •han şart~~ 
ilı\nlarında yüzde 20 tenzilô.t vardır Saurı t1 

=-= 
Kuruş Kuruş 

l Aylığı 150 000 

Gazeteve gönderilecek mektupların üzerine 
idare içinse. [ lda~e J, ya.zıya aitse (yazı J 

ışaretı konulmalıdır 

6-8 inci ıayıfa 't>' 
BüyO~ veya bir kaç dara için verilen mnlarla 5 • • 40 

tıususl mahiyetteki tl ılnların ücreti 4 • • ıoO 
3 • 400 300 
6 • 750 1450 

(2 • 1400 2700 

B:ı•ılmıvao mektupların iadesinden, kıymeti 
muk.1dderesfz mektzpl.ıra koııulmuş paraların 
kaypolmasıııdan ve llAnların münderecatındao 

idare mesai de~ildlr 

2 • • 2<fJ 
idare ile kararlaştınlır 1 • " 

Gazetemize busust 1140 kabul ~den yerı 1-Binci ıayıfad• ıO 
lıtanbul, Babıllı, Ankara caddesinde • v AKIT • yurdu tet 1970 H. s. H. UAnat acentesi re3mi uaııtat 
(idare itleri) 1971 (yazı itleri)• telgraf: V AKIT poıta kutuau: 45 -..:::!------~--==-==-=::ıı::::1=-~~ 

Veresiye: 
fAJ$!Vl-~ 

.......... ~····· ....... ···:·····;::;::: ••••••• :: •••••••••• = .:.:::::::.::::::::=::n• ••••:_e;ug::::;;;::::::.:t:::;:: 

Navmaım Ayvalık sürat postası 
( MERSiN ) vapuru 26 1tr 

rinisani Sah 17 de Si~ 
rıhtımından hareketle Gelib0 

Çanakkale, Küçükkuyu, E~; 
mit, Bürhaniye, Ayva!ığa gı it' 
cek ve dönüşte mezkur iskt 
lerle birlikte Altunoluğa t1P 
yacaktır. I~ 

'l-ıawnann 
Ankara da 

Adliye Sarayı 
Telefon. 1690 

Navmann Makineleri 
Satış Türk Limited 

Şirketi 

Galata, Agopyan Hail· 
Telefon Beyoğlu. 3898 

. 
CJ 

~lzmirde 
Hükumet 

caddesinde 

Gelibolu için yalnız ye 
alınır yük alınmaz. 

1 rabzon \kıncı postası ı 
( A N K A R A ) vapurU 

Devlet demjryolları 
mü_dürlüğ·ünden: 

1\ 

umu.mı Matbaocıltt metten1noe oersı~re ~o~ıomyor: 
Sultanahmet parkı karşısında Taş mektebe nakledilen matbaacılık mek

tebinde derslere 30- ı 1- ı 929 cumartesinden itibaren başlanaCilktır. Geçen 

sene kaydedilmiş olan talebe ile bu sene kaydedilen talebenin o günden 

· Teşrinisani Perşembe ak~ 
Galata rıhtımından hareke 

Zonguldak, ine bolu, Si)' 
Samsun , Ünye , Fatsa, O 
Gireson, Trabzon, Rizeye: c 

decek ve Of, Trabzon, pc~ 
hane Gireson , Ordu, f' 
Samsun, Sinop ve lnebo 

20· 10-929 tarihinde icra kılınan hareket şakirtliği müsahakasında ka

zıınmıyanların kendilerine ait vesikalan imtihan edlldikleri mahallere gön
derilmiştir. Alakadaranın müracaatla vesikalarını alman 

İstanbul Posta T. T. baş mü
düriyetinden: 

Otuz lira ücreti şehriye ile biİmüsııbaka iki hük mülazımı alınacaktır. 
Yaşı on sekizden a~ağı yirmi beşten yukarı olmıyan taliplerin şeraiti an· 

lamak üzere teşriniseninin 20 nci gününe kader baş müdüriyet tahrirat 
kalemine 

·r 

itibaren mektebe devamları. 
uğrıyarak gelecektir. 

·-~'t~l~,.m~ı rv~'ike~Cr-iAP~ı 
ta Sermayesı: 10,000,000 lngılız lırası ~ 1, Kar.d.nız ı.ıu ....... po..ıı ~ 

1 
t~ıaubul acenteliği - Telefon: lstaubnl 1948 11 il §amsun ~ 

BeyojlCi dalre&I - Te eton Beyoilu 1303 ~ il 27 ç i, 
. Senedat ve_ poliça mukabi~lnde m~ayyen ve vadeli veya he- rı tı T~~~sani arşarnı~ıl1'. 

Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecne~ ~} İl dan hareketle doğru ( Zon, t 1 
sabı cari suretıle avanslar, polıça ve ıskonrosu. ~ :: günü akşamı Sirkeci rıhtıtıl 

~ ?iyeye senedat, çek, itibar mektuplan ve telgraf emirnameleri ~ p dak, İnebolu, Samsun, O,t c 
~ ırsa!Ao. ~ ıl G' T b S" 11e 
~~~~~~~W~~~~~" ! ıresun, ra zon, urnıe 
'~!!l!!i~l~!~l~!~i~'S~l~i~Mf!~~~~~~~~~~~ il Rize) ye gidecektir. y ~ 
ffi:JD Selanik ~ Bankası HEm il T~fsilat için ~~rkecide ~ b 
il) - • lMJ !1 kencı hanında kam acent ~ıi •ı 

ffi 18 8 8 d!;,~:~~ =~~~l!~i:~.~:-~ı~:;~sı~t~n~u?~~;~~O frank . !ı,,,~~~~~~;,,.I~f,::~!:.i~~~ı~ ~-~ ~ 
EH Tü rklyedekİ şubeleri K• l kSaraçhaoede Hor~ he' t 
lMJ lzmir Samsun Adana l\lers!n ıra 1 

dc'aiode ısı nufll,rı ~ : 

ffi Yunanlstandakl şubeleri müıtemıl&ule 5 odalı oıtka•: J.l 
Selfuıik K<,vala Ah kaıtakllere milra c-aat. ~i 

' 111ıt11 :, ' Mel 'ul müdür ı Refik p•· ' . 
: t 
: ( 
' ' ' ' ' ' ' ' • 1 

• ' ' ' ' • 

ROTBART LUXUOSA DiKKAT! l\10ND - EXTRA ROTBART-MOND.f.Xf 
Lütfen baladaki kli~eye dikkat et

meniz menfaatiniz icabıdır. Zıra 

"Hakiki Radium,, namı altmda piyaııaya 
çıkarılan Radium bıçakları SAHTEDİR 

MOND -EXTRA 

tıraş makinesi ile be-
Avrupanm yegane ve methur müte· Btr adet Rotbart hr.:lf bıça~ rıııPş 

haHıaı olan Rot. Buhner fabrikasının raber ıık bir mukavva kutu de~ı ' 
vazedilmi' bnlunan ve sapı . : 
yaldızlı ve bas tarafı nikel oları· : 

ve yüzlerinizi tahrtı eder. 
ROT . BUHNER fabrlkaımın 

1929 MODELl &X'fR.4 • : 
tmal T emlnath " ROTBART - MOND · lıalret b : 

etttğ' 

Her gün tıraş olma«rı ken
dileriııe usul 1ttihaz etn~ış olan 
beylere yalnız "Rotbart Lux
uosa,, tıraş bıçaklarını istimal 
elnıelt·ri sureti ıualısusada tavsiye 
olunur. • RADİUM,, 

tırq bıçafı her tarafta satılır. Bu hı- braş makıoaınız gayet muntazıım ve t 8Yf
01 edıl.C b~ : 

çaklar hiç bir fabrikanın mallarile mu· makınadır. Bırioci ustura bıcağı iatıın~ cak rila,~ : 
bu bıçağın mükemmel ve hafit kesmedi~.• 8~ 01ınaL ·, ' 

1 d Tıraı bıçakları her tarafta ııatılır. kayese kabul etmez. Senelerdenberi naom muntazam ~ir surette imal e Ill\ırnak r•r : r ıa tı : 10 a < e i l GO, adedi Fi atı: 10 adedi 70, 1 adedi 7 1 2 yapılan teçrübe bunu ispata katidir. husuıe gelebılır. lşbu makina ıtr- tır.~ş bır de b1 : 

17 1/2 k rlJştlu· .k:esın zevkini mucip olur. Bu makına ı İd·r ' 
ll • kuruıtur. fiatı: 10 adedi 70, 1 adedi 7,5 kuru§tur. verilir. Her tarafta satılır. Fıaı cnutedı 1

: ' 

Berlinde T empelhofta ROT -BUHNER nonim Ş"irketi Türkiye vekili umuınisl \ 
PİYER Pİ~~y AN Kürkçübaşı Hanında, 4 numaradi!. 


