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iinkü maç 
Oalata~ar ay Fen ere 

mağlüp oldu 

' • ~ "'""""" "" intiha ().. ~ 
~ •por hayatımızın en mühim 
~ !erinden birine oahit olduk: 
"h.. tasar ayla F enerbahçe futbol 
~ •nda icar ıılaştı. Ve dün 
~-e ıpor haya bmız•n en mü 
OlduJc ~ad· ıelerin den birine şahit 

F' • 
ı.. en,rbahçe Ga1a•asarayı mağ
IQp ett' 
' 

1
: Bu suretle btş sene· 

~ben Galatasarayın Fener Ü· 
. hde temadi edip giden ga· 
:et hhsımı dün bozuldu ..• 

0
" ( Vukuath müsabaka) dan 

'~karşı karşıya ge'memiş o'an 
'b'~ kıymetla rakibi, lik maç· 

tı •ttı 0 Yle üçüncü haftasında kar· 
B ''Yordu. 

u te-ıra d s d dutan ~ •ı ün ta yomu dol-
'ka dort bin scyircıye, ilk da· 
c-.. sından aon anına kadar, be· 
.... nı ~.-.~St.ııfM:i~~~:.:~4'.:rit;~~ 
li içinde, pek revkh bır futbol 
Çı seyrettirdi. Filhakika dün 

rı ~umızı ve sarı lacivert soo 
~eler içinde karşı karşıya yap
"' •rı maçların en güzelina ve 

heytcanlısını oynadılar. 
id·F'enermki beklenen bir galebe 
~' Takım son i}ç ay mütemadi 

1
"' aa ·ı ~li ~ı e çalışıyoı du. Zeki gibi, 
~ gtbi, Kadri gibi formlarım 
)t~be.t'?it oyuncular t's.ki kabili· 
'trını bulmak için diğer arka· 
~ 1•rile beraber şaşmaz bir inti· 
~la çalışıyorlardı . Necminin 
Jt, tai altında yapılan antrenman
'-tf talc mın başlıca cks·ği olan 
)ta eısiılıği o.Jertaraf etmiş ve O· 

h rıcutaıa devamlı bir müsabaka 
~~ak kabiliyeti vermişti. 

ta un bunları bu sütunlarda 
tnı •t d" ~. y •nı. Sonra un gene 

d,1~'i.bm ki: Galatasaray anformf 
~ ~ldır. Eski vaziyetine naza• an 
~. 11

'· Nıhat gibi, Necdet gibi 
-,-urıcu' . . d ki .. ta)d ar~ ~yı çalı~ama ı arı ı~ın 
-.G 1 kabılıyetlerinin dununa duş-

1 Ctdir r,1c • 
ıl. • at o sara kırm111 bayrakta 
'"11e b' ..... ır bassa var ki azimle, .... , .. .. 
dtee~' il~ bu eskiliği tel~i e
telf1. hır f evlca idelik goste-

• ırler dı' d" .. .. d k [).. ye uşunuyor u • 
Urı F d d "1Ge
1 

. ener; evam e en ve 
~İt sır vaziyetini kaybetmiyen 
t:trı1 toYunla çalışmasının mükifa· 
~~ opladı. Gala tasar ay iki saya 

~e>t~ll'aasına ratmen nakifi ka· 
''-u ikinci devrede hele 
~tle ab~0A'ru şayanı takdir bam· 
'rı usbütün artan gayret ve 
et.ıh llıalc •zmi siyin cırtaya koy
\elb~i lh•1lcadder aki~eti değiş-

• Fener birmcı devrede 

.... - 2 lnd lab1 .... -.-iiıııillmlllİlll-----• 

Akşem 12 nü•hası Sayıla 

Son ·dakika 
' 

Bütün ormanlar 
·oevlet malıdır. 

Yeni orman kanunu memleket ormanları hakkında 
çok mühim ıslahat tedbirlerini ihtiva etmektedir 

Ankara, 30 (Telefon) - Yeni 
ormanlar kanunu ll ,ıhua lkb1at 
enc:Omeninde tetkik ec:ll1mekte
dlr. 

Uvtbaya pre bOtGn orman-
'•' devlete aittir. MOlklyet da
valannı mahkeme halledecektir. 

Kanunun Defl'IDden eonra et-
bu ve mOeuesat, tasarruf ettik· 
lerl orman an hlkdmete tasdik 
ettıreceklerdir. 

Devlet ormanlan 2 sene içinde 
1abit lf&l'etlerle tahdit ec:llJecek· 
tlr. 

Orman slyaseUnln ıayetl, m_., 
cut an fenni bir surette muhafa· 
za harap ormaıı&an:ıslah, " Jen1 
den yettıtlrmekUr. '-

Kıymetli afaçlar dalma mu 
hafaza edilecek, nakliyat için 
sulardan lattfade oh1Mcak. yol· 
lar açılacak, tealat J&Pılacaktfr. 

Vekllet ormanlar için ayn 
bir hesap tutacak, .afi batılabn 
yanu hazineye vertlecek, y&n11 da 
ihtiyat akçeat a~ ica
bında iltlkraz ~lecekttr. 

Mecburiyet olmadıkça orman· 
larda hayvan otlat1lmıyacaktır. 

Mfbadeslz L OçOk bfr dal bile 
kestlrtlmlyecek, afaçlar para 
ile sablacak, odunculuk, tahta· 
cılık ile geçinen köylOlere, be· 
deli 10 senede &denmek 6zere 
bir .saha ı&tertlecektir. 

Kurumut devrilmlf afaçlar, 
yapraklar mOzkyede ile sabla 
cak, orman içinde avcı'ık, ba· 
bkçıbk yapanlardan Terli alma 
cakbr. K6y ve nahiye ormanlara 
aba1J beyninde paylaıdacakbr. 

~ 

· vagmur yu1unden ha11I olan seller Kemeburıazda " adrmclald kOJlerde tahribat yapmıı, iki 
çoculr, bir araba, bir çift i>eyltr eebere kapılarak boplmuıtur• 

V eziyeti tetkik etmek tbere Beyoflu kaJlll&k-. Janda..,_.a kuma\dam ve Kemerburpz nahiye 
mGdOrl beyler k6ylere altmtıter, henOz av-det etmemftludfr. 

Bofulen çocuklardan Rffat otlu Ômertn cesedi T&fLdere mevkUnde bu1unmuı. cllfertnln cesedi 
benb meydana çıkmamııbr. Sel tahribatuun tahminin fevkinde oldulu s61lenmektettr. -

(Son haberlerimiz bifmemlttlr. Latfen 
3 üncü ıayıfamıza bdkınlJ -

• 

- ' .. - · 
çok üstün bir oyun oynadı. iki 
muvaffak gol yaptı. Galatuara· 
yın bu devre içinde yapbğl iki 
saya iki perakende hücumu ve 

bir az da tesadüfün mahsulü ad· için, ilci tarahn sarfettiği gayret 
dedilebılirdi. müsabakasında Galatasarayın ağır 

Fakat iknici devrede mevcut 
iki ikiye beraberliti boımak 

Şişmanlık moda olursa : 

baıhfmı görüyorduk. Enerji ve o 
hayrana olduğumuz forma gayreti, 
Fenerin yerleşmiş, muntazam oyu
nunu tesirsiz ve si lik bırakacak 
derecelere kadar yükseliyordu • 
Ama Galatasaray gol kaydedeme-

di. Beri tarafta bu işin sırrına 
daha fazla vakıf olan Zeki galibi
yet sayısını takımına kazandırdı. 
Yoksa birinci devrede oyun na· 
111 Fenerin sayılanna hak kazan-

' chracak bir cereyan takip ediyorsa, 
ikinci devrede de Galatasaray 

Kadın - Kocecı~ım beni 8enfn Yanında 
görenler kim bilir s~n.an ı.aUinl ne kadar 
kıskanırlar ._ 

için böyle düşünmek v~ bekle
mek dotru olurdu. 
Fenerbahçeyi tebrik ederit Sayi· 

nin mükifatmı aldı. Bu netice, 
Galatasarayın çalışma yolunda 
• tıpkı Fenere olduğu gibi - yeni 
bir terakki amiıi olacak. 

Zaten futbolümüzün yükse1mesi
ni bu karııhldı galabiyetler, mağ
lubiyetler verecektir. 
Şimdi ıu umumi görüşten sonra 

müsabakanın sureti 
sayılann ne ıekilde 
öğrennaek istef!'eniz 
aahifemize geçınız. . 

cereyanını, 

yapıldıtmı 
spor lütfen 

Musolini 
ltal yada "ticari rekabeti 

kaldırıyor 

• M. Muaolnı· 
Londra gazetelerinin Romadan 

aldıldan habere ı&re hazırlanan 
v-e ne,rolunan bir yeni laJiha, 
korporasyonlar milb mecltllnt tet
ktl etmektedir. Bu meclilln va• 
zlfeal devletin neıareU altmda 
ltalyanın bOUln lkttsadl faabJet· 
lertne insicam •ermek olacaktır· 
ltalya meclisi, klnunenel •JI zar-

Anlı yalım! 
Kahro'sun teı kos 

Fak at (yaıaıın!) kime? 
-2-

Evet, kahrolsun terkos! de
mekte bOtün dlJler beraber; 
yalnız, terkosun yerini ıele
cek idare baqlalc:lir '"' bu 
tclare 9'ey& prket kim olacak. 
bu derde naul deva verecek· 
tir ki ona yqasm! diyelim 
Terkoı çlrkeU olmaım da ldm 
olurıa olsun diyecek kadar 
basit olmamak llum! Terkos 
flrketfnl terkos yapan dlrek
törGnOn sarıım çehresi de
lil ya 1 

Haklkab g6zden kaçırma· 
yal m: 

Terkoıun mGdddt bltfyor, 
elindekiler bize kalıyor bava 
dıı•erl, maalesef, hep yanlıtf 

Daha bu ıtrketln 18 , ,lhk 
mukaveleli bir 6mr0 var; hl
kOmethı teılsabnı satın almak 
hakkını kullanabilmen için de 
3 yıl bek'emek icap ediyor. 

O halde ne yapabiliriz? ,eh· 
rtn ıu vaziyetini dOzeltmek 
için ya terkos f lrketlne kartı 
cebir kullanacafı:ı, tunu fUDU 
böyle böyle yapacaksın diye· 
ceJiz; o da bunu kabul edtp 
yapacak; yahut 1 1 ya keneli 
elrmlze alarak veya bir bat
kuına vererek fer kos ıtrkeUDI 
kapatacaflz. 

Aziz kart, inanır mınnız ki 
fU tnkoı tlrkeu yıkılıp ıttse 

de yerine, denlldiil gibi, bir 
Almaa ı•rketl geçse o da ka
ıas nı doldurmadan vuıeçe

cektlr? 
Y apbfımız mukav•leyl, ya· 

but koydutumuz n*m• Te~ 
koı mukavelesi ıtbl yapac:af 
ve bir zamanlar da öyle tal· 
bık edeceksek, tetkoıun ye
r ine kendi Emanet te,ldlltıau
ZI koy.ak, netice pek da farkh 
olmaz. Ne )' apmab? itte itin 
can alacak •kta11 burada .. 
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Sabahın haberleri 1 Piyasada 1 Arkadaılanmız diyorlarki J 
EJ Kadın bir liti yeni belediye 

kanununda kadınlara belediye 
azalığı hakkını bahşedilmiş ol
ması dolayisile şimdiden namzet
lerini tespit etmistir. Namizet ha
nımlar Latife Bekir, Efsayiş Su
at. Mediha Fazlı, Seniha Rauf, 
Saime faik, Lamia Retik, Aliye 
Halit, Feri ha ve Güzide hamm· 
lardır. 

[!) Ticaret ve zahire borsası 
umumi katibi Nizamettin Ali bey 
ikbsadi buhranın sebepleri hak
kında wku bulan beyanatında 
demiştir ki: 

-

11 

Üç buhran vardır., Kredi 
buhranı, emtia buhranı, para 
buhranı.,, 

[3 Baştan başa htyecanla 
gtçen dünkü maçta Fener bahçe 
3 rolle Galataaarayı maglup 
etmiştir. Galatasarar iki sayı 
yapmıştır. 

[3 Bugün Ankaradan ıehrimize 
gelecek olan umumi Maarif mü· 
f ettişi Reşat Şemsettin beyle ls
tanbulda bulunmakta olan müfet· 
tit Hasan Ali ve Tevfik beyler 
birkaç güne kadar Avrupaya tet
kıkata ~ideceklerdir. 

8 Yalovadan avdet eden 
Seyrisefain U. M. Sadullah B. 
Yalovada yapılan işler hakkında 
malOmat vermek üzere dün ak
ıamki ekspresle Ankaraya hare
ket etmiştir. 

B Tıp Talebe cemiyeti kong
resi, dün Türk Ocağında top
lanacaktı. 50 kadar aza isbatı 
vücut etmiş ve ekseriyet olma
dığından ara'arında huıuıi bazı 
mükilemattan sonra baıka gün 
toplanılmak üzere dağılmışlardır. 

El Müskirat inhisarı U. M. 
muavini Hüsnü B. in çekileceği 
veya bir valiliğe tayin edilerek 
yerine müfettit Naim beyin tayin 
olunacatı ve muamelat ıubesinin 
lajvı ve kalı-mi mahsusun tevsi 
edileceği söylenmekte ise de bu 
rivayetlere doğru nazarile bakıl
mamaktadır. 

ftnda bu laJfhaJ'I miizakere ede· 
cektlr. 

Llythanm metnine ıöre, ltal
J&mn bntan tıtlhsal ve ikUıat 
faabyetlnln ntwmı olacak bir 
mecltı tef)dl edilecektir. 

Bu mecllıfn lrıadı dairesinde 
ticaret, aana)'I, ziraat, devleti 
eenstnJetttrmek kellmeleıtle ifa
de olunan bir makaada tevcih 
edilecek. lkuaad1 faellyetler ara· 
mncla menfaat mOcadeleleri ve 
rekabetleri bertaraf edilecektir. 

Bu yeni medtıln, lltibsal faa
hyetlert Gzerlnde teılr icra ve 
bu ndlde btıkOmetln arzusu 
datreelnde hareket edecelt hak
kındaki mutalaalar tekzip edıl
mektecltr. 

Yeni IAJ'l)aaya g6re, te,ekkol 
edecek mecltıln retd, M. Muso
liııldtr. Mecltatn (100) e balll 
azufnın ekaerlıt mutaha .. ıılar
dandır. 

' Mecltıtn 7 tuı..ı bulunacaktır: 
· 1 - Meslekler •• aerbest 1&n
atlar. 2 · Sana)'I 3 ·Ziraat, 4 - Ti-
caret.. 5 - Kara mtlnakallb Ye 
dahili seyril sefw, 6 ·Bahri Ye 

havai mClnakallt, 7 • Lnkacıbk 
ıubelerl. 

Her tube mOmesatllertnl lnU
hap edecek ve bunlar M. Muao
linl tarafından tayin olunacak-
larcLr. Mdteha .. 11lardan batb, 
batan nazırlar, ve FaçlıUer hr-
ka11 umumi kltibl yenl mec:ltatn 
azası addedileceklerdlr. Her ıu-
bede, mal aahlplerl de amele 
temsil olunacaklardır. 

Amele de 1er111ayedal!'larm bu 
yeni tef8)ddlll nanl karııJadık-
ları malam dettldtr. 

[!) C. H fırkası 12 inci mın
taka müfettişi H. Şinaşi paşa 
Trakya teftişinden avdet etmiştir. 

El Gayrı mübadıller cemiyeti 
reisı ve lstanbul meb'uıu Hüse
yin bey dün şehrimize gelmiştir. 
[!J Balıkhane müdürü sal mü· 

bayaası ve binanın tamiri için 
V ckiletle t\mas için Ankar~ya 
gıtmiştir. 

8 Etibba muhadenet cemiye
ti heyeti umumiyesi, dün saat 
12 de, Türk Ocağında aylık içti
mamı aktetmiştir. Bu içtimada 
etibba oda11 idare meclisi aza
lıklarına intihap edildıkleri için 
muhadenet cemiyeti teialığinden 
ayrılan Neşet Ömer 8. le reisi 
saniliğinden aynlan Tevfik Salım 
paşadan inhilal eden reislıklere, 
gelecek aylık içtımada intihabat 
yapılması tekanür etmiş, müra
caat eden bazı doktorlar azahk· 
lara kabul edilerek celseye hitam 
verilmiştir. 

[!) İki ay evel Berline giden 
Alman sefiri Her Nadolni yarın 
şehrimize avdet edecektir. 

El Yeni tütün kanunu yakın
da mecliste müzakere edilecektir. 
Tütün cinsinin ıslah ve kuruması 
için tütün inhisarı bi1a müddet 
temdit edilecek, iyi tntün yetit
tirmiyen yerlerde zeriyata müsa
ade edilmiyecektir. 

El Semplon ekspresi Yunan 
hududunda geçirdiği bir arıza 
yüzünd~n 4 saat geç kalmııhr. 

l!J Darülfünun divanı yann 
toplanacaktır. 

Yeni bir emir 
T11pa işleri geç bırakıl

ma,,acalc 
Tapu rubaat tezkereil almak 

iÇ,i_a m~t edenlerden müte
rakım müsaklcafat vergileri talep 
edilmekte ve müterakim vergıleri 
vermıyenlerin tapu muamelibna 
müsaade edilmemek~ idi. 

Fakat Maliye vekaletinden ge
len yeni bir emirde vergilerın 

zamanında tahsil edilerek bekaya 
bırakılmaması ve tapu muamele
lerinin hiç bir suretle tehir edil
memesi bildirilmiştir. 

Başlıca gıdalann 80D hafta 
tçindeki fiyatları 

Toptan fivaflerle perakende 
/ivatları arasında dehfelli 

fark var 
Son hafta içinde muhtelif gt· 

da maddeleri fiyatlarında hisse
dilecek derect>de bir yükselme 
vardır. Yazın daha ucuz aldığı
mız yemeklık yağların perşembe 
gününe ait toptan piyasa fiatı şu 
suretle tesbıt olunmuştur: 

U fa ve B· lecik yağlari 180, 
Mardin, Sivas, Diyaribekir yat
ları 170 kuruş üzerinden mua
mele görmüştür. 

Kars, Erzurum ya~lan 130, 
Trabzon malları da 150 ile 180 
kuruş arasında satılmııtır. Veje
talin yağlan 75·82 kuruş üzerin
de muamele görmüştur. 

Sabun: Ayval.k ma11an toptan 
58, Edremit 55.57 ve yerliler 
de 54 kuruşa aahlmalctadır. 

Zeytinyağı: Piyasada en iyi 
zeytinyağı toptan 75 kuruşa sa
tılmaktadır. Halbuki bu yağlar 
bakkallarda 120 kuruştan aşatı 
alınamamaktadır. 

Yemeklik zeytin yağları 70 ku
ruştan muamele görmekte, pera· 
kende 100-110 kuruşa satılmak
tadır. 

Zeytin: Gemlik ve Mudanya 
nın 927 ıeneei mahsullerinin en 
iyisi toptan 3S.40. orta mallar 
25-30 kuruştan alınıp satılmakta
dır. 928 mahsullerinden iyi mal 
35.40 en iyi Gemlik zeytini 48 
54 kuruşa satılmaktadır. Halbuki 
bu mallann perakende fiatlan 
çok pahalıdir. 

Yumurta: Afyon, , Bartın ve 
Bandırma yumurtaları büyük ol
duktan için 1440 yumurtalık bir 
sandık 75 liraya Adapazan Bi
lecik ve havalisinden gelen orta 
malların sandığı 71 ve- Trabzon 
taraflanndan gelen küçük malla
rın ıandıtı 67 liraya aatılmak
tad•t. 

M. Berton Şarkta 
Mora/ bir Frıuuıs meb•am 

ıeluiml&e geldi 
Fransız meb'uslanndan M. Ber

ton, zevcrıi Madam Elvin ile 
birlikte ıehrimize gelmiştir. M. 

Cumhuriyette YunusNadi bey 
baımakaluini •Odun v~ 
kömür,, e ayırmış. Makaleyı 

ilham eden hadııe Ankarayı bu 
mevsimde dolduran genç meşe 
ağaçlarından kesilip yapılmıı ya
kılacak odun yığınlarıdır. Batmu
harrir diyor ki: Bızde her ıoba 
bir orman yangımha muadiklir. 

Eter kııhk yakacaklanmızı 
odunla teminde israr edenek 
yalnız Ankarayı ısıhnak paha
sına memltketin ormanlarını tah
rip ede ede bir taraftan öbür 
tarafa çıkarız, Ankarada bir a~aç 
yetiştirmenin ne kadar müşkül 

olduğu görülürken... Yalnız An· 
kara mı? 

İzmir başka mı? her yerde 
odun ve odun kömürü yakmı
yor muyuz? 

Bu ı~raıt dahi1inde mevcut or
manlnmızda tabrıbat yapılması
na artık müsaade etmemeliyiz. 
Bu yüzden Anadolu yaylasında 
odun ve odun kömürü lüks me
taı haline gelmiştir. Parası olmı· 
yanlar sıtır tezeği yakarlar. 

Tezek, gübreye muhtaç diğer 
maddel6in hakkıdır. Bu hal böy
le giderse dağlar ormansız, ova· 
lar kuvvei inbatiyesiz, kalacaktır. 
Ormanla ziraat arasında muna
ıebat bu kadar sıkıdır. 

Ormanlardan asla odun kömür 
alınmamasını istemiyoruz. Ancak 
bunun usul ve erklnı vardır. 
Mahrukat için maden kömürleri 
istimaline doğru ıidecetiz. 

M illiyet - S11rt meb'u1U 
Ma bmut bey buj(ln 
( TOrk kadmı ) nı mev-

Sahcılar 
Hangılerlnden J'ergl 

alanmıt1acalc 
K--. v~Jlis\~ tab . .Jmlllmı-, 

yacak aatteılar ve; mifstaiCI-~ 
-hakkında Defte• darlığa · yeni bır 
emir gelmiştir. bu emre göre ya.~ı 
on sekizdeq küçük, 65 ten bu
yülc, iki gözü kör, mefluç ve ~l 
veya ayaAının ikisind-:n . veya ~ı· 
rinden mahrum olan ışçıler, mus
tabtemler ve seyyar satıcılar ka
zanç vergiıinden mLstesnadır. 
Seyyar satıcı ve müstahtem ol
mıyarak müess"se idare eden 
veya memurluk yapaıı lar vergıyc 
tabi tutulacaklardır. Barton ıarki avrupada bir tetkik 

Zabitlerin maaılan seyahat. yapmlflır. 
der hal verilecektir Fransız meb'usu bir müddet Is- Vergi cezası 
Bazı maliye memurlannın tanbulda kaldıktan sonra Anka- Vergllerinl vaktinde ver-

raya gidecek.ve oradan da Suriye t ı a gırecek kadro olmayınca zabitan maat- m ı.yen er ce2 u 

)arını Yermedikleri Maliye vekile- tarikile memleketine avdet eyli- Kazanç vergileri hakkında ma· 
tinin nazan dikkatini celbetmiş yccektir. liye velcalatinden defterdarlığa 
ve bu mesele hakkında-Defter- yeni bir emir gelmiştir. Tarh ve 

Elkl ltalya. ıefirı• tahakkuk zamanı geçtıkten sonra darlığa bir emir gelmiştir. 
Bu emirde zabitanın kadro- Evvelki gün Ankaradan ıeb- v~rgisi taıhedilen ve kat'iyet 

M 1 M d f n'mı'ze avdet eden sabık ltalya kesbettıkıen sonra bir ay zarfm-ları olmasa dahi ili ü a aa 
vekiletınce tanzim edilen • Za· sefiri Sinyor Orsini Barone iinü- da vemiyenleıden yüzde on ceza 
hitan kitabı ,,ndaki tarifat dai· müzdeki çarşamba günü Roma· alınacaktır. d 

sinde maaılanmn verilmesi yaya müteveccihen hareket ede- Bir ay zarfında verenler en 
~~ldirilmiflir. cektir. ceza alınmıyacak3tır. M l 

Kooperatif cereyanı Ciddit şti ~. 
Türkiyenin geçim işini düzeltecek 

çare bundadır. 
Aradaki tufeyfileri mümlctın oldutu kadar •tmadıkfa Iİbt! 

kurtulUf yok! 
mak AvruP.tıtan ..,..,. bul· mak lçfft ~etti ~f etmek K_.tıf _.,,., memnu- malı: iti olaıl!ldı - bu katLır ucuz ııeçlncllrmek iç n çal t"'· 

niyetle g6rClyoruz, kunetlenlyor. harNMle tanlye etmez, bu DOnya kazanç ıtr'tıet·.,.ıe 
Derdin dna11 bulundu demektir. kadar ıar...- ,aıtermezdlk. do1uyor: bu ttfktlAtı te.tkilAt Bfl-- htmmetlmlzl buna verelim, Bir ka ...._ iki ••te he-- ' 

""" ç 
1

- ter ., tle karıılayınız. llooperaıtfler 
Jlhna Yarmaz, bizi ayın on beti- pillnden evel llzım olan bu bu tOrln te ktlltlardır t'e t~nde 
ne kadar beetlemlyen aylıklan- ondan sonra ayda 50 60 lcu- f 

mam laJmeti atmıya, cebimiz ruı vermek bile bir koopera· Çlrpındıfımızı lnklrda fayda 

1 bot kalmaauya baılar. Ufl llerlebftlye kafi geleblltr. olmıyan buhrandan bu •a,.ede ı 
Kooperatif tlrketlerlnl kur- Kooperatifler ıua kazan- kurtulaca z' 

ı;. ... .-11111111-...11111.-.......... . 

auu bahtı -ye mütaJea ehll _ ....... -.. 
dtr. Mahmut bey ecD tfDI 
inkıllblDllZJn muvaf fakly• 
Gazimize olan u1madıaıdl ___ , __ , 
bul ettıklertnf, fakat bu 

lann rub,ara ılnlp ılnlll. ---·· 
r (lcat ve irtica lmkAnlDIDd 
kalkıp kalkmadıfını '°' le 
kaydetUkten sonra b6~,. 
ıOnen aamlmflere vakıa 
tlnaden teminat' vrnuek 
oldufuu 16ylemekteclfr. 

Mahmut B. makaleılJlfO 
yerinde ~yle demektedir: bl 

•Hakikatte Tork lJlkıt. 
rOyor. Bundan baıka 1 

prenıtplerf, yalnız kail 
maddelerinde, COmhurtJel 
Fırkasının propammda 
mıı, madd1 ve umumi 
tamamen kal'lfllllttl' • Soo 
ler içinde Tnrk kacbll tJt 
bayabnda r6ze çarpall ~ 
f&f, bunun en parlak de~ 
Unutmıyalım ki, peçe, '-. 

ve kadınlann it hayabna ~ 

11 a'eyhtnd~kl cereyanlardl tJ... 
kim o'dutu devirden çok;,!,_ 
bulumnuyoruz. Bu ınr'atll ~ 
kı, Türk kadınınm zekA •~ 
lly,_t itibarile hiç bır aıe f. 
kadınından geri kalmadılı~ İ'! 
terlyor. TOrkiyede kadınlak clİ! 
pfının Ati için bize va 
mGapet neitcelerl ı•mdideo 
mak be.iki dofru olmaz.

Türk kadınının hayata f 
ıurette kanımıt bulun 
bu auretfe lnkıllbımızın 
Jik aahadan tatbıkata 
en iyi olarak gene rakk 
g3 termek ~OmkOndilr. 

G:erQlnlik 
İtalyanlarla Arnavut 

bozuşuyorlar mı? 
Jıe tauı P6tl Partzly 

zetesfne çeltilen 1fft' ~lgra: 
Zaifept~ mftnteıtr Novoıtl 
tesı lıalya-Amavutluk mOn 
hazı· aıı hakkında tayanı 
bir muhabir mektubu 11eır 
tedlr. BLI mektuba ba 
kırat Zogo bazı mali eı 
dolayı ılyaıeti harıclyeılnilt 
heslnl mühim ıekilde tadil 
nlyellndedh. • _

11 
Arnavutluk bazlneıt ~ 

zırda pek mühim bir ~ 
geçfrmektedlr, Bunun ıeb.:rjf. 
ya hGkhıetlnln Arnavut 9' 'I 
lcaıının teıklll tçtn verme i/.. 
dinde bul\.nduğu mebalil'O,;. 
ıltinl vaktinde teslim etlll,.... 4'_ 
dtr. Arnavutluk hiik6meti ~ 
yetin böy1ece müıkOIAt ~ 
mesi üzerine fevkı "-de ~ 
ittihazına mecbur olmuıt~ 
Zogonun, bn bapta dtlt ...,.~ 
tedbirler arasında ordunun~ 
cudunun bir rubu mıktar~ 
ve milll teıki Aıa verılen 

,tın llfvt D)evcuttur. _,."#1" 
Zogo bu surete ha11- fı( 

ltalyan zabitanın idareıl--~ 
kil olunan ordunun yala;~ 
yan menaftıne hizmet ~ 
g6ılermek kaydında dır. Jıl ti' 
cihetten Kral Zogo ile "~ 
maıta bu unan mehafll ~ 
hülcOmeUnln Roma tar•~ 
tazyik •dildttfnl rtva1;11~ tedtr. ltatya ahiren ~-• 
topratında ltllf edilen d~f' 
papa11n 61dGı Olmeatndell ,ol.,,,, 
Yugoslavya nezd nde P ~Jı 
edılmesmı talep eylemek:,. .,... 

Arnavutluk hariciye 11;,., il'' 
pat lefaretl vuıı.ılle ~ 
ricıye nezar eU .nezcllnde ıuk .~ 
etmtı ise de, Arnavut ~ 
medıd bir ay ıGkdU.:~ 
lhdyan propagadatr .i:.ffd'·~ 
protestoyu tekit edeb ~ 
hadfıe de Arnavutlufu11 a iP"' 
kadar lta lyan nufU7Ull .1r;tcdi'' 
olmadıiını ispat eılelPe 
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GAZİ ve İNKILAP j Son Z AB 1 TA Vak' aları 
~ ~1ahrem hasbahallele nutul{ları] o·· .. k 1 k 
4alifenin vaziyet ve sa.. un gece uç an 1 va a 

· Iahiyeti ne olacak? d h Jd · 
ılk sual yağ!D~!unda S<?J~fanlaıdan a a o u 

r- bırısı de bu ıdı . 
bU 0 -4-

,iç kuyucularımıza h!r fikir vt-rmek - Avrupada tahsil etmiş ta-
d' 

0 
bu sual erin bazısını nak'e- !ebenin mukadderatı hakkında .• 

Dün gec" üç crrh vak'ası ol
muş~ur: 

mak istem•ştir. Cafer bu mü· 
dahaleye kızm ı ş, Emini bıçakla 
yara lamıştır. 

son A~~stiyi bıçakla başından'· 
ehemmiyetli surette yara lamıştır. 

1Yorurn. 
l • • • 

le,:. P~şa Hz. , ma'umu devlet- İşte bütün bu gib: sual'erin 
~ h k Ytktor Hügo ,, bir heykele cevaplarını da ihtıva eden Gazi-

3 - Kasımpaşada Kulaksızda 
oturan Salih Efendi ile bakkal 
Davut sarhoşlukla kavga etmisler, 

' ·d an bir köylüye: - Bu nedır? nin kıymetli ve tarihi nutuklarını 
11 h:~ 8•0rrnuş. Köylü: " Volterin bu sütunlarda aynen neşredeceğiz. 

y dıdir." cevabını vermiş. Bu nutuklar, o seyahat ta Gazi 

1 - Balatta Kapta n minare 

sokağında H asibin kahvesinde 
Cafer ile Habip bir alacak yü
zünden kavğa ederlerken araya 
Emin g i ı m ı ş, kavğ2cıları ayır· 

Bu nasıl zıyaret çi? 

2 - Do'.a pdt r .:de P;ıpasköp
rüsünde oturan seyyar balıkçı 
Ağa svn ile Kur' u cşta Hırh'o 
soka~ ında oturan Anesti bir kız 
yüzünden kavga etm ışler, .P.ğa-

Ar abanın altında bır 
çocuk ~aldı 

Davut Salibi bıçakla başından 
yaralamıştır. Carih yakalanmıştır. 

Bır kadeh rakı için kopan 
bit- Vo!ter kimdir? sualine de: hazretlerinin maiyetlerine iltihak 

ınern d · v ·k H" J M . . d" t b t da b ··· emış.. ı tor ugo .etmiş o an ec ısın or za ı 

kcıı Undan mülhem olarak: "Hey· katobi tarafından tespit edilmiş-
ik er halk iç n bir terbiye ve tir Şimdiye kadar hiç bir taraf-
aı ha · 'd d B d B heyk zın~s'. ~r. Halk, bilmediği ta neşredılme i. u ela üyük 

Neti el ~a~ıbını de takip eder. ,, Gazi • bir liitfü mahsus olarak -
lia: CCsını çıkarmış .•. Aceba Paşa gazetemizle neşrine müsaade bu
y · • bizde heykel yapılacak mı? yurdular. 
"Pıla k b Üı ca sa u abideler halkımız Bunların mütalaası insanı hay-
erinde nasıl bir tesir y3pacak?. retler içinde bırakıyor: Yedi se-

bi - Paşa Hz. memlekete ecne- ne evvel irat olunan bu nutuk-
dak~et~ayesi gethmek hususun- larda, bugünkü inkılap telakki-

1 fıkriniz.. (erine göre değiştirilmesi icap 
tcş:b ~alkan tenviri için bazı eden tek bir nokta yoktur. Bunu 

b. busler var. Fakat herkes gören bir müdekkik, inkı'abımızın 
ır t" .. ··k k ) b \le . Urlu söylüyor. Aceba talim ne yu se ve şuuru ir irade 

Ilı ırşadın bir noktada toplan- ile sevkü idare edildiğini daha 
ası rn ·· k d ? iyi anlıyor. um ün değıl mi ır .• 

tek; .. ~alk hrkasınm sureti te· --.. -----

ulu hakkında.. ı t• 
t6 - Gazetelerde okudutumuza r J Ş a 
l
ka::cai:rikanpe g~kne l~tanbulda Tahkikat için bir heyet 
ekctt ış. atn anenın mem- teşkıl ed ı ldi 
13untırı' 0Ynadı~ı rol ma'umdur. 

ın hd Barut inhisar ndakf frtfp me-
iİbi t dbaıarratını ta it için ne ıeleıi tahkikata ıayanı dikkat 

e itler alınacak? 
kın-d ~alkanlarm vazıy.eti hak· ıafbaya girmfı, tahkikatla meı· 

a h aul olmak üzere Maliyede bir ıza at IOtfeder misiniz? b 
Adı• k eyet letkll edllmfıtfr. Evelce 

ı. - ı apitülasyonlar meae- lf ted ı imi ~ . • e ı eri geçenlerden mada-
sı... bu tıte methaldar iki maliye 

~ - Hilafetin vaziyet ve sal ahiye- rüknü daha teıpit edilmJıtır. 
ne olacak? Bu zatlerden birinin büyük 

t - Sulhtan soma Rumlar ve bir dairenin mubaıebecia oJdu-
tı •meniler tekrar memlekete dö- fu ve evvelce fımf geçenlerden 
tcekler midir?.. Edip beyjn bu mesele cereyan 
- S Ih edeı ken maliye vekaletinde bu. 

d u ot.rcak mı? Yoksa or· Junmadığı ıöylenilmektedlr. 
llınuz ı'I · ·· .. k '? crıyc yuruyece mı •. 

tıi ~ ?rdumuz niçin duruyor? Çekirge af eti le müca-
'Yottn ılerlemiyor da böyle bekli- dele edilecek 
'Yok?.. Daima ileri.. Başka çare Anka•a, 30 (Telefon) - Cc-

paşam • nup vilaytlerindc çekirge afetine 
rı - Sulhtan sonra köylülerimizi kaı şı esaslı bir mücadele proğ-
lstl · . ? h J k d zengınleştareceğız .• ramı azır anma ta ır. 

811 - Hakimiyeti Milliyenin daimi Çocuk bahçesi için 

Yağ fskdesfnde bir lwmfıvon· 
cunun yananda çahıan Sabri Dök· 

meciler dt: Mürüvvet hanımm evine 

gitmiı, Me'ek isminae b ir kadını 

sormuş, sett cevap ahnca kapıyı 

lnrarak içeri girmek ts•emittir. 

mütecav·z yaka?anmı§hr. 

Söndürülen yangın 
Beyoğlunda Hendekte bakkal 

Yaninin dükkanında yangın çık 
mıı, deı hal aöndüı ü 'müıtür. 

• 
ın 

Vefa sakinlerinden 14 YB§Jn

da Mehmet dün Kantarcılarda 

kereste yüklü bir arabanın al· 

tında kalmıı, bacaiandan yaıa

lanmıfhr. Ar abacı kaçmııbr. 

Çaldı ve yakalandı 
Sabıkalılardan Mehmet Cibali

de sandalcı Kasımın evine girmiş, 
eşya çalarken yakalanmıştır. 

Tokyo, 29 (A.A) Harbin· etmiş ve felaketli neticeler hasıl 
den bildiriJdığine göıe Sovyet 
tayyareleri bugün öğleden senra 
yeniden Buşatu üstünde uçmuşlar, 
ve istasyonu mühimmat deposunu 
bombardöman etmişlerdir. 

Depoya bir çok bomba isebet 

ey!emiştir. 

Mançuli ile Harbin arasında 

Yalu şehrine de aynı zamanda 
dört tayyare taı alından hücum 
vaki olmuştur. 

fırtına. 
Samatyada Ağahamamında 

oturan Ohannes ile Baronak, 
Bedrosun meyhanesinde içerler
ken bfr kadeh rakı yüzünden 
kavga etmlıler, Ohanes bir g(lzel 
dayak yemfşUr. 

Ankarada dünkü maçl~r 
Ankara, 30 (Telefon) - Dün 

yapılan maçlar da imalatı har
biye .,2·3 ,, sayı ile muhafız gü
cüne, Gençler birlJği "2·3. uyı 
ile Çankayayıı. galip gelmtılerdir. 

- ---- .. 
Bu taarruzun hı-defi bi\b-assıı · 

demiryolunu tahrip etmekten 
ibaret idi. Kuvvei maneviyeleri ~ 
temamen kmlmış olan Çinliler, 
elyevm r i.c'at halinde bulunmak

tadır. 

Yeni .Maarif müsteşarı kim? 
Ankara 30 [Telefon] - Kemal Zaim beyin Konya mebu'sluğuna jntibabı ile inhilal edecek olal' 

Maartt müsteıarlı~ına ea'1ık Maarif müdürlerinden mütekait Ebülmuhain Kemal beyin tayini muhte· 
meldir. Kemal bey buraya gelmiıtir. Tekaütlüğünün rePI için Maaıif Vekaletinden vekiller heyetine 
müracaat edilmtotrr. 

Bedeli naktiler hakkında bir karar 
Ankara, 30 (Telefon) - Be- faa vekaletleri arasında bir nok- kaı arma göre Maliye, hususi 

deli naktilerin yüzde 10 vilayet tai nazar ihtilafına sebep oJmuş- m1udhağseb5e0! er 1. dnamınba kalmakta 

h. J • M · B h D Ş o u u ıra an aş a para 
1sse en alıye ve Milli Müda- tur. u ususta evlet urasının alamıyacakhr. 

c:liir~~te payidar olması için ne hazırlıklar 
/ ~tJnGyorsunuz? Ankara, 30 lTele'on) - Ço· Berlfn, 26 (AA.) _ Rayhiıtag ıfne haılamııtır. Fon Kürtlüı IAyıhanın reddini fstemiı ve ıe-
' tı ......_ Hiyancti vataniyede bulu- cuk sarayının arkasında hazırla- hüldimelyine reyi ammeye mü-

Alman meclisinde neler oluyor? 
~~nlllr affı ·umumiden istifade nan bahçenin noksanları bitirili- meclisi Young planı a1eyhindeki racaat meselesine müteallik leflnin ılyaıetlni müdafaa ve ta-

~~m~i?~~~~~~~~!!3!!y~o~r~·~Y~a~k~ı~n~d~a~a~ç~ıl=a=ca=k~t=ır~·~~~~~k~a~n~u~n~~l~a~yı~·h~a~sı~nı~n~~m~üz~a~k~~r~e~~~N~o~k~ta~l~n~a~z~a~rı~n~ı~ı~z~ah~e~bn~i~t,~b~u~~k~l~p~e~yl~ly~e~c~e~i~ln~l~k~ay~d~e~y~le~m~tı~ti~~3 

1 

hallede ayni hadise tekrar edi· - Nasıl bizim dükk&n da he- 1 - Y almz o kanıır. 
V ı ki d l d lfr; fakat bu ıe 'er tokadı ytyip saba dahil mi? - Acaba ona ne kadar tek-
~ara n 1 ar aça ışan a am ayakkabıyı afua*n diğeridir. _- Ş~uürkakdaan.ınfz nerde? ı llf etmeli? l 

Ehi elli lira yeter. 

~ 'l akalıyacak mı? 
rt\ 6ttertntn blrı btr ayakkabı 
lt~~az•ıına girer. G-Ozel ve sal· 
1-tı btr ayakkabı ister. Çıkan· 
~ ayakkabılardan biri tam 
~t:ıı itine gelir. Bedeli? On 
~ ·d Btraz bahab ama ayakkabı· 
~'b a iezHnıez yat Müıterl ayak· 
'dı: hatlar mafazada btr kaç 
'~t, atili' •• "Bakalım nasırlarımı 
~t\ ~k ını?,, Tam bu ıırada dük· 

: btr adam girerek bağırır: 
~ ö~ F.depaiz kerata!.. al pa)'jDl 

'• ten .•• 
y~ . 

.._.,, hltioterlye bir tokat atbk-
b,~~ dııarı fu lıyai ak kuvveti 

a veıtr. 

2 
Mü•terl hiddetle bafırır; • 
- Melu'n alçak! de11tni ve 

reyim de gör ıünl.. 
O da ayağında yeni ayakkap

)ar olduğu halde dı,an fırlar ve 
mütecavizin peıinden koımağa 
baılar. Kundwacıya gelince ka 
pıımm önüne çakarak hem tld 
adamın koıuıunu seyreder, hem 

de: 
_ Ha ya kalıyor.. ha yakalı· 

yacak ... 

der. ! lk Ştmdt öğrenirsin ya vnım isi-
ni de bir daha bulursan paranı 
almamazlık etme! 

Bir ıaat ıonra baıka bir ma· 

inşaat var! Reis arkadaı'arı iJe gtdip dük- Vay camna ... 
kanın o-... ünu- ·· ı tü d d k - Mal<km yal Heplsl kendiıl-

Elletinde metre ve ölçü alAtı ., 0 ç ve e i 1 : 
olan dö. t arkadaı o ldukça tenha - Hayır .. iki gant m eksik.,. ne kalmıyacak •.• 

H tt bi b k - Fazla istemez ya! 
bir caddeyi durrnadan ö'çüp a 8 r uçu santim bile ya. .. 

Bi h. ed ı - Kandırmağa •• xraıırız .. Ma· 
biçiyordu. Bunların hareketi - r ımmet i iverse.. """IS 

Ç k - ' 1 amafi iti kapalı tutmalı, bir kim· 
bir au" tçu dükkanı ı•hı'bt'nin na - 0 guç mes e e.. k ... C imse farkına varırsa paranız 
zart dikkatini celbetti ve içlerin· - an m lazım gelen feda· yanar. 
den rel .. feri olduğu tahmı· .... tdı·- karl ·ğı 'Yaparız. G d k d "' .. ece yansı ört ar a at zfya· 
lene sordu: - O başka·· fetten çıkarken e!li IJrayi cebe 

- Ne olacak?. - Ne otur bu al<fam teşrif indirmfılerdi-
- Efendim cadde genfoliye buyrunuz da ıöyle bir yemek Aradan bir ay geçti. Dükkln 

cek te... yiyelim. sahıbt dört mühendis muavinini 
- Neden? Akoam dükkancı dört arka- bir daha göremeyince belediye· 
- Neden o'acak? Otomobiller da,a adam akıllı bir zlyatet ye gitti ve vakit genlıletileceğt· 

arabaJar rahat ğeçıin diye. çekti. Ziyafetin sonuna doğru nl sordu? Dairede gülen gülene .• 
- Şu halde latimlik yapılıcak sordu: Sokafa el sür6lmeıi bile mevzuu 

demek . - Demek mest:le mühendi· hah d x. ld 1 ıı e5 i i 
Tabii .• '. ıinWn elinde .. (Bitmedi) 
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Bir yahudi 

Efgan sefaretini 

500 lira dolandırdı 
M. Regc:-nstrıf ismindeki bu adam1n başka 

dolandırıcıhklan da vardır 
f,Ja.rk Rf"genıtrif namında bir 

yahudi, İetanbulun maruf eeya. 
hat acentelerinden hlrmi dolan· 
dırmıotır. Bu hususta bir muhar. 
ruimlz1n yaptığı tahkikata göre 
hadise ıu surette cereyan etm;t
Ur: 

Efganlstan sefareti ahiren 0-
de~aya gidect'k olan 9 Eıganlı 
nbttfnin pauıportlarını bir ıeya· 
hat acen~eıine göndermtıtJr. A
cente, sefaret tarafından gönde
rilen pasaportlan derhal Jhzar 
ederek, 9 zabiiın vapur biletleri
ni de alır: ve takriben be, yüz 
Ura kadar da bir para sarfeder. 

Buraya kadar meı'elede hiçbir 
gayri tabiilik yoktur. Esasen ha
diıe de bundan ıonra baılıt.mıı
tır: Seyahat acenteılnin açıkgöz 
memurlarından o'an Mark Re· 
genstrif, fmıatbın istifade ederek, 
derhal Efgan sefetine müracaat 
etmlf, ve müeesaesesinin haberi 
bile olmadan, ıefareetten beı yüz 
lira almı ı ve savuımuıtur. · 

Meseleden haberdar olm yan 
acente, dokuz Efaanlı zabitini 
Odeıaya gönderdikten ıonra, 

henüz lirayı tahsll etmek Ozre 
ıe' arete müracaat edince dolan
dmcılığa kurban gtttığinl anlamıı· 
tır. Seyahat acentesi beıyüz ılra· 

yı sefarethaneden tekrar talep 
etmtı ise de sefarethane mezkQ.r 
meblağı aet'ntenln reımt memuru
na teıltm ettlfiııl beyan ederek 
ık.inci defa tedlyatta bulunmak
tan imtina etmtıtir. 

Bu va:ılyet karıısında acente 
deıhal meı'eleden polis müdi\rl
yetfnl haberdar etmtıtlr. E ' gan 
sef aretl paranın verildlttnl, seya
hat acentesi ise reımt makbuz 
mukabilinde verilmtyem parala
nn kabul edilemlyecetinl beyan 
ederek, 500 hranın kendJıine 

tediye edilmeılnl talep etmekte
dir. 

İhtillfın halli tÇtn Efgan sefa
reti ile seyahat acentesi aru1nda 
müzakerat cereyan etmektedir. 
Diğer taraftan alınan maldmata 
nazaran Mark Reıenıtrlf bundan 
evvel çahıbiı .. ltaltko,, vapur 
acenteltfinden de ıuf tstJmalde 
bulundufu gibi piyasada da 2500 
lba kadar borç bırakmııtır. ......... 

• ... ....... 

istifalar 
Ticaret odasinde neler 

oluyor? 

" 

TJcaret odaları taltmatname
sinin tadili ilıerine ticaret odası 
katıbl umumisi Cemli beyin i•· 
tlfuı mevzuu bahıolmaktadıı-. 

Dün oda mahafiltnde Cemal 
beyin odaya gelmemesi bu ıa· 
yıanın hakikat olduğunu ispat 
etmektt'dır. Bize verilen mal-O.-

mata göre, geçen sene yenl bir 
teşktlat yapnak Cemal beyi iı 
başma getiren rüesadan birinin 
de istifa edeceği tahmin edil· 
mektedir. Bu istifadan ıonr• 
Odada. yeni bir intihap yapıla· 
cağı, katibi umO.mtliğe odanın 

eıki katibi umumiıl Rauf! ve
ya Vehbi Beylerden birinin ge
tiri'eceği kuvvetle tahmin edil
mektedir. 

Kış geldi! 
Kahtane taraflannı 
seller basmış, iki kişi 

boğulmuştur 
Biraz kar da serpti 

Üç gündenberl büUin latan· 
bul baharın son günlerine de 
veda etU ve artık ıtyah bulutlar 
soluk r(b:garlarla bütiin ıehlr, 
kııın uzun günlerine giriyor .•. 

Birkaç giin ev\el başlayan 

yağmur dün ve evvelki ak~m 
mütemadi bir ht7.la devam ede
rek dün dw muf, sonra tekrar 
bat'amıotır. 

Bu sürekli ya§murdan Eyilp, 
Ka-ımpaıa, Ortaköy, Dol· 
mabahçe dereleri taımıf ve 
otomobillerle tramvayların seyrü· 
ıef erini gQçleıtlrmfıtlr, Yağmur
Jardan en çok m6tee11ir olan 
Kahta ne ha valiıidir • Kahta.ne 
deresi kabarmıı ve dün taprak 

V AKIT ın tefril<asıı 17 
Yazan: Hüseyin Rahmi 

- Unuth1m. Hemen koş. Asıl 
şapkalarını2ı bıraktığınız yerden 

al Buraya gel bi fitnr beni bekle .. 
Bu son ıhtarından sonra yürü 

dü. 
Ali Saf der bulundukları yerden 

ş<ı pkalan aldı. 
Cok sürmeden döndü. Sözle

şilen kahveye oturdu. Bir saat 
geçli. Avnüsselah gözükmedi. 

Delikanlı, ahlak ve açhk ara
s nda kuruntuya daldı. 

Ahlakh olup olmamak da bir 
tllli oyunu idi, Bugün ahlaklarile 

ÖRÜnenler bu vaziyete düşseler 
aceba doğrulukları1r1 muhafaza 
edt bilecekler miyd~? ~çlığın ıc-

barile çalanlara acaba hangi mun· 
sıf k~mun yeme öl diyebilirdiı 

Çahş ta kazan sözü dibi görünmi
yen yıllık bir nasıhattır. İş iş di
ye havada çırpınan hoş ellere 
niçin maişet dolabından bir kulp 
tutturulmıyor? Çalışmak istiyen 
her hüsnünıyet sahibine iş var mı? 

Bu hususta da ne iltimaslar, 
ne dalavereler dönüyor. Açlık 
hayatın en büyük mazeretidir. 
Asıl muzir harsızlar mideleri için 
de~il kasaları nefine çalanlardır. 
Çaıdıkca servetlerini kabartarak 
doymak bilmiyenlerdir. 

Ali Safder böyle düşünerek 
bir maşinasyon içine giriyordu. 
Önünde kaza, beli bulutlarile 

Liman ve Haliç şırketleri 
ar asında b ır ıht lai 

Liman ıtrket1 ile Haltç vapurları 

1ırketl arasında bir thtılaf çıkmııtır. 

Vapur ıtrketı kl5prüden Un kapanına 
kadar lkl tarah kaplayan Lıman tir· 

ketınln mavunaları yüzünden seferle-
rinin tntlzamı kaybettiğini ve bundan 

yoleulann çok ·mutazamr olduğunu ıdd a 

et11ektedlr. Liman ıtkctl müdUtll 
Hamdı B. bu ııklycte gu cevabı 

vermlıt1r: 

- Deniz ticaret modorlyett btze 
burasını g5sterdı. Mavunalrımızı buraya 

koyduk. Ba~ka yeı bulsunlar oraya 

nakledelim. 
Meıele tlcaretl bahriye mOdOrlyc· 

tlncc tetkik cdılmektf'dı r. 
ınııunıııımınııııııııınınmııııııııuıııınııııunııııuıııınıııııııııııınnınmımınnunnııııııınıı 

etrafı ıular kep1am•ıtır. Kah
tane köyüniln önlinti tamamtle ıu 
faUIA etmiıtlr. Bu suyun Ali bey 
köyü, dört çavuı ve Kemer bur 
gaz bütün suların alhnda olup 
burada kimse evinden dııan 
çıkamamakta Ügt katlarda otur
maktadırlar. 

Knhtane Köyii Jandarma 
karakol binası da suf ar altındadır. 
DO.n Beyoilu Jandarma kuman· 
danı bu mıntakaya giderek Y•~ 
dım tedblrlerlnl almııtır. 

Kemer burgazda çiftçiler ıey
laptan çok mü eesssir olmuı,ar-, 
dır. Bir takım ko ıunlan ıeller 

götürmüıUlr. Kemer burgazlı Hü
seyin ve arkadaıı, evvdki gün 
koyun otlatırlarken bir daha 

köye dönmemtılerdir. Yağmur 
durunca koyunlarla beraber Hü-

ıeyln'n derede naıt bulunmuetur. 
Zavallı çocuk ıe' lerden kaça
mamıı sürftsü ile boğulmu~tur. 
Arkadaıı kaybolmuıtur. 

Dan sabah ya~mur bütün hı· 
zını almıt ve öğleye doğru hafif 

ıerplnttlerle kar taneleri diiı· 

mO.ıUir. Boiaz haricindeki tepe
lerin ve Beykoz sırtiarının hafif 
bir kar tabakaıı ile kaplı oldu

ğu s8ylenmektedir. Akıama doğ
ru kuru l,ir ıoğuk baılamııtır. 

Kandilli rasataneıtne göre 
dünkü hararet azami 9 aıgarl 
7 derece leli. 12 saatte yağan 
yafmurun miktan 39 miltmetre
dJr. Bu giin rilzg!r ı' malden 

eıecek hava bulutlu olacaksa 
da yağmur yağmayacaktır. So
ğuk dalga lan umumi olup Av
rupanın bazı yerlerine kar yağ-
maktadır. · 

örtülü bir karaJtı verdi. Şimdilik. 
züğürtlü~üne başka çare bulama
dığı için kendini, el yardimile 
bu karanlık vıe meş'um yoldan 
gitmek mecburiyetinde görüyordu. 

ilk vurkun günü kazancı fena 
o'madı. Vakıa Avnüsselah ken
dıne beş ayırırsa arkadaşına an
cak bir hisse gösterecekti. Bu 
kazıkçılık en doğru işlerde sözüm 
ona en namus!u insanlar arasın
da da böyle olmıytır mıd ? 

Avnüsselah karşıdan söktü. Gi
derken haşınd3 götürd~ğü mes· 
ruk şapkayı b•r Kanotiye ile teb
dil etmişti Güler yftzle yaklaşa
rak: 

Şansın var be kardeş .• _ 

N~ cihe1 ten? 
İyi bir iş gö düm ..• 
Anlıyalım , . 
Hariçte satış muamelesi o· 

lup bitinciye kadar on lira alel
hesap aldım. 

Nah beşi senin be-
şi btnim. İşte kardeşçe bir pay. 

MaranQozlar 
Oktruva hakkında ne 

diyorlar? 
K.Anunuevvelin 1 net pazar gG 

nii marangozlar cemiyetinin b ;· 
yük sergisi açı· 

lacakhr. S.er8'i 
nln mükemme
liyetinin temini 
için yapılan bil· 
tün hazırl·'· ar 
bitmtıttr. ' 

Dün aergfyi 
gezen bir mu
harrirlmize ce· 
miyet katibi u-
mumisi Fuat B. 
burada ıehrin 
hlicra köıelerln· 
de sal<li kalan Waranqozlar ~dıi 
haklkt ullaların ht Fuat J:J. 
eserlerinin teıhlr edileceğini ve 
ıabıtan bunların müsıefit o1aca
ğını söylemtı, ıonra b\it O.n ma· 
rangozlann en mübtm derdi olan 
oktruvadan bahsederek fU lza· 
halı vermiıttr : 

- Oktruva bütülı ~malımızın 
belini bnkmektedir. 

Belediye memurlan bldm ver
dıftmtz beyannamelere itimat 
etmiyor ve istedikleri bir ıekflde 
hareket ediyorle r. Santyen ceviz 
me§e gibi tahtalardan kilo batı· 
na 35 kurut oktruva alınıyor. Bu 
çok a~ııdır. Odundan bunu alır
larsa pamuktan ne alınır bunu 
düıünmek lazımdır. Ve aonra 
oktruvayı yalnız mobilye yapan
lann vermeıi llzımken basit bir 
doğramacıdan da bu veraf atı .. 
myor. .. 

Marangozlar üç kuma &Jtıl-
maktadırı 

1: Sanayi blrliflne dahil olan
lar. 

2: Yalnız cemiyete mukayyet 
olup 1.2 makfneıi bulunan ufak 
ıermayeli mar angozl,. r. 

3: Makinesb çalııanlar_. ,,.. 
Ha bukt oktıuva tahakkuk et

tirilirken bu vaziyeti maliye ye 
ıermaye nlıbeU nazan dikkate 
alınnıayor; acaba niçin? ... 

·Rizede bir cehalet kurbanı 
Rlzcden gelen maltımata göre 

cehaletin sebep olduğu acı bir 
vak'ayı daha işaret ediliyor. BeJso
ğukluğu haı.talığına yakalanan bir 
genç bir mutatabblbe mUracaat et
miş, onun verdiği U!cı içmiş bir 
ay sonra da feci ağrılar içinde öl· 
müştür. Adlt tahkikata başlanmıştır. 

Alı Sa der souk bir durgun
lukla somurttu. 

Avnüsselah - Ne? Memnun 
o'madın mı? 

- Neye memnun olayım. Dört 
lira verdim. Beş alıyorum •• 

- Karmn mükemmelen doydu. 
Bir lirada kar. Fena mı? 

- Namusu mu pek ucuz 
satmış oluyorum .. 

- Namusunu •• Şu pederin· 
den mevrus, günden güne eski 
manasını kaybetmek de olan 
kuru laftan ibaret namusunu .• 
Bu mübarek kelimenin benim 
üzeı imde nasil bir makGs tesir 
göstermekte olduğunu hala anh
yamadığ'ma taaccup ediyorum. 

Oğlum her san'at ve mesleA'in 
başlangıcında çıraklar ıçın 
uzun bir mü1az•met müddeti 
vardır. 

- Ben bu~ün resmtn vicdanı
mın önünde bJrsızım ..• 

- Abdallık lazım deA-il resmen 
hırsızlık olmaz. Bütün sirkatler 

Son ha.berter 

Demiryollarınd 
Eşya nasıl sevked•1ecek? 

Berlin, 28 (A.A) - Bir tara 
tan Alman Sarre demiryolları id 

resile diker tarafatan Fransız,~ 
nan demiryolları ıirketi ve Tu 

kiye demiryollan idaresi arasınd 
aktedilmiş olup Avusturve, Ç 
koslovakya, Polonya, Yugos'a\')' 

Romanya ve Bulgaristan deıni_ 
yollan idareleri mümeHillerıP' 
hazır bulundukları konferans A 

manya, Yunanistan, Türkiye ar 

sında sevkcdilecek matlar ın do 
rudan dokruya ve sadece bir hB 
mule senedile gönderilmesi itili 

fına ınüncer olmuştur. " 

, .... , ·Kudüste 
\ 

Arap rüesasının istlcvabın 
başlandı 

Londra 29 (A.A) - Kudüst! 
Deylimeyle bildirildikine göre 

tahkikat komisyonu son İ 
tişaşat esnasında mühim bir 
oynamış olan bir takım ar' 
rücsaaını isticvap ile meşgutdiif· 
Bunların cümlesi memlekette b' 
küm süren huzurıuzluğun eıba!J 
Balfur beyannamesindeberi lrı/ 
terece takip olunan Muscvileı' 
lehtar siyasette aramak lizımsJ 
rfitini söylemişlerdir. 

~ . 
~.Türk· lfalyan 

Muahedesi İtalyan meclisi~ 
Roma, 28 (A.A) - Haric1 ' 

nazırı M. Grandi bükü.met reisi~ 
adliye nazırının muvafakatile ı9-
6-926 tarihli Türk • ltalyan ııııl; 
hedesinin tasdikin~ dair kafi~~ 
layihasını meclise tevdi etmişt•'1. 

·~I 
Mek6r muahede 19-8-926 tat1 

iadei mücrimin mukavelesile ısı, 
ıaherett adliye mukavelenamefl 
ni ihtiva etmekt~dir. 

Iranda kıbrıt fabrikası 
lran hilktlmett iki kibrit Eş 

kası tesial lçln Ruala,rla bir 'iP , 
kavele yapmııhr. 

"d" S . d defi' gayrı resmı ır... en vıc an be 
len mevhum nesneyi önünde bt 
fiil için telkin verilen bir ın• ,i 
mi sanıyorsun?.. Allahın kıb1d~ 
ne karşı bile ne fı.skıfucurlar 

5
, 

nüyor.. ne abrsan bereket ver ıc.• 
demeğe ahş... işin geriıine l>•blf 
ben sana alelhesap olarak ııı• 
miktarını takdim ettim. .Malı 
satılsm. hef 

Bu iş için gizli çalışan k ~İ' 
kafa, her ~ı :zahmetinin ~~ e~~ 
lini alım.. sana da ne duşl ğilt 
Şimdi bunları geç.. rnes ~. 
ince felse!esini anla .• her ıs J'~ 
lokantalardan pardesü, . '~ril' 
aşırmak g bi adi klefteci .. 1~1' f16 

meşgul olacak değ-iliz. Buy 
1 

rfl·" 
san'at1 ı, dalaverelere ba~a 'eti• 
en ziyade istismar edebı eCJ(sb 
miz şey insanJarm saffetidirk 0~ 
korkutarak, kah umdurara 
lere muvaffak olunmaı. fileli 
Önümüz~ çıkan kolpoyi hf rı~jt 

havadan yakalamalıyız.. IJJ 
(BIUI'' 
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liararetli bir kongre 
~11> ınalüllerl cemiyeti dün Darülfünun salonunda 
lct senelık içtimaım yaptı 

ttre heyeti raporu, gfiriiltfilü tenklt
~cn terden sonra kabul edfldl 

curna 
ekseriyet 

lllası y(I .. 
tefıı zun-

r edilen 
ı tılaltllleri 
teunın ae 

kongresi 
[)•ritı fij• nun 
lltıs salo-

Y•pıldı 
e 11&4t ikide 
ktı Az.
bir kıs. 

Ilı retınest için Maldıkrın 
ııea laat daha beklenfldf. Celse 
Se, Cetniyct reisi miralay Saf
~lte kürsi ye çıktt. 

cldn~ tçı malarırıdan bıı rnttba 
azası, malöllerln ziraat bankasın

daki paralarını hClkOmetten alıtrak 

bir banka açmak ve bu sun·tJe 
kendflerlnl refah içinde ya~acmak 

gayı:ile hareket ettiler. Bunların 

gayrı makul talepler! kabul edJJ 

'te ~•rne muci~lnce kongreyi 
lkf k ~ngreyi tdıre tçin bir reis 
4att Atıp seçilmesini teklif etti. 
ı lçln Cevdet Kerim Bey 
~diliyordu Bu tekJif mütte 
•buı edildi iki kAtip intihabı 
l'tUinakışa ve mUzakrrelere 
Oldu 8' k O. ır kısım aza avu at 

lip ve rejide memur Galip 

di~er bir kısım 11:ııt Tevfik 
etti n beylerı teklıf ediyor 

:eyle Tevfik ve Sadettin 
ongre kıltibı ıntihap edil-
8u 

Qalük 11.rada azadan Cemal 
ka Cııııye tazimat için bir 

ayakta durulmasını teklif 
Bu tekıu 
d!Jdı. 

1lrnumıst bey eti tdarenfn ~e-
~eye .ı!r faaliyet raporunu 

Bu raporda malôl!er için ya
fşler ve yardımlar bırer birer 

}ordu. \T eremli \'e haHa ma 
e 
~l et ve yumurta verildiği hak 
kısım okunurken bir çok azalar 

tU v " bö e patırdı arasında: Ya-
Yle bir şeyden kimsenın ba-

)'ok d · . il .• iye ba~rmaP:a ba~la-
tt; eıs fazla gürültü yapan bir 

' " l\ongrenın sUkt\netint thlAI 
ıorsu 
~ n. Dişan çıkarracııp;ım. 
~ l Gürültü devam ediyordu 
etsırı . 

güzel idaresi netfcesl ra-
Okunması ikmal edilt:blldt. 

dı 
'etki geçen seneye aft hesaba-
tn ki için üç kişilik bir en-

tf'şkfli teklif ediyordu. 

ertcornen için bir çok nam-
1\. RösteriJdi 
"fit . 

~ Y•km nam?.etler içinden 
lıJiı llflz, Cudi beyler intihap 
"- er. Gazı Hz. ile meclis riya
·~ nt(id 
~ afaayi milJiye vekAletlne 

•t tel 
"1trl grafları ekilmesi teklifi 

a kabuJ edıldf. Azalardan 
''Por h kk "hı a ında söz söylemek 
~ l'Sı2lanıyorJardı. 
'\ı rapor hakkında söz söv. it • trtn 

s(fı. t"Vvel~ söz almalarını 
l\ftnetı 

<Jıı b e SÖvlt'melerlnı işaret 
~rrıau" aza söz aldı. Bunlar -

'- 0 Hakkı Efendi: 
lcudukı lok arı faaliyet raporunun 

) tur. R 
~ dedt ."Porun reddıni teklif 

' efendi d lid •• .\nk e şunla~ Jöyledi: 
~ :;:• maJOJlerin hakJanru 

giden ht:y'eti idare 

medi Gerı dondu1er Hey'eti mer
keziye beş aydan beri Jçtima etme
miştir. Aralarıl'lda ihtilAf vardır. 

MalôJJere ilAç, yumurr~ et ve
rllmemlş., balo yapılmamış, tom
bola parası bol bol aralarında tak-
sfm edilmi~tır 

Mehmet Allm Efendi: •Geı.;en 
stne 'adedılen yaldızlı sfü:ler ne
rede knldı? R,ktık bu htyetten .. 

Diye bağırdı Bir .çok azalar bu 
meseleler etrafında uzun ve giirül
tülü sözler söylediler 

Nefer azalardan bir kaçı hey'etl 
merkezi) et tfl ~1lc6yttt havi yaz-

nl suscurmuk istediler. Kıır~ılıklı mu
havere ve mijm4kaşalar oldu Reis 
kendllerfnı sakin olma~a davet 

etti ve içlare he) etı raporunu reye 

koydu. Rapor kabul ve tasdik olun
du. 

Bundan sonra, ziraat bankasındaki 
paranın maltllfere bir an e\ vel tev
ziinfn temini. senede bir verilen 

yüzde lkllerln her üç ayda bir 
verılmesf, tadil edilecek nizamname· 

nin diğer cemiyetler nizsmnamesfn 

den farklı olması. arazi tevzll me
selesfnfn bir an evvel hallinin all 

kadar makamhırdsn istenilemeslne ka
rar verildl intihabata geçildi Bütün 

a?.alar Cevdet Kerim Beyin refsllği 

kabul etmesini, aksi takdirde göste
rilen namzetleri kabul etmiyecckle

rini söylediler. Heyeti urnumlyenin 
israrı karşısında Cevdet Kerim B, 
riyaseti kabul em lşart reyle heyed 

merkeziye uahklarına şu zevat 
seçildi: 

ismet, Ihsan. ROşdl Bf can Nıfız.. 
Beratı, Ferhat, Mükerrem, Tevfik, 
İbrahim, Muhsi~ Ali Galip, Vasfi 
Azi~ Galip. Raşlt Beyler Heyed 
merkeziyeye on beş ihtiyat azı da 
seçildikten sonra konJ!Te nihayet 

buldu 

Ekserıyet voktur 
Darültüoun tıp fakDltetl talebe. 

dOn Torkocağınd• wrıeiık konı1relertnl 
yapacaklardı. Ekseriyet olmadığından 
gelecek haftaya t,.h r etmişltt, tal~benln 
ekterıai tulhoi maçw• gtwıtflc!l'dır. 

E\'velkl gt ce ·yarısı KaJı kö)·ün
dt: Moda ıskelesinde Sotlrl ıı;minde 
bir balıkçı sarhoş olarak bajtırıp 
ça~ırmıyı ba~lamış. bu sırada ken
disini menetmiye gelen ı olis me-

rnurlarını tahkıre yeltendiği için 
yakalımını~tır. 

Annesıne kızıp intıhar et
mek i~tedı 

Kasımpa~adı Zından sokaftında 
oturan fırıncı Mehmet Efendinin 
ojtlu 17 yasında Enis Erendi dün 

evde annesile kavga etmf~ bundan 
müteessir olarak evden çıkmış ve 
saat 2 raddelt:rinde köprüden ge-

çerken kendisini denize atmıştır. Bu 
smıqa köprü altından g~n. liman 

şırketlnin bir mavunasmdakf tayfa
lar tarafından kurtarılmıştır. 

Y eşilköy haydutlan 
yakalandılar 

Yeşflköyde Mm. Hayık Kercsted
yerun köşküne girerek kırsızlık ya
panlar remamen yakalanmışlardır . 

Bunlar. evvelce l\Jm. Hayıkm hiz
merkArı olan Mustafa fle Üsküdarlı 
Sair, faenköyünde oturan Tokatlı 

l\1ehmtt .Ali isminde üç ldşidirler. 
Hırsızlar Mustafanın itirafı tle ya
kalanmışlar. evvelA cüriımlerlnl ln-

kAr ermişler fakat evleri aranıp 
çaldıkları eşyalar bulununca her fe---~ 
Don bır talflbe deinze düştü 

lstımbul lisesi onuncu sınıf tale
besinden A1ml Efendi dün Pen
dik vapurl1e Haydarpaşayı geçmiş, 
vapur tam iskeleye yanaşacatı sıra· 

da müvazenesinl kaybederek de
nize dü~mUş ve tayfalar tarafından 
kurtarılmıştır 

Araban n altında kaldı 
Suhuı Ahmettc oturan Rüveyde 

Hanım dün Heyşzıtta Yusufun ara
bası altında kalmış ehemmiyetli 
surette yaralanmıştı& Arabacı ya _ 
kalınmıştır. 

Ahçımn başına gelenJer 
Feriköyünde ahçı Şevketln dilk

k!nına Selahıttin tımlndc bidJI 
girmiş. camlan kırmış, Şevketi bı • 

çakla iki yerinden yaralıyarak kaç
mışıır. 

Kurşun boru çalmış 
Pangaltıda Artin Efendinin evine 

dUn Mehmet tsmınde bir sabıkalı 

girmiş. kurşun boru ve eşya çalmış 
kaçarken yakalanmıştır. 

lf.alp $ektealnden .• 
Kadıköyiinde Nemlizıde soka 

~mda 86 numarada oturan 
60 yaşında Obanes Altunyan dün 
kalp seteslnden ansızın ölmUştUr. 

Kadınlar d4 başladılar ••• 
Karagümrtikte Bıçakçı mahallesin· 

de Alinin evine ZekJye Jsminde bir 
kadın girmiş, on yedf Ura, yUzük 
ve eşya çaJmışnr. ZekJye yakalan-
mıştır 

Bir kayık ballı 
Yağ tıkeleslne merbut SS numa

ralı Azizin su kayı~ı dün tücar 

Klmll Beye ait 65 çuval kabak 
çekirdeği ı S çuval kestaneyi ltal
yan vapuruna götiirürkcn yolda 

Hacı isminde bir motorla çarpıt
mıştır. 

Kayık derhal devrllmlş hamulesl 
denize dökUlmUştür. 

OtomobU altında -
- Şoför Artlnie Jdaresfndekf J S49 

numarah otomobil dün Galatıdı 
Dudu lsmınde bir kadını çarpmıştır. 

Dudu muhtelif yerlerinden yaralan
mı~ar. Şoför yakalınauttır 

Samatyada Arpac yokşunda 

ekmekcf .Andonua t numaralı evine 
jl;ltmlye teşebbUı eden Agop ve 
Antranlk isminde tkl kişi yakalan
mışlardır.· 

~~--------~- -
YugusJav yortusu 

Yugoslıvyanm mllU yortusu mü 
nasebctile, 1 klnunuevvel 1929 
tarihinde Sf•t I I de Yogoslavya 
sefared klUıesinde ıylnf ruha.nt ya
pılacağından Yugoslay kolonill da· 
vet olunur 

Ye2ltte yağmurfar 
Tahrandan bildirilditine rare 

Yezitte fimdıye kadar göriUme· 
mit yatmurlar yatmıt , ıehirde 
feyezan yapmıfhr. 

Gazi Hz. 
Bugün yem Yunan sef ır~nı 
huzurları na kabul edecekler 

Relslcümhur Hz. bugün yeni Yu· 
nan sefirini huzurlarına kabul bu • 

yuracaklar ve sefir, itlmatnamesfnl 
cakdlm edecektir Sefir söyliyecegt 

nutukta iki devlet arasındakt fhtl • 
l!flı meselelerin m~keresfne me • 
mıır olduğunu, bu hususta Jizım 

gelen talimatı haiz bulunduğunu 

arzedecektir. 

Müzakeratın yakında tekrar baş
laması kuvvetlidir. Hükl\metlmlz 
•imdi ye kadar gördüğü muhtelif 

neticelere rağmen ıarlh haklarıoıızın 
ergeç teslim edileceği kanaatli• dü

r üst ve samimi hüsnü niyetten hiç 
bir teY kaybetm1' degildtr. 

1 KüçOk haberler 

ilk tahsil 
Yalnu:; Ttlrlc melcteplerln4tl 

.,,.,,.ı.ca1c 

Maarif Vekaletblla baa la,... 
buırJadıtı IDl.lmaktadu-, 8a .. , ... 
dk tedrı..bn muhakkak Tark mebep. 
lerbıde yapalmea, dk tah.dta ..ı.t 
olmuı lçba yeaJ ...ı. ft mı.,,.. 
del• hbul ecltlmett ........... Ko, 
mekteplerlDJD 111111 ft teb.alt için 

de teddkata ma.tenıt rapcırl• hmr
laamaktaclır. 

13 Meartf umumi mafetttelmnden 
Rqat ŞemlettlD Ye Hua Alt Beyi• 
tttktkat için yıkmda Amıpaya atcl
yorlar. 

m Kadınların muhtlr olmak lçlD 

mDracaat ettlklerl 1&ylenı7wdu. Boyle 
.. ma u•f' ~ ol..,. ~ ı.. 
bahta etrafında flkrtnı IOl'dutumn 
alakadar bir zat laclınlll'lll muhtar 
olmamaları lçba kanun! bir lebep 
bulunmadıtuu, hatta harp içinde bm 

ke1lerc:le kaduılann muhtarlık yapbk
lanm 18ylemlfllr. 

8 Hayat palıaldatı de macadele 
tçla Emanet tarafuıdu bir Koopredf 
a..w a.Urrer ttmlftlr. lımet .,. 1t 
lçla J mlJ)'oD ltra M'ID&J• koymayı 

bbal Ye C. H. Fn• de tepikı 
me11t etmlftlr. Batan Ematıt llNllD1D'· 

ları bu kooprıtlfe dahd olacak)• " 
mOnlllp taksttlerle keıllecd: bir• 
maq nllpettndekı ııtıraklerf ile koope
ratif eennayeel temin echlecektlr. 

Ziraat Bankaaının yeni bi!laaı 
EJ lktıaat ekllı Şakır Be, cama 

Ye plZar n:ee elest hakkında YertJmlt 

bir karar olmadıtını tlylemiftb', 
' 

Dünkü Nyımızdaki Zjraat bankuına ait yazımızda bankan nak
lıne kadar iısal ettıti binanm resmi yanlışlıkla yeni bina olarak 
dercedilmiştı Bugün bu yanbşhtı ta1bib ve yeni binanın r•mini 
karılerımıze takdim ediyoruz. 

l:J Mahmut Muhtar P..-ıun Dl
nm Alın1a tazminat karanna ltlraıınıa 
ftl'tt olamıyacaQı. DtYu kararlanu 
itiraz edılemlyecetl IGylentlmekRdır. 

EJ latanbul baroeuna dahil aq. 
katl11r 7 klnuneYel cumarteeı ,ana 
topleucakl1rdır. T oplınbda meslek! 
menular ır&"OıOlecek btltçe tetkik edi
lerek hakeme ,atmek meeelell mauken 
edllecektır. 

[!J Devlet Şur• aa mOlhlmlık
l•loe l.tanbul hukuk fakoltell mezun
laruadan Muamm• Beyle Aabra 

hukuk 'IDezuolanacLın Mt llhat hanım 
taytn olunmllflUr. 

[!J HutalıkL 1neklett bu sene de 
tt1bt-noı1n lflll tatbiki takarr0r ... 
mtıtlr. 

[!] Detirmenctltt tarafindan bir 
tr~ teekıl edtltne Emanel nıtyete 
mudahele edecektir. 



- V AKIT. 30 T cşrinisani 1929 

w~~1111 
rfasarruf günü 

1, bankası gibel bir te,ehbüıte 
bu'unmuştur: Senede bit günün 
tasarruf günü olarak kabul edil· 
meııine ve tealt olunmasına ka· 
rar veı mişUr. Banka blr müddet 
evel çocuk nr ve aile!er fçin ta
sa rut kutuları lhnaı ede ek kü· 
çük tasarruf lım teşvik yo'unda 
muvaffaldyetli b r htzmet yap· 
m'ftı Anla,ılıyor ki Ce!al Bey 
gibi mefktl. ed bir it adamının 
idaresi altında çalı,an bu kıymet· 
Ji mali ve milli Türk müessesesi 
tasarruf fikrıni memlekette umu
mileştirmek için yeni bir hale· 
liet uyandırmak emelindedir. 

· Tasarruf fertler, aileler hak
kmda her vakit ihmal edılme 
mest kap eden bit vazifedir; 
çünl<ü fertler. aileler yımnki ra· 
hatlarını, 11aadetlerinl ancak ta· 
aarruf sayesinde temin edebilir· 
ler; ticaret hayatında tılerin •n 
inkişafına ancak bu vatıta ile 
muvaffak olabilirler. Fakat bazı 
müstesna zamanlar olur ki fertler 
V• ailelf"r fçin medeni bir vadfe 
o an tasarruf milli bir vecibe 
halini alır. Neteklm bugün mem
leketımiz için vaziyet bu mer· 
kezdedir.. 

Türkiye hü> ük fedakarlıklarla 
eenebt istiliuundan kurtuldu; gene 
bu f edakarltklar maJi ve iktisadı 
ıtilısa ini elde etti, fakat memle· 
ket ve millet, henüz istediği refah 
ve huzur gayesine varmıt de~il
dtr; bu gayeye varmak içın düş· 
manlarımızla c!aha, çok çetin 
iktısadi mikadeleler geçirmek 
zaruretindey17-

lktısadi mücadelede muvaffa 
ktrettn bir tek vesaıtıı sı vardır. 

Bu da milll tasan uft an ibarettir. 

Çünkü askeri muharebelerde 
muharipler için top ve tüfek 
ne ise ıktı!!adi mücadelede taııar· 
rut ve sermaye kuvveti de odur. 

HükOmet yakanda Devlet 
Banl<asını tes's edecektir ; her 
RÜn biraz daha yükse1erek mem
leketin rr,üteraktm sernıay~ kuv
vetlerini tahrip etmekte o'an 
İngiliz lirası tehUkeııne karıı bir 
mücadele açacaktır. İktıaadi var· 
lığımızı mu haf aza için elzem 
olan bu mO.cadelede h<lkömelfn 
tamamen muvaffak olabUmeıi 

ancak efradı mtlletin en küçük 
tasarruflarını bile bu maksada 
tahılı etmeleri ve hükömetln te
ıebb<lıılerlne yardım eylemelerlfe 
mümknn olacaktır. Bu ftfbar ile 
İf Bankasının küç.iik ve büyilk 
her türlü tasarrufları teıvik yo
lunda ön ayak olması cidden 
takdir edilmek fAzımgeltr. 

Alehnıet Asım 

Yarım asır evvelki 

VAKiT 
30 tevın,ant 1879 

Devletlı"i Ga7l Ahmet 
Muh •ar Pa.~a. ha.zreilerı 

' aleyhıne ~ut kast vuku 
bulduğuna. dair telgra.fla.r 
mevanında bir felqra.f bu
lunduğu misillu müşarun
ilevh hazretlerinın Prez
rine müteveccihen hare-

~ ket evlediklerın1 muta.
zammın olarak Babraıwe 
telqraf çektikleri sureti 
mahsusada isfihbalt:' kılın
mıştrr. 

6.6nün siyaseti 

Rus· Çin har bı mı? 
Rusya ve Çin arasındaki hadi

sata ait telgraflar vaziyetın 
fevkalade ehemmiyet peyda etti· 
ğini gösteriyor. Aylardanberi Çin 
hududunda küçük müsademelerle 
iktifa edılirken, Rus kuvvetleri 
birdenbire iıerlemiye başlamışlar 
ve huduttaki bir iki şehri 
za btetmekle beraber bir tayyare 
filo.su ile Çin umumi karargahını 
bombardöman etmişlerdir. Gö· 
rüldüğü veçhile iş adi hudut 

miisadematı şeklinden çıkarak neti
cesı meçhul bir harp mcbadisinde 
bulunulduğu fikrini verecek bir 
bale intikal etti. 

Vaziyeti hazıranın Aksayı şark
ta alakası olan devletlt·ri en
dişelendirmemesi imkansızdı. Ne
tekim bir taraftan"Vaşington, ve 
"Tokyo" hükumetleri şu vaziyet 
karşısında alacakları tedabiri mü· 
zakereye başlarken, diğer taraf
tan avam kamarasında istizahla
nn yükseldiğini ve Cemiyeti 
akvamın tavassut çareleri aradı

ğını görmekteyiz. 
Bc\yle olmakla beraber alınan 

haberler arasındaki mübayenet te 
nazarı dıkkatten dur tutulmama
lıd r. Menbai Moskova olduğun
dan dolayı ayrıca dikkate alınma· 
sı icap eden te'graflar iki cüm· 
huriyelin arasında bir itilaf zcmİ· 
ni bulunarak müzakereye girişil· 
diğini bildiriyor. Eğer bu telgraf· 
ların sıhhatini kabul edersek harp 
ateşinin yayılmak istidadını gös
terdiği bir anda, Çin hükumeti· 
nin rüc'ati tercih eylediğini ve 
Rus metalibine boyun eğdiğini 
kabul eyJemekliğimiz lazım gelır. 

Ancak bu ikinci ihtımalin pek 
zaif olduğunu da kaydetmeliyiz. 
Çinin, muhtelif mümessilleri Av· 
rupa ve Amerika hükiimetelerlle Ja
ponyaya müracaat ederek himaye 
ve muavenet ta!ebederken, Rus· 

yanın şeraıtini bili kaydü şart ka
bul ettiğini Moskovaya iblağ et
mesi mantıkın kolaylıkla kabul 
edemiycc ği bir keyfiyettir. Esa· 
sen Rus teklifatı Çinlilerce ka
bul edildikten sonra düveli sa· 
irenin muhaf azai sulh kaydı ile 
müdahalrsine lüzum kaJmaz. 

Alınan haber er arasındaki mÜ· 
bayenetin esbabını araştıralım: 
Bu iki sebebin biril\.den ve hatta 
iki sebebin beraberce mevcut 
olmasındandır kanaatine varırız. 

Evvda Moskova hükumeti ıhti
lafın sulhen ve Sovyet şuraları 
lehine halledildıki havadisini 
meydana atarak dahili ve harici 
vazıyetini takviye ve kendisi nez· 
dinde yapılacak teşebbüsatı ar
tık faydaları olamıyacağı bir 
zamana kadar tehir etmek gaye-
sini takip edebilir. 

Saniyen Çin d~hilindeki te:rep· 
züp dolayısile, Semavi ıa.tanat 

dahilinde boğazlaşan gruplar dan 
birinin Rusya ile anlaşmağa ta· 
raftar olması ve bu bapta 
Moskovaya müracaat etmiş bu
lunması kaviyen mıomuldür. Bu 
takdirde uzlaşma hakkındaki ha
haberler na bemahal değil fakat 
kıymet iz olur. 

Her halde Çin - Rus ihtillfınm 
şu gergin devrede bırd.enbire uz
laşmakla neticelenmesi ihtimali 
pek azdır. Düveli muazzamamn 
müdaha'eıi ve Cemiyeti akvamın 
yahut Kellog mısakını imzalıyan 

dcvleı !erin faaliyete gelmesi me
selelerine ge lınce, her ikisi uzun 
zamana mütevakkıt olup, geçecek 
zaman ıarfında bir takım harp 
vak'alMımn tevali edeceğı şimdi
den tahmın oıunabilir 

.ılı. Gayur 

\ 

Denizlerde anarşi! 

Umumi harbın tevlit ettiği 
bu mesele ile nasıl 

uğraşılıyor~ 
Gelecek klnunusanlda Londrada 

toplanacak bahrt konferans, tahtel
bahir meseleslle meşRul olacaktır. 

Bu konferansın toplanmas4 M. 
l\lakdonalat İle M Huver, İtalya, 
Japonya ve Fransayı da davet ede
rek tahtelbahrin Ugasını tekJife ka
rar vermlşlerdL Gelecek konferans 
bu meseleyi müzakere ederek bir 
karar verecektir. 

Tahtelbahrin ilgasını teklif et
me~ bu sllAhın gayri insan! teU.k
ki edilmesinden ileri geliyor. Bu 
silAhın gayri insani olduğundan 

şüphe edilemezse de onun bu va
dideki hali diJ';er silAhlardan pek 
farklı de~ildlr. Fakat Alman tahtel
bahirlerlnln umumt harp esnasında 
üssülharekelerinden pek uzak yer
lerde yapnklan tahribat son derece 
dehşet aver olduğundan tahtelba
hir aleyhinde bam başka bir infial 
hasıl olmuştur. Alman uhtelhahlr
lert dilşmana alt erzak ıı;emilerlni 

abloka altında olan kendi sahl11eri 
ne sevkedemediklerinden bu gemi
leri batırıyorlardL 

O halde asıl mesele denizlerl 
liapamık meselesidir. Bır devlet 
diğer bir devlete kar~ denizi sed· 

detmek hakkını haiz olup olma
ması, tahtelbahir meselesini halle
decek en mühim noktadır. 

Tahtelbahrin harpte oynadığı 
rola kısa bfr nazar atfedebiliriz. 

Umuml Harp llln olunduktan 
sonra Almanya karaqa kuvetli mu
hasımlan deni7.e hAkimdller. 1856 
tarill Parls l 209 tarihli Londra 

beyannameleri Almanyanın abluka
sını hukukan lmkAnsız bir hale 

getirmişti. Gerçi Londra beyınna 

mesl bazı devletler tarahndan tas
dik olunmamıştı, fakat Paris beyan-

namesi mert ve muteber bir mu
ahede idi. ı 9 13 senesinin martında 

İngiltere bu iki beyannameyi fesh
etti. Buna karşı Almanya tahtelba
hir harbini illn ile mukabele etti. 

Müttefikler ablukalasını sıklaşor

dıkça Almanlar harbi teşdit ediyor
lardL Denizlerde anarşi htiktim sü-

llatıra gelenler 

Sadaka mes'lesi 
F ranıız edeblyabnın banll• rtnden 

• Malerb • dıole pek aıakadar de
RtldL Maamatıh hkaraya aadaka 
etmesini fevkallde lıterdl. Blrlılne 

aadaka verdıRt zaman eğer udakayı 
alan faklr: 

- Allah ıtze bedelin de lutfn 
ıluanda bulunıunl 

Derse • Malerb • mukabilinde 
tU cevabı verirdi: 

-- Do11tuml duanız ılzln olsunl 
Sızın lndi tltbtde IÖ~finQ1Q ge

çirecek kadar mevkl eahıbl oldu~· 
nuzu zannetmem. E~er böyle olsay· 
dı, Allah ıizl bu ıhtıyaç haıınde 
bırakmaıdı. 

• 
Gayet muhtaç olan bir 

adama, ıchrin rn &engtnlne 
müracaat ederek 13daka latemeıl 

taV1lye olunmuıtO. Fakır bu taV1l· 
yeyl lıternıye lıtcmlye kabül etti. 

Zengtntn evin• gttll Ancak 
&cn~lnln çirkin •ath, dudaklan 
sarkık, bakışı çarpık bir adam ol
du~unu görünce hemen ağzını açıp 

blr ıey .Oy lemeden dıtan çıkb 
ve ona: 

- Ne yapıyorıunuv 
Dıyenlere, tU cevabı v~rdt: 
- Sadakan onun olıun; yOzQ

nOn hürmetine udaka vennekten 
kendisını affettlml 

rüyordu. Bu anarşi Amerikayı da 
harbe sev ketti. 

Fakat bütün dünyanın en büyük 
hedeflerinden biri, denizde hükilm 
suren anarşiyi bertaraf etmek ol
duğu halde sulh konferansında bu 
mesele hiç de mevzuu bahsolmndı. 

Fakat Amerika sulhtan sonra, 
diğer bir defa, her hangi kuvvetli 
deniz devletine boyun eğmemek 

için donanmasını kuvvetlendirmeıte 
çalıştı Denizlerin serbcstisi bu şe

kilde temin olunacaktı. 
Amerlkanın Versay muahedesini 

tasdik etmemesinin, harp borçları 

meselesi tizerirıde şiddet göstermesi
nin bütün sehtbi, denizler serbestisi 
meselesinin sulh muahedelerine gir
memesidir. 

Gerçi Amerika, donanmn<>ını tak
viye etmekle meseleyi kendi lehinde 

halletmiş oluyorsa da başkaları he
sabına halletmiş olmıyordu Başka

ları, onun hattı han·ketini takibe 
imkAn bulamıyorlardı. Deniz, beşe

riyetin müşterek mali oldujtundan 
mukadderatını zaptu rapta tabi tut-

mak l!zımdı. Teslihatı, mlltemadiyen 
arqrmak, her tarafa itminan Vl.!re -

mezdL 
O halde denizde hükümfermn 

anarşi nasıl izale edilecekti.? Acaba 
gene eskisi gibi Paris ve Londra 
beyannamelerine mümasil vesikalar 
yazmakla mı iktifa edilecekti? Bun
ların bir faıdesl olmadığı anlaşıl

dığından bunlardan tekrar bayu 
umulamazdı. 

Buna karşı 56 devletin Kellog 
misakını imza etmiş olduğu ve 
bunların harbi gayri meşru tanıdı

gı söylenebilirse de bu mlsjikın hiç 
bir amelt müeyyidesi yoktur. Fakat 
Avrupa mehaflll siyasiyesi,her han
ği mütecaviz bir devlete karşı bir
likte hareketi tasmim etmekle denız 
serbestislnin tesisini limit etmekte
dirler. Bu anlaşma denizde muteber 
olacak esasları temin adecek ve bu 
suretle Kollog misakı. amelt bir 
tedbir mahiyetini ihraz edecektir. 

Verilen rnalômattan anlaşıldığına 

göre Huver - l\Iakdonalt mülılkatı

dın hedefi budur. Mesel~ iki hü
kômet reisinin beyannamesinde "biz 
eski tarlht mesalle, yeni bir zalrden 
temas ettik. Bu mesall berrt ve ba
hrt kuuvetlerlmiz arasında bir mü
sademe vuku bulmıyacağı esası üze
re düşünüldü~nden, mana ve ma
hiyetini ve çarei hııllini deği,tirmlş 

bulunuyor.,, 
Bu müphem sözlerin mnallnl bi

ze istikbal tefsir edecektir. Bugün 
şunu bilmek kAfidir kl tımumi har
pten evvel denizler üzerinde hatla
rı temin eden kanunlar vardı Bu. 
gün kanunlar mevcut dr.Jtlldir Bun
dan dolavı, bugün bir harp vuku 
bulacak olursa muhariplerin ve bl 
taranarın hukukunu anc:ık kuvvet 
temin edecektir. Bütün bahri teJi
hat, meselesi bu meseleye ba~lıdır 

APlcak Kellojt misakını imznlıy:ın 

devletler arasında bir ltilfıf aktl ile 
denizin hukukf vıııiyedl tany,·ün 
eder ve teslihat mcsdesi hasitlt>şır . 

U. R. 

Hasretler içinde 

Bizden sonraki nesillerin halı 
nedir? pek kestiremiyorum; 

fakat ben yaotakilerde hiç bit· 
miyen bir ''daüsııı a .. nın dinmf'Z 
acılan sızlıyor. Düoünmek, k"ndı 
kendimizi dtn!emek için biraz 
zaman bulduk mu, kafa ve kalp
lerimize ilk yer leıen mil!affr has· 
ret, der in, yakıcı, ısırıcı bir has· 
ret oluyor. 

Hep geçmiıı özlüyoruz. Hal 

\ 

buki geçenin özlenecek 

vardı ? dıye sorsak açık, ,6 
rıcı bir cevap da bu up 
meyiz. Bu böyle olmakla t 

b il iz haırt ne içimizdeki e 11 O 
cısı diniyor, ne haliJnize 1 

mek kabil oluyor. 
. d oku Şımdı gençliğim e O 

bazı kitapları hatırladım· 
1 ı~rde tamamıle an'atı 

ı bir hat ıa sebepsız sanı mıı ôö 
ihtıraiların sahifelere 
alevli izlerinde bir kerre 

yil -dü •Andre TörfYt' ru m. ıçtıı 
"İlkbahar seneleri,, nde 

k •SafOır 
sızan geçm f a~ ı 

heyke'traf n gençlik ah 
bk o diyen derin ihtiraı, ar d 

ğum günlerdekı sisli ~SS' 
atmıf, bulutlar ndan sıyrı 
"Ormanlar,, ın büyilk k 
ömür da~ının öteki Y~1 
vard\ğı zaman kendi gePÇ 
de kaybolmuı güzelliklertıl 
retJni duymuı. heykeltrsf• I' 
)arında kır b r sabahın bl 
ğını gördükten gonra ")JJ 
lik!. diye inlemfttl. 'fal 

Bizim nesil, ne Andre )d 
nln yaşında, ne "Safo,, dıa J# 
keltratm acı sabahı kart11JSI 

O halde neden böyleyiz? 
Dün bir gençhk arlce 

konuıurken, bu derdin t 
koydum. Bi7t üzen, brze 
lerfn en 8ancılısını vere' f 
geçirdiğ mfz ömrün fnsef,
nıculuğudur. Her bir iıtıll 
ayrı bırer geçim çarkıoe I 
mıı ardı ar ası kesilmez ~ 
nejle dönüp duruyoruz. vr J 
projektör ıııklan içinde 'I 
manzarelar gibi cabucalı 
geçiyorlar. 

T oplaııp dertle§mfyoJ 
tile belki yarı aç yarı 

fakat beraberlikle ne iyi 

ne gÜLel, ne nefis günle' 

rlrdik. Şimdi belki cemır;,,t 
deki varlıklarımız daha ~ 
temellere dayanıyor. Bel1'1 
genif bir geçimdeyfz; fal<,ı 
leyim ki bostan dolabın• D 

mut beygirler gibi ha~ 
boyunduruk arkasından 

yoruz. /, 
Kendimbln değiliz veei' 

lıte bu olmayııtır ki btzl ~ 
nü aratıyor, dün haY'~ 
tadına doymadan ayrıhll 

cennet gibi ya~ı) or. ~ 

. Sey~ 
• 

Bulga ristandB ~ 
Büyük hır Türk gaıe 

tesi edılıvor ; 
Rul2artstan Türklertnın soff' 

kongre aktcıtıklt-ri malomdur. I 
Bu kongre netlceıımde ef~lt1Jı 

mlveyc tnrcmnn olacak ktı'°' • 
J ııı11• Ji 

r aletc Çlknımak du kaııır il w 
l•lrıe ı / n ı~tı.r Bu gazelt-nln tc• · ( [Jt 

Mahmut Nf'cmcttln Btyın de 
man ) gazt tts\nın neoı tne 

edile ektir. 

Cıuna 

mm 
T şnn:-;anı 
1929 

Gıin•şın 

Nama2 
5ab11h O~ı. lkınd 
5.37 

ROsırlr poyra•• h••• 
mohrem.,ırflr 

'i&ôft# hl#Z& + 



Artık ecnebi takımı geti-
remiyecek miyiz? . 

~itlbUki futbolun terakkisiiçin, yaban· 
Cı kuvvetlerle temas en lüzumlu esastır· 

• 1: 

~elıf fa~ımlarla 181111mııcl~ 11atnlan maçlardan btr intiba : Admtra oyna• ken 
t ~~ ~Çen h~~ kOçfik bir badııe cumuzun oyununu dfizeltmealne 

~'it · Btzce bizatihi haiz oldufu veılle teıkil e• mi,Ur. Ecnebilerle 
'11etten zl ade delAlet yapılan oyunların aktblnde bariz 
~ y !ibi bir ıurette nazarı dlkk~tt celbe-
dtıti; cereyan itibarile ca den bu aalabın tekA,miU etmeme 

\> '-tttr. lıte badiıe ı at, ' daimlleımem~ıl temulann 
~l>l:aoıla.vyanm en bO~k ku- pek az ve bilyük faıılalarla V\lku 
~tinden biri olan .,Beograd5ki bulmaı ndan neıet etmektedir. 
""" kulop., Mısıra gitmek <ızere Gerek Avrupanın, gerek fut· 
\ hnu.den geçerken Gala taaa• boldald yfikJek mevkii son sene
~ \'e F enerbah e ile iki ma ler an!aıılmıt olan cenubi Ame
'ı>~ak k ç ç rlkanın spor hayatını ted.kik 

~llrraf} abtl olup olmadığım ediniz. Her tarafta ecnebt temas· 
~"ah l\ •ormuı ve muvafakat larma lik maçlan derecesinde 
~e gn

1 11et1Imesi <lzerine perıem- ehemmiyet verildilfni gör6nihıiiz. 
\ene nü lgtanbulda bulunaca.Aını Çünkii muhtE-lif milletlerin muh-

8 tefarafta bildjrmlıtL telif oyun tarzlarlle 11k ııık te-
~.u Ce~apla maçlar kattyet kes- maı etmedikçe bir memleket 
\ı ilce nıtıeaade itası tç•n Fut· futbolunun terakki ebn .. tne ne 
ı...JıeyeUne mfiracaat edilmtı hnk:An, ne de ci.ddı bir N.ik bu
~e riya11et itle maçlarının ne lunabilfr. 
htrtne, ne bir saat evvele alın- Düne kadar lsmf bile anılmı-
~'1na ne de ikinci takımlara yan küçiik Pare:guay Olimpiyat 
~ t OYUnlardan birinin pazar gi1. fft~plyonu Uruguayı 3-0 JDA4!up 
~ Gala etttse bunu o takımla yaptıfı 
'ç-ı tasaray ve Beogradskl mftteaddtt maçlara ve o maçlar. 
~taı ndlUl evvelki ıaata nakledtl- da uğradıiı maf lublyetlere med
ltt~e muvafakat eQn.fyerek yundur. Bu hakikati vak.tile bG
~'<id. e.de talebini kat'ı IUJ'ette yük Petro ortıya atmıt ı B•r fn.. 

c;tırıııtır. .an mağlup ola ola yenmek fen-
ke..- Yı1 munt82ar bu vaziyet ninl oi'fenir[ 
t\f tısında derhal Belgrada telg- Bu ıebeple neticelerden sarfı-
btt Çekflnııı, ve 1ayanı teıekkür nazar, ecnebi takımlarla yapıla
' 1'!sad(lf eseri olarak üç saat cak milsabakalar bizler için en 
11 re. bundan haberdar olan büy(lk birer dentir. 
~tı'ad '-t l k f İdare adamlarımız bu hususta 

'tı....- SK geme ten ıar ı nazar 
~tir tasibat değil azatJıl teıhfllt ibraz 
1k,j b üh ebnekle mfikelteftfııler. bwıa 

bı., O.fi'k k16bftmiiz6 m im · uk bil bazı tedbirler almak da 
b'll ~enfaattan mahrum buakan :=ııaram bir hakkı, bir vazifeaıdir. 
bti.ta::"'abı ret yalnız bu iıle değil İdmansız bir talumm, znif bir 
~&.d Avrupa temMlarile alA· teıekkülün baıka memlekete git· 
)~t·at 8ÖrQddğ6 Jçfn bir ehemmı· meıtne müsaade etmiyebilirJer. 
~ tnahıuıa arzetmektedir. Hariçten takım celbi daima serbest 

k, emek ecnebi takımlarla arnk olmalıdır. 
rıda 

S~d. tnııyacafız! Futbol heyeti Ümit etmek isteriz ki Futbol 
•ltıd Yonııa. münakit mukavele- heyetimiz de bu mühim nok· 
~&. ~kt ıarahate rağmen, lik tayı layık olduğu ciddiyetle ted· 
~l\t~ 811rıı atideki haftaya değil kik ederek bu gibi temaslarda 
~"~ btr eaat erkene b · le al· bulunmak isteyen kulüblere ba· 
>11.~t "~ bir prensip meselesi dema her türlü teshilatı irae 
~., ıktan tonra bu gibi temas· edecektir. ÇOnkQ buna meni 
~ılh. tnaddeten tmkAn kalır mı? olmak İstanbul Futbolunu te
ltı~ "1.ti~ Taksim sahaıı önü· rekkf etmeme#e mahkum etmek 

~dekı h h tl.t.._.. azirana kadar er demektir. 
ı;-' nıeıguldür. Menemenli zade 

Muvaffak erıerb b f 
~dilı a. çe Sıadı ise, taın r 
ı,_., tı~eye kadar, bu gibi tema• 
b~ te tn<isatt değildir. Şu halde 
~<it}' rtıaıl&ra veda etmemiz icap 

u or deınekttr 
q~lb • 

1~th. ukı bunlara nekadar bOyük 
~ .78tırn. 
b ~ı~ 12 Var! Buraya ge en her 

ı., Unıtnden, mahn.retinden 
~111 h~aı Çasını bizlere bırak· 

ç 0lınazsa bir kaç futbol· 

Hamit: 
Geçen makaleme « en ıalaltlyettar bJr 

zla > neıredılen cevap, Lık maçlarının 
~ d Lı müddetler zarfında hıtam 
drogr amın au . H di 
bulacağı temınatını ihtiv~ tdi}or. am 

Bf . . bu tılkbınlilderlni memnuni-
Emin mın . 

ti k d diyorum. Söı lenntn doğru çık
,,e e ay C b nL b _.L 
' k L-nim ı..ın,de uyu-. ir zen 
dı~ g6nne oç ....-

tetkı! edcc:k.ur. • M. 

Avrupada 

Sparta dirildi! 
Y entden galebeler 

kaydediyor 
Çok yalandan tanıd fımıı. 

Sparta, Meteor 8 takımile yap. 

tılt milaabakada ancak penaltı· 
dan kaydede bildifl bil' tek aa· 
ytle berabere kalmıttl· 

Bunun Ozerine Orta Avrupa 
futbol Aleminde bu neticeden 
aonra Spartanm eski ehemmiye
tini kaybett14i söylenmlıti. Fakat 
Spartanın ıon yaptığı ınaçlar ve 
aldı!J neticeler btı me§hur Çek 
takımının yeniden dirtldtğinl gö• 
teriyor. Filhakika Sparta o tanm
mıt oyuncularının pek çofunu 
kadro harici bırakarak yalnız 
Kada, Silnl, Hover ve Peruer 
murabbaına yedt genç oyuncu 
ilA ve etmtı, yepyeni bir tak1mla 
adeta yeniden dirilmlıtir. 

Netekim ilk hamlede Meteor 
8 le yaphtJ revanı maçını O 6 
kazanmıı ondan sonra Macarların 
meıbur Hungaryasını da O • 3 
yenmlttfr. Çek ıamplyonasmda 
Spartanın yeniden mOhtm roller 
'oynıyacalı muhakkaktır. 

J 

5Patta laJcrmından btr ~9 OSfDtı'ıı 

Fransa kupası 
Bu ~ene hanğt takım tara

fından kazanılacak 
Franıada Kupa maçları ahalJ 

arasında. Lik maç,anndan ziya -
de popiiler olma#a ba.ıbyor. Bu· 
nun tkt sebebi var: 

EvvetA Kupa maçlarında va
z_lyet daha ıar;btfr Mağlup o 
lanlar kat'i surette sahadan çe· 
kl'dıkleri için meraklılar bOtün 
Fnnsa dahihnde aynı zamanda 
cereyan etmel<te o•an bu muaz· 
zam oyunu, karıttlc puan hesap· 
larma lüzum olmadan, kolay· 
lık'a takip edehtltrler. 

Saniyen eon mfisabaka~a ka
dar kimin , llp geleceğini tayin 
ve hatta tahmin kabil de~ildir. 
Müsabaka ıleriledtkçe ortada bit
tabi en kuvvetli takımlar kalır 
ve netice .-i<ı.t..ı ıya en ıanalısına 
tehehsüm eder. 

Bir de kupa maç'an bir çok 
sürprizlere meydan veriyor. Ne
ticeyi kazanmaıı bıle muhtemel 
olan bir taklmm en ehemmiyet
aiz bir köy kulübü kaı ıunnda 
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Fenerbahçe Galatasara
yı nasıl yendi? Sayılar 

nasıl yapıldı ? 
Beşiktaş Beykozu ( 5-1) yenai· 

ikinci takımlar maçında da 
Fener galip .. 

Takımlar ıu tertiple ıahaya 
çıktı: 

Galatasaray 
Rulm 

Bwban Mıtat 
~ak r Nihat Suphl 

Kemal Şefik Nejdet Mnıllh Ullf RebU 

,lenerbahçe · 
HlbnO 

Kadri Fruıı:an 
Ziya Sadt Co••• 

Niyazi Al& Zeki Muzaffer Fıkret 

Hakem İstanbulspoı dan Kemal 
Haltm. 
Müsabakanın ilk hareketi Ga· 

lataıarayın arka arkıya yaptığı 
tk.t güzel ak1n ve Kemal ŞeH.ğto 
iki enfes ıüUidnr. 

Bundan sonra Fener hilcum 
faiklyetlnl ele aldı. T emadı eden 
Sarıllclvert akınları ve Qstün 

oyunu sayı vermezken, Galatasa· 
ray ilk ıay1yı yapıyor: Rebü ta
rafından fndJrflen top, kalecin n 
hareketlerini vaktinde yapmamıı 
olmaımdan LAUfln ablmasile 
içeri giriyor. Bu, devrenin 16 ıncı 
daklkaıında olmuıtur. 

Bir iki Galatasaray hücumun· 
dan 10nra Fener gene hakim 
oynamıya baıladı. 31 inci daki
kada Zeki uzaktan kaptığı bir 
paıı ıQ.rdQ ve gQzel bir vuru§la 
kaleye atb. 

Bu ıuretle blrblre oldular. iki 
Oç dakika sonra Galata111ray 
f)dnct •golil kazandı Şakir uzak· 
tan bir firıkik atımıtı. Top F en~r 
mOdafU Kadrinin baımdan aJdı
lt yanhı bir falııo ile Fener ka· 
)eılne girdJ. 

Bu Galataıarayhlar için bek· 
lenmlyen bir ıayı idi. 

Sanki oyunun mahiyetinin ve 
cereyanının verdiği heyecan kAfl 
detilmJı gibi, sayılar karıılıklı 
ve birer birer oluyor. Galatasa-

/ 

rayın bu 2 • 1 likfyetini Alaattin 
Zekinlnkine nazire add~dilecek 
neflı bir vuruıla 2· 2 berabeı liğe 
indirdi. 

Oyunun asıl hareketli kısmı 
bu devrede geçtrmfıtlr. Ve ikinci 
devrede baıtan ıona kadar de
vam eden bir tek ııayı kaydet
me miicadele11tnl Zeki yaptı
ff. QçO.ncQ ıayıla Fenere kazan-, 
r' · dı. 

Bu say~ oyunun bitmesine 
yedt ıekiz dakika kala yapıldığı 
ve Fenerbahçe sşyı yaptır· 

mıyan kaçamakla bir müdafaa 
oyunu oynadığı için Galatasara· 
yın adeta canını dişine takarak 
sarfettJğl fedakarane oyun seme
resiz kaldı. 

Birinci devrede Galatasaray favü1lü 
oynuyordu. İkinci devrede Fene· 

rin ayni yola dökülmesi bu hu· 
sustakt kabahati ikiye taksim 

etmiş oldu. Oyun pek sert cere• 
yanlar aldı~ zaman hakem Ke

m.al Halimin müessir müdahale

leri müsabakayı mutedil bir mec

raya sokuverdi. Bu suretle maç 
hadisesiz geçti. yalnız ikinci 

devrenin sonlarında hakem hatalı 
hareketi tekerrür eden Fruzanı 
müsabaka haricine çıkar-dı. Bu 

suretle Fener son on dakikayı 
on kiti olarak oynadı. .. 

Bundan evvel yapılan Beşiktaş· 

Beykoz birinci takım,arı arasın· 

daki m(isaba\ca ( 5, 1 ) Beş ktaşın 
galebesile neticelenmiştir. 

Osman, Kadri, Adnan, Rıdvan, 
Hüsnü, Nuri, E§ref, Şükrü, Nafi, 

İbrahim, Hayatiden mürekkep 

olan Beıiktaı takımı birinci dev
rede iki sayı kaydeı mlştt. İkinci 
devrede daha •.akım oynuyan 
Beıiktaı üç sayı daha yaptı • 
Mustafa, Nebi, Sedet, Ziya. lb· 

rahim, San, Mehmet, Bohor, 

Salvator, Salt, Vitaltden müte

ıekkll bulunan Beykoz takımı 
5 e yaln•z bir sayı]a mukabele 
edebildi. Hakem Saim Turgut 
Beydt. 

İkinci takımJar maçında Be
tlktaı (t.3) Beykoza mağlup ol
muı Fenerbahçe küçükleri de 
Galatasaray küçüklerini (0·3) 
yemntılerdir. · 

Bu ıuret'e Fenerbahçe dün 
Galatasarayı her iki takım 
nunda da yenmlttir• 

Beykoz takımı 

serfüru ettığ1 çok defa vakidir· 
Bu seneki formalann ve kuv

vetlerine nazaran F.C, de Mulhu· 
se · ile F. C. de Settfn kalmaları 
muhtemel göı ülmektedir. Her 

ikisi de gerek Şampyonlarda, gerek 

kupa maçlarında hasımlarını da
lma azim farklarla yenmektedir· 
ler. 0Jempik de Mauey ile Red 
Star da ayni mevkte suut edeb1Je
cek haadedirler. Ba alım netıco , 
ne o acak ..• 



cGitlö Mopasan• dan: Çf v ren: RPr.'f' 1/lsan 
'\'anamda b•ri fısıldıyordu~ eser kalmamıftı, ve alelekser, 

- lıte Milial I._ çok eı • dost ara, ciddıyetle arzu 
işaret edilen zati dilckatle süz· edil e bi e yspılmesı mümkün ol-

düm zira. bu Oonıüvani çoktan mıyan it medı, bttlki o bana, ben 
heri görmek aızusunu izhar tdı· de kendi hesabıma )Bp c.aktım. 
yordum Elbette bir earar, blr hususi· 

Genç değildi; ak saç an, şimal yet vardı Bütün mevcudat arasın-
halkmdan iattCt-yin ber hangi da kapale bu p rmalıJık ardan, 
bırirıin ha~ma geçudıği kü aha zamanında, teker, t~ker e-sen 
miiŞabih ve omuzları iizerıne dü meyi tabii buna müşabıh arzu 
şen çok uzun siltri sakalı tıpkı ve aym aktı kültur ve sabit ve
bir kürkü andmyordu; ne.,adş fala mün sebet, yofo ırzeırne te-

dolu munis nazsarlarta, tazımkara· N1düfen düşen, onunla bt-nim a-
ne bir kadına dotru eğtlmiş, ya· ramda mevcudıyetine im~in ol-
va, sesle konuşuyordu. m•yan, kadınlar ve fıkek eri ıüp .. 

Onu tamyanlar kadar havali h'es z iımıhlale sürükluy rdu. 
hakkında az çok ma umat edın Yarım saat mhayetarde, benı 
mııtiln Bir çok defa, çılııncası- öbür gün için yemeğe davet et
na sevilmiş, ismi karıştığı her tikten sonra, ekseriyan görüşme
mese'ede büyük facialar vuku ği vadederek aytıldık, 
bulmu tu. Mukavemet edilemeyen D~vet saatini unutarak ('ok 
cazibe ve füsunkirisinden hara· erken ge1miştim; M lil daha ge'me-
retle babsolunuyordu, Ne zaman mişti. Eh ayağı düzğün ve sakit 
onun.,_,medh ve stayi~ini eden ka- bir hi; metçi cnfmde loşça, fe-
dınlJr bu kudretin mahiyetini rab, ıüıel bir aıılon •çarak beni 
ötrenmelc maksadıle isticvap et· k1ıbul etti. Burada kenoimı evim 
ıem, hır lcaç dakıka düşündük· de mış g bi serbest hissettim. 
ten sonra fU cevabı vniyorlar: Pek çok defa ap&1tomanlarıo ıikir 

- Bdmiyoıum. Kalpteıin fati- ve ~aral<ter üzerine ıcr4 ettiti 
in. tesiri müşahede ettım •. Baıı oda-

~ illette, gürel ~yitd•. Hiç bir far vaı dır ki ınsan liayvanfathğıoı 
abidans'i yoktu ki kııdın kalp- hisseder; dıAerlerinde ise tama 
lerınin bahf8vit ve rekabet erıni mile aksine, müsterıb ve mahzu 
faı ıedelim lğvaashnın ıhtifakibi- ıiyet duyulur. 
nı bir alakayla, kendi kendıme Evelkilet gerçi aydmlık, ~ 
ao uyo dum. Zelıiismda mı? Eu yaz ve yaidtzlı iu de; h~lij
Ju susıalo 1öbretindeo bir ke ime dur. D ğeı le.il ~tafat•ız be~rle 
·o awe z.tkr~di memifti. !• ate o1~UJ'(. da Jte.1eİkfir. 
' ~av.ıJI ı;. \lelkı ~1- Hda· ~•1.R lfİP!• 11i};i otan ~J~ 
~ar da mı?. Güzel sesler gıcıklayıcı kin adavet1erini ve şefkat muhab· 
dılsöı, lezzetli hisler doğuran he· l>etTer ni, eKser•ya bıze ili.bar et-
yecanları M)'esınde ı.ehs yemek· meden, giz ice, sır ofatak keyif· 
le, dar. lerimize imali nü uz eylerler. A-
Oıaları dinleme~e acı~ı'ır ve her h~rıktat mobilyalar, dıvarlar or· 

ı·ı eri bizleıe hır sotuk uk gibi aıanların, demııo yahut dağın ta-
dat.it o ur. biab hi~em•yem;zı tadıli gibı sur•

Bir dostum gt-çiyordu. Ona atle fıkri tabaat anmııda da icrayı 
•ordum: tesir eder. 

M Miliali tanırmısın?.. Yasdık ar içınde kaybohnuş 
- EYeı. divın üzerine Jtkllcl 11m ıamu 
Ö,le ise bizi birbirimizlt- birdeobiıe kend•mı iptk kılıflar 

lanı•br. çinde küçı k tilv yasdıklariR ktı 
l~.SU <Wcika onra, selamlaştık. caktadıtını hissettım 
Muliaftre biraz rtsmi cereyan Sonra tba a bakıyordum. Hiç 
ediyordu. Dürüst, muhik, yüksek- bir ıata .a a tesadü edilmiyen o-
lerde• atmadan tavaıula konu· dada, Lııvı dan g• iri mite ben 
tuYOr. çok boş dinlenıyordu. Ha zemiyen tava1uurı s alf'diği güzd 
ldkihn aeıi güzel, tatlı, navazit- feyler, basit mobilyder ve kıy· 
~ Uokdardı; fakat ben daha met i ıark perdelerıle- bpln bir 
Atıcı, daha cazibim it tmıttim. hRremdi. i am kaı şımda bit Tcadın 

Güzel :bir deıenlil cereyanına portresi vardı. Başı kıtap tutan 
1'abt libl. ievkle dm en yordu. ellerile yarı beline gadar görü) en 
Onu talcıp iç.n ıibnı meşauliye vasat bü\ üklükte bir portre idı 
beyhude b\r kiilfet olurdu, h ç Teeuteıeidı, başım ŞEpkalıyan 

\bir müstetirt merak tevlıt etmı· ıüssüı saç arı altanda mahzunane 
yor, hiç bir inti:rarda bırakma} or- ebuaüm edıyordu. Bil iltizam 
-du Mutahabta •titahat b~hış, yapmıştı, yo sa pek 1abii görü 
gerek t~ yt .... ~i nen halıni hıç bır yerde görme-
iddiıa. etdiC •mek miftltp Re11m olarak tımdıye 
an ... nlt &bt. 111 Bu. kadar gördjt8*l. kerek evve i 
dan b• kıa - -mek bymetb, ~ .,itlleı içi de, 
dışJeşnek at.det ~~o. ıık bat ık 81\ albnAt. .malOmat 
ıanı bıflrir biti ._ ~t fnruf8Ae bir hal t•'""'P enamın 
.ducfaklara dökü~ · brtı1tnda vaıiyet • mtıdamlar 
tasdık eden cumftf~ ;;a 0 sun, g~rt-k ~ nİt>q.etı, -on arm ö-
pek tabii o arak çekı Ol:I u :Utinde durarak bakbp ı çok pzd 
Derhal mü ihazaya da dôn ~~J:Mıfil.tiip bir fetap ~de nıet. 

Jı i';ır çerek saatlik .hb;pı uılat a}ölf ~ ~ e• 
F ikiiJeri Çt hresı o lcad., aaca 1 h8*ttan, hayatı üzun 78 

id. Jtl Sankiı pe'IC :eılci bir ~-- ._ ... e 'ettb•dilc ~fi tö&te-
• yordu. Musa~ pçett lıı!lfi• gü,etHlcte(>fe 

dakika sonri, şiddette; -4•._,p -~ .. .,. cl'1ferlM 
ıyetlf'rtni lcaıandıtam rörl· ft~ - er Oıeırimfe 

yoı dum. Aramszdlt r1tMtiv,.t•ıan ..;J~ lMmfar, I' .. 

Hayri Muhtar B. 
Mflretfı ,,.ı... c.emlve# reld 

Dan Tlık nıtlıetttplert Cemi 
yetı .. tçtllnamı akiletmtt .. 
refıtette1Jtte lb.yrt Moı.t.r ı.,, 
tktncl retıHf ne Mehmet a.,. 
ka..Wlata emtn Bey, umumi 
kltfp.lıfe Neauht Bey fDtlbap 

ed• *'"k l~nıııa •ut 4 te. ntba· 
yet veli mtıtlr. 

Havrt Beyt tebttk ve arkacf&f" 
lar11Ja mwaff'ak 1et temenni 
ederiz. 

rer, hiç bir çi~ k bir ovurrcak, res· 
min d ha mOessir olabif meıi İ• 
ç1n, ressam tarafından konuldu
iti huıtJ unin etelclak pıleleri 
yahut kırmızı dudaklar ••• 
şapka giyseler, baılar11ıaı dante· 
leyle ıüslea~ler, yahut biç bir 
g~se tli btata tevafuk ctmiyen 
feyler o utlar. Neye? •. 
Bilmezl~r, onu hissettiklerı hal· 

de anlayemaı er ; nezdıne vuku 
bulan :ıiyaretl"rina,., onlann hoı· 
lartn8 t tmelc bufiin muvaffaki
yetlt-rı e k"nd !erini göstermek 
isteler Kıyafetlerim bazen mfite
kebtir 'buen ıade olarak- ılis1er· 
ler •• 

Ya burada1cine n'" denir? Evin
de yapa ya n ıdı, evet, yafmzdı, 
1ath ve hihünHl ba ı ıeylerl mün· 
:ıeviyane düşüneıt erin gülüşü gi
bi tebesıiim edıyor mu, haVJ yal
rıız tebess m değil onlar gibi ba
kıyoulu. Hali ve tenhalık vHditi 
tvrnde o dttece yaln zdı ki bu 
cesim partomanın her köşesine 
ıssız ık veren ~ut'ak bır müze.. 
,; oı:ada yalız bulunuyordu, fca. 
laba ıklacdarıyordu; oraya pek 

;(.Ok i etn g rebffiyordu, bu l C'8 

konupbilivor Vf' gülebeliyor, •tta t2'ganm .ttdebiliy.oıdu 
O ..n.zevi tebeısimile et.ima 

~li kalawb ve 1-.rn.ii&'Gllı&i6-. 
<fdef- 'ftaHrrht ayemut, Jia1ecakh. 

~· • bu rıazaila dnrüt 
~ycWlfut bıtna ballmalc-.aa ••bit 
~ ~evui$kPr bekltlatt dOlil*'1 
tzenm~ düşüyorcfv Bitiô& 'bG· 
tün portrelu ımi~ 1ç ~ir· 
ler Bulundulclan apar &Bantara 
......... tWkıfl ... kadar, bi
l) ( ......... -,.~ ~·- ,dl
• ıöı,., .~ ~i 
blze Çtwap ~ 

Halhulci • rör~ mnr· 
ları d oaru üıertJJM..d~ne 
ratmeD h~ bir ,.ey g.&miyordu. 

Be ~ı b-.la ya..,~n Y:•hut. ya-
amlıt", Dlaq bu ı6'ıln1 lteade 

) eni, kadir yabancı bil\ lserc merç 
yaratm-.; filhltk ~ ..mukavemc;tjdJ 
bent ''mitti. Oh re n•hayetsiı 
füsunltiri' nir mertem bir rüzgl
,.1n etdifi rehavet gi&f, leytak. 
mavi gGI ~•laca karanlık içind,e 
ö en lıema kadar dilruba ve bu 
karaPhk ivbayı karartan yeniden 
gelen gece kadar. biraz mağanum 
nufuz t-dtlmıyen u ~özler. 

Ka b"mizdc qk zerrelerini fi. 
izlcocfiren kaomı.n be ı tin bir na· 
zım, mevcudiyet matilm q miyan 
birkaç fnça kar,a ~masi e yarata· 
lan, ~srarın deri liklerindeki bu 
gözler. ~ u srözler •. 

Kapı a91ldı. M .Milial giriyor· 
du, geç-ktıtinden -.... görü me
sini rica etb, ben de pelc erken 
geldiğimı ıoylıynek beyanı ittzar 
ettim. 
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Seyyar fabrika ile devam 
Nobel her taraftan gördüğü ademi müsaade kar
şısında bir göl üzerinde köhne bir vapuru fabrıka 

şekline sokınak mecburiyetinde kalmıştı 

8o "Nobeln birçok ujrqtıktan 
lira bu k ltı ınüı ülltı da yenmefe 

lç:affak oldu. Maddet müştei'e 
hır b kuvvet möıteileyl havı 
b akır kapsOl koydu. Arbk 
~ı:arı 

htıt surette nitro- gliserin ka· 
tıN istifade bir hale gelml~U. 
ıssobet"' ihtiramı 15 temmuz 
t 4 tarihinde lııveç akademisine 
eaçıı . 

ili ettırerek beratını aldı. Ye-
~ tnaddeı müıteile madenlerde 
"e Ulnellerfn tnıasfnda kuUanı?i-
"Otd • . 
bl u. Fakat kuvvei fnfllakfyeıl· 
dı e\'vel& mucidine kartı göster
~ .. Noheln fabrikası 3 eyllll 
hu 4 le berhava oldu. Ameların 
~a.JY'Gk hır kısmı enkaz altında 
dtk <h. "Nobel,,tn yirmi bir yaım
~I 1 htr kardeıt de bu kazada 
b(l efoJdu. Bu hadise memlekette 
li 'Yük bir heyecanı mnctp oldu. 
~k hu ıeytanl madde ile bfr 
l "' tecriihe yapılmamaıını ta· 
~~ edfyordu. Hük6mel "Nobel,, 
> tnaıına. Stokholm civarında 
enı btr f b l> a rika tesfıfni menetti. 

b:ıtı i~er eyaletler de bir mevadı 
t ıteUe fabrikas na yer vermek 
Bleını 

in Yorfardı. Böylece "NobeJ,, 
dU:el\•left ve Atlet ôlmüı adde· 

hdt. 
Fakat • 

tei h Alfred Nobel,. bir ça· 
~Ud ara buldu. Mölar gö!ü üze
.b e lcötQ bir vapur eabn aldı. 

'llnn aa.htlden uzakta demfrletti 
'te orada bir tecrübe atelyest 
:ttJı eyledi. Maamafth bu seyyar 
h'bora.tuvarda da kendiaini rahat 
,~aknuyorlardı. Sahildeki halle 
Ql <>bel,, in vapurunun berhava 
\> rtıaıından ve kendilerine zarar 
b:~lneıtnden k.,rkuyorlaıdı. "No
f,1 • 1 göl üzerinde bfr çok de· 
h fll' tebdili mevki etmek mec 
t '-rtyetlne soktular. .Nobel., in 

~t ettiği ayağ,, ın tıUali mema· 
ti ecnebiyede de asabiyeti ınu
l:ı il o!uyordu. Hatta Amerikalılar 
t et Vaaızl.klarma rafmen tehlikeli 
'\>e •· ttt ç llla.ylfnfn idhal ve istfmauni 
~ile kalkııblar. 

f4'1Q aka.t Nobelfn f cadının muvaf· 
\> Yet miktarı ziyade eıjyordu, 
ar e 

1 
bu. endııe!ere ve tehlikelere 

)-:lehe çalıyordu. T eknikcflerfn 
hı tıı:ı ceeareu ıJe baıarilarniyan 
k~ı tıolctada, iı adamları ve spe
heı atorler imdada yeıiıtiler. No
llt lttertkler buldu; onlar kendisi
~ 0 tnllndtte ettiler bu ıuretle 

· ~ ~il tnliıteilt bftyük mikyasta 
, 0 : h 1lllkanını buldu. 1864 ıeneıi 
~d ılbarından itibaren, yani ka-411 birkaç hafta sonra Alfred No
to İı Pedeıt ve iki ıarrat bir "nit· 
ttt!k •erin,, ıtrlı:eti teshi için bir 
~l tt\telenaıne aktettiler. • No· 
hı- " imtiyazı mukabilinde yilz 
~ tale al yük htr ıc r dı. Bu paranın bil 

'ttlıtıd.1•rtıı Yeni teıebbüailn esha· 
'tr\\lk au nıüteıekkildi. Her ,eyden 
lt~ lld.dern memurini hf.i kiime· 

1 llladd ••ti- el rnüıteilenln imaJ ve 
... •alın 

t~._,.111 i ~ müsaade etmesini 
llır laca.p ediyordu. 

Stokhoı v~ç tömendöferl idaresi 
btt «1ıı ·ını civarında iD\"- ettiği 
•~tlıl eltn hafrt için "nltro gli· 

" eaaalı mahlutü kullanma· 

fa kAJ ar verdJ. Zabıta buna mü· 
manaat edemedi. "Nobel11 kır 
ortasında yt'ni bir fabrilra lnıa 
etti .• "Nobel11ln keıf• Almanyada 

na2arı dikkati celbediyordu. Ham· 
burglu bir avukat ve bir tacJr 
bu keıftn lı• ikbalde keıpedeceif 
ehemmiyeti anlıyarak Alfred 
Nobe'e ~nlarla müıtereken Alman 
toprafında btr mevadı mfitleile 
fabrikası tedai teklifinde bulun· 
dular. 1855 te ilk defa olarak 
Elba nehri ıahllfnde ve Ham· 
burg cıvarmdaki "Kıummel,, de 
bir fabrika teıls olundu. Bir kaç 
sene aonra Norveç te diğer bir 
fabrika teBfl edtldL O da "No 
bel,, uıulünil kullanıyordu. 

Bu ilk ticari inklpf devresin· 
den sonra zahmetli bir labaratu
var aayl baıladı. Gaye, mayi ka· 
dar tesir gösteıen ıulp bir madde 
bulmaktJ. • Nobel 111 senelerce 
taharrfden sonra mayii miiıteılt

nl bir ntvl me$amatlı toprakla 
kanıtırarak ve toprafa nttroglt
ıerini measettirerek btrlndstnden 
daha kavi bir maddei milıtelle 
keıfettt. Bu keıfi bir tesadüf 

eıeri olarak milmkdn olmuıtur. 

MayU mnıteileden bir parça çat
lak bir cam kaptan akarak am
balaj lçfn kullanılan meıamath 
toprak tarafından masıedffmftffr. 

Bu toprak bir nevi sert harç ha
line gelmieti. Nobel bu hadiaeyf 
görünce, bittesad(lf elde ettiği 
mahJQt ile tecrübeye devam etti. 

Yeni mahsulün fevkalade mües
sir ve kavi olduğunu, ve buna 
mukabil nakil ve aktarmaaının 
nispeten hiç mesabeılnde oldu-

funu gôrd6. O vakit • Nobel "' 
nltrofleserlni ko•ayca bel'eden 
ve su'p bir maddel müıtatlenfn 
bijydk mikyasta imalini teshil 
eden maddeyi arathrma~a bao
ladı. 

Toz halinde sfllaln en mihait 
ıeraitl haiz olduğunu nihayet 
keıf etti. "Luneburg.. ovasında 
kesretle kum vardı. Kum ııkle-

tinln öç misli "nltrogllserinn 
meeseder. İhracı kolaydır, ucu~
dur. Naklinde mütkülat yoktur. 
V elhaııl maddel iptldaiyede ara· 
nen bütün haıaile maliktir. 

* ''Nobel,, yeni keıftne dinamit 
lımlni vennltU· Bu kelime miihim 
bir manayı haiz de#i)di. F,.kat 
hötün cihan az bir zamanda 
"Nobel,,ln ketf fnfn ehemmiyetini 
anladı. Filhakika ''dinamit,, kuv· 
vei muharrikesinl müthit hadise
lerle ispat edecekU. İptidasında 
•·Nevyork,, sokaklarında bir loti· 
al oldu. "Grenvtç Strit,, in küçük 
bir oteline misafir olan A!man 
tabiiyetli bir seyyah otel kapıcı
ıına için de beı kilo nitrogliıertn 
bulunan bir kutu tımanet etmiı 
ve emanetini birkaç gün ıonra 
geri alacaflm ıöylemtıtt. Kutu 
bir tahta sandıfa kapablmıf ol· 
dufundan hiç bir tehlikesi ola 
ıwyaceğ'ı k~n~i'U mevcutt6. 

lDnaan Hr) 

Ali karar heyetinde 
Beşir, Hacı Hüseyin ve 
polis T evfık efendiler 

beıaat etti 
Aıı A arar hıytll rlya$~ttnden: Kav

len ve filen amali milli yeye muhalif 
olmasından dolayı heyeti mahsusa

= VAKIT. 30 Teşrinisani 1929 ~ 

V ükıtın bulmdccası 
Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü halledilmiş şekle 

bakarak yeni bulmacamızın sırrını meydana çıkarabilirsiniz. Bunun 

için aşağıdaki tarifeyi tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız 
kafidir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ca ademi istihdamına karar verilmiş ı 
olan kad .köy komser sabıkı Beşir 2 
Efendi mütareke senelerinde ecnebi 3 
zabJtasiie irtibat vazifesi ifa eyledi- 4 
ği müddet zarfında amali milliye S 
aleyhinde bir güna ahval ve efali 6 
mesbuk olmayıp biii:'..is Adanadan 7 
ecnt bl zulmü taarruzunadan kaçarak 8 
lstanbula gelmiş olan bir çok kim· 9 
seleri kuvayi iriJıHJyeden saklamak 10 

ve onlara birer vesika ihzar ve 11 

lngıllz1er tarafından kuvayi milliye 
mensubini hanelerinin taharri edile
ceğini istihbar ettiğinden ken-
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BuırflnkU bulmacamızm 

haD•dtJecek yeni ıeldl 

Soldan safa: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 AA [i) ESiK 
2 A iJ E L Aiti] AF _i iL~ 
3 tR E lj(A L ![i _R E [iJ A _Lj 
4 A L Afil A [il A [il A Z __ ~11 
s P AL -A[ifS- lil E ·z AB 
6 • lil ı !ll il ·a-o c liJ ilıil il 
7 SA 0 -i liJ N [il Aı-o J__L 
8 E -G O riJ E liJ ö !il O R A 
9 M Ali] AL !il K i-liJ i I 
10 E r.fT R i liJ ü T ü (i _T 
11 R -E S -i M • ı Z -A,·M A N 

DUııkU balmaçaml%Ul 

halledUmlt ıekll • 
J 

Yukardan aıafı: 
dUerint ikaz ve haberdar eyle-
cliği ve Anadoluya geçecek ze
vatın firarlarını teshil edip Anado-

luya esliba ve mühimmat sevki hu
susunda muavenet ve muzaheret icra 
ve bu suretle kuvayı milliyeye hiz

meti sebkeylediği resmt ve gayp 
resmt icra kılınan tahkikat ile an • 

!aşılmakla hakkındaki kararın refine, 
kavlen ve filen amali milltyeye 
muhalif olmasından dolayı heyeti 

mahsusaca ademi istihdamına karar 

verilmiş olan Cebelibereket heyeti 

merkeziye reisi Hacı Hüseyin Ef. 
mücadelei mllliyenin başlan~cında 
kuvayi mfJliyeye iltihak ve o sırada 

müdafaal hukuk cemiyeti teşkil ve 

riyasetini deruhte ve defaten kisel 
hamiyetinden 600 Ura iane ita ve 

beş - aln ay kadar bu vazlfci 

vatanlyesinl Ha ve Maltaya 

adamı mahsus izamile esliba 

ve cebhane ve sairt celbi sure
tile kuvayi millyenin eslıha ve ia
şesini temin ey !ediği ve Fransızla

rın büyük taarruzundl} ihtiyarlığına 
binaen geriye çekilemiyerek bizza
rure dahilde kaldığı ve fakat Fran
sızların barekAt ve teşkllAtları hak-

kında mıntaka kumandanlarına ma
Jt:ımat verdiği ve bir suretle Fran
sızlara hizmet ve onların amaline 

tebaf yet etmeyllp kavlen ve filen 
cüz'i bir şekilde amali milliye aley· 
hinde buiunmadığı maddl ve mane-

vt hizmet ve muavenette bulun-
duğu resmt ve gayrı resm1 
icra kılınan tıtbaikat ile tebey 
yCin etmekte olduğundan hak-
kındahi kararın rcf'ine ve 336 se· 
nesi cvailinde Beykoza akın eden 

akıncı müfrezelerinin tenkiİi için 
kuvayı lnzibatiyece müfrezeye ter
fik edHlp kuvayı milliye efradına 
karşı h.ıı.rek!tta bulunmasından do-
layı heyeti mahsuca ademi istihda 

mlna karar verJlmiş olan İstanbul 
polis memurlarındann Mehmet Tev· 
flk Efendi hakkında icra kılman 

tahkikat neticesinde: l\lurnaileybin 
kuvayı inzibatiye ile teşriki mesai 

ederek kuvayı mili iyee efradını ten-

kil ve efradını haps ve silAhlann n 
müsaderesi hususunda hiçbir dabJü 

iştiraki olmadığı ve esasen vazifesi 
Beykoz merkezinde masa mukayyi· 
di olup barict takibat işlerile alcl -

kadar olmadığı ve höyle bir vazife 
de olmadığı ve yalnız ~erkezde 
yazılan zabıt varakasına orada ha

zır bulunmasından dolayı usuJen 
imza koyduğu ve mczkO.r çetenin 
de esas itibarile kuvayi milliyeye 
mensubiyeti meşkllk olduğu ve 
amali milliyeye muhalif hiç bir ha
reketi de görülmediği tahkikat ne· 
tlcesi anlaşılmış olmakla hakkındaki 
kararın refine mütttlikan karar 
vcnlmiştir. 

Soldan aafa ve yukardan apiJ 

- "Sis,, şairinin ikinci ismi (6) 
2 - Rusça evet (2), çocuk he. 

kimi (3) 
S - Acemce (6), sıktın nidası (2) 

4 - Tevlit (4), uyuşmamak (4) 
5 - lzmir taraflarında Yunanlılara 

karşı ilk harp eden yer (7) 
6 - Gazi (l 1) 
7 - Bir peygamber({), lahza (5!) 
8 - Sinema şeridi ( 4 ), eğlence( 4) 
9 - Son (7) 

l O - Bir cins yılan, boyna konul~ 
atkı (s). banrlru (6) 

l l - Kalemin arkadaşı ( 4) 

Ameli hayat 
Akik taşından neler yapılır ? 
Akik taşı muhtellf renklerde bu

lun an ve ilmi arzın " Kalseduan 9 

namını verdiği sınıfa mensup olan 
bir nevi taştır. CilA verilerek ayrıca 
bir renk kcsbedebillr. Akik taşları 

arasında tek renkll veya muhtelli 

renkli olanları vardır. Mesel! •ttrl
zoproz11 dedikleri nevi yeşildir. 

Satduvan cinsi ise ~smer koyu renk

tedir. En kıymetli akik Arablstanın 
cenup kısmında bulunan • Oniks 11 
ve ya akfki zamanfdJr. Bobemya ve 
Almanyada da kesretle akJk bulunur. 

GözJü akik dedikleri bir nevi 

vardır ki ortalarındaki bir nüvenir 
etrafı müttehid~lmerkez dairelerle 

ihata edilmiştır. Köpilklli akildere 
gelince bunların liU bir takım hada
n mevcuttur. "Anıdr. ismt verilen 
akık.lerin orta yerinde bir damla 
su vardır. l\Iaamafih Avrupa akikle

rl Yemen akik.lerlnin kıymetinde 

değildir. Akik ticaret Aleminde bir 

çok suretle istimal olunur. Büyük 

parçalarından masa ilstleri, vazolar, 

havanlar bir çok fantazl eşyalar 
imaledilir. l\IücevhercJlik Aleminde 

fse atik küpeler, yüzükler, broşlar 

mühürler yapılmak suretile istifade 

edilir. En pahalı ve en makbul 

akikler Asyadan gelen akiklerdir. 

Müzayede ile satış 
Devlet demiryolları Haydar 

paşa mağazasından: 
idaremizin kullandığı cip harici olması itibariyle 5- ı 2-929 tarihine 

milsadif perşembe giinti müzayede ile külllyetll miktarda asma masa, 
lüks gibi muhtellf lAmba satılacaktır. Bunların kısmı azamı yemdir. 
Taliplerin yevmi mezkôrda Haydarpaşa mağazasına müracaatları ilAn 
olunur. 

' .. . . . . ;; .. ' ~~ 

Tiirlc Spor 
uncu nushasında şayanı dlkkat makaleler 

ve resimler bulacaksınız 
~-

Ahmet Fetgeri ntn ( Futhole karıı ), Eıref Şefik in ( Bostan 
stadyomu ) isimli makaleleri, Kurtdereli • Gulam müaabakasmm 
neticesi, ıon maçlar, Galatasaray· Makalet müsabakası, Hikaye, ro
manın sonu, ikramiyeli müsabaka ve saire. 

• • • 
senesı ıçın 

Banka, avukat ve tüccarlara mabsuı 16 çeıtt 

Tüccarı muhtara defterleri 
Çıkb. Deposu : Ankara caddesi Afitap maiazaıı No. 109 

Bilümum kitapçı ve kutaııye mafazalarında bulunur. 

,.• 
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Yunan Darülfünunu polis elinde 
6ece. polislerle talebe çarpıştılar Çın mesetes•nde...müşterek ·-Hı-rv-at-ıo-r v-e--r·""'""""'"'""'""""'"'"""""""''"'"""R'""··ı 

müdahale Makedonyalılr 1_ M A C A J ( 
... -~-ı-.. -----

5 yaralı 13 mevkuf var. Heyecan devam ediyor .. 
AUna, 29 (A.A)- Polfl dartılfilnunu ltral etmtı Te talebeyi 

uuklilftırmlfbr. Gece poltılerle talebe ara11Dda yenJ bfr arbede 
oh11uı dört poltı ve btt talebe hafif surette 1aralanmııtır. 13 kiti 
tevkif olunmuı Y• intham iade edilmtıUr. 

Atfna, 29 (A.A.)- GaıeteJer, tik •mtflıallda m\ntaffak o'mamıf 
talebenin tekrar imtihana ah melerlnt lnebedtın tedbirler ittıhaz 
etmtı olan hOkdmetfn bu hartkeUnl taıYip etmekte ve talebenin 
inzibata mugayır afhillUUO haı~klbnı ta.kbth eylemektedir. Heye 
can devam ediyor. 

Atına, 28 (A.A) - Grevci talebenJn yapmlf olduktan gfudlttl· 
ler dolayıstle daıtı\Olnun emini dersleri ~ ,on tatil etmlttir• 

Buda diğer bir talebe nüm~yiıi 
Bruksel, 29 (AA) - Pöpl gazetesine nazaran, M. Jaspar ihtimal 

La Hey konf eranıı hakkında M. Briyana gör üşmek üztc cuma günü 
Parise gidecektir. 

•Hendeye.den: bir talcım talebe sabahleyin Madritte M, Sanchez 
Guerrana~ e~ önünde nümaylı yapmışlardır. Nilmayit intizam altında 
cereyan etmış ve talebe mumaileyhe kartviıitletinl bırakmıtlardır. 
Talebe, bir ıaat sonra baA"tışarak tekrar gelmiıler ve polis kendilerini 
dağıtmışbr. 

· Gand, 29 (A A) - SO tal~be d6n sokaklarda dolaşarak darül
fllnunun Flamanlaotanlmaıı aleyhinde nümayişler yapmışlardır. Polis 
müdahale etmit ve talebeye! t•ıkin etmittir Bua arbedeler olmuş· 
tur. Bunu mfiteakip, Fileman milliyetperverleri san bayrak çekerek 
nümayiş yapmlflardır. 

Klemanso habrab : Almanya her zaman
kinden daha müttehit ! 

Parls, 28 (A.A) - İllüıtrasyon gaı:et~si. M. Clemenceau nun, ka
tibi taralmdan toplanmı~ olan ıifabl habratmın bazı aayıfalannı neş
ıctnıektedir. 

M. Klcmanso, mlıtare1cenln vakitsiz imza edilmit oldutu sure· 
tindeki muaha:ıeye karşı ıöyle dıyorz •f och bana tekrar alettokrar 
ıöyle dedi. Mütarekeyi yapmalıyız. Çünkü. askerlerimiz bitkin bir 
vaziyettedrr. Eğer harbe devam etmek icap etşe daha yfiz bin kiti 
zayi edeceA'iz. Halbuki Almanlar btltiin prtlarımııı kabul ediyorlar. 

M.Clemenceau, fU suretle ıözÜM devam ediyor: •eaasen, Vilıonun 
14 maddesi kabul ~dilince harbin nihayet bulacatı kabul edilmit idi. 

Ren eyaletini Almanyadan ayırmamlf olduiu mretindeki muahe
ıeyo M. Celemenceau ft1 ıure~ cevap vermlfbr. •Bu ne Fransızların 
ne do cfimhuriyet9i Franaaıun kabul edecttl bir davadır. 

On beı sent;Jik işgal maddesi baklanda M. Klemanıo t6yle di
yordu: •Eter Almanlar, taahhütlerini ifa ederlene çıkıp gideriı. Ta· 
ahhütlerinl ifa etmezlerse kalanı. Hatta Qn bet seneden fazla kahrız. 
Belki de y(lz ıen~, parayı tediye edec~kleri ıamana kadar. Eter 
tahliyeden sonra Almanlar, teabbütlerine riayet etmlyecek olursa tek
rar işgal ederiz. Daha faxla ne lltiyor. Reni ilhak etmek mi? Bu ke
lime, artık :ıamnımıı:da iıtimalden ıakıt olmuı bir lcelimedir. Reni 
llltak etmek, uğrunda dökfişmüı oldutumuı her ıeyi mahvehnek 
olurdu. 

Alman vahdetinin muhafua edilmfı oldutu ıuretfodekl muahezc
deo bahseden M. Cleminceau, ı6yle haykınyordu : •Almanyayı 
parçalamak mı? Ben, Avrupa menafUnln yeılne milmusili bulunu· 
yordum. Almanya, datJimış hanedanlarlle her zamandan ziyade 
~Qttehlt bir halde bulunuyor. Bunu billyorum. Falcat, buna nasıl 
mani olabilirim. Sar havzasını elde ettim. Muahede akdedildiği 
zaman, Sar için ne yapılmıt oldupnu Polncare ve Brian a sorunuz. 
Ben, mantıkan elde edebileceğim her teyİ elde ettim. 

Bir moahedenin kıymeti, onun tatbildndedlr. Akdetmit oldu§ıımuı 
muahedeyi tatbik etmek lhımdır. Muahedenln tevdiinden 48 saat 
evvel iz lcalsın mlltte6klerle mfinasebatı katedecektim. Loid Jorj, 
iki ıene İşgal istiyor veya hiç bir ıey istemiyor. Eğer, müttefiklerle 
münaaehab katetmiı olsaydım bQtün dilnya benim aleyhime danecekti. 

Muahedenin fevk.alide bir ftY olmadıtmı kabul ederim. Fakat, 
acaba harp. fevkalade miydi? 

Almanyayı yere sermf!lc için d3rt sene çalışmak ve bilmem ne 
kadar milletlerin ittirak etmeai lAnmgeldi. 

Mevkii iktidan ierkettitlm · zaman, Franta mülkt tamamiyetioi 
iade etmiş ve mOstemleklt imparatorluğunu tevsi etmiş bir halde 
bulunuyo~d~. Reni işgal ediyorduk. Lehlırtanı ve Buhemyayı yeniden 
ihya etmıştık. M. Millerand geldi arkasından başkaları geldi ve 
muahede yıkıldı gitti .• 

Avam kamarası btıytık bir heyecan geçirdi 
Londra, 28 ( A. A. ) - Avarn kamaruında işsizliğe karşı sigorta 

kanun llyihası maddelerinin milzakeresl. esnasında liberaller bir tad.11 tek
li.fi tevdi etmişlerdl.r. Bu tadil teklifi, ltyihaya bir maddenin UAvesini 
derpi' etmektedir. Bu maddeye nazaran. yaşı on 1eldzden fazla olan tş.. 
.Wor ıoalılik tuminannı alabilmek içµı mektebe devam etmeıe mecbur 
olacaklardır. Muhafazaktrlar, mesai nazırının reddetmekte bulunduğu bu 
tadil tekllfi.ni kabul etmişlerdir. Bir an olm114 ki herkea hükt)metln dUşe· 
cegi zihabına kapılmış ve mecllıte heyecan azamt dereceyi bulmuştu. Fa· 
kat ·bu tt>klif, amele fırkası azasının sürekli ve şiddetli alkıştan ırasında 
J 67 reye kartı 'i.37 reyle reddedllmlştlr. Maamafih, httkOmet, bu mesele 
yüzttnden akalllyette kalmış olsaydı bile istifa etmiyecekti. Çilnkü, mev
suu bahsolan mesele tall bir meaele leli 

Vaıfngton, 28 (A.A) - M.. • SEVDAS a 
Sttmson, Ame-rikanın Londı a , Sırbistan hükumeti aleyhin .. f \ 
Tokyo, Pariı, Roma ve Berlin de ı eşrtkl me.saiye karar \ Pek akında hakikt bir Macıır J r, 
ıeftrJertne neıdinde bulunduk la- vcrdıler ~ Y kdt ~ l' 

rı h6hdmetluf, ManÇUJldekf va· s r d · ı ı '! çingene orkestrasile jl;Österllece 1111nı~ ı . 
.. o.ya an verr en ma Qmata ~1111ııı11111uıııım1111uıımı111111ıı11ııı1111ııın1111111ıı11nııııın11 •' ~e 

ziyetin daha. vahim bir ıeW . al· göre Bulgarlstandaki Makedon• •~""'"'~c ( 
ma91na mani oJabfl"cek tedbirle- yalılarla radikal Hırvatların"Sırp· ' BUGÜN BU GECı:.ı I 
rl tayin ebneğe ve altı devletin lı 1 aıla mücadele için birleştikle- $ Son dda olarak hilyilk errlst I 
mftıterek mildahaleıl lhtbnaltni rıni ilan etmiş ve bu müna!C· 1 D U fr LA 5 ı AiR BA/(5 111 ~ 
mO.zakere etn _ğe imale eylemek bet'c Hırvat reislerind'n Peveliç i en son u:ms ı l ecm ı s olduğtı I 
için talimat vermlttfr. Mumal ile Perçetzin imzaJadıklan beyan· Ü Ç 
leyh, vermiı oJdufu taltmatta nameyi okumu§lUr. Beyannamede 
gerek Çinin \'e gerek Rusyanın Hırvatların gayrı memnun Ma- ! sı-ıaA. h GOf 
Kellog mfıakını fmıa etmft ol- kidonyalılarla birleşerek Sırph· ll~ 
duklarına naz.arı dikkati celbet· !arla mücadeleye amade olduk· I Muazzam filim bugün ve ~~ 
mektedtr. Maamafıh, ffmdtye ita· Jan anlatılmakta ondan sonra igcce son defa olarak gösterllece 
dar Amerll<a tarafından rr.üsbet ,u ff kilde devam olunmaktadır: Yanndan itibaren 
hfç bir teklif yapı!mamıffı. Zan· "Sırp, is•ibdadın ıukutu pek K 1 Z 1 L O K I 

d ~ 
ııı•· ne tldifine göre bu teıebbü•fln yakındır. Hırvatlar, bundan BUytık Amerttaıı. romam ıo devrt !O I 

hedefi akıayl ıarkta vad mfk· sonra, Sırp tahakkümüne boyun • .,:ıaa k111m1ık nımı11 ıraesını bı,ıaııae.rıı'· İ 
yaıta muharebelere girtıılmeden eğmiytceklcrdir. Bu husuıta Ma- m .. ••M••••H•••••• .... ••••''! 
evvel m(l7aketata baı1amalt te- kcdonyalılarla tefriki mceai etti- : FRANSIZ OPERET HEYETtNfrl S 
mln etmektir. Her devletten df. A-" • 'bi A "k d b l • 1 

~ımı:z gı mcrı a a u unan • Son iki veda temsilleri • 
ter deyJetleıe •eortkı metal et· 
meıl için teklifatta bulunma11 
talep edilmlttlr. 

Londra, 28 (A.A) - Nanken 
kabtneıt, Kellog· Brlyan miaakını 
ileri ıürerek devletlerin Moako\ra 
hükftmeU nezdinde müdahalede 
bulunmalanm talep eyledJtt 11· 

radl, Mançuridekl ordular ku
mandaııu, ıulh konf eranımın kil
ıadı için Moıkova tarafından 

dermeyan ~dilmtı olan mütf!kad· 
dlm ıartları kabul etmlı bulu
nuyordu. Bu konferansın içtimaı 
kuvvet karibeye gelmft addedil· 
mektedır. 

Londra, 28 (A.A) - Çın hft· 
k6metJntn Çin· Rus lhttlAfı bak· 
kmda cemiyeti akvanıa mOraca· 
at etmtı oldufu haberi reaml .. 
bir menbadan tekzip edilmek· 
tedir. 

Stnıapur, 29 (A.A.) - Burada 
zenıtn bir araba alt bir binada 

mOıelllb çln f&kilerlyle bofaz 
bota:za vukua gelen nevmıdane 
bir mtlcadelede on kiti yara14n· 
mııtır. Yaralılardan iklıl aıyalı 

poliıttr. Hımeyt 'i.tıal etmekte 
bulunan arap da afır surette ya· 
ralanlJ\ııtır. Bou:m çete efradı 
tevkif edllmtıtir. 

Fransız bahriye büt çesl 
2,5 mılyar 

Partı, 29 (A A)- 1930 eeneıi· 
ne alt harp bahriye bfttçeıi bah· 
riye nazın tarafından. tevdi edtl· ' 
dtfl ffktlde kabul edtlmtıtlr. 
Meb'uaan meclisi maliye endl· 
m~tntn harp bahriye bGı~ıl 
hakkındaki ıaponı, 2 milyar 583 
milyon olarak teabit edtlmtı olan 
bahriye btltçeılnln 7 milyar fran· 
ga baltl olan İngtllz bahriye bO.t· 
çeeine ve bilbaua 1929 ıeneıln· r 
de bahriye lçtıı 10 milyar ıarfet-
mtı olan Amerikan bahriye b<ıt· 
çeılne nazaran pek mutedil ol· 
duğunu ehemmiyetle kaydetmek
tedir. 

Tahdidi teshhat ve lngtltere 
Londra, 28 (AA) - M, Kellog 

ela baı:ır bulunduRu halde btr nu1ult 
lrat ,tmıt olan M. Makdonıılt, fngt)te
rtnln tahdı di teelıhat yoluııda faz.la 
tler! gttınekten korkmamakıa olduğu, 
çaııkft bu !lyasetln mOe1etrlyetlne kant 
buluduRunu beyan etmtıtir 

Zıyaret hususi mahiyettedir 
Roma, 29 (AA) - İtalya kıra) 

ve kralıçealnln Papaya vuku bulacak 
zlyaretlerlnln tamamen hu .;usf bir 
mı.ıhtyetl hatz. olacağı b~yan edtlmek
teclır. 

ve bize yardan eden ( 200,000) : Bu akşam tam saat 2 ı. ı S te S 
Hırvat da bize muavenette bulun· ! FRANSIZ TiYATROSUNDA f 
maktadLr. i Matmeul, Alni, Dods, Mösr6 S 

Muhacir Makedonyahlar cemi· : Fo~ Andrezl ve Jerardl lştlraktlC: ~ 
yeti reisi bu beyannameyi oku· : LA FlLLE DE MADAME ANGO'f J 
duktan ıonra mücadelenin Sırp Z y ınld pazar gilnil veda teııısıli 1 
milletini değil, fakat Belgrat hil· 1 ar olarak nıt 16 da metine i 
kumetini istihdaf cttit•n! söylemiş 11 Les Mousketaires Au Couvent J 
ve bu ıuretle pek şiddetli olan ; .. ••••••-••••••••••••••••' 
beyannamenin teıirini biraz tab- """'~"~ 
fif etmek istemiştir. ÔnUmil%dekl çarşamba ıkşarnı 

Cemiyetin reial o fan iki ıat, Saat 2 ı ,80 da 
Yugoslavya hükilmetı tarafandan FRANSIZ 11YATROSUND~ 
idama .mahkam edilmiş bulunu· Mqhur viyolonist JAN KUB 
yorlar. in blrtncl konseri verilecektir 

T ealihat tahdit edilirse 
yüz binlerce amele aç 

kalacakmış ! 
Londra, 28 (A.A) - Deyll Tel

graf gazetesi, hilkömetin ittihaz et
miş olduğu kararlara karşı protesto 
etmemekle beraber, bahrl lnşaa tın 

tatLl hususunun lşsb:lik üzerindeki 
felAketengiz akislerine busuaı bir 
makale tahsis etmelttedlr. Mezkf\r 
gazct~ tcsllhatm tahdidi yoluna girl· 
lcliden beri ı 00 binden fazla insa
nın ekmek parasını kaybetmt, oldu
ğ\mu ehemmiyetle kaydediyor. 

Maden kömiirü fiatlan 
artacak 

Londra, 28 ( A.A) - Komik 
ean'au hakkında tetkikat lcruna me
mur komlayon ıle kamnr k.umpany• 
le,.rı arıımıda aktedılen konferanı maden 
ıablplcrlnln lUllfgtru olduklarını mey
dana çıkıırmııtır. K15oı0r fıyıtlmDJD 
yeniden artaca~ blldirılJyer. 

Renin tahliyesi bitmek üzere 
Parlı, 29 ( AA ) - Ren eyale

tiDln lkınct mıntuının tahllyclll 7arm 
bttam bulacaktır. 

Mısırda ücretsiz tahsil 
Son posta ile gelen Mııar ıuetele

rlnlu nrdlR\ malQmata gOre MılU 

haknmetl fakirlerin meccant;n tahaıl 

görmelcrtne karar vermlftlr. Yeni ka· 
rııra göre aeoe11 bıancı 600 Mım 
lirasına balIQ olmıyan her ıahu 
oğullan Qcret'1:ı tahall ederler. 

Senevt Iradı 1200 Mısır !ıran olan 
her ,ahıı bır o~lu için para verir ve 
diğer oğullarını 0Lrotılz okutur. 

İratları 1800 Mııır hruı olanlar 
tkı oAullannın masraflarını verirler. 

Bu akşam Ferah sinemada 
İki büyük filim birden (Genç 

kız kalbi ) Billi Dov ( Son koz ) 
Norman Kerri Sreuca. 

Yeni ve mükemmel varyete. 

6 klnunuevvel Comll l(ilnü sa•' 
18.80 da: VEDA KONSER:!,. 
""~~ ....... 

Bugünkü sinemr. 
BeyoAlu 

An1 - Mujik kalbi 
Elhamra - . Brodvıy Melodi 
Melek - Talebe Prens 
Opera - Venüs 
MaJlk - Dianı 
Em.al - Sokak kıl dıni 
AJkazar - Ateşten kalp 
LOkaemburk - ÔlUm kenads11 
DarO.lbedayt - Norı 

l•tanbul 

Alemdar - Macar rapsodisi 
Kadıköy 

Stıreyya - Çann elması 

Tepeb.qı Uyaıroıunda buaqaııı -"' 

il/30 dı. ŞEHREMANt. 

BUbeliD evi m ~ ~ 
3 Perd~ IJI 

Y uan:Henrtk lpıeıı 

1 

1 

Bu aktaırıJ için ft. 
atlarda tenzilat 

yapılmıttır• 

1111 

1 ··dürlii' 
maınu 

dt sil 
Kazanın Şamlar karlyesln ,ıt 

-ıne 
bentlerinde Azatlı b~ruthıınes cotı 

taşdlbeklerlc tahminen 15 lo 

Bakırköy 
ğünden: 

uısre 
mikdan hurda demirin 01 dsir~ 
kalmcslnde muhırrer ~erııit 

1
.f·1 ıı· 

sinde 24-11-929 tarihınden dc:f" 
929 tarı hine kadar ıııüZS~e 1,ritı konulmuş olduğundan ral ~uce
Bakırköy malmildUriyetlnde ıı!I' 
şekkU komisyona mürtıcaaclıırı 
olu.nur, 
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fefrfka 

6<5 

Meçhul 
asker 

Yuan 
Ziya 
Şakir 

Tehlıkeli bir gazetecilik 
Yoz 1 ·ı · · k · · .. t h k aın eceğim bir tek keltmenuı mev u mus a • 
enzce .çui tPfsiri gerek herzim iç~n gere~ ~ev~iklennı 

için büyük bt-ltİ)"'' '111UCl]J olablludı 
Şe\'ket b k. ·ı k kt kii mua-bir ey, zeki bir adamdı. çe ını ece no a, mev 

tııı'ne suallerle fikrimizin gizli tahkem idi. 
~t ~~n 1 •• araştırmaka başlamıştı. Hoşa gitmiyecek bir tek kelime 
leırı utun bu sualterde; teskin için, d'vri Hamidiye rahmet oku-
U 'Yen bir fırkacıhğın ıhtirası tacak ukubat yapılabilirdi. Mesele 
Yoıdu. Kendisini meb'us çı- yalnız benim maruz kal~-

rı'Y:~ İttihadüterakkiye karşı cağım ukubatten ibaret olan bır 
let .1r. gayz duyan Şevket bey şey değil. . 
n Csının mücahede meslekin- P,unun dal budak salıvermesı 

val oer k . . d N" ı"hıı"malı· de vardı. Buna bınaen 
~et Ş a .... me ıstemıyor u. •· 
tı •

1 
evket beye çok haklı bir tenkitten daha 7İyade okşayıcı 

~ ıkc anlattık ki bugün düşü· bir siyasetle söze ba~ladım. B·l-
e Yega" k 1 · hasc:. a havadisler üzerinde durdum. s11 ne şey, a enın na 

Ve h d N O Menabii resmiyeden verilmeyen ~1 b ayatı ır. e ise. ç 
"'· 

1 c• k s k b ı havadisleıe inanmamak lanm gel-
'~ltuk ,. ~ arı ~ev et e~ C: 
lıdd • Mutareke devam ettığı diğini, çünkü vaziyetimizin bal 
ıl ctçe yazıları taralımızdan gibı tatlı ve ortalıC!ın da süt gibi 
inak t"l · · lımanlık 0Jduğu11 u izah ettim. ın Şat ı c gazetesmı mun~ 

ter~n çıkaracak. Tefenüatı da Eh .. ne çare .... arkadaşlarım duy-
~~ııı ~hrdıktan sonra Şevket rnasın belki darılırlar .. ga etecılik, 
'hıldık.nezdinden memnuniyetle biraz da..... * 
\ıc * 
~. ~ene m,.mnı niyette karar· 
(l" d .. 
-~1 k0nüyor duk. Akşam olmuş. 
"' 

1 
erıikoııu kararmıştı. Ak

~~ karavanasına arkadaşları 
~ıltınek için adımlarım1ıı ı;ık· 
''~'tııştık Tam ş<"h rden çıktı· 
~}Ilı ıaınan, önümüzde (F..leono· 
~~in n .•uvaıii muhteremi Zekı 
\ g:'~~ckt, olduğunu gördük. 

. • n Ur görüşemediğimiz için 
tırn · . 
Of 121 ne kadar .özlE>diğinıiıi 

\ iZİ sıktıtımız zat'ml'n' "»trtl.: 
~ ~. Fakat bu nf'şemiz uzun 
~ edi. Karargahta ve şehirde 

....._ ltadı~ını söyledikten sonra: 
~~ ~ugün bir şey duydum .. 
D ltıuteessirim .. 

~~ d1
Ye söze başhyarak lstan· 

~k' ihtilat olduğunu Talat ve 

~b~t beylerle bır çoklarının 
~I~ Ve bazı kimselerin de kat· 
~ ... lldu~nu söylemez mi? Bu pis 
Ltt Qdis.. Souk bir duş gibı bizi 
. etti E h ~~ h · ğcr bu havadıs sahi 
'~k er halde harici sıyasetle 
ht ~dardır. Bu ihtilale ne gibi 

~~- hadise sebep oldu. Eğer 
· ·~ıe ı 1~,1 t . vatana karşı yapı an 
>c~ tın men'i için ise zararı 
lı :· '(ok eğer bir post kavga· 

•se 
~~i ' çıkaranlara AJJah lanet 
ı "· K ' . ~ltıl ·• arargaha neş emız 

trıı 1 

~~lcb ' ve seı em bir halde 
trıak ' 1tniştik. Sabahtan beri koş· 
b. tarı b" 
it h Ve konuşmaktan ıtap 

'()ıı hale gelen vucudumuz, bu 
b- a.vad· · h b"" ijtij ısın eyecanlari)lc us· 
~~J~n b~akatıen kesilm i şti... Güç· 
dık ır kaç lokma yemek ye· 

tııı~ 1 v~ derhal samırn çovalları-
tı ., 

~'k . u~erine devrildik.. Uvu-
1\iıı •• ıçın mı? hayır.. Düşünmek 

b A..kşaın h s kAnuncvvel 
~tı k etkes yattıktan sonra 

tııtı alkt nı s· . . h . e11 • • ıraz ıstıra at, sı -r rn, . 
U~el Yerın~ getirmişti Ocağa 

lt~~tac~ kuru kiraz dallaıı .doldur· 
hı f) so 
~ ~ıları nra gazel eye gidecek 
~a~Clt b hazırlamıya başladım. 
'lı tt keıı~ <> .kadar kolay olmadı. 

Gk v eyı çok tart.arak yaz· 
h t ll 

Kahvealtıdan sorıra hemen 
cephe kumandanı Şefık Beye 
gittim. Dün matbaalardaki tetki-

katımı ve Şevket Beyle neticei 
mü akatımı arzettim ve gazetenin 

ilk yazı l ar mı gösterdim. Çok 
memnun oldu Bazı mevıular ve 

bazı di rektıfler ve;di. Kararğab 
tan ayrıldığtm zaman çok mem

nun oldum. Mütareke başladı; 

işsitlık b ızi çok üzüyordu. Hiç 
ııo mazsa bo m~guliyet bizi biraz 
oyalayacaktı. 

Ôğle yemeğinden rnnra razıları 
alarak Şevket Beye gittik. Şevket 
Bey, müdekkik bir sansör gibi 
yazıları gözden geçirdi_ Ve sonra 
zari ane teLessiım edeıek: 

- Cidden bitaralane yazıl· 

mış şeylt'r ... 

Buyurdu ve sonra gazetesinin 

kanaatı s yasıye ve . • Şahsiye • 

sinı sarsmtyaca~ından emin ol
duğu bu Y,azıları derhal malba-

aya götüreceğini 
ıBıtmedı) 

•• rıat0n·daş,~ • •. ti , ..... '-"~ 

l Al edeuf velu'lr 1 zi.rk •••• 
: ''atar11nda okur 11azar i 
• J. • 
• olrn1yanlar yaıaşmnz. : 

Onun için okurna ! 
yazn1a bilmı"> ~enlerı : 
millet mekteplerine ! 
götii.t·ım1k herkesin ay- i 

~ ,., avrz horc11dur. .: 
• I • ........................... 

. 
o 

- --- ---

Din maskesi altında· 
Avrupada ne cinayetJer işlenirdi ? 

Papaların önünde titıriyen k11raHaır 

Rumca kurtarıcı manaıına ge· 
len (Yisıus·Hertıtoa) ve Franıız· 
ca ( Jesnkriııt-feııuı-Chrlst) yant 
hazreti İıamn teııls et•iğt hrfltl
yanlık banlıi gibi Filiatınde doA· 
muı ve evvela Şarktfl yayılmiıtlr. 
MüıarOnfleyhtn vefatını mOtca
kıp adedi on ikiye baltj olan 
havarlyon tabir ettijtmfı: telAmi
zl dilnyanm her tarahnda telkl· 
natı dfnlyede bulunmıya ba~la· 
dılar. Hristiyanlar bir çok sene
ler Roma lmperatorlarmın zul
mü itiaaf ve takibatına marm 
kaldıl8r. Nihayet lmperator (Bi
rinci Konsta nten ) zamanında 
yeglne hristiyanlık addolunan 
Katolik mezhebi devletin resmi 
dini olarak l &n edildi. 858 tarl· 
hinde latanbul patrikı ( Fotytıı· 
Rotüı ) Katoliklttfn kavalt ve 
usulü müUehezeaine - muhalefet 
ederek Rum klliıeslnt ondan a· 
yırdı. 1517 senednde de Alman
yada franıiıken papaslarından 
( Marten-Lüter-Mattin Luter) 
Papasların, günahla ·n afflni 
ehemmiyetlerine göre bir tarife
ye tabl tutup adeta vergi tahsil 
etmelerine ıtiraz ile Katoliklikten 
nükul edip bir çok taraftar pey

da eyledi. 
Bir kaç sene sonra da Fransada 

( Jan · Kal ven· Jen Calvin) mu· 
matleyhln tuttu~u yolu takip ettl. 
lncll ve akltsellm namına kato
llk kllhıesl reisine kaı ıı protesto 
eden bu iki zatın tesiı ettikleri 

mezhebe protestanhk ismi veril· 

mittir. 
p, otestanhğın zuhnrn la tin ki· 

llaealne yani .K.atolikUie büyük 
btr darbe oldu. Bugiln Avrupa· 

nm bir çok memleketlerinde ve 
9imalt Amertkada protestanhk 
teammüm etmtıtır. Lüteriyen ve 

1 

Kalvtniıst , protestıml!'r arasında 
ıekil itibarile kilçük farklar var· 
dır. 

Katoliklerce hazreti lıanın yer 
yQzünde vekllt olan Papaslar, on· 
birıncı asırdan itibaren nüfuz(\ 
ruhanilerini ııuilstımal ile eııasall 
dintveden ınhfrat evledik eri gibi 
katoUkll~e btr takım merasim 
ilAve ettiler. Bu tarzı tbadeU ka· 
bul etmlyen ve katoUkliğinden 

ıtıphe olunan qhasm emlô.kü 
emvali mdsadere olunduktan 
baıka kendi1ertde ayrica tıken· 
ce!ere maruz kaldı'ar. 

Kı allar bile papala• ın lrnvvel 
ıuhanlyeai ön6n de titrer lerdl. 
Çünkü bun'ardan bazıları eva· 
miri dlntyeye itaatsiltklertnden 
ve husudle (Denier de\ Saint Pl· 
erre) denilen ve Katolikler tara· 
f ındıın Papamn hazinesine veril· 
mest lazım gelen taneyi gönder
medik1erinden dolayı aforoz edtl
ml~lerdi. Hiç kimse hürriyeti te-
fekküre malık deA"ildl. Maarif 
papularm inhltunı altında olup 
dua kitaplarından bavka bir 

eser okumak memnu tdi Kilise 
kavanJmn lnkiyat etntemekle 
maznun hutalar hekimlerin te
da..-lıinden mahrum edilip telkt 
natı diniyede bulunmak Ozere 
meskenlerine btr papaa gönderi· 
ltr ve hariçle ıhtilat etmeme'erl 
için yanlarına bir bel<çi ikame 
ed lırdi. Papaııın hu2u.rile tanzim 
olunmıyan vasiyetnameler mu
teber degt!dl. lttıhaz edilen bu 

Muharriri : Lntfü Simavi 
kiliseye intikal ederdi. Pazar ve 
yortu günleri kiliseye gitmf yen· 
ler tiddetle tecziye olunurlardt. 

Milrwiizaman tle papalar A..-
rupamn hemen her tarafında en· 
kizılyon mahkemeleri tesis eyle-
diler. Bu mahkemelerin vazlfeıl 
rafazllerl aramak vo imha et
mekti. 

Katolik mezhebine ka111 llyan 
veyahut ahkAmı diniyeyt ihmal 
ettikleri töhmettle bir çok ma
sumlar ateıte yakılmak cezayı 

mfithltlne mahkO:m oldular. Bu 
zalim mahkemeler enzlyade 
İıpanya ve balyada lcrayf d

oayet ettiler. Enktztıyon ajan· 
lara rafazilikle itham olunan 
bi~areAanı ıaklandıkbm dallarda 
ve ormanlarda takip ederler 
ve hatta ölüleri bile mezardan 
çıkararak yakarlardı. lıpanyada 
lhrakı binnarlar (autodafe) adeta 
bir temaıağlh tdL Bu vahıiyane 
idamlarda ekseriya Kral ve at
leti hazır bulunurlardı. Aynı 
memlekette, eyyamı mah~usada 
icra edilen senliklerde ve prena
lerin yevmi v~ladet ve izdivaç
larında ihrakı binnar bir e~lence 
gibi proframa ithal edtltrcli. İs
panya kralı ( Beılnci Ftllp ) tn 

kırkaltı sene devam eden devri 
ıaltanatında ondart bin altmıı 
yedi kiti enklzizyona kurban 
gttmiıt.k-. Enklzisyon mahkeme· 
lerint 1808 tarihinde Fransa 
tmperatoru (Birinci Napoleon) 

lagvetti. 

Yukanda ltaret edilen havfü 
dehıet netfceaJ olarak paaa!AL 
batan Avrupada suretJ mutlakada 

( Kurvazat Crolsades ) namı 

veril mittir. Bır incisi(Ptyerlermit)ln 
lttlraklle 1096 aeneılnde baılayıp 
hıristiyanların majlubiyettle ne
tlcelenclifi gibi tkinclıl de (1147· 
1149) aynı akıbete dilçar olmut

tur. 1189 dakl Qç aene devam 
eden Oçfuıd1 muharebede ise 
Mmr ve Suriye Sultam meıhur 
SalahatunıEyyubt ehlaalıp ordu
sunu tarilmar etU. 

1202 • 1204 tarthlnde vukuhu· 
lan dördiincil aef erde ehllulip 
asaklrl enelA Blzanı lmperalol"" 
lulunun payı ahtı olan lstanbulu 
zaptQ yafma eclip bir çok kim· 
selerl aldü.rm<iı, kiliselere iltica 

eden kadınları ve lhtfyarlan kı· 

hçten geçirmtı ve sanayii nefise
den bir haylı ıaheserlerl, ahi· 
deleri ve kütilpanelerl tahrip 
eylemtıtır. ( Allah ufruna l ) 
nareatle yola çıkan bu 
ıeraerl aüruhu aftı.erglhına 
teeadüf · eden bQtdn hlrlıtfyan 
memleketlerini de yağma ederdL 
Nihayet ehltıaltp ordulan Mtı .. 
lümanlarm kahramanca mukave
metlerinden. idareslzUkten ve 
hastalıklardan mahvoldular. 

Papaıların halkı cehalette bı
rakmak için her türltı tedablr 
ittihaz etmelerine, rafuiltk baha· 
nealle binlerce insanı lhrakıbfn
nar eylemelerine ve ilmin ve 
medeniyetin önilne ıel çekmde
rlne rafmen akıl ve idraki be
ıer fenni taba.ati, puılayı ve A
merikayı keıfettL Edebiyat, sa
nayi ve felıefo kuvvet nıhanlye
nln ha.pseyledlti karanlık 'ztndan· 
dan .kurtulduJ 

(Bllm.cl) 

bOküm sürmiye batladılar. Cahil Evlenme 
ve her feye inanan halk katoHk Mrrhum Muhliı pqa haftdt-11 Te 

kilisesinin dogruden dofruya AHah Mu•tafa Naglt Bey kerlmeel Nılofer 
tarafından idare edlldiflne ve Hanımefendi ıle Galat .. aray lııeal 
binaenaleyh onun kudret ve mev- riyaziye muaallimt Halıt Beyin evlen• 

kllnln fevkelbeıer oldu.tuna kani me cemiyetleri perıembe gtınQ Tür· 
ıdt. Mefrz rafazılerin mütemadi- kuvu .alonunda icra .blınm11tır. Bu ık.t 
yen tmhası ve servetlerinin kiliıe- çlfıin meı'ut btr yuva kurmalarınL 

P f dtlrrlı. ye ıntıkalile apaların nQ uzu ıon- ı .. m••---------.. 
derece tezayüt etti; mahaza kato· 
Uk ktliseıin•n istihdaf ett ~i dünya 
ya hakimiyeılnt istihsal için bu 
ndluzun bir kuvvel askeriyeye 
istinat eylemesi lazım gellyo:rdu. 
Bu maksada vasıl olmak emnl
yeslle hazreti faanın KudOıteki 
merkadlnln Müslnmanlardan tah
ltıl meselesi lierl sürQldü. Gayreti 
dinlyeyi uya1 dırarak katoliklerl 
bir teıkilat ite papalıgın bayragı 
altına toplamak ancak bu suretle 
kabil olacaktı. Her tarata gön· 
derilen murahho.ılar Kudüse gi
den hmıtıyanl!'rın manız kal
d~kları müıkülatı bin müba nga 
ıle hikaye ederek katollklerln ta
as• ubunu tahrike çalııtılar. Nıha

yet ( Piyerlermit-Pierte l' Ennite) 
himinl taııyan rahibin belagati 
galeyanı mucip otdu~ımdan ma· 
kaınatı mukaddeıenin ı. ptı ka· 
rarglr oldu. 

13 
Gün kaldı 

t.Jazetemize abone olan
lar hayatlannı hiç bir 
~ev vermek~izin ~igorta 

et lrrni~ olurlar 

Yeni ıeklımlıdeo ltlbaren btr ay 
lçlnde gaıetemlıln bır yıllığına 
ebor.e clanlera gazetemiz hıç gO

rOlmcmiı bır mukabelede bulunuyor. 

Bu ,,honelcrln bır kur'a ıle ıyrıla-

11 vOzde ellıııntn hayatını eigorıa 

" t nd ltr1nc: hükOmet~e 
mutebc . 

Prjn1i ödenmiş 500 
liralık bir hayat si

gorta poliçesi 

ver llccektır, 

Müteakıp ıenelrrtn ıılgorta Ocretlerl 
de ayni 9ekılde tdıtrl'mlze rııtt r. 
Eslci abonelerimiz: 

Eıkt abonelerlmtztn bu kureya 

~ ıı~a tn u. yazıt.arı bV- propa· 
~ttı ahıvctinden kurtar!T'ak 

ielıyorciu. Zahiren en çok 

.. DEA( 
KONSERVALARIDIR 

... ledabir sayeaınde bütün ıervel 

Bu cihAda ft'bak edeceklerin 
b{ltün ğünahlarının atfolunacağı 

ilin edilme~f üzerıne Avrupanm 
her tarafında bulunan hırsızlar, 
haydutlar ve katiller te~ekkül 
etmekt~ olan orduya iltihak etU. 
ler. Merkadi İsayı istirdat ey'e· 
mek f çin on btrtnci asırdan on 
lif, üncü asra kedar Müslümanlara 
kartı açılan ve· adedi sekize ba· 
lii olan ehlisalip muhaı ebelerine 1 dahıl olme11, bu müddet lçln de 

ııhon~lerlnl venllemive baı)lıdır. 



------,......,....---==:::-----::--:=::-.-uımı u m plann ladalndea, bymed 
6 • 750 1450 makaddereslz mektzplara tonalmaş paraJann 

12 • 1400 2700 taypolmumdaıı Ye lllnlaruı mtlnderecatuıdu 
idare me1al delildir 

~~~.~~ıı=J.,;®~® ® ® f) ® t> 

tlabı~~~Jt~esğ~JISl~t .... Ana-
.ıoıu ajansınııı terkettiği daireler kıralıkıır. 

~lükenımel bir otel de olabılir. Ayn ayrı hepsi 
hırdcn kirahktır. lstıyeulerin ( VAKiT yurdu ) na 

; ııüracaatları. 

Devlet demiryolları ve liman-
ları Umumi idaresinden: ·· '-

Nohap şirketi tarafından lnfl edilmekte bulunan 
hatlara alt allmantuyon teslsaa tapah zarfla 
münakasaya konmuştur. 

Manakasa 11-12-29 çarşamba günü saat ıs,so da Ankarada Devlet 
demiryoUan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye muvakkat t• 
mlnatlannı aynı gUnde saat ı S· şe kadar Umumf müdürlük kalemine 
verm,eleri lhımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Ye merbutatını kırk lira mukabi
linde An.karada. malzeme dairesinden. latanbulda Haydarpaşa mattaz-n
dan tedarik edebilirler. 

Büyük Tayyare piyankosu 
YEDiNCi Tertip 5 inci keşide 

ıı l<ANUNEVVEL 1929 
BCYCJK iKRAMiYE: 66,000 LiRADIR , _J 

\yrıctt 25.000 15,000 12,000 10,000 lirahl 
ıkrami~eler ve 10,000 lirah.k bir mükAfa&. 

I-:ludut ve 
miidürliiğü 

sahiller sıhhat umum 
müfettişliğinden: 

Büyükdere sahJI sıhhJye idaresi Bor kltibt sabık Ahmet Vefltc Beyin 
Galatada sahil sıhhiye merkezinde müfettişlik dairesine müracaat etmesi 

, lılzı mdır. 

PBll Hayatta muvaffak .. 
'~ 

Olmak bugün, ecnebi lisanı bilmekle kabilaır. 
Bunlardan en lüzumlusu olan FRANSIZCA J1 
Muallim 81 T 1 nin dershanesinde ötreniniz. 
1 Kinunuevvelde açılacak.. Bilhassa bqlıyanlar 
lltlfade etmelidir. 

Ciddiyet, en müsait ıerait. Milracaat yeriı 
Ankara caddesi Muallimler Kitaphaneai. -

1 Manisa vlllyetl baktcriyolojlhanest için 1 l 50 lira 41 kUfllf muham
mll kiymetlnde muhtelif allt alınacaktır. 

2 - Bu alAcın envaını mübeyyin liste lzmlr ve lstanbul aılıhat mtt
dtirlLiklerinde mevcuttur. 

3 - Münakasa mildded 7/kAnunevvel/9'1.9 cumartesi gUnU sut 14 
dı .adardır. 

4 - Teminata müstenit olmayan tekllfat nazan ldbara alınama& 
5- Fazla tafsilAt almak tstiyenlerln vllAyet ahhat müdürlüğüne mU

racatla n 

Selanik ilifı• Bankası 
. ı 888 dt tesıs edilmiştir: Sern19yesi 30,000,000 frank 

Merkf'zf unnnnl l.t.nhalda: Galata latanhul Be1J>tlal 
Türklyedekl •ubelerl 

lzmir Sanasun Adana Mersin 
Vvnanlstanda.kı •ubelerl 

SelAnik Kavala 
Her tOrlU banka muamelltı, ldbar mektuplan, her nevi akçe 

Uzerfnden hesabatı carl).:~ çek muamelltL 

• 
idare ile ltararlaştınlır 

Gu.etemt1.e hususJ llAn tahul eden yer 
H S H. lllaat aceotesl 

iSIBl~DI ~ımsu rtyasetiı~en: 
Ntı.........ı dahdtaba OD tktnd maddesı mucıbtnce adtyen fçttma etmek 

OUre bey' eti umumlyaln 7 klnunuenel 929 tarthtne mOsadıf cumarteat !Pinil 

ne clawıtt tabrrar .,lemtı oJmekla Avukat Beyleıbı ycvmı mc40ıda ııaat J 5 tc 
8-oya tetrtflert rica obmm. 

Rumamel ma.akerab 
1 - 930 blltçe.t 
2 - ldll1 flponm kıraati 
3 - f •YGa MDdıtı lflert 
4 - Meanu hakkında mftzaktt-
5 - Altmq bettncl maddeye ıllve f'dılen ıktncf fıkra hakkında mozaltere 

( hakf'me gitmek mec:bcatyetl metı 'elesı ). 

. OSMANlr BA~~J\Sl 
Sermayesi: 10,000,000 ~; ız lfriısz 

lstanbul acenteliği - Telefon: lstanbul 1948 
8eJolha dalr..a - Teıeton Beyotlu 1903 

Senedat Ye poliça mabbUJnde muafyen ve vadeli veya he
Abı carl IUl'edle avamlar, poUça ve iskontosu. 

Türkiye dlmburiyednin başlıca şehirlerine ve memallkJ ecne
blyeye Hnedat, çek, ldbar mektuplan ve telgraf emirnameleri 
inalla. 

istanbul ithalat gümrüğünden: 
2 
2 
1 
3 

11 
1 
J 
1 

174 
1 
8 
6 

25 

Adet 

• 
• 

1 • 
• 
• 

Kilo " Mark 
Keçt pottu 

. C Kunda d.111 
286 K Mac:eht makinesi 
827 La.ttlı: pençe 

78 Taftahta 
113 Demir 11rh banyo 
122 AK AQeç kunııt 
200 RF G.Jqntzıl kablo borusu 
..530 A W ltab.ra kundura çlY11& 

12 LCO K11neerTa on . 
41 AM • • 

786 SIT Adı pç ilkemle 
.,220JlabmlneaECT Enelcıe llranalt olarak din 

olunan 62 undık pyak tak· 
keye bu lı:ere ) 3 eandık daha 
il&we olunun ceman 75 
eandılı: tlrantltttr. 

Balada mulmrs 13 kalem ..,. 30-11-929 tanblnden itibaren İltanbul 
lthdt glmr8ll •bt aabmnda mOzayedeye .aolunarak ut•lecatı •e pyak 

) 

Antalya ~oslıSI 
(iNE BOLU) 

Kanunevvcl Pazar 10 b 
nhbmmdan hareketle 
Küllük, Bodrum, Radolt 
ye, Finike, Antalya)'I 
ve dönüşte mezkur 
birlikte Andifli , Kalkl'' 
Çanakkale ve Geliboldl' 
yarak gelecektir. 

Bozcaada postll'""' 
(GELiBOLU) .rı.' 

T efrinisani Cumartell 
idare nhbmmdan 
Gelibolu, Lapseki, 
lmroz, Bozcaadaya gi 
Çanaklcale, Lapıeki, 
utnyarak gelecektir. 

Trabzoa blnnc1 
( KARADENiZ ) 

Klnunevvel Pazartesi 
~lata nhbmından 
lnebolu, Samsun, 
Trabzon, Rize, Hopa 
cek ve dönüşte Pazar · 
Rize, Sürmene, Trab 
rele, Giresun • Ord 
Samsun, İnebolu, Z 
uğrıyarak gelecektir. 
günü yük kabul olun 

1 Kinunevvelden 
Adalar , Moda , Ka 
Anadolu tarifeleri d 
yeni tarifeler iskele 
mıştır. Valova posta 
Kinunevvelden itibareO takkelerıa thalel kat"IJt* icra ilin olunur. 

·5ii!ll!ftl Paıar, Salı, Çarşamba 

htaabal icra ...W Ahmet Refik B. in ı! eskisi gibı olup ge'ifl' 
rı:: yapılacaktır. Gidiş 

eni icra ve iflAs ka~unu şerhi~! ._v•dan 16.30 cı. kaık_• _,_ 

2 nci Cılt ıı, rAlEMDAR .,, - rı: il ll;tı' lnlç.M& 1117'* b.bk tllm&ertnln eeeriert ._ boton kanunlanml% nazara !!: Ü V A P U R L A 
a...k ....t 19 ....il hakamlere .,.1ozum1u nOmuneleri lıavt olan bu eterin her le:1·ı1 il Seri ve lüks KaradenfZ ı 
dlda ı....a.w. Vr/d. Cilam .. lkb.I klltllphwlerinde (1S0) kuruta aatılmaktadır. ı 'L· p M · ı ı et vap-':J 

:·
1 ~ 1 k·o~~ ıft . a 

'% u·· ncu·· cı·ıt itmam edilmek f: :: Jl günü ak~ 
J . keredir. l=lıı :1 azar 18 de 

" ~ ( .. ... ••••••• .... :::::::: =~ rıhtımından hareketi•_'~ 
• ..1n-•v• .... •::: :: ~- ' 

M • •ı A ti d ii dak, İnebolu, Sınop, 'il 

anısa Vı aye n en•. Ei Ordu, Gireson, TrabıoO 
ii ze) ye azimet ve avni ilk 

1 - Manila mektepleri için 10-12 yaşındaki çocuklara mahaus ilç 

yüz adet mektep ar111 beheri I 2 lira kıymeti mubammene üzerinden. 

2 - Manisa mektepleri için 8-1 O yaşındakJ çocukları mahsus üç yUz 
elli adet ara beheri 1 O Ura kıymeti muhammene üzerinden: 

8 - Kanunevvelln yedinci cumanesı günü saat on dörde kadar 
mOddede Ye ayn ayn katmelerle münakasaya çıkanlmtşnr. ihalesi vakti 
muayyende encUmeni l'flAyet huzurunda icra edilecektir. 

4 - Ş.rtname, resim ve keşlfnameslni görmek ve daha fazla tafsllAt 
almak lstlyen1er1Jı villyet maarif müdürli.lğüne müracaatları. 

Maarif Vekiletinden : 
tca,..m. Marq. Isparta, !rzuruın. Çangın, Maarif müdürlükleri mün 

haldir. 
YUbek mektepler mezunlarından bu vazifelere ta11p olanlnnn gerek 

şifahen Ye gerekse tahriren müsptt vesikalarlle, Maarif V"kalt:cı ılk ttdrl 
11t Umum müdürlU&ilne müracaatlan ilAn oluııur. 

'1 (Görele, Vakfıkebir)e ol" 
1 avdet edecektir. f,t 

1 Müracaat mahalli:~ 
H Meymenet Hanı altı 

1 
ıt il zıhane. Telefon fstanbll 

1 DiKKAT: Her ' hafta ,,ı4 
iİ günleri lcat'i olarak \18~ 
Iİ mız muntazaman hareke 
i! cektir 
::::::rı::z::c:aa:m:&=ıanmrm::tı.:==--.!~:i __.. 
:::.:..:mm::::::ı::mmus:· ~ 
• • - L -'- etf 
·i Lo.caa • - ··- ı• 
n DR.• ~9·~ H H üs eyi n 111ıttll( 
•: >o v udın h ta ı ı.Jat a51 fıl 
H Türbe. F. H 1 1 h er tı;.. , .. ı•~ 
H Heqla lfledell -;.'deı o tsr 
1:11rnı ıı= • • 

J;ı~ "' muaw • Ref Oı 


