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AMANULLAH HZ. NIN HAZIRLADICI BÜYÜK TAARRUZ BJ'ŞLIYO 
KET LvG MİSAKI 
Dti.n Kcllog misakının kabı•! 

·~e dair mııahedeyc ait kanuı 
layıha>ı 1\lillct Meclisinde mütte
f kan kabul olundu. Biıyük Millet 
leclisinirı bu hareketi Türkiye 
Umhuriyetinin sulhperverli ğ:ini 

ıspat eden vakalardan biridir. 
Şu son altı yedi senelik hil 
Ve hareketlerimize dikkat edilecek 
olursa' açık ve kat'i bir surette 
Rörti!Lir ki Tiırkiye cihan sulbuna 1 

karşı hıırmetini, hüsnüniyelini, 
h~tta bazı defa!. , bu rnlha karşı 
farı.mcrlıutin .ni izhar ve ispat 
fırsatını asi~ kayhtmtmi~tir. 

Biz sulhu'l kadrini, kıymetini 

rer kesten ziyade takdir ederiz. 
(' nkti ııztın zıı'lıaPlar umumi 
l\ıiay ,s1'lik en, empcriyalızm t:ı

l,ır olun. n, de\ Jet ihtiraslarından 
tn çok zarar gcirmüş bir millet 
v.ır,a o da biziz. Bu giinkli 
Tur~ devleti Avrupa cmperiya· 
lı,,ınine kar~ı cansiparane mlka
dclclerdcn doP;fnuş bir varlıkar. 
Anın içindir ki Kelloğ misakını 
k bul cckrkcn biraz da kendi 
idealimizin, kendi noktaiııazan
nıızın tahakkukuna ~ahit oluyor
nıu ·uz p;ibi ı:urıır ve in~irah 
duymaktan kcndimi:l.İ alamıyor
duk. 

VAZİYET ÇOK MÜHİM! 
AMANULLAH HZ. NİN 

BEYANNAMESİ 
KRAL IIZ. BÜYÜK TAARRUZA BAŞLAMAK 

ÜZREDİR. İNAYETULLAH TAYYARE 
1LE GlTTi 

l\cJlng misakı bazı dev !et ve 
siyaset ricali rurufından her tür
lü ameli kıymetten ari bir teşc
blıus sı..retiııdc tclckki edilmiş 
olnı:ıkla beraber, gerek umumi Afganistan vekayll alaka ile takip edll-

HİTAM BULDUIFIRTINA . 
---'*·~ 1 • • 

Talebe kongrasıı ŞIDDETLI 
toplanıyor İKİ .. VAPUR ÇAR-

Baı~:~. tale~es_i kon- PiŞ TI, A·D A LARA 
g şehrımızde VAPUR İŞLİYE-

toplanacak 
Bu seneki Baynelmllel ~fED İ 

talebe blrll§I kongr.ası için 
lstlhzaratta bulunmak ve 
Balkan mltletıerl talebesi 
arasında lasanUt temin et• 
mek llzre •ehrlmlzde bir 
kongra aktedllma ı takar
rUr etmı,tır. 

Kongraya Romen, Sırp, 
Bulgar ve Yunan talebe bir
liklerinin iştiraki için alika
darlara davetiyeler gönde
rilmiştir, 

Kongrada Balkanlı genç
lerin ihtiyaçları ve Beynel
mllel birlikteki vaziyetleri 
tespit olunacaktır. Kongra
nın bir aya kadar aktı için 
hazırlıklara başlanmıŞ ve 
Emanetle temas edilmlştır. 

KAZANÇ 
VERGİLERİ 

BEYANNAMELER ÜZ
ERİNDE TETKİKAT 

YAPILIYOR 

:BEYAZIT HAVUZU 
SOCUI(TA DOı l\1UŞ
TUR. KAR FIRTINASI 
DEVAM EDECEK ~11? 

lkl giln evet sakinleşmiş 
olan havalar evelkl gece 
yarısına doğru deıtlşmlş ve 
çok şiddetli bir lodos fırtı

nası çıkmıştır. Bunun teslrlle 
liman işleri karma karışık 

bir hale gelmiş ve bazı ka
zalar olmuştur. 

TURK-YUNAN 

MÜZAKERA'fl 
KESİL~1EDİ 

MVZAKERE BATİ FA
KAT El11N BlR SlJRE1 · 
TE DEVAM EDİYOR 

Atlna, 19 (Fos) -· Anka
rada cereyan eden TUrk
Yunan mUzakaratının tasa
dUf edllen mu kllat netice
sinde lnkıtaa ujiradıjiı .-ı
ylasl dUn musırren davran 
etmı,tır • 

Hariciye nezareti bu •a
yıaları resmen tekzip atmı, 
- mUzakeratın bati olmakla 
beraber emin bir surtte 
neticeye dojru yUrUdUjjUnU 
tebllil etmiştir. SalAhlyettar 
Yunan mahaflll emlak mas
eleslnde tasadUf edilen bU· 
tUn mU,kllAbı rajimen hU· Uün Romanya Kraliçesi Mari ı Jı.. 
kOmatln netıcal mUzakarat kerimeleri Jle birlikte şehrimize geldiler 
hakkında nikbin bulundu
Ounu beyan ediyor. 

Atına, 19 (Fos) -- Roma. 
dan blldlrlldJOlne göre M. 
Musollnl Ankara ve Atlnaya 

vuku bulan sayahatları hak
kında M. Grandlnln Verdljl 
rapordan pek memnundur. 
Raporun muhteviyatı mUs
takbel TUrk - ltalyan·Yunaa 
te,rlkl mesaisi hakkında 

pek Umlt bah,tır. 

ROMANYA 
KRALİÇESİ 

Mari Hz. ve Pren
ses llyana 
şehrimizde 

Dlyandopulos d6nmlyor 

Ankarada bulunan Yu- Kraliçe Hz. lstanbulda suJJı )olunda muhim hir adım mesi lazım gelen bir safha arzetmekte-
01 n.ık ve ı;crck bazı AHupa dlr.BiHhassa Amanullah Hanın Krallığını muha
d~vlctlcril" n coşkun ihtiraslJrına faza ederek Kandıharda te,kllat yapması ve 
hır İtiraz mahi)Ctlrı' h · b l BSİ!er Üzerine yürüyerek isyanı ba&tlrmaSI be• 

dlZ U 11-
nrr k tı'-ıarilc <av nı dikk klenlyor. Zaten Kralın bu uğurdaki faaliyet ve 

Ticaret miic şe,eleri 928 sene
si içitı mti>talıdcminc ait kazanç 
bcyanııamekr",i mensup olduk 
lan tat ·il ubclerinc vcrmislerdi. 

Bunların kazanç vcrı,>ileri tah
~ıı olunmuştu. Defterdarlık tet
kik memurları bu bepnnamcler-

Limanımızda olan Alman 
bandıralı "Denos., vapuru, 
demirini tanyarak, Bantırya 
ismindeki Jnglllz gemisinin 
üstüne düşmüş ve mühim 
bir hasara sebebiyet ver
miştir. • Bantırya.,nın acen
tesi tazminat lçln protestoda 
bulunmuştur. Yakın sahiller 
seferlerinin mühim bir kısmı 
lnkıtaa uğ"ramıştır. Seyri 
sefain idaresinin Adalar ve 
Anadolu postalarlle Şlrketl

hayrlyenln Harem ve Salacık 
seferleri yapılmamıştır. nan "mübadele başmurahhası b i r kaç g Ü n 

M. Diyamandopulos Anka- kalacaklardır 
radan lstanbula avdetin! te-

· l e nmı etti .s htJn ha' e~~~~ gayretinin n:Uspet bir sahada llerled'ğlnl. fl!e• 
5 1 tırn ı., cmrçriı. ,.. k vsuken &ldıgımız hah rlere aHen kay !m .~;tık. 

ticarctha"ekr" n•,mi dcltcr-
lerıni ka~ılr ,tırarak terk kwa 
'-ı.a,lamı !::•dır. 

1 ıi s vk k lı .ızon l-

1 

Amanullah a!lin muvaffak olaca~ı muhakkak 
ül ı , ' 1 n 11 

' < ut ndcetlll e t lr. Son dakikada aldığımız malQ-
p· • ır Ltmckt;r. AHu- mat göre Amanullah Hz.Telslzle bir beyanname 
a . ıa et uleminu~ ı '- tıız bu neşrederek Kref •ğını muhafaza etliğini ilan 

ncvııkıı bir samimiyete almış ı etml,tir. 

Ik ar>~ ımckTi eksik çıbn 

!ardan aradaki fark tııhsil edil
mekle beraber ayrıca haklarında 
takıbat yapılacaktır: Tetkik me
murları semt semt hu hu>ustaki 
tetkikata dnam ltnıektcdirlcr. 

dl:;ılcl.k. rnayetullah Hanın Hlndlstana gittlOlnl, ,rmdl iKi asi 
. () mııhittc 1 i<T·c \\'ibcnun reisi arasında mücadeleye girişildiğini yazmı,tık. 
ın<• , • . Beha Saki n.-mındaKI çete reisi ile Serdar Mehmet 
~ 1 

Ve ·ıhl k' · · ö 1 1 d "" (Czyıf • '.' ·ı nr.zıırıyntı azını mer namındak şahsın topa ı,.ı asiler arasında baş 

\. [f ve talırıf, u1 Tamı~tı1 l\llite· göstc n bu mücadele asileri ikiye i'yırmış oluyor ki bu 
c ·ı 

' u~ \ et rcısı ba~ı'1ı mcza- sur tle Kral Amanullah Han vaziyetten istifade ederek 
rınd·.ı kaldırıp haksa tohtımJnıı her iki daiJınık isyan kuvvet!erlnl kolaylıkla daOılacaktır. 
". 

1&i tıir ç·1k aıtaçıarııı ne aca- Kabilde son vaziyet 
) ıp nıe''' · 'ar ı· · · ·· k 
l , ver< ığını gorcrc , 
lll 'cf c !ı · r, C'~t ve hayretten do-
nar kıılırdı 

l'ınıt , •. t . 1 . k' b dda 1\, ' cnıcn.nı cı crız ·ı u 
clloP;ıııı nıısakı da bdylc 

tahrifata . . 
1ı . ll!(ramasın - yanı- yalnız 

Y azıl dcvlctlcrın i<inc 'anır tck-
uz · ı · ' ' 

Şin. uı· ıır vu, ika halini almasın. 
1< ıye k··• . "'-'nT ınuı;ahcde etti~i-

mız ah. l 
'a e p,iire bu hususta 

şuphet·e d·· 
' u'ıncmcnin imkanı 

)'Oktur. ' 

YAKUP KADRi 

BUGÜN 
21ncı 8ahifenıizde : 

tu 1 - Kaoada mcıı..tubıı· Öli.lm koltu~ 
":~ DJ,tl ca.n vcri~or_l.ır? 

Arncrlk.Jt.f;ı Jt"h ... t:tlJ bir ıcıoı.tct 
OltJuJ ' 

J- Snn hJb<:'flcr 

S Uncu sahifemizde: • 
1 - »el~dıy~ butçt:lt"r) DlZ 

konuyor •rnına 

:l- Ana•Jı•luJa k~r "lr 'Qk 
kap..tıtı! \ yollft.rı 

ıs- ~1uhcııt.lıs nıclcchlttılı. 44 !'tııedtn
berı ne v.tpı)'Qr? 

4 Uncu Sahifemizde: 
ı - lloı\'J ıJporu 

2 -· Fıkra 
.ı- ftlek 
1- Kuloak ınharırı 
5- M,bi lı•hls 
6- ~ıhhl bılgl 

7- llikJ)c, karikaıur.V.~ 
5inci Sahifemizde: 

a ı- !'ipı.ır hay.nı 

6 ıncı sahlfemlzde: 

ı - l\1illet mekteplerine 
devam edenler için ko
lay okuyup yazma sü
tunları ve cglenceli yazı 
lar. -

Mevsuk malılmatımıza göre vaziyet şu suretle hulasa 
edilebilir: 

Kabil ile muhaberat cereyan edeblllyor. Türk sefareti 
Kiiblldedlr. Asiler tarafından sefarethanelere tecavüz 
vaki olmamıştır. 

Diğer taraftan Dünkü posta ile gelen Avrupa gazete
lerinde Afganistan hakkında alınan mütenakıs bir çok 
haberler vardır. Bu malOmat daha ziyade lnayetullah 
Han hakkındadır. BerUn gazeteleri lnayetullah Hanın 
Alman dostu olduğunu iddia ile KAblldekl Alman mek
tebini kapatmıyacağı ümidini izhar ediyorlar. lnayetullah 
Hanın büyük oğlu bu mektepte okumuştur. 

Diğer taraftan lnayetullah Hanın lngiliz taraftan olduğuna dair 
intişar eden bir takım rivayetleri Paristeld Afgan sefareti uzun 
uzadıya tekzip ediyor. MezkQr sefaret lnayetullah Hanın herşey -
deı: çvei mllliyetperver bir Afganlı olduğunu kaydediyor. Mamafl 
bu haberler bundan Uç dört günlük vaziyete ait olduğu şüphesizdir. 

loayetullah Han artık Kabilde değildir. lnayetullah Hanın Ka
bilde tahta geçmesi Amanullah Hanın feragati manasına çıkanla
miyacağını daha ilk günde söylemiştik. Filhakika Amanullah Ha
nın Kandıhara gitmesi orda teşkilat yapmak için olduğu anlaşı

lıyordu. 

lnayetullah Han nasıl indirildi? 

I• nayetullah J lan Kabilde alelacele tahta geçirilince mollalar 
keyfiyeti hemen a~ilere bildirmek icin Koşmuşlar sade bunlar 

bu tebeddülden de memaun olmadıklarını saklamamışlardır. 
Asiler kftbil üzerine y!irümcyc devam etmekten geri durmıyarak 

mollalara cevabı ret vermi,lerdir. Bunun üzerine asiler Kabile gir
rm:,ıe~ ve orada Amanullah 1 lana sadık olan askerle mücadeleye 
~ . ıışlcrdir. O gece sabaha kadar müsademeler olmuş, sabahlayın 
'. 

1 
şıddetli sokak muharebeleri ceryan etmiştir. lnayetullah Hanın 

~· 1 er t~r~ın~an istenmemesi Beha Sakinin tahrik~tilc olduJtu anla-
şı ~~or. ~ ~ Sak.i kc?~hsinc J labibullah Han unvanını vererek Afgan 
ta . ~ g<:ç ek 1 tedıği için lnayenıllah Hanın a<ilcr tarafından Afgan 
Emırı olarak tanınmasına mümanaat etmiştir. 

B malumata gôre lnayetullah ilanın asilerle anlaşmamış olduğu 
tahmin cdihıektcdir. 

lnayetullah Han da npkı biraderi Amanullah Jlan gibi ı Iahmut 
Tarzi hanın kızlarından birini alınışnr, Kralıça Sürcyyauın büyük 
hem;ires~ İnayetullah Hanın h emidir. lkl birader arasındakl bu 
münasebat asilerin lnayetullah Han aleyhinde harcht etmeleri için 
Bcha Sakının tahrikatına vesile olmuşttr Fakat tekrar ~debiliriz ki 

vaziyet yakın bir zamanda Kral Amanullah Hanın muva!fakiyetile 
tamamen dıizelecekt!r. 

-----~·---

S1NE:\1A :Eı STiTÜSÜ 
BİZiM DE MÜZAHERETIMIZ 

iSTENDi 
Cemiyeti akvam tarafından 

merkezi Romada olmak üzre 
beynelmilel terbiyevi bir sine . 
ma Enstitüsü tesis edilmiştir. 

Aldığımız maıamata göre; bu 
mDessese muhtellf memleketle
rin zirai vazizetlerlnin yekdl
ğerine tanıtacak ve bilhassa 
nebatat hastalıklan , zirai 
hıfzıssıhha v o çiftliklerin 
tarzı idaresi, radyofoni, tele -
vizyon, ve r<nkli fotoğraf me
ı;aillnin sinemaya tatbiki husu
sunda muhtelif memleketlerde 
ki terakkiyat ve teceddlldattan 
alakadar olacak ve filmlerin 
mübadeleslle iştigal edecektir, 

iştigal edeceği mesallin şll· 
mullll ve hakikaten mucibi isti
fade olduğu yetnazarda görülen 
bu enstitUden fayda görUleceğl 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 
Renkli fotografın sinemaya tat
biki muvaffaklyet nlsbetlnde is
tifade fazla olacaktır. Bilhassa 
nebatat lıastalıklanoda bundan 
edilecek istifade blrkat daha 
fazla olacaktır. 
Bu enstitüye TUrklye~ln de mu
aveneti talep edilmiştir. Bu ta
lebe verilecek cevap henüz ta
tarrtır etmemiştir. -------Kayscriye Kar 

Kay,eri, 20 ( il. ;\1.) _ Dün 

sabah başlayan kar fasılası;,, ya
ğıyor. Şimdidtn onbe< santi . 
buld ' mı ll. 

Kayseri belediye rei liği 
. _Kayseri 20 (H. 1) - Bel diye 
ıntıhabı bitti. Reisliğe sabık Tah
rirat müdürü Muhittin B. intihap 
edildi, sabık belediye reisi İbra
him Safa bey, Bünyan iplik-fab
rikası mürakıpllğine tayin edildi. 

Fatin Bey 
Ra<1:athı1ne mtıdüriı 

Evelkl gece şiddetle hü

küm süren soğ"ok dalgaları 

yüzünden Beyazıt havuzu 

donmuş ve bir çok evlerde 

terkos su boruları patlamış

tır. Dün sabahki lodosa rağ
men soğ"uklar şiddetini te

mamen kaybetmemiş oldu

ğ"u için yeniden, kar yağma

ğ"a başlamış ve kısa fasıla
larla geç vakte kadar de

vam etmlrtlr. Öğleden sonra 

rüzgAr karayele tahavvüı 
etnılştlr. • 

Rasathaneye göre, karın 
dsvamlı olnıası muht 1 
dlr. eme -

Hallç donacak mı? 
Kandili! rasathanesi soğuk 

n~kıs sekiz dereceye dilş-
tügü rüzgar haflfledlğ"I tak
dirde Hallcln 'kısmen dona-• 
cağını tahmin efmektedlr. 

Rasathane fırtınayı bir 
kar tipisinin takip etmesini 
muhtemel gllnnektedlr. Dün 
sabah denizin milthlş bir 
manzara kespederek da 
kırın, Haydarpaşa önünde 
dalga kıranı geçmesine ra • 
men Adalar 8,20 seferi 
yapmak üzre çıkan bir ı 
pur, çok müşkilata ma z 

hir etmi tir. 
Emliik me ele inin mü

zakere~! bittiğinden M. Fa· 
tarak! ile k tlbi şehrimize 

avdet etmlslerdlr. 

-·--~ 

DiLENCi HiLESi 

Topal adam alabildi
ğine koşuyor 

Dilencileri toplamak için 
Şehremaue.I mua vinlerfndtn 
Hamit beyin riyaseti altında 

yapılan teşkilat faaliyetine de· 
vam etmektedir. 

Memurlar dllençlleri toplar
ken bir çok ghlUnç vakalarıa 
kar,nlaşmaktadırlar. DUu de 
Meydancıkta böyle biri hadise 
olmuştur • Bir ayağını topal 
göstererek koltuk değ"neğile 
dilenen biri memurları görür 
görmez •Yatının bağını çözmuş 
koltuk deyneklerinl attığı gibi 
herkesi şaşırtan bir sDr'atıe 
kaçmıştır. Bu hadise Dzcrioe 
kendllerinl sakat ıöstcren dilen
cilerden çoğunun hileleri anla
şılmıştır. 

Belediye intihabatı 
Hazırlık devam ediyor 

Cemiyeti Belediye intihap 
encllmenlerl belediye dalrelerlo
de çalışmaktadır , .MOntehibl 
evellerln lletesl bir haftaya ta
dar çıkanlacalıtır. Bundan son
ra s glln maddetle mahallelere 
asılacaktır. istinaf ve hüküm 
tebliği için de sekizer glln nılld
deet bırakılacaktır. Bu nıllddet
lerln in kızasında intihabata 
başlanacaktır, 

kalmış, nihayet iki saathk 
çetin bir mücadeleden 
o ra Kmalı daya v se-

let edebllml tir. 

Karadenlzde ve Akdeniz
de fırtına şiddetli oldugun

dan vapurlar müşkllatla yo
la devam etmektedir. 

Romanya Kraliçesi Mart 
hazretlerlle kerime 1 Pren
ses lıyana dün Romanya 
bandıralı Daçya vnpuruyla 
Romanyadan şehrimize gel

miştir. Vapur rıhtıma yanaş

tıktan sonra Vali müavlnJ 

Fazlı, şehremaneti muavini 

Hamit beylerle Polis müdü

rü, harici;) e memuru ve er

kanı matbuat vapura gir
mişlerdir. En evel o 0 m 

" anya 
sefiri M. Fllalitı Kraliçe Hz. 

lerine beyanı hoş amedl 

etmiş ve Kraliçe hazretle

rini hükumet namına sc

lamlamaga memur olan 

Fazlı Beyi taktim etmiştir. 
Bundan sonra Fazlı Bey 

hariciye memuru vasıtaslle 
Kraliçe hazretlerine beyanı 
hoş amedi etmiş, Vail Mu

hittin Beyin rahatsız olma. 

sından dolayı bu vazifenin 
kendisi tarafından ifa edll

dlğlnl llive eylemiştir. Bun

dan sonra Kraliçe hazret
lerine Romanya sefareti 
namına bir çelenk taktim 
edllmlş, mOteaklben K~allçe 
hazretleri ve Prenses lıyana 
vapurdan nhtıma çıktnı Jar 
ve hemen Şehrema • 
netinin bfr kapalı otomoblll 
ile rıhtımdan caddeye çık
mışlardır. Burada mlsaflrler, 
Emanet otomoblllnden ine
rek Romanya Sefaretinin bir 
otomobiline binmişler ve 
dotruca Robert Kolleje git. 
mlşlerdlr. Bundan sonra ema 
netin otomobltlne maiyetleri 
blnmlşlerdir. 

Romanya vapuru Büyük
dereye saat 2 de geldiği 
halde Galata rıhtımına an
cak saat 4 de g.elml tir. 
Çünkü boğazda ~lddetll fır

tına vardı. Kraliçe Hz. şeh

rimizde dört beş ğün kala-

caktır. 
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• İLLİYETİN HARiÇTEN ALDI~I MEKT P. VEl f. L R 
- . 
(iIJÜMlrOLTUGU ÜZERİNDE ------·-

Giirültü başladı! 
İDAM MAHKÜMLARI KANA
DADA NASIL ÖLDÜRÜLÜYOR 

Kral ık taraftarları ile 
sokak kavgası oldu __ ...... _ 
Parls. 19 (A.A) Opera 

81 Z SfNZ ts filriLESI ÜSTONDE GEÇEN 
İYELERDEN SO IBA BİRDE DOCRAı.1™A 

clvanada büy11k bulvarda dOrdQ 
Jandarma kıyafetinde altı Kra• 
llyet taraftan mektep talebesi 
bir kamyoaa binerek Gazet dil 
Fran mesele mDaasebetfle nll
maylş yapmalı.ta va risaleler 
daptmakta lkea zabıta mlda
hale ctmlf ve bu ytlzdca bir 
ubede çık.atıftır. Tahhllı:at lc
rasuıa b&fl&aılmıttır. 

AA1ELfYA11 VAR! 

Taranto [ Kanadada) 29 ı lnsan bu odayı pince dilden 
KA. evel (Milliyet ) •ev- mahrum oluyor. 
vorkıaıı. avdet ettiğim guıı, Paris- Bu meş'um ad.yı belki, ilk 
~ ınmmal; şerefine ııai.I ok!u&um liysret eden hdındım 

Ömer beyin, filliyece her •J Yerimde donm~ kalmışım.. 
bir Kanada mektubu yazmaktı~ O an bir çok mahkıııııiuın na.W 
hakkındaki ta ·ye mektubunu öldüklerini tehayül ettım· Ölı.ım 
buldum. Bu vszifeyi büytik blr odasının yanında ikinci bir oda 
emnunı)ı:tle kabul ettiıtiıni daha var. IJam mahkunıian son 

uza tuzum bile yok. günunu burada geçınyor. 
Buranın yaonı bır kaclııı Çoklarının dedi~ gibi nıa'ı 

muharrirenln gördıiğü tar7.da 

nakle ogrıışac 

Karuıdanm \'Ok tnıeresaıı 
!ı&yanna geçmeden evel., "La
patrie. gazet · namına, e\ -
yarka yapmış oldugum bu son 

se ahatımdc. sinz !Iİ!IZ 7.İ ına 
nit fııdbalanmı yazacajtım. 

\l~lumdur ki U.S.A. da idam 
milıköınlarmın dünya ile olan 
alak.alıırı bu elektirik. i~kemk

'inc oturtularak kesilir. 
\hıes,fnin mudıırii ile zındanı 

~eti.en· 
lis> Coorı:, dıı ordu. Bir 

k:ıdııı ıfntiyle hur:ımu zi}·aret 
rtmek doğrusu hir 4-ı:; r. 

1 lakikatı söylemek lılziın ge
lir.;e - . 'nzi !{Cmıiye karar 

\erdiğim an hiç bir korku hiı; 

ctmcıni;mm. Fııkat lıap!; anenin 
daha kapısından girerken, böyle 

• talepte buluoduguma peşimaıı 
ol ın ~uıın. la haza ıD diiriin 
,ozkrinden mliteessı.r olduğumu 

!(İistennedfm. 

Yolumu7.a dev.1m 

im · si7.C görüp 
a men n&lddecegi lll< 

ettik. 

işittikleri mi 

Hrpıshan çok odern bir 
r en farklı değil 

f !er nda elektrikle tenvir 

ediliyor. kaloril'erlı.: ısıdilıyor. 

\lahqıı !arın uda." çok sıhhi 

~eraittc.. Yerlerde halı.. Güzel 

bir karyola. bir yazı masa" 
urerinde lıir ckktrik lamb-.ı.~ı 
e en 

·ogu. 
mı:cımr.ılardan bir 

:ıinz inzı ziyaret edenlerin 
;,azunden ka mar:ıcak bir :ı<'} 
\'arsa oda hemen b!itiııı mahkum
ların 1.yberty tı:azctesini okuduk
larıdır 

llurruı etten mahrum olan bı. 
/.ıl\allı in~anfar hclki de l{azctt' 
valıuz hurruyet invani ~ıdı~ 
için buna ragfıcc cdfyorlar. 

1 bıpbhanenin mukcmm mnı: 

ak., ve yeınckhan1:5i.. Spoc yer
leri:, ·nema." ,.ar. 

Buradaki memurlar, ba,..Ja 

ıııudur olduP.Jı halde temamen 

ıdam ııleyhindcdir. 

Uıidur heyecanla anlanyor: 
- F eıııılik f lt:yell:' lıir adnı 

rtb:..... mıdıkwn olduğu ;r,cmarı 

vahuz: kendini değil. lıuleri de 
ıaz ~diyor. BıL hül•muıı en &gır 

lıııı. hiz infaz edi onız. 

* 
Llar ir yüı:U.yuek 

ufak. · kapının öııüııdc dıır

duk anımdaki aıudür kapuyu 
-~er k. 

iste burası öl.um Ollesvhr. 
elli_ l'.!lindeki :mahtarla lı.apuyu 

açt4. · gitme için bana yol 

~rdi. .Bi~ an girmekte weddat 
tttirm Sonra. binieıa içeri girtlinı. 

AJ beron döşeli sogı:ık hö~ .. 
l(apunun bira?. yan tıın.fınd gı:n

:ş bir kolnık.. 

lşre o iızlerce ki,ıinin iizerin-
Je oldüıt k:ınlı koltuk.. Ölüm 
koltuğn _ 

tvaklar•ııda kap~1 r. t rara
ıncf.an bir demir başlık..Asılı du

rm·or 

Odad.'.I idam esnasında hazır 

1 ulunacaklann oturnıasıııa mah
sus hı be,k.. Soi(uk, ıcak; su 
muslukları hirdc biiyük levha 
,\ar: Silence!.. 

Bu levhaya hiç !uzum yok. .. 

lı:ümların saçl&n tnış tdilmıyor. 

~ludur sormadan anlatıyor: 

(_'~irıfu !llltlUZ ~ık elek 
tirit mallin~inin bir elt:ktmdu

dur. '\lahkılm bkemle e oturur, 
ayakları elleri. kayi:jlarla bağla

lllf., başının oru vesinde hir 
h• trat edildikten l!(Jnra !>aşlık 

KiJdiriür. 
Bu n:ufeyi ır;oren adam. l'a 

nındakl odKya ıı;eçeret' dıı~~vi 
basar. 

\lahkılmun ııasll öldugıımı 

b.i.ı,: UTmC:C. l'Jek 'k ceryanı 

. eçcr).eıı sa~ e el y l(ı koku
su hi edilir 

>\meıik:ı kanununa nazaran olü 
derhal yandaki oday.ı geçirilerek 

bir tabip t&rafuıcla p:ı.- parça 
U.ilir. 

ltı,anlık ve &!aletin en /-Or 
vazifesinin :rapıldııtı hu odada 
ha~ka ıı;ürülecek bir ~ey voktu. 

Kanlcrimi çok ajtrr b\r yazı 
ile or uj!umu hıliyorum. (ele
celı: İncknıbuna k&mıdamn tahii 
güzellfkf~rinden hah> ederek' bu 

günahımı afvettir~ı.~ . 
B. Gore 

HARİCİ 
1ÜTEFEHRİK 

HABERLER 
Almaaya-Lebistnn - \ ar~ova. 

19 - ( .\. . ) 11 7.ale>k• il• 
,\lnıan orta elı,:ı ı l\c-.: le ııa' 

lıak! nıda molı4kkak bır ıril f 
etmişlerdir. l\ıı itilaf \()~9 senesınin 
son gtinuce kadar meri"vc"' mc' kiinde 
katacakc-ır. 

Afrikada muharebe Beni 
mella. 19 (f\.A. - ft-d n: kııır:ni 
erbabı klyunı coplu ir lı:ıldl: lıu 
lwıdugu mwıtaby:ı ı;Umi • \C ,..ı, 

kiloııwro detiııliktc lıir h:ı.ı. Ü7.ericde 
ilerleıuı ıır. 

* .\1. ,\lilnıuıı ııııtku -
Paris, 20 ( A. • ..\.) - 'abık re
isicıı nılıııı ll. l\lilı- ıı (}lil 
auıl) Fr.w.saııırı lıaril'i tya~Iİ 
bakloıı<la lıiı· ııtıtıık ırat... elınis 
T& u tire ı:ar-.ık sıılh irW. en • 

y 'il. tt:ınillalııı Hı·rı ~galinitı 
iıl:aıre i oldu!!unu h ya t'Vle-

r. 
* halyada ıflas - i\aprıli. 

20 (ı\ A) - "reıı iiltı.s olmis 
olau ı: •uııp vıJ.. ı:111.btcmlıılı:.ıt ban· 
kası ınüdıirii tevkif f'rlilmistir. 

* TSE - KAZ · t -
Otta\a, 20 ( A .A. ) - ün
tan ·o l'lı.ı.ıır i düıı ll~·e Les
kıı yakıııııııla yoldan çıkrrıı ·
lir. 1 telef 12 yaralı vardır. 

Rusya - Lehistan 
Berlln, 19 (A.A.) Var-

uvadan blldJrlllyor 
Leh gazeteleri Kellog mi· 

sakının şarki Avrupada der
hal ilan ve tatblkına aJt Rus 
teklllinln yakında Lehistan 
hükilmetl tarafından kabul 
edileceğini tahmin ediyor. 

iLANLAR ---· 

EGZAMA 
E<kı yara ve ka. ıntılaı-a en 

iyı ilaç dnnalı 8liknı lıe~ın 
Dermoz ınerhe '<lir. Deposu 
sıı kııcide Ali Hi1.a eczanesi 
taşraya pıı,ta ile bir liraya 
gönderitir. 

FOŞ iYi - Parla, l9 (A.A)
Marefal Fot (Focb) un alıvall 
sıbhiyesladctl sal devam e -
diyor. 

BÖVtl'K SANATIV\R Pa-
ris, IQ (A.A Lelıfstan cam -
harlyetlnln sallık rlsi cuıahanı 

M. Paderenkl harp eytam ve 
eramllinln menfaatma Fransada 
verec - k sener içla yapacatı 
devir ve scyahatın hırincl mer
halaleri bulunan Forceya mllte
vecclben hareket eyfemfttlr. 

OOLAl'CDIRICILIGA ({ARŞT 
l'fa.zır1ar meclisi, mali piyasayı 
aatlanılaftırmak, ıasamdatı hl· 
-ye eylemek, llaak.crllk ve a 
janllk mealeklerini taazim et
mek, mali müeıısesatın ve ticari 
şirketlerin esham ve tahvilat 
neşriyatının ııaaıarmı l>lr nizam 
altına almak e mil dd uraami
ntta mail plleııini takviye •Jle
ıııelı: ibre lıazutanan IKr si ilel 
tdllMri tasvip eylemiştir. 

Mecll"i Ayanda 
Parls, 19 ( A.A. ) Meclisi 

Ayanın mali' komi·yonu garbi 
Afrika bankasının imtiyazını 

tecdit için meb'u an mecllsl ta
rafından kabul eluııan metal 
beş reye karşı oabCf reyle 
lı:a ul eylemı.ıir. lmtiyn mlid· 
ctef in onbir . eneye ıenzlJI 
hakkında jeaaaey tarafından 

dermey.:n olunan tadil teklifi 
reddolunmuştur. 

ispanya - Fransa Parl , 
UI A.A.) jurnal razetesinia 
Madrlttea i tlhbanna aazanuı 

1 pan' anın Pal•_, sefiri ile Fransa 
baridy• aayareti ıuıunııi katibi 
Rljeııl lıaldınıda coraşm lerdir. 

Arnavut Krelı 
Berlin, 19 (A.A) Belg-

rattan bildiriliyor: 
Buradaki gazeteler Ah

met Zogunun hastalığı ted
rici bir surette zehirlenmesi 
neticesi olduğu Tiranda rl· 
vayet edlldlğfnl kaydediyor. 

Yunanistanda zelzele 
Atına. 19 (A.A) - Eylos 

adası cıvarında tahtelarz 
gürültülerle mütçra lk ha
fif tezelzüller vuku bulmu • 
tur. 
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KASIRGA VE FEYE
Zk YÜZüNDEN 

ÖLENLER VAR 
Evesvll, (Amerika lndlana 

dahlllnde) 19 (A.A.) - Uzak 
ve datntk olan yet'lerde 
dünkü k ır,ga ve feyezan· 
dan dolayı on kfşi vefat 
cylcmlştlr. Bunların araııanda 

çocuklar da vardır. 

lngiltere aleyhinde 
Nuyork, 19 (A.A) -- Em

peryalizm aleyhtarı cemiyeti 
lttihadlyenln murahhBI M. 
Coıı Conson (John john on)
un Hlndlstandan cebren lh· 
racını protesto için Nuyork· 
taki lnglllz konsoloshanesi 
önünde ln&11tere aleyhinde 
nümayl~er vuku bulmuştur. 

* KAÇAK SiLAH - Bü· 
ellO!I Ayres. 19 ( A.A. > -
"La Frensa. gazetesi Santa 
Fede 1 tr Alıtıan vapuru da 
zaptolunan sandıklann on 
iki bin tüfengl muhtevi ol· 
dutunu haber veriyor. 

Al.im-yada 

iman harp gemi i ---Berhn, 19 A. A,) - Jeneral 
GrOoer in ıırblı kruvazörler 
meselesine ait muhtıralarının 
bir ing llz mecmua"' tarahııdaıı 
neşrolunmasından dolayı müda
faa n•ztrı rel icumhtr Hinden -
burga mufa •al bir rapor 
vermiştir. 

TAMiRAT MESELESi 
Par! , 19 (A.Aı Tamirat 

komisyonu M. Piyeron Morıaa 
ile M. Oven Vunı u ta.İıılrat 
komitesine Amerikan murahhası 
olarak tayin etmiştir. 

Parls, 19 (A.AJ - Hualt ga
zetesinin Vaşlagtoadaa aldığı 
bir hallere nazaran Amerikaa 
mütehassıslan şubatın bfriade 
vapura blnec~klerdir. 

ESiR TiCARETi 
8erlın , 19 (A.A.] - lnglltre 

bükılmetinln esır ticaretinin 
menine ait mukaveleye Irak 
hUkılmetlnin iştirak eylediğini 

cemiyeti akvama bildirmiş ol
duğu cenevreden haber veriliyor. 

Almanyada kaza 

~~-~<----~~~~~~~ 

v._ ... •.,•-da 
Hastalık var! 

Yunanlılar bahri hazır
hklara da devam ediyor . -

-- - , 

Afgandan gelen son malumat 
Londra, 19 ( A.A) - abık Kra 1 ~\etullııh J.Jan ıaı •e l!t 

KAbllden mu fart at etıt" ır. rıan 1a" Han if ı ııu 11:"'1 dıP°1 
telsizlı; illn eylcmişt . 

\loı kov:ı. : 9 (A.A) _, Ka >ilden bildu yor· 

Atina, IQ (\1ılliyet) - Yuna· Vaziyet d ına kıırnr:ıız Vt: uj!;laktır ,imal \'' ecnul u ,,.ırl>. 
nı,ıanda gırıp . al~nı vardır. 1 ~iretlennde'I huyuk bir kısmın!'. 1 lııbibullııh nılle tahta geçen 
Patrastan gelen haberlere göre llllha ·ak.i hakkındaki uziv•tlen henuz tcnevv r etmemijnr • . ti bı 
orada gınp algıru asker ara,uıda hullahın kumandanı Kabil uzcrin ilerlemekte oları ıvaari ve tu 
hukmunü icrı edi\Or. u son rr:ındo a.şlretlcrtni tevkif için mufrezelcr go. dermişdt on ınub.ı 
günlerde ı;mpten asker ar~ ında rebeler esna ında Habibullah ta.rafına gcçm.ı olan , lan aıs ıışırcd 
dört gunde 4~0 kişi mu.ap mu{n:ıelerl ile KAbilde diğer mC: reıeler ara:ında sUeha mürıl l ~ 
olmUltur. kap etııren ihtilaflar çıkını nr 

il tamııfi bu ha.•ıalıktıın kını,c- Ankara ile Eskişehir konuşuyor 
nın öldugu lşldllmedi. Fakat \ ıı- ) 

Ankarıı., tıi! ( '\lllll - Ankara F.skl,ehir lefonu hu oım ııınıı· ~ nanıstanın di er erlerinde ı·e ,... ı 
b mı açıldı. ilk muıc41emeyi l<:sk!ıjehir yaıltı. 
lllhassıı Atlnada da hir ka<' f' • 'li ' .ski?dılrılcn Metı u " l 11vi B. Şchrlmizd • \feb'u ~:min U. l' 

musııp göruldu. B ı vukuat uze-
ıı;lırır ıu. c. açık ve tabll ıdi. 

rtııc al· kadar m ·kıımlnr harekete K h kk 
geldi. Çı.ınku hastalı~n hutıın adastro a ında konferans 

rnemfekctc sira~et etm i ıhıımali -~nkara. 20 ( 1illıyet) - A'lrupadaıı donen Kadastro L 111ud0· 
vardır lliırt &\ cvdkı da • ha$- ru tı! B. \ nkara K. :ıermtihendbliıtinde tctkikatına da: hlr k 
talığı 'ıenuz u utıılnıamı ur. C:a- kran - \ crerd;: Foıvğrıımetri ile ifrazı planlan arasında nıuka . 
;r,ctckrdc t • ılıı\ler nc~rcdikrck yapmı H •Memin kalıu t9ebbusı.ındc bufunacaj!;ı:ıı oylcmişıir 

bu ha,talııı;a kıtN )apılması lA- Hariciye tayinleri müdürü l(Amll Momıaz: 8 . b•· 
/.lmgclcn eyler hildirilmi tir. Ankara Hl (A.A.) BQkret rıacı sınıf kouoı...ııuk pay 
1 lasralığın htman ihbar cdilm ı elçiliti başlı:Atibl SelAbııddln Bey Odesa konsoıo !uğuna tayla kJ· 
m cburiyeti azt: lildi. m nhll bulunan Tokyo llUyQlı; lıamı~ıardır. Prag eıçılltl m•s· 

!fondan b ka kı~lıılarJa d& teda- elçiliği başkAtlpllııJııe , Viyana lahatıOzan 4 b m e t C ev• 1 
bir ;ıl1n9rnk m(';d;J yeni efradın lı r elçillgl başkatibi Mehmet AD beye de m steşarllk un va o~ 
müd<kt talimlerin nihayet veri Tevfik Bey mllateşarlık paye.site ita edilmiş ve Bern elçilll' c 

Bükreş elçiliği başkatlpliğlne m 11stef•r1 ı t ı n ı n ı at v 1 c 
idi. Bazi lraberlert.feıı ıınlaştlıyor ve Viyana elçiliği başkAtlpllğlae haseblle mezkur elçilik müste • d 
ki bahriye el'rndı arAsıııda da bir de protokol ışıerl umum mDdllr- şan Selamı bey vekillet emrınt t 
kaç l{lrip m abı iirülmiiştiır. lüğll BAfkAtibl Tahsin RüştO ahnmı~tır. Münhal bıılun,ıı 

Bahrr hazırlık Bey , Ml!ahal bulu1111n ticaret Stolı:holm 111 labatıtııartıtııl' w 

. .\ıi bahri ıııt.:clisi hu hafta işleri mOdDrtnğüne mülıta Viyana siyasi mtişavlr Ragıp Raif "' 
sef retl müsteşarı fuat Simavi ondan lahllal eden mil avirllğt 

;r,arfınd:ı fla1\C'kilin ri 'llSeti altın· Bey , b• kere ihdas olunan tlcarıt lflerl müdürü Supbl ZI)' 
da tııplan:ırak muzsh'l'aatta bu- Rlga mıtSlahatıı;ozarıttın• mUs- beyler tayin ve Baku konsoto! 
lunacaktı. Fııkat ır içtima ııkre- teşar unvanile üçüncü daire muavini Celaleddin bey vekal~ 6 

dilmLdi. .\l. c:rnndi yann Atinaya umum müdllrUlğU ikinci şube emrine alınmı,trr. 
va ·ıl nlacaıt~ ve kcııdi,iııi i: tik- mDdürll lbrahim Bey ve oaua TAHLiSiYE MÜDÜRÜ s 
1 1 h lıkJ yerine Odeı;a kon•olo 11 Fuat k 2( ( illi ) 'f h· ıa ıçın nzır . :ır yapıldtitt Bey,Moskova bDyük elçiliği nez- n arıı., l i yet ~ 4 f 
cıhctle ,\Ji bahriye mt'cllliinin dindeki konsolosluk şubesi müdür- llslye r.L mudıırıi Necmettin " V 
içtimaı tcchhiir edcccıtc hcnzi- ıııtnne başkonsolos payeslle kon- hareket etti. d 
yor. solosluk işleri müdUrlültU mü- Kızıl aflSI 

\fomafi ~unu öp;reni}•orux k1 meyiz! Ragıp B. mnnhal bulu- İnebolu , IQ (ı\lilliy<:ll b 
Bahriye nczııreti bir lıı~ili7. mü- nan Tlflls başkonsolosluğuna blr aydan heri KL~ta 0 
esse:e~ olan 1 favkey imal~ta- birinci daire ıımum ıııDdllrlnto kızıl &şbı yapılmakta olan m tt k 

birinci şube mlldOrD HUHyla d 
nesine altı dane bomlıarduman Nazuıl B. ve onun yeTlne ıabılı: hassıs Relık bey 1neboluya gelırılt 
tayyar · ısmarlamı~tır. müdür şevket Fnat 8. Moılıova tir. Kastaınonide 4000.lnebolıı tı 

iLANLAR _ bür'._k elçlllği ko~olosluk iŞieri _ da _l ,000 ek_ aşılanmıgnr.... S 

Muallim ANJEL ted- )•C ~ı 
rishanesinde DEVLET MATBAASI 

Sırl hanımlara mahsus 

FRANSIZCA müdurlüğüııden; 

TERBfYE MECMUASI 
Kur>ları vardır. Dcrsler3 sınıfa 11 ncl sa ı<ı çıktı 

ayrılmı~ olup haftada , defa ve 0. . . . . y . . 

Düseldorf, 19 ( A. A.) - Bir 
maden kuyusunda vuku bulan 
inhidam dört ameleyi enkaz 
altında bırakmıştır. Bunlardan 
biri kurtarılmış, biri ölmüştür. 
Diğer ikisi hennz kuyu içinde 
bulunmaktadır. 

rilir ;\fukalcme, krcume,inşa ve ~ Maarif vck~lcu :\Bili talım ve cerbıye heyco tıırafınclan ayda hır neor· 
sııire. Bahçe kaptı, ErıııJtnıl ma _ ~ edilir . .'iushası 25 kuruştur. Abonesi po>ta Ocretivle her~ er ,enelı~I 
,. . k d K ~ !160 altı •vlrğı 180 knruş, mekteplere ve resmi dalrelcre seneliP;i 3(MI. 
naxası ar~bın a asappn 1 lan. "0 altı aylığı 150 kunıştur. 

- , ~ Alıone ı~in Devlet ruailiaası mudiırluğüne miıracaıu edilmelidir. 
Koz1natık ve tuvalet mW'#...{tz"~~~)e{(.7~~17....Z:: 

ta 

ce 
nı 

ın 

d' 
ın 

ba Patinaj rökoru 
Berlln 19 (A.A.) Davo -

tan bildiriliyor : Fenlandyalı 

Tbun Berg patinaj suratinde 
cihan rekoru yapmıştır. Muma
ileyh 500 metroluk ıuesafeyl 
42.8 saniyede patenle kay
mlştir. Norveçli Ballagmund 
dahi beş kUometroluk mesafeyi 
8 dakika 24,2 saniyede kayte
derek yeni bir cihan rOkoru 

yapmıştır. 
.... ..... . 

TıCARET ve ZAHiRE 
BORSASI 

20 Kıilıunn nl 19:t8 

Bııtday 

Y•• 
ltaııla 

sıuı ... 
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D0nu1c 
Tumuşı~ mahlut 

.... 

-~ 

Sert 0-0 
Rom .. ,. 
8ııt~art.ua 

Zalılre 

~·ot~da.r 

Arpı 
MLSır 

Yula! 
Keteıs tohuma 
Fasulye 

erdrnek 
Nohut 
Borulcc 
Ral 1 .ı 

Hababat 
Susam 

Un 
Ekstra Ebıca 

lı.btta 

lllrlncl yıııııu,at 

!\irinci sert 
!tım:ı 
UçtıncU 
Razmol 
Kepe.t 
Paspal ı 

Z ~ [ R.'IGAll.I 
I'. 

il il 

llMJ 
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17,llO -. 
oe,oo 
-.-
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10..'lll 
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00.fllt 
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JJ.20 
'lO.OJI 
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1400,00 
14:ZO.OO 
1330.00 
QOOOJll) 

0000.00 
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16,ID 
00.08 
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12.15 
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·, 
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00,90 

-.uo -.-
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ııo.oo 

1350,00 

IWl.00 
1280.00 
1240,00 

oooo.ııo 
0000,00 

sahunu inıalinde nıü- 1 
tehassıs birinci 

sınıf bir 

ltrıyat Amili lj 
Mevcut ve ya yeni 

te s l s edil cek bir 
müessesede mtlclUr 
sıfatlle hizmet arıyor. 
AUlıkadaranın zlrdekl 
adrese tahriren mD
racaatıarı: l.D. 5402 
A R. Mosse Berlln, 
SW100. 

Müddeire Fıtm:ı hanımla müd 
def eleyhler ı::dhcm \'e flüseyin ve 
Hüsnü efendilerle Zebra, Seniye ve 
Süreyya hanımlwn şayıan mutasarrıf 
oldukları Balatta flaınami Tııhiain 

malı.ıllesinde cami sokağında Uin 
1-1 No dort oda 'e bır hali ve lıir 

mutbaıı;t hıvi 629 lira 1-0,kuru;; kır
meti muhammcneli bir hap ve mc>:
lcOr sokakta S-:J · o dort oda ve bir 
mutbak ve iki halAyi havi ve fr77 
buçuk lira kı metı muh:ıınmneli hir 

bap ve mahallei mezkirrerıin aınalı 
bakkal sokağında lıAln 51 ·47 No üç 
oda \e bır ınutbak ve iki halayı 

havı 547 lirı kıymeti muhammcrıtlı 

DEVLET MATBAASI , __________________ _ 
.\ludllrlüğündcn ; 

'\'ENİ NEŞRİYAT 
Çocuğun bedeni terbiyC!i - Ali Haydar bey 
Avrupa Kdehiyıtı muhtasar tarihi Yusuf Şerıf bey 
Ankara (ikinci kısmı : Kitabeler,) l\lübarek Ga!lp be 
~:1 işleri rehberf lsmail hakkı heı 

;ıoo ltu~ 

ı. o 

Fi7.ik (Li'e F..debryat "1nıflan için) Kemal Zaım bey 
Tecrübi Pedego)i - Ktzım ' ami tıer 
Mimııt tarihi - C'..elAI Esat ile} 
Şuurun bilAvasrta mutıılan ,\inıet bey . "' . 

H. G. VELS 

100 
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110 
~~ 

100 
80 
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• 
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CİHAN TARİHİNİN UMU1\-1İ HA'fLARI 
D rduncü cildi çıktı 

Piııı 

Adi cilıUsj 

Me "' • 

170 kuru, 
205 • 
225 

.\leşlıur 

-

RAPSON DOUBLE TREAD 
marka otomobil lastik tekerlekleri, Moto siklet ve blslldet 

CLİNCHER CORD 

sc 

isti 

Ve 

ta 

nu 
alt 
Vt 

Ya 
h 

:\J 
•ne 
ına 

•ıııı 

rnaı 

Din 
f<ir 
luı~ 

'c11~ 

kL;ı 

eriı 

ı•r 

• 
( c 

l\a,ı 

d ın 
ıın 

.ıyııı 

bir bap ve Balatta hızır çavuş ma
halle:-iinin aznavur sokağ:11ıd.a 22 No ::::: 

s iki oda ve ;ki haU re iki mntbagı havi 

ve 1190 lira kıymeti mııhamminli 

bir bap ki cem an dort bap Ugir 
hane kırk beş v;Un muddeılc nıüz.ı. 

yedere vıızedilnıiş olup 7 - S 929 
perşembe gunü 14 ı:e ihııleı 

tekerlekleri e otomobil ve motorlar ceferniatını imal eden LONDRf. ~c 
- ve EDI 'BURG da me~hur NORTH BRITl::iH CO.\ıTPA. 'Y l.TD, Tur 
ji ki için acentıı. arayor. Randevu ilmak için ToL:atliyao oıcllnde J. Jl. 

' 

e' eli ·e i icra lcıhııacağuıdao ıalip 

oWılana D)'Ulrd mahammenelerini.n 
yüzde onu nisbetindc pey akçesiyle 
yevm ve saati mezkörda Eyipsulh 
mahkemesinin lcrı dairesinde hazır 
bulunmalıl'I llln olun~· 

;: JEl"'NER elendi adresine y-•zılmasL Halen otomobil satnı:ıkla müşıegıl 
~ :: olanlar ıercih edilecektir. 
iıı 

Şehremaneti ilanah 
.......... 1111!1 ....... 

Oairt!ye !iahipsiz Geyik ren-

ginde bit dişi keçi getirilmiştir. 
Uç ğün zarfında sablbi gelmezse 

satılacak.ur. 

DOl(TOR 

İZZET KAMtı 
Emrazı cildiye, Frengi. yeııl ıl 

eski belsoğuldut;unu esaslı ~ 
eder. Bahçe Kapı, Şekerçl Hacl il. 4 

karşısındaki aparumandı I! den 
l<adar. 

,.. 

n 
y 
ını -
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: I l BELEDİ YE EMANETTE ÜTEFERIK HABERLER 

PiÇ "MEHMET BÜ!S:ELE~İ SÜT FİATI GRİP ÇOK 
,f\i 10 ooo-LiRA Yl BELEDİY~LERll'J BEŞ l\1ÜSTAilS1LLERE GÖ- ZATÜRRİENlN NİS-
bi ' • SE.NELIK İ~IAR RE YENl FİAT AHTII- 1 

AŞIR.ı.VIAI{ İSTEDi PROGHAMLARI GL\fDAN FİATLARIN BETEN ı\ZOLDUGU 
Meşhur .>ankeslcl Piç 300 BiN LIRAVAR!DATLI BE- İı.'JDİJlILl\1ESİ l(ABİL NU SJilllİYE 1'1Ü-

Mehmet elinde büyücek bir LEDIVELER VARiDATIN BEŞ- DEClL ou··R·u·· Sü"YL1YOR 
Para çantasını TE BiRi. ' BUNDAN YUKARI 
taşıyan bir v ARIDA TU BELEDiYELER A· 
A\adamı gözü- NCAK ONDA BiRiNi M,4AŞ 
ile k ri. -.;;: OLARAK VERECEKLER 

esdirerek i t;{/ Anlı:ara 19 (A.A) - Dahiliye 
Yanına yak· 1 ° t"v Yek Aleti beş senelik birer prog· 
laşınış ve iç· 

1~. ~ ram yaparak Veklleto (önder-
. I« inde ı 0,000 " ' meler! hakkında belediyelerle 

lira bulunan ' şchremanetlerlne cönderdltl ta• 
Çantayı kapa mimde diyor ki: 
tak kaçacağı • Proğram fU maddeleri llıtlva 

dıı t f d Qze edecektir: 
snada kadının erya ı · 1 _ Şehri• vo lı:ıısabaııt11 

fine halk tarafından yaka· bugUnkU va:ı:.iyetlııi cöslerecek 
lanınıştır. Piç Mehmedın bir plAn hazırlanması. 2· Tan· 
5 dfat ve sıhhiye umuru teşkilatı 
5 sabıkası vardır. yapılması. 3. Şclıir ve kasaba· 

* ZAVALLI YANDI - ıann mıısıakbel vaziyetini dt 
l<adık6yilnde Parls mahalle· düşünmek suretlle su tesisatı 
Sinde Konduracı Hasanın inşası ve bilhassa yangın ha· 

vuzlannın bu kısma ithali· 4 • 
•' kızı Neriman mangalı yakar- Belediye bütçelerinde ıı.zamt 
0 ı ken üzerine sıçrayan kıvıl· tahsisat tefriki ve idare! husu-
.ı cıından ete"'I tutuşmuş vii- siye bütçelerinden muavenet 

Ilı· ı; temini ııureıile ve mesai prog-
\1

1 CUdunun muhtelif yerlerin· ramı.nın birinci senesine ait işler 
e ' <len yandı9, ndan Tıp fak'ül· meyanına ithal şartlle itfaiye 
~ lesine kaldırılmıştır. teşkilatı yapılması. 5· Mezbaha 
dl SARHOŞ işi - Sirkecld• lağımlar, yol ve kaldırımlar ln-
1f vE:bussuut caddesinde oturan şası. 6· Büyük şehirlerde birer 

11u k ı tüt dispanser yapılması esas olmalı: 
ı' snü adam alııllı a ayı • üzre bütçeler! müsait olan 
, Sültdikten sonra evine gltmege 

) lüzum gOrmiyerek sokak orta- diğer mahallerin haı;tane mil· 
1~ sında yatmış ve kendisi ayıltı!· sait oluıayanların da dispanser· 

llJak için lıarakolıı götürülmüştür. ler ln~ası. 7 Mczarlıklıırın bediJ 
• ARKAOAŞINI DÖVDÜ - bir surette tanzim ve muhafazası. 

s ı Bu mesai programın tatbiki 
dit ilivride işliyen 18 numara ı iıln varidatı, 300 bin liraya 

fOför Sultanahmette arkadaşı ~adar olan belediyeler varida-
~ Vedadı bayıltıncaya kadar döv• tıJın btş e birini, bunun fevkin-

ı 

dUğtinden yakalanmıştır. de varidatı olan belediyeler de 
• GÜMRÜK tııRSIZLJôı - onda birini tahsis edecekler ve 

GUmrLğlln 4 ve 5 numaralı an· bu miktarı tecavüz elmiyecek-
bar( a yapılan hmızlığtn faili !erdir. Beşle veya onda bire 
olmak tMımctlyle üç hamal tev· memur ücretleri ve memur ma-
ki! ed!lmiştir. Anbarlardaa av aşlarının tahsisatı fevkaladele-

rl ve mevcut ise pahalılık zam· derilerilerile pa&kalar alınmış-
mı da dahildir. Belediyeler me· tır. 

• EKTEDEN ÖLDO • Ha • murıannı maaşla istihdama 
mecbur olmadıklarından brşte 

san Tah in ef. namında biri birisi kllfi gelmlyen beledi.Yeler 
ÜskCdar iskelesinde kalp sekte- de kısmen ve ya tamamen me· 
&iuden Olmüştllr. murlann ücretle istihdamı sure• 

NASIL YAPMIŞ 
AZIZ!. .:\!Al IKr:.\IESl 

Ahnı t isminde bir adamJ 

tabanca ile 

ce rhetmekle 
maz~un Azizin 
nıuhakemcsıne 
di;n Ağır ecza 

mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Dünkü cel
lcde maznun 

lstiçvap edilmiş 
ve bazı ~hitlcr dinknmiştir. 

l\)d . 
u deı umumi aleıi cerhol~n 

taharıca~ın cellıini btemıştir \!az· 

nun \'tkill de ITil'Cruhun derisi 
altında:ı ÇJ an kur<unun cl'lbini 
ve ~ <lise mahıılli~de bir keşif 
} apılına. ııu talep etmi ve mah

k mc L11cplcri kabul etmiştir. 
* Mar&arltı vuran Ş"för -

~laıt,'llrı~ namındaki bi; kızın 
ınccnıhiyctınc <eh ·bivet vermekle 

ınuznuıı ,ofur lh<a~ efendinin 
ıııuh.ıkcmc ine diin :l uncü Ceza 
ınahkemesinde d vam L-dllmiştlr. 
Dinlenen şahitlerin ifadesine 
'<Jlc aka Altıncı daire ile Tcpe
hıı ı arasında olmu~ ve hadise 
rcı .ı bir tt'S'1dııl neticesinde vu-

• ı ı:clmi~ur. Digc·r b:ızı ,ahit· 
nn celbi için muh:ıkcmc ba~ka 

ıır ~ıı c kalmı•tır 

Bir gazetenin muhakemesi

< cııç du uııcder jl'HZCtcoi sahibi 
KJ,ım Tc• fik l cyın nuhakeme~ine 
dun .lunciı Ceza mahkemesinde 
ılc\ a'll cdilrr tir K Tevfik bey 

nyr ı " ı~,., ;ı n h.,ıt ız gazete 

n kk dt· • aznundt . G l • 

t ıı.m sinin n cut 

tile talısl atı fevkaladeden ıas· 
arrula çalışacaklardır. Bunlara 
llllve~I lllzımgelen diğer işleri 

fehrin hususiyeti icabına bu iş· 

!erden b a z ı 1 a r ı n ı n ay n 1 

sene z a r fı n d a t a m a n e n 
ifası mümkün olduğu gibi 
Bazılarının da kısmen veya ta· 
mamen mateakıp ıenelere bıra
kılması ve elektrik , mezbaha , 
sn , ıeslsah gibi aynı zamanda 
şehre varidat getiren işlerin 

uzun vadeli ve mu afi ferailll 
istlkrazlarla veya uzun mUddelll 
mukavelelerle !temini kabildir • 

VekAlet bu tamimde bilhassa 
belediyelerin ikramiye vermekle 
eon perece hassas bulunma• 
lannı ve esasen maaş ve ücret 
mukablllnde bir hizmet deruhte 
etml\I bulunan reis ve memur
lanna ikramiye verilmesinin 
katlyea muvafık olmadığını 
kaydetmiş ve kanunu mahsus 
ile belediyelere terlı: ve d,.vre
dlllp belediyelerin varidatından 
bulunllJI vakıf sulanna ait ,.mlAk 
ve akar ve satış hasılAtı ve icar 
bedellerlnln su işlerinden başka 

cihetlere tab. lsve ııarfedllmemesinl 
ve su tesisatının ifa ve ikmaline 
kadar bu paranın bir bankada 
muhafaza ve tenmiyesln! de 
aynca ilave etmiftlr • 

itiraz edenler var 

Ka7.anç kıımisyoııu dün vi
layette toplanmış yeni seııe icin 
1arh olunan kezanli vergilerine 

ı1iraz edenlerin itirazlanoı tet

kik eylemişl!r. -----1 LAN LA R 

Emrazı dablllye 

VEREM 
ve ~tis hasralıklan muıaha S1JI 

Doktor 

ŞEKİP HABİP 
\yasolya Yere tan ilacı Süicıın.1n 

a ıaıumanındı ( marte~~ Paznııcsi, 
( ' •rıamha 'e Perşembe Te~ lsL JOJ.5 

n· 
'l ( rıı 

Ll 
ınd tilııme BiÇKi VE Dlh.1ş DEfüıLERl 
ıl';in<len l!"uha Beyoğlu Ağa canıu pire l\lch 

ne b rakılmı ar met sokağı Yu uf bey apa•tı.ıra· 

I I· 
...,_. __ 
t LLİ YEJ' ı nı ı ı-ı :\lntrazel Eofiyu:i}an: 

1illi et.in Fransızca 
nu ha ı btıgün k mllen 

Yeni Harflerle tertip edil
miş olar~ çıkıyor. I 

1 50- 1 929 wı ye 1 kur. cs:ı ı 
\ e seri ıcdrıs"t fo tazi myyur 

mezunckre mJ~rıftc musaddak 

~ehadctrameli Cumarte>i 

g,ınlcri müracaat. 

ve salı 

SDt meseıe~ı etrafındaki dedi 
kodular unyıp durmakta fakat 
bir türlü bir şek.il bal buluna
mamaktadır. Şehremaneti dün
den ltibareıı &lıtlerl ceııe eskisi 
gibi kapalı &Dğümler içinde sat· 
tıraçalıtır. Ukia muayene yer
lerindeki tesisat ikmal edilme
diğinden bu karann tatblkl bir 
kaç gUn daha teebh8r etml~tlr. 
Bir taraftan da ıoıun 15 karu~a 
sattınlacağl hakkında bazı söz
ler söylenmclltcdlr. 

sut müstahsilleri ise baaa hiç 
ihtimal olmadiğlnı söylemekte· 
dlr. Hayvaıı ve hayvanlara ve
rilen yem fiatlannın yüksekll • 
ğinden dolayı sütün okkası 

müstahsile ancak 23 kuruşa 

mal olmakta imiş. Binaenaleyh 
satıcıya okkasını 25 kuruştan 

aşağı vermezlermiş. Müstahsiller 
kapalı kaplarda süt satıh~ asının 
hAIA aleyhindedir. Kış mı.vsl.ııl 

dolayısiyle bu bir müddei kabil 
olsahile yıİıın kapalı kaplarda 
sütun bozulacağını söylemekte
dirler. Mlistah iller bu meslenin 
haili için Ankaraya murahhas 
göndereceklerdir. 

• OTOBÜS SEFERLERi 
Tramvay ~irkeli elinde mevcut 
otobüsleri Beyazıt ile Taksim 
arasında i~letmeğe karar ver
miştir. 

• BELEUIVE AZALARI -
Halk fırkası Cemiyeti Belediye· 
de fırkanın aza namzellerinl 
Şubat ortasında llAn edecektiı. 

Sö)·lendiğlne gore 10 zat müs
tesna olnıak Dzre aynı zevahn 
naınizetliği konulacaktır. 

* OKlRU A \'E MARAN· 
GOZLAR - Marangozlar lktf· 
sat VekAletlne oktruva resminin 
ticarellerlne zarar verdir;lnden 
bahsla mDracnatta bulunmuş-

lardır. 

* SEBZE FIATl.ARI - Seb-
ze fiatları mDtemadiyen fırlıyor. 
Şehrimizde sebze lsılhsollltının 

azalması ve konserve fobrlka
larının sebzenin mUhl bir l.ıs
mını çekmesi bir terelfüe amil
dir. 

• KONSERVA'JVAR BINASl
Emanet Şeh~adebaşında inşa 

ettireceği Koascrvatvar binası 

içiıi bir mDsabalıa açacak yeril 
ve ecnebi aılmarfan 1 llrake 
davet edecektir. 

• Cemiyeti Belediye lçtlmaı
Gemiyeti Belediye çar~arba gun 
içtima edecekar. içtimada 927 
,ene>inin hcs.ıhı kat'! rapuru mü· 
zakere edilecektir. 

* Ekwek fiyatı indi -
Ekmeh nerhl bu haftn 10 pımı 
tenzil cdilmişdr. Y~nl 16 kuru 

30 para olmuştur. francala ncr
hi 23 kuruş 30 parada pka edil 
mi>ti. 
Yangın telefonları kurulacak 

Yangınların mümkün ola" 
süratle. itfaiyeye haber veriklıil

mesi için ,ehrin muhtelif l'ok
talarında doğrudan <logrııya fda

iyeye merbut telefonlar bul· 
undurulması için teşbhusat ) np

ılmıştı. Şimdilik bu telefonların 
polL merkezine konm:ıı;ı \'c iler

de daha ba<ka noktalara da 
konmak suretiyle ndedlerinin 

tezyidi takarür eylemiştir. 
* Emanet memualarl fçln

Şebrcmaneti kendi memurları 
için bir talimatname ha.zırlamaya 

k~rar ver~tir. fakat bunun 
ıçın toplanan komisyon dün 
ikinci içtimaında bu karan dep;tş
tiımi~rir. Eınanct memurları için 
bir kanun la\'ihası yapmayı 

. kararla,tırmışur. 
Komisyon l~yıhanın ih7~ınna 

b~laınJ<tir LA\iha bu sere llı· 

fıod.ı llahilı e VckA!eti •;a. ıta;;;} 't 
1 

• lccli:e ondcrilcccktır. Hu ka-

l nunda • rernanct nıcmıırhırının 

hu ku m naıan d.kkatc alına
<.Jktır. 

* Yangınlara ! arşı -

\'csaıt ve teşkilatı ıtfai}'enin te 

mini içın \erilen rapor tetkik 
olunmakta.dır. Simdililı: muhtelif 

Son gU nlc rde tehrimlzde 
zataree hastalığının çoğaldıgı 
SO)lenlyor. Diger taraltan hava· 
!arın mlltchavvil ve fena git· 
meslnden hemen herkes cırlptea 
mu:ıtariptfr. 

Dua bu lnıluata Sıhhiye mil· 
dUril Ali Rıza "· muharrfrlmlll 
demlştfr ki; 

- Zatürree çok değildir. E
sasen bu hastalık sArl olmadı· 
ğından o kadar korkulıımaz. 
Zatürree şlddelll nezle veya 
griptea sonra ceJebillr. Onun 
için nezlesi olanlarıa kendilerini 
korumaları IAzımdır. 

Grip hakkında tahklkatta 
bulunduk ve geçen M:Denin bu 
aylanna nazaran a:ı olduğunu 
ar.ladık. Şebrcmanetinla ı;iaema 
ve tiyatro gibi kapalı yerleri 
sık sık havalandırması IA11mdır. 

•Muhtelit mahkeme Azalığı
muhıelit Turk. \ unan ve ·ı urk · Ro
men mahkemeleri TUrk Azalığına 

chevm Vivınada ulıu ıeda\ iJc bu· 
lunan l\.lu~mmer Rasit·B tayin eJl· 
lecekıir 

* Konvansiyonel treni -
Konvaıısiıontl treni Balk.tnlarJı hıi
kıiııı Sıin:n şaldetli kar fırunasındm 
1 eş 6aat tuhhurle Siı •. ecizt vaHI 
olmuşnır, 

lzzeddln B • Se\'li sdain 
lc•mm işleri mudürü lzzcd<lin B. 
ldnrenin komür madeni işleri ile 
mc<gul olmak için Zonguldaga git
mi tir. 

•Tahliye mcmurlan - Aralınndı 
bir endika tesi. ine karu verdikleri 
gibi hayat ~igonasına da kaydedil· 
mişler~;r. 

lbrahlm Tail B. - Birinci 
miı'ettişı umumi T~ıı B. lıu(.inlnlc 
,\ karadan mohal i me nurh eune 

Eeı:l"t!r. 
* Kelloğ misakı .l\eliojt 

mısakı~a ıııirak hu usundaki il. \1. 
ı\leclisi karan V~ıngıon ~efirimiz 

tarafından Amerıka hukOmetine tebliğ 
edilmistir. · 

• VilAyat idare! umum iyesi -
\'il~yaı idorci umumıvesi kanun l~
viha ı ı -:li e te\ti edilmiştir. l~yı~ 
hada \'alilcnn uıile ve salAhiryet
leri vazıh bır ıurctte tayin edilivor. 

., TUrk kadın birliği l\lcc-
canl hasta muavene hadesinıle pazar 
re ç.rşam ba günleri s.oaı 13 den 1 S 
ekaclu birlik merl<ezinde hasııılm 

muı yene L'ttlri or. 
• Sanayi birllğl ııergtsl -: 

Türk .·:ın._ı hırli~ bey'ctl ldaruı 
dün toplanarak • nkarada açılı~k 
olan <erf:İ için görüş!"Oştür .. Sergln!n 
tertibi için bir hey et tefrik edil· 

ml~tir. 
fürtik Jstanbulda yerli mallan 

tqlıir için ıçılacalı: Sagtye J&r.dı'." 
için ticaret odumı ıııllıacaat cımışur. 

.Sabf ıııataJ:aal - l\lüsklrat 
inhisan ldateslnln aanş mağazası açıl· 
mı~tır. 

.4.lf karar lıcy'•tl rfyaset'aden: 
Fransızlını bJ1ı açılın cidill mili! 

ilzerine O mınhcyi ıcrltle hc~'t
bUkOmctle birlıl<te Bahçe kaza.mı 
çekildikleri halde bir müddet sonra 
hükOmetl mmiyeden aynlarak Frın · 
sız işgal ve idare.si alunda bulunan 
osmanlyede hlzmeı kabul etmesinden 
dolayı mülkiye hey'ctl mahsusuınca 

854 nümerolo kanunun dordüncii 
maddesine tevfikan devlet hizmet \'C 

müeısesannda ademi istihdamına ka
rar verilmiş olan Cebelıbereket 1'ill 
yeti mUhıscbe kalem! varidat Utibi 
Anlıl oğlu Yusuf Ziya efendinin lş
gı.lden mukaddem jandarmayı kayde
dilerek iıarp<kn evci ÇIVU$1uğa terfi 
ettiıi ve cidali millinin dışlıngiclnda 
O<maııiyeyi terkle Çunayı gitıni 
ısede muahharen Fıransızlann şiddet
li hücumu zamanında Bahçeve gide· 
mı erek bizr.arure tahu işp;alde knl
dıgı ve bu esnada Fran ızlır !Jıtdın
dan yeniden bir vazifeye tayin kılın 
mayıp esasen uhdesinde bulunan 
!andarnıa çavuşluğu vazilesinl ifa tıtl
ği ve amali milliyeye muhalif bir 
harekeu de görülmediği tıhakknlı: 
etmiş olma~lı hey'cıi m usanın 203 
nümerolu mazbatasında mumailtyh 
Yu<uf Zıya efendi~e ait kararın ro
fine 29·12·928 tarihinde miltt<fıbn 
•·ar -.rilmi~tir . 

grurlarda tahrip mlılrczckri tcş

"ili kabul olunmu~tur. Diğer 
husu aan temini için de Cemi· 
\'Ctibckdiycoıin icap edtn ruhsısat 

istenecel.:W. 

ARİFTE 

l\IUHENDİS 
MtKTEBİ 

4'> SE~EDE 4:io TA
LEBE YET[ŞTİRDİ, 

l(AORO TE\'Sİ 
EDİLİYOR 

Alman pr<'fes!lrlerlnden JI,, 
Ma\dter dün Mühendis mek

tebi ~I s'nde 

fenni bir kon• ın \ 
ferans ver· • 
mlştlr. Mil-

heodls mek· 

teblnc son 
senelerde es

kisine nispet

le pek çok 
rağbet vu. 
dır. 

Mektebin tecssllsOnden ba 

güne kadar 45 sene zarfın· 
da ancak 450 mühendis ye

tişmiştir. Harbi umumi ve 

mfitarike senelerinde de pek 
az talebe yetişmiş, bundan 
sonra mektebe glren talebe 

adedi tedricen yükselmiştir. 

Hali hazırda 260 mevcut 

vardır. Gelecek sene talebe 
adedi 290 a lblat edilecek 
ve mektep senede 40-50 me

zun yetiştirecek şekle soku
lacaktır. iktisat sınıfları da 

açılmata başlamıştır. Şim
diye kadar yalınız yol mü

hendisleri yetişmekte idi. Bu 

sene su ve mımari şubeleri 

de açılacaktır. 
ihtisas şubelerinin yavaş 

yavaş teksiri mukarrerdir. 

Sırası ile elektrik, makine 
ve saire mühendislik şube· 

!eri de açılacaktır. 
Rlga mıı lahat güzarlığı 

Harici}C Yekı\leti miıdürlerin· 

den ve Dil 1 ky"etı AzAsından 

lbrahim Osman B. Rlga ma.,lahnt 
güzarlığına tayin edilmiştir. Ya· 
kında memuriyetine gidecektir. 

• Yeni JOgat-Dil heyeti ye
ni bir ıürkçc itlpt tanzimi için 
m . aive haşlamışur. Yml ltlgat 
ıurk İıarfJcri ile buııin kelimeleri 
ve mıılıalarını havi olmak üzre 
tanzim edilecektir. 

Bu !Og.-tın tanrlml için muhtel
if mcnbalara müracaat edilecektir. 

Bu mendııkctlann ba lıı:alan 

şunlardır: 

ı - ;\levent !Qgatlerde mLin

deriç Tüakçe veya 1 ürçeleşml!j 
Al abl, Fars!, Fran zca, ltalyanca, 
Rusça ... V. S. kdimeltt 

'.! - Söz Derleme 1 lc:, .etleri 
tarahndan halkın istimaline dahil 

olarak toplanacak kelimeler. 

3. - leden! fikirler ve llmt 

L<tılahlar için J lansya Larausse 

H'ıgati esa · ittihaz edilerek bulu· 

nacak Türkçe kelimeler veva 

kar~ılıjtı h\llunmıyanlar ıçin ka

bul edilecek beynelmilel tabirler. 

Butiın bunlar fi~ usuli ile topla

narak kısım lmım hazırlanacak 
ve bunlardan t:>aslı bir lilgat 
dn~acaktır. 

* Edyaa koagrası- Edebiyat 
.fattilt~•i reitl Köprülüzade Fuat s. 
agtıstos iptida ında lsveçin Sunt 
şehrinde toplanma.<ı mukarrer 1 ev· 
nelmilel tarıhi Edyan kongrasma 
tıırafımızdan morahha~ olarak iştirak 
edecektir. Fuaı B. koogrı için bir 
rapor huırlaıııaluadnr. 

• Tıyatro konferanslan. -
Sinayiinefise birli~nde yapılmakta 
olan sahnenin inşaatı hitama ermiştir 
Evvela birlil."te verllipıe sıdınrnln 
inşası dolayısile verilemeyen tıyaı:r.o 

konftransl3nnı gelecek hAfıadan lıı· 
baren lıafL1da Uç defa olmak tıçre 
devam ceileccktir. 

Evelce 1 S IC. sanide açıla.cık olon 
resim sergisi de 52 nenin bulud 
sah• da tertip edilecek olduğu; 
teehh!it eımlşdr • 

Bu sergide yakınlarda a 
cakd:. erği için şlmdıve kı 
mutcC&\:İZ eser gJndcnlnLşt r 

Talebe balo u Yalnız t 
d>.hil dıırillfunu n yuk'°k me 
talebesınc mıh u< olm•k Uzer 
şembe akşamı birlik \ıinasın bir 
"u.lebe balosu. verilccckcir. llalöwa 

I\APANDI 
ŞİDDETLİ KARLAR İNEBOLU 

KASTAMONİ YOLUNU 
KAPADI 

Geçen ~alı ıı;ece- sinden beri yen bir zat kafa~ınıhn mM-
yağan urdan Kas tamonu rııh o,muş söylenemeyocek bir 

• fncbolu yolu kapanmıştır. hale gelnıi~tır. Ambacı kur-
Pcr~embe. Cuma ,;ünleri Kasta- ııı:muş ve <ikıiz.erJııı.ı hirı d& 
monuya giden otomobil ve ara· ölmfı~tür. 

balar geri dönmli~lerdir. • itina· • luebala ao halde - çay, 
ka.iawı durması yüzünden piy• dan beridevam eden Kızıl hast:a-

sada dertıaJ tebeddüIAt olmllf ve bğı bugünlerde bir parça azal~ 
K&stamono ptyti&SI hrlamışnr. ııada ltma11'1C'll IÖnm~ 'faziydll 

•Fcd bir .lı:ua- llürhaniye değildir: Bu meyanda Çatal zq
ile l>ke!e arasında foci bir tilnde de 30 çocuk ölmüştür. 
otomobıl kaza. ı olmuştur, Ka- * Zirai tetkikat - iktisat ve
zazedelerden biri l>lmıiş, diğer Ukti ziraat mutahumı M. Oi

ik.i kişi mecı uh olmuştur. denberg, ba:ıı zirai tetkikat için 
Diirh aniy eden fa bıi kator 

II:u:i Tali lıııye ait o:up mah- lzmlrc gelirtn4dr. Mumaileyh 

dunıu Alıl'llt!t 1aıafiıı<lan idare ziraat baş müdürü Zühtü beylıe 
edilen 7 .1\ u ın ara li h ııs usı beraber Burnova ziraat mekte

kamyon iske:eden Bıirhanireve bine giderek bazı tetklkatta bu

do~rıı ğe İl'kcıı Yaya köylü hınmu~tur. 
bnşı ıak AJıl İ~miııde birini • Dam dlJ slyon - Evelce nl

çekııkek i•ke!eyo doğru se,·ke- :r:amat:a riayet etmediğinden do

tııği öküz arabasıııa te,.,adüf layı ~dedilm!ş olan Karşıyıtka 
etmi,tir. " Oam dö siyon, mektebinin 

Arabacı yolun ııol tarafını açıldığı görülmu,tur. J\lektı.:tep 
takıp ederek giıleı ken okımo ,·i!Ayetin r ınJ mus.~dcsi olın:ıd.ın 
hı.in sürat!e ı;ulışindcn şaşıra-
rak un yiıklii aralıa~ile yoıun açıldığı dhctle tekrar kapa.tılmı ar. 

sag ta~fma geçmek i. tediği • Bir evi bastılar - Ödcmi~in 
esnada öküzler· ürkmüş o ıra- Ada.gide n:ıhiyc$inde Hacı Kel 
(la kamyon siıra1irıi t~vkif ede- oğullarından .'\tuh in oğlu Ifü. e

memi~ ve musademe o'mıı~tur. yin ar;anın evi a)nı nahiye elıa. 
Arabanın oku şöforün ya- !isinden Koca 1 luseyin oğlu ı !a

nında hulıınan Böriızlü kar- san Ali Ye re!ikı Veli ol!;lu Meb-

ye~inden Alım t. i minde. biri- met ta.rafından basılmışor Ha.-an 

l k Ali ve !llchmet man.er ve taban. ııiıı rol mcme,ın< en gırere 

ciğeı lerini dİ~ rıya fı.rl~lmak ca ile musellah imişler. Hüseyin 

suret.ile ı.:walııAhmedin olu- ağa müdafaada bulununca müre 

mfıne ~ebep oımwtur. Şöf r c:av!zler silahlarını atarak kaçmış

Alıınet de çeıı inden a~ır fardır. Harekete gelen jandarma 
· t n rde müfrezesi iJd mutecaslride yak• . ııı..ıtte rar:ı nını, ır. HI 

Jı uviye1i heıı ii z ıe.:.~p!..:.i:..:t_e:..d:..:i_I e.m.i .. -
0 

.. ıa:"m•ı .. şa_r_. __ 

TIP TALEBESİ TOPLANDI 
FAKÜLTE ALEYHİNDE BULUNANLA] 

lfEYECANLA MUAHAZE EDİLDİ 
Tıp calebe cemiyeti heyeti umu· 

mlyw di!D akşam Tilıtocatında 
toplandı. 

Pek hararetli a:zaburat ve mü
ııakaşalarlı geç vakiıa kadar devam 
eden bn içtimada, fakülte hey'eti 
talimlye ve talebesi ıleyhlnde'kl 
neşriyat ~ddctle protesto edildi vt 

izban rec sür olundu. 
Cemiyet rei~l Talat B. bu ılyh

tarlığın h~ksız olduğunu, söylemiştir. 
Turgut S. hücumların izzeti nefsi 
kıracak bir mahiyette oldıığunu, 
(150) mevcutla mektebe giren bir 
ıınıhn (80) mezıın 'fennesl buna 

delil tc$kf.l ttt!tini ileri sllrmllş; 
tedrisattn A1ırl!lı )117.ilnden hasta
lanarık ölenleri hatırlatmış ve şunlan 
ilave ettn[4tir. 

- Bu Millete Dutılfünuııa ya· 
kıştırmıvanlu, o miie e ede kiiriil 
almayı cao atJıelardır. Gençli ·a 
lıakh heyecanı o efeııdlleR ea eyi 
cevap te~\ edl or.. · 

Perldun Necdet B. miilıeyylç bır 
hitabede bulunarak tuıılan <övlemiş· 
lir; 

belki de fal.iiltede muallim nlm:ık 
için m1hc:ıat edip te muvala!c ola
ınıyanlardır. 

Millet ılfıbe olruy<lt' diye Darul
fünuuun kaldırılma ını ;,'tivcn'cri 

muahazc ediyoruz. Tıp f•klilteslnden 
kö · doktoru çıkıyorsa bununla iftıhar 
ederi• • '•sırlı •yaltJlı cebhe\c ce

P•nc ta~ıyan P'atmanın , bu mrmle. 

leketin Mchmetclklerinln sıhlıatlmni 
Kurtarmagı yemin ettik ( bnıvo se•
lcri) • 111teaklben Arif Sezal v Sedat 

izzet B. ler de çolr hararetli nutuk· 

Ja,Jı teC!sürlerlnl izhar etın~lerdir. 
'eticede , b ı husuaıa blrte'f21h 
beyaonımesl buırlanarak gıuıeıe,. 

göndeameslne hrır verllml"ir . 
Beyannamede. fa külıe muallim vo 
tJıiebesl ıleybindeld bilcumlan hbız 
oldugu, Tıp teeirl· tabrunTOrkçe ile 
yapılabiltce,ı Juh edilmekte va 
ale}htarlar prsıosto oluııanıic lılrbe

nin te•üslerl bldl·rlmelttedlr. 

- Bin lı.eaytıa 

Tttrlt ıalebe hirllg!nin de yılı:mcı. 

bıı m-1• lçla btr içtlmı ıktctmeaıll 
lıeaımnıeldir. p<lft ııtedtn. 

------- il.ANLAR .,....;;;;.; _ _..':-", ~~-,' ···:ı 
BAKTER VOLOO 1115. 1 Bizim Dr. IHSAN SAMI ~· . 

akteriyoloji laboratuv ~· lokantada 
Pek dakik lı:an tahlllAtı "l Uu aJ< .. m ve her 

) F.:··.·= ... !Y .., man 1111mlllil k1ireyvat ... P&Ul'tUI akşamı ı: 
tadadı ıifo ve mtma hastalıklan i" k '" :: 
teşh1>i, ıdru. halgam.·cenıh•~ ıah· jllıi!!! aragoz~·=ırti' 
lilAu, Ültra mikroskopi ile lrenği 
t&harıisi. 

Divanyolunda ulwı Mahmut 
türbesi karşısında Tlefon Is. 981 

;C P nswna..... "6Q q4 

ı tırak hakkııubaiı bulunınlaıia 
hrrıber gcleeek hanımlar !çın tJıkyl· 
d;ıt ' zcdllmcınişt!r. 

• lbtlfal tcrllbl - Şimdiye 
kadar Darülliinun ve yük.•ck talısıle 
hizmet edi, te vefat ernııf lan 
ze\Ot lçl bir ıhııfal ıcrtılıl mu\afık 
gorülmUşıu: 

Ih. 1 ·~unun te , iti ıcın bu 
ı:c\atın mc insı haKkuıda tr ık .. ,1 

bulunulmaktadır. 

lstanbul icrasındııru 

f. Rifat beyin lstanbulda C't 
hailde. l lacipaşada N 6 h3ned 

Salih elendi dl'tl a!llcağı ı '· 
parar"ı te"llİni ic;in mLd} ı.mun 

• ..ı !'loda be az moda b!ı 

t ba ıyın otuzuncu Ça a ~lı.ı 

guc u adlote ı\.t pazarı~da 

ondan oniklye ka.aıır sat•lat" "'~ 

dan talip olanların ye, m ı 

ss.ıtı mezkıirtla orad ı bulı. na. 
ları. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
1 un derecei heraret 3 , asgari 

d rece idi . 
llc '°n !fava kapalı ve fırunalı 

C' calmr Bul!lin kar val!tnası muh 

'· ' d -
RA 

Gazeteciler Sohbeti 
- Ankaradan 

M teklerine ait işler hakkında 
gllr mek üzre şehrimize gelmiş 
olar. gazetecilere, Matbuat Umum 
mtidürü Ercüment Ekrem Bey, 
ak~amına , Karpıç'te bir ziyafet 
verdi • Şişman ve hamarat lo
kanta sahibinin, arkadaki ziyafet 
~ol nu , malOm olduğu üzre , 
mükellef olmaktan uzaktır. Buna 
mukı b'I, eyn ayn hazırlanmı' 
bulunan içki ve yemek masa
larının temiz örtülfi , lezzktll 
meze ve yemekleri, Karpiçe has 
bolluk ve nefasette idi • Davet 
sı:l.ibinln en formt bir neşe ile 
misafirlerini ağırlaması ve bun-

ismıni işitmişsinizdır . Jşte bu 
adam hastalanmış , fakat dün 
geceyi rahat geçirmiş . Bu 
mühim ( ! ) haberi bizim ga
zeteler de haril, harıl dercet
mişler. Cô.nım efendim Mareşal 
Foşun hastalıtı sağlığile bizim 
ne alakamız var. Ben hasta
lansam, yahut iktisabı afiyet 
elsem , hiç kimse hatta 'kendi 
gazetem bile yazmaz • tutar 
Mareşal Foşwı geceyı iyi ge
çirip geçirmedi.itini yazarlm . 

- ATll.A •. 'L SOB:\SI 1 
Eı•elki aksam bir dostumun 

evine giltim . Latifeyi scı•er, 
Jalaııa imrenir ve dogrııdan 
fiksinmez. lçirıizde antikadan 
anladıjfını zanneden bir tat 
vardı: Bir aralık mecliste bir 
halayı kelô.m (!} hasıl ol<ftı 
hep susmuştuk. galiba lıepimiz 
söyledil!imiz sözlerin hoşlujfu
nun ga}'rt ihtiJari faı kına var
mıştık. Bu esnada o antika 
meraklısı olaıı zat salonda 
yanmakta olan sobaya gözle
riui dikmiş bakıyorau ! Ev 
sahibi bıı umumi süklıftan 
istijade ederek dediki: 

ı, r.n birbirinden daha mutena 
mevzular bulması , her iki sof
r. n havasını tarı ·ve lezzetli , 
kıl<! 

- Efendim bu soba bize 
büyük pederden yadigardır . 
Pek antika bır şeydir Ofıya 
bıı sobayı meşhur • Atlla • 

lr ornlık İzmir günlerinden 
dildi Falih Rıfkı B. o za
ı Akşam namına, dedi ki: 

.. man, rc~mı tebliğlere, sa-
pmak içln Uaveler yapl· 

y ~. bıı b.: un duğru olma-
(. ve tebliğlere nazaran 

riyatta bulunmanın daha mu
v fık olacağını ) azdık. 

rtesl gün gördük ki, ordu, 
fere. manın bildirdığl noktalan 

ı:Jmış ve daha uz ğa geç
m tlr. Anladık ki, Ordu, yalan
d n da daha hızlı ilerlemekte-
ır. Muballlğalı ) alanla hakl

kst~ ancak yaklaşacağımızı ke
>tirdik ve buna göre neşriyatta 
bulııı:dıık Filvaki, bilmeksizin 

.fz:nlrin alındığını yazdığımızdan 
blroz sonra, resmi tebliğ, tah
n:i imizi tekit ve tepşir ediyordu. 

!ılcaza giderken radmnda yak-
ı mış, büyul. peder • Taif. dr 

bir aııtikacıdan satın almış! 
Bilmem rıe dereceye kadar 
duğru ! Bu söz üzcnne bızim 
antika meraklıcı. soba>a bır 
daha alıcı gözle bak1ıktıırı 
sonra: 

-Zannetmem ! O kadar eski 
gorünmıı}'r ! Deıiı . 

ÇA:\IUlıl ·' lllKi\lJ<:TI 1 

Emanet erkônmdan halôşina 
birisile görüştüm ve yarıa }'a
kıla sordum : 

- Kuzum. BcJfendi ! Şu 
bizim sokaklar ııe zô.man }'a -
pılacak, qıı çamurdan, bu iniş 
çıkış yollardaıı ııe zaman kur
tulacağız? 

Hiç bir zeman yaıırum ! 

mon-ın M.arla Cbapdelalne isimli 
romanı fratısız hakimiyetinin kuvvetı.: 
izler bıraktığı o vasi memleket tak· 
kında büyük bir alake uyandırmışcı. 
Filhakika Marta Cbapdelalne 
ytiksek bir eser olup Fran<ada hu 
eski müstemlekeye karşı bir nevi 
taha;sur vileude Ketırdı. Fransız 
müstemleke tarihinde •)Tı bir mevkii 
ve lı!;sf bir kıymeti olan Kanada, 
on sekizinci ~sırdan beri fran,ızlarla 
en çok me•kJn ol·'! merikJ meıo. 
leketi idi ~·ransa orada bil\"tik bir 
varanda~ kfrlesı ve havlı ılerlcmı~ btr 
medenhct bııaknııştı. :;;imali Ame 
rikanın An~lo Sakwnlann istilasina 
uğradığı devirde KanJdayı ilhak eden 
ingilizleı frın ız \i,su--UPU, yeri 
gelenlerin arasında kıııbc,Jnıa)a malı 
kum etmek btemişlcrdi. Fakat bu 
unsur ıoplıı bir halde kalarak 
lisanını seciye~ini muh:ıfaz etti. 

Marfll Chapdelalne, onu takip 
eder '.\laı;a le Franc'nın Grand 
Loals l'lnnocent' ı gıbi eserler 
K:ınada lran ... ızların1n lisan , e har~la
nno karı< besledik1cri muhabbet \'C · 

mrrbutıvet hisleri Hakkında beliğ ve· 
,;lkalar ttskil ederler Ahiren bu , a· 
ı.!ide \eni bir e;er dıha çıktı: Bu 

senenin C:oncourt mükafatını kazanan 
\1. Consıantin We,cr'iıı Mazisini 
ıözden seçi ren ·adam üm anlı 
rom•mdır ·ı). L'zun müddet şimali 
l\'anadada çifçilik 'e kürk ticoreti 
ppmıı ve o hayaııo her safhasını 
}aşamış olan miıellil, hıze, bıı kita 
tında. bı· memleket kadar bYyJk 
ı• laları:ia, kurk a,c,ları ııı a~larca 
iıln ~ başına dolaştıkları br ah a. 

larnı.la eeçc, hu ·,k ,e oıLtnı ına 
cc ı e edı or ~' r , en ç k 
al1kl ~ rdırn'.l c;· et şir \rr ı 
k ı ı o ~aval dek aı ı ı e ç 
ç lcrın tar. a• ıtlarna t.I ı th 1 

gc ış 

\t: da 
unaıı lak ı 

mrc'eın 

ıneu I} tin de ;..Hr ~t ctiı e ı.;k o 
bey '. alnızlık ı~ı ' neden , eıın 
m ,dİ\c(ahaJc :-ıı •c-c ı 'ilik e>in, 
temı, etmeye m vaffal. olan l u 
\nglo . ak-onlar, ırl dalı' , frwı 
ızlar, sanlı virmii"Cı asırda iptıdai 

liğın ne ckı1de ih'a edilebı ccej!;ini 
ı; ısıc"ll'cı c aznıetmi~ odam far haı "' 
de ı: Ier. Pıır Ç•>t,'U ... crhc, bir h:t)at 
ı 'mak arzuslla buralara gel'.lliş 
ola~ o in:;;,nlar ccnıiyct haJatırdan 

Ç·ktıkları gu .den itibaren ıalnız tlbi:ı!ın 
'c ..-abu! vahşi hayvanlaım kurduğu 

1 '.'"zaklara düşmemek için ugraşmakla 
değil, lıer dakika bir rakibin kurşunile 
düşmek ıehlike ve ihtimalini göze almış 

olarak yaı;ayorlar. Böyle bir vaziyet 
içinde hadisesiz geçen her saatın 
hususi bir lezzeti olduğu şüphesizdir 
'\/etekim M. Constantin \\"ever, bu 
hayatın zevkini. hatta füsunu~u bir 
nevi iştiyakla yadediyor. 

Eserin menuu pek sadedir: 
heı gır ve kJrk ticaretllc zengin 
olan bir fran,ır, bir genç kızı sev• 
mesi yüzünden bir çifliğe nrleserek 
k17.la ç\·lenıyor. Fakat ırlandalı olan 
bu kadın, güntin birinde dil!;cr bir 
irlandalidıı kaçıyor lmikaın almak 
klrarih.: ze,·cc. ini ve onun (foı:;tıınu 
t:ıkıc!ne kovulan koca, onlann 
izlerim lıuldugu c>nada karısının, 
kaçarken birlikte e;ötürduf;ü kuçuk 
çocu~unun taze ınc::zannu tcs:ı<luf 

·ediyor ve o vakit mücrimleri takip 
etmekten vazgeçıyor. işte müelli ın 
bik~}e cttigi mazi budur. Fakat kita· 
hın kıvmeti me\'zuunda hatta 
ii lubuncİ• bile dcp;il, bize güsterdigı 
manz:ıra!aıın yeniliğinde ve cazibe
sindedir. Maria Chapdelalne ile 
,baıl. )'3' Kanada modası fransız 
edebiyatında henüz zeval bulmamıştir. 

* * ,\]arcel proust modası da şiddetle 
devam ediyor. Yalnız dört bcı hafta 
zarfında Pari te Proıı:'t'a dair 0n 
kadar kiıap neırcdildi. En mühimle 
rini saıalım : Lonis de Robcrt, 
Lotideıİ Proust'a ( De Lot a 
Proust); i'nnre.se l\ibe,co, Proust 
la baloda ( A' bal avec Marel 
Proııst); L. l'ıer c Q ıin M.arcel 
Proust'ıın bir kaç mektubu 
(Qııelpı ues leıtres de Marcel 
Proust) : Proııst'un Mme L. 
Ha) man ve ıılme Loıılsn de 
M.ornand'o mektuplan (Letıres 

t vers de Pr< •ust a ı'\' me L • 
tlayman et Louisa de "fornan ; 

1 

( ıı c \mlncı x,Marcel Prou!'t'un 
iki kişi e mektupları ( Oeu 
corresponda ce de -'l\arcel 
Proust) R bert Dreı. ~ iarcel 
P>ut aır 1nıat 
(Souvenirs sur Marcel Proıısı) 
. goı u'"nr);;ıtuı~ ~'" rrı 'e \lh~ r· 
tınC-:i ı bı...\ı°.

0 

rr ıh · ni ha\ hak· 
kınd .. nt hı nıek 'e ıf<ı' c n1 is:cr 
er1. O:?.lCn lıl ... ıız. 'r t J kında 
c rcdı • kı p1Jnn r laubert c 

r ı· z• e < er lk ,ı cÇ' .. Onun 
kadar merak \C laka ıııam!ırnn mfı· 
J.amr voh.tu· r,nbıl ız. 

A la recherclıe dıı ıcmps perdu 
r. n r :ı altı ciidini r k nıa • , it bula 
naı ırLnı. Cahlers Marcel Prost 
koleksiyonunda l'roıı t 11 Milnta
hap Sahifelerini ı "c ederim. 
f\u cıJ. 0Hld 7 7.301 • ır l'. C İn C 1 kı~ 

1 M Con tan.•n· \\.:ve Un 1 
homme se penche sar tiOn passe. a~lrı 
Rieder. Parıc: 

ınctlit en ııefi 1... r. ı 1 il \i' etmek 
tc<lır. 

Reşat Nuri 

• 

lılULAlıl 
MilAFiRI 

YEŞiL BAŞ ÖRDEK 
Bilmem avcılarla beraber bu

lundunuz mu. Ejtcr avlanma me
rakına tutulmuş bir arkadaştnı7. 
nrsa saçma dinlemekten harapar 
haliniz. 

\' akıa kendisi le pek' sık gör
i.ışmniz. fakat her rnstcdi te 
bir '""t kndar avcı masalı anla
tmadıktan sonra \ 1k.ım• bırak
maz l la<ılı benim de uçara 
kaçara ~ı~an a'an lıir avı.:ı dos
tum vardır.Dtın he di,ini p;brdlim 
v~ dinden kurtularnıyacaj!:ım için 
lıı:rnberı.:e yllrlldük. Kulaklarım 
uydurma av vak'alan ile o ka· 
dar dolmuştu ki arnk onu 
dinlemiyordum. Bir aralık, b~lki 
bahsin deg-i~mcsinc vesile olur. 
diye yanımızdan p;ı:çcn yeşil baş 
örniltı zarif bir ı;enç kızı göstc-
rcrck; 

'ıısıl dedim, beğendin mi? 
Baktı lıako da: 

.\h, dedi, Çekmece yolun· 
da gör,;eler Yesil baş ördek diye 
avlarlardı ... 

Kulak misafiri 

sn-1-r;Lİiil 

Soğuk ısırması 
-2 

~ ., 1 ı · , ı:ısın:ı k1•şı, için<l~ 
lı az , p \ <id borik erit 1-
"", ılıh. suıL ban\ o ct,,e'·, 
ı:c~clf , ~ .~l·ağı .ı:aman yarı 
Mı ) .., gıli erinden ıbarct 1 i 
rnl· ııl ile o~ urınak ve rıutc 
c,0 t olan ma :ılle biraz kolod 
ı ıın tırmek İP ı;clir; c~u ra 
hat ıı!ı'• ilerilemiş ve yara yap· 
mı~ ise asid '1nrikli pamuk \'e 
ıcz ı'l arnı:ı ıd r So ık ı ırma· 
sından nııitc\ ~ ,,ı ç ıt!alJıır için 
gccdcri )arı )art\'ll talk torn 
ile ııişa:<ta ekilip <:ım ah, giındıız, 
lcri koldkıreır urmclidi•. 

So!(uk ıstrman kAınilen geç· 
tiktl'll sonra kı '1kta i-c horun 
atk• ı, ddc i,c ekli\ rn ile bir 
kaç e:un soğuktan korunmalıdır. 

11. 13. z. 
Dr. Mulıltfiıı 

Başmuharrlrlmlz be Siirt ı'\\eb
usu Mabmııt Beyin Vakit sahibi 
Asım Be)I, yine lzmlr de, yan
gından na~ıl kurtardıgı anlahl· 
dı. Sedat Simavi Bey, bir ara
lık, kıp kızıl bir emperyalist 
kesildi, tllblyecisalllhlyetile taar
ru~ pılanları yaptı. Ercüment 
Bey, kıymetli karlkatilrcümllzün 
sözUnU ke! e ·ek, ,Kı tar Ağası. 
hikllyeslnl anlattı. Hikayenin 
kendisile ufak ve uzaktan bir 
alllkesı olabllece~lnl, Sedat 
Simavi Bey, gfililşmeler arasında 
kabul etti • 

Çünkü sokaklarııı bozuk , ça
murun çok ve yolların geçilmez 
olmasının fevaidi saJsızdır: 

Meselci : Bu sene geçeıı 
seneye nazaraıı lastik galoş 
ithalôtı züzde elli artmıştır, 
otomobil IO.stiklerinin de ithôl 
nisbeti o kadar yüksekti, benzin 
keza . kundura tstihlakiitı da 
öyle. Bütüıı bunlardan Emanet 
ok ... · va resmi alır, EOer yolları 
yaparsak, bunun bize açacağı 
azim masraftaıı başka iyi yol
larda lastik az eskiyecek, oto
mobillere ragbet az olacak ve 
okturva azalacaktır, siz buna 
nasıl razı olursunuz? 

GÜNÜN LATİFELERİ 

Saatlerce suren tatlı sohbe
tin bütün anatını anlatmata lm
kıln yoktur. Yalnız ~unu söyll
yellm ki, evclsi akşamki top
lanma, seviyesi ve hamleleri 
yüksek bir matbuatta, istese, 
hem kendine hem de harice 
dogru, mesleki teşekkOIO, ne 
kadar olgun ve meharetll bir 
bilgi ile tanıtacağını, gergi gibi 
ıııstermlştlr. 

FELEK 
BiZE L\E? 

Hatırlarsınız Ja harbi umu
mide mü/elif ordulara kuman
da_ etmiş olaıı • Mare al Fo • 

gaip aranıyor 
Akgcdik karve,;inden Otlu 

<•ğıılla.rındıuı hacı lbrabim kı;ı:ı 
.\ne 332 ·cne,inden heri gaiptir. 
'Jü;!,ıneli zabit Jakabiyle maruf 
11ir zabitir nezdinde hizmetçi 
olduğu r11 ayet olunduğundan bi
lenlerin adresime bildirmelerini 
111•.ıniyet namına reca eylerim. 

\dan•: Yeni \dana matbaa'9nda 
:VTehmet 

Tayyare piyanko 
müdiriyetinden : 

llundan e\ dkı tertiplerde bıletlc 
: ın tiıerinde biri eski di~cri ı·eni 
olmak üzere çılt numara bulunması 
,folayısıle orta! rınJan ke ilerek Tkive 
l1k i kahil nlu\'urdu 

Fekat wni baılarnn frcı ıenipten 
ıtıi>ı.a·cn bih:tlı..ı·in uzenndc ~ aln1ı bir 
·1 nıar.l 111c\~Ut ıılı..lu undan el pilan-

~ın :ı.ri a ... ındaki izal-inamerıiıı 22.ci 
ma<lde,•inın •ı>ıı fıkrasından dahi an 
a ı 1 acnjl;ı ı cçhilc hu tertip biletlerinin 

c r~a ındnn kesilme.si mtnınudur Büvle 
bıl titr k ılıul edilmeyecektir. · 

RlJ SE· F IJlDOSLAR SfDDETLi GtDtYDR 

FEl.J<:K 

EDEBi BAHİSLER 
GARP EDEBIYATI: 

KANADAYA DAiR. - MARCEL 
PROUST MODASI 

Kanada, !ran<11. edtbıyatında 
mühim bir yer tutmaya başladı. Dört 
beş sene evel neşredilen Louis [le· 

- Ne o, dalgaya tutulmuş gemi ilbl yalpa vuruyorsun 
- Lodos fırtınasından galiba haberin yok ! 

[ 

TIY ATRO ı · l larik - hayat.ıı~kliyat- kaza -otomobil -mes'uliyeıi mali yel 
~ ıg?ıtalarınızı yavtırnıadan evel lst:ıııbuldn 'Rah~tıkapıııl:< rtr.nı ııncü "!' 

llllllS-fN_AiiliiilElıııııiMAlllllllllLlıııııiR._.. «- vakıf hanınrla ikiAnci kNatta A D o L u ~ 
Kadıköy Süreyya ~ ~ Opereti • AııCtuim 'l'iırk sigortıı ~irkottn nıiıraı·aaL e,rlinız. $ 
Hale Tiyatrosunda bu akşam (~ Çonko Anadolu şirketi en ınOsail ~raiti ıbraz otıııekıedır. $ 

<aat 9.5 de ((• ANADOLU ~igorta şirketinin mues.,isi 'ffırkiyı 1 h:ıukasıdır .• 
Yunus efendi duymasın U. HilkOJnet ~e hilk.üınetle alakadar rnOesst,,at sigort.aların•lıı lı:.kkı $ 

OPeret ~ perde (t- roçlıanı ha.ız vo temettl'ıatının rulı'ıı lıOkiınıPIA ailtir. ~ 
Süren• Sinamasın da ( Romano) g(E-Tclcfrırı: 1stanbııl:531 Tlcı,rı·af adresi: t~taııhııl-hntiva;--->). 

Darülbedayi 
Tepebaşi tiyatrosunda 22 Kanunu 

sıuıi Sali akşamı 21-30 da volnız 
muallimlerle talebeler• mahsus ' 

Teyze Hanım 
Komedi .1 berdc 

Ferah Sinemada 
MULE. Rl'J 

Ayrıca mükemmel ı·aryete 

ZAYi: J\!5-31!6 senesi tedri
siyesinde Bakırkiiy ilk mekte· 
hinden aldığım şehadetnameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağimdan 
hökmu kalmamı'itır.' Rauf Halil 

Devlet demir yolları ve Limau
ları umumi idaresinden 
Anadolu - Bağdat ve nkara · Kaıseri hatlarının her hangi bir ıotasıuııundın 

Eskişehir Kayseri ile Düğer · Ereğli ista.,yonltn dahil olmak üue bunların 
arasındaki istasyonlara s"kedilecck 1.alıire ot ve saman için muvakkaten 
ihdas edilmi~ alan 1-7-298 rarihli ilin şeklindeki kuraklık tarifesinin mer'. 
iyet tarihi 19~9 senesi Haziran iptidası nakadar temdit cdilmi~tir. 

Vekil aranıyor 
Kalorifer , vantilatör • kanaliza.s· 

von ; hastaneler \'C miie~$e~atı 1'.'lh· 

hıve tesi•atı ile mü~lagilj ecnebi bir 

mü(l.~~ese resmi 'c hu usi mekamat 
ile münasebatı ,bulunan bir ,·ekil 
araniyor • Tekliflerin Almanca veya 
Fransııca olarak zirdeki adrese gön
derilmesi . H. 605 a Rudulf l\los-e, 
Rucare<l Galea Victoriel 31 • 

lıtS l•'IHÇALHTı\DAl\ 
SAKI. L lZ 

J\avaidi ~ılılıi\'f' dairel>iııde 
ıı> lıii\'i'ık lıiı' ltııı:ı ile imal 
ohıııııiayaıı diş l'ırçaları mik
roplar trv! İl ve ağıza 011 muzit· 
ihtil:1lal vıı taafiina1ırı hıısıılıııı! 
hais <ılıırlar. Priifrıslw Uio!oı;r 
doktor (Zııker) in rnı•plıasııllıa
ı·aı i!ıniııiıı ı·ıı ~oıı bvaidine 

((,vfıkaıı jqilızar olıııı:ııı <1 lHO:üı 
dis lil'çaları ;.ııreli kat'ı\'!' ı·ı· 
mutlakada "" fi•ııııı bir :~ıırtte 
kıııizdirleı. İıııal oluııduklan 
:ıııden itiharnıı lıcr B{O!\ ·diş 
fın,<1sı Pa~iinıiııe biı kağıda 
sarılarak liiks hir kutu deruııü· 
ıı» vawltınur. Dııktoı (Zııker) 
iıı ıızuıı lelehlnıat ı sayrısinde 
« ntox)) ıii . l'ırçası her ağza 
ı:h-eri~li YP. seriaıı kurııması 
bası>hile ılaha fazla dayanma
sına va temiz kalmasına medar 
olıır. F'..ıı son muvaridat olan 
penbe-~iyah ambalajlı talep 
ediniz. her yerde 45 knrıış 
fiatla ~atılır. 

•• •• 

UÇ ~ 
İspatı mevdanda .. 

J !a'lıın deneli kap: ın c,igıı1de 
duraladı, ve kar~ısına çıkan saç
ları oksıjenli, yuzü çok boyalı 
genç kadına baktı,sordu: 

- .\cylüfer Can hanım? 
Şi~linin sarı gülü Can, biraz 

afallayarak ceyap verdi: 
- Benim .. 
! !anım efendı girdı, otnrdu. 

ı~ıkla yüzü 
• 'eylüfcrm 

Penceredeu gelen 
ıyıce aydınlanınca, 

gözleri dört açıldı. 
- Bana ne kadar benziyor 

:;unuz? 1 layret 'ailahl'... I3cııde,., 
çok daha beter hatta çok daha 
~uzebiniz ama, gene bana ben 
ziyorsıınr7-

Ilen de lıı mın ı~·'.1 hı.raya 
gdcın ya :\lcrak etmeyin, fena 
bir rnaksad!,, yok. \ ılrnz ')ir 
rıcam 'a•. "c•aı:ağım •uallt e 
dc~nı ceı 1p 'erınız. 

- • Bı..yıırunı.z sı.li din' .y0rıım. 
Ccın 1 he) ı t& uyo· musU-

nıız? 

'l:};Jfcr Ul'1 kaşlarını ~attı, 
sonra k11 rak bir kahkar.1 ,;a\ urdu: 

'I arırım. .'ık .;ık gelir_ 
Beraber gezeriz, yemek ı"C"İz •. 
l'cvka.ladc iyi, ı ;ızik, kibar bir 
adamdır ... Canımız sıkıldı- Ko· 
caniızmıdıd • .Nışanlımız öyleyse/. 

IJ.ıyır. 

() h~ltle Cenil ıie Olan 
ınıın:ı ·ebetımdcn ize ne? ... 

Sizin her istediğimizi yıı· 

pıyor'ı' 
ı·:\Ct.,. her 1>tedigimi yapar. 

Ümruında hiç kimse tarafından 
böyle aevilmcdiın. .. gözümün İÇİ· 
ne bakar... Affedersiniz site bu 
sözlcaL •le ınüteesir ediyorum 
galiba? .. 

-- Bilakis. 
- .\ma Cem!l ile beninı ha-

yatıma pek alakadarsınıı. 
Doğru. 

- Huna ragmen kızmıyor· 
sınız? 

lliç kızmiyorum. 
l lfç bir şey anlamadım 

heyecanınız nedir oyleyseY 
Hanım e[endl kalktL 

Anlamaya çalı~mayınız, 
dedi, yalnız size bir tek sual 
daha soracağım. Ne vakitten 
beri Cemil heyin ınctrc.-isiniz? 

.'<ev lüfer Can doğroldu: 
- Ccc ıilin metresı degilim, 

ı.ledi, iki ~enedir Onunla tanı~mm, 
fakat doı;tça ne arkadaşça tanl:j
ırını... Olmayacak, gayrikabil bır 
şey değil mi'?.. Ona böyle... ilk 
zamanlar canım sıkıldı, kızdım, 

Tokal vilaveti hesabına nıii
lıa yaa ohınarak 50 adet düz 
hafriyat yapaıı dönel' kulaklı 
lek tekerlekli ve 150 adet 
tah1aYari hafriyat yapan ara
ba! ı pulluk ve 20 adet ~apa 
rn iki adf't dahi kalbııı maki
nesi kapalı zarf 11suli ile ve 
bir ay müddetle nıüııakasaya 
kuıııılarak tek if olarak fiyat 
lıaddı layık gorüldüğü tak( li nlıı 
30 k:tıı1111u5arıi 29 tarihıııe miı

sadif ~arııaınba günü saat 15-
tc ilıalei kat,iyesi Tokat vila
yııti encümeni ı.laiıııisiııce icra 
kılınacağından talip olanların 
ş:ııtnamcnin mii~addak surr
tiııi mı:ızkı)r eııciiıııeııi daimi 
İIP Tokat ve Istanbul ~iraat 
mudüriyetlıırinden almaları ve 
teklifnameleri dahi lıi.ıkı'ınıetçe 
vukn bulacak müzayede ve 
münakasa ve ihalat kanunu
nun onuncu mdılelerinin tari
fatı dairesinde it'abıııa göre 
oralara ita ve irsal eylemeleri 
ilıln ohııııır 

sınirlcııdim ona. n;haı et ıılı~t'm. 
Cemil ile arımıztla saf ten•iz, 
eflatuni hir aşk 'ar, okadar., :-le 
o, heycanınv. arttı., ama memnun 
daolı.lu,u7_ .'cYirıdij!:iııiıi gözleri• 
nizden anla yorum.. Bu Cemil 
sızın neyinizdir allascn?. Ona 
a~ıkmısınız? 

- l layır. 
- O mu sizi ~eviyor? 
- l layır. Allaha ı,mar!Jdık 

eylııfer hanım. 

- Gulc güle efendi'll. 
Hannn efendi gitti. 

* 
C'e"llilin kencisini se~ clil\ine 

arnk emin .>lır , ıu. Bı t ·J 
•ti f cc Jmcyc-ı u aşKın ıspaa 
meyd ıda ,lı. 

Ce.,,il, se' d ~ • k lıına benze· 
yLn bir \;adına tc d f etır ~ti 
'e o kaı..ıne, bir ılu'te olmasın 
re~'I.ıcn l,örmct eliıyocc';.ı_ t)u 
hor'Tiet ırf kene! c henzcd.. 
ğindcn dola) l idi. 

Artık C'em• ın a~kına inana 
bilird, Cemil a;kını ispat etmişti. 

* , •yJur. - can dudaklarının 
boya!ıru tazelerken bir şeylet 
sezme} e çalışı yor, sczemedip;i 
için de söyleniyordu: 

- Şu a,k denilen ~ey ne 
sersem li 'd 

'aklec!en 
Sellimi izzet, -------111!1 ILANT.AR 

DOK SA 
En mükem
mel ve tam 
ayarla saattır 

Dakika şa
şmaz. temi
natlı ve eh
evn fi atla 
satı im akta
dır. 

Başlıca saat diikanlanndan. 
aravınız. Toptan 8a~ 

r..lı\ARDO LEVI ve Biraderi 
lstanbul, Havuzlu han 9-14 

1 ter cins saat deposu. 

Bolvadin kal ilıi adilliğinden• 
Jlohadiıı kazası katibi Adil

liğiııdeıı re'seıı ınusaddak ve 
miiılıleti ını•hilesi hitam bulan 
Sf'netle kıı.~ai ıııezkılrdan 
Gemici zad" Harı lfasaıı efen

diye ez ğayn it\" iye otuz altı 
Liraya ırı •ılyıııı .\fy"nıııı Taı; 
Alıınl'I mahalle indeıı olop 
Karaıı ıık kaı aca vımn kazasın
da ıııukıııı lları Yani.ıs oglıı 
Han Kerimin ikaınctı;<ihıııd<ı 
buhınamaılıjhndan tehlil(at ya
pılamadığı anla~ıldıKımlaıı k;ı
l pi ;idil kamuıu11urı maddı)ı 

rnahsusıısı mucıpnıce tariJıı 
ilfındaıı bilitibar 5ekiz giiıı 
içinde mcdyoıııııı <laine boı~ 
ı·uıın verıne~ı ·~ ksı lakdird~ 
icra Ka111ınwıa ıevfikaıı isti· 
fayidevn eılilecııyiııi ihpar mıı' 
karnına k:ıim olıııak ıızre ilı11 1 

ııhınıır. 
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Avusturyalılar geliyor 

(LINÇER ŞPORTKULÜP) GÜLEŞÇILERINI Ş BAT NiHAYETiNDE 
ŞERIMIZDE GÖRECEôlz 

Terk ' ta nazaran sa2; taraf 
' ~ n l f az1 so1 tar r eksikti 

d lı ovunculnrl• lkı ıakım ıe:-kıl 
lrm \ ırdu . Revler tahakkuk ett k
eıı on a , nı~ık • O gim netice 

Ub ı ır milıkcc m ılıu•tG verildi • 
·ı 

l " h , e Orhan RC\ •erle 
t.eç , •• ç kalmıştım. Öyle 

u l er ber ı·cmeği teklif 
, k ul c:...n , llahçckapu· 

'ur ulak Jokant•d• yemek 
'" e l\:uı.,uk lati cı ik:crlt: kanşılc 

) • a'ılaııılar . 
- Muvaffak Bey fazla Fe 

""lilik edecek diye çekindik • 
ŞercOe beraber OçOncu bir liste 
!ı tünde mutabık kaldık • Şeref, 
daha eve! gidip Hıınterl de ikna 
eıtf O da gelip federasyonda 
t.;z:nı listeyi müdafaa etti ve 
l11 uretıe bu liste çıktı, ne 
der in ? 

tlaydi Muvaffak Bey Fenerll 
'.<li, korkdunuz. ya ben nerell 
d"rn ••• Bana neden açmadınız? ••• 

Aldırma ! Sen futbolla okadar 
' guı değihin 

llıı ur 1 ı ıf 
ı 1 r 

1 

nıul at biıtun 
h kli in 

LL"' ırk ~ nnma 
ır: m1 larc c<livor1 

ermek i.zln 
·"m , albuki 

\ l!cni "et
e• nut ben kendi 
er >nund ak l' ette blm1ş 

cı ıın, l uı le e c tahammL 
<mem Oı r do 

rınde l'"U 

ondan 
lnı mu~d ı 

olmasına rağı:ıcn 
a t mu;1ıeı i ıedım 
ırfıı da , crcf beri 

"ruşüp Vaziı eti dahu zıvade ıcnı·ir 
ıl lıtlecq,~mı udcttim. /\mi h>iinde 

•ef be, telefon ct•i 'c c,ınıle 
Şrnek istediğim,,, gaıct nazik 

r azıyet· Kar ında hulundu~m 
soı ledi , derken r;dme$ini reca 

< ttıın .1-k .k . ' on ua ı onra ı;cl<lı ve 
rlil ; 

1uvnffak i tl.3 enı l De i Hu 
beri ıerır\;eıı Şeref bC)"in helki 
~ cnedcn b ri ıanıdıjtım yüzıin· 

. lııç gormediğim endi•e çizKileri 
~ı · . hu. çızgilerdcıı . bit· kı>nuna 
<I met akslcn dıveMlırını. O ~une 

ar l\Ju>affak be, kendi!'ınc kar0 ı 
•dar · 

4..:lın crnın .,c 21crbut lı t.·~cc 
• ııkadar lariı lıı 1 c •!terlik 

go ı.!rm k 
1 k 

1~ ı o şımdi bir cınnı\ct· 
/ 1. h' . . 

1 ıf . ı ılc, keın de (JJimpiALlann 
csıncJc i>tıfa etmesi ı:dıkn fcc, 

l .Şe)dı. · Crt: be\tr n vmid::. ... c 
cdi~i l 

)L oze cc\ ap verdim. 
lliliııır,ım! Hana dıı sövlcdi; 

<n te<kfn k .. ermeye çalıştım ı'c ~enin 
gonı<ccc11;· • 1 · h:ıı ' ınıı oy cdım, l:lkin, her 
ele hak'ız dct;il. ne divc au işi 

"!'hm, hu hareket de~il »~.\ ,porda 
uçluncu 'afta ır•len <ilik adamlara 
'
1 c Yak~maz • 

. - Su<! Birader sus! Bir halttır 
Cttım h. d . 
e en c ı ·in nıUnasehctsı;ı; hir 
. > c.lduğunu anl:ıdın1 .ım:ı i:- J~t~n 
. •Çlf. şimdi ~ıu 1 i duzefımenin çare
:ıı du ünelım. 

duşune!lm, alnız ~uxw da 
ıl ki egcı \luaftai- be} i. tlfasında 
rnr ederse.. hen dı.: onn takip ede 
· k b • ce ,.,ım çun u u me tlcdc hcnim 
az'ıı etim de on~okinln aynıdır. 

Ocn hu ıştc Serci llcv kadar 
dişenak idim. çünkü ıizcrimde 
elizm ı c güre~ federasyonlarının 

c l tAnhu mınhka>ının i~leıi \arken 
'ir de Futbol hengamesini yüklen
"1ek feci bır şe) olacaktı. E>a;en 
\Tu1affak Jlc,fr. kondı mulahaza \C 

lllUUıla:ısıno gorc kettiği I· •'ıol 
<Jiimpi)at i~lcrinı benim ı nı ıstlka 
;nette scvkcdchilmem pek mti kil id 
'-ı Oç giın kadar üren buh- lı ir 
deı re e na ında her iki tar ında 
1 vassuı. ameliye ı de; ettik· 

sonra · 'eref be le aramızda ~u 
urcu hal ıakıırruı eıti; Bu suretl 

\atlı S< ·I d i' ') eme en e\'\'cl işaret etme-
•Yırn ki, 'ıu ekıl ıemamen Şeref 
t in fıkn ıdi. Faı.aı buna dıı müli

•ıın " ld,. .,e ı.,ı ıçın kılhul etmi tim 
ellıhaJ , ·nı 11 . > • 

h ... u ı ; en ımzam altında 
ır !akrır lrrerek Tamşvar 'c Znı;-

Muharriri : Burhanettln 
repte vvuna tı:tırak .tı:ıck zrc se 
çı"mis ot·~ ovuncul nn \ f\"Jnlar 
dıın sonr& hı•nbula udefen yerınc. 

;ısıl mılli 11kım ladr·> undakı oynn 
cuıula bır .kıe l'rAğı ıı;llturulmesi >e 
urada her k ın gı, !ereceği gayreı 

,.e kabl ı cıe ıı;orc Olırnpıı aı takımı 
rın ornd seç im ,, hu u lınnı teklif 
edecek ve blıı lece hem ilk intıhabı 
hükümden is~at eder bır karar itti
haz edilmiş oldup;u gibı filhal sayip 
olduğu yekna7.arda nnl•ıılan ilk •akı
mında takviyesine imkAn ha<ıl ola· 
cakrı. Ben tak kırı ha1.ırla<l1m ı e riya 
6ete verdim. hın mii>kilat ile i\luva 
fak he\ in ictimu i"tirakını d ~ temin 
ettim. Bu kı,a ke>melceı devreilnde 
bir ufak hadi e benımle \ luvaffak 
beı in boz~şmamııı mucip olavaımış 
ıır. ilk inl!al ate ı daha k!illenmeden 
evet. luvaffak kc~di-ıne her rast 
ı:cıe•c, tntıhap cdilc~ takımın kendi 
rcvıl olmadıl';ını ve kendi ı kastan 
akaı "ene bırakıld:6ı ıçln "tıfa etti 
ğını sm il\ c rdu. 

• r eledi kod ının <'.l 1.i' de 
inki<uf tıiğı o g nlcrcc hu hah r 
ı:azeıecıl r için ç.,k m 'ıiı 1 bı 
\ldı •dı eh 
() t 

lam 

mıza 

••lort 
r ı 

\Jab lıaftay 

Mühimdir! 
BalkJn • ıllctlcri ut'dJ.I!: t:· 

der& yonlarınd& 6eçeı c'ldcn 

lıcri kcndı, ~o,tc en bir f°Kir 

Hroir: l'urkı\t, Bulg • " ı. Yıı
n~ni tan, \" o. l:n .. 't R m 'lya 

atletleri Jrası da he• ne bır 
chırdc lla, n • mpiyoııJ ı, Bal-

i\leı suken .ıldığımız malumata 

gorc \ \'ıJSturyanın kuvetli güreş 

kuluplerindcn lılri olan (Linçcr 

.)p<Jrt kultip ) gure~cileri lıizlm
kilcrle kar;ılaşmak üzere ŞL hat 

nıhayetinc doı;ru şehrimize gcle

ccklerdır Bu kulubun her ~ıklet 
birincı: >ıi i tivıı eden gulc, takı
mının en son re m,ni karlerimizc 
arzediyoru7. 

lacıırlarla gcçuı ene yııpn 
ğımız tc'.Daslardan doğnn terakki 

ğ.ı) ti k·bıli ınkılr olduğundan 

ccndıi l ır gulc, takımı m şehri 
mizl l\ ardini n1cı~nuniyctlc 

.ır ıl ı ıruz \!'l c ril' i· 

zin şimdiden çahşdırılmaları 

ve bılha a Ç l\lchmcdııı hemen 

getirtilerek idman ettirilnH:,i 

llizunıuna alAkndarlarm nazarı 
dikkatına vazeyleri1. 

resimdeki guleşcilerden en irisi 

olimpl\ at c) ahatında gı..le ·cıle-
rimız \vu turya dan r;cçerke 

qizim :\lchmetle giilc,mişti. On• '1 

öııündeki de htzir 'urı) e \·e

nilıni~ti. ı :n ondckı de ~eçen 
~~ne • \ v ıı tury .ı namına l'~tc Je ' 

Avrupa ınpiyı a ına gi~ti. ' 

l laydı bakıı.ıın o Lilc cilcr. ivi 
lıaıırl·'lın•z! 1 .................................................................................................... , ...... 

M SAB\KAMIZDAKI SiYAH NOKTA! ı\RA DiKKATLİ 
BAKI iZ. G ı\ZETEMIZI ' iSMi 1 OKLY ACAKSl'\llZ! 
SOLDA~ S .A \<OKARIDA AŞAÔIVA 

1 l\ırınızı .! , 
Spor a a ı 1 - Bir ku

IUbilmıtz 11 - kın•ı nidası 

2 Telefon dn ı 3 - r 

hayrnn 3 - erkek 2 - mö!Ur!D 

bir spor v ,ı•a ı 8 , 

3 •fota 2 clgerlerimlz<1en 

biri o - Kadri nln iki harfi 2 , 

ı- Taahhüt eıme - Zekh 

nln iki harfi 2 ı - lııce toprak 
13 - Notıı 2 • 

5 'ota 2 • Atletizmde 
koşularda muvase!et hattını 
gösteren şey 2 • 

6 Eskrim tabirlerinden 3 -
Atletin son harfleri 2 - Bir 
kulDbUmUziln ilk ve son hnrflcrl 
2. 

2 Altay dan iki harf ı -
Bir p r 6, 

D r futbolcumuzun mu -
harfef i mi (3 - iki t ne sad 1 

bari 2 • 
4 Not 

koşul rının 
semt 5. 

2 - Şehrimizde kır 
ekserya ynpıldıj!:ı 

6 Gol yııpmağa mani va -
zlyet 6 • 

7 Nota 2 • 
8 Bir futbolcumuz 5). 
9 Alfabenin ilk harfleri (2 • 
rn- Fedcrıısyona dahil l6 • 
11 Kulüp me suplarının 

altmetl 5). 
12 Bir kulilbUmDzUn all - ı 

metl farik • 2 • 
13- alccl (6) 
14 Koşucu bir ha)van 2) 
15 V emek vahidi kıyaslsl 

5 Utanma 2J. 
7 Bunu futbol, basketbol, 16 fakat S). 

kan kupa ı H ~ ıı buna muma il 
nıwsnlıakal,ıı y.ıpnııık. 

iliz, faidcdcıı hali ıılnıayn 

hoylc mı. ahnkalamı krıbını e&'LS 

itibariyk kbul ctmi~ \ c teferru

atın hallini sonr;ıı.ı hırakmi~tik, 

~imdi ogrcndik ki \'unaulılar bu 

müsabakaların bu sene \ unanis

tandıt yapma<ı \ c teferruatın 

te~biti içın 'claniktc bir konfe

rans 'apılmak istiyorlar, 

voleJbol, ve beyzbol da bula- 17 Deniz mermi ı 6). 
bilirsiniz 3) • Bazı koşulann 18 Çoban kaputu (31. 
yapıldıJtı yer 3. - «l(eç• in 19 ince ip (5) Maalesef 

Avrupanın her ıararında futbol ilk maçlan ve kupa mü abaK ları harar ti devam ediyor.Re mi
miz bu ınaçlardan birinde kaleci , nıildafi ve milhaclmin bir nradn hoş bir vaziy tıc·J-ıf gllsterly1~. 

Bizim fcdcnb)'Onada bu hU>ll>-

ta bir da\ ctnamc gclıni~tir. Hu 

daYek hır ccınp ıernıck lıizımdır. 

Atletizm fcdern•ı·onı.nıııı ıki rds 
ve iki clza.-:ı i ... tif:t ct~i~iir. Bu 
mühim nıc 'ele lıııkkınd:ı ical' 

eden knrnn bir rck !izamı 'crc
.:ektir. lcrkezı l"nıumiden hir 

az hareket bekleriz. 

Bizdeki gibi 
Kq·cn cunıartc'ı glınıı İnı,'11-

terc kııpa'1na ait ııtul. iki futbol 

maçı yapılmı~Ur. R!Jtiın bu maç

lara gelen seyircilerin adedi 

780,000 tahıııııı edilmektedir. 
Rcko rıı (ı 1, .ı 1 h seyirci YC 

.l,8 ı<ı ıııgiliz lirası .lR, l liO türk 

lirası. hıt>ılıitla ,·cl,iH·rton maçı 

almıştır. 

Kongra 
l(asımpaşada idman 

klübünden 
il inci Kanunun 25 inci Cuma 

gunu saat dokuz buçukta sene· 
ilk kongra Japıtacaktır. Fahri, 
faal bilumum azanın kulUbe 
tesrlneri. 

rhz d başı 

HİLAL 
Sinemasında 

Bu günden itibaren 
Mev<lmin iki buruk fevke de 

filmı birden 

Ceki Goğan 
ASKER 

C'eki Kop;anın son temsil ettiği film 

Cennet 
(l\füıon Sils) in muazr.am eı;eri 

Duhulive 21 localar 117 

aksi (2J. stadyomda arasrra arledilen 
tahkir nidası '3). 

8 Bir kulilbilmUziln baş 20 Bir erkek ismi 1,3). 
928 Beynelmilel Maçlar Bilançosu 

harfleri 2, - Bir kulilbUnıilz 23 Sporda en yüksek de-
mensubu (14). rece (5 • 

,, lkı· ayni harf 2 25 l(oşuiarda•milvaselet•(SJ 
~ ) - Bir 26- Ko ularda yanlış hare-

nevi spor. ket 7) 

· ı .t 3 ,,. s 6 } 8 9 ıo 11 ıı ıJ l'I ıs t6 ı 18, ıı ıı ıı ıJ :ı ıs 1: 
•f 
.1. 
J 
'f 

s 
' 1 
J 

iJ 
' ,!fllll• 

Al kazar sineması 
!!3 l\ıınnnu;;anı Çır •mlıadan itibaren ııusuk ıt fr,kıl!dc program, 

birinci ılcla olarak 

Çar ve Rasputin 
.\1üthiş ~"' ecanlı filim. Bu fılim grçcn $ene ine edilen 

(Rasputin) 
nanı [ilimle hiç bir münasebeti oktur. Rıı filim ilk defa olarak ine 

1 

1 edılecektır . 

Istanlml halkının ~imdiye lcadar görmedip;i liizik l lo~ 
ı numerolarının en hcyccıınh~ .. Paristeki ALHAi\IRı\nııı ı 

FRANKARDfcndPARTNERS 

1 

v:ıkıııda 

Melek Sinemasında 
icrayi Jubi}ııt .-decektir. llıı Jnıısl'lıeth: ~ELEK 

1 

ı SINEMASI salon Ye sahne,inde l~zını ~clcnii"!!it!er!ti~h!!at~jllll 
~ ~ı:!l"ına ~imdiden l~şlaıımı~tır. = !IJ 

--·-M;:eıi:e~k-:.~~--~ 
sın em.ası 

!lnumıir.del<.i çarşamba ak,anıı 
• 

.'\imanca "Kıker. futbol mecmu
ası 928 sene inde } Jpılan be} nelmı · 
lel maı·larıı nazaran milletlere derece 
yermiştir. llcr milletin ppugı miı a 
bakalar dl erinden fazla ı e ek ık ol
dujtu için lcu den-celer ıamamiyle 

dojtru ıddedılemezsc de bir fikir 
peyda etmeğe \ardım edcc"C~ ıçin 
iktiha<ı faideden hali bulmuıııruZ . 

1 lıalı a 11 oı un: 7 galibi ·tt, 
1 mağluhh cı, 3 bcralıcrlik 

2 ln~iltcrc 'J O} u:. : ~ ı:ali 
bivct, 2 mağlubiıet 

.ı 1Usıurr• oı un 5 ga 
lihil"et, 1 ıııağlulıivet, 2 beralıerlik. 

4 llelçlka f I! oyun • :; ~ali 

bhot, :i ma~luhh et, 2 beraberlik. 
5 \ij• ı n il oı un: 4 pli 

bh·cı, 1 mağlubiı et, :l beraberlik 
fi- C' knsıo, akı a - it ııyun : ;l 

galibi ·et, 1 mağlubi) et. 
~ -- 1 ı eç - R ol'un : 5 ııalıhi~ et, 

3 ıııaj\fobiı et 
8 l'ortelciz 7 oyun : 3 gali. 

bh·eı. f m•~luhiyet, ,ı beraberlik. 
9 \!ısır · :' oı un : 4 galibiyet 

2 mağlubiyet, 1 beraberlik. · 

10 Holanda - 11 oyun : 3 gı· 
libl)«t 5 majtlubi yet, .ı beraberlik. 

1 l Uniguvıy lı oı 1111 , 3 gı-
libiı eı, 1 ma1tlubiyct, \! berıbtrlik . 

meşhur r~!!~L ~2.L~ müthiş bir fada 1 Bozğun 
·----------~İıııİİİİİiiiiıilıiıiii.iiiiliiıı-- L ....... .!':ıvııı, JANINGS 

nın en 

12 \!man}a b ovun: 4 ga 
libıyeı, 2 mağlubl)et. 

13 lskoçıa 'l oıun; 4 gali 
hheı, :ı mağlubiıet 

14- lıcar 7 oyun: 3 gılıbııcı. 
il mağlubiı et, ı bcraberl!k 

15 Vran>a 9 oyun: .ı gali· 
lılııı eı, 5 m· ğlubııeı, l hcrabcrlik. 

Hı l hnıınarkn 5 """n .. ı 
~ıılihııet, '.? m•ji;luhlrct 

17 Yugosl0> ·n - 7 o' un : .l 
gıılibiı eı, 4 mağluhiı et 

18 '.;ilı 7 O\ un : \! g ılı " et, 
4 mağlubıı et, l ıcrnbcrlıK. 

. l 9 J,panı a :; oyun ı p;ali 
lıı • l mağlulıiıct, .ı beraberlik. 

.. 20 llama~ıa ;\ <>1on. 2 ga· 
hbı et, ı mağlubiı et . 

21- lrlanda - 7 0 , an , .! galı 
hiıct, :; mağlıılıı et. 

22- 1 \IÇTc 8 rnn. 2 gı ıl-i 
\'et, lı mağlubiıeı 

• '.!:"l Lehi. tan 4 oyun; ı gali 
bııeı. 2 mıP;lubiyct, 1 beraberlik. 

. '<!~ Lükscmburg 7 oyun , 2 
galıbıyer, 5 mağlubiyet. 

'.?S Letonya ıı " 'llru ı gı 
libi)tt, mağlubiyet. 

':lb - Gıl 3 oyun; 1 ga!lbi 
veı, 2 mağlubiyet. 

Jorj J.afoıı Cala mu. merelcrL 
Bu akşam tam saat 21,15 de 

Fransız tiyatrosunda 
l{ubtr dto l lers ıle Kn:ıvc nın phc 
c:ri olan 

i,' \,\IOlJR l I \'"11.J,~; 
Yarınki Sah akşamı l'clik.< Kındera 

nın komedisi 
ı :Ecoı.ı ,g or.:~ cu ·orn:: 
t,4rşamb• akşamı : l.'AllBE 

C'O 'ST , il 
Prrşeınht akşamı; LA DAr 1E 

\ll_ C' .\MEl.IAS 
l 'uın:t TÜnu ırı:ıtine otırak saaı · ııo 

ICOl.Ai. ET A \ ERTU 
Talebe için matine 1ıdam Dtif 

'" talebeler~ mah us bir mııine ve 
et..'tlr. llu müsamrrc cinümilzdeki 
arşamba gunil suı 16.30 

l.'A~ll FKIL 
p11 e<i ile \ertlccekur 

1.7 - (J ;ı ( \ • 1 
g lı)et hbıveı, 4 

-~ F. ' ıa 2 ıtıun; 
maı!;lubiyrı. 1 be berlık. 

2<ı \mer' a .ı 1'Un' 2 
ma~lubııtı. 1 >e u' e lik. 

JO - l'cnlandı a 4 
ma~lulıi yet, 1 l c aherlik. 

oıun; ı 

31 - ·ı nı - 1 ·)un: 1 ma 
gluhııeı. 

:l':! 1\r - 1 ovun; ı ma 
lubiyeı. 

;J;ı uııalı \trika ı oıun 
1 ınaj!;luhiılt 

,ı4 \Tek · a - ..? oyun; 2 
ma~lulıh et. 

J5 1 u.ı.. e 
ma~lubl\ et. 

ı o un; 4 

."ondan bırıncılı~ alan ınJIU 
takımımızın uı 'rt mağlubiyetı de 
nuhut olimpiyat turnesi cı nasında 
yııpılıtn maçlara aittir. Bu beynelmilel 
rnaçlanmız da yogo lavyı, Romanya, 
. lacarisıan ve Mı ır mnıı takım 
lariyledir. 

Fakat "nlıı,ılan bütün bunlar e,ı 
bulunmayın mU1·1ffokıyetler ki, bunca 
neiıiyaııan, hun a patırdidan sonra 
Futbol Heveıi ı\luuehldesi htlA 
mcvküııi muhafıza edlyor. \'e mine! 
garaip 1 -RISAR llARTEl.\li':S in 
tem ili 

müthiş ıe mu•zzam filim. onu 
mOzdeki çıırşımhA ak amı 

ALHAMRA 
Slı 'E~IASI . llA 

••ılll!'~lllll•'~rı,cl!!!'edi~·~je•c~ekti!llll'r•.•ııı.ııımll' 
Harp malOlleri Ccmiı eıındcn : 

Dl\'u! pıtŞ•d.ı :\ler'a icara nrilecc 
ginden Talip olanlıların veznecilerde 
Harp mnlOllerı remi\'etine müraca 
atları. 
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............ huyru.k: hemşeri! ~n 
Deme ö.'ünç yiyen keseden yern1iş 
Alac~klı yüzü soğuk hemşeri ! 
Bir iken olur on, on olur yetın:ş 
Şişer de kaz olur tavuk hemşerı J 

Çeş ne şnnldarken testini doldur, 
Dünya sanma ucu bulun·maz yoldur, 
Kafa tutup deıne harmanım boldur, 
Sonra sana derler snvruk henışeril 

Bağını bahçeni durma çapala, 
S:vn1ez hoş gezeni kimse çah::ı]a, 
Serçe kuşu gibi konnıa her dala, 
Brş ol, olma akın kuyruk henış~ri ! 

Han J·rıpısı gibi açma lnıpını, 
Çereiye knptırnıa eski tadpını , 
S1ğlam keresteyle kur da yapını, 
Araına yatacak koğuk hen1ş ri ! 

1 ı. s. 

TUHAF' 

:,·-FIKP.ALAR 
, ıı Mğaç olnıaı.ısa 

1 
l(öv!ü'.lün biri lstan

buld;t büyüyüp zengin 
olmuş oğlunu ziyarete 
gelnıişti, oğlu 1 abasıra 
ikraın etmek için 
hususi ota nıohi-
line bindirdi.· l(::>vlü 

• 
şin1diye kadrır hiç bin-

~~ mediği otomobil gezin
>~ tisinden pek menınu.ıt 
~• oldu. 
>~ Şişli - Büvük<lere 
~~ yolunda otom~bil hızla 
>4 giderken bir ağa,·a 
~: çarptı, durdu, bereket 
~ versin içindekilere bir 
: şey olmadı. Babası 
4 oğluna hayretle ~ordu: 
4 - Peki oolun1 errer ~ I:> ··~ 
~ önüne agaç çıknıa!my-
: dı, bu mubareği nasıl 

~~ <lurdurncaktın? 
~.. Sevgi 

~ Şakir Bey evlendik-
4 ten sonra vazifesi icabı 
~ Anadoluda uzun bir 
4 seyal ate çıkıvordu. 

lstnsyonda İ{endisini 
tt'şyic gelen kansı son 
söz olarak: 

- Kuzum, dedi, nıu
hak kak her ş-:;'ıirdcn 
bir kart göndern1e. ·i 
unu.tnıa! 

- Ah, karıcığım, de
mek beni bu kadar nıe
rak ediyorsun ha! 

- Eh, seni de nıera k 
edi.yorun1 anınıa, asıl 
kart koleksiyonuna me-
rakım var da. 

Gönllklen geçeni bilirim! 

Keşki Haberim olsaydı ... 
Eski Abbasi halifele- - Bu cariye benim 

rin zanıanında Yahya- canımı sıkacak bir şey 
yı Bereınki isnıinde yapmıştı, kendisini 
çok cönıert bir vezir korkutmak için böyle 
vardı. Bir gün Esmai yaptım. 

Vaktile herifin biri 
peygamberlik iddiasile 
ortaya çıknıış. Yaka
layıp hakimin huzuru
na çıkarmışlar. Hakinı 

isnıinde gayet çirkin O zaman Esn1ai şu sormuş: 
- Peygamber oldubir adanıı çağırarak cevabı verdi: 

sordu: - A beninı efendim ğunu söylüyormuşsun, 
delilin nedir bakalım? - Cariven var nııdır bunu bana evelce söv-. - Delilinı şudur de-ya ·Esnıai? lesevdiniz, hiç olmazsa miş, ben her kesin kal-- 1-layır efendimi sakalınu filan taranıaz, · d · b 1 

Vezt·r eınretti, harem- k d' k. d hın en geçenı i irim. en ıme çe 1 üzen M...:sela bu ande sen için-den şen, şakrak, sevim- vermez yatal<tan k Ik 
l • a - den <(bu dam, yalancı-li bir cariye getirdi er. tığım gibi gelirdim! · Berenıki Esma iye: 1 dır:» dıyorsun. 

Bafı norden başlıyor? Hakim kendini tuta-- Al dt!di, bu cariye- Herifin biri lokanta- mayarak gülıneğe baş-yi sana bağışladım. ı h · b ·1 Esmai bu ihsana çok da yenıek yerken ken- .amış erit te u vesı e 
d- · h'. t eden ıle ucuzca kurtulmuş. sevindi, etek öperek ısıne ızme zen- Dalgınlık 

cariyeyi kabullendi. ciye dikkatli dikkatli Ahmet Efendi yeni 
Fakat cariye E.'imainin bakarmış. Bunun farkı- evlenn1işbir de çocuğu 
suratına bakınca ağla- zencı sorn1uş: olmuştu. Çocuğu her 
nuığa başladı. - Beyefendi, beni ta- zaman arabada gezdi-

- Beni bu kıyafet. iz, nıdıklarınızdan birine riyordu· 
çirkin herife_ na ıl layık benzettiniz galiba.. Bir ,b>iın gene evin ö- • 
gördünüz. Olürün1 d 1 - Hayır.. yalnız, şu nünde arabayla dolaşı-
yine ona gitnı~m. 1 beyaz kıravatınız hoşu- yordu. Karısı ara sıra 

()zan.an V zır Esma- nıa gitti. Niçin bu renk- pencereden s.: leniyor, ive dtındü: j k' b 1 fal·at o aldırmrı:ordu . ., S . te ravat ağ ıyorsu- J - ana hu canye 1 ? Nihayet: 
verine _otıu altın versem nuz -Canım ne istiyor-~azı olur nıu un? zenci dişlerini göste- sun? dedi. 
Esn,~wi bunu Canına j rerck gülmüş; Kansı cevap verdi: 

nıinnet bildi ve cari 'e- - Efendinı, ba~ınıın - Çocuk yukarda ağ-
yi tel·rar haı·enıe gön- nereden bı:ışladığını bu lıyor, sen boş arahayı 
derdiler Vezir gülerek kravat saves"nde an sokakta gezdirip duru-
Esn1aiye dedi ki: lıyorunı yorsun. 

VAK'ALAR 
Alevler içinde bir Kız 

Kadıköyünde Pa ris 
mahllesinde Q turan 

kundurcı H~s~ntn kızı 
13 yaş•nt!a Neriman 
dün mangal yakarken 
etekleri tutuşınuş, vü
cudünün bir çok yer
leri yannıış•ır. 

Piç Mehmedln Marifeti 

.l\1eş 1ıur yankesiciler
den Piç l\1ehmet dün 

.... -B-
146 - Baş ol da ne 

başı olursan ol! 
147 - B<ış üstüne 

<lenıe, ayak altına al 
da işimi gör. 

148 - B~ş·ndald fe
se b:-- k. girdiği küıne
se hak! 

140 - Başar da ba- Sebzevat neden pahalılaşıyor? 
şakçı ol. Dikkat ettinizse bu sene Istanbulda sebzevat 

150 - Bahçeciye te- ateş pahasına,5 kuruşluk pırasa bile on beş ku, 
re !\atılınaz. ruş'l satılıyor. 

151 - Bağ dua de- Erbabı bu işi tahkil< etmiş, sebzevat buse-
ğil. çapa ister. ne Türk konservaları Avrupada çok rağbet 

1:>2 - Baka baka bulduğu için konserve yapılıp oraya gönderi-
üzüm olsun, üzüm liyormuş. Bu bir! 
yemeğe yüzün olsun. ikincisi. sebze ekenlerin bir çoğu tülün ek-

153 - Bağ bak11ns11 meğe başlamış'ar. Tabi sebze azalnıış. 
olmrz, at yularsız Hani bir cihetten sebzenin pahalılrşması 
olın~z. halk için sıkıntılı ise de Avrupaya ihracatı~ 

154 - Bağı olma- mızın çoğalnıası, tütüncülüğümüzün terakkisi 
yan k işi, martaval de hayırlı bir iştir. 
yeınek işi. Zarar yok pırasayı 5 kuruş fazlasına yiyelio' 

tf>-, - Bakarsan de esnafın, tücarın cebine para hariçten girsin. 
bağ, baknıazsan dağ e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r olur. : Köylüye mahsus ziraat dersleri 1 
-----~----· • eae•ıe--f't ••••••_., ftlıı -•• • ., ._ .,. ._,. "" o•• • Ne söylediğlnl bilmez! 

Herifin Lirinin buda
laca bir kard2şı varmış 
papaz olınuş. 

- Birader . l ne ış.e 

• 

H nıeş~ul? diyesornıuşlar. 
Denı:ş J. i: 
- Gündü7Jeri kilisede 

dual<lr sövlerl -- Ya geceleri? 
Geceleri de ne söyle-

l _ · " _ t- d 

1 

diğini bilmez. {(>pru US un en geçen Napolyonun resmi! 

bir .l\ladanıın içinde .l\1eş'1ur Napolyona fier çifçinin istediği her toprakta her mah-

Çifçilikten maksat nedir [*1 

ıu,uuu lira bulunan ~an-l teklifsiz ~l~uğu k~dı~- şey, fazla mahsul al- sul yetişmez! niçin? t~sını çarparken yaka- lardan hın şu rıcaoa maktır. Fakat fazla İşt~ bunu da bilnıt:k lannıış. Piç .l\1ehme- bulunmuş: mahsul alınak içinnasıl iktiza eder. Bu bilinir· din ş·n1diye kadar - H~şnıetn:ia.p: . siz- zircıat edileceğini bil- se her şey kolavlaşır. 
den hır resmınızı ıste l ı· d Tarlaya tohun1 a· tın~ıt tam ::-ı:ı sab1luıs1 var- - n1e c azım ır. 

O 1 · l l rinı. Napolyon, hemen Ekdigvrimiz tohumun ·mahsul çıkar. hüvür. mış. n nn ırayı e b. f b. N 1 k·ı· l -b-1 ce ınc en ır avuç a- ne olduğrunu, yetiştir- nası e ı ır, nası u· çantasın'a tasıyan l it k k - 1 h ı J d c1· . po yona ını çı arara <liğimiz mahsulün na- yur, nası nıa S:J a I' .l\1a anıa da ne ıyelım! nazikane kadına uzat- nır bunu sırasıyle an' Kendi yatağı sanını~ sıl yaşadığı. sürdüğü- I mış: ~cağız Eve) ki gece Ebüssu- nüz toprağın neye Kerim Ömer 
t l<l · i ı· l - Buyrunuz l\fadam, yaradığını bı"lme"•sek u cat esın<. e po ıs er - · b · d ğ.l b' "" [ * 1 llu dersleri ali halkalı ışte sıze ır e ı • ır hiç bir şey yapamayız. ziraat mektebinden mezun kaç tane resim! ve Berlin Pariste tahsi~ini ik-Blr daha bıçak taşıma! Şu halde bunları öğ- mal etmiş olan Berlin mulıa· 

Fransa ile İspanya ren.nıek lazı~dı~.. . birimiz Kerim Oıner Bey ya' arasındaki muharebe Sız de bılırsınız kı ııyoı. 

r~~(~c~:~:~~::~~; L·~~~~~i b~f~ia;.:ğ~~~.--J 
zabıtı ıle karşılaşmış. ~= ·- == == = = = == = === 0 

Z=ıbiti neferin paltosu - 2 -
' altında bir şey taşıdı- Yeni okuyanlara lazım ilk 

yerde up uzun U7 .. nnıp. 
yatnı ı ş birini görnıüş
ler, kaldırn1ış1 :ır bak-
mışlarki kş g-ihi sar
h~. İsmi Hüsnü olan 
bu adamı ~vine gön
dermişler. 

ğını görünce y~~nına kelimeler [*] 
çağırmış: T Ç - Nedir .o... Toz Kum aş akıl Kaya 

- Efendım, bıçak... B k M S h - Bıçak mı? Sen bı- Çam Uf ata ağara a f3 
1 

çak taşımak yasak ol- • . -'~~unu bilmiyorsun Bayır Vadı Ya~aç Dağ 
;~!~~ .. Ver bakayım Tepe. Nehir Menba Sahil 

Alnıış, bakmış. bir de S 
ne görsün, ala bir şişe Göl Çeşme el Memleket 
şarap. Şişeyi başth"a di- Vatan Denız· da Lı"marı kerek, son katrasıne 

kadar içtikten sonra: Bog'"' az Körfez Dalga Bururı - Hadi, demiş, bu se-
ferlik affettim, bir da- ı [ • ] ı ıunları gıızelre okuma "l ı :ı ı ,m manasını lıilıı ıı;rr ha bıcak taşıma! niz kelimeler var:.-a biıyiiklrrınızc, • 1111dıkkıı ·ıııza sornn 



l 

in sıdır. 
Galata B llur sokııgı n 

Telefon B 

Taşrada başl!ca ve yatin acent:ılıki n : An da ( IJ az , rketi) Emın aıt ve 
hdkOmet cadd~de Ş4go zade apartımanı2 ıı ·ı .Kat 'ia, 

1 
h mı..i dk .ın için 

d.rter-.zhınır ve mı.ıllıııkaa ıçin: l.zınırde Balıc. rda 1 }4 nu eroda 1e!ırnet Alim · 
içın: Adanada Ramazan oğullarında. Zeki ve mahdu"' rL kişı:hir ve mu! kan ı 

Türk anonim şırketi -Balıkc ir ve mulhakatı için. Balike de hı.ikumet cacd ımk ı · li zııu 
lil!: l;bu Vili a-can 111_!8-~a_re!Ierdc musaıt C'.raitlc ıı~nta ~ ıs~e cnkn'!.] canbuk' i a e tııl ı 

MİLLİYETİN EX~EN~ELf:Rİ AL rı cı Bü OK 

Bugünkü .)'eni 
Soldan sağa : 
1 - 'ö.ı -ıwleren namıı (3J 

'inirti (!l) . 
~ Yanmış komur ateşi (3) 
:ı fızlası ı ık usıındırııı (3) 

Vlerhımeı: (5) 
.ı indirmek ı..M Ll7.Vun cemi (3) 
,; • Geniş ( 4) V akır (2) 
tı - N'e•ll (8) 
7 Sıllandırmık "emn hzır. (2) 

l".rkclı: i>mi ( 4) 
8 - Baht (4) Şam alıaliiı (4) 
1j Çıglık (4) 
Yulrardaıı aşatı: / 
i - Balıklınn <li}an (5) Cet (:1) 

Dı.inkü biiınccenin 

halledllmlş şekil 

2 Zaman (2) Ra<r•n atınık 

"emri hazır. (3) 
J Tat (6) N0tı \ı) 
4 \'akıt '2) tlıcıkb kııl~ıaın 

dügümli (3) 
5 Zclc1 lÖJ 
6 Nihayet (3) Ulqtırmalı: (5) 
7 C •tünde bina olmayan 

eraıi (4) Tipi halındt yqan (J,_ . 
8 _ Uzvun cemi (S) Genı,ın 

mi (S) 

9 _ ilim; har> ( 5) kaim iplik (2) 

- ;\farka lnğili~ 

l. ci k~ide t 1 Şubattadır 
ikramiyeler: Lira 

30.000 
18.00) 
15.Cm 
1ıoon 

Gramofonları 

lı.ıı venle :ıravınız 
(T mııını aceı1ta 

ve deposu 
VaheOtUclyan 

.UkAfat: 
LUlfen Dikkat ediniz: 

t~ 

Sc t:ın hamam l li\'e:l2 

Hu ,ene' i ·ı ;t ·vare piyankosu ,ınıdive kadark.ilerııı en zc · idıı. Çuııku· 
1 10.COO Iırn 'e daha v.ı!.arı hı ı uk ıkr:t!"'i\el<'r l?C\,'t'n ene yalmt. •3_ tane idı. Ku 

sene "Sr ıır. lsafıct ihtimali '' • tı~ <ırtmı~tır. . . 

Deniz mübayaat komisyonun
dan: 

2 Umum ikramiye adedi: <.leçen seneki kc-idelerde ulnız "2.!)00.. ıdı. Ru 
:;enı- tam: "3.900, dur. L'mum i<abec ıhcımah de tam: • Q~ (~ani ıki m•-li) artmı$lır. 

3- Plyanko yUzUnden zengin olanların adedi bu •en• geçen 
senenin tam iki misline çıkacakbr. 

10 nıeıre 
10 » 

ıııik'llbi Kara atak 
Di· budak 
Cam koğuş4 
G ii rgen a«acı 

;\liiuakas;Jİ aleıııy~ ıl~ iha
leleri 28-1-929 !<ii:\l 13 le 26 ~ 

» 28-1-929 ~at 14 te 3 » 
29 ll » Muhtelif dns ve nıiktlıırda tahta çitltlııe 

ve ...aire 28-1-929 saat 15 te 
'Dı!ııiz fiıbrikaları ihtıyacı içiıı yuk111dıt yazılı kP-re:tPlP.r le lıi. 

ı.alaıu,da yazılı giııı vr <aatte aleni münakasa ile ılıa~e ı>dılr.
·eı..tır. ~1111.ınıeleriı.i gormek isleyeııleriıı lıer gim Kasımpa
'ada Deııiz ınıılıav;tal kommisyornıııa mtiraraatlan 

Türkiye lş Bankası . 
Sermayesi: tediye edilmiş 4,000,000 lıradır 

Umumi ~lüdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
Ankara 
Istanbul 
Bursa 

Adana 
Trabzon 
Balikesir 

İzınir Gireson 
San1sun Edremit 

Ayvalık 

Zonguldak 
Kayseri 
Mersin 

ı\1üsait n1uaınelı\t, kumbaralar, kasalar 

- -d" ı· Emniyat sandığı mu ur u-
ğünden: 

)L l\Jaıiıı.kı_ııımı 7, 12.337 tarih ve 9193 ikraz ııuma~a~ı debn 
erıedı mur!bıı!ce Emniyet &uıdı~ından istikraz eylenığı rne : 
.\jta mukabıl -Sandık namına merhoo bııhıııan Ha,köyde Hacı 
'llhan rnalıall in~ Sulak çeşme Okmeydanı snkağında eski 9 
nııkeıTer ve yeııı IO numaralı ye viiz virmi altı arşm arsa 
ızerine mebni ahşap bir kattan ibaret· altı oda, iki sofa, iki 
ııutfak ve iki yüz dört arşın bahçeyi havi lıarap bir haııenin 
amarnı vadesi hitamında borcun verilrnemesi lıasebile ınüza
·edııye çıkarılarak 230 lira bedel rnnblıiliudıı müşterisi üze

' inde olup 23,1,929 tarihine mu dJ • rşamlıa gılıılı saat on 
lıe · bnı,;ukta kat'ı karan çekılt e~ ndeıı tali{' ol ıılaı •ıı. yı•vını 
nezkılrda saat on beş bu~ıığa kadar andık ı aı uıe mürAcaaı 
yl"mcleri ilan ol mrnr. 

Istanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

lsı:aııbul adlive le'alım mü· 
<liri yetinden: 

Temlyz 1\lahkenıe-i clonluncıı 
ceza dairesi için \ırup:ı rnm"
ken ytizllı dokuz adet koltuk YC 

birinci ııcvickn hir halı bir g:ır· 

drop perde btor korni · ve te· 
ferruan ikişi koltuklu on lıç udcc 
hczrcn ,andah ı -\:m:ive mamu
latından iki kilim kalın s.ı tan 
mamul manı~al il' nı •• :ı ıe .ıte 

kürcğı bir cı rak ılolabı dokuz 

adet pa.,pa' uç ııdt• ulıa ma>a 
urtusıı u~· adet \ aııluınc iki adet 
orta masası iki yalıhane bir eta
jer abajurlu bir ;ıdet elektirik 
[ambııoı on iki buçuk metre mu
şamba be~ udet elbise 'e şapka 
askısı .:Ski\'Chirde .tt,.lim olunmak 
şartile yirmi gün rniıdderlc miı 
rnıkıısayıı ı azedilmi~ ve tarihinde 
ihalenin icra,;ı mukarrer bulun
muş olduğundan rnlip olanarın 
Iscanbul<la adliye leı·87.im mudü· 
rlüğiine \e t;s~hiıJc ıc:mi}Z 

mahlı.eme<i mtihayaa koıuisronıı
na mürRcııatları UAn olunnr. 

iLAN 
Kilu 
1100 Sade 
5000 Koyun eti 

20000 Arpa 
ı 'zunküpnı asker ihtiyarı 

olan berveçhi balı!. ıic kalem 
el'lak 9 kanunusani 929 . ~n 
29 k;"ınunusa.ni 929 t.aııhırıe 
kadar yirmi gün müddetle 
münakasaya çıkanldığıııdaıı 

talıp olan'arın Jepozito. :ı~ç?
lerile birlikte Uzunkoprntlıı 
müteşekkil komisyona müra
caatları ilAn oluııur 

Düny3nın 

en eyi h3rici ilacı 

ı... .,..,_ kol ve bacllk ağrıları öksürllk • Ar,..m, go.,...,, r~ 
. t lcten mutevellit ıııarsal ve ad.ele sc;t ı.,., 

Oşu me · ati•m• ve ya her bangı ıııevıui san· 
luwbıı.ı?'. rodmeval~nn en seri! ve en milessiri CI IÇtn 

AtteöCk~ 
Porous Plaster 

Her eczanede bulıınur 
•

... ·-·-· 

1 

ıf « 
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Bolu Maarif Müdürlüğünden: 
Akrr ı•lıiı ıı:ıhi · i ıııerkrzıııde ki rn:.ıtbu altı d .ı lıaueli 

ııilan ıı~mıııııe ine ı rlikarı m. ııa ha lam ıp } lııı;ı: trınel 
kı: mı iıı~ t edil mi olaıı ilk 111 l1cp lıiııa ııuıı ilmıalı ııı .. alı 
19269 lira hm'ı.'llİ L:e.)fn me ıııu ·ih;nce ve k lr.t!ı ııırf ıı~ılıle 
ve 25-1-929 taı~~in~e_ ilıalesi i ra kıl~ıırı~ak ıızıı• yimıi gıııı 
rııiıdıl•tlr m )~" murıaka. ya vuedılmı o!dfığımdaıı talip 
olanların ~raıtı ~l~mak 117.ı Bo!ıı Encürn ni vr. ıyetioe 
mürar:ıat e,·1em len ıl. n olunııı . 

Krezivaı 
Kııııaıımaııı kotay ve tesirt 

lta1'iyen f&Şmaz • p k muz'iQ 

olan 6ksOrOf ü 1t111er . 

Rava borularında binıc.en 
balgamlari söktürür. 

Dikkat 1 •Ohııı• • fabrikuı 

-~·· aalibini 

o ı 

'PiRi BI 

Samsun 
Kar• deı ız hık e ııı '. • 

P ta ı 

:puro~ Çarşanba 

M rsin ~ar·ar ııstası 
( Uı iT. 1: .KETP 'A) 

ııı·u 22 K.inu u ı , lı 
"-

111
• 12 de l~a'at:ı rıhtıınıudao 

!iiııı~~~-~ml!l-11!"- hareketle lzmir, Antalva, 
Pazarlılla m uzayed~ye konu t i P MPr ioo • docıık ve 

an iki "" elli ten lı.c de 

~na verilen n fivadar haddi l:,:u~ İ~~~ııoıu~:~~~ 
;rldıılda goru' edıırı>den 2., K. • • 
san· Q!l9 tarihine nı dil ı ırel"'1!ktir • 
günu :<aıit on dörtte ıhak a icra 
ed!l~~d n Jz mrniyal aalip 
o .ınlann \ e\ mı ıhaledc 1 ·ırtn -
mede )UY.ılı olan kildeld temi 

I natlarıyle komı yona !melen 
1 n n olunur. 
ı * K lordu kılalı ıhti a ı 

ıçiıı 7500 ~ift ~· ~rap 
mıılı ·ıa ı .ı ııı mıınaka ya 
kuıınııı tur. llıal ~ 5 • · ıb:ıt 
929 Sa'ı giınıı at 14 te 
konı ıv ııı ımıız ıııfınaka 

lonııı ;ıı:'a } prl.ıı ktır. 
Talip1erirı ı1name 111-etı 

mıı. chlikal· ı uıı 'ıı·mı kuı11 
mıık·ıhilinde k mı uumıız
ılaıı • im lan mımım ini lıer
gıın komi yonumuz a g rın -
lerı ·e -evm ve . ti nma -
reswi ih~Ie.de şartnamede ya
zılı olan • kildeki lPınİnatlaıile 
komisvoıı miiııakasıı saloıııııı
ıla h~zır htıhırımaları ı an 
olunur. 
* Çoı lııd,ıki ha talıane!ııı ılı

tivan için 3.300 ı.. ııt i'e 
3,300 kılo ·o&;ııı1 kontıımıo ·a 
ı.ıptedi,rn k üzı ı f'lı rınına
k:t! ıva vazedilını Lıı-. llıal i 
23 Kıımınıı nı 929 Çaı mh 
gıın ü ı;aat on döı11c ı ra edi
lerı.ktir. · raiti .ırıl.ını k i le
: nlerin her gün ,.e talip ol:uı
hrııı da teminatı muvakkatc-
l •rile lıeraher tir.anoıt ı:ıdasıudan 
mu addak vesi kalal'ını mu ·ıa~
Jıilıcıı Çııritı m11lı:ıyaat konıis
yoııııııa ınuraraatlan. 

* Çorludaki kı t 
ku1.bin kilo pek · m 

1 
mü . ka. ile rııüha e-
cckdır. İhalesı 23 kfınıınu ni 
Çaı mb "iiniı saat oıı d rtde 
i ra edi 1 va talip 
' la • o.a_n ı'!n ı lı ınu\, kk ıe 

!enle ı .orlıı nııb:waaı komi 
yr1ıun:ı r'lw ı atlıırı. 

* l'ı)lordıı kııatı ihtiyacJ 
içiıı ltı biu ıl rtyüz kilo gaz 
ya~ı pazarlıkla mubayıa rdile
ctl1ir. 1 halesi 23 KA.rnınmıani 
929 tarihine musadil Çarpm
lıa gfmlı ı oo dörtte komi5-
y ıımnz mfıoalraıııt Mkıııundıı 
l~ J)ı !aca!ctır. 
Tar ferin pnııanıede y~ılı 
olaıııp . >frildeki . temınatlanyl~ 
yevm ve saatı muayyeneı 

ihalede komi oııda lıa7.ır bu
hınmalan ilan ohmuı . 

• Kolordu karaıkA.lıile m:ıç
kada Topçu ve nakliye mek
tebi binasının el ktrik tesisat 
ve tamirdtı µazarlıkla yaptı
n la ktır . Pazarlığın ihaleı i 22 
K mı ni 929 tarihine rnıı-
ııhf , ı !{unu · ıı on dortte 
ra edil kın . Taliplerin 
rtrıamede vazıh lan . akil-

Ayra ik sür'at postası 
(MER 1 ) \apu111 22 K -

nunıı rıı lı 17 dt> ~ırkoci 
rihtımuıdau har ketle Geli -
bolu, ÇanakkalP Kuı;;ükku
yu F..dreınit Uııı lnııive, 
A pıılı~ ~decek durn ~ t 
mezkılr ı k lelerle biıiıkt 
Altın ıolu u~ra. klu • 

· f.elibohı için .calnıız vrı ı 
alınır yırk alınmaı 

İlan 
Bugünkü 'frabczon birinci 

po&tası yapılmayacaktır Kara
deniz vapuru 24- 1 ·2Q perşınbe 
posta mı yap:ıcaktır 

Bartın •· ' nra Po tası 
ı. ktirikle ınü ehhez mıın

tazanı kamaralan ·p gii~erte 
·olı. ııbrıııa mahfuz malıalleıi 

havı 

Aydın vapuııı 21 
kAnumısani 

Pazartesi ırıınıı 
saat 

17de ~irkecitleıı lıaraketle (Ere
Rli,Zonguldak, Raı1ın. Amasra, 
J ~ırur.a Şile, Cide) iskelelerine 
azımet ve avdet edrcektir . 
.fa~la ıaf'51.tat için Emin önft 

nlıtı l u 2 ııuını.roya milra
·1aat • T 'efoo : 2684 

TAViL ZADE MU 'TAFA 
ve hir:tderleri vapuru 

Mnnla1llm Ayvalik Po..ııta~ı 

Tavil zad 
vaporıı 

Heı P7.artıısi gıı
ııü lstanbuldan ha 
rebıtle ( Çanakkale 

ve K~ ) iskelelerine uğra
yarak Ayvahga u.imet "9 

aynı tarikle 1stanhula avdet 
edacekıir. 
MalıUlı müracaat; Yemiş Tıvil zade L biraderleri Teldon: ı.anbul 2210 ! 

Vapur mııcehh121 aim Bey 

mersin Lüks Ek
spres postası 

Adana vaporıı K. saııiniıı 
24üncü PERŞENBE 

Günü 18 de Sirkeci Rıhıimıu
clan bareketle(Çanaklrale, İzmir 
Gülluk,Bodrum,Bodo ,Fethiye 
Antalya, Alıliye ve fersin) e 
azimet ve avdet edecektir. Taf-

HükOmet Tababeti maaşı uli&ine illveten 25 lira muhucbei Hususıye 
en ve 45 lira Belediyeden ki ccınan 70 lira ücreti aynca ita. olunmak 
ızre Ayancık J liıkiımet Tababeıine talip olınlann evrakı muspeıelenle 
\nkarada Sıhhat " içtimaı Moa\'enet Vcklleti celilesine ve ya l>tanbul 1 ~~aloğlunda Müdünyerc isddılarile IUzuma mÜ1'Caatfan Uln olunur. 

lstanbul kız muallim mektebi ta
ebcsi için nümunesl eçhile alınacak 

800 metre yerli elbiselik kumaş ~u. 
bann 10 nnca paur gunu saat l 6 
da ihal i icra kılınmak üzre kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş. 
tur taliplerinin şeraia anlamak uzre 
Galaıasaray li.şcsindelci komisvon 
lı.Uabeüııe mflncaatlın · 

DıüsWızaratı, 

havidir. 
deki teminatlaıile yevm ve 
saati mııayyt·nede komi yonda 

1 hazır bulwımalan. 

il~t için G:ı.lata Gümrılk lrar
,r. ında Site Fransez Henırıda 
12 numaraya müracaat Tııle
fıın 1041 
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,HİR. MEMLt:KT. Y._E, HARl~TEKi ~EKA Yit GÖSTEREN RESİMLE 
r 
1 

1 

• 
ı 
. ı. 

~--oman ya krafü;esi . Mari hazretleri"ve kerimesi'Pren;,es . Ilyatıa dün .Saat 3,5 da şehfımizc gelmi.;lerdir. KraliçG 
vilayet ve Romanya :;efareti nainın'a i!'tikbal edilmiştiı:. Mari nazretleri şehrimizde hiTkaç gün kaldıktan ~onra 
memleketine avdet edecektir . 

i 
T:r talebe ccmi~·eti hey'eti umumiyesi dün akşam Türk ocağında toplandı. Bu ic:timada, fakülte muallim 

ve talebesi alc~•hindeki hücumlar dolayisile teessür izhar olunmnş ve bu cereyanın bir bey:ınnamc ile protosto 
edil~esi tekarrür etmiştir. 

• 

Bir iki gün evel bir amele alektrirk cereyanına kapıarak ölıniişti.i R e.;mi mi 
yüksek tevettülü bir muhavvile merkezini göstermektedir. 

Mühendis mektebinin kadrosu genişletilmektedir' ayni zamanda mektebe ycıı 
ihtisas şubeleri ilave edilecektir. Bu meyanda elektrik ve maden mi.ihcn~ğ1 
•c:ılacaktır. MES'ULM0D0R0:B0RHANETTll'I 


