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Yann: 
Sinema sayıf ası 

iral Kolçağın gömdüğü altınl ' • 
akkallar kooperatifi 

dUn işe başladı 
B1r çay ziyateti verilmiş ve nutuklar irat ec:hlmtştlr 
~~ sabah bakkallar kooperatifi faaliyete b.flamJfbr. Bu mi! 
"Ctle koo-

tarafın-11!!!!!!!1!11111!!!! 
'- lıiildlmet Ff. 

fırlca erklnı 
• e bir çay 

\ et( Verilmit-
• Zlyafet es-

da, bak· 
~ ~ cemiyeti 
t, ~ unıunuıi 
ethi Bey ~r 
~irat ede-
• ~~~IDİftir ki: 
~Yemiz fktf. ._ ... iiiiiiıi-..-.iiliıı 

'-dt Yolda yü· B~~ mrrfJffnfn dlJa/ılfntl. 
lllelc ve bir an ewel pahahlıfa tafif etmektir. Muhterem fırka 
~•ndan ve matbuabmwlan muavenet istirham ederiz. Bugün ilk 
01aralc ucuz gaz tevziine bqladık. • 

Fırka erllinmdan Cevdet Kerim Bey de 

,.ı..içindeçır
pınan Türkiye, 
yeni yollarında 
lktuadi uulara 
bByGk ehemmi· 
yet veriyor. Da-

'- Koowaflf fft loı'ad ha dün derin bir 
~ tlllılc içinde idik, fakat butün müstakil olarak yeni bir hayat 
~ toruz. Bu yeni bayat içinde hepimizin gayeli, balbmızın milref. 
'hfanıuıdır. Bu itibarladır ki, Türkün her iktisadi hatveslnl 
~lanı.le ve onun büyük muvaffakiyetler içinde yflrüdütünü g6rmek 
" •meHnılzdir. Bunun için, bu yeni kooperatif hareketinin 'I muvafaldyetini candan dileriz. 

Bu gün 
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lf erke • • 
ıın bır d~rdi • 

'JJ.ıga,. bira ~ I .. ,.c:ı_ Nenle 1.. Bin elli IJltıy• fıldı I t 

Gömülmüş servet 

Dün ubah mt on birde Galatadaki cemiyet merkezinde Lokan
tacılar cemiyeti• 
ola yeni ldaro 
heyeti intihaba. 
b yapılmııtır. 
Reyl6ıin tunifl 
aeticuindo Ab
dullah, Cemal, 
Ali, HOseyın, 
Mustafa, Şükrü, 
Ali Rıza, Meh· 
met, Agom Kad. 
ri, Ahmet, Ke
mal beyler inti· 
hap 1 edilmlıler
dlr. Gelecek haf. .. 
ta reİI intihabı ~tocr1ar "8ma bollndl 
yapılacalcbr. 
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H v AKT " iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABERLE~• 

NeziheH.a cevap vermiyorlar TELGRAF HABERLERİ 
Eski birlik reisinin diiştüQü bayaOılıaa 

düşmek istemiyorlar 

Latife ve Efza viı H. 1ar efkan umumiyeyi 
tenvir için beyanatta bulundular 

Bal, yumurta 
lstıhsalatımızı tezy1t için yeni 

bır cemiyet teşekkül ettt 
Ui K.tnua~anide tav~an eti Gazi Osmanpaşa Erkek ona mek-

bi muallimlerinden dadın blrli~
ıln eski rtfsl Nezihe Muhiddin H. 
ki Uç gün evvelki beyanatında, 
KadJn blrUği aleyhinde bulunmuş, 

belediye intihabına iştirak hakkının 
istihsalinde Kadın bırllğinin hiç bir 
ıqcbbüsü sepkat etmemıtıtr, kadın 
polll te,kill fikri gülünçtür. Kadın 
birliğinin dudaklan boyalı kadınlan 
polislik yapamazlar, demlştl 

Kandın birliği dün Udfe BekJr 
hanımm riyasetinde toplanarak. bu 
mettJeyi müzakere etm~dr. 

içtimadan sonra retı Uttfe Reklr 
hanımla idare heyeti azasından Ef
zayfş Suat R bir muharrtrtrnize şu 
8'5zlerf söylemişlerdir: 

- Nezihe hanımın beyanatı ya
zıldığı gibi, birlikte bir bomba te
afri yapmamıştır. O beyanatı sadece 

bayagı bulduk, ve ayni bayağılığa 
dilfmemek için de Nezihe hanıma 

ceYap vermlye tenezzül etmiyoruz 
Yalnız Nezihe H. ın cahili bulundu· 
gu lkl meseolc~ hakkında efkan umu· 
mJyeyt tenvire JUıum gördük. 

Nezihe H. bize lkl noktadan hü
cum ediyor, bunlardan birincisi, 

kadın birliğinin belediye intihabına 
iştirak için hiç bir teşebbüste bu 
lunwıamış olnıası; lkincis~ kadın 
polfsfnl gOHlnç addetme~ldlr. 

Bu iki meseleyi tenvir edelim: 
J - Kadın birliği, kadınların 

belediye intihabına iştirakleri için 

çok çalıfmıştır. iki senedenb~rl res 
men bu işle meşgul oluyoruz. 

2 - Belediye intihabına iştira
kimiz için iki defa konferans verdik 

8-Avrupadan belediyecilik hak
kındı getirttik, tetkik edıyoruz. 

4 - BerJindekl kadınlar kong· 
resine lf tirak ederek oradaki bıle
diyed kadınlarla temasa geldik. 

S - Beltdiytd kadın unvanlle 
makaleler neşrettik. 

6 - Belediyecilikte kadın isim

li bir risale neşrederek Gazi J Iz.ne, 

BaşveUlete, vekillere, me'huslara 

ve daha bir çok makumlara gön
derdik. 

Aln maddede telhis etti~imb; 

biirün bu faalf yetf küJliyen fnkAr 

etme~ her halde doğru bir hareket 

olm851 gerektir. 

Filvaki Cümhurl vet hükOmetlml

zln Belediye intihabına iştirakimiz 

hakkındaki teveccühüne büyük bir 
hisse ayırJyoruz Hükumetin JOtfu 

olmakla herader bizim de te$fbbüs 
ve sayimlz vard r. Hükômet bize, 

itimat göstermiş, hatta Belediye hı· 

tihabına kadınların da iştirak edecek

lerini Berlinde bütün dünya kadın

larına ilin ettlmıştL 

Kadın polis meselesine gelince : 

yenilecek 
Ankara. 27 ( V akıt Telefon ) -

Bu~ün K rklareli mebusu Fuat beyin 
teşebb0'"1 üzerine, Himaytl etfal .al~ 

nunda fırka umumi k&ttbı Saffet beyle 
ban mebuslar, gazetecıler, ziraatçılar 
toplanarak arı ve kömeı hayvanları 

yettıttrme Cf'mlyett namtle lıir cemiyet 
ıeş~llı hakkında mOzakereler yapmıılardır 

Bu mOt~ebhtsler kongresine K&zım 
Hnsno B. (Konya) riyaset etmtı, 
tcnebt m"mlekellerde an ve hmeı 
ha) nnatının menfaatlarını ıtkreımıı, 
bu ynıden Frannda 250 milyon, 
Danlmarkada 65 milyon Türk lirası 
ltmln edıldiAtnt ıöylemlt, Alı Rıza B. 
Macarlstanda yalnız pamuk ıhracının 
14 milyon Türk lıra~ını bulduğunu 
-oy'em •ıtır. 

Nizamname mOzahre edtlm!ıllr 
Cemiyetin ~ayeıl bel yumurta tetıh1&-
11labnı ve bu suretle aile bOlçetlnl 
tezyit ve refahı temf ndır. Makada 
varmak tçln neşrıyat yapılacak, kuralar 
açılarak, laboratuvar tttılı olunacak, 
cemiyete h'b yardım1 olmak Ozere 
ıkı İıevt au11 bulunacak, aenede bir 
lira vereceklerdir. 

CemtyedD umQrnf, yt)lyet, kaza, 

Ntzlhe H. bunu şimdi giilünç bulu 

yor. Halbuki kadın polisi için te

şcbbiislerde bulunacak olan komis

yon Nezihe H ın reisliği zamanın

da teşeokkUl etmiştir. Nezihe H. o 

vakit bunu hiç de gülünç bulmu

yordu Fakat bu münasebetle Ne-
nahiye ıubelerl olacak, bunıaı ın ıdare 

vdın polisin ne demek heyeılerl bu unacakbr. zihe R ın 

olduğunu 

oldu~. 

bilmediğini öğrenmiş Cemtyetın varidat nı taahhndaL 
~-r<-•-~tf"'..b~rruaı rnı~o Te nıulitelıf te-

• ·Kadın poHs htr hııngl 

vak'aya gidecek, katiller~ hırsızları 

takip edecek değildir. Yani erkek 

pollsltrden ayrı teşekkül. Kadın po

lis yalnız kadınlarla, çocuklarla alA

kadar olacak vazifesi doğrudan doğ

ruya içtimai. Yaşı 25 ten yukarı 

olacak ve liseyi ikmal etmiş bulu
nacak. 

Bu sözlerimiz Nezihe 1 Ianıma ce

vap telAkkl edilmes.in. Biz N~zihe 

H. ın zafım maruz göriiyoruz Ten

vir etmek istediğimiz efkArı umu
mlvedlr 

§C06Usler t~kıı edece1'tır 
Cemiyet azau 26 kanunusanide 

tavıan eti yiyecek, bu ıuretle laVf&D 

bt elt menin revacına çalııacak larl1U. 

lzm·rde Mıllet mektepleri 
lımlr, 27 (A A.)- Maar lf ema· 

netıııe ıe'en malGmata nazaran 
Denlı.lide 133 kadan ve 127 er
kek halk derahaneıi açılmııbr. 

Ayrıca iki 8. derahaneıi vardır. 

Bu derah •nelerde 17 44 kadm 
2118 erkek yeni harfleri &fren• 
mektedtr. Mantsada 215 A, 508. 
derıanesi açılmtftlf. Bu den1ere 
9440 kiti dfvam etmektedir. 

V AKIT ın tefrlkasıı 15 

s•rkat maddelerını ıu gibı ezber· 
lemiş olmak para etmez. Hem 
bu elbiseler bizim vücutlarımıza 
ısmarlama olarak yapılmamrş Bak 
kolları sana uzun bedenı bana 
sarkık, çapaçul geliyor •• 

- Ne yapacağız ? 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
c;enıtlinden ışırmamışhr. Sakın 
o da parayı umumi iktiaattan kim 
bilir ne tekilde çalmıştır .. heç-
1cuin aeıvet payını hangi manevi 

·I seninki şu kadar, ötekininki 
u ltadar diye bakça pa~ ediyor? .. 

Vuran vurana, uyduran uydu· 
ana Allah ve kullar bize hisse 
lyırmayı ibmaı ettikleri •Ç•n biz 

Je rıık•mızı böyle vuruyoruz. 
Açlıkla intihar çalmaktan daha 

tna bir cinayettir. Nedamet ha 
makat zafından ileri gelir. Şimdi 
sen büyük bir aptallık ed p te 

bu ttyanın sahibini eramıya lcal

kııaan göıecetin mukabele şlk
ran değil tahkirdir Mükafat de-

til mücauttır. Şimdi bu yobaz 

vai1lerinı ı?eç. Arı\k bu pardesaü, 
pt;ka, baston çalduanm değil 

senin sarih malindir. Bunlardan 
nasıl istifade edeceksin ? giye· 
cek misin? paraya mı tahvil ede 
ceksin? 

- Sen ne yapacaksan ben de 
onu yapacağım .• 

-Şimdi bunlan giyip de sokak· 
larda, kalabahk yerlerde salın•p 
gezmek çok tehlikelidir. Sui tali 

bu ya, ça•dıran adamla karıı kar
şıya gelmek ıhtimali var. 

Biz o zatları tanımıyoruz. On 

lar biıi bilmiyorlar. Fakat elbiıe 
leıtne derhal aıina çikacaklarına 

şüphe yok. insanı hemencecik 

çal yaka ederler. O beyefendiler 
için mallarının aslmı fashnı isbat 

kolaydn. Fakat biz ne kadar usta 
olsak vine "emkümJeriz. Bu haki
kat kaıııımda ceza kanununun 

- Satacağız .•• 
- Kıme? 
- işte na1ik rresele.. bunlan 

bugün, yarın açık mezada ver· 
mek uyamaz ... Şimdi lokanta da 

Pa'tronla müşteriler, garsonlar 
biri birine girmişlerdir. Zabataya 
haber. uçmuştur. 

Koku almakta en mahir polis
ler ihtimal ki şu ande peşimizde-

dirler. En namuslu adamlara bile 

kazançlarını kolayca yutturmıyor· 

lar. Helili mesruk şimdi yüz ku· 
ruıun milyonlarca belih kap ka· 

çanı var. Şımdı gazete muhbirleri 
lokantanın etrafını sarmışlardn. 

Zekivetıerinin mübaliğadaki va. 
raılan nisbetinde her sözden bin 

mana ~ıkararak sütunlarını dol· 
Ciuruyorlar. Vak'a o kadar tahrif 
ediltct-k ki hadisenin iki kahra· 
manı biz bile kendi kendimizi 

Rusya - Japonya 
Yeni bir tehli~e mi 

çıkacak ~ 
Tokyo, 27 (A A )- Matbuat 

Mançurl vakaytt hakkında 

uzun uıadıya te ıfratta bulun 
makta ve Sovyet taarruzunun 
devamı takdiı inde bundan va 
him neticeler tevellilt edebile. 
cetfnt beyan etmektedir. 

Ziraat bankası 
Heyeti umumiye lçtimaında 

ne!er konuşuldu 
Ankara, 27 ( A. A. ) - Ziraat 

bankHı heyeti umumlyeafnln 
dOnktı lçtimaında okunan meclisi 
idare raporunda içinde bulunulan 
metal senesi umnda bankanın 
arazi imar Ye uflhı sfbl btı,ak 
te,ebbtıılerln hlmayeane matuf 
muamelelere daha esaılı veçheler 
vermek, difer taraftan çift bay· 
vanlannın menkul kıymetler ıtbl 
hem banL a lnrechılne mevzu ola. 
bilmesi ve hemde 6 tım Yeya 
kaza dolaylııle zünaa ferdi btr 
zaı ar ve ztyan tevlit etmeılnl 

temin için hayvan stgorta11 eııa• 
larım haz rlamakla metaul olaca· 
iı kaydedilmektedir. 

Troçkiye dair 
Kerenski habratında 

nere.. söylemiı! 
Leninle Troçlcl f'lhd men· 
Ta#l.'fl ..,.,.. ·-· ...-ur Clilr7 
Şehrimt:ıde buhm_an Troçkf "-"• 

bratını neıretmek hakkım Ber· 
linin maruf tebi1erlnden birine 
Yermlıtır. Ancak ayni mOenese
nln Kerenıkinln batırabnı da 
nep-eı mekte oldulunu ve bu 
eaerde Troçklnln aleyhh>de ima· 
dat ıerdedlld·ğtnl haber alan 
Troçki eserini bu tabie vermek· 
ten aarfınazar etmtıtlr. 

Keren.kinin eterlnde Lenin 
ile 1 roçklnln bolıevik tnkllAbmı 

haznlamakta phsi menfaat takip 
ettikleri tddta olundufu gibi, 
1917 ıenealnde Alınanyadan Ru• 
yay• ıeçerken Lenin ile T roçki
nin Alman kararglhı umumlılle 

tanıyamıyacatı,;. Sen aleyhteki 
ttşniattan ürkeceksin . Ben porhe· 
nin tuhaflığma kasıklarımı tuta· 
rak güleceğim • 

- Giyinip ortaya çılcma~ı teh
likeli, satması müşkül.. Öyleyse 

biz bu ıirkati niçin irtikap ettık? 
- Oğ'um bunlar burada ıa

tılmaz.. lzmirde, Adanada filin 

satılır Belki de Romanyayı, Ruı· 
yaya gönderilir ... 

Nasıl? 

O da benim sırrım .• 
Bana anlatamaz mıam? 
Hayır ... 

Ben senin sirkatlerine böy· 
le "ör körüne mı çııaklık edece
ğim? 

- ilk sirkatinde hemen usta 
çıkmak mı istiyorsun? Satmak 
istiyorsan ver onları bana, bır 

müddet sonra paraıım al.. 

- Kaça satacaksın? Bana ne 
getireceksin? hiç bir şey retirme· 
miş olsan da benim senden ne 
suretle davaya hakkın olab lecck? 

- Bu kadar uzun istimliklar· 
dan hoşlanmam.. Arkadaşhk na
mana İ§te sana §U kadarını anla· 

l~edi ye traktö 
Gazi çiftliğine 

nakledildi 
Ankara 27, ( Vakıt Telefoo) 

İtalya Başvekili Sinyör Musoli 
Reisicümhur Hz. ne hl dıye 
traktör istasyodan Gazı çı 
nakledilmiştir. 

l't. Or-s-in __ i_B_oroJI 
Ankara, 27 (Vakıt. Telefon)-" 

yan.an Berlın aef aretlne taylD 
SonyOr Oralnl Barone Retıl 

H z. ne aru veda etmfı ve 
hareket eylemiştir. 

Hatıra gelenler 

Müneccimlik 
Yunanlı •raleı,. timi ıı~ 

ile fttlgal ediyordu. B~ .'! 
yıldızlan ıeyrederken ön? 
ki bir hendeği görmlY tll 
lçtne yuvarlandı. Yol O• il' 
den' ıeçen bir koca kati 
hah 16rilnce batırdı: 

- Yahu ayakJannm an~ 
ki hendeği görmediğin bV 
16kte o up biteni nasıl kel 
diyouun? .. 

* 

.1 
tayım Ben bunlan gı:di bit~ 
poya götüreceğim ? ası ~ 
müterakim mallar ıle b ~ 
kendi uıu1ünce anha ij Y' f 
harice sevkedecek •• Beklerse",, 
ranı tamam alırım·. Beklelll .,.. 
yırı yarıya kırdırmış olur~d 1 

- Ne kadar bekliyecet'111 

Malilm delil, işi bili~~ 
- Demek ki ben bildl~,l' 

meçhul bir kumpanyaya . ~ 
kaydolmuş oluyorum •• bit I' 
bilmiyecetim. Ne verirse~~ f 
vallah diyecetim. Çalıp ~ 
tireceğim. Çok güzel b 
doğrusu... dl 

d Ü ••"" JI, - Canım par eıı elilllll" 
ppka başanda.. baıtoıı •ttdl 
v.r git sirkatinin seınere•;.ı' 
bilditin gıbı iıtifade et.• 
bir prtla .. 

- Hangiıi o? 

- Tutulduğun 
vermemek şartile ... 

-16- d•·'' 
Sirkatin heyecanh arka btllle" 

tatlıdır amma taksirnde 
daima çingar çıkar. (~ 
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"VAKT,, iN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 

Kasaplar tahdit mi edilecek ? 
Dün belediye meclisinde bu 

mesele müzakere edildi 
Buz fabrikasında havadan para kazanan 

bir "iç güveysi,, varmış 

Umumt Belediye meclisi dün öğ
~edt:n sonra toplarak şehre ııit bazı 
ışlerJ görüşmüştür. · 

lert hayvan başına alınmaktadır. 
Halbuki kiJo üzerındtn alınnası 

daha faydalıdır. 
3 - Müstahsil ile müstehlik 

arasında iş gören bir sürü tufeyli 
mütavassıtlar vardır ki bunlar et 
Haclarının pahalılaşmasının en bü
yük sebebidir. Bu mütavassıtlar 

ortadan aldırılmalıdır. 

Seyyar hemşire! 

Samiye H. Amerikada 
tahsilden sonra bu 
ünvanı alacak l 

Belediyeci kadın 
Neler yapaca·k? 

Kadın birliği kadınlara hitap eden bir' 
beyanname neşretti 

Kadın blrliltf Kadın Sesi ismile 
tabettirdiği risalede, belediye inct

habına iştirak hakkının tanınmakta 
olması dola) sLc bu bl'yannanıeyi 

neşretmektedlr : 
Türk kadın!. ğı., 

bat yurtlarında da birkaç yatağın 

fakirlere meccanen verilmesi için 

teşebbüste bulunmalıdır. 

Alko~ sart hastalıklar memleke

timizde tahribat yapmışur. Bunun 

Jçin, belediyeci kadın, Maarif Ye

kAletlnin müsaade ve muavenpini 

talep ederek umuma mahms sıhhat 

dersleri verdlrmelidfr. 

Radyom meselesi: Cerrahpaşa has
tanesine iki sene evvel bir miktar 
radyom ıı;etiriJmişti. Fakat bunu 
kuJJanacak bir mütahassıs buJuna
nıadığı için bu maddeden istifade 
edilemiyordu. Meclisin dünkü içtl
tnaında bu mesele tekrar konuşul 
muş, Bertelli isminde bir mütehas
sıs bulunduğu, bu zatla iki seneliği 
25 bin lira olmak üzere bir mu· 
kavele projesi yapıldığı anlaşılmış 
Ve bu husustaki bütçe encümeni 
mazbatası okunmuştur. 

Raporda tufeylilerin bu vazireti lk
tısadt bir facia cümlesile ifade edıl
mek tedir. 

Amerikanın meşhur hayır mü 
essesi sahiplerınden . milyaı der 
•Rokfeller,. in bir mümessili ge· 
çenlcrde şehrimiz Hasta bakıcı 
mektebini ziyaret etmiş ve tale 
benin haluk ve müsteit elvarı 

nazarı dikkatini celbetmiştir. Ge
çenlerde Rokfeller mür:sseses1 

Bize yeni bl r vazife vrrilmek 
üzeredir. Bu vazifeyi şlmdidLn be
nimsemek bJzlere borçtur. Tiirk 
kadını şimdiye kı:.dar giri~tiği işler
de muvaffakıyet kazanmıştır. Hu 
muvaffokiyeti her zaman kazan
malıdır ve kazanacaktır. Bele· 
diyccllik kadını çok yakından al!
kadar eden bir iştir. Çünkü bele

diyecfliğin belU başlı mevzuu sıh
hat, intizam, aile hayan, halk ter
biyesi ve hak bilgisidir. Kadının 

da en büyük vazifesi bu işleri 

her yerde ve her zaman teşvik 
etmek yükseltmektir. Bunun için 

bu sahalardaki rabıt ihtlsasl anmızı 

daha ziyade işletmeğe çalışalım. 

Bizden evvel bu işlere girişen ka
dınların nasıl çahşoğını ve neler 
yaptığını tetkik edelim ve intihap 
hakkını elimize aldığımız zaman 
yapacağımız şeyler için hazırlıklı 

olalım. Genç ve dinç varlığımızla 

büyük mkılAbııruzın bizi götürdüğü 
yollara koşalım ! 

Risalede mtktepler ve halk ter

bl yesi şu surette mevzuu bahsolu
yor: 

Bu arada izahat veren sıhhat iş
leri müdtirü Neşet Osman Bey bu 
lunan mütehassısın radyoterapi hu
susunda gerek tedavi gerekse teşbi· 
sin kendi idaresine verilmesini Jste
diğinı bildirmiş, bunun üzerine bu 
nokta hakkında bir karar verilmek 
üzere bütçe encümeni mazbatasının 
sıhhiye encümenine gönderilmesi ten
sip olunmuştur. Mukavele netice
lendiği takdirde radyoterapi müte
hassısı önümüzdeki ayın birinden 
itibaren vazifeye başhyAcaknr. 

İı:.tlmlAkler hakkmda:Bundan son
ra. Taksimden gelen otomobillerin 
geçtiği Tarlabaşı caddesindeki kö
Şentn genişletilmesi için bazı bina-

JIDIA zVıpnHaoamnrla kanalizasvon tesi-
acaK oıan oazı arsaıann 

istimlAki hakkındaki mazbatalar 
okunmuş ve kabul olunmuştur. Bu 
sırada azadan Aptülkıdir Hey şun
ları söylemiştir: 

- !stJmJAk işlerinde Emanet 
bazı usulsüzlükler yapmaktadır. Biz 
fzfn vermeden Emıınet Jstiml!ke 
k~lkışıyor, kıymet biçtiriyor, sonra 
bızden izin istiyor. 

Bunun tekerrür etmemesfnfn te
mini lAzımdır ,, 

Mezbaha raporu: DOnf<lf lçtlmftda 
mezbahanın geçen seneki hesapla
rını tetkik eden hesap encümeni· 
nin raporu da okunmuştur. Rapor· 
da mezbaha ve buz fobrlkac:;ının 
gelJr ve masrafları ile et fiadarmın 
Ucuzlatılması hakkında bazı müta
lealar bildirilmektedir Bu mütalear 
Ia.r şu suretle hulasa edilmektedir: 

1 - Mezbahanın soğuk hava 
teşkllAtı çok eksikdr ve bugünkü 
Vaziyetlle kışın etin pahalılanmasırun 
önüne geçilmez. Şu halde dondurma 
et Yapmalıdır. 

2 - Mezbahada kesim ücret-

4 - Şehirde J 400 tane kasap 
dilkkAnı vardır. Bunlar ihtiyaçtan 
çok fazladır. Fiatlann pahalılaşma 

ması için kaı:ap dükkAnlan tahdit 
edllmelidir. 

Raporun bu kısmı okunduktan 
sonra azadan avukat Necari bey 
söz almış ve şunlan ı:öylemiştir: 

- Bunlar çok mühim lktısadi 

meselelerdir . Esasen azasından 

akalllyette kalanlar bu fikirlere işti

rak etmemektedır: 
Dondurma ete halk rağbet eder 

mı? Bu takdirde ucuzlar mı~ Bun
lar derince tetkik edilmiyc muh-
taçtır. Kesim ücreti meselesi de tet

kik edilmek JAzımdır. Raporda te
f eyli denilen mütevassıtlar hepsin
den mühimdir' Bunlar bir kararla 
kaldırılamaz. Müstahsllin bunlara ih
tiyacı vardır. Bunların, yerlerine 
daha faydalısı konulmadan kaldır
tılması ouy uıt zararıar ~ol!;\n'l.11:' · 

Kasapların tahdidi fikri de 
doğru değildir. Mııziye rücu etmek 
demcktlr. 

Ayni zamanda tf caretfn serbest 
olması hakkındaki kanuni hüküm
lere de muhaHitir. 

Bütün bu noktalar hakkında bir 
karar vermlyellm. hepsini Emanete 
gönderelim. Tetkik edilsin, bize bir 
proje gönderilsin. Kararımızı o za
man veririz ıı 

Necati Beyin bu teklifini meclis 
kııbul etmiştir. 

Buz meselesi: Raporda buz fab~ 

rikasının hesabı okununca İsmail 
sıtkı Bey,· buz fal rikasına lç gü
veysi halinde gJren serbaiyin ortadan 
kaldır.lmasını, bu adamın hiç bir 
iş görmeden havadan para kazan
dığını, bu zatla yaprlan mukavele
nin müddlti bitmek üzere oldu
gundan bundan sonra buz tevziatını 

Emanetin halka daha faydalı bir 
tarzda ve kendi ba~ına yapması nı 
söylemiş ve bu fikir bir temenni 
halinde muvafık görülmüş, lçtlmaa. 
nihayet verilmiştir. 

••••••• 
İnfiliz 9 kurut birden fırladı 

I<. veklll Hasan B. "Gayrı tabiilik yoktu,, 
vecizesini tekrar ediyor 

k lngtltz llra"ı dün sabah 1047 

1 
urufta açılını,, öfleden sonra 

1
':;° kuruıa kadar çıkmıı. akıam 
56 kuruıta kapanmııtır. Dün 

~ngi)tz lirası üzerinde borsada 
b llraretlf muamele olmuı, elli 

inden fazla Jngtllz ürası satıl· 
lnııtır. Talibin çok olması buna 
ftı it , 

u abil a.rzın azalması, taıra· 
dan hemen hiç denecek kambi
Yo gelmemesi dün ingfltz lirası· 
raın t d 

sebep olmuctur. Borsa salonu 
kapandtktan sonra komber vekili 

sıhhiye vekaletine müracaat ede· 
rek Samiye hanımın Amerikada 

ikmali tahsili için bütün mernri
fini kabul ettiğini bildirmiştir • 
Vekaletçe bu talep kabul edildi
ğinden Samiye H. bu akşamki 
ekispresie Par Ee ve oıadan A
merikaya gidecek, bir sene ora-

da okuduktan sonra Türkıyede 
ilk " Seyyar hemşire • sıfatı ile 

vekalet tarafından istihtam edi
lecektir. 

Samiye H. bu sene mektepten 
mezun olmuş ve Çorum memle
ket hastahanesine tayin olunmu~

tu. Kendisinin bilhassa doğumda
ki istidadı talebcl-ğ nin ilk sene· 
Ierinde sıhhat vekaletinin ac na· 

zarı dikkatini eelbetmişti. 

İzmir ticaret oda~ı 
fnnlr, 27 (A. A) - Ticaret 

odası meclis azalığı intihabına 
yakında batlBnaçakur. Sene ba· 

ıınd"n evel intihabat·n bttecefi 
yeni sene Mü7akereler ne yeni 

Orada Medeniyet orada Saadet, 
orada bütün lstiklAl var ln 

Risalede 5 nokta izah edilmek
tedir: 

BelediyeciJikte kadın gayreti ve 
çahşması en çok şu noktalarda 
temerküz etmelidir: 

l - Oturduğumuz evlerde~ 
2 - Gıda ve beslenlş tarzımızda 
3 - Sıhhat ve sıhht muavenette. 

4 - Mektepler ve halk tabiye-
sinde. · 

5 - Umumf refahın temini için 
teşkllAt sahasında. 

Evler hakkında denfllyor ki: 
Kadın her şeyden evvel evinin 

l=:=k===:==========I kadınıdır. Bir ev kadmı ise oturdu
at~ınında ticaret odası reiı ve 

azaları dün akııam odada mü· gu evin sıhhate muvafık sonra da 

aıamn I1tfrak1 tahmin olunmak
tadır. 

kesesine elverişli olduğunu ister; 
htm bir içtima yapmı•lar, her gün \' rani hol hava bol güneş, kira ya-
bir kaç kut uı ~ ükaelen İngiliz li- h ut satlş ücretinin nisbeten ucuz-
rası hat<kında uzun uzadıya gö· Jujtu. Demek ki belediyeci kadının 
ıümü:lerdir. Dünkü içtimada bu evlerimizde en çok dikkat edeceği 
tt>reffuna bi)ha~sa t;cart vazlye· şey sıhhat ve iktisat mesdesidlr. 
timfzln sebep olması meıe'esi Gıda ve besleniş tar:ı:ına gelince: 
ehemmfyetle tetkik ed lmlıttr Ne· Kakının annelik vazHeslnde en 

ticede alakadar vekaletlerden tüc evvel yııpacağı şey beslemektir. Bu 
carlar için bazı mata.ltbatta bu beslemek arzusu evvel! çocu~una 

lunulmafa lrarar verilmtıtir.Bu ka· süt vermekle başlar, sonra bütün 

rardan l:aş1ıcası hankalann tüc· ailesinin iaşesini düşiinmekle geniş-
rara kredi temenidir. Diğer ka· ler ve daha sonra açların ve fakir-
rarlar da vekllete bildirilecektir lerln yemek ihtiyacını temin etmek-
İnglliz liruımn tereffuu sebebini le tekemmül eder. 
öğrenmek üzere bir muharrimiz Siit meselesi ile belediyemiz uğ-
borsa komiser vekili Hı~m Beyi raşıyor. Fakat kadın belediyeci ol-
görmek iıstemtııtir. Odasında An duktan sonra, çacuklarımızın hayatını 
karaya gidecek bir mlsaffrtnin göz öniinde tutarak, sütlerfmfzfn 
ıeker paketlerini raran hademe· temlzHğl ve kmvetl öyle tabif bJr 
ye nazsret eden mumaileyh; şekil almalı ki münakaşası bile 

- Faz'a me§gu!üm. Hem va· füzult addedllsin 
ziyette bir gayri tabilik yoktur, Sıhhat ve sıhht muavenet için 
haberini yallamııtır. Vekaletin de şunlar söyleniyor: 
yakında borsa hakkında mühim Kadın fıtd olarak hasta bakıcı-
karar1arına lnti7ar edilmektedir. dır. Belediyeci kadın memleketl
Ezciimle bor sa komiıerlt~ine mizdeki hasta bakıcıların ve ebe
ehUyetlt birisinin getirllecefi, ]erin adedini arnrmak ve fennt 
kontrol itinin daha 11 kı ve mun· malömatlarını ik!şaf ettirmek için 
tazam yapılmaı·mn temin edile- gayret sarfetmelidir. Ayni zamanda f in iye kad:!r hiç görülme· 

· ıntı bir dereceyede yükıelmeılne 

Hasan bey s JD muamele Dl'tice· 
ıfnl memuru mabaundan öğren· 

mit. keyfiyeti derhal Maliye ve
kAletfne bffdfnn 'ıtir. Hasan bey 
kontrol memurları vaaıtastle alı
cıların ve bilhassa banka1arm 
lngilfz lfrasım hakiki ihtiyaca 
müstenit olarak alıp almadıkla
rını tetkik ettlrmlfUr. Bu netice 
de derhal vekA.lelt> bildirl'mtıtfr. 

İngtJlz lirasının bu leretfuu ceği beklenmektedir. memleket hastanelerinden mad a sıh-

Terbiye vermek hususunda kadın 
çocuğan ilk mürebbisi olmakla ta-

nınmıştır. Belediyeci kadın bu tabii 

vazifesinden istifade etmelidir. 

Mekreplerln sıhht bir tarzda inşa

sına gayret edillyoL Belediyeci ka

dının vazHesl du mektepleri sık sık 

teftiş etmek. çocukların sıhhatini 
yakından kontrol etmek, halk ter-

biyesi ve bilgisi ile alAkadar olmak
tır. 

Umumt refahin temini için ceş

kllAta gelince: 

Belediyeci kadının en yilksek 

gayesi memleketinin refahıdır. Bu 

refahım temini için hayırperver ve 

içtlma1 cemiyetlere ibtlyaç vardır. 

Belediyeci kadın için bu cemiyetle

rin tesisine yardım etmek ve hima

yesine çalışmak büyük biz şeref 
olmalıdır,., denilmektedJr. 

• 

Gizli teşkilat 

yoktur 
P ofisteki isticvap ha
beri tekzip ediliyor 
Artın Zeki T omayan 

efendi kimdir ı; 
Dunkü akşam gazetelerinden blrl 

Dahiliye vekAletlnden gelen bir 

emir llzerine Arin Zeki Tomayan 
isminde bir Ermenin Polis müdür

lüğünde isticvap olunduğunu yaz
makta ve bu adamı, Sürpagop ci-

varında oturan bazı Ermenilerin , 
gizli bir teşkfl~t ile a1Akadar olduk-

ları tarzında ifade verdiğini bildir
mektedir. 

DiJn bu yazı etrafında tahkl
kat yaptık. Vilılyet büyüklerin

den salahiyet sahibi bir zat bize 
bu haberin do~ru olmadığını söy

lemiş ve şunları i!Ave etmiştir. 

- Bunu ben de gazetede oku· 
dum VekAletten ne vilAyete, ne de 

Polise döyle emir gelmediği ~bi bu 
isimde bJr adam da Poliste isticvap 

olunmamıştır. Gizli tcşkilılt mesele· 
sinin de aslı olmadığmı yazabtlirsl-

niz.» 
Öğrendiğimize göre ". Artln Zeki 

Ta mayan Aptullah" ismini taşıyan 

bir zat geçenlerde mahalltllnin şl
kAyeti üzerine 5 gün hapis, ı O lira 

da para cezasına mahknm olmuştur. 

Dımagen de biraz zayıf olduğu 
söylenrnekcedir. 
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W&\IT~I!1r 
Elma sepeti 

Tren Sabanca fsfa1iyonundan 
geçerken daima. ellerinde elma 
dolu birer sepetlf' pencerelerdeki 
yolculara doğru koşuıan pejmür· 
de kıyafetli çocukları ve kadın· 
ları oradon ~eltp geçen her kes 
b:~·1r Elmaların u2aktan görüniiıil 
t:k bakışta ekseri yolcuları ceı.
bett•ğine büphe yoktur. Bununla 
beraber mese a lstanbulda ve 
Ankarada bir iki liraya ancak 
alınabilecek olan bir sepet elma
yı yarım lıraya ıatmak için bir 
birJerıni e2en bu zavallı çocuklar 
ve kad nların hemen hepaı ıne' 
yus dönerler. Acaba Sabanca.de 
be1ed ye reisi, yahut kaymakam 
gibi mE-vki ve makam sahibi 
2 atlar arasında bu halin aebebinı 
ara~brmış kimse yok mudur? Sa 
hane-anın fakir halkı en ucuz bir 
fiatla e'malarını ıatma~a, yolcu
lar da bun ları almafa hazır iken 
ah;1verl~t meneden ,ey nedir? 

Biz bu suaJlere kendi görüıü· 
müze göre cevap verelim: Sa· 
bancalıların elmalan satmak için 
kuJlandıklar Sf' petler! 

ihtimal lci bazı oku vucularımız 
maksadımızı bfrdenblre anlaya

mıyacaklar dır Elma iyi ve ucuz 
o'dui< tann onra ı-epetlnln nasıl 
otup ,. a alış verişe mani olabile· 
ceğjni tay n rdemiyeceklerdir. 

Mest" enin mahiyeti ıudur: Dik· 
kat edıltr e Sabancn 1 t.asyonun 
da çlenne elma doldu~ ularalf 
eatı an epetler hiç bir yerdı 

görlllmü şekilde deği dir; yar. 
htı sep t.ler adata altüst edilm 
bfrer mahrut b"çlmindedir. 

Bu sepPt er•n çi elma d( 
1 uftu halde ete kona~ 

o1 :.ı ı ok mü ldilatla durur 
u k b r sars ntı ile derhal dev 
ti ir; ve tepeleme dolduru mu 
o an elmalar yerlere dökülür. Ka 

ı ağı o ır.adığı için yo1cularm 
ede tutarak taıımalarına da nİü 
aaıt değild,r. Sadece sepetin bu 
f<'k)i ~tlhassa a7 elma ile dolması 
fakat harıçten pek çok göster· 
inesi için yapılmışhr; sepetle 
beraber elmayı alan ~olcu mo, 
teri erm nasıl bir sepete muhtaç 
oldukları hiç dü\ ünlmemfttf r. 
l~te sırıf bu sebepten dolayı fa· 
taııyona elma ta.tmafa gelen 
favallı Sabancalıların yüzde dok· 
ıanı be~·hude yorulur. 

Sabanca da ııöz sahibi bir 11' 
himmetle inıan ç>karda zahirde 
pek ehemmiyetsiz gibi görüner 
bu meyva sepetlerinin ıeklin 
tren yolcu:arının tı1erine en uy 
gun hır hale getirmek için te 
ttebbüsata bulunursa ve bu te· 
şeb1"ü:Mtında muvaffak olursa 

Yanın asır evvel~ 
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Ü.Jeravı zenciye iicare
inin lağvı. hakkında Ba
~ıali ile Ingıltere sefa
reti miJJanesinde 1ıktolıı
'16n mukavelename ev 
velki akşam İngiltere se
faretane sinde hariciye 

nazırı devletlu Sav.a Pa:µı 
hazreıleri ıle lngilfere 
sefiri Sır Liyart hazret
leri taraflarından imza 
kılındıqını La Tü.rki vazı
r'or. 

Sabancalılara büyük bir hizmet· 
te bulunmuı olu. 

Sabancalıların bu günkn elma 
ıepet1erl ticaret hayatında mu
vaffektyetin mOıteriyf aldatmak
ta olduğunu zannetmek zihniye
Unden mütevtllit küçük bir nü
munedir ki aynı zamanda neti· 

cesi it barı ile bu zihniyet in daha 
ziyade sahipleri hakkında zararlı 
olduğunu gösterir. Her sınıf halk 
ve it adamlan arasında bu nevi 
zlhniyftin önüne geçmek ve en 
karlı yolun hakıkaten müşteri· 
fert memnun etmete olduğunu 
anlalmak bir memleket vazif t
eldir. 

Aiehmet Asım 

aanan siya.seti 

Rusya Çin hududunda 
Son gelen telgraflar Rusya ve Çto 

hududunda vazlyeUn ehemmiyet peyda 

ettt~lnt göıttrmekttdlr. Ruslar Mançu· 
rya hududunu aıarak muhtelif Man~ u 
ıehtrerlnl tıgal etmtgler ve vazlyetın 

kesb,.ttığt vahamet Amerika ve Japon 
yanın nazarı dtkkatlerlnl c,.lbetmlştir. 

Don ıôyledtğlmiz veçhtle lngihz 
meclisi meb 'usanı da hadisab ehem -ni

yetle taktp etmekte ve muhafazakarlar 
Ceml}'etl Akvamın harekete gelmesi 

için trıadatta bulunmasını Mıııter Hen 
der sondan istemektedir. 

Bır senedenberl Ruıya ve Çin ara 

ııında dı-vam edip giden ihtl af bır .ok 
hed d·vreler geçlrmlt olduğundan bu 
defa g6ri.11en vehametln kat't Dl"ticrler 

verce~ kanaatini gösıermtk kadar ha 
talı blrt"Y olamaz. 

Maamahh bu bir ııene zarfında ol

dukça tebeddüller vu~u" grlmı~ oldu. 
~u da kabıh lnklr de~ıldir "'Mukden,, 

hükOmetl "Nankln,, in lrşııı ,1atını naıarı 

ıtbıııre a1arak1 Aksayl şark demhyolunun 

Rus memurlarını ışten çıkardığı ''~ 
hudut harıcı ettiği sıradA, Nanktn hil· 
kom .. tlnln " Semavi ülke ,, hudutları 
dahilinde mevktını tahkim etmiş ve 

Çtnde bır tesahUt ve vahdet fıktı te -

sisine muvaffak olmuş bulunduğu ka -

naatı mevcut tdl Bu sebepten dolayı 

Moskova hükOmett lhtılAfm htısnll su -

rette tesviyesi veya hiç olmazsa 

tıın ıürUnct mede ltalması cihe!loi ıltı

zam ed ıyordu 

mtnafllnl t,.m'n etmek kadar iyi bir 

ı.fya8el olamıyacağına kanidir. Ameri -

kaya gelince, Mançurya lht.lafına n sen . 
müdahale edebilecek vaziyette olma • 

dı~ından Japonyayı ılnl ıUrerek, onun
la Rusya arasınd~ çıkacak bir c!dalclen 
bilMtfıde Aksayı varkta kl iklltadi me· 

nafllnl vt~ aye ve hatta tenmlye eımek 
tarikini tercih eylıyeceğl dnkardır. 

lşte bu sebepten dolayıdır kı, Rus 
· Çin ıhtılahnın had bir devreye gir • 
dtğı görlilür görülmez Amerıka hariciye 

nazaretl J aponyanın Vaşington sef :rl 
ıle temasa lüzum gördU. 

Vazlvet halı harırdıı mOphem 
olmakla beraber ~ur ıııs muhakkaktırkı, Man

çurya hududunda müphemıyet devam 

etıı~ı muddeıçe gerek Amerıkenıo 
gerek Rus kuvvasının 1\lançuryada 

llerılcmesl devam l"der Ye Nankıo lle 

Moskova arasında 111haJı harp" tahaHuk 
ederse Çın otkes nde menafii olan 

bütün d, vletlcr başta Japonyııı olmak 
O:ıere lcendıl. rlne bır hattı hareket 

çizmek mel burıyettnde kalacaklar ve 

ancak o zaman muh elif menafii tesa

don O tle teşekkül edecek cepheler ın 
§ekil ıaayyüo edebtlecl'ktlr. 

H. Gavur 

Umumi Harpf e 
rı.tuliefıkler, son dakikaya 
kadar mağ ılp o acaklaı ı.na 

kani idiler 
1 gllterenin en maıuf asl<er 

ler inden Marşal Vtlsonun intişar 
eden hatHatı umumi hapte 
müttefik e in va7iyetlnl tenvir 
ve onların 7aferi hıçte bekleme 
dikleri h de kn andıklarını 
gö termektedır. 

İngttlerenin bu maruf askeı f 
İrlandalı oldu u ha de protestan 
olduğu için kalolik İrlandalı ar 
tarafmdan ıevl me,, o da bunların 
milli matahbfne mukavemet 
eder ve lrland nın pı otE'stonlarla 
mc '°""' O!.iaı ...... ,. .... 1-unın lngil-

fet eye m rb~ t ka masını isterdi 
İngiltere erkani harp rei~t olan 
Matşal ViJ on, umumi harp e na· 
ında bir çok hizmetleı ifa et· 

etmif ve 1922 senesinde evinin 
önünde ö'dürü müş ü. 

Marıa1 Vılsonun bahratı, her 
günkü hadisatı kaydeden ve 

Bır ıene zarrında Nankın hııkometı· 

nln mevkll zayıfladı. Cenubi Çinde 

olaun, "Şan Tung,, mıntakasmda olsun, 
Nankın rllesasına karıı isyankar hare
lceılr r zuhur ettL Merkezin bu suretle 
zafiyet peyda etmesi "Mukden,, hükO 
metinin tik göıteı di~l mütecellidane 
vazı da devam edememesini icap et • 

lirdi Rusyanın bundan istifade ederek 

hat boyunca eıkı nüfuzunu iadeye c;a
!ııaca~ı aşlklr lı. Neteklm bugiln bu 

fıadisen n tile tezahüratına phit oluyo-

1 endı fiklı letinf ve intibalarını gôs 
teren bir not defteı 1 g bidir. İh
Umalki Mata§al bunlarlD neııini 

·düoünmemiş ve tstememiıttr, 

Vtlaonun bu yanlar ndan anla 

ruz • 
Sovlyet şura lan hokQ l'etlnln Aksayl 

~erkte faaliyete girişmesi logtltereden 

çok fazla Japonya ve Amerıkayı ala· 
kadar edecek blr keyfty,.lllr. Japonların 

Asyada kıt'a Ozerlnde birçok menafii 
vardır kı, bunlar Ru~yanın glrl~ebileceğt 
bir Ç n harbı ıle tehlikeye düırblılr 
Aynl zamanda Memaltld Mnttehıde 

Çınt L rçok ıecmaye vazetmlı bulundu 
ğundan Çın kıt' asında vukua gelecek 

tahavvüllt ıle doğrudan doğruya allkadar

dır. Ancak derecel al8.kada Japonyanıo 
ön safta bulundu~u aıtkard1r. 

Japonya • alınan haberltre göre -

Ru .. Çtn ıhttllfına henüz mndahııleye 
lüzum görmlyor. Bunun sebebi Japon 

hükOmetlnın Nanktn ıle münasebab 

aaınımane prrverde etmemesine ve 
Ruı t&ıylklol, Çın mllıyetperverlerine 
blr den verllmeıl için münasip bir 

veıtle addeyltmeaınt atfetmek doğı u 
olur. 

Tokyo hnkometl kollarını serbest 
tutmak ve lf\zumuna ~öre hasım ta -
ıaflaıdan bırıne muavenetle kendi 

ıılan bariz hakikatler, müttefikler 
komandasının ko aylakla anlaıa-

ıamad k'an bi haua İngiliz ve 
f ran•nz ordu arı aı asında daima 
ihtilaflar vuku bulduğudur. Bun 
fardan daha mühim bir nokta 
müttefiklerin harp bitmek üzere 

tken onun lehlerınde biteceğine 
inanmamaları, hatta harp biter 
ken haı bi l(azandıklaı ını anla· 
mıyaı ak mütereddit bh vaziyette 
kalmalarıdır. 

l\laraıal Vilsonun bu pek mü 
him nokta hakkındaki mutalea· 
}erini ıu ıekilde hu'.asa ede. 

biliriz. 

1918 senesinin şubat ve mart 
aylarında Alman ordulan lngiliz 
saflarını tarımar ederek ilerle
lemitler, bu vaziyet lngilterenin 
bir çok büyük zabitlerini endi· 
teye düşürdüğünden bunlar Vil· 
sona muracaat ederek Alman'a
rı mağ:up elmeğe imkan gör· 
mediklerinden sulh aktinden 
baıka çaı e bulunmadığını ileri 
süı müş1erdı. Arıcak mar' ın 28 
inci günü Mara~al Vilson, umu
mi başkomandanlığın Mararal 
Foıa buakılması icap ettiğini 
İngiliz. kuvvetleri başkomandam 
Maraşal Haige bildirmiş ve onu 

• 

ikna etmft olduğundan Maraıal 
Foı bütün vaziyete hakim olarak 
Almanları Emyen önünde dur· 
durmuftu. Maraıal Foıun baı 
komandanlı~ı, İngilizlerin de va· 
ziyetini kurtardıfı halde Jngt iz· 
ler ı 'kayete b8.§lamıılar, batta, 
bu ftin olması fçin çalııan Mara
ıal VUıon bile vuku bu'an ha
reketine nadim ofmuıtu. 

Vl!son, bu nepametini ıu ıa· 
tırlarla ifade ediyor: 

"Fransızlar, bat komandanlıfı 
deruhte ettlk'eri günden beri 
bizi istihf afa, bizi sayrpa
mağa ve bir ftl'I yaramıyacağı

mızı ıöyJemeğe b8.fladılar. lı 
o dereceye vardı ki. Frannılar 
bJze fradelerfni dikte etmek 
iatiyorlar. Bu hakikaten teham· 
mül edt mez bir haldfr." 

Fakat tali Franuz'ara tevec· 
cüh ederek Almanlan geriye 
atma~a muvaffak olduklarından 
İngıll7 erin tiki.yeti bira?; dur
muotu. 

Maıatal Vilsonun anlatıı•na 
göre 1918 seneıinin mebadiıinde 
yese duçar o1anlardan b;ri de 

Klemanso ldt. Klemanso 1918 
senesinin kanunusanisinde Mara· 
ıal Vilsona "Amerikalılar ~eç 
yetfoecekler, onlar gelmeden 
evvel ben öle ·eğim,. demitH. 

MütteUk ler 1918 ıeneılnin ni
sanında Dunkerk ile Kalenin 
sukutunu beklediklerinden İngl· 
liz aıker1erinin icabında lngtlte
reye iadesi, yahut Fransa dahi· 
line sevki için tedbirler almağa 

başlamııJar, va2lyet vehamet 
kesLettiği zaman Nant tarafma 
çeğllmeği dücünmüılerdi. 

Müttefiklerjn gaybedecek!et l 
zihniyeti okadar hakimdi ki 
1918 in temmuzunda Alma.olar 
Remsde mağhlp oldukları ıırada 
M--- • • ....... .....,_..... • -

zerre kadar ehemmiyet verme
miş, bunların Alman kuvveti 
üzerinde tesir etmiyecefini ıöy

lemlf, hatta Lord Milnerin blr 
sene sonra bi1e Almanlan harp 

cephesinden kımıldatmağa imkan 
göı med ğı kanaatinde olduğun~ 
anlatmııtı. 

1918 ıeneelnf n ağostusonda 

Almıın ordularının mevzil mağ 
lublyetler-i tevali ediyorken Ce-

' neı al Smuts, Londradakt harp 
meclisi alisine muracaat ederek 
mümkün süretle ıulhuo aklini, 
çünkü Alman1arm bu mevzii 
mağlubiyetlerine aldanmamak 
azım geldiğini, Almanlar yeni-

den harekete bqlamadan sulhu 
aktetmekte faide gördüfünü, 

aksi tak dtrde sulhun mütkül.lta 
uğrayacağını izah elmifti. 

Ceneral Smutsun ıulh akUnin 
zarurj oduğuna besledijl kana.at 
o kadar kuvvetli tdl kt Alııaı 
Lorantn bile Fransaya fa.desin· 
den bahsetmemlf, Orta A&ikayl 
bir Amertkallnln riyaseti altında 

beynelmilel bir heyete terkini 
tavsiye etmf ıtt. Smutı mOtteflk· 
lerln ka2anamıyacağına o kadar 
kant idi kt ltelyaya, Çekoslu· 
vakyaya ve dıfer m61teftklere 
btr ıey verilmesini hatınna bile 
getirmemişti. 

Bü ün bu hakikatlerden AJ. 
manyanm tam iti bir netfceye 
baflamak üı:ere oldufu bir 
Birada ma~lup olduğu anfaşı· 
lıyor. 

Ô.R 

Bır de o kabul etsin 
bakalım! 

Va<ington, 27 (AA) - Mek
sil·a Kel.og misakını kabul etmiş· 
tır. 

ihtiyar kaplan 
Niçin Panteona gömülmedi 

BüyOk harbın son ild senesinde 
Fransa kabinesinin ba~ına geçip .Al· 
mırnlarta sulh muahedesi imzalandı· 
p;t zaman da o mevkide bulunan 
Klemansu Fransanm bu ihtiyar kaP
hını öldiJ. 

Ceneral Foşun ölümü kar~ısında 
yerinden oynıyan Fransa ihtiyar 
kaplanın ölümü karşında pek fazla 
müteessir görünmedi ve şimdi I{Je· 
mansonun naaşı Fransanın büyük· 
terine bir cürbe olan Panteonda 
değildir. Kendi doıtdu~u köyllll 

sakin mezarlığına çok sade ıneW 
simle gömülmüştür. 

Bunun böyle olma"ındald zahfrf 
sebep, müteveffanın böyle \l'asıyec 
etmiş oimcısıdtr; Fakııt bu eskJ dip· 
lomntın bu yolda bir vasıyetnaı11e 
yazmasına da sebep yı k deJtildıt 

Yalnız Foşa C.cttıl p;cçen erde 
ölen Kardinal Dühliava hile .ı:ıaıı11 
ıhufal yapım Frnns~d;ın l\[crn.ır''0 

niçin böyle b r ihtıfol ı~ıcmedı ,·e 
niçin Panteon yerıne kö) ün unun p· 

sız mezarlı~ını tercih eni? 
l\1ıılt)m olduğu üzere Pantcl111

' 

Fransız biiyükkrınin mt:r "'nidr. Btl 

bina ihtiltll zamanında bir kilise idi 
Sonradan hu i~e tııhsis edilnıı~c r 
Üzerinde Viktor Hıigonun ntu~iıı ı ır 
hitııbesi var. Orııda denm~ or k : 

"Vatan uğrunda im· nla öleni ~, 

bütiin bir millerin gelip kendi kô' 
lislerlnde dua etmc>sini istemek h.J· 
kını kazanmışlıırdır. Onhırm ~crett 
yanında her şeref sııthl ve geçici 
dir, ,, 

Oradıı bir çnk cenıı.rallcrin, hfC· 
çok ~airlerin, fencilerin vehüktırrıet 
adamlarının mezuları bulunuvor. 

Klı:mnnsoyn hurada bir yet 
verilmek istenllmcdl~i çok kuvvetle 
muhtemeldir. ÇünkU ihtiyar kapıııtı 
st,yest düşmanlarımı olduıtu kadtıC 
dinf. Alrl~ .. ı .. ,.. rlo t"iii,,.,...,.,ri. 

Bundan birkaç sene evel m{ine"' 
ver ve mütefekkir Fransa helki b 
sebeple büyük bir sdamından ylı1 

çevirmezdi. 
Fakat, bugün garip menfaatls' 

cndişeslle Katolikliğe ve Papıı)1 

kur yapmak lüzumunu hhseden "e 
hatta papasların tekrar mektep açll' 
bitmesine müsaade veren Fransa lıtJ 
sebeple Klemansoya karşı olan bLW 
met ve sevıı,islnden çogunu kaybet· 

miş göründü. 
Bu yüzden olaca~ını tehmln ed1' 

,ı yoruz ki Katolik ahıretlne. cenfl 
ve cehennemine lnanmıyan Klerno.ıı· 
so, kendi köyünün mezarlığınd11~ 
o adem veya beka aıemıne mi.ite' 

veccihen harekete çıktL ,;. 

Japonya ve bahri konfera~g 
Tokyo, 27 ( A A ) - Gazel~ 

il' 
lerc nazaran be hri konferansa Jl1 

teallik olan ve impa•ator tarafı~: 
dan tastik cdılmiş bulunan tB 'e 
mat tahtelbahirlerin cezri aure~tit 
ilgası veya tahdidi hakkında 

0
.,. 

takım tekli leri ihtiva etmekte 
1 

Perşembe 

mm 
Teşrinsani 

1929 
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inde içerden , dışardan harp ! 
au. orduları ilerlemekte ve bir taraftan dahili Maıu·· ııer arasında 

harple meşgul olan Çinliler çekilmektedir 
nı· ~ondra, 26 (A.A) - Şımali Çindeki salahiyettar lngiliz maha 
b •nın aldıtı son haberlere göre, Çinliler Rusların Mançuridekı i eri 
t:'.j k~ti. önünde ger• çekilmekte devam eylemektedır. Haylar, tahliye 
ku 1 h'l.şlır. Dahili harbe gelince Çin hükumetinin "Kuominchun. 
tJı vvetlerini l Nankin ordusu tarafından kat'ı b r mağlubiyete uğra· 
y tnas nın bir gün meselesi olduğu zannında bulundu~u teeyyüt edı
~ Cenubi Çınde Kwangsi kuvvetleri "Kwangtung. ordusu tarafı~ 
l\a tahlıye edilmış olan Wuchou. üıerine doğru ilerlemekted•r 
~ ntondaki tahliye memurları "Vuchow" Ü7erine dor ru ilerlemekte
~· Kantondaki tah 1iye memurları "Vuahow., ot'hr nin munsap cihe
h e abtuka vuedılmiş olduğunu ilan ~tmi;.lerdır. lngil1z tebaasının 
ıınayesini temin için lazım g~ 'en tedbirler al nmı tır. 

Japon konsolosu tavassutta bulundu 
J To yo, 27 ( A.A ) - Tsi Tsıhardan gelen bir telgrafa nazaran 
•nonyanın Mançuli J"n~ral ~ onslosu teva-:sut teşebbiisünde buluna· 

tele nıahall ı Çın kuvvetleı ini si ah larını bıraknıağa razı etmış bu suretle 
>'e 'd İb nı en kan dökülmesinin önünü a mıştır . Çünkü, Sovyet kıtaatı bir 

ata hareketıle Çınlı erın hattı ricatıni kesmış bu unuyordu 

Japonya şimdilik müdahale et~iyecek! 
d k! oky~. 27 (A. Al - Haricıye naz rı M Stımson nun Man~~ri~ 
de 1 vazıyet bakk ında görü mek üzt re Vaşıngtondakı Japon sefırını 
h llVet ettiği haber alınmışt r. Maamafıh Japonya hükumeti şımdilık 
er hangi bir müdahalede bulunmağı d~rpış etmemektedir. 

Doğrudan doğruva müıakere edecekler! 
hQ Btr'.ın, 26 (A.A) - Ga7etel~rin ı eşriyatına naz~ra~ lngilteı e hü 

nıetı evv'ce (ngılteıe tarafı • dan idareteıı hac edılmış olan Alman 
tın.valinin icıdfsi meselesi hakkında doğrud n doğıuya müzakereye 
tirışnıeyi Almanyaya teklif etmiştir. 

Mareşal Hindenburg hasta deği 'dir .• 
t .~erlin i6 (A.A) - Yarı resmi mah filde temin edi diğine göre, 
t••ıcümhu hindenburgun sıhhı vaziyetı endışeyi mucip bazı haber· 
tr hılifına olarak gayet memı uniyetbahş bir ha1dedir. 

P . M Poinkaranınu sıhhatı yo'undadır 
d' arıa, 26 (AA) - M Poincaren•n sıhhi vazıyeti hakkında neşre
f~~en son raporda ken<lisinın ıamamile ey leşmi~ o duğu ve evveh. i 
b ha} a1 ına devam rdebi lec,.~ı, arrelı}at icrasına üzum gösteren 
rnasktalıA-ın bundan böyle hıç b r ıhti aıa ~ebep olııi yacağ . bi dirıl-

e tt: dır. 

8 ,. Bir maden kuyusunu su bastı 
b~ er.~o, 27 (AA) - Vest Fali de l+·-L..- "'. ":'sırfPn kııv~1q~!'u ,şu 
culflı ~e i'ıitr'lft,ft f..,.:ıtlmr,fti~ııda;_!~ ı~çıleıdeıı vçu otmuş~ 

. Akaayı tarkta Frana12 elçlleri 
d Parıs, 26 (A.A) - Fransanın Tokto sefiri M. Debılly va ·f • • 
Crı k k · i'r d , ZI t'SIO 

e . çe ı.me arzu ettı5ın en 1 erı ne Pekin sefıri M. De Marteı tayın 
dılecektir. Fıansanın sabık Şanghay jeneıal könsolo5u ve ıihik Tah· 

tan sefirı M. Vılden Çin orta elçiliğine tayin olunacaktır. 
Bit mi ven ha21rlık : tahd1di teslihat ... 

hav~aris, .26 (A.~) - M. Tardıyö ile haricrye, bahriye, harbiye, 

11 
ışlerı ve mustemlckat naıırlan bahrı tRhdidı teslihat konteran-

na da' · t•h 1 h k ır ıs ı ıarat ve elyevm mevzuu bahsolan beynelmilel mese eler 
a kında müzakerede bu'unmuşlardır. 
~gilterede işsizler arbyor mtİ, eksi'iyor mu? 

tet ondra, 26 (A.A) - lşsızlerin umumi yekunu T. Sanın•n 18 inde 
Ql en haftakıne nazaran 14 366 fazla ile bır milyon 273,500 e balığ 
birtıuşıur. Bununla beı aber geçen senen n aynı devr.-sıne nısbetle 90 C 923 kişilik bir noksan vardır. 

;c_e celsesinde konuşulan buğday meselesi 
llıcs arıs,. 27 ( A.A) - Meb'usan meclısı gec~ celsesinde buğday 
le . tlesının müzakeresine devam etmiştir. Münhasıran ziraat cemıyet-
ta~~ Vcrılmek üzeıc i halat ve ihracat bonoları çıkarılması hakkında 
teyı' al so,ya!istler tarafından verilen takrir 263 reye karşı 325 

p e .tedd~dılmiştir. HükOmet, itimat mese esıni ileri sürmüştür. 

0 llr•s, 27 (AA) - Meb'usan meclis buğday tiçsretine müteallık 
lca~p iyan tarafından hafif surette tadil edı!miş olan projeyı bır l'.eye 

1' 505 rey ile kabul etmiştir. 
P . Fransız ticaret blançosunda açıklar 

ttt b~,'!1• 07 (A. A) - Maliye naıarctinm bir te~liğı l'eşrinevel tlca-
haıb ~nçosunda yalnız 129 milyon raddesınde bır açık bulunduAunu 
3s8 u~ Kanunusani açığmm bir milyar 471 milyon, Temmuz açığının 
~ta rnılyon ve Eylul açıtının da 132 milyondan ibaret ve şu hale na-

n vııiyctte mütemadi bir .saha mevcut olduğunu bildirmektedir. 

v . Zeplin ıüvariıine bir altın madalya 
~I> 1~fı~gton, 27 (A.A) _ Milli co~rafya cemiyeti doktor Eknere 

J> •ni ıle yapmış olduğu seyahat dolsyısile bir altın madalya vermiştir. 
~ lta.lya ile Fransa arasında konuşmalar 

t .. -:rta, 27 (A. A) - Pötı parfzyen gazetesi deniz tılerl haklnnda 
':'Pile ltaıya aras nda cereyan eden müka ıemelerln görüniife na-

s~rlıte devam edileceğini yazıyor. 

'I' ınıali Afrika çekirge ist·laüına uğradı 
)._.._ 'U!ıua, 26 (A A )- Şimali Atrikanın her tarafı cenuptakl uzak 

~'den ıefen bir çok çekirge ıilr ülerlnln iı'illıına utramııbr. 

~"1ı Elmas sanayUnde işsizlik var 
~t •terdaın, 26 ( A.A.) _ Elma• eanayUnde, loıiıltk bfly(lk 
~ t.,. e artını, olcfulı,Jmclan efmaı labrikaları Nh plerf fabrikalannı 
" .-. •ellrı d ' ~. Bu Ye lıbıden yirmi birine kadar kapemafa karar ve~.~it· 

ttdbir netif;eainde 12 bin itç.1 açıkla kalacaktır. '\. 

ihtilaf mı var ? 
-·-

Harp malüllerı kongresi 
yarın toplanıyor 

Geçen hafta, ek!eriyet olmaması 
dolayısile t"hlr edilen Harp ma· 
IQlleri cemiyeti kongresi yarın top
lanabaktır. lçtimaın hayli hararetli 
olacağı tahmin edtlmcktedlr. Bazı 
m:ılQller bugünkil idare heyetinden 
şikAyet etmektedir. Diğer taraftan 

"~1iitekalt harp mıılillleri cemiyeti 
Bur!ıa merkezinden aldığımız bir 
mektupra Isranbuldaki cemiyetin 

ta,rada mtıkim harp malüllerinl 
hiç blr vakir temsil edecek hiç bir 
sıfatı resmiyeyi haiz olmadığı bildi-

rilmektedir. 

Bu mektubu aynen neşrediyoruz: 
• 1':ft:ndim: 

· Türkiye harp maHiller cemi yeti 
1sı an bul merkezi tarafından, Tür ki
ye harp malüllt:rl tarafındın~ Tür
kiye haı p malülleri sıfıtilc senelik 

kongresinin 22 teşrinsanl 929 tari
hinde aktcdılece~ lstanbul yevmi 
gazeteleri tarafından iJAn edilmekte
dir. 

Bu cemf yetfn reşekkUiiinden beri 
ta~rada mukim harp malüllerlnl hiç 
bir vakit ternıil edecek bir sıfatı 

resmlyctsi olamıyacağı, bu defakl 
kongresinin de nvela ı 8 teşrinev
vel 929 dan 2 5 teşrlnevvel 929 

tarihine ve sonra 29 tcşrinsaniyc 

calfk ettiğıni llln ettiği halde bu 
defa da 22 teşrinsanide senelik kon-

nfn kongreye iştiraklerini akim bl
rakmak emelini besl~dlkleri lşlkAr 

sureite an aşılıyor. O halde lstanbul
da mukim harp malül arkada·darı-

' 
mızın teşekkülü; yanlı lstanbul harp 
malülleri cemiyeti aıt:rkezlyesf un-

v,~ını alabll•r. Ve hiç bir vakit 
Tdrkiye harp ma1Ulleri cemiyeti 
merkezi umumisi unvanını taşımak 
hakları olmıyacağınm makarnacı 

Aliy'~ e arz olunmasına tavassut 
buyurulınasını rica eder ve bu bap
taki maruzat ve kanunen bahş bu 

yuruJan haklarımızdan müstefit ola
bilmekli~mlz hakkındaki istirhama

tımızda mekamatı Ali yeye derde5tl 
takdim bulunduğunu l!veten arz 
eyleriz Efendim.,, 

~~----·------~-
Amerika çelik ve otomobıl 

san'atlannda tenezzül 
Vaşington, 27 (AA) - Teşri· 

nevvel ayında esas san'atlar isti· 
ma inde yeni bir tenezzül ıöı ül· 

mü~tür. Bu tenezzül bi bassa çelik 
ve otomobil san'atlaranda daha 
fazla mahsustur. Teşrinıani ayı· 
mn ilk mıfma ait alınan ma'Qmat 
mensucat, çtlik, otomobil san'at· 
1 aranda mühim bir tenezzül wkua 
gelmiı oldutunu göstermektedir. 
Toptan Hatların umumi ıeviyesf 
teşrinevvelin son haitası zarfında 
mühim m lctarda tenakus etmittir. 

B r Leh fabrikası yandı 
Va11ova, 29 (A. A.) Trud de 

bir meneucat f abrtka11 bir kon· 
tak neticesinde kıımen yanmıtbr· 

Selamkte bir kışlada ko
münist beyannameleri 

Sellntk, 27 (A. A.) - Zabıta 
bir kıılada bir takanı komOnht 
beyannameleri bu•muı ve tah· 
klkata b.11lamı1br. 

MiLLET TiYATROSUNDA 
Talebe temslllerl perşembe gün

leri: tiyatro, varyete, sinema; pazar
tesi günleri: sinema, varyete; umu
mumt dühullye: 1 O,Jacalar 50 kuruş 

FERAH SİNEMADA 

Bu akşam fevkalAde müsam~re 

komik Cevdet bey temstllerl, boks 
küreş, Sinemada: ( Valıı .rilyası) 

/şıanbul nıa'lı/f.em• ı aJıge buıncı 
hu~u4' da reş rıden : 

Be~ılin evi 
3 Perde 

\ azua:Heorik lpıcD 

Cuma gllolert 
matine aut 1 ~.SO 
da Her cumarteal 
aqaan IÇID lt
ıdarda teDZfla 
yapdmı111r. Nafaka davasından dolayı Medi

ha hanımın kocaaı Orta köyde Cavit 
ağa mahallesinde 23 numaralı hane
de mukim iken gıyubetle lkamet-

"'"""""""""""'. u akşam saat 21,15 te 1 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 1 

~ Parisin en son muvaHakiyed, 
gAhı meçhul bulunan Ahmet Besim 
efendinin kendisine UAnen yapılan 
tebligata rağmen gelmediğinden gı

yabında icra kılınan tahkikatta müd
dealqhin karısı Mediha hanımı bir 

1 Reynaldo Hehm fn taheseri olan 

i 
CIBOULETTE 

Yarınki cuma günü saat ı 5 te 
matine olarak sencdenbert terk eyledlgi anlaşıldı

gındım infak ve iaşeyi temiq ve ko- LES CLOCHES DE CORNEVILLE 

calık vazifesini ifa etmek Uzre bir 
ay zarfında hın el zevci yete avdeti 
iJAnen ihtar olunur. 

Cuma akşamı MİS HEL YET 
Cumartesi LA FiLLE DE MADAM 
AN GOT 

~""""""""~ 

• • 
'fRAMVAY ŞiRKETi 

IST ANBUL TRAMVAY ŞİRKETi EVKAT T ARiFESi 
1929 ıe.rıeaı Tetrinisaninfn 2.r; inci günOnden itibareo 

Uloı ahire kadar muteberdir 
Birinci Son 

No Hutut Hara ket f uıla Haraket Haraket 

1.gy 
7,3 

19,00 
).Q,31 

ŞftJfdea • TOnele 3,6 6,36 

TOnelden • Şifliye 9 1,02 

ı 1 Kurtuluş-Tünel 1 

12 Harbıve-fatfh ı 

Kurtuluştan· TQnele 
30 

21,10 
TGnelden • KurtulUfl 21,30 

Harbiyeden - fatihe O 09 
fatihten· Harbiyeye !5,h 0;21 

14 Maçka • raneı ı Maçkadan • TOnele 30 - TOneldeo • Maçkayı 
21,40 
22,00 

15 Takaim-Sfrked ı Tlklfmden-Sirkeciye !5,8 
• Sirkeciden· Taksime 10 

1,10 
7,35 

ıo Maçıca-Beyazıt ' Maçkadan-Beyazıda 7,09 
- Beyazıttan-Maçkaya 14 

1,00 
6,53 

18 Taksım-Fatih ' Taksimden-fatihe ı S 
-----.ı fatihten· Taksime 80 

7.~ 
8,32 

19 Kurtulut-Beyazıd Kurtuhqtan-Beyazıda 6 
~ Beyazıttan-Kurtulup 13 

7,00 
7,50 

U Ortaı.Gy·Abıray 1 
S4 Beşlttq-Fa~b 1 

18 Y'edltule-Slrted 

Beşiktaştan ·Bebefe 0,01 

Bcşiktaştan-EmJnönüne 8 0,22 
Bebekten-EminörıOne 16 0,30 
Emlnönündcn-Bebcfe 50 6,41 
Bebekten-Karaköye 22,20 
Karaköyden-Bebefe 23,04 
Bebekten· B. Tqa 

Ortaköyderı-Akaarayı 10 6,09 
Aksaraydan-Ort:ıköye 17-20 6,35 

Be•ik+ .... tan-fatiha O 15 7 00 T"'""i .. , ' 
fatihten-Beşfktqa 20 7,40 

Altsaraydan-Topkapıya ft 0 e,12 
Topkapıdan-Sirkcciye - 6,33 

Sirkecldcn-Topkapıyı 20 7,09 
Topkapıdan-Beyaııta 00 24 
Beyazıttan-Topkapıya 24,30 
Topkapıdan-Aklaraya 

Akaaraydan-Vedfkuleye 6-10 0,10 
Vedikuleden·Sirkeciye 20 6,33 
Sirkecfden-Vedikuleye 00 7 13 
Vedikuleden-Beyazıta 24;00 
Beyazıttan • Vedikuleye 24,3() 
Vedfkuliden-Slrkeclve 

24,14 

24,38 
23,30 
24,00 

ı,oo 
1,05 

23,30 
24,00 

20,00 
20,30 
21,30 
21,33 
18,~ 

19,32 
21,()4 

21,44 

-
21,47 
22,31 
U,45 

l,25 
2,05 

20,42 
21,33 

-22,ıo 

22,46 
1,00 
J,40 
sı.oo 

22,14 
22,54 
J,00 
l,40 
2,00 

Aklaraydın-&lirnekapıya 6,01 
fdimekapıdan-Slrkecfye 7, l ı 0,31 
frıcecldeo-Edfrnekapıyıl5,2l 7,04 

ekıpıdan-fatihı 50 23,.CO 
f atibten·fcHrnekıpıya 24.05 
fdirnekıpıdan·Aklarava 

22,25 
22,58 
1,20 
ı,45 
2,()() 
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'~--M_E_M_L-=~~--K-E~T=-_H_A_a_E_R......;.._L_E_R~i __ ıl Sami mi bira rzu 
Operet hadi e · etrafinda '. 

Müddei umumi muavini Şükrü ve san'atkarı 
Muhlis Sabahattin Beyler ne söylüyorlar? 

f?:mirde " telefoncu kız ,, ope
reti tt-msil edilirken Çlkan hadi
ı;eyi iki gün evvelki sayımızda 
·ıakletmiştik Son gelen lzmir 
~azetelerinde okuduğumuza naza
an bu hadiseye ait tahkikat ik
al edılmiştir. Alakadarların birinci 
stintak dairesinde isticvapları 
apı'mış ve evrak müddei umu
niliğ~ verilmiştir. 

Hadise mahkemeye intikal et· 
nek üzeredir. lımir gazeteleri di
ğer taraftan müddei umumi mu· 
avini Ş ıkrü ve Operet müdürle
r1nden Muhlis Sabahattin beyle 
kadise etrafında görüşmtişlerdir. 

Hizmet ve Ahf'nk refiklerimizin 
yazdığına nazaran Şükrü bey şu 
beyar.atta bulunmuştur: 

"Söyleni'eo şaı kl, famamlle 
mahiyeti cürmiyeyi haızJir. Tabii 
müddeı umumı bulunmak sıtatile 
bu cüı mt- muttali olunca şa' kının 
devamını muvafıkı kanun görme
drğimden komiser muavinine o 
kısmın sahnede oynatılmamasını 
emretn i~tim. Emı imin infazı hu
susuı da gö ı dü. üm teahhur do!a
yıs le komiser in yanına gideı ek 
emrin tekrar ve tekıt ettim ve 
baştan başa bir cürüm sahası 
olan c ı;abneyi kapattırdım. Bu 
esnada Muhlis Sabahattin Bey 
sahneye çıkarak hakkımda ma
um o1ar av mfiı ibane ve tahkir 
miz sö, rı sarfetti. Gene bana 

vazi le ve makam mm verd ~i ve 
emreltığı hususu ıta kastile ve 
mumai1e> h tarafından söylenilen 
bahareti amiz sözlerin halk üze-
rinde bıraktı<Yı fena tesiri derhal o 

iza'e maksadile beyanatının ya'an 
oldı ğtınu, bilet mt-selesinden do
layl aram ıda mıashuk hıç bir 
müna eret ve şahsı bir husumet 
mevcut olmad ğım ve kend sini 
ne evvelden ne de şimdi tanı· 
dığ-lmı ve kanuni vazilemi ifa 
~ttiğımi söyledim. Bu sözleri söy 
!erken sahnede değil, sahnenin 
)<enarında idim. Mumai'eyh•n be
yanatı üzerine galeyana gelen 
halk birçok sözler sar1ediyor ve 
bunlarm hiç birisı anlaşılamıyor· 
du. 

Bu sırada samiinden birkaç ki· 
şi bana kartı söz söyledise de 
hunlarm ne şahıslarını tamdım, 
ne de söylediklerini anladım Mü· 
teakiben bu hadiseye sebebiyet 
verenleri karakola celbetth dim, 
karakolda gerek Muhlis Bey, ge
rek rüfckasl ulüvvü cenabıma il· 
:ica ettiklerini söyliyerek hakla
rında kanuni takibatta bulunma· 
ınaklığımı ve aflarını rica ve is
tirham ettiler. Orada da cevaben 

kanuni vazifemi yapacağımı tek
rar ettim. Maksadım esasen pi
yesin tamamen men'i değil, cü
rüm teşkil eden o sahneyi kapat
maktı. Ben de bunu yaptım •• 

Muhlis Sahattin Beye gelince; 
hadiseden bahsetmeden evvel 
mev2ua mukaddeme addedilebile
cek fikir ve mütalaasından bah
setmiş, her milletin her şubede 
binlerce san' attan yetiştirdi~ini, 
san'atkarm bu bolluğuna rağmen 
"'milletlerin bu san' atkarlarını kuş 
ıütü ile beslediğini, onların maddi 
ve manevi hiç bir muzahereti esir
gemed iğini, kıskanmadığını, biıde 
ıse adedi be-ş but;u~a varmıyan 
bu zümrenin hatır ve hayale gele-

bilecek bilcümle maddi mahru· 
miyetlerle senelerce mücadele et· 
tiğini söylemiş ve- demiştir ki: 

" San' atkar inkişaf kudretini 
bir lokma kuru ekmek yoluna 
sarf ve feda ederek, karnını san' 
atinden çalarak doyurmuı bir za· 
vallı halinde kalmıştır. 

Sonı a bu azemetli v~ asil mü
cadele. mutlak bir takdir ister
ken onu büyüklü küçüklü herkes 
hlrpalamış, bakır görmüştür 

Tanburi Cemil gıbi kendi işi
nin dahisi olan bir şahsiyet, yok
suzluk hastalığının yumruklarım 
yeye yeye ö'düğü zaman, ölüsünü, 
ücreti belediyeden tesviye edilen 
dört tane sırık hamala kaldırmış· 
hr, Hoca İsmail Hakkı merhum 
ço 1uğunun rızkını tedarik etmek 
için sokağa çıkacak eıbise bula
mamıştı. 

13u acıya tahammül edemiyerek 
mülhi;- iztıraplar içinde dünyasına 
veda edince, ailesi kefenliyebıl
mek için cebinde beş kağıt bu· 
lamamışbr. Bütün bu acı ve ağ
latıcı misalleri önlerinde gördük
leri halde san'at yolunda yürü
meyi göze aldıran zümre, her 
halde tebcil ve takdire ~ayandır. 

Ben bu itikattayım. San'aıkan 
hakir ve zelil görmek adeta bir 
arzuyu umumi halini almıştır. 

Dikkat ediniz 1 Bir baldırıçıplak 
her hangi bir fırsattan İstifade 
ederek milyon kazanır, ve sonra 

bir lüks otomobille halkın ara· 
smda mağrurane dola'~"• kis:n-nön 

gözüne batmaz. Bir san'atkar tram
vayın ikinci mevkiindc görüldü mü 
herkes birbirine hayretle baka 
kalır. Çünkü herkes onu bilet 
parasını nasll ödeyebildiğine mü
tehayyirdir. 

İşte bizim. maruz kaldığımız 
her türlü haksızlık, kadimaşinas· 
hk bu hazımsulığın neticesidir • 
Ekmeğini san' atile kazanan bir 
ferdin, vey~hut bır zümrenin, 
sanki vatanda ve kanunda yeri 
yoktur. Onu bir gün belediye 
to~a ı lar. 

Öbür gün Darül'ııcze memuru 
çekiştirir, kakıştırır, kimse bun
dan mes'ul olmaz. Daha düne 

kadar hakimler artistlerin şebade· 
tini kabul etmezler. 

Zabıta şikayetini dinlemezdi 
Asırlar dan beri kafalarda yerle· 
şen bu kanaati bu zihniyeti ko
parıp atab1lmek kolay mıdır zan
nedersiniz? Ben neler görmedim 
nelere şahit olmadım a beyim? 
Anadoluda yapbğım müteaddit 
seyahatlerde her hangi bir iş için 
ziyaretine gittiğim en küçük bir 
memur bile, benim kendisini 
alelusul selamladığımı görünce 
kapının önünde nasıl yerlere 
lğilmediğime, nasıl eteğinin birini 
bırakıp diğerini öpmediğime, 

karşısında elpençe divan durma
dığıma hayretle bakakalmıştı. 
lşte bu zihniyettir ki, san'atkirın 
her türlü hukukunu yiyen ve ke
miren bir mikrop olmuştur. 

Gelelim hadiıei maJiimeye: Bu 
tiyatro hadisesi sırf tatil keyfiye
tinin iyi idare edilmemiş olma· 
ımdan tevellüt etmiş bir mesele· 
dir. Biz kanuna ve kanunu tem· 
ıll eden şahıiyete dil uzatabilecek 
kuRtahlardan, cahllJerden değiliı. 
Bi.ı sadece bakkım k.oı umayı bi-

Yunan sefiri Anka
rada bunu görmüşl 

Atlna, 26 ( Apo) - Ankara 
Yun an ıııefirJ hariciye nezaretine 
gönderditl teleraflarda Ankara 
da lttlAf için samimi btr arzu 
mütahede ettiiini btldırmııur. 
M. Venizelos hariciye nezaretine 
gelerek Yunan sefirfnden gelen 
telgraflar hakkında ıuhe müdür
lerHe uzun müddet görüşmüş, 
sefire gönderilecek talimat hak 
kmda bazı direktifler vermittir 

Bir suikast 
Rıva yetı tekzip olun uyur 

Son posla ile gelen Londra 
gazetelerinin bazıları yeni Efgan 

kıralı Nadir Hanan katlolunduğuna 
dair bazı ıayialar devran dtlğint, 
fakat bu haber'erin esaııııııız o'du
ğunu kaydetmekted rler. Efgan 
sefareti de bu fayıalara ehtımmi· 
yet vermemlottr. 

lt-n ve bakkıDl korumak suretıle 
cümhuriyet vatanına layık bir va
tandaş olmayı düşünen insanlarız. 
Ben şu kanaattayım ki: O heye
canlı anda halkın bana karşı olan 
muhabbetine güvencı ek ortaya 
atılmamış olsaydım, heyecanı 
umumi daha ziyade artacaktı. 

Bılet meselt-sinden bahsetmeye 
mecbur o1uşum, hakkımı kurtar
mak içtndi. Aksi takdirde ben halk 
nazarında hayasızca bir piyesin 

temsiline müsaade eden bir hayasız· 
telakki edilirdım. Kendimı halkın 
ve kanunun nazarında bu hayasız 
hktan tenzih etmek istemek, bir 
hak sayılmıyor ınu? 

Bir makaml alinin beni bazı 
sözlerimi avam'eripane bulmasına 
cıdden cok müt .. --•· ~•...t ... µı. °''-•• 
o sözleri cümhuriyet kanunlarına 
karşı beslediğin hissi itimat ve 
merbutiyetin sevkiyle söylemiştim. 
Cümhuriyete olan a~k ve meı bu
tiyetin bugünkü iktidar neslinin 
mektep sıralarmda dırsk cürüt 
tüğü zamanlardan haşlar. Bu iti
barla benim tahakkuk etmiş 
idealim olan bu devirde, hukuku· 
ma tecavüz edilmesi beni fazla 
mütahassis kılmış olabilir. Yoksa 
avamfiripliği batınına bile getir
medim. 

lstanbuldan 
Denizliye 

26 saatte gitmek kabil olacak 
Anadolu refildmızin verdiği bir 

habere göre Aydın şimendifer kum
panyası mühim bir teşebbiiste bu
lunmaktadır. Bu teşebbUs İzmir 

Ue Denizli arasında haftada bir iş

leyen ekspresi ikiye ibl~g etmek, 

Eğirdlden itibaren İzmlre kadar olan 
istasyonlardan lstanbula gidecek olan 
yolcuların en kısa bir zaman zar· 
fında lstanbul seyahatini yapabil
melerini temin için de ekspres gün 
lerlnde İzmirden İstanbul arasındı 
blr vapur işletmektir. Bu takdirdı 
İstanbul - Denizli ve havalisi sey· 
yahat mliddetl hemen hemen biı 

güne inmiş olacaktır. 
Bu tasavvuru Devlet demir yol

ları idaresi tesbit ettiği gibi Seyri
sefain idareslnin de bu huııustakl 
teklifi kabul edeceği muhkkak adde~ 
dJJmektedir. 

Dilenc1 mi milyoner mi?! 
İzmlrde Karşı yakada Ali ismin

de blr dilenci ölınilş ve vasiyetna
mesinde bir teneke alnn bırakciığım 
blldirmistirl. Bu dilencinin fllhaki 
ka bir tenekt altını çLkmı~tıt. 

( Memlekette 

osyad;;t ko 
Köylü tufeylı mura bahac>Jardan kurtulacağına 

pek memnundur 

Hususi Tosya muhabirimiz ya
zıyor: 

Köy zirai kredi koperatifleri 
tesisi hakkında Ziraat bankasının 
teşebbüsü burada bilhassa pirinç 
istihsat sahasını teşkil eden köy
ler arasında iyi bir tesir yaptı .. 
İlk kooperatif, bir iki koyün ıştı
rakile birkaç giine kadar Çevlik 
köyü merkezinde tesis edilmiş 
bu'unacaktır Köylümüzün koope
ratife karsı izhar ettiği bu rağbet 
ve memnuniyet, artık tufeyli mu 
rabahacılardan kurtularak kendi 
ıayi ve kendi serve ile iş yap
mak istediğine büyük bir delil 
teşkıl ediyor. Diğer köylerde ve 
kasaba mer keı !erinde de teşkila· 
ta çalışı 1 makıadır. 

Bunlardan başka köy sandık· 
larında bir iki senedir muhtelif 
varidattan tasarruf edileı ek birik
miş ve halen ihtiyacı olan renç
ber1ere ht>r köyün sandığ·i taı a· 
fmdan ayrı ayrı ikraz suıetiyle 
tenmiye edılmiş 20,000 lirayı mü
tecavız bir sermaye mevcult ur ki; 
bununla da yakında ayrıca bir 
(köy bankası ) açılması ve bu 
sermayenin toplu bir surette ia· 
resi tasavvur edilmektedir. 

T osyada önümüzdeki hafta 
içinde bir (Köy yatı dershanesi) 
de açılacaktır. Üershanenin otuz 
takbeyi ihtiva eden kadrosu, 
muallimi olmayan ve Millet mek
tepleri açılamıyan köylerden te
darik edılmişlİrj B11 rlPrshane ile 
oeraber 1 osyaaa Ou sene açıı;ın 

millet mekteplerinin adedi otuza 
baliğ olmaktadır. 

Yatı mektebi masarifi için hu
susi idareden iki bin lira tahs s 
edilmiştir. Mütebakı üç bin liraya 
yakın iaşe, il bas ve saire ması af
larını köylü ve kAsaba halkının 

semihane yardım1 temin eyle 
mektedir. 

llifai 

Ünyede vaziyet 
Ünye muhabirımizden: Sekiz on 

p;ün evvel l\lliskirat bayii l\Jahmut 
el gece evine giderken beş şahsı 

meçhul ve müsellAh tarafından önü· 
ne çıkılarak biç bir taraftan imdat 
ve istimdadına meydan bırakılma

dan evine götürülmüş, mevcut nu
kut ve eşyası Umilen, hane eşyası 

kısmen ahzü gaspolunmuşrur. l lü· 
kômet hadiseye ayni zamanda ve 
ehemmiyetle vazıyet etmiş ve bun
ların izi üzerinde yürüınege başla· 
nııştır. 

Tahkikat ve takibatın sürat ve 
şiddeti 

~ıe'' 
1 -vcrrrıl. 

ve hepsi de yakflyı e c 01~~ 
l et ıııı 

dir. Buuhırdan Hacı A ırn . bSf 
k. d · ıterJef'l• maruf şa ·ı mecruhan 1b. gşyır 

yen derdest edilmişlerdır. ~dil· 
cürmiyenin çoğunun da elde 
di~ ~öylcnmektedir. 

E'iı'J•ali zırawe ,ısr 
~oıtt 

Bu sene pe_k mebzü~ Y~ ·e ro'~ 
dan dolayı ztirra senet balı} . inJ 
suliindcn bihakkin endişe ıç ·dıt 
idi iki Lıuçuk aydnn beri ~~ı~ur· 

.. ~o 
eden kurak. zlirraın yüzünU ,eıtıiZ 
miiş ve herkes mahsulfttıOl 

havalıırla knldırmıştır. 

Rlıvali ıhtisadfre bctıS 
Son zamanlarda pi) asadıı f!lbS~ı1 

bir darlık vurdır Frndık .oııı ıısı· 
bu sene maalesef hiç yokttlf· ıııır 
bu ki yalnız fındıkran kaıarrııt9 bif." 
him mıktarda para ~iriyordll·r ~ıs 
enaleyh fındık mahsulüni.in 

1 
iUr 

buhranı lktıs,,dıııin başlıc;..:ı;j 
rindne olmıık üzre ~ 

,···Vatandaş,~ 
:. .AledeJli ve her 1 urfi ( ı 
: ('tlta runda oku ı yo-:0 : : . ' 
: olmıyanlar yak1ş11ııv l 
• 0 . . ı. ıııP , • nun ıçzn otill ' 
: b ·ı . le~ : : yazma ı ını > eil : 
: rnillet 1nektep/er1rıe ı 
~ götiirmek llerkt·sin of: : 
•. 1·1 al n horcudur. ; ........... ,. ... ········· 

Duv 2 ın•'t 
Ev satın ıJlına.cak "' 

Sahilden Rume!ihisanna Fener]~/ 
Bostancıya kadar Vt: kurtuluş ıat JI 
nihayet 25o0 lıra fiatla ıaııhk e~i jjf,j 
nn Darülbedaytdı.- Şemu ceye ııı 

<tmde.i na ol"""'~ 

M. Puankarll ,, 
Arjantine gıdip konfe180 

Jar verecek mış ) ı 
Bueno~ - Ay· e~ 27 ( A ~',i 

Nacion gazet<-sı M. Pua0 • e ~ 
~ · ı \ r 

Arjantin• z.yaret edecegın .;ere' 
rada bir çok konferanslıır 
ğinı haber vermektedir. 

ııtl 
Miııket üzümünden hı>~ 

A~k~;;,
1

·f 1~1~I 
l ~lc• Kibar gflzinolarla u 

bakkallarda buluntll'• 

or 
d.kkal (!l Bugün çlkan 9 uncu nu-..haslnda şayanı 

3' 

kaleler ve resimler bula-.:aksınız. 
~ 

oa4t~ 
it! ( f11jl 

Ah.met Fetgeri nin ( Fuıbo!e kar~ı ). Eoref $f"fik bfl1,t181 
0
• 

tnüfltl ' stadyomu ) isimli maka elerı, Kur tdeı eh · Gu a o. J-lıl'tll e, 
neticesi, son maçlar, GalatasRray MakalE>i mü:.abaka1"' 

manm sonu, ikramiyelı müsabaka ve ııau e. 



latikbal tiyatrosu nasıl 
olacak? 

,.._ 1-1.rp.en ııoan tiyatronun ıekımol yolunda tnl:ltafı 
1"""'a.a.a.. karak~tnden maduttur. Haylb baan1a 

baruınk eera1ttnı tetkıl ec1en lmn-et • tf'blk • 11r. 
~)'• barelet •e meeafe ~ Yererek ona 
~ ID aarf • t .. bık • olmu~hD' Kıod Bertu bir ete" 

Jidt -~cır kı: • f.ler bOtOn ılDt ma eeyircilert ttyalrOya 
.......:.:: hemen bOtGD eınema eeytrdlert tlaemaya at • 
~~:Tıyıtro, llnem.nın bu rekabed brpııanda. ttee41 • 

'1a,__ hemen hllletmedL Maaıpahh netk:ede hlme 
~ ID«ak.n aebebinl ketfe mun•fak oldu. 

?a,.o llD •alma kinde boolıcfıt u 'ana" r ktldea 
• lçla yem tecribe er yapıda. 
~ • ..bn~nto dulıtana brp be.ledtll hueumet 

• ._-.. olarak U7atrodan • 11rk • e we • ıdP • l•D llC'k ha 
~ aıtkal etil An' un! eahUJi " onan llllmı 

_,lrikl olan perdeyi kahul etaaly• • MeJ«holt • 
~aatanı btzıat idare etti, taka bu keld.tnl IDelllD18l 

._ .... : çtlaka elde ettll' pyanı clillat munftaklyedere 

lk-naz pek darda kahvordu. ifa. 
• olacak ctebuuıı "m ıucen, ht tamamf'n 

..ıet11. Bunun için atellcf,. mali ildkame:e altı yedi 
"llhae lata ettirdi. Bu ubneler meeell T olJ• • 18 

.__....._ l...eben plyeslode okluOa ·~leı 9811 uluıe 
faat.. 1.eme: hemen im ıda mtelDln ecltJor da. 

Vlrtotacla •r•atr Poloree,. ota "maun.en,. in• ~paa 
Şdi..de bir ika plY'!* bu uulı tllbtk ellDlt •• 

..._.,. anchrln bir teftlt htıeu.le getlrebtlmlf'lr 

"•d.aia llbnl!den kalchnmuı almenan tahrip eclılme
~ oıa- pyam hayret cfettlchr 
~ 1924 •8'.tnde ıecrObede ..-yonel manue 
~ perdeden" halk ıle .ı- ar•mdakt. parmak-
.... •itler Ye ubneyl wylrcderden ayırlJWDliı 

~~l.lll-.n.terdlr. • Kt.trr" in •Rayqytearer • ·n eeylr• 
.......... bir ~ etnflada ..... 

•• ~- ............ ıw.e .... Ye '* 
lOçokaahneJ • rdlcrlD bulundt·~ salonu ihata tder. 

'1. 

Atinada bulunduğum zaman 
bir gtce reva tiyatrosuna gitmiı· 
tim • Çalanları, oynıyanları, oyna
tanları hepsi Yunanlı olan bu 
~1 ve eğlenee yerinde san'at
kirlar ne yapmadılar, ne numa
ralar göstermediler!.. Canlı kara· 
gaz oynadılar, Hofmamn hı~iye 
lennden parçalar temsıl ettıler. 
Kliıik ve moderen ralcs'ar yap
blar.. Hulisa gecenın saat birine 
kadar biç duımadan bir tiyatıo 
dolusu bakı eğlf'ndirmek için 
ne mümkünse onu yapmap ça
httılar.. çok yorgun ve uylcuıuz 
olmama ratmen bu eğlenceli 
yeri bırakıp gidemedim. Sahne
de danı eden ~adan erkek kırk 
san'atlcir vardı •• bunun on - yedisı 
yalnız ttadtndı •• tasavvur edin ki 
bu on yedi danlÖZ yalnız bır tek 
revo tiyatrosundal. At.nada bu. 
nun gibı daha bet alb yer var •• 
ve bunlar n hepsi yerli, o topra. 
tın çocukları . Yunanlı •• 

Halbuki geçen sene zifaf mar. 
şını oynarktn sahnede danı et
mek için, Türk kadınından vaz. 
geçdik: uç tane Rum kızı bulun
caya kadar nenlere m6racaat etme-
aik.. bu halimizi, bu yosuzlutu. 
muzu bilen yokdur da ıonra her 
keste bir operet heveaidir gider •• 
eline para, idaresine tiyatro bina-

idatemizde iken onJann tiyatro
lanndan evvel Güllü Agop efen
di Gedikpspyı ku muştu.. Onlar 
ilerletmek için el bi1'iğile naııl 
çalıt111ı•l•na biz de baıta padişah 
oJdojıı halde yıkmağa upşmı· 
tıı. • Otlum tiyatrocularla düıüp 
kalkıyor 1 • diye Rıdvan paşa is
mindeki tehremini t.fanbu1da ti· 
yaboyu menetmif, senf'lerce 
m~mlekette tıyatro oynanmamlf. 
Doktor Konoş ıibl DiOıteırikler 
Türk aktörf er nı görmek için Ana· 
dolu ft-hitlerinı dol8fmııtar •.. 
Meşrutiyet gelmiş Burhanettin ri· 
bi bir palavracı halkta uyanan 
tiyatro h~sini ehnden gelditi 
lcadar baltalamıya ufraşmıt f O 
IÖnmiiı, t yaboca namı albnda 
bır takım dolandınCJ kumpanya· 
lar meydana çakmlf.. Bunlar sefa. 
retleri dolandırmıılar, ecnebılere 
çetmıılar, tüccarı vurmu,lar. ve 
nıbayet Darülbedayi kur ulmuf.. 
Batma dünyamn hıç bir taı atında 
göıülmemiı tarıda heyeti edebiye 
dıye bir talam adamlar ıeçmiı • 
Buntar neler yapmam1f1ar 1. Ken
di menfaatleri, lcendi tevlderi için 
neler icat etmemiı'er, nihayet is
tik141 mücadele~ri bıtmİf.. etraf 
ıükilnet bulmuş, memle ette ki· 
min ne yapmak iı edili yavaı 
ya'df anlatılmaya baılamıı.. Mu· 
bittin beyin ıehreminlit nden IOD· 
ta - . .... 

... 
Daha dotra dürllt bir tlyabo

sunu ıetlndiremiyeo memleketimi
ze operet yapmata kalkmık, ,m. 
ili yaomadan bahçe.inip tiçekleıı 
rıni tanzim etmıye benzer.. evve
ll' tiyatro ile fikrimizi d.oyuralua; 

sonra opereti garnitlr olarak kal 
ıanmz. •• 

Bundan elli sene evvel Atina-
da tek küçüle bir tiyatro vardı... 
Fuulyeaini odasında piıiren, bir 
paltoya sahnede 6ç kişi rıyea, 
ıyaklannda patlak potiolerle rol 
oymyan bu aktörleri, evveli ..., 
buat sonra baJk himaye etti, V9 

nıhayet tiyatrolarını bugünkü tek 
le kadar getirdiler.. bugün Ati• 
fehrinde varyete ve rewlerdea 
maada tam yedi tiyatro her • 
fUI temad vumektedir. Bu klff 
plmıyormq gibi 1922 den ben 
mühacirlerin İfl'al ettikleri bo,ük 
tiyatroyuda belediye \amir ettir
mektedir.. burada belediyenin 
twkil edeeeti hey'• temıiller 
verecektir .. 

Yanan hlltGmetl her ıene Af#
rapaya tİJatro ve ftl')'ete için 
talebe rönderir •• zaten çok para 
•azan8D aktörlerde ilk •le kendi 
beaplanna Avrupa seyahatleri 
yapıp IUUflanada ilerJemiye çah
ıarJar •• 

Hatbtdd daha Yananlı'ir bizim 
t • ... 

.. ........ .... de •tlkelleb. s:: 
_llJllll .............. ..... 
....... edea bir a,ıı,.. 

Teblk a.da .a.. .... fdıtrdlr. 
o.... ....... de •u._... c11t1e 

bir ...... -~· ....... bıt.-
... tlplrO _ ...... ,.ı .. ... 
Wletmek ....,_ oel..a habet eder. 
Teblk ...... wnr, f8I& ~ ... 

llrıUdln tlaıPl'ilıltıı 

ye başlamı1-. F9kat ba beDım 
güze) •n'atımın yduııu talisiz· 
lik tamamen bmmlf det ldir 1. 

Meseli her .ne pnçlerden 
Avrupaya tiyatro tahlili içı • tale
be göndermete Jraıar ...,..ıe,. 
Bu, resm\ tudikden de çakar• ne
den• sonra ~· vu ~lır .• 

l)emek ki ıözü ,.-. adamlar 
bu naemlekette hlli ·_tiyatro• un 
lüıumaazlupna • •·· oluar a .. 
Fakat darsa, varyeteye dtiayanıa 
parama veriyo aı.. Avr.,pada 
her hangi bir ,.Wrde ~ kalan 
iki kadın bir eriek aolutu lstan
bulda alıyorlar.. Ve buııl.r her 
sene beapeıı paramın memle
ketten dıpn orgusus 1Ualaiz 
-'ıp çıbnrJrlar. Günah dtıfil 
mi ? Bari bu ifl yepalım.. ara· 
muda çok ;.tida'tb luzlatamaz var 
Bunlara· AvrudaY8 halet tahsiline 
gidecek~iniz f deaenil ümidın fev-
ldnd~ talip balan •naz.. Bir sene 
sonra bunlar hük4metten alacak 
ları tabıilattaD ,.. l!8"8. ~ 
mata hatlar ar •• Ve böylelikle bar 
kaç sene 10Dr• 1111'at topratına 
ektitimiz bu iltidatfar olıun bir 
'halde memleketimize .cfök61ürler •• 
itte o zaman hevel ettipaız ope
ret tf'ıkilltt de keodilifinden mey
d8Da çılcmq ~ar- bir milletin 
kendi san'atUnDı seyretmesi lca-
4ar zevkli bir F1 var mıdır?. 

Babualt l;anlario içlerindf! ha
riç memleketlercM ,ahret salan
lar da olana-

ltt8 Y...alılar bu bizim beee-
nme~miz "'Jeri yapıyorlar, 
her sene Amıpaya varyete tabaıli 
içio talebe pliyor. Askerlikte; 
li,uette inimilze oturtup d.,. 
verdijüaia bir milletin, aan' at ta 
bile alnnlae ol-.ı bir az acı 
ama. oe 1a~bm kı hakikat. ... 

.. V.v/I RıM 
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Totonya salonundaki 
orkestra konseri 

88,ak IDUldd dehalan m ,ekeek an'at ..., 

lerlnl orkemo lçtn JUDPtlardtr. Eu1e11 cmlar, 
derin tehutlllertnt ifade ye lb'll için ancak 
orkestro ıtbl pnlf bir YUataya muhtaçbılar. Çta-
lrl orkeltro muhteltf lraralrt..tercle saclalar ~ 
ran çetft çeflt m1111kl aletlertnt bir ara,. tapJ.. 
mııtır. Beatekh, elmcleld ba mebaal ftlBlde • 
ince bWerl •• &JDI zamanda c:ıotkma du,plan da 
lfade1e muktedir olur. M...a& hma ,.._ '* 
Hlllt taıafmclca çatman bir .................... m
llD!en clalchran alua ............., orlremodald 
bazı afetleri refakat ettirir beaa ela Mlttlııa ... 
lan laep blrltkte faalt,ele ......_. ......... 
ahenk dalplan dcada pbılr. 

Fdhakdra ,.hm bir tek .. 1ç1a ,. ....... 

olan yGluek bir aan'at ewbala kaJIMl w .._ 
mlyeu bir orkettro eMrtaclm lalo bir •aman .... 
addecltlemes. Hatta dlo, trlJo, bartet ... _.. 
tehi terlrlp .......... ... taadm ..... .. 
olaa bedelerla tmdlı ...... ...., ..... .. 
mukayewl ele tecYls Wdm-. y..... ........ 
- prp ............ tlade ........ _,... 
tarzda bir Irat ... tnU «m't• ._.,...._ 
bir p ldllırla t•ınınde daha kut..... imli 
..... da bir haldkatbr. la 16'cdla bl,ak hee
tekld.r. Orkeatro 1ahaum duta ~ 
ifademe mtllatt'" unun bnlnmtlar, ba ncMe 
de muazr.am muatkl abideleri rik:ucla pdnatf

lerdir • 
Garp memleketlerinde batla bir .. , ...... ller 

........ ....,.... ...... 
Adeta rahl ...... alolar • 

Memlekettmtzde iM orkettro mu..., ftltmek 
fmatma maatt1111f pek u 1mllkt& itte w Teo 
Yana bu lht1,aa tatmine clılllet eMcek Tirit 
" emelal ....... Ar wa aa'at -.lafplııtal lllr 
.,.,. topla,. bir ........................ 
DIUY&lfak olmaftur. 8a ..,..... ......, ...... 
tertip etadt olclala -.. .. 6ftt ............ Pro
aramm dk numaraa Gadeata llm•••••M idi. 

Ba Mite Her y_,_ ......... 1mc1nı1:11 ....... 
alt•ııda tam bir muqffaldretle çalı ..... Yal6m. 
bir kamum amatlrler tetldl cdm ..,... •a•+enl 

aheap tntıhala • ddcbt •• mdlııl .. ...__.. 
makta idi. Bmm da pek tebd ............... 
Ea1en bu he1ette prbaa lll'f aaa, atlrarlarm 
tereldıllp eden 111e1lmw- ork8llrolaraua enaf .. 
icraat m aramafa bakin,... rolrtur. Mumalda 
Her Yunpn deinettatn hareketı.I, llnla4ı:ltfnulara 
emniyet Ye itimat Yeren b ... m.....t olu,orda 

Her Yunı ortett o,.- ddclea ldrapt "YUlaııf 
l'e idare etmekte clt. bdad DUmara 8-r Fr ... 
km pl:raao Ye orkemo1a malaem bir ,.....,..,_. 
tclt. 

Şfcldetll .... ., .. brplaaan ha ....... pek 
.. ,.c1e bota ,..._ btr .._ktl Meıle• e., ... 
cimin ha.....,_. calcLlı pl1aaoya .....,~ 
tam bir adakat Ye ftlna ile refakati ~ f& 
yaadı. Bu ...... pek ince ............... ... 

tldt. Pt,.aodlın ç .. an lellerde ,.ZcLalarm ,........ 
Llı urda. Bu ı.en.k Ye blilM ..... ,. mleee-
rOD11D ipek pbl JUmUfÜ -nal ....... ar« ma 
tanhJOJdu. Oçllndl numara11 t .. ldl edm v.,... 
.......... bir beetetlle cl&cllacl ........... 
81111D11111 doaalaar aenfoial.t ......... atltl .,. 
auYaffalrt,_.. çalmda. 

Kon ..................... .., ..... .... ................ ,....,. ..,,.... ..... .... 
lannclda "kunaa __ .,. .......... • ... 

~ ...... .. 
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Muharrırı : Bekir 8ıt la 

Tramat1aoUk Galata nhtımına 
tampa ede~edl diye, Mister 

Cak Conson <:foğru!lu pek esef· 
endı Şımdı mo1ör'erle, sandal· 

Jarla düte kalka. karaya ta ı 10• 

ma~ da çekilir şey miydi ... V ~ 
loca Nnyork limanını dü ündü 

' ah camm Nevyork, şimdi nere· 
lerdes1n '·· 

Rıhtırna çıktık'arı vakit tees· 
sürü bır hayli hafiflem •şti. İttan· 
bulda otomobil bu'acaklarını 
h ç ümit etme. ken, itte karşıla 
rında su a sıra olomobilJer, onla 
rı bekliyoıdu. 

Otomobı!e bir kerıdisi. bir de 
hernen oracılc ta tanışıverdik )eri 

genç b 1r ıercüman, bir de va· 
pur arkadaş ' arından 01ması la 
zım ge'en, ,,mdiye kadar hiç yü 

tünü göı medi8i ıhtıyar bir ma· 
dam biııdi. 

- Çek ıof ör, doğruca Aya 
JOfy-tya .. 

Cak Conson bu tarihi Bbam 
mabedıni çok mu çok merak 

t>dlyordu Hatta sırf bunun için 
Amerikada Te.ksa-ı eyaletfnd~ 

Andaval şehrin~eki maden'f'ıini 

}Ü' üs1ü bırakmıı, kan~ını ıkna 
etmfş, çoculdarmı kandırm· ı, ve 
Ameri~ odan ta İstanbula kadar 
koca bir deniz sevahaHni 1ht yaı 
etmııti. Mısttı"r Cak Consonun 
hakin da vok de~;ldi h "m ... kili 
ıenfn pPpa7.ı, ona her q•sge' diği 

zaman, Ayasofyar, ın methini 

verirdi: 

- Bak azizim Mistn Conson 
derdi, Amer;kada ve Avrupada 
Avaso'ya ile mukayes~ ed,ıe~ek 
tek bir kilise bile yoktur. Bir 
kubbe kJ, a7emf'tinl asJa tasav 
•ur edemezsin. Geçen gün mu 
ta· A a ettiğim bir kit aJ) ta .. ,, 

Ve papaz efendinin f.ôz1eri 

htip bu tan da uzayıp giderdi. 
Pek so'u bir adam olan Cak 

Consonun gece uykuları kaçmıya 
baı1amııh. 

Nihayet lıte ,gelmlı'e• di ner 
deyee btr iki ~aat sonra Aya 

aotyaya kavuımuı olacaktı. 

İnıı indiler, yokuı çıktılar, 
kargacık burgacık yollardan 
geçtiler, ne iki saati bu, be~ 
dakika ıonra Ayatofyaya ge'd'
ler. Sararmıı a~aç kümeleri . taı 
duvarlar, ta1 kemerler, taı deh· 
lizler ve mabet •• 

Girdiler. 

- Bizanı lmpra•orile acaba 
görü~ebtlir miyiz? 

Kaıketli tert üman Cak Con
ıonun bu sualine hiç de hayret 
etmedi; çünkü Amerikalı seyyah· 
larda bu sua1lerin bini bir pa•a· 
ya idi. artık ahtmı,tı, hatta 
kızmadı bile, aadt ce Ct:Vap 
verdi: 

- Hayır efendim, dedi, Bizans 
imparatoru fa'an yol< burada ... 
Ma umu aliniz olduğu üzere 
lmpratorluk tarihe karı§al EOO 
sene oluyor. Ş.mdi burada 1 ürk 
let var, biz varız. 

Cak Con~on göz erjni lıaldndı. 

yukarıya baktı. Ooo... bu na<ııl 
kubbe.. bu ne yükseklik. bu ne 

ıeniılik... Ve bağa g~zlüğünün 

camlan kadar testeker.ek göz 

!erle etıahna bakındı, ıenk ıenk 

I 

sütun1ar, işleme'i merdivenler 
ha•ı!ar, su suan yumurta biçi
mindeki mermer, avizelerin pas· 
lı zincir'eri, kubbeden yere ka 
pamr gibi int>n kandi' ler, ta yu 
karıda iriU ulakla, e'ele vermlv 
sıra sıra r encere'erden giı en 
ha1 ıf ışık'ar. afağıda boş'uk, ce· 
ı inlik, sükun ve sül. iıt, tilan, 
falan .• 

M ister Cak Corıson, Bizans 
aiızelerı acaba r erede oturur· 
du, diye düıündü, on 1a11n biri· 
nin oturduğu yere, bir oturma, 
bjr kalkma mL kabili 1000 dolar 

vermiye ruıydı. Fakat tercü 
man hiç de o ara lı olmu 
yordu. B12ans lafını a~ar açmaz 
mut' aka 1 üık erdtn Lahsedi· 

yordu. 
Andaval şehrind~ bır11 k tığı 

dostu papaz Antuvanı dütündü. 
Hey koca Aotuvan hey, dıye 

söylendi, bir gfüün olsa da 
gelip Ayasolyayı asıl yerinde 
~ö,seydin, emin,m ki ıu cümlt>yJ 
hiç ağ, ı dan dü , ürmezclm: Tıan· 

aatfantiklerl cekete düğme diker 
gibi kolaycacık yapıveren 7a· 

\'alh Amerıkah, i~te şu kutbe 

gıbi ikinci bir kubbe daha va 
pamamıştır, vah efendim \'ah .. " 

Böyle haytranıp duruıken ak
lına ~k ömür bir fikil' geldi: 

Mem'eket•ne dönc1üğü ıaman, 
~ \ .. 
papaz dosti1e birlik olup Ayan· 

dan yarı buçuk tanıd>ğı bir zata 

mektup yazarak, Avasofyanm 
satın al narak büıün heyeıile 

olduğu gibi Ameı ikaya naklini 

teklit ede .:ekti. 

Bu harikulade fi 1ufn beyni 

kama~1 uan va~aası i\inde Aya 

sotyadan nasıl çıkıı otomobUe 
nasıl bindi, katıyen farkında 

olmadı. 

Otorr ohil ıkafi1esi fstanbulda 

ne kadar cami, türbe, müze, sur 

<ıaray, mezar, 1'-elvi vaua, hep·ini 

birer bb er dolaşh Sultan Ahme 

d n çini eri Cak Con sonda öyle 

ehemmiyetlt bir alalca uyandır· 

madı, Süleymaniye sadece ho· 

şuna giı ti, Kariyedeki Bizans 

mozayıklarır a bayıldı doğrusu. 

Yedilrnle surlarını Türkler mi 

yapmı§lardı, yoksa Bizanslılar 

mı? 

Bu sµale, tercüman da ham 

hurn etti, nıüsbet bir cevap ve· 
remedi. 

Mister Cak Conson lıubbele· 

rin )'anında yükselen ıa~ sütun· 
lara bakt ı kça cidden hayret edi 

yordu, betondan olsa neyse ne. 

fakat kutu gibi mükaap taş par· 

çalarım nasıl otmuş da birer 

birer, böyle gö~ün ta yarı bo~· 

luğuna kadar çıkaJarak infa 
etmi~1erdi. Hem de Türkler 

bu güç lf1 muhakkak beyaz deı ili 
Bizans e ~itler ine yaptırmışlardı, 
ne barbarlık, ne zulüm, ne 
vah., et!! ... 

Nuru O maniyeye ge'dildeti 
?aman ikindi olmuıtu Minare
lerin birinde, tas kuleye kaim 
bir bağ gibi sanlan ç•kıtltıda 
bir adanı uzun bakalını kurıun 

Meşhur bir Alman 
müeJlifinin tevkifi 

Alamanyamn genç ve en meı
hur roman ve pıves muharrirlerin· 
den Her Lampel, siyasi btr katil ile 
ittrham edileıek tevkif eddmiştfr. 
Bütün Almanyada büyük muvaf· 
fakiyetler kazanan eserlerin müb· 
del olan bu muharrir 1921 senesin· 
de siyah orduda iken bir arkada
şını öldürmekle maznundur Onun 
bu cinayeti eat-rle in•n b 1rinde 
tasvir ettiği cirıayete mümasil bir 

tekilde irtikap etl ği iddta olunu· 
yor. 

HPr Lampel n " Berlin üze· 
rinde zehirli gaz ., unvanlı eseri 

o kadar münakata1ara sebebiyet 
vermiı;Ur ki eserin temsi 1 esna
sında intı7amı ihlal eden bir hadise 
vuku bulmaması için z. bıta tedbir 
almak me• buriyetinde kalmı~tır. 

kubbe'ere sarkıtarak esni)·oıdu. 

- Bu adam ne yap yor? 
Teıt üman: 

- Eıan okuyor, dedi, müez

zin rr üslümanları c • mi ye, iba
dt>te da ıret ediyor. 
Aı ap ola-yım, eğer Cak Con· 

soun bu ezandan, rniiezz;nden 
bir şeyci'< !er anladi yse .• 

Oradan Kapalı çarşıya giıdi 1er. 
Çarşı içi efıranevi ~arkın me·li all 

gibi geldi Cak Consona, .. Bu 
\arllliari galeri hakkında tncü 

man seyyahlara izahat veıirken 
bir antıkat"ı Cak Consonun ko· 
!undan tutup çe.ku, ve ona dük· 
l<amnın yarı lo§1uğunda bir kü
çük kadife papuç gösterdi, koyu 
ku mızı renli li, sırma işlemeli, 
minimini bir papuç ' ... 

Cak Conson göz'erine inana· 

mach, aman ne harlk}llade şevdi 
bu, ne har•l;ulade şey .. ne enfeı 
bir papuç .. Ve biıden Amerttfa

da okuduğu Bin bir gece mafal· 
t arını hahr1adı: 

Has bahçt:de mermer bir ha· 
vuz .. Meı mer havuza karşı ;pekli, 
KU§lüy'ü bir •eC:ir.. Parmakları 

n ücev: er , ÜLüklm le süslü, ay 

} üzlü genç . bir sultan • • Ve 
yasemin tenli, gür saçlı, yumuk 

gözlü.' küçük bir catiye ... SuJtan 
la cariye dudak dudağa öpi7tüyor· 
far.. Ve bir f Plıvet anımn sar
sıntı fan, hp di}e tok bir ipek 
ses•, cariyen n yavru ayaklann 
daki paı:uçlar yeı de serilı Acem 
halısının üstüne dü~üyor. 

Sonra bu papucu oradan 7en 
el bir harem ağası aşırıyor, gizli 
gt711 bu düklcana getiriyor, ve. 

Ve antikacı sert, kat'i bir sesle 
diyor ki: 

- Bunları bir torba altına 
satın aldım, toİLın i\ in 100 dolara 
bu &kabilirim, bir feY kazanacak 
deği ım, amma müşterim olasınız 
diye veriı oıum, sık sık gelip 
benden eşya alasınız diye .•. 

Eğer Cak Conson bu kadife 

papucu almamıt olsaydı, vapu
ı a dönerken mutlaka Ayasofyaya 
bir kere daha uğıardı Fa.kat 

o eski so!ulu8undan eser bile 
ka'mamıştı . Şarkın bütün harem
lerini, cariyelt>rini, sultanlar mı 
Lütün rüya ve hüiyo~ını kadife 
bir papuç halinde ele g~çirdik
ten sonıa arhk bütün o kubbeJer, 
kEmer ler, sütunlar &izin olsun!. .• 

Ve vapura avdet etti. 
Tıansatlanlik o gece ağır ağır 

M armat a su :aı ından kalktı, Ame 

rikaya yollandı. 
Mister Cak Conson, fstanbulda 

darüHünun var mıydı yok mıydı, 

gazete çıkar mıydı, kitap bası· 

Ju mıydı, asri rnüesl!eteler. haller, 
enstitüler, sinema ar, 1iyatrolar 
i!h ilh.. var mıycı ı, yok mıydı 
bunların hiç birmi sormadı, an· 

ADLİYEDE 

Balta ile ö)ünı davası 
Boğaı kövde bir gece köylülerden Mustafayı öldüren 

Y eHm Hü:-:eyinin muhakem~sine dün ağır ceza 
mahkemesinde başlandı 

İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
dün yeni bir katil davasının 'rü'ye
tine başlanmı~tır. 

Davada maznun., Bo~azköyde 
oturan Dıramalı yetim Hüseyin 
dır. Hüseyin, bu sene temmuzunun 
dördüncü J?,ecesl köylülerden 1lyas 

· oğlu l\Justafayı odun yardı~ balta
yı dere boyunda kafasına indirerek 
öldürmekle maznundur. 

ı slO 
cezada bitmiş, Uç ay haps ne, 

brU' 
ay rütbe ve memuriyetten ı:na r 
mlyetlne ve parayı ödemesine kaıi 
vermiştir. dt 

1\förakıp Mazhar B. miirak•be 
ihmalden beraet etmiştir. 

Bir Jstlnabe ttı=· 
Dün ap;ır cezada adliye milfe ~

]erinden Raşlt B in istinabe şU 
tile ifadesi alınmıştır. . 

Buna sebep, katilden yarım saat yak tile Reşit B. in 250 Ura ~-
evvel korucu 1\lustafa ile Yetim bir 511 

rası, bir saati, bir kordonu, & 
Hüseyin ' uasında çıkan alacak mü- b k 1 fı d 0 ıır zü~ti azı f mse er tara n a u 
naka:;-asına maktu] llyas oğlu 1\lus- polunmuş. Dirarbekfrden bazı fo~t 
tafanın karışması ve Hüseyine çı- grafüır gönderllmiş. bu restrrıle ~· 
kışması, hatca maznunun iddiasına görülen adamların gasJplar 0 Jup 
göre, bıçak çekmesi imiş. Kahvedeki madı~ı soruluyordu. . dtJ 
münaka~a ve kavga yatıştırılmış, Raşlt B., bu resimleri göt 
Hüseyin dışarıya çıkarılmış: Biraz · geçirdi, şunları söyledı: ~, 
sonra da ~lusrafa kahveden çıkmış, d 1 B ı 11' - Bunlar eği dir. un arı ~· 
onu müte11kip kahveden çıkan köy- yarbekfrde görmüştüm. Esasen ı ~ 
lliler cesedini yerde l)ulmuşlar Ba- nederlm vak'anın failleri .bire 
şında balca yarası görülmüş. l\Iah- meyten Jstlsal edilmiştir. Jf 
kemede reis Nusrat B. Yetim IIü- {a~ Neticede evrakın mahalJlne 
seyini etraflı surette istlcvup etmiş, sine karar verildi 
maznunun dışatda l\lustafanın yo- K B 
]unu bekleyip beklemediğini, baltayı enan . gitti " 
nasıl tedarik etti~lni araştırmı~ur Adlfye vekaleti tarafından dı:, 
Bu cihetlerin tesbltl, davada davada olunan lstanbnl rnüdde1umumisl ~t 

nan B dünkü erenle Ankaraya f ehemmiyeti haizdir. Neticede Hüse-

yinin Mustafayı öldürmeğt tasarla- S~b:k iki hakim hakkındJ 
yıp tasarlamadı~ı anlaşılacaktır. 

Yetim Ilüseyin, Mustafaya dışa- adem& ıstıhdam kararlB11 

rda rasgeldlp;ini, öldürmeği aklından kaldırıldı 

geçirmediğini, onun bıçak .çekmesi . Heyeti mahsusaca haklannds 8 

üzerine yanında bulunan odun yar- m! istihaam kararı verilmiş / 
mag« mtıfi<:US twdl\:nyr S!\?'ufMı'J~trnu. r t b T .. .. .. hk~ , s rn u uçuncu ceza ına ~ 
i\fostafayı bu surede' cımmı -kurtar- ı r.ı ve :ı$ avukat ~lazhar ıııl 
tarmak için ölcHirdliğünü SÖ}lüyor. hukuk mahkemesi ı} ~ 

Reis Nusrnt B. sordll: azasından .NııziE 13 Jer hakkıfld~ır 
- Baltayı gece n çin omuzunda kararlar, Ali karar heyetince re 

taş yordun. O vakıt odun yarma lunmuştur. , 
isin bitmemiş mi idi'? 

- Etrafta kurt vardı. Y unımda 
bulunduruyordum 

Şahitler çnğırıldı Bunlardan Hü· 
seyin kahvedeki kavga esnasında 

maktul l\1ustafanın Yetim Hüseyine 
bıçak çektiğini, onu gırtlak !ad ğını 
söyledi Fakat mii~tantik kar~ısında 
aksini söylemişti. Ş:ıhıt oradaki ifa
de!'ini kubul ederek çekildi. l\lııznun 
"l\hıstafa, kııvr,acı bir adamdı Bu 
ifade o daha yaralı iken verllmiş
cir lyile~ ir de bizi oldüri.ir, diye 
şahitler aleyhinde söylemekten çe
lenmektcn çekindiler,, dedı. Reis 
şahidin burada da oradaki iradesine 
rücu ettijı;ine işaret ettL 

Şahit korucu l\Justafa, maktuliin 
vaklile Yunımistanda bir adam öl· 
dürdüğüni.i şehadeti arasında tesbıt 

etti. Reis Nusrat B. sordu: 
- Bu, o meseleyi bilir mi idi? 
- O zaman ki.içüktü, ama son-

radan işitmiştir elbette! 
Şahit korut:u IJasan da din lcnil-

dikten sonra köy muhtarı l.\lehmet
le Karanlık Salibin celplerine, balta· 
nın ve vak'a yerinde bulunınu~sa 

bıçağın g-etirtılmesine karar verildi. 
i\lu hakeme dört kılnun uevvelc kal-. 
dı. 

T ahsi'darın mahkfım1yeli 
Beyottlu belediye dairesi rahsil

darmdan llidayet Ef. nin bin yüz 
küsur lira zimmetine geçirmek 
maddesinden muhakemesi dun ağır 

lamadı, yalnız, ona da çok şükür, 
Tüı l·derln adam yemedıklerfni 

bllf Ul öğrE'ndl, ve dimağı kub· 
beler, minareler, yıkık surlar, 
muzlim selviler, ve uydurmasyon 
papuçlarla dopdolu, masl<ati resi 

olaıı Andaval ıeıırine döndü. 

Halk bilgisi 

Dernek halk konserle~ 
tertip etti I 

Halk Bilgisi derneği yeıı111 
bazı ıehirlerde mubabirlikler ~ 

kil etmlttlr. Mağnfsa mıntakııfl1't'. 
.,,.ıı 

halk masallarının, S nop ~-1~ 
kasmda da hekimliğe ait f 

cJe"' ttikatlarınm top!anmasma i 
edilmek edir. Kastamonu t~,~ 
larında da çocuk terbiyeslJle ııl 
ha k adet ve akide erı tesbit 

0 

mali tadır. ıı'~ 
Dernek mensup'arıodan ırt J# 

lim Raife hanım bütün diifl~~ıf 
Türk halk bılgfsine dalr Y8~ fj~ 
olan r eırıyatı muntazaııı b 11Jı fıık1 
rist haltm~e top amıştır. ~ti'' 

d'lece dernek tarafından neşre 1 ,er.t 
Bu kitabiyat neşriyatı her 

tekerrür edecektir. jl~ 

D k .. - - d k. • .,.d.ııl'I ... 
eme onumuz e 1 .,.:1 • "o'' 

baren halka mahsuı uınuııı• ti~I· 
serler tertip edecek, halk rıı"t ııO' 

ıı' sinin bütün safhalarına 

muneler çahnacakt r. 1ı~"' 
Erzurum oyun hav.ıılart tçe~ 

g 
kında demek taıafından çJ 
sene vücuda getirilen eser ~e~ 

yeııi 
rağbet gördüğünden 
basılmışhr. <J'jO 

~,e 

Haber a1dığ1mıza go tof 
hrinde ı 

senaı •çinde 8eın şe 11ıı1' 
1 lel hıı. ..ııl 

lanacak o\an beyne mı h;lı.ı 

k T- k Hı1l1< .• t' on gresi ne ur '""' 
derneği ele davet olunıı>llf 



ilyarderler 
Nasıl zengin oldular 'l 

;;;;;;;;;;;ı;;;;;ı;;;;;ı;;;;;ı;;;;;ı;;;;; Nobel : 1 

Dinamit kıralının mazisi 
Bu ada1n bütün servetini umuru hayı iyeye tahsls 

et11ıekle acaba nasıl bir gaye takip etti ? .. 

Servetin saadeti femjn edip etme· 
dıfint ıoruıturmak kadar sathi bir 
fe}' olmaz. Ar cak mev tuu bahs
olan servet ıuf ıktfıadi sahada 
~hııu ak elde edHmft o' ursa 
~alin biç bir manaH kalmaz. 
el'\'aıız ve faal ktmıelerin zengin 

~lnıaktan bQ)'Ok bir zevk duvduk
e.rt fnkAr edilmez. Onlar Ame

tik a. nıilyarderlerl gibi vazife'e· 
~ilin kutsiyetine ve ticari faa· 
ı!'tlerfnden mütevellft fafdeye 

U olmasalar, hayatları ema· 
•

1nd b a. lr çok tallsizlıklere uğra· 
13.I_,. 
~ 'meslekJerlnfn ıonunda mu-
affakiyetlertnden ıilphe eden k 

:'bun olealalar bi'e teıebbüslerf· 
h'tl.fn ldzum ve faldeslne emfn 
, ulunur' ar Onb r hasıl etmek 
erzuau JJe u bundurlar, plAnlat ım 
te.tbık etmek isterler ve bütün 

:~flinı muvafft ki yet ve ıervete 
0

trrU götiirOrler. 
Faaliyeti tkhsadfye'erfnln harf· 

c· d 
'il e güzeran eden her ıey 

<>tılerca hemen hemen ehemmi· 
YetaJz:dir. " Morgan "ve "Şttneı,, 
rbı hayatı huıusiyelerlnde 
r..eı• 
btlftk~ v: müsterih o'sunlar, veya 

k 11 Alfred Krup ., gibi ade 
~arı geçimsizlikte me'uf 
enı İ btıııdan ne çıkar? Bu ve 
dın 18 1 hadteeler on!arm tsUda-

L_a. asla halel getirmez. Bunun 
lfıoebi af'ebi ihtimal bütün 
muvaffak o1anların f a.brikatör 
\>eya malfyecf,mucit veya miibdi 
o1aunlar aslen biraz anlaıilmaz 
btr tıynete ıahip olmalarıdır. 
On' arı Jural eden meıatl ıırf 
~~lerfnln sahası dahilindedir. On

tı bu ıahadan ayıracak her ıey 
~ter ıpor ister flört olsun hayat
rında mevki tutamaz. 

Bu nukt.al nazudan Alfıed 
Nobeltn ıahıiyeti ,ayanı dıkkat 
Ur. 

" Dfnamft ., kralının haya•ımn 
sonuııda ıulhperver olması, ve 
mevadı mG11eile fcat ve imali 
ıayeıinde elde ettiği cesim ser· 
veli beıertvete hizmet edenlere 
tahılı etmeıl fayam hayrettir. 
Acaba ne oldu? Garip hJlkatta 
olan bu mahluk hayret aver bir 
heyatı muazzam bir fiil ile itmam 
e'mek havedrıe mi dü11ü. Yok11a 
münevver Avrupa için mileıı~eıatı 
hayrlye vdcude getirerek Ame· 
•ika mfyardu'erinl taklit have
sfne mi düıtn? Her halde onlar m 
hlstyatına fercilman olmuıtur. 
Çok 2engfn olan bir adam ihtl-

yarladıfı zaman servetfnl beli 1fnden 
kazanup kazanmadlğını düı.ü 

nere vkdan azabı duyar. Kendi 
nazarında kendini haklı göster· 
mek çaresini bulamazsa topla· 
dıiı paralan arz Ozerlne saçar. 
Y okıa " Nobel in emeli Rokf el
ler grbl teıkt~At zevktnl duymak
mı ıdt. Ve mllyonlannı kazanır· 

ken gayesi beıeri bir tröst teıkil 
etmek mi idl? 

Anlaıı'an Alfred Nobelfn lsmfnf 
her sene ihya eden vasiyetna· 

mesl daha ziyade hayatına mer
but olup, bfr •erme yedann petf
manhk hareketinden bfraz yiik· 
sek bir gaye ile vücude geliı mfı
tir. Hakıkatte meılefi geçbd,ği 
lnkflAp ittbari'e diğer meslek!er
den farklıdır. Fakat daha me'ıa· 
dlılnde hayatında bir çatla' lık 
vardır. Bir nokta vardırki .:ıır 
türlü yolunda gitmiyor. 

(Bttaı·· ) 

•••••• 

Radyo 
Bugünkü ı.-rogram 

l ( İatan bul ayarlle) 

1:ia11bul: 1200 m. 5 Kv. 
·80- I 8.30 Saz heyeU. Borsa ha

20 .ao.~ao 

berlerl 
Caz-Band Orkeıtra. Mo
tarUana, SuiUara Satc : 
Danıe eapanyole Eılben· 
berg. 
Rosalgnole et grenou1Ilc
Ka1man. 
Duchene de chtcago, pot· 
pourrl. Tango orkestrası. 
Saz he-yeti. Anadolu 

.lt ajan11 haberleri. 
"1 elgrad, 29 K " • 4 m. 2.5 v. 

Piano gecesi: Mozarat, 
~2.25 Sehubert, Lisıt. 

Radyo quartette: Aube-r, 

llel'/f; Chopln, Leon::avallo. 
11 ( K6nig!Jwusterhausen) 

~ı.2s ~ 1635 m. 30 KW. 
Bublsteln geceıl 
Program nihayettndt sııat 

bir otuza kadar danı 

ilzıda havalan. 
n IPe~fe: 550 m. 20 Kv. 
la.40 Macar halk ıarlcılan. 

• • u 

'f ıigaıuıe orkestrası itti
r ak.ile 

Rubiıtlne geceeL 
_Pr?gram nihayettnde Tc-

BIJkre~ı 
16 
20 

ziganne orkeıtrllSl. 

394 m. 12 Kv. 
Radyo orkeatraıl. 
Tiatro. 

Davenfryı 1554 m 25 Kv. 

20,45 Ruı ıaıblan. 

21,25 Kon8er. 
0.20 Danı havalan 

Davenfryı 479 m. 25 K". -
20 80 Ergımon konseri. 

21 Danı havaları. 

21 4 5 V audevı ile. 

O ıs Taganni 

61Ayvfç, Bresalv: 253 m. 5 Kv. 
20.05 Gramofon. 
21.30 Konll"r. 

22.30 Tagannl, Berlın tarhları. 

24 Danı havalan. 

Katovlç. "'°9 m. 10 Kv. 
ı7.20 Gramofon. 
ıs,4s Musique de chambre. 

21 .05 Vaqova programı. 

21 . ı! > 

24 . Danı havalan. 

LangenfJergı 473 m. 15 Kv. 

21 Konı~r. 

Program nihayetinde ve 
ıııat bire kadar danı ha-

Mtlano 
18 
21,25 
22.15 

valen, 

500 m. 7 Kv. 
Quintete (Torino dan) 
Komedi. 
Konser 

Moravska- Ostrava: 263 m. to Kv 
2o.oş Orkestra {Blrno dan) 
.tı · Ra~O rcvue, ıü (Prag 

27 Teşrinsanl 1929 

Borsalar 
! Acıldı f Kıı'""'dı 

ambtyo ı 
J frı giliz liraıı Kr. 1047 
M T.L. mukablll Dola 
• '" Frank ... 
.... 

.. ' 

N .. 

N • 

Liret 
Pelgı 

Drahmi 
Frant 
l.eva 
J•torln 
Rııroo 
ŞIJlng 

fezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

2n r ev Kuruş 
1 Türk lirası Olnar 
.. Çerl'oneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlln (lnglllı) 
1 Dolar (Amerika) 

20 FrAnk (Fransız] 
20 Liret [ ltaıya J 

O Frank [Belçika] 
20 Drahmi (Yunan) 
20 Frıınk [lsvlçre) 
20Leva !Bulgar] 
1 Frorfn [ Felemenk J 

20 Kuron [Çekoslovak 
1 Sllıog !Avusturya] 
1 Pezeta !ispanya] 
1 RayşmarqAımanya) 
ı Zloti ı Lehistan ı 
1 Pengö ] l\focarıstaıı 1 

20 Ley [ Romanya] 
O Dinar 1 Yugoslovya} 
1 Çevone~ !Sevyet l 

Altın ~ 
Mecidiye Rorsa 
Banknot ~ harici 

Tahvlllor 

istikraz dahili •\•adeU 
Düyunu muvahade 
ikramiyeli demlryotu 
lstanbul tramvay şlrketJ 
Rıhtım Dok ve Antrepo 
lstanbul anonlın su Şr. 

Hlsso aeneetlrl 

[ş bankası 

Osmanlı bankası 

0,46 62,150 
1183 
8 

f 3•ı,7.i 
~ .)5 
1 ı4 7S 
~ 12,75 
~ "5.75 

2.~ 62 .sr 
2f )!5 

1103 

3 
!il 

2 s 
Si ıs 

25 37.~ P 

75 

li 30 
27 

11 'iS 
121' 

r:- •!.5•l 
l' ~7. :-:; 
.. :\4 

J 3 
~ o9 
2 63.50 

2S ~l . 2S 

26 55 
(11 ' 

83 
81 50 
86 50 

127 

31 

80 So 
51 SO 
2 5 
31 75 
256':!,50 
7~ so 

92~ 

7l 75 
242 

19 '5 

Tıcaret ve zahire 
Fıatlar Ticaret ~Dl'ıuı kltlblanıumlblf 

tarehncı... yerffml9tfr 

Bu~c1111 
Yumusaf 
Kızılca 

Sert 
Dönme 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Fasulya 

... 

Matbaatnısa selen 

Okkıuı 

An.mi Aıprt 

K. P. K. p 

I4 !O 

14 23 

12 20 
9 27 

8 ss 
92 

eaer: 

Hi 6 

15 10 

12 25 

Demiryolları mecmuası 
Elli yedinci sayısı zengin 

münderecat ve resimlerle intJıar 
etmiıtfr. Fen müntesfp]erfne ve 

halkımıza nafi maldmatı ihtiva 

eden bu nıecmuayı tavıfye 
ederiz 

9 . ~ V AKIT . 28 Teşrinisani 1929 

V akıtın bulmacası 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsjniz. Bunun 
için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kafidir: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1234567891011 
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BuııUnkil bulmacann:zm 
1 

b.UedUecek J•nl ıekll 

So1dan ıafa: 

Yukardan a~ağı ve 
saia. 

ıoldan 

1 KuMa oyununun kahra 
mam ( 4) muzaffer (5) 

2 - Bolluk (7), seda (2) 
3 F aı la ( 4). nota (2) 
4 NeıeU (3), okunan ıey (5) 
5 Bir nevi peynir (5), nota (2) 
6 Mizah sayıfamız (U) 
7 Büyük tay (2), meıhur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ı IARNAlvum Y• 
2 hV __ E (il [ ~ R ti] i 1iJ A_ K 
3 U H T Ei]A HliJO V~A 
4 s A -A-T [il LA N D ö N 
5 T-i]T L K liJ N E Al t i 
6 U \iı f_ _E A Lli] .F liHil ~ 
7 R_ıi]ı!!J B_ ~ A _r . E _ı:_ li] C 
8 A S A iti] L \il A S A B i 

9 ~IA [i]ı[i] [j A_ v [i] R [i]'_M 
10 Y_ T y iJ

1

j\_
1

R A i) _T_~~ 
11AT!illAK1NT1 • i 

8 

9 

DUnkU balmacamn.8' 
balledllmlt ıek.11 

Yukardan aıafı: 
Hint ıafri (5) 

Alafranga 
kulp (3) 

ziyn~t ( 5)' 

Tütenin eseri (2), para ile 
olmıyan (4) 

10 - Uçmak (3), ecnebi mO.· 
mesııtllik (7) 

11 - Zengin değil (5), Parisln en 
meıbur kadın terzisi( 4) 

•lllllllllllIIElll•llrl•rt llll · ~ilrt:-~ ~" ;;~SJ:Iir.r'~Ee 

• Elycvm OPERA SİNEMASiNDA· lil 
gösterilmekte olan Fransada çevrilmif li 

VENÜS ı 
Gayet mükemmel ve fevkalide ıcıli filim büyük muzafferiyetleri 00 

kazanmaktadır. LMAÇ !4 il Mümessilleri: Dilber ve sevimli yıldız KONST AANS TA ti 
11 güzel sahne1erin birinde rolünü tamamen çıplak olarak oyna· ı 1 maktadır. Diğer mümessiller meyanında ROAN ve MURA 
m vardır. Her gün saat 16,30 ve 21,45 seanslarında EDUARDO 

BlANCO ile meşhur arjantin orkestrası. ~ 
••••, t1•11Ellll•,Btltı&• • 11116mrt:mm~~~--

Manisa Vilayetinden: 
En çok beğenilen 400 Jira mükAfat verilmesi mukarrer l\lanisa VaU 

konağı projesi münakasa müddeti I 4 kAnunev vel 929 cumartesi günü 
sat ı 4 de kadar müddetle temdit edilmiştir. 

Tafsilat İstanbul, İzmir Nafia başmübendisllklednden alınabilir. Talip· 

Jerin viJAyet makamına müracaatları 

1-ludut ve sahiller sıhhat umum 
müdiirlüğü müfettişliğinden: 

Büyükdere sahil sıhhiye idaresi Bor Utibi sabık Ahmet Vefik Beyin 
Galatada sahil sıhhiye merkezinde müfettişlik dairesine müracaat ermesi 

lAzımdır. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden : 
Lüzumu olan 25,000 kilo çenber ve 200~000 adet halka kapalı 

zarf usulile 7 kAnunuevvel 929 cumartesi günü saat I 6 da ihale edilmek 
üzere münakasaya konmuştur. Taliplerin mübayaa komisyonu kitabetıne 
müracaatları. 

21 '5 

PrFgı 
17.30 

20.05 

dan). sr;:: .... :=G--.... ---;:::ı-~c--:1c~:::.=~~C..;:;:: .... :=~c::--:::.=c:~-:1~ 
~;·:b·:d~~~u•• d .. ). ~ K A p p EL' l ' n - - ~ 

21 

23.15 

Roma:· 
18.~0 

22.02 

Torino: 
18 
20.15 
21.30 

Viy.an*'I: 
21.0S 

22.~ 

Radyo cr~estratı. ~ j \ ~ 
Komer: Mandnlinlste ve ~ famam(le tekemmdl efmi~ ~· 
gitaı iatler cemiyeo ıara· M YA Z 1 M A lf 1 NA S 1 ı 
fından. W Franıız hükt'im~tinin dahi takdir ve tercilı 
Revue. S ettiği makina KAPPELdir Hafif, metin ve zarit ~ 

~ 
Her ciheti teahhüt olunur, ve takıitle aatılır. ~ 

~ranıofon ' Türkiye yegane umum! acenteıi 
441 m 3 Kv. · 1 Y. Şinorkyan. İıtanhul Sadıkiye • han 31-33. Tel. S. 2256 

Konsn ~c--:::=ı:--.:::=~c:--:::1c:::~3~~C::~::.11::~:::.=8C .... ::Jg-.::ıS 
Opera. 

273 m. 7 lı:v.'t 
Qutnteıte. 

./ 

Orkestra - ' 
l\IılAnodan naltlen neıdyal 

5 16 m. 15 Kv. 
c:Schuvestre Henriette> 

şarkılı pi yeı. 

c:Fıauenlıebe und Leben> 
Schuman. 
Program nihayetinde Rad
) O orlce-straaı ve telıızle 

reaim neırtyatı. 

D·evlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 

Ankara-Kayıert hattında Karafakılı lltasyonu için font boru ve teferrDatı 
kapalı zarf la mllnaltasaya konmuıtur. 

Münakasa 9 lktncl kAnun 1930 pertembe gtınO saat J 5,30 da Ankarada 
Devlet demlryollan idaresinde yapılacakttr. 

Münakasaya tıtirak edeceklerin tekhf mektuplımnı ve muvakkat temlnatlanın 
ayni günde saat 15 ıe itada Umumi mOdOrlük kalemine vermeler! lAıımdır. • 

Tahpler m1lnakas. ııı.rtnamelertni (1 O) hrıı mukabtJinde Ankarada, Malzeme 
dairesinden, lstanbu!da Haydarpaıa m~azuından tedarik edebtltrler. 

• • .. 1 • -

.. 

./ 
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( İstanbul Defterdarlığı iliinatı .· Napoleon Bonapartın 
ikinci evlenmesi 

, Kartalın ve yavrusunun akıbeti 
Cihan f aı ihliğine giJz koymuş olan Bonapariın ~on 
~neleri Bahrı muhit odasında yalçın bir kayalık 

-/lzerinde geçti •• 

-3-
illllhare izin alarak ıalondan 

'Ç1ktım. ilet giln ıonra Napoleon 
lmparatorlçanın bana. ne dedi
ğini ~n la.mak istedi ve ciddi bir 
tavır alarak ı 

fmparatoriç.a mes'ut olup ben 
den bir tlkA v eti olmadıfını tabii 
ıöylenılttlr. Bu ciheti pederi im· 
paratora blldireceftnlzl dmlt 
ederJnı. Çilnkil. mO.ıariinileyb 
maruzatmıza her kesten ziyade 
itimat eyler, dedi. Bir gQn gene 
huzura kabul edildtfjnde ı 

- lmparatorlça genç ve tec
rObeslzdfJ'. Memleketin ahvaline 
ve Franıızlann ahllkına vakıf 
değildir. Ta vru hareketinde cid 
diyeti muhafaza eylemesi matlu
bumdur. Malyet•ne tayin ettiğim 
d6,eı d6 Montebello parkta ge
zinirlerken ammizadelerinden bi
rtn11mpara.toriçaya takdim etmlı. 
Bunu dofru bulmadım. Franıada 
herkeıln bir lıtirbamı vardır. 
Bilahare bir çok lz!cata maruz 
kalır. Buralarım kendlılne anla· 
tınız buyurdular. Fikri ıahanentn 
isabetini taıdik etmekle beraber 
bu emirlerini niçin bizzat teblif 
etmediklerini aormab ceearetınde 
bu undum. 

İmparatorı 
- Bunları dztn ihtar eyleme

niz her halde münaaiptir. Ben 
16yleraem imparatorlça benim 
titiz bir zevç oldu#um zlhabında. 
bulunur. Siz pederinin nazırı o · 
duktan baıka kendisini çocuklu 
fundanberi tanırsınız B•naenateyh 
ıizln 11\ylemenb ben 1mktl rden 
fazla müeaair olur, cevabını 
vecdt. .. 

20 mart 1811 tarihtnde Napo· 
leonun imparator ça Mari Luviz 

den bir oğlu dilnyaya geldi 
( Roma Kıralı ) unvanı .erilen 
bu çocuğun tevellildtı bDtiin 
Franaada fevkallde tezahuratle 
ka.rplandı. Mart Luvtz va.ziham· 

lettlif emada Parlısin muayyen 
yerlerinden ablan topların ade· 
dini ahali aaymıya baf lamııb. 
Zira kız olursa yirmi bir ve er· 
kek olduAu takdirde yQz bir 
pare top atılacaiı tlAn edilmlfU 
Tahtı aaltanabn bir veliahte 
maltk olduğunu ve binaenaleyh 
Napoleon snl&leslnln lıtlmrannı 
m~deliyen bu toplar tlzerlne 
bilUln 10kaklar halkla doldu. 
Aruk htıkiimdann ıerg(izegt ar· 
lıaımdan dolapnıyacaA't ve bir 
tok eenelerln aullıfl aalAh içinde 
~ecesi flmttleri herkesin yilz<l· 
aft (illdarda. Fakat hırsını yene· 
.ılveo " fatihi Alem olmalı 
turan Napoleon ispanya itlerini 
t.4ttrmeden 1712 de Ruıyaya 
'urp ıG.rnmsuz bir harp açb. 

V a.kuhulll.D pa.rlak muzaffertyet-
1.er1n• ra~en Ruslar Moskova 
ıehrtnl yaktıklarından kııın ıtd
detinden ve taıe müıkül&bndan 

Napoleonun muazzam orduau 
Z?""ltet'lfi yerleri tahlJyeye mec· 
bur olduktan baıka soğuktan 
müthiı telefat verdi. Bundan 
ıonr a Napoleonun ikbali zeval 
b•lmağa baıladı. 1813 le (Lutçen) 

·ve ( Bautçen ) muharebelerinde 
Napoleon Rualara ve Pruıyalılara 

galt be çaJdı. Uktn A vuıturya· 
nın da fıtfrak ettfğj ( LayJpdh · 
Letpzlg) muharebesinde mağlup 
oldufundan m6tteftkler Fransayı 
tıttll ile Partse girdiler. Mn,a
rftnt)eyb 1814 te terki saltanata 
mecbur ve ( Elba ) [t] adaaına 
nakledt dl. Bir kaç ay sonra 
(16 ıubat 1815) Napoleon inziva· 
ıım hafiyen terk Ue 20 martta 
muzafferane Parlıe girmiıse de 
İngilizlerin de dahil oJduAu (Va
terlo - W aterloo ) muharebesini 
kaybetti. Napoleon İngilizlere 
teellm oldu. Onlar da miiprGn· 
tleyhi ( Sent·Elen • Salnte-Hele. 
ne) (*) adasına nefyettller. Dün· 
yaya 11ğamıyan bu büyük adam 
1821 ıeneıinde mepkkatli bir 
esaret içinde mtnkftr adacıkta 

vefat etti. f\'a:o <onun Elba ada-· 
undan gelip Vaterlo mııharebe
ılne kadar devam eden müddeti 
saltanatı tarihte y(lz giln namı 
altında tanılmlflır. 

1814 te Napoleon müttefiklerle 
harbetmek Qzere Pariıten çıkar· 
ken lmparatoriça Mart Luvizl 

naibe! saltanat tayin etmlotl. 
Fakat mtlfarünileyha kimseye 
haber vermeden refakatinde oğlu 
ve UU'&yınm nazın Avuıturyalı 

Kont (Nayipperg-Neipperg) oldu
ğu halde Viya.naya gittt. 1814 te 
Elba adasına lzamında Napoleon 
zevceatnhı kendlılne ilUlıakını 
emrebnlpe de Mart Luviz itaat 
etmedi, Miloa,Qntleyha yO.z gün 
saltanatı eına111nda yerinden kı· 
mıldamadı. 1815 ıuthuııdan sonra 
d6vell galibe Marl Luv1ze ltal· 
yada vaki ( Parma ) dilıeı iğini 

malıklne olarak tevcih et iter. 
Sabık lmparatorlça ötedenbe• I 
Naylppergle münase~atta bulun 
dup gibi Napoleonun vefatı ha 
berfnden pek az ıonra da mu 
matleyhle evlendi ve bu hadam· 
dan bir kaç çocuğu oldu. 1829 da 
Naytppergln vefatından dört sene 
ıonra Mart Luviz Kont (Bombet 
Bombelles ) isminde bir zatı 

t97evviıç etU ve nihayet 1847 
tarihinde Vlyanada ôldG. T evel
Uldile b6tfln Franaayı sevinç içfn· 
de bırakan ve lıttkbalin funldi 
tanılan Napoleonun bedbaht 
ofla ( Roma Kıralı ) ise 1832 

eeneılnde yani ytnnl bir ya11nda 
vukubulan vefatına kadar dük 
d3 Ra~ıtat {duk de Retchstat) 
namı albncla bnyGk pederi Avus 
turya imparatorunun nezdinde 
ikamet etU. 

L-/lifl Simavi -----[lJ ( Elbe ) Korsfkıının çarkında ytrmı 
d&t bin nOfuı!u b!r adadır. 

r:J ( SenıtElen ) Atlantik denfzfnda 
lroçQk bir lngtiiz adaeı olup Oç btn aekız 
yOa ahalUI. vardır. 

c:r.911·91 W ;.mGOAW1UildWi •• iWiüii 

Felemenk Bahrisefit ii 
Bankası · 

Merkezi: AMSTERDAM 
Sermayesi; 1,125,000,000 
İbtlyat akçesi: 3,000,000 

İ İstanbul merkezi: Galata Kara-
: köy palasta. 1 i İstanbul şubesi: Yeni posta- i 
;. hane lttlsallnde Alalemcl han. i 
i~ Her ttirlil Bankam oamelAtı icra İl 

IS: ve kasalar icar olunur. 
ii1111111maaa:ıı:amımıılıilllllilllllİlllaa===::::a 

• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Üsküdar mal müdürlü-

ğünden: 
A\' unizade mahallesinde Ten· 

hanelioğ~u sokağında 2 - 4 No 
7 dönüm 2 evlek tarla kıymeti 

muhammı>nesi 600 lira. 

Balada evsafı muharrer tarl,.
nm 15-3 hissesi yiı mi gün n iid· 
det'e satılmak üzere müzayedeye 
vazedilm ştır- Bec!eli def aten ı, s
viye edilmek şarti e taliplerin 

kıymeti muhammenen n °ı o 7 bu
çuk nisbetinde pey akçe1erıle 

16/12/929 tarihine müsaJif pa· 
zartesi günü saat 13 den 16 ya 
kadar Üsküdar mal müdürlüğün· 
de müteşekkil satış komsiyonuna 
müracaatleri ilan olunur. 

A1tunizade mahallesinde Top1-
ne1ioğlu- sok< ğında 5 · 7 • 9 No. 
ahşap kösk kı) meti mahamme· 

nesi 6000 lira. 

Müştemilatı Dört kattan iba
rettir Birinci katta me.rmer mef
ruş avlu üç oda bir mutfak bır 

çarpaşır'ıkhane ikınci katta 4 
oda bir salon ve kiler dördüncü 

kat çatı arasından ibaı et olup 

etrafınd:l bahçesi ve bah~ es nde 

6 hayvan istiabında iki ahır ve 

samanlık ve bir odayı müşte-

mildir. 

A tunizade mahallesınde To a 

Adalar mal müdürlüğünde 
lcarı 550 lira mııhallesl F-levl .e!iada yal caddesi Ko 127 cinsi ahşap h_ 

taksimatı: zemmi ~atı odun kömüılük 1 incı kıtr l sola i oda l teş ~ 
meli ufak bir sofa haricen mulfak vnsi bahçe sarnıç 2 incl kat 4 ° 
sof rı iiıcri ve etrafı kapalı 1 daraca S üncü kat: 4 oda l sofa 1 

1 hıı'kon ııyr ca I oda l mutfak 
.\1 üll, i \·erinin füruhtunda tabii )re edilmek şartlle bıı 1Ade muharrer 

J ··dJt 
nenin bir senelik icnrının 9- 11 929 tarı hinden ıcibaren bir ay mu 
ve pıızıırlık sureıile müzayedeye va,.edilmiş olduğundan talip otıınlıı 

Ad J 1 ·· ı·· ı-·ıt·· ı .. t ekktl 8 I 2 929 rıazar günii saat 14 te a ar ına mu' or ubunt e mu e~ 

rıc:: knınis~ onuna mürncı•atl:ı r il~n olunur. 

Beyoğ·lu mal müdürliiğ·iinden 
Şi,am:de emek ) emez mahııllesinde lskendcr cach.ksinde 52 nuın:ı 

h:menin ihalesi talik müddeti zarfında dahl ifa kılınan ı ı ... I ~ı cihetle 
Te~rinsani 92') tarihindl!n icibarcn kanunun 17 inci Vt' l 8 inci madd 
nin ll fikrası mucibince hir ay 7.arfında pazarlık suretllc in tacına -~B 
verlldi~inden hu miiddet zarhnda t:ıı.lip olacakların Heyoglu mal mud 
Hi!tlinde müce;cl,kil satış komisyonuna müracııat ~ylt'meleri iUn oluol)f 

Evkaf umum müdürlüğünde .. 
Guraba hastııreslnde mevcut müstamel Röntken cihazile teferrtl 

mli1.ayedesine calıp zuhur etmedığinden T Sanintn otuzuncu cumıırt 
ı;ünli c;aat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip olanls 
seraiti anlamak üzere her rrün levazım idaresine ve ihale gUnü de id 
' • t> 

endimenine müracaatlarL 

cOt .ı....atıld\ harı odası - Çakmaçılarda Daye batı 
rnahallesiui n biiyük yeni han orta katında No. 3 7, ttl. 
rnin eılilen bedeli 600 liradır, Müzayetle 2 kanunne''' 
929 pazartesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapılacn 
tır. (1070) · 1aı 

-Ot Satılık oükkt!n - Çakmakçılarda Daye hatun rnahallesintn ' 
hanı altkatıdda ~o 12, tahmrn Pdtltn hedeli 800 liradır. ~lüıayede 
kanunevnl 9:?9 tıırfhlne müsadit pazartesi günü saat 14 ce DeflerJ 

nelioğlu !'()kağıııda 3 No dükkan lıktıı yap l11c·1ktır (1068) 

kıymeti muhamnıenesi 10 O lira. -0- Satı 1~ dük~dn lıtu·sl - Çakmakçıl:ırd:ı Dnye hntun mahalle'111 

Altunizade muhalle-.inde Topa- Valde hanı altkatında No. 8, 9 hissede 9 hissesi satılıktır l\lezkör hl 
nelioğlu sokağında 5 - 7 9 No nin tahmin edilen bedeli 700 liradır. Mü7.ayede 9 kanunevvel 929 

6 
tarla bahçe :z:ira• 26954, kıymeti rihine müsadif pa7.artest glinü saat 14 tı: Defterdarlıkta yap:lacakrır.(10 
muhammesi 5000 lira • -0- Satılı}e oda - Çakmakç Iarda Daye hanm mahallesinin büytik f 

Balada evsafı muh<ır•er emla- han orta katında No 47. tahmin tdllen bedeli 500 lirııdır. l\Hizıı)' 
kin 64 hısse ıt barı e 39 St hımi 9 kAnunevvel 929 tarihine mvsaüif salı günü saat 14 te Defterdar 

yirmi gün müddetle satılmak 
üzere müıayedeye vaıed imiştir. 

Dükkanın bedeli dt faten köşk 

ve bahçenin bedeli bir sen"de 
ıki taksi te tesviye edı mek şar· 

tile tal perin kıyın ti muhamme 

ııenin °/o 7 uçuk nisbetinde 
pey akçe eriyle 16/ 12/929 tari 

tarihine müsadi pazattt".Sİ günü 
saat 13 den 16 ya kadar Üskü 
<lar mal müdür üği.inde müteşek

kil satış komsiyonuna müracaat· 
lan ilan o'uour. 

+ Kt alık dükkan - GalatRda 
Yenlcami maballeslnin Fermenceller 
caddesinde Mehmet AJl paşa hanı

nın bl rincl katında No. l 24. sene
llk kirası 480 liradır müzııyede 18 
kAnunuevvel 929 çarşamba günü 
saat l 4 te Defterdarlıkta yapılacak

tır. (H-1017) 
+ K ral•k hakka dükkdnı - Sul 

can Ahmette umumt Hapishanenin 
bakkallığı keşif ve şartnamesi dai
resinde 56,424 kuruşluk yapı yap
mak ve mukavele bitince bullanıla 
bilecek şartlle ve senevi I 20 lira 
kira ve 3 sene müddetle kiraya 
verilmek ilzere müzayedeye çıkanl

mışor, müzayede temdiden 5 ktınu 
nuevvel 929 perşembe gtinü saat 
ı 4 te defterdarlık ta yapılacaktır. 

(M 898) 
+ Adalar mal miidüıluRıindım : 

2861 lira Bilyükada mahallesi kti
çük tur sokağı No ı cinsi tarla 
ve çamlar. 

İhale bedelinin birinci taksiti 
peşinen ve miltebakisi yedi senede 
milsavi taksitlerle istifa edilmek ve 

!hale bedelinin tamamen isrifasına 
kadar Hazine namına birinci dere
cede ipotekli olmak şartile mülki
yeti 26-1 1-929 tarihinden itibaren 

yapılacaktır. (1072) 

Maarif Vekaletinde 
Kayseri, l\laraş, Isparta, Erzurum, Çangm, Maarif müdür!Likleri il'; 

haldir. er 
Yüksek mektepler mezunlarından bu vazifelere t:ıllp olanların b l 

~ifahen ve gerekse tahriren mıispit vesikalarile, l\foarif Vekaleti ilk ce 
sat Umum m idiirlliıt{ine müracaatlıırı i!An olunur. 

Istanbul Emvali eytam idare 
sinden: 

Ali Rıza Be~le Fatma Saime vf' Gaf er, llanımlar1 ~ 1 
\ 

tikraz ettikleri mebaliğ mukabilinde idaremiz ulıtesıııtl 
ve~a~n mefruğ bulunan ~adıkö~·üııde ~snıan ağa ım~~ıj 
lesının Rıza Paşa çeşmesı sokag1nda kam [ 150, 15.;. .

1 
[ 154 , 156 ) numaralı ikı dük.kanı müştenıil iki b.' 
hane satılıktır. Mezkur hanelerin altında birer dükk:ıı~ 
ve ayni taksimab havi olarak kapıdan girilince renkli~: 
nili ufak bir taşlık, ç·mentolu birer mutbak, b:rer o<l.''.e 
Juk ve birer hala ile ikinci katlarında birer sofa ve btl. 
oda ile dükkanlara ait birerde oda üçüncü katlarwda 1

: 

birer sofa üzerinde ikişer oda birer hala dördiincli k.8 t 
larında da birer sofa ve birer odası olup zemin ve i~tıl, 
katları kargir, üzeri ahşap olup iki yan tarafı ile at~~~ 
bahçedir. Üst katlarında birer çıkması vardır. ne• 
evin kıymeti muhan1minesi 4175 liradır. i 

Birinci ihalesi 2600 lira ile talibine 26 ikinci teŞ~ 
ı 929 salı günü yapılmıştır. Kat'i ihalesi 12 bil'inci ~13 
nun perşembe günü yapılacaktır. Fazlasma talip otan e 
rın kıymeti muhamminenin yüzde onu kadar pey a

1
kÇ 

11 
lerini yanında bulundurarak o gün saat üçe kadar suı 
bul Emvali eytam idaresine müracaatlan ilftn olu_~~~ 
yirmi gün müddetle müzayedeye 14 te Adalar mal müdurliiğ° .o>!Yı 
vazedilmiş oldujtundan talip olan- milteşekkil satış komisyonuna 
ların I 5- ı 2-929 pazar günü saat racaatlan ilAn oJunur. 
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f mlô~ ue eytom ~on~osı umum mü~~rllün~en: 
Taksitle satılık emlak 

Kiralık hane 
66 

!\'leçhul ~sker 
Va'Mln 

Ziya 
Şakir 

Cağaloğlunda Cümhuriyet Halk 

fırkası İstanbul merkezi civarında 

Yeni sokakta ı o numaralı hanede 

4 oda 1 salonu ve müştemlla.tmı 

havi iki daire acele kiralıktır . 

l\levkilerl, evsafı mahsusalan aşağıda yazılı dokuz parça mülkOn ı;atışı 
mtizayedey~ konmuştur: 

1 - Müzayede kapalı zarf usullledlr. fhale 5 kAnunevvel 929 tarihin
de İstanbul şubemizde müteşekkil satış komisyonu hllzurlle icra edilecek-

• 

işin iç yüzü ne ·d·) ı 1 •••• 
lçindekllere mürııcaac. 

BtyoAlu icra aoıre,frıden: Pangaltıda 
Hamamda, 156 numaralı dükkAnda 
sebzeci ve elyevm ikametgahı meç
hul Petro Efendinin Ft:ruhan Eren
di ye olan deynindt:n dolayı mah
cuz bulunan eşyanın furuhtu hak
kın<la: Medyun bulunduğunuz yilz 
seksen lirayı tarihi UAn"dan iribaren 
üç gün z4rfın<la tesviye etmediğiniz 
takdirde eşyayı mahcuzenln furubt 
edileceği ilan olunur 

tir. Talip olaillar beher mevkiln hizasında gösterllen mikdarda teminat 
varakasını teklif mektuplarlle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve ya
hut satış komisyonuna yetişmek üzere taahhüdü olarak postaya tevdi 
ederler. 

Siitçii eft ndiler, taş kwıcı ağrılar hiç bir va kıt Türk 
"skeri denilen ulvt hisli 1nalduka galebe çalamazlardı 

2 - ihale bedeli ilk taksit pesin alınmak şartile ~ekiz senevt rnUsavt 
taksitte istifa olunur. 

tlı Şu sefer hengammda aceba 

~Çer berin etrafını olsun tanı
ttı k için ne yaptınız.. Hangi 

0 
rı, hangi biriniz kalktınız.. ve 

d •11hane kadanalarınıza bindiniz 
he lutfen ıu ~ipf'rle-ri dolaştınız .. 
"tıiin• ol ız, hangi gün bir saatçık 

t 'blln fu sipeı lere gelerek kös· 
~ ek 

lr· gibi toprakları oyan ve 
lltıd 

Ilı e Yaııyan Türk evlatlarının 
~~V'iyabnı okıadınız •• 

Cık \U ül, gürül soba yanan sıca· 

0 t 
0dalarınızdakt yeşil çoha 

ttu~ 
li~l u lllasalalrmızın üzerfnde ha· 
.... &.rınız var.. tabii böyle zah· 
"'eti ~ eıe luzum yok d~ğilmi ? .. 

t'd ak~t düıününüz kt, timdi fU· 
~ t\, ıkt cılız Türk onbaıısmın 

""' \tk ısında kos koca kıhcı ve 
ol &.aınna dört süngüiü neferi 
lb!tıaııpa rağmen harbin hud'adan 
b,11.tet olduğunu ispat eden yuz 
~ ~1 efendinin de bir hatitaat var. 
~'kat bu yüzbaşı efendi, kağit 
~tça.sına itimat etmiyor. Daha 
~ la bir ıey oğrene bilmek, da 
~ kısa ve c!aha ameli bir yol· 
~ tı zafere doğru l ü ümek için 
11.targ&h 

•ltıe 1ndan kalluyor, kendi-
tii k çeki düzen veriyor ve iki 

tçı~ 
1 
onbaıısı ile göriitebiln_ıek 

~ ahat ve huzurunu feda 
~eıek b 
,, U wogukıe ba nnnc-c de 
erın içine kadar geliyor. 

Günün birinde Bulgar'ar mu
~ff er oluna.. en yüksek sesle 

1 ~tı haykıracağ\m . ve diyeceğim 
'<J: 

d·ı( liakkım:rdır ey sütçü efen · 
'~ ~ r ·• ey bozacı ve ta, kuıcı 

d ~tıdt•er .• çalııtınız ve kazan 
it\~ 

kı ·• Fakat ıunu unutmayınız 
( c) ka.2andi~iniz zafer, yalmz 
tııı •tnanlı Orduyu Humayunu) 

d, t\ •1rnıa!ara müstağrak (kuman· 
l\ıı>t\ı 1tıan) larına kartıdır. Mağ
t11. edenıiyecE>ğir.lz bir tek kuvvd 

~<lıt, O da ·ı ürk askeri. ) 
!tı ~et, bu böyledir. ve bunun 
~ak 

llftt, ın ınisalledni ıurada eu kale· 
"tı tniidafaa muhitinde göıüyo· 
ı. li 

ttı~flt arp esnasında gaye ve 
~ tire sahibi kumandanJarının 
k~ 'tll\nda ettiğ kıt'alar du,manm 
~\ı l'tlıtııda bir çelik kütJesi gibi 
tA,,l"\lvor • Fakat askerliğin kutsi n:•efl , 
~h~l> nı btr tarafa brakaı ak, 
\rll I v-e cemiyet kapılarında 

l\ ık d'l l ~d.ı} ı enen efendilere tes im 
~ı,..,en bölükler, ve hatta tabur, 

ktılll' "0 fıtkalar .• emirden ve 
~ti &.ndadan mahrum kalarak 

'l\"'ru şi •u gibi da~ıhvor •. 
~11 ~8 tndı hahrlıyorum, henüz mu 

~etktanın ilk günlerinde idi. 
, ea ((" " d , 
ıt\\ oyun en buradaki kıta· 

lltih k t~ı~rı a etmek üze1e koıup 
l\.ıtı~ hbir nefer, anladıyot du. 
ıı~ .. ~~ arbtnde bozularak gelen 
)tıtıd ende askerler, Çerkes kö· 
h'etı(l e toplattırılm11 ve oraya 

t'ı\~t :t telen efrada bir ( ibreti 
d.. •ite) 1 t\~dü o mak üzere alenen 
taılllu tulrnüı ve yüzlerine 1 ükür-

l\~ h' " Halbuki ne yanlış ve 
0~ ~cı_ a.~~ıı~ça btr it .. Filvaki 
~ti. !!c~k :~ulece ve yüzüne tükü· 

l 
l.ıl\~r •ınseler vudı. Fakat .•. 

l ' em· ~tt\ lr ve kumandadan ve 
ekmekten ve silahı an 

mahrum olen zavallı Tiirk l\tıkerl 
değil.. gögüslerinde ve omuzların· 
da kucak, kucak sırmalar taıı· 
dıldaıı halde emir ve kumanda 
ya sahip olmıyan devletlft ve 
ııaadetlft efendilerdi .. Bir Türk 
neferinin, gül gibi temiz.. anacı· 
tının ve sevgili yar inin dudak
larından ba~ka hiç bir ıey det 
memiş pak yanaklarına tCıküren 
ve tfil, ürten o ( kumandanı besa 
let unvan) efendilere sormalıydı, 
aceba o muum yüzlere tükür· 
meğe.. ve o omuzlarında ve 

göğü.erinde taııdıkları kucak 
kucak sırmaya hak kazanmak 
fçin ~u kartımdaki Bulgar yuz. 
başısının vatmına ve milletine 
karşi beslediği ve yaphğı feda. 
karhğın aceba binde birini ·yap· 
mek değil · kalp1erinden bile 

1 
geçlrmifler midır? .. Rikabı Huma-
yuna revnak vermek için parla· 

tılan ve hatta bugün bi'e lstan 

bul kaldırım ar mda ~akırdatıldığı· 

na hiç ıuphe olmıyan o atın 
yaldızlı kılıç ıalıiplert, gelsinler, 
gÖI !ünler, ve ibret alsınlar . karoı

SehrtmızatJ~ı A natulluk. k,onsoio,_ 
hamsındın: Konsoloshanemlz tatil 
günlerinden maada her gün saat 
fO dan 1 3 e kadar ve 16 dan da 
I 9 kadar uçıktır. 

insoniyet namına 
Dün saat 12 raddelerinde Sırp 

sef arethanesin<len gelirken l iarblye
den almış olduğum pasaportun için
de 15,20 lira kadar para olduJtu 
halde kıızaen zayi ettim. İçinde 
olan para onun olduktan maada 
ayrıca 10 lıra hedire vereceğim 

her kJnı buldu ise in~anlyet namına 
mektup ile ve yahut bllzat getiren 
zata hediyesi takdim e'1 ilecektlr. 

Adresim: Sirkecide yeni Türk.iye 
otolinde Yogoslavya tebaasından 
Bayram oğlu Demin 

mızdalti düfme:ıı zabitler iııtn ::::::::r::::r.::::::::::: .. ••••••••r.••c::::::::::::::::::;~ 
lu 'ıçlar ı da paılıyoı .. fakat . hü i~ Cilt, eaç, fr:~;··b~~tahklaıı ii '. .. 
cum saflarının arasında.. itte, o !! mütahauı.a.ı H il ~ 
altın yaldızlı kılıçlar, velev btr !: DOKTOR F. 

~= !i 

3- Talip olanların İstanbul veya lzmir şubelerimize yahut Merkez em

lak miidllrlügüne müracaatla mufassal şartnamemizi miltalAa etmeleri ve 

müzayedeye i~tirak halinde bir nüshasını bir lira mukabilinde alıp imza 
ve teklif mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

Um. No. mevki ve semti nevi ve me.- hudut kemiyet teminat mikdan 
hiyeti ve müştemilAtı lira 

16 886 numaralı maa müştemlllt 1500 
garaj 

23 arazi ahır, arabalı~ 1500 
mutfak v.s. 

94 2 No. gazino ma mUştemllAt 900 

139 kahvehane v.s. 2500 
162 maa milşfemll!t 7000 
164 maa mUştemilAt l500 

75 Yani.köy ı No. hane maa mOştemllAt 500 
15 Bebek bahçesi maa mUştemlIAt 8000 

gazinosu 500 

bankası 

Merkezi "' umumı: 

Şuabat ı 

.Aukara Adana Ayvahk 
İstanbul Trabzon Zonguldak 
Bursa Balıkesir Kayseri 
lzmir Giresun Mersin 
Samsun Edremit 

sh olsun tüı k 'ask~rmin hücüm - .. •• 
&afları arasında parJaeaydı' kar- :: Ahmet Hamit f ll•~••••E~1'Jlfil'i•C11~~~PJ.1fi:•~ 
vımda duran • yuzbıı§I ( Teodor :: ti 

BOTON 

V enko) efendin n huzurunda bu ~j Galata, Voyvoda caddesi. ı" 
k adar acı ilhamlar almazdım. ii Atina bankası yanında her gün : 

Maamafth, fsmlnı (T eodor Ven- ji üçten sonra. .. . 
ko) olarak tanıtan yüzbaşı, çok !3 
nazık ve çok çeJerıı bir adamdı. =:::;::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::=::::: 
Yar m saat kadar konuştuk. yok'uk baı'adı. Şehrin iç yüzünü 

Fakat.. hep dere len tepeden. bilenler, mahalle aralar-ında açlık 
Her hn!de, son mü akaıtan yOzilnden cereyan eden öy.e fa· 
mütegsir olan ve belki de bizim· dalar anlahyorla.t dı ki dinlerken 
le tekrar karoılatmamak ıçın adeta başımız dönüyor ve eer· 

ııeyahata çıktığ •nı behane ede ıemliyoıuz. 
rek bu yüzb~ıyı gönderen Ma or Bugün, N&.7.ım şehre indi ve 
Gilmüşef&n verdiği talimat neti avde ınde anlattı. Muhtelıf hava· 

ce-si olacak ki, aclamcağı7, ııuya dls 'e•.. muhte if münakatıalar .. 
ııabuna dokunacak ne bir §CY daha ha a, galip miyı z, mağlup 
sordu, ne bir şey ıöyledt. muyu.ı ? ... ve sonra, bir: 

Resimlerimiz çok ı.;üzel olmuf. Beyanname 
Bu gar üniformasının arasında 1 - Orduyu humayun Yanya 
derhal göze rarpıyoruz. bilhaıı:sa civarında, Papag köprü ve Bet 
esire benzer hıç bir halimiz yok. çınar mevJ. ilet nde yunanlılarla 
Hatta biraz da mağrur ve per- ettiği muharebede büyük bir 
vasız vaziyetteyız .• Bu nazik muzaffetıyet ka •anmııtır. 
( tahri hemşehri ) mlze te~ek· 2 - Gene Yanya cihetinde 
kürler ettik. Ellerimizi sıkıp Kondraki civarında üç günlük 
ayrılırken o temeni itti: bir muharebede dütn an münhe· 

-Tekrar göruıeHm o'maz mı?. . zim olarak bir cebel batuyaeı 

İstanbul mıntakası maadin mü
hendisliğinden: 

Kiitahya vlla.yetinde Cebrail kuyesfnde U!n olup mekşuf bulanım An· 
tlmon madeni: 

1 - Tarihi ihaleden ltlh11ren bfr sene zarftnda (120,000) Ura serma
yeli şirket teşkil olunarak hukuku devredilmek; 

2 - l\Jadenin teslim tarihinden itibaren bir sene zarhnda bOtUn ma
den sahasının I ·5000 mikyasında muncazam bir ropoğrafik haritası yapıl
m:ık ve taharri arneliyatt netayicine göre mümkün oJduğu kadar Taziyeti 
oleojiye gösterilmek ve taharri netayid bir raporla vekalete blldhilınek 
ve bu netayice gört! imalAt projeleri tanzim edilmek; 

3 - Üçilncü seneden itibaren senevt asgari 1000 ton cevher çıkar
rılmak 0

/ 0 5 resmt nisbl ile mezkör resmin •ı. 6 si nlshetinde teçhizat 
tertibi vcrilt!rek sevk ve imar edilmek ve bu miktar ihraç ve &evk olun
masa bile bu miktara teknbül eden kiymet ü,ıerinden resmt verilmek ve 
mlllt b.ınkıtlardan alınm.ış 6000 liralık teminat mektubu ita edilmek şar· 
tile talıbine ibale edileceğinden ta!Jplerin 15 kılnunevvel 1929 tarihine 
mdsadif pazar günü saat 15 şe kapalı zarfla kadar kapalı zıırfla lktısat 
vekaleti madt:n umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

İstanbul mıntakasımaadin mü
hendisliğinden: 

Ben de ıçimi çekerek cevap tahrip cdilmlıtir. Kütahya vtlayetitlnin Gedoıı kazasmın Göynük karyesfnde k!ln 
verdim : 3 - Mecidiye kruvazörü ka- olup mekşuf bulunan antimon madeni 

- Eğer ölmez sağ kalırsak .•. nunevve in birinci gOnu- Çanak· 1 T ıh h \ d b b - ar l t a e en lt1 artn lr sene ı.arfında (100.000 ) lira ıermayelı 
k"r~t karşıya ka'dıkça çok gö kale boğazı haricinde seki7 Yu· şlrkeı teşkil olunarak hukuk devredilmek 

ı ÜfÜ• ÜZ yüzbaşım·· nan torpitoıile muharebe ederek 2 - Madenin teslınt.. taıihtndeo bir sene zırfnda bOtOn maden .ahasınm 
-tr mecbuıı ftrar eylem•ttir. O k d 

5 k ıınunevvel 1-500 mi yaım a muntll7am bir topoğraftk haritası yıpbrımak .,e taharr 
u 4 - KAnunevvelin Qçünde 

Bugün sıperlerden karargaha donanmayı huma yun Çanakkale ameliyatı netaylclne göre mOmkOn olduğu kadar vaılyetl J•olıjlye lrae edilecek 

avdd ettığ mtz zaman, fena bir boğazı haricinde Yunan donanma· ıaharri netaylcl bir rtporlı vek!lcte bıldlrtlmek ve bu netaylce göre lmal!ı pro-
havadisle karşılaştık. Bazı lnt'a- ıile bir buçuk kadar ıayanı ~ük· jelerl tanzim edılmdc. 
larda, titüs, dizanteri ve hatta ran bir şecaatle muhe1ebe etmif 3 - ÜçuncO seneden ttıbar,.n senevi aıığart yedt yüı ellı ton cevher çtkml-

ko eıaya bf'miytn tıari hastalık· ve muhareb~de bilhassa Averof mak ve 0/o 5 resmt nlsbt He mezkQr rcımln °(
0 

6 11 nlıbetınde techlzat terUbl 
lar bat gös1erd•ğt cihetle tekay· selinesme Uç dört mermi isabet 
yi;datta buıunulmaaJ tavsiye olu- etmit ve başından, "!ancak omuz· 

nuyor. Tekayyüdatta bulunula<"ak. Juğundaki sağ taraf kalelerinden 

Lakin, nasıl ve hangi vesaitie... hasarzede olarak top atetıf kea l· 
Artık muhasaranın bütün lelaket mış ve tekmıl sefajnj ıle Pıre 
ve tacialarJ baş gösterdi. Her istıkameune fil aı etmi~hr. 
ıantfta ve her §eyde, yava:iı yavag lBıtmedlj 

terılmck ve taahot olunan miktar cevher thraç ve ıevkolunmaaa bılo bu mık~ 
tara tekabül eden kıymet fizerlnden resmi verilmek ve Mıllr bankalardan alınmıı 
(50:)()) hralık teminat mektubu lta edilmek ıarttle talibine ihale edılece~tnd,.n 
taltplertn 15 kanunevvel 1929 tarlhlnt miisadıf p87.ar RÜnU saaı 15 ,~kadtır 

kapalı zlrfla lktıaal vekilc:tı maadıu ıılerı umum modurlü5ünc mUracaal 
eylemeler · 

.. 

/ 



Abunt şartları 
rurktyede ~ 

Kuruş Kuruş 

l Aylıtı 150 000 
3 .. 400 800 
6 • 750 1450 

1? 1400 2700 

Gazetemizde çıkan fazJ ve reıim
lerio bütün haklan mahfuzdur 

Gazeteye ~önderllecek mektuplan.o üzertıır 
idare içinse [ idare J, yazıya aitse ( yazı J 

işareti tonnlmalıdu 

= SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ = 

Basılmıyam mektuplano iadesinden, kıymet 
mukaddereslz mektzplara lı:onulmoş paralanrı 

tcavpolmasından ve l!Aoların münderecanndan tST ANBUL, BabıAli, Ankara caddesinde c V AKIT YURDU > 
idare mesai del?lldir 

~~~~~~~~~~~---------... TeL 1970 lD.ARE lŞLERl. 1971 YAZI İŞLER!• telgra1: VAKIT posta Kn: 45 

Devri.alem 
EVERŞARP 

Türk mekteplerile fayc!alı ~erlerin 

llaolannda yÜzde 20 tenzilat vardır 

Büyük \•eva bir kaç dara için verilen llAnlarla 
hususi mahiyetteki ll:lnlarıo ucretl 

idare Ue lcararla•tırılır 

Gazetemize hususi il An kabul eden ver ı 
H. S. lL llAnat acentesı 

i ıan şaı-tl:O~; 
Satırı l 

6-8 incı ıayıfa zs 
5 " • 40 
42 • • 1oO 

• • rjjlJ 
1 • • d ft 

1-8inci ıayıfa 1 111 

resmi ılanlat 

Kalem •e ktırtan kalemleri 

d8nyanm hu tarafmda btl· 

. yük bl.r melllllunfyetle kal'fl• 

[J~ 
lunuıktadsr. Cllıel-

Yumuşaklığı ve dayanıklığı He 
clhanşiimul bir şöhreti haiz nraş 

bıcağıdır. ırabzon lkıncı postaiı 

LJ ltlıılert kullanııları 
•e lıaflflıJdert ltlba

bar!le yasarlııen cld-

Her yer~e sotılır 
•• 

( A N K A R A ) vapurU , 
Teşrinisani Perşembe akş' ~ 
Galata rıhtın1ından hareke~ 

S. o~ 
Zonguldak, lnebolu, 111d·' den bGylik btr auk :::ı:u::::::ıcı:a::::ı::ı:::ı:::: ::::::::::~: :: :::ıa::c:1: '! ' JI Loun . ıp Fakülteı.tudeo diplomalı ti • ·· Ot" Samsun, Unye, Fatsa, f haamat&dv, 

~~~~~·-~m8Dril1DR~li11Bm•••,• 
OSMANl.I BANKASI 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
İstanbul acenteliği - Telefon: İstanbul 1948 

Beyoflu daireıi - Telefon Beyoilu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya be-. 
sabı cari ıuretile avanslar, poUça ve iskontosu. 

TUrk!ye cilmhuriyetlnin başlıca şehJrlerJne ve memııJikl ecne
blyeye senedatt çek, itibar mektupları ve telgrat emirnameleri 

_.. . 

ldarehane inşası 
Tütün inhisarı umum müdürlü -

il o~. 1: 
ft Hüseyin Naşit 5i 
;. Doğurn ve kadın hastalıkları mü cehassısı ii 1 

=· .. 
g
• Türbe, Eskl HUa:Jlahmer binası No. J ı ~= 

1 Her,.ıln ıstıeden ıoura ıu.t 14-18 ii 
Telefon: lst. 2622 f: 

::::=====lllln!9--::=:=:::::::=::::ı:ı:":s:~ı:::'::: 

....... I-<adıl,öy iskele ü.zerindeki~-

Lokanta, Gazino, ue ~8RS salonu 
Salonumuz emsaline nispet kabul ctmiyecek derecede güzel 

ve caziptir. Umum ailelerin gelip eğlenebileceği bir mahaldır. 
Dört kişiden mürekkep güzide cazbanttakımı her akşam saat 
altıdan yirmi dörde kadar Cuma günleri de on ikiden yırmı 
dörde kadar devam eder. 

Fiatlar son derece ehven, servis mükemmeldir. Kışlık prog
ramlarma başlanmıştır. Salonumuzda muhterem müşterilerimizin 
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. Mii.diiriyet 
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Gireson, Trabzon, Rizeyt , 
decek ve Of, Trabzon, po~ 
hane Gireson , Ordu, f~ f 
Samsun, Sinop ve lnebO 

0 

u~rıyarak gelecektir. 

lzimir sLrat postası 
( GÜLCEMAL ) vapurıl ~ 

Teşrinisani Cuma 14,30 
Galata rıhtımından harek~ 
Cumartesi sabahı lzmire ~ 
cek ve Pazar 14,30 da j 
den hareketle Pazartesi sBJ 
gelecektir. Vapurda müke .ı 
bir orkestra ve cazbant fil' 1 

cuttur. 

Antalya Posıa >i 
(1 N E B O L U ) va pıltf 

KanunevveJ Pazar 1 O da 
rıhtımından hareketle l 

S 1 k Küllük, Bodrum, Rados, .~ . . e anik ~ Ban ası Hnm ye. Finike, Antalyaya gı 
'-J •• d Balıkesirde inşa edilecek baş müdüriyet binaS1 için {8) ve dönu te mezkur iskel 
gutl en : verilecek teklifnamelerln tevdii tçın gösterilen 30-11 1888 de tesis edilmiştir: ~ernıayesi 30,000,000 ran birlikte Andifli, Kalkan, 
- 929 tarihi 14- 12 · 929 cumartesi saat 1 I re temdit edilmiştir. Merkezi umum! fıtanbulda; Galata lıtanbul Beyoğlu Çanakkale ve Geliboluya 

.......... Türkfyedekİ şubeleri k ı k f """""JiC~i~"Stif"iik""Çif iİik i ~~~a .:ı::~:~da ~a";u b !::~ Y•:·G :i0f i;~~t·J~s~;~"~ 
: Anadolunun Akdeniz tskelelertnden ölup kuvvet tnbatiyestnln fenal&.de- ; Selanik. Kavala Teşrinisani Cumartesi 11 
: ll~ı. havsının mutedil olmaııı ve menazlri tabilyeslntn güzellı~ı, orman ve : Her ti.irili banka muameU.tı, ltihar mektupları, her nevi akçe idare rıhtımından hare~ • • : sularının çoklu}u ile meıhuı ve her nevi terakkiye müsait olan Antalya : üzerinden hesabatı cariye, çek muamelAtı. Gelibolu, Lapseki, Çans\ 
~ vilAyet merke7ıne bir ııeat nmafede, içinde yirmi yedt adet ıu mcnbaları : • ~~JBHB~ . ~EBtB~§)jfl~ İmroz, Bozcaadaya gidece 
• bulunan ve kenarından büyük Aksu nehri akan ve nısh bu ıusularla sulan- • Çanakkale, Lapseki, GelibO 
: makta bulunan yedi bin dörıömlUk çiftlik ormanları ve milştemılltı ıalreııle ! ı·········• .. 'fl•Erlli!&IBlifl~[i~fi1tf]~lil(i k 5 ace!e aablıkbr Uer türlü ziraate sallh olduğu gibı hayvanat lçtn mer'a ve or· : ı' o ., D Hı u n N ~ ı Dil t l t H ·ı 11 t l M ·ı ~ ı ·ı HY'tı IS.-uğr_ıyarak_gele_ce tir._ 
: manlar vardır. Arpa, buğday, pamuk, ıuıam, mısır, nuhut, faıulya, pirinç, : ~L 1\ il L il U il dl il V l L U L U Vapurcu1ara ı~aflıo 
i gibi her nevi hububat, portakal, limon, muz, zeyt n, \nclr, elma, aımu:~ 5 fi Her çeşit sebze konserveleri, zeytin yağı dolma ve yemekler i] Seyıisefain idaıesinıo 
: kayıı, ıeftah gıbı her iklime mahsus meyvalar yttlt·r. Böyle kıvmettar c:,ıftlır. • llJ kıvırcık ve dana etinden kebaplar, beyin, dil, yanak konserveleri ..,, goldakta mevcut yirmi bt\ 
: almak arzu.unda bulur anların daha dyade tafsı!A.t almak lçin Antalyada 1 fi piliç kııartmaJan, bahk pl!klsl, her türlü komposto ve marmölAtlar . ~ ton maden kömürünün ıJl~ 9 
İ Abdt efendt zade Hoseyln beye acele müracaatları llAn olunur. 1 1 Çok müsait şaraitJe satış yapılır tı ~ beşer bin ton hesabi le 9~~ 
•••••••••• •••••••••••••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• "'~ s beş ay zarfında 1stanbu's 

~li~ ue e~onı ~an~osı umum m~~~~~i~~en: ~~~~ :~~:~~ıı; 
i!ii :::: 0r 

Pazarlıkla satılıl( depo ve antrepo iii; htanbul İcra relıl Ahmet Refik B. in em Taliplerın şartnameyi g ,sl~ 
•=iıy • • •t ı - k he:::: üzere her gün ve mürııtk9 9'l liii enı ıcra ve ı as anunu şer :mi iştirak için de o gün ıev 

Um. No. mevkii ve semti nevi ve ma- hudut kemiyet teminat miktar i~ii 

2 
Ol c ıııt it ifü MüdÜı liiğüne ııelmeleri. 

me ... huru hı'yeti ve müşteml!Atı Jı'ra 1·.·=ı ncı ı :.·::.·:.· ~ 4 
; • • M* Afi"'1Mi fi ı 

13 Galatad~ lr{ .. a lafat depo ve ah- ma müştemilAt 37 ı o H:i: =.«.·i:;::i. r# 
: Mesajerl Marltim .;e ı • 

mahallL Kurkçu- şap antrepo &!!i İıv!çrentn bnyük hukuk Alimlerinin eserleri ve bütan kanunı11nmız nazara m: U P 

ıer kapısı IU: alınarak nıa.an ve ameıı hu1tumıere ve ıuzumlu numunelerı havi oıan bu esertn her ms rumpanya'armın Vapur Je 
Ral~da nıuha d t J kt 1 lf.t d t lf iiili cildJ lıtaııbulda Vakı.t Cihan ve ikbal k:Utüphanelerinde (150) kuruşa satılmaktadır. :m Gu·· zel seyah~t L• 
• • c • _arrer epo ve an repo pazar 1 a sarı acaô.n an a p iff ma p ı•'' 

olanların yevmı ıhaleve m'isadiE 3 kanunevvel 929 perşembe günü saat f!i :m 'I' 
on altıya kad·tr lstanbul şubemi7.de müteşekkil satış komisyon una mi.ira- e!i; 3 ün CÜ cilt itmam edilmek ~m Her hafta "Marsilya" N8P 
caat evlemeJeri. ~!5: üzeredir. m~ ket eden vapurlar Pire ve 1.~fsi 

:::::~:::::=:::::::::::::::::: ı:ı:.-:::::s::::::::::::::c:::::::::::::::::::::=::::::::::::·:::::::::::::~:::·:::::·:::: ı · ı ı h · ., a rls r · 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşide 

U ~ANUNEVVEL ıg29 
Bl'YlJK tKRAlllYE. ôô,OOO LIRAOIR 

Ayrwa: 25.00U 15,00U 12tOOO 10,000 liralık 

k.r·amh ~ler ve 1 n,ooo liralık bır nıiikAfat. 

:;::::::::::=:::::::::::ı::::::::ı:::c:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::: ı ma n arı na c a ı ugr LD 
almak üzere Karaköyde .. ,9c 
R b l " kA a JflÔ 1\1 e u ve sure asın zv-

~,.. olunması. 1 eleıoo Beyoğlll 
204-1704 .... 

. Kumaş ve Battaniye~ r'"G ............ -;50
1
, 

Karamürsel fabrJkas' ma mu atı ~~ ~ yavrulara sıhhat kıl 
ŞIK - ucuz - SAGLAM ~ ~ vet ve güz<>llik v~,;.· 

Sultanhamamı ikincı Vakıf Hanı altında satış mağ'azas•nda ~j ı•'- '-'-""'"....._"- .....,,.... Jil'tf' 
. &:> T o p TAN ve p ER AK ENDE <®EE Me,'ul müdür ı Refik 

a a 


