
darehaııe: 

lmmbul, Anlara eacldetıl, il 100 
Te!paf adresi: 6 Telefon numaralaı:ı: 

fııtanbal, Milliye& ' fııtaııbul, 8911 - 8912 - 3913 
Go•I• ff n:aıboora ali lrıuo•ı için mlJolttpte lflilroroal edllmılıdu. 
Mfıdd~tl ~ r~çrı1Ju.•lwlnr 10 !ant•far. G'lm "'a• grrl rerllmız. 

:N._.ıa-a&K.....--. ..... 

Abone n nan lcretleri 
Gue&eıııi&tle filıaıı yazılıınıı lıııkultu mabfıızdur 

Abone f&rtlan t ban t.artfesi 

Tdtlıı,. H•r#f 1 8ncl Sahlfedı San imi 1$ 

6 Ar/41 400 .tıı. 800 u. ' S<rci • • 50 
• • 750 • 1450 • 4ocıl • • Bil 

11 • uoo • troo , tncı • • ıoo 

N--•·•• & :&:....--• .-...-__ 

VENIZELOSUN PROGRAMI 

Geçen sene içinde Yunan 

ınilletinin iş başına getirmiş ol
duğu V enizelos başlıca üç gayeyi 
lııtihtaf ederek, faaliyete girişmiş
tir. Bu gayelerden biri, devletin 
harict emniyetini temin ederek, 

dahili inkişaf ve tçrakkiye scrbes 
Cereyan vermek ve milletin 
lıtitün enerjisini mu mir ve miıs
t~hsil bir ~ad ide toplamaktır. 
V cnizelos iktidar makamına gel
dı!ti glindenberl, Yunani tanın 
hıltiın harici P.uruzlerlni lııiiJftlıun 
ınenebe stiratle asfi e etmeğe 
Çalışmı tır. 

MEVKUFLAR HAKKINDA İKİNCİ KARAR VERİLDİ 

Xendislnin iş. basına ğcçmcsi 

esasen lngiltere ve Fransa gibı 
Akdenizde hakim roliın!i oynayan 
devletletin teveccuhunu bir min· 
net hatırası olarak. tekrar Yuna

nistan tizerine celbetmeğe kAfi 
&elmişti Bundan sonra Venizelos 

Musso!ini ltalyasının Yunanistan 

hakkındaki hissiyatını tadil için 
llltraştı, On iki adalar mes'ele ile 

korfo hadisesi ıki devletin mıı
tekabU münasebetlerine haylı ger

gİnlik vermişti. lta!ya · Yunan 
llıJsakı bu gerginliği kaldırmllj ve 
Grandinin son A tina seyahati ikL 
memleket .arasındaki yeni mu
habbetin kun etil bir tezahürü 
olmuştur. Bu muhabbet ne kadar 
devam edecek ? Şimdilik kale 
alınınıyan on iki adalar m•s'elesi 
ile kadar uyuyacak?- Bal ayla
rında pek ince duşiıniılmez. Bu 

llıaller ancak sarmaş dolaş devrinin 
hitamından sonra sıntmağa ba~lar. 

Yunanistanı en ziyade üzen 

puri.ızlerden biri de Yugo lavya 
ile olan ihti!Aftı. Yunan l\lakc
don} asının ve bilhassa Seianigin 
sınında ağır bir giılle zahmetini 
Veren ırp metalibi Yunanlıları 

hıhakkln end rmekte idL 
Bu muzmin ve tehlike ı ihtilaf ta 
son zamanlarda esas itibariyle 

hall?lunmu gibidir. Yu 0 la\ a
dakı on dahili vaziJet elanık 
mesele inin daha ziyade Yu 
A ar nan 

'.11 • ıne muvafık bir surette hal-
i 1 n ı kolayla;tıracağına şu pb c 
tuktıır. 

\ enizclos, Yunan-Bulgar mu
nasclıatını da muhaıibeıli olmasa 
hile tabii bir mecraya sevket: 

:eğe muvaffak olmuşnır. Türkiye 
e olan mübadele işlerini de 

kat'ı bir surette halletmek arzu
IUnu besledlgi görülmektedir. 
Aynı arzu bizde de daha evel
derı mevcut olduta için her Ud 
tarafça muvaffakıyetli bir ned
Ceye vasıl olunaçağı şüphesizdir. 
\1 eıılzelos bu surede Yıınuıtsta
llın harici emniyetine taaluk 
ederı gayesini tahakkuk ettirmek 

~r. Yunan başvekilinin 
C h gayesı de memlekette 
v um ~rl.tt rejiminin muhafaza 
;d ta viyeslne manıf bulunmak-

ır. 

Yunanista 
bil n son senelerde da-
111 en pek çok buhran ve sarsın· 

ara maruz "·'-·-tek ....,.wı,tır Bunların 
v errurune meydan bırakmamak 

i:arem~mlek~~eki hiıkılmet ve 
lamJ stemını her cihetten sağ-

aştırmak çok muhlm bi 
meseledir Venlzel r 
zat teslrt · altında os bu mıilaha-
devlet uzuvlanria -:~mevcut 
ile bir Ayan meclld şurası 
muyafık &önıriit ve Uavesını 
kanunlar Yııuan mecUat ~ alt 
tarafından kabul ~busanı 

Venizelos bu yent dev~ . 

esseselerinin ihdasi!e Yunan :u
hurlyetini Fransız cumburıy::t 
modeline göre tensik ve takviye 

etmek istemiştir. Yunan devlet 
şurası, hemen aynile Fransız devlet 
şurasının teşkilAt ve vazaifinl 

almıştır. Ayan meclisi de bir çok 
lloktalarda Fransız Ayan meclisine 
Yakındır. Yalnız YunanWar 
lisı mec-

. teşkil edecek 125 azadan 18 
lnın zirai, sınat, fikri ve diğer 
ıneslekl cemiyetler tarah d 
1 "hab n an 
~ti 1 esasını kabul etmek 
gtbi bir yenilik göstermişlerdir. 

Bakalım Yunan cumburi) eti, 
~e Y nan hukıimet idaresi bun-

'; ra nasıl bir tikrar arz-
eek • Bunu bıze istikbal 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

M. GRA DİNİN MÜ
IIİM BEYANATI 

Kaç lira?· 
Emanette maaş 

Maaşlar 2,5 milyon 
lira tutuyor 

KADASTRO 
HEY'ETI 

DÜN ŞEHRİMİZE 
GELDİ ı 

BALK.\ ·r.ARDA "t'Kl~N Hl' 

lTIL.\F il \GL!DIR 

Atlna, 14 .---
(Fos) -

inşaat ve tamirat için 
, da 2,5 lira sarf ediliyor 

TAPU U. MÜDÜRÜ 1 

ATIF BEYİN . 
BEYANATI 1 Tip fakUltesl müderrisler 

Ep! zamandanberi tevkifhanede bulunan ve gayri kanuni 

teşebbllsat'.a bulunmakla maznun olanların meni muha· 

kemelerine karar verilmiştir. Mustantlklltın ikinci defa 

verdltl bu karar mahkeme reisi tarafından da tastlk 

edlldltl takdirde tahliyeleri icra edllecektlr. 

YENi KARAR NE? 
•••••• 1 

MUSTANTİK KARARINI 
VERDİ 

MENİ MUHAKEME KARAKI TE'YİT 
OLUNMUŞTUR 

Haftalardan beri tahkikatı devam eden ve 
izam edilen tevklfat hadisesi hakkındaki 

mUatanbk kararnamesi dUn verllmı,tır. istintak 
hakiminin karannda maznunların meni mahke-
mesine karar verllmlfilr. 

Gayri kanuni harekette bulunmakla maznun 
olan mevkuflar hakkındaki tahkikat bir kaç gUn 
evel hitam bulmuf fakat mUddel umumllljln 
talebl Uzerlne tahkikat tekrar ba•lamıfiır. Bu 
ikinci tahlkal dUn bltml' ve mUddel umumi mu
taıa-amHlnl lallntak hakimine verm~. e.a
HR tahkikatta 1118f11UI olan istintak hakimi Ha. 
yreddln b!IJ kerarnamfflnl yazmıpr. Klrk sa
hffeye balll olan kararnamenin 18bJ.lzl akfam 
llzerl hitam bulmllflur. 

Bu kararnamede maznunların cOmlesfnln meni muha-
kemelerine karar verilmiştir. kararnamede maznun

lara lsnadedllen fllller tadat edllmektedlr. Müstantik bu 

flUerin tespit edtlemedltlnl esbap ve delalll ile izah 
etmektedir. 

Hayreddin bey kararnamesinin usulen bir mahkeme 
reisine taatlk eUlnnek llzere bir mahkeme reisine müra
caat etmiş. nihayet evrakı kinci ceza riyasetine vennlşttr. 

Meni muhakeme kararının llç giln zarfında tastlk edll· 

mesl icap etmektedir. Eter mahkeme reisi, istintak 

hakiminin kararını tastlk edecek olursa blltiln mevkuflann 

Parlsten 
bura gaze
telttrln bit, 
cllrlldlQlne 
köre m. 
GrantltAn
karaya gtt;. 
uıı za·man 
muall.ak 
meselele
r in haotl 
için sarh 
mesai et-
1111 gibi 
Atlnayı zı. 
yaretlncl 4nklrldl TDrk -Yunan 

m v iz milukerattnı idare eden 
• an 8• Yunan. murahha!'t 

ıos nezdlR- M. Papas 
ele de ayni tefebbUste 
bulunmalı cleruhte at
mlfilr. Bu sayacle kal
yanın bu kaclar allka 
göstercllll TUrk· Yunan 
misakı tahakkuk ede
paktlr. 

Atına, 14 (fo) - M. Grandı 

bugün gazetecileri kabul ederek 
ltalyan - Yunan mıinasebatı, iki 

memleketin teşrik mesaisi ve 

Türk • Yunan münasebeti hakkın-

da beyanatta hulunmuşrur. 
M, Grandi ita/yan - Yunan 

teşriki mesaisi .irr ıki mllietin 
ve kendi/erile mürıasebettc bu
lunan Akdenız rlevlellerinin 
sulh dairesinde inkişafına ma
tuf oldugunu ve bu program 
üzerinde iki dost hükümet ara
sında tam bir tetabukı ·efkar 
bulundugunu siJylzmiştir. 

M Grandi Türk - Yunan mü

nasebanndan bahsederek bu iki 

dev le tin itllAfını · pek mümkün 

gördügüuü ve ancak bu sayede 
Banaefitle Balkanlarda sulhun tak
vıye edllebUeceliJll beyan ermiş
tir. 

Atına, 14 (Fos) - M. Grandi 
yarın ( dün ) Romaya hareket 

edly~o~r·:___..._.._.+:-~~ 

rt)RKtYE;IRAN 

MÜZAKEREYE NE 
ZEMANBAŞLANACAK 

ıran sefareti mOsteşan 
tahliyesi lazım gelecektir. Salt Han yeni taazim 41dll· 

ıklncl ceza malııkemcsl reisi VUJf bey dBn tencııs:,.ıe cOrtlf•D 
bir mDharrlrlmlze fU izahatı vermlftlr. . . mekte olan 

" - Meni muhakeme karannı liecliffetkik aldım. Bıttabı sefaret bina· 

karann mahiyetini blhnedijfim için tetkikattan epe/ kararın lastik sının noksan· 

edi/Qp edilmeyecelf hakkında şlmdidem bir şey siJyleyemem. lannı ikmal 

Yalnız verilecek karar biJtiJn maznanlar hakkında aynı ~:!1°r1!:: 
olacaktır. ,, 1 _ .. t idi ,.,.. 81 ka" 

M
eni muhakeme karannın bugtlıl tudk edllmM m--~ r. "'i'_r. r T 

Tahkikatın bidayetinden beri lıll)'Sk lllr ketumiyet pto- cOne kadar 

na mtıddm umumi ııey dtıade pzetedlere bir ,.Y olmadıtım seftr Frul'I 
sGylemlftlr. lstanbal lıaldmlnln kararnamesine cOre • BatllD H.Z. de &1de

taıııdkattaa mtısmlr bir netice alınamllllllftır • cek ve ma-
.. suretle hemen lıemen bir aile efraduıdaa ibaret olan mev- fArllnlleyhln · 

biat fu ıanİerde tahliye eclDeceklerdlr • Otınlerce efklrl umumi· nimetinden Iran Sefiri 

J'9JI 1tca1 eden mevbıtıann isimleri fıuılardır : sonra Tllrkl- Furugi Hz. 

Yılılaz imzalı mettıılıun sahibi Kadriye • Hamdiye • Nadide lıa• ye • lran mllzakereslne de= ;:.:uır AH Rlza , Ahmet Vefik • Fuat ŞemaJ • Kemal bey· vam edllecektlr. 

öteden beri Şehremanedni• 
tucll varidatını bel'ettltl ılly· 

· ecllsl bugün lçdma. eder 
Kadastro bakllıııda t~lkatta ı f kilit 1 hlnd rl t 

ltalunmak tızre A vrupaya &idea a e 8 ey e net ya Y • 
Tapu ve Ka • ~u doktorlar hakkında mu 
daatro Umum -~ratta INıluaacak ve bazı mil· 

MOdtırO Atıf lıfm karerlar lttflıaz edecekdr. 

..ey'd fenniye mUdUrO Ziya B. 

lenlyordu. Dün bu haıusta 
tetkikat yaptık, Emanet 6 ,5 
milyon liralık varidatından her 
sene 2,11 milyon lirasını inşaat 

ve tamirata ayınaakdadır. Bu 
miktara kanalizasyon masa rlfatı 
da dahildir • Senede 2,5 milyon 
lira da memurin maatı tutmak· 
tadır. Şehremaned Hey'ed Fen· 
niye mUdUrU Ziya bey bu hususta 
muharrlrimlze demlşdr ki : 

~ Ben emanetin bu blltçe 
ile yaptığı işlerden mUftehirane 
bahsedeblllrlm. 

TEFFİZ 1ŞLER1 
Müddet marta ka

dar üzatıldı 

ve Hey'etl Fen. 
niye MBdtırl 
Hallt Ziya be· 
yı.r dOn avdet 
etınlflerdlr. 

Dlln Atıf B. 
bir muharriri· 
mlze şu izahatı 
vermiştir: 
Berlln, Dres

den • Vly ana, 
Şerburıı; Lozan, Atıf BC'} 

Bren ve Parlste dol.,tık. 
Bu tetldkatıınız Tlrklye ka· 

dastrosunun ııllratle ilerle -
meal için ne 
yapılmak !Azım 

geldlğlni tayla 
hususunda bizi 
ilmi ve fenni 
yollarda tenvir 
etmlftir. 

Kanun Me· 
denlnln kabu
lünden sonra 
gayrı menknla· 
tın tasarruf h· 
akkını temin 

H. Ziya B. için Avrupada 
ancak lsvtçrelllere tatbiki mü
yesser olan bu çok miltek!mil 
usulü tatbikten batka çare 
yoktur. 

Bütün Avrupada Kadastro· · 
nun hukuk ve fen kısımlan ay· 
ridır. V alnız lsvlçrede birdir. 
iki ihtisas itini birden ıı;llrebl• 

lccek unsurlar yedflne blrlCf
tlrllmesl mGmktla olur. Buda 
faydalıdır. Kadutrosn ikmal 

Ynnl teşelkOI eden 2 nu- edil•• yerlerde lsvtçre sisteminde 

maralı tefflz komisyonu dOll m1c111 -•at tesis edecetiz. Za· 
3 ·- bııllıııı içi• lıazlrl&111111ftık. 

ilk ıçtımaın• yapmıştır. Biz pndlye ka61ar lsvlçn 
numaralı komisyonda bu ........_1 ıaup ettik ve linna 

h.tla faaliyete reçecektlr. tat111e devam edecetlz. Yaptı• 
Tefflz talebinde bulun- a-ı- tetkikat lılzl feal!Jetlnılzl 

mak 1zre veelkalannı seçen taylt aetlceel11e iMi ed-ktfr. 

ayın sonuna kadar lskAna 
ptlnnemlş olanların hakla· 
n sakıt olmuştu. bir akşam 
rezetesl bu mOddettn Marta 
kadar uzatıldıtını yazmıştır. 

VllaAyetten tahkikat yap. 
tık. bôyle bir emir relme

mlftlr. Esasen latanbulda 
vaktinde veslkalannı getir·. 
mlyen 7 kişidir. 

istifa mı edecek? 
Nevvy&rk, 15 (A.A) - Herald 

ve Tribün gazetelerine gllre son 
1 dllrt sene zarhnda Daves pla • 
nıam tatbikini kontrol etmiş 

olu M. Parter a lbert doıya • 
lan mutahusıslar komisyonuna 
tevdi eder etmez derhal istifa 
etmek fikrinde bıdnnmllftur. 

* Kellog mlsaln -
Vatlngton,15(A.A.)- M. 
Konoa M.Kulçln caoo
llclega)ln rlyantlnln hi
tamında kabineyi tark
aclecaQlnl bllcllrmlfllr. 

Dayak atılmış mı? 

Niçin öldürüldü? 
lloskova, 14 (A.A) -

Verangel ordusunun 
es ki Jenerallarından 

olup son seneler zarhn-
da Moskova askeri me
ktablncle profesörlUk 
eden sıa,ev apartma
nında katleclllmlfilr.Ta
vkH olunan katll 24 ya
•ındadır,ltadeslncle ce
nubi Rusya ihtilalinde 
idam edttmı, olan kar
cle,ının intikamını al
mak için clnayaU lrtl
klap ettlllnl aöylamlf
llr. 

smP KABİNESİ 
Belrrat ,14 [A.A.J - Belpat 

belediye relll Posta naarettııe 
tayla 1.dlbnlftlr • MamaUqll 
M. Marlnkovlçln {.Martatovltclı) 
pylıubetl zartnıda lıarldye ae
:ııared lflerllll de veklleten Ha 
ed-ktlr. 

iKi iÇTiMA 
DOKTORLAR 

TOPLANIYORLAR 
BUGON °ALAKADAR

LARDAN İUHt\T 
ALINMASI 
MUKARRERDİR 
DarOHUnun Tıp fakOltesl 

mecUsl mlderrlslal bu ıı;tın top
lanacaktır. Bu lçdmada, fakül
te aleyblııdekl DCfrlyat tetkik 
ec!ilecek ve bu dedlkodaln va. 
zlyetin vuzuh kespetınesl için 
lazım gelen mukarreratı ittihaz 
edecekdr. 

Öyleden sonra da Darül
funun divanı toplana

cak Ye bilhassa llmt lsdlablar 
meselesiyle meşğul olacaktır. 

Bugiln tıp fakültesindeki iç
timada Darülfünun emini Dr. 

Neşet Ömer 8. de hazır bulu-· 
nacaktır. Alllkadardan izahat 
alınması mukarrerdir. Tıp fak
llltdl rel i Dr. Süreyya B. he· 
nnz lsdfa için bir müracaat 
olmadığır.ı sGylemı,tır. 

FakUltenln nakll? 
Bazı doktorlar, Tıp fakülte. 

sinin lstanbul veya Beyoğlu 

cllııetlne nakli 11.zhn geldiğini 
.Oyleıııelrtedlr. 

Faktllte mllderrlslerlnln ek

ııerlll bu nakle aıeyhdardır. 

Bir kaç sene evetde ayal fikri 

ltlzam eden doktorlar vanlL 

Ahmet zogu 
Berllıı, t 4 - Tirandan bUdlrildl· 

tıne göre Ahmet Zogo lıutadır. 
Kralın hastalığının fazla sıpra isti· 
mali yüzünden bir nevi nlkoılnle 
zehirlenme neticesi olduğıı zannedl. 
llyor, 

• ROMANYA MECıJsl -
BBkref, 14 (A.A) - Parlamen
to mesaisine tekrar b&flaınıttır. 

BUGÜN 
a lnd •ıılılfeınlzde 1 
ı- Roma mektubu: THrtlye·orıaı; ay 

muahedesi 
ı- Berlln mektubn, lspaııyul dltta· 

törll yaptıklannı aıılatıyor 
8- Son haberler 

• lllıcl wılııll ı 1 •• 
ı-aaçw,..ı..,.,_ 

t- ı.ıuıı.t lıldplıaaelerl MJ1t 
- twttn .U,Or ...... ıc.- çamar arıyor 

' tıactl Sahifemizde: 
ı- Hava raporu 
1-Eıba 

1- DlifbdWerlıııla 
4- Felıt. - •( , 

M~;ta•4akl lhtflattan memnuiyet karan evelce ref. AZİYE • 
edildltt•d• ...,.. aynı yerde bnlunmaktadırlar. G ALBÜM 

mevkultar •hllJ• edUecelder mi ? 

Tahkikat aksini 
srösterdl 

Haplehanede bir ma-

* MEFSUH tKANUNLARı 
Bılp'lt, 11 (A.A) - Resmi ce
ride ..,rn, ıauıtıkavt eyal&t ve 
ııalılyeler lntlhabattıaa alt kann· 
alanıı melsulı oldntuma dıılr 

olaıı yeni kanaalan •ctntm· 
ektedir. 

5 - Falflı Rlftf beye qıt 
mektup Etem Alldt lıeylll Tıp 

P, ae ,...aan lıl lar ..... 
....... , ......... eble 

o- Sılılıl ııuııı-
,_Roma. HlliJ9, k&rilat11r .V.I 

Mutaatıtm .... auııateme taranın mevkaOar lıer aaulea 
dllıı haber alllllflardlr· Bu tarar tızerlae mevlı:ullar fevka-

lade sevtaml,ıer ve tevklfaa•I• bu lıılcral adeta bayram yerine 
dO•mllftar. :ıe evlmtlu ayaı :samaııda heyecaıılanm ıtz!eyeme
mı,ıer ve: 

"Yaşasın Cumhariyet adaleti!,. diye lıatınmflardır. 

gösterecektir. ı şark! Akdeniz havasında ve Bal 

Venizelosun üçüncü ve mıi· kanlarda mıihim bir mevki il ra

h~m bır gayesi de Yunan iktlsa- zına çalışmakta. olduğu anla~ıl
dıyatırun terakki ve inki.,<afıdır. maktadır. 
Bu hususta da muvaffakıyetli 
işler görmüş olan komşumuzun 

Zeki Mesut 
Edirne mıb'OJU 

TÜTÜN°1DARES1 
ALBÜM HAZIRLADI 

~ejl mfldOriyeU umuml

yeslnln bir hatıra olmak 

üzre takdim edecett albOm 

ihzar edilmiştir. Bu albOm 

muhtelif fabrikaların rejiye 

ait şubelerinin yllz, yüz elll 

parça kadar resimlerini lh· 
tlva etmektedir. 

hkOm mUlldye mllfelll• 
,11ııne mOracaal ede
reli Sargardlyan tara· 
flnda111 dllvDldUIUnclen 
•ikbal elml~r. 

mOlettl§ tahkikat ya. 
pmı' ve &u mufteklnln 
lzmlr Haplsaneslnden 

naklolunan azıh bir ma
hkOm oldujunu görm
Uf!Ur.Bu mahkOma da· 
yak ablmadıQı da anta
tllmı,tır. 

Soğuk fena 
Roma, 14 ( A.A,) - Şimali 

ltaıya da bir sotak daltuı 
haknm ıonnektedlr. Hararet 

• 

5 lnd ıablfemlzde 
t- MHltyettn llleacıal 

6 mcı ulılfemlde: 

ı - Millet mekteplerine 
devam edenler için ko
lay okuyup yazma sü
tunları ve eglenc0ı..: y 

~ \ .. _~~~~~-""~~..: Jar. 

derecesi Mllan ve TUrea de a
kıl 17, Trant ta aakıs ı 

datlarda nakıs 26 der 
Adi) nehri bOyUk ltnz pa 
drtlklemektedlr. 
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~~~so~ ·_.Ha~;,.ı~~---
:l•ve~de :lsdan.yade TIP ALEMlMtZDE BİZ VE C. AMERİKA KRAf:iN .. ~ Bir tecrube esnasında İSPANYA 

DİKTATÖRÜ 
Server Kamil Beyin Akşam baş 

muharririne cevabı 
Necmeddin Sadık Beyde Server KAmil 

Beye cevap veriyor 
ROMA SEFRETİMİZDE 
MUAHEDE MERASİMİ 

ORAGVAY İLE AKDOLUNAN MUAHEDE
TİN İMZASI- ROMA SEFARETİMİZDE- :38 
SE• E EVEL VE BUGt~~- BİR HATIRA 
Ronıa..SK.sani 1929 (.\lilliytt)-1 

1 urkiye Cumhuriyetinin Roma 
ıjuylU< ~:içilik binasının hutün 
a.ıhill ziııetlt:ri ·fevka!ade bir 
-an nt il<! yapılnıı~ .ıliyt.k saıo-

olan doı.tlu~u bu muahede lıir 

kat Jahıı takviye etmi~ olacah.ur. 

Bu muahede ile Türkiyenin ce

nubi \merikada pek mühim bir 

memleket olan L rtıl(\. ay ile olan 
ıı •da y 1.1,. Pencerelerden iı,:eri 

ıucum eden parlah. kı~ gunc~inı 1 

ı~kl~rı ;;alonun ya.:dız ı ı,yıua 

lıuını, nakı~larını. tav.ınırı., ndis 
ıc, hala•ını parlatıyordu. llüylik 

• ld • .ı:lı masa u.tünde Cenubi 

\n dika <le,letlerindcn tLrug\\a)) 
,·u~ •ırircti ile imzlLlnacak do ·t

.ık ,ıuahıdesınin lspanyotca ,e 
I· r~ 1,ızt.11 nu :.alan hazır; mua
heJcnamclcrin arasından bizim 

kırı ıv lıcyaı: renkli kurdelclcrı 

l ruıı;11n~ renk erim; karı~arah. 
gıız 1 lıfr~ıhcnk yapıyor 

\.,lı. Lru"' il} e[iri ı,:ok rez 
i \L ·urmU~ Oİan bu J[İm \T 

ı az ~ za• ROmat'a ı~un sender • 
, Jrİ)CttC bulun•nu~ oldı.~ 

içın hu memlekette 'e lisanın 
la ~nô ini ) adırgamı ·or: Tur 
khl llt11 ük F.lçi,j Sı·at Rf. onun 
\ rı·•da mutad olar nezaketle, 

ıh İ) etle 1 onu~ıı) rır. Tarihi :ln 
,:di, her iki ı:lçi, el\rint• kalem

\ ri. alıp ""ıahl'llC)e imzıı koy
t!ul.;r. ('enulıl \nıeriknyı teşkil 

.L.. Brezıha ,.e Şili ile dahi 

ıkdvlun ,u '!lutıhcrlelere bu dn 

ıPzınıanı eyliyor du. L1nıgva} 

!'ıtrkl\ e arasında tarilılmizin ilk 
m ·· hcxk-si akdolunduj\lı için hu

,,1 i bir nıahiyet Ye ehemmiyeti 

lıaiz bulunuyor idi, çurk~ı ~imdi 
~en._; rt;rk C'umbUrİ}Ctİ11İ hemen 

lıııt ' Cenubi \merika tanımı,;

\ c ona Do,tlıık dini uzatmı~ 

(l }ll\'Orll tt. 

mütekabil nntuklar 
\luahcdenin imzası mtinasclıc

tidt l"ruıtva\ sefiri tarafından 
irıu edilen nutukta. czcl.lmlc ~u 

>Uretlc izharı hi sh·at cdilmi,-tir. 
·ııı.ıkametill' namı-:ı. memle 

keti~rimiz ara,ınJ:ı <tkdcdilmi~ 

obn i~bu ml'ahctlevi imzalamak

la nckadar memnun oldu!!;unu 

zatı AJilerine arzctmckle bahtiya
rım . ·lillU da temin ederim ki 
1ıcr iki memleketi hirbirine rapıı

l'dtl'\ bu muahede liral(' aı mi• 
Jeti tarafından layık oldujtıl 

chemmi~ctle kıır~ılanacaktır. 

Bizi lıirlıirimize rabtedcıı ,a. 

mimi dostluk, hiç ~uphcsiz mii

na:>cbatı fikriyl! ve tlcariyemi7l 
)ir kat daha takviyeye hizmet 

•t!ccktir. Türkiye Ye Urugyay 
ıra.<ındaki uzak mesafeye rağmen 

her iki memleket yekdigermin 

-eadeti için lıirhirine el uzata
caktır. 

Biiyuk hir aznıu iradetle Tür

ki yeye rehberi olan Gazi \1.Ke
mal 1 lazretkrini ,-e cessur Türk 

mil le tini l liikuınetim na mı na 
>darrlar ,.e 'endctlerini dilerim. 

Sefirimizin cevabi 
llL ndan <onr:ı sefirimiz tara-

• 
fındau L'rugva,- ,efirinin nutkuna 

'erilen cern)ıtıı ~ıı suretle muka
bele edilıııi~tir. 

müı:asebatı ticariye \e fikriyesı 

inki~af edecektir~ 
:;efirinıiz hundan >ımra mcitc 

kııbikn temenniyatta hulunmu~ 

ve samimi bir hava ıı,;hdc me· 
rascme nilı:net \erilıni~tir._ 

38 sene evel ve buglln 
Yokıırıya hulıisalarını kaydet· 

ti~nı nutukların teati,inden sonra 

artık ıra gar.ctcd \'C fotoğraf

çılara 6elmi' idi. İtalyan gazde 
muhabırlerinin foto)ı;raf obejck

tHlcri i~ledi; Turk p;azctcdsi ola

rak ben de bu merasimde hazır 

bulunmak te-adiifünu \C scade
tını idrak evledij!;inı için çok 
mt:nınundıım \ l bulundu!!; .. m 
salonıb çok c Kİ ve derin hatır 

laır tar.eli yon! ıııı. 

Ben hu efarcthaneye, t.ım 

2 se'1e e' el l 8<ı 1 ele 'c ilk 
A~rupa seyahatimde l(clnıiştim. 

Vanıkiiytındt 'ıaba ocağımın 

yal kom~1ısu l·;şref lıey mcrhu 
mun nP;lu \lahmut • 'edim Bey 

scfi• idi U zaman çok genç 

ve (Serveti fiinun)u yeni çık:ır
mı~ lıir !{8Zcteci idim. "'A uu
pada ne ıı;ünhim'? ~ u yazmak 
için tekmil ı;-arp diyarını dol:ı

~ıyordum. Uğradığım payıtaht

larda bizim sefarethanelere mek

tep arkac;laşlarımdan olun tel 
tük genç kAtipleri giirnıck jçin 

Lı~anıı~tım 

Sdarethan kriıı ek>eriya ~efir

leri de dahil ohırak hemen k:l'
fesi Türk dcjtillerdi. Osmanlı 

imparutorlu~unuıı her :cins unsu
m ile dolu idi. \'c bittabi Türk· 

!ere, bir Turk gazeteci. ine kimse 

itibar p;Ö>termiyordl:. Rnmada bir 

valı kom,wunur l'ulunına'ı hana . . 
cesaret \·crmı,tı. Du'iııntıniiz ki 
sonradan Pa-a olan \"C bir çok 
<cfirlih. npaı> \Jahmııt • 'edim 
hey bile benim ırf l(vrmek \ e 

ı:;czmek için' s ı ah:ıta çıJ..mı~ ot

duıtuma akıl erdirememişti. 'e 
ikide birde: 

-Tohar şey; lıizdc de dünya 

de~~ivor!, diyip durmu~tu. 
Türkiye cumhuriyeti sdarctı 

benim .l~ sene e\'el gördujttım 

ve hükumet malt ofan ııdis hina• 
dadir. İtalyanin \'ahdeti te~ekkul 
eyleyip Savoya hanıdanı fc:ııt 
kralı ilıl.n olunduktan >f>nra ltal• 
ya hukQmetinc vazlık ikametgah 

yapmak tızre Turpralıa bir bahçe 

ihta olun mu~ \ e İtalya hiikı'ımeti 
dahi miıtekahil nczal et cılmak 

iizrc Renıa ~ehrindc hir arsayı 

bize \'crmi~lerdi. Bu ıır:;a tizcrine 

lıina yapmakta ihmalimizin de• 

vam C) lcdiil;i lıir de\ irde Roma 

büyük sefiri t n bır zat. ar>a 

ile ~ımdiki Llçilik biııa-ıııı mu
badcle ctmi~ 'c devleti guzel, 
nefis ve zcnıtin bir sefarcthnncye 

. ah ip ctmi~tir. 
" zatı !ileri tıırafındau izhar 

;diler> !ıis,i yata 

derim. Bundan 

beyanı teşekür 

h~ka Romada 

L'rugvay Cumhuriyetini son de· 

•ece lirnkatlc tem;;il ettikteu sonra 
-.1 1 ısaıı <.lıt ıntına)ebatı dostane 

•c ' ı.:tti~rn zatı alilerinin bu

" 1 nı•ıfnre· ıtları arifcsıııde 

ıı r.ı ı,.'ieclcnin ııkcddilmi~ olma
mdan mıtcvellit memnuniyetimi 

ele arzcdcrim. 

11.ı lıirımlcn, çoh. a~ık olmakla 

r ılıcr her 'i rııcmdckd insa
'""'~•c-.,,,nııdıı 'e medeni yetin 

ııeli,a<'lar ı but hı· 
ı ı• ukrler, Zatı 

Benim Rıımaya .ıteldiJ;im o 

e,ki tarihte \l' soımıları hrupa· 

da kendi malımız başka sefaret 

hanemiz voktu; ancak L'muml 

harp zamanında Bcrlin, \ iyımc 

ve Sof yada hirer hinn ıııulıa) aa 

edile bllmi~tir. Pıİristcki ,cfaret
hancmizi hile FraıJ>11lar bize 

iğreti nlarah. verilmi~tir: orada 

otururuz, fakat bina hükumeti
mizin degilclir. 

Halbu ki şimdi .. 

~ 1\.1 1 

IL'ııf,'~r 

NUTKU 
KRAL MiiLETİNİ İT

TİHADA DA v ET 
EDİYOR -----Efgaııistaııtla ı)iııııaıı 

lesi tarafmıl~ıı çıkaııl:ııı 
mal ılnıdur. 

kalıi
ı~y:ı il 

Pisanıı-ıl;ı nbıı <1) 1alıtu1t» . . 
Efgam ııaıııımlakı !'İsale l..ı-a
hıı Et'~aıı ıııillf't ıııf'disiıııle 
okoılııil:ıı lıeYaııııaıııesini nr~
retıııı·litcdir. Kı·al hı·yaııııarnr
siıı.Jı· t•zrtlıııle ıliyuıki: 

"Kardaşlarım bütün hazi
nelerim sizin için mevcuttur. 

Düşmanların sözlerine ka
. pılmayınız. Gellnlz şu vata

nımıza eyice hizmet edelim. 

Ben her dediğinizi yapanın, 

fakat fesattan sakınınız. 
n .. ıı Efµ-aıı p-ı'ıırlrı iııi rııillı. 

hiznıı•tlen~ ko,arkeıı qiinlı-ı -. 
ğii nıılt: sı ., ıı w ı ı ı ıık'ı ı kalııı ııa 

siğa lııa yonı ı ı ı, 
İslafnniyı•ltı• kadıııların da 

erk .. kleı· gilıı lıııkııkıı \ardl!'. 

E1';!<ııı kartla~larnn loplarııııız 
ve kPrıdı v:ıl:11ııııızııı lıizrııcıiııe 

aııı'ıd<' ıılıııım ~c:cliııı ııınlla
lara 

Diirt tarafta kumar, zina. 
mukatele, şekavet ve yalancı 
şehadet memlekette cereyan 
ettiği halde niçin mollalar 
bir kerre ağızlarını açma

dılar ve yahut bir fena ada

mın cenazesini terketme
dller. 

1 ~ısııslıık/a kiııılı•ı ııı:ıhiıdir:' 
&n adamı akıllı bivnrum ki 
mrılta larırı lı<'p i ra~ııslıır ve 
rıııuıtazıını ınaa'ilaı ı v:ırdıı·. ıı 

Fr-5ada -------
Mareşal Foş 

Parla, t 4 (A.A.) --Ma
re,al Fo' bir kalp bu
hranından muzlarlptlr. 

Vaziyeti sıhhlyesl kat'f 

bir istlrahatı istilzam 

eylemektedir. 

Paris, 14 (A.A) Gazetele-
re nazaren mareşal Foş bir kaç 
günden beri muztarip bulun -
makta ve istirahat etmekten 
imtina eylemekte idi. Mamafih 
pazar gilnll ahvali sıhhlyesi 

vahamet peyda etmiş ve mar -
şala bir tıkanma gelmiş oldu 
ğıından nihayet yatağa yatma
ğa mecbur olmuştur. 

• TAYYARECi KADIN 
Londra, 14 (A.A) - Lady Bay
ley (Balley) saat 12,50 de bu -
radan uçmu~tur. 

Paris, 14 (A.A) Manş 

denizinde hllkUm suren sis ve 
rüzgar Lady Bayley 1 Berk pa
lajda ( Berck palage ) denize 
inmeğe mecbur etmiştir . 

. ISTll\LAL Mi? lstras -
burğ, 14 (A.A) • Alsas Loreıı 

gazetesi dllnkU intihabat netice
lerini yalan mllcadelesine ve 
Piskopos aleyhinde galeyana 
gelen bazı papaslann hareket • 
lerine atfetmektedir. Mezkıl{ 

gazete mUstenklllerin yUksek 
mıktarını ehemmiyetle kaydet
mekte ve muhtariyet taraftan 
namzede karşı hanser lehinde 
milli bir inzibat gösterilmesini 
medhü iltizam eylemektedir. 

lünun~ da y:ıratcı~ı [c,ri atinin 

kıymetli arbda~larından Saip bey 
b~Utip; ~airi :izam .\hdiılhak 

l lamit hcvin torunu, kı1tip sefi
rimiz Suat Bf. benim çok \ cfalı 

ve kıymetli mektep arbda.~ımdır; 
onun dostlul(uyle iftihar ederim; 
bu hakiki ilim YC beynedd[ivcl 
1 fukuk adamı tam manasiylc 
diplomattır. Romada çok miihim 
ve hörmetle -arılı lıir mevkii 

yar ki: her gelen T<irktın kalbini 

gururla dolduruyor: 
Bu dcfaki Roma misafirlıhini 

bir daha hiç unutmaracağım; 

Sefır BL ile çok nazik, Zeki 

ve mıı!Lımatı ıılan refikaları 

l lınLniıı \ c bütün ~efarct er\;ı\· 

nıııtn hatır·1<m1 tlaima >aklayıı

(aı;mı. 

lstokholm, 14 (A.A.) 
TUrk askeri komislyonu 

Malmoe kurbundaki ta
yyare fabrikasının zi
yaret etmlf ve matbu
atın ifadesine göre mU

thi' bir harp sllahı ol
an yeni bir tayyarenin 

nUmaylf tayranında 
hazır bulunmu,tur. 

ŞiMDiYE KADAR 
HÜ\ U: BiR ~ı·:\ UL\L\:\ll~TI 

isveç kralı Beşinci Gustav 
geçen Noel bayramında Cava 
adaı. n ia seyahatta bulunan 
kızı ile telefon vasıtasiyle gö
rüşmüştür , 

lstok.lıolm ile Cava adasının 
arası 12,oop kilometredir . Şim
diye kadar bu kadar uzun bir 
mesafeden telefon ile görüşill· 
memlştlr , Kral ile görilştllğil 
zaman kızı Cava adasında ha
raret derecesinin 30 derece ol· 
duğunu söylemiştir • Halbuld 
Stokholmda o dalı.ika hararet 
sıfırdan çok. aşağı bulunmakta 
idi • Binaenaleyh telin bir ucu 
sıcak bir yaz diğer ucu da so
ğuk bir k11> idi . .......... -
Japoın.yada 

Sulh Ve sükün için 
Tokyo 15 fA.A.] (Röyter) 

Mukdendeki Japon Jeneral ko· 
nsolosu Mareşal Çanghsuchli
ang dan Çangyutlngin idamını 
mucip esbap ve Mancuride 
sulh ve selahı tehlikeye koya
bilecek mütema•li lıarışıklıklar 
vukuu ihtimali· hakkında malQ
mat almak için Japon hükllme
tinden talimat ahzeylemıştir. 

Japon hariciye nazaretl Ha
nku dakl vaziyet hakkında en
dişe izhar etmekte ve bu şeblr-

• deki kitaat kumandaniyle Nan-
kindekl mllll hllk!lmet nezdine 
protestoda bulunduğunu söyle
mektedir. 
Bunlar vaziyeti kontrol etmek 
için tedbirler ittihaz etmek llze
re bulundukları cevabını ver
mişlerdir, fakat bir salah hasıl 
olacağın • dair ortada hiç bir 
emare olmadığı cihetle Japon
ların hayat· ve emvalin! muha· 
faza etıtıek için bahri bir hare
kette bulunmağa Japonyanıiı 

mecbur kalması da ihtimal da . 
hilindedlr. 

-,=---·-----
l:ın.uı•-.e.-ede 

Bir kaza 
Londra, 14 (A.A.) [Röyter) 

Motör tecrübderi yapmak üze· 
re cuma günü Ports Moutb li· 
manından hareket eden bir 
lngillz tahtelbahri •Vayt• adası 
açıklarında sis esnasında bir 
tarak vaporu ile müsademe ey
lemiştir. Tahtelbahir sakatlan
mış ise de kendi makinesinin 
kuvvetiyle Ports Mouth lima
nına kadar ılönmeğe muvaffak 
olmuştur. Tahtelbahir muayene 
edilmek üzre havuza konul· 
muştur. 

ZELZELE Mi ? - Londra 
14 (A.A.) [Röyter) lngilterede 
zelzeleleri kaydeden rasatane• 
ler pazar gllnll şlddetll bir ha
reketi arz kaydetmiştir. Zel• 
7elenin merkezinin Konrlle ada
lan oldutu zannolunuyor. 

KRAL NE HAWE? ·Londra 
14 (A.A.) [ Röyter) l{ralın 
gflndOzO rllbat geçfrdlgi rcsmf 
menbadan haber alınnıiştır. 
Kralın ahvalinde tcbeddlll ol
madığı aalaşılmıstır. 

lngiltere donanması 
1.oıı<lra. 14 bahri mubiti ad.si 

filosu bahri ,elit filosu ilt• müştereken 
maneHa yBpmak üzere h•hri 'efidc 
hareket ctmi~tir 

-
~on derece mL.,.afirpcr\·cr ve na-

ali J\ll l. i '} n, c t..rını ki 

11i a- «!a , , -.r 

imza nıcra,inıinclc 'c >ıınra 
Ücıl :ı~p ~,u ı:::ıki ~ı..:yicri t.lli~llnu

yordunı: ne <ıziın fark! ~imdi 
Tiırf.; ,cf arcthancrııizin cı h.ı' ~; 

hep Tur!.. He nttt>tc~;ır \'afi ur. 
~nt ra l:dt.:lıı~ :ı~ımti ın " . L:iVl'ti 

Harf inkılAbı hakkında konferans 
itonı;tda matbuat crk!lnı da 

ziktir; yeni Tllrkiycnin doğıı~11 

\C ) eni Turk harfleri hakkında 
koıııı•urkcıı benden bir konferans 

istediler, ve Fransızca süyleyini/. 

dediler. Roma darlılfliııununa 
merbut ( ln>tinıt Oricnt:ıf) de 
K.saninin diircltınciı gllnu bir 

musahabe yaptım. Bunun da 
size ~clecck mektubumda yaza 
nm; yalnız ~unu >iirleyeyim ki 
lisan n: ilim ile alakadar olan 

zatlarla, gazetcdlerle dolu olan 

salonda inkılabımızın 'e harf 
seferberliğinin parlak cereyanla
rını derin bir arnka YC hakiki 

muhalıbelte dinlediler. Ben de 

söz söylemekteki kusurlarımı, 

mevzuun yiiksekltğinden hisscy
lcdip;im seviııç ile farketmiyor

dum. 

Ahmet ihsan 

MEMLEKETİ VE lDA
RESi HAKl~lNDA İZA

HAT \ERİYOR 
Ankara, ı 5 [Milliyet] - Tıp fakültesi müderrlslerindeıl 

Server Kamil B. bugün Hakimiyeti Mllllye gazetesiııd1 

Necmeddln Sadık Beye cevaben uzun bir makale neşr 

etmiştir. Müderris Necatı Beyin ölümü hakkındaki yazıl#! 
münasebetlle Akşam baş muharririne madde, madd' 
cevap vermektedir. 

--NE YAPJT,MJŞ 
llcrlin 8 K. Srni l '1 >(j \lilliıeı 

J,pan,·a diktat•irü c:cn• •I Primo de 
l{hc:·anın dün ak~aıııkı ~ızctclc:rden 
hi • ' ınıi~;ır etlen ıneka.lc~i çok 
~- .tti. Diktatörün bpanyayı 
bub'Unk" \Jznctc nasıl getirdigini bil· 
mek her halde meraklı bir şenlir. 

(~cneral yazıyor: 

.. Beni Diktalörlüjtün 'c onun c;c~ 
rindcn hahs ctmi~ c ne z:ıman <la.\ et 
etseler Paskalın meşhur keh\mı aklı 
ma g-elir; "l,c moi e~t hai,11hle .. vıı:ni 

benlik şayanı nefrettir " 
llakkınıcla çok gürültü yapma-ıııı 

seımeın. lspanyanır, id1ri \ aıiyetin · 
deki murnffakiyctinin şah<ıından ıi)a 
de systemden ileri gcldiltini )aımak 
isterim. 

Bu hükUmtt .s)·~teıninin \ ücudc 
getirdiği murnffakiyetler benim mesai 
arkacbşlarımın namına kaıdedilmelidir. 

Her ~tydcn c\'el onların zekA ve 
dirayetleri sayesindedir ki diktatiirliik 
bu derece muvaffak olmu,tur. 

l.;n kuvvttli düşünıanla ı ;ı <lahi 
umumi asayı~uı ve idarenin 01uraf -
fakiyetini inkar edemezler 

ldarevi ıaif ellerden 'ldığınııı gun 
memleketin her tarafı kamın k3n~ıktı. 
Siya>i esdaptan dolayı iki sene zar
fında yalnız llar,lomb h00 kişi oldü· 
rülınü~tı.i. J!tı "Vazi\·ct n1umkiin mcr 
tebe >üratle nıcu için {iddet kullan 
mak mcchur'ı cıiııdc idik, Bugü~ 
rnemleketin hiç hir tttrnfında asavi~ 
>iılikten hah.,cdilmcz. llor>lnn >akin 
leri her hanğı ınctlcni bir memleket 
halkıııd;m az asayi;< altıııd:ı ık~ildir ... 

Primıı de HiHrn. Fas harbinin. 
ispanyanın ter:ıkki>ine mani olduj!;un · 
dan uzun uzadi\ c bah..,cttiktcn sonra 
il:lvc cdi) or: 
ParfrımentCr lll'nıokra.sinin yap:ıına· .• 

dıj!;ını <liktatiırlük me)d•na getirdi: 
l'a> harbi zaferimizle neticelendi 

ve Abdülkerim f,panra için bir k:l· 
bu, olmaktan menedildi. idare m•.<· 
raflanını;ı: noroıal bir \'<tziyette \'t!' 

bütçemize hiç bir tesirde bulunmı)or. 
Ordumuzun ·ık e\ el a\.·dct etmiş 

bulunmasına rn0nıen Va< her 'C) ah 
için l,panya kadAr emindir .• 

Fastaki erazi 'c Riftcki demir 
madenlerinden istifade ctcilJcrini, 
Amcrikalılnrdan daha >ür'atla "\'illa 
Sanjurio., namında hir şehir tesisin
den bahsederek <liyur ki: 

J)il.tatl>rlügümüzün c eri yalnız 

.1!'ayışın \ e F , ... zaferinin tcminin<lt.:n 
ibaret dcgildır Şidtkılı bir ikti;at 
~istemi ~aye.::.indl" umumi sarfiyatı 

aıalııık llutçc~ıiı ç.ıkt.ın heri hiç 
bir açık gö~tcımı\ or 'c hüklıınctlcrin 
ıalın delalet eckn kı,a ı·adcli istik
razar.:ı hiç tc mjlıtac; dt:gılil"- \·c!ıaiti ııa· 

kliyc e;:ı.<mdan tanzim edildi. yeni )·oför. 
köprüler ppıldL bataklık! kuru<lul
du~ i~tnnon1.'.!.··ınırı tlikfrik'c tenvir 
edildi. 

\'üs'cı beşer ni;pctindc memleket 
btib;alatını çogaltmak µ;ayemizdir. 
iktisadi hayaıımııdaki tchuvvtillcrle 
zahmctiınizin ho~a ~itmeJi~ini ~ürü~ 

v-oruz. 
• l falkıını/.ın terhiı esi, J,p•nyanın 
yükseldiğine rn büyük delildir. ~:~ki 

idarenin mektehlcre verdiği kitaplırı 
atıp yerlerine iyileriııi ikame ettik. 
Bu kitaplar bir hususi lıey'et taralın 
daıt, musabaka neticesi k•hul edil
miştir. ~icmleketin iç taraflann<lııki 
halkı kısa zemanda cehilden kurtar 
maya azmetti!:. 

Terekkide okadar süf'ıtle gidirn
ruz k~ llir kaç sene sonra lspanya'a 
gelecek ecnebilerin lıura<ını tanıra
mıyacaklannı lıüyük bir gururla <öv
leyebilirim. lspanvanın Yedi sene 
eveline nıspetle hugimkii cihan 

politika>1 müvacche,indeki ı ıtziyetinin 

büsbütiin hajk. nldujtunu 1 ""e inkAr 
edemez. 

ttiıdcn korktuklarını iddıa etmivo• 
nım, fakat yeniden hitrmet edildiği 

muhakkaktır. !.panya ıten;i düreli 
ınuauama<lan >ayılmiıor~a<la, falm 
filen. olan tc,iri hüı ük düvelden 
aı değildir. lspatı)tıl \mcrikasmakar~ı 
ınünascbaumızı yalnız kültürel değil 

ayni ıamanda iktisaden de derinleş. 

tirdik. Hu miinaselıatı takYiye için 
(Banko Eksterior)u tesis eıtik. 

Diktatörlügün henuz IJe~ ya"ın

d• ulma;ına ra~ınen elde edilen 
semereye bıkılır'• hayret etmemek 
kabil degildir 

T•rakkıynttmtzı hiç mübalağa et· 
meden yazdım. Siyasi esbaptn dik· 
tatörlül< şayanı kabul görülmese bile 
iktisat ve idare cihetinden vaki olan 
muvaffakiyetlerlmi> her kes tarafın

dan kabul edilmek meclıuriyetinde-

dlr .• 

K.Ö. 

Server Kamil B. Necmeddin S~dık Beyin AHupadad 

mutehassıs celbi mutalaasına şu cevabı vermektedir· 
" Türk tabip kardaşlarımz 

tıbbi ihtiyaclarırıızı tatmin için 
kafi derecede malumat sahibi
dirler. hi~· bir menfeat bekle
memefr sure/ile , lıazak<ıfların
dart istifade ermek sıırefile' 
kendilerine karsı şükran hissi 
beslemiş olmamı lazım gelen 
"Türk tıbbi,. mevcut oldugunıı 
size /ıatırla/mak kafidir .. 

Server Kamil B. son söz 
olarak Tfirk tebabetlnln Anka· 
raya hediye ettiği muvaffalı:lyelli 
sıtma mllcadelesine de işaret 

etmektedir. 
Bu makaleye karşı Necmed· 

din Sadık B. şu lıeyanatta bu -
lunmuştur. 

·Bn lllzumsuz ve dedi kodı 
şeklini alan münakaşalara karış
mak istemem. Bence hakiki ilim 
adamlarının en bfiyilk sıfatı 

mllmeyyizesi ağır başlılık, se-

kinet ve itidaldir. Doktorları · 
mızdan bunu bekleriz. 

Hazık tabiblmizin makal-1 
ihtimal yeni kariler dolayısfll· 

pek iyi okumadığına hllkmetııı d 
ıazımdır. Çllnkll ben Nec• 
merhumun müshil ile ted•,.ı 
edildiğini yazmadım. Makaıeıı 
umuml mahiyette idL Necııd 
beyin ölümfinU intaç eden hµ -
susi vaziyete hiç temas etıni ' 
yordu. 

Server KAmil B. üıtadımıı
uzun makalesinin dörtte llçll sı~ 
makalenin yanlış anlaşılmış ol· 

masından mllnbeis bir zahmette' 
başka bir şey değildir.Ben yaınıt 
Ankaraya Avrupadan iki bllyfil 

alun doktor getirilmesini lstedltd· 
Server Kamil Beyin memleketi· 
mizl Avrupa lllemasından mO• 
tagn1 addedeceklerini hiç zann_ 
mem. Çünkll böyle bir idd•1, 
ilmin her şeyden evel telkin 1 

mesl lazım gelen tevazu hisstı
rlne çok mUnafi olur. 

Bursa, 15 ( Milliyet) - Mevkufların muhakemeler1111 

cumartesi saat onda başlanacaktır. Mahkeme salonuııl 
kartla girilecektir. 

Bursada iktisat kongrası 
Bursa, 15 ( Milliyet) Ayın yirmi ikisinde şehrimizdi 

bir iktisat kongrası yapılacaktır. 

ANKARADA MESUT BİR AKİT 
Ankara, 15 [Miİllyet] - Yarın Ankara Emaned 

evlenme dairesi mesut bir hadiseye şahit olacaktır. Rel• 
sicumhur hazretlerinin manevi kızı Nebile Hanım ilf 

Viyana sefareti baş klitibl Tahsin Beyin evlenme mer• 
simi icra olunacaktır. Merhslm sade olacak, Gazi Hat• 
retleri de teşrif buyuracaklardır. Şahitler hariciye vekili 

ile dahiliye veklll Beylerdir. Gece Ankara palasta bllyll~ 
bir balo verilecektir. 

ARNAVUT KABİNESİ 
Tiran, 14 [A.A.] - Yeni kabineyi teşklle OksltııP 

Ketta memur edilmiştir. 

BOLU HÜKÜMET KONAGI YAN Dl 
Bolu, 15 [Milliyet] Bolu hükumet konağı bu giiO 

zuhur eden bir harik neticesinde tamamen yanmıştır. 
...................................... , ..................... 1 ....................... - ••••••••••• ~ 
Al.m-yadu. mACöe:l:errlk 
---~,.;;;....--

IU l~f llS dlJ~) 
Berlin, 15 (A.A.) Gazeteler 

halen şiddetli surette hllküm 
süren grip salgınf'n vahim bir 
mahiyette olduğu söylendiğini 
yazıyor. 

* Tamirat mesıesı Berlin 
14 (A.A) M. Morganın 
tamirat konferansına 
Aza tayin edllmesl si
yasi ve mail mahafllde 
heyecana bahis olmu
ftur. Mumalleyhln tayi
ninin :ı.ımuml azanın te
fvlkl eseri olduOu ale
romum zannolunuyor. 
Siyası mahafllde ban
ker Morganın bUyUk 
nufuzu oldu§u ehem
miyetle kaydedilmekle 
beraber mumalleyhln 
nUfuznıa hangi cihetle 
tevcih edeceöl kat'lyy· 
en meçhul bulunuyor. 
Mahaza bu me,hur ba
nkerin te,rikl mesaı,. 
1 n a 111 mütehassısların 
vazifesini ziyadesiyle 
teshil edecaOI va bah
usus A111erlkan maliy
ununun tamirat borç
larının eshamı ticariye 
haline lfra§ına muave
r.et edip etmlyecekrlert 
mes'eleslnln tenvir ed
ece§t alelOmum bek
lenlyor. 

Berlın , 14 (A.A.) Neuyork 
tan bildirildiğine göre M • Mor
ganın tamirat komitesi azalığına 
naglhani surette tayin edilmesi 
matbuatta bUyllk bir makes 
bulmuştur • Gazeteler muma
lleyhin tayininloı tamirat mese
lesinin inkişahnda amerikanın 
bayati menfaati olduguaa bir. 
mD.lıim delil olduğnnu kayde· 
diyor • Al~lumum gazeteler M. 
Morganın tamirat eshamının 
vasi mikyasta sahei iicarete 
vazedilmesi aleyhinde olduğıınu 
tahmin ediyor • 

Tancanın idaresi 
Tanca, 14 (A.A) jaadarnı' 

kuvveti heallz teşkil edllemenıll 
olmasına ve karakol hizmetıol 
icra edecek yeni memurlar el' 
tayin edllmemesine rağmen \leh· 
rln yeni usulü idaresi yanodııo 
itibaren mer'iyet mevkıine glrO" 
cektir. 

•· iKiNCi Çll\IŞ : Nalrobl, 1' 
(A.A) - ' 11,040 kadem (yaııl 
~197 metre) lrtlfaındakl teay' 
dağına ııç kişilik bir grup çııı:• 

mata muvaffak olmuştur. s
dağa ilk defa 1899 seaestııd• 
çıkılmıftı• Ba dclald ikinci çaıı:t' 
fi tefkll ediyor. 

* DEHŞETLf BİR l,Az~ : 
Mo, 14 (A.A) - Manevra yaP' 
makta olan bir otomltralycı' 
kanala dUşmllf iki asker Glmllf 
ve diter dört asker yaralaıl' 
mıstır. 

,; Bir telgraf Pari<, ı ~ (A.ı\l 
- Maten gazete i belediye idaresi: 
nin 1\1. Puvankarere ( l'olncare) ı\l· 
sas l,orende her hanf(l mıntaka>'i 
bir idare tesisi lehindeki projeyi pcO 
tesıo etlen 'e .\iman hakimiyetiııl 
baurlataıı her ttirlü U>ulü idareırlP 
temamen ilgıısını talep eı·ltyen bir 
telgrafn•me göndemlş olduıtıınu yı· 

7.tVOr. 

* Prensesler arasında ısıe· 
kolılrn, 14 (A.A.) ls'"~ Prenses· 
!erinden Pren,e; Marta \~'lartlıa) ııe 
i\orvec l'ıcnse,lerinden Prens Ola• 
ın nışanfaşmı~ Pl<lukl:ın re-men •1il~ 
dirilmektadir. 

Çin am-el-e-si-n-in grevi 
Hanku, 14 (A.A.) (Röyterl 

Terki işgal eden Çinli amele 
çlnti kıyafetinde gezen bir Jll' 
ponyalıyı yakalayıp ellerini bt1• 
giayarak bir saat ellerinde~ 
asmışlar ve bu vaziyette ke~· 
disini fena halde dögmuşıerdır• 

-~· Japon Konsolosu ve Çin harcı, 
komiserinid mlldahalebi üzerl111 

Japonyalı salıverilmiştir. 

• 
) 

~ 

• ) 
) 

• ) 

• t 
) 

• • • t 
t 
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Soldan sa§a: 
ı - Seyyahla•la konuşan me

•nur (8) 
'2 - ~irkct Ynpurlannın işle

diğı yer (!i) 
.ı - Eut nida<ı <.;ı) kulhan 

lıe) nida>ı 5 
ı Suı uı ıı~tığı yer <._5) 

11.ıf Tin ::' . • 4, ·c:eıı (3) 
;; - ll.u ton 1..3) Nota (2) 

\kı' 4, 
ı. _ \ l. nrı oeğil (J/ l\1ukad

d < < +) TııtlL'lın ııksı (3) 
Liste boitıııck(tı) (;öl~e (3) 

k.ılır "'' ap ,._l) Sari 
urk 5) 

•ı Kuı-Iunun yu~ıırt kabı 
(fı) ıki ~cyiİ1 orta'ı (3) 

ı u \lanırka orkestra (7) 
Çocuk doğurt,ın <._J) Zaman (2) 

l l \ nadolurını karşL>ı ( 6) 
l\tİa (3) 

Yukardan a,aoı: 
1 - Cilt ~ Ilır neı i arik 

.'i 

-ALEMDAR ZADE IlIRA 
DERLER VE l\IAHDUM

lARI VAPllRLARI 
Seri ve Lii ks Kararleniz Pos
ası Yolcularm lıer Türlü isti 
hatlarını temin erlilmiş olaıı 

Millet vaporu 1? 
KA. sanı 

Ç b giinü ak~ami 
arşam a saat 18 de 

Sırkeci nhtımıııdan sureti 
kat'iyedıı (Zoııgııldak, lııelıo
hı , Sinop, Saınsuıı, Ordu, 
Gire&ırı , Tralıızoıı , Hize , 
atina ve Hobe ) ye azimet 
ve avdet e<lecektir . 

Biletler Vapurda c:a verilir. 
M uraraat mahali: lstauhl 

2 - Ateş ruran alet (4) h- Balıkpa1.an yeııi ticaret han. 
tifham (2) Telefon lstanlıu 1 1154 

3 - Bir meselenin teınell(4) ===-
4 - Çanıa~ır sarılan şey(5) 1 ~ , f , -

Vucutta çıkan ı;iyah nokta (3) e y r 1 s n !i f n 
:; - Bıiyük lı.tasyon(3) kadın, r, U 

kız C·O 
6 - Uzağı gö~teren nida(2) 

yalrnrma(4) kı~ın yağan (3) 

7 """Cefa(3) ~:mare(2) istek( 4) 

8 - iş'ar etmek (4) 
9 i\logol ın,ıpratoru ( 6 ) 

Tok ulnıa)an (2) 

ı O - Dişlerin hlıılundujttı yer 

iki azamız (2) 
il - Taş kovuk (5) slnırll 

(5) 
J 2 Pokerde 4 ki~i ( 4) 

13 - ~:Jişlcmc,;i( 4) Çarda 
kta iızüm(4) 

14 - Yemek (2) 
l .'i - Allah(.'i) Stırı,siyah,kır

ınızı Ye 'airc_(4) 

T rahzon ikinci postası 
( Al\KAHA ) Yapııru 17 

KA. sani Peı~mbe ak~amı 
Galata rıhfıınııııbıı hareketle 
Zon:.ıııldak. İııeholıı, Siııop, 
Samsun, Ünvtı, Fat~a. Or
du, Gııw•on, Trabzon, Rizeyo 
gideı·ek ve Of, Tr-.ıhzoıı , 
Pola!lı:uıe . Giresoıı, Ordu, 
Fatsa, Saınsmı, Sinop, İne
holııva u~ra\·arak ı:rlerklir. 

izmir sür'at postası 

EMULSIYON SKOT 

(lZMiH) v:ıp11111 18 KA. 
saııi Cııına 12 dıı Galata rılı
lıııııııılaıı harcketlı• Cıııııarlr.si 
10 ıh lzmire gıılcrek Ye Pa
l'..aı 13 doı lzınirdun lıarC'kotle 
Paz:11tr~· ~ı>ltı Pktir. ~;n 'Tiiı emme. balık ) ıdır Vtrel" fakriıddem, bron~I~ 

r.ouzııc ı"5u·u lcr u ?.aafıctı m mlvcıc ka.)ı en ı,yi \'apı.rda ıniikr.ınııırl hir or
kr<tra Yı· rnzlı·ıııt ınrıcıılf11r. 

'I Oçüncü Kolordu ı 
mübayaat kornsiyonundan 

Doktor Kutiel 
Elektrik makineleriyle belsoğ"uk· 

ıugıı, idrar darlığ"ı, prostat,ademl 1 

iktidar, ve bel gevşekliği seri'an, 
ve cilt ile firenglyl agrısız 
tedavi eder. 
t<arakllyde Btırek~l fırını sıra
lnsda 34 

Bu 

Tercüme dairesi 
Yeni harfler 

, -- - -- --- . -: r - ~ -- --- - __ ,,,_ 

Bu akşam saat 12-l!O da 

Melek Sinemasında 
l,EONS PEREnln ibdaı 

Çiçekler Melikesi 
J\luazz m süper filmin ilk ıraesi . 

Müme<silleri : Sinemanın iki kraliçe8i: 
Lulz Lagranj Fraıısız kra ı~ası 
Ksenla Desnl Alıııaıı Kıaliça">ı 

Bu akşam 

ALHAl\fRA SİNE~IASI l)A 
l 

irae edilecek olan Van l>ıircn ile Maıi Con,onnn Londrudakı l llCL 'S 1 

CA1 "BAZH ı\. ·ı-;sı_ 1. · bütiın artistlerinin iştirakilc viıcuda ~ >:diklen ı 

Kanlı canbazhane 
(VARYETE) 

ve bey efendile~ gı1Jl 
bir oşkın·z ,·arsa sır mızı kemali 

< nn etle 

SÜ '.{ 1TUN 
~METİ 

fıln 11 n1L ·ne;:,!ôiı ! cı·ine uşa 
J 1ılır:-.tr11z .Sınem ·11n Altı hu 4 

u~ \ 'dızı ıar "· dan tcms·· u 'adır llı.tün doktc.rla ıaraf•ndan t sivc edihrckte olan 
I· fLl~'il\ O SküT içilmesı !Ani olup çocuklar vıı en 
a k hastalar tarafından kolaılık hazmecliJe~ılır 

Arap lrnriierilc yazılı lıilclımlc 
l.alata kopru a,ı:ıd1 merkez kitaip, makale, IAyıhalar, Jstld'a!ar ve 

,ıccnıesi Bcyol';lu 2;;eı2 me.adet sair en do.ı '' ve seri şekilde maki 

edı nck e < lan"" m elsiz e•er 
g cı .;•o "' J1 • 

\, 'Rİ Si 1El\~A YA 
l hanı alanda hususi .:ı iMle 4

''fl 1 ne ile ye~i ~" '-flcre n lJcdili_-
şnbeel ncnteJianbulsL I T,irkçedc• 'ı manc Funsızca 
•ı~===i, ~_,,..;.,.....,.,=-;;:_'l t•- rn hu li anlardar Türkçc>C ı rcu 

Ilı! mum ecz anelerle ecı<a dep 1 rında satılır. Umumi 
~~!;$;i"9! A enta l. llabar Yuda 

a n ak 

il Şehremaneti illinatı. meler ):ıpı'ır 
lstanbul. llahçekar • adıkıve H•e llanelerinizin 

lr '!!lıZ 
aretı ınt ha!'f. 

• 

MEFRUŞATI 
Srrlıreman !İnden : karıali- 8•9 nünıe ilıa miır 

Hilali ahmer Cemiyeti merkezi 
unıunıisindcn : 

( • 'I clefon 1 t 3~ :ta~ymı in.;aafı dola visile ,a-

SALON TAKIMLARI 
VE ALELUMUM DAHİLİ 

TEZYİNAT! İÇİN 
P~ALTY l\fÜESSESATI 1 

' '1·~t ı c i ~Jr..: ~ lıniı. Orada zevkı scli'tlc mm af ık, 
H~ t,ırzı i"' ılde faikivetlc beraber en elverişli fiyatlan 

1 hus,ur1.1 f•lırikulan be7.aran sancJalireleri umumt sa~ depo~u; lstınbulda 'atırcı ~ 
ita "bıu harında 4fı 47 numaralı joz. N. Aclman telefon htanbul \!409 
ku nıı~: •ı nı dcpr da eııvai çeşiı perde ve döşemelik kadife hare ve fantazı 
• e~a~ar, . ".ltitenevvi ı<tur, perde mister, tül; keten perde. onul er; maroken 
•k 1 e Pırıç komı~ ına if pirinç ve lake karrnlalar ile çocuk karyolalan fab-

• ..,. •tına atılma~ıadı· Fia• 'Tiakıudur. ~4 

,t11 ···-AiAıVn MAFSAiIYE·-ı 
i~İn de\ aı uların tcknlil ha\'lilS I YITTEL 

ğaloğlu 'İvarıııda t_;aıal çe~me, 
Yeııi, Arı lıaınaııı, .\fokfı•p,Şe
ker<'İ, Kııyııhı, w tir.u-oılıaıır 
sokakları vıı Enıiıı nııiinde 

salı11nc11 haııı raddrlerile çiliıı
i!ideı- sokağı :tı .ı ındaki çiçek 
p:ızn caddesi YC 1 Jnkapaııında 
arabacılar carldesi 15-1 -929 
larihiwkıı itilmrcıı ve~iti nak• 

li •eye kapalı hıılıınrlıı~ı.ı i!An 

olunur. 

* Üsküdar dairei helediye
siııdeıı: Oskiidarda Bulgurlu 
Kari •esiııde lihaıliy.e mı'iİ·ur 
erlen ara yoluıı kaldırım in
~ası keşif mucibiııcc 712 lira 
94 kum~ iizerindrn kapalı zarf 

u,;ıılile miinakasaya konmustııı'. 
Zarfla!' Subatııı ·diirdiıııcıi, Pa
zartesi r.rimiı a~'.ılar<ıklır. Talip 
olarılaıııı rnezkılr R'iındr saat 
c.ıı cliirftc daiııı cııcüıııeııiııde 
'ı' ,aı tııaınelnı-iııi :ııılarn:ık içiıı 
Jııq f.(İiıı ıığlerlt"ıı soııı a Feıı 
ıııeıııııı·lıı~ııııa ıııill'acaatl:ırı. 'ı;; nnasırını camidir. : 

1 •tıo n ı n .... 'E d t .. re, .d_ '"'en, snfra •e ejim rnlarının yalnız V • L l e AST A-LUKS 
il abı 1 uınuıuı c ı tastlk edilmiştir =-- iRMiK MAKARNASI-• ı 

o reklcre tesiri kat isi Kara cığere tesıri azimi ı 

d~~~·ta· ıne ·~· ,; şeke hastalıjı;ı ku~ .cığcnn ;htikan \C ancı~·· ASTA 1 u·· ks 
• uepozıterlcrı .n·o ı 2 • -;-----·~-·-····---- RI ANI. 1 tanbul Sınılı han numero -

, .... ••••••••••••••• -- ·- k A rlka 
~ y alnız··19 .. ğü;;··rii· ....... i :::: aa::rr~~cl Tr':nığl~-
~ ıı''°~'unda /,ıık: , ca<ldeı _

1 
d Ç S den yapılmı,tır. BU· 

• c ıı7o ~u oı tUn Avrupa makarna-

! Baker Mağazaıa~ının 'ö'iHA .. cca• .. 
~Umum dairel~rinde ınühim UCUZDUR 
: Tenzilat ......................................... ~ ..... 

. Galata sahil sıhıyye merke~ 
Zınden: 

11 Merkrziıniz 1ııbarıuda 1600 kiısııı· (l'ıırmauğaııat uııpoıas) 
• ~ kıısııı· (bu§ benzııı) lenekesı rnılzayede '""etile ı;atıla

.,('1n( arı 11 (•zayede .ı-uıııı 24-1-929 perşeııılıe ıılal'ak tespit 
ı •rıı t , ·r l. ı . k 

ip , .. ,IJ ı ıp erır ın z ·Or Cffavı gnıııek iizrf' her giiıı 
(,.ti nıı 7.<ı)cdeyı· ı tırak ı)fnıek iızıt! mezk(ır .,iiııde saat 14 te 
ırı, ~ad'.' Kar.ı .\lııslafa Paşa soğaı{ırıda ı;aıaıa salıilsıhıyye 1 

r•l.ı ın.t~ı af krımi, voııııııa rnliı ar.ııatlan ilan oluıııı". 

Bir defa tecrübe her 
vakıt kulJannıak için 
kftfidir. 

Her yerde arayınız. 

ktisadi \c sjnaf tesisat 
,e i;letmc T ı\. S . 

• ~ .. or. lhsanc...--ı:11t -::ft 

Öksürük şurubu:ı 
i Öksürük ve nefes darlığ1 I! 
~ için pek tesiri! h 
· ~ ilaçtır "111: cı ııa :a::rJi 

Kimyayi tahlili 
:'>lüderrj, kimvakcr Lıgo.ır hcıin Ceıııiwıııı izııı Eski~elm cıvariııdaki ıınbarların la v.ii~ıııle 

"<'tll'l ı>Ct~k L ktirik ltısis:ılıııuı 15 kaııuı.>aııİ 92~ larılııııJo 
fırn e prı;Jı• •1\i ilan edi!mişıı. f:or ileı hıııını uı•,rıııe mezkor 
ıniidd<'I 3 ı , ınıııısaııı 9:29 pf ~nbe günii saa( on yedıYe 
kaıla~ lrıııdiı "d nı ~ıir. 

kimya,-; ı1hlill c.erinin birinci 

f1,ikülü 

kuruştur. 

ı ıtı ar etml•tir hatı 195 

Fevkalade ehven fiatlı, altı silindirli, kuvvetli bir otomobil 

Sür'at, çeviklik, sessizlik, Iktısat·ve day~nı.klılık 
Noktayı nazarından daha pahalı otomobillerden çok eJverışh olan 

YENi PONTIAC stx 
~n mllşkülpesent otomobilcileri memnun ve tatmin edecek kabiliyettedir. (HA YDR()LtK 

~AV~OY) amortisörleri ve pek 7,arif ( FIŞER) karoserileri sayesinde YENi PONTlAC her 
gorenı kendine mefnın ediyor. • 

Tecrübe etmek üzere meşherimizi teşrif buyurunuz, ve 
elverişli şeraiti tediyemizin tafsilatını sorunuz .. 

O.T.T.A.Ş 
Otomobil ticareti türk Anonim Şirketi 

Buick - La Salle -Cadilac - Pontiac - G.M.C. 
Beyo,ıtlunda Tokatlıyan karşı.sında. Telefon: B.O. 2866 

5 

Şehzade ba,inda -

Milli Sinemada 
Bu gün ve bu akşam 

lstibdat 
ümesslli: JO BARIMOR 

Büyiık ve Mubtı şem l l l.:,sıır'ık 

• Rus filmi: Tekm: lı birden 

KABUS 
( LÖ VERTIJ) 

,lak K!!ele ı - Emııy L)n ... • 
Çarın Yaveri 

t:r 

lvan Mojlkin 
KARMEN BONI 

l ıçakları;ıı tcrcıl- edı • 

c 1ıdur \ç her t;r:lc 
hulurur 

kiralık depo 

• 

Fıııdıklıda ka';ıfrıl ) 'ı ıııdl' 
11-17 ııiımerolu dep 'l'a'ıp
leı 136 ıııınıeı oda j mail 11 ·ı ,. 
ıııiıı .tcaat 

Jlikı ıeııakı lahılı'ınrk 
fııre an up:ıya gl•ıırlrı i'ııı ~ııır 
krar YerL •rı \ lııl(' llaııı•nıı, 
Maarif rınaııetiııA ıııiıı-a :ı:ılı. 

Bi •a m,1hkemeı aslı~csındc · 
Bursa poı<t 'e ıclg af idare,ı llaı 

nılı.~ ır J~eti n nına ' k l mu isı 

avukat J\Jel•met Vdık he ~ lsı.ın mi 
sam \a A,i faki 'ilaha! d •it 
k.ıkan ca • le ın(le l 'I' ~ede 

ıeJı 1..-u ı az çe me 
J 1 m ı ab l ı 

t lgr ı uJ \t' 
l1tm tu ıkı 

1 ık efndi ıı i~ 

l ş bin !iç •iı JI ı:-ı dorı il c ,,, 
bır kuru ur. tah il u sc 1da lg• 
hukuk hakinıli~me ıkanıı etır" ol 
duğu u \anıl 11.:l"R k lır ır. tkı t 

'° muhakeme ncııcesinde Jddcı 
aleıhic ıkıunctgAhı lsta ıbul oldı,,,:un 
dılıı salahiret nc>l~1 ndan -1ıva ın 

cddllc l<tanbul h~ku· ma!ıkcmesire 
ir ' ve te\ dııne daır 22-4-ll28 -i 
hı.nc\f yic ien 'ef1; n ' aran h&\1. 
ilAm 'c > pıaki tcmyız 1 viha c m 
tebliği i~ın gonderilmı isede gc ek 
eski ve ı:erekse haber vcilen yeni 
ikametg. hlarıncla bulunamiyarali. ma 
halli ikametgAhı meçhul olduj!;u bil
dirildiğinden usul muhakeme kanu 
nunnn 142 ınci maddesi mnclbince 
evrak suretleri mahkeme divaahane
slnc talik edilerek keyfiyet gazete 
ile de Utn olunur. 

Osman ili sulh hakim liginden ı 
Osman ili kasabaaındar. dolcıor Nlko
laki Papa Yani efendinin Hacı lbra
hinı zade Abdullah ofendiye h;ıi!Am 
mahkum bih deyni oları ıklyüY- adet 
madeni alanın te'mlni isdfası zımrun 
da evelce medyun merkumun uhde! 
ıasamıfunda olup evelcc haczedilen 
istıısyon cadde<inde ve dere başı 

mevklinde klin ve 1!!X1 fi ebadında 
ve yüz seksen mcıı·o murıbbaında 

birbiıp deıtirmen ebniyNiylle bir
buçuk döniım mıktıınndııki hııhçcsi 
ve Permiçşan fabrikasının sanike 
markalı ve 1792 ntımerolu ı-e halen 
on seldz beygir kıınetinde va odun 
kömuriyllc mütelıar>ik ı•e işler bir 
vaziyette bir motor ile iki ocalı: taş 
dcgirmeniııin m~ hı c•: tarihi ılin 
dan itibaren oruz gdn miıddetle 
me•kıi müza 'edt) e vazolonduğundan 
talip olaeaklann me:zkOr değirmenin 
nısıf lııiscsi bedeli muhammen! olan 
iki bin liranın yüzde on depozitoı 
akçasiyile O·man ili sulh halcimliğhe 
muracaatalrı lüzumu ilAn olunur. 

... : .. ~~~~~--... 
TiYATRO 

VE 

SiNEMALAR 

Darülbedayi 
Te p e b atı TiyUrOl'Ulldıt bu 

akşam saat 2 J-30 da 

Avukat Zehra Ferit 
'omedi 3 perde 

Verah Sinamada bu akşam 

Komik Cevdet Bey 
Halle gecesi A ne opereti 3 Peni 

Sinemada Mandragorun son ge
ce.<ıi Duhuliye: 20 Kuruş 
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1 Evelzamanda 
MERHAMETi DE GÖTÜRDÜN! 

Eski Beylerden biri, 
Kır atına binip çifliği
ne giderken bir su ba-

VAK'ALAR 
Tren Kııma Saplandı • • 

<Afyon kara Hisarİ) 
civarında Dinar - Ka-

Atalar sözü 

1 
-E - • 

106 E lin acısı pa- ~ ı' 
İ muk gibi ~ok~n~~· 1 • 

şında üstü başı param I ..;e ··~ 
parça, hastalıklı bir 
adamın, yürekler para
layacak bir sesle inim 
inim inlediğini görün-

i 1u1 - Elın ıyısın- i ' 

1

1
~ ~e.n. kendi kötümüz i 1 

ıyıdır. ~ . 1 

tıemşerif ................... •••• 
İkbal demlerinde dostlar çoğalır, 
Yüzüne gülerler, kanma hemşeri! 
Hele bir düş te gör, hepsi dağılır, 
\'alancı n1umuna yanma heınşeri! 

Yenenle yanana dayanmaz dağlar, 
Hoş beşle pek çabuk geçermiş çağlar, 
Satılır çiflikler, okunur bağlar, 
Dünyalık tükenmez sannıa hernşeril 

Rakı nıeclisinde kafayı tutup, 
Yarın kaygusunu arkaya atup, 
Varını yoğ..ınu bir pula satup, 
Ördek mancasına banma hemşeril 

ce hayvanını durdura
rak sormuş: 

- Neyin var baba? 
İhtiyar belini doğrul

tmağa çabalıyor gibi 
yaparak Beye derdini 
anlatmış: 

- Ben filanca köyde-
nim. Belki değneğime 

~ dayanarak yürürüm 

l diye yola çıktıın. 
Fal:at ayıplan1a be

vim. Açlık bir taraftan, -
ihtiyarlık bir taraftan, 
çeşmenin başında bir 
göğsü imanlı geçse 
eli ye sızakalmışım. 

Seni mutlaka Allah 
gönderdi .. 

Beyin bu acıklı söz

~ 
_;1"Çı ~ 

:::;:;:" 
~ 

,#'~ 
. . __-.:::("~/ 

haklı arasın<lnki de
mir yolnna rüzgarın 
çokluğundan kum, 
taş, toprak ya ğm1ş, 
tren kuma saplanmış 
treni k;,;··tarup yürüt
mek İ<; i n lazımgelen 
amele ğönderilnıiş. 

K yıkta Kavga 

Kasını P~ş~ lı Rama
zanla k:> r,leşi ~luhar-

1u8 - Elın ağzına~ 
: bakan avretini tez~ • 

İ ~:r~ Ele geldi i (iünün haberlerı ara~ı 
1 korkma, suya g t",1 d İ 1 ifarıcı 1 DahIU 

a 

i
li kork... 1 INGILIZ DONANMASI -YENi ÖLÇÜLER 

HO - Elin köyünde j Harp gemilerinin, Bizde eskiden 
;; horoz olmadansa~ umun1una birden do- kimi yerde basma 
İ kendi köyünde tavuk i nanma derler. metroyla, kimi yerde 
'olmak yektir. 1 lngilizlerin de Ak de- arşınla satılır, ekmek 
1 t ı ı - Ele giden ye-~ niz ve Atlas denizi gibi kiloyla, diğer yiyecek, 

1
,. le gider. g büyük denizlere mah- içecekokkayla tedarik 

112 - El yahşı biz § sus ayn ayn donanma- edilirdi. 
~yaman, el buğday,~ farı var. Şimdi bir kanun 
i biz saman. ~ Jşte lngilterenin bu yapılıyor, arşın, okka 
~ 113 _ El, eli bilir§ iki donanması birlikte dönüm, kcılkıyor. 
i merkep yolu bilir. ~ manevralar yapmak Bütün ftlemt mede-
1 ıi4 - Elden gelen~ için Ak denize geçmiş. niyetin kullandığı 
§öğün olnıaz, 0 da E Bazıları: lngiliz do- metro, kilometro ve 
~ vaktinde bulunmaz. ~ nannıasının bu nüma- kilo kullanılacak. 

1
:: 115 - E 1 içinde l yişi acaba yunan liman- Metro bir buçuk ar

vasiyet ettik, ölme- i lannı ziyaret eden ltal- şın, kilo 312 buçuk 
; mek olmaz. ~ yan filosunun hareke- dirhem, kilometro 1000 
•ıuırn uııımHı111 ı •r ıırırrı m • tine bir karşılık mı? metrodur. Şimdiden 

fıkrrlar D:ye soruyorlar. hatırınızda kalsın hal 
lere karşı nıerhamet , ::::: tx::~%%%%IIX%~XX%X%XXXXXXX8 ...................................................... 

:.\fıılet mektepleri için DEMEK SiZDiNiZ? 

Ana şefkati 
Ana şefkati bütün nescine, ruhlarının her 

mahlukatın tabiatinde teline, kanlarının her 
dan1lasına karışnuş ve 
sarıl ın ıştır. 

damarları kabararak 
sormuş: 

- Yerin 
baba? 

uzak mı 

- Hayır beyim, aha 
şu görünen ovanın 

ilerisindeki k··y ... 
- Ha\vana binebi-

lir misin? 
- Halim yok anıa, 

ş".lyet zahmet oln1azda 
tutuvcrirseniz ... 

- Hadi övlevse .. 
Bey, ihtiyarı kucak

layıp hayvana bindir
miş. Fakat iki adını 

atar atmaz kendini 
hasta gösteren ihtiyar, 
havvanı dört nala kal-

Fakat her insani his 
gibi bazı fevkalade 
vak'alar, heyecanlar 
karşısında kuvvetini dınp sürnıeğe başla-
kaibedebilir. Manıafı maz mı? .. 

' 

ren1 uun ye nı işten 
Sal ihin kavıiYına bin-

• l"> 

n1işler. Yo'da iki kar-

Tanınman1•ş bir şa
ir, yazdığı k it-1bı ba
sacak bir tabi bula-
manıış ve nihayet ken
di hesabına basmıştı. 

Kitap camekanlarda deş kayı <: ıyla kav
g ·•va tutuş 'l1uşlar, sil
le to1.-a t derken lnı vık senelerce d u r d u ğ u 
devriln1iş, hepsi deıi'ize 1 halde bir tane bile sa
dökülnıüşler, neyse tı l rnan11ştı. Şair, bir 
y<' t İşenler üçünü de gün yine kütüphane 
kurtarn11ş 1 ar. önünden o-eçerken ki-

iKI OTOMOBiL TOSLADI l'> 

f)ün 0 ; rül'acezenin tapçı çağırdı: 
71 nunıaralı otoınobi- - Hele şükür dedi' 

bu gün ilk defa olarak 
bir k itabınızı sat tını. 

- Acayip! Kim aldı? 
- Bir Hanım ... 
Aradan yine uzun za-

, manlar geçti. Bir ak-
-_: ( şan1, unıumi bir meclis- ' 
~ - - . te t:ıkt\m edildiği bir 1 

.. Mil ,t Alfahesi 

ğ b.a.·v dağ 
uğra ağrı ~~ok derin yerleşmiş bir 

kuvvettir. insanlar da 
olduğu gibi, hayvanlar
da da hakimdir. Hatta 
kurtların, ayıların çok 
defa yavrularını mü
dafaa etmek için ken
di canlarını feda ettik
leri görülmektedir. · 

fazla ana ~fkati yü-
zünden ha yatı heder 
olmuş insanlar da yok 

,,,.......""- \-:=:: = kadın ıjaİre iltifat etti: 
1 

.::1 - Ben sizi çok iyi ta- -------------------. 

Keza Anneierimiz de 
çocuklarının iyi veya 
fena tabiatliolmalarına 
bakmaksızın ayni şet:. 
kat ve muhabbetle on
ları bağrına bastınr. 

Bir kazaya mı oğra
dık, işlerimiz mi iyi 
gitmedi, hapis mi ol
duk, yaralandık nıı, 

paralanarak, çırpına

rak, bizi arayan, so
ran odur. 
Şa ·et, c 1 cnnenıi 

1ıle kendi nı ze rnes
kcn ittihaz ct'ick hizinı

le b,.ra her ora: .t·gele-
ı; · a anııernizd ir. 

nncl ki ev-
lat şefkat ve nıuhabbe
ti, on!- ın etinin her 

değildir. 
Taşraya gitnıesini 

isteınediği için oğlunun 
terakkisine mani olnıuş, 

keza evladını çok sev
n1ek yüzünden onu ev
lendiği kızdan kıskana

rak evdeki rahatını 
berbat etn1İş annelerde 
yok değildir. 

Bunun için annelere 
acizane nasi h~ ti nıiz ol-

Bey, 
elinden 

bir müd<ıet 

kurtulan hav-
van1n gidişini seyret
ten sonra: 

j liyle 161 nu n ıa ralı ha·
ktt bir oto ınobi 1 'an
galtıda çarp1ş'111şlar, 
otoınobillerin ikis de 
kırılmış, ben·ket ver
sin ki111se öln1eıııiş ve 

•ar~ lan ıanıı~. 
FERiDE HANIMIN LIRACJKLARI 

Şevki isnıinde hir 
s~ h ı kalı Evinte oturan 

• 

un, evla t la rına goste- - Z< r a r yok ihti:a r, 
receld cri şe ·kat ve m u- diye bağırnn~,. b nin1 
hubhct i daima onların o hayvan rrıhı d< < 

i yiliğ i uJtruna sarletsin- ah1nmda t ti·:fınc ile 
1 

ler. Onların İ'itikballeril hayvan var. fakat sen / 
için ] ,\;.ıın gelirse hat ta benim sade hayvanınu 

1 

L • .d h 1 . . . . ı· erı e anınun 80 ıra-
mukabhetlcnnden feda değıl merhametimı de sını aşırırken yakalan-
etsinlcr. beraber gôtürüyorsunl. nuş. 

nıvorum! 
J 

Şair kızardı: 
-Acaba nerden Ha

nını efendi? 
- Bende bir kitabı-

nız var ... 
Şairde, yeniden hay

ret alAmetleri: 
- Fakat size kitabım

dan bir tane gönderdi
ğiıni hatırlamıyorum. 

H anı111 güldü: 
- Şüphesi z.. Fakat 1 

hen satın a lım okudunı. I 

.ı 
,,...;-· 

A 
_ _,,, 

. -

kilZım 
ar aı İ1 

Şair, hu ce 'ap Ülcri- _ __,,_. 
'1 he ·ecaııını gizlıye
niyerck, göılerin<lerı, 

derın h r mınnetle ka-
dına baktı: 

-Demek sizdiniz! Te
şekkür ederim Hanım 
efendi-

(g}y bı ıy •l ,, ı•ız (;.:) ı ıı.ı b ıızer. Yan /. ıistiı ırfo Lı~ işart1 

var. ( · ) lşatetı ( k ) ( 1( ) ( 1 ) yı ıııcel t r, birlı i rıııe bcı ı 7.1'}-c; 
kelımaleri ayırmak ic;in heceleri uza tı r. 

( l leı' hakkı mahfuzdur ) 
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HIRSIZ 
HİZMETÇİ 

ZEIIRA NM11 D1GER1 
NEfiltlı~ ~IÜCEVHE
IlAT İLE ~IANTOYU 

ÇALDI 
Ncbahet ıa yanıoıta 

Zehra aıımı 'CrlP Nem:' 

lsınınc:e bı 
hlıınetçt kız 
buıuauyormut-
Uıııuıııııaaed 
tıa.ıde, Zelıı • 
'8Yı Sams1111a 
lGtarıııek için 
landırmıt v ~ 
lıu tekllft mo 
ıay1111 bulaı 
tcbra da Ne 
lıabet hanıııur 
30o llrallk mil· 
Ccvberatlle 20( 

lir 4lılr ınaato· 
sunıı atırarak 
t.aÇDuftır. Ha· 
llllde Ue Zeh • 

tanın Samsuna 

laÇaınamaJan· 
111 temta için Zthra 

deniz merkezine emir veril • 

llılftfr. 
• T.,han ya-ngıaı - Taşlıan 

1lııgı da evelki gece egç vakit bir 

tıktığını yaymıtıık. Bu yangın Cinl
illnda 18 bekAr odası yanmıştir. 

• l<asıgından varda - Balına 

!lturan Avram evelki akşam evine 
tiderken !az Kemal tarafından yolda 
kasığından bıçakla vurulmuştur. 

• Hırsız hamal - Galatada 
komisyoncu Hamdi efendinin eşyasını 
Çalan hamal Şinasi Zabıııca yaka· 
lanmıştır. 

• Sabıkalı Şevtl - Eylpte Fe
rid• hanımın elinden sekiz lirasını 
Çalan Şevki derdest olunmuştur. 

• Arkadll\I kavgası - Galıta
dı Karaoğlan sokığmda Necati ehcm
miyeısiz bir mes'eleden dolyı arka

d~ı Ziya ile kavga çıkararak sustalı 
çakıyle yarılamış, Zibııaca yakılan
ınışıır. 

EMANETTE 

Filim iyi değil 
lstanbul filimi dün 
gösterildi, fakat 
görenler beğenmedi 

lstanbuJ manzaralarını pano
;aınJk bir şekilde çekmeyi taah· 

O Ut Cdeu şirket, dUn hazırladığı 
lrııı Ekler sinemasında göster· 

ıııışur. 

b Fiirııde Rnınell hlsanudan 
aşııyarak Haliç ve muhtelif 

taıııııer panoramlk bir surette 
lGstcrıımıştır. 
bl Fliın seyredenler Ozerinde 

.,,,rr iyi bir tesir bıralnnamıftır. 
ııı:~ı:,-ıına 5 lira verilen bu fill-

ir Çok hatalar vardır. 
E • Evkaı Sulan- Evkaf suları 
ınaaete devtedllmlştlr • Fakat 

Evkaf uı 
• arınıt bırakılan bir 

Çok Yakınar vardır lıl bunlar 

flrn!lye kad.,. evlıafta kalmı,tı. 
blren blllllvın da Emanete 

devrine karar verllmlftlr • Ba 

Yakınana ınllı:tarı 400 Zil tecavoz 

::;neııtedlr • Va1ı::ı11.,. timdi tas-
ve tefrik edllınelıtedlr 

• Emanet ıneınurlan .; 
rl na em u-

n kanununa tabi 
0
._ 

Ş h .... ıyan 
e remauetı ıneınurıan 1 • 

bir memurin tallmaınaın al çın ' 
ı d e hazır 
an •tı yazılmıttı • 

Talimatname komisyonu bu 

gtln saat 1-4 te ilk lçtimaıuı ak. 

tedecektir • l(omlsyona mua v n 

Hamit bey riyaset edecektir , 

• HARF ABİDESi. - Saray 
burnunda rekzedil ecek hart 

abidesi için Emaoetçe maruf 

sanatkarlarımızın fikirleri soru
lacaktı•, 

* TAKSi ÜCRETLERi iNiYOR 
1:aksl Ucrctlerlnin tenzl!I için 

Erııanetçe yapılan tetkikat bit· 

nııştir-. Emaıı.t taksl ücretlerini 
lndil"l!leğe karar vermiştir. 

ZIFOSA KARŞI Emanet 

rca~murıu havai rda otonıoblJ-
rın zifos sı at nama ·ı için 

!etirttiği aletin tet.rUbesi için 

1 ıı1ı bir yağmur yağııruk ctra-

tın _çamur olmasını beklemek· 
edır, 

* El(l\\EI( NEkHI Elımck 

~T.IS~D~ •
0f : l lstan bul 1 MÜTEF'ERJK HA ERLEft 

Yenı tarı e ~< .. t .. h -ı . A ı a· . ..,. S M k 1 . 
M ARlFTE 

. . 1 u up ane erı nne er ırııgı . e tep erı 
Komısyon yepynı ( O) b" -~ ... . . 

b. .. .. k tari- 30 ın eser var 200 BiKES ÇOCUGA Maarif vekaletı bır 
ır gu~ru t Büyük bi.r şehir kü- ELBiSE VERECEK talimatname gön-

fes_!_~.!!P 1 tüphanesı yapılması Hlmayel etfat cemiyeti • 

Ankarada mlite~ekkıt olan mutesavverdir anneler blrllğl süt damlası derdı 

ve Gamllşhano meb nsu Hasan müessesesine mukayyet olan Maarif VekAletl Sanayi 

Fehmi beyin riyasetinde bulu· Aldiğımız malumata gllre 200 kadar rocu"'a birer kat mekteplerinin) lslahı için asri 

nan GllmrUk tarife komJsyonu lstanbul kütOphanelerlndekl e- T .-. vemllkemmel 

ahiren vazifesini ikmal etmiştir. serlerln mlkdan •300,000> e ha- elbise ve çorap ihzar etmek- m 1 
Tarife komisyonu lstaobul Te~a- llğ olmştur. Bu kltaplana blr tedlr. Elbiseler için lflzım bir müfredat 

ret odasında bulunan komisyon araya toplanarak llç bOyllk gelen kumaşlar şehrimiz programı ile • 

ile Roaumatta mOtefekkll olan klltüphaueye taksim ve tevzii tiiccarlan · tarafından veril· dahli! nizam· 

tarife İıomlayonn tarafından ha· llzerlae, olı:umata gelenlerin mektedlr. name vucude 

zırlanan projeler azerlnd• tet- iki mlsll arttığl anlatılmı~tır. * ~ÜLH KO:r\FERAl\SI- getirmiştir• ffo--.::-.... 
kikatta bulunmq ve her iki Eskiden mevcut (44) kOtnp- Proa;ram "' 

tarifedeıı bazı kısımlan almıtbr. hauenla blritftlrilmesl neticesin- Karueci müesse~ı tarafından nizam name 

Yeni tarife esti tarifemize na· de bOttıa vakıf kitaplar Millet. '\'akı davet üzerine Deyııelmi- dUn lstanbul 

uran tamamca yep yeni esu- SOleymanlye, OslıOdarda Selim lel sü:h konferanslarım takip .Maarif Emin· 

lan ihtiva etmı•ktedlr. l(ornlsyoa ağa klltüphanelerinde toplanmış- için Darü . fünıın tarafından liğine bildi· 

1 d ... tarif ıayıhumı Ma tır. Son zamanda Maarif idaresi rllmlştlr Bu 

h:zlr a 
1
•· e • iııtılıap edilen Şulı.-'fe Hanıma • 

' ;. 0 vekaletin& vermiştir. Ya· tarahndan muhtellf llmt ve fen- u program ve nlz&111nameye gllre 

k;nda BDyDk Millet Mecllelnde af eserler de ıönderilmlftir. Pertev B. bugünkü ek~presle ıstanbul Sanayi mektebi de lslah 

-ııDıakere eıılllecektlr. 1<.UtOphane mildavlmlerl arasında Parise hareket edecek erdir. olunacaktır' • Tatbikat dersleri 

Yeni tarifemizde sanayi ve bir çok muallimler, mOtekaltler * 13EllÇET 13. _ Hejiye çoğaltılacak ve kadrolarda da 

dcaretfmlzlıı lnklfalı için ahkam ve fehrlmlze ğelea mllsteşrlkler ait işleri için yakında Aııka- bazı tadıllt yapılacaktır • 

vardır. de bulunmaktadır. · ld" * EDlpler toplanamadl 

iv ALDE ? Halk arasında huknkf eser- raya gıtmesi pek mıılıteme ır. 

• KAMB O NE H - llelıc.et B Aı k ~va o-itler- DUn defls sanatlar blrl~ğlnde 
1 do Bonada lere ra"'bet tezayUt elti"" cihetle ~ · ı ·ara ... 

n, Ul.z paruı a .-. ..,. ke11 b alb" " d ·t.. ek Jrtlma edecek olan edipler her 

9•~ '"' kurııtta a..,Jmı• , 998, 75 Adliye veka.tetlnden kanuni mil· ıı urnıı e l{O urel' T 

• ,..., T" T 
• k f k . nedense içtima etmemişlerdir. 

kuru•a ylllı:seldlktea sonra ak· devvenatın celhJ için teşebbUs- ve lı ırsatta takdim edeı'e ·tır. 
111 

d k 

T 

içtimada yeni ttşekk e ece 

tam 99P,5 kurutta kapanmıştır. atta bulunulmuştur. * Muhittin B. - Aııkaıada olan mesleki edebi cörUşUle· 

DUyuou muvabhade 227,75 lirada " Jstanbul umumJ" kütüpha- bu!ıınan Şslırerniı ıi ve Vali cektlr. 

açılmış 228 liraya yUkseldikten nede (35,000) Süleymaniyede Vekili Mıılııttin bevin yarın * Avrupadakl talebe· 

sonra 227,5 lirada kapanmıştır. ( ) F 'h ki l\rll t d · 
32,000 ve atı te 1 e av et etmesi mııhtemeld ı r. mfz _ Avrupada bulunan ta· 

Altın Borsa haricinde 86() kn· ) 

lı kütüphanesinde (30,000 kadar * ALl\IAf\ YAIJAKİ TA- lehe mUfetti•I Salih Zeki beyden 
ruşta açılmıt 861 kurufta a· 

T 

kitap vardır, Bütün kitapların LEDE~HZ - l.a)•pıik Tiırk talebenin vaziyeti hakkında 
paomıştır • 

Şirket Hayriye tarifesi merkezi bir yere toplanması ta lebe cemiyeti 30, 12, 1928 rapor gelmiştir. 

vesaiti nalr.llye flrlıetlerlnln ı;uretile büyük bir şehir kütüp· tal'ihinde bir (vasati Almaııya Avmpadakl talebe tamamen 

Ocret tanfelerlnl tetkik etmekte hanesi tesisi tekarrür etmiş isedc Türk talebe,j Giıııü) tertip et- mektep ve mllesseselero yerlef-

olan tarife komslyonu Şirketi müsait bir bina olmadiğından n_ıiştır. Du bıılıı ~maya L'lyp- tlrilmlştir. 

Hayriyenln tarifesini tetkik et- hazır 1 anan projenin tatbiki zıkten mada Dıesdeıı, Liithen, • 2500 UERSANE - Millet 

mektedlr. Haber aldığımıza gö- h · 
1 

d dl glttlkre .. .,.. 

tehir edilmiştir. \'akıl kütüp a- Hittweida, y~na ~elıirıerinde mekteplerin n a e T .... 

re komslyoD şirket tarifesinde • k d 2500 

nelerde mecut eserlcrin(90,000)i tahsilde buluııan Tı"ırk ta ıebe- "'alıyor ; şimdiye a ar 
mecut olan ( yOzb Jşıya kadar ] 

" d 

kaynının refedilmeslnl istemiş· yazma olup tarihl ehemmiyetle- lel'iyle tatillerini tesadüfen dersene açılmıştır· Bu ersane· 

( ) il I P tere devam Pdenlerin miktarı da 
tır. Bu kayt kaldınlbığı taktir· rlne binaen kıymeti 2 m yon ..aypıikıe geçiren ve ariste 

be yUzbaşıdan yOksek rutpede lirayı miitecaviz olduğı anlaşıl- 1ahsi eden hır kaç arkadaş (95) bini bulmuştur • Bunların 

olan erkanı askeriye tenzllltb maktadır. iştir ak etmislerdir. yUzde altmışı kadındır • 

tarifeden istifade eyllyecekler- En fazla rağbet bulan Baya- Laypzikte musiki tahsil • (46) iLi( MEl(TEP- Yeniden 

dir. 1 zıtta!O Umumi küWphanenin eden iki Turk farcfe,, tal'llfın· inşa olunacak (46)ilk molrtepten 

• l{OOPERATIF MESELES - k f' İ ~ köylerde yapılacak olanlannıa 
Bir mOddet evci Ticaret mUdO· tevsii muvafık görülmüş ve eş ı daıı çalman stik · l rnaı;;ııHlan 

( ) 
projeleri tamamen tanzim edil· 

riyetlnd.ı toplanan bir komisyon yapılmışnr. Yakında 2,000 lira ~onra müzakereye~geçilmi§tir. 

bir memurin kooperatifi teşkili masrafl~ bu iş intaç edilecektir. Bu top'aııma vaı;aU Alınan- ml!tl~EKTEPLERI TEFTiŞ -

için tetklkatta bulunmuştur. 81
• .\1ütcha"ıslar, blıtün evlerde yada tahsilda bu :unan bir çok Maarif mufettt~ıerl mutat teftiş· 

llhare bu mesele hakkında bir 
T 

h 1 k bulunan fazla kitapların teberruu Türk talebt sinin yekdığeriyle !erine basıamışlardır • Melıtep-
rapor azır anm111 ve oopera 

. 

tılte hissedar olması terviç edi- sorctilc bir şehir kütüphane yapıl- yakınılan temasıııa fırı;at ver- terin hesap muameleleri de teftiş 

len Şehremanetlne gllnderllmiş- masını muvafık görmektedir. miştir. olunuyor . 

tir. Aradan bir buçuk ay kadar kütühanelerdek1 eserlerin esaslı • Denize dUşmU\I - Galaıada ___ ,_ __ _ 

bir vakit geçtiği halde bu rapo- bir tasfiyeye tabi tutulması ve kahveci lranlı Demir aıa evelkl •••• iLANLAR •••• 

mn tetkiki henOz mUmklln ol • akşam Şarap iskelesinden kayıga 

mamıştır. bilhassa yeni intişar eden kitap- binerken denize düşmüş, lakat san- 1• RTİ HAL 
Şehremaneti 25,000 lira ile !arla takviyesi tekarrür etmiştir. dalçılar tarafından kurtarılmıştır. --ı 

kooperatife iştirak edecektir. Darülfünun kütüphanesindeki • Otomabil kazası - Darülace- Tüccarı mnlebereden Şamlı 1 

Bu raporun Dahiliye vekaletine eserler ( 150,000 ) kadar olup zeye mensup 7 ı ııumaralı oıomubil Abdiiır:ıhmaıı E. Diirı kii 

aönderlldi"" do"'ru de"'lldir. bunlar arasında ecnebi memle- PangalnncLı 171 numaralı otomobile ·ı ı· d l k 

" ..,. 
6 

• 
salı gün ii irtı ıa ı arı ıc a 

Avundukzadelerin iflası - ketlerden vürut eden bir çok çarpmış. ikbi dt ha ara uP;ramı~nr · C . b 

Avundukzadelerin ırıasının refl- •Ecza itlkarı- ispirto fıatlıı- eylenıi~tir · enaıesı u 

kıymetli kitaplarda vardır. k "' sabah, ~aat on da Ilakır-
nl tezekkllr için 17 kllnunusa- rmın yükseleceği haberi çı ~ı;· 

nide alacaklı bulunan ltalya günddcn heri eczacılar ecza fıa- köy iirı <lek i lJ a ne s irıd en 

manifatura fabrikaları vo dört MAHKEMELERl::ı[ tlarını mutcmadiycn yukscl~me- kaldırılarak 10,5 ta Sirkeci 

Milli' bankanın mUmeslllerl top- - k d" 
1 1 lalbuki eczacılara ınhı- istasyoıııınnndan Üsküdar-

lanacaktır. Bankalar, mllessese tc ır er. · ki 

ye yllzde yirmi nlsbetinde mu- Bir iflas sar idaresı daha pahalı ispirto daki :ıilc kabrıstanına na 

avenet esasını kabul etmişlerdir Mehmet Aslan ve mahdum- ~ermemistir. Şimdilik ispirtolar ve defnedil ccek tir. Ailııi 

ltalya maulfaturacılan da an- cskl ~iyat uzerıııdcn teyzi olun. kederdid&;ine beyanı taziyet 

!atmaya taraftar olduklarından !arının ifüısı ~ ı 

iflasın refl tııvvetlo muhtemel- Dün ikinci Onayeı mahkemesin· makiadlr. eyleriz. 

0 ün bu hususta fikrini 

• dlr. de mühim bir h · · · Sıhiye İstanbul birinci Hukulc nııblıenıe-
Buğday kellyor. DUnden il!As karan ve- soran bir mu arırımıze 

beri Şehrimize hariçten kOlll- rilmiştir . Kürk- müdürü Ali Riza !!. demiştir ki: sinden: 

yetll miktarda butday gelmete çü hanında 46 _ lsj>lrto flatlarl henüz yü1t- Banlı clra Romanın Hayfı şube-

batlamıttır. mumeroda ırl- . . nl sinden lstanbuldalıl Banlı: drı Roma-

• TOrk-lran ttcareb - Mu- selmeıni~tlrir. F.ski vazıyen ya keşide olup HıU belediye -isi 

vaklıat Tllrk-lran ticaret mnabe· koıaj m e U u 1 al h ·• 

ıılesl oç ay daha temdit cdU- Mehmet Arslan muhafaza etmektedir. Binaen ey Abdülfeııah Sadi bey nama ciro 

mittir. ve mahdumlan ecza fiatlarının yükselmesine hiç edilenon lngtllz lirası ve on şilin 

• SANA YI SEROfsf - TOrk flrketinid i!IAsı- bir sebep yoktur. Ancak ispirto muhtevi Çek zayi olup yapılan lhba-

ıaııayl blrılğl Ankarada mıın na lı:aru veril· fiatlan yükseldikten sonradır ki rauan ve celin lı:endlsine ıldiyed 

mamulat ve meıısucatımızı teşhir mişıır. Bu karar E ihtikir mektuplarla sabit bulunduğundan 

etmek azre bir sergi açmağa üzerine miies · vaziyet düşünülii ğer . lptalile bedelini tediyesi için Tirabzon 

lıarar vermiştir. serğlnln açıl- sese ıemlıır edilmiş ve defterleri varsa şüphesiz hükOmet takibatta vilayeıl Lllıriraı müdürü Mehmet bey 

ması için bina meselesinin halli mahkemcıe cclbedilmışdr. Mebmeı bulunur. tarafından 17 Teşrlnlevel 928 ve 

beklenmektedir, Ankara palas ,\rslan ' 0 mahdumları şirketinin iflA• Senay! mUdürll rıttı- Rahat- 7491 numaralı arzuhal ile Vlkl talebi 

bu hususta pahalı olduğunda_n muamelelerini rüyeı için azadan ticaret kanununun 638 inci madde· 

birlik fırkadan bir haftalık bır l'ecai Calip bey jüj komiser ııyin sız olduğundan me:ı:unen şehri-

' · d b 1 Se 1 sine muvafık görülnıüf ve celtin 

haftalık bir salon isteyecektir. edı.lmi,• ,e ;indikalar da. intihap ed. i.1 - mız e u unan nay ve mesai 

" 
bedelinin ıedi ye edilmemeihıiıı arzu-

mi~ıir. f,,;hahı ınatltlp KAnunusanının müdirl umumisi Recai B. Anka- halde muharrer keşideci Banlı: dra 

ve fırancıla nerhi bu haftf' Ilı< 
lbka edilmiştir. 

• CEMiYETi BELEDİ'. E 
intihap encıımenleri intihabata 
iştirak edecek olan vatandaş
ların listelerini hazırlaınışlardır. 
Bıınlıu bir iki gUne kadar mı.· 
lıalllıta asılnca tır. 

ELEI<TRIK KABl o · 
Boğaziçinin Rumeli sahilindeki 

elektrik tecviratı şimdıye kud ır 

lıaval hatla temin ed'llyordu. 

Şirket bunu kalılo e tebdile 

karar vermiştir. nşaa.n b ~ı.ın

mıştır. Enknt kublonu lsllnye 
ktıprUsUnUn allından geçirilmesi 

tehlikeli görUlmUştur. Kablo ya· 
lnız burada havni olacak ve 

köprlluün llzerludea geçlrU.:cek· 
tir, 

.ıı ıııdc mahkemeye davet edilecektir. raya hareket etmiştir. Recai B. Roma Hayfı şubesile nıubıtıp lstan-

ICRAN!N FAALiYETi burada ongün kadar kalmış ve bulda Bank dra Romayı ihtarına ve 

~~t:1ıiı:~111 lı:~k~:::s;a;~~e=~~ a~aşit yağları meselesiyle meşgul ::hk!~~= ibi;;z ~me.~~azı:r~:ı~ 
ı tatistikte 927 senesınden mü· 

0 mu~tur. ccğinden aksi halde bu müddedn 

1 devver evrak da dahil olnıak * Poliste teftiş - Adliyece hitamında cekin iptaline karar veril-

ü re C n mahkemelerinden ve•ilen il.\mlann infaz edilip edilme· ceği ilAn olunur. 

21,851 1 m gelnıi , bunlardn~ dl;l;in· ıcıkike me~ıur mufeıciş ı\b· _.;._.,!'!!""!"''!'!'!!"!'"' ... '!!'! ... """!'!!!!!!~!!! 

t<r,719 llAın tı fa;ı edllmlş, 5132 sı dülhak H.ıkkı ve :'vluzaff~ıaddin B.lcı · 1-..lmıl -;;-L ni,;-zev~csi evelkl-- akşam 

tıı seneye de vredllmlştlr. l'oııs muuurtyeıin.Jc· i ı lk.kau mal üçüz doğünnuşıur. 

uuknk. 11cnret ve sair m h· eımı '.c- merkezle dı: tefıiş;ı.t.ı be~la- Limanda ikramiye, - IJ. 

keınelerden 27, 178 ilAm gelm. , rdır. man in'Jl rı memurlarına senelik 

ı , 23 il m infaz, 1 ,755 i 1A iki müdUr geldi - Maliye ve- ıkr•· iyelerınln tesvi)e;lne ha lar. nış· 

929 senesine devrolunmuştur. k•'eıi mt ebet umumiye m duıii ur. 

Bir sene zarfında icra dnire 1 1 aık ve Uıvanı muh!...cbaı reis. ~ .k Rllsumatta teftiş - Rüsumat 

tarnfından ,478,770 lira Si ku. be <\n ::adan h ıırıze gelmış ıefııo hey"• ı r i Is ' Hakkı bey, 

ruş tahsil edilmiş, 3,401,681 Ura Jerdır. ehrıwız gumruklcr .. 1i ıdnşc ba~ıa-

37 kuruş esbabı matluba veril- * Oçuz doğurdu. - ı a ım mı,pr. Mut:'• 1 evhiıı ı, ' ıkaı> nzurı 

miştlr. paşada Karauwı m.ahaleslnde oturan sürecektir. 

MEMLEMETT 

Uşakta feci cinayet 
Bir kadını balta ile öldürerek 

kuyuya atmışlar 
Bir kasabanın en güzel kızı intihar etti 
Uşak balkı kasabada yapılan için iz tanımada mütehassis olan 

bir cinayetin tafsilatile çalkanmak- bir ~ahsı celbettirmiş ve kuyu 

tadır. Bu cinayetin fail veya fa- etrafını eyidencyıye tetkik eden 

illeri henüz anlaşılamamışsa da bu adamı kuyudan ta kasabaya 

şüphe üzerine seldz kişi tevkif kadar uzanıp !(iden tek atlı bir 

edilmiştir. araba izi keşfetmiştir. Bu araba 

Hadise şu şekilde meydana izi şimdi tahldkanrı es!sını teşkil 

çıkarılmıştıır. etmektedir. 

Kaşıkçı oğlu merhum .Asım Katiller henüz ınlaşılmaıııışdr. 

efenöinin refikası Zehra hanım mamafi bu bir iki üç gün zar

bir müddet evci bir mektup y~ fın da meydana çikanlacağına 

dırmak için evinden çikip gitmiş şübhe yoktur. 

ve bir daha görünmemiştir. Zeh- En_ . ıtızel kızın fatih? -:-

ra hanımın böyle hiç bir sebep ~~erıhısar ka1.a~ında facı hır 

yokken onadan kaybolması ev- ıntılıar vakası ol mu;;tnr. Ka-

dekilerl telaşe düşürmüş ve iş za~ın mııteber arlarn~a~ından 

Zabıtaya haber verilmiştir. Gul rad
1

e S.'!dı k efenılının kızı 

2-!bıtıı kadını ne olduğunu 18 ya~ . arında Hetıa hanım 

arayıp dururken şehre yarım istiriknin iı;mck surPlİle vefat 

saat mesafede Acemderesl m~v-

kiinde Zeybek kuyusu ismindeki 

bir kuyuda birçuval görüldü~ 

haber verilir. 

Çuval çıkarılır, açılır ve içinden 

bir kadın cesedi zuhur eder, 

Kısa bir tahkikatı müteakıp bu

mın Zehra hanımın cesedı oldu

ğu ve zavallı kadının pek feci 

bir cınaytte kurban gitnğl anla

sı.lır. Katıl ve kauller Zehra ha

nıını kafasına ve vucüdünün ras

!(elen yerine Balta ve taşla vurmak 

suretile öldürmüşlerdir. 

Müddei umuınl bey bunun 

üzerine derhal tahkikata başla

mJli ve bir ipucu eldeedebilmek 
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Tünel şirketi 4,59 

F.lektlrlt şirketi 
Rıhtım Strketl. 19 

ti Paşa llman şlrtetl 
ÇutLER 

Loodrı 998 50,-
Newyoıt 0,48 -.50 
Paıts il 43,.IO 
Allııa 87 00.74 
Cenevre 1 52,00 
Roma 9 ııs,ııo 
Bbtreı t4 62,50 
Amsttrduı 1 11().75 
Brüksel • 45,00 
Solyı 67 ıl,50 
Prag 1' 37.50 
Berlla • 04,jŞ 

Viyana • 44,75 

TıCARET ve ZAHiRE 
BORSASI 

15 KAnunnı;ani 1928 

etmi;;ıir. 

Refia haııım kazanın Pıt 

güzel kızlanndan b iri idi. Va 

ka şu suretle o'. muştur: 

lkl gün eve! Refia hanım evin 

üst katında yeni harflere çalışır

ken feryada bll!ilamiş ve hizmct

ciye zehir içtiğini söylemiştir. 

Derhal evin alt katına inmiş 

ve göğsünü tutarak: 

-Olüyoruml diye bağırmak

ta devam etmiştir. Bir müddet 

sonra Refia; içtiği zehrin dehşetli 

İntiharın sebebi henüz malum 

de!lildir. 

tesiri yüzünden vefat etmiştir. 

~anbul Hayvan Borsası 

15,l,1928Dlrl satıflar 

Cı.nsı· Adet Klıo nu. 
az.amt asgari 

Kıvırcık 

Dağlıç 

Karaman 
Kuzu 
Keçi 
Sıgır 

Danı 

91 46 46 

12ll 39 .ı 

1034 
329 
1559 
126 

1 

43 

30 
24 
:;o 
22 

.{ 

.ı 

1 ) 

22 

'Tayyare 
Balosu 
17-1-929 da 
Perapal:ısta 

Değirmencilere 
Ha~ un istihsa ine nıalı,us 

değırmen fabrika lan te~is et mı'k 
ve ya mevcut fabrikalarmda 

tadi fit ve islAfıat yaptırmak 

isteyeııler ~irketimize müracaat 

eyledikleri taktirde malıaliııe 

mütehassıs mülıııdisler güııue

receğimizi ilan eyleıiz. btan

bul Ankara caddesinde 18-24 

nümıırod<t. 

Hofer-Şrantes Macar Zira

at Makinaları Şirketi . 
AZAMI ESGARI 

Bııtday K. P. K P. 

1 

Tel~ıaf adresimiz lstaııbııl ı 

Yumuşak 

Kwlca 
Süntlf 
Sert 
Doome 
Y•muıak Dıllıla 

ı~ 

Sert • C>-0 
Romanya 
Bulgarlewı 

Zahire 
Ça. dar 
Arpa 
\1ısır 

Yulaf 
l\.rt~o tobaın• 

ı•asulyc 

Merd met 
~ohııt 

neıriılce 

B•klı 

Hububat 
Susam 
Kuııemı 

Un 
Ekstra f.btıa 

Ekstra 
Birinci yuın~aa 
Bırlncl sert 
ikinci 
(çuncil 
ft zmol 
J( ..,ek 
• M.Spal 

oo.oo 
oo.oo 

-.-
17.00 

-.-
00,00 -.-
ı4.35 

13. 15 
12.25 
10,30 

-.-
38,00 

17.00 

43,00 -.-
s.t.ıo 

18,00 

1525,00 

1' •,00 
1390.00 
1320,00 

ıoo.oo 

0000.ı.ıo 

00.00 
00,00 

-,-
17,00 

··-
00.00 
-,-

14.IO 

15.16 
12.17 
ıo.so 

-.-
32.ill 

-.-
~3,25 

18.00 

1490.00 
182000 

Jlfeıton - Telııfon · l~tanbııl 

196· "'577. 

Çanak kale .-ulh hakimliginden: 

Çan•k kaicdo şişeci Avram Sada

ka efendinin elyevm bir katil ınes'. 

elesinden hail firarda lıulıınan lm
rozun lskinit karyesinden bakkal Ya

kim Çiris 'immcıinde alacağı olaıı 

157 lira ;\( kuruşun ı.ıh· ili \C med

yunu UJerkumun cnl\Jli tlcariyesine 1 

ko~ulan haczin de ı•sdikı hJkkında 
ikame eylediği da\anın icra kılınan 

mohakemesi neıice •indc ıafsılaıı ka· 

rannda yazılı olduğu ıı.rc müdd~blh 

l :;;- ir• Si kuru ur cah..- "inl.' ve 

mcdvunun emvali ticariye' r: csyayt 

.ı:ati}e ınc ıncvzu haı.:zin de tasdık1 1".1e 

kabıli tc'.Tlı /. ıimak üzre 211-12-'1.8 

tarihinde gıyal>en arar 'c. ıl ı. • 

l. mekamırıa kaım o1n <lı iı,ı ılan 

(hll lT 

Bak;r kı \ l ı ı ı ıa., -ı ı ııa. 

ınıııa ın.ızbııt ıiı Ç •J, ı ı L 

ha tıp 31- -929 •·ıııl ıı lı• ıl ·ıle 

eh r"lek ızre ın ı~;ıyeduyt ku

ıııılmııştıır.T:ı ipterııı h.aZ't ol'

ıı aıı ıııuıııı ılı~ ııa ını.ı,ı •ti ırı. 
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:ıı;·yı~·tl olursa olsun- avutmağa me- FELEK mümessilleri de benim gibi ııım ıla lıaııa hıııııı eınr ediyor-. H • " 
)5- ~ ~ murdur. bunu merak ediyorlar mı? clıı. Biııııeıi"e ınerlıuınıııı Tıp u .. çu .. ~ lt<~~E 

KL':\1 YACMMIW ! K . 
Sokakları, caddeleri, mey- FELE Ye Feııııın biituıı gayretine 

.\ RI" t"'ıııt_,ı ·111tLLtYET.TIR A'<~an tararjlarıııda k·uın 1·a" · " danları geziniz. En ucuz ;;,· -' ,,- ra!Imen tahıl bir akihete ıı~-
lfi KA ·u. ·us.\NI 1929 . d . I d . $5 

BUGÜNKÜ HAVA 
olan bir tek sepet içinde muru oımuş ve cımr yo un a Açık mektup radığıııa kanaat hasıl ~ttim; 
bir tek bebek görmezsiniz. bir yarmayı kapamış. bir ar- GenP. ,.,Pklmllk bahsi yiiksek Tiirk lıckimleri hiitiiıı· 

Bu günkü dünyada bu kadaşım diyordu ki: 5e1(ill bllyUk Edib ıı Vatanpen·er va7İfelerini yapınışları1ır. Tlirk 
Kalıplar ayrı olunca 

I' ı;;ı. haneden aldığımız mlu'11at~ 

gc - du:t r.zıa hararet fevk»sıfır 

1 3 <l' ccdir. llugiın ha\anın 

zenğlnllk ve kibarlık değil - Ne gariq şey! lik bahar- 1 ' <icadı lıekimleriııden beklenen de bu· 
sadece basit -ameleden ban- da bir damla yağmur düşmedi, Büyük Dalıiııin, dehasıyla dur. 

-3-
k ve 1dukça şiddetli lodos 

>I muhtemeldir. 

FIKRA 
YARI. T tçi~ ENDiŞE 
Başka tarafları bilmiyo

ruz. Fakat Ankarada - mek
tep haricindeki - manzara 
şudur: 

,,\lraöyedl ellle sokaklara 
sasılmış bir avuç inciye 
dönmüştür. 

Azatla mektebinden çıkan 
çocuk evine girmiyor ve 
e\ inde işgal edilmlyen çocuk 
sokak ortalarında, virane
lerde, pis süprüntülüklerde 
sersefil ı;ürünüp duruyor. 

Erkek çocuk oyununu 
kız çocuğa vermiştir ve kız 
çocuk erkek çocuktan daha 
tumturaklı, daha ağdalı ve 
dahn lüzucetli küfür ediyor. 

Birdirbir oynıyan küçük 
kızlann birdirbir, üçtürüç, 
altıdıraltı gibi sayılara bul
ıluidarı yüz kızartan kafiye
leri öylC dermeçatma ge
dil il tulumbacılar bile bul
ma1<tan acizdir. 

Yüzü gözü çıbanlı çocuk 
okaktadır, gözü ağrıklı ço

cuk vlrancdedlr. hastalıktan 
\ e ı kalkmış sapsarı çocuk ı 

rilntillüktedlr. 
ete bin h.ıy at \'e irfan 1 

•1;. ayyüdündekl kıy metli ye-1 
n e d enzlliıta uğrayor ı 

' toza havaya inkılap 

o • 
f bevc:\ nln ihtimam ve 

tc hl) esi bir rıdan u ares
si ir, biz ıııu oıı damla ına 
k~dar kuruttuktan sonra 
çocuğun çınar dalı gibi yay
jl'ın, gövde 1 kadar sağlam 
ol.nasını Ltiyoruz. 

ı1.ekteıl dış hayata hazır
lar halbuki dı hayatın , er
m.ıy e ve muharrik kuvetll 
iı,: hayattır, iç hayatın ver
di 1 ruh ve cemiyet ter
bi. e ldlr. 

Bunları bir terbiyeci gözü 
ile görüp bir müteha sıs sı
fatı ile öylemly o ruz, sadece 
basit ve her günkü müsahe-

' delcrmlzl kaydediyoruz. 
Bugün çocuk evden ve 

cbeveylden fazla cemiyetin 
malıdır. 

Bu cihanşumul mütearife
nin verdiği manevi haklar
dır ki bize bunları Jazdırdı. , 

Çocuğun başında ana, 
baba yok. Dadı. ananın ba

' banın zevkini bozdurmamak 

ger ailesine kadar • bir kurakklıkta11 maıısul almadık, teııvir ettıği leıekki yollarında Mekalei Alinizde sizin de işa
hayat ihtiyacıdır. şimdi de kum yagdırıyor, nedir geniş bir ~uur, deriıı bir iman ret bııyurdıığunuz veçhile Türk 

Görüyoruz ki büyük inkı- bu fıôl? Cevap ı•crdim. ve ııııdu bir dıııııığla çalısan tababeti, bilhassa hu .<;oıı va-

lablmlzln daha aörüp başa- - Kuraklıktan sonra bu ki,.·ınetli Necatiıııizin lıaziıı d f: I I d • rım asır an aza ıayatııı a 
d B kum b ık . l d' edtr ı üfulıı hütiiıı memleketi matem-

racağı çok işleri var ır. u • e 1 oynasm ar 1Y · Avrupa tababetiııdeıı lıi~te ğeri 
K!\I E'\1 COCRAFYASI 1 !ere bfll'iiıııliiıdü. 

arada ev ve aile inzıbatı da Bu co~r~fya bıi;bıitün baş- l\lilletimiziıı milli, adli ve kalmamıştır. Tıp Fakültesi 
ehemmiyetli bir vasat ve kadır. Dün bir iş için bir ilmi Jıavatında ııııutulınaz hiz- dün olduğu kadar bu giiıı de 
mebde teşkil ediyor. met ve. fı"'ak•ı·lıklaı·\a bü"ük göğsiimiizü kabartan mahsul-

ANKARA muhasebe kalemine gir r im . vu " 1 J · • d · · 

tıÜ/ÜN~ÜKLERIMIZ 
SON LEVANTEN 

Vatandaşlık kanununun bu 
ay başından itibaren mer'lyete 
geçmcı;lle "Levanten. denilen 
milliyeti bellisiz sınıfda inkıraz 

buluyor. Levanten ismi, Türki
yedc doğup, yerleştlgl halde 
ecnebi tabiiyetini muhafaza eden 
kimselere verilmişti. lngilizler, 
Fransızlar ve ltaıyanlRr bu me
mlekete gelirler. Burada tavat
tun ederler. Çoluk çocuk sahibi 
olurlar. Fakat tabliyetlerlnl ne· 
sllden nesle muhafaza ederdi. 
Zamanla bunların Kendilerine 
malısuı; bir lisanı husule gelir
di. Kendilerine mahsus bir ya
şayış tarzı vardı. Bunlar fngillz 
ve Fransız değillerdi; ÇUnkll 
değil kendileri, babaları ve bel
ki de bOzUk babaları o meınle

kette doğmamı lardı • 
Tilrk olamazlardı; çnnkU içi

inde yaşadıkları memleketin, 
tablyelinl ihraz etmemişler, be
lki de lısanını ögrenmemlşler

dl • Bir çokları Rumlarla evle
nen bu Lavantcnlcr geldlklerl 
memlekete göre Rumca ile ka
rı ık bir lngtllzce, Fıransızca 
ve ya ltalyanca konuşurlardı. 
Bunlar vatan hisslnC:en, millet 
muhabbetiden mahrum mefkfire 

nedir bllrıılyen ve etten haşlı.a 
blrşey olmlyaa insanlardı. 

Memleketimize gelen bazı 

ecnebiler bunları Türk zanneder 
Türklyeden milletimiz hakkında 

fena intibalarla ayrılırlardı. 
Vatanda9lık kanunu Levan

ten milletlnin kararıdır. Çünkü 
bu kanuna gllre Tliı·kiyede do
ğan her ecnebinin çocuğu Türk 
teb'ası addedilecektir. Yalnız 

onseklz ya ına ıf. :ince kendi 
babasının tabiiyetini tercihe 
hakkı olacaktır. Fakat Türk 
tabiiyetinde kalmamağa karar 
verir vermez memleketi terk 
edecektir. 

Biı şerait altında Levanten
ligln tedricen kendillginden kal
kacağı tabiidir . Son Levanten 
geçen ayın sonuncu gUnU doğdu. 
Bu ayın ilk gününden sonra 
doğan çocuklar ya Türk ola
caklar , yahutta milliyetleri 
babalarının tabllyetine göre 
taayyün edecelç ve TUrklüğü 

kabul etmiyenlerln bu memle
kette yeri olmiyacak . 

bl·r ceıa~etı ııefı.sle çalışan ~enç &mı aıına varıyor. 
evelô, bir odacı, iş sahiplerini, 11 

" " B' ı · k t k 
bir vekiliıı :'lııi irtihalinden ız erı o u an ve ısınen 

içeri sokmuyor, bu işlerin se- J u· ı k 
'dol!aıı derin teessür salkasıyle ra ıme ra ıınııaa avuşan ve 

lômeti 11am111a belki faidelidir, ., pek azı da maaş ·ükı·aıı yaşa-
be11i111 de kiiadımı yaptılar, açılan nıimaka ·ılar elAn devam yan Azizler, ı ·uriler ve ılalıa 
zannediyordum ki benim mü- ediyor. I\ r 1 F · 1 i\l 
dahaf"nı olnıadan bı'rı·r·"ce'.·ler.. Bu hain öliiıııiiıı sclıehini so, ııra :ıl\ıız er, 1 'cyız er'. 

1 
a-

< < " z ıarlaı, iiniir er ve Naımler 
Ô•ı•fc olırıadı, 1..·{iadıııu baııa al'ı\\_·ı111laı lıiitı1n kuvvetlı·rİ\.•le · 1 . , ıy e ve ınc~rııtıyetıcn soııra 

rcrdiler ı•c mümeyizle, müdüre ta « Sııl·w•ınııiye » ınedrcsc,irı- veııı rıılı ve 11111· almı, vıısaiti 
İlllZJI ettirmemi söyledilzr, daha dl'ki ş,klıııdmı lııı giıııkii :ı . ri ıııadılilerı do tonıiıı cdilıııek sıı
leı•lıaları da yapmamış olan bu ŞPkt:ııı • yüz suııe cwl .iııkıkıp retiyle daha ciıldı ı;.alısaıı, Tıp 
dairede bir 1ıaylı dolaştıktan eden iki asırlık ~anlı lıir ına- Fakültesi bilıakkin Cemilleri, 
sonra, bezdim ı•c işi takipten zıye salıip tıp lı:ıyatıınıza lıii- ıı~sinı Öııııırlcri, Asaf lleYrış
/ırğa/ rttim .. Kalem oda/arma nım ettiler. !eri, Zıya l\urilcri, Celal 
girmesine mıisaade edilmeyen Dariilfıiııııtııııı Tıp vo Jlu- ınıılıtaıfarı ve Ha~it Tahsiıılori
adamı11 eline resmi cvrak teıı- kuk FakültQlcrinıll' « Tıhlıı- ~·le lıeniıı Avrnpaya kar~ı Türk 
dıinıfcki manayı, hele kaleme Aılliıı miidPrrısiyim; hu şiilıe; talıalıeıi guğsüııii "eregcrn 
girmesi memnu olan adamın ıniitalıassısnıı lıekiınli!(iıı ıuad- kendini goslıırdigi gihi oııların 
mümeylz ı·e müdıirün odasıua clı ııinıctlerıııdeıı ıııiitı'ııaım ı:ılelıe i olan rn lıodıin ılc Av
girı:bilnıesiııdc ki /ıikmcti arıla- l,.ıiınayar.ağıııa hiııaeıı fikir- nıpaJa 1lıtı:;a..,lanııı yükselten 
yamadım leriınııı hckimll'r i ç iıı ıııırcva im günkü tıp 110 ,ıiııiıı lıiiyiik 

Blı HAVl'A Sı\lllU;T 

iki kişi gidivorlar , birisi 
diyor. 

Of ! Nııkadar yııruldum 
bitse11 ! 

Sahrcf, bir lıafta sonra 
otomobiller ucuzlayacakmış, 

bmrri~ ! 
Ôrle diyorl!lr ı ı•c yfJl

larıın dcraı11 etliler 
SEY\All < U.BI 

Hep ol.uru•, Emarıcl scı•va!ı 
celbi ile meşguldur. Lôkiıı bu 
cdbedlle11 scyya/ılar nerdcdir, 

siıylenı ıı ınrııfaat ·ıılıı·~i t0'siri ><nııaları, ınııdcı ı isleri ve hasta
alııııda kalınayac:ığıııı pek tıla lıaııe lıckıınlPı i ve lalıııı allı-
tnkılir lıuyııruı. ııııuz. ,·aı · ıııiitalıassı~lan olaıı lolıJ1J'-

Büyüh iı faıı Şelıidi l\ı>ca. !ar,yıe fokiıltcnıiz •yıyri ilıııi
tiı iıı \'t>fıtıııa ınilletiıııiıı ciııy- yesıııi \\rııııa fakıılki riııdeıı, 

' ğııiarıyl t· ~ığlaııı:ıkla lır·'<dıı•r, \'t Tiirk talı::ılıetıııı A nııın 
ktll(\i~im ırıiııar•ı:,l t'deı. lıir lıckiıııl,;ı·ııııi,.ıı geri l'llrıı'.lı ıı~ 
çok valaıı ı ' .t · l;ırıııa eılJııı;ıı ğılıi n lı nılıız'! \ ünılırııı~lıı . 
haııa da \aki oları ı .,.,,r,.ıılı ve Bıı yuksek şalısiyııler mıı•ı
ıııtufıaıı doı'.lyı~ıyle miıırırt ve ıeııf kr ııgnlarda yiık ek kah'
ııkraıı d · ılıı kallıirnin nıra- liy •tcı i Ye fovyaz dııııağ 11'1\' .:; 

sn. lı• nııuı~ scp •hi vefatını tel~ Turk: uo• ın ~erefırıı Yfl Tiiıl 
r • 

kık ve lı'ııkııt·ı ok alakalfırı- talHb tıııin şrııııııı ıl:i w ılı\ıı 
cimi. !erdir. 

lan «Tı- 'l'ıirkiııı sPref ve aıılı im 

GÜNUN LATİFELERİ 
ARN.A VU'f (KRALI) ZOGO BEYNİNDEN HASTAYMIŞ -- -

ı 

- l'\creyc bakıyorsun. 

1 liç, 
Sevgilim Yalan söylüyor. Ar

kasındaki maraya bakıyor. Beıı 

de baktım }ki kül ti. tiir, ziippc 
genç otun· yor. 

Sevgilim onlara bakma;,,, bak
maya tcncuiıl etmez. Fakat se
Yen bir kalp, kıskanan bir kalp 
böyle bir mantık kabul cdehilir
mi? 

-- Onl:ıra hakırcırsun sen •. Bu 
ne nhliksılı k ... 

Sevgilimin v;oz za~ları. Benim 
ııcdamctim. Fakat hu, gururuma 
ram olmayan bir nedamet. ı\si, 

ve kri;ta.h hir nedamet Oylc. ine 
bir nedamet ki, rııt:cııun ~ihi 

yl" hek· ın iıc• sıısıı ıe ı ıafıak yır 
nı a~ıl ııı a~ızlar zil •lı>rkıın 
c 1 rıktnr olmayaıı ilim 'ld:ırr 1:1-
ı ınıııı iliırı alfız ıı hıı lııııı 1 ı·:ı 

t"C\'ap \·erıno irıi bııyıık lıir 
it lıalüklr lıekli ro l•ı rı. 

1ııazzrs n i!lıwtırı tlıınkü 
ııii 1 ısıı lı:ı z,ıtı ı iııuin dPı ııı l 
lııı vııh. ı Vf i ı il lııı lisanla 
irıti , ıı 'e Tııık lıl'ki'lılıı;iııııı 
şfı---efıi m vkımı ınii ';\faa ıı,leıı 
kı rın 1\i mrkateııiz it kimlerin 
sizlere kaı ı heslediğı lıill'ınet 
hislerin• artırdığı kııılar, ınil
letiıııİil ıııiiııe' rer olıııayaıı 
efıacfınııı dııııağ-uıa lıuslıle 
gelmesı ıımlııeıııııl lıııluııaıı 

iıimatsızhğıııa izale edcceğirı
clen hu naçiz ı<alırlanırıla 
minnetli duygıılamnı arzeder 
Yı1 kaimi lıtı\ 11 nıaııızı nca 
e leriııı. 

Her zaıııa• hıi' iik millııfr 
ınizc, ııuviık ı rl h"rin o ınıı· 
:ınam llalıiııiıı illıanılarını 
terrnıılıın ctnwkı. olan -;evim· 
li kaleıııiııizıleıı doğan hu 
makalcdn vatı111 ve ıııilleti· 
ınize ifa lıiıyııniui(ıııııız hiz· 
nıetlıırdeıı aşaği cleğildir. 

muhterem vatanperver, ~Pvgili 
edip sana kalp ılolıı$n lıörmet 
ve mulıalıbet. 

Tıp re Hulul hl.ultelerı 
Tıbbı Adli Mbderrısı \"C 

llul.ul rakülı"'ı KArlbl 
lTmumlsl l)oktor 

Etem Akif 
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Galiba taç başına ağır gelel. 

- Bayağı ~eıı ~ııı AAlı rnı~~ln. o ıııulıasıl aşk -, . ., )İirin rıaw-:. 
riyu~iııi 1:ıf il ıı<lıyorchı. Sııza-

PASTIRMA YAZI 
Vll 

sı•vgilisiııi de •stııak 

i t"dı . 
etti'· ııık 1 

Bak ! d~di , .,; ııe~ !J11 
1 ılıcı·yı, Lıızim lıalıcenıizi nasıl 

n ndıı İ\Or. t ıı ım, lıaska 

lı::ılırı•ll'l'I' 11 n ıı s• yı . aynı 

lı:n·,ıtı lırz •tnıl ı rııuııık.ın 

l · - ldir Eyı baki <~niıılP 
)ı ııim 1 ı ırır ıt :riiııiiıııııze 

, llP. parlak lıır ılekıw Jıazıı-hıınışl 

llahar. hiçlıir yeıılı~ hıı rlerere 
r.ııılı, im kad11r kuvve1lı ve 
l"yizli olnıaınışlıı. Şu hrrrai
hıı : gtirıvnr ınıısıııı? Her yff
, lı•kiııdıın clalıR tazp, daha ısıklı • 
"' ela ha 1'1ırif değil ıni ~ Tiı•ıı 
1,, ftiıvlı g•ızellu·iııe ra~ gel 
ı tı'•lım tınların ~niıı hı•sııııııii 

11. . ttırclik' • ını iı aııara;tırrı 

.. ı w 1. '\ı•ııiı· lıı ııı'ıı 1 \'f 

"ıın iı: f'I ·ıııi \ ıı ırııl ~r?! 

\1. bal,. k.•k ı · llıııı 1 1rclaıı 
iııtis:ır •" n kı ,k d.ı lıır ı' • 

f 1 ·1 \,lf', t; ı)m ( •<JlHI' Jııır-

ııuııa da hak. Oh! llakkıııı yıık 
ııııı~ .Sıı aıı, kokladıkça, kPıı- , 
dırıck lııı· lı.ışkalık lııs,cılıyor .. 
Ferahlı"'' .. u .arak gılıı oııror. 
Pçacak \'(I ınazıye, ınaziııiıı 

g· ııe ~"'' ' paı ık ,. • ı ırs ıt 
tı ılıarl.ırm ı kll\'Yıı-ac.ıkm, g lıi. 

l ,tı' hen dıı koklınıı ııın. lıı r 
kuk!avı~t:ı rıclııııııa bd~ı 111-
fıız Ptli~iııi •lııydııılıını hıı 
İtırla şıı ıııiislrsııa arıı ıeslıit 
ediyor, kı·ııılı \arlı~ınıa lıak
kııcliyor ;;icliyirıı. Ba~ırıı. ıiyle 
arkaya ı•ii;mi~, ıııı dii~ii11iiyor. 
dırn sevğıliıı~ ·Sı•Yda ılıılıı gi•z
lerın, "ııın:ıya ıııc\·ıl~ıı rııı ı•kıı
''oı· .. Yrık"ıı hırhiı iııi knvııla-• 
yaıı kııı.;ıı iik lııılııtlanıı :ıskııı 

seyirlm mı ıııi lakıp ooıyor,uıı1 

\' a Zf'ı>d Bıı n1 1 ı da ı: rıı \'Ok . 
t • • 
ı seı ııı ılı• ısiıı vuk. sPrı ~ ık-

Yıızf ndı•ı .:lalıa s ıf, ılalıa heıı~ık 
,Jalıa \'iık ek, Jaiıa ClPrıı sıı . 
H11htlar ı ı.ıiıı1a saııa yalıaı,u, 

1 ,;eııııı ıc;ııı ıııeçlıııl kalsııı 1 

J._lj dı't' 

Ilır .ı.sık ı;ilıi .. 
- ,\sıklar saİl'llıi olııı ~ 
- 1 (,,r lıalıll'. Srwıı adR-

111111 rııhıı h:ı kalarıııkiııdeıı 
iıırcdiı. Sı·Yıl:ı gircli~i giiVıııi 

teı zılı PJP.ı .. Yi'ıkscltır. Yük
•Plııırk clı>ınek ~İm'. gıız.Iliğc>. 

ı ,.i, Ptf• ı.o~ı ıı • ıknıakt r . 
l liıd 'il lıııı 1'\f 

1 
\ ı) ıı

ı:ı~ , k .1 • ıırı hin•r ın· lıut 
t.uıı\·:ırak hıır ıkı ir de tapı
uıd:ırıııı .. n, 1:11 ,\\ili ınr·ı'lt'lıe 

taablııııiL• layık gorııı ıerıııı~ .. 
Sıınıı , hır 11.alıalı kulağiyle 

ıleılıl, rnhıı ılı· dinleyordıı . 
Kallııııdeıı ağır hiı· yiik kalk
ırn~lı. 1 lavalaııacak kadar 
heııliğınıle hafiflik lıis~ı>divor
ıhı. Şa kirı' kar~ı dııyduı}n 
,eyiıı ıııerlıııliw-tı.-ıı ihanıt . . . 

'llitınPtıarlıktarı ib:ırnt nllıııj;iu
ııu lıakikı ;ı kııı Jıı, gııııedek 
10\·ııiiı'" ıı••ıarn ı.ıl (;'ı aıılanııştı, 
lliH.ııı ıw\I ıııll\ı'tİ }ll anda 
lıeı ı1ı>lıli ı vApHlıilrıcek kııbı
lıpılte lııılııııııv nJıı. , »crletin 
ufar.ık lıir işarrti her şeye 
kfıli gelN·ck1 ı I 

11111 ııli ııliııcle ıcli. lkiside git gide 
ınevkiiıı \t! vasiyetin ~ihrine 
kapılıyorlar. kendilerinden geç
mek ilzn• h11lıırıııyorlardı. 

ı;ıin :ıkk aın~ yakııılıyordu: 
Tarlıhırcla, çiçeklerin garip 
garip hrıyıınlaı·ı lıııkıilmııı;:e 
ha laılı. Balıçr ycw yeı gölıw
leııır Jvuneriyenırı içinı• lıir 
Rt .ııııık çuktli. İııce elhise 
giyHı Sıızan ııqırrılı. 

- Hir:ıl ol ye viirüy .. linı mi? 
- l'eki , 'asıl istıırseıı. 
J\alkdılar; ayaklarıııııı allııı

bıı çakıl lan çıt;ıdatarak yiirıi
ıııeğe lıa~laılılar. ·ecdet, kopa
rdı!l'ı kııı kınııizı bır gülü 
elindı, ltılrnuş, oynuyordu. 

Buaksam lam ·al 21,30 

FRANSİS 
TİYATRO

SUNDA 
meşhur piyanist 

t~OLI ıE. HCHG ırı 
i 1 k kon sprı 

Cuma günü saat 
17 de matine ola
rak ikinci ve 
konseri. 

. · _ 1 - -- --"-

Ağır a~:ıı· sokak kapNrıın nııii· B Harik - hayat -nakliyat - kaza - otomobil -mes'ııliyeti mali vell 
ııe ~eldılfr. ıı:rııı Vt • ık yap- ((- ııı;ortalannızı yaptirmıulan ~vel t"tanbulrl& Ralıçaka.puda d~rdürcü (E-
raklı ai!":ıçlaı lııı ıınk1ayı kö- (E- vakıf hanında ikinci katt& -)) 

~kteıı vr. C'lraftaıı gizliyordu. (E- A N A D o L u -)) 
Oı :ıcıkıa gayı • ılıtiyaı, lıu «- $ 
noktada ılıll'dıılar. Uıı • ~ııaıla ({~ $ 

(E- Anonim 'l'llrk ' gurla şirketine mürauıat ~rlmiz. $ 
Y?I da . taıııaıneıı teuhaydı. ({- ÇünkO. Arıaıfolu şirketi en müsait şerniti ibraz etmektedir. • 
~ ııvrı hır lıııreket le ı ecdat ((-- ANADOLU sigorta şirketinin muessi•i Türkiye iş tıank11«1dır, • 
~enç kadının Juclakl arına (E- Hük!ımet ve lıUkümetle alakadar müessesat slgort&lannda hakkı $ 
do~ru e~ildi... (E- rüçhanı haiı ve temettllatmın nıb'u hllkllmete aittir. . $ 

mabadi var •«-Telefon: lstanbul-531 Tel •raf adresi: 1stanbul-1mtıya:ı•))ll 

• 

bir hat alıyorum. 

Bu muvakkat cinnetin kar~ısın• 

da scgilim yumuşuyor, beni 
tc'min ediyor, teskine ça1ı~ıyor, 

Ama nc~ede ... Ben kiıpı niyu
rum. 

- Senin mutlaka cınlarla bir 
randevun YMdı. 

- Alımetlc ne konu~tn? 
- Millet mekteplerinden lıahs-

cdiyllrduk. 
- Yalan 
- ı leden 'alan siiyln-im i~-

tiyorsun? 
- Ahmet çok hcycc~·ı·ı iıli. 

- O her zaman he} dı 

Sen ı,:ok kurnazsı • 
- 'len gene çı'<lırıyuı mu-un~ 

- Senin zaten bc'li t clı tc 
lakki etmek işine ı:eli ,. \mı 

kurnazlığını yı.tupın. ıı 'lllIT' ıt •• 

öldlırürlıın 'eni. 
-Ser şarho, ,ur. 
Dişler1m gıcırdıvor. 

-Şimr de sarhoşlu~u buldun 
deği' ıniY ~:Cdcp izliğini ôrt!'1Ck 
için iyi bchınc .. Ama ,on ; 
iyi llÇ-

-Nereden geliyorsıınY 

-Ncdc'1 sordl!n'? 
-Nereden p;cl'yor~un diyor-

um sana. 
- Arkadaşımdan. 

- Nereden geliyor,;ur diyo-
rum sana. 

- ı\rkadaşımdan dcd'm ya. 

Dişlerin gene !ıilcnir.or, gene 
yıımruklanm Mkılıyor. Kal'ımda 

bir hararet blssediyorıım .. 
Hissettiğim bir ~ey daha var. 

O da sevgilimin doğru söyledij(i 
arkadaşından geldiğine ımaıııııı 

var .. Var ama su~muyorıım: 
- yalan söylıiyorsun . 
Ağlamaya başlıyor. 

- Sen hem ne zıınnedl· 

yorsıın '? .. Mademki bana itimadın 
yok. hem sevmiyorsun demektir. 
Sevmiyorsun beni rahat bırak. 

Bir gtın beni ziyaret eden, 
bana dertlerini döken, ondan 
sonra benimle doat olan 7.Bt. 

tlçüncıi te:ıadüfümüzde bana 
bunları anlattı. 

Bu Uçüncü sefer aşık oluştı 
idi. iki ııefar kendine bir teseUl 
bulunu~ "kimsenin eşi yoktur~ 
"kimse kimseyi anlamaz~ deye 
hüküm vermlfti. Fakat bu sefer 
hükôm vermiyordu. 

Dedim ki 
Kızma~a hakkın yok azi• 

ıim, Bu dünyada herkesin ayrı 

bir kalbi vardır. Kalpler anlaşıl· 
mayınca aşk olma7 .. Sizin kalp· 
!eriniz ayrı kaderine ki.is, ve 

koş evde otur. 

Selami izzet 

iLANLAR ---· 
Türk Doktorların ı 
Tebcil ve teşekkür 
Yı!nİ neslın eıı biiyiık .-airı 
üstadı meşhuru edep 

Fllorlnalı Nazım heyi oWıll 
uçurumundan kurtaran Türk doktt r· 
tarının pek kıymettar ve biltün k!I 
naıa kar~ı mucibi iftihar hazakat ~· 
ve varlııtını ve yilk•ek fedakArJığı01 

şairi namdar yeni çıkan ilci edebi r<' 
rine lwnali şükronlı kavdetmlştir. 
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•· . . ' ,.. ;··. 

ayanma 
• 
ın 

• 

Yeni ~ordun güzelliği. sürati, kull~ı~ılınasındaki ra
nat ve eınnıyet en n1ühin1 evsafı olduğu gıbı çok dayanma.~ı ~ 
ve idareli olınası da onu digerlerinden ayır~ ~deı::_~~.}!~ .. u·J 

ır 

bin1 hassalarındandır.. · · - -.......- -
Vem Ford • otomol;ilfe~nin itl!T kes tarafıltdail tl!dilt ei!ilen 'fe~·ki.ı&aelit~: 1 

otornolıili teşkil eden lıcr parçanın ~ yapılışında gösterilen~ büyük eheınmiy.et_~ • · 
dikkat snyesinde olabilıııiştir. y • • .. 

~ Yeni Ford lnıtutu ııınum1ve vl!·~ renklerindeki .-nıııstesna rzellifiyle ~ 
· ~arpar. o: Bu gün şeklin ~ ~üzeli iği ve _reııJderinin ,cıaziııli~...._cıcoıı:ıo}ilio ~hl.ııuıtl 

gayri 11\U!arikı olm\l'~turrJ ~ 1 • • • • - , • 

Fııknt bt111dnn clnlı:ı nıiihinı bir cihet·•·ardır .. 'Veni TPordıın •bu Mrıci gu] 

kiliğine mnkina ~oktai . nnzan 
1
dan olan sağlamlık. ve_ mil.kemm~liyc~ İn~i~ıa:n. 1 

eder. Bıı otoıııohilı ıeşkıl e•Qn aksamın yegan, regan ıınalındo gosterılen buyı\k, 
•ı:ıikkat ,.e elıemıııi}'et neticesi olarak hey'eti umuıni:yaiyle Yeni Ford otonıolıili,.. 
b\,l yüksek ıını,·a!iakiyctı göstermiştir. Bir otomobil al~ğ"ınıı ?.•ın~n •. bıı bansı • 
haddeİ tetkikten geçirmek çok , fa İdeli ve l:İ?.ID!dlt' • r 

'···Font veya kesilıniş parçalaryerine 
döğülnıü~ çelikten yekpare parçalaı·, 

. .. . 1 r al ar veri nr do"'nıdan clo"nı}'R ÇC•t 
Pontten \·anı nclı chıkınc ıcn \·npı an pa ç • " " 

· "' ı ~, ld >< ıçin Veni forduıı kıymeti çok hü· 
lıkteıı y<tpılan akt;anıtl~ıı ıııute.5 >k• o ıı,.;u 

"kl.. \' · F d h ,.. · ııu relık aksamdan }'.ıpılmıştır, font valnı1 ıııo· 
)'U ur. enı ~or :ı.~tan n~a6 ı ış ~ 

tördc klıllanıl ıııştır . • 
Binaenaleyh fı:ıti ne olnrsa olsun yapılışında Ford kadar ,çok dövme çelik, 

aksam kullanılmış oVın rıhil ,·oktur. . . . "" 

F k l ·~ ·ı · k ·e•siılik ,·e taııı bıremnıret venı bır tar.ırl11·l.atbık e., 
C\' a :tHC ~:1.Jj ~11111 , S ~ · .. . • , • • ·r 

• 'k ·1 
1 

ı . }'"Sinde elde edilınıştir. flnndan cvel hın hırı ne •'olda•, 
dılcıı clektn ı c e ııııı ,ı C• • • ~ 

1 1 
· 

1 
· . ·n pcrçinlenınis parçalardan ınurckkep aksam ~·erıne salt· 

lanmış, c ıım enıııış 'e) . . . . J 
1 

.. ı·· · ·> 1 ıı fevkinde teının edı lmış olnn. yekpare aks a ın kullan· 
lamlı[;ı ıer turu """" . . 

l 
. · su! cleklrıt·)i lehını s:wesınde kabıl olıııuştıır. 

mak ıste ıu ~ enı 11. " . .. • 
· Oö\'lııc çelik parçalarını hiribirine ~·apış~rıp boyle yck~aı·e , çelık aks.·uu \'Ü~ 

1 
· k 'çin icnt edilen bu elcktrık lehım rnpan nıakıııalar Pord ateh·e ,.e ı 

ctu. a gct ı rnıe ı · w : 

1 h \ 
·laı·ıııda mütemadi surette çalışılarak ancak on sene zarfında hu Jiik,ek l 

n orA uaı , _ 
tekenını(il derecesine getirilmiştir, . . . 

Binaenalerlı tck?.ip edilemiyen bır hakıkattır ki Yeni Foro • )'dlnı~ · yi:' 
ni bir otomobil değildir, bir otomobilin yalnı7. yeni bir modeli değirdir, Yenil{ 

Ford modern, jda~e~i nak..!,iy~.Jikrinin yenı~ \'e çok ıuuvaH~I,; ~lıırnş l>ir ııunıu- • 

~c!!!lli'- · _ 
Bu hakikati anlanıaıt,~ muntazam Ve büyük teşkilat so.yesınde feıı l'e sa ':"' 

i\ılir'"lıeler yapabildiğhıi görmek içiıt sir.e la•·sİ}'C ederi:>.: En yakuıınızdaki F n d 1 

~centasına gidini:ı:, .Yeni Fordu görünür.. Dikkatle her ktsmını avrı or t . . ·r .b . . b- . . . . • ayrı, parça 
arça tetkık edenı7.. ecru e ıçın ınınıt, gezımr.. l\1otörünüıı ,.e hiitilıı otonıo·i 

bilin seı;sir.lıği gö7.ıiııiıze çarpar. Yunıuşakhğl, tatlı sur ati sİ?İ t d H ı 
· d. · mes e er. er 

ımktni na?.ardan tetkık e ınız, "aracağınız netice sudur · Ye · ,.., <l .. b ..• . . . . . . . " · nı «or no tenastı u, 
gilzellığı, kıymetı v_e fı:ıtı ıle ınııknye;;e edilebılecek dunyanııı lııç bir ,·erinde bir 

-·-----ıı( -----~ .. ---.. Ot9~0SJ_ yoktıı.r.... ~ . 

Umurnt evsafı : 

, 

Al~ı f~en.~iste~1i.:.Beş ~d.~t 'yeke~r~. çelil~ ~el t~kcrlck "~ b;ş iç ve d_ı~ last~k-Hougai.He .narnı.ı.1dak~} 
gJıserın!ı ıdrolık. an10.rtısorler-~en\ ırat ' .. c .1.ıaı ckctc gctırnıe clektrık tcrtıbatı-Uç ılen ve_bı~ gerı 
viteslerı - Renzın tnıktarını gosteren nıus ıre- Anıpermetrc-Sürat Ye kat'edilen nıesafeyı gös-~ 
teren kiloınetre saati --:- ~n tablo lanı.bası - Tr~plex tabir edilen parçalanmaz ön '-~n1-J\lat ve 
ede\'~t takıını -:- Elektrıklı ve ?tonıatık. cam sıleceği - Muhtelif renkler -Tamanııle çelık ka
toserı - Yüz kılornctreye s-10 lıtre benzın - Dur işaretli arka lan1bası- Yağ ve su tulun1balan. . . ~ 

~#~~~~~-
>" 

iSKENDERlVE - tllISIR.., 

1 

-
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~EttlR" MEMLEKJ~~V.6 HARIC,TEKI ~f;KAYii G_ÖSTEREN RESİMLER 

~ 

Çarşıkapıdaki tarihi taşhanın mühim oirkısmı evclki gece yandı.Bina sigortalıdır. 

Zabıta yangın çıkmasını şüpheli görerek tahkikat yapmaktadır. 

A vrupada tetkikatta bulnnan. kadastro hey' eti dün sabahki ekspresle şehrimize geldi.' Bu tetkikata istinaden 

4 sene zarfında memleketinıizde yapılacak kadastro işleri hakkında esaslı bir program vücudc g·etirilmiştir. 

Istanbnl ki.itüphanelerinin tevhidi üzerine okuyanlar bir misli artmıştır. Bunlardan ekserisini muallim ve 

mektepliler teşkil etmektedir. Eski vakıf eserlerin kıymeti iki milyon liradan fazladır. kitaplar arasında tasviye 

yapılması muyafık görlilmektedir. 

BÜYÜK 

ı. ci keşide '11 Şubattadır 
ikramiyeler: Lira 

30,(XX) 
18,(XX) 
15,CXX) 
1ı.cro 
ıooo:ı 

MUkAfat: 10.CXX> 
LUlfen Dikkat ediniz: 
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en ;,,engidir. Çünkü: 

1- 10.000 lira Ye daha yukan büyük ikramiyeler geçen sene yalnız "3., tane idi. Bu 

sene "5. tir. l>abet ihtimali 
0 

o fı7 artmıştır. 

2 - Umum ikramiye adedi: Geçen seneki kcşidelerde yalnız "2.,(XX),, idi. Bu 

sene tam: "3-900" dtir. l mum isabet ihtimali de tam: °!o 95 (yani iki misli) artmıştır. 

3- Piyanko yUzUnden zengin olanların adedi bu sene geçen 
senenin tam iki mlsllne çıkacaktır. 

Şehremaneti tarafından ihzar ettirilen Istanbul filimi 
dLin bir sinemada gösterildi. bu filim tashihe muhtac. 
görülmektedir. 

--1111Cı::=ıı:=ii:'ZI:&:;ır;r.m:ıı 

. Gaita - l(araköyde 
Fırın ittisalinde kilin 

EKSELSİYOR 
• Büyük elbise fabrikasını 

ziyaret ediniz, ve şık 

fakek 12' . 
Pardcslileri 2 l.ıra 
fakek 
'ıluşambaları 

Erkek 
!'alto la rı 
Çocuk 
.\luşanı baları 

86 Lirn 

1 o~ Lira 

• o. 
Hanım efendiler 

LÜTl'l~,\ Ohl1\'l /\L /. 
TTcr renkte en nıiintchap nıu• ::ııııbrı· 

':ırın11ı: J!"Cinıiştir. Fiyatlar· kac"ı\ n rcka· 

bet kahul ct:ııc;ı:. 

ltr rcnhte ipchiı 13.!.. r"" ıı 
\IL~,\.\lli.\l..IR ~ itibarcıı 

Gabar~lin 13.!. liradan 
\RD~SUJcR ı itil·a:.:: 
Kürkle ıniJ,.eyycn \Ciırr do le ı 

151 linlatı 
:.\IA:\TOL \R :; itiharuı_ 

lngiliz hiçin1inde ..: ... ıına; ard:ın 

l'ARDESL'Ll·:R 141 
.. t~ı .. ,,: "' 

- ı:ıbıırtrı 
•• ('. 'iill 

yağmur yağdıjtı \'&kit lstmıbul
da 

160,000 
i mütecaviz zevat 

F:KSELSIYOR 
Markalı E:\IPF:R:\lF:A BlLiZE 

PARDESÜLER ğiyerler. 
Zira Her tlir!Li tebetldülatı 

havaiyeye karşı vücudu hlisnli 

muhafaza eden yegllnc mu -
şambadır. 

EKSELSİOR El\IB
RMABİl.JİZE 

PARDESÜLERI senenin her ) 
mevsimi için elzemdir . 

Erkek ve kadınlara mahsus 
gayet mükemmel ve şık mu
şambalar, pardesüler, paltol
ar, kostümler ve sairenin 
müntahap çeşitleri mevcuttur. 

Telefon: BEYOÖLU - 3503 

MEVSiM 
SONU 
SATIŞI 

-
BEYOGLU 

• 
"LION,, 
MAGAZASI 


