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DreMlenı Mecliste bir nutuk ıöylcylp 
Tütibılerimiz hakk1nda, 

ton zamanlarda, ,aze çar- vaziyetimizi izah edecek 
Pan m\ilalialar, açık söy- Ankara, 8 ( V akıt ) - Baıvekiltmiz yann ( bqün ) 
11,elfm, bize hakiki vaziyeti saat onda mecliate toplanacak fırka grupunda, saat on 
16aterecek mahiyette de- beıte de Mec .. 
lildtr. Mllll lıtthsal haya- liste hGkame
tİlıuzclaki buhranlardan bah- Un icraat ve 

leclilirken her ,eyden enel progranim ifaa 
l.unun sebeplerini arqbr- bahsedecekler
llllak lcabec:ler. Biz bu ae- dlr • 
...__. . Harid .. , •• 
....,..... ne arqbnyoruz, 
.._ ele setimizin f&Y•· 
.. bulmaia çalıııyoruz. m memnuniyet 
~tze atec1enber1 kalelik 
~en zaten b·L-.. u- bir vaziyette bu-._.. hmdulunu ..... 
~lf beylik mltallalara ec:lecelder, IOO- • 

-..vuruyoruz. M;.elenln ra clabllde il· 
llldrb aa.htaruu bulduk kan ve uayi-
-..edtyoruzJ Halbuki bil- fbı yerinde ol
'-lyonız, helld de bilmek dulu, ....... 
~ ld, milli lktisa- fer üyuetlDin 
clt,at be,llk fikirlerden vG- amTaffaldyetle 
~aelmJ. 1 bir a11tem devam ettilf, harici borçlarm muntanman itfa edllc:lql 

Ye zıral vaziyetin tabitbir halde bulundufu h•ldnncla 
..__ ~ plyualar mo - izahat vereceklerdir. 
~ lktuacL UJ&DlflD ilk ismet .,... Hz. mGteakiben hOkUınetin meaalıinin 
~erindeki plyualara ne aurede kartdandılı anlaıdmak Ozere meb'---•---
~t'lyen benzemezler • O UWC1011 

~retler: 

Kebmelere dikkat 
Vali Muhittin Beym 

lıtanbul polialedain mG
badeleai •·klnncla "1-
lecllil sözleri, limircle • 

ıta---._ JI reylerini izhar eylemelerini rica edecektir. 
.---..uaraa piyualann l======~'.===========================g 
... eli kendWne bir ıpana· J d 

çıkan Ahenk reftlr••tztn 
IOD poeta de aelm nll
humda tu telde ,ırmtt 
bulduk • 

.. YvdJ, beynelmilel 11m - an armamızın tepe-
::" cereyanluclan o ka -

ı..-:::* ,:'ı;:"";;..!';; lediği azgın bir şaki 
Plyltalanb. Bqtlnldl plya
......... ,.. ft ....... 

.;pn..-.WllıillJilıılllia. 

~-h• ·$·(· ..... 
'l"'UIUDe. buginGn Mm.dl 
"'-biyeline ,are miinab .. 
-.._k icap eder. Bu, yapd· 
"'-daktan IODr& mGlpet bir 
~dan baheedflemez. 

Metlaur bir atalar l6z6 
~·Derde g6re derman 
-........ ,,. o halde derdi
;- nedir, bunu bdmeliJtz. 
t.. ar...u.a uarcla, biz elbet
-. koca kan daçlannclaa 

~ '":'elemek aafhlmda 
~yaz. Hekim kar-
~ koca kan ne ile, -....a ildlaacuyat lrarp
~ ..,. Rldrler de 0-

....... lapet dGftHlfite, mil-
~ lraYl'aJlta lu)met YereJI 

~-= Tark clmhuri,eti 

~~=°!: 
'lddı ~. buhranlar 

' ~lerta çocukla .. 
~izim iktlladl ... , •• 

' buhnm Yana, bu-~ elbette, aebeplerl ele 
·~~. TCWla en ............ 
l.t~: ihracat ew•m•zd•n 
~ te,ldl •tuli .. dk... ,.~ 

eder. 

~ "'llnlerı, aelWıil 
hiç tlpbem, 

tltGa Jd.7••11bda 
....... 

0

bir ,. tutar. 
taarmua .. 7-.d 

........ o.ela da 
~~ 

~aramhr. 
fabıtkalana ..... 

_._ ehemmiyet •• 
... bundan ileri aellr. 

~alma Tlrlo,..le , __ _ 
Bulaar11taada, 

~lttenda da bGJGk 
tGt8n ,.upr. ı,. 

.._ y._ tOtftale. 

lJiılon/>Jclrtkn gazı/ıgor : Geçeme~n. Çünkü geçir
mem. 
( Alt tar"1 S inci aaydemazd. 

Bir ameliye 
Op. Mim. Kemal B. 
büyGk bir muvaffa
kıyet göıtercG .. 
lımlr merbz kumandan

htı ile m••'-telif liva lcu• 
mandanlıkla· 
nqda bulun• 
muş ola 
Miralay R 
fİl Bey, U• 

mumi harpte 
yalanında pat 

layan bir fA• 
rapnel iaabe.. 
tile burnunu 
a,betmişve 
aonra Rus' llralaJo .... Be; 

ra elİr diişm"'ştü. Mumaileyh 
Ruıyıda b'astueclj iken 
birçok muktedir Rus dok· 
torları bu parçalanan bur• 

·va11 Bey Mllltyettn 
r.tepiyab hakkın• ay
nen f'I iddiada Wun
muthlf: 

- B-. ıaze!et lf9 yaz._ 

Geçen senenin mayıa 
aylarında idi. Cümburiyet 
Türkiyelinin yüksek tefb· 
tinden, genif atifetinden 
istifade etmek suretile na
muslu ve sakin bir hayat 
tem etmekteue, şekavetin 
hırıız fezahatınd• yapmalı 
kabul eden, ce.1ubun azalı 
bir ıeriri, Yado naQamı 
tqıyan kanlı canavan, be
raberinde . bir kafile ile 
vuzla hudutJanmızdan geç
iDİI idi. ilk kurıun safında, 
kahraman memetçitin ya· 
nanda. köylüler vardı. Köy· 
lü ne için hırçın bir asabi· 
vet göstermişti ? Zira bili
yordu ki; gelen:rubun cdet 
ve iskelet halindeki ifadesi, 
kendi -)'İlinin, keneli hu· 
zur ve refahının diifmanı· 
dır. Onu saadetinin hudut
larında botmalc, onu teka
yet biuinin IÖZ diktiti. 
emel .... istediği yerde 
karşılaıDak ve 'unnak li
ıuncla,, Oiı'!!l İC(İD köylU. 

n..-ı ,.rine bir buruD yap-ı ırt1.-11; .. ..,.. ., . ~-

Ha~lar gayet heyecanlı olmuştur 

kulüplerin ikinci takımları 
öğleden evvel, birillci ta
kımları da ötleden sonra 
kartı k&rfıya geldiler. Ge
rek birioci, gerek ikina 
takımlar arasındaki müsa-
bakalar F enerba~nin ve 
Galat&SJrayın galebesile ni
hayet but<Ju. ôtleden ev
vel ilk maç olarak Fener-

............... ~"° 
aababu çoll .,.., ... llJ• 
hep11de ·Wl 





Meyhaneler 
Bir gün eski devrin 

" Vakti kerahet " 
iği demlerde, Fatihten 
ıp ana yollardan Slr· 

iye kadar ininiz. İçinize • 
~!arca geçmiyecek bir 
rdin acı tortusunu çöktü· 

k feyler göreceksiniz. 

tklamak neye yarar, 
ırde her gün bir mey· 
e do.ha açılıyor. Pis 

ka.ç masa, kınk iki üç 
deh ve çatlak bir iki 

'1-dak bunların sermayesi 

1 
ılarında sırıta çalkana 

'"I· •Yen birer Galata yos-
ıı da tuzaklarıdır. Kir· 

ilı leri, katkat sürme kuyu-
'r 
• 

1nda boğulan bu yorgun 
tol(" ita U ve harap vücutlu 
le dınlar anlaşılmaz bir ka
_nderlilde gelip geçenlere 

tilliiınserler, kırıtkan, adalı 
~"ırlarla, kanto söyler gibi: 

UYrun b ..... ı d 
liıı· eyımım..... ave-
Nı gönderirler. 

1 k~ Yeşil. hililde azayım, ne 
)ç 1 düımanları arasında 
h'liın var. Bu satırları da 
y ıç bir göreneğe uyarak 
d~'tıtııyorum. Fakat gör· 
b~klerimden çok sürekli 
ırt ·· dd" lıık eessur uy ugumu 
laınıyacağım. 

O Pis, mendebur yerlerde 
b:ÇeınJi delikanlılar ve canlı 
10

ker Paçavrayı andıran 
ak kahbeleri dizdize 

O\ıt 
iç- ruyor, tek kadehten 
f 

1
Y
1
or, sarmısak kokan ne· 

es eri bı 'b' . k d rı ırme arıııyor· 

~u. Ciğer renginde allık-
rla örtülmüı frengili du

~klar, fapırdarken isli ta· 

~ııla.rında hımhım ıarkı· 
tın akisleri hırıldıyan bu 

)erler acaba niçin böyle 
~blıyor? 

içkinin salgın haline 
:elınesi, fena alametler• 
. endir. Azmin çürüdüğünü., 
lrad . • 

enın yıpradıgını, cemi· 
Yetin yere kapıldığını gös
teri M b r. eyhane bolluğundan 
,~ni en çok ürküntüye 

a.ıı sebep de iıte budur. 

" ~eınlekette böyle bedbin 
e Ümitsiz bir devr için 

~<lsı( b' b d- - ··ı 
b 1 

ır se ep UfUnu e-
l. ? 
ır · Çok canlı, kan ve 

la.ıı d 1 Y o u bir çarpıımadan 
eni k . . . <! çı mıı, secıyesının 

R "rna.rtarına taze kan şırın· 
: edilmiş ve gözler ka· 
. 1

11ıtıran bir zafer parıltısı 
ı e 
b leref dağlarına çıkmıt 
tı.lr llıilletız. O halde içki 
lıe'Ya.kl)iği için baıka se

la.ı.Pler ar_amak lazım. Bun· 
A.Jıı teftiıe tabi değil midir? 
~ lk zabıtası, baıka mev· 

11 la.r Peıinde niçin dola· 
Yor? 

Seyyah 

İrtihal s· 
b,. ırozıu merhum hacı Tahir 
~· i kerimesi ve .. 'afiz paşa 
<lele 

L merhum doktor Sıddilı: Qer 
liUnın .. zevcesi Behice hanım 
r> fuceten irtihal etmiştir. 
--eııaz 1 F , be es · enerbabçedc ,\mir 
b/ ~okıığındaki köşkünden 
il] &ib saat on birde kaldı
da arak öğle namazı Cskü
~ t 1 kele camii ~erifint!e 
rıı' lcdıı Çamlıcada aile 

l<t;(b~resiııe ddncdilccektlr 
nb •. • lab ı....:nııı tan·are cemiyeti 

Sııı ık: n1uhascbcclsi .\luzaffer 
ln dık Ye damadı Kibrit 
,ı ~J~ti ıdarüi L:muıu mü· 
"lıt ·ı· . " n'ıır Kcvkcp beylerle ·u tı kcdudJ,ksine beyanı 
~lret ederiz. 

VAKiT 9 T9'r1.nıaııl Sayıf& ;J 

beyan • • 
mesını parlömentoda okudu 

M. Tardiyö hükumetin beyannamesini 
okudu. Müzakerata dün devam edil
mesi 270 reye karşı 310 r.eyle karar-
laştı. Kabine itimat reyi alacak mı? 

Paris, 7 ( A.A) - Hükumetin beyannamesi, harpten 
beri yapılan icraattan, bilhassa bütçenin tevzini, paranın 
istikrarının temini ve harici borçların tesviyesi meselele
rinden bahseylemektedir. Hükumetçe halen mevzuubahis 
cihet bu sahalarda ileri gitmektir. Eski hükumetlerin 
icraatına rücu, mevzuu bahis değildir. hükumet, parla. 
mentonun imtiyazlarına halel verebilecek hiç bir akitte 
bulunmıyacak ve Fransız istiklaline mü nafi hiç bir teklif 
yapmıyacaktır. Llhede yapılmış olan şeyler zikri geçen 
prensiplere tamamile mutabıktır. Gerek Yung pilanı 
mevzuubahis olsun, gerek bu pilanın tatbikına bağlı 
olan Ren havali•inin tahliyesi veya Sar havzasının ikti· 
sadi idaresi meselesi mevzuu bahsohun, yukarda zikri 
geçen prensipler harici siyasetin ilham menbaı olmakta 
devam edecektir. Beyannamede deniliyor ki : • Hudutla
rımızın müdafaasına ihtimam edeceğiz, zira sulh için 
çalışan milletler ancak kuvvetli ve asude milletlerdir. 
Her türlü yklaşma siyasetine taraftar olan seleflerimiz 
Cenevrede Londra konferansına iştirak edeceklerini beyan 
etmişlerdir. Bizim gibi cemiyeti akvam ile birlikte sulhun 
tahkimine çalışan imtihan arkadaşlarımıza karşı mümtaz 
bir muhabbet hissi beslemekte devam edeceğiz. " 

Hükumet, mali ihtiyat ve tedbirleri sayesinde süratle 
tahakkuk nıevkiine girebilecek milli bir program takdim 
etmekte ziraate, içtimai işlere, münakalata, müstemlekat 
için akdedilecek istikraza ait tasavvuratı kayıt ve hazine 
namına alınan vergilerin azaltılmasından bahsetmektedir 
ki belediye resimlerinin onda bir nisbetinde tenziline 
imkan hasıl olursa tenzilat yekunu iki milyar 339 mil
yon gibi büyük bir rakkam gösterecektir. 

Hükumet, cebrü şiddeti bir tarafa brakan ve cüm
huriyet kanunlarına itaat şartile hürriyeti vicdanın mer· 
iyetini iltizam eden dahili bir siyaset takip edecektir. 
Bütçe sene nihayetinden ev\·el reye konulacaktır. Hüku
met, hali hazırda parlamentodan yukardaki programın 
icrasını temin edecek vesaitten başka bir şey isteme
mektedir. 

M. Tardyö demiştir ki : :Biz refah devri açmak az
mindeyiz. Fransa buna doğru azimkarane yürümelidir .• 

Hükumet beyannameıi, sol cenah sıralarının ekserisi 
ile hemen hemen bütün sağ ceniıh tarafından alkışlan
mıştır. 

M. Tardyö, umumi ve harici siyaset hakkındaki 
istizahların acilen müzakeresini talep etmiş, bunun üze
rine sosyalist mebuslardan M. Yaren başvekile Llhe 
itilaflarının cümlesini kabul edip etmediğini sormuştur. 
M. Tardyö, müsbet cevap vermiştir. 

M. Franklen Buyon, La Hey de takip edilmiş olan 
usulü şiddetle tenkit ve tamirat bankasının faaliyeti hak
kında izahat talep etmiştir. Mumaileyh, Almanyada Hü
genberg tarafından arayi umumiyeye müracaat edildiği 
şu sırada Ren in tahliyesinin tevlit edeceği vehametten 
bahsetmiş ve Almanyanın askeri bir takım hazırlıklarını 
bilhassa hududa doğru otomobil caddeleri ve sevkulceyş 
hatları tesis etmekte olduğunu ve Lehistan hududunda 
bu gibi inşaat için daha mühim ve vahim projeler hazır
landığını haber vermiştir. 

M. Franklen Buyon, Versay muahedesinin 43 üncü 
maddesine istinaden bu tahkimatın tahribi istenilmesini 
ve Ren tahliye edilmeden evvel hududun tahkim olun· 
masını talep etmiştir. Hatip, Almanyanın askeri masraf
larının arttığından ve Fransanın selameti için son derece 
müteyakkız bulunulması zaruri olduğundan bahsetmiş ve 
celse sağ cenah ve merkezle sol cenahın bir çok sırala· 
rında yükselen şiddetli alkışlar arasında tatil edilmiştir. 

Celse tekrar açıldığı zaman sosyalist M. F rosar 
hükumetin teşekkül tarzını tenkit etmiş ve sosyalistlerin 
mürteci bir kabineye karşı azimkarane mücadele edecek· 
!erini söylemiştir. 

Komünist M. Kaşen, fırkasının fikirlerini teşrih et· 
miştir. Müzakere 270 reye karşı 310 reyle yarın öğleden 
sonraya talik edilmiştir. 

Paris, 7 (A. A) - Tardyö kabintsi meb'usan mecli
sinde beyannamesini okumuştur. Beyannamenin kıraatini 
müteakip bir çok hatipler lehte ve aleyhte mütalaalar 
beyan etmişlerdir. Müzakerat yarın da devam edecektir. 

Paris, 8 (A.A) - Aralarında M. Lutiye olduğu halde 
radikallerden dört meb'us, fırkanın kendilerini kabine 
aleyhine rey vermiye icbar etmiş olmasından dolayı fır
kadan istifa etmiıtir. 

Pariı, 8 ( A. A) - Bütün gazeteler, M. Tardyö nün 
rogamını müsait hir karşılamaktadır. Hiç bir 

fırkaya mensup olmıyan gazeteler kabinenin davasını ka· 
zanmış olduğu, ve müzakeratın 270 reye karşı 310 reyle 
talık edilmesinin şimdiden ekseriyeti kazanacağını görter
mekte bulunduğu müt~laasındadır. 

Viyanada att mektepler kapatıldı 
Viyana, 8 ( A.A) - Son günlerdeki kargaşalıklar 

dolayısile ali ziraat teknik mektebi ile, ali baytar mek· 
tebi ve ali beynelmilel ticaret mektebi kapatılmıştır. 

İspanyada buhran yokmuş! 
Madrit, 8 ( A.A ) - M. Primo de Rivera, hükumet 

buhranı hakkındaki şayiaları tekzip etmektedir. 

Kimyaker "Şuçenberger .. in senei devriyesi 
Paris, 8 ( A.A ) - M. Dumerg, kimaker H Şuçcn· 

brrıı1 r" in yüzüncü yıldönümünü tes'it için Sorbonda 
apı an fliel'#Rnıo rlyeitt •üııiıfir. 

Avamkamarasında Hint müiakeratı 
neticelendi 

M. Makdonalt itilafk.ar bir lisan kullanarak zu
hur eden ihtilafı kapatmıya muvaffak oldu 

Londra, 7 (A.A) - Avam kamarasında Hindistan 

hakkında cereyan eden müzakereler esnasında Hindistan 
nazırı M. Wegwud Ben Hint valii umumi8inin 1 Teşrin· 
sani tarili beyannamesinin eski hükumetler tarafından 
girişilmiş olup fngilterenin Hindistana karşı takip etmek· 

te olduğu siyasetin esasi maddesini teşkil eden taahhil· 
datın teyit ve tefsirinden ibaret olduğunu beyan ile de

miştir ki : Maamafih Hint kavmının Britanya milletleri 
cemiyetlerindeki mevkiini anlaması ve ona müsavat hak· 
kı temin edilebilmesi için icap ed11n mesai sarfedilmiıtir. 

M. Ben, mutasavver olan konferansta muhtelif lnglllz 
ve Hint fırkalarının ve Hint hükOmetleri murahhaslarının 
toplanacağını ilave eylemittir. 

"Ecnebiler,, konferansında muhtelif mesailin 
tetkiki için dört encümen ihdas edildi 

Paris, 8 (A.A) - Ecnebilerin tabi olacakları muame· 
leleri tetkike memur konferans umumi mukavelenameye 

ait müzakeratını bitirmiştir. Bu mukaveleden sonra mu· 
haceret hakkında diğer bir mukavelename yapılmasının 
muvafık olacağını beyan eden Lehli M. Poznanski den 

sonra konferans dört encümen ihdas etmiştir: Birinci en· 
cümen, beynelmilel ticarete mütaallik teminat ile iştigal 

edecek ve f ngiliz M. Şap men ın riyaseti altında bulu· 
nacaktır. İkincisi, hazineye dair mukavelename projeleri· 

ain tetkikine memur olup M. Gerero nun riyaseti al· 
tındadır. Üçüncüsü, cemiyetler mesaili ile iştigal edecek 

ve Alman M. Martyüs ün riyaseti altında toplanacaktır. 
Dördüncü encümen, umumi ahkam ile ve tesvit hususu 
ile meşgul olacak ve ltalyan Mihaelis in riyaseti albnda 
toplanacaktır. 

İngiliz maden amelesi müzakeratı 
Amele hükumetin teklifini esas itibarile 

kabule karar vermiştir 
Londra, 7 (A.A) - Maden amelesi konferansı, icra 

komitesi tarafından hükumet planının başlıca esaslarının 
kabul edilmesi 13.zımgeldiği tarzında yapılan tavsiyeyi 
kabul etmistir. 

Bu tavsiye, tasdik edilmek üzre nahiyelere teblik edi· 
lecek ve hükumet tarafından vuku bulan tekliflerin neti-
celeri anlaşılmak üzre 20. T. Sanide bir konferans topla· 
nıi.caktir. Hükumetin teklifleri madenlerde çalışma saatı· 
nın sekizden yedi buçuğa indirilmesini ve bu kararın 6 
Nisanda tatbik edilmesini, " Royaltia • denilen maden· 

ler hukukunun tedrici surt:tte devlet tarafından iştira 
edilmesini natık bt.lunmakla v • kömür istihsalile fiatı 
meselesini halledecek bir alım satım kanunu layihasını 
ihtiva etmektedir. 

Hükumetin fikri, çalışma saatlerinin ücretler indiril

meksizin indinıcl.ııieceği merkezinde bulunmaktadır. Fa· 
kat, bu gayeye varmak İçin kat'i hiç bir tedbir alınma· 
mıştır. Hükumetle amele icra komitesi arasındaki müza
kereler devam etmektedir. 

Londra, 7 (A.A) - Kömür madenleri sahipleri ce
miyeti, hükumete çalı~ma saatlerinin indirilmesine her 
suretle muhalif ol~uğunu ~e Ücretlerin nahiyelere göre 

teshiti hususundakı nokt;u nazarlarında ısrar ettiğini 
bildirmiştir. 

M T mas hükümetin made h' 1 · . o • • . n sa ıp erı tarafından 
verilmiş olan planları tetkık edeceğini v k d b 1 • e sonra en ı· 
!erile müzakerede uıun~cagını cevaben söylemiştir. 

Amele fırkasının şomendöferlerin m·ı1·ı t• ·1 · · . . d . ı ı eş ırı mesını 
talep eden takrırın re dı hakkında muhafazakarlar tara-

fından ve~le_n tadil teklifi 139 reye karşı 227 reyle 
reddedilmı~tır · 

Berlin belediyesinde hararetli münakaşalar 
Beri in, 8 (~.A~ - B:lediye meclisinde "Sklarek. 

rezaleti dolayısıle ıcra edılen müzakerat d 
esnasın a aza 

birbirine girmi§tlr. Birinci belediye re' · I h' d . . . k . . ısı a ey ın e ve-
rilen ademı ıtımat ta rırınin reye kon 1 .. k" u ması mum un 
olamamıştır. Celse, gelecek haftaya talik edilmiştir. 

Santa Marya volkanı ölüm selleri 
saçıyor 

Lav sellerine yakalanan birçok insanlar tanın
maz hale giriyorlar ! 

Guatemala, 8 ( A.A) - Santa Maria volk · d'f 
anı ın ı a· 

mm tahribatına şahit olan tahlisiyecilerin rv t' .. . 1 I ı aye ıne gore 
birçok kımse er tar alıırda veya ycılardıı ı · l' k av se ıne ya ·a· 
!anmışlar, bir takımı da evlere kapanmışlar ve d d 

d E 
. . . uman an 

boğulmuşlar ır. kserısıııın teşhisi mümkün değildir. 
Kaçıp ağaçlara tırmananlar da boğulmuşlardır. S k. 
k h •f ı· • • h 1 e iZ a ve çı t ıgı ma vo muştur. 

Havana, 8 (A.A) - Guatemala da Pl'lmar mıntaka
sında kain "Saııta MNya. volkanının ind,faı neticesinde 
125 kişinin telef oldu~u ı esınen bildıriliyor. 174 kişi 
kişi ağır ve 300 den fazla insan da hafif olarak yara
lanmıştır. 

Ziya 
Şakir 

Oü~ün~ütlerinıizi tnl~inıiz~e sn~ln~ıtı 
Vaziyeti1niz tabii olmamakla beraber dalıa 
gayri tabii şekilde ol1nasından korktuğttm~z 
Jçin şi1ndilik yalnı~ ferdi vuzıfelerle meşguluz 

Bizimkiler, bu gayri me- - Bonjıır matmazel Belli. 
mul teklif üzerine ııayet - O.. bonjıır beğim .. 
tabii olarak teslimin müm· _ Lıltfen bir aspirin ve-
kün olamıyacağı cevabını 

vermiıler. Eaasen baıka ne 
cevaap verilebilir. Edime 
kalesi, kimsenin babaımm 
çiftliği değilki iıteyene ver
sinler ... 

Vaziyet yavat yaV&f ta· 
v~ ediyordu. Bir anda 
bizi mesteden hulyadan 
uyandı!!. Bulgar ordusu, 

Çatalcada büyük ordumuzun 
ka11ııına gerilmit ve koca 
imparatorluk ordusunu hap
ıetmiı.. burada da etrafı

mızı ateıten ve çelikten bir 
çemberle çevirmiıti. 

Şu vaziyete nazaran 
Bulgar ordusunun fena va· 
ziyette olduğunu düıünmek 
ve galip mevkide bulun • 
duğunu tasavvur etmek, 
cidden çok büyük bir saf· 
derunluktu. Fakat bizi al
datan.. hır ande hulyalara 
atan; beyanname olmuıtu. 
Bütün Edirnede çalkalanan 
ve binlerce tefıirata yol 
açan bu beyannamenin iç 
yüzü bir an sonra meyda
na çıkacaktı. Mevkii müı· 
tahkem; bize ve ahaliye 
ne büyük fenalık ediyor. 
Şüphepz ki birkaç saat 
sonra bizim Bibi herkes bu 
hulyanın sukutunu görecek 
ve bütün maneviyat ye • 
niden sarsılacak. 

Tatlı ümitlerle indiğimiz 
ıehirden, husranlarla avdet 
ettik. Ve hatta acı acı fU· 

nu da hissettik ki mütare· 
keyl talep eden Bulgarlar 
değildir ve olamaz. Şu 
halde mütarekenin talibi 
ya bizim hükümettir ve 

yahut Avrupa müdahalesidir. 
Mütarekeyi bizim hükılmet 
istedi ise, artık ordumuzLm 
bir_ daha belini doğrultamı
yacak kadar zedelendiğini 
ve Bulgarlan Çatalca Ô· 

nünde püskürtmeğe muk· 
tedir olmıyacağmı anla
mııtır. ıu halde kelenin ati· 
si meıkılktür. 

Eğer Avrupa müdahale
si neticesinde bu mütereke 
meydana çıktıysa bu da 
ıüphesiz aleyhimizdedir . 
Çünkü ıimdiye kadar hiç 
bir yerdE' Avrupanın lehi· 
mlze olarak tavasut ettiği 
göriilmemiıtır. Bu hale na· 

zaran de, gene kalemizin 
ati ve iıtikbalJ muzlimdlr. 

Halbuki.. iki aya yakın 
zamandanberi kemali f8.11Ü 

ıerefle harbeden ve muhit 
mudafaaıından henüz hiç bir 

yeri düsmana vermiyen, 
ve bLma mukabil de her 
gün her saat dilfmanl ezen 
ve zedeliyen bir kale ; 

rirmlsin? .• 
BeUa derhal elindeki ha

vanın tokmağını braktı. 
Ellerini oradaki beze sildi. ,.... 

Tübünden çıkardığı aspiri· 

ni verirken: 
_ Armlstlıi olmuı di-

yorlar öyle mı?. 
Eğer ıu dakikada bana 

ıu suali bir baıkası sorsay• 
dı belki çok dürüıt bir ce-

ı~:- Fakat bu vap verece,...,... 
memlekete, bu toprağa ve 
bilhassa bızim milletimize 

k ··-imi hislerle 
artı en -~ 

merbut olduğuna çok inan· 
dığım bu ınusevi kızının 
derin bir safvetle ve 

çok' iyi hissediyorduınki hay· 
re~ ve tereddütle sorduğu 
ıu suale kart• güldüm ve 
cevap verdim: 

- Hayır matmazel. He· 
nüz bir ıeY olmamııtır.Ve 
böyle bir ıey olma•ına da 
lözum yoktur. 

istemediğim halde, yine 
cevabım biraz sertçe kaç· 
b zannediyorum ki lakırdı 
uzamadı. 

Adiyö matmazel! .. 
- Görütelim efendim ... 

(Hitmedı) 

Hatır1J gelenler: -------
Yerinde cevap 
Markinin biri büyük bir 

vazife ile tavzif edilmiıtı . 
Aynı vazifeye talip olduğu 
halde elde edememit olan 
bir rakibinin akrabası 

dük N ... nln bulunduğu 
bir mecliste Markiyi teb· 
rik ettiler .Marki dedi ki: 

- Beni en ziyade zevk· 
lendiren ıey, bu vazifeyi 
elde etmek için müracaat 
etmedim; öyle bir teıeb
büste bulunmak kastile 
bir adım bile atmadım. 

Dılk N,.. hemen muka· 
belede bulundu: 

- Anl8.fılmıyacak ıey 
değil... Yerde sürünen a
dım atmaz. 

• 
Uzun müddet on befin· 

ci Luiye metreslik etmlı 
olan Madam dü Bari, kra· 
hn vefatından sonra felse
fe merakına düımüt ve 
dünyadan eletek çekerek 
tetebbüe koyulmuıtu. "Dü 
Bari. blrçok kitaplar sa-

tın alıyordu. Hoıg(inun 
biri buna telmihen droiki: 

"Okumılğı öğrenmek 

için bu kadar kitaba ne 
hacet?. 

ıüphesiz muzaffer .. hem de 1'-
çok muzaffer bir mevkidir. Şuhmevepllği ile meıı· 
Böyle bir kaleye teslim hur olan Doktor "Veron. 
teklif etmek hüıtahlık, tes· bir gün atideki mealde 
!imini tasavvur etmek ise imzasız bir mektup aldı: 
alçaklıktır... •Bana bin frank ikraz 

* 1 edeceğlnlze babıs tuluftum. 
Pek çok sıkılmııtım. Ha· 1 

Eğer bu parayı vermezse-
va almıya ihtiyacım vardı. 1 niz babsı kazanana yirmi 
Nurinin teklifi üzerine Ka- J frank vereceftm. Binaen
raağaca kadar gitmeğe ka- eyh ricamı reddeaiyona. 
rar verdik. Başım ça~lıya- ı 12 hiç olmazsa yirmi fran 
cak gibi ağrlyordu. Bir 

ııönderlniz de " ' kaza-
(a,,pırin) almak için t:cza· 

uğ dık. nana vereyim •• l neye ra ,~--------..J 



Can Devey 70 yaşında ... 
Anıerduoun ye~-e11 ~ flloşof ba

,.,,,. fen ve ~ devrinde aeM •e 
W.myet Pf!J'9~. 

Dünldi bulmacamm ;;;&ı;melinizsl bugünkG 
halledllmlf tekle bakarak yeni bulmacamızın sımnı 
meydana çalcarabiUniniz. Bunun için aptıdald tarifeyi ........... -..,. 

,. Am•rlkalı ftloeofu .. ~ 
.... ea. Dewy, pçm W.. ,.... .......... 

Qnun buy.,...,....., 
..... Amertbnm hal6 
~ adam1, liJlk olduiu 
Wnnetle ~lenmauna, 
Amerikanm bitGn irfan 
hayatmd& nOfuzu temi 
duyulan bu ~ mtıte • 
felddrl bir kere daha ta· 
mu ~Ykir etmeafne vellle 
tetktl etti. 

1859 da clotan Coa De
.,, kırk ~ fula 

... -* hm ,.... 
oklltarak •• felaefe ..... 
lert yuarak AmerikaJJ •• 
bGtiln mecleal dGnya11 
teaYlr ettL Onun duu et
Ull muavaffaldJeU bir 
dmle de hul&sa etmek 
:fltt7_._ •Vayttman Ame-
Jlk•mo fQrfnl, Dnq O '" 

~ fellef.mt yaclı " cll
orJu. 

• J>eyey " ha bOIGn cila
..,..,. allkadar eden ilk 
-.., mektep tahıtJıne a • 
itli. O zaman dimalmm ren ı.ukamettnl ifwa e. 
'1en Devey, blll tahlil& 
._.,iyeye mGteallik ı. ha-

.i....-ketle megul olmaktadm. 
:J)eyeJin en b(lyGk eseri, 
1'eJkj "terbiyede demokrul. 
•· Dovey bu eıertnde, fel

.rf"eainin muhtelif batlan • 
aı bir noktada blrletUr • 
melde ve daha iyi bir ne
td yettıttrmek merkezi 
~ toplamaktachr. 

De.eye 16re ilim, kftaP 
ı-.tl *'emek clefd, talebenin 
~il bir iftllali utuw-...... ~-.--.~-

.,,..... ... Amerika 
~edir. Ohalcle 
.. .tacaiumz clenler, ime 
.jdtapla cleld, itle &lretd-
meltdir.~ yapan, 
1-u .. arkadathlıdır· Sınat '* cemiyet 19nde meldep, '*' it evtnlll ve hir eeml
,.ua mlnyatGrl olmalı la-

- .omarese .. tecrOıbe 
~yla lktilMll .. içtimai 
piM'P için Mzımplea •· 
ıaatlan ve dfllplint 61ret
a..lldlr. Nihayet talaall dl
.... daima kilaJtt Yere
.. hayata clabna.a,.tm. 

E 
bir vanta t-IAkld 

idir. Mektep dfmalı 
nıza ilam olan ma). 

aem~' temin eder. 
Asıl talıtd ile mektebi 

llWaktıJdan IODI'& bqlu Ye 
__.,. p1nceye kadar ............ 

De•eycle teklmll nuul· 
-,eR temamlret ka••n1r.(J. 
a c6fe her py, fevkatta-
ltd ... ile defli mahlt 
..... aaevki •e vulfe. 

kah olwımalıc:hr· Onun 
1t»ı ~ metaftztlt kl
#en ftddeder. omm na-

...... felaefeDta en bl
- derdi, ona aft m•el. 

t.t:t• ırııillllt: .... ~1er11e kant
'ı ' f 111 •lır. Fellefe hal& 

...-lJ.111 ..... -~ için, he
lıiuww ....... n tana.:a,.__..._ 11......,.., .. ,......,. . 

m~·~...= 

tatbik ederek 8ç beı dakika m~gul olmanız kiftdir: 
Devey içia • Jibek 

şey, lnkipftır. Kendisi ı 
der ld r • Hit hlr bmal, 2 
nihai bir hedef tetldl et· 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

'-ı--•---
mez. Fakat daüna tekem- 4 ~ı--t--
mül etmek, biyGmek, yük- 5 
11elmek... itte laayattaki 6 
hedef~ fena adam, evvelce 7 
ne kadar iyi olursa olaun, 8 ıı--·ı
ıerilemete ve daha az iyi 9 
olmata bqlayand11. iyi liilll..._iiiilııı;;;ıııliimı_.al.ıil 
adam, ewelee ahllkan n• 
kadar fena olarsa olsun, 
daha iyi olmata doğru 
hareket edendir, Böyle bir 
telilda, insam, kendini mu
hakeme ederken çok sert, 
fakat batkalannı muhake
me ederken çok insaflı bir 
te1aıae banket ettirir •• 

............... w ....... , ...... 
Soldan -ıa: 

1 - Yapmak (S), ilaç (4) 
2 - Nakil vutası (5), 

ördeğin büyllğü (3) 
3 - Bir meze (6), nota (2) 
4 - Vakfe (a), ileri (3) 
5 - .. 

6 - Tabaka (8), tatlı 
şey (3) 

'l - Siyah kir (2), kaplı-
calan ile meşhur 
yer (6) 

8 - Söz (8) cihet (5) 
9 - Çadır ( 4)., bir arap 

memleketi (3) 

Dlıaldl ----.......... .... 
Yukardan ...tı: 

f - Ecdat (3), yeni 
okka (4) 

! - Acem (5), para ile 
ver (3) 

3 - Siyah ( 4), nota (2) 
4 - Kılın kumq (8), ok 

atan (8) 
5 - Fakat (3), lezzet (8) 
6 - ileri (3), SÖZ (S) 
7 - Yama (2), fırtına (4) 
8 - Mevcut (8), Untfor-

mah kapucu (S) 
9 - Bir kafkas hithtlmetl 

(4), SÖZ (8) 

Fakat iyi olmak, muti 
Yf zaranız olmak delildir. 
Aeiz iyilikten, ıelcüız fazi. 
letten bir faide gelmez. 
Cehalet bir nimet delil, 
funnuzluk ve elllJ'ettir • 
Anc:alc zeki ve fikir bize 
mukadderabmaza hikim ol
makta hiue Yerir. 

Devey, clemolcrasiJi ka
bul eder. O. gire siyasi Tütünlerimiz 
n zamın hedefi, her ferdin 
tam inki,.hna yardımdır. 
Ba da her ferdin, kabili
yetine göre, menıup oldu· 
tu cemiyetin siyaset ve 
mukaddcretım tayinde his
sedar olmuile mümkündiir. 

Cemiyete ait metail tabii 
ilimlerde takip olunan ve 
muvaffak olan tecrabi usul 
haDolanmalacbr. HaftMaki in-
11ıllrı li;MI fel.ete..
tilte \111 ıaetafQik bir mer
lialededirler. içtimai hasta
lıklarsa ferdiyetçilik, demok
rui, ariıtokrui gibi fikirler 
ve tamimlerle tedavi edile
mez. 

Felsefenin uıl iti bqeri 
malGmab içtimai meulle 
tatbik etmektir. Felsefenin 
bu iti yapabilmesi için o
nun, başka her feY ıibi, 
sekGlirize olmuı, onun da 
bu toprak üzerinde Y•ta· 
mua ve bayab nurlandar
mua lizımdar. Onun için 
mftttakbel felaefenin hedefi 
IPÜmküa oldutu kadar, iç.
... meaail ile iıtigal için v-. olmaktır. Felsefe, ha· 
)'aJ,ID birbirile müca.le 
edıeaı amellerini tuviye et .. 
mittir. 

Devey, kudretini maııbk, 
8llk ve metafiıik.. baklan· 
daki nazarlyeaini izaha 
burettiiiııden in1anm bedii 
ve dini ilatiyaeun ikmal et• 
mekle İtllam olunmaktadır. 
e.. dotru telakki etmiye 
-.. Jolc tibidir. 
~ Dweyin b6tün 

m111illndeld hedef am 
ihnll hltln menabilni ve 
techlzab111, bütün bilıimi· 
zi lcurWan zelrinin yardmu 
ve ...... ile ~ zengin-:=m.bir mecraya 

Ona tire -·at, lnsan
lann • ..._._ulayarak 
YataYabileoelderi 11111bolte. 
rin iclrakictir. Dla ÇIJ>lak ha
lcibtleria ve İ8laa1 emellerin, 
canh ve m&tterek mefk4. 
relerin ifadaiclir. 

Devey, fen Ye makine 
devrinde rekl ve ıerbe,tt.. 
nin mübewiridir. Siyaet 
Ye terbiye lleminde ..,. 

(e., ......... ...ı..a] 
Yalon Mmanlara kadar 
bu tGtluleııln acb Tlrlr 16-
tan& kit. Buna ralmm 
TGrk tttilnlerlntn çok hu
IUll maiyetleri, vuaflan 
varchr ki 1allam btr reb .. 
bet için .......... Winat 
noktalan tetktl ...... ..,. 
~..-. .... 

...... ~ tltln iti de 

........... ela bunun -
kudretli bir delilidir. 

TGrk tiitün piJ&NUDcla 
buhrandan zlJade ,.... 
lktlaacb vaytyetlerla ,..U. 
uta btr latlbl ............ 
dır. Bunun • ebemml,.dl 
tllbaplannclan biri ele tltOa 
.. Gltehlllderlnln b6Jik ... 
.. ,. tarafmclaa yutnbu11, 
tra.t tefelddll6clar. yeni 
vaziyet kendUlne ... bir 
mtlbadele teldi yar&tnufbr. 
Bundan blıfraÇ ldflntn ma
leeım olmam tabUcllr. Fa
kat bu latlhlAk ha,.... 
vukua plen tebedd&IGa 
..ruıt bir neUc:..ıcllr. Mu
tuamr olan menfaatim 
kurtarmak bbdm eltmf.zde 
olmıyan mahnıçlere yeni 
bir teldi Y9l'llleld! mGm
klncl6r. ilkim burada dG
tGnec:eslmls 187 tetth .. ı 
hayabmmn bundan mlte-
eulr olup glmemaudar. L
llteye eheaunlyet ftND bir 
lltlhultn bundan hiç bir 
korkusu olamu. 0n.1ç1a 
T&rk tltlndlllllade, her 
t6tGn plya•1111da, claba 

Duydunuz ma? 
S.bhlr 

Uıklclatda Selblıllda sarrar • 
blmda N. 6 UCir 1 oda ~ 
hya, bedeli icar clavu. Yaamdatl 
it numaraya •lraaat. 

ZaJI 
ltadlköy ulı:erlllı: t•besladekl 990-

1301 auwab ilddamıa lkılatl maa
..ıe ile •ant mallemestae ladeal 
rica oluar. 

Maraplar cemt~dea ı 
...... mlltarda mıupı " 

dolrmaa UIW&naa llltm Yanlar • 
• lldyealala ........ Celıttldı ce-..,. ................... ... 

ederla. 

lalı tıdlr icra 9Clen Dove, 
.. ... .. İllriDcle ... 
riDi ,a.ter.ele batlacla. 

A-. 

~~.:...--:..~ 
..,. ....... H1alW beyla .. 
........ blldlrllal. ........ cllllD-

s.,.s... .. o.. 

..-.~ 
cflcnccmlz 

• Vmtenut • un terUb1 
Pek yalanda 

BROADVAY 
Mümessilleri: GLEN TRION • MERNA .,...,. ... ._ 

v~ EVLiN BRENT • 

Zifaf nıarşı 
Senenin en muazzam sesli filmidir. 

: ,.· 1 :":' y 

........................ 
i GLAKSO ! 
: Yavruların ideal gıda· : 
* • 

İİİİİİİ : sıdar. : 
•••••••••••••••••••••••• 

Aii karar heyetinin , leiliı 
tn 

Alı tarar Mg«t rfgaıellntlen: 
Damat Feridin istihsal et

mlı olduğu fetvalın men
sup oJdutu alayın efrat ve 
zabitanı muvacehesinde biz
aat okuyarak harelin milli
yeyt tel'in ve amAli mllliye-
ye bil'fill muhalefet eyleme
sinden ve nigAhban cemiye
tine mensup olmasından do
Ja11 ukerl heyed mahsusa
anca Dlsbed askeriyesinin 
kat'ına karar verilmiş olan 
sabık etfaiye alay kumandanı 
Halim Penev Beyin alayda 

fetva okumadığı ve muma
lleyhtn, fetvalann neşrinden 
Uç ay sonra ve kuvayi 

lnzlbatiyenln lağvı esnasında 
mezk<ır alaya intisap eyledl
lf, nlglhban cemiyetine men· 
subiyen ile Ferit yaranı ta

rahndan alaya taym edilmesi 
keyflyed zan mertebesinde 
kaldığı ve mumaileyh bak· 
kında vaki olan lhbırat ve 

fetva okumak kefiye~ aleyh
tarlan tara&ndan llgare-An 
ihdas edilmiş tezvirattan 
ibaret olduğu ve lehinde 
edayı şehadtt edenlerin ifa
delerine nazaran da amali 
milliyeye taraftar bulundutu 
bittabkik anlqıllDlf olmakla 
hakkındaki karann refine 
biJittifak karar verllmişdr. 

1 Gedldn tşgallndan sonra 
kadılık vekAletine tayin edi
lerek beş aln ay tadar ifayi 
ftZife ve milU kuvvetlerin 
Gedlzden ric'atinde bunlara 
alt zebairl yağma ve ilhak 
kararnamesi için yapılan 
midnge lftlrakle dua eylttme· 
linden dolayı heyeti mahsu-

saca hidmeti devlette ademi 
istihdamına karar verilmiş 
olan sabık Gediz müftisl Ha

W KemAI efendinin kudrcd 

~ ~ 

yeni kararlan 
• 

orada on ay kadar kaldılt 

ve mumaileyh aleyhinde ya
zılan ve isnat olunan me
vadm musanna bir takım 

tenlrattan ibaret bulundu- tw.r==İİiıı-.ı.--il 
111 anlaşılmış ve kavU ve 

flU hldemanna nazaran müftl 

Kemli efendinin temamile 

vatanpenerane ve fedaklra
ne hareket etmiş celldetli 
bir an muhterem oldul1J 

kanaad hasıl olmakla hak· 

kındakl karann refine müt
tefikan ka;oar verilmiştir. 

f t.J zamanında Franm
I• ı.nfuıdan T....... belediye 

rlyuetlae tayin edilerek ıfayi 

nzlfe eylemellııden ~JI 

heyeti IDlhuaca biclematı deY• 
lelte acleiai llllhdamma m. 
Yel'llmlt olan T ......tu Hacı 

T.atp ade Abbullah Zeki 
EJad ... .... ..... .. ..... 
belediye ua111tndakt ve ehltyetl 
itibarile belediye az111 tanfua. 
dan terdbao rlytılde tayin olu
duiu ve bu hmulta fnnm. 
1.-uı emir ve teuibı olmadaiı, 

Wedlye rt,..nnde bala

~ -~ amali mll
lıye lehlncle hldematı metkOrede 
Waaduta Ye kuvaya mdbyevle 
ımdud>ere etme( malzeme a&ı
dermek Ye baynn z.ephetmek 
euretlle muavenette b.luadulu, 
emllk ve emnılbüa hklemab 
mdltye utnmda imha edldlit 
ve lltlrdadı mataklp halbı 

llimlt ve teneccObG yldnden 

...... bel.dye rell ,.. mb 
imde mltemadlyen ltllhd.in 
blmdalı ve 336 eened ·haztra. 
amda kuvayt ındltyeye dllblk
la llUrdada bl.rlk mQca. 

deleı ~eye de ltUa-.k 
eJledlll ...akı mm.bere ve 
reni ve pyrt rami tabkiklb 
amlb ile tthekbk eJledlll d

bede Wkandekt bnma raloe 
m8ttellbn bnr ~· 

S lnglllz muhipleri çeml • 
yetine dah11 olmuından dt>-
layı hldeman devlette ademi 
istihdamına karar verilmiş 

olan mektebi mülkiye tale • 

besinden Hüseyin Hüsnü 

frleıiler 181 
[ st tan& 1 DCl ..wı.-

Din bu mesele 
bir muharririmiz Kasa 
Ef. ile evinde göriişm 

ilk zümreye aynlmıı 
menilerin teceddüt ta 
lan arumda mühim 
mevkii olan Kaaapyan 
badiaeyi ve sebeplerini 
şekilde anlatmalctedır: 

- Uzun senelerde 
biz Katolik Ermeniler 
11nda ibtilif vardır. 

zümre idarenin Patn 
elinde Wunqııamoı · 
ve teceddüdü kabul 
yorlardı. 

Uzun pyretler ve 
delelerden sonra 
gayretimide bunlan 
ve patribneyi ili• ve 
tevelUllti ihdas ettik. 
tek gaye ve prentip 
çalıımata başladık. Bu 
y&miz hüldlmeti CÜlll 

nemize muti olmak ve 
tanımazda vayifemizl 
( situayen) Türk gibi 
etmekti.... fakat 
popun bapnda b 
bir takım çapqlcular 
emelleri ile haraket e 
batJadılar ve bana d .. 
oldular. Geçen ıün b. 
tehdit mektuplannı 
B~ iki sene 

bizim reiaimiz olan 
Y akop da böyle tehdit 
mit ve Paristeki 
öldürüleceti haber 
mitli. Y akop korkarak 
rile aitti. 

Kuapyan Ef. 
,Wmüt ve: 

- Ziyanı yok . 
dürainlar •• ., Vatandan 
kiti eksilir... Fakat p 
yqar I demiştir. 

Beyin İngiliz muhipler ce. •-------~~ 
mtyetine dahil olması mez • 
k6r cemiyetin mabadı Jel -
manesinl kestirememesinden 

ileri geldilf ve bilAhare Jzha
n nedamet edüp 887 sene • 
slnd~ lmnlt vilayetine gelerek 

hUk6med adJUyeye Udbakla 
ibsalyat ve mütnkiben Atça 
Ova nahlJal müdürlüklerine 
ıaytn edilerek Jaak69JeCİ mil
.,. cWdllnde ..-ur1,. af. ....... .,.,w...a-.,.,._. ..... -
ye gayrı mmt flbklbc • 

-.,,aa e,ı. '' .,."'1ılıL 



Seyyah mantOIUllU çıkarırken 
lokantacının allesl ona merakla 
bakıyordu. Y ılnız otele bepnda 

oturan, sarsalc btr lhtiyar göz

lerini ateşe di~mlttl. Lokanta 

halkı olomoblllt acyyahlann 
ziyaretine alışık d~ıl idiler; 

ba hu us kı on tılometreden 
daha az bir mesafede güzel 
oteUcri tle tanınmıı blr kasaba 
mevcuttu. 

Onlar 
ılyadc 

ıalrın 

llrdı. 

hrdan 
bu gayn munta7.ar 

garabetini dilıünüyor-

Seyyaha ıehnce etrahna dalğın 
naıarlar abyordu. Smılı:ı bu yeri 
mukaddema ı&mtlftO. Sordu: 

- Burasını lbüyOttO.ü:ı mO} 

Lokantaa tu<lik elti: 

- EvcL. Şimdt kalabalık 
ttlıyor da ondan... Kıpn işe 

kimse gelmez. Bu mevsimde 
burada gtteltyenler udu. 
F akaı yazın bir takım merak

lllar gelırler; tebdili ban eden
ler bulunur. Belki ılı de buraya 

ut'•mlfSlnızdır ..• 
Seyyah batını talladı: 

- Asla .• , 
- Öyle :zannetmlfttm.. na· 

•I oldu da lokantanın bOyQ
llldotQnG f .rkeltintv 

- Bu od.nan yeni yaptml
dttı tik nu.arda göze ~yor. 
Zat~n geçf'n sene lolcantanızın 
resmini gazetelerde g&miiftilm. 

- Ha evet. Cnayetln vu

kuu sırasında ~I rn~ Bu ha
~ öyle bit kllükall muclp 
oldu kı.. Adeta töhret kazan-

&k.. M0tterılerim12 de çataklı. 
Odayı, ita lekelertnı, haydu
du. lardlia pwereyt g& mek 
lstlyorlard... v. ihtiyarı.. Eplce 
lııtlf ade ettik. Fabl bahalıya 

mal oldu. Hde boynl peder ... 
Atcıin başında gôı.lerl yaıa· 

rarak oturan ıhtıyarı gösterdi. 
Seyyah ona bir naztr atarak: 

- O mu~ 

Dedi: 

- Evet. O katledildi .. 
Haydut kafasına koca blr 
odunla ölesiye vunnu1tu. Na

•laa ölilmdcn kurtuldu. Fakat 
•ıuu kaybettı. Artak çocuk 
etbi oldu, lı:lmeeyl taaımıyor. 
liadltedcn bert öyle bir korku 

"-ttalıQtna utr.dı k.ı.. Durmadu 
titriyor. 

F'ılhaktka ihtiyann vQcudu 
durmadan örpcrı.vordu. Seyyah 
bctbaht ihtiyara miitarahhtm 
htr na.ar fsrlMttı ve mmldandı. 

- Zavallı adamı 

- Hakiki bir uap çektt 
llıösyöl Haydut onu haklama

dan evvel ıfkence etmtı para· 
lb1tın nerede olduAunu söyletmek 

~cmııtı. Sonra parayı almiş 
b. rn bılır nereye sokmuı. Her 
~ ide istifade edem~t. T l\m 
açarken yakıyı de verdi. 

MuJeac( bir çok taharri edil

~ halde para bulunamadı. 
aranın nerede oldupu yalnı'E 

~· htltyor. Onun için gOnlln 
lrinde tekrar buraya geleceğini 

'-lun.ın ediyoruz. 

lhuy• inler bir seda çıkardı: 
- Bir gece ... 

lokantacı seyyahın titrediğini 
•erek dedi kı: 

- O ne dediğkıl bilmeden 
~Ylıyor. Ştmdılllı: herif undan
.. tdır. Yakında da çıkmıyacak-
.. r. 

lhttyar kekdedi: 

- K~ .. tekrar ge~. 
..J Seyyah lokantacıya dönerek 
'-'Cdt kt: 

"11. 1. Af agog" dan 
ihtiyar tanır.. O iyi gördO .. 
Yalnız hatırımda kaldığına gö· 
re llyah blr sakalı vardı ... 

İhtiyar Yıl4lı gözlerini 1eyyahın 
matrus yüzfine çevirdi. Titrek 
elleri ile havada makas lşaretl 

yaptıktan sonra mınldandt: 
Kesmesi kolay... trq 

eder., . 
Bu defa lokantaa ye karı• 

hayretle bakııtılar. Lokantacı 
tanıye makamında .. sözleri 
söyledi: 

- Bu akşam aca nesi yar) 

Sözlerini loiden akla başına 
geldi sanU'.. Halbu kt .açmah· 
yor. An.u edenentz mı oda
mıza gölOrehm. Uykunuz nr 
galtba Mösy& ... 

Seyyah alnını a'fCUna dayamıpı. 
Birdenbire uyaadırılmıt gthı 
sıçradı ye ayala kalk.- ce-

np verdi: 
- Maalmemnuniye .. Hangi 

odayı bana vereceksiniz .. Clna· 
yelin yapıldıAt odayı vcrscnl2 
oimaz mı} Şu odada uyuya
yun.. Bakalım ne rQya göre· 
diim. .. 

Lokantacı kekeledt: 

- Siz bilirsiniz Mösyö ... 

Motterlnln gözüne bakmaktan 

adeta çekiniyordu. 

Lokantacı elinde ıamdan 
seyyaha odanıa yolunu gösterir

ken ıhıtyann arkadan titrek bir 
seda tle mınldandı.Aı duyuldu: 

- Gelecek.. Tekrar gelecek. 
Ve içinden düşündü: 

- Gelek deği1.. geldi bt1e .. 

* Lob.ntacı, zevccsl ve hizmetçi 

kadın gece karanlığında nöbet 
bekltyort.ch. -Ellerine ne lllah 

geçJrmitlene almıtlardı. Birisinde 
kaime bir tabanca, birisinde 

hır lobut dltenn~ de btr odun 
yarmala malı.us bir balta vardi. 
Osırada merdivenlerin p:ırd.-

dığmı duydull'f. Müsellah olma
lıuına rağmen üçü de titredi. 

Lo1cantacı yavatça dedi ki: 
- Bakalım o mudur) 
Kansı baltanın 11pmı elinde 

sıkarak mırıldanda: 

- Odur. Hepimizi uyumuı 
1H1yor.. Parayı sakladatı yere 
gidecek .... 

Blrlsl merdlven1erl ln1yordiı. 
Ortalık ztftrt karanlık olduğun

dan ailrünerek lndltl anlaşılı
yordu. Avlaya indiği uman 

gölgesi forkedildL Kapıyı açık 
bırakarak dıprı çıkınca llçU de 

ne yapacağını görmek için 
yavatÇa yaklqtılar. 

Yıldızların afiğında bir dıvar 

kenarına çömelditinl ve bir kaç 
tat söktükten eoora bir paket 
çıkardJlını gördüler. 

O nkıt Oçil birden hDcum 

ettiler; hizmetçi kadın topa1nı 
herifin kafasına indlrdt. L°'an-

tacı pakell kaptı. Batırıyordu: 
-Panmı \.. çalman paramız .. 

Ah sttseri ah1 lyı etti de 1 
gelip parayı .. ada. 

lf 1 

- O halde doktör Efendi, ge
bennemlt hU Hiç olmazsa 
zindana gıöturecekler değil mO 

- Zannetmem çünkü buna 

mühim bir sebep vardır. 

- Haogts\ Efendim) 

- Şimdiye kadar hapse 

girmemtı bir adam da ondan .. 

Slıln yan ölü bir hale sok
tuğunuz bigünah blr seyyahtır; 
yejanc kuturu arasıra sairi fit-

L·T·PIVER 
PARIS 
1774 d• te•aıe .cın~ttlr<' -POORA·E SAN S 
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Revdor 
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( Yeni neşriyat· ) 

Bir musiki kitabı 
Muıiki kütüphanemiz ye- \ usul dairesinde Türkceye 

nl bir kitap ile zenginleftl: ~lmiflerdir. 
Cevat Memduh beyin Bütün bu cihetler oayanı 
"Armoni,,si [Maarif Veka- tebrik bir ciddiyettedir. Bu 
leti nepiyatından, 1929, gibi fenni mevzularla henüz 
Devlet matbaası ]. Ahmet pek çok ünstyeti bulunmı· 
Muhtar beyin terceme etti- yan türkçeye çemlmesf 
ği Rimsky-Korçakof amıo- itinde - ilk tecrübelerden 

niıi, armoni dem .a1mıı 

olup ta ecnebi lisanı bilmi
yer.!ere haylı yardım et

mitti; ( modüla-- n ) bahsı 
herkesçe faydalı yenilikler 
ôğretmesi ile maruftur .•• 
Cevat beyin bu def.a ter
cümesine muvaffak oltluiu 

kitap ise, Laypzih konser
vatuvarının methur Armoni 
tedrtsatı uaullerini toprak· 

lanmıza getirmittir. "Grig,, 
gibi bir beatekir yetiftir

miı olan bu en eakJ Al-

man konservatuvanmn 
tedris uaUllerint, bu mil· 
eıseaenln eski maruf tale

belerinden beatekir "Artür 
Wilner,,den öfrenmiftim: 

T amıımen ameli bir te
kilde akorlann teselsülünü 

öjrendikten ıonra, verilen 

vazifelerin her birini birkaç, 

türlü tanzim etmek , ve 

evvelA-2 ve sonra Lanahtar 

ile çal1Jmak ; ve nihayet 
( Bah ) ın korallerinden, 
v. ı. , çıkanlmq fıkralar 

üzerindıe tahıi tanzim tec
rübeleri yapmak... lıte, ki· 
tabın r:a.hibi Dr. Y:ohannes 
Merkel de, ötedenberi Ar
moni hocası bulunduğu 
mezkür konaervatuvarın bu 

uıul ınG tedvin etmlıttr ki, 
f ranaanm bafka noktalar· 
dan ehemmiyetli akade -
mill ( Dubua - Reber ) 
armoni tedrtı metocfundan 
pek farklıdır. 

Dr. Y. Merkeı. pyanodan 
W aymarda "Uıt,, in, ve 

nazariyattan "kari Piettl,, 
nin talebesi olup, mütadit 

piyano ft tan besteleri var
dır, ve gençliğinde eri~il· 

mez bir piyano virtüozu idi. 

Cevat Memduh B. ar
kadaıımızın tercümesinin 
tab'ı ve nota misalleri,pek 

temiz 1apslmıfbr. ll3 •yfa 
tutup, but Kttllahlan tarif 
rnaksadlte ila?e etdfl ha-

ıtyeler, aslında yoktur, ve 
musiki IQptmdan mahrum 

Türk karilerin i~ni çok 
kolaylaıllracakbr. 

Kitabm lklncl bir vazife 
kısmı daha meYcut olup, 
CeTat bey onu tercümeye 

lürum görmemiıtir; Çiinkü, 
.~bade 11okulan baJka bir 

metin yoktur, yalın~ bazı 

tarifi fıkrafan bulunup,bun
lar da kitap IOlltmda bir 

...................... ------···-· 
bir meclis viicuda gctırmck 
için yeni intihabata gid-.il· 

mesidlr. 
Frnn<ıa gibi muazzam bir 

de\'lctin dahıli ve hnrid 

si) asctini, ne 'akit tamamen 
şiia bulacağı meşkök olan 
bir reculun şahsına raptctme
sı, varit olamıyacak bir ka7J

yedir. 
Uinaerınlcyh ikinci şeklin 

ihtiyar otunmasma mtıF-nr 

daha doğmdur. Ye M. Tard
yômın de, bu gün az çok hir 

ekseriyet elde etse bile. pek 
yakın zamanda karşısınndnki 
gayri mütecanis ve ckserı
yct iı meclisi dnğıttirarak 
yeni intihabata milleti davet 
ekmc::.inc lnuzar etmek dof
urur. 

biri olmaıma göre - mu
Taffakiyet görültiyor .. Ya'mz 
bir taraf kalmıt olmak üzre, 
bazı tertip hatalanna dik
kati celbetmek llzmıgel
mektedir. MeseJA, methalin 
ilk sajifasındald fU cümle: 
• Enterval bahsi birçok ki· 
taplarda kafi derecede bu-
la• edilmeyip pek güç 
ifade ecllldtiiaden mezkir 
bahım ,emaUk bir tarzda 
izahı Dlünıkün oldufu kadar 
kısa, ve muhtasarc:hr. ,, , 
Şu ,eldlde yazılmıt olacak-

tır: 
"Enterval bah91, birçok 

kitaplarda. mevzuun esa
sını hull1& edecek bir te
kilde yazalmıl olmayıp, 
ifade ıarz1an da pek güç 

anlatılır oldıJiunclan, mez· 
k6r bahlm • aı6mldln mer· 
tebe kısa ve muhtasar-bir 

ıem•.,. atide bildiriyoruz,, 
Bu gibi daha açık ifa

deler, kftabtn anlaıdmaamı 
kolaylafbnr, -re binnetice 
pedagoJik kıymetini artbnr. 

Cevat Memduh Beytn 
tabslll A)mancaıı, ve Al
num ~uıdd edebiyatında· 
ki vukufu demir gibi aat
lam oldufundan, ve bu 
tecrübelini, DefN hazırlan
dıfuı• bllcliltmlz bir ııra 
nasarfyat kttaplannm [Kon
trpuan, Alg, orkestruyon, 
v .ı.) ariijdedd olarak karp
ladıiJmız için meslek namma 
tetel<kGr ve t~ vazife
mizi ifada acele ettik. 

Bu ve• ile, l.taabulda 
pek az tantl- ...ıekt&fı· 
mızın aan'at hayatından 
kısaca bahseclehm: Cevat 
B. 1902 de l.&anbulda dol· 
du. Tahsilini Ntp.ntap il -
sesinde ve İstanbul ticaret 
mektebi alisinde yaptı. E
sasen musikiye afina olan 
ailesi mütemadiyen yep 
yeni musiktıtnular ile ıe
nlflediftndm, -dd ıçblde 
dofUp bay9ıınOllGF ldba,.t 
mulikt meıle._ ._ lllr'dl. 
T.a.ıilli blttııcn• twe, 
1922 .-ıeeinde Viyana)'& 
aitti iıM de, bir mfüiMt 90D

ra Laypa:ibe ~ 1927 
aenealne kadar orada 
çalqllllfbr. Ora kouerva • 
tuvarına ancak dd sene 
hususi çalııtıldan sonra 
kabul olunmuftur. Kemana, 
bidayette methar C..and
hauı konzertmaJllerf m6-
teveffa ( Hap Hamaa ) 
nezdinde, .e ........... 

(Ba...,.an)tW (Maim 
Mau) ........... caht
llllfbr. ~ &oabpa
.., füs, •• -. .......... ~ 
at me, (V. M W) ,,....._ 
da bttrii. Bl .... "s.a.ı.. 
bitsatür6 ... futa ...... 
1927 MU_, de, Maarif ve
kaleti tarafnıdan Ankara 
Musiki Mualkm Mektebi 
neza..~ bocahlma tayin. 
olunduysa da, 1929 senesi 
sonunda kendi an.ıııile 
bu vazifetlncktı aynldı. .. 

Bu mümtaz san"at haya
tına pe C.Memduh Bey
den teknik neşriyat vadi· 
sinde milhlm htzmetler 
beklemek hakkmıızchr. 

" Armoni ,, lint, yahut 
iM: ttlkir gıençlel'e deiil, 
hütiin meslektatlaı- taftl. 
ye ederiz. 

IC6M Mlluıl u.de 

Mahmut Ragı~ 
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eılmlertn büttın haklan mahfuzdur lllnlanncla o/o 20 tenzilat yapılır Satırı Kuru 
'HirJ,;J~ede 

Ku~ 

T AllıtJ 150 

Gazetcve ı:onderilecek nıektuplann il&erlne 
idare içinse (idare , yazı}n aitse ( Y:ızı) 

i~aretl ı.onıılırıalıdır 
Buyük ve ya bir çok defa için \•.:rllen llAnlarla 

hususl mahf yetteki ilAola•ın ucreti 

6·8 inci sa)·fada 12,50 
s • 25 
4 • 40 

:ı 400 

6 • :-so • 
12 • 1400 

~HılnılJ'• 111e1ı.tuplann ladeetadeıı, •ıymntt. 

mukaddereal& mektuplara lıonalmut paraların 1 
lı:c.yl::olmaııcdan 'e 11falann mündercatmdan 

idare meaul clqüdir. • 

ıdare ile kararıa,tırılır. 

Cuııtemlu bınıul llh h'bıı' edn y.r. 
H. S. H. Uha~ acnleJ\ 

2 • 100 
l • • 200 

ı-s ncı sa)'ıfs Jı }ıo 
1 resmi 1Unhır 
~ 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köprü 

hatındL Beyotlu 2362 Şube 
acenteli: Mahmudiye Hanı altında 

İ&tanbul 27 40 

zmir -Mersin sür'at postası 
(MAHMUTŞEYKETPAŞA) 

vapuru 12 Teırtnsani Salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
Çarşamba sabahı İ:r.mire ve 
akıamı iz.mirden hareketle Antal
ya, Alfilye, Menine gidecek ve 
dönütte Ta1ucu, Anamor, Al!iye, 
Kuıadesı, İzmire uğrıyarak gcle
cekUr. 

o 
. 

Günün hadiselerine dair 

Sürp Agop

taki Ermeni 

has ta ne sinin 

baı doktoru 

Ka,apyan E· 

fendiye , bir 

tehdit mek

tubu gönde

rilmitUr. Çok 

dikkata fAYaD 

olan bu ha

disenin laf· 

ıilab birinci 

hayıfa mızda

dır. 

Bu resim 

haditcd-e is-

mi geçen er

meni hasta-

nesini gös

teriyor. 

resi111.ler 
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Deylet demiryolları ve li- ;~.Teminatlı UCl:JZ. mobilye <=BiEG Ju .. r~ı·ye n~ıınıutruıır Hnonı·m ,,·,~eıı·ndnn· K~şan asliye mahkemesinden: 

Kcşandan bezzaz Muhlis 

Efendi caraf ından Kcşanda 

Fcreli Emin efendinin otc
lındc mukım ip ala köprü

ler muteabhidi ı ·ehmi ve 

ismet beyler aleyhine ikame 

olunan ( 333) Jira alacağının 
remini zımnında mumailey

hanm Edime nafia daire

sinde olan matlubatlarından 
dcync urı mikdarma vaz
olunan haczin tastikına karar 

verilmesi hakkında ikame 

olunan dava uzerine tastir 

edilen da\ eti ye varakalarına 

mul>aşır caraf ındıın verilen 
me~ruhatta miiddci aleyhamn .. 
Kırklarelinde bulundukları 
anlaşılmış ve Kırklar eline 
gonderilen da vetiyelerc de 

Fehmi beyin 1stanbula gide

t'ck mahalli ikametinin mec

hul bulundu~ ve ismet bey 
namında kimseye tesadüf 

edilmediği gösterilmesinden 
naşi muddei vekili Şemsettin 
beyin talebıyle haklarında 
tehliğatı kanuniyenin il.inen 

icra ına karar ,·erilmi~ oldu
ğundan muddci a1eyha Fehmi 

ve ismet l>e}lerin 25 11/929 

pazartesi gı..inii saat on dörtte 
bizzat mahkeme} e gelmeleri 

\ c ya taraflarından basenet 

musaddak bir ı,·ckil gönder

meleri ve ııksi takdirde hak

larında muameld gıyabiye

uin icra kılınacaP;ı 'e yeni
den tanzim kılınan davetiye 

varakalarının mahkeme di-
vınancsine talık edlldili 
ll&n olunur. 

} , • • mobılya almazdan veya sıparış tlmezdeıı evvel 1\ pU U \1 U 9 l U5 , 

man arı Ull1UI111 ıdaresıııdeı1: . A Sofı·anos Mohı'lyı mıg"' ızısını. Şirketimizin 21 nisan 1929 tarihinde aktolunnn alelade .. e 
Pekdemir köprüsünün yeniden inşası ve eski köprünun ı U U U U U fevkalade içtimaında ittihaz olunan mukarrerattan bir kısmına 

de montajı yeniden kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ziYAR.ET EDI N iz İktısat vekiletince itiraz vuku bulduğundan zirdeki ruznaJPe 
Münakasa 19 12 29 perşembe giinü saat 16 da Ankara- Beyoğlu, Aımalımesçit, No. 13 Telefon Beyoilu 1293 mucibince müzakerat icraıile karar ittihaz etmek üzere hey'eti 

da devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. A5ri, sağlam, emsalsiz, mobilyalar imal eden idare fevkalade olarak l kinunevvel 1929 pazar günü saat 011 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve Son sisten ve elektirikle mütaharrik fabrika, Taksimde • dörtte İzmir .Ticaret odası salonunda hey'eü umumiyeıini içtiıD .. 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a kadar aksim kışla No. 48 telefolNBcyoğlu ısoı davete kar;.. vennittir. Binaenaleyh yevmi mezkW-dan laak-! 
Umumi Müdurlük kalemine vermeleri lılzımdır. • SERİ ve ıT ALI TESLİMAT on gün evvel hinedaranın ıirketimize müracaatla hisselerini 

A 
Talipler münakasa şartnnn1 clerı·111• 20 Jı"ra mtıkal)ı·ı1·ndc .. :ı:-··-... ··-.. :ammçı:::u:::ımm•su:·:nc;:m::w::::·ı.:B::BEE=-··- kaydettirerek dühuliye varakası almalan rica ve ilin olunur· .. i.=i:i5::Wi55imu-:nı:···:-.::rmmum:tii::muin::5!::=·· • -::iii!5 

nkarad~ malzeme dairesinden, lstanbulda Haydarpa~,a ma· m· l'i Ruznamel mu"zakerat.· 
"" ı"i.·.:I. lıtanbul icra reisi Ahmet Refik 8. in 
bazasından tedarik edebilirler. ti ~~~==================== PJi ı •tı • •ı 1 - Şirketimizin 21 nisan 1929 tarihinde fevkalade hey'e 
ÖkSürenlere Katran 1 Ha kk 1 Ekrem Lii ini c ra ve 1 as kanunu ıer~i !~ umum;ye içtlınamda temettüe iliveaine karar verilen mütcraklJll 
'-===~~~§~~§§~§§:~~~~§§~~~ u:i ı m=t ihtiyat akçesi hakkında lktısat vekiletince vukubulan itlraS 

. Devlet demriyolları ve 
limanları umumi idare
sinden: 

ı· ilP 2 fi dl c 111 llt llYİ~nin büyUlc hultulc Alimlerinin .... " • . . f::i JO CI. l.11. eserleri ve bütiln kanunlarımız iii uzenne karar ıttıbazı • m: " . nazara alınarak :nazarı Ye aıneli ki 2 - Hey'eü idare ıirket müdiranı ile mukavele ~eli 

İdaremiz ihtiyacı olan çam ,meşe ve sair muhtelif cins 
• kerest~ kapalı zarfla münkasaya konmuştur. 

A kMunakasa 26 ikinci teşrin 929 salı günü saat 16 da 
n ~~~da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

unakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvu~a_t -~cminatlarını a) ni günde saat ı 5,30 a kııdar umu
mi mudurluk kalemine vermeleri lılzırndır. 

Talipler münaksa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
Ankarada, Malzeme dairesinde°' Ltanbulda J Iaydarpaşa ma
ğazasından tedarik edebilirler. 

YEDİNCİ BÜYÜK 
Tayyare piyankosu 
4 üncü kE~ID~: ıı TEŞ(JINiSANiDEDİR 

BÜYÜK IKUAMI~ E; 
45,000 LiRADIR 

Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 
liralık ikranıiyeler Ye 10,000 liı·alık bir 
mükafat. 

fiil Vaht, Cihan ve İkbal kütüphanelerinde (150) lruruıa satılmaktadır. •• buna ait (Şirket memurin ve müıtahdiminine verilmesi tabii 

im ~u·· ncü cil d inin tabına baı- IH . olan mükafat. .. ) Fıkrai alilretinin ( Şirket memurin ve müst~lr 
iifi J lanmııtır. İl diminine verilmesi tabii olan müklfat ile masarifi umuın•Ye 
• • n :ın:-==·Er*==:=u==~!!!!"'.::=:w:::=.::-;ç""" meyanında tirket müdiranına veri~cek maatat ve aidat ınık• 

• ;m __ ••gmnıızr=m::::ff;ip:••·--===- ) 
ŞARK MALf.T ttULASASI tar ve nisbeünin tayini bey' eti idarenin takdirine bırakılmııtır .. 

•• 

lştiha kuvvet ve sıhhr t için 
en ~üessir devadır. Bilumum 
eczanelerde bulunur. Umumt 
depoları Bomonti fabrikası 
Telefon: Beyoğlu 583, ve fs 
tanbulda Ekrem Necip ec:za 
deposu· Telefon Jstanbul 78 . 

LOaaa ı sp Fakeltealndca dlplOına' 
DR. 

Hüseyin Naşlt 
Dofum 'N Kedm ......ıı.ıerı müt•bauı 
Turbe, Eski llllAllahıner binası • o. il 

Hert&o Qleden ıoora aaat 14·18 
Telefon· lst. 2622 

ıeklindedir. 

Cumaya baılıyacak olan lik maçlatl 
ve Şilt turnuvası fikstürlerini 

görmek isterseniz 

Türk Spor un 6 ıııc• 
sayısını alınız .. ... 

Burndan baıka Abidin Daver, Ahmet Eefge: 
Beylerin yazıları. Kurtdeı·elinin menkibe~ 
Futbolde muvaffak olmanın sırrıf Son nUJÇ 


