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On ı: nden eri Avrupanın retli safhaları tarlblna teeadGf Sudanda bir tek adam Cemiyeti a~vama 

her tnr ınd ş1ddct11 kar ya • eden gauıcr zartındakf tngtıtz hükumeti meşgul ALMANY ANIN TİCA· girmek isterse lngil-

Pııri1, 13 (A.A) - Oeuv•e 
gazetesi Turk i"abeslr.in islahı 

ndan bahis nc,rettiği bir maka
lede bu i fa'latın hürmet tclkiıı 

ec.cP ve şiddeti! siya"! inkilap
lı: ,, daima en miirlm memle 

kctlerın hayatında recclli ettiği
ni hatırlatan muazzaır bır estr

llu Mdhat (,.az hazreti • ~ n 

ded ·le · gibi insariyet tarihindt 
'l urkıy.:ve şanlı .>ır mevki tc•' 
ninl ist•'ırlaı Lden ha eketıı' h 
cu:".ıdur \lemlektti rıazıye., !-em 
de ıkı 'kıyu rapteden baıt":Jrı 
bL v k bır um ile kopa•an ~ 
tida• lırkıısı l'er i.•IJha~ine k. 
t"I bır karar ve gw:eı bır gciru~lc 
te,ebbus ccıiyor (Ueın re) gazt 
tesi dil receddtidu en mi..h:ın 

j\'.l)or. Kış korkunç bir kabus gazetele~ gelmiştir. RE'J' .M L VAZENESİ 
g, 1 Avrupıının Uzerlne çllkmüf• Bu i:&Zetelerln Afranlatana alt ediyor tere ne-yapacak? 
tür Dc.ılle bl''r ki bütün Avru· baberlertnl okurken, lngtllzlerln TETKİK EDİLİYOR 
pa bir kar yığını altındadır. Afgan siyaseti satırlar arasında 
Bir \Ok ) erlerde mOnakalAt anlaşılıyor. BU tün razeteler 
m!lnkatıdır. Muhabere de mıın· "Kabil Emir. inden bahsetmek· 
tazam yapılamıyor. Bu ltfbarfa tedlrler. 
dnnyada olan biten baklanda Malllmdur ld dünyada •• 
sarih malOmat elde edilemiyor. böyle bir Unvan ne de böyle 
Bilhassa lstanbul adeta mah~ur bir şahıs vardır. Gerçi sucu 
bir ~ehlr halindedir. On gündür Baha kendisini Klbllde Afıan 
Avr~padan muntazam posta Kralı de~f ·Algan Emir!. ıran 
l('elmlyor. Son gelen gazeteler etml,tlr Fakat bu fabıs tanın· 
l('eçen ayda çıkanlardır. mamı,tır. Sonra herif • Klbil 

Binaenaleyh barlct vukuat Emlr.I detti "Afgan Emlrl,, ol· 
hakkındaki malumatı ancak A· doğunu iddia etmekte idi, 
nadolu ajansı tarahndan verilen lnglllzlerln Afganfstanı, bl· 
kı.a hab~rlerfe elde edeblllyo· rlnfn hUkOmet merkezi KAbllde 
ruz. Dllnya hadiseler! hakkındıı diğerinin de merkezi Kandıhar 
sarıh bir fikir elde edebllmek da olmak üzre Alganietanı ikiye 
için de bu muhtasar telgrafla· ayırmak istedikleri söylenly.or· 
rın kAfi ıı:eımediğlnl sOylemek du. Gazetelerin aldıkları ilham 
bile zaittir. tızertne musırren • Kabil Emir" 

Hafta arası ıı:efen telgraf inden bahıtmelerl bu siyasetin 
h.ıberlerinden haftanın siyasi matbuat sa b asında sinde 
tarihçesini yazmağa çalışalım. tatbikatına geçllmlş olmaktan 
Bu telğralfardan anlıyoruz kt başka bir şey değildir. 

ispanyada bir isyan hareketi Afganlstandan her gUn gelen 
ba~lamış ve hükOmet tarafından haberler Baha idaresinin son 
<! ~hal bastırılmış. günlerini yqamakta olduğ1ınu 

Esbap ve avamlll azıcık bildiriyor. Bu ,akinin başku· 
müphem olan bu isyan hareke- mandam l ldiasında bulunan bir 
tinin ordunun bir kısım zabitle• adam bir kız kaçırma hadisesi 
rt arasında çıktığı anlaşılmak- yüzünden katledllmlştlr. Dlger 
tr.dır. isyanın az çok 1926 se• tıırMftan Kabilin de muhasara edi-
n~ 1 isyanına muşablh bir hare· ldigi hakkında bir haber gelmişti. 
ket olma ı muhtemeldir. Ma· Vaziyette seri bir vuzuh hu-
lümdur ki İspanyada l'rlmo de sule gelmesine mani olan amfi 
Riveranın kurduğu rejim her 1 kardır. Bizde ve her tarafta oı-

*** 

şeyden evci orduya istinat et duğu gibi Afganbtana da çok 
mektedir. kar yağmıştır. Çatalca, hatta 

Ordunun her zümresi Başve• Yeşllköyden btanbula trenler 
kıll seviyor. Yalnız o orduda gelemediğine göre, Afgaa d iğ· 
a tlzadelerden müteşekkil bazı ıarında ve Afgan yollarında va-
kııaaı vardır ki bu kıtı aııo zlyetfn ne derece müşkül olduğu 
öıedenberi terfi ve saire husu- ıınlaşıla blllr. Baha idaresi ihti-
ı,nda b11zı imtiyazları vardı. mal bugün veyahut yarın düşer. 

Primo de Rlvera bu imtiyaz- Fakat düşmese de en nihayet 
farı ilga etmiştir. Bu ltfbarla mulle ;a karlarla beraber erf)'e· 
ordunun bir zümresi aleyhinde- cek ~ı»kt r. 
dir. 

Hartum, 13[A.A) «Röyter. 
ajansı blldlrlyor: Süvari kıtaa
tından ve polis kuvvctlerlnden 
marekkep bir kol methur sihir· 
ba;ı Owek Kondlngln lbtlfagA· 
hının kAln bulunduğu Dengkru\I 
ehramı yakında 8 ft!batta Nuer 
kabilesinin taarruzuna uğramış· 
tır. Taarruz defedllmlf ve Nuer 
kabilesi efradı firar& mecbur 
olmuftur. Süvariler bünları S 
mtı mesaıeye kadar takip etmiş· 
tlr. Nuor kabffcslnden 18 kişi 
telef ve bir çok kişi mecruh 
olmuttur. Maktuller arasında 

Gwek Wondfngt te bulunmak· 

tadır. lngtllzlerden biç bir mak· 
tul ve ya mecruh yoktur. Bu 
musademe Nuer memleketindeki 
isyanın batlıca muharriki olan 
Gwek Wondlnıı:fn meslekine ol · 
hayet vermektedir. Mumalley
hin lngifterc aleyhindeki has
mane faaliyeti 1927 ve 1928 
senelcrJnde asker sevkini icap 
ettfrml~tlr. ------
İbni Suut taarruz etti 

llerlin, 1 .ı \.A.} l\a~dattan 

bildirildiı!ine ııore lbni Suur nıha
yct uzun muddetrcn 'ı~ri bel<.;e. 

ni ~n raı: L/.una ba~:.ıll'·~n·. 

~mer:lknd.a 

Bahri inşaat 
Vaşlngtou, ı~ A.A. -'\. 

Coollde kruvazörler hakkındaki 
kanunu imza etmiştir. 

INTIHABIN TASTIK.I 
Vaşington, 14 A. A. ) 

Kongra geçen teşrini santnln 
altısında yapılan lntlhabatta M. 
Hoover in aldığı 444 ve M. 
Smltb e verllen 87 reyin sıhatı
nı tetkik ve tasdik edilmiştir. 

Ancak aı.kerlerfn arkasında 

bazı e~kl siyaset adamları da 
bulundugu yapılan t~ vklnerden 
anlaşılmaktadır. Ajl;febl ihtimal 

bunlar fırsat gözetmekte idiler. 
Her halde şurası muhakkaktır 

ki Prlmo de Rivera gerek alef· 
umum ordunun ve gerek sOkllna 
teşne olan halk tabakasının iti· 
madını haizdir. Prlmo de Rlve
ra iktidar mevkllne gelmezden 
evet ispanya anarşi içinde idi. 
Fa,ta lspanyol askerleri boyuna 
lnhizama ugrar. Devletin harici 
vaziyeti pek zafft!. 

MÜTEFERRİK HARİCİ 
HABERLER 

l'rimo de Rlvera memlekette 
kuvetlf bir idare tesi~ etti. lep&· 

Dya için mllzmfn bir dert olan Fas 
lşirıi bıılleıti ve ispanyanın bari· 
el vaziyetini düzeltti. Bu itibarla 
hükOmet bazen şiddetli hareket 
etsed~. halkın itiMadını haizdir. 

• • • 
Haftanın dfjter mühim hadi· 

sesi de ltalya ile Papalık ara
ıundaki ltllafııamenln imzasıdır. 
lhtilAfın şekli ve mahiyeti hak· 
kır.da bu sOtunlatdıİ bir nebze 
ma!Omat vermiştik. Veni ltaıyan 
devletlnln tetekkOIOnden evci 
Papa Romada hükümdar idi. 
ltalyaıı lttlbadı üzerine Roma 
lıalyan askerleri tarafından işgal 
edildi. Papa da bunun Dzerine 
vatllı:ana çekilerek dargın bir 
vaziyet aldı. O zamandan beri 
biç bir Papa bu ~araydan dışan 
çıkmamıştır. 

imza edlldljl;l haber verilen lif. 
IAfname ile Papanın clsmanl 
hukukunun ltalya tarafından 
tanındığı bildiriliyor. Papanın 
kendi kendini içine bapsettlgl 
saray ile etrafındaki bir kaç 
dönüm bahçe bu garip "devle· 
tin.(?) arazisini teşkil edecektir. 

Tarih bu kadar garip btr 
devlet kaydetnıemlştir. Bu na' ıl 
devlettir ki arazisi, bOyük bir 
devletin l'&ytahtında kAln bir 
sarayla saray bahçesinden lba· 
rettir ? Sonra yalnız münakale 
ve muhabere detll, batta her 
gün ekmeğini et ve sebzesini 
başka devlete ait paytaht 
çarşılarından almajta mecburdur. 
Bu yeni vaziyetin Papaya hiç 
bir şey kazandırmıyacagı şüp

hesizdir. Diger taraftan Papanın 
her gün azalmakta olan manevi 
nüfuzundan kBJbedecegloe de 
şü111ıe etmemek lilzımdır. Hulasa 
Papalık esa en ) ıkılıyor, tarihe 
karışıyordu. Bu ltilılf hadisatın 

bu yürtiyu~ıınfı blı~i>üıiın tacff 
edeceb.t -. 

••• Aiganistan \tı" •ıatıwn hara-

--~·-·----Bir vapur battı ı lsvfçrcde Soğuk 
lk1uıoııne, sur ıııcr J.l L\ .. \.) llern. f,l (.\ .. \.) Suguk hAla 

"\lan~hcr,rer ( ommcrcc " va· ~iddcrh ;urettc hukum :.Llrmekte 
puru nııirettehatı ı 6 ki~iden iha- dir. l,viçrcniıı ;arkt k!;nıındaki 

bazı rndilerdc hararet sıfırdan 
ret olan -ı·:roik du Sud" nanıııı-

:ış<l',ı . O de•cccye i~mi<tir. Ce 
dai<i l."ransız 'apumna !\ ~ubatta 

ıııwrc ı:ci· uz.rinde seyri sefer 
"l'·ıl) r ıuth, kurlııındc ,i, t''lla· durmu~tur. Birkaç k ,tnin öldlljtıı 
sında ·1rpnıı~. mezkur vapuru hı"dirilivor 
bacırmı,tır liıı 1 ıı ta) lanın kur- Almanyada sahtekılrfık -
tarılıp kurı:anlmadıkları meçhul- Laipzig, 14 ( <\ • .'\. ı 10 kurk 

dür. taı.:ıri bir kaç mil}On kı)ınccinde 
• Yunan bütçesi .\rina. 1-t 

(.\. \ ., \leh'ıı ·ın ınecli«I hutçevı 

ka'>UI et'1ıi' ve mart nih:ıvetine ' . 
kadar ;çtinı~ını tatil ermi~tir 

Kayalara oturdu - l long kong: 

1-t .\ .. \. ~ .\l• ıth" namındaki 

lnµ,ilız anıhom \\'eb,;ter kaya· 

lıklarına oturmuştıır. 

• Tayyarenin parçaları - l'a

rh, 14 (. \. \) - -.\!atın .. gazete· 

inin :\lar,ilyadan ı. tihbarına nıı

zcreıı Cuma gunıı bir tecruhe 

taycram yapmak i~in kararn:ahııı· 

dan hareket ctmi~ olan deniz 

tayyarc,;ınin enkazı bulunınuı· 

tur. Tınarenin rakıpleri olan iki 

gendn akıbeti meçhuldür.Hunların 

denize du~tuklerl ı.annoluııuyor . 

* Romanya istikrazı Loııdra, 

14 (.'\. .. \..) Romanya lstikra

zının kayt muamelesi sahahleyın 

saat IO da kapanmıştır. 

* <;ekchlovakyada kış - l'ra 

gue, 14 ı UI.) -· Slovakyada 

şiddetli hir kar fırtına>ı hukum 

slirmekte olup demır yollarını 

kHr altında rııah,;ur bırakmı~ ve 

Bratl<lavın cıra[ lle alılkH,;ını 

tamamen kc<mi~tir. 1 lemen bütün 
mektepler kapadılmışrır. Telgraf 

muhaheratı son derece güçlükle 
icra edilmektedir. l~nıtla ve yol

cu 'lakl pıo a_gari bale inıP;~tir. 

* .:ilez~ ada lıir had be -
Hcrlin, ı .~ ( \.,\) - Yukan :'ilez
ya 1.Fv •inir Lchi,ran rci·j c m
huru ta-afı; lan lc<hi Ye \iman 

meh uslard:ın \f. lllirz in te\ ki fi 
burada ııeycc;ın te\İıt ermiştir. 

sahte ~ekler tanzim crml~ olmak 
töhmetiyle tc\ kif cdilnıi~lcrdir 

* Misakın kabulü l'aris, 14 
'A .. \.) .\leb'usan meclisi hari
ciye encümen! ~BriMnd h'.ellog,. 
mlsakına mliteallik mazhatanın 
ilk !ki kı-ınını ta<vip etmiştir 

Hu kı,ımlar,lan biri tarihi bır 
izahnamcdir ikinci kısım ise 
Fransanın harp aleyhinde nıuca
dck lıakkını.laki re lek kl le ri ni 
hcı·an etmektedir 

• Kuşculuk sergisi l'arb, 14 
(/ı . .\.)--Zlraar nazırı \l.Heıınessy 
kuşçuluk hakkında tertip edilen 
58ind meşberln kı~at re>mini 
icra l'tıni~tk 

• Hlntlflerln kararı 13omba y, 
1-t (.. \ .• ~. ). - lllnr prensleri me

clbi hiıyiık Hritanya ile ittihadı 
muhal za lehinde lıir karar su
reti kabul ermi~tlr. -·-
... _. ıLANLAR ---· 

ıı..\ ~ 
\luhterem mu~terılerimııwen 

Knrdugiımuz ragbeı ve ilti 
fata fiilı:n teşek.kur t•tmi;- olmak 
için BC) rıt(lunda Tokatlıyan oteli 
karşı.ındaki Tokatlıyan pcrukAr 
aluııumuzu ramazıını ~eril ınü
nasdıetiyle geceleri saat yirmi 
uçc kadar açık bulundurncaıtımızı 
ilAn ederiz. Tokatlıyan oteli 
perukdr ·aloııu sahibi Ko,rantin 

lstıı vridis. 

\ tiksek mühendis mektebi mübı
yaaı komı.>yonundan: t\lektebtn h.im
yı laboratm·an ıçiıı mubayaa oluna
cak kiınrn al1cı ile ecza için ;ulıatın 

1 l inci ~unünden itibı~n martın 6 
ıncı çarşamba güııti s .. t on üç bu· 
çuğa kadar aleni munak1>a icrası 

tak:ırruı clnıı~~ır. l eınıraı ınuvakkane 
akça,ı 22:i liradır. T•liplerin muna
kasa ;araitinı op;renmek üzre mektep 
mudilriyeıımı mürac .. tları ·lfo olunur-

Parls, 13 (A,AJ Mütahas• 
11slar komitesi bagQn toplana
rak Almanyaya müteııllık bazı 
bususatı, bllha88a barfct ticaret 
mizanı, sanaylfn dfğer memleket
lerdekine nazaran bulfatı ve 
maişetin f•kll bazın meeelelerlnl 
tetkik etml~tlr • 

Parla, 13 (A.A. ı - 1'\üteha· 
Hıslar komitesi Almanyada tf. 
carete ve hayata mütealltk 
muhtelif meselelerin tetkikine 
devam etmiştir. M. Schacbt 
bllhasMa M. • Parker Gllberhln 
son raporunda ıoünderlc neti
celeri münaka~aya çalışmıştır. 

Şlddetll ıoğuk var - Paris, 1 !i 

(A .. \) - Fransaııın muhtelif yer

lerindeP ~elen telıı;raflardan şid
detli ve de\ amlı bir soğuk hü

kum surmekte oldu~ bildiril

mektedir. Bir ~ok yerlerde meb· 
zul suretrt ya~an kar demiryol 
larındn ve dl!(er yollarda mıına 

kalhn guçlcştlrmektedir. lütead
di r Rkar sulKr ve kanallar don
ınu<tur tiltımle neticelenen havlı ' . 
kazalar vuku bulmuştur. 

* Delırml l'ar!s, J 'J (A. 
A.) Zabıta mu'tttı~lerin den 
bırl bı; cinnet buhranı emasın
da arkı: la~'arına il:ih çekmi • 
~unla da" · \< :~ hırı uğır olmak 
ıl?rL ıarnt .. ııııştır. lt:ıccavlz tev
kif edilmişrıt. 

*Varidat menbaları l'aris, 

14 (..\..\. ~Pctit JourııaL ga-
1.t tcs i .\iman mıitch:ıssıslıırın 
meslekta~larını .\lnıanyanın vari
dat nıenbabrının kifayetsizliğine 
inandıranıayacığını yazmaktadır. 
Almanyanın mali isrlraatlnden 
de hahseden nıezkar Jiazete mü 
tahassısların r 924 de izhar ettik
leri mutedil kaııaatlardan riıcu 
edeceklerine ilıtinıııl verllmed!
ltini de ilı\ve etmektedir 

Pariste ha - l'ari~. ı 4(.-. .. ~.) 
Soğuk her tarAfra deı·anı ederde 
yeni zaiyata sebep olmakta ikti
sadi ha yatı felce uğratmaktadır. 
Bununla berahcr Paris ha valisinde 

hava nıülayimleşmişrlr. 
* Tamirat ajanı yatakta 

Paris, 1-t (A.A.) - ":\latin~ 
l(azete'i \!. Park er ( ;ııbert in 
grıpc turulnra!< e ;ri lira~ oldu
ıtunu yazıyor. 

Kabine toplandı -Parıs.. 1 ,!, 

\ . .\. 'laıırlar mccl s! parla-
nıent<> progranı1n3 dahiı olan 
mesai hakk111da ıerkikarta hu-

lunmu~tur 
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Londra, ıs rA.A) - Avam 
kamara11nda kendisinden isti· 
zabatta bulunu Slr Austen 
Chamberlaln atfdıkf beyanatta 
bulunm1ı,tur : 

"Vatlkanın cemiyeti akvama 
kabul edllm•lnl talep etınlf 

olduğuna dair h~ bir haber 
almadım. Böyle btr müracaatın 
vukuu takdirinde logtllz hükQ • 
metlnln taklp edeçetl battı ha· 
reketf şimdiden tarif etmek 
nabemevalmdlr. Slr Chamberlaln 
sözüne devamla demlftlr lef : 

•B•n hllkOmetln cemiyeti 
Akv :m Azası olmak sebebiyle 
icrasını muvafık ıtöreceğl bir 

teşebbüsü lç'a etmemeye bükümet 
namına taahhüt edebileceğimi 

zannetmem. • 

Bundan sonra Sir Austen de• 
Papanın Papalık ile cemiyeti ak· 
vam arasında her hangi btr ra· 
bıta tesisine çalışmamakta oldu· 
ğu hususunun kendisine vazlban 
ihsas edilip edilmediği, sorulm
uştur. 

Hariciye nazırı buna cevaben 
mes'elenln bu şeklide oldugunu 
yani Papanın böyle bir niyette 
bulunmadığını ıannctmekte oldu
ğunu söylemlştfr. Bundan sonra 
Vatlkan ile lngJltere arasındaki 
~iyast mllnasabata temas eden 
Slr Chamberlaln Papa ile 
ltalya kralı arasında aktolunan 
muabedenin bıı mtınasebatın 

her l:anği bir surette tadilini 
icap edeceğıol sllyleyecek vazf· 
yelle ofmadığinı beyan etmiştir. 

* Kral iyileşti Rignor, ı 3 
(.\ .. \.) ln~iltcre Kralı buğlln 
bir kaç saatım yatak odasının 

penceresi ön ünde gazete okuma
·"kla geçirmiştir. Ahvali !llhhiyesin· 

deki sarnh <• derecede dir ki ha
li lıazırds almakta olduğu gıda 

tahiklir 

• Soğuk var - Londra, 13 
(.\.A.) Bu giin termometre 

dünkiinderi daha dü~müştiir.Daha 
fazla srııtıJklnr olacağı . öyfemek
teclir "J lerfodshire.,de kain Ros
soım ye da Fahronhelt nakısfidır. 

Rcadinıı: yakınında Taymis nehri 

lıuz rurnıaj!;a haşlanıı~tır "Guild
ford ~w \ 'ey nehri donmuştur.Lo
ııdr.ıdakl l .ea nehrinin hir kısmı 
donmu<tur. l\ennet kanalında hlr 

çok alapur~·alarla diğer bir rakım 
hahrı ınernkip buzlar lçind~ ma

hsur k~lnıı~ kanal dtt Reading 
kurbund, donnııı~rur. Fazla mik
tarda yagan kıtrlar dolayısiyle Gal 
nıcnıleketind<' Saii ·bory ova~ında 
yollu gec;ilme;ı: bir h:ıle gelmi~tir. 

SefAmet ordusu meselesi 

L0ndra/ \. \ ,)-- '>elAmet ordusu 

olduğı.;. u \azmaktadır, 
'Oeuvre) diyorki: Bu is!Aha

nn en mubim faydaoı maarifin 
inkişafı ve Türkiye ile cihanın 

dlger kı.;mı arasında Anıp Alfa
be inin yükselttip;l scdd!n yıkıl
maoı olacaktır. 

lneboluda Kar 
lnebolu, 14 (Milliyet) 

Dünden itibaren Kar kesildi. 
Yağan kar silratle eriyor. 

Belediye kanun layihası 

\nkııra. 14 (A.A) Dahiliye 
,·el-.:Uerıııce hazırlanan Ye devlet 

~urasınca tetkikatı hitam lıulan 

belediye kanun layiha~ı iera ve

killeri hey etıne takdim kılınmı~ 
tır. , "\ 
28 Şubatta --Pera Palas salonlarında 

Matbuat cemiyeti 
v 

Hususi aile balosu 

Türk Matbuat cem -
!yetinden: 
Bazı rnlles esat ve fabrika/arca 

.'Jatbııat ha/nsunda tevzi edil
mek üzre gönderilmesi arzu 
edilen kotiyo11 ve sa/renin niha
yet Şubatııı yirminci gDnüne 
kadar Ca/tal o/landa Matbuat 
cemiyeti merkezine fes/im edil- , 

1 mest, aksi taktirde kabul tdl/e
meyeceti beyan olunıır. 

safhalarından biri olan Türkiye-
nın ihyası c erinde iktidar fırka

sına muvaffakıyetler temenni et· 
mektedir. 

IST ANflUL BORSASl 
iSTiK RAZLAR 

lttlkru• dahili l llll 
Oayunu muvahhldı n ı 

tkramly•ll d<mlr yolu 8 

S!:N'ETI.t.R 
iş b111t .... 
Anadolu demir 10\u 
1. Tranvay. Ş 

1. [I. s. Şlrtıctt 
l Su trketl 
T Tutılıı .~ 5, 
1 Del!nnen $. 
Ş. Oeflrmen Ş 
A. Çimento Ş. 

1. Telefon Ş. 
Ş. M. F.cu Ş. 
~- Hayrive 

TAii 

Anadolu { ! f 
ıı. Y a: r· 

Tüncı sırt.eti 

Elek.tirit lrketl 
Rıbtını Şlrted 

ı ır 

H. Paşa llmaa şirketi 

ÇEKLER 
LonJr3 
ttc•:yor~ 

Parb 
Atinı 

Cenevre 
Roma 
Bük re~ 
Amsterdam 
8ı1U.ı;ei 
Solya 
Prıg 

Berita 
Vtyaııa 

18 

il! 

11 
10 

8 
40 

30 
35 
81 

118< 
0,49 

111 
38 
il 
9 

114 
1 
a 

•• 
16 
1 
3 

lif 
i1 

41.2• 

16 
~~ 

80 
70 
sn 

41 

19 

~r !ili 
~l.50 

oo.oo 
!6.00 
42,50 

37.30 
2;J.tl0 
~4.~.ı 

12,50 

02.50 
1.)7,:'~ 

!-0.25 

ILALAcR _: ______ _ 

lstanbul emvali eytam 
mdürüriyetinden: 

Şerir Ze~t beyin idareye vefıen ınefrug bulunan Ü•küdarda lh<aniı·e 
mahalle5iude Sultınfye ve orta sol<aklarda ııik 7 cedit Q ve atik 12 cedit 
16 mımarolı mı bahçe hıneııi bilmü.ayede hin altiyiiı lirayı calibi uhte;ın< 
ihalesi icra edilmiş lsede mumalleyhin ikametgılhı meçhul bulundugu cihetle 
lht .. rname teblip; edllemeınlş olduğundan tarihi ilAndan itibaren bir mah ıar
fında idareye müracaatle tesviyei deyn eyleınedijl;I takdirde muımelei mu~ 
teziye ifa edileceği malumu olmak ve !h!>am•me makamını kaim olm 
üzre ilAn r,lunıır. 

VITTEL iı·in deı·aı <uların re mil 
havas ve anıtsınnı camidtr. 

Tabii. maden. sofra ve rejim sulannın yalnız Vlrru,, de 
feaidl umumiyesi tasdik edilmiştir, 
Böbreklere tesiri kat'iıl olan Kara cıgere ce"n azımı ulan 

Ali m<'cl i l ceneral "Booth "un 1 
avukatını dinledikten sonra mu-

damlı, me<ane ve ıeker hastalığı kare ciğerin ihtikın ve 11nc1$1 
malleyh cenernldaıı kuıııadanlık Acenta ve depo?.iterleri A.D"ORFANI .:}•tanbul ~amlı hon numeru 1 ı 
sıfatının nezedilmesine 5 muhalif, ~-__..,....,...., ... .: ............... ._____ -·----··•• 

Ye 4 mllstenkif reı·e karşı 52 Deniz mübayaat kon1isyonun<lan: 
rey ile karar ı ermiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Ceneral 220 Roda muhtellfburgatada Uf balat kapalı zarflı: ihale ı.arihl, !!J ~ubat 
Higgln F.van,;eline Boothı.:n ka- 929 Cumane:ıi sut 14 te 

3S Roda muhtelif burptada çelJk ıel balat lcapoıı zvrfla: ihale tırih ı !.I ıanmı~ oldujtu 1 7 reye karşı 42 
Şubat 929 Cumartesi saat 15,S 

rey kazaııara~ ·elamet ordusu Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lilzumu olan baltda muharrer muhtelit 
Cenerali intihap edilm•,t!r. borgatada lif ve çelik tel halat kapalı zarflı mlinakasayı konmu~tur. Sart 

* l•:ndi'e cdi\or - Londra, namesini görmek f!teyenlerin her gün ve l!:ajına talip olanların ıhale gunun· 
J 4, (A.) Ccçeıı gece Lond- de ve muharrer saamı Kasımpaşadı mUbayııt komlşyouuna muracaatl"n. 

• rada ha va giırulnıc niş derecede 
~o~uk (ılmu~ tur. 1Hr \Ok su mec
ralarının patlayın harp nlnıası 

yiizunden basıl nl~n ?..ır;ı• 'e 
zlvan on binlerce l'lgıli;ı; lır 'ına . . 

bal'g <•!maktadır lluıların ı;uzul

mesinin buyuk Icy~1.aıılar tc ı 'it 

etmesinden end 'e edilm~ktcdır. 

• Lehlstar.da telefon -Loncira, 
14 ( A.A. 1 - lıı,ı.rcre- Lı.:hbtan 
tdsiL telefon ervı. ırın kıijat 

resmi yarın icra edilecektir. 
•• KJ •• 

Macar muahede81nin tadili 
Brukscl. 14 (\.A.) Ccmıyetl 

\kvr,ma mu,;ııhcret cenıiyctleri 

hlrllJıi di vaııı Trianon muahe
desinin yeniden retkıki lehinde 
Macar cemiyeti tarafından izhar 
olunan arzu hakkında tahkikat 

lcrıı.sıru tehir ec~tir. ----* Çin lleflrl-Londra ı 3,(A.A. )-
Çinin yeni herfln •efiriM.Chian

grsopin bu gün ltimatname~nl 

reisicumhurn taktim etmiştir. 

TrıJıotaj ve çorapçılık TUrk ananım ,ırkatindan 

Trikotaj ve ç(Jrapçılık Türk anonim şirketinin he) 'eti unıt.ııı iyv 
1 ,ınin '28 ~ubat 1929 perşembe glln~ · aat ondört~e ,ırkerin Ilı ·a 

Paşa yokuşunda Çavu~o~iu hanındaki merkezinde zırdeki ruzname 1 

karara rapt t•tnı<'~ i,iure in'ikat edeceğinden bilumum his,edaranın 
mezkur gı.in ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Ruzııamti mu.ı:akerat: 

ı - 13i1Anyonun tetkiki nıedi51 ıdare ve m(iraklp raporlarının 
kıraati. 

.ı 

\ledisi id.1re ~zalarının 

.\kdi~i idare tekıifatı 
\lur.ı~ıp ıntihadı. 

ibra ve yeniden lntihıp icrasL 

Devlet demir yolları veli
manları umumi idaresinden: 

ol 1.:alem eczayı tıbbiye uıünaka<ası 10 Mırı 929 Puar ~ü saat (16)ca 

Ankırada Bolu palasta malzeme dairesinde icra edllecclctlr. MUnalı:ıuaya 
iştirak ed~eklerln teklif mekruplarını \'e ıeminan muvaldcıtelcrini yevmU 
mezkıl.rda ;aat (15.!lO) a kadar umumi ıdare yu:ı 41eri müdilrlülfln• ver· 
meler! lazımdır. Talipler münakasa ~armameleıini (100) kuruş mukıbilind• 
Ankarada malzeme daire>inden, !Javdar paşada mübavauc komlsyonundaıı 

tedarik edebilirler. 



CUMA • 

MILLlYETIN ŞEHiR VE MEMLEKET HABERLERi 
PoLllTE MAARiFTE 

Olur şey değil Enis Fahrt efendi Millet mektepleri 

Y Polisten dosya almak- ~tuntazam devam 
edl yaşında bir la maznunlar muha- etmiyenler takibata 
çocuk intihara keme edildi oğrayacak 
teşebbüs etti 
YenltOyde .. tın 

efendinin 7 ya· 
şındakl çocntıa 

·ımi baba .. 
kendisini 

. dlr etmesin· 
den maıe.aslr 

olarak, evde 
baldutıa taban
cayı s;llbeglne 
akmak sureti
le intihara ı .. 
fubaa etmlftlr 

·Mehmet 

• Bir lnllh•r d•h•- Dlhı 
ubah Arnavut kl!yllnde AH 
isminde bir dellkaalı, henllz 
anlafılmıyan bir sebepten do
layı tabancasını cııesane sıka

rak intihara talkıfmlf pek •tar 
bir surette yaralanm1'tır. Mec
ruh haleti nezlde lıastahaneye 
kaldırılmıştır. 

• Karı dövDIUr mU - K· 
andura bo7acı11 Hasan zevce
sini ı em dOvmllf, lacm da ya
ralan t r. 

• "070nl•M ç•lanlar -
Gedlkpafada toyun taciri Rlfat 
B. in iki koyununu çalan Ali 
ile Mevlllt derdest edllmlflerdlr. 

• DIJnkU yanlJlnlar - Dlln 
s;ece Galatada Kemcakef ma -
balleslnde bot bir blnad .. , 
Atsarayda lnebey sokağında 
ismet baeımın evinden ye Mail
mut paşada 38 numaran dDlı: • 
klndan yıarın çıkmıt ise de 
derhal yetişllerek sl!ndllrW -
mıısıur. 

Zahir kaçakçılıOı - Za
bıta memurlan Bcyoğlıında Po
lonya sokağında lstamatlaln 
'"~nesini taharri ederek yllzler
ce paket morfin, okkalarla ko
k~ln, a) en, esrar, beroln bııl

aıu~l~r ve mus adere etmişlerdir. 
lsıamali bliyllk bir kaçakçı fC
bckeslaln başında buluadntıa 
anlaşılmıf ve A dllyeye teslim 
edilmiştir. 

• Unk•panınd• sirkat -
Unkapanında oturan zahire ta
clrlerindea Etem Nuri madtıılu 
evine dlln aktam bıng ıtrmlt 
kOmesteld 42 tavntıa çalmıstır. 

Hırsızın kim oldagu malum do
tlldlr. -------SPOR 

Kır koşusn 
Bu sabah saat onda 
Şhpllde yapılacakbr --Galatasaray klübünün bazı 

spor miısabakalan vardır ki mem
leketin spor hadiııelcrl arasında 
dalma mühim bir ment işgal 
etmişlmlir. 1 iCf' sene yapılan 
Galawany atletizm birincilikleri, 
kır k<>fUIU oampiJOlllllklan, de
niz birlncillklert bu kabildeJıdir. 

Galata sarayın keııdi azasına 
alt ol• n bu müsabablarclm biıl 
Din de lor koupg f&IDpf)'OMB 
oldutunu söylem~k. Her sene 
elli, altmış Afi kırmızılı ııtJet 

all151nda büyük biT dıemmiyet 
· t"rilen bu Itır koşu!U biriciliği 

b :,ene de bu ğiin yapılacaktır. 
Koşuya bu sabah saat tam 

onda Ş~de tl'aınvay cleposunun 
önünden başlanacakıır. Kar ve 
hamı çamurlu arazi üzerinde 
Galıııasarylı adetlerin geçirecek
leri imtihan mesafesi üç lllome1 
redir. lusabaka dörder kişiden 
mürekkep adcı gropJcn arasuıda 
cerran edecektir. Her adet Mü. 
sabakada kaçıncı gelirse o kadar 
puan mensup okluğu dört kişi
lik takımın hesabına bydedi.le
cektir. Bu suretle en az sayı 
aln takım tahiatile koşunun 
birincisi addedilecektir. 

MeRll bir takıma memup 
dön kOfUcumm fam llRllıal ~ 
arak 11nslyle blrlnc:t., llinc:t., tıç
uncü ve dördüncü geldiginl lar
zedeBm: Ba takdlrceo taknn 10 
puan alınış alacaktır. ld ondan 
daha az blr •JJ alacak takım 
hul\llllBIJKA&I lçia birinct olaca
ktır. Bir şekil aıüsııbakalırm en 
CUlp uokwı büriın aıüsatllklar 
koşuyıı bitlrımdlkçe birindli&I 
.ı.c.k «rupuD lıangisl okhıgunım 
•nlaşalmamm keyflymdir.Aldec-

muvaUUıyet trm ' cylu:d. 

Pollsten do'Y• almakla maz
nnn Emin, Fahri, Abidin, lıbaıal 
efendinin mu-
hakem esine 
dtla UçOncO Ce
za makhem•
slnde devam 
edllmlfdr. 
Müddei ama• 

mtman B m 
airkat fl..,.ea 
beraedlrlme , 
vulleyt •yl 
letlmal cir-
minden 1fo1aJJ teczlyelerlml ı... 
temlftlr. Talepeame41e Eni• Fa
hri efendinin 14, luıaml efendinim 
340acı maddelerle tecziye edil· 
aıelerl • 
Eala Fahri efendinin Ayfe ha
aımm -ıılyetlal aayl lsdmal 
•ttlttafıı aablt oldntıa zfkredft
mekte ve bn hn.uııa tı::zlyelf 
talep edllmclıtedlr. 

Almel Hazim efcııdlala Enis 
Falırl cfeadl aleyhine açdıfl -
alyed aal lldmal davumda 

morum zaman s;llrllldDtDndea bta 
1ebep ten davaya mahal olmadıtı 
talep edllmlftlr. Muııaıı vetmerl 
mDdafaalanm yapmak llı:n 

•ıdıakeme hafta Mr stıH blo ........ 
• hd Av--- Bant -

Bil lullıata IOa ctllderde matılm 
bir fllılyetl tetkflı: etmektedir. 
Barut lnblaan ldaral Banı 
meclisi lazlbabna mOracaat 
ederek., kendi veldllerl olaa 
maruf iti aYUlı:ataa lalıllana 
meafaadanaa mnpylr laarekette 
lıalunclnklarm .Oyleııılftlr. Mev
ı:n babsolan ba flkayet 150,000 

Dralık bir mesele etrahnda ce
reyan etmiştir. Baro inzibat 
mecllsl bu flklyed tetkik et -
•ektedir. 

Yakında bu bıısnta llfT 
karar verilecektir. H•llı: bir 
karar verllmedltf için batıla· 
nada \rlklyet edilen aYUlıada
llD lalınlarl -kt•m tııtulay•r. 

Ankarada bahar 
havası 

Ankara 14 (Mllllyet) Bllflla 
nva çok ıtızcldl. Adeta bir 
....... bvumı aadulyonlu. 

MIDet -ıııeplerlade tedrl
ıata deva• edllmelı.l&dlr. Bir 

iki mektepte ıtr 
baza lılmael• 1 
rln d enlere • 
muntazam de-
vam etmeclflı- ' . 
lerl ıtırlbıllf- .,. 
tllr. 

MJ!letmellıo 
teplerl mualo 

Dmlerl "" tabi! 
lılaıaelarla 111- 1 
mlırtnı yaza
rak Pollaa vermlftlr. Poll1, 
bualar lıal kında evamlrl hOlıO
mete ademi riayetten dolayı 

talılbat icrasına bAflemıfUr. 

EMANETTE 

Kızak tecrübesi 
Yann Hamit B.in huzu

runda yapılacak 

Karlı bavalrd.I kullaıulacat twlJa 
ıccrübesl ya~ emanet auvlnlerinden 
Hamit bcJlıı ~ yaplaCU.ur. 
Kızak dün Şehrcmmeıinia önllae 
getlrilmlıılr. 

Fakat çok havıılell olan ba bzalı 
o tadar elverişli deği'dir . Kızak 

11blbl bugün bazı ıadilAt yapacak 
cumartesi günü de ıec:rtlbe edilecektir. 

• Kanalizasyon çukurlan -
Kaaallzuyon çukurlan karlar
la doldutıındaa laallyet tabılt 
edllmlftlr. 

Şebremaned lıanallzaııyonun 

yapılan lıısımlanadan lltllade 
etmet• karar vermlt ve flrket
ten bir mOtabassl• istemiştir. 

Bu matabaasısla yanına Tll
rlı amele ve memur verilecek 
bunlar tebekeııla auıl lfledl
tl s;oaterllecekılr. 
ABiDEYE ÇELENK KONACAK 

Emdn s;emlal zabitan ve ef· 
radı tarafından bugOn Taksim 
meydanındatl Cnmurlyet ablde
alıı• çelealı vauolaaacaktır. 

Emdea &'eııılsl muzlkası llnde 
oldnp bale Emden efradı 1.d
klll Caddesini takiben taksime 
s;elecek ve merulmle çelenk 
vaz.zedlleccktlr. 

- iLANLAR 

1 DEFTERDA[!lKiLANA ;ı·ı 
Sanlık eşya lstanbul den1z kuıııandanlıjtı levazımı mütenevvi& 

aabanııda mevcut bez hortum kemik kömürü, müdevvrr lunbuz 
camlan, dl~ ..ıtiaalan, lüküs lamhalan ve saire ki cemaıı 450 
kalCDJ hurda qJa. muhammen bedeli 500 lira, görmek ilteyer.ler 
mmilr anlıar meıırarluguna müracaat edecekler; müzayede Dafw. 
darlıkra 7 man ı 1!9 et. yııpılacakar. · 

• KIRAUIC BOSTAN Toptıp ...,.. ct.lıl1tncle anıl111 lıneJer 
içindeki boscalılı ceplıalltJlk Gatinde iki puÇlda. kar m!;.ddcd ÜÇ 
senedir, •uilamınen bedel 155 lira, mlluJcdıı 7 Muı 1929 cft 
deher darbltra yııp'ııakar. 

• S.tıllll Roınork6r lıan dellia tıaıuıncfa .ı.aıı aınklln ctc 
-ırat Livcrpol roıncırkOru; aıulıam- bedel 950 lira. mlıizaJCdc 
7 Mut 1929 da Dclterdarhkta yıpıl1CAkar. 

e SATIUX RO:\IORJCÖR Kal'ldeııl& hotazınclı Alacalı mn-kl
lnde magruk WHbul romor\örü muhammen bedeli 1000' llnı 
müzayede 7 Mart 1929 da Defterdarlıkta yapılacaknr. 

• Önümüzdeki pazar günü 
Madam Mari Tcru Plerat tebrimlze aavııHİel edecektir. 

Mefhıır Frann ~yeni Madam Marl Teru Pient ile Jorj Moloy 
.,. kııopaııyaa pazar gönü akşuıu suı ıam il ~e Fr&DllZ Tiyatrosııııda 

llt ıemsll olant Hanri 8unfıaynlo taheseri olan 
LA RAFALE piyesi temsil edllecetdr. 

18 Şubat puanai atı.-. lmyaı Bmıuin 10D eseri ola 
LB COEtllt PART AGE.. DICW -•illerin programa dyaao tifalııde 

~-mişdr. (işeler bilet sabşına devam eaacktedlrlcr 

Şebramaııed Beyazıt dairesinden: 
l\lahallal Soka il N. 
Hmrbey Hacıncep a Hane 
.Aksaray Gunba 
Huııeyiaa~ TramWJ cadded 243 

• • 145 
• • 247 
• .. 149 
• • 251 
• • U8-255 
• • "7 
• • 259 

Camca il V eznec11er ı 5 
• • 85 

Yukarıda JU11ı bir lıane ile 9 dUkktmn anbza bpah zarf 
umllle lıedim ve &akil allaya llt olmak üzre mllzayedeye vazed.ll, 
ıalş ile de llllp zuhur ennedillnden pazarhk auretlle atılacaluır • 
Talip olaıılam 26 Şıılıat 929 Sah g8ıtll mt 14 • dllle adime
._ müncı d n IMa -~ 

--- -
M81ÖER1K IUERLElt 

Bankada ihtilas 
Şelırtmtz detl f8be&lal tasfiye 

etmelı:tıı lılll•aaa Baa1ı. Belefla 
hllı~a hal f&laa4etııuiesl almalı: 
nzr• Parl1e ~ mOdGrlerlıts 
dt>a Orcanya ... lıeaabatı tetkllı: 
edillrken50,000 ııra açı&ı çıkm1-
ftır, Hesabata tetlı:lk edilmekte 
bulaııdutudan açıgııt daha do 
yede bDyOmesl muhtemektlr. 
Orranyaaın Parlste tevkltt lçhı 
rranııı:ı: Pollslne mıırıcaat ed.'
lecclrtlr. 

Grup komısyonlannde beşer 
ha bwılıınacalmr. Bon:aja dahil 
CD1 tia dön sınıfa aynhna. Borsa 
meclill ylrmt kişiden teşekkül 

eyllycce.k demektir. Halbnld bu 
gilnkü meclis sekiz kişiden ibarttir. 

• FaaUyet cedvellert-Dahiliye 
vekAleti viltycı ve Belediyelerden 
1925 senesinden 1928 sene:! 
nihayeti.ı.e kadar faaliyetleri pro
gramını sorınuşrur. VllAyet ced
vellerl hazırlamakraJır. Şehre
maneti de bu işe mektupçu Üs· 
man Beyi mem•ır ermişdr. 

• Kadastro faallyed - Kadu. 
tro hey'etleri tarafından Beyoğlu 
mahallelerinin tahdidine devam 
edilmektedir. 

Kadastro hey'etlerl köpriinü:ı 
Karaköy tarafından işe başlamış
lar ve Şişhaneden Azap Kapıya 
inmişlerdir. Bn müselles dahilinde 
14 mahalle tespit edilmiştir. 

Şimdiki halde Beyo~u dahi
linde kaç mahalle bulunduğu 
kadastroca maitnn degildlr. 

* Harllı:zedelere battanlJO
Hil:l.Ji .Ahmer cemiyeti tarafından 
bu gün Tata\ la harikzedekrine 
200 bauaniye tevzi edilecektir. 
Harikzedelerin cemiyette 8,000 
lirası toplanmışnr. Bu parada 
yakında tevzi edilecektir. 

• •·o ıgre paldı - Hilall Ahmer 

Jscanbul merkezinin ı S Şnbatta 
inikadı muknrre~ kongresi bir 
müddet tehir edilmiştir. Kongre
nin ne gün lnıbt edece~ Salı 

günü heyeti merkeziye toplan
dılttan sonn belli olacakar. 

• Tef!lz işleri ilerliyor -
Teffız koınisyonlan dün içtima 
etmişlerdir; komisyonlar bundan 
sonra her gün toplanacaklardır • 
Dünkü içtımada lskln umumi 
müdürü Hacı Mehmet '9e miiJ: 
kiye müfettişi Müfit beyler de 
bulunmuşlardır. 

• Var,ovaya &:itti - Lehlsran 
sefared dcam müaıeşan M. Sigir 
moud Venıluıl Va.lfW\'aya ıtmıifdr . 

• Şalı adem••• Yertllyor -
C. H . F . Bcflltıat ııalıiyesladea; 
·naık dcruııclcd ..ı.ha1ııe ıavli 
edilecclı: f&(ıacı....ame merut l IS. 
i-929 Puurai at.- len a11-
lbJdea daftd!lala lefltllai dca 
olaaıır •• 

• Tdpaf ..ııallerat1 - 1111-
ftlum dazlılıııal llaerine lı a 1 
ıalpal baılm ıaııılr cdllmifdr. H• 
,._ boaık olda&e zamanlarda, lııırtd 
mıılılbent telltsle yapılmışar Tel
gnfl• ıı.ndatt Wyaya vertlwt, ~ 
dan da mahallerine çekllmtfıir. 

• SeıfıclC manıah - Tlcant 
oda8 ba1ıriye pbeal mfldllrCI Mcb· 
- Ali Nısfec bey aerbat -ta 
blerlnlıı ıallzatcresl için Antan~ 
daYOt cdllmlfdr. Melımet Ali bey 
cneltl akşamki sakara ımıtle aııka
nyıı gltDıleılr. Puar cflnll afttl ecle-
cclıdr. __ _.. __ _ 

KAZALAR 

Feci bir kaza 
Bir kondoktörün 

ayağı kesildi 

1 l~t.TEJ :sı.nı---- ... 
Zahire Borsası 

Ticaret ve zahire bor
sası yeni talimat-

• 
namesı 

Ticaret ve Zahire Borsası için 
yeni bir nizamname projesı 

hazırlanmıştır. Nizamnamenin 
ihtiva ettigl esaslar hakkında 
Tiçaret odası k!tibl umumisi 
V ehbl bey dün bir muharririmize 
şu mall)mau vermiştir. 

•- Elimizde mevcut olan 
bana talimımamcsl ba günkü 
ihtiyaca Hft clelildlr. Çünkü 
borsamız günden güne inkişaf 
ft vüs'at kesbetınektedir. Bunun 
için mevcut ihtiylC& tebböl 
etmek üzre yeni bir proje ha
zırlannıışıır. Proje yapılırken 

bir çok memleknlerin 
borsalanndakl ahklm t etki k 
edilıniştır. 

Yapılan tetklkatta borsaya 
dahil olan mevad ve emtianın 

nevilerir.e göre gruplara aynlma•ı 
ve her grup için ıdırl bir ko
misyon teşkil edilmesi ve borsa 
meclisinin de bu komisyonlardan 
terekküp etmesi muvafık görül 
müştü;. 

Şu hesaba gOre bone nıec

llslndeld ha adedi arıaaktır. 
Bundan başka borsada hakem 
ve musalıha asulleri de kabul 
edilmiştir. 

BilhlSS& bana muamdlnmn 
Peşin ve vadeli olmasına göre 
tabi olacar;ı ahklm dahi nazan 

dikkate alınmıştır.,. 
• Veni bir flret - (re.aşa 

ve Teyaıro şirketi) namil• yeni bir 
şirket ıeşekkül ermiştir. lsıanbul meb'

usu Edip Servet ve A.Bilyod beyler 
şirkedn müesslsleıfndeııdir. 

Bu şirketin yıldızı lstlar edec:eti 
söylenmelıtedir. 

• Oskadar Banlıuı-100.000 
lira sermaye ile ıqekkül eden Üskü
dar Bankaa Ticaret müdürlıigüııc 

miiracul edcret aizamnamalnl vu
mi$Cir. llaııltWD IDÜellitleri Diyar
lıekir mcb'ıısu Hafu Rüşıll. Hilffylıı 

Cabiı. Balıkesir metı•usa Jfebmct Cavit, 
Hııa Adil, Eaırııllalı, Hasan. Osıııaıı, 
Niyazi beylerdir. 

S.llblyett bir saım V erdlll resmf 
malilmaıa p bir buçuk sene zar. 
liııda bet bankada memurlar ıarafın. 
dan s1ıt.u yapılııııttır • Bu sebcpıen 
bankalarda memurlara kal1I bir ademi 
lıaıati cereyam basıl olaıı4nr. 

Tatavla harlkzedelel'lne 
lstsnltnl HDlllllımer c:emly•d 

rlyuetlnden : 
Tatavla harlkzecleıtauı• la· 

aetca las:D&cre aefln lıaı:rellerl
nl• rdlkal mıdıteruıekt'I Lcdl 
KJark randaıdaa lıkltıd U• 
olarak _ .. ,... oı.... m 
llra 90 bnf De llereke _.. .. 
ıatıııffll Is& lıanmılJe ... ,.. 

va ant!ıtaclae t.nsl • ...,,, alacB 
defa ......ıı: da :reae •'t••· 
lleyH tanıfl••• ..... B,.IOO 
nr.- ı,aoo ıır..-. &arena 
P8t• ıaıırnıa-d• mnlNıJU 
........... - befulye •• 
.,.... tnd ........ ııc. 

Oçaıact dala otara:ı: ctndertn
mlf .... 2000 Drada tebrema
aed celllellndea menul llOOO 
Urqa Davetu aıllatah!lı:klM aa 
lıarlp tevzi edlheaktlr. 
Ba babdakl totekkaratı maban
.... mıa beyuaaa delalet bnyu
raım .. matemcanaıbr efadlm. 

IUNl.Aıt--

İzmirde şiddetli yağmurlar 
Manisa ve Menemen ovaları kamilen su 
altında kaldı-lzmir- Bahkesir - Bandırma 

trenleri işlemeğe başladı Asılsız haber 
i~aa eden üç kişi tevkif edildi. 

iki ğün lzmire ve ctnnna 
dehşetli yıgıtıurlar yapış ve bir 
çok mahaller su altında blmıştır. 
K17.tl çullu demi geçen defadan 
dıhıı fazla olarak rugyın ermiş, 

bereket verııin tahribatı o kadar 
fazla olaıamı"1r. T arlalan basan 
sular bazı iniş mahallerde çay· 
lar bıısule getimıiştir. Buca ci
v amıdaki hııjtlarda uma lldan
hm kısmen su altında blıııışlardır 

Gcıek ypurlardan, gerek 
eriyen karlardan dereler taşmışnr. 
ovalar. istila eden sulann mah-

sulAtı zararı uğatmq oldugu söy
lenmektedir. Haber aldJgımıza 
göre Buca ve havallslne fındık 
bıiyüklüğünde dolu yığmış, iki 
sandmerelik bir kaluılık İçinde 
her tarah örtmilşür. 

Şehitler dvıın gine sular al
anda kalmış. fakat geçen defald 
gibi endişe aver olmamıştır. 

Ögledrn sonn lzmire de fit 
uneD dolu yııgmıştır. 

Har tarafla alW.. 
Menemende şiddetli Yatıaurlar 

ygmakradlr. Yağımır ctaıJardakl 
brlın da erini~ için Menenm 
Te laıılııa ovalan su alnnda bJ. 
lllJŞtlL ç.yJar taşmıştır. Demir 
yolunda bir anza olup olmadığı 
heııii& anlaşılawıuştır. 

* Bandırma-Balıkesir battı-

Bandırma-Balıkesir havali inde ki 
karlar yüzünden lnkltaa uğrayan 
şömendöfer münakalan hattın 

temizlenmiş olmasına binaen 
dünden itibaren drenler munra
zanıan işleme~ başlaıııq ve 
yolcu bbul edilml,tlr. 

&hkesir mubablmizin blldJr. 
di&hte göre mezk6r tefıir ile 
Edmıılt aram-dıkl karlar lellliz. 
lenmiş otomOlıü amnablaa da 
başlamıştır. 

Balikesir dvannda bir mer'a 

sann alarak dört yüz koJUD yıiz 
keçl&ile mcr'a::ına giden ltavur 

imam naınlle ıııantf .-nglıı koJllll 
sahlpleritMlen biri ınctma« ederdt 
ölmtif ye cesedi de bulunma
ımşur. Koyan ve kcçileı kuna
rılmıştır. Jandarma mülıezderf 
Kawr imamın cesedini aramakta, 
tahl<lbtı devam eylemektedir. 

* Konyada lıar- Posta ve 

ıdgraf Bqnaücfürlüıtüne gelen 
malılmat'l gOre Konya Saraykö
yiiae kadar ımn•a'•adan yollan 
kapayan karlar temlzkııııılştlr. 
Şimdi S.tayköye kadar Da gtr
me.lı.tedir. 

l.oııyara yüm ~ lıfD. 
yonunda kara awt.•mtt cılaa 
tıa karlanhm$ar. 

yolu bpaym brlan ıeıııls
lemek için gayret ecftlmebtcllr. 

• Zekf bir taletıemla - lzmır 

Bekdlyal tarafından maklnlsdlt 
tahlili için ltalyaya gollııderilmlf 

olan gneç be~rilerimlzden Meh-
met Hu~t efendinin bulunduğa 
mektepte biiciJn •kadıış'an -
sında dalma blrlacl sclaü zeka: 

yük elçimiz Suat Beyefendi ill 
mektep müdürlüğünün takdirle 
rinl celbermiş ve keyfiyet Bele 
diyeye de bildirilmiştir. Bele 
diye aaecllsi iftihara şayan bi 
lsddal gösteren bu zeki ıalebe 
ıııizin dalıa yüksek bir ubşik 
dev- edebDıaai için kaıyada 
ralıail miiddedal daha llıi _. 
Nmdkle ar. 'Vtı illlşdr. 

• lı:ıalade Zeyda tetldlı:atl -
lktlsat Vektled sanayi U1D11m 
müdürü Recai bey tetkikat lçlrı 
lzmlre girmiştir. Bil tetkikat bil 
hnıa mmahya allkadar eden 
muhtelif yatlar hakkıdadu. Ve 
kilerin emrile lstaııbul sanayi 
müdürü, kimyayı sınai muhendis 
Khım bey de lzınire gitmiştir 
Recai ve Klzım beyler, istlhba 
raamıza nazaran orada bulun· 
malanııdan iltifade ederek 
Jzmir sanıyı mileueıeler· 
ile fabrikalanm da tetki~ 

etmemektedirler. Bir bç p!ı 
kadar zeytin mlnıakalanııda bir 
"'YD1'u yaparak tctkikatra bulıı
nac:aklanbr. Ba RJahatm iıeftİi7. 
telplt cdllntem1' ise de A ydındar. 
başbyıırak Balıkesir lıavaJisinc_ 
Edremit, Ayvalık ve Burhaniyeye 
kadar imtidat edece«t tahmin 
edilebilir. Bu lıavalldeld sabun
hane ve sanayllıaneler gezilerek 
1JZ1111 boylu tetkikat yapılacaknr. 

Aallsıı: haber çıkaranlar -
Dikili kazasında aı;ılsız ha\ adisler 
çıkararak efkıı.n tahdlş eden 8 

ki~l meydana çıkanlnuş ve tev kıf 
edilerek mahkemeye verilmlşdr. 

Bunlar cvelce Dikili Belediye 
reisi olu Deveci zade lııstaf 

«<Ilı Ahmet ile Zenci BiW w 
paon Sellnlkll .Alidir. 

Hem tefevvuhmıı bultmm"'la 
ve hem de yalan havadisler llJ'
durarak halkın fikrini r.ahıHtı: 
sebep olmuşlardır: 

Bu üç maznmı hakkındaki 
talıldbt emıkı Dllcill Müddei 
umumillğine ve Mllfan da Asliye 
ceza -ıılı.rmesioe Yerilmişdr.Ha 
Ikın emnlytt ft ..U.wıı çok 
gören bu iz'ansızlann ceı:alannı 
bulacaklan şüphesizdir. 

.,. Klıalera '8'1>111 - Tayym
plyaalwunn bıt ıe.h' kdt: 
lzmkdclı lılr .. U-lnl JDi. 
ıu. lltr-'Jeler labee D ..... 

11700 ..._. 1ı8et 9ıbı 

aıa'..tlycdit JC«U• ıça Hıımı WJ 
IG,,OQI illa, 15'91 efı 
hin: sallDtl kmmc ,.z ..... 
Cuma ovah HaW lbnhlm el:s
cn,e 1 S.000 .. llabec ip. 

41 709 numaralı bilet aliilıi 

Aydan şia.ndülir lan ; 'Jill 
tmal•rlı1aaiııde il IUla cf f,ı 
10000 lira, .ll09GI _.. 
bilet llhlbJ btın-allr mııbal 
lcsl belıçtal Şakir .,.. 2000 
lira, 42467 numaralı bilet sahibi 
Tıgilılrcla blı.ftd Mllltafa Hü
.,ta ..,. 8000 illa isabet 
etnılşdr. sıvle temavftz etr1p "-ta ~ 

... :,:::= Kongraya davet: 
nal vechile 800 meıro lacivut 

1cum-. fllbadn 11 lnd p_, P. Istanbul Ticaret ve Senayi 
nıi akşaır. pıı:arlık sured De - Od d 
bayui oJanacakar. Tallplerftt asın an : 
muayyen günde ~ lmnbal Tic:uet ,. S_.,t 111' • ""9 tongra. 

FatJlıte ... •k••• fact"" ımıdCUt e:rıeme1cr1. 24 Şubat Pazar günQ saat 14 te 
bu Olmllf' Mehmet lndadı r lJiirdilacii V*I lir-da llçfladl k.- Oda wlili mi sds ü:cHıl '* 
bir arabaaam ıDnlOtl;rtlk - aaallm ı ı - Koııgra nızııaınel m•n• a pınhnlırl 
llua, tramva:r koadlktOrleıladea Bı IAf z CEJlll 1 Seaayt kredisi 
zavaJJı Mutafa lf. ye çarpırra1ı: • B ncaru Babıtyedc tredl 
:ren dlfllnD ... ZaYalllıaa aya&a Dabilt. lıinir Ye çocuk hasta- t - loncrada mlbalıen • t lzmı eıtıabı deanc ,,. _.yt " .,... 
tet:lrlılı:ler a!tuttla t:alaralı dla . bl:ı.n moıaha•1& keder,,. •'ı tlı'lıdı ıtııudl ceınijedct ıarafuıclaa ..,... ..... edilip il 
t:a--.... -.. ...,....,_ 0sııı ıtır atada JıaıOn _ .-.. 919 ,.....,... ••- udu oc1a ..-. t 111 .. a.ıı. eJıı k 
~ -- ....-· -·.ıllerde ~ nan-ıae ldıal ....... 

(l._16)ya kadar Dlıaycha' 'I a - KClllp'8dır, mmıa-ıa c1zW1 cı1s1t wwwe 'L lılşlıa•ı ı ....... 

Vasıf Bey 
,_,, .... ._ va.ı a., 

""ıtıa ıcea .. an tıuJlılle plul-
lllu plınaırr, 

lııkdıılılııl ıellılılli ... le ft Cam"'llL .. 
...... (Raıal). C.lf) ...,.. 
.... .._ .... .._T.W. , .. _ ...._._,, ....... 

•-'=: ıııııt.._.Olt ....... 
J - 0cıe,. ~ ,. ıııiiJeccct cıbabı dcarec ve ten.,t w tl*alıır 

,,. aılMıl cısaılJ'lllrda illııı toıı&raJa led'* eddıl*:ıetlm na • lqdlled 
ıb alıııııır. 
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I' .J.!'~ıtha·H. .. "t.!\:n aldrAım.z mal:-m:ıtu. 
gere dün azami hararet 11 , asgari 

ı ırdı. Hugun · uzgut mu~eha\ \·il 
c<c •• nr l IH~ kapahdır 

FIKRA 
MA!'\DA PLA, 'I 

Düşman karşımıza gayet 
kuvvetli, demir kazıklı tel 

örgüler germişti. Öyle azbuz 
aletle, tedbirle sökülüp ge

çilecek şeylerden değildi. 
Halbuki ertesi sabah bu 

tel örgüleri mutlak aşıp 
hücum etmek lazımdı. 

Uluorta taarruz edilse çok 

insan telef olacaktı. 

Ne yapmalı idi ki bu kat 

kat tel örgüleri yıkabilecek 

bir plan bulmalı idi. 

Zabitler bunu konuşup 
düşünürlerken nöbetçi çavu

"ll dinliyordu. Bir aralık de

ıı ki: 

z· 
bütün demir kazıklar, çelik 

tel crgüler lslcambll kağıt

ları gibi sapır sapır serll

meğe başl:ıdı. 

Ve iki dakika sonra "Al-
lah Allah, diyen hücum 

safları yerlere serilmiş tel . 
örgülerin üstünden geçip 

ileriye gittiler. 

işte bunu dünyada, Türk 

çavuşu yapar. 

Neden tutmuyorsun? 

Oruç tutmayan bir arkadaşa 
dün sordum: 

Temenni eJcnz ki bundan <onra 
Darlilbeda\i er ·eni O\ uı unda ge
rek ı.:.mu:ıl prO\ J~ ı 't! gerek birinci 
.. len e). el tem 'ini anane edins:in. 
l':ğer hu ıemcnnı 'C"'ini bulur<a 
Yakup Kadri Heı·•, tiyatromuza kıv

m~tU bir yadi~;\rı da bu olur, 
Sa~·anağ·ın ovnanm:ı~ına ba~larken 

gösterilen lıu itina. Darülbe<layiin de 
bu temsili "fc\·kal:lde, saı·dııl;ını gös
teriyor Böyle olıınc~ lıu nyunıın 

hazırlıklarında do aynı hu>Jsl itinayı 
göstermiş olmasını beklemek hakkı
mız idi . 

ihtimal ki buyle bir ozenme 
hissi , larülheda; iin de içine gelmiş· 
t r Fakat gerek Jekorlarda 'o gerek 
temsil tarzınd:ı bu lizen · şin e~er1cri 

llzını ve !Ayık olduğu kıdar görün-
memiştir. 

Neden oruç tutmuyorsun? En el~ dekor hakiki bir eski ka-
- Etraf o kadar kalafJalık zasker evinin odasını değil, Avrupo 

fci , def!il tutmak , hatta elini muharrirlerinin tahayyül ettikleri el
sıirmek bile kabil olmadı ! Ne sanevl şark evı renklerini gosteriyor

du. O fazla alaca renkler hakikatta 
yapalım? Tutanları seyretmekle değil. garabet meraklı•ı bazı garp 

iktifa ediyrıru Z. muharrirlerinin hayalinde mevcuttur. 
sınamalarda ! Diğer taraftan hu k:ln kadim oda-

Ramaza11 daha gelmeden ya ~enilik fikrinin verdiği tebeddül de 
evet kokusu gelir derler, doğ- dekorla pek mühem olarak goste· 

:rudur. Daha • Şehri sıyanı " rilmiştir. :\Tüellif ilk perdenin daha 
başlangıcında en eve! bu tezadı gös

gelmcden her tarafta bir faa- termeği düşünmüş ve >abneye ilk 
liyettir başlamıştı. Bu meyanda siizii ihtiynr kaza 'kerin aj!;zından: 
Beyoğlunun bazı siııemafarı Cöç halindL" bir oda L. 
muhtelif nunıarqlarla program- cümlesi,·lc çıbrmıştır: ı lalbuki giir· 
/arım ze11gınfeştirdiler . Bu düğümuz dekor ne bir genç teccd-

l't\üsaade ederseniz ben sinemalardan birisinde bir dütçüyü isyan ctıirecek kodar eski. 
bl Pi • n bu· la ım ne de kaza<kerı gösterdl~i infialde 

r a Y • fıransız hanende var. Hayfı Ne planı? haklı gö~ter<eek derecede yenilejmij 
zamandır orada. Dün akşam deP;ildi. 

- Manda pliinı. yine şarkı okumak ifiıı sahneye Ayni itina ek,,ıkli~ini pııe;in tem-
Nasılmış .o plan çavuş? çıklı/!ı zenıaıı seyircilerden biri >il hazırlıklarında da giırmüyor değili>. 

Bana itimat ediniz. izin ı,;n ziyade mlünii tamamen benim· dedi ki: 
veriniz 'arın istedi"inlz si_ı ebilenler. <».·unda ikinci pl~nda 

Sovanlt fa,ulya piyazını ycdı, 

ağzını sildi, on iki buçukluk 

>igaradan bir adet telleıidirdL · 

Bir zamanlar zengindi. Daha 

doğru:;u zengin bir kadınla C\'

lennıi~tL Sekiz av ferih n: fahur 
~ 

ya~adı. ~ekiz az sonra karısı., 

parasını pulunu da bernber alıp 

ğlni. Bundan • nyrıldı., bu gene 

sefil ve ınctclikşit. Kaldı. 

Şimdi o cı;ki günlerin vadile, 

ağzını poyraza :ıçıp hayal kuru· 

yordıı ... 

* 
für glin eski ılostlarından,mc

~hur tiyatro muharriri Behçet 
kar~ısına çıktı. 

- \!erbaba • 'uri. 

- :\!erbaba BcliçeL 'eni han-
' J " Ay ı•inı: fırenk uaze/cisi 

1aklkada hücum hazırdır. J "'' kalan ihtiyar kaz:ıskerle onun zercesi gi ruzgiır attı? 

- \ lay ctmiyurı;m, ;~tL iı:ırr. ... 

Behçet cüzdanını çıkart!,, uç 
yüz lirayı i\'urive Yerdi. ' 

:\uri afal!amı,tı, lıir türlü· 

in_anaııııyordu, .\ihayct paraları 

alıp cebine soktu ve S(ırdu. 

- Simdi si'ı\·le baka ıım bu 
• 1 .. -

para nedir? 

- Bcmim bir piyesiın oynan

dı. aziıim "Ecnayinin, izdi\·acı 
IIaarhıdın mı? 

- !Tatırlanın olur muyum. 
ilk temsiline benı de çağırmı~tın, 

- Bu piyc,iınden hayli para 

kazandım ve lıu parada senin de 
hakkın vardı. 

"eden? 

Çiinki "Enayinin izdiyaeı.. 

Komedisinin nıe\·zuu aynen 

hayatından :ılınmıştır. 

.\olamadım. H .. .. ·· k 1 il k 1 okuyacak ! Yahu bir aydır vaziftlcrini deruh,le etmiş cılaıı Emin 
em yuruyuş o u e, o - b d A ·ı . e dem. acı :ı il 1'"' 1 ı ,. . h d A ı - ~en zaten bunu komcdi)i 

1 .. üt 1 i 1 11 ura a. ı esm ı mıyor. e ı.. ıey c .~azl\·e anım ı. sı 1) ?' 
a~;mızı sung er m z sa ıya Merak ederler, artık memfeke- piye,in en muhim üç sima>ını temsil - eme .. ~ördüjtıın halde :ınlamnmı~tın. 

· Hayırlı bir i~ için geldim. 

sa ıya. 1- 't eden .\enire .\enir hanımla llüse- - F:vet. H;lhuki ··~:ııayinin izdiyacı., >e-
Havdl bakalım, izin ıne gı se · yin Kemai ve !;mail Galiıı be•ler 1 ler hııldc eskiden olduı>u 

J A · d • fı't ' " nin izdirnrnıthr. Aldı.~ın zengin \·erdı'k, Sen tecru"beli bir ym sıncma a ı re ı•e rollerine hi•· te tamamen sahip ola- 'b' l d . d . . • gı ı ıen en o unç ııara ıstemeye k ı .. ı · · h t zekat in tay•ııareyt' verilmesi mamı~lardı .\enire i\ey,·ir hanım ·ız sana c a µ;oz crının a ırı 
askersin, vap da "örelim. " J 1 d l\>I k 

Çavuş J yanına"' beş altı hakkındaki fürkçc ilanı okuyan adeta czheı !ediği güzel hitabeyi titrek ge memiş,;in ir... , alumya, es ·i için mi vardı sanmıştın? l !ayır 

-,... 
KADIN PE~ll. 1DE . y. • . 

ELGA BRINK GABRIEL Gr\BI~J() -
»::><::<><><>=::><><>=C=<><:(. )ıX>ö:e:=ô<>O=ô<:::<X><>=::~ 

llu gün 

MELEK SİNEMASIND 
'\L\RIA J,\KOBlı\I ,-e Jı\,. ,\~jJ,:I.O 

en lıü yük eseri .. ın 'atları olan 

VERA MİRÇEV A 
filminde hiıtün perestbkArl;ırını~ naZ1n takdirlerine mazhaı ,,lac.1k 

!ardır. Saat be;; buçuk rratinesindc DUO \'ILL~ '" lJLO !VA, 01' 
Ye büyük canhanzlık numcMI. ı. 

1 laş·i) e; \an ete • ~·a, .ıııı • mali fo<lakUıkların. ra~men ,atlar 
kemafissabık :ıo ve ·'·' kuru, bırakılmışur. 

l>ô<X><><X:>c=::>c=:X><~)ı';ô:::~~~~~~ 

OPERA 
Sinemasında 

Bıı gün 
(;Rf·:TA G~HAO ve LAJ\S llA:\'SO'< 

t:ı.raflann<l:ı•1 

FAHİŞENİN KIZI 
.\yrıca '.l kı,ımlık komedi, ,\rnoldi 

Orkestra,;ı Opera Cuı 

Bu filmin bundan un sene eı el hu 
namda irae cdılen filimle hiç bir munase
beti \'oktur. 

\C 

Sİı\Eı'1ALAR 

Darulbedayi 
Topclıa;ı tiptrı .,unda bu gün 

»at 1 S,30da 'e :ıkşamı s:ıat 21,'lOdı 

Sağanak 
l'iyes 4 perde 

.\luharriri: Yakup Kadri B. 

Naşit bev teınsilleri 
liugece Millet ·tiratrosun<l4 inccsa" 

konser hafız 1 hı-eyin her(, 'inni-eğin, 
• ı\jçı haı• To un ajl;n - :ı perde 
• 'ı·a, rum l\oını :ı ... r • 1 pt.. -de dans 
\'3('\ Clt;. 

h · t d d b · · , .• lınccanlı bir sesle inşat eden çamlar bardak oldu... Kı1.111 aşıkı \ardı, ba~ına bir ka-
f ld k d ki k " amıye men an an ırı : mektepli bir haoım kız ~ıbi idi. 

ne er a ı ve ar a a v)'- ş "f'A d fi - Malum. Senden ııra io;te- za geldi. Ailesi buna raj!;nıen o ı:. Çarın Ya"{-. eı·ı· 1 · ıı ı unllı a ra11sızçası111 Cuya inkıtlp fikrinin timsali ol- .,. . ~· 
lerl dolaştı. Bir kaç saat neden yazmamışlar? Bu kadar ınak için sahneye ç'karılmı~ olan bu meğe değil, sana para ,·crmeğe sevdi~i adama vermek istenıiyo- ::•ı.-mmım••mma--
sonra on beş on altı tane ko- ecnebi var? Befki onfarda ... rolün zail bir surette temsili, oyunu geldim. rlar, zengin bir niı:rarh cden-

Millet tivat:-o.>unda 
Buı:ün gündüz :..ıat l 4,:IOda t Oalila 
yahut flalmaç•a hülbulıı ) dram 6 
perde dans, rak< 

caman manda ile döndü. S l'b . . • ~'f belki <le en çok sar'3n bir anza ol- me.sı'nı' 1·su· vı,rlardı. 
S ustu ve ga ı a iŞ/il 1 ı re. muştur Eğer sıkı bir dikkatle prora- .\!ay etme, lıc rç mu vere- ı 

abaha lcarşı idi. Neferlerle ye /aa/lukuııu ha/ır'adı ·' ı ' d ı 1 d b 1 Fakat lekeyi temizlemek kin 
beraber sürüne sürüne tel •" ar ıa.ip c i miş o .ay ı. u ro ün ceksln. • 

Yine o sinemalarda11 birisin- tabii re cazip bir şekilde ifası için hayır... bir enayi lı\zımdı. Seni buldular. 
ürgülerine kadar gittiler. de bir kaç gecedir ildi'!! olarak gayretli ye çalışlum ~•n'atk1ırımızın _ Bahsedeceksin demek Sen lıu i~i mıikcnınıclcn yaptın .• 
Kazıklara kuvvetli eyice • vara·~öz. ounatılıJ•Or. Mu"şte- elinden geleni yapacağı mubakhlm. ı· . x Ben de bunu sahneye koydum, 

1 h 1 1 1 k "' o ,. , llu tabiilik te esere ~üphesiz mühim - >Yet .. 
te a at arın uç arını sı ı rilerde11 biri arkadasına dedi ki: bir kanat darbesi yermiş olurdu. halk bayıldı, komedi lıeyenildi, 

k b ""I d ı T ı h ti • - 20 lira mı, 2~ lirıınu?.. ı. 1 !\ld 1 sı ı a,. a ı ar. e a ar Şuııu fransızca oyııatsalar chnı mütaUayı Hil>eyin Kemal para ~azıınc ım, . ıj!;ını ıakkı 
uzundu. Yavaş yavaş, uzata alimallah ecnebiler çatlarlar ve lsmail Calip beyler için de, nis- - !\e yirmisi, ne yirrni bt~i. te'lifıen sana bir şey \ernıenıe!!;i 
Uzata döndu"ler. Mandalara peten daha müsamahalı olarak, yü- Sana tam üç yüz lira getirdim. d 1 d J "l kt ı vic anıma ycı ireınenı im. şte 
b d ki k 1 gu me en . .. rütebiliriı. Bu iki san'atUr oyunun 8 . h t 1 t · · 

oyun uru arı ta tı ar, ve Allah erbabı zekayı eksik ruhu olan mücadele halindeki iki e çe a ay e me ıçıme bu. 
ütekl uçlarını batladılar. etmesin ! Fransızca karagöz fikrin mümAssili oldukları halde ne ~na~~-5~- sr 52L2 _ • - ,\[erin be. 

Mandaların ön!lne biraz parlak olur def!ll mi? birincisinde kahraman, fedakar. ateşin - Piyesi Yakında .\imanca Ye 
saman döktüler. FELEK inkılapçıyı ve ne di~erinde eskiliğin SIHHI .;. .\lacarcaya da terrume edip ovna-

sıh ateşli tarıfdan iııi.:acm canlı •iL•I yacaklar. Ondan alacaj!;ı~ hakkı. 
Hayvanların bir şeyden bir hıldo giiremil'Oruz. 

Bal n:·mten de sana para YereceıHm. haberi, sezişi yoktu. TEMA(A HAYATI' \"akup Kadri bey gibi edebiyat ı-· 
aleminde artık ııkılamaz bir mevki =""uri bir nıiiddet dlişiindü, 

Tam hücum zamanına bir ihraz etmi< bir hliı ük muharrı·r "ah, Aal - gilikoz. leviloz. >akkarrız 
' 

0 
' • d ,_ ... _,, t ı d k ı s,·onr~ clcdei ki: 

dakika kala, tel örğillerle «Sag~ anakn sahnede neye meyleder. inkılAp fikirlerini ısının e.ı u ... m, ,. ' mı en şe ·ere 
müdafaa edici bir eser yaıarsa, sah- rile ra,·ihadu bir maddei nıüleHi~e ~en lıtı parayı bana ne 

mandaların arasında bir "Sa"'ınık. sahne\.·e konurken d•n mu .. re'keptlı· 'lal um ııl(I • " ı · d · " 
~ " nenin de bu mühim h~diseyi llyık " ' · '' u~ıı uzrc lesap (ızerın en Ycrıyorsun r 

bomba patladı ve bir takım Dalrübedayi idaresi çoktan beri te· oldu!<ı ehcmmiıetle karşılaması icap bal, ari dediğimiz hayrancıklann _ Ylizde \15. 
boş "'8Z tenekeleri çalınma- menni edilmekte olan bir tiyatro ederdi. E•er uçüncU perdenin sağa mahsulüdür: hüıün ağaçların çiçek f . 

• ~ - ştc hu rezalet. Beni lstan· ğa başladı. Mandalar neye adetini. bJzde ilk defa olarak tatbik nık. 'a~mur. dolu manzaralarına ,·e- lendijti mevsimi l~tifi bahml:ı her 
etti. Ovunun holka arzından crvel rilen ehemmhet derecesinde rollerin kabilei nahlh.·e bir meşcerei zahire bulda teşhir ctti~in ycthmiyor-uğradıklarını bilmediler, fena · 
bir umumi prova;ını müntahap da- ifa<ına d:ı itina gösterilmi~ obaydı dağılır; her biri bir çiçeJtin ıi>arei mu- muş ~ilıi ccııvhl ıııcnıkk~tlerde 

halde ürktüler. Mandaların 
vetlilere ıı;östcrdi. iki senedir Oarül- tem•i1 nrnuff~ı 'eti tam olurdu. pddive·i·ıi lıel'e}lediktcn <onra cc- de rezil cdecek_in rınctı•1 ;o ·adn 

arkasındaki beş altı nefer hedaıı .:ı:ı . kşa!Jlılan \·eni Piie>le- S,aı";nağın ıeınsili kola\· «lmo<lıı;ını miyetle Kovana ıı.vdet ederler. O yi.ı;ı(lc '2.'i nrccei.sin ·C .. 
ellerindeki opalarla vu- r!.~i enclA muallimlerle talelıe~e inUr etmiyı r ~·nkat '' uncu!an muaattar çi.'eklcı n lıer birinden tuıı- ., l · 

, -~ " ,,or . ıir·g! . ıuıı ı 'ı(Jylc 
rarak: mah•us hir • a\.ln prcnııcre • de m'r. da dimk' ~oruklar degildir. la nan ıı.-aratı ncfi c, anlllln mide 1 c 

Se 1 J 1 • L kazanaca~ın n <ln ,, ,,. •)Osini Hablre; Hublre; ha gosterhordu. Fakat bu temsillerin . rıe er en c·ı ·oer <"lb c;cri oyna- bünyesinde bir ıakım ıahavvüLılta 
babam ha. mıihiın bi= ekıiği nrdı: Salı ı;eccierl ı mağtı a!ııın,._ pi kin san a: .. ırlard'n ı1Jtradıktan ve bal ııaline istihale cvJe. isterim. Ak İ qkJir.lc "" 'unde 

irfan ordusuna m hsus oldu~ halde 1 l\ıı fırsaıı dalı.ı büyük bir here \e dikıe" sonra kr·l'•nlardaki ı:tinwcö:ı te~hir d:ı,·ası oçac~gıııı.ı :ı.phen 
Diye haykırmal';a başla- bu ordunun ha lıca bir kolum. hc\ccaol• \okdlamoları. beklemek ;enhaıma >azol~nw·. olnıa,ın! 

_yınca mandalar canhevllle teşkil eden maıhuat o ~eceden hak,ızlık olma a ~" ekti ı ı. ıı. z. ""~ıc,ku 
öyle bir asılış asıldılar ki mahur imdi. l.Ne~mi Dr. frlııhilliıı Selami izzet ................................................................................................................................... ~ ..... . 

.\ Iillivctin tefrikası 7 de dujtiın olacaktı. nın öyle samıınl, öyle mincttar gözlerinin önlindcn, zaman ile 

· * bir bakışı ·yardı ki, onun, ııj!;lu solan tozlu eski t:ılılolar gibi 

' ' O sabah bir :ırabad:ı Kftmile nun kalbinde, ebediyen sırf ken- nıüphcnı bir tarzda, sn~ki çok, 

SON EN 1Ş1 K hanımla kızı,. arkadakindl' de disi için SHklanacak zannetti~ çok <eneler c\·cl okuduj!;u bir 

• Kamrana nikdhta vek<llct edecek kıymetli bir köşenin sariki oldu- kitabın gittikçe ,mncn hatıraları 
olan mahallelerinin muhtarı ol- ğıınu diişünmek btemiycrek' imiş gibi ~eçti. 

Yazan - .MEBRURE HURŞIT
mu·un? ilen ·enin ı:tenç kızlık [ koca. ına medVLndu. Çeyizinin 

du~u halde .\i 11ntaşına ı?;eldiler. - Beyendin mi !\anıran ? - - ı-; -

Kamran oda,ını ilk defa go- Onlarla hep • ·amık mc~~loldu. Konağa davet edile!' Reşikta~lı 
recekti. Kayın Yaldesi ile içeri Bilsen seni ne se\iyor! demiş komşular, dıij!;iindcn hir k:ı\ 
wrdikleri J:aman öyle şevinmi~, ve tecriıbeli nazarlarım. munffak hafta srınra bile salonların cşya-rııralarının ni~anlısı değil miyim? en ufak tcfernıatına yarıncaya 

lkıu niçin ııldattın? Neden bana kadar, her ~er, onun itinalı ze\·-

parayı tercih cttin?,,dlye inliye- kinden geçmi'İ> sabahleyin yatak-

cej!ini henüz lıilmlyıırdu. tan kalkınca ı;iyeceği ökçeli 

l>tikhali delmcğe çalışan göz· zarif atlas terliklerin bile rengi, 

her ~eyi nyrı,ayrı o kadar güzel ıılnıadan K:lnıranın oynak yc~il !arını, yemeklerin incelip;ini, ycr-

bulmuitıı ki cı kendine ha;; olan ~özlerine dald,rmak istemişti. deki lı:ılıların µ;lızellijtini anlata 
munis >okulg_anlıp;ıle, kapının ya- o ~imdi ii\·le, meşgııldi ki... anlata lıitircnıipırlardt 

nu gün 

Raspotinin 
. Muaşıkaları 
heyecanlı !ılınini görmek uzere 

ALHAMRA 
SINEMASINA 

•itap ediniz. 
llıı ~ün saaı H,5 \ c 16,5 ma 

tinclcrilc Sll\:trcdc bütün temaş:ı.-
1..ahk:ıh•larını t'elbeden .p;eranın 

KARAGÖZ 
ovunlan ve Rus kitır n1uzika:-i 
v~ r:15annilcri. 

1 tava<ı muhil olan mahallelerın 

fena rıcıkulan müselles markalı 

" LiZOL " btimali ile itıle , .• 
dezenfekte edilir. 

iLAN 
EHaki nakdiye miihaddc dairP>i 

lıukcı-re hesabatını sureti kati yede 

kapatma!- mecburiyetinde bulunduı!'u 
cihetle. '.>ugüı.c kadar ııezdlerınde 
nıukalıUt teS\'i~c edilmemi~ feröu<le 
cırak ıakdiıe ashabının. n-tlcrindeli 
maki U7.11rl ıhıaz evlemek ıe mat· 
hıplarinı alruak uıcrc, rJhaıet ~ul>a· 

:ın 28 ınc k ıdar. Cürna glınlerindcn 
ma:.ı<la, hcrgün saat 9_5 t1tn 12 ye, 
ve 2 den ,5 e kadar. duyun umumiye 
bina;ındaki mübadele daire;inc mü-
racaat cvll'm"lcri hcttkr:ır ve son 

defa olarak reca olunur. 
J,\ıu müddetin hitamından sonra 

me:alibatı nazar itihsra ".1lınmam~k 
tehliko·"ıc maruı olacakları alaka-
darana aynca arY.olunur. 

Süreyya Opereti 
K•dıhö" 1 hık Tinm ı.•ıda 

('arc a7. 
Operet .ı pcr le . 'fircı' 'a sineması 

\' olga \ olga , · 

Ferah sinemada 
(;üzellik beli,·esi ayrıc' Canhar. 

ince~az. 

'I Üçüncü Kolordu 
1 ıni.ıba~'aat komsiyonnudan 

"olonlu kıtaatı ihtiyacı i~in 
iki hin kilo zeytin yagı pazarlık 
,;urdilc ınubayııa edilecektir. l'a
zarlı~ın ihalc,i 16 ~ubat •129 
ıarıhine ım"adil cumartesi ı;ünti 
saat on dörtte icra edilecektir. 

taliplerin numune ye sartname· 
' 

sini !(Örmeleri Ye iştirak edecek-

lerin \·aktı muayyende ,konıisyo· 
ınımnz nıünaka>a ;;alonunda hazır 
hulnnmuları ildn olunur. 

* Kalnrdu kıtaatı ha)\ .ınJıı ihtı -
racı için durı kalem muytabiye 
mubayaa<ı :ılenı ınünaka ara kon. 
mu~IJr. lhalesı ın \ları 92ıı l'a/.1r 
günü saat on dörr.e komi;;\·onuınuz 
münakaS> salonunda vapılacal..1ır. 
Taliplerin şaııname sureıi nıusadda· 
1'alaıı ı komi'<\"onumıızdan ~imaları, 
nıımune ... ini k0misyonumuzda. gurup 

1 
temhir etmeleri_, ve vevm ye !>aaü 
muayyt:nei jha1cde şartnJmede 'azılı 

olan ıekildeki tcmin:ıtlarile komısı on 
münaka'a :->alonnndıı hazır huhınnı:ıp 

lan i!An olunur. 
* Çorludaki lmaat ihti racı i>!n 

Otuz altı bin kilo patates mubayaaı;ı 

münakasaya konulmuştur. lhale<i 

\R 3-!l-9~!J p3'ar ıı;ürü saat on dôrtıe 

,\luzmin Y ARAl,f Ç-0r\ıı mübıyaat komisyonunda )3· 

Yanıklar, lntanh çıbanlarda pılacaktır. Taliplerin şartname su etı 
·· eddip musıddakal•nnı ''orlu miilıa\aat Kıl\ vctli bir mun ~ 

fr · 1 knmisronunda gormeleri \ e ı·e,·m ye mua,1.aın raa Un o :ın h 1 1 - ve aaıi muavyenei i a cı e şartna-

sl• KATRJ" N il Dr mede rızılı olan şekildeki teminat· 
. Barbu. laıile · Çorlıı miibayaat kıımbycınu 

münaka.-a ..,aJonund:ı hazır lınlunma 
Kuli•nıtıız." 1,ıifade muhakkaktır. :arı U:ln olunur. 

kriııe, kendi-ini, eima~lar, ipek- nnnesile uzun mlizakerelcr neti. 
!er ,(i,ler içinde görmekten cesinde tc,pit edilmişti. 

nında bastonuna dayanarak duran !'arı topu1.lu !!;Clli~ karyolanm Davet edilmiyenler \'eya ı:iıc· 
'.'iiıı;ar hanımın ellerine >:trılmı~: b~ına gitmi~, elini siirmeğe cc- cek iyice bir rlbis~ler' olmadııtı ı 

- .\nncci~im siz bir melek sarct edemedLn, sırma işlemeli, için dıı~ıınıi ~iircmiyeıılcr, ıı;idcn-

.\lcşhur l'l'/,:ıııclerdc lıulunur. *ll:ııklarelindeki kıtaat ihıiracı için 
lımhle \l:ırgnn roacza d~po>unda .ı-:;· ıa<mda, ı .40 a. ıı;nri irtilaında ;ıo 
ve Bur~a 'cth;ı.ı 'l'Ondyc, Sam~ adrd erkek koşunı h&)\anı müb:ı,a 

r tc\·cllit "1u1.1ffer ,;c\·inçten \rtık ''amııtl'1 zaif yanakia-
•,3~ka hiç )İr ~ey belirmiyor, !arına hafif bir reık gclnıiı, ve 

·, ıir ke•k • gııl~e i Jolıışmı- kutup'·anenil' yuk~t,rılJig-i gün 
}" lu. g zlerinde yanar parlaklık l\Am-

-- :' - raı:ıını e\ indir cek c!an hıit 'l 

i~.·rı sepet\ gor,ier'!eli, iki 

"• ny geı,.':1iŞ ve "amıkla 
;ınne rıhı, va ı mak bılmcyu' bir 
~ali\ etle yapt,kları hazırlıklar 

artık bitnıı~ti, 

1\ıhP~•tn i·.:r ~L·n\·i! imıı~takbcl 

h• ince " ter mıat 'e uğraşır 

ke" d.ıha mu:fik, daha mı:.~ < 
bir bakışa tııha,wiıl etm ti. 

\ vlard!" beldudtlti >e\lıclı ~tin 

artık iiyle ynkın)a~nı,ştı ki •. (,'ar

şamha gı.niı rik:\h \'e l'er~cmbc 

siniz., dunyada lı~ı kadar güzel beyaz kadife. moıHli. ipek yatak Jcrdcn havadi, alıyorlardı. 
şeyler olabilir mi·. Bana lıunl:ırı takımına bakl'·orJu. 

• c;enç kızlar rn ziyade a!Aka 
göklerden mi inJirdiP\7.? Demişti. Genç kıt. ıı~!,aıla~larının erte ·i 

Zavallı kadm, o~hınu hiç bir guru hunları g ireceğ,nl lııi~ündü 
zaır ın ı 'lll lı·ı'talrrılakı kadar ve saıt tarafdaki uzun ttıda'!l 
ne~ li bulman•r;tı; c ~un çok ayn;:.· ın akseden haya lire hakar
zamanlar şarl;ılar mı .. drnarak, kcn dudakları, nilıavet i;'a[ edilen 
ısılık çalarak lıabçedc dolaıtı,!';ını arzularının Yenlıği gururla arnlar:-
gördtıl·çc. l·U nıucize~i ~-anıran dı. O esnada aklına gelen cp;ri, 
giızcl i!;cliııiııi ıı;ayriihtiyari kıs- l1Lip;rıi ta 1 Jı, kam ocaklı ıııutbak-

kaıııyıırdu, Fakat ~u anda !\Anıra- hırı, hasık t:ırnnlı. çıplak oda!arı. 

dar ederek rL \ a:arııı~ n n K•lm
rannır kıyatcti gıizt'!Ljt , )111\ ,n;, 

!"avın va ılc irın lıedive ctmı, 

oıdıığJ i~ce i~li kı} ıetli t~'r ile 

ik )a!l miaı arkan ~ı '1UŞ teller 

on.ı CJ\a<lar \.ıkı,n'I~, i~!c ıc 
dantelli dın agı yuruyü 1ıinc iiyle 

(Bitmedi) 

<ıııı Kamer, '!'rol zen 'ila cezan• a ı alenı nııin:ık•'"'" konul mu· tur. 
lc:iı de lı lhalc< 28 ,ubrır <121) l'er~emb günü 

L'.ıliimiııll••c::ııı•mı::::ı:mı:;::!l!!l:!I saat ıı 1 e ıc h rk' •• eli mu:'ıa~a:ı kc-
30 OERSLIK ..... "' ;\ ını c ı 'llc •, 1 ısa <alonun.fa \J· 

BiR h'LRS. pl~u."'ak 

BER ITZ · .alip rın .. .a 'name sure·· mL ad· 
dakalar ıı Kırklaroıı komis cnund•n 
JI nalar e ye-.m \"e •aaıi mua\-ycnei 1 mektebind~ • , . 

G
Ecnebi memlekette bit itıüdJef 
lııılunmağa muadildir. Ve flatçiı 

• dıılııı ch,·endlr • 
BeyOJ;lu J5b l,ıikl:ll eadde•i 

ihalede <art~aınede yazılı olan şckıı

dcki cn"naılarile mezkur komı,\ n 
miinaka>a ~alnnunda hazır bulunma 
lan il~tn olunur 
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··························:·············· .. ···::ı:r.:: 1L::::~!!!~:~:~~~~_€j.~~ll 
·seyirci terbiyesi 

J,mnbul sinemalarında ııazan dik

k.ıtimiY.i celbeden hir mesele hakkında 

bir kaç saur yazmak isteriz : 
Kısmen ramazan mün3'ebetile, kıs

ın n de >cyirci cclbetmek kavgıısile 

ekseri sinemalar programlarına • Va

r yete ,, numaraları ila\ c etmektedir .. 

il: mcvando klmi-i hokkabaz. kimisi 

canbaz. hazı•ı komik şarkı söyleyen 

ı·a'ıut dojtrııdan doj!;ruya taganni 

eden artistler bulmaktadır. Beyoğlu 

•inemaları müşterilerinin büyük bir 

kı<ınl frcnkçe bilir takımdan olmasına 

r:tı;men alerckscr fransızca söyle
nen bu şarkılardan zevhlan kısım 

udır. Aııcak memleketimizde maal'e

scf frenklcrin "Şansoniye. dedikleri 

:ırti•t sınıfı bizde henüz yetişmedigln

dcn bu tertip şeı !eri frenk arti;tlcrin

<kn, dinlemek ızurorında kalıyoruz. 

lıu da hemen ~ukarıda s.iyledij!;im 

gibi bu gibi numarlardan zevkalan· 
ırın adedinı taks etmektedir. 

'laahaza bizi hu lıendimiıdc alaka 

d: eden I..cyfiyet bu dcgildir. Bir kaç 

zemandır dıkkat ediyoruz, scı irciler

dc ı bazıl.ın hıı numaralara karşl mu 

nrı ı tozahür yapmakta ve aı tist sahnede 

lkca ıslık 'e ~3ir şc~ erle iz'ac 
hareketleri ppmakıadırlar. Biz bu laza· 
'ıurlcrilt o arti.tın şahsına mütoveccih 

< lmadı~ı. ve filmin bir ayak eve! 

ba;4anma<ını temin için yapıldığını 

l>iliyorur., fakat ne de olsa evelce 

il:ln edilmiş muayyen numaralara 

karşı bu tarzda haraket şayanı mua

hcıedir. Seyircinin de saloba n 

-aloadaki diğer seyircilere karşı hir 
hürmet vazifesi \'ardır. 

!lir mües,isc ilıln ettiği programa 

,adık kaldıkça onıı kimse muaheze 

edemez. Orada böyle bir numara 

:;ldul!;unıı bilerek bilmeyerek girmiş 

olanların yapacakları şey programın 

rnnuna kadar rahatça otuamaktır. 

l loıuna gitmeyenı hiç bir rerde 
cehren orurtmal.}ar. 

Con Gilbert 
Dünyanın en pahalı 1rtisti önü

müzdeki mayıs ayından itibaren 
;\ letro Gokhin müssisesinın maruf 
artisti Con (;ilbcrt dünyanin en 

pahalı artisti olacaktır • Çünkt bu 

aktör o tarihten >onra çevireceği her 

filim için '.150000 dolır ıani 500000 
türk lirası alacak ı·e her senede de be

hemehal iki filim çe,,irecektir. Şu holde 

\ıu odamın seneliği bir milyon türlı: 
lirasına gelmektedir. Halbuki şimdiki 
halde kendisi • haftada 10000 Türle 
lira>: almaktı idi. ----

Rasputinin 
Muaşakaları 

-Alhamrada
Artist/eri: Diyana Karen. 

Malinknf. 

illi[ LiYET 15 ŞUBAT, 

Rasputln filminden bir kaç 

levha 

Rasputinin mınaoebetsizlikleri sc· 
bebile Ceneral Tatarinofun karısı 
papa.zı tahkir etmişti. Rasputin de 
buna ıııukabil kadını ipnotize ederek 
kirletmişti. Kadın uyanıp da hadiseyi 
anlayınca intihar etti. Bu gibi vak·
alar sebeblle saraydı Hasputin aleı•
hine bir cereyan nrdı, lakin Çariçe 
bütün bu cereyan• karşı duruyr r 
ve Rasputini bütün kıınetile muha 
fazı ediyordu. Rasput!nin göz koy
dukü kadınlar aruınde Preos Yusu· 
pofun nıtınlısı olan Prenses de vardı. 
Prens Yusupof bunun farkın• varınca 
Rasputini öldürmeye karar verdi. 

[Bu film mevzuun kıy· rlnin te,irile ıeJavi etıiği riayet O sıralarde harbi umuml patladı. 
meti edeblyesl yahut artist- ediliyordu. O sıralarda Petresburgda Rısputin hükOmetin siyasetine mü-
lerln harlkul'ade oyunları imparatoriçenin bir erkek çocuıu dabale etmeye başladı • Cahil bir 
sebeblle dejtll, fakat yakın olmu~tu. Fakat amlan bir iki sene köylü iken bUyük bir me\ki ve nü-

bir tarihte cereyan eden geçince çocugun irsl bir hastalı!\• fuz sahibi olmuş olın Rasputinin 
müpteld oldutu anlaşıldı. Bütün 

bir kanlı Vık' ayı tasvir et- doktorlar çocutu tedaı·iden aciz düşmınlın ferkaUde ·arttı. 
mest ltlbarlle şayanı dik- kalm4lardı. Nihavet Y.aten batıl şey· Prens Yusupof, Rasputini hir bahane 
kattır. Rasputln rolünü lcre itikatları pek maruf ol•m saray ile sarayına davet etti , ve kendisini 

yapan "Mallkof" muvaffak mahafili Rosputini davet ettiler 'e zehirledise de zehir herife tesir etmedi, 
1 Ç Ç 1 il hakikaten çocuk iyileşti. Bunun üze-

0 muştur. ar ve ar çe e Papası sillhla öldürdüler. Oiıı;or ıaraf-
rine Çaricenin nazarında "Rasputin. 

tarihin muayyen eşhası iyice kutsi bir mevki kazandı. taıı harp neticesinde Rus hanedanı 
benzetilmiştir.] Rqpotinin gözlerindeki teshir ı·e sakanın yıkıldı· • 

Lon Şaney Mevzuu telkin kuvvetinden başka bir de Bıı fılm geçrn sone Akşam " 
:\leşhur.ameıikan artisti Lon Şaney Slbirya köylerinden birinde evliya kadınlara karşı ıııeclubiyeti vardı. gazetcoinde "lla.'p~tiııi nasıl öldür-

iinümüzdeki nisan ayında bir film zannedilen • Rısputln " isminde bir Kadınlar da bu kara keıişc hü,·ük düm?. isminde ıntııar eden tefrika 
çevirmek üzre Amıpıya gelecektir • ı köyltl vardı ki bazı hastaları gözle- bir zaaf gösteriyorlardı. · dan başka bir şey değildir. ............................................................................................................... 
Macar Rapsodisi ı · 

Artistleri: 
Dagoı•er. 

[Bu film 

yanı dıkkat 

-Majikte
Vi//i Firiç, Uf 

mevsimin ~.:!.· 

fllmlerlnden bl-

rldlr. Eserin aslında ki hissi 

ve edebi klymet muhafaza 

edilmiştir. Vılll Flrlç çok 

muvaffak olmuştur. Lll Dago 

ver pek güzeldir. 

Bir alman eseri olan bu 

film geçende gazetemizde 

filmler hakkında intişar eden 

928 anketinde seçilen 20 

film meyanındadır. Bir Por

gram mes'eleslnden dolayı 
bu film Perşembe akşamı 

ycrıne cumartesi akşamı 

başlayacaktır. 

Mevzuu 

1 lasat ıaınan ııda ;\!acar ornla· 
rından birinde hugday demeti yapar· 
!ar iken, talimlerini bitiren bir hüsar 
müfrezesine mensup iki genç zabit 
ekinlerin üzerine otumıu k nuşuyor
lar ... Bir araba görür.Jyor Bu araba
da meclisı idare azasından Doçi ile 
k•ı Sika ur. Zabitlerin biri sur'atle 
\erinden kalkarak bunları karşılıyor. 
l zun zamandan 1 e·i bu genç zabit 
'ı \"Ojd 1:ıkt' f. at fak,r oldıığun

dan onunl.ı l'\ 1enemi)nr. 

'\il\a '.">na~ "' çalışmak isten1ivor .. 
mu:-ıun ,, tarizini fırlatır fırlarma7. 

•ti ı.: 1 iııı \'ıkarır. hir oral. yakalar ve 
lı 1 l 1 1 11'1 1 o! ı· Sih·a 

gülerek 
bağlar . 

Lll Dagover 

OnL t:ıkip ı·e 

• 
Bu senede ~atoı-a ehemmiyetli bir 

misafir, her ke<in çckildij!;i Ceneral 
Sedlaçek ile .l!tif zevcesi gelirler . 

ihtiyar asker kıymetdar hazinesini 
canından kıskanmakla beraber onun 
h:ıs:ıt c~lencelerinc iştir:ıkini de :ncn'e 
muuffak olamaz • 

~lehtaplı bir gece, '1caktan boğulan 

kort 1"'ro~·i, ~ıt' anın penceresinin önüne 

kadar ;okulur \C vavaşça ona seslenir. 

lki aşık parkda buluşurlar. Troçi 

hu kucaklaşmalara rağmen ona özeli 

vac vadedcmer. lk ve i r lden ce 

rihadar olan Siln kaçar. ı· alnı7. ka 
lan Troçi öşittiği bir "Çigan, mus 

kisinin te>irilc bir mi~aflraneye gider. 

Baş kemancının yak:ısında Ceneralır> 

genç r.evce>inin atdı)tı lıir ~il takılı 

dır. Sarhoş olan Troçt "Çıırdaş. diye 
ba~ınr ve ortava atılır. 

EJtlence esnasında küçük Silva 
ebeveyninin yanın;l !'-iikt)nctlc otur
nıu~t"ıl". \ksine anut Ye müteheyyiç 

Macar Rapsoaisincıcıı 
olan Troçi ondan bir dans t.ı 
eder. Silva ret edince taliini Ccııc 

\'1111 Flrlç 

ralın genç zeı cc inde dener ,.e mu 

vaffak olur. Terk olunan ç;ngene 

onları harareılc iıpüıür'erkcn ~;irür. 

intikam almak içm ıevcini. kadının 
ihanetinden haberdar eder. Ceneral 

hiddcclc araba"lnı hazırlatır YC ~atoya 

gider llu esnada ~atonıın önıinde 

, apılan .. ...;t:renad,. dan sonra l\ont 
gen1< kızın oduına girme. e muvaffak 
olmuştur. Geçen •eyleri bütün pen· 
cere,inden seyreden Sil\a son derece 
mc\ u<mr. LAkin suı-'aıle yakla<an 

b . C' ' ara a~ı \C ınen eneralt görünce 
te\ l>ır dli~Uncc bütün Iıi<Ierine ~a
lc' c eder: • eı c mal olursa olsı n 
sı:\ Jı :'lın kı..:-tarmak. ~aton 
dorlar:. dan KO'arak geçe• 'c ne 
ralın ze,-ce lln kapısını -.r l'ir 
kaç sa~ ye so~ra Ccner ze\ c 
oJasına girdilti z .nan .ı ' pim·, 
kitap .:rıutalaaJle ınc~ğul bulur. Hld 
detli zeı·ç Hndaki hır kapıyı a• r 
orada mülazım kont 'l'rnçi ile gl!CC· 

lik ~iimlejtile ~ih·a11 gönir. 

~inıdi, 'l 'rl11;i sc\ diğine ne ıne<l

yun olduğunu takdir etnıckdedir. 

Fahişenin Kızı 
-Operada

Artistteri : Orefa garbo, 
Lars Hansın 

[Bu film basit bir klzda 
ilk aşkın bıraktıtı tesir ile 

1 parlak ve zenrtn hayatın 
ı yaldızlarının macadeleslnl 

tösterlr, hısst bir dramdır. 
Oreta Oarbo genç klz rotun· 
da çok iyi e Lars Hansın 
Aşık rolunda mükemmeldir. 
fi im hey' eti me cm uaslle 
kuvvetli bir sujeyl iyi hlkA
ye etmektedir.] 

Mevzuu; 
Bir hafif meşrep kadın olan anne

sini on seneden >onra ilk derı gören 
genç !\laryın anasının evinde bir 
aşığını do\1lp kaçarken asker • Lüs· 
yen • e. rast gelir. Bu ilk tcsıdilf 
üzerine iki genç bir birile sevişirler. 
Lüsyen, :\lıyani teyz..,inin yanını 
götOrür. Liis,en hep bu aşk sebebile 
asker kaçagı olur, ona bir entan teda
rik etmek için hırnz hile olur ve 
polis tarafından yakalanır. 

iki genç bir hirinden ayrılırken, 

Maryan. Lü>yeni bekliveceğini nde
der. Bundan sonra :vlaryan annesinin 
eski hir dostu olan bir tiyatro mü
dürünün himayesile parlak bir artist 
olur. O meslekinin en yuksek dev
resinde iken bir gün Lüsy~n avdet eder. 
LA.kin 1\lar}anın yeni nıifcsile kendi 
arı<ında arnk bir mtinasehet olmadı
ğını görünce.. kızın jsrirlıamatina ral'· 
ıııen bçar gider. Hu hadhe üzerine 
,\laryan tiyatrodaki -erinı kaybeder 
ve o kadar sefil 'llar ki nihayet inti
har. te;clt\ıüs eder • lla,talıanede 

Lüsy•n onu hulur ye rınu ziyarete 
geh'nlcre : 

\rtık \mıkın o benimdir! si:>-
zile mukabele eder. fahişenin kızı filminden iki sahne 

• 

.................................................................................. ., 
Vera Mirçeva rür••dc. ~erilin ııaran kor•rmak ~usu- • JQ2•d• 1g2sdc 

sonda kı ıs~arı onun hakıkl mahıyeu l- ransa 21l 2.ı 
-Me f ekte- hakkında \ erada kAfi derecede ıntıba A'ıısturya 16 ırı 

bıraktığından ondan ııefrot . eder ,.. lngiltere 2 ı ~ Artistleri: 
fan Anje/o, Marya fa kabini 

[Bu film bir Polonyalı, 
muharririn eserinden iktibas 
edilmiş hayat faciasını tas
vir eder. Mevzu şayanı dik
kat ve artistler iyidir. Mar
ya Jakoblnl, - lstlsnaen- bu 
filmde çok muvaffak olmuş
tur. Fotoıraflar ğüzel ve 
eşhas iyi seçilmiştir. jan 
Anjelo tam kendi rolundadır. 

Mevzuu. 
\arşovada l'ııl mirçen isminde 

bir fakir 'ar. Bu adam Bütün erkek· 
ler gibi lıir Opera arti;ti ile geçici 
ye gündelik bir temasta bulunmuş, 
bunu haber alan karısı dilber \ era 
Mirçeva kocasının bu hareketini 
affetmemektedir. Bu sıralardı Vera 
kocasından intikam ılıııak arzusile 
yanıp dururken IIyı Şegin isminde 
fı\lzel bir dolandırıcıya tesadüf eder. 
Bu adımın işi ya kendini seı·direrek 
yahut şantaj ~-aparalt kadınl_ardan 
para çekmektir. ş,ncin evci! \ era~a 
kocasının o a~stl~ heraber çekilmış 
bir fotOı!iunıı ıı;östarerek ':inini tahrik 
ettikten sonra lından mLihimcc hır 
pıra ister. . . 

Vera pir gece Operada ıkı perd.e 
arasında ŞeDcinln cyine parayı gotu· 

. , 

parayı ,·ermek istemez. !\'Jel un herif Rusya ı 4 ıo 
biçare kadını elindeki mektuplarla Çtkoslonkyı 12 ıo 
tehdit eder. Kadın bundan büsbütWı ltalya ı.ı !i 
nefret ederek giderkrn Ş•nginin teca- Danimarka fi 4 
vw:una uJnr " onu mısı ii;:er!nde lsvcç ~ :ı 
buldııtu bir rörolverle <ildürür. Mıcari>tan ı " 

Bu emayeli tıhldka kocnnı me Esıonıa O 
mur edarler. Pol tılıltikatı sırasında Almanya ya ithal cdile..ı. faın,ız 
kansının kani oldu~nu ınlayınc.o filmlerinin alu senelik istatistijti: 
evcil i~inden istifa eder, muddei ı 923 de ı mm 1926 da 23 mm 
umOıııiyi de bir mektup yazarak 1924 " 44 • J 927 de 28 
karısını:' _mücrim oldujtunu haher 192~ • :ıo. 1928 • 2:1 : 
nrır Kadin ıevkıf olunur, muhal;~- Fransaya ithal edilen Al ran fıln 
mede herıet eder '° tekrar mesut !erinin l 924de:20. I Q25 de: 29, ı 926 
olurlar. da 33. IQ27de:qı, IQ28de 122 tilm. 

Bütün hunlara mukabil Amerika 
da Avrupa filmi ithal etmi•Lir. J 928 
s.enesi~d~ l\muikaya giren Avrup3 
filmlerıoın adedı 192 dir. Halbuk 
J92i de Amcrllı:a yalmz 711 fılnı 
Jth.ıl etmişıir. GeQCn sene zırfındı 
Aaılrikqı girdiğiııi yazdı&ımız b" 
192 filmin muhtcllf Anupı meınlc 
ketler! artsında tarzı tevzii şöyledir: 

Amerika, Almanya, 
Fransa film ithalat 

ve ihracatı 
J 928 senesi Y.atfında Fransa 94 

uzun filin yapmışken Alıııanya 2~ 

film vücuda getirmiŞtir. Cç son se
nede .Amerika. ılmanya n Fr111sa 
istihsaı.ıonı alt nldcıııı.lar ~wılardu: 

1 Q26cla 1 ~7 19118 
Alman 202 241 201 
Amerikan 229 192 205 
Fransız 84 88 94 ---YekOn ~J S ~21 500 

Almanyayı ithal olunan Avrupa 
filmlerinin istati•ti~ de şunlardırr: 

Vera Mlrçevodan iki parça 

Almanyıdan 83 film, lngiltereden 
3'7 film, Franndan ~ film, Rıısvadar 
16 film, fsvcçten 7 film, lıalyıdan 
6 film, Lehi!'tandan 4 film, Avııstıır 
yadan 2 film, .Arjaınmdcn ı film 
Kanıdıdan 1 film. Çeko lov&kvadan ı 
film, M11ırdan 1 fllm. f linttoİı 1 film 
. GtTeçten 1 film, Sııryedtn 1 filim 
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& Yemeğe bakl ~ 
Kelleyi geç, dili var, · 
Hindi yenmez keli var, 
Yumurtanın yeli var, 
Yahniye sürme tabak! 

Tıkızdır hamur işi, 
Tatlı çürütür dişi, 
Paça olur pek ~şi, 

l(onur sirke sarımsak! 

Köfte yağlıdır donar, 
Dolmanın dibi yanar, 
Tarhana kaynar oynar, 
Yemeğe ister dudak! 

Olsa da biraz gevrek, 
Karnı ş:şirir börek, 
Elini pilavdan çek, 
Üstüne vur bir kapak! 

lllLl.J\ ı-:r. Li.ül..\ ı5 :;;cnxr 

~/////~/////A?'#///-'WA'///////////h~ 

~ Zıraat dersleri~ 
~~~~~~~~~ ~~~~ 

14 üncü ders 
Toprakta bu dört 

maddenin bulunduğu
nu İspat kolaydır. 

Bir ha rdak su alın 
İçine toprak atın, ve 
iyice karıştırın. Top
rağın bir kısını dibe 
çöker, bu kunı<lur. l3ir 
kısmı suyu bulandınr, 
bu da kildir. 
Başka bir toprak 

alın ve üstüne bir az 
sirke dökün. Toprakta 
deahal kabartılar gö

Vaktından evel 
kalkan vapur 
Dün sabah saat do

kuza on kala Haydar
paşaya ,gelen tren y;)l
cuları sekizi elli üç ge
çe kalkması lazımge
len vapurun yollanmış 
olduğ-unıı Z')rc1ü 'er. 

rülür. Bu da kireçtir. 
Toprakta ne kadar 1 ~:;..
çok kireç varsa tu 
kabartılar da o nis-
pette frızla<hr. 

llir avuç daha top
rak alın, onu bir kap 
içinde kuru kuru ısı
tırsanız dumanlar 
çıkm[lğa brşlar. İşte 
bu yanan ş~yler top
raktaki nebat çürün
tülcrden ibarettir. 

İşte bir toprakta hu 
dort nıaddec1en h ?. n 
gisi fazla bulunur 
toprak ona göre kunı
lu, killi, kireçli ve ~·a

Halk toplanıp ıne
mur Efendic1en vapu
run . bövle vaki siz ha
reketi~in sebebini sor
d• .Ja.r. .l\le~ur Efendi 
vapurun vaktinde ha
reket ettiğini söyledi. 
Fakat bütün saatlar 
sekizi elli geçtiğini 
.l!üsteri vordu. 

Balık tuzlu yanaşma, 
İş'·embeye bul<>şrna, 
Canım soğandan ş.1şma, 

Kınp ta yemeğe bak, 
' ünıüslü toprak isnıini 

Fuzuli 
Türk lisanının en bü

yük ve ölınez, unutul
n1az şairlerinden biri
dir. 

D"rt asır evvel yaz
dığı şiirler bugün de 
ayni zevk ve lezzetle o
kunma ktadı r. 

Fuzili hicri ( 9ll0) yani 

1\1. s. 

' 1 
l 

1494 senesinde (liağdat) b r. b .. b .... 
· d .~d ~--• u eısane us utun e-

<::ıvann a ""O u. n:ilJ bcd:•-~. . 
. . M h tf ""'91 .. ıştır. 
ısmı e ıne ı. u.~---k . .1. . . 

Fuzuli ismini şiirle- .uuyu ıngı ız ~n 
rinde kullanırdı. Fuzuli <Şekespir)de eski bir 

. Istanbul türkçesine İtalyan efsanesi olan 
biraz aykın olan azeri <Romeo ve Julyet) ef
lehçesi le yazmakla sanesini alıp o meşhur 
beraber onun bu şive tiyatro piyesini vücut.le 
bozukluğundan b i 1 e getirmedi mi. 
başka bir tatlılık vardı. Fuzuli (Hayat izti-

F uzu 1 i türkçeden raptır) esasını ken
ma<la arapça ve acem- dine bir düstur ittihaz 
ce de yazmış, Şarkın etnlİŞ, mütemadiyen 
üç li~anında en güzel eserlerinde bedbinane 
nazınılan ve nesirleri 
vücude getirmiştir. 

Fuzulinin en meşhur 
eseri (Leyla ve ~1ec-

fikirler serdetmiştir. 
Fuzuli 1555 se\lesinde 

ölmüştür , 

nun) dur Plyaao 

lln l lerke in başından -Babacığım evlen
g\.çcn bir aşk macera- 1 diğim zaman piyano
sının hıkavesidir. Fa- mu da beraber alıp gö
kat ol·a a'r ·canlı ve türebilirmiyim. 
ruhtnn kopup gelen -~ay ~ay kızım, yal· 
bir şekilde ifade olun- nız şımdıden nışanlına 
nı ışt11r ki bütün şark- söylene, korkanın sen
ta dillerde dolaşan den de vaz geçer. 

alır. 
Her zaman çürüntü 

deye deye keı dinıizi 
çürütmemek için hu 
toprakların kit?ptaki 
ismi yazayım. İçinde 
fazla nebat artık ve 
çürüntüsü bu 1 una n 
topraklara «Ü m üslü 
toprak ıı derler. 

Çok kumlu, çok kil
li veya çok kireçli veya 
ümüslü topraklar 
makhul değıldir. 

Killi topral ·lar Rğır
dır, işlenmesi güçtür, 
üstü su tutar, renkleri 
koyudur. Yazın SK:akta 
Çc1tlar, yarıklar hasıl 
olur. 

Kumlu toprak hafif
tir, kolay işlenir ama 
kurak yerlerde hiç işe 
yaramaz. Üstünden 
verilen su veya yağan 
yağmur derhal süzü
lür gider. 

Kerim Ömer 

FelilcUc acUcelcnmlt 

-Karde~in karda
düşüp ayağını incitmiş 
diye işittim, neyse iyi 
oldu ya .. 

-Vallahi birader bu 
kazanın neticesi büyük 

J 

bir felaketle neticelen-
di. 

- Aman çabuk söy
le.. Yoksa kardeşine 
bir şey mi oldu? 

- O kadar telaş 
etme.. Bu incinme 
yüzünden tabi hasta
hanede yattı .. Orada 
bir hasta bakıcı ile 
tanışıp evlendi de onu 
söylemek istiyorum. 

tlunun üzerine ı\le

nıur Efendi halkın 
ş'J.·~ ,,.t;ne 1• ulağı r ı 

t an1ak iç odasına 
gir... . . .. , .• _.ı kilitledi 
ve x-rdevi indirdi. 

iSiz oıan vak'ayı a)
nen naklediyoruz. Tabi 
ait olan makam bu 
işi tahkik edip orada 
yüzlerce kişiyi bu kışta 
kıyamette bekletmeye 
sebep olanları mes'ul 
tutar. 

Scvrtnln mlyan 
- Beni seviyor mu

sun? 
- Çok fazla .. 
- Haydi yalancı, hiç 

bir erkek bu kadar 
eski bir elbiseli kadını 
sevemez. 

Ne yapanın 1 

- Oğlum, şimdi sa
na 50 lira versem, ilk 
önce ne yaparsın ? 

- Ne yapacağım, 
eksik olmasın diye ev
evla sayarım. 

1 "·. 

~~~~~~~~~ .. ~~.@.'~ 

~Evvel zamanda~ 
~~ ~~~ 

Şaşıyormuş 
Vaktile Hicazda Ra

tip P;:>şa isminde bir 
v ı 11 vardı. Zamanında 
H caz ç ·>llerinde soyul
ı.nadık Hacıyı parn1ak
la gösterirlerdi. R:r 
gün yine hir hacı ka
filesini çölde Araplar 
soymuş, Üzerlerinde ne 
varsa al1111şlar, yalnız 
birer gömlek bırak
mışlardı. Zavallılar, 

bin meşakkatle l\lek
keye kadar geldiler ve 
cümbür cemaat vali
nin huzuruna çıkktılar· 
l~atip Paşa sordu: 

- Sizi soyanları gör
seniz tanır nusınız? 

Tanıy:·mayız, ge
ce karanlıkta soydular. 

Vali emretti, ı\lekke
de oturan şeyhlerden 
birkaç tanesini bulup 
getirdiler. 

- Şimdi söyleyin 
bakalım, bu işi han
ğinizin adanılan yaptı? 
Şehler sükut edip 

önlerine baktılar. Vali 
tehdit etti: 

_:Bu haltı mutlaka 
içinizden birinin ad
anılan y?ptığına şüp
he yok. SJylenıezseniz, 
ben sizi sövletmenin 
yolunu bilirim! 

Herifler korktular. 
Nihayet birisi itiraf 
eder gibi oldu: 

- Tarif ettiklerine 
göre hu soyğunculu
ğ·ı yapan bizinıkiler 
olacak. Yalnız ... 

- Yalnız nedir? 
- Arkalarındaki 

gömleği nasıl hır~ k
mış!ar, ona şaşıyorum! 

Bilmece] er 
- Bir acayip nesne 

gördüm, bir kanşcık 
boyu var, kendi kendi
ni yer bitirir bir aca
yip huyu var: 

- J\luml 
- Ben giderim o 

gider, parça parça iz 
eder: 

- Baston! 
- Altı taş, üstü taş, 

içinde bin bir baş: 
- Hamam! 
- Yedi delikli tok-

mak, bunu bilmeyen 
ahmak: 

- .B.ış! 
- Elde yapılır, ete 

takılır: 
- Küpe! 
--•~1 IXl~I-• -

Lokantada 

-Garson bu listede 
Hayret köftesi diye bir 
yenıek var.. Neye ona 
böyle bir isim verdi-. 
ruz: 

- Fiatından dolayı 
efendim! Porsiyonu 120 
1 ·uruşadır dal .. 

• - -- -- --- - -- - --- -

a 

- Gözüm, buyurmaz vldun dıi.kan benim 
degu} S"....,lO ! 

- Va ... y , etendim A ilah öanirier versin, 
Huda alim ne kadar göreceğim geldi tarif 
edemen1. 

- liak, bu seter de atlatırs.ın karışmam 
layıha encümenden çıkmış. 

- Eyvahlar olsun, yapılacak zamnu on mis
lini şimdiden eşe doş ta vadettik! 

oo::B-~.::::oo 
Yürümenin adeti 

Şu karlı çamurlu havada 
diger günlerden fazla yürü
menin adabını bilmeliyiz. 

Hızlı gidip ötekine beriki
ne çarpmak terbiye noksan
lığı, pek yavaş yürüyüp 
arkadakilerini sabırsızlandır
mak ta miskinlil{tir. 

Herkesin geçeceği yolda 
durup konuşmak, yolu ka
pamak haddini bilmemez
liktir. !{arşı karşıya gelindiği 
zaman daima karşıdakine 
soldan yol vermelidir. 
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Millet mekteplerine 
'{ egfıne ta vsive edilecek 

E sn VE EN notRl 
Millet Mektepleri 
KIRAATİ 

Sabri Cemil 
Her kes için bilinınesi lüzumlu iln1i, 

ahhlki. vatani, milli par~·alardan seçil
mİ:? ve en son imla kaidelerine göre 
vazılını~tır . 
. Fi atı 

·~ 

40 kuruştur. ·-Millet mektepleri 
ALFABESi 

Sabri Cemil 
Fiatı 20 kuruş. 

Millet 

Yazı 
mektepleri 

Rehberi 
Sabri Cemil 

Dört defterden ibarettir. 
Her biri 5 kuruş . 

Toptan alanlara yüzde 60 iskonto 

İkdam Matbaası 

u ıu 11• -

EN 
Uuznsenelerin ıe•;nılıelerı il 

(Soennecken blenılerinir lev 
ka!Ade cinsi tcınin cdılmi~cir. 

lmalivelerinde en hi çeük 
kullanılmıstır. Her kalemm im• 
ııvesindeki her ımelııe'i mti· 

cerrep \ e mt.itehas:-ıt~ i~ciler tarafından bü' ül hır itina ile ... e en son 'c 
asri makineler va.<ıtıı.>ı le icra etlilnıiştir. imal ediltn her kalem ~ye< ılakiK 
bir surette tetkik ve muayene edilir ve matluba ınuıafık gurulmeıe.ı 

kalemler hemen kırılıp •tılır. Yeni 1..lrin yazı<ını en eh·eıı<lı k!lemlcr<I' 

~'. Snenneckcn.H onn. \lmanyı 

HER VAK T 
Demetrakopulos BiraderlBlİn 

NEFİS 

Kahvesini içiniz 
~ıoı;: \ SA. ·ros \L\RTINfK PORTORll\O 

Amator harmanı 
Kah velerın kavurma ve öğıidulmesi 

• en son si•tem elektirik makineleriyle 

1 
kra edilmektedir. Ru sayede kahve 
danelerinin 1.arlarını ilga ve lezzet ve 
kokusunu tezyit eder.Telefon Beyoğhı.~9 
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Bttyftl wftesle lanlı:eUenle arabama 
elllAiyeti •e arızalı yollarda sebal Ye 
taııetl içia OAIU.AND pslai uz on 
merkezi ukletl alçak imaJ edUm~tir O. 
pııi liseriııdc Fişer lı:aroııerhıi , Oaldaıı -
ela lııir geoç tuz zarafeti bututunD ttri
yor. Y eal bir radyatör eu "°" model • 
leri tefrike ıulisa!t lı:ıbyor Şellirde 
'1ter arallaJar meyaaıada •e ya bir 
yoluı•• kemali ııiir'atle tırmandığı va
kii ıükkatle bakıuız, zarafet ve e
Ytmlillti ile tıpkı uri lııir genç kadın 
r'M bll df'fttf' eenal , bu kadar .. k 
Ye zarif bir arabaya ender ıe..,düf 
.. denini" 

ÜaklanJ • • • 
General Muters mamulatı 

' - __ z 

ve 
Oakland arabaAlle bir tecrilhe kTa. 

blly Yite.le lıarekete ank va 7•1 
ıuualı yollarda aeyredinfz Motörun 
yolııı ıa~dakı lı•vvelini tahkik edioıı.. 
Akııeleratörll tazyi,k cdiııı1. takıncn 

tıpkı ko•Yetll bir mlkoalı• gibı ııir'• 
tini leıylt ettiğini hi~sedecek~iniz 
Mın taka•ızdaki Oaklaod otomobil

lerı acenta ı, &atın alacagınız arab• 
nın bır ·ene zarfındakı bütün ku ur 
ve noksanlarına karşı teminat vermelr
ı .. bahtiyar olacaktır. 

1 

HAY \ ·r ,<; 

6iiii':iiiifiii[il~li ~ elsı>f c v c ı "'at mec:_:n._:::;-.::~~-~~;~ 
! lG hlCI Sa) ısı ı;ıkh 

Fikir. şl!r. hikaye, felsefe, temaşa, edebi) at 
makaleleri.. 

H.esin1li ila Ye 
Her ,ayıda haftanın ;an·at \c ilim ı ek.etleri lıul;ı,;aları 

Hayat. mune\\cr!trin ve fikir ~cıı\·li ıt>. ı ııc~cnıua>ıoır 

llıcıdır. Lam nıud,kttenberi kemali mu•aftakı t " /.arard.uı arl 
olarok istimal olunmaktadır. \vnı zamanda fula emiıletmeltrine ·ar 1 
dım ettiginden enigiaiı masrafı da çıkanını, olursunuz. 

Toptan satış maballl: Galata Çinili Rıhnm Han 'o 22 

An~a
1

ya postası 
((.\ '\KKAl•:L vapuru 17 

.)uhat pazar 1 Oda Galata rih

ım ın<lan hareketle lımir. Kütlük 

Bodrum. Rado>. fethi) e, Finikr. 

:\ntacyava ~decek e donuşte 

mezkör ıskelderlc beraber 

alyan, .\larınııri ak'Z., Çanak 

kale, C:elibolurn uıtra •acaktır. 

Bozcaada postası 

~=.ı1:·11·-·_·_-_._._·::-·-'=·-===· ,O:.ıl/.LAL .Ll.L V.e. 

Celiholu) vap\'ru ı 6 ~uhat 
rnmarte'i l 6 da idare rıhtı
mından hareketle Gelibolu 

Lı\p,eki Çanak.Kale lmroz Bo

zcaadaya gidecek ve Çanak

kale Ldpseki Gelilıoluya uğra

yarak .ekcekfll 

il 

Büyük tenzilat 
Beyol!;lunda lstikl!l .:adde.ınd.: lO 1 numaralı 

Paskalis biraderler büyük kundura 
n1ağazasında 

:\it\ ·imin ilerilcmi~ bulunma,ı ha.sebile butuıı mallarda umumi 
likidasyon ve fabrika fiatına sau, icra edilecekrir. 

Kunduralar. Her nevi ve biçimde 
• •onl ır· .1 7 :> kuru, tan itib;ıren 

' nııtt~nı Yt!' ehven --
~""""""""""""""""~ 
DOKTOKUNU2~ 

.'ize diyoeektir lci. Mlnı mini Y••nı 
nıuıı layılcile ıncU: taze. saf •·e viıa 
mini azla bir l!ÜttÜI'. GLAKSO, •e 
vitamıni çolc mevıdı ınuzırredan 

muarra '° ceıninatlı bir unsuru gıda! 
dlr. l,te banun içindlrki bir çok: dol< 
torlar çocukl:ırım gl.ıkso il~ be.ilerler 
Y1.vrunuı.a .erebile.:.,tı !İT. en müke· 
mmel gıdadır. fazla ıaf~l!t için 
acenteleri bulnıım J. V. Vital ve 
şüreldsı limitı·t) e aıilrııcıut po •t• 

l 
l 

~ 
l 

~ 

l.J.lata 1 ıpru t>a ında merkez 
acentesi Beyoğlu 2562 .\lesade< 
hanı alunda husu 1 dairede 420 
flube ıeentesi lstanbul 

Şehremaneti ilanatı f 
Seltrcman~tinden: Bedeli k~fl 

;i6S lira J6.kuıu, n ıl arEt olan 
Doımaiıa9;ça Cıııni:;isu yulunun 
Gazhane civarında bostan içinde 
ki oozuk kısımların tamiri pazar
lıkla ı apanlaı:agından taliplerin 
18-2-929 pazartesi günü saat 
on beje kadar levazım müdür
lügüne gelmeleri. 

Taksimetrolara zam 
kalktı: 

Kar ve i<ı~ dolayisiyle taksi
metrulıır yapılan • • !iO zam 15 
Şubat Cuma ır;ıınlinden ltiharen 
kalkmı~Ur. 

kutusu lstanbul 62 

l 
l 
l 
l 
l 
) 

...... J Devlet matbaa.,ı mlidürlü .. ünden: 
\lC,~v~v~v~v~v~v~v~v~v~v~v~v~..,,~v~v~""'~""'::oı::""':;ov;::;ıi ... ::;ıı:::.ııı::-~-,..-..... .,,,, " 

Doktor Artin Horhoroni TERBİYE 
1 ld 'o~uk.lugıı. idrar darlığı, porwt, basıalıkları. bel gc\~: 1 Şubat nushası 

ek ıgı ıle frt:ngivı en son u,uı ,e agınsız ·ınn alarla katı "kt 
teda ı ed"r Beyo~lu Tokatlıyan oteli yanında mektep Çl 1 

.... ookak • o J5. Telefon· Be oglu 31;;2 Maarif vekaleti l\tilli 

Matbaacılık mektebi müdür vekaletınden: 
Istımhuld:ı 

Tertip 
Tuhih 
T'ıpogrıfl 

Litografi 

ı :ı.,, !et matbaasında bir matbaacılık mektebi 1.çılmışıır, Mektep: 

Kınnı e Teclit 
Çinku ıaf, 

Talim ve Terbiye 
heyeti taratindan 

neşredilir. 
Nushası 25 kuruş 

1 Damla 

Pertev 
esansı 

~uh enno avnlır Ta•hıh ~ubesine Orta mektep meıunlan; Çinkografi 
,la• ına Oıtıım.' tcpl•r.~ Sanat mektepler! mezunlan diler şubelere Matbutarda 
ate! yelerde çalişan ııçilerie yemden matbaacılık san&lllla lnıisap etmek isteyen 
atandaılır ~ a~ ve menıeleri nazarı itibara alınmaksızın kabul edilir. MeacUllalzl bir 

Tahsil müddeti ikı ;enedtr. Yalnız tashih kursları her sene dört ay devam hafta muattar 
eder ve senede iki devre yapılır. Mektebe girmek isteyenler her gün öğlende kı(ar . 
,ınra saat 3 ile ~ ara•ında Devlet matbaasına müracaat etmelidirler. li••••••••••••ıi 
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URANİNA ~§ 
YAZI lVIAKlNALARiı DAN 

YENt BİR PAHTt \ t'Rt'T .ET~IİŞTİR 

VAANIA 

--------------------------------EE ----· -------------------------------------------------------== ----------------:: Dua fl•tlı eyi bir maklr: )8 malik olmak menfaatlalz k:abl EE 
:: olmakla mllbayaasınıla istical ediniL. Makınalıırımız her tllrlll :: 
!~ Uıdyacall temin ederler. Yalnız bir Alman banka ı tarafındıın :: -- --:: iki bin makine satın alıamıştır. Mmr M.aU}e nazarıti her :: 
:= ıe11e makfnalarmızı tercihen milbayaa eder. :: --------

' ------·-
------

ı 
:: --------... •• ... -· -· -· --:::ı ---· , .. ---· ------------

uR PERKF:O 
Acenla ve Dlpozlterleri : DAViO ve LEON VARBER 

lstıınbul, Topalyan Han No 36-38-40 Tel. lst. 247 

illlll11i 1111111111111111111111••••••1111111111111111111111111111111111 
ttııııııııııııııııııııııııııııı -········••ıtıtııııııııııııııııııııııııı 

~lali' e vekaletinden: 
J 

-----· =~ :; -· -· -· -· ... -· 
::ı .. .. -::~ . . -.. ··-··. ···------· 

ı ·sa <ı29 tarihinde icrası mukarrer !aliye mufettı 

l!' avrillğı musabaka na alt eraltl duhul 
l muru u um \et fal1'e mufettış muavinligi için 1 - , ts111 929 ıaı 

hinde lsıanbu da ve olmada hır musabıka ımıihanı kuşat edilecektir. 

1 Tiirk olmak 
2 - !\tekttib! llı.rden birinden mezun dmak 
,3 - Slnnı vınnt durtden dun ve otuzdan efoı..n olmamak 
4 amzetler rıribi i1And111 billtlbar 25 :Vlaıt <J29 tarihine kadar Anka-

rada ;\lali' e \" r.k:\letl ıefti$ heyeti riyasetine ba istida müracaat edecekler ve 
verecekleri istldalara l:ıen·echl &ti evrık ve vesaikın birer sureti mosaddakılannı 
rapı eyleyecekl.rJir. 

1 . ·uıu, tezkeresi 
2 Tercumeı hal varakası. 
:ı - Hızmeti muvaZ7.afal ukerlye ile mükellef bohınmadıklanna dılr 

men•up oldaklın ıluı asker şubesinden ıtınıcalt vesika! resmiye. 
4 - ~ahadeıname. 

'i lkameıgilılannın adresi. 
lmtehanı muh~eretten akdem talipler bir muayenei sıhhi ·eye ta 1 rutu

lacakl rdır. · eraıtl IMJmeyt haiz olanlar tahriri ve fllıbi olmu üzre ild 
defada icra kılınacak musabak&yı fftlrd: edecektir. F.vclce yıpılın musı.ba

kada bir defa iştirak ile muvaffd olmlyanlar maruzziltir 'erald haiz olduk· 
lan takdirde icra olunıı:alc işbu müsabalcava ı.arak lıaldunı maliktirler. 

ı nisan 929 tarihinde icra kılınıcalc oWı l:ı!rlnci tahriri kısmı Ankarı v-ı 

fsranbulda ve tıhrirlde muvıffalc olanların ikinci .ıfabi ltısmı Ankarada içrı 
kılmacakar. Tıhriride muvaffak olnıiyanlar şifahiye kabul edilmezler. 

Mu abık&da mavıffak olanlar 3000 karuş maaşlı müfettiş maavinligiııdc 
tayin olunacaklar ve maatlarınd111 mada seyabadarında uf edecel<leri hıldlrı 
seyahat m:ısraftle aynca 360 kuruş yovmiye alacaklardır . 

~füfetılş muavtnllglnt kabul tarihinden itibaren bir müfeııı, makatindc 
sitaj gördükten ve üç sene muaviolikte kaldıktan sonra bir ehllyeı: imtihanı
nı tabi rurulacaklar ve iş bu imtihanda da muvaffak olanlar dörtblo ku~ 
maaşla dördilncil sınıf Maliye müfe~Uğlııe terfi olunarak ikmali tecriıôe 
ve mümarese zımmında akıllı bir aene milddettle AYrnpaya isam edilecelc· 
!erdir. 

Avrupadan avdet eden müfettişler hey'ed teftiftyede ekallJ b"f sene 
müddetle ifayl vazife etmeğe mecburdurlar. Bu müddetin hitamından evel 
hey'etten infiklk etm&k isteyen müfe~lcr Avrupada bolundultluı 111111an 
zarfında hazinece kendilerine arl'cdilen mebaJitin bey'ette bulundultlan her 
ıenei klmlle için yüzde y!rrnlı! bitteozll baldyeslol hazineye bir gUııa itiraza 

maluıl kalmaksızın iade edecelclerloe dair Maliye veklleti celilesine kltibı 
adilden musaddak bir kefaletname ıra eyieyecekladlr. 

lmtllwı Poroıtımı ve saire he~ tdd4 hey'etinden maldmıt 
ahnabillr. 

lmt11ı1a peretıwww 
1 - Maliye ve bnisat ilimleri Nlıtmc!e ıımuml ıaıılUıaı 
2 - lsıikrular ve muhtelif fdillcd, borçlamı lıful , mlı.ıll ve mlıldl 

usulleri, Türkiye ( Duyünu umumiyat ) Mltlnpda _.._ı 

3 Vergilerin tulunda takip edilmesi llzım gelen umumi taıdeltr 

bllivasıta ve bilvasıta vergiler , sermaye ve lr&t üzerine mevzu vergiler ve 
bunlardan her birinin falde ve mahzorlan 

4 - Menkul olmiyan emnUn tasarru[un& ait kanuni ıoalOmat 
ll - Türkiyede bugün tatbik edilmekte nim vergi ve resimler ile bunların 

tarhı. cibayetl, talı.!ll usuller! ve y1.pılınası ltzım gelen kanuni takibat 
6 - Muhasebei umumiye kanunu ve bubıptaltt mutallat. bUtce ve tabi 

olduğu esası kaideler, mıll !lelle ft devret besablye, muanfın tediye •• 
itası ve mürakabesi usulleri ile Tilrldyede bu hıısııstı mevıu kanunlar 

? - Malt u ulO defteri, kua. V'ılayet mal kalemlerinin muamelin hesı 
biyeleri ile posta ve telgraf ve rüsilmat u ulıl hesablyelerl 

8 Kınunf malılmıt. Hukuku idare holaılt ve ceza usulü muhalıemelen 
hakkında umum( ve mücmel malıllıııt 

9 Basit ve mürekkep faiz hesaplar, ıılsbet ve teuasüp bideler!, lllsi. 
lci adediye ve hendesiye, sanh ve hacim mesalıalm, yeni mtltyu '° vezin 
usulleri. 

1 O - Usuliü defteri, butt ve muzaaf usuller lıaldtıoda umıııal ınahhna<. 
11 - Tarih! mal! ve Cotrafiy .. Turlciyenln 11.tı~ idari, ıtdsadl cıograflsl. 
12 - Türlcçe ve f"ransızc1. kitabet (Num1t1 kumda Fnıımcad•n ınada 

lngilizce, Almanca ve lıalyıncara vukuf ve ıoaltlmat dahi aynca nuan 
dikkat& alınacaknr ) 

-İstanbu l Ticareti Bah
riye müdüriyetinden: 

Izınir llmRnında mağnıt mevaddı ihraç etmek arzu edenlcrln 

Şubat gayesine kadar lzmlr 11careti Bahriye müdüriyetine miıraca

atlan l!An olunur. 

ME'SUL MODORO: 80RHANF.11N 
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POTU VAY!lılBf:RG 

Limanınuzda bulunan Enıden krov:ızörü lı:11mandan ve zabıtam şerefine dün l\1ecidiye 
zırhlısında bir ziyafet verilmiştir. 

K;-ıdrive hanım tahkikatına dün de 
ilınış, bazı şahitler dinlenmiştir. 

devaın 

Bir möddettenberi şehrimime bulunan Ma
!am Ruzvet dün kerimesile beraber ş ·' ·· -ıiz-
!en mütilrakat et'!_ljşt!r,;.., ___ , _____ _ 

~lln llpMbmarunızın 
dalma temiz ve parlak 

kalmuını ve .ıztn de 

memnun olmanı7.ı arzu 
edtyoraaııız meşhur ve 

muzadı ıuffiln 

noget 
Cilasını 

K ollanmanız !Azım dır. 

1 Toplanaıı çöpt.r 
yakılm51.kta@r. 

deni7JC götürülmMiğinden 

• • 
Bin Söz 

Resim 
·' .. 

• 

Güzel saı>:ı iar biriiğin('e açılacak olan rr
sim sergisi h: z ·!anıyor. 

Son yaian kari: rd 1n en fazla Emınönünden 
yemişe giden cadde ıııüteessir o.lmuş, mürürü 
ubur güçleşmiştir. 

~ 

-

$ZEiss. v 

~ marka 
ayn ah 
lamba
ların 

Eyi YC teminatlı bir ziya H' 

a.garl <arfiyatla azami randeman 
ita ettikleri tecrübe ile sabit 
olmuştur. 

Dikkat! Başlıca bankalar, tica 
rethane ve yazıh•nelcrdc ldmba • 
lanmızın tesisatı mevcuttur. 1~ür

kiye için vekili bulunan KOR.'· 
FILD ve GOLD~T \ Y ' müesse
sinde yeni mevrudat. l<tanbul 
Topalyan han. 37 tel /,~ 1057 

Hanım efendilere 
Büyük bir fırsat 

Bayram yak

laşıyor kürk 

maıitolan yüz

de JO ten7.ilat 

ile mağazamız

da satılmakta 

dır. 

8 ay vade ile 
kefaletsit: ola

rak veriliyor. 

Mahmut paşada 

kürkçü ilan 

Beyko T. 
lst. 1685 

Mevliıdu nebevi 
Ramazanı şerifin hı ş'nci cuma 

günü cuma namazını müteakıp 

.ııerhum Kefeli zade Hacı Meh: 
met efendi ruhuna me\ Iı1du ne

bevi kıraat ettirileceğinden me
rhumun ehibba ve din karda~ları 
Eyüp Sultan camii ~eriline davet 
olunur. 

Kuvvet ve sıhhat 
Ka111 ibra '119 sinirleri 

, &akvlre odeu 

Arsenoferatos 
ile temin 
edilebilir. 

Eczanelorle eeza 
depolarında 

bulwıur. 

Diyarıbekir Bele
diyesinden: 

Dlyanbeklre on ~eş ldlometro me- · 

safede Gözeli kariye•inden gelen 

h1t11ıl'ftt •uyu nsııbıva üç lıllometro 

mesafedeki bir noktıdan font boruya 

ılınarak dahili kasıbadald te•isaııu 

Jcra&ı 16 Mut 929 tarihinoie ih'll_e 

edilmek özre münakasa konunundakl 

flfalte tevfikan kapalı zarf .usulile 

münakuıya vu' olunmu,tıır. Müna

kasaya mevzu 01111 kısmın bedeli 

ketfi yüz dokND bef bin sekiz yliz 

llrıdır. Mebdelndeıı şehre Uç kilı 

metroya kadar olan elki mecra Be· 

ledlyece tuıılr edilecek gerek bu on 

iki kilometroluk kısmın demir boruı a 

olızl ~erek kuaha dıhllindekl aksam 

müteferriı inşunna müteallik muham

men dön yüz liralık kısım sinin 

atlyede münakasaya \ az'edilecektlr. 

Proje ve münakasa kaimeslni muta

lea ve tetkik etmek üzre Ankara 

ve IAtanbul Şehremaııetleri hey'eti 

fınnlyotlne nıUrıcaıtları ve ehliyeti 

fenniye ve maliyeyi hait. taliplerıı! 

münakasa şeraitine riayetle kapalı 

zarflarını Di\ aribekir Beled!ı e ri •· 

setine ita ve irsal etmeleri ilan olunur. 

l\LBAYRAK 
Her yerde 

satılır. 
Istanbulda tesis olunan bir atelyede Ankara pastası filmi çekilirken. 


