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Son saat tabı 

l<u vvetlt bir şellale bulundu 
1

11-iiti'in kasaba ve civan 
· e ekırikle avdınlatılabile~f!h Son dakika 

Tedbir para 
etmedi ... " 

Y alovadan bır manzata 

. Y alovanın imarı etrafındaki 
•aa. 1Yet devam etmektedir. 
\> Bu fıe Gazi hazretlerinin emir 
e it~atlarile memur olan seyri

~efain ınüdürü umumisi Sadullah 
ey, hala Yalovada bulunmakta 

\>e • 
1tnar faaliyetine ne1aret et

ll'ıt-kted· ır. 
'Yalovanm kaphl'a1ara ait imar 

~togra011 htmen tamamen dene-
Uecek bir suı et•e ıkmal edil

l'tıekle be aber ayrıca pek cazip 
ra~ · 1 le 'no ar ve bir çok kameri ve· 
tb r 1nıa edtlmi§, büyük otel ik· 
~ olunmuıtur. 

,1,n u tnenbaı camlı sekaf a1hna 
or tnıı, kesif ve bakımsız bir 

men ı _ 
tındak 11\: ol~ n yalova kaplıcala-
olfln' 1 ağaçlardan lüzumsu~ 
t• aıı tarhtdılerek orman kııtmı 
.. n:ı· 
ı, 1fl\ edHm·ı. aayet •üsel yol· 

r açtunııtar. 

Bü)ük otel kap'ıcaya yak n 
0lan bir dağın zjrvesinde o mak· 
~a bert ':ı er gazino da ona yakın 
aha nıurtelf bir noktadadır. Bu 

~okta, o kadar murtefidir ki ora 
an c!en•zi göımek .kabildir. 
Sadullah bey geçenlerde bu 

~"hada bir ceve'an yaptığı esna
e~ kuvvetli bir ıetaleye tesadüf 

lnlıtJr 

~ı 8u fe)A'e, ora~a lüzCimu olan 
ektrtk 1' uvvt-tini isUhsal ede· 

dcek bjr kudrettedir. Bu ıel&le-
~tı h llıi '. o 88 anın elektr fği için aza· 

ted •atifade edilmesi dilıünü:mek 
b., 

ti lJ~ bahara doğru, plaj ann tan 
~:ı•ne geçilecektir. P. ajların ban
t tnevaiın?nin hu'ülinden evvel 
t ~tııinı ve k üıadı ümit edılmek-
tdir 

~ 

. ' 

t>rta tahsil muallimi.eri 
Derece ve kıdemleri için bir ·kanun 

layihası hazırlandı · 
A:ıhra, 28 (Telefon) - Orta 

tedrisat muölJimJerinin dereceleri 

hakkında hazırlanan kanun JAyihası 

encümeninde müzakere ve tetkik 
edilmektedir. 

için 7 inci. 6 ıncı, 5 inci ve 4tin
cü dereceler de üçer sene, 3ün
cüde dörr sene, 2 incide 5 sene 
kıdem kazanmaları rnzımdır. Bunlar 
bu suretle 25 senede birinci dere-

L~yihaya göre, orta tedrisat mu- ceye yükselirler. 
allimleri daımt ve serbest olmak Serbest muallimlere gellnce: Bun-
üzere ild kısımdır. 

derecelere terfi tçln 5 fnclye 
kadar 4 der, 4 üncüde 5 sene kı

dd m ka7.anmalan rnıımdır. Bu su-

retle nihayet 3 ünc.:ü derereceye ter

fi etmiş olurlar. 

Ecnebt memleketlerde yüksek 
tahsil görenlerle maarifçe resmen 

takdir edilmiş bir ilmi eser yazan-Daiml muallimler stajyer olarak 

i~e başladıktan zaman Barem ka
nununun 9 uncu derecesine F:lrer
Jer, bir sene sonra 8 inciye terfi 
ederler. Müteakip darecelere terfi 

lar elişleri, musikJ, clmnastik, ev 
idaresi, dikiş, biçk4 ve tabahat gi-
bi meslek ve meharet hocalıklnrı- lar birer derece kıdem zammı 
dır. Bunlar staiyer olarak 10 uncu 

dereceye girerler, bır sene sonra 
9 uncuya yükselirler. Müteakip 

görürler. 

Muallim şimdiki buludukları de 
reeeierde hakları mahfuıdur. 

Sui istimal, ihmal ve terahi , ihtilas , 

Arıkaıa. 28 ( Telefonla) -
Keskin kazas• hesaplan teftiş edi
lirken birçok gnyrı kam.ıni işlere 
teıadüf edılmişti. Bunun üzerine 
hadısede müşterek görülen mal 
müdürü Musa, tahsilden Hayri, 
Hakkı, Kazım, Celal, Hüseyin 

zimmet! 
Efendiler hakkında lüzumu muha
keme kararı verilmio ve tomarlar 
teşkil eden birçok fezlikeler tah
lcilcat evrakilo birlikte tehrimlz 
ağır ceza mahkemesine intikal 
etmiştir. İlk celsede şahitlerin şe
hadetini müteakip müddei umu-

mi iddiarıamesini okumuş ve bu 
liyeci Efendilerin ihtilas, zımmet 
su ıist •mal, ihmal ve terah iden 
mahf<Omiyet:erıni isıemittir. 

Suiıstımal 10 bin liradan faz. 
ladır. Muhakt'mc müdataaya ta
talik edJldi. 

B aş ve kil Pş. Hz. gazetecileri çaya 
· davet ediyorlar 

Başve1'. timiz l ~ınet Pı. Hz. öniimOzdeld pe11embe g(inO fçfn ÇankayadakJ köıklerfncte bir çay ziya· 
feti tertip etmiılerdir. Ziyafete Ankarada bulunan ga.zeıecller davetli bulunuyorlar. 

Bir manifatura tacirilstanbuldanAvrupaya kaçtı 
İngiliz lirasının gittikçe yükıelmest bir kısım tüccarların vaziyetlerini ııarsmııtır. 
Vadesi gelen bonolarını tediye içfn tficcarlar ve kredi buhranı. fugiliz lirasının tereffüıl kartııında 

müıktl vaziyette ka'mıılardır. 
Satııın da geçen senelere nazaran yüzde otuz beı derecesinde 82almaaı bilhassa manifatura tüccar

larının vaziyetlerini ~ayli bozmuıtur. Yedi manitatora ticaretaneıl tatiJi tediyat mecburiyetinde Lal
mıılardır. Bunlardan b ... "ka Sultanhamamınd.ı manifatura ve tuhafiye tic~rethaneıı bulunan Hacı Ne
sim Salamon Efendi borçlarını ödeyeınemfo, Avnıpaya kaçınııtır. Bu zatın borcu 10,000 lira kadar 
olduğu söylenmektedir. Keyfiyetten zabıia haberdar edtlmiıtir-

- - ~ 

Tramvay ıirketl arabalarmının 
arka ve ön taraflarına resimde 
göa üldüıü veçhfle sivri uçlu de· 
mhler ka)mağa baılamııtır. Maa
mahh bir çoklarmın gene araba
lara asılmağa devam ettikleri gö· 
rülmektedir. 

Tasarruf günü 
İ~ Bankası bu isimle bir 

gün ihdas ediyor 
Ankara, 28 (Telefonla) -

f ş bankası • Tasarruf günü " 
namilc bir gün ihdas etmiştir. 
O gün şehrimizde ve lstanbul· 
da Türk hammlanna bir çay 
ıiyafeıi verilerek tes'it edecek· 
tir. Bu gün henüz tesbit edil
miş değildir. 

Yağmurlar devam 
edecek 

Evvelki lriJn 4aflayup fasılalı bir 
surette devam ~den yağmur don ged9 

de ya~m'I• ıabaha kar~ı bir az k~sil
ml~tlr. 

Bu sabaha kadar ya~an va~murun 

miktarı 7 mllımetredır. Rasataneden 

verilen rrıalOmata na2aran bu gt ce rüı· 

gar mütehavvil eıect-k, hava kapalı ve 

hafif ya~mur ya.ıaca~tır. Havanın daha 
btrkaç ŞlÜn bu suretle kapalı ve yağ

murlu olacağı tahmin edllmt'ktedlr, 

irtişa kanunu 
Valileı na$ı takip edlleceh? 

Ankara, 29 Rüşvet maznunlıırmın 
takibi için Adliytce ) apılıp Heyeti 
vtkile tarafında habul edılen JAyiha 
meclise tevdi edilmek üzeredir. fstih
barııtıma nazaran yalnız valiler her 
hankl bir ihbarla takip edilirken 
Dahilıye vt:Uleti h <ıbcrdar edile-
cetir. 

İçki müdürlüğü --
r~~!İJ!••--.---•~~~-----~-1&11!i!Ş ~ Henaz kimse tayin edilme

diği bıldirilivor 
Kooper afif çilik 

Memleket işlerine bakan-

ile 'kesın bii" derdi: ~ 
b Bugiln bir az dlfşmu~ , 
or-'acı- Nerde l .. lJin elli aliıya çıktı ~ J 

Türk Dalnler vekilltğtne tntl· 
hap olunan Zekai Beyin yerine 
Mskirat inhisarı Umum müdür
liipne Defterdarlık rnuhakemat 
müdürü Asım Beyin tayin olun· 
doğu yazılınııbr. · 

HalbukJ bir Ankara telgrafın· 
da ZekAf Beyin yerine henfiz 
kimsenin tayin olunınadığı bildi 
rilmektedir. 

• ··T7atan,ı ..... $-::_ =-- -• "~ u.ı:t ,~ .... '-2-

: Medeni ve hir 17irk ••. • • : (Jatanında okur yazar i 
• l • 
: o mıyanlar yakışmaz. : 

lardan bekliyoruz : 
Kooperatifler yapmak için on 

ayak olsunlar ! 
Koop,,ratıfler, 1niistahs1llarla müstelılikler ara

sındaki fuzflll vasııalnrı kalrllfrr . 
Hayatın kolay/ aşt1,i{ı11ı, bir vük değil , se<'ilip 

zevk haline geldiğini göJdüğiimüz her ynde Koo
pera~ıfler vardır ve çoğa/n11şı1r, çoğalmflktnd1r. 

Bzzde ise bir iki esnaf kooperatı/11ıden başka 
bir şey düşılnenıedı . 

Bu teşekküller, nıüstehlik tarafı boş, teşkildt.ı;ız 
kalırsa blrer inllısr,,rn rrcı tesirle~ ini gôsterir. 

Niçin ? yarın olruyutıuz ve kooperaıiıçiiiğe can 
r1er11uz. 

: Onu,n için okuma : 
: yazma hibniyenleri : 
: "ıillet mekteplerine i 
j götürmek herkesin ay- i J 
••• r1 ayrı borcudur. l 
·········-····~··········· ------------------....... -----------------------------------
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Mliilyet de Sıırt meb'usu Mah Cümhuriyette Yunus Nadi B 

mut Bey "bir noktan Üu· baş makalesini gene Kle . 
vanını taşıyan ba~ makalesinde, man5oya tahsis etmişt r. Yazısına 

Yeni mukavele intaç ed1liyor 
[!] Dün lokantacılar cemiyeti 

idare heyeti intihabı yapılmıı, 

Aptullah, Cemal, Ali, Hüseyin, 
Mustafa, Şükrü, Ali Rıza, Meh
met Ahmet Kadri ve Kemat 
beyler seçilmiılerdir. Gelecek 
hafta da reis int:ha ta yapılaca~· 

tır. 

hkip ettiQ miz 'ej•mden, onun " r akiki devlet adamları mensup 
irade ve ihtisasa verdiği krymeı- oldukları mılletleri müşkül anla · 

Ankaradan gelen bir telgrafa 
göre Naha veka'etinde tetkik edil 
mekte o'an terkoıı ~irketi muka· 
velenamesl yakmda intaç oluna· 
cakıır. 

ten bahsedert k dı) or kı : nnda ona veıiıecek ve büyük bir 

"- Yeni re'im bu no~tada çok 
kuvvttlıdir. Ancak bu prensip.eri 

memlf~ <>tin bütün faalıyet haya

ı ındt aibik eln e idir Amlaıdan-, 
beri harabiye giden Türkiyede 

nuodan sor.ra yapılan her yenı 

eyin en iyi bir ilim ve tera~ kir in 

n son telakki'er ine göre ycıpı 1 -

na~ı l üml ~riyet idare si için bir 

ızin el nokıası o'malı Yeni rciim 

bu noktai na1aıdan ırade ve ib· 

tisasa ' da çok kıymt t veriyor bü
yük işlt>ıde ecne' ı i ihtisas ' aı ından 

daima istifadeyi düşünüyor. 

Şu krdar var ki bu rnese'ede 
zam ~ n zaman yanı'ı~oruz. Bazı 

işlerde gör ülürorki her kes ihti

sasa karşı ayni hürmeti göster

miyor, Avrupalı'aşı)OTUZ, garp'ı· 

le i) oruz, dedi~imiz zaman şeyle 

bir mana keşf ettiğimize şüphe 

yoktur : gaı bın I• kni ki kuvvetlidir, 

Ondan müslfğni değiliz. Nazari 

ve ameli o'&rak böylece düşün· 

düğümüz şeyi tatbikalta görmeğe 

tahammül tdemiyenler var. 

Tetkik etti~ı me-vzuun ruhunu 
.. ihtisasa kıymet n de bulan 

Mahmut Pey en wnra ~at') 

hükmünü işaret ediyor; ga}eye 

ulaşmamız az zamanda o amıya· 

cağım, 1amanın 1 ılmin kuvvetli 

oldu~unu söy'.üyoı ve tekrar edi

yor ki: 

llmiO,--iht:s-sın, me<leniyetin' 

millıyeti yoktur, o Li.ilün dün; aoın 

müşterek malıdır. 

Ruslar Mançuıiyi 
zapfettiler 

Berlfn 27 ( Husu•i) - Çjn 
ye Ruı kıtaatı arasındaki mü· 
aademeler nt tkesinde Çt n der 
MançurJne geri çekilmiye bat 
lamıılardır. 

Bu hanala Rus1ar tarafından 
lfgal edilmektedir. 

Pariı, 27 (A A) - Çin or' a 
elçiıl Sovyet lsuv\lel erinin 
Mançuride ileri!. rneslnden mü 
tevelllt vaziyetten M. Bı iand> 
haberdar etmittir. Çin hüki'i 

metı keyfiyeti cemiyeti akva· 
ma ve Parla mııtaktnı imza 
etmlı olan devletleı ede bildir· 

j recektir. Bu devletlerin Paris 
mbakı dolayıelle giritm~f oldu· 
iu teaı,hlitletf k· ndisine hat r· 
latmak için Ru~ya ne2dinde 

bir teıehl üste bu?unma11 müm- · 
kün o'up olmadığ • nı tetk•k 
~ylemeleri lbımgelmektedir. 

finevre, 27 (A. A.)- Çin 
hükumetinin akvam nezdinde
ki milmeasilt bu sabah sör 
Brümonl ile gör üımüı, Cin· Rus 
hti)Vfınm son inklıafatı hak-

'cmdB malörnat veunisttr. Çin 
müme11ilt cemiyeti aı. vam k&.
tı bJ umumisi Mançuridekl va
dyete beynelmilel noktai na· 
ıardan ne gibi bır çare bulmak 

!Azım geldiğini teklif etmiıler 
dtr. Çin mümeaatli -talioıal al
mak üzerP hükılmetine müra· 
caat etmeğe karar vermişt r. 

ı.--------·-· 

irade azmıle bu doğru yolu am
mtnin kabulüne mashar kılarak 

millet ekseriyetinin o yolda yürüme· 
~ini temin eyliyenlerdir" cümlesile 
baş' ıyan Nadi Bey aielade işleri 
ıcdavi eden hükumet adamlarının 
çokluğu içinde devlet adamla· 
rının tarihte mahdut sitareler gı· 
bi parlıyan bir akal!iyet • teşkil 
etmelerinin hikmeti buradadır. 
Fevkalade büyük devlet adam la 
n kendi hüviyetlerini mensup ol 
duldan mıl l etı rn simasına nakşe 

derler. Bu s ·mrıla:ra asrımııın ta
rihınde ve h;ıtta hali içinde ya· 
ş•yagittığimiz kendi tarıhimi1de 
de misal göster m"k mümkündür. 

Büvük devlet adamlarının bü
yük hassala• ından birı onların 
kendi kendileı ine h ç bir devlet 
adamlığı iddiasında bu unma
ma arıdır. " Onların kudret ve 
kıymet erini ba.şka l arı takdir ve 
bilhassa tarih ıfaae eder ,, mü-
ta aasından sonra Dr. JorJ Kıe 
mansonun hayahndan ve muvaf
fakıyetiı•den bahsediyor. 

lm1iyazh şirketler ve 
ticaret oda! arı 

Anlcata, 28 ( Vakıt) - B. M. 
meclis iktisat en<'Ümeninde tet 
lcık edilen bir 18.y haya göre im· 
Uyaz ı tırket ler ticaret odalartn11 
kavdolunmağa. kayt ücreti ver 
m ğe mecb ul'duı lar. 

Mukavelename maddeleri mu
vafık görfümediği takdirde mu
kavelenamede lt-tkik edi en mad
deler üur nde Emanet baz1 ta
dilat yapılması anusunda iııe 

yeniden müzakeıe ceıeyan ede
cektır. 

~{ unan sefiri 
Reis 'cümhur Hz. sefırl cu
martesi kabul edecekler 

Ankara, 28 ( Te1efon) - Re
isicümhur Hazretleri yent Yunan 
seftrini, cumarte8l günü huzur a
rına kabul buyurmaları muhte· 
meldir. 

Almazyan 
meselesi 

' 

Yeni bir safhaya girdi 
Geçf'nterde mevıuu babııettiği

mlz Almazvan mes'Plesi hata 
Fransaz matbuatını meıgul edi
yor .. Almazyan aleyhinde zebi· 
tece top lanan delilerin gayri ka· 
nuni blr fekilde cemedi!mif o1du· 
ğu ve zabıtanın, m~-• ..... tik'ik ma
kanuna haber ve . ... ~.:uen hotse
rana tahkikata girittiği maznu· 
nnn avukatı tarafın<'an iddia 
ed ılmektedir Bu m.-s'elenin Fran
sız edlive alemfode pek büyük 
tesirler yapma:.ına intizar edil-
mektedir. 

(!] Millet meclisi bugün 7İraat 
kanununun 11 inci maddesinin tef· 
sırı ıçın hazırlanan mazbatayı 
müzakere edecektir. 

l!1 Gü1el san'atlar birliği r~s
samlar şubesinın idare heyeti in· 
tıhabı dün yapı ! miş, Nc.ımık İsmaıl 
Fahiman, Şevket, Vecıh, Çalh 

lbrahim Beyler ekser yet kaıan • 

mış 1ardır. 

[!J Ahi Mesut nümune köyü 
civarında bu sene bır aydanberi 
inşasiı a baş le- nmış olan yer altı 

bendi ikmal edılmiştir. Bu ben
dın uzunluğu 110 ve derinliği de 
17 mctredır. · 

Bu bent seks"n küsur bin lira
ya mal olmuştur. Ben~ n yapıl
mış o 'masile bu boğazdan geç· 
m~kte olan su çok gendeki se· 

viy~sine kadar yükselmiş ve bu 
suı etle Ahi Mesut köyü arazisile 

o civardaki arazinin bu sudan 
ıstifade etmeleri imkanı temin 

edilmiş oluyor. 

(!] Dcp;lrmencile~rin ekme fiatını 

arttırma üzere aralarında anla~tıkları 

yazılmıştı. Tkaret horsası umumi 
katibi i\izamt tein Bey, bu un la~ma 

hakkında bir malumatı a1ıu;ıdıı:tıru 

söylcmı~tir. 

~üza ye delerle müna~asalard<l; r :ü~klf:?r 
, \ "h;\,.Ni91 

Kanun değiştiriıiyor; ecnebilerin bir Türk mu-
messil olmadıkça iştirakleri kabul edilmiyecel< 

revİt· t daİrP 1f.rİnde yapı'an 
münakrı:,alarda müzayedelerin bir 
kanunu o lduRu malumdur. Mev· 
suk olarak ö(!rendığimiıe ~öre 
bu kanunda bazı mühim tadi at 
yapılacaktır: 

E!deki kanun herhangi bir 
mÜlavede ve münakasaya girmek 
için Türklerle ecnebiler arasında 

\ 

hiçbir ayrılık gözetmiyor du. Hü-
~ ı1met bunun mahzurunu gördü, . 
Kanunun bu noktası değiştirıl~cek 
bir müzayede veya bir münaka'iaya 
girebilmek için mutlaka Türk 
veya bir Türk mümessil bulunması 
lanm geldiği şartı konulacaktır. 

Türk tabinnın şümul derecesi 
ise ma ıı1mdur. 

Kanun bıından başka teminat 
cihetine ait roktaları da değiş· 
tirecek ve mesela bir iş kabulü 

tibi hususatta tatbik mahalli gö
rülmiyen baıı · hükômetler ile 

bunların fası alar1a ilanı haHın. 
daki hükümlerde tadı :at )Spl· 

laca'<tır. 

Utannıaz Adam 
4 üncü sayıf amızda bulaca_ğıp.ız 

romanımız 
-$imdiye l{adar intişar eden kı~ıri!n. hülasası _,,,, 

Avnüsselah küçüktenberi ahlaksı:rlığa mütemayil bir çocuktur. Harekatı ıle babasını kızdırır fakat 

ceıa göreceği zaman an2sına iltica eder. Büyüdükçe her ytre girip çıkarak, her mesleğe inti.sap 
ederek ahlaksızlıkın bütün derecelerini tahsil etti. Babası ölünce kendini bütün bütüne koyu;erdı. 

Lakabı her yerde " Utanmaz adam n dı . Bir gün evde yiyecek bu:amıyarak meyus bır halde 
sokağa fırlamıştı. Bir tanıdığı hasta valdesine ilaç alması için Avnüsselaha rica etti ve kendisine beş 
lıra emanet etti. Avnüsselah arkadaşının maruf olan ismini vererek ilacı eczaneden borca aldı. Ce
binde para olduğuna güvenerek bir lokantaya girdi. Karnını tıkabasa doldurdu. Sonra hesabı baş
ka müşterilete yükleterek kaçtı. 

Avnüsselah bu gibi karlı ışler arasında arkadaşlarından Safderi görtir. Onun borcuna verf"ceği 
dört lirayı elinden almıya muvaf ak olur, bu paıa ile bir büyük lokantada beıaberce yemek yeıler, 
sonra vestiyerden lötr şapka, ekistra borsalın bir pardesü bir de gül ağacı baston aşırarak çıkarlar. 
Yakalanmak tehlikesinden kurtulduktan sonra Safder hu sızhk ettiklerine nadim olursa da Avnüsse
lah der ki: 

Sahıl:.i dediğin ada.n bu pardesüyü aşırmıştır. Bu ilk sahip pardesüyü bizim ~ibi bir lokantanın .. 

[Arkası 4 ünci.ı sayıtamızda] 

.... , ' ·,: '-l;·ıı ...... . 

--
haberleQ 

l':1 t b U "d" .. Ce!Al 1.:.1 ş ankası . mu uru 
· · cari· Bey beyanatta bulunarak yenı 

fe kanununun tatbtkinden eV'-eI 
·eli 

memlekete çok fazla mal ~ctır 
tacir !erin, borçlarını ödemeleri i71

: 

banka tımıfından tazyik edilmedıtt 
"b" w n 1, esas~n lş ban kasının bu gı 1 d•· 

clrlere vaktile fazla krcdı açına · 
ğını söyf cmi~rir. 

El Polis ve jandarma kuvvetle· 
rinin bir elden fdare,,i için bırMd· 

l ·n. rilmelerinin dü.;ünüldtiJ!Ü yazı mı; 
Dün Ankarııdan şehrimiZe gel~ 
Umum jandarma kumandanı Zc ı 
Pa~a beyanatta b,ulunarak, kendlS• 

•t..n(Jı• 
ne zabıta kuvvetlerinin inzıll" 

' . ·çı~ 
aaha esııslı bir ı-urctte ted ·mi 1 r 
çok Jclzım olduJtunu ve buna kıııi 
da ,·crileccğini söylemlştir. 

\f{Ic~· c:J Bııkk:ıllar cemiyetinin ,. 
de gnırdiıti kooperatifin küşat :; 
mi dlin samımi merasimle yıw· 

mı~tır. dJ 
c:J Bol~cvik ihtilaH t>Snasıtı 

Ol' Amiral Kolçakın kumanda••" 

kt ordu'ar Siberyada rücata ~~ 
!atken, Amtralm yedinde ıo 
milyon altın ruble takrıbelJ 

milyon fngiliz lirası vardı. ~ 
Bu •ervetfn memalikt ectı I 

yeye naklinin imkan harici el' 
bulunduğunu gören Amiral, 
nerallarım top 'amış ve bu ~~ 
tin hafi bir yerde gömülınt"" 

karar vermi~Ur. ~ 
Ahiren, Amiralın dostları• 

meseleyi kuvvetli bir ecnebi 1 
puna .1evdi etmi§lerdir. t1l 
ıehıtmtzde de bir tubesi bul~ 
bu grup, Amiral Kolçağın ıt1 

tini meydana çıkarmak içlp # 
beryada hafr.yatta bulu11ı' 

üzre; Sf;\V)tet hükOmefü ne1~' 
teşebbOsatta b ı le l>ulunmuştl~ 

1 

MeıkOr' grup erkani~· İsı-; 
rubesi müdürü bu meseleyi t;' 
etmek üne Moakovaya hat 
etml§leı dir. 

Eshamlı şirketlerin~ , 
gileri hakkında bir ıe J 

G•reson mebusu Hakkı ti .J 
Beyin geçen sene yapbğı kıl1111ı 
bir teklif mal·ye encünıerı1 ~ 
kabul olunmu~1ur. Teklif ,ıoı 
iktisat encümenlndedir. ti 

Bu teklife göre kazanç'afl ~· 
11aı ıuf ettikleri emlakin kir-' 1 ,,.,, 
dan ibatet olan, ticari ve rPb 

te~ebbüs' eri bulun mıyım eslı' ~ 
şirketlerden müsakkafat "eJ' 
alınını~ ise kazanç alınarn•Y~ 
tır. 

Şan1andralar . i 1;

Ticaı eti bahriye m üdürİYetdı'' ~ı 
mana gr len gemi erin şal'Jltl~ıfle~ n 
lara daha sür'atle bağlanab' ~~-

. d 'b ı tB içın şaman ra tertı atın f 
yeye karar: vermiştir. ı.;ııl11 ''" 
len tahsisat geldiği c het e Jr•' 
liyete başlanmış, eski şal'Jlilrı bllf' 

lar tecdit edilmiştir. Buııdı:tl'I 
11
Jr' 

ka mevcuda Ü~ yeni şaıflB 
daha ilave edilecektir. 

{iJ1 
Marangozlar bug 

toplanıyor Jar tstsdj ~ı 
Bugün öğleden sonra Ga gotl•' 1~ 

ctnıiyet binasında m_a~s~h•b'tı _, 
. . . 'd h etı ıntı ~ 

cemıyetının ı are eJ ~· 

yapılacaktır. 0ztsrııJ ~ 
Pa1ar günü de marııni esile ~ 

halka ucuz eşya satmalç gaYsSlo.' ~ 
.. d t • d"kl . ,_3f1Ş l ıtl' ı, vucu a ge ır ı erı - n ıJI !, 

nunnn resmı kü)adı icra • 

caltu. 
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ttd Alttı ınusıkiyenin sedalannıa 
ipı·~ elektrik mevce leı ile tekran 
-.1

1 •ında fizik ile alibdar ol· 
~~ hayrete düşürdü. Yek· 
~ nı müteakiben T eremsin, 
"'8i tan, Martens ve Peşadr, hu
fatka bn~etlerle • Hoparlör • lere 

t.ı löyletmiılerdir. 

1- Son ZABITA Vak'aları 1 

Yangın yerinde feci bir intihar 
------------~~ ... * * .... ~..--.-------------

Bir berber ustura ile boğazını kesti, ölmek üzere 

Sablıyor 
Ekmek fabrikasde Bebek 

bahçesi müzayedede 
Emllk ve Eytam bankası Nişan· 

taşındaki ekmek fabrikulle Bebek 
bahçesini satmıya karar vermiştir. 

Fabrikaya 7000 lira kıymet konuJ. 
muştur. 

~ laınafih bu aletler ancak 
dit. c;da ~ir n~ta verebilmekte
ltriıa ınlesa_ mutemevviç mevce
Gld tabavvulib üzerine müstenit 
--:undan bu bal elektrikli bir 
~tarafından teblit olunan 
'det, catın kesretle tebeddül 

_________ _,,-..._ __ • * * ,... _ ____ _ ____ _ 
Dün akşam sıat on yedfde başlamıştır. Karısını pek fazla seven Berber Velondf çantasında tqı· 

Kurtuluşta yangın yerinde fed bir berber karısının kendisinden ayrıl· dığı usturayı çıkarmış. boğazını 

intihar vak.aSJ olmuştur. Hayatına mak istediğini ve bu kavgaların kesmeğe ba~lamıştır. O emada bl-
kıymak istiyen Ayvah çeşmede ayrılmak için birer bahane olduğu- raz ilerinden geçen blr ıdam ka-

Yerli mallar ıer giıine 
hazırlık 

MiJJf Sanayi bJrJlgi 930 senesi 
içinde açacağı yerli mallar sergisi 
Jçin şimdiden ilk hazırlıklara baş

lamıştır. 

Adılar sokağında Papasyan hanında nu öğrenmiştir. ranlıkta bo~azın• kesen berberi gör-
oturın İtalyan rebasıQdan Velondl f DUn akşam kunuluşta btr ehba- müş. eryat etmiş. yetişenler elin-

~Ucit Jivele ille dtfa o!arak 
.!,,'- ı dare edi en ve cereyanın 

Lit elterialilclerini tanzim eden 
~ ektrik piyano tasavvur et• 
le.;~ Bu defa M. Kuplö ile bir· 
tdi• Radyo kongresine ibraz 
Ut.~ ~ir alet vücuda getirm•t
~Aıa elddi kartonlu otomatik bir 
fet 0 fibi haı eket eden bu a· 
~ llıQbteıit cereyanlar üzerinde 
lerf • eden ve birçok •oparlör. 

, ~t~n •tuı. lar tahrik eder. , 
~ ~a tarkı akompanyöman 

~.. lor • lerinden mesafede 
~calc ve bu suretle aavtın 
~ nüanslan orkestreden ol· 
'~ı~eçbile duyulacaktır. Her 
!-tır or" ayrıca tanzim edilmek
~: Muavin cereyanlarla her 

civanldir. 44 yqında olan Velcndl 
Galarasarayda berberJJk yapmak- bma akıl danışmağa giden berber 
tadır. ehbabını evde bulamamış. geçimsiz· 

den usturayı alm ı ~l ıı rJı r. Gırt1ag ı nın 

yansını ve boynunun damarlarını 

ke~en berber Velondi bay~n bir 

halde hastaneye kaldırıJm ı~tır. Ha-

Sergi, bu sene olduğu glbl 1 1 
ağustos tarihinde açılacakur. 

Oç sene evvel genç hlr Rum lik canına tak dedi~ Jçin hemen 

kızlle evlenen berber son zamanlar· Kurtuluşta Araba meydanında yan-

Hük1lmet yerli mallar sergisine 
geniş mikyasta yardım etmeğe ka
rar vermiş ve iktisat vekAled büt· 
çesine bu iş için tahsisat konulmuş
tur. Birlik, önümüzdeki serginin 

da karilfle mk,sk kavga etmeye gın yerine sapmıştır. ,, yatı tehJlkededlr. 

200bin lira 
Piyasadan nasıl 
dolandınldı · 

llaMn balU B. tşmlnde 
bir tacir 1uJlılcındit talcllHJt 

yapılıyor 

..,, 

Daa başın• Bir sahtekar bütün memlekete .-mn ehemmi-
" yetli bJr varlık göstermesine karar 

da mıyız? yakalandı :.::. slmdlden bazı tedbirler 

Kasım paşada Dereboyunda oturan Küçükpazar sakinlerinden Acem z k" • 8 p 
tütüncü Mehmet efendinin önüne Ali ismınde biriginin on beş gün· e aı ey ariae 
dün gece bakkal LAz Hüseyin ile denberi kendisine taharri memuru gidiyor 

. an. tınncti detiıtirilebilir, o 
•nsanın kar~ıı•nda hakiki 

Orlceıtre bulunur ve anuya 

il •~tın cins ve maktannı 
lllurnkün olur. 

içki inhisarı 
~iid .. . -

Urıyet Ankaraya 
aa'I.*'-•• 
aldılnmıa ,ere hllkam.t 
e bu~ MG.ldıat, 

\L.--. mild6rlGfGnl Ankaraya 
L.~lye karar vermftU•. Ya
~ taıınma ı,t bhu pctke

• ÇGnldl Ankarada mQ.Jd .. 
,........ Japılacak ana benGı 
~ mQddet evYel 1atın 
~ · Bu ar1aya bO,tlk Ye 
' btr bina kwulacalr, ondan 
' da umum mGdGr'Gk hlk6-
' llıerlr.ezımtze lllflllacakıır. 
trbcr mekf ebl 
il,, ba,ındtt derslere 

Oe ba,l1t111yor 
~~ Çtnltrde kiipt re5mf yıpdın 
~.: mektebin talebt ka~ diııe 
.. L ~tk lfttt • 
~ 

1
tebe 15 kız, 15 trl ek talebe 

l:' Olnıaktadır. önümüzdeki ayın 
~~Ilı itibaren derslere bıılanıcaktır. 
~ dt Oh•nın talimatnameye göre 
~~\'resi bittikten sonra hususf bir 
a..-..ııı.r b.Y•pıfacak, buna muvaffak 
'"l:tttlt ır sene rnQ JdetJe sa'o ılırdı 
~ltıl ~alışacaklar, mflteıkiben de 
~lı •ıntfhan ,.pılırık, l'unda da 
~~~ra lehadetnıme ftrilecektir. 
~. l ille. alaılır kendi bqlarına 

Çabılccekl erdir 

~ f:'aJıiŞ~ıer 
olıs 
~.:eni tedbu ler alıyor 

~ıl"ı vulc~ bulan şikayetler ve 

~~•n tabkdcat üzerine Korka 
~fllu S ' 

L.~1'ct_ ' ultanahmet ve Tepe-
-~ Qı R'eceleri dolapn f abite
~~lt :)'en bir saatten sonra 
~««beı:rin· bilhassa caddelerde 
l'""'itti 1 lllenetmeğe karar 
~ r. Gelip geçenlere· utapn 

!-ta tibi la~oş olarak nara atan 
ı-; ~ 1 dınlar daha ııkı bir 
~. a tına alınmış bulunacak· 

Mehmet çıkmışlar. dö~üşler taban- süsü vererek bir çok kimselerden Dilyunu umumiye Ttirk dafnler 
ca çekerek ölümle tehdit etmişler· para topladığı anlaşılmış ve Acem vekilliğine intihap edilen Zekü 

Mıhmutpaşada mağazası bulu
nan Hasan Halil B. ismi nc.le bir 
trikotajcı piyasadan 200 bin lir,wk 
mal almıf, bunlann parasının vadesi 
geldiği halde ödememiştir. Bunun 
ilzerine Hasan Halil B. hakkında · 

dlr. Mütecavizler vş.kalanmıştır: Ali dün akşam yakalanmıştır. Bey Ankaradan Kayseriye geçmJştlr. 
alacak yüzilnden İz Orada bazı husust işlerini görditk-

mı.fdekihadı·se ten sonra yakında şehrimize döne
Unkaparu sakinlerinden Erzlucanb cek, müteakiben dıinler fçtimaında 

kömür amelesinden 23 yaşlarında Ankaradan bddtrtlc:lftine ı&e, bulunmak üzere Parlse gidecektir. 
Mahmut ile 25 yaş1annda amele lzmirde vuku bulan u,.tro me-

Mehmet Ali bir alacak yüzünden ael~ıı adııye veklletJnce tetkik Gureba hastanesi 
tevkif karan verilmiş, Jtkin polis 
bo adamı bulamamıştır. Yapılan 
tahkikat neticesinde. bu adımın bu 

ayın J J inde Bulgıristanı gittiği 

anlaştlm1ştır. Hadise şimdiki halde 

mahkemeye lnttkaJ etmiş ve lft!sı

na karar verilerek dükkAnı mühür
lm•lulll: 

Jozel IOrar, Veltsdya, Kamanto 
han1nda Robert Paşaka, Hayzer ve 
ortakları, Hınri Behır, Mehmet 
Kırıkaş müesseseleri bu adım1n 
dolandırdı~ müesseseler meyanında 
bulunmaktadır. 

Bir hırsız ,Yakalandı 
Sirkecide Büyük Kınaayan ha

nında tüccar Lütfü 'e Rahmi bey
lerin arzlyeslne sabıkalı Llgor gir
miş. eşya çalmak üzere iken der
dest edilmiştir. 

Bir ka1a 
Pangaltıda otur an T akfor ismin· 

de bir Jbdyar dün köprü üzerınde 

2237 numaralı otomobilin alında 

kalmış, başmdae ebemmlyetD suret
te yaralanmışur. Kaçan şoför aran
maktadır. 

kavga etmişler9 Mehmut sustalı çakı d YenibabçedekJ Gureba hastanesi 
Mehmet All'-"i iki yerı'nden agır e limit Ye mGdclel umumi mu-

J vtnt Şokrcı Be •- "t 1 L •- önümüzdeki hazirandan itibaren Ev-
surette yaralamıştır. Mecruh Cerrah- a Jau e eıvncu aa. 

h operetindeki mqaylrt • arGhaya kıf idaresinden sıhhat vekAled em-
paşa ıstanesine yatırılmıştır. Mah olan 1ahne-" menetm-1 •---una k E k f d k .. 1 ~· ~ aan rine devredllece tir. v a i aresl 
mut ya cu.anmıştır. mu ıafık görillerek mGddet umu· 

K k k r d hastanenin ameliyat salonunu güzel 
açar en ya a au J mt muavtnlntn bu yoldaki bare-

Ea h 
ve asrl bir şekilde tecdtde kırar 

ti te Karabaş malleslnde peh· kett tantp olunma, tur. 
livan Şilkrünün evine Necip ismin· MGddel umumi muavininin vermiştir. Yakında inşaata başlana-
de birisi glrmff. e,ya çalımş. t.pr- ........., .. .,._tla ... tıü- calıtır. 
ken bazı ça111aşırıan mangala at- ,11r ec1euıer1e ....... meaaubtnl Edebı· mu" k~ ~atlar 
mışnr. Necip yakalanmıştır. hakkında da ayrıca taktbab ka· öl 

iki otomobil vuruştular 1 nunfyede bulunulma11 takarrOr •par1 Luar. claa : Ber!Jn phrt 
Dün geee saat 22 de 1707 etmff ve mOddel umumi muaTtnl Fıankfwt, MGnilı ve Hamburgtan 

numaralı otomobil ile 1686 numa· hakkmda mGıtehztyane neplJatta sonra bı.1 edebi maklfat tesisine 
ralı oıomobll Taksimde müsademe bulunan •Ahenk• pzetesl aley- •arar Jerch. MOklfa.t 10000 
etmişlerdir. Her iki otomobilin ön hinde dan açılmasa için Lı:mtr marktır. Berllner T -.eblat ıaz .. 
kısımlan paaçaJanmıştır. Şoför Ve- mGddi umumllftıne emir yeftl. tem bu meblafa u buluyor. Ve 
dat ile muammer yakalanmışlardır. mittir. diyor ki: 86yle bir mGklfat 

-™ GiM!iJ :r.Em'l~D~~fi1!DEl~IJ/ ancak alanlann mGfldl ln mall-~(f)J~,.l@>f(l)!<l>lt>lf[illRt!PJL'!l' lt9' -'~~ ·-••1• yeden hiç olm!laa bir moddet 

·· Kiralık daireler . , ~ ~1-::ı..=-..::.: 
Babıali, Ankara caddesinde Orlaan B. hanı .•• Ana- tekrar edlhe 1ertd1r. Meeell 

d J Franı z sanaytl nefise ceaafyetl 
.. o u ajausının terkettiği daireler kırahklır. ve Franaz akademfal ıooo, 500 

Miikenımel bir otel de oh1b.lir. Ayrı ayrı lıepsi batta 260 frank vermekle hiç 

birden kiralıktır. lsUyenlerin ( V.AKIT yurdu ) na btr vakitte ıenç moellfflerıa ılı-
ıpüracantlan. Uyacını temin edemezler. Yapılan 

bır muaveneUn kıymeti hata 
8. ••<t> • ..., o!muı f&lltll'. 

- - ----

Seyrisef ain niçin şilep almıyor 
Müsamere 

Güzel san'anlar blıllgtnde bo· 
gün bir müsamere verilecektir 

İdarenin bu suale verdiOi cevap şu 
Çünkü yük naklivatı milli vapur kumpanyalarına bırakılmışhr 

Gaçelerde SeyrtMfalnln kö
celbl •çln bir vapur lstlcanndan 
balueddmııtl. Hak•k•ti halde me
sele fUdur. 

idarenin kamGr eelbtne mahsuı 
aç vapuru ..,.dır. Bu vapur'ar, 
Ktsd nnak, Sinop, Zonıuldaktır. 

eını•nrdan Zonruldak, 1a11 bay
ii genç olm•llD• rafmen epeyce 

samandanberl tamir g6rmemlt· 
tir. v anurun 1ımclr tamiri uru-

rett hasal olm~· 
eabsecltlen bu iç vapur. ida

renin mı ormal halde kamflr ıh-
ttyacmı temin etmekte idi. son 
umanda Kızılırmak vapurunun 

tamiri zanıretl hani olunca ıda· ı Dentldflfne ~re aeyrfıeEahıln 
' renin kömOr belbı mHelesı neza· asıl mevıuu yolcu nakllyatldır, 

ket lretbetmfıdr. ÇGnkQ ICJZ1br- ıJlepçtlik d~ll•dlr. Şi!epçlllk daha 
mak vapurunun tamire çek ılmeıl lılrh bir if olmakla beraber 

Gzerlne, tdare bömil lerfnfn celbi Seyrtsef aln bu ip mdll Yapuı cu 
iki yapuza mhtıar etlllff demek· Jara b11akmatbr. 
tir. K1Z1hrmak npurunun tamire 

Bu vazJyet dahtJfnde Seyrrse- .,. çekilmesi fevkallde bir ,eydir. 

faln lhlıyaCJ olan k6111Qr6 eel- Binaenaleyh bu vaztyet, Seyrüe

l;etmek için hartçtan •apur ı.u- falnl bir yedek kamar vapuru 

can mecburiyetinde kalmıı ve almak mecburiyeUnde bulundu
mGnasa ilin etmlıtlr. ramaz Çonldl Kızdırmak taml"" 

Filhakika bnrada bfr ıual den çıkbktan sonra bittabi ida· 
YUlcli hatll' olur: Seyrilefain renin k6mflr YUlyeU de eski 
niçin iilep alnuyor1 oormal balım bulacakbr. 

Yeni neırlyat 

Muhit çıkb 
Ayda bir neşredılen aife me& 

muaıı Muhitin kinunevvel aayası 
çıktı. Bu 111y,sında gene memle
ketin mümtaz ilim ve kalem a· 
damlarının imzalarını toplamıt-
br. 

Mehmet Emin, Ruşen F şref, 
Yuıuf Akçura, Selim Sırrı, Re
pt Nuri, Mahmut Yesari, Kema
lettin Şükrü, Cevat Rüttü, Y qar 
Nabi, t::min Recep, Vasfi Mahir, 
Cevdet Kudret Beylerin yazılan 
bu aradad11. içinde bunlu-dan 
başka Moda, Sıhhat, Çocuk ba
kımı bahisleri, metin harici ola· 
rak biri ren~li d ·teri kara ka em 
iki nefis tablo ve kitıt üzerin~ 
biçilmiş güzel bir rop patronu 
ilavesi vardır. Tavsiye ederiz. 
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Nezihe H.a cevap vermiyorlar fTfL_Q~-.[~F-f~BE RLE Ri 

Eski birlik reisinin düştü(Jii baya!]ılz!]a - - - - - ----- --

düşmek istemiyorlar " Bal' yu~ urta Rusya - Japonya f-Iedi ye traktO 
Latife ve Efzayiş H. lar efkan umumiyeyi 

tenvir için beyanatta bulundular 

Gazı Osmanpaşs Erkek orta mek
~bi moallimJerinden dadın blrllği
ı in eski reisi Nezihe Muhiddin H 
ki üç gün evvelki beyanatında, 
Kadın birliği aleyhinde bulunmuş, 
belediye intihabına Jı;drak haldanın 

~ 

istihsalinde Kadın birliğinin hiç blr 
teşebbüsü sepkat etmeml~tir, kadın 
polis teşkili fikri gülilnçtür. Kadın 
birliğinin dudakları boyalı kadınları 
polisHk yapamazlar, demişti 

Kandın birliği dün Lltlfe Bekir 
1 

hanımın riyasetinde toplanarak: bu 
meseleyi müzakere etmi~tir. 

İçtimadan sonra reis I.Atife Bekir 
hanımla idare beyed azasından Ef
zayiş Suat H pir muharrlrlmize şu 

sözleri söylemişlerdir: 

- Nezihe hanımın beyanan ya
zıldığı gföf, birlikte bir bomba te
siri yapmamıştır. O bqanatı sadece 
baynğ'ı bulduk, ve ayni bayağılığa 
düşmemek lçtn de Nezihe hanıma 

cevap vermlye tenezzlil etmJyoruz. 
Yalnız Nezihe H. ın cahili bulundu
ğu iki mesele hakkında efk!n umu
rniyeyi tenvire !Uzum gördük. 

·· Nezihe H bize iki noktııdan hü
cum ediyor, bunlardan birindsi, 

kadın biı/iğinin belediye intihabına 
1 

i~tlrak Jçin hiç bir teşebbliste bu· 
lunmam}ş olması; lkincls\, kadın 

ıolfsinl gülünç addetmesidir. 

Bu iki meseleyi tenvir edellm! 
I - Kadın birli~ kadınların 

belediye intihabına iştirakleri için 

çok çalışmıştır. İki senedenberi res
men ~u işle meşgul oluyoruz. 

! - Belediye intihabına lştlra
kimiz için iki defa konferans ve~dik 

3-A vn1padan beledJyecilik hak
kında getirttik, tetkJk ediyoruz. 

4 - BerHndeki kadınlar kong
resine ~tlrak ederek oradaki btle
diyeci kadınlarla temasa geldik. 

5 - Belediyeci kadın unvanile 
makaleler neşrettik. 

6 - Belediyecilikte kadın isim

li bir rJsale neşrederek Gazi Hz.ne, 

Başvekllete, vekillere, me'buslara 

ve daha bir çok makamlara gön
derdik. 

Altı maddede telhis ettiğimiz 

bütün bu faaliyeti külliyen lnkAr 

etme~ her halde doğru bir hareket 
olmasa gerektir. 

Filvaki Cümhurlyet hükOmetlml

zin Belediye intihabına iştirakimiz 

hakkındaki teveccüh!ine btiyük bir 
hisse ayırıyoruz. Hükllmetln lOtfu 

olmakla beradr-r bizJm de teşebbüs 
ve sayimiz vardır. HükOmet bize, 
ltlmat göstermiş, hatta Belediye in

tihabına kadınların da iştirak edecek

lerini Berllnde bütün dilnya kadm
lanna ilAn ettimtşd. 

Kadın polli meselesJne gelince : 

Nezihe a bunu şimdi glililnç bulu· 

yor. Halbuki kadın pollsl için te

şeb bOılerde bulunacak olan komis

yon Nezihe H ın reisliği zamnnın

da teşekkfil etmlştir. Nezihe H o 

vakit bunu hiç de gillünç bulmu

yordu. Fakat bu milnuebetle Ne

zihe R ın kadın poltsln ne demek 

olduğunu bilmediğlni öğrenmiş 

olduk. 

I Kadın polfs her .hsrıgf cJnat pir 
vak'aya gidecek, katiller~ hırsızları 

takip edecek değildir. Yani erkek 

pollslerden ayrı teşekkiiL Kadın po

lis yalnız kadınlarla, çocuklarla alA

kadar olacak, vazifesi doğrudan doğ

ruya lçtlmat. Yaşı 25 ten yukarı 

olacak ve liseyi ikmal etmiş bulu
nacak. 

Bu sözlerlmtz Nezlhe Hanıma ce

vap telAkki edilmesin. Biz Nezihe 

H m zaCını maruz görüyoru.z Ten-

, vir etmek istediğimiz efkarı umu
miyedir. 

V AKIT ın tefrikası: 15 

. Yazan: Hüseyin Rahmi 
çeng:e'indtn aşırmamışbr. Sakın 
o da par ayı umumi iktisattan kim 
bilir ne şekilde çalmıştır... her
kesin servet payını hangi manevi 

. d seninki şu kadar, ötekininki 
' U kadar diye hakça pay ediyor? .. 

Vuran vurana, uyduran uydu· 
, ana Allah ve kullar bize hisse 
'lytrmayı ihmal ettikleri ı çin biz 

ie rızk•mııı böyle vuruyoruz. 
Açlıklo intihar çalmaktan daha 
PŞOA bir cinayettir. Nedamet ha· 
makat zaf ından ileri gelir. Şimdi 
sen büyük bir aptallık ed•p te 

bu eşyanın sahibini aramıya kal

kışsan gö receğin mukabele şftk· 
ran değil tahkirdir. Mükafat de-

ğil mücazattır. Şimdi bu yobaz 

vaizlerini ~eç. Arıık bu pardessü, 
f&Pka, baston çaldıramn değil 

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

- Sen ne yapacaksan ben de 
onı: yapacağım .• 

-Şimdi bunları giyip de sokak
larda, kalabahk yerlerde salınıp 
gezmek çok tehlikelidir. Sui tali 

bu ya, çaldıran adamla karşı kar
şıya gelmek ihtimali var. 

Biz o zatları tanımıyoruz. On· 
lar bizi bilmiyorlar. Fakat elbise 

let ine derhal aşina çikacaklarına 

şüphe yok. insanı hemencecik 

çal yaka ederler. O beyefendiler 
için mallarının ulını fashnı i$bat 

kolaydır. Fakat biz ne kadar usta 
olsak yine kemkümleriz. Bu haki· 
kat kar111ında ceza kanununun 

lstihsalatımızı tezyit içln yeni 
bir cemiyet teşekkül · etti 

26 K&tnuusanide tavşıtın eti 
yenilecek 

Yeni bir tehlike mi 
çıkacak ? 

Tokyo, 27 (A A )- Matbuat 
Mançurı vakayil hakkında 
uzun wadıya te'airatta bulun· 
makta ve Sovyet taarruzunun 
devamı takdirinde bundan va 
him neticeler tevellüt edeblle
ceğfnt beyan etmelrtedfr. 

Gazi çiftliğine 
nakledildi , 

Ankara 27, ( Vakıt. Teld~:ıır
İtalya Başvekili Sinyör M~so t~ 
Refslcümhur Hz. ne ht ~ır:fdf 
traktör istasyodan Gazı çı 
nakledftmiştlr. 

M. Or-s-in_i _B_oro0 

Ankara, 27 (Yakıt Telefon) -
Bugün Kırklareh mebuıu Fuat beyin 
teıebboıa O.zerine, Hirnaycl edat salo
nunda fırka umumt k!ttbı Saffet beyle 
bazı mebuslar, gazeteciler, zlraııtçılar 

toplanarak arı ve kömes hayvanlan 
yetl§tlrme cernlyett namile lıir cemiyet 

tcoktll hakkında mnzakerelcr yapmıılardır 
Bu mnteıehbıııler lı:ongreıılno KAzıro 
HüınQ B. (Konya ) riyaset etmtı, 
ecnebi memleketi.erde an ve kümeıı 
hayvanatınıo menfaatlarını :ı:tkretmlı, 

bu ytııden Franseda 250 milyon, 
Da.nımarkada 65 milyon Türk tırası 
temlo edılcliğlnl söylemit, Alı Rıza B. 
Ma.carlstanda yalnız pamuk ıhracmın 
14 ınllyon Türk lıraıımı bulduğunu 
ı;öy'em l §tir. 

Ziraat bankası 
Heyeti umumiye lçtimaında 

neler konuşuldu 

Ankara. 27 (Vakıt Telefon)....
yanın Berlın ıcf aretlne tayin cO 
SonyOr Ontnl Barone Re111 

H. z. ne aru veda etmlı v• f~O 
hareket eylemiştir. 

NLıamname mnzalcne edılmtıtlr 
Cemiyetin gayesi bal yumurta \stihıa· 
ıalatlnı ve bu ıure~e etle bütçesini 
teıylt ve refahı temlndır. Maksada 
varmak lçln DC§rlyat yapılacak, kuralar 

açılarak, IAboratuvar teetı olunacak, 
cemiyete fi'lt yardımı olmak flzer.e 
ılcı nevi azaaı bulunacak, ~nede bir 
lira verecek1crdır. 

Cemlyedn umomr, vıl&yet, hza, 
nahiye ıubelerl olacai, bun1aı ın ıdare 
heyetler! bulunacakbr. 

Cemiyetin varidatını tııahhndat, 
te-berruat, muavenet ve 'tlluhtehf te
~ebhilıler t~kil edec.ektir. 

l • l ' d Cem yet azım 26 k.11.nunueani e 
tavşan eti yiyecek, bu s\ıretle tavşan 

beılemenln revacına çalııacaklardu, 

İzmirde Mıllet mektepleri 
İzmlr, 27 (AA.)- Maaıif ema

netine gelen malO.mata nazaran 
Denizlide 133 kadm ve 127 er· 
kek halk dershanesi açılmıtbr. 
Ayrıca iki B. dertıhaned vardır. 

Bu derah 'iDelerde l 7 44 kadın 
2118 erkek yeni harfleri öğren· 

mektedlr. Manfııada 275 A, 508. 
der11ane11t açdmııtır. Bu deu~ere 
9440 kltf devam etmektedir. 

s;ıkat' maddeleııni su gibı ezber
lemiş olmak para etmez. Hem 
bu elbiseler bizim vücutlarımıza 
ısmarlama olarak yapılmamış. Bak 
kollan sana uzun bedenı bana 
sarkık, çapaçul geliyor ... 

- Ne yapacağız ? 
- Satacağız .•• 
- Kme? 
- İşte nazik mesele .. bun!an 

bugün, yarm açık mezada ver
mek uyamaz... Şimdi lokanta da 

patronla müşteıiler, garsonlar 
biri birine girmişlerdir. Zabıtaya 
haber uçmuştur. , 

Koku almakta en mahir polis· 
ler ihtimal lci şu ande peşinıizde-
dirJer, En namuslu adamlara bil~ 
kaıanç'arını kolayca yutturmıyor

lar. HeJali mesruk şimdi yüz ku
ruşun milyonlarca be l alı kap ka

çam var. Şimdı gazete muhbirleri 
lokantanın etrafını sarmaşlardır. 

Zekavetıerinin mübalağadaki va· 
rışlan nisbetinde her sözden bin 

mana p kararak sütunlarını dol
duruyorlar. Vak'a o kadar tahrif 
edilf'cek ki hadi5enin iki kahra
mant biz bile keı\ di ktndimizi 

Ankara, 27 ( A.A. ) - Ziraat 
banka111 heyeti umumfyeıinfn 
dünkü fçUmaında okunan ınecliııl 
idare raporunda içinde bulunulan 
mesat seneli zarfında bankanın 
ara?f fmar ve ıılAhı gfbt b6y0.k 
te{ebb<bferfn himayesine matuf 
muameleleıe daha el'as!ı veçheler 
vermek, difer taraftan çift hay
vanlarımn menl<ul kıymetler gtbl 
hem banlı a kuedfıfne mevzu ola
bllmeıl ve hemde ö ftm veya 
kaza dolayiaıle ziirraa fe.rdJ bJr 
~· ar ve ztyan tevlit etm.eainl 
temjn için hayvan ıfgortaaı eaa .. 
Jarım hazırlamakla metgul oJaca· 
ğı kaydedilmektedir. 

Troçkiye dair 
Kerenski habratında 

neler söylemiş! , 
Leninle Troçki şahsi men
faat lcin mi çall~mışlar '! 
Şehrimizde bulunan Troçld ha

tıratını netretmek h1tkkım Ber· 
linin maıuf tabllerfnden birine 
vermfftir. Ancak &}"nl müeueıe-

nin Kerenakinln hatıratını da 
· neıretmekte olduğunu ve bu 
e.erde Troçkfnin aleyhinde fma
dat Eerdedild;ğini haber alan 
Troçkf eserini bu tabte vermek· 
ten sarfınazar etmiftir. 

Keren~kinin eserinde Lenfn 
ile Troçkfnfn bolıevfk lnkUAbını 
hazırlamakta ~ahst menfaat takip 
ettikleri iddia olundufu gtbf, 
1917 senesinde Almanyadan Rus
yaya geçerken Lenh1 lle Troçki
nin Alman kaıarglhı umumhıtle 

tanıyamıyacağu:. Sen aleyhteki 
ttşoiattan ürkeceksin.:Ben portre
nin tuhaflığına kas.klarımı tuta
rak güleceğim .• 

- Giyjnip ortaya çıkma~ı teh
likeli, satması müşkül.. Öyleyse 

biz bu sirkati niçin irtikap ettik? 

- Oğlum bunlar burada sa
tılmaz. . lzmirde, Adanada filan 

satılır Belki de Romanyaya, Rull
yaya gönderilir .•• 

Nasıl? 

- O da benim sırrım •• 
- Bana anlatamaz mısm? 
- Hayır •.• 

- Ben senin sirkatlerine böy· 
le kör körüne mı çırakhk edece
ğim? 

- ilk sirkatinde hemen usta 
çıkmak mı istiyorsun? Satmak 
istiyorsan ver onları bana, bir 
müddet sonra parasını al.. 

- Kaça satacakıın? Bana ne 
getireceksin? Hiç bir şey getirme· 
miş olsan da benim senden ne 
suretle davaya hakkın olab lecek? 

- Bu kadar uzun iıtimliklar· 
cl::ın ho-;lanmam • Arkadathk na
mına işte sana şu kadarım anla-

r 

Hatıra gelenler 

Müneccimfik ti 
Yunanlı •rales,, ilmi rı3 tJ 

ile ' fıttgal ediyordu. Bfr Jr 
yıldızlan seyrederken ~pilJlr> 
ki bir hendeft görııı11;, 
fçtne yuvaı landı. Yol O ~ 
den geçen bir koca Jışt' 
hali gördnce ba~ırdı: ol., 

- Yahu ayaklannın ötıb/. 
kf hendelf glSrmedlffn : ,J 

gökte o1up biteni naııl lı" 
dJyoraun? .. 

~.aL ~ 
Hanrt, bir gün münec /, 

lngtltere 

çafırarak aktamı nerede 
recefinl ıordu. Milneccl~ 
bapta hiç bir ıey ııöyUr.\ 
yecefi cevabını verince 
dedi kı: I 

- Ôyleyıe benim Olıe' 
cfmlffim ıeninkınaen ço•· fJ 
Bu geceyi Londra ztnd-" 
geçireceğini bi lyorum. İ 

Ve muhafız kumancl' f 
~afırarak mO.necclmi ıJıl 

attudL ( 

lefl'İkt mesai ettJklerl da J 
edtlmiftlr. :fı 

Mesele Berlln mahkeJSI"~ 
intikal etm tı olup, Almaı> f, 
gthı ile ne gtbf man-~ 
bulunduktan hakkında ıe ~ 
lerine mOracaat olunmalı ı ! 
Troçkl tarafından teıebbtıtl 

, , pılmııhr. 
" v 

. r --h~ J 
tayım. Ben bunları gız ı o" 
poya götüreceğim. ~rasıbe'' 
müterakim mallar ıle f 
kendi usulünce anbalij 1~ 
barice sevkedecek •• Bekle'~eıı 
ram tamam almm •• Beki' ıııı·· 
yan yarıya kırdırmış oJur~ııt 7 

- Ne kadar bekliyeceııs-

b·lif• 
Malılm değil, işi 1

• ·.ıe 
·1ıııı1 

- Demek ki ben bı 9tı' 
meçhul bir kumpanya}'' bir 
kaydolmuş oluyoruaı •• ·ı 

• 5efl1 
bilmiyeceğim. Ne verır jıe 
vallah diyeceğim. Çalıp b s şıı 
tircceğim. Çok güzel ı 
doğrusu... tıfl~ 

Ü fi D' 
- Camm pardess eli~ 

ş,?pka başında.. baston 6;tıd 
Var git sirkatinin sclllere fi 
bildiğin gibi istifade e~ .. 
bir şartla .. 

- Hangisi o? 
- Tutulduğun vakit 

vermemek şartile ... 

-16- d•'' l .. , kıt (il 
Sirkatin hey~csn .1 de bt 

tatlıdır amma uıksıffl 

daima çingar çıkar. (131'~ 
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c .. :. ___ " v'AKT ,, iN ŞEHI~ VE MEMLEKET HABE~LERI 

Kasaplar tahdit mi edilecek? 
Dün belediye meclisinde bu 

mesele müzakere edildi 
Buz fabril<asında hav adan para kazanan 

bi.r "iç güveysi,, varmış 

Urnunıi Belediye meclisi dün öğ
~edtn sonra toplarak ~ehre ait bazı 
~lert görlişmüştür. 
adyoın meselesi: Cemıhpaşa has

tanesine iki sene evvel bir miktar 
radyom ~etirilmişti. Fakat bunu 
kullanacak bir mlitahassıs buluna
llladığı için bu maddeden istifade 
edUemtyordlL Meclisin dünkü içtl
rııaında bu mesele tekrar konuşul 
Dıuş, Bertclli isminde bir mütehas
sıs bulunduğu, bu zatla ild seneliği 
25 bin lira oloıak üzere bir mu 
kaveıe projesi yapıldığı anlaşılmış 
Ve bu hu::ustaki bürçe encümrni 
nıa%hatası okunmu-;ıur. 

Bu arada lzahat ~veren sıhhat fş· 
Icrj müdürü Neşet Osman Bey bu 
lunan mlitehassısın rııdyoternpi hu
susunda gerek tedavi gerekse te~hl
Sin kend.i idaresine verilmesini iste
diğinJ bJldirmiş, bunun lizr.rfne bu 
tıokta hakkında bir karar verJlmek 
iizere bütçe encümeni mazbatasının 
sıhhiye encümenine gönderilmesi ten
sip olunmuştur. Mukavele netice
lendiği takdirde rndyoterapi müte
haııitsı önümüzdeki ayın birinden 
itibar . 

1 
ln vazıfeye başJıy~caktır. 

ı.tinıJl\kier hakkında:Bundan son
rga 1'ahsimden gelen otomobillerin 

eçti ~ ~ Tarlabaşı caddesindeki kö-
~cnın . . 

1 genışletllmesı ıçln ba7J blna-
ıır1ra u k • n şpanında kanalfzasy~n~ 
satı Znp1lacak olan bazı arsaların 
istim);).ki hakkındaki mıızbataler 
okunmuş Ye kabul olunmuştur. Bu 
sırııcia azadan Aptü1kadir Bey şun
hırı söylemiştir: 

- lstimlt\k işlerinde Emanet 
bazı u-;ulsüzlükler yapmaktadır. Biz 
izin vermeden Emunet isdm!Ake 
t~lkışıyor, kıymet biçtiriyor, sonra 

1Zden izin istiyor. 
:eunun tekerrür etmemesinin te

lllini lAzımdır. 9 
:Mezbaha raporu: Dünkü tçtlmAda 

trıezbahsrun geçen seneki hesapla
rını tetkik eden hesap encümeni· 
nın raporu da okunmu~tur. Rııpor· 
da mezbaha ve buz fabrikasının 
Relir ve masrafları ile et fiatlarının 
llc.'Uzlat ı lması hakkında bazı müta
lealar bildirilmektedir. Bu mütalea
lar şu suretle huJılsa edilmektedir: 

lerf hayvan başına alınmaktadJr. 
Halbuki kilo üzcrınd(.;n alınnası 

daha faydalıdır. 
3 - l\lüstahsil • ile müstehlik 

arasında lş gören bfr sürü tufeyli 
mütavassıclar vardır ki bunlar er 
fiatlarımn pahalılaşmasının en bü
yük sebebidir. Bu mütavassıtlar 

ortadan aldırılmalıdır. 
Raporda tufeyhlerin bu vaztretl lk· 

tısadt bJr facia cümlesile ifade edıl

mel, tedir. 
4 - Şehirde J 400 tane kasap 

dükk!nı vardır. Bunlar lhttyaçtan 
çok fazladır. Fiatların pahalılaşma 

ması için kasap dukkAnları tahdit 
edilmelidir 

Raporun bu kısmı okunduktan 
sonra azadan avukat Necati bey 
söz almış ve şunlan söylemiştir: 

- Bunlar çok mühim iktısadf 
meselelerdir . &a.~n azasından 

akalJlyette kalanlar bu fikirlere işti

rak etmemektedır: 
Dondurma ete halk rağbet eder 

mı? Bu takdirde ucuzlar mı? .Bun
lar derince tetkik edilmiyc muh-
taçUr. Kesim ücreti mesel(sl de tet
kik edilmek IAzımclır. Raporda te
f eyli denilen mütevassıtlar hepsin
den mühlmdir"

0 

Bunlar bir kararla 
kaldırılamaz. Müstahsilin bunlara ih
tiyacı vardır. Bunların~ yerlerine 
daha faydalısı konulmadan kaldır

tılması büyük zararlar doğurur. 
"KasapJJffin '"'tii'bdfdl fikri de 

doğru değildir. Maziye rilcu etmek 
demektir. 

Ayni zamanda ticaretin serbest 
olması hakkındaki kırnunt hüküm
lere de muhaliftir. 

Bütün bu noktalar hah.kında bir 
karar vermiyelim, hepsini Emanete 
gönderelim. Tetkik edilsin, bize bir 
proje gönderilsin. Kararımızı o za
man veririz ,, 

Necati Beyin bu teklifini meclJs 
kabul etmiştir. 

Buz meselesi: Raporda buz fab
rikasının hesabı okununca İsmdl 
sıtkı Bey, buz fabrikasına iç gü

veysi halinde giren serbalyin ortadan 
bldır Ima:;ını, bu adamın hiç bir 

Seyyar hcmtlrcl 

Samiye H. Ameıikada 
tahsilden sonra bu 

ünvam alacak 1 

Amerikanm meşhur hıyrr mü 
esscsi 'ahiplerinden milyaı-der 
•RoHelfer. fn bir mümtssilr g• 
çenlerde şehrimiz Hasta bakıcı 
mektebini ziyaret etmif ve tale 
benin haIUk ve müsteit etvan 
nazarı dıkkatini celbetmiştir. Ge
çenlerde Rokfeller ıaüt.uescıi 

sıhhiye veka'ctine müracaat ede
rek Samiye banu:am Amerikada 
ikmali tahsili için bütfin metari
fini kabul ettiğini bildirmfıtir • 
Vekaletçe bu talep kabul edrldJ. 
A'inden Samiye H. ba alrşamlci 
ekispresle Parıse ve oradan Ar 
merikava gidecek, bİT Hne arar 
da okuduktan sonra Tfirlctyede 
ilk • Seyyar hemşire .. nfatı ile 

vekalet tarafından istib~m edi .. 
lecektir. 

Samiye H. bu ıene mtlcitepten 
mezun olmuı ve Çorum memle
ket hastahanesine tayin olunm~ 
hı. Kendisinin bilhassa dotumda.
ki iatidacL t&lebditimn illr •en• 
lerinde ııbhat vekaletinin Ge D8lı' 

zan dikkatini celbttmioti. 

İzmit ticaret odaM 
bmır, 27 (A. A.) - Tkaıet 

odası meclil •zalılı lnt'h'-'• 
yalsında haılanaçelrt1r. S- bar 

ıındın e•el tntihababn bnsell 
yenf ıene MOıalırereler'ae ye• 
vanın lttlrakt tahmin olaa=ık
tadır. 

katıınında Ucaret odaa rd• ve 
azalan dün akıam odada m6-

hım hlr içtima J'aP1Dlt1at, her ah 
bir kaç kuruı yGkıelen lıı~llz U. 
rası hakkında uzun uzadıya ı3-
r6müılerdlr. 1>'1ııkG fçttmada. bu 
tırreff una bflhataa ttcarl -yaziye
tlmizln aebep obnat1 meae'eal 
ehemmiyetle tetkik ed lmlıttr. Ne-l - Mezbahanın soğlık hava 

teşkilatı çok eksiktir ve bug-üı1kil 
~aıiyetile kışın etin pabalılanmasının 
önune geçilmez. Şu halde dondurma 
et Yapmalıdır. 

iş görmeden haYadan para kazan
dığını, bu zatla yapılan mukavele
nin müddeti bitmek üzere oldu
~undan bundan sonra buz tevziatını 

Emanetin halka daha faydalı bir 
tarıda ve kendi başına yapmasını 
söylemiş ve bu fikir bir temenni 
halinde muvafık görülmüş, tçtlmaa 
nihayet verilmiştir. 

ticede al!kaclar veklletıerden dlc· 
carlar için bazı aıatal&batta bu 

2 - i\lezbahada kesim ücret-

İnQiliz 9 kurut birden fırladı 
t{. "eklll Hasan B. "Gayrı tabiilik yoktu,, 

vecizesini tekrar ediyor 

k lngllız liruı dnn aabah 1047 

1 
lltuıta açılmıt, öfleden sonra 
l~ kuruıa kada.r çıkmıı1 ak14m 

56 kuruıta kapanm11tır. Dün 

~tlgilt-z lirası üzerinde borsada 
b lll'aretlı muamele olmuı, elli 

111den fazla tngiljz lirası satıl· 
lllııtll'. Talibin çok olmaaı, buna 
:'Ukabll arzın a·ıalmHı, taıra· 

l!tn hemen hiç denecek kambl-

aebep olmuıtur. Bo;sa salonu 
kapandıktan sonra lcoml&er vekili 

Hıtıan bey son muamele netice
sini memunı mahııundan ~en
mif, keyf lyeti derhal Maliye •e· 
kaletlne bi~dfrmııtfr. Hasan bey 
kontrol memurlar1 vasıtaıtle alı· 
cılarm ve bilhassa bankaların 
ingtlfz lirasını hakild ihtiyaca 
mOstenit olarak alıp almadıkla-

t tktk ettfrmfftir. Bu netJce 
rını e , 

lunulmafa karu YerilmqUr.Bu ka· 

rardan baıhcası baalralana tflc

cara kredi temftlldlr. Diler ka· 
rarlar da Yekllete btlclirllecektll'· 
lngtlb ltramun tereffuu tebebfnl 
öfrenmek tizere bir muhaırbniz 
borsa 9'omüer vekili Htu Beyi 

r6rmek tstemtıttr. Od • ....da As
kı raya gidecek bir misafirinin 

ıeker paketleılnl ıaran ~· 
ye nuaret eden mumaileyh; 

Belediyeci kadın 
Neler yapacak? 

Kadın birliği kadınlaı:a hitap eden bil 
beyanname neşretti 

Ldııı: bJrll#l Kadın Sesiı ismile 
tılbctıiedlğiı mal~de, belctdlye intl
Nblna Jııdrak hakkırun ramnmakta 
olması dolayısile bu beyannameyi 
n.eşretmektedlr ~ 

Türle ka.dın1 ı ~ 
Bize ytm bir vazlfe verilmek 

üzertdTr. B'u vazifeyi şimdiden be
nimsemek: btzlere borçtur. Türk 
ka~ru şfmdl~ hdar giriştiği Jşler-

de mınraffiıktyer kazanmıştır. Bu 
· muvaff'd:fyeti beT z:ıman kazan
mafıcf.rr ~ kazanacaktır. Bele -
dl~dllk kadını çok yakından alA
bdar edm bfr iştir. Çünkü bele
dfyedli~ bdlt b~lı mevzuu sıh
hat, fnrfzam, aile fiayatr, halk ter-
bfrt'!i ve fıa:'k öı1gisidir. Kadının 

cfa m büyüt: vıızif esi bu işleri: 

her yerde Te her zaman teşvik 
ermrir yübeJtmektir. Bamın için 
bu sahalarda~ rabıt Ihtisaslanmızı 

dafııı ziyade lşletmeğe çah~alıın. 

mzden evvel bu işlere girişen ka
dınfarm ngsı~ çalıştığını ve neler. 
yıptrğını reddK: erl'elim ve indbap 
hakkım eftmf :ıre ıdchğımız :rnmruı 

yapacağımız şeyfft' için hazırlıklı 
olahm. Genç ve- dmç varhğımızla 

böylt ıJlkrl'fbımızm bizi götürdüğü 

yonua kaş-aJım ı 
Ornda Medentyet orada Saadet, 

orada bütün b'tiklfil vatı !,, 

!.isalede 5 nokta: izah edilmek

tedir: 
ltdedfyecfflkr~ h~n pyttff ve 

çııfrşması m çok şo noktalarda 
remerkiiZ" ermeffdir. 

r - Oturduğumuz evlerde~ 
! - Gıda ve bcsrenlş tarzımızda 
S - Sıhhat ve sıhht muavenette. 

4 - Mektepler ve halk tabiye-

sinde. ' 
5 - Umumt reLı.hın cemfni için 

ttşkllAt sahasında. 

Evler hakkında deııılllyor ki: 
Kadm. her şeyden evvel evinin 

kadınıdır. Bir t!V kadını ise oturdu
ğıı evin sıhhate muvafık sonra da: 
k.c!esine elverişli olduğunu Jster; 
yaıtl hol bava bol güneş, Ura ya
hut saaş ücretlnhı nlsbeten ucuz
luğu. Demek ki belediyeci kadJnın 
evlerimizde en çok dikkat edeceği 
şey sıhhat ve iktisat meselesidir. 

Gıda ve beslenlş tıır.r.ma gelince: 
Kakının annelik vazifesinde en 

evvel yapacağı ~ey beslemektir. Bu 
beslemek arı. evvel~ çocuğuna 

ıilt vermekle aşlar, sonra bütün 

ailesinin 1.J~esinl dijşiinmekle geniş

ler •e daha sonra açların ve Fakir
lcrln yemek ihtlyacru temin etmek
le t~bmmül eder. 

Süt meselesi ile belediyemiz uJt
rqıyor. Fakat kadm belediyeci ol
duktan sonr~ çacuklanm11J.n hayatını 
göz önünde tutarak, sütlerimfzin 
temizliği ve ku\ıVctl öyle tabit bir 
tekil almalı ki münaka~ası bile 
füzulf addtdllsin. 

Sıhhat ve sıbht muavenet için 
de tunlar söyleniyor: 

Kadın fıtri olar ak hasta bakıcı
dır. Belediyeci kadın memleketl
mltdekl hasta bakıcıların ve ebe
lerin adedini artırmak ve fenni 
malOmatlannı ik!şaf ettirmek için 

~ayret sar[etmelidir. Aynı zamancia 

bat yurtlarında da birkaç yatıığı.n ' 

faldrlere meccanen v:erilmesi için 

tc~eböüste bulunmnlıdır. 

Alkol, sari hastalıklar memleke

timizde tahribııt yapmıştır. Bunun 

için, btlediyecl kadın, .l\le.arif Ye

k.Aletinin mü<:aade ve muavenetini 

talep ederek uın.umn mab:us 'sıhh:ıt 

dersleri verdlrmelidlr. 
Risalede mt-kteplcr ve halk ter

biyesi şu surette mevzuu bahso~u
yor: 

Terbiye vermek hususunda kadın 
çocuğan ilk milr~blsi olmakla ta-

nınmıştır. Belediyeci Radın bu tabll 

\'azlfeslnden istifade etmelidir. 

l\lckre(?lerJn sıhht bir tarzda inşa

sına gayret ediliyor. Belediyeci ka

dının vazifesi du mektepleri sık s k 

teftiş etmt>k. çocuklnrm sıhhatini 
yakından kontrol etmek; halk tel'

biyesi ve bilgisi ile al~kadar olmak• 

or. 

Umumt refahin temfni için teş

klrAta gelince: 
Belediyeci kadının en yüksek 

gayesi memleketinin refahıdır. Bu 

refahım temini için hayırperver ve 

içtimai cemiyetlere ihtiyaç vardır. 

Beledlyed kadın için bu cemiyeıle

rin tesisine yardım etmek ~ hima

yf'sJne çalışmak büyük biz şeref 
otmahdır,,, denilmektedff.'. 

Gizli teşkilat 
yoktur 

Polisteki isticvap ha
beri tekzip edıliyor 
Arttn Zeki T omayan 

efendi kimdir ?ı 
Dunkü' nkşam gazetelerinden btrl 

Dahiliye vekllletlnden gelen bir 

emir üzerine Arin Zeki Tomayan 
isminde bir Ermenin Polis müdür-

lüğünde isticvap olund~nu ya:ı
makta ve bu adamı, SiJrpagop ci-

varında oturan b:ızı ErmeniJerin 
gizli bir te~kilat ile al~kadar olduk

Jan tarzında ifode verdlğlnl bildlr
mektt d1r. 

Dün bu yazı etrafında tahki
kat yapak. Vilayet büyüklerin

dcm snlahiyet sahibi bir zat bize. 
bu haberin doP;ru olmndı~ını söy
lemiş ve şunları ilAve etmiştir. 

- Bunu ben de gazetede oku
dum Vekaletten ne vllA.yetcy ne de 

Poli' e döyle emir gl'lmediği ,e;ibi bu 
isimde bir adam da Poliste isticvap 

ohınmamıştır. Gİz11 teşkilat mesele· 
sinin de aslı olmadıgını yazabilirsi-

niz.,, 
Öğrendiğimize ~öre "Artin Zeki 

Tamayan Apmllnh" l:;mini raşıy:ın 

bir zat geçenlerde mahalldlıun .şl
klyeti üzerine 5 gün hnp!s, 1 O Jıra 

l'o ge?ınemeııl dün lngillz ltraaı· 
llın ıtındıye kachr htç görillme

bıit bir dereceyede y.dkaelmetine 

de derhal vekllele blMfrt mtıUr. 
lngillz lJraıının bu lereffuu 

- Fazla IDefplGm. Hem va· 
ztyette bir raJrl tahtltk yoktur, 
haberini ,.U.m11tır. VeklfeUn 
yakında borsa haklrlntfa mthlm 
kararlanna fntbıar edJlmektedtr· 
Ezdlmle borsa lromteerllfine 
ehbyetll blrittnln ptirdeeelf, 
kontrol ltfnln daha .ıa ve mun· 
tazem yapılmuınm temta 'edil. 
cefl beklenmektedir. memlüet hastanelerinden mad a sıb-

da para cezasına mnhkOm olmuştur. 

Dımngen de hiraz zn) ı1 olduğu 
söyltnmeklcdır. 
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w.~~llır 1 Sabancalılara büyük bir hizmet- menafUnf temin etmdt kadar tyt btr 

Elma sepeti 
Tren Sabanca istasyonundan 

geçerken daima ellerinde elma 
dolu birer sepetle pencerelerdeki 
yolculara doğru koıutan pejmür
de kıyafetli çocukları ve kadın
lan oradon gelip geçen her kes 
bJIJr_ Elmaların uzaktan görüniiıü 
itle halntta ekseri yolculan cez. 
bett•ğine ~iiphe yoktur. Bununla 
beraber mese' a lstanbulda ve 
Ankarada bir iki lfraya ancak 
alınabilecek olan bir sepet elma
yı yarım liraya satmak fçin bir
birler•nt e:zen bu zavallı çocuklar 
ve kadınların hemen heP.si me'· 
yus dönerler. Acaba Sahancada 
beledıye reisi, yahut kaymakam 
gibi m~vki ve makam ıahibl 
ıatla.r arasında bu halin sebebinl 
araıtırnuı kimse yok mudur? Sa· 
bancanın fakir halkı en ucuz bir 
ffatla elmalarıvı ıatmafa, yolcu· 
Jar da bunfan almafa hazır iken 
alışverlıt meneden ıey nedir? 

Bfz bu suallere kendi g8r0til· 
müze göre cevap verelim: Sa· 
hancahların eloıeJan satmak için 
kullandıkları aep~tJer! 

İhtimal ki bazı okuyucularımız 
maksadımızı bl rdenbire anlaya
mıyacaklardır. Elma iyi ve ucuz 

· olduktann sonra sepetinin nasıl .. 
otup da alıı verlıe mani olabile-
ceğini tayin edemiyeceklerdfr. 

Meselenin mahiyeti ıudur: Dik
kat edilirse Sabanca fetasyonun· 
da içlerine elma · doldurularak 
aablan sepetler hiç bir yerdf 
görülmOı ıekilde değirdir; yan' 
bu sepetler adata altüst eclilm' 
birer mahrut biçimindedir. 

Bu sepetlerin içi elma d( 

te bulunmuı olu. siyaset olamıyacağına kanıdır. Amert • 
Sabancalıların bu aımkü elma k l M I o-· aya ge ince, ançl8'ya lhtı1Afıoa r~ sen 

sepet eri Ucaret hayat.anda mu- mndahale edebilecek vaziyette ol~a • 
\•affekiyetin müıteriyl aldatmak- d d J ı~n an aponyayı 11<>.rl ıOrerek, onıln• 
ta olduğunu zannetmek zihniy~ la Rusya arasınd'l çıkacak btr ctdalden 
tinden mütevellit küçük bir nü- hilıstlfade Aksayı garkta kı iktisadi mo
munedir kf aynı zamanda netl- nafılnl vUaye v~ hatta tenmlye etmek 

cesl itıbarı ile bu zihniyetin daha tarikini tercih eylıyece~ dtrkArdır. 
ziyade sahipleri hakkında zararh İtte bu sebepten dolayıdır kı, Ruı 
oldu~u gösterir. Her sınıf halk - Çin thttlMının had b.tr devreye gir • 

ve ff adamlan arasında bu nevi dığı göra1Ur görillmez Amerika hariciye 
zihniyetin önüne geçmek ve en nılllll'ett Japonyanm Vaşington sefiri 
karlı yolun hakıkaten milıtert- ıı~! temasa lüzum görda. 
lerf memnun etmete oldu~nu V azlyet hah hazırda mOphem 
anlalmak bir memleket vazife· olmıtkla beraber ouras1 muhakkaktırkt, Man· 
sidir. 

Mehmet Asım 

Gilniln siyaseti 

Rusya r Çin hududunda 
Son gelen telgraflar Rusya ve Çın 

hududunda vaziyetin ehemm'1et peyda 
ctu~nt göstermektedir. Ruslar Mançu
rya hududunu aıarak muhtelif Mançu 
ıehlrerlnl tıgal etmlgler ve vaziyetin 
kesbdtiğl vahamet Amerika ve Japon
yanın naıarı dtkkatlerlnt celbetmtıtir. 

Dnn söylediğimiz veçhıle lngthz 
meclisi meb • usanı da hadlaab ehem "Dl· 
yetle takıp etmekte ve muhafazaklrlar 
Cemiyeti Akvamın harekete gelmesi 
Jçln trıadatıa bulwımasmı Mtater Hen· 
derscndan lıtemek.tedir. 

Bır senedenbcrl Rusya Te Çin ara
sında devam edıp giden ihttlAf birçok 
hııd devreler geçlrmtı olduğundan bu 
defa gOrOlen vehametin kat 't neticeler 
verece~ kanaatini göstermek kadar ha
talı blroey olamaz. 

Maamafth bu bir sene zarfında ol
dukça tebeddnller vu~ ua gel mit oldu
~u da kabih lnkAr değildir. s Mukden" 
hükOmetl •Nankln,, in lr~adaıını nazarı 
tıbare alarak,Ak.sayt•ıark demlıyolunun 

Rus mcmurlannı ııten çıkardığı ve 
hudut harıcı etti~ sırada, Nankln ho
kQmetlnln " Scmavı olke " hudutları 
dahilinde mevkllnl tahkim etmlt ve 
Çtnde btr teaanOı ve vahdet Jıhı te -
sisine muvaffak olmuş bulunduğu ka • 
naall mevcut tdL Bu sebepten dolayı 
Moakova huk~mett ıhu!Afın hosnQ ıu • 

ÇUl')'I& hududunda mQphemlyet devam 
ctttğt mnddetçe gerek Amerlkımtn 
gerek Rus kuvvasının Mançuryada 
llertlemeıl devam eder n NankJn ile 
Moııkova arasında •ha.it harp. tahakkuk 
ederse Çtn ollceıınde menafU olan 
bfitiln dtvletler baıta Japonya olmak 
Oıere kendtltrlne btr hattı hareket 
çizmek mecburiyetinde ·kalacaklar ve 
ancak o zaman muhtelif menaftı tesa
domn ılo teşekknl edecek cephelerin 
ıekJı taayynn edebtlecektır. 

M. Gayur 

Umumi Harpte 
Miittef,kler, son dakikaya 
kadar mağl"li.p olacaklarına 

kanl idiler 
İngllterenfn en maruf aıker

lerJnden Marta! Vilıonun tntiıar 
eden hatıratı umumi hapte 
müttefiklerin vaziyetini tenvir 
ve onlann :zaferi hiçte bıekleme
dikteri halde kazandıklannı 
göstermektedir. 

tu olduğu halde yere konacal 
olur sa çok mO~ldilAtla durur; 
ufak bir sanıntı ile derhal dev
rilir; ve tepeleme doldurulmur 
olan elmafar yerlere dökülür. Ka· 
ı:.ağı olmadıAt için yolcuların 
elde tutarak taıımalarına da m{l rette teıvlyeal veya hıç olmazsa 
sait değildir. Sadece sepetin bu ltln ıOrfinctmcdc kalması ctheUnl iltl· 
ıekli bilhassa az elma ile dolması zam ediyordu. 
fakat hariçten pek çok göster- Bır ıene zarfında Nankln hnkomeU
mesi için yapılmııtıri sepetle nln mevkll zayıfladı. Ccnubt Çtr;de 
beraber elmayı alan yolcu milı- olsun, "Şan Tung,, mmtakasında olsun, 
terf'erin nı\811 bir sepete muhtaç Nankln rOesasına karşı tsyankh' hare
olduklan hJç düıünlmemiıtfr. ketltr zuhur ettı. Merkezin bu suretle 
İşte sırf bu ·sebepten . dolayı Is- zafiyet peyda etmesi "Mukden" haktı· 
tasyona elma satma~a gelen metinin ılk gösterdiği mütecelltdane 

İngilterenfn bu maruf askeıt 
lrleııdah oldu~ halde proteatan 
olchığu için katollk lrlandalı lar 

tarafından sevilmez, o da bunların 
mlUli mataltbine mukavemet 
edt~r ve lrlandamn proteetonlarla 
mesık<kn Oltster eyaleUnln fng11. 
tere,-e merbut kalmasını isterdi. 
lngilbere erkAnf harp reisi olan 
Marpl Vilson, umumi harp esna-
11nda bir çok hizmetler ifa et· 
etmf§ ve 1922 senesinde evinin 
önflncfıe öldüıiilmnıuı. 

Marıal VJlsonun hatıratı, her 
günkil hadisatı kaydeden ve 

zavalh Sabancalıların yüzd~ dok· vazı da devam edıomemesinl icap et -
sanı beyhude yorulur. tirdi. Rusyanın bundan istifade ederek 

kendi filtirlerint ve fntibalannı gös
teren hır not defteri gıbtdlr. bı
tfmalki Mara,al bunların neırtnl 
düı<lnmemıı ve lıtememiıtlr, 
Vilsonun bu yazılarından anla· 

ikna etmlı oldu~ndan Maraıal 
Foı bütiln vaziyete hakim olarak 
AJmanJan Emyen önünde dur
durmuıtu. Maratal F oıun haı 
komandanlığı, İngilizlerin de va
ziyetini kurtardıAı halde İngiliz
ler tikAyete baılamıılar, hatta, 
bu ftln olması için çabıan Mara
ıal Vilson bile vuku bulan ha
reketine nadim of mu§hı. 

Vilson, bu nepametinl fU sa
tırlarla ifade ediyor: 

"Fransızlar, bat lromandanlığı 
deruhte ettikleri günden beri 
bizi lıUhfa.fa, bizi aaym.e.
mağa ve bir ftl'I yaramıyacağı
mızı ıöylemeğe baıladılar. 11 
o dereceye vardı ki, Fransızlar 
bize iradelerini dikte etmek 
istiyorlar. Bu hakikaten teham· 
mili edilmez bir haldir." 

Fakat tali Fransızlara tevec
cfth ederek Almanları geriye 
atmağa muvaffak olduklanndan 
lngillzlerin ıikAyetl biraz dur
muıtu. 

Maraıal Vılııonun anlatı11na 
göre 1918 seneııinin mebadfsinde 
yeıe duçar olanlardan bf ri de 

Klemanso fdJ. Klemanso, 1918 
seneılnln klnunusanlsinde Mara
ıal Vilıona "Amerikalılar geç 
yetftecekler, onlar gelmeden 
evvel ben ôlecefim,. demltti. 

Mfittefikler 1918 senesinin nl· 
sanında Dunkerk ile Kalenin 
sukutunu beklediklerinden İngi
liz askerlerinin icabında İngilte
reye iadesi, yahut Fransa dahi
line ıevkf için tedbirler almağa 

baılamıılar, va2iyet vehamet 
keıbetuli zaman Nant tarafına 

çeftlmeği düıfinmüılerdi. 
MO.ttefiklerln gaybedeceklert 

zihniyeti okadar hakimdi ki 
1918 ln temmuzunda Almanlar 
Remsde mafl6p oldUklan sırada 
Marqal Vilaon bu mağludltlere 
zerre kadar ehemmiyet verme
mlf, bunların Alman kuvveti 
Ozerlnde tesir etmlyeceğint söy
lemlf, batta Lord Milnerln bir 
sene sonra bile Almanları harp 
cephesinden kımıldatmağa imkAn 
g5rmedtğl kanaa.ttnde olduğunu 

anlatm11b. 

İhflyor kaplaP 
Niçin Panteona gömnlıne~l 

BtlyUk harbın son lki ıenesirı e 
Fransa kabinesinin başına geçip ! 
manlarla sulh muahedesi ımzalaıı 
~ zaman da o mevkide bu1UJ15c 
K1cmansu Fransanın ba ihdyar k41" 
lanı öldU. ~ 

Ceneral Foşun 6Uimf1 karşısın 
yerinden oynıyan Fransa ibdf 
kaplanın ölümli karşında pek fafJ' 
mtiteessir görilnmedi ve şiındl ~ 
mansonun naaşı Fransanın bli~ı 
lerine bir ttirbe olan Panteon 
değildir. Kendi doğduğu kö~ 
sakin mezarlığına çok sade ıııe 
simle gömülmilştilr. ~ 

Bunun böyle olmasındaki zıbl 1 
sebep, müteveffanın böyle feslY' 
etmiş olmasıdır: Fakat bu eski dl; 
lomıınn bu yolda bir vastyetn'dtt· 
yazmasına da sebep yok degtl dl 

Yalnız Foşa değil, geçenle' , 
ölen Kardinal DilbUaya blle aış: 
ihafal yapan Fransadan l{le!Jl'~, 
niçin böyle blr ihtifal lstemedJ. , 
niçin Panteon yerine köyünfillÜ11 

sız mezarlığını tercih etti? 
01 

MalOm olduğu tizere Pant~0 
Fransız büyüklerinin met!enidr· ıJl. 
bina lhtllM zamanında bir ldtist ıil' 
Sonradan bu işe tahsis edilıJlijbif 
Üzerinde Viktor Hügonun ateŞill 
hitabesi var. Orada deniliyor V tcı 

•vatan uğrunda imanla ölell~ 
bütün bir milletin gelip kendi , 
llslerlnde duı etmrsini istemek~ 
kını kazanmışlardır. Onların fj 
yanında her şeref satht ve gef 
dlr ,.. ti 

Orada blr çok cenarallerln, . J 
çok şairlerin, fencilerln ve hilkC' 
adamlarının mezarları bulunuyo' 

Klemansoya burada bir ) 
verilmek Jstenflmedlği çok ku~ 
muhtemeldir. ÇUnkil ihtiyar k'tj 
slyasl düşmanlanna oldugu Y. 
dint, akldelete de düşmandL f 

Bundan birkaç sene evel aıff 00 

ver ve mütefekkir Fransa bel~~ 
sebeple büyük bir adamından 
çevirmezdi. ~ 

Fakat, bugiln garip merı1'1 ~ 
endişesile KatollklJge ve pııl"~ 
kur yapmak ltizumunu h.fssedetı J 
hatta pııpas!ann tekrar mektep ~ 

bilmesine müsaade veren Fran9 ~ 
sebeple Klemansoya karşı olııJl ~ 
met ve sevgisinden çoğunu tıı1 
mfş görUndü. I 

Sabanca da s6z 18.hibi bir ilci hat boyunca eıkl nüfu'Zunu iadeye ça
himmetfı insan çıkarda zahJrdt> l ı~acağı a~lkArdı. Neteklm bugün bu 
p~k ehemmiyetsiz gibi görüneıı hadııcn n ılk tezahüratına ıahit oluyo-

hu meyva sepetlertnJn ıeklin ' ruz • 

ıılan bariz hakikatler, mllttefikler 
komandaıınm kolaylıkla anlaıa· 

ıaftladıklan bilhassa İngtltz ve 
Fransız orduları ~asmda dalma 
ihtilaflar vuku buldufudur. Bun
lardan daha mühim bir nokta 
müttefiklerin harp bitmek üzere 
iken onun lehlerinde bltece~ine 
inanmamaları, hatta harp biter
lten harbi kazandıklarını anla
mıyarak mütereddit bir vaziyette 
kalmalarıdır. 

1918 senesinin ağostusonda 

Alman ordularınin mevzii mağ. 
lubiyetler1 tevali ediyorken Ce
neral Smuts, Londradakl harp 
meclisi alisine muracaat ederek 
mümkfin süret)e sullıun aktinl, 
çünkO Almanların bu mevzii 
mağlubiyetlerine aldanmamak 
lAzım geldiğini, Almanlar yeni
den harekete ba§lamadan sulhu 
aktetmekte faide gördüğünü, 
akıd takdirde sulhun miitkülata 
ufrayaca~nı izah etmiıtl. 

Bu yUzden olaca~m tehtn!Jt ~'' 
yoruz kJ Katolik ahıretlne, ce11

10• 

ve cehennemine lnanmıyan l{letıld~ 
so, kendi köytlnUn mezarlıgıı10ır 
o adem veya beka MımJne ııı ~ 
vecclhen harekete çıktı. ~ 

Japonya ve bahri konfet~r 
Tokyo, 27 ( A.A ) - (jaı;a

lere nazaran bahri konferanfl fııı' 
teallik olan ve imparator ~811' 
dan tastik edilmiş bulunan re~ş 
mat tahtelbabirlerin ct!zri ıu bit 
ilgası veya tahdidi hakkınd•tdif· 
takım tekli! !eri ihtiva etrııekt 

tren yolculannın tılerfne en uy- Sovlyet §Uralan holöınetlnln Aksayl 
gun bir hale getirmek için te şarkta faaliyete girl~mesl lngtltereden 
,ebbüsata bulunursa ve bu te- çok fazla Japonya & Amerıkayı all
ıebb üoo.tında muvaffak olursa kadar edecek bır k1JflyttUr. Japonların 

Y anm asır evvellcı 

VAKiT 
28 twın~t 1879 

Üserayı zenciye ticare
tinin lağvı h4kkınd4 Ba
bıali ile İngiltere sefa
refi miyanesinde tJkiolu
nan mukavelename ev 
velki 11k~am İngiltere se
ıareiane sinde ha rlcipe 
nazın devletlu S~v~ Paşa 
hazretleri tle lngilfere 
sefiri Sir Liyart hazret
leri taraflarından imza 
kılındığını Lı Tdrki vazı
por. 

Asyada kıt• a Ozerlnde birçok menafll 
vardır ki, bunlıır Rusyanın gtrl~tbileceğl 

bir Ç1n harbl ıle tehlikeye düıebtılr. 

Ayni uımanda Memahkı Mottehıde 
Çine birçok ıermaye vazetrnlı bulundu 
ğundao Çtn kıt' asında vukua gelecek 
tahavvül!t ıle doğrudan doğruya allkadar
dır. Ancak d'!re~J allkada Japonyanın 
ön safta bulundu~u aıtkArdır. 

Japonya • alınan haberltre gôre -
Rui-Çln ıhtılftfuia hennz müdahaleye 
lüzum ııörmlyor. Bunun sebebi Japon 
hükOmetlnın Nanktn tle mOnasebatı 
ıamlmane pnverde etmemesine ve 
Rus taıytkınt, Çın mlhyetperverlerlne 
btr ders verilmesi lçlıı n.Qnasıp bir 
vesile addey)tmesınt atfetmek doğru 
olur. 

Tokyo huknmetl lcolJarını ıerbeıt 
tutmak ve lüzumuna göre hasım ta • 

! raflaıflan btrlnc muavenetle kendl 

Maraıal Vilsonun bu pek mü 
hfm nokta hakkmdakl mutalea
lerinl fU ıekilde hulasa ede
biliriz. 

1918 senesinin ıubat ve mart 
aylarında Alman ordulan İngiliz 
saflarını tanmar ederek ilerle
Jemltler, bu vaziyet lngilterentn 
bir çok bQyük zabitlerini encli
§eye düıürdüğünden bunlar Vil
sona muracaat ederek Almanla
rı mağlup etmeğe imkan gör
mediklerinden sulh aktlnden 
baıka çare bulunmadı~nı ileri 
sfömüı~rdi. Ancak martın 28 
inci günü Mara~al Vilson, umu
mi baıkomandanlığın Maraıal 
Fota bırakılması icap ettifinl 
İngiliz · kuvvetleri baıkomandanı 
Mara§al Haige bildirmf f ve onu 

Ceneral Smutsun sulh aktinin 
zaruri oduPııa beslediği kanaat 
o kadar kuvvetli idi ki Alsas 
Loranfn bile Fransaya iadesin
den bah11etmemi1, Orta Afrikayt 
bir Amerlkalinin riyaseti altında 
beynelmilel bir heyete terkini 
tavsiye etmlıU. Smuts müttefik· 
lerin kazanamıyacağına o kadar 
kani teli ki İtalyayaı Çekoslu
vakyaya ve diğer müttefiklere 
bir ıey verilmesini hat•rma bile 
getirmemifU. 

Bü.ün bu hakikatlerden AJ. 
manyanın tam işi bir neticeye 
bağlamak üzere olduğu bir 
ıırada mağlup olduğu anlaıı
lıyor. 

Ô.R -------
Bır de o kabul etsin 

bakalım! 
Vaşington, 27 (AA) - Mek

sika Kellog misakını kabul etmiş
tır. 

"V AKIT iN TAKVİM ,, ' 

Perşembe eu ,,ece 

mm 
Teşrinsani 

Sabah 
5,SS 

1929 

~· "" 

Bugünkil bava ,..,, 
RDsrh poyru, ı.a.- ~lr. 

muhtemeldir • 
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inde içerden , dışardan harp ! 
aus orduları ilerlemekte ve bir taraftan dahili M 1 ··il d 

harple meşgul olan Çinliler çekilmektedir a u er arasın a 
fili ~0ndra, 26 (A.A) - Şımali Çindeki salahiyettar fngi.liz m~ha. 
h nın aldığı son haberlere göre, Çinliler Ruslann Mançurıdek, ılerı 
&ıı keti önünde gerı çekilmekte devam eylemektedir. Haylar, tahliye 

kdılıniştir. Dahili harbe gelince Çin hükumetinin •Kuominchun,. 
t Uvvetleriniıı Nankin ordusu tarafından kat'i bı r mağlubiyete uğıa-
11rn8s nıo bir gün meselesi olduku zannında bulunduğu teeyyüt edı-
~or, Cenubi Çınde Kwan~si kuvvetleri •Kwangtung,. ordusu tarafı~ 
~an tahlıye edılmış olan · Wuchou,. Ü7.erine doğru Herlemektcdır. 
.antondaki tahliye memurları ·v uchow n füetine dorru ilerlemekte· 
~· Kantondakı tah iye memurları. '",.Vuaho~,, nehr nin .munsap ~ihe· 
b e abluka vazedılmiş olduğunu ılan etmışlerdır. İngılız tebaasının 
•ınayesini temin için lazım gelen tedbirler alınmı~lır. 

Japon konsolosu tavassutta bulundu 
Ja lo yo, 27 ( A.A \ - Tsi Tsıherdan gelen bir te!.g~afa nazaran 
r Ponyanın Mançuli Jeneral kons!osu tevassut teşebbıısunde b~luna· 
•k rnahallı Çın kuvveder ini si ahlarmı bırakrnağa razı etmiş bu suretle 
r~niden kan dökülnıesinio önünü a mı, tır. Çunkü, Sovyet kıtaatı bir 

ata hareketile Çııılı erırı hattı ricatirıi kesmiı bu unuyordu. 

Japonya şimdilik müdahale etmjyecek! 
d ! okyo. 27 (A. A' - Haricıye nazırı M Stımson. nun Man~~ri~ 
.ı ckı vaziyet haki. ında görüşmek üzere V ctşıngtondakı Japon sdırını 
~-\' h-k~ . d"l k h et ettiR-i haber alınmıştır. Maamafih, Japonya u um.etı şım ı ı 
er hangi bir müdahalede bu!unmağı d ı piş etmemektedır. 
Doğıudan doğruva mü1akere edecekler! 

hu Ber.in, 26 (A.A) - Ga7 etele-rin ı eşriyatına naı~ra~ lngiJteıe hü 
rnetı evv!ce lngıltere tarafı ıdan idareten hac7edılmış olan Ahnan 

~ltı"alinin i2dr>si mese esi hakkında doğr ud n <;ioğı uya müzakeı eye 
t•rişrneyi A.lmanyc.ya teklif etmiştir. 

Mareşal I-lindenburg hasta değHdir .• 
lcj~":!in 1.6 (A A) - Yarı re:mi mahafilde te~in .e~i di~ine göre. 
1 ıcumhuı Hindenburgun sıhbı vaı..yetı endışeyl mucıp bazı haber· 
tr hılifına olarai< gayet memı uniyetbahş bir ha'de<lir. 

M. Poinkaranınu sıhhatı yo?undadır 
di Patis, 26 (AA) - M Poincarenın sıhhi vaziyeti hakkında neşre· 
~11~0 soıı raporda kenı.Jisinın tamamile ey leşmiş 0 1duğu ve evvel i 
~ a. ha>atına devam rdebilectğı, amelivat icrasına üzum gösteren 
ltıasktalıkın bundan böyle biç b r ıhti a a ~Cb('p o!mıyacağ bi dirıJ-

e ltdır. 

B 
1
• Bir· maden kuyusunu su bastı 

l! er ıo 2 
oa.~nıı t ' 7 (AA) - Vest Fali de Hamborn maden kuyu"u"n su 
'tt(J . ş ır . Yıkılan top ak yığını a1hnda la an işçilerdt-n uçü ölmüş, 

111 
de •t~ surett' YNalıtnrıuştır 

Aksayı şarkta Fransız elçileri 
d Paris, 26 (A.A) - Frarısanm Tokyo sefıri M. Debılly, vazifesin
t~ı çekılmek arzu ettiğ•nden 1erıne Pekin sdıri M. De Martel tayın 

t<lıı~cektir. Fıansanın sabık Şanghay jeneral könsolosu ve lihik Tah
tqn sefirı M. Vdden Çin orta elçiliğine tayin olunacaktır. 

Bit mi ven hazırlık: tahdidi tesHhat ..• 
Jıa Patis, 26 (A.A) - M. Tardıyö ıle haricıye, bahriye, harbiye, 

va ışleı i ve rnüst~mlekat nazırları bahrı h~h ~idı teslihat kon•eran
hltıa dair istihı~rat ve elyevm mevzuu hah solan be} nelmiJd meseleler 
lkkında mlizakerede bulunmuşlardır. 
lngUterede işsiz1er arb yor mu, eksiliyor mu? 
~ Londra, 26 (A.A) - Jşsızferin umumi yekünu T. Saninın 18 in~e 

ı;en haftakıne nazaran 14.366 fazla ile bir mılyon 273,500 c balığ 
~~ltlu~ıur. BununJa bera~er geçen senen n ayni devre.sine nısbetle 90 
~ 923 kiıilik bir noksan vardır. 

ece celsesinde konuşulan buğday meselesi 
">e Paris, 27 ( A.A) - Meb'usaıı ~e~liıi ~ece celee~indc bu~day 
le .seıesınin müzakeresine devam etmıştir. Munhasuan ı:ıraat cemıyet-
ta'li~e verilmek üzeıe ithalat ve ihracı.ıt bonolara çıkarılması hakkında 
te dıkaJ so•ya!istler tarafından verilen takrir. ~63. r~ye _ka~.şı 325 

>'le teddedılmiştir. Hü~6met, itimat mese esını ıJ~rı su.r~u~ıu.~. 
()Patis, 27 (A.A) _ Meb'usan meclis bukd.ay ttçaretı~e muteal!ık 
~~pl iyan tarafından hafif s_ur~tte tadil edılmış olan proıeyı b r reye 

1 505 rey ile kabul t:tmıştır • 
Fransız ticaret blançosunda açıklar 

,, P~ris, 07 (A A) _ Maliye nazaretinirı bir te~liğı r ctrinevel tica
~t bı 1inçosunda yalnız 129 milyon raddesınd~ bır açık bulunduğunu 
3 lbuki Ka" . ,,. bı"r milyar 471 mılyon, Temmuz açığının sa nunusanı açıc;ının . 
~ lllilyo E l"l ğ da 132 milyondan ıbaret ve şu hale na· 

tan vazı· n tvte >:.u açdı. ınbı~ saha mevcut oldutunu bildirmektedir. 
ye e mutema ı ır d I 

Zeplin süvarisine bir altın ~a. aya 
te V,~ington, 27 (A.A) _ Milli coğrafya cemıyetı doktor Ek_ne~e 
Pplinı il 11 h t dolayısile bir altın madalya -vermıştır. e yapmış o < .uğu seya a · J 
P ltalya ile Fransa arasında konuşma ar 

ıı.. '"• 27 (A. _ 1 gazetesi deniz iılerl hakkında .,t ' A) - Poti par zyen 
>.. '"ae He ft , d eden mükAlemelerJn glSrilnDıe na-
~,rı p aya arasın a cereyan 

&rfate devam edileceğini yazıyor. d 
Sinıali Afrika çekh ge ist·Jaüına uğra 1 

)'t;r Urıuı, 26 (A A. )- Şimal! Afrlkanın her tarafı cenuptakf uzaık 
~tden Belen bir çok çekfrge ıibfilerinln tıtiUhma uiramııtır. 

Elmas sanayHnde işsizlik var 
'U..ı A.ırıııterdam 26 ( A.A. ) - E'mu sanavıinde, lşıl71fk bfiyük 
ll'~tte ' 1 h plrrt fsbr•kalannı :'\ t Clrtrnıı olcf.rDndan e!maı fabrika ar1 ~a 
it dtt"~8eltn Yedisinden yir.;.i birine kadar kapemaja ~arar ve!.?1'1f· 

' u tedbir neticesinde 12 bin iıçi açıkta kalaca tır. ""· 

ihtilaf mı var ? 

Harp malüllerı kongresi 
yarın toplanıyor 

Geçen hafta, ekseriyet olmaması 
dolayısile tl"hir edilen Harp ma
luJJeri cemiyel.l kongre!! yarın top· 
lnnabaknr. lçtimııın hıyU hararetli 
01'1Cljğı tahmin' e<lllmcktecllr. Bazı 

m~lô.ller bugiinkü idare heye.tinden 
~ikAyet ctmektedfr. Diter tarllftan 

"'~lütekalt harp malilllerl ccıniycd 
Bur:,a merkezfoden ı!Jığımız bir 
m~ktupta lstıınbuldaki c~m1yt'tin 

tıı~radı mukim harp malüllt:rlnJ 
hiç bir vakit temsi! edecek hiç bir 
:-:1ftıu resmi yeyl haiz olmadığı bildi

rilmektedir . 

Bu mektubu aynen neşrediyoruz: 

"Kft>ndlm: 

TUrkl ye harp malüller cemi yeti 
fsıanbul merkt:zl tarafından, Tür ki
ye harp mulüllert tarafından, Tür
kiye harp malülleri sıfacile senelik 

konıı:resinln 22 te~rlnsani 929 tari
hinde aktedılecejtl lstaı bul yevmi 
gazetdcrı tarafından i!An edilmekte
dir 

Bu cemiyetin teşekkUlünden beri 
t~rnda mukim harp mallillerini hiç 
bir vakit temsil edecc:k. bir sıfatı 

resmlyctsi olamıyaca~ bu defııkl 

kongresinin de tvvclı J 8 tqrint:v
vel 929 dan 2 5 teşrinevvel 929 

tarihine ve 90nrı 29 teşrtnsanlyc 

talik ettiğini llAn ettiği halde bu 
defa da 22 teşrinsanide senelik kon-

grenin aktedileceğinl lkl gUn evvel 
tltn etcnl'sin~ göre taşra maıaıted· 

nf n kongreye iştiraklerini akim bl
rakmuk emelini bcslt'dikleri AşlkA.r 

surette an1aşılıyor. O halde lstanbul
da mukim harp malül arkadaşları
mızın teşekkillü; yanlz İstanbul harp 

malülleri cemiyeti mt:rkeziyesi un-

nnını alabil•r. Ve hiç bir vakit 
Türkiye h.1.rp malüllerl cemiyeti 
mcrkeıl umumisi unvanını taşımak 
hııklım olmıyııcağınm makamau 

Aflyeye arz olunmasma tavassııt 
buyurulmasmı rica eJer ve bu bap· 
takJ muftızat n kanunen buhş bu 

yBruf an haklarımızdan müstefit ola
bllmekllp;imlı hakkındaki istfrhama· 

tımızda mekamatı Allyeye derde:;ti 

takdim bulunduğunu Uveten arz 
eyleriz Uendim.,, 

Amerika çelik ve otomobıl 
san'atlannda teneuül 

Vaşington, 27 (AA) - Teşri
nevvel ayında esas san'atlar isti· 
ma inde yeni bir tenezzül göı ül· 

müştür. Bu tenezzül bi hassa çelik 
Ye otomobil aan'atlarında daha 
fazla mahsustur. Tcşrinsani ayı· 
mn llk nıslına ait alınan ma'iimat 
mensucat, ~lik, otomobil san'at
laıanda mühim bir tcneuül vukua 
gelmiş olduğunu göstermektedir. 
Toptan fiatlarm umumi seviyesi 
teırinevve in son baltası zarfın 1Ja 
mühim m ktarda tenakus etmittir. 

B r Leh f abrıka:o1ı yandı 
Vart0va, 29 (A. A.) Trud de 

bir mensucat fabrtkaaı bu kon
tak neticesinde kısmen yanmıtbr. 

Selamkte bir kışlada ko
mün lst beyannameleri 
Selanik, 27 (A. A.) - Zabıta 

bir kıılada bir takım komünf •t 
beyannameleri bu•muı ve tah· 
ldkata b.ıılamııtır. 

MiLLET T1Y ATROSUNDA 
Talebe cemsilleri perşembe gün

lerJ: tiyacro, varyete, sinema; pazar
tesi günleri: sinema, varyete; umu
mumf dühull ye: J O)acaJar 50 kuruş 

TepebAfl tiyatrosunda bu aİf&ID eaat 

21/30 da. 

Be~emn euı ŞEHREMANE" ı 

~ ~ ~ FERAH SiNEMADA 
Bu akşam fevkal!de mtisamc:re 

komik Cevdet bey temstlleri, boks 
klireş, Sinemada: (Vals rüyası) 

3 PerdP 
Y azan:Henrtk lpscn 

Cuma gOnlerl 
matine ıaat ı ~.so 1111 

l•ıanbul ma~emı ı abbye ht111ıcı 
hvku~ da·ru nden ı 

da Her cumarteeı .......... ~

111
, 

aktamı ıçın tı-

arlarda tenı.ilJt 

Nafaka davasından dolayı :\Iedi 
ha hanımın kocası Orta köydt Clvit 
ağa mahallesinde 23 numaı'ah hane
de mukim iken gayubt:tle ikamet· 

yııpı\mıtur. 

~~~~· # Bu akşam saat 21,15 te # 
1 FRANSIZ TIY A TROSUNDA. 1 gAhı meçhul bulunan Ahoıet Besim 

efenJinin kendisine iJAnen yapılan 

tebligata rağmen gelmediğinden gı· 

yahırıda icra kılınan tahkikatta miid
dealeyhin karısı l\lediha hanı mı bir 

Parisln en ıon mwvaffakJyetl, ~ 
Reynaldo Hehm in şaheseri olan 1 

ClBOULETTE 1 
Y ınnld cuma gilnU saat 15 re 1 

matine olarak 1 seneden beri terk eyledfgt anlaşıldı
ğından infak ve iaşeyi temin ve ko- LES CLOCHES DE CORNEVILLEI 

· Cuma akşamı MlS HELYET ~ 
Cumartesi LA FİLLE DE MADAM# 
ANGOT I 

calık vazifesini ifa etmek Uzre bir 
ay zarfında hanel zevciyete avdeti 
iJAnen ihtar olunur. 

~~~~"""'"" ............. 
~ : • . · ...... "~. . :.:( ·. ' ... ,. ' ·ı· : . ,'. ·~.· . 
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TRAl\1VAY ŞIRKETI 
IST ANBUL TRAMY AV ŞİRKETİ EVT<AT T AR1PESJ 

1929 ıcncaı Teırinisanin1n 2.'> ind gürı•irıden itibare.o 
ilinı ahire kadar muteberdir 

Birinci Son 
No Hu tut Haraket fasıla Haraket Haraket 

9 Harbiye- Sirlcecı 
Harbiyeden-Sirkeciye 7 14 
Sirkecidea-tt.rbfyeye ' 

7.o? 
7,3 

10 Şifll - TOneı , Şiflideo • TOnele s.~ 0,36 

TQnelden - Şişliye 9 7,02 

1J Kurtulu~ Tünel 1 Kurtuluıtan - TOnele 
80 

21,10 

TüneldeCJ - Kurtuluşa 21,30 

12 Harbıve-Fatih 
1 

Harbiyeden - Fatihe 
5,h ~:~ 1,00 

Fatihten - Harbiyeye 1,05 

14 Maçka - Tt'lnel 

' 
Maçkadan - Tanele 30 21,40 23,30 
TOnelden - Maçkayı 22,00 24,00 

15 Taksım-Sirkeci 1 Taksfmden-Sirkedye 5,8 1,10 20,()0 
Sirkeciden - Taksime 10 7,35 20,30 

16 Maçka-Beyazıt 
1 

Maçkadan-Beyazıdı 7,09 7,0() 2ı,3o 
Beyazıttan-Maçkaya 14 0,53 21,33 

18 Ta~sım-F:ıtfh I 
T us.imden-rııtihc 15 7,40 18,46 
Fatihten - Taksime 80 8,32 19,32 

19 Kurtulu~Bcyazıtf Kurtul uıtao-Bc}·azıda o 7,00 21,()4 
Beyazıttan-KurtuJuşa 13 7,50 21,44 

Bcşiktaştan -Bebc~e 0,01 
Beşilrtqtan-Eminönüne 8 0,22 
BebekterrEminönüne 10 0,30 21,47 

22 Be"~'· F'mfnmü Emfnönünden- Bebc~e 50 6,41 22,31 
Bebekten-l(araköye 22,20 24,45 
Karakôydcn-Bcbefe 23,04 1,25 
Bebekten - B. Taoı 2,05 

13 OrtaltOy-Abaray 1 Ortaköyden-Aksaraya 10 0,09 20,42 
Aksa.raydan-Ortaköyc 17-20 0,35 21,33 

34 Beşlttaş-P'atth 

83 Yedlknie·Slrktcl 

1 
Beşiktaıtarı-fatihe 9,15 7,oo 20,30 
Fatihten-Beşiktaşa 20 7,40 21,10 

Al< sar ıydan-Topkapıya 0-9 6. 12 
Tepkapıdan-Sirkeciye 6,33 22, ıo 
Sirkecfden-Topkapıya 20 7,09 22,40 
Topkapıdan-Bcyızıta 00 24 J ,00 
Beyazıttan-Topkapıya 

Topkapıdan-Aksaraya 
24,30 J,40 

t.oo 
Aksaravdan-Yedfkuleyc 0-10 0,10 
Yedikule<lcn-Siueclyc 20 ô,33 22, 14 
Sirkedden-Vcdikuleyc 00 7, 13 22,54 
Yedlkuleden-Beyazıta 24,00 1,00 
Beyazıttan-Yedikuleye 24,30 J,40 
Y cdf kuled en-Slrkeci~·e 2,00 

Akııraydan-Edirnekapıya 0,01 
Edirnekapıdan-Sirkeciyc 7,11 6,31 
~irkecldeıı-Edimekapıyal5,21 7,04 
fdJrnekapıdan-fatihe 50 23,40 

22,25 
22,58 
1,20 
I,45 
2,()() 

fıtihten·Edirnekapıya 24.05 
Edlrnekapıdan· Aksarayı 
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- V AKIT. 28 Teşrinisani 1929 

1 MEMLEKE~ HABE~LE~i 1 Samimibirarzu 

Ope et hadisesi etrafında '. 
Müddei umumi muavini Şükrü ve san'atkarı 

Muhlis Sabahattin Beyler ne söylüyorlar? 

lımirde • telefoncu kız ,, ope
teLi temsil edilirken çıkan hadı
'>eyi iki gün evvelki sayımızda 
·ıakletm ıştik. Son gelen lzmir 
~azetelerinde okuduğumuza naza. 
an bu hadiseye ait tahkikat ik
al edilmiştir. Alakadarların birinci 

stintak dairesinde isticvapJan 
apı ' mış ve evrak müddei umu· 
n iliğe verilmiştir. 

Hadise mahkemeye intikal et
mek üzeredir. l:ımir gazeteJerı di
ğer taraftan müddei umumi mu· 
avini Ş ı krü ve Operet müdürle
r nden Muhlis Sabahattin beyle 
kadise etrafında görüşmüşlerdir. 

Hizmet ve Ahenk refiklt'fimizln 
yazdığına nazaran Şükrü bey şu 
beyanatta bulunmuştur : 

"Söylenilen ş3ıkı, t.amamlle 
mahiyeti cürmiyeyi haızdir. Tabii 
müddeı umumi bulunmak sıfatile 
bu cürme muttali olunca şarkının 
devamını muvafıkı kanun görme· 
dığimden komiser muavinine o 
kısmın sahnede oynatılmamasını 
emretn i~tim. Emı imin infazı hu
ausur da gördü üm teahhur dola
yıs le komiserin yanına gideıek 
emrın . tekıar ve tekıt ettim ve 
baştan başa bir cürüm sahası 

olan eı sahneyi kapattırdım. Bu 
esnada Muhlis Sabahattin Bey 
sahnt'ye çıkarak hakkımda ma
ı1m o 1arı av i mfiıibane ve tahkir 
miz söı t rı sarf etti. Gene bana 
azife ve makamımın verd ği ve 
emreUiğı hususu ita kastile ve 

'19rt stwfıJt'l'l'ar'ey h tarafınC:lan söylen iten 

.'1.RJ'lvoha.bar~- amiı sözlerin halk üze
rinde bıraktığı fena tesiri derhal 
iza 1e maksadile beyanatının yalan 
oldı ğunu, bilet meselesinden do· 
layı aram 1da m .. s~uk hiç bir 
müna eret ve şahsi bir husumet 
mevcut olmad ğını ve kend sini 
ne evvelden. ne de şimdi tanı

dığımı ve kanuni vazifemi ifa 
ıttiğımi söyledim. Bu sözleri söy 
lerkcn sahnede değil, sahnenin 
Jcenannda idim. Mumai ! eyhın be
yanatı üzerine galeyana gelen 
halk birçok sözler sarf ediyor ve 
bunların hiç birisı anlaşılamıyor· 
du. 

Bu sırada samiinden birkaç ki 
şi bana karşı söz söyledise de 
bunların ne şahıslarını tanıdım, 
ne de söylediklerini anladım Mü 
teakiben bu hadiseye sebebiyet 
verenleri karakola celbettiıdim, 
karakolda gerek Muhlis Bey, ge
rek rüfekası ulüvvü cenabıma il
tica ettiklerini ıöyliyerek hakla
rında kanuni takibatta bulunma· 
maklığı mı ve aflarını rica ve is
tirham ettiler. Orada da cevaben 

kanuni vazifemi yapacağımı tek
rar ettim. Makıadım esasen pi
yesin tsmamen men'i değil, cÜ· 
rüm teşkil eden o sahneyi kapat
maktı. Ben de bunu yapbm •• 

Muhliı Sahattin Beye gelince; 
hadiseden bahsetmeden evvel 
mevzua mukaddeme addedilebile
cek fikir ve mütalaasından bah
setmiş, her milletin her ıubede 
binlerce san'attan yetiştirdiğini, 
san• atkarın bu bolluğuna rağmen 
"'milletlerin bu san' atkirlarım lcuı 

··tu·· ıle beslediğini, onların maddi su h . . 
manevi hiç bir muza ereti esır-

ve b" d gemediğini, kıskanmadıkJm, ız e 
ise adedi beş buçıl'!a varmıyan 
bu zümrenin batır 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. 

Sonra bu azemetli v~ asil mü
cadele mutlak bir takdir ister
ken onu büyüklü küçüklü herkes 
hırpalamış, bakır görmüştür 

Tanburi Cemil gıbi kendi işi· 
nin dahisi olan bir şahsiyet, yok
suzluk hastalığının yumruklarını 
yeye yeye ö'düğü zaman, ölüsünü, 
ücreti belediyeden tesviye edilen 
dört tane sırık hamah kaldırmış· 
tır, Hoca lsmail Hakkı merhum 
çoluğunun rızkım tedarik etmek 
için sokağa çıkacak e bise bula
mamıştı. 

Bu acıya tahammül eclemiyerek 

müthi~ iztıraplar içinde dünyasına 
veda edince, ailesi kefenliyebıl· 
mek için cebinde beş kağıt bu· 
lamamıştır. Bütün bu acı ve ağ
latıcı misalleri önlerinde gördük
leri halde san'at yolunda yürü
meyi göze aldıran zfimre, her 
halde tebcil ve takdire şayandır. 

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

Dikkat ediniz 1 Bir baldmçıplak 
her hangi bir fırsattan istifade 
ederek milyon kazanır, ve sonra 

bir lüks otomobille halkın ara
sında mağrurane dolaşır, kimsenin 

gözüne batmaz. Bir san'atkir tram
vayın ikinci mevkiinde görüldü mü 
herkes birbirine hayretle baka 
kalır. Çünkü herkes onu bilet 
parasını nasıl ödeyebildiğine mü
tehayyirdir. 

işte bizim, maruz kaldığımız 
her türlü haksızlık, kadirnaşinas

lık bu hazımsııhğın neticesidir • 
Ekmeğini san'atile kazanan bir 
ferdin, veyahut h ır zümrenin, 
sanki vatanda ve kanunda yeri 
yoktur. Onu bir gün belediye 
to~ a lar. 

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

kadar hakimler artistlerin şehade
tini kabul etmezler. 

Zabıta şikayetini dinlemezdi 
Asırlardan beri kafalarda yerle 
şen bu kanaati bu zihniyeti ko
panp atab 1 imek 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 ae]amladıtımı görünce 
kapının önünde nasıl yerlere 
iğilmcdiğime, nasıl eteğinin birini 
bırakıp diğe; ini öpmedij'ime, 
karşısında elpençc divan durma· 
dığıma hayretle bakakalmıştı. 
lşte bu zihniyettir ki, san' atkirın 
her türlü hukukunu yiyep ve ke
miren bir mıkrop olmuştur. 

Gelelim badiaei malftmeye: Bu 
tiyatro hadiseıi ıırf tatil kcyfiye· 
tinin iyi idare cdilmemiı olma· 
ıından tevellüt etmiş bir meıele
dir. Biz kanuna ve kanunu tem· 
ıll eden şahıiyete dil uzatabilecek 
kustahlardan, cahi Herden değiliz. 
Biı sadece hakkını koıumayı bi· 

Yunan sefiri Anka· 
rada bunu görmüşl 

Attna, 26 ( Apo) - Ankara 
Yunan ıefirt hariciye nezaretine 
gönderdi#f teJeraflarda Ankara 
da tttllf için samimi bir arzu 

mütahede ettJfinl btldlrmiıttr. 
M. Venizelos hariciye nezaretine 
gelerek Yunan sefirinden gelen 
telgraflar hakkında ıube miidür
lerlle uzun müddet göıütmü~, 
ıeflre gönderilecek talimat hak· 
landa bazı direktifler vermtıttr 

Bir suikast 
Rıvayeti tekzip olunuyur 

Son posta. ile gelen Londı a 
gazetelerinin bazıları yeni Efgan 

kıralı Nadir Hanın katloJundu~na 
dair bazı ıayialar devran ettiğini, 
fakat bu haber'erin esaHız o'du
ğunu kaydetmekted rler. Efgan 
ıefaretl de bu ıayıalara ehemmi· 
yet vermemfıtfr. 

len ve hakkını korumak suretıle 
cümburiyet vatanına !ayık bir va
tandaş olmayı düşünen insanlarız. 
Ben şu kanaattayım ki: O heye
canlı anda halkın bana karşı olan 
muhabbetine güveneı ek ortaya 
atılmamış olsaydım, heyecanı 
umumi daha ziyade artacakh. 

Bılet meselesinden bahselmeye 
mecbur oluşum, hakkımı kurtar
mak içindi. Aksi takdirde ben halk 
nazarında hayasızca bir piyçıin 

temsiline müsaade eden bir hayasız. 
telakki edilirdım. Kendimi halkın 
ve kanunun nazarında bu hayasız 
lıktan tenzih f'tmtk istemtk, bir 
bak sayılmıyor mu? 

Bir makamı alinin beni bazı 
sözlerimi avamleripane bulmasına 
cıdden çok müteessir oldum. Ben 
o sözJeri cümhuriyet kanunlarına 
karşı bulediğin hiss1 itimat ve 
merbutiyetin sevkiyle söylemiştim. 
Cümhuriyete olan aşk ve meı bu
tiyetin bugünkü iktidar neslinin 
mektep sıralarında dırsk cürüt 
tüğü zamanlardan başlar. Bu iti
barla benim tahakkuk etmiş 
idealim olan bu deyirde, hukuku
ma tecavüz edilmesi beni fazla 
mütahassis kılmış olabilir. Yoksa 
avamfiripliği habnma bile getir· 
medim. 

lstanbuldan 
Denizliye 

26 saatte gitmek kabil o1acak 
Anadolu refikimızin verdiği bir 

habere göre Aydın şimendifer kum
panyası mühım bir teşebbitste bu
lunmaktadır. Bu teşebbtis lzmir 
ile Denizli arasında haftada bir iş· 

lcyen ekspresi ikJye iblAg etmek, 

Eğirdiden itibaren Izmlre kadar olan 
istasyonlardan lstanbula gidecek olan 
yolcuların en kısa bir zaman zar
hnda İstanbul seyahatini yapabil
melerin! temin için de ekspres gün 
lerlnde lzmirden lstanbu1 arasmdı 
bir vapur işletmektir. Bu takdirdı 
lstanbul - Den izli ve ha valisi sey· 
yahat müddeti hemen hemen 
gtine inmiş olacaktır. 

blı 

Bu tasavvuru Devlet demir yol
lan idaresi tesbit ettiği gibi Seyri~ 
sefaln idaresinin de bu husustaki 
teklifi kabul edeceği muhkkak adde
dilmektedir. 

Dilenc1 mi milyoner mi?! 
İzmJrde Karşıyakada Ali ismin~ 

de bir dilenci. ölmüş ve vasiyetna
mesinde bir teneke altın bırakdığını 
bildirmiştirl Bu dilencinin ftlhaki 
ka bir cenekt alnnı çıkmı~w. 

( Memlekette Vakıt 

T osyada koo eratif 
Köylü tufeylı murabahacı1ardan .Kurtulacagmtt 

pek memnundur 

Hususi Tosya muhabirimiz ya
zıyor: 

Köy zirai kredi koperatifleri 
tesisi hakkında Zıraat bankasının 
teşebbüsü burada bilhassa pirinç 
istihsal sahasını teşkil eden köy
ler arasında iyi hır tesir yaptı .. 
İlk kooperatif, bir iki köyün •ştı
rakile birkaç güne kadar Çevlik 
köyü merkezinde tesis edilmiş 
bu unacaktır. Köylümüzün koope
ratife karsı izhar ettiği bu rağbet 
ve memnuniyet, art ı k tufeyli mu 
rabahacılardan kurtularak kendi 
sayi ve kendi serve ile iş yap
mak istediğine büyük bir delil 
teşkil ediyor. Diğer köylerde ve 
kasaba merkezler inde de teşkila· 
ta çalışılmaktadır. -

Bun1ardan başka köy sandık· 

larında bir iki senedir muhtelif 
varidattan tasanut edilerek birik
miş ve halen ihtiyacı olan renç· 
berlere her köyün sandıği taıa
fından ayrı ayn ikraz suretiyle 
tenmiye edılmiş 20,000 lirayı mü
tecavız bir sermaye mevcuttur ki; 
bununla da yakında ayrıca bir 
(köy bankası ) açılması ve bu 
ıermayenin toplu bir 5Urette İa· 

resi tasavvur edilmektedir. 
T osyada önümüzdeki hafta 

içinde bir (Köy yatı dershanesi) 
de açılacaktır. Dershanenin otuz 
takbeyi ihtiva eden kadrosu, 
muallimi olmıyan ve Millet mek
tepleri açılamıyan köylerden te- 1 

darik ed1lmiştir. Bu dershane ile 
beraber T osyada bu sene açılan 

millet mekteplerinin adedi otuza 
baliğ olmaktadır. 

Yatı mektebi masarifi için hu
susi idareden iki bin lira tahsıs 
edilmiştir. Mütebaki üç bin liraya 
yakın iaşe, ilbas ve saire masraf
larını köylü ve kasaba balkının 
semihane yardımı temin eyle 
mektedir. 

Rifat 

Ünyede vaziyet 
Ünye muhabirımizden: Sekiz on 

gün evvel Müskirat bayii Mahmut 
ef. gece evine giderken beş şahsı 

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

dan evine götürülmüş, mevcut nu
kut ve eşyası kAmilen, hane eşyası 
kısmen ahzü gaspolunmuştur. I Iü 
kômet hadiseye ayni zamanda ve 
ehemmiyetle vazıyet etmiş ve bun
lann izi üzerinde yürümeğe başla

mıştır. 

Tahkikat ve takibatın silrat ve 

ve hepsf de yakayı ele ver 
dir. Buulardan Hacı AJıınet ~ 
maruf şaki mecruhan dlğerierıı 
yen derdest edilmişlerdir 
cürmlyenln çoğunun da dde 

di!ti söylenmektedit. 
Ehvali zıcaiye 
Bu sene pek mebzül r:ı~111 

dan dolayı zürra senei hsliye. 
sulünden blhakkin endişe 1 

idi. iki buçuk aydan beri ~. 
eden kurak, zürram yüzünü ~o 
müş ve herkes mahsulAunı 

havalarla kaldırmıştır. 

.Rhı•ali ıkiisadive 
Son zamanlarda plyasadıı 

bir darlık vardır Fındık 111
9 

bu sene maalesef Wç yokcıı'· 
buki yalnız hndıktan kazarrııı• 
hl m m1ktıırda para girlyordtıfı~ 
enaleyh fındık mahsulünün 

buhranı lktıs:ıdinin başlıca ~i 
rindne olmak üzre gösterııeb 

.···Vatandaş,~ 
: Alede1d ve her 1 zi.rk 

''ntanuzda okuı yaz~ 
ol mıyanlar yalaş111~ı 

Onun için okıııfl 
yazma hilnl.i yenlt~ 

: "ıillet mekteplerıfl 
~ götürmek herlcl:'sin ar : 
•. rı ayn borcurfu r. ....................... 

Ev satın alınaca1' 
Sahilden Rumelihisanna Fent/ 

Bo6tancıyıı kııdıır ve kurtuluı ı 

nihayet 2 500 li.rıı liatla ıatılak t(ı 
nn Darülbcdayide Şemaı ueye ~ 
etmeleıi ricıı olunur. 

l':'!<. . .. ... ~' "" ..• 
-· ı.. . • 

M. Puankat' 
Arjantine gldip konf er3 

Jar verecekmi ş ı 
Buenos- Ayı es, 27 {AA 

Nacion gazetesi M. Puao~' 
Arjantin ı zıyaret edeceğİfl1 vt 
rada bir çok konferansltır 
ğinı haber vermektedir. 

Jlllj ................ ......-:~ 
Miıket üzümünden hı.ı•"' 

A~k~~;drı~I 
l -lı• Kibar gazinolarla u 

bakkallarda buluo&ıf• 

Türk Spor 
Bugün Çlkan 9 uncu nu-;hasmda şayanı d,kkat 

kaleler ve resimler bula _;aksmız. 
( Pt'I 

. f"k irı . Ahmet Fetgeri mn ( Futbole karşı ) , E~ref Se ı b .. ".ıt' 
- sa p 

ıtadyomu ) isimli makaıelen, Kurt det elı - Guıan.. J11U }'lıl'j., "' 
neticesi, son maçlar, Galatasaray . Makalet mÜtıabo.1<aır•, 
manm ıonu, ikramıyelı müsabaka ve ırau e. 



latikbal tiyatrosu nasıl 
olacak? 

L~~10DntlJ*GDUll~1m11,m•~~ 
._......_ kvakterlltlktfttndea ımduaur. Ha,... bmnya 

~~abnlt praltba\ t91kıl eden bnet ...... llr. 
Ja hareket ft ~ ~ nrseit ODU 

• euf • t•blk • olaıuttur. Klod Bert• bir..
daycır ki: • F.p bOtOn ılD~ma aeyirdl«t tlyllrop 

....._.__ hemen bOtlba aınema "'flrdlert memaya (il • 
• • Ttyatro, atnemanm bu rekabed brpanda. ttced • 

~Jacıaı hemen hl.etmedi. Mumahb neticede fılme 
IDerakın eebeblnl ketfe mun•fak oldu. 

~o ID 'atuu kinde bocalaclıit m"uatl I' ktldeD 
• için yeni tea"Obe•er yapaıdL 
..._~ • ..bn~ln darlıtına brta beeledllt buaamet 
~olarak tiyatrodan "aırk • e ft • m•, t•n açık ha· 
~ OIUQe ntlbl ettl An' ant>tl aahneyl Ye oaun lblau 
..... llMdartkı ole perdeyi kabul eantyea • Meyerbolt • 
~ ~aabm bizzat adare etti, fab bu kendini memn• 
~: çGÜtl elde ettll' .. yanı dikkat munftaklyedere 

•p heaaz pek dlrda kahvordu. 
l.bto. olacak clebaan\ "m zan~•, in lıamllllf'ft ifa. 
-ıettt. Bunun için alelldı- mali ıadkamette altı yedi 
llbne lata ettirdi. Bu aahneter meeell •r olJer. in 

~ l..eben, plyeslnde oldutu nçhlle ... eabne 
\'. laı1a bemea hemen tmddı mtemln edtyoe du. 
~ • r.atr Poloree,, Din •m1zan..ea. tnı yapan 

-~- Ştile,de bir akı ptyelte bu 1ısulO tatbik etmİf •• 
~ llaema71 anchna btr tenlt ha.uJe gettrebllmlplr 
•d.ain .um .. den kaldınmaa llhaen11ı tabrtp edılme
~ olma. pyam hayret dettlcbr. •t;:: 1924 11rptnde ıecrtıbede 8Dlll)'ODel mtblua 
• perdedea " halk tle ..ı- ..... ndakt parmak-
~ mlfler Ye ubneyt 1eytrcılerden ayarnıaauılt 
~Gtlerdlr. •Kt.& .. r, ID "Rayqyteater • •n 1eytr· 
~ ..ı. bumtt bir •ııa1mı. etrahnda claner. 

~~ '-odebade iller aktdr. Sahne duYardar Ye bir 
JatJ leJ1rdlerta batmclutu aalonu ihata eder. 

Ne istiyoruz 'l 
Atlnada bulundutum zaman 

bir 11ce rew tiyatrosuna gitmiı· 
tim • Çalanları, oynayanları, oyna
tanlara hepsi Yunanb olan bu 
danı ve eğlence yerinde san'at
kirlar ne yapmadılar, ne numa
ralar gCSstermedilerl.. Canlı kara
,c>z oynadılar, Hofmanın hilciye 
)erinden parçalar temsil ettiler. 
Klasik ve moderen rakılar yap
blar.. Hulha gecenin saat birine 
kadar biç duımadan bir tiyatro 
dolusu balkı etlt-ndirmek için 
ne mümkünse onu yapmap ça
htblar.. çok yorgun ve uykusuz 
olmama rağmen bu eğlenceli 
yeri bırakıp gidemedim. Sahne
de danı eden icadın erkek kırk 
san'atkir vardı .. bunun on yedisi 
yalnız kadındı.. tasavvur edin ki 
bu on yedi dansöz yalnız bır tek 
revo tiyatrosunda!. Atmada bu
nun gibi daha beı alb yer var •• 
ve bunlar n hepsi yerli, o topra
tuı çocuklan .. Yunanla •. 

Halbuki geçen sene zifaf mar
tını oynarken sahnede danı et-
mek için, Türk kadınından vaz
geçdik: uç tane Rum kızı bulun
caya kadar nerelere müracaat etme-

• dik .• bu halimizi, bu yoıuzlutu
mazu bilen yokdur da IODra her 
keste bir operet hevesidir rider •• 
eline para, idaresine tiyatro bina. 

At DWba'k
itllali 

tin'! •• 
Daha dofru ~üra.t bir tlyaho-

18Du pçindiremiyen memleketimi
• operet yapmap kalkmak, evi
ni yaomadan bahçesinin ciçekle
rinl timim etmiye benzer .. evve
li tiyatro ile fikrimizi doyuralım; 

10nra opered garniHir olarak kul
tanınz. •• 

Bundan elli 1ene evvel Atfna
da tek küçük bir tiyatro varda... 
Fuulyeaini odasmcla piıiren, bir 
paltoyu sahnede iiç kiti giyea, 
ayaklannda patlak potinlerle rol 
oynıyan bu aktörleri, evveli mat
buat IODr& halk himaye etti, ve 
mhayet tiyatrolarını bugünkü ~k· 
le kadar ptirdiler.. bugün Atina 
oehrinde. varyete ve revülerden 
maada tam yedi tiyatro her ak
flUD tem11I vHmektedir • Bu kili 
gelmıyormUf gibi 1922 den beri 
snühacirlerin iual ettikleri büyük 
tiyaboyuda belediye tamir ettir
mektedir.. burada belediyeni~ 
tetldl edeceii hey' et temailler 
verecektir .. 

Yunan hfildlmeti her 1ene A.
rupaya tiyatro ve varyete için 
talebe gönderir •• zaten çok para 
kazanan aktörlerde ..ıc ..ıc keadı 
hesaplarına Avrupa seyahatleri 
yapıp ıımflannda ilerlemiye çab
..,.ıar •• 

Halbuki daha Yunaalatir bizim 

ID fetktl•- tellt de makelteftlr. Bu
_..,... ... ile .......... 
tMJIGk eden bir keJflykttar. 

T eblk '-ada ilham m flltr*. 
Dram maelbflsı de •M.,.., .. 11 c:11ere 
bir ..,.... ... ,... Bu ...... ku ... 
_. llJ*O -·a1ma yeni m•itlal 
bllletmek deli oaı.. lmbet eder. 
Teblk mlfWa •sır, fabl bpJin ... 

idaremizde iken onlann tiyatro
lanndan evvel Güllü Agop efen
di Gedikpapyı ku muştu.. Onlar 
ilerletmek için el birtiğile nual 
çalıtmıtJana biz de batta paditah 
oldutu halde yıkmap utraşmı· 
fi&. • Oğlum tiyatrocularla düıüp 
kalkıyor 1 • diye Rıdvan pata İl
mindeki ,ehremini latanbulda ti· 
yaboyu menetmif, aent-lerce 
memlekette tiyatro oynanmamlf. 
Doktor Konoı ıibl mGstqrilder 
Türk aktörlerıni görmek için Ana· 
dolu ft bir lerinı dolaım11lar •.. 
Mqrutiyet gelmit Burhaaettin si· 
bi bir palavracı halkta uyanan 
t~tro hevesini elınden gelditi 
kadar baltalamıya utrapııı 1 O 
IÖnmÜf, tıyatrocu namı albnda 
bar takam dolandınca kumpanya· 
lar meydana çakmlf.. Bunlar sefa
retleri dolandırmıılar, ecnebilere 
çatmıılar, tüccarı vurmuılar. ve 
nıbayet Darülbedayi kurulmu1o. 
Başına dünyama hiç bir taıafmda 
görütmemit tarıda heyeti edebiye 
diye bir takım adamlar geçmiı • 
Bunlar neler yapmamıı•ar 1. Ken
di mentaatleri, lcendi zevkleri için 
neler icat etmemltler, nihayet i1-
tiklil mücadeleleri bıtmif.. etraf 
sükdnet bulmuı, memle ette ki
mia ne yapmak is edili yavq 
yavq anlqılmıya baılamıf.. Mu· 
bittin beyin ıebreminlitınden IOD· 

ta da 'h~ kij 1. . 111 ~ ........ 

yeaıne dofra durmadan ilerlemi
ye baflamıf.. Fakat ba benim 
aiizel Nn'atunm ,duanı taliaiı· 
lik tamamen baralcmq detıldir 1. 

Meseli her tene gençlerden 
Avrupaya tiyatro tahsili için tale
be ıönclermep brar verirler • 
Bu, re.mi taadikden de çakar, ne
dense IODra gene va1 geçilir .• 

Demek ki .adi ,.n adamlar 
bu memlekette bili tiyatrooun 
lüzumauz.lutuna kam 1.. oluar a •• 
Fakat darıaa, varyeteye dfinyanın 
P&raaına veriyo• uL. Avrupada 
her hangi bir plairde aç kalan 
iki kadın bir erkek aolutu latan
bulda alıyorlar.. Ve banlar her 
sene haapllZ paıamm memle
ketten dıpn sorgusuz sualsiz 
alıp çıkan~rlar • Ginab d~til 
mi ?. Bari ba lfİ yapaJ1111.. ara-
mada çok istidatb kızlanmız var. 
Bunlara· Avrudava balet tabailine 
gidecek~iniz 1 deseniz ümidin fev
kinde talip bulun••nm.. Bir aene 
10nra bunlar bükOmetten alacak 
lan tahsisattan fazla para kuan
mata başlu ar .. Ve böylelikle bir 
kaç sene aonra Nn'at toprafına 
elctitimiz bu istidatlar olgun bir 
halde memleketimize dökülürler •• 
itte o zaman bevea ettitimaz ope
ret b-fkilib de kendilitinden mey-
dana çalcmaş olur... bir milletin 
kendi un'atkinnı seyretmesi ka
dar zevkli bir ff11 var mıdır?. 

Baı.alUI bunlann içlerinde ha
riç memleketlerd• töbret alan
lar da oluna ... 

itte Yunanlılar bu bizim bece-
remedifimis fCYlerİ yapıyorlar, 
her sene Avrapaya vaeyete tahsili 
için talebe gidiyor. Aalceılikte, 
aiyuette önümüze oturtup ders 
verditimiz bir milletin, san, at ta 
bize nimune olmua bir az acı 
ama, oe ya~ ki hakikat. •• 
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Totonya salonundaki 
orkestra konseri 

BIJlk 11n111k1 dehalara ea J1bek 1a11·at ...
lerlnl orkeetro için yazmlflarcLr. r..1en onlar, 
clerla tehuaa.lerlnt ifade •• lblll için ancak 
orkeetro slbl _.. bir YU1taJ& muhtaçbrlar. Çln-
ldl orkeetro mahtellf karakterlerde aclalar ~ 
nm çetft çeflt maalkl alet'-inl bir &raf& topla

llltftır. Beetelrlr, ellncWd ba mehml ....ıtle • 
ince hlllerl "·~ umanda COfkma duJplan ela 
lfade1e maktedtr olur. Meeell. Nan ,..._bir 
flltlt tarafmclcn çalmaa bir ....,..,,.., ıaba m
sln'_. claldaran alna ............... orbmodald 
buı aletlerl refakat etalrlr. buan ela bitin ,.. 
lan hep btrltkte faali,- _......_ malat111-

aheak clalıalan Ylcacla .-1r. 
Fdhaklb ,.lms bir tek - .. ,. ....... 

olan JGkaek bir 18D'at ewlDID la,met ft ...... 

mlyetl bir orkeetıo eeerlndm hiç bbı 2amaa ..... 

ad~ Hatta dlo, trlJo, butet slbl mah-
teltf tıetklp ,.ldllertne ... tan• .. ..... 
olan beatel.ID t.ala ltlbutla ......... .. 
malrayewl de .......... y ..... •keebo 
...... prp mmlkWntn ifade •uclrellDJ _,_. 
tanda bir Irat düa t8wM tek•• ~ 
bir ~ ldalırln .............. ..... lmtftlll imli 
olme• ela ..... helrtlratbr. 8a ....... ba,ak ..... 
teUrl.r. orkntro •he- derin teha...._bdn 
lfadellne mllatt" anma balmatlar, ba ncllcle 

de muazzam anudd abldelsl YGcuda ptiradf

lerdlr. 
Garp memleketlertnde bitin ........... her 

•• .,. • tr' ,,....._ 
MmddJl ........ ba ............ ....,.... ........ 

orkeatro dln1- ıkle lcleta ralal 11clalan ........ 
Memlekettmtzde ile orkeetro maedrW lfltmek 
fuwabna muttılllf pek a maltlrlıL itte._. Teo 
Yana ba lbtl,.a tatmine delalet ecleaık Tlrk 
Ye ecnebi 18D'atklr Ye 18D'at amhlplsbd '* 
araya toplayıp bir orkeetro Ylcada jetlnnele 

mu...ıfak olmUfhlr. 8a h.,.un camaıt..ı akp• 
tertip ebnlf oJdala ko..,... claftt edllm•tffr. Pro
ll'UDJll dk nımraa Gaclenla kaaı•uvatlrl idi. 

Ba belle Her y._ ......... lmclretll....,.. 
alttnda tam bir llnlftffaldretle ~ada. Y.a... 
bir ._,,_ amatlrler lelldl edea lae,etln ""*"'' 
...... lnttbala .. cldıkat " ............ ...... 
makta kit. Bmm da pek tebd ...... lapeder. 

'•- ba h9Jett• prban IU'f ...., atWarludaa 
terekklp eden ......... orbetıolannm __, .. 
icraatım arama• halrlrımw ,Ntar. ........,.. 
Her Yunıan depeilntn barelsetı.., 111118ddflnaem 
emniyet ve tUmat Yeren bir Dlelaet ohı,oıda 

H• Yuns ort&ett•OJU ddclea lllra:rat n Ylllmf 
•'• idare etmekte ıclL bmact numara Sear Fra. 
km pfJUIO n orkeabo7a malaaue bir nrt,..,_. 
kil. 

Şfclcletll .. ..,.,.. lrarplanuıı ha maıdd pek 
dfacle bOf& skim bir abeaktt. Maclem H..
dertn bu.allyet)e çalcLlı plyaDOJ& orbltrmnm 
tam bh aclakat Ye tttna de refakau taWn ,. 
yanch. Bu bette pek ince ltlftlllllt bir llUl'aı ...,. 
rlcll. Ptyanodan çalsan ...ı.c1e ;rılcLzlarm pulak
blı YUda. Bu berrak ve blllan adalara ork..ı
roınm ipek ıtbl JQmupk 19JJU .._.. ara ..... 

•nhyorda. Oçlndl numara,. tetkd edm Va,... 
prın.tn bir .,_..... clarcllndl ınlmradald 

Bramıan clomlnar emfoalll .......... ıtlal .,_ 
muvaffaldyetle çabada. 

Kon..- hltaauncla ....... ..,. ....... 
DUD ._.Yeti ahentl'e ruhları doJIDllf .... ...... 
larmclcla obwa ...........,. ....... • ... .. ..... -
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GAZI ve İNKILAP 
(Mahrem hasbahallerle nutukları ) 

- 1 -
• 
inkılap arif esinde vaziyet 

Muht rem Sıırl meb'usa Mahmut 13. Mdltyet refıkrmız da mümtaz btı sıiııin ayırdı: Bıiyük •ehberfmfz Gazf Haz
Tt!llt!rinın büJJ1ık zaıerden şon•a mflli fnl,ıld'hı k.u•mak rçin gt!çdlğt ycnt kurtarış saf hasındak büyük hareketltri mahrem 
lıa,bulıallerrle sarsıcı nutuklarını neşrr m.üsadesmt olarak, bunu btr başlanğıçla umuma hediye tlmek. htzmetınde 
bulunuy•ıı lar. 

Bu h•zmr-1 ve mı.ıvaf/a~ yetinden aolar}I rt.fı/rırnıa le~rilt. ederelı, rmların /earllerfn ze de naklini btr vazı/~ bılf.lz 
Büyük Türk inkılabının, ge- meselesi vardı, yeni bir intı baba onun asla iltifat etmedıği bir 

fecek n('siller tarafından yazıla- gitmek mest"lesi vardı, e lhasıl şeydi. O her işinde daima kuv-
cak olan büyük tarihine zemin, siyasi ve içtimai bir sürü mese- vetini, kararını asıl milletten 
sermaye ve v~saik hazırlamak leler vardı ki memlekette yapıl- almak isterdi. 
bugünkü neslin vazife•idir. Bu ması zaruri olan islahatm başın- Acaba milletin temayü1atı ne 
vesıkalardan bilhassa Gazi haz· da bulunuyorlardı. Şurası mu· merkezde idi ? Efkarı umumiye 
retlerine taalluk edenleri kutsi hakkak ki bana btnzer islahat yukarıda işaret ettiğimiz o mü· 
bir ihtimamla tcsbit etmek icap ve inkilap hareketletinde muvat- him meseleleri nasıl mütalaa 
tder. Gerçek onun menkıbelerin· fak olmak için muhıtte yardımcı ediyordu ? Şimdiye kadar yapı-
de, hususi musahebeleıinde, or· anasır hazırlamak lazımdır. içinde lan ve bundan sonra da yapıla-
laya attıkJ nüktelerinde, resmi, bu 'unduğumuz şeraite göre Gazi cak olan ıslahata dair milletin 
umumi, yeni, eski bütün nuıukla- Hazretleri hangi kuvvetlere istinat hususi bir noktai nazarı yok mu 
rında bugünkü inkılabın her saf- edebılirdı? idi? Teşkilini düşündüğü Cüm-
hasını ifade eden, yaşatan kuv· MilJi mücadelenin bazı ricali, hurıyet Halk fırkası memlekette 
vet ve mana kendini gösteriyor. onunla teşriki mesaiyi yalnız as· nasıl karşılanacaktır ? 

Türkiyede inkilap hareketleri, keri zaferin istihsali anına kadar işte büyük Gazi bütün bun 1arı 
öyle ğelişi güzel akla gelmiş , kabul etmişlerdir. öğrenmek, fakat bizzat mi letin 
müteakiben de tatbikat sahasına Filhaki~a bu adamlar, bilhassa kendisini dinliyerek öğrenmek is· 
atdmış değildir. Bilakis her ha- içtimai islahat meselelerinde me- tiyordu. Bu maksatla büyük bir 
reket üzerinde uzun müddet İş· nafi noktai nazarlarını her vesıle tetkik ve irşat seyahti yapmıya 
lenmiş , bütün ihtimaller göz ile ortaya atmaktan hali kalını- karar verdi. 
önüne alınmış, zaman gözetilmiş yorlard . Halk bunların telhinatı· 
zemin hazırlanmış ve onlardan nı, ifsadatını ehemmiyetsiz ve ma· 
sonra filiyata geçi!miştir. lnkila· nas11 telakki edemezdi. Çünkü 
bımızdaki muvaffakiyetlerin, in- onlar her şeyden evvel Gazinin 
ldlipçılarımızdaki mukavemet· mesai arkadaşları arasında bulu· 
lerin sebebini bunda aramak la- nuyorlardı. 
zımdır. Halk, perdenin arkasında inkı-

Geçenleı de bir ecneb; gazetesi lap aleyhine çevrilen entrikalar· 
dıyoıdu ki : " Umumun telakkisi daq haberdar değildi. 
yan'ışt;';.~Efgan kıralı, inkılapçı ro- · Meclisın vaziyeti de 6irinci 
la'nde Mustafa Kemalin rolünü derecede etiemmiyete alınacak bir 
taki~ etmedi. Onun, ihtiyata, ba- mesele idi. Türk tarihinde, mu· 
ıiıete, hadisatın mantıkına isti· ayyen bir hudut dahilinde, 
nat eden sevki idare perensiple- kendisine büyük bir şeref ve 
rini örnek almadı. Kıra) Amanul- kıymet temin eden Birinci Büyük 
lah eğer, Türk inkılabının cere- Millet Meclisi artık inkil8p hare-
yanını takip ve onun çizdiği yol· ketlerine arka olacak hır kuvvet 
lardan yürüseydi, inkılabını kan· olmaktan çıkmışh. Vakıa Mec-
laı içinde bokdurmazdı n' tisin ekseriyeti, inkllaba aleyh-

... tar dekildi, ancak müfrıt ve 

lzmir muzeff eriyeti üzerind~n gürültücü akalliyet zaman za-
aylar geçmişti. Yeni Türkiyenin man bazı meselelerde ekse-

( Del'llDI• yar ) 

Tiyatroda bir 
hadise dahal 

-Bu sefer bir aktör· 
yaralandı 

İzmlrd~ şahnede cereyan edf'n bir 
hadise daha olmuştur. l~ın tuhafı bu· 
oun da blr opr~t temsili C8nas nda 

oluıudur. LAJe sinemasında tt'mıiller 

veren Cemal Sahir opretınde temsil 

esnasında aktörlerden HulQsi B yan • 
lıolıkla ehndekl tabancanın tet ~ini çek
miş, kurıun karşısında bulunan aktör 

lbrahım Beyln ayağına laabet ederek 

kendlaınl yaralamıotır. Sahne ve tiyatro 

alt üst olmuı oyun tat\l edilerek tahkı 
kata bqlanmıştır. 

Cidden garip! 
gayeıi, yalnız askeri bir zafer ola- riyeti bile peşinden sürükliyecek 
ma2dı. Kahraman ordumuzun kadar vaziyete hakim olabiliyor- Borsada içinden çıkılmiya~ 
zaferi sadece, milletle yaşamak du. Ekseriyet grubundan kanaat- cak bir me$ele 
kudretini vermiş, ıslahat imkanı- Jarında sebat edenler bile hiç Burııada. çıkan YeııJ Yurt re 
nı açmıştı. Bunca acı tecrübele- olmazsa zahiren olsun muhafaza- fikımız ya~ıyor: 
re rağmen devleti yeni eski ka- karların harekatına müsamaha Orhanelı tar~ında ıtmdtye 
nunlarla, köhne müesseselerle etmek, onlara rüşvet vermek mec· kadar itfdilmemlt garip bir vak'a 
idareye kalkışmak, Türklerin buriyetinde olduklarını sanıyor· cervan etm•ıtir: 
tuhlarma karşı büyük bir hür- lardı. Bunun neticesi olarak Mil· Orhanelinin Söğüt köyünden 
mt"tsizlik olurdu. let Mecl isinin kürsüsünde muha· 15 yatında Fevziye isıninde bir 

Büyük Gazt, senelerdenberi fazakarlar, şeriatçiler, Hilafetçiler kız, ayni köyeen 20 yaıında Os 
içinde taşıdığı idare, hükumet ve en gür seslerile yalnı,z kanaatle- man isminde bir gencin aleyhine 
inkilap id,alinin tahakkukuna rini müdafaa ile kalmıyorlar, bu halet bikir davası açmıtbr. lıtn 
artık bir mani görmüyordu. Mıl· kanaatlerini butün Meclise kabul garibi ouki, Oaman 3 ay evvel 
letin ruhuna, aklı selimine çok ettirmiye muvaffak oluyorlar ve ev enmittir. Fakat kendisi hadım 
iman etmişti. Meselenin bütün itiraz edenleri tel'in ve tekfire ve karısı kız oğlan kızdır. Hal-
ehtmmiyeti bu inkilaptan müte· kadar varıyorlardı. Zahiıde Gazi bukl Fevziye ıöyle diyor: 
essir ve mutazarrır olacak olan Mustafa Kemalin dostu, ha- "Allah pınarı civarında Os 
menfi ı uhlu, teceddüt aleyh tan kikatte ise onun şahsına ve man beni tuttu bıçak ile kese-
ıümrelerin ifsadatına meydan prensiplerine hasım olanların ceğint söyledi alacağım diye ır· 
vermemekte toplanıyordu. gizli ve menfi faaliyetleri de mu· zıma geçU. 

Yapılacak islahat bam leleri, hiıteki havayı bir kat daha bu- Şahitlerinden birisi de eunu 
çok ehemmiyetli olacaktı. Eğer Jandırıyordu Bu bali bir müddet 
iş. milletin takdirine, aklı seli- devam ettirmek tehlikeden hail 

· mine bırakılsa hiç bir tehlike değildi, Senelerdenberi yapılan 
melhuz değildi. Halbuki m~mle- bunca fedakarlıklar, dünyayı hay-
ketin her köştsine saçılan sun'i rete düşüren askeri zaterler, si-
bir fesat ve nifak havası yüzün· yasi ihtiraslardan doğan zehirli 
den bu hamleler bazı mukabil hava içinde boğulabilırdi. 
hareketleri davet edebilirdı. buna meydan vermemek her· 
Düşünülen inkılap hareketleri kesten ziyade gene Gaziye dü-

arasmda Hilafet meselesi var· şen bir vazite idi. Mevcut marazı, 
dı, Cümhuriyetın ilim meselesi radikal bir tertip i'e izale etmeyi 
vardı, dinin siyasetten ayrılması düşündü. Çünkü yarım tedbir, 

11öyhyor: 

" Kar191 'küçükken niklhedil
dift için düğüne kadar kıza do 
kunınaaın diye Osmam bağlamıı· 
lar. Ailesi hala kızdır. Fakat Os 
man erkekliğini tecrübe için Fev
:ıfye ile temas etmlıtlr. Eğer er· 
kekltğlm varsa seni alırım karım 
o'ursun diye kızı kandırmııtır. ,, 

Osman da fUnlan söylüyor: 
" Bana tftira ediyorıar, e&asf'n 

ben hadımım, anadan böyle doğ· 

Zehirli buseler 
(stediğini böyle~e sarhoş edip esrarını çalan 

sehhar kadın 
~ ,1oı 

Dilini tutamadığı için şimdi casusluktan açığa Ç t 

1'1 etJlıııl 
Avrupanın casusluk Aleminde onun dudaktannı öpme!ıİı ,_,~ 

en muvaffak ıtmalardan biri fi bir nimet bilen zav duktlo 
olan Barones K' "' ra Jensen, ge· o ıehtrleri de ; ıtarak uyu r 
çen hafta zarhn- ... sonra bOtibl ~~ 
da, Montekarlo- rak ve 'Ve erb 
da afzmdan ka· elinden gid ~ 
çan btr kaç ke- Deyli Ek!J'~ 
lime ile hüv1ye- bu tehlikeli 
tinf ifıa et• iğin· dımn artık iP 

den, kendini ta· lek tebdtUoe ııı 
tthdam etmekte bur olduğun" b 
olan devlet tara- zarken onııı> 
fmdan açığa çı· defa AvruP~ 
karılmııtır. Son si?A.h satıJJ a~ 
derece sahhar ğa gelen bir 1 ~ 
bir kadın olan lıya da ay11I ,1 

Baroneıı Klara lu oynadığlll1 

Jensen in eline latıyor. ~.J 
düıfirmek istedi- Şarklı ıııe~ 
ğt adam'an "ze- Barones Kfara Gensen ıehiri ,ııtııf". 
birli buselerle 2' ta. !101 eder, ve yatmıı, fakat çok geçmedel1 ~ 
onu sarhoo etttlsten tonra evra· narak tabancasını çelaıJlft ~ 
kını alarak itini bitirirdi. el •ilah atmlf ve casusu a1 ,,t 

İnsanı sarhoı eden bu zehirli dan mecruh etmiıtL Buna ~,r 
men Baı ones Klara Jen11el1 buseler, hakiliaten zehirli idi. 
mağa muvaffak olmuotur. ~ 

Çünkft Barone11 dudaklarına ıül'> · ·Aslan HoJ~ndalı olan Ba~I 
d6ğü ruja, bir ı.nsanı saı ho' e~e- Klara Jensen,lngiliz tabiıyetlJl~k~ 
cek ve sızdıracak derecede af· Onun bundan sonra ıinemac:ıP' . 
yon gibi ma.dde'er kar1§tı rı r, me~gul olacağı ııôylen tyor 

İskfnder'i kebirin 
kabri 

Mısırda firavun Tutankamenin 
mezarın; keşfeden İngi liz alimi M. 
Hovart Karter, yakında fiıavuun 
mezarındaki kıymettar eşyayı tema
mile çıkardıktan sonra Büyük 
lskenderin kabrini bulmak için 
hafriyata başlıyacaktı~. · 

Bu hafriyat· İskende~lyeae ' ya 

· pılacak ve bu •.-hususta b~~ı, mü 
verrihlerin kabir hakkında ver 
dikleri malumattan istifade ede
cektır. Bazı münevverlerin verdiği 
malumata göre İskende~, altın 
bir laht içifi'de Iskendt:riyeı ede 
defnolunmuştur. 

Poliste 
Vazifesine dtkkat · Ptmi

yenler ceza göı üyor 
Şehirdeki hınız1ık hadi~eleri· 

nin önüne geçmek üzere Polis 
idaresi tarafından alınan teabir 
lerfn tetbikfne muntazaman de· 
vam edilmektedir. Bu cümleden 
o'mak üzere polis merke:ılert 
gece ve gilndüz ant olarak tef u~ 
edilmekte, vazitesf ba~ında bu· 
lunmıyan poUı memurlarlle ko
miserler hakkında derhal zabit 
verakası tutulaı ak polis divanına 
gönderilmektedir. Polis - divanı 

son günlerde vazifesi batında 

buJunmadıfı sabit olan polis ve 
komiserlerden bir çoğunu ceza· 
landırmiıt•r. 

İş bankası hisse sen etleri 
Borsa ve Osmanlı bankası ko

miserliğineen : Türkiye Iş banka
sının strmaye tezyidi sur eti 1 e 
ahiren ihraç etmiş olduğu bedeli 
tamamen tediye edılmiş, her biri 
( on ) lira kıymetinde (100,000) 
hisse senedi 25 teşrinisani 
929 tarihinden ftibaren lstanbul 
menkul kıymetler ve kamb yo 
borsası kaydı resmisine kabul ve 
tescıl edilmiştir. 

dum. 4 ay evvel evlendiğim hal 
de ailem evde luz oğl11n kız du
ruyor, ben böyle oey ,)'apmadım 
ve yapmam.,, 

Ecnebi gazef el eri 

Klemanso lw 
Jorj Klemansonun vefatı ~ 

telit memleketin matbuatınd• 
baıka suretle ka111 lanmıttır·1 

Londrada münteıtr "Obıel" 

diyor ki: l 
"Bütün cihan n'ce muh , 

lerln kahramanı olan M~ 
''manıoôun arhk ölüm a' 
'° oıduğtı, son düomeniriln {. 

sfne yakasım teslim etmek ~ 
bulunduğunu haber aldı. J 
hazır lngiliz'er için Klemaıı~ 
namı esaret, kuvvet ve ·~ 
tın timsali, velhasıl bütüıt /, 
ili beıeriyenin m6rıl di ol 
ka•acaktır. KJemaııso bu eff'İ 

kaderin_ zulümlerini yarınal~l 

vaffak olduğu gibi, deıtı ~, 

hğın en canlı devrelerinde o/. 
leıfn kitle'erln talJml l:ifr 8 'f 
ülüvvü ile yüksek bilecefi~ 
etti. ti 

Berlinde münte~ir deı1'0 1 
"Akramın sekizi 

21 
gazetef' 

york~ 1 
" ihtiyar f,an•ı:ı hüJdu1ıet ,~ 

cü?ünün son cidale giriftıki ı~ 
o~ 

sırada' onun hayabnın en Jd ,~· 

"'"' ııaatını Verııay ıatosunda rlş' 

yaya zafer çaldığı ant 'biti 

mamak mümkün deği 1d f · " ,~ 1 ,.,,, 
Gazete Klemansonun fi~ 

1919 da Alman mürahh81' ~ 
söyledtği nutku kaydettıkteO 
ra ıu sözleri ilave ediyori llJ 

" Evet Kfemanso 1919 
8~~( 

d - - bil. mayıs.nın ye inci gunu ıı'~ 

ri söyledi: Bugün hasta ode
5
; ti' 

sükunu iç'nde elem ve ı~tıra 1:1M' 
öteki c•hana giden bu adaıtl el' 

le dedt. Ş mdi intıkalett.if f,t' 
handa ise ne zafer ne h31P

0
., ~~ 

dı r; orada yalnız ebedi •6" .. ~o~ 
sulh mevcuttur. Bu ııülhii silt'şlr 
can çekiten recülu devf etlJJ 10llr 

tile haıin bir eltle nizaladtı~ııır 
ten bamba~kadır. insan "i 1111tıcı' 
sonun Versayds söyledif' fr6fl' 
hatırfaymaı K•eman•onun ,Jlf' 

ı ara 
sası Ue BrJyanm f ransas 

daki farki anlar. 
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Kızının tellallığını yapan 
bir baba 
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· Anlaşılması lazım bir mesele: 
~ 

Hazinei evrakımızda mahfuz olması icap eden 
Osrnan ağa evladını dost tutmak ist~m~yen 
Yol ınemuruna silah çekti; memuru yaıaladı, 

metresini öldürdü 
~ leaatarnonu { Vakıt) - Dün 
l.lıad k 

hı a anlı bir cinayd o'muf, 
/' baba, kızını do&t tutmadı 
~'le bir fen nıemurunu yara1amıf, 

tıra dıa d "I , .. " tGr. ,,. onun oıtunu o c. urmut· 

~adfıe ıu suret'e geçm•ıtfr: 
J 11 Parala,ın Osman namile ant· 
"n hı d ltıı 1 a anı. kmnın namus tel· 
~ tfı111 Yapıyor ve ıtmdfye ka· 
.ı " da kızının yol memurların 
llfltı b 
ı lriıt ile münasebette bu· 
l.ıllıtı 

.... aı1r a va11ta oluyormuf. Yol 

... ~trıur b 
tQ u ir müddet evvel Os-
~l~ın, kızından vaz geçmit ve 
)} a iiftelerden on bet yaıında 
il 
0l'rıurcuk namile maruf Şeı tfe 

'-~ dütüp kalkınıya ba,Jamııtır. 

On paralık üaman yol memu· 
ıunun, kıztnı terkederek baıka 
etle münuebette bulunmasına 

çok içerleıniı ve bfr fırsat göz 
lemiye baılamııttr. Nihayet dün 
gece yol memurunun Domurcu· 
ğun evinde o~duğunu haber al· 
mıı ve doğru eve g1tmiftfr. Os· 
man eve gidince yol memuruna 
çatmıf, bfr milddet kavgadan 
ıonra taııdığı silahı yol memuru 
tle D Jmurcuğa tevcih etmlttir. 

Çıkan kurıunlar Domurcu#u ve 
yol memurunu yerlere ıermJı 
Ur. Domorcu < aldıft yaradan tkı 
saat sonra a•mÜ§tür. Yol memu 
runun yaı ası ağırdır. 

Tal&t Mümtaz 

Ameli hayat 
Aeroplan ile "Turizm,, 

'r 
l'tı 11Y;arcc11ik o1dukça pahalıya 
to al olan bir talim lcap ettirir. Dok· 
ta~~ın· reyini almadan tayyarecilik 
ta!J lırıe kaJkışmamalıdır. Kalp has· 

q ğı o1anlar, asabiler vereme isti-
adı ol 

ıın gençler tayyareci ola-
-Oıaz s· 
t\t ·f ır tayyare pilotu bir çok 

sa 8 malik ol malıdır. 
ti}'a~aşlıcaları; irJdalidem, azim, ih· 
tecrüb Ve ~esaretti~. Bundan ba.~ka 
ve "' e dıde bir makinist olmah ·,,or·· 
~.. or inşaat fabıika' arında uzun 

Uddet bultınarak motör hakkında 
~ .. 
1. Ukemı:nel malômat elde edinme· 
1dir. • ... 

lalim muhtelif markaların aça 
CakJ cı: an aerodrom,,larda yapılır. 

01 ~luaııım talebesini evvelA yoku 
arak tayyaresine alır onu hava 

seYah 1 
Ve ııt erinde rüyete alıştırır, irtifa 

dlreksiyon dümenlerinin kullanış 
lııtzını .. H- • 
~u · 05retır. En mühim amdiyat 
~ lllardır· r . 
Çl~~ Hareket: havaya çok sür'atle 
leh .lllarnalıdır yoksa alet şahlanmak 

1 lıkesini gösterir! 2 -- Vlraf: kısa 
lıtı.ıı 

·k lllarnalı ve frlt>tin sür'atJ noksan 
ı en 

Yapılmamalıdır. 3 - Yere ko-

nuş: lüzumu' mikdarı serbest lıir sa
hada sür'at yavaşlaturılarak yapıl

malıdır. 

Seyahat tayyaresi olarak ya çifte 
satıhlı ve ya tek satıhlı bir tayyare 
alınması mümkündür. Çifte satıhlı 

tayyare iki sathı QJduğundan dolayı 

daha mukavim ve daha oturaklıdır. 

Bi!Akis ağır ve blnnlspe yavaşnr. 

T~k satıhlı tayyare hafiftir, te
mas sathı mahdut olduğundan seri
dir. Sathı ne kadar küçük olursa 
o kadar çabuk gider ve tehlikesi 
çoktur. Bu tayyare hemen hemen 
artık ku11anılmamakta<lır. Tenezzüh 
seyahatı yapmak istiyenler iki yol
cu alan ve yüz elli kilo yağ, 

esans ve alet yüklenebilen bir tay
yare satın almalıdırlar Böyle bir 

cay yare saatte 100 kilometre me
şafe kateder. 

Hava seyahati ba'haliya maJ olan 
btr spordur. İyi bir aletin alınması 
için çok para vermek IAzımdır, ve 
alet çabuk eskir. Düşeş bir tayyare 
almaktan ictinnp etmeli, ve alma-

cagı takdirde yeni ve btlmuayene 
iyili~ sııbit olmuş bir tayyare al
malıdır. 

' Neler oluyor ? , 
Sütün gazeteler birbirlerine 

düştüler 
B ı isi diğe;inin rü~vet yemek, d1ğeri ötekini ihanetle 

itttham ediyor. · . · , 

~ On iki ada muelesfne dair 
~tı •. 
~. ınot meclisince verilen son 
"""r b ~~h. u nıese'eye dini ve siyasi 
~~1

1YettndE n batka bir de bir 
f." kodu mahiyeti virdi. 

l'l}1 ener Sen sidunun kararJ tue 
~de, ~ehrtınizde a.kıamları intifa' 

en tk R ~tt t 1 um gazetesi araımda 
•I b tlftJt&p Ve kalem mQcadele· 

8 tlad1 

ll\lrıl d 
~\~et ar an hırt, ApoyevmatJni 

~'-bile: e~t Aneksartitos gazetesinin 
'ld,fı atıed~n maddi menfaatlar 

bıttıı bna ve hatta tauth etti. 
--~~t er taraftan Anelcsartttos 

~ıı A 
~ Ilı ' poye'Vt'!\atfnl ga:ıdeıl· 

lla\'enett tabririyede bulu-

• • 

nan mar~f bir Rum avukatının 
ayda 700 Ura maaıla on iki 
adada ltalyanlarca tesisi isterulen 
müı•akil ruhani idarenin hukuk 
müıavb hfine tayininin takarrür 
etmit olduğunu söyledi. 

Bu mO.nakıııa devam etmekte-
dir. 

Anlatılan ortada bir çok do 
laplar dönüyor, bakaLm nasıl 
neticelenecek? 

Bır şenaat 
Borsada lnegö1de Tıtık köyün· 

de feci denilecek bfr ahlaksızlık 
hadisesi olmuı ve iki canavar 
on dört yaıında bir genç kızın 

evrakın fotografları nasıl almıyor ? 
Bulgarlar tarafından Makedonyadaki haklarını 

ispat için yapılan neşriyatta dikkate şayan nokta 
UEHA1JIEB~ OMBPHH 1929 roıı~--' 
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-
Sabık Osmanlı meb~uslar meclisi 

azasından P ançe Doref efendi ( Bo

ra) ismindeki Bulgar gazetesinde 
Osmanlı saltanatı zamanından hazl-

nei evrakta mahfuz bulunması icap 
eden bir takım vesaikin fotoğrafla

rını nesrederek Bulgarların l\1aki

donyadaki haklarını ispata çalışmak
tadır. 

Bu vesikalardan bJrisinin fotoğra· 

fını karileri mlze takdim ediyoruz . 

Bunlardan biri bir papazın fesat

çuyane hareketine itiraz için' yazıl· 

mış bir istirhamnamedlr. lsıirham

namt nln nazarı dikkate alınmaması 

93 seferinden evvel Bulgaristanda 

Bakırköy de 
Binek arabaları ücretleri 

için bit" tarife vapıldı 
Şehremaneti Baku köyünde itli· 

yen binek arabaları tçın ırutedil 
fiatlı bir ücret tarıfesi tesbıt et· 
etmiıttr. 

Y enı tarife dünden itibaren 
tatbik edilmiye batlam mı~tır. 

Bu tarifedeki fiatlardan fazla pa
ra alan arabacılar ceza göı ecek· 
lerdir. 

ağaca bağlamak ııut et ile na mu· 

suna tecavüz etmiı'etdir. 
Y eıil Yuı t refikimizde okudu 

ğumuza göre mahalli jandarması 
bu hayasızları bulmak için çok 
iyi bir urnl kullanmıı ve köyiin 
bütün erkeklutni zavallı kı2ca· 
ğızın önünden geçirmiıtir. Bu 
sur etle ahlaksızla1 bulmak müın
kün olmuştur. 

- - , , ., , , , \1 r -
J 

isyan zuhuruna sebebiyet vermiştir. 
Diğer bir vesika ise paytahta gön

derilen vekillerin hüsnü kabulüne 

karşı yazılmış arizai teşekküriyedlr. 

"'Pançe Doref,, Efendi vesikala
rın altında Obri, i\]anastır, Drama, 

Vadine, Üsküp Bulgar1arı namına 
imzalar bulunmasını esas ittihaz 

ederek bu merakizde mineJkadim 
küllt Bulgar cemaatleri bulunduğu 

neticesine varmakta ve Sırpların 

Makedonya hakkındaki müddeala

rına karşı koymaktadır. Bu bJzl 

alakadar etmez. Bizim asıl nazarı 

dlkkatimJzi celbeden nokta hazinei 
evrakta mahfuz olması lAzım ge-

Yunan bütçesi 
Geçen ~enekinden 1 milyon 

faZladır 

Dün gelen Atina gazeteleri 
Yunan hükiimeti tarafından 

meclise verilen 1930 • 31 Yunan 

bütçesinin ttüfredatını yazmak
tadır1ar. Bütçenin varidat yekiinu 

10 buçuk milyar drahmiyi bul· 

makta olup geçen senenin büt
çesinden 1 milyar fa1ladır. 

Bu bütçenin nezaretlere tak
siminde, umumi devlet masraf
larını deruhte eden Maliye neza
retinden sonra en büyük par· 
çayı Harbiye nezareti yutmakta· 
dır. Bu nezarete verilen tahıiıat 
1 milyar, 250 milyon drahmidir 
ki bizim para ile 31 mtlyon lira
dır. Harbiyeden sonra Yunan 

len fotogranann P1ınçe Doref 
Efendinin elinde bulunmasıdır. 

Bunun iki şartla milmkün oll -
bi1ecegi hatırımıza geliyor: 

ı - Pançe Doref efendinin Os
manlı meclisi me b'ıısanında bulun
duğu sırada hazinel evraktan bu 
vesika]arın aslını veya fotoğraflleri

ni almış olmasL 

2 - Her hangi bir suretle bu 
evrakın asıl veya fotoğrafile rinJn Pançe 
Doef efendi ve yahut ta diğer biri 

tarafından bilahare alınmasıdır. Bu 
takdirde vesaikin itasından acaba 
makamatı aidesi haberdar m dırlar? 
İşte asıl şayııru diikkat olan nolç~ 
budur. 

... , 
bütçeıl aırasile müna~alita, msa~ 

rife, dahili idareye ve bahriyeye , 
ehemmiyet vermektedirler. 

Remarkın eseri 
Alman yanın genç mubarrirle: .. 

rinden Her Remarkın, harbı tas· 
vir ,den .. Garp cephesinde sü· 
kiinct vardır" ünvanh eser ahi· 
ı en ltalyancaya tercüme edilmiş 

ise de İtalya başvekili M. Müso
Jini bu eserin tah ve neşrini 
menetmiş, eserin efkarı amme Ü· 

zerinde tena bir tesır icra ede· 
ceğini söylemiştir. 

Edtrnenin elektrıkle tenviri 
Edirne : 27 (A.A)- Edirnenin 

elektrikle tenviri işi Movelli şir
ketine ihale olunmuştur. Tesisat 
şehrin methalinde yapılmaktadır. 
Yakında Edirne elekts ikle aydııı-: ; 
latalmış olacaktır. 
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Muharriri : Bekir Sıtkı 
Tranıatlanttk Galata nbbnuna afttunlar, (flemeJJ merdivenler 

rampa edemedi dty~, Mister halılar, su aızan yumurta btçl
Cak Coneon doğruıu pek eıef- mfndekt mermer, avizelerin paı
lendı. Ştnıdi motörlerle, sandal· lı zfnclrlert, kubbeden yere ka· 
larla dOte kalka, karaya taım· panır gibi inen kandiller, ta yu 
mak da çekflJr ıey mtydL •. Ve karıda frllt ufaklı, e1ele vermlf 
koca Nevyork limanım dfittlndft, ııra ııra penceıe'erden glıen 
ah canım Nevyork, timdi nere- haftf ıtıklar, aıafıda botluk, ~e-
lerdeatn J.. rinlfk, ıtıkan ve eükt\t, filan, 
Rıhbma çıkhklan vakit teee- falan •.• 

ıürü bfr hayli haftflemitti. lıtan· Mister Cak Conıon, Bizans 
bulda otomobil bulacaklarını atzzeleri acaba nerede oturUI'· 
htç Oınft etme2ken, lıte kartıla· du, diye dOtündQ, onların birt· 
nnda ma ııra otomobiller, onla· nln oturdufu yere, bir oturma, 
n bekliyordu. · bir kalkma mukabflf 1000 dolar 

Otomobile bir kendiıl, bir de vermlye raııydı. Fakat tercO.· 
hemen oracıkta tanlflverdJklert man hiç de o ara c1ı olmu· 
gen~ bir tercüman, bir de, va· yordu. Bi7anı lafını açar açmaz 
pur arkadaıla.nndan olma11 ll mutlaka T<lrklerden hahsedl· 
Zllll gelen, timdtye kadar hiç yCl· yordu. 
%ibıii aörmedifl thttyar bir ma· Andaval ıehrfnde bıraktığı 
danı bindi. doıtu papaz Antuvanı dütündü. 

- Çek ıoför, doğruca Aya- Hey koca Antuvan hey, dtye 
,of.yaya .. söylendJ, bir gözün olaa da 

Cak Conıon bu tartht Bizans gelip Ayaıofyayı asıl yerinde 
m•bedtrıt çok mu çok merak g6rseydln, eminim ki fll c6mleyl 
ediyordu. Hatta 11rf bunun için hiç afzından d6~iirmezdin: Tıan
Amerlkada Tekaas eyaletinde ıatlanttkleri cekete düifme diker 
Andaval ıehrindelti maden~t'rlnl gibi kolaycacık yapıveren za
yüz Qıtü bırakmıı, kanunı ikna vallı Amerikalı, iıte ıu kubbe 
ehnif, çocuklannı kandırm11, ve gfbı ikinci bir kubbe daha ya-
Amertkadan ta lıtanbula kadar b ~ dl ah 
koca blr deniz ıeyahattnt thUyar 
etnıfıtt. Mtıter Cak Conıonun 
hakkı da yok delildi hanı... idil· 
tenin P"pa.zı, ona her rugeldJfi 
zaman, Ayaıofyanm methlı\I 
verirdi: 

- Bak azizim Mister Conıon. 
derdi, Amertkada ve Avru_pada 
Ayaıofya ile mukayese edilecek 
tek bir klltae bile yoktur. Bir 
kubbe ki, azemetinl ula taıav
\"UJ' edemezlln. Geçen g(ln mu
talia etUğim bir kitapta. .. ,, 

Ve papaz efendinin ıözlerl 
hep bu tanda uzayıp giderdL 

Pek sofu bir adam olan Cak 
Conaonun gece uykulan kaçnııya 
batlamlfb. 

'Nihayet tıte gelmıılerdl, ner
de19e bir iki saat sonra Aya· 
sofyaya kavuımuı olacaktL 

İntı fndtler, yokuı çıktılar, 
kargacık burgacık yollardan 
geçUler, ne iki aoatl bu, bet 
dakika sonra Ayaaofyaya geldi
ler. Sararm11 ağaç ldımeleri, taı 
duvarlar, taı kemerler, taı deb-
1Jz1er ve mabet •• 

Girdiler. 

- Btzanı fmpratorfle acaba 
g6rllıebtlir nıtytz? 

Kuketlt terc6man Cak Con· 
ıonun bu aualtne biç de hayret 
etmedJ; ç6nkn Amerikalı ıeyyah· 
larda bu tuallertn bini bİr para· 
ya idi, artık alıımııtı. hatta 
kızmadı bite, '-dece cevap 
.. erdi: 

- Hayır efendim, dedi, Bizanı 
tmparatonı falan yok burada. .• 
Malumu llinb olduiu &zere, 
lmpratorluk tarihe karıtalı 500 
sene oluyor. Şimdi burada Tilrk
ler var, biz varız. 

Cak Conson gözlerini kaldırdı. 
yukarıya bakb. Ooo... bu nuıl 
kultbe.. bu ne yiıkıeklJk, bu ne 
ıenJtlik... Ve bağa PzlüğQnGn 
camları kadar teıtekerlek JÖZ· 
lerle etrafına bakındı, renk renk 

pamamııbr, Ta eıen m ., ..• ,, 
Bayle hayflanıp dururken ak

lına pek &m\lr bir fikir geldt: 

Memleketine d&ndalO. zaman, 
papaz dosttle birlik olup Ayan· 

dan yan buçuk tanıdıiı bir zata 
mektup yazacu, Ayaıofyanın 

aabn alın~ak btıtiln heyetlle 
olduiu gibi Amertkaya naklini 
teklif edecektL 

Bu harlkullde fikrin beyni 
kamaıtıran ıap.ası içinde Aya· 

ıofyadan nasıl çıktı, otomobile 
naaıl bindi, katiyen farkında 

olmadı. 

Otomobil kafilesi lıtanbulda 
ne kadar cami, tGrbe, mtıze, sur 

ıaray, mezar, ıelvl varsa, hepsini 

birer birer dolattL Sultan Ahme
din çlnllerl Cak Consonda öyle 

ehemmiyetli bir allka uyandır

madı, Saleymanlye sadece ho· 

fUD& aitti, Kariyedeki Bizanı 

mozayıklanna bayıldı doiruıu. 

Y edikule aurlannı Türkler ml 

yapm11lardı1 yokta Bizanıhlar 
mı? 

Bu male, tercOman da ham 
hum etti, milsbet bir cevap ve
remedL 

Ml.ater Cak Conıon kubbele~ 

rin yanında yiikıelen tat ıfltun~ 
lara baktıkça cidden hayret edl· 

yordu, betondan olsa neyıe ne .• 
fakat kutu gibi mfikAap tat par-

çalarıuı naııl olmuı da birer 
I 

birer, böyle göğün ta yarı boı· 
Iuiuna kadar çıkar arak Jnp. 
etmlflerdL Hem de TQrkler 

bu aftç lıt muhakkak beyaz derili 
Btzanı eılrlerlne yaptırmıılardı, 
ne barbarlık, ne zulüm, ne 
vahtet!! ... 

Nuru Oımaolyeye geldikleri 
zaman ikindi olmuıtu. Minar~ 
lertn birinde, taı kuleye kaim 
bir bat atbt sarılan ~ıkıntıda 
bir adam uzun eakalını kurfUD 

ı ~ 

Meşhur bir Alman 
ınüellifinin tevkifi 

Alamanyamn genç ve en meı· 
hur roman ve ptyea muharrirlerin
den Her Lamp~l, aiyaıi bir katil ile 
ftttham edilerek tevktf edilmittir. 
Bütün Almanyada bü)ük muvaf 
faklyetler ka%anan eserlerin mü':l· 
dei o!an bu muharrir 1921 ıenes n 
de ıiyah orduda iken bir arkad.ı
fJDl aldürmekle munundur O nun 
bu cinayeti eıHleıimn b rınde 
tasvir ett lğf cinayete mümaıtl bir 
ıeki~de irtik!p ett ği lddw olunu· 
yor. 

Her l..ampel n • Berlin i'ıze

rf nde zehirli gaz " unvanlı eseri 
o kadar münaka{a •ara sebebiyet 
vermtıtir ki eserin temsili esna
sında intizamı ihlal eden bir h&dfse 
vuku bulmaman için z& bıta tedbir 
almak mer burij•etlnde ke lm1ştır. 

kubbelere earkıtarc..k c:mhordu. 
- Bu adam ne yap yor7 
Teı,üman: 

- Ezan okuyor, dt CÜ, müez-
ztn müslümnnlı:ırı er aniye, iba· 
dete davet ~diyor. 

A• ap olayım, eğer Cak Con
Boun bu ezandan, rn üezz"nden 
bir feycl'd er anlacH f tte .• 

Oreclan Kapalı çar~ıya glrdi1er. 
Çar§ı içi eff'a.nevi ~arkm me: lıali 
giht geleli Cak Cor.sona .. Bu 
i81 kkiıri ra 'eri hııldnnda tercü 
man seyyahlara l.cahat veıir~en 
bir antikacı Cak Consonun ko
lundan tulup çekti, ve ona dük· 
kanının yarı loı'uğunda bir kü· 
çük kadıfe papuç gösterdi, koyu • 
ku mızı renk ll, su ma i§fomeli, 
mlnJmfni bir papuç ! ... 

Cak Conaon göz erine inana
madı, aman ne harJkuli>.de ıeydi 
bu, ne harikulade ıey • ne enfes 
bir papuç. •• Ve blıden Amerika
da okuduğu Bin bir g'ce masal· 
lannı hatırladı: 
Haı bahçede mermer bfr ha· 

, 

r ADLiYEDE 

Balta ile ölüm davası 
Boğai kövde bir g~ce köylülerden Mu::>tafayı öfdore» 

Yetim Hüseyinin muhakemesine dün ağır ceza 
mahkemesinde başlandı 

fsranbul ağır ceza mahkemesinde 
duıı yeni bir katil davasının rü·ye
tine başlanmıştır. 

Davada maznun, Boğazköyde 
oturan Dıramalı ) etim 1 lUseyln 
d ı r. l lüseyi~ bu sene temmuzunun 
dörd i.uıcil gecesi köylülerden llyas 
o~!u ı\Iustafayı odun yardıtı balta· 
yı dere boyunda kafasına lndJrerı:k 

lildürmekle maznundur. 
Buna sebep, katildt:n yarım saat 

evvel korucu i\l usta fa ile Yetim 
l lüscyin arasında çıkan alacak mil
naka~asına maktul İlyas oğlu J\lus
tafo:ıın karışması ve HUseyine çı

kışması, hattıı maznunun iddiasına 

göre, bıçak çekmesi imiş. Kahvedeki 
m llnaka~a ve kavga yatıştırılmış, 

I Hise) in dışarıya çıkarılmış. Biraz 
sonra da Mustafa kahveden çıkmış, 
onu müteakip kahveden çıkan köy
lüier cesl!Jınl yt:rde hu;muşlar. Ba
şında balta yarası göı lilmüş. f\Iab
kt!ınctle reis Nusrat O. Yetim Hil
seyini etrar1ı surttte isticvap etmiş, 
maznunun dışnrda l\lııstafıının yo

lunu bekleyip beklemcdi~·lni, baltayı 
n:ıs1l tedarik ettiğin! ara,.tırmışur 

Bu cihetlerin tesbitt: davada davada 
ehemmi\ eri hııitdir. Neticede Hüse
) inin l\Iw•• ıı fayı ö!Jürmeği tnsnrla

yı p tn~ nrlam:ıı.lığı anlaşılacaktır. 

Yetfm 1 IüseyJn, l\Justafaya dışa
rda ra~geldlğlnl, öhHirmeği aklından 
geçirmediğini, onun bıçak çekmesi 
üzerine yanında bulunan odun yar
mıığa mahsus baltayı savurduğunu, 

t,Iustııfayı bu suretle canını kurtar· 
tarmak için öldürduıünü söylüyor. 

b nıtnt· cezada bitmiş, Uç ıy •r ,ı; 
ay rütbe ve memuriyetten ııı~~ 
mJyetlne ve parayı ödeınesine 
vermiştir. a1' 

Murakıp Mazhar B. ınür ·• 
ihmaıden lı~r aet et mi~tir. 

Bır ıstinabe uft 
DUn aP;ır ce1:ıcla atili ve 111 

Jerinden RaşJt B in i:-dntıbe 
tile ifadesi 'llınmı)tıl'. ı 

v aktile R&şit B. ln 250 u;,, 
rası, bir saati bir kordonıı. 
ztiğU baıı kimseler rarafınd•0 

polunmuş. Dıyarbekfrden baZlıııJe 
graftar gönderilmiş, ba reSi P 
görUlen ıdamlann gasıplar 0111 

1, madığı soruluyordu. 0$' 
Raşft 8., bu reslm1erl g 

geçirdi, şunlan söyledi: 
- Bunlar değtldlr. Bunlatl 1 

yarbekirde görmUştüm Ess~tO ~ 
nederlm vak'anın failleri 

1 

meyten fstJsal edUmlştir. 1 
Neticede evrakın mahalllııe 

sine karar vcrlldJ 

Kenan B . gttti 
Adliye vekiletl tarafından~ 

olunan [stanbul müddelumtl"' 
nan B. dünkü trenle Ankaı;r•~ 
m!~tlr. 

Sabık iki hakim hak 
adeıni istıhdam karJ 

kaldırıldı 

Reis Nusrat B. sordu: 
vuz .. Mermer havuza kar~ı jpekJt, _ Baltayı gece niçin omuzunda 
kuıtüylü bir sedir.. Parmakları 

Heyeti mah~usaca hakların 
mi lstihaam .k.aran verU~ 
f.trnbuJ üçüncü ceza m 
sııbık reisi avukat Mazhar /- f 
bul ikinci hukuk mahkeme()} 
azasından Nazif B. ler hııkf'i! 
kararlar, .Ali karar heyetlncC 
lunmuştur. _/ 

• 
taşıyordun. O vakıt odun yatma 

mücevher yüzüklerle l!lüslfi, ay 
isfn bitmemiş mi leli? 

y6zlü genç bir sultan · • Ve - Etrafta kurt vardı. Yanımda 
yasemin tenli, gür saçlı, yı:muk Halk bilgisi 

bulunduruyordum -~ 
gCSzlft, kftçük bir cariye... Sultan (~· 
la çartye dudak dudağa öpüıüyor- Şahitler çağınJdı Bunlardan Hil· Dernek halk konse! 
lar.: Ve bir ıehvet anının sar- seyin kah vc~ekl kavga esnasında 
sıntaları, tıp diye tok bir ipek maktul l\Tustafanın Yetim Hüseyine ter.tip etti j 

bıçak çekt.iğini, onu gırtlaklad ğını Halk Bıt....111 deme#I 1'! 
aeıl, cariyenin yavru ayakların · 15• 1" 
d kJ A 

söyledi Fakat miistantlk karşısında hazı tehirlerde muhabirltlı 
a papuçlar yerde serili cem · ak6ini söylemişti. Şuhit oradaki ifa- 11 f 

hal. Ü t - d- " kil etmtıtir. Ma)h.ila mınt~--' 1 ınm 8 une uıuyor. deslni kabul ederek çcklldl. Maznun 111
u "/ 

Sonra bu papucu oradan zen· ".Mustafa, kavgAcı bir adamdı. Bu halk maıallannm, S'noP b 
el bir harem ağası aıırıyor, gizli ifade o daha yaralı iken verilmiş- kaımda da hekimltfe eJ'"l 
gizli bu dükliaoa getiriyor, ve,. tir. lyile~ir de btzl oldürür, diye ltfkatlannın toplanmasını' ti 

Ve antikacı sert, kat'i bJr sesle şahitler aleyhlnde söylemekten çe- edilmektedir. Kastamonıl ~ı 
diyor kt ı lenmekten çekindiler,, dedi. Reis Jannda da çocuk terbfyeıtııt 

- Bunlan bir torba albna şa~ldln burada da oradaki ifadesine bft halk ldet ve akide'eri te• 
satın aldım, alıfn için 100 dolAra rücu ettJginc işaret ettl 
buakabilirim, bir ıey kazanacak Şahit korucu Muı;tafa, mnktuliln maktadır. ~.; 
değilim, amma müıterim olasınız vakllle Yumı.nlstanda bir adam öl· Demek menaup'anndBJ" 1' 
diye veri) orum, ıık ıık gelip dürdüğünü şehadeti arasında tesblt llm Raife hanım bütiln d~ı 
benden" eıya alaıınız diye... etti Reis Nusrat B. sordu: • Tdrk halk bilglıtne dair 1:11 f~ 

Eter Cak Coneon bu kadife - Bu, o meseleyi bilir ml JdfT olan neıriyatı nıuntazao>1,.~, 
papucu almamıı olsaydı, vapu- - O zaman küçüktU, ama son- rfst halinde toplamııbr. e~ 
ra dönerken mutlaka Ayasofyaya radan işltmlştlr elbette! dernek tarafından neıredıle' 
bir kere daha uğrardı. Fakat Şahit korucu Hasan da dtnlenil- < tı~ 

k h Bu kitabfyat neırtyatı 
o eski ıofuluğundan eıer bile dikten sonra öy mu tan Mehmet-
kalmanuıtı. Şarkın bütGn harem- le Karanlık Sallhln celplerine, balta- tekerrftr edecektir. d,.ıs 1 
lertrıi, cariyelerini, sultanlarını nın ve vak'a yerinde bulunmuşsa Demek &nilmdzdekf af 1 
bütün rGya ve hülyaaını kadife bıçağın getirtilmesine karar verildi baren halka nıahlUI uıııoı:," 
bir papuç halinde ele geçirdik· Muhakeme dört klnunuevvele kal-. terler tertip edecek, belle ,ıı ~ 
ten .ıonra. artık bütiln o kubbeler, dıT. h fd hk ılnln batan safha~arı0"' 
kemerler, ıiltunJar ılzin olıunl... a si arın ma iimlyeti muneler çalınacakt>r· 

Ve 'Vapura avdet etti. Beyo~lu belediye dairesi tahsil- Enurum oyun ı.--val.rJ 
Transatlantik o gece afır afu danndan Hidayet El nln bin yilz kmda demek tarafındatl et 

Marmara ıularmdan kalkb, Ame- . küsur lira zimmetine geçirmek l n et J aene vdcuda getlri e _,,ı 
rtkaya vollandı. · maddesinden muhakemesi dün ağır .,.-

1 raf bet gOrd6fGndeP 
Mister Cak Conson, latanbulda lamadı, yalnız, ona da çok tilkür, 

daJiilfflnun var mıydı yok mıydı, Tilrklerln adam yemediklerini baaılmııtır. glS~ 
Haber aldıfımı%a J., ı 

gazete çıkar mıydı, kitap baeı· bllfUI CSfrendJ, ve dtmajı kub- b iJ'I"' f 
lır mıydı, asri müeeaeaeler, haller, beler, minareler, yılnk ıurlar, ıenıt tçtnde Bern ıe r ıı,Jlı1 
enstitüler, ıinemaJar, tiyatrolar muzHm selviler, ve uydurmaayon lanacak olan beynetınilel 1'11 

ilh tlh.. vlr mıydı, yok mıydı, . papuçlarla d«>pdolu, maıkaU reıl kongretine Tilrk ~uttvl' 
bunların hiç birini sormadı, an· olan Andaval ıehrine döndii. derneği de da -vet y1 
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ilyarderler 
Nasd zengin oldular 'l 

;;;;;;:...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: N o bel : 1 

Dinamit kıralının mazisi 
IJu ada1n bütün servetini umuru hayriyeye tahsis 

etnıekle acaba nasıl bir gaye takip etti ? .. 

dt!erveun saadeti f emfn edip etme· 
feJ nt •oruıturmak kadar atht bir 
o) olmaz. Arıcak mevıuu bahs
~n •ervet ıırf ikttaadl ıahada 

'laı ak elde edilmfı o'urıa 
IUalı h "' n iç bir mana11 kalmaz. 
r-erva 
of sız ve faal klmae1erln zengin 
I ltıalctan b<lyfik bir zevk duyduk· 
~ lnklr edilmez. Onlar Ame
li a ınllya rderlerl gibi va:ıtfef e

h ilin kutsiyet\ne ve ticari faa· 
ı_ tetlfrlnden mütevellit faideye 
l[af) 1 
• o ınaıalar, hayatları esna· 
•nd b 

la) a lr çok taliıizlıklere utra· 
~ .. ~'' ınealekJerfnln ıonunda mu
lt b •ktyetlerinden ıOphe ederek 
hı un olıalalar bi' e teıebbüıleırl· 
h 1~ liiu.ım ve f atdeıtne emin 
e.~ 'llnur'ar Onll\ r hasıl etmek 

1 
tuıu He zebundurlar, plinlaı mı 

~tbn, etmek isterler ve büUm 
do~Uinf muvaff• ki yet ve servete 

F u RÖtürOrler. 
tlrıdaaliyett lkhıadfye'eı inin harf 
Clr\ e IOzeran eden her teY 
"' &f'Ca hemf'D hemen ehemml-
ı~~~· " ş tibt ır. Morg.an ,,ve " tlneı,, 
' , hayatı huaualyelerinde 
.. ~. ııt 
bı lkı v: müıterlh olıuola.r, veya 
~'' Alfred Krup " ıtbi aile 
olaun "'"" reçlmsizlik'e me1uf 
e-nı~j1 bundan ne çıkar? Bu ve 
chlllt hadlıeler onlarm tsUda
•~b b a. la halel aetirmez. Bwaun 

e 1 •I ebt lhffllial IHHGD 
"1uvafrak o!anların fabrikatör 
~eya maliyecl,mucit veya mübd 
~•unlar aılen biraz anlaıilmu 
O r tıynete aah p olmalarıdır. 

n arı ıuıal eden meıall sırf 
ı.,4•erının sahan dahilindedır. On· 

1
'1 hu sahadan ayıracak her ıey 

1
•ter tıpor ister flört olsun hayat· 
'rında mevki tutamaz. 

Bu nuktaf nazardan Alfred 
Nobeltn tahıiyetl pyanı dikkat
tir. 

" Dinamit ,, kralının hayatının 
ronunda sulhperver olması, ve 
mevadı mOıtetle icat ve imali 
ıayeıfnde elde ettllf ceılm aer
veU beteriyete hizmet edenlere 
tahılı etmesi ıayanı hayrettir. 
Acaba ne oldu? Garip hilkatta 
olan bu mahlO.k hayret aver bir 
hayatı muazzam bir fiil ile itmam 
etmek haveılne mi dOtHl. Y okıa 
mOnevver Avrupa için mfteaseaatı 
hayrlye vOcude getirerek Ame
, ika ml'yarderlerfnl taklit have
ıfne mi dOtUl? Her halde onların 
hlıiyatına tercOman obnuıtur. 
Çok 2engtn olan bir adam ibtl· 

yarladJiı zaman ıervetlftl helalinden 
kazanup kazanmadıfını dülü 
nere vicdan azabı duyar. Kendt 
nazarmda kendini haklı göster
mek çaresini bulamazaa topla· 
dıiJ paralan arz iizerine ıaçar. 

Yokıa " Nobel in emeli Rokf el· 
ter gıbt teıkiflt zevkini dufmak· 
mı jdf. Ve milyonlarını kazanır

ken gayesi bqert bir tröıt teıkil 
etmek mi idi? 

Anlatılan Atfred Nobelfn ismini 
her sene thya eden vaaiyetna· 
meıl daha ziyade hayatına mer· 
l;ut olup, bir 11ermeyeclarm petı. 
manide hareketinden biraz )'ilk. 
ıek bir gaye tle vOcude getbmt,. 
tir. Haklkatte meılefl aeçbdift 
inkllap ltibarl'e dtfer mealeklero 
den farklıdır. Fakat daha m~'la
dialnde hayatında bir çatla' lık 
vardır Bir nokta vardaki "'lr 
türln yolunda gitmiyor. 

~·· ı 
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,Radyo 
Bugünkü ı rogram 

lı (İstanbul ayarile) 
I? tanbal: 1200 m. 5 K•. 

-30. ı s.ao Saı heyeti. Boru ba-
berlerl 
Caz.Band Orkeatra. Mo
zartiaııl, SultHra Sate : 
Danae cıpanyo1e Eilben
berg. 
Routgoole et srenoutlle 
Ka'man. 
Duche11e de ehtcago. pot 
pourri. T anıo orkettrUI· 
Su heyetL Anadolu 

IJeı,.., ajann haberleri. 

~1 :ıll'•tıd, 429 m. 2.5 K•. 
Ptano ~·t: Moıu.t. 

~ 25 Sehubert, l.Jut. 
Radyo quaıtette: Aubfor, 

~ Choptn, Leon ·avallo. 

r 1111 ( lf6nigswuJlerhausen) 
21

1
2s J635 m. 30 KW. 

6ublatein gecesi. 
Program nihayetiDdr ı11t 

hır otuıa kadar danı 

~d havalan. 
17 ttpe~te: 550 m. 20 K'v. 

la.10 Macar balk prblan. . . .. 
T liganne orkestrası itti
r.kile 

zl&anne orlı:eıtrası. 

394 m. I! Kv. 
Radyo orlı:tatran. 

Tıatro. 

Daveniı yı 1554 m. 25 ıc .. , 
20,45 Ruı taı kılan. 

21,2' Konaer. 
0.20 Dana haY&lan 
Davenfry: 419 aı. 25 KT. -
20 30 Erganon lı:onaert. 
21 Oıını havıılan. 

21.45 Vaudevılle. 

O ı 5 T egennt. 

GlAJ'l'i{· J;reJ4lvı 253 ıa. 5 Kv. 
20.0) Gramofon. 
21.30 Konecr. 
2~.30 Tagannl. Berlin .-kılan. 

24 Dan•A\avalan. 

Kaiovlçı "09 m. 10 Kv. 
J 7 20 Gramo'on. 

18
•45 Muılque de chamhre.. 

ZJ 05 Varıon Pr'Ol'Nlll· 

~ı 1~ > 
> 

24 
Danı hn:alan. 

1 angentJergı 473 ın. 15 Kv. 

21 
Kon~r. 
Progranı ntbayetmde ve 
ıaal bire kadar dam ba-
valen, 

'ft!il4110 ~00 m. 7 KT. 

18 
QlıiDtete (lorbıo dan) 

21.25 Komedi. 
2215 

Konser 

Moravika-OJtrava: 263 m. lo Kv 

O
- Orke•tra (Blnıo daıı) 

-ttın.ı..-......-~l----.-......-l~l~· J----~~__... ____ ~,..._,ı...w.-.. ... 

27 Teşrlnsanl 1929 

Borsalar 
•mbt::yo 

l lnaiUz lirau Kr. ı 
" T.L. 11111tab1U Dol 
• • Fraat 
• • IJret . . 

Betxa . . 
.. . . . .. . 
• • .. . ... 
• • .. . .. . 

Drahmf 
Frant 
Leva 
F1orm 
k•roa 
sus., 
Peuu 
M~ 
Zloti 
Penga 

!o Ley IC anış 
ı Tilrk 11 rut nı nar 
.. Çer. oue~ Kunış 

Nukut 

ı fsterlln (ln«ttla) 
1 Dolar (Anıınta) 

to Frant [Frauıa) 
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V akıtın bu1lmacası 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekto 

balcarak yeni bulmacamızın sımnı meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 
için Bfl~ıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kilidir: 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

• 
Ba,..ıı& bGlnıacammn 

~, ..... idi J 
Soldan safa: 

Yukardan aıafı ve soldan 
-ıa. 
l - Kukla oyununun kahra 

manı (4), muzaffer (5) 
2 - BoDuk (1), aeda (2) 
3 - Farla (4), nota (2) 
4 - Ne,eli (3), okunan ıey (S) 
1 - Bli nen peynir ('5), nota (2) 
8 - Mizah aayıfamız (11) 
7 - Baylık tay (2), meıhur 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

8 

9 

Dllnkll bulriıacamnua 
balledllmlı tekll 

Yukardan aıalı: 
Hint piri (5) 

Alafranga 
kulp (3) 

ziyn~t ( 5)' 

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

10 - Uçmak (3), ecnebi mn
meaaillik (7) 

11 - Zengin def!l (5), Parlıln en 
meıhur kadın tenlıl( 4) 

•••MME•tlll ~ E mı 
Elyevm OPERA SİNEM~ŞiNDA • 

. gösterilmekte olan Fransada çevrılmı~ ll 

VENÜS 1 
Ca,et mükemmel ye fevkallde setli filim• büyük muzafferiyetleri fi 

'Mil::~i::· Dilber ve sevimli yıldız KONSTAANS TALMAÇ 
ıüzel sahnelerin birinde rolünü tamamen çıplak olarak oyna· 
maktadır. Diğer mümessiller meyanında ROAN ve MURA 
vardır. Her gün saat 16,30 ve 21,45 seanslarında EDUARDO 
BtANCO ile meşhur arjantin orkestrası. •m ........ --m~~-~= w~ 
Manisa Vilayetinden: 

En çok btğenllen 400 Jlra mükAfot verilmesi mukarrer Mıınisa Vali 
konalı projesi münakasa milddctl 14 k~nunevvel 929 cumartesi günU 
sat 14 de kadar müddetle temdit edilmiştir. 

Tafsil!t İstanbul, lzmlr Nafia başmühendisllklerlnden alınabilir. Talip· 
lcrln vtllyet makamına müracaattan 

Hudut ve sahiller sıhhat umı1nı 
müdürlüğü müfettişliğinden: 

BOyiikdere sahil SJbhtye idaresi Bor kAtibl sabık Ahmet Veiik Bt:yln 
Galatada sahil sıhhiye merkezinde müfettişlik dairesine müracaat etmesi 

lbımdır. . 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden : 
Lil%umu olan 25,000 kllo çcnber ve 200,000 adet halka kapalı 

zart usulile 7 kanunuevvel 929 cumartesi günü saat I 6 da ihale edilmek 
usere münakasaya konmuştur. Taliplerin mübayaa komisyonu kitabet ne 

mUrıcaıtlan. 
... c~==~~c:: ... ~ı:::~==~r:::---~c:--:J~ 

KAP,PEL· \'° -- ~ 
tamamOe te1cemmtfl etmt~ r-loo• 

1 l' AZl MAKINASJ f 
Franaız h~n dahi takdir ve terdi. 

etdll maldna KAPPELdir Hafif, metin ve zarit ~ 
Her ciheti teahbat olunur, •e lak.itle ıablır. 00 

Terkiye yeılne mnuml acenteli t 
Y. Şlaorkyan. btanbuL Sadıkiye • han 31-33. Tel. S. 225e 

R!Osc.-.:=ac::: ... ::a~~c~:::r:::--::ı~c--::1a--~~ 
Devlet demiryolları ve liman-
ları umumi idaresinden: 

Aak.wa-K.y.ert hattında Karafakılı ı.tasyonu tçln font boru ve telerrOah 

kapalı ı.arfla ınOnakaaaya konmuıtur. 
MllD.kM& 9 lkıııd klnun 1930 pertembe gOnll saat 15,30 da Ankarada 

0eY1et demtryollan ıdarellnde yapılacakhr. 
Mon.k1Uya lttirak edcceklertn tekhf mektuplannı Ye muvakkat temtrıatlannı 

a)'DI gaadt ...a 15 ıe itada Umumi modarlok kalemine •erme1ert lazımdır. 
Talipler mOnakua prtnamelertni (10) lira mukabilinde Arkarada, Malzeme 

d ı&lda d.v an ted,._,,,,,,.ar.,.,,.ık--=ed=e=bl:....:::lfr;..;.;ler=.'----------
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( İstanbul . Defterdarlığı ilanatı ) Napoleon Bonapartın 
ikinci evlenmesi 

'Kartalın ve yavrusunun akıbeti 

• ••••••• 
~:~~~:;··::i··:;~~;;~:········xd~i~;··;~ı·;üdü;iüğilnde 

ğünden: lcan 550 lira mahal1esl Heybellada yali'caddesi No. 127 dnll abpP 
Al•unizade mahallesinde Top- taksimatı: zemini katı odun kömürlük 1 fnd kat 1 sofa ! oda 1 tlfod' 

Cıhan fa· ihli~ine g6z koyma~ olan Bonapartın son 
Mn~leri Bahrı muhit oı fasında yalçın bir kayalık 

'/Jzerinde geçti •• 

hanelioğlu sokağında 2 - 4 No. meli ufak bir sofa haricen mutfak vasi bahçe sarnıç 2 lncl kat 4 

7 dönüm 2 evlek tarla kıymeti sofa ilzerl ve etrafı kapalt ı daraca 8 üncii kat: 4 . oda 1 sofa 1 

muhammenesi 600 lira. ı balkon ayrıca 1 oda 1 mutfak 
Balada evsafı muharrer tarla- Mülkiyetinin füruhtunda tahliye edllmek şartile bll!de muh~ -3-

aıtalı .... izin alarak ealondan 
~lıtun. llct g(ln sonra Napoleon 
lmparatorfçanın hane. ne dedi
jini ulamak lıtedt ve ciddi bir 
tavır alarak: 

galt be çaldı. Lakin Avusturya· 
nın da tıtbak etttft ( Laytpzib • 
Lefpztg ) muharebesinde matlup 
oldupndan m0tteftk1er Fransayı 
lstlll ile Parise gfrdller. Mnıa
r6nlleyh 1814 te terki saltanata 
mecbur ve ( Elba ) [l] aduma 
nakledl dl. Bir kaç ay 10nra 
(16 fUbat 1815) Napoleon inziva· 
sını hafiyen terk Ue 20 martta 
muzafferane Parlse gtrmtııe de . 
lngtliz.1erfn de dahıl oldulu (Va· 
terlo • Waterloo ) muharebesini 
kaybetti. Napoleon lngiltzlere 
teslim oldu. Onlar da mOıarOn· 
ileyht ( Sent Elen - Sainte·Hele
ne) (•) adasına nefyettller. Dün· 
yaya ıığamıyan bu biiyiik adam 
1821 senesiJıde mepkkatlt bir 
esaret içinde me• kör adacıkta 
vefat elti. ~·a ... o'c onun Elba ada· 
ıından gelip Vaterlo muharebe
sine kadal" devam eden mOddetl 

nın 15-3 hissesi yiımi gün müd- nenln bir senelik fcarının 9-11 ·929 tarihinden itibaren bir ay m 
det!e satılmak üzere müzayedeye ve paz~rlık suretJle mUzayedeye vazedilmiş okiuğundan tali~ okkil 
vazedilmiştir. Bedeli defaten tt• 8 12-929 pazar gtinil saat 14 te Adalar malmıüdörlü~nde müteşe 
viye edilmek şartile taliplerin nş komisyonuna müracaatları iIAn olunur. 

lmparftlorlça meı'ut olup ben 
den btr ıtkAyeU olmadıftnı tabii 
s6ylemlıttr. ~u ciheti pederi tın· 
paıatora btldtrecefinlzl Qmlt 
ederfm. ÇOnkQ mOprOnlleyh 
maruratınıra her kesten ziyade 
itimat eyler, dedi. Bir gOn gene 
hu1ura kabul edlldlflnde ı 

kıymeti muhammenenin ·1.1b0
- Beyox-Iu mal müdürlüX-ündeıı: 

çuk nisbctinde pey akçelerile 5 5 
16/12/929 tarihine müsadif pa· Şişanede emek yemez mahallesinde fskender caddesinde 52 n: 
zartesi günü saat 13 den 16 ya hanenin ihalesi talik milddeti zarfında dahi lfa kılınamadıRJ clh ad 
kadar Üsküdar mal müdürlüğün· Teşdnsanf 929 tarihinden itibaren kanunun 17 inci ve 18 inci Dl 

de müteşekkil satış komsiyonuna nin H likrası mucibince bir ay zarfında pazarlık suretlle lntacınJ 
müracaatleri ilin olunur. verf)diğfnden bu müddet zarfında ta1fp olacakJann Beyoııu mal _. 

- fmparatorfça gerç ve tec
rilbeıbdlr. Memleketin ahvaline 
ve Franaıılann ahlAkına vakıf 
de~tldir. T avru hareketinde ctd 
diyeti muhafaza eylemesi matlu 
humdur. Maiyet ne tayin ettlffm 
dOıes dö Montebello parkta ge
ztnlr ler ken ammlzadelerJnden hl 
rint fmparatorfçaya takdtm etmlı. 

Bunu dotru bulmadım. Franıada 
herkes'n bir istirhamı •ardır. 
Bt'Ahare bir çok lzlcata mAnız 
kalır. Buralannı kendtsfne anla
tınız buyurdular. Fikri phanenfn 
isabetini taıdlk etmekle beraber 
bu emlrlt>rlnl niçin bizzat tebllf 
etmedtklerlnl sormak ceearelinde 
bu:und,um. 

İmparatorı 
- Bunları tlzfn ıhtar Pyleme

nlz her haldıe m6nastptlr. Ben 
ı6yleraem fmparatorfça benim 
tftfz bir zevç oldufum zthabında 
bulunur. Siz pt'derlnln nazın o· 
duktan befka kendlıtnl çocuklu
fundanberl tanınınız B•naena•eyh 
ı•:ı!n s'\yreme"b ben'mktl .. rden 
fad" mQe11lr olur, cevabını 
verdi. 

Altunizade mahallesinde Topa
n~ lioğlu sokağında S - 7 - 9 No. 
ahşap köık kıymeti mahamme· 
nesi 6000 lira • 

Müştemilatı: Dört kattan iba
rettir. Birinci katta mermer mef
ruş avlu üç oda bir mutfak bir 

çamaşırlıkhane ikinci katta 4 
oda bir salon ve kiler dördüncü 

kat çatı arasından ibaret olup saltanatı tarihte yQz giln namı 
altında tanılmııtır. etrafında bahçesi ve bahçes nde 

1814 te Napo1eon mOtleflklerle 6 hayvan istiabında iki ahır ve 
harbetmek ilzere Parbten çıkar- samanlık ve bir odayı müşte-
ken fmparatorlça Mart LuvW mildir. 
natbel saltanat tayin etmlıtl. Altunizade mahaJlesinde Topa· 
Fakat ır.O§aıilnl1eyha kimseye nelioğlu M>kağında 3 No. dükkan 
haber vermeden refakatinde otlu kıymeti muhammenesi 1000 lira. 

ve aarayının nazın Avusturyalı Altunizade muhallesinde Topa
Kont (Naylpperg-Nelpperg) oldu- nelioğlu sokağında S. 7. 9 No. 
lu halde Vtyanaya gitti. 1814 te tarla bahçe zirai 26954, kıymeti 
Ell a adasına tzamında Napoleon 

· muhammesi 5000 lira. zevcesinin kendlıfne iltihakını 
emretmfşıe de Mart Luvtz itaat Balada evsafı muhaner emli
etmedl, Milf8rClnileyha ytız ,On kin 64 hisıe itıbarile 39 sthimi 
saltanatı esnanr.da yerinden lo- yirmi gün müddetle satılmak 
mıldamadı. 1815 sulhundaa 10nra üzere müzayedeye vazedılmiştir. 
dOvelı ra'tbe Mart Luvtze ltal- Dükklnın bedeli defaten köşk 
yada vaki ( Parma ) dOıeıliflnl ve bahçenin be:dcli bir senede 
malıklne olarak tevcih et ,tler. iki taklitte tesviye edilmek ıar-

,.. Sabık lmperatorlça 6tedenberl tile talıp'erin kıymeti muhamme 
20 maıt 1811 ıartbtndt Nap~ Naytppergle milnaaebatta bulun· nenin •ı, 7 buçuk nisbetinde 

leonun tmpaıator ça Marl Luvtz dutu gibi Napoleonun vefatı ha· pey alc~e'erlyle I6/12/929 tari· 
den btr otlu dGnyaya geldı berlnden pek az •onra da mu 

tarihine müsadif pazartul gilnü 
( Roma Kıralı) un.anı verilen malleyble evlendi ve bu hadam- saat 13 den 16 ya kadar Üıkil· 
bu çocufun tevelHldO bOtftn dan bir kaç çocufu oldu. ı829 da 
Fransada tevlcalAde tezahuratle Naytppergfn •efatandan d6rt ıene dar mal müdürliltünde müteıek-
karıılandı. Mart Luvtz vaziham· sonra Mart Luvtz Kont (Bombel kil aattş lcomsiyonuna milracaat· 
letutt emada Part~tn muayyen Bombelleı ) isminde bir zatı lan ilin olunur. , 
yerlerinden atalan topların ade· tezevvOç ettl ve nihayet 1847 -0- Kt alılt ddkkdn - Galatada 
dini ahali aaymıya baılamııb. tarihinde Vlyanada 6ldo. Tevel- Yenlcami mahallesinin Fermenceller 
Zira kız olursa yirmi bir ve er- lndlle bntiln Fransayı sevinç için· caddesinde Mehmet Ali paşa hanı-
kek oldutu takdirde yGz bir de bırakan ve lıtlkbaltn Gmldı nın birlnd kaunda No. 124, sene
pare top atıla('afı llAn edllmfttl tam•an Napo1eonun bedbaht llk klrast 4RO liradır. mUzayede 18 
Tahta saltanatın btr velJahte oflu ( Roma Kırah ) ise 1832 klnunuevvel 929 çarşamba gilnil 

malik olduQunu ve binaenaleyh senesinde yani yfrml bir yaıında saat 14 te Defterdarlıkta yapılacak· 
Napo!eon ıOllleslntn tı•lmrannı YUkubulan vefabna kadar dClk nr. (H-I O 1 7) 
mOJdeltyen bu toplar Oıerlne d6 Raythttat (duk de Retchıtat) -Ot Kıralı~ baltl(al cl61(kdnı - Sul-
bOtOn ıok•klar halkla doldu namı altıl'!da bOyGk pederi A'91U tan Ahmette umumt Hapishanenin 
Artık hGkGmdarm ıerg0%Cfl ar turya impaıatorunun nezdinde bakkallığı keşif ve şartnamesi dal-
~atmdan dolaım•yacatı ve bir ikamet ettL resinde :56,424 kuruşluk yapı yap-
fOk eenelerln ıulho salah içinde LIJff{ Simavi mak ve mukavele bidnce bullanıla· 
ıe-o*"eef1 Omtt'ert herkeıtn yOiO- [l) ( Elhe ) Korılkanın çarhnda yirmi bilecek ,arttıe ve senevi 120 Ura 
ıft ,ftldftrdO. fak at hınına yene· d&-ı bin oOfuılu bir adadır. kira ve 3 &ene müddetle kiraya 
.,ı.en ... fattht ll~m olm"fl [•] ( SemıElen ) Atlanttk dentztnde verilmek üzere mUzayedeye çıkarıl· 
ttıren N11poleon ispanya ttlertnı koı;ıı~ hır lngiliz adaaı olup Dç btn eeka mıştır. mOzxyede temdlden 5 Unu-
lllı~"n 1712 de Rusyaya yllz aha!Jat Yardır. nuevYel 929 per~embe gOnll saat 

·~".:'uo::::m;,~.:ırm!:':;er~~: ,'f~j;'~";i;kJ&h:::fi:;ı ~ ~98~elıerdarlık ta yapılıcaktır. 
'eetn• ra,Amen Ruılar Mosko.a 1 }3ank3.Sl 1 -0- Ada1

01 mal mudüılı.ıl4ndm: 
,ehrtnl yaktıklarından kııın ıtd- 1 l 2861 lira BüyUkada mahallesi kU-
dettuden ve leıe mOıkillltından \ :ı Merkezi: AMSTERDAM ç(ik tur sokağı No 1 dnsi tarla 
Napoleonun muanam ordusu il Sermayesi: ı.ı2s,ooo,ooo ve çamlar. 
zr">lettlft yerleri tahliyeye mec Ü ihtiyat akçesi: 8,000,000 • ihale bedelinin blrlnd taksiti 
bur olduktan bqka IQfuktan Ü lstanbul merkezi: Galata Kara- 1 peşinen ,.e mUtebakfsi yedi senede 
miithtı telefat verdL Bundan jl köy palasta. 1 mUsaYl taksitlerle istife edf1mek ve 

N l ikbali zeval :ı İstanbul şubesi: Yeni posta· : lhale bedelinin tamamen istilasına 
ıom a apo eonun : h i tlsali d Al ı h ! 
b 1 ~ b l d 1813 t.e (Lutçen) =: ane t n e a emel an. : kadar Hazine namına birinci dere-.. maııı;a aı a 1• •• ı.ı .. l" 8 k l : 

) h beJertnde :: ıer tur u an am uame An icra . , cede ipotekli olmak şa.rtile mUlki-ve ( Bautçen mu are :: ve ka~alar icar olunur. i 
Napo!eon Ruılara ve Prusyalılara nzm=- m11mwa yeti 26-11-929 tarihinden itibaren 

liiğiinde milteşekkll satış komisyonuna milracaat eylemeleri llln olo11 

Evkaf umum müdürlüğündell 
Guraba hastanesinde mevcut mUstamcl Röntkcn dhulle te~ 

milzayedesfne talip zuhur etmediğinden T Sanfnin otuzuncu ~ 
günil saat on dörtte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip "ıJJI 
şeraiti anlamak Uzere her gUn levazım idaresine ve ihale gUnU de 
encümenine mUracaatlan u.t-

• 1'atılık han odası - Çakmaçılarda Daye IJll' 

mahallesinin büyük yeni han orta k.atında No. 87,~ 
min edilen bedeli 600 liradır, Müzayede 2 kAnunoe 
929 pazartesi günü saat 14 te Defterdarlıkta yapıla 
tır. (1070) 

+ Sahlıl( ctük*drı - Çakmo.kçılarda Daye hatun mıbalteslnln 
hanı altkandda No 12, tahmin ~dilen bedeli 800 liradır. M67.a 
klnunevvel 919 tarihine müsadif pazartesi gUnO saat 14 te De 
lıkta yapılacaknr. (1068) 

+ Satııı~ clü~kdn lıtuesl - Çakmakçılarda Daye hatun mı 
Valde hanı altkatında No. 8, 9 hissede 9 hissesi satılıktır. Mezk6r 
nln tahmtn edilen bedeli 700 liradır. Müzayede 9 klnunevvel 
rlhine milsadif pazartesi gilnil saat 14 te Defterdarlıkta yapılacaktır.O 

+ Sotılılt, otla - Çakmak~ılarda Daye hatun mahf1leslnln btty 
ban orta katında No. 47. tahmin edilen bedeli 500 liradır. M 
g kAnunevvel 929 ta~ihfne müsa<lif sah günü saat 14 te Defter 
yapılacaktır. (1072) 

Maarif Veküetinden s 
Kayseri, Maraş, Isparta, Erz~rum, Çangın, Maarif mOdOrlOkled 

haldir. 
Yüksek mektepler mezunlanndan bu vazifelere talip olanlana 

şifahen ve gerekse tahriren müsplt vesikalarlle, Maarif Vet!led ~ "J 
sat Umum müdürlü~ne müracaatlan llAn olunur. / 

lstanbul Emvali eytam idare' 
sinden: , 

Ali Rıza Beyle Fatma Saime ve Tiatice llanımlal'I~ 
tikraz ettikleri nıebaliğ mukabilinde idaremiz uhte8J,i 
vefaen mefruğ bulunan Kadıköyünde Osman ağanı•,)' 
lesinin Rıza Paşa çeşnıesi sok~ğında kah~ [ 16.0, .16 Jıff 
[ 154, 156 ] numaralı ikı dukkA.nı muştemıl ı~İ kt"' 
hane atıhktır. Mezkur hanelerin altında birer dukr; 
ve ayni taksimatı havi olarak kapıdan girilince reo~ııll' 
nili ufak bir taşlık, çin1entolu birer mutbak, birer bir" 
lok ve birer hal~ ile ikinci katlannda birer sofa ve ifl 
oda ile dükkanlara ait birerde oda üçüncü katlan~~•'' 
birer sofa üzerinde ikişer oda birer halA dördüncu "kill~ 
larında da birer sofa ve birer odası olup zemin ve·~-
katlan kt\rgir, üzeri ahşap olup iki yan tarafı ile 8 i~ 
bahçedir. Ost katlarında birer çıkması vardır. JJer 
e,·in kıymeti muhamminesi 4175 liradır. . fİ' 

Birinci ihalesi 2600 lira ile talibine 26 iki~cı ·tekj, 
ı 929 sah günü yapılmıştır. Kat'i ihalesi 12 bi~ıncııaıılB' 
nun perşembe günü · yapılacakt1r. Fazlasına ıalıp 0ak~' 
nn kıymeti muhamminenin yüzde onu k.adar pey ısıtır' 
ferini yanında bulundurarak o gün saat üçe kadar t• 
bul Emvali eytam idaresine müracaatlan ilAn olu~ 
yirmi gün müddetle müzayedeye 
vazedi1m!ş oldul1;undan talip olan
ların 15- ı 2-929 pazar günü saat 

od Urlar' .. ~ 
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Kiralık hane 
- VAKiT. 28 Teşrini ııııni 1929 ~ 

tının~ ve e~nm ~an~osı umum nı~nırııınnen: 
Ta.ksitle satılık emlak ' 

66 
~eçhul clSk_er 

Cağaloğlunda Cümhuriyct Halk 

fırkası lstanbul merkezi civarında 

Yeni sok~kta J o numan.ılı hanede 

4 oda ı salonu ve müştemilAuru 

hııvi iki daire acele kiralıktır . 

Mevkllt:r~ evsafı mahsusalan aşağıda yazılı dokuz parça mUlkiln ııatışı 
mtizayedeye konmuştur: 

1 - Mi.izaycdc kapalı zarf usul11edlr. İhale 5 klnunevvcl 9i9 tarihin· 
de İstanbul şubemizde müteşekkil sauş komisyonu huzurtle icra edilecek

tir. Talip olanlar beher mevklln hizasında gösterilen mikdarda teminat 
varakasını teklif mekcuplarile beraber makbuz mukabilinde bizzat ve ya
hut satış komisyonuna yeti~mek üzere taahhüdü olarak postayı tevdi 
ederler. 

'nri 
6 -· • 

lşin iç yüzü ne 
S,; 'ç .. · ~ / · b · k rn .. k 

·d·) ı 1 •••• 
İçindekilere mUrucaat. 

Btyo;lu icra aaıreılrıdtn: Pangalt:ıda 
Hamamda, 156 numaralı dUkkAndı 
sebzeci Ye elyevm tkametgAhı meç· 
bul Petro Efendinin ft"ruhan Efen
di ye olan deynindc:n dolayı mah
cuz bulunan eşyanın furubtu hak
kında: Med) un bulunduğunuz y(lz 
seksen lirayı tarihi ilandan iribaren 
üç giin zı:ırfınJu tesvıye etmediğiniz 

uı.kdirdt! eşyayı mahcuzenJn turuht 
cdlleceği ilan olunur 

" u eff'ndıler, taş kırıcı af{a ar /uç ır <1a ıt ı ur 
&keri denilen ulvi hisli nıaltluka galebe çalumazlardı 

2 - ihale bedeli ilk taksit pesin alınmak şartile sekiz ıenevt mUsavt 
taksitte istifa olunur. 

tlı ~ •efer henglmında aceba 
• '-! ~eı berin etrafını olıun tam
' t\ı: için ne ~apbnız.. Hangi 

ı I ot 'h. hangi blrlnfz kalktınız.. ve 
l ~ ~ ene kadanelarmıza bindtniz 
tİ ~tı 6tf e.n fU ıiperl~rt dolaı•ınız .. 
ar' tılı riniz, hangi giin bir saatçık 
il t~b~ fU ıipe• lere gelerek köı· 

lçıtıd gibi toprakları oyan ve 
ltla e Yaııyan Tor k evlatlarının 

tıe\'" C 1Yatını okıadınız •. 
tı~ (itQt, g<irlll ıoba vanan 11ca· 

~lt\l);daf arınızdakl ye~ıl çoha 
tittı_ ınasalanmzın üzerinde ha
ltı~tı tınız var.. tabii böyle r.ah-

f;' fıte luzum yolc d~itlmi ? .. 
0~ ~d llke.t düı<lnünQz ki, ıtmdi fU

~ ita a, tkı cılı'l Türk onba~11mın 
'r~111tıda koa koca kılıcı ve 
tıltaı •ınna dört süngO.lü neferi 

' lb .. ~ııpa. rağmen harbin hud'ı:ıden 
"'et ld ~ı 0 utunu ispat eden yuz· 
~~efendinin de bir haı itası var. 
~ t bu yüzbaıı dendi, kA~t 
,,Çaıtna itimat etmiyor. Daha 
\ ~ bır ıey otrene bilmek, da 
~tı ısa \'e da.ha ameli bir yol
l,t ıaf ere doA-ru yQ (imek için 
lftı arır&hında.n kaltnl'Or, kendi· 
't. e çeltı 
l(i

1
k düzen verl}or ve tkı 

~in onhbaıııı ile g6rüıebtlmek 
ta 

eıel( at \re huzurunu feda 
e hu ao~kta bu ıssı:ı d~ 
,...tin içine kadar 1retlyor. 
\.1.. h ,,. ._ unün lrfnde Bulgar'ar mu-
~~r oluna.. en y<ikıek tıeı1e 
~ı: ha.ykuacafım . ve diyeceğim 

dıı( liakkını:rdır ey ıfüçO. ef~n· 
~... b ' • ey ozacı ve tat kuıcı 

da dt•er •. çalıttınız ve kıu~an-
laq F ~ •• akat tunu unutmayınız 

( Q kazandiitntz zafer, yalnız 
~\ı~'lllenlı Orduyu Humayunu ) 
~ 81trna.la.ra müıtafrak (kuman· 
lllJ> 1 '-itan) larına kartıdır. Mağ· 
~, ;deınıyece~intz bir tek kuvvet 
~ ır, O da. 1 ürk a1kerl • ) 

\.) •et, bu böyledir. ve bunun 
~bı flkın ıniu.llertnt turada fU kale· 
' ltıt\da.faa muhitinde göı<iyo
~lc liarp eınaıında gaye ve 
~ ~e ıahibt kumandanlarının 
~'-~'nda etUIJ kıt'alar duımanm 
~lılnda bir çelik kiltleıi gibi 
a.... Vor • Fakat aıkerU~n kutsi 
""~t ' ... 
~I~ nı btr tarafa brakaa ak, 

" \t- I> \re cemiyet kapılarında 
ı:ıaı.tt d ll ' tcl1ı ilenen efendilıere teı ın 

t '1- en hölGkler, ve hatta tabur, 
~~, \re fırkalar.. emirden ve 
~l •ndadan mahrum kalarak 

r 
r 

Şt•\>tutlı gibi dağılıvor .. 
l 11tıdt "'~ hatırlıyorum, henüz mu 
~ttkra!\111 ilk giinlerlnde ıdi. 
''tl\ ea 

1 
k.6yünden buradaki klt'a· 

R~ı~ 1 t lhak etmek Q:ıeı e ko~up 
~lltet\ btr nefer, anladıyordu. 
b ~ h b ~'°4'k ar tnde bozularak gelen 
~tltıq ende aıkerler, Çerkes kö· 

~t~ıı: toplattırılm1t ve oraya 
~~~ tel en efrada bir ( ibı eti 
d gette) aAdu olmak üıere alenen 
\~Üt liilrnüı ve y6zlerJne tükür· 
~t h&, ·• Halbuki ne yanhf ve 
ı:ı iltl, ~aıı7ça btr it .. Filvaki 
1~ ~t k ÖgUiece ve yüzüne tükü· 
~ t ~· ı.~la ıınseler v.udı. Fakat ... 
~ "• eınt tt, r ve kumandadan ve 

-ekmekten ve ıUahıan 

mahrum olan zavallı T(irk ıukel'l 
defil .. gögüılerinde ye omw:ların 
da kucak, kucak .., me.lar lai•· 
dıkları halde emir ye kumanda· 
ya ıahlp olmı)'an de.-letlQ ve 
ıaadetl6 efendilerdl . . Bw TG.rk 
neferlntn, gOl gibi temfz.. &nacı· 
tının ve ıevgtlt ya1tnln dudak
larından ba~a htç btr f9Y def· 
memı, pak yanaklarına tQkftren 
ve t6~ Orten o (kumandam besa· 
let unvan ) efendilere ıormalıydı, 
aceba o ma•um yfizlere t<lkilr· 
meğe . ve o omuzlarında ve 
g&~Clılerlnde taııdıklan kuca.k 
kucak ıumıı.ya };ak kazanmak 
için ıu kartımdald Bulgar yıu: 
ba,uunm vatımne ve mllletfne 
karfl besledfğt ve yaphfı feda· 
klrlı~n aoebe. birıde birini • yap· 
rn~k değil · kalplerinden bile 
geçlrml~let m dır? .. R•kabı Huma· 
yuna revne.k vermek içtn pula
tılan ve hatta bug6n bile lıtım 
bul ka.ldırıml arında §'&k1rda.tıldıtı· 

na htç ıuphe olmayan o ahn 
yaldızlı kılıç ııahJpleri, gel&in:er, 

götdlnler, ve ibret alımlar . karıı

Sehllmıutlr,1 A naı uıiUk ~on.90ıoş. 
hanurndrn: Komoloshanemiz tatil 
günlerinden maada her gün saat 

1 O dan I 3 e katlar ve I 6 <lan da 
19 kadar a.yı k tır. 

insaniyet nonıınu 
Dün saat 12 nıddelerinde Sırp 

sef arethanesinden gelirken 1 larblye
den almış olduğum pıısaportun için
de 15,20 lira kadar para oldu~u 

halde kazaen zayi ettim. lçinde 
olan para onun olduktan maada 
ayrıca ıo lira hediye vereceğim 

ht!r kim buldu ise insaniyet namına 
mektup ile ve yllhut bilzat getiren 
zata hediyesi takdim. ec~ilecektJr. 

Adresim: Sirkt'dde yeni Türkiye 
otollnde Y ogoslavya tebao.smdan 
Bayram oğlu Demin 

mızdaki dnımıüı -.bitler inin u::m:muımn:mn:ıunımnnm:m:m::m:::~: 
kılıçları da parbym .. fakat .. hO. lj Cilt, ıaç, heort haıtabkları ,.İ 
cum •flarımn aramıda... itte , 0 h mütahauıaı 
ahtn yaldu:iı kılıçlar, ..-elev btr ~ DOK TOR n 
gün olsun tfu k asket1tıtn hücüm :: := 
.. ttara ~Manda pM"hwta7da' ...... r Ahmet Hamit 1:: 
tımda durftn 7.abafı (Teodor j 
Venko) efendin n h~•uoda. bu Galata, Voyvoda caddesi. ! 
klldar acı t.ıh mlar elmudım. Atine bankaeı yanında her gün 1 

Maamaflh, ımatnı (Teodor Yen Qçteo eoora. 1 
ko ) olarek tanıtan yClıhetı, ~ Ü 
nazik ve çok çelellt bu- adamdı. U::::::::::::::::::::::::::~mr.::-::r.r.:r.:mm:::m •• 
Y ıır m ıaal kadM konuıtuk. yoktuk batladı. Şehrin ılç yQ.zünü 
Fakat .. hep deroJen tepeden bilenler, mahalle aral8.1'ında açlık 
l-ler halde, 1011 müi.lkattan yftı:Onden cereyan eden öy.e fa-
mütessir olan ve bdkt de bizim· dalar anlatıyorlardı ki dinlerken 
le tekrar ka, tılatmemak tçtn adeta batımız dönüyor ve u~r-
aeyahe ta çık lığ nı behaııe ede temliyoı uz. 
rek bu yOı.bşıyı a6ndeten Mafor Bugün, NAz m şehre indi ve 
Gümüıefin Yerdiğl talimat neti evde inde anla1h. Muhtelif ha'\'a· 
ceıf olacak ki , ade.moataz, ıuya dıs e.... muhtelif ır~ünakaıalar .. 
1abune dokunacak ne bir rey daha ha'l, galip mlyız, mağlup 
sordu, ne bir fCY m7tedt. muyuz.?... ve ıonr a, qlr : 

Restmlerlnrlz ~ok ~ ~ o'mut- Beyan name 
Bulgar tintformadlnın Maımda 1 - Orduyu humayun Yanya 
derhal g6z-e çerpıyorltZ. b1Jhaeaa civarında, Papıu köprO ve Beı 
esire benzer htç bir bahıııtz yok. çmar mevl<iler•nde yunanlılarla 
Hatta biraz da mağrur ve pet'· ettiği muharebede büyük bir 
va11z vaziyetteyiz·· Bu neı:ik muzafferiyet kaıanmıotu. 
( tahri hcmıehri ) mtze te,ek- 2 - Gene Y anya cihetfnde 
kürler ettJk. Ellerfmb.:l ııkıp K.ondrald cival'ında üç günlük 
ayrılırken o temeni itti : btr muharebede dütıtr an münhe 

-Tekrar göruıelim olmaz mı?.. :a:lm olarak bir cebel bataryası 

8- Talip olıı.nlarm 1.stanbul veya İzmir şubelerimize yahut Merkez em

!Ak mlldürlüğiine müracaatla mufassal şartnamemlzi mütalfta etmeleri ve 

mUzayedeyc i~tirıı.k halinde bir nüshasını bir lira mukabilfnde alıp imz& 
ve tekllf mektuplanna rıı.pteylcmeleri icap eder. 

Um. No. mevki ve semti nevi ve mı. hudut kemiyet teminat mtkdan 
meşhuru hJyeti ve mUştemUlt:ı Ura 

16 Şişli Büyükdere 886 numaralı maa müştemlllt 1500 
t:addcsl garaj 

28 Zincirlik.uyu arazi 
kasrı f ttlsalinde 

94 1 Jeybellada 2 No. gazino 
Yalı soka~ 

I 39 Maçka Sil!hhııne Borun 
J 62 Ni)aıı taşı ekmek fabrlkıısı 
ı o4 G11.lata Kıtra 16 No. dükkan 

Mustafa 
75 
I5 
22 

Kandflll VanikOy 
Bebek 

ahır, arabalık, 

mutfak ,. ... 
mı mUştemll!t 

kah.-ehımc T .L 

maa mU~femlJ!t 
ınaa mUştemiltt 

.. 

uoo 

900 

2500 
7000 
600 

liOO 
8000 

500 

Merkezi umu mı: 

Şa1Jbtıt ı 

Ankara Adana Ayvalık 

lstanbuJ Trabzon Zonguldak 
Bursa Balıkesir Kayseri 

lznıir Giresun ~tersin 

Samsun Edremit 
BOTON 

İstanbul mıntakası n1aadin mii
hep.disliğinden: 

KUtahya vtlAyetinde Cebrail karyesinde k!tn olup mek~uf bu!uıııın An
dmon mııdenl: 

I - Tarihi lh11leden ltih11ren bir sene r:arftnda (t!0,000) llra serma
yeli şirk.et te~kU olunarak hukuku devredllmek; 

2 - Madtnln teslım tarihinden Jtlbaren bir sene zarfında bOtUn rruı
den sahasının l-5000 mikyasında muntuam bir topoğrafik barltaa yapıl· 
muk ve tahHrri ameliyatı netayicine göre mUmkün olduğu kadir nziyett 
oleojiye gösterilmek ve taharri neııyid bir raporla Ycklletc bildirilmek 
ve bu netayicc göre imalat projeleri tanzim edilmek; 

3 - Üçüncü st:neden itibaren senevl ugad I 000 ton cevher çıkar· 
rılmak 0/ 0 5 re~mt nisbt ile mezkôr resmin •ı, 6 li nist>etinde teçbl..zat 
tercil>i verilerek sevk ve lmar edUmek ve bu miktar fbraç n aevk olun. 
masa bile bu miktara tek.nbül eden kJymet Ozerlnden rnmt verilmek ve 
mtllt bıınkalard:ın alınmış 0000 liralık teminlt mektubu ita tdilmek şar· 

cile talibine ihale edllecegtnden {aliplerin 15 kAnunevvel ı 929 tarlhine 
ıniısadi{ paz11.r günü saat ı 5 şc kapalı zarfla kadar kapalı ıarfla İktisat 
vekAled mııden umum mUJilrlüğüne müracaat eylemeleri 

İstanbul mıntakası maadin mü
lıendisliğinden: 

Ben de ı~ımi çekerek cevap tahrip edi lmfıttr. Küt h vtl 4 t ı ı G d k a ya a.yet t n n e oı az&sının Göynük ka.ryeıfnde klfn 
verdim : 3 - Mecidiye kruvazörü ki- olup mckıuf bulunan antimon madeni 

- Eğer ölmez sal kalırsak ... nunevve in birıncl ....:ı.nu- Çanak· T h h ı d b dk &"" ) - art 1 1 a e en \tl arrn btr tene r.arhnda (100,()()Q) ltra termayt!ll 
kuıı karııya kal 1 ~'1l çok gÖ· kale botazı haricinde aekiz Yu- şirket teşkil olunaralt hukuk devredilmek 

riifÜ 1 ÜZ yüzbatım.. nan torpitoıile muharebe ederek 2 - Madenin tcılım wtbınden blr aene zarfnda bOtQo maden uhaıının 
-tı' mecbwı ftrar eylem'ıtlr. k 

5 k
a I 1-5000 mi yaıında muntazam blr top"'""aflk haritası yapbnmaL -e tıharr 
Qnunevve 4 - .ICAnunevvehn (içOnde "IS" .. • 

Bugfin tı!~den k..-a'.rgAba donanmayı humayun Çanakkale ameliyatı nct&ylclne göre mOmkOn olduğu kadar n:rlyell ı~olijlye lree edilecek 

avdet ettığımi:ı z11mao
1 

fena bir botu:ı haricinde Yunan donanma· ıaharrı netayıcı btr r•porlı nkllete bıldırılmck ve bu netayl~e göre ımallı pro-

havadfale karııleıtık. Bazı kıt'a· aile bir buçuk kadar ıayanı ıOk· jelerl tanzim edilmek. 
larda, tttüı, dbanterl ve batta ran bir ~eca.atle muharebe ~tnıif 3 -fÜçOncO eeneden tıtbu~n senev1 aet~n1 yedt yilı eli! ton ce'fher çıkanl-
ko'eı a) il bttnıiyfn 2arl hastahk- ve muharebede bilhaasa Averof mak 'fe 0 

0 ·5 resmi nlıbt tle meı.knr retmlo ' /0 6 11 ntabetl.Dde tedmat tertibi 

la 
.. bat göıterd·fi cihetle tekay- sefinesme Oç dört mernıf ı18bet ı L h ı , veri mes. ve tea Ut o unan miktar cevher ihraç Te 1evkolunmua bile bu mık· 

Yüd
atta bu'unulmaaı tanlye olu- etmlf ve be.tından, &ancak omuz· ı_ b 1 d ._ tara teu O e en s.ıymet Ozuinden remıl Yerilmek Ye Mtlb bımkılardan alınmıt 

nuyor. Tekayyüdatta bulunulacak. Jufundaki ıat taraf kalelerinden 
L • kt 

0811
( ve harıgl veıaJtle... baaarzede olt!ırak top ateıi keı 1 (5000) liralık teminat mektubu ita eclılmek ~rule tahbtne ihale edllec~ındt"n 

A:t:;• muhasaranın bütün felaket mış ve tekmıl sefatnt ıle Pıre talıplerln l 5 kAnunevvel 192~ tarlhlnt mOııadıf pa7.ar RDnO 5181 15 şrkadar 
ve faciaları baş gôAterdi. Her istikametine firar etmiıttr. kapalı ılrfla lkbsat veklJeb nıaadın ıılera umum mudorlUsüne müracaat 

taratta ve her ıeyde, yavaı yavaı LBitmedij eylemeler· 



Abunt:. şartları 
fllrldyede ~ 

Gazetemizde çıkan yazı ve resim· 
lerin bütün haklan mahfuzdur 

= SAYISI HER YERDE S KURUŞ = Türk mekteplerile faydalı eıerlerin 

Ui.nJannda yüzde 20 tenzilat vardır 

tısl' han şar ıc•~ 
Satırı 1 

Kuruş Kuruş 

l AyhiJ 150 000 
3 • 400 800 
6 • 750 1450 

Gazeteye göoderllecelı: mettuplann tızertoe 
idare içinse [ idare ] , ya.zıya aJtae ( yazı ] 

işareti konulmalıdır 

Büyük veya bir kaç data için ver1len tıruılarla 
hususi mahiyetteki llAnlann ücreti 

6-8 inci aayıf a '1' 
5 • • 40 
4 • • 1oO 
2 • • z(/J 
ı .. • d ıo 

12 1400 2700 

Bastlmıyaa mektuplann iadesinden, tıymeı 
mokaddercslz mclrtzplara konulmuş paralanıı 
lı:aypolmasından ve ll!nlann münderecatından 

idare mesul deRlldlr lsr ANBtn... BabıAll. Ankara cadde.inde « V AKIT YURDU • 
Tel. !970 iDARE 1ŞLER1. J97f YAZI İŞLER! •telgraf' VAKiT posta Ko: 45 

idare ile kararla~tırılır 

Gazetemize hususi 11An kabul eden yer : 
H. S. H. llıinat acentesi 

1-Sinci ıayıfa1 
1 

reımi ilan ar 

Devrialem 
EVERŞARP E 

Yumuşaklığı ve dayanıklığı He Kalam •• kurt1111 kalemlet1 

dllnyanm la• tarafmda bil· 

[J~
ytlk ~ m.::::::~ ::.~ 

cibanşilmul bir şöhreti haiz oraş ISlllil---------..--
bıcağ-ıdır. 1 rabzon 'kinci posta>1 

llklart lnıllanttlan LJ ..... """". .. ... 
bartle ,..._ıran ctd· 

~ ~ t 1 
(AN K A R A) vapurtl 

er Yer e SH l lr T · · · p · be akşl 
eşrınısanı erşem kt~ 

Galata rıhbmından bas~noP 
Zonguldak, lnebolu, O~o den bllyllk bir •••k :::-=:=::ı::uc::..-:::-.::::-.ı::::::::::::::::ı:ı::::ı:aıı 

1 l.oHD , ıp f aldlltealnden diplomalı ij Samsun. Ünye, Fatsa, f 
Gireson. Trabzon, Riıe~0ı3. 
decek ve Of, Trabzon, fş~ 
hane Gireson , Ord~ • 010~ 
Samsun, Sinop ve Ioeb 

humuı.tadU', 

NKASI 
Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 

lsıanbul acenteligi - Telefon: İstanbul 1948 
Beyoflu dairesi - Teleton Beyoilu 1303 

Senedıt ve pollça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he
sabı cari ıuretile avanslar, pollça ve iskontosu. 

Türk.iye cUmhudyednin başlıca şehirlerine ve memalik! ecne
blyeye senedat, çek, itibar mektupları ve telgraf emirnameler\ ·-· . 

ldarehane inşası 
Tütün inhisarı umum müdürlü -

'"' ·· d Balıkeslrde inşa edilecek baş müdüriyet binası için gun en : v~rilı>cek teklifnamelerin tevdii için gösterilen S0-11 

- 929 teribt 14 - l 2 • 929 cumartesi saat l 1 re temdit edilmiştir. 

~ ....... Jiceie·saHik··çitiiik ...... ~ 
: Anadolunun Akdeniz tskelt"lerlnden olup lmvvel lobatiyeaıntn fe•kal!de- : 
: liği, havsının mutedil olması ve menazlrl tabilyeılnlo gUzelliğı, orman ve ! 
! sularının çoklu~u lle me~huı ve her ocvl terakkiye müsait olan Antalya : 
: villyet merke2 ı ne btr seat mt-eafede. tçindt- yirml yedl adet ıu menbaları : 
: bulunan ve kenarından boyuk Akııu nehri akan ve msh bu ıuıuıarla ıulan- : • • • makta bulunan yedı bin dönömlük çiftltk ormanları •e müştemıllb ıalreatle : . - . ' . : acele satılıktır Her tOr}O ziraate aalıh olduğu gibı hayvanat lçln mera ve or- • 
: mantar vardır. Arpa, buğday, pamuk, ıuıam, mısır , nuhut, fuulya, pirinç, : 
• • : gibi her nevi hububat, porıakal, limon, muz, ı.eyt n, incir, elma, aımut. : 
: kayaı, ıehalı glbl her iklime mahsuı meyvıılar yttlşir. Böyle luvmettar ~ıhlık : 
: almak arıuaunda bulurıanlann daha ılyade tııfsil!t almak lçln Antalyada : . ~ 

1 Abdı efendi zade Hüseyin beye acele mOrac.aarlan llan olunur. 1 
••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lmlô~ ue eytam ~an~ası umum mü~ürlüiü~eo: 

D~. H i. HUseyin Na.şlt . ft 
:: Dotum ve kadın hastalıkları mütehassısı 5! 
~ " 

Ü
• Türbe, Eski HllAllabmer binası No. 11 !! 

HaraU. Qleden Mmr• aaat 14-18 :
1
! 

Tcldonı lst. 262'l ; . 
==~=--==:ıcPnurn::-::ı 

• }lil!f ..... Kadıl<.öy iskele üzerindeki .... 

Lokanta, Gazino, ve ~ans salonu 
Salonumuz emsaline nispet kabul etmiyecek 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 ıon derece ehven, servis mükemmeldir. Kışlık prog

ramlarına başlanmışbr. 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. Mudürivet 

.:; 8 3 s e 5! E e E E 8 3 315'E 

Selanik HEEIB Bankası IIB · 
1888 de tesis edilmiştir: Sernıayesi 30,000,000 fraıık 

Merkezi umumi lıtanbulda; Galata lıtanbul Beyoğlu 
TUrklyedekİ şubeleri 

lzmir Samsun Adana ~frrsiPl 
Yuna.nlsta.nda.kl şubeleri 

SelAnik Kavala i 
Her türlU banka muamel!t4 itibar mektupları, her nevt akçe 

üzerinden besabatı cariye, çek muamelAtL 

~illl'.:IBllD~~~~ilE 

ı·· ·······••Rtı~•ri"•~ ll!ifıl!i: ~ 1 ı.j llllJ 

ıfD i H nf H O ~ U H U f U R i ü fl M i U i R~ 
i3 Her çeşit sebze konserveleri, zeytin yağı dolma ve yt:mekler ~ 

fil kıvırcık ve dana etinden kebaplar, beyin, dil, yanak konserveleri ~ 1 piliç kızartmaları~ balık plAkisi, her tiirlü komposto ve marmölAtlar . ~ 
M Çok müsait şaraitle satış yapılır ~ 
r4J Toptan ve· perakende satış mahalli: Si~keci Hocupaşa hamam :1 

EC.fl••Bll[fl sokak No. 9 1el. Jjt. 2:1~9 t®rl1~iliJJf1(11 
ı::::=:a:.:.:::::::n::::::m ::::.il·-·····===:::: •• -•••••• :::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::-::=::::::.:::::::::.:::;: ·-·:::::::::r.::::::::-.::::::::::::;:::::::::::::::1:::::::::::::::::::.-:::1:::::::: 

ukrıyarak gelecektir . 

lzimir sürat postası t 
( GÜLCEMAL ) vaptJ~ 

Teşrinisani Cuma 14,3 ~t 
Galata rıhtımından hsrel 
Cumartesi sabahı Izmire l~ 
cek ve Pazar 14,30 da 
den hareketle Pazartesi şıf 
gelecektir. Vapurda mükt l 
bir orkestra ve cazbant 
cuttur. 

Antalya ~ostuı ~ 
( t N E B O L U ) vaP~ 

Kanunevvel Pazar 10 da(! 
rıhtımından hareketle 
Küllük, Bodrum, Rados,,1 
ye, Finike, Antalyaya g~ 
ve dönüşte mezkiir iskt 
birlikte AndifH, Kalkaıı• j 
Çanakkale ve Gelibolu}" 
yarak gelecektir. 

~ozcaada postası rı 
( G EL 1 B O L U ) vaptı 

1 Teşrinisani Cumartesi 1 W 

idare rıhtımından haf~ 
Gelibolu, Lapseki, Çan' ~ 
İmroz, Bozcaadaya gid~~Oi 
Çanakkale, Lapseki, Gelı 
uğrıyarak gelecektir. 

Vapurculara ı~8~ıı 
Seyrisefain ıdaresinıfl , 

- • bt'; .( 
goldakta mevcut yırmı ~wı 

ton maden kömürünün oı;ı• 
beşer bin ton hesabile ~~ 
beş ay zarlında lstanbu1' 

münakasaya konulmuşttl~ ıl 

~··· .... 
Pazarlıkla satılık depo ve ı:ıntrepo i~I lotanbul ı ... relııt Ahmet Refik 8. in !iğ 

. ii!IYeni icra ve iflas kanunu şerhi!iii 

[balesi 30 T .sani 92 5~-tır 
hinde saat 16 da yapıls\ııl 
T . ~ 1 
aliplerın şartnamey.~ ~$5'1 

üzere her gün ve muJJll ySİı~ 
. . k . . d -· ıe 

Um. No. mevkii ve semti 

meşhuru 

13 Galstada Kalafat 

nevi ve ma· 
hiyed 

depo ve ah-
~:~~ş~:~~~:.' renıu;;:. miktar ~i' 2 neci Cıilt i~I 
ma mü~temildt 37 IO r· ···· 

ıştıra 1çın e o gun. 
Müdüı lüğüne gelmelerı. 

W * 1M ~t 
e l' 

Mesajeri Maritinı ~ r,! muhallL Kürkçü- şap antrep9 
ler kapısı 

B:ılAda muhaarrer depo ve antrepo pazarlıkla satılacağından talip 
olanların yevmi ihaleye mUsadif 3 kanunevvel 929 perşembe günü saat 

· on altıya kadar lstanbul şubemizde müteşekkil satış komisyon una müra
caat eylemeleri. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşıde 

. 11 ~ANUNEVVEL 1929 
BÜYf1K iKRAMiYE . 55,000 LfRA OIR 

Avrwa; 25.000 15,00ü 12,000 10,000 liralık 

Lramheler ve 1 d,000 lırahk hır nıükAfat. 

l·n laviçrentn buyuk hukuk Alimlerinin eserleri ve botun kanuntanmlz nazııra m~ 
fü alınarak nazari ve amelt hükümlere ve lüzumlu numuneleri havi olan bu eacnn her em 

:!il: cildi lıtanbulda V akıt Cihan ve li:bal kütüphanelerinde (150) kuruşa satılmaktadır. iiii 
Hl :::; ... . ... ;:: 3 ,,,. aa "it ltm dilm k m: iHi uncu Cl11 am e e m~ .... · üzeredir. .. •• .... . .. . .... . .. . 
~===:::::::::::::::::m::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::::::::::::;:::::::::;::: 
::::::ın::::::::.:::::::::ı::::::::=::::w:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::: 

rumpanyalarının Vapuru tlt 
Güzel seyahtı ~,, 

Her hafta "Marsilya .. r'~a 
P. ve 

ket eden va!">urlar ıre 15ıs 

1. 1 , h' v arlar· ıman arına t a 1 ugr ı.,o 

k .. de c 
almak üzere Kara oy .. ,ıv 

a Rebul ve şürekasına rııo zO' p a <=B~ olunması. Tele!on Beyoğl• • 

· Kumaş ve Battaniye~ f~[AK~. 
Karamürsel fabr1kas• mamu ata ~ ~~ ~ Yavrulara sıhh~t 
ŞIK - ucuz - SAGLAM ~ ~ vet ve güz<"ll~.:~!·' 

Sultanhamamı ikincı Vakıf Hanı altında satış mağazasında ~J •'- ~~""""'"" • Jil'tf' 
·il:> Top TAN ve p ER AK ENDE ~rn Mes'ul müdü1 ı Refı1' 


