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Cuma 18 K.sanl 929 

İdarehane: 

Jstanbul, Ankara caddesi, il 100 

Telgraf adresi: * Telefon numaraları: 

A.lıomı ve Dan lcretleri 
Gazetemizde çikan yazılllnn hukuku mahfuzdur 
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M. POINCARE 
Fransız başvekili Poincarc 

bir kaç gün eve! mebusan mec

lisinin hararetli istizahları 'netice

'İnde tekrar itimat reyi almış 
ve ·yeni bir kuvvetle çizdiği 

Islahat programını tatbik etmeğe 

koyulmuştur. Poincarc nin asrın 
bliy[ik adamlarından biri oldu

Jiuna ~tiphe ynktur. ·J3ir çok defa 
\·e1:il başvekil ve nihayet rci'i 

'-•mhur olan Poincan: Fransı1. 

nk;ıde~isinin de. ölmezleri ara>t

nda ınlimtaz bir mı;vki sahibidir. 

%ıinıan ekseriya büyük ~iihretlc
rin düşmanıdır. Onun her an 
değişen seraitine ııvabilmck, onun 

AMANULLAH HAN YENİ MUKABİL TEŞKiLA T MI YAPIYOR 

SON VAZİYET NEDİR'? VİLAYETTE ·İş değişti 

AMANULLAH
11

HANIN KRAL- TASFİYE Hakim evrakı memurlar 
Zabit ve· '. 

LIKTAN FERAGET ETME- DEFT~RLIKTA DA • d tt• ŞİRKETİ HAYRİYE 

DİGİ BİLDİRİLİYOR TASFlYE YAPitDI ıa e e_ı VAPURLARINDA 

KRALIN KANDlH.ARDA YENİ VE MİLLİ 

BİR MUKAVEMET TE'SİS ETMESİ ÇOK 

MUIITEMEL GÖRÜLMEKTEDİR 

VEHHAP B. DE TAS- Mevkuflar hakkında NISIF ÜCRETLE 

F1YEYE TABİ! yeni tahkikat SEYAHAT EDE-

VEnı rA P 'ü;.;.yr B ü T O ı · istintak hakiminin CEKLER 
ISTA, Ill L T.\t IR, ı El>El'\ • d 

TAH· i'ı'J<.Yı·; r:(;rıADP kararı ?iç.in ıa e ŞİRKErt HAYRİYE 

' . 
TÜRKİYEDEKİ AFGAN l\1AHAF1Ll: 

Yıpratıcı tesirlerinden kurtulmak 

Pek de kolay bir şey dcjp.ldir. Fakat 
Poıncar~ zamana da hakim olmuştur. 

NE DÜŞÜNÜYOR? 

Londra,18 (A.A.)- (Resmi lnglllz telslzl) K6-

bllden alınan malOmatta Afgan Kralı Am

anullah hanın hUkUmdarllktan bUyUk biraderi 

lnayetullah han lahlna feragat ettlll ve bunu 

müteakip tayyare ile Kandehara glttlll blldlr

llmektadlr. 

Filhakika Poincarc nin yıldızı 
hemen ı 6 seneden beri aynı kuY-

,rı Vetle parlamaktadır. Balkan har

ıiy- binin cumhuriyet reislij;ine çıkar-
dığı Poincare cihan haı hi esna

sında çok sıkıntılar çekti. O 

reisi cumhurluğıınu alelade 7.a

ınanıarda olduğu gibi, merasim 

ve ziyafetlerde değil, siperleri 

Ziyaret ve mE.Ill!ek~tin enetjlsini · 
artırmak jçin şehir şehir dolış

tnakla geçirdi. Fransanın ve Poin
Cılre nin talii birleşmişti. Zaferle 
neticelenen bu tali Poincarc yi 

de tarihin muvaffıtk olmwi 

adamları arasına kaydetti. 

Anadolu ajansının:"Ankaradakl Afgan sefare

tine bu hususta hanUz malOmat galmadlll yap

bjımız tahkikattan anlatılmıttır, · 

MüTF.NAKlZ IlABF . .RLKR . 
Afcplstaacla eere:ııaır -eden hadfnm ..... reteıı lıaNrler hlr 

birini tutmamakta de~am ediyor. Otla de yazdıtımız ı!bl Afpıılı· 

tau vetayil hakkında alınan ba mııteaatız haberlere inanmak 

lıususunda ihtiyatı elden llıratmamat icap ediyor. Dllnkll razetelerde 

Berllnden gelmlf olan bir teııraf vardı. Buna göre kral Amanullah 

Han bllyllk biraderi laayetullah Han lehine tacil tahtını bırakararı: 

Kaadebara gjtmiştfr. Bu haberin derece! slblıatl hakkında TDrtl
yedekl Afgan mahaftllade maltlmat yoktur. 

KRAL YENi TEŞKiLAT YAPIYOR 
Poincart! reisicumhurluk miid

dctinin hitamından sonra, selef

lcıinin yaptığı gibi rahat bir kö

şeye çcklimedi. Ondaki çalı~ma 

ve hizmet kudreti her mcv ki
deki tecrübeleri ncti~csindc sanki 
dah · d a zıya e artmıştır. Fransız 

:atanı, mii~kül zamanlarında onu 
ışbaşına davet edince hemen ko

şuyor, kendısinc llizum kalma
yınca da hemen mcvkıini zaman 

adamlarına bırakıyordu. Frangın 
:uku~ınu durdurmak için I 926 

.~n'.!sındc işbaşına getirilen Poin
cırc, yalnız O zamandanhcri yap
mış olduğu hizmetlerin tesirilc 
mevkı' · 

ını son derece takviye 
etmiştir. Fransızlar bundan sonra 
da tatbiki zaru ' .. ··ı ı h 

· rı goru en ıs a at 
prograrnının icrasını temin edek
cek 
k 

yegane devlet adamının 
endi· 

p . 51 olduğu kanaatındadırlar. 
oıncarc P" 1 k .. 

atı b. h '.'r a mazısılc hu kana-
p 1• akkın yaratmıştır. 

. oıncare han~i fırkaya mcn
ulPtur? Poincar~ hangi zamanın 

ac arn.ıd ? B 
ır unu hakkilc tayin 

etmek .. k" 
i muş ·uldLir. ı\luhakkak olan 
r Şey varsa onıın fırkalar fcvkında 

\ c her zaın . ı,,.; . 
. anın ıcapett 5 • şaraıt 

ıçınde F .. 
ransız vatanının yuksel

mesıne p 1 
Çalışmakta bulunmasıdır. 

h 
0 

?care Fransanın klasik cum-
~rıyetçi ve demokrat büyük 

8 
.. ~ınları silsilcslndendir; ve tec

ru e ile dolu dimal(ı m[iCl.!rret 

f r~nslplere, sınıf mücadelelerine 

~r a mücadelelerine saplanıp 
almaktan çok uzaktır. Poincare 

Vatanın f men aatı öyle icap edin-
ce, kendisinin en büyük siyasi 

.~asını telekki edilen bir Herriot 
1 e de beraber çalışmllktan sakın
nıaz, ve FransJı topragı da öyle 
fcyyıızdır ki o da lstedJtt unsur
lar her an emrinı: hazır bulur, 

. Polncart nln bütün kudret ve 
•ı ufuzu hiç şüphesiz Franeız iDll-

tinin siyasi terbiyesine,ve onun 

ıyiık adamların hlzmetler:tnt 
unutmıyan vefakAr muhabbetine 

istinat etmektedir. Bu sebepten 

müspet bir program ve parlak 

hir mazi ile Fransı2 millet ve

killerinin huzunına çıkan Poin

care nln yeni bir itimat ve 

kuvvetle yeni bir ıslahat devresi 

a\'acağı evciden tahmin oluna
bilirdi 

ZEK1 MESUT 

Afgan mahaflllne göre : 

Amanullah Hanın vaziyetin sevkli lcbarlle büyük 

biraderi lehine tacını terketmesl ihtimali pek uzak-

tır. Çünkü Amanullah Han faraza tahtını biraderine bır

akmak mecburiyetinde kalmış olsaydı kendisinin Kandehara 

gitmesine yeni hükümdar tarafından meydan verilmesi 

ihtimali lmkarsız görülmektedir. Amanullah Han bir kere 

tacil tahtın; bırakmak mecburiyetinde kalsaydı büyük 

biraderi kendisinin göz önünden uzaklaşmasına müsaade 

etmlyecekti. Amanullah Hanın Kandehara gitmesinde yeni 

Emir için şu büyük mahzur vardır kt kendisi bir kere 

oraya gidince boş durmıyacak, teşkilat yaparak tekrar 

saltanatı ele geçirmeye çalışacaktır. 

lnayetullah Han ile Emanullah Han kardeştirler • Fakat 

anaları ayrıdır. Amanullah Hanın validesi Kandeharlıdır. 

Bu itibarla Kandeharda Amanullah Hanın son derece 

nüfuzlu dayıları, hısım akrabası vardır. 

Amanullah han oraya gitti ise? 

A manullah Han filhakika gelen haberlere göre Kan

dehara gitmiş ise bu, oraya giderek her türlü faa

liyetten vaz geçmek için değildir. Bll'akls Amanullah Han 

Kandlharda validesinin mensup oldutu kabtle ve nüfuzlu 

dayılarının muzaheretlle pek kolay teşkll4t yapabileceği 

gibi kendisine son derece sadık asker de bulacaktır. 

T~~RKI SALTANAT HABERi NASIL ÇllCTI? 

A. manullah Hanın bUyOk biraderi lehine istifa ettiği haberi 
tık defa Bertladen gelmişti. Buradaki Afgan ma-

baflllnln fikrince bu Berlln telgrafı ancak şu suretle izah edilebi
lir: KAbilde lnayetullak Han tahta çıktığı ande hariçteki Afgan 

sefirlerine telgraf göndererek bu tebeddlllfl bildirmiş olabUJr. Ha
riçteki seıırıer de bulundukları memleketlerin hariciye aazaretlerl

ae keyfiyeti haber vermiş olabilirler. 
Şimdiye kadar verdiffimiz bu ma/Omattan bir llefice çıkıyor 

ki o da Amanullah Hanın istifa ettiği hakkındaki rivayetlere 

birden bire inanılmaması ldzımgeldiğidir. 
Buradaki Afgan mahaflllnla kanaatince Amanullah Han KAbil

den mllfarekat etmlf ve tahta fllbakıta laayetullab Han geçmiş 

olsa bile bu hiç bir zaman feragat manasında telekkt edilme

melidir. Amanullah Hu Kandeharda lstedltf kuvveti toplayarak 

Feragat etmediği Afgan tacn tahtını tekrar eline geçirecektir, 

HEYETİ ASKERİYEMİZ NER~:DE? 

Diğer taraftan Peşaverden bildirildiğine göre Kandehar v~ 

Heratta toplanan yeni kuvvetler Krala sad!k ol~n as~erlerı 

takviye edıyor. Amanullah Hanın kuvvetlerı, asılerle şıddetle 

mücadele etmektedirler. . . . . . 

I ıe son posta ile . gelen A v~upa gazetelennın Hınd~stan 
tari~ile alarak verdiklerı haberlen de şu suretle hulAsa attık. 

H lndlatandan 14 tarlblle relen maJtlmattaıı anlatıldıııaa (Öre 

Tilrt hey'etl aaterlyeel Aftaalstama mertezf olan Kandı· 

lıara vuıl olmuştur. Bu haberlere gOre HladlstBAa yatın olan 

Celalabat havallslnde sDktıa vardır. Amanullah Han namına Ali 

All•et. Han tabllelerla rllesasıaı davet ederek devamlı bir ltllll 

aktı için tekllfatta bulunmuştur. Hindistan • Afganistan hududun

da Yeıı:ane yol olan Hayber geçldlade manakalAt devam ediyor. 

Hindistan hududunda devran ettiği söylenerek Londraya bildirilen bir 

rivayete r.,ııre Amanullah Hanın biraderi lehine feragat ettiği ve kendisinin 

tayyare l e Kandehara gittiği şayi olmuştur. Mamafl yukarıda kaydettiğimiz 

gibi. Afgınistanın vaziyetini pek karma kanştk göstermek isteyenler yok 

değildir. Bu haberleri olrurlcen, dinleriı:en dost memleketin dahili ahvali 

hakkında Azami ihtiyat gös~rmek icap eder. 

Tekrar ede m ki Afgnlsıanda bugUııkU vaziyet ne olursa olsun, buradaki 

Afgan mahafilinm kanaat va imanı genç Kral Amanullah Hanın memleko -

tinin teceddüt ve terakkisi yolunda girişmiş olduğu mücadeleden geri 

kalmıyacal!;tdır. 

MIRALA Y •LAVRENS• NEREYE GiDiYOR i' 

1
1 

nglllz gazetelerinin yazdığına &ilre lnğıllz hilkilmetı 
mahut casus Lavrance ( Lorens) in Hlndlstandan lngil-

tereye avdetinl emretmiştir. Lavrance Hlndistanda "SHAw 

ismini taşımakta idi. Molla kıyafetine girerek uzun müddet 

Afganistanda yaşadığı zannedilmektedir. 

Vilayeti~-komisyonu edıldı ? ARTIK İSKELELER-
dün Vali Veklll Fazıl beyin Gayri kanuni harek- DE DE TENZiLATLI 

riyasetinde içtima etmiştir. ette bulunmakla maz- TARİFEYİ TATBİK 

içtimada Defterdar Şefik B. nun olarak tevkHhanede 

ile daireler mildilrlerl bu- bulunan hanım va ar- EDECEK 
lunmuşlardır. Bu içtimada kekler hakkında tahliye 

Vilayet Yazı işleri kalemi kararı verllmlftlr.Buna 

Mümeyyizi Abdülvehap B. sebep tahkıkab avall

hakkında da tasfiye karan redeki f&kll nnksanıdır. 

verilmiştir. . Mevkufter hekkınde mU•· 

. Ormanlarımızın inkişaf ve 

Abdülvehap B. )undan üç tentıkhk men'i muhekem• 

iört ay evvel- Vlllyet Yazı ker11rı vermı., ker11r teatlk 

itleri kalemi edHmeJc Uzre ikinci ceu 
Mailaril Hl- meltlreıneel relal v .. d ... ,. 

"verllmlftl • v .. d beJ bu 

~ B. ile ka- telklkeb nneaınde evreln 
'ein arkadaş· tehldkı,ede bezı t•kll nok

lanndan ba- aenları gllrmUf ve bu nok· 

zıları hakkın- Nnlerın eabep ve delelllnl 

da bir tahkir gllatererek mUdel umumi

davası açmış· 111• lede etmlftlr • 
tı. fakat mah Mevzuat taaualyemlze gilre 

keme bu mes'- bu tabii tahkikatın aç ~ilik 
bir hey'et huzurunda icra edil

eleye Vllaye· mest ıazımdır. Tahminlere aa-

tln bakması zarea bu tahkikat Dç kişi hu

lazım geldiği 

cihetle evrakı 
Vilayete iade 
etmişti. 

Söylendlği

!!!!!!!!!!!!!I ne göre tas

Abdutvehhap Be- flyeye tabi 

yin mahkemede tutulan Abdili 

alınmış bir resm! 'ehap B. bu 
karara itiraz edecektir. Mu

maileyh Devlet Şurasına 

milracaat etmek üzre Anka

raya gidecektir. 
DEfTERDARLIKT A 

Tasfiye komisiyonıı Defter

darlık memurlarından dı'Jrt ki

şinin de tasfiyesine karar ve

rilmiştir. 
KOMiSYON AZASf 

Tasfiye komisyonu daire

lerden evrak geldikçe içtima 

etmektedir. Komisyonun Re

isi Vail muavini, azası Def
terdar, Sıhhiye, Maarif, VI· 
!Ayet, Yazı işleri Müdilrll ile 

dlter daireler müdilrleridlr. 

Mi.ığlada .Aağmur 
Mutia, 17 ( A.A. ) - Oç 

gftndenberl silrekll ve şid
detli yağmurlar yatmaktadır. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
t- Haftalık siyasi icmal 

2- Atloada M. Grandi Ue yapılın 
müzakere \'e TörkJye 

3- Son haberler 

8 anca satılfemlsdes 
ı- Şeker ve gu l.ıılılsar idareleri 

ıı«vedlllyor 

~ Kurtlar blr lsıasyomı ve jandar
ma karakolunu bastılar 

3- Bellen terbiyesi milsamerest dlln 
yapıldt 

4 ııacu Sahifemizde: 
1- Ha\•a raporu 
2- Fıkra " 
S- Düşündüklerimf;,; 

4- Felek< 
s~ Sıhhi bil~ilcr 

ti- Mu<lkl bahsi 

7- HlkAye, karikatür .V.S 

5 inci sahifemizde 
1- Sinema hayatı ve 

!ilimleri 

6 ıncı sahifemizde: 

haftanın 

1 - Millet mekteplerine 

devam edenler için ko

lay okuyup yazma sü

tunları ve eğlenceli yazı-

Ağn ceza mahkemesi reisi 
Sabri bey 

zurunda yapılmıştır. isticvaba
tın mevzuatı kanunlyeye muga· 
ylr olması Ozerlae reis bey ev
rakı iade etmıştır. 

Bu vaziyet üzerine dOa Ağır 
ceza reisi Sabri mustantıt Hay
rettin ve mDddel umumt mua
vinlerinden Kenan beyin riya. 
seti altında bir lctlma aktet
mlşlerdlr 

Bu noksan ikmal edilir edi
lmez evrak tekrar riyasete iade 

Kenan B. Hayrettin B. 
edilecektir. Bunu müteakip 
meal mııhakeme karanaı tas
tik edilmesi ve mevtuflann 
tahliye edilmeleri muhtemeldir. 

İHTtYAT ••. 
ZAB1TLER1 

HARCİRAH NASIL 
VERİLECEK? 

sııatı altına alınan bıtfyat 
zabit ve o.teri memarlanaa ne 
suretle llarclrah verllecetf so

rulmuştu. 

Limanımızdaki şirketlerin hiilllii muhafazaslle yakın-

tarlfelerinln tetkiki için Ti- dan alAkadar olan 

caretl Bahriye müdürü Zdkl iktisat Vekili 

8. in riyasetinde içtima eden 1 ~=""=~R=a=h~m _ci Bey 

.tarife komisyonu diln içtima ·ORMAN=-~~~

lle Şirketi hayrfye tarife ve 

besabatı tetkik olunarak TETKİKA Ti 
lntac olunmuttur. 

Şirketin Botaztçl lskele
lerfnde aralık iskeleler için 
tenzll4th bir tarife tatbiki, 

zabitanı askeriyeden yiiz 
başıya kadar olanlardan 
nısd ilcret ve bundan yuka
nsı için tam ücret almamak
ta iken bil nısıf ilcretln bu

tün zabitana teşmili takar
rilr etmiştir. Bundan başka 

memurini hükOmetten ilç 
bin kuruşa kadar maaşı 

olanlardan nısıf ücret bun
dan yukarısı için tam ilcret 

olınmakta idi Nısıf ücretle 
seyahatın umum memurine 

teşmlll kararlaştınlmıştır. 

Liman tahmil ve tahliye 
şirketi tarifelerinin tetkikine 

dün başlanılmış, tkrncl içtima 
gelecek haftaya talik olun-
muşıu_r_. _______ _ 

BOGAZLAR 
Komisyonun Raporu 

hazırlanıyor 

aoıazler komisyonu her 
hefta çer,amba gUnlerl 
muntazaman lçtlmalarına 

devam etmektedir. Komis
yonun her •ene akvam mec-
lisine göndermek mecburi· 
yetinde bulundulu rapor 
muhteviyatı hazırlanmı• ise. 
de henUz tab'a verilme. 
mlJ:lr. 

u seneki rapor geçen 
••nelere nlapetıe pek 0 ka
der uzun olmayacaktır, 

BOLU HÜKÜMET KO
NA(H YANDI 

Botu, 16 (A·A.) _Bu gün 

saat on üç buçukta ant 

olarak çatı arasından fırla
yan alevler Bolu hükOmet 

konatını kamilen yakmıştır. 
kuyudu resmlyenln kısmı 
azamı kurtanlmıştır. Yantı

nın baca ateşinden zuhur 

ettltf anlaşılmaktadır. Baş· 

~ca hasar yoktur. 

Serbesti verilecek mi? 

İKİ HEY'ET FAALİ
YE'l*I'E BULUN

MAKTADIR 
AMENAJMAN AMELİ
YATI TEMAMEN 
ANCAK ON SENEDE 

BlTEBlLİYOR 

iktisat Vekiletl Orman

lanmızın hüsnü muhafazaslle 

yakından alakadar olmakta 

ve lizım gelen tedbirleri 

almaktadır. 
Geçen sene yaz mevsı. 

mtnde ormanlarda yapılan 

amenajman ameliyatı tespit 

edilmektedir. 
Mart iptidasında Adapazar 

ve Düzce cihetindeki otman 

lann amenajman ameliyatına 
başlanacaktır. 

Şimdiye kadar beş orma

nın pllanı ikmal edilmiştir. 

Pllanları ikmal edilen or

manlar Kırklarelinde Batros 
Zafranboluda Helklye, Tarna: 

Elağlu ve kokurdan orman
larıdır. Bu ormanların saha
sı 15,000 hektardır. Hali 
hazırda biri Anadoluda, di

ğeri Antalya cihetinde olmak 
üzere iki hey'et amenajman 

ameliyesi yapmaktadır. Lakin 
lkl hey'et kafi getmedltl 

için adedinin tezyidi mu
karrerdir. 

AlAkadarların söyledltlne 

göre daha on hey'et faallyetcı 

başlasa bfttün ormanlann 

ameliyatı ancak klrk elli 

senede bitebilecektir. 

TÜRK OECESI 

Beynelmilel Re d yolar 

Cemiyeti her mlllet için 

bir mllll cece tertip etmiş

tir. Evelkl gece, Türkiye 

Cumhuriyetine tahsis eclHen 
ıeceydl. 

Bu münasebetle Avrupa
nın blltiln lstasyonlan, rad

yo dl n lly en le re, TOrk

ten, Türk edebiyatından, 

Tllrk musikisinden, TOrk 

in ki 14 bınden bahsetmişler

dir. Avrupa radyo istasyon

lan saatlerce Tilrk musiki
sini bftnyaya tanıtmlya va

vasıta olmutlardır. 

Atlnada Zlyatetlar 

Atına 17 - M. Veaizelos bu 
gun Cevat B. in şerefine bir 
~gl: ziyafeti vermiştir. Cevat 
b · u akşam M. Venlzelos ile 
artclye nazırına bir ziyafet 

verecettır. 
Dalll Telegraf gazetesi Lavrance in Mısırda kalması 

muhtemel olduğunu yazmaktadır. 
' 

1.....!_ar_. ______ ~~----' 

şu cevap ğelmlştln lb 
zabit ve meınurlanna da 
ve terblsleriude, muvazzaf 
lere verilen harclrahln 
verile cekttr. 

Vaşington, 18 {A.A.) -

(Röyter) Yeni kabineyi teş
kil vazHel nazlkeslyle şimdi 
meşgul bulunan Mr. Hover 
(Hoover) riyaseti cumhur 
vazHellinl deruhte eylemesi
ni mllteaklp bir hususi ko
misyon teşkil edecetını ve 
bu komisyonu men'i mllsklrat 

mes'eleslnln hey'eti umuml
yesl hakkında tahkikat icra

sına memur eyleyeccıtınl 

haber vermiştir. MezkOr 

komisyon meşrubatı küull
yenln satılması ve gayri 

meşru bir surette lstlhl4k 

edilmesine alt davalarda 

takip olunan adli usulü mu
hakeme hakkında da tahki

kat lcı a edecektir. 

lstanbul radyosu da samı. 
terine Budapeştedekl tes'it 

merasimi dlnletmlştlr. Bu
rada bir Macar kardeşlmız 

söyledltl nutkunda T il r k 

lnkllibının kendilerine bir 

örnek olmasını temenni 

etmiş, bunu müteakip bir 

Türk genci lstlkUil harbi 

safahatını anlatmıştır. 
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:\ItLLi YE1'1N fi AR l (:'l'E AL01Gl EKTUP \E 
,........., ...... 
f * * ~ 1 HAFTALIK SİYASİ İCMAL 
il~~~ ..... 

Geçen yaz memleketimizi 1 misakı bir çok tereddütten so
ziyaret eden fgan Krnlı Ama· ı nra ta tik etmiş iken Ru yanın 
~ullalı Hz. tahtını kardeşi lnıı· hııraretll blr misak tııraftıırı 

) ctııllah hana terk ederek, zev· olarnk ortaya atılması•·ukuatın 
;:esi Süreyy• Hm. ile Kandehara garip bir tecellisidir. 
(itmiştir. Kralın tııht ve tacın- 1 • • • 
dan fcrağatına amn olan esba· 1 Sırbistanda geçen halt ki 
bı araştınrken, şurası hatırda ı heyecanlı hadiseden sonra vazl-
tutulmalıdır ki Afganistanda yet tabii bir hale doğru gitme-
hiç bir ~aman asri manada bir ktedir. 
devlet kurulmamış, ve devlet Bütün siyasi fırkalann tcşkllA 
nüfuzu memleketin her tarafın- tları dagıtılmı tir. Ahali bu re-
da hissedilmemiştir. Afgan dev· ilmi eski anarşik vaziyete ter· 
ıcti denilen te kilAtın kuvvet cih etmişe benziyor. Fakat Baş 
ve miknetl bir takım kabile vekil ceneral Zifkoviç gazetelere 
reisleri mollalar, eşraf ve mO- beyanatta bulunarak bu dlkta-
tehayizanın yardımlarına bat- törlük idaresinin muvakkat oı-
lıdır. Afganistan gibi ahalisinin duğıınu ve haldkl meşrutiyet 
lctimai ve fikri seviyesi a~agı idaresinin te'sisi ıçio IAıım gelen 
olan ve bu sebeple ecnebl ve zemini ihzar mekasadlle bu· 
ya her han~ hususi menafi nuıı tesis cdildiglnl söylemıttlr. 
güden sınıfların ve zUmrelerln Voguslav vaziyetinde en z1 
tesiri altında kalmaga müstctt yııde nıeralı. edilecek nokta 
bulunan bir memlekette her Kralın Hırvat milli amAlini tat· 
~eyden evci kuvvetli bir mcr- min için ne dereceye kadar 
kezi idare tesis etmek lazımdı. ileri ıtfdeccği meselesi idi. Yeni 

Halbuki bu yapılmadı, daha hükOmctln tarzı: teşkili de gös· 
Kral seyabatta iken, Afıı:anls· teriyor ki, Kral radikal fırka-
tandaa layam haberleri gelmok sırua "büyQk Sırbistan. siyase-
te idi. Şu ve ya bu klbilc reisi tini takip etmek istemiyor, lda-
bazan ecnebi bir devletin teş- rt ademi merkeziyete doğru 

viki, baizan Afganlstanda A- gidecektir. 
manuilaha rakip kuvvetlerin, Kabinede yugoslavyayı tet· 
ıesiı·ı altında Krala meydan idi eden bütün milletler temsi! 
okuyordu. 1919 Senesindeki edilmiştir. Temsil hususunda 
maglublyetterinl bir dürlü ha:ıme. siyası flrka esası değil milllyct 
demiyco lnglllzlcr Amanullahı esası nazarı itibara alınmıştır. 
l.ondrada wındsor sarayına Gerçi Sırp unsuru daha büyük 
misafir ederken, kendisini tab- bir kuvctlc temsil cclllmektedir. 
tından mahrum etmek için mi· sonra kablııenin Sırp azaları 
ralay Lawrance (Lorens) i Af· mablr poletikacılar olduğu hal-
ganistana gönderdiler. de Hırvat aza daha ziyade po 

Nihayet Kral uzun bir seya- letıka bayatından uzak kalmış 

hattan avdet ettiği Laman bir ilim ve fen adamlarıdır. Hatta 
çok muhasım kuvvetlerin kendi şimdiki Başvekile bir aralık 

aleyhine toplandığını gördü. Şoven Sırplardan müteşekkil 
8u kuvvetler ilk fırsatta faaliyete olan Radikal fırkasının reisliği 

geçtiler ve gerçi Amanullahın bile teklif edilmişti. Fakat nede 
oldukça muntazam ordusu \a- olsa, şimdiki vaziyette kabineden 
zlyete hakim olmuşsa da Kral ziyade kral vaziyete hakimdir. 
bu vaziyette tahtını bil} Uk kar- Bunun için Hırvatlara idari 

Sarye~ 

şamdaheyecan 

Halk ~atılmış üç gaze
li tecinin sahiplerini 

dövdü, yaraladı 
Şaıı:d.n bı dirlli\or: .;3mdaki he 

ıecan hadı.li le\' al~deıı hulmuştıır. 
l'ran :ın her f rh ll'lllınaUna rağ 
me al k.n lıulman:•şıır 

l'ra~ ı z l a , eraf nda ı ıahKı 

ııı •, ıc Jc am ctmektedi:icr. 
Şaında 1-rnn •iZ pa ·a<ıyle 'c Fran 

cız amaline hizmet için lnti~ar etınck · 
te olan •El' \ht» ' d''.ş 33p. gazc
telcrinın ehberder Lutfullab, ErriıkA 
bı \C F.ş~ahan' bc)'ILTle Surye 

mucahiılcn hakkındaki alcı lu taraoe ve 
hainane ne riyaılu, amdalti vaıanperver 
gcnçleı·ı çok mutee»ir etmiı. tecssu
rilo Et\ ki le bir ccmigafir halinde 
meıklıt ~azctclcrin idarehanelerine 
taarnıı ederek matbaanın camlarını 

ta;;lamıılar ve gazeteci • Mcluhl " yi 
daı-bcl'lemişlcrdir 

Gençlerden müteşekkil ke>il bir 
laiıbıhk "Fcıcrırıp_ gııete>i ida· 
rehıncsındc gazeteci "!<: sıfedi ,ile 
kendi•ini himaye etmek i>tcycn iki 

~ah>ı ) umruk ve bastonlar!~ dü)tmüıler 
'e oğır surette ccrheımişlerdir. 

Bu \ak'ı heyecanı artınnı:tır. 

.\luhım ıc,·lcifat ,-ıpılmı>tır. 

:ln.gll.*e:rede -
Manş tüneli meselesi 

Londra, 16 (A.A) - Deyli 
meylin (Dally Mall) Paris mu
habiri bildiriliyor: 

dcşine terketmeği muvafık bul- istlklAI vcrilmcge karar veril· ı 

Fransa bQkOmctlnln Manş 

tllnellnln derhal inşasını can ve 
yürekten tasvip eylediğini beyan 
eylemcğc salahiyettarım. Fran
sanın tünelin inşasına siyası ve 
scvkilceyşt mahiyette hiç bir 
itirazı yoktur. Bunun her iki 
memleketin ticareti için büyük 
bir teşvik olacağı fikrindedir. 
Manş tüneli mücadelesinin can
lanması üzerine yeni inşaatı u
mumiye faaliyeti başlAmıştır. 

Fran a hüktlmeti erkanından bir 
zat bana dcdlki: muştur. Esasen on sene evci miş ise istihale kabinesindeki 

babaları Habibullah han öldO- temsil met.elesi okadar mühim 
rllldUğU zaman lnayetullah ban ' değildir. * • • 
daha bUyük olması dolayısile • • o•• •• - -
Afgan tahtına geçmelidi. Fakat .Al.Ima-yada 
o zaman lngilizlcre karşı açılan Fırhna dehşet 
harpte Amanullah okadar ya-
rarlık göstermişti ki ahali :kar- Berlin, l7 (A.A) - Mcmlc -
deşinin yerine Amanullahın Kral lı:etin her tarafında yeniden bir 
olmasını istemişti. Sakin bir ha· takım ı.ar fırtınaları zuhur etmiş 
yatı dağdağalı devlet işlerine olduğu bildirilmektedir. Hemen 

ı hemen dar batlı yollar ilzerin-
tercih eden nayetullah ta mem- d ki bUtü ü k 1 t k ti e n m na a a mun a 
nuniyetle hukukundan feragat olmuştur. Telefon muhaberatı 
eylemi ti. Vukuatın cilvesi Kral- büyük tccbhUrlere uğramakta -
lık vazife ve mesuliyetlnl yine dır. lsvcçten gelen ekspresler 
İnayetullahın omuzlarına yUk· 2 ila ıı saat tcehhürle gelmiştir. 

!emiştir Yeni hllkümdarın dost 40 kişi ağır yaralı lkrliıı. 

Afgan milletine, teceddüt yo- 1 h (;\, \.) llııkn:ştl'ıı v:ırit 

!unda ilerlemesi ve inkişafı için olan haberlere n:ızaren Bııkrc..,teıı 

huzur ve sQkıln getirmesini tc- gekn d;prc~ Pru,nila ı tr ) onur 

menni ederiz. da bir yoku treniyle çnrpı~mı~
• • • 

Kellogg misııkı uzun mUZake· 

relerden sonra nihayet Amerika 
Ayanı tarafından lastik edildi, 
Ayan meclisinde cereyan eden 
müzakerat ve Amerika gazete· 
ferinin neşriyatından anlıyoruz 
ki ml akın tastikına Amil olan 
esbap, bunun. :.ulh ve müsale· 
met için faydalı olacağı kana. 
atından ziyade, dahlll poletlka 
dU~Onceleridlr. Ayan meclisinin 
bazı ıu:alan yakında Coolldr;e 
Kullç) le beraber iktidar mev· 

kiindcn fçcklleceklerdlr. Yaııl 
şimdiki meclis dağılacak ve 
yerine ba, ka bir meclis gele • 
cektir. 

Azalar meclis değılma:ıdan 

evci bir takım mUhlm layıbalar 
müzakere etmek istiyorlar. Bu
nlann başında züraa alt layiha· 
far vardır. Fayda ı ve zararı 

olmadığına kani oldukları an • 
ıaşılan bu l\cllogg misakı etra
iında mUzakcrc ile vakit kay -
betmckten ise, dedikoduyu kısa 
kesip le kendilerince mUhim 
addedilen işlerle meşgul olmayı 
müraccah gördüler. l~te tastikc 
amil olan en büyük düşünce 

budur. 
Diğer taraitun Ru~ya dört 

eli bu misaka sarılmıştır. Mi· 
sakın bir dOrlO tasdik edilerek 
meriyete geçememe inden sinir
lenen Rus hUkümeti, bu misak 
ahkAmının hiç olmaz a Rusya 
ile Lehistan arasında meri ol -
masını teklif etmiştir. Leh hü • 
kılmeıı verdiği cevn ta mi,akın 
bir madde ine göre bazı bllyllk 
devletler tarafı dan ta dik edil· 
mcd· e mer'i olamıyac ını ve 
Ru t kll'ini kabul etmek misn
kıı mııgııyir b luııduğunıı bildir
miştir. ~\ba iikrlni Amerika 
ortny atmıştı • 

Jl:ıllmki bu de~letin ayanı 

ttr. on dürt kı;i oiınu:ı, 40 ki,i 

de :ıjtır ıırette y:ır:ı!armışnr. 

Çalınan vesaik Berlin, f fı 

(A.A.) \ en erts g'J7.cte>t hir 

lngiliz mecmua ır•n jcneral Cni

ner ın zırhlı kruv:ızor mcs'clcsi 

hııkkıadaki ı:eçcn tc,rini,ani ta
rih 1 i muhrıra.'-lnt lll:$retmcktc 

otduj~uııu vazmı~ 'e bu haber 
büyük bir heyecan CC\ !it etm~tir. 

Ca7.etcler bünik bir reı.alet 

telakki etmekte oldııklan bu 
vesikanın çalınm•" hakkında bir 

takım farziyelerde btılunm~ktadır. 
Resmi hiç bir t kzip ne~n-dil

menıi~tir. 
\lııhtrr:ı krm :ızörun iıı,a ı 

hu.>tl'unda ı:.rar ctıncltcdir. Çun· 
kü lıir ihtil.ılf zuhuru takdirinde 

Almanra 1.chi>tana kar~ı lıaltık 

dcniziııt: hAkim olmalıdır. 

\'en crt> gazete>i hu ne~ri)a

cın ,ı,·a,ı bir faaliyete yol aça

caj; nıutalAasındıı hulunmaktadır 

Beiçikada 

Bir deniz facıası 
Anıstcrdam, 16 (A. A.) 

Letonya bandıralı bir vapur 
11ekvenholland civarında kara

ya oturmuştur. Vardım için 

denize açılan bir tahli iye san· 
dalı dcvrilınl tir. İçinde bulunan 

sekiz kişinin bogulmuş olma
sından korkulmaktııdır. 

• AFFI UMUMİ Brüksel, 16 
(A.A.) A.) an meclisi affi u
muml projesini 1 muhnliı ve 48 
müstenkif reye karşı 72 rey ile 
kabul etmiştir. MUstenkHler a
rasında sosyalistler bulunmak
tauır. 

Fransa bükOmeti, tüııelin Oo 
ver tarafından inpsıoa lnıı:llte· 
re hllkılmetince muvafakat edi
leceği taktirde Fransa tarafın

daki kısmının inşasına başla

maga hazırdır. 

seyahatın ikmali 
Londra, 16 (A.A,J Leydi 

Beyley [Lady Balleyj Fra
nsadaki Berek aerodromun
dan tayyaresiyle hareket 
ederek Londranın hava 
limanı Croydona muvaselet 
etmiştir. Bu suretle muma
il yh hafif bir tayyare ile 
Londradan Cenubi Ameri
kaya azimet ve avdet seya
hatını ikmal eylemiştir. 

* Bİi' YC'fal - Loı ıll'a. 16 

( ,\. \,) - lı ıgillcreııiıı c11 lıii -
yiik ııa~ı ,.s)ıabıııılaıı Sir 
.lolırı BnırıPr nıfat l'dl'ıııi tir 

• 4 

Çiiçiler ve hUktlmct Londra 
1 !'i (.\ •.t) lilli çiftçiler lıır

liğioiıı ııınuıııi ıçtimaıııa ı 2,000 
çift<;i) i tcm<il eden :ıoo ınurah · 

has i~tirak qlcmi~tir. içtimada 
~u !..arar sur<:ti kabul cdilm~tir. 

. Mevkii iktidarda bulunan mıı

haf:v.akiır hükumeti ı 9:.14 in ti· 
habatı umumiyesindeki tııahhü· 

dannı ifa eylemediği takdirde 
gelecek umumi intihabatta muha
fazakarlar fırka.'lntn nam7.etlc

rine re~· 'erilmiyeccktir. 

Fr•••ada 

Marşal Foş 
Parıs. 16 ( A.A.) - Dok

torlar mareşal Foş (Foch)un 
sıhhi vaziyetinde cüz'i bir 
iyilik görmüşlerdir. Muma
ileyhln kuvvet manevlyesi 
çok iyidir. 

* Pariste bir kaza l'arb. 

l i C\ . \. Paris dariılfunıınıı 

emini l\1. ~arleıi (Charicty) ile 

refika,t bir t>trJmobil 1-.aıa;ına 

oı,..,amı~lımlır. Ceriha ırı pek 
nlı" 11 degildır. 

Leht.s-.an.da 

RUSVAV A CEVAP - Bcrıın-:-
16 (A.A) Moskovadan bildi· 
riliyor: Kellogg misakının aynca 
tasdiki için son Rus notasına 

Leblstanın vereceği cevapta şa· 
rki Avrupaııın enıniycıt mes'e· 
lesini müzakere için alllkadar 
umum devletlerin bir konfranRa 
davet edilmesi teklif cdllccektlr. 

v ............... da 

M.GRANDİ 
VE TÜRKİYE 

ATl TAD \ TOHl\.İYE 
JIAKl\.l DA ı 'l~LER 

G ">RÜ~(LDi' ~ -·-Atina , 15 ( Milliyet ) 
lıai}a 1 ları<'i~ I" ıııııslr .ırı .\1. 
Craııdı lııı :;ıııı ,\tiııadaıı lıaıı" 
kııt r·lli. l\pnı\isi hııı-arla i'ıç 
giiıı kaldi. 1 :ıll'1ulaıı dıığı ıı 

ltal~.ıya ~:deı rktir. H11mda 
kaldığı ıw giin zarfıııda ~erdino 
ziyafetlPr veıİldi; lıakkıııda lıer 
tiirlil lıörnıet ı:rosterildı. l•'akat 
Yuııaıı rıısıııi ınalıafilinuı bıı 
lıaıarcıli hiisııü kabııliinc rağ
men Atiııa Jıalkı M. Gıaııdiye 
kar~ı lamamiyle lakayt kaldı. 
Bunıııı selıt:'bi ııediı :• ltalyay:ı. 
karl?ı olan rnalıabheı~izlik ıni ~ 
Hem ;hu 'elıep, lırıııhe rıı
nanlılaım hütiııı Pcııehilerc 

kar~ı duydııklaı-ı adı•ırıi iıimat 

buuda amil oluyor . (~erek 
Venizelozçıılaı , gere!.. ııııılıa
lifler im lıııs11qa aynı lıislt~

dirlPı ' . 
Jlı>psi erııcbi doslıığıuıdaıı 

hii yiık hiı şey beklrıııiyorlar. 
. t. ( :randi lmı~ıda '\ nnan Ha
riciyf' • 'azıı· na: büyük rütheıle 
ııi~aıı \'erdi. 1\ar~ılıkh ııııtuk
lar irat rdildi. Y ııııaıı ıııedı•

ııivelinıfon,esl..i Hoına ııırdcııi
yeliıırleıı lıalıSPdildi. ;\I, Cıandi 
Ati11a :;azetelerinc hcr:ınatında 

gcn•k 1.-sıı11 nıalıafildı~. ~erek 
halk tarafıııd:u: gıırdıığiı hüsııiı 
kahııldı·ıı ~ok 111Pıııı11111 oldıı
(;ıııııı sııylı·nıı~tir. .\1. Cı:ıııılı 
sullııııı ııııılıaı:1zasııı:laıı, İtalya 
lıakkınd:ıl..i lı;ızı şııplı()lcrin 
tloğrıı olı ı ı:,dı·~ ıııdaı ı lı'İlıset
nıi,ı i r .. • 

:ıı. Uraııdi Tnrkiyc \'ı! Yıı-
naııistaıı aıusındaki ıııiinası·· 

battan da halısı:dcrek Jıer iki 
meııılı:kcl :ırasıııda taııı lıir 

itilaf lııısıılu ı ·iıı lıi~ bir ırıa11i 

olııı:ıdıijmı . l•yleıııi~tir. 
lhlırisefit dcYletleri aı~ısıııda 

<lııstlıığıııı t•ıhiyrsi lııısıısııııda 

iıah·:ı ııııı ı~'ıııtlrn gell·ıı lıcı ~r·yi 
y<ıpaı a~ıııı ı;uylı'lllİ~lir. Alina 
~azcl •eri :\!. ı;ıaııtliııııı ziya
rclı \"l'sılesilı' llalkaıı sııllııııı

tlı·11 lıalısediyuıfanlı Yalııız 
hir l ısıııı ın:ııhıı:ıt 1 l11iJ,j :ula 
ıtll's,.lı• ıııdPıı, hııııuıı lıallindeıı 

lıalısettilcr. ,\dalıl:ınlaıı ııııı 
rkkcp lıir lıl'y'et :.\1 • ı;raııılı 
t::ımfıııtl:ııı k.ılıtıl eılilıııck iôıı 
l'!~elılı•isalla lııılıırıdıılaı-. Fakat 
lııı ı ~r lıhiıs ııı('tıfi ııclirc \'('rdi. 
l loy'ı ı dı.ı lıir ııııılıtıra lıırak:ı.
ı ;ıl ;l\tlı•I l'fli . .'ıt. Graıııli 1\1. 
YPııızı•~os ile ıııiılakatııııla Rııl
g<ll'-r ııııan ıııiıııaselıatıııı rnev

zulıa lısetnıi~tll". M . Y eııizelos 

Tiirk - Y unaıı müııasebalına 

dair de izahat vererek Yuna

ııist:ıııııı Tı-ırkiyc ile misak 

akli içiıı ıııa:ıllaktaki meAA

iliıı lıalli icap ettiğini sôylcmi~tir. 

J\1 • \' eniz,.,los bıı hususta 

kendı ınrııafiini feda edrnıiyP
ceğ'iııi ihsa~ clıniştiı·. t;aı.cle

lcnı g-tıı·c bıırıa cevahcıı l\f. 
C:raııdi lııı hususta Aııl..ara 

hiiküıııeti ıııızdindıı dostane 

nüfuwııu i~timal edrı'C'i(İııi Ye 

iki Jı(ıküııwl ar:ıstıı L!;ı Jııı- ııc

ıiceyl' Yası! olıınıııasıııı temin 

l'd •tr.i( İııi söylemiştir. 

Ric'at mi? 
Kral parlemento usuıune ııvdct 

edileccglni söylOyorlar 

belgrat, 17 ( A.A. ) 
Kral Aleksandr Maten 
gazetesinin mu ha bl rl 
mahsusuna vaki o 1 a n 
beyanahnda bir müddet 
sonra memleketine ha
ki ki parlaman ta rlzm 
ile hakikl bir demok
rasi den mUI hem v e 
makul intihap kanun
ları bahfedeceğlnl 
söylemlftlr. 

~ilifj tlS~o~11_JH~atlb~e~rdl~e~r~
S. Vekili cevap verdi 
Vekil B. H. Tarık beyin takriri 

üzerine Mecliste uzun 1 

ızahatta bulundu 
\ \.) 

,\lcdi i lıu!\L•li rds \ Lki\i Refet 
llcyiıı riyıı>Lliııde toplanını~tır. 

Bazı nıdı"t, !arın ınczımiyetlcri 

haki-.l"lbki di\ ani r•p,et tez 

keresi okunarak kabul cdilmi~. 

Ye kars mcb'u>hığuııa intih.ıp 

olunan Faik Beyin tahJil'ı yapıl

mıştır \tütt:akiben ( :ire>oıı 
nıeb'ıısu 1 l:ıkkı Tarik Beyin 
tıp iılcnıimizdc mutaha,>ts ade· 
dinin artırılma'ı hu_,;ll:'ıında takıp 

edilen v;ayc 'c saireı c dair 
sıhhıye Yckalctinden ~iFahi >11<11 

takrirı okunmu~tur. 

Ta!..rir sahihi söz alarak sııa

lilc i>tihdaf cttiıı;i mak.<adı izah 

etmi~, Tiirk tıp ıtleminin mem 
lekete yaptı~ hiıyiik hizmetlere 
\·akıf bulundu~uııu, sualin her 

hangi bir t~riz kastından uzak 
olduğunu siiylemi~tir. 

Sıhhıve 'e İçtimai muavenet 
vekili Refik H. cevap ıcrcrek 

de\ lctin ,·eı.:ıifi meyanında sih 
hat i~lerinin ehemmiyet ye ma · 

nasını izah etmi~tir. Gerek ıçtı

mai hıfzt>1hha kaidelerine tevfi 
kan milletin hayat ve sihhatini 
siyam.-r edecek bilcümle tetbirlcri 

yapm:ık , takip etmek , gerek 
Jıa,raların teda\ bine mahsus mu 

cssi,clcrin kontrol Ye tckiınuila 

tını rakip cyleınekrcn ih:ıret 

olan bu 'azil"cy i Yekfilctin tL~ek

küliı gününde beri <\zfüni p;ayret 
ve kuvvetle ifaya çalıştı)!;ını 

süylemı~tir. 

\'ekil hC) muhtaç olduğu-

muz nılıtehas;ı>ları yetbtirmek . ' 
ye artırmak için muhtelif şuba-

tı tıbbiyede ;ı,;btanlıklar ihda, 
oidu~unu be) anla rakkanılar zik 
retmi~tir. Hu izahata nazaran 
be~ ~cnedc J7!J asıı;tanlık yeri 
genç doktoı ların emrine amade 

bııluııdurulmu~tur. Ayni müddet 
içinde tıp fakııltemizden 239 
doktor diploma almı~tır. Görü

liyorki bu ınıkdar, a.'istanhk 
\Cktınt!"a ııi,pcten Ü\tC lıir dc
rcce-.~dc azdır. Daha cYel diplo

ma :ılan dol-.torlıı.nıı da ihtisasa 

t~' iki i~in a.<İ<taniık mc\kiinin 
tezyidi ne el cııımiyct \ crilmi~tir. 

Yine lıu nuıddl't zarfında 

asistan olmak arzlı>unu izhar 
eden ctibha yekunu f +;ı tur. 

bunlardan kırk beşi imtihanlarda 

mnrn[fak olarak ihti,as Yesikası 

aiını~lnrdır. .IH ının 

tetkik edilmektedir. 
ye ikaları 

Alütebaki 

altnn~ı ha. tan lerde \·alısmakta

dırlar. Hunlardan başka Avru

paya 14 doktor göııderilm~tir. 

nynca hazırlanan ihtisas nlzııın· 

namc>i dedet şurasında tetkik 

edilmektedir.,, 
Yeki! bey yer ıer nıutalıassıs 

grupları yapılmadıkça bunları 
müteferrik hizmetlere seyketmek 
mütalaasına müstenit olan sua
lın ikinci maddesine geçerek 
dcmi~tir ki' Bundan maksat yer 
yer ha>tane açmak \C bunlara 
mütcha ıs etibba toplamak ise 
vekAlet bej ~neden beri bu i~e 
de başlamıştır. :'fomune hastaha
neleri yapmadan maks:ıdımız bu 
voltla yiırümck istediğimizin bir 
;ıelilidir. :\llltefcrrik hizmetlere 
. evkctmemek dedikleri. cj(cr 
kazalaha doktor ~ünderilmcsin 

sıtma, frengi, trahom miıcadele

icrınc <tibba tayin edilmesin de
mekse. hu ınutalaa yanlı~tır." 

\'ekil bey .\nkaraııın sıhhi 

t< kilatına taalluk L'tien uçuncu 
maddeye geçerek burada her 
ihtiyaca ı ·Jfi bir mtiteha .ıs 
hcy"cti bıılundurmak hukOmetln 
de. en hiiyıık ıırzusu Ye emdi 
olduğunu, Ankaradaki mul' <'satı

sıhhıycmi7.de çalışmakta bulunan 
mutahassıs hey'etinin ne ilmın 

ne de kuYvetinden şiıphe ve 
şikAyetimlz olmedığınt söylemi~; 

Ankarnııın sıhhi te>kilAtının 

kun etlenmesi için alınan tedbir· 

!eri izah etml~tir. 

J-.1.c·ımlc n munc ha: t LnL"'lıin 

te\>i \"C tck:\nııılı nt )·IJ!.ılıııaktıı 

ol:ın lt'fll>Slhlı:ı IUllC1SC ine 1 c 
hıfzı 'ılı ha ınektclıine. a~ı , cnıın 
riyek darııli,tb1..ırı, kuchız ıniıe·

.-c;e,i in;a,ma de\ anı c<\ildij!;ini 

btitiın lıunl:ırin Cumhuriyet mcr 
kezinde lıir ikinci tıp mektebinin 
açılmama dujtrıı geniş adımlar 

oidu!lunu he~ scnedenlıcri ele 
p;eçen yes:ıiti bu hedefe tenih 
edildııı;iııi ilhe etmi~tir \"ekil 
Be\· beıanatına su >tırctlc da\ am 

. . ' 
ctnıi~lcrdit: 

1 !akkı Tank bt:yfeııdi fı.)pİ· 
hepimizin blbiıııizdc ansıııı 
ta5ıdıilı kıyııwtli arkaJasınıız 
. ·ocatibeyiıı YL>f'alıııı bik Yesilt• 

ittihaz l'derek elyevııı llP~r 

ctnwktP oh.hıklı rı iki gazclrde 

ıneıulckel hekiınleri ıe alel'11-
mum Türk lıev'eti tıbbiyesi 
aleyhinde lıiç bir es:ısa i~ti
ııat elıııeyeıı iıtih:ıııılarla clrıl11 
ııeıjrİyata ba~ladılar, YC neti
redc vekAletiııizdı•n, l ı ı ui ııd ıı 
vazifesi hariciııdı· lıir ışiıı 
aksül ameli ol111ak ıızn• ~irıııli 
ı:evapl:ırıııı aldıkları sııafl,,ri 
sordular. 

Bu sııallı•n• s;ıik olaıı l'Slıap 
sıızıie . ·ı·ı::ııi Uey nıedııııııuıı 
ledaYİ~ı ll'~lıi.,j ~ilıi ~eyler ol
dııi(ıı \'l) hnıııı da yi11~ gawtr 
leriııdr « H~ k kı Tarık Bor 
Silılıın· \'ekiııııi üç madde 

üzcı iı;dc i~tiz·ılıa t.lcvıtın elli» 
diye iları f'ylcdilt'. Biri diğeri
nin ııı fıtl)uıf'ıııi olan hıı ıııe,·
elell•rcdc yalııız ;;11alı· cevap 
.\r,ı·pn·k dig<'riııi ııwskı'ıl ~r~
rıJPk inıkaııı Y<'ktıır· :)imdi 
asıl :uzu rıtikleri haldı· cıy
lemebiklcri ~ey len• I' ;n a p 
vere ,-ı nı · 

Eİ'l'n<liloıiııı: l lühııııctiıııiz 
Necati heyiıı rahatsızlı~ı Ye 

vefatı ııws'eloısiııiıı çok ehl'ın
miyetle telakki ..ıtı. Hn lııı
snstıı klkikat ıeı~ısıı11 silılıiye 
vekfıl..ıiuirn lı:l\'all' Pylı•ıli. 
Haq:ı lığıı ı ıııl'lıdeiııdeıı İl iha

reıı cıihhaYİ ıııi.ıdaYİ\'e '" 
ıııüs:ııin•11iıı. İllilıaz cİıikleri .. 
karan l"C ıııii~:ılu·ılelerı ,.,ı . . 
:ınıell\·atııı llızı ıtTa,1111 ıııuş 

ir lıil'11ınu111 Ycsaikı tııpl:ıya· 

ı-ak tetkik l'\'lcınck ıızrc 1 l\. 
saııi 929 taı:ilıinde icra vrkil
leri lıey'ei ictimaıııda kar:ır 

karar Yeıcırk \'Okfılctiıııizi 
tavzif ı•lti lıil'unıııın Ye8aiki 

toplayarak t"tkik cltirdıın. 
.l\cıicesiııı de biı tezkeı\' 

ile baş vekfıleti relilere arwt: 
tim. Bıı 1'3porlar ve tezkoreyt 
hey'et.i celileııize arzetmek 
mecburiyetiııdeyiın. ( Buıada 
tezkere ve rapor suret leıi 
okunmuştur.) l~te gi>riılüeorki 
mes'ele hi!;te Hakki T11rık 
beyfendiııiıı Ye ayııi rn;kt:ıi 
na1~ıra iştirak ııdenlcriu tafıay
yül rtti~i gibi değildir. Feııniıı 
san'atin ir.abatı neise temamen 
ıathik edilnıi~. ınc:.'ut bir 
netiı:e alııımıs 'ise. bu tedavi 

ile ugrasanların h:ıstası ve 
ihıııali vitzüııdrn değil; maal't'I· 
sef lı:ıs~ılı~ııı son derece Yalıiııı 
olııı:ısıııdaııdır. Bu mes'uledC'ki 
bütiuılıakikal budur. nuıı1111 
haı·iriııde lıel' h:ıııgi bir şuplıe 
YC teıeddüdüıııiiz wıktur. 

\" alniz ll:ıkkı ·tank Bı•y
feııdi bütiııı lııı ıniiııaka alara 
zemin ·aptıklaıı lıeyaııatlann
da Yıl hari ·tek.i ııe rıyat larıııda 
okadar ırısafsız olıııii~lardırki 
huııa ttııııa" Ptınedn kur üdeıı 
iıııııek i. lı'me11ı pfe11ılilL•r· Bıı 

lllİIL'SSıf llll' 'elcıl, \l' ıl • ılı• 
Türk lıı•y'eti tıhlııye ı :ılcylıııı· 

de okaılar a~tr ittihaııılar ılrr 
meYaıı cdilmi tirki hııııa mu

tses~if olıııaıııak eldeıı gelnırz. 
Şu ve ya lıı"ı \'Psile ı IC' 

Türk hey'eti tıbbiy,•si all'y

lıinde bir ha\'a vürtıda ğııliı -

Befğrat sefirimiz it 
matname ini verdi 

Belgrat, 16 (A.A.) 'fil 
klyenin }eni Belgrat Sefl 
Ha}'dar Bey bugün kr· 
tarafından k a b ul cdllfllİ 
mutat mera imle itimatıı 

meslnl taktim eylemiştir. 

ikdam muhabir 
tevkif edildi 

\ru;ara, 17 \. \. ) ~ ı' 

haber \ mıckle ~aznun lkda 01 

habin s eı va be\ in mubakcme5l' 
dcnm etlifmi tir \!es'ul miidu 
lluri\aııctttn \ 1 beyin ~cımcdil 
anlıışılıııtl;Ja gıyaben muhakeme 
devam \'C lsıanbtılda bu mcs 'eicdt 
dalııyı da\'ıı lkıımc edilip edilmc4 
ginın teligrafla l<tlfımını "'11 
verilmi~tıı müteakiben mehmı iı:ı.lii 
\sa, ı~ı muhim •ureııe ilıl!l ııı_. 

deşinı.lcn, maznun ıekifini ı<tem~..ı 
Mı•nun tevkif edilerek mahket" 
talik edilıni;-rir. 

Gazeteciler toplandı 
\ııkıra. ı, (\lilli ·et ) ) evıı' 

gaıeteler ve metmu.ı bı,.muhamrltl 
Matbuat ccmıyctinde coplanarak uz 
muddet mesleki !ileri hakkında 
ıilştüler. /\ ynı zeı at suı ı :- de dl 
hilive vekili nezdinde dahili ,-u11 
halclında izahat :ıldı. 

ınek Ye vatanda ·lanı~ hıı he1 

et hal.kıııdaki iıimadıııı !rıı~ 
zitlı: ıığı-ası ııa k 11'1 deı ıı eki 
lıilirnıisiııiz ~ Efrıııliııı lı 
he\·'ı•ıiıı pek ~ıııırııı ıılaıak ı 
rıııızlarnıda tasıtlı•;ı maddi ' 

• n 

ın:rnı•ı ı ııı o.,'ııli ·rıı lıir ıı:ıt.ı 

dikbıa alıııaıııak ınaıwn lı 
laz~'İk .1ltııırla hırııkar:ık ,,ıtt 
foi ı ı hlıl\ .. ırı ııııfc •rrrddıı 
SPYkeı il lf'k denıı' ktır. 

t:ıı lı:ılıı \:tl.aııııııız j• 

ıııııziı· oltlo1'ıı kanatiııJ:ıvi~ .., . 
Hır l:ıhihi ıniıdavi lıaslasıııı 
ııııılı:ılazai hayatı i~ııı hl' 
tiiılii ıııes'ıılivetı rlor'ıılıtc f'd< 
Ye hıı ı;iinkıi. ilmin ve san':ıtı 
lıııdttıl:ıl'ı dahiliııde hilMcrc~ 
ıliit c·ııı ıı·. Bu ıabirt ıniıda1' 
niıı ~ıı n· ''a bıı :ı'heplo ı 
hı 1 hassa l ı ir hır e ·ısa isi in 

elrcksıziıı ılıııiııe tariz ctııı 
teçhil ''Yleııırk lıcy'elt içtiııı·' 
ıyeıııiz i~iıı z·ııarlı ])ır ııı·!İt 
Yerir. Bıı zaı~ufaıııı lıııduılıu 
da lııı gi'ııı t:t iıır irnkfın y~ 
tuı" asıl ha.;lar :ıerc le lıil 
hıııııı t t\'tıı c:lrıııeın. 

Tiıı k lıııy'etı tıhqin:siııı 
hıı~lıııt• kadar harpı;~ ' 
sttllıl:ı ı·ıı lıııyitk al'rtlı•r J;aı 

;:ısında ııa ·ıl çalı tığını ' 
kiyııırli ılıııın"iııi ııa ıl jJı: 
elt!ği•ıi t •kı .ı~ l'lıııcğı· ihı 1\ 
:,:1ırıııı.•11ı. llıı lıoy'ı)lııı her ı 
. tı\'lı·ntt'!<(' . O) lı>11siıı kivnıetiı 

yiı;c isp.ıt ık•cc~iıl!' · tlo~fl 
yolıırıda lıeı tiirhı tarizle~ 
ı~ıgıııcıı de,·;ıııı ece~iıır 

iiplıcııı yokıur. Silıhat ' 
ıifo :ıı~ıyan lıa laların rıılıuııılı 
Türk lıey'cti lıbbiye. ine kıı~ 
meYcut cıniyeti izale eyleyecel 

YC y:ı oıılaı-ı ıloklorlarıı.ıl 
kar~ı teredılı ıe .'tıvkederel 
ıualıirctta bıı ue~riyat ' 
bevanat, faidesiz ve elimdir. 

· MOtckablt emniyeti y-' 
hastanın, dok.toruıı vesayud' 
itimadını bertııraf edecek. ve 1' 
tabibin, ilmin icalıab dablllocl,ı 
tedbirini yaz astü bırak.~ 
vaziyet ihdas cdlllnıe aetfC' 
neolur? 

Senelerdenberl vataııdaf)arı' 
terbiyci sıhblyesl içla earfec111-' 
emekler tahsis ettitlnlz paral,ı 
nereye gider yine OfürUtcuıug' 
mi dllnecetiz ? efendilerim 111 
fenni insanları ölilmdeo kurıır 
lacak bir çareyi bulmuş oıın•• 
lddiası~da lı:at'lycn değildir. _; 

Her lllOm hadisesi karşısıll" 
doktorların muhali mUmkUn ~ıl 
madığındao tarize :Oıtraınıı@ 
valı:ıdır bu kolay anlaşılır. .ı 

Fakat hadlselerin te~sil· 
avamllloln haricinde sükOn '

1 

huzur ile mütalaa olunnıB· 

zaruridir. memleketin mUnev•'' 
ferinin vazifesi bir taraftan ı":ı 
sasın llerllemesine çalışmıı~ 
beraber diğer taraftan a ıl ol' 
rak içtimaı hey'elimi:ıln fell~ 
tıbba doktorlara itimadını o~ 
nn vesoyasına riayet tenı•. 

ıunu kuvvetlendirmektir. .A 

Bizim tıp alemimiz bu ftlP'"' 
da IAylktir. 
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İki serir 
' 

l\öylü kıyafetinde 
sirkat ika eder
ken yakalandılar 

Zabıta UZUD tl 
zaınandır ara-
dığı meşhur s-
ab.ıJcalıl arda• f1 
Hüsamcttın vo /;{~ r:., 
Nevzat namın· 
da iti şeriri 
ya katamıttır. 
Sabıkahlar kG· 
Ylll luyafednd• 
Suıtu Jıama· 
anında bir ma• 
f;azaya prcrek iki tabanca a
şırırtarkea ya kalan mışlardır. 
Buntanıı ll2'lllllf sakallan ıraş 
tdllJnce aranılan tlUsamettln ile 
Nevzat olduklan ı:nlaşılmış ve 
tevldfhaneye g!lnderilmişterdlr. 

• Arkada,ını vurdu. -
Slllvrlde ouıraıı Salih arkadaşı 
R.aufu hıçakla yaraladıktan 
sonra Rlgado• köyllnde jandar
malar tarafından yakalanmıştır. 

• YankeslclllJ<.. -Anadolu 
Hisarında oturan Ahmet elendi 
GaJııtadan geçerken yankesici 
~eşat 250 lirasını çarparak 
kaçmıştır. 

• Kaçakçı taka. - Kara
denizdea gelen bllyllk bir laz 
taı..llSı Rllsumatc;a taharri edl· 
lerek içinde bulunan kaçak is
pirto ve sigara kAatlan mllsa
dere olunmuştur. 

kAZALAR. 

FECİ ÖLÜM 
BİR MIELE DEGİR
MEN MAKlNELERİ 

ARASINDA 
PARÇAI~ANDI 

Osküdarda Paş;- Umanında 
~n. fabrikasında ışııyen 25 yaş
arıoda Çolak Mehmet deyfrmen 
~akinelerlnl yağlarken kendl
sını makine k h ye aptırmış ve can-
e~~ş feryatlar arasında vllcudu 

6 
erek parçalanmış feci bir 

urette ~an vermiştir. 

1 • DöRT KAZA OLDU -
- Şoför Yusuf dün Kasım 

::Şada çöpçü Hasana çarparak 
ır surette yaralamıştır. 

ııa 2 - Beşiktaşta Fatma Hm. 
ınında blr kadın dolu dlzğln 

giden bl tak r arabanın altında kala-
ıııecruh olmuştur. 

ra1ı3 - Tophanede 177 numa
ltaınyon Sabrlnin arabasına 

Çarparıı.k tekerleklerlnl kırmıftır. 

'f arihi ölü kafaları 
.. Tıp fakliltesindcki Anrrcpoloji. 

ıııuesscscsin ele ıilu kafaları uzc
rindc "''"lı tetkikat vapmaktu
dır. 

'\,ııı zamanlarda Anadolucla 
~tıl.ın:ııı t.:rihi kafolann da tnsni
ır,l lıa l:ınmı,tır. 'kmlckctimiz. 

dcJ..i ··n·ı·ıı·ın · l · d · ... • -~ sccıyc crJnC aır 

t~tkikııta rnhı tutulan kafaların 
ıu, k<l:ırr l .!iOO) ka<larclır. - ...... _ -
Beynelmilel tayyare 

birliği 
Ankara: 17 ( 

M ,,. i - A. A.J 
er,.ez Pariste olan bey-

nelmilel hava blrllıtinln 
bundan bir miiddet eveı 
vuku bulan daveti üzerine 
türk tayyare cemiyeti bu 
teklife muvafakatını bildi· 
rmlştl. Ahiren tayyare ce
miyetimizin ittifakı arA ile 
federasyona duhulünün ka
bul edildiği cemiyet riya
setine resmen blldlrilmlütlr 
Cemiyet reisi Fuat b y bu 
lş'ara s"kranla nıiıtali oldu
ğ hakkırıda federasyon ka· 
tı 1 umumiligine telgraf 
çckmi tir. --. Elim bir Aefat 

. -~nk r- · 17 [A.A.) Müdafal 
mılııye vek l nln validebi vefat 
;tmiş ve ceuazesl bu glln lhtl
ale kaldırılmıştır. 

GIDASIZ j 
ÇOCUKLAR 

HİLALİ AHMER ŞU
BATTA HALKIN 
MUAVENETİN! 

İST{YECEK 
Hilali ahmer lstanbul 

merkezi bu sene Hilali ah
mer günüü olacak olan 7 
sübat için hazırlanmaktadır. 
O ıün her tarafta hililll ah
mere aza kaydedilecek ve 
teberrüat kabul edllecektJr. 
O sün bütiln cemiyet şube
lerinde masamereler verile

cektir. 
Cemiyet gıdasız çocukla

rın gıdalarını muntazaman 
tevzi etmektedir. · 

Cemiyetin bu hususta 
daimi nıenbaı vesaiti nakli
yeden her ayın birinci per
şenbesln de bilet başına 
alınan kırk paradır. Bu hu
susta bu sene 12000 lira 
sarf olunacaktır. Halbuki 
şimdiye kadar şehremaneti 
memurlarının verdiği 540 
ve Saruhan mebusu Sabri 
B. in verdiği 50 il ·adan başka 
hiç bir teberru vuku bulma

mıştır. 
Kadıköy HillUi Ahmer subesi 

tarafından, bu akşam Süreyya 
sinemasında bakılmağa muhtaç 
çocuklar menfaatine parlak bir 
müsamere verilecektir. 

Müsamereye, askeri bando 
tarafından JstlklAI marşlle baş
lanacak, ve konser, varyete, 
lspanyol dansı, karagllz ve 
zeybek oyunları da tertip edi
lecektir. ---------Abdülhak Hamit B. 

lstanbul mebusluğuna in· 
tihap edilen Şairi Aza·m 
Abdülhak Hamit Bey pazar
tesi günü Ankaraya gide

cektir. Yeni mebusumuzun 
mazbatası mecliste okunduk
tan ve Tahlifi yapıldıktan 

sonra, Hamit 8. teşrii vazı. 
fesini ifaya başlıyacaktır. 

* Hamit beyln mazbatası
Istanbul mebnslusluğıına inti. 

hap olunan Addülhak llamit 
beyih intihap mazbatası Vi!A

yetçe tastik olunmuş ve Dahi
liye Yekftletine gönderilmiştir. 

• Telflz işleri bitecek -
Dahiliye VekA!teti tefliz işlerinin 
mutlaka Haziran sonuna kadar biti
rilmesi hakkında yeni bir emir gön-
dermiştir . 1 

Bu sebeple Mülkiye milffettişled 
de lskln işlerini yakından takip ede 
ccklerdir. 

Hapısane tahkikatı Mülkiye 
Müfettlşligi Hapısınede yapmakta 
olduğu tabkik•tın ıamikine karu 
vermiştir. idari bazı husıısat tahkik 
olunuvor. 

*Z~ll:ll 8.- Müskirat inhisan 
umum müdürü ZekAI B. bu 
a.4am Ankaraya gidecektir. Ze

Ui B. idareyi alakadar eden 
işler hakkında Maliye vekılletiyle 

tema~ edecekdr. 
*Ticaret odalan -1. K vek~-

leunce Jağıvlarma karar verilen 
ticaret odalarının adedi malum 

değildir. Mah11Za mıktarı 230dan 
fazla olan odalardan mühim bir 
kısmının lağverltleceği muhakkak 

a<ldedilmeme!.tcdir. lstanbul mın
tııkasın<la da lıazı odalar lağ\ -

\flLLIYET, 

·itfaiye 
Vesaiti kafi 

değil 
Şehre kafi gelmeyen 
vesaitin takviyesi 

takarrür etti 
Son günlerde yapılan tetkı1m 

neticesinde ne mevcut vesaiti ıtfalye· 

nin ve ne de teşkilfttın şehrin ihtiya
cına kafi olmadığı anla~ılmıştır. 

Binaenale}h ltfai;c :\1üdiri1ed 
İtfaiyenin ıslalu için bir rapor ıanzim
ederek Emanete 'ı.:.rınjş, yeni sene 
bütçesini de bu esasa göre ha;ıırlaımş
ıır. Elde me' cut makineler ;edı; 
sekiz senedenberi kullanıldığından 
ve esasen bıı makineler yıpranmış 

bir halde bulunduğundan eskimiş, 

kuvve! hayatiyel.rini kaybeonişlerdir. 
Daha uzun zaman edecek halde 
dej(ildlrler. Raporda vesaiti itfaiye 
miktarının ~ehrin ihtiyacı nispetinde 
tezyidi ve tC'ikilltın tevsii ve ı>lahı 

i--renmektedir. nu meronda mııhteli! 
tahrip müfrezeleri tcşk;I edilecek, 
itfaiYl' l!f11plnnna uzak verlerde itfa.
ive.: mllfrtzclcri vücude "getirilece~tir. 
Deniz itfaiyesi de tak\ iye olunacak. 
J\dolann birbirine ırtibatlannı temin 
i~~n yeni bir motör alınacaktı?, 

Muhasebei hususiyenın de şehir 
\'t.S3iti itfaiyesine ,·ardım etmesi 
takarrür eylemiştir. Raporda aynca 
şehrin muhtelif ~emtlerindc 300 den 
fazla su dcp<»ll da \ ücud.ı getiril· 
mc<i tck\iJ olunmaktadır 

Ağır Ceza riyaseti 
Dilnkü m.ıshamızda Ağır 

Ceza reisi Sabri beyin mat.
kemul Temyize nakledlle
ccıği rivayetini yazmı,tık • 
Bu haber teeyyül efmektedlr. 

lstanbul Ağır Ceya riya
setine de Ankara mUfettişl 
Ferit bey tayin edilecektir. 
Ferit bey •ehlrlmlze getmı, 
ve dUn mUtaaddlt defalar 
MUddel umumtyl ziyaret 
etmiştir. -------BEDEN 

TERBİYESl 
----~ nçn~ ·cn I\t ' ııs nıTTi 

20 IIA. IM 40 EHI\E:K 
J\l!JALLIM MUVAFFAK 

O LJHl 
( -.ıpada Yüksek Kız muallim mek

tebine devam eden terbiyei bedeniye 
kur>lannın üçüncüsü de ikmal edil
miş, bu münasebetle dün bir müsa
mere tertip olunmuştur. Müsamerede 
kursu bitiren hanımlula beyler ayn 
ayn muhtelif şekillerde heden hare
ketleri yapmış ve bunda çok mu
vaffak oimu>lardır. Bundan evel iki 
kurs daha vardı. Bu kurslann birin-
cisine altmış, ikincisine de kırk kişi 
iştirak etmiştir. Birinci kursu bitiren
kr arasında 10 zabit ikinci kursu 
bitirenler ara<>nda da IO polis var
dır. Bu seferki kursta ise hariçten 
kimse yoktur. Bıı kursa bitirenler alt
mış kişi olup yirmisi honım kırkı er· 
kektir, Kurs mualUmleri M. Yonson 
ile M. El N<!rmanın mukaveleleri bu 
sene biıınişcir. Mukavelenin tecdit 
ve ~urslara denm edilip edilmeye
ceği malfim değildir. 

• ispirtolu ilaçlar-Eczanelere 
verilecek ispirto fiyaunın tezyidi 
üzerine bazı komisyoncular ispi
rtolu ilaçların A nupadan cclhı 

ıçın t~ebhtisata lıa~lamışlarc' ır. 
Amerikalı doktor Amc:rı ka. 

i8 

MÜTEF'ERJK HABtRLElt 

VEREMLE 
MÜCAD (" LE 

DİSPANSERDE BİR 
SENEDE 5,000 
KİŞİYE BAKfLDI 

BUNLARDAN YALNIZ 
500 Ü VEREMLİDİR 

lstanbuJ vilayeti veremle 
mllcadele dispanseri memleketin 
bu müthlş derdlle mücadele 
etmektedir, 

Verem dispanserinde .enede 
takriben 500 kişi muayene edil· 
mettedlr. Bu muayene edilenler 
arasında vereme mtıbtela c a tar 
"/.ıo u geçmemeli:tedlr. Di~pan
serin açıldığı günden beri 16,000 
kişi muayeae edllmifdr. 

Verem dispanseriıılıı yeul 
yapllmakta olan Yerebatandakl 
binasının inşaatı bitmek ıızredir. 
Bu binanın resmi küşadı 15 gll· 
ne kadar yapılabllecetl tahmin 
edilmektedir. 

• BAUK ÇIKMIYO~ - Bir 
lkl haftadır havaların mlltema
dlyen fena gitmesi yüzllnden 
balık tutulamamaktıı.dır. hele 
son bir kaç gan zarfında hiç 
balık tutulmuyor. 

Dun bu hususta bir mubar
ririmlze balıkçılar cemiyeti reisi 
Ahmet Muhtar B. demiştirki: 

- Balık yok. Hele buglln 
bir dirhem bile çıkmadı. Bu gi
dişle balıkçılığın hali haraptır. 

GRiP ÇOGAUYOR - Son 
bir ay zarfında Grip vukuatı 
dığer aylara nispetle çok fazla 
!aşmıştır. Halkın hemen ekse
risi gripten veya şiddetli nezle
den muztariptir. 

Dun bu hususta fikrlnl ve 
tahaffuz çarelerini 9-0ran bir 
mubarrlrimize sıhhiye mudllrll 
Ali Rıza B. demiştirkl: 

- Biz gribin çoi!;aldığına 

kani değiliz. Geçen senenin bu 
aylarına nlsbetl~ Grip azdır. 
Marnafl tahkik?ta başladık. 
Eğer kaklkaten çoksa halka 
muhtelif vasıtalarla tedablrl 
sıhhiye tav• • ' edeceğiz. 

• çocultlu mahkOm -Zevce
sini cerhettip;indcn dolayı iki ay 
hapsa mahkum olnn bir 1 lalcpli 
kucağında biri emzikte ıiç çocu
ğu bulunduğu halde hapi,haneyc 
götiirulmü~ıür. ı\lahkum zevcesi 
kaçtığı ve çocuklarını bıraka
cak kimse de bulamadıjtı cihetle 
betbaht yavrularım da yanına 

almıştır. 
• Serseri çocuklar - Z:ıhıra 

serseri ve kimsesiz çocukları 
ahlaksız!ıkrnıı kurtarmak için top· 
lamağa baılamıştır. Bunlar miin:ı
sip sanat ve mekteplere verile

cektir. 
• iki sabıkalının teb'ldl -

Ar.ılı sabıkalılardan Arap Kadri 
ile arkadaşı Ali yol inşaatında 
kullanılmak üzre Zonpıldağa 

gönderilmişlerdir. 
* Elektlrik ucuzluyor -

Elektirik ıarHesinde ten;dUt ya
pıldığından şirket abonelerine 
tahakkuk ettirdijti fiat farkını 
• 

geri veriyor. da kansere karşı yapılan tccrü 
beler hakkında Türk doktorlarilc • iskan mlldllrO geldl - Ça
temas etmek üzre şehrimize takaya gitmiş olıın lskAn müdürü 
gelen M. Vido evelki gün hura- Tahsin B. avdet ctmi~tir. J\Juma-
dan ayrılmı~tır. ileyh lskAn muamelıinnı iyi bul-

• 111111 11ıımırımın.rıı:111,• duğıınu ÇllinıQr çiflijtiııin bir 

1
- Fransızc;a .Mllllyat ~ mübadile teff!zi kararlaştığını 

iki seneye yakın bir 1.amandan- söylemiştir 
'!i beri çıkmakta olan gazetemizin H k ld d 
:; Fransızça nusbası bir kaç güne * ara 

0 
a ayalı:- Haseki 

:: kadar yeni bir ıatmill devresine Karakolunda Yusuf namında biri-
• U 5 gırocektir. f Din -"övülen ayajtının kan"ren 

n resmi - Hariçten ge- 1 ı:: ~ len un1ırm ıı;i.ımuUJ.. re..,minln Fransızça MIUiyeı için sureti E ~~ ma~na sebebiyet vcrildi~i 

edilecektir. 

tenzili hill ınJa lkıı···t v•\,,\Jen· muhsıısada Avrupadan sipariş etti· ı:: [ alııbı Adlt raporiyle sabit oldu. 
- • . _ ~ıniz barrler gelmijtir. Binaen· · ğu d H 

tarahnd n hazırlanan lı\viha ~ aleyh Ttir~çe Milliyet gibi kAml- n an asek.i Po!L~ muavini ile 

Hey"etl ve 
miş, t~krar 

görülmııstıir. 

ece müzakere l"<lil-

tetkikına lıhım 

fc:-'!lin edildi~irc gö e ıın gü~ 

rük. rc>mi l I kuru 40 saiıum 
den 6,5 lı.ııruµ tc:mil olunacaK.tır. 

§ len yeni harflerle .b~sılac~ğı .~bl i :murlan aleyhine l\lü<ldei umu-
::: mtindencatına da büyük hır ıtına = ce takibata başlanını,tır. Pot" 5 2 östdleccktir. Milliyetin başma - müdürü Şerif B. de bız~at m~-

lderi gerek Türkçe ve gerek :!; nunların ifadesini almı•nr. 
nsııçaya milkcmmel •urettc • 

§ aşın • mU:.tedir kalemler tarafın- - Devri llem seyyaiıı- Diin 
- dan ı rcunıe edilmektedir. Frıın _ ~ehriınize Vilyam Volf namında 

sızca ı:.ısh :nı.ı 1 ü kçe l\liili)etin bir devri il m seyyahı ı;clmiştir. 
11 Matbuat balosu va .ısuhbıırat te k.ilAtından istıfade •I<uduz mctı - Trabı:c nda 
!j ft ctıncktedır bir kudı;z kopek tarafından ısın 
1: 28 Şubatta : 1 Funsızca öğrenmek mıv en lan (60) kıji vakında şehrimize 
ii .. karilcrimıze Fransızça nu-L :ı Yalnız bazı Turk ve ec- .. . •n.>mız getirilerek t~da\iy~ pıırılıı.caktır. 
İl . 1urkçe ıle mukabele ctmeledni !! nebt kıbar aileler davetlidir. 1 tavsiye ed.eriz. Şimdi mu~-ı;ı;csede (20) kı, i 
="=m•nnıı:ırm...,.,ı=mıa-m 1ı1,ıııııııuuıuifwlllilW1llilMM !Nim tedavi edllınWı:tcdlr. 

f:MANETTE ' 

Taksi ücreti 
Enıanet yeni tetki
kata devam ediyor 

ücretlerin tenzili 
imkanı var mı? 
Taksi llcretlerinln tenzili için 

Emanet heyeti lennlyesl makina 
şubesi tarafından tetkikat ya • 
pılmaktadır. Bunuu için muhtelif 
tipteki otomobillerin bir kilo • 
metredr. ne kadar benzin sarf· 
et ·gt, bn mıkdann uznn ve kısa 
ı..ıesafelerde değlflp değlfme -
dlğl, fOför llcretf, [sermaye ve 
yedek allt hesap edilmektedir. 
Neticede çıkacak rakam fimdlkl 
ııcretlerden eksik olursa tenzl· 
ıat yapılacaktır. 

IST ANBUL FLIMI - Şehre· 
manetfnde bir komisyon tara
fından tetkik edllmcktedlr. Ko
misyon filimin fena yerlerlal 
tespit ederek çıkarttıracaktır. 
Bunlann yerine yeni çekilecek 
iyi manzaralar konulacaktır. 

SÜT .MUA' ENE VERLERl
Sllt muayene yerleri için tahsis 
edilen 17,500 rıra dlln Emanet 
sıhhıye mlldlrlyetine tevdi edil
miştir. 

Dıin doktor ve memurların 
tayinine başlanmıştır. Muayene 
yerleri pazar gllnll açılacaktır. 

Şehremini gelmiyor 
Aokarada bulunan Şehremi

ni Mulıittln beyin bu giln avdet 
edeceği yıı•ıJınıştı. Muhittin bey 
dört beş gün daha orada kaln
cnktır. Alınan malOmat göre 
ILendisi ancak önümüzdeki çar
şamba günll avdet edecektir. 

JAPON SERC.iSI - İstan
bulda Japn mallarını teşhir et
mek Uzere lıir sergi açılacaktır. 
Sergiyi açacak olan mildür M. 
Podo, kAtlbi ile beraber şeri· 

mize gelmiştir. 
*FAYDASIZ MEMURLAR

Emanetin bir kaç köprö kontrol 
memuru vardır ki, bunlar tram
vaylar kllprllden geçerken kllp
rll blletlerini kontrol etmekte 
idiler. Emanet 929 bütçesinde 
şimdıye kadar bir faidesi p;ö
rUlmeyen bu memuriyetin lağvı
na karar vermiştir. Bu tarihten 
sonra kGprll ksntrolıınu tramvay 
kontrsl memurlan yapacaktır. 

:i:ırıLTisaıot 1BlaberJ.er 

Petrol inhisarı kalıyor 
~-.............. _... ___ _ 

Şeker inhisar idaresi de pek 
basit bir şekle ifrağ edilecek 
Mevaddı müşteile talimatnamesi değişiyor. 

Almanyaya incir ve üzüm ithalinde 
birinciliği kazandık 

Geçen hafta Ankaraya git- ve incir ihracanmız şayanı me
mlş olan Şeker ve Petrol lnhl• mnuniyet bir surette artmıştır. 
san müdara HllıınO bey şehri· y 
mize avdet etmiştir. Kendisi ile apnğımız tetkikata göre 1926 
ğGrtışea bir muharrfrlmlzc A•· senesinde Almanyaya ithal edilen 
kanıda meffU) olduğu ı,ıer ha· üzümden yıizde altmışın ve in-
klmıda fa malumatı venıılfdr: cirleıin yüzde kırkım memleke-

<- idaremizi alakadar ectea işler lıakkıada temasta balnn • temiz mahsulü teşkil etmekwdir. 
mak Ozre Ankaraya gltmi,tlm. Türkiyeden 1928 senesi zarfında 

Bu meyanda mevaddı mUf- Almanyaya 10,000,000 mark kı-
telle meselesi de menubahı ymetinde 1 8000,000kilodan fazla 
olda. .MalQm oldutıı llzre zar • üzüm ithal edilmi ;tir. AJmanya-
raa nrlleıı petrol ve beıızl.ıı - ya üzüm sevkinde bize rakip 
den inhisar resmi almamaktayız. olan memleketler Yunanistan ve 

Maİlye ve iktisat veklletlerl 
arasında bu mesele hakkında K.aliforniya üzümlcridir. l\Jah-
müzakerat cereyan etmektedir. a:ta en fazla ragbet gören mah-
Sul istimale mllsalt gGrllnea es- su! bizim meml~ketiml7Jn malla
ki tevzi şeklinin tadili iltizam rıdır. İncir ithal;lnrda da meınle
edilmlş ve bu mak•atla bir de ketim!z bırincillp;i- kazanmaktadır. 
talimatname projesi ihzar edil· 
miştir. Vı..cında kat'iyet kesbe- 1927 senesinde Almanyayı yapı-
derek tatblkına b8'lanacaktır.> lan incir ithaliatırun yüzde 40, 

Haber aldıjtınııza göre, bu !da- memleketimizden yüzde 2 J :i ltal
renin vazi reti ta memen de~ yadan ve yüzde 25 l Y nnaniB
ccktir. llali hazırda idarenin tandan ve yüzde 4 kadarı da 
Petrol işi hiç kalmamışnr. bpanyadan yapılmıştır. 

Şeker işine p;elince- bu da iki *Kambiyo muamelesi azıı.lıyor• 
fabrıkanın istihsalaonı alıp tiic- Son zamanlarda kambiyo Bor
cara devretmeden ibaret kalmı<tır. sasında muamele pek ziyade 
Bu münasebetle kanun mahsusla azalmıştır. O halde ki bazı acen
tcşkil edilmiş ve bilhasa Şeker talar Borsadan çekilmek iste-

mektedirler. Evelce Bors·ada 
idaresi ile birleştirilmiş olan Pet-
rol inhbannın tamamen lağvı ehemmiyetli muamele olurdu. 
takarrür ermiştir. Pi ~'asanın buhranh olması Bor-

sada da tesir gösteınlştir. 
Bu idare lağTedildlkten ı;onra 

yalnız şeker kısmı kalacak fakat Geçende kaydettiğimiz veçhile 
buranın kadrosu da bir kasa ve 1928 senesi zarfında karnhivo 

satışı miktarı pek ziyade tenakus 
bir masa gibi basit bir hale gc-
tirilt!(.'Cktir. Şeker idaresi inhisar etmı~tır, Ekı;eri günler Borsa 
resmini tahsil i~ile de ıııc~f?.ul salonunda bazı kambiyolar üze. 
olmıpcak ve bu i~ de gıimrük- Tine muamele olmaktadır. 
krde görülecektir. Bu suretle lngiJiz parası dun Borsada 
mıkrarı epeyce bir yckOn tutan 997.5 kuruşta açılmış 999 kuruşa 
idare ma,arifı kazanılmış Olacaknr. yükseldikten sonra akşam 998,75 

* Ozum incir . ihracatımız - kuruşta kapanmıştır. Altun horııa 

ıf-.lAHKEMELER"E füclc· ettij\iıniz malumata göre harici 861 kuruşta açılmış avnea 
~ 1o1 ı;nn zamanıma uvıaayard uzüm kapanmıştır. • 

1~~~~'""-!!!.....!!!!!_!!111!~~!!!!!!!!!~ 
Az para değil 

Senelerde tahrifat 
1"'apu ..;cnedcri üzerinde r&hrifır 

yapmak la maznun Nikoll ve Hasan 

;;:e!:~:~e (;~~~~ rljll11 ~\-l 
cu Ceza mahke- / 
me.;;inda başlan-

. ' mıştır. .. ... ..) 
Bu efendiler 6 ' . 

bin liralık senedi ı 

16 bin , 8 bin 
liralık senedi 18 

bin lira göstererek 
emnıycti suyi is
timal le maznun· 
durlar. 

Dünkü celseda Nikolinin evelki 
üadesi okunmuşrur. Maznun ifadesin
de senetleri emanet olarak başkasına 
verdiğini tahrifin orada yapılmasının 

muhtemel olduğunu söylemiştir. 
B3Z1 şahitlerin celbi için mubô:em 

başka bir güne kalmıştır . c 
* Nüfus kladı meselesi- HU

seyn namında bir genç dö·n .. sene 
e\·el Turk tabiiyetine girmek .. 
ı bb·· uzre eşe usatta bulunmuş ve bir nüfus 
H.adı almıştır. Höseyn dendi sehri
mız~ ~eldiği zaman sahte nüius u. 
adı ıstımali ile maznun olarak mah
kemeye Yerilmiştir. 

. Dün ikinci Ceza mahkemesınde 
ıcra edilen muhakeme neticasinde 
maznunun beraetine karar verilmiştir. 

• Mulıtellt mahkeme- Muhte-
ı.lit hakem mahkemeleri yeni sene ile 

beraber bir istirahat devresine gir· · 
miştir. Türk· Romen \C Türk· Yunan 
mahkemeleri reisi istifa ettiği için 
bunlarda faalivet yoktllr. 

·rürk-Fr:ınsız . mahkenıe'."i reısi de 
eJyc\·m f,.tanbu1da bu1 1Jnm:ık dır 
·~Lrk-lngiliz mahkeııı de 1-rınsız 
mahkeme i gibi scııenın 
zamanlarında içuın.aa Larar 
lııpllz mahkemesi l subaıtar. 
sana ve e ·lül gaycoinuc'.l ı.. 

---· 
.MEMLEMETTE! 

Kurt Basgını ! 
27 Kurt <::umranı~ Jandarma karakoluna, 

askerlık şubesıne hücum et . l 
il'' hl .. .. mış er, 

s a a puskurtülmüşlerdir 
A~adoluda kar ve soğuklar devam edlyor 

rzurumda soğuk - 27 dereceye düştü •• 
Kışın şiddeti hesablle turt d B 

!ar bazı mıntakatarda kOyler~ e 1 •. n!uda 13, Kastamonide 5, 
hucum etmettedlrler. Eskişehırde 15, Kütahyada 15, 

Bu cOmledea olarat mıkdan Polatlıda 12. Çan kında ı 3, Af
gayn mal Om bir hayli kurt l{on- yonda 1 O, Uşakta 2, İspartada 
yanın Çumra istasyonuua r;elmlf 3, Koııyada 17, Aksaray ve 
evela belediye dairesi cınune Kayseride 11, Çorumda 7, ve 
glderet belediye reisi Rakım Tokatla 5, .Kırşehirde 12, An-
beyin köpeğini parçaıamıft o - talyada 3, Silifkede 6, Ayın
radan caııdarma karakolu ona- lapta lJrfadr 7 Malat da 1" 
ne geçmiştir. ' •. ya •, 

Bu.rada Jandarmalar tara- Ma~ındf' 6. Diyarbelıirde 9, 
fından ıllAb istimal edilmesi u- Ernncanda 27. ArtTinda ~ 
zerin• kurtlar dotraca askerUlı Rize Ye Samsunda 1 dir. ' 
şubesi Gnllne gitmi' ve bllab_are Aııkarada azamı suhımet 
bir takım kurtıann lltibakıyle derecesi nakı~ 12 dir. 
buıl olan yirmi yedi korttan K .r-· mllrelı:lı:ep bir kAflle o clvardalı:I ar -vıresıında 27, Malatya 
çarıklar ıı:aryesln• hllcam et- da 24- Tokatta 13, santımdir. 
aıişlerdlr. Anadolunun her tarafında 

Köy ahalisi bunlan silahla kar düşmektedir. A ldığmız 
karşılamı~ altısını itlaf etmişler mah'\mata göre Menemen ~ . • ft 

·l\\ütebakl yirmi bir kurt et- Emır Aleme 4, Muradiyeye 4, 
rafa dağılmıştır. ltıınan için Hnrotikoye 5, Kasabaya .ıı, 
c;alışıtmııktadır. Ömürlüye 4 Ahmeıliye 4, 

* Şllll JELİ SOGUK VE Sarta"a 4 Saı'-11 1 1·1 • "f .. 
K \.n 

"I I k . . l , , ) e, ıı one' ~ 
, - " ıım e etımızde ıa- ka 3, Derköye 5, Alaşehire 3, 

v a•m soğuması devam et- Gönayköye 5. Elyaıılara5, 1na
mektodır. İkıisat vekıileti ıne- ya 3, Uşa~a 5, Banaza 8, 
teorr 'oji Eıı~titüsiiııfın dCHıkü Oturğamı. 8, Tıımlııpunar 10, 

l>"' csın• irndar top!JııacaJ..tır . 

~ Rize vapuru geldi G 
kar va .:ınrar Rize vapuru ku 

dün limanımıza gelmı~...ı.r 

•• p:andığı yer kumluk lıulund 
bir basar yoktur 

de biilltııııne nazaran azami de- Bal .7\falımrıda tO, Afvoı,a 10 
recei sulıııııet; Edinıııde nakıs ~autimotre kar dü~rniiştür. 

run 
~ !çın 

10, A:pulluda 1 t, IL:ılkalı vı>. Balıkesir, Onıerköyve Su
GözlC'flP lr 3 , Ç;uıakkalPdt"I, 3 ~iğirlı havalisine de kar dü§
Bmsaııa 2 • .:ıla[!ııısada 3, lzııı•r- ın~kt0•lir 
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Fi.ki.:r, ....... 
1 !emişlerdi. Şimdi lngillz gaze-

> · telerl Lawrance «Shav» namlle Şl
j mali Hindlstanda faaliyette bnlu

nan yazmaktadırlar. Bu adamın 
.~SRrN UIDESI •MiLLiYET •TIR 

18 K\NlNUSANI 1929 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y ann hava kapalı olacaknr. 

Ruzg:lr mütavassıt lodos; izam! 13, 
asgari 6 der<cedir. 

FIKRA 
HEDiYE 

Dllnyanın har tarafında 

an derin mazldenbarl sllrllp 
1 

gelen bir adat vardır : 
Har vesilede çocuklara 

hadiye vermek • 
Sayılı gllnlarde, bayram• 

larda, maktaplarln • blllnem 
•imdi varmı?- mUkMat teY• 
zllarlnda, at va doluın 
ıunıarlnda çocula. varftan 
hediyenin tarblyavt bir fa. 
slrl vardır • 

Na yaman gaftet ve U.
maldlr ki uzun -aı8ftfl
barl hadiye usulUnU -utfuk, 

varsak, versek ya mide 
bozan bir .. , Vert~ru• 
va ya bir paha Ha •ıçuı.n · 
rasfatcoer hedly.88' veriye· 
ruz. 

KUçUklUOUmUn en unu
tulmaz hatıralarını bu hedi-
ye ıer te.kll eder • . 

DUnyada çocuk hadiye· 
!erinin, Çocuklarca - sa:
wlmllsl kitaplardır. 

Acaba evlat ve ahpap 
sahipleri bu çok 9'1zel usu
IU gene ihya edamezlarml? 

Yaldızlı, resimli, süslü, 
nefis kitaplar va çocuk •• 

Yazımın ve teessllrllmlln 
bu satırına gelince, omu
zumdan bakan arkada• : 

-· Pak aıa, bu usuıu ye
niden tuttuk çıkardık; ı,ta 
ben •imdi, çok de§ll bir, 
tak kitap hadiye etmek isti· 
yorum, hadi 1 göster bana 
bir kitap • A:',KAltA 

~Ü/ÜNtıÜKLERiMIZ 
LA WRANCE NEREDEDiR ? 
Yakın ve orta şarkta 

casusluk yapmak için 
İngiliz hUkOmetl tarafından 

sureti mahsusada yetiştirildiği 
bildirilen mahut Lawrance eti"a· 
fındakl esrar perdesi gittikçe 
kalınlaşmaktadır. 

MalOmdurki _ngllizler evvela 
Lawrancln Afgan kıyamlle bir 
alılkası olmadığını, hatta lngıt
tereden dışarı çıkmadığını söy-

«Pir» veyahut •Molla> kıyafetinde 
Afganlstana girdiği de ayrıca 

blldlr!Uyor. Şimdi lngillz gazete
leri Lawrance in gizlice vapura 
bindiğini ve Marsilyaya gidece
ğini yazıyorlar. Dally Telgraf 
gazetesi de bıı esrarengiz casu
SllD Mısırda kalacağını yazıyor. 

Bu şerait altında acaba La
wranco nerededir? Her halde 
şurası muhakkaktır ki Lawrance 
ne bazı gazetelerin yazdığı gibi 
Marsllyaya, ne de dlgerlerinln 
zazdığı gibi Mısıra gidiyor. izini 
kaybetmeğe bulı:adar meraklı 

olan bir adam gideceği yeri ga
zetelerle ilan etmez. Lawrance 
melanetini bitirmek için belld 
tekrar Afganistan• tfdecelı:. Fa
kat lıer. halde fAfanı d11ı:lı:lı:at bir 
... .ıecıı,. 

AoalJa Lawruce ıtM'tıdHfri 

FELEK 
TRAMVAYDA ŞEFKAT! 

Geçen gün bir hoş biletçiye 
raSt geldim, zarif, şen ve cin
göz bir şeydi, pek kalabalık
dan. sahanlıtrz yaklaşıp : 

- Beyler! Bilet! Dedisede 
pek aldıran olmadı. o tekrar
ladı: 

- Maşallah beyler! Akşam 
şerifler hayrolsun! Şükijr gö
rüştügümüze ! Bilet takdim 
edeyim mi? 

Bu tarzda bir mukaddeme
den sonra ekserisi, iyi söyle
yemiyen müşterilerin , kılık , 
kıyafet, şekil ve şemaillerine 
göre güya yanlış anladığı ve
si/esile herbirine soruyordu : 

Nasıl beyim? Sütlüceye 
mi? 

- Anlamadım! Kasım Pa
şaya mı? 

Pendiğe mi ? Oraya pos 
lamız yok paşam ! 

Böylece bir haylı alay ettik
ten sonra basamakta dıırarı 
birini yakaladı, ve içerdekilere: 

Müsaade bııyıırıırı beyler 
şu adamın gençliğine acıy111 da 
yer veriniz ! ( Bu genç adam 
en az altmış yaş111da idi. ) 
Bıı şe11 adam bende o kadar 
iyi intiba bıraktı ki, cebine gire
ceğini bilsem bir bilet daha 
alacaklım. 

ClRIP ! 

Kafirin lafı başladı , kendi 
de ötede beride göründü. Av-

MİLLİYETİN EYLENCESİ 

" j 3 /;' 5 /, 

1 
t 
~· 

' ~ it ı 
?. 

Soldan sağa 

Hamamda su tlokulen (,.3 ) 
14aıan c:ı 

2 - Mumun ucunda parlayan 4) 
>enlin büyüğü (4) 

.ı - Dudak ( :ı ) Kuşak takılan 
er .1) 
4 - İnlenıe (4) Sap (3') Büyük 

nne • 4) 
5 Kemerin veri (S) Arnavut· 

ınn sabahları attıkları süt (5) Ô
en aza (3) 

6 · Boyun aksi (il) Mübarc lılr 
llıir (3) lstifham(2) 

7 - Fidanın büYöğii ( 4) Cani ve 
irbesi me>hur bir yemiş ( 4) 

8 Rabıt odacı (2) zamir (2) 
<ı Çok ldzım (5) 

10 - F.I i~i ( 4) gemi puslası ( 4) 
11- Mu<arııı değneği (a) Ba

ıkla kalçanııı tlüglımü (,l) 
12 iplik (+) Orta .1) 

T 3 9 fj 

1 

ı 

Yukardan aşağı : 

1.- \lektcbc ı>;iden çocok (6) 
ku,ları uçuran şey (5) 

2. - .\çıktan a~ıp;a (6) isyan 
eden (J) 

3. - Sevap için da~ıtılan su (5) 

Tazı (4) 
. 4 - Efendinin madunu (S) 

6 - Ağrılı (7) 

7 - Boş (4) 

8 - Çiçekten çiçege konan (7) 
IO - Peri (8) 

11 - 3 numerolu sutunun ilk 

kelimesi (5) Tuvaletlerin takip ettik
leri şey (4) 

12 - 2 numerolu sutunun ille 

kelimesi (b) !·:otıer edatı (3) 

13 Yenmek muzafferiyet (6) 

Dükkıin (5) 

rııpa da salgın halin de oldıığıı 
için bizi ziyaret etmesi muhte
meldır. Ben bir şeye dikkat 
ettim: 

Avrupadan bir şey ısmarlar
sını:ı, çabuk gelmesi için eli -
nizden geleni yaparsınız, gel
mez, lakin iş hastaliga taalluk 
edince, taahhütlü mektup gibi 
se/{tmefle gelir, ne hikmettir 
dilmem !. 

-
Ben sebatkdr adamım ! Ôyle 
her hadisei tıbbiyede istifa 
etseydim, şimdi kim bir kaç 
bininci olurdu? 

ORIP 
-2-

FELEK 

Musiki Bahsi 
Konser ihtiyacı 

NEŞ'ET Ö.\IER BEYiN iSTiFASI 1 

Grıp~basit, vahim, zatürree 
!el. muhtelit, sürünücü, ayakta 

olmak üzre beş türlü olur; 

hamd obun memleketimizde 

basit ve hafif bir şekilde kcç

mektedir. Gripe tutulanlar has

talık geçinceye değin sıcak oda 

ve yatağı terk etmemeli, çay 

ve ıhlamur gibi sıcak meşrubat 

kullanmalı, Karahlsar maden su

yuyla süt, Doktorun tavsiyesine 
göre hafif buyoıt kifayet eder; 

bidayeti marazda gine tabibin 

müsaadesiyle m ilhl bir müshil 

alınabilir. 

l\lusiki zevkini tatmış olan kim
seler için arasırıı yüksek san'ac eser
lerini dinlemek en btiyük bir ihtiaç· 
tır. Fakat memleketimizde bu ihtiyacı 
tatmin edecek olan konser faaliyeti· 
nin kAH derecede olmadığını n aat· 
teessüf itiraf etmek !Azımdır. Her 
nekadar konservatuvar tarafından 

bazı musiki müsamereleri tertip 
ediliyorsa da bunlardan yalnız davet· 
tiler iatifade etmektedir. 

Herkesin işi ıni yok nedir? 
Olur olmaz haberler çıkanp 

duruyorlar; dünkü gazetelerde 
de Doktor Neş'et Ömer beyin 
Fakülteden istifası muhtemel 
oldu/!U yazılı idi, bu haberin 
derecei sihhatini anlamak için 
gönderdiffemiz bir arkadaşımız, 
muhterem Doktoru kadın bu.:. 
dunun fennt şekilde nasıl ya
pılacaffenı izah ederken bul~ 
muştur. 

Doktor anlatıyormuş: 
-:- . . . Güzelce yumurtaya 

bulayıp kızgın yaJ!a atmalı! iyi 
bir 'yemek için yalft esirgeme
meli! 

Tam o sırada arkadaşımız 
sormuş: 

ı - Zatı alilerinin is/ifasın-
dan bahsolunuyor? 

- Kimin istifasından ? 
- Zati alinizin ! 
-. Çocuk m ıısunuz allah 

aşkına! 

Grip çabuk. nüks eder bir 
hastalık olduğUOOan nöbet dUşer 
düşmez dışarı çıkmak, perhizi 

bozmak doğru değildir; Grlpin 
esnayı seyrinde ağızı temiz tut· 
malıdır. Grip! müteakip, bilhassa 

zatürree de geçirilmlş ise dok
torun vereceği mukavvlyata 

devam ile berab~r havası mu

tedil yerlerde bir müddet ika

met ve tebdilihava ltı.zımdır. 

H. B. Z. 
Dr. Muhittin 

Avrupadan lstanbula gelen bazı 
ecnebi san'atk:lrlar ise mahtut bir 
kaç konser vennekle iktifa ediyorlar. 
Binaenaleyh musikiyi sevenler ekse
riyetle güzel bir ahenk işitmek 

imkAnını ançak sinemalarda buluyor
lar. Filhakika bazı sinemalar musi · 
kilerine ehemmiyet verip hey'etlerini 
değerli san'atkirlardan teşkil ediyor
larsa da bunların tarzı faaliyeti hiç 
bir zaman konser mahl yetini arze
demez. Evvela musikişinaslar çala -
caldan eserleri sinemanın göstereceği 
vak'alara uydunnak mecburiyetinde
dirler. 

Halbuki konser programlarının 
taıızioµ böyle gelişi güzel bir takım 
musiki parçalarının sıralanmasından 

· tamamile başka bir usule tabidir. 
Sonrada filim tamişlsı esnasında mu
sikiden alınacak zevk, bir konser 
şeklinde icra edilen musikinin vere
ceği zevkle kabili mukayese deP;ildir. 
Çünkü konserde herkes dikkatini 
dogrudan dogru ya ve münhasıren 
san'atlcArlann icra tarzlariyle nameler 
üzerinde t~ksif eder ve bittabi bu 
suretle dinlenen musikiden tehassüs 
daha derin olur. 

Üç, dört sene e1Velinc kodar 
"Ünyon Fransezde, sık sık konserler Neden istifa ediyormuşum ? 

~.....;.,,,..~..;;.,~~~~~.-~~~~~~~-,,~~~~~~~~~~-

GÜNÜN LATİFELERİ 
7APT'l'-\ Qvnç;:vRt COCTTKLARA NASlHAT VERECEK 

- ·-

1 

! ' 
f t 

' 1 

,,omser üğlJı.t, serserilik fena şeyuır. 1,:aıışa. ıar ..••. , 
Çocuk - Bey bata tıraşı bı ak ta beş kuruş ver •••. 

Şehremaneti ilanat~ı 
Hakırkiıy ~iihcı idarıyt·~iıı

dı·ıı : 

el ai!ı c:ı~rliıJhe;·s~i ı~ıdke~:S~'t~ıı;·ı;-ı -,:\\~g~ıı~p~-;;;;;;;;-liiLLJA~NttL:°AA:RR-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

1 - C. O. Hı•l11rlive\'e Aza 
iıııilıap t'fıııek ,... \;a . olmak 
sclalıiyellı•riııi haiz olaıılarııı 
e;;ııııı l'l'ılwllt ı i . 'lıı ilı:ıliıı 
22 ıwi :;iıııiı H:ı kıı kcıy n~ıııa

ııi v,. yı• ilkıovdı• İsla~yoıı Ye 
ıırınlıil diı·aıfaııııa asıla .. ak Y~ 
8 "iııı ıııııa11ak kafaı~tkt ır. 

2 - llıı ı·11ıh·ı·llıırılı· iıııılıap 

elıııck Ye ıılıııııııak '<Jlalıiy,·
ıi11i haiz nlııp la isimleri olıııa. 
vaııl:tr laıal"ıııJ;ııı ııı ütldeti ka
İııııııyPsı z:ırfıııda itirazıınme 
ile nıiiraraat ı•ılilınedi~i tak
diı do lıakkı ıtiı az ve i~liııaf 
sakit olur. 

3 - İııtilıaba lıaıııı;i g-iin 
b:ı-.laııarni:\ı ı·e rn\"lrri sandıi'.(a 
almak i~iıı hangi ·gün JairoyP 
gı·liııeceği :ınwa ilRıı edile ·pk
lİI' . 

* Kadıköy dainısiııdeıı' 
Kadıköv Haliııdo ki Balıkçı 

ve Tavukı·ıı diıkkarıları dahi-• 
linde yapılacak tadilat ve inıa-
lAt 2850 lira mu kabilinde ayrı 
ayrı 2 ı- t-929 ıarilıine mfısa
dif Pazarte11i güııi'i saat on 
dörl te paıarlık ~urntile ihale 
edileceğinden ıalip olanların 
Heyeti Fenniye miidiriyetin
deıı musaddak ehliyetname ile 
Ticaret •odasına ka yt vereka
larını nıü~te~bibaıı Daire En
cümenine müı·aı·aat etmeleri 
ilan olunur. 

* 
Beyoğlu dairesiııdeıı: 
Sahibi bulunamayan Elma-

aknrcllL•ı·iııin ;\iJıayctindc 55 
:'\: k;lı'İr lıaııe yıkılacak bir 
v:ıv.i ye11e oldıığı ıııdaı ı taı ilıi 
ilandaıı iıilıareıı 15 güıı zar
fıııda izalci ııı:ıhzıır cltirtlme
diği ıaktinlıı hcledİyPre yıkıı
narai!ı il;'uı olıınıır. 

1 Uci.inci.i Kolordu ı 
mubay,aat koınsiyonundan 
t :nrludaki kılaat ihti,w·ı ir.iıı . . 

220500 kilo kurıı nl kapalı 
zaıf w•ııli!P ıııi'ıııald-aya Yaz
ı•ı!ilıııiştir. ilıalrsı 28 Ktlıııııııı
saııı 929 taıihiııtı ıııüsarlif 
Pazartesi günü saat on döıtte 
irı a edilecektir. Taliblerin şe
raiti anlamak üzre hergün 

ve i~tirak etmek isteyenlerin de 
Ticaret oda~mdıuı mıısaddak 
ve~ikalarını müstashiben Çor. 
ludaki rnübayaat komisyonuna 
miiracaatlan ilan olunur. 

Kolordu ihtiyacı için altıyü:ı: 

otuz be~ teneke benzin pazarlık 

suretiyle mlibayaası takarr(ir et
miştir. l'azarlııtın ihalesi 21 K. 
s41i 929 tıırihine mlisadif Pazar
tesi güniı saat on dörtte komis

yonumuz mlinakasa salonunda 

yapılacaktır. Taliplerin ~artnsmeyi 

komfayonumuzdıı görmeleri ve 
saati mua yyenei ihalede şartna-

mede yazılı olan şekildeki temi

natlarıyle miinaka~a salonunda 

hazır bulıınınalan ilan olunur. 

Süreyya opereti 
Kadıköy Hole tiyatrosunda bugün 

il de Fiıılk matine~i 

MASKOT 
operet J perde 

Nestle etiketleri 
Büyük musabakasının 

1 ;- Kı\nunusani 1929 tarihinde 
icra kılınan keşidelerinde kaza
nan niinıerolar lisrnsıdır. 
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FEDAKARLIK 
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... Uzak. Çok uzaklardan 
gelen mektubunuzu dün aldım. 
Yazılarınız, yirmi :;enelik ay
rılıktan sonra, munis bir ses 
gibi geldi. Ve itiraf ediyorum, 
gönlümde derin bir eza duy
dum. Yirmi sıme evel beni 
istediğiniz zaman size varma
dım, sizi muztarip etliııı,~ 
verilirdi. Bu salon bazı senelerde 
gayet muntazam musiki faaliyetine 
s•hne olmU11tur. Bu faaliyet son sene· 
lerde ıamamiyle ınkıtaa ugramıştır. 

Halbuki memleketimizde kAfi dere
cede konsertisler mevcuttur. Bunlar 

bir konser mevsimini zenğin prograınla
riylc pek mükemmel olarak idare 
edebilirler. Hatta yalnız konsen atu· 
var muallimleri bir sene yine bu 
salonda muntazam konserle verdi. 
Triyo, kuvatüor ve kentet şoklinde 
müteaddit musiki eserlerini çaldıkları 
gibi her defada programlarında solo
lara ait numaralar bulundurdutar. Bu 
konserlere memleketimi1jn bir çok 
musiki muhipleri i~tirak edirordu. 
Dört sene evvel başlayan ve pek 
ziyade· inkişafa müsAit olan bu hare
ket nasılsa ilerleyemedi. Geçen sene 
Nefis San'atlar Birlilti musiki ~ubesi 
tarafından bir kaç orkestre konseri 
tertip edilmi~tl. 

Bunlar övledeıı evei veıillyordu. 
Bu nada mecburiyet vardı . (,'.ünkü 
orkestra umvlarıoın öyleden sonra 
ayrı ayrı yerlerde faaliyetleri başla · 
yordu. Binaen•leyh gayrımiisnit za
manlarda yapılan bu konserler klfl 
derecede ra~bete mazhar olamamıştır. 

Bütün musiki san'atkı\rlarını toplu 
bir halde tutan senayil nefise birlij!;I 
mu;iki şubesi aceba başka şekillerde! 
muntazam konserler verilmesini tahtı 
temine alamazmı? büyük orkestro 
şeklinde san'atkarlan arzu edilen za
manda top!amağa muı affak olama· 
yor,. ufak guraplarla bunları faaliyete 
se1 k edeme;: mi? Bunun mümkün 
olacağı zannediyoru?.. Konserlerde 
çalabilecek liyakatte epice biı' yekti· 
na baliğ olan son'atkArlann yalnız 
bir kaç müsamereye mahsus olmak 
üzre ça1ıştıklal1 miıeı::scselerden ay .. 
rılınaları her halde kabildir. 

Bunlardan teşkil eılilecck olan 
müteaddit musiki hey'etleriyle devamlı 
kon;crler yapıla bilir. \ynı zamanda 
mcmleketimizdo hususi olarak mu. 
siki ile i>tigal etlıp tek~mül etıniş 

>ahsiı etler 'ardır~l bunlarında ayrıca 
bu konserlere iştiraki temin edilirse 
progr.ımlar daha ziyade çenıı;iııleşmiş 
olur. 

:\efis san 'adar birlğinin ·ehriıniz
de muntazam konser faaliyeti vücu
de getirmesi pek ziyade şayanı te· 
mnnidir. Bu konserler bir taraftan 
musiki perestişkArlarını memnun e
decek diğer taraftandı musikiye rag
bet edelerin adedini gittikçe ziyade· 
leşdirerek musık:i zevkini umuınileş 
mesine sebep olacaknr. 

Musa Süreyya 
iLANLAR . -Emsali hiç olmayan lnglliz 

Supleks 
tıraş bıç&klannı tercih ediniz 

[?ian ucuzdur ve her yerde 
bulunur 

Belediye reisi 
Reylerin nazarı dikkatine: 

Emaye. mebani numaraları 25 

Galvanize numaralar kabartm 9 
sokak lılvhalan emaye 120 
sokak IAvhalan galvenJze 45 

kunışt 
Makine ile boyanaralc imal 

edilmekte ve süratle gönderil
mektedir. Slrkt!clde Ebttssuut cad
desi Teneke saç fabri k:«L 

, 

H... hanımdan D ... bfye. 

- -----
buki siz izliraba mı'btahak 
değildini1.. 

Size varmadım, fakat başka 
kimseyle de evlenmedliıı. Kı· 
zıma vakfı nefaettim. · , 

kalbinizin biitün ~amiıni
yetile soruyorsunuz,· sizinle 
~ıe~en evlenmediğirni aıılanıak 
ıstıyorsunuz; ve diyorsrnııız ki: 
Bunu anlamadan ölürsem "ÖZ· 
!erim açık öleceğim.)) ' " 

Ben desize bıitün ~aıııimi
yPtiınle cevap vereceğ"inı. Doğ
rusunu söyleyeyim mi, yirmi 
sene sonra beni hatırla ,·aca•<ı-• n 

nızı tasavvur ıılmenıi,tiııı . 
Hatla zannediyordum ki: eski 
a~kınızın küçük bir lıalırası 
hıle kalmamıstll'. Alı·lehıır 
erkekler çabuk· un11durlar. 

* Mektııbuııuzla bıı zaıııııııı<la 
aldandıgıını anladım. 

Yirmi :;ene evet siziııle ev
leıımedinı, çünkü o zaman 
sizi, benden baska biri daha 
seviyordu. • 

Filvaki o aşk benimki kadar 
kuvvetli ve ıniişfık değildi 
Fakat aydınlık, benak, dii~ 
şüncesiz, kaygusuz bir aşktı. 

Bunuıı farkına varmaılıji;ını
zı. ı~hmin .ed_iyorum, çünkü sizı 
gızlıden g_ızlıye seviyorlardı va 
bu aşk hır esrardı. Y ep yeni 
bir kalbin esrarlı sevdası ol
muştunuz. 

Bir giin, yalnız siulen bah
seden küçük bir not defteri 
buldum. 
Okuduğum zaınaıı çektiı'.;rim 

iztirabı ta~avvnr !\demezsiniz .. 
Sizi başka birisi daha 
seviyor deye nuıztarip olma
dım, hayır, faka1 kızını sevi
yor deye meyos oldum_.. Evııt 
size aşık olan kızımdı: 

Bu çok acı, ,.c çok feci lıa
kikatttı. On qe~İ7. yaşındaki 
kızım sızı sevıyor<ln. Sizm 
yüzünüzden kızımla dii~mau 
olacağımı du~ımhııkçe çıldm
yordum. 

Sizin için rnes' ele vokt11 . 
Siz ikinıizdeıı bıriııı terrilı ede
cektiniz. Ettiniz ıle. Beııinıle 
evlenmek istediniz . 

Eğer kabul edeydim, kızı
mın kalbi ne olurdu ? 

işte bunu düşünerek talebi
nizi reddettim. 

Buradan uznklaştıgınız zaman 
o, adeta hasta oldu . Hastalı
gını ancak ben teşhis ediyor 
fakat meydana vurmayordum. 
Onu zaman nasıl olsa tedavi 
edecekti . 

Şimdi bir ıtiıafta daha bu
lunayım. Siz, kızımın aşkından 
tamamile bıhaber değıldiniz. 
Onun aşkını sezmiştiniz. Ve bu 
güıı, yanı yirmi sene sonra , 
beni değil, hayır' yalnız ooni 
değil, ikimizi hatırladınız ... 

Müsade ediniz de, son söz 
olarak size kızımın aşkından 
bahsed~yim. O, sizi çok, pek, 
çok. delıce sevmişti .. _ Hareke
tinizden sonra az kalsııı ölü
yordu. 

Ne ise artık bu defteri ka
patalım. Neye yarar? iş işten 
geçti artık .. . Eğer evlenmiş 
olsaydık, bahtıyar olacağımıza 
şüphe yoktu... Fakat her iki-· 
miz de fedaklrlık etmeği daha 
asil bulduk ... Fedak~rlık ettik ... 

'ialcledıo 

<>Pfômi izzet 
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:Aşi< ... rü.iü'üCie·ü···sı;ö·rcii'f ·ı 
.................................... ~~~!!~!!? .•.. i 

Artistleri: Mal ek [ Baster kitson] 

····························-··········: [Bu film en basit ve iptidai bir manzume olmasına • 
raıtmen gülünç ve eylenecelldlr. Malek, acemi sporcu S 
roıunda mükemmeldir. Bu artist bu filmde dlger : 

: eserlerinden daha fazla muvaffak olmuş görünüyor.] ı 
··-~---·········-··············--·-

Atk u.trunda sporcu 
·Mevzu I 

~ .\1~lek, çali~kan bir ta!ebedir. ! p 
lektepte bakaloryasını pek par

ak bitirıni~tir. Şahadetnameierin 
evzii sırasında \Talek spor aley-
1ndc lıir nunık irat ediyor, / 
ütkıın sonunda salonda kimse 

•1 l 1ıııyor. ,\laleki seven bir genç 
,·ı~ Yar. Colejin bütün talebesi 
Çınde hu guzcl kız ;\laleki 
eve · · · nını~tır. Lakin onun spor 
leyi · d ıın c olmasına tahammül 

aan nn ---

l çiç~·kr~rttWM;i1TkeSi~,., 
;~;ls~:r-l~lzro~mıuı~or ._ tül»e.ırui ~~J:!!!L 
••••• · gran1, Edvardo &rtez 

1 ••••••••••••• • ı 1 Bir Fransız eseri ol ••ı•••••••••••••••u••• • aşk an u film şayanı dikkat bir • 
l I\ romanı anlatır, fotoğrafi iyi, mizansen kuvvetlidir. : 
ı ortez her vakıt ki oyununu oynamıştır. Filmin ilk : 1 Partısı ·· • ~••••••~~s~i~na diğer kısımları canlı ve hareketlldlr.1 • 

Mevzu •••••••••••••••••••••••••••lfl•• 
F u 1 birinde 1 .uicya ortadan kayb-

. raıısanın Bask taraflarında oluyur. Yoanes yaptığı bu tah· 
~ır küçük kasalıuda iki genç ta kikatta Luicyanın Paristc (Olem-

1,,cukıuktan heri, bir birinin piya) da •Çiçekler melikesi" 
'"tudu h ismi cltındıı meşhur bir dansöz 

1 
· r, u dostluk o kadar 

rtınıştı k" 1 oldujtunu öyrenir, müteessir olur r ı 'Una a~k diyehiliriz: 
uane, · . n~ kııı bulup ağzına geleni söy-

1 ... ic . ' . 1'mınde. olan erken, 
~ _}a ısınındekı genç mualli- !edikten sonra terkedlyor. Yoa-
ıeq se .· nes hep bu yüzden Amerikada · · \!yor. Yoanes bu a~kın 
• tıcesi 1 bulduğu bir i~e de gitmiyor, 
... ı.. o. :ırak l .uic•_·a,_•a evlen- p ı·ı l -~ • arıste se ı o uyor. 

·ey Lektıf ctmi~ ve muvafık Bir Noel gecesi Luicya dostu 
ap alını~, lakin günün olan zengin tüccarın evindeki 

Çiçekler melikesi 

MlLLlYET, 

edemiyor. Sevdiıtf kızın sporu 
sevdiğini gören lalek yeni boirdiği 
Darülfünunda bütün haaytını 

spora hasrediyor. 
1 lerkesin handesini mucip ol-

masına rağmen kız bu hareketten 
mütahassis oluyor, hele bir kere 
:\Jalekin dümen tu•tıığu bir fifa 
yanş kazanması üzerine l\lalckin 
ümidi artiyordu yarı~tan dönüşte 
sevgilisini iskelede bulnmıyor. 

Halbuki kızça~az o esnada bir 

Kanlı 
Can baz hane 

( Alhamradli) 
Mevzu: 

lki nıı.ıbaz kardeş hır kadını 
sevıılt'lerı yüzfıııdt•ıı lıır lıiıwe 
raki_pdirl~r. Fıaıııeııyo i•ınin
dekı lııı ıkı karde'1Pn iı l\;ı\f » 
• • J k" ~ 
ısınmue ·ı lıın·iigiı kü iık kar-
deşi Gaslonıııı ka11.;ıııı bir 

192f) 

genç tarafından bir 
edilmiştir. 

trende kannrkrn o trende odaya haps • • 
bu iki firariyi 1akip eden Gas-

Bunu telefonda haber alan 
Ma!ek bütün por numaralarını 
mükenmd surette yaparak kızın 

bulunduğu odaya giriyor ve 
kurtardığı Jı:ız ile evleniyor. 

lrtesi günü «rtalf» i Evin 
üvey babasını öldürmü~ ol

mak töhınetile tevkü ediyor· 

!arsa da «Ev» in annesi kendi 

kocasını kendisinin öldürdO· 

ton intikam almak için silahın·ı 
çekip iizerlerine hiicuırı edeceği 
sırada müthiş bir kaza oluyor 
ve oldukları tren Jıurduhaş 
oluyor. Kazada kadın ölüyoı•. 
lki kardeş kıırtuluyorlarsada 
birlikte çalışmalarına rağmen 
bir birile laf etmiyorlar • Bu 
iki kardeşin bulunduğu can
bazbaneye iki san'atk(lr eli- günü ve bunu da kızın~ 

b 1 g hayatını bu merhametsız yor; un arın yaptıkları nüma- . k 
ra yüksek bir iskele üzerine ku- adamın elınden kurtarma 
rulmuş iki ray üzerinden bir için yaptı ğını söylüyor, 
otomo bili ka.pıp koyvermek ve hem kendisi hem de Ral1 

aşağıda arabaya taklak attırmak. kurtuluyor, Ev de Gas· 
Gaston hu numarada otomo- tonla mes'ut oluyor. 
hile binen « E'· » ismindeki Film bir Alman 
kızı seviyor ve zaifıiği sebebi le eseridir ve çaziptir. Yalnı> 
kt7.ın bu numarayı yapma- herifikendi karısı öldürmü 
smı isıe!11iyorsa ?a kızın üvey ve bunu da mahkemede 
babası ısrar adıyor ve kızın itiraf etmiş, gavga esna _ 
her defasında bayılmış olma- . 
rağmen onu taklak atan oto- sında da orada F.v, anne~ı 
mobile hiıııneğe icbar eyliyor, vani asıl katil kadindan haska 
Gastonuıı hundan mütevellit .ı.;.c ' 

teessürünü goreu kardeşi Raif kimse yokkeıı, Ralfi katildir. 

eski hatasını tamir içın mer- diye kimin haber verdiği sarih 
h~'!letsiz üvey babaııın evine 
gıdıyor ve bir mücadele değildir., huna rağmen film 
sırasında herif yere beyhuş kuvvetlidir. 
olarak düşuyor. l\anıı Canbazhanı 
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:ıi~;~~tte i;:~~:h~ e~~ekma~~::: 1 
Bu ~F.~l~R-D~~A~·c• ~lfViy"·ana11cians11ç .. İi"g .. İÜİ0İkİarii !;!::ı:·:aş~~::o;rl~ :erı1ı;~ 

servet ihti~am terkederek çıkıp ''H 1 L AA L,, i .. i yabnı kazanmak lçla V\yananıa 
( M kt ) ! MUzlkhalinde (Dans çıtıınlıkta-

gidiyor. 81 nema •• n d. Hjl e n) ismindeki rllvllde bllf rotu 
Yoanesc crelince O, tesadüf ÜÇ bil •tik fil" bf d ·•ı•l•I •• t•ı'".''"'MIMl"'l"'ı•ı•ı•ı •t t••'"tMIMl ... l ... l•l•t•ı•ı •t 1'"1'"1MIMIMl .. l .. l•l•I•• 1 ........ t. t. t lı. b \ d ah " ~ ım r en Artistleri: Uya Mara Ben L/yon a 0 e erek s neye çıkıyor 

ettiği '.\Tariz isminde güzel bir l• Ölüm ronberi g•••••••-•••~••••••••••••-•••••••-•• ve eski yeni bUtUn danstan icra 
~ine ma artistinin himayesiyle Y"':: [Bu ftllm şen ve caziptir. Seyirci ceryanına kapılır : ettiği sırada tesadüfen orada 

muazzam şah er bulunan Coni sahneye atlıyor me~hur bir sinema artisti oluyor, 2_ Levı' ve Şurekas"" artlııtler iyidir, foto ..... aff de a-fizeldlr.] .• "' • ve sevgllisl ile mOkemrnel bir 
;\Tariz, Yoanesi ı;eviyor. -••-••••••••--••-••-••••••••••-• 1 b k di vala oynuyor. Halk bu güzel Bir. crün reı"iso·"r, Luicy&)'l bir katı tıcı üyük ome Mevzu 1 kaım.ı,, ıoara Amerlkada zengin lftl llı:ı 1 k 

~ İ - ç a 'ıyor, o adar ki, Co. 
dans sahnesi için stüdyoya davet 3- Büvük ntikam . ki Vlyanalı alle var: Blrf•l olmu' Konzag allesl var bunun nlnln babası bile bu alkışa işti-
ediyor ve Luicya orada Yuanese (Vı(yam Oezmon) un Zlrslı.I allesl, bunum lı.üçUk lı.ızı otlu Conl Konzag Amerikadan rak ediyor. Bunun neticesinde 

Kontes Frlc;I, bir lı.atef&11taa Vlyanaya geldltf zaman Kontes iki g n ı ı rast geliyor. O andan itibaren merak avrr sergüzeşti dansllzUndea olmuf ve bOyülı. Frlçiyi gllrllyor ve seviyor e ç ev en P mes'ut oluyor. 
aşkını tehlikede ıı;ören Mariz ile Dubullye 21 Localar 117 baba tarafında• bUyllllllmUf ' • lar. 

bir yetimdir bu allı fakırdır. ilkin allesl bir temasa taraftar Bu filmin Viyana manzara-
Luicya arasında rakabet başlı- Bir de vtyanada bUIUn ser- olmadıtındaa çocutn Amerika- ı Uz 

b an g eldlr. Film Alınan ına-yor. 'is şehrinde ir tiyatroda ALHAMRA vetfnf mahvedip ell. avucu boş ya gllnderlyorlar, fakat Conl mulabndandır. 
Luicya sahnede iken yangın 

çıkıyor n: r oanes hayaunı teh
likeye koyarak onu kurtarıyor, 

bundan sonra :\[arlz, Yoanesln 
eski aıtkının avdet ettiğini iyice 
anladığı için ortadan çekiliyor 
ve iki ~rıç mes'ut oluyorlar. 

Sl 'EMASINDA 
irae edilmekte olan 

anlı Canbazhan 
(VARYETE) 

filminin bütiiJl safahatını ıaldp 

eden teıRışagerın büyük bir be· 
yecan ve ıeessür içinde kılıyorlar. 

Bu filmi •udalca j(idip görmelisiniz. 

KABUS 
'Lö Vercij) 

Jak Katelen-Emmy Lyn 

1 IÇıigın Bakire 
!IHanri Bata)rın eseri 
___ _.. BU G(':-.i GI--.. 

"MELEK,, 
Sinemasında 

hüyilk bir l•'ran<ı?. filmi şayanı 
hayret ve muhıeşem hir eser 

Çiçekler 
Melikesi 

ftlmını mutlaka gıdip gi'ırun ··. 
Ö 1 uz. 

1\ N l\SMA RI{ l mübdii 
(LEONS PERE)nin şah e;erio ı\Ianisa Vilayetinden: 

) l\asa_lıa - Par~a voluıııın VOL A şarkısı ... 

Stenka Razinnın llrfu büyük=ı-ı f..583 ıla 5+883 iııri kilo
ını·treleri arasındaki volun 
Ltırı ıratı r-.asi)·rqi vı.ı bıı ıs
ıııı .. 1 tızerııııle 0.60 rn Vl t ve 2 
11"lı·e] · k ·· ,. J69 1 . ı ıı; ıı ıı·nıez ınşa~ı 
. ~ lır:ı 68 kııı·us bedelı· 
\l 1s( · · · ~ 

1 
• • ı ıızerıı ıdeıı 9-2-929 lari-
ıınd" saaı 1 . k l·tl · · · mııııe adarıniid-

ıı'. k'.) kapalı ı;11f ıısıılile mıı-
'1 ''.'aya ~ıkanlını:;111. 

htzla ı·ır-,·ı·ıt - ı k · 
•·ır ı · · :' ' 0 ıııa · ısteyeıı 
, IJ• errn vıf;iyrt , 'afıa bas 
ıııııJı,.rur -ı·-· :. 

ı~ 1~11111 ııııir:ı•'::ıatları. 

afkıııı ıağanni eden mu<-· 'e hevccanıver mdodi 

Volga !I Volga !! 
Eski Rusvanın bütün ruhu .. .. 

.......... ! ...................... ... 

11 kısım tekmili birden 

Zaferi 
Rl,ar ~artelmess 

Zayi: maa~ ahzi hlL,usunda ı 
i'timal ettijtim mtihürümü zayi 
ettim. \Tezkı'.lr mtihıır lle hiçbir · 
senedim yoktur Zuhuaunda ı 

hiikınii olnıadı~1 il~n olunur. 1 
Bahriye blnhaşılığından mııtckaic I 
Musta Eevcr, 

His<iyatı ~eh\ aniyesine m 1 
ol~u •. Hayvanı hisslyua gizle 
meşhur E M f L Z O LA 

muktebes ' hı 

uş bir bakirenin a~ksız kadın 

· iıtl v~ •ükOnt bir YÜZ... iıte ; 
rralist romanlarının birinden 

akikive} i musavvir 

TEREZ RAKEN 
filminin mevzuu budnr. 

(ATLA NT 1 D) cihan ılminin rejisiirü 1J AI{ F EVDE Rı 
tarafındnn sin"mavı alınmıttır. 

~···········~ 

-t: • • 4 

vilavet encün1cni da
imisi~ben: 

:\lalııııııt pa,ada kiiıkçii lııı
ıııııda k;"ıiıı 11 ıııııııaralı oda 
icara verilıııck ıızıı• 27, l, 929 
Jaı ihirn' ıııfıs:ıdif Pazar giiııii 
saat on lıiri' brlar ıııiiz:ıvrde
ye ktııııılınıı~tıır taliplrıir; Pll

ciirnene nıııırtL<ı:ılları. 
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Ara hemşeri! 
Hakkın dediğidir halkın dileği, 
Hakkını sılplma ara hemşeril 
Hükumetimizin sağlam bileği, 
Ona koş gelirsen dara hemşerit· 

Deme ki: c<Nideyim beydir buyurur, 
Ağadır kızmasın çekince vurur, 

t 1 Karşısında ailcak divan durulur, ( . 
J Tepse de üstünıde hora hemşeri!)) 
: 
! Hüyır, bu düşünce hiç doğru değil, 
l İmanu, muhtarı yapmayup vekil, 
: Tek bnşına hakkın istemeği bil, 
l Ko desinler aka kara hemşeri! l ' : 1 
: ı Mahkemede birdir bey de ağn da, 
j Devlet söz geçirir dağa bağa da, 

İki çift laf donat pullu kAada, 
Hemen kasabaya oğra hemşeri! : ı 

• ı . [ l : ı Dinlerler derdini, çare arar ar, 

CU?ıtA 18 1929 

VAK'ALAR 
" Çarpan çarpara soz 

Ista nbtil kalabalık 1--~--"'-C..'-l.l...~ı.1111. 
• Bir fena adamdan 1 - B -

l alınacak en büyük in- 126 - Babası kahya 
1 tikam ona benzeme- olanın neden perva usı 
1 mektir. olur. 

• Güzel fikirler, fiil 127 - Babamın öle-
haline girmedikçe hiç ceğini bilseydim acı 1 
bir şeye yaramazlar. / ı soğana değişir de yer-

• Zaman, yalnız saat P-;~~~~~ l dim. 
ve dakikalarden değil . ~ ı 168 - Babam bana 
biraz da aşk ve irade- · · _· -- .' 1 öğüt verirken ben in 
den terekküp eder. 11ıenH~kecur. Vtıu gt:.;- ı ğin gözünde kırk si-

, Kendine hakim mez kı daracık sokak- nek saydım 
olamayan adam, baş- Jannda ot~mohi! tram- ! 129 _ Ea~ hizmet, 
kalarına asla hakim vaya, araba_ ınsa?a oğlum himmet. 
olamaz. çarpmasın. Dun de yıne 130 _ Babası ölen 

,.., Ümitsizlik, hatala- Galatada bir araba bir bey, anası ölen kadın 
rınıızın en büyüğüdür. tran1vaya çarptı ve olur. 

-- 9--

Günün haberleri arasınd 
Harioi Dahili 

Afıru kralı iki Bayrak kaımıyacakl 
Afgan Kralı An1a- Artık Is•anbul ik 

j i A-talını yiyenden elbet sorarlar, 
l ! Bu devirde kılı kırka yararlar, 
1 ı Hakkını sıkılma ara hemşeri! 

Zaferden evel mü- araba içindeki kadın 
kAfat, işten evel günde- ağır yaralandı. 

nullah, otemleketi için çeşit idareden kurt 
son fedakarlığı yapa- luyor.Vali ileŞehremİ 
rak, tahtını tacını hı- Istanbulun iki ba~ 
raktı ve çekildi; yeri- buyruğu idi. Doğrusııı 
ne de büyük kardeşi ararsanız hazan dıı 
İnayetullah Han geçti. birinin yaptığını öteki 

181 - Baba mirası Bu vak'a bizi çok mü- bozardı. Yakında bıı 
ı ı ı ·k · t Köyla kıyafetinde 1 1

, ı ıs enmez. p , 
1 1 1 ~i-- ,,;-,.., ,.,, .. Ü ,,_ 

yanan mum gibidir. teessir etti. Biz kardeş pürüzkökündentemİt' 
136 - Bacak kadar Afganın terakki yolun- lenecek. Istanbul vali~ 

1 
boyu türlü türlü huyu da dev adımlarile ile- hem vilayet hem de 

ı var. rlediğini görmek is- Emanet işlerine bakıı' 

l ı M.S l ! -, Eyilik yapmak 
t,:' ~,i_iıiii_ii_iiıiiii!iiııl_iiıii_iliii&lli•e.•tiiiiiiiiiiiiliiilm~•~~· ti istediğiniz zaman, dü-
··r-----------------111111!1 ... .,_...., 

Eşek ka ıda bekliyor .. 

şününüz ki hayat.kısa
dır ve kaybedilecek 
zan1an yoktur. 

i'" Kaldırınıları döğ
mekten dostları döğ
nıek daha az zararlıdır. 

J!o ~1ehabbetler tak
siın edilince kalp hasa
siyetini kaybederek ge
nişler. 

~finnet altında kal
mak istemezsen alice
nap oln1ağa çalış. 

Ji". Başkaların hata
Evel zan1an i;;inde bir Arap bunun üzerine lar;nı saymak kolaydır, 

,\ rap kabilesinin reisi hiddetlenerek: Erbapsan kendi kusur-
hir gün ava çıkmış, dağ -Bu kadarda vermez- larını say bakalım. dere tepe briderken, se ben de şu merkebin a- ___ .. . -

ki b l Hadi kaça ı nl bakmış ki eşeğini önü- y~ a_rını aşına ça ar Kücük Rahmi, bir ne katmış bir köylü ı~ya- gıderım der ve ayrılır- t 1. .. k kt d a 
1 o e ın yu se e urc n leylıı diyerek geliyor. ar. f k Yanına yaklaşarak sor· Arap ancak ertesi gü- ?ı~gırağına . y_e ışın~ muş: nü şehre girer, ve En1i- ıçın kan ter ıçınde u~-

- Eşeğinin yükü ne- rin huzuruna kabul e- raşıp duruyordu. Osı-dir? dilir. rada yoldan merha-
-Turfanda hiy~·rdır, Fakat bunun yolda metli bir adam geçi-

Bu sene nlemleketimize rasladığı adan1 oldu- yordu: çocuğun halini 
bol yağmurlar yağdığı ğunu tanıyama7. Emir görerek acıdı: 
için sebz~l~r , aktinden hiyarlara memnun ola- - Dur oğlum dedi 
evel oldu, ben de «şun- rak, sorar: seni ben kaldırayım da lardan bir az toplayıp - Sana bunlar için zili Çal.. 
kabile reisine götürür- ne verelim? Fakat zil çalar çal
sem, bel ki bana bir şey - Vallahi der, 500 al- maz küçük telaşla iyi
ihsan eder» diye düşün- tın verseniz memnun likçi adama döndü: müştüm. Kabile reisi olurdum. Emir gülerek: _ Efendi amca, hadi 
hıyık altından gülerek: - ~u hiyarların oka- kaçalım, polisler, ner-

-Peki der, kabile re- dar ıhsana tahammülü deyse yetişirler! 
isi bunlar için sana ne yok.. Bafk• adam yok ma idi? verir ümit edersin? -Ôyley&c yüz him- Eski hocalardan biri, 

- Mesela 500 altın ve- met edin. . medresede ders okutur-ri r sanırım! -Sen ne dıyorsun el-
- Yok canım delirdin li bile veremem! Diyin- ken kendini tutan11ya-, A · · r. k rak gu-lme~e başlamış. ıni sen? ce rap ışın . ıar ına 6 _ Havdi yüz altın ol- vararak: Etrafına toplanıp neye 

· - Ya emir der, E- güldüğü.nü sormuşlar. sun. . 
- Elli altın bile ver- şek kapıda bekliyor, Demiş ki: . 

ınezl dediğimi yaparı~al.. - Az evci evden çı---TUHAF- FIKRALAR karken altı yaşındaki 
Bendea bir fCY isteme! 

Fakirin biri pintiliği 
•le tanınmış bir adama 
gidip para istemiş. l>in-
ti demiş ki: . 

- Evvela sen benim 
hacetiıni gör, ondan 

sonra ne i. tersen yapa
rım. Fakir: 

- Nedir hacetiniz? 
- Benden hiç bir şey 

isteme! demiş. 

Sıcak çorba, soğuk çorba! 
Arabın birine: <ıSıcak 

çorbaya ne derler?n di
ye sormuşlar. ((Sahin 11 

derler cevabını vermiş. 
- Ya soğuk ç-0rbanın 

adı nedir? Diyince: 
- Biz çorbayı soğu

mağa hırakmayız ki 
ayrıca isim koymağı 
düşünelim l Cevabını 
vermış. 

çocuğum eteğime yapı-
şıp benden para istedi. 
Ve « yok param ? n 

cevabını ahnca çocuk 
annesine döndü: 

- Dünya yüzünde 
başka adam bulama
dınnu ki bu budala 
sof taya vardın ! dedi 
Şimdi hatırıma o gel
di de kendi kendime 
gülüyorum. 

yafetıne girn1iş, iki ya
man sabıkalıyı yakaladı 
Bunlar pey zamandır 
aranıyorlardı. Bir şey 
al nıak baha nesi 1 e 
dükana girerken kıs 
kıvrak yakalandılar . 
Ayı kürkünü atmakla 
ayılıktan kurtulur mu? 

Aamn Dikkati 

Geçen akşam acıklı 

bı- kaz<~ Ôkıu, ~O . 
şın<la bir amele kolLnu 
makineye kaptırdı ve 
vücüdu . parça parça 
oldu· Makinede çalışan 
lar, dikkat edin, kü
çük bir gaflet yüzün
den en kıymetli hazi
nenizi, hayatınızı kay
bedersiniz hal 

Bu sene kıf fazla 

Ana~~olunun ""r t-> 

133 - Bacası eğri teriz. Bu ümidimiz k ca . dumanı doğru olsun. yine kesilmemiştir · İş güç sahipleri dt 134 
- Pazarlıksız İş, Afgan krallığı dün o daireden öteki daire-barışması güç. olduğu gibi bugün de ye koşmaktan kurtu· 

1 135 - Baş kalkma- dostumuzdur. lacaklar. J dıkça ayak kalkn1az. !"!__!!!_~-!!!...~-~~.!!!;;.;._ .--.."!""!!'_!!"- '!!!!..._!!!l'!ll"'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!-~--,..· ~~-~ 
1 
1 

-iLAÇ 

Doktor ihtiyarca bir 
kadına dedi ki: 

- Hanımefendi sizde 
fazla sinirlilik alaimi 
görüyorum. Fakat ev
lenirseniz bunu pek ça
buk geçirirsiniz. 

- Hay ·ömrüne bere
ket evladım. Arkadaş
lardan bir münasibine 
beni sağlık versene. 

- yo .. o .. Hanım efen
di, Doktorlar reçete 
.verirler ama, ilacın te
darikıne karışm"azlar. 

FARK 
Dükanda: 
- Yahu dün ben sen

den tahtakurusu tozu 
istedim, sen meğerse 
enfiye vermişsin aksıra 
aksıra öldüm. 

- Hay Allah senden 
razı olsun, enfieyenin 
fiatı 3 kuruş daha faz
ladır. Farkım . verir 
nıisinizl 

MEMLFJ(ET FARl(I ••• 

B. Hanımın yaşından 
bahsediliyordu. 

Birisi dedi ki: 
- Otuzundan fazla 

olmamalıdır! 

Öteki müdahale etti: 
- Ne diyorsun canın 

geçen sene İzmirde iken 
kırk yaşında olduğunu 
söylüyorlardı. 

1 -Evet, evet an1a o-
rası İznıirdi, burası İs
tanbul.. Malum ya ara
a ınemleket farkı var! 
---
!erde l>'le rlağ ara a-

. 

Dünyayı beraber dolaşalım 
ALMANYA CUMHtJRfvETI (Rayıştağ) denilell 
Ara sıra beş kıt'anın meclisinde ~o aza vat' 

meşhur memleketlerini dır. Aıalar her dört st 
sıra ile dolaşacağı~. nede bir int!hap edilir· 

Bugün Alnıanyadan Bayrağı siyah, kırnıı 
zı, ve altın rengindedtt başlıyoruy. Erazlsi 498 7i8 kilome' 

Almanyanin merkezi re murabbaıdır. 
yukarda bir kl8lllının Nüfusu oo buçuk mil' 
resmını gördüğünüz yondur. Be her kilime' 
(Berlin) dir. i91g sene- re murabbana t84 ki~ 
sinde ilan edilen cum- düşüyor. Reisi eumhll' 
huriyetle idare edil- ru: Marşol Hindmhurl 
mektedir. tur. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "" 

BüyQk harfler 

,A B C C DE F G C 
a b c ç d e f 1 ğ 

H 1 IJK LMNO 
h • j k 1 m n o ' 1 

Ö P R S Ş T U 0 
ö p r s ş t u o 

rım nletreden fazla kar 
ı · 1111 a l ıı;. )I n ıyı- yağdı~ına göre AJlah 
ye bastırdı. lzmir gibi Erzurumla Karstaki
ha vası sıcak olan yer- lerin yardunclS! olsun. 

v 
v 

z 
z 



1
, Muallim 

Dr. H~FIZ CEMAL 
Jı. l ıl ırıiı· '" t"lt'ıık lıasl.ı-

lıkl:ırı ı ı ıl ılıa' ısı 
< L dan da e gun <aat 

•'l·l6 ,:ı kadar l>nımolundakı 

' l İP n iı \ (' ( uınarlı.:"'ls Sah 
K "' «C •ı 12 radde 

ıl edec 'felcfon ı 
11 

i -a \ il:i <: ı.,den : 
\, a mcrke ıe ı.'lhı h•ro-h.oı-

\J adı c ı. ıd,n le'lemene 
~, \ ıllıet d dun. kadur olan 

•1 r 
r .~"" t aau ve :ıYni za· 

1. n l u <liı~ hilomttrevc kadar 
'la l ımlla temel ıapak ıle beraber 
kınna 1s fı: ~He şu ın~ası ... 85;)1 h,, 
"ir:ı ~ ;<ı .. kuru~ heı.teli J..c:fi üzcrir
d n ı <I J r O'.!'J <.ı:lt 11r ~ıire kadar 
rnıittct c , ckapalı :t.arf usul ile müna
K~ıv·, .1 l\Onofnnı;-.tur. 'J'.ıf~ilat :ılmnk 

btcttıılcrin \ila:tt .\afd lla< \il; 

CUMA Kl\Ui'USA;\f, 

Fevkalade eh.ven fiath, altı silindirli, kuvvetli bir otomobil 

Sür'at, çeviklik, sessizlik, IKTISA T ve daranıktıiık 
Noktayı nazarından daha pahalı otomobillerden çok elverişli olan 

1929 

:\l~hur t ıın ıil klup'eri 
be rclmi'cl he' ·et t il c kc r 

tarafından ihd '.: "PRI ZID \ r 
modeli arab:ı'anı la ic cd• en 
muka\ cmct 'e ur at ·~ he, 

dünya rekorunu te cil c·tuıi't . Bu ı 
r~ko~lar her hangi dip;u •na•ka ırabalar :ı 

7 

Yaptır nıiıcehhızı • ·aıııı R,.,. 

İzmir Postasi 
11.ıftalık lıık w 'lll''aı lıallı 

Ad Y:IJıtıl'U nan 1". ~aııiııiı 
21 inci Pazartesi 

günu !• da ( ll ıı ı ıN• ıı •dan h ı 

kç Hrind k 
u:1klı ııc 1 
gidecek · 

l>IJ,,J..: \T l '"' r .:.. h 
tl:lc c halı aha m nen ld 
ı:ihı ı le ıla '" k ( ı ·Jc .... 

"' IT' ı ı la.ak Jı 

t 

,n <.alatad l~LL' 
kar .. ı da ırı: 1 an .. e., h rında 1 ~ 
numerr t m ı 1< aat l lefu llc\Ogl · 
1041 '< '" lllol'; da \rapoı 
ile ( 4Jat~ ~ar" k <ı ı '" a 
:0-C\ al'at 'lCcnta:-.Jf\ • fell•fon; l\e\·fll 
J(ı(ı \C ,lJl)Q 

hcııdi:-liJ;inl' mlir~caatları. 

~ f 4Dr~i~~~i:j. 
;B ıkteriyoloji laboratu\arı 
I Pek dakik kan tahlilltı 

~ımdı) e kadar elde el"1•'1 rekorları l{CÇnıı~ 
ve kırmı~tır. l~bu parlak rekorlardan biri X 

silindirli "PIU:ZIDı\. T~ ıırah:ı iyle temin edil· 
ıni,tir ki bu ııraba '.! 1 Tcnımuzdar ıı ı\~ısıo'a 
kadar .\tlaııtlk Siti Y•ırı, mahallinde 2b,. 2tı 
dakika zarfıoda 4X,'.!KO kilonıetro katl'Cmiştı•. 

l lcr biri 48.2RO kilometre katetme e mıı· 
va!fak olan hlıu {.PREl:lll\. "I') nr.ıhalarının 
diirdtı de Srıidbeyker fabrikalarında \ merikan 

SA 1)11\ Z.\ llE il ili \ l >CH-1'~ 
LEB \'.\!'! t;L.\HI 
1\\11\ ıır z ı 

"ll:.TAZA:\I \'E Ll'J\ . 

da 
eki 
btı 

eıı 

t' 
st 

\ a:o-cnn.ın ttaınülü' J..ürey\·ac 
tadadı tifo , c ı,ınn:ı ha>ıalıkları 
to<hisi. idrar. hal~am. cerahot. ıah· 
lilAtı, Ültra ınikrchkopi ile frenği 
ta.harri .. ı. 

lliıamolııııd:ı Sııltan ;\lalımut 

türbe,; k,"r~ı.ında Tlefoıı Is. 981 

YENİ PONTIAC sıx 
'a u •-• a a u u .a.. 

kiralık depo 
~n miı~ktılpesent otomobilcileri memnun ı c tııtmiıı edecek kabiü}ettcdir. ( ı llüROLİK 

LA VCO\') amortisörleri YC pek z.ırif l'JSER karo<crileri ~a\'esinde \'!•::-il l'O'.'ITI•\(' her 
göreni kendine meftun celi rnr. 

Fıııdıklııla kalafat verinde 
11-17 ııiıınrrolıı drpo .. ·Talip
i"' ' 136 ıııınırrıırla İ~maıl Reye 
•ııür:ıı aal. 

Tecrübe etmek üzere meşherimizi teşrif buyurunuz, ve 
elverişli şeraiti tediyemizin tafsilatını sorunuz .. - 0.T.T.A.Ş 

ll:ıkır kiıyiınıle lfaziıır rıa
ııııııa ıııazhııt ii~ (~eki ıncşr 

lı;ııap 31-1-929 1arihiııde ihale 
edilrnPk üzre ııııızawdcrr ko-
111ıh1111,tıır.Taliplcl'İ;ı K;za or-

Otomobil ticareti türk Anonim Şirketi 
Buick - La Salle -Cadilac - Pontiac - G.M.C. 

Bc\'O~lunda Tnkatlırnn kar~ı>ında. Telefon: il.O. '.!i'lfıh 

ııı:ııı ın"ııınılığ ıı:ı ıııııran•atlaı ı 

mııııımumıııııınııoomımmıı~ııı ıt 
~ 

1 _ Altıncı büyük 
~tayyare. piyankosu 
§ Yeni tertip Yeni plan 
~ 1. ci keşide 1 ı Şubattadır ' ) 
~ 1 ~ kramlyeler: Lira ~ 
~ ::::;:ı::ıı 
~ 30,000 ~ 
~ 18.000 == 
~ 15-000 ;:;;;;; 
~ 12.000 -
~ 10.000 = 

MUkAfat: 10000 § 
lUHen Dikkat ediniz: • ~ 
Bu .'ctıcki ·ı avy;ıre piyaııkıt-u ,imdiye kadarkikriı c·n 

ze111'ınıdir.Çiınku: __ 
1 10.0001ira \'e daha yukarı buyuk ikramiyeler geçen ~ 

'ene yalnız~3-tane idi.Bu >ene ~5~tir.lsabet% o;'artmı~tır. ~ 
. 2 -Umum ikramiye adedi: Geçen . eneki ı..e. 

~ ~ıdelcrdc \'alnız ~UXX>~ idi. Bu ~ene tam ~3.900-dür. e::! 
~ l' . ~ ~ nıum isabet ihtimali de tıım:•10 95(yani iki misli)ırtmı~tır. 
~ 3-Plyanko yUzUnden zengin olanların 
~ adedi bu sene geçen senenin tam iki ::::::: 

~ trn•·nrfünıç•kacakt•r. 
1 

illITilll 

• Kereste mübayaası: 
Tütiın inhisarı müdiriyeti 

umumiyesinden: 
i:ibali Fabrikası için muhtclıf rh'aııa ( 3100) metro ınik'ahı 

keresıe kapalı zarf usulilc alınacaktır. lıaya talip olaııl:taııı şart
ııaıneyi r:orıııek iiwre her gün nıiiı·acaaılan ve• 28 ~ 929 Çar
;ı;unba ı.ıluıfı saat oıırl:ı f:alatada ıııi'ıhavaat koıııısı·ıınıında 
bıılmımaları. · · 

İstanbul posta ve telgraf baş müdüriye
tinden: 

13 lira ın:ıası asli ilP lclsiz ft>lrrrar ııııılıahf'resiııe asiıı:ı alı-• ., . 
ııacak ol:ın iıç uıemııı i~in 02 k<inuıııı."ınİ 929 pazar giinıi 
~aat 14 te ınıı,,.-ıh:ıka yapılacaklır. yaslan 18 <len aşağı ve 25 
lmı yııkan olmayaıı ıalıpleı · ~·'raiti :ıııl:ımak iizr" lıa, mıidfı
rin~ı ıalıriral k:ılı•ınıııı· 111iıracaaı eımelidirlcı. 

DeYlet den1ir 
idaresinden: 

volları ve linıanları unıumi 

;\fcmurin \C ınustahdenıin için pptırıakak yazlık ve kı~lık rcsm 
clbi~c ile palto ve scrpu~un münakasası \! 1 J\Anunus:ını 1 <n<ı pal'Aır

tcri ~ünü sıat 16 dıı Ankarada Bolu palıl<ta malzeme daircsindc 
icra L'<iilccktir. .\lünakruaya iştirnk edeceklerin teklif nıcktuplarırur 
,·c teminatı munıkkatclerini ycymi mezkurda saat 15,. U a kadar 
Ar.karada umumi idare yazı işleri miıdirliğine tenli etmeleri IAzım· 

dır. Talipler münakasa şartnamelerini Ankarada malzeme dairesinden 
lst1ınbulda Haydarpa.,<ada ınübayaa konı>iyonundaıı tedarik cdebilirle. 

8 slllndlrll oıumobil hcy"cti tarafından tes:ıdufi intihap 
PR~:ZIDANT cdilmi~ ;;eri ;ırabası idi. 

arabası taraftndan !'iır'at ve muka' cmet rckorlım ka;.:anmı~ olan 
ihraz edilen dhan bu sekiz silindirli !'cudlıcyl-.c~ PREl:lllA, T) 

rekorları, aralı:ılznnııı aynı a\ .af ı ı: ha\ a•' ile mücehhez 
:\Teyl -.;aatt:ı hir araba tedarik edinebilirsini.7~ :->cudbeyker 

uzerioı: rn,ati fatırıkalan; dört tip aralıa inıal etmektedir: 
mesafede kilometre ~:RsKI.' SIKS, DIREll.~l'OR, h'.(nl\tA. 'l)J:R Ye 

-
110 739 PREzlDA! T ki her biri kendi ,ınıfındaki ara-

t. ıo,ooo 
0

1

385 
balann şamrıı onudur. 

2. l5,000 : :
0

1

304 L mumi acentaları: (;,' e \. B.\Kl::R Ll:\IITCI> 
26

•
000 

110
•
191 

\le~heri: Pangalu-T;ık.iın C:Ri\. 'D C:.\RA.I. 
2

:>,000 1 ıo'014 11.ınir h;11 ali,i :ıcenlalıgı: llainetti hiratlcrlc•. 3o.OOO ' 'l';:~ra acentalıklan: llursada: Cazi l'a~a cad 
de,iııdc f lı'.! n: 'T!arada ,'ahım tiçarethan~i,Bali· 

h-,;ir,k Doktor Tal!t \'<lhim 'e Rl'~t beyler. 
Edirııc-<le. l'ilozof 1.ed \'C şurekAsı. \danada: 
l lacı hey zade J\add 'e ~iırekft inı!l "ırJık lic:ı· 
rcthane:-i • 

OSTUDEIAKERO 
Emniyet sandığı em

lak müzayedesi: 
KAT'İ KARAR İLANI 

POSTA~! 1 
Sakarva vapuru 2? 

C. l(Q, sanı t\ 
Pazar ~~iııiı ·ık~ııııı t 

::-;ııi,crı ı ılılı- Jl 
mıııd.ııı haı-ek~tlı• ( Zoııgtıl · 
ıfa~. lııebo!ıı, :::;ıııop, S:ırıı'iıuı. 
n ' Kiıı''°"· Tr.ılızor. , 

1':. :-. : rııı eıı e. l li Zl' \',. 11 opr. ) 
ı~kı·le leriııe azimet ı· • aYdrt 
cdcccklir. 

Talsilat i~iıı Siılet,ıdt' ~fe .. '
adeı lıanı ahımla rski foovd 
'friycslıııu dairesi Tı•lefo;ı. 
fsıaııınbul 2134 

Kara i)eniz Postası 
Hilal 'apurıı 20 

Kfııı uıııısaııı 

Pazar a-imıı akı:-11111 Siı-
kt'ri ı ılıtırnıııdan 

lıaı • ·kl'I lr (Zuııı; ıı ldak, 1ncholı 1 
• ' 1 

S;ıı·ı ııı, J•al · ı. Ordıı, <:ircsoı, 
Ti1t•holı ı, Cuı l'lc, \'akıfı kchiı· 
Trahzon) i kcl,•lerine aı.iınet ,.~ 
avdet l'deı"ekıir. Yük ve yolr.ıı 
için Sikcciılc yı·ııi lıaıııla 1 ııu 111 • 
rali a<rııtr~;.ıııe ıııiimca:ıt Tele
foıı: fstaııbııl 3105. 

Mıiı<. muhammen lkrv: l<rhunatm çın, 'c ne11 f ~eyrlsef BIO 1 Bedeli kiymec numara;ı ile mevki 'e müştemelatı borçlunun hmi 
95 1080 5912 Tupkabida Kürkçüba~ı ı\hmet ~- Ay~ 

ıııseltiıı ınahalJc,iııcle Topkapı lfuı iye Ant aha posta s 1 
c.ıclclesiııde e«kİ 115 \C Yen! 95 JI. 
ıııımamlı yiiz yirmi ar un ·arsada (ÇA: '.\KKALE) Y:tpunı 20 
y.ırnıı zı:>nıin kalı kargir ılığeıfori l~iııımıu:;aııi l'awr ı O da 
afı,ap olıııak üzere iki buçuk <.alala ı ılıtırıııııdan lıan.•kctlc 
kallaıı ibaret be· uJa, iki ~ofa lıir Izıııır , Kiılliik • llodı unı 
mir arası, hir ınıııbak \'(' yur. Rados, Fctlıiyl', Fıııike; .ı\ıı~ 
Yirmi arşın lıalıçeyi lı:ıYi lıir talyaya gıdc lk Ye ılonıisl(• 
hanenin lenıamı k • 
fr ınez .·t1.r i. kclelcdc Lirliktn 10720 aydarpa,,ıda ı J. ınaıı ağ,ı ıııalı:ıl ,\ y:c A I c 

1 . d "' .. ı· k 'fü ıflı, raıaınaki. "akız.' e'ı!ı ıı ,,vğııl u ~e~ıııe su ·a~ ıııda l\Iacide, l'n 
ı·skı 35 nıiikerreı Ye yeni 27 nıı· Zehra ...,.P:ıkkala f;l'lıholıı\-.ı ıığra-
ıı!aralı kırk he· ar~ııı ar::oad:ıınelı- !'icnilıa y:ıı ık A'l'lc· rktil'. 
ııı hil' k~ığir diik:iııııı taınaıuı. ı laııımlar ı·-;T:--h:---:h-:.-:,:-------~I 

10940 B~yko~da kaYakı~tırr radde inde Bodosaki (8 100 l[IOCİ P0St8SI 
e~ 1 1 2 ve yenı 104 numaralı Ff (!\AHADE. · ız) \:ıpunı 
dok ·an ar1ııı ara ında ıııebııi ah- • 21 hiıııunıısani l'a1.aı1e i 12 
.~ap üç kattan ibal'tlt iıı: oda ik"ı d ,... 1 

f 1 ,, • e ua ala ı ılıtıııııııdaıı har!'-~ a, ıir ınülıak ve ~·ctruı. ·t .. • 
b h · . ' • 'ısuı ketlı• lııebolıı, Sam ıııı, (~ire-

325 900 

135 435 

1 
Devlet deınir yolları ve limanları umumi 

t ~resinden : · yöz elli ar.;ııı arsada mebni -karğir 
iki kattan ilıarııt sekiz oda, bir 
sofa bir mutfak, lıir ı;alırmcı ve 
allı ylır. kırk dört arşın arsada 

ııaıı;nı~ 35~ a çey.ı ~ıavıbır haııenin laına~ı T 1 n 
1478 11415 Erenkoyıınde Bostancı ıııahlleıs . . sou, ıra >zoıı, i1.e, 1 lopaya 

,0 1~rseri rıor. hölüg-llııiın (3) aylik et ve elmıck müııakasası 
~.. \.anıııııı~anı 929 pazar güııü saat (16) da Ankarada. Bolıı 
.ıJa ta ıııatrnme dairesinde icra Pdilt>rektir. ıniinabs:ıya ı~tirak 

·~erekll'riıı leklif ıııektııplannı ve el için (200) Iıı·alık, ekı11ck 
' 111 (500) liralık teminatı muvak.kalelerirıi yevmi ınr1.kiırda 
'.'.:ıt ~ı 5:30) :ı kadar .umumi .irl1re y<1zı işleri r~ii~ıirllı~iine 
~tııu.IPıı l.ızıııHlll', ıalıpleı· mtuıaka.a şarlnaınelcrıııı (50) lı:u-

,11j ınııkalıilirıdı· A.ııkaraıla malzeme d:ıire~indeıı, [faydarpa~ 
.. t ınub:ıyaal.}oını<~·onııııdarı, Kaysı·ridu l\aı»ı·ri - !'iiY:tS iıı-
,1~.ı ırıııft'fhı:;lıgırıdı·ıı f,.ılank ııdebiliı:ler. • 
l>clet demir voll·lı· 1. J - ·d · I · < ı ve ınıan arı umunıı ı a-

·esı ne en: 
l J:ı,·ıbı pa~.ı J ııııaıı ve Hıhlıııırı k . . 
t,ıl•li 'l' islt'n ı ,,ııhaı 929 d· ıııı ... 0ııııırdı~ıı h~ka talıııııl 

• • •111 lıılıfıh·ıı· ı ·· ·t -dd ti ·Palı zarfla ıııuııakasa ~urcli!P fıi. .. .'. ~ oı ay nııı ? e 
·klir. 1 mıııc,ılılııı ıılıtt'.·enııı· ılı:-

\Tııııali:ısa 27. I, 929 larilıiude ~ı:ıt 1111 he ıe ıh" l· ... d· 
ııarlolıı-lıaifdat ışlelıııc Mfıdiirlıı~,, ııı>zdiw!e icr:ı 0'1 1•11c1 .'1

1~!;'1'ı<l. '1 

,. 1 '·k d . i ' ' . "" il. )!' h ıa" ın a ı_ı·arı ı•c f'll nl ıı~na.ı ·'. 1'1 ep oluııacaı.. fiatm 
lı•sı 1 l:ıyd:ıq ı~,:ı lırıı:tıı Ba~ mırı •t!ışlı '11 len .ılınaı·ak1ır. 

• \lıııı;ıka<;ı\a ı~ı'mkı ıalip ola ıılaıııı 1150 ıra ıerııiıııııı ınıı
ıkkatı• ak~~ .ılı' hırhkll' kklıf ııwktııplanıı a rı ayrı ve kapalı 
:ı·flar lıalıılııııld ıııurıak sa ~ıirıiı ~aal ıııı dort buçuğa kadar 
•tııı .. Mıidıırlıı"ıı k t lıi ~lrnıııııiliğiııt ı~vdı cvleını lnılıın 
ı . ı·ı 1:17.ııııılı 

Evrakı matbua tab'ı: 
'ıifün Lıhisan ınüduriyeti umumiyesinden: 
, 11~ \ 

1p~ if 1 ;ı·a.ıı ıkfteı· falı,ctıirileccğiııdcıı talip ol:ııılar ın Ler 
1 1 . ' 1 ur erı gnrınL•I.: ı izı'C miiracaailan ve 23- ı -929 Çar-

far 

bir katlı antirepoyıı ve yüz kırk 
arşın balı~eyi haYi bir hanenin 
tamamı 

840 1224 16367 Re~iktaşla yıını uıalıallede e'ki Alıml 
yıldız nı cedit iradiye sokaitıni.la Ali H. 
eski 41 yeni 1 ıııım:ıralı yıizelli 
ar,_ın arsada mebni üııdeıı ııı:ıaçatı 
uı: ve arka tarafıan ah~ıp dört 
kattan ilıaret i:(si saııılık od. sı 
olmak iizre .sı•kiz uda, hir sofa· 

' hir koridor, bir ııııııfak w \'İiz 
vinni ar~ııı lıalıı;ı·ri lıaYİ lı;r lıa
İıenin tamamı 

76() 2280 16880 Ka~lıköy~ıııle Tiiğ'l~cılıa~ı ıııalıa- l\aı.
llesınde Ka)1şıl~ğ'ı ~~:ıdddosiııdı' 86, mi Ye 'ıJ 
88 ıııııııaralı _ıkı yıız seksnıı :ırsm · · 
ar~ıda_ me~rıı ve ,iiç dönüm lıiı· 
evle.k ııç ~:ıız ):ctıııı~ arşın balı eyi 

• . havı ~argıı· hır ahırın taıııaıııı.! 
1 ukanla ~ıııs vı:ı ıwvılc ıneYki vr, ıniisleınelaıı . . • 

Pml:\k lıizalarırnla gostcrilen hede ilerle taliıılnı:ı . ., . d ) azılı. 
19 K · 9 ·ı · ıızcı ııı e olıırı tınuııusanı 29 t:m ııne ınüsadıl' l\ınnrı - -
huçuktaıı itibarrıı 111111,;ı rrıleyn ınübasc : l ·

1 "'1 guıııı s,ıaı on 
1 k k · l · '• ır 0 ıın:ımk S<ı.at onhes ıııçıı t.ı ıymetı mu ıaınrııeı. ıc;lcrini lt''"I\ . . ·J d'- k ı· d ) 

k " k t k "d . ·u UZ l'\ C i"I t;ı ., il' p. alı ·aıaı arının e ı e ı ınuk:ııTcı· hu! 1 • 
1 ". 

ııwzkiır giiııde t oııl f'' l • •. mıı ugııııı .aıı !alıp olanl:.11 ııı 
_ . ' ~ ıu~ug.ı kadar S·ıııılık ıdan sııır 

ıııumcaallann eylemelen \' lı .. b .. . c oıı u~ uçuktaıı :;oııra vuku lmlatak 

de eski altı okka Bo. ııı: · y~e Ye gidecek "' döııü te Paı:ar 
orta k k · staıırı yeııı Fatma lskele!;iylr Rize , Sürmene , 

so a ta eskı 47 Ye yeııi 4 Hanımlar Tırabzon, Tirebolu, Gireson, ı'.umrolu Y.üz yirmi altı :tr~ııı ar-
~da ınebnı ah~p iki kattaıı ı'b· _ Ordu , Ünye, Samsuıı, ln(: -

l ı .l bolu, 7.ongnldağa ıığra ya-
m. a ı.ı oda, bir taYan arası, bir caktır. 
sola bır korıdor ve cll .k. 

d ı ı ı :.u·~ıu Hareket ll'lllliı yiık alınmaz. 
arsa a hll' •ıııılfak ve bin ı··rt 

.. . 1 O Galata lr.oprü lıışınıla merker. 
~· ıı1. Y~rıııi ı ııı halıteyi havi a«enıesi Beyoğlu 2.~6! mesıdeı 
lıaııeııırı ıeııı:uııi. hanı altında hususi dairede 420 

l284 
11546 KadıktıyiııHlo• ( \~ııı:tıı :ı~a ııı:ı- lJ;ılİr, ÜI şubeel acnte>ianbut.~ 

lıallesiııılc 1 ıısdih ,·addl'siııd,• 58, 

240 

72-74 ıııııııaı~;h \'iiz clolc.rn aı~ F..ı 11. 
"'ııı ars:ıda ıuehıı'i yedi oda, hir 
;;ofalıir nıııtfak, iki kıırıı ı.ı•kiz yiiz 
ı•lli sokiz :ır~ın Jıalıç.._•ri havi hir 
lıaııııniıı ta ınaıni. 

436 516 12218 h·ipsultamb kızılııııısçit ınalıallesiıı 
ıı" Kızılıııı•sı;il eoddesindıı eski 86,86 
ıııfıkrrrl'ı· Yereni 42,44-1 ııııınııralı Fuat B . 
ıki riiz 1111 he~ ar:ın ar~ada :ılı arı 
bin•;. kallı ııç dükkfı.ıııı tamaını 

4505 8126 10642 C.alıaloğluııda Cczrik.ııurıa~:i. mana! ~ııplıı 

1705 3023 

ile iı. 1 ~llafeııari sukaHıııda rski !Bey 
10 34 ııııınaralı iki yıiz Emine 
dok ı arı;ada ınelıııı kargir Behice 

ıba_rl't oıı oda, iki sofa, il. 
, hır kuyu \'C yıız sek
ıı bahçe );havi lı;uıeııiıı 

MUHASEBECİ 
ARANıYOR 
Fethiye h11\:ılisindeki maden 

tc:<isat.mız için nıitkl'mmcl Al. 
manca bilen \ c muh:ısehcsi :.;ayet 
kuH·ctli bir muhascbcdyc ihti 
yaç \Rrdır. Bahçe kapu unda 4 
.\akıf 1 lanında 4. Katta Cenubi 
Anadulu maden Tiırk anonim ır 

' ketinc mürac'ıt:ıt. 

Doktor Kutiel 
Elektrik m.ıkınelcrıılc beis,. 

j(ukluj(ıı ıdr • darlığı. pro tat 
ndemiiktidar. c belge\ ekliği, 
<cri'an ve cilt ile firl'n~i)i .ı~ı 
'iZ teda ı i eder 

11 ı,ı :::ıııııı a.ıt ıır d· ('· I· 1 .. 1 . ' ııııır, 111 , 1 ıa11 • •1 
''' ,ııaı a ınıı ıayaat knınısyoııund~t 

ıııuıaca:ıl ~abu! cdılmeyccrği ve ııırzkôı· cıııl;ikr cvl'lrc talip olaıı
lamı kılı karar csııa~ıııd:ı hazır bıılııııınaılıklan vı• haska 
talip zıılıur eylediği tahılil'llo l'Yclki ıaliplcriıı keyfi) et elı;1i~ 

rda 1 loca 1 J,ı ııa Lıtııı, ıııa- l!ek~ •t 
hal sınde yağhane, Pa~ lııııam bey. l.lt 
rok ğında e.ski 7,9, 13, 13 ınlikr- hiçe Ye 
rrer ve vem 14,16 nıımaıalı dört Münire 

Karaköydc llorckçi fırını 
ırasında .1+. 

a ddolıın:ırakları hizııımı il:ln ıılıııııır. 
MES'ULMÜDÜRÜ:BÜRHANETiiN 
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MEMLEKT ·VEj HARİÇ,TEKI VEKAY.İİ G_ÖSXEREN .RESİMLER 

Dün Rei icumhur Hz.nin manevi kızı Nebile 1-l ile Viyana sefareti başkatibi Tahsin Rüştü Beyin evlenme 
merasimi yapılmıştır. Reiscumhur Gazi Hz. de merasimde bulunmuşlardır. Bu mes'ut merasime ait Ankaradan 
g;den resmi dercediyoruz. 

1 

l 

Beden terbiyesi kursunda nluallim hanım
lar müşkül bir hareket yaparlarken 

-

' ... • 

~ .. / 

-. 

Gazeteler Amanullah Hanın Hindistan 
hududu ciıvarında bulunan Kandehar şehrine 

Çapada kız muallim mektebinde beden terbiyesi kursunda dün bir müsamere verilmiştir. Kursu ikmal eden gittiği bildiriliyor Bu Afgan kalesi Hint-
muallim hanımlar ve beyler muhtelif beden hareketleri ,.apmışlardır. Bunların 20si kadın 4-0 kı erkektir. Afgan hududu üzerindedir. 

.. llHftUllllllUJllHll.llUllllHIHt111111111111•1HllUHltUllHMllHlllllHllHU111Hlllllfftlllllt .,1 iiiin:~:;~~;::::; -~--------:~ 
F.:vınizin :ıp:ırtım3nınızın 

daima cemıı 'e parlak 
kalmasını ve sizin de 
n1emnun olman1zı arzu 
e4.H"on::anız me hur ve 
muzadı taoffün 

Poliflor 

.noget 
Cim ını 

r alla Jmanız lizımdır. 

Satılır. Beyoğlu ve lstanbulun muhtelif semtlerinde bir çok sirkatl~r yapan ve bir trikotaj fabrikasını 
soyan bir çete ya _ .ı ıınıştır. Hırsızlardan Tevfik, Hasan, lbrahim cürümlerini söylemişlerdir 

devrelerinde 
bulunan genç kızlarin 

sıhhati iÇin 

ARSENOFEHATOS 
en mükemmel mukavvı 

dir. 
,. Eczanelerle ecza depo· 

larinda satılır. 

. ASTA-LÜKS 
~ iRMiK MAKARNASI ... 

ASTA-lüks 
Makarnası Amerika· 
nın en birinci irmiğin 
den yapılmıftır. BU· 
tun Avrupa makarna· 
larına müreccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir defa tecrübe her 
vakıt kıillanmak için 
kafidir. 

Her yerde arayınız. 

Kendi kendine ıraş olmak zevk
lidir. Fakat ter ye taze kalmak 

için meşhur iskambilli 
POKER TRAŞ BIÇAÖI 

-

~ ~· ri' ~' • • 111 

~o ·.·o~ 
ı POKER ~ 

ile ttaş olır · dır. l •k . . n '' 
sakınınız. IO adrclı •tmış 1 uru, 
tur. LJmuml d pr· u lsta,buidl 
Tahta ka!Ade IO nnmarad<1. 
JAK DE KALO VE ŞÜREK"-51 


