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'~'.~::.:'~'~.:;~zj:::. IST AMBULUN fDARE SEKLİ 1~ESP1TEDİLİYOR 
hasta nıuntı k:ıl:ırındaıı biri tle _ . - . 1 ' 

hiç ~liphe~iz Yu!(O~la,yadtr. Ci- " . . 1 KATQLJ" K 
han harbini mlitcakip vaziyete 

1KADIN Mevkuflar ı 
haliim olan iıil<\l dc\lctlcrinin' BI"RLI"G~ ,. -.---.. -- : ERMENI"LER 
keyfi hir surette ihdas ettikleri d -
Sırp, 1 lınat, ~loırn kr:ıllığı ---- ·yelli · en 

CEMAAT EMLAKİNİN _ 
HÜKÜM~T. TAR.A~-- f tabii tı;r tc~ekkül değildi. Y\)- ZENGİN BİR PROG-

~<A>la vya de\ Jeti haıı)';i esasa RAM İLE l EN i SENE- ' 
• I w .. 

ıstıcvap 

istinııt ediyordu? J kr halde 
asrın en Lıiiylik ve yaratıcı YE GlRDl 

DAN iDARESiNi -
İSTİYORLAR + 

-·--
Evrak iade edildi· 

tırndc~i olan milli) et prensibine 
nı(istcııit tılnı:ıkt:m ıınktı. 13u 

dev lct lıakik l halde Sırh cmpt 
riyalizııınin doym:ık bilmiycn 

ihtir:ısıı d n dutmus yeni bir . ' -
A vusturyn - \ lacaristand:ın haşlrn 
lir ~ey dl~ildi . 

Ancak \'irnnadaki idare 'c dip

lıını:1'i hıdr~ti Bclgratta yoktıı. 
l.lunun için Sırplar kcndi!~rine 

ırk,kiiltiir, lisan ve din itibarile 

Yabancı olan milletleri idare lıusıı-

sunıta hakiki bir aciz giiı-tcrmi~kr

dir. Yu!-(cısla\'yanın 13 milyona 

Varan mıfusn içinde be~ milyonluk 

~ırrlar bir abliyet tc~kil etmek

tcdırlcr. \lütdıaki 8 milyon llır

ı·aLiardan, Slovenlerden, llosna-

1 !ersek m~ışhinıanlarındıın, :.\lacar

lartlan, ,ılınanlanlan, .\rna\'uL 

llui~ar ve Rumenlerden nı(itcsc
kkildir.1 lırvat ye ~lovcnlcrin. de, 

Sırplar gibi bl:ıv kitlesine men
sup oldukları iddia ediliyor.Fakat 

hunlarla Sırplar arasında gerek 

kultiir \C gerek din itibarile o 
kadar derin farl !ar vanlırki ırk 
r'.ıbıt:ısı lıu farkl;ır iiııünde tesi

rıyııı kayhctmckt1:dir. Hu suretle 
uıı:oslav"an . l ' ın asıl slav ailesine 

~cnsup unsurları arasında hile 

lıır ahenk ve tcsanut hıısule gc
mcm~tir. 

Dahili siy a,ctı-ıı<I" ı ... ~ı>n ( crccc 
ll1lrkzi) Ct•·i 1 . ' , ... , utrıcı ~iva~ctin(le 
çok nıııht · ". · 

Clb \c VCS\'Cscli 
llclı;r·ıt 
. ' ' ne rncmkkct 

olan 

içinde, 
ııe ne ôu !· 
itil· [ 'om~uları arasında bir 

~1 ve ın ··. l d , . usa cınct harn,;ı \'Licu-
e ,ı;etırm , · . 

lind cmı~tır. \lcmlcket dahi-
l c nur llS itibarile asıl Sırplar-

( an az c 1 k 
ve : 1 ma la beraber, kiiltiir 

tcskılat nr k . 
onlar 1.' 

1 taı ııazanndaıı 
<an çok k . 

1 lırvatl· uvı·ctlı bulunan 
it'b· .ır daha ilk zamandan 

ı ctrcn Yt:'n · . 1 Yet etm . 1 ıc arc şeklinden ~ika
e) c haslam ·] d Vatf ' ı~ ar ır l lır-

arııı mc · 
kaç a mnuniyet>izliği, bir 

k y evci Karada•·ı b' 
Ursunu .1 ı; ı ır Sırbın 

.. • ı c de . ·ı . . 
uliimiind Hı en lıderlerınin 

en sonra . 
'asıl ol son haddıne 

mustur ı 1 Yakadan . ' · ırvatlar bu feci 
sonra n' Sk . ne de c " Upçınayı ve 
ondan do~· .. , 

tanımanıai(:ı k ı;aıı hukılmeti 
k·ı ı arar ve 1·1 • rar arınd· rt ı er \'C 

'1 .rııı l•k'k ısrar ettiler. < .ı ı . ala kadar 

Yııgoslaı ~ 
teM un Urhrıa dcı !etini 1 muh
lıa ı rol . •mt<ı ııda bir ittihat 

unu tl\ n 

Kral \le ın 1 .ımak. .bth·~n 
• \ re f\ ' 

1 lın atl:ırı lıi- ır ı;c ırµ;cı itsclı 
t· t ' derc~cv k d 
,ı mııı etnıck i ·in ,c a ar 
işlerine · . . k ç onJ:ırın devlet 

ı~tıra ·ten . k'I 
rinc, bir .

1 
çc 1 nıesi üze-

. · '"en ı.ılıi\ıinin n'v 
ıctı 1 , a-a tınd.ı bir kal . 
:tti. Tahıl Sııp ınccli Hnc teşkil 
mcrkeziycçtı ek . >tnın mlifrit 

"crı yetine i tı' 
cdeıı bu k b" . s nat 

a ınc de vaziyeti 
ıslah edecek bir kudret g·öst 

d" ere-
ne ı. 1 lırvatlar kendi memle-

ketlerinde tahkikata devam et

mekten Ye devlet i~lcrinde Sır
plar kadar imtiyaz ve salahiyet 
5«hibi olm k 'dd' a ı ıasından vazgeç-
mediler. Belgrat Hırvatlann bu 
talebini is'a[ etmediği taktirde 

l-llırvatistanın müstakil bir devlet 
o ara!· n1 
b ' a Y ması bile mevzu 

ahsolôu. Tahil dahildeki bu 
ınuşkülat y v . . . uıı;oslavyanm harid 
aztyetıııc de t . 

bal' CHr yapmaktan 
ı knlmıyordu Sı 

Sloven kral! · rp, Hırvat, 
1~1 hemen esasında 

Çat. rdamakt:ı idi. . ıı 

1 ""'"ında Kral 

- ---·-. . --
ILK JŞ NE? ı· Sivas halkı Jkdam gazetes~ l 

~ıaubulun müstakbel idare şekli tespit edilmek üzredir. Aldığı· 
ımz hususi maHlmata gGre Muhittin bey bu hususta bir proje 
hazırlamış ve Ankaraya götUrmuştıır. Bu projeye nazaran Düyu-

y j ' hakkında ikamel dava ve 
. ı..aı •.nlaı Dırllği bıı:.mıc ycııi ı yıiınlan neşriyatı şl<,ldetle NE OLACAK? 

bır §Okddu föütiyu11c buluııına- protosta ediyor . Şeriıııizdehi K:ıtolik Erme
niler ara ıqJa, ı·emaata ait 
haşl~ıne ve mektebin idareşi 
hususunda l.ıir ilııil~if çıkmıstır. 
Şimdikı idare hcy'etinı mu 

nu LmLmiye bjnası lstı;nbul vl_l_ayetine terk olunacaktır. 

ViLA YETİN İDARESİ 
~~~~~.ıal' ver· - · Bugün gazeteciler 

lJiin lrn hu· muhakeme edilecekler 

HAZIRLANAN PROJE 
VİLAYET VE EMANET TEŞKİ· 
· · LATI TEVHİT EDİLECEK 
VALİNİN ÜÇ MUAVİNİ HULUNACAK, 

MEMURLAR AZALTILACAI{Tffi 
l\1uhittin Bey ne düşünüyor? 

- - -

Şehremini ve Vali vekili Muhittin B. Adalar 
elektirlğl mukavelei esasiyesl hakkında 

giirll,mek l!zre evelki ak,am Ankaraya gltmlf
tlr. Muhittin beyin Ankaraya vlliiıyet ve Şehre
manetini alakadar eden diğer meselelerle de 
me,gul olacağı söylenmektedlr. Bunlardan en 
mühimMin vilayetle emanetin tevhidi meseiesl
dir. HükQmet artık bu meseleye kat't bir netice 
vermeyi kararlaştırmu;tır. 

Tevhit ne zaman yapllacak: 
Alınan malılmata göre ViUl.yetıe Emanet 929 senesi başlangıcın· 

dan itibaren tevhit edilecektir. Emanetin sene başı haziranda 
başladığınrlan, daha buna 4,5 aylık bir zaman vardır. Tevhit 
muamelesinden ~onra gerek şimdiki binaların gerek teşkiU\lın 

buna kafi gelmiycceği aşikardır • Bunun için icap eden projeler 
şimdiden ihzar edilmiştir • Bu projelerin esasları şunlardır • 
O zamana kadar boşalacak olan Düyunu umumiye binası 

tevhit edilmiş vilayette emanete tahsis edilecektir • Simdiki 
vilayet binası da polisle candarmaya verilecektir. Tevhit ' edilen 
vilayetle emanete ayrı ve yeni bir isim verilecektir 

iDARE ŞEKLi NASIL OLACA'S:_ 

V alinin Uç muavini olaçaktır. Bunlardan birisi Emanetle VI -
Jay~tln fenni işlerine nazaret edecektir. ikincisi idarl mesai!, 

l"kan ve maarif işleriyle meşgul olacaktır. Oçuncil muavin de 
asayiş ve evrakın havalesiyle ıığraşacaktır. 

Muhasebe, mektupçuluk, evrak ve sair mUdUrlyetleri tevhit 

edilecektir. 
Belediye mıntıkaları da dokuzdan 12 ye iblağ edilecektir. 

Belediye hudutları yeniden tahdit edilecektir. 
Mamafl bu hususta henüz tebellür etmiyen iki 
fikir vardır. 

sıısla bir m11· 

lı a rı-ir i ııı i zc, 
Birlik rr:irnsl 

demi.~Lir ki: 
- -Öni'ıınüz
deki sene rr· 

ogramımız 

· oldukca zen- ıı. Bekir H. 

- gindir. Yerli nıallarırı ku-

- ııanılması lehinde çok ~alışı-
yoruz. 

Viıayet en İHıı<liği~iz ni'ınıu
nc'.er peydel'pcy geliyor . Bu 
meyanda Ilur~aıfan <'Ok kıy -
metli kumaş nümııııc'~ıi gddi. 
Yakında bir sergi acıiacaktır. 
Bir kıraat salonu l;azırladık 
yeni harflerle yazılan kitaplaı·
dan alaragız. Şıılıaıııı 12 ~in(le 
bir balo VCl'CL'ı'~·iz. Birlik hi

nasmda hir lnlıiyei lıeılcniY<l 
salonıı y:ıplmyol'llz. I\:ıınazan 
bayıanıırıd:ı <:orııkl:ırdan fak'' 
o'.:rnlaruıa o'bi<e tevzi edeceğiz. 

NİÇİN KATJMIŞ? 

POL1STE BlRlK 
İLAMLAR 

Mülkiye mUfettişlerl 
infaz edilmeyen Hamlar 
hakkındaki tahkikata 
devam etmektedirler. 
Müfettiş Abdülhak Ha
kkı B. dünde Polis mU
dUriyetinden bazı ev
ı:ak celbederek tetkik 
eylemlftlr. 

KRAL İYİ 
----~ ŞiMDi KRALIÇA HASTA 

Londrn, 12 (A.A) - Kralın sıh
hati hakkında şu bülten ncşrolonmuş
tur: Kral bu günü de çok rahat ge-

Bunlardan biri Emanet hududunu kUçillterek mahalli belediyeler çirmiştir. Kralın ahvalinde başka bir 
teşkil etmektir. ikincisi bilakis Kartal, Maltepe ve Pendikten iba- tebeddül yoktur. Gelecek bülten Pa-
re! olan vilayete ilave etmek ~uretlyle hududu genişletmektir, zartesi günü neşrolunacaktır. 

PROJE ANl\ARADA TETKiK BDILECEK Nadiren görUlen şey 

ehremanetl tarafından ihzar edllen bu pr- Londr:ı, 12 (c\.A.) - ( Röyter) 
Ş ojeler Ankarada tetkik edllecektir. Proje Kraliçe hafifçe nezle olduğundan 

ler kabul edildiği taktirde tabii memur kadro- odasından çıkmıyor. 
İngiltere kraliçesinin hafifçe şoğuk 

sunda da tensikat yapılacaktır. alarak yatak odasından çıkmadığı 
Istanbulda yapılacak bu teşkililt iyi netice verirse lzmir gibi cumarıe,i ~ünü Jluckinghanı sara-

hilynk şehirlerde de tatbik edilecektir. _ yından haber rerilmiştir. Kraliçe 
Şehremini Muhittin B. Ankaraya vuku .bııl~n seyahatınden cuma giinü lıa-t lanmış ve iki ~ün 

bilistifade Dahiliye vekiline Vilayetle Emanetın bır el tarafından .arnydan çıknı:ımı~tır. Kraliçenin 
simdiye kadar idare edilmemesinden dolayıelde edilen nctayici izah rahatsızlığı hafif olduğundan bülten 
'edecek vebu husustaki mutalaai şahsiyeslni de dermeyan edecektir. 1 b e hati• neşrolunmayacaktır. Kraliçenin has a-

Şehreminlnin Ankaraya vakı 0 an u ~ ya ,. landıgı şimdive J,adar nadiren görül
nın Emanetle vilAyetin tevhidi meselesınl k';'.t ı müştür 
bir safhaya sokacağı alakadar mahafllde soy- K il -~--,--k-V-
1 

1 
e og m sa ı e Rusya 

en yor. I3erlin, 12 (.\.A) - Gaze-

daha cezri bir çareye müracaat Yarın ne olacak? lelerin verdiği nıaltimala naza-

zaruretini hissetti. Hırvatların ı - Kral, mııtlakıyeti idare- ren Sovyet lıükümeti, Kello•» 

ta.'.1'.~adığı Skııpçinayı dağıttı. niıı bütün yüklerini kaldırabile- misakının bir an eve[ tasdik': 

13utlin devlet kuvvl!tini nefsinde cek kuvvetli bir şahsiyet midir? için dermeyan eylediği teklifi~ 
~:mkil~dcrc~ yeni bir hükfimet 2- Milletlerin gözii açıldığı bir kabulüne I .ehislan hükumeıiniıı 

. ş cttı. 28 haziran 1921 teş- devirde kurunu viista hükumet esas ı"tı"ba . 1 j' 
. rıy e muva akat gös-

kilan esasiye kanunu ile .. sistemi ile devlet idaresi müm- t d 
muesses k ermesın en memnun kalmış-

meşrutiyet reı·imı"ni 1 ki ku"nmu"dür? .1- Cebir ve uvvet t S t ] mııt a ·yet r. ovye ıükümeti, diğer 

ubsuliinle çevirdi. Şimdilik bu ta-as ınill~ıniyetenvem~~; is~d~si aş~: Baltık hiiklımetleriyle Human
avvü ün ilk neticeleri şunlardır. M uzun müddet bastıracak bir kud- ya nın dahi bu karara iştirak 
ilitarizm, sansör, halkta şa,kın- J 

l k b ' reti hai;ı; midir? Bu suallere ey emesine mani olmıyacaiiını 
1 ve unlardan mtitcvellit mu- ı· beyan edı'yor. Baltık lıu" kı1-tarih her zaman men ı cevaplar _ 
vakkat ve sun! bir sükun ... şedit vermiştir. Hasta her halde mu- meteleı i heımz Kelloğ' misa

buhranlar içinde kıvranan muz- him bir ameliyat p;eçirmcden kına ıınza vaz eyleıncdiklerin
tarip Yugoslavyaya şimdilik bir tedavi oiLınamıyacaktır. dı•n dolayı evcla Lehistana 

af} on şırıngası yapılmış gibi bir ZEKi MESUT müracaat olııııdıığıı Hus nota
şey •. Edirne meb'usu sında ka dedilmiştir. 

T. cvkifat etrafındaki tahkihata ariz olan grubun başında 
yeniden ho<' nmıştır. 'fahki' b 

' ulunan lıey' et azasından 
evrakı Müddr; 

müstafi .Manak E .bıı Jııısıısta 
umumili~e veril-
dikten sonra ıah- deni~tir <lıki , 
kıkarın tami_ki - Katolik Ermeni t'eına~ 

: için evrak istin- atının hastane ve mektebini 
tak 

1

hakimliğine iyi bir tarzda idare için hü-
iadc edilmiştir. klımete müracaat etmeği mu-
-Musıantikltk ev- vafık gördük. Münevverlerin 
rakı Müddei umu-

_ mühim bir kısmı, hunla-

fakat Müddei rın, vakıf enıl<"tk gibi hükı'\mct 
miye iade etıniş 

1 umumilik bunu _ tarafından idaresine laraftardı!'.l> 
da noksan göre- Necmettin Sadık B 
rek evrakı tekrar. Akşam <ahibl 

- iade etmiştir. 

Bu vaziyet kaı:şısın<la mcv
lrnfıardan hır kısmı tek

rar istiçvap edilcreklir. Bıın
·dan sonrn evrak Müddei umu
mliğc verilecektir. B11 müildct 
zarfında rnevknl'lar tekrar ilıti
la11aıı ıııeıı ııdilmeycccklerdiı" 
Ya1an "'aber mes'elesi 

Sivasa üt 

\ 

neşriyatta bulunan 
ikdam, Son Saat 
Akşam gazeteleri 
aleyhinde açtlan 
davaya bugün 
3 ncü Ceza mah
kemesinde bnş 4 

l ınacaktır. 

Sivaslı -
ların tees
sUrU 
Sivas 12, ikdam 

Ali Naci B• gazetesinin 9k:lnu 
Jkdanı !'ahibl nusani tarihli 

nüshasında ve ondan naklen Akşam, 
Vakit, Cumhuriyet gazetelerinin 7 
tarihll niishalaıında Sitasta bir kaç 
kişi Türk harfleri münasebctilc din 
elden gidiyor şeklinde tahrikatta 
bul nduklanna dair yazılan neşriyat 

mcırleket efkAnnda derin bir teessür 
ve naşirleri için de bir nefret 
uyandırdı. 

Sivas balkı yeni harfleri öğrenme
ye can atmıştır. Açılan mektepler 
killi gelmedi. Maarif idaresi yeniden 
dersaneler açtı. En nihayet bir kısım 
halkı ikinci devreye bıraktı. Halkın 

bu canlı tezahürünü ögrenmek iste
yenler resmi makamata müracaat 
edebilirler. 

Vazi}et boylc iken gazetelerin 
bu yanlış havadi>Jeri neşr ve i~aa 

etmeleri iftiradan başka bir mana 
ifade etmez . Bu itibariadır ki 
duyduğumuz vicdan aıabını nef
simizde h:>pis edemedik tec .... 1 .. . . ~ s~urc 
soylerız kı bu yanliş bir lıaınlc 
Ye muzir bir telkı'ntlı"ı· K f" . ,. • . · ey ıyetı 

eikan uınuınıye karşısında açık alınla 
reddeden ve bu ı·anlış halı . 

crı veren 
muhabir ve iktam gazetesi hakkın-
da malıkcmeı c müracaat edilmiş 
oldu~'Unu arzcderiz . ., 

Türk ocaı;ı reisi ve Cumhuriyet 
H. F. mutemedi veli, Belediye reisi 
Hayri, Maarif müdürü ~·ehmi, Bele
diyeden, Fırkadan, Türk ocağındna, 
Ahmet Nazmi, Abdullah Rauf, Nuri, 
Riza, Rüstem, Nahit, Abdürahman, 
Abdölvalıap, Nadir, Halil. 

Tahkıkat 

Gümrükte tahkıkat 
yapılıyor 

Rüsumat umum! müdürlüğü tef
tiş heyeti reisi İsmail l Takh Bey 
ahiren Ankaradan şehrimize gelmiş

ur . Haber aldi)\ımıza göre Hakkı B. 
şehrimiz gümrüklerini teftiş edecek
tir . Hakkı il. bilhassa bazı erkan ve 
memurlar hakkında tahlikat yapa
caktır • 

Hangisi çok '? 

Dogan mı , ölen mi ? 
~---

Şehremaneti tarafından tan
zim edilerı bir istatistiğe göre 
geçen sene zarfında Istanbulda 
Emanet hududu dahilinde 13,371 
kişi ölmüştür . Ayni zamanda 
doğanların miktarı takriben , 
12,450 kadardır • Bunun 6,345 i 
eri<ek , 6,105 i kızdır • Mamafi 
belediyeye ihbar edilmiyen do
ğum vakaları nazarı dikkata 
alınarak tevelllidafın daha ziyade 
olduğu anla~ılmaktadır • 

Kanser tedavisi 
~rıp f3kültc.,.in<lrki rontkcn ınLics

scsesinin tak\•İ) c:-;i için ~ \\ rtıp:ı.~ a 
sipariş cdilcıı rndı uın lıir kaç güne 
kadar şehrimize gclccckcir. 

Bu surerle mucs~cscsinin radyuın 
miktan (117) millip;ramo balığ olaca
ğ'mdan aynı zamanda iki iiç kanserli 
hastanın ted:ıvif;.i m · mki n OlJcaktır. 

Saraçlar Cemiyeti 
DUn intihap yabıldı 

Dün saraç esnaf cemiyeti hey'eti 
idare intihabı cemiyetin Fincancılar 

yokuşundaki merkezlerinde yapılmış
tır. intihaba ceıniyecler mürakıbi Ali 

_B. nezaret etmış ve reylerin tasnifi 
neticesinde C. 1 J. Fırkası namizetleri 
olan Hüseyin 1 füsnü, Husamettin 
Hüseyin Avni ve Salim beylere r ' 

']d"IH f ey ven 16 • an aşılmışar, 

MİLLİ ESERLER 
SÖZ DERLEME HEY'

ETi İ Ç'f.İM ı 
Söz derleme hey"cti dLiıı ma

arif mlidLirü l lnydar beyin riya

setinde toplnn mıştır. Hu içtimada 

mekteplere cı·dcc günderilen 
tamimlere µ;elen cevaplar tetkik 
edilmiştir. Türk harflcrilc tanzim 
cdilıp maarif vekaletine irsali 
takarrür etmiştir. ~imdiye kadar 
toplanan şeyler meyanında m~li 

hususiyeti haiz kıymettar bazı 

eserler buluıımaktadır. 

Fakir çocuklara elbise 
Buglin Kadıköy 1 limayei etfal 

şubesinde bakılmağa muhtaç 

(120) çacuğa kundura,elbise ve 
kasket tevzi olunacaktır. 

Berlln sergisi açlldı 

Berlin, 12 (A.A) - 200 
parçadan fazla pek nadir çin 
asarı nefısesini ihtiva eden 
beynelmilel meşlıerin resmi 
küşaJi icra olunmuştur. 

Meb'usluk ve memurluk 

Roma, 13 (A.A) - M· Mu
solini, \'alilik, Komolosı;k ve 
murahhas elçilik 
icri\ etı ıI•'kle olan mel ı' 
gelecek 1e~riı iıııilıahatta 

namzeıliklı>rini vaz\ tm 
rıne kara!' ven rı İ~lir, 

Tıp !'akültesi aleyhinde do· 
ktorlar arasında bir ceryan 
başladı. MUderrislerden bir kıs
mı siyasetle meşg-ul olmakta 
imişler. Fakülte ınerlisl Çarşan
ba gUnU toplanarak b mes'ele 
hakkında mUzakeraıta buluna
caktır. 

T. FAKÜLTESİ 
---·~ 

BİR MÜDERRİS İSTİ-
FAYA 1\11 DAVET 

EDİLECEK? 

ç,\RŞAM_I3A cı··ı Kf' İÇl'i.\lA 
VEFAKllf,'J'El\Jl\ VAZİYETi 

DarUllilnun Tıp fakültesi a
leyhinde bazı gazetelerde vakı 
neşriyat fakülte mUderri !eri 
arasında teessıır ve hayretle 
karşılanmaktadır. 

Bıı neşriyat dolayısıyle fa
killte meclisi müderrisini çar
şamba günü fevkıılllde bir içli· 
nıa aktine davet olunmuştur. 

Tıp fakültesi reisi D·. Süre
yya B. fakülte teşkilll.t ve te<!· 
risah aleyhindeki hUcumların 

gayrı varit olduğunu, ortat!.n 
bir inzibat mesele'i mevzuu 
bahsolma.anıı binaen fakülte 
meclisinin buna vazıyet ettigini 
meclis kararile lazınıgelen ce= 
vabın verilecegini beyan etmistir. 
Fakültede bazı mUderrlsle~le 
görüşen bir mııharririmiz su 
izahatı almıştır : " 

- Tıp fakliltesi, Maarif Ve
kAletine merbut bir devlet mr
essesesi olup, vezaifini tamamile 
yapmaktadır • Dr. Mazhar Os
~an B.ln hücumları gayri varit
tır • Müessese vesaiti nispetinde 
terakki etmektedir • 

Fakmtenin poletika ile al!l
kası yoktur. MUderrislerln ha
riçteki işleri, Fakültenin mesa
isini ihlal edecek değildir. Mü
derrislerden bir zatin de belki
de şahsi bir infialin tesirile, 
FakUJteye aleyhdar bir vaziyet 
alması inzibata mUteallil< bir 
mesele olduğundan FakUıte me
clisinde kendisinden izahat alı· 
nacaktır. Bu meselede ismi 
mevzu bahs müdderrisin istifa
ya mecbur olacağı söylen 
mektedlr. 

•• 

BUGUN 
2 lnci sahifemizde : 
1-.\lm:ın};ı nıeb.tuhu: T,ımlrat nı 

elesiodc Alın.1111.ırın lıiddeıi. 
2-Iınlyar J.;.1plau siy.beli .;cyt.ınl.ırt 

bıraktı. 
3- . cın babı.: rlcr 

3UncU sahifemizde: 
ı- Karadenizdc Jııana dcbsct11dlr. 

bir yapur karaya oturdu. 
2- Adviye hanımın başına ~elcnlcr. 
8- Darülbeda)ide yeni bir h<ıdise mi"? 

4 Uncu Sahifemizde: 
1- Hava raporu 
'2- Düşündliklerimiz 

3-Felek, 
4- Edebi bahis 
5- HJkayc,karika[i.ı.r.V.S 

6- Kulak misı!irl. 

5 inci sahllemlzde 
ı- Spor hayatı 

6 inci sahifemizde: 

1 - Millet mekteplerine 
devam edenler için ko
lay okuyup yazma sü
turları ve eğlenceli yazı 

hır. 1 



i LİYE 1 A ÇTE 

1"'İY AR KAPLAN 
GEORGE CL MENCEAU AN

LATIYOR VE DİYOR Kİ-
SİYASET ŞEYTANI OLSL~, BE •·FOLİES

BERGERES" E KIZLA1U SEYRETMECE 
GİDİYORUM!.. 

1914-20 arasında Fransız baş

ekilllgiııi yap~ ve Avrupa 

lynsetlnde mtihim rol oynamış 
olan kaplan namlle maruf Georgc 

Glerr.enc:ru, neuv Yorkta intişar 

eden World gazetesi muhabir

lerinden biri ile görüşmüştü. Bu 
kadar mühim bir ricali slyasiv • 

nin haya um gösteren bu 

Itıın mıkledlyorum. 
F ransanın kaplanı ( Clc 

au ı Ruc Franklindeki evin<. 
ziyaret ettiğim zaman diyordu ki

- l•'.vet, 'bu kı- hlr i~tlrahat 

L"<hı e lcnereğim.. 

ve Clemenceau 

Demek, yuksek · yasetle 
••ıc gut o!Jrııyaçaksınız? Gcorge Clemenceau 

Bu mes1e hakkında busu.<! bir 
iyaıeti ·cytanlar ol ın. 

&na ondan bahsetmeyiniz. , 'e nur bunları çok takdir ediyorum. 

kazanır in, 0 ! an örluk ve Size bir ~ey anlatacağım: 

beyaz ~ç!; Ben vaktinden evel 'Rir gün (\'ictor Hugo )ya da· 
vec edilmiştim. Sıılon dolu idi. 

ihtiyarladım. Siya.et bir musibet-
tir tn,anın rahaunı -elbeder. Hugo, kader mes'eleleri hak· 

Onun yerine ı.,>ider. ( Folies Berg- kında söylerken her keı; >tısuyo-

crcs) deki kızlın seyrederim. Ge- rdu. liogo diyordu ki: 

lecek sıme belki hüyiik bir devri Ban11 k.aJ.ıcsa, sabı!.. bir kana· 

alem seyahatı yapac:ıgım. Bıı beni ata malikim ,.e hiç korkmiyorum. 

helk:I biru. gençlc~tirlr olursa Çünkiı billvorum ki öldtikten 

avdene avlenirim.) roOl"a ıı;uneşte y~yacaıtJm. 

Son f'r.ın,·1". buhranı eı.nasında Her lı:e.; 'ruS\ıvordu. '\ rada pir 

Pari.ie ı;eimis olan ( Oemmce- kadın sesi •uktltu ihlal etti. 

anu)nun siyasete kan~cagını 7.tn- Ya hen! ben ne ola~m 

nedenler olmuştu. Sekiz senelik 1 moul'Crl 

bir i!·tirahactan :;onra .kaplanın .f~lç merak etmeyin, '1.a

yine ortayıı anlacıığı tahmin danı ıı.ı de beraber alacağım. 

ediliyordu. '\.mcrilwı muhabiri dedi. Eğet Hugo sözüniı tutnı 

hunu kendi-ine . orunca Cle- i:;e onlar şimdi oradadırlar. Fakat 

menL'CBU: ben maattcesüf höı•le kat'ı bir 

- Size kafi olarak ~öylemek kanaaCA gelemedim. Men ·eimiz 

isteıim ki. ·ivaset boıtıv.ıma kadar nedir. 

r;elmi tir \rtık onu hıraktım, ~ereye gidiruruz? 

dL-,,i H' ~öyle devam rtmijtir. Bunu bilmiyorum. Hayat bu 

fanfarı siy:ısettc sükun iki istifham i ~reci arasında ki 

ar· la ı e bulacaklarını zanne- mesafedir. 

ü~rlcr Politık, ra,·cnde benzer. insan ihtiı·arladıkça hayatı se-

l<:ıeı., raı·ent '>tuna benzer. viyor ve yaşlandıkça hayatın kı-

Amcrikalılıır el a usarcsıne hen- ymetini takdir ediyor 

:.:ecirler RavL'Odc benzetilmesi Clemenccau bu pek felsefi 

daha iyıclir. ,·ıı <on lıir kaç mutalılasını şöyle bitinni~tir. 

.cnedc oldu)tu ~bi kendimi hiç - 4te onun içindirki (Folics 

bir 7.aınan mes'ut his etmem~tiın. Bergeres)e gidip orada oynayan 

Bir kaç k.itııp okudum, bir kaç kızlan seyrediyorum. 

tane de kendim razdım. Roman Bana borçlardan, tamirat 

ve lıik!yelerden bu hayatın an- meselelerinden, hatta Fransız 

!aşılması ~yn mumkun biT facia btikumctinden bahsetmeyiniz. 

olduğunu ötrcndim. Biz insanlar Bunun manaıu yoktur. Şimdi 

nereden !{eliyoruz, yolumuz ne- (Folies Bergereı;) e gidiyorum. 

reye gidi yor? Hayat orada var. 

MÜTEFERRİK HARİCİ 
HABERLER 

• Ceaald Amerikada - Moıı- ,I Tayaran bu gün için brar-

ıevideo, 12 (A.A) - Bir neft depo· ~ laştırılnu~ Jse de 4 şubata kadar 

. unda zuhura r;elee bir JU"1' deh- 1 tehir edil~tir. Yapılacak ilk 
şetli quallere aebep olmll$tllt. · dbc · 

• Vapur tazuı _ Bingen, 12 sef~d.en ~nra ~ rb'lll vazl. 

(.'ı..A) - Ren-Esim hattında seyrü feı;ı ıstişarı mahıyette olacaktır, 

sefer eden büyük bir vapur limanda Çin ile devle tler arasıada-

haımı:; ve mürettebau kunanlmı~tır. Nankin. 12 ( A.A ) Devlet ŞUntSl 
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LDI 
--

BUHRAN 

FRANSA I>A GENE 
KARJ~IKLfK .. 

FAKAT HÜKÜ~1ET 
Ku\ \ETLi 
GöRONCYOR 

Paris 1 il ( A . A . ) -- f . , 
Poınc:ıre. meb'ıısan nıedisı.ıırle 
hükt1metın proğramını ırnh 

1 etti~i sırada solcenahın izaha.
tını dinler gıbi göriinmc~ı. 

iizeıine su suretıe idareı ke•aın 

etmi ti. « Sizin fikirl•riııiıJe 

bütiin müntelııplere hiıalı udı

vorıım. mumaı le,·lı lıir bıılıran 

~ükr anın haler: ~ıılıim mah· 
zıırlar t•ıvliJ edehılooer.ini lflkin 
vukua "elocek zarar lariıı kahili ., 
tı•l:ı fi ıılabileeeğiııi halbuki 
bıılının hiı· kaç hafta sonı a 

YUku :,: lırı;e tahakkuk edecek 
zarn.nıı ıe:ar isı kabı! ol· rııayr-

1 
eağını beyan ııtnıi~tır . 

Radlkallerhı istifası 

I Pari, 18 (A.A) - l>ıın 
ımımn siyaset lıakkıııda t:tıre:·an 
eden ınlızake, • ve rniiııakaşa 

ntıc iııılt· hükıınıete taraftar 
aıı doı1 radikal ,o. yalı~t 

gı uptaıı istila etmişler ve sol 

r.eııalıııı rnüst:ıkiiler gurupuna 
Kayıledilıııi ·lf!rdiı. Bundan do
la)·ı r:ulikal sosyalistleıirı l.ıazı 

eıwiiınerılerrlı; ve hilhassa ma
liye eucüıneı.ıinde l.ıir lulık 

kaydetnıeleri ıuuhtem.eldir. 
Meclisteki badlse 

Paris, 12 (A.A) - . 1. Lla
Jadiyenin uuliundan sonm 
sosyalist 1 meh'uslardıı.n Oriyol 
(Amiol) hüküml'te taraftar 
mutal ekseriyelten hiç bir ha
tibin neden söz almadığını 

ual etmiş buuwı ÜlHİllP. bir 
hadise vuku hulmu~tur. 

M. Duisoıı ( Boui NJIJ ) 

celseyi tatile ııwrbur olmuştur. 
llundarı sonra .'\I. Pol Hayoaıı 
( Paul Hayııaıııl ) <( Ekse.ı-ı -
yeıin hislerine lıiıkıimet ıeisi 

ten:ünı:m olnıu. luı » deıııi~ 

ve ~u -.üdeıle lı~vaııatırıa lıilaın 
Yerıııı~tiı : (< Bizinı eherıye -

timiz '°' •;eııalı ıııeıı~ıııııarı 
alt!yhıııde te.~rkkül nderek Ye 
üç ·ene siırı>,rnkıir. » 

Baş vekilin faaliyet ve nüfuzu 

Pari ·. 12 (AA) - Snl re
rıaha nırrı ·ııp g-amte~eı \1. 
(Pninraıe) Pınaııkaı-e ııııı fo
ali yet ve nüfuzun ıı ıneıiilı ve 
seııa etmektedir. Övr (Oeuvre) 
~azetesi geçen teşrinisani ayın
da sebebiyet \'erilen huhranın 
mfıes'1f ııeticeleriııi 1Phyin \'~ 

sim<liki vazivr.tin muhafaza ını . . 
temenni eylerııı~ıir. 

ll:ELLOG MISAR:I 
Vaşington, 12 (A.A.) - Mu

halefet fırkıısı reislerinden ve 

Ayıın azasından M. Moses Kellog 

misakını hiç bir ' k&TI c ve şart 
ileri sürmeden Ye hiç bir şey 

illve edilmesi talebinde bulun

madan kabul edeceğini söylemiş 

olduğundan aynın miWi tasdik 

etmesi hususu remin edilmiş 

addolunıruı.ktadır 

fELG A LAR 
~ -- --,_....... ' 

1 ~:.....=---- _::::...;==-=-=--=:::._::;;.e_r ~ 

. Gra~di i AM~RAT işi IA.~~~~! ~~~.~.~i~f,~,~~!~i"~~~i1l~ 
- lilAPOR EJ)E G(~- Pa ı rıı 'T' ıİ\ i ile bi 1 ktP l hi ',;~ııhı, ı" ·ııııın KaııdıJı,' · 

Atı·nadadır nu·· L'ru·· KOl1 ARDI'> ı.a lıırakı 1J;1 ,\r: ı 0 frıı·euıı1e ı ı:.ı .ıırıı ı ıstı! 
· T" k b · • \ ıl.ıı ·I dalıı mde 222 m 1 

1 ıran a ınesı der lıarır~ın<le clyeım 22.9-

Ilariciye nazırı ile IVAZfYETiN ALACA- Tiran, l';!\\·~.J ıııtçc thci k:tılın ·rkek t1kıımaktalrı. 

mulakat ve bir GI ŞEl\Li BEKLEMEK laıınct.ın dolayı Kotta ka.>inc Her tarafta .soğukl~ 
LAZlM istifa l'tnıi~tir \nk.ra, l 3 (.\lılhyet)- (:,, 

tebliğ Millet mektepleri rurnda soguk Lıakı,; ';!7, ~er 

... Berlln 8 K. sanı 1929 (Milli- Kırklareli 12 Piilliyet) mizde :-lakıs 12 dlr. 

Bir ltalyan filosu yeı) lmınvada günün en :.-iiiiiiii· --.-.-iiiiiiiiiiiiiioiıoiiiiiiiiiiiiii...,..-.llilil-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilııiiiii...,oiiiiiiiiiiiiiiiiiiis...ı 
Pireye gitmektedir miı1ıim mes'elesini ıamirat komis

yonu ajanı Parker c;ıbertin neşr 

.\tina, l'l (fos) - · L Grandi edilen raporu teşkil ennekıedir. 
bu l{lİn buraya gelrni~ ve fcv- Alman ikıisadiva11run inkişafından 

kalA<le bir urctte i:;tikbal L'Clil- ve netice itibarile tediye kabiliyetinin 

miştir :\f 'ır Pirede hariciye meçcudiyetinden, bahseden bu rapor 

ııazın ve ba vekil mu.,u.-şan bütün Alman maıhuannın hücumuna 
m~z kaldı. 

tarafından kar ılnnmı~tır. l\I. Gran· Parker Gilbertin ıesir alnnda 

dl hanciye nıızmna ıadei ziyaret kalarak bö ·le habkatıı ıevafiik eı-
etm~tir. Pazartesi µ;ı.inlı rcisıcum

buru ve ha vekili .ziT Jreı ede· 

cektir. 

l\l. Grandi gurdüğ busnuka

bulden dolayı beyanı teşekkkur 

ı·e bu defo Turk-\"unan ihtilafı· 

nın busulundcn ureti kafi yede 

emin l ulunduğunu gazctcdlere 

SÖ)1emişti.r \"ıırm lta!yan filosu 

1\1. Grandinin rnUI asalatı müna

·ebeti)le Yun.ak filosunu selam

lamak için buraya geliyor. ltal· 
yan donanmasına pek pıırlak bir 

istikbal bazırlaıuyor. 

\cina 13,(Apoyev matini) -

l\lGrandi dun akşam Yunan ha

riciy(" nazırını ziyaret L'Clerek 

iki saat ~örıişmtişctir. Bu müli

kactan sonra iki siyasinin imza

sile resmi bir tebfig· neşredilmiş 

ve burula muzakcre edilen bü

tün mc-sd.elt:rdc ııralarındıı mu

vaf ekati efkar mll~hede edildiği 
kayddilwiştlr. 

'.\f. V cnizc1os yıınn 'lllbab • f. 

Grandiyi sefarethanede ziya retle 

mülakat ederek., öğleyin de mi

s:ıfirın şerd'inc ~ir :.tiyaftıt vere

ce 
Yunan nazırlarına nişan 

/<\' , 12 (\..A) 

aja'tısı bildiriyor 

ti na 

,"ıl Grandi öğleden "ınra yıı

prı ziyareti esnasında harıciye 

nazın '\l. Karap:ıno-)a Saint 

!.azar ye Snint \Iaurice ni~nnla 

rının hüyuk ıılip riithderini 

te\ ıli eylemi~t!r 

---·----
BEŞ GÜNi .. 

VERİLEN .MUHLET 
BUDUR 

SIRBI TA 'DA Mt:R'USLAR TEV

KiF EDIL'.\lE'.\lf~•·IR. CF1\11YET
LER TF.SPn' lilllLlYOR 

!klgrad, 12 (A.A) Tekmil 

kanonlann tevhidine mttuf tcddkııru 

boluaacak olan mütalıasıuslar komis
yonu adliye nuınnm riyasetinde 
teşekktil etmiftir. Neşrolunan yeni 
bir kmııııı mucibince <iyıst mahiyet

te olan ı:tıkmil cemiyetler reiileıile 

umumi lmiplcriııln ,.., umııml 111«

kez azalarının isi• ,_,, sanldannı 

ıi> teıir bir ceıvell h~ ~n 1.arfında 
tcvdiye mecbur tutulmuştur. 

Belgrad, 12 (A.A) Anla ajana 

Pı:lbiıdıovlleb in Z.grebc ıı:detlnde 

yeni rejim aleyhinde lıeyanaıu bulun

duğwıa dair haberleri tekzlp eanıılı:

redir. i\lüıeadddit par!emanıo azası

nın tevkif edildiği haberi asıl~ızdu. 

miyen bir r:ıpor verdiğini bütün ga 

>eteler he ·aın ediyor. Par:t.:er Gilbcıtin 

pek 'ık olao Pari< se lıatlannda 

ıcsir alımda 'kaldığını y~ bunun U· 

porun tanziminde mühim rot oyna
dığını iddia ediyorlnr. 

Ajanın rııp<>runa nazaran Alman 

şümendüferleıi çok iyi l<nzanmnkıadıL 
fiükQmet hanbsınm altın ihtiyatı 

en ilk.ek dececede bulumakıodır. 
!\jan Nmanyanın müşkilat çel<mc

den btr1'3iannı odemelı: kııhilh-etini 

bilhaSia ka ·dcdiyor. 
.\latbuat yalnız njana değil aynı 

7JlllL111da l'ari.<, IAondra ve Ameri· 

kan ~azetelerine karşı da şiddL1.le 

hücum etnıektedir . Tedh e taksitine 
hiç bir suretle tenzilat yaptlmıyaca

ğuıı iddia eden ecnebi matbuata 
Alın~nlar pek muhacim hir cephe 

almıştır • 
Berlinde .\merikan sefareti ticaret 

a~esi de bir rapor 'ıomıiştir. Sn 
rapora nazaran Almanyanın ikti»adi
yaıı iyi yiirüyernemekıedir. 

Taban tabana z.ıt olan ilci rapor
dan tabii iklncisi Almanlııı.111 h()Şuna 

gitme.ide Ye "h:ı.kik.ati gören. ra.por 
sahibine fam ehemmiyet Yennelcte· 
dirler. 

G!7.ctenin bıri diyor ki: 

\' atandaşlanndan biriıı.ia ı:amamea 

aksi ve lı.ak.ibta ıevafolc eden rapo

runa bal<alım Parker Gllbert ne d.iye-1 
cek" Bu onaıı için ber halde hamıı 

kolıy hir şef degildiı.. 

iki ıarafan han~sinin haklı oldu

j!;una biz karar veremiyoruz. nende 

teıahur edecek ohn vazivetl bekle-

yeJiıTL 

K. Ö. 
••• 

Almanyanın siyaseti 

r.ondra. 12 (A.A.) - ( Röyter) 

Sir Charles Addis ( Çarles. Addls) 

ve Sir !~asil Blaket ıaminıt mes'ele-

sini ıeıkik edecek mütehassıslar 

komitesine muavin A7.a tayin edil

melerine muvafakat cylemişlerdır 

Amerikada yeni vapur 

;\evyork, 12(A.A)- (Röy
ter) «Preı<ident Adıunsıı po~ta 

vapuru dün yitzdürülmiiştiır. 

Mezknr vapurun yolculaıı 

«Kaliforniya» vapuruna nalc'o
lunmuş olup bu vapıırla devri 
!lem seyahatine devam edoce
cektir. 

-------- ILANLı\R --------

İ sta n ul ithalat gü~~ 
rügünden: 

arlf>t. 
14 sandık avarya sekti(' 
7 çırval Çimeııtrı 

25 fı~ı balık y-ağı 

1 saııı!ık genııcı fımeı·i 

160 sarıdık ho~ ~işe 
6 'Çil Yal kuru üzüm 

8 çıı vat ı.:ünlıık 
-;aııdrk ııı~uıda koN.:lesi 

1 sandık ınıı:r.eyyrıı koltuk 
1 sandık all'klirik saatı 

ha 1 yı• kanaviçe çuval 
lı balvl' pamuk ipliği 

2 kap ıı~ya'.l'ı zücaciyH 
8 ÇllY:tl Amerikan he?jnrlen mamul torba 

! .al VI' halık Ye sebzı> bağlam1t4a mahsus sa1 
1 

1 
8 
ı 
1 
1 
1 

1 
4 
1 
1 

«aııdık 

kalıp 

&ırıdıkçe 
balya 

bal va 
sandık 

(( 

(( 

adet 
.,uval 
atlet 

kıımh ıra rilası 

külçe parafin 

mum 
matbaa ka~ıdı 
eteniz yosunu 
demir makina alı:~mı 
dinamo 
~rdalya bahtı 
fare vitlaf ın& malı tl!I 

ııırıç 

semaver 

Ba13.da cins ve milcda!'I gösterilen 2.6 kalem f!IT&Dr: 

16-1-929 çarşanh:ı günü ve müteakip satış gunlerinda lstaıı

bul ıthıllat giimrüğii satış aıılıaruıda bilmiızayedo Cürulıl 

edileren-ı i\Aıı olunur. 

üstübi mübayaası: 
tütün inhisarı Müdüriyeti umumi yesinde 

7000 kilo Anııpa nıalı beyaz ii~lııhi alıııara~ıııdau itaya t~ 

lip okuılann ııürııııııuleril:ı birlikte 19, 1, 929 Cunıarte i güıl 

Galatada mübayaal koıııısyoııııwı. g-eıılll•:eri. 

Levha imali: 
Miilhakat içiıı .100 adet kapı lavha~ı yaptırıhr41~nd~n talil 

olaların 19 1 929 cınııarte$i g-iinü saat nııda r.aıaıada ınüb, 

y:ıat koınisyonıında bulnımıalan ve her gfın nliınımeyi görme! 

üzre muracaatları : 

Po larimetro 
mübayaası: 

aleti 

Kimyahane için Zays mamulatından bir adet polerim 

aleti alınacağından itayıı talip olanların 19-1-929 cuman . 

~ınü saat onda. Galatadıı. Mıibayaat Komµıvooıırıa lllllmelert 

Emlak ve Eytam Bankası umunı 

müdürlüğünden : 

!(azaya kurban oldu - Sen l'ransa, lngiltere, Almanya. Holanda, 

Rafael (Saint R.aphael), 12 (A.A.)- lsveç ve Norveç hükômeıleriyle akıt - lı.ANLı\R --------

Romanya ltdlkrazı 

Bükreş, 12(A.A)- Neşredilen 

nlmresml bir tebliğde M. Mani

unun istikraza müte!llik müza

kerar:ın neticelenmiş olduğuna 

dair Paristen ınal(Jmac aldığı be 

yan olun111J1ktadır. 

Manı;nrlde yeni bir hadise 

Şanghay, 12 (A~<\..) - Japon 

menahiinden :ılınan malômata na

zaran mutevcffa Changtsolin in 

oj;lu olup Çin milliyetpcrverkri 

hükfuncci tarafından l\lançuryada

ki Çin idaresinin reisi tayin 

olurum Gsaghsuehlıang bir dar

be! hükumetle babası hangteseli

nin sabık erk.ıni harbiye reisi 

Jeneral Yang yu ting ile l\lan

çurya ayanı riiesasınan ikisini 

hapsetmiştir. 

Bankanuza ait emlakin Ankaraı.lıı hıı.t apçayında eski Koztfl 
fu.brikası alaı ve müştemilaıı ile beraber peşin para ile kaP3 

zaıf,a mıi1.ayedeye konmıışuır.ilıale 28 ikincik:\rınn 929 pazart 

günüdur. Alıcı olanlar 2250 liralık teminat vereceklerdir 

Teklif mektuplarının ihale gününe. yetişmı>k üzre faahııtlı 

olarak veriimrsi ir.abeder; l tanbııl . lzmir ve mrrkezde bi 

liraya verilen mufa.'>."31 şartnarmı'.erimizden bırer ııuslıasııır 

imzalı olar:ık k:apa 1 ı tl'klif :nekt111;l:ı.1111a ı;ıptı l:mrnclıı·. 

Frans•nın en namdar genç tayyare- edil~ olan gümrük muahedenanıc-

ci;i bulunan 1-isbach küçük bir tay· ferin kabul ve tasdik eylem~ir. 

,·arc ile J>aris·Hind ep.~auni yapar • Rom&J1yada papaslar 

ken kaıayo uğrayıp vefat eylemiştir. Biikreş, 12 (A A.) • Gazetelerin 

'\lüıeve[fa henuı 18 yaşı"da idi. verdiği malQmata nazaren Hesarahya 

* Hlndlstanda arbede - papaslanrun tevkifi iızerine orıodoks 

Bo b· , 12 ( ~.A) _ Pamuk kilisesi sinot meclisi ~cgorian tak 
m ay, . . • l . . .. k k 

ipliıti sanayiindc hıikiım süren vı'."ı .m•s • esını muzı e;•. ve ıet 

büyük heyecan diger taraflarda lçın ıÇtnDaa davet edilmışıır · . 

inikaslar pe~·da etmekte deı am • Fransada maden grcvı 
d. D. . .. . Nimes (Fransada) 12, (A .. \.) 

c ıyor un ak~am sanayı mue.,. Tcrlı:i eşgal eden maden amdesıod 

.;e,eleri grevcileriyle ayni mücs- bir grup maden kuyulanııa hücum 

c derde bulunan uiıter i~çilcr ederek işletme mües.>esatındalci ocak· 

:ıı a ında bir ıll'bede vuk.ua ~el· lan sôndürmü,fer ve telefon ha.ı!annı 

~ ve bu c.snada · ·isi ağır kesmişlerdir. Jandarmalar l(l"evci 

• · · I k.i · ameleyi da~tmı<ıır 
ıılmll.K uzre yınnı ıeş · ~ı yara 

•anmıştır. 

Üniinıfmleki Çarşanba gii- • 
niı akşamı ~:ut 21.30 da 

FRANSİZ 
TİYATROSUnda 

~fo.Jııır Piyaııi•t 

Franc COLTJENBERr.in 
biriıwi koo~eri. lıehak~r 

Yirtı111z ıiıı ikinri ve ~on kuıı

seı i k:'u ıınnsaııının IBinci 
C.ııma ı:ııırıfı saat 17,30da 

malİDP olarak wrı'eııktir. 

Kız ve erkek nııısiki tale-

•P8llamaya tayyar~ eyahatl-

". uyork, J 2 (A_.\.) 'liral ay 

Lil'dberglc Panamerıh. re 

J\ana4a sefiri tayin ediyor 

Uttava, 12 r.\.A.) - Kanada / 

b··si için foıtlarrla ll'nziiaı 

1 icra edi'ecektıı. 

parlamcntosunc 19~ l senesine 1 ~!cZ:~:l!~ 

Kadar ı\lonreal dairci intihalıirc- l)iş ·rahipleri Cemiyeti U. Katipliğinden : 
~irkcti arasında 1 lavandaıı Pana· 

ına kanalına kadar ilk d , !:a). 

yare ile u ·c ık ızn; ,. 

,ini tem,if etm~ olan l\l. Herbcr l'ek h \ati ınc .... ilin hey'eti amumirede müzakere >e hrarfaıması için 

\'alker (Hcrlx:rt walkcr) Kanada· iJarc her'eri ferkala<le umumi lıir o nkıine lüzum gönnüşıür, ikinci 
k~nunun· IR inci ('iim• ı:ünü sa (10 da Cemiyetle kayiıli bulunan umum 

r•n Tokyo sefirliğin~ tayin edil azanın Türbe civannda ki.in Cem"" merkezini teşrifleri ehemmiyetle rica 

Bunların tevkifine sebep olarak 

milliyetperverler hiıkOmctı bayra

ğının kabultine mühalefec eyle

meleri ı e i\Iançuryada milliyet· 

pervcrler htikfunctinc oerfuru 

0ylememeleri oldugu beyan olu

nuyor. -------Kanada tayyağa yaptırıyor 

Londra, 12 ( A.A. ) Kanada 
İngi.tere ye yüz .tane mot sis-

Kilo 
1100 

5000 
20000 

iLAN 
Sade 

Koyun eti 
Arpa 

fl1.ıınköprü asker ihtiyacı 

olaıı berveçhi bala üç kalem 

er1ak 9 kanunusani 929 dan 

29 kwıınusani 929 tarihine 
kadar yirmi gün müddetle 

miiııakasaya çıkarıldıifıııdan 

talıp olan·arın depozito akçe
lerile birlikte Uzıınköprüde 

müteşekkil komisyona müra-

Liseler 
~1übayaat komisyo 

nun<lan: 
Vefa orta mektebinin l.l81 lira i 

lcuruş bedeli keşifli tamlraıı KAnunU 

saninin 20 nci Pa7..tır günü saat 

altıda ihalesi icra kılınınak üzre le' 

palı zarf usulile mün:ıkasaya konııl 

muşııır. Taliplerinin ~eraiti ""'" 

ve mahallen gorülmek ü7Ie me~ı 

idaresine ve ıeklifnamelerin ıe> 

için de muayyen müddeuen üç 

evci yüzde yedi buçuk nlsbcıiı>d 

eminat ıkçelerile birlikte kom!JYO 
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E 
liSTEYEN KAZALAR. 

.. UYUY ~ İSTEYENE KARA YA 
OTURDU DÜŞTÜ TEFF1Z t5LERİ 

Su çe-k-er .... k~·n Adliye TAL!P-1'AL1PÜSTüNE1SAK.A~YA VAPURUN
llnı. ln başına gelenler BiR V AZ1YET VAR DAl(l KOYUNLARI 

- ~ 
Ş"lınniııinı .e o~ııran Adliye 

Ilm. ıı'ıın•rn'.a ve 28 yaşlarında 
l.'en.; lıİr ka

•lın l\ıınııbn 
Hı ~· k '.ı k"ıı 
avar;ı k:tvarak 

af;1.ı a~ı k kıı
Yıı\'a dii~ıniiş 
zava:Ji kadın 
1~ 1~ ız de ıi n 
\·e k:ırnıı ık 
lıı Yııııı ıııiçiııı !e 
ö:ümle pençe'~meğe ha•lamı~
lır. Ad!iye Ilm.ın clı>riııclı'll 
dl'liıe fen·atlarını k1J:ıı~ıı'aı 
kııyu l.ıa~ııı~ koşarak ıavallı 
knıhıı yan ölii bir halde çıka
Hnışlardır. Aıllive 11 m, kuyuya 

dı1~P.ı keıı taşlar~ çarptığından 
(:rı:ayı ba~ından da yaralan
nu,tır • • 

* E. tSTELERt.l\1 YA

lt\LAlıILAil - Evc:ki ~ece 
J.'atıhte otnran Siiı-t:i İbrahim 
7.cv, esi Av•o ile lıir me~ele

ılPn dolay; k·ıvga etmi~tir. 
Dııııa kızan A v~eııin kardeş
IP.rj Cemal, ~iıkrii ve Hamdi 
lbıalıirniıı üstiiııe atılarak 
lııı;akla yaralanu~lar. Vuraıılar 
kamkııla yaralı da Cenalıpaşa 
lıast·tlı·t · k 1·1 · · • • rın. :ııc sev !'• ı ııu~tır. 

S· * ACABA J\E OLDU -
'·tın:ıtv·ı<la 1 k 1 o -- .·' (J uı~rn ·urn uracı 
ıını~ın "'•in c- 1 k b' . " .,;ı ıa · ır ııı 

me~elesiııdon d ' 
kr · o ayı b:ıbaı.ına 

ı' z.z;:lı. Ye evden Çıkıp gitmiştir. 
rı .. ı ıtara Yllprl:ın biitiin tahar

yaı.a I" -
kabil 

1
•1.:men Salıakı bulmak 

• 0 mamıştır. Sahak dört 
l!'Urııfen b' . 

trı ortada voktur. 

nı;ı.: ~ın_ SAıuıoŞur.; MA
d· 1 LhI ll - Küçük pazar-
a oturan İb h' lk' 

e küı· k 11 .. ra ım evve ı gece 
Uıık tıık sarhoş olduktan sonra 

t~ diikkaııanında kahveci Ismailin 

• 

' 

Jlll~ 

ra 'lf 

,un~· 

,t ~ 
• Jel 

!>~ııl 

ılnına · . 
kav gıtmış ve hiç yoktan 

han~~{a başlayarak kahve 
karn·ı n <'amlarını, ficanlarını 
asab'. en . kırmıştır. Zabıta bu 

*1 AAı ~~11 yakaladi • 
Vetad VEFADA YAl\GIN -
siııd a Molla Hüsrev mahalle-

e oturan Şel . 
fettişl . ıremanetı mü-
evind:~den Osman beyin 
deı·hal .Y~ngın çıkmışsa da 
tür. lt~tışıle:-ek söndürülmüş
yapmasııı~· e.ektriğin kontak 

* lll an çıkmıştır. 
DlJ _ t n Dttt IlOCUL

ııehoıuıu ı._ 
yaşında il ""yıkçı 16 

asan dö t d 
muvakkat ·. ı· ay anberi 

cınnet 6 . 
rııekte imi D.. şerı göster-
fazla buhı•a·n ıın gel'e üzerine 

Raid' . 
kap.1nı i~kel . 

1 ~ınden Yağ..: 
1 . esınrıen k d' . . 

( rnıze aıa 1 ·ık . 'h en ısını 
' ' ırıtı ar ı · · 

Ümda hulu e mıştir. 
lla!l.1rıı ı. nan arkadaşlan 

1.ıırtarnıak · · 
Çalı ·nııs'ar al l ıçın çok 

... ' a su n•·ın ce 
nıııa kapılaııık b r. l rya-

0,:11 ııın;tıır. 

TiYATRO 
VE 

SiNEMALAR 

Darulbedayi 
1\ Tepebaşl tiyatrosunda 15 
30anunsanl Salı akfamı saat 21 

ler:a yahlnlz muaııımıerle taleb; 
ma sus. 

Teyze Hanım 
l<omedl 3 perde 

111Utercımı Fahri bey nakili D 8 s - ' .. 
'<adi::reyYa Opereti 

Y Hale tiyatrosunda 
Çare saz 

Opret 3 Perde 
Muhlis <:nb h 

fıodan k 8 ettin bey tara onser. .. 
Süreyya 1 l<ı s nema~ı ( Şeyhın 

zı Zeyne ) 
tarafınd P Bebe danyeıs an. 

Dazı muhacir!er teffiz için 

bir yere talip olmakta snn.~ 
aradan uzun zaman geçtıı;ı 
halde işlerini takip etmemekto
dir!er. Avni yere ikinci bir talip 

çıkarak aylarla oğraşmakta, 
bütOn kayıtlan çıkararak mu

ameleyi bitirmekte, l!lkin tam 
teffiz yaptıracağı sırada birinci 

tl"ip ortaya çıkarak talibi 
evel oldull'nnu idda ederek o 
yeri istemektedir. Kanun da 
tefliz hakkını birinci talibe 

vermektedir. 
Ha buki bu suretle sonraki 

talipierin eylarla çalışmalan 
ve bu husustaki masrafları 
heba olmaktadır, Son zaman
larda bu baptaki işler çngal
dığı içın böyle uzun müddet 
işlerini takip etm yerek başkaları 
tarafından muamelesi bitiril

dikten sonra hak idda eden 
b rınci talipler hakkında ne 
yolda hareket edilmesi Vek~

letten sorulmuştur. 
Trfflz komlsyununda 

Tefliz komisyonu dün Vali 

muavini Fazli beyin riyasetin

de toplanmış, bazı muhacirlere 
ait teffiz i~leri ikmal edilmi~tir. 

iLANLAR 

[Şehremaneti ilanatı 1 
Şchrcmanetinden: Tophanede 

Sühfyl hey mahallesinde çöplük 
iskelesinde 3 emlAk numaralı dal

yan mahaUl pv.arlıkla sanlacaktır. 

taliplerin 16 kAnunusanl 929 

çıırşanba günü saat on beşe kadar 
levazım müdürlüğüne ge)maJcrJ. 

* 
Şehremanetinden: Haseki, Cer-

rahpaşa, Beyoğlu hastanelerine 
yevınt ]Azım olan siıt ayn ayn 

ve kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. Taliplerin şartname 
I 

alarak 7,5 •10 nispetinde teminat 

makbuzunu teklif mekruhu ile 
beraber bir zarfa koyarak 4 Şubat 

929 Pazartesi günü saat onbeşe 

kadar levazım müdürlüğüne ver-

meler!. 

• 
Şehremanetinden: Galatada 

fermenecilerde 1-159 numaralı 
kasap dükk!ınının Ü$tünde 163 

numaralı oda kiraya pazarlıkla 

verilecektir. taliplerin l 6-Kanun
nusanl-1929 Çarşamba ğünü saat 
on beşe kadar levazım müdürlü

ğüne gelmelerl. 
Şebremanetlndeıı: Aksarayda 

Yusufpa.,<ada Şerment çavuş ma· 
hallesinde topkapı caddesinde: 
114, 116, 116,lyeullve 2 numa

ralı dü Un dır. 
Yeni kapıda kAtip Kasım ma

hallesinde al boyacılar mahalle

nusinde baraka pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Taliplerin 16 kll.nu· 

seni 929 ı;arşamba ğünü saat on 

beşe udar levazım mı.idürligiııe 
r;elrnelerl. 

DALGALAR ALlP 
GÖTÜRDÜ 

B!ikrcş, 12 (A.A) - Karadenlzıie 

htiküm sürmekte olan hrtınadan do

layı Felemenk bandırasını hamil 
olup lstanbut. gitmekte otan bir Yu· 
nan vapuru Kallakl'I bumu civarında 

tanya orumıuorur. 
Kar YC fırtına - Evelkl rece 

çok aaklnleşen lıava dün sabaha do&m 
dcğişmlf ve f•sılalı surette geç vakte 
kadar kar yapışur. 

Rasathane müdürilyeıl, bavıların 

DZUD mildda karlı oltnılı: clcvam 
edeecıw ıahm1D eımekte 'H mı· 

mafi ficldeıll bir dpl olmuını mulı

ıemel görmektedlr. Uman idaresine 
gelen malOmıta göre, gerek Akde
nizdc, kerek Karadenlzde fırtına şid-

detini kaybetmiş ise öe henüz ıama
mile sük6net kesbeımemlşdr. Dün 
limanımıza r;elcn Sakarya vapuru, 
K3radenizde fırtınaya maruz kaldı· 
ğından güğertesindeld koyunlann 
mühim bir kısmı, dalgalann tesirile 
denize düşerek boğulmuştur. Ömer 

reis ismin de bir mavnacının 

idaresindeki 20 toolllk kııyık (30) 

ton mangal kömürü hamulesiyle 
Marmaradan gelmekte iken, fırtına 

yüzünden kayık batmış ve mürette
batı olan beş gemici küçük bir 
sandala binerek kurtulmuşlardır. 

Otomobil kazası - Şoför 

Rızanın oıomoblll evelkl gün Vezne· 
cilerden geçerken 18 yaşlarında 

matmazel Gırlantl isminde bir genç 
kıza çarparıık ehemmiyeıll surette 
yaralamış, kendisi zabıtaca yakalan
mıştır. 

• K:ı' banyosu - Kadıköy 
bamallanndan Bur.ıah Mehmet köprü· 
den dun npul'I bınerken denize 
c!UşmilştUr. Hamal M hmet güç ~aile 

denizden çıkanlabilmlştir. 

MAARiFTE 

• Notre Dama de Slon 
Pangaltıdakl Noıre Dame de Sion 
mektebinde bu aene iki defa mera -
simi mahsusa yapılacaktır. Bu mera
simin ayın yirminci günü yapılacak 

olan mektebin eski talebesini davet 
edildiği dini merulm olup, digerl de 
ayın )ir 1 yedinci günü yapılacak 
ve butün talebeye mahsus olacaktır. 

Mektep idaresi gazetemize gönder
diği mekrupıa eski talebenin bu mera· 
slmdebulunacaklan ümidini izhar 
etmektedir. 

• Parlse Cldlyorlar - Kımeci 
müessesesi, Parisıe beynelmilel sulha 
dair verilmesi mukarrer konferanstan 
takip eımek tizre Darülfllnunumuz
dan iki talebe davet etmiştir. Bunun 
üzerine Darülflinnn divanı Hukuk: 
fakültesi dolııon sınıhndan Şülı:Ole 
H, ile Edebiyat fıkültesinden Pertev 
beyi göndermeğe karar vc~ılr. 
Bunlar yann Parise gidecelı:lcrdir. 

• • DnDlfüDUJI dlvaaı - Darül . 
fünun divanı Çarşamba günü topla· 
nacakur. Bu lçtimncJ., llml va fenni 
ıstılahlar komisyonunun daha esastı 
surette çalışması için divanı tevdi 
edilen teklif at tetkik cditecekılr. 

Bunun neticesine intizaren komisyon 
bey'eıl umumiyeslnin içtimaı gecik

miştir. 

Lira 
830 

* Ku~ Bedeli Keşfi 
Beyazıtta Eınin 
Bey mahallesinde 
yeniden yapıla

76 

cak Çeşme: 

• 87 btnden fazla - Millet 
mekteplerine herkes müracaat ediyor. 

Maarif müdürü Haydar B.in lzalıanna 

göre, şehrimizde Millet mekteplerine 
devam edenlerin miktan 87,988 

kisiye ballg olmuştur. Açılan ders
ı~elerln miktarı ( 2,200) kadar olup 

bütUn müracaatlar (100,000) ni mil

ıec••• olduıtundan bu hafta zarhn· 
da der,;nclerin miktan ( 2,500) e 

iblag cdilecekılr. 455 21 

408 28 

Beylerbeyi camil 

su yolunun te
mizlenmesi · 
Cerrah paşa has· 
tanesinin pence-
relerine kafes 
konması: 

Yukarda yazılı in~aat paza.r
lıkla yaptırılacaktır. Taliplerin 

1 ~ .. kll.nunusani 921) çar~anba 
gunu saat on beşe kadar JevAzım 
müdürlüğüne gelmeleri, 

Bir Tavzih 
.\nkarad:ı bulunan talı :ır er kil 

nınm:dan Yakup Kndri B. den 

dün ~u te!cğrafı aldık; 
Oarülhed:ıyidc temsil cdikn 

"Di~iA~k.isminddd piyesin zt'hu
len bana :ııfcdildij!;ini gördum. 
genim boyle bir eserim olmadığı
nın tavzihini reca ederim. 

YAKUP KADRi 

E L 
MÜTEF'ERJK HABERLER EMANETTE. ME LElt\tT 

EŞI(İY A TENKİLİ 

1 ~116:. -
-· 

Eski Levha ERCUMENT 
TiCARET 

ODASI 
BEHZAT BEY n1ZEDE EVELI(1 GE

ALEYHINE VERİLEN CE HAFlF llfH ZEL-
İHRAÇ CEZASJi\DAı~ ZELE OLDU 

nlZEDE ZELlZELE OL-

Yalnız para topla
yan bir müessesemi 

olmalı? 

Kullananlara karşı 
tedbirler 

Şiddetli takibata 
başlandı 

Barı nmuml yerlerle ~ehrin ilen 
köşelerinde Mit eski harflerle liste, 
ve sai"' butundugo görülml.$· 
tilr. Hemen laaliyeıe geçilerek bun
lann ıcsbitine başlamışor. Kanuna 
karşı gelen bu gibi mües<esat ve 
eşhu, kanonun gösıerdigl şekilde 
cezılandınlıcıktır. 

DOLAY! DA VA 1\1:1 r, u - Ev. kı l!'e 6 ~aat 22 de 

AÇACAK? Hzedo an ·:ık hır ~~n i ye ~ıin>n 
Darülbew-;:w.i.T;n-,tirülruler ve bir Zelze il o.mu~tur. lhsaı at 

Reis 
Beyin 

vekili llamdi 
rnuharririmize 

beyanata Ercürnent Behut l•"'l·ir 6 av sahneden yoktur. 
ihraç edilmesi hadi,e•I l"ıkın,ıa adliye * Din ÇETE, t.. TEI\
!e intikal edecektir. facüment O.· - KlLl - llize Jıa\'a.isinde 7 
zat bey mürakaba hey'cti h•k~ında ' lı:ırdıııtan mürekkep ordulu 
"-Bu adamlar reşit d<P;ildir, müta· Alımet t;f'teııivle Jaııdarmalar 

• Memnu muntılı:alar araz151-
Mcmno mutıkalu dahilinde bulunan 

hassıs değildir 1 • demı~ur. Bunun aıa~ıııda siddet.i bir mmadcme 
üzerine lr.cndisine bu ceu verilmiştir. • 

• ara.zl cshabının •ergiden istisnHI 
Milll Müdafaa VeUletimlzn bu arazi

den istifade etmediklerini tastik cnne
slne vabeıtedir. Bl' bus>ıst• müstah
kem mevkJ kumandanlıklımıın tanzim 
edecekleri cetveller maliye VcUletinc 
gönderilecektir. 

Heyetin ceıa ve1'1'11t'ğe ..ıaru~·euar o'mu~ 3 ~al.i ö:O Ahmet ve 
olmadığı söılenmekıcdir . Bu mesele dii!er 3 lıempa!>ıda diri olarak 
dolayısıyle bu günlerde Em:uıcı alcy- yaka'anmişlır. 
bine dava ikame edecektir. * ADANADA EVL~EN-

• Hesaln btı raporu. - • J,EH - 1928 rnııesi zarfında 
E. u. Belediye bütçe cııciiment m Adana ~lııinde 502 çiftin akıt
senesine alt hesabı kat'ı nponınn lan yarılmıştır. 
bo ay nihayetine kadar ikma.l ede· 

• Mevaddı gıdalye ııynıası
Sıhhlye Vek!leıi mevaddı gıdalyeyl 
ıagşlş eder:er• verilecelı: cezalar 
hakkında bir kanun layıhesı hazırlıyor 
Llyiha yakında Vekiller Hey'etine 
Yerilecek tir. 

• Se:ııhanda bir ceset- 5-yhan 
cektir. nehrinde S2 vasbnndı meçhuı bir 

• JCllprDnDn ayakları. ,.esef bulunmuşrur. Tahkikat yapılıyor. 
KöprUrlin l\oraköy ıyaklannın terfii • Bir kudu2. köpck-Trabzonda 
ameliyesi J 2 gu"ne kadar bitecektir. . altmış kişi ısırmışur . Bunlar berayl 

Ondan sonra Karaköy meydanı düıel-

* Bir ecnebi şirket - Su, ban
yo tcsisatiyle meşgul bir Alman 
şirketi şehrlm•de bir şube açmıştlf. 

ıeı.lavi lstanbula gönderileceklerdir . 
tilerek kaldınm tefrişine buşlanacak- • Trabzonda fırtına - Trab-
tır. Dört köprü kulubcsinin inşa~• zonda üç gün devam wen şlddeıll 
da şubat içinde ihale edilecek ye Karayel fırtınası kor )'ağdıktan 50nra 

ilk baharda yapılmış olacaktır. sükOnet bulmuştur . Fırtınanın boz-
• Kaçakçılık - Müsküraı ln

hlsan kaçakçılı~ karyı mu\'affakivet-
11 mucadclesine devam edi\'or. ~m
diye kadar bini mütecaviz · kazan ve 
inbik musadcre cdilmi<tir. 

• Şirketlerin hesaprlaı - Ll· duğu telgraf telleri ıamir ediliyor . 
man nakliyat şirketleri tarife komi- • Koyun yüzünden cinayet -
svonu dü~ tic3ret bahriye müdürü Trabzon vildyeıine tabi fizik kö-
Zeki il. in riyasetinde ıoplanarak, yünde abonoz oğlu kurt ağayı bir 

• Yeni Umanlar - Aldı~mız 
malömata ~öre Nafia vekAleti Trab· 
zon, Şamsun ve l\ler<inde birer 
liman inşa.sına kırar vermiştir.' 

Şirketi havriyenin ıari!e ve hesapla- koyun yüzünden üvey oğlu tabanca 
nnı tetkik etmiştir. Komisı·oıı, bu ile öldürmüşıür • 
hi bitirmek üzre Perşembe günüde --------

lSTARNL'L BORSASI 

• ltalya konsolosu - lıatya 
Baş konsolosu M . Lüiçi dün Anka
rayı gltmıştlr . 

• Tahsil ~ubelerlnl tefılş -
De~erdar Şefik B . dün lstanbul 
cihetindeki l\laliye tah•il tubclerini 
ıeftiş eylemiştir. 

MAHKEMELER~E: 
~ 

Küpe davası 
• 

Mazhar Osman B. 
mahkemede 

toplanacaktır. 
---~---

iLANLAR 

Beyoğlıı birinci ~ıılh hııkıık 
malıkcm0~inden: Şiikrı1 efen
dinin Ilezi!c hanım aleyhine 
ık:ınıe ey.ediği talı.iyei mecur 

dava•ıııııı ıcra kılınan mııha
kemesiıırle mezlııırepin mahalli 

ikamı·ti ıin meı;hııliyeti anla -
şilarak yiımi gün müddetle 
i.anen tebliı,rııt icrasına ve mu
hakemenin 7 Şubat şaat 14 de 
ta ıkiı,a kaı·ar Vl'rilınış oldu
ğ'ıından mer.lıurcrıin yevm ve 
!'aat mP-zkı"lrda mahkemj)de 
hazır buhıııınadıı{ı takdirde nııı
Jı:ık•'TllPııiıı ırıyalıen ru'yet olıı
ıı:ır·:ıi!ı il!ın 11 ıııııır. Zümrüt küpeler 

ekli mi? Tokal viıiıycti enciımımi 

ikinci Ceza mahkeme- dai misırnlerı: 
Tokat vi :\yeti hr.~abına mii· 

bayaa o!ıınacak 50 adet dfız 
tıafriyat y~pan döner kulaklı 
lt'k l 'kerlı~kli ve 150 a,!et 
talıtaYari lıafriy:ıt y:ıı :ın aıa
lıa;ı pıı'.lııl.. ve 20 adet çapa 
,.il ıki adeı dalıi kalbur maki-

çıf t zümrüt ııesi kapalı zaıf u~ııli ile ve 
küpe almıştır. bir ay müdrletle miinaka~aya 

Doktor küpe- kıııııılarak tok if olarak fiyat 
)eri aldıktan lıarl ılavık j!iirii!ıliiğii takdirde 
sonra kuyumcu Saruyan efendiye 30 k:lıııınııs:ıni 29 tarihine mfı-

k 1 rl sadif çarşamba ı:ılııii &ıat 15-
göstennlştir. Burada üpe e n 
üzerinden ekli olduğu ancalt te ihalei kat,iyesi Tokat vila-

300 lira kıymetinde bulunduğu yeti enclımeııi ı.laimisinre icra 
anlaşılmıştır. kılınaraj!ından talip o' anların 

Mazhar Osman Bey mahke- ~rtııamenin mtisaddak sure
meye müracaat ederek küpeleri tinı m~zkOr encümeni daimt 

aldığı flasan Mazlôm Bey aley- i!e Tokat ve Istanhııl ziraat 

hine dolandırıcılık davası aç- nıii?~iriyetler.iııu .. rı almaları ve 

mıştır. Bu dava dün rüyet edil- ~~~~·,~na~~~:~:~k da~ı'~~~~~~eetvçe6 rniştir. Bazı şahitlerle küpenin . 
lb. 1 h k mfınaka~a ve ihalat k~ntınu-

rnahkemeye cc ı çın mu a ·eme " 
başka bir güne kalmı~tır. mm orıuııcn mudelerinin t:ıri-

.. Tebdit davası - Seyrü. eler fa1 1 rlairesinde icabına göre 
baş memuru bir müddet evel ora'.ara ita ve irsal eylemeleri 

kendisine tehdit mektupları gö- ilan olunur. 
nderdiğinden bahsederek Osman !! ___ "'!"! ________ _ 

Nuri efendi aleyhine bir dava dinini tahkir etmekle maznun 

açmıştı. Davanın nihayetinde üs- Kasım Tevfik beyini muhakemesi-

N r ne dün 3ünci.i Ceza mahkeme-
man uri e endi beraet etmiş sinde devam edilmiştir. Kasım 
ve bunun üzerine mukabil bir Tevfik bey kendi gazetesinde 
iftfra davası açmıştı. Bu davaya I lazreti l\luhammede açık bir 

dun devam ehilmiş ve bazı sahi- mektup yazmı~tır. Bu mektupta 
tlcrin dinlenm<'si için nıuhak'cme ezcümle şunlar siivlcnmiştir. 
başka g-une kalmıştır. ~Kuranın yapraklarını öpmek 

Marmara müsademesi _ Se- dört duvarı öpmek, malını carıı
viııç- ;\larmara facıasırıın mu hake- nı fL'da ederek Aralıbtanın bil

mrnı ııcrcsinc ı,<itnıtk sarih bir put
mcsine diin devam edilmiştir. pcrc>tlik demek dcl!iJmidir.,, 

iSTiKRAZLAR 
f<tlhm dahlH 1 8G 
lluyunu mavıllbtd• m 
ltramlycll demir yola 9 

SENETLER 
b baııhll 
Anadolu demir yol• 
1. Tranvay, S. 
t. !1, S. Şirketi 

l. Sn Slrtetl 
T . Türilo A. 5, 
1. DeJlnııd s. 

• Ş. Dcfll'lllCI Ş. 

A. Çimento$ 
1. Tdeloo S. 
ş. M. [<u ş. 

ıa 

23 

48 
il 

a 
38 
30 
s 

~. Hayriye il 
TAHVtt.AT 

Anadolu { ~· f' 
il. Y. a. T. 

Tönel $1rttd 
Elektlrlk şlrkcd 
Rıhtım Şirketi. 

il P,.,a llmao ılrtetl 
Çf.KLEll 

Londra 997 
Ncwyort O."-' 
Parll ıt 
Allna 
Ctnevl'9 
Roma 
Btkrtş 

Anıslerdam 

Brüksel 
Solya 
Prag 
Berlla 
Viyana 

37 

9 
!4 

t 
3 

67 
16 

1 

• 

62.0• 
75 
ıo 

75 
10 

40,5 

41 

00 
IO 
ııo 

Ol 
IO 

19 

!50,-
66.25 
44.50 
00,74 
5!,25 
2«\-
00.50 
tı,-

4Q.50 
ı2_50 

37,50 

04,25 
45,25 
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But;d&J AZAMt ESCAltJ 
Lf. L P. 

Ynm8'l)ı QQ,lll QO,lll 

Kwlca 
Slnteı 

Sert 
Dönme 
Yumıışat ıuhl• 
Sert • 7-11 
RomaaJll 
Bul&arictıa 

Zahire 
Çavdu 
Arpa 
Mıur 

Yula! 

Fı~ulye 

Mercimek 
Nohut 
BörUlce 
Bııkll 

Hububat 
Sa sam 
Kaıyeatl 

Un 
Ekstra Ekstra 
F.tstra 
Birinci yumuşak 
Birinci ıert 
ikinci 
Uçuocl 
Razmol 
Kcrek 
Paspal 

-.- -.--.- -.-
17,10 ı6,3S -.- -.-
ı6,~l 16,'17 -.- -.-

lf,10 ı4,t0 

ı:ı.20 ıs.ııo 

12.15 ıt.15 
ıo,oo 10,00 

-.- -.-
37.00 87,00 

..... IUI 

-.- -.-
34,19 13,tS 
ıs.oo 18,00 

ı450,00 ıuo,oo 

1500,00 ıtııo.oo 

1390.00 1280,00 
1320,00 li40,00 
ı2W.OO ı2S0.00 

0000,00 0000.00 

Dunkü celsede Seyrbdain vekil- .\Jaznıın Kasım bey bunun bir 
\eri ehl i 'ukuf raporuna itiraz pcrcn<ıp olduğunu, ktmli içtiha- I "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _____ .,. 

etıoi,ltrcl·r. Burı ·ı lizrine ch'i dında hiir oldujtıınu söylemi;tir. Naflt Bey Temsllierl 
vıı· ut tc~l..il ldLn /.c\atın mallı- Avni zamanda kn 1m B. aleyhine Bu gece Şehzade başı MIIJ-

et Tiyatrosunda. 
mauna ınuraca.ıt cuilmck iizrc 
mahkemeye cdhcdılmcsinc karar 

veril mıştir. 
Dini tahkir davası - lslam 

nıh-:ır,ız nc~rivat da' asıda ııçıl-
11 .. ,ur ı\l~znun bunun hakkında 

da ruhsatı Koca elinde aldığını 

Söy)e~tir. 

FerJ[ lutr Çoban 
Komedi 4 Perde , Le ı bici 

tovartettosu , Rak.&, Duct, ~ aryete 

Ticaret oda.'ının yeni lıirincl 
reis vekili llamdi n. vazifesine 

baslaınışur. 1 lami.lı ll. un ve 

buğday hakkında bir eliit yap

tırmışnr. Bu etüt yakında LK 
Vekaletine gönderilecektir. Ticare 

odası uncularla dcğinnencilcri de 
dinleyecektir. iki gün evel, Ha
mdi beyin odada bazı iı;J:lhat 

Jspmak niyetinde okluğunu yaz 
mıştık. Dün bir muharririmiz 
Hamdi beyle görüşerek oda 

işlerine dair fikrini sormuştur. 

Hamdi B. muharririmizin sualle

rine şu cevapları vermiştir: 
" - Ticart:t odasının bir ta

rihçesi vardır. 

Bundan kırk sene evci lstan 

bulda bir Ticaret Odasl ttşkili 

dü~ünülmüş, Açaryan ismınde 
birisi ortaya çıkarak bu J.:'L -kıı 

odanın temelini atını~ ~·c ilk evci 

de odaya varidat temin için tüc

carlandan para toplamasına zaru

ret görülmüştür. Bu ğünkü Ticaret 

odasının şeklen değişmiş olmaı;ı

na nğmen e!An eski nıh ve 
zihniyeti taşıdığı muhakkaktır. 

Bun 'il en kuvvctll burham 
maksadı teşkili iktiS3dJ ve ticarf 

etütler yapmak !Azım ıı;clen 

Ticaret odasının ticari şubele

rinin ihmal edilerek para tahsi

line memur şubenin lüzumundan 

fv.la ehemmiyet atfcdilmcsidir. 

Bu günkü Ticaret odwrun nıhu 

para cibayet etmekten ibarettir_ 

Bundan başka, vazife taksimi de 
iyi yapılmamıştır. Ticaret odasını 
bu günkü şeklinden çıkarmak 

lazımdır. Bundan başka meseli 

katibi umuminin vazifesi evrakı 
im1.a etmekten ve şube mud • 
J . . r ur 
ennın \ azi esi de memurhrın 
etütlerini kendi imzalan iıstundc 
meclise sevketmekten ibare; clı:
ğildir. 

Bu işlerle bizzat ve pek 
yakından meşgul olmalıdırl.ır. 
Odayı bulunduğu şekilden kur
tarmak için kuvvetli ve yarana 

unsurlara ihtiyaç vardır. Bütün 
bu tasavvurlann ya~ n la mevkii 
tatbika vaz'ı kuvvetle muh~ 
meldir. 9 

Şimdilik oda reisleri birer ay 
münavebe 6Uretile oda işlerine 

bakacaklardır. Şimdilik Hamdi B. 
meşgul olmakt.adır. Hamdl bey, 
ücretle çalışacağı hakkında şu 

izahatta bulunmuştur. 
"- Oda lşleriJe mü~emlrren 

meşğul olmaklığım için bittabi 
benim de bazı şartlmm vardır. 
Bunu arkadaşlara açtım. Mahaza 
şimdilik bu hususta takarrür 
etmiş bir cey yoknır. 

* lııracat trllplerl _ Rus

yaya ihraç edilecek 24,000 kilo 
badem, 80,000 kilo kestane ve 

2 ton halı için ~imdiye kadar 
Ticaret odasına 16 ıııcir mii ... 

caat etmiştir. \" alı:ında bu üç 
maddeye ait liste de tamdm 
edilerek l.K Vekaletine p;önde
rilecektir . 

* Emlak bankası- l:nı!Ak 

bankasının faaliyeti hakkında 

aldığımız malumata göre banka
nın en mühim g-aycsl imarattır. 

lzmir va Ankara şubeleri bu 
hususta muvaffak olmaktadır. 

Bankanın üç şubesi vardır. 

Banka bir sene zarfında J fiO 
eml:l.k devralmıştır ve her sene 

emlak ll'l.crine mühim ikrazatta 
bulunulmaktadır. Banka bilhassa 

lzmirdc inşaat faaliyetinde bu

lunuyor. 



4 

Fi: ki.:r~ 
~ ~ pt>n kadını kocasına çorap ör-

~ ıı
'\t'•yı~·t mediğl için intihar etmlf. Bu . ı Jt.- ""' haberi neşreden gazetelerde bir 

\ elbet meskut geçiliyor: intihar 

ASRIN UMDESI •MiLLiYET. T1R eden kadın çorabı kocasının aya-

14 KA.Nill.'USANl ı 929 tına mı başı.na mı Grmek istemiş? 

BUGÜNKÜ HAVA 
Dün cnçolı:: buuet fnlwsafr 1 

m az tahtessıfır 1 dı. Bugün mn
r..ırassıt poyraz esecektir. Havı 

kapalı ve ıra sıra hafif lı::ariıdır. 

~ÜfÜMWKLERIMIZJ 
OARIP BiR TECELıJ 
Slyaslyatın garip bir cilvesine 

4alıa şahit oluyoruz: Harbin 
Dgası için ıarp devletleri ve 
Amerika aralannda bir misak 
imzaladılar. Misaka Rusyanm 
da iştirak edip etmlyeceğl uzua 
aı.adıya münakaşa edildi. Ban 
Devletler Rusyanın harbi llğ'aya 
razı olmıyacağını sllyleyerek 
mııu kı im ~aya davet etmek ls
temeuiler. Fakat bil• bütlln da· 
vetsiz de bırakmak nezaketi 
dilvellyeye mugayir olduğundan 
bir davetiye gllnderdller. Rusya 
K:Uog misakını derhal kabul 
etti ve bunun Rus siyaseti 
lıariclyesl ile bemabenk olduğu

nu nan eyledi. 
Diğer taraftan misak fikrini 

ortaya atan Amerika hata mi· 
sakı taııtik etmemiştir. Bu yllz· 
den de misak bir dUrlll mer· 
!yete geçemiyor. 

Felek 

MU LAK 
MilAt'llU 

KULAK DOKTORU 
Bugllnlerdo kime rasluam 

hastalıktan balısedlyor. 

Birader evin içi ıergl." 
Hepsi de kulalı:tan yatıyor. Orta 
hkta dehşetli bir salgın var. 
Evvela kulqan içinde hafif bir 
kaşıntı ile başlıyor, aradan 
yirmi d6rt aaat geçmeden do 
kulak davnl gibi ,ışıyor. 

Bir başkası alıyor: 
- Dün sabah cUmbür cema

at Doktora glttllı::.. Fakat gir· 
mek milmkfln mil? Salonda 

belki elll ki~i nöbet bekliyor. 
!(endi kendime fllyle bir hesap 
ettim: ikişer liradan yllz lira 
Kısa gOnUn kan da bu kadar 

olur detflml? 

l(cnd.lme hülı::medemcyerelı: 

bağırmışım: 

-Dehtetll para. Bu zamanda 

kulak misafiri olacağıma kulak 

Doktoru olmalıymışım birader. 

Kulak Misafiri 

EDEBi BAHiS 

MtLLlYET. PAZAHTESI 14 1929 

o ..... '31. mı -t 
-~- ------ ~ -

nının en yüksek şa.ırlcrınden birı Kadm yüzlerce romancı vardır. 

olan Walt Wlıitmın ( 1819·1892), Dfö;ününüzkl kitab okuyan Ameri-

Emerson ve Thoreau gib~ Amerika- kalılann adedi onb~ milyona baliğ 

nın s~lamet ve azametini Büı'iik oluyor. Bunlara yetiştirilmesi icap 

bahri mubiıe dogru tevesüünde eden fikri gıdanın keyfiyet itibarile 

görmüştür. Bu hareket, millette dun olması zaruridir. 

müşterek bir ruh uyandırmı., ve Yüz senelik kısa bir zaman lçln-

garbı doğru vasi bir akına sebebiyet de amerikan ed.iplerl garp edeblyı-

ve~tl Bu devir, Mrs Beecher • nnın mühim barekederini takip ede-
KİMSENİN EŞİ YOKTUR 

Stowe'un zemanını teudüf eder - o rek realism~ symbollsmi benlmsemlf· 

Mrs. Beecher Stowe ki. meşhur roma- ter, bu vadilerde baylı kıymetli mu-

nıyla esaretin ilgası için Amerikalılar harrirler yetlştirmlslerdlr Fakat Edgar 

aztnnda çıkan dahili harbin birinci Poe ve belki N. Hıwthome istisna 

amillerbden olmuştu. Üçüncü devir- edilecek oluna. biç bir Amerikalı edip 

de, Marion Grawford, Bootb Tar- garp hassasiyetine biç bir şey iltve 

klngton, F, Hodp;son Bumett, How- edememiştir. Eınerson ve ya William 

eels (1837-1920) gibi romancılar James gibi "Filosof.lar, ciddi bir ruhu, 

yanında, filosof William James'ln Avrupanın muazzam felsefesile ülfet 

kardeşi Henry James ( 1843-1916) etmif bir kimseyi tatmin edemezler. 

gibi büyiilc: bir edip görilyoruz. Jımes LongfeUow,ki yeni dünyanın en büyük 

bidayette fransız realistlerinln tesiri şairlerinden biridir, Avrupa şairlerinin 

alanda kalmış. bilahare lngiliz roman• .yanında bir cücedir.Rom•ncılar,avrupalı 
cdanm tak:llt etmiştir. M. Regts Mic- romancıların renksiz mukallitleridir. 

chaud, H. Jımes ile Proosr &rll!tnda Bu hal; amerikan edebiyatının henüz 

lıariz müşabehetler görüyor. Dördü- "kendisini aramı. devrinde bulundu-

ncü devirde "küçük biklreci, ltrve ftunu gösteriyor. Mumıfih, Ernest 

llpton inclair, jaclı:: Londnn gibi Hemmingway, james .Joyce gibi genç 
romancılar hakimdir. Kilçilk hikl- muharrirlerin hakim oldukları bu - Siz misiniz? 

ye, Anglo - Sakson aleminde pek günkü edebi hareket göştcriyorkı - Evet; fakat neden bana 

büyük bir rağbete mu.har olmuş bir memleket, er geç, yüksek bir fikir siz deye hitap ediyorsunuz? 

jandır. Jact London ise Avrupada hayın devresini idrak edecektir. En giinlüme hemderl olduğun 

çok tanılmış bir macera romancısı- büyük Amerikan ediplerinin gayesi yiiziinden belli, sesinden be:li. 

dır . Beşinci devirde Theodore Dre- püriranismin hezimetı olmuştu. Genç-
Daha samimi ol ki, seni daha 

iser , Sherwood Anderson , Sinclair !er de bu gayeyi takip etmektedirler. 

Lewis gibi kuvvetli romancdara , Çünkü Amerikalılar henüz hkri isti candan diııleyim. llel' halde 

Cari Sandburg, Ami Lowell , Ezra klalı kazanmamışlardir. Halbuki icti- bir söyleyere~in var. 

Pound gibi şairlere tesadüf ediyoruz; mai istilıdat sanann biaman düşmanıdır. -------------

bunlara Ernest flemmingway, Edward • • • 
Cummings, John Dos Passos, James Eılgar Poe'nun Avrupa edebiya-

Joyce , ınrs . Gertrude Stein gibi tındaki mevkii malumdur. Louisville 

- 8pn nıi in? 
- Evet 

-Öy.eyse dinle; dertliyim . 

- Söyle. 

Gönlümle hemdert olan za· 
irim ~öyliiyor. 

Bir kadın sevdim . 

Misakın meriyete geçemediğini 
gllrcn Rusya, hiç olmazsa Lehis· 
t.:a ile Rus devleti arasında 

werl olması için Lehlstana mü
racaatta bulundu . Lehi&tanın 

\erdiği cevap dUnkO nushamııda 
münderlçtl. Lehistan bu cevapta 
misakın bilemeyiz hangi maddesi 
mucibince bUtUn Amerika tastlk 
etmedikçe muahedenln merl 
olam'yacr jtını bildiriyor. 

GARP EDEBIYATİ 
AMERiKAN EDERIYATINA BiR NAZAR 

romancı ve münekkitleri de ilave üniv<rsitesi profesörlerinden Mr. C'.P. 

edersek bugünkü Amerikan edebi- Cambiaire, ahiren neşrettiği muaz-

yatında hakim olan muharrirleri zam bir eserde, Poe'nun !ransız 

Yerlaine, Rollinat , Samain , l ..afor

gue, Jammes, hatta Paul Valery 

için de varittir . Nasirler arasında 

l\laupassant , Marcel Schwob , bil

hassa Villiers de l'lsle Adamı saya

biliriz . Zabite romancılığında dahi 

Poe nun azim tesiri vardır .Teatroda 

en zivade Poenun tesirine tabi görü

nen 1 laeıerlincktir . 

Uzun seneler. ona hiç sü~lü 
cümle söylemeden. aşkimi ke

lime:erle, calı ev1,a ve etvarla 

yaldızlamadarı sevdim. Günün 

birinde beni aldatti • Ozeman 

dedim ki: 

Bu vaziyette şu garip man
zaraya şahit oluyoruz • Misakı 
icat edenler bunu tastik etml· 
yorlar . Tastik etmek istiyen 
devleferln elleri kollan bağlıdır. 
Fakat misakın en hararetli mü
revvici de, iştirak edeceğinden 

en z·yade şüphe edilen, Rusyadır. 
Garip tecclll değil mi ? 

FELEK 
tll'KIMLIK: ALEMiNDE ARTINA -- ------

Geçen Cuma günü hekimlerin 
aktettlklerl lctimaı elbet haber 
almı~sınızdır • Bu lctlma esasen 
doğrudan doğruya bize yani 
gazetecilere karşı « ızhan mu
habbet » için aktedltdiğlne 
nazaren bizi çok alakadar etti , 
hatta aramızda bir de şöyle 

mubaveıe geçti . 
- Ne dersin , doktorlann 

hakkımızdaki kararlarına ?J 
- Ne diyeyim , kardeş 1 

Hasta olmamağa balı: t 
- Ya lctima mukarrerahnın 

gazetelere ver!lmlyeccğlne ne 
dersin ? 

O 1 İşte bu bize bllyUk 
darbe olur ! Cülüştilk ve unut
tuk • 

ELMA ŞEKLiNDE OTEL 

Bllyle bir şey gazetelerden 

birinde gözüme çarph: 
Bilmem nerede elma şeklin· 

de bir otel varmış. Bizde baş 

ka torlilsü vardır. !(azık şekli

nde otel ve armut fekllnde 
muşterl. 

ÇORAP ÖRMEDi DiYE 

Şimali Amerikanın zengin bir ede 
bivatı vardır . Bu edebiyat nisbeten 
yenidir• 1 !emen bir asırlıktır (Renja 
min Franklini istisne ediyorum; zaten 
Franklin <l.ıha zirade bir devlet adamı 
idi) . A uupa kültüründe henüz mü
him bir mevki işgal etmeyen ve hatta 
Avruralılarca pek •yi tanınmayan bu 
edebiyat hakkın<Lı fransız münekkit 
!erinden l\1. Regi< Miehaud gayet 
vazih ve itina ile tertip edilmiş bir 
tarih neşretmiştir (IJ. Ametikan har

~ma dair yazılan kitaplar .ı..":lsında en 
ivilerinden biri olan bu e>tr, bize 

~eni dünyanın miilefcl.kir ve edipleri 

hakkında müfit maltlmat veriyor. 
Amerikan edehiy•tı (hida~ette) 

Avrupa edebiyatının bir nevi tek
eırurii demektir. lngiliz li>Jııınd.t 

ıazıldıgı için ln;:iliz ruhuna taşı· 
nıası da mukadderdı. \T. Regis :\1i 
chıud tarihini allı kısma ayırıyor: 

Birincisi f':mer<un, N. Hawthomı; 
ve Edgar l'oenun devrine ait; ikin· 
cisi Walt Whitman ve "Far·West,; 
üçüncüsü W 1 lcan 1 hwels ve 
Henry .fames; dördünciL;ü içtimai 
edebtyat vt: ma1.:era ··<ırııanları. yani 
l'.pton Sinclalr . .Jack Londcın V.s; 
bc;inci<i Theodore Orciser, Sher
,,-uod .\.ndcrbon, Sinclaır l.e\\ İ> 
Cari :->aııdlıurg. Ezra Pound 

devirlcnne; aluncısı bugünkü, yani 
~:me t Hemmingway, Cummings, 
Waldcı l'rank, James Joyce deHine 
aittir. Birinci dnirde hakim olan 
simalardan t:mer-rm ( 1 R0.1 • I 88~ ) , 

Essays ve Representetive Men 
namıııdakı c>crlenlc 1'.cndinc ha> bir 
felsefe yaratmış, ve bu fel•e[edc 
vatandı,lırın~ sathi ve '"ucuz .. hır 

kemalın ynU:mnı ,ı;ö~termiştiı ~ 

Howthorue roman;.Jrile memleketinin 

edebiyatında pek büyük bir yer ıut-

mııkıadır. F. Poe-ı gelince o, alemşU • 
nıuı bir şöhreti haizdir. Bu devrin 
en mühim şairi de r nr:ıtfellow dur 
'1807 lıi&lı • !kıncı ı!c\lrde zcma 

J Regls !\flchaod: •Pannrama de l:ı 

Haber verly~rlar -~i-~~!:_Ja_.. L.iue!.ıtu~ .... unerıcaiı.. _ :\,ı-;~ • ı .. r , 

•llııı- l larık, lıayat. kaza ve <ıtoınııbil 'l(;'Ortaıarnıızı 
Galat.ada Cnyon hanında kfııo Ünvon sııı:orta 1: npıtnvıı.,ına 

1 yaptırınız. 
Tıirkiy,.,ı.le lıilafasıla ırravı rnuarrıııle elınPkte olan 

1 ÜNVON 
K="anJ a.'!lna bır kere uğramad.~n ıgorta vaptırmu ınız. 

.... TelPf"n ile •oğlıı 2002 

Orhan Gazi İcra memurluğundan : 
enet E•ami .\ 1 ahallesl Kar\ e i '\111 adedi Dönüm 

• marı~ı 
• 1817 Salılı El . tekke . 2 110 

'lO lelımet, Fatma Gurlc il 1 3 . f: Öme Gedelek 4 t 
J8 6 l\luharrem Gemiç 1 2 
.ı 8 Ha' , hnail Tutluca 1 4 
HS hanım Gcmiç 8 il 

nS Err ne B '" • 1 l 
02 \ ıafa Camlkcbır 8 JI 

ı lıka h · Arapııde 1 3 

UJ9 Ra! Çeıt1ld 7 24 
lt_,,nı • Tuti cı 2 2 .:1 

>la Cam ebır s 2 
'tlet • l s 

al J!;a Tutluca 8 5 2 
f\ JJ:" Jre 4 27 2 

% Jc ık El. A apz.ıde 8 1 
f. • ".l:e 2 2 

saymış oluruz . ü •hası üzerindeki tc,irlcrini tetkik cdi-

. \1. Regis tllıclı..Jd'ya gcıre; ancak yor. ,\lüellif, e eıinln başında llcınv 

bir asırlık hayatt nlan Amerikın ede- do Gourm,ını - nun şu : <. bir 

biyan, milii ruhun ifad.,i hususun memleketin edebiyatında vukııa gelen 

da hiç hir zaman mühim bir vasıta her hangi bir tebeddülün esbabı ha-

teşkil edemediği cihetle memleketin ricidir • sözlerini kaydettikten sonra 

tariblhile o edehiıatın inkişafı ara- Funsanın edebi h•pıında vakıile hasil 

sında münasebet bulmak kahil değil- olan yeniliklerde Poe nun büyük bir 

dir. Amerikan ediplerinın hemen amil olarak gösterilebileceğini beyan 

cümlesi muhitlerine karşı isyan etmiş ediyor. Büyük Danmarkllı münekkit 

ve yalnızlık içinde yaşaırıış adamlar- Genrr; llrandcs dahi , Edgar Poenun 

dır. Amerikalılar da edebivat, bir r;ii Fransız edebiyatı üzerinde kat'! tesirler 

zide zuınre<ine mahsus ulmadı~ı icra ettlğıni soylemiştir . l'rofc,ör 

için orada "S:ınat" mefhumu pct Camblaire nazaren Pnenun niıfuzu 

geç taammüm etmiştir. 19 uncıı as- Baudelairin terclimelcrile başlamı:tır. 
nn nebayetinc doftru bir •nsıalist Parnasvenlev ve ~rmbolistler Poc dan 

ve içtimai edebiyat vucuda geliyor. mülhem oldular. llnrlıev d ure' illy 

Profesör Cambiaire, nazariyesine 

pek fazla vus'at vermi~ ve PLı;.'1.Un 

tesirini bir az mubalağa c•mlş iscde, 

büyük Amerikan şairi ile Fransız 

üdebasının bazıları arasındaki ınüna--· 
sebet ve müşabebetleri şayanı dikkat 

bir vüzuhla göstermiştir. Filhakika 

pek yüksek bir edip ve kendine göre 
bir dahi olan Poe Avrupalı muharrir
ler üzerinde mühim bir tesir icra 
etmiştir. Onu tespit ve U!n etmek 
vazi[esi bir Amerik•lı m-nekklte 

- Söyle sevgilim, ben 

san a ne yaptim ? Günahim 

ne idı? 
- Dedi ki: 

- Bana aşkini anlatmadin. 

Sevildiğimi an adim-·· halbuki 

senin üstune sevdiifim adam, 

baııa her fırsatta sevda~ını 

bir keleme ile, bir nımle ile, 

bir ima ve bir nazarla ifşa 

etti, aıılaıtı . 

Sevgılimi affettim, kabaha· 

tımı anladım, ve arzettiın : 

Amerik•n edebiyatında içtimai endi- ve j lcı: +ıııret bu l:ııı,usu kuvvetle 

şeler daima sanat endişelerine ı'kad r:c dk 'c ıcdt eımi~lerdir . Baııdela- tercttülJ ediyordu. Profe,, r l · . ınbia-

düm etmı~tir. irin ıirlcrinde olsun , sanat ''e 'lriye irc bu vazifeyi mma[ı.ıf, etle ifa 

Bundan sonra ben de ilk 

giınlerin a~ıkı olacağım. ben 

ılr, sahte de[ril, fakat gönlıl

m n samimi duygularını ka

duııma hıssettireregim . 
mrrikada romanc~lık şayanı lerini:lc cl'un , Poe nun tesiri hisse- etmiıtir 

hayret bir şekilde te\'essü etti. Er\·ek dilir. Bu , Rimhaud. \fallarme, Refat Nuri Samimiyet ~ok derindir • 

Lçteıı gelen Liı his çok guç 
iı:~a edilir . 
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Uir gece bardaydık . Heş 

ki~i bir masada oturuyorduk. 

Ben sevgilimle göııiilrleıı yani 

uzaktan me~gu!diiırı. Bıılün 
o rıı ı,ctk; Çil l(tplak dans eden 

b m \ırn ı içinde yalnız ~ı::vgi
liı ıı i ;. orııwınhım.Sevgilimi se-

vıyııl'. " 11 ıakıir ediyor, fakat 

ııcııp, hi.,sıyalıını gizliynrrlıım; 

sahtP. rı:ıııamak için ... 
l\arsımızrlaki masada, bir 

kan krıra vardı . Onlar ha~ 
hasa, om111. omııza el ele ver· 

tı'li~IPrdİ . 

Bııi hirlerini seviyorla,. 

pı vdı? Hıı ~nala derlı:ıl içimden 

ı·A,·ap vRrdım: Ilımlar seviş

miyorlar, vr ~Pvİ•medikleri 

için. herkıı~P. karşı sevişi ;or· 

. l:ıı ııı'L_;.::bi j.!oııin~ly_ı ]ar. 

Cihan 
Üregil 
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C'·ı' irli 
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Zır .. _ b;ıaka:ııııd;,ın ı tiknız eyle~:r l..:ri rn:bnli~ı t·ık~H mJddetlerl hıta1111 "'<l.ı 

tc,\İZe ctnıc\<.:,....'"' lnıhlda ... ~a id ınu r · fiR adet roii:::takrizin d&irei icra 

ınadetile ,Ü?.a\. lı 'c " 1 \alıne ,·aı. edilen Pe~ hzerind.en 2:'! 12-

928 tarihinde talipleri uhrle,ine ı~atcı evvelivelcri icra ve aynı tarihten bir .ıv 

nnra !halci katirelerinin icro<ı mukarrer bulunduğundan meıkür em.-ale taHp 

olanlann m!idrletl mezkOıe zarlır~a Orhangazt icra dalresine müracaat eyle· 

rıeleri l~zum ılan olunur , 

lstabnulEtibba muhadenet cemiyetinden: 
Cemıvflin 11 k nıınn :u ı 929 r.ııı-ıa !fi;nki fovkal'arır 

ıç•ımaıı la söz aları zevaıın ıfad:ıt ndan hır kısının ızrJP.lrr& 

v•ın'ı~ V r \iş ak<t>lı ıış olctuf;u ğoruld ııı-ıuırlHn er~'ırı 11'1 mlliwıyı 

tenvir ıııakAAd e nıezk h içtıma zabıtrıamesinııı ayrıca hir 

risale halıııde neşr olımar,ağı beyan o:ıınur. 

Halbuki sevgııım böyle 

düşünmüyordu. Bana çıkıştı: 
- Gördün mü, karısını 

seven erkek nasıldır? 

Sustum, cevap vermedim. 

Bütün gece bu aynı nokta 

uzerinde israr etti, ben de 

aynı sessizlikte musirdim . 

Sabehleyin gözümü açtım. 
- Gündüzün hayırlı olsun. 

Kaşlarını çattı . 

r\e o, dargınmıyız ? 
- Elbtte dargınım ... dün 

ı;ece benimle konuşmadın, 
arkanı dünüp uyudun . 

Bu vak'anııı üstünden s&

rıe'er geçti . Bir gece neş'esi 

üstündeydi : 

Otomobil seyranı yaptik • 

, Arnavut köy sahılinden geçerken 

.Jana ayi gösterdi : 

- Hak. ne güzel , 

Bakmadım. sadece dedimki: 

Senin gözlerin var, mehtaha 

baknı:ık benim için zevk değildir. 

Güldü: 

-Of dedi, hune soğuk söz: 

Sustum . Bıraz sonra dar 

divar karanliklarina gedık • 

Dedıki : 

- Yanında başka bir kadin 

olsaydı eylenirdi . 

Uedirnki: 

- Sen dünyaya bedelsin. 

Giildü: 

- Kulaklarım paslı, duy

muyorum • 

* 
Bir gece gene bara gittik. 

Sırf 0nun hatırı için, ona so• 
kuldum_ Sene!erce evel gördı1· 

ğumuz karı ile kocayı taklit 

etmek istedim... O bey gibi 

sevgilimin el !erini ellerıme al

dım, sevızjlım çeki.di: 

- Doğru dursana , dedi , 

etraftakilere gülünç oluyoruz 1 

Ben bir şey soylemeyince 

1.airim boynunu büktü. 

- Bıı dlınyada kimse ken

dine eş bulamaz! 

Selamı izzet 

iLANLAR 

Teşekkür 
l\lekke kadlsabıkı merhum 

::ıalih Sıtkı efendinin vefatı do· 

Jayısile ıı;erek tazivede bulunan 

ve ıı;erekse cenazesine bil'iştlrak 

muhabbet ve merbutiyetlerini 

uhar eyleyen ı:cvatı kirama mer

humun akrabayı taallukatınııı 

minnet ve şı.ikranlarınııı auu 
ib lagııu henüz kurumayan göı 

yaşlarımızla tahririni muhterem 

gazetenizden rica evleriz. Mer

humun zevc~i Hayriye ve Aliyo. 

Sıdıka. 

Nişanlanma 
Dil enı·iiınenı aza,ındaıı 

Ahmet Cevat Beyin kızı suat 

Cevat Hanımla. An:ı.rlnlu ajan!'J 

ilAnat şuhP.si mııh:ı. sebecisi 

Rııkı Hamil Bey nişanlanmı•
laıdır. Hıı ra<im~ııiıı her iki 

ı~ı .ıf ı~iıı bahtiyadıklara Vtıtiılıı 
ol ıı ıcı•ın ı ılilı·riz . 

Deniz mübayaat 
komisyonundan 
100 kilo sünger 

O"niz kuvvetleri anhar ihti

pcı yi.ız kilrı stınger aleııı 

ıııunaka'a ile 14 kanunusani 9\10 

pazartcsı saat 14 te ihale edile 

cektir :)artııamc,ini ıı;ormek i te· 

yenlerin her !(Ün ve vermek 

isteven !erin yevmi ihakdc muhnr 

rer şaacta l\a<ımpaşaıla Deniı 

müba) aat konıısyonuna müracıı 

atları. 

~---· -----~ Emsali hiç olmayan lngiliz 

Supl~ks 
tıraş bıça' lannı tercih cdhiz 

han ucuzdur ve her ye•de 
bulunur 

;:;ıı=;;:~:ııı;:;;;;:ı:;;;ım......,,, 

FEn \ II SL E"A IJA 
Mandragor 

Aynca mükemmel varyete 



' - . .... . . -

BİLDİKLERİM 
5 

Eveı; daima ileri sürülen bir isim 

Y.-dı: Fikret.. Bu çucugun çok genç 
lldugu halde Muvaffak Bey wafın-
4aa iltizam edilmekte olduğu ve 
lıunun federasyon için bir ayıp teşkil 
edeceği aöylenip duruyordu... Halbuki 

lıia neleri gönderdik ıe ne ayıp etti
ltıııizln farkına nrmadılr.. Benim 
takriri.mi Muvaffak Bey ho~ görmedi.. 
&iıtün bu bengtmede nazan dikkatl
llİ celbeden şey "Gol. gazetesinin 
5*ib! Refik Beyin Beşlktq takı -- m

ıbl<t faal vftZiyeıl idi. Bu çocuk klh 
~ç:ik, klh sporun eski haşıhozuk· 
ı.ı. devrinden kalma nami.bıakir bir 
lllJıt tesirile bir iki sene ••·el ıeşki· 
liıa karşı ısyan etmiş ve ajtır yazılar 
V17.mıştı. O zaman bu hareketinden 
4 •11 ıeşk.ilAtla al~k.ısını kesmi•d. 

Şin ll iadei alAkaya çalışıyor ve 
"-u da en ziyade Muvaffak bey 
ı.teyordu. O kadar ki; bir müracaati 

leıtJl,; olunduğu sırada "Divanı temyiz. 
d~ azadan Taip servetle Münakaşa 
"'-ıiş!er ve Talip o zaman Muvaffak 
Reyi "Heflğı iltizam ediy"r• diye 
it'-am ederek istifa eylemişti. 

Hefi~iıı o zamanki ıcşebbilsü 
ltii.smir olamıy:ıc:ı!!;ını anladım. Mer
ken umumi reisi Ali Sami Bey de 
ilelebet bir gencin uzakta kalmasını 
lf•n eımcdiıtı için bana da mülAyim 
"Lfon hu mulahazava binaen o za
••n rcl•i oldup;um lstanbul mınıakası 
'11<rkezinde Refik Beyin cezası refe
dilmişti Ben refiı;ın futbkl kabiliye
linin mürtefi olduğundan o kadar 
emin idim k~ bu iade! münasebet 
karanndan hiç bir tehlike sezmedim. 

Bu ufak istitrattan sonra hiHyeme 
devam ediyorum. Şeref Bey milli 
takımın teşkili sırnsında bizim anıre
:oı'~en . başka sabıkmil!! takım ve 
B a en < alaıasaray antrenörü Mister 

illi 1 hnr . d eli 1 ·ı . . teklif e · , erı!ı e n enı mesını 
fa'idcli lı~· Soz dinlemeği daima 
ettioı. ;\<) şey addc'.tiğim için kabul 
\1' artın son bafıa.sında bir gün 
. ıster llanıer geldi, b" d li . dek· f ız e e mız-

ı utbolculan yazdık... birer birer 
sorduk . 
111 

·• ınuıalaasını beyan etti Bu 
c ;nda uç ey ~tınmdadır. 

ct· AIAeııın iyi vaziyette değil-
ır. 

il ~ ı\lehmct Nazii idman;ızdır. 
ıını an sonra yetişdirilemcz. 

r;id .. ~i!i;. Refikten istifade edilebilir, 

~ . 
llıı. ':;:' gun Tot llelayı dinledik. 
balı a mın etrafındaki şayıa Fener-

i 
Çe kulübünün tamamen nnfuzu 

atında Z k' . .e ının emrine tabi oldu''" 
tnerkezind 'di 1 b~ 
da .. · ~ ! - lalbulti fedcrasyon-
haıı~O~dıti mülahazalar, bilhassa 
llınaı::' kalan bir ıki~ey bunun 

1 
en yalan olduğunu gösteriyordu: 

lcb· . - Bedri ihtiyat olarak göıürii 
ılır. Muslih gitmelidir. 

ınt ~ Ulvi, Fehmiden iyidir. Feh 
'idi uçunca bir kaleci olarak gitme _ 

'· 
•. 3 Ankaradan Sevki ve Aıı 
'"tnelidir. 

llu m"l'h ı · · tesir u • "'"' :ınıı diğcrlenne ne 
tcıı . Y•ptığını bilmem. beni az çok 

•ır •iti \' . te na alnız Rdık bahsı müs-
K•""' · ,,· llu çocu~n c ti kabiliyeti 

'.. ••lılli . >rıılr ı. lıık~ olmasına r.ınnen 
•cnct· · ''~ 

anı.. 01~
51 futbolda bir • sal>ifei 

llurıda ~tu : Parlak ve ya sönük! 
uç "4i i:. •<>nra mi hafi ile virmı 
ı tilı.tha tihalıına karar >erildi ve 
ile, iti . geçtik . 

Şının re . . 
neolabili ,, l ""mıcsı bdar kulav 
ı ' rr ... Rey l 1 . •en Ara ı . pusu a anN Jçıık .• 

l ıasnıf edi•ordum r.· d . 
-ı . ,or u 

Muharriri : Burbanetdn 

m ki; lçlmlzde ilç zat tesadüfen (1) 
ayıu adamlara rey vermişlerdir ve 
daha garip bir te>adüf olarak bu üç 
rey Mister Bllli Hantcriıı reyi idi. 
Ben reyler toplanırken bu tesadüfe 
naun dikkati celbettlm. Doğrusunu 
söylemek lizım gelirse tecrübedide 
bir adama yakışmıyacak bir safdil
likle ben bunu bir tc>adüfe bamle
dlvordum. Te;.1dülen berabar rey 
v~renlcr Şercl. \ lrhan ve Abdullah 
Beylerdi 

Reylerde 111 kişide ittifak etmiş-
tik. Bu ittifak edilenler: Uly\, Fehm~ 
Osman, Galatasaraylı Burhan, Kadri. 
Be~iktaşlı Hüsnü, V aby\, Nihat, ismet 
Fenerden Cevat, Galaıasaraydan 
Suphi , T.ehlebi C\lehmet, Al.iettin, 
Zeki. 1'emal Foruki, l\luslih, Bedri, 
Şükril beylerdi Dörder rey alanlar. 
Ankaradan Talat, Selahettin, Galata· 
saraydan- Latif, Beşiktaştan Hayatı, 
b 'Ylerdi. Refik bey de yalnız üç rey 
almıştı... Ylnl dört rey alanlardan bir 
kısmına ben, bir kısmına Muvaffak bey 
iltihak ettiği için bir eksik reyleri 
vardı . Muvaffak Bey bu tşkımın 

~ekli itibariyle noksan olduğunu ve 
bunun yegAne mes"uliyeti reyi hafi 
teklif eden bana raci bulunduğunu 

sc.ıledi. (mabadl haftaya) 

Rikart öldü 
Amerikanın en büyük boks 

maçalrının organizatörü Teks Ri
kart bu ayın al tısında Fi orida
da Niami şehrinde gangranc çe
viren apandisit yüzünden ölmüş
tür. Doktorlar Rikartı kurtarmak 
için çok çalışmışlar üç dafa 

ameliyat yapmışlardır. 

Ee büyük boks maçlarım 

büyük bir muvaffakiyetle tertip 

eden Rikart en büyük muvaffa

kiyeti Dempsey Karpantiye -

maçında ihraz etmiştir' 
1 liç bir orğanir.atörün, gt'rek 

Avrupayı ve gerek Amerikayı 
dch~ctlı al<lhftdar eden böyle 

bit maç Kola\ kolay tertip 

cdtrıİ\ cccp;i z1mnt li'i~ or. 

* 
Son gelen haberlere göre 

Demp~ey Rikardın yerine kaim 

olacaktır. Bu hususta sabık dünya 

şampiyonu şunlan söylemiştir: 

"Rikart öldiikten sonra artık 

ben hiç bir maç yapmam. Rikar

dın bıraktığı noktadan işe baş

la yrak boks maç lan tertip ede

ceğim .• 
Bundan anlaşılıyor ki !Ukardın 

meydana koymadan öldüğü pro

jeler arnk Dempseye intikal 

etmiştir. 

LİLYAN_ GİŞ 
Ae,ii: 

rllEOn!İJL() 

Altı yıldız bir filmde ... 
Bu kedıvet I' ender vukubulur •. fakat ı n"mtizdeki 

erşerı_be Ak~amından itibaren 

ASRI SİNEMAYI 

Sıııema kı-aliçt·>ı LI 'iZ l 
K ·r.; t \ ]}f\ t .' .AG!lAf\.l ile Marar yıldııı 

• • . ııın_ ı~msılı mııazzamı ulan bu 

Çİ CEıKi~E:R:'raıısız filmi 

t), l ı llll\lı l ı 

MELEK 

MEL.I{ES1 
a' ~~nlıa ak 11 ıındaıı ıtıbareu 

SiNEMASI DA 
Ha·"' ıleırktır. 
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B0TÜND0NYADAE ÇOl(ŞEVİLEN SPOR 

ÇOK GARIPI 
fngll!ere hariciye nezaretinin 

verdiği bir karara göre mema
llkl ecnebiyeye giden her hangi 
bir fngillz futbol takımı yaptığı 
maçı behemehal kazanacaktır, 
zafere emin olmadıkça laglltc
reyl terketmiyecektir. 

ATıNADA 

Peşte takımlarından ( Bos-
tay): 

Boskay S - tterkQl: 2 
Bosiay 4 - Aris : 4 
Boskay 8 - P.A.O.K:l 
Arüı-HerkUl:2- Boıkay :l 

Filvaki spor en gözel pro -
pagandalardan biridir. Hazılan
madan, çalışmadan memleket • 
ten çıkıp vasat derecede takım
lar kı:rşısında hezimete ugra -
mak hiç te müsamaha edilecek 
bir keyfiyet değildir. Ancak 
sporda galibiyet addedilebilecek 
mağlubiyetler de vardır ki 
bunlar ekseriya bir galibiyet 
kadar hUsnU tesir yapmışlardır. 
Sporcu lngllizler el elden Ustun 
olduğunu kabul etmek istemi -
yorlarsa meharet ve kuvvete Vokandakl resim bildiğimiz 
rağmen bin bir sebeple mağlu- futboldan, aşağıdaki de Amerl· 
biyet lmklnını da dUşUnmek kad futbolundan nefis iki ens-

TURNUVA 11\l ? 
lstanbul futbol heyetinin b:r 

Turnuva tertip edeceti yazıldı • 
Bu hususta heyetten bir aza ile 
ğörüştük. Bize 'ualan söyledi : 

- Biz havalana ademi mll
saadesl yllzlludea llkmaçlannı 

tehir ettik • Verilen bu karardan 
aoura henuz bir daha içtima 
etmedik ki Turnuva karan vere
lim . Hem bir Turnuva tertip 
edecek olduktan ıunra Ukın•c

Januı tehire ne lüzum vardı • 
Bu belki arkadaşlardan birinin 
tasarladığı ve teklif etmek lsto
clltl bir fikirden ibarettir • 

1 

iNCE ALAY 
Avrupada herkes • amatör" 

namı altındaki profesyonellerden 
mt•ştekl • ya temiz amatörluk, 
ya açık profesyonellik . Bu hu
susta bir Fransız diyor ki : 

Amatör aldığı paralara malı:
bnz vermeyen birisidir . 

Bir profesyonelin ruhunda 
ekseriya bir amatörUnkUaden 
fazla hakiki amatörlUk vardır. 

Amatör iki feyl herkesten 
fazla bilir : muhtelif trenlerin 
hareket saatını ve muhtelif 
otellerin fslmterlnll 

lstemlyorlar mı? tantanedir. 

'' 

1 

·

1 

' 

1 

' '(;~i~~~~a~~~<l~' 'k:~~~~~· 'i~~ih~d; 1 1 1 1

' 

1 

' ' ' ' 

1 

' ' GÖl~llkte yeni teessüs eden kulüp 
Galatasaray fütbolcalan bu hafta ka tan intihabı a tılar. Neticede bir Gölcükte bir Fransız şirketine mensup Tüak memur ve işciler ( Gölcük 

k d b
. · b lf yl _.,_,_, pıl Adil! PB . . k' Spor) namında bır sgor kullibil ıcsıs eımışlerdir. Bu lcu!Up zinde gençlerden 

aç sene en en u vız e movauu.ıye c yapan ey blnncı ta ıma alik · ş· k · 

g
ençleri çalı<"rmakta bil ·ilk bl h .. N" h B d .. .. eti mürekkep bir futbol takımına m nr. ır et tercümanlarından Şerafettin 

.,.. Y r ma ar et gosteren uı et ey • uçun ini d · ıı; ı fu bol takı k di B 
takıma kaptan intihap edildiler. Bu münasebetle G. S. yçilncli takım oyun Hakkı Bey resm e~cottı •. m z t nıınuı aptanı r. u yeni Kulube 

1 d 
L· in · . muvaffakıy~tler temnnı ederiz. 

-u anr aıı "" smının grup halinde çekilmiş resmini derçediyoru% · 

Göze! musikiyi. daıı>lan- dilber 
kadınlon ... ıuvaltılctl sevenler, zen
gin dekorlu. muhtc~em mizansenli 
bir filim gormeıı arzu ede ıler, 
önümüzdeki Per~embe ak~amın 

dan itibıırc:n 

~1ajik sineması-

• 

Önümüzbeki Çarşamda akşamından 
itibaren irae edilecek ola~ 1929 sene•i 

••risin"ıı ikinci büvlık filmi 

Kanlı 
Cambazhane 
Cambazhanmln gi:ır. kam~ıırıcı sahne
leri ve \ 1aryete numerolan arasında 
cereyan eden son derece feci ve 
mıiessir bir dramdır. 

. 
ı w.-

ndair'le edi'ec u. 

Viyana dan agrR ~~~~u" ı,~iiliiiiaiiıiiııısc~~ 

lilmi~l!!1 ?c~~ı~?!;!ir'c 1 BERk b" d mc: ·ıe u e 

-Çılgın Bakireı 
HAl\Ht BATAY 

• Knlumbiyanın en buyuk ve en 
meşhur komikleriııden 

Pol Bernard per~embe 
akşamından itibaren 

MAJİK 
Sinemasında 
ve T U R K U A Z da 

llugün: Ş.\I iZ \DE HA 1 

HİLAL 
sinemasında 

mevsimin tkl lıiıyuk fıln i c e 

Ölüm çenberi 
1 21') ·1cı::i ıın c ı., 

5 

Belına Hüsnll Hanıma: 
1 - Memleketimizde kadın 

sporlarına niçin ehemmiyet ve

rilmiyor? Kulüpler kendi saha

larında kadınlara mevki vermek

ten niçin çekiniyolar1_ Son gelen 

lngiliz mecmualarına nazaran 

Avrupada kadınların kış sporla

nndan başka sunl havızarda 
yüzdükleri bir zamanda biz cah

şacak yer bulamıyoruz' siz buna 

ne dersiniz? .• 

2- Son günlerde gazetelerde 

atletizme alt hiç lıir lıııvadi' 

görmuyorum. Bir umanlör Olim
piyada gitmek he~esİ\ .~ nıuııta 
zaman -hasta oı. i ı •ı halde 

bile- çalı<tınlı} t r H ·alı;ıyor
'ardL Rütun o ; ıl11 t• l Olim

piyat için mi yapıl;yordu. Şımdl 
neden ihmal edildi; antrenman 

yapmamak yüzünden atletler 

derecelerinden kaybetmezler mi? 

Cevap-ilk sualinizdeki ne !· 
tayı nazarda aldanıyorsrnuz.F"

vaki memleketimizde ka spo

rları A vnıpadakinin yuzdc biri 

derecesinde bıte değildir. Böyle 

olmakla beraber kulüplerimiz hiç 

bir zam~n kadınlara-ciddiyetten 
ayrılmamak şartiyle-mevki ,er 

mekten çekinmemişlerdir. Galata 

saray,Fenerbahçc,Altunordu, Rey 

koz, Beylerbeyi kulüpleri namına 
her s~ne kayık yarışlarına ~irc'l 
hanımlanmı. ı ışitmiş olmamı ll-

7.ımdır Fl'l't:rhahı·~ Vl' ı, 'lta:,ı 
k'lılupkrinc .... n :> "ir <:< • ka 
dınlar rne\ nıin t ..,.,, d1'8n 

tenis oyn l ' 1r 

1 •·ırır' lır;ım a gorc ıı;~ , kı •la 

rım zı 11 • atıı:tlk mıisabckalı?rda 
da g< nu~tuk. \ alnız spor 

lupleri-ıizin Avrupadakflcr ıhi 

zcngfo ılmadı'-larını dü~ünıinu~. 
Bu ~erait altında siz n tahayyUI 

ettiğiniz şekilde ve derecede 

kadın sporcularla meşgul olnıa

yorlarsa onları mazur J(Örünuz. 
Arzunuz şüphesiz bir gün gele

cek tahakkuk edecektir. o günün 

g.elme~ini tesri etmek L~terscni;ı 
sıze bır fikir verelim. Daha bol 
ve daha ze!}gin bir şekilde \por 

y~pm~k için 5lz kendiniz, fikri. 
nıze .ştirak edebilecek arkadaşla 

nn•ı lıir kulüp tesis ediniz. 

Hi., mr erkek sporcunun icabındı 
her hUSUita size yardım etmekten 

çekinmlyeceğlne emin olablllrsinıı. 
2- İkinci sualinizi ıtletlzmle 

en fazla iştigal eden Galatasaray 
kulübü olduğundan, bu kulllbiln 
atletizm kaptenl Besim Beyt 

gösterdik. Bakınıl Besim Bey 
ne diyor: 

" On 1k1 ııydan ibaret olan 
bir sene sporlara nazaran muh

telif mevsimlere ayrılmıştır 

Birinci kAnundan Marta kadar 

Jimnastik, \1artt.rn ly!Qle kadar· 

muhtelif lltıilbakalu, Birine 

teşrinden birinci ktııuna kadar 
bütün bir mevsim zamaııındakl 

yorgunlukların çıkarılnı«.ına t.ılı 

sis edilmi$tlr. Kariiniz Hanım 
atletlerimizin • .\ \ nıpadakl atletizm 

mevsimini aynen kabul ettiklı:rinı 

düşünerek memlekette en mun

tazam bir şekilde çalı , ·aru 

antrenman, musabaka, ıstirah3t 
mevsimlerine riayet eder atkı 

lerimi.d muhti görmeme•i 
zımdır .• 

l\ugün, 'VUin ve Çarşamba gun 1 
yalnız matinelerde 

Anna Karenin 
filmı h ka '!lahsı.s muıad te~T.t

ırae edilecektir. 

llarıkalann h · · ıka ı olan ı f c 1'bı m -ı k ,_ J" 1 LYA MARA VE BEN LY , c •~cette uır mu .. c 
'bi 'ki d h • - ON Lbı ınmığa rouadlldır. \ e flaıça 

gı ı e .ı,.., arı1oı tam ııı~. '' - dah h . di 

,,ı ma ı·a" : 

17
_

1
_u

29 
da Levi ve şürek ~ ı Çar Y averı 

ınU11Zzam ktımed 1,l\ , l\lOJl"klN) ve 

Tayyare 
Balosu 

·ı d'I . ı c \tn r 
temsı c ı ıne tcdır Beyotlu J56 lsıikltl raddesi 

• 
i'erapal ta 1 dııhulive 21 localar r ( Kı\Rl\!E.~ llONl ) 

hl:-~~nm~mmMii •-ıilmıiıiriıiıııııiıiıııiimiiıim:ııi- C==iım:2;:1:iiiııımiilliİıi.iıl.-:ıa;;;; 
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o~ ... Dardır hemşeri! ~o 
Nefesler buz tuttu, kurudu yerler, 
Yağan çiçek değil kardır hemşeril 
Kışın kar helvası hoş olur derler, 
İnanma zararı vardır hemşeril 

(Tşütme kendini, kapma şifayı, 

Çekersin aylarca sonra cefayı, 
Değiştir mutlaka sen bu kafayı, 
Gençlikte hastalık ardır hemşeril 

Deme l{urt dumanlı havayı sever, 
Huvardalık eden dizini döver, 
,C;-na ki ın dedi ki kapup ta koyver, 
Dünyanın kapısı dardır hemşeri! 

1\1.S 

e;:.:;....::.:..:;;" - -· ....... .- - .. - ........... .._. ... • 

j Bilmeceler. j 
o_ ..... _ .. : -=::·-• 
~ l{ar . gibi beyaz-

dır, kömür gibi siyah, 
dilsiz <lir, söyler, göz
süzdür görür: 

- ~lektup! 
, Dudagın değince, 

süzülür gozünl 
- İçki kadehi? 
:$ Kendi bir dirhem 

gelmez, odaya girin
ce göz gözü görnıez. 

- Duman! 
, !\tasaya konur 

yenmez, ateş üstünde 
yanmaz, suya düşer 

boğulmaz. 
- Güneş! 
:h İridir gölgesi, ku

lağı sağır eder sesi. 
- Davul! 
:h Çok· söyler, pek 

söyler ama akıbet 

kandırır. 
- Avkat! 
, Dün doğmadım, 

yarın yokum, b i 1 in 
bakayım ben kimim? 

- 11ugünl 
,ı,;: Dağda gez~r ha ğ

d~ g 'zer, geleni geçe
nı ~zer: 

- Bekçi! 
JJ- Çalar ama hırsız 

değildir: 
- Saati 

· ~ Helvası yapılır, 
kendi yenmez. 

- Kar! 

Kristof Koloıiıp Ah, bileydin ... 
İsak karlı bir iş için 

baladı Kraliçe Izabel- Amerikaya gitmek f{ristof l{olon1p az
min, cesaretin, sebatın 
müken1mel bir tin1sa
lidir. 

Her türlü n1ü,şkülata 

rağmen sebat ve nıe
tanetin nelere kadir 
olduğunu Kolombun 
hayatı pek iyi gösterir. 

lanın teveccühünü ka- mecburiyetini hissetti. 

zandı. Gen1iler, her şey Üçüncü mevkiden bir 
hazır oldu 1402 senesi bilet alarak Transat

Ağostosunda yola çı- lantik vapurlarından 

kıldı. birine yerleşti ve ta 
Kolomp yeni kıt'a Amerika sahilleri gö

keşfedeceğinden haber- rününceye kadar nıü
dar değil, yalnız Hin- temadi yen yaşamanın 

distana başka bir yol güçlüğünden, ortalı

bulaca ğını zannediyor- ğın pahalılığından 

du. Günler geçti, yol bahsetti. 
Artık Amerika ya 

VAK'ALAR 
Enlştclcrinl vurdular 

Fatihte oturan İbra
him karısı Ayşeyle 

kavga etm;ş, derken 
A yşenin kardeşleri İşe 
karışmışlar, bıçakları

nı çekip İbrahimi vur
muşlar. 

SarhofDD yaptıtıan 

Küçükpazarda otu
ran İbrahin1 dün gece 

zil zurna sarhoş oimuş 
Un kapanında İsmailin 
ka ~esine gidip fincan-

• 
lan. tabaklan kırmış· 

Polis te sarhoşu yaka
lamış. 

Çete tutuldu 

Rize taraflarında 

eşkıyalık eden Ord.ılu 

Kristof l{olomp 14/ıô 

senesin(1e ( Ceneve) de 
doğdu. Ceneve büyük 
bir lin1an olduğu için 
V olon1p çocukluğunda 
oraya oğr:ıyan gemile
ri seyretn1ekle vakit 
geçirir, uzak memle
ketlerden gelen gemi
cilerle konuşur, hika
vele:-ini büyük bir 
;cvkle dinlerdi. 

uzadı, tayfalar adeta gelmişlerdi. Nuyork 

isyan edecek bir hale limanı görünüyordu, .: ,.. _ - _-:.... - ~ 
geldiler, fakat niha- İsakgöğerteyeçıktı,şeh- - ·-.,ij 

yet kara göz~k~ü. • re bakıyordu. Taın o- Ahn1et üç arkadaşile 
kolomp yenı bıa kıta sırada kocaman bir kö- beraber jandanrmala

~eşre~tiğinden haber- pek balığı başını de- rımız tarafından tutul

sız 1kı defa daha ora- nizden çıkarınca İsak du. Arkadaşının üçü de 

lara seyahat etti. A- efendi dizlerini döğe- müsademede öldü. 

1 J. ~.~~~.~.1.•. ~~.r~.~~ I 
YÜKSEK BACALAR 

Avropada en yülcsck 
bina hiç şüphesiz <Ey
fel) kulesidir. Boyu 
tam 300 metrodur. Fa
kat, Almanlar bu ku
leye nazire olacak fab- 1 

rika bacaları bina edi
yo~lar. 1\1esela Şarloten 
hurğta 12:> nıetro, 

Fr:ıyburgta f40 metro 
ve liiterfeldte 140 buçul< 
mefro uzunlllğunda ba. 
calar yapılmış. Aş1<ol
sun alınanlara, bu ka
dar yüksek bacaları 
nasıl tutturmuşlar, 

OARJ Bir iNTiHAR 

Bazı büyük işlere a
tı lm:- k isteyen kadın
lara latifo olarak <cSen 
git te kocanın çorap
larını yama!» derler. 
işte j:1ponyada bir ka
dın bu yüzden intihar 
etnı:ştir. . 

Tokyoda Alme Huku
ko l(avada isnıindeki 

kadın kocasının çorap
larını yan1an1aya nıuk
tedir olamadı[,rı için 
canııia kıymış. kocası

na yazıp bıraktığı bir 
n1ektupta << Bukada! 
basit bir aile işini g:>
remeyen kadının yaşa
maya hakkı yoktur» 
diyor. 
Anlaşılan ~1r Kavda 

çoraplarını delik bu
lunca karısına o derec 
şiddetli çıkışmış ki, 
biçare teessürünü yene
memiş, kendini öldür
muş. 

ı50 KARILJ ADAM · 

1\1oskova ~ili mahke-

Yeni Umanıarlmı:ı Kimsesizlere Yıın 

Hukün1et Samsun, Kinısesiz ye fa kir, 

Trabzon, Mersinde li- ancak karınlarını do
man yapmak için oğ- yura bilecek bir para 

r~şıyor. kazananların geceleri 
Bu limanları yap- barınabilmeleri için 

nıak için Hul~un1et Şehremaneti bir yurt 

bütceye para koyacak. açınak istiyor. 
Avrupalı bir şjrJcet Buna Ayasofya 

te bu linıanln.n yap- medresesi n1ünasip gö· 

nıak iş:nin kendisine rüldü. Fal\~t buranın 

havalesi için n1Üracaat bir tenbeller yurdu 

etnıiş . olmanıasına dikkat 
Bunlardan 1\lersin edilecek, odaların eş

linıanının zaten vak- yası bir ot n1inder. 

tiyle tcmeJleri atıl- bir tahta sandalyeden 

mıştır. ibaret olacak, tavana 
Liman işi ticaret işi ancak hafif bir ışık 

den1ektir. Bu limanlar konacak. Gelecek sen~ 
yapıldığı gün bütün de kin1sesiz kadınlara 

ocivar ehalisinin ka- mahsus ayrı bir yurt 

zancı artacaktır. yapılacaktır. 
...................................................... 

i\I ı ilet mekıep rri ıçiıı 

M·Jtpt 

mesi Şvarç is ıninde bir e • • 
adamı muhakeme et- u uzum 
nıeğe başlan1ıştır. 

Bu adamın kahah~ti 
tan1 1:-ıo defa evlenn1İş 

oln1aktır. b u·. ·t u·. n bey·· u·· k 
Şvarç rastgeldiği ka-

dına, kıza deı.şetıı para ~ 
ve mücevher teklif // '' ~// 

ederek onları kendisiy- · ~-. ~ -. ZZ:_ 
le evlenmek için, kandı- _J_ 
rıyormuş. 

Şvarç şehir şehir do- ----------------, 
laşarak bu usulünü 
tatbik etmiş. Bu ada
mın evlendiği kadınla

rın 64 tanesinden çocu-

Kolomp on dört yaşı
na geldiği zaman ge
miciliğe ve öteye be
ri ye seyahate baş

h1dı. 

leyhindc uydurulan rek : 
iftiralardan dolayı - Ah, dedi, eğer de

menküp bir halde 1506 nizin böyle yüzerek 

senesinde öldü. geçileceğini bilseydin1 

Kız yUzündea ğu olmuş, şiındi hep- J """-,. 
ibrik 

Kolomp 28 yaşında 

(Ceneve) yi terketti 
(Lizbon) a gitti. (Liz
bon) o val<İt Coğrafya 
mütahassıslannın mer
keziydi. Kolomp pek 
az zan1anda orada bü
yük bir şöhret kazan
dı. 

Fakat uzun bir seya
hate çıkabilmek İçin 

gelen para ve hımaye
yi kolaylıkl bulama
dı 

Senelerce ça ıştı ça-

Bursada ( Ermiye) si de nefaka istiyorlar- , 

köyünde Ali oğlu 1\-1eh- mış. 
~-im""!!~---!"'"-~~.~~ ırmak ' 

Zamauında takdir avuç dolusu para ve
edilmiyen Kolomp ah- rir ınidin1? 
lafının çok hürmetini . KiM ÇALACAK ıd .•• 

kazann1ış ve insaniyete ihtiyar bir köylü)'.e: 
yeni bir kıt'a ·hediye - Yaşın kaç? dıye 

etmiş büyük bir kaşif- sormu~lar. 
t . - Bılmem! 
ır. D . 

_ _ ·- - __ emış. 

KAfi Derecede - Nasıl olur canım. 

[İlri sarhoş arasında:] İnsan kaç yaşında ol-~· "':~~~~~ 
- Yine buğün kafi duğunu bilmez mi? ... ,.. 

derecede içmişsin.. Babalık gülmüş: 

- Ben mi kafi dere- - Koyunla nmı, keçi-

cede İçn1işim .. Azizim lerimi, çalınn1ış olnıa

ben arasıra çok içe- sın diye arasıra sayıyo
rim, fakat kafi dere- rum. Yaşımı kim çala

cede İçtiğim yoktur. cak ki sayayıml denıiş. 

met gine o köylü Salihi 
ocak başında ısınırken 

vurmuş. l\1esele Alinin 

sevdiği kızla Salibin 

nışanlanmasıymış. 

GONLOK YUMURTA 

Veli Bey sütçü dük
kanında öğle yemeğini " k 
yiyordu. Fakat rafadan ı. .~; · l r m a ~ 
yumurta!ardan bir ta- , 

nesini fena halde bayat k 
bularak yere attı: s-a-r---gı:y\~arı 

- Pöff. .. Bu yumurta J ' 
kok ıyor be.'. .. 

Haniya günlük yu
n1urta idi bunlar? 

Sütçü bir şeyden ha- , L~~~{:J~~lZ."-~~~.ı.::;..ı""-"'--.

beri yokmuş gibi güldü: 
- Tavuklar gece yu- ~ . ....,... .k. k Jıt 

d. · l · ( U) ( U) lllın ııyııidır. Yalnız üzermde ı ı ııo ·tası var · 

murtl~r ıye sıze n~ ( ı) ( i) nin ayniJir. Yalnız ü.ıenndc <loktası yoktur., bunu d3 

söyledı, onların hepsı 1 böyleco bilin! 

günlük yumurtadır! ,... ___ [ Her hakkı makfuzdur l 
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1 

, 

Milliyetin Eğlencesi Fevkalade ehv~n fiath, altı silindirli, kuvvetli bir otomobil 

Sürat, çeviklik, sessizlik, iktisat ve dayanıklılık 
Noktayı nazarından baha dahalı otomobillerden çok elverişli olan 

:=amamıımıı:=::.::ıı~:::c.:;~ıırcı DOKTO 

.\.LE"Dı\11 :t.ADE lllllA • İZZET KAMİL 

1 

3 

f 

' 
( 

';.')utu.u •• ::-ca: \' uacaruan atb&l: 

1 - İ;,ırnt zaıııırı (2) ( iöm- 1 \'aitil'ııiıı knı·:ı..;ı ( 4) 
lekltın seıtlr.~tiren ·ııy (4) Kıymet ( 4) 

2 - kusura hakıııam:ık (2) 2 - Kiıçül « umıihaıır » 
Eylence (4) (4) Arkanın aksi (2) 

3 - keşş:ıflarıla bir iınvaıı 3 - Uyııaııau ~ey (4) 
(5) Hutubet (3) 4 - B:ılıııdan tatlı olur 

. 4 - kırm17.1 (2) tt.-y ır, (2) (5) Yüksek ver (3) 
ısım (3) 5 - Ya~ınur boııı'-u (4) 

ba 5 ~~y yt.lan ı;ıkau (2) Ara- Kadın (4) 
ya ~ulan (2) 6 - , ota (2) Yakıt (2) 

b 6 - llis.~~ (3) Bir vımle ı-ı ( :iızün kendini göt -
ulıınan (4) · diiğfı yı-ı (4) Dı~m aksi (2) 

7 - ile7.ı_:irılıl (5) 8 - flala (4) Dır uzuv(2) 
(2) 8 - 'la refet (5) Hıı· nzııv 9 - Yuvarlak , susamlı 

9 
_ bir hamuı· (5) Yr.rme « rmri 

-n · --_!~!!!_:l!ı (2! l'::ım~~ @._ lı::12ır_ !' (2) 

Amortiler 330kuruş 
Bi1

P[ 1 k 'I' · 'I . 
330 

'. •1 ııı·ı ;ı:ıt tıle ayyaıl! p11·aııki1. unıııı aınortı ıırı 

kıırn ·tarı vı~ ikraıııı\'eleri tamamrıı veı ilır. 

İSABET • 
\ erıı ııo talıaııe civ-.ınııda A~amylılar 

115 F\'\'İIJ . k h" . . • ı rarnıı ·l• ır cadde;.i t • 76 
Haııı altında 

Gümrükler umum müdürlü
ğü levazım müdürlüğüden: 

1 - lzınir ithalat ,,. ··k k' · 929 d. . . r{umru ambarlarının tamıratı 4 anuunsanı 

konmu.~~ ıtıharen 20 giın müddetle kaplı zarf usulile münakaasya 
2 

, ur. 

YENİ PONTİAC SİX 
~'.n miışkülpe.;eııt otomobilcilt:ri memnun ve tatmin edecek: kabiliyettedir. (Hydraulic Lli

vtjoy) amortisörleri ,.e pek zarif (Fisbec) karoserilerf sayesinde YEN1 PONTIAC her göreni 
l.endine meftun edi or. 

Tecrübe etmek üzre meşherimizi teşrif buyurunuz, ve elve
rişli şeraiti tediyemizin tafsilatını sorunuz. 

Beyo~ı~nda BUİCKotomobilleri0t?mob~ı 
Tokathyan tıcaretı 

karşısında Meşheri telef B. O. 2866 T. A. Ş. 

E VALİ METRUKE ILANATI 1 
Semti 

Topluıpı 

Langada 
f.l';ri k• pı 

üllrneKıpu 
~·ıtilı 

Topkapı 

mahall~sı 

1'arabali 
Kürkçubaşı 

Avcı bey 
" 

Çııkırağa 
hoca harirtin 
bayezit 

• 

nurnnı 

Çeşme 

Yeni mahalle 
p8'0rmacıçıkmazı 3 

• il 

yanakikalfa 1 O 
kliç;:ik karoman 113 
meyhane 8 

nevi 

hane 
• 
• 
• 
• 

maa oda 
hane 
dük kon 
hını: 

ican mahıımi 

lira enevt 
60 • 

78 • 
60 • 
!l4 • 
48 • 
20 •elıri 

100 en evi 
30 

150 " 
tturgaz hlrscosta mezarlık iif 

a.I..
... ... 100 • 

Hü~ ükada kar "' -• • fıOO • 
Kadıköl' Cafenı~ lzınlr .ı,ı · · <>Q ı 9 ....... ,_ dit 

JlERLEH \ !-: \!Al 11 ıl \f-

f".\RT \'API HL \Hl 
::;l'rı Ye l .i.ık · Karadr•rıız l'•ı -
ta~ı Ynlrıılarııı 1 Tıırlıı iti 
':llıatlarıııı tı-ıııirı •ılilıııi~ olaıı 

Mı•ııet \L(~•lll 16 
J,;ı !'.tll 

Ç b ı.:ııı 1 :ıl.--;ıııı 
arşam a aat 18 de. 

Sirkeci nlıtıııııııdaıı ,;ııı"Ctİ 
kat'in'd" (Znııı.:ııl lak. lııı•ho
lıı, ::iıııup, ::-ıaınsıııı, Onlıı, 
ı:irr~··ıı. Tı.ılııZtıı. l:izl'. 
atiııa \t' l ILıhe ) \"!' :ııiıııı l 

''' a,ı1,.1 eıtı'l't•kııc·. 
Bilı•lll'ı \':ıtııırıı. ,' ı H·ıilır. 

:'ılura<"aaı ıııalıa ı · 1. taıılıl 
IJalıkpazan ycııi til'aret lıan. 
Tolefcııı btaı ıhıı\ 1154 

1ıaı ............... ... 
\" apıır ıııııcr·hhızı . aiııı Bey 

İzmir Postasi 
l faftıılık lfıb Yt' '<ttr' 1 h·ıth 

Adnan Yaporu 
K.. -aniııiıı 

14 inci Pazartesi 
günlı 1 u da Galaca humından hart 

ketle hınaci. ikinci ve uçtincü -uıır 

yataklı yolcu lan al ırak dotn> rb.ınir) c 
gideceltlr. 

DiKKAT; işbu IW... npurda her
türlü osbalıo ionnıbat mücmen olduğu 
gibi yolaılac en bllyalı: olıclJeda ..,... 

Yİi hidem.lblll bulacaldard<r. Miiddcd 

ııeyahat ( 20 ) suttir 

Tafsillt için Galııtadıı GümriiJc 
kaqısıada Site Fransez hanında 12 
nümeroyı müracaat 11efon 8ey~u: 
ı 041 ve yı Beyıığlrda Pcn.palu 
ile G:ılata • aray kıış1.>ındı N'ııca 

seyalw ıcentasınL Telefon; Rey~u 
166 ve 1131)9 

TAVİL ZAilE MTJ. TAFA 1 
ve biraderleri vapıtrıı 

\lıııı1azam Ayvalik Pıısta'ı 

Tavil zade 
\:tj)lll"tı 

llllr l':ız:tı tı>sİ l(İİ
ııii f,t:ııılıııldaıı lıa-
r'PkP.t1e [ Çanakka ı• 

"• Krwfoz] iskr!elı>ıin ıır,rra

yarnk Ayvalığa aziın~l ye 
aynı tariklıı Tstaııhula avdet 
eder.ektir. 
Mah.tlli miincaııt; Y eıu~ Tavil zade 1 biraderleri Telefon: l<ıanbul 2210 

Emrazı L"d<lı\ c 1· rerın e 

e>kı !-choğuk ıf; ıu e· · lı ted 
eder l\ahçc K pı, · c. < cı 1 be ı 

karşı ·nJ.1k1 :ıpa ın·ı > ,.' 

kadar 
~ ................ "'..,. 

HAKTERİYOLOü ~ 
Dr. IHS N SA ~ 

Bakrcnyolojı laburatu\ aı 
Pek du ik kan tahlitatı 

\ 1·eMl.1ll '"elmı. u 

.. , dt \C '' ın 

il '-'. \ 

' ahaL l ce~lıi!>ı. idrar. h.ıl 

liliıı, ( " 11 ,· korı 1 lrc " 

0! 4,Jı\11.UI JJ.. 11 il la 
CUP< •• karşı-ı ·da ' !el 111 1 . 

ı•""1T n n•~ u•u• n 1't 

Doktor Kutiel 
Elektrik makineleriyle bel«nt'IJk· 

hığtı, idrar darlığı, prostat,ademl 
iktidar, ve bel ~evşekliti en~an, 

ve cilt ile flren~yi aı;n ız 
tedavi eder. , 
KarakClyde BGrekçi hnat ıra

ialda 34 

f:;tanbul iki"' 
,ıoJeiı; 

llcşikuf \-.ptı -eJt>ıDdC ",!'. 

numeroltt !ııhn"bdıı acarctle müş 
gH Keorg llitcc c:fendinın 1 J· !-:.."1 uı 
hinden ~ ilAııı ıflhıaa ve nı= 
lıbi iillsiıeain fÜy"( >t tc<\ iye,. 
zımnmd• azayı mahkemeden ( 'ellı 
Fuat B.. y10 jiiıj tomı...- ve da\'ıı 
vekillenoden Halil Jo:ıem ve V chbi 
beyleıi.11 munkbı <indik tarinlcriı>c 
ve m-ı........,.ıe depolanndaki cnınll 
ôcariye ,.., q-y.i za.idei beytlyesinU. 
temhinne ye C\Tlk ve ılefatirin ccl 
bine ve kefaleti mus.t<ldılı irae edil 
mediti taktirde hap• ve te\'kifin• 
ve bu ba;ııaki karann muvakat.ctı 
icra>1u ııalıkemcce kuac ~eril mi;; 
oldoj!undan kıınunoamel ticaretin 
) Ü7. ) ctmişiuci m:1<ldesl mucibinl..!• 
daimi .;indikleri inoh•p olunm:ık 
u-ae e:-.iıabı ma..tluhun i~bu hin do 
kuzyii7. yinni do U7. ı;cncsi Klmınu 

;aninin yirmi sekizinci 1'.azınesi gıı 

nu saaı 14 raddelcıindc mahk 
ıneııin ııhı~ muanıcl;.\tın.ı mah~rs t 

da.ına gelmclerı !uzumu ilan olun~ 

1 Cçüncü Kolordu 1 
ınübayaat koııısiyonundan~ 

1
. 1 
,;ınıı • ıt-• kı'.nt ılıtıy ı ı j, ı 1 

3 -l Redelı kc~fi 71,400 yetm4 bir bin dör yüz liadir. 

4 hale Ankarada gümriikler umum mudürlüğünde yapılacak.tır. 
~ n(ı ••·tlhaie gimiı 2fi kAnunusani Q29 tarihine müsadif cum1trtesi 

-- 14 tedir . 5 - '{ ... . 
thale ~ni"Tld.UZde yedi buçuk nispetindeki teminatı muvakkatelerin 
teydii. 

1 
en eveı ı\nktrada Gümrükler umum müdürlütü 't'C7.lleSllle 

uh ı•L . . karreresi ı·c•:hile u:rı rıpt cdılme;ı ıcue ,..,. •!il! ... wme musa Balada •>-safi m arrtr em u~ ~craıtı mu • . . . . 

~;~rz~;·;; ;::~-=~~:::~~·.;::-~-=-· e-:i-~-r-~-
0

d'"'m,..:..,.~-:~-na- ı:u~~-e.v .. r.ı __ t_ı_ı_ı_1 
dan: .. •tik~ .:i~C:.. ı..IOk.;:U~ M~rsia sür· at pastası 

220500 kiln kurıı ol ktı alı 
zarf t1'ıılı1r rniın,ık ay.ı vaz 
ııııilnıi~tiı. iha t''İ 28 r:iıııınıı
sani 929 taı ılı ııt• ıııü ·ıdil 
Pazartesi :,:iinıi -;;ı:ıt 1111 dortll' 
icra ııdilerektıı . Talih Priıı ~·~ 
raiti aıılaıııak 111.rı· lı rgi\ıı 

ve işlıı<tl. etıııck i. ley nletin de 
Ticaret o<lanndan ınıLsaddak 
vesikalarını mü. tashibeıı Çnı·
ludaki mübayaal lmmisyoınma 
müracaatları il•ın lllıınur. 

6 - "raJi 
~~ sa&tten e P~er teklifnameteri havi mühüdiı zarftan muayyen gün 
til ~übayaaty An.karada gümaükler umum müdürlügünde müteşek
lerdır, Muayy komısyonu riyasetine makbuz mukabilinde verecek
kabul edilnıe1.eıı saatin hululünden sonra vuku bulacak teklifler 

. 7d . - Şartn~ıne k iz i 1s bul .. ınri.ik b 
ıııu urliık!eri 1 ve eşi.fnııme suretleri m r, tan gu li'i 

8 _ Ş Y e A.ııkarada levazım müdürlüğünden istihsal olunacakur. 

kabul 1 artııanıclcrde mevcut şerait haricinde bir güna teklifat 
:hltyet~ r':'nanınaz. Bu gibi aınaliyatla me<m•ı olduklarını musaddik 

ı e vesaiki lb ,p;~ 
Muht · razı mecburidir. 

ereın zü . . 
Toprağı süımekl rraıınızın nazaı dıkkatıne: 

,Jar ziraaıin 1 en malısıılu lıaıman idip ka'.dırırı•:aya ka-
·e ı"ı . ıer safJıasına aı·t ı.· 1 . k .... k 1 .. -k · ~" en ile ı\· /i ,1• ına,,ıne erın uçu ve ıuyu 
ı . . ~ ıı e lıa un d . 1 . . · ı · . '"•\ZJ u':ırrıarr•ı h e[:ıımen erı ve sutçu uge ve 
·ıı·ın ·ı · "' m.l RU m kıııel · 'l' · · d '. ı ı ıtıv:ı edeıı 11 fı Ş ' er iit-k1"eııın en zengın epo-
k~111e .en chYı'ıı ve 0 er _ra~tes Macar zii·aat makiııııleri ~ir ke
,1.Yeııın lıeıııeıı lıe:ıı t n:::rsaıl şeraitle teY:ri edilmekt~dir. Tiir
ll'krtuı Turkiv ka ında 82 şube ve arı>ntem.ız vardır. 
B-24 11 ; 1111, n erdrnder ez şubesi İstanbul Ankara Caddesind 
'ıı' f. ıı.ı a ır T ııl f l . . 1 J ' " ıhııl 196 ·

3 
· gra ar resımız: stınlıul l oıeıton 

. 577. 

Z
.'-Adalata sahil sıhıvve merke
ın en: 
:\leıkez · 

1 ' .ırııız ıı11ltrıııda 1600 k (P 
e 50Q kı-ısıır (L he . usur eınıan••anat depotas) 

uoş nzın) ı k · - " 
ağıııı.Jaıı ıuıımyeıle , · .. ene ·ası mıızayede sureti:e satrla-
~i.mi~tir. Taliplı.ıiııı;~n~~k 24-1-929 perşembe olarak tespit 
'C ınıızayr.rleve ·1, 11·rak · ör e~yayı ııörmek üzre her gün 
r· ı · ' etm k ·· •a :ıtad:ı K:ırn .'ıhıstafa P·e· uzr~ ~ezkı1r günde saat 14 te 
rııorkP1.ı masmf k~r · . aşa sog-agıııda r.aıaı.a sahilsıhıvye ' ııııP. onıına ·· . · 111 ııraraatl:ırı ıl:ııı oiıırıııı·. 

10 metre mik'abı !(ara ağak MiinakaSlli aleniye ile iha- 256 cedit yarim b&lat soUıuwı ıs (KO.l\YA) vapuru 15 Kl.. 
10 • • Diş budak leleri 28-1-929 fll:\t 13 te num~ ile yekdigerine maklup ma sani Salı 12 de Galata nhtı-
26 • • Çam koğu~tı 28-1-929 saat 14 te oda b": h~p düktnın oıı üç bin 
3 ,. • Gür"eıı ağaCI . s~ldz yü~ y~rmi dört sehlm itibarile mından hareketle Çarşanha 

29 ., • Mulıtelir cins ve mikdarda 1ahla çıdeue bın yetmış ıki sehimi yine mah1tli 10 da lzmire muvasalat ve f 
ve saıre 28-1-929 saat 15 te ~~zk:anulrunikido.kuz 1 

yüı altmış selıim aynı günün akşamı hareketle 
e yut. ı tmış sehim! çilinkiı M · 'd 

Deni?. fabrikalan ihtiyacı için yukaı da yazılı kel'estelerle hi. oğlu Yalm!aer borcundao dola Antalya, AIAiye, ersıne gı e-
zalarıı.da yazılı gün ve saatte aleııi ıniinakasa ile ihale <'dile- otuz gun müddetle mevkii miizay; 1 cek ve Taşucu, Anamor. 
cektir. !)aı1ııamelerir,i gtırmek isıııyeıılcrin her giin Kasım~~- deye vaz olunmuştur . Hududu: bir A!Aiye, Antalya, lzroire uğ-

. , tarafı habamhaneye ait 232 numerolu rav.·arak gelocektir . 
s:Hia Deniz mfıh:lv:lat knmmıı:voıııın:t ıniiral'aat :ırı duUn arK1$ı Tlabambaneye ait mahal 

Devlet denıir yolları ve limanları umumi bir carın tahra minare caddesile bir •yya ·1 ı. su' r'at pOSt3SI 
tarafı Halat sokağının oolı:tai ilıisa- fi 1 

idaresinden : kındadır. Duk!ıun deruni gezlldikte (MERSİ. )vapuru 15 K1-
Haydarpa.~ Liman. ve Rıhtım i_d~re~ine ai.t. «2» ıııımaralı zemini tahra düşeli dukAn ve asma nunusani Salı 17 de Sirkeci 

Duba miınaka ı;uretıle ve yevnıı ılıaledeıı ıtıbaren Jıir ay merdivenle yukın çıkıldıkra bir oda rihtımından hareketle Geli _ 
· ·ı kt' bir bel! kezalik asma ahşap merdi· 

1.arfında tamir etlırı ece · ır. . . venle çıkıldıl'tl bir tavan arası vardır. bolu, Çanakkale, Küçüldm-
~Iunakasa 28- 1-929 tarıhıııde. Anadolu-Bağdat işletme Deruninde diğer hisedar Sarin& oğlu yu, Edremit, Burhaniye, 

l\tüılürliıgünc~ yapılacaktı!'· '.f:~~ırat şartna~esi şimdiden Andonaki efendi mü>tecirdir . Sene-
Hay · rpa Lınıaıı Uaş Mufcttı,lı.,111deıı alınabılir, ve ını•zkı)r liği. yüz yirmi lira bedel ile 25 Unu- Ayvalığa gidecek ve dünüşt.e 

d 1 f d J{ el 928d 20 •-•- e1 931 mezkOr iskelelerle bı'rlı·•;te 
Duba arzu P. en er tara. 111 aıı a ydarpasa,· ınendire"iııde nu ev en ....... unu ev .. 

ı 1 ., tarihine ve bedeli icanıı peşinen ve- Altuno\u "- r...:a a k"' 
göriılebitır. Tam.irata tahp 0 au.aı 111• «3Q()>ı lira teminat akçe:;;ile ıilmek sureıile konıraıosıı vardıf . g .. u15 " Y ca ,,ır · 

· fı J <l ı 1 1 b. Gelibolu için valınıı yolcu 
ve ehliyetı ennıye şa ıa e name en e ır!ikte teklifnamelerini Elektrik vardır. Ktrgir ve yanın Balat ' 
yevmı mr.zkı)rde saat «14,30»a kadar kapalı zarf dahiLinde caddeı;indeki demir kepenkli kapalı alınır yiık alınmaz. 
idarei meıkı'\re k ıibi umı mi1ii!ıııe tevdi ev. lemelPıi lazımdır. bir kapısı van!ır · MeS&bası tahminen 1 Galata koprü ~ında merkez ytiZ yirmi beş ~ındır . Kiymeti mu-

p 1 V kt. K · · · .. b acentesi Beyoğı.t 256~ IDd•d« ertevneya a ı aımakamlıgv ından: hamminesının camamı uç in liradır. 
1 ~~·~m~e~~~~~~~ 

Şi;;lide z.zet pa,.<a sokağında Valde apanımanının on ikinci dairesi ve ki •ubeel acntesianbulst. 
Şe be 

olanların ·ymcıi muhamıninesinin • 
Kadırgada hsuvu Y mahallesinde kurbünde arsaet ve kahvehane · mik. p · al aldındaıı b ı da hisseye musıp tan yüzde onu 

ertevnıy v a a muharrer eınllk aleni müzayedeye vazedil- nispetinde pey akçasını musıashiben 
miş.ve yevmi müzayede KAnunusaninin oııdolmzuncu Guırumest gününe 341 - 1374 nuınero ile 14 - 2 - 929 
tayin kılın~ olduP;undan taliplerin yevmi mett1lrda sut onbcfe kadar çarşanba gilna lstanbul icra dairc-
lscanbul Evkaf Müdiriyetinde idarei vakfı veya encümene müracaat sinin müzayede ~ubesine muracaat 
etmeleri. evlemeleri llAn olunur • -

Zayi : iş Bankasında 

tltdiğim 5536 niimerolu tas 
ılığı cüzdanımı 7.ııyi ettim 
alacağımdan zayiin hükmü 

Halit 

et-

• ÜÇiilıcii Kolordu ..... ,uı: hı 

ıaisyoamdaıı : 
Kolordu etta1ı: anbtınnda mevQld 

lkiyö% elli teneke ade !af satılacak
ıır. Anbara miinı::uda ya~ıırm 
görülmesi, ve iştirore talip olanların 

15 K. sanı 929 tarihine müsacfü 
salı gilnü saat ondôrttc komisyona 
mnC.:c•atları. 

* Ko?ordıı kıtaatı ilıtıyacı 
için altılıııı ıliıı!Ylız ki o g:lz 
yağıııın pazarlık sıııPti'r. rnıı
bayaası tekarrur etmi~tir, p:ı-
1.arlığın ihaleci l 7 k.'\111ıııııs;111i 
peı~rnbe giinii •aat 14 lı\ 
kumsiyonumuı nıüııakasa sa~ıı 

nunda yapılacaktır. t:ıliplcrırı 
şartnameyi koırısiyoıııımıızda 

gormeleri ve yevm Yıı ~aattı• ııı" 
a yyeııei ilııll ede §arı ııaın edo 
yazılı olan ~ kilde ki te'miıı:ıt
larile biı'li~te miinakasa ~a'n

uuııda hazır bulıııırııaları ılaıı 
oluıınr. ------------llııyoğıll su oh •iı:ra:ıııdaıı: 
Bir deyui ıııa~kuııılıilıd ·ıı do
Jayi ınakçıız w fuı ıılıııı 
mııharreı· hıılııııı hır altaıı 
saat ve ikı a:ıon km,tr.~iıı 
emnıyet san du~u ırıarıfoıile 
15 kınurı"illıi ı;alı gıııııı saat 
:4 de satılacağı ilfırı olıınıır. 

MES'ULM0D0R0:B0RHANE1TIH 
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.\lc!,tl•p \O~uklan kar altın.la oynarken 

Tan ir eılil,'rı Beyu~lıı ıl:ıir .. ~ıııin ııı:111zara•ı. 

1 

1 ıı. \ ı l..ıuaıı ı ıı fa1.ıa rn,-:11111 rııeklcplilrr. 
1 

. 1 ln kapanı koprüsıi son fırlınalarJan ınii1c<'s~ir oldıı. 

lıı~allalı yakınıla yapılır. 

'ı ,. ı f ·.·ııı 'iı Bel ·lı)ı' ıı tı'.ıabı için iıı1. lı:'ı.ı 1 y't·Iİ fealı ·I lııı ':ı?llı lrr. 1 ıın <araç':ıı • · ' ~ 'çlı ııl:ı t.'!cı ,ııi ıııtıl..ıı elli' 

<\RKA A(IRILARI İÇİN 

T>-( 
• AIKOK.S 
Dünyanın 

en eyi harici ilacı 

Arka göğüs, kol ,.e bacak ağrılan öksürük., 

üşütmekten nıutevellit mafsal ve ad.ele se;:ıiği, 

lumbago, ronıati1ma ve ya her bangı ıııev?.11 san· 

cı için devaların en serii ve eıı mü=iri 

ıedcme 

ou Pi ster 
Her eczanede buluııJr ~ 

ALLCOCK MANUF ACTURING CO. Birkeolıead, E.aalaaıl .. 
>'ırp kralı için 

ASTA-LÜKS 
İRMİI( MAl(ARNASI 

ASTA-lüks 
Makarnası Amerika
nın en birinci irmiğin
den yapılmı,tır. BU· 
tün Avrupa makarna
larına müreccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir dcfrı tecrübe her 
vakıt kullanınak için 
k<lfidir. 

Her yerde arayınız. 

iktisadi' c sina:i tc<ı.,at 
ve i·leıme T. \. S. 

f 
1 

1 

. 
Tetkikat notirosiııdo Abirledeki çatlağın çok ehcmmlyetsiı. 

oldıığu 'ıııla.~ılmı~tır. 

ı. 

1 forıriycdckı yeni tayiıılt• 

yık ııcl:ııı a~a[!ı sıra ilP H:ı;;ıtı 

na.ı • 11111:111, l·>:ıı, Sı pi" 
7,iy-., Ila~ı i ll ler. 

-------~_;,~~~~-

!Hiil!! B·ızim ~m1~.: .. 
i!!j" 1' 
mı okantada :~ 
::::.. • ilu akşam ve her :?:. ,... . ... 

.\[ııaınelaıl 
baıık:ı:~ı. 

itibarile hif hayli 
::!: Pazarte5i akşamı i~ 

tarakkı edım Enıltlk lfü k o" Z :' 
• !m .. ~ arag ........ . ...... ........ 


