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Bu~ün 12 sayıfa 
6 ıncı sayıf amızda Spor 

7 incide Sinema J 

''Vatan, yerli mal ~emektir!,, 
Milli lktısat cemiyetinin ikinci 

toplantısında ••• F enerbahçe, Beşiktaşı da 
mağlfıp etti H yecanlı nutuklar söylendi ve halk 

e yerli mal kullanmıya andetti VAKJTın 

nıilsalNJluı 

kupona 
No. J 

Hem de (5-0) ilbi farklı bir netice Ue. 
1c;tanbul Spor da Beykoza ( 4-1) galip geldi 

Milli tuamıf yolunda açbğı
mıs mOcadeleye bOtOn vatandq
lann lftirakl için Taaarruf cemi
ıetlniD tertip ettiği içtimalann 
lldndai din 14 de DarillfOnun 
koaleram ialonunda aktedilmit-

br. Daha 12 de kesif ve mil· 
neTYer bir halk kotlesi talonu 
doldurmuttu· 14 de dıt kapılar 
kapanmlf, ulon bmca hınç dol
muı ve ilk olarak sinema ile 
c .... ıkapıda bir kundura fabri
kasının ayakkabı imali giSste
rilmİf ye alkıtlanmışhr. Bundan 
sonra mOderriı ZOh~ll B. kW:S'?'e 
gelerek fU bitabeyı s6ylemıftir. 

" yerli mal 'H deyince füsunlu, 

iki gazeteci 
Tevkif.er• için emir 

verildi 
Paria, 16 (A.A) - Aı~erleri 

itaataizliğt: tabrık etmek toh~e
tile Omanite gazetesi mUduril 
ve M. Klemansonun vefab mil· 
nasebetile neşredilmiş bir maka-
le dolayısile katillik hakkında 
aitayifkArane neıriyatta bulun
muı olmak töhmetile Llberte 
gazeteaı müdilril tevkif olunmUf· 
larcbr. 

sırlı bir ıey karşısındayım .. Yerli 
mah bana neler söyler bilir mi
siniz ? TOrk kadınım, Türk köy
IOsllnll, TOrk ibtiyan ile genci, 
gtizeli, çirkini, aııkayı, kuvvetliyi, 
çalışkan TOrkD, mahir vatandaşı, 
malül gaziyi, ustayı, meşhur ve 

meçhul muhterii ve ameleyi, 
blytlk aermayedan. atqiıJ İf 
adamma yarabca Tilrktı, kalfayı, 
Çll'lltı, utayı, bltlbı Tilrkiyeyi.. 

Memleketin çelik ağlar içinde 
perçinlendiğini giSrOyonım. 25-30 
milyonluk Anadolunun içinde 
bir bucaktan diğer bucağa bir 
... t içinde dolqır ve Tilrk malı
nın bani bani yapıldığım, Tnr-
kiye ile beraber Türkiye kadar 
Oç memleketi doyuracak gıda 
giyim maddelerinin vilcuda 
geldiğine kanaat ederek serme1t 
olurum .•• 

Ve itte biz ey Tilrk kOtlesl 
bu hayali hakikate bir mabet 
yapmak için buraya toplandık. •• 
ye bunu az bir zamanda hakikat 
yapacağız.." 

Hatip bundan sonra bir iktı
AtÇJ gözile. yerli malım Ye yerli 

- ~ ~ --=-=- = -
Bir sui~ast teıe~Hsı 
Kura ile seçilen 
fedai yakalandı 

Fmerbalı~ - &,ll(ta, maçınclan lıegecanlı bir intiba 

DOıı 11\evsimin en mllhim iki Maamafib bunun sebeplerini 
lik maçı yapıldı. latanbul Spor, biraz gaz annne getirirsek Ye 
Beykozu, F enerbahçe, Bqiktqı sahada g6rünen oyun kabiliyeti
mağltip etti. Evveli sCSyliyelim ki ni birbirile mukayese edersek 
her iki maçda, evelce dütllnül- Beykozun ve Beşiktaaın bu sür
dilğOnden çok farklı neticelerle prizlere bizzat kendilerinin yol 
bitmittir. açtıklarını gOrOrilz. 
MOıabakadan evvel yapılan Bu sayı farkına rağmen lstan-

bir tahminle ilk maçın birinci bul Spor için devam edip giden 
ktlmenin en ıenç ve milstait muntazam bir sayiin neticeıilii 
takımı latanbul Spor, ikinciyi de aldı denebilir. Fakat 1 ia 4 e 
<lalatuaraym galibi Fener tara- niabetini D&Zarl itibara alırsak 
fından kazanılacağı iddia edilae Beykozun buna kaJ'fl ne derece 
bile bunun (4-1) Ye ( 5-0) l'ıbi zayıf bir mukabele gasterdiğıni 
çok farklı neticeler vereceğini anJanz. 
pek Jaatıra getirilemezdi. Bilh~11a Dün Beykoz bundan evvel 
pmpiyonluğa namzet g&tenlen yapbğı maçlardaki kadar bile 
Befiktaf S gol yesin ve bir tek çalıfamamıt Ye devamlı bir fai-

l Lütfen tapfayı çeviriniz 
atamaam •• 

Hindistan müstakil olursa .. 
Anarşi olur, kan dökülür, Efga-p,.,., Hamol>utt oe nocal 

ltalyan Yeliahb Romada yapı- nistan Hindistanı istila edermişl 
lan mutantan bir d6iflnle eYlea- B 1 
di. Bu zat Belçikada iken bir Gandi cevap veriyor : " un ann hepsi ingiliz 
auikaate uğraDUf, fakat kurtul- idaresine müreccahtır 
mUftu. Bu Prens aleyhine yeni Hin dia tam n tercih ederim • 

bir suikast plim kurulduifmu, fa- methur milli re- Çnn kO bo ttln 
kat akim kaldıiuu fU telgraf jaf Gandi, Hia- bunlar bizi iatik-
baber veriyor: distamn iatikJi1i ille götnrOr • 

Aoste, 16 (A.A.) - Preu aleyhinde ileri Alhndan, gll-
ıonra : Humbertiyi 6ldtlrecek olanı arl· ıtlrlılea blttbı mllften •eya el· 

"Yerli malı ayni vatandır ve lannda kur'a ile intihap etmİf iddialara karii mastan zincir-

malına kartı borçlanmızı, elde 
edeceğimiz neticeleri anlattıktan 

batta vatan bile yerli malından olan on Fqilt aleyhtanndan ceTablDI yermlf- ler hiç bir za-
0 l · ah bın· • tevkif - ..ı!ı-:.,.; •• ibarettir... nun çın ucuz, p ah cwuauır..... tir. man bir milleti 

demiyerek yerli mah ala hm... Hin cli9 ta DID kurtaramaz. 
Sevdirelim, tanıtalım, kuU•na- Amerikada zelzele 11tiklAI lhru latiklil hare-

bm ve bOtOn TOrkler yabanca Nevyork, 16 ( A. A ) - C.a- etmem takdi- kebne ve mOca-
malına gözllmDztl kapayalım!" de- bl Kalifomiya ela bir zelzele rba de ora da delesine girifti-
mit ve 16zlerİDİ f6yle tamamla- olmUfbır. ..,.mm hl- ğimizden dolayı 
DUfhr! Garp Ye ceaapta feJezaalar ela )dimferma ola- belki beni tev-

[Alttara& S inci •Jllmuıcl.d.r 1 olmllfbır. c:alır Efrani• kif ederler, bu 

ı-~T~a-n~11-v-~-·~b~ı1~I~ı--~~m-~·ı·'~~2~ı•n-ı·•z~7~'1 ~~~ y~~ ~~ 
ILJI. .11. ~ ,, • ..,.ı edecetl kan döknlnr.Fa-

laaJdnnd• Deri kat benim buna 
drllen itiraz- karşı tavsiyem 
ı.,a karp Gandi her haogı nsile 
cll,or ki : Maluıfm.9 Gandl ile tecavüz ba-

cBizim tam iatiklil istememize reketine geçmemektir. 
karp bunun ana11iye ve kan Halk tecavüzkar olmamak si
d&ldllmeaine, batta memleketin yaaetine devam ederse, biltün - ı Efgan iatillsile kartılaımuına miUelin medeni isyam kabul ve 

Bu bakıı hangi sinema yıldızınındır? mOncer olacağı s6yleniyor. tatbik etmesine imkan hasıl 
( HihalMlutnın tllf.Utı llclncl MV'f.ı.dır) Fakat ben bunların hepaini olur. ,, 
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[ VAKiT ın son telgraf haberleleri ] 
M. Grandi ve Zaleskl 

Pariqte 
Pariı, 17 ( A.A ) - M. Gran

di ile M. Zalcski bu sabah bu
l'aya gelmiş'erdir. Bunlardan 
birinciıi d'rha1 Londraya hare
ket etmiş diğeri Pariste kal
mıbr. 

.kiyet altında ezilerek sayılara 
karşı koymak imkinını bulma
mıştır. 

Fenerin Beşiktata kartı elde 
ettiği parlak galibiyete gelince, 
bunun sebebini san-licivertlilerin 
mUessir oyunlarından ziyade 
Beşiktaşın beceriksizliğinde Te 
ilk iki golden sonra oyununu 
bOsbiltUn bozarak gayesiz sinirli 
ve tamamen Fenerin tesirine 
tabi bir oyun oynamumda ara
malıyız. 

Maçı Sedat Rıza B. idare 
ediyordu. tık dördtıncll dakika
da Bqikl&f, kaleci ile kartı 
ka11ıya kaldığı halde topu içeri 
atamıyarak bir sayı fınab kaçır
dı. Belki de oyun üzerinde mll
euir olacak bir ckıymeti haiz 
olan bu ayı kaçınca Fener de 
hemen iki dakika sonra bir gol 
yapıverince Beşiktaı manevi 
lrunetinden mühim bir kısmını 
kaybetti. Bunu Fenerin hemen 
ikinci golü takip etti ve bun
dan sonra Bc,ikt&f bir teJ 
yapabilmek kudretini kaybetmİf 
oluyordu. 

Fperbahçe bu faik oyunla 
3-0 /birinci devreyi bitirdi. "/ 

Oyun artık pek sert bir ce
reyan almıştı. Maamafih bu 
karşılıklı sert oyundan da gene 
ziyan eden Beşiktq oluyordu. 
Gol yapamadı, iki tane daha 
gole maruz kaldı ve oyun bu 
netice ile bitti. 
Maçın bu aon devresinde ha

kem şedit bir çarpışmadan son
ra Zeki ile Hüsnilyii çıkardı. 
Aliattinle Eşref de yaralanarak 
oyunu terketmişlerdi. 

Bu itibarla bu son kısım ek
sik oyuncularla ve pek tatsız 
geçti. 

F eııerbahçe Galat.saraydan 
sonra Beşiktaıı da maglQp 
ederek likmaçlannm ilk dewe
sını en fazla puvan1a bitirea 
takım olmuştnr. Tebrik ederi%. 

ceğim. 
- Hayır.. B.elki macerayı 

ağırlaşbracak delice bir terbiye
aizlikte bulunur. 

- Ne yapalım? 
- Komedyanın mabl'dini bek-

liyelim. 
- Nuıl? 
- Kocam bize tarafından bir 

Hililiahm er balosu 
Mükem:nel oldu, H anımlarım17. lzmirde 

yerli kumaş giymitlerdi 
lzmir, 17 ( A.A ) - Uzun zamandanberı hazırlanmakta olaa 

HilAliahmerin senelik balosu dün gece hükumet dairesinin vasi 
aalonlarmda verilmiıtir. Baloya ıebrimizin bütün eklblri 't'e fdırimiz· 
deki ecnebilerin pek çoğu ittirak eylemiılerdir. Baloya aaat yirmi 
buçukta milli mUf çalınarak bqlanmış ve bunu HilAliahmer 
neşidesi takip etmiştir. 

Baloya iştirak eden Hanımefendilerin hemen be~i yerli 
kumaş giymek suretile milli seferberliğe de iştirak etmişlerdir. 

Lahey konferansında 

Alman tam1ratl meclisinde itilaf 
Labey, 16 ( A.A) - Davet edilen devletler mümeuilleri konfe

rans mesaisinin vaziyetini tetkik etmişlerdir. Mezkür milmeuiller, 
Alman tamiratına ait noktaların hemen hemen cümlesinde tam bir 
itilaf basıl olmuş olduğunu tespit etmilerdir. Mumaileyhim Yunğ 
pllnı mucibince Almanyanın girişmit olduğu taahüdatm ilk kummı 
menkul bale ifrağı usullerini müzakere etmişlerdir. Alman tamirab 
komisyo'W yar n harici istikrazlar hakkında Alman posta telgraf 
ve telefon nazın if p Alman demiryollan müdürünü dinliyecektir. 

·ki Arap kıralı 
Faysal ile lbn · ssuut bıtaraf mıntakada görüştü 

Bağdat, 16 ( A.A) - Irak kıralı Faysal ile Hicaz kıralı İbnis
suut hudut boylannda bu ane kadar sık sık vukua gelmekte olan 
akınlara yağmacılıklara ve kitaUere mani olmak için ittihazı lbım 
gelen tedbirleri görUşmek üzere bitaraf mıntakada yekdijerine 
mllllki olmutlardır. 

Çin sahillerinde koısanlar 
Şanghay, 16 ( A.A ) - Silihlar ve mitralyözlerle mftcehhez 

bulunan ve kendilerinin nehir zabıtasına mensup olduklannı iddia 
eden bir takım korsanlar dün akıam ÇinJdyang yakınında Tokvo 
vapuruna girerek bir afyon iatokunu gaıpetmişlerdir. Konanlar, 
bir Çinliyi öldürmüşler ve bir diğerini deniıe atmıılardır. Hiç bir 
ecnebiye dokunulmamıştır. 

Amerika tarihinjn hülasası 
Nevyork, 17 ( AA ) - Blakhillı Soutdakota namile yadedilen 

ve halihazırda Ozerinde Vaşington, Jeffenon, Linkoln ve Roosveldin 
cesim heykelleri vficude getirilmit olan dağların granit cep
hesine Amerika tarihini hullsa eden 500 satır yazılacaktır. Bu 
hulisayı yazmağa . sabık reisicllmhur M. Koolicin kabul etmif 
olduğu bildiriliyor. Bet kadem irtifaında olan bu harfler çok uzak 
mesafelelerden okunacak ve arziyat ilimlerine göre yanm milyon 
sene dayanacaktır 

Küçük itHaf ve Macar murahhaslan 
Lahey, 16 ( A.A) - M. Lüşör iJe kllçük itilif Te Macar 

murahhasları dün öğfeden sonra aktama kadar müzakeratta bulun-
mutlardır. Bu müzakerat neticesinde M. Lutör umumi bir 
itillfa vasıl olmamn imkinsızlığım mOphede etmiştir. Milzakera
bn itmamı için ilz ay lizım olduğundan ve kısmi bir itilaf küçük 
itilifın menfaatini ihlil edeceğinden mevcut meselerin birer 
birer bir sureti halle raptedilmesi ve kaçük itilafın iıihal itilafı üç 
ay sonra tasdik etmek hakkının mahfuz bulunması derpiş 
ediJmektedir. 

[ Ter,,.af ~rlerlmlztn mabadı 5 inci aayıf ammladrr ] 

tim diden 
keyfiyet 

- Benimle senin hakkında 

boyasını unuttuğu tludak)anm 
emip wrarak: 

- Beyfendi mademki bu al
çağın maksadını ketf ettiniz. Ka
rarımızı vermek için artık uzun 
millihazalara lüzum kalmadı. 

- Ne yapalım meleğim söyle. 
- Biz biribirimizden ayrıla -

mayız •.• 
- Sus.. Bu iftirakın sözfl bile 

beynime dönme getiriyor .•• 
- Siz evlisiniz .•• 
- Maalesef... F azılacığım ... 
- Binalnaleyh nikahla biri 

birimizin olamayız •. 
- Ah ne mülhit felaket ... 
- Bu koca belhını bqımız-

dan defedelim.. Ben o budala
• nın kanuni tahakkilmlinden aza-

pazarlığa girifecek.. de kalınam sizinle yan yanya 
- Oh utanmaz.. Görthıtız izdivaç etmiı gibi olurum. 

Efendim izdivaç namusunu en afık ı '-• - Muv •• ~ ..• 
ziyade bozan benmiyim yoüa 
kocam olacak bu herif midir? - Kocam beni sabp ta gur-

bete çıkmak için sizden ne 
Cabir Bey aherin izdivaç na- kadar para isterse veriniz ••• 

musunu bozanlardan biri de 
- lcabedene blitiln aenetimi kendi olduğu için bu nazik sua-

le cevap vermedi. vermeğe hazırım .• 
Kısa ve vicdan derinliklerini - O kadar bGyük fedaklr-

bulandırmıyacak kadar sathi bir lığa da lüzum yok. Kocam der
dtlflbıceden aonra Fazıla Hanım vİf meşreptir. Birkaç bin liraya 

911111uııın .......... 1111111ınnıııııhııııı~ıııınıımıılllaıullll'mıııı11111nııııııııııııırıuıınııııııııuııııııııııııııuııııuı~ıı.ı 

i Müsabakamız 
Karilerimizin müş -

küllerine cevap 
• 

verıyoruz 

Kur'a neticesinde dağıtaca
ğımız hediyeler nelerdir ? 

-
K,,,,krı,,.,_ ~l'w* Wcyelmlm: 

1 

Mosun ıtr!Jlat oe l(.rmılut 

) 
Gllzel gCSzler milscbakamızda bugOn ikinci gOndOr. 
Dlln bir çok karilerimiz matbaamıza müracaat 
ederek mOşkllJAta uğradıkları ba%l cihetleri sordu
lar ve hediyelerimizin listesini öArenmek istediler. 
Bu liateyi bir kaç güne kadar neıredeceğiz. He
diyelerimiz araaında : 

::;; 

1 
~ 
~ 
ii 
i = 

' = 

' ifj 

' ~ j 
' 

Halılar, gramofonlar, yazı makineler1, kıy
mttlı ıtriyat, sinema karneleri v. s. Vdrdır. 

.. Müsabaka ıudur: 
Birinci sayıfamızda bir kupon var. Bunu ya keserek, 
yahut gazetesile birlikte ukJıyacakaınız. Gene 
birinci sayıf ada bir çift göz var, onun da kime 
ait olduğunu tanıyacaksınız. Müsabakanın sonunda 
bunlan bize gönderir ve kur'aya girersiniz. Bu 
czözleri tanımıyan okuyucularımız da sade kupon
lan biriktirip ikinci tertip bir kur'aya girerler. 

Tek/onla oeyahuı bizzat matbaamıza oaki olan miJracaatlt:re 
cevap olmak azue ~u kaydi ildve edelim: Kuponlar ve sualimiztn 

~vabı her gtın idarehonemize g6nderilmigecek. birık,tirllecek, mO. 
şabal?,anın sonunda yollanacakıır. 

6'ım1111ttnı 11111ıııııııı11111111nııııııııı11111111ııııınıı111ım111ııııııı111ıııııııııııııııı11ııımıııımıı1uııııııııııııııı11ıııııııılflltnıı11 11111 nttnnııııı 

da kanaat eder. Bu suretle beni 
size ciro eittikten sonra arhk 
bu adamın llzerimde ahliki, vic
dani hiç bir hakkı kalmaz ... 

- Bu suretle paraları alıp 
defolduktan sonra artık bir daha 
bizi rahatsız etmez mi? 

- - Snn derecede hecerik
siz bir ahmakbr. 

Aldığım sermaye edinipte bir 
it ıöremez.. Elindekıleri bitirin
ce yine müracaattan hali ~almaz 
llUlll'ım .. Fakat bu ıon müracaat
lan ile artık dilencilik derekesi
ne inmif olur ... Her geliıinde 
eline birkaç lira verip savarız.. 

- 34 - ' 
Metresle iman aruında Yeri

len bu kararın ertesi günü 
erkenden Avnüsselih Cabir Be

Jiıı Firuzağadaki hanesine damlar. 
Sokak kapısı açılınca karııama 

çıkan UfAğa ıorar: 

- Beyefendi hazretleri bura
da mı? 

- Burada fakat baremdedir. 
DlfBn çıkmadı. 

- Oğlum artık barem sellm
lık ·kaldı mı? 

- Çokkk ••• 

- Nasıl çok? 
- Basbayağı ... lstanbuJun bO 

tlln eski konakları barem sellnı 
lık tertibi üzerine yapılmıştır. 

Bunların hepsi yakılıp yikil 
madı YE. ? Bizim Hamm efend 
hala eski türede gider . 

Sıkısıkıya erkekten kaçar 
Yedi senedir bu kapıdayuıı 

Ben bile hala surat nı görnı 

dim •.. 
AvnüsseJah gülerek: 
- Na mahremdir yine 

me ... Beyfendi o kadar 
değild r samnm •. 

- Beyfendi hovardadır •• 
- Allah günahını afıle kati 

sının şefaatine nail eylesin .. 
Avnüsselah· cebinden bir k 

dövizit çıkartır. Czerine şu : 

Kadir Efendi taıafınaan Efett 
mtze arzıhürmt'le gelen ~kll ber.Jı 

ibaresini yazarak 
uzatıp: 

- Müstaceldir. Bunu ıidJ 
Beyfendi hazretlerinin eline ~ 
dermeliıiıı teehhür vukuU11 

mes'ul olursun arkadaı.. ı 
Bıtm aı 



3. - VAKiT. 18 Kanunsani 1930 _.... 

"Artık arazi kavğ asıı kalmııyacakl,, 
Başvekilimiz kadastro iş
lerini takdir buyuruyorlar 

Faaliyet ne safhada? 
Adalarda birçok mektum emlak 

meydana çıkanldı 

HtYIELIADA 

o ' -- .· 

Ht,6datlanm IJaıf NOPrlan laJa.!iro lıaritıut 

M 
emleketimlsln kadutro itleri tam bir int:iı:am •• faaliyetle 
devam etmekte ve gDn geçtikçe çojalan eserler mükem
meliyeti itibarile bllyQklerimwn tak irini kazanmaktadır. 

· Haber aldıj'lllııza g&re birkaç glln evvel Başvekilimiz lsmet Paşa 
HL Ankaradald k6ıklerine ait kadastro heyeti tarafından yapılan 
haritayı tetkik etmiıler ve çok memnun kalarak, yaalarmda bulu
nan Ankara vali.ine : 

Macera hevesinin zavallı kurbanları 
Evinden kaçan 15 yaşında llir genç kıza dört şerır b · 

dağ başında hep birden tecavüz ettiler 
Evelki gece misline nadir 

teaadnf olunan bir namusa taar
ruz vak' ası olmuıtur : 

Beıiktaşta Akaretlerde Papas 
sokağında oturan 15 yaşmda 
Muzaffer iıminde bir genç kırla 
bir arkadaşını Kemal, Suat, 

factanm ~rbanı Mu%afftr 

Hasan, lsmail isminde dört 

kiti evelki gece otomobille Bal· 
mumcu çiftliğine g6tftrmüşler, 

Muzaffer Hanıma feci bir tekilde 

tecaTiız ctmiılerdlr. Dnn bir 
muharrirf mize bu facianın kur• 
bam baıından geçenleri anlat· 

1 

mıştır. - Polisler sizi anyorlar, oto-

Bu ıazleri bir genç kızın fe- mobile binin kRçalım, dedi. 
lAket uçurumuna nasıl yuvarlan- Biz binmedik. Fakat biraz 
dığını anlatmak ve alaka,darlann sonra hakikaten iki polisin gel

nazan dikkatlerini celbetmek diğini görllnce otomobile bindik. 
için koyuyoruz : Gllmilşsuyuna çıkbk. Ha, unut-

.. Geçen sene Beşiktaşta bay- tum. Otomobilde şoför ve mua

ram yerinde Raika •e Melahat vininden başka Askeri Sanayi 

iaminde iki kıı:la tanıştım. Sa- mektebinden kovulmuş Kemal 

pancalı olan Raika evinden ve arkadaşı Suat de vardı. 
kaçmış, Gümüpuyunda bir evde Arkadaşım Raika GllmOşsu-
oturuyordu. yunda "inelim" dedi. "Sizi Majik 

Bu tanışmadan sonra iyice sinemasına götüreceğiz,, dediler. 
ahbap olduk. Son günlerde Ra Sinemaya baktılar. Daha bir 
ika ile Melahat bana evden saat sonra bqlıyacağını öğren-
kaçmaklığımı, bu suretle istedi

diler. Otomobili Şişliye doğru 
ğimiı yerlere gı· debileceğimizi 

sürdüler. 
söylediler. Nihayet bir hafta _ Nereye gidiyoruz, dedim. 

evel evden kaçbm. Raikamn _ Biraz ge:r:eHm, gene döne-

Gümüşsuyundaki evinde kah- riz, cevabını verdiler. Otomobil 
yorduk. Ara ııra da Beşiktaşa süratle Balmumcu çif ~lı'ğine gitti. 
iniyorduk. 

Evetki gece gene Raika ile Şoför indi. 

B 
- lkı" parmak benzin var. 

eşiktaşta dolaşıyorduk, yanı-
Gen. a1dcmeyı'z. Burada başka 

mıza bir otomobil yaklaştı, bir 6" 

şoför: bir otomobilin geçmesini bekli-

ycceğiz, diye söylendı. 

Dört kiti otomobilden i 
ı ı 
çeri yalanız olarak Kemar .l 

- Bana teslim ol, dedi. s, 
- Olmam, dedim. Bur ltı 

zerine Kemal bıçak çe_ktı be· 
rf me abldı. O zaman çok ~ f 
tum, b~yı dım. Bir arahk ork
gibi oldumsa da gene b al Yılır 

B 
ayı dı 

u sırada Raik.ayı " S ııı. 
birJey yapmıyaeağızJ,, diye kana 
dı an-

rmlflar ve otomobilden ind· • 
1 

ır-
mış er, uzun bir zaman 8 onra 
ayıldım. Sabah olmak fiztre id" 
Uzaktan iki atlı belirdi. H12i; 
geliyorlardı. Otomobili bunu 
iizerine hareket ettirdiler. Atlı~ 
Jar bizi takip ettilerse de yeti
ıemediler. Taksimde bizi indir

diler. Eve geliyordum. Annemle 
ablam beni aramıya çıkmıılar • 
Karşılaştık, başımızdan geçenleri 
anlattık.,, 

Zabıta Kemal ile Suadi yaka

lamıştır. Neticede Muzaffer ha

nımın bikrini evvela Kemalin 
izale ettiği, sonra sıra ile Suat, 
Hasan ve lsmailin tecaviizde 
bulnnduklan anlafılmıştır. 

Kaçan İsmail ve Hasan aran
maktadır. Muzaffer H. valdesine 
teslim edilmiştir. Raika da ba-

basına gönderilecektir. 
~-- ----------

Bır katı\ yakalandı 
Şoför Rıza isminde birisi iki 

giln evvel kansı Saniyeyi kıs
kançlık yüzünden bıçakla 6ld0r
mllş, kaçmııtı. Katil ıoför ile 
vak'a esnasında beraber bulunan 
arkadaşı Cemal dün Çengelkö
yünde yakalanmıtlardır. 

•• işte tapu senedi.. hudutlan gayet muvuzab, d&nllmllne, evleği
ae, metreaine kadar sahih miktan, hatta duvanoa vanncıya kadar 
tasamıf huduttan tesbit edilmif.. arbk bundan sonra hiç mUnaka
ıaya, kayda, erbabı vukufa hacet yok .• çok tqekkUr ederim..,, de-

m:şlerdir. d 
Pap Hazretlerine bunu mtiteak!p Malatyanm kadastro harita E ı . t hdı· dı· münakaşası evam 

lan takdim edilmit ve bunlau uzun müddet tetkik eden kıymeti: czane erın a 
Bqvekilimiz: N• • • t b 

. - Bunlar yapıldıktan ıonra artık arazi k8''g'8SI kalnuyacaktır. ediyor: Eczacıların ıyazı ısme eye 
Bunlan ıimdiye kadar g6remediğime müteessirim. Cidden çok iyi 

eaerler, tebrik ederim... Sözlerile ittifat etmişlerdir. Bu kıymetJı verdı• klerJ• cevap 
takdirat fen heyetlerini çok mütehassis etmiştir. 

Nasıl çalışılı)ror, nere 1 Prde neler Dünkü sayımızda ec:ı.ane- ay zarfında tamamlanmış olacak-
lerin tahdidi hakkındaki "Bu' bir vi edan br. Bundan sonra memlekete 

Yapılıyor? ıddialannmünakaşuı c•- meselesidir. Bü- yalnız listede işaret edilen illç 
nasında ortaya yeni ve mühim evsafını haiz olanlar kabul edi-

bir bahiı çıktığını iıaret etmiştik. tün eczacıları it- lecek, bu suretle eczanelerin lıaret edildiğine g&re Mudan
ya, Dmzli, Manisa, Bunan~ 
ııisfındao f ulası, Ankaranın eski 
akıamı, Malatyanın üçte ikisi 
Konyanın Uçte ikisi, lstanbulun 
en ka abalık, en güç aksamı ile 
Büy0k ve Heğbeli adada ka-
dastro itleri bitmiı, Aydında 
yeai baılamıtbr. 

Kadaıtronun faydalan tadat 
edileıniyecek kadar çoktur. 

B a mukabil kadastronun 
un . 

memleketin saır mıntakalarına 
da teşmili, _yapılan tetkikata n~
uran büyük bir masrafı mucıp 

1 kt r Çünkü kadastro yapı-
t mıyaca ı . 

1 l d ınalın kıymeti üze-
an yer er e 
. d k d stro niasrafı 5 tak-nn en a a b' . 

aitte alınmaktadır. Bu ır nen 
el .... 1• olmaktadır. avam muam ..... 

Saniyen kadastro sayesinde ta· 
hakkuk d harç ve rüsum e en k-
miktan ehemmiyetli bir ye una 

balii olmaktadır. 
Ad11lar 1<11dosiro5U 

Fenni ve hukuki kısımlan ile 
lıaritaıı tamamen bitirilen 

Büyükada alh mahalleye ayrıl
mıştır. Mesahai sathiyesi 519 
hektardır. Nüfusu 6630 kişidir. 
221 adada 2283 paı-ıeli (yani 
gayri menkulu) ihtiva etmektedir. 

Mektum kalmış bhçok emlak 
meydana çıkarılarak hazineye 

kaydedilmiştir. İki mahalleden de 
23,452 liralık harç ve rfisum 
tahakkuk ettiriJmiıtir. 

Heğbelide 47 ada, l 015 par
sel vardır. Satıh meıabası (241) 
hektardır Nilfusu 3733 dür. Bu 

adanın kadastrosu şimdiye ka

dar yapllan işlerin neticesine 

göre ve fen heyeti müdürü Ha
lit Zıya Beyin tetkiklerine isti
nat ederek son fen kaidelerine 

tevfikan yapılmıı ve en az 

masrafJa vücuda getirilmittir. 
Bu adanın 3 buçuk ayda bitiri 

len kadastrosu için yalnız 3300 

lira sarf edilmiıtir ki bu hariç

ten her hangi bir şirketin yapa
bileceği fiyattan yüzde 40 nok

ıandır. 

Cöz doktorlarımızdan Nıyazi J d muhtelif nevi ilaç kullanmaları 
lımet Bey eczanelerin tahdidi ham etme { oğ- imkilnı ortadan kalkacaktır.» 
doğru olduğunu,fakat eczacıların rU de ği} dir ye Brr tavzih 
tahditten istihdaf edilen gayeyi Don mUtaleasını kaydcttiğimlı 
anlamaları lbım geldiğini söyle- o~amaz ! ,, Niynı:i İsmet Beyden bir mek-

mı·ş ve bazı eczacıların maalesef h 1 tup aldık Dr Bey Lunda b ..... 
Yapılmaması ba sıne ge ince, her · · Y -

reçeteler muhteviyatını fazla kar b b · h. kfı sözlerini şu suretle tavzih etmek-
. k 

1 
. • ·ı~ 1 1 şeyden evvel u ır ü ımet te.ıı·r ·. 

ıç.in a iteıı afagı 1 aç ar.a yap- meselesidir. Eczacı iliiçlarmı de- 0 

tıklarmdan şikayet etmişti • podan alır. Depo ise bir ilacın 
11 

Karşılaştığınız hastama bir 
Bin b·ır şikayet üzerinde ec- • · b' merhem yazmıştım Bugün geldı' herhangi bir nev im getirte ıJI- · 

zacılarm fikrini anlamak istedik. yor. İşte asıl meseie depoları ve fena halde gözlerini tahriş 
Eczacılar Cemiyeti idare beye- tt'- · d ·k- · H lb k' muayyen evsafta ilaç g t ı tmiye ıgın en şı ayet ettı. a u ı 
tinden bir zat tunlan söyledi: · ı l l b mecbur etmektir. verı en ı ôç asa unu yapmaz, 

«-Biı: bu şikayetin varit ola- b f k el · ö Mesela herkesin sık sık kul - u sır onulan vaz inın g z 
bileceg· ini hiç zannetmiyoruz. Bu f Jandı~ı aspirinin bile dört nev'i merhem!erine mahsus ve iab 
bir vicdan nıeıeleaidir. Sonra 5 , d 

b
. b ı vardır ve depolar istediklerini nisbeten pahalı olan nev in en 

eğer hcrh ngi ır eczacı öy e 
b getirtmektedirler. işte evvela bu olmadığındandır. 

bir •ey yapmışsa unu umuma 
y b ı mesele haıledilir ve bı'r 1·1a-ç for- 11 Tahditten istenHen maksadı 

atfetmek ve litün eczacı ara 
k 1 h

. t mülü tesbit edihrse bu gibi şi- anlnmıyanlara icap ederse da-
teşmil edere v•o~ an teş ır e -mek doğru degıldır. kiyetlere meydan almaı;. Bu yokla anlatmak borçtur ,, fıkra-
Eğer doktor Bey böyle bir mesele de zannediyorum yakın- sındaki dayak tabiri belki mak

şeye şahit oldu ise derhal sıhhi- da halledilmek üzeredir. Vekile- sadı izah iç.in kullanılmışbr. Mak
ye müdilrlüğilne müracaat eder te çalışan bir komisyon uzun sat hükumet dayağı yani son 

0 
eczacı hakkında lazım gelen müddettenberi bu ciheti tesbıt derece şiddetli ceuıdır. Ben 

t
2

kibab yaptırabilirdi. için çalışıyor. dayak tabirini ceza mukabilinde 
llaçlaruı muhtelıf nevılerden Bu husustaki liste nihayet bir kullandım. ,, 



Laftan ne \.ıkar ? 

Knçnl{, büyük her yangın 
harabesi karşısında gaze-

leleria birer kerre bağırması idet 
olmuştur. Şehrin bir kısmı yanar, 
ocaklar söner, ahali açıkta kalır, 
camiJer, medreseler, betbahtlarla 
iıtlar. Herkesi heyecanlı, kinli 
Jlrlnlhıtlz. Herke! zavallı insan
.,. uğradığı feliketten kendi
'ne bir hisse ayırmışbr. Haki
atia bütün yüreklerde yara izi 
arakacak kadar aa oldupna 

11ı:t ' yok. Mahalle mahalle 
yuaa taliaiz lstanbul, bir taraf· 
tan balkı en korkuı,ıç sefaletlere 
atarken, 6te yanda hükumetin 
bltçesinde de derin botluklar 
&ÇIJOr. Hemen her yanguıdan 
,_,. tunlarla karıılaşınz : 

1 - Yangın vaktinde haber 
ftl'ilememiftir ; çünkü telefon 
JOktu, Yardı fakat matmazel 
cenp \'ermiyordu, yahut bat 
bozuktu. 

2 - Yangın Yaktinde haber 
Yerilmemiıti, ama, galiba itfaiye 
seç relmiı. 

5 - Yangın vaktinde haber 
•erilfılş ve itfaiye yıldırım gibi 
yetifmit lakin terkoa boruların
da su bulunmadiği için, saatler
ce elleri böğürlerinde beklemiştir. 

lak gftnlerdeki heyecan, yaYq 
J&ftf .. kabahat acaba hangi· 
liDde ?,, teceuftsilne d&ner Ye 'u da ka1'ılıklı atıp tutmalar 
.,.anda söner, gider. Bitmiyen, 
•dinmiyen bir şey •ana o da 
anlb tehrin almna YUIUlaa 
iali yangın damgasıdır. 

Eskıden imtiyaz ismi Yerilen 
bir takım ıibirli hisarlarla kaplı 
prketlere, kıJmpanyalara söz 
llSylemek en büyl\k günahlardan 
uyıldığı için, yangınlann bOttın 
mesuliyeti yanan mahallelerin 
biçimsizliiJne evlerin tahtadan 
yapılmıt olmasına yilkletilirdi. 

Zaman içinde yangın yerleri 
birer ç&l kadar bnyildil, her evin 
arama birer kurıun menzili 
•eufe firdi fakat yakacak teY 
kaldıkça yangın bitmedi. 

Hem biz &tefe, kendimizi kil 

VAKiT 
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llAZal'ün bert BoJuda bir 
Uem bovu o up ahali 
lumeler1nden çıkabllme
mekte oldu4u gıbt Bolu 
da4ında )Iİrmi iki karı ıı 
kachrr luJr düfllp hotta 
bazı mahalle inde telgraf 
çanaklarına beraber idlJ .. 
6'/i ve etrajta sekiz, on 
n'/llus donmuş bulunduğu 
tah tk kılınmrı ve posta 
dahi evvelce tt{.ılmı~ olan 
Mudurnu cadde sin den 
çüç hal ile gel'/Ip gide
b tlm ıtır. 

Ve karın sıldellnden 
Boluda haı- lıca ebniyeler 
v k lm·ş ve vıkılanlar 
~fmdıl k on beş kadar 
i e de el' an va~makta 
devam edt:n kardan dahi 
bir çok hanelerin yıhıl
ma5ı tehlikesi herkese 
vılg nlık getırmiı olau
Oundan ahalı yenice ha
neleı e barınardlr ~ırtbır
lt. rıne muavenet etmekte 
bulunn" ~lardır. 

1 eden belllara karp aade llfla 
hlimm ettikçe bitmesine de 
imkin yoktur. Ortada sulan 
kesen ve Türk malı, Tnrk canı 
çayır çayır yanarken ıOsJO pto
aunda buzlu ıampanya içen bir 
terkos mftdllrtl var. 

Ba kumpanyanın, dlrmll, bir, 
bq, on değil belki elli kerre 
Hbit olmaftm. Her lıtikOmet 
•orgusu ka11ısında daima ayni 
çilrük sakızı çiğner : " Biz elli 
sene evvelki ihtiyaca pre tesi
ıat yapm'flZ.dır. Su JOktur, ama 
eğer muka•eleyi yenileneniz, 
aarl techizat yapanz 1 ,, Rica 
ederim dlbıyanm nereıinde bir 
ti ket, keadi•ine ctlnnOnthı hi
aabı IOl'1llurken, b6yle abuk 
aabuk: .ayleair, Ye mazur 1ar11-
llir. ? .. 

Biltfhl mesele burada : muka
veleler canımıza kateder ıekit
lerde tefsir edilirken biz yalmz 
lifla avunuyoruz. Bu tirketi 
tekmeyle memleketten kovmak 
.zamanı daha benim çocukluğum
da gelmıfti. 

Seyyah 

trllndn aiJ'aetı 

Londraya doğru ... 
Geçen gün bu satırlarda lngiltereyi 
bahri tahdidat teklifine sevke
den avamil hakkında birkaç s6z 
söylemittim. Konferamın inika
dına tiç gtln kaldığı f1l sırada 
dıter deYletler matbuatından 
istihraç edilen tabauilsab hnli
satan teabiti faideden hali bul
madım. 

"Jorj V qington,, transatlantl
ki &zerinde aon llratle Avrupa
ya gelen Amerika murahhası 
M. Stimson hemen muhtelif he
yetler bq muralıhaalan ile te
mua plerek uzlatmak ihtima
lltım tetkik arzusundadır. 

Fransa ile ltalya arasında te
lifi beyin çarelerinin taharrisile 
bir akdeniz misakının akti bak
landa ileri drlllen mlttalaalara 
mukabil, " Vayt Han ,, , konfe
ram programının tenil hakkın

daki m&nakqalann Amerikan 
heyetinin mllnHletine kadar 
tehiri arzusunu izhar etmektedir. 

Franaa hOkdmetintn ltalyaya 
Yerdiji ikinci cevabi nota ltalyaa 
matbuah tarafından oldukça ıid
detle tenkit edilmektedir. 

Tribuna bu notanm bahri 
mllsı•ab kabul etmemesi dola
yıaUe ltillf imkbım selbeder 
mahiyette bulundujıınu, Comale 
Ditalya, ltalya ile Fransanın 
Londraya esu meeail hakkında 
uzlqmadan fideceklerini bina-
enaleyh, Londra konfer111Wnm 
akamete dilçar olması muhtemel 
bulunduğunu yazıyorlar. 

Fransa ile teadnlU esas o'arak 
kabul etmiı bu!unan İtalyan 
efkarı umumiyesinin bir Akdeniz 
Lokamosu akb gibi tali teklif
lerle teskin edilemiyeceği ıim
diden tahmin olunabilir. 

Japon hey'eti murahbuaıının 
beyanabna bakılacak oluna 
Japonyanm renk Amerika 
gerek ltalya ile uzlaımakta 
müfknlit çekmiyeceği anlatılır. 
Japon bq murabbaaa M. «Vaka· 
çüki •DİD " hüanü niy.etile melül 

hük6metJerin miifterek objektifleri 
tevhit edebilecekleri,, hakkındaki 
kanaati Vaıingtoa ve Londradaki 
temu!anndan baki kalınca, her 
halde ıerek "Hover,, •e ıerek 
"Stimaon,, ile araamda ıeçen 
müzakerabn iyi aeticelere bai· 

!andığı kanaati hasıl oluyor. Japon
ya ile laptere uuuıdaki mtl-

Zırhlılanmızı azaltalım ! 
İngiliz Başvekilinin bu teklifi ortalığa 

hayret saçtı 
Bugiinkü f elgraflar, İngiltere 

hilklmetinin teslihab tahdit 
konferansına, mühim tekliflerle 
gireceğini göstermektedir. İngil
tere Başvekili Makdonalt kon· 
feransta deniz, kara ve baYa 

kunetlerin:n azaltılmasını mftda
faa edecek, biJhassı bOyllk zırb
lılannın kOçliltülmesini ve tah· 
telbahirJerin ilgasım yahut aza• 
mt hadde indiri mesint istiye -
cektir. 

Makdonalt bu beyanatında 
Akvam Cemiyeti ile Vaşington 
mukavelesi, Lokamo ve Kellog 
misaklanna istinat etmektedir. 

Şimdiye kadar alakadar deY· 
Jetler arasında bu mesele tıze

rinde bir çok notalar mübadele 

edilmit olmakla beraber benb 
itilif edilmit depdir. Baglaıldl 
telgraflardan ba nokta urib bir 
surette anlaşılmaktadır. 

lnpterenin noktai auan kad
ro harici kalacak btı,tlk zırblılar 
yerine muvakkat bir zaman~ 
bqka zırhlılar lmlJamlmuacbr. 

İnriliz heyeti tarafından YDlm
balacak olan ba teklifler, koD
feranam derin bir merak De ta
kibini intaçedecektir. Mamafih 
timdiden Yerilen maltmata ,ere 
gerek Amerikaam, ıenk Japoa
yanın ba teklifleri tanip ile 
kal'fılafDUy&caklan ulqalıJor. 
Bilhauae Japoalar, ba teldifteria 
kabultlnll imk••ı ı&"mektV'ı
ler • 

Hastalıktan sonra 
lng liı Knalını~ yapacağı tik it 

Londra, 17 (A.A.) - Kırat Jorj bahri koafw •cm•lr 
suretiıe aon hastahğından beri ilk defa olarak amaml hapta 
girecektir. Konferansın blltOn vesaiki ile konferansta Irat edilecek 
bOttın nutuklar aynı zamanda hem lngWzce •• hem de FnMnea 
olarak neıredilecektir. 

Japonlar ne dıyor? 
Tokyo, 17 (A.A) - M. Mak

donaldin son beyanab mtbıaae
betile Tokyo harbiye mahafilinde 
zırhlılan ortadan kaldırmıya 
matuf olan teklifin tahakkuku 
hususunun imkansız olduğu mD· 
taleası serdedilmektedir. 

Amenkalıltir n tikri 
Va9ington, 17 (A.A) - Gerek 

siyasi ve gerek bahri mahafilde 
M. Makdonaldin büyük zırhlılara 
milt:eallik olan beyanatının kolay 

Brıyan döndü 
Cenevre, 16 ( A.A ) - M. 

Bryan Parise gitmiıtir. 

Bır zeh rlı g 2 f acias1 
Sanfransisko, 16 ( A.A) -

Bir apart<Smanda bir gaz soba
sından çıkan zehirli gazlar tesi
ri~ ikisi çocuk olmak üıere 
d&rt kişi boğulmuştur. Diğer 
iki kitinin sıhhi vaziyeti de va· 
himdir. 

Yü dp dört i:;;konto 
Amsterdam, 16 (A.A) - Fe

lemenk bankası iskonto fiyatım 
yllzde 4 de indirmiştir. 

naıebattan bahseden baımurah
hasm iki memleket araamdaki 
samimiyet ve me•eddet rabitai 
kadim esini yadetmeai llç 
bftylik deniz hnknmetinin anlq· 
makta :r.ahmet gi>rmiyecekleri 
fikrini takviye ediyor. M. "Vaka· 
çOki" nin beyanatında calibi 
dikkat bir nokta daha vardır. 

Komunizmin Japonyaya gire
miyeceğini katiyetle ifade eden 
siyaset recüln ayni zamanda 
Rusyanın Cem yeti akvama itti· 
rak etmemesinden dolayı beyam 
teessilr ediyor. 

Velhasıl Londra konferansına 

uzlaşmak arzusile giden beş 
devletten iki Akdeniz devletinin 
aralarındaki hallolunmaz ihtılaf 
olmamıt olsaydı, bu konferans
tan sulbü müsalemeti cihan na
mına bir hayır beklemek imkinı 
faılalatırdı. 

kolay tuYip eclil..ı1ecet1 .a,le
nılmektedir. 

Vqington, 16 (A.A) - Res
mi mahafil M. Makdmialclm arb
Jılana ilgaa bakkmclald teldifta
den hayrete dOfmtiflerdir. Fa
kat, mamaileyhin her cİDI hup 
gemileriDia tenkisi lmaaauadald 
arzusunu •• mlaJılana ktimali 
mlldcleımlıa ,UW ~ J'.İIDll 
beş seneye ibliğı teklifini dos
tane bir ıurette karplamakta ve 
tasvip etmektedir. 

Amerika heyeti 
Londra, 17 (A.A) - Bet 

deYJet araaınc:la akteclilecek 
Londra bahri konferanmaa lfti
rak eyliyecek olan Amerika 
heyetini hamil Jorj Vatın
gton vapunı 1aat 6 da Plimut 
limanında demirlemiftir. 

Berhnde komünıstler 
Berlin, 16 (A.A) - Polia 

tarafından menedilmit olmuma 
rağmen komihıiltler bir takım 

nümayişler yapmıtlar, polia1erle 
nOmayiıçiler arasında musade
meler OIDIUf ve atq teati edil
miştir. Bir çok tevkifat icra 
edilmıftir ·. Mevkuflar arumda 5 
komllnist meb'ua bulunmaktadır. 

Et ganistanda 
Eski mektepler açıldı 

Bombay Kronildl gazetesinin 
verdeği mal6mata g6re Efıa· 

nııtanda Beçei Saki tarafından 
kapatılan mektepler yeniden a
çılDllf Ye ecnebi J.iunlarm ted
risine de batlanılllllfbr. 

Hazret Şor Bazar bir nutuk 
irat ederek ecnebi lisanlann 
dikkatle okunmasını tetYik eden 
beyanatta bulunmUf, ecnebi li
aanlan &ğrenmenin zaruri oldu
ğunu sCSylemİf, Efpn ıeaçlijinla 
garp hanini temail etmeleri icap 

ettiiini ilive etmiftir. 

Tuhaf tıklar 
Hakkı Tank Beyi 6ldür-

mek için ablan tabanca, 
allktedaa muharrirlerden birialne 
bir hayh tuhaflık menulan 
Yerdi. Canbazlaanelerde ablan 
mantar tabancalarile mullim 
Bedi Beyin alb patlan araamda 
fark •ardar ayol l 

• 
Kt m kimi viyor? 

yedat Nedimin .. Ha~an fikri 
yedi,, piyesini Selimi luet 

metetmifti. Geçende lmn111 bir 
-kale uhibi hem fl8ere hem 
de SeJAmi izzete çabr .azler 
AYuriUUf. Sellmi, bu imzu11 
makaleye dllnldl (Aktam)da ze
lür, nmberek bir cnap •eri· 
yordu. 

Ba hacllaeyi haber alan bir 
tamdap acı acı gtılda •e: 

- Bilmem ha~an fikri yedi 
mi, yemedi mi, fakat her halde 
maharrirler birbirlerini yemeye 
bafl•dılar 1 dedi. 

• 
Güzeller ve çirkin ıözler 

l:l kellik Jaraliçeai intihap 
U edildikten ıonra bazı gtı-

se lilr aam:r,etlerinin cludaldarm
du daha kml bir kıyamettir 

ko~ bazı pzetelerln yudap 
dofra ile pçen aeneki Jaralice, 
ba ._enin lmah~e llyleme
dlk Wardı bırakmamış. 

Acaba bu iddialara zorla gll· 
zelllk demek mllmkün mlldllr? 

Ba ileri, pri llzleri ifidınce 
habrama ( Nabi ) nın fU garip 
beyti reldi: 
• Dtqma ldt flrlnlne IJO'ln lalıant Wlt 
Helı»a ~ p/J/azın 11ert ~. 

• Bfr ıerla vha 
Akşam refikimizin birinci sa

yıfuında iri harflerle ıu aerliY· 
hayı g-&rdllm «Gece lumhklan 
pek ziyade azaldı.• 

Acaba, bu aerllvha mlstesna 
bir bale iDİ ifaret ediyordu. 

Toplu l!lne 

1111 

ıf 1111111 
Ba akşam için fiatlarcla 

tenzlllt yapdmııbr. 
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Islahat hakkında 

izahat veriyor 

• 

Miihim bir ecnebi gurup tekli
fatta bulunuyor 

Dün Birlikte samimi 
bfrtoplanb yaptılar R ·h t 
Dnn saat 15 te Gtızel San'at- USyaya 1 raca 

lar birliği Edebiyat ıubesi aza- nam) yapılıyor 

işin aslı 
Ankara, 17 (Yakıt) - Burada 

bulı. au DartUftinun emini Ne
tet Ônıer Beyle görBttnm. Şun
ları a6yledi: "Divanın kararlan 
ve bOtçe Vekiller Heyetiade tet· 
kik olunuyor. 

abul eddlrıe JZDlir, Adana, Bursa ve Eskişe
hir mıntakalannda çalıtacak 

HBkOmetimizin irY• ve ..U bul ediline bu mmtakalarda, etüd
erlne •etclill btlytlk ehemmi- lerl de dahil olmak Ozere irva 

mallmdar. Ea acll tlatiJaç• ve m kaullan açaeaklar, 
birilİlll tetkd eden bentler yapaeakJar, bataldıklan 

lan Alay köşkünde samimi bir Ankara, 17 (V akıt) - Rus-
toplanma yapmışlardır. Toplan- JarJa ticaret mllnasebabmızın 
tada birçok edip ve pirlerimiz şekil aleyhindeki neşriyat ilze· 
bulunarak birkaç saat için biri- rine alakadar mabafille temaı
birleriJe tanışmışlar, garOflp ko· Jarda bulundum. Şöyle diyorlar: 
nuımuılardır. Rus hllktımeti bir senedenberi 
. ~u mftnasebetle bfrlfğ'in mu- ticareti hususiyeyi tamamen kal• 

sıkı şubesi tarafından bir kona dırmııtır, yalnız ticareti reemiye 
ıer verilmiştir. Bundan sonra vardır. Binaenaleyh taclrlerlml
Abmet Nuri Be in bir bikiyeal zin Ru•lara dotrudan doğruya 
okunmUfbır. Hikiyeyi Halit mal Atmaları imkim yoktur. 

Bu itlerle metgolllm. Maarif 
vekaletinin Darillfünun için pro
jeler hazırladığı doğru değildir. 

VekAlet, divamn mukarrerabm 
kabul etmiyebilir, tadilin teklif 
eder. Bu vaziyette diYan keyfi
yeti tekrar mllzakere eder. 
MDderriller hakkuıdaki karan-

it için Jllkaek Wr meblljua lmrutacaldarcbr. Bu ameliyat 
a memaiyet Y8rilmiftl. allUIDda Seyhan, NiJOfer, Ge-

Haber .ı........- ,an ba alı- eliz aelairlerinden istifade edile
iı hakkmdakl faaliyetlere celdir. 

mıalDDC!la b ... •ucakbr. im •• lna ft llka iflerinia bqlama Fahri, yaşar Nabı" Cevdet Bunun içindir ki hnldimet bir 
K ' firket teşkil etmif ve bu iti ona 

au.z veklletteclir. l.ıerimi bitirir
sem bu,Oolerde daneceğim. • iflerqd deruhte için birçok .Ue memleketin ikbsadl hayabn- udret Beylerin tiirleri takip bırakmıtbr. Bet altı milyon lira Kırklareli U. meclisi ebi paplaıt mlracaat etmek• da, çok bllyllk bir inkitaf ha11l etmittir. Lttfit B. de aey çal- zarar edildiği haberleri uılsız· 

mışbr • dır. DüfiiDiinllz ki geçen sene Kırklareli, 17 (Vakıt) - ViJA
yet umumi meclisi meruimle Bun1ann arumda, Feleaeakt• 

dbyanm birçok yerleriacie 
ve uıka itleri yapan b1J11s 

ir aermayeye .:aHlr bir Fele
• lmçre prapu Yardir. 

gurup Buna, lsmir, Adana, 
lllDl9blr0 mmtakalarmda irYa 

..U ifleriqı deruhte etmiye 
olmUflm'. Teklifleri b-

olacajı muhakkaktır. Bu faaliyet 
slrutia "•kal bir miali faz.talaf
IDUllll mucip olacak ve bu ce
lim ifler e111amnda kullanılacak 

TDrk amelesi n aaamallb ildl-· 
udi hayatımaz fberiDcle iyi bir 
ttmir bnkacakbr. Bllhaua Ada
na mmtaka• i"a ve taka neti
ceainde ikinci bir M...r olmaya 
.. mzett1r. 

T oplanh pek samimi bir su- Rusyaya yapbğımız ihracat mec
rette devam etmiı, orada bulu- muu bile 6 milyon lira değildir; 
nanlara çay ve biskn.it ikram nerede kaldı ki bu bdar zarar 
edilmit, toplantıya uat 18 de olabilsin. Ruslarla aramızda mUa 
nihayet verilmifttr. tekabil bir ithallt ve ihracat 

Edipler ar.asındaki bu toplan- cetTeli tanzim ve imza olunmuf-
tılar ayda bir yapılacaktlr. tur. Bunda mlltekabit ithallt Ye 

C 
ihracat t•bit olunmuştur, tara-

evapsıı. n.üzet kere feyn bu rakamlara riayete 
Kaydedildiğine g&re bir cina- mecburdur. 

açdm11, Reiaicllmhur blyOk Gad 
hazretlerine villyet muhiti IUUDI• 

na mediain lazimab Vali Bey 
tarafından arzolunmut ve Büyllk 
Millet Meclisi riyaeti, Bqv'°'ki· 
let ve Dahiliye veklletlerine 
mec1İ8İD hllrmetleri takdim olun· 
muttur. 
Bir Türkiye mektubu 

iktısat işlerimiz Müddeiumumiler 
yet tahkikatı esnasında celbine Y ui R...ı.r muayyea qya ve 
Ulzum görülen bir ıahit hakkın- emtia meyamnada muayyen 
da ağır ceza mahkemeli tara- miktarda portakal da alacak· 
fından polise yazılan bir mllzek· !ardır, almadıkları takdirde 
kereye aylarca cevap verllmemiı bu açıj'ı bize naklen tazmin 

Paris, 17 (A.A) - Jurnal de 
Deba ,Ueteıi nefJ'ettiği bir 
Ttlrkiye mektubmıda Tllrk flk· 
rlyabnm Arap ft Acem tairin-

azimtıln rı' asetinde mü· 
hını b r lÇtıma yapılacak 
l.tihAIAbmlZID ialdpfı için 

rlanan proje Heyeti Vekilede 
enllz milzakere edilmeden Gazi 

tlerinin riyasetinde yapıla-
bir içtimada tetkik ve mOzaa 

. ~ecektir. Gelen haber• 
ej&N~~ 
vvetli cephesini te,Jdl ea. 

evlet bankası iti ayni zamanda 
üzakere edıl~ct"ktir. 

İki Rus zırhlıst 
.. n limaııımıldan g~çtilear 
Ruslann Balbk donanmasına 

enaup Parişkaya KemDna 
rhbıı dün sabah limanıumdan 
eçerek Kara denize gitmfftİr. 
hlı SeJimiye 6n6nde top atarak 

eellailamış ve durmadan 
oluna deyam etmiftir • 1911 
nesinde lnp edilmiı bu dritnot 

ay enel aeyahate çıkmıtb • 
hhya hafif bir Kruvaz8r de 
akat etmektedir. 

Resimlı Ay davası 
Gelen haberlere gire «Re

"mli Ay " mecmuumm 10 na
ah nOahumda Reisicllmhur 

etlerine hakareti mutazam· 
ve c~retia muhtelif llDlf. 

yekclijeri aleyhine ada
ete sevkedecek •urette netri
at yapıldıpdan mecmuanm 

tiyaz sehibi Nebi zade H,mdl 
yin tefl'İi masmıiyetinin ref'i 

IRllUIUıaıda Adliye veklleti vuı
lstanbal mtıddei umumi-

ii tarafından ganderilen tez
ere Bapekllet tarafından Mec

verilmiftir. 

Bıı Vıyana bankası 
rnüdürü oehı ımızde 

Birkaç ay enel tatili faaliyet 
CD Belçika bankallll8 ait bua 
ı..ıe metgu1 olmak &zere vı,a-

-Ankarava ciavet "'Jtldiler 
MUddei ammniler •ekllet tara

fından bu ayan yirmisinde Ana 
karada bulunmaya davet edil
m tlerdır. 

Kendileri iki ayhk kursa 
devam edeceklerdir. _.....__ ___ _ 

hk edeceklerdir. Tazmin İfİ banka 
ve ma eme bunu yolSUJ ve bir teminatile granti edılmıftİr. 

den L."Unıl.ır:ık yeni bir ayamk
hp dofnı nçbe aldıtnıı yu
maktacllr. 

adamın temdidi mevkafiyetine MuamelAtın ihracat tirketin • 
sebebiyet verecek bir ıekilde den Arkosa ciro edilmesinde de 
giirerek bu buausta kanuni ta- anormal mahiyet Wftktur. Arkoe k -d 
kibat yapılmak Gzere mOddei mllbayaata bqla~.f, iki vapur Yeni 8DUD an sonra 

Şehremaneti 

umumiliğe mtızekkere yazılması- portakal almıtbr • Tabii bu, ne tekil alacak 
nı kararlaşbrmıtbr. devam edecek.tir. Haber aldıgımııa göre yeni 

Ru~a ihracat. ı~~~=:-.==~~~=-==!==-.~~==:~~=.;:~ beledi1eler kao~ l&yiha11nda 

O b d ~Ji~ektedir. 

aaa,.y!".=',:~mmtıoaıt n eş sene ir :ı:-.... :ıiJe""'r"'~: 
bir tekil aldıjı 6yleni mektedir. 1915 senesinde bir muharebede yaralanan bir larda Wecllfe rm.lifi YaZil.UU 
Sovyetlerin Ticareti hariciye mil- ak Yeklleten Yaliler yapacaklar Ye 
meuilJiji IOD defa aldığı 70000 Macar o ~n bugfind~r' uyumamakta. f at bu hfzmederi fçha HDelik talı-
paket portakal Odeaaya gönder- itlerine de devam etmekted•r~ ai•t alaeaklarclır. Tahaiut milr-
mit olup, bu gOnlerde yenidea tanm VeldU• Heyeti tayin 
mObayaatt~ bulunacaktır. Viyanadan Da1'tı Ektpres p• tenberıe, Lenbergden Bllda• leıııecl•e•celdlr9!!!1!11!!!1. ~~!!!!:1!!!~~~~!!!9 

Ruslann her hangi ~ui iatimaa zeteaine yazıhy0r: M'erkezi Av peıteye göttirll mtlf ve orada Milli iktJaat cemiyetinin 
Jin önünü almak ıçin, bu sefer rupanın bllttin akliye ve asabiye kendine geldiii ,aadea beri ikinci toptanbıında ... 
doğrudan doğruya muatahailin mütabassısları bir hadise L--·- asla uyum•mqtır. 
lind nb b Jun 

_.,. [Üst tarafı 1 inci sayıfamızdadır] 
e en m ayaatta u nıağa 1111da hayret içiDdedirler, Bu Bunun iziD en ktlçllk bir a.._ «Yerli malı ayni vatandır de--
karar verdikleri s&yleniyor. hacllile, 1915 __.inde ceplaede bile duymamlfhu'. Kendiliai miıtim; o halde toplatm vatan 

Bu mllnaaebetle portakal alımı bir Rus kurıunü ile Jaralam Bldapettenia bltiia uabiye m.. e.lltlan. Yerli mal ppetl ,_. 
için d6rt yola hususi bir heyet bir zabitin 0 zamasadu beri ula tahaatelan muayene etmlfler " li mat kamanda Ye •ach ile ,e-
g6ndermiflerdir. ayumamamuıcLr. pyrl tabı1 hıçbft bal ,&reme- rllyelim.." 

Dijer taraftan pek yakanda Bu adam M. Pol Kem ı.mtıade mitlerdir. ı.c;ntken de bir tesir Ce~= Be~::c!9':: 
deri mObayaaaJna da bqlanıla- b. Ma <ıi• yap·-·-•• ve .. --Lnr Profesör L-IJl ti bi tuk li k cajl haber aJmmlfbr. 11 carcbr iri ,., MDedir biç _.,. ~- UÇUlga e r nu .ay yere 

... _._. .. L-u p n- r:::" -•--· mesaiıine mazıden miru kalan :.-&:•---
Sovvetlerin yeni ticareti han-" •v•uuu JUmma-. .... lllUU• ette- ,,,,... crey ....... - -~ · ~ d Wr iba et zararlanadan, sefahatin bir fel~ 

ciye mtlmeuili M. Hatatofaki • aeıaretlerdea birinde mmata- l'flimea IMa IMiAıe 8 
:Y ket olduğundan, iktıaadi fell-

yana Ankaraya iidecektir. zuaan fahtmaltacbl. Bu hadt1eye vereııllemiftir. • ketlerin alyaıt esaretler getlre-

s 8 
umumi harbin ea hayret ftrici işim rarlbl flldur ld anda cefindea babsetmiı; itbalAt ve 

SeUm 11rı • bir vak'uı auarile bakaa.,or. mracta çektiji 1ayet hafif bir thraeabmız Bl'HIDclald farkm 
Beden terbiyesi uanımf m8fet.. Rua ctıplamncleki "'·-lerin baı atnsmdan b•tka bu uya d~h!etüıi anlatmıı Ye clemlttfr 

.:..: Seli s Be A-L d ~I' kı: Hayır arkadaılar, halkımız 
...,. m D'l'I 1 l"WK•ra an iptidalarmda --••••• bu ada- kutuz adam 4ıç bir rahatsızlık 

d &-.ıı,.t;. s s Be d , .. - ._ büttbı ihtiyacabm Avrupadu 
aY et euaı., .... • • un Y On mm 0 ..._ L- _._..... -a.n.;e duymam..ı..tadJr .. "inde, gOcDnde 

b •- uu •-- ........... - ~ temin eden ibl afyonketlerdea 
kendiaiai g6ren ir muharriri· uyku ...... emektı•· hiç Wr iatiumuıJık göriilme- mürekkep değildir.... ,. 
- 1ze de-:..:. ki: H t 181 ...,... Ba a.t-~ .__ bqla.IJC.. za· mektedir. arp e nemiz varda ? Topha· 

V-•-ı a.:.. da-ti o • t _ _..., .-.r ..._, nesiz, cephanesiz bu vatam na• 
« .,.. euu •• zmuıe u- ... ı&a• ..... orduya air- M. Kern bir aralık uyumağa ırl kurtardık ? 

tanba.lda yaptıjun teftipt laak- iDİi Ye IOnralari' labm tabur- ajTafllllfla da uyumak mOmkün Bu ikhsadi milcadelede de 
landa ılfahl ma16mat •ermek laruıda bilik ............ afatile oJmacbP. için gene Pettenin ~yle yapacağız ve muv ffak ola
için Ankaraya gitmiftim. Mer. yararlık aöaterdimnden albn ıece hayati yaşanan kJGplere cağız ! " 
k • b••-- tt b -n. kald • •- Hatip bllyük bir heyecula 

eza uauwe e Cf ...... ım. madalva ile •·ltif olun.......... dey•ma L. ... ıa111uııtır. tk d , ,.... __.....,._ .. ""JJ "'591---.. nu una evam etmif ve mlite-
Fula ta&ilit •ermekt.,. m. Bitibare bafk• lat'aya naldo- du uykusuz adama içki bq addıt defalar alkıtlanmifbr. 
mnam~ dilmif, orada da yu.arfıii ile ağrı8ı .erdiği için içki kullan- Cuma olmak mOnuebetile 

M k l b k GI mqher on binlerce halk tara,.. 
ll 8VV8 fa rJ 8SJ .aL-.-t k---n----. Bfr defa Mi- lllUo ttfti lokantalarda aa-. d ırvun:: ___ _,.. o-•- an gezilmft Ye Tllrk fByretinfn 

anm bt1-t11k bankalarmdan biri-
• m&dtlrtl balama M. Golclt

dGn ıehrimlze ıeJmiltir· M. 
ldtmit bir hafta kadar l.taa
da kala 

Tlltlln inhiaan idaresi bu aene ton arkad8flan maktul dtlftllfll •Olllir derhal yemek getirirler. bu bariz mefherinclen gene on 
keneli Jı.abma bir mukana fıalde 0 tek bapaa bu yeri Bu tdamm yegAne ılklyet binlerce .Jıdfi fftihar Ye a8r8tla 
fabıiba yapauya karar •ermif- mtldafaa •tJDİltİ • ettip no~ 24 saat uyanak d0Ja11 tltdnde ba tek imanla 

tir. Bu fabrika Gemlikte yapı- Nihayet bir ,na bir Ru durmak IW'etile fazla mwaf a'Cr .;.~deleaWe muvaf. 
lacakbr. kurfuau keaclMİDİ bulaaut oradu yapmaya m"bur olmallCbr. fak' olacaj'IZ J 
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Yunan futbolu ve biz 
Yunanistandakı tt-rakkilenn en mühim sebebini ecnebi 

takımlarla yapılan temaslarda aramalı vız 

Yunan takımlanrun Ujpest ve 
Viktoris Ziskov karıısında elde 
ettikleri gfizel neticeler spor 
mabafilimizde bilyiik bir alika 
uyandırdı. Taraf taraf milnaka
talara ve slltunlar dolusu maka
lelere zemin te,kil etti. Bunu 
pek tabii görmek iktiza eder. 
Çnnkn timdiye kadar spor saha
sında kartılaımadığımız bu kom
ıu memleket filphesiz yann en 
sıkı futbol huımlanmızdan biri 
olacakbr. 

Bu sebeble mCJbalağalan ber
taraf ederek Yunanlılann ıon 
iki sene zarfında elde ettikleri 
terakkiyabn esbabını tedkik ve 
derecesini teabit etmek milli 
spor vaziyetimiz noktai nazann
dan mucibi fa idedir. 

Her ıeyden evvel bir noktayı 
kaydetmek isterim : Bu son ne· 
ticelere bakarak komşu futbolu 
Merkezi Avrupa futboluyla kıya
sa kalkışanlar bnyilk bir hataya 
diiterler. SJavyayı üst Gat:e iki 
defa yendiğimiz vakit ayni ha· 
taya diiştilkleri gibi.. Bir kerre 
unutmamak icap eder ki her 
takım kendi sahasında hasmına 
nazaran yilzde 50 bir avantaja 
maliktir. Sonra neticeleri &içer
ken basımlann yalnız t6hretleri 
ve beynelmilel mevkileri değil, 
o esnadaki vaziyetleri de nazan 
dikkate alınmak icap eder. 

Mesela geçen aene Çekoslo
vakya IJ&Dlpyonu olan Viktoria 
Ziakov, lik maçlanndan ve ıe
çenlerde Fransaya yaptğı aeya
hatten de anlqıldığı gibi, bu 
ıene kat'iyen anform dej'il
dir. Ujpest ise hasmini istisgar 
ederek Yunaniatana zaif bir ta
kımla gelmiş ve bOyOk 6 oyun
cusu Mısır turnesine ittirik için 
aon Kiln kendisine Atinada ilti
hak etmİftİr. Bu havadisi mes
muat veya tahmlnata değil, 
Macar spor gazetesinin vaki 
olan n~riyabna istinat ettiriyo-
rum. 

Maamafih bu takımları ziif 
hallerinde bile yenmek filphesiz 
güzel bir neticedir. iki sene 
evvel gelen her kullbe mağlup 
olan Y unanhların ciddi surette 
çalııtaklarna ve terakki ettikle
rine delalet eder. 

Fakat "biz asıl terakki dere
cesini Balkan KupUI maçları 
dolayııile tesbit edebileceğiz. 
Bu turnuaya Türkiye iştirik 
etmedı.: Buna mukabil eski ha-
11mlarımız olan Bulgaristan ve 
Rumanya ile Yugoslavya dahil
dir. Yunanlıların, kia vetlerini 
bi!di;imiz bu takımlara kartı 
elde edecekleri neticeler bizi, 
btıtün Ujp~st maçlarından ziyade, 
tenvire hizmet edecektir. Bu 
turnuaya mahsuben Yunan milli 
takımı ıimdiye kadar bir tek 
müsabaka yapmıı ve 30 haziran 
1929 tarihinde Sofyada Bulgar 
miUt takımile 1-1 berabere kal
mııtır. Maamafih bunu milteakip 
Atinaya ıelen Sofya muhtelitinin 
maji6p olmwn• DU&raD Yu-

nanlıları ilk basımlarına biraz 
faik addedebiliriz. 

İkinci maç bu ay içinde ve 
Atinada Yugoslavya takımile 
yapılacakhr. Sırplar kendi saba
larmda olmakla beraber son 
temasımızda bize 2-1 galip geJ
miılerdi. Bu itibarla Yunanlılara 
karşı elde edecekleri netice 
bizim için daha manidardır. 
Bundan sonra Yunanlıların Bal· 
kan muvazenesinde mevkiini 
daha esaslı bir surette tayin 
kabil olabilir. 

Maamafih şimdiden kabul et
memiz lizım gelen bir nokta 
vardır o da eski Olempiyatlar 
vatanında futbolun mlltemadiyen 
yükselmekte olmasıdır. Bu neden 
neı'et ediyor? Yunan idareci
leri bu taaliyi temin için ne gibi 
yollardan ytlrüyorlar? Bizleri 
asıl alAkadar etmesi llzım gelen 
cihet buruıdır. 

Ben geçen sene haziranına 
kadar bir sene Yunaniatanda 
bulundum. Atinadan uzak ol· 
malda beraber bOUln spor bare
kibm, FranSJZca gazeteleri biz
zat okuyarak, Rumcalarından 
milhimlerini tercüme ettirerek, 
pek yakından. ti.ld]) ettbn. G6-
r0flme g6re terakkinin aıd ıım 
ıudur: 

Yunanlılar oyunlannı vtıkselt
mek için en bllyllk faydanın ec
nebi takımlanndan geleceğine 
iman etmiıler ve Atina ile SelA
niği Mısıra giden biltiln bOyiik 
ekiplere bir gfizergib haline 
getirmiılerdir. Ben orada iken 
maç yapan ecnebi takımların 
adedi 14 dil bulmuftu. Her fırsat
tan istifade edilerek Macariata
nın, Austuryanrn, Çekoslovakya
nın kuvvetli bir kulnbn oraya 
davet ediliyo ve arada 11rada 
bır Sırp veya Bulgar rakımı ge
tirilf rek mahalli oyunculara kıy
metli dersler temin olunuyordu. 
Selinikte Aris, Paok, Herldll; 
Atinada ıampiyon Panatineiko. 
hatta Patrasta Enouis fibi ku
lilplerin gösterdikleri terakki 
ancak bu nim beynelmilel maç
lar 14yeıinde elde edilmiştir. 

V iktile bizde de bövle iclL 
Fakat vergilerin ytlkaeklijine 
inzimam eden ecnebi takımlann 
fahiş talepleri kulüplerimizi tır
kiltmilf olduğu gibi Futbol he
yetinin almıt olduğu vaziyet te 
ati için bu yoldaki tetebbllalere 
imkin bile bırakmamıfbr. Buna 
teeasOf etmemek kabil dej'ildir. 

Yunanlılarla ıpor aahuında 
bugtıne kadar temas edemedik. 
Yazın atletlerimiz için bu yolda 
bir tqebbns vardı; akim kaldı. 
Fut bul hususunda da ilk defa 
olarak Se:lnik ıampyonu Aris 
kulnbn F enerbahçeye milracaat 
ederek ya kendi l.tanbula gel
mek veyahut F enerl oraya ge
tirtmek istedi. Oldukça yeni 
olan bu tetebbtı.e kulllbilmilz 
llzımıelenlerle temas ettikten 
sonra mllabet bir netice verme
Jİ dilftlnmektedir. iki memleke-

55 dakikada 
Tayyare se} ahatinde 

rekor 

Edi nekap1sından Sırkecıye 
mi gidivor 1 

Brilkselden alınan bir telgraf 
tayyareci Detroyamn aaat 11 1 
13 geçe Paristen hareketle aaat 
ı 2 yi sekiz geçe yani tam 55 
dakika sonra Brllksele indiğini 
bildirmektedir. Detroya nan elde 
ettiği vasati seyir s6rati 300 ki
lometredir. 
Şu süratle, elektrikli tramvayın 

Sirkeciden Edirnekapı veya Ye
dikuleye sarfettiği müddet Paris
ten Brüksele gitmek için kifi 
geliyor ve Brilksel Parisin bir 
banliyösü halinı almıt oluyor • 
«Dötroya» DID rakip olduğu tay
yare 420 beygir kuvvetinde ma
kineli bir tek sabhlı imiş. 

"Dötroya,. dan evvel uzun me
safe sürat rökoru ''Lan" da idi. 
"Lan,, 275 kilometre mesafeyi 1 
saat 3 dakikada katederek sa -
atte 262 kilometre sürat göıte -
rebilmişti. Her iki aeferde de 
rilzgirın tayyarecilere milsait bir 
istikametten e~miş olduğunu ay
nca ipret etmelidir. 

Her pazar Pariste 
Kros-Kuntri yapıhyor 

Spor mevsiminin her tarafta 
faaliyetle hiiklim ıilrdüğünn gö
rilyoruz. Pariste Kroı-Kuntn ya
rışlan her pazar icra edilmekte
dir; geçen pazar gfinfi otuz bet 
yatından fazla olanlar, din\,ler ve 
gençler arasında kotu yapılmqbr. 
Otuz bet yqını geçkinler arasın
da Bert6lo 8 kilometreyi 27 da
kika 46 saniyede katederek bi -
rinci gelmiflir. 

Halk kofUIU denilen ikinci ya· 
nfla OD alb bu~ yqmda bir 
ıenç kazaDIDlfbr. 

KaJınlara ali ~mJa blrtnd/Jlt resmi 
~ olunan M1k T rant ~anmı,W-. 
Matmazel Trant 2500 metre maqfeyt 

8 clak~ 58 ıanlyetle lrateimlflir 

tin dostane mibıasebat tesisine 
çallfbklan f11 sırada bu yolda 
temaslar temini şayanı arzu ad
dedilmek icap eder. 

Diğer taraftan Futbol heyeti 
tesbilit ~ôstermeği kabül edene 
Mmara ıeçecek olu takımlardan 

• 
ikinci küme maçları 

Şimdiye kadar ne neticeler verdi~ Bugünkn va 
.!lazaran bırinciltğe ve ıkıociliğe hangi takımlar ~---. 

İkinci kOme maçlanmn birinci 
devresi aon maçlarla ehemmi
yetli bir safhaya girdi. Bu kOme 
ıampiyonu ile beraber ikincisi
nin de bir terfi mllaabakaaı 
yapmadan doğrudan doğruya 
birınci kümeye terfileri mevzuu 
babsolduğuna nazaran bu maç
ları ehemmiyetle nazan itibara 
ahnmıya değer. 

Şilt müsabakalarında ikinci 
küme takım ar:run Vefa, Beşik
taş, Harbiye gibi birinci sınıf 
takımlara karşı aldıklan iyi 
neticeler bilyDk bir gayret ve 
çalışmanın eserleridir. Bu ku
lüplerin yapbklan ıon maçlar 
hakkında bu vesile ile bir tetkik 
yapmayı çok faydalı bu duk. 

İkinci küme maçlanna dördil 
muhtelit olmak üzere altı takım 
iftirak etmektedir: 

(Albnordu - Hilil), (Beylerbe
yi), (Kasımpaşa - Ey p), (Süley· 
maniye - Fatih - Darüşşa •aka ) , 
(Topkapı - Kumkapı), (Üsküdar). 

Bunlardan Beylerbeyi Üskii
darla birleşmeği kabul etmedi-
ğinden zayıf bir teıekkiil halin
de kalmıt ve yaptığı üç milhim 
maçta da mağlup olmuştur. Üs
küdar ise eski Fenerli Ömerin 
iltihakile kuvvetli bir ekip haline 
gelmit ve yaphğı maçıardan ik!r 

sinde galip olmuı ıkisinde berabere 
kalmıfbr. Geçen seneler birinci 
kllmenin kuvvetli takımlanndan 

blri olan' Süleymaniye muhtelif 
ıebeplerle mevkiini lstanbulapora 

bir kısmını, Viyana· Atına ve 
Viyana-İstanbul ıimendöferler 
llcretleri hemen de ayni oldu
ğundan, buradan geçırmeye te
ıebbüs pek ili kabildir. Unut
mıyahm ki ecnebi takımlarından 
mahrum kalmakta devam ettikçe 
on tane ıampyona ve yirmi tane 
Şild maçı yaptırsak bile bir 
adım ileri gidemeyiz. 

Meaeaı•nll zede 

Huvof f a lc 
Hamiş: 
Hamdi Be)in uzun beyanatını geç okudum. 

Bununla gelecek makalemde etraflle meşgul 
olacağım Yalnız son fılrasına cevap olarak 
bu g1bl avamflrlbane tehdltleıj ıaJ.Jp fikrınde 

olmadıfımı şimd iden kaydediyorum. 
M. 

terkederek ildnd ktlmeye 
ve Fatih - Darlıffefakamn • 
la ile mnbim bir kunet 
IDlfbr. Altmordu - Hilll iM 
refli mazi•ini yeniden caıllallll 
mağa çalıfBD ıenç ve ku 
bir takımdır. 

Gerek Kasımpqa - EyOp 
gerekse Topkapı - Kum 
mubtetitleri genç ve tec:rB 
oyunculardan mütqekkıl olm 
buaber çok çalqbklan için 
maçlarda güzel neticeler 
lardır. 

Şimdfkf halde şampiyonl 
~ kuvvetli namzetleri 
ÜskOdar olmak üzere SWe 
niye ve Altınordu - Hi 
Üsküdar yaptığı dart maçta 

puvan kazanarak bu m 
elde etmiıtir. Fakat en m 
maçı birinci devrenin nihaye 
de Süleymaniye ile yap 
ve bu maç dereceler ilze · 
çok mühim tadilat vilcuda 
recektir. Süleymaniye eski 
kiini elde edebilmek için 
sımpaşa - Eyüp, Beylerbeyi 
Üskildara kartı yapacajı ma 
kazanmak mecburiyetindedir· 

Altmordu - Hillle gelince : 
maçlarının umumi nıiyeti 
takımın lehine bir cereyaa 
mışbr. 

En milhim rakiplerle 
lanm gören AlbnorduluJar 
maçta alb puvan alm 
Birinci devredeki maçlardaD 
lan iki oyun nisbeten daha 
takımlara karşıdır, ve bu 
yette ikincilik için kuvvetli 
namzettirler. Ayni vaziyette 
Kasımpaıa - Eyübiln ise 111 

ve tehlikeli bir maçı ~-:-_;,# 

Topkapı - Kumkapı ve b~ 
Beylerbeyi timdilik birind_~ 
ikinciliği eller inden ka~~ 
dır. Bununla beraber ikmcı 
re için mühim bir rakip 
bilirler. Bütün bu t 
değiştirebilecek " tesadof ,. 
nazarı itibara almakla 
birinci kümeye geçecek 
lerin çok çalışmak ve _. 
olmamak mecburiyetinde 
cakluıDMle- i tift.etmeyi 1 
addediyoruz. 

, 
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c~_ı_s .. ı __ s_a_h_n_a1ını ___ e_r_e_ı_e_y_a_h_a_t __ )r 
Filistinde Baltur İngilizleri 1 

Konserve kutusu Trende rast geldiğim bir erkekle kirli tırnaklı 
karısı kendilerine ingliz süsü veriyorlardı 

••••• 
M h M h ı Yllflansa da, ihtiyarlaaa da da- karanlık mezarlar hakkında ol-u art ıri e met se im 

ima talebe ruhu taııyan bir doğu ıibi. 
KAnunuıanll 

Havanın surab asık. Rnzglnn 
esişi sert. Şular, huşunetle ıtı
rllkleniyor. 

* 1 Bu havada Bebekten Hisara 
' giden kıyıda ıeçilen insanlar, 

buraya mutlak İf, gtıç için ayak 
bumişlardır. Çabuk gelip, ça-

buk gidiyorlar. Hep gelen, geçen. 
Sade, bağıra çağıra denizden 
ağ çeken balıkcılar oradan 
aynlmayor. 

• 
Bu havada buraya gezmek 

için gelen, 
1 

otomobille gelir. 
Ben otomobilaizim, Kıyı boyun
ca, aularm ılirilklediği istikame-
tin aksi tarafa yürüyorum. 
Ben de gezmeie ~eldiml. 

il! 

Boğazdan esen sert rOzgAr, 
göğsümden itiyor, beni geriye 
döndürmek istiyor. 

Mümktın değili Ben qağı ıil
rüklenen ıulara kablmayaca-
ğım. 

Dönmiyoruml 

* 
Vuvv! 
Yanımdan iki otombil, birbiri 

ardı ııra hızla geçti. Bunlann 
rüzgin, soldan iki çarpıf. 

Otomobiller, Kayalar kıyısın
da kısacık devirle duruyor. 

Ben, Kayalar yoluna Npıyo
ruml 

* Mezarlık sağda. Servileri tek, 
tük, taşlan eğri, büğril. 

Kınk, dökük! 
Kablo tahtasını arkadan gö-

rilyorum. . 
Solda yukanda Aıiyan. Boyun 

eğmiyen kudretli insanın kur· 
duğu yer. Göçüp gidenin çökml
yen kelıbı. 

Toprak Datündeki kalıba. 
Bombot- Ona durup balayo

·rum. Başka görilnenlere bak
mıyorum. 

Gene durdum. Baktığım bq
ka bir yer: Yalçın· Hisarlar. 

Onlar da g<Sçüp gidenlerin 
çökmiyen kalıplan. 

Bombof. Hisarlarl 

* Çıkıyorum 1 

* Koleç l 
O , bana bakıyor. Onun beri

aini habrlayarum. 
Orası , o vahşi otların çqit 

çeşit, öbek, öbek bittiği yer. 
Orası 1 
Oraya geldim • 

• 
Burada ... . 
Şurada .... . 
iıte yakıJan ateşin s&nOp 

karadığı yerde gördüm ıey: Ka
pağı tersine döntlk, yaftaamm 
nefti rengi çok, yuvarlak teneke 
\rutu ... 

Boş kutu •.. 
Konserve kutusu. 

* Yazın buraya onunll\ gelmlf· 
tik. 6 Ağustos 1929 Günl~den 
Salı. Bir kaÇl'mak yapmııbk. 
Pek iyi hatırlayorum. 

Birlikte ıurda oturmuştuk. s1D1f vardır. Okumasa da, 
Baıbaıa, yapyalnız. öğrenmese de bu sınıfı en ziya- D6nllfte Fılistinden geçtim. 

Oturmuı, konuşmuştuk. de alakadar eden muhit, gene Trende limoni eldivenli, incecik 
Saatlarce. Günet yükselmiş, talebe muhiti, talebe mahfilleri

gtlnCf alçalmlfb. Kaç kere ba- dir. Ben de kendimi bu aımfa 
kıılD.lf, kaç kere öpüşmllıtük. mensup addettiğim için, hazır 

Acaba kaç kere ? Süveyıe çikml.f iken El Ezberi, 
Hepıini , en küçük şeyleri 0 meşhur islim darWftinununu 

habrlayorum. Yalnız bunların göreyim dedim ve Kahireye 
aaywnı unutmu"şum. kadar uzandım. Fakat El Ezbere 

Bunlar en bllyflk şeyler oldu- giremedim. 
iu için muhakkak! Eğer medrese ise deniamının, 

• tekke ise şeyhinin, cami lıe 
Hayır, unutmuı değilim • imamının, darülfünun iıe eminl-
Saymamqbm ki unutmuş ola- nin sağ kolu olduğuna bnkme-

yım 1 deccğim gelen çıplak ayaklı, 
Jf ağrılıklı gözlü, uzun ve mavi 

Neden sonra acılnnlfbk. Kar- entarili ızbandut gibi bir adam 
mmız •cıkmlfb. Çalı, çırpı ya- müsaade etmedi. Hem de ban 
kıp kızartbğımız balıklan yedik- talebenin lehimdeki müdahalesi
ten aonra, ifte şu kapağı tenine ne rağmen. 
d6nlik, yaftasının nefti rengi yalnız, El Ehzerin bulunduğu 
çok, yuvarlak teneke kutu için- yeri gördilm : y eıar içinde yll
deki ,eyide yemittik. zen bir ve ldlsur milyon nufuslu 

Doymamlftık. Kutuyu da aç- Kabirenin en az temiz, en az 
mlftık. Ben açmıştım. muntazam, en a-ı iıtinalı ıemti. 

Kutunun içinde enginar varda. Acaba El Ezber canlı bir irfan 
ikimizin de en sevdigıv · miz yiyecek yurdu mudur ? Orumı keatire-
ıeyl mem. Benim zanmm, bu darill-

y anl11.: Beraber yememiştik. 
O, benden çok acakmışb. Ben fünunun canWıktan veya canlı 

gö.ıükmekten hoşlanmadığıdır. 
yemeğe doymuştum. Kutunun Ô 

yleya; mademki kendini mezariçindeki ıeyi yalnız o yemişti. 
yalnız ot lara teşbih etmit 1 Evet, El Ez. 

here girmek için Evkaf Nezare
' ona doymamııbm. 

tinin müsaadesine zamimeten 
* birkaç kurutluk bir de reaim 

Kalbimi o kutu içindeki şeye tediyesi lizımgelir. Mıaınn her 
benzetmek gülünç olur. Hem tarafında mevcut eski mezarlar, 
gülünç olur, hem bayağı. bilhassa Sakkaradaki antika ve 
Benzetmiyorum. Ancak, olan l===========:====-
biteni anlatmak için " yedi " rarmıs yerde, bir konaen:e kutu 
den baıka kelime bulamıyo- su başında görüp glllmeleri 
rum. muhtemel. Tenhalıkta bir yaba-

Onun yabğı içit bu okadar ncıyı yadırgayacaklannda ıllphe 
yerinde ki 1 Zaran yok. içimden yok. 
böyle geliyor. Ben böyle diye- Yağmur da başlamak lh:ere. 
ylm de aiz bunu nasıl bnluraanız Dönüyorum! 
bulunuz. Bu, ıevdiğim kızın ne 
çqit ittahlı olduğunu g6ıtereceği 
için, gültinçlllk,.. hatta bayağılık 
onun yapıtına ait olur. 

Evet, acıkınca nasıl enginarı 
yedise, bpln aynı hiıle,.... hisaiz 
tikle benım kalbimi de yedi! 
Nuıl fU önümdeki kutu tim

di bombopa, benim kalbimin 
yeri de 8yle bomboş. 

Jf 
{ Bu boşabı için turada ne 

ytlksek benzeyiıler bulabilirdim. 
işte bomboı Hisarlar, itte bom
boı A,iyan, iıte bomboı dağ. 

Hisarlar. Atiyan, dağ. Belki 
bunlardan istifade ederek bonı
boıluğu daha iyi anlatabilir
dim. 

Varsın sözOm yakışıkıız olsun. 
Bu kalp yerinin boıalııına, fU · 
konserve kutusunun boıalıtı ile 
lıarette israr ediyorum. . 

Hiç farksız. O kız, kalbimi 
konserve kutusu içindeki engi-

1 nan yer gibi yedi. 
! Ayni iftihala. 
~ Tekrar ediyorum! 

>f 
f Hisarların keıtiği rtızgann 

beni döndürmek için çarpııı. 
burada abüsbntun tesirsiz. Fakat 
ilfüyorum. 

Hem bayırdan inenler var. 
Beni burada ate•i ı6nllp ka-

İğbirar, beni biraz fazlaca 
saçma hislerle üzdü galiba. 

Belki de ileri gittim. 
Hem iıte, canım, kalbim gene 

eski yerinde. Zaif ıöğıilmde 
küt, küt vuruyor. 

Onun bir kız tarafından 
yendigine kim inanır? Kim el 
değdine çarpmtıyı farkedeck. 

Ben bile elimi ıol tarafıma 
basdınnca, kendi kendime gGI- / 
diim. 

>f 
Kısa ve açikcaaı, o, hercai 

meıreplidi. Beni de bqkalanna 
yapbğı gibi aldatb. Sevgiai ıllrek
ıizmİf. Hepai bukadarl 

Zaten ben de nekadar fark
lıyım ? Bu bahiste ondan 
kalır yerim yok. Ben de onu 
artık hiç arayıp 1e>rmayorum ki. 
Demek benim aevğim de 
bitmif. Onu unutuvermifiml 

* Kapağı tenine dönük, yafta-
sının nefti rengi çok, yuvar
Jalc teneke kutuyu atqi ıönüp 
kararmış yerde bırakmadım. 
Gazeteye sardım, eve &ötürüvo
ruml 

Jf 
Sade, iyi, kötll bir habra 

olsun, diye! 
Hehmet Selim l 

ve mor dudaklı, koyu esmer 
renkli, 6rdek ıesli bir lngiliz 

tulağile kara g8zlil, kuzguni uçlı, 
kursak gerdanh, lop lop etli, 
kirli tırnaklı baremi vardı. 

Erkeğin blıtlln gayretlerine 
rağmen hanım kocasına, musevi
lere mahsus jaronlardan (pek 

-bozuk lisan) birile hitaptan 
vazgeçemiyordu. 

Sahte angloman ( lüzumundan 
fazla ingilizlik satan) hareminin 
ipeli çağırmalarına cevap ver
mekte, takma ingiliz ağırlığı 
icabı, geç kaldıkça hanım, clbil
leti muktezası uabilqiyor ve 
niduım «hey•, «hu•, «bana 
baksana » mn alafrangası olan 
ıılıkla sakil sakil tekit ediyordu. 

« Milli yurd ,. u ziyaret için 
Kudusa gelen bu çift, yataklı 
vagonun pencerelerinden Filisti
nin benimıediği topraklannı ıey
rettikçe, ~eyfinden ıermest olu-
yordu. \ 

lalık, kirli brnak, çatlak aeı, 

hakaız neş'e az kaldı beni de 
muvakkat bfr zaman için olsun, 
antUemitimıe (meslek halinde 
yahudi aleyhdarlığı) doğru ıU
rnkliyecekti. Bereket venin bn
tnn pyzımı tek bir museviye 
tevcihe muvaffak oldum. Ve bu 
asıl ,nnahkir yahudinin ismini 
için için haykırarak " Yahudi 
Balfur " dedim. 

Son &amanlarda bqlıca met· 
galem tramvaylardan inmemek. 
Mevzubahs meşgalemin doğurdu
ğu ikinci meıgale de oturanların 
omuzlan üstUnden Nadi Bey 
ağabeyimizin birçok ıirketler 
aleyhinde yazdığı mUbeyyiç ser-

levhalan mütemadiyen okumak. 
Bu manıetler, aranılan tesiri 
nihayet bende de yapb. Önüne 
geçllemiyecek bir arzuya ben de 
kapıldım ve hUcum edecek ıirket 
aramağa koyuldum. 

Benim iıim, qağıdaki iki ıe
bepten dolayı; Nadi Bey ağabe
yimidnldnden gtlçttl : Bir taraf
tan, ·haklı veya haksız hiç bir 
kimseyi izrar etmemiı olmak 
yolundaki amımu tatmin için 
htıcumlanm albnda kıpırdamaya
cak kadar kuvvetli bir ıirket 
bulmak ihtiyacı ; diğer taraftan 
da bu yazılanm ve ıeyahatimle 
m6nuebettar bir hücumda bu
lunmak ltlzumu. 

Nihayet buldum: Yataklı va
gon firketl. 

Umumi harpten evvel vagon
restoranlarda nefiı yemekler 
yenirdi. Şimdi ise, bahusus biz
deki vagon - reatoranlarda yemek
ler ağıza konmaz hale geldi. 
Bu yemeklerin berbatlığını, bn
ttın dünyadaki vagon - restoran
lara da ıamil zannederek. müte
vekkillne çekiyorduk. Meğer it, 
hiç öyle değilmiş. Mııırda vagon
reatoranlarda verilen yemekler, 
en ince · tlkempe"erleri bile 
memnun edecek nefasette. 

Bu bale kartı salAhiyettar 
ır< :ç_~iJllan harekete davet ediyor, 

···········~···············!1 ! Felemenk Bahrisefit 1 
5 Bn.nk~ası 1 
i Merkezi Amisterdaııı ! 
!Mezun ıermayeı.: Fi. t5,000.0001 
~ Tediye edilmit aennayeai: 5,000,000 1 
: fhttyat akçeıi: 3,000,00o 1 
• 1 • 5 sf:Elnbul şubesi ı 
: Galata Karaköy Palu İ 
i Tel: Beyoğlu 3711115 1 
5 lstanbul tali şubesi 1 
• • • : lttanbul Alalemci Han ı 
: Tel: İstanbul 569nO 1 • : Her nevi Banka muamelib 
: ve kiralık kasalar 
••••••••••••••••••••••••••••• 
ve vagon-li yolcularının mldelr 
rini vikayeten ağızımızı tonel 
gibi açarak ~ikadar ıirketİ 
Mısırda kılıç, Türkiyede Y uDf9 
ıunmaktan menetmelidir, diyonıJ• 
Doğru değil mi ? .• 

Meıhur Rus muharriri, muse~ 
İlya Erenburgun « Hulyo Hure
nito » namındaki maruf kitabır 
dan, bana terceme edildiği ye 
benim aklımda kaldığı ıelde 
nazaran, manidar bir fıkra : 

« Ya zengin veya zengin ol
mak istiyen bir amerikalı, bir 
muhabbet evi açmıı. Bu e'ri ir 
letmekle beraber, Amerikada 
revacı ziyade olan insaniyete 
hizmet ve ahlakı tebzip vazife
lerinden de geri kalmamalc için 
fU çareyi bulmuı : Ufak ufak 
zarflara "Evde ıenl bekliyetı 
niıanlım veya zevceni unutma " 
ibaresini basbrmıı; müessesenin 
kasası başına bizzat geçmit ; 
ve her giren müıteriye, içine 
bir vaki yerleştirdiği zarflardan 
birer tane takdime başlamJŞ. 

Bu suretle hem menfaatine, hem 
de insaniyete hizmeti kendince 
telife muvaffak olmuş. " 

Bunun gibi, Balfurun İngiliz
leri de Filistinde tam on misli 
arabın hukukunu çiğneyerek 

museviler namına ve ihtimal 
kendi hesaplanna itibari bir yurt 

icat etmişler. Bu haksızlığı irti
kap etmekle beraber, lngiltere
de revacı çok olan hak ve ada-
lete riayetkar gözükmek ihtiyaç· 
lannı tatmin için de ıu çareyi 
bulmuşler : Filistinde istasyon 
ve iıtasyon müştemilibnı göste
ren yazılarda takaddüm hakkını 
arapçaya vermişler. 

Klozetlere 'branlceden ı evvel 
arapçayı yazmakla neleri telife 
muvaffak olmuşlar ? Orasını 
Allah bilir. 

Suriyede, tahlis ve istiJA keli
melerinin manas1111 tevhitteJI 
sonra esir milletlerin kurtanlma" 
sı oğruna bir buçuk asırdır kılıç 
çekmit olan Fransaya yardılll 
ettiğinden do)ayı Fransızlarıtl 

eline düşen Suriyede ,nemi gör
düm ? Her adımda asker, bet 
çehrede yeis. 

Başka ? Türkler lehinde azillt 
bir tebeddül. 

Bu makale, intişar edeceJİ 
gün çıkmadığından matbaaY• 
uğramışbm. Balfunın yahudili .. 
ğinde fÜphesi olan arkadaş)arJlll 
bana bir yanlışlık yaptırınadJ-1' 
için yazıyı alakoymuşlar. ~ 
Balfurun yahudi olduğunu ~ 
ciddi bir eserde gördüm. Eseı; 
adı « Filistine seyahat» br. ' 
Beyoğlunda Kuk acentesiodell 
tedariki herkes için kabildir· 

111 ehmeı fuat 
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6üzel Pompadura hücum eden 

da Gözdeye türlü tarizler yapıldığı ve hakk1n 
tarkılar çıkanldığı halde o bir şeyi aldı 
mıyor yalnız tahakkümü düşünüyordu 

r-

ledi. 

. 
1 VUKUAT 1 

"Polis müdürünün 
damadıyım!,, 

Bir sarhoı zabıtayı b6vle 
tehdit etmek istedi ; ama 

fayda vermedi 

Nereye gitse erkekler el Ds
ttlnde tutup himayeıini dileni
yorlar, kadınlar bücrei viuline 
kabul etmesi için ae mnmkOnse 

Yapıyorlardı. 

rini n ı ı ' 

fedaya hazır olduğunu söy 
Kıraliçe, kıralın metresle 
böyle temellükuna alııık o 
dığından bu hareketten baş 
dı. 15 eyltil 1745 te prense• 
Konti bizzent kıralm resı;ni''g 
desi ,, Puasun kadını kıraliç 
takdim ıerefine mazhar oldü 

Hüseyin Hüsnü isminde bir 
genç enelki gece saat 23 de 
Şehzadebaşmda sarhof olduğu 
halde dolaşırken üzerine doğru 
gelen Aziz isminde birisine çat
mıf, tokatla dövmüştür. Sarhoş 
bu dayağı atbktan sonra kendi
sine bakan CelAI isminde bir 
gence daha çatmış, onu da yum
rukla başından yaralamıştır. 

Paristen geldiği ve orada pek 
b&y&k bir nOfuz sahibi olduğu 
kanaati mevcuttu. Hiç olmazsa 
karw zevcine gösterilen itiban 
haber alınca memnun edecek 
Ye himayesini ibzal eyliyecekti. 
Her eyalette b&ytik sinyörler 
onu davet ediyor ziyafetler çe
ldy orlardı, Bu ziyafetlerin birin
de llU'•Y halkına ve kıral bak
landa maliimatı olmıyan ve 
balın zevcesi bulundujuna asla 
•alof oldllyan ihtiyar bir asılza
de davetli idi. 

Seyyaha kal'fl gösterilen fev
l&de itibara hayret ederek sebe
bini ıordu. Seyyahın ismini 
ıorduğu t0fra arkadaıı bn zabn 
m.arkiz d6 "Ponpadur,, un zevci 

olduğunu ı6yledi. ihtiyar uılzade 
bu 16%11 belledi ve bir iki kadeh 
içtikten tonra M. " Detyol ,, a 
bakarak dedi ki : ., M6sy6 le 
marki d6 Ponpadur, ıerefimiye 
idarei akdah eylemek teklifini 
16tfe11 kabul buyurur musunuz? 

ftidenlerin bepıi kahkaha ile 
sGJ.dfl; yalnız yarası tekrar de
fllllllt olma Yak 'a kabremanı ve 
bu umumi istibsadan hayrete 
dllfen nahka perdaz durup kal
dılar. Cahalet ve çenebazlığı ile 

yapmıt olduğu aptalca hareketi 
anladığı zaman daha büyük 
bir hamakat yapb. 

Ôyle bir hamakat ki tarziye ile 
tellfisi imkAmızdı. M. Lö Nor

ınan denilen bedbaht adam ka
hllDI seYdiğinden bu hamakat 

çok acıklı idi. 
ihtiyar a11lzade "Lö Norman,,a 

baylece bilmeden hakarette bu
lununca "Lö Norman,, zevcesi
ne bir mektup yazarak onu va
lifetini ifaya davet etti. Bu mek
tup o kadar serzineşli idi ki 
okuyan kıral : .. Madam! zevciniz 
çok namuılu bir adam ! ,, diye 
batırdı. Fakat zaman en sağlam 
bynetleri çOrDttir. M Lö Norman 
llıadam d6 •' Pompadilr ,, un ve
fatından sonra bu namus kay
ruıannı bırakb ve kendine met
res edindiği matmazel " Rem ,, 
İaıninde bir aktrisle evlendi. Bu 
•esile ile bazı hicviyeciler ati· 
deki prkıyı çıkardılar. 

Pompadurdan kalml.f olan 

Rezaleti tamir .için 
Kocası... sahibi vicdani .• 

Orta malı " Rem " i aldı. 
G&zde saraya yerleşir yerlet· 

llllez veliaht ve taraftarlanmn 
•111umetine kal'fl koyabilmek için 

lurahçaya kendİIİnl ıevdirlDek 
"11unu buldu. 

Bir g8n dtışeı dö " LOin ,, i 
ıarerek kıraliçeyi kendi aleyhine 

tahrik etınit olduklanru halbuki 
lrend' • • h d · . ısının kıraliçeye kartı a sız 
l>ır hlrnaeti olup uğrunda canını 

ima-
lan-

dö 
öz-
eye 
. 

Bu hareket üzerine nedimi erin 

ım-bir çoğu bq iydi. Pek az k 
se etki hücumlara devam e 
Halk ıarkılarla ve hicivlerle 
sumetini gösteriyordu. Bir 
"Marli,. de madam dö «Pom 
dur», sofra avlısı albnda k 
da "Moröpa" ya atfedilen 

tti. 
hu-
gün 
pa-
ont 
ıu 

terbii buldu: 

PJ,. cazibelıtlir Markiz 
Hu hall Je ,Jıueiengiz 

Basfılı JJ• çtçdelenlr 
Onlar ~ar, o ellenir. 

eki •La Pilsel» tiyatro eserlnd 
f1l tavsifin de ona ait olduğu 
da her kes müttefiktir: 

Olmalı fU gt'Jnla ıen grlzeJ gibi 
T ahial onu ~ıuur&uz yaralmıı 
Opera ce. .. lıanelik el gibf 
Annesiyse gflkseklere gt'Jz aJmıı 
Btr çiftçinin yatalrna maletmlş 
Meler sonu o güzelin tleıJletmtı 
Aılt. eline yapflOTak. bir gece 
Ver . .tı onu hük_ü.mdara gtzliu 

n-

a-Ailei hükümdariye gelince k 
dm hakkında huıumet göste r-
mekten hali kalmıyordu. 

(Brtmedt) 

Memleket haberleri 

. 

1 
İzmir de 

Diplomalı ebeleri D 

bir talebi 
lzmirde miktan elliye baliğ o

lan diplomab ebeler mahall e 

in 
i 

ebelerinin tehlikeli mOdahaleJerin 
ihdas ettiği sıhhi ve içtima 
vaziyeti nazarı itibara alara 
vilayetle vekilet nezdinde teşeb 

k 
-
-bOsatta b ~ luamıya karar Yer 

miılerdir. Kabile hanımlar bu 
ebelerin ~at'iyen doğum itlerine 
kanşmamalannın teminini iltiye

ceklerdir. 

Umum hapisaneler 
müdürü izmirde 

lzmirde son hapisane hadise
leri hakkında tahkikatta bulun
mak ilzere hapisaneler umum 
müdiirü Nedim Beyle Adliye 
müfettiılerinden T alit B. İzmire 
gitmitlerdir. Nedim B. fikrini 
soran bir gazeteye beyanatta 
bulunmuf son hadiseler dolayısile 
alınması lazım gelen tedbirier 
olduğunu, bunun tetkikat netice
sinde t-esbit edileceğini aöyle -

miştir. 
hmir bapisanea=ndeki mevkuf-

lardan bir kısmının diğer vili -
yetlere gönderilmesi fikrinden 
şimdilik sarfı · nazar edilmittir. 

Ankarada olduğu gibi İzmir 
hapisanesindeki mahpuslara da 

gömlek giydirilmesi tasavvur e

dibnektedir. 

Bu sırada yere düşen sarhoı 
d~rt beş dakika geçer geçmez 
bıraz ayılır gibi olmuş Polislerin 
geldiğini gl>rmUş, köş;de duran 
otomobile athyarak kaçmak 
tıtemiştir. Fakat poliı memuru 
Burhan efendi koşarak yetiı
mq, sarhoşu merkeze davet 
etmiştir. Bu davete icabat etmi
yen sarhoı memura hakaret 
ettiği gibi tekme ile de iki üç 
yerine vurmuştur. Nihayı:t güç 
halle merkeze götnrillnıtlş, ora
da da: 

- Ben polis mndnril Şerif 

t 
Beyin damadıyım. . Beni nasıl 
evkif etmiye cesaret ediyorsu
uz, demiştir. D 

lı 
Kendisine Şerif Beyin damat

k payesini veren sarhoş nöbetçi 
ekimine teslim edilmiştir. h 

Gene çarpışblar 

n 
Dtın saat liçte Sirkedde Edir

ekapı - Sirkeci hattında işliyen 
75 numaralı tramvay arabasile 
895 numaralı otomobil çarpış

1 
1 
m ışlardır. Otomobilin yan tarafı 

asara uğramıştır. Kazaya otö
ohilin firenlerinin tutmamaıı 

aebep olmUfhır. BU kaza yUzün
en tramvaylar bir saat kadar 

ifliyememişlerdir. 

h 
m 

d . 
Hırsızlık 

Son yirmi dört saat zarfında 
hrimizde alb hırsızlık vak'aaı 
muştur, tunlardır: 

f e 
ol 

m 
Pangaltıda Bayır sokağında 

arangoz Artiniıı evinden bazı 

ya çalınmlfbr. et 

H 
Salıpazannda bağlı bulunan 
acı Mebmedin mavnasından 
bise, muşamba çalmmıt ve 
an sabıkalı Eıref iJe arkada.f· 

el 
çal 
lar ı yakalanmışbr. 

Çarşıda seyyar satıcı Suphi 
ndinin albn saati çalmmışbr. efe 

Ap 
Meçhul bir hınız mtitekait 
tullah Şnkrü Pı. nın cllzda
ı çalmıştır. DlD 

Ha 
Sabıkalı İhsan T ahtakalede 
tçe Hanımın odasından bazı 
a çalmııtır. Cf Y 

( el 
Balta limanında firari F eridin 
yevm emJaki milliyeden ] 
ısına Kadri, Muzaffer, lh
şükrü isminde dört kişi 

rmiş, ve yalıya ait hamamın 
anını parçalıyarak tqıllllf

sa da satarl~rken yakalanmıı
ır. 

yal 
san, 
gi 
kaz 
lar 
lard 

D avutpqada oturan asker 
arisi Remzi ;le Şehremininde 

an Ali Davutpaşa medrese-
fir 
otur 
sının 

Has 
kurşunlarını çalmıtlar, 

eki polis mevkii muavmı 
Nuri Efendinin g3rmesi üzerine 

kka kurıun bırakarak kaç
ardır. 

19 o 
mışl 

Dükkanda otomobil 
16 2o Numaralı otomobil don 

iye mektebi karşısında 287 Harb 
num aralı berber Netet Efendinin 

iııına çarpmış ve dükkln 
agt ile cam kinmı tamamen 

dükk 
kepe 
parçalamıtbr• 

Nasıl zentıfn oldular? 
;;;;;:;::;:;;;;;.:; .... =.;;=:r:=- "Krup,,lar: 16 

" Top kıralı ,, malikanesinde 
"Krup,,un yeni yaptırd1ğı malikane fevkalade 

muhteşem ve top kıralına layık bir 
mükemmellikte idi 
------~-... ·~· ..... ·-----~~ 

Jeneral USböf, Krupa müra· 
caat edilmeıine taraftar olma-
dığından hiç bir siparişte bulu
nulmadı ve "Krup,, un mektup-
lan "Battal,, kaydı ile bir tarafa 
atıldı. İşte "Krup,, ile Fransa 
arasındaki münasebat böylece 
nihayet buldu. 1866 senesinde 
olduğu veçhile Fransız Alman 
harbinde de tarafeynin ayni 
kuvvette sililıla techiz edilmiş 
bulunmalarına mani olan "Esen,, 
değil "Paris,, tir. 

* 1870 seferberliği ilan edildiği 
sırada Prusya ordusunun yalnız 
bir kısmı Krup toplan ile mü· 
cehhezdi. Maamafih sahra batar
yaları Fransız topları gibi tunç
tan değıl çeliktendi. " Krup ,, 
harbin ilanında BerJine milraca
atla bir milyon talerlik top 
imali teklifinde bulundu. Bu tek
lifi reddolundu. Üç sene evvel 
" Paris ,, sergisine gönderdiği 
mahut bin libralık mermi atan 
topu Fransız istihkamlanmn bom
bardömamnda kullandırmak is
tedi. Bunu da kabul ettiremedi. 

ilk imal ettiği seri ateşli topu 
Paristen yükselecek balonlan 
bombardöman etmek için tek
lifetti. Gene ret cevabı karşı
sında kaldı. 

Halbuki "Esen,, tezgAhlan bir 
sene evvelkinden iki misli fazla 
imalatta bulunuyorlardı. lmalabn 
dörtte biri yani yüzden fazla 

top, harbolmasına rağmen, ecnehi 
memleketlere gidiyordu. "Krup,. 
fabrikalannda dokuz bin amele 
çallflyordu. İşleri yolunda gidi
yordu. Krup ailesinin yeni sara
yı tepe iizerinde "Top kıralı,.
nm ıervet ve haşmetinin bir 
delili olarak vükseliyordu. 

Krup hakb olarak biliyordu ki, 
harbin Alman zaferi ile nihayet 

c ÖLÜM 
11 

, 
Gazetemiz mürettiplerinden 

Selanikli Kadri Osman Efendi
nin mini mini yavrusu Orhan 
müptela olduğu hastalıktan kur
tulamıyarak evvelki giln vefat 
etmiştir. Arkadaşımıza taziyet 
beyan ederiz. 

1'- Mücadelei milliye zamanın
da Istanbulda teşkil~tı milliyede 
fedakirane çalışmıf olan Kayyim 
likabile marut Şehreminli Ah
met Nazif B. vefat etmiştir. Ce
naze namazı bugün öğıeyin Şeh
remini camiinde eda edilerek 
Merkez Efendi kabristanına def
nedilecektir. 

Bir konterans 
Türk Kadın Birliğinden: 10 

kanunusani cuma giınü Miting
den dolayı tehir edilen yer.ti 
mallar hakkındaki konferansımız 
20 kinunusani pazartesi günü 
saat 15 te Birlik binasında Ne
bahat hanım tarafından verıle 
cektir. Hanım ve beyfendilerdea 
teşriflerini rica ederiz. 

bulması topçu teşkilibnın 
mükammelliğindendır. Bu ise 
şahsına fazlaca taalluk eden bir 
muvaffakıyetti . Hakkına bakı
lırsa artık « Krup » un Berlinde 
susılmaz bir mevkii olmalı idi. 
Fakat harbiye nezareti inadında 
berdevam idi. Alınan külliyetli 
miktarda Fransız tunç toplar, 
askeri mütefenninlere bu mev
cuttan istifade ederek tunca 
avdet arzusunu vermişti. "Krup,, 
hiddetinden köpürtiyordu. 

Oldukça garip gözüken bir 
teklifte bulundu. Franıız topla
rının tuncu De madalya darbını 
ileri sürdu. Fak at darbaneler 
Krupun ısranna rağmen bu pro
jeyi tatbike yanaşmadılar. O 
vakit Krup harikülade ısran ile 
tunç taraftarlarının hakkından 
gelmek için hilcum etti. O vak
te kadar misli göriilmemit sür
atle ateş eden bir top imal etti. 
Bütün ordu bu yeni harp aleti 
ile techiz edilecekti. Böylece 
Fransa ahzısan ihtimaline karşı 
tedbir ahnmış olacakta. 

" K . el rup ,, ımperator an << Kron-
prinç » c, "Kronprinç,, ten 
"Bizmark,,a gidiyor, herkesi pro• 
jesine iknaa çalışıyordu. Fransız
lar beı milyan tediye edinciye 
kadar alacağını istememek va
dinde bulunuyordu. 

Fakat askeri kırtasiyeciliğin 

elinden kurtulamıyordu. tı o de
receyi buldu ki Prusya endaht 
poligonlanna Krup miihendisle
rinin girmesi yasak edildi. Ber
lln ile mOcadele aylarca sOrdO. 
Bazı temennilerle bazı ecnebiye 
top vermek tehditleri ile devam 
ederken, hususi mülikatlar, teh
ditler savruluyor. Krup, fabrika
sını kapayacağıoa söylüyordu. 
Nihayet lehinde bir karar ittihaz 
edileli. 

Alman ordusunun yeni 88 lik 
sahra toplan ile techizi ona ve
rildi. En kısa bir müddette 
2000 den fazla top teslim ede
cekti. Bir buçuk milyonluk bir 
siparişti. Aynı zamanda m~a
lilri ecnebiye ve bahusus ispan
ya, Tnrkiye, Çin siparişte bulu
nuyorlardı. «Esen)> de artık on 
iki bin amele vardı. Büyllk bir 
faaJiyet hüküm sürüyordu. 

• 
" Knıp ,, un en büyük kusuru 

ticari noktai nazardan mütemadi 
bir sai devresinde kalamaması 
idi. Hemen malikanesini tevsi 
etmek, satın almak inta etmek 
hevesine düşttı. Cihanşümul bir 
teşebbüse giriımeaini mucip olan i 
başlıca esbaptan biri bu temayü- '. 
lü idi. Ancak aynı temayül bitip 
tükenmez buhranlanna yol açı
yordu. 1870 şi takip eden umumi 
faal yet esnasında "Krup., un bu 
havesi tiddetlendi. Spekül8syona 
asla yana.fmıyor fakat en iyi 
maden havzahinnı araştınp sabn 
alıyordu. 

• (BıtmeJ;) 
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Meçhul 
asker Yazan 

Ziya 
Şakir 

Artık irademi kaybetmiştim 
Saf<lil adam koluma girmiş beni götürüyor 
ben de dudaklarımda bir tebessüm belire· 

rek onu takip ediyordum 

Bizfm ihtiyar dostumuz Moıes 
dendi, kartımıza dikilmit ve 
yolumuzu keamİfti. Tam ba
hk pazarmın dört yol ağzında 
idik: 

- Nasılsınız Moseı efendi?. 
- Nasıl olalım efendim .. Doıt 

lara duacıyız.. Nereden geldiği
mi hiç ıormiyorsunuz. 

- Hayır ola dostum •• Nere
den?. 

- Sizin çadırlardan.. 
- Bizim çadırlardan mı.. Ne 

münuebet?. 
- Efendim. Dnn size mek

tup glSnderecektik. Adam bula
madık. Bugün ben kendim git
tim. Sizi bulamadım.. O kadar 
mahzun oldum kf tarif edemem. 
çok şnknr.. Hulusumuz pak 
imış ki Allah karşıma çıkerdı • 

Sabırsızlıkla sordum: 
- Bir fCY mi var Moses efen

di, Bize bir ihtiyacınız mı var? 
- Efendim .. Şimdi bize L:adar 

gideceğiz.. 
Birden g&zlerlm bulandı. Ha

fifçe titrediğimi hissettim: 
- Fakat mümkün değil azi

zim. Şimdi Karaağaca inmek 
mecburiyetindeyiz. Bir arzunuz 
varsıa ıurada bir yerde bir az 
oturalım .. 

- Açık söyleyim beyzadem .• 
Bugün bizde bir ııcak çorba 
içeceksiniz. Bizim kız, nereden 
se bulmu,, buldurmuş. Size la
yık değil ama biraz bir fey ha
zırlamıf. Şimdi, sizi bekliyor. 

Bu, çok fena bir emri vakidi. 
luizin kurduğu bu mahirane tu
zak, bana ·çok tuhaf Ye çok ajır 
geldi. Sırasıında olm1yan böyle 
ıeyler, hafiflik ve çocukluktan 
baıka bir mana ile tavsif oluna
mazdı. Vereceğim cevabın na1ıl 
olmasını dtııUnUrken, Nazım de
rin bir yutkunmadan aonra: 

-Hay Allah razı olsun Moses 
efendi ••• 

Demez mi?. Sert, bir bakışla 
gözlerimi Nazıma çevirdiğim za
man, onun gözlerinde ktiıtah Ye 
lSyle iıtirhamkAr bir mana bul
dum ki.. Kendimi toparlayıp çe
vap vermeme meydan vermeden 
büyük bir pervasızlıkla Nazım, 

sözüne devam etti: 

- Doğrusu ağabey, bu neza
keti sui istimal etmek ayıp olur. 
Bak.. Bu havada ihtiyar adam
cağız ta, karargaha kadar bizim 
için yorulmuş .. 

- Hay ağzım seveyim evli
dım.. Hadi, Beyim .. Hadi pqam, 
Buyurun gidelim.. Matallah ıiz 
ateş gibisiniz. Dünyanın iti olsa 
gene yetişirsiniz .• 

Moses efendi, Nazımdan ytız 
bulmut ve ko uma girmişti. Be
ni çeviriyor ve sokaklarına doğ
ru çekiyordu.. GUlmek mi .• Kız
mak mı .. İsyan etmek mi .. Ne 
lazım geldiğini daha hali kesti
remiyordum; fakat h~r halde, 
içimdeki hiddete rağmen, dudak
larımın tuhaf bir tebessümle tit
rediğini zannediyordum. 

Bir anda çö:ı filen irademin 
bağları, aanki bu ihtiyar ve nf 
adamm eline geçti. O çekiyor 
Ye ben yllrliyordum.. Eczanenin 
6nftnden geçerken gayn ihtiya
n baıımı çevirdim. O ande 
Bellarun babaaı kapıyı açb: 

- Ovvv .. Maşallah .• Matal.Jah 
hoı geldiniz. Sefa geldiniz.. Bi
zim çıb pıb çavuılarımız. 

O, .tamimi bir tebessümle el
lerini uzabyor, Beyaz bıyıklan· 
mn albnda genif liyen dudakla
nmn aruından, difsiz ağzı, de
rin bir çukur gibi g&rfuıllyordu. 

- Eh.. Biraz buyurmaz mısı
nız?. 

Mosee efendi, bizden eVYel 
cevap verdi .• 

- Olur.. Olur.. Beyler, bq 
on dakika rahatıansınlar. Ben de 
biraz eve gideyim de rellrim. 

Dedi. 
Bella, yoktu. Diindenberi has

tanede imiş. ihtiyar Eskinazi 
Efendi ile bq bqbqa kaldık. 
Bugün g&rmilş, kibar, hoş sözlü 
adam, bizi sık ıık değişen bahis
lerle oyalıyordu. Nihayet bahis, 
musikiye intikal etti. Meğer 
Eıkinui Efendi, ıark musiki.ine 
cidden vakıf, ve hatta çok yük-
ıek bir hanende imif. Bugtın 
meriyetten kalkan eıki bir usul 
hakkmde bize izahat verdikten 
sonra eald bir prkı okudu. 
BütUn hayabmda unutamıyaca
ğım bu tarkının naka.rah şu 
idi: 
(Hıcnale cin c«tmlmclen akan yqlan .. ı ır&-L) 

G6ılerimden kopan damlalar, 
yan aklan mı yaparak yuvt. rlan
dıktan sonra, ukallanmın ara
ıında kayboluvordu. Bu muhte
rem ihtiyann, arbk yonılmuı, 
elastikiyetini kaybetmiş ciğerle
rinden t&farak.. Harap ha11çere
sinden dalgaJinarak.. Diısiz ağ
zından Ye titriyen dudaklanndan 
taşaıı bu musikide o kadar de
rin bir aşk ve tezallüm enini 
YUdır kf.. 

-Eh buyurunuz efendim •. 
Eskinazl efendiyi de beraber 

götürmek istedik. Fakat eczane
yi yalruz bırakamadı. 

• 
Moses efendi, aralık kapıyı 

itti ve geçmemiz için bize yol 
verdi. Luiz, meydanda yoktu. 
Gene o knçnk ev alb Ye mer

divenler ter temizdi. Çamur için
de olan ç.arıklanmızla bu terte
miz yaygıları çiğnemek naaıl 

olacaktı? içimden gene bir hid
det dalgası kabar~ dişlerimi 
sıkarak: 

- Nanm, görfiyorsun ya, 
mtlnuebebdı:liklerinı ••• 

Nazım, 18Dki büyilk bir inti
kamı ahnm•ı gibi kıs kıs güler

ken Moue efendi ıırar ediyordu: 
- Rica ederim, buyurunuz.. 

Su, sabun neyi temizlemez ki ... 
Vakıa sabunumuz yaksa da •. çok 
şükür suyumuz bol... 

Mümkün olduğu kadar temiz-

MERAKLI ŞEYLER ........... _.~ 

Mari p· fort kazancını 

ne yapar? 

Bir köpek uğro 
Bir pcıçavracı kO~ 
şusu bakkalı öJdır 

•• ruyor 

Bu Qüzel yıldız hiç müsrif değildir 

Hadise Pariıte cereyan e~ 
tir. Kardine sokağında o ıJ 
paçavracı «Şerbet» in M. ~., 
gal» isminde bir bakkal koDJr 
au vardı. Bu bakkalın old~ 
bqan bir klSpeği varmLf· J\" 

pek arasıra müşterilere aalarroıt 
Geçenlerde bir kadım ısı~ 
o sırada bakkal dükkanında~ 
lunan paçavracı kızarak k111r 
baılamıı ve köpeği bağlanı~ 
s6ylemit. iki gün ıonra 8~. 
köpeğin bağlı olmamasını v~ 
tutarak tehditte bulunmuş. ' 
vakit bakkal komisere ıikiY 
etmİf. Paçanacı komiserin k~ 
tısında bakkala: "Köpeğiııi ır 
bealemiyonun l Kafam kıracl 
ğıml,, diye tehditte bulunmuf·. ı 

••••• 
Hem biriktirir, hem annesine bakar 

••••• 
Son postt ile gelen Londra ~ lıterline çıkardım. •• 

gazeteleri fU maltlmab veriyor : Mari Pikforda nldesine niçin 
" Holivudun meıhur ainema ba kadar p-.ra Yerditi eorulmu1ı 

yıldızı Mari Pik- __ ~ _ o da ıu cevabı 
{ordun ne ka- vermiftir : 
zandıj't ve ne 0 Annem çok 
biriktirdiği hak- kıymetli bir ka-
kında bizzat dmdır. Kendisi 
kendiıi fU s6z- bDtOn murafla-

Meğer "Şerbet,t in bu tehdi" leri söylemiftir : nmız.a nezaret 
"1917 seneıin- ediyor, alacakla- bedava değilmiı. O J::ı lSğled~ 

•onra "Şerbet,, dü önllD"" 
de 112,000 iller- nmuı heaaplıyor 

Ye iflerimizi ida-
duran bakkalı bir kurşunla Y 
ıerer, ve tabancayı cebine kO' 
yup, çubuğunu yaktıktan toııt' 
hi~ birıey olmalDJf gibi sakitl' 
ne uzaklaıır. 

Jin kazanıyor ve 
bundan 84,000 
iıterlini saklıya· 
rak 28,000 iı
terlin gibJ mu
tedil bir meb
lAğla geçiniyordum. 1919 tene-
sinde kendi filimleriml çıkarma
dan evvel haftada kazancım 
2160 isterJin idJ. 

1916 ıenesindenberi her ay 
anneme 5200 iıterlin veriyordum. 
iki aene sonra bu aylığı 10,400 

lendik ve yukarı ~ık.tık. Misafir 
odasına girdiğimiz zaman, ılık 
ve muattar bir hava yüzfimilze 
çarpb. İtina ile hazırlanmış olan 
masanın ortaımdaki kalaylı bakır 
tastan sıcak çorbanm dumanlan 
taşıyor ve dağılıyordu ... 

- Sefa geldiniz efendim ••• 

Luiıle, göz göze gelmittik. O, 
biraz solmUf, gözleri daha fazla 
derinleşmişti. Bu solgun çehrede, 
açık bir manayi şikayet vardı ... 

Kapıya doğru yllrUdüm ve elimi 
uzatbm. 

Ellerimiz, titredi. Bilmiyorum 

bu titriyen el, kimindi? .•• Bana 
bir şey aöylemedi. Fakat Nazı-
mın elini bırakmadı. İnce bir 
tezallnm ifade eden sesile: 

- Ağabeğiniz bizi unuduyor, 

Nazım bey ..• Bari siz .• Boş za

manlarımzda bizi hatırlarsanız ... 

Yemek, zannedersem epiyce 
sftrdü. Çorba, nohutlu pilav 
ve birde kuru incir tatlısından 
ibaret olan bu basit yemek, bi
ze bitmek tükenmek bilmiyen 

ı~hane bir ziyafet gibi geldi. 
Hele Moses efendinin Uç sene

denberi itina ile sakladığı 
iki şişe tatlı ıarap, çenelerimizi 

tamamen açmııtı. Bahisten bah
se abldık ve Moses efendinin 
tuhaf hikayelerine gülmekten 
katıldık. Luiı:, epice ıarap içmit 
ve daha çok da bana içirmişti. 

Eıki ve müessir farap, onun 
simasına daha revnakli bir gü
zellik Termişti. Şimdi, onun pen
be ve esmer derisinin albnda kır
mızı bir ateş dalgası kaynıyor. 
Ve stizlllen kirpiklerinin arasın
dan siyah kıvılcımlar parlıyordu. 

• 
Vaktin, nasıl geçtiğini bilme-

dik. Akşam, tamamen yaklat
mifb: İzin istiyerek kalktığımız 
zaman Nazım birdenbire elini 
beline götürerek: 

- Ah .. Ağabey .. rovelverimi 
handa unutmuşum.. Sen beni 

re ediyordu. Ço
cuklar onun nez
dinde idiler. Son .. 
ra kendiai aile
nin reiai idi.,. 

Cinayete ıahit olanlar katil 
tutup zabıtaya g6türmllşlerdit 
O gllndenberi 0Şerbet,, sJ 
hiç bir fey hatırlamadığını iddi' 
etmek uaultinü ihtiyar etti. Tıbbi 
adli memurları katilin mecP~ 
olmadığını fakat dimağında z.a
aıarı görnldOğfinft beyan et~ 
lerdir. Şerbetin muhakem~ 

Mari Pikfor
dan annesi 1928 •eneıinhı Mar
bnda &lmGf Ye 210,000 İngiliz 
llruı bırakmııtır. Hflldmıet bu 
servet için 10,400 lngitiz liraaı 
vergi almışbr. Mart Pikfort buna 
itiraz etmİf ve bunun tenzilini 
istemittir. 

burada bekle.. Beş dakika da 
alır gelırim. 

Dedi. Bu münasebetsizliğe ca
nım sıkılmakla berab.er bekle

mek zanıri idi. Çünktı, ben harp
te tabancamı kaybettiğim ıün

denberi bir tabancaya kalmıştık. 
Bunun da bize her an lizım ol
mak ihtimali vardı. 

Moses efendi, Nazımı geçir· 
mek için kapıya kadar beraber 
indi. Nazımın, koşa koşa gittiği
ni ve Moses efendinin de kapı
da karşiki komşu ile Wa dal
dığını iıidiyordum. 

"Ben ve Luiz .. İkimiz de ıusu
yorduk. Siyah ve yakası biraz 
açık e bisesi içinde Luizin dol

gun gerdanı daha penbe ve 
daha tef af ıörünüyor, dik ve 
yuvarlak göğsu, şimdi daha ıık 
fasılalar ve ıhtilaçJarla dalgalanı~ 
yordu. 

Düşman, Şark cephesinden 
gene ıehre ateı açmıf.. Seyrek 
top seslerini takip eden mermi 
fışırtılan işidilmeğe başlamışti. 
O mütemadiyen önüne bakıyor 
ve masanm örtüsünlin kenannda 
asabi parmakJan arasında küçük 
kUçük akordoyonlar yaparken 
ben de önümdeki tabağa ha
fif hafif fiskeler vuruyordum. 

rfiyet olunuyor. Yakında kar' 
verilecektir. 

nacağinizdan ve ... 

Luizin sesinde, o kadar deriO 
ve ince bir inilti vardı ki... B 
sözleri dilile değil, kalbile ıöyllt' 
yordu. Bilmem neden, onun kal• 
bini biraz daha acıtmak ihtiyı• 

cnıı duydum. Hain ve alaylı bit 
aeale onun cümlesini ikmal ettiJJJl 

- Hl!stalanacağımızdan ve &' 
leceğimizden o kadar korkuyor' 
ıunuz ki . değil mi Madam? ... 

Hah .• hah .. bay... Fakat dOşüO' 
miyorsunuz ki Madam; burad• 
bize, hastalıktan daha kolay fi 
daha yakın ölümler var. 

O, birdenbire başım kaJdu1P 
dişlerini sıkarak, korkudan til
riyen bir sesle cevap verdi : 

- Kaya, ıus.. söyleme.. >J~ 
lah aşkına söyleme... Hele oır' 
Jar, aklama geldikçe çtldıroıslı 
derecesine geliyorum. 

(Bıtmedi) 

ırs[i:AN;K:
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8ANl(Asi 
i= U l 88b dt- les:s etl ı l111ı~t ı r 
ieSERMA YESI 30 000,000 FRAN1' 
je Merkez• umumı. lstısnbul I 
isTürkiye şubele,.. 
=· i! Galata, lscanbul, lzmır, Sa01ııtJ11• 
H Adana, mersin. 
ı: Yunanstan şubeıeri: 
.ı s ia elft.nik. Atina. Kavala 
n Heı cürlü banka muameiAClf 
1: 

- Biliyor mısınız? yaşadığınız 
ve katJandığımz hayatın meşak· 
katlerini duydukça ne kadar 
il.zlilüyonım. Bil hassa ıizin.. Bu 
sefalete tahammül edemiyece
ğinizden günün birinde hutala-

H itibar mektuplan, ber nevı akı;' 
~ üzerinden hesabatı cariye. çe~ 
U muamelatı . 
.t:uan=mnu:a:w.::u:m:mum:mrır~ • 
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1 Seyahat notları 

Kop dağı 
Geçtitimiı arazi bir ale•le 

ltülenmit gibidir. Ytikseklik 
1500-2000 metre araaındadır ve 
manzara "Edgar Poe ,, nun 
" Snki'ıt isimli bik&yesinde 

il d' "d' tasvir ettiği yerin ta ken ıaı ır. 
Filvaki burada da "menbaı ve 
mansabı meçhul, vicdan azabı 
gibi kaynayan bir ~ehir ,~ _ ~ar~ır: 
Fırat; medeniyetlerın beşıgı, yuz
lerce milletin doğup öldüğüne 
ıahit Fırat. Cezfretiilarap ve 
Musulun Nili, Fırat. - Düşündtim. 
İngilizler Sudanda yaptıkları 
setlerle Mısın kuraklıkla tehtit 
ediyorl<'r. Fıratın mecrası değiı-

1 tirilse 1 akın hali nice olur 1 -
Sonra ıilkfıt. Yollar gibi bir 

aükfıt. Ve bu sessiz yolda, aır
tını granite dayayıp Mahatm.a 
Gandinioktnden daha derin bır 
taaa vvufla bekliyen bir tek di
lenci. Bu adam neyi ve kimi 
bekler? Sadaka ve yolcu mu? 
Zannetmem. Bu adam bir gOn, 
\ıer gün oturduğu o yerden 

arbk kalkamıyacak, daha doğrusu 
vücudu, aynı toprakta ahalı ta-

rafından kabartılmış bir tnmıekte 
kalacak, ruhu, büttin hayabnca 
teksif etmiş olduğu hareketiyet 
kabiliyetini bir anda istimal 
ederek, kim bilir belki de aynı 
yerden bir menba halinde co-

ıacaktır. 
Bir an içinde zihnimden ge-

çen bu dnşüncelerin korkusu 
ile, bu dilenciye para veremedim. 

Kayalar arasına ııkıtmıt çatı• 
aız, toprak evli k6yler, tek pen-

cerelerini bir dönemeçte göste
rerek kayboluyorlar. Şoseden 
bu köylere ayrılan dar, kağnı 
tekerleklerinin çizdiği izler ve 
gıcırtılı seslerle birer batotaya 

benzer yollarda iki p ..::ştemal 
dolmu kadınlar, rllzgir ve gtl
nqten, işten yanmlf, kurumUf, 
çatlam11 çehrelerini saldıyarak 
1)muzlannda bu sefer cephane 
yerine birer çuval erzakla gidip 

geliyorlar: Anadolunun analan. 

• Şoför elile ufukta yükıelen 
i;,ir dağı gasterdi : 

- Kop dağı. 
Tınnanmıya başladık. Buruı 

Zigana gibi genç ve ağaçlı de
ğildi • İhtiyar bir dağdı . Bunun 
fçin virajları daha yumuıak, 
ı>tomobile yol veriıi daha az 
\ehlikeli idi • Fakat ne de olsa 

dağ b;i 
Uçurumlan derindi. Yükseldik, 

2580 metreye kadar yükseldik. 
Sonra bir müddet indikten aonra 

Kop köyü denilen . kü~ük ~ir 
köyde hem makineyı dınlendır-
~ck, hem de birer çay içmek 

tiz.ere durduk. Çaylanmız yan 
olmamışh ki köylnler koşut· 
mıya ba9ladılar. Birisini durdurup 
ıorduk. Tepeyi gösterdi : 

- Bak, dedi, yaban keçileri.. 
daha ilerde de avcısı. 

Hakikaten, dağın natamam b~ 
n_ıahrutu andırdan tepesinde bır 
aıyah nokta hareket ediyordu. 
Bu aTcı idi. Dağın killi yamaç
~•?nda da süratle yer değittircn 
~kı daha bnyük cisim, bulundu -
aumuz tarafa aeliyOl'du. K&yln-

ler " yolu keıinb: ,, diye bir ta
rafa koştular. Ben de onlan ta
kip ettim. Yolun ken aı ında,oP
rak bir evi siprek ker edeeçileri 
gözlerimizle takibe bşladık.a 

Birisi geride kalmıştı. Öteki 
fevkalide denilebilecek bir sür
atle bize yaklqıyor, arkasında 
bir toz dumanı bırakıyordu. 
Köylüler birincisinin yaralandı
ğına hükmettiler ve biri söy-

lendi: 
- Ah bir silah olsaydı. 
Sözlerini bitirmemişti ki 50 

metre kadar ilerimizden, ikinci 
keçi geçti, karşı dağa hr
mandı. Bir sıpa kadar vardı. 
Tüvleri ıiyahti İnadı koşuşundan 
belli idi. Kaçtı, gitti. Biz de 
tekrar otomobile binerek yola 
revan olduk. 
Ôğle yemeğini Aıkale deni

len yerin kahvesinde yedik. Ye
mek 5 taneıi çürük çıkan 8 
lop yumurta ve bir haylı çaydan 
ibaretti. Buraıı Bayburt - Erzu
rum yolunun ortasında durak 

yeridir. 
iki otomobil daha geldi. Yol

culan bulunduğumuz kahveye 
indiler. Sırası gelmişken ıunu 
söyliyeyim ki bir adam Trabzon
dan Erzuruma, dolmup binmek 
ıartile, 15-25 lira arasında gide
bilir. Bu yol yum bir günde ya
pılabilirse de iki gün demektir . 
Uzunluğu tahminen 260 kilomet

redir. 
Bu mea&feyi bir aolukta çıka

ran ıof6rler nadir değildir. Me
Hll bizim ıof6rllmllz Erzincan
dan Trabzona dönlifOmOzde 
mtttemadiyen 11 uat otomobili 
idare etmişti. Bu arazide ayni 
ıeraitle bu iti yapabilecek Av
rupalı ıoför tanımıyorum. Aşka
leden Erzurum yolunu biraz ta
kip ettikten sonra ıoseyi bırak
bk ve k6y yollan denilen yol
lardan geçerek ak.fam üzeri 
Tercua geldik. 

Fikret Adil 
ee 

Yeni neşriyat: 

Sıhhıye me muası 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekileti tarafından neşrolunan 
Sıhhiye mecmuasının 25 inci sa
yısı mntenevri mllnderecatla çık-

mıştır. 

( oefterdarhk Jlanatı 1 
SA TILlK EV VE DÜKKAN

No 4,2 Sid'Cris sokaiı İmrahor 
llyas B. mahalleai Y edikule , 
tahmin edilen kıymeti bedeli 2 
ıene ve 2 taksitte verilmek 
prtile 3270 liradır. Sabf mu
amelesi aleni müzayede ile 1 
ıubat 1930 cumartesi günü saat 
14 te Defterdarlıkta yapıla-
cakbr • ( R - 16 ) 

• SATILIK EV VE DÜK
KAN - 20, 16, istasyon sokağa 
imrahor llyaz B. mahallesi, Ye
dikule, 4 oda 2 aofa 2 mutbak 
ve sair mllştemilit, albnda 22, 
16 numaralı bir 1 odalı dtikkln 
hepsinin tahmin edilen kıymeti 
2 ıenede 2 taksitte verilmek 
prtile 4360 lira; sabf muame
ı .. i aleni mllıayede ile 1 Şubat 
930 Cumartesi günü saat 14 te 
Defterdarlıkta yapılacaktır. 

(R-17) 

• 

0 Bulmacao 
-..... - 11. - VAK1T. 18 KQnluı.sani 1930 -

( ~ 

1 
MEMLEKETTE VAKiT ' 

~--:--::---~~~~~~~~~-~ 

Menemen kahvelerinde DünkU bulmacamızı hallede -
medinizse bugünkü halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı -
~ sırrını ll!e!dana çıkarabili~i
n~z. Bu_nun ıçın qağıdaki tanfc
yı tatbık ederek nç bet dakika 
meıgul olmanız kafidir: 

Çay yerjne ıhlamur ve adaçayı içilmiye başlandı 

ı 2 3 4 5 6 7 B 9 ıo 11 

~ ,~1!:1-: i!l~r~ fi·~ ~I 
3 Al B AT 1i] L !iJ K A L E 
4 K A Ti]H A P!IP!iJT 
S ~ K1tiH jA TlQ N fi K Ilı 
6 I~ Aı L A TA s AR Ay 
7 AT !il P ·u r s ·~uliJA" N ~ 
8 1 fc. il, K !il N A • O H liJ O 
9 ~[j]AP[i)RAHMET 
10 lB A L [il K AN 'liJ E 1iJ uı 
11 E V E T ~ y iJ O 1· U zj -

DnnkU bulmacamıim 
halledilmiş ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

~ ~~ r [il • ·ı; • 
3 1 • il -11 

~ 1 1i] iJ !!! 111, 
6 fil 1 1 1 • 
7 lil liil. 
8 _ı lil - -ı- lj. 
9 !li] =-- 1 !il--
ıo b!~J .ı_ 1 ı--
11 l!L_ Ilı •• 
-=-=~;.;s~~~;;;;:ı 

Soldan ıoğa ve yukardan qağı: 
1 - Duhan (5), baı (4) 
2 - Çolc değil (2), çocuk yemeği ( 4) 
3 - Uzak itarctt (2), elbise düzllycn 

(3) , ayale (2) 

4 - Bir meyve (4), adet (6) 

5 - Deri (3 ), yem (~) 

6 - Dadı (9) 
1 - Ermenice bir edat (2), iyi kokulu 

bir madde (5) 

8 - Derinlikler (4), göndermek (5) 

9 - Nota (2 \ körfez (3), ufuklar (4) 

10 - Bir gramofon ve ılnema markuı 
(4), yuva (4) 

1 I - Olmuıu1 (3), fena ( 3) 

Sulukule ortadan kaldırılacak 
Şehremaneti gittikçe çok mü

levves bir hale gelen " Suluku

le,, mahallesini istimllk ederek 
• ortadan kaldırmıya ve buraımı 

temizliyerek muntazam bir cad
de açmıya karar vernıiıtir. Bu 
karar yazın tatbik edilecektir. 

Taziyet 
Kardetimiz Bilrhan 

Glümllyle duyduiumuz 
büyüktOr. 

Şevketin 
acı çok 

Aileıininin matemine mekte
bimiz ve mülkiyelilik namına 
iftirak eder, beyanı taziyet ey· 
leriz. 

~ afkfJle Talebe CerniyeJi 

ee 

Radyo 
Bugünkü ~ rogram --

( lıtanbul ayarlle) 

Ankara 1515 m. 
18-18.30 Konferans veya 

18.30-19.15 
19.15-20.30 
20.30-20.45 
20.45-21.30 

Jstanbul: 
17 .30-18.30 

18.30-20.30 
20.30-22.30 

dert 
Salon orkeatraaı 
Solo veya taj'anoi 
istirahat 
Ajanı haberleri ye 
raporu. 
ı200 m. 5 K . ., 
Saı heyeti, borsa 
haberleri 
Caıbant, orkestra 
Saz heyeti, Anado- 1 

Hususi Menemen muhabirimiz 
yazıyor: 

Kazamız halkında milli masnuat 
ve mensucahmızı kullanmak 
üzere büyük bir arzu vardır. 
Bu cUmleden olarak kahveha
nelerde umumiyetle milli iıtih
salibmızdan olan Ada çayı 
ve ıhlamur içilmiye batlanı -
mııtır. Diğer hayati ihtiyaçları
mızın ekserisi de yerli malından 
temin edilmektedir. 

Fırka mutemedi Muhittin Bey 
ile Belediye reisimiz Kenan Ali 
B !ylerin bu hususta gösterdiği 
fili faaliyet halkı irtat etmekte 
ve milli emellerimizi bu sahada 
günden güne kökleştirmektedir. 

bir halde bulunan setlerin tami
rine başlanmıştı. Asayiş çok 
iyidir. Jandarma kumandanı yilz
baıı Kbim Beyin hizmetlerini 
sitayiıle kayde vesile olan ufak 
bir hadiseyi burada zikreylemek
ten kendimi menedemiyeceğim. 
Yaptığı şakavet ve melanetlerile 
bütün Manisa havalisini aylar
daoberi tehtit eden ıaki Adil 
jandarmamızın azını ile kazamıza 
merbut Emiralem nahiyesi civa
nnda derdest edilmiftir. 

Kaza merkezine getirilmekte 
iken firar teşebbüsünde bulunan bı 
azılı haydut,jandarmamızın dik!r-li 
karıısında buna muvaffak ola
mamıı ve bir müsademe neti-
cesinde tekrar yaralı olarak 
yakalann:ı:;~ır. :Cir rr.i:ddct sonra 
aldığı yaralann tesirile mem'e
ket haı aneain<ie vefat eden bu 
ıakiniıı derdestind"n .n mnu ı 
kalan Manisalılar memnuni} l
lerini bilfiil izhara karar vermat 
lerdir. 

Kazamız umran noktasında 
oldukça terekki eserleri göster
meğe başlamışbr. Feyizdar ova
lanmızı senelerden beri yaptığı . 
tahribatile iırar eden 11Gediz11 

nehrinin taşması Nafia vekale
tince nazarı dik.kata alınarak 
nehrin taşma mahallerinde harap N. Cemal 
---------------------------_.:.-----------------~~-

' Bat ofnlan 
Aspırin 

komprimeleri 
ile tcdovi olunobilir. 

Yolnu Jnrnuzı bondırollu baldld ,...,..
unbalAJme dllırkot ve bG IDAl"PYI IDUlllTCD 

~alep ediniz. 

----ıu_a_...j-an--sı_h_a-be-rl-en-.. __,M--al-ı y_e_v_e_k_a_f_e_b~ den: 
Belgrat 429 m. 2.S Kv. 31 5 9 19 Radyo orkestrası - - 30 tarihine kadar tabı 

21 Radyo kurtette ettirilecek evrakı matbua kapalı 
22 40 litre konseri zarf ile mfinakasaya konulmuı-

( 
O tur. 

23.40 Dans havaları - Mü k .11 2 9 
) 

na asa ;;, - - 30 tarihine 
tomobil kulüpten . mUaadif pazartesi saat on beşte 

Budape~'e: 550 m. 20 Kv. Levazım dairesinde mtiteşekkil 
19 Gramofon 20.30 Muhtelif konser mUbayaat komiıyonuoda yapıla-

caktır. 
21.50 Piyade alayı orkes-trası Münakasaya iştirak edecek-

k 
lerin teklif mektuplannı ve 

23 Çigan or estrası. 
10 kv 

muvakkat teminatlarını aynı 

Katovlç 408 m. · gilnde saat on dörde kada• 

21·30 Konser levaz.ım mOdllrjyetine vermeleri 
24 Dans havaları. lazımdır. 

Romll 441 m. 50 Kv. M k 18.30 Konser ilna asa şartnamesi levazım 
21.20 Radyo gazetesi müdüriyetinden ve İstanbulda Dol-

22.02 O k 
ma bahçede evrakı matbua · 

r estra ve tagan-. anbarı mümeyizliginden her gün 
nı. 1 b a ına ilir. 

Vivanlll 
16 
t8.4S 
21.0S 

1\16 m. 15 Kv. 

:azbant 
Müsik de chambre 
Operet: « Di Li
beskuç ,. , Ludo 
Fillps in eseri. 
Operet nihayetinde 
telsizle resim neş -
riyah. 

Kiralık ev 
Gedıkpap caddesinde mun· 

taı.am Oç oda terkoa, clektirik, 
bahçe altı aylık bir senelik de 
olabilir. Derunundakilere müra
caat. 

Öksürük. nezle, 
boğaz ıGrtlıM 

ve brenşıtın husullne 
mani olmak we 

tedavi etmek için 

YALDA 
PAST!LLERİ 

kullaa,nıı 
BDtOn eczine ve ecıa 

depolarında 
ıatılır. 

VALDA 
bmlnl tııı11n kutıtar 
derunünde ta lep edln1ı 



bun• ••rtıarı 
l'llkı, .... ~ 

ltunq K~ 

1 ~ 150 000 
i • 4()0 800 
" • 7IO 1450 

Guet.-We çakan JUi " reeim
leriD btltGn baldan mabfasdar 

Oaeteye pderllecet mettuplann tlzerln• 
idare içinse [ idare J • yazıyı aitse [ yazı ) 

işareti konulmalıdır 

Tlrk mektepl.tle faydalı .....ı.tn 
illnlaruula ,We 20 tuzll&t anLr 

Blylt veya bir ~ dala için verilen lltnlarla 
bUS11SI malllyettetl lltnların lcred 

Al • 1400 2700 

Buılmıyu mektupların ıadestndea. tıymett 
nıalı:adderuız nıttuplara tonllhna$ paralann 
taypolmuından ve lltnlann mlnderecıtından 

idare mesul delildir tST ANBUL. Balnllt, Ankara caddeeınde • V AKIT YURDU :ııı 
Tel. 1970 iDARE ISLERL 1971 YAZI iSLERi • telıraf, VAltIT posta Ka: 4S 

idare ile kararlışanbr 

Gazetemize hasus1 lltn kabul eden ver 
H. S. H. t1Aaaı acentesi 

HASAN zeytin yağı 
Dthıyamn en leziz Ye en sat Ye halis yağıcİır. 

Paria, Londra, Romada en bOyOk mtıklfat ve albn 
madalyalarile musaddak birinciliği Ye ıehadetnameyi 
ihraz etmiıtir. 

Mayonezde, salatada, yemeklerde, pilivda, tatWarda 
Hasan zeytinyağı istimal ediniz. Bilhassa mide ve 
bağırsak hutalıklanndan muztarip olan kimselerle 
fİkemperverler behemehal Hasan zeytinyağım istimal 
etmelidirler. 

Çtınktı saftır, kum, taı, babrek, safra aanhk ve 
karaciğer haatalıklarile zafı umumide Hasan zeytin 
yağım içiniz. 

Levazım ve kırtasiye mübayaası 
,Tütün inhisarı umum müdürl ·· 

ğünden: 
13-1-930 tarihinde kapalı zarfla mnnakasaya konulan 69 kalelD 

levazımı kırtasiye için verilen fiatlar haddı Jiyıkta göriUmedijind 
22-1-938 Çarşamba gftnü pazarlıkla mlbayaa edilecektir: Talipl 
rin yevmi mezkurda saat 10,30 da Galatada mObayaat komiayonur 
da bulunmalara. 

Pazarlıl{la carrıekan ve dolap imali: 

Kiloluk fİfe 100, yanın kilo 60, safi bet okkalık ve daha büytık tenekelerde okkası 110 ıur.ışa 
Hasan Ecza deposunda toptancılara -tenzilit, markasına dıkkat edin; z. 

Ali Ticaret nwktebi miihayaat komisyonundan: 
Mektep için Ub.umu olan camekan ve dolaplar pazarlık auretile 

imal ettirileceğinden talip olanlann 18 kl. aani 930 cumartesi 

İstanbnl posta ve Telgraf ve 
T. Ba Müdüri etinden: 

r·································· ~ 

Ahmet Bey 
. . 
1 Pul yeri 1 
. . . . ···················-··-·-········ 

····························· Mahlle ............... ................ Sokalr 

.................... Numarada 

Posta ile ganderilecek mektup, kart ve saireuin yukandald 
n1mune veçhile - pullann z&rfm Bat k6fesine yapı1bnlma11 ve 
ı· deceği yer ismİDİD behemehal qaj1 tarafa ve okunakh yazılmaa 
aJrati temin eder Ye yanllfhia mahal bırakmaz Ef. 

Bfiyük Tayyare p1~aokosa 
Sekizinci tertip 1 inci ke~ide 

11 Şubat 1930 
Keş deler; VilAyet, Şehremaneti , Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve Osnıanlı bankaları nıurakipleri ve balk 
huzurunda yapılır. 

HUYCk IKltAMIYE 
Her keşidede çıkan 

konmaz. 

30,000 LiRA OJR 
numaralar tekrar dolaba 

Devlet Demiryoları Ve Limanları 
Umum idaresinden: 

Kayseri Poz b61Gğlhıtbı altı ayhk et ve ekmetf kapalı zarfla 
mlhwkaaaya konm'lflur. 

Mllllakaaa 3 - tubat - 930 pazartesi glnG saat 15,30 da Anka
rada Devlet Demiryollan idarainde yapılacakbr. 

MDnakuaya iftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını &JDI glnde saat 15 e kadar Umumi Mldtlrllk kale
mine YenDelsi 1.Azımdır. 

Talipler mnnalraaa prtnamelerini iki lira mukabilinde Ankara
da Malzeme dairesinden, latanbulda Haydarpqa mağazasmdaa ve 
KafHl'İCle Kayseri İllf&al mtıfettialiğinden tedarik edebilirler. 

Yllksek orman mektebi rektörltığibaden: 

Erzak ve saire münakasası 
Mektebimizln d&t aybk erzak ve levazımı saireai kapalı zarf 

unlile mtınakuaya konmuttur. Taliplerin ıartnameleriai girmek 
tızere ber gOn ·mnnakuaya iftiru için de yevmi ihale olan 
29-1-930 çartambl gthıtl aaa t14te Defterdarlık binumda mlleue
aab liraiye mtıbayaat komiayonuna gelmeleri. 

Seyrisef ain 
Mska acenteli: Galata Kapru b.tmd•· 
fıeyoflu 23bl. Şube ıcenteld Mahmu· 

diye Ham altında fatanbul Z740 

• ı ı ı~hd , 11sıuı 
( ANAF ARTA) vapuru 19 

saat iki de komisyona milracaatlan. 

Anunuaani Pazar 1 O da Galata 
nhbmından hareketle lzmir, 
Küllnk, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek vp dlntlfte mezk6r iake
lelerle birlikte Dalyan, Mar-

marİI, Sakız, Çanakkale, Ge- K ı d d 
...u_·bo_lu._ya_uinJ ......... ara_k_.rel_ec_ekti_·r_ ... ı ocae i encümeni aimisin en 

ıı 2tıZo ı ıhi uU ıU 
( COMHURIYET) vapura 20 
Klnunuunl Paıaıteai 12 de 
Galata nhbmmclan hareketle 
İnebolu, Samsun , Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve donfifte Puar iakele

. aile Rize, Stırmene, Trabzon, 
İırebolu, Gireaon, Ordu, Onye 
Samsun, lnebolu, Zonpldaj'a 
utnyarak gelecektir. 

Hareket pi y8k kabul 
ı olunmaz. 

iznıır - Marsın sOr'1t postıŞI 
( MAHMUTŞEVKEn> AŞA) 

vapuru 21 Kanunusani Sah 12 
de Galata rıhbmmdan hareket-
le Çarpmba sabahı İzmire gi
decek ve alqamı lzmirden 
hareketle.. Antalya , AIAiye , 

lzmit - Derince yolunun muhtelif kilometreleri lb:erinde İllf& 
edilecek iç betonarme klprll oıbaptaki p.rtnameai ve(7052)yedi bio 
e1ll iki lirabk kMlf mucibince 22 ka. aud 9!0 çartamba gtbıia ...r 

15 te ihale edilmek tlzere kapalı zarf usulile mtinakasaya vazedilmittir 
Talip olanların teklifnamelerini münakasa kanunundakiterait daireaiDd 

yUzcle yedi buçuk nisbetinde teminat makbuzile mezkilr tarihe ka-
dar Kocaeli daimi encllmeni riyuetine ve prtnamesini girmek M 
tafaillt almak iatiyenlerin Kocaeli nafaa bafmühendisliğine mira -,.. 
caatleri: 

l * 
Kocaeli encümeni daimisinden~ 

Adapazan - Karuu ve Kandıra - ICefken yollanna ait iatikpf 
ve fenni evrakın tamimi olbaptaki şartnamesi mucibince 22 kl. .... 
ni 930 çarf8mba glhıO saat on beşte ihale edilmek lzere kapah 
zarf usulile mGnakaaaya vazedildiğinden talip olanlann mezklr ta-
rihe kadar teklifnamelerini mibıakasa kanunundaki ıerait dairesincle 
Kocaeli daimi encllmenine ve şartnamesini girmek ve tafsillt 
almak istiyenlerin Kocaeli nafıa başmühendisliğine mllracaatlan. 

Mersine gidecek ve d6ntlfte 
Tqucu, Anamor, Alliye, An- İspirto ve ispirtolu içkiler inhiıan 
talya, Kllfadası, lzmire utn-
yarak gelecektir. umum müdürlüiünden~ 

-.,;--~-d-J-8-PO_S_t ___ _., (5600) adet defterin tab'ı mtınakasaya konulmuftur. Ynml 
' U lft iSi ihale olan 4 pbat 930 salı günil saat OD beşe kadar teklif zai'flaıa 

Cuma, Pazar, Salı, Çal'f&ID-
ba glnleri idare nhbmmdan milbayaat komisyonunca kabul edilecektir. Taliplerin komiaJ811 
9 da kalkar. kitabetine mOracaatlan • 

.... --·----· Muhacirleı·iuıizin nazarı 
di" katine: 

.. 
OksOrenıere Katranı Hakkı Ekrem 

BAKüSRAKISI 

Fransızca 
Ciddi ve tecrübeli bir mual· 

lim hususi Fransızca dersleri 
vermektedir. Ankara caddesi 52 
numaraya yazılabilir. 

T .A. Y YARE B.A.LOS U 

6 ıubat 930 perşembe ....... 
(Makaim) de verilecek Tayy.,e 
balosu biletleri Tayyare c-" 
yeti şubelerinde Ye Maklim tf-


