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l -. ANKARADAKİ MÜZAKERAT . - . NİÇİN · İLERLEMİYOR ' 

2 - ISTANBUL VE. TAŞRADA···_ GAZETECİLER .İIAJ(IGNDA .TAKXBAT 
Türkiye - Yunan_istan -TEKRAR TEVKİF 

EDİLDİLER 

1 ........... , ........ __.. __ ........_ ......... ......:. 1 .. 
ffiAK İNGİLİZ 
KOMİSERİ· 

Hariciye Veki
limizin başmu
lı ar r irimi z e 

beyanatı 
--•+---

Tevfik Rüştü Bey 
diyor ki: "Açık söyle---------yeyim, rrı11zakcrat lıir az ağır 

, ıdıyor. fakat bunu da kıomcn 
mı ~dcnuı mal11yetınc1c11 dağarı 

::. rıırctc atjllmck miiml:ıırıdiir. " -·-

_ ......... _ 
Dünkü tevkif at 

- . · ·-
Kadriye Hanım ile arkadaşları 

tekrar tcl'kij edildiler -----
Hikmet Bey faaliyette 

ı•:velcc lıaklarınd3 meni muhake-
mc karnı 'eıilcn KaJnye hanım ve 
rufeka,ı hakkında ~c11idcn tahkikata 
lıajlandığ1nı ~2Zmışuk. Kcndismc 
miisıaııtik cl~hi)cti vcrılen Birinci 
( e·'a mahkeme<i azasından l likmet 
bey dun ıahkika!a bJ hnnu~tır. 
J lık·nct bey ıahkık ır • ırki>af \'C gıir· 

lMillıyc~· 
4 va~ında 

11 Şuha. _ JI l~tlşara i 
başlıyan .. ,WiJlıytl. bugün 
dUrt ya,ına giriyor. 

Bir gazete için, geçen 
her senenin hususi bir 

1 ehemmiyeti, başka bir kıy-ı 
met! vardır. Çünkü umuma 

1 
hizmet gayesinden başka 

~meli bir yoldan yilrlimeyl M. Vıun.zelo 
beklemekte hata yoktıur 

"' 1 

tHıgıi iL ~u:n lİ ~c-· c k dn) e, 1 Lımdiyc 
Sadıd• h;ınıml;ı , a ır. Vefik Faik 
heıleri•ı 'e :\!adam Fof•l\U teykif 
clmi~ı,ir .. \lc\kJflar dun 'l'cvkıfhaneye 
gctiıilmişlerdir. Evelcc tevkif edilen 
mevkuflardan Fuat, Şem>i, ,\Ji Riza 
Kemal ıc Terfik, bcılcr ıcıkif edil
mcınişlerdiı. 

. emeli olmıyan bir gazete, 
! seneler geçtikçe, vatanın i 
! selıimetı yolunda gözettiği t 
! hedeflere birer birer kavu-• 
j şııldukça, ul:tcslne düşen İ 
ivezaifl elinden geldiği kadar! 
r ifa ettiğine I ani olarak * 
! zevk duyar. f 

·--· "Milliyet. de bugün dör
düncü yıl dönümünü idrak 

ederken çıktığı gündenberl 

memleketin yüksek hedef-

Bir kaç günden beri / 
Türk-Yunan müza

keratının i11kıtaa oğra-

1

. 
dığı ~öyleniyor. Yerli 

[ve yr hancı gazetelerde 
bu hut.us hakkcnda bazı 
ne~riyata tet:adüf olu
nuyor.Bu gibi haberler 
garp matbuatında büs
bütün ba'fka türlü tefs
ir a 'a oğrıyor. 

Gllya Yunanistan ile ara
mızda, yalnız mUbadeleden 
mUtevelllt emlak işlerinden 
başka mUhlm ihtilaflar var· 
mış •.• Hele bazı ecnebi ga. 
zeteler!nln mlibalagalı neş· 
riyalı, sulh ufuklarını bu
landırıyor. Vakıa iki komşu 
arasında devam edip giden 
ve bir tiirlU halledllemlyen 
meselelerin müzakeratında 
kayda şayan bir bataet 
ı·-rrlır; fakat, bizim blldlğl· 
mize gtire Tllrk-Yunan mU
za ı<cratında "inkıta" ile ifade 
ı..ıunacak bir tevakkuf yok
tur. 

Bu nokta! nazarımızı en 
saliıhiyettar bir zatın 

sözlerile teyit etmek istedik. 
Bunun için de, Hariciye Ve
kilimizin ne düşündüğünü 
rnrduk. Muhterem Tevfik 
Rüştü lıeyin mesele hakkın

daki beyanatının hülasası 

şudur: 
- 1ilrk - Yııııwı miizakau/ınuı 

inkı/aa uğradığı rivayeti dolfrıı 
deifi/dir, Açık söyliyeyim, müza -

kera/ bira:: ugır .ı:idiyor. Fakat 
bunu da, kısmen meselenin malıi -
yelinden da/!aıı wrııretc a/fctmek 
mlimkıinclıir. 

Mıiwkrrt• mn·zıııı otan rıokla/arı 
muhtrlif zaına11lurıla, , bir çok 
defalar gözdcıı geçirdik. Şimdi 
iizerin,fl' durtluğunıuz ınevzu, 

gayri ıııiibadillnin mııvazaaya 
dıılıil ola11 lıesaplarıdır. iki taraf 
arasmc/aki fark izam edilmiyecek 
bir rac/dcye gelmiştir. Ciimlıuriyet 
lıiikıimcti, cok ililafpuverane olan 
lemayiiltitını lıer suretle göstermiş 
bıılııııııyor. işler bu dereceye gı: -
dikten soııra anlaşnwmak mucibi 
esef olur. Anlaşmamanın iki taraf 
ı•fUırı umuıniyesi /ıırafıııdan iyi 
karşılanarn1:ıııı lıiç zannetmem. 
Herııiz bcc/bi11 dejfifim. l'ıınan 
mıidira111 ıımuru ela, c/fer bizim 
gibi ameli ıliişiiııılr/crsc iyi 11eli - 1 

Cl'}'i elde etmek için çak bcklemi
yccegiz. Bliylc al'ıcfi fıir yoldun 
yiirıimeyi M. l'eni~clos/an bekle
mekle /ıa/a yok111r. -

Ce11ubi Bu/kan ve Şurki Akde
niz komşuları ımısıııda iyi kom
şuluk 111iinasebt1/ının tesis ı•e tar
sini, ıu1111111i l'I! ınevıii sulfl için 
çok fuideli oldugıı kanaafındıı 
bıılıına11lıır pek çok/ur. Bunların 
lıaklı söyfrc/iklcrinc ve ı)'i gtirıliik

frriııe b..n ele kwıiim. Yunanislıı11 

bu itibarlu da, lıcnı Balka11larda, 
lıem Akdc11izıle komşıınııııdıır" 

Artık bu mesele hakkında 
muhterem vekilin yukarıda
ki beyanatına bir şey ilave
ye lüzum var mı? 

Mahmut 
Siirt 'lcb\hU ·-·-------

l likmct he) dun ıeü.ilhaneye 

giderek ınawunlan )C'!lidcn isticvaba 
1Jaşlamıştır . 

1 likmcı bey lıızunı 'güıfü;c dij!;er 
c~b3'ı da lf'vkil' edc-Cektir. Tahkikatın 
inkiş3.fı için icab eden 1.C\ aı davet 
edilerek şehadetlerine müracaat 
cdilccckıir. . 

llu tahkıkatm sur':ıılc ikıruıl cdi-
lcccği timit edilmektedir .. • 

' 

Vilay_~t meclisi 
-

lerine, büyük Gazinin vücude 
getirdiği büyük inkılaba 

hizmet etmeğe çalışmıştır. 
Bu vazifesinde muvaffak 

olduğuna da en hakiki delll 1 

okuyucularından gördüğü 
rağbettir. Bir gazete için de 

en büyük mükafat halktan 

gördüğü bu teveccühtür. 
Millet mekteplerine 

odun alınacak 
Memleketimiz pek az bir 

zamanda pek büyük inkı

laplara mazhar oldu. Fakat 
\iih\)Cl ı•:ncumeni dun Vali 

vekili :lhılıittin beyin riya,;ctinde "Mi!!iyef!!.. 1!! daha ilk gün
rııplrtnıııı~ vc ~u i~kri l'Örmü~rtir. denberl bütün şevku hara-

1 \'l·ııi ) " ıl~cak mektep retle uğruıuLı -Çalıştığı Jnkt· 
lıinaları pıırojc>i tespit olunıııu~tur. lap yeni harf inkılabı olm-

2 - . _i'<lillct mekteplerinin , uştur. irfan ve lstlkballrnizde 
ısıtılma:;ı ıı;ın odun 5atın alına- pek büyük bir inşirah husule 
cıktır 
• · . . . getirecek olan, şimdiden 

.l · .\lıllct mcktcplcnııc gıden- . 
fere ıc··ilccek ,ahadctnamclcr semerelerınl ~plamaya baş-
\'ilaycr ıııatbaasımfa basılacaktır. ladığımız ha inkılabında 

"Aililf' t lfesı ı r .ı lky kozda llozhanc )O· IJ'C ~ vaz n mu va • 
'unun iıısası ihale cdilıııistir. faklyetle yaptığına kanidir. 

' ' işte büyük i~areıile Türk vatanına 

lbrahim Tali Bey nihayeı-iz bir bıikbai açan inkıl:lp 
ıçm \alışmış olmak kanaati 

Şark vlliiyetlerl birinci "Milliyet. c bundan sonraki vazi-

Hürriyet mukaddestir 
umumi müfettişi ibrahlm felerindc de aY.mü mctaneılc devama 

ı Tail bey, dün Müskirat u- kuvvet verecektir. Çünki haıaı daimi 
mum müdürü Zekai beyi zl- bir nzifc demekıir. 
yaret ederek bir müddet 

Ancak bu 
kudsiyet 
tahakküm 
ve şantaja 

silah ola-
n1az!. 

, görüşmüştür. , 
lbrahim Tali Bey dün VI 

1 

' 
1 

!ayette meşgul olmuştur. 

) 
ı· fskil.n umumi müdürü H. 

Mehmet Bey de lbrahlm 
Tail Beyi ziyaret etmiştir. 

~fyetika;şısında ka!m~ktadırlar. 

Adliye vekilimizin mtihin1 beyanatı 

IST 1Bl L \:E TAŞRADA MAHKE.\fE\.r; 
\'ER!LEN GAZETECiLER 

Hürriyetin bukadar sui istimal 
edilmesine dr,mokrasinin kendi 
mlldııfaa siUlhlle kendi intiha
rına göz yumması olur kanahn · 
dayım. 

•Benim matbuat hürriyetinden 
anladığın mana, millet ve lnkı
Ulbın büyük menfaatlarınıo etra· 

' fında çalışmak, yazmak, dllrllst 

Ankara, 1 O ( Milliyet ) 
Halkı heyecana düşürücü 
hilafı hakikat neşriyatta 
bulunmasından dolayı ikdam 
gazetesi hakkındaki takiba
tın tevsi edlldlğlnl, lstan
bulda, Taşrada daha bazı 
gazetecilerin muhakeme al
tına alındığını haber aldım. 

Adliye vekilimizin bu vaz'lyet 
hakkındaki malllmatını, nok-
ta! nazarını öğrenmek iste
dim. Muhterem vekil bey
fendi atideki beyanatta 
bulundu: 

Yalan lıaberlı:r yazma
lanrıdım ılıılayı gazeteler, gaze
teciler hakkında Ankara, ls
tarıbıı! Cıırııhııriyet müddei 
ıımıımilcrimiz tarafırıdarı ka
mıııi takibatta bıı!unu!du1,'fu11u 
biliyorum. Şüphe yok ki mah
kemelerimiz kanıırııın hükmünü 
yerine getireceklerdir. 

"Benim fikrimce: Yalnız 
bizde değil, fakat muasır 
demokrasiye mensup bütün 
medeni milletler de en çok 
sul istimallere uğrayan 
"Hürriyet. oldu. O kadar ki 
hürriyet herkesin malı deıtıİ, 
fakat benim ~ahsi meşhu
duma göre :pek çok defalar 
şantajcıların elinde devlet 
otorite sine , vatan daşların 
dürüst menfaatlarına karşı 
bir tahakküm silahı halinde 
kullanılmaktadır. 

Bu yanlış telakki zaman zaman 
hakikl hürriyete nefes aldırma
yacak kadar telılikeli olmakta 
demokrasi/eri bir nevi hürriyet 
nakliyle tehdit etmektedir • 
Bunun içindir ki, muasır nıi!
let!erden bazıları bu telı/ike 
önünde ya sola yalıut saJ!a 
daJ!rıı tedbirler almak mecbu-

ve samimi tenkitlerde bulunmak
tır. Şunu haber verebilirim ki, , 
hemen bütün medeni milletler 
bu hususu istedikleri gibi göre
mediklerinden muztarlp, milte
esslrdlrler. 

O kadarki bu fena istimal 
neticesi hürriyet, demokrasilerin 
sırhnda ezici bir yük ve millet
leri bozgun, bizar bırakan bir 
mllesslse halini almaktadır. 

lnkiltiplara çok palıalıyıı mal 
olan, hiirriyrl yolııncla kafi/arını 

dDkenler hu lıali görselerdi, ııaka
tfar mııılarip olurlardı. 

Dünyanın en hür halkçi 
bir cumhuriyetini ya,ayan 
Türkiye, hürriyeti kendine 
sıkılabllecek bir sll~h ola
rak kullandıramaz. 

Dilerim ki , Cumhuriyet 
mahkemesi huzurunda he
saplarını verecek olan gaze
teci vatandaşlarımız temize 
çıksınlar. 

Su yok! 
Terkos borusu dondu 1 
Evelkl gece don yüzünden 

terkos borularının mllhım bir 
kısmı donmuş ve şehir susuz 
kalmıştır. Bu glln lllzım gelen 
tamirat icra edileceği ve su • 
yun i•ale olunacağı temin edil · 
mektedir. 

Elektrik de yok 
Diğer taraftan bazı ınur.tı

kalarda elektrik cereyanı da 
kesilmiş ve tenvirat intizamını 
kaybetmistlr. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
_ı- EnıJcn buguo lim.anııııı#'.a ~eliyor. 
:.?- Papa artık scyah:ır:ı çık:ıhllccck 

3 Uncu sahifemizde: 
ı h-kiln işleri aruk düıerccck 
ı- Fııı.ınct Latran alı·,· · . 1 , ,·ı.:rı~ın 

tahkik edtcck 

4 llncll Sahifemizde: 
1- llava raporu 
2 rıkra 

J- Felek 

4- Temaşa Hayatı 
Yakup Kadri 
beyle miiltikat 

5· K.ldın guzu\ ·c 
t>· :'ı'ılıi bilgtlcı 

7· J llko\}"C', rt.ıruoın. ı..arıkJH•r 

5 inci sahifemizde 
ı- Spor ile) "eti ve b:ıfc.ınıo iJm.ın 

faallyetleıi 

6ıncl sahifemizde 
Halk mekteplerine devam eden

ler için kolay ve cğlencıll yazılar. . 

__ ............... ,_ 

Dün şehrimize gel"i 

Komiser fraka ne zaman gidi
yor, Ankaraya da gidecektir 

__ .. -0 __ .__ 

Alpulluda 9 gün 
lngilterenin lrıık fevkalade 

komiseri ceneral Slr Gilbert 
l(leyton , refikası ve klUlbl hu
suslsile birlikte dün "ınarmarA_ 
vapuriyle Tekirdağından şehri

mize gelmiştir . 
Alpuiiuda kardan dolayı 

yoluna devam edemiyen Semp
Jon ekspres treninde 9 glln 
kalarak çok yorulmuş olan fev· 
kalade komiser, lngiliz sefareti 
erkanı tarafından karşılanmış 

ve sefarethaneye gltrnitlr. Sir 
l(leyton vapuru seyahatı esnasında 
gösterilen teshillltı memnuniyetle 

Sir Klty/011 
kayd ederek Seyrisefain idare
sine teşekkür etmiştır. Dün sc
farethancde istirahat eden fev
kalade komiser, sefir Sir Klark 
cenaplarlle uzun bır mülakatta 
bulnumuştur. 

Ankaraya gidecek 
Slr Kleyton, sadece hava 

mllsai! olduğu taktirde bir kaç 
güne kadar Ankaraya gidece
ğini söylemiş ve kendisini zi
yarete gelenleri. yorgunluğun
dan bahisle kı b ıl edemiyece
ğini bildirmiştir. İngiliz fevkal
ade komiseri Ankarııdan sonra 

Ecnebi mahafilde, Slr Jıl -
bert l(leytonon seyahatıoa 
ehemmiyet verilmektedir. 

Tay yare oiyankosu 
Bugün saat 14 te 

OarUlfUnun salonunda 
çekiliyor 

Bugün Darülfünun kon
ferans salonunda öıtleden 

sonra iki de keşide edilecek 
tayyare piy ankosunun fişleri 

dün yeniden tab'ı ihzar 
olunarak J\\allye ve Banka 
müraklplerl huzurunda ke
~lde dolabına vazolunmuştur. 
ikramiye mlkdarı geçen se
neye nispeten daha fazladır. 
Bu keşldenln büyük ikra
miyeleri 30000, 18000, 15000, 
10000 liradır. 

Geçen sene birinci keşide 
ikramiye yekunu 234,000 
lira iken bu defakl ikrami
ye yekun.ı 311,000 llra tut
maktadır. Yani geçen sene
ye nlspetele bu adeta yarı
ya yakın bir farktır. Geçen 
sene 2,000 numara kazan
mış iken bu sene 3,900 nu
mara kazanacaktır. Birinci, 
ikinci, dördüncü ikramiye
lerin son çift rakamlarlla 
nlhayetlenenlerl de Amorti 
alacaklardır. ---Hazirana kadar 

Bütün vergiler alınacak 
• Defterdarlık. vergiler hahkll!

da şu emri vemlştir: 
BUtUn vergiler vakfında tah

sil olunacaktır. Hazirana kadar 
tahsil edilmemiş vergi kalamaz. 
Taksit zamanı geçen vergiler 
tahsili emval kanunu mucibince 
derhal ve blrden tahsil olunur. 

1 . Acaba hariğısi- doğru? 

_Kandilli rasathanesine göre kar bu 
akşam duracak, yeşilköy rasat mer
kezine nazaran de devam edecek 

lstanbıılu donduran ·şiddetli soj(u/darı, bir gilnlfik f(ldo:; 
fasıla~111da11 sonra. dün sabaha clot:rıı yine kar ı·e poyraı: 
takip etti .. Fakat Kandilli rasathanesi, kamı fır/111a ve tipi 
halini a!mıyacaf!ınr, o.ıfujfr,ırı artması ı·e bu akşam kırııı 
kesilmesi muhtemel olduf;ıınu bi!dirırıcktcdir. Diğa tar.ıflu ı 
Ycşitköy rasat rırakezi laırm deı-am!ı ofdu/!unıı tcsp 
etmiştir. Dıirı geç ı•akte k•ı 1 r !."sa f asıfa!ıırla kıır y ıuf"" 

Buzlar arasından 
yol açıldı! 
-·-·---

Liman şirketi buzları 
kırdırarak bir geçit 1 

açtlrdı ve Elektrik 
fabrikasına kömür 
sevkini temin etti 

Dokuz gün karlar arasında 

kaları Avrupa yolcuları Şark 
Dı>rııiryolları şirketinden 

şikayetçi! 

BİR V APLR BA'lvfl 
Dün gece de soğuklar 

devam ettiği için Ha-

liç ve Boğaziçi sahlllerlnde 
hasıl olan buzlar erimemiş, 

·bilakis biraz daha kalınlaş
mı~tır. 

Suguğun şiddetinden Süt
lüceden elektirik fabrikasına 
kadar olan kısım donmuş ol
duğundan iki gündenberl 
elektlrlk fabrikasına kömür 
nakliyatı sekteye uğramış, 

bunun üzerine elektlrik şir

keti Şehremanetine müraca
at eyllyerek, istanbulun e
lektlrlklerlnln slinmeğe ve 
Tramva)larınıı durmağa ve 

telefonunda lşlememeğe mah
küm olduğunu bildirmiştir. 
LiMAN ŞIRkETl FAALiYETTE 

sunun üzerine Şehrema-
neti derhal faaliyete 

başlamış, Liman şirketine 

müracaat ederek buzların 

kırılması için tertibat alın

masın_ı bll~lrmlştir. Liman 
şlrkett. buzların kırılması 
için bir kaç • ro~orkör ·ııe 
motor tahsis etmiştir. 
BUZLARIN Boyu 14 SANTiM 

~eril \ c Uman ~irkcti 
mıidürti Hamdi 

um ı 

hcv 
şu ma]t,,atı vcrmi !erdir ~a ir 
Ye 1 !Jmdi Beyin be) ~ ıtı: 

- l~limi.ıdcki ee•, t ık hu 
lan kırdırarak volu açma a 
muaf!ak olduk 

Bu gt.n içı ı o malın m te~ r ır 
donarak \ JI!,ınn k 'K'lnıası tlh 
likcsi hc~crar <'dilvıi, rır. Diim;l<ıı 
itilıaru\ hbri',.a\'a knmur sc ·h
edilnıl·,ine ba,faonıı-tır ' ' . 

MÜLHAKATTA MUVASAL1 

D ıink~ kar, btanhı. n, mu, •. 
k"· ı mıbatı ı in~ıtoJ u~ at-

mışı: l lJI~ l ir Ç< k <c kJi • -, ı 11 • 

ı.ik lamh:ı!anr 1 k ,fm:u ır 1 
dola ·ı k anlık ı kaim.ık ı k JI" 

mamıstır "irkct, gim •, ı ı • ı 1 
t,mir cttığ,.ıi -o b!ıcktedir 

EKSPRES YOLCULAR! GE.LDI 
\!pulluda kar yığını;;-;-;-;; a

0 

saplanup kalan ScmıAon ekspr~s \ c 
konvan;i)Onel trenlerindeki ıolc•: 
l:ırdan ( l ;ıo) kişi, dün s•at on üçte 
Seyriscfainin :\1armara vapurile şch· 
rimize gelmiş \ e ~ola çıkmaktın 
korkan (29) yplcu ,\lpıılluda kalmı,
tır. Şark demir ~oilan kumpanya't· 
nın. çıkardıP;ı müşkülattan şikaı et 
etmekte '\c şu izahatı \crmi,Jcrdir; 

Yolcuların çektikleri 

,\lpıılluda 'IJ) gün, kumpan
Romorkör ve motörler eve!- · yanın, vaıtlarınııı tahakkuk wnesini 

ki gün donan yere gitmiş- Ye yolun açılmasını bekledik, Fakat, 
1 b 1 k b 1 kumpanya, hem hattı temiz!c~emivor 
er, UZ arı ırmağa aşa- \C hem de VOICuJ.~·ın başka ıe<ait. 

mışlardır. ':!4 saat devam eden bulma!< ıçin telgraf çekmelerine de 
mesai neticesinde 14 santim mani ol~)ortfo. Kam;ıanıaı ın iıfar, 

kalınlığında olan buzlar güç sizliğintlen fec i 'niyete dü;cn , c 
açlık ıchlikeAnc manız bulunan 

hal ile kırılabilmiş, busuretle volcular an,a» \!pullu ~eker fabri-
yolun açılmasına imkan ha- kasınd• ı-ıirahaı cdchilmiş ,c falır!-
sıl olmuştur. kamn )•'."llırnilc ia<drr temin tur.

muştur. 

Geçidin kapanmaması için l(UMPANY AYI PROTESTO 
~~~--~---~ Atlatılan bir tehlikenin Nlha)·eı bütün Tilrk ,. ecnct; 

tekerrür etmemesi için, do- yolculann i;tirakile, kumpanyaya bir 
nan yerde bir kaç motör protc<to telı~nf çekilerek cuınancsi\e 

kadar lstanbula avdctlcıi temin edil· 
bırakılmıştır. Bu motörler mezsc bundan kumpanyaııııı mes'ul 
mütemadiyen orada dolaş- ıuıulacaı;ı bildirilmiş 'e bu hareket 
mak ve buzları kırmak su- derhal tc,iıin i ıı;ii<tcrmiş, ırcn \fo. 

ratlıya kadar ı;cıi alınmış \e oradcİ 
retlle o sahanın kapanma- bulunan 20 oıomobilden !hilistifad,• 
masına çalışacaklardır. icra ncvbetlc volcular Tekirıfa~ın,ı nakl· 
ettiğimiz tahkikata göre el- edilmişlcrd;,._ 
yevm Sllihtarağa: fabrikasın- Fakir zolculara yardım 
da ancak üç günlük kömür Alpulludaki mecburi tevckktf'( 
kalmıştır. emasında, 2cn~inlcr ı.ııafınd.n 

·ardım edilmış 'e şeker fabrik,, ' 
Karanlık tehlikesi kalktı 

salonlarında h i 'nkıt cçirmi,r 
lstanlıulun te~' irat \'C trnm- \,Tapada d.1 k . ç ıkt~. \\rupa 

\ .ı} larınrı Ye ll''d mun ,:cml'i 
l<;İn ye\ı, ,\c illi) tıın f..umıirc 

llıti~ .. ~ v~n'ır. \ ı 1 a~ıı.na•uY<lı 
i-ıalıulan branlıl kalımı. ı kll\ · 
ı·et!c mı.htemel ıdi. ~imdilik hıı 

tehlike. ,jn ön tine Ji<:çi!nıi 1 tir. 

Dun kcııdilcrilc ~öni~cn bir 
muharrirlmize .chrcmini mua' ini 

trenleri "of "' · k ;a ' :ın11.J bu· 
lonnıokıadı . 

Polislerin teshilr\tı 

Kurtlar .. tene huL;.ıınlı n\~ eti 
do~nı değildir. \ 1Jlcular, kırlar ara 
ında ~n:ıJı,ur bel undwklJn sırad:ı 

1 lat Pııli; mcmı.rl:ırınıhn çok ıcshı· 

hit gı ırmü~lcrdir • 
- .\labadı 2incı <.ıhilıda-
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iLLirEriN._HAİtiÇIEN ALQIGI~MEKTUPAVE;.TELGRA-ELAR· j~~~so~~~-b~erıe~~--
--------------------------------- 1 .:....- _, ~ 

hgil*erede :IBp_y_d._ ~l:mı.d.l.•C;-~ ı Trakyada kıs 1 insan ve hll}\, il donn.u, 
ŞİDDET EAŞL!\.Dİ H .... 1 .... k '. ı lştanbul - Edirne ~·ol Piyasa karıştı a a avga Soğuklar 18 derecedır- 1 açmak için her gün 

HLTıui:11~;r ımxı\\ı ALı·:' ııi'.\DE Müslümanlarla Mecu- 1 lstanbul-Edirne yolu- ;ımete hat bo}unda çalı. 
lngiliz bankasının Hl'Ll' ·eı.o\l\TAI': Aler b ~ boO-aza nun açılmasına lstanbul -Edirne tren yol 
iskontoyu artırması Mııdrit, 9 (A.A.) - Kralın 81 ogaz 0 salıva açılması memul 

bugün geliyor --------Almanlar 111 bu mühim harp 
gemisi en son terakkiyata 

Emden 

resmı ceride de neşredilen bir Bombay, 9 (A.A.) Deyll çalışılıyor - S - ki 
her yere tesir etti emirnamesinde memleket için meyi gazetesine blldlrillyor: K:ı~aağaç, 10 (Milliyet)- - ogu ar 
Loudra, 9 (A.A) - Gazete- fena ve meş'um neticeler hasıl Kamalarla müsellah bir takım Yedi gündenberi misli hiç ·ugııklar butı ı ,·.,Jet• 

ter lugillz bankasının Iskonto edecek vak'alar olmadan evet Müslümanlar sokakları mü- görülmemiş kuru ve şiddetli , ıırn cdirnr. 'ıugıın ka· \'~;t 
fli fiyatının yükselmek busu • alenen haber verecek , nazır- tehevvlrane dolaşarak rast ,.. ki k .. k.. H 1·ı 8~ lı" ahmerı"n 

göre yapılmıştı.r .. . f 
\lnıanl:mıı ~.mden kruvazo· kadar büyük hır tt:.:avuz kuvven 

r. gekcel tir. füı ı-;emıyı: harhı veaebilmektc Almanlar muvvaf

lll' midclu ka'ıranıaıılıklanlıı me~- fak Qlaıuşlardır. 
lıur ol,• geminin İ>mi 'erilmiştir. 

Eınden ı ::;,s metre culundc, 
14,.1 m.:trc genf~liıtındedir. Gemi

nin u ke imi 5,3 metrodur. t fai 
ınuhrtç tonası 6,000 dir. 8 topu 
1r,ı r ki hunların her lıiri 1 !'i 

>'<ıntimlıktır • f\unlardan ba~ka8,8 

antinilik a rrıcaJtopu da 'ardır . 

4 tane torpil atmaya mah,us ci

hazı .ırdır. <:eminin tertibatı sun 
terakkivata göre yapılmıştır. K -
'U\:V.ıııun zırhı her türhı mer· 
ınilerı: ıııukayemet edebilecek 

tarzdadır. C:eminin fl de projek
turü yardır. 

(;(:minin 4 taııt: kazanı \"ar
dır ki bunlar kömür, diğerleri 

<le fi kazanı daha vardırki bun
lar mazotla yakılıyor. iki turbin 
ınakin:ısı vardir. Bunlar 46,500 
beygir km'Vetindedir. G_minin 
-Lirııti .10 fcr.<ahi bahr!c!ir. 

lngiltercnin en mühim bir de
niz mecmuaları t:mdende, elıem
nıiyctle bahsetmektedır!er 

Fransız matbuatı ise bunu 
1 u>butüıı ehemmiyetle takip t!di
\ arlar ,\iman mşaatı bııhriyc>i 

ını;him bir inkişaf takip ediyor. 
l 'cnni tcrakkiyattan <lzami istifa. 

le ile hacmcn ufak elan bütün 
'cnı ~cnıilere nııimkun olduğu 

DevrlAlem seyahatı 

Eıııden kruv11.örü dünyayı 
dol~maktadır. Bu >eyahat mu· 
nasebetiyle limanımıza dıı gele
cektir. Gemi gittiği yerlerde 

karşılanıyor , Alman kruvazörü 

Napoli limamnıı op;radı~ı zamanı 

lt:ı.lyanlar tarafından nn derece 

hararetle ka~ılanm~tır. 

Geminin siivari~i ve zabitanı 

buyük bir lıüsnü kabul görmıi~

lerdir. Bunlar Romaya kadar gi

derek M. :\1u.;solini cardından 

kabul edilm~lerdir. 

Burada yapılacak 
merasim 

DcHi alem >eyahatına devam 
eden • Emden gemisi bu sabah 
limanımıza geliyor. Emden diin 
~aat ı 3 tc Çanakka!aden geçmi~
tir. Çanakkaldde gemiye Türk 
bahrive:;inden iki zabit ile Alman 
sefar~tindeıı bir zattan mürekkep 
bir hcr·et binmiştir 

Emden Dolma Bahçe 11nundc 
~ehri selamlarncak H' mukabele 
görecektir. 

Cemi sllaHisi Valiyi, Kolordu 
YC Bahriye kum:ındanl:ırını ziya· 
ret edecektir. 

~~---..e>-<..----~~ 

- ILA'.'ILAR - -------((r J f ınk - fıiıj'al -ıı:tkliyat - kazıı -otomohil -ıncs'uliyeti ıııaliyell 
1f go~talarım?J \'aptinnadan eve! 1-tanbulrla 8oıhçakapu•la rllirdnncfı * 
'}) n'<•t lır,nmıia ikincı katta ~) 

! ANADOLU i * niu. Tfıı k sprırta. ~ırkotino müracaat C<linız. $ 
~ f\inkn Aııaıloln Rirkctı en ııın~:üt l*'raiti ıbraz ~ttuekleıııı * 
•}) \ N,\ DOLC <igo;t:ı _irketiııin ınu'esslsı Torkıye Iş hanka.,nlll'.ı~ 
~E- lir.-' umet ve lıOkü111otlc alitkaılar ıııüe><şe..;,ıt sigortaların<la lıakhı $ 
(f- rOç!ıanı haiz ve leruc·ttüatınııı rulı'ıı htıkiııııet.ı; ait.tir. ~ 

~(f-'1\•ldon: lsı:ııılnıl-531 Tlegraf adresi: Jsıanhııl-lmtıya;:->Jl'I 

• Kuranı kerim ve tercümesi 
1 uranı kerimin kelim~ bekelime TurkÇ<.-,;ilc Arapça metni 

~crifi bir arada tahcdilmiştir. Ayetlerin Arapçıı ve Türkçesi 
)31l):tna rakkaınlarla gilsteıilmiş olduğundan her ayetin manayı 
crifi derhal :ıııl<t:iılır. llediyesi af:\ miıcellet 1 !50, fevkalade 
J.a\nı:tklı Uğ•tfı,ı 00 kuru)lur. lcrkezi Tıirk ne<riyat yurdu 

pr>'ta kutmıı 4.J.:J. 

Istanbul terkos su şirketinden: 
Tcrkuo ik htanbul arasındaki su an·ı mecnı,;ında 'ukua gelen 

:ırıza dolayisiyle lstanhul 'c Beyoğlu cihetlerinde ~u tenakus ede
cektir. Karın ke;;reti dolayisi!e su şebekesinin murur ettiği mahallere 
cakarnip etmek miliıkül olduğundan tamiratın ne kadar müddet 
,ıevaın cdectjtl kesdirilmemektedir. Mahu.a bunun bir an evet ikmal 
ıılumılıilmeı.i için tedabiri 117.ıma ittihax olunmu~tur. Tamiratın dc-
' aını müddetince suyun L"8leoi temin olunacak isede geceleri su 
kesilecektir. :\1iidürivet 

Trıkotaj ve çorapçılık TUrk anonım tırketlnden: 
Trikotaj 'c çorapçılık Türk anonim şirketinin hcy'eti umumiye· 

inin 2.l şubat 1929 pe~embe günii saat ondörtte şirketin Riza 
Pa~a yoku~unda Çavwjoğlu hanındaki merkezinde zirdeki ruznameyi 
kararn rapt etmek üzere in'ikat edeceğinden bilumum hi<,edaranın 
ınczkfır ~un ı e saatte teşrifleri rica olunur. 

Ruznamd miızakerat: 
Hil,\nı,:onııP tetkiki meclisi ıdare ı I' muraldp raporlanııın 

kır:ıati. 
. ) 
,ı 

.\lcdi>i i<laıe ;izalaruıın ibra ve yeniden intihap icrası. 

\IL-clisi idare teklifarı 

,\lürakıp iııtihadı. • 

Rusyaya peynir ve kuru 
meyva ihracı 

istanbul Ticaret odasından: 
Rıı ~·avn ihraç edilmek u,re otla mıntıkasına OlUZ bin kilo 

l\;) r r ile aftı hin kilrı kuru mcyrn Lıh'is cdilmi~ olduğundan 
eı·kiııc talip olanlaı ın Şubatın on hcş. ıı.:i ıı;ünii akş:ımıırn kRdar 
ın~racaatfarı ilan olunur 

Devlet demir yolları veli
manları umumi idaresinden: 

ı,ı kalem c ıı LE·Oi}• mun~! a;ası 10 l\l:ın 9~CJ !'azar ç;ünu sa:ıt (lf.,da 
\nkaraca Bıılıı p lamı Malzeme dairesinde icra cılilccekıir. ı 'lun•kasaya 
ştir cd CLklerin reklif mehupfannı \'C t mınatı mm akkatclcrını l eımiı 
ne7.kurd:! aat fJ 5,'10, n k ı' u uml idare V37.1 ij~ İ mudürliiJtünc Vt 

r 

sundaki kararı münasebetiyle Jarı yahut hükılmet erkanını so,.u ar u um suruyor. 
tefslratta devam etmektedir. zem ve kadih maksadıle tenkit geldikleri Mecusileri yara- Hararet tahtessıfır nakıs 18 faaliyeti 
lvning sitandard gazetesi mev- edecek olan kimselerin tevkifi lamışlar ve dükkinları yağ- dereceye düştü. Nlektepler 
suk ma!O.mat sahibi olan ban- için bükQmete mezuniyet veril· ma ederek bir çok evleri şoğuğun şiddetinden tatil 1 lilalı ahme~ ı;rıp!t: :ıu:a 

için beş ınıntakadn Dokt 
huludL:-daı.:al ve fakt••1erc 

kalar mahaflllnde ıskonto fiyat- mektedir. Gene bu emirnamede ateşe vermişlerdir. Mütte- edilmiştir. Bugün hava ba-
ıuın yüzde beş buçuk nispetini azası siyasi münakaşalara işti· hldel Amerika tebasından harı andıracak bir surette 
bir kaç haftadan ziyade muba- rak edeçek mahfillerin kapa- bir mühendis mütehevvlrler açılmıştır. 
raza etmlyeceğf tahmin olundu- tılması , muaraza ve yıı zem ve tarafından bitap bir hale Çatalca Kabakça ara-

mtir re gıdıı tcn;i cdL·cd tiı 

ğunu, bu müddetin hitamında kadib maksadile obstruksiyon sında bir tren karlar ara-
yUzde•1anm raddesinde tenzil yapan meclislerin bu hareket- getlrllmlştir. Gece yarısı 

İzm~rde belediy 
:ntihabati edileceği ve daha razıa tenzilAt ferinin tekerrürü halinde , feshi, çekilen bir telgraf ldarel sında kaybolmuştur. Kabak-

b d d k ·· d Belediye ıntıhahati ypıla.11 yapılması muhtemel olduğu e- bütun memurların siyası sırları ürflyenln ilanı neticesi olarak ça a a ar uç metro an 
yan edildiğini yazmaktadır. Ba- saklamağa ne derece kabiliyetli emniyetin teessüs ettiğini fazladır. Edirne de dün yağ- Millet mektepleri 
zı mali mahafilln fikirlerini olduklarının ve ifsadata istidat- ve sokakların tamamen tenha maga başlıyan kar bugün Salıya bitecektir. Mi 
neşreden Eveniuğ Nevvs ga:ze· ları derecesinin te~plt ve teselli oldu ""unu bil dlr mekte dlr. dinmiştir. Geçen şiddetli mekteplerinin dört kol 
tesl ise mezkOr m· .. afllde ha - emrolunma'·tadır 6 

.... "' • Şimdiye kadar 105 maktul so""uklardan dolayı bir ço~ ı teftislne başlanmıştır. kim olan reye göre lnglliz lira- M drld 9 (A A) " ı ~vaı "' • 
a • • "ra • ile 600 mecruh sayılmıştır. --· · - - - - - -=-,.. ... ,......,_....,_..., __ sındakl terefrüun nispeti hazıra- ence asker• mıuta'-ası kuman 
" ' • - Bilahare çekllen diğer bir A b h "' • • d "' ? SJnıD çok zaman muhafaza danı jeneral 'Castroglrona. yı telgrafta ise u··rf'ı idarenin ca a ang~sı ogru e edemiyeceğinl, altının lngiltere- ı t ı ti" 

az e m ş r. tesisine ra""men sokak mu-den dışarı çıkmasının önllne ,. 
geçmek için fiyatı daha ziyade .IC;&I;ya~ harebelerlnln tekrar başladığı -Birinci sahifeden mabad 
yükseltmek tazım geldiğini kay- p . iş'ar edilmiştir. Takviye kı-
detmektedir. Times gazetesi apa ISterse.. taatı vürut etmektedir. 

mali muhabirine nazaran Ber- Ecnebi memleketlere İçtima memnul 

J,alon ırrnlcr Umilitas vapuru battı 
h:ıli kurtl.!l:tmımıştır. 

M. Daskalın iddiaları 
lindeki mali mahafil lngiliz d b • k g i e ılece Bombay, 9 ( A.A ) - Bu Kumpanra müdürü 1\1. l>a,kal, lirası rıyatının yükselmesini 

Kü,tencedc kara}& oturan •· 
hı.u1' a.. \ :Jpuru için tahli 

gondcrilını~tir. 1\ar:.hunırı onu 
karn\a ouırduj!;unu evelce azdığı 
lıah·an lıaııdıralı Umiltas. '"P 
hatmı~tır. ·rayralan bir mnıı ırll· 

evelki gün bazı mahafilde vu- Londra,9 ( A.A.)- Romadan gün neşrolunan emirnameler- Çerkcs köye ~adar hamıı dün akşam 
kuuudan korkulan beynetmllel , Daily Mali ) gazetesine iş'ar de umumi mahallerde beş 
teslratı hasıl etmediğini görmek- olunduğuna göre Papanın hakimi kişiden fazlasının toplan 
le çok müsterih olmuştur. yeti cismauiyesini iade eden ması ve saat 19 dan saba-
VENi iNTiHAP Loudr 9 (A A) muahede pazartesi günü mösyö 

• a, • hın altısına kadar halkın BI h t 1 ki i i tih (Musollni)ile kardinal (Gasparl) s ap a yapı an sm n a- soka"a çıkması menedllmlş-b tt el r k dl tarafından imzalanmıştır. .. 
a a am e kır asının namze Yeni kilise hükOmeti ancak tir. Öğleden sonra daha sa-

:u::11;:ı.:c ~~!~ ~=::!:~ yedi yüz nüfusu havi ve takrl- kin bir manzara arzetmekte 
giren meb'us kadınlardan doku- ben bir mil mürabbaının beşte idi Bununla beraber akşam 
zuncusudur. biri kadar arazi ışgal etmekte- üzeri "Kalbaderl,, de çıkan __ ...,,...._~_ 
Jli'r-••d• 
Fransada tamirat 

müzakeresi 
Parls, 9 ( A.A ) - Müta

hassısların nim resmi içtimaı 
pek samimi olmuştur. M. 
Evenyung blllttlfak reis in
tihap edllecektlr. Bir müd
det sonra Almanyanın mali 
lstltaatlnl yahut Alman borç
larının ticareti eş t 1r11 m esi 
meselesini tetkik için komi
teler teşkili muhtemeldir. 
Mütehassıslar her gün top
landıkları takdirde paskalya
dan evci bir neticeye vasıl 

olacaklarını ümit ediyorlar. 
M. ~vung" un reisicumhur 
M. ucoolldge"e danışacağı 
söylenilmekle beraber bazı 
Amerikan mahafili komite 
riyasetinin Müsyü " Even 
Yung " tarafından nihayet 
kabul edileceğinden şüphe 

etmemektedir. -·---
iLANLAR 

Şehremaneti ilanah 1 
Şehremanetındea: l\laıtaza ve 

dükkllalara asılan fcl'ha!arın üze
rinedc yeni yazılarla yazılan isim 
ve kelimelerin imlıUannnı bir 

ço!(unun vanlı~ yazılnı~ o!du~ı 

görülmii~tur. Sahiplerinin hunları 
Şulııttın yirmi bejinci güniine 
kadar imlA H\gatine ğöre düzt:lt
tlrmeleri lilıımdır. Bu müddetten 
sonra hiiylc yanlı~ imlalı levha
lara te:;adü[ edildiği takdirde sa
hiplerinin :1.abıtai belediye tali
matnamesinin J 1 cinci maddest 
mucibince eezalandırılacakl:ırı ala
kndarnna ililn olunur . 

* 
~ehrcıııanetinden: lkdeli ke~fi 

408 lira 28 kuruştan ibaret olan 
Cemıhpa~a hastahanesi pencere
lerine tel kaic: ra/ı açık müna· 
kasaya konmu~tur. 

:J-3-92<1 tarihindL· ihale celi· 
lct:ektir. Taliplerin 7,5°/,,ııbbctin· 

de teminat akçelerilc lernzım 

ınudurlül(iıne l(elmclcri. 

\"übtk mühendis mekıehi mül>a · 
ya3r komı~yonundan: 

ı\lektcp talebesi için iki 'Ilı: otuz 
lıq çift fotiıı, 20 ~ubat 9ı!9 .Çar~am · 
lıa günü >Lıt on üç buçukta ihılesı 

icra kılınmak üzre aleni münakasaya 
vazedildip;inden talipltrin bu hapr•ki 

_.._~ ... ·"""" t .. r 

dir. Papalık makamına cismani bir arbede askeri halk üze. 
kuvvetinin iade edilmesinin en rlne ateş açmağa mecbur 
mühim neticesi papanın bundan etmiştir. Dört U, I ölmüş bir 
sonra memaliki ecnebiyede se- çok kimseler de yaralanmış-
yahat edebilmesi keyfiyeti ola
caktır. 

Roma, 9 (A.A.; Papa 
isveç kralını kabul etmi~tlr. 

Troçkl nerde oturacak? 
Parls, 1 O (A.A.) · Troçkl 

ile ailesi içlh bir köşk kira
lamak ilzrıı "La-Malon-Les 
Balns. de mükalemeler ce
reyan etmektedir. 

Cevap vermeden 
Atlna, 10 (A.A.) Hükfi-

met Belgrada cevap verme
den evel Yugoslavyanın• ce
vabi notasındakl bazı nok
talar hakkında M. "Pollh-

ronldes. ten izahat istemiştir. 

HARİCi 
l\1üteferrik haberler 
* Beş devlet arasında 

l\h»kova, <ı lA A.) - Litvinofuıı 
protokolu 1\1. Patal ile 1\1. Litvinof 
söyledikleri nutuk.fardan sonra ~~ston· 
ya, Letonya. Lehistan, Hoınanya \'C 

Ru> su>yalist şuralar ittihadı hükQ · 
ınetlcri nıımına imza edilmiştir . 

* Avrupa-Amerika telefonu -
lstokholm, 9 ( A. A.) - l>veçi 
llerlin tarikiıfo • Uuenos -Ayrcs" e 
lıağlıyon \C 12,800 kilomeıre uron
luğunda olan telefon hattının kuşat 
resmi icra edilmiştir. Sesler vazıh 

surette işitilmi~tir. Üç dakika mükl · 
leme için 119 kuruş \'erilmektedir. 
Bıı pıra yüz Türk lira<m• yakındır. 

--- ILANl.AR --
Galata<ara\' füe,i miidurliip;ıin· 

den: 
ı - \tart uçunetı taksit uç

reti tedrisiye:ıinin alınmasına. 25-
2-92<ı tarihinde başlanılacak ye 
;; martta hu muameleye nihayet 
Yerilecek tir. 

l\luayyeıı müddet zarfında üc
retini tediye etmemi~ bulunan 
talebenin taksitini tediye edince. 
ye kadar leyll olarak deı·am 
etm<:fcrine mu<aade edilmeyecek· 
tir, 

2--!Jc\ !et lıidematında :ıidati 

tckaüdiyeye tabi ma~la ınü>ta· 
hdem ve devlet memıırinine bahş 
olunan hukuk ve imtiyazi haiz 
olan memurin ile mütekaidin 
eytam, eramil çocuklarının yuzde 

yirmi tcnzil:lttan btifadc edebilme
leri filen ifayi hizmet edenlerin 
bulundukları daireleti muhase
belerinden mu;;addak olmak iızre 
almış oldukları vesikayı, nıüteka

idin evtıım. emmi! dahi n> ı•" 

tır. -----··-----
ISTA~NUL BORSASI 

iSTiKRAZLAR 
istikrazı Oahlll \ 9ı 
Düyunu murahhlde 22~ 
ltramlveli demir yolu B 

~ENETLER 

Anadolu demir yoı 2'1 
iş b•n~a.;ı 1 ı3 
1. Tran••ay Ş. 80 
1. U. S. Şirketi 

1. Su Sirkeli 
T. Tütün A. S. 
1. Oe.lrmea Ş 
Ş. OeJjrmeo Ş 
A. Çimento Ş. 
1. Telefon Ş 
ş. M. ~:eza ş. 
!;'. rla\'riye 
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geç 'akit tenıizlcndiıtini '" beklenen 
ckspre:>in Iıu11i.ın geleceğini. ı\uu· 

pa ile muvaseleri temin için 
( 150) kilometroluk ()ir "hada 3·4 

metro inifamda kar yığınlarını kal
dırmak işinin uzaınası kumpan ~·anın 
aczinden ileri gelmediğini iki gunc 
kadıır banliyö trenlerinin munıazam 
olacağını, Çerke< köydeki trenlerde 
bulunan ( ~O) \'Olcunun muhafaza 
altına alındıjtmı. şikftyelı mııci(l lıir 

hadise olmadıgını (:) söylemi~tir. 
Kumpanya dün, hauı uıthir için 

Anadolu demir yollan idaresinin kar 
makinesinden i>tifade ctmişlır. 

gün !im.na getirilecektir. Uun NO\ 
!'kiden "Leninıı;ırnt. ı;elmiştir. 

\rnpurların seferleri intiz3m.:;ır. 
Karın tekrar •ürckli lıir sur 

h~lam~ ı ür.crinc l lavdarpa a. Ka 
köy, ı\dalar ve ho,Q;a7. içine iıle 
S• yri>cfayin 'e ~irk~tihayriı c va 
im seferlerinde gene mü,ikl:i ~ 
mcre haşl:ımı~lardır. Dun :ia 
Adad;ın ·alım: iki rnpur gelebil 
l"C iki npım!:t k<>pnidcn bu;ta 
hayd,ırpa~a ı·c K:ıdıkoyünc hare 
ögledcn sıınra muayyen ;cfer 
ı apıl•bilmişııı Jüt, ıipt şeklı 
devam rdecek olur,ı yeniden 
müşkülat çekilecek, feferl<>r ara 
belki de tatil edilecektir. 

...................... iLANLAR 

-

Devlet matbaası müdürlüğünden: 

HAKiKAT 
Büyük roman 

Muellifi: \lıitercımi 
Emil Zola Reşat Nuri 

Her hafta bu cuı ,ık•cak!ır. 

Birinci cüz çıktı. 
16 büyuk şahifa 10 kuruş 
Devlet matbaası mildürlüg"ünden: 

HALK 
Haf talık resimli halk mecmuası 
l\1aarif Vekaleti Talin1 ''C Terbiye dairesi 
tarafından Pazartesi günleri neşredilir. 

Birinci nushası bugün Çıktı 
Nushası 3 kuruş 

Tev:rıi mahalli Cap;a!op;lunda Devlet mKtbaa,ı ssu~ )Cri. 

Devlet demir yolları umumi l 
müdürlüğünden= 

Be~ Şulıar 929 tarihinde icra e.dileceği e\•elce ı!An cdilm~ olaı 
ahşap travers münakasasının görul.~n lüzum üzerine bu ayın oı 
üçüncii çarşamba günü . .;aat on dort buçujta kadar tehir edildi 

ilAn olunur. 

Hukuk fakültesi umumi 
• katipliğinden: 

Hukuk fakültesinde Hukuku medeniye müderrlli muavinli~ı 
münhal bulunduğundan ilAn tarihinden iki ay sonra rapılacak 
müsabaka imtihanına girmek isteyenlerin şeraiti fakülte kaleminden 
öğrenm~!eri beyan olunur. 

Devlet demir yolları ve lim
anları Umumi İdaresinden: 

(7) Adet aliınantasyon kazanı munakasası 11 mart 929 !' 
test günü saat ( 12) de Ankarada Umumi idare hinasinda icra 
cektir. Münakasa fa iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ( ı 

liralık teminan muvakkatelerini ye\' mi mczkCırda >:tat 'ı 5.!l(I 

kadar Umumi idare yazı işleri ımıdurlüp;nc vermeleri ];lzını,ı. 
Talipler münakasa şartnamelerini (150) kuru~ mukabilcndc ~nk 
rada mal:ı:ernc dairesınden, Hafdar Paşade mubayaa komisiyomından 
tedarik edebilirlel'. 

Devlet demir yolları ve limanları umumi 
idaresinden: 

Aıı karada l\falzeı ne dai ı csııııtcıı • U a ~·darpa~:ıd:ı m.ii l ıa l «•• 
komi yonuııdan vagoıırt demir .ık,aırıı miıımkaı;a s.~rıııa•ıır•s 
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MÜIEFER'K HABERLER MAARiFTE: EMA ETTE ı.. <ETm Oli/TE 

:, 8 Yaşında İşleri düzeliyor mu? YUNAM El\fLAKİ Gıdasız çocuklar 
Hilali Ahınerin pek 
nıusip bir kararı 

0~eı.:~y~~!a~~~. 1İzmi de grip ,a gını 
0~ Bir yu~cak 
uv endi arkadasını 

' 

l\1uhacir yerind !n 
çıkarılamiyacak -Hacı Mehmet bey 

r 

r 

bıçal~Jadı 
llasımpa~Öe~eboyu cnd· 

er ' 'nde oyna-
'1kta olan 8 
Şiarında 

)ip Oğlu Nu
ır ın, 1 )·aş-
~nda , .eh
Oğlu 1'\us· 

f çocuğu 
1\akıa baca-

an cerh 
1tdlğinden 
·t est ec!il-
1•ıır. 

"aman hırsı:ı:ı - lsmail 
llılrue ı ir hıroız L l.n Mehıcet 
inli sköydeki deposı:na girmiş 
' 7 balvn sııman çıılıp bir 
1 tııyona • yUklcmiştir. lsmr.il 
taz sonra yakap ele vermiştir. 
• Oıçaklı bir mUtecavlz-

1dır isminde bir acam dün 
<clır"'ada 1'lustafa El. nin ha· 

~ 

1>ine tecavüz etm'ş ve 1'\ııs
fa Efendiye bıçak çekmiştir. 
Cir derdest olunmuştur. 
• D<inkU yangınlar. 

tfnda Kirazlı Mescit mahalle
linue manifaturacı Hüseyin ef. 
İn hanesinden. 

'ehı-imlzde 

iskan Umumi l\iiidUrU Hacı 
lı\ehmet bey Ankaradan şehri
mize gelmiştir • Hacı Mehmet 
bey dUn Vilayete elmiş ve Vali 
l'l\ua ini Fazlı , !.kan mUdürU 
Tahsin be\·kr ve teffiz kon:is· 
ycnlarındaki Dahl!ye Vekale
tinın rnemurlıın ile lslct\r, tçmlik 
işl~rl hakkında görUşmU~tUr • 
Mehmet beyin mcş:guUyetl 

!.acı l\lchmet bey, ~d.rim zde 
ıo .. ı;n kalucc.ktır. P.u ml'<'det 
içir~e temlik ınuamluilrın tesrl
lle mcfgııl clacak ve tef'.iz_ kc
misyonu içtimı:.larına de ıs ırıık 
eJlcyecektic. 

1 EMLIK İŞLFRI 
Dahiliye vckt\lctl Temlik l~le

rlr.ln ltazırnr.a l adar bitirilme
sini bUtUn vilayetlere tebliğ et

mişti. \'ekOlet bUtCn 11\!ılldye 

m1'fett!~lerlne de tefflz komisy
onları muamelatı: ın tcsriini 
m!irakaba için yeniden talimat 
verm'ştlr. 
T"mmuza ı·adı::r bHmczce? 

l\adıköyUnde l2mir sokağın
a Oturan Fatma Hanımın evin
'n ve Mercanda Pastırmacı 
l,ıında terlikçi Faik efendinin 
dasından ateş çıkmışsa da der
•I söndilrülmüşttir. 

Fakat temlik muamelatı bazı 
yerlerde; meselA munmcıtıtı çok 
olan lstanbul gibi yerlerde ha· 
ziran sonuna kadar bitmez ise 
ne olacnktır? 

Bu hususta şu nıalOmatı al
dık: işlerin haziran sor.una ka
dar bl!mesl matluptur. L!!.kin 
bit ıılyen yerler olursa buralarda 
hazirandan sonra da tenılik 

m JameUltına, işler bitinceye 
PANTAL01'U ÇALARKES

<bıkalı Vahan dün Aksaray· 
lar hanında tüccardan Levl 
···ndinin pvntalonunu ~atarken 
ilkalanmı~tır. 
lıAliASI, 'I DÖOEN ÇOCUK-

ı
itkecide 1'\ustafa Ef. namında 
ir zat zabıtaya müracaatla 
~lu Abdullahın kendisini döğ· 
ijf:ilnU iddia etmi~tlr. 
lı\ETRÜK ÇOCUK - Dan gece 
tşiktaşta Yeni Mahallede Ra

f Pa, a arsa ında dört aylık bir 
ıı çocuğu cesedi bulunmuştur. 
• Blrsarhaşun marifetl-

t~rhan 16mlı:de birisi ııarh01J 
ir halde Kasım peşeda deniz 
llıcıesinden Ömer çavu~un evine 
llsallut etml~sede yakalanın111tır. 
• Dayak mı yemı,1 - DUi· 
tr esnafından Şakir zabıtaya 

!ııuracaatla alacak mc eleslnden 
eoıayı Bandırma oteli ınU11teclrl 
~UhtU ve Mes'ut Beyler tara• 
ından darbedlldltinl iddia eı
ltıiştir • 
' KAÇAK SiLAH TAJ-lKIKATI 

Gümrükten sekiz sandık sl
la1ı kaçıran Moiz ismindeki 
~usevi ııh:rcn Polis mUdUrlyetl 
lıtrafından cterdest edilmittir. 
tlunıarın silil.hlan ne maksatla 
'&çırdığı tahkik olunıııaktadır. 
~oiz elyevm Polis nıUdUrlCğUn
Qe n~zaret altında bulunmak • 
lıt11ır. 

İncirlerimiz 
Tehlikede nıi~ 

aliforniya incir müs
ithsilleri memleketl
izden gönderilen it

haı resminin tezyidinJ 
· tediler 

\ l'Şingt r.dıı 1\rıliforıınlya mUs
ta1ı,.ııeri mUmessi!!erinden mu
'eıc~ ep bir i timu ynpıtmış, ve 
~u içtima neticesinde Türklye
~cn gelecek naıUrel incirlerin 
ıthpfAt resminin 2 ııentten 7 
Stnte ve i fcpmeml~ lıttlrlerdcn 
'lınun 2 s ııtin it ur.ıe çıta • 
tı!ınau Aır.erika h!ıktlmetinden 
•e, men talep olunmuştur. Bu 
ı~kp J..ı:bul edild"Jt.I takdirde 
A.nıerihya incir ihracatımııın 
1tl!likeye gireceği ~llpheslzdir. 

tımir 1i~arct cduırda b ili 
bıı~ıı incir tüccarlarır.ın dıı if• 

1tırakile bir lctinıa yapılmış ve 
~ mesele etrafında hararetli mü
~&l:erelcr olmuştur 

il'lczakerat oclic sinde tebtllllr 
tceıı an ııt şıııtur: 

Hll: kika Aır.crika hUkOmetl 
~endisine yepılan mıırncı:atı 
~ıııarı dikkate ıılır da incir it
hıııat rcı;ı•ıini 2 sena~n 14 &cnte 
~1 karırsa Amerilca piyasası 
l ~r.ci)·c lncircileri için kapan
ltıış demektir. Bu itibarla Ame-

kadar, devam olunacaktır. 

Emlak iade olunmaz 1 
JY.ııhacirlere t ffz olunan bazı 

firari emlil ·i..in mahkemeler 
tarafından irarinin vekiline ia
de için karar sadır olduğu 

g;öri<lmi ş ·ıır. 
Temliic kanunu bunu hallet

miştir. Muhacirlere tefiiz olunan 
hiç bir emlAk iade ve muhacir
l•rdea tahliye ettirilemez. An
cak iadesine karar verilen em
lıl.k olursa bu gibi emlil.kln 328 
ser.esi zarfında takdir olunan 
kıymeti malın sahibine verilir. 

J3uda ve!dle değ'.ldir, malın 

asıl salıibinln TUrklyeye ~elmiş 

olması şarttır • Flrarf Ermeni 
em!Akl de temlik olunacaktır • 

Bir emir 
lskAn Umıımt mudUrü Hacı 

Mehmet bey, dün VIUl.yet iskan 
mUdUr!Uğtlne şu emri vermiştir. 

Bazı iskan memurları idare
nin hazirandan sonra ıat;volu
nacağı endişesile işlere iyi bak
madıkları haber alınmıştır • 

iskan idaresinin yeni sene 
bütçesi hllkOmetçe kabul olun
muftur, idare kaldırılmıyor. Bu 
sebeple memurlar müsterih ola· 
rak çalı~maltdır. Bu emrin ltllA
fında hareket eden memurlar 
cezai andı rı lacaktı r. 

Bugün ramazan 
Bugün Ramazanın biriJir. Şehrc-

mnneti Ramazanda sanlacak pidelerin 
livaılonm tespit etmiştir. lias undan 
yapılacak 150 gramlık küçük pideler 
üç buçuk 250 gramlık büyü\;: pideler 
yedi ~ııruşıan saulacaktır, Yumurtalı 

olduğu bahanesile muaı-yen fiyattan 
fazla istenesi kat'iyen memnudur. 
Arzu edenler yumurtayı fırıncıya ve-

rtrek vumurtah pide yaptırabilecekleri 
ve hilafı hartkııe bulunan 1:ırın
cılar tecziye edilecektir. 

Dokuz Eyhil sergisi 
lzmir, 1 O (l\liliyer) - Dokuz 

• Eyllıl sergisinin beynelmilel vaz

iyette küşadi için askeri hasca
nenin istimlakile hastane ıçın 

yeni bina in~asına teşebbüs 
edildi. 

Yedi buçuk sene hapis 
Arc st saadet hanımı katleden 

konıiscr Alaettln yedi buçuk 
<~ne hapse ve 1000 lira tazmi

ııa•a mahkum oldu. 

rika ile dostane ve samimi 
nıısebet idoıme etmekte olan 
ttu ~ umet!mlzin şimdiden teşeb· 
bU~atıa bulunarak böyle bir 
karar verilmesine mani olmas1 
iktiza eder. 

ıçtima neticesinde yakanda 
izah ettiğimiz şekilde HükOmetl 
merkeziyeye müracaat edilmesi 
kararlaştırılmıfhr • 

Maliye Vekalelitinin 
yeni bir emri 

--·--
Yunan teh"'ından meırUk garrl 

menkul emUk hakkında l\l•liye \ e
kdlctinden \'eni bir emir gelmişttr. 

Bu emre iöre Yunan ıabrnndan 
mctrük emnle; Yunanlılara aıt prn 
rıenkul em'"ulin idarc>i hakkında ·i 
kanunun ne~rinden e\'tl V:'Z i\·ct 

eJilmiş olması kan na nıu~ayir aJ
dolunmaz. 

l lilali Ahmer cemiyeti kar 
mlina<ebecile uzak mekteplerdeki 
pdıtsız çocuk-

fazla fiyatla katran l(ırmızı Ay cemiyeti hem fukarayı tedavi 
aıa_nıar hakkında ta~-1 edecek hem de gıda ve ilaçlarını mecca-
kıkata karar verdı 1 G · k' · ·· ıd ·· 

Y·1nan hüklımetile cere~·an ellen 
müzakerııtın tatıcc~inc J..ad .r ,·unan-

lara gıda tC\'Zİ ro 1 
etmekte dir. • 

Ccmivct hu .., 

Cemiyntl belediye dün saat 
14 te t plandı. 

Emnnet mııkamı saati mesai 
haricinde çıJış::n memurlara 
Ucret verilme~lri tdlif edl}orGu 
Teklif büıçc ~ncllı.1eıılr.e havı:lc 

ed.ldl. \ ercm hastanesi •çın 
~apılacak istimltlktlta alt rr.U

sa~de mazbatası da idare en
cLmenine g;tnderilrli. 

'•ir.:.-ın cmli\kine yaz'ı~ct '"lnln1am sına 
J<1ir :ıo ma\'ıS O~b tariı-H l Jc, tti 

,.t~i!e k~ran da C\clcc yapı an 

va::.(ıyet mu:ımcleleri ın mu 11a[az.1~ın1 

snıir huhıııı'l ktadır. Un itiharla 

\'urı:ı:nlı en1i·'kin'n ~agi1Jcrinden 

ınutehcr ve·• ;k f!,.·i<tcıemıven Ye 
re n1i m:ı~i ette mı k· ,·ele •11r 7. e<lc
rıh·enler naır .. J el'ri n:ıi:-;il t tiri 
icap ~t nekre 1 • 

ı:iU ıız.ık ıııın- ~ 
takalarda ki ;';."'l'/ 
mcKtcp mudıir- ~~ 
krıne parası r::.,~)ı "·"" ""''.' J"@'41 
c,, 1 ıek ıız <re ::.. - · ı1 1 
cı,<1rırıdakila,.n t/" :1,I\ 
' l f nı 1 •e 1 1. •• 1 i••t• ... a ve ırınl.ır- ~"' .-• 

se. ze halinde istimlak edil:· 
mi) en bir l ııç ars ) ~ her sen~ 
3!ı000 Hm ecri ırl'il 'erl'iy rr.ouş. 

• ı, 11 arsalar •atın alı .sa 
bu k dnr pnra etmez ~ denıldi. 
Hamil Ley : 

dan ycrn<k 
Yt.:rnıi~tir. 

NA fi 

alınaı;a mezunıyet 

FrN 1'\Fl\TI-.llf 
N. fia fen nıcktet ı •ı.lebe cemi· 
) eli, ıuektc.p rrıtzur. a 1 h kkında 

Carn me kul m:ıl!orn vnı·ı\'ct 

muam~:elerinl~C lHtfi hareket edenler 
hi'. 1 kında tlhkikat v:ıpı'a 1~.1k ve 
;\laire \"akdleti1'c hildirilerekıir. 

~r.zı te,el.bCsatta bulur.n:ak czerc 
An karaya bir hey' et g!lndcrme) e 
knrar verm1şfir. 

• - Evclcc satın almıştık , 
para) 1 ll~rı~r.yP ) atırd•k; Fııkat 

gelip alıın olmocı dedi • 
1\ i SU (,.l:.ŞMELl:.RI 

iyi 511 çeşmelerinin üçllncll 
sınıf sokaklara nakllyl•. yunla
rına fıçı' arı mühürlemek için bir 
bı ıa:rn in~ası tclılifi evelce k~
va .. n etcı.rr. r:ine havale eaıl
miiti • 

.~rnh;m bir içfr.ıa - 1 k n 
işleri!,; me•~ 1 ;\Ju l kı~e \'e \lalhc 
mükttişleri l lahilil c \",·kd'eıi ıara

rınd:ın 1\nk:ır1ya daYet cı..E'nıı::-lt:rl~İr. 

B·u da\·cttcn m:ıksat isk·Jn işleri
dir. Bütün gavrrı!ere , .• vek:llaılerin 

hir çı'k emir'crınc r:ı~·men ı~k;\n 

işl(·rini:ı temınuz 9 19 tarihiııe k:ıdar 

ntri··tlendirilıni\·ece~i ~<HÜ·nlt ktc \C 

anlaşılmilktadır. 

\'ek.ile~ hu islerle ehemmireı!e 

meşgul olan t\IU!kiye ve :\lalire mü
fetti~fı:rinin fikir ve n;;ıtJ!ıl:ılannı 

almak üzere d:t\et etmi-=tir. 
l:-.kAn işlerınin kanunda mtuı.\'ycn 

olan mü ldet zarfınd,ı hi·iıilıne.;;iı in 
temini için ne ynpı~ma!'t l:'zım,ı!.:ı.:ldi,li 

bu mühim içtimada tespit edi'ecch.ıir. 
• Gümrük resmi - Scyri>cfain 

idnresine ait ı:-ümrük ma:heti ilga 
edilmiş oldu~undan şirketin ~etircce

lti her nevi cş\'adan gtimrük resmi 
alınıc•j!;ı Rüsumat llaşmüdürlii~lir den 
Tica:·eı odasına hildirilmişıir. Seı rısc· 

f:ıin idarc~inin gc{İrtecc>!,i bürün eşya 
gi.Jmrük resmine tabi olt~c...ktır. 

• lıd film hakkında-lzmirde 

SJkaıya sineroasında bü,·ük fi'mlcr· 
den ikisi yani ~lemlcket h:ısrrri ile 
lstipdat !ilimleri birbirini wkiben 
gü!"tcrilecckri. Ru~ ihti'3Tihin n1ühin1 
safhaıını ihtiva evleme ·ıe olduğundan 
lrmir Rus konsolosu \'i\drere müra· 
caado holşe,·izm alerhdarlan tarafın· 

dan \ÜCude ~etirilen bu film'erin 
ir3e!ine müsaade olunmamasını rica 
eıml;tir. Voli 1'Azım p•şa relakaıındı 
Polis Müdürü Ömer bev nlduğu 
halde Sakarya sinemasına gitmiş ve 
bu iki e6cri bizzat sansör etmiştir. 

Paşa bu [ilimlerin lımirde lrae inde 
hiç bir mah7.ur ı.,'Önnemiş ve göste· 
rilnıcsir:ıl! müs.ı.ıde etmi,tir. 

i "' \ n hastalığı ~ Öde
mişi11 L • ıahiı·esinde Ce, izalonı, 
Camnhaba, Kurlubeyler kö\lerindeki 

kovunlardl çiçekhastalığı zail olmuııur. 
Ödemişe gitmiş olan r.lerkeı Baıtan 
Osman bey avJet eımiıtir. 

Birgi nıhh·esinin l'ç karda lnr 
mahallesinde bir kornn sürüsünde 
çiçek ha.ıalığı gôriılmüş \e aşı yapıl· 
mı~tır. 

• HilAlı Ahmer konırası -
Havalann feııalıp dolansirle 15 
Şubatta inikat edecek olan 1 lil1li 
Ahmer kongrası bir müddet tehir 
tdiln1iştir. 

• Ramazan tarifesi. -
Slrketlhayriye Ramazan tarife
sine Seyrlsefayln gibi geçen se
nekinin aynıdır. Cuma, Pazar 
Salı ve Perşembe akşamları 
tıarem Salacık ve Boğaz içi 
Anadolu, Rumeli kavaklara 
son posta Köprüden 1,35 de 
hareket edecektir. Sair akı:am
lar Çengel ~öyltne kadar köp
rüden hareket edecektir. 

• Ticaret u. mlidi:rlUğU 
iktisat vek!letl ticaret mUdUrl· 
yet umumlyesine Ticaret mek· 
tebl mUdllrll Naki bel·lo tayin 
cdilecegl söylenmektedir. 

Talebe, rr.ezunlara mUteaahit· 
lik haki ırın f·s.nııccn verilmtsini 
nemzetlik devre~ine nıEhsus 
tahsısatın tez) iı'ini, meZl't ıara 

avars verilmesini ve mektebin 
yüksek derecede olmasını iste
mektedir, 

• Meslek ve sanat mek
te lı:rl- fı'~nrif Ve ttıer tnra
fınC:an meslek ve saı ~t nıekkp
leri için ecnebi n ıahass"lar 
celbeıiilt i(.i .. i )'a> •;.tık • l:.u 
m!.talıassı~ıı:rın L crslcıir.I ter
cCme için her birire birer ter• 
elman ta\ in cc.ilecektir • Bu 
terci menler aynı :llr.ıauda mu
t:.hı:ssi 1.r:n Ao.Ldclu)a SC)ll· 

hatlarına da refa~ at tdccc~ltr • 
• Hukuku madcmlya -

DerUllUr.un Hukuk fakültesi 
hul,uku rr.edenlye müderris mu
adr.Jigl ir.hı Al etmi, tir. iki ay 
son r:ı bir inıfhan lcrn edilecek 
ve müderris muavini tıııı) yun 
ececel:tir. 

l 

54,000 li~a 
Bankanın muhtelis 

ır.iidür muavini 
mahkum oldu - ........ _. 

Suiistimalle mııznun 

On·"nt Laı~k mudur 

l layik l\lcçik

yan, veznedar 
Tiber)·üs ve Le

onid~s dendi· 

J.rin muhakc· 
mcı;ine dün 

Cçüncü ceza 
malı kemcsinde 

devam edilmiştir. 

Dünkü cı.bcdc 

Doyçe 
muavini 

! layık :lleçikı an ve Tiberyüs 
birer buçuk sene hapse mahkôm 

olmuşlardır. Bundan mada ihti
las edilen 54 bin liranın da taz

minine mahkum olmu~lardır. 

Ayni davada maınun bulunan 
kontrol memuru Leonidas efen

dinin de beraetine karar veril· 
miştir. 

• Bir dava- AdliJe meslek 
mektebi mezunlarından Ekrem, 
Nazım, Ziy2 efendiler 1 Jukuk 
fakülte5iııe kabul eôılmedikkrin
den DariiHünıırı emini nleyhine 
Şurayı devlette dava açlmışlar

dır. ........................... 
* 200 KURUŞA Çll(Ml

YACAK - Dün bir reflkı
mız, et flatlarının 200 kuru
şa kadar yükseleceğini yaz
mıştır. AIAkadarlar bu tah
mini doğru bulmamaktadır-

• Orman mütehassısı -
iktisat veklllell orman mute
hassısı M. Bernhart Ankaradaa 
şehrimize gelmiştir. /\\. Bernhart 
buradaki orman amemajman 
hey'eti ile birlikte yeni amemaj• 
man talimatını hazırlayııcaktır. 

Biı- irtihal - Şişli Etfat 
h sıanesi eski baş hekimi ope
ratör Şefik Hidayet Bey kalp 
hastalığından ölmüı-tur. Cena
zesi bugün sat on buçukta kal. 
dırılacaktır. Türk tıp cemiyeti 
riyaseti tıi.bip arkadaşlarım ce
naze merasimlno davet etmek-

lar. Hayvan Borsası komise
ri Kemalettin bey, kendisi 
tarafından etin 200 kuruşa 
çıkacağını söylen.memiş ol· 
dua-unu beyan etmiştir. 

teıur. 

* SANA YI VE MAADIN 
BAl\l(ASI - Umumi Ticaret 
müdürü Sadettin Bey dün 
Ankaraya avdei etmiştir. 
J\\umalleyhln Sanayi ve 

c un kr.vanln encümeninin 
cenıbı olundu. EncUmen bum'D 
) aplmasır.da bir mahzur olma· 
ı:ıı;.ır.ı tl'.diri)·ordu. 

t. 5 -pların tetkiki 
Bundan sonra ~.:.7 senesi 

hesı:.bı kafi raporuna ait uımı

mi mlitalAat okunııu. Bilha sa 
hey'etl ıeı.niye işleri tenkit edl· 
liyordu. Ziya bey bunlara şu 

cevabı verııi: 
• _ l:.LU.n hey'eti ıennlye 

ifl~ıl merı..<Zde toµlamış, şube

lerde bir şey yok diyorsunuz. 
Şuabata ait klıçük !~fer onlar 
tarafır.dan yapılmaktadır. BU· 
yi. ki erir. i mesela Beyoğlu cad· 
d rıin ıa,ııırini merkez yapar. 
Hu ~ct;epten bütı.n i%1erin mcr· 
kc;ıdc toplıınıııgı zannolunuyor. 
M.ul.aveklerde dalma tadıUlt 

yapıluığı söyleniyor. 
!:Su dünyanın her yerinde 

bö) leıiir. Evdeki pazar çarşıya 

U}'nıaz, daima tad.I mecburiyeti 
hasıl olur. iş yapılmadı diyor
sunuz. Verdiğiniz paradan on 
para kalmamııbı bir şeyler ya
pıldığını ispata kafidir. 
Kaııık ·y 1,5 milyon mu 1 

Mazbata muharriri Avni bey, 
Kadıköy için 1,5 milyon lira 
sarfiyle Yoğurtçuya kadar ge
tirilen tııuyun aylardanberl de • 
reye aktıgmı, hiç istifade edil -
me iğini söyledi. 

Ziya bey 1,5 milyon değil, 

60,000 lira sarfedildiğinl, fazla 
para olmadığı için Yoğortçudao 
ileri gidilemediğini söyledi. 

*Katrana verilen para-
Hey'eti lonniyc tarafından evel
ce 36 liraya alınan katran ikin· 
el seflrde 48 liraya alınmış 
Mes·uııerl tazmia etsin dediler. 
Netice de mes'ullerln makam 
tarafından takibine karar veril· 
d. içtima başka bir güne bıra
kıldl. 

• KömürcUlerln moracaatı -
!\ehremanetinc mtirn '1at eden 
' mahrukat cemiyeti Emanetin 
kömür fiyatlarını 8,5 kuruş olark 

tesbirine itiraz etmiş ve narhın 

9,5 kuruşa iblağını rica etmiştir. 
Şehremaneti bu müracaatı k~bul 
etmemiştir. 

• Fukaraya para - HllA!i 
Ahmer cemiyeti ~chirdekl fuka
raya Şehremanetinin verdiği ikin

ci 10000 lirayı da tevzi etmek
tedir. 
.... ....................... f 

M.aadln Bankası müdürliigüne 
tayini tahakkuk etmiştir. 

Sadettin Bey Ankarada Ve
kiiletln bütçesi müzakere 
edilirken J\\eclise izahat 
verecek sonra lstanbula 
dönecektir. 
* RAMAZAN T AldFESl

Seyrisefaylnln Ramazan ge
celerinde Haydarpaşa ve 
Kadıköyüne işleyecek va
purları tarifesi geçen sene
nin. aynıdır, bu vapurlar 
muayyen seferlerden sonra 
gece ikiye kadar lşleyecck
lerdlr. 

nen verece~- rıpten 43 Tışı o u --
İzmir-Bandırma treni Karlardan işliyemiyor
lzmirde şiddetlice bir zelzele oldu - Asılsız 
havadis çıkaran 5 kişi tevkif edildi - Bir gemi 

battı, üç tayfası boğuldu 
Grip, lzmirde ~!ddctle h k ı 

mlinü icra ctmckıct!ir. Sıhhiye 
mııdtirlligü t ırafından 'apılan bir 

• 

1 ar,l~n J:mon ve portakal nınh

sulli nıahvoimu~tur. 

!lakla \'C 'l'Pzclcr pnmı~tır. 
Tahtalı koyde fırtt'1adan 3 ev 

yıkılnıı~tır. t:, \er lnıam o~lıı Ali 
kızı l latice hanımla Dizdar nt';lu 

Abıcin '" (hnımı o~lu \ ' t'i 
aittir. ln>:ınca Za\ i t oll" :ı 

htoti-ıip;c ııazar:.n •ımdiye kadar 
lzn irce rriptcn "4;ı" kişi ol
müştlir. Ölcnlcr'n çol!,u, yiyecek 
ve ~iycccklcri olmıı ;;n zaYnl!ı 

fakirlcrdir. 

Kırmızı ay cemiyeti fevknl
adc hir içtima akdetmiş \C ı;riple 

mücadele edilmek (izre bazı 

kararlar ittih 7. edilmi~tir. Clıınun 
için şdtlr altı mıntakaya ayrıl' 
n1ı~tır. 

Bu mıntıkalara birer ~eyyar 
dnktor ı.-önıkrilccektir. Doktorlar 
mıntıkalarına en yakın cczanc
krıtc ot•ırarak ha<rası olanbnn 
müracaatlarına intizar ı:dcccklcr

dir. Doktorlara lıascaların 8} ak

larına ırideceklcri e;ibl, ilaçlar 

da hcdava \ nikcektir. 
Kırmızı Ay cemiyeti hastaların 

ı;ı.lalan hal.kında tla mühim bir 
karar verilmiştir. 13u karara ı:öre 

hasta ba~ına verilecek 1 'l okka 
kömlir çorbalık pirinç ve tere 
yagı derhal temin cd kcck, kati

ycn \'akıt p.eçirilmiycctktir. 
J lastayı tedavi eden o ch·ar

daki bakkaln bir tezkere yazacak, 

hastanın ı:rıdasını saaunda temin 

edecektir. Şubat sonuna kadar bu 

•ekildc harücc cdilcnktir. 
' 

Di!!;cr taraftan gerek sıhhiye 

müdürlüğü ve gerek Belediye 
ser tababed hastalıgın onııne 

geçmek ıçin ittihaz olunan sıhhi 
tedbirlerin tatbikini ehemmiyetle 
rakip ctmekce<lirler. 

• Hapıshaneden kaçan mah· 
kQmlar - lzmir, 7 hapıshane

den iki mahkCım hırsız Afyonlu 
:llehmet ile yine hırsız kel l\lak
sut kaçmıştır. Afyonlu l\lchmct 

43 hırsızlık vakasının failidir. 
Agırccza mahkem~i tarafından 

ı 9 sene ı 1 aya mahkCım olan 
Afyonlu l\lehmct son zamanda 
i\lalsut ile arkada~lığı artmıştı. 

!\el :'llaksut muhtelif hırsızlık 
• vakalarından 7 ,5 sene hapsa 

mahkum idi. 

Bu iki mahbus; gardiyan 
Nuri ağanın elindeki anahtarı 
alarak 1 iapsancnin taraçasına çı
kan kapının kilidini almışlanlır. 
ön kapıdan hapishanenin iızeri
ne çıkmışlardır. l\kmkket hasta

nesı karşısındaki kö;cden yere 
atlayarak kaçmı~Jardır. 

\'apılan tahkikata göre Gar
diyan • ·urı ağa anahtarı kendisi 
vermi~tir. 

• Vilayetlerde fırtınalar -
225 numaralı ihtiyari katar 

Soma ile Beyce arasında kara 
saplandığından Bandırma ham 
kapanm~ur. Hat boyunda 3 
metre kar vardır. Yarmalardan 
bir çoğıı kapanmı~tır. Kumpanya 
elindeki kar makinalarını kamılen 

hatta sevk ccmi~tir. 

Aydın hattında Kozpınarla Cd

lAt arasında Tren vagonların 
ikinci basamağına kadar sular 
içidcn ~eçınektcdır. Eriyen karlar 
yi.zündcn o harnlidcki . ular mut
tasıl artmaktadir. 1 !atta şimdilik 
bozukluk voktur. 

13andırnıa Treni Karlardan 
k rtul:ırak ı;clcn'erni~tir. Hu ak

m için lıilc ~uphdi,Hr. 

Karlardan Af) on ve Konya 
hattı <la kapan mı, ur. 

Çc~me kazasınclalJ gelen· ma
Jıımata nazaran soğuklar ıahtcs.<tfır 
3 dereceye kadar dLi~mu~tür. 

12 aat devam eden soğuk-

"' lımirde :tel;ele - İLmır, 4 
şubatta sabah saac (9.45) re 
suren fakat oldukça şiddetli 1 ;r 
zelzele olmtı~tur. ,'eydi km ık ' 
hı scdilen ıclzdc, lıiitun hu ı t 

memurları '.C katıH'cnl.ki lr k 
dı~arı up;racmı~tır. ı.clzdc, .'Jr -
tii ile \'Ukuhulmu~n:r. 

* 5 kl~inln tevkifi- lzm· c ı: 

ve Karahtının ha rnli:indc >I iZ 

ha,·ndis çıkararak ııalkın ı ı r 
ve sükônunu ihltll ederek c k..n 
tehyiç etmekle maznun L\z 
Şcvkl, Sürmeneli Şaban. Kem:ıncı 
seyyar sarıcı ,\lustafa, Rccrp 
Kartan ve Kıbrıslı Ahmet 1 ul• 
tn kif olun~rak lzınir Cc7.a mah
kcme~ine tevdi edilmi~lerdir. 

'luddeiumumilik mak<1mı ta
rafından maznunların Tıirk cc1.a 
kanununun 1 6 l ı'1ı.:i maddc-ı-1 
mucibince cezalarının talıcici 
ve me,·kufen muhakemelerinin 

yapılmım talep cdilmi~tir. 

ilk muhakemelerine ba~lamıı 
olan maznunların bazıları ikrar 

etmi~kr ve hazıları da inkdr da 
israr eylemiştir. 

Pazartc:i günü maznunların 
nnıh:ıkemelerine devam oluna· 
caktır. 

• lzmltte mektepler tatil -
Şiddetli soguklar ylizi.ındrn tale
benin ve bazı mualli'lllerin mek
teplere devam edemediklerini 

gören lzmir l\laarif Fminligi 
mekteplerin tatilini emrerm~tir. 
:llekcepler Cumartesı gününe 
kadar tatildir. 

,. Bir gemi battı- Küllük li
manından ( Torba) Ja gitmek 

üıcre hareket eden 2 tonlııktır. 
Gemi Güvercin açıklarında dLh 

şetli fırtına yüzünden batmı~nr 
Gemi kaptan illi.eyin ve taife 

Cemal ile Ak 1 lasan boğulmuş 
!ardır. 

Taifeden l\1ehmet ol!;ln Al 

yüzerek sahile çıkabilmiş \it 

kurtulmuştur. 

* Cellat gölü gene taştı
Torlıalı ve havalisinden nlınar 
malıirr.·ta nazaran orada (Cellj,(• 

p;ölü bütün araziyi sular altındı 
bırakmı~tır. Gcçenki yagır. ırlar· 

dan ve yeni yağan karlarda~ 

bu batak gölün sıılan her gü~ 
cirnr köy arazisinden mlihirr 
bir kısmını daha htila etme ktcdiı 

Sıtma menbaı bir bataklık 
lımir h•lkını •nmaya aşı!aı aı 

bir göl \"ardır. Bu gol llalka;ııni 

cıv•nnda kışın göl ve . azın da l>a 
taklık olan herkesin bil<lif;i m'haldir 

:\leın'ekeıe sıtma getiren bu Jıa. 
ıaklıgın kuruıulma'1 için şin.diyı 

kadlr bir çok defalar ıe~d l (ı,tı 
bulunulmuştur. Fakat boıaklıgı ku· 
ruımak için mü,pet bır şekil bufuM· 
m:ı.mışur. 

Bu ne lzmir Belediye bütçe<in< 
ıtnklığın kurutulm ı için I· ~rr 

ııql.ın ıa İ>Jt kor.ulac ~ı gibi ao ne. 
• aıi:l) et 1 u çcsme Lunıın i~ın t .. hs. at 

, az·cd1 e c' tir. 
llutçclcre konulac:ık olan kul'iycı'i 

ıahsı'aı ıle tı'kl ., n kurııv·' n sı 
k hil ot c·ıg·ı ve i'nu·':ltizd ki t;:c ~' 
aruk .. ıuna men' 31 oJ 1 bauk: kt..u 
\'e hnJa 1 iç' r şey k '-ıi ·. ~n 
ky.c mmuh n k n z iıl .k• u -. 

• Kaçan mahk, mlar - 1.m~ 
hapls•ncoınJ n ıki '11 ,ö:n kaçm • ıl 

Bu lıu,usıa i ali ı,;'ı u <n'er hakkı ı 
da tahkıkat ı:ırılm· .tadır .• 'ıırı ag·~ 

1>mindc \ıir ı;•tdiyaııın te\ kı.ii nıd 
tcme!Jir. 
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·-------------------------------------------iiiiiii~~ Kadın göziyle ranlık ahşap evlerle bu sesler tıe 

garip bir tezat teşkil ediyor. Jlilliyct 
ASRIN UMDF.SI "MlLLIYl!T ."TIR 

9 TBAT 1929 

Bl 'GÜ. 'KÜ Ilı\ VA 
D~n en fazla hararet nskıs 5 en 

az n~kıs 6 derecevdi. llugtln havanın 
lı " pmraz <•iması muhtemeldir. 

İSYAN 
istiklal muharebeleri olurken 

düşmanlar bir ta!ı:ım hilelerle 
b zı mi!letdrşları kandırmışlar
dı. Bunların içinde milli müca-
. ltlere, yeni devl~te isyan etmek 
gııf!eılnde bulunanlar çıktı. 

bir glln isyan edenlerin ele-
• ıl:ırrndan blrislnl yakaladılar. 

Cephedeki kumandanın karşı

sı a getirdiler. Bu yiğit bakışlı, 
yiğit yapılı, saf görlloüşlll bir 
v~ andaştı. 

Kumandan baktı, dedi ki: 
Çözün bunun kollarını, çı

karın n) ıığıcılaki zinciri. isyancı 
<;crbest kaldı. 

Kumandan yine: 
- Çekiliniz, bizi yalnız bıra

kı iZ , dedi , 
f trnfıcdakiler çekildiler. !(u

m ndanla a~llerln başı yalnız 

kal<l: ar. Kumandan dedi ki : 
ana hıç bir şey söyle

.D cceğim • tliç bir şey yapmı
yac. ım • Yalnız seninle şu 

.:1 arda yarım saat kadar geze· 
c m • Verilecek hllkmll sara 

b• akacağını. Haydi gel benimle! 
· isi de siperden çıktılar ve 
\aş yavaş civarda 1 bir köye 

• ller. K.umaodan birdenbire 
J du, asinin kolunu tuttu ve 
çeşmenin solunda bir yeri işaret 
eı.l. 

- Buna ırıı isyan ettin' 

Dedi ve yere serilmiş, düşman 
·vtura ile iki memesi doğran

ın.f genç bir kadın ölilsllnU gö

ler ı. 

Asi uzun uzun ve sarara 

·a•ara baktı. 
l\umıından ıekrar yürlldil. 

'ıc~de bir kapı eşlglnde durdu. 
ve yl~e : 

Yok~a buna mı isyan ettin? 
Dedi ve boğazından kapının 

Ust pervazına asılmış, düşman 

slingUsll ile gOzlerl oyutmuf, 
kundaklı bir bebek Olilsü gös
terdi. 

Asi derin , derin ve ürpere 
'lrpere baktı • 

Kumaı.dan tekrar yllrüdü • 
Oaha ötede durdu, kolunu tuttu, 
iılltıln köyü gösterdi : 

- Yoksa bunlara mı isyan 
ettin 1 

Dedi ve düşman kundaklarlle 
•emellerine kadar yakılmış , 
yıkılmış evleri gösterdi • 

Asl şaşkın şaşkn ve titreye 
titreye baktı • 

Bu sefer kumandan durdu 
ve gOzlerlne baktı. Asi başını 
.ğdl. GOzlerlnden yağmur gibi 
;aşlar boşandı ve içinden taşan 
tıir •este: 

- Hayır; dedi. Ne milletime, 
e vatanıma, ne hakka isyan 

etmedim. Ben meğer kendi gaf
ietime isyan etmişim t 

Ve 1;üzlerlnden boşanıp din· 
miyen yaşlar o günden sonra 
ıak için boğuşan Tllrklyeden 
otun isyanları sorup temizledi 

Bunun içindir ki Türk hakka 
sv;ın etmez. 

;\Jillivctin tefrikası 3 ....... 

Bu ne kı,ı 

Bazı/an vardır, her şeye 

şükreder; neden şikayet etse -
niz hemen: 

- Buna da şükür, belerin 
beteri ııar I 

Cevabını verir/ Vakıa öyle
dir ama bu bizi nahoş şeylere 
karşı şikayetten men'etmez. 
iki gün eve/ iki kişi şöyle 
görıişüvorlardı, birisi: 

· Nedir bu soğuk yorabbi! 
donacağız! Diyecek oldu, öteki 
derhal yapıştırdı : 

- Aman birader , başka 
yerlerde tahtessıfir 30 - 40 (!) 
oluyormuş. Biz , bizimkine te
şekkür edelim ! 

- Sen ona bakma bu ha\'G 
bize fazladır! Serçe birine 
demişki: • O kadar yoruldum 
ki lamam kırk okka vaf! kay
bettim. öteki de sonnuş ··ca
nım ! Serı kuç dirhemsin ki 
kırk okka yağ kaybedeceksin?" 
serçe cevube11 : • Benim kan
tarım/an kırk okka kaybettim ya 
sen ona bak! • demiş, Bizim 
soğukları da sen bizim kan
tarla ölç, başkalarına ne bakı
yorsun? 

Canı lstarse ı 

lsta11bulda nakliyat, yolcu 
nakliyatı tesadüfe ve tabiatirı 

müsaadesine baf!/ı bir şeydir, 
ııfı•lr bir sis , lıafif bir kar 
/imarı ve Bof!az ~rfcrlerinin 

sektedar olmasına kafidir . 
Asırldrdan beri lstanbu/ llma-
111n111 bir kaç yerine sis ve tipi 
/?alinde kullarıılmak üzre elek

tiril..-Ji çan ı•e ya diidüklcr konula-
mamıştır • sis olunca binlerce 
lıalk vapur kaptanının cesaret 
ve lutjurıa intizar ederler. Bu 
şekil çok iptidai ve münasebet
sizdir def!i/ mi ? lngiltere , 
Ha/anda ı·e sair şimal mem
leketlerinde her gün sis varken 
umumi hizmetler tatil edilmez. 
Aceba bizdeki sisirı cinsi dalıa 
mı kalın? 

Haliç dondu 1 

işte mabarek Tanrım bize 
onu da gösterdi: Halici Der
saadet dondu. Elfer bu sof!uk
lar böyle devam ederse çok 
şeyler donacak , rneselıi : Ya 
elektrik yahut telef orı donarsa/ 
iki gün eve/ tam yolun orta 
yerinde Tünel donmadı mı ? 

FELEK 

UMA#A HAYATI • 

Türk sahnesi 
Ve 

Yakup Kadri Bey 
Muharrirlerimizden birine ya

rın akşam darlllbedaylde oyna
nacak olan "Sağanak, unvanlı 

piyesi hakkında mllelllfl Yakup 
Kadri Bey şu tafsilatı vermiştir: 

Evet tahmin ettiğiniz gibi 
bu benim ilk piyeslmdir. Bina
enaleyh buna bir tecrübe naza
rlle bakabitir~lolz • Romanda 
tiyatroya nlç.in geçtiğimi 

•orma:ı-ınız Bu arzuyu 

EN ISIK 
' Yazan MEBRURE HURŞIT-

tcdi. İkinci muallimi mektepten 
e'li çıkını~, çok zeki nıalOmatlı 

i• zalııtti.Az zaman eve! evlen

ııı;;. maa~ı yeni yuvasının mas
ıilarına vetnıediği için hususi 
erslere h>"İtrnl'i!:C başlamı~tı. 

·arnık hu yeni mürebbisinl 

~l'nl ve dört sene sonra 
, ııı, zalmı \ nupayıı gönderdik

• ,:,ıırnııı üzüldü, dertlendi ve 

ı c ba~ka muallim istemedi. 

ın vc'li ~a~ında iken işte 

l cc .ırlu:da, ız, yap yalnız 

\ eg;\ne J•ı>tu babasının 

t ·ııe.i ii. ( ılj\n gıbi, adeta 
.re ın hit ıp· 1n bitiriyor, 

;azil' I!" • • )"pm~~a 

ılı ı ' • 

. --

Seneler !leçivor, yirmi ya~ınıı 

~elıiiği halde, o yine hep eski 

ce,aretsizligi ile kadından. aşk· 

tan kaçıyor, kalbindeki deli hi>
leri., kendi kendine yazıp, sonra 

da yırtmakla iktifa ediyordu. 

Zaten arkadaşı olmadığı için, 
teşvik ı;örmüyor, bazı ~uh hnla
yıklann ,Lizgiın bakışlarını da 
hissetmiyordu. 

Hütiı.n maırnsile annesinın ete· 
~ııin dibinden ayrılmamış, onun 
izdivaç teklifinı de mevsimden 
mevsime atarak, otuz iki ya~ında 
iken kırk gösteren, bilhassa baba
sının öllımunden sonra hiç ~ül

miyen titiz lıir adam olnıııştu. 

Bir glin annesinin odasının 

bana veren şey geçen ı<eoe Pa-
rlstc seyrettiğim !!~r piyes oldu. 
Glraudaux oın "Slegfrled,, ı ... 

• Bu tecrübeden muvaflak 
çıkarsam belki romanı tamamlle 
terk eder ve sahneye geçerim. 
Fakat, tiyatroda muvaffaklyetln 
en mühim amili müellif değil 

aktOrlerdir. Sazan pek mükem
mel bir eserin fena temsil yü
zllnden mahvolduğu vakıdır. 

Omlt ediyorum ki DarUlbe
dayı san'atkllrlan beni bOylc 
bir felakete uğratmıyacaklardır. 
ÇUnkll bu on onbeş senelik Türk 
sahasında pek bariz terakki 
asan gOrdilm. Esa~en ben m~ 
mlekette her meslek sevgisinin 
ayni derecede olduğuna kani 
bulunaıılardanım. Edebiyatımı

zın her hangi bir tarzında bir 
seviye irtifaı gOrilpte Obllrilnde 
görmemek bir tarafgirliktir. 

« Şu var ki benim yazdı

ğım piyes tarz itibarile Türk 
sahnesinde ilk defa ıı;ııruıecek 

bir şeydir. Bu "ideolojik" bir 
dramdır; içinde ne vak'a, ne 
entrika, ne hareket ne sahne 
marifeti var; ba~tan aşa hep 
edebiyattan ibaret. Halbuki şim
diye kadar ne Türk san'atkAr
ları, ne Tllr'c amırı:sl sahnede 
halis edebiyata alı~mamıştır , 
Bakalım bu bid'etl na>ıl tclakkı 
edecekleri 

"Sağanağın mevzııu şudur: 
bir evde, bir aile efradı ara
sında lnkılapcılıkla irtica 
birbiri ile çarpışıyor ve 
hundan meydana bôr dram 
unsuru çıkıyor , Bu piyesin 
harici mar.zarasıdır • Fakat 
benim istihdaf ettiğim nakta 
asıl bu değildir • Bir genç ide
list kalbinde ogulluk , kardeş

lik ve aşk duyguları ile milli 
vatan! ve lnkilapcı heyecanla
nnın m!lcadele sini göstermek 
istedim. Bu genç bu heyecanlar 
yoluna baba evini terk eder , 
kardeşinin ölümünden sarsılmaz 
ve kendinde deıio bir aşkla 

sevdiği kııdınındıın uzaklaşmak 
kudretini bulur • 

Gerçi bOyle bir tip Türk 
idealistinin örneği değildir, fakat 
ona örnek olabilir. 

•LA kin blltlln bu ldd!aların 

halka, bu tipi temsil edecek 
olan san'atkAr hissettirecektir. 
Bakalım ! • 

Amerikan medeniyetinin haya
tımız üzerindeki tesiri. 

Hie düşünmeyiz ama, her günkü 
hayatımızı. meşgalemizi, eylencemizl 
şöyle bir kuş bakışı gözden geçirmek 
zahmetini ihtiyar edecek olursak 
göreceğiz ki amerikan medeniyetinin 
temamıle tesiri alıındavız. 

Sinemaların önünden bir kere 
geçmek, gazetelerin ve mecmuaların 
yapraklarını sadece çevinnek, bunu 
isbat (ımeğe kMidir. !lele "memleket 
mektuplan" odan aynile aldığım 
şu fı~ra buna ne kadar kuvvetli bir 
delildir, " Teceddüt yollannda geri 
kalmamak için en fazla ugnı$an '" 
çalışan bir şehir var ise o da kayse· 
ridir. Artık kayserililer de sapan 
oyunundan zevkalmıyor, fok<trotun 
gıcıklayıcı sesi onlann da ruhları 

üzerlııde müessir olmuş. onlan da 
tesiri altına almış . ., 

!\1ötarcke sene!crilc ber:ıher, mem
leketimizde ardına kadar açık kalan 
k•pılardan . amerikan te>iri müthiş 

bir cerevanı hava gibi işledi durdu . 
Frın>1zlar' l ahri muhitın garbbden 

işleyen hu havnıa "Amerikanızm. de· 
dile . llu tabirın manası tahlil edile· 
cek olursa , terkibinde yenıl,kten 

haşka e;ki Avrupa ıreaenıyetine 

münafi bir çok ıeı!er daha olduğu 

ı;füülüı işte bizi'll de içtilT'al hava
rımızda . Amerikarıın temelini kuran 
e<aslı Amerikalılıklarından ıade 

•athl Am•rikanızm müşahede ediliyor. 
l\le<elA, Ameriknnizm memlekete 

evvelA Wıns şeklinde bir anafor gibi 
dahil oldugu zaman, işte bir çuk 
milli rakı.,lanmız u'uıııldu. Çok ŞÜ· 
~iır zeybek oyunu bu btil~nın tesi· 
rlnclen na<ılsa kurtuldu. l ler yerde 
küşat edilen dansing-hallerde. her kes 
hilir bilmez tilki yürüyüşlerine, ( fo· 
xstrot) babası tutmuş arap tepinme· 
krine (Cbarleston, lllak llottom) gi· 
rişti. Arnk Cazbant alafranga musi
kinin \'C ince :sazın yerini aldı; vapur 
gezintilerine, çay ziyafetlerine haııa 

düğün evlerine kadar sokuldu ve 
yerleşti. ,\rtık v•lslerin tatlı ve yu-

muşak nagme,ini ancak bir rüya gibi 
hatırlayoruı; sokaklardan yükselen 
şarkılar, pencerelerden duyulan çalgı 

sesleri, eskisi gibi alaturkanın aşk· 
şarkılan ve inleven ut mızraplan 
dcJ;il, hep ln;:ilizce fokstrot beste· 
feri. hep gramofon plaklarının müte
madiyen çevirdiği Amerikan havala· 
ndır. Eyri büyril kaldırımlar ve ka-

Keçenlerde, memleketinin duygulu 
ve hazin şarkısını unutmuş küçük 
bir Anadolu yavrusunu gördüm. 
(Y es sir, thot's my boly) yl bilmem 
kimin gütıeledi"i tarzda bozuk bir 
şive ile • galdim ~nramadım. gittim 

btl<1maC1m" dive söylerken hem gül· 
düm hem de nıtitessir oldum. 

Bundan mada ,.\.merikanizm rüz~:1n 
bize sinema lptila,ını da getrdi. 
Gografvadan bi haber olanlar'Tlız 
bile ( 1.os An~ele_ ve hnliıvood )ı 
haritada kolHlıkla tayin ettiler. Tari· 
himiz \·c edebiyatımıza ait isimlerden 
zhade. gençlerimiz Amerikalı sinema 
yıl<lızlannın isimlerine Phemmivet 

verdiler, Kendi menkıbclerlmir.den 
ziyade Amerikan izcilerinin sergü· 
ze, tini, Tlintlilerin cidalini ve polis 
hafiyelerinin maceralarını ö~endiler. 
Galata ve lstnnbul cihetindeki bazı 
sinema iHnlarında. Amerik:ılıların 

kendi memleketlerinde gi,stermeğe 

mıhaade etmedikleri film'crin tabanca 
tc.·~hir tden, hırsı:dıJtın bin bir )'Olunu 
iigreten rcsımlerini gördük. Soıırn 

Beırı~lunun daha sık sinelT' ·'anrd:ı, 
( l.ıloria Sl\·an,rın, mav l\luray r:ibi 
Amerika ka'ıramanları içimizde dolar 
aşkı uyandırarak kendi yok<ulluP;•1m"z 
önünbe bizi dondurdu biraka. 

f)Jns ve sinemadan başka,-

Amerikanizm, matbuatı da i tilA etti 
ve taızı tefekkürümüze de hakim 

oldu. Yevmi gazetelerin hemen hcp•L'l 
de bir dünya şııun sahifesi mevcut 

fakat hu şuuııu en çok .\mcrikalıla· 

nn aleladeden Ç'kan havadisleri teşkil 

ediyc r. r lele nıecrı>ualarımızın hir 
kı<mı, \mcrikanın, çok yazık, esaslı 

magazinlerini değil, 'cvınr gaz1.:telc~ 

rinin havad's sütunlarını o kadar iyi 

taklit ediyorlar ki im hu.<usta t."m 
bir mu,·nffakırct gosterivorlar. ~le eli 

"lst:ınbulun en zcnl(in dilencisi, börek 
tepsisinde oynatılan kızlar. 1 fapi ha· 
nedeki azılı katilin lıikAyesi, Kabakçı 
arabın tüyler ütpertici hayali. gibi 

.• hikAyelerde sergüzeşt ve macera lıissi 

o kadar canlanır ki , gözümüzün 
önilnde bir sinama şeridi geçiyor 
zannederi7- lfiç bir kıı mcti edelıi,eyi 
haiz olmayıp yalnız ticari bir fikir· 
le ortaya sürülen bu yazılar, ancak 
bir lahzenin heyecanını uyandırabili

yorlar. işte Amerikanizmin en fena 
şekli hudur. 

Ef zayiş Suat 

GÜNÜN LATİFELERİ 
Kara kış gittikçe şiddetleniyor 

Efendi sade kuru fa:::ıılyuyla iş bıter mi? sarıa biraz pastırma, sucuq ta vereyim . 
istemem bakkal başı , şu kara kışa kaksana; elde avuçtakini oduna kömüre yatırdık, 

bo{!aza ı•erecek para kalmadı ki! 

önünden ge~e-rkcn~ içcrclen- taze !er, annesi müsade edem~ öglc Gece )atagıııda iken-hunları 
kahkahalar geldiğini i~itmiş, me· yemeğinde seni de çagırırım, düşünüyor. ~Acaba nasıldım, 

rak etmiş kapıdan başını uzat- olmaz mı'! konuşurken dudaklarım çirkin-

mıştı. KAmranın o gün, sırtında, iri !eşiyor ınuydur. diyor, yavaşça, 
.\ltıncı defadır anne,ile bcra- yqil gözlerine uyan sade, nefti annesini uyandırmamağa çalışa-

lıer konağa gelen 'e zahiren bir elbisesi vardı. ~lahallesinin rak kalkıyor, elinde idare lam-
munis tabiatı ile kendini hantm yıışlı., sarıklı erkeklerinden başka bası ile, soluk aynayı ı·akla:;ıp, 

efendiye sevdiren Kamran. ku;~. yabancı vanınıı. çıkmamış olan kendi kendine konuşur gibı ya· 

guni siyah halayıklardan birine genç kızın yıın:tklan, sofra ba- pıyor. gülüyor, hayalinin aksine 
al t>ir elbl't: giydirmi~ güzel şında ne de güzel penbeleşmi\tirl bakarken gözlerim bukadar par-
dişlcrıni ıı;östcren ~akrak bir kalı- Namık onıı. solgun benzi, lak mı idi? , 'aınık bey beni 

kaha ile: siyah elbisesi, iyi taranmış uzuu budala mı bulduY ~ Kuruntusu 

Baluıuz hanım dendi, ~ Ll- saçları, ince zalf parmaklı asil ile üzülüp duruyordu. 
ıc.mize_. ne de yakıştı- diyordu. elleri ile romanlarda okuduğu Halbuki Namık onu hiçte bu-

Namıp;ı görmemi~lerdi, fazla dur- o kibar prensleri hatırlatmış, dala bulmamış, bilhassa iki., üç 
mıyarak hemen kapıyı çekmCitL ~ığı agzına götüren ell, pot defa daha gördükten sonra pek 

Akşamleyin sofrada. annesine kırmamak, tabi! görünmek iste- beyenmeğe başlamışa. 

mbafirleri sormu~ ve bunların, dikçe daha ziyade titremişti KAmranın onu bazan öyle 
yeni dikişçi ile kızı olduıtunu !lele Nigar hanım elendi, sokulgan bir na:ı:arla süzüşü va· 

öl(renmişti. sıkıldığının farkına vararak: rdı .ld .. NigAr hanım da gittikçe 

- Aman Namık. öyle civelek ~ Ne o, Kllmran? Hani kah- kıza ısınıyor, fakat onun mini 

bir kıı kL.. beni bile glildürüyor. kahaların/ Sen yprulmak bilme- mini dımap;ında ne bııyük hüly-

\nnesl diki, dikerken gazete den ne güzel cıvıldardınl Yoksa alar doğduğunu farketmiyordu. 
okuyor, hikaveler anlatıyor. ben Namıktan mı utanıy0rsun? dediği KAmranm,c ·aınıga bazı romıın-

de biraz avunuyorum. Vaha ;r.aınan ne kadar bo:ı:ulmuş, ter- lan oku} up okumadığını >Ordu-

..... 
Hi~~TE UÇU 

Milyarderin kevfi 
• 

Konservecilik yapıyordu. I\lil· 
yarder oldu. Fakat zenginliği 

yadırp;amadı. Sanl:i kırk yıllı.k 

zcn~innıış gibi yaı;amap;a başladı. 

* 
Rir gün, il'' lıteş nı !Jı- zirnİN 

esna<ında güz 1 se,Ji 1 ir Teno 

tanıttılar.Dinledi Ye çok bcycııdi 

Ziyafetten s•,nrıı Tenor 

reele ve ne vakit korscr vere
cek ol:;a, gidip dinlcnıcğe ve 
zevk duymap;a başlaJı. 

"\ihayet karar Yerdi: Tcn<ıı, 

evine çal';racak, hususi kon er 
vcrdirıp dhleyccckti. 

* 
Rir salonda Tenora rast~e!di 

ve dedi ki: 

Sizin resminizi çok beye· 
nirorum. I\lüteaddit defalar sıti 

dinledim 'e beycndim. iki ar 
müddetle her öyleden sonra ğc
lıp şarkı söylemek için ka'V para 

istcr>iniz? 

Tenor bu teklif karş1'ıraa 

biraz af l!adı, ve bir m ddct 

tcredd ıtten ~onra cevap verdi: 

1 k defası için uç ,lin 

frank iscrim. 

I\Ji!yanlcr de biraz düslıııdü: 
' 

- Çok, dedi, 183 bin frank 
eder, çünkü bir ay 30, digcri 

31 gündür. 

-Olabillr. 

-Size 150 frank vereyim 

mi? yuYarlak hes.1p! .. 

- \l:ıalcsef pazarlık etme~lni 

sevmem. 
Siz bilirsiniz .. 
0

iz bilirsıniz. 

* :\lilyarder kendine bir küçük 

apartıman arıyordu. 

Katibi nihayet buldu ve pat· 

ronuna dedi ki: 
- Glizel bir apartımaıı bul

dum ... Sizin dairenizin üstünde 

de meşhur tenor oturuyor. 
Milyarder yerinden sıçradı: 

- Derhal apartımanı tut. 

* 
Apartıman tutuld1L Milyarder 

yerleşti. 

Artık her gün. istedlRJ. gibi 
tenoru dinleyordu. 

Tenor her gün, öyleden sonra 

iki saat şarkı söylüyor, egzersiz 

yapıyordu. 

Milyarder memnundu. 

* 
Bir güu, beş gün, on be~ gün, 

bir ay, iki ay iş mükemmeldl 
Milyardarin keyfine payan yoktu. 

Fakt iki ay sunru tenorun sesi 

kabak tadı ı ern>eğe b~adL 

Milyarder sinirleniyordu. 
:\Iilyarder deli oluyordu .• 

:\1ilyarderi alakan boğuyordu. 
Tenor yukarda durup durmadan 

i 

•Tenor e'c ı; her ğun tıana 

şarkı s •y' - n z içın benden 
3000 frank istcmHıni7, ben de 
retlctmi~t·m. Bu n, ıU ay mud· 
detle sarkt söyle ııvncniz ,~ 1Ju 
Parayı vcrı>ıcge hazırım cf 'idim!. 

'a\1 1c:n 

Selô.mi izzet 

SlttHİ . 
BiLGi, 

l(IŞ ll\EVV A VE SEBZELERi 
1 

Portakal. Latif, sükker~ mavhOŞ· 
ça bir lüb ile mal~ müferr lı, micie
vt, oldukça vitamin14 mugaddi lıir 
meyvadır, taze halinde eklrılundııgu 

gibi, şurup, komposto h•linde yenir. 
Portakalın menşei Çindir, oradan 

eveia l'ortckize nıklolunduğu için 
Avrupada Porıügal diye taammüm 
eyltmi>tir. 

J\land•rinınında menşei Çindir, 
bunun lezzet ve haıml poralcalı nis

petle daha IAtif ve sebildir . 
Portakalın bir nev'i olan kan 

portalı • portakalı vişnar~ aşılayarak 
vücude getirilen ağaçla . ..., 1>.c nev'ldi.r, 

Portakalın Trıbuhuu garbte "Su 
kker. isminde ye~en bir cinsi va.r
dırki şekerli suya benzer lezzetlle 
tatlı limondan farla yoktur . 

H. b. z. 
Dr. Muhittin 

I• TtY~TRO 1 
SİNEMALAR 

••'---..ıiiiliiii---.ı: 
fer ah Sinemada 

Bu akşamdan itibaren muazzam 
program başlayor. 

iLAN 
Tahtı kalı Bılkıpaa caddesinde 

1~ nüınerolu mağazamı Sirlı:eci<I. 
Ankara caddesinde yeni küşat etti· 
ğlm 151 nümerolu . 

yukarda haykırıyor bağırı)ordu- YENİ DVNYA 
* ·r h . . . . . la cr:zı anesl ve bonmarşesi na•ın· 

Bır gun l\'lil yurder elıne kılat daki binaya naklettiıtlml ilAn ederim 

gLzeld4 degil mi?" ı.le-rken göz· ı Bu evden ne de çok dikiş 
Jl•inı ne ,;ıcak, ne .:azlp bir ta- veriyorlardL. Beslemelerln enta· 
rzda küçüldüği.ımi göroıüyordu. rilerl, göğüslüklerl bittikten sonra., 

Kamile Hanım ise, kızının "küçük beye" çamaşır diktiril<li, 

kalemini aldı, şu mektubu ya~dı: ~ecu~ zade l\1. Ziva. 9 şubat 1929· 

ancak konaktan her avdet ediş- misafir yataklarının çarşafları, 
!erinde evlerinin yazma örtülü yüzleri, kılıfları tecdit ettirildL 
kereı·~: minderini, ayakları, ip Sıcak bir haziran günü idi. 
parçalan ile tamire yeltenilmiş lkl KAmran hem hanım efendiye 

cmekdar koltuğu,taşlıkda~ çıkrıklı o Perşembe, mahallelerinde ya. 

k-uyuyu ne yürekten gelen. ı\h._Qf .. ~ pılan bir düğünü anlatıvor hem 
!arla süzdüğünü, farkedıyor, her de annesinin yan od maki· 

basışta acı, acı ıı;ıcırtılar veren) naya çekeceği yata .. ,arşatlannın 
eski merdiven basamaklarını, etrafını teyelli} •. 
kesik, kesik., du rn, dura çıkışına 
şaşıyordu. 

Hele hazan p;özlerl meçhul 
bir noktaya dalmış, öyle tuhaf 
bir tebe,süm edişi vardı kL 

Zavallı kadın tehlikenin ko

naktan geldiğini hissetti ve oraya 

yalnız gitmek istedl Fakat genç 
kızın, birbirini tutmayan, eğlenceli 

lakırdıları ile oyalanan hanım 

efendi bunu hiçte iyi karşılamadı, 
vc büyük oda yine, üç gün 
sonra, KAmranın kahkahaları ile 
ncşelcndL 

Sıcaktan kollarını sıvamış, ya· 

kasının kopçalarından bir kaçını 

açmıştı. Kapının gıcırtısını, Namı

ğın içeri girdiğini farketmemiş· 

!erdi . Kı\mran ensesine dökükn 

saçları elile kaldırarak: 

- Hanım efendi, bu sıcakta 
zavallı gelini öyle sıkıştırmışlar

dı ' ta dört' beş mahalle aşırı 

yerlcı .cı. gelin bakmağa ıı;elml:Ş 

!er... ev yıkılacak sanıyordum-. 

'Bicmedi) pek de küçiık, yarın yine gelecek- leıııiştil ğu zaman, " hele filan yer ne 

~~==~~~~~:..-------------
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Gördüğüm gibi ... Anladığım gibi ... Bir yazı 
vesilesile Diinkli ,~azatelerde Israııbul 

tnıPı:ık mmlan gö •. derilcn - kıyme
ti nızanı.vesi hcnıı1. meçhul - bir 
ıct' l!;'ıı · inrişarı, olimpiyatlar 

na ında sporumuzun bozuk 
<iı..z, n i,!erine ılk hücumu yapan 
'm aleıııin iht ''ar! sükutundan 
ayrılnıasına sebebiyet vcr<li. 

F hakıka olimpiyatlar esnasında 
bi. ıa,s.1 furhol işlerinin çok yan
lış şekillerde idare edilmesin~ ge
•ek rvelden ve gerek devam 
licrkcn tcr;kit ettim. Fakat 1) 

neticelendikten sonra, yani fut
bokular kafilesi her cihetten 
nı~ddl Yl manevi birer hezimet 
te~kil cclcıı hadisatı tcsbih tane
,ri ıtibi sını)'a dizdikten, olim
ı)İyJt r!'C\danı.ndaki maklıuriycti 

de bir im:ımc gibi bu tc,lıihin 

bo ın:ı ~ec•rip antet ettikten 
na ~L "um 
l\Jfı r r.is;~ ·ı rusnsl hir lıas
lt ~ · \rtı.K ser ol,un hücum 

mc ., nh JZ_nı saıPim! telilkkı 

\ e hu ~.ımiı'liyetrc bir intibah 
ir cde•ek >tı>ttını... Artık bu 

· ,., ıle spor işkrin-.iz yoluna 
r, her iıi k ihı ıdcn hallede

' ~al:lpervazanc i'ade cdeıı 
1 'I l lap;yct bba•ıatlı ile 

t ırt ızı ve haklı ile hak;;ızı 

l r' l.dcr, daha olmazsa \lerkezi 
m 11i ,r i~i diizdrir ve bir 

J ıa p i~lcrimızdeki karakuşi 

h r, ldcre, dillere da,tan olan 
~ ı'st 1.lukbra SLt çeker hayali 
hami\ le u'tt. ıı.. 

O za'lloın kendi kendime de-
rı.ı~tiııı ki "Bir mı"ilıct bin nasi
" men ye~rir "' lıutlin spor tcşki
' )tı nızı dile düşüren bu haller 
a k kul.ıl(ımwla küpe olarak 
k ır, en benam spor siyasileri-

ız ıı~lııııır, kııliipciiluk yapabil 
ıu k ga)Cdiylc post ve sandalya 
i ı yı.pılan miic:ıdcleler nihayete 
irer .\1.iz karilerim bütü bunları 

devrd sükurum esnasında p,örülmüş 
lıirer nıya addeclebilirlcr, nete
kım diınku rchlil!;i okuduktan 
sonra bunların birer hayal oldu
~ıına ben de iman getirdim 
ve kendi kendime: ~eski tas, 
esin hamam! " dedim. 

* \lcvzuubah!; teblig bülasatan, 
mıntıka rcbi Rürhanettin beyin 
ıııntık:ı hcy'etincc müstafl adde

dildigini ilan edıyordu. Her kari, 
ekseriya mcsk!\t keçilen - . por 

·e~k.ilatına :ıir haher ve hadiseleri 
bizim gilıi yakından ve adım 

ıdım takip cdemlyeceği ıçın, 

belki be bir çok kimseler, bu is
tifa etme \·e yahut ta müstaf! 
addedilme keyfiyetinde yukarıda 
yazdığım o güzel hayalleri zirü
zdıcr edec·ek bir cih~t göremez
ler. Bunun içindir ki bu mes'cleyi 
b~ından ııihayctin c i.:ıd:ır kısaca 

i ılasa etnı~k isterim: 
lstanbul mıntıka'1 hey.eti nıer

keziyesi riyasctinJc lııç bir ku
lübe mcıhup nlınamıı<ı dolayı

sı.le 'P'.lr kongrnlarımızda henüz 
hiç bir spor adamımı7.a nasip 
olmayan bir tar1.da mı.ittcfikan 

intihap edilmiş olan bir zat bu
lunuyordu : llurhanettin Bey. 
llurhanettin lkyin en kuv\·etJ! 
ı..1r:ıfı., hiç lıir taraftan kendisine 

'.lgru ve ya y:ı lnı,., haklı ve ya 
hak.sız bir i~te: "Kulüpçülük yapı
yorsun ! r itabu hiabının yük

·d nıiyecelti noktasıdı. 

yim ki Burhanettln Beyin bu 
şôvalyevari hareketi ilk değildi 
Şimdi bu satırları yazan kalem; 
olimpiyatlar esnasında, futbol 
işlerinde olan biteni en fazla 
yüklenme~i icap eden hey'etl 
mütıehide reisi ile kafile reisini 
hedefi tcl'kit ıttıhn eôerken, 
Burhanettin Rey bazı hakikatları 

bile feda ederek arkada~larını 
müdafaa etmişti. \!illiyet karileri 
ayn! gazetenin ayni süt[,nlarında 
Burhanetcin Beyle olan kalem 
münaka~alarını elbette hatırJ,ırlar_ 

Burhanettin beyin istifasını 

takip eden hadisat kısmen ma
lumdur. Ankarada merke7.i umu
m! içtimaı oldu. J\lıırnffak bey 
burada bulunmadığı içın rd-ı 

Şeref bey futbul hey'eti miıttc

hidesi namına he;ap YCrmeğc 

~itti. Ne oldu? ne birti1 
O zaman yarım yamalak inti

şar eden J\lerkezi Umumi tcbli 
!\inin miiphem ve ımıp;lak ctim
ltlerinden ne olup ne bittil';ini 
pek kavrayamadı. Hatta benim 
p;ibi bir çok kimsckrdc bir şey 
anlayaırndı, Yalnız muhakkak 
olan bir ~ey varsa, hcy,eti müt
tehide tamamen dcği se bile ka
file rcısi Şeref fley tere) ağ''1dan 
kıl çeker gibi l~in i>in den 
sıyrıldı, ufak tefek (?) 1 la
talar istenildiği zaıran Sam 
~ekeri gilıı her tarafa çekilen 
ve bir kit:ıbı mukaddes 1'ilıi 

maruf spor siy:ı'iilerinin e7.lıPrin· 

de bulunan (Spor nizanınaıııesi)
nde yeri bulıınmadıgı için \unıu
m! kongra) nın kararına intiza

rcn cezasız bırakıldt Oldukça mas
rafa lüzum gösteren umum! kon
granın akti için para bulunun
caya kadar - l~allah - seneler 
geçer ve at~ te küllenir. 

Kongraya kadar cern;-;ı istih
dam kararı olan hey'cti müttehi
de umuml kfttibi ve kafile reisi 
Şeref Bey avdetinde Burhanettin 
beyin istifası münasebetiyle ikinci 
reisi bulunduğu lstanbul munta
kası hey'eti merkeziyesini idare
ye başladı. işte bu idare esnasın

da hey'erte bir karar veri' ·: ve 
bu karar Şeref lıey im, . ıyle 
Bıırhanettin beye trbliğ edildi. 

istifasına rağmen (Mıntıka bi
rinci reisi Burhanettin Bey )adre
sine gönderilen bu mektupta 
ezcümle [ şimdiye kadar vaki 
olan meşkOr hidemar ve bergü
zlde mesainin devam ve tema
disine bir fırsat ittihz ermek 
üzre üç ay müddetle mezuni
yetinize karar verilmiş ve kev
fiyet tarafı .'llilerinc ilıl.'lğ kıİı
nmıştı J denilerek cevap iste
niyordu. Rurh~nettin hey sprırda 

hiç bir buhran kalmaması ;mm
sunu ileri sürerek bir mıntıka 
sürdü. l lalhuki daha pek az e,·el 
akdedilen bir kongrada. benim 
de birisinin içinde hulunduğtım 

bütün lstandul spor hey'etleri ya
kasını pek az rey farkıylc kurta
rarak itimat reyi nlnıışo. Bittabi 
hiç yoktan yeni bir tecrübe 
gecirmemek için Burhan beyin 
fikri hey'eti merkeziyede rııyü 

k:ıbıl görmedi ve ;-;annedersem 
ittifakla reddedildi. Bununla be
raber tekrar Burhan bey vazifesi 
b~ına çağınldı. 

ı olmadığı halde - mıntıka hey'etl 
merkeziyesi an! - mamafi Burhan 
beyin de bulunduğu - bir içtima 

akdett 
Evelce mezun addedilen rei

sin i~tilası mevzı ' 1ıs oldu ve 
evcke Burhan 1 e .ızılan yal
dızlı mektupları· • !tına vaz'ı 
imza eden Şeref Rey cepheden 
hiıcııma geçti. Şiddetli muna
L~alardan mııs nımcm vaziyeti 
ka,•radıgırı söyleyen Burhan Bey 
· çtimaı terk ettikten sonra heyet 
mensuplarndan: 

Olimpiyat kahrımanı hey'cti 
müttehidcdeıı Şeref, Orhan, Ab
dullah; 

Son lstıınhui koPgra,ında şim
diki hey\tlcr '.lkyhhı.k ateşin 

nunıklar ırnt tden \Juh ın. 
Şcre[ Beyin kulubüne mensup 

Doktor (ismi hatırımda del';il ) 
ve :\khmet Dh anı haysi) ette ~e 
ref Beyin aleyhine imza edenler
den biri olan l lamit Beyler 
evclki ınezuniyı,t kararına rnj!mcn 
Burhan beyi müstcfi savdılar. 

Zeki Adi~ •iray, ve"ibi, Sadullah 
Beyler hu karara m lıalif k~lciılar. 

l lalıcr ald•*'rrıa nört Burhan 
bey i\Jcrkezi umumiye miiracaat 
ctrııi;tir ve verilen ka•arı ni .arren 
ga)fl va•it gi.ırınü t < :r Ora<ı 

l>ana ait değil. Ben, lıir arnlıJ... 

düzclcce{';ini ümit attiğiın .µııru

muzun bir kö;esini çıplaklıJtıylc 
glirdüğum gibi, anlaLlıl;'lm hibi 
ıncydan koydum. Daba hl• 
ne köseler var. 

Buna raj!;mcn spvr işlerin • " 
<hizcldiginc inanıyor<anız henden 
paso. yok inanmıyor;ıınız gdi
niz bi rli kte yalvaralım: 

~Allah aşk:ına, ;por siyasileri_ 
meydanı bir az da nizamnameyi 
daha az bilen. kulüplerini daha 
az düşünen, yedi sekiz spor hey'e
tinc birden girım·gi bcceı cmiyccck 
olan., fakat sporu daha fazla seven 
've sevdiren kimselere bırakınız!ft 

Sadun Galip 
H. - - Hu sahifede hazan Bur

han beye temaı. eden ufak ha
berlerin bizzat kendisi tarafından 
yazılmış gösterilerek te propa
ganda yapıldığını öğrendim. 

Fikrü içtihat yliziındcıı çok kere 
kendisilc muaraza da bile bu
lunduğum Bürlıan beyi f!iııe 

böyle bir zan altıuda bırakma

mak için yazıma ( tam) imzamı 
attım. 

' •••••• 1 

Bir izah 
Altında Olmpiyat faciasının 

Divanı haysiyete el silrlllmemiş 
yerlerini bir müddetten beri bu 
sütunlarda yazmakta iken mes'
etede birinci derece medhaldar 
olanların ho~nutsuzıue;unu işit

miştim. Fakat Ttırk spor teşki
latının en samimi ve garezsiz 
müessis ve müdürlerlnden ol -
makla hissettiğim iftihar beni 
bu vadide yapılacak bir çok 
hizmetlere daha s~vkctmekte 
olduğundan Türk spor tarihinde 
şayanı mütalaa bir bahsolan 
Olmpiyat işleri hakkındaki neş
riyatını bu hoşnutsuzluklar me
nedemezdl • 

işte no kt al hareketim bu 
olduğunu görenler büyllk bir 
nimetten mah rıı m ediyorlar 
zannlle lstanbul spor ıı:ıotakası 
riyasetinden beni müstafi addet· 
mlşler ve daha bir hafta , on 
gün evci mıntalı:aya avdetlme 
dair olan recanamelere vazedi
len imza ile bu " mUstatt addi • 

Oç gün evel elime sıkıştırılan 
bir gazetede garip bir mütalaa
ya müsadif oldum. Aşağıdaki 
satırları; yalnız spor mUtehas
sı~lannın değil, belki de spor 
muhlppl olup bu neş'eyi saıbt 
bir tarzda tanı) an karilerin _de 
manzuru olublleceğl vehmır.e 
kapılarak umumi bir şekll<lc 
tesvit ediyorum, 

Okuduğum yazı 1928 olim
ply .. dı için Almı.nyadan celb 
edilen atletizm antrenörüne ta
alluk ediyor ve esas itibarile 
iki noktayı muhtevi bulnıııyor
du. 1 irincisl bu zatın salahiyeti 
fennlyeden mahrum her hangi 
bir fani gibi ılavranarak spor
cuları yanlış bir tarzda çalış
tırdığı ittlhamını ileriye sürüyor 
diğer nokta ise hissi dU~!!nce
lere kapılarak yedi terbiyesine 
mevdu sporculara sui ır.uıımek 
eylediği ve bu sebepten genç
lerin bu zatın irş&datı.1a rne;be: 
eykmediği ml!talıınmnı derme
yan ediyordu. 

Şu iki noktaıan da cer • 
oldukça kabildir. 

• Evvela atlet namlzetlerlnln 
fazlacıı çalıştırıiıp zaif ve nalılf 
bünyele~inin yorulduğu ve böy
lece stır ntrenmnn hadisesiniu 
vuku buldugu iddiası bir az 
acip ve çaprıışı · görünür. 

Olimpiyatlarda muveffak ol
mak ve yahut .,er h11ngl çello 

Atletizm antren<Jrtı Her Abraham 
bir müsabaltadll bünyenin mU· 
salt göründüğü en iyi dereceyi 
istihsal etmek, uzviyetin muay
yen gün ve saatte tabi olacağı 
şiddetli lmtlhanııı istilzam ettltl 
veçhile hazırlanmakta kabildir. 

Bizim atletlerimiz ::ılelekser, 
bir tek gayretle mu~abakalarınl 
bitirirler. 

Müsamere günleri iştirak 

edecekleri vadiyle kaydolunan 
on, ylr:ni, otuz ve bazen de 
daha fazla baveskar, meydana 
davet edildikleri vakıt ihbar 
olunan adedin azamı rub'unu 
doldururlar. 

Mlllebııklsl ya bir randevu 
peşinde yahut bir çaya med'u 
hiç değflsc soyunup müsabaka
ya lştlrak etmemek nlyetfyle 
sahayı teşrif eden küçükhevler· 
dlr. 

Şu l!alln iki sebebi vardır: 

Birincisi, bu zevatın atletizmin 
istilzam ettiği şiddetli kuyutlardan 
hiç birine tabi olma.ıan etrafa 
neşrü işaa ettikleri derecatın 
tekzibine maruz kalmak endişesi 
diğeri de kalabalık bir rakip 
kütlesi arasında ve müteaddit 
seçmeler neticesinde yıpranıp 
nihai koşuyu ikmal edecek kuv· 
vetl muhafaza edemlyecekleri 
kanaaatı. işte bu hali izale için 
kendilerinin şiddeti! bir say pro
gramına tabi olması elzemdir. 

Bürhaııettin bey bu kuvvetle 
mıntıka hey'eti riyasetinde meş

kur hizmetler ifa ediyordu. Bur
lıane ttin bey Divanı 1 laysiyetin 
kendi ismin! de mevzuu bahs 
eden bir teblij\i neticesinde için
.le bulunduğu spor hey'etlerinden: 
;porun geçirdigi buhrandan mil
reeı·siren istifa etti.. Bu istifa key
;iy;etini doj!;ru ve ya yanlış olup 
•lmadığını menubahs edecek 

dejtilim. fakat bu her halde 
1 iı,tLiklcri garip vaziyet dolayı

yle çoktan i;;tifa etmeleri lazım 
elen başkaları hesabına yapılmış 
w:alycvari bir harekettir. 

Bu sıarlarda Bürhan bey bu 
spor sahifesinde olimpiyat hezi
metinin iç yuzüniı az çok tenvir 

eden (Bildiklerim) ismindeki ma· 
kalelerini neşre devıım ediyordu. 
Bu makalelerde bazı isimlere ve 
bilhassa Şeref beyin ismine pek 
sık tesadüf ediliyordu. Ne vesile 
ile olduğuna o makalelrrl takip 
edenler pek iyi bilirler. 

karannı gazetelere tebliğ etmişler. 

Olimpiyatlar veyahut beynelmilel 
müsabakalar için ıazım gelen 
bedeni ehliyet; Frenklerin "pro· 
menade de sante" dedltl bizim 
de "piyasa etmek. tahlrlle ter
cüme ve lfad~ edebileceğimiz 

bir iki çıkış, iki Uç 'defa kırıt 
eIJI metrulok koşular, boş ve 
yahut dolu trlbUnler önünde 
sağa sola tcbcQsUm va iltifat 
ile iktisap edllemez. 

f tidratcn şunu da kaydede-

Burhanettin bey 2 şubatta bir 
mektup yazarak mezuniyetinin 
hitamına hinaen vazifesi başına 

avdet edeceğini bildirdi ve ertesi 
gün de istifa ettiği zaman olduğu 
gibi bu habeJ (Milliyet) te inti~ar 
ettL ( Bildiklerim ) deki if~aat 
nahoş bir şekil alıyordu. Bu sıra

bir salı günü - hiçte içtima günü 

Eyer lstanbula spor reisi 
olurken mevkllml bu zat~acın 
lutfıı tensiplerine borçlu olsay
dım, bu karar belki b~ni ata. 
kadar ederdi. Şllkrederlm ki 
lstanbul mıntakasının 927 kon
grasında onlar beni detll ben 
onları intihap ettirmiştim. Onlara 
ka111 bıı ufak hizmetimin mu· 
kabelcsl bundan başka ne ola
billrdl. E.yer lstanbul sporu bu 
zatlerln himmeti idarelerine 
kalsaydı her gün yeni bir olem
piyat garibesine şahit olurduk, 
Bereket versin ki iş öyle de
ğildir. 

lstanbul mıntakası reisi 
Bıırhanettin 

Nefsinde bu cür' eti göremlyen 
lı:endlslnl daha hafif sporlara 
tahsis ed.eblllr • Atletizm zan· 
nolunduğu gibi ba~ıt bir spor 
değildir • On bir saniye devam 
eden bir gayret esnasında ve 
yahut bir saniyenin mahdut bir 
cllz'Qnde ikmal edilen harekat 
neticesinde hasıl olan eser , 
zannolunduğundan ve bilhassa 
görUldüğünden daha yorucudur. 
Mühim müsabakalarda ise bu 
yorgunluğa bir defa maruz kal· 
mak ve yorulup yıpranmadan 

nihai müsabakaya vasıl olmak 
IAzım ğellr • Bize bu ehliyetl 
bahşedecek «hafit. idman değ!~ 
bilakis " sıkı • idmandır • Bu 

'-.,> 

Biz burada titrerken 1 ~f orn iyada 
il 

• 

, 

Güzel bir vUcrıt temiz bir kıyafet nezih bir spor: Şu sırokırda Kaliforniyunııı sıcak mukitinde 
' spor yapan genç hir kız ..... ................... ~ ........................................................ . 

ilnümüxdeki Carşamba a1'~:imt 

kanaat yalnız bizim değil, spora ı 
çoktan beri intisap edip bu saha<! 
fazla meleke peyda etmiş ternl
yetlerln hararetle merbut olduğıı 
bir elstemdlr • Bizim üç (llnlük 

A 1 h a m r a Sinemasında 
irae edlfecek cı!an 

sporcularımız bunun akıloe R 
tesis edecek bir ihtisas iddia- a s p 
sında iseler bunu evvela daha 
kuvvetli rakiplerin !::atlısında M 
lsbat edip bilt.hlre bizleri ikna a s ı· k 
ve yahut hocalarını tekzip etme-

• • 

rı leri 11\zım gelir . ' 
Memleketimizde mlsafireten hakiki ve unutulmaz filmde ' Prens yuııupof 

bulunan bir muallimi ve çok Rı,pudn· n l ··1d·· d ı "" o ur ügünif muhterem dıoliv• ııaklrıfecektiı·. 
değerli bir antrenörü bihakkin D lb · 
rencide eden o saıırıar hakkında aru edai Artistle:·inden H. \ZIJ\1 , .... 
ııavc edebek fn7la bir söz bula- VASFI' B l ta fı d f" I -ı ... ey er ra ır1 an ı ıne ı a veten 
ma~;ıı;d\ ye•mi bir gazetenin KARA G C)Z oynatilae<ıktır. 
spora talısls edeceği satırların !!~·!·=~==~~~~!~~~~ adedi m:ıbdut olduğu ötedenberl mzı:l 

me~:~ v~u~;ı~:uu:::.~~~sine 1 F A H İ Ş E N J N K 1 Z J 
gelince bunnn çocukça bir bahis . 
olduğunu kaytla iktifa edeceğiz I· ılını ıncak 0-R ET A G A RB O gıbi deh.ık~r .bir 'ılı!ı.z ı •afıncl1 
tılç bir antrenör milçtemlaıı • , temsil edilebilirdi. o·· .. .. :d ki ç b k 

1 tı d ,. h • tl k numuz e ırşım a ı ş•cıı 
ça ış r ı.,ı ey e er arşısında Q . d 
ciddiyetinden bir zerre ıeda I p E R A Sınemasın a 
edemez. Bu hususa misal olmak '!::::::::;::::::::::::~~=::::;: Uzre Slavya timinin meşhur !l!9 • 
antrenörünü hatırlatırım. Bu Bu akşam Ramazan muna~ebetile 
zatı talebesiyle yemek yerken MELEK Sİ TEMASTNDA 

Büyük varyete nıinıerolan ve ( Joıef Vığncr) in Pındomln bılctlcn 
b~laıor. Programda: DOLOTJ CIŞ tarafındın 

MADAM DÖ POMP ADUR 

müteaddit defalar gördüm. Ta
bit ıaHblyetle neticelenen mu -
sabakalardan sonra h r kese 
sirayet eden neş'eden kendi -

sinde eser görlllmezdt. Hatta ~:::::;;::::::~::~=~~·:•::::::::: 
o kadar ki en yakın talebesine _. J.f'1TAN 
ve sofra tı:omşutanna dahi bir l 
tek kellme söylemediğini, ye -
metini yeyip bıyık altından ÇARIN 
etrafını aüzdUğünü kaydedecek 
olursam bizim nazik ve 55 kilo· YAVERi" 
ter. Halbuki bu muamele o MOS ı Son E r· meşhur fuıboıcuıarı bıç rencide JOUK NE fil l 
luk ıporculanmız hayret eder -

1 etmiyor, bllQkiı ilerideki me al ::::::~ ... ~-=··~·====-~·= için kendilerine ciddiyet, vekar, _. Emil Yanlnge 

• ve sporcuya yakışacak bir ta\ltr 1 ş h 1 
ıavsıye eytedltı cıheııe onıarın e razat • IV AN 
da nazan hoşnudislnl celbedl - 11--..,~~=~~~-----1 
yordu. ÇARIN 

!\ite dün okuduğum yazılar 

bende şu düşünceleri tevlit etti. 1 s E • l YAVERİ 
Dört beş ğenç ile hemfikir ol - on mrı 
mayacağnn muhakkaktır. Bu - - ıı-----~-----,.-..,...--r. 
nunla beraber kanaatımda da ı Emll Yanlnge J MOSJOUKİNE 
sarsılmaz bir kanaattir. 

... ll:::ıllllllllml ...... 112111 ... 
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Amerikanın 

Yazı makinaiarının 

en mükemmeli olan maki na ıdır. 

Ti..rki}~ umllln Act>lltJ'ı: KH. KROUB Gaı.ıtıı Bı. ur v~ ğı , -ıı o ı 
Telefon lk) u l 5h ı 

l)alton ve ~1oroe \e Odhner 

En ı\1iikcnınıel Ye 
He ·ap ı\1akineleri 

En ,\it.tin Hesap 
f)ünyanın I~n 

.\ lakineleri<lir 

)1eshur 

~ \ il:\vu•ta r· '· ıt :;t>r..ıt' 
--~--

•cıtılı,ı-· nkıı ı nt 1 

Mi 

Bu gı.ınkU yeni hllmecemlz 
Soldan :ı,tıı: 

1 'l'lıylLi bir \J7. ytıni~i {7 1 

2 l\qbul etmemek (,l) 
.ı .\lcşhur bir kürk (.'i 

EYLENCELERİ 

Oiınldi b!lmecemlzln 
llhadllmlş şekil 

Yukardan aşııgı: 

l r .ahıırun ııma~ı .! l lurnın 

'2 IJcniz<lc \a~a~an l·:; 
.ı- \ ok<ul. p.ra<ıı 'i 

4 f;tck (4\ 

• 

Veresiye 
tesisat 

iE 
fll·:YO< ,Ll, Tl Fi. \il·:\ OA 1, IWTIHJ 

f!A ISTA. ·13l r .. A, .1\ \RA 
{'\[)Dl·:,·ı l () 611 

ElektriK 
lVIuharrik kuv-veti 

Her nevı 

ve 

Her kudrette 
lı 

San hır içki ll kurum 2) 

C:ü;tennek ( .ı Fi kır ( 4 

Kırmızı ~ • llerınlik (.l 
!'emene i kıi ':ı l Bıı mcı 

.'i <İnün ak>ı 4 \ılarJ l biri 4) Motorlar -. 
ıın J 

8 Be-. ız ...? 1 )c\ letll'r1.ıı, e~ki 

eh r'l"ri n • oı .. ıl :ıilelC'rın a.I 111cti 

ırik.c•ı 4 

CJ llit 1 

ıı Bcrnz 2 l\ıl (2 • 
;- l ldı.ı , ppılır (5 llır haf 

cadır \'Ofün kap.ıvan .ı 

8 flalii ağr -ı 

9 (;dccek zaman (.l' llacı 

gcmilerlnin < tunluğıı (.l J 

Arka, göğüs, kol ve bacak ağrıları öksürük , 
üşütmekten mutevellit mafsal ve ad ele sertliği, 
lumbago, romatizma ve ya her hangi mevzii san· 

cı için devaların en serii ve en müessiri 

AtteöCk~ 
Porous Plaster 

Her eczanede bulunur 
./. -Ti ALLCOCK MANUFACTURING CO. Birlı.enloead, EA&taad. 1 

Dikkat ediniz 

_;ayauı hayreı gktelligiıı ancak l(REM PERTEV llo idame ve temini 
:CabiM ir. 

Derseadet, Beyoğlu ve yeniköy daireleri 
'f ürk anoninı gaz şırketinden : 

llcj"cli umumire ictiın" adisiniıı 14 Mart Per~emlır günu saat IC. da 
';alıtııda nıı l'Odı caddc;indc umum1 Ticareti Harleivc Bankasında akllcvlc· 
cccp;ınden hisscd•mı işbu ictiınada hazır bulunınağa davet olunur. 

l leı 'eti umumi)e icfmaına i~tirak edebilmek için hisscdaranın IO gün 
ukaddem iri. c senetlerini Galatada ınezkılr banka)n ı eya Pariste l'rovans 
>ka~nda 5,l numeroda(' H•uer :V'farehal ve ~ürekAsı bankasını tevdi ile 
,11!!:J.tl1n uç gun evvel ,,'f.latad.ı umuml ticareti harici\·c bnnkR.<tna hh.ı:ıat 

lUrıı,·a:ıt ederek duhuliye \aıblannı ah7.evlemeleri mukta?.ldir 
Ruınaıncl i\lu?.akcrat: 
f - .\/ecli,i idare YC murakıp raporJ•rının ıır<otf 
~ Bilanç<ı ı c klr ıe zarar hc>ahı 
.ı \lcdi>i ıdarcnııı ibra>ı 
·~ lkıcuı ktlıın ureti İ<timalı 
. i \lürakıp t:l}İlli ile aidatının t..:::rbılİ 
fi - .\ f~clis.i idarenin ficarct kanununuıı J2.l 't 'J" JICÜ m11J<lrfcri 

ıucihlnLC kendi ~l1.a . 1a ıcıp c: lı n nıezurıirct YC nı ıdclcri ve m h: 
aldhiıatiniıı it:ı ı. 

Diş fırçalara 
:ııoı. ıil.. 'c lc•ı ııokt.ıi ıı:ız.ırındaıı 
en reııı·z 'ırç1! rrlır. C'in,Jeri ııuıkcm
nıı.:lt: . 

1 kr ) erde· 4:-ı lüıı'ı.ı, hatla ,atılır. 

()kzijen sayesinde istihzar olunan Bl()X 

'fEZ<iAHLAR 

J 

Elektrik ıvt1:1harriK Kuvvetı- 'l'ezgahlar 
BIICümle Tefferruatı 

Veresiye 
Beyoölunda Tünel meydanında Ilı etro Han • lstanbul 

Ankara caddesinde No 6 0 

Üçüncü Jrol ordu 
ilanah 

• <,'urlııd~k k taat ıll!iyan ·için 
!114.&ı kilo saılqa~ı ı-c 27000 kilo 
mercimek kapalı zarf ıı ulile müna 
lasaye konulınu,tur l!ıale i 2 Mart 

.tarihin mü acİi' ."alı ıninlı saat on 
dıirttc Curluda apıbc:ıkt Tnliplc· 
rin ye\m ıc saati nıu•)'Ytnci Jhol•dc 
ti;arct oıla,ından musadda.k ,-e~ -
ik ile teoıinatlaını ı e teldifnamclerile 
Çurlu ınubayut kCJmlsyonııoda hazır 
ulunmalın illn oluıır.n 

* Ciheti askeriye ihtiyacı için 
benıin, vakum. grc•. yah·aUn, gazyağı 
aleni münakasıye lonmuştur. Uıa!esi 

28 şuhu 929 Perşembe günü saııt 

14 de komi.yonumuz mü1.ayede 
salonunda \ Rpılacoktır. ~l'aliplcdn 
şartname .-urcti ınusaddahlarını yirmi 
kıınış muhbilindc komisyıınimız.lanb 
:ılmal:rrl 'c )C\"111 \ e ~aıtti muayyenci 
ihalede ~ıruıam de yazıb olan 
şekilde k t 'minatluilc komisyon 

münala<a salonunda lı:ızır bıılunmalan 
ilıl.n olunur. 

Bir Amerikalı 

\\. Critehlu\\ Ilı.!. H. \\"heatoıı 

l.!'. S, ı\. beratını ~ldıj!;ı Ye şimdiye 

kadar mcl'kii btimıılde hulunan bi· 
lıımuın cihazları ı:eçcn ikti<adi hir 

karbomtor icat c lcmi~Lir. 
Bu şazonlctro ~:ıye:-ıindt.: 1,.urc mu 

esi beş litre benzin ile J~O ki

lometrıı kat'edebildiği bildin!nr· Bu 

ıcat benzinde ıkti"'1t temin enijti gibi 

motorlan da ııtom,tik hir >urettc 

temizler. 

Talep vukuuııd• numunelik bir 

karhür:Hor gı ındı.:rih:ccktır. Baladaki 

:ıdrcsc tcı.hrircn ınürJcaaL 

•!!!!111-..!llmllll!!l!llllllJlmllJ!I.-~~· 
Darüttalimi Musiki 
r:ı.n1azanda he ~ece \~ezncciler-

Satie 
Marka !nğiliz 
Gramofonları 

lıL'I' yenle :ırayıııız 
r·ınııml ıırrııt:ı 

YO clı•Jıı>Sll 
VaheOtUclyan 
Sultan h•m•m 1 !ıvc3~ 

p ::::::• SERİ YOLCULUK ~:: :::: 
~~ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin 
§§ Hafta.da iki defa hareket eden posta ra.yarcleri ile seı abat rdinit. 

:: l;ra.nbuldan Atiaava :; :;utte ı-e Atinadan Brcndizlıc 4 saate gidilir. 
::Me\1<i tayin .-e koli Postal mektup nakli ıçı.. Löyıd Tirye,tinonun Bey
§§ oğlunda Calatıı..<Rra)" ile Mumhıncdekl ~olen idarehanelerine müracaat 
:: olunması . g 
•·-.... ,.,,.,,., .. , .. ..._ 'l'elefon 11 -}•o..ıu Q490·2 l 27 ...ıı1ııı1t1111ııı1111ng ııııııııııııı ıııı ı ....- , ıx; o· - ...,... ,, , ,,, , ,,,,,, , , , ,, 

~ m ~r 

husturv• fabriulan hcıaran san<1aliyelcri umumt satış dep<hu; 6wıbulda 
Katırcı oğıu hanında 46-47 numarlllı Joz. N. Aciman tt!efcın lstanbul 2l09 
llruniŞ; aynı depoda cnrai çeşit perde \-e döşemelik kadife hare •e fan '.a7.ı 
kum~lar, mütenewi 1 tur, perde mister, tü4 keten perde, tırtiıler; muoken 
Jcrlleri, pirlç komi· ma<if pirinç ve lake karyolalar ile çocuk karvollllan fab 
ı-ik• rıauna saulmaktadır. Fiat maktudur. · ~4 

•••Doktor Artin Horhoron i ...ı 
_ .B~l. sujı;uklu~ıı~ idrar darlı)!,ı. portast, h:t<talıkları, lıel gcv~-ı 

cklıği ıle frcnğıyı en ;;on u,ul ye a~ınsız , ırıngalarla kati 
tedavi eder. Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında mektep 

Ilı> .okak ; ·o .35. Telefon: Bc~oğlu .ll52 ~·-

Maarif Vekaletinden= 1 
• 

Avrup•dan sanat tedrisat ve işleri kin celp edilenlerin ıanınd~ hlh 
cdilr.ıck \·c onların atalı c mcsailerile ıcdri;at hakkındo ıahrir<n " 1a şıf:ıh 
verecekleri izahatı tıılebc •• aldkadarlara anlatmak ı-e tercüme cunel.. d ma 
müt:ıha>sıslarla lıcralı,-r bulunmak icalıınd:ı d• onlarl• lıeı-abtr •<. nhııta çık 

nlak üzere, ftntn!ıı~çay:t a~ina tercümanlara ihti) :tl"lnız 'ardır. 

nu tcrc~manlıklara talip olanluın, lıulıındukları ın:ıhallin M.taıiı c-m:uıet· 

!erine \ c ra nıüdurluklcrinc murac:utle alacak arı fişleri cı rnkı miı lıitcler!nc 

Krezival 
KuJJ,rnııııısı kolıiy ve trsırı 

k:ıt'ıyeıı şaşmaz. Pek muz\· 

olan öksürüğü keser . 

Dik.kat! "&tıe•" fabnkası 
mustahz11ratı, .. ~ .. • se.lıbini 

havidir 

l 
....... l!r:l .. :iı:ıim:l .. liillllil!ii;;:ıi~~...... .. 

DEFTERD.ARLI~GrfLANA Ti 
İİllll~------... ----~lii!'l~-~----------Edirne vilayeti dcfterd<' l ı~ından: 

i':nez \ c lp;,ala golleri) le Enez <bh anı ı c Enez ı,kc • adcn ıhı. 
kadar .\leriç rchrinin ııısfıaın ı·c ~:nez kazası dahılındekı dcruz ahilik 
ınetl:Qr iki kaza. a mülhak bılcunılc b•lık "'!anma mah erinın \ e EJırn 
ci.anndaki hududumilliıc bahi!mdeki ~leriç Arda. Tunc• nehırlcriıle g•>lbaba 
Kır.ıka<ım Ye s:ılre gollertn b&lık nı>umu 1929 senesi martmdan itibarı: <)J~ 
sooe,i mayıs nihaıetine kadar üç .ene üt; a)lık olmak uzrc JO ktnunusanı 'e .. 
itibaren mürur edecek otuz giınün mutcakip şubatın on ekızınci pa7.1rt. 

günü saat üçte ihalesi ioTa kılıancaktır. :>eraiti mü7.aredevı anlamak i-tcıenlerfo 
Edime dcfcrdarlığına münıc:ıat cı lemel~ri . 

* Kiralık Ho tan; Topknpı •arayı dahilinde cephanelik arasında hamı• 
ocıı~ namile maruf bir parçadır, l\ira'ı l IO lira. icar ınuddeti J sencdır 
müzayede :ı ' laıt ( m da defterdarlıkta yapılacak ur • 

:)\TILIK ~;~y • Şifli Eıfıl ha.tanc>inde 143 lira L.ıımetındc ınulıtclı 

c~ıa •atılacaktır. Taliplerın 25·2-929 tarihine miı•ıdif pa1.1rte ı gnnu 11at 
14 tc ha<ta.nedeki komi ı ona müracaatları . 

Tra~zon Bi r ın i pastas ı 
(Rl'.~ITPA~ \) 'apunı 1 ı ~u

bat pazaı"tc,;i l '.! de Gal.ıta 
rıhtımından harı::kede İncrolu. 

Sam,un, (;ire;on, Trabzon. Ri7.e 
1 lopaya gidecek ve doniı~tc 
pazar i<kele. iyle birlikt" Rize 
Sürmene, Trabzon, Corde, 

Gireson. Ordu, Gnye, ..:am>un, 
İnebolu, Zongu!daga uğrayacak

tır. 1 larekc·r gıınu ! ıık kabul 
olunmaz. 

Ayvahksür'at postası 

1 
(~ıt:RSI. ') vapuru 6 Şubat 

çar~anba ak~amı hareketle 
m~tat Lk~lclere uJtrayarak 
\pnlıl!;a ıı;ı<lup ırclccektir 

Mersin sur' at postası 
\lalı mut ~eı ket Pa~a) vapuru 

12 şubat .'alı 12 de Gaita rıh· 
nmmdan hareketle 1 z mi r, 
Antalya. \JAire, Mersi ne 
gidecek ve döııü~te 'l'&jucu, 
Anamor AUiye, Antalya, lımirc 
ut ravarak gelecektı r. 

Karabiga postalanmız içın 

14 Şubat Çıır~amba gü n ünden 
itibaren tatbik edilecek seyriı

sefer pro!tfamı 

Cumartesi, Çarşamba po. · 
taları: lstanbuld.ın harekede 
Tekirdağ, Murefte, Karabigaya 
gidecek ve Tekirdaga uıtra
varak l(Ckcektlr. 

Pıv.arte.>i postası: lstanbuldan 
hareketle Tekirdağ. l\lannarıı, 
Erdek, Karabigaya gidecek ve 
Şarköy, l\lürefte Tckirdaga 
uğrayarak gelecektir. 

Pcr~cnılıe postası. l<rıınhuldan 

hareketle Tekirdağ, ~arkiir, 
K:ırabigaya gidecek Ye Erdek, 
\farmara. Tckirda~a u)trnyaraJ.; 
ı:clccektir. 

( ;;ı)auı k opriı başında merkez 
acent1"il lleyojtlu 2562 lcsadet 
hanı altında hu u,ı dairede 4:!11 
l luhc acentesi !,r.rnlıııl. 

Zaı i-l lalıt hın izzet ııamilc 

malıkıik mühurıimiı l.;aı bettin'. 
l<:Yel ı c :ıhir kim ede nıulııırlu 

~cııedim cılı•ıadı~ı ilHn olunıır. 

................. 11!1111. 

YELKENCİ 
\'APlJH'LAill 

!\AR\ J>E, iz PO TJ\SI 

ANADOLU 
vşıı:;:t 1 •1Çarşanba 
ıı;ünü ak~amı .'irkeci nhtımından 

1areketle doıtru Zonguldak, lnclınlı~ 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab1.0n, 

•Urmene, Of ı e Hizeyc gide ektir. 
Taf,ildt için .'irkecide Tesadcı 

fıanı itti;alinde '~lk.encı lunındı 
ki.in acenta ına muraeaat Tel 
lstanbul t 515 

,. af ;~l~~~~sıt~ı~ı 11,.\ 

Haftalık itik ve ~lır'at hatlı 

Adnan vapur·ıı Şubatın 

1 l inci PAZARTESİ 
günü 16&ı Gılau rihtımındın h3ıc· 
ketle birinci, ikinci ı-e u>iıncu sınıt 
yataklı yolcuları alarak ılmıı (hmir)• 
gidecektir. 

DiKKAT· işbu lıik npıırdı hc.r-
türlü esbabı htirahat muemmcn oldugu 

gibi rolcular en büyüle otellerin ser 
viJ hldcmabnı bulacaklndır. ,\lcrddetı 
seyahat (20) unir. 

T afsillt için Galıtada Giımruk 
karşısında Site Fram.er. hanında I\! 
nümeroyı müracat Telefon Beyoj!;lıı 

ı 041 ve ya Beyoglunda l'e.apala, ıle 
Galıwarıy k~ı ındı Natta. seyahat 
acenta.. ını. Telefon· Reyo}!;u ı r,r, 
ve !l.199. 

DOK.TOR 

İZZET KAMİL 
Emrazı cildıfe, Frengı, ıcnı \e 

c.;ki belsoğukluğunu e>a.•lt ıcdavı 
eder. Bıhçe Kap~ Şekerci 1 :l.acilleklr 
kırşı;ıncbki aart ımanda '.!den (ı,Sjt• 
kadar . 

l'iyaııko müdürluğtindcn: (500,000) 
tane Aza taahhüt YCrakası •e (50'1 
tanede müfettişlik tnlimatnaınc.<i ha·· 
unlacaktır, talip olacaklann Jl<Y ak 
çeleri ile beraber uh:ıtın on ikincı 
Salı ıtünü ı<aat on beşte pııank ı 

ınudürlü~nde mute~ekkıl ınubayıat 
kom>i\onuna ınunıcaadan. l'naııko 
ınüdurineu hinasının alt katında 
raptmlacak olan ıaknben ( ı ~00 ) 
kilo deınır dolapların beher kilo 
imal n ı erine konulmak d•hil oldu 
b"' halde \·irmi beş jturuşta t lıbı 
ulıdc>indcdir tenzil eunek ı teycn 
!erin Şubatın on ıkıncl Salı ğuı1u 

sa·ıt on bcıte mubaı iat kom iı on mı 
ınurııcaıat an il c olu. ur 
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19~9 Salı 

• 
1 

~illiy~t 
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-
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. Lin1an ~irketinin n1ötorleri Haliçteki buzlaı ı kırarak bir yol açmıştır. Tama111ile buz içinde kalan hu kanal Kaathaneye kadar bir 
g-eç;t ~ ı;ilnıı.,tır Bu suretle vapurlar Silihdar a[~a fabrikasına k~1 dar gidip gelebilnıiştir. 

Tcı a ve iflas kanunlarınt ihrazeden ht y'et, 
!ayi :ıaları i' nlal e(ferek Encüıne e g:>ndermiı;;i.İr 

.'.dliye vekc'\İeti nan11na Avrupaya tahsile 
g">nd~rilen gençler ikn1ali tahsil ederek Anka
rava ~ 1 vdet etnıiştir, 

CI •1111' il U l l I ıll HIU Ut l Ul l l ltllHll 1 illlUllt111ltHllllll11111111lltlU11UUIHlit111U111ti1111111 lıl 
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Allpulluda karlar arasında ka'a·1 trenin yolcuları n1~nnara vapuru ile dün şehrimize 
gelmiştir. Y otCular d kuz gün kar il.tında kaldık a 1 sonra T ~kirdağından vapur.a binmişlerrlir 

Alpolluda kar altında kalan trende İngiltere Irak fevkalade konüseri Sir Klayton da 
bulunnıakta idi. Sir Klayton marnıara vapuru ile şehrin1ize gelrniştir. Sir Klayton yakında 
.\nkara ya gidecektir. ' 

, _____ _ 
Bin söz 1 

Bir resim 

------ıl 
.Hanım eıendııere 

Büyük bir fırı;;at 
Bayram yak

laşıyor kürk 

mantoları yüz

de 30 tenzilat 

ile mağ~zamız. 

da sanlmakta
dır. 

8 ay vade ile 

kefaletsiz ofo · 

rak veriliyor . 

.\lahınut pa~ada 

kürkçü Han 

Beyko '!'. 
l,t. 1 () 5 

'"""'""'" 

ı -1 A~'f 1\-Lf'l<S 1 
iRMiK MAKARNASI 

AST •• .... u 
MaKarna ı Amerikc:ı· 
ırun en bir ;ı<>I irmiği· 
nden yapılr.:ıstır. Bü-• 

1 tün Avrupa makarna-
larına müreccah ve 

Daha 
ucuzdur 

j Bir defa tccrulıc her vakıt 

J 
kullanmak için kafid,r. 

Her yerde arayınız. -

.-ı lkti>adi ve sinli tesi<~ı 
Ye işlttmc T. \. S. 

:!1119- BAl(TERİYOLÖG -~ı: 
Dr. IHSAN SAMI j 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
Pek dakik kan tahli1Af1 
(Vascrınan ıcsmulü) küren ı! 

tadadı ıirn ve ımma hasıahk':ırı 
teşhisi. i<lrar, halg:ını, ccraha.t,, ta'ı

lilAtı, C!tra mik~ı<• ıri ile frcnti 

1
. 

1 ıaha~:~~yolunda :>ultan \lahmut L 
türbesi karşısında Tlcfon k 981 f ı 
·- • l ! Sirkeci \nkara caddc•ı 'o J ~ J 

YENİDÜNYA 
1 

ı 
Terzilınne ve Bor. ,arşe~i 

lcvcut ın moc ı. L' ~!arım .

I dnn raka'.'Ct kahı! c ı •ez dcrcccdc 

1 
ehven fı.ıtla katkı ve crk.k 

l(ostüın - Palto 

Pardesü- ~1anto 
Ve sair kadın, erkek dbisekri 
yapılır. \'cresiye, taksitle, ~ıpari~ 
kabu 1 ol unu r. 

flonma~miıde salon, portatif 
. gramof-0nliın, her çc<i~ plaklar, far• 

t:ızi kadın erkek '"'azıma!>, ur; kc• 
man kiriş ve telleri, kadın erkek 
~oraplan, kolon~·~ Jos, m. krem. .
Uunlar ve saire .lıulunur. 

Opra 'iı•CmP-ı I'.t' ;ılindc 

Roz NUAR DA 
( kc ) arN pro am'.'l,la 

"Si<tcr> l lrrrdL Ye ·~ida l la,'3n 

\'arın ak;am lıcr h \Jardi 

c;ras mu,amcre. i' nr z \luarı"a' 
ikmal edecektir 

lam:ı::ı:.ı:::>1!:::fill!Di!iı;ar.ııır111111111E• 

Istanbul Etibba rnuha
denet taavün cemiye
tinden: 

Ccnıiyctinıi1. ;\;rn-ıııdan l':tfol 
l!astancsi sabık er Tabip \ e 
operatönı .;c'f k 1 lic:,ıı·ct lıcy 

\e[at etmekle bi.ıguıı c~rn1zesi 

~işlide O;man Bt ydeki 1 laııdc
;inden kaldırılacagıı, t1aıı • \:r.a) ı 
Cemiyetin ;;aat cm lmçukt:ı hazır 

lıulunırnı-ı rica olıınor. ' 

'•ük~ck müh dis ıncktehi ınüba· 
ıaat komi-yon .. ndan: .\fcl,,.b, l\ir' 
ya laboralu\'arı )Çiı ınUh.~ ·aa nlun;ı

cak kin1~ a ıl~tı i1c ecza için ı... 1 at n 
11 inı.:i J?ıunliıHh.·n ıtilı;.ırc:ı martın r, 
mu çar~ar"ba gunlı ••t on Jç l'u 
çuğa kadar ah.: "il ınunaka::.a iı.:r.h• 
takan:ur etmişur. i'ctninatt ınu\akk.ıtc 
akçası n;; liradır. Taliplerin nıüm 
ka<a şarairini öj!;renmek tizrc melitcp 
müdüıiyc•fno n1iiraca;ıtlan Harı olunı,r. 


