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~0;~~:~~!~,~.:~~u-iGazi Hz.büyük tezahurat arasznda Yalova'ya geldiler 
lınaz c'ostluk hi !erini ifade i-
n hı., ayın ortasında Tur\i ye
~ geliyor, 

Bu ifade Rus hariciye komi
rinin Merkez icra komita:;ın
~ okuduğu rapordan alınını§-

Gazi ile beraber Izmitten Y alovaya ... 
-----------····--------·---

13iiyii k R~isiı11izin SC)ralıatlC'rİni takip ed<•n 
ı11uharriri111iziı1 intihalın·ı 
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Reisicumhur Hz. öğleden sonra saat f:!t) de Ya/ovaya vasıl oldu 

Bamdi bey istifa 

edecek mi? ----
İstanbul Ticaret odası katibi 

, Umiliğine sa1 '. katibi umu
t \1 eh bi beyir. 

' Yini üzerine 
a reis vekili 

ilındi beyin is 
la edeceği ve 

U diğer bazı 
eddüllerin ta 

. edeceği şa
olmuştu. 

1 
tndi bey, is
~ etmesi için 

da bir sebep Hamdi U .. 
cut olmadığını ve Vehbi be
katibi umumiliğe tayini hak 
da henüz odaya resmi bir iş' 
~Ukubulmadığını söylemistir. 
liamdi B. kendisile katibi u-

~l~diha l)nra<lan nasıl kaçırıldı? 

Tahkikata vaz'ıyel eden S. Cemal 8 

i arasında ihtilaf oldu ıı
"1air çıkan dedikoduları gc.y · 
~arit gördüğünü ve esasen 
tıbi umuminin vezaifi muay
~ olduğuna göre, rüesa ile ha-
1lıtilafta olamıyacağını, oda-

1 bir tebeddül yapılması nıev
~. <ı.hsolmadığını ilave etmiş
' dan sahte bir ilmü haber tan-
~amafi, Hamdi beyin istifa zim edilerek Yunanistana kaçı-
'lıek için Vehbi beyin katibi rılmıştır: 
Urniliğe tayini haberinin re~- Nuı:i bey Türk tebaasından 

tahakkukunu beklediği sö- ve Sunye katoliklerindendir. 
~rnektedir. Kendisinin Jülya isminde bir 
()da ticareti bahriye müdiir- karısı ve bundan da Meliha is

. Unden istifaya mecbur :dil- minde bir çocuğu vardır. 
l olan Mehmet Ali Nisfet Nuri bey zevcesile bir müd-

dün odaya gelmiştir. Meh- det yaşadıktan sonra Jülyanin 
ı\li Nısfet bey, oda teşkila Ada ve bir çok sefahet yerlerin 

tıı eski sekle irca edileceğin de uygunsuz hallere tevessül et 
haberclar olmadığım ve O- tiğini öğrenmiş mahkemeye 
ziyareti hususi mahiyette müracaatla zina ve talak davası 
ğunu söylemiştir. ikame etmiştir. Bu sırada Mme 

t 

Fenerbahçe 
gene galip 

Gençler birliği 1-5 
ile maglup oldu 
Oyun çok canlıydı 

Fenerlilerbugün 
geliyor 

-

Gazi ve inkı ap 
' . {ı Yauın: Siirt Mebusu Mahmut 

• , ~ J 
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Izmit mülakatı nasıl oldu? 

Gazeteciler Büyük Reisten 
soruyorlardı? .. 

neler 

~ 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
r-..__..___ .. ,._ .. ';."".-$ Atina mektubu 

L-"-~~!!_~~""·~.t Hırisostomos 
Sür'at ve şoför 

hastalığı Atina~a yapılan n_ıe-
rasım meselesı 

tazelendi Otomobil kazalo.rı arttıkça ölenle • ı 
rin, yaralananların da miktarı artıyor. 
Otomobil kazalarına kar§ı ne yapma
lı? .. Bu sual yalnız bizde değil dün- ATİNA, 1 (Milliyet) - Bu 
yanın vesait itibarile bizden daba ile- sabahki gazeteler bir izahtan 
ri. ola~ ~üyük meml~ketleri~de ~e zi. bahsediyorlar. Gazeteler göre 
hınlerı ı.§gal eden b~ .keyfiyetbr. O bu izah veya tavzih mevsuk me 
kadar ki bu meseleyı bızden çok eve! . . . 

d . hallebni• zannettig'imiz memleketleı· .ıabıden almmrş ımış. . . '' . 
Avrupalı bir yolcu.-u daima hayrete üşüren muazzam Nevyork şehrinin gece manzaralarından bir intiba' • B d - d d - M ı 

de hala ayni dairenin etrafında döne- u, ogru an ogruya ı -

l Amerı
•kada yenı• ı•. fla.A. slar oldu! rekbuiıiniçindençıkmağaçalışıyor- liyet,, ive bilhassa göndenni§ 

lar. ~ugün.otomobil. derdinden b~set olduğumuz bir mektbu istihdaf 
me~ze saık ~.lan hı~ şey de aiı:"~u e"diyor. Gazetelerin neşretig-i bu 

--------------- e e e lngılterede munakalat meıelesınm . . .. , • B d k · · f ı A ı ' A · k b • yeniden canlanmıı olmasındandır. ln- tav,zih veya ı;Zahta hulasaten orsa a l l as ar zengın merı a)·ı Şaşırttı ve Ir gilizler ötedenberi kanun ve nizama denen şey ahiren mahut İzmır 
son derece riayetkar olmakla ıöhret metropolidi Hırisostomos un 

Çok intiharlara yol açtı, 15 milyon lngiliz lirası kazanmışlar~. a~ka~ bu asırda ~i~ hatırasını yadetmek üzre yapı 
~astalık var ki milleti~ b~ ~u~vetli ı· lan merasinı ve ayinler dolayısi 

k b d b ' d . ? tiyadı arasında marazı bır .1atısna teş: " . . ay e en lf a anı ne yapar. kil ediyor: Şoför hastalığı. .. iŞmdi- le Milliyet,,~ yazılmış o~an 
ye kadar lngilterede otomobillerin a- mektuptur. Sozde bu merasını 

Amerikadan yazılıyor: Aıne- , ,..,. .. 1 Aınerikada göze ~arpan ga- zami sür'ati tayin edilmiı, fakat bu ile resmi mekamların alakası 
rika ile Avrupa arasıdanlı:i bil- ı rabetlerden biri daha: 48 hükil t~dbirin de .killi ~~edi_ği. görülmüş- yokmuş. Bu merasimi hazırlı-
yük farklardan bahsedenler her metten her biri dahilinde başka tür. Neşr~dılen bn; ıstabatiJt; . geçen yan komisyon şinıdiki hükfunet 

kı dı F k di 
928 senesınde İngiltere dabilınde her _. 

va t var r. a at biz bu uzun başka kanunlar tatbik e "liyor. gün vasati olarak vukua gelen kaza- t~af~da:1 de~ıl, daha eve~ teş-
tafsilata girişecek değiliz. Av- . Meseıa bir hükumet dahilinde !ardan altmış kitinin öldüğu anlaşıl- kil edılmış. Bır de bu komısyon 
rupadan gelen, koca Bahri Mu- ı ufak bir cezayi nakti ile kurtu- mııtır. Bu miktar az değildir. Fakat tarafından bir abide inşa edile-
hiti Atlasiyi geçip, yeni dünya- . lan bir mücrim, başka bir yerde şoför hastalığı, sür'atin ve~d!.ği tatlı ceği yaztlmrş, merasim hakkın-
nın en muazam bir şehri olan ayni cürümden dolayı yirmi se- ·~hoşluk arasında, yaya yuruyc~le- da tafsiHl.t verilmişti. Şinıdi A-

rın hayatına karşı o kadar ebemmıyet . . 
Nev York şehrine daha ayak ba 1 ne hapse mahkfun olur!.. vermemektedir. tina gazetelen bu haberletin ya-
smadan karşısında gök yüzfüıe "Müttehit,, dediğimiz bu bü Buna karıı ne yapmalı .. ? Mesele- nlı§lrğmdan bahsediyorlar. Bu 
çıkan cesinı binaları görüyor. yük devleti teşkil eden devlet- ~i~. hük~e.tçe kanun d";İreıind': ::ıöz merasime resmi hiç bir mahıyet 
Belki Amerikalı gelip te bu mu ler ayrı ayrı idarelere tabidir. onu.ne getirılece~ .cep~esı :'.8.~• ~ır de verilmediğini, hükfunete men 

hr. · iliğini" b" ·· . ruhı hastalıklar ıtibanle duıunulecek • d · b · 
azzam şe ın gtize ır tu- V~şıngton hary?t~, d~vletlerle kısmı var ... İngilterede kanunun ya sup .res~ a amıa:m _u .merası 
rlü kabul etmeyen AvrupaWar munasebatta mühımdir. Fakat pacağı cihet yeniden tetkik edilirken me ışıtırak etmedıklenru yazx-
vardrr. Fakat bu bir telakki me- dahili işlerde onu kimse dinle- bir kanun Ja;rıbaaı hazırlandı. Yeni yorlar. Halbuki bir de gene bu 
selesi olmakla beraber diyebili- mez. kanunda otomobili ... için azami •ur'- Atina gazetelerinin merasim ya 
riz ki Nev York şehri yalnız bü- Aın "k kan nla at tayininde vazgeçilmiştir. Şofôr is- pılacağı aman verdikleri tafsi-

en anın ceza u rı tediği kadar otomobilini sürsün. Bu- · · · 
yük binalardan mlho.":kkep cesim da Avrupa telakkilerine uyma- na bir ıey denmiyecek. Fakat bir ka- Hl.tta Hırıs.ostomos ıçın _YapılB:-

~Son Haberler 

Vergi sui istimali 
Anl<ara d('fterdarlığı bir vergi sui 

istiıııaliı1i ırıeydaı1a çıl(a~·(lt 
Ankara, 6 (Telefonla ) - Anka· 

ra vil~yeti defterdarlıgı bir kaç gıln 

denberi mühim bir mesele etrafında 
tetkikat yapmaktadır. 

(925) senesinden beri Anbrada 
bulunup ta muhtelif dairelerle iş 
yapan ve bu suretle bir çok paralar 
kazanan bir kısım müte11hhitlerin 
(926) sensinden beri hükömctc ka-
zanç. verğisi vermedikleri anlaşılmıştır. 

Görülen lüzum üzerine hanği daire
lerin ne zaman ve nerelerde ne mik
tar iş yapnrdıkiannı ve bunların han
gi müteahhitler tara[ından der'uhte 
ve ifa edildiği hakkında tahkikat ya
pılmışın. 

Neticede hazinenin zararın• olarak 

Operet davası 
lzmirde çıkan hadise 
davasına Eskişehirde 

hakılacak ---Ankara, 6 (Telefonla) - lzmir 
milddei umumillğinin oynadılmasını 

menettiği "Telefoncu ·kız. opretl 

•davası müddei umumiliğin Adliye 
vekAletinden talebi üzcrıne meclis 
lcararile Esklşehire nakledilmişrir. 

Bu davaya merbut olan Ahenk 

gazetesile avukat Muvaffak Sabri ve 
avukat Ahmet Tevfik beylerin dava
ları da Eskişehire gönderilccekıır. 

bir çok mütaahhitlcrin kazanç vergi· 
si vermemek için yaptıklari işle

ri ve kazançlarin kısmı azamını 
ketınettikleri tahakkuk etmiitiı. 

l\Jüteahhiılerin (929) senesinden 

beri bu güne kadar yapııkları işlere 

ait kazaaçlan tespit edilmiş ve ka
zanç vergisi kanununa tevfikan bu 
mükelleflerden müterakim knzonç 
vergilerinin tahsiline teşebbüs edil
miştir. 

Bu vergilerin 4-5 yüz bin lira 

kadar tutacağı tahmin c:lilmektedir. 

Bu meseleden dolayı alakadarlar 
hakkında nynca takibau kanunıy.e 

yapılacaktır, 

Macaristanla ticaret 
ınuabedesi teati 

edildi 
ANKARA, 8 (A. A.) - Tü-

rkiye Cumhuriyeti ile Macaris· 
tan kraliyeti beyninde Budape§ 
tede imza olunan ve Büyük Mil 
let Meclisi tarafından tastik kı 
iman bitaraflık, uzlaşma, ve ha 
kem muahedesinin musaddak 
nüshaları bugün saat on sekiz· 
de Hariciye vekaletinde, Haricı 
ye müsteşarı Menemenli Nu
man beyle Macar sefiri M.Taru 
arasında taati edilmiştir. 

güzelliğini bilhassa gece karşı- olarak şu zikredilir: ceza azıuni bir ceza olacaktır. Nakti iştirak etmesi hakknıdaki davet Darü/filnun Emini bir şehir değildir. Nev Yorkun f maktadır. Mesela bu kabilden zaya sebebiyet verince tayin edilecek cak merasııne herkesın gelip 

dan Seyretmeli B
. kını _ . d ce7

• hapis veyahut bunlardan her" İ· len· unutulmuştur. Bütün bu 
Üsküdar tran1vayları 

· · · ır ta agrr ceraım var ır ki-:-' B. ~-... f"' ı··k d ek 
Gök yüüne çıkan bu binala- . .. ıı. · · ır """8 1° or u e emem merasime tayyarelerin de iştir-

1 . d r ki dort defa bundan dolayı malı de ayn bir ıey. . . ;ık d kl . ·1· d"l . . 
rm sayısız encere enn en gece- kum olan bir adam dördüncü eHr yerde bu mesele ile oğraşdır- e ece en ı an e ı 1?11~~: 
leyin dı~an frrlıyanbsayrsrz ışık- -· mahkumiyetinde artık ömrü ol ken bb:im defkazalara kartı tedbir anlSonratldıda bundan vaz geçıldıgı 
lan gönince ınsan u muazzam dukça hapiste kalır! . . . :fÜlll'lemiz e'la bir şey olmiyacak- ~ . .. . 
ları görünce insan bu manzara Büyük Chıcago operası Aınerikada içkiyasaktır. Fa- · ~ır taraftan Tur~ye ve Yı~.-
karşısında saatlerce kalmak, dil Avrupalı misafir üzerinde Anıe kat buna ıağmen kaçakçılık va- Ağa Hanın zevcesi nanıskt~. arasalımdal kıtılaTf .~elı:i~n 
şünmek arzusuna karlıyor. kal d •. 1d. İ ki .. etme ıçın ç şı ır en ur ye 

Dünyanın tarihte meşhur şa rikanın diğer yerlerinden çok, • arı az egı ır ... ç.. muRte-. olan Matmazel aleyhindeki düşmanlığı ile meş 
d daha derin bir intiba bırakan bır laları arasında kuçük yaştaki li . 

şılacak yedi şeyi ol uğunu söy- . . . çocuklar da görülmektedir. . . . Andre Carror h.ur olmu~ mahut metropo t ı-
lerler. Nev York bunların seki- !;i~hirdir. A · d çın merasım yapılması ne de-
zincisidir. Ya Vatington?.. nılır mfakenkta.fa

1
5°

1
k pdaaralarkkfaz~ _ Avrupa gazeteleri Hintli A- mektir? ... işte biz bu noktada 

, a ı as ar ço ecı o-a Hanın izdivacile meşgul A- ·k s y hü'-"' 
N ev Y orka çıktıktan sonra Kırk sekiz hükumetten mü- neticeler veriyor. Mesela son " · ısar~. ettı · onra . unan "-U 

bir Avrupalı Yeni dünyanın baş rekkep olan ve bizce ötedenberi defa Nev York borsasındaki if- met~n r~~en b~ ~ş~ere karış-. 
ka yerlerini görmek inılcinmı Hükfunatı m!ittehidei Amerika !aslar her tarafta feci tesirlerini mad~g1?1 ı~~ ettığını gazetemı 
da b\llursa kendini bahtiyar sa- denen devletin merkezi Vaşing- gösterdi. Bu yüzden intihar e- ze bıldıı::nı~tık. B.u mektubu-
ymalr... ton, Nev york, Chicago gibi bü dcnler de oldu. İşte size bir rak mm da mtış?-r ettı. Fakat Yu-

Meseıa işte size Chicago şeh yük merkezlerden daha başka kam ki iflasın dehşetini gösteri nan gw:eteln kendi hatalarmr 
• ri .. Aınerikada sokakların pek bir hususiyeti haizdir. Dünya yor: Nev York borsasında tam tashih için şimdi de böyle yol 
geniş olduğunu duymuşuzdur. siyasetinde nazarlar hep Vaşin- 10,000,000 İngiliz lirası kaybe- tutuyo_r_Iar_._...,. ___ _ 
Fakat Chicago bu caddelerin gton'a çevrilmiştir. Bahri tah- den bir adam vardı. Artık bu a- yeni kabine 
en geniş ve en büyüklerine ma- tidi teslihat meselesinde Vaşin- damın ne yaptrğrru sormayınız: 
lik bir yerdir. Chicago bilhassa gtoıı'un oynryacağı rolü izaha On milyon İngiliz kaybeden bir 

ı hayat ve faaliyet şehridir. Chi- hacet var mr?.. adam kendini öldürmemek için 
~go, eğer yanılmıyorsak, bir Orada başka, burada ba§ka çok metin clmak lazımdır! ... I 

Almangada 1 Fransa_ İtalya 1 lngilterede ffl'i,~fJ:ı 
Şaht'ın vaziyeti arasında Şiddetli fırtına 

Dedikoduya yol açtı aBhri tahtidi teslihat konfe- Bir çok tahribat oldu 
BERLİN, 7 A. A. _Efkan ransına hazırlanmak üzere ha- .LOND~A, 7 A.A. - İngilte 

· M Sh ht' ttı" .lya ve Fransa arasında cereyan re ıle berrı Avrupa arasında ya-
.ımumıye . a m neşre ·ı· d .. k h k İ . i l f 1 . b" • h··k·· • · uh h kkınd • h".k e en muza erat ak rnda ngı-. pı an se er erın ır çogu u um 
gı m trra a a agrr u - li 1 . . d" •. aı· .. f t d d 1 .• .. . . z gazete enrun ver ıgı m u- suren rr ına an o ayı ış an a-
umler ve.~e~te, m~maı~eyhi Al mat bu müzakerattan kaydı ih- hirc değin muvakkaten tatil e
man hancı sıyasetıne aıt men-itiyatla ümitvar olmak laznngel- dilmiştir. eMrsey nehrinde r.ey
faatların zararına olarak ~ahsi itliği anlaşılıyor. İtalyanın İngil rüsefer durmuştur. Vapurlar fır lf 
emel ve ihtiraslara tebaan hare- tere, Amerika ve Japonya ile gi- tın.anın sükun bulmasını bekle- r ,;;...;...ttı:Ziıilid 

Kabine gene dü§til 
PRAG, 7 A.A. - Reisicüm-

hilr M. aMzarik yeni kabinenin 
M. Udrjal'in riyasetinde teşek
kül ettiğini natık kararnameyi 
imza etmiştir. Hariciye nazare
tine M. Benes, Dahiliyeye ı;iftçi 
fırkasından M. Slavik, Harbiye 
nazaretine Çiftçi fırkasından M. 
Viskovsky, Maliyeye M. Englis 
tayin edilmişlerdir. Yeni Mali
ye nazın hiç bir grupa dahil de
ğildir. -----·---

ket etmiş olmakla muahaze ey-! ristiği ilk mükalemeler hakkın- mektedir. aShilin bir çok noktl!' a I 
lemektedk Forvertç gazetesi' daki haber ihtiyatla teI.akki edil 

1 

kırında bazı gemilerin karaya o- ğa Han zengin • Dır. -~~am ~· ~ 
« M Sh h · b h k . . Al mektedir. Fransanın bu husus- turduğuna fakat bir çoğunun ta Zevce olarak begendıgı ıse mu-

. a tm ~ :ıre . etmı_~ - talı:i vaziyeti arada bir itilaf te- yfalarmm tahlisiye sandalları tevazı bir kızcağızd.ır. Ağa Han 
j manyada ~alı bı~ dık~ator ol~ mini için çalışmak olduğu söyle tarafından kt~rtarrldığma ıhir ?-~ yedisind~ ~~-Les-Bain de 

Eski dilşmanlar 
karşı karşıya 

ı;nak arzusile tefsır ve ızah edı- niyor. haıberler gelmektedir. Nüfusça ızdıvaç merasımını aypmıştır. ····.·, 
lebileceğini yazmaktadır. vaki olan zayiatın miktarı hak- l 

Anlı.ara 8 (Tclelonla) - Da· 
rlllfUnun Emini Neşet Ömer bey 
geldi ve Maarif vekllletile temas 

Üsküdar tramvaylarının res 
mi küşadı gayri muayyen biı 

!arına başladı. güne kalmıştır . 
... _Hll•H•lllllll ... H"lllMllll.llHUlllllllHllt•IJlllUlllllllıliııı .• 111111•111•1111 .. lllMlllllll .... 

' • •.. . ,• ••• ... ~:... . • . ' .... • • :Şı. . ~ ~ 

.•TESiSAT!; ElEKTRIKIY~ 
' - -:- . . ~ ... ·. ' . 

. . ..~ot- ..J c .. ~.: • ; • ·,·.: ' • ' ,• • • 

;· ":'.. , .. : MALZE MES 1 ... 

' 
IST ANBUL LAYET1 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Fransızlara göre Fillstin'de 'kında sarih maHlmat aıınama- Cinde 
PARİS, 7 A.A. _Tan gaze- - mıştır. aMmafi bazı bina ve a- Defterdarlığa bazı ihbaratta bulunan eshabı emlakten Mu-

t . M Sh ht ht ah l\1üftinin verdiği ifade ğaçlarm yıkılrp devrilmesi neti- Mühim bir İstifa ,...,.., ~er ve Tevfik be•,·lerin madde tasrihi suretile tenviri mes'ele 
esı . a ın mu xrasma t · 1 k d. k. · · ··ıd·· • ·· · ' 

sis ettiği bir makalede diyor ki: Kudüsten yazıldığına göre ces~.0 ~ra k?'e ı .ışı;;ın ° ~gu PEKİN 7 AA._ Endo Pa- etmek üzre bizzat Defterdarlık makamına müracaatları rica o-

Sarr mes'elesi hakkında Alma- Araplarla Yahudiler arasmdaki vde. ıı;. _aç . 1
1n:se?ınR edya~a ~- sifik aJ· ansı~ın ~erdiği bir ha be- lunur. 

\ ·ı F k .. hk"k ·1 1 ıgr oarenı mıştır. a ır •sının ' B k K 1 B l be • b 1 . 1 . t•hı·•· . rı,·a ı e ransa arasında cereyan ve ayım ta ı atı e meşgu o-
1 

. ı"' . . · 
00

•• h'"kil R . . 1r ey oz, anıca, ey er yı şu e en muame eve ısı aıı 

d ·· k 1 f ., · d' ı t ·ı· hk"k t h t. hl dekı ngılız vapuru Hartland re ôore u met eısı cenera Ceneral Varbek ve Smuts tahakkuk memuru olup bila mezuniyet terki vazife eden Necip 
e en muza ere er sır ııctısa ı an ngı ız ta "L a eye ı a - b ki d b T ç k k · · f · · İ 
bir mahiyeti haizdir. Bu mesele ren Kudüs müftisinin halilmatı- umu açı arın a atmıştır. a an ayşe ıstı a etmıştır. cra Umumi harpte Şarki Afrikadaki Beyin Bostancıda Tepe mahallesinde 48 No. ikmetgahınr tebdil 
her hangi bir hal ve zamanda na müracaat etmiştir. Heyet yfasının kurtarılmamı~ olmasın heyeti Reisi M. Tang Yenkal ~an mütte~lekesini ~k fedakar ile Beyoğlu cihetine nakli hane eylediği anlaşılmış ise de şimdi 

h . . • .. . . . . -. . k /dan korkulmaktadır. ·ı h. · H""k"' hır •urette mudafaa etmış olan cene- k d ·· 1 "k 'h h kk d ı• · 
her angı bır sebep ve bahane muftının darresıne gıtmıs, ·en- FARİS 8 A A B . mumaı ey ın yenne u umet al V be k h. L d 1 • ye a ar muracaat a ı ametga ı a ın a ma umat ıta etme-
·1 Y 1· . • . . . b. ' . .- nta.nya ve R . l" -· . k r or c a ıren on raya ge mış d" _. d M 1· V k•ı t" 1·1 . • lb ki l "b' 
ı e oung p anma doğrudan dısını istiçvap ettıkten sonra ır N d" h·ıı . d f eıs ıgını muvak aten denıhte ve orada sabık dütmanı ceneral Smut ıgın en a ıye e a e ı ce ı esının o apta emr mucı mce 
d • d 1 ·ı . bl'" . . M""f . . orman ıya sa ı erın e ırtma . . h ·ı t . 1 duğu Şun· a· k ~ lm""d·· 1 ..•.. 

ogruya ve ya o ayısı e oağlr te' .ıg.neşretil:1;ış'-:1~·. u tının na tahribat ya makta devam e 1,._ edecektir.Mareşal Yen Haishan tarafından. ".erılen zıy~ette bulunmuş ma~ı azı.r~ ı e. ayın. o un . _ ınan aza~ı .ma u ~r .~g~-

1 
addedılemez. 5zl ıstıçvap edıldıgı hakkında k dl J k Y • Başkumandanlığa tayin edilmiş tur. Kendisı bundan hır kaç ay evel ne aıt teblıgat ıfa edılememış oldugundan mezkur malmudurlu· 

Gazeteciler kral başka tafsilat verilmemektedir.im~ tek~ ır ç~ çapurlar _m~lı tir. ceneral Smuta tarafından .L~ndr~ya ğtinü kabul ediP. etmiyeceğini nihayet üç gün zarfında müracaat· 
c ına T bli • d n J ld • ·· vo ?"1~ .. er~cesme gelt?;ştır. ça~ı~mı.~b. Alman ceneralı hır, nı~a- la baarzuhal bıldirınetliği takdirde müstafi addolunacağı ilanen 

p karşı e .. g e .. a;n .aşı ıgma. goı;e Chıen ısımlı İtalyan gemısı bat A . . . . yet ıki gun kadar Londrada ka!acagı- bl.. 1 
t ~udus n:ıuf.t~~ı _922 sene~ın~e ~; mıştır. Mürettebatı kurtarılmrs tınada nıkbınlık m ~ylemi~~r. c_~neral Sm':'ts .. ce.~ıubi te ıg 0 unur. 
I Almanyada milliciler arasın- ~ıhap edı.ldıgını, Yahudılenn o- r - ATİNA 7 (Av i) _ A k ~f~ika İngıhz mustemlekeaı huküın~-

t" da son mağlubiyetten sonra ih- •edenberı Araplara ait mukad- tı · y . .. Y . • n ara tının başında bulunmuş, maruf hır 
• · ·~t ·· d"kd"kl · · K.abı·neue 1•tı•ma{ unan sefin Turk ncalıle yap- kumandandır. Alman cenerali için Af-

tl.la'f çıkmıştıı· Young pla'nınr a gaz 1 1 ermı t - t 1 d d" d... · · "kad ı · ı ı s ·· 

~ 
· · .. 1 • • • • · •· ıgı emas ar an e ın ıgı ırıtı- rı an ge mıı o an cenera muts 

reddetmek için millicilerin yap soy emıştir. . PARİS, ~ A.A .. - İşle_rinden baatı hariciye nezaretine telgraf hakkın.d~ ~lm~.n cenerali:;-: Ben ~on 
, tığı teşe-bbüs akim kalınca bu ih çıkarılan şımendıfe; mıistah- la bildirmistir. ~rada ıkı ~S gun kalmak ıçın. ıı_el~. 
' tilaf daha artmıştır. Üç meb'ua Bulgaristanda demlerinin vazifelerıne tek.rar T l fi, d ı ld • t.kat~u .~•yafette bulunmak !çın dun 
' ınillicilenn firkasında istifa et- alınmaları için muha'l f t f k e gra a!r afi?h an aşlı tgma yantn obur ucundan gelmenın ayrı S · h · · t e e ır_ a göre münaz tin mese eler için bir kıymeti vardır. 
•niş, bunu ta'kiben üç millici ıyası ır cınaye IB:rmn: meb'.usa~ mecli~in?7 ver henüz müzakereye başlanma- Ceneral Smüts bunun üzerine sa-
,neb'us daha çıkmıştır. Gazett .-. ı..ı. l.~· A._- ı~1a,<e<lo- 1 dıkl~rı t~:· h~k~metıı; ;tıma: mıştır. aMmafi telgrafta izhar bık düşm~runm elini sıl~ınış~r. Sofra-
ı:iler kralı olan Hugenberk U. ıa sabık ıhtılal reıslerınden İs mes elesmı ıle.n sunnesı üzeri- edilen nildJinlik bugünkü vazi- da umumı harpte aŞrkı Afrıkııdn ce-
bu meb'uslar arasındaki ihtila moef dün akşam öldürülmüş- f ne, 262 muhalıf reye karşı 315 · k k d · d'l reyan eden muharebe etrafında hatı-
bu··yu··mu··stu··r. .. • .. yle reddedı·ımı"ştı"r yetın pe ya ın a ıntaç e ı ece ralar nakledilmiş, münakaşalar olmuı 

Jr · • i!"ini ümit ettirir. tur. 

~1ARTl 
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4 
.,. bi bir kenara bıiziılursiınüz. O 1 1'··yAt 1 s~r~da dışarda müşteri çağır~ l!J.- '"""' zılin sesı susmuş, ekranda gol-, 

geler dolaşmağa başlamıştır. 1 
1.s~ · rMorcsı ·MiLLiYET. m 1ı Geçenlerde işte böyle m~şte· 

9 Klnunuevcl 19'!9 risizlikten bunalıp kalan hır si-
.\RE ı \V F. - Ankara caddesi. No 190 nemaya nasılsa düşmüş bulun

ıeııraı adreıı Milliyet, lıtanı.111 duk. 
Telefon numaraları , Arkadaşımla arka sıraların 

lstanbul 3911, 3911, 39U birinde etrafımıza acıklı nazar-
ABONE üCRl'TLERI lar atarak sessizce konU§Uyor-

J aylı/ı 
Türkly• için Hariç için duk. Bir aralık, bizim arkadaş, 
;: kuruş ,:::; kuruı ortadan kayboldu. Döndüğü 

6 
2 

.. .. uaı ;; 2100 : zaman, giiya, yanımızda biri 
varmış ta işidecekmiş gibi kula
ğmıa eğilerek: 

C:elen evrat grrl verilmez 
Müddeti geçen nushalar 10 kuruştu. 

c;.ucte ve matbaaya. alt tşler içlD 

mudu.rJyete murıacat edllir. 
Cazctcmlz llAnların mcsullyetlnl kıbll etme• 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet en çok 14 en az 8 

derece idi Buglln rılzglr poyraz 
eaock: bava açık olacaktır. 

- Yahu. . • dedi, burada en 
kalabalık yer ayak yolu .•• 

Şaştmı: 
- Orada kimler var? 
Güldü: 

- Kim olacak, dedi, sinek-
ler .••• 

Kulalı: misafiri 

MiLLiYET PAZARTESi 9 KANUNUEVVEL 1929 

iLLiYETiN:- EGLENCELERf ı · -G 1 1 K 
123406789 ~ ll 

Bu ı-Dnlı:U yeni DUnlı:ll bllmecemlzln 
bllmecemız balledllmlt telı:ll 

Soldan sağa: Yukardan atağı: 
ı.- Gezinti [6] 1.- Tatlı börek 
1.- Pay [4] Vakit [I!] 2.- Eser [2] Nida [2] Yaydan fır-
8. - Kabul eden [ 4] !ayın [2] 
4.- Lezzet [S] Kadın (4) 3.- Yardım eden [8] 
5.- Rusyıda meşhur hayvan [8] 4.- Orta [8] bUyUk [S] 

1 Mükemmel bir 
GIDAD!R -Ônilmtizdeld perşembe akşamı 

ASRİ SİNEMADA 

SON KALE 
Müdhlş heyecanlı bir eser. 

HAROLD 
LLOYD 
ATEŞ 

GİBİ 

Sinema yıldızlannın en meş· 

horu, eız l.'." ı i mlisl, en mahiri 

Duglas Fair~an~s 
önümüzdeki ÇA R$.\CllBA akşamı 

~~era ~ineınasın~a 
bu maruf artistin ilk <e<li filmi 
olan 

DEMİR MASKE 
muazzam 
cekri r. 

~~~~ 

şahe>erlnde giırUne ı 

-1 
ÖnümOzdeki 1 ! kAnunuevel çarşamba akşamı 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Beygir r11l 5.- Karun [5] 

FELEK ıekleplller ıBıabatnı 6.- Taharri ettlr[4] 6.- Katla göz aruı [4] 
- 7.- Cübbe rgJ 7.- Fikir [4] 

GENE ŞOFÖR MESELESi.. Büyük muvaflakiyet ::= ~~~s:~d;~p~~~k~~/H1 lal [8] !.= ~ı~ra·t ~~ Rabıt [2] 
1 filminde 

Üç NikAh filminin mümessilesl NANSI KAROL ile sevimli artist· 
!erden ·GARI KOPER'in müşterek temsilleri 

ler<:ı:iiü:t?eci:~ii!~d'i~n~0.:~ D~;ı:a haf~~es~~:ml~ ....... 1sk....;;;.er= .. ı ın~ek.;.;;;.;;.1no.:.;.ı...ler;;;;;:...s~abn;;;:.:...a~lın-a...;.;.;.k;.;;.;..ı;oın;;;ı._ı·sJ-Oll-U ı·l-a"n-atı 
lıraa bunların topuna birden hü- Fethi Sezayi bey kazanmıştı. Jl l6 
kmetmek doğru değil. • • Şoför Bu yazı §Udur: 

Anadolu demlryolu 
sirkati 

Hisse· Sen edatı ve Tahvilatı 
hamlllerlne nan 

Güna~kar Melek 
Harikulade filmini temaşakirana 

takdim edecektir !er var ki kuzu gibidir. Şoför 30 uncu haftanın en mühim 
var ki caddeleri tozkoparana çe haberi şüphesiz, sekiz tayyare
virir. Dün bir dostumun araba- den mürekkep bir hava filomu
sile Beyoğlundan Galataya doğ zun memleket dahilinde çok mu 
ru inerken tam akıi istikamet- vaffakiyetli bir turnesidir. Di -
ten dolu dizgin üstümüze gelen yarbekirde': Edirne v~ ~rne
bir otoya eğer durarak yol ver· ~e~ de ~şagı Anadolu ıstık.ame
meseydik, bugün fakirin ismini ı tıru takip ederek N'.'11, Ercıy~ş: 
ölüler meyanında değilse bile Beyaz11:, ~~· Erzıncan. tanki
yaralılar arasında görürdünüz. • le devnru bıtıre~ bu _fıl~~uz, 
Hafazanallah! Eğer bizim ara- ~vaların musaa~esızligıne, 
bayi idare eden de kartıki kadar gokten boşanan yagmur sağa
deli olsaydı halimiz harap idi. nakla~a, hasılı bir çok müşkü
Şimdi gelin de bu adama akıllı lata ragmen yollarına devam et 
diyin! Unutmayın ki otomobil ~işler, azim :re irade.ile bü?"ik 
ve toför meselesi Iatanbul için b~r muvaf~akiyet temın etmışler 
bir derttir. Dar sokaklarımızda dır. Şark ıle Garbı, Karsla Edir 
bala otomobil tevakkufunun ö- neyi birbirine bağlıyan bu sıya
nüne geçilememittir. Seyrü ıe- net ~elek!.eri, <?.~~fi:~etin i
fer i<İaresinin belki müstakbel marule, Turk koylusunun kıy
tehri toförlerle seyrü sefer me- metli hi_z~et. ve ~.eb~rrül~rile se 
"murları arasındaki laübaliliğe ~aya dikilmiş bu>:tik .~bıdeler
bir nihayet verir. Ben toförle- dır. • • • Memleketı. mudafaaya 
rin deliliğinden ziyade müteca- matuf bu kuvvetlenn bu muvaf 
viz olduklarına kaniim. . Ne za fakiyeti her Türkün göğsünü 
nan şoför ifadesi kabadayı a- kabartacak bir ihtihar nişanesi
:ar, kavgacı ve ~ekinilmeai' Ia- dir. o?". seneyi ?ol_durmıy~ ta
zım gelen bir adam anlatmaz ve yyarecılik maz~z, az bir za
dünyarun her tarafında olduğu man zarf~~a ~arıkalı ~amleler
gibi bizde de bu söz sakın, ta- le dolu .?ır ı~tı~bal ?o~yo:. 
kunyacı, leblebici yahut terzi gi 1;3ugun ~ ıstikba~~ anfesgın
bi her hangi mülayim bir iıçi deyız. Belki de o e~ıge basmış~ 
manası verirse şoförlük metelo- dır.; . Her sahadaki. mu_v~ffaki
ıi bizde kısmen hallolunur yetını, Garp mederuyetını tem
Ve illa? • • • • • ' • sildeki kudret ve istidat göste-

YEN I BiR üSLÜP MU? ren TUrk, fezalara hakim ol
Yakında çıkacak olan «Po- mak azmindedir .. Çünkü bu 

litika» ismindeki aktam refiki- ruh, fezala~. da _P~Çalıya~ 
mizin yakın intitarını haber ve- kadar namutenah:,dı_:· Çllnk~ 
ren bir haberde, 0 gazetede yazı ond~: Al~ahından y_uksel,, dı
yazacakların isimleri ve ne çe- ye bı~.e~r al~ kutsıyet va:· .•. 
~it yazı yazacaklarım okudum. . Hulasa: Cıhan tayyarecıligı 
Bu haberin bir kaç kelimesini ı:ın dev adnnlaı:z ka1:§ısında a~ 
nakledeceğim: g~. bu _muvaffak~yetlı adımın ~u 

""'"'"' beyin de kendine has yuk hır ~ymetı var?ır. . İstık-
miyahi fıkralarını .••• » bal bu gıbı hamlelenn n1uhassa 

Vakıa bu «miyahi» kelimesi- lasıdır.,, 
nin manası «suya ait» demektir u u ••••••u • ••• u ••• u • "i 
Acaba bu yeni bir üslup mu yok ı TİYATROLAR 
sa «mizahi» nin galatı mı?. n 

FELEK SiNEMALAR 
~~~~~~~~~~~~- .......................... . 
1 K l k • ç,• i Tei)ebatı d • 

u a mısa, ır ŞEHREMANETi yaırosunda salı 

En kalabalık yer... ~ :~ü2;~~";;. 
Boş bir sinema salonunun yalnız muallim 

manzarası, ne acıklıdır, değil ve taleb·:ye 
mi? 1 Yumureık 

Kapıdan içeriye girince içini 3 perde 
zi derin bir hüzün kaplar. 1111 Nakledenler ı 

Ü M. Kema~ Na· 
zeri bir parmak toz bağla- 11111111 bl Zeki beyler 

nış sıralarda bir türlü müna- Cuma günkri 
'.İp bir yer intihap edemezsiniz. matine saat 
Çünkü bütün sıralar sizindir. 15,30da her cumartesi akşamlan için 

Kabahat işlemiş çocuklar gi- Hatlarda tenzilit ıapılmıştır. 

Adet 
20 Dış ltstik 
23 tç Usdk 820X120 

Topçu atış mektebi için mevcut 
tahsisatına nazaran icra kılınan 

mUnakasa~ındaki takarrUr eden fiara 
nazaran yukanda mlkdarlan tesbit 
edilerek yazilan Godyer marka dış 

ve iç 16stlğin fiatını Mışlen marka 
sahibinin tenzili fiatı üzerinden 
pazarlığı 12-12-929 perşembe gilnti 
saat 14 te harbiye • mektebinde 
pazarlık mahallinde her ilci marka 
sahiplerinin hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

• • • Çift 
800 Harici 'Fotln 
800 Dahili Fotln 
Halıcıoğlu Useal lçin yukarda 

yazılı mlkdarda hırlct ve dahlU Fo
dnin mliıuılwaıuıdak.l ftat gali gö
rUldüğUnden 16· 12-9i9 paza.ru!sl 
günü sut 14 te harbiye melcteb!n
deki mahalli mahıutunda pazarlıkla 

satın alınacalctır. Tallplerln şartname 
ve nümuneleri için komisyona mU· 
rıcaatlan ve puarlık için de mahalli 
mahsusnnda hazır bulunulması ilin 
olunur. 

• • • 
Adet 

1 Pllanye ve kalınlılt tezgthı. 

1 Şerit tezgllıı. 
Topçu nakliye mektebi i~ ya

kardı yazılı 2 adet tezgllı mUnaka
saaı gılnU talibin fiatlan uhdesinde 
olarak bir hafta sonrayı mUudlf 
14-li-920 cumarteıi günü saat 
14,30 da tekrar devam edilmek 
üzere talik edilmiştir. Sahibi f!ıda 

beraber tenzilatla b-.ka taliplerin 
mezkOr gün ve saatte harbiye mek
tebindeki mUnakasa mahallinde bu
lunmaları illn olunur. 

Kuleli Lisesi için 305 kaput ölçü 
ve prova edilmek ve bütün kumaş 

ve malzemesi müteahide ait olmak 
şartile ve aleni münakasa suretile 
satın alınacaktır. ihalesi 10-12·929 
salı günü saat 15 te Harbiye mek
tebindeki mahalll mahsusunda icra 

kılınacaktır. Taliplerin şartnameslle 

kumaş ve malzeme nümunesl için 
mahalli mezkiırdaki komisyona mü
racaatlan ve iştirak" için.de m1lnaka
sa mahallinde hazır bulunulması 
ilin olunur. 

• • • 
Kutu 
4000 Türlü 
4000 Ayşekadın 

Askeri mektepler ve hastaneler 
için yukarda yazılı iki kalem kon
serva al~nl mUnakasa suretile satın 

alınacaktır. İhıleııl 1O-12-929 s•lı 
günll saat 14,80 da Harbiye mekte
bindeki mahalli mahsusunda icra 
kılınacaktır. Tıllplerln şartnamesi 

için mahalli mezkOrdald komisyona 
müracaatları ve iştirak içinde münı
ka11 mahallinde hazır bulunulması 
ilin olunur. 

• • * 
Halıcıoglu llse11 için 800 adet 

kapat kapalı :ıarf suretlle ve ölçU 
ve pıroY' edilmek ve bütUn kumaş 
ve malzemesi müteahlde alt olmak 
tartil• satın alınacaktır. ihalesi 
10-12·929 salı günü saat 14 te 
Harbiye mektebindeki mahalli mah
susunda icra kılınacaktır. Taliplerin 
ş•rtnameqile kumaş ve mal?.eme 
nümuneal için mahalli mezk~cdak.i 

komisyona müracaatları ye işılrak 
için de hazırlıyacaklan teklif mektu
bunu saad muayyeneslne kadar 
ilmaber mukabillnde komisyon riya
setine vermeleri Uln olunur. 

- ~ 
HACI BEKlR ZADE 

A~i MIHiDDiN 
Müessesei ticariyesinin 

P_i\NGALTI 
şubesi 

A ç 1 L D 1 

Geçen 1 muıs tarihli i!Anımıza 
atfen, 30 nisan l 929 tarihine kadar 
vadeleri gelmiş olan müruru zamana 
uğramamış bilcümle tahvl!At kupun
lan !le temettü kuponlarının, 31 ki
nunuevel 1929 tarihine kadar, Mü
tedahll kuponları Mümessil senetler 
ile berayı milbıdele ibraz edilmedik
leri takdirde, müruru zaman sebebile 
hDlı:Dmstlz kalacakları hususuna 
Hisse - Senedatımız hamlller!nin dile· 
dikhtlerinl bir kere daha celp eder 
ve, bu sebebe binaen, 30 nis•n 1929 
tarihine kadar vadeleri gelmiş olan 
mUruru zamanı uğram•mış bilcümle 
tahvilat ve temettil kuponları ( 39 
• dahll • No ya kadar olan temettU 
kuponları) hamillerini, bunlın, şim
diden 

Ve nihayet 31 k6nunuevel 
1929 a lı:adar 

Kuponlann • mlltedah!l kupon
lan mümessil senetler. ile milbıde
leslne memur olan aşağıda !simleri 
yazılı mtıesıeselerden herhangi biri· 
ne, ibraz ey!emeğe - aksi tak "irde 
kuponlarının müruru zamana uğraya
cağı beyanlle - tekrar davet eyleriz. 

Bu mileueıeler şunlardırı 

Berlln ve lstanbulda Doyçc Bank 
und Dtskonto Gezelşaft ( Deuııch• 
Banlc und Dlsconto • Gesellıchaft ) 

Viyana da t Vlner Bank Verayn) 
( wiener Bank Vereln ) 

Zürlh de : Kredi SU!s ( Cr~dlt 
Su!ue ). 

Bu mUessesler Mümessil ıenedata 
tekabül edemeyerek küaurat ol.rak 
kalacak kuponların alım ve satımını 
de der'uhde edeeeklerdlr. 

lst•nbu~ 2 klnunuevel ı 929 
Anadolu demlryotu ~lrketl 

~atılıt e~Ja 
Tahlisiye umum mü

dürlüğünden: 
Gemi pusulası, çarmıh telha

latlan, bakır liimba taslan, el
vinçi, hava kazaru, zincir, yağ 
sarnıcı, yağlambası şişeleri, var
devela demirleri ve saire 10 K. 
Evel 929 Salı günü saat 13 te 
Galatada Kürkçü kapısı iskele
sinde Kaptan Mustafa efendi
nin ardiyesinde bilmüzayede sa 
tılacağı ilil.n olunur. 

ISt.tnbul birinci icra dalresınden: 
Bir deylnden dolayı mahcuz ve fu· 
ruhtu mukarrer bulunn ilzerl taşh 

dört adet masa ve bir adet asma sa 
at ve muhtelif sandalye Eyupsultan 
da Bat pazarında 11-12-29 Çarşam
ba günü saat 13 te furuht olunaca
ğından talip olanların mıhalli mez
kôrde meınuruna müracaat etıneleri 

ilan olunur. 

"9",. ~ . .. . -.;; - ' \ • • 
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~ıtlı M. M. Y 1 sabo alına toınisJonu ilan ali 
Askeri - ihtiyacı için 6 kalem 1 

filim - kapalı zarf uıulule müna · 
kasaya konmu,tur ihalesi 26-1 l!-929tarl 
bine müsadlf perşembe günü saati 4te 
komisyonumuz münakasa salonunda 
yapılacaktır. Taliplerin fartname sure
dnl yirmi kuruf mukabilinde al
malın ve teltlifnamelerini şartna· 

medcld wzda ihzar ile komisyon 
rlyueılne vermeleri. 470 

* • * 
Aakerl !htlaycı için 2000 kilo 

ince dikiş maklna ve 2.000 kilo 
makine v e 200 kilo da 
motoryağı iki 'artnımede olarak 
mubayaası aleni munakuaya kon
muştur ihalesi 17 · 12-929 salı günü 
sut 14,30 da komisyonumuzda 
yıpılacakbr taliplerin şartname su· 
retini komisyondan almaları ve Şart· 

namedeki tarzdı temlnıtlarile komi· 
syona müracutlan. 469 

* * * Ordu ihtiyacı için l !O tont hint 
yağı kapalı zarf usulule munakasıya 
konmuştur. ihalesi 2i·l2-91!9 cü· 
martesl günü saat 14 te Komisyo
numuz münakasa salonunda yapıla

caktır. Taliplerin şartname suretini 
yirmi kuru' mukabilinde almaları 

şartnameyi lzm!r müstahkem mev· 
ki ve Ankaradı merkes satin alma 
komisyonlarında ıöre bilirler n tı· 
kllfnamelerlnl şartnamedeki tarzdı 
ihzar ile komisyon rlyuetine ver· 
meler!. 401 

• • • 
Merkez lhtiayci için 300 ton kok 

kömtirU kapalı zarf tııulile mUnaka· 
saya konmuftur İhalesi 1 O b!rind 
kanun 920 tarihine masadlf Salı gil· 
nü ıaat 15 t• şartname! koınlJyouu 

muzda ğöre bilirler ve taliplerin t .. 

minatlarile birlikte teklif mektupla· 
rlnln yevm ve saatı !haleden evol 
makbuz mukablnde Ankarıdı mUUI 
mudafaa merkez satın alma komi· 
syonn rly11etine tevdi eylemeleri. 

466 

• • • 
ı'.skeri lhtiıcı için 93 kalem alatı 

bevliye kapalı zarf usullle milnasıyı 

konmuştur ihalesi 18-12~929 tarihi· 
ne müsadlf Çarşamba günü saat 14 
te komisyonumuz milnakasa sal • 
nunda yapılacaktır. Taliplerin şartna· 

me suretini yirmi kuruş milkalbllnde 
almaları ve teklifn•melerlnl şartna· 

medeki tarzda ihzar ile komisyon ri· 
yaseılne vermeleri. 467 

" cı .. 

Askeri ihtiyacı için yangın söndtlrmek aleti mübayaaaı alent mUnaka· 
saya konmuştur. ihalesi 28· 12-929 cumartesi günü saat 14 te koml>yo· 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin şartname suretini komisyondan almılaıı 

ve şartnamedeki tarzda teminatlarile komisyona müracaatları. 

1930 senesi için 
Banka ve avnlı:at ve tüccarlara mahsus 16 çeflt 

Ticari ve muhtıra defterleri 
Çıktı. Deposu : Ankara caddesi Afitap mağazası No. 109 

BIJQmum kitapçı ve kırtasiye mağazalarında bulunur, 

",JJl/llyet.,in tefrikası 4 ··-····-- ~ıli""analrktan almıyorla~ Bir-ke- gel5e-gu1erirn:-:Mademki kadın, ve sinir bozı.ıklugu icat-eı:lifme- ı İşte yanlıŞlık, işte ~ata bur~ le, onların: 
re, çocuk doğurmamak için, el- erkeğin kalçasından yaratılmış- 1 miş bir devirde, mesut olmama-' c!;an başlıyor beyefendı. Haydı "Seni seviyorum!" demesi a· 
!erinden geleni yapıyorlar. Do- tır, ona bir but borçlu demektir! nın imkanı var mıdır? İşte de- Ademi, görgüsüz, toy ve enayi rasında hiç bir münasebet yol'· 
g• um ve ölüm istatistiklerinin ve bu borcunu ödemesi irin de, demiz, bazen sevincini "Bö !. • • olduğu için muahaza etmiyelim; " ı f tur. 
yanında, bir de iskatı cenin lis- erkıeğin yamaçından aynlma-

1
Böö!. Bööö!.,, deye haykrrar~k akat ken~ze ne de:ı:-elim?.. Onların, birer şaheser olaJl ~ 

tesi tutulsa, doğan ve ölenden ması lazımdır. Eğer bu hurafe göklere ilAn edermiş. Bugtin, Bu hatayı ortbas mı edelim? • 
ziyade, düşüı:ülen çocuk olduğu doğru olsaydi, hak~katın, söy- barlarda caııbant çalan cenciler- Kadınlar başka cins mahluk, ptişmelerile, bizim - alelekser ., 
meydana çrkar. Sözüm muta· !ediğim gibi olması lazım gelir- ile, batakhklardaki mandalar da, erkekler başka cins mahluktur. maksadı temin edemeyen duda~ 
vassıt ai.lelere değil, hayır, ben di. Ben Havvanın, Ademin kal- ayni sesi çıkarıyorlar . Adem Erkekler in~~· k~dınlar da... u~~tışlarnnız arasında d~, ~ 
yüksek ve kibar mlihitlerimiz· çasından yaratıldığına inanmı- kadar mes'ut olan bir onlar kal- kadındır. Bır ınsaruyet vardır, muşabelıet aramak abestır. _ , 
den bahsediyorum. KürklU, eı-1 yorum. dı . bir de nisvaniyet. İnsaniyetle püşmenin tadını çıkaran kad•'1 
maslı vıe otomobilli hanımefen-\ Bu bahee girmişken, size bi- Herneyse azizim. Günün bi- nisvaniyet, birbirleriı:ı:e .. şekle?" dır. , 

Şimdi gelelim kadınlara. On- leri gayet sarihtir: Kendi üstle- dilerimiz, kazara, gafil avlanıp raz Ademden bahsetmek iste· rinde, Ademin karşısına Havva benzerler, fakat duşuncelen, Eğer 0 ııeni candan öprneı~e, 
ar -bir alem oldular azizim. Fil- rinde olan haklarımızı refet- doğurdular mı, en az meşgul oı.J rim. Dünyanın bu ilk insanını, çıktı. Adem, karşısında, kolu duygulan, görüşleri, birbirinin J" o-ııı 

1 
1 

dd d senı r. onu işin yoksa, iste ı., ? 
ıaki daha henüz polis o amadı- mek. Fakat bu beyhude zahmet dukları şey çocukları oluyar. hiç zihninizde. • canl,. .. ·rdınu: bacağı, yüzü, mafsalları, aşağı tamamile zı ı ır. kadar öp, bak faydası olur ı:ııut· 
ar ama, olmak istiyorlar ya, siz azizim. Onlar, gündüzleri zaten Doğrusunu söylemek lAzmı mı? Ben, Adem deyince, glizle- yukarı her oeyi kendine benze- İnsaniyet ne kadar sade ve Hakkmu teslim edin, hata e, 
~a b~~ın. Hem nasıl olsa, gü- b~zimle müsavi yaşıyorlar; ama gelirse, bu kabahat biraz da biz-: rimin önünde, iri yan, elinde yen bir mahluk. görünce se".indi. bas~t ise, nisvaniyet o derece . ··ıa· 
·~ ~ırın?e o.lacaklardrr: Ken- bır kere güneş batıp ta gece ol- de. Onlara, oynayamıyacaklan, 1 kocaman bir çınar gövdesini Havvayı hemcınsi zannetti: mu~~ ve gılhgışlıdrr. miyorum. bu müşahedelı ~~a? 
lılerı_n_ e sıya~ı hak da venlecek. du mu, bize hüküm ediyorlar. kavrayamıyacakları, idare ede-

1
baston deye kullanan, vilcUdü - Hul .. Ho hol .• Hul .. de- Bızım, senelerce üstünde ka- hazalanmda, kabalık ta yo'ksıı· 

"' l t b D · • f l • b" 1 · Be""riyetin rezaletini, ahla 
:>U gun ame ıya masası .. 3.§~:. 

1 

iınyanın her yerinde, geceleri meyeceklerl bir rol ".~ı::mışiz. ~aştan aşağı tüylü, mes:ut bir ye haykırdı. . . • a pat attıgımız ır me~e er, r • erifll 
la, mahkemede avukat kursusu kadınlar saltanatı başlar. Bu ha Bunda hil.katın hiç bir suçü ıok- 1 ınsan canlandınrmı . Bılmem Havva, aynı mda ıle cevap onlar on dakkada halledıvenr- lıklarıru, bayagılıklarııu, b fi' 

")nünde, yazıhanelerde makine' kimiyetleri, her gün biraz daha tur deyemeyeceğim. Erkeği top 1 d1ıkkat ettiniz mi, vUcütleri tay- verdi: ler... Şey, pardon, sezerler de- kadar siz de bilirsiniz. BeŞ~ııı 
yanında çalışan kadın, polis de artıyor. Anlıyorum onlarda ana raktan yarattıktan sonra, kadı.llü olan insanlar, mes'ut insan- - Hu! .. Ho hol .• hut yecektim. yetten nisvaniyeti avı~ıı 1:ı·r 
?lacak, vatman da. Bütün bu !ık hakkı var, hakimiyetleri el- ru etten yaratmanın manası var1 )ardır. Adem, kendikendine: Kadmla insanlığın dili de ay- kabalık değil, bilakis büyı.ık 

1 

mücadeleden maksat, çalışmak bette artacaktır, artmalıdır da, miydi? .. Havvayı, ne deye Ade-1 Adem de yeryüzünde tek ba- "Mademki ayni dili konuşu- ndrr. Kadınlar erkek, ayni leh- nezaket göstermemiş o!rnuY
0

r 
mıdır zannediyorsunuz?. Hayır. ~ey~ceksini~: Hayır ~-f~_ndim, min kalçasından yaratmış?.. Işı.na iken çek mes'utmuş. Düıı_ü- yor, ayni cinstenizl" deye dü- çeyi kullanmazlar. Bizim: muyum? , 1 
Hanımların bu husu~takı gaye- ış boyle degıl. Onlar nufuzları-l Ne zaman aklıma bu hurafe nıin, para kaygusu, sevda belası sündü "Seni seviyorum!" dememi"'- pt'IM.ED 
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:vlTLLfYET P\ZARTF:SI o 

Ekonomi 

: ~:ı=r.:~ı~tL=L=iY=E=T=i=N=S=,. E::H:i:.:R=H=A=B=E=R=L~E=R=·==~ HIE!lllalliR:llyilllilll:l:at .. p-aİıalılığı istatistiği 
'= :.1 Ticaret odasına göre teşrini 

Ask vüz ·iıı den intihar 
' ... - -

Aspa!:ıiya ııauıı nda hir 1-llını Vilayette İtiraf! Emanette sanide evelki aya nazaran 
ı:r,,t l~cııdiııi d(·ııize atarak \'Talo,ra'da Son İn1tilıan biraz yükselıniş .. 

i; l tilıar et Jll istj,. Yeni teşllillil tetki- Süreyya beye Ayın 17 isinde tercü- Ticaret odasr geçen Teşriniıko-Slovakyaya Türk tütünü m 
' baloda dayak manlar imtihan sani ayma ait hayat pahalılığı mı altında külliyetli miktarda 

Gedikpasada Ali B. yokusun etmiştir. katı devanı ediyor istatisklerini ikmal etmiştir. adi Yunan ve Bulgar tütünleri 
da oturan ınatın2 ~cl As'J:ts 'va- Soyledig-ine göre Aspasiya- atıP.dJğJ an(aşıfdl edilecek Teşrinievelde pahahlık nis- sevkettig"i hakkında hükumete n • Unıum jandarma kuuıa12-
~~ ccz:t:i ~~" nın kendisini denizi atarak inti- danı da tetkikat yaptı Şimdiye kadar hastalık ve beti harpten evelki vaziyete na- bir ihbar vaki olmuştur. 
de-~brl, s2.hılı.. !har etmesi bir kalp meselesile _____ Dayak polis ÜÇÜilCÜ sair mazeretlerle imtihanlara zar_:ın yüzde 1400 nisbetinde ol Bu karışık tütünler için Tica 
'i.aPtuıg"uıf'm.mızuşt'a'~ alakadar olduğu tahmin edil- Yalova'da Kaza teşkilatı i- b . . t giremiyen rehber ve tercüman- . dugu. halde. geçen -~y ~arfında ret Odası t~rafır:d~~.menşe ş~-
~ t çin yapılmakta olan tetkikata şu e muav1nı ara- lar ayın 17 isinde emanette im- bu nısbetbb~raz degışmış ve% ~~dletı;ıame~k· venl3dıgı.lve b~·~u-ıkata g-öre A• mektedir. devam olunuyor. Oraya gönde- fından at1lm1Stlf t'I d'l kl d' 1420 ye alığ olmuştur. Mama- tun erın mı tan mı yon ı o Pasıya ~ geçen 1 ıan e ı ece er ır. f' b ff · k h f'f k d ld - ·· 1 k eli ~ rilen pilsler vazifelerine başla- • --o-- ı u son tere ü ço a ı oldu- a ar o ugu soy enme te r. 
azar gü:ıü sa mışlardır. Mülkiye müfettişliği Ad 1 ğu için mahsus bir derecede ol Ticaret odası reis vekili Ha-

~t 5 
te köprü Umum jandarma kumandanı a çam ~rı. matlığı beyan edilmektedir. mdi B. bu hususta ademi malfi-

den hareket e- Zeki Paşa da Bursadan Yalova tahkikata başladı, Ada çamları senelık bır bedel -o-- mat beyan etmiş ve Türkiyeden 
en vapura bin- ya giderek jandarma teşkilatı Fazlı beyin izahatı m~k~bilinde emanete devredil- Bir tütün şirketinin ihraç ed~.ı~~ ~üt~nler. hak~da 
~iş ve vapu ve kadrosu hakkında tetkikat mıştır. h k 1 ancak Tutun ınhisar ıdaresı ta-
1\tna!ı açıklai'ı- f h . . . d t t Polis müdiriyeti üçüncu şu- Emanet çamların nasıl ıslah sa te ar ığı rafından gönderilen vesikalara 
ıı, l 'h d yapmış ve şe rımızıe av e e - b "d" muavin' Ş k'r Bey d . ed·ı -· d . b. ~ geldiği za- ntı ar e en 0 . d kadro e mu ur .. ı a .~ · . ve te - ı ı ecegıne aır ır Şehrimizde şubesi olan bir istinaden menşe şehadetnamesi 
ilıan kendisini Aspasiya . . mış~ır. r:'-nı~.{: a~a V li hakkında, Yı•lrn~ı nınhPnrt1 • heyet teşkil edecektir. Bu he- gayri Türk tütün şirketinin Çe- verildiğini söylemiştir. 
~aldırıp den;ze atmıştır. sukili~ tMesphı~ded. ı b ş. 0 

upd t:1 mektebi talebe d yet, ziraat ve çam mütehassıs- * • • --ve u ı ın eyın av e ın- · d s·· . ' .. kk 1 k 
d k 'i kr . 1 kt sın en ureyy., • tarından mure ep o aca •çam Kambio Borsası 81121929 

Biraderi Mahmut paşada ka, İ e at şe ~aca ır, Efendi tarafın- İ lann tedavisinden başka yeni .r.JISIKHAZLAR TAHViLAT 
Qİfe taciri İli yadan aldığrımz ' SOO l J • dan Müddei u- - ._ . çam yetiştirmekle de meşğul o- lHlkraz dahıı \ u«5 00,50 .hadolu} ı. T. 
ltıalftmata göre Aspasiya bun-~ ( osya mumiliğe bir - """"' lacaktır. l.:t}UOU • unbhlde 196 00 n. Y. ; i: 
1an bir ay evel Se!Sniğe gitmi11- İskanda 800 dosya kalmıştır dayak hadisesi \ , lironılyeıı ı:eaıır ynlu 0 75 nnel rırhtl 
~e onbeş gün kadar evel de ıs, Hazirana kadar bitirilecektir. için dün müra- Gazi y alovada l!E!'.>:TLfi':R Elektlrlk Jlrkoıl 

37,SO 
37.50 
4000 
4,:iS,00 

ı. 3:;.ıJJ 

~nbula melankolik bir halde av -o-- caat edilmiştir. lı hıntuı 12 15 Rıhtım ~ırtetL 
''et etmiş ve yukarda yazdığı- ' Zan1 taJebi Müddei umu- Birinci .. hileden mabat d Audolo demir yolu 24 75 H. hıo llm•o ıırtetl 

17 :ıo 

tıı kıtlar arasında Derinceye oğ • 1. Tranny. Ş. 75 oo 
d tz gibi geçen Pazar günü bira- I Muhasebei hususiye memur- milik Şüreyya ru yol aldı. Derincede Seyri se- 1. l'. ~. Ştrt..ı ii,oo 
Crine Avrupaya gideceğinden 1 lan kendi haklarında Barem tat Efendinin isti· fain müdürü Sadullah, Kalemi 1. ~· Şırteıı as 50 

~e kendisinin beklememesinden I bik olununcaya kadar maaşları- dasını ilk tahki mahsus müdürleri Hasan Rıza i.' ~.~:~~.~; 11 
2
o.ou 85 

ahis bir mektup bırakarak ev -
1 

- na zam icrasını istemişlerdi. Da kat için Polis i- <>eyler, Gazi Hz. ni istikbale gel ~. ueııımoa ;. 5 30 

den çıkmış ve Kınalı açıklarm-1 Yakalanan hırsızlardan şoftJr K4mıl biliye vek8.leti bunu muvafık kinci şubeye ha- 'mitlerdi. Cevat Abbas beyin A. çımeoıo J. 31 50 

~kendisini denize atıp intihar muavini lsmall, K4nl ve arkadaşları bulmamıştır. Derince civarında vücude getir- 1. 1 cl•loa ş. ''" 75 

Vilayet umum meclisi 1930 vale etmiştir. Şakir bey dikleri çiftlikleri bu aralık Gazi ş, •ı. Eaa ş. 4 75 

Mahkemelerde: 

~uphi beyin muhakemesi 

tlıilddei umumi Suphi bey~n 
vazifeyi sui istimalden 

tecrimini istedi 

H d. · Silr Ef d' ·~ llayJ iye 18 00 senesini tetkik ederken Barem a ıseyı eyya en ı şo- Hz .nin nazan dikkatlerini cel-
usulüntin tatbiki için bütçeye yl~ anlat~y~r: . . betmiş ve refakatlerindeki zevat I 
tahsisat koyacaktır. .- M.iilkı7e.'?1ektebı~ı? se~ ile otomobillere binerek çiftliğe ~ehı-eın:ı net• ıl l nlarıl 

-o-- . neı devnyesı mlin~sebetı ıle Sı- gitmişlerdir. Çiftlikte Gazi Hz. H , , 1 
Tokatlıyan otelı pahi Ocağmda v~nl~n. baloya pek az kalmış ve kısa bir müd- ~'itane ~şyası a ınıyor 

T li h kkınd davetli olarak gıtmıştım. Ya- d d t t . 1 d' Şebremanetınden: Cerrahpaşa hu-okatlıyan ote a a . et sonra av e e mıt er ır. . . . . 
. nnnda arkadaşım olan hlI' ha- M D . · tanesınde yem yapılan pavyon ıçın 

Emkivalı metrukece yaptırılan mm vardı. Şakir Bey olduğunu k 1 .armara vapurut eGnn~eHıs- lüzumu olan karyola. etajer, yeril 
tet kat son safhasmdadır. Es- .. _ . _. . . . e esme yanaımış ı. azı z. .k . .. k, 
ki tasfi e komis onunun otel sonradan oç-rendıgım bınsı ya- çiflikten avdetlerinde tekrar tre amerı .•n bez~ yatak yil.zu, pamu 
hakkınday di "' y mmıza geldı. Arkadaşım olan b' k . k 1 . .. .. k battanıye, hastı abası, pııama, para• 

.. .. .. ~er gı karar yanlış hanıma birdenbire: ne ıner~ ıs e enın onune a • vana, basta arabas~ gaz ocağı, iskemle 
gorulmuştur. - İnkilr etmeyiniz, sizi tanı- dar gelmııler vekioradl an l\:l!fadrma vitrin, tabla, duvar derecesi, pon 

--O-- ,, d d• ra vapuruna ra P 0 muş ar ır • manto mikroskop oda takım1 ile til-
M ı · c · J • yorum. e 1· B d b. k" lü - G ' ' a ıye müıettış erı . k d' . . u sıra a ır oy çocugu a- kürük hokka•~ maşrapa (tırak, ~ l:>iın ağırceza mahkemesinde 1 çin dosyayı yedinci mil~t3:nt!k Ben bu zata en .ısını tanı- zi Hz ne bir çiçek buketi tak- . . ' . 

~~hremaneti tamiratı mütema- Nazım beye havale etmıştır. Tarabyaya gidiyor madığnn halde böylece yanımı- d. ' t · G · H ti ri tabak, klse, gilğilm gibi envayı le. 
•ı;. . . d •d 6 za gelmeğe hakkı olmadığını sö bı~ . e ~ı§,fi azı b.az;ebee vazım ve bardak, kaşık, çatal, surahi, ~a e mühendisi Suphı beyın a- I .~ , c . liMaliy~'fve~l.et.i Fyenı en yledim 

0 

~ e1tı m
1 

u te
1 

tdane M ır e s- paspu ve sa.lre kapılı zarfla milna-
"' sına devam olundu. Dünkü cra reısı vazııesıne ma ye mu ettışını ransaya · .. . b b . sum e a mıt ar ır. armara va. kısaya konmuştur. Tılipierln numu-

(f.KL~:R 

r.nadra 1050 00,00 Nt••york 0,46 46,87 
Paıtı il 82 5o Atını ı4 93.00 
Ctnc'l're i J!l,00 H<ıma l8 89,00 
Bükr•• 26 50 00 Amıttrdara CI 15,00 
Brıi\ı~l ~ 31.7'5 ~otyı (4 50,00 
Praı ıs 62 so Berlla 1 93.75 
Viv nı ~ 29.7~ 

ınül!Sseselcrden herhangi birine 
ihraz eylemeye abi takdirde ku· 
ponlarının müruru zanıana uğraya· 

cağı bevanile - tekrar davet eyleriz. 
llu müc~~csclcr şunlardır. 
Ber!in, Fraııkfurt (.\!ayn) 
ve lstanbuld:ı. Doyçe Bank und 

Oiskonto Gezelşaft ( Deutsche Bank 
unt Uiscontc - Gesellscha!t) 

Zürih te. Kredi Süis ( Credit 
Suisse). 

Bu müesseseler mümessil senedata 
tekabül edemiyerek küsurat olarak 
kalacak kuponların alım ve satımını 
da deruhte edeceklerdir. 

·•1ııhak d · C m'l B ·· · F da b Bunun uzenne uzat em a- 11 · 2 D · İ<! . eme e muavın e ı • başladı gonderecektır. ransa ulu- • d K d d puru saat ı geçe erınce- neieri görmek için her gün saat on 
dıasını serdetti: nan üç müfettiş te gelmek üzre- şag.ıya çağır 1· ~pı. a v'k.7an den hareket etmitti. Gazi Hz. lldye kadar hastaneye ve şartname Zayi; Fatih Askerlik şubesinden 
.._ Suphi B. bir kaç maddeden Tem?İz azalığ~a ~ayin edi- dir. polıs memuruna, enıBte • ~ et- vapurun hareketinden sonra ya- almalı: için do her gün on altıya ka- aldığım vesikai askeri yemi zari ettim 

ltıııhakeme edilmektedir. Halil !en Re~ı~ ~eyden .ınhılU eden --o- mesi için emir verdi. ~nı apı- rım saat kadar gövertede kal- dar levazıma müracaat edecekler ve yenisini alacağımdan hükmü )Oktur. 

lstanbul 2 kAnunuevel 1929 
flıydarp~a limanı şirketi 

~~uştan 175 kuruşa taşlan al- ıcra reısl:gıne t~yın .kılınmış .o- Orman mütahassısı dan dı.ş~rı ~ıkardılar. B~ü~~~ a= mıt ve Gölcükteki Yavuz zırh- teklif mekıuplannı da 30/12/929 pı- Halim oıtlu Kemal 
tgı halde 180 kuruş göstererek lan Üskti.~ar m1;1dde~ ~umı!I • . . dım yiirüdukten sonra e hmızı bir müdet uzaktan tetkik za:teıl giinil saat on beşe kadar le· ----- --
~su.rette bordro tanzim etmiş Suat.B. dun yem vazıfesıne baş- memleketıne gıttı derek başıma yumruk . vurdu .. buyurmuılardır. Müteakiben ka vazımı vereceklerdir. KADIKÖY NOTERLiölNE 
~t. Fakat bu paralan ihtilb et- lamıştır. İktisat vekaleti Orman mü- Polis diye. baı;ırdım. ~ı.r efendı marayı tetrif etmitlerdir. Gazi * Efendim; 
lj~i s:ıbit olmamıştır. Çünkü bu Suat B. d~ öğleden evet ic- tehassısı "Bemhart., m muka- daha geldı. Gelen polısın ~e<;l- Hz. bu esnada gramofonda ali- A. Hisar dairesinden: Beykozda Üsküdar malmüdürlüğünce 9 Ki· 
hrayı taşların esnayı naklinde ra ~emu~l~rıle aı'ka~aş.larının vele müddeti bitmiş ve kendisi ni alarak ?ununla oda. ar ~m~ turlca bir kaç plak çaldırarak is- Karacaburun sokağında Niyazi kaptan nunu evvel 929 ıarihinde mevkii 
l~taya buraya sarf ettiği anlaşıl ~ebnkt~r;n.~ ~abul etmıştır. \'.'eni de memleketine gitmiştir. vurdu. Polıslerde dayaga ştıra tirahat buyurmut ve biraz son- El. ye alt bahçe dıvarının yeniden müzayedeye vuedilecek olan Kala· 
lıııştır ıcra reısı ogleden sonra ıcra ettiler. Daya~ faslmd_:ı.n sonr~ ra da Seyri sefain' tarafından ih- inşası münakasaya vazedilmiş ise de mışıa Zühtü paşa mahallesinde Fe-
lh_ l'a~larm nakli arabacı K§zr- d~ir~ ve k,:ı-lemlerini teftiş et- beni tekrar Sıı;>a~ı ocagm~ ~etır zar edilen omlet, peynir, reçel talip zuhur etmediğinden pazarlıklı ner caddesinde k~in mektep ittihaz 
. .._ 13 ·ı · f k mlljtır dl ve salonun ıçınde de ktifurler d .. kk b' k h · ihale edilece•-inden taliplerin 14ilncU edilmiş olan 52 numaralı lıina ile " O kuruştan ven mıif a at · . , ve meyve en mure ep ır a - ~ 
'Qll ettı ' i gil ·· t 1 ~ d ı 50 numoralı mabahçe bir hap kagir 12 arın bozulduğundan üçreti . M. /'ll B k' hakkında Vilayet- valtı almıılardır. • cumanes nu saa te a re ene- gazinonun müvekkilin Kadıkö ·ünde 

~S kuru~a indirmiş ve bu s ku- aar ı•e u va a l Vapur saat 2 ye dogru Yala- ıımenine müracaat eylemeleri. 
- d" t hkik ta baş amtştır Rum cemaati uhtci temellükündc ol-~ la yolları yaptırmıştır. Şahit I•, · J b • . .. te un a · a .. · vaya yaklatmıt bulunuyordu. * 

d~t de bu ifadeyi teyit ettiğin-il J( C 1 Yat lTI UZ e S 1 Y_ ali m~avi~i Faz~ ~er :eu~ ~~; Gazi Hz. bunun üzerine Y alo- A. Hisan dairesinden: Bedeli keş-
ttı 7.İmmet ve ihtiU\s yoktur. 9·12-929 ıırogramlari kır Beyı çagırara a 1 y vayı tekrar teşrif etmiş ve refa- fi (986) lira (30) lı:uruştan ibaret olan 

" Şa~te. mühür va'.zile ita. emri' Gu'"zof sanatlar bı"rli- (lst.ıı bu ayarile) muştur,.. . . d' or' katlerinde bulunan Atir ve Ki- Beylerbevinde bıvuzbaşı deresinin 
,, _ 00 1 b Va ı muavını ne ıy · · · · · p 1 1 y 1 · · k ı ı ı·ı il ,:ııtrgı ıdare heyetı kararıle mu v. • • .. • slan u/ 1200 111. 5 Kvv. · · · r . . F 

1 
Bey dün zım ata ar a ,.. ovanın ımarı mecrası ınşası apa ı zar usu ı e m · 

;:'1 trahtır. Fakat tahkikat netice, gııun btr feşebbUSÜ 17.30 18.30 Saz hevet~ Borsa haber- Va ı ı;nuavını . azı . . . etrafında görüşmüılerdir. Bu nakasaya vazedilmiş isede talip zu. 
• ıı l ı · kendisinı gören hır muharnrımı d y 1. M h.dd' b d bur etmedi&Jnden pazarlıkla ihale k 'e anlaşılıyor ki mevzuu ba-

1 
en. . . k' esna a a ı u ı ın ey e ~ 

t ıs kimselerin aPusile yapıl•nıs 18.30 20.~8 Mıısique de danses. Or- ze}emÇıştkır 1
: "f d ·m ki bö kendilerine icap ettikçe izahat edileceğinden taliplerin kAnunuevvelın 

1r. · E'ski ve yeni ediplerin kestre; Mozart la flute cnchanter. - o teessu e en • · 1 d G · H · d'l 14 üncil cumanesi giinü saat 14 te 
t.> es0 r/eri te~hir olunacak Liset Rhapsodi N. 2. C'ello-Solo. yle bir hadise olduğu anlaşılı- verkıytor alr ı. !azı b z. ıntabeeh: daire encümenine milracnatlan. 

ı. "-en-'ı'sı'ne sala' hı' yeti mutla- < v Ç" k" Ş k. B mes'ele- me e o an yo un u sene 
:-q ,, . Tchaikovsky. Suite Lirique Gittares yor. un u a ır ey, h 1 'km !' · · b * 
L; "erilmiş tir. Ciirüm ve sahte- havaiennes Eisler. Küsserblull Pot yi müevvelen bana anlatmıştır mi eda 1 a mı emır uyurmut· 
~l k k A b h · ar ır A. lllsarı dairesinden; Beykozda ı 1 

yo tur. yrıca azı esap Güzel san'atlar birliği bir e- Pourri. kı· bu kısmen itiraf mahiyetinde A ·tık d . k 
1 '~ • · · • r vapur a ıs e eye ya Fevzipaşa caddesinde (1)(3 )No maa f 1 tevzii ve ilave etm•stır. debi ya müzesi tesisine karar ver d' -

~Ph' b h d · 1 · · 20.30 21.30 Uarülbedayi san'atkarlan ır. naşmıştı Sakarya motörüyle dükkln hane ve ( 11 ) No dükklnın \ ı eye ura a amır erını miştir. Bu münasebetle Güzel ş k' B onradan barrnıl- ' • 
a.b _, k ·b· b' 'f tarafından temsil. a ır ey, s ' · f k' 'le Yalovayi te& enkazı kaimen müzayed~ye vazedil-1! er,•ar etme gı ı ır vazı e S:ııı'atlar birliği Edebiya şube- d - d' - er tarafın tarziye maıye 1 er anı •• 
~/ettiip ederdi. Bu suretle mü- sinden şu tezkereyı· aldık: 21.30 22.30 Sn heyeti, Anadolu a· ıgı~~.V~ ıg .. 1 . f O ge- rif buyurdular. Yalovada latan- miş lsede taliplerin tekli!an haddi IA· 
"hd . k k l jansı haberleri. verdıgmı de soy e_m.ış ır:. buldan gelen Fırka müfettişi yıkında görülme~iğinden k~nunueve-
~tı e ve mima asa anun a- Şubemiz Birlik binası dahi- ce ben de baloda ıdım; uçte. ay- Hakkı Şinasi Kolordu kuman- !in on ikincı perşembe gilnü saat 11 
~ a Ve Emanet talimatna~e~i- Jinde bir Edebiyat müzesi tesi- --o-- rıldım. Vak'a sonra olmuş. I§ın d Ş"k .. N' ·ı· p 1 G · de pazarlıkla ihale edileceği illn 

h tııugayır hareket etm·stır . d · · oldug"u anı u ru aı ı ata ar azı 
% 11 • • ·• • • • "· .: sine karar vermiştir. Bu müze, Belğrad 429 m. 25 Kvv. içinde işr~tın e tesırı - Hz. ni karşıladılar. Yalovadan olunur. 
~ a?.ıfeı suı ıstımaldır. Bu cu tedricen tekamül ve teessüs et- ı ı.~rı Gramofon nu zanne~hyoru~. 

1 
dım bö- da belediye reisi, jandarma ku - __ A_n_a_d_o-lu--=o=-emlryolu 

) °lıden failiyetini isterim. Gi- mek üzre, eski ve yeni bilfunum 21. VJrşovadm naklen konser Bı;n hgıtdı:ıemış 0 s.aylurdum mandam ve diğer zevat gelmi§- mebdelnde vaki 
~ben muhakemesi görülen Türk edip ve şairlerinin el yazı- 2a. Radio kU1arteıi ta alından kon- yle hır :3' ıshek~ek mt ~ı oı ı'rı·n· lerdi. Gazi Hz. halkın tezahüra-
. Chnı t F l b . b aetini Resmı ta ı a ıcras " d d - k 1 1 Haydarpaşa limanı slrketl ıı e azı eym er · larınr mektuplarını hatırat def ser . "lk' "f ttı'slı'gı"·- tı arasın a ogruca ap ıca ara llisse-Senedatı ve TahvilAtı 

eri M" k'b E ' ' mes'eleyı mu ıye mu e , •tt'l ~li m. ·· utea 1 en manet ve terlerini, eserlerinin tam veya -o- d' N f göre hare gı ı er. hamillerine ilAn 
~,_ Eşref B. müdafaasını yapa parça halinde müsveddelerini, ne ver ım. e ı~eye - Halk kaplıcalar etrafında Geçen 1 mayıs tarihli ilAnımıza 
·~ Bııdope•te 559 m. 20 Kvv. ket olunacaktır. G · k'. k" .. .. .. d t 1 f 30 · 1929 ·h· k d ijt zarar ve ziyan olarak 670 , şahsi eşyayi, kalem ve daha v D' _ ft d yağa işti- ve aı oş unun onun e op a- at en, nısan tarı ıne a ar 
%ın f . .. t' k'I tı 13.05 Gramofon ıg~:. t:ıdrda. and.la polisler narak büyük haliskin alkıtla- vadeleri gelmiş olan müruru zama-~~ . ma aız ve ucre ı ve a e · bunun gibi yazı aliitını ve sai- ı 6.45 Golıon sisteminde resim neşri- raık ettıg-ı ı ıa e ı en kt · d.l na uğramamış bilcümle tahvi!At ku-
Stlini istedi. reyi ihtıva edecektir. Memlek~ yatı. hakkında da tahkikat yapt1mak ma a_ı_ı_e_r_. ----- ponlan ile temettil kuponlarının, 31 

'lt l\taznun tahriren müdafaası- tin her tarafında bu suretle da- 18.40 Tziğanne orkestrasL tadır. Üsküdar hukuk hakimliğinden; kanunuevel 1929 tarihine kadar, 
~!,:Pacağmda~ ma~ke~e 21 g"ılmış bulunan vesaikin ya biz- Breslav 325 m. 2.5 Kvv. Ayşe Şİ.ikriye hanımın Ü&küdarda mütedahil kuponları mümessil senet-
""tıUevele talık edıldı. ı hh" ,.. 1 k 18.;Jı) Kon,er. Sıhhat ve Jçtimat Aşçib~ı ma'ıallesinde Bakkal soka· !er ile berayı mübadele, ibraz edil· 

zat, ya ıut taa ut u o ara ğında 28 namerolu hanede sakin medikleri takdirde, müruru zaman 
f'! -o- posta ile birliğimiz edebiyat şu 20·05 Ak~am konseri. Muavenet vekaletinden: lbrahim efendi aleyhlne ikame eyle- sebehile hUkllmsllz kalacaklan 
~ · 21.:ıo llerlinden naklen tiyatro. d·gı b d dan d ı Ud ili S d h trıaJ ef. yi öldürenler besine gönderilmesi bütün va- Etibbanın hizmeti mecburesi hak- ı oşanma avasın o ayım · hususuna ·sse- ene atımır. ve ta -

adlı•\ <>ele tandaşlarıınızdan rica olunur. -o-- kındaki kanuna tevfikan bakur'a tayin dei aleyh lbrahim efendinin ibka- vilAtımız hamillerinin dikkatlerini 
'- Gö. d ·ı k h ·· 1.. 'k Vıı·yana 516 m. 1.5 Kvv. ti ah ili git metgalu meçhul olduğundan te il- bir kerre daha celbeder ve bu ,.. n en ece er tur u vesaı kılındı"'ı memuriv. e m a ne me- . dil · illn bil u' . . . . k • gat ıcrı e ememış ,·e en te . sebebe binaen, 30 nisan 1929 tarihi· ıliVi l."an yolunda Cemal efen- mukabılinde bır makbuz venle- 16.30 Gündilz onseri. kten istinkM eylemesi üzerine mezkur ğlne karar verilerek i!Ann•me ile ne kadar vadeleri gelmiş olan mü· 

~~ı· Oldüren beş şoförler dün cek ve bütün bunlar ilerdeki bü 21.30 Varşovadan naklen lconferını kanıınun 4 üncü maddesi mucibin- dava istidasının bir sureti mahkeme ruru zamana uğramamış bilcümle 
&.!.~Yeye teslim olunmuşlardır. yu .. k edebiyat müzesinin ilk vesi 22,- Akşam konseri ce beş sene müddetle icrayı sanat- divanhaneaine talik ve 11 klnunusı-
"' ft O R i · 930 'hin ·· dil ı tahvilit ve temettü kuponları 25 1\, ·1urler İsmaı'l, Mustafa, Ce- kalannı teşkil etmek üzre bü- 23.3 es m neşnyatı. tan menolunan Tıp fakültesinin 339 nl 1 tan e musı cumartes 
.''il ------------- · (14) kd b 1ı: yı •dahil. No. ya kadar olan temettü Iİ• 1·' l\Ii, Kadir isminde beş ki- yük bir itina ile hıfzolunacak, z.AYl ,· kılıç Ali Paşa şubesinden senesi mezunlanndan Ahmet Raşlı günil saat • va mu a eme ta n 

" t - k ı ld " dan ildd · ı hl kuponlan hamillerin4 bunlan şimdiden iıı·ıh: Bunlar no"betcı' sulh l1a'lcı· - zı'yaretçı'lere de daı'ma teşhı'r ~ ld k ı ·k i · elendi o>lu Doktor Ahmet Suphl be- ı ınmış 0 uoun m eı a ey n 
"llJ. ~- ı ığım as er vesı amı zay emm. " 15 gün zarfında cevap vermesi ve ve nlbayen 31 kanunueuel 

tİiıı.d ~evlı;if emrile adliyeye dilecektir. Her vesika üzerine Yenisini çik~racağımdın zayiin hü- yin mezkur müddeti ikmal eylemis yevmi ıııezkurda mahkemede hazir 1929 a kadar 
~~r erılmiş ve evraka muavin bunları hediye eden zevatın i- kmtl yoktur. Gılatada Arap camide olm&sını binaen hakkındaki karann bulunması re aksi takdirde muha· kuponların mütedahil kuponlan mü-

li'~ı~ B. vaziyet etmiştir. ı simlerini birer etiket vazedile- Kürkçü kopısında J20 tevellütlil relolunmuş ve icravı &anaana müsaa- kemenin gıyaben rüyet edileceği messil senetler ile mübadelesine 
"<tet B. tahkikatın icrası i- cektir, Rizeli llıiscyin o)';lu Hüseyin. de edilmı~ olduğu ilan olunur. ilan olunur. memur olan asaıtıda isimleri vazıh 

duğu mevcuc muvazaa \'esikası tapu 
müdüriyetince mahfuz olup eşhası 

bükmiyye kanununca müddcci kanu
niyesinde verilmiş bir kıt'a defteı· ve 
yirmi seneyi müreca\.·iz müddeclf 
rüsum ve bilcümle vergileri tc,vi~·e 

ctrnek, de airi aidesincc cemaat na· 
mına mukayı-et hulunmak, imar ve 
tesahüp etmek biddcfaa~ tamir ruh
satn1meleri çıka-ılmlş bulunmak, 

senelerce si~orta edil 11ek ve ilcreılcri 

tediye olunmak ,.e huna mümasil karaiı 

ve de!Aili kanuniveden mü. ıehan ol mı 
sına ve aynı mülkiyet um ımen maliııı 
vP müsellem hulunmasi ıt.'la ile key· 
fiyet bir hakikati kanunive re~kii ey
lemesine ntı;tmen muvaıa::. .. cn e'll\ 1Ii 
mezkôrcvi uhtci tı<~crufnnda bulun 
durln ve tul müddc• gerek kendi-
since Vt' g reksc \"erc~csincc tes:ıhüp 
ve tasarruhndan sarfınazar eylemi~ 
olan müteveffa Zalı:ıror ve ver1.:ı;.csi

nin Rus tabiiyetini muhafaza ctmi1 
olmalanndan hahsi'e kanunu mahsus 
hükmüne tevfikan cın\ali mczkı'.\re 

üzerine vaz'ı)'et vclı::ıdclmüsadcre 
müzayedeye sevkol u nması mahalll 
Rum cemaati hukuku mülkiye. ine 
müdahale demek olduğundın neticei 
müzayedede vuku\ gclccok satışın 

hükmü olmamak ve zuhuru ta'ıil 

hüsnü niyetle müştcrilılre de mües
sir olmak üzere işbu ihtamamelerden 
birinci nushasının lstanbul viM.yet 
defterdarlığına ikinci nusha<ının 

Üsküdar mal memurluğuna üçüncü· 
sünün lstanbnl tapu müdirlij!;in< 
tebliği ve bir kıt'asınında mahalli 
gazetelerden birile iltnı ve akabi 
müzayedede zuhura gelecek müş· 

tenlere dava ikame edileceğinia 

malômlın olmak için işbu procesto
namenin keşidesine basbelvekAle 
mecbur oldum efen.hm. 

Kadıköy. Rum cemaatı ~ili ;e ve mek 
tepleri heyeti idare reisi vekili hu 
susisi lstanbulda l\laksudiye hanınd> 
71 ve 72 numaralarda avukat Vasi
laki Zaharvadis efendi. 

r~ııırw·-.-••""''~~~~ T ~ ......... _ .,,,-, ~~-~ 
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Is anbul' an 
parçalar 

Beykozda mehtap 

Nesir parçaları--~~ı..ı.;ı.;.;::.ı....--.._....--'-'""'-~......___ ... -'.ı 
Uçurtmalar.. ! Perdek:i ••m51kı örtünce odamda ben, 

En razla y:.ptıiJm 4ey ağlamak, ağlamaktı! 
Bir me'tk • ne rii'aetet ne aya ıörünmeden -

• • * 
Sir-A ı.;.,. lı..ti ,;l;i gÖrime baktı, bakb, 
Altmunı gizlice nldı .. n.çlanna, 
Karanlığm içiode pmınv....,u bırtk&ı. • 
N:ısıl çıkabilirim il« fd<ilde ,__t 

• • • 
Sırtüstü yatı)·orum, ırörmeıinler di.,...tı, 
Sim:ıiyah ııecelere ben aarına ııarma. • 
Euner bir kadm ırihi koynuma ırir- melek 
Beni ırece .,...,.. p-ıiçıplak lnralm, 
Ve lıllyle aababr.lek, .., böyle aalıahedelı 
Gece bir aehir ırilıi iiııtUmclaı aktı, aktı ... 

CEVDET KUDRET 

Bizden çok ötede, bu meı;a
felerin çok ilerisinde altın bir o 
luk var. Biz bu oluktan içiyo
ru.. İnce dcı iııl iskeletine ve ' 
kaburgalarına yapışmış aç, sn- 1 
suz ve dişi bir köpek gibi çe
nelerimizi bu oluğa doğru kal
dırmış, bu oluktan içiyoruz. 

Her şeyin dafların ve deniz
lerin, hatta rüzgarın ve havanın 
bile gece yansı aldığı bu açık Thomas Mann 

vanilya renk içinde altın oluk Nobel 

Rüzgar çıktı. Bir çocuk başı· 
gibi oynak, afacan bir rüzgar. 
Etrafında güneş kadar temiz, 
ay !:adar donuk bir 5essizlik 

var. 1 
Emir-Sultan'da bir tek, Ye-

şil' de bir sürü, Pmar-Ba§•ndıij 
yüzlerce ipleri görünmiyen u
çurtmalar ... 

Ovada Nilüfer ve taş köprü
ler. Gök, kırık, titrek bulutlar. 
içinde. 

içimize boşalıyor; biz onunla Hey, uzak, beyaz bulutlar gi-

M h b 
doluyoruz. Alelade zamanlarda Edebiyat mükafatı bi titrek, kırrk gögüşlü Burs_a 

USa a e.. cildimizle mevcudiyetini hisset-
1929 

edctı" UkifA çocuğu! Ruzgar çıktı; başın gı-
tiğimiz bu fani eşyayla artık a-

1 
ak edib" .11~!t m tın~ a- bi oynak, afacan bir rüzgar. lJ-

E debigaffa halkçılık ~k:UZ~:i~L~UŞU~~ ~r d~cbüyük:r'aıa~'°~e~~C:: ;=~~çıkar. Uçürmanmtam 

"Edebiyatta halkçılılr,. nazari1eai bir iidupla taıvir eden ne..e.. Ra- kö ilk kadar hafifiz. hafif ve Y?rdu. Kazanma~ı muhtemel e- "'""- • . 
öteden beri edebi.,at aleminin mühim quin iaimli eııerinin mukacl4imesincfeı p . ' . .. .. dıpler arasmda bilhassa Alman .~ bahtiyar, rüzglr kuıkanç,I 
ı"'e.elelerinden birinti tqkil etmekta- "Hedefim h• ıeJden evel fani bir ~~ a:hın V ~n~ bız ~~r.!!,1' edibi Remarque'm ismi zikredi- gun~ hasretle dolu; uçurtma-
1,ılir. Son zamanlarda bu awnu üzerin h~ cli.,or. ~.~er il- enız e e canın. - liyordu. Nihayet İsveç akademi lar, bırer çocuk ruhudur. 1 
de biz de de l>azı te1ler 1uıldı. Y aJ. zennd"e .,aptıklan tetrih 'flDI ben - ta vakfı hayal,, eden .ayadan ııi bu ııeneki bahtiyarın ismini i-
nız, lehte ve 1a aleyhte ı.e.,... edilen 1 dece '/ataYan iki insan iherinde yap. birer mahlUkus. !An etti. Ben bir kut olsaydım! Yük-, 

fiki~l~. okurk~ bir cih~ ~ dik· tını". Balkondaki tahta parmak- ~ ed"b" Th M seklerde uçan bir kuş .•. kanat-
b~ ~el!>';tb: O da, iki &11"1..,. Romanıa uwıauunu halkm ıaa.,.. lıklarm içeriye parça parça ve v __ _, _, Hı 1 

. omMas ~ !arını germiıs, gölgesinin düş-
ıelenın bırbınne kanıtınlması ve .. tından-•--- . ti" ---•- . bölm bö"lme rd • b T n.axue9• enr.:h ann gı tüğü rd b'hab b" k 

ı . dil ....... mı u .,.....,.. .., 'fllle u- e w ugu u eaı- Th M . li bl ye en ı er ır uş .•• 
bebı1atta halk~ılık derken kaate en zu edi.,oroak ki Yilcude ırelecelıt .,... . erdi.. aha ömrü omas ann da ıdea st r 1 1 d ? 
mananın pek ıyı anlatılamanı.ıSJdır. hakikatin muvııffa.lr bir fot irafi · 1- m~ gecı:sı, v gı r tı mütefekkirdir. İçtimaf adaletle uçurtma arı gaga ar mıy ım · 
Çiin~. ortada. birbirinden tamaıniy~e aun, bilmeliyiz ki eterin bnı.ri' ~ ~uzde bır daha ve belki de hiç milletler arasında daimi sulhun • 1 
ayrı ılri nazarıyet vardır; Ye "edebı- u··•. hır" ""'-re'fe '-Lı"aar -~---'·"'- bil' zaman bulanuyacağlIIllZ bu • • ,.,_,. • • B Ben bir kut olsaydunl Ufa-ı 

L-•. 1 le'' ''halk d ı.· tı'" ç ,. ~~- mn .......... ~. . teınını onun meıı<uresıydı. u k bi ku al b 
yatta ...... çı 1 • ın e e 'Y" Uzun tecrübeler bu netİce'/İ •ermİt- hasır ıskernlelerde yarı uyanık- • . cı r ş uçurtrn an aca a 
ribi tabirler aynı zamanda bu iki na· tir" y dun-_ft_ b tar-'-~- lık .. d d"" .. .. . mefkQresını kuvvetle anlatan e- nerden seyr' ederdim? Çınannl 

· · d "f d d b"J - · d • e ,__ er """- a'fDI ıçın e u;unuyonu • 1 · · d bil ük 
zanye11 e ı a e e e ı ecegın en yan neticeyi Yermekte berdevamdır. Na- B . . d tah yül ser ennın aynı zaman a Y Ustünden mi? Yoksa yukarlar-
lıs anlatmalara mahal kalmaktadır. turaliamin pek çabuk iflU etmeıini eynımız e o ay var blr edebf kıymeti vardır 1 

Boruların serenudı 

Kanlı bir :r.ı'yafetten dönen boru sesleri 
Boşluğa birer kızıl ejderha savurdular, 
Sanki kırllMçlar ırihi ufuklara vurdular. 

* • * 
lndi son merdivenler tozlannııı çukurlarL . 
Y arl\lı kartallardan bahıediyor sulara 
Kanlı bir ziyafetten dönen boru sesleri •• 

• • * 
Taş alnını ııöklere tı.ilıyan he1kelleri 
Gezdi bir hayal ıribi orırun be1u elleri. 
Gözyaıı kaplarında birikti aon dualar •• 

• • • 
iBrer keıık bat oldu uzakta kızd clailar ••• 
Yolcu) bu kan reqiyle ırö:oüıı 'f&Ddıiı -
Can verect:k ıurlann üıtünde bir kalıraman. 

* * * Kanlı bir ıü1afetten dö- bun -ıen, 
Bugün, ..... kalıramaıwı ,_.n- pldılar, 

Yanam ııki•lsi7le cı.flara alpldılar •. 

• • • Hala :ranan kılıcı kutlar ıelômlamakta .• 
Bit:ıp le11eJder ıribi ıurlara damlamakta 
Kanlı bir zi1afetta dönen bonı ....ım. 

• • • 
Son brtalm tü.,ı.i .,alll'for miğferinde 
Saçları dalga clalıra rüzg&rm ellerinde 
Yolcu 1 Cöıriinden olur bunu oeyreden, inan 1 

• • • Bu, benim ırurunımclu, bu, benim omelimdlı 
Yanan bir beyrak ıribi burcun üıtünde tiıntl 
Kılıcına clayanmif ölll1or bir kahramaıı. •. 

SABRIESAT 

Bu iki nazariyeden biri halka hi· de bu ıebebe atfetmeli . K 'fY t1i ki, canmıız bir wslat deminden 1875 d L""b k' d ğ Tho dan, atmaçalardan korkmıyarak 
tap edecek edebiyattır lıi eserleri yal bir.. üalupçu olan Gon!:°urt brd:t- sonra gördüğümüz şu tabiata j M e ~n:. ~~· ~ an daha yukarlardan, uçurtmaların ı Macar hı·ka" • 
nız dar bir münevver zümrenin anla- !erin iyi bir mütalıedeci, atqin bir ink:ılip etmiştir Şimdi yorgun maıı ann şı ı e ı . eş yaşın- Ustünden mi? • yesı 
~ inJı!ıarından ku.rtaraı:aJ< bü~ halk~ olan Enıile Zola'nm bütün ıra- damarlarmuz ·karşısında bizeıd~~· Babasıyla b~~ babası 
kitlelenn .. hıumcde!»leceği d~ 1ıao:t yretlerine rağmen realizm onlarm an harikulade bir sihirle vu~latın Lubeck Aya~ meclısınde .azaydı Ben bir kuş olsaydım, km- Babam 
eserler vucu~e gebrmek e•.1esını guc ladığı m8nııda 'fllfayamadı. Filhakika ,.,_,,,_ . lar. Buna ragmen onda hıç te a- naplarm sarkmış, gevşemiş 

-
1 

lcr. Halka hitap eden edebıyatm mu- . ·ı.ı · t · bü .. k ld Karii SUAwıunu venyor. · k h k · Tı• d R i h 
hakkak halkı t .. tm . i ıcra e~ ı;n e11r yu • o u. . Ah kab"l Isa d 1 . .. nsto rat ru u yo tur. münhanisinden denıze atılmış lVB ar a t '(•]tan 

erennum e esı cap romanbzmın fazla maruı hauasıye ı 0 a, su ar ustün R nlarmd h t ve ce "b" k 
etmez. ~et~.ki bu edcbiya.t berke.in tinden ıoğutarak ona küçük mikyıu- de vüzuh içinde ve berrak du- . o~a .. a. aya. ı .- yaypak ~aşta; ~1 ı se er; _uçur- . Birdenbire babam büıb~tün sakin Bahçede uzun bir iıık tiridi. Ba· 
anlayabılecegı mevzuları yıne herke- t d 1 hak'kab"n zevkini dad. dmlık .. .. .. .. mıyett ınce hır ıstıhza ıle tahlıl tma sahıplennın sedef düyme- hır hal aldL Bir ıe'I .Oylemıyor baro- bamın pencereai açık. Lambanın al· 
• 1 b"l •. b" ı· 1 . t a a o .. ı aş ı ran şu ay omrumuzun d öı·· .. 1 . k b'l "k • • k 

"':'an aya ı ecegı ır 118.0 a taavır e lar. Mekteplerinin en ıiddetli muaria kad b" d ka • e er. umu an atır en ı e nı )eri çözülmüş göğsiıne gırer: ebia daruyordu, ıolmuı elleri oark- tında: masa, beyaz bir örtü, iki mum 
mıı olsun. leri bile nazariyelcrinde çok doğru sonuna .3: . ız en ve. r51ı- bin kalacak kadar hayata ba~lı- oradan 0 ot dere ceviz böğürt- tı, yüzünlln hatlan ıertleıti. ve haç. Eıyalann üstünde beyaz bez. 

ikinci nazariye ise halkı terennüm olan bazı taraflar bulundu"unu inkar mızdan ve ıçımızden eksık ol- dır Alman milleti üzerinde bil- l f •d k • k•l k' k "Bu akşam babam ölecek,, diye ler. Yatak tabeyaz. Yüz çok soluk ve 
tm kb H mili ti d b" t da • • en m ı yapra an o an yer d . .. d- ah" • . k ka il b" • ~ !· ~r • n • e ıya m . edemezler. Ve büyük realiıt üstatla· masa..... yük bir tesir yapmış olan eserle ' k 1 , uıun um; ver ıpı ıretınneye çı • vu~mu, e er ır baçı ııkıyor. Yal· 

bu filmn lehınde bulunan b~r çok edip rın ölümünden bunca ıene sonra d'-1 Gözlerimiz, eski bir itiyadı . . .. den başını çr anr_, uçurtma arr ton. nız bır hınltı hali YBJRdı§mı anlatı· 
ler vardır. Bunların &ayesı mevzula- l\n izleri üzerinde yürümekte aebat hatırlı arak, ufak bir sesle ka- n. he.m~n her lısana tercume e- oradan seyrederdım. Geceydi. Anahtar rezede gıcırda- yor., 
nnı ~allnı .haY.abndan a!m'ık, o~ eden telmizleri vardır. Geçenlerde ö- Y •. dılmıştır. . • .. , . dı ve asfalt zemin ayaklarımın altın- ''.All!'11a bin hamdü ıena,,. 
oldul!u gıbı ~uasuz ve n1aıız goıter len methur münekkit Paul Sonday'in natlan harek~e müheyya gece 1901 den ben 29 Nobel edebı- Ruzgar kmnaplan gerdı. Rliz- da garip sesler çıkardı. Aclamlar çok· "Amın • ., 
me~tır. Edebıyntta uzun ~ard~ yerine Tempı eazeteai münekkitliii- kuşları ~dar urkek karaltılar- yat mükafatı verilmiştir. gar kalemleri kırdı ... Rüzgar, ya:,aşça kayuyorlardı... . . Latince .k~l~er uğu~~1or. Jl.!::1111 

beri ,devam eden mevzuları daima yiik ne ta.,in edilen Andre Therive realiz da geceyı anyor. Fransa, 5 mükafat: Sully kliğıtlan yırttı, terazileri boz- .Bu akJ&JD babam olecek,, ve kih· larm alevı ürpenyor. Yuzume duşen 
sek .ab:ıkanm hayatından almnk key- min daha miı.kul bir tanda devamı nd Fakat gece yok Ve olmıya- P dh (1901) M" 1 d k kl wrdu Taş kö- aemn kapmnı çalıyordum. mukaddeo fU yqlara karıııyor. 
fi~etin~ bir. aluül~~ olan realiz- dedilebilecelı: olan populizm "halkçı· cak. ' ru omme • • ıstra U; u~ .• an~ · • . . Kapıcı, "b;rinci katta bi.zmetsiJe- "Ruhunun necatı için yalvaralım. 
aıın salıklen eserlennın halkm tara· lık,. nazariyeıini bir Mektep haline Kımıuı damlı bi . _ {1904), Remaın Rolland (1915) priller ı;iirultüs{ız yıkıldı, Nılü-

1
rin kapmnı çalınız dedi. "Orada bu Ey göklerde olan babamıx.. lnniniz 

f~dan anlaııl":"'aı~ l.üyük bir ehem gctinne'fe çalıımaktadır. .. r evın çın- Anatole France {1921), Berg- fer eridi. · '-•am kimin nöbetçi olduğunu ıize ~kdis .~dilain.. •• Arzunua yerine eel 
mıyct vennemıılerdır. . .. . . . • .. .. . . ko olukları ustUndc, burnunu son (1927). . . .. .. • .• 1 _ sovlerler." sın ... 

ilk hakıtta mevzuunu kendi ha1a. Şuphetız ki ıçınde büyük biT kiti ... sürüyerek, sürterek ve mehtabı .. • Şımdı, dondugum yo un a 0 .. t 1 ü tü d ı.· lak "Amin,,. 
bndan nlan, kendisini bir ayna gibi nin karakterlerini, neı'e ve ıztırabını koklıyarak sinsi adımlarla iırü Almanya, 5 mukafat • Mom- ğaçlarmda ipler sarkıyor, kırrk ak oı~e ~fan ~ n e " çıp Mukaddeo yaf bu .,Uluek ..e güzel 
aksetti!~ ~.rl:ri ~~i! olarak balkı!' b~ komprime h_alinde tekıif eden,.. . . . . y msen (1902), Encken (1908), altı-köşelerin kalemleri salla- ay ıe1ı .ya atıyor .u. . . . ıalnıa üstünde kayl'for. Bu ağıa tim· 
sevecegım duıun_ebılır•z:..F .. kat key~- "".rler her hangı ba~ıt qk '!'e 1a en· yen s~yah bır kedi, belki, 0 da Paul Heyse {1910), Hanptman 'nı or mor kağıt parçaları uçu-.. ince hır ıeı "Rahıp efendiyı nu?" diden diıai:ıı:.. buayaklar ıimdidcın et• 
yet her za""?'n bö!I~ d~gı~dır. E~eb•· trika roınanınd~ zıyade dikkat~ şa. geceyı arıyor. (1912), Thomas Manıı. (1929). v!d~ dıye aordu. ıiz. •• Benim a'faldarım, bunlar ne 
.'f&hn en baaıt •e ıpbclaı hır ıeklı olıın 1andır. Bu nevı eoerler batka hır la- Fakat gece yok ve olmıya- İngiltere 3 mükafat Kipling · · "Ölmek üzere olan bir haıta için" kadar adaleli! .•• 
masal_I .n. tcık:k ~derıek _görürüz ki >'."'e~leri ~l!""aa bil~ .~arının iç- cak. ( 1907 w 'B y ts ( 1923) Ber- , Bir aralrktan ~ocuk gölgeleri . .\nnem ''teşeklriir ederim, Rahip 
eherısımn mevzuunu padı,ahlar teh- bmai tarihı olmak ıtıbariyle kıymet- Uzak mesafelerden bir nehir S · · ea ) ' 1 ya<>maya koşarlarken, benim Kapı açıldı, ve aralıktan gecclık elendi" diye inledi. Para tıkırdadı.-
zadelerle, cinler, periler gibi muhay- terini her zaman .muhafaza ederler. "b" b l nard haw {1925: . ) ım da ak~am alacası icinde ı:öml•kleriyle b;r ıürü kadın görün· Teı•kkür ederim. .• " Kiliıe emanet· 
yel mevcudatın ıruıceralan tetkil eder. Balzac'ı, Mol;ere'ı bugıln ıeve seve gı 1 oşa .an bu altın oluk, .~lmı- Norveç, 3 mükafat: Bıoern- 1 !'0 ~ •

1 
. · b" t · . <lü. ilk ırördüğüm kadının gömleği çisi revcranşlar yaptı._ Çok İyi bir 

H:ılk hiç tanonadığı bir muhitte ya!': ckw~ıunınıza sebep onlann kemal d~ y~n gece ıçı.nde, yalnız o h~e son {1903), Knut Hamsun ıı:ıı ~sı .'.11-•Ş ~or .. ır uçur ma gı.- kaydı ve ~emelerinden biri meydana ölüydü! 
~~n ins~ın ~d~t ~~ keder}ennı rc:ı;sıne. ".a~an hayat:- mutabakatlen diyor. Bız onunla, fakfur lıll' ( 1920), Ligrid Undset (1928). j bı, huklum buklum kıvranar~k cıktı. Fenı çok beyazdı, fakat _yüzü 1 "Zavallıyı tanıyordum" dedi.- Eı· 
ogrenıneyı kendı pc:< ayı tanıdıgı ha· degıl midır. Halbukı zamanlannda kase gibi bir kadeh gı"bı ve ca- D . k 2 "u"-~fat· DJ",.l uzaklara, uzaklara... sessız uykudan mahmur ve saçları dagınık. kiden, müıterlslydim. 

d. ·1 ih d ç·· k- b"" -k b" ğb t - • kad ' anımar a m ""' · - D k k d d d v·· 
'8tını ır>..1""1oye te~c e eı:· .. un u_ uyu ır ra gorm~ı ~~ ar nan gibi doluyoruz. • "d (l9l?) bahçeliklere doğru düşüyordu... ışarı ~ı tı ve arıım a ur u. u- Rnhip daha-birkaç teselli kelimeleri 
bu lanımadığa muhite karşı ıçınde bu macera romanı vardır kı bugun artık . lerup ve Pontoppı on · cudu vucuduma dokundu. Arzuyla söyledi. Ve sonra gitti. 
1uk bir tecessüı, ve tahtenuurunda iıimlerini bile bilmiyoruz. Çünkü on- . Yar~~alarm ~~ıyan gece.!: İsveç 2 mükafat: Selma La- SA1T FAİK soluduğunu hiasetim. 
kalmı, kuvvetli bir tahaS&Ürİİ vardır. far elbise gibi modaya tabidirler. E.de çınde kor ve muzlım bekledıgı gerloff (1909) Heindenstam "Biraz kapının önünde bekleyinir' Fakat ölmüı babamın alnında, ıim 
O, gayri t:ıh~l'k~er~ ~arikulad~lilde- biyat ·~.ımd.a yan'.p acinmeleri ara- bu dakikalar, altın oluk, Ana- {l9l 6). ' B .. k •• dedi. "Rahip efendiyi uyandırmaya diden ilô.hi bir ıükiinet Yardı. 
re ltarp buyuk hır mcızap duyar. Ve 11nda buyuk bır vakit seçmez. dolu sahilhanelerinin top ağac- İ l 2 ""k'f t· C rl . en Ve yU Um gidiyorum ..• " Ve aoğuk dehlizde, "Allaha bin hamdü ıena." 
basıt bir ba1atın basit hil<iıyeoi onu 1 1 d 1 k ık. ta ya, mu a a · ar uccı 
ek.eriya hiç altkadar etmez. Realizm, natüralizm, populizm ıri· ar atın a yarı zu mete arış (1906), Grazia Delleda (1926). Eıı ':.ııdm vü<udu omuzlarımda, çıplak, nefes nefcıe erkeğin odasına 

En fazla taammüm ctmiı edebi.,.. ~~Lcere;vk.an8larm ~hedalekfin~ yu~~ıda iky· ~yıb.lannr yavaş yava:ı terkeder İspanva 2 mükafat: Echega- Ben ta~lı yollarda yürurüm yayan. doğ~li~=~d~~atı tutu•uyor. _ Geco 
ıcrlcr ınevzulannı hallan hayatından zan etL . unu a ının--.,_ şc .• gı ı. .. • rav {1904) Yose Benvente Sanla her damarım birer deredir. • 
almış de;;illerdir. Misal 0~ Manon ~~nde !"'"if etınek .P•k yanlıı. bır ~.~!: Belki cıe bu ağaçlar içinde {l922). ' Her yaram k•pkızıl bırer çağlıyan. yansı. 
l.escot, La Dame u Canıelıa roman· uncedır. Halka hıtap etınerun eyıugı hayale ramolınuş bir Kadın diz- '"k' f . g· k" ı Bir guru. duyarken erkekligimden, Yelkovanlar yavatça sürüniıyor-
larını gösterebiliriz. ve ya fenalığını münakaşa ebnelı: 018• • . • - • Polonya 2 mu a at. ıen ıe- Nasıl bir erke~im anlamadım ben. !ar. Ben kaldırımda gidip geliyorum. 

Buna makabil realizm prens.ipleri- kalemizin mevzuu haricindedir. Yal· gınlkızeruu_ e~~e~_Iedkullandkaıgı de- vicz (1905), Ladislas Raymont Bir kadın go•udür gozumde gülen. "Bari babam, Rahip gelmeden evel 
ne aadık kalarak halkın en etağı 11• nız unutmamalıyız ki san'atın bir hu·: ruz aı;:ı ustun e onu rşı ta- (1924). Bir !<adın kalbidir bende ağlıyan. ölmese!" 
nıfı üz~de uzun ve derin tetkikatın d~du vardır. Ve yüz binlerce bae!l~n rafa geçirecektir. Ve sırasiyle birer mükafat a- Yukünu omıuna al. yürü. vakur. Ne kadar yıldız var gökte. .. Pırıl 
mahıulu olan mazı eıerler de vardır bı.rçok eserler de bu hududun harmn Gözlerimizi biraz daha açı- ) . Yazın guneş vursun, kışın kar, Y•imur. dıyorlar. 
ki ancak pdı münevver kariler haftan de kalmııtır. yor ve uzun zamandanberi o- ant. . . 1 {1919). B l Bir adımın benim, bi;i onundur, Bu gaz feneri neden? ..• Düşen bir 
aşağıya ckumaya tahammül edebilir c . t "d ak 1 "tibar" 1 • svıcre, Spıtte er ' e Dayan ey kimscsız dızlerım, dayan... ld Sa b' k 
!er Çünkü bunlar ekıeriya halkın a. enure dl ~ veı and ayıı ~. k'Leı turduğumuz hasır iskemlelerde cika Maeterlinck. Hindistan, yı ız. .. at gece yarısını ır çeyre 
• • - aynı ıevı1e e ınaan ar an muteşe "" f"f b" h . • • VASFI MAHiR geçiyor. 
likaımı celbedccek maceralardan mab değildir. Zevklerse idrak ıeviyeı ~den ha ı ır areketle kımrldanıyo- Rabindranath Tagore. 
b d 1 "aBri babam, Rahip ırelm~dcn • 

um ur ar. daha fazla tahavvüle uğrar. Bu zevk ruz. - . · · · - · .- -- ---- - --- --- vel o"'lm-el" 
Franaada natüralizmin ilk ateıin ve anlayıı itibariyle bir birinden ayn O geçiyor. . . • Altın oluk, Karşı sahıllerde, denızın ıçı- ve beynimiz uzaklara, uzakl~ra •• 

Tercümeı 
Y. N. 

)"AŞAR NABİ 
nln şiirleri 

KAHRAMANLAR 
Çıkn 

GEVDET KUDRET 
in şiirleri 

BiRlNCt PERDE 
taraftarlan olan Goncourt kardetler lan ıınıflar. tabii kendilerine hitap e- bir deniz kızağı Üslüııde ve de- ne doğru amudi bırakılmış ren uzak m:safelere ve ~!tın ~l~gun Snat nerdeyıe yarım~ geli~orl .•• 
mefkurelerinin zaferi uğrunda hak. den eaerlen okurlar. Edebiyat madem . . .. l .. d . kli camlar var: kırmızı, mor, ef- boşaldıgı yerlere dogru gıdıyor. Ne yapıyor bu aRhıp? Hızmetçı Çıkıyor 

. . . . . ki h · . . ı.· ih . nızın us un e - yavaş ynvaş- . . .. .. 1 . . . d 1 1 ı.··ı M 1 · i••••••••••••li 
kın rağbetlızliğınden çelrinını1erek i- ep11 ıçın ır byaçbr, ayn "'fTI .. .• . . • • . liitun ve turuncu camlar ki al- O zaman· kopuklu çene enmLZı onu uyan ırmıı ır a 11 • eme erı ne 

pnden entrikaları çıkararak romanı zümrelere_ hitap ede~ . ediplerin ve surukl<)~yo~ gı~ı degı\, a~e~a a tın oİu. n bo lan zıyası deni- aç susuz ~e dişi ve sıska bir kö- kadar beyazdı. 
halin tarihi haline ko'flll"ya çal.qmıt- mealeklenn mevcudı1ebni ıra1et ta· kıyor gı bı, bır goz bakış. gıbı - . . . gu . ~ . b ' nk1i k . b" l l • h .. k .. Kaldırımda ıridip ıreliyorum. S. A. sulh i'Cruındau: Bir deynl 
!ardır. Bir bizmetçiain hayatını tanir bii ırörmeliyia. ya vali yavaş _ ve hi&&etirme- zın fıliz rengı ıçınden u re p~ ~ı- .~ bu a tın o u~un ~ um 
eden Germinie Lacerten iııimli roman . den yavaş yavaş geçiy. r. camlara doğru akıyor. . • Yok- s1;1rdug~ ve altın olugun hır ~:- nuz~!'" !{'.,~' .':~~".' "ne beldiyonu- mahkllm bihin temini lsdfuı zım-
lan b~.t~ edebi ~:ymeti_ne, üı.~iih.11· . ~debiy~~ ~~ınd~. Marcel Pro~ıt Berrak bir suyla aycl:•ılık bir sa biz, sık ve girift _ağaç!~ çe hir halile muazzam boşandıgı nında tahn hacze alınıp furahto mu-
n~n bü_tün ku'fYet;ıne .raırnıen buyük ırıb~ ııek küçük bir mune~erle~ .zum havanııı içiçe girdiği Vt; birbiri- virdiği ve camlan hın çeşıt renk merhaleye dogru kaldırıyoruz, "~bam ölü'/~•·:• . _ karrer bulunan bir adet dört ıözlil 
bir tabı muvaffakı1eti kazanam&mlf" r-:aının :ın!•'lı_P hazmedebıleceiı ınre .. f . . •. b dak"kal d li bir çin mabedine mi yaklaşı- ve yaşadığımıza inanmıyoruz. • Nıha1et Rahip ındı. Genç •e ko-
tır. Zaten müelliflerde akıini ümit et- bır tahlılcı nu yoksa ~alzac ıribi mü- n~ n.u uz ettıgı ~ . ar a, _ aeydi, yüzü ıenkiliıe eınanetçiıi de 
nıediklerini eaulerinin mukaddime. nevver tabaka kadar ıdrak ıeviyeai kuçük ııalıklar, hır an ıçın baş- yoruz? · · · Altın oluk boşalıyor ... Dag zizimle ıreliyordu. Bir çanta içinde 

taslı konsol maa ayna ve bir adet 
' -

demir karyolanın Kumbpıda Muh-
oiııde bildirmektedirler: "Halk lıaynii ç?k ~ _qağı insanların da a~;va. !arını dışarıya çıkardılar. ÜRt- Muhayyelemiz yaşadığımz lamı boz rengi bi füsun içinde takdiae lüzumu olan ıeyleri !atıyordu. 
romanlardan hoılanır, bu hakiki bir ~~l';'eği bır r~cı mı daha !'il~- !erine cam bir kavanoz halile ka bu hudut içinden ~zaklara doğ- uzaklara ve Istanbula uzandığı "Babanız günahlarım itiraf edebi- sine hatun mahallesinde Fındık lıı· 
l'Omandır. Halk salonlarda ıreçen yap tür. Bunu munaka'!" ~tmck kimse'?'! panan bu cam sema altında o- k U aklara uzak bu dakikalarda altın oluk bo- lecek bir halde midir?'' di1e Rahip d 
macık kitaplan sever. Bu kitap sokak hatırında'.' ıreçmemıttir._ B~ her iki . .. • ru oşuy?r. • • • Z • , • • ıordu. ran o;ok ağında 25 No hane önün e 

tan ıreli1or. Surda zevkin dekolte fo- bilyiik edıp te ayn ayrı ihbyaçlara ce nun ıf ~küa.~kabalkadıkalr, b~ uzak !ara - ki uzaklarda bil' altın o- şalryor. Ve sular şeffaf bır ay- "Can çekiıiyor Kdnunu evvelin 14 üncü Cı:marte~i 
toirafioini bulacaklarını :ııannetmeııin- ... .., vermektedirler. Ne birinin fazla mesa e çu ara hır de- luk var· biz ona doğru koşuyo- dınlıkla başbaşa ve dudak duda· ... 
er. Bunu takip eden etüt "!kın lqrib popül~ olmaıı, ne.~ di~erini.n ~- niz vehmini verdi. Şimdi, ince ruz ••• .' ğa.... "Niçin .hu ka~ bekle'!iniz" dedi, günü saat 12 de bilmüzayede furubt 
laboratuava.-ıdır." dut bir olnayucu zunıresıne ınhiaar bir kuyruk darbesile vücutlamu . Biz· altın oluğa doğru çene- fakat oeıınde hıç oen:emt yoktu. edilece""nden talip olaıılann .,ı.ri 

Etrafına büyük bir kari kitleli top etmesi kı'flllellerini azaltacak birer •· b d · d • f latıy 1ar Ey altın oluk, sealenn ve se- . . ~ kaldı 1 "aKç 1apndaydı?'' 6' 

layabilecek muhaY'fel bir aergüze t mil olabilir. San'at aalıaaı ırenittir. O u enıı:e og~ ır . or ' ~e daların kesildiği bu mavera! lenmı~ı .rmış 0 ~· v~. nura iKlise emanetçiıi "onu tanınıııımı" mezkOrde memuruna mürac11ıl•0 
romanı .,azmak, müellifine çok .ıJ.. kadar ıreniı ki biz ilerledikçe ufuklar galsamalan ıçıne gı~~ teınız demde içimize boşal ve içimize ve ışı~a. ve zıyay_a ~~r d.~u~~ıla ~':eli~ "Eakiden "!~ıteriıiydim. Çok ilAn olunur. 
az para eetirecek bir tahlil n ya tez daima önümüzden kaçar. Bu sahada hava lıadekalarmı sur atle ge- b" kad h "b" "b" hasretını çeken bız, ornrumuzde ıyı bir adamdı.·· 
eseri 1azmaktan daha ıriiç müdür? h"". muharrir kendi zevk n temayül. nişleti)'Or. dır! e gı ı ve canan gı 1 

bir daha ve belki de kat'iyen bu- "Ö1ley~", dedim içimden. Ve çok . . 
Eaerin ~yıneti çok defa rafbeti1le !erme munfık e~er y~caktır_. B!' Gözierimiz, bir aralık, Rume- 0 

• • • • lanuyacağımrz bir sevgi neka- kederlendim. lsıanbul orman b~ mildürlu· 
ıniitena11p olmaz. onun h~dır. Münekkidin vazifeu li tarafı.na birdenbir.e takıldı ve Dilimizin ucunda tuhaf bir betine benzeyen bu dem içinde· timden; 

Natüraliıtlerin ~oman telaldı:i~ini san'~~ y~l ır~termek değil,. onu k ldı A. b hangi balıkçı elle· lezzet var: ışıklı salonda ve lüks - Ah diyoruz ve ah kabil. . [*) Tivadar Rai~~ ~6 yaşında genç Mezuniyeti 25 T. sani 92~ 
Goncourt kardeşlenn hatırabndaki ıu verdigı eaen teınh etmek, kane an- .a · ca .a • .. . ' .. .~ .~ . btr Macar muhamrulır. İlk mecmn- ı . . . . irı 
satırlardan öğreniyoruz: "Yazılı ve- !atmaktır. 1':'1:8d~ ki bütün halkı 7.evk n karşı sahile aglarını boyle fır- tuvaletler arasında m.~e .. ~'.ll"e- o~sa da sular ustunde vuzuh ı- ai cfarmı Pariste tabettirmiştir. Gene; tanhınde hı tam bulan Şılen e· 
ıikalar tarihi yapmaya yaradığı gil:>i •.e anla!•• ı~banyle ayıu oeriyeye ge Iatmı~~ • . . Balıkçılar bıı gece ketlerle dudaklara goturulen çınde ve berrak duran şu ay- Macar edebiyatını temsil eden "Mag-, alacalı mmtakası muhafaza~. 
~ıünü~ rom:8nı da görül.ı;nüı ve 1a brmek ım!Wu yoktur, o h~de ede~i- tuhaf 'liC sihirli bir oyun yapı- vanilyalı bir dond~rmanm dili- dınlık, ömrümüzün sonuna ka- y~r.tr~s" i'~~i mecmu?n!n tah.riı ı:ıil muru Alaettin efendinin.üs ~uıı 
iıolenmı~ ve11kal~rdan vu~u.de gel- .,~tın yal~ ~u. ve Y• ıu zumreye "!" yorlar ...• Ağlan ıpten değil.. miz ucuna bıraktıgı lezzet •.• • dar bizden ve karşımızdan ve durudur .. Şı~rlerı v~ ~11kayelerı hasıtı zarfında mahalli memunyetıue 
nektedit. Müverrihler mazıyı, roman huıar etmeıını 11temek hakkını kendı· B 1ki ~-•-•-- B l t b iki d b"" l .. l . . d . . . d k fakat yem bır şekil ıc;ınde çok ~ey du. . di-. kd" d h kkınıla 
1 h 1. 1 1 1 mizde bulmamalı.,... e ıp te a•UAJ.<U• zail"an aca- u ezze e e gene oy e goz enmız en ve ıc;ımız en e - B" b 1 ki gıtme gı ta ır e a 

:ı ar a ı ana ır ar.,, . b" b"' .. ~l nk" 1 b" .. d ik l yunır. ıraz nesre cnzeyen ıu ço 1 . k . "f lunaca 
Emil oZla hayatın çirkin •e bayva- YIP. ır uy.u • e re ıı cam ar ~r gece ıçın e ge.nç ve yavru s o masa. • . . . kısa hlkSy~i, hakkında küçük bir fi- 1,!11l:~e eı anunıye ı a o • 

ai tarnflarını pek 11kıcı ve bunalbcı YASAR NABi haline ırelıü bır dudak usaresıle ka.rısıyor: KENAN HULÜSI kir verebilir l!"I ilan olunur. _ •,.,,. 



MILLfi'Et PAZAllTtSl 

• 

,, 
yen1 Üakİand 

-Daha ~ık ve 

• Oakland'\a yen' radyat6rihib t' 
calibi dlkkal haauıiycUat atb f 

ne .. ,. cdlnfı. .... 

J~a zarif tir •• 
t92&01tkland oıomobilleı1 °dııh11 gtı. 
zel ve daha şıklırlaı· . Fl~er; 111'.18 de 

r.arlak bir nıuvalTaklyel kauııınıt O> 

an aevimli ve cazip karoaerileriııl da· 
ha fazla mükemnıellcşlirınlıllr 
· Tamamen yeni rady1ttörü, Oakland 
ile sair marka otomohlller araaınde . 
gayet bari& bir alAmell farika teıkll 
~der. Kabul edilen bir reııloı karoısıı> 
da biperva fakııl muvarraJı olunmuı 

• bir tecrübe ·-

Aı·uhıııuıı hııııını lılvcııkatl •rkaYll 
kadar lemadl eder. İluklanıl 111010. 
rOnde dahi duha fıızln kııvveı hl•sed .. 
Ur Uıun k11ideal ve gavet alçak nıet1o 
kezi sikleU, arızalı ve luİvl•ll sahalarda 
ııralıaııııı mükemmel yürOyQ~QnQ ve 
yeni frenler ise arabııııııı 88l'lllllısıa •c. Aııl olarak tevekkufıınıı temlneder, 

· Bu yeni tebeddOJAtın icra edecegl 
teslratı siz takdir edinla, daha cazip ,ı 
daha ı•k,ıdaha cevval v• dahıı ulılgaQJ 
,~eğil mi f 0 aklan d. '•·· 

TORKIYB ACENTALIKLARI 

Kadı Z..d• MchmdScalhl '9!) . 
' Lfa/t bul;B •. •oğlu, T ~Milli G8J'o) 

ll~tQ;tadcMcbmclf\ayl'I. •• AUVetı.14.eluıı~tAI 

,_ AkseleTatOrQnQ • nihayete tadıl) ~ 
olz ve harekete bırakıııııı. Her atı.,... 
Unde bukadar cevval ve cıııılı blneeo&o 
~h bukadar emin arabalar pelt ııı~ 

. GAU,\ YINTAP • 
8aılb Zade 6ltad~4 

V•deU tak&ltlerle sııtın slnbıleceQta 
'oıı Oaklaod otoıoob!U her türlll kt> 
aurlara karoı bir seııe teıulnatlıdır •• 

TavsiJc e~eriz: 

• 1 1 

ı~ınız. 

BÜYUlTAHABE PiYANG~~~ 
YEDiNCi TERTİP 

5. 1NC1 KEŞİDE 
11 l{ANUNUEVVEL 1929 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 
25,000 
15,000 
12,000 
10,000 Liralık 

ve 10,000 » Bir 
ikramiyeler 

nlükafat 

Devlet ôenıir~ylları ve limanları umumi i~aresin~en; 

FlRSATTAN iSTiFADE. 
Hem 8 ay ta
ksiti• hem 0

/0 

10 tenzılAtla 

Kürk Mantolar 
Hanımelend· 

ler kış soğukla· 
n başlamadan 

ıon ftrsan eli
nizden kaçırrııı

yınız. ilerde ta· 
kaltle kürk m• 

ntolan satılamı· 
yıcağından Ma
hmut Pa~ada 
KilrlcçU Han 

G.BEYKO 
Tol•fon:lstanbul 

1 6 8 5 

Saatçilik Alemini ha· 
yreıte bırakan ve 
dünyaca fevkaltde 
bir şöhreti haiz zarif 

• dakik vtı ucuz 

O MEGA 
•aatleridir. 

Acenta ve depoziterleri lstanbul 
Çarşu yu kebir. 

BOCOS K. ARAPYAN 

Hasta çocuklar 
ve iktisabı kuvvet :h· 

tiyacında bulunanlar 
için doktorlar, terki· 

binde saf morina ba· 

lık yağı muhtevi ve , 

sihhat ve 
bahşeden 

kuvvet 
vitamini 

bol olan mücerrep 

EMULSİON SCO 
müstıhzannı tavsiye ederl'tr. 

lOU,000 adet kayin traversi kapah zarfla münakasaya kon
lıuştur. 

Iliç bir kuvvet UAcı ve 

hiç Emulslon taklidi 

vitamini bol olan ve 

mukavvi tu•lan muhte· 
Münakasa 28-12-29 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada Dev 

tt Demiryollan İdaresimle yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 

(;ıt teminatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Müdür 
Uk kalemine vermeleri lazımdır. 
. 1'aliplen1 münakasa şartnamelerini 10 lira mukabilinde An

·<ı~ada, Malzeme dairesinden, Istanbulda Haydarpaşa mağaza
'1tıdan tedarik edebilirler. 

~. T. T. tevazını nınoorıo~nnoen: 
.. 1 - Posta vesaiti nakliyesinde kullanılmak üzre 6000-1000 
,ılo benzin kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Maddei meı;kurenin 19/12/929 tarihinde ihalesi icra kılı 
iltagından taliplerin şartname almak üzre şimdiden teklifname 

ttini tevdi içinde mezkur tarihe müsadif Perşembe giinü saat 

~ te Istanbulcia Yeni Post:uıı-de mübayaat komisyonuna müra
~a.tlan. 

vl bulunan haklkl 

EMULSİON 
SCOTI 

kadar mQsmlr ve eınilı. neticeler 
vermez. ...................... 
Adapazarında acele 
satılık ev 
İstasyon caddesinde pek tcreru 

bir mevkide, geniı bahçeli ve gayet 
kullanıılı üç odalı bir ev, Adapuan 
icra dairesince acele aatılılrtır. latan
bulda, Galatada Merke3 Rıhtnn Ha
nında dördüncü katta kapıcı Ahmet 
Efendiye mürac•••. 

leJPi selain 
Merkez Acentu~ Galatı lctlprll 

başında, Beyoğlu j36\! Şube 

•cenıuı: Mahmudiye Haaı alııtda 

htınbul 27 40 

lyulık sür'ı! pos!uı 
,\1ersln)vapuru 1 OKAnunuevvel 

Salı ı 7 de Sirkeci rıhumından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Kıiçükkuyu, Edremit Burha· 

niye, Ayvahjta gidecek ve 

dönüşte mezkiır iskelelerle bir

likte Altunoluğa uğrayacaktır. 

Ge)Jbolu için yalnız yolcu 
alınır, yJk alınma?.. 

bııı~ · Mersin sUr'al posıası 
( KONYA ) vapuru ıo 

kAnunuevel Salı 12 de Galata • 
rıhtımından hareketle çarşamba 

sabahı lzmire ve akşamı lzmlr

den hareketle Antalya, Aıaiye, 

Mersine gidecek ve dönüşte 

Taşucu, Anamor, Alliye, Antal· 

ya, kuşadası, lzmire uğrayarak 

gelecektir. 

11/1 il kA.evel 929: Kadınlara 

14/12 KA.evel 929: Erkeklere 
TUrldye seyrlsefaln idaresi 

mütekaldln, Eytam ve Era· 
mlllnln T.aani 929 maaşları 

balAda muharrer ğilnlerde ve
rilecektir. 

Bartın - Cide Postası 

HlLAL 
k;~~~:v:ı Pazartesi 
gtlnU akşamı Sirkeci rıhtımından 

hareketle Eregll , Zonguldak, 

Baron, Kurucaşile, Cide, İnebolu 

iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yllk ve yolcu için 

Sirkecide yeni handa J numrolu 

acentaaına müracaat Telefonu: 

İstanbul 8105 

YELKENCi 
lara den~ lrıks Ye sllr'al postası 

SAMSUN 
VAPURU 

11 e~~~unçarşamba 
günü alqaını Sirkeci rıhtımın 

dan hareketle dogrıı (Zongul 

dalı: İnebolu, Samsun, Ordu 

Glreson, Trabzon, Sürmene ve 

Rize ) ye gidecektir. 
Tafsilat için Sirkecide yelken

ci hanında ktln acencaJııia mü

racaat Tel lıtanbul 1515 ..................... 
!Iuntazam Bartın Postası 

E ·· dN Vapuru 9 rcumen UfkAnunuevet 

Paz·ıı·tesı· günü Sirkeci 
c. ' rıhcımından 

hareketle E.reğll, Zonguldak, Bar

un, Amasra, Kuruca şile, Cldeye 

azimet ve a vdec edecektir. 

Fazla tafsllAt için Eminönü 

Rıhtım han 2 numaraya müracaat 

Telefon: 2684 !im................. 1 SAlHKZADE BlHAilEl\
LER VAPURLARI 

KARA DENIZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

Arslan 
vapuru 

10 kAnunuevel Salı 
ıtftnll ak~amı Sirkeci rıhtı· 

mından hareketle (Zongul
dak, loebolu, Samaun, iske
lelerine azimet ve avdet ede
cektir. 

Talsllat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında acentaltğıaa 

müracaat. Telelon:lıtaabııl 2134 

NAlM VAPURLARI 

lzmlr Postası 
Sır!, tuka ve mun lazam olan 

ADNAN K:ın~?..~~velin 
9 inci P AZARTESI 

günü 16 da Galata nhnmından hare
ketle ( lzmlıe ) v• Çarfambı günü 
lxaıirdea lstanbula hareket ede~ 

Galata Gümrük karf1sında Site 
Frınsu baaında li numarada Umu
mi ıcantalığını müracaat Telefon 
l.leyoğlu: 1041 

... NAKiL ~-· 
Dr. ROBERT ABIMELEKI 
Deri ve zDbrevl hastalı klan 
mütehassısı BeyoQ"lıı Tepe
başı 20 Pedrelll hanı N~!..

Tel, B. O. 608 ~ 

TAV LZADE MUSTAl<'A 
ve biraderleri vapuru 
Muntazam lzmlt Ekspresi 
12 mil sür'are malik elelnrllcla 

mücebher. ve birinci, ikinci mevki 
kamaralan vo gUverte yolculan 
için mahfuz mahalleri havi 

~ v~:~~aı~~ 
\"ulcu ve etyıyı dcarlye alarak 
Sirkeci nhtımından ve salı sabahı 

Galata nhtımından yalnız yolcu 
alarak (Danca, Karamürsel, Değir
mendere, Gölcük, Kazıklı ve lzmit 
iskelelerine uimet ve aynı i•kele· 
!ere uğrayarak ıvdot edecektir. 
Mahalli mılracaat : Yemiş Tavil· 
zade biraderler. Telefon l<tanbul 
2210 ... ................. ... 

I{. Z. A yekta vapurları 
Muntazam Akçeoehir · Ode 

haftalık postası 

İnönü 2 
vapuru kAnunuevelJn 10 uncu solı 
gtlntl akşamı Sirkeci nhtmından ha· 
reketle ( Akçatelılr, Alaplı. Ere~li, 
Zonguldak, Bartın, Amasra, Kuruca
şile ve Cide ) illcolelerine azimet 
ve avdet edecelcdr. 

Milracaat : Eınlnöntt lzmir sokak 
No. 11 Alımcı Vakıa vapurlan idi· 
resL Tel lst 1399. 

r ALEMDAR ZADELER 
VAPURLARl 

Seri, lüks karadeniz postası 

B ·· ı t vapuru 10 
U en KAnunuevvel 

1 

KAPPEL 
yazı makinesi 

Almanyada muasırı 
fennin en son 

9aheserl 
Hususlle FRA!\ISIZ hükömetlnin dahi takdir ve tercih etti~ makine 

afif, metin ve sağlam 
Herciheti taahhüt olunur. d~~ı ı~es~~\~ 

1'ürk!yc umum acentcsi ; 

Y. ŞI. 'ORKYA:-1: l;tanbul; Sadıkıve han 30-33 Tel lst No. 

Devle! ~eınirJolları ve lıoıanları uınuoıi i~aresin~en: 
9/ 1/ 930 tarihinde müııakasası icra edilecek olan Ankara -

Kayseri hattıııın Fakılı istasyonu su tesisatına muktezi boru ve 

teferruatı münakasasımn görülen lüzum üzerine tehir edildiği 

ilan olunur. 

Belsoğukluğu, Frengi tedavihanesi 

DOKTOR A. HORHORONi 

Konya ve Akşehir civarındaki göllerden saydedilen taze balık 

!arın 15 Birinci Kanun 1929 tarihinden Nisan 1930 gayesine ka 
dar Haydarpaşa ve Ankara istikametlerine birinci sınıf ücretle 

nakilleri takarrür etmiştir. Fazla tafsilat için istasyonlarımıza 

miiracaat edilmelidir. 
Salı günü ak~aını 

Sirkeci nhtı::~n
18

ha~:ketlı lslanbul vil3Jeli nalıa ba~ ıııü~onôislilinnen: 
[Zonguldak. İnebolu, Samsun, 1- 20 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan Susığırlık 
Ünye, Ordu,Glreson, Trabzon etiidünUn münakasa müddeti 4 Kanunusani 930 tarihine müsadif 

Sürmene ve Rize] ye azimet Cıunartesi glinü saat 14 de kadar. 

ve avdet edecektir. 2 -24 Teşrinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan Mende-

Muracaat mahaliı lstanbul res--Gedis etüdünün münakasa müddeti 8 Kanunusani 930 tari· 

Meymenet hanı altındaki yazı· hine miisadif Çarşamba günü saat 14 de kadar. 
3 - 27 Te~rinisani 929 tarihinde ihale edilecek olan Berdan e 

hane. Telefon İstanbul 1154 tiidüniin münakasa müddeti 11 Kanunusani 930 tarihine tesadüi 

••A---M-•l•t•h-U•l•t---ı• eden Cumartesi günü saat 14 dee kadar temdit edilmişlerdir. 
yark a sası 4 - İşbu etütlerin ihalei kat'iyeleri zikredilen günlerde icra e-

dileceğinden taliplerin evvelce lan edilen şerait mucibince teklif 

!erini mezkur saatlere kadar Ankarada Nafia Vekaleti müsteşaı 
lığına makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilan olunur. 

' 

' 

lştiba, lı:ııvvet ve sıhhat için 
en mUes11lr devadır. Bl!Qmum 
eczahanelerdo bulunur. Umıımt 
depolan: Bomontl fabrikası. 
Telefon: Beyoğlu 583, ve lıtan
bulda Ekrem Necip ec:ı:n deposu. 
Telefon: lstanbııl 78. 

lıtanbul yabmektepleri mubayaa 
komiıyonu relıliğindenı 

~ -ıstatisfit ta~sili i~in !vru~a'Ja lale~ 
~ön~erilecettir: 

Maarif Vekaletinden: 
VekAlet hesabına istatistik tahsili için Av

rupa'ya ~lülkiye mektebi veya Darülfunun 
hukuk, Riyazıyat mezunları arasından bir ta
lebe gönderilecektir. 

Bu efendi gönderilecek memleketlerin ~fa -
arif istatistik bürolarında çalışnıakla beraber 
bulunduğu şehirlerin Darülfununlarındaki is
tatistik kurslarını da takip ve ikmalle mükellef 
tutulacak ve avdetinde Maarif Vekaleti ista
tistik dairesinde çalışacaktır. 

Taliplerin hallerini bildirir fotoğrafları 

merbut birer istida ile 20 kanunuevel 929 tari
hine kadar vekalete müracaatları lazınıdır. 

Gazipata, Dumlupınar, Hakimiye
timilllyo yabmekteplerinln 31-5-930 
tarihine kadar ihtiyaçları olan ekmek 
ile katarpeyniri, tereyağı, mercimek, 
kunıbezelye, battaniye, Gazipafft: Ha 
kimiyetimilliye yabmektepleri talebe
ıine parde•ülük kumaf kapalı zarf u· 
ıuliyle münakaaaya konulmuıtur. f. 
haleler 19-12-929 da Ortaköyde Gazi. 
paşa yatımektebinde mütetekkil mu
bayaa komiıyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin % 7,5 nİ•betinde muvak
kat teminatlarını yükıek mektepler 

:::·!kı.:~i~lit~~ifv:.~~~="al~:;:~ Devlet ~eınirJolları ve liManları umumi rnaresin~en: 
koymaları lazundır. Şartnameler, ku· . . . . 
mat, battaniye, bezelye, mercimek İsveç gurubu manfetıle ınşa edılmekte olan hututa muktazi 

nümuneleri komisyon katipliğinde gö ve 11 / 12/ 29 ÇarŞamba günü icrası mukarrer bulunan allmantaa. 

rülebilir. yon tesisatı münakasası 1/2/930 Cumartesi gününe talik edil· 

Preventorium nıüdür- miştir. 
--"~~--~~~~~~~~~~~~~~

~~ 

lüğünden: D ""' } ·ı"' 
Validebağında Preventorium ogramacı ara } an 

erazisi dahilinde inşa edilecek 
pavyonun kapalı zarfla bilmü- Zonguldak Yüksek Maden Mühendis mektebi için 

4 - Adet muallim yazıhaneai. (Kara ağaçtan aan renkte cililı) 
nakaşa ihalesi ~ / 12/929 saat 15 4 _Adet bahçe rahleoi (Yetilrenkte yaylı, boyalı.) 

te._Fın~ı~lrda ~uk.~~~ mekte.?ler imal ettirilecektir. Bu etya tarihi ilandan itibaren (20) gün 

mühası~ı mes ullugunde muna- müddetle ve kapalı zarf usulile münakaaaya konulmuıtur. 

kit komısyo~ tar~fından J'.aprla- izahat almak ve ıeraiti görmek iateyenlerin lıtanbulda Şeh

c~ktır. T~lıplerın ~evmı mez- remaneti civarında _l~t~bul l\~ıntıkası Maden Mühendisliğine 

kurda temınatı ınuvakkatele- müracaat eylemelen ılan olunur • 

rile mühasibi mes'ullikte hazır :------------::~~~-----------
bulunmaları, keşif ve projeleri BAKIRKÔY 

;:=~~~~~nd~l:~:~syona mü Barut la~rikaları satın alına konıiSJODU ilanah 
1929 Barselon btiytik mükafatını d' 

kazanmış ol.n 

Pi) a:,aJ:ı ~arılı1."l. saatler meyınLnda 
1 O büyük mükAfata malik olan ye-
glae SUttıL 

limuınl acentılın, lstanbulda 
Çarytyı kebirde 

N.K. CEZVECIYAL. ve m•htuıııu 

Bakırköy barut fabrikaların· _için verilen fiyat gali görüldi

da askeri fabrikalar satın alma ğinden pazarlık 10/ 12/929 Salı 

lwmisyonundan: günü saat 14 tedir. İtaya talip 

Taahhüdünü ifa etmiyen olaniarm teminatlariyle yevmi 

müteahhidi nam ve hesabına mezkurda Ankarada merkez 

pazarlıkla mübayaa edileceği satın alma komisyonuna müra

ilil.n edilen 7 600 Paket toka caatlan . 

* "' * 
Muhtelif cins ve mikdarda Boya malzemesi ile 9500 kilo kö -

sele ve vakete mübayaası ayrı ayn ve kapalı zarflarla münaka

saya konulmuştur. İhaleleri 21-12-929 cumartesi günü saat 14 
te icra kılınacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün 

komisyonumuza müracaatları ve münakasaya iştirak edeceklerin 

ayn ayn teminatları havi teklifnamelerini yevmi mezkilrda ihale 

saatinden eve! Ankarada merkez satm alma komisyonuna tevdı 
eylemeleri. 

* * * 
İki kilometre tulünde Şimendifer hattı inşası 11-12-929 Car 

şamba günü saat 14 te Ankarada merkez satın alma komisyonun 

da pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin yevm ve vakti muay. 

yeninde teminatlarile beraber mezkilr komisyona müracaatları. 



BİN SÖZ 
BlR RESİM 

Güniin 
havadisleri 
fngiliz;-1050 ... 

İngiliz dün HKill de 
:<apandı. Pazar oldu
tl'u için ınuaınele pek 
<11ğ n değildi. lngili
/.in bugün daha düşe
ceği unnıluyor. 

--o--

Kar makinesi geldi 
Kar nıakinesi geli

yor, gelecek derken 
nihayet geldi. İnşallah 
hu sene ha va lar pek 
karlanıa1<.la nıakine
ye de lüzunı kalnıaz. 
Fakat karlıyacak o
lursa artık korkumuz 
yok. ~1akine karları 
onune katıp yolları 
pirüpak edecek· 

--o--· 

Sevgili Gazi 
Gazi Hazretleri, dün 

sabah Yalova va var
dılar. Halk ·yollara 
dökülerek Gazisini 
candnn alkışladı: 

htillet babasının bir 
kaç gün sonra da ls
tanbula teşrifini de 
uınuyor ve candan 
arzuluyoruz. 

--0---

Deli şoförlerin işi 
l)cliler doktoru ~laz 

har ():111an heyin 
ortaya attı.i!;ı deli şo
förler ışi aldı yürüdü 
J)oktor, deliler içinde 
bir çokta şol<>r oldu
ğunu söylen1 · şti. Şo
lôrler ı;u ltıla içerle
diler. Fakat ı\lazhar 

Osnıan heyin dediği 
ediktir. Her halde Ş')
tC>rleri "ık sık nıuaye
nc etnıek gerektir. 

Mersin· Tarsus-Adana 
emlryolu kumpanyası: 
llisse-sene~n·ı ve .ahviıatı 

ham•Jlerine ilan 

f~cçcn nıa \ıs tJnhli il:lnımız:ı 
.ıfer., .ıı n usar llJ29 tarihine 
<~J ,· \Hdel1,,;rı ~'"',nı 0lan mururu 
<amana uğrıc, , ış ' ilcıirr;lc tahvilat 
<upon1an ılt: tcmt't. L: kuponlarının 
!I k:lnunucvei 1'!2'1 tarihine kadar 
ııticcdahll kupon 1 Jrı mlimessil se~ 
1etlcr He her;t'ıl rnuhadclc, ibraz 
dilmcdiklcri takdinlc müruru ZJman 
'Cbeb:lc hllkllmsüz kalacakları 

1usns11na his.se·<-eneda.tımız ve t:ıh
vıl~t,1117. hamillcrmin dikkatlerini 
•ır l<c-rc daha cc"t>eder ve bu se
ıebe bi,acn. ~I kanunusani 1929 
arihinc k 'aı \Jc..l rl gelmiş ,-., 

nurum zam -a ~ rnnaınış ticumle 
ahviUt 'c tc'.llet Kuponları IO 
r dahil • ~o va kJc.. olan temettü 
.uponları l hamıller'ni, buQları, 
ımdiden 

Ve nihayet 31 kllnunuevel 
1929 a kı:dar 

Kuponların • muıcdahil kuponları 
ııuınessil sc ıctler • ile mübadelesi· 
le memur olan : 

Bertin ve ls:rnlıulda Dovçe bank 
•ınd Uıskonto C:e,.elşaft 'Dcutsche 
•ıank um! 1 liscont - Ccsellscba!t 

' .<işelermdcn herhangi birine, ibraz 
eylemej!;e :ıksı takdirde kuponla
rının mi.trur~ zamana ugrayaca~ı 

eı anife - tekrar daHt eyleriz. 
I>ovçc Bank urıd Diskonto Ge

lclşaft nulJ'e><il scnedata tekabül 
Lılcmh er.ı:k küsurat olarak kalacak 
•''ponll·ın alın ve safllT'ın• da det
ıhtc cdocekıir. 

1 tanbı !, ~ ki ıunUC\CI 1929 
\kr.ın - Tarsu' - Adana 
demir\·olu kumpanyası 

Na m Halit nıuallim Ahnıet Halit 

_ Sağlık bilgisi 
17 emeklerin hazmı-Hazım cihazı 

Ağız - Di.,ter- Boğaz- Yemek boru.911- Mide ve bağırsaklar 

Yediginıiz yemekler oldukları gibi kalsalar 
vücudumuzun beslenmesine yardım edenıez
ler. Onun icin bunların evvt'l:I: yunıuşaması 
ve daha sonra kanımıza karışarak vücudu
nıuza yayılabilmesi lazımdır. 

işte yenilen yenıeklerin bu hale gelnıesi 
için haznıedilınesi icap eder. 

Yemek yerken loknıayı evvela ağzımızda 
d;şlerinıizle çiğner, tükürükle yuğurup ha
m 1r haline getirir ve boğazımızdan geçirerek 
yenıe 1( borusu vasıtasile nıideye yollarız. A1i
dede yemekler iyice yuğurulduktan sonra 
bağırsaklara geçer. Burada karaciğerden 
ge!en safra ve pankreas ismindeki bir kzden 
gelen su gibi bir madde ile de karışarak 

tanıamen hazma elverişli bir hale gelir. 
Vücude yaramayan kısımlar bağırsaklardan 
dişarı çıkarılır. Vücude yarayan kısımlar da 

Ağız. - Yediğim iz şeyleri ilk değişikliğe 
uğratan yer ağızdır. Ağızda yiyecekler (salya 
bezleri) nin çıkardığı tükürükle ıslanır, dilin 
yardımile dişlerin arasında dolaşarak ezilir, 
hamur h~line gelir. 

Dişler.- Dişler, yiyecekleri parçalayıp ez
meğe hizmet ederler. insanların dişleri otuz 
iki tanedir. Yeni doğmuş çocuklarda diş yok
tur. Beş ay sonra süt dişleri çıknıağa başlar 
bunlar yirn1i tanedir. Yedi yaşında süt dişleri 
dökülür, yerlerine yeni ve daimi dişler çık
nıağa başlar. 

Bir kısıın dişler kesicidir. En önde üst 
ve alt çere le dörderden sekiz tanedir. Par
çala ncı dişler her çenede ikişer taneden dört 
tane~lir. Kesici dişlerin sağında ve solundadır. 

Bunlaı·a köpek dişi ve ya gözdişi derler. 
frçüncü kısını dişlere ezici ve öğütücü diş

ler derler. Bunlara <azı dişi) de denir. l{öpek 
dişlerinden sonra sağda ve solda beşer tane
den her çenede onar tane bulunur. Bunların 
en sonundaki dişlere yirnıi yaş ve ya akıldişi 
derler. Dişlerin her tarafı sert değildir. Orta
ya doğru yunıuşar. En ortasında kan danıar
larilc sinirler vardır. Diş ağrısını bu sinirler 
yapar .. 

Dişin en üstel<i parlak yeri çatlar ve ya 
kırılırsa buradan oyulmağa başlar, çürür ve 
neticede a<Yrır. 

l"> 

D:şlerle çok sert şey kırn1an1alı, sıcak ye-
ıneklerin arkasından çok sovuk su yeınenıeli. 
Dişlerin arasında kir bırakmamalı. Her gün 
sabah, akşam dişleri firçalaınalı. 

Dişler, gıdayı parçalıyor, dil de kürek gibi 
ağızın içinde loknıayı evirip çeviriyor, tü· 
kür:ık bezleri de bunları ıslatıyor denıiştik. 

Bu bezler yenıek yerken tükürük çıkarırlar. 

Bazan ekşi ve ya güzel şeylerden bahsedilir
ken bu bezlerden yine tükürük çıkar. Biz 
buna (ağzınıız sulandı) deriz. Tükürük ko
nuşnıaınıza da yardıın eder. 

·r ükürüğün mühim bir hizmeti de nişastalı 
maddelere tatlılık ve lezzet vermesidir. 

Bilirsiniz ki çiğnenıeden yutulan yemekler 
güç hazmedilirler. Bunun sebebi haznıın ağız
da başlaması ve tükürüğün haznıa yardını 
etmiş olmasıdır. Lokmayı iyi çiğnersek hazım 
eksik kalnıanıış olur. Çiğnenen yenıek boğazı
nızdan geçerek yemek borusuna gider. 

Ağzın arkasında iki boru vardır. Biri <ye
mek borusu) öteki de <hava borll'>u) dur. 

Acaba nasıl oluyor da lokına hava boru
suna gitmiyor? 

Hava borusunun deligi üzerinde bir kapak 
vardır. Netes alınırken açılır. yutkunurken 

;Milliyet 

1 - Gazi Hz. trenden iniyorlar 
~ - Gazi Hz. Yalovada • 

ismet Paşa Hazretlerinin en son resimleri. ismet Paşa Hazretleri 

iki yavrusu ile beraber. (Foto Fransc) 

•• 
OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

gırtlak biraz yukarı kalkar, bu kapak deliği 
kapar. Küçük elikle bu esnada arkaya yata
rak burnundan boğaza a'çılan geniz delikle
rini kapar. 

Bazan yemek yerken yahut su içerken 
güler, yahut lakırdı söylemek istersek bir 
parça su, yahut bir pirinç tanesi ~cfes boru
suna kaçar, derhal gözlerimizden yaşl::ır ge
tiren aksırıklar başlar. Ağızınıızda lokına 
varken, yahut su içerken lakırdı sövlemenıcli-

• 
yiz. Sonra yediğiıniz ve ya İçtiğimiz burııu-

nnızdan gelir. 
Yenıek borusu. - ~tide hunisi de denilen 

boğazdan sonra yemek borusu Qelir. Bunun 
içerisi kapaktır, bir delikle nıideye birleşir. 

Gelecek derste mide ve bağırsaklarla ha
zım islerini Q"Örecejôz 

PAZARTESİ 
9 K. EVEL 1929 

Fın~ı~lı ~. ~olor~u safin alına_ o .iuyonu ilanatı 
ı8 ' •o k ( ' dun Tc ir g ıduk 'ıtat İÇ ' ' ' . - r U' '" 

il< • !'> ta ı "ne n j •dıl ç amı 1 ı;uı. J sna 1 tc ıhalesi k.ını>V0'1 

1 

~ cJi ece , ıdcn :.ıliplcrın !!' ırac13t ' t ki fer ıi vnkti ih.'cd• ' 
e\ e ın khuz rıtık. ıı tcs imler 

* * Ku-u f1S' 'ye 18 12 929 * 30000 kıl o 
1 ~ı)()() 

" 2.\000 • 
!?1000 

" 27'000 • 

" • 

• 

IC) " " 
21 .,, • 
18 .,, " 
19 " " 

* * 

\ ırşamba un~ I' te 
pcrşcmrc ,, ı 5 te 
comartt·si ,, J 5 lC 

çar~:ımba • I 4 te 
perşe""'l be ,, 1 4 te 

* Da' ut paşa kı~lasında ıcra edilecek tamirat için 
!\akliı c taburunda icra edilecek tamirat 

r· kapa!• zar, 

• • 
• 

• 
• • 

J laydar p;.:şa. hastanc"indc icra edilecek tamirat 

Jçin taliplerin 8-12-929 tarihi pazarlığa ışıırak etmek uzcre 'e d3 '' 
evvel kc~ifnamc~ini görmek iizcrc knmi!'yona müracaatları 

* * * Muhtelif mumluk Osram markalı 210 adet ampol 10- ıt-929 salı gür• 
14 de merkczkunıandanlığı için pazarlıkla mubayaa edilecektir tı!i~l<ıin 
müracaatları 

* * • 
319-'0 kilo Bulgur 16 - l~ - 929 pazartesi günü saat 14 ıe kapalı zar la 

••• 
32900 kilo Kuru üzüm 15 12- 929 pazar günü saat 15 te kapalı zar'la .... 
Kııaıa ait 5 adtt Tayın I~ - 12 - 929 pazar ~ünü saat onda (~skudard• 

at pazarında smlaeakıır. Taliplerin vakt~ muavydninde mahalindeki memur 
!ara muraeaatlacı il:\r. olunur. 

İhale ve pazarlık günleri yukarda gösterilen ilanlara nazarı; 
taliplerin yevmi ihalede hazır bulunmaları ve teklifrn)melerır 
vaktinde italan ve şartnameleri görmek istedikleri taktirde il< 
gün komisyondan talep etmeleri. 

* * * KJtat ihtiyacı için 400 kilo benzin pazarlıkla mubayaa edilecektir. ihale'' 
t ı - 12 . 929 çarşamba günü saat ondörtte icra edilecektir. Talipterın 
şartnamesini görmek ve iştirak etmek üzere komisyonumuza ge]me'e·i 
ilan olunur. 

• • • 
Kıtaat ihtiyacı için50000kilo arpa pazarlık suredle mubayaa edilccekıjr.lhal~, 
12 - 12 - 929 perşembe saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin ş:ırtnamesioı 
görmek ve iştirak etmek üzere komisyonumuza gelmeleri il:lıı olunur. 

• * • 
Kıtaat ihtiyacı için 571320 kilo arpa pa7.arlıkla mubayaa edilecek! r, 

Taliplerin şartnamesini görmek ve şartnamede yazılı olan şekildeki ıem' ot· 
larilc komisyonumuzada hazır bulunmaları ilfo olunur, 

• • * 
Kıt:ı:ıt il1tivacı i\;n 342000 kilo arpa paıarlıkla mubayaa edi!cç.kt1'

İh:ılo 11 - 12 9'.!CJ çarşamba günü saat on dörtte icra edilecektir. lallpl · 
rin şartnamesini görmeleri ve şartnamede yazılı olan şt:kildeki teminatl' e 
komisyonumnıdn ıazır bulunmaları il!n olunur. 

x x x 
Kıtaat ihtiya~ı için 1-1000 kilo sabun pazarlık suretile mubayaa edile·ck· 

tir. ihalesi 16 - 12 929 pazartesi günü saat onbe~te icra edilecek' -
'J'a\jp)crin şartnamesini ıı;ürmcleri ve şartn!mcde yazıh olw şekildeki tc[11 -
naılarilc k ımisıonıımozda hazır bulunmaları ilAn olunur. 

x \ x 
Kıtaat ıhtı) acı ir .1J9,50 kiln Bulgur kapalı z trl usıılile mubayaa edi· 

leccktir. ihalesi f ! nCJ paıortesi güuü $aat 14 te icra edilcccktıt· 
'J'aliplcrin şartn .. -ıc ın~ komisyonumuzda gilrmcieri \'C şartnamede yazılı 
olan ~ckild1:ki icn111at "'·ile kPrni-.\·unumuı<l:t h:ızır bu 1 ınmrılan il:ln olunur 

x x x 
Kıtaat ihıi,•at" i\·in !050,0UO kilo odun kopalı • ırf ıısulilc mubayaa cdi 

lı:c.:cktir. lhah:si I 4 - ! 2 9'29 cumar resi günü s.ıat 14- tc icra cdılccek· ·r. 
ralipJerin Şartnaınc:-;ini k· ııTIİ5\'0l'!lmUZÜC ~ÜrıncJcri VC .,a tnantcdl! yaz Jı 
oLın ,ckl<lcki ıcını aılırilc komisyonumımla h:ızır hulunm.Jarı llOn olunır, 

. -/ 
~.~ 

Ki Bt\Z Sl Til IAZI~I 
Karaclger böbrek hastalıklarında hamile kad'r.· 

ların gaseyanında, deniz tutmasında 

MAZON 
MEYVE TOZU 

almak pek nafidir. Cihaz• 
hazmın en lllzumlu bir yar· 
dımcısıdır. Meyvelerin ekseri 
hava" nafııısını camidir. 
llatıçekapıda Hasan ve za· 

ınan, KadıköyUnde Yar et cc• 
za depolarında, Beyogıuı ~il 
Veficanidis eczanesinde, 1 ı• 
nıı ~o kur~ş·ur. __..J 

ŞAMPANYA SA'"fIŞI 
Ispirto ve ispirtolu içkiler 

İnhisarı idaresinden: 
Idarei Inh;sariye Vövklıko, Haystik ~1ono' 

pol, 1'hını gibi Avrupanın en ıncşhur ticaret· 
h· ·1esinden ınuhtelif nıarkalı şanıpanyal~I' 
getirn1i~tir. Perakende olarak b~lıcr şiş ·si t2 
liraya ve bir sandıktan !I sandığa kac'lar be· 
her sandığı 12ü liraya ve 10 sandıktan yukaf1 

beher sandığı ı2a liraya Galata rıhtı111ındtt 
Kefeli Han altındaki idarenin satış ınağıız:1 • 
!'.ında satılınaktadı;-, 

~~g 

Noel ve senebaşı için 
hoşa gidecği ınuhakkak 

-· Doktor 

olan t:n m:ü 1 .ıl he •. ıye bır 

l(ODAI( 

Emra7.ı t"a füye Göğüs, kalp, mi
de) mütehas,.,ı, lleyop;lunda Sakız 
aitacında 3ıl No. hanrde &a>• '"'· 16 


