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Balı rekabeti -Yunaniatandaki Anadolu rum 
t6ltecilerinin geçimlerini temin 

beraber Türkiyede imal olunan 
'"1 rnalların sürümüne kartı bir 
"~•bet teaia etmek üzere bir 
:Qddettenberi Yunaniıtanda Ana-

l
i 0111 taklidi halılar imal olunuyor 

1 

t, ecnebi memleketlerine aevkedill-
tordu. Yunanistanda yapılan bu 
-.ıılar Avrupa ve Anıerikada ger-
~kten Anadolu malı :ıannedildi-

1 
llllden bu sayede revaçları temin 
'diliyordu. . 
\' Okuyoruz ki 1927 ıenealnde 

11•anlıtanda 240 bin metre mu· 
~bbaında Anadolu taklidi hah 
ti edilerek bundan 650,000 in

tlliı liraaı kadar iıtifade hasıl 
"-uıtur. Fakat türk balılannın 
1
•kabetleri karşısında satışa halel 
ttlrniş ve bilahare istifade yüzde 
Qllıı beş kader tenezzül etmiştir. 
'tt Y unanlılnr buna karşı nües&İr 

Çare bulmnğa çalışmışlar ve 
tillıdi büyük ve kuvvetli bir 9ir
~l teşkiline teşebbüs etmişlerdir. 
~ •irketin muvnffnkıyet için 

lduku çnre hem iyi, hem ucuz 
~l çıkarmanın çaresini bulmak; 

' 'o1tra da satışı çoğaltacak tedbirlere 
~Gracaat etmektir. Bunun için 
~llylerde, amele çok bulunan yer-
~de yeniden fabrikalar açacaklar 
~ llıerkeı.e doğru nakHyab tea
lt edeceklermiş. Bu yeni tedbirler 
>'tıinde halılnn yGzde yirmi bet 
~İğlne mal edebileceklerini ümit 
,':ı .Yorlar. Çanki köylerde günde
"(!er daha ehven imiş. Yunanlılar 
'tııı zam nda bu mallar üzerine 
~tbet celbedebilmek için Anado
~d1a türklerin yaptıkları kıymettar 
~. ıların modellerini araşbracak
"V!rııt. İhracat için fena halılar 
:atıderilmesine mani olacaklar ve 
~atıderilecek malları birer 4ahadet
'tneye tabi tutacaklardır. 

, Sabşı her halde temin için ec
~bı ıneml ketlerinde sabf mağa

•rı, a yynr sergiler vücude go-

~:;:~:da; ~~=:ev:r:c!~.:~~ı1:. 
ı, halılann Cenubi Amerlkaya 

ttı.erkez.i Avrupaya ithalinde e 
~tnam olunacaktır. Yeni ılrket 
~ yüz bin ingillıı:. llraaı sermaye 
~"ınuı iıe de bu paranın kifayet 
1~iyeceti anlaııldıtmdan hükü
~t bir iıtikra:ı: aktlle bu tirkett 
~ \'iye edeceği gibi yunan milli 
\ llkaaı da kOçük faizlerle ikra-
tt. bulunacaktır. 

l Şirket bazı iatisnalar ve mua
'letJer ile hilkümetin ayrıca ka
~llt muavenetine de nail olacak-
' 

• •• 
it lote Anadolu halılarına kartı 
1ı;ı"•ç temini için yunanlıların en 
q il teşebbüslerini balide nakle
,'oruz. Yunan halılan için ittibau 
ıı_111ttazi olan tedbirleri yunaD lk-
•t .. aı:ırı ihzar etmlttir. 

~ıiındl bht de buna kartı ae gibi 
\ irlere milracaat lazım ııe yap-
~1Yıı.. Sair tedbirlerden krtı na
,, evvelemirde malın iyi yapıl

r •ını ve ihracat için fena mallar 
~llderilmesinln <>nüne geçilmeıini 
tnı addederiz. 

~it\' lnı1. halılar için değil, mem
~ttirnizden harice gönderile.il 

nevi tüccari mallar için bu 
\U. nnı gerektir. Bir müstahsil 
t~ll cehaletle bu noktaya riayet 
~ tyebilir. O gibileri bir taraf
L kanun ile mcnctmekle bera"'r d' ~ ığer taraftan nasihatlerle de 
V,, rı dikkatlerini celbetmelidir. 
~ ~ Ye nasihatin Avrupada dai-

teıiratı görülür. 
'- Gönderilecek emvalin cins ve 
~:ııCrinin sabit kılınması, yani 
"-~tri tabir ile " standardize,, dil
t'tb' nıaUarımıza daima itibar ve 
~ ltı'ti celbeder. Bunun aksi iıe 

S ba.rı kesreder. 
~ lireti umumiyede ıöyleyelim ki, 
tı~ttte, türklerin [•öz bir, AJlah 
~llt ~ccizeleri dfiıtur addedilecek 

l' etU bir sözdür. 
tı ilrklerin bu söı ve Allah blr-

''U ile ahl5.ki muvaffakıyetlere 
lı I~. 0~uş olduklarını bilmez. de -
~ k ır taraftan meharet ve ça-

\t.tı: . neknd r lazım ise o zah
vv t'ı •emeredar edecek ahlaki 
l':t t okadnr lazımdır. 

l ·~kccarlıkta terakki ve itibar 
'lı,~ doj-ru ıöz. ve doğru özle 

\o'~ ~elebllir. Bunlar aayeıindeki 
Dıt a.kıyet d imidir. 

'\o'lı.~r tar kler ile Jstihaal edilen 
•t ıne~eatler ı:enl ile ne
~aba\h ~nc:i 11ayfada] 

! 
, : ' i 

Bakkallar dün toplanarak belediyeye atıp tuttular 

"Zabıtai belediye haraca kesiyor, 
dükkinlarımızı 

her sabah açmaktan korkuyoruz!,, 
Bir bakkal kendisinden 45 kerre 

diğini söyledi · ve 
üçer liralık 

dünyanın 

ceza kesil 

hiç bir tarafında böyle bir şey olmadığ:tnı ilave • 
ettı. 

Şehrimizde bulunan bakkallar 
dlln darülfünun konferans salonu
nda çok hararetli ve gürültillü bir 
kongre aktettiler. 

Bu fevkalade kongre dolnyısile 
Şehremaneti zabıtal beJodlye te§kl • 
lahnın ıeyyar bir şekAvet tcbekeıl 
halinde esnafı miltemndiyen hak
ınz yere soyduğu ve herkesi ha • 
raca gesmck istediği iddia edildi 
ve bu eınada heyecanını muhafaza 
edemiyen bir bakkalı 

-"Efendim, bizi haraca kesmek 
iıtlyorlar. Anlatılmaz bir surette 
ceza yazacaklanDı bildirerek bi:ı:I 
tehdit ediyorlar. 

69 yaşı dayım. Zabıtai belediye 
memurlannın bu hnkaız ce:ı:alann
dan dolayı her sabah dfikkanımı 
çmaktan korkuyorum" diye :hay
kırdı. 

Dilnkü fevkalade kongre dola
yıılle bakkallann müukere ettik
leri mevaddı sıraıılle huliaa edelim. 

Müskiratçılar ittihadı 
Celıeyi bakkalJar cemiyeti ki

tibt umumtai F thl bey idareye 
ba ladı. Ruuınmenin ilk maddesi, 
müskirat fabrlkalannın bayilikler 
ihdas ederek bakkallara ınb9ı 
kestiklerine ve kredi yapmadık
larına ait §ikAyetti. Bu husuı şu 
ıuretle tekarrilr ettlı 

Şayet fnbrlkalar tekrar kredi 
tods tme,ı ve bakkallara mfişkü
lit sıöatermekte devam ederler ve 
iıkontoyu indirmekten ıarfı nazar 
ederlerae , bakkallann kooperatifi 
tarafındasa bakkallara mOakirat 
temin edilecektir. 

Bu arada 5 kişinin müıkirat 
i'l için anla9mıf olduğu Ye Mavri
diı, Sapes, T eofllldi, Yalpan, Ko
dori fıminde ki ıevabn aralarında 
aalaşmıı bulunduğu, evvelce yüz
de 18 lıkonto yaparken timdi bu
nun yüzde lOyapıldıtı iddia edile
rek inhisar üzerine inhisar teıiı 
edildiği ortaya ahldı. 

Makarna ihtikarı 
Makarna ihtikirına heyeti um

umlyenin aaı:arı dikkati celbedlldl. 
Neticede bakkallarıa ealdıi gibi 
tehalük göıtermiyerek Dlıbeten 
aa makarna alması ve halkı daha 
ucıua prinç alaıata teıvik etmeıl 
kararlafh. 

Bu karar dolayıaile de cemi
yetçe Şehremanetine aGracaat 
edileceti anlaşıldı. Ayni xamaada 
Bakkal kooperatifinin makarna 
ihtiyacını 12 kuruş daha eksik ol
mak suretile temini m vzu babı 
oldu. Bilha11a cihan butda} fiati 
inerken makarna flatlannın yük
selmesi ihtikara en büyQk deUI 
addolundu. 

Hileli gazyağları 
Şehremanetinin mahlut ırazya • 

ğları dolayısile esnafı tecziye etti· 
ği, halbuki bunun cezası topta • 
ncı kumpanyalara ait oldutu ve 
bu husus için emanete cemiyetçe 
teşebbüıı yapılmaaı neticesiae va-

nldı. 

Belediye cezaları 
Belediye ce:ıalarından hararet

le bahsedildi. Bu mevzu ü:ı:eriade 
birçok bakkallar söz aldılar. 

Bakallardan biri kendlıine 4S 
kerre üçer liralık ceza keıildljiai 
söyledi ve dünyanın hiç bir ye~n
de böyle bir te1 olamıyacağını ıd
dia etti. Diğer biri ıı:.abıtal bele
diye memurlarının bunu haraç ol
mak için yaptığını ortaya atb. 
Belediye nizamabnca sulu sirke
den ceza almamak lazım gelirken 
bundan dolayı da kendlıln• ceu 
yauldığıoı, bir Oçünefi bakkal: 

-"Bu böyle devam 
ederse dükka ları ka· 
pay cağız. Yaşamak im· 
kanı kalmadı. Bu doR-

·i 

DÜN GÜRUL TOLO BfR IÇTJMA AK TED EREK BlLEDtYaYE 
ATIP TUTAN BAKKALLAR 

J ru<lan doğruya inıhadır, r kabet için serma yuladen aıalt 
ba::;ka Lir ~ev deeildir. mal sattıklarından buna nihayet 

u ~ J ..., verilmesi temenni edildi. 
Bu ceza takdiri ınesele- Bakkal nıüstahdemini 
si o kadar iııdidir ki, 
mü tenıadi ven kesilen ce
za ancak ·tebliğ anında 
anlaşılıyor,, . 

Bu cezalar için cemiyetin fev~ 
kalade bir tekilde teşebbülie geç
meıi tekarrür etti. 

Saati mesai 
Bakkallardan bir çoklan hem

civar oldukları yekdiğerlerile re
kabet için 18 saat dükkanlarını 
açık bulundurmaktadırlar. Bunun 
9 saate indirllmeıi için cemiyetin 
teşebbüste bulunmasına karar Ye
rildi. 

Rekabet 
Bazı bakkallar slrf gayri mefru 

Bakkal müatab.demininin işe 

girme ve çıkmaları tikiiyeti mucip 
olduğundan b dema bunlann ce -
mlyet val!iıtasile istihda ları talep 
edildi. 

Bakkal koopeı-a titi 
Bakkallar kooperatifinin bugü

nden itibaren İfe bqladığı Fethi 
B. tarafından azaya bildirildi H 

hayat pahalılığı üıeriade takrlbea 
yü:ı:do 25 tenziltit olacatı heHp 
edilmit bulundutundan bu teteb -
büse azanın ittirald temenni edil
di • Bu suretle kooperatif azaııaa 
ucuz. fiatla gaz tevr.i edecek ve 
yakında da bir yafr fabrikası tealı 
eyliyecektir. 

Halk fırkasında 

Manifaturacılar 
Teavün sandığı yapacaklar, kooperatif 

teşkil edecekler, aza yazacaklar! 

DUN TOPLANAN MANIF ATURACILAR 
Muifaturacılar dün beyoğlu 

Halk fı..rkaaında bir içtima akt
ettiler. İçtima ıaat 3,5 ta baılaaaıı, 
eyveJi cemiyete ittirak eden aza
nnı eaaınlıi okunmuttur. 

Mfiteakıben maaifaturacılar ki
tibl umumiıl İbrahim bey tarafın
dan heyeti idare raporu kıraat 
edilmittir. 

Heyeti idare raporu mucibiace 
bir tea~vün sandıtı yapılması, 
kooperatıf teşklll ve cemiyete alı
nacak azalana tezyidi meaelelerl 
görüşülraüttür. Heyet bir tenOn 
aandıjl teşkil edecek ve bu Hn
dığa aydan aya azalar birer •ik
tar para vereceklerdir. 

Tasarruf edilen bu para ile ce
miyetin bir çok ihtiyaç! n temisa 
edilecek ve cemiyet muhtaç 
olanlara 1ardım edecektir. 

Cemiyetin bir doktoru buluna
cak, muhtaçlar bedava tedavi edi
lecektir. Bundan batka bir de 
hukuki itlere bakan avukab 
olacakbr. 

Dükk&ıılar ubahleyla aaat do
~.zda açılacak, 8yleyln ma,tah
demlu bir bupk ıut yemek ta-

I tlli verilecek Ye ıakşam 19 da ka
panacaktır. 5000 llradaa aşağı 
aermayeai olan • eanaf, tüccar 
addedilmeyip manifaturacılar cemi
yetine kayd olunacaklardır. 

Ve beş bin liradan yukan 
sermayesi olarılar ise tüccar adde
dilip Ticaret odaaına mukayyet 
bulunacaklardır. Raporda en fazla 
iki nokta nazan itibara alınmııtır. 
Birincisi encümeni emaneti11 kara
rile cemiyete kaydedilmlyen eına
ftan blr miktar enayi a•kti 

ahsaacakbr.Bu huıusun tatbllunıheyetl 
idare m6ttefikan kabul etmiıtlr. 

lklnclıi patronlar mataaalanlla 
alacaktan müstabdlmlnl cemi-
yetin kararlle alacaklardır. 

Yapılan btatlııtlğe nazaran lı
tanbulda lSOO manifaturacı vardır. 
Bu miktann bepal cemiyete kayde
dilip teaviln aandıtına yardım 
ederlerae pelıı:. mühim bir servet 
hiaıl olacaktır. 

içtimada bu nokta üserlnde 
llararetli mfinakaıalar olmuş ve 
lçtlmaa nihayet verilmlttlr. 14 ki
nunu •~elde yeai heyeti ldareaıha 
hatibabı lçt. umual Wr koDgre 
aktedlleeektlr. 

MeraD<oııaıra mdlıJdel 

Berberler mektebi dün açıldı: Masaj, 
manikür, ondülasyon öğretecek!.;. 

Y eal teal• edilen Berberler 
mekteblala resmi küıadı dün ya • 
pılmıftır. 

Reıml küıatta Vali muavini 
F a:ı:lı bey, gazeteciler 1 ve diğer 
bazı ze~at bulundu. 

Mektebin kadroıu 15 kiılllktir. 
Yanı ilk dnre için 15 talebe &h· 
nacaktır. 

7 dan• de muallim nrdar ld , 
Ahmet Ferit bey, lbrahlm bey, il. 
Villt• H lıfahııazeJ Elealdlr. 9uı-

ünden itibaren mektebe kayıt mu
ameleıi batlamalUadır. Aybaflncla 
dera baş1ıyacakhr. 

Mektepte ıaçkeamek, aicak 
ve soguk ondülasyon, elektrikle 
ondülaıyon ve manikür derıderl 
gösterilecektlr. , __ ~ 

Tedrisat muddeti 6 aydır bu 
müddeti bitiren talebe husuni im
tlbua ıtreeek, munffak olduğu 
takdirde 1 Hnede dapnda aıtaj 
f6rdiUdea IODra umumi bf r bati::'° 
hana firecela ıh,Ploaı..,.. ııJ.-qtfr: 

... 

DÜN AÇILAN BERBERLER MEKTEBi VE MUALLIMLERr •. 

Irak başvekilinin 
intihar mes' el esi - -

Bağdat, 14 [A.A] - Başvekl

lhı ln~ban Irakta büyllk bir heye
caa tnllt etnılttlr. Müteveffa ora
da gerek faglliz melıafili Ye gerek 
Arap melıaflJi tar•fıadaa fevkali-

de hlirmet edllea bir ıat idi. Mu
mallo1b, a-Qnünü itJyadı dahilinde 

ııeçirdiktea ıonra nine ~tınlt n 
tabaoeuını alarak aileıi erklnınıa 
mOmanaatine ratmen kalbinin na-

hiyesine doğru at9f etmlotlr. Mü
tnveffa bat-nldl BJrmlaagada 

mlbaolk tahıll etmekte bulunan 
otlu Ali bere fevkalide müeaair • 
btr mektup bırakmıthr. Cenaze 
meraılmi bu g11D icra edilecektir. 

Bir ihtilaf 
Aakara 14 - bmlr poıta n 

telıraf bafa:ıüdürü Enver B. bu
raya l'•ldl. Gftmrük ldareıi ile 
posta arasında çıkan lhtlldfın hal
li için Enver bey tetebbüaata ba
tlacııştır. 

Bundan batka Enver bey, İzmir 
laavaliılndeki telgraf telleri in me
vcut şimendifer hututu telgraf dir
ekleri üzerine ıeçirilmeıi için de 
teşekbüalerde bulunmaktadır. 

Çukur ova ha
rasının ihyası 

-
Ankara, 14 - Eaki Çukurova 

h ruını ihya maksadile flk adım 
olmak üzere iktısat vekilflğin• 
devredilen mercimek çiftliğinde 
bir aygır depoau tcıl• edllmltir. 

Depoya vedlen aygırlardan ilk 
baharda istifade edilecektir. 

lktHat vekilliği bu deponun 
günden güne tekemmül ve tarak 
kili için aygır miktannı fazlalat 
bracaktır. Uzunyay)a mıntaka•ı 
Türklycnin eskidenberi hayvaıa 
yetiştiren yerlerinden biridir. Hü
kumetimizin hayvanlanauu ıslah 
ve teksir için nrfetliji ehemmi
yet bu havallnln eıki töhretlai az 
:ı:emaoda ihya edecek hatta ihti
mal eskisinde dnha fazla yükst· 
lecektir. 

Bir tayyareci öldü 
VerHy, 14 (A.A) - Sivil tay

yaracllerden meıhur Mauriço W •· 
i11 bir tayyare kazaıı ualicealade 
telef olmuıtur. 

--K--
Çelik nıiğferler ' 

• Milano, 14 [A.AJ - Çelik mit• 
ferler cemiyeti a:ı:ası buraya gel· 
mişler ve belediye rebi ile bilyük 
memurlar tarafından karşılanmif• 

lardlr. 

Terli müı~ ıre 

Cüreşçilerin imti anları dün 
vapıldı, ve mada yalar verildi 

D0NK0 IM';lHANLARA iŞTiRAK ~EN OORifÇb.D 
Dün Beyotlu Halk fırkaıı merke.d•deld ktman lalonaada M. 

Ra 1 Peterin nezareti altlllda teçrObetls gürefdlwbı blrkıdllk .,.. 
terfi müsabakalan yapılarak kaıaaanlıra madalyalu teni edildi, Bu 
resim diia aaloada top)aaıp mOaab•kaya lttlrak eden fOretcllerl 
~aıtermektedlr. 



Halı rekabeti 
( 1 inci ı.yfadaıı mabut 1 

r. Biz bir rekabet a1nnda 
yonız. Birlıa rakiplerimiz ya.i-

n yunaıalılar de ildir. Memleke-
tJ mi:ıe wuı olan bazı emtea 
için başka milletlerin de rekabeti 
knrşısındayız. Demek ki umumi 
bir .mücadeleye maruzuz. 

lktısnt vekiletlmi:r.: Yunanistan 
lktısat nezaretinin bulduğu tedbir
leri büyiık ve mühim görmelidir. 
Bir taraftan hükumetin mali 
muaveneti,diğer taraftım milli ban
kanın ufok faizle para tkrazına 
razı olması bizde de tatbik 
edilecek miıallerdendlr. Bilhas
H faiz mes'ele•i Anadolunun 
çalı~an halkının kolunu, kanadını 
kılıyor. Bankalarımızın ise bu hu
austa hiç bir tesir ve fnidesi gö
rülmGyor. Yüze yQz, yib..de elli 
faiz memleketimize mahsus olan 
umumi felaketlerdendir. Bunlan 
da alelekser veren çlfc;I balkbr. 
Bu ferait dahilinde ziraatiıı terald
ııini t hayyül etmeğe cevaz yok
tur. Fakru sefalette ahlaki düşkün
lül Ierin de kısmen amil olduğunu 
inkar edemeyiz. 

Alakadar olan daireler bu
nu görüp memleketi yıkan bu sıibl 
tereddileri ıılah etmelldirler. Bi
zim kllt'İ kanaahmıx odur ki sıkın
tılarımız iktısattaki zihniyetin ese
ridir. Bu zihniyet tadil edildlAi 
aode biz istikbalimizi açık göre-
biliriz. Mesela: bugünkü zirai büt
çemizle z.lraati.n tefeyyüzü araaın
da pek geniş bir muafe Yardır. 

Eğer ziraat biz.lm iatinatgahı
mız olan bir membaımız lae bütçe
miır.i ona göre tanzim etmeliyiz. 
Zira bugün nraatin De nçhlle te-
rakkisi kabil olacağını dlter mem
leketler de görilyoruz. 

Ahmet Cevdet 

Müthiş bir ölüm! 
Bir çocuk başını bostan 

çarkına kaptırdı 

Mnlevihane kapısında IUaa 
efendi bostanında feci bir kaı.a 
vukubulmuştur. BoatandA ikamet 
eden kahya Mehmedin 6 yaıında-
ki çocuğu her zaman oldutu gibi, 
boatanda oynamağa çıkmıt ve bu 
aon oyun ölümüne sebep olmu4tur. 

Çocuk, boatan do:aplarından 
birinin yanına gelerek beygir tara-
fından çevrilen uzun kulun üzerine 
ata biner ırlbi ~ıkmıı ve bir müd
det dönmüştür. Biraz sonra dola-
bın ) anına sokulan çocuk başını 
çarkın dişleri araaına kaptırmıf, 

kafası cır.ilmiğe baılayınca avu 
avaz bağırmıştır. 

Feryatlar llzerine çocuklarını 
aramağa çıkan kahya Mehmet ağa 
ve kansı; bostan dolabı Onüoe 
geldikleri :r.aman feci bir manzara 
karıısında kalmışlardır. Yavruca-
fızın batı bostan dolabının carlu 
arasında e:r.llmlş, beyni parça par
ça olmuıtur. 

Biraz evvel glllfip oynıyan ço
cuklarının bu feci halini gören 
aoa çılaın bir halde: '•Hüseyin! ... 
Hüseyniml,, diye baA"trarak cese
din üstüne kapanmııtır. Saatlerce 
ağlıyaıı kadıncağıı. deli gibi ateye 
beriye koşarak ayni tarzda feryat 
etmittlr. 

Bir arahk cinnet buhranına 
mııruır. kalan kadın kulübeye ge
tirılen çocuğun yanından fırlıyarak 
kendisin\ bostan havuzuna atmnğa 
tcfebbüs etmiş, kocası bu ikinci 
faciaya mani olmuştur. • 

Hüseyin muayenesi yapılarak 
bir k zaya kurban olduğu tcsbit 
edilmio defoine ruhsat verilmi,tir. 

( ·Ş lE H ö _D_E___,,,___J 
Yiyecek, içecek... "Hroni.ka,, davası Mektep kitapları 
Halkıd yiyeceğine lçecegine Türklütfi tahkir cürmünden Maarif vekaleti mektep kitap. 

müteallik huaualarda yapılan tef- maznue bulunaa Hronlka gazetesi larından yalnı:r. orta mekteplere 
tişata ehemmiyet verilmeai bütün mes'ul müdürü M. Eleniııio mab- ait olan ldtaplan buhrmııtır. 
belediye başmemur ve doktorluk- kemesine bugün a~ ceza mah- lık ve orta mekteplere müda-
larma tamim edilmiştir. Bu tami- kemesinde devam edilecektir. vim bulunan talebe kitaplarını te-
meen ı;onra yalaız Eminönü Mın- darlk etmişlerdir. 
takasında (2) gün için de lki bin Muhakememiz Ancık llaelerfn lkind devresi 
kllodan faz.la yiyecek ve içecek Bugün ikinci ceza heyeti h-i 1ınıflarının henüz kitaptan basıla-
edilmittlr. Bunlar baklava, tulum- kimesi, irtifa tahldkab dolayıaile mamıfbr. 
Da tutlııı, tahin ve kozhelvHı, fC• aleylerine Ikamei dava olunan ye- Bu ltlbarle lkiacl deneye d•-
ker peynir pasbrm, aucuk ve mil- vmi türkçe gazetela•in muhakeme- vam eden talebe, yeni kitaplar 
masiH feylerdir. alne devam edecektir. Bugün mil- baatmhncıya kadar denleriııl mu-

-Enis Bey ddiumumiliğln e.aas dava hakkıa- allimln takririnl aotetmek aure
da iddia serdetmesi muhtemeldir. tile takip ediyorlar. Atlna Sefirimiz Enis Bey bir- ,, 

gfin Ankaradnn şehrimize gele
cektir. Enis bey Hükümetimiıdea 
icap eden talimah almış bulun
maktadır. Burada iki gün kadar 
kalacak mübadele mü.rahhDBları
mızla görüşecektir. 

Faciada son perde 
Tokatlıyanda karısile beraber Maraf mebusu sabık maarif 

Behcet Bey 

intihar eden muhtelis Alman no- emini Behçet beyin Bursa mınta-
terinln cürüm ortağı M, Kar da kaaı hrka müfettitlitine tayin edi-
Pragda kendini öldürmüştür. leceğl kuvvetle aöylenmektedir. 

====-==--===-<===========-=========-==---

Yeni refi kararları "Edgar Kine,, 
Ali Karar Heyeti riyaaetinden: 
Kilisin lfgali zamanında Fran

sızlar tarafından polis memurlu
ğuna tayin kılınmasından dolayı 

heyeti mahıuaaca ademi istihda
mına karar verilmit olaıı ihtiyat 
zabit vekili Kilisli Hafız Mehmet 
efendinin polisliğe tayini laakkında 
Franaızlann bir gQna dahaJ Ye aG
fuı.u olmayıp kaymakamlık ta
rahndan bllimtiban uıulea tayla 
kılındığı Ye polidikte ve tlearetto 
bulun.dup zamanlarda amali mil
liyeye muhalefeti olmad_ıtı H hat
ta kuvayi mUllyeye cephane nı 

çadır göaderdlti Ye bu baptaki 
kanu11a temu edecek bir bati laa
nketi g8rülmedltf blttalıklk ua
laıılmıt olmakla hakkıııdald ka
rann reflıae .Uttefika11 karar Ye• 
rllmittir. 

• •• Ali Karar Heyeti riyHetbıden: 
lngilla muhipleri cemiyetine da

hil olmasından dolayı heyeti ma.b
auıaca ademi istihdamına karar 
verilmlt olan Karablga baytar me
muru Rif at Kurkut beyin bilvaaıta 
mezkur cemiyete yazıldığı tebey
yün etmekte iıede keyfiyet mGca
delei mllliyenin bidayetfoden evvel 
olmasına ve 336,337 aenelerinde 
Biga mıntakaaında "Ye Bayramiç 
havnlialnde kuvayi milJiye teıkl
Iatında çalıçbğı, müdafal hukuk 
heyetine dahil olmak ve akıncı 

müirezeı;lfe çalıımak auretfle bil
fiil mllcl\delei milliyeye lttlrak 
eylediA'f ve aonradan Aydın mın
takaaına geçerek mOcadelel milli .. 
yenin •onuna kadar orada aman 
milliyeye hüsnll hl2met eyledltf 
'Yfl amali mllliyeye muhalif bir ha
reketi g&ülmeditl veaaiki mOte. 
eddide ve resmi1e ile tezabur ey
lemiı olmakla hakkındaki karana .. 
ref'ine müttefikan karar venlmiıtir. 

• • • 
Ali Karar Heyeti riyaaetinden: 
istanbul muhafızlıjı muavinll

tinde bulunduğu emada kunyl 
inz.iİ:>atiye teıkilatile m.ışgul ve 
uigahban ve kiıilhançer mensu
heyni ile tcmaa ve teıkilatlarında 

bilfiil çalıştığından dolayı aakeri 
heyeti mahsusa&ınca niabeti aske
riyesi kntolunan süvari kaymaka
mı Yüıüf :r.iya beyin kuvayi inzi
tiyeye, nigihban ve kızılhançer 

gibi muı.ır teşkilata gird!ğine dair 

bu kayıt gBrülmedlği ve kuyayl 
inzibatiye ile kat'iyen münasebeti 
ve teşkllabna bir hizmeti olma
dıği gibi amali milliye aleyhinde 
bulunmadığı ve bilakil muzır teş
kilat mensubynlerini tlddetle takip 
Ye tevkif ettirmit ve onlarla hem
fikir Ye emel olmadığını ve aleyh
lerinde bulunduğunu bilfiil defatle 
göatermit mert bir asker oldğu 
re•mi xe rıaynresmi icra kılman 
tahkikat Ye tetklkatla tebeyyün 
eylemit olmakla balondaki kara
rın reriae mGtteftkan karar verll
mlttlr• 

• •• 
Al1 Karar Heyeti rlya1etlıaden: 
Mınrda1d iherayi fallmiyeyl 

kunyf mllli7e aleyhine tahrik et
mek Gzere M11ıra ıevkedilınlt ol
an heyeti aanha meyanında Mıaı
ra ırltmuinden dolayı ukeri he
yeti mahausaaınca nlıbeti aıkerl
yeai•ln kat'ına karar verilmit olan 
ıimendöfer mülazimi Celaleddin 
efendinin propaganda heyeti ile 
Mıaıra gitme.( bu heyetin muame
lat Ye lıarekitından malômatı ka
tiye alınmak ibere mumaileyhln 
M. M. gnıpunda çalıımakta olan 
bir arkadafJD dellletJ Ye pupa 
mensup zentın tenıibile olduğu 
ve avdetinde te§kilab mahsusa 
rüe11sına raporlar vererek bunla
rın erkanı barbiyel umumiyeye gö
nderlldiji, cephane ıevkıyahnda 

taras1Utta bulunan İngilizlerle hü
rriyet ve itilif adamlarının hedef
lerini takip ve M. M. ıırupunu ha
berdar eyliyerek cephanenin mü
aadere.ine meydan vermediği ve 
teflrilatı mahausa rüeauıııdan ba· 
zılarının takip olunduklarını haber 
alarak kendilerini ikaz ile lngiliz
leria tevkif etmelerine mahal bıra
kmadığı, Anadoluya geçmek iate
diA"i halde erkanı harbiyeden alı

nın emir üz.erine latanbuldald hi
zmetine devamı tebliğ edildltf, re
ami ve gayrıreımi icra kılınan 

tahkikat ile tebeyyün eylemit ve 
amall mllliyeye muhalif bir ha
reketi de ihbar edllmemit oldu
ğundan hakkındaki kararın ref'ine 
müttefikan karar verilmi,tir. 

* • • Ali Karar Heyeti riyasetinden: 
işgal senelerinde "'Arbk Tür

kiye hükQmetindcn bıktık" gibi 
el f a:r. iatimali ile kavlen kuvayı 

ağız _kalabnlıA"t ile kandınp soy
mayı tasarladı. 

Fransız gemisi yarın 
limanımızdan gidiyor . 

Franaiı: "Edgar Kine" lsminekl 
mekt p gemisi yann llmanımız.ı 
terkedecektir. Dün gece Fransız 
aefaretane&inde fr.ıı.nsız bahriye
lileri ferefine bir balo nrilmittir. 
Bugün gemi kapitenl burada bu
lunan fransıilan gemide kabul 
edecek ve kendilerile haabGhalde 
bulunacaktır. 

Ticaret odaları 
Aakara 14 - Ticaret odalan 

ahamnameslaln ıon tadilib i:l:r.eri
ne lüzumsuz odala.rm lityı lçha 
icap eden teebirler abamaktadır. • 

Lityı kararlaftıran odalar ha)r-.. 
kında buluaduklan Yillyetler vali
lerinin mütalealan •orulmuftur. 

Gelecek cnaplara göre litn
dilecek odalann kapablmuı yeni 
ıene b1dayetlnde yapılacakbr. 

Mes'ut bir akit 
Cemal Pata kerimesi Kimraa 

hanımefendJ ile Efgan zabitanın
dan Zekeriya Tarzi hanın akitleri 
dün Beyojfo dafrei beledJyealnde 
icra kıhnmıftır. 

Zevc ve zevceyi tebrik eder ve 
bu aktln mucibi hayır ve aııadet 
olmaaını temenni ederiz. 

milliye alehtan olmasından dolayl 
heyeti mahsusaca ademi lstiJada
mına karar verilmit olan Calata 
poata müdürü eabaki müte
veffa Dikran efendinin mezkur 
cümleyi sarfettiğine ve Ermeni 
mektebine Türk bayraj'J yerine 
Ermeni bayra§'ı çektiğine ve ço
cuklara Ermeni mefkure•! telkin 
eylediğine dair dermeyan olunan 
ahval ve ef'alin hiç biriainl irtikap 
ettiği teabit edilmediği, Fraaaızlar 
tafından yüksek maaıla Adana poa
ta müdiriyeti teklif edildiği halde 
keadiainin Türk ekmeğile perver
tlyap olnıuf bulunmaaı beyanlle 
kabul etmediği ve it2al •ene!erin
de ecnebi :ıabitan ve memurlarile 
temasta buluaımadığı, kendin tUrk
lüge merbut gayrur bir memur 
ve muallim oldutu ve amali mil
liyeye muhalif bir hareketi görül
mediği resmi ve gayrll'eami icra 
kılınan tahkikattan anlaşılmakla 
hakkındaki karann refine mütte
fikan karar verilmlftir. 

onlar da tavuk olup yumurta yu
murtlarlar, piliç çıkarırlardı • 

- Peki ama -
- Durun, dnhuı Yar. Düa ak-

vaze.n: Kemalettin Şükrü 

- Ağa haxretleri, dedi, hesa
bımız bir az uz.un •ürecek.Maama
fib isterseniz in1aflı bir hes pla 
ıize borcunuzun miktannı .öyH
yeyim. 

pm yedi~ini.ı. tavuk ta keza yu -
murtlar ve yumurtalardan da piliç 
çıkardı. 

Hoeanın subaşı ile olan ma
cerasını anlattık. Şimdi de Akşe
hir hıikimi ile c 1 :ın yüzlerce v k' -
as•::ıdnn bir misal zikredelim. Ak
tehir hakimi tıpkı bir umanlar 
ri vet alnn Konya kadısı gibi hu
kuku ibadı s yıınet edeceğine ke
mdi m •nfeatini düıünOr, batı aa
nklı, vicdanı kirU bir adamdı. 
Küpünü •e bağ-nutını doldurm•
Lt.an ~atka bir •ey dü9üm.adL 

H~llun her güa, her an flki· 
yetini duyan Hoca Naarett\a bu 
kendini mevevkılni bilmH hlkl
me adam akıllı bir ders vermek 
iıtiyor<iu ... Jatiyordu amma bir fır
antmı özlüyordu. 

Nih yet beklenen bu fırsat ta 
zuh r etti. 

Tüccarlardan biri Konyay2 gi-
derken onya ile A~bir arasın .. 
dıki köyl rden birinin banma mi
tafü olmuştu. 

Hancı "o akşaoı müfteri&i118 bir 
tav'l'k, ik.1 yumurta, vo bir parça 
da el·mek çıkardı. 

firtesi sabah yolcu tüccar han
cıya: 

- Bo .. ukluğum yok, dedi, fa
k t görÜJ'Or"un ld pnras1z bir adam 
değilim. Bir yığın malım var. Koa
yaya gidiyorum. inşallah avdette 
yine buradan geçer, aealn hanına 
mi!ııfir olur ve o zaman iki heaa
bi da birden görürüm. 

Hancı: 
- Peki ••• 
Dedi. Aradan Gç ay ieçtl. Koa-

yaya giden tüccar maUanm aatmq. 
Geri dönmüş, fiderkeo kaldıj"l 
bana tekrar miaofir olmufba. 

O 1ıece de Gç •7 evnl oldutu 
ribl yine iki yumurta, bir tnuk 
ve bir aır. da ekmek yedi. Hayva
nına da bir aı arpa verdirdi. 

Ertesi .abah hancıyı çağırdı: 
- Ey.. hancı baba, ıöyle ba

kalım borcumuz nekadar? Zanne
dersem geçen ıeferden de benden 
alcatın vardır. 

- Evet efendim. 
- Hepd ne etti söyle de bor-

cumu vereyim. 
Hancı ahlak bir adamdı. Ya

bancı ve m .. fını satarak döndütfi 
için zengin gördü - bu adamı 

- Söyle bakalım. 
- Jki yüz akça. 
Tüccann gözleri açıldı: 
- Ne f. iki yüz akça mı? diye 

bağırdı. Ben bu kadarlık ne y&
dim ? Yoksa sen aklını mı kay
bettin ? Geçen defa bir tavukla 
iki yumurta Yermedia mi ? 

- Evet. 
- Bu aef er de yfııe Ud yum-

•rla ve bir tavuk yedim. 
- Evet. 
- iki tavuk ve dört yumarta 

biç iki yüz akça eder mi ? 
- Ben alz.e hesabınız uzun ıU

rer demedim mi? lateraeniz bir bir 
anlata)'lm. 

- Anlat bakalım • 
- İşte aıılıtbyorum • Ben hak 

yemem. Hesabınız oyna gibi mey
danda. Sizin bundan üç ay evvel 
yediiiniz. tavuk günde bir yumurta 
yumurtlaaa idi tam do.kan yumu
rta etmez mi idi? 

- Ederdi. 
Ontari kulu~kaya yahrısa 

Şimdi nra·dan üç sene geçtiğini 
farzedelim , o zaman elimde bir 
tavuk mandırası olurdu ki bunlar
dan ben binlerce akça kazanırdım. 
Halbuki insaf edip ıixden sadece 
iki yüz akça iatedim. 

Daha bu hesapta bayyaoınııa 
ver:Jiğim arpa dahil defiL 

Eğer o arpayı tarlaya ekmiı 
oba idim kim bilir kaç kile arpa 
alırdım. 

Tüccar paranın hesabını ye na
sıl kazanıldı,tı bu dolaadırıe1 hAn
ctdan daha iyi bildiği için hancı
nın istediği parayı bittabi vermedi. 
Vermeyince de iş, en yakın yer 
ol n Alqehir mahkemesine düştü. 

Hoca hakimin tabiatini çok iyi 
bildiği için muhakemeden evvel 
onu gidip gördü. İki yüz ahçesinin 
yüzünü kendisine vereceğini vad
etti. 

Hakim ertesi gün mahkemede 
tüccııra sordu: 

- Sen, yediğin tavukları, yu
murtnlan ~vvelce hancı ile pazar
lık ettin mi? 

Ef ez harabelerinde 
Ga:ıeteler Efez'de yeniden ha- ı 

frlyat yapıldıtuu haber veriyorlar. 
Anadolu tarihinde uzun müddet 
çok mühim yer tutmuş olan bu 
nar beldesi gene bir aktüalite olu
yor demektir. Yeni hafrıyabn lli· 
ve edtıcetl malümata iab zarea 
şimdilik Efez bakında bilinen fCY
leri hatırlatmak, ga eteyi okuyan
larla bir hizmet alacaktır zanne
diyorum. 

Efez'ln tarihte ıöhreti oradaki 
DJanı mabedinden gelmişti. Bu 
mabet Anadoluda hıriatiyanlık 
yerlefince, l•tanbulda Ayaaofya 
yapıhncıya kadar bütün medeni 
alemin ziyaret yeri olmuıtu. 

Senenin aylarından birine, Fi
n' deki mabedin iliheai Artemia'in 
adına izafetle Artemiıyon denilir 
Ye bu ay esn11ındll çalışmalı, ad
eta dine karşı bir hürmetsir.lik 
ad dolun urdu. 

Pek eski zamanlarda bu Arte• 
misyon nyı yalnız ihaleye 
ibadete tahıla olunmuştu. Fakat, 
bizim ramazan aylarında yapbğı
mız gibi, teJricen asıl maksat 
unutulmut ve ibad<:t ayı, tama
men bir zevk ve sefa ayı olmuş
tu. 

Efez'de oyun eanannda spor 
eğlenceleri, tiyatro temsilleri, mu
ıdld konıerlerl tertip olunurdu: 
Bat mabudenin heykelinden 
başka dlaer mabut Ye mabudele
rin de heykelleri ile aüalenmlş ba
hçelerde ııfizel ağaçların albade 
cemiyetler toplanır, bir taraftaıa 

mabudenin rıı.aaını tahsil için ku
rbanlar yakılırken blr taraftan da 
onun mucizeleri hakkında Yaulu 
verilirdi; fakat y.aı bilflllda azim 
ziyafetler tertip edilir, Aııadolu • 
nun her tarafından ıretirilmit rü .. 
bap Ye fllnta arU.dleri Ziyaretçi
leri neıelendirirlerdl. 

Böyle ibadete ve egellnceye ıe
len halkıa kolayca para verecetini 
bilen tacirler fıraatı kaçırmıyacak
lanndan, Efez bir ay urfında dü
nyanın ea itlek ticaret merkeı.I 
olurdu. Beldenin :ıatea meıhur ku
yumculan mabutlann ve mabude
lerin 2"1müşten ve altından hey
kellerini Anadolunun muhtelif 
yerlerinden j'elen. tacirler metala
rını satarlardı. O vakit deniz ke
nannda bulunan ıehirde bu me
talan mu haf aza lçhı büyük depo
lar yıpılmıf ve kOçük Menderes 
Dehrine bir de k8Jlal ile birletti· 
rilmiştl. 

Bu kadar çok para aıelen yere 
•arraflığın da girmesi ururi idi. 
Onun için Efez o zamaki dünya
nın en büyllk h•nkaaı olmuıtu. 

Baıka memleketlerin kırallan, be
lediyeleri, unglnlerl Efez'deld 
bankaya para yabrır ve kendilerine 
hesabı cari açbnrlardL Banka ga
yet emniyetli idi; çünkü auın Ar
temia mabudunun baş rahibi idi. 

Ziyaret, ticaret, bankacılık ıeh
rlnde ilizel kadıııların da toplan
maıı her :ı.aman tabii görülen bir 
hidiaedir. Efez'e de ibadet ayında 
ıüzellikleri ile, iıvelerl ile Ye dana 
lan ile şöhret bulmuf kaciınlar 
çok gelirler ve ibadet ayından 
sonrada ertesi aene tekrar gelmek 
xahmetine katlanmamak için-gel
dikleri yerlere dönmeği unuturlnı'c!L 

Bundan dolayı olacak ki Efez.'e 
Aayauın nuru denilirdi. 

Efez'deld mabedin dünyada ye
di harikad n biri elduğu malum
dur. Bu mabet Atina'dald mun
dilinden dört defa büyühtür. Eski 
zamanda Asya'da ve AnadoludaU 
güzel san'ntlar eserlerin'n ıPr?te
kilerinden da0 ma daha bi! .. ük ol
duklarına dikkat edilmiştir. Fakat 
sonradan yeni garp daima ıar1<ta 

kilerden büyü~ünü yapmağa me
rak etmiştir. Nitekim fatanbulda 
ki Ayasofya, Roma'daki büyük ma
bedin ancak yarısı kadardır. 

Efe2 mabedi i•I yüz yirmi sene 
de itmr.m edilmiştir. rakat bu 
uz.un zamanı binanıu püyükJüfün
den &iyade iane ile yapılmış 
olduğuna iıamletmek lizımclır • 
Büyük bir mnbet lnıaaı iane: ·.clbi 
içıti ne iyl va.uhdır. Mabetteki 
127 •Ütuııwı her biri bir hüki:~
darın hediyeai idi. llu kadc.r hük
ümdar, ne kAdar çolt hük~mc!ar 
araaındıı takaim edılnuş olsa da 
ayni ır.runanda bc!u~e.k f::ıbil olm
iyacafıından zamaoı uzatmak icap 
etmişti. M bedin eb'adını ve etra
fını - seyyah rehber.icrine henze
tnıemek için- tekı·ar etmiyeccğim. 
Fal,at burndalıi mnbudc'!i:ı hey
keli, hahratm Öriünde durmağa 
değer. 

Binanın taYanından umlnine 
kadar inen bir ~edenin arkasında 
saklı oli'n ve ancak ibadet .ı.a.na-• 

tahtadan 1apılmııtı. Fakat tab 
u aba.no.ı. gibi kıymetli veya 
çubuğu gibi egelenmeıigüç mad 
ler olduğundan, tahtanın intJh• 
mermer kıtlığına, yahut mabude 
karıı hürmetsizliğe atfetmemeli 

Efez'deki mabude Artemi• 
bir adı da Diana isede bu Di 
Atona'da ve Roma'daki Diana' 
dan çok farklıdır. Avrupadaki 
nna'lnr bekaret timaall olduld 
halde, Anııdolu Dian "sı bere 
timsalidir. Onun için Efez'dekl 
ana'nın göğsünde bir çok me 
sarkardı ve bunun için ona A 
mis Polimastos, yani çok ınern 
Artemis denilirdi... Mabudenin 
lerf albndan yapılmı9 iki basto 
dayanmışbr. Bacaklannın üze 
de aslan, kaplan, boga gibi 
yük hayvanlarm oyma resiınl 
ile •Üsler vardı. 

Kudreti ve mucizeleri ile 
tün dünyayı hayrette bırakını~ 
bulundutu fehri dünyanın zen 
bir şehri yopmıt ol:ın bu mabo 
Anadolunun yarattığı hesap 
llah ve Hibeler arasında en 111 
bur olanıdır. 

Mabudenin, ysıh'1t mabedin h 
metlerini gören rahiblu hep b 
dım ağaları idi. Bunlara M .. gabl 
vo Amazon d nilirdi. AmazoP 
manaıl ke11lk kadın demektir. 
binen kac1ınlara da Amazon deP 
meıl bundan çıkmıştır. Vakıa gö 
aii büyük bir kadın at frterlıı 
güzel görünmiyeceğinden, ata 
nen kadınlan hadım ağaları 
benzetmekte pek de hüyük hl 
olmaaa gerektir. 

Efe.ı. mabedlaiD birkaç dt 
yaamıf olduğuau rivayet ederi 
Hatta Romalı Polin kendi nmaJI 
da 1eklı.inci defa olarak yeaid 
yapılmakta olduğunu haber ve 
Herhalde bu mabette Çıkan yan 
lann en meşhuru haydut diye t 
aınmış olıu Erostrate'nin ad 
b&fk.a türlü ipka edemiyeceği i 
Milattan evelk.J 356 ıeneainde 
gece onu tutu~turm&11dır. Ayııf I 
ce, Büyük lakeaderiD MakedoPf 
da doğmuı olduğu mqhurder. 

Bu yangından ıonra Efez nıab 
dl genr.. yeniuen yapılmıştı. /l 
ve ebedi olarak harap olmuı tfı 
•ti) .. nlıtın zuhuru umanınd• 
Budinl Anupa'ya tanıtnlJ4 o 
Aziz Paulu• (Sain Paul), daba t 

vel Efez'e ~tmlt ve oradaki 
bet baki kaldıkça yeni dinin l<\l 
Yet bulamiyacığuu anlamış old 
tundan Efez.'ia tiyatro.&unda il 
temiı aleyhinde uzun 'Badat , 
mitti. Bir müddet ıonra Efe' 
yeni hiristiy.:.-nlan eski uıabt 
hücum ile tahrip ettiler: fstanb 
dekl Ayuofya'nın banisl lmpa'. 
tor Juliyen de Efu mabediP 
bakayasından i4e yany• 
ne varsa lstanbula naklettit 
ve onun yerine eski 
in bulunduğu tepeye Aıi::ı Yo , 
na (Saint Jean) namına bir b• 
tiyan kilisesi yaptırdı. ~ 

Bizim Efx'e Ayasulut deuı' 
zin bundan ileri :reldiğioi ıÖYI 
ler. Çünkü Az.iz Yohannıı'nın ş-' 
ta bir adi da A701 Teoloğoı'till'' 

• •• Arterniı m.bedinin yanıPd 
Efez şehri iki defa yapılmı'lbt• 

iık Efe.z ıebri deniz kena:tl11 

iken kü~ük a:enderes nehri d 
zi doldurarak onun kenard~ \ 
zaklaı;jtırdıtı için şehir yenid~ıı 
ğene denize yakın olarak .. ı:,e 
edilmi~ti :fez'in en büyük şo ,, 
de milatt n cvelki 'l87de bııtl1Y 
bu ı:ı.inci devrindedir. eli 

ilk Efez'in ye. inde Sultaııs . 
namına izafe edilen' fokat .4~ 
oğlu İsa bey tarafı:.-!an yat' d~ 
mıç ofan er.mi vardır. An3 

11t 
güzel sa'l'atlnrını!I en güzel ~
nıunclerinden Dıri .ı.dC:olun•11 Ji~' 
cBm;. kı:mıen Lski Diyan mab~~ı'' 
Ccll knlnn faşbrla inş.ı edilJ111 6'1 

Ba kasıı.ın oyduğu taşlı!tl ,p' 
üste ko;arı:k yeni ' ir bin.:ı t ıı 
mnk vakıa san'at iti berile Pf ti 
b'lb~)';gitlilc addedikmez · ~-'fı 
iil . hı.istiyanların ve AvtıJ ·b'' 
Got'lann orad:ı yııptıklrı tBh' ~t' 
tın yanında bizim yapbğıIJl1ı' ,lı~j 
deniyet namına bir kadirşiıı.,,~ 
tır. Bu ımretle hiç olma:ı.111 ~ 
ı;: . abedin ki7metli bakayosı ,P 
bir r ... ubet olarak muhaf a~ ( 
miçtir. ,J 

Tin1ea gazetesinin me"lıuf -
lınbiri de Blowıtz, Ayasof)'~ :ıcf 
'ni gördükten ıonra: 11 Tııt ıif'~ 
medeniyet namına başka ıne pc

1 leri olr:.ıaıı~ydı bile, y2lnız J\t-(ı~ 
ya camiini yıkmadan ı:nıı eııi 
etmi:ı ol malan onlann 111e~qdif · 
kavim olduklanna kail delfje,•ıl' 
manlinde bir 'ey yazmıştı· .,, ti' 
türklerln bir mabt:din taşl•~pl' 
plı7arak yeni bir mabet. tlit'; 
ol:na!an da, Jaima medenı eli~ 
vim olc!uj'umuzun bin bir d 
&1ında bir:nf teıkil eder. 
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Ef ga ı ar tarafın-
dan arçalandı 

-londra, 14 (Hususi) - Kabil
den gelen son malômeta göre 
Baba Sakininin idamından sonra 
birçok k hilelerin siliihlan top
lanmış, memlekette sükun tees
•ilıs etmittir. 

Bcba Saki i!e bazı arkadaşla
nnın idam edilmesi Kftbil halkı 
uasında büyük bir sevinç uyan
dırmışbr. Cesetleri parça parça 
eden yüzlerce inaen şehirin batlıca 
caddelerinde nümayişler ynpmı~, 

Efganlshlnın batına gelen musi
betlerin hep bu adamların marifet
leri olduğunu söyliyerek beyanı 

meserret etmitlerdir. 

l 

ihtiyat zabitleri kaniınu 
Ankara, 15 [Telefon) - Diln 

btldirdiğim yeni ihtiyat sabitleri 
kanun l4yıhaaına göre tahsilleri, 
ihtiyat zabitliğinin iatilzam edecek 
derecede tahsil görmüşlerden fili 
hizmetlerini neferltkle geçirmiş ol
up ta m &eneal birinci k&nunun 
dokusuna kadar silah albnda ka
lanlara şubelerce veıika verllme
ıini amirdir. 

Bu tarihten aonra yapanlar za
bit vekilliğine terfi edeceklerdir. 

Açlık grevi 
Helıingfora, 15 [A.A) - Ko· 

müniat mahpunarın uçlık i"'evine 
baılamaları ü:ıerine hali hazırda 
komüniıtler taı"afınd. D idue edil
mekte olan meıai konıederaıyoau, 
bir sı6nlük umumi grev ilin et
mittir. --Muhteşenı bir serseri 

Pariı 14 [A.AJ - Amerika .,.. 
avrupa zabıtasının iki aenedenbe
n aramakta olduğu beynelmilel 

aeraerl "Corrigan" muhteıem bir 
aparbmanda tevkif edilmiştir. 
Mevkufun dolandırmıt olduğu pa
rafann mlktan bir kaç milyona 
baliğ olmaktadır. --Fransız meclisinde 

Parla , 14 [ A.A ) - Meb'uaan 
mecliıi ıaat dokuzda M.Bouiaaon'
un riyaHtinde loplanmıt maliye 

biltçeıinln müzakerHlne devam 
etmiı ve birçok faaıllan kabul 
eylemlttir . Maliye nazın M. Che
ron. Nevyork borsasında fiyatların 
ani ıurette tenezzül ve ıukutunun 
Franıız aermayesinl mutaurrar •
dip etmediğini ıoran M. Chaatanct 
neye verdiği cevapta , hazinenin 
ecnebi memleketlerde olan matlu
batınan mali ataşel r tarafından 
teftiş ve nezaret altında bulundu
rulduğunu , ne tehtil<eye düşmüş 
ne de bir zarara uğramış bulun -
madığına söylemiştir. M. Caasain~ 
ntn bir ıuallne cevaben M. Cheron 
Fransnya ecnebi eshamı nakli ve 
ve ithalini ve ecnebi sermayesi 
yabnlmaıını ne~aret altında bulu
ndurmak hususunda hemfikir old
uğunu beyan eylemiştir. 

a: 

Zabıta romanı : 43 

~aeç:u 

z·ga ada! 
.... 

• 
ır amyon çu-

r ma yuvarlandı 
-Trabzon, 15 - Zigana geçi-

dinde feci bir kaza olmuştur. 14 
yolcu ve külliyetli rnıktarda buğ
day ile birlikte Ziganadan geçen 
büyük bir kamyon 300 metro de-

rinliğindeki bir uçuruma yuvarlan
mıştır. Bu müthiş kaza neticesinde 
bir kadın, bir erkek ölmüş, 10 kişi 
ağar yaralanmıştır. Diğerlerinin ya
rası hafiftir. Kamyon bir ecnebi 

ticarethııneye aittir, kaza hakkın
da tahkikat yapılmaktadır. 

- ıc-

1''ayyare azaları 
Borj 14 (A.AJ - Bir aıkeri 

tayyare karaya inmekte olduğu es
nada parçalanmıtbr. Pilotun vazi
yeti ümitsizdir. Tayyarede bulu
nan yolcu yaralanmıvtır. 

Trabzon soyguncuları 
Trabzon, 14 - Şehlrde ve Zi

~anda müsellah dolaşan bazı soy
guncular yakal runıştır. Cümhuri
yet :ıabıtuı bu knbil takilere am
mena vermketedlr. 

- M-

Poincare'nin sıhhati 
ParJı, 14 (A.A] - Bazı istih

barat hlliifına olarak M. Polncare 
K. evvel ayının ilk haftasından 
evvel bulunduğu hastaneyi terket
miyecektir. Elli kadar Franlilz ve 

ecnebi zat nekahet devrini kendi 
kö4klerinde sreçirmeıi teklifinde 
bulunmuşlarsa da M. Poincarc, bu 
devri geçireceği yeri intihap etm
elerini doktorlarına bırakmıthr. ---Trabzouda is~an işleri 

Trab:ıon, 14 - Mülkiye mü
fetti'i Cevat bey iıkan itlerini 
teftit etmektedir, lakin memuru
aa işten el çektirllmiıtlr. --

Tedi yat bankası 
Parla, 15 (A. A) - Peti Pariz

yen gazetesi beynelmilel tediyat 
bankRıı nizamnamesinin bazı ihti-

yatlı ve tedbirli kimaelerin endl

teainl mucip olacak tekilde ban

kalar fevkinde bir müesseae oldu
tu zlhabını tevlit edecek hiç bir 
maddeyi ihtiva etmediğini ve ~eı-
k\h bankanın mllletlerln lkhsadi 

mukarenetlne ve beynelmilel iti

ltif a umulmaz hizmetler ifa edece
tini yazmaktadır. ... 

Buğday komitesi 
Roma, 14 (A.A] - Buğday ko

mitesi toplanmıştır. M, Mu11olinl 

3 senede bir yapılacak buğday 
ınüsabalcalarına ait nizamnameyi 

tevdl etmiştir. Bu müııabakada 
kazananlara mühim ikramiyeler 
v~rllecektir. M. Muı;aolini pirinç 
içınde bu şeldl projeler hazırlanma
kta olduğunu bildirmiştir. 

A N NIN CiNAVETi 
Zabıta muharrir : SKOT 

!>etektif hiç vakit kaybetme -
den hemem odnsına girdi ; orada 
boylu boyuna yere uzanmış , biri 
ölO, biri dirl iki insan gördü : ölü 
olan ihtiyar Meg'di. Öteki de ağzı 
bkanmış, elleri ayakları bağlanmış 
bir halde bulunan Winters'di. 

Smith bağlarını çözdükten so
nra uşak b<ışımı gelenleri anlattı: 

- Herif beni gafil avladı, de-
di. Kapıyı çaldı, ben açbm. O z. -
man beni revoh erle ~ orkut::ırak 

numarasını rtöylediği bır eve tele
fon etmemi emretti • sizin orada 
olup olmadığınızı sordurdu. Sonra 

mağa başladı. Snıitb Mııbr weat· 
herby'ye kısa bazı izahat vedl. O 
ıırada kendisine bir tela'l'af ge
tireiler. 

Sır Oliver Haultain'den gelen 
bu telgraf •u mealde idi: 

l mumi grevin pazartesi ge
ceyarıs1 ıları edilme.si takarrur 
etti . K1z1l ıue a igtişaş çıkar
mağa miiheyya bulumyorlar. 
Vesikayı her ne bahasına olu.rsa 
ol.sun alrnız. lgti§aşçüar böyle 
bir vesikanm mevcudiyetinden 
haberdarlar. Vesika rlimizde bu.
lwıursa tahrikô.ta cesaret edemi-bana odanızı sordu , zorladı , ben 

de onu buraya getirmeğe mecbur 
ıd Yecehler. o um... ı 

Tam bu ııırada bitişik odada Smith çok yorgun ° masına 
bir silah sesi duyüldu; Smith ağır rağmen kendisine diğer bir odada 

iltlrahat etmesi hususunda vaki 
ğır yürüyerek odaya döndü ve 

ilzcrindc bir ceset yatan karyol _ olan teklifi reddetti. Kütüphane-
nın, yerde durrın tabanc nın kar- ye gidip çok kuvvetli bir lamba 

ı ında hiç h yrct göst rmedı. yakarak bunca heyca lı vekayi 
O zaman ddctle ı eydan veren mahut v 5(kayı dik-
- Wlntera, dedi, oda kapıaım katle tetklke koyuldu. 

kllltleyinlı.; h men pollao telafoa j Mea' le hemen hemen bitmlf, 
ediniz, bUJ teferr ah yola koymaktan 

Sll&h • .- ev halkını yandır- bqb 7apıln ak bl• te1 kalmamıt· 

- tuataa ....... ..,.... ta. 

Kd) 
----

Bi 
Nakleden: A i Nac· 

çete 
--

Ziyafe masasını 

sovana çevirdi -Buffnlo, 15 [A.A] - Dün ak-
şam büyük bir ziyafet esnasında 

bır hırsız çeteai pencerelerden z.i
yafet salonuna girerek m4 sa ba
şında bulunan 18 kişinin üz.erine 

atılmış Üzerlerindeki takribe.n 8 
bin fngillz lirası Jnymetindekl mü
cevheratı gasbetmiştlr. Bidayette 

misafirler bunun hane sahibi tara

fından tertip edilmiş bir latife ol
duğu zannına knpılmışlaua da ~a
kilcr tarafandan duvar kenarına 

dizilerek ve tabanca ile tehdit o
lunarak: cepleri boşaltıldığı zaman 
işin hakikatini anlamışlardır. 

Rusya ve Çin 
Moskovn, 14 [A.A] "Tas,, a

jansı bildiriyor : Pogranitchnaia 
mıntnkasında Sovyet kıtaab "Uıu
ri" nehrini geçmiş olan Çinlileri 
tnrdetmiılerdir. Çinliler ağır zayi-

Adam idare etmek temayülünün 
bir aksi, münacantlarından birinde 

kendini lşittirir. Moğol,Tanrının, hor
tumları, yıldmmlan, ıema azc;metl
nin bütün korkunç hadis .. hnıd oğu
ran yukarıya ait cinlerin cıakam 
zannettiği çıplak bir dafın tepesi
ne gitmek itiyadında idi. 

Kemerini omuzuna atar, aema
nın dört tarafına dönerek dua ed-

erdi: "Ey huautsuz gök! Nlyazlanmı 
hfil;nü kabul et! Bana yukarının 

cinlerini gönder, bana muin olsu
nlar; yer yüzünde de, bana yar
dımcı inr.anlar gönderi" 

Ve insanlar, Yakanın dokuz 
yırtmaçlı bayrağı altına, aile aile 

ve onar onar değil, fakat yüzlerce ve 
yüzlerce olarak koşmağa başla

dılar. 

Eski Hanına karşı harp halinde 
olan bir kabile, Moğol " Timu
eln., in llyakatlerlnl ciddi ıurette 

münakata ediyordu. "'Avcıya, 
büyük avlarda vurduğu bü-

ta uğram1qlardır. 
- -=-- -=-

tün qikannı alnkoymaın için mü
&eade ediyor. Bir hnrpten aonra 
her adnm kendisine ait sıanlmet 
hissesini ayırıyor. Ceketini çıkardı 
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1 
...................... . 

--····---·· .. ·-···~~ .. ~:~::~.~ .. ~.:~ ....................... _. ..... . 
O aarada Winten tiddetle içe

ri girdi. 
- Affederainlz efendim, dedi. 

Mise Asterley telefon ett&. Size 
haber vermek istedim. Beklemedi. 

- Peki ne dedi? 
- Mııtır Bentley pencereden 

atlamıı, ölmek üzere imiş. 
Smith hayatında bu kadar elim 

bir aademeye utradıtıw habrla
mıyordu. 

Bütün gayretlerinin hedefi MiH 
Weatherby'yln aaadetiul iade et· 
mekti: bunu kendisine alenen va• 
detmlş, hatta ona muvaffak oldu
tunu bile söylemişti. 

Fakat timdi ... 
Aurelc Smith felakete karp 

durmakta tereddGt etmezdi. Wln
ters' e: 

- Gidin Mia W catherby'ye ha
ber verin. Blru buraya buyursun
lar. 

Sonra telefona gidip Bentley'ID 
numarasını istedi, fakat bütün la
rarın rağmen cev p alamadı. 

Dokuz sene sonr.a 
Smith apartımandan aynldılJ 

zaman Bereniç hasta ile meşgul 
oluyordu; yaatığım düzeltti, bir 

bardak ıu, bir mendil getirdi, göz
lerine dokunmnsın diye limbaların 

bir kısmını söndürdü, sonra kar
yolanın baş ucuna geçip oturdu. 
Frank Bentley genç kıza minnet
tarane tefekkür ediyordu ; fakat 
bu csnade zihninin başka ıeyler
le meşgul olduğu belli idi. 

Nihayet kendi kendine konu
şur gibi: 

- in.an bu hale nasıl inana· 
bilir •. , dedi. Dokuz sene sonra ... 

Betrenlce bu sualin kendlıine· 
tevcih edllmeditful btldlti halde : 

- Pek kolay) dedi. 
Bentley merakla sorduı 

- Nasıl? 
- Gayet basit: Annayı mes'ut 

ederalnlı ... lıte bu kadar ... Y cgane 
vazifeniz onu mea'ut etmektir ... 

Sabık yüzbqı a:r.lmkir bir ad
amdı; macldi ı&brabını unutup ka
rıısıada kaldığı vicdan mea'eleal 
nzerlnde fikir yorması da buna 
delildir. 

- Şeref başka ıcy, aık başka 
ıeyl dedi. Jn an tcrefini muhafaı 
d bilmeli ki afka hak kaxanabll11inl 

Berenlce g{llümıedl: 
- Ev t amma si:& qkı elde 

etmlt bulunuyoraunuz. Zaten bir 
kaç ıaat ıo ra bütiln endiıeleri
alı zail olmut bulunacak! 

- Neden? 
- Amma bura1a gelm!ı ola-

cak da ondan. 

ve başkasına hediye etti. Atından 
indi v,. onu ihtiyacı olana verdi.,, 

Hiç bir toplayıcı, ele geçirdiği 
en nadir bir feyi bile "Tlmucin,, in 
bu ıcuerllerin gelişini selamlamak
ta gösterdiği 1 tical ile karşılııma
mışhr. 

Bu suretle, etrafına, teşrifat mü
dürıilz, miışavirsiz, cengaver ruh
lardan terekküp eden bir saray 
halkı topladı. ilk ıilih kardeşleri 
uBorhu,, ve "Kassar,, tabii, bume· 

yanda idiler ve bir çok harplerin iz
lerini taşıyan sazende "Arhun,, 
ve bat yay ustası " Su ,, da orada 
idiler. 

Öyle anlaş1lıyor ki, 0 Arhun,, ten 
bir tabiatc malikti, hatta belki saz 
şairi idi. Onu muvakkE1ten Handan 

aldığı ve haybolan albn saz hadi
ıesindc olduğu gibi görüyoruz • 

Moğol, müthiş bir a;urette hiddet• 
lendi ve adamlanndan lklalnl 
uArlıun,,u öldürme~e gönderdi. 
Bunlar aldUrecek 7erde mücrimi 
yakaladılar Ye kendi&ine Ud teati 

şarap içirttiler, miltcakıben onu 
sıixlediler. Ertcıi gün, onu, daldığı 

uyuşukluktan uyandırarak, tafak 
vakti Hanın yurdunun rnetbaline 

götürdiller ve bağırdılar: "'Ey Hant 
Ordunda ı~ık parlıyor 1 Kapını aç 
ve merhametini gö&terl ,, 

Takip eden sükut anından bil~ 
istifade "Arhu,, Hanı metheden ve 
"hırsız değilimi" tarzında bir kıt'a 
terennüm etti. 

Her nekfdar hırsızlık 81Gmle 
cexalandınlıyor ldlse de, 11Arhun,, 
affedildi ve altın sazın akıbeti 
bugüne kadar meçhul kaldı. 
Hanın bu kurenaaı bütün "Gabi,, 

de "Klyat., veya kudurmu• aeller 
namile maruf idiler. Bunlardan 
o ıırada iki çocuk olan tiksl, bila
hara harabiyi 90 tul derecesine 
kadar yaydılar. Birinin lıml .. Şepe 

Noyon111 ok üatadı, ve diğeri een
giver "Subotai Bahadır,, idi. 

"Şepe Noyon 11 tanınmata batla-

dğı zaman, hasım kabileye men
sup genç bir adamdı. 

Bir harptan ıonra takip edlle 
edile, nihayet etrafını "Timucln"in 
idare ettiği Mo~ollarla çevrilmit 
buldu. Atı yoktu ve MotoJlardan 
her hangi birile istenirse onunla 
botutmak üzre bir at iıtedi. uTi
mucin,. arzusunu İ&af ettl ve renç 
04Şape,, ye burun delikleri boyu 
bir at verdi. Bir kere ata binince 
"Şepe" bir yolunu bulup Mo~olla
rın teşkil ettikleri hattı yardı ve 
kaçtı. Daha ıonra avdet etti ve 
Hana hizmet etmek arzuaunda ol
duğunu söyledi. 

(Bitmedi) 

Bir dalavereci 
Zabıt2, boraa dellillanndan 

Yanko ilminde birisini derdeat 

etmiştir. Yankonun cürmü mah

cuz bulunan Anadolu 9imendi

ferlerl tahvllatlanndan dört tane

sini mütekaıt RG4tG bey faminde 

birisine satmasıdır. 

Bunun üı.erin lkiııl de sustular. 
Lmga Dooth kondor da dola

şıyordu. Hintli nlSbet beklediği z.a
man Berenlce hiç bırşeyden endişe 
etmezdi. ÇünkG Langa Dootb'un 
vazlf başında uyuklayıp kalmıya
cağından emin bulunuyurdu. 

Bu ıırada hlntlinln ayak ıeı
lerl uzaklafb, 

Bereniee Bentley' e bi1' bardak 
dah verdi: 

- Kaşenizl alınız, dedi. Uyur· 
aanız iyi olurl 

Fakat delikanlı menfi aurette 
başını aalladı, Gözleri önünde &a
bit bir noktaya dikili duruyordu. 

Langa Dooth u .ulca içeri girdi. 
- Misal, pencere mi açhnız? 
diye ıordu. 
- Hayır bir şey mi iflttın? 
- Hayır. Bana öyle geldi de.. 
Belki ba;ka apartımamn pen

ceresi açılmıştır. 

Fakat kafi derecede mutmain 
olmamı tır. Bir kedi kadar ussb. 
odadan çıktı. Berenlce loş odadc 
olduğu 1erde oturuyordu. Genç 
kız yüz batı Rosewel'l düşGnilyor
du. 

D llknnb batından bunca ma-
cera geçtiği halde ferefine ve af
kına m rbut kalmıfb. Şimdi de 
qkını tereflnc feda etmekte te
reddüt etmiyordu. 

(Bitmedi) 

lar 
l - Buyflkderede Ha ıl 1 m'n

de biri Fuat beye ai 1 mavzer 
tilfeğl, 1 çekmece ve 36 lir çal
mıfhr. 

2 - Aliye hanım namında b1r 
liadın Beyor,lunda oturan Mehmet 
kerimesi Hl:snlye hanıma nit bir 
santi çalmı ır. 

3 - Bcyoğlunda papadoplu 
hanında otur n madam Annanın 
dairesine Hasan isminde biri gir
mi§sede yııkahınmıştır. 

4 - Taşçılarda hurdavntçı Ha
san efendinin çırağı dükkandan 
50 liZ"alık bir paket çalıp savu!
muştur. 

S - Hendekteki fransız mek
tebine giren hırsız lbrahim yaka
lanmıştır. 

500 lira çalındı 
iki meçhul tavcı zarf oyunu lle 

Sirkecide Afitap otellnde oturan 
Antalyalı Süleymaa efendinin 441 
llrasile 10 alhnını 98lıp aavuf
muşlardır. 

intihara teşebbiis 
Oıküdarda Valideıultan ma• 

balle•inde oturan Erkek ualilm 
mektebi talebesinden 17 yaşında 
Muzrtffer efendi dün tentnrdiyot ı 
içerek intihara teıebüa etmiş, fa. 
kat çabuk yetitilerek kurtarılmış
tır. 

Bu intihar teşebbüsünün ae
bebl Muzaffer efendinin nişanlısı 

olan kızla e~lenmeGine akrabalar
dan blr hanımın muhalefet etmlt 
bulunmaaıdır. 

Kaza 
Emln8nünde Ebuasuut cadde· 

alnden ~eçen miltekalt lıkendet 
efendiye 2216 numaralı otomobi 

çarkmış, lıkender efendi ehemmi• 
yetll surette yaralanmısbr. Şoföı 
kaçmışbr. 

* Şof6r Mehmet Alinin ldare
aindekl kamyon Fenerden reçer· 

ken yanlıt bir ~anavra yilzün'!s 
bir ağaca çarpmıt1 içinde buluaaa 
Hakka efendi batından yaralan
mııhr. 

Motosiklet altında 
Kadıköyünde la111et Hakkı bey 

aokağında otura• hamal Mebme• 

din karıaı Emine ile oğlu dlSrt ya

tında Mahir çocuk Muz.affer is
minde biri tarafından kullanılan 

motosikletin aademeıinemaruz kal

mıılar, muhtelif yerlerinden yara 
lanmıtlardır.lki mecruh bp fakülte• 
ı.lno yahnlmıştır. 

Polislere d&)rak 
Diln gece Beyoğlunda Aynab 

çeımede bir bidlH olmuttur. Aliye 

lıminde bir kadın hlrııdı kla ıoaz

nun olarak laticvap edilmek üzre 
Ekrem efendi lamlnde bir polia 

tarafından karakola götürülürken 

Şerefettin isminde birinin müma
naatına marur. knlmııtır. 

Şerefettin sokak ortasında A· 
liye hanımın poliıln elinden al

mak ifitemit ve Ekrem efendiyi 
dövmeye başlamıştır. Gürültüye 
Aynalıçeşme karakolu komiser 
muavini Tahir ve poll• Hüsnfl 

ıfendller yetişmişler, fakat Ekrem 

efendiyi kurtaralım derlerken on-
1 r da dayak yemişlerdir 

Biraz da aarhot olan Şere'fettln 
yetlıen diğer polisler tarafından 
müşkülatla yakalanmıı ve bakbn· 
da kanuni muameleye batlanıl
mıtbr. 

İskonto fistı 
Nevyork, 14 [ A.A ) - RezerY 

Federal Bank'ın iıkonto fiyatındaki 

muzaaf tenz.ilatın esham bonasın• 
da vukua gelen son buhran neti
ceıinde l aleminde husulü muhte• 
mel ümit&izliğl bertaraf et ek içiı 
açılan cidalin bir kısmı olarak 
telakki edilmektedir. 1927 ıene• 

liinde iskonto fiyatı yüz.de 3 buçu• 
ğa tenzil edilmiş idi. Bu miktar, 
Reı.erv Federal Bank'ın tnrihi ha
yatında en aşağı bir niıbettir. Fa
kat, 1928 senesinde borsa ispekü· 
. fuıyonu baılar başlamaz muzaaf 
iskonto fiyatı artmış ve iıpeküli.s
yon temcvvücOne niabeten tedrici 
surette artmış ve yükselmiştir. 

Müessif bir kaza 
lzmir iş bankası memurl nndan 

Hikm t Be balodan vl e döner-



Dil.rıkil 
Dün Takaim atadyomuada ol

dukça ehemmiyetli futbol maçlan 
yapıldı. Günün en mühim müsa
bakııaa f.tanbulsporla Süleymanlye
Fatib muhtelitinin yapacağı terfi 
mClıabakaaıydi. 

Bu müsabaka battan nihayete 
kadar dikkat ve ehemmiyetle ta
kip edildi. 

Yapılan bu terfi maçının ıre
çirdiğl aafahat, 1.tanbulsporun aon 
uğradığı. haksızlık muaabakanın 
etrafında kesif bir merak ve bey
e n toplamışh. Bunun için bu iki 
kulüpten hiç birile aladar olma
yanlar bile müsabakanın vereceği 
neticeye, tıpkı o kulüplerin men
ıubu imişler gibi he}'can duyuyor
lardı. Müsabakaya çıkan takımları 

Kazım "lı,, 

Semih Tevfik 
Fahri Yusuf Ahmet 

&bııhııttin St>lııhcttin Orhan Sefa Hasan 

Sabri "Sü - Fa., 
MOeyyet Necdet· 

Murat Ihsan Ruhi 
Davut Ahmet Şaban Sadi Emin 

Musabakamn uzun ve IOı:um

ıuz buldıığumuz tafsilata ile kari
lerimiı:l yormıyacağız. Yalnız söy
liyelim Jd, lıstanbulspor bu maçı 
3 - 2 galibiyetle bitirdi. 

Bu netice, esasen gene Süley
maniyenin karşısında sahayı g Jip 
terketmiş iken masa başında ma-
tlüp edilen fstanbulsporun hakkını 

Darülbedayı 
Tepebaşı tiyatrosunda bu gün matine 
saat 1S,30da ve aktam saat 21,30da 

1 ırçın kız 

5 perde 
her cumartesi nkşamları için 

liatlarda tenzilat yapılmıştır. 

Tiyat:ro 

Dar- konser- dans 

~;ansus tiyatroıu - K~nser: tan
töz Madelea 
Grey tarafia-
0dan. Piyano 
Matmazel A· 
meng. 

Boston - Tepebaşı - Klasik mG
zik - maeltro Zeki Bey 

Gardenbar - Variyete - Danı, 
kabare 

Kolıot- Variyete ve müzik 
1'iirkuvw:; - Çaylı dans 
J>arizyana - ·Alaturka aax ile 

konser 

Pangultı - Zebirfi pııse taklitli 
komedi S perde dans 
varyete 

J>arıaroma - Asri mürlka 
Etııval - Voyvo!-
Asri - Çareviç! 

ınama 

Elhamra - Zifaf martı 
aesli filim 

Melek - Ledl ffamiltaıı 

ŞJk - ~ytani rakkuc 

()pera - Bultranh receler 
aesli filim 

ıtıka~r. - Aksaya ıarkta vahıet 

MQ.jik - Bradvvay 

dsri - Şehvet diyarı 

antral - Gece aüvarllcrl - Ha
fiyeler kıralı 

Lükaenburg - Kedi ve kaaar 
ya - Ben baba
mı iıterim. 

Ekler - Naınuı belası 

Alemdar - Kamçılı medeniyet 

fillf - Endülüs gülü 

Filim ve varyete 

İrtihal 
Selanik eşrafınclan belediye re

ısi esbakı HulO.ıi beyin homşireal 
ve ustafa beyin refikaaı Dürlye 
hanım tevrinisaninin on altıncı ge
çesi vefat ettiğinden bugünkQ cu
m!ll'tesi Pangaltı, Feriköy, Kasım. 
paşa caddesindeki " 95 " numaralı 
anesioden cenazesi kaldınlarak 
•amazı Teıvikiye camiinde badel
p::la Mnçka kabristanına d fnedi
LC':~gindon evidda ve ahlbbasın.uı 
ıaat iki raddesinde baııei mezkilre 
e.ırlf bııJ; \T.nalıırı rica olunur. 

iade etmit olduğu için mucibi me
mnuniyettir. Mıntaka heyetinin ka
ranna tevfikan f.tanbulapor artık 
birinci kümenin malıdır ve gele
cek cuma Betiktaşla ilk maçını 

oynayacakhr. 

Şild maçları 
Mıntaka heyeti tarafında• ter

tip edilen lstanbul şildi turnuva
sına dün Galatasaray - Beylerbeyi 
müsabakası ile başlandı. Bu müsa· 
bakalar, malum olduğu veçhile 
ikinci küme kulüplerinia de ittl
rakile 6 haftada bitirilecektir. 

Galatasaray - Beylerbeyi maçı, 

bittabi, Galatasarayın ağır basmaaı 
ile geçti ve sarı-kırmızılılar tama
men hakim oynadıklan iki devreyi 
8 - O galibiyetle bitirdiler ve bu 
sureti Beylerbeyi elimine olmut 
oldu. 

Kadıköyünde 
Kadıköyünde Fenerbabç saha

sında düa Fransız Edgar Kine harp 
ıremiıl takımı ile Fene?"bahçelller 
arasında bir maç y pılmr.aı mukar
rerdf. Fakat Franaız takımı gelme
di ve Fenerliler Moda Rum takımı 
lle oynadı. Bu maç 9 - O Fenerin 
lehine bltti. 

Küçükler arasında 
Fenerbahçell hüçilkler dün Ka

dıköyünde Rum küçükleri 3 - O 
yendiler. 

Taşracı 

Çılgının muhakeınesl 
Şapka aleyhinde propağanda 

yapan ve hükümet aleyhinde tef av
vübatta bulunan Posta ve Telgraf 
memurlanndan Cemal Nadir'e 
baş müdürlükçe reımen işten el 
çektirilmittir. Bu yobaz hakkında
ki tahkikat evrakı birinci istintak 
daireıine tevdi olunmuştur. 

(iı:mir gazeteleri) 

kız kaçırma itiyadı 
Köylermizde, ferdi huriyetlerin, 

maauniyetlerin bilinmediği zaman
lna, derebeylik devirlerine alt 
fena, çirkin, gayri medeni, gayri 
insani bir itiyat hlli bakidir. Kıı 
kaçırma itiyadı , zaman zaman 
ı:avallı genç kızlann batına bir 
afet gibi çöküyor. 

Şuurıuz kimaelere hia olan bu 
itiyat gittikçe azalmakta iae de 
kökü henüz tekavet ıribi kazılmıı 
değ"ildir • Halbuki eyi dGtünülürae 
cebren kız kaçırmaaın ldi şeka -
vetten ne farkı vardır. 

Tireninin Darmara köyünde 
Mestan o~lu Mehmet namında bir 
azılı Halil ağanın kerimesi Nazire 
hanıma göz koymuş. Km keııdl 
muvafakatile elde edemeyeceğini 

anlayınca kabadayılıtı ele almıt· 
Zavallı kızı teQha bir mahalde 
aıkıthrarak cebren köy baridne 
kaçırmıf ve berbat etmiştir. Mü
tecaviz yakalaamıt ve bekaretini 
kaybeden Nadre hanım da babası
na tealim edilmf4tir. 

:Kir~ aahiyesinin ifqb kP,.Cin
de.: de ayui mahiyette bir tecafllz 
vuku bulmuftur. lbrahim otlu Ali 
Hacı ök.riz. otlu Alinin kıza Şeri
feyi kaçırarak bndl ne tecavil
u.tta bulunmqta.r. Ali yakalan
:nqtır. 

Kızını satıyor 
Zavallı bir delidir 
Dört yaşlarındald lnı:uu aablıta 

.çıkar n kırk beş , elll yqlarında 
Ahmet efCAdl ıianli•de bir adam -
cağız polisler tarafından birfnel 
kordonda yakalanmııtır • Ahmet 
efendinin lfadeat ahnmıf ve •Öz .. 
}erinden ı&urunun yerinde olma • 
dığı anlaşılmıfhr. 

"Hronika,, davası 
Türklüğü tallldr cürmünden 

munue bulunan Hroalka gazetesi 
meı'ul müdürü M. Elenbıin mah
kem sine bugün atır ceza mah
kemeshıde devam edil ccktlr. 

Giorgio Mandel 
Kürlıc ticar thanesi 

17 teırioievvel pazar gUnUnden 
itibaren Beyoğlundn İstikldl caddo
ai de yeni inga olunan mağazaya 
nakledileceğini ve muhterem milf
terileriyle dostlarının ziyaretlerile 
müş rref olacağını aruylcr. 

~ 

Komşulanmıı: içinde genç, güzel Mektubu sevgilime göndermek 
dul bir kadın vardı. Madam Beran- için aklıma iyi bir çare geldi: 

Daha ilk gördüğüm gündenberi Gayet şık bir kutu tekerleme 
kendisini aevmiğe başlamışhm. yaptırdım. Mektubumu da kutu-
Kumral saçlı, beyaz, balık etinde nun içine koyup Madam Beran'm 
bir kadındı. Her vesile düştükçe eyine bıraktım. 
hatta vesile dütmedikçe evine rit- Erteıigün Madam Beran'ın ka-
mekte kusur etmiyordum. bul günü idi. Kalbim çarparak 

Fakat ne fayda ki çok mahçup aittim ..• 
yaradılıtta bir adam olduğum için Acaba nasıl kartılanacaktım? 
bir fırsat dütürüp kendisine his- Cüzel kadın o gün bana gayet 
lerimi açıkca söyliyemlyordum. mültefitti. Tatlı bir tebe11ümle; 

"Açıkca" diyorum, çünkü onnn- - Hediyenizi aldım, dedi. Bil-
Ja kartı karfıya kafdıQ'ımız zaman seniz nekadar memnun oldum! 
yüzüne dalgın dalgın bakmakta , Oh •• saadeti 
arasıra manalı manalı ıröğüı geç- O gün daha fada konutmata 
çirmekte kusur etmiyordum • imkin yoktu. Demek ki randevu-

Fakat bu kadan kafi değildi. . ma gelecekti. 
Galiba Madam Beran da benden Perşembeyi iple çekmete bat· 
daha cür'etkir bir şey olmıyacak ladım. 
ki kendisine karşı için için be.r.le- Nihayet perşembede geldi. 
diğim hislere hiç te aşina çıkma - Akşama doğru giyinip kuş11n-
yordu. dım. Saat döı tte elimde taze çi-

Ben bu halden meyu• olmadan çeklerden bir buketle mektupta 
ziyaretlerime devam ediyordum. tayin ettiğim bamuay iıtaıyonuna 

Madam Beran' ın erinde sık rittim. 
aık tesadüf edilen çehrelerden bl- Birde ne göreyim? 
rl de genç 1uıdinın f'Bkl bir aile Acuze Madam Pero orada de-
doatu olan ~ladam Piero isminde ğil mi ? •. 
bir acuzenln menhus çehresi idi. Bu münasebetsiz tesadüfe üzü-

Altmışına yakın olduğu halde lOrken ihtiyar kadının sırıtık bir 
gençlerle dütüp kalkmaktan hali tebessümle bana doğru geldiğini 
zevkalan Madam Pero fena halde gördüm ... 
alnirime dokunuyordu. Kadın: 

Akal gibi Madam Beran'ı ziya- - Sevgilim, dedi. Mektubunu 
rete gittlğlm zamanlar ekseriya alıncn ne kadar aevindim, bll5enl 
orada ona tesadüf ederim. Ben fena halde afallamıştım. 

insanı fena halde söz ve göz - Ne mektubu? .. 
hapaine ahr ruhsıkıcı dedikodula- dedim. 
rı ile bizar edip dururdu. - Canım ne mektubu olacak? 

Fakat Madam Beran kendisi tekerleme kutusunun içinden çı-

ne hürmette kusur etmediği için kan mektup! .. 
ben de ister istemez acuzenin yü- Ben artık kendimde söz söy-
züne gülmeğe mecbur oluyordum. !emeğe mecal bulamıyordum. 

Bir gün kendi kendime daha O devametti. 
cürctkirane bir plan dütündüm, - Fakat cicim, mademki ba-
Madam Beran'a hararetli bir atk na böyle fey iekJif edecektin, 
mektubu y.ıuıp içimi dökmeğe mektubunu niçin doğrudan doğru-
karar verdim. ya bana yollamadm da, ~ekerleme 

iki gün dütünerek bütün ate. kutuıu içinde Madam Beran vası-
şiml kağıt üzerine döktüm. Mek- · taaile gönderdin! .. 
tubun en aonunda cüreti ıon ha- Felaketi o zaman anladım: Ma-
ddıne vardınp bir randevu tayin dam Beran benim kendisine gön-
ediyor, kendiılnl perşembe günü derdiğim şekerleme kutusunu hiç 
saat dörtte muhakkak beklediğini açmadan kendi heıabıma bu ihti-
llive ediyordumt tiyar acuzeye hediye etmişti. 
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13 Teşrinisani 929 kambiyo, nukut fiatları 

-~~~Kı Açıldı Ka n. 

Nukut 

1 Iogiliz lirası 1032 
1 A.meril.a dolar 21 O 50 
20 Yuuan drahmi .55 
1 Alm- reyht mark 50 5 
l ATiıııturya tWnl 29 7 
JO Lry Rıımauya 25 
20 (.l'Ta Bulgar 30 
1 F"lemek flloriu 8i 
20 Franus Crankı 
20 Italyaa lireti !20 
20 lturuu Ç"k bluvak 12-1 
1 Çlr1laetiı ıÜ•lye 

, 1 Zloti l.eblılau 23 
20 Diaar Yoguılarya 7.J 
2() Bdç!ka &anb 117 
1 Pnaıa hpaaya 30 
20 Imrre fraakı 815 
1 Mcricliye 

Çek 

Londra l lsterlin 1034 

p .... 
' Vly.

Madrit 

.. 
• 
• 

fi5 
s 

ıs 

VB.rt••• " 4 
Atina ., S6 
B&kı-e, %0 l.ey ~u 25 37 

Mo.ko.a 1 Çroneıu 1090 
Bef&nıt türk lir- Din. 26 6 ı 

IBtilcrazslar 
istikrazı D. vadeli 

Dü11111a manhhede 
fthıaiyeli demir yola 
1902 Gilmrilld• 
190S Saldim.ald 

liT{l~!i' 
""" 1908 " 
-. 1909 

1909 Şehrema-'1 

1189 .. 

9715 
115 25 

-

Deniz hastanesi 
Di~ tabibi 

Bedri 

Tnhvilıit 

1031 
210 

25 ~ ~ı ı Tertip (A.B.S) 75 111 

55 Q Q. 2 " (D.E) 

50 5 =Q 
• (D c S " (F.J) 
so 
2S ,5 
30 2 

lahtelanı D. Y. 
letanbul tramvay Ş, 
Riht Dok. Aııt. 84 

1(6 

221 
12ı 

23 
74 

117 
30 

815 

1033 
().,4 

11 
9 
l 

65 

1089 
26 

50 Üıılr.üdar Kadılı.in!• 
htanbul anonİQI Sa 

75 Ert>~U Madea 

7:- Hisse sfmetlatı 
25 t:ı:ı 
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İt bankU& 
Hülca iCibar. Mlll 
Owuıulı Dk. 
Milli İkıiııat Hk. 
Ticaret n 11uuıyi 

&nar ilk. 

Şirlı.ed Hayriye 
.. T~mettu 

Haliç Yaputliır A 
An. D. Y, yohı 
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Bir hanım aranıyor 
Darülbedayide suflöz varifesi 

görmek üzere lise tahsili görmüş, 
sliratle okuyan bir hanıma ihtiyaç 
vardır. Talip olonlarm her gün 
saat birden beşe kadar reiisöre 
mfir acaatları. 

1 - Bayazıtta soğan ağada Nev
res B. 

2 - Veznecilerde Necati B. 
3 - Koskada No 75 Nizamettin 

Ef. 
4 -- imam ve Hatip mektebin -

de Zühtü Ef. 
8 - İmam ve Hatip me!tt'bin

de Halit Ef. . 
6 - İmam ve Hatip mektebin· 

de Mazhar Ef, 
! - Yemiş Limon iskelP-si şö • 

fgr l.afer Ef. 
8 - Süleymauiye mektep Sk. 

Fatma H. 
9 - Yenibahçe tatlı kuyu Mü

takvimhnııe 
nevver H. 

10 - Siileymaniy 
Şaziye H. 

11 - Aharay tütüncü Mustufa 
ef. 

12 - Fatih ıııalıada Aziz ll. 
13 -- Ak;)ar..ıy trıkotajcı lbrahim 

Ef. 
14 - Aksarayda Trikotajcı Sad

bcr H. 

İhsan Hakkı Ef. fr 
44 - Çupa tütün deposunda 

mail Ef-
4.5 - Sirkeci Hocapaşa N. (fJ 

l mail Ef. 
46 - Sir. Hoca paşa No. 60 G•"' 

pi Ef. d 
47 - Üsküdar Orta mektebin ' 

Aptullalı İhsan Ef. . 
48 - Darü~şafakada Asım Ef. ~ 
49 - Eyiip Münzevi ma. No. 

Nüzhet bey .11 50 - Vefa mektebidde Eoı• 
Hulusi Ef. . de 

51- Yüksek ticart mektebın 
Mahmut Ef. 70 

52 - Ferikoy Bilezikçi Sk. No. 
F'nt rna H. 11 53 - Pungaltı Bilezikçi Sk. No. 
Fera et H. 71 54 - Pungalt ı Bilezikçi Sk.No. 
Mchınet B. 

55 - Çengelkuy No. 25 Rizs e~· 
56 - Üak:üdar ortamektept ef{ıZ' 

Ef. 

15 - Terkos şirketindo 
Şerif Ef. 

57 - Edirne Erkek liaesinde 
Bekçi Hehar Ff. 

58 - Aksaray kof~eci Has~~ f'f.BJ 
59 - Koca Mu. tafa paşa tırıkot 16 - Silivri kapıda No 18 Sıtkı 

Ef. fo brikasında Aziz Ef. L~ı 
17 - Kocamu iafa paşa Nu 29 60 - I ıi,nıı)n!u Ku)ulu S. u 

Hatce H. iİ) e Huhsnr H. . 
9 18 - imam ve Hatip mektebinde 61 - Üsküdar . alacık Melıh 

Hecep Ef. Hayri J J. 
19 - lmam ve Hatip mektehiııde 62 - Aksaray Ş ıduman H. 

Muammer Ef, 63 -- Beşikta:.lı .Nerim Fazlı 1-f. 
20 - Kız muallim mektebinde 64 - Hoınonti Cemal Tevfik l:J. 

Cemile H. (>5 - Senjorj ın. Süreyya H. ~ 
21 - Süleymaniye mektep sk. 66 - Cığttloğlu Zahide H. 10 ~ 

Hatice H. 67 -Di' an yolu ŞayC'-.tc ~elın!\ 11 

22 - Silh-rikapıda Nozif Ef. 68- Bayazıt Hrfia Hikmet l~·a 
23 - Kız muallim mckt ehinde 69 _ Csktidor altın z. Ali Oh ı 

l~ikı iye H. B 
24 - Şebzadebaşınrla çorapçı ~e 70 - Unk:.ıpanı İsmail Saffet . İ3 

J\lurat ef: 71 - Hulıcıojlu Mu:)cafo SJnll ' 
25 - Vefa bo;:acısındP. Hasan Ef. 72 - Şişli Naciye Tayyip H. 
26-İstanbul lise inde Enver Ef. 73 - Şişli 1

aile Tanlp 11. 
27 - Onuncu ilk mektepte 74 - Çagal o~lu Kapalı fırın 

Nuriye H. Servet H. 
28 - Aksaray Şekerci sokak 75 - Ticaret M . tıdebesiııdell 

Scyide H, Zekiye Ziya H. bi 
76 - ): üksek ticaract mekte 29 - Ortaköy dere boyunda 19 

Hacer H. Süleyman Asım B. 
30 _ Aksaray soğuk çe~me N. 77 - Hohert koliej A. Sabri. 31 78 - Nişaıılaşı kız mektebi 1 

81 Aziz B. No. Aliye H. 
31 - ~~.saray Lokantacı Bekir 79 _ Anaduluhisar F:ıtma Nt1ı1 

Hanını 
32 - Şişhane İskender caddesi 80 _ Aıırdolu hisar Müuire Nıır 

Yekta Ef. hanım 
33 - Karagümrük. Hacı Bekir 81 _ Boınonti Cemal T~vfik H· 

sk. İrfan H. 82 - Erenköy Ati t Rasim fi. 
34 - Yeni po:stabane:Je Hikmet 83 - Bakırköy Mi.ıvcddet ônıer 

H. H 
35 - D~vut paşa 23 üncü mek- 84 - ll~kırkgy Nebiye Mazhartl· 

tepte Cemal Ef. 85 - Bakırkuy Murat Baha B. 
36 - Limon iskelesi Nolorcü Ce- 86 - Bakırkoy Suha Behzat J3. t 

mil Ef. 87 - Ercukfiy Suadiye Nezah9 

37 - Kız Muallim mektebinde Hasim H. 1 Münevver lf. 88 - Alemdar oteli 4 N. R. Rıı • 
38 - Halıcı oğlunda tesviyeci mi B. 

Hayati Ef. 89 - Gonıriik muhafaza menıurtl 
39 B · · ·ık kt N · Ef İl;rahim Ethem ~ 

- e~ıncı 1 me ep acı ' · 90 - Nişantas Me.::rutiyet nı. 5;J 
40 - Vezneciler caddesi N. 17 :t "' 

Hikmet H. N. Nazmile As. 
41 - Zeytin burnunda Reşit B. 91 - Nişantaşı Salim Emin B. 

sok. Zühtü Ef. 92 - Kadıkoy Hasan Sadık B. 
42 - Üsküdar orta er. mektebin- 93 - Çengelköy Altay Niyazi B· 

de Zeki Ef. 94 - Çengel koy Feriha Şakir S. 
43 - Üsküdar 28 inci mektepte 95 - Beylcrbey Belkıs Niyar.i fi. 

Kazanan okuyue(U)naıromnz 
Bilmeccmiıin do

ğru hal şeklini aşa
ğıya dercediyoruz • 
Bilmecemizi doğru 
halleden karilerim
iz:in ve bunlar ara
sında çekilen kur' 
ada da kazananlar
ın isim ve adres nu 
maralarım rJercedi
yoruz. Kazanan ka
rilerimiz pazartesi 

gününden itibaren 
idarebanemize mü-
racaatla hediyeleri-

Z* 

ni alabilirler. BİLMECE liZIN UOGRU H.\LLl 

16 - [ Uyandırıcı 9aat 1 Silivri 18 - [Şeker) İmam mektebi Ht' 
kapı Sıtkı Ef. cep Ef. 

71 - [ Kolaııya ] Halıcıoğlu 50 - [şeker] Vefa mektebinde 
Mustafa Sami 8. Emin Hulu i Ef. 

60 - [Kolonya) Divanyolu Fet- 61 -[ Şeker ] Üskiidar MelibS 

h. R l s H Hayri H. cf. 
ıye u 1 ar · 24 [Şeker] Şehza<l~ba!i'ı Murat ı'.ı; 

12 - {Kolonya) Fatih Aziz B. 85 _ [Şeker] Bakırköy Mor• 
3 _ [Solonya]Koska Nizamettin Baha Ef. 

Ef. 37 - [Şeker] Kız mualliın rııelc· 
84- [Şeker] Bakırköy Nebiye tehi Münevver H. f;. 

Mazhar H. 48 -[Şeker]Darüşşnfa~a A~ııJ1 Gf· 
19 - [ Şeker] İmam mektebinde 13 - [Şeker] Aksaray Jbrahıı.rı5 hlJ 

l\fuamıner Ef. 86 - [ Şeker l Bakırkoy ı.ı 
88 - [Şeb.er] Alemdar oteli R. &-lızat H. ·o 

Rahmi Ef. 63 - [Şeker ] Beşiktaş NerıJJ• 

72 -- [Şehr] Şi~li Naciye Tayyip 
lı 31-

Fazlı H. 
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Çtlrtttmekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır, diş etlerinikuvvetlendirir, ve kanatn1aktan men'ederVe dserin ara ınd kaalan tefesstihatı ve ufuneti izale 
eder. Di a~rrılanna, nezlelerine mani olur.Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayıha bırakır.Mikropları imha ve ağızdan gelecek bert rlfi hastalı~ların sirayetine 
mani olnur Avrupada daima birinciliği ahr 'e hfrinciliğl diplomalarla musaddaktır. En büyük mfıklifatı ihraz eder altun madalya ev nışanlar almıştır. 

Yirmi kuruşa Hasan ecza deposu 

-
ı: 

ı:::···~;;:d;ki;:ı:··i1~·;;.~·~:;;~i~~·::~:~~l~;······1 
konıisyonuudan : j 

.................................................... 
Ü rdu ilıtıyııcı için 600 takım kışlık elbise ve 600 adet kaput kapalı uırf usulile 

münııkasaya konmuştur. ihalesi 18 · ikinci teşrin. 929 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 te komisyonumuz münRkasa salonunda }Dpılacaktır. 'faliplerin şartname 
suretini yirmi kuruş mukabilinde almaları vartnameyi lzmirde müstahkem mevki ve 
Ankarada merkez satın alm:ı komisyonunda gurclıilirler Ye teklifnanıderini şartname 
deki tarzda ıhınr ile komisyon riyasetine vermeleri. 
O rdu için aşağıda evsafı yazılı 100 adet arpa kırma makinıısı ile 100 adet arpa 

lathir nınkinıısı milbn)aa edilecektir. Ancak bu e\s.:ıfı haiz makinalnr tecrübe 
•dilerek en ıyı netice v~renleri alınacağından hu gıbi makine entan tüccarların nakli 
\C tecrube mıı rafları kcndılcri.ııe ıııt olmak şartıle 6-12·2 ak~amına kad3r nümuııe· 
Jik makineyi Sırkccide demir kapıdıı milli müdafaa Istanbul yoklama komi.iyonun 
götiırmeleri • 

Arpa kırma makina ının evsafı 
! - Nakil kabiliyeti kolay olmak. 
2 - Asgari muddet zarfında azami io gonnek. 
S - Arpıı 'H'ya yulafı arzu edilen derecede kırma!i ve ezmek. 
4 - B ıt ve k.ıtat ustalıın tıırafından sokulüp takılmak tamir edilmeli. ve yeni

den faaliyete geçirılnıek. 
5 - E)İ ve da)anıklı malzemeden yapılım§ bulunma~ 

Arpa taıh;r makinesinin evsafı 
Arpayı ve yulafı gerek kendi ceMmetinde ve gerekse de daha büyük veya daha

:ııüçük olan Ta~, Toprak, Kum, Saman ve ot tohumlarile hububatı muhtelifeden temi 
zlemekle beraber kırma makinesi hakkında bildirilen evsafın l, 2, 4. ve beşıncı mad
deleri nede muvııfık olmaSJ meşruttur. 
ı zmit ve civnrııdaki kıtaat hayvııanatı ilıti}acı için Saman taliplerin ''erdiği fıat paha· 

lı goruldtığünden tekrar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 24-11-929 
pnzar gtinU sant 15 te İz.mitte rskcai satın alma komisyonuudıı yapılacaktır. Taliplerin 
mezkur komisyona muraı aatları. 

~·····--··························-...················ 

~ı:~.~.~~?~~.~.::.t~~-~:~~.~?~~!~~~~.~~:.~ .. J 
K ıtrat ihtiyacı için 342000 kilo arka llapalı l.llrf ueuliyle mubayaa edilecektir 

ihalesi 7 • 22 • 929 cumarteıi gün1i aaat onbeşte icra edilecektir. Taliplerin 
prtnamesini komisyonumuzdan almııJarı ve ~rtnamede yazılı olan ıekildeki temi
natlıırile komisyonumuzda hazır bulunmaları illn olunur. 

+. •> 
Un ~eldi Arpa lha!e Hangi kıt'aya 
Jı.ilo kilo tarihleri ait olduğu 

339000 kapııh 900000 1 • 12 • 929 K. eli kıtaatı 
,, 520000 1 • 12 • 929 Baha eski 
,, 150000 l • 12 • 929 .Edirne 
•• 140000 l · 12 · 929 Uzunköril 
,, 14(]{)()() 1 • 12 • S29 K. eli 

Kırklarclindeki kııaat föti)acı için her\'Oçhi lıllla beşkalem mevnddı ia§6 mu. 
hayan edılccektir. llıalcleri l kanunuevvel 929 tarihine mu6!1dif p:ızar günü saat 
15 te icra cdilec ktir. Talipkrin temınııtı mu\'akkııto.erile kırklar clindehi satın 
alma komisyonuna mürııc at etmeleri il!n olunur. 
~-~~ ............................................. . 

L~!::~~t:~:.~~~~:~~~~-ı~~l-~~?~~:r.~~=::J 
Adet 
100 Sıra 
50 Dolap 

nnlıcı oğlu liso i için 1J11ladu yazılı Sıra ve Do1ap bir şartnamede olarak 
alent munııkıısaya koıımuşlur. İhalesi 17 • 11 . 929 Pımır giınii sant M ıle Harbive 
mek tcbindcı,i münakıısa mnlınllimle it·ro kılıuncaktır. Taliplerin Şnrtnamesi H~ sı"ra 
numuııesi için mahalli mc:zkfırdaki komis}Ona muracaaılıırı ve iQtırak içinde müna-
k.D.SD.ıua hııllinde hazır bulnnulmas illin olunur. ~ 

H. n)dar l 3Şa Hustunc:;ı için 800 çeli Odun nlı:ni miınakasa aureıile satın alına· 
. caktır. ll•alc:;i 17·11-929 pazar günü BıJal 15 te Harbiye mektebindeki münakasa 

mn hııllinde icra ılıııacaktır. Taliplerin §Brtnaın<;si için Komi yoruı ımiracaatları n 
iotirak içınde münakasa ınahallınde hazır lıulunnıaları ildn olunur • .. ............................................................... 
i Bakır kö) nde bnrut faLrikalarındn imnliitı harbiye i J lstauhul satmalnı:ı komisyonundan ~ İ 
......................... ~ .............................. ..... 
K n~nlı zarf tıs~lile 12-~l-92? f~'ı günü saat 14 t~ ilınlc.~i itra kılınaca~ı ilan e<liJ. 

mış olan gan atlar m. ktc?ı ı~ın 300 takım harıri ellııse ıııııa serpuşun nllnıune 
ve şnı1ııamesi tel.ıd~I edıldı~ı cıh<'tle .i~bu ınünııkasa ı,cenleın)c\uıı addedılerek 
mezkiırulmıktar ellııse ıııaıı serpuş yc·ıııdcn knpıılı zartla ıııünaku9a)n 1<oııulmuşt ur. 
Ihales~ 9·1:C:-929 p~ııırtc.si ~tinli tnm _saat 14 te icra kılıııacıığıııdaıı nüınuııe ve şart. 
name:;ıııı g11nnek ısteyenlrrın lıer. gun ~omıs)oııa nıiirııc:ıutları "e münakasaya işti· 
rak cdccelderin teminatlıırını ha:ı teklıfnarnelerini mezkür günde ihale sııaıinden 
e\•vel koıııiı.yorın tC\dı e)lc t't>lerı. 
...................................................................... 

L .... !?.~~~~~:.'.~~~!.~:.~?~?.?~~.~~.~~ .... .J 
50 Ton gaz Miinaka ı alenıye ıle ıpıılCSJ 28 • tesruıi sani • 929 p3zartesi S. 14 de 

Kapalı 1.a!( usulıl~ muuaknsaya konu lor. . mık~ı yukarıdıı yazılı gııze teklıf 
~dıl;n fıa_t .g lı g~rulduğund n hıza .nJa .göst rılen. guu 'e !llı<lte mimakıısai aleniye 
ilo Jlıale ı ıcra edıleceğıııden prlnnmesını ı;ormek ıstcyenlerm her gün itasına talip 
Lulnnaolannd meıkur g ın \C saatte Kasınıpa.ada deniz tın alma· komisyonuna 
Dl u racruı tlıır ı, 

••• • ••• .. 
54000 Ki!o Sığır et~ ı Kapalı zarf usulile ıhalesi 7 • Kiinuııu evvel • 929 

5500 • Kuzu et! Cumart~i gimü snnt 14 
6080 • Koyun eıı 

250000 • Ekmı·k ) Knp ılı zarf .ıs.ılilc ilule i 7 • 1'. "ııtıııi.I ewel _ 929 
J 5000 • Fmıııcıı[n ) Cunuırte i {;;rUPll saat 1:>,S 
Mııdafaai milliye \c'.ıiletı d niı ktnH' t\ri ı t i ı~ın yu~ fıdn yınılı < t, c nıck 

biza!arıııdıı muharrer "UD \!' " ,ııta kı;p:ılı ııırf li ı lı!e ılın erı ıcrıı ediler<'ktir. Şart· 
namelerinı gt rın k ı '"'calt•rııı bnr ızun ve \l rnı rk ı«le\l ıı.t rııı J>!\ ınıfıalrde \l' mu
harrer saattn Kıı ınıpa:ada r:I niı "3llll nlm:ı kom, o ı ı .. ınuraC'latları. ----·--------------·---------------

Lise tahsilinin hitamında askeri hhbıye mektebine verilmek 

Üzere sivil lise 10-11 talebesinden askeri liselere talip bulunanların 
15-1-930 tarihine kadar askeri ]iseler müfettişliğini' müracaatları 
ilan olunur. 

HU1\1MAYI MlJRZAGİ - ISIT~ 
SfZLlk -Zafiyet ve Kuvvetsizlik haıa.ı K1 

• • fıi humma ve ku~tıet şarıblnı lstımol ediniz. 

ten e,, el ve Y'..! so"ra oır Ukör k dehi. 

Ecunelerde Ntlllt ı Malton Lı FRERI:: t!. ValUan Cle> 
t9. Rue Jaco:.. PARl8 

• 
iş ankasından: 

1- itibarı Milli Bankası senetlerinin Tür
kiye iş Baııkası şenetlerile tebdil ettire; 

2- Haıniline ait hisse senetlerimizi mühayaa 
eden, hissedarımızın senetlerini al nak 
üzere yetlerindeki makbuzlarla şubemi

müracaatları rica olunur. 

Istanbul Liman Sahil Sıhht~f e 
Merkezinden: 

Yüzbir kalem evrakı matbua ve defterin tabı aleni rnünnkasa suretile mevkii münakasaya vazedil
ikinden taliplerin şartnameyi almak ve nümuneleri görmek üzere her gün Galatada kara Mustafa paşa 
sokağında kain merkezimiz levnım şubesine ve münakasaya iştirak etmelc fizere de24Teşrinisani 929 
tarihine müsadif pazar günü saat 14 te mezkur merkezde müteşekkil komisy0na müracaat eylemeler 

ilan olunur. 

Acele satılık evler 
Maltepede küçük yalı cadde

sinde denize nazır 22,24,26 nu
maralı üç bap ev ile aynı mevki
de çeşme karşısında altında bir 

dükkanı bulunan 9-11 numaralı 
bir bap ev acele satılıktır. Al
mak jsteyenler görmek için ma
halle muhtarı Cemil beye pazar
lık içinde Galatada Selanik ban
kasının üstünde birinci katta 8 
numaraya müracaatları. 

Felenıenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amsterdam 

Galatada Karaköy hanı 
dairei mahsusa telefon Bey
eğlu 3711-5 Merkez. posta
nesi ittisalinde Allalemci han 
telefon lstanbul 569 hernevi 
banka muamelatı ve emniyet 

kasr.lnn icarı 

Kiralık kagir hane 
ve dükkan 

Beşiktaşla akaretlerde 31, 
111 numaralı hane ile 1-3, 
7, 1-11, 20, 29, 31, 32, 35 nu
maralı dükkan- lar bilmüzay"de 

icar edileceğin den şehriht:ılin 
otuzuncu çarşamba gününden 
itibaren yirmi gün müd detle aleni, 
müzayedeye vazedilmiştir. Talip 
olanların daha ziyade mahimat 
almak isteyenlerin Teşrini sani
nin yirminci çarşamba günü 
saat onüçe kadar mahalli mez
kiirda 54 numarada mütevelli 
kaymakamlığına ve yevmi mez· 
kurda saat iiçünden on beşine 
lrndar lstmıbul evkaf müdiriye
tinde idare encümenine miira
caatlaı etmeleri 

S ultaıı .ılıınct altıııeı ı:ulh lııık uk ha· 

e d • 
aneınşası 

Tütün inhisarı umum 
müdürlüğünden : 

Tütlin inhisar idaresi Balıkesirde inşa edilecek baş müdüri
yet idarehanesinin inşası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Mezkur inşaata ait proje ve şartname v~ sairesi 15 lira mukabilin 
de veriJece,ğinden!taliplerin idarei umumiye mimari şubesine mu
racantla almaları, ve 30 - Teşrinisani • 929 tarihinde saat 11 de 
zarfların Galatada mubayaat komisyenuna tevdi etmeleri. 

Adalar mal müdürlüğünden : 
Kıymeti mahallesi Sokağı Cinsi 
Lira K Büyükada Çakırçıkmazı Arsa 
200 00 

No. 
16 

ihale bedeli def'attn istifa edilmek şartile balada muharrer ar
sanın mülkiyeti 29 - 10 . 929 tarihinden itibaren yirmi gün müd
detle müzayedeye vazedilmiş olduğundan talip olanların 17-11-929 
Perşembe günü saat 14 de Adalar mal müdürlüğüne muracaatları 
ilan olunur. 

V akıt akarla·r 
mUdUrlUQUnden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 

1 
/ 

Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın zemin katında telefon ma· 
hallerinden bozulan 22 - 5 No. mağaza ile birinci katta 37 
ikinci katta 31 ve 32 ve 34 No onalar. 

Müddet iıniizayede: 29 Teşrinievvel 929 dan 20 Teşrin~ani 929 
Çarşamba güııü saat on dörde kadar. 

Balada muharrer emlak kiraya veıileceğinden müzayedeye vaz 
olunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan on günün saat on dört 
buçuğunJ kadar .şartnameyi okumak ve teminatı mU\ akkate ita 
ederek müzadeye iştirak etmek üzere lstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müraccatları ilan olunur. 

Evsaf ve miiştemilatı hakkında malUmat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil 
raporlarını görebilirler. 

Hmm.-;ile FRA 'SIZ lıukumctinin dahi takdİr ve tercılı elıiği rnııkine 

a .. ,, Metin ve Saglam 
H "h • J 1 } ve taksitle er cı etı taa 1 1 ut o un ur dahi verilir. 

e• • e ~ •Q• 
Döyçe ()ryant Bank Doktor <G!IDll!n•• ,. 

Tarihi te'sisi 1322 

• Jlerkezi idare Berlirı : 
! Telefon Bc)oğlu 247,248-9~~4, : 

l. ı .eki kndııılar hastanesi 
Etibba ından 

l l ~ ~YİN NAŞİT 

Merkez Acentıısı; Galata Köprliba· 

§ında Beyoğlu 2362 

Şube Acantaıı: Mcs'adet ban• altındı 
latnnbul 2740 

Trbzon birinci postası 
(Karadeniz) \1apuru 18Tcşrini 

sani Pazartesi 12 de Calat3 
rıhtımından hareketle Inebolu 
Samson Gire~on Trabzon Rize 
Hopaya gidecek ve donüşte 
Pazar iskele ile Hize Süemene 
Trnbzon Gorele Gireson Or
du Ünye Samsun Ineholu Zan 

1 

guldağa uğrayarak gelecektir 

Hareket günü yük kal.mi 
olunmaz. 

ANTALYA POSTASI 
(İNEBOLU) vapuru 17 teş-

, rinisani pazar 1 Oda Galata 
rıhtımından hareketle lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet. 
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkur iske· 
lelerle birlikte Andifli, Kal
kan, Sakız. Çanakkale, Geli
boluya uğrayarak gelecektir. --Bozcaada postası 

(GELİBOLU) vapuru16teşri 
nisani Cumartesi 17 de İdare 
rıhtımından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Boz· 
caadaya gidccekve Çanakkale 
Lap eki Geliboluya uğrayarak 

gelecektir. ---
Yükleıne ve boşaltına 

ınünakasası 
Türkiye seyrisefain idaresi 

vapurlarının tüccar eşyası yük
leme ve boşaltma m5taahhit

liği mevcut şartnamesi muci
bince bir sene müddetle bil
münakasa talibine ihale edi
lecektir. Kat'i ihalesi 28 -
T. s,mi tarihrinde icra kılı
nacaktır. Talipler şartnameyi 
görmek için her gün ve mü
nakasaya iştirak için ogü:ı bin 
lira dipozito alcçesini hami len 
saat l 6 da levazım müdürlü
ğüne m•ırRcaatları. 

vapurları 

Seri, lüks Karadeniz postası 

l\filletVAPU 11 TEŞRiNl-
RU SBNt 

PAZAR akşamı 18 d sir
keciden hareketle 

(Zonguldak, lnel>olu, Samsun, 
Un')a. Ordu, Gireson, Trabzon:, 
Rize t e Hopaya azıme. ı·e D) nı 
iskelcforle (Ünye 1 e Hopa) ) a 
uğrayarak aıdet edectlıir. 

M üracaRt mahalli: İstan
bul Mcym<'net ham altındaki 

yazıhane 

Telefon: fatanhnl 1154 
Dikkat : Her haf ta pazur 

gün !eri kat'iolarak vapurları
mız muntaztm hareket ede
cektir. 

- . 
FIHSAT l'A İSTİFADE; 
Hem 8 ny tak
sitle hem % 10 

tenziJatla 
KÜRK MA!';TOLAR 

Hanımefendiler kı~ 
soğukları ba..,lamn· 
dan on fır atı eli· 
nizdcn k tçtrnıayı· 
n z IIerd tak itle 
kıır' nnntoları 

sat lmııy ıc ğ ından 
Mahmut Paşada 

kinılığınd<'ıı : Agup ~arnf)an cfcndı 
ile Fatma Muaıuz 1 anım \e soirenin 
fa) urn ulıtei lt'sarnı;larıııdn hulup izalei 
şuyuu zımnında lıılınüın}cde furuhtıı 

mukarrer olaıı lleyoğluııda Kule dilıinde 
Şahkulu nıalıallesiuin Kule kapısı aoka· 
ğıııdn 12 • 14 nııınnrnlı iki hap dükkan 
muhte' i ve diıkknrıların altı tahta dö
şeli ve nıetrük nlıdc thane \'C ufak oda
) ı havi kürgir iki ııııııbah iki tarafı bir 
taşlık L:orıdor t\ltı kuttan ıbrct harap 
ıki mut hah ili liahrını; b r kuyu J ır 
mıı.tıır bııhçt> ı \ clektnk tcsı rtıııı ha· 
vi on alı odnd ııı il ar t hanrnin ihaıti 
e\Veliyeı;i icra \ılınnıış \C 4 • kllnunu 
ev\•el • 929 pa.,.ar giinfi ilınlt>i kat'i)f"Si 
icra kılıııııcağından talibi olaıılurın }l'\mı 
ınoı!..iirda kı)meti muhanımme olan 
19000 küsur liranın yuzde onu nisb >tin
de pey nkçe~ıni mustıı«hilıcn Su ı ın 

\ lıınct Sulh Mnlıkrnıesi lcrıı daiw•;ne 

985 ve l tanbul 2842,284.1 : Doğum 'e kadm ~ı~::!1.1:: ' Kurkçll Han: 

lıneleri il&n olunur. 

B" u Hl ııı uaıııcla tı ! Türb( T si. i Hilali Alzme 

kasalar icarı ! j hi1l u Tel.lstam: 2622 
3••• •••••••o••••o•o ~ .~ 1 

c. B.EYKO 
Tel. lst. 168.5 

• 
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1 
PA.TiSKALAR 

Madapolam, Perkal., Nansu~

Tuvalin 
10 Yardalık toplar 
Hase cinsinden 10 Yardalık 1 Top T. L. 3,95 

Nansuk ,, 10 ,, 1 ,, ,, 3,95 
Perkal ,. 10 ,, 1 ,, ,, 4,50 

Madapolam • 10 ,, 1 " ,, 4, 75 

,, " 10 ,, 1 " ,, 4,95 
hıce Perk 1 ,, 10 ,, 1 ., 11 4,95 

En aıa ,, 10 ,, ı .. ,, 5,75 

80 metrelik 63, • 39 - ve 4{) Yardalık toplar 
J.f ase cinsin~-

adapolam ,, 

" " . " 

Hase 
adapolam 

.. 
" 
" 

36 Yardalık 1 Top T. L. 13,95 

S3 
36 
39 

" 
" ,, 

1 
1 

l 
30 Metroıuk l 

33 " 1 
30 

" 1 

,, 
.. 
,, 
,, 
,, 

" 

,, 14,95 

" 15,95 
,, 16,95 

,, 17,50 

" 18,75 
,, 19,15 

SOFRA ÖRTÜtERİ 
Antikalı, saten üzerine 

Clnıi en ala 120 X 120 santim 8'enişlikte T. L. 1,25 adeti 
,, ,. 150 x ıso ,, .. ,, 1,95 ,, 
,, Damaee 150 X 156 ,. ,, ,, 2,50 ,, 
,, Saten 150 X 200 ,. ,, ,, 2,75 · ,, 
" " 150 x 250 ,, ., " 3,25 " 
,, •. 150 x 300 ,, " ,, 3,95 " 

SOFR ÖRTÜSÜ Metro ile 
'>aten i':::erine 120 aantim genişlikte T. L. 0,95 Metroıu 

,, ,, 150 ., ,, " 1,25 ,, 
il 180 " ,, " 2,50 

SOFRA uHTÜLERt 
llazır, aııtikab, saten üzerine 

120 X 120 santim genişli~ 6 peçete ile T. L. 2,75 
120 x 120 " ,, 6 ,, ,, 3,05 
150 x 150 ,, ,, 6 " " 3,45 
150 x 150 " " 6 ,, " 3,75 
150 x 150 " " 6 " " 5,25 
150 x 200 " " 6 " " 4,25 
150 x 200 " " 6 " ,, 4,55 
150 x 250 " " 6 " " 4.75 
150 x 250 t! " 6 " ,, 5,05 
150 x 300 ,. " 6 " " 5,45 
150X300 ,, ,, 6 ,, ,, 5,75 
150 x 300 ,, " 1.2 " ,, 6,95 
150 x 300 .. " 12 " ,, 7,55 

SOFRA PEÇEThLEHİ 
Adedi t-uruş : 25 - 30 - :~5 

ÇAY ÖH'fÜLEHi SAÇAI<LI 
Beyaz üzerine etraf1 renkli 

120 X 120 santim geni~Iikte T. L. 1,40 adeti 
130 x 130 " ,, " 1,75 " 
145 x 145 " ,, ,, '>,25 ,, 

ÇAY Ö]TÜLEı .. _ DA . ASE 
Antikalı , bt~yaz üzer.İne, cti·afı r<'ı1k 

135 X 135 santim genişlikle 6 peçet e ile T. L. 5,25 
150 x 150 ,, " 6 " " 5,95 
150 x 190 ,, " 6 ,, " 7,50 

PAJ\ılUKLU HEN rLI YATAK ÖH1 ULERI 
Adedi : Türk Lirası : 2,95 - 3,95 - 4,50 - 4,95 - 5,95 - 6,95 - 7,r. 

YÜN l\1UHTELİF CL SLEHDE BATANİYELERT 

YATAK ÇARŞAFLARI 
tfaınr antikah, Madapolam, Kreton ve yarım keten clnılnd< n 
Kreton c.inıinden 130 X 215 untiuı T.L. 2,25 adedJ 

,, ,, 150 X 215 ,, ,, 2,9S ,, 
,. ,, 150 x 240 ,, ,, a,25 ,, 
,. ,, 1so x 240 ,. ,, ~.ıs .. 
" " 180 x 240 " " 4,50 " 
.. ., 195 x 240 ,, .. s,ıs ,, 
,, ,. 225 X 290 ,. ,, 7 ,SO " 

Yarını kele• ,, 130 X 215 ,, 11 2,75 ,, 
,. ,, ,, 140 X 215 ,, ,, S,2S ,, 
,, ,, ,, 160 X 240 ,, ,, S,95 ,, 
" " " 170 x 240 " " 4,50 il 
,, ,, ,, 200 x 26s ,, ,, ~.so ,, 
" ,, ,, 220 x 255 " ,, 6,50 " 

METRO ile ÇARŞAFLII.( 
Fransız Kretonu cinsinden 130 Hntfm i•Ditllkt 1'. L. 0,9$ 

" ,, " 150 " ,, il 1,2$ 
,, ,, " 180 " " " J ,60 

Yanm Keten ,, 13CI 11 ,. " 1,20 
" " " 140 .. " 1,40 
" " " 160 " " " J,60 
" " " 170 " " " 1,70 
" ,. " 200 " ,, " t,~ 
" ,, .. 220 " ,, " 2,2$. 

Fransı z. Kretoa cinaladen 180 u ,, ,, 1,7.5 
" ,, " 195 ., " " J,95 
,, " " 225 •• " ı • 2,80 
" ,. " 245 " " " 2,75 

YASTtK YÜZLERİ 
.n.ntikalı uzun ve dört köşeli 

h .. se cinsinden 43 X 70 ıonntim T. L. 0,50 adec>' 
" ,, 43 x 70 ,, ,, 0,65 " 
" " 43 x 70 " ,, 0,75 " 

Mndapolam ,, 50 X 80 ,, ,, 0,85 ,, 
" " 50 x 100 " " 1,10 " 
,, ,, 50 x 120 " " 1,50 " 
,, " 60 x 60 " " 0,95 " 
,, " 70 x 70 " ,, 1,25 " 
,, ,, so x 80 ,, ,, ı,so ,, 

Y ımm Keten cin 60 X 60 ,, ,. 1, 25 ,, 
" ,, " 70 x 70 ,, " 1,75 " 
" ,, ,, 80 x 80 " " 1,95 ,, 

Safi ., 11 60 X 60 ,, " S,95 .. 

Adedi : Türk Lirnst: 7,50 - 8,50 - 9,50 - 9,95 - 10,95 - 12,50 - 13,75 - 13,95 - 14,75 - 15,75 - 16.SO - 19,75. 26,75 _ 30. 

TU\LU HAVLU 
Beyaz ve Renkli 

dedi Kuruş: 20 - 30 - 35 - 40 - S,Q - 65 - 95 - 125 - 175 
195 - 225 - 2~0 - 25Ö - 275 - 295 . 395 

. LİF VE SABUN BEZ.wEHİ 
4ı dl Kurut: 15 - 20 - 25 - 45 - 50 - 65 - 95 

· TÜYLÜ HA VL'J Metro ile 
... ( Renkli ve Beyaz ) 
lllO santim ge2:i:tlikte 111uhteUf re11lderde, metroau 

- L. 3,50 

• 

HANIMLAR fÇIN : Adedi Kur~ş : 5, 61/2, 7 1/2, 10, 12 112, 15, 17 1/2, 20, 30, 35, 45, 47 112, 65, 75. 
ERKEK MENDİLLERi : Adedi Ku• uş : 12 1/2, 15, 20, 25, 30, 65, 75, 85, 95, 110, 125, 140. 

• • 3 

İSTİKL ~ L CA........___DESİ 
TELEFON: BEVO LU 785 

rnuz a 
Beyaz ve Renkli 

Adedi Türk Llraıı: 8,15 - 12,95 - 14,gs 

.. 

Ta a ışat a 
• göster· a ı fa 

e ambalaj mesarifa ı ma"'azamıza 
ucrete emaha nem ş r.fi nt 
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