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BİR TECRÜBE 
Yugoslavya mühim bir tecril

beye ğirişti. Bu memlekette eski 
1.ıınunu esasi hakikat ve tatbllcat 
lahasında muvaffak olmadı.Mem
leket işleri durdu. 1''ırkalar ara
'.lndaki ihtilafa~ Hırvat ve Slo
venlerliı müddelyatını. Sırpların 
lıııJ!skAr sıfau ile memleketin 
llıııuml vaziyeti üzerinde tahak
küm etmekteki ısrannı birbirle
tile telif etmek mümkün olmadı. 
4in içinden çıkmak için, yeni 
bir kanunu esasiye geçmek iddi
ası ile diktatür bir idare 
kuruldu.iter halda, eski vaziyetin. 
eski kanunu esasinin y!iriimiye· 
Ce/tinc nazaran, yeni bir tertip, 
yrni bir rejim dtişlinmek zaruri 
r.lmuştu. Bdgrat bu zaruret kar
şısında ne düşünebilirdi-? Ya fe
derasyon şeklini kabul etmek, 
yahut ordu km vctine istinat 
eden Sırp miiddciyatının cebren 
kalıuliiniı temin edecek lıir idare 
şekli, akla en e\ el gelen tertip
lcrdemli. Bu iki şekilden birine 
hemen karar \ermek lüzımdı. l·:n 
nihayet diktatüral bir rejim kr

cih edildi. işin iç )' li;r,u bilinmez: 
fakat kabul edilen hu rejimin 
biraz zaman kazanmaga ve bu 
suretle eski kanunu esasiyi kal
dırmaga manıf bir teşebbüs de 
olabilir. 

ANKARADA YENİDEN. BÜYÜK 6İR TOPLANMA OLACAKrı'ıı{ 

Belgrat inkılabı Kral tarafın

dan yapıldı; bu itibarla yapılan 

hareketi ~mutlakiyctc geçmek., 
tarzında ifade etmek daha doğ

rudur. Diktatür idarelerde mcs

uliyet bir şah>a w~a bir parti) e 
aittir. :\dcmimm·affakıyct halinde 

dc\let rebi yeniden vaziyete 

çaresaz olmanın lmkı\nını arar 

ve bulma~a çalı~ır. Ancak de\ Jet 

rei:I bizzat diktatiir olursa. o 
zaman mutlaka mm alfak olm:ıq 

l:\zıındır. Onun için Sırp Kralı

nın, vazifesi bir kat daha ağır

laşıyor. O biitun hareket 'c 
te~bbiıslcrindc he ·ap ve itidali 

hakim kılmağa mecburdur. Çlinkli 

1 u i~in başarılma,ı, nıcmlckctin 

niyetini eskisinden berbat bir 

rnle sokabilir. Acaba, Belı,rradı 

es:ıslı bir inkılap yapnıağa saik 

olan belli ba~lı ~ebepler, dahili 

~iyasetin kaplan mıdır'? Yoksa 
hu iıte harici politikanın da te:;iri 

uldunıu~ Zahiri \aziyetc hakarak 

huklinı \ermek Uzını!'clir'L\ inkı

hlpta amil ol:ııı yegane sebep 

l lırvat mcsck'Sidir. 1 ialbuki daha 

bir çok dahili mc cldenkıı ba ka 

.\rna\\ıtluk i~lcri de, hiııacııalc) h 
harid politika (la hu inkılapta 

3nıil olmu~tur. 

!\ırp inkıl:llıında harid bazı 

tcsirat olduğuna delalet edecek 

al:\metler de rnc\'euttur. İnkılap, 

Kralın Pariste M. l'oincarc ve 

rüfekası ile görüştükten sonra 

)apıldığı diişüniiHirse bu tcsadii!c 

hazı manalar atfetmemek kabil 

değildir. Belgratta yapılan hareke

tin netice ve talii hakkında ise, 

.;•ıbucak bir buküm vermek ih

tiyat~ızlık olur. Bırakalım onu da, 

zaman \'C hadi!'Bt söylesin. 
Mahmut 

:iirt 'lch·u.,u 

1 •••••• 

Mevkuflar --·--lhtilatden mcnedildiler 
Müstantik llikmeı hq diin gördü

ğu lü;rum üzerine mevkunardan bir 
kısmının ihtil~ııan memnuniyetine 
k.ırar vcıilmiştir. Bu karar üzerine 
mcvkunann bir kışmı ayn ayn hile· 
dere konulmuştur • 
Şehremaneti Mezbaha müdürü 11-

baıni bey ılün Tcvkifaneye danı 

eJilmlş ve şehadetine mli1lcnt 
cdllmlfdr 1 

Öz Tilrk dili ve 
Darillfünunumuz 

NEŞ'ET OMER 
BEYiN BEYA

NAT VE 
İZAHATI 

-·---
Bir ay sonra 
tekrar büyük 
bir toplanma 

olacaktır 

Darülfünun hey'et 

leri hazırlıklarına 
devam etmek-

tedirler Neş'et Omer Bey --------Bu yüksek ilim müessesemiz büyük 
bir inkişaf arzetmektedir 

Millf Türk sözkltabının lllm ve teknik Wstı
lahlarını yapmak üzre DarUlfUnun fakülte 

mUdUrlerl ile mUderrlslerlnden mürekkep hey'etl 
llmlye ile Ankllraya giden Ne,'et Ömer Bey 
dUn 'ehrlmlze avdetetmı,tır. 
Ne,·eı Ömer Bey gerek bu mea'ele ve gerek 

DarUHUıııuna ait mesall hakkında atideki izahatı 
vermı,tır. 

MiHi Türk sözkitabı: 
" - Batyakll lamat paf8 HazraUarlnln rl1asetl albnda 

akdadllan umumt içtimada Mlln TUrk sözkltabının lllm va 
teknik ıatıhlhlal'llltn DarUHUnun h•J'atl llml1aal tarafından 
Japılmasına karar verllml .. lr. Kitap bir Hnada blteca· 
ıına naz:aran bu ıstılahlar da DarUlfUnun tarafından bir 
senede ba,arılacaktır. 

Bunun için Hukuk, Edebiyat, Tıp ve fen fakUltelerinde beşer 
kişilik ihzari bir komisyon teşkil edilmiş ve sözler bu komisyon
lar tarafından hazırlandıktan sonra on zattan terekküp etmiş olan 
merkez komisyonunda da sür'atle tetkik edilerek aibal şeklini 
alacak ve tertip edilen fişler aynen Dil encümenine gönderilecek
tir. lstılablann öz TOrk lisanında tertibi ve mOmklla olduğu kadar 
gtızel TOrkçemlze Ecnebi maddelerin lı:anttırılmamaeı gaye ittihaz 
edilmiştir. 

Her ay nihayetinde Dil encümenine gönderilen fişlerin tertip 
ve tanzimi ikmal edllerek peyderpey ıtönderllecektir. Bugtln söz
kitabı (B) harfinin nısfına kadar gelmiştir. Bu ıstılah komisyon
larının mesaisi esnasında tanzimi icap eden teşkilat ve ihzarı 
ıazımgelen masraflar bu seneki Darülfünun bütçesine muktazi 
tahsisat talep edllecekllr. Bu sUr'at ve intizamla Umlt ediyorum ki 
sözkltabımız, bu bOyük vazifemiz bir sene zarfında hitama 
erecek lir. 

Bir ay IOllra Dil eacomeal yine anıuml bir içtima aktederek 
bn husustaki mesainin tarzı cereyanını tedklk ve müzakere 
edecektir. 

DARÜLFÜNUN iKi MÜHiM MÜESSESE DAHA AÇIYOR: 

Bu sene Darülfünunda Fen fakülteslne merbut olmak 
üzre bir jeoloji enstitüsü açılacaktır. Bu enstitünün 

müderrisllıtlne Dljon darülfünunu jeoloji profesörü Chaput 
tayin edilecektir. Bu enstitünün istihdaf ~Jeceıti gaye 
Türklyenln jeoloji nokta! nazarından tetkiki yani Milli 
hars noktal nazarından ilmi mütalaas.dır. 

Yine Fen fakOlteslne merbut olmak üzre bir (Zooloji) 
hayvanat enstitüsü istasyonu açılacak ve bu istasyon da 
DarülfOnün hizmetinde bulunan Profesör (Hovas) ın ida
resinde bulunacaktır. Bundan gaye; denlzlerlmlzln geçit 
mahallerlndekl deniz hayvanatın• mütalaadır. ve (Kültürel) 
bir vazifenin ltmamıdır. 

Bu suretle zaten mevcut olan Antrepolojl, Türkiyat, 
Kanseroloji gibi müesseseleriyle DarOlfünun tedris 

vazHesl yanında ilmi hazırlamak vazifesini de ifaya gayret 
edecektir. 

DarilHllnun son açacatı bu iki müessese ile ve mev-
cut mllesseselerlyle dllnyanın büyOk (Üniversite) lerl 
meyanında blhakkln ehemmiyetli bir mevki teminine 
dotru yBrOmektedlr. 

DarllHflnun netrlyatı son üç sene zarfında kırka 
yaklaşmıştır. Bu neşriyatın kısmı külllsl tedrisi 

alAkadar eden eserler olmakla beraber bir rub'u da Orl
jlnal tetkik ve tetebbu mahslllerldlr. Bunlar meyanmda 
Ankaranin .Teolojik mlltalaasıwı ve Tllrk Antrepololislni 
alAkadar eden Türk (KramlyoloJI) ılnl ve TGrklyat Ensti
tüsünün edebi ve tarihi tetkikatın• dair eserlerini, Tür
klyede riyaziyat hakkında yapılan etlldll zikre ,ayan 
bulurum. Bu etlldlln bir kısmı Beynelmllel (Amlsterdam) 
Antropoloji ve Romada 10n rtınlerde inikat eden Riyaziyat 
konrraeına takdim edlhnlftlr. Torltalı zelnlesl lzerlne 
yapıld bir (Etil• ,JeeloJlk)te ..,. .... lndfardır. 

BİR MEKTUP .Gene mi? 
Bursad~ I?~eme Fırtına ve tipi 

ve yuzelliliJder · · 
KARADENiZ FIRTINANIN 

ZELİHA HANIM KİM? DEHŞET/LE ÇALKANUP 
DURUYOR . -----Vatan haini Şerefin kızına 

gönderdigi mektuplar 

Hadisenin ve alınan 
tedabirin bütün taf
silatını anlat yorlart 

1 Kara listeye dahli olan 
sabık kısmı siyasi müdürü 
Şerefin kızı Zeliha hanım 
Mısırda bulunan babasının 
yanına giderken eşyası kal
mış bu eşyayı arayan çıkma
dığı cihetle kaçak bazı eşya 
bulunmasından şüphe edile
rek muayene edilmiş ve şüp
heli bazı mektuplar bulun
muştur. Bu mektuplar calibi 
dikkat bulunmaktadır. 

Bu mektuplar Zeliha Ha
nıma Bunadan relınlttlr ve 
Hatice imzasını ~ımaktadır. 

Bu mektuplarda Bursada
kl muhakeme en ince tefer
rliatına kadar bHdlrllmekte 
dır. 

Zellha Hanım 28 yaşların
da dır ve Beyoğlunda bir 
apr rıınıanda oturmaktadır. 

Zellha Hanım bir müddet 
evet intihara da teşebbOs 

etmlşsede kurtar ıştır. 
Mektuplar le a Hanım 

hareket ettikte!) iOnra elde 
edilmiştir. Oou11 n bu ha
nımın Bursa mllılıkemeslle 

alAkası kendisinden ötrenl
Iememlştlr, mamafl Bursa 
Polis müdüriyeti Zeliha ha
nıma Hatlçe imzaslle bu 
mektupları gönderen şahsi
yeti meydana çıkarmak için 
tahkikat yapıyor. 

Son vaziyet 

S. Chamberlainin 
izahatı 

Ecnebi sefarelfer henüz Kabili 
terke/memişlerdir 

Yeni vaziyet nedir? .. 
Londra, 20 'A.A.) - Af 

ganlstan hak
kındaki bf!· 
ıız slyasetltıfr " ' '·' :ı . ...ıı";5,ı 
kimin tara· 
fından taylr 
ve tespit ed 
ilmiş oldutun 
dair avam 
kamara sındl 
Irat edilen b 
suale Slr Ch 

amberlaln ta 
cevabı vermiş- s. Şambarıaı. 
tir. 

• Bu husustaki direktijler 
do/rudan dotruya hDkfJmet 
tarafından verilmekte ve hilkfJ
met bu bapta Hindistan hilkil
metiyle Kdbildeki mümessilinin 
fikirlerine milracaattan hali 
kalmamaktadır. • 

Başka bir suale cevaben 
lnrtliz hariciye nazırı KAbll
dekl ecnebi sefaretler hiç 
birinin henüz erkin ve me
murinin de Afran toprağını 
terketmeinlt olduklannı 84y
lemlştlr. ---------Y ozg atta ....-ı ar 

YozgRt, !.il (AA.) ili köylli• 

köylerine dönerken JOlda ılon

aıuşlardır.. 

Dün akşam sehirde 
çok şiddetli bir 

tipi oldu 
Heva ne zamat'la kadar 

böyle gidecek ? 

iki gtlndenberl bava gene 
bozulmuş , don tipi halinde lı:ar 
yağmıştır • Avrupada da kar 
tıOtan şiddetiyle devam ettl
tınden Ekspres dOn de geleme
miştir • Poyraz fırtınası yOzOn
den Karadenizdekl vapurlar 
mOşkOIOllUa oğramıştır • 

fırtına benUz yeni başladığı 
için vaziyet hakkında tam malO 
mat.gelmemiştir. Tahmin edll
diğlne göre kar devam edece
ktir. Dun alı:şam saat yediden 
sonra tipi fazlalaşmıştır. Daha 
bundan evel yatan lı:ar tama
mlyle ortadan kallı:mamıttır. 
Yeniden flddetll lı:ar devanı 
edene gene maşıı:Wat bakacaktır. 

KARA DENiZDE 
Akdenlzle Karadenlzde Havanın 
fena olmasına rıığmen dUn ak
şam beklenen 100 seyyahı bıımil 

lspanyol yatı, ile Roda ve lsveç 
bandıralı Roland vapurlan lima
nımıza muvasalat etmişlerdir. 

Yeni lstanbul vapuru 
Yeni lstanbul vapurunun 

Odesa cıvarında battığıııa dair 
bir telcraf gelmiş isede vapur 
acentesine benoz bu bapta bir 
haber gelmemlfdr • 

Tipi kurbanı 
-iiil•a-• 

Zavallı Hacı Mahmut 
ef. dün gömüldü 
Oeçenkl şlddetll 

sıada evine gi
derken lı:arlar 

altında kala
rak ölen ve 
iki goa evet 
cesedi bulunan 
Evkaf memur• 
lanndaa Hacı 

Mahmut Efen
dinin cenazesi 

tipi esna-

dün kaldırıl· 

mıştır. 
Merhum Ev· Jlııu Mahmul Ef 

kaf idaresinin 46 senelik me
muru olup boşsobpet bir nt 
idi. 9 çocttk terketmlştlr. ---··---

, ROMANYA - MACARiSTAN 
SaaRemo, 20 (A.A. - Ro

manya ve Macaristan hey'eti 
murahhasları Macar hakkı hıyar 
sahipleri mes'lesine ııit müza
kerata Martın 15 inde Viyanada 
yeniden başlamağa karar ver
mlfierdlr. Her iki hUkOmet ce
miyeti akvam mecllılala Mart 
proğramına dahil olan bu mes'
elenln Haziran 1 ç t ı m a ı a a 
tehir edilmesini talep etmlflerdlr. 

Leblstanda Bir ihtilas mı l' 
Londra, 20 ( A.A·) - Dally 

.Mail in Val'fovadaa lıtlbbarıaa 
nuaren Lcb radikal fırkası 
masarif hDtçeslal 500 milyonu 
CCÇllllf olan maliye DllZI• 

nmn muhakeme edllmeslnl ta
lep etmektedir. .Maaıan banan 
lı:ablaeye lı:a'l' daha ziyade 
basman• bir aOmaylf oklııtıı 
zaıınotuamuyor , 

•tmendlferda 1angın 
Nuyork, 21 ( A. A. ) - Yer 

altı ş<imendü!erinde dün akşam çıkan 
yangın hakkında tahkikaı bı•lı ı tır. 

Cam pırçalariyle ) aralanan yahut 
ayak altında çiğnenen 12 ki 1 hllA 
lıastanededlr. Vücudunda bereler 
basıl olan dumandan ~lsnlann u 
bir t«Y kalmıış ello dıter jOO lılfi 

..-.ıeıtne döıımllfl".,. ,, -

Tütün işi 
Suiistimal 
var mı'l 

Behçet Beyin 
beyanatı 

TutUn suı istimali yok
tur, Tefllfe IOzum 

. gltrUlmlyor 
TiltOn lnblsan umum mu 

r,ı BebcPt bey bu gtla Aa:tı 
ya ıtldecel 

Bobçet b\. 
son sui istimal 
dedikodusu 
hakkında dün 
bir muharriri• 
mlze demiştir 

ki: 
"-Bu me

sele hakkında 
bazı gazeteler
de yaıılanlar 

dol!ru del!ildir. 
HF.IJ( ı-:r· llt:ı Ortada sui 

istimal diye tavsif olunacak 
hiç bir şey yoktur . • Yapılan 

mukavelede ve mubayaa ve 
satışta ıdaremizi izrar edebi
leak hiç bir şey yoktur. 

Bu mesele hakkında idarem! 
zla Maliye mUfettlşlerl tarafından 
teftiş edlleceıtnden malOmatın 

olmadığı ğlbl böyle bir teftişi 

icap ettirecek bir vaziyet de 
mevcut değildir. idaremizin bütan 
muamelatı gayet dDrüsttOr; her 
zaman teftiş edllehlllr. 

Vann (bugtln) Aalı:araya ctde
cetım. fakat biliyorsunuz lı:I bu 
seyalıatıa bu mesele ile zerre 
:kadar a1tlı:as~ yotıur • .Aakara. 
da çok kalacalUU ZMfftmJ,ve-
rum.• ---------KIZAK! 

Her ihtimale karşı kızak 
hazır tutuluyor 

Fakat bir tehlike var: 
ya beygirler kara 

batarsa? .. 
Havalann yeniden fena

laşmaya yüz tutması üzerine, 
Şehremaneti 

tertibat almı- · 
ya başlamış
tır. Geçen de
fakl kar tufa
nında nazafetl 
fenlyenln he
men bütün 
malzemesi 
harap olduğu 
için, yeniden 
kazma kürek ___.,__ 
ve saire mObayka edllmlştir. 
Cenaze nakli için yapılan 

kızak her ihtimale karşı 

çarşambadaki ıraraja nakl
edllmlftlr. Fakat kann irtifaı 
kızağa koşulan beygirlerin 
satnsını geçerse, hayvanlar 
yürllyemlyecetlnden kızak

tan da istifade lmklnı kal
mayacaktır. 

Kayseri treni tipiye 
tutuldu 

Kayseri, 21 ( .4,.A. ) Ankara 
treni tipi dolayısile Himmet de
de istasyonunda Kalmağa mecbur 
olduğundan kay-iye geleme
miştir. -------Kavga bitmiş 

S..dyqo, (Şilt) 21 (A.A.) -
Peru ve ŞIH hOktmetlerl 1883 
ııeaealadea beri dev- edecel
aekte olan Talı:ııa ve Arlllıa 
llılll&fleı lıal ve teevl)'e eden 
bir HIW elde ellllfktdlr. Taba 
f*'I Pwç• •• Artta pd. de 
.,.., alt elaeaittr. 

Ocak temizleyiciler temızligt 
delfil adeta yıkmaya memur
muş/ar gibi lıareket ediyor
lar. lstanbul halkı bu şirketten 
artık bıktı ıısandı . Son bir 
vak'a münasebelile dün şehr 

emını mııavini Şerif Beyle 
görüştükŞerif Bey dedi ki ..... 

Bıktık artık 

Ocakları temizlemek 
bahanesile zorla ev
lere girenleri Adliyeye 

verdirn1ek lazım 
Ocak bacalannı temizlemek 

için Emanetten mOsade istlyen 
Yangından koruma şirketi artık 
herkesi usandırdı. Şlrlı:et Ema
netten ancak berkesin ihtiyariy
le ocaktan temizlemek mDsa
deslal almıttır. fakat bir kaç 
ocak temizleyiciden terekkUp 
eden flrkedn adanılannın buna 
ratnıen her eve zorla tırdfkle
rlıtdea şikayet ediliyor. Ocakcı
lara muhalefet edildiği taktirde 
fltlı:et memurlanndan birinin 

Ben Emanet müfettişiyim 
Bacanızı temizletmek mecbu 
rlyetlndeslniz• dediği bile sö)
leamektedlr. 

Veni türeyen böyle bir takım 
şirketler tarafından da buna 
cesaret edildijtl anlaşılmıştır. 

Bunlardan yangından kur
tarma şirketinin makbuzunu 
hamil olan iki kişi bir kaç gün 

evet de cebren kibrıt inhisarı 

memurlarından bir zatın evine 
girmişler ve zorla bacaları te
mizleyerek 185 kuru alrnı !ar
dır. 

ADLiYEYE HABER VERMELi 
Bu hususta Şehremini mua

vini Şerif Bey demiştir ki: 
" - Bunlar kukkınd bı 

ı ıey yapamııyız. Ev/er s ma 
1 zorla girerlerse Mlıddeı ıımunı 
1 muracaa/ etmelidir., Nelekım ya 

iftndan koruma şirketi namına ı~ 

kişi, zorla ikinci ticaret reıw 
evine girmiş, MOddeı ıımıımilıge 

muracaa/ eden reis bey bunfarı 

Oç ay hapse mahkiinı etmiştir .• 
1 •••••• 1 

2 lacf sahifemizde : 

ı- Haftalık sirasl icmal 
~- Troçkl Alm••Y>. a kolnıl c -

cektir. 

a Son haberler • 
4- T JrJhi tefrika ız 1 cın"rlc ~ 

3 D•cll ııalıffeınizde: 
ı- Meriç ve Tuncanın totşnı~ı b 

yuk bir felaket halini aldı. 

2- (:üzel san'atlar t.k..ıdcml~I )tnl 
bir lnkl;al.l dofru gidiyor. 

3- Bcledlvc inllhab3Una ba•I. ı r 
nnı? 

4 llJıcll Sahifemizde: 
ı ifa a raporu 
2 .fıkra. 

3- Felek· 
.. l"..debl bah •. 
5- Roman, il Uıc K l>tilr 

6 bıd salılfemlzde 
Sbı- lıayatı ve haftanın 

fttlmlerl. 
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ı in ıı;an kadar evci .\lo,kornd:ı. !{raf habcrl>!ri \merikanın hutiin 
ıt~ ya, Ll ı;tan,Rrıın~ry:ı, ı·:. t•ll'- iıu tam at uıe·ek 'ne kar~ı \il· 

~·,ı \ L 1 at\ ıya arasında imza ;dyctlerini gıi tennektecfır. Biit•ın 
« le mualıedeniıı ::hkılmı t:ıthik \mcrikalılar, ht'r nedt:n'c, -tanıİ· 

c lilccck olıma dünvnn•·ı en tclı· rat et•afındaki hıı nıiizakeratın, 

h' :ıddtılilcn Ur ını:ıt.ıkrsıl'da ıı;ckc çc\İre, yıik4 !\oıerik a yıik 
c di sulh 'e nıtL<;alemc'. remin !emek maksadını l'tihda[ ı:ttip:inc 
"ılmiş demektir (.'ıınkıı bu de\'· 
:et" imza ettikleri muahede ile 

Kcl'og mL<akın!, harbı ilıı;a cclen 
ahk.lnı"ıı kahul ve ta<tik ctmek

ıcılirlcr. 

1 lau:-;:mla<lır ki rni>akın bu 
a'ık· "lıınını kabu' için ilk tekli! 
''1' 'yet hukunıeti rnrafından '211 
1-.lr nucı·el 192~ tarihinde Lc-

·,tana vapılını~tı. Leh},tan bu 

tekli le \ enlip;i cernpta ml.:ıkı 

;"llY.ıı ~der ~lig-er 14 dcı Jetin 
• usa:ıd ini n' ma;;t lazım v,cl
,ı i.."li 'c bu r;~:baade alındıl(t 

,. ı dirtll de Romanya Ye Ralkan 

cıe\ Jetlerinin de buna i,tirakleri 
i.ap cttı!);iııi lıildirmi~ti. ."en iyct 
h.ıkumeti di~er ıleı Jetlerin de bu 
rıualıedeyc i~tir:ıklerini hlisnii 
kalıt' cdcccl(ini bildirmi~ Ye 
nilım el ıııuahcık •ın ~ün cycJ 
11nza cdil1111~tir 

\1ua ıcdcrıi'ı iki zail nokta.>! 
ı rıhr. llir defa ınuahcdcyc 

l.itı .t 'j ~ hukıimeıi imza koyma 
ını<tır. l blhııki Baltık mıntaka-• 
nır en tef.'· ke i nokta'ı l.itY:tn· 

ı nıl ı r 

'on , rnualıl'dcj i Romanya 

imza ı•ımi~ olmakla hcralıer, 

lk;a :ıln a nıc,'cle,i halledilme 

nı~tir. '>lalunıdur ki Soı iyt:t hiı

kiınıeti ıı~,arall\ 10ın Rumanyaya 
ill• ıkı~ı tanı!T arrıaktadır. llu 

[Tlcnılekcti Ronıanyanı:ı elinden 

alaca;tını ber ı e<ilc ile ilan edip 

!ıırr.' ıkt~dır .'on imııı edilen 
muahede tile iki devlet ara>ında 
narp i!!(:ı cılilıli!);inden, '>oıiyct 

lılikiımetl. llc>araby:ıyı . il~h 

kını ~tile a!m:ıya çalı~m~yacak 
,Je·nektir. l'akat ;\{. Lit\ino! 

'• ı\ i ı·et hiikı)ınctinin lksar:ılı

' .ı üıc ıııdcki Lıkııkunda11 ı a1. 
:.,cçnıccliğını ıııuahedeniıı 

/a·ından ,;onra da "arih 
101· 

bir 

i ade ile sij} leın~tir Bu şe

raıt altında J!;arip bir ıazivct 

tıa.;ıı olmaktadır. \ral:ırında koca 

l•i ıııeıııkl-ctııı .ıidiycti mcselc:oi 
ıı;ibi çok mı.hiııı lıir ihti!M ulan 
'ki dcı lct, dost!aklarını il;ln etli
} orlar , c birhı ' aleyhim ;ı,fa har· 

'ıc giri., ıi)Cccklerini hcıal' eıli· 
yorlar. Yeni diplomasinin garip 

, c :ıcip tcı:cl ilrrınc şahit oluyo 

rııı 

1 J,ıl,•~i bir ~ ılan lıikii} eı>ini 
,ndıran ıırnlnıt ramirat ın~scle

ıııin hıılli iı;in l'arı,;tc miıtehııs· 

,:ıslar t omitc«i toplannıı}ttr. \' erı
kn f- ılıcrlere ~or~. \ıneriblı 
.\fr. tın·cn Young kcınıbyoııa 

r~·s intihap ı'dilrni~tir. Amerika 

rı.:ısıceıııhuru :\lr. Couli~c <le bu 
intih:ıb ı bir ıtirazı olrradıp;ını 

hiJdirnıi, tir 
Bu pırip fakat manidar rd-

kanidirler. Çiinkıı ioce ve wun 
hesap ı.:ct\'cllcri hir tarafa hıra· 

kılacak olursa, niharet \lman

•anııı htıyiik mikdarda ;·crecekli, 
,ımcrikanın da lıiiylik mikdarda 

ıılacaklı cıldug;u meydana çıkar. 

Cerı;i .lınerika ılujtrudan dog-
nıya ı\lmanyadaıı alacaklı 

de~ldir. Fakat .\imanlar ln~iliz 
\ e Fransızlara, ln~iliz \'C Fr:ın· 

sızlar d:ı \mcrikalılara borçlu

durlar. Borçlarının nıikdarı da 
muayyen dej!,ildir. lnıı;iliz ıc 

Fransızlar .\ıııerika kendilerinden 
ne mikdar isterse, \lmanlardan 
o nıikcfar tıılcpedcccklcrini ilAn 

ctıni~krılir. Rllylc bir incl dip

lomR'İ ovıınu ilı: kentlileri i'in . . 
i~inden 

horçlu, 
çekilerek ,\lıııanvan 

~merikayı da alacaklı 

yaziyctindc hırakınak istemi~Jcrdir. 

. ~mcrikalıl:ır hunu anladıkları 

içindir ki lıu ıııııtehas,ı<lar kcı

misyoııuna rc>men htirak etıııeını~ 

lcrılir 1 nıcri b ıı;azctdcri 'ılnrg-an 

ile ) oungun -k·ınıi,;yon nıl:Mna 

dahil., nldııklannı, fakat ""komi'· 
\'Ona ılahil.,r.lmadıl; farını )"nZC yor 

l:ır.Simdi Youıı!( komi>ruıı n i,; 

intihap edilince. C'oıılic;c huna 

itiraz ctıııiyeo.:cRini hcyan etıni~tir. 

Komisrona dahil rılnıiyan fakat 

yalnız konıi,ı <ın odasında -ııazır 

hıılıın:m .. hir adamın heyete reis 
olına;ı g;arip dcp;il mi? 

Kombrnnun faaliyetine !(Clincc. 
,\iman nııımc;sili 1 fer Schaht in 

;\Jmanpııııı m:ıli ıaziveti h:ık· 

J,ında istintak edildiği anla~ılmak

taılır. Sorulan swıller ara,ında. 

ı\lmaııfarın ne yeyip, ne ıçtik• 

leri, 'edi klı:ri sc\'l~ıiıı Fraıı-ız ı e . ' . 
lnğilizlerin yedikltri ~cylerdcn 

fazla cılııp olnıudı~ bilh:1> a ehem· 
ıııiyetlidır. .lccha hu >tıaallcrc 

nrilccck cc\ aplar tamirat ıııik

darı ı~ııı lıir c;:h lıuluıınıa,ına 

yanlı;cı edecek mi? Çek \'cıir 

hu C><ı>, .\iman ıc Fraa.,ız aile

lerinin çari; ~cpetkri ar:ı<ıml;ı~ 
ııbhettcn ibıır t mi ıılacıık' 

lf- lf- lf-
-.... ........... 

Tilnel yapılacak Londn '.?I, 

lngiltcrc erbabı sena iı Fcıier a.,yonunun 
mun3kalıı kumiıc.-ı :\fon, tuntlinm 

inŞ..'l:-'ı projc.5inin lnl!,iliz .. an:ırıine 
temin eJeceği favd:ıl 1r tc.- nh ~d n bir 

k.aıac sureti hlıul cımı,ıır. i\bın•fıh 
bu k.aru ,;uretindc k3t

0

i bir fikir 
he)·an edilebilmek için pr.,ıcniıı 
bütün tcferriıativlc hilinme<ı l~zım 
geldiP;ı il~ e oİunmaktadır 
,\,kcri lıuıçe - l.ondra \! 1 ( . .\.. \ ı 

llir hafta)'• l.aJa• pırlemcntoıa tevdi 
edilecek olan lngiliz uıdıı.;una 
ait btJtc;c r:ıhmin.:ıun<la geçe"' seneye 
naz:ırrıı y:ırım ınih·on !.n~iL;: lira ... ı 
tenzilat \ ordır 
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T İRL K 
du111arfan lııkı -, olduğunu >u~ · 1 

il mckk beraber l>uyi.k lıalıalarının 
•utperc<lik z.ıına~!arına :ıit mııhim 

•kılycleri o~foııa anlatmaktan 

kendini ıılaııı11ıJrdıı. O :adamlar 

1 q "irlcri ıızcrindc mı Anam 

r nlııl•r lrn'inıle iıl·lcr. 

11?~ ı an!nr;jc g.eçiııirlcr, kı~ 

, dirı de knr yağınca ba~ka yer· 
.:re hicret ct1crlcrdi, Kanan· 

1·1·1 yollarını l dderlLr, >ımra 

;ıir eri lıasarlard~T:ırati:ıy,ol'lıına 

ıunl.ırı .ınlattı' tın sonrJ. ecdadı· 

• n, ı len bir kabile rcmnııı 

ı ezan 1 a~ında beyaz atları nasıl 

~.ırb~:ı diye kcstiklcrini,soııra da 

1 ıı kc~:'rn l•cyı:irlcrin m· . urctle 

p,iik ~ ıizıinc çıkara~ orada 

olunun nıhumı ~a,Jeıtikkriııi an.. 
fatırdı. 

f latavın ı:ıızd prtn<L.,.Jcri, 'fo. 

tar 1 l~!ıl nn~ ııı.,;;.ınhndı"'arı ı:a 

rnan 'er. f,,'Clınlen 1 l:ın!Jrınm 
sııray'ırı,..a •İt rnıck için mu-
:ıuam ala ı Itır t~ırip edilir. ipek· 

!ilerde!', i~lcnnıi~ fikli~i c~rn İ.L 

kı\n anlar yola çıkarılırdı. 

Tcnıirlcııgin bah•ı>ı :ı prcıht:.: 
krin isiınlerini .'.l) ılI, sonra m wı[fcr 
1 laıılar , dıi;nıa ıfarıııın alun tep· 

-,ikrıle "'Ctirilcıı kellelerındcn 

tııZL k.braı. ~üriınu na ıl içtiklc 

rini t .. ,, ır tckrld. 

- işte oJtlum, ılcrJi, Cmgiz 
Haıı Mogol ordularına duny11yı 
zaptellirdifli gilıır kadar bu böyle 
devam tlli. Kader /ıu1111 bi!yle }'UZ· 

mıştı. Lakin zulmet melıiikesi 
Cengiz Hanı alıp götürünce, yani 
Cen!(İZ ı·ef11t edince, dlinraıla dörl 
saltanata ayrl/Jı, 

Cengizirı <>/!ııllım ı·e rıı lıl)•ük 
nı;/11111111 ıf,ı!ıa <'l'l'I <iftnesf nrticcsi 

Alman.yada 

Troçki 
Almanyada oturma

sına müsaade 
edilecek gibi.. 

Bcrlio, 20 A.A., •Berliner 
Taıı;blattt ıı;azetesloe nazaran 
yatmz kabinedeki sosyalist na
zırlar M. Trotzklnln Almanya· 
da oturmasııa mUsait bulun
maktadır. 

So6uk ba,ladı - Berlin, 
20 (A,A Soğuk tekrar başladı. 
Mekteplerin ayın yirmi yedisine 
kadar kapalı bırakılmasına ka
rar verildi. 

MUthif haydutlar, Ber-
lln, 20 (A.A.) - Polis ahiren 
Iskonto Bank Binası altında 
bir tUnel kazaraı. kasalardan 
bazılarını kırıp bunlardaki nu
kut ve mücevheratı çalmağa 

muvaffak olan şerirlerin izini 
bulduğunu zannediyor. Hır

sızlar Sass aile ismini taşıyan 

3 kardeşmı~. 
YUz elll Klfi dUftU Ou-

isbourıı;, 21 (A.A ·· Ren. 
nehrinin 'Rur. ile 'Homberg. 
arasında buz tutmuş olan kısmı 
Uzerinde gelip geçmeğe bir 
mUddet evci müsaade edilmiştir. 
OUn akşam buz tabakası birden 
bire kırılmış ve husule gelen 
aralıklardan suya düşen 150 
kişi gUçlUkle kurtarılmıştır. ------ispanyada 

isyan -- -
İhtilale karışan zabit
ler çıkarılırlcen yeni 
bir isyan mı oldu ? 

·-Madrlt, 20 (A.A.> Vila-
yetlerde hükümet tarafından 
tayin edilmiş olan zabitler 
topcu ala}larının kuman
danlıklarını ele almışlardır. 
Hiç bir hadise olmamıştır. 

Slvll giyinmiş olan eski 
zabitler kışlaları terketmlş

lerdlr. Segovle mektebi har
biyesi talebesi lkametgah
latına gitmek üzre mektebi 
terketmlşlerdlr. 

• iSYAN RiVA YETLERI 
Hendaye, 21 (A.A.) Mad· 
rlt ile Pontevedora arasında 
muhaberat nıı.ınkatı olmuş

tur. Henüz teey}'üt etmemiş 
olan haberler Vlgoda bir 
takım hadisat zuhur etmi'>' 
ve bu inkıtaa bais olmuş 
olduıtunu hlldlrmektedir. 

-----
Şimal ve cenu·p zıra&ında 

Vaşhinıı;ton, 21, (A.A) - Şim
ali ve cenubi A merlkanın J 9 
cumhuriyetinin ınllmes~illeri fab
rika mar:Caları hakkında Ame
rika devletleri orasında akde· 
dilmlf olan ıııukavelcııameyl 

imza etmlşlcrdlr . Arjantin ve 
Salvador cumhuriyetleri iştirak 
etmemi5lerdlr. ___ _, ___ _ 
Nisana bırakılacak 

A!lna, 21 ( A.A. ) HllkQ-
metin dyan lntihabatıoı feyezan· 
lar sebebiyle Nisan birine tehir 
edeceıti söylenllmei>iedir. 

nlarıık n/!lunıın nlflıı arasında 

ıliiııya irrıııeralnrlrığcı cWrdr taksim 
edildi • 

Cm1:iziıı ogtrı Çagalay. btı/Ull· 

dııgııtııuı: bu kıt11rı almıştı. f'.ıkal 
Çagatayın oj!ul/,ırı Keııdilcriııi 
ş.ıratıa Vt' cıı· mrrııkıııcı kııptırdılar; 

~ima/dl'kl dulfl"ı"ı çekli/rr. l~tc 
.~imdı orad,ı bııluııan ilan cglence 
ı·e nl'la rııeş{!ııl olarak Mm·l'fai -
Ne/ııı ve Semukaııdiıı idaresini 

btıraJa~ı ı·rkifinc bıra 'anıştır. Arlık 

alt ta.rafını sen b.'lırsi.1 ... 
far ıgay lıl nu :sı.ı; kdikt~n 

fonra meyu ane b,ı mı s:ılliırarak . . 
i1.,, c et ı: 

- J.fr rglu11, şıııııı da söyfiye -
)'im ki eıcl!ı dogrıı yoldan ayrıl -
ınam utrmrm: 

Ta•:ıgar mutc:ıkilıı:ıı o~lundan 

ayrıldı. l.fik.iı} '1\:nıirknk bir çok 
ıı<lamların na1.:ıri dikkatini celb· 
cttijl;i i~in haba>ıııııı hildikleriıı· 
den beyaz ~al.allı bir adam hır gün 

Temirlı:nge ~<lmın ne oldu· 
ıtunu ~ rdu. Temir bu sual üze
rine bulundu~ıı yerden hiirmctlc 

k:ıJl;Qrak ce' ap ı cr.;i: 

l:ngll.t;ered.e 

Deniz teslihatı ---...-- Tamirat 
Londra hükt"ımeti yeni Müteh;ssıslar Alman

ı bir konferan~s·a taraf- 1 yanın vaziyetini tet. 
tar degıl l<ik ediyorlar 

Londra, 20 (A.A) - Hariciye 
nazırı sör • Ausıen Chamberlain. 
avam kamarasında atideki be
yanatta bulunmuştur: 

Bahri teslihat hakkında ye· 
niden müzakereye girlsllmesi 
için lngiltere hUkOmetlne umumi 
intihabatıan sonra bir teşebbüs 
vukuu muhtemel olduğuna dair 
lngllterenin ·vashington. sefiri 
tarafından vaki olan beyanat 
hUkOmetin talimatı Uzerlne icra 
edilmiştir. İngiltere hUkOmetinln 
bu mes'ele hakkında bir konfe
rans toplamaya aslA niyeti 
yoktur. 

HUkQmet Amerika ile olan 
mllnasebatımıza ve iki menıle· 
ketin bahri vaziyetine alt bütün 
mes'eleleri göz önUnde bulun
durmaktadır. HükOmet bu hu 
susta bir neticeye va•ıl olur 
olmaz evve!A Dominyonların 

mütalaasını soracaktır. lnglllz 
sellrio beyanatı doğrudur, fakat 
hükQmet bazı hatalı istintaçları 

düzeltmek içln bildiğiniz beya
nnameyi neşre mecbur olmuş· 

tur. 
lngııterede maden Kuyu-

ları Londra , 20 [A.A.J 
Avam kamarasında irat edilen 
bir suale c~vaben maadin nuzırı 
1-1-1929 tarihinden beri maden 
havzalarında yeniden açılmış 
olan kuyuların miktarının da 
78 e baliğ olduğunu ve bu kuyu
larda ucretle çalışan amele mik
tarı da 1238 kişiden ibaret bulun
duğunu söylemiştir ,, Tancada 
fazla bir takım memurlar bulun
duğu suretindeki lddiııya mllte
allik olarak sorulan bir suale 
cevaben Sir Chamberlain demiş
tir kl : 

·Haddi esgari, olarak mevcut 
olması lılzım gelen memuriyet
lerden iter haı.gi bir suretle 
fazla miktarda memuriyetler 
bulunması llıtlmallnl inkAra mü-

temayil deıııım. Maamalih muh· 
tellt bütUd fdarelerc has bir ita· 
ta olan bııi':'yaı·yetln hali ltazır
dakl şeral ıı1tıoda önUne geçil
mesinin mllkfin labileceğlnl za
nnetmem • ..fiu sikAyet son tem
muz protolı:olu mucibince ihdas 
edilml~ olan yeni memuriyetleri 
i · tıhdaf ediyorsa buna cevaben 

bu ittihama italynr.ın beynelmilel 
idareye iştirakinden tevellüt ed
en mal! mcnraaatlerden fazlasi· 
yle ıvaz teşkil edeceği Umldlııi 

izhar ederim. 
Londrada hararet derecesi 

Londra, :!O A.A.)-Öp;leden 
sonra saat :{ tc zait 9 derece 
hnraret kaydedllmı~tlr . Mamafi 
ahvali havaiye idaresi gece 
don olnçağı.,ı bildırmekiedlr . 

Londra. 20 (A.A.) Saint-
Scbastien den Daily Mail e 
bildiriyor : Son harek:Uı ihtild
liye dolayıslyle açığa çıkanlmış 
olan bUtun Jşpanyol topçu za
bitleri tekrar vazireye glnnek 
istedikleri takdirde Krala ve 
hOkQmete kör kllrllne itaat 
yemini edec~klerdlr. Bu topçu 
teşekktıllerlnin llga"ı topçu za
bltlerlyle orduda terfi usulilnll 
tensika teşebbüs etmiş olan 
Prlmo de Rivera arasındaki 

manafereti son haddine çıkar
mıştır. 

Benim adını Tenıirdir ... { I / 
\k<ek:wllı ı~t ııir .., ıdckt dıı· 

, L!'tdu, ınra dcıl ı ki: 
Sen mırvaffakiyet ~ulııbi bir 

uJ.ım ola«aksııı. 

(:en,: Tenıır lıu kafi nıujdcyi 

i~idincc buna hararet \C itıııi· 
nanla inandı. O zamana kadar 

en zi) adc seı digi satıranç gibi 
oyunJ.ırdan ıaz ı;cçti. Tcnıirlcnk 

lıu .mnıla "n yedi yJ,ında lıir 
rcnç olınııştıı ki Zeyneddin ııa. 

mınıla bir z:ıtc tts.ıduf etmi~ Yc 

onun tarafında!' iltifat ı c te\ ce

cüh ı;onniiıti::. 

Zeyneddin TL·ınirlcn,;L' :crpıı· 

( 1) Teınirlcu.k \vrupa wilıkıiw 
tk Tamc-IJnc di)e 7.ikrcdilip•r. llizim 
Tcmirlcnk ıliıc uı kdiğimi' bu i>iın 

iki kelimeden m~rckl<cptir. "l'imur. 
ye "1.cnl,,. Tiımır, bildi~imiz i(ibi. 
dcmirclir. r .cnk i;e topal demektir. 

' Kcn~i ı;onrad•n bir ok darbesile 
a\ağından sakatlanmı~ıı. Ayıgını sürt· 
mcden yürüyemediği için "lcnk, den~ 
ıni~lir-

Temidn lıir um·onı dı Gurigandır. 

Bunun mın•sı do "mııht~eın .. demek 
cıluYor. 

Paris, 20 (A.A.) ı\\üte-
ha ssı si ar ak det tiki eri iki 
umumi içtimada tali komite 
nln raporunu tetklk etmişler 
ve borçların devri mes'ele
sini Dav.es planının tatbik 
ve AlmanJanın iktisadi, mali 
istikbali nokta! nazarından 
tamik hususunu diğer tali 
bir komiteye tevdla karar 
vermiştir. Tali komite vasıl 

olduğı neticeleri Cuma günü 
bildirecektir. 

• MiSYONERLER MESE-
LESi Parls, 20 (A.A.) 
Meb'usan meclisi hariciye 
encümeni kongregasyonlara 
alt maddeler hakkında fikir 
alınmak için değil fakat 
mes' elenin esasını tetkik 
etmek üzre davet vuku bul-
duğu zaman rey beyan et
meği 10 muhalif reye karşı 
1 O rey ile karar vermiştir . 
Encümen bu maddelerin 
tefriki hakkındaki takriri de 
11 re}'e karşı 11 rey ile 
kabul etmiştir. 

Parls, 20 (A.A.) .\1eb'u 
san meclisi hariciye encü
meni kangregasyonlara alt 
maddeler hakkında verilen 
müsavi reylerin mezkür 
maddelerin, ilk tefsir hlliifma 
olarak, reddi manasını te
zammün ettiği mütalaasında 
bulunmuştur. 

Yeni para - Paris, 21 (A. 
Aı M. Dounıcrgue beş ırak
lık nikel para darbına mezuni
yet itası hakkındaki IAyıhayı 

imza etmiştir. 

Bir yobaz mahkemede 
'oz~at, ~ l ( \. \..) C':ımidc 

kadın :crhcstbi :ılcYhindc irtica-
karane lıcymıatta hııluııan bir 

'aiz ınahkeıneı e ı erilnıi~tir. 

İLAN 
Tralıwn \'il:heti d;ıhilin<lc moçb 

orrnınl:!nnııı 'l 'rnhzon 't.' ı·:rzun·ın 

\olunun .~'J J uncu kilonıt·lrosun· 

d.1k.i <ırınanlJ:t1 tt \·a.nhcıJu dclt.'· 
:-inin ~alt \e ... ol .. ~ııu:inde { !'anta ; 
11rm3n1arının (tıOO htkt:ır rü~1tindeki 

ornı:u1 1.1t".ıhından t:thmintn (24-0000) 
metro mikip lıöc-ek i;tiloş•ntlan ~u

rumuş l dcrp hiılç tabir edilen 
l..ı:-mt ha~cbiniıı hir ~ene zarfınd~ı 

kat ı·c ormandan çıkarılın•I. ür.erı· 

beher metro ınik~lıı ı 2) lira bedeli 
ınuhammenle \t kapalı ~arf lbulıle 

(21 )l\5ııumı;:ını •.ı~CJ tarihinden ~21, 

·i,;aıı <J~CJ tarihine kadar üç ay müd
detle \c ıncrcut ~:ırtntımc re ınuka· 
\·clcdc ıııuh~rrcr ~c.:raü dairc ... indc 

mü7.aytde)"C ç1l3nJn11~t1r. 

Teklif nameler Trabwıı \ il4\'cıin
dc nıüte~ckkil l..omL~yon ınah~usun:ı 

ı crilcccktir. T•liplerin 'e şeraiti mü
zayedeyi anl:tm:lk istc\enlcrin .. \nka~ 
ı-ada orm.tn müdüri~·eti unıumi)·e~ile 

'l'rilbznn \'C 1:-tant:ıul orınan baş ınü~ 

düri\·ctlcrinc rıüracarıtlan ilJn olunıır. 

~ıınıı, hırka'!nı, kemerini ı c "tıir 
de akik yiiziık ıtrdi. Bunlar 

hep birer takdir ni~am:,idir. Aklı 

ye nıalıimatiylc tanııımı~ olan 
Zeyneddin ııafiz lıir ııdam, tam 

lıir reisti. Tcnıirknk bu zatiıı 

ke,kin lıa\,ı,toı. ~crt: sadasını ıc 
t..endhiııt! ı erıııi; uldup;u hcdi)'C· 
!eri daima lıatıılıını~tır. 

Harla kalıilc:,iııiıı rci..,i l lacı 

lfarla, ruuirJeııı:in ao'll" ıydı. 

l\cnd~i Ye~ıl ~d ırdc ııadinıı 
lıııluııı.nlıı. Bu, 'lemi leni. i c 

alakadar olmaz, a! ık 'tır:ıtlı bir 

adamdı. Omu1 kııa idare .i yu
zlınden zaten kııhılcııin ı .feri de 
bi.ı:büıtın [cn:ıll!l;ı yordı. Bir çok 

muharip 'e :ı:.il gençler Semer 
kant 'c \TaHrai 'elıiı· hul ıım

darmııı lıizmcııne ıı.iriyorltırdı. 

Temirkıık de, lıııba>ının reyile 

bu hüki.ımdara izmet etmeye 

k:ırnr Hrdi. 

Emir Kazıu. il• Tomir 
Temirlenk genç bir ya~ta 

lş>iz guçsiizdü. l'akat meşguliyeti 

olm~m&~ı faal olma<ına mani 

,.... 
. -

~S'o11~iberler ·~1 . . . 

İşlerde sür' at ve kolayl~k 
• ••••••• 

Dahiliye vekaletinin tamimi cidden çol< 
mühim ve isabetlidir 

\r\;ıırn. '..?! .\lı' i~tt) - lh 

lıiliyc ı·ck.ill't i;lcrin ı.:ıl•ıık go 

rjılme-: ıçııı Lll lıir lim:ıtra 

ıııc lı ztrlarııı~tr. l\n t~liı-.ıtı 

~iirı: rt: rni ı l ı:;ayri re mi hiç 

1 ir ınııracıat cı:ı aıNz lıırakılırn 

~ acal,tır. l>tizaıı. ancak kım . ., ı c 

emimanıclerde s.ır:ıhat olma) nn 
i~lerc nııınha,ırılır. 

.\k,i halde -ıiı::ııı lncl·ııııcı 

sin'"l ,ıc m ... ~:..rLtn ... ı' 
ri \ ırdı Tekrar \l' tLlll• ıll 

i nhda!lla Mani olup • .ralı:I 
ye cn1rjı1 k·1 ,.~~1 ' nizan. 
mm afık ol :ı rnın lul:ı[ın lı 
iji yapmamak, i ı;zarnı c 'ik 1 

tehir <:tn•ck millet dratlının, ı 

lıut dotı;rudan ılııi(nı} a ılc' Jeti'· 

zararını ıc h• ·kukıınun zıı nı 

mucip ıılalıilir Büdc 'az ~etle 
de nıcsııl hakkı'lıla tatbik ..ıJ· 

zıılııılc haıııloluııah'ir;c ılc teker- 1 ·ı h"k" c· 1 
ıı:ıca .. en zaı ıı tJ111 ez;. ~ 

riıru aczii tcrcdd11de ı e yahut nıın 2:10 \'e 240 ıncı nı:ıt le c 

lıil1'bizligı- dclakı etler. 1 kr iki- ridir. 
- •0•. 

Barem maaş layıhası 
Ankara, 21 (Milliyet) Barem m::ıa~ lılyıhası için vekılkıW 

mııtalAalarını lıazırlı)·orlar. Bazı vekAletler esaslı itlra:ılatdtl 

bulunmaktadırlar. ___ , .............. __ _ 
Millet okuyor .. 

Anbrn, 21 (\!illiyet) - \laarif Yekiikti Yil:İ\etlcrdcn Unun 

sani sonuna kadar :\lillı:t nıchtcplcrinc nııid:n im talebe ad ıl 
scırmu~tur. l lcnıiz Kay,Lri, lkni1.li, l':liıziz ve .\rtiıvin yilayctkrın.kn 

ınaliınıat ıı;clıııcnıiitir. Bu ıllırt vil;\yct hariç oldıı!!'ıı halde dı 'er 

, ilıhctkrde Uııuııu,ani n h:n·ctindc ~li'kt mcktepkrinc miida' m 

talebe mcn.·udu dokuz vü1. kıri. ik• hin :ıltı \ 111. dok an ~ tı ı ı , . . . __ ...., ......... . 
Maarif vekaletine rapor 

\nkara, (:\!illiyet) Bir mııddcttir "''""t ve \dfüada n Lkt 
pkri tcfli~tc lıulıınan ;\la.ırif \·,Lıleti hı'~ ·ıh 1ı:ı mucur i l>r. < 1 
lıcy Ankarnı·a 0dmi~tir. 'lııın:ıil~l'h lıuralarılakı tak 'ıclcrlc nı, . - ... 
krin aln al Ye ~eraili sıhh11-ckriııin ınııkcnımel oldı•ğıma dair l ı· 
ı ck~lctine rapt•rt!lltı ycrıniıtır. 1 falen '\ııkaraclaki nıl'ktc; • ı.l 
nıc' cut K:ıbakıılak ve Kml hastn;ııtı hakkında tetkikat yqnı:ıkt 

- il.ALAI! ---------Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esa 

f\:umara~ı 

l ~ı. 

\le-kii !\edeli ic•ro 
l\ir:ılık ~c-ne' jt • lır 

ıı .. ·tıeliada<la i\Ta~ •ıır snkagııı<l• ceciit 10 n'u•c·rer 
zeytinlik )'Cfİ \"C c;:carı 2:)0 

ı ;;7 Sişlide ;\le-;rutİycı ınah:ıll•,iııde \ldıt;ıp •l..;ığıııJı 
'l~ruliyet apartnı:ınının lıirinci daire.si ~80 

J-:ınltlk ıQ l·'.vtanı hanka,ın• ıiı hRl~da ıııuhaırc cm\ 'ıı lwcr 't tH i c 

deli "''lrl ,eraiıi atiye ile nıiiznedeıc çıkarılrıı~tır: 
J \Tüzayedc müddt:tf J. m~rt ' 1:.!'J p11.z11rtc i ,tuı c- l\.ad~r olu? ;ı.ı.: 

mu:ımcl~·d ""'·mi ınczkO.rdr ~:t.lt nn :ıluda icra oıunacaktır 
" tl~deli ic>r ilk t:tk<it ihalr'i ıııüıea~in \cri'mrk uzcre ıçeı 1 ,· 

nıü,:.;ari tak~itte tedi\'c olunttc:t~tır. 
:ı .\liiıayctlc~c i 1 ıirJk cıınc• a zıı'unı.Lı 1 ııluııanl.ır l\ıh;et.arı.ll L lı. 

\C ı:\t..1ın ha.nh.!l:>L l~t.ınlıı, 1 şuhc~inc ınJr.t.;:.ı:ıt ctrnclidirleı 

Manisa vilayetinden: 
J lııru:-huvJvn \l~nrıncnc duğn . .: 

i11~:ı ı.;<lilın~ktc olan 'c C\ el~.! Uip;l'r 
ınütaahlıidc re \ iyı:• ti.İ'"3bi~ t:"'i ihalt 
etlilıni~ lıulıınan yıılun 4 üımi kilo 
ıncu-c,.indtn onuncu ldkıınctro:;ın;ı 
ka<l·n· h kilon1ccrclik kısn11nın ~(ı~:ı 

halinllc inşo<ı <ı ;ı 1)29 Cuıııaııc.,ı 
günii saat onhin.- kad;ır ıntiJıh:tlL~ 
48,9ı4 lira 8:1 ~ııruş hedefi keşfı 
üzerinden kap:ılı xarf usulilt- ırıüna· 
kasaıa ~1karıldığınd:ın şartMmc '" 
kc~Hni J!:iırınck İ:'tcycnlcr!n \'iltı~ct 
Ua;ı nıühendjsliginc ınüraraü..ırı. 

l\tanisa Vilayetinden : 
\ilaıct i\luha,elıcı hu>ıı>İ)C'inc 

2-t.58 iira ı;; kuru, ınuhaınıncn l.ı,·~ 
melinde defter 'c ~airc lah"cttirile 
ccktir .\lünakas. müdtlcti 1) ;ı.fCJ~'I 
cun1artcı.oi günu "aat ona k:ıdanlıı 
rnikcl:ır ı·c cm nı hakkıııda tof ,1fı\t 
almak i ıivcnlcrin \ it:\yc i\luha>clıci 
h ''"~1\t.' 1~1udl.ırltilünc .mür;u::ı:ıtlan. 

-dq~il;li. \\;cutç~ pek -1 ıl\·ctli. iri 

yarı, g;cııi~ oınuzlıı Tcnıirin 
[kafn,ı hıiyiik a:;ır bir ~eydi. 

\lnı yıihck. kOYH ~iizltriııin 
bakışı, k~'kindi. Çenesi, :ıgzıııın 
kendi ırkıııa mah,ıı~ ı;cni~liği 

bu aıl:ıının ·lıiiı iik bir hayat kllll· 

rctinc ı c az;nıi irackte >ahıp 
ııldu~unıı µ;o:>rcriyorıhı. 1.:ikin 

bu :ızmıı ~iıldettc ırtıı.:ılık ela 
,,ınlı \);4ınılan pek az lal ırılı 
j,idilirdı. , i, ıkriııden ~diror 
dilıi. i~idilir, mıılıatah ıızrriı;dc 
ualiz hi tc,ir ~ap:ırılı. 

1 liç g~\'CZCJik ctmu, 'nf;.ul:ın 
ho,lanmazclı. llutun y:ı,adıp;ı muti 
detçe lılıı le kalmı tır.Bu aılanıın 
mizaç ' sccıyc hakkıııda lıl1.i 
temi c hizmc edecek ol,·n ~ıı 

, ak'ıı şayanı dikkattir: 

Bir kı~ v;üııiı <lap;lard·. bayır 
!arda ıırkada~larıyla lı er a lıe r 
11vlanıyordu. Tenıir h11J11 atını 

sürerken bayvaıun ayagı hir çıı 

kura dalmıştı. (,.'ukur hem geni;. 
hem de derin oldu~n için lıcr· 

bitmedi 

Şehremaneti iliınatı 
liil 

llo ~ ıı~lıı llckıli ıT>inden: , ·" 
kiiydc keçecipiri ıııahalbirı c 

tt'rzi \ ı ram >tıka~ıı ıda 1 lınc. 
llehckııya ait '..?O '\. g:\ı;ir 1-. ı ı·· 
nin :ırka cephesi :\n1 olarak 

lıidaın l'vlcmi' ı·c ... a ı ~l tchlihc 
• .. l"} -

bir hal alını~tır. S:ılıibiniıı adrl ı 
huluııamama,ıııa lıinat'n dof~r.,. 
dan dop,nıya tdılıj!'at )·apıbr.ıaılı 
i!;ındıın tarihi il~ndan itiharcı .>+ 
. aat zarfında defi mahzur cdiı
ıııcdil;i takdirde dairece hcılnw 
dilcccp;i telıliı(arı kanunive nıakıı· 
ınıııa lainı rı.•lııı.·ık . ·ı " ;,..ırt: ı .tn 
olıınur. 

... 
Adalar Elektrik tenvi
ratı 

·ı·ıırk aııcıniın ~irketi, e•a. r .ı· 

k;ıyckııunıesinin t.1. tıkı nli\ p 1 

tiran cttip;ini ilı\n 'e :ı. ııb 

husu<lnrı beyan eyler: 

ı - Şirketin ndı ~Adalar ek 
trık tenı iratı Tiirk anonim :;ir· 

kcti.dir 

'..? )irket aıJal,ııın cicl.tr k 
tcnı iratı ile i,tigal C'dcccktir. 

.ı luddeli, inıti~ aza mu,. 

t~nir, ;-;; •enedir "crmave i ıuuoorı 
1 • 
1 Tıirk Jıra,ıdır, her hf<>l' cPedı 

25 lirndı. 

ı 'ali kfırJa: ",,S ihtıyat.ıkçc ı 

ıc " 5 lıirônci temdttı ,ıyrıldık 

ı:ın sn ra ınüc, 'ınkisinin ) uzık 

lıe~cri Mıicssb ı c meclisi ıılaaL 

ıızalarik ikraıı:ıiyc olarak memur 

lar:ı ı·c " 85 i ikinei teınrttıi 

lıisee;i ualarak his:;c ~eııctlcrinir 

ahiplerinc Yerileccktir. 

5 - Te:;is heyeti umu nı i }L°"i 
h • i>aıı 92<ı Cumartesi ı;unii 

~aat 1 5 de lstaııbulda Piycrloti 

('addsindc kAin Şehremaneti Cııcl· 
dC'<indc toplansc•lcrı. 
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MİLLİYETİN ŞEHİR VE MEMLEKET HABE _LE 

Bir ihtilas 
ialiç veznedarı 3000 

lira çalmış 
---.~ 

I -Jaliç flrketl veznedan Sof· ' 
yanoı efendinin şirket 

ka~asından 3000 lira lhtllb 
C) ledigl anlafılarak tahkikata 
başlanmıştır • Sofyanos efendi 
dun Polis mUdilrlyetlne celbe· 
dilmiş ve ifadeüıınmıştır • 

GözllilU çalmıf 

Koca kan namile mamf 
Nusret isminde bir sa· 

bıkalı dün Haydarpaşada fhnen· 
diller milhendlslerlnden Cenyo 
efendinin cebinden glWü&liııU 
çalarken yakalanmıştır. 

Hamal kavgası 

Haydarpı fıda hamal SD· 
fe)'manla Ahter kavga 

etmişler va birbirlerini dil&· 
mll~lerdlr. 

Yazı mı yazacak 1 

Ç• f kapıda komlıyone
' usret B. in yazıbannt 

sine hırsız girmiş ve yazı ma· 
Hnasını ıışırmıştır. Şüphe edilen 
kahveci Hı.seyn derdest edll
mlştlr. 

Bir dUkkAn yandı 

D uo gece Galatııdn Frmene
cilerde 15·7 numerolu dük· 

ı A"dan yangın çıkmıştır. Yangı· 
•bep, mangalın devrllmul 

dlr. 1 falye gelinceye kadar uç 
kat olan dükktn yanmıştır. 

Derhal söndUrllldU 

Kurbağlı derede Jl\efatlıkta 
lloaclye bıınımın evinden 

angın çıkmışsa da bastırılmıştır. 
Sobadan yangın 

Kadıkl!yde Refik efendi 
soka~oda Doktor Arap

yao efendinin hanesinde sobadan 
ateş çıkmışsa da derhal baatı· 
rılmıştır • 

Baca tutu,tu 

l{adıkl!yde ycldeğlnnenlnde 
dere sokağında 11 numa 

ralı evde tutuşmut vı derhal 
ııındilrlllmttştar • 

KAZALAR 

Ayağını kırmış 

Kızıltoprakta lhlamur cad· 
desinde oturan dişçi 

RUşttt B. e <ilin gece fenersiz 
olan 1327 numerolu otomobil 
çarparak ayağını kırmıştır. Eh· 
llyetslz şoför Famk derdest 
edllmlttlr. 

Pek feci f•Y 

Karaataçta tapa faprikasında 
demir eritillrk~a amele fzze

t!n koynuna sıçramış ve göğsü· 
nU yakmıştır. Mecnıh hastaneye 
kaldınlmışlır. 

otomobil çarpb 

T Urbede köseled Va•I 
2559 numaralı otomo-

bilin alhada tatmıştır. Kazadan 
ıoora şoför Vasıfı da dlltmuffUr. 

Tahrir fişleri 
Şimdiye kadar 11 mil

yon fişin tasfiyesi 
bitti 

istatistik Müdlrlyetl Umumi· 
yesinln tahriri Nufaa malOmatını 
tespit ile lştlgall neticelenmek 
llzredtr. On bir milyon fişin 
tasnifi hitam bulmuştur ve mil· 
tebaU uç mllyoa 'da iki aya 
kadar bitecektir. Bn teaplt ne
tlccalnde mevcut nllfuıua neka
dannıa kDçllk, orta Y•flı ve 
ihtiyar olduğa, bangf meslek· 
lerde bulQndnğU , ne kadannın 
okuyup yazma bildiği ve saire 
gibi malumat meyt1ana çıkmak· 
tadır. Bu neticelerin bir kısmı 
Hazirana kadar nefrcdllecektlr. 

Hail medent tefkllttı !ayıba· 
11 tetkikatı komlayonuaca lk· 
mal edilmiştir. 

Aile isimleri kakkındakl tet· 
klkat da devam etmekte olup 
bir aya kadar intacı muhtemel· 
dlr. istatistik mlldllrlyetl uma· 
mlyell geçen tahrir fişleri Ozc
rfnde tetkikat yaparak mem• 
leke llmlzde yOzde kaç kişinin 
aile isimleri bulunduğıı ve bu 
aile lslmlerlnln ne ifade ettikleri 
tespit edilmektedir. Bu tetkikat 
lzmlr vlltyetlne alt fişler 112.e· 
rinde yapılmaktadır. 

Maaş yoklaması 
23 Şubat tarihinde 
ba,lıyarak 28 Şubatta 

bitiyor 
lstanbul 7.at maaşlan illubasebe· 

cilijtinden maaş almakta bulunan 
bilflmum Muıekaidin ve Eytam ve 
Enımili A~keriye ve Mülkiye ve il
miye ile hidematı vataniye eshıbının 
Man 1929 yoklsmalan kadınlar için 
23, 25, ve 27 erkekler için de 24, 
26 ve 28 Şubat günlerinde tabi 
bulundaklan şubelerce ılın ı c ak 
ilmilhıberlerde yazılı suallere lkriıa 

eden cevap'ınn gayet açık ibare ile 
hak ve sllintiden iri ve noksansız 
ve ayn kalemle yazılmımasma dikkat 
olunıcalıtır. 

Ancak Sulıınıhmet fabesinin 
tamirinin hitam bulmamaSt dola-yım le 
bo şubeye ait yoklama muame!Atı 
merkezde yapılacaktır. Maaş cüzdan
lınnda foıogrdı lıulunmayanlann 

yoklama ilmühaberleriııe foto~raflan 

ilsak ve Iley'cti ihtiyariye tarAlından 
ıaı;cik edi:mesi ltzımdır. 

E~babı maaşın bizzat şubelerine 

müracaatla, yoklımalanııı icn ettirmeleri 
meşrut olup gidemiyecek derecede 
Polis merakizince yoklama ilmühı· 
berine m<şruhaı verilmek suretile 
tastik olunacakar. -·----Şubede 929 yoklaması 

l'ıtih Askerlik dairesine merhot 
fUbelerde ihtiyat 7.abltleri ve askeri 
memurlannıo 929 yoklamalınna 

Şubat sonunda nihayet verilecek ve 
mbracaat etmeyenler hakkında cezayl 
nakli tatbik edilectktir. 

Bir otel kapatıldı ILI.NLAR •-•• 
noııı ikinci fUbe zabıta! llı- Tesisatı Elekrriklye Türk Aııo-
r la kiye memurları evci ki ak· nim Şirketi; 

;am Beyoğlunda teftişat yapmışlar Tesisatı elektrikivc Türk Anonim 
Yeni TUrkiye oteline randevu Şiıketi hissedaranı 1929 senesi Mır· 
kabul edildiğini görerek bu o- unın 26 ıncı Salı günü sut l 5,.'JO 
teli seddctmlflerdlr. dı Şirketin Beyoğ•unda, Tünel mey-

l.imıında müsademe danında, Metro hanmda klin Merkezi 

Dün Galata rıhtımından ha-
idaresinde sureti adil'ede in'ikıt ede· reket eden Bayeron Laya · 

kumpanyasının Makrl vapura cek olan hey'eti vmnmiyeye davet 
r•pı·-evrn yapıırken Kıavuz ro- olunur. 
morkörüre b.ığlı olan halat ko- Lılakal on hi,se senedihmilii olupt:ı 
p~rwk vapur liman firketlnin işbr> içtimada hazır bolunmak arzu eden 
14-42 ve lf8 numerolu mavuna- hi«edaranın hisse senetlerini ticaret 
ıannın üzerir e düşerek hasara k ~71 - · dd · t anununnn 01 ıncı ma esıne ev 
ııtrctmıs 'c -&S numerolu ma- r·k ·nı . ·-k tta I' k ı ı · h fı 1 ı ·an tarı ın ı a n aa · a 1ır ı ~ 
vıına taııınmlyle suya gömülerek 
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iclr.deki tüc"ar c•)ası kAınilen - e'ı" b'"l_kesı u etmemış ·upan •· 
ıslanmlşrır. "' n a ır ı ·re: 

Seiartlerin nakli 
1lkb har.:ı kadar bitecek 

S faretlerin HUt Omelfmlz 
merkezin~ taşınmaları ilk bahar
da tamamile bitecektir. lngilizler 
ıkl ay sonra Ankarada yeni 
bina inşasına başlayacaklar. 

Fran-.zlar sefarethane için 
bir köşk satın almışlardır. 

iLANLAR __ _ 

1 'L icra daire<ioden: 
Borcundan dolayı mohcuz ve fıinı

httı mukarrer pirinç karvola ve pirinç 
ıepsill mangal gramofon maapilak 
ç;irıı;ermakinas.ı, f!3rdirop.. ceviz komo
din. Acem ve K•yoeri halılan, kanapc. 
yatak ve Avnıapa 5and•lyrsi ve .alr 
eşv•yi lıcyıiye 27 Subat 929 Çarsamha 
giınıİ saat ondöme paıı~ıltı eşya sonş 
pa7.arında lıilmüzayide fiiruhı olun.ı· 

caj!;ınd•n tııli;> olantann ye.-m ve 
vaktimezkOrde mahalinde hazır bu
lun3r.1k memurine m'iracaaı etme
leri iltıı olunur. 

lstanbulda Şirketin merkezi idare· 
sine tevdi eylemeleri lüzumu Han olu· 
nur 

l lisse senedatının tevdiine mücc· 
allik tamı:;-.ı rÜ1'Ümu 
mliveddilt:rc aittır. 

ve sair rüsum 

Ruzname! mUzakerat 

- Mtclisi ıdare raprırlan ile 
murakipler!n ve he.ap komiserlerinin 
raporlannın kıraati. 

2 - :1-Je,·cııdıt he!'ahı. bilanço, 
kAr ve zarar hesabının tasdiki. 

3 - Meclisi idare hasının ıayinl. 
4 - Murakiplerin 'fe h°'•P lo • 

ml.<eı lerinin intihabı ve kendi' r!ne 
verılecek aidatın te~piıi. 

~ - M~cli~I idare :lzuına yı biz· 
zat ve yı bilvasıta ~lakadar olabile· 
cekler! ~irl.eılcr ve yı ticarethaneler 
ile hini hacette şirket namına mua · 
melei tlcari~'C yapabilmek için ticaret 
kanununun 3\!3 üncü maddesine tev
likau mü>nade itası . 

Uwıbııl, 14 fllblt, 1929 

tMANETTE 

Yeni intihap 
Cemiyeti Belediye 

intihabatı Martta 
Yeni cemiyeti Belediı;e lnti

habao hazırlık.lan devam ediyor. 

Bir kaç günden beri tamlf edi

len cemiyeti Belediye Fırka na

mzetleri listesi. dün akşam geç 

vakit Hakkı Şinasi Paşayı veril· 

mlştlr. Hakkı Şinasi paşa bu 

gün namzet listesini .Ankarayı 

götürecektir. 

Şimdild Cemiyeti Belediyenin 

müddeti 25 şubatta bitecektir. 

Cemiyeti Belediye puar günü 

içtima ederek 929 bütçesinin 

masraf kısmını devam edecek· 

tir. Bunu bitirmezse pazartesiye 

de içtima ederek bütçeyi bitire· 

cektir. İntihabata Mart iptida· 

sında başlanacakor. 
Şerif beyin ateli defterf 

Şehremaneti memur!an için 
yeni hüviyet cuzdanlan 

ve sicil defrrrleri basarılmıştır. 
l\lemurin rr d riyetl bunları dol 
durmıya ba~ıamıştır. ilk olarak 
Şehremini muavini Şerif beyin 

sicil defterini doldurrmustur. 

Mek'ep mi, ku!Up mu? 

Genç llırıstiyanlar cemıye· 
tinden alınacak bckdıye 

resmine cemiyet itiraz etnıi~tir. 

Belediy~ buranın hem mektep 

hem kulüp oldu~nu ileri sürerek 

ona çöre rrsim almak istemiş 

mı kıbil ta' a da müc.<sc~cnin 

valnız mektep oldugunu idciia 

etmi~tir. l\Jcscle Emıınctçe tetkik 

edilmiş, ve yeniden tahkikat için 

evrak Beyoğlu Belediyesine gön· 

derilmilmiştir. 

Veklletle Emanet arasında 

• 
I ıntiyulı şirketlerden ~lınaR 

vergiltrden Şthre ma net; ne 

alt kı~mını Maliye Vekal~tl şim

diye kadar vermediği için key

fiyet Devlet şurasına intikal 
etmiştir. 

Şura nezdınde Emanet huku

kunu müdafaa edcctk olan 

umuru hukukiye müdürü Muh

liti bey bu gün Ankaray~ kide

cektir. 
---~·---

TUrk ocaıında içtima 
Türkocağ'ı idare hey'etl 

dün içtima ederek ocağın 

fanllyetl hakkında gl!rüşül

mfiştür. 

KONFER4S VE MÜSAMERE 
Dün gece TOrkocatmda 

doktor Tevfik Remzi bey 
tarafından bir konferans ve
rilmiştir. 

Bu ıOn Turkocatında bir 
muslkl musameresl verile• 
cektlr. 

Tefflz ve iskan 

Temz komisyonu di1n Vali 
Muavini Fazıl beyin riyase
tinde toplanmıştır. lskAn u
mumi müdürü Hacı Mehmet 
bey de içtimada bulunmuştur. 
Yeniden 10 ev tefflz olunmuş 
ve bir kaç dosyanın muame
lesi tamam olmadığl clhetle 
L kan idaresine iade olun
muştur. 

Ruslar portakal istiyor 
Rusyanın İstanbul ticaret mümes

silliğinin ;\danada uzak yola taham

mül edebilecek ne kadar portakal 
bulundu~ ticaret odasından sorması 

üzerine Dörtyolc!a uzak yola taham
mül edebilecek seksen va~on porta· 
kal bulunduğu bildirilmiştir. Alaka· 
dar portakal tüccarlanmızın bundan 
istifade edecekleri ümit olunur. 

Bir akit 
Mülga harbiye nezaretl muhasebe! 

umumlve müdürü Abdülmecit Sabit 
beıın kerimesi Melek hanımlı şehri· 
miz Tlc1reı müdürü J\luhsin beyin 
akitleri münısebeıile dün Tokatli· 
yando bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Tarafeynin mes'ut olmalınnı tPmen 
nı ederiz. 

Tevellüt : sanayt mUfettlşle· 
rlnden mensucat mühendisi Vasıf 
heyin dfln '•bah bir erkek ço
cuğa tevellüt etmiş ve Öz Aydın 
tesmlyo edilmlı;tir, 

MDIEFERIK HABERLER 

Miras defterleri 

AARIFTE 

Güzel San'atlar 
Sulh rnahkem~leri t~- I Akademisi nasıl çah
rafından tanzım edı- 1 şıyor - Namık İsmail 

lecek Bey in beyanatı 
Kanunu medeninin 5711ncl 

maddesi mucibince Hazl· 
neye lntlkat eden mirasın del· 
terleri aulb malıJı.emelerlnce tan• 
zlm olunacaktır , 

Hazine kendisine intikal eden 
mallar nispetinde terekenin 
borçlanndan mes'uldar • 

Bundan dolayı Hazineye in• 
tlkal edecek olau terekeye alt 
borç ve alacak mıktarlannın 
nlşbetfada ve terekeye dahil 
emvalla takdiri kıymetinde alt• 
kadar bulunan ttazlnenla defte
rin mabltemece tastild aırasın· 
da kanuni tedbirlerin ifasını 
tesbll için Hazine memur bulu· 
nduracaktır. 

Tereke aleyhine açılacak ala· 
cık davalan ile diğer nevi da· 
valarda hazine mümesslllerlnla 
kabul va tatbiki Hulneyc teb
llğat vukubulmadığı takdirde 
Hukuk usulll muhakemeleri ka
nunu mucibince bu davalara 
miidahal"d~ bulunulmısı ıazım· 
(,ır. bu ~urctle hareket edilmesi 
.Mal'yeden h"ldlrllmişılr. 

tahkir davası 

Çata~ca civannda ki Çilin· 
gır çifllğlne tallp olan 

Nasliç muharrirlerinden bir ha· 
nımın zevci Ankara ceza mab· 
kemts!ııe mUracaatla lst·lln M. 
U. Hacı Mehmet bey hakkında 
karet davası açmış bulunmak· 
tadır. 

Müddei, Hacı Mehmet beyin 
işini tr~lp eder~en mehmıı:dı:n 
kendt•:ni ko~dug;u iddiasındadır. 

ite T "ı!rr Tııll B. 

Birinci Umumi M lifetttş ibra· 
hlm Tan B • yarın bazı 

memurlarla beraber Şark vllt· 
yetlerlne hareket edecektir. 

Dünkü nıüsamere 
,.uzel s<Jnatıar blrllğin
d 1 gilzel bir ml!samere 

verildi 
nan akşam Gllzel sanatlar 

birliğinde bir müsamere 
verllm! tir. MUsamereye Peyami 
sefa B~) in yeni cdeblyet hak· 
kındald bir konferansile başla· 
nınıştır. 

Bnndan sonra Mea'ut Cemil 
B. ve !\\adam Bllnder tarafından 
bir kon er verllın;ştir. Bunu ke· 
mani Necip Ya~up bey ve arlta· 
daşlan tarafınean verilen bir 
ko.ıser takip etmiş ve on dakika 
latlrahattao sonra DarGlbedayl 
artistleri tarafından bir perdelik 
"Hava oyunu. komedi!' oynanm-

ıştır. Bundan sonra müsamere) e 
nihayet verilmiştir • 
Şehrimizdeki beyaz Ruslar 

Ueyaz Rusların toptan Çı· 
D karıımabl hakkında bir 

emir yoktur. Yalnız Dahiliyeden 
isimleri blldlrflen eşhas, çtkan· 
lıyor. Geçen seneler içinde 6000 
beyaz Rus vardı. Şimdi 15ll0 
kalmıştır. 

Çalınan paralar 
Sui istimal tahkikatı uzun sü

recek 
Doyana amamlyede yapıl· 

makta olan evrakı nakdiye ut 
istimali tahkikatına dev&m edi· 
llyor. Eski evrakı nakdiye sa· 
yılıyor. Şimdiye kadar 2~ !ıra· 
tıklar arasında 240 ve 1000 llra
lıklr arasında 60 fazla çıkmıştır. 

10 liralıklar d.', ~ayılıyor. Bu· 
olar arnsında fozla alanlar ÇO· 

ktur. Teftişat daha uzun mlld· 
det sürecektir. 

BiR ZiYARET 
Teftlşatla meşgul olan mUfe· 

ttlşlerden Nedim bey dün Def· 
teıdar Şefik beyi ziyaret etmiştir. 

MalOll re tevziat 

Millt müdafaa vekl\letl ta
rafından kıf fazla olan 

mıntıkalardaki milhtaç malQllere 
tevzi edilmek llzre gönderilen 
20,000 liranın 8000 lirası lstan
buldakl maUlllere tevzi edilmlş
tlr. lstanbulda bir kaç basta 
malQldan başka herkeı parasını 
almıştır. 

Kalan 12,000 lira taşra ma· 
IOllcrlne gönderllecektlr. 

Harlkzedelere kllmUr 

Hill\11 ahmer lstanbul me,..r 
kezi Tatavla harlkzede· 

lerl için 2,000 okka kömür mu
bayaa etmiştir. Bu kömürler 
bugün saat 10 da fell.keızede

lere tevzi edilecektir. 

--llml ıstılaların tespiti içtimaına 

iştirak için An-

kara ya gitml' 1Str 1 
olan Gilzel san·- • 

atlar ·Akadl'""i~i 

müJüril ~ '" d 
İsmail bey yapı· Eiı""' 

lan ve yapıla· 

cak işler bak· 

kında şu mühim 

beyanatta bu- 11!1 

Juomuştur: 

- Güzel San"atlar .Akademisi 

gerek bina, gerek atelyder ve 

tesisao itibari!~ Avrupa Akad~ 
milerinden ekserisinin liarında 
ve Balkan hükumetleri akade

mileıinin fevkindedir. .Akademi, 

mimari, resin, heykel ve sanayii 

tezyiniye şubelerine maliktir. Nıs· 
fından fazlası mimar olmak üzre 

üç yüz kadar takbesi vardır. 

l\lcmleketimizin ihtiyacı nazarı 

itibara a:ınarak en çok mimari 

ve sanayii ıezyiniye şubelerine 

ehemmi et vermekteyiz. l\11mart 

şubesi tcdrisao iki ecnebi müte

hassısının tetkik ve nazareti 

alandadır. 

Bunlar, yeniden tar&fından progr

amları tanzim lk ıslah edilmiştir. 

Önümüzdeki senelerde inşaaı. mu

kavemet vemalzcmdinşaiye, tcc

ruhe laboratuvarlarının yapılması 

hakkında vekaletle temas ettim. 

Bu tesisaan senelere taksimi ile 

peyderpey yapılması kararlaştı· 
nldL 

Sanayii tezylnfye şubesinin 

mütedavil semıa) esi vardır. Bu 

sermaye ile milli cazımın hey

kellerinin dökülmesini t:ısavvur 

ediyoruz. Mekteplere de kona

bilecek o 1 an bu heykellerin 
kimlen teTTJsil etmesi lazım gele
ceğini Talim ve Tubiye Hcy'e. 

tinden sorduk. llk olar:ıkaNamık 
Kemalin heykeli dökülecektir. 

Bu sene döküm ıtelyesi açtık. 

Sene başlangıcındanberi tunç 

heykel dökumlİ tecrübeleri ya

pılmakta idi. llk heykeli on gün 

eve! dökebildik, bu tecrübe tı· 

mnmile muvaffak bir netice ver

di.Bu mürasebetle şunu söyleylm 

ı 
ki; içi ~ heykel dökülmesi için 
harbi umumide memlekedmizde 
bir çok tecrübeler yapılmış ve 
Zeytinl)umu ile Tophane fabri-

kalarında yapılan bu tecrübelerde 

muvarlıkıyet hasıl olmamışnr. Bu 

itibarla söyliyebilirim ki; son gün

lerde muvaffakıyetle döktüğümüz 

bu heykeli memlekedmizde bl· 

rinci defa dökülmüş bir heykel 

diyebiliriz. 

Sanayü tezyiniye şubesinin 

hııgün afiş ve hanım işleri ate). 

yelcri açıkdır. Bu şubenin mühim 

olan seramik ve Çini atelyeleri

niıı .A yrupaya sipariş edilmiş 
olan kroki nümunekri mevaddı 

kimycviFSİ gelmiştir, gümrükten 

çıkarılmaktaaır. Bu atalyeler s.:nei 

dcr~ilye niha) etinden eve! açılmış 
hulunacaklcrdır. Yine bu şubenin 

mobilyacılık tahta oymacılııtı 

aıclyesi de gelecek sene açıla

caktır. Bu , atelycye muallim 

olarak bir mütehassıs getirilmek 

üzrtdir. 

HllAllahmer hasılah 
HilAliahmer Ankara merkezi umu

misi tarafından ~ubaan 7 nd ~nil 
Hiltliıhmer günü ittihaz edilmiş ve 
o pin Azı k:ayt edilmesi ve teberruıt 
toplanması emir edilmişti. O gün 
Beyoğlu şubesi tarafından beş bin 

Aza kaydedilmiştir. 
Şişli ve Kısımpaşa şobelerile bir· 

likıe mublm bir bısılıt elde cdılıru tır. 

Ecnebiler flSförlUk yap•maz 

Ecnebiler badema toförlük 
yapamayacaklardır. Ancak 

Lozaa muahedesinin aktından 

evci memleketimizde fOförtok 
yapan ecneblleria veslkalan tec
dit edilecektir. 

~MEMl.EKE '(Tl;J 

Meriç, T~ınca taştı 
Edimenin bir kısım mahallelerini sular 
bastı - Nüfusça zayıat yok - Adanada 

bir bardan ateş çıktı, bir boksör 
yandı iki kişi yaralandı 

R ttmf F..dfme rcfiltımızdı oku· 
duğumuzı ~öre kesretle yı· 

fan karlann erime>inden taşao Meriç 
ve Tunca nehirleri Kirishıne semtinde 
Tal; pı a, Alıkuı, Alnndar, Kiınhoca 
mah&Uatını Ayşekadın semtinde, Kı· 
nklı, HocıbıU mahallder!nl Gaziml· 
hal ve Tıbakane mevkilerini, Yeni 
imarette Beyı>'.lt cımil ile clvınnı 
Many ıs <emrinde Temclsizcami civı
nnı ve buradaki magazı ve evleri 
, .• Yıldınm cih<tinde de bir fınn ve 
bakkal dükUnını, Şehir istasyonu d· 
vınru isdlt etmiş Ye Yeni imam ile 
Gazlmlhıl köprüleri üzerinden aşmıştır. 

Edirrıenin cenup bahçeleri ve 
tarh lan Bosna tatarlar-, Oöyran, 
Elçili köyleri de klmilen su altındı 
kalmışnr. E•lcr n içcrsinde bulunan 
insan eşya ve saire çıkanlmıkta olup 
telefat yokmr 

Feci bir ""angın 

A. dınıdı da sabahı karş• <o•t Uç 
.l1nddelerinde şark kıfe şınıanındı 

yangın zuhur etmiştır. Ateş binaya 
muttasıl olan Ziraat bankasiyle Ali 
Nasibi eczahınesL Men<kşe mıg-ızası 
ve yıldız maran~oı -'elre!i uçaklı· 
nnı sırmış, kafc: t anın l!iR

1 re 
mutıısıl odasında yatmakta '' 
kom'k Hii<ımettin efendiyle refikası 
i'aika hanım ve garson Halil müş· 
killıiı kendilerini dişan atabilmiş· 

lerdir. Hüsımetrin efendinin alevler 
arasından kurtulmak için yaptığı 
mücadelede bir kolu ile bir avı&ı 
yanmış, yine aynı mabılde yatmakta 
olan lranlı canbu ve boksör Zehrap 
efendi i.lminde birisi de uyku sersem· 
ligi ile ılevlu içinden çıkımıyırak 
diri diri yanmış, kömür hıllndeki 

cesedi sabahleyin enka.ı altındın 

tıkanlarık defnedılmlştir 

Bunlardan başka iıfıive efradından 
l\lehmet <>ıfu Mehmet Garip efendi· 
nın de bir eli yanmıştır. Mecr.ıhlar 

benıyı ıedıvi memlel<eı hutanesine 

kaldınlmışlırdır. 

Y ıngııı tsna"1nda alevler Zlraıoı 

bınk•smın ırkı pençerclerine ıirıyet 

ettiği içio binanın yanması ihtimaline 
binaen bınkıd.ıkl e.-rak ve ddaıir 
ile paralar ahar bir mahalle naltlolun· 
muşnır. 

Y ıngmın rsbıbı zuhunı lıenlla 

ıntıııimımış olup bu bıpu tahkikata 
devam olunmaktadır. Y ılnız kafeşıa
tanın kıymetinden fazlı olarak alu bin 
lirayı sigortalı olması calibi nazın 
dikkat goriılmcktedir. 

Edirne ticaret kongrası 

Edirne 18 - (Milliyet) -
Dun Edirne Ticaret ve 

Sanayi odası kongrası aktedll· 
mlştlr. Bo içtima yakında An· 
karada tnpla~acak olan kongra 
ya alt baıırlıklan yapmak üzre 
alctedllmlftl. Raznamel milzaka
ratta fU meseleler vardı. 

1 - ı, Eankaı;ırın EdJrncde 1 
bir şube açması için mliracaat 
edilecektir. 

2 - Karabcrcan kömUr ma
deninin lfletltmeal için Nafıa 
Yektletl tttebbllste bulunula· 
caktır. 

3 - Trakyaya bağıılık bah· 
çevanlık ııtllUn gibi işleri o ır eşg~ 

muhacir lsklnı. 
4 - Halı ha-ı:ırda bu işler 

eshabına Ziraat Bankasının uzam 
vadeli lkraıat yapma~ı. 

5 - Edime tüccarlan tara
fından bir Ticaret Borsası açıl· 

ması • 
il - Edirneden Alpullııya bir 

,ımendUfer lntası. 
7 - Edirne • UzankllprG fO

ıasının fnşası· 

8 - şımendQfer tarifesinin 
tenzili hakkında Nafia veklle• 
tine müracaat. 

içtimada bu meseleler etra· 
fın da kararlar alınmıştır, 

~i••cld Haberler 

Petrol ihtikarı 
İHTİKAR-YAPAN KUMPAN

YALAR HAKKINDA TAH
KİKAT YAPILACAK 

Şeker ve petrol inhisarı lda
ttsl, gaz kıımpanyalannın bilhassa 

Anadoluda ibtikAr yapmalan 

üzerine tahkikat icnısına başlan

mışar. İnhisar müdürü Hüsnü 

beyin söylediğine göre, !standart 

ve Neft ~endikat kumpanyala

rının, tröstlerinin fili bir delili 

yoktur. inhisar idaresi kumpan

yalardan, .Anadoluda gazın kaç 

kuruşa sanldığını sormuştur. 
Kumpanyalar henüz buna cevap 

vermemişlerdir. 

Petrol kalmayan yerler 

Bazı mıntakalarda Kaz kalnıa
dııtı lıakkında idareye malO· 

mat gelmiştir. petrol kalmlyan 

yerlere gaz gönderilm~tir. 

Borsada dOnkO vaziyet 
• J ngillz lirası dtin B ırsadıı 

983,25 lcuru~ta açılmı~. 

984;55 kuruşa yükseldikten sonrn 

akşam, 984 Jcuruşta kapanmıştır. 

Düyunu muvahhade 211\7 5 

lirada açılmış, 219,75 liraya 

yükseldikten sonra 219,50 lirada 
kapanm~tır . 

istikrazı dİhill 92,75 lira<l 

açılmış. 92,,125 lirada kapanmıştı· 

11.ltın Borı;a haricinde 840 kuruşt 
açılmış, 850,5 kuruşta kapıımıştır. 

İstanbul Hilali Al1mer mer~ 
kezinden: 

!-Görülen ltizum üzerine Macar, Sırp, Haronter, Miksetdorom., Amerika 
ve Trakya malianndan 1sıanbuld3 mevcut ve yı hariçten ı;etirclıilinecek 
tohumluk ve yemekliğe elverişli (1.200.000) kilo Buğday kapılı zarf u~ulilt 
mübıyaa edilecektir. 

2 - Macar, Sırp, Amerıka mallan tip ılzcr!ne Tralcyı mallan 'I. de 3 
analizle ılınacakor. 

3 - Mallann çuvalları Hillliahmcr tarafından ita olunacak ve mallar 
Hayd>rp•şad.a an'.ıarda ve yı vagonda ihale tarihinden itibıren azami bir ıy 
zarfında teslim edilecektit. ( lbale müddetinin temdit ve tek<irine cemıyct 
mezundur.) 

4 - Malların evsafı dahilinde ıahıddils edecek analiz farla Borsa arbi· 
trajile halledilecektir. 

5 - llillliahmer menşe ltlbıtlle cins ve mllcdınnın tayinde serbestir. 
6 - itasına talip olanlar beşer kilo numune -e •ı. de 10 teminat akçe" 

ve ya muteber bir Bankı kefaletnamesilt 28 Şubat 929 Per~embe güniı 
saat bire kıdır lsıanbul Hilaliıhmer merkezine miiracuı etmelidirler. 

7 - Her teslim alının partinin bedeli htınbul TkaM ve zahire Borsa:ıınm 
olbıptalci talimatnamesi ahkAmını tevfikan Türk lirası olarak nakden ve def.· 
aten lsıanbul HilAliıhmer merkezinde tesvlve edilecektir. 

8 - En muvafık şerait teklifedcne teklifinin meıi<czi umumıcc tastikini 
ıeminen vevml mezkOr ihaleden üç gün sonra cenp verilecektir. 

Karadeniz bogazı Tahlisiye nıüdür;yetinden: 
Olbıptıki keslfnımcsl dairesinde pazarlık suretile fener işarH gemisindr 

bazı tamirat yıpunlacağından talip obnlınn üç gün zarfında idareye ruürı 
cu.ılan. 

t 
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\SR'"' l \lf 1 '-ttlLLIYET.TIR 
2 l'BAT 1929 

Hanımlar! Efendiler! Başları
mızı garba çevirdik; başları
mızın iç taraflarını da garba 
çevire ilmi 

dau objektif bir tarzda nakle
dildiği vaki değildir • Bir vak· 
aya şahit olmut bir kadını din
leyiniz : onun heyecanı , ihtlsa-

Bu gUn MAJ IK 
SiNEMASINDA 

BlGf'NKÜ HA,'A 1 FELEK 
satl kendinoktal nazarının tuttuğu 

yer o kadar bllyllktllr ki şahit 
olduğu vak'a tal! bir mesele 
şeklini alır, ikinci plana geçer. 

K.udınların "tarih. ten pek hoş- 1 
!anmadıkları malumdur; neteklm 
hikayenin bidayetinde on yedi 
yaşında olduğunu söyleyen 
Prenses Blbesco nun hangi ta
rihte on yedi yaşına bastığını 

söylememesi kadar tabii bir şey 
ycktur değllml? J. Antoine ve KABASAKAL 

mev-.imiı en bi' ı' muıaf I et 

t\.. : ıl eden 

Macar Rapsodisi •tha · ı.: aldığımız maltlmata ı Narası sıcak 1 
an bm! hararet 1 • as~arl iki gün eve/ gazetede bir 

lakı J 1 B
1 
ugıi~ "llzgar mHute>akmt 1 Frarısıı mecmuası karışfırıyor

rak ıma en cseceli. ava a 4 1 
alı ve ar•s a k rlıdır. dum, güzel fotograflar arasın-

1...:..----------•I da karlar içinde çıplok olarak 

l{adınlard ki bu görll.ş tarzı
nın neye atfedilmesi lazım gele· 
ceğlnf tayin edemiyorum. helkl 
hılkate, belki içtimai vıtziyetfe· 
riae ... Fakat, hemşirelerinin bu 
hususlyetferlnden en ziyade az
ade olmaları icap eden kadın 

muharrirlerin bile her şeyi tu 
zaviyeden gllrmeferf, bu hususta 
butUn kadınlnrın ayni kanuna, 
yani bir nevi hılkı zarurete tabi 
oldukları kanaatini veriyor. 

Emmanuel Bibesco nun pek sevgilı 
dostu Proustu uzaktan tanıyan 
Prenses, ona bir akşam baioda 
tesadüfedlyor. Proust baloya 
bir kaç gUnlUk sakalla gelmiş , 
kürküdll çıkarmadan ğlrmiştlr • 
Prensesin ılk harekatı bu adam· 
dan kaçmak oluyor • Proust , 
bu vak' ayı unutamıy acaktır • 
M.llstesna bir gllzelliğe malik 
olan prenses Blbesconun o sıra
larda bir kitap neşretmiş bulun
ması da Proust da derin bir ala
ke uyandırıyor. Fakat buna 
rıukabll Proust un prenseste 
alake uyandırmasına sebep 
yoktur. çllnkll ne preuses, nede 
Proust'un en samı mi dostlan 

Kalın kaşlı, yaı r.n ağızlı, 

geni~ oıruz':..., kaba: akallı, dev 
gibi bıı;. adamdı. Eskidt:n bir 
elek.tri.k f abrik11> nd~ ust• hıı.5tlık j 
etmı,tL · ~rm;~$i 

~1ün: ıller: VILLil FR.İÇ, Dil A 

P.\R.LO VE LİL DAGOVER. 

Bu filının ıraesı csn ında BUS 

PALI nın me~hur M cır çınl!' ' 
ürke ;ırası her ün saat ı <ı,JO 'c KRA 

\nta.ra 

Kö'ÇOK YIKICILAR 
Benim evimle nümune 

mektebi şubesinin burnu di
binde bir arsa vardır. Bu 
arsa çepeçevre mahfuz adde
dilebilir. Arsanın ortasında 

biz m henüz kurulmamış por-

1 
jimnastik yuparı genç kızlar 
gördüm • benimle beraber bu 

1 şayarı. dikkat resmi görmüş 
·o/an bir arkadaşım sordu : 

- Yahu şunlara bak! Çırıl 
çıplak karların içinde oynuyor
lar. Acaba orada kar bizde
kinden dalıa mı sıcak? 

Bu koca adam elli beş ya~ına . 
basınca, yüksek söyüt a~açlari}le 

muhat bir su kenarında. küçük 
bir köşke miras kondu ve yer
leşti. 

l l!,;30' mw i o el eril" su\ d7elerde k 
rayı ahenk cdccktir. 

Bugün tcn13şa cdilcc k 
nıuhte<cm filıın_ 

Cevap verdim : 
Karları degil kanlan 

dalıa sıcak ! 
tatif evimizin tahta aksamı 

Senelik hava rapor 1 
istif edilmiştir. 

Şimdi şu satırları yazarkl'rı 
Beş on çocuk bu ev aksamı- dışarda bizim • Kuşbaşı • de

na ki her parçası Beybabala- digimiz şekilde iri taneli kar 
rının malı gibi, bizim de aziz yagıyor. Sert bir poyraz rüz-
ca 1 yongalarımızdır- dadan- garı ortalıgı kavuruyor ve ben 
mış hergün oyun namı altında dünki gazetelerde intişar eden 
akla l('elmedlk tahribat eder- şu hal'a raporunu hayran hay

ler ve ettikleri nameye kakır, ran okuyorum : 
le kır gülerler. Her saat pen- •Artık bıı geceden itibaren 
çeremlzden civciv ürkütür haı•alar dü zelmfre başlayaaık, 
ı:fbl kovarız, önceleri utanıp kar kesilecclı.1ir. Valnız bir çok 
gidiyorlardı. şimdi maşallah gece don yapacak sonra haı•a
hlç utanmıyorlar. / far açılacak sıcaklık baş gös-

Bu şimdiden tahrlpçlllıtl. /erecektir 
'J'l asının mahna taarruzu, Burıu ~kud ktan .~onra tc-

lklerlne kadar utanmazlığı 
1 

le/onla ra~athaneyi buldum .-e 
ı !im eden bu çocuklar ma- mıJclür bl'yle grmıştüm : 
sumdur. kabul atsızdır, ve ! Beyfeııdi ı Alef'ekser bir 

tta bir çok bakıma hak- tJürı sonraki hal'ayı bı/e güç-
1.dır. Çünkü onlan her gün, l"k' t h · 

/ 
d 

• t 111 1 1 .. u ıe a rııın r1 er yafıut e c-er saa mua m er gor- • • . 
· ı ı 1 h ld bl ü d mezkt ıı Jurıkü raporda bır < ::r a c r g n en k 
lr d ' hl llıt 1 ar gece doıı yaptıktan sorıra • ı'le me enı r • ar 

' ·ı tt b 1 J havafarııı ı ·11ıuLağından balıse-
\ e na 11a a u unmamış- d. :ı B 

1 
? 

B '·ü ük ıyorsıınu z • u nası şey ... r r. u .. ç masum . • 
J rbarcıkların anneleri de 1 Efendım resathane ka-

•l .. rı pençerelerlnden te- hanatı fenııiyesiııdc • müste-
• dl iki ı·r 1 1 kıldır. Pek ü /11 11!' ı•arrııayın, nııı- e p a o sun . . . 

• 1 t dl 1 bl d kızarsam gelecek seııenın ra-
c.mcme < e r er, z e ses d . d.,, · · / 

k 1 b k porunıı a şırıı ıuen ı•erırım . 
çı arınıyoruz, z ra aş a- C h . b 

1 d t bl h kk 
eva ını ı·crdı , en hemen 

ınınevaını er ye a ı //•'- , 
/ 

f'k' d 
\e snliihlyetlnl kendimizde e e~onll 1'apaı ım • 11 ııı ser, e 

ö u telsız lelejoıı ama/Orlıilfü mr , 
g rm yoruz. "d· b . b . l 

B k 1 malını t
ah- mu ur eyın eııım /çın ne er 

.ış a arının söyledif!ini işitmemiş olmama 
riptcn zevkıllan bu çocuklar ral!men, keşfettim 
) aptıklarının mana ve ma- Zehlrlenmlf ! 

hlyctlnl şüphesiz bilmezler. Beraber okuduk: Bir kadııı , 
Sarı saçlı bir minimini 

geçende dedi ki: 

- Beyamcal nerede oynı
.)alım? verecek cevap bula
madım evet sarı saçlı yav
runun hakkı vardı, çocuk 
Jemel< oyun dcmel<tir, nere
de ve ;ıaşıl oynasın? 

bilmem rıercde kocasını zehir
lemiş. Arkadaşım dedi ki : 

Demek ki beterin beteri 
l'ar. Bi<im karı da her akşam 
beııi zehirler ama tlfdıirmez ! 
Buna da şı7kı7r ı 

fcLEK 

Başl·a bir tombulu da baş Edebi bahisler 
ka bir gün , u cevabı verdi: 

-Bize ne darılıyorsun Bey Garp edeblyah 
arnc ? tahtalnrınızın 'üzerin- MARCEL l'ROUST'LA BALODA .. 

e ikicik sıçrayıp teplnlyoruz, Kııdınlnr, kendllerlnden bah-
baksanız.ı şura}'a C\ in izin setmek fırsatını nadiren kaçı-
• htalarmı sormadan almış- rırlar . Bir l:ndına !r!lls yıldı· 
!ar da ta >'Uklnrına kümes zının sönd!lğü haberını veriniz ; 
, apmı•lar, 0 koca koca in- o, bu müaaselıetle size h~ya-

' • 1 tının , maceralarının • sevdıkle-
'ianlara söylesenize. rlnln ve sevmedıklerinln mufassal 

Yapanların hesabına utan-) hikayesini söyler . tıer hangi 
cımdan kıpkırmızı oldum. bır hadisenin kadınların ağzın-
ı o ı ı ı ı t .. t e ı t • • • • • • • t ı ı t r t • • • • • • • ı ı ı ı ı ı ı ı 

'"'«·«-Kiralık depo ve fabrika-»-»~ 
} ~ 
~- Ku,ıll' ıa ı ı c \zap kapıoı 1ını-ırıla ı e l·nkapanı kopnı><mc •)) 

(- pek ı .ıkı hır ı ,c • de olup tutun i~lctrııe n• depo ve !abrıka -» 
.<- L.• 1 . 1 ı . ı· . k l • l k 1 -» (- •ıa · c ı uma e .c ıcrq \c zemın alın< an nınua •c~ •. ·atı -i) 
'('- lı r k:.,; r 1 .,a kırdlıktı•. Galatada Haı ra "•ka ı~da l ,acıvcrt -)) 

,{-(C-(C-(f C<·:C-((- lıanı~da uç nıııncroya muracaat. •))-))-)).)).)).))-)} 

~ 
llu pin •at l~·.10 moı<ne ol.rak 

Fransız 

Bu kanaetfn edebi sahede de 
nasıl teeyyüt edebilecetlni tec· 
rUbe etmek lstersealz. Prenses 

Blbesco nun Marcel Proust'la ba
loda isimi! eserini okumanı
zı tavsiye ederim. Bu kitap si
ze bn vadide nehayet-ız ufuk· 
tar açablllr. Fakat pek hassa& 
ve pek zeki bir kadın tarafın

dan yazılmış olması eseri kur
tarıyor. Esase:ı mevzu o kadar 
patetik, mevzu bahıs olan şahıs 
o kadar müstesnadır ki " ge
vezelik " arayabileceğimiz yer
lerde ruhumuzu melal ve hatta 
bir nevi nevmidlle dolduran 
sahifeler ve sahnelere tesadllf 
ediyoruz. itiraf ederim ki bu 
kitabin bu derece müheyyiç ol
masını yalnız Prust T'un harıkU
lade şahsiyeılne ve mektupları
na dejı;il, bir az da P.renses 
Bibesco nun yüksek hassaslye· 
tine, halta kadın hassasiyetinin 
yüksekliğine medyunuz. 

Prenses Bibesconun kitapta 
Proust la münasebetinin ve 
akraba ından olan Antolne ve 

Emmanucl Bibesconun dostlukla· 
rının tarihini yazıyor. Tabii, iki 
yUz sııhlfellk eserin yüz elll sahi
fesi Blbe•co ıılleslne tah is edil-
mlş ... fakat bu vesile ile Prousta 
dair yeni şeyler llğreniyor ve 
oaıın muhitini daha eyi tanımak 
f.r a ını b luyoruz. 

Köyde iri cüssesi, kalın sesi, 
kaba sakalıylc erkeklere hürmet, 
kadınlara endişe, çocuklara kor
ku telkin etti. 

Y almz ondan korkmayan çe-. 

olan Antolne ve Emmanuel Bi- kJnmeyen .\1adam Bcltan., ismln
besco, hulasa zemanımızın en d~ bir kadındı; kadıncagl7: böyle 
büyük eserlerinden birini korkunç bir erkeğe bütün öm
hazırlayan bu odamın dosttan- rüncc hasret çekmişti. 
dan hiç biri ' edebiyatll\ fl'l~n 
lştığal ettlglnden haberdar ere- Ne vakit, kaba sakallıyı yolda 
ğllolr. M llellif, bu noutaya tşa- görse, ğöz siizer tebes>üm ederdi 
ret ederken Proust'ıın o zaman- Ağustosun, çok sıcak bir glinü 
larda kendisine ve dlger Blbes· akşam~ doğru hava bozdu. 
co'lara yazdıgı nefis mektupları Cök y.izünü kara bulutlar 
hatırlayarak dlyorld: "Eyi düşll· 
nürsck bu ınektuplara muhatap kapladı, rüzı:;<lr ılallan kırmağa 
olmaktan gurur duymamalıyız: ba~ladı; ~imşeklcr çaktı gökler 
biz onu bilmiyorduk, fakat o gurkdi. 
bizleri bir vesile ittihaz ederek 11•••••1•••1•••••••1• 1•••••• 
ibda ediyordu; bizlere yazdığı neflsinc nadiren tesadüf edlle-
mektupiarda kendlslle konuşu- ceğl zannındayım. MUclllf, evve a 
yordu. • Proustun bir çok hususlyetterl-

Prenseı. Bibcsco bu mektup- ne nüfuz edebilmiştir , sora 
!arın bir çoğunu kitabında neş- onunla munasebatını necabet 

redlyor. En güzelleri, Proust'un ve teheyyllçlc dolu bır tarzda 
ancak Uç dört defa görUştüğll görmüş ve anlatmıştır • Prou 
mllellife yazılmış olanlar dır. stun hayatındaki shakspe· 

Genç kadının güzelliği ve aryen b!lyükltlğll hissetmiş 
zekası, Gllberte'ln m!lbdli üze- ve atmosferini ifade etmiştir. 
rinde derin bir tesir yapmıştır. Bunlar her hangi bir müellif 
Gerek bu mektuplar, gerek için sayılı muvaffakiyetler-
Anto!ne ve Emmanuei Blbesco dehdir. Esere büyük bir kıymet 

veren hususlardan bırl de ihtlya yazılmış olan mektuplar, 
Procstun dostluk bahsındıı da va ettiği Proııst'un mektupları· 

dır. Hulasa, kadınların her han-\ ak'a - burada •vak'a• ta- müstesna bir hassasiyet sahibi 
biri caiz ise - tahminen 1910 la olduğunu gösteriyorlar. gl bir hadiseyi hlklye ederken 
1912 arasında başfayor ( • tah _ Marcel proust hakkında pek keodılerinl o hadisenin merkezi 
minen • diyorum, çUnkü kitapta çok kitap yazıldı. Önllne gelen imişler gibi göstermeğe meyllierl, 
tarih namına hiç bir şeye tesa- bllyUk edibe dair hatıratını neş· rPrenses Blbesconun bu kitabında 
düf eı:ıımedlğl için bunu karine redlyor. Fakat bu yığın ara~ıoda mesut neticeler vermiştir ... 
ile tespit etmek lazım geliyor. prenses Blbesı;o nun kitabı kadar Reşat Nuri 
• • ı • • oMı 111 • ar mı ı a m ı e ~ ıu a sın11 a u a •• • 11 • a fliwiı ı:ı ı a • a 

GÜNÜN LATİFELERİ 
11aliç baştan b~şa gemi enkazı ile dolu . Bu bir hazine imiş . 

l f h;l 

N.: o bırader dnll{ıç mı oldun? 
- yok canım , Haliç donacak köprfl 

hazineden istllade edelim • 
parası vermeden geçeceğiz dedik , olmadı . Bari dibindeki 

••••••••••••• llflllllllllllltllllfllfttıııııııııııııı 
Bey()~fu l'eşinl'i Sulh l lukuk 

mahkeme•iııdcn. ~ Madam Marl Terez Plerat Turnesinin Gala 
\Ju ·ımc•clcri 

Bııgıın ıam ,aat ıs de matine olarak Fransız tlyarosunda 
Pi~er \ olfun en n1~~hur eseri olan 

Les Marlonnettes 
,\kşam t M <aat .!l,1~ de Bııcu ııin 'cıkal~de c,crı ulnn 

Blanchette 
\ ariııki Cumartesi ak,amı I' 11 ~: JJ R r: 

l'azur ~iınu saat tam !.'> de matine olarak .\leterlinğiıı şalıe•eri olan 

}lahcuz ı c fıın.hıu mukarrer 
piyano "'".!tı~ ~uoat 1929 tarihi 
olan Salı giınıı >aat 12 de Bevo~
hında Kahya oğlu apartımaninda 
3 numrulıı dairede bil'müzayede 
;atılaca~ndan talip olRnların yev
mü >aati mezkiırde mahalli fu. 
ruhtıe hazır hulıınacak memurl
nine muracaatları ilAn olunur. 

:Wuaıneleli Rtıap karan; Tiyatrosunda MONA VANNA =•••••••••o••• 
Büyük adada kotujı;lu sokap;ında 

13 numarada <ıkin iken elyevm 
ikameıg!lıi ınc~hııl .\ııdon '1atlkı 
efendi tarafına: 

m 

ilk r ıtalı 

"fic,u-et işleri un1un1 111üdiirlüğünden: 
c crma}<!. e an.ı r.;,ınkıı,enı irketlcr l·:ıkkın

<ı t.ırıh1 t kanım nl:obmına ıcıfikan ı a~ı '11uam~kl'e 
n ' dD ne ,ırket((:rindcn Jn~lliz tabit\' ·tini 'ıa•' ((:ja,1e• 

•et) irketi 'ıu kerrc nur Jt .ı Thrklyedeki 
nııı k ra· h • Ji);in 'ıa• cı lemi nlnıakla 

t .ı k 1 u ' atı t -ılıul ı ıntak sı t.car ,'t 
n ı I• , t 1cri ' l .. \... \ n r. 

ı\lalulini askerivcy<; ınuavenet heyetinden: 
Kşn şiddetle huküm ·,urduğiı \erlerde mukim m;lôlinl nskenvenin 

kışlık ihtiıacacıııa medar nlmak üzre \!. \!. \de.iletince he\'eti muavenemiz 
emrine 20,()()(l lira ı·eilmi~ olup bu J1eyanda btanbul emıalinden maaş 
almaktı bulunan malullnı a;kcriyenııı maı~ encdi resmi ·eicıile lıiuat atidelu 
ıı;unlerıle \"eznecılerde k~in Mıilllini l'kemeıe nıuaven theyetine müracaatla, 
ıuzumı: il:in olunur 

1 ı ~ Q29 tarilıı~cle 1 ve 2 incı dereceden main '11 
ı. • 
ı ı< • 
l'l • 
)l) • 
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• 
• 
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17 ve kadar icrı eJi .-ek;u 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Heycıl!;lu \altıncı 1 lııkıık 1 lakirı 
liğtnden ; 

~!odam Eteni tarıhnd•n al°'hi 
nizde :kame olun•n te cili ıa~ak 
davasııH.lan dola\! ılinen 'akı olan 
tcb!iğatc ıağmen 10 2 192!1 tarhli 
l·c1 .. ede ishatt \ uciit eımediginizden 
ber mvdht kan un hakkınızda ıyap 
karan 'erilerek bir muamele vıpıl· 
maksızın ıahld ac 17 'lar: ıariblııc 
müsadif l'uır giınu olarak ıa,ın 
edilmekle yevmı ve -.kti mezburda 
tahkikat hakimi lıuzurunılu lı3zır Lu 
lıınmanız hukuk ıısultı muhakemeleri 
kanunun mc>Rdı mtitealllkasına tev
fikan !lir oh. ıur· 

ı l aralık cleı cıısseli, kaha 
;a kallı ad ımın,korkudan sap,arı 
kcsilmiş,cvinden dışarı fırladı~ını 
ğörüp ~aştılar.Kaba sakallı adam, 
kapılarının eşi~inde oturmuş olan 
komşularına haykırdı. 

- Kaçınu be!.. Burada durma-
yınız; hü1le havalarda ağaç 
altında oturulma;:! 

Başı nçık, perişan bir halde, 
gök gürler. şim~ekler çakarkerı, 
yaj!)nur altında ko~u}<mlıı. 

Kaba,.,akal eHelA rahibckril' 
mar l5tırına ıltıca ettı. fakat ~ a
dınlann ac• ıc; du;ı etmelerine 
tahammiil edemezdi çıktı. 

Oradan çıkrktan sonra tımar

haneye ogradı. Bura ' dal:on feciydi. 
Deliler hal'kı·ıın ırla•dı. 

Kabu sakal ırada da durrnıd: 
fırladı, ı·c dalııı bir Jııı.ylı ya~nıur 

altında yuru,ltikten oıırn, bir 
kapıyı çııldı Kar;ısı.,a madt'D 
Beltt:r çıktı. 

\ffı."<kr,;niı madam, ıledi. 
ne yapa) ıın dimdc değil; elektrik 
fabrika ındıı ça!Mığım için kon· 
taktan korkarım. 

:\laciam Belton de' t.ii .. eti, 
kaba sakallı ~damın korkusunu 
tahii buldu, onu mazur gcirdti. 
Ocağın ~ıaşına 11tJrttu, dlıi't'erini 
kuruttu <ıc;ık ı;aı· ikram etti. 

Fırtma 'ııb:ılıa kadur devam 
eıtiğinılcıı. kabasakal orada kaldı. 

Bu hadise kiiyde dedikoduyu 
mucip oldu.tundan, madam Bel
tonla evlenmek mecburiyetinde 
kaldı. \'e bu ayı.'C!e de, [ıru. 

nası, vıldırımı ık ve bol olan 
lıu köyde, a~aç altında olmayan 
bir ne )Crleşti. 

Evlendikten bir kaç ay ~onra, 

bir arkada;a: 
- Karına düıtlln hediyesi ne 

verdin'? 
Diyl: sordu. Kaba>akıı.1 gö~ils 

kahartarak dedi ki: 
Ç'nk miikcmıncl bir hediye 

ııldını ıızizım. Karımın kcişkiine 
lıir >iperisaika ıaktırdım! 

~atieden 

SelıJmi /rıet 

MELEK 
SINEMASINOA 

TEHLIG 
R~mnzın mıi11a,dı !ile Orm:

di - Bak ıııüc,St'l'l<in'11 herd~ır ·
sinde zen in ~e~ lı L" .ı l ıln ·k· 
tadır. ipekli, h!t • c\ıi ~ ç l 

ve tuhafı~~ d,ıırcicrı; de \ l .i 
'Tle\ ımJik mallfr · dır ur ' 
kur r:- ~ ede tatbık lı n 11 

:iatlarda ıı'lla/ ıca/!ı 'c ı L 

Orozdi-Bak 
lst;uı\ıli'dtt "" t'Cl!Z "1a 

tlca·cthancdir 

., 
' 

lleyoglu Beşinci 
mahkemesinden: 

t·~h Hukuk 

Dikr:ın \'Hinj!,tr~ .. n [ferdi ı c 
:\1aılar:, Mar' in mu arriI lı ı 
lundukları Be\ o !unda Panga!tl 
mahallesinde ıcadı ve oka••ında 
atik -lR muk ı e cedit 52 . 4 

numerolu ve cephe itibanlc 4,~•l 
metro arzınde \ c mecmuu 46, 

54 metro muralı 13ı :ıraıı üzerine 
mebni üç kat dort )da sofa ı e 
muhtacı tamir mutbah ı·e saire-
yı ıııubtevi ve ayrıca arkasıqda 
J8,57 metro murabbaı bahçeyi 
müştemil müşaheretcn isticar 
edilmiş bin beşylız lira kıymetı 
muhammınell bir bap nhşap 
hane tarihi li!ndan itibaren on 
beş giln milddetle müzayede} e 
'az edllmif ve beş yilz !ıraya 
calibi uhdesin lhalel evvellyesi 
icra kılınnıış olduğundan yüzde 
beş zamla talip olanların kımetl 
muhamm!neslnln yilzde onu ni 
betinde pey akçesini 928-80 ı •ı 
dosya numerolan hamilen 1 ıı 
Mart 191!9 Pazar günü saat uçt~ 
ihale! kat'iyesl icra edileceğinden 
talip olanların Reyoğlu Sulh 
icrasına muracatları llAn olnıır. ..... 

OPERA SiNEMASIN 
Bu 11;lin fevkal:lde prr'~ anımda \menkan .\rnstler Şirketi filfmlerTndcn 

Kıy e~ten sonra 
J\, \c: ·'lbSı facia. 'lüınt:;·illerı: 

H. B. \'arner, Nils Aster, Anna Nilson 
Herkesi ağlatan ı c heyecana ~arkedcn müthiş film . 

Filmden evvel alafranga metodlarla tertip edilen TUrkçe 
eserler konserleri. 

Macide Hanım ve Avni Bey taraflarından 

20 Kisilik orkestranın refakatile 
Uzak ;erlerden gelecek znat· ıeshi!Ac ,ıJmak ı~in gundüz 16,30 

matinesmde lıir konser ı erilecektir 
il 

~lıııncs'il~si: M AR 1 A K O R O A 

,.kınd·MelekSinemasında 

Lüksün, zevku efanın, 

KADIN 
ihtirn:atın, şantajm, dra"'ı 

PEŞİNDE 
f"llmi1iıı müme- ili Sefiller filminın unutulma·' Jan Vnljanl <ıabrlcl 

Gabrlo yu bu gUn 

Alhamra Sinemasında 
Tema1a etıneği kat'i)en k.<ur etm.ıiııir- Saat 2.l-2 ıc 4.l 2 matine 
!erindeki Kara kölf ovunları herke·ı kahkahalarla ·ıcturecekıir . 
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Kıyametten 1 

Sonra 
-Operada

Artistleri: B. Varmer, A"na 
.Vilsoıı. 

fBu film ~ Müttahlt artist
ler,, şlketlnln bir eseridir. 
Hissi bir macera tasvir eder. 
Maruf hlkayenüvls Vorvlk 
Depln (warvlck Decpng) in 
Sorel ve oglu ismindeki ro
manından alınmıştır.] 

Mevzuu: 

terkederek daha havai bir hayat ya
şamak üzre koca-:ını ve Öğlunu bıra
kır· Oğlu kite 1 a şı beslediği muhab
bet S()rdi ha. ata lıa~lar ı e sırf 
oglunun istikbali için çalışmak ister 
ıc eski bulunduğu müessiseve mu
racaat ederse le yeri başka~ı tara
fından işğal edılmekte olduğu için 
münhal bekleme) e merhıır olur. Bu 
esn.ada " Eski zahitler cemiyeti • 
tarafından kendisine taşr da V criti 
isminde bir antiknci \anında bir 
iş bulur;a da oraya vardığı giın 

l\J ö" ö \" c r iti n in ii 1dÜğü11 ü 
haber alınış. ,\rtık elinde arncunda 
bir şc' kalmannca oı:lunuıı hayaanı 

temin için .'\ııkara,la bir otelde gar
sonluk kabul cdt • llu i~ lılı·arc ada
ma adeta bir cclıı.. nncn1 azab• oldu 
fakat tahammül etti. Otel 'ahihinin 
kanoı da kendısine musall•t olıırak 
ıarakkiniıı neı c bağlı oldugunu aı la· 

e-

.. - ... .,_,. 

Kıyametten sonra filminden 
iki intiba [ Operada J 

nerek anlamak istemez. '\ihayot bir 
ıolcu, :\lösyö Rol:ın, Sorelin meza
yasını görerek onun sahip olduğu 

Pelikan oteline kapıcı muavini yapar. 
Otelin kapıcıst lltık isminde kaba 
saba bir adamdır. Eski bir çanış 
olan lluk Möoyö Rolanın hayatını 
kurtarmıştır, onun için l\I. Rolan 
kendisine kartı minnettardır. Bu kaba 
herif yeni muavininin değerli ve 
kendisine ezhcrcihct faik olduğunu 
görünce onu kıskanmaya başlar .Tekrar 
işsiz kalmaktan kork!n Sorel bu herifin 
bütün fenalıklarına rahammül eder. Gtl
nün birinde Buk otelin klh)a kadınına 
tecavuz ettiğinden kapı dışarı edilir ve 
yerine Sorel kaıııcı olur. Kit M. Ro
lının eseri himl\ esi olarak mektebe 
girerse de babasının kapıcı oldııP;unu 

Ü~'Tenen mektep idaresi biç.re çocu
jtıı tardeder. Kit babasının yanına 

a\det edince o\J. Rolanın kıl<! Molll
\ i arka<faş edinir. 1\lolli bir gün oy
narken ağırce yaralanır ve memleke
tin en buıük doktuıu tarafından 

kurtrnlır. 
Kit bu hadise ıızetinc, biıı üı-tıııce 

doktur olma\a ka ar ıeri, ıe ı:a'linin 
hayatını kı;naran LJoktnr Oranjın 
himaye i sııe>inı!c hekim olur. lhba-

. sı Sorcliti \ aziıeti de diızelir Ye \L 
Rolan dinlenıneıe ıbtiıa~ hi,,cderck 
otelin idare,ini ~lH"Clc tcıdi eder. 

.·ordin sabık karısı oğlunun 
etcl rde ku u ca 

Çarın 
Yaveri 

-Melekte
Artisıleri : lvan Mojukin, 

Karmen Bani. 
rBu film meşhur rus artis

ti Mojukln ile ltalyan artisti 
güzel Karmen Bonl tarafla· 
rından temsil edilmiş güzel 
bir aşk ve macera filmidir.] 

Mevzuu: 
Paris - Scnpeıersburğ treninde, 

daha ilci gün cvel cdenmi<ken kan-
' 

sile katı alAka etmiş olan Prens 

Borls Kurbski seyahat eeiyor. HAlt 

cehlnde kendisl ve kansı namına 

aldığı pasport duruyor, fakat kendisi 

yalni• scrnhat etmektedir. 

Preı ı trende Helen d' Aronko 

isminde güzel bir ltılyan kadınına 

tesadüf ediyor. lstasyonlardaıi birinde 

bir herif ltalyan kadının el çantasını 
çarpar. Kadın bundan ÇQlı: mütesslr 

olur. Fakat Prens kadını teslli ve bııdudıı 

gcçireceıuıi vadeder. Filhakika bııdu
trnn Prensesin pasaportile geçer. Bir 

takım ahval ilcaatile Prens italyan kadnını 

kendi kansı olarak göstermeye devam 

eder, fakat h1,1 ıztırar arasında altlca 

başlar Ye nihayet bir birlerini severek 
t.:v!enirler. J>reni; bu izdivaçtan sonra 
Hni kamının hfüiveti hakkında feci 
bir kc;iite bulunur; Öğrenir ki kansı 
bir anarşist çetesine mensuptur vt 
Çan öldürmek vazifeslle mükelleftir. 
Prens bunu ög-renincc evelA kansını 
öldürmek isterse de sonra vaz geçer, 
ye hududu geçmesi için kansını bit 
pasport alır. Fakat bir gece sonra 
Çarın da hazır bulunduğu 
bir baloda Prenı hudut haricine 
çıktığını zanneyledlği karısını orada 
görür, çantasında bir tabanca taşıdı 
ğını görerek elinden alır. Ukin Polis 
bu işin farkına nnr. Prensin sarı
yııu basar Prensi de tevkif eyler. 
Prens Jki saat müsaade :ı)4rak kansıru 
anarşistlerin merkezinde ölümden 
kurtarır ve onu kaçırttıktan sonra 
kendi de Çurın n v.ı:ri ,olarak kalır • 

.aW::muamw:JlllU:"..:mllllr.nc-nn 

1!. ~~!~~~.,.bit söz 1 
i 

Bizde seslt film 
Sinema llemi büyük bir iıılolip 

~· çırnıt ktedir. Bir taraftan !Jlm y~
ııı ı nu,u•unda her gün yeni bir 

u,u,_ \eni hir k~if, yeni bir fikir 

tatbik olunurken, her gün bu uğur

da milyonlar dökülürken diğer taraf· 

tan, yep ~·eni biruhada ciddi mesai 

sarfedilmektadlr. Bu yeni saha evvel
ce de bu sütünlarda da bahsettiği

miz (Sesli film) dir. Se•li filmin ne 
olduğunu burada nırun uzadı izah 

atmek hem müşkül, hem de lhtısa· 

sımır. haricindedir. Bizim hıınıda 

mutalu eıınej ütedili•la şey sesli 

filmin bizdeki tatbik.ttı me•ele~ldir. 

Sesli filmler buglln iki nevidir. 

Birisi gUrültiilü ve musikili lilmlM, 

dijtori sövleyen filmlerdlı. 

lst•nbulun sinema müdürlerinden 

hir ~clecek sene için istanbulda 

'" ı m gösterilmek için tertibat 

aluc•ğını bize söyledi. Bu zatin, bmm 

de iltihak ettiğimiz fikrine göre bizde 

• Söyleyici film " göstermeye imk!n 

yoktur. Çünkü bu filmler alelekser 
lngfüzce oynandı~ndan bizim halkı
mız bir şey anl,aııyacakor ve 
zaten "Söyleyici film" !erin 
en büyük mahzuru da budur. 

.bütan dünyada blla tefrik kemali 

zavk ilt göt:llen bugünkü filmlerin 
gayri milli yani munha•iren lıir 
milleti alAkador etmemesi meziyeti 
"söyleyici fJlaı:.ıerde buiunnıı)·acaktır. 
Şu halda bizde daha bir hırlı müd
det bu glinkü nimler ''i.ırüİecek, ve 
ancak sesli film olarak musikili, ve 
ya tren gürültüsü lalan gibi şamatalı 
filmler görülecektir. Büyük söıleıici 
ilimlere gelince hunların ">öz~ kıs
mını, şimdi yazıları tercüme ettiğimiz 
gibi ~ türkçe. süyJetmcııin Yolunu 
buluncaya kadar bize uzak bi~ alem 
olarak kalacaktır. , .•.•.•...•.•.• , •.•.•...•.•. 

~unu gürınek üzre Pelikan oteline 
ıı;elir ve oğlunu· görmek i>tedi~inl 
~~ki koı.:astnö:t söyler. Sorel bu ıne~:c
lne kan,mınrak o~lu !\itile hrıakır. 
l\.it babasının ,eci) "'indeki adeti 
takdir ederek .ına ile )J{tııı11 aL" ~ıııı 

kadına anlatır. 
"""' Kir hUyiık bir ameli\ at tıt:tıce ... iı de 

cerahi cllcıninde bü)ük hir şnhrı.:t 

ı•par \e ııihaıct çocukluk dostu 
Maili Rolao ıle ovlenir. 

Kadın 
Peşinde 

Alhamrada 
Artistleri : Elga 

Brink, Rene 
Heribel, Oabrief 

Oabrio. 
[Bu film bir 

şantajcının na
muslu bir kadını 
nasıl tehdit etti· 
~ini ve o kadının 
Kız kardeşinin 
de kardeşi için 
ne tehlikelere 
girdiğini göst' 
rlr, bir macera 
filmidir . Eser 
çoktandır piyasa
mızda görülme
yen " Nordlsk. 
ismindeki Dani
marka kumpan
yasınındır] 

Mevzuu: 
Karnaval günlerinden birinde bir 

kaza neticesinde ölen bir genç. ve
fatından eve!, avukatına, cUzdanıdı 
bulunan buı mektupların yakılmasını 
reca eder • Bu mektuplar vaktlle 
sevmi' olduğu ve şimdi evli bulunan 
bir kadına aitti • Avukat mektuplan 
ya.kmıyor. parasız kaldığı bir gün 
bunlardan istifade etmek istiyor ve 
mektup sahibesine muracaat ederek 
para koparmaya çalışıyor . 

Kadın , mühim bir mevlcıi içtimai 
sahihi olıın kocasının şerefini mtida
fea için her şeyi feda etmeye hazır 
idi, fakat hemşiresi ( Jil e ilşık 

olan C .fak ) i>mindelci genç, bu 
herifin ı aptıgı hileyi keşfetti ıe 
mektuplan ele ge- ·irnıcve karar verd.1. 
!Ierif kıırnoz thı uı. mcktııplan' 
bir kola bularak Jakın paltosıınıın 
cebine ~lzlice kovdu ve (.fil) e mek
tupların sevdiği gençte saklı olduğunıı 
ve Jalan istifade iı;in a.hko)dup;ıınu 
söyledi. Nıtıayet herif mektuplan 
tekrar ele geçirdi ,,. bu sefer "Jil, e 
malik olmak ~artile mektup! an iade 
edeceıuıı söyledi. 

Jak ile JU herifin bu arzusundan 
bil'istifade bir pusu kurdular, fakat 
herif mektuplan Uf.il;! vasıtasile kaçır
maya IJUl\•affak oldu. lrteıi gece ba· 
loda karısına ait mektupları verecellnl 
kadının koc1B1na haber verdi. Jak o 
gece arkadaşları vasıtasile tertibat 
alarak herif mektuplan vereceği ~ırada 
cüzdanını cebinden aşırdılar ve kadının 
saadetini tehlikeden kurtardılar. 

Kadın peşinde 
f inde iki 

[A h .r.rada) 

il 1ell1111111itI1IilI11iti111llllll1 ltltı..-.ı ................................................... OM ...... '* 
Macar 

rapsodisi 
Majlk sine

ması zaten ıre
çen hafta biraz 
ıre ç başla mıt 
olan "Macar 
rapsodisi n fil
mini bu hafta 
değiştirmemiştir. 

Bu fllıno refa
kat etmekte 
olan MAcar 
Çigan orkes
trası, onun kıy

metini ciddi su-
rette artırmak
tadır. Denebi
lir ki bu film 
o muzlkayı 

ikmal için ya
pılmıştır. 

~ ................................................... ~ ................. ~ ................................... _ .... 
Şarlo evleniyor mı? Moris Şövalye 

1 lolliı Utll; tliincn rııııvetlere na- Amerikada 
zaren .)arlo üçüncü defa olmak üzre 
edeııme arefesindedir. l\lcşhur artistin 
müstakbel zeYCc.;inin, "'Alrına hücum,, 
hlmindc beraber oynadıği • .Jorjıya 

1 lal • hnıindeki artisttir. \' akıa her 
iki taraf da bu haberi tekzip etmekte 
ise de Şarlanın a.ı.:;ına1urınn nazaren 
izdivaç yakında tahakkuk edecektir. 
~arlo iki C\ elki ze\·cesi '."ııra:-ilc ;\Ji. 
lotte llari>, ve Zita Grey idi. 

Liya de Putti 
!\lcşhıır Macar artisti 1.i 

Pııtti • lliritiç intcrncy-inil pik 
ı>ıninı.kki lngiliz nım fah k 
"En bürlik •ık- !ilminde ı 

"iı·ın mıık ı ele aktctmi,.ir. 

Vapurda sesli film 
Sub:ıtııı a.Itı ... nıdan jttb:ıren \'-

yata.n,, i .. 111indc i nuazz:ım t nşat

İantik Hpuruııda esli filmler go to
rilm•ye baılanacaktır. 

Meşhur Fransız artisti Moris Şö
valye elyevm Hollivuı da • Paris 

masumları • isminde bir film çe\'İr

mektedir. Ru filmin s°'li l<ısımlan da 
vardır ıe hu kısımlarda ~övalye 
yani, ~ekiz şarkı SÖ)lcmektedir. 

Nasıl düşmüş? 
Lena \'işan isminde bir aktris 

rolü icabı bir tanaredcn paraşıitle 

atıldığı c,nada par:;<iıt açılı ıdıP.ından 

biçare r.rti<t '<re dii<crek parça par ·a 
olmu..:;tu. 

ispanyada bir memuriyet 

:\Ie .. h r artist ı:n1il \ aning-.in 
AmerikıJa çeıirdiği. ıakıntla J,tan • 

bıılda p;orcce~imiz "Zafer ı,ii c i 
batarken. ismindeki !ilmin go> er J. 

Sinemalarda 
karagöz 

Ramazan milnasebetlle 
yarlyete numaraları ilave 
eden sinemalardan ve bil· 
hassa Beyoğlu salonlarından 
bir kaç tanesi programlarına 
karagöz ilave etmişlerdir. 
Sinema ile karagöz arasın
daki asırlar dQşüniiUlrse 
bu eski etıencemlzln 
yeni ve fenni rakibi 6oundc 
tekrar sahneye gelmesi şa
yanı dikkat bir muvaffakı) e. 
addedllmtlldlr. 

me.i J,paııpda men'edilıni<tir. Bunun 
<ehelıi filnıde !\us ihrilaline ait 
parçalar olmrr.ıdır. Bilhassa Sovvet 
ihtilaline ait filmler ispanyada top 
tan rrıcmnu<lur 
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Giren var İ Hoşça vakit geçirmek için f 
. çıkan yok •• -~H:";lk~İa~~;;:~;ıİ Çik:;;--· 
V?kti~eormanın birin-

de bir arslan vardı. Bu oyun kiraz vakti 
kirazla kışin da hal-

Günden güne ihtiyar- ka ile oynanır. Evveli 
lıyarak kuvveti azaldı, 

bir kağıt a 1 ı p resimde 
1 .1JJ eli ayağı tutmaz, diş- ld-ğ" h"l k ·ı 

~--~ leri kesmez oldu. Artık ,· görü u u veç 1 e esı • 
~ L.:::=:=::.-..!:::::=::::::!J meli ikiz kiraz veva re-

eskisi gibi ormanı do- simde görüldüğü şekilde bağlanmış h;lkalar 
• -"'= '"' ·- - laşup avlanamıyordu. geçirilir ve k:ığıt düzeltilir. Mecliste hazır 

ı :•·•-•::!.... Y. akın hemşerif ~·-•·;.-:~·a Arslan, bu hale bir •. •. bulunanlara bu kiraz veya halkaların çıkarıl-
ı.; •ıı çare bulamazsa açlık-

l ı l(okain tozuyla esrar dumanı, ması teklif olunur. Kağıda kirazlar konurken 
•; •j tan öleceğini anlayınca 
ı•i !~u iki zehirden sakın hemşerit :ı bir hile düşündü ve aldığı şekil veriln1eyince onları ordan kurtar-
::; l~vvela bir hoştur oynatır kanı, •J bütün orınan hayvan- mak imkanı bulunmaz. Tabi herkes bunu 
::i Gençltşir, olursun çapkın hemşeril :i !arının sık sık onünden buluncaya kadar haylı gülüşülür. 
ı.ı Velakİn kırkına gelince y8şlar, •: geçtikleri bir mağara Tek gözün şaşkınlığı w • 
l,,~ Unutkan olursun, aptallık b--şlarl .ı bulup yerleşti ı· Resimde g:>rüldüğü veç-
ı.! Esrarla kokain beynini haşlar, •: Arslanın hasta ol- hile bir halkayı iple 
ı .. ~f G:ıyri alık alık bakın henışeri! ,:: duğu hayvanlar ara- yüksek bir yere iliştiriniz, 

i
• sında duyulmuştu. · hazır bulunanlara bir göz-

ı.ı Ardını kollayıp polisler basar, •1 k · lerini bagv layıp ucukıvrık ı.! .i Birer i işer • geçmış 
1•1 Esrar kabağını omzunaasar, ı•i olsun• a ğelnteğe başla :....::;;__ ___ _. bir baston veya deyneği 
, 1 S >',akta giderken çocuklar sarsar, ı•ı dılar. Arslan, bunları buna geçirmelerini söyleyiniz! i: Üstüne ederler akın henışeri! ·:: kolayca yakalayıp Tek göz bu işi kabil değil yapamaz .. Tec-
:~ Esrarkeşin ömrü rüyada geçer, :! parçalayor ve boylelik rübe edin görürs:inüz. 
i· Kokainkoklıyan vakitsiz göçer, :ı le hiç yorulnıacan Garip bir duvar 
. Azra!l sırtına kefeni biçer, •1 karnını doyuruyordu. ...-- ~ ... . . . Bir ovanın ortasında 
ı" Ölüm uzak değil, yakın hemşeri! •l Nih:ıyet en sonra tilki (JII ·~~.· ~ bir göl var. Onun ya-
ı:. M. S ~=! geldi; Fakat nı~ğanı- ·:.@) ·>._.~~ j mna dört kişi gelmiş. A 
B-•-• .~-L!.-•-U. :•::• :• •:kaJOt • • • .. •. •"'i'"iXe'(I nın kapısında duruyor, ·:; ./~{Ç7:;::-J . /;. i-şaret1i kulübeleri yap-

Karako·· yde işaret kulesı· içeri girmiyordu. Ars- ··/.,.}:;;,.~-_-)~·. :. mışl.ır. Gölün suyunu 
lan, i n i n de o tilkiyi f · · ~ • (~-;i4\ {~'\:-.{~. · ;--:-~ l bedava. kullanıyorla~ .. Fa-

yapılacak gördü ve bekledi ki ~) -. ·"·'° --~ kat dığer dört kışı E 
o da ötekiler gibi İçeri · · 1 Büyük c3ddelerimizde, dört yol a~zlannda girsin. Fakat l{urnaz işan:tn kuıüt>t.-lt:rı bına etmış er ve gölün su-

. d. k d tomobı"llen· t a ) yunu inhisar altına aln11şlar. Bu E kulühele-şı ·n ıye a ar o n, r· mvay arın, tilki u1..Hktan, ((mer-
arabalann ve yaya yürüyenlerin geçip durma- haha» yı tercih etti: rinin sahipleri nasıl bir duvar çekmelidirler ki 
lan işaret memurlarının el işaretleriyle yapılı· _ İnşallah afi"ette- anahtarsız kilitsiz kendileri her dakika göle 

gidebildikleri halde A kulübelerinin sahipleri 
vo~ılu. siniz arslan hazretleri. " -göle hiç yanaş'lınasınlar. 

Do 
T]''• ~"·-.. 

Fakat çok defa, geceleri, hatta Jr.Ündüzleri 
bile memur efendilerin bu işaretlerini ne yaya
lar ne de nakliye vasıtalarını idare edenler 
güren1iyorlar, bazen kanşıklıklar oluyordu. 

,_: · - ..... - ·- --- --.----

. .. ııauet bızde <.le Avrupaua olduğu gıbi 

işaret ku!eleri yaptırnıağa karar verdi. Bun
lardan birincisi J(araköyde dört yol ağzında 
yapılacc , kuvvetli ziyalı bir ieneri menıur 
Efendi idare ederek seyrüseferi idare edecektir. 

Şoförler, arabacılar aklınızda kalsın kırını
zı ışık •Dur!• yeşil ışık <<Geç!» denıektir. Ya
ya lar, size gelince, siz kırnıızı ışık yandığı yani 
otomohilier filan durduğu zaman bir tarctftan 
öbür tarafa geçebilirsiniz .. Eğer yeşilse kırmızı 
açılıncıya kadar bekleyiniz! 

Yoksa okkanın altına gidersiniz ha. 

dedi Rt·simdeki gibi. Fakat bunu kimse çabuk 
Ar.;lan seslendi: hul::ıma7.. 0.<:Tr:>şırken epi evlenilir. 
- İyiyi nt hoşum ti 1- ı !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~-"""'!"!~-"!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ki cenapları. Yalnız Tuhaf fıkralar 
bu tereddüdünüzün 
sebebini anlıyamıyo
rum. 

Niçin içeri girmiyor
sunuz? 

Tilki gülerek: 
- Efendim dedi, 

de ben ötekiler g i b i 
huzurunu z a ç ı k ı p 
hatırınızı soracaktım. 
Fakat yanınıza kadar 
varan pek çok ayak 
izleri gördüğüm halde 
oradan dışarı çıkmış 
bir iz göremi yorunı. 
Hatırınızı İşte onun 
içindir ki buracıktan 
sormağı daha hayırlı 
bulduın. 

içi boş 

Küçük Enginin mi
<l esi ağnyordu. 

Annesi bunu açlığa 
hamlederek: 

- Yavrum, dedi, içi 
boş ta onun için ağrı
yor. Yemek yiyinçe ge
çer .. 

Bir kaç g ü n sonra 
Enginin ablası baş ağ
rısından şikayet edince 
Engin dedi ki: 

- Abla başın neden 
ağrıyor biliyorunı .. İçi 
hoş ta ondan. 

Soıtıııta karşı 

Hasanla Hüseyin sı-
kı fıkı iki arka

daştılar. Reraber bir 
marangoz dükanı işle
tiyorlardı. Tek kaba
hatleri ikisinin de ayyaş 
olmalariydi. 

Bir gün baş başa ve
rip düş:indüler. 

-Gd bu rakıdan vaz 
geçelim! 

S)z nıü söz .. 
Yalnız üşüdükleri za

man birer kadeh içmek 
üzere dolapta küçük 
bir şişe bulunduracak
lardı. 

Ertesi gün ikisi d~ 
ağızlarına bir damla 
bilekoymadılar. Fakat 
ikinci günü Hasan dü
kana geldiği vakit canı 
çekti: 

-Aman birader, dedi, 
soğuktan donacağım 
şuncağızdan bir kadeh 
alayını. 

Hüseyin güldü ve şu 
cevabı verdi: 

- Geç kaldın, ben bu 
sabah buraya titreye 
titreye geldim. Şişeyi 
tamam etıneyince ısı
namadını. 

Kavga 

Barın hirinde iki 
arkadaş otu ru

yorlardı. Sarhoşlukla 
yanlarındaki masada 
oturanlarla kavga 
çıkardılar. Biri ötekini 
yatıştırmak İçin: 

- Aman yahu, dedi, 
dikkat et dayak yiye
cegiz.. Biliyor musun 
onlardan biri meşhur 
boksörlerdendir. 

Öteki gülerek cevap 
verdi: 

-Daha iyi ya.. .l\1ü
kemnıel patak la rız, 
çünkü bir boksör para 
almadan hiç yunıruk 
sallar mı? 

Kiracı evsablbl 

Ev sahibi yeni kira-
cısına evi gezdiri

yordu. Kiracı baktıki 

dıvarda rutubetten ot 
bitmiş. 

- Aman, dedi, bu 
otlar ne? 

O zanıan ev sahibi 
gülerek cevap verdi: 

- İlahi Beyefendi, 
yirmi beş liralık evde 
gül bitecek değil ya 
taht ot çıkacak! 

Memurların yeni nıaaşları
ne kadar 

Yeni maaş layihasını maliye vekaleti hazır
ladı. Onbeş dereceye ayrılan memurlardan 
her derecenin ma~şı da kararl:ıştırılJı. 

Hi~·inc::i derece memurlann m"a~ı 60u iıra, 
onbeşıncı derec memurların maaşı 3l> liradır. 
Diğerleri derecelerine göre hu miktarın ara
sında para alacaklar. Maaşların artık eskisi 
gibi takıntısı kesintisi olmıyacak, herkes her 
ay cebine ne para gireceğini katı' surette bile
cektir. 

Hem maaş verenleri, hem ma:>ş aı~nl'"'n 
büyük bir sıkıntıdan kurtaran bu şekil çok 
güzel ve faydalı. 

Türkün söz kitabı 
hazı~lanı yor 

Yeni harflerle turkçe yeni bir terekkiye 
mazhar oldu. içinden bir çok arapça acemce 
kelimeler çıkıp yeni şiveye uygun bir şekil 
alacak. 

İsmet Paşamızın riyaseti altında fevkalade 
surette toplanan büyük komisiyonu ilk esaslan 
kararlaştırdı. 

Türkün söz kitabı - eski tabirle sarf kitabı -
bir sene de yapılıp bitmiş olacak. Cumartesi 
günü Darülfünun işe başlayacak ve ilmi tabir
leri hazırlıyacak. 

Türkçe karşılığı olan bütün arapça acemce 
kelimeler kalkacak, yerine öz türkçeleri koı a
cak .. Biz de bu karışık lisand~n· kurtulacağız .. 

[l!J:::: ~~~:~!~:: I~ 
Çocuklar ve büyükler 

1 
Büyükler ve çocuklar bir-

birlerine nasıl muamele etme
lidirler. Evvela tabi büyükler 
her fırsatta çocuklara muhab
bet .çocuklar da büyüklere 
hörmet göstermelidirler. 

Eskizamandakigibiçocuk
ları adam yerine daymamak 
doğru değildir. 
Onların merak ederek sor

duklarıma lazım gelen cevap
lar verilmelidir ki gün gün
den malumatları fazlalaşsın. 



• 

-

-
-
-

ı:, nit.i L a,1n.r ını:ı:nınııı 1 
d .. iıPa tlmı1. \·ı.: parlak 

l i!lın:ı-.1111 Ye ~iziıı de 

1 ·r. 111,11 o!ma, 1 ızı arzu 
L ı ıı· .. J"lZ nıcşhur \ c 

ııı :z,tdı t:ıafflin 

Poliflor 
noget 
Cilasını 

Her yerde 
şatılır. 

l'ıııniyctli, son derecede iktı-adi 

(benzin) lamba, fener, 

ütii. yemek ocakları Ye fırınları. 

"irkcdı.k l\ur hanı altında 

>ap;lıtın nıakina satmakla maruf 

Faik Remzi ve >eriki otomo

bil \'C ıılı\tı zirniyc ınucs,ese

sindı. tc~hir cı.lilmcktedir i"eıınin 
harika>ı deıınıcı;c seza olan 

~nıcrikanm i~bu (.l'olnıan) Kol 

man fabrikasının nk:llctini al

makla nıiiessese sıhiplcri cid

den halka ye çiftçiye 

hizmet etmiş oldukları kana

atindedirler. 

Kat'iyen teblike;iz, 

otomatik tenvir ve teshin elde 

etmek ye akıllara hayret v ·ren 

yirminci asrın bu mucizesini 

ı;iirmek isteyenlerin mezklır 

nıliessescdcki me~hcri bir 

ziyaret etmeleri kl\fidir. 

\Tektep !er ,-c 

hayriye için hususi YC tcnzi

Jntlı fiatlıınnıız 'ardır. 

Ankara, ı·:Jirııc, Kırklareli 

L-zun küprii, Çanakkale, llalıkc

'ir, Hursa, .\fyonkarahis:ır, l'~ak, 

.l<lapazarı Ye Edremit için ciddi 

acentalar aranmaktadır. 

~Doktor Artin Horhoroni~ 
, Ecl "'~ul lu~ıı, idrar darlığı, porta>t, hastalı.klan. bel ~C\ ~: 1 

~li):i il", fı l'n ~i ~ i l'll >rın u>ul n :ıP:ırı<ız ~ırııı~al;ırla katı 
~ tL,1:t\ i t'dcı. l~cı of\ltı Tokatlı yan oteli yanını.fa nıcktcp 

• ııkak :\o J~. Telefon: Beyoğlu 31 ;)2 .. 

SOENNECKEN 
L·uı,ıı:-.Cıtc cn,1 lct,; t • .JcH!n 11 

~<>enncı:ken) hlcmlcriııın r" 
kal~<le cin~i ~emin etlilmi~tir. 

lmaliydcrinde en iyi çelik 

"• " :L.12 11• H•m••ld• kııllanılmıstır. Iier kalemin im• 
Jiye>indeki her umcliyc>i mıı 

cerrep \;;: ınütt:lıı~:-ı..; 4ı..:ilı:r .:ırafıııdan büyük bir icinıı ile ve en :.()il \e 
a.;rl rna1-.incl~r \<1:.ır..:1:tt)'le İLTLl cdilmi~tir. Jmal edilen her kalem ga}Ct <l.ıkik 
hir surt!ttc tt:tl,ik. ve n1uil1 ... cnc ~dilir ve matluba nıuYafık ~örülıne~~en 
ı,.,ılı:m\er ht:mcn kınlıp atılır. \'"ı!ni 1 .~1tin yazısına en clrerii!i h.:.ılcınlc dir. 

F.11 SocuuJJo';ıu~ nıı. ,\imanı• 

!!Jlm!~t> istafilina Fabrlkasısın 

~Jeşhur y APINCAK Rakısı 
l\:kilcriıı en '\'cbidir 

( ;aıata ~:rnıcni 

Hilaliahmer cemiyeti mer 
l<ezi umumisinden: 

( t:ııı Ltinıizin T~ki~chir arnhar ndJ. n1c\·cut on dok~ız :ıdct \ \ll.:.o! oto· 

{ıhJ.ı I' , r.akti~c ntnnınbi\i h,ıl ne ifrtığ YC rnrzkıir ııtoınohillel"in üzerine 
'anı~er ınınl rttlrileerktir Jha!e:-ıı i;tbU Şubatın tı~mi ~eJ..izinci günü Ankarlda 
lil~li:ıhını.r mcrkl"'zı ınuınj.;indc icra cdilcccjtiııdcr u husu:>ta ki ~:ırtname}i 
'mak ur.ere taliplcrııı \nk:ır.ıd·ı llilılliahmer ıne·kcll umumı;ınc \CJa bt3n

' !da Cıı:);alll•!unda t ul l lilaliahnıer merkezine '" ıahut F:-ki~ehir de 
li!alialııı1cr ..ım 1 •11 JUri)ctinc nıüracaı'lt cunclcri il:l.n olunu 

Deniz mübayaat koınisyonundan: 
~21) Roda ımıhıclif lıurgıııada lif h·ılat l,apalı zarfla: ihale ııırilıi, 2J !:>ubat 

r ~9 ( \ıınıırte~i ~njt 14 tc 

.ı;; Rcıda muhtelif burgatada çelik tel halat kapalı znfla: ihale tarihi 23 
'ubm <Je'I Cumartc;i saat 15,5 

Dcni1. kU\ veılcri ihtiyacı için lüzumu olan bal;ida muharrer muhtelif 
hurgatada lif \c çelik tel halat kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Şart
naıne;ini görmek i>rcrc11lcrin her ~ün ,.c itasına t•lip olanların ihale günün
,3~ ve ıııuharrcr ~:ı.aa.-ı Kasıınpa.şada mübayaat komlşyonuna miiracutlan. 

Sl'HAT. 

, ..... -~ 

Oaklandın yeni rad~• 
rilndekl penası' orliln•ll-
teye dikkatle bakınız. 

~' 

Bu~·yeni Oakland _ 
daha zarif ve daha güzeli 

WW sen.,sıııın Oal:.lnnd otomobilleri 
daha 'ik, daha cu.ip ve dalın güzeldir. 

. Fi~er, 1928 de parlak nıuvalTakiyeller ka
zanmıJ olıııı sevimli ve 1.arir karoseri lc
rjni daha fazla tekemmül etıirmiştir. 

Oakland nıoıörUııde dalıi fazla kuv,·et ıe-' 
ınin edilmiçlir. SUr'alli harekeli~~e lei?r~~ 
ediniz: öıı ve arka tekerleklerının bırıbı
rinden uzak ve merkeı siklelinin gayet at- 1 
çak olmnsı, hendeklerde ,-e virajluda ara: , 
hanın sabit dııroıosına medar olur. Yenı I 
frenlerle ani ,-e sarsınııııi-. durabileceksiniz. 
Şu yeni tebeddüldl ve tekemınülihıı lesira- ı 
tını dil~ünıiniiz .. I>aha se\'İruli, daha cazip 
\'C daha gençleşmiş görünmiyonnn 'l AkM
leratörli sonuna kadar iliniz ve harekete 
terkediniz. Pek :ız arabalarda ıesadUr edi
len cen·aliyctini \'C buna rağmen sabit ve 
metin olduğunu nazarı takdirle i:öreceksl
niz. Oaklaııd otomobili hir sene ıarllııda 
her ğüntı noksan ve .kusura karşi teıni~ı~tl~

.dU', Varidat ıuenbaı ol~rak snlın alabılırsı
niz. Bayiniz bu lıu,aıst:ı '•iıe ıal'siliH vere
cekıir. 

ı Diğer arabalardakilarrndan lama men 
farklı bir radyalörle mücehh111 yeni 
Oakland otomobili itibari bir de.sene kar
şı c'ilr'a.ıkı\rane t.ecrübcsiııde muvuffak 
olnıııtlur. Arabanın hutulu radyatörün 
iki yakarı kl'i~elerindcm itibaren liyenkati 
arkaya kııdar lem adi eder, 

• • • • 
CENERAL MOTORS MAMtıtkn 

Anta ya postası 
( AN.\F \RT.I ) 'apuru 2.J. 

~ubat pazar 1 Oda Galata ıi\ı

ımındaıı lıarckctk İ;.~mir, Klilllik 
llüdrunı. Rado;;. Fethi ye, Finike, 

. \ ııtaly;ı >''t l:'idccek_ ·,c diiııii~w 
met.kur i>kclc !erle c)L·r:ıhcr 
.\ndi[]i., Kall,aıı, Sakız, ~·anak 

k:ılc, Gclilıolm-:ı uıtrnrntak 
ı;cll!ccktir. 

G;ılat• köprü lı:ı~rnda merkez 
•'cnte,i Bcyoglu '.!.5(i'.! '\Tc,adet 
hanı rı.:nnda hu:-:u ... ı daircth: 4'20 

l luh~ acente>i l.<tanlıul. 

\ ülsck mühendi-: ınektı.:hi ınüba 

"ıgt kombroııundan: \'lekıcbiıı l\im 
~a laborııtu\":ırı için JnUba~.ıa oluna
cak kimya alil.tı ile ecza için .-;-ubatın 
f 1 inci gününden iLibaren martın fı 
ıncı \'Jrşnmba güni..i ~aat on U\" hu· 
çuğa kadar aleni münak:ı;a icra.-ı 
ştakarrur etmitir. 'l'cminaı mu\ :tkkattc 

nkçası 22;; liradır. Taliplerin müna
ka....:;:ı şara.itini üJtrcnmek üzre ınck.tcp 

ruii<lüriyctinc müraca:ı.tlan il•ln olunur· 

1 Cçünciı Kolordu 1 
mübayaat koınsiyonnudan 

* l~a1nn.hı kıt:ıau ha.\ Yanan ihti -
yacı için dört kalem. muytabiyc 
muhyaa.;ı aleni münakısaya kon 
mu~tur. ihalesi 10 Mart 9'-29 l'az•r 
günü saat on dörtte komjsyt>numuz 
münakasa salonunda vaptlacaktır. 
Taliplerin ş:ırtnamc >urcti mu.;adda 
kalarını komisyonumuzdiın almaları. 

• 'numunc::ıir.i komL.yonumuzd.ı ırörüP 
temhir etmeleri) ve yeym 'e saati 
muancneı ihale-de ~artıı:ınıcde yazılı 
olan şekildeki teminatlorile komisyon 
münakısa salonunda hazır hulıınma
lrn ilin olunur. 
•b'.ırklarelindelı.i kıtaat ihtirncı i~in 
t~ yıı;ın<la. J.40 a,jtari irtifaında 30 
aded erkek ko~um hayvanı mübııra
a,ı aleni münakasaya konulınu;;tur. 
ihalesi 28 Şubat 929 Pef\'emb günü 
saat onb~te Kırklareli mübttyu ko
mis)·onunca mlinjkas:ı. ş:ılonunda ,a. 
pılac.ıktır. · 

Taliplerin şııraıame sureti ıııüsad 

dalrnlannı Kırklareli komisronuııda.n 
alm:ılanve ycrnı ye saati ıİıua 1·enci 
ihalede şartnamede yazılı olan şekil 
deki teminaıl:ırilc mezkur komi,yon 
münakas• salonunda ha7.1r bulunma 
ıarı ihln olunur. 

MahlCılat müdüriye
tinden: 

Lira 
aoo 

llcyoğlunda Şi~hane karakolu Cİl•a 

nnda Sabık Polis karakolu otan binanın 
ar.kazı müzayedeye konulmuştur. Talip 
olanlar kıymetinin ~·üzde yedi bu
çuğu nispetinde pey paralarilc yevmü 
ihale olan 23-3-929 cumartesi giinii 
saat 14 c kadar MahlOlat müdüriye
tine miiracaatlar~ 

l t:ınlıul Tr nı a\ ~id .. ı.:tiriıı 
'27 .\ :ın 11)2'1 tarihine mi1'athl 

Ç'ar,anıh ı p,Lin 1 >:ıat ı:; tc sureti 

:ıdi)'cdc iıı"ikat l·dccck olJıı l lb

s~dar:ın hey'eti uınumİ)-c>İ: 

bmıhııl Tram'"\ Şirketi f li»c 
daranı. 2~ !ifan t.<)'.,!<) tarihine mü 
>adi[ ('nr~amba f'İillİ.I s!at 15 te. 
llcı<ıl';lunda Tünel ı~cydanınd:1 !'ilet 
ro hnnındn k;ii~ ~iketin :\ferkazi 

ld~rc;ir.de, ''.ıl!'li;Jfdi!ede in"i•aı 
edcct:k oları he' 'eti Umumiysrt da-
' et olcnıırl~r. - c." . 

l.lıııkal ıııı lıi~;'< F ncdiuc malik 
nlupta . l lc) 'eti umunıi~ enin bu 
ı~tım:una i~tir:lk ecn1Cl ar.ıu.·un.da 

hulunnn hissc<larilnln, 'l'icaret kanu'"I 
nunun ~l:-1 inL1 mad<lbi ahktlmtn:ı 

ıe!ıkaıı tarihi içıimadon ldabl bir lıafrn 
C\Cl. \adcsi hulUİ etmemi~ kupnn
lnri)lc bernbcr hi«e senetltrini : 

ISTANBULDA: 
~irkctin ınt:rkezi id;ırc:'inc 

( >~manlı hankasın:ı 

sctanık hankasıııa 

Brük>el de : " Societe {inancii:rc 
de Transport< et ,n:ntreprbc; lndu>
trieJlcı;;_ nam şirkete tevdi c\·lcmclcri 

icap eder. 
l.şhu his~e ~cncderinin te,·<liinc 

n1üte:ı.llik dam~:ı YC !'-:tir rii,um. hun 
liln [C\'di cdenfen:: ~üttir. 

Ruznamei mUza,lı.crııt 

ı- ~ledi;i U"r<, murakıplar. ye 

hesap komi;erleri raporlarının kıraati. 
2- !\ lcı•cudat hc;abı, bilanço. Ur 

ve ?.arar hesabı ile scnci hcs:ıbiyc 
ccmettüarının tc,·ziinc dair meclisi 
id•rc tcklifnanın t:tidiki. 

3 :\lccli~i idare :.'tzasının ravin-

leri . 

4 ~Jurakıplar ile llc.>ap komi-
serlerinin intihabı \"C aidannın t:ıyini. 

5 ,\Teclisi idare aza;ııım biZ?.at 
, c vahut bilvasıta alakadar olahile
celİcri Şirkeiler rt: ~·a müc$scscler 
ile lcdclb•cc, Şirket namına muame
L\tı ticarirc akdedebilmeleri için, ken
hilerine. Ticaret k•nununun 323üncü 
nıadde>i •hk~mına tevfikan müsaade 

ita9. 
lstanbul 2 Şubat 1929 

T YATRO 
\C 

Sİı~E~fALAR 

Darülbedayi 
Tepebaşı tiyatro>unda bu 

matine t ~-:l() da Ye akşamı 
21-30 da 

Aynaroz kadısı 

1 
gün 
saat 

Komedi 6 tablo muharriri; '.\1usahip 
;1,ade Celal bey 

.:_,....._ 

Naşit bey ten1si1leri 
Millet tiyatrosunda bu akşam inCf

saz konseri , dans, raks, komedi , 
tiyatro. 

Ferah Sinemada 
Vortley caobaz heyeti nrycte bale 

sinemada: Aşk üliince 

1 

l tanbul ve civarı Şehir 

1 
Demir Yolu TUrk 

Anonim Şirketi 
1 leı.-eti umuıııiyenin ~5 mart 

l lliıll tarihine ı~li;::dif pazartL'>İ 
giinü saat l 5,30da sureti adi yede ' 

içtimaı 
lsı:anbu\ ıc ('i,·arı !:>chir Uemir 

Yolu Türk Anonim ~irkcü hi>scda
ranı l'l'.!9 senesi martının 2S inci 
pazarıe;i ı;ünü saat [5,30 da- Sirk etin 
lleroğlund:ı, Tiind meyd:ı.nında, Metre 
hanında k&ln merkezi idıre;inde ~u · 
reli ndi 'iCdc in "ikat ~Jecck olan he~· 
eti umÜmi\·rye da.Yet olunur. 

l .'llikal ·o,-ı hi-se senedi hnmili 
olup ua it bu içtimada h1.7.1~ hu1unm:ık 
arıu cdf'n hi,,.~e<lcıranın hı~:-ıc sentc 
!erini ticaret k:ıııununun ;l;" I inci 
maddesine tc,·ikan rnrihi in 'ikattıın 
laakal bir hafta c\ el vadc'i hulul 
etmemi> kuponluile birlikte: 

l:;tanbalda; Şirk.etin Olerkc.zi idın:~inc 
llürük>ddc: "So,yete Finan>iycr de 

Tıan.por E Dt:nurpriz Endü>t.kircl. 
nam şirkete te\'tli eylemclerı !uzumu 
ilAn olunur. 

l li:-~e sencdaanın te' düne mutc 
.a1Uk tamga. rü~urnu \"C !=-:Jİr rüo:uın 
mü reddi le.re aittir. 

Ruzııamei muzakerat 
ı i\Jeclisi idaro raporlan ile 

munıkiplerin YC hc;;:ıp komi~erlerinin 
r;ıporhtnnuı kıra.atı. 

2 - 1 <YJ8 Scnci hc:-:;:ıhiye!'İ kc-
sabaunın tasdiki . 

;ı Meclisi idare ılzosmın taıini. 
4 ı\lur.ıkiplerin \e he;op · k.o-

mberlcrinin intihabı \ e kendilerin• 
n:rilecek aidııın te>piti. 

5 l\leclbi idare :lza;ma ,.a 
bizzat n: ya bikasıta alik:ıdar ol:ıbi 
lccekleri şir:leıler \C p ticarcthnncler 
ile hini hacette şirket namına mua· 
melei ticariye yapabilmek için ticareı 
kamınunun 32.'l iincii maclde<ine te\ _ 
fik•n mü5aade itası. 

l;tanbu[, 2 Şubat, l 9'29 

Mahlulat müdfu;ye
tinden: 

Harita 
numarası 

2 
:ı 

4 
5 
6 

8 
9 

10 
l ı 

12 
13 

l\lihlıın 
zıraı 

45~ 
h28 
hOü 
40~ 

;ıJ'> . -
-U8 
4'1(ı 

575 
;)54 
267 
481 
4:'9 

Kıı rncti 
.\luhamminesi 

8207 lir• 
9420 
9090 
Z32(ı 

.'i976 
tı2:'0 
()~40 

8625 
~080 
~340 
~215 

~(85 

fülılda kıvmeti muhamminc ve 
mikdan zıra ,.e lı.ırita nıını<1r.ılan 

muharrer on iki parça kııpalı ar;a 7.arf 

usuli!c icra blınan muza ede neti· 
cesinde verilen bedel haddı 1 ıkııida 
ı;örülmcycrek par.arlık sur.tile mua
ınclcsinin icrasın;:ı kar:ır \en·· iı ol~ 

duğundan talip <>lmlar kıymeti mu 
bamminenin yüzde yedi huı·uğıı 
nispetinde pey akçelerile her gün 
MahlıllAtı vakfiye idaresine \ e yermi 
ihale olan (27-2-929) çarşoııba b'İİDÜ 
saat (14) de kadar fstanlı ıl Evkaf 
Müdiriyetinde müteşekkil encümeni 
idarev~ münıcutları illn olunur. 

7 

MİLLİYETİN EYLENCELERİ 

Bu ırünkü yeni bilmecemiz 
Soldan sağa: 

Dünkü bllmecemizln 
Halledilmiş şekil 

Yukardan aşatı: 
l l 1t!n~·crc c takılorı şe~ (.r 

\a:;-11~an(;'i ~d:r. 3 

'.! Zeman 2 1 lanet 2) 
içinde para -al ~ 

2 Doğuran 2 ' 
:ı - \zar (4 

.ı /w,mc aleti (~) 

4 - .\k<ken (ol 
1> - lı·ine Ç<•rba konan ıey ;ı 4 idam et 2. su 2 .. 

bir renk (,l :; ~kcrsiı 4. 

!\alın kuma> (3. Yemin (.l 
;- ı·:itle\'en alet (.'i •• 

8 
•ı 

lj .\1 uharehede paılaran l"'Y' ı· 

9 \'•pur ( .ı 

!!!. !!i!!i 

\lpaka ' gmü<lü a1pabdan 
nııımui ,.e (Tiirkh·ede Domo?. marka) 
naını tahttnda tanınan .\\t m:ırk.:ıh 

bıçak, ÇJUI, ka~ık, ,ofra takımlarını 

iınal eden nıc~huru alem Berndurf nıa
dcnleri fabrikası Arthur 1'rup Anonim 
şirketi: günden güne artan müşterileri 

ile ileride mü~tei.leri me\ ~ıuna girecek 
zerntı n.enınun etmek cmelilc ı O 

kt) m• tıar mükafatlı lHr mü-ahaka •cnıp 
ctmi~tir. SO\ le \..j· 

l'ı»tahanenin lılr kart 'pu>talı ü,;c
riııe lkrndmf ,\Yı markalı ç;ıtal. ka,ık 

\"L: bıçaklar ..:nı:-.alinin ı.:n :ılJ.s1du ~eni 
Türk hurııl'atilc düzpm hir -urette 

Kom er 1 . nkıı ) .. 
Tann a'"ısında dt>111~ır 

ıntiinlün nldu~u kac.Lıı fazla dL·l°a \·a;;ına.ı...laıı ihar ·uir. Bu clını\c\; 
"" fazla defa \'11.anlmlan hiriıırilijl'i k.ızanac.ık ıılaııa lı·i ra.maıncıı 
ipekli bir k .. ıu derununda ~ümiı;lenmi~ alpakad•n (> sorra ka'1 ... ve 
(ı kahve ka,ıj1; h sofra çat.ah 'c h dc:.cr 1'-a~t~ı. fı .. ufra hıça~t , c 

tı de er bıça.~ı. lkincıli~i ka1.aııacak cılana: l>i ipcklı l'ir kut,ı dcru
ıunı!a alpıık.adan () ,ofrn kaşııı, fJ sofra çaL,lı. 6 >ofra l>ıÇil~ı. l çuncu 
\C diirdüııcü\ü~ü kazanacal. olanlara; içi ipekli biı 1-.uıu derunnnJa 
h ,ofra ka~ıı!;ı h sofra çatalı (ı sofra bıça~ı 

Bc~inciden onuncu~ a kadar kazanacakları te-.cHi mük.lfatı ol:ırak 

içi ipekli lıir kutu derununda alp•ka,lan: 
(> k•hı c ka<ı~ı 'c bir şe~er ma,a<ı 

Takdim edilecektir. 
1 liç bir ;:una itiraz~ mahal kalnıam•k i.ızr,· karı pı1>tallar muvaz-

7.ili adre,li \C taahhütlü olara~ ıııhoıct \lanın l!i inci (!;Ününe 
!,adar fabrikanın müme,,illi (;{'{ırı;e> 1 lilbert \ e ı,tanhul '.! nümerıılu 
po-ta kutusu adresine r;<>ndeıüme<i m:ırluptıır. 

.\"hi,;;alıakii nctice .. i nıczktlr t=ııihtcn on _,;in c;;unra ~zl'tc..·lt!rlc illin 
cdilct:t·h:tir. 

Takdim edilcc·ck i~bu nıı kiı nıcttar hedi; c: Heı u~lundrı bıiklal 
caLklc;im!c Elia' Larako 'e bir:ıdori 1 faldi, l>tiklal caddesinde Jean 
Pa<tela> (Limoncu oJl'lu 'e Pastcla;:" lsıaııhulda .'\ltı pamıak lıan.ında 
\uda f.c,·y biraderler ı c mahdum im Ye llalıçc bpucla Oro<tlihack 

r41 

n1ÜC:>;,t:.Satında t~hir olunacakur. • 

l~ka ıııüıııc;silinin ıniildfntlttrın teh ızi hu>ıısuııdaki fikri kar'i~~ 

Kız Amelihayat mektebi 
müdürlüğünden: 

Sıırı. >İstem ,-azı ın:ıl..iMlal'ilc tcchız cdı'leıı hu- 11 - d 't'l k ı - ~ ı 
• • !'ı !'ıl 31'\. ı o ur ... u ;ı ..... u >at 

tarihindenbeti yeni talebe k:ıı dına lıa~laım~tır _ 

Sun sbteın \'ostok Ye Oli\ eti yazı mııklnalarilc ıcclıiz cılilerck t:ılcbcı ~ 
her c:ins yazı mo.kinn>ı üzerinde çalı.;mnk imkanı \'erilmı.;tir. ı ·amzet o!:ırak 

kaydedileıı 1 Lnı ve B.n \'erlerine ka,·perıncmd;: için süiaıle müm:ıstlan lazımuır 

DiSTOL MAREK 
lıacının i:.tinıali ile her sene milyonlarca hı\'Yanat kurt.mlıı or. Zira 

DiSTOL kelebek hasıalı~nı karşı en miic•-ir \e k•t'ivyen rar:ır 
vermez hır tedbiri şafidir. 

Toptan satı' mahalli: Galata Çinili Rıhtım ilan :\'wn•rn 22 

1 DEFTERDARLlft'iLANA ;~ı 
iilllllllmll .. ımıı ...................................... ... 

• Beyoglunda :$chsu\lil' mchale:;inin llü~ükhenclek caddesinde \'e .\r< 
lan fresko hanının iki numaralı dairesinde gayet kimettar 101 parpdan 
ii:ıaret gardirop, komodino, halı ve huna mümasil cşyayi malıcııze şclırihalin 

yirmi ikinci Cuma p;ünü 7.ernli saat onbir raddelerinde müzaycdei aleniye ile 
lürulıt olunac:ıjtından talip olanların yevmümezkOrde mnavven olan \'akitte 

mahali ınalı~u:-.und~ ispatl ,·acut CYlcmcleri i1.in olunur. 

* Be) oı;lumL.ı , chfüYar malıallc~inin Bıiyukfıcnı.lck c·ıddr,iııde 

maaruf Roso hanının 2 numaralı daire ·nde gayet kıymettar 2.1 r 
parçadan iharet gardirop, komonido ve portın:ıntrı ve halı ile buna 

mümasil cşyaı·ımahcuze ~elıriha1in 22 inci günü zcrnli saat oııbir 
raddelerinde nıüzayedci aleniye ile ruruht olunaca~ından talip olan 

!arın Yevınü mezktlrıfa muayyen olaı1 Yakine malıali ınah<u;uncl:ı 
ısputi · ,-iıcut eylemeleri iiln olunur. 

Erzak münakasası: 
Ali orman mektebi 

Rektörluğundan: 
l\lektcbimi,iıı dört a)iık erzak ,.c lerazımı kapalı zarf u>ıılile münakasayı 

konulmuştur, iştirak için yc~mi ih:ılc olan 20 :\Tart 9'.!(I tarihine miimlil 
Çarşanba günü ~aat 15 te Defterdarlık hina<ı dahilinde müe.,esatı ticariye 
ve zirai,·e komisyonuna gelmeleri • 
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Güzel san.atlar birliğinde dün ıııevsımın ilk müsameresi verilmiştir. Bu müsamere parlak olmuş, 
<'~vetliler hazır bulunmuştur. 

bir cok • 

Tütün idaresi tıırat'ından Gazi hazretlerine takdim 
olunmak üzr" ha7ırl ·>n albüm Behçet B. tarafından 
hu gün Ankaıaı a ıı:ötürJleccktir. 

Tütun ıt!a:·csınde 'ui istimal oldugunu umumi mü
ci:.- behçet bey tL·kzip etmektedir. Re~miıniz idarenin 
b; 11a e;östcrmekted' r. 

Dişçiler cemiyeti diplomasız dişçilerin faaliyetine 
ııihayet verilmesini istemektedir. Bu maksatla cemiyet, 
a.ı.adan Ferit Ramiz, T-fanri, Mehmet rıfat beyleri 
~ nkarava gönderdi. 

(' 

.,.. ••• - Çok zayıf, kansız ve iştihasızdırlar. 
Doktor - Ne için bir şişe olsun PERTEV ŞURUBU lçirmedlnlz. 

I~ 

'\. 
ıı Dün Amerika kulübinde sporcularımız tarafından voleybol müsabakaları yapılmıştır. Resmimiz müsabakaya 
iştirak eden Istanbul soor. Vefa. F enerbahce. Besiktas sporcularını ıı:östermektedir . . ' 

ı~•W//////ffd 
· AlATI ElEKTiRiKiYt •• 

Tamiratlı . 
Elektrik şirketiniR. 

alı'ıtı elektrikiyenin 

küçük tan1iratını 

Meccanen 
diğerlerini 

el enıeğini 
alnıadan ınal 

olduğu fia tla 
icra ettiği hiç ~;..t; 
kinıseye nıeçlnıl 

değildir ~ 
0."-'-'-X'I' ~-0Z01 

30· DERSLiK 
BiR KURS 

BERLITZ 
mel'teblndc 

Ecnebi memlekette bir müddet ' 
bulunmağa maadildır. Ve !iatça 

daha ehvendir 
-. Bcyo~lu 356 l;til<lal eaddcsi ~ 

I" '.\Hizmin YARALAR 
Yanıklar, intanlı çıbanlarda 

J\unetli bir müncddip 
ve muazzam taaffün olan 

SİKA TRİN ~~,:?u' 
Kullanınız. istifade mulıakkaktıc. 

\Jeşhıır eczanelerde bulunur. 
lzmirtlc 'Lırgontoccza drpo;unda 
\"t! Bur~a Sctba~ı 'l'fırki\ L\ Sam· 

1• ·ı· 1 ' " ~ ıı \anıı.;r~ ra 1z ln "ıı<t c~zanc 

lcrindc 
~ıir.iiıiiiiimıı:z:z~r.::3~=ııı~ 

.ııcı:ıma BAKTERiYOLOG w al 

Dr. 11-"<e;AN SAMI 
Bakteriyoloji laboratu\ arı 

Pek dııkik kan tahlilıltı 
l \'ascrm•n teamüllı) kürepat 

tada.dt tifo ve ısıtına ha:-talıkları 

teşhis~ idrar, bal~aın, ccrahn~ t:ıh

lildtı, Cltra mikrnskopi ile frcııği 

1 taha~::~nyoluntla Sultan .Vfahmut 1 
~=esi kar~ısıntl~ 'l'lcfoıı k 98 [ 

Operatiir 

HALİL ~EZAİ 
BASUR ı\1El\1ELERi 

Fistül ve sıracaları ameli) atlı amc
Hyatsıı elektrikle tedavi Ye bilcümJc 

amcliyati icra eder, Ö~lcdcıı ,unra 
Di,an ı 0 Jo J\ei /Janıarı :\,>. '.!O 

ZA\1 
Zahrı tarafımızdan aı;ık imzalı 

olan lstanlıulda Hııhçc kJpıda >d:lm« 
hanında ~TCCdl't :\uri hı'\ in em"İlTIİZC 
yt:rmi~ uldııgu 82~ 'l'tirk liralık 2 ı 
Su bat J !)'><I rarihintl 1 altmış bir~ n 
\adeli bir kıta hı•n u .<t\i c• lt:di • 

llt. hapt~ nıuamcki k~ nİHıc t ıcı ul 
cdildiğindeıı hlık~ı ı alınatlı~ı il ıı 
olunur . 

'\"eni po ... tahanl! ılla lctaf..:t 
hanı 'o l - 2 l .utfı il 

zade B:.ha1..:d1..urı. 

ı ar. H7Fz
1

;cEMn 1 
Dahili, sinik' \tl çnl'ıık Jıa,[a

lıklan rnüt:ıhassısı 
Cumadan nıada hergün saat 

(14-lb) ya kadar lJtrnnyolııııdaki 

kabinesinde ve ( 'un1:ırtcsi, '.'alı 

günleri <Hami ) de 9-12) radde
lerinde hasta kabul eder. Telefon 

lstanlıul 2.398 1 J a. ................. . 
lst. llirinci ticaret ınahkcım:

'iııden: 
S$C.l. Tkarcti harki>c baıı

ka;;ınm LCll Zh· dcrıdi zim c· 

tindeki rnatlubunuıı temini i,tifa,ı 

için mcrhun \ c "oma~i hiraderlcri 
antreposunda mc\ elit kırk yct!i 
,;andık kol1'cnaııııı 2.J. şulıaN29 

tarihine mıisadif pazar günü ;aat 
onda l'ındıklıda k:\in antrqıud:t 

bilmuıaycdc lürrıhttına karar YC

rilmiş uldui(undan talip olanların 

ye;-mi mczkt'ırda mahallinde bu
lunacak mcınurıına miiracaatbrı 

ilan olunur • 


