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Ba•m-h.arrlrl SHrCi meb·-•u ıtılAl:O:l'tIU'I' sa -

tiNDBERGİN ANASI 

Okyanusu bir hamlede geçen 

hava kahramanı Lindbergln anasına 

tlimi uzao.rken,sanki,bir d~i kar· 

talı'! pençesine dokunmak üzre 

imi~im gibi irğildiğiıni hissettim. 

Abdülhak Hamit B. müttefikan meb'us intihap edildi 

Bu kadının benim cinsimden 

lıir mahluk olduğuna nasıl ihtimal 

Verebilirdim 1 Onun dun ya) a 

J;ttirdiği. çocuk daha bir yıl 

rılma<lı,~imdiye kadar hiç bir UA
hın, hiç bir kıı~un geçemediği 
nihayetsiz Atlasdenizini bir ham

lede lıastanba<a katetmi<tir. 
' ' ' 

l·:ı.ki milktlcrin Mitolojilerln-

rk-, çocukken dinlediğimiz masa

llarda, k:\h bir huluta yaslana

rak ~chirden şehre, adadan ada

ya cevl<\n eden l!ahcleri, kAh 

ismi var cismi yok bir kuşun 

~ırtında Kaf dağını ~an sevdalı 

Ve sihirli aşıkları hatırlıyoruz. 

l'akat l lcredotun Ademle vücu

dun hududu zannetti~i korkunç 

ıc mehip Okyanusun yanında 

Olemp ilah ve llfthelcrinin üstünde 

uçusdukları ,\kdeniz havuzu ne-
' Yi ifade eder'? Kal dap;ı genç 

Amerikalının vasıl oldu!(u haş dö

ntliinıcıı encrıi irtilaına nazaran 

hir alçacık çit sayılamaz mı? Iler 

ne tarafından h;ık ılsa ,·aracağımız 

lıir l•akik.t 'ardır ki oda diinya

}a hukmcdc•ı in>ani enerjinin 

ha}rct nrid Jwdisatta blltım eski 

~Tabutların cf"alini geçmiş olma· 

sıdır. 

Fenni ıerckkiyatın her muhali 

mLmkiin kıldığı bu yeni dünya 

da lıize 1 lrımcrik alemin hadisatı 

lıırcr çocuk O) unu gibi görün

mc~c haşlamı~tır. Bu itibarla şu 

guıılcnle nramınfa bt:hınan bah

tiyar kadının op;lu bize "tezayaklı 

Iicrmcs"tcn. rinkat daha esatiri, 

hin k,ıt daha cf<ancd gözıikıııek · 
kdir 

Dtınki mılletlerin ancak hayal

krl ~ı· e )lll:!bllcn mucizeler 

lıııı;ı.ıı. l lo:>ıirosıııı de~il, fakat, 

«lclaclc gazete ınurarirlcriııiıı ya
zılarına nıC\ zır te~kil etnıcktı:dir. 

Bu beşeri mudzckr yalnız fc:ı 
v makine 5aycsindc mi \'tıkubulu
Ynr? 

fliz bu tarzda duştınmegi mu-
asır ın d . . r· k . c cnıycnn şcrc ınc ·ar~ı 

hır k ·r·· 1 kk. d · B h · ıı ur tc c · ·ı e erız. a rımu 
hiti ·ı·· .. . . 

. ı 'ı gıınde aşıp geçıveren 

l.ındhcrgin bindiği tayyare midir, 

YCJh·ı bizzat Lindlıergin kendisi 

nıidirr Daha doğrusu bu deııiı:i iki 

l\llnllık kısa hir zaman zarfında 

geçmek hadisesi tayyareciliğin 
terrekk· · . 1, . k 
. ısıne mı a .. mettır,yo sa 
ınsan· · 

ı ıradenin, insani cür'ctin te· 

~<lmmunc mi i~arettir1Genç l .ind
ıcr..;n ya t ,.., . . . • k . . ,.,. r ı~, ı~ın ınsam ·ıymetını 
anlamak . . 1 

ıçın ıcr scyden evvel 

hıı ı:ııuatlcleyi hallct:Ucnıiz lazım 
~LJir 

lliııce llahrırru ııi :ı mak lıadi
"t'tirde makineye ait hiç bir şe
ref hiss <i yoktur, hu munhası
raıı he-eri ·ır• 1 · ı • · 

• ..t eııın, ıeşcrı :ızmın 

Znlcriııden lı" k ı · "· ıı ıır ma'"la ifade 
ctıncz. Li ııdlıc;o- hıı . . b . ,, nzrn1n.. u 
ır·ıdcnin hııduıl~· ıı rnuha•·· k 1 

. . ~ at ar 
ıı;cnı~lctmı:ı, adeta hak· k 1 . . ' ı at c ha-
yalın arm•ındakı farklardan bl . . 

rını 

daha kaltlırmı~ olmakla harikula

de, esatiri bir mahluk gibi gö

rünüyor. Onun içindir ki :\!adam 

l.inclbep;c elimi uzatırken bir 

di~i kartal pençe>inc dokunmak 

li1.rc~ım gibi irkildiğimi hbset
tinı. 

Yakup Kadri 

Mnıe. Lindberg geldi 

Maruf tayarecl Llndbergin 
•nnesı Mme. Lindberg Ankara· 

~a. gitmiş ve Tayyare Cemiye· 
nıq misafiri olmuştu. 

el Mme. Lindberg dUn Ankara· 
an şehrimize dönmilctUr 

A ' • 
da Amerika sefiri ile reflkalan 

nkaradan avdet etmişlerdir. 

KAPLICA 
Umumi fikir 

Bursa kaplıcaları 
~irketi iş başında 

fikirler sermayenin 
tezyidine taraftardır 
Ankara, 11 '(Mllllyet) -

Bursa kaplıraları Tüık Ano

nim Şirketinin içtimaında 
1 bulunmak üzre bir miidddettir 

Münhal fstanbul meb'usluğu intihabı dUn yapildı ve bUyt: .. 1 lstanbnlda bıılıınan Evkaf 

şairimiz AbdUlhak Hamit B. müttefikan intihap edildi. 
1 Umıımi lfiidiirü ~iyazi B. 

Bu-. •yy 'f-LK ·~Ş~AI;=R- ·M"" ~EB=;US A~f~~~~~ıld;de:o;l~~~~ir.şirkot 
LJ _rıı nlıımossıll_erı lıAleıı mevcut 

550,000 lıralık sernıaveııin bir 
hııçıık misli daha tez);idi etra•••••••• 

Abdülhak Hamit B. (1,564) reY.le 
müttefikan intihap edilmiştir. ilk 

reyi H. Şinasi Paşa verdi 

Sabık Nafia vekili Behiç B. in Peşte sefirliğine tayini üzerine 
inhilal eden lstanbul meb'usluğu intihabı · dUn icra edildi . 

Yegane namzet bllyllk \jllr AbdUlhak Hlmit B. lstanbul ve mUl
hakatından intihabata iştirak eden ( ı ,~64) mUatehibl sanı tara

fından mUttefıkan Jstanbııl meb'usluğuna intihap edildi • 

Saat dokuza doğru. intih_ap heyeti teftişlye>i He ilk reyi istimal etmek 
isteyen müntehibı sanılerden hır kısmı, üarulfunun konferans salonu

na gelmişlerdi. 
Salonda şehir bandosu ahzi mevki etmiş ve her taraf bayraklarla süslen-

mişti. Jandama, polis ve zabitai belediye memurları bulunuyordu. 

Büyük şairimiz llaınit için salondak i•iyah tahtaya şu ibar8 
yazılmıştı; 

" c. H. Fırkası namzetl bUyUk ,aır Abdülhak 
Hamit B. E.,, 
Sandığın iki tarafında süngülü jandarmalar bulunuyordu ilk reyi vermek 

iştcyenler arasında hararetli bir münakasa cereyanediyordu. Tam 

dokuz buçukta intihap sanılıp;! açılarak muayene edildi ve sandığın boş oldu

ğu resmen anlaşıldıktan ve mühürlendikten sonra şehir bandosunun tcrennü

maıı ar.-ınd:ı intihaba başlandı. Hazır bulunanların tasvihile C. H. F. müfet

tişi 1 lakkı Sinasi Pş. ilk rey varakasını sandığa attı. 

ikinci rcıi Haydar :vluhiddin Risıiınal eni. Fatih ve Bcpzır müntehibi 

sanileri kalabalık halinde, Fırka namzedi için rey vermeğc geliyorlardı. 

Bunların mazbataları methalde, hcy'eıi teftlşiYeden iki zat tarafından muayene 
edilinmlu. 

·Başka kimler vardı? 
l'ayarc piyankosu için ~anll!jlıkla ~len bir hanımla diğer bazı meraklılmn 

d;l salon:ı. girn1elerine müsaade edilmişti. Rey verenler arasında bazı 

müntclıibi ·ani mdı'u;lar da bulunuyorlardı. 

l 'ıak yerlerden gelen müntehibi sanilerin <ıraları haricinde vazifelerini 

ppmalarına mü<aade edildi. Bu mevand.ı Kemerhurgzlı yetmiş ya~ında bir 

,·atandaş. 

fında konn~mnşlar ve mes'ele-

n_in . inlacı~ı mali rapm un tan
zımıne talık etmişlrrdir. 

Sermaye artacak 
Umıımi fikir, sermayenin hir 
buçuk misli tczyidine taraftar
dır. 

Malıim oldu~u iizre bıı ~ir
k~tte Ev~af, İş_Bankası, ~anay! 
B,ınkası ıle Tıcaret ve .Sanavı 
~ankası yiizeı· bin liralık bir~r 
fıısseye, Bıırsa IJııledivesi ile 
Hususi idaresi Ye Ziraat Ban

kası da ellişer hin liralık nısıf 
hisselere maliktirler . 

Mali rapor tanzim ve bir 

ay sonra hevPtr arzediler•'-
ğinden ser- · • 

mayenin t.ız
yidi de kahıı l · 
o\nnarak 
t ,375,000 ne 
baliğ olacak
tır • 
ŞiıkElin A

v r n padaıı 
cellıettii(i mu 
telıa" :1 Dııı·· 
sadaki hiiliiıı 
kaplıcaların 

sularını talılil Niyazi B. 

Kendi harflerimizle yazdığım Abdülhak 
mide rey vermeğe geldlml., diyordu. 

etmiş ve Acemlcı· istasynıııında 

Kara Mnstafa kaplıcasının 
Ha- sııyıında radyo bııhırımuştııı·. 

Ünümüzdeki bahara in~aa
ta başlanarak Dursa kaplıca
ları da Avrupadakiler gibi 

mü kem mel bir hale ı;etirile
cektir. 

Yeni Meb'usumuz Abdülhak Hamit B. dün 
bir muharrlrlmlze demlftlr ki: 

. Meb'us intihap edlldli)lm için çok mem
nunum mes'udum, müftehirim. intihap mazba
tasına alt maamele bitince An karaya gldeceghn, 

Hamit B. salonda 

M üntehibi sanilcrin, Hamidi yakından görmek iştiyakını takdir eden 
Şehremini tarafından vaki davet üzerine büyük şairimi,, saat onb!rde 

salona ıı:eldi ve hararetli ve samimi tezahüratla karşılandı. Yeni meb'usumuz, 
salonda bir buçuk sa.at kadar kaldı. Şehremini ve IJ. Şinasi Pş. ile konuştu. 

Sinninc ni\pctlc zinde görlinen bu IAyemut şairimiz, kcııdi•ine 

karşı izhar edilen yüksek ve samimi hissiyattan çok mateha;;sis ve 

müteheyyiç rılmuşnı: 
TeveccUhU Amme benim için en bUyUk mükafattır 1 • diyordu. 

Alıdulhak .Hamit, hasbihal csna.>ında., bilhassa memlektin imarı 

l"".esclclcrine tema.; etmekte idi. Yüksek ~air şehir bandosunu beğı.:n

miı, "i111 .musiki i,inc ehemmiyet verilme.<! liizumuııdan lıahsctmiı 

ve bu hu,usta ;\lııhittin fl.in verdiği izahata çok al:\kadar olmuştur. 

Şehremini fl. . . . 

Anadoluda ve lstanbulda toplanan halk mu~ıkı escrlcrın~c 
murckkep koleksiynnun kıymeti (200,000)hrayı mlıtecavız 

olduğunu, (:arp usulleriyle hazırlanması mukarrer musikimize milli 

hususiyetin bu eserlerle verileceğini söylemiştir. 
J !amit B.Bizans kokusundan uzak olan bu saf eserlerin neşredil

mesini temenni etmiş ve lngiltereye ait bazi hrtıralarını anlatmıştır. 

Saa~ yarıma kada~ Fati~ ve Be!azı~ m~intchi~i ~anilerl .. reylerin~ 
. ıstı mal etmi~lerdır, lntıhap munasılıetıle hey etı teftışıze ş~re 

fı~c bir öjl;le ziyafeti verilmiş ve saat bir buçuktan itibaren dığer 
muntch~lıi saniler reylerini vermeğe başlamışlardır İntihabat tam 

on yedıdc hitam bulmuştur. 
Son reyi vermc,k te bir mesele olmuştu. Heyeti tefüşiyeden E_mlıı A!i, 

Beyol!;l_u mutemedi Kdmi~ Emanet müfetti~i umumisi Tevfik beyler llu•ametun 

Pş. bılhassa ~~rar cd.iyorlardı. Nihayeı Kamil B. diğerlerinden evci davrandı. 
Bu sırada Hu<amcııtn Pş. run l"lrmrığı sandığın lı:apai!;' altında kalarak 
yaralanmıstır. 

Reylerin tasnifi 
Müteakiben salon tahliye edilml~ ve heyeti ıeftişll'C huzurunda sandık 

açılarak reyler tadat ve tasnii edilmiştir . · 

Neticede lstanbuldan (143 ı) Şileden (30) Çatalca ve ,ilivride 1 

(102) miintehibi •aninin iştirak ettikleri ve hepsinin Fırka Nam

zedine rey verdikleri, (56) kişinin vefat ve hastalık dolayı ile 

bulunamadıkları anlaşılmıştır. Bir rey veraknsında isim okunamamış, 

yalnız (A) harlile başladı~n~ göre Abdülhak Hamit olduğuna hükme.

dilmiştir.Dahiliye vek:l.Jetınc intihabın neticesi telgrafla bildirilmiştir 

Buglin mazbata encümeni vilayett~ tetkik Olunacaktır. 

FIRTINA DURDU 
Dün kara denizden 

altı vapur geldi 
Bir kaç gllndenherl devam 

eden fırtına dün kısme• ılur· 
muştur • Mamafl kar yağması 
ihtimali halA vardır • 

DUn karadenlzden altı vapur 
ğelmiştlr. Akdenlzdekl vapurlar 
ise gelmemişlerdir • Onbeş yir
mi kadar vapur Bozçadanın 

arkasında beklemektedir • Ak
denizdc bulunan vapurlardan 
dUn yalnız Mersinden l\onya 
vapuru gelebilmiştir • 

Evelkl akşam l\arabigadan 
limanımıza gelmekte olan Ban

dırma vapuru ÇC'kmece açıkla
rında bir aydınlık ğörmUş ve 

şüphe edere!' üzerine gitmiştir. 

Oç !\iŞiNiN HALI 
Aydınlığın üzerine 'gidildiği 

zaman bunun içinde llç kişi 

bulunan bir motör olduğu gör
QlmUştUr. Moturdekiler soğök
tan donma raddesinde olduk • 
lan bir halde vapura alın

mışlar ve motllr de bağlanarak 
limanımıza ğetirllmişlerdlr. 

Antalya nakllyat şirketine 
alt olan bu motör EmlnönUnden 
Haydar paşaya giderken yolda 

makinesi boznlmuş) ve suların 
Şiddetinden Çekmece açıklanna 
kadar dUşmuştllr. 

Fırtınadan başka kaza olup 
olmadığı hakkında henüz resmi 
malOmat yoktur. 

SoğuJ;Jar tesirini ğöstermlş, 

bilhassa evelkl gece herkes ev
lerine kapanıp kalmıştır. Dun 
hava biraz durduğu için gine 

herkes eğlenme yerlerine gide

bilmiştir. 

l- ~" (200) doktor TUrkocağını_ 
toplandı ve son neşriyata dair 

bazı kararlar verildi 

=HEKİMLER 
DÜNKÜ iÇTiMA 
NECA Ti BEYİN VE· 
FATI VE YAPILAN 

NEŞRİYAT 

İÇTİMADA (200) DOK
TOR BULUNDU VE 
BİR KARAR VERİLDİ 

Maarif vekili Necati beyin 

elim bir tarzda vefatı üzerine 

yapılan bazı neşriyattan müteessi 

oTan Türk etıbba muhadeııetr 

cemiyeti dün Türk ocağında fe,·

kalade ve hafi bir içtima aktet

ıniştir. 

On beş imza ile verilen bir 

takrir üzerine yapılan bu içtimaa 

(200) kadar doktor iştirak etmiş ve 

evvela takrir okunduktan sonra 

.Necati beyi muayene ve teda\ i 

için Ankııra1ıı ğiden t eşPt Ümer, 

.\!.Kemal, Akıl ,ııuhtar beylerin 

hastalık ve tarzı tedavisi hakkında 

verdikleri izahat dinlenmi~tir. 

.\llinakaşattan sonra suretını 

atiye yazdığımız hususat karar 

altına alınmış ve bunun Millet 

:\leclisi riyasetine, Baş V ekAlet, 

Sıhhiye Vekaleti, ;\Iatbuat umum 

mildürlıiğıi, Anadolu ajansı ve diğer 

şehirlerdeki tıp cemiyetlerine tel· 

grafla bildirilmesine karar veril-

miştir. "'" 
karılır sureti 

ı ~ Maarif Vekili merhum 

Necati beyin vefatından dolayı 

çok mütee,.sir olan hey'etimiz 

meş'um akıbeti hazırlayan hasta

lık hakkında bazı gazetelerde 

gör ii 1 en neşriyat üzerinde 

uzun uzadıya tevekkuf etmek

ten hazer eder. Ye pek septik 

ve tesckkuple fev kaladc had 

bir seyirle kısa bir miiddct 

zarfında ölümle neticelenen hu 

hastalık hakkında yakından al;l 

kadar olan tabibi müdan mes

lekta~larımızın icabında bir hcy"eti 

fenniye.huzurunda hesap vermeye 

amade olduklarına kani olduğunu 

beyan eder. 

2-Son zamanlarda birer Ye.,iJe 

ile ve bilhassa son vak·a dola

yiille bazı gazetelerin Türk he

kimlerine. Türk tababetine karşı 

almış olduklan vaziyetten dolayı 

teessürünü alcııen beyaneder. 

3 - Uzun harp ve felaket 

senelerinde bütlin cihanın maz

harı takdiri olan Tiirk hey'etl 

sıhhiyesi biitıin mücadeleleri 
hiç bir yabancının muavene-

tine arzı iftikar etmeksizin 
yapmış, memleketine Azami hiz

meti ifay.ı muvaffak olmuştur. 
4 - l\ledenl, tıbbi, i1timal 

blitün terakklyatı hatve behatvc 
takipten bir ~n hali kalmıyan 

tetkikatı fennlyede daima onlarla 

muvazi yuruycn Tlirk hey'eıi 

sıhhiyesi kendi ilmi varlığının 

kifayetinin memleketin ihtiyacatı 

• 

ARTİSTLER 
Darülbedayi 

· Muhlttfn , Beyin 
mühim beyanatı .,. 
~·icap· edl se . Darül
·bed yii kapatırım" 

Ş ehremin"i ~inhittin B. bu 
_ giiıı Aııkataya gidecektir. 

Muhittin B. hıı hm.usta dün 

bir ınıılıanirimize demi~tİr ki:" 
- Ankarayr Adaların ele· 

ktlrlkle tenviri meselesile meşgrl 
olmak llzere mezunen yann 
akşamki ( bugün) eksperesle 
gldecegim. 

Darüıbedayl meselası 

- JJariillıPdayi .<an'atkarların

dan bir. kısmının istifa ettikle

rinden lı:ıbenlar dei!iliın YB 

istifa etmiş oldukları söylenen 

artistlerin hissi selimiııden bunu 

b~klı miyorıım. 

Dariilbedayi bir resmi mü

essesedir. 13ıınıın başında bıı
luna11 amirlerin kararlarına, 

mücs-esede çalı~rnların itaat 

etmesi lazımdır . 
istedi ki eri 

Buna riayet etmiyeıılc~ git 
mekte serbestlrler. lnad eder 

se DarUlbedayii kapatırım, fakat 
hiç bir "zamam disipline muga· 
ylr ve keyfi bir harekete muta
vaat ve müsamaha edemem 

Darüll"k~dayiıleki saıı'atkiır

ların .vaziyeti tetkik edilmiş, 

bfüce imkan ni~petinıle beş 
altı san'atkilrın maaşlarına 

zam yapılmı~, diğerlerine, 

maddi imkansızlıktan dolayı 

zam yapılaıııamı~tır. Oı tada 

infiali mucip olacak bir sınıl 

Ar•lstlerden bir grup 

ıncsclesi yoktur. Bu sadece 

bir bütçrı mesolegidir. 

Halkın temaşa ihtiyacını 
temin için lazım gelım feda

karlıklar yapılacaktı•·. Anka

rada beş gün kalaca~ım. 
. Elektiri~ mukavelesi işini 
ıntaç rıtı kten ~onra avdet 

edr,ccğim. ıı 

Kime çıkacak? 
Tayyare plyankosun

un son keıı,ddesl bug
Un icra edilecektir.Bu 
kefldedeki ikramlyeler 
çok zengin olup büyük 
ikramiye 300,000 lir
adır. 

Mevkufların vaziyeti 
Mevkuflar hakkında 

makamı iddianın mü· 
lalası nihayet iki gUne 
kadar blldlrllecek ve 
bundan sonra vazlyet
lerl anıa,ılacaktır. 

-
tıbbiyesini temine kAfi geldiği 

kanaatindedir. 

Mahaza aksi kanaatte olanların 

daha şayanı ıtımat gördükleri 

zevata muracaatta muhtar oldukları 

tabiidir. 

5 - Efk<l.rı umumiyede Türk 

tababeti aleyhine itimat~ızlık 

relkin eden ne~riyata karşı t es

ssüriimiizii heyan ederken bu 

hususta mesele) i daha itı e 

muhakeme eden hliyiik b r 

Türk matbuatına ta' c 

tc~ekkürü bir vecibe ad 

ı ım 

ve 
.... ri .. 

• amusu hazırlamakla meşgul 

Dil encümeni azsından yakup 
kadri ve Ruşen Eşref Beyler 

~ 

ÖZ TÜRKÇE 
DiL ENCÜMENi 

ÖZ TÜRKÇE KELİ· 
MELER FİŞ HALlı 1• 

DE TOPLANIYOR 
DİL ENCÜ\:IENİ KA. 

1tfUSUN TA~ Zİ~Iİ 
İLE i\IEŞGUJ, 

Ankara, 12(Mllllyet) 
Dil F.nclinıeni mesaisıne devam 

ediyor. Enc·imen kamtısun t'ın

zimi ile mt-;gul olmaktadır. Bir 

taraltan eski hİ!!:atlar ile kamu~

larda bulunan öz 'forkçc keli

meleri de fiş halinde toplayor. 

d]~er taraftan Tiırkçcde mu ta

mel lahıkaları tespit ederek Tlır· 

kçe kelime cezir1 crinın, mu~teka

tının na. ıl vucude !il tirilccej:ti 

tayin olunu- yor. 

.. Larus tin!..-ersd" n a>ni olacak 

olan bu kıımu•taki mefhumların 

mukabilini bulaı::ık,bu l<lhikalat 

hakkında Dil Ene menin"ı fikir

leri fi~lerin ca:v:ı.ninc mL!"ıur 

zevata glinderilcccktir. 

YUNAN EMI,AKi 
Maliye Ve~•i!PLİ nıiiteı.rayvip 

Y ıınaıı emlakınııı tf'ffiz olun

mamasını bildirmişıiı . 

Mamafi şehrimizrfo bıı gihi 

emlflk ı.aten teffiz · o!nııma
mıştır. 

Ahşap tra ves 
Ankara, 11 (Mllllyet)

Devlet demir· yrıllarmıla rlı'rııll" 

traves yorine. alı~ap tr:ıves is

tımalı tekarrrır ctıııis w .\ı a-• 
dolıı-Tlağdat. lıatı111111 ıııııhttı· 

lif istasyonlanııda te-•ellımıu 

~aı1ile nıiiııaka ··ı açılma ı b
rarla~tırıl ııııstır. • 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı- Haric1 relgraf ve mektuplar 

2 Almanya mektubu: l ıra.l fck.tt 
güzel 

3- Fransada kabine meselesi .. 
4- Kutba cenbubi k~lll ne diyor? 
5- Son haberler 

3 llncu aahlfemlzde: 
ı- 1stlml!k ve imar lşlcti bat\.ınJ,l 

:\tuhlttfn he}!n bcvanatı 
9- Fakır çocnkf3ra clbi..-c 

8- fstanbul Cuma ıı:utılcrl n ıl 

eRlenıyor 

4 uııcu Sahifemizde: 
ı- Hav:ı raporu 
!)- Dü~ündük.lerimiı: 

3- Felek ı Haftanın yazı~ı 

4- Kulak miı;::ıfirt 

5- Hlk.\ve 

5 inci sahifemizde: 

1 - i'Vlillet mekteplerine 

devam edenler için ko
lay okuvup yazma sii-

tunları 
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1 MİLLİYETİN HARtÇTEN ALDIGI MEKTUP' VW f.ELGRA~LAR 
---------

FAl<ATGÜZEL KARA KIŞ F~SADAj CE .~TA UFA -·· ....•. ~ 1 Soğuklar Av- ecl~ ... ~çıldı l~~T.. ARAZ. 
ŞİDDETLİ SOGUKLARA RAG- 1\rupada şiddetli I(abineye arşı ıfSI ASILDIR? 
MEN ŞI.KA" YE ETMI.YORLAR - vaziyet tevazzuh! - ,. -··-

Bazı kimseler soğuk-, d" r ~<aı;ııf ?raham topra-
tan donarak ölmüstür. .. . e !L0 r .. gının hır adalar grubu l ERDE .B.ALOHİ.FER \ All. ÇONKü llER 

Al,~ lANY ADA 
ASIL 

J<_,AK Bİll ŞEiliRDl~ 
ECLE İlORLı\R? 

Mersebur , 4 ( .Mıllıyet) -
Yapm.ıkta oldu~um tetkikata 
ait içtimaı ve iktisadı intiba
larımı, sey-ahat eı nasında tespıt 
edip , Derinden yazac.'lğım 

mektııplarla arz edeceğim 
Bilhassa miılıim bir fahrika 

ıııerkezi olan fer;eburg hatı
ı-.ı.larını vrı bir mektupla bil
dimreğim: Çünkü Almanyanın 
ı>.n büyiik kimyevi gübre fab
rikaları lıııraıladır . Buraya 
ı•rkerı geldik. Koyıı ve fabrika
ları yarın gezeceğimız lçiin 
hıırad:ııı otomoılille yanın saat 
111.akta ol:uı Halle ı:ehrine gi
dıp gezıneyı vc ııece orada 
ı;lcıırne i ıHı ündük. İki şııhir 

• ır:ısıııı traıın·:ıy bağlayor . 
l lalleytı brillimiz. ı.eman ;;e

lıir dahiliııılr ıız11nca biı· tur 
vaPtık . 

300 bin niıfıı~lıı şirin hır 
ahir universite~i Operası bir 

ı;ok sinema ve 'lence verleıi 
V:tl • 

Bisnıarkııı bir heykeli önun
de dururken Halle i bir dos -
tumuz anlatıyor : 

- Bıı lıeykııl bir ıaınan 
kommuııi:tler tarafından bom
ba ile atılını~tı. Soııwmanda 
hııı~ıva \'eni bir heykel dikildi: 

1 ı:1ııe bir t;ıleb<ı ve amele 
jlliıriuir Civarda hir çok fab
rika var. 

Şchıi.rı dar, fakat ınııntt!lllll 
follarınrlaıı vurüyerek Üni
ven;İkuııı ônüne geldik. .. .\fu
ızzaııı bir miie.-sisc.. Alman
,·aıan oldukça a~ki bir irfan 
oca~ı ... Bııııiinkii ehemiyeti rle 
pek büyük ... 

Olur ey ı .. r,ıl., ~ımdı ılıı

variarııı da r• nk ri dı>~şme
ye ba~laılı .. Duvar üzerindeki 
tr;ı.ymat yaıııakıı gıillrmlen 

ıniirekkep.. yapraktın parlak 
yıışil güller kıp kırmızı oldu .. 
Yapraklanıı d;ımarlan hafif 
filirj ıeıık aldı .. 

Kııı':jılıklı iki dııvanıı m;ııı-
1,arası degısti .. 

Caıııılau mamul diğııı· b'Ül 
deınetlı>ri aıfota canlı hir· hale 
geldi .. 

Barda oıkı>~,tıa vok . Ueı· 
tarafa koııınu~ ıılan radio ter
tibi bıı aletle - Hadio degil -
ufak hir odada 'alınan ~ra
ınnforıla dan~ edili •oı . Ses o 
kadaı iyi ı.:eli yor ki iıırnu yanı 
başında uıkııstı a Çll lılıi(ıuı zan 
nediyoı .. 

Böyle hır yw· ııe llerlin 
ve ne de P:ıri~te varılır. .\1 ü 
dur ve sahibi ğururla anlatıyor: 

- Runu ben kendi elimle 
yaptım. ı ·asıl lıosıımıza ~rıttimi? 
Bir çok sahnetrr tertip ettim. 

Ciddeıı çok güzel biı· e.-.eı· 
idi .. Orada kaldığımız 3-4 
saat zarfında manzara bir devri 
daim ~kliııdı~ yiizlPZn! ılrf'a 
de ~i~ti . 

Gece 1-23 tıeııilP tekrar 
~ler~kvmya dbndük . Trvıı 
20 dakikada bizi getirdı . 

Almanvada soğuk ta- l'lukumete beyl'nı ıtı-ıolduğunu beyan et-
htessıf;r (20) ye düştü mat etmeğe karar mel_?.:_dir 

Berhn, ı o (A.A.) Alman· 
) nda id.lctli bir soğuk hüküm 
sürmektedir. Şark vUayetlerlnia 
bazı kışımlannda termometre 
tahtessıfır 20 dere<:eyl göster

mekte idi. 
Milııno, ıo (A.A.) ltatyada 

gayri tabii bir sotuk bUk!lm 
sürmektedir. Şimalde bir çok 

kimseler soguktan donarak ölmll

ştür. ---İTALYA-FRANSA -----Müstemleke 
münakaşaları 

·ıı l'upolo d'ltalia. v;azeıc,ı lı:al
va· hansa nıuna;cbaıı hillında yaz· 
dıf;ı şayanı dikkat hir makalede di· 
yor ki: "Eğer .\imanın imparatorlııgu 
azçok .so.:'yal c..h:ınokrat hir cumhuriyete 

mübeddel oldu' a, Fransa cıımhuri· 
yeti de bilhassa \ııı~ün, ln~ilrercden 
sonra cihanın en bu\ llk bir ını.i~tcm 

lekeler imparaı111-lu~u olnıw;tur. Ce· 
nupıeki berrhilayetkrın sekcnesiazal
maktadır, e.ki ailelerin köylcrdeyel(Üzel 
.adilerde ~aıolan tıo·almakıa w çtık 
ucuz saulmaktadır. Tarlalar ıerketlil · 
mektc ;c vaktiyle eskilerin çocuk

larivle ya~adıklan küçük kasa~al~r 
tenhalaşmakta ve çoculıuz rnnssı1. 

iılcnlerin em\'ali satılmaktadır. Bu 
hazin •ııziyet ~tıımpa gazetesinin 
Paris muhilbiri tarafından tas\·ır 
edilmiştir. Fakat '·ciil köı lcrine yol 
a~ıyorsa,. Fran>ıı bunun için Avru· 
pada Akdeniz ve müstemleke impara· 
wrluf;u isteğinden \ a1.~eçmiyor. 

Richelicıı, Hı ıncı Luinin 'e 'la 
polyonun ruya<ı Ver<arda, bütün 
cihan ordulannın. Kayserin dünya 
hakimi ·cıi ha\'alini bozma!, için 
Fransa ovalanna ,arktan, şimalden 

ettiği akından ~ora 1 ahakkuk eyle
mi~ gibidir. 

veren guruplar 
f '·trı • 10 A.A) Mdı'ıı uı 

ı ıccıis111L!t' ı ,\'a •t ktırsı •11111ı 
ı ı.:ııl ed ıı ~i. llui on ındı'
t1' .ır ırı•ıtı·nı·ıılı hır ·ıw rla
veı Pfnıı,tJJ', ~lııırııı:levlı hu 
ırıını~ı rlP\'1e<u1111 .,Jıwıİırıİ\·ı~-• . 
lııı f('ll halı 'etıııi · \e Parl:ııııcıı-
lrı ıı ıılu idarıı iııo kar~ı ;ıra 
sıı a ı·arıılan kalPııı rııııcıulp.le
lı•ı"fllı ııı-ı 'lı'slo ı•viı•ınislır. :\1. 
lıııi oıı parıaını•11lnpm1 miid:ı
t:ı·ı,ı nııı'llııırİ\<'Iİıı ırnıı'·ıl~a•ı 
rlı ıııek o1du1'1;1111 srıdı•wrek 
>uzleı ı:;" lııı nn ve;·ınl~tİt'. 
1 "nııııııi . iya,et h:ıkkıııılaki 

ı'lizalıl ı lıııskuııı.;tıı. \[. l'ıı
Yaı,kar . ıı lııoraııattıı huluıı-• . 
ııtıı~tııı-. ı< B11. ya)arnak ve 

lııııııfa ıı\u>İr. ulııı:ık ııi 'tlliııdevız. . . . 
\leclislf' sosyalist ıııclı'ııs.. 

lıııdaıı · l'ros,anl inkarı kahil 
ıılıııayaıı lıir iztirap ıııevcut 
oldııitıınıı bı)y:ııı ve siyasi hir 
C'K~<.Wİ\' tin :ıı·ıkr.a ııwvdaııa . . 
~ıkma-ını talep etmi~tir . .:ııu
ınail vlt ınr.di~leriıı zal'ıııa 
lıaınlettl::ti parlamento alcy
lııııdeki mııcadeleleri takbih 
etrni~ ve lıükıiınetin parla
ıııımto azası tahsisatının tezyidi 
ı nıı-elr.:r.ri ıı deki lereddiıtleriııi 
rnııalıazc cyleıni~tir. Pnı:;sard 
nıisyoıwıfoı · knuı,:rnğasyonlarıııa 
ait mat!ılııieriıı tnfrikıııa telmih 
l'lııı;~lır. 

CV\'(ı •k 11 (ı\ ı\) .1 
'villrn ft'll .ı ıı .. ıt L tPlsızr 
ııamı l'tı ın ı >aılı•vlı eı•iıup ~ 
lı'ı ııı ı ) ni ı;ralıaın ı .ızis.ııııı 
kı fı lıu. ıı 11nu11 ıelıakkıık el
ııtİ~ uıt.lugıı 11ı·lıt'H'"• '"~sıl 
11.ıııaktadıı-. 

.\1. vvilkiıı» sıır'atlı· Aııwrı
k:ıya doııırıege vn 111' ·'ı>tİ <ı~fo

ri ··~ ha ·ka hıt· ıis iilı:ıreke ça
lı~al'ağı ı' ııaıla girışc.:ei(ı te-

şcl>lıiı.;lı'r lı.ıkkııula 1111ii111i"ızdeki 
11ıevsııııılı'11 en~l ıııa.ıııııat v1.•r
ııı•J!:" kamı vı•nııiştir. 

!\;\ if lııı h:ırarı ılü11 yajJ-
1111.· ıJ!dıığıı 150 ıııillik ·bir . -
tC'rımııı ""ı:ısııııla ~iıııdiki mev-
sım ı·-11:1sıııda ~·~Phhıısıı akım 

kalmistir. \1 . vvilkine f ;raham • • 
toPr:1i!;ıııııı lıal'ilalarda i'.(öst~-
rildiği verhilrı herrı rcııulıiııin 

aksarııııılı:uı olmayıp dır ada
lar gruhıı nlılıı~ııııu da heyan 
fltmnktPdir . 

TAMiRAT 
Mütehassıslar tayin 

edlldl 
Pari.s. ıo (.\ ,\.) 'l'omirat 

komisvonıı Almam·anın Amerilcamüıa 

hassı~ları olan ( .\t Cwcnvoung) ve 
(Perlıins) in intihabım ve bu zevatın 
bu tayini kabul edecekleri zamana 
kadar tamirat mutahassislannın tavini 
husu.:ıunu tehir t:lıni~Lir 

Tamirat komisvonu Belçika, Fran· · 
sız, ltalyan ve Japon mütahass.,lorı· 

nı ta\in eylemiş ve ,\iman mütah:ı· 

:-.sıslannın tayinini kavdeylemiştir. 

1\omi.:;yon gelecek celse e..,nasında 

.\merikaiı mütaha,st>lan tayin eyle 
yeccktir 

Çinde gösterllen 
bir fllim 

rufı.--=·so" Haberler·;-~ 

EDİRNEDE MİL ET MEKTP
LERİ KAFİ GELMiYOR 

....... ...... . 
Edirn , 1 ( flfly t) l\fiJ'cl lllf'kJ lıi ta PbC i f:Uil 

gP.çtık~e ı'•ıva ıvnr, ;ıııılıyp k. rfar :ırıl ıı l\l ·kı 'I 1 eı' k<1fi -rdrf'~· 

dı~iııclı'rı ı,;~· ı, k '"r:ı rı le yeı.ıdeıı ıneJ,' pler .ı~ıldı ve açı.Jfı 

tnPk• ,J,.m lıir iki sıı ıf i ıve enildi. 

lEHİÇ :E iRİ İN BAZI YEHLERi 
SOGUKTA~ DONDU 

Edirne, 11 ( illiyet) - ı"ç gııııden b"ri '>er: ruzgtır 
ilP. karı-ık im 
riiz~.lra kar~ı 
rlurörım \'CI' •ı ., . 
dnıımııs kalın 

ıı vn ~it1det 1 i -o~ııklar rlıwarn eılivol'. ı\rıJ:ınıo 

ıılaıı \T ·lerı k:imilrıı dnnıııu~!ıı• ~·J, : iruı i~e 
halla ~itldl'lli .tkı.ıı verlm-ıııe \'arııırava knıl:ıı 

hır h ız ı·ıL:ıkası teskil elmı~tir. , 

DERSANELER 
Ankarada l\tillet ınekteplenne tehacünı var 
Ankara, 11 ( M"lllyet) •• Vali. maarif ıınıini, maaaril 

müdurit :\lıllet ıııektr lıleri dı~rsaııeleriııi teftı~ eıliyorlar. :\Tek
tcplı!rde tedrisat ınııııtazaıııaıı ıfa edilıııekledır. Halkın telı:ıı'ıimıl 

yeııi deı-ı<aıır>ler açılma ını irap ettirmrktcdir . 

---- ---------

Har i ei mu tef errik haberler 
Bir memurun evrakı 1 

Aııkaıa, l t Oliliyet) - iı
mir sabık Lirareıi lıahriye 
müdürii Ilikıııet heyın tahki
kat evrakı vilayrt ıııenınrııı 

encümenine vrıi1ıııiştir. 

Portekiz kabinesinde-üzbon 
11 ( A.A. ) - Ticaret nazın ;stifa 
etmiştir • 

* lhlamur yetiştirilecek - ~ 

dime kapı dışarısındaki şehitliğe 150 
ıhlamur fidanı dil..ilmistir. Aynca da 
di~er fidanlar dikilecektir. 

Almanya - Lehistan 
Berlin: 10 {A'.\.) - Gazeteler 

f\.lmanya ile Lehistan. araı;ında bir 
ticaret muahedesi akti için Var~ovada 
yeniden müzakerat& girl<llmiş oldu
ıı;unu haber vermektedirler • 

lntizamUlmemallk-Şehrimizde 
bulunan lranin sabık Roma sefiri 
lntlzamülmcm>lik lran Haricive oeza· 
reti. müsteşarlığına tayin edilmiş ve 
dün Tahrana hareket etmişi r • 

* Lokantacılar - Lokantacılar 
cemiyeti hesabatı hakkında. ıetklkatta 
bulunan hey'et raporunu hazırlamışur. 
Yakında kongra ıoplanacaktır. 

lLANLAR -------
Devlet <len1ir 
idaresinden: 

yolları ve limanlara umumi 

ı\lemurin ve mustahdemin için yaptırınlcak yazlık ve kJilık rı:-.ın 

clbL<e ile palto ve serpuşun münakasası 21 Kanunusanı 1929 pazar· 
teri günü saat ı 6 da An k:ırııda • Bolu palasta malzeme daire.sinde 

icra cdilccktir. ;\lunakasaya ~tirak <.-deceklerin teklif mektuplarını 

ve teminatı muv:ıkkatclcrini yevmi mezkiırda saat 15,30 a kadar 

ı\nkarada umuml idare yazı ~lcri müdirlip;ine tevdi etmeleri IAzım
dır. Talipler munakasa ~artnamelerini Ankarada malzeme dairesinden 

Istanbulda 1 lııydarpa;:ııda mtib3yaa komsiyoııundarı tedarik c.-<lcbllirle.I 

Şehirde cevelana devam 
ediyoruz .. Tramvay, Otomobil 
dar rokaklarda çok yer işğal 
ediyor. Polisler her yerde 
nlıhıiıu gıbi bumda da munını 
uhııı 11 tanzim ediyor. 

Burdda bile otelde kalorifoı 
var. 10 15 derecelik sohrı.ıkıaıı 
sırak <"-laya l{iıiııce hende bü
yük tesir hırakıııı · olan bu 
gecenıo lı:ıtıras.ııı dPrhal k[ıri
leıime bildirmeği diısiiııdüııı. 
(Jfak bir saııatkfı.ıın Lu tk"l•n 
ciddtırı çok takılire !iayandır,. 

K.0. 

SURİYEDE HARF 
CEREYANI 

Fransa bugün giin~i \' er"1yın 
ikhali üzerinde alıkoy • ak i<tiyor ve 
eğer din<lzhğindcn ve zenginlik 
hır:;ından dolaı ı allahın gıı•ebine 
uğravan aileler anık çocuk yeti~tir· 
mek saadetinden mahrum bulunu -
yorlarsa ~:rkanı llaıbiyc müşürleri 
Örduvu zencilerden teşkil etmeyi 
düşünüı orlar. Bununla beraber Fran· 
"' inhitaıını mübalaıta etmemek 
lazımdır. l':ğcr l'aris tevki[ ve dava 
J.rla hıc:ıbavcr monzaralar arzctliyor
sa, 1'"nmsa. cl'an a~ırlann ua.;;;fiye 
ettiği mümıaz askeri. siya.<( \-O müs· 
temleke ricaliyle pürsillh ayaktadır· 

Puvaııkal'tl lııı ıııaddtıltıı·ın 
l,afml eılilocei{iııi aksi kaıııın

larııı ınud:ıfaası hıısıısıımh 
i~ı-aı· tıdilmi~tir . H:ıdikal Rus
yalist'erdcn :\1 .. \Tı•yer hiıkiı-
111.::tiıı hılhassa ıhılıılı sıya~te 
ıııüte:ı.allik ulaıı nıulıtPlif teı

hıl'leriııi ll'nkit clıııi;;tir . .\Iıı
ıııaileylı hiikılmrıi parlerncııot 
nsıılu aleyhirıdrki ınathııat 

m11r;ırldc'lı1riııe ıııösaade etnıi" 
olınakl:ı ııııı:ıhPzP eylemiştir. 

:\1. l'ııvaıık:ıı'C p:u-lımıentn usu
lıııııı rlaim:ı nırubfa:ı etnıı~ 
nlrlıı~ıııııı ] ,ı•\'aJı l'!nıi~tir . 

Bı>rlin, 10 (A .. \.) 
bildirili yor; 

"Libya_ kıu\azörü 

S•nh<iıaydan 

ınürctteba· 1 
tından 70 lta.lyan hahrı~·clisl g:o!\tcrll 

mcsi ltah ada memnıı olan ··Sokak 
Pcri~J.. n:ımınd:ııi f.;ımi tema~a 

-] ISTANHUL VILAYl-:'l'f 

DEFTERDARLIK İLA.NATI 

E'ektrik ıeklarnlan, tezyınat 
tarzı umumı ~·~klile , deta ııfak 
bir 13 rliıı . 

- Bu ak~am bir yerde 
vemek yiyip nıiizik dinleyelim, 
\•alıııt dans edelim . 

, ·asıl bir ver~ Burada iki 
,ııııf var; Amole ve patron 
rırta derece yok .. 

- ] Jer ikisini de mutalAa 
ı'delim. 13ir aınııle birahane· 
sinde yarım saat oturduk son
ra bir otelde yemek yedik .. 
• · e pahalı. ne pahalı! .. küçük 
_hirlerde esa;;eıı yiyecek çok 

jJalıalı.. 13erlinde 2 marka al
dığ1mi7. yemeye bıuada 5 
mark verdik. ııece ·ordden
tsrhes llans derıım bir hara 
gittik. 

1 ler ~ııydeıı «adi nazar, yal
ı·ız hıırasıııı ~iınııek, değdi ... 

thakç.a bir yeı .. Güml bir 
ınlrl'si var. İçeri t(iıince sahi
hi lıizi kar~ıladı kmııı~kan bir 
1.n' ..• 

11 r 
ılonda 

a ·mda \'llr a dık .• 
d:ıı e lilen dar ve 

ıı ııı parkı ram ... altt,ııı lam
lı !arla t:ınıı edi,iyor. Iler 
5-10 dakık da lıir nmkleı de
ğ'i-iyıı• . Yesil, kımıl7J, sarı 
>lııyor .. 

Otul'dııgtırnıız 7.aman m:t-
uıın tı ıı be) azılı.. Heııl 

bil'IJ n m.n ı oldu . derken 
k rmızı, }"l!şil, beyaz oldu ... 
Soııra alelade lıır rnvız masa 
ı 13111.ar.ı ııı a lı... I arşıda 
lııı den ı· ıık i ımlarla fi~kıl't.1n 
hır fı k•ye ı cyda oldu .. Ta-

·111111 ı ık rı degı ti ... Btitiin 
hun r ,..,d ıcl hır surette 
1 ı HC•J \Cır • 

• College de Fnmce • da ıslam 
edebi yan madensi ,.. meşhur müs. 

ıaşriklcrden :11. ~la>ınrnn garp mede· 
niyetinın ~ıırkta.ki te:-tirlerinc dair 
Şamua bir konfran. •·ermi~ ve bu 
günkQ Arap harflerinin deıti~ı!rilmesi 

suretile garp ve şark medeniyetlerini 

birbirine daha ziyade yakl~tıracak 
yolun teminini ıav>1ye eylemiş , .• 
Türlclreyi misal olarak ~ikrcımiştir. 

Bunu l'ransanın en buytik müıe· 

felllrlerinden ve şarkta fran.ıız mck · 

teplcri müfettişi :\1. • Plnnr ~crefine 
Benıtta ,-erilen ziyafette muınaılcyhin 

söylediği nutuk ve bu nutukta hil 
hassa harflerin ~ştirilmc.<iııe dair 
teklifi t.tkıp etmiştir. 

"Eşşam~ gazetesi burlara dair va
zdıtı bir makalede diyor ki; 

(',eçen nuslwııı7.da me,;hur müs· 
ı:qrik!erdcn ve "C',ollcge de f'rance,. 
da edebiyaıı islarniye muallimi 

M Masinyonuo k.uweıli 'e kıymetli 
konfransından ve bu koni rnnsta hu 

yük bir cesaretle a.,ikılr sureııc hu 

gün'di \rap harflcrınin deği~tirilmc:;i 

löwmundan hah, edildiğinı \·aznııştık. - ' 
bu ~n ayni teklifi .şark Fram11. 

mckteplcıi mufcl.!J$i dostu l\f. Pin 

na nutkundJ onı oru:ı. 
:\lmr matlıu - ıın •k•tni ı...kllf 

ettil';i • şarkr·ı kong::ııı • nın be 
mühim meseleyi tetkik etmesini ve 

son sozunü soylcmcşi lazımdır . 

Romanya Kralına hediye 
Buk eş, 1 O (A,A.) !" . ın vaUdes 

F•ansa orta el_, ini kabul etmiştir. 

Se.':·- bi Fran ı:: naşir tarafından 

genç kr•la taktim edilmek uzere terup 

, e ihzar olunmuş olan bir resimli 

kitap kollekslyonunu miişarünileyb.aya 
tevdi eıınıştir. ----Man, TUnell 

Londra, 9 ( A. /1. ) Parlamento 
ıahl:ikat encümeni reısi i\I. B~ll Avam 

ve Kortlat kamar.ılan arasında yapi

lan lraya mİlracaatl3 ek<erircıı l\la.nş 
tünelinin inşası lehinde bulunduğu 

anl~ılmış olduğunu beyan etmiştir. 

lnglltcre amirallığının ,-e torilerin 

ınu~tcrck müzahcretinc istinat eden 
ve Renden Alplerc kadar müessir 
teslilı•t ve isıihkamatta \'e Akdcnizılen 
temerküz eden 1nühim hir dılnanma· 
yla Fran<a Auupaya alnını dik tu
nıvor. 1 lemen hemen hepsi yaşlı 
( alımı~ y:ışln ıetmiş yaş arasında ) 

ulan idare ricali hezimetin (debacle) 
yakıcı h•tırasını taşıyorlar· "e Ver>a 
yın \"tni şaşaasının herhangi u1.a.k 
bir ~ölge ile kararmasını istiyorlar. 
Moahcdenin amili 1870 tarihinde 
Bordeau meclisinde Alsas l..orenin 
terkini protesto eden meşhur takriri 
mi1.alamıştı. Bütün bunlar metin mu 
ka\ emeti iY.ah eder. 

fi:ğer l"raM• lıalyanlann eski Ro
manın binlerce senelik tecrübeleıin 

den tevarüs ettikleri muvazeneye 
malil· bulun.<alardı. Kayser orduları 

kendi toprnklanncLı ordu~h kurduğu 

7,aman pilrlak bi surette tahriren 
deruhte ettikleri c ki mustemlcke 
tavı1.att oyw1unu şerefli müna,:;ip bir 
tar7.da , »ktirlc kdpm" olacaktı. Bu 
sun'i değil fakat hJkiki bir emniveı 
unsuru varatacaktL fakat eski Fran
sız fikri ltalı anl:ınnkinc benzemez 

M. Kayyo kazaya 
uğradı 

Pds. 11 (A.A.) Maıen gaze-
te, i :\l Kano nun "arisc m:.vasa· 
!etinde vagonda iki kişi marifetile 

indirilerek seyvar bir koltu~a konul· 
mak suretile otomobiline bindirilmiş 
olduğunu tasrih etmek--ıedir. l\lecruh 
çok zaif olduğundan gıda alama 

maktadır 

Şartr : 10 ( A.A ) M Kayyo 

bır otomobil kazası neticesinde yiı· 

zlinden ) aralanmışur Mumailcy bir 
hastahaneye nakledilmiş i ede hayan 
tehlikede değildir • 

Şartr: 10 ( A.A.) - M. Kayyo 
hastahanede tedavisi icra edildikten 

sonra Parise giden trene rakib olmuşcur. 

'.\foyer nctıce olarak '.\T. Pıı
,·aııbrPılı•ıı radikal ı.nsv:ılist
!t•rle ıııı yokza parlaİneııto 
al •ylııl:ırl:ırı i:e mi idarci lııi
kıiıııct Pderei(irıi sonn11~t11r. 
Cıılse tatil cıli.ıııistir. Celsenin 
tekrar kiişadıııda bir krııniiııist 
lıalıp fırka~mırı progr:uıııııi 
izah rtnıis ve hir cııııılnıri\·et-. . 

JH•rYı•ı' >usyalisl lıatip tv l\T.Pıı
Yaııkarnıleıı hakiki ı-uııılıuriyet
prrvcrlrrın kah11l edehilecek
lı ·ri hir pnıg-ram giistermesiııi 
ıstPıııı~tiı. 

Kabine mevkllnde 
kalacak 

Paris, 10 (A.A.) - Tan 
ı,:azelcsi bu ~ııbalı iı;tima edeıı 
kahin" ınrclisındeıı ~nra hir 
çok ııazırlar deveran eden 
şayıa1aı<ı rağme~ı M. Puvan
kararıirı me,:ıigıe ihraz odeceı:;ıi 

ekserivtıt her ne olursa olsun 
~iındiki biitiiıı riifrkasıyla 
birlikte nııwkii iktidarı mu
hafaza ı•dı' e~ini heyarı evle
nıi,lerdiı 1 liıı:ıımalPvlı lıiikı"ı
ıııı;t lıulıı :1111 pek a; ıııulıte
mı'lclir 

Meçlls celsesinden 
evel içtima etml~ olan 
cumhuriyetperver de
mokrat birliği, so yal-
lst demokrat ve Radi
kal sol cenah ve sol 
cenah cumhuriyetcller 
grupları hUkQmetç be· 
yanı itimat etmeye ka
rar verml 1 dlr. 

Pari:, 11 (.\.,\)-- (~azeıeler 
kab111eye karşı vukııhıı'aıı ilk 
hüuımıın 1. Pııvaııkamnın 

azmi karşı. ında akame c 
malıkılnı olmus oltlııf;'lı ınüta
laasırıda bulunmaktadır. 

*Ayan rıyascti - Paris, 10 
(A.A) Ayan mecli~i ('f. IJumcr)ı 
ayan rıyasctine iııtilıap eyle
miştir. 

ctınck tızre 6'J\'lpitol'" .jnenıasına 

~iımi~k·nlir I• ,ıını nıusadcre edilmiş 

ve halk mu\•acc·1c~indc \&k1ln11~tır. 

Amiral Hartiye nı,an 
llodapc~te, 10 .\.A) l...:hist.ln 

rehicumhıırunun oğlu ve kalemi 
mahsus müdürü mııavini M. Mişel 
;vte;cicki ve Lehi<tan orta elçı;ı :vı. 

Matuszencskı buıtün Lehistıın raisi· 
cumhuru namına llacar naibi hükiı· 

meti anı.imi J loıtiye hariciye naztn 

ve kabine reisi hazır olduğu halde 

Lehisıanın kanal nişanının birinci 

rütbesini tevdi )"C takdim eylemiş -
terdir, Naibi hükumet m.i.>afirler 

şerefine lılr ziyafet vermiştir. 

Belçlkada feyezan 
l\nYers, 10 (.\.A.) Kc.,if bir 

Sis Esko nehri üzerinde seyri sefaini 
büsbütün ınkıtaa u~raımıştır. Buz 

kııleleri eyalet dahilindeki kanallarda 
vapurları muhosara etmcktl'dir. 

lnglltere ve yeni zelanda 
Cenevre, 1 O (A.i\.) - fngiltere 

ıle veni Zelanda 12-7 1928 tarihinde 
Cenevrnle akıedilmiş olan \'e felt· 
kctlcrc uğ"rnyım memleketler ahalisine 

mua\ enet ctmeve t!'atuf bulunan 

bcynelmllel bir hırlik tl::'ist • miıte· 
dair mukovelcc :neye ı,ıirık: cı ledik 

leri •ham meclisı k4t•biumumili
g-ıne bı'dinlmekıcıJ,r 

Kanadaya Muhaceret 
Vinnlpog, 9 ( A.A.) - ( Rll· 

yter) : Kanada muhaceret naz· 

ırı bu gün beyanatta bulunup
vasati Avrupa memleketlerinden 

gelecek muhacirlerin mıktan 

bu sene tıınzim olıınacagını sö
ylemiş ve Beritanya adalarından 

gelecek muhacirlarln mıktan 

tezayllt edeceği ümidini izhar 

eylemiştir. Nıızır beyanata de
vamla demiştir ki: Muhaceret 

memurlan Kanadaya gelecek 
muhacirlerin kısmı 11.zamının 

gaen müreccah anasırdan ol· 
masını istediğini biliyorlar. 

• 
~atıf,'· ırsa, Kauıkôyundc 1 !asan pa;;a mahallesinin atik Kurbalı dere 

ttdiı ,fü \hmcı Kcın•I bey ·sokağı Nu '.19-10 muhammen bedeli 87~ lira 

.W ku u !>edeli defaten alınacaktır. Müza ·ede 2 ~ubat 9\!9 T. defterdarlıkta 

npılaca!mr. (268) 
,..,.=-....,....,,,,__,,ıı:= .............. -... ..... .._ ____ _ 

Kastamoni Vilayetinden: 
raçhtaıı Zarraubolu İıııduıluııa kadar tahminen 40 + 000 

Filoınctro 
Kostamoni Vil:\yeti dalıiliıııle bAlada nıııhaıTor yol göwrgA

hmııı tayini, pi:aıı, maktai tulani ve arzanilerile saiı· ameliyati 
lıisabiyeleriniıı ve hilumum iıııalau sırıaiye porjo ve evrakı keş
liye.erinin l\afia vekale!ince taıoim ve her vil:\yet 1\afia De
iresıııde huhınan sartn:unesi dahilinde birer nusha « Kalk,. 
ıi7.erinde bulıınınak §artile dörder nusha t~nzim 22 Nisan 341 
tarih ve 661 nüınrolu münakasa kanuna tevfikan 25 kanunu
evel tarihinden 25 Şubat tarihine müsadif pa1.artesi gfıniinün 

14 M.atina kadar kapalı 1.arf usulile münakasaya vawdilmıştir. 
Onar kilometro kısımlar üzerine evıakı keşfiyesi tanzim edile
reğindP,n birinri kısım behemhal 15· 5-9~ tarihinde teslim 
edi~erektir . Miitebakı aksamı da mazkı1r tarılıden itibaren iki 
malı 1.arfında ikmal edilecektir. Bu işi münhasıran diplomaları 
N. V. tinre musaddak yollar gurubu tarafından yapdırarağını 
taalıhOt edenler münakasaya dahil olması için ( 600) altı yüz 
lira depozito vazı lazımdır. İhale Kastamoııi enrümni Vilı\ye
tince icra edilPı-ıık•ir. 

Türkiye lş 
Sermayesi: tediye edilmiş 4,000,000 liradır 

Un1uıni l\tüdürlük 

nkar 
Subeleri: 
' Ankara 

lstanbul 
Bursa 
İzınir 

Adana 
1'rabzon 
Balikesir 
Gireson 
Edren1İt 

Ayvalık 

Zonguldak 
l{ayseri 
l\lersin 

1 
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MiLLiYETİN ŞEHiR VE EMLEKET HABERL&JRi 
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VE İMAR 
ÇOK EHİMMİYET 

VERİLİYOR 
Şehir işleri hakkında 

· ~tuh ittin Beyin gazete
mize beyanatı 

Fa~la rakı ÇOCUKLAR ME\TSIMIN ILI( KARI DUŞTU .... 
Anjel neden öldü BİR SENEDE EDİ

LEN YARDIM 
Kadının intihar etmiş 

kadı köy h!mayei et· 
fal cemiyeti 182 ço

cuga elt:se verdi 

Kahvehanelerde çene yarıştıran ihtiyarların 
ı gevezeligini dinlemekten başka çare yok! 

olması da muhtemel 
görülüyor 

Beyoğlunda Ada sokagında 
oturan Rus 

tabasından o

tuz, Otuz bet 
yaşlarında An

jel isminde bir 

kadın dün son 
derece fazla 
rakı içmiş ve 
bunun tesiriyle 
ölmüştür. 

içki tesiriyle mi yoksa intihar 

ederek mi üidügil talıkık olun

'llhtadır. 

Hamal kavgası 
Rıza, Hüseyn ve Mehmet 

isminde Meydancık. hamallanndan 
üç kişi bir meseleden kavga etmiş 
ve birbirlerinin başını yırmışlardır. 

Şüpheli bir adam 
Geyve Akhisannda lbra!ıim 

isminde birisi tevkif olunmuştur. 
Bu şahsın vulyeti ~pheli görül
müş ve tevkif edilmiştir. 

Sahte makbuz 
Sahte makbuzlarla Ermeni 

eytam namına para toplayan 
Ohanls isminde bir şahıs yaka
lanmıştır. 

KAZALAR 

Hem gülünç, 
hem fena 

Mezuncn şehrimizde bulunan 

Sinop tahrirat kAtibi Cemil B. 

dün birisini aramak üzre Re-
•• ,ıt paşa vapuruna girmiş ve 

vincin yanından geçerken palto

su takılmıştır. Paltosunu kurtar

mak isterken bu seferde sağ elini 
ka Ptırrnış ve iıç parmağı fena 

halde ezilmiştir. 
Sandal devrlldl 

. Hasan ağanın şandalı karaköy 
ısketcsi önünde devrilmiş. Hasan 

a~ denize düşmıi~ ise de etraftan 
Yetişi! e rck kurtarılmıştir. -.... __ & iLANLAR 

l\imyayi tahlili 
Müd iti •rrls klmyıker Ligor beyin 

ıııyayı tahliU eserlnln birinci 
fasikillU 

lı:nruştur, 
intişar etmi,şılr. Ftatı 195 

. İkiııci Ticaret ınahkcme
ıııden: 

Müflıs il 1' h . ı · 
d
. · a. an a sın e eıı-
ıye · aıt Ilrı~ıkıaşta Pa;;a ma-

hallesind "·' d rı "'"t kaptanın odun 
eJl?sundaki •andık lmal:\lha-

nesınde ını•vcut olckt. 'ki . 
ırı e mu-

t.aharı ik rnaatcferrnat b' d 
b ıı· a et 
ıçkı ınakiııo ılc muhtelif des-

t.ere ve hurda demır ve sa 
ve ram ve taht.a parçaları v~ 
köhne araba \'O saire 16-1-929 
çarşamba ı;:ı,nü saat ondortte 

bilrniizayedrı -atıhrağından 
talıp olanların vaktinde ma

hallinde ha1.11· bulunmaları 
ilan ohınıır. 

'ı Muallim ' Or. HU,z CEMAl 1 
narıilı, ' ınır ve çoruk hasta

lık ıırı nıııtalı:ıssısı 
Cumadan d 14-J ı; rna • herg..:n ş.aat 

kabın )ırd~ kadar Drvanyolundakı 
neve{.;u 

t;ilnlcri 'ltaını ı d mancs~ Salı 
l de h e (!H 2) raddc-

1 a ta kalır! ed 1. 
s •nbuJ ~3VS er, elefon 

11 

iı;;:~;;; 

-·· 
Dün Kadı köy 1 limayd et- ı 

fal kaza merkezinin scne
lık kon~rnsı toplandi. EvvelA 
senelik hcy'ctl idare raporu okon
du. Raporda geçen sene yapılan 
kır balosunun 1 ,800 lira kAr 
getirdiginl ve Kadıköyün fakır 
çocuklannJan ( 182)çocuğa elbise 
verildiği ( ıo) çocup;un bıitün 
sene iaşe, 138 çocuğun da sütle 
beslendiği zikrediliyordu. 

Rapor okunduktan srınra ye
ni hey'etl idare vilayet muraha
slığına 1 lamdi Suat hey'etl idare 
reisliğine Selah Qmco~,Azaltklara 
Remzi, Reşat,Seyri selain işletme 

müdürü Burhan ve Faruk B.ler 
intihap edildiler. 

Kadıköy Himaye! etfal cemi), .• 
mıntıkası dahilindeki mekteplere 
birer hey'et göndererek 11!0 
fakir çocuk tefrik etmiştir. Bu 
yavrucuklann 40 kaa.,n kızdır. 

Çocuklara birer kat elbise ile 
birer kasket ve birer çift iskar
pin verilecektir. 

Hilal ahmer balosu 
Kadıköy 11.ilAll ahmer şubesi

nin gıdasız çucuklar için ayın 
! Sinde Şürcyya sinemasındai vere
ceği balo için çalışılmaktadır. 

MDTEFERIK HABERLElt 
Çeşmede hayvan 1 

Aksa.ray civanndı Softa Sinan 
mahallesinde kıı'ıc çeşme suyu olan 
~meden tufeyli bir hayvan çıkmışar. 
Boyu 40 santimetredir • 

Bu hayvan bir şişeye konularak 
Baytar tatbikat mektebine gönderil
miş ve cinsi tayin olunmuştur. Bu 
hayvan mideye giderse gısyın ve 
barsaklıra geçerse &oncı tevlit edermiş. 

* Faik B. - M VekAletl Umu
mi Muhasebe Müdürü Faik B. dün 
Anlcaradan şehrimlıe gelm~tir. 

Rns sefiri hariciyede 
Ankara, il ( l\lill!yet) -

seflrl M. Suriç, TevCik Rüştü 
ziyaret etmiştir. -----Ankara kıı lisesi 

Rus 
beyi 

Ankara , 11 (Milliyet )- Ankara 
kı. lisesi müdürlüğüne, Edirne erkek 
lisesi müdür muavini ear~ı· B. tayin 
olunmuştur . 

Ankarada souklar 
Ankara, 11 (:l,fülJyet)- Dün 

gece burada tahtessıfU' 8 derece 
souk vardı. 

Edipler fUbesl 
Güzel san"atlar birliği edipler 

şubesi azası her •alı günü birlikte 
toplanınağa karar 'ermişlerdir. 

Bu içtimalarda edebiyatımız ve ede
bi me,lek ye mektep mes'eleleri 
hakkında konuşulacaktır. 

Suriyede maarif 
;>le~r edilen resmi istatistil..e 

nazaran resmi mekteplerde talebe 
aJedl 487Q u kız olmak iizre 
31585 dir. 

Bu aJcddc 13000 kadar mev
cudu bulunan husust mektepler 
tal:bcslle Suryc \lisır, \vrupa 
ve Amerika darülfünunlarında 
bulunan 412 talebe dahil değildir. 
Ecnebi mcmlek d .. 1 . c er un versıtesin-
~~--'bulunan 4 r 2 tıılebcnin 61 i 
a.u.uır. 

iLANLAR 

Mühim ilan 
~e:-.tı:::lc un , llCVn: , s t vr 

çikolatlaı- euketler m &kasının 

önümUzdeki keşıd i 17 kAnunusanı 
perşembe günu aa 10 cLı tak,imde 
rnaiık .ineınasının vasi salonunda 
icra olunacaktır . ilk defa olarak 
taktim ve tevzi edilecek ikramiye
lerin adedi HJO yerine 150 olacak
tır . Sinema mıisabah:ı.sı da müntahap 

bir ptogramdır • 

ttk kar. mevelmln ilk kan.. 
Bu, bıraz da, ilk sevdayı benzi
yor. Bir sabah, hafifçe perdeyi 
aralayıp ta ortalığı. bem beyaz 
gördüğümüz zaman lçlm17,de tatlı 
bir gı~ıklanma hissederiz. Güya 
kar ömrümüzde ilk gördügümüz 
şeydir. Halbuki o geçen sene de 
yağdı, ve biz toprağı kar gör
mlyen Üstüva ıkliminde yaşamı
yoruz.Fakat kar turfanda meyve 
gibidır,onun da kendine mahsus bir 
zevki vardır, deıtll mi't 

* 
Be adam dese birisi, sıcacık 

odanda, soba başında yan gelip 
külde kestane p~irmek dururken 
bu Allahın ayazında, sokak sokak 
sürtmek senin neyine gerek? iyi, 
guzel ama ey benim aziz kari
lerim, eğer mangal başında pinek
leyecek olaydım size her hafta 
bu sütunlar dolosu yazıyı kim 
yazacaktı? 

Bakınız, mesel.il. bu dakikada 
size şahit olduğum tuhaf bir 
hadiseyi hikAye edeyim de din
leyin: Galatasaray tramvay dur
rak yerini bilirsiniz değil mi? 
Hadise işte tam burada ol.ıyor. 

Hadisenin Kahramanlaıına ge
lince ikisi de bıçağına tükürmüş 
takımdan tam tertip birer bıçkıll
Yolun üstünde durmuşlar, çekişi. 

yorlar: 
- Ulan şimdi bozdurursun 

kallmerayL. Ver 

- 1 ladi git 

sen mi aldınY 

- Ben aldım! 

diyorum sana.. 

i:jine be... Onu 

-Şuna araklardtm desene .. 
- .\rakladun, çaldım, o be-

nim bileceğim i,,.,, Ru işte abacı 

kebeci sen necL 
- ."ıhmet, evladım., ver şu 

biletin yarısını .. ! 
~:smayı üstiimc sıçratmak iste

miyorum ama merakımı da ye
nemiyonım. Korkarak yaklaştım, 
3 .... O da ne? [)eminden beri 
paylaşamadıkları klğıt meğer bir 
tayyare pıyanko bileti dep;il ınl 
imiş. t lerif hAIA bağrı yordu: 

- Sana zor yuttururum onu. 

Biletin numrosu elimde ya .. vız 

gelirsin ... 
Biri ~idi yor öteki arkasından tilki 

adımı ile takip ediyor. Yanım
daki arkadaşım güldü: 

_ Kun!ar malihulyanın da 

kokusunu al ıvorlar desene._ 

~:vet, , akıa, iiy le ama ... Taliin 
küçük bır lutfıiııc !>akar; lalt\ma 
bu seferkı ikramiye tam otuz hın 

lira .. 

Taksınıc do~ru yurüyorum. 
?ilini mini cllerirıl eldivenler 
ayaklarını şoson tar içine hap
setmiş hanımlar görtiyorum ki, 
pek acele işleri varmış gibi 
adeta koşarak yürüyorlar. Sonra 

daha yüksekleri seyyar apırn. 
manlanna gömülmüşler, yaşayış
lanndan memnun göz ıçıp kapa
yıncaya kadar uzaklaşıyorlar. 

Biziın gibi sadece ayaklarını 
yerden kesebilmeği bahtiyarlık 
ı••········ .............. , •. 

EMANETTE 
Blrahanelerde 

çah,anlar 
Birahane, pastane ve emsali 

mfı~sseselPrde ça' ışan m üstah
dimııı sılıhı muayeneve tabidir. 

f; k:tt bazı mfıstahıiim erin 
muayeııe olmadıkiarı ve yahııt 
muayene zamanını geçirdık eri 
görüımüştür. Şehre ııaııeli bun
ları rezalandırac:ıkıır. 

Vilayetlerden gelen 
Acezeler 

l\fohıe:if viiayel;erdt'n Istan
bnla bir çok Aceze ge mektedir. 
Bun'ar IJariilacezeye mmaca
at.la yerleştirilme'erini istiyor
lar . I lalim ki Dariilacezede 
yer yoktur . 

Şdııemanet.i Dahiliye Veka
letine müraraaea di~er vila
yetlerden Areze gönderilme
mesinin teminini i~temıştir • 

Zephiye resmi 
Dahiliye Vekaleti. zephiye 

re<mi hakkında Vilılyet!ere 
ve Delediyelere şu tamimi 
göndermişıir. 

ldarei urnıımiyei Vilayet. 
kanununun mu:ıdtlel seksı>nırıcı 
maddesinin se\izinri fıkrası 
mucibince nısfı Vilayell~re v~ 
ue:ediye ver~ v_e resımlen 
kanununun yırmı dokuzuncu 
m:ıddeşile nısfı digeri Be!e
divelere ait olan zephiye re~
mlııin ekseri mahallerde idare 
lıevetleri tarafından müzayede 
ve· ihale edilmekte olduğu tef
tişat. neticesinde anlaşılmı~tır. 

Müzavedat, miin:ıkasat ve 
ihal:ıtın ~ureti irra~ı ıniizayede 
ve münakasa kaıııınile tayin 
ve tahdit edilnıiş ve nıezkıir 
kamına nazaran idarei lınsu
siyelere ait miizayedat. müna
k:ısat ve ihalatın vilayet En
ciimenlerinre ve hıılediye ye 
mi teallik olanların da taliınat
namei malısusasıııa tevfikan 
bcı'.ediye meclislerince ihalesi 
lazı_nı ge~m~kte hı!lıınıu~ ve 
ahkamı ahneı kanuıııye ile mü-
zaye?e, ~fınaka'a va1.ifesi idare 
hıı.y ellernıdeıı kaıni len ne7.edil
ını~ .o~makla fi!nabat 1.eplıiye 

n•smı.11111 mahallı bııleılive lıev'
etltwrııı · e hilıııiı1.avecl~ ilı:;le 
lıerlelini iki daim ar~sıııda ıııu
ııasafataıı tak,irn olıınııı:ısı la
zımdıı . 

Vezneciler caddesi 
Şthremanetl, Darüi{ünun tarafın· 

dan vaki müracaat üzerine, Fen 
falcultesinin bulunduğu Zeynep Hatun 
bina ,ı ilmindeki dıvan açmak sure
tilc Vezneciler cadde<ini gtnişletmeğe 
karar vermiştir vakında bu işe 

baş il nacaktır 
• BUyUkdere su yolu - 1'.:ma· 

ne~ Büyükderede su yolu mecrasını 
tebdil eden bir ıat hakkında dava 
ikamesine karar verınl~tir. 

sayanlar Tramvay sahanlıkla
nnda, itilip kakılarak, öksiiı ço
cuklar gibi hırpalanarak seyahat 
enenler de eksik değil ama., key
fin asıl katmerlisini tabiidir ki 
bizim gibiler değil, ötekiler 

sürüyor. 
Gündüzleri bile lamba yakılan 

içerlek.karanlık bir birahanenin 
buzlu cam kapısı açıldı ve içerdcn 
bumu kıpkırmızı, saçı sakalı bir 

oirlne karışmış müstekreh bir adam 

çıktı, 

Arkadaşım.,gösterdl: 

- Tanımazsın degilınit 

- Hayır. 

-Adını sorarsan ben de bilmem., 
belki benim gibi bir çokları da 

bilmez ,Çünkü bütün Beyoğlu hal
kı bu adama - ister inan ister 
inanma • .Oha!.diyC:çağırılar. 

- Oha. .. Bu da isim mi? 

- isim zahir.-
- Acaba bu ismi neye tak-

ınışlar? 

- Onu da bilmem. Yalnız 
bildiğim bir şey varsa, herif içki 
küpüdür... Sabah, demez, öğle 
demez, akşam demez içer, Ama 
ne içer; Ra1<ı, apsent, votka.,cin, 
rom, viski, konyak.,~rnp, (ilahır_) 

ı Bunları da bulamadı mı gelsin 
ispirto, gelsin petrol, gelsin ben
zin .• 

Ben hay retle dinlerken o ilAve 

etti: 
- Berilin yanında kibrit yak

mazlar. 

- Neden? 
- Parlar diye, birader •• 

* 
Sinemaların en civcivli zamanı, 

fakat gözlerim okadar yorğun ki 
bu gün sinema seyretmeye ken
dimde kuvvet bulamıyacajtım. 

O halde, haydi şu tavla, gü
rül tülerl, nargile tokurtuları olsa da 
yine yüzü pek sıcak görünen 
kahvehanelerden birine._ Orcla 
ne yapacaksın diye mi ~ordonuz! 

Şöyle sağdan soldan yuvarlanan 
tekerlemeleri toplayacajtım. 

Alın size bir tip ki bizim 
Bfüall piy.asasının karikatUrctileri 
bir araya gelse bir benzerini 
yapamazlar: Aman efendim, 0 ne 
arşın bıvıklardır o ne tahta 
sakaldır öyle... Ya konuşmasına 
ne der,;iniı. · Güya ağzından 

çıkanlar inci imiş te dökül mesln 
diye ikide bir çeneoinl kısıp 
duruyor; 

- Efendim şey.. Bendeniz fl 
tarihinde Şilede tahsildanm, 
kabzımal Hasan dendi derler bir 
zat vardır, sizden iyi olmasın 

pek ,;ev~iriz kendisile.. Derken 
cfendım, ha ... ne diyordum. EYet 
bu kabzımal l la,an efendi, bir 
gün- öhhö öhhö, kobo koho 

koho ... Efendim bu i1k>iirııkten de 
meydan yok ki.. Geçirmek için 
neler yapmadım neler, nöbet 
seker! ile ıhlamur bir arada 
' kaynatılırsa, ök:;ıiriığe birebirmiş 

l\lahaza.. Evet yine ipin ucu 
kaçu. 'erde kalmıştık ha.. Evet 
fi tarihinde.. 

Anladınız ya.. Kabzımal hikA
~ csi yeniden başladı. Allaha ıs

marladık karilerL 

M.S. 

MEMlE~ETTE 

BURSADA 
TAHK1KA1 

Mevkuflar 
memur 

arasınd 
yoktur 

Şehremini ;\luhittin B. dün 
şehir işleri hakkında bir 

muharrimize şunları söylemiştir: 

- Terkos meselesi Nafia 
VekAletlrindedir. Bu iş tabii cerya
nında yürüdüğü için fesih mua
melesini tesri etmek üzre bizim 
tekrar müdahaiemire lüzum yok
tur. 

Eyipte oturan İsmail isminde 
biri l\Iediha hanımı ve gene 
Byipte Ahmet efendi isminde 
biri de l\Iuberra hanımı döğdükle
rinden haklarında tahkikat yapılı
yor. 

Adalar elektrik işleri için bir 
slrket teşkiline ve bu sene ten
viratın teminine çalışacağız. 

Emanetin borçlan 
Eır"netin gayn muntazam 

borçlarının he psl ödenmiştir. 

Köprü için lztikraz edilen para
nın tediyesi hususunda Periye 
bankasiyle cereyan eden müza
kerat müsait bir safhadadır. Büt
çeye bu borç için tahsisat vazı 

müzakerann neticesine mualü.ktır. 
istimlak lflerl 

Bu sene şehirde en çok ehem
miyet verdiğimiz işler lstimlAk 
ve imar meselesidir. Keresteci
ler yangın yerinin satın alınması 

için (250,000), Gazi caddesinin 
açılması için (250,000), dir;er 
istimlAk işleri için (200,00o) lira 
sarf edilecektir. 

IHalye dUzelecett 
Yeni ıslahat meyanında itfa

iyede mühim bir mevki işgal 

ediyor. Gazi köprüsü projesl,dü
nyanın en maruf mühendislerin
Jen bir zate havale edilmiştir . 

Şehir •bandosu 
Şehir bandosunn teşkil eden 

kıymetli çocuklar kon.ervatvar
da yüksek tah>il göreceklerdir. 

Orman tayinleri 
Orman memurlan ara.ında yeni 

ıaylnler yapılm4tır. bimleri şunlardır: 
Bursa birinci sınıf Orman Müdil· 

riyetine Ankar• Orman müdürü Sabri, 
lnegöle tabi Uludağ Orman komiser
liğine Bursa Orman müdürü Mithat, 
Konya Benehir Anamas orman komi
serliğine Ankara Orman mülettlşl 

Memduh, Ankua Orman merkez 
müdüriyetine Samsun Orman müiet· 
tlşi Nafi, Adana Orman Başmüdürlü
~n.e Silifke Orman müdürü Halil, 
lzmıt Orman mildürveHletine lsıanbul 
merlcez müdürlerinden Kemal, Orman 
müfettişi umumil i~ne Adana Orman 
Başmüdürü Kadir, Kıısıamoni Araç 
Eğrimeyva komiserliğine Bursa Orman 
müfettişi ~"ikrl beyler tayin edilmi~· 

!erdir. 

hicazda faaliyet 
Hicaz Kıralının sarayı etrafı

nda tesis edilen büyük bahçenin 
idaresi ıçin Sudandan mütehassıs 
bir bahçevan i~tenildiğinl Arap 
gazeteleri yazıyor. 

Bahrevanın Sudandan intihabı 
Hıcaz ve Sudan hayalarının bir 
birine benzemesindendir, 

Esrarengiz cinayet 
lzmirde Karşı ·akada U.ıdiı beyi 

katletmekle maznun olan komiser 
muavini Sabrl be' in iz mir o\ğırceza 
mahkemesinde muhakeme.<inde muha
kemesine devam edilmiştir. Maktul 
veresesi vekil! hu muhakeme 
celsı:sinde uzun beyanatta bulunarak 
Sabri beyin kasten katilden cezalan 
dmlmasını ve aynca tı7.minat talep 
etmiştir. 

Maznun veldllerl hadiseyi bir 
hatadan ibaret göstererek tabancanın 
bir defa da lstuıbulda teıkiki için 
Top tamirhan ine gonderUmesiııl 

istemişlerdir. 

luhakemeye 1!4 llnun 
dcv•m edilecektır 

fzmirde gırip 
lzmırde gırip çoğalmak 

salgınla mücadele içın 
uyanık bulunmalan tebliit 

de 

Bu 

- --='-
Evrak mahkeme veriliyor 

Bursadaki mevkuflar hakkın 

da yapılau tahkikata dair "Ycşi' 
yurt" diyor ki: 

Tevkilatın netaylcl hakkındı elde 
ettiğimiz malumattı t.~hkikatın hitam 
buldu~ ve evrakın bir haftl\'I ka
dar mahkemeye tevdi edileceıti anla
şılmıştır. ~lyevm 25, 30 mevkuf 
bulunmaktadır. Bunlar Bursa, Bilecik 
ve Orhan~azilidir. l\levkuflar arasını! 
memur olmayıp yalnız beledh·eden 
iki tahsildar vardıı. Tahkikat netice
sinde Halil lbrahim beyte ser ~ardl· 
yan ve diğer iki gardiyan işten e 
çektırilmiştir. Yerlerine başkala.• 

derdesti tayindir. 

Gazi Hz.nin 
memnuniyetleri 

Diyarbekir Vlilyeti bılk.ı tarafın
dan Gazi Hazretlerine bir at hediı·c 
olunmuştur. 

Gazi Huretlerl bundan memnul\ 
olmuşlar ve aşağıda münderiç iltilat
lannın Diyırbelcir ballı:ına lbl:lğını 
emir buyurmuşlardır. 

"At neslinln isllht hususunda 
Villyetlminin yeniden ıldılt teşetıbıiı 
ve tedbirler şayanı takdir göriılm~
tür. Gazi Hıuetleri sellmlınnın 

ibl!ğını da emir buyurmuşlardır. 

Bursada bir kadın 
kendini asdı 

Geçen gün Bursada kunduraa 
Ahmet Fuar efendinin 2evcesi 23 
yaşlannda Muammer hanım ikamet 
ettiği hanesinin üst kat salonunda 
tavanı merbut halka ·ı taktığı bir 

buçuk metro uzı•nlugundaki ipi boğa
zını geçirmek suretile salhen intihar 
etmiştir intihardan evci kendi el 
yazısile validesine bir mektup bırak. 

mış olup mektup münderecatına 

nazaren biri kır. diğeri erkete 
evladını nasihır ermekte bunlardan 
kız çocugunı mektebi ikmaldan son. 
ra leyli bir mektebe girmesini ve 
istikbalini temin etmeden teehhül et· 

mem.,,inl. erkek çocuRtJna ise ailesine 
eT.iyet etınesir.I ve tabutunun İı7.cl"~e 
siyah önüden başka bir şey kOl'ma
yıp zevcinın cenazesinde hulu. du
rulmaması yazılı bulunmakta "e 
avnea validesinden helallık isteyerek 
evlatlannı okşamak suretile analilc 
l'•pmasırı rica etm,k·edir. 

Eski düşmanlık 
Rursada Ermiye koyUnden Ali 

oğlu Mehmet ayni karyeden Salihl 
mavzer tü[engile ocak haıında otu 
rurken gizlice odasının pencere,ınden 
iki el ateş ederek katletmiştir. 

Katil Mehmedin mukaddema talip 
olduğu Hediye namındaki kızın 

ahiren Mehmede verilmesinden sarfı 

sızar edilerek Uç ay mukaddem 
salihe nişanlanmıs ve kızın yaşı kiiçük 
olduğu için Utip adilde yapunlın 

senet ile salihln vedine verilmek 
istenilmesinden !\Jehmet öteden"1:rl 
Salih! kati için düşunmeye başlamış 

ve geçen çar,ıamba akşamı bursadan 
avdet edip evinde ocağının başında 
kahve içmekte olan Salih! ham!I 
olduğu mavzer ile odanın alçacık 
penceresinden iki el ateş edip lcat
letmiştir • 

Efklya tutuldu 
Balıkesir dahilinde Klrmastl \'e Su

sığtrlıgı arasında şaka\'CI yapan Oa 
vut ile arkadaşları jandarmalarla 
musademeye tutuşmuşlardır Musade
me çok ıiddctli olmuş ve 2 sut 
sürmüştür. 

Şakiler Uç kişi idi, Koyuderen 
köyünde Nurinin koyun ağılında 

bulunuyorlardı. Jandarmalar agılı 
giiıelce kuşattıktan sonra musademe 
ye tutuşmuşlardır. Şakilerin reisi 
olan Davut ölü. Nuri de diri olarak 
elde cdllmiştlr. 

Bu iiç şaki 15 giln evci F'..dremıı 

ile Balikesir .ırasmdakl yolu tutarak 
· ~klemişler ve 16 kadar otomobilı 

tevki[ ederek yolculardan 2000 1ira 
almışlardı. 

'Tayyare 
Balosu 
17-1-929 da 

Perapa'asta 
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DOl\TORLARlN ICTIMAI 
ls•anbul Doktorları dün to

planarak Necati Beyin lllUmQ 
llzerlne hasıl olan vaziyeti tet
kik ettiler ve merhumun teda
visinde hiç bir tıt bl hata olma· 
dıg;ır. a karar verdiler. 

Necııd Beyin btitlln milleti 
kederler.diren lllilmtl bir bbbi 
hata neticesi oldugunu ortaya 
atmak esasen dog;ru değ ldL 
ÇtlnkQ bu yolda neşriyatta bu· 
lunan gazeteler ba lddlalannı 
mO~bet mafQmata l'tlnat ettir
mlyorlardı. 

Gerçi zavanı Necad Beyin 
lllQmtl blltlln milleti dağdar 

etmlştlr. Fakat Türk milleti 
en mllşkUI zaıııaalarda bile 
hissiyata mağlup olmamış soğuk 
kanhhğtnı muhafaza etmiftlr • 
Binaenaleyh bu nevi neşriyat 
halkın balet ruhlyesınc yabancı 
idi ve şu noktı yı nazardan 
muzir idi : Halkımız doktora 
bakınır halk! değildir. Daha 
fazla doktora bakınmak için 
teşvike muhtaç iken, halkı taba
betten sogutacak neşriyatta bu
luı:mak memleketin slhbattl nok
ta! nazarından hiçte iyi değlldl 

Meselenin bir de harici safhası 
vardır Tıbbi kapltfilasyonlardan 

•u·m~k lçfn Lozanda çok 
çah tık ve n uvaff•k ta olduk. 

, dl ortada hiç bir makul se
bep yokken Türk tababetini 
Avrupaya kar ı. cahil ve bece
riksiz göst~rmek mmt izzeti 
nefsi rencide edecek bir vaziye 
ti. Binaenaleyh doktorlanmıun 
dünkü içtimada gösterdi kit rl 
ha aslyetin manasını anlamak 
kolaydır. 

Ancak bu i,.ıımada ıı;ös
terllen hassasiyetten doktorla
rımızın mibadelerile bir noktaya 
işaret etmek isteriz.~ 

Makul bir sebep yokken bu 
neşriyattan dolayı doktorların 

hae as ve muğber olmakta ne 
!radar hakları va~a, bu ha55ll
ılyetl matbuatın ınilınessillerlnl 
lctlmadan dışan c;fkaracak ka· 
dar ileri glltllnnelerl de o derece 
haksızlıktır. 

Doktorlar dün yalnız Necati 
Beyin zlyaı meseleşlnln tıbbi 

ciheti De meşgul olup ta maza
kerata matbuatı kanştırmasalar 
daha iyi hareket etmiş olurlardı. 

~ır~a;:-r:iı~ı:~ 
AnDhtarı ·kime vermeli? 

\,tc •ize hir fol efe' l\eı den 

cvel başka bir mutcfekkirin(!) 

ou fikri, hu fd,cfc)i crıktml~ 

• lup Jmadıjt-ının [arkı~da dejti· 
!im., çıınki - ,.,z aramızda· ben 

fikir ve fehde '"mi altınd:ıki 
pnlavrn k nsen el erinden hiç 

h< , !anma Birde şu noktaya 

ışarct ctnıcllylm: 

Yııkanlaki atuları okuyunca 

h'lldimi 'iLe bir mutdekkir ola
Tak 1-'""rerdieımı cll><:t fark l'(kr-

Cçuncü Kol ordu ı 
uba aııt komsiyonundan 

* (_ çun~'Ü 1'olor<lu mubayaaı lı.o
ml vonundan : 

Kolordu uzak anbannda 111evcud 
ildyuz elli teneke ııack yat satılacak· 
ıır Anbara miıracaatla yat;lafll'I 
gorülmeai, ve iştiravo ıallp olanlann 
J 5 l\ ... ni 9'29 tarihine mıısadif 

<alı r;unu '8at ond•ıru~ komi•}on& 
muta aatlın. 

Doktor utiel 
Elektrik makineleriyle belsoğıık· 

1utu, idrar darlıtı, pro tat,ademl 
iktidar, ve bel gevşekliği seri' an, 
ve cilt ile firenıı;lyl agnsız 

tedavi eder. 
Karaköyde Börekçi bnnı aıra
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:lza. :ıro -11.y 
,ıruz. hunu kuru bır tefahur 

zannetmeyin Btn de evelce 

kcncl·ml mutefekkir ) ~nl du U
r r tıir ııdam zannetmezdlm, 

lakin güniın birinde diışünmekte 

oldu umun farkına vardım: yarın 

nere. e glceceğinJ, haftaya tediye 

cdıleı:ek borc4ma ncrden para 
hıılaca~mı du~lınduğumı ~ farkına 

'ardım ve O anc!an itih;ıren bir 

mu , r, kir tıldı.ı~•~1 k:ırar ver· 

dim. İşin tu!-:lft hutun tanıdıkla

nm bu nagihnnl a akd fik.riyeve 

itınız etmediler. anladım ki onbr

da benim gibi elli okka kömü

rün yedi kunıştan ne ettiğini 

hesap e<lcbildiklcrinin farkına 

var<lıklan gün •mütefekkir,, ol

duklanna karar vermi~krdir. Şu 

halde bundan şu neticeyi çıkara
biliriz: 

• ona indi ve muta 
adc.lic adamlardan muhtelif şeyler 

alarak digcrlerine vardı. bu me
yanda bilmem kimden ııldığı bir 

kapı anahtarını da getirdi, benim 

paltumun iç cebine koydıL Ben 

beroesln nazarları altında fena 

halde sıkılmağa başladım. J\Icdyum 

olıın kadın uyutulmuş ve gözleri 

baıtlı olarak salona indi sıra ile 

saklanan ,eyleri bulmağa ba~\adt 

sıra bendeki anahtara gelince, 

salonda biraz dolaştıktan sonra 

yanıma geldi beni t\lttu 

ve sarstı sonra ceplerimi aradı; 

anahtarı bulamadı. tekrar gitti, 

bir daha dolaşa, tekrar geldi, 

kadın auahtart bulduğu için 

fazla yorulmuş olmalıy diki ıgzın
dan köpük gelmcve ba·ladı. Be

nim halimi sormal Fena halde 

sıkılıyordum, hde Kaznöv dik dik 

bana baknkça adeta: 

- ... 
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l ler kes bir mütefekkirdir 
fakat tıpkı bir çiçek gibi açıla
cağı zamanı bekler. 

Yahu ben size ne anlatacaknm 
işte ipin ücunu kaçırdım, neka

dar acemi bir ~ mütefekkir .. 

olduğum anl4ıjılryor, J lal Tamam 

buldum! Ben size bir felsefe 

söyleyecektim, şimdi bunu okuyan 

acemi mutefekkirler bir birine 
sorarlar: 

- Bu da ne? Felsefe söylenir 

mi? Söylenir uhlrl Ama dinlmir 

ml, dinlenmez mi? Orasını bil· 

mem. Bu felsefe şudur: 
•Hayat bir hokkabazlıkdır .. 
Earafımıza diHat ederseniz 

bunun nckadar do~ru olduğunu 

görürsünıiz! f.dehiyaca bakın! 

Tıcarete bakın! Sanayie bakın! 

Hekimlir;e bakını Dostluğa bakın! 

Nezakete bakın! Süse bakın! • !er 
daya bakın! • lıı<iklye hakın! Ba· 
kın ve Bakın! Bunların hcpsinl: 

• Ne sihi;dir ne kerameti 

El çalıuklur;ıı manfcd~ 

1 lakikati hok knhann~ile hii
ıa~ ede\ıiliriz. Eger npkı hokka
bazlara oldujtu l!'.lbi san'atkılnn 
ardında du,;cr eniz i~in kunhlin , 
görchilirsini7. 

Bu hafif muj?alaradau onra 
size bir nıhaf hokkahazlık va
k'a.ı anlataca,.m.hu vak'a henim 
başımdan geçmiş dejtildir. bir 

arkadaşım bana anlattı : Ben 
dehokkabazlıjta hayıldııtım ıçın 

can kulajtile dinledim. Zaten bü
tün dünya bir u ·ta hokkabazın 

kendi~ini aldatma~ına bayılır, ho

kkabaz ne kadar usta olu"'4 o 
kadar fazla para kuanır.lnanmak 

lazım ki imanlar hokkahazlığa ve 
hokkaba7Jara muhtaçnrlar 

Bu arkadaşım hana anlattı: 

- Rundan nekadar eve! ol· 

dugunu bilmiyorum.mc~hur hokka

baz "Kaznıh • gelmişti 
Va p tığı hünc rlcr ara-

:ında bilhassa bir de saklanan 
şeyleri bulan bir "medyum tec

rlil~si" vardL ben bu hüneri 

görmeye gittim, daha pek genç 
olduğum için !>öyle esrarengiz 

şeyltre merak ederdim.Tiyatrodan 

içeri ~rdim im. <ır.ıda bir yer 

aldım ve oturdum. \le~sim ~ 

oldıı~ndRn mtımda palto vıırdı.. 

o zaman vestiyer adeti olmadı

ıınd~n ı,cn paltomla oturdum. 

Onın ba~ladı bir çok hıincrler

dcn sonnı Hra•:\led ım-tecrübe

~ınc geldi, 

~.~~~ 

TiYATRO 
VJi: 

SiNEMALAR 

Darülbedayi 
ıocpe ~ liyaırosunda b• lkpaı 

saat 2ı,30 dı : 

Dişi Aşk 
Pıes 3 Perde 

Naşit Bey Bugece 
Millet Tiyatrosunda TUZAK 

Komedi ' peıde Dant Dlit1 

- Anabtan nereye 11kladın? 

DiJOf gibi geliyord!L Uzatmaya

lım, kadın bin muşkilat ile ve 

beuim her tarafımı yokladıktan 

sonra anahtan buldu. l\leger 

benim paltomun cebi delikmiş, 

Kaznöv anabtan cebime atınca 

delikten geçerek ta eteglıııe 

kadar astann içine inmiş.Kaznöv 

işin farkına varınca ne oldu 

bilirmisinirıiz: 

-Efendileri Beyin cebi delik 

olduğu için medyum anabtan 

guçlükle buldu! Bu size bir ders 

olabilir . Cebi delik olanlara 

anahtar teslim ecmcyin,aradı~nız 

zaman ~ç bulursunuz. 

FELEI{ 

ULAlıl •• 
MilAFıRı 

nf1Yf1I< TAKSL. 
Tramvay biletçisi diylp geç. 

meyin, içlerinde çok Nüktedan 
adamlar var. Dun akşam mat· 
baaya vaktinde yetişmek için 
rasgele bindiğim bir tramvay 
arabasında hırçın bir yolca 
ne biletçi arasında çok hoşuma 

gfden bir laf geçti. Ben kenarda 

bir yer bulnp sıkışmıştım. 

hırçın yolcu da yanımda duru
yordu. Biletçi uaulen para iste
yince bu.ret hemu suratı astı: · 

- Dur bakalım yahu .. Daha 
nefes almadık be... işiniz gUcil

nllz para toplamalı... Milleti 

haraca kesfyorsunnz. Yaptığınız 

anaforlar da • eıgavvri» Bıktık, 
usandık sizdea •• [Etrafa dllndü) 
Gllya batakçıya mal kaptırmışlar 
patlamadın12ya.. Elbette vere
ceğiz. 

Cebinden torba biçimi bir 

kese çıkardı, elini sokup için -
deıı bir bronz beşlik ayırarak 

1128ttı: 

- Al, kefareti budur dtylp 
verelim de acı dilinizden kurtu
lalım. 

- Nereye ıı;ldecekslniz? 
- Fatihe ... 

Öyley1e daha 4 tu"" 
verece kala iz. 

Neden? 
Biletçi, misafirini te'11 eden 

nazik bir ev sahibi vekarile 
tramvayın lıınıım boyuına gllıı· 
tererek: 

- Beyefcndlıırlz, yaalıt bin
mişsiniz .. Bu araba bOyUk Taksi .. 

KULAK MiSAFiRi 

soka~ 

BEYAZ ODANI 
Komşuların hepsi : « 1 yi 

in~anlar, amma, ı;ok <la garip 
mahlııklar » diy rbnlı. 

Evet Lu iki ihtiyar karı 
kocanın, esraı eııgiz Jı;ı.J:eri 
vardı • D:ı ha do~ııı~n, daima 
J.:apalı duran e rareııgi7. bir 
odaları ,·anlı . Bn oda,-a hiç 
bir kom511 girememişti. Yalnız, 
hariçten hakanlar, bazı geceler, 
bu o.fanın peııcere:eıiuıle ay
dınlık gc'lrıiyorlardı , Il•ı hal, 
mahalle ha J.:ına okaılar merak 
oldu ki, bir ırun, kan kocanın 
evde bıılıııımadık arınılan ısı i· 
fa, !e ederek, eve girdiler, ve 
anahtar deliğinlıen odaya bak
tılar . 

Ilıı bemlıey:ız bir odaydı. 
orta yerde. beyaz bir wıık 
karyola.q vardı, etrafa oyun· 
cak'.ar )'ll :ılmı§t.ı. 

Araba hu iki ihtiyann. çocu-
~umu vardı? 

O amazdı ... çiınkü evleneli daha 
iki .rne o~mııştıı, ve artık ço
cukları o acak çağda deyil.ıi'.er. 

l\ihayet ba.~ka bir şey hOk· 
medildi: Bn iki ilıtiyann vak-
tiie hir wuk arı olmuş, ve bu 
gaynme:;rn Ç-OCtık olmu§tıı. 
~ımdi oıııııı hatıra~1111 ılıya için 
bfıyle b:r oda yapmış'ardı ... 

Fakat hn hökı'ımı!cn ~onra 
da e~ıar t:ımamile meydana 
;ıkmış olmadı 

* Bu e~rara ııihayct ben va
kıf oldum. 

Bir J!lın, bir ·tesaıliıfle, ih
tiyaı karı kofaıım nıi~afirı 

oldıım ... 
Onların da dııshı o1 :ın bir 

arkadaşım, bir iş hnrnı;ıın<fa 
onlarla ı;idip göriı~ınemi rica 
eıti 

Beni gıtler yiızle kaı-~ıla

dtlar. FP,·kalıi<le rrıis:ıfirpı•r

verlik göstercii'.er. 
Ben esraren~ıiı; oda dedi

kodusunu işitmiştim. 
Gece bir aralık sözü bu 

odaya intikal ettirdim. Bıı 
haylı gü oldu, lıele odayı 
açtınp geımek i in daha füzla 
güçlük çektim. 

Odayı uçdılar. Girdim. Her 
tarali dediklri ıribi bcı·azdı. 
Orta yerdı~ kiiçfık bir ı:ocuk 
karyulası vardı . Karyolanın 
üstünde, uyıınc.'lklaıın yanında 
çcKıık çaına~ıları duruyordu, 

- (":onıf(urıııztuı odası mı? 
- Evrt 
- Onun hatıra~inı tazız 

ediynr.-1111112 de~ilıni? 
- Ewı. Onun dii~ilnra~ilr, 

y:ısıyo!'llz. 

- Mu!'1lde eder ıııis:ııiz. 
resmini göreyim? 

1hl ihtiyann ba~ları ÖllA 

duşlit: 

Re: mı yok. 

-.ı-lc>11 1 

numruı;;u nc\!i 

- 'l'ereduiıt ıııtı.er ... 
- Çiinkü hiç çocu~nmuz 

olmadı. 
- Ya hıı oda ? 
- Hayat 1.. Eğer ol~aydı 

hava'i e yapılmış bir oda. 

Bu adam ar de:i mi idiler? 
- Yeni evler.diniz de~ıil mi? 
lki ~eneden beri evliyiz. ... 

Ofldan eve! onnn b.ışka bir 
kocası, benim başka bir kaduıım 
vardı._ 

- Gençken birbirinizi ta· 
nırmıydınız? 

- Evet ... Bizi ailemiz, hiri
biıimi1..e vermf'di . 

O zaman esrarı anladım. 

Bn kadınla bu erkek bir 
zaman sevışnıişler, fakat bır

bir!erini alamamışlardı. 
lkisi de, ayn bir voldan 

yiırumiı~lıır, ve nihayet, yol· 
lann iiti. ak ncıkıa~ıı·c!a, hayat· 
larıııın gPCe~in e hiı birlerine 
ll'saclii f etmişlerdi ... 

Yan yana, birbirinin koy
mıııa lıiizfıkl'ckleı i yere, bir 
lıüııra dcğ·iL biı çer~ı·vn ~iz
mı, lr.rch. --

E~r.ı· l'C~kirı e\ lı·ıııııPmİ~ ol
ı:alardı, ~ocııkları olarak de
r:i'.rniyıli ? .. 

Om ii rlcıiııin ![P,C't·siııde, yok

hı il;ıı, biı varlık veııni'ilcr, 
kn-k yillık lıusı-aıılaruıı <lindi
riyorlar. l!!Ullü!lerini avutu-
yorlardı. Nakk<l•n 

SELAMI iZZET 

il.ANLAR 

l"tanbul birinci Hukuk mahkeme· 
!inden: 

Bank dra Romanın Ilayfa şube -
sinden branhuldaki Bank dra Roma
)• kqide olup 1 lakıl btl.diyt rei. i 
Abdülfctı.ıh S•di hey noma ciro 
edilen on ln~liz lirıtsı "' on ~ilin 
mnhtevi çek zayi olop ,apıtan ihba
rarıan ve c•kin kendisin al<liyeti 
mektuplarla sabit bulundu~undan 

lptalilc bedelini ıtdlvcsi için Tirabzon 
vilaveti t.ıhriraı müdürü Mehmet be\ 
tarafından 17 Teşrinievel 928 ve 
7491 numaralı arzuhal ile 'Vaki talebi 
ticaret k1111ununun 638 inci madde
sine muvafık görülmüş ve cekin 
bedelinin tediye edilmeme<inin 3f7.U 

halde muharrer keşideci llanL dra 
Roma Hayfı fUbeSile muhaup lsıan
bulda Bank dra Romayı ıhtanna ve 
cek kimde i. e -1.'i gun 1.arfında 

mahkemeı • ibraz eımesi fazını gcle
ce~indcn ak'i halde bu müddetin 
himıımda celriıı iptaline 1ı:arar veril 
ce~ ilan 11Jıınıır. 

dair«i 
Emincamı 3:; Apamman 3 

• • • • • ... • • 
• • • • 5 • 

• • • • • • 6 • .. • • • • budnııa 7 ıs • 
• tahtıı>da diilıbn 2 7 .50 • 

Beyo~u J\teşrıo -. mektep • • 1 65 • 
Balada ev<afı lak ~eraiti mubrre:ıi Teçhile icarc rıbı edilınui içm t-26-929 ta.ı:lhiDe mil-

udif Camutui ıu • onbeşde ihalelm icra edilmek ll>re müzayedeye nz edilmiştir. T&iıôleıin emvali 
aetrüb icar komis~onuna muracantlıır. 

Semd Malıallesi Sokagı Numrosu Nev'i lcın sabıkı lem muhammen! 
Lira Lira 

r~ Şehn Zındankapı Abiçelebl Abacılar n Klgir di.ıkkl• 
Kemerbur~ız lstanbufcaddesl 24 Furun 10 Şe1wt 
Beyoılo Tımıim Ada 5-1 birahane tahtında 5-2bodurum 7,50 • 

Pangaln Mektebi harbiye ~da Elirak aporımanunn 6 ncı dairesi 4-0 • 
Balada muharrer cmllkin 21,1,99...9 tarihine müsadlf J>azanesi r;ünil ihelesi icn olunmak ö?.Te m!lftvedey• '9U 

tdllmıştlr. Taliplerin Emvali mcttııke icra ltcımisyonuna müracaaılan. 
Semti mahallesi ~ağı Ncı ne'ri bedeli muhımmenl 

lira 
Bevoğln l'an~aln Nizamiye 9-11-13 elmas fıbrikaq namllt 17 200 

maruf ka~ bina 2'.l 100 mef•uh bedeli ihale.si 
Balada e-nah muharrer binanın bedeli sekiz senede mukasseten tediye edilmek sureti) le 31 • I 929 wihinc miıs·ııllf 

pcr.embe pııu saaı on ~ müıaıedcsi icra ve bıı'isli2an lı.uiııeden alınac.ık emre göre muamele ılı edilmek 
Ozre tekrar pazarlık ıorcıile müuyedeye vu olunmuştur. Taliplerin bcdtli muhammen iı2erlndeıı •ı,7,5 besabile 
1290 Ura depozito altçalan vcva muteber lıeaka ıMktuplariyle emvali metnık& saıış bımls,011- müracaat eylemeler!. 

... .. ... 
~~ Aş c Yüzünden Sporc ~§ 
:: Fevkalade komedi Q p E R A D A :: 
:: Gelecek hafta :: -. 

'' •• il' 1111111 111111111 ••• , • ' ' 111111)•(11111 • 111111111.' 111 '1 '. 1111 11''.' ı ı 
t 11' 11111t111111t1111it111ti1111111 11111111111111111111111 ............. , 

-

Paııste Ulimpianın bir dansözü : O R f; 1 il E 
llü,-ük bir sinema yıldızı ; l\l A R 1 Z 
GU7el bir genç ; J A N 

"e en büvük luks \e ihtişam en zengin ıuvalet'er ı·e rrl -aıı,<enlcr ve 
ırni zam:ında iki muazzam tablo; 
P\RISL' !\IE~HUR GCi'\AIU.AR BAHÇESi ile 'bdekl 
EIJoroclonun rantını •••.•. 
lşıe u:u. ·s l'l::JU: nin büyük bir aşk ve gum dramı olan 

Çiçekler Melikesi 
filminde ihda cııigi sevlcr. 

r -voI.c"A!f ·ı 
VOLGA!! '------... -.... ~ ... ---

!Şahzade Başında 

HİLAL 
sinemasında !'==::::-:::..=.-=-=-= = ::::: = -

! Mogador operet turnesinin ! 
Pıızarteşi gününden itibaren j 

Ölüm çenberi ! Bu gün~ :~ş;;ı~~/~~ ~:msilleri 
~~~~~~~~!!'~~~:ıı Fransız 11yatrosunda 

~kın_ Nusiklnı:::-nilber j les 3 jeunes fllles 
tadınlınn filinıl 1 nues 1 

VİYA1\A VA. S Yannld Pazar r;ünü saat 16 de 

ÇILGTI\ ı .IKLAR! Le compte obllgado 
MOmessllleri L y A MARA ,,. Pazar akşamı başlıca artistler 

l!EN LYON şerefine fevk.alide veda gala mü· j 
Öııümiizddti perfCmbe aqaım sameresl olarak Pamte bu $ene- İ 

,\'1AJIK SlNAMASINDA n1n en büyük movafakiyetl olan t' 
Lulu 

Kastamoni belediye opereti ile büıtln operet hey'etl • 

riyasetinden : !ı ~tlnıkile müzikhol parçalırL ! 
S:S~- _,,... .- do~:::-:::-!~,.!,. ••~• !-... ı::öa 

Kastamonı şehrinin alcktlrik Ferah Sinemada 
teslsannB alt münakasasının 31 • J -929 
tarihine bd.u temdit edildlgl Um Mandrap;or aynca mükemmel 
olunur • varyete 

ittihadl Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigor.ta muan1elesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
A<·eıııı·si ıılıııınıııoynıı Şl'hirlcrd ııt·l'nl<' :ırnıım:ıklnı'ır 

• T~lefon: Ileyoi!lu • 2003 

Altıncı keşide bu gün 
Bu ke~de, ikramiyelerinin gerek büyüklügü ve gerek 

.ayısının çoı.Iuğu itibariyle 5 inci tertibin en zengin 

ve en iimitle dolu keşidesidir, 

En bııyük ikramiye 

Bundan lıaşka 1 tane 

\e bir d.,. 

t " 
t • 
t " 
~ . 
1 • 
2 .. 
5 • 

15 • 
100 .. 

. .... 

300.00) Ura 

100.000 • 
50.000 • 
30.000 " 
20.cxxJ " 
15.CXX> " 
to.ooJ ,. 
71J1J ., 
6.oo:ı " 
2.ooo • 
UX)() lirnl'k 

ikramiye 

200.0'.X) liralık 
mukAfat vardit 

Kozlu kömür işleri 
Türk anonim şirketi 

hissedarlarına 
Meclisi idare 7 kanııııu,nnı 1 <l29 taaihinde ıkteyledijti ccl<ede 

sermayenin henüz tcsviı c edilmem~ olan diğer yansının da tahsiline 

karar verilmi~tir. \luhtercm his.<edadanmızın beher hisse için beş 

lira he>!llbile uhdelerine isabet eden meblağlan ni.Nıyot 14 şubat 

1929 tarihine kadar şlrkttin Türkiye iş Bankası Ankara merkuJ 

nezdindeki he~ahına tesviye eylemeleri lii.zumu ilan olunur. 

Müdiriyet 

Devlet demir yollan ve limanları umu ni 
idaresinden: 

Kayı;eıi poz bölügı.infın (3) aylik et ve ekıııı:k miinalıasa.s1 
20 KAnııım ... anı 929 pazar l(iiııli saaı (16) Ja Ankarada Dolu 
ııala,ta ıııalzorrıe Jaİı'e<inde .ına edilecektir. mıinak:ıı;aya ~tırak 
edıweklcrin teklif mektuplarını ve et i~ırı (200) lualık, ekmı•k 
için (500) liralık teminatı muvakkatelerim yevırıi mezkOrda 
saat (15,30) a karlar urıııımi idare yazı işleri miiıliırlilğürııı 
vermeleri lazımdır. talipler miinakaı;a şartnamelrriııi (50) ku
ruş mukabilinde Aukarada malzeme dairesinden, Haydarpa~ 
da mubayaat komisyonundan, Kayseride Kayseri • Sivas iıı~ 
~ı.at mufelliı!i#indeıı teJarılı edebilirler. 
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~01dan saga : 

\'·ı . . l l ııkımı \ ıvı·n ( 6) 
'~ı 1 !;ustercn a et ( 4) 

3 
_ ı: '.ı ıııızı (2) l\.:tlı't· (5) 

l:t (2) hnprii ı•:tı~tsı (5) '\11-

. k~ .\rıta (~) ı;eJmesı!t· ,,,_ 
.,ıı :ıı 1 k ~· 
v;ız (

2
) 01 kııı:ııı lı~yal (5) Be-

(4 
5 l·:ıkı:k (2) l\nktılu ol 

) 1 lı~ı ııılık (3) 
6 Sıı (2) 
7 - ..... . 
8 ";·vıııılı (5) 

9 
ı,adııı isnıi (5) 

~· ." llidl' Yı• lo" 11':1 J llilfıır-
11 aı·" 1 

1 • ' 11 11 ;ı ltll'df'IJJ\'Pt kıır-
llJ. rıl ıı 'k . 

3) • ' 1 ı ·ı k;nıııden biri 

o 9 1_0 

Yukardan aşağı 
l - - Parlak « kadııı Nıım 

(5) z:ııııaıı (6) 
2 - llalı vıı keJisi ıııtJ»

lııırdur (6) Üfliı nıek «ı•ıııri 
lıazır>• (2) 

3 " llihİlldP fl'IVt• bl:ıtı 

kaıı (6) 
4 - - %ııııµııılığilıı ıııe~lıııı 

hiı lıııkıııııdaı· (5) Baha (2) 
5 - kı'•Pl'k!Prııı tı:ı,·kırırıası 

(5) grnis (4) · 
,6 - Tali (4) 
1 - (,:ucıık,:ııı avtılaıı hiı 

nida. (2) 
8 Diri (2) \'aat (4) 
9 - Fakat ( 3) Karıaıya 

reııgı (4) 
10 - Kırnıı7.ı (2) Hahıııele 

lo · kavuşan (6) 
ı ı ll'.ıırıı (4) fıı,;ııı (4) 11 - Tar:ıyan alet (5) 

Sıııırli (5) l laya(2) 12 Y (2) Dö t k't 12 _ - a)rrıa . r ı a-
l.._ _______ _!Jptan hiri (5 ------

.. ~~
dıklmt. 

Müz'iç öksürükleri ın 
çabuk iyi eden ilaç • • .,. 

Krezival 
dır. Tesıri binlerce defa tea· 

Mibe eıl.ilmiş olan bu ilac ko· 

layhkla ve kat'i bir >Urette 

tekmil balgumJıı.rı aöktııriir ve 

ArJUr .. 

"wıusf ambalajına 

MILLf'fl': f. 

Bozcaada Postası 
(GELlUOLU) vapıırıı 12 

K!ırııuıusaııi Cıııııartesi 16 da 

idare ıılıtıınından h:ı.reketle 
Ge'iholıı. L:\p•ı'ki, Çaııakkale. 
lıııroz, Uıı7.(aada va gidecek 
ve Çanakkale, L:'tpseki, (;ı~li
boluya ııı{rayaı3k ı::ıı'.ı•ı'eklİI'. 

Antalya Postası 
(İ.. EBOLUE) '~tııuru l 3 

K!ırıuıııısani Pa1.1ı· 10 <la 
Galat:! l'ılılııuıı ıdaıı lıarl'kdle 
1zııı!l' . Kiilliik , Boılnıın , 
Hados. Frthivc. Fiıı.kr; .\ıı
ıalyaya f!İ<fo~ck ve ıluııCıstl' 
ıncı.kı1r iskPlı,lerlı> hı d iktı• 
Dalyan. \tarınaris, Sakız, 
Çaııakkala. ı :elilıolıırn 111'.rrn-
vaı·:tklıı-. · ~ 

Marsin ~ür'at postası 
(KO. 'ZA) vapıını 15 Ka. 

saııi Salı 12 de ı;a:aıa 11lılı
mınJau lıarcketlı• ljar. :ııılıa 
10 <la lzıniı·ı• ınııY;ı,,;ılaı ,,. 

aynı ;.:-ııııiiıı .ık~:ııııı lı:ırukd!t• 

,\ııtaly:ı. Al;iiyı\ • lı•rsiııı\ ~idı· · 
rıık vı· Ta~tıcıı. Aııaııınr, 
Aliliyı', Aıı1ah·a, İzınim ıığ
ıt1,'tU ak ~clr~('cküt . 

lLAN 
Tıralızoıı ıkim:i po,tasıııa 

gideı·ek J l.,~itpa~t vapuru 
mubaliföıihavıı. lıasebiyle 12. 
Kaııunu>'aııi Cııınartesi ak
şamı katkal'ak vr- l lopaya 
kadar gidcc<'k1ir. 

tLAN 
14 Künunusani Pazartesi 

Tırabzon birinci postası ya
pı lmı~~ıcakııı·. 

c:atata koprü başında merkez 
accntcsı llcroj!;lu 2562 mcsadet 
hanı altında hususi dairede 4'..'0 

sııbcel ,1cnt ;lanbııl;t. 
' 

ı · < ,JıJJf' t'll\;ı), kat1a\'JÇ!', 

••il•~, l;ı tık h<-rlııııı, lıtız lıor. 
tııııı lı:ılı ı· • mıı~1mha par
t'aları ntoıııobi! la: tiği. alafı 
raııoa heln , ııasır bıı (M!, 

krıın ~ koltuk, dııııcr krıitıık 
1'ıbı chıır <sya ı;;ıtılıklır. 
Ta iı ,'t· in 14 ı 929 l'awr
tc~i giıııı' saat oııda lı•vazım 
ıniıdüı lii"!iııe W"lme1eri. 

1111. 1111111 11111111 1 ıl 1 

lstanbul 
l~llllfıUıillllilll llılill ili fil DOKTOR 

birahanesi § İZZET KAMİL 
- lıPr , (Sabık Strasburk> - Emrazı cildiye, Frengi. ı·eni ıc 
- ı.:•ııı a ıt 17 - · ki 
· Tazrı lı r, '_' .. derı ıtıkınm salon orkestrası _ eskı belsoıı;u uğunu esaslı ~edavi 
llllllllilllllllllll ınukeııırnel dııziko - ve nefis mn.eler = eder. Bahçe Kap~ Şekerci HacıBekir 

lllllllllllllllllJl~lllJlllllJllllllJllllllllJllJİllllllB ~~~::cL1kı apartımanda 2 den 6.~ğa 

• 
esı 

-
• 

z z_tya 
iz; bizim ez 

~ünü akşamı Sirkeci nhaınıııdan 

hareketle Zonguldak. lneb< lı~ 
Samsun , Ordu. (;iresoo, 
f'rabzon.surmene ve rize iskelelerin~ ; 
azimet Ye avdet edecektir . 

Tafsilat için Sirkecide \Te>adet 
hanı ittisalinde y~lkenci hanında 

lclin acentasını müracaat. Tel. 
lstanbul 1515 ...................... 
\' :ıp111 mı ırdıhızı • · :ıim Bey 

İzmir Pos~si 
[]aflalık lüks ve sıir'at lptti 

Adnan vaııotu K. ~aninin 

14 inci Pazartesi 

. 
Avusturya fabrikalan bezaran soncfaliyeleri umumi satış depo.u; lstanbulda 

Katırcı oğlu hanında 46-47 numaralı joz. N. Acıman telefon lsıanbul 2409 
Hamiş; 8)'111 depoda cnvai çeşit perde \'e doşemelik kadife hıre ve fantazı 
kuma.şiar. mütenevvi ıstur, perde mıster. tük keten perde. örtüler.; maroken 
derileıi. piıiç korniş masif pirinç ve lake karyolalar ile çc.ıcuk karrolaları falı· 
rika fiatına satılmık'Udır. l'lat m•ktudıır. 54 

~ünü ili da c:alata nhumından hıır . ~-.-.-.-·. e • .._ BOt.AZIÇI 'Dl·: iSTi '\'EDI': ~:-::ııt.:O=·-·~ 
·-----·........- t 

ketle 'ıiıind, ikincı \C flçuncÜ sınıf e, İstinye tamir havuzları ile tezgahları .. :ı 
) ıtaklı rnlcuları alar-Jk dogru lzmir)e ı 

'·•' TOrk anonim şirketi !•'. 
gidec"J;tir. j 

nn3'.\T ; işbu l~k \Jpımla her f• Merkezı: c:alaLJ!d• merkez nbaru han ikınci kar. Telefon ;l808 J!KJ9.J810 İ•! 
- ı 

1 1 
. L .. ld ..,, İ•t lmaliıhane 'e kızaklar: lloğaziçinde lstinyedc. Telefon: Bebek 57 58 i•; 

turu c~ ~an ı~tir 11.•at ınucmcn o ahu 1 t S( h . - b d b'h h l j 
·ı 1 1 1 "k il . I•f Tel,..raf H<hfordıık 8 JO "'n acmı ı<tıa ın a •• ı arn>., bilumum l• 

J.!l H ıı 1,.•u ar cıı luru" otc Cf'11 ser t " . .. . 1 " 
. _ . "•.ı. \ aur ıch. in \'e taınıraa. ok.ztJCn ım.ıl:lrhaneleri. Te 11 

\lshıdcnı·ıunıhıJ:ıcaklardır \luddctı le! "' YF T\\lfll 11·\\'l'ZI \!'{il ,.-T" •.' İ, 
·'""hat 20 , aııir. ı ! r:-; 1 L ' ' · ' ' ·• ' ,ı. l•,Z«A Hl.ı\ IU ı•· 

'Lıf>il:lt içiıı Cııiııtada ı:ünıruk ı:f Tl~llK ı\i O. 11\1 ~İlll\ETINl~ ı•l 
kar~ısınd.1 Site Fr:ın>ez hanında 12 i.f lsıanlıulda l~ogaııçındc kiın tamım atdy.eleri en reni ve·ı·t ·ı h . ••ı 

1 • i . . · • 1 ı e er ncvı !• 
ııümcrora mUraca:lt. ·rıı:t'uıı l!l·yoğ u: '•f k~an \'C m.ıkine aksamı ıma! ve ta.miriAı en mü~ail şeraiti. h.. , 1 

il ·ı-•- I' >al•. ! . . . . c taa Ut erler .•• 
1041 w va c·ogrua er•ı ' !• Jes,·ıyc, kazan, demır. marangoz. mndd tom d''k. ı 1 
ile Galata. Saray kaşc;ında ''•tta · h · • •' o um aıelreleıi '• 

!• ıerakk.iyaa azıranın ıcııp eıtırdiği şekil ve son .·. 1 • 1 1 
«ı·ahat accnLJlsına. Telefon; lleri'.IA"lıı ı .. hh di E d k'k · St>tem •it ve edevat ile • 
ıuli "" .~J•ı<ı ' ' ı · · 1 . u\'u ıtına ıe ehliyede en iyi • 

mı zcıne ıstıma 1 sureale ı·e en muvafık f' · 1 . 
•• mucc ez r. >n a ı · vccn ağır işler en h ... k _. . 1 ı 

elektrik kaynağı süratlc yapılır F.rbabı . _mAa ıcra edilir. Oıojen ve •ı 
SADIK ZAllE IHBADEH- lıir siparişten evet fabrika · '. .anayıın vnıpava ıaki olacak her •'ı 

LEH VAPUHLAIU --~--- mızı bır defa zıyareı etmesini ıavsive cdenz e 
~-!' • •.•••• _._._.-..... -.·c·)·e-.-... -............... _ -· .... .: ·-- ..... :.-:-m 

KAHA 1 > E ~ Z -:---- ·---...!....• • • • • • • ~ 
MlJl'iT:~~~,!A~~ LÜlili r::::::• SERi YOLCULÜ-K~:;:~ 
Mıılıalefoti haya lı:ısdıile :: Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin :: 

harı'kHtl to'ııhuı· eden :: Haf da ·ıu d -· 
• :: 18 ı efa hareket eden posta tayarderi ile :cyıhaı ediniz. :: 

1 .. .. varıııı·ıı 12 -- l ·t b lda \ . --nonu :: •an u n ı tınaya ~ •aattc ve Atinadan Brendizive 4 saate gidilir. :: 
lüuıuıııı :ıııı' ·•Meıki ta · k ı· ı .L • :: ::· yın ve o ı po;ıa ma.tup nakli için Lönd Tiryestinonun Hey· ·-

Cumartesı" §§ Oğı !unda Cılaıa>aray ile \lıımh3"edeki rnlcu id~rehanelerlne muracaat ;; 
:: o unması. :: 

ı:ıııııı ak!j<·ı.ııı• ~ırk •ci nhtı -
mıııılaıı ları·kPtle ( ZıııırtııJ-... ' 
L1ak. lııdıo,ıı, ~:1111 •ııı, ı lruu 
1.. 'l' • 
\.ll ı·<ıın. ıalm .ıı .~111 '"•ne 

ve Ilizı•) i. kr!ı; leıırııı ,l7Jıııet 
ve avdet ı>ut cektir 

Talsil:ıt içııı Sıı kcciılt i\le _ 
~Jel lıaııı altında e kı foov 1 
.rrıyt: tıııo 1;;111 si Tclt'!on : 
ı~ıaıırnbııl 2134 

vilayet daiı 1i encü
ıneninden : 

ll •••••••••••••••••ı1ıııııı... .1• r 11 1 ,,4 , 
0

, 1,,7 ~, 11 , 1 ,,,,,,,,,,,,.--,,,,,,,,,,,,,,,,. P"' eıt ()fi C\<>J!; U _ 1 ·2 _ ..... 111111111111111111 

• Bekdik Terzihanesi...ı 
1 laıııııılar.ı. 111 ılısıı,; lııw riılf'lıı c'fıj,.,,, 'l' lııva' ·t 

: 3H 

mahlulatı Vak i e müd riytinden· 

kıymeti muhamıııcne-;ı 
J .ira 
1750 

tekudarda Tavoışı llasan a~a mahalk ınuc inadi)e mlıda-•nada • 

kAin Bandı~alı dergahır.·'1 bile mle enkazı bahçe ve turbcJ ta 

cde:ı divarlariylc temel taşlan .ıriç olmJ.k tizrc dört hı:fta 
etle muzaycdcye kor-nuştur. 

Talip olanlar balA)a yazı'an kıymet! muhammcncnin ) u; ve. 

dibuçuğu nıspetindcpcy nkçcleriyle yemi ihale olan 19-l ·!129 c rtcsı 

• OOYÇE ORYENT BANK.-. 
Tesi tarihi; ı QOO 
!\lües.isleri; Dresdner llank. 
'\. Şafhavz<n;;er Bank, Frayn 

asyonal Bank For Dovçlant. 
idare merkezi; Bertin 
Şubeleri: lsıanbul, lzmir. 

Haınburg 

Ga!aıa llimı telefon nuınrusu; 
Beyoğlu; 247, 248, 984, 985. 

lsıanbul kısmı telefon numro 
su; lstanbul; 2842, 2843. 

Deposu, lstanbulda tütdn 
gümrültfi, telefon numrosu, 

lsıanbul 3227. 

1. Bilumum banka rnuımelıtı 
ıcra ve hu>usi kasalar icar 
olunur. 8 

• 
Ecnebi memleketlere 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Bank& Kommerçiyale 
İtalyana 

Sernıavc. i 700 000 000 
• 1 ' 

(llıtiyat akçesi: 

540,000,000 Lirnt) 
Tr.ı.vellers (Seyyahiıı 

çekleı·i) satar 
Liret. fraıık. lngili7. lirası 

veya tlolan fr:uık olarak 

satılan bu ~eklı>r saye.~iııdıı 
nereye gitseniz paranızı kP.
mali emniyetle tası!' ve her 

ııe zaıııan istel'seııiz dunyaııııı 
her tarafında, ~elıirde, otell
erde, vapurlarda, trenlerde 
lm çekleri en kiiçiik (ediyat 
için nakit makaınmda kola
ylıkla istimal edebilirsiniz. 
Travellımı çekleri lıakikı 
sahibinden ba~ka kimsenin 
kullanamayacağı bir şekilde 
tertip ve ilıtas edilmişliı. 7 ---------lsı:anbul birinci Ticaret Mıhke 

mesinden; 
lstanbulcla maksudlyc hanında 40. 

41 numanı.da ticaretle müştegilkcn 
15 klnunuevel 928 tarihinde iflıl>ıoı 

hlikum olunmuş olan l'irko oğulla
nndhn Uemzi be11n hususatı iflasi
~ıyc:tinin ruyet ve rcs\iyesi zimninda 
.\ V\lkat Halil ~:ehem ,.e :1101> .\datto 
beylerin asaleten sindik tavın kılın· 
nış olduklal"ndan mumsı merkum 

immc ·· de alac.ıı.>ı Qlar l&n. kanı.nu 

ııc.1rc ın 199 ve 200 iıncıı maddeleti 
mucibince t:ıtkikı düyun için tarıhi 

ıltlndaıı ı.il>atcn ıirmi gün zarfınrla 

$cnedatını mahkc'.lle ;kAtibine teslim 
eı lenıelcri ve mudde'.1 mezköre hi
tımınd: ~onra üç günde yAni 2 
· ub:u 929 Uımartcs~ 3 !'azar. 1 
Pıızarte-:,İ r, ... -ılcri·ıdc saat 14 re hı 

inci Tıc::·ct n: 'ık enesin '1 ifl s 
muamel:ıuna. mah:;us oda<:·na ge ,e ek 
sindik efendiler muvacehesinde a'a· 
caklan·u ı pat ve kuit ı e tastik c 
tırmeleri ,·c miıık•ct; mtzkfiledc ,.. 
paa 'ticut edemeyen alacak ' r 
hakkında kanunu mezkO ı • 21 O uncu 
maddesınc tc\i kan mu:m ·eı oluna 
caj';t ılan olunur, 

l l ı ıcı oğlu hirinci rnekteP 
İtlisalınde kain ıki hıııa ;mka1.ı 
muza ye; le ınodd!!ti 16-klıııın
~aııi 929 taı ılıiıır ınıisadif ı;aı~ 
~ınba gfıııü saat oıı bire kadar 
teınılit edilıni~tıı taliplerin eıı
cumeııe mııracat.lan . 

günü saat on dör de kadar mahlulau vaktiye rnudiriyctınc 

etmelerL ı M.ES'ULMi.lUURÜ:HÜRttANETTı~ 
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.SEHi .MElm:EIIT. V.B H~Ri(;;,_TEKI. V. -~AYJi. QöŞ.TEREN tR~SML.ER 
-

ıtıünhal meh'usluk intih:-- hı dün yapıldı. C. H. F. sı namzedi olan büyük şairin1İz Abdülhak 

Hanıit B. < L:>6~) ırıüntehibi sani tarafından mıittefikan intihap olundu. İntihah: esnasında 

l>arülfiinun konforans salonunda şehir bandosu t ~ennürrı .etti. intihabata ait ıritihtclif intibalar .. 

_....,·~(. 

• 

'.1DE 
AL 

ER. 
K 

1 

Memleketimizde tecrübe tk ' rc~ini geçirmiş olan 

Yegane yazı makinesidir 
atış mahalleri: 
Istanbul-Galaıa, Ankara, İzmir, Adapazar, Bolu, E,ki;e hi 

Trabzon, SalllJUn, Adana, l\lersln, Konya, DenWJ. 

ı 
· I 

Üsküdarda yapılmakta olan ilk nıcktep binası 
iknıal edilmiştir. 

ı 

Türk etlOba muhadenet cen1iyeti dün toplan
,•. Necati beyin vefatı üzerine fenni nıüzakerede 

'.1uhındu: Doktorlar ictiınadan cıkarlarken 

\1adan1 lindberg Ankarada nuhınduğu esnada 

Anıerika sefareti:ıde bir ziyafet verilnıistir. 

Dün Hava soğuk olnıakla beraber nispeten kırik olbuğundan halk sinenıalara hücü111 l İ5tır. 

1 
- ... Meşhur ·-J 

KONTINENT AL 

azı Makinesi 
Beynelmilel rakkamlarını 

havi olup Tiirk ve Latin hu. 
rufatlı yazı makinelerinin en 
mükemmelidir. 
Nuv~ Bronsoviga 

~ 

Beynelmilel rakkaııılı eıı 

iyi hisap makinesi ohıp ınü-
1eatdit hankalar ve mali mil
essiselel' tarafından kııllanıl
maktadır. 

fıayet >ağlam olduğu için 
Kat tyeıı hoznlın!\z. 
TÜHKiYE Cl 'MI llJBYE

Tt YE<;A:\E DEPOSU 
A. Ilorn~ayıı Kumpanyası 
Beyoğlu Tekke caddesi 

583 nıımro 
Tiil'kçe hnrııfatlı Kontine

ntal yazı makinelerinin yeni 
LA.tin alfabemize göre değiş
irlmesini dcrııhte rıl,. ri 1. . 9 

ASTA-LÜKS 
iRMiK MAKARNASI 

ASTA-lüks 
Makarnası Amerika
nın en birinci lrml!)ln
den yapılmı,tır. BU
tUn Avrupa makarna
larına müreccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir defa tecrübe he1· 
vakıt kullan;nak için 
kafidir. 

Her yerde arayınız. 

fştılıa, Kııvvcl ve Sıhlıal iç111 

rn miie~sir devadır. Rilıırnııııı 

l r>rzanelerdn Jııılı11111r. Cmıımi 

·' ~poları Be mnnli t:ılmka~ı. Tr

lefoıı: Beyoğlu 583, ve rstan· 
bıılıla Ekrem 1 ·erip ecza dı'po-

su. Telefon: İstanbul 78. 

Asrın 

mlitekamil 
Foto 

. ,.e sin~
, ma maki

neleri 
1 ancak 

M.RUHl 
B. dopo

sıındadır. 

İstanbul 

Asma al

tı Yaldız-

ı Han. 


