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K.arışıhkh Hürmet 
Dahiliye vekili, memurların 

haıt.a hüsnü muamdede bulun
nıaıarı hakkında idare amirleri
ne ~ir tamim göndermişti lda~e 
nıakınasını tanzim hususunda hıç 
bir tedbiri ihmal caniyen Vc~
letin bu ırniıni çok mühimdir. 
llern memurlar ve hem de halk 
tarafından dikkatle okunmağa şa
)"andır. Çünkü bu tamimJçtimai 
dertlerimizin en mühiınkrinden 
bırinc temas etmckic, ve ortaya 
k?yduğu fikirler ve aldığ! . tcd
bırJerle onun tctlavisini ıstıhtal 
~Ylcmektedir. ıım ahkamını 
sikı bir takiple tamamen tııtbik 
olunmasını bütün kıılbimizlc tcın
~nni ederiz: 

Bir heyeti lçtimaiyenin c:ıı 
buyuk kuvveti, onu teşkil eden 
efrat ara>ındakı karşılıklı hürmet 
Ve scvv;idcn do~:ır. Te>anüt_asnn 
en hliyük umdelerindc'll lmıdır. 

.. :\liJJi hayatı viicudc_ getiren 
burun maliyet şubekrı ancak 
ayni ı;aycye maiuf 9ir his ve 
ar>.unuıı tesiri altında muspct 
netkdcr vcrdıilir. Vıırnıı <cvı;isi, 
hiç ~liphcsiz, vatanda~Jara kar~ı 
ııJan scvı:ilcri~ heyeti mecmua 
sından ilı~ın:ttir. \"atandaslık va
zifcle· 'lın ili ı, aı ni rorrak üze-
rinde ) ~ ı·a'l , aiamlaşı 'cvmck 

' -L • l"c kabı da ona yarılım Umc-..tır. 
lll :un et.~ ·~etki" 1 t·n buı tik 
~ rı ıire i 1 ,ıı.ında,!ıır lra. ·ııda 
bu kar.ılı! lı ~vı;i \l prtlımı 
tt etmek noktas na matuftur. 

lçrim1 v,ızıycılcri lıırbirinc hcn
>.ivcn varn ·da;lar arasındaki 
hLırmcr ve sn gi bile mi:li ha
)"atııı ıstınnt ı oktasıııı tqkil 
etmek itibarile son tkn:cc haizi 
ehemmiyet bulunurken, idare 
edenlerle cdilcnll'r vaziyetinde 
olan vatada~lar hakkında bu 
mevzu en nazik ve en mühim 
safhasını arzumiş olur. ı Jükıimet
le halkın rnünascbatı meselesi 
her 1 ~~m ckctin en ziyııde meş-
gul d 1fu lıir csa ., e nizam 
mc<dc "d· ıı . lı ' sı. ır, ..... lin k.ınıınlar hep 
.u kar ·ılıklı münasclıetlcri ıan

zı · · 
ha~ ıçın Va%olumır. Jlcmukrasikr 1 

Ve halkın hakimiyeti için 
Çalıştıklarını il:\n ctk~lcr, l•:n 
)_eni htıkuku esasiye nazariyclc
rınde, devletin daima umumi 

hrncnfaatını go% iinlimk tutarak, 
alk ın ~ıni kolayca ~drmcklc 

rntıkı:'ld oldu~u uzl.ıı uzadıya 
rnunaka~a cd. ır 
d" Bi% lııı fi kır ve n~ 'uiyc v:ı-

Tatavla yangınında ateşin her tarafa sarmasına sebebiyet 
verenler nezaret ultına alındılar • Köşedeki Resim su şirketi 
müdUrU M • Kastelnodır • -

Tatavla .facıası 
•••••••• 

Mes'ullerden 12 kişi adliyeye verilmek 
üzre mevcuden polis müdürüyctine 

sevkedildi 

Terkos su şirketi dircl<törü de 
ınüdüriyete getirildi 

Tatavla yanğını hakkındaki tahkikat devam etmek· 
tedlr. Yanğına sebebiyet vermekle maznun iki er

kekle üç kadın hakkındaki tahkikat noksan görüldüğünden 

bunlar evrakı ile beraber Dolapdere merkezin~- ~~~.e 
edilmişlerdir. Maznunlar bugün merkezden Polis muduru
yetıne gönderilecek, oradan da Adliyeye verileceklerdir.· 

Terkos şirketi meselesi 
Son•gunlerde itfaiye n Polis tarahndan yapılan müteaddit tef~ 

ttşlerde Terkos su borulannda hiç bir zeman su bulunmadığı tespıt 
edilerek bir çok zabıt varakası tanzim edilmiştir • 

30 tane zabıt varakası 
Bu suretle tutulan zabıtlann adedi bir iki ay zarfında 30 dan 

fazladır • 
Tatavla yanıtını geceslde gene borularda su olmadığı 

resmen tahakkuk etmiştir. 

Direktör nezaret altına alındı: ------- -
Kumpanya direktörU M. Kastelno, bu tahkikat neticesinde isti-

cvap edilmek nzre polis mlldüriye'ine getirilmiştir. 

Haber vermiyenler de mes'ul: 

Dünkü içtimada 
aleyhteki neşriyatı 

konuştular 
-.,..._.. __ 

Etıbba muhadenet ve te
avün cemiyeti heyeti umu
mlyesi dün sabah Dr. 'eşet 
Osman Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. 

iki saat devam eden bu 
içtimada bilhassa U<1Zı dok
torlar aleyhindeki neşriyat 
mevzu bahsolmu tur. Azanın 
ekserisi, etıbba ile matbuat 
arasında bir meş~le ve ih
tilaf bulunmadığını, geçen 
fevkalade içtimada cereyan 
eden münakaşaların bazı 
gazetelere yanlış ve noksan 
olarak intikal ettiğini söy
lemişlerdir. Neticede, dok
torlar arasında, matbuat 
aleyhinde bir cereyan mev
cut olmadığı, ancak bir kısım 
etıbbanın haysiyetini kesre
decek tarzda hücumlarda 
bulunanlar hakkında madde 
tasrihi suretile cemiyet na
mına dava ikamesi lazım
geldlğl, cemiyet ıçtımalarına 
dair yalnız heyatl idare 
tarafından izahat verilebile
ceği tespit olmımuştur. 
· Doktorların aleyhtarları 
hakkında takibat icrası idare 
hey'etlne salahiyet verilmiş
tir. Geçen fevkaflide içtima 
zabıtlarının, alakadarlardan 
izahat alınarak tashih ve bir 
risale halinde newı takarrur 
etmiştir. Bu suretle müna-
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ARİFESİNDE MİYİZ? 
NEZARET ALTINDA 

_BÜTÇE i MALİ BİR HADİSE .. 
Yeni bütçe mpteva- ~hisar tütüncüler 
zindir. Şcl·cr istihsali bankası İş bankasına 

' art!jor - iltihak ediyor 
Edirne meb·usu Şakir B. 

diln sabuh şehrimize gel
miş ve akşam Ankaraya avdet 
etmiştir. 

Şakir B. bir muharririmize 
demiştir ki: 

- B. M. Meclisi mutat me
saisine devam etmektedir. En 
mühim lş olan yeni bütçe beiıüz 
encümende tetkik ediliyor. Bu
nun milzakeresı bir aya kadar 
bitirilerek kat'I şekli meclisin 
tasvibine arzedilecektir. Daha 
tetkikat bitmeden bütçe hak
kında bir şey söylemek dogru 
değildir. Bütçenin mlltevazln 
olmesma ehemmiyet ver 7oruz. 

SEKER iSTiHSAi...> 1 
B~ sene şeker isı;ı. ,., a '!mızı 

Şaki,· Bry 
geçen senekinin dört misline 
çıkarmağa çalışiyoruz. Şimdi 

vaziyet buna mMsalt bulunmak
tadır. 

Havaların zer'iyat için iyi 
olduğu anlaşılmıştır. ----1·-----

Vehabilerin akını 
Basra, 24 (A.A) Geçen 

Pazar. günü Küveyt erazl
sine bir akın yapan çetele
rin Necltte \'ahabilerden 
Acınan aşiretinden şeyh lbnl 

İş bankasının F~o,;ki
şehir hankasıle de bir
leşnıek esası takarrür 
etıniş gibidir. 

Küçük servetler 
umumi müdür Celal 
beyin gazetemize 

bu mesele hak
kında mühim 

beyanatı Celal ney 
Ankara, 25 (Milliyet) - .\khlsar tütüncüler bankasının 

iş bankasına iltihak edeceğine dair İzmir gazetelerlnc.e 
yapılan neşriyat etrafında umumi müdür 11\ahmut Ccl· ı 
Bey bu mesele hakkında bana atideki izahatı verdi: 

Filhakika öyle bir mesele vardır. Ankarada bulunan mlie s' ,. 
l:rin kdffesi , hatta en bfiyDk hissedar olan Maliye Vekdleti de 
levhidin memleket ve billıassa Akhisar muhill hesabına pek faydalı 
olacağına kanidirler • 

Akhisar bankası yalnız Akhisarda faaliyette bulunmaktadır. 
Halbuki ticaret ve ihtiyaç Vatanşilmul ve beynelmileldir. 

jşbanka~ı ile birleştigi zaman, bu sene içinde açılması musa
mmem olan dört be;; şube ile bankamızın Türkiye dahilinde 

ve en mühim merkezlerde yirmiyi mütecaviz şubesi bulunacaktır. 
Bu şubeler.Akhisar şubesi vasıtasiyle Akhisar zora ve TUccannın 

1 bütün emirlerini doğrudan doğruya intizam ile ifaya hazır bulu
nacaktır. Fazla olarak bu yekOn iş bankasının Avrupa ve Ame
nkada Rusya ve batta japonyada en knvvetn büyük bankalarla 
mııamelAt ve mllnnsebatı mevcuttur. HUkOmet son zamanda bütün 
JıaıiCf tcdiyat e ıiktıu:ıatını vaı;ıtamızla yapmaf:a batlamış ve 
g6rdQğU Ur'at, intizam ve ucuzluktan dolayı mile sisemizl takdlr 
etmekte bulunmuştur, 

Bunu burada zikretmekten maksadım Akhisarlıların yazıhaneJe. 
rinde otururlarken bütün memleket ve bütün cihan piyasalariyfe 
temasa gelmiş bulunacaklarını ifade etmektir. Bu teması oradaki 
şubemiz temin edecektir. 

Akhisarın muhtaç olduğu krediyi ne yulnız mahalli mevduat 
ne de tezyidi sermaye temin edemez. Akhisar bankasının mevdu. 
atı, asıl sermaye inin nısfını bile l>ulmamıştır. 

Halbuki iş bank~sınıo ".er"?ayes_i dö_rt milyon olduğu halde 
ıı_ıevduatının mıktarı yırmı sekız mılyon lirayı tecavüz et • 

mektedır. Dört milyon sermayeye karşı nakit olarak kasala d 
· "ki ·ı d . rımız a daıma on ı mı yon an aşogı dUşmıyen nakdi mecudum d 
Ş b ld Akh. 1 1 • uz var ır. u a c ısar ı ar tezyıdl sermaye ve saire taleb°' k • 

· - b külf t ı k 1 e endı-

'.'ındc çol l•ulaşrr Jğ:ı !uzum 
f0rmuyonız. l liıkCıı etle halkın 
·ar~ılıkJı muıı,ıscııctkrı, amel! ha

bat sarasında,ıııcrıııırla her hangi 
ır ferdin d< ğrııdan doi!,rııı a 

~cnıasına mliııcer olınaktadır. l>tc 
ll tı:nıııstır kı halka dı:vlct 

hakk ınd:ık i d uşiincclcrini.hiskrini 
1~1 kin eder. ı J:ılkın güzıi en buytik 
Stıhlıar ve İ>tıhraç vasıta,ıtlır. O 

ancak görduğuııe inanır. 1 lalkııı 
devlet ,.,, hukı'.ımct namına gcir
dugli ve bildip;i uzuvlar da niha
Yct kuıdisilc ıcmasta bulunan 
llıeırıurlardır. 

rnger taraftan, yangını vaktiyle itfaiyeye haber vermiyerek 
yangınnı kilisedeki tolumba ile söndürmeye çalışan Tatavla Rum 

hey'eti mütevelliyesi de bu felakette mes'ul görüldüğünden bunlarda 1 
dUn Polis mlldürüyetine getirilmışlerdlr. 1 

(12) Kişi tevkif edildi: 
Nezaret altına alınan hey'etl ihtiyariye azası 12 kişi olup 

Andon, Mihal, Çolus, Yorgiyadls, Polinidls, Haçekis, Todorakı, 
A otaş efendilerle rUfekasıdır. Polis mUdUrlyeti bunların istiçvabı 
ır::ıeşgul olup tahkikatı ikmal eder etmez kendilerini adliyeye 
verecektir. 

ı Hatlaylnln taraftarları olduğu 
anlaşılıyor. Maktul ve mec

ruhların Hepsi Irak tebaasın
dan olup ölenlerln miktarı 

yirmi kişiden ibaret ve mec
ruhların adedi bundan faz
ladır. 

lerını u e e so cma sızın muhitin kredi ı"ht"ıya t t . . cını ntm ne ve Akhısar bankasının gırişıtği muamelatı bir k · ı· · 
· d aç mıs ı tezyıde ımkAn var ır. Bu da doğrudan doaruya b" · -

. ., ve ınncı derecede Akhısarın menfaatınadır Bugün beyn ı ·ı 
1 . • e mı e tanınmış olun en bUyUk bankaların tarıhinde bu kabil birle 

1 
h. . 

zikredilmektedir. ~me er, ürmetle sıtnyişle 

Küçük servet~erin _!)ir araya terak . U 

için Bhuai~~~~i~a~er;;:~~~:~. lbir araya terakUmUdUr kı lln cihan 
diger bankaların se eri. ~aratmıştır. Bu noktıı,, ııazardan 
ve çalısı ki d~ ~~Yilk mıtıı müessiselere iltihakı hissedarlan 

. Onun için hu nc, .. i mcmurJann 
lıhniye~ ve t"rbiyesi cfrac!ın halka kar~ı 
aldıkları vaziyet ve onlara yaptıkları 
~uamele çok mühim ve çok hususi 
b~ mahiyet alır. Bilhassa inkılap ge
Çıren ve inkılabı mcmlckeuc köklcş
tırmek isıivcn memleketlerde bıı 
noktaya çok dikkat etmek l:lıım gelir. 

Devlet mekanizm"Sı hakkında 
tasavvur ve tarhik cdHen yüksek 
prcn!'iplcrin amili hayat sahasına 
intikal cdt!hilmesi için bunların be~ 
hemehal h:ılk ile tcma~t:ı bulunan 
mcınurla.ra ka<lar nuluz etmiş olması 
şantır. f~ki rejimin asırlık fena 

iıiyaıları, memurla halkı adcıa birbi
rine dtişman vaziyete sokmuştu. 
C uınhurivct ve demokra.i rcjimındc 

ise hoyle bir v_a7İ\"ctİn deva!"ına 
imkAn olama7. E'elcc keyfı ıdarc 

sisı1minc giırc haıu hareketlerini 
tanzim cımis olan memurlar şimdi 
halk htikılmetinin umdclerinc göre 
muamelelerini dcğiş=ek mecburi-

• )'ctindcdırlcr. 
Bunuıı için de her şevden eve! 

memurun kendi medarı maişe•I olan 
meşgalesine vücut ·vermiş lıuJun , 
halkı ı;c, mc~ı 'c ona hürmt:t c .. si 

la ım gelir . ..:ev~. nezaket çar
şıdan • ıınan şcyle•d n dcgı r Bun-
lar ~ir ıc bıye ve ııl at mahsuluJür 
ki ,ah ı ete lıakım olabılı:>ek için 
Uzun m c, t.. ıbe v de,amlı 
D ırlcr tt !'!az na 1'1th aç l'lJSt if. 
, a ılı\c \ ~ c mızı ın"'' uı.ı'ıs 

°l1 r-ını l al •Ja ~mış bır dım 
lclak.Q ctır ckıcı :ıı. 

Harikzedeler için yardım 
Beyoğlu Hilllll ahmer Jda-;; hey'e!J dün fevkalade bir içtima 

aktederek Tatavla yangınında zarardide olanlara şimdilik 500 
ııralık muavenett.ı bulunulmasına karar vermiştir. 

yardım arttırılacak 
- t "lmdillktlr ileride daha vasi yardım yapılacaktır. Bu muavene T • 

lngillz sefirinin zevcesi M.m. Klark da bu hususta iane derclne 
'mdiye kadar 1700 lira toplanmışhr. Bu para ile başlamış ve şı ht ı t ı dile 

battaniye, yorgan ve saire satın alınarak mu aç ara evz e -
cektlr. 

Komisyon toplanacak 
---~----
Bu hafta zarfında Vali Muhittin Jleyıa riyasetinde de bir komisyon 

toplanarak Vilayeıte içtima edecek ~• vaziyet hakkında ıeıkıkaııa 
bulunacaktır. 

Bu hususta yapılan tahkikatın verdiği netice şudur: 

Yangın gecesi ıtfaiycye geç haber verilmiş ve itfaiye geldiği 
zaman su bulamamıştır. Borularda su olmadığı kısa fası-

lalarla Terkos şirketine telefonla bir kaç defa haber verildiği 
halde ~lrket her ceferine su bıraktığını söylemiş, lılkin bırakma
mıştır. 

Ateş saat ıo da baslamıs itfaiye sabaha kadar kerıdi vesaiti 
ile su tedarik ederek yangını söndllrmeğe çalışmıştır. 

Hangi ormanlarda katiyat yapılmıyacak 
Anka•a, 2:; (l\iılliYet) - BL:ıd so~ra k • )'lanla kmal eJil-

m·ycn 0rrr.,mlr.rt._ı ka!İ)ata ı:r Jadt cdı )Ccc>ı-• h.ıhcr 31 lırr. 
1 le-Ut et mizın r. .. hıelH )lrLı·c- )•·i~ti i'tetk çayırlık.Jr ı;u 

iktisat \ ,k;lletı ~rahnJ tohum ,ıun alına~akur. 

Doktorlar lrlimaıla 

kaşalara iştirak edenlerin 
hakiki beyanatına istinaden 
vaziyet tevzlh edilmiş ola
caktır. 

Dünkü içtimada, Kayseri 
ve Bolu hekimler birliklerin
den gelen müzaheret tel

grafları okunmuş ve memnu
niyetle karşılanmıştır. 

Cemiyete aza olmak isti

yen iki hekimin müracaatla
rı kabul edilmiştir. 

Hey'etl umumiye, doktor
lar meselesinde heyecanı 

mucip mahiyette bir karar 
ittihaz etmemeyi muvafık 

görmüştur. Cemiyet işleri 
ha ·kında yalnız reis beya
natta bulunabllecektır. ıçu
mada fakülte müderrislerinin 
mühim bir kısmı ve maruf 
bazı etıbba bulunmuşlardır. 

Belediveler kanunu 
Ankara, 25 (Milliyet) 

Beledjyeter kanunu layiha

sının mütebaki maddelerinin 
Devlet Şurası hcy'ctl umu

mlyeslnde tetkikatı ikmal 
. edilmiştir. 1 

Çok usta bir hırsız 
Belgrat, 24 (A.A.) - Üç 

aydan beri yolculara kloro-

form koklatarak para ve 
eşyalarını çalmakta olan bir 
yataklı vagon kondüktörü 
tevkif edllmtştlr. 

BUGÜN 
2 lncl sahifemizde : 
l- Bcrlin mektubu, 5~ 

ve sonra 
2- Rc.,aru.b}a mc~elc\i 
8- Scır. haberler 

3 Uncu sahifemizde: 

!ltnc evet 

1 1:-tanbul cuına günleri Jl.1<t.IJ cAJcni
\'orV 

2- Anallotud.ı l\.111hyct • Kay~crJ 
nıcktubu 

4 Uncu Sahifemizde: 
t Ha\'.l raporu 
2- Fıkr;ı 

3- Felek: llaltaııın ) a.m:ı 
4- l lik<lye, rıımaı. 

Ş- ~lilli)CUD c,tl t:C"I 

5 inci sahifemizde: 

1- \Jillct md tcplcri 
de\ am cdcnk:r ;çın ' 
la' oku) up ·ız111a 

~'lrı ve c,.:Icnedi 

' 
1 arı muhıt ıçın fevkaJAde faydalıdır. 

Bu cümleden olarak bankamızın Eskhıehir 
bank~slle de birleşmek esası takarri:r etmif 
glbldır. 

Bu izahat bizim şahst ve lıusust noktayı nazanmızdır. Esasa 
karar verecek olanlar Akhisar bankasının hissedar ve 

heyeti idaresidir. Ancak makul ve mantıki bir cepheden tetkik 
edilince izah ettiğim neticeye varmamak imkanı yoktur.• 

itimadın bir ifadesi 
Cel~l bey efendinin yukanya liyetinin parlak hir numunesi olan 

derccttigimiz beyanaıı, Ak· bu büyük mücssise vatana ve 
hisar bankasının iş bankasına llıihakı memlekcıe daha vasi miktarda 
lüzumunu pek \eciz ve mantıki bir nafi olacağı cihetle tcbrike 

·· betle şayandır . 1, bankası muktedir sureıte anlaımakıadır. Bu munase • 
ba k ellerin sevk ve idaresilc en kı.o;a hir her iki bankaı ı da ıcbrikıcn .ı ·a 

!'Ö\·lcnccek bir svz \Oktuı-. Akhısar zamanda gerek memlekette, gerek 
hlnbsının ni~-in tebnke_şava.n olduğu hariçte büyük itimat \c iııbar kazan-
·ubnki saarlardan vazıh lıır ~ureıte mıştır. !\lemlekctıcki ban.k•lanQ birer 
;nlasdıyor. iş hanka<ına gelince, Tur· birer iş banka<ina iltihak eylemek 
kiin 'm;ıli ıc ikti adi sahada.ki kalıi- istemeleri bu itimadın bir ifadesidir. 

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

C. H. fırkasının Ankara vilayet kongrası 
dün mesaisine baslandı 

' 

Ank.;ra, 25 (,\.A) - Cum~ ıriyct 1 lıt?k fırkasının A"kara 
1 \ilayet. kongor: ı hugun. mi.Jcı:ı >\'ı narni Bey, nımarfaki et 
ıemcnnı eden nr r· tku ılc mcsaı ınc başlamı tır. 

ll<ıs 'e kdtıplerı ıntJı• ind:ın onra \ ilıl}et hcyctinın geçen 
re c ı rapuru 0ku ar-k 'lluttcfikan tas..ir cd imiş u.; C'leumcn 

drık iti u ur ko r.ı ' 'i rrc ... ı: ":.c de'" cc'ı;cci tıı 
Sl\ \STA (200) KİŞ1LlK Bı\.Ll 

ı '".!S (\.\ - ı ırP }lİ ctfal r. •fcJtın~ (<;OO) ~'ik bir 
b:ılo venin ,tir. 
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MİLLİXETİN HARİÇTEN· -ALDIGI MEKTUP · YEl lELGRAI:LAR· ~~ So_!' ·~aberler~--
Muglada görülmemiş soukiar 

-----------------------
58 SE E EVEL VE SO\fRA! 

•••••••• 
Almanyada lmparatorlugun 

58 inci senesini tes'it 
Büyük Türk milletinin yarattıgı mucize 

karşısında derin bir tahassus iinı 
Berlln 18 K. sanı 1929 

( '\illiyet ) - Bugün Bismar
kın Verı;a!He) da ilan ettiği 
Alman ittihadının yıl dönümü 
olmak itibarile bütün Üniversite 
~ c Au mekteşlerdc merasim 
_ı. apılmış ye hatipler o glln hak
kında nutukta irat ebnlflerdir • 

Cumhnriyetln ilanına kadar 
f\aiserln doğum gününü tes'it 
den Almanlar, şimdi Alman 

... ııadinin yıl dönllmllnü bayram 
Dul etmişlerdir. Yalnız akadc· 

ıı ıkerter arasında yapılan bay
rnrnla hukumetln alakası yoktur, 

Bu güne aıt tarihi kısaca 
nlatalım. 

.~atumdıır.td 1881 harbine 
kndar Atman hllktlmetlerl müs
ıeldl ya~ayordu. 

Çok eskiden beri ittihat ta -
raftarı görllnenler, birleşmek 
için bir fırsat ararken Alman -
larla - Fransa arasında 1871 
harbi bu ittihadın husulllne yar· 
dım etmişti. 

Bavyera tarahndan göste· 
rileo müşkotat bertaraf edildik· 
ten sonra 1871 senesi B kAnu
ııu sanisinde Almanların tşgaU 
ıahtında bulunan Versaille cb
ateau sunun aynalı salonunda 
merasimi tetviciyest icra edilmiş 
ve Prusya Kralı birinci \\'llhclm 
bir çok prioslerin, fUrstlerin ve 
muhariplerin huzurunda ilk At
man imparatoru ilan olunmuştur. 

Bunu mllteakıp Parls işğal 
edilince Alsace- Loraine'le ınet:r; 
Almanyaya terk ve ayruca 5 
milyon frank tazminat verilmek 
suretUe iki millet arasında sulh 
aktedllmiştlr. 

Bu 5 milyarlık tazminatı 

fvanıı.ı:r; kadınlarının ~açlanm 
kesrek satmak suretils ödemeleri 
tarihte pek meşhurdur. 

işte bu glln o bayram t~n'it 
edildi. Blltllo darUtfUnün pro· 
fesörlerl başta Rektör olmak 
far!iyte resml önlformalarım 
giymişler ve Üniversite avlu -
sunda toplanmışlardı. Merasim 
de binlerce talebe hazırdı. Ban
do evela zafer marşını çatclı. 
Arkasından bir Profosör bu 
gllnkD medeniyete alt bir kon· 
ferans verdi. Arada bir kaç 
marş ve parça daha çalındık -
tan sonra merasime nihayet 
veril dl. 

Ziraat mektebi Alisinin Ziraat 
mD:r;esi salonunda yaptığı mera
sim bundan daha parlak olmuş
tur. Talebe cem'iyetlerl ellerinde 
bayraklarla geldiler. Müzikle 
adım atan bu kafile talebe 
cem'iyetıerine mahsus hususi 
üniformalar taşiyordu. İnşa 
edilmiş olan · Kürsünün ön ve 
yanlarında yer aldılar. Bütün 
Profesörler uzun birer cüppe 
giymişlerdi. Başlarında kenar
ları yeşil birer siyah takye 
vardı. 

Burada da konfereos verildi. 
Bir kaç gü:r;el parça dinledikten 
sonra « Deutsehland • şarklsile 
merasime oıhayet verildi . 

Almanlar geçmiş gllnlerlne 
alt bir hatırayı tazelerken ben 
ve yanımda bulunan iki Türk 
arkadaşım bizim her kesten 
yüksek milletimizin yarattığı 
mucizeleri dllşllnerek gurur his 
ediyorduk • 

K.Ö. 
----c:ı---ft«!ariSt' n n 

- -
Parlamento müzesi 
Büdapeşte, 24 (A.A) Halkın 

\ L.:c:ı.r sh"" ilcrin:n haurn.ı arını yada 
csıle ni .. cıık CŞ}a ıle ınUhım :>İ\'aSİ 
i l'irlcrdcn nı,ntakı: kınnettar şev· 

'c ı tema>a cdebilmes. ıç•n vucude 
... tirı'mi olan Parleırento mvzesinin 

k.sat r_ :-:ıi hLp.:ı icra cdilmi lir. 
l ''lrlamento mi.ı7.c tı.cümenı en mü
lıir. ıV•'t vak'o! ın filımler sayc
sin~c \C rıum--ız ıcah t \let nu· 
t ~>.farının piaklar .. Jnnc ~!.ki su
Tetile m~hafaza _J; :nesine 'c ebedi· 
'cşt·nıt:'c< ,e kara, vcnlru4tir. 

'\lcb'usan mecfisınin hıı~üakü 
t:naınd reı 1\1. 5ı•vay i'..şıvav) 

par'amc 110 müzesinin duııyada ye 
ne olduğunu cbeınm·yeılc kaytet· 

mış ecdadının ve buvuk cvlntlarının 
hatırh,;ırına hormet eden hlr milletin 
~ la mahv.>imaıo>eağını bernn eyle
mı-tır. \I< .coın kuı;ndı merasimine 
c-aduf cJen paılamenıo celseleri 

t"l'ıi cd.ilmiştı'" 

Amele harekeli lludapc~te, 
24 (A.A.) , SO kadar amele l'a· 
lamcnto l>ına ı onundc nUmayışıe 
ıe ekmek \'C ış rılelıinJe bulunmuş. 
!ardır. Polis kendi0

crinı dağıtmış ve 
·Ş<iz ameleden üçünü tcvkıf eylemiş
tir. 4sız amele v•·nlden bir alay teş
kil eı·lcmiş w şe. rin hüyük eadde· 
!erinde gezmişlerdir Zabıta kendile
·ini ıeniden dağıtmış ve bu dafa 
lıunlard.:ın 29 ini tahtı tevkife almış· 
nr. 

Ame.-Jkada 

Almanyaya dosluk 
Ucrlin, 24 (A.A) -· Vaşing

c•r.dan bildirildiğine göre ayan 
.:ısından \I; Bornh bir mülı\.kat 
n ... ında Ren arazisinin sür"atle 
ıiycsinc raraftar oklugunu 

, l:. tahLycnin tamirat mes'dc
·ıııın h~llir'' tcs!ıil eyleyeceğini 

ıv h.:·01 1 ir 
Deniz hukuku 

J~ıııı;con, 25 r A.ı\)- Aran 
el ı hl ıciye encümeni reisi 
il ıh ıa" ı h.ız rda mı..z::ktre 

ıl!7 · . ıe ol.ın kro azörlcr inşa
n it 1 nuna kon~renin bica

dcv kt1uin d, ,ız ı..zer::ndeki 
ı : ..ınıı ait be} nclmı:d kanunun 
ıJcrı tefsir cdılnıcs;nı arzu 

"mel t ole ııtuna dair bir erh 
d' t.klif c~m!, ·ir. . 1. Ilorah 

~! ~n un lctlerin bahrl kuvvet
rı "~·kında ditn).10:.ll hissctmek-

ık uıtu cnili<;cyi açık surdte 
rih ve tcşrılı edil 1i~ bir deniz 

' kukur. n fıkdanına haınletmek
tcdir. 

A.-.t;A..J.ıı;;yadA. 

B1R HADİSE OLDU 
,\iman halıerlcrl urc ntak

yııdd Milli hiss vatı rencide <.:den 
bir hudbe nlmıı~tt.r. Antakya 1.i 
sesine Frıınsızlnr uç 1 'rnıısız mu· 
allim p.ctirmi;Ienliı • 

Bu nıııallinılcrin \ıa-ı 'Jlan 
llozanwı, im <.:LZ\ it ·)ap:ısd• . 
Türk Lı l5İnc ı'ctirılcp l ı.: adum 
t:ıldıc)e hakım.:t crn·.~ ve millı 
hi<lcri alcrhinde bulunmu,tur 

Talebe hu 'ıakarcti reddetmiş 
ve >on iki sınıf talchL-si de mi ·ı 
şarkılar sii. liycrek mektehı ttrk 
etmi~ti . 

Talebı:, Hu7..ıtıta \' çekılmedikçe 
mektebe gitmcme~·e kanı vermi· 
ştir. 

~i.-de 

Çan~ay, 24 (A.ı\) - - Ç'in ı;a 
zetclcri iyi surette tertip ve tcn>ık 
edilmi:j silah ve revolverlcrle mü 
cehhez uç yüz kadar komunbtin 
geçen Pazartesi günü Hankşoı 

koyu kurbundc Şvanğ!np; kasaba
sın.ıı. hücum ve taaruz eyledikle
rini ve bunların enci emirde 
Polis karakollarını ıtiyaret ve 
miiteakilıen kasabayı yağına ve 
garet cylediklcrinı, ahaliden 30 
kişiyi itlaf ı>e altmış ki~iyi cerh 
cttiKlcrini ve lıir kadınıda diri 
diri yaktıklarını yazmaktadır. 

Gazetelere ıı;öre bundan sonra 
çete çln gönüllüleri ile müsade
mc bulunmuş, arbede bir çeyrek 
saat dnam etmiştir. Bu esnada 
mitralyözler bombalar, istimal 
olunmuştur. 

Cıvarlar halkı burçlarını, 
vergi hane lcarlarını tediye et-
memej!;e ve sovyet hiıkı'.ımctiıc: 
muzaheret cylc'llcp;e teşvik eden 
ilAnlarla doludur. 

* Bir gemi battı - ar ray, 
24 (A.A.)- 250otonluk ~Torg
çangw vapuru Pazertcsi sabahı 

bir fırtına esna<mda Şangaya ı oo 
mil kadar mesafede batmıştır. 
Kaza esnasında kaptan da dahil 
olduğu halde 40 kişiden faı:la 
insan gark ve te'ef olmuşlardır 
Linci kaptın ı1e murcttebattan 
l 9kişi iki gun yivccck iZ olnrak 
bir sandal içinde kalmı;;lar ve 
bir gemi tarafından kurtarılmı~· 
lardır, 

1 

1 

---------------- - -
1.-.gll&erede 

İstizah Besarabyada kıyam, 
hazırlanmıyor 

. 
ıs yan 

Rekabet 
---Alsas hakkında hüku-

ı"ı\oskova, 24 ( A.A.) 
met cevap veriyor Tas ajansı Lehistan matbu-

M . Baldvin bir çok 
memleketlerin rakip 
olduğunn söylüyor 

Mugla, 25 ( A.A) - Şiddetli soğuklar hüküm surmekte" 
dlr. Beş altı gilnden beri Mugla kar içindedir. Şimdi laP8 

lapa kar yagmaktadlr. Bu ~eııeki soguk görulmcnılŞ 
derecededir. 

tktisat vekaletinin Yeni bütçesı l'ııns, 24 (\.~.\".) ·\1eh'usan j atı tarafından naklolunan 
mecl.isı \bJs me elclcrinin rııü1.a ve güya Sovyetlerln Besa ı c.-vkıı..cd24/A.A .. ) - Bir kaç 

ay sonra icra edilecek olan 
uınıılT'l teşrii inrihabat dolayisile 
intihabat ınucııdcleleriııin kuşat 
re>mir.• krıı edcdn 1\I. Bııld v in 

Ankara, 25 ( Milliyet) iktisat vekıı.letlnln haziranda" 
I,e;;inc fıırt~nıi?rır. ~Os) alistlcrden 
l\J. Grümbah '(;nımbach) muh 
tariyct taraftarlarının harekfttını 
takbih ctnu~tir. 1 latip idMri bazı 
hatalar yapılmı~ olduğnu kabul 
ve teslim ctmi•, fakat Fransaııın 
bu hatalı icraatından yine \1sa 
'in is tı fa de etmi~ olduğunu 
~öylemi tir '\'lumaileyh Fransız 
larıı nıutlıık hir tefeı ı ıı!-. hıra 
kılmak ~:ırtiyll' iki fo<aıı istima
Jinin zaruretinde brar etmek 
>uretik >ozlerinc nihayet YCl'· 
ıni~tir 

\I. !form (dcınokı:ııt - halkcı) 
,\bııslılanıı Fransayı değil kabulü 
gayri kııbil bir takım idari usu
llerle ademi memnuniyet tevlit 
ctmi< olan hükumeti muahııze 
etmekte oldukl:mııı söylemi~ Ye 
fenalıp;ıt> tamir edileceği mutu· 
laasıııı scrdeylcmi~tir . .\1.Puvankara 
(Poincarel i\ !Bromun muhtariyet 
taraftarı dostlarına ka~ı fena 
ıııuanıclcler vapılmı~ olduğu Mı 
retindendek: iddiasına karşı pro· 
tcstu etmi~tir \l. Puvancare bazı 
\bas nıcb'tıslarınııı Fram;a tara 
lınllan Aba~ için gerek mali ye 
gerek idari sahalarda sarfedilıni;; 
YC edilmekte olan gayreti unut
nıa!:ınııa karşı teessüf etmiştir. 
.\J. Purnn kare iftirak taraftarları 
gazeteleri lıa~ı)tcn Fransayı me
iul tutmak c:ür

0

etindc bulunma· 
Iarına kar~ı izhar ınfial eykmi~tir. 

* M. Herriot Paris, 42 (A. 
,\.) - Sabah gazetelerinin biri 
\J. lleryo (lierriyot) nun Liyon 
belediye riyaseti vazifesinin tec
didini talep etmiyeceJtini haber 
ı eriyor i\I ı lcryo (J Ierriyot) 
nrdiıtl hu hayudbiıı mes'uliye
t •ıı mLzkılr l(azcteı'c terketiJtini 
n icap ettiği zaman lıuna cevap 
ı ereceğini beyan eylLmıştir. 

Tayyare rnllkAfatı l'ari>. 25 
( ,l.A) - Beynelmilel t~yyareci· 
Lk lıirllkı tavyarccilt: ınükılfatını 
1.cı dı Be\ · e' e ta\'\',ıre istasyo-.. . 
'.'lU mü! ,\fntını uoktor Ekncrc ita 
cyknı ~ ,.c ltalyaıı tayprel'i Fer. 
r. reni ı ıı2ı; sLı'esi ~in lhınyanın 

et> iyi can.ırecisi olarak ilan 
cı" IT'":ir Du k" ar king-,fort 
Snıit ıç-n ycriien reylerden iki rey 
faz ı<i)•lc ittibz cdilıri~tir. Birlik 
her bir memlekete aıt ıntık:ll'at
l:ırın ita cd!ldiği tnyyarclcrin 
seyyah ,.e yolcıılaı'!'ıa il'tihar ma· 
dalyaları tevcih eylcnuştir 

* Alman sefiri -· Pıırn, 25 
(A.A.)- l'üti l'ariziyen ga1.ctesi 
Alman sefiri l'oıı 1 lo~un .\l.llri)anı 
ziyaretten maksadı mütehassıslar 

Komisyonunun yakında vuku bu 
lacak içtimaı hakkında:\-1. Stcrzeman 
ile yaptığı son mükı\lemclerdcn 
M. Brlyani haberdar etmek oldu
ğıınu ta.<rih eyliyor. 

- -· --
iLANLAR 

l\lersin liman işleri 
1'ürk anoniıu sirketin-
den: · 

\imin liman işleri inhisarı Türk 
anonjm şirketi hey'eti umumivc . .;i 
scnı·lik içtimaını 9~9 sene~i n1art;nın 
4 nci paz:ıncsı günü 53at onda 
1\ !ersinde şirket merkezinde akt edi. 
teccğindcn hlsstdarani te~kil eden 
cşha~ı ınane\·i~·cnin vckAlet nameyi 
h~iz mumeçillcrinin yevmi mezgürde 
ha1.1r bulunmaları ilan olunut . 

Rüzname"i mü?-akcr t hcrvcchi 
ilidir. 

f - \leclis idare ve mur:ıkıp 
raporlarının kıract ve k buif . 

'<: Senelik pL.ınçonır. kabul ve 
tetkiki . 

3 - meclis ıdare az larile miidür 
umumi ve murakip bey' e ·in ücurat 
ve Aidattnın ta\in ve tt:sbiti. 

Manisa vilayetinden: 
1 negöl \Iaşchir yolunun 2+250 

il 4+750 k ·omcrreleri ·asında '2.'if)() 
nıc· oıuk tuınirat csaslvc inşaatı 
t IJ.9J9 lira 9 kum; bedeli ke fi ü 

zerinden ! 6-2-929 saat on bire kadar 
muddetlc ye kapalı zarf usulile mü· 
nakıısaya çıkanlmıştır. 

Tafsilat almak isteyenlerin vilftyet 
nafia fuş mfihendisliğtne muraca:ı.tlan 

rab,yada bir kıyam ve isyan 
ihzarına çalışmakta olduk
larını iddia eyleyen haberin 
M. Litvlnof un tekllflerlne 
muhalif ve muhasım olan (Baldwin) hu ak;anı :ı,OOOki~ilik 
mahafll tarafından ortaya hir içtimada bir nutuk irat ~tıni~ 
atılmış olduıtunu beyan et- tir. Bu nutuk mikrofonlur Ye lıo-
mektedlr. pıırlörler ianesiylc Nel'li:astclin 

Rus-Japon ınUnasebatı ı ~,006 sckenesi n diğer beş ' 
l'aris, 24 (A_A,,)- S:tlahiyettar ~elıriı, ahalisi tarafından dinlen· 

ınalıafil Japonya ile Rusya ::ıra- mi~tir Bu ~ehirler~ nutuk telsiz 
sında şiyasi nıi.ınasebatın inkıtaa telefonla isal edilmiştir :\f.Baldvin 
uıtradııtı hak kıntlıı me mıı li ki ( Baldwln) hu ııııtkunda İn~liz 
ecnebiyedc deveran eden haberin scnayiinln nı aruz hu luıı du p;u 
mak.-adı ınalı-;ıı<a müstenit \'e mü~kiılitı tdmih l'derl'k bilha,.;.sa 
mevsimsiz oldıı~ınu beyan ey- demiştir kı. 
lemekwdir. Bize kartı rekabet yapmivan 

.AUl'gauı8.___ 1 memleketler de harpten beri bl:r;e 

( 

rakip kesilmişlerdir. Muvaffaklye 
Vaziyet kralın lehinedir. tfmi:r; ancak masnuattmızın cinsini 

. . muhafaza etmek ve bu rekabete \fgaı11:<tanıı dııır. alman hııber- karşı koymakla temin olunabilir. 
ler rnıtyetln a>ıler aleyhıne Yanılmaz hiç bir fermlll yoktur. 
dön düjtii hak kın da yerdil(imiz Müntehipler önümüzdeki lçtlmaa 
malumat teyit edecek mahi}'et- bu yolda en ztyade yardım ede-

itibaren bıtşlayacak olan 1929 senesi bütçesi tetkik C'- • 
mektedlr. Bütçenin cumartesi günü neticelenmesi muh
temeldir. 

l)evelude kar bir buçuk metro 
Develu, :.!5 (Milliyeti Kar yagmakta devam ediyor. 

Derecel hararet sıiırdan ~şağı sekizdir. soğuk şimdiye 
kadar görülmemiş bir haldedir. Bazı Köylürle karın faı· 
lalıgından münakalat kesildi Bakırdaıtda kar bir buçull 
metrodur. 

Jstanbul Adliye levazım müdürüyetinden: 
ı~, .. arı şartnaınede muhArrerdir. 

Birin~i ccıa dair~ .. uıe 
l lçüneü hukuk " 
l~incı Ce1.ıt 
llirinci C'c1.a 
ikinci 
lkincı Huku~ 
Hirinci Cer.a 
ikinci 

• 

• • 
Üçüncü i iııkıık • 

• 
ikinci C'ez• 

cv·i 
motı takım PerJc 

• 
• 

:\laroken andalvc 
1 lezuran 

• 
liı,.,lrrıp 

Kiiıupa~e 
Knlnık 

• 

• 
I 

\del 
'! 
4 

tedir Asi ku\'Yetletiıı başında cek bir hükOmet intihap etmek 
olan Ye ha?.ı haberlerden kat- mecburiyetindedirler • Hükilmet • \.langal 2 

l
. d" . 

1 1 
h S k" bu gayeye lmperatorluğun muh- • Hııknk Halı kenarı ıçin vıettil lec ıl ıJti an a~ı an Be 8 • a ·ı· telif aksamı arasındaki ticari " mukavemetlı mu;•mbı 12 nin adamları arasında kaYga mlibadeleleri tevsi ve teshil ve • • • \Ta>a '>rtll<ii Çuha 1.!ı ı;ıkdııtım yazmı~tık.Bundan h~ka sen'atımızı himaye etmek suretlle Temviz mahkemesi llırınc~ lkıncl Ccu '"ikinci, ve Oçuncu Hukuk daırde~ a 

l)evlet deınir yolları ve liınanları unınnıi 
idaresinden: '1 

. - 'if 

~imdiye kadar ııeticeri beklemek, vasıl olac11P;ı mUtalaasındaylz · için muhara cdılcccl, olan balılda cın< \C mıkdarları ınuhar'cr eşya ı ~-1-'1 U u ondan sonra harekete keçmek M. Baldevin muhafazakar bükü-, tarihinden itibaren 20 gün müddetle munakıs '" ,azedilmiştir. 0-2 tı29 tor• ır isteyen bir takım kabileler de metin mevaddı gıdalyeye resim hinde ihale cdılcctktir. Taliplerin Temyiz mohkemr<I mubavaa komi von" vazetmlyecegini tekrar etmiştr. müracaatları "An "lıınur. Kral F.ınamıllah 1 lanın te~kilatma --------------------------iltihak etmi~lerdir. Avam, kamarasında tahliye 
meselesi Diger rnnıftaıı Mganistaııııı 

Lundrıı, 23 (.\,,\) Bu p;un ~imalındeki Kabileler Beha ,:aki 
Avam kamarasında ;(mele fırka· denilen bir çete reisinin kı\bilc 

girmış olmasına bir türhi tahıi°m· 
mtil edemıyeccklerini bildirmiş-

ldaremız ıçın alınacak 11> adet va~et demır "k.<&nıııı:. ın~ ıak.,,a>1 k 
sına mensup meb'ııslardan o\I. 21 Şubat 929 Perşcmhe günü saat 16 da ı\nk•rada il hı l'ol:ıst.ı ınalunı' 
\' etgut C.. wedgood ) hükumetin dairesinde i~rn edilecektir. \Jünakasaya iştirak edeceklerin ıeklil mekıuptarın• 

lerdir. Bundan ha~ka Celıl!Abattııki 
kabileler de Kabildeki asileri 
dağıtmak için Paytahtın uzerinı: 
ylırümektcdır .... Bunların Kabilden 
;-o kilomctro u?.akta oldukları 

haberi ğelmı~tir ki bu, kendile
rinin ilerilemekte olduklarını gös· 
termeye delildir. Kılbildeki asiler 
iizerlcriııc ı;clcn hu KU\'\'Cle kar~ı 
kcnd, ~erim nıuh~fazu L"dcnıiye· 
cckkrJir. 

\'aziyctin 
1 lan lehine 
muhakkak 

Kral 
inki~ar 

surette 

ı·:ınaııullP. ı 

ettigi ~rtık 

anln;ılıyor: 

Kalıikkki İn~iliı scfiıinin mahut 
Bcha Saki ile bir itilılf a!aettıjtinc 

dair bazı hııbcrler ı:;clıııi~"'~ıle 
hu teeyyüt ctmemıştır 

Bu rirnyetc göre 1 lahibullah 
namile \fp;an tahtına çıktığını 
ilan eden Beha Sakı ı\fganıstıın 

uzcrinde İııgiliı himll)TSİni J;abul 
etmi~. Keza Kabildeki ccnebl 

sefirlerinin çıkarılmasını da taahhüt 
eı lemi~. Bundan ba~ka Afganistan 
Hariciye !liczaretl de ilga ediliyor 
mu~. 

Bu haberler, yukarıda dedı

[!;im iz gibi, teeyyüt ettmcmiştir. 
Esasen Beha Saki öldürülmemi~ 
bile olsa kendisini böyle Afga· 
nistan namına her hangi bir 
ecnebi sefiri ile itilaf aktedil-
mesi imkansız göriılmektedir. 

Çünkiı esaesn kendi kumanda
sındaki adamlar arasında karışık
lık çıkan \'e vaziyeti gıttikçe 
[enala~an bu çete reisinin bütün 

Afganistan namına ecnebi hlma· 
ye:;ini kahul etmesinin hakikatte 

hiç bir mana ifade ctmercceğini 
tekrara hacct yoktur 

luhakkak olan lıir scy 'ar<a 
o da Afgani<tanııı meşru hükıım 

dırı olan ~:manullah ! !arın 
vaziyet tamamilc hakim olaca· 
~d· 

Ah- .-....... ;yca.-da 

Harf inkilabı 
Azerbaycanda 1922 senesin

den itibaren Latin usulllnden 
alinan harfler Arap harflerine 
yardımcı olarak kabul edilmiştir. 

Fakat ba ırktaş memleket 
de 1 kaounsani 1929 dan itiba· 
ren Arap harfleriei 
bırakmış ve Latin 
kabul etmiştir. 

tama mile 
harflerini 

Alman crı\7.isinin miıttcfikler tara \'C (1000) liralık teminatı mı11•"kkatelerinı ı·evmi ıne7.k0rda saat ( 15. ,JO) ı Cid 
kadar umum! idare yazı i~lcri müdürluğune vennelerı ldzımdır. Tali;:ıle< ın fından i~ı;al He munasebettar münakasa şartnamelerini (100) kuru~ mukabilinde Ankarada malzeme dairt• llıı 

olarak bir t.ılıkik ve tclil"i bcyn sinden Jlayd:.rpaşada mübarıut komisyonundan tedarik edebilirler 

:~~:~;:~;ııı attf~~~~~iııt c•~~~;·~i~:i)~~ 1 mıııımıımmıııı.1111 ııııııııtıııııııımm ıımm m ı ~ ıı :ıı~~j 
sorımı;tur. \lt.ın ıleyh oniııııuz- , :__ 

1 
b • 

deki Cenevre içtııııafnda hiikıl· = tın CI u· yu·· k ~ u metin bu mesele hakkıııda nasıl = §- Cc. 
bir hattı hareket ittihaz cdece~ini 
de sormu~tur 1 lariciye muste~:ırı 
S<ir L<ıker l.ııııııNm 'ermiş ol· 

duıt"u ,cHıpta lııı;il /. tıiıkun'W 
ile alakadar .ıir •ıukı'ıı' Ltlcr"ı 

mu~ .:11 hı...ım .ı csclclcriıı tas 
fiyc~ini 011iimk'in olduğu kadar 

tal il ctıııel· qrzu,tında lıuiunduk· 
!atını soylcm'~ Ye dcmi~titki: 

Bu ıııc,'ciLlerin başlıca· 

ları tamirat mes' .lc>iniıı nihol 
surette halli \iman era/.ısin n 
i~jtali ıncs'clcsi hakkında ınıit· 
tcfık devletler tarafından kanır 

ittilızıdır Son cylul ayında Ce· 
nevre ıçtimaıııda lıılha~ka bu 
mes'elelcrc karşı fazla alara gös· 
terilmi~tir. Alakadar lıiıkı'.ımctlcr 
birinci mes'leniıı tctkıki için bir 
mutalıassıslar hcy'eti ihdasını ve 
ikinci mes'eıcnin tetkiki için de 

bir tdifibeyn ve tahkik komitesi 
teşkilini teklif etmişlerdir. lngiliz 
hükumeti bu hususlarda bir iti
li\f akdedilmesi için mümkı'.ın 
oldu~ kadar muzahcrctte bu
lunmuşlardır. 

Irak ile ihtilaf 
Londra, 2 ( A.A.) - .\vam 

kamarasında Irak buhranı hakkın· 
da müstemlekiıt nazırı \l. Ame
riden istizahta hulunnıu~tur. i\lu
mailcyh Irak knlıinc,h!n i,"tifası 
scbebı hikumet "1 <J24 . enesin de 
akdcnıi~ olduğu askeri \'e mail 
ıııukavelclcr hakkımla ~imdiye 

kadar İn:>iltere ile bir itilaf ~ide 
edilmen c i oldı.: ı--_!lu oylcmiş 

\·e demiştır ki· lhtJA'ın ba.; ca 

mevzuu !rakın mahaUt kuvvetleri 
olup İngili1. havııkmTetleri değ
ildir. Binnctict. İngiliz lıava kuv
Vdlcrınin ıız:ıkla~trıması •ııcs'el~i 
hic bir zaman ortııya atılmamı~tır. -· Hindenburg nezdinde - llcr· 
liıı. 24 ( ı\.A.) - ;\lareşal flindcn· 
burg Lit1•anyalı zabitan mur:ıhhas 
heyetini kalıul etmiştir. Milli mıida
faa nazın jeııeral Gonere bunlanln 
şerelıne bir iığle ziyafeti vermiştir. 

~" 

tayyare piyankosuı~~ 
=-=: ~ - Yeni tertip ) eni plan ~ 

1. \!i keşide 11 Şubattadır ~§ ~~ 
-- kramiyeler: Lira ~ ki - ~-~ 30.01() ~ kı, 
= 1so:n ~ti 

15,Q )() f.? ' 
12,00J " ;; ·•n 
10.000 ~ 
10.GOO a 

~ Lütfen 

Mükafat: 
Dikkat 1ıdlniz: ~:::::c = Bu seneki Tayyar" piyaııkosu ~imdive kadarkılı:rn ı:n ~ Ş 

zenginidir.Çünkü: -':) -= 1 1(},()()()lira vı: daha yu' ıırı buyuk ıkraınıycler geçen ~ , 11 =:;ene yalnız~3.tıınc idi.llL .,ene 5.tır lsabet0
/ 0 67art~tır. ~ hın 

~ ~ -Umum ikramiye adedi: Ccçcn seneki ke- ~ 'ıi\u 
--.:o şidelerdc v:ılnıı: ııxx>. idi. Bu ;ene tam ~3.00::l.dur. ~ \u 

Umunı i.;ahet ıtiıııali de tam:01.95(yani i.ki misli)artmıştır. ~ k(ı• 
3-Plyanko yUzUnden zengın olanların ~ 1in 

~adedi blıi sene geçen senenin tam iki ~ -- ;::a •Un 

'iıımıımıııiımı~ı1~iaiilliımnnıımmnırmıoornı~ınınoo~· ıııl :~~· 
. lIAn j lstanbul mahkemei asltye iklJI~ diy 

Adliye evrak ve levazım ınll· ticaret dairesinden ııı~ı 
düriyetinden: ikame olunan alacak. davasındıl lan 

Adliye Vek:l.leti devai.ri ıner- dolayt müddd aleyh k!tib Abbl' ,.c,·i 
keziyesl için iki adet kütüphane beyin Beyoğluııda. wıa b~wda i~ı ıc 
altı adet sabit etajer, üç takım metgAhına . gondenlen dava arıuh " 
yedi parçadan mürekkep maro· ve davetıye verakasma mub.ıı' ınc 
ken koltuk iki adet salıit etajer, tarafından \'erilen meşnıhattıın ııı~ bi 
bir adet orta masası, iki adet maileyhııı ikametglhı ·meçhul hul~ı 
Közlü ve ayaklı yazı maı ası, un duğu anlaşılmış ve ıehligaıın il! 
iiç adet dosya dolabı, iki adet icrasına karar verilmiş >e meıl' 
kayt masası, uç adet evrak <lo- da\·a arzuhaıi usule,. mahallliıe ıı 
labı Adliye \'ckAlctinde muteşek- edilmiş olmakl" mumaileyhin bu~ 
kil mübayıat komısyunu tarafı,. usulu muh kemeleri kanmıunuıl ı4 
dan pazarlıkla mubavıa ec!ilc· 14- inci maddeler' mucıbınce ~ 
ı.:cktir. İstanbulda şartname ·ıı ilAnın t lh nc,nnin ferd.ısırdi 
p;urmlk iste} e;ıJerın btanbd Ad- iıibawı :r av ıarfınJ2 cevap ~e 
li) e lcYazırnına ve An kurada mes• ve cevapnamenin bır suret 
zt.!ıur edecek ta' plerın de V ckl niıı de müdde.ı l>alım beye et!' 
Jeti muşu nlc} ha levazım mudli- eı ı[ilmesı ve aksı tıktirde muh,ı; 
rıyetinc mı..racaat etmeleri t..ln mcn'.cı giyabcn icra ctunacagı " 
olunur. olunur 

-ihlamur tahtası mübayası: 
Tütün inhisarı umunı müdürlüğünde~· ı 
Cibali l"abriknsı için43 metro m l'. abı muhtelıf eb'atta 900 1 

ihlamur tahta>ı pazarlıkla ahnm;ıı~ndan talip utar. 3nn eb'adı bf 
nmek üze.-e her ı;ün murncaatları ve 30· 1 ll'.!9 Ça~mbn ııı 
saat on da mübaynat komisyonunda bulunmaları. 

.. 
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~AJLIYETIN ŞEH - EMLE ET HABERLERi 
-- ·-· -(\ 

C .iTE 
\..., 

.«alın gözü 
-akta kadın maşayı 

ı<kalın gözüne soktu 
nık ---

1~ .' ınecilerde 'Jturan Vesile 
ısınindc birinin bakkal Re-

J.ş, I' ı . r:ı ı ı 

0•nıı~:. ııı.ııı nld·ı burat' kız
. )J~ayı kp;ırak Hum·z:ın d· " 

·~ gu unc ~c ,kn1u.-:tur 

(~ ,~anto çaımış . ~·rK 
Ci ..-;;çı h.ur le l'tl·rıdınıu 11111 

·nehant!Siııurn cuıtı µ;un l\ııı
ildi isnıiııdc biri lıir maııt' 
arktn ) k:ılanıııı~tır 
ıı Leblebicinin marifeti-

lYar lcblco"ı 11.ı-arı c>clki 
" Ç'icckpaz:ırında caddcyı i~~al 
'l)j, ,. ı. ı· · · tmek . ·, c ...:cnl ı~ını mene 
tıyc~ Zabıcaı belediye mcmu

nu dox·miı- oldui!ıından vaka
~ ~ ' ~ 
Tllısur 

.!{f kadın arasıı.da 
\Jarika , " .\ııid i'ıııındc ikı 

adın cı·clki [!;ece Taksım tramvay 
·Urak verinde lıir k:l\ !!:a ederek 
ırtı· . . . . 

ırlcrıni dö~mu~ler ve sonrn 
'!taca y:ıkalanını,lardır. 

. il'30)çıft lsk~rpln '>irke-
·dc ku .ı ı ·ı· d .. k, nuuracı L.;maı ııı u · unına 
'ı·eık· ) 
'il . 1 ~ece hırs11. girerek (30 

t ısk · kı · arpın çalmı~tır Zabıta ta-
' 'ill l"I k d . 'pnıa ·ta ır. 

C.d * Rakı hırsızlığı - Sirke
' c Ad apaz:ı' hak kail ye dükA-
ına ait . ·u· 

llıı tır T ~he··' <andık rakı çalın, . C a kıknc yapılıyor 
... eset bulundu 

Bundan ı - .. 
ltıı.lıoJ 

1 
. ;, ı;un C\'ı:I kayıkçı 

·a.ınuı: ~,. 1 fu,cı in isminde 20 
d,u ...' k ır ı;cnç l laliçte dcniıe 

-re· ı 
Ccs'cct· ~ '.~ulmu~tıı. Dun bunun 
Ondc ıbı lalıçtc tıir ~amandra ön
nıhti ulunnuı~ \ lorp;a p;iindcrll-

. r. 

Bebe~ y;ngın 
llchckt ı · \ı,, 1 rl e ·,czahane <okajtında 

1 Prtn:-.c . .; 1 'ıuma hanıma ait 
llıctruk k . 
ki l"\·I . 0"~tc di..ın 3.k:: ıın Ct\otrtrll-ia 

kı\ ıl . trın -.oha 1 Hır•ılarındıın çıhan 
<ımJ·ır . 1 lt . ' ın tl·..,;ıfi c \'anJ!1n zuh11r 

Olı,şıır 

IIe~r k k tnr{ıl o~kun U:-ıol kaU kı.:;men 
tlrı :">filli '.t. Hh.l~ı ... ılınlo...,tu , 

~DOY~[ ORY[NT BANK~-
Te,i, rnrilıı; l r,(kı 
.\luc,,i,lcri; 1 lı .;dner aank. 
\. ::'afh11\ 1.t:ıı ... t.:ı Banf..~ Fra} 11 

\a,Hınal H•ıık For IJovçlanL 
ldore merkezi: lkrliıı 
'uh1·ltri: J,r~nhul. l:rınir. 

l l•mhıırg 
< •alaıa Kı;,ını trtef uını u· 

Beı .. ~h 247, 248, 984. 985: 
1 t.u1l ı. kı .. mı telefon nuınn>· 
' f,ıanhul: 2842, 2843. 

1 Jı.:po~ l-.r.1nbuktl ıütün 1 
~u ıtl' Jeton ıumnbu. 

J,.,nl ııl 3227. 
Bilumunı ~l:ınkJ mu.unclau 

icra \ c hu u..;i ka..;ı1lar · 

-----
&.NADOLUDA MiLLiYET 

-Cuma günleri lstanbul nasıl eğleniyor 

Ölmeden insan tezkiye edilirmi'? 
Içkı ... 

- ---·-
Düşmanlık art
tıkça artıyor 

AZİM VE İRADE ŞEHRİ 
~~~~~~~~~~~~~-~··~~~~~~~~~~~~~-

Istanbul tiplerinden bir tanesi: Bütün çarşı halkının itimadını 
kazanan Kadın, bağra bağra nasıl kaçtı ? 

--· 4 -ff llii.11 ahdar cemiyeti, 
içki aleyhinde mü

c:ıdele için veni bazı • ed
t 1 er ittihaz etmektedh. 

Kayseri Anadolunun mükemınel 
bi~ mamuresi oluyor 

Kayseri az zamanda tahmin 

edilmiyecek kadar değişti 
Cemiyetin reisi Dr. Maz

iıar Osman B, dün bu hu
sı,sta bir muharrirlmize de

miştir ki: 

----- ~ 

Çenberll taşa giden cadde
nin orta yerinde siyah çarşaflı 
ellilik bi• kadın, avazı çıktığı 
kaılar b .. gırıynrdu, 

Herif, /ıer('- Srrıin karşm -
daki c;ı be öz soyzadedir, anla -
dınmı? Beıı seııin 011 kıırıışuna 
tmezıül mli ederim? {Sesini git
tikçe yükselterek J MOslüman/ar l 
Gelin de bizim daı•unıızı /as/edin, 
şunu11 şurasında on senedenberi 
sizden alış veriş ederim, bakalı·n 
biriniz çıks111 da "kadın sm ı e 
bana şu /ıileyi yap/111?. dı <il/ 

Etrafta ne kadar bo~ıa ı:.< r 
takımından adam varsa ~"'' ı 
tüye koştular . Bu arada dLk -
nını kapamak Uzre bulunan 
kasap , köşedeki ahçının çıragı,. 
bir sebzeci ve gayrUhUm, kadını 
ortaya alıp etrafında bir haıı.-1 
çevirmişlerdi • • 

Bakınız hadisenin esası ne 
imiş : Bu kadıncağız sebzecidr ı 

bir okka ıspanak almış ve osırf a 
-dalgınlık buya - parayı dUşUr· 
mtlş . Yerde aranırken herif açık 
gözltlk edip parayı bulmuş . 
Şimdi de • Para vermedin bana • 
diyerek inkar ediyormuş • İşin 
iç yUzU anlaşıldıktan sonra her 
kes kadından tarala çıktı : 

Oooo ., Boyıımııun kefiliz, 
diikktlnımm alıp takım/le göt/irse 
cyııallafı ... 

- Neme lazım. lıak /ıuk bilir 

kud111dır ... 
Koz lıe/ı•ası satan arnavul ta 

iF kı11ıştı. 
F,r C,.mu cc/iı dır lw11ıil'll 

e/va .. Verir tmıwmı!er ,•ara .. Yok
tur bir ı"t /~fil:. cıni f:i J-o'sın ... 

Fakat .<etı !(ti de ısra11ııkçı.1•11 
meram anla' bakafıı•ı. fl:i elini 
kaı•t1şlt1rırııış /ıalri sliy/e11!.ı·or. 

Ben on kıırnş için yalan 
gljyfemem. Parayı ve~nıedl ... 

ı·c~:p mes'clcyi kestirme 
Jın:ıcımck istcJi, ve en yüksek 
sesile bl.gırdı: 

işin tuhaf tarafı bundan son-ı 
ra başlıyor, kadın, bütün bir 
çarşı halkının hakkında gös - j 
terdıği bu all\kaya teşekkUr 

edeceği yerde bill\kis öfkelendi: 
- Heı in ze birden yuf olsun • 
- Niçin hanım, biz senin 

iyiliğin için söylemiştik. 
Kolunda nevale sepeti, aya-

klarında battal kunduralar, 
homurdanarak yUrUdU: 

Herifler, ölmeden beni 
tezkiyeye kalktılar •Nasıl bi
lirsiniz, iyi biliriz!• Hepiniz 
geberirsiniz de tezl:iyenlzi yap· 
mak bana nasip olur işallahl •• 

Biraz sonra tüh allah mos
takını versin!n muka~dinıc~ile 

halll ondan bahseden kasap: 
Sözlim sözdiır diyordu, dos

dotru kadındır .. 
KIJmlireiinlin cel'Ohı lıoşıımu 

gitti . 
Haklısm dedi, direk gihi 

dotru diye böylesine dmir ! 

••• 
- Çek bakayım rlini ... 

Şey efendi ıımcu ... 
Şey ııe? Elil/i cebimde yaka

ladım, üs/elik ııtanmııtfan bel/i 
aldatmaga çalı~"' ak.. Yllril lıııka
/ım karako/ll .. 

dizinde, merdivenin bir kene
na ilişmiş denini ezberliyor 
e arr da bir fırsat buldukça 

kiı.ıbıı a bal· arak bir şeyler 
kıarıılyor 

Burası bir Çayhane, fakat 
o kadar mini mini bir yer ki 
yedi sekiz kişi zor sıgı•ıyoruz. 
Köşede birisi l!'azete ~ o'kuduğu 
yeri purm itile işaret ederek 
beliğ bir •stiphanallah• savurdu: 

Yafıu bu ııe iş be? •• 
- Ne olmuş ilacı ıfmdi?. 

Ne olarak, baksana odaı1111 
içiııde bardaktaki sili/er do11ııyor
mnş J•afm .. Bircle lıiıinı 11azen/11 
bı yler sıığnktan şikıiyet ederler 

Oleden bir başkası göz/iiffünü 
malı/azasına knyı p rehine ycrlış· 
lırırkeıı "Aşko/sıııı, baş/anı;ıcı ile 
araya girdi. 

- Aşkolsun Hocı efendi, va/la/ti, 
pardon el/im. 

- Kime? 
- Bizim bir altmışlık kom-

şu var ona .. Herif saldır saldır 

okuyor. Güya, anası ın karnın
da öğ·enmiş. Daha düne kadar 
Lati lokum demeyi şanına yedi
remezdi de • Ra • ıarı çatlata 
çatlata « Rahatılhulkum• derdi • 
Bu gün yeni imlaya kalemini 
öyle uydurmuşki sıvırya gidiyor. 

Bir başkası: 

F:fı 11Ji111, anlqşı/nıaz bir 
mıwmııııı, Bizim taıııı/ık. hiri ben 
Frwısızca bilirim ıli>•ip kulağı 

üstüne yalnııştı. lfarjfı rı fılç tunı

ınıyım şalwd, /11ır1111yı' atılı, ıileki 

/ruhi .•,•rinde ~a_•.ıt)'Or 11i1uz .f\onru 
sô 7 oc/1111/a kö1rıiırr i11lı1aıl t'lınişti. 

Aman efe11ılı ıımrıı. 1 Yi11e urnı ifıtı)•ııı /:ı lama a.f!az 
Aman zt11ıu1n yok , dıiş 

iiniimc .. 
Bir iki yufka yiirekli mani n/ -

mak istediler: 

<'ili . 

Çekisi yedi ytıze diyorlar. 
gören •arsa beri gelsin ... Bu 
sabah biziml-ine takıldım: 

Bıı .~eferlif: /Jıu lıa/(ışlııyııı . _ Ulan Karı dedin• bu gLn-
Cir dalıa yapma~.. ıerdc )ke ltibarı:ı yerir.de-. 

Bu son günlerde isimleri Ne 0 hayr ola? diyerek 
gazete sütunlarında sık sık ı?e- yüzüme lı::ıJ..:;: 

çen gıd::~r7 çocuklardan biridi. _ Uzun eıınc ;~ e dedim 
Kim b'lir bel'<i de :ıı· kalmış odunun çekisi yediyüz ... 
bir simit kırıntısı bulurum ilmi- Hiç Umit etmeTdtm, ö~·le bir 
dile ahlf 1 ın ıl'.o'oetı.ı;.' l>u hare- kızsın ki neuzıbillah! ... 
keti açlıj'1;ın sevklle yapırıstı. • • • 
Vakıa bu seierlik karakola Yolda iki s rır nıı.n• ·a ara-
gitmcı.ı~n kıırtuldu, fıık::ıt kim sın ela ŞÖ) le ıı;r mu~n rr" lttı!a-
llilir lıu belki de 0111:~ il!; kı.lııt- gınıa çalındı: 
iıati drCilt.!fr. \'a~ '1tr:ı11 hir ~i- Gcrrki ha/i11iz neydi ht ? 

Na ;ıf bilirdıı·z bu hanımı? rıcrn~ ?r~ruundv. cerc-:·:ın etti~;. i Tanı fertiplini., fıa .. 

!rpsi hirdcıı yerlere kapa - tahm!n etmişinizdir. Naşide f!tllik ! 
nara!< hilsnı:şct;a<lctıe bulundu- Evet, slneınll kapıFı .. Burası Otlum o kafa ı/e Naşil 
ıar: hak;~"•en "1hhim bir Akrndlr. sqredılmn. Mıı!lııkıı Nıı~it siri 

İyi biliriz. iyi bıliriz!... işte habeşı bir çocuk, alfobesi seyrelmiştir /./. S . ··-- ~ ----·-·--·-·~----····--Neza k:'et .. ---····--·-~·~~~~;~~-··- --,---ikramiye 
-

\ ~ ıl •'C\ hındc h •ı 1 ınaP 
IL\halar " cmal .drı go•tenlcc.-t·k \C 

rıc:ı karq ı t 1 şeklındc ıh..: lılt:rck 
tar1fta ııı ım ı lunl(". kuı. ( cnıı· 

\ e• -.\zaları, ınektup iÇ'n ... rcıh bu 
müc:ı.dcl1: koırr :.ınnı kııı <ı • k lı 

j\ lektcpler .. l , :ıkırıd:\ \'" 1 cceı..: 

knnfcran:-l:ırda hu 'ı.:' hırdan da 

istıfaJe olu,aca~•ı 
'\im. ı\atlc hL'unan il,.·ki alcht:tn 

bir cemi\ t l l ,Jiliah<lar'a hirk~mc' i 
teklif etmıııir Biz ınu,tak.l uL k 
çalı~ma~ı tercih cttiP;im~z için hn 
teklifi kabul etmedik. Ccmiyeumiı 
fikn· prop3gandn>lnı bilhassa gençlik 
Uzcrinde icra etmekte ve muı.;pct 

netice a1rnaktaJır. 
içki içenler azoliyor 

'fttkikatırnıı:ı. ıı ız:ır:ın şimdı ı?;C'O· 
çlcr \'C mürıC'\ \ rrler .tra(;ınJ:ı içki 
içcnler azalrrıı.:tır lı.·kinin t~hrihıtı. 
dah:ı zh 1dc şchir't·re J?'Cliptc amı:lc 
lık, ,andalcdık ı<ibi ışlt'r yapan ve 
tah5il ~oınıcmı:ş lıulunanlnr üt.erinde 
ıcnıcrküz ctmckLedir ~lcl tt·pkrde 
çocuklar i\·ki diı;-m3.nı olarak \ ctl ı~ or. 
ller h:ı.ldc ı irını scneı c kad~r bt ün 
diınradan alkolün kalkal'ağı kanaa ın· 
daviz. l\ilhassa memlckcıimi,Jc bu 
mÜradelc daha kolaydır. lfü yalnız 
fikren çalıııyoruz. Sırası gelince 
içkı mcmnuiycti hakkında kanun da 
hazırlanacagı tabiidir, ~·,kat bu bapta 

'bir teşcbbiıste buluıımtyarnk iıi kendi 
ceryanı tabibine bırakma~ı tercih 
ediyoruz, l lilaliahdar mccmııa;i hir 
salname haline ifraıt olunarak d.ıha 
mükemmel bir ·ckildc çıkanlacak-ıır. 

l(ayserl, 20 1(. sani, (ı \illiyet 
Zevk ermek husu unca pek 
kıskanç, halla hasis olaıı hayat 
gözlerin önLndeki manzaralar 
değişıikçe, istemi) erek kıskan
dıgı zevkten bir nebze sunar .. 
İşte bu nokıııdır ki insnnlara 
yeni meııılckct görmek arzu 'IC 

heve>ini 'erir.. K.nyscriyc gide
cegrm rnman bu uvkıcn mah -
rumdum .. ÇUr.kü senelerce cvel 
Ka.seride aylarca oturmuştum. 
Yalnız daima faaliyete bir misal 
olnr"k gösterilebilecek bu şehre 
bir daha uğramak yeni bir 
memleket görmek kadar :ı;evk 

verec•gi tabii idi .. 
Kayseriye geç vakit getiren 

tiren, şehri temamiyle görmek
liğime mllni oldu. Ertesi sabah 
çarşıyı dola~ırken hayret eıl1 -
yordum. ı•;ayf.crl az zamanda 
tahmin eıWnıiyccek kadar ılc -
ğf~ i,I.;ir şehrin değişmesi, oranın 
belediye·-inin faaliyetini gö~terir. 

K:ı"seri halkı ataletle tezat teş
kil eder. Onun tek bir arzusu 
var: Ticaretinde aldanmamak. 
Kayseri halkını, her hangi iyi 
bir işe sevketmek ve bu sahada 
çalıştırmak en basit bir şeydir. 

Mücadele senelerinde, Mill hil· 
kQmet Kayseriye gellp ıe, bu 
çalışkan halktan yardım istediği 
zaman, l(ayserililer miktar üze
rine münakaşa bile etmenıi~ler, 

kasalarını, kapılarını, memleket 
için çalışanlara açmışlardı. Bu 
halk memleketi gUzelleştlrecek, 
sevimli, bir çehreye bUrtindUre
cek her hangi bir belediye hey'
eıinln daima muzahir ve muavini 

olmuştur. 

·~·u·~~. :'!'f'Eff.t{ HABERl- ,1 Sabık belediye rei 1 lbrahim 
ıvı .. Sefıı Bey zamanında, Kayseri 

Göz hekimleri cemiyeti imar noktai nazarından pek 
\hirc Tiırk gııı tabipleri, bir bUyUk ıstifadeler yapmı~tır. Sin· 

ccmi\cl ıc is cııniJerdir. Ccmiıet, ni ilerlemiş fbrahim Sefa bey, 
'l'iirkçc , c Frın ızca k1, 1 m\aıı muh- bir genç kader çalışkan, henüz 
tc\·i bir nıccnıoa ı;ık:ırH .. ·akcır lise sıralarından ayrılınış bir 

~lcınlckctimizde J,IKXI, km~ır mektepli kadar teceddütperver-
lıckinı \ardır ki htınl:ır .ır:.ı. ... nıda .;-()1': dir. onuu bu duygusu bugünün 
hasıalıklan ınüı;ıha,, 1 ,J.1 ıııuıı ınikım değil, dünün nıalidır. Vaktiyle 
r ı·• > dir biriktirdiği parayı bir emri ha-

lspirlo ve Eczacılar yre sarfetdif1;ı zaman herkes ona 
1-:cı < ı., 1 , 11 1 ı c k '" ~· Ja kUçUk bir mescit yapmasıni te-

wı.Janacakm. Hu içtımada 1>pırtıı kllf cttigl halde, o mini mini 
fiyatı mc:-'c!csi \ c mc~dut cczalıaııc yavru1ara ilim aşllayacae bır 
!ı.;,iı1 !o • .'ıi~!ı..: t:-ı ... f ~ ..L11 , .. pili.in ibtJdai n1cktebi )&prırmış, o za-
lc~ehhu .. u.. ıı.c.;\ ıu lı,u1"'l'•J..,;aktıı maıaln Kayseri zenginlerinin dü 

İJ,u e işleri ~ür.c~sine iştir:ik etmemi~ti ... 

1 1 ·' Kayserinin sokakları, Ar.;-
sL.'.lnhul ~eıırcnıaneti 1utluuu 

haricindeki \ ıthct rnll · .•n ino:ı-ı bi>lan gibi gayet dardır. Y&zın 
h:•kkıııda hcş ><nı·lik hir , ııl pm~ il~k ziyade sıcak olan bu ~ciı-
nım1 ,;ıpılmı~rır l'rng:r.,m ta~ıi"- c.:tlil rin s~ku.k!;_r!:~a dr.imi bir gfJ! .. 
me~ tiuc , 'afla \'eUletinc J:i>ndc gc temin ~tn ek anusil~. evleri 
ri1mi~cir. ( oCÇt.!11 :--t·ııl·İı.;r 11,.ıt .. ıc ~·ıpı L~JCt yakın ve ~o?:akları gayet 
;Jn ıı llar ,.bul, Jıı,,,uiJıı~uııd,uı dar yapmışlr.rdı·. ibrahim Sefa 
.\.ıf" 1\lcf.ll.,icıı hu hu ,.,J .. ıhkı- beyin ıiy ıse'i d: bu sokaklar 
:..,, '"Jlını~L.lı. 1 laher \erildi~iııe aç;l~~ş ve bundan seı:elcrcc 
v;(irc ıh.ıh.: i ... lcı •'H \ ,ıılkh \,. \ ltır .. u... CVl. ;cı usulu muhafaza eden 
leri de tetkik edeceklcrJir d~k~in ~ epenkleri deı:-iştiril-

• J..açakçılı ıla nıu~adele m:ştır V::kt"c ek amıarı tahta-
\dal:ırdenizindc kaçakçılık takibatına d:::ı kcj:cı: 1 ·ıeri örluten bu dUk-
ı,ritmi · olan Rüsıııııat ı:anhrııl:ııı !ima kO.rlur, !:ugt:n r.rrl şekilde ke-

' 

seferog~ (unun kaçak ııımıza diınım.,frnlir. P~n!c ve camlarla kapalıdır. Bu 

'

fe'·filetin tamimi Me- y ld < ı ı ku uk tL 1 iZ '""\Ot aı tar• •Odan en zi\a<le Ç ıahavvUl, Kay~erinin çar-. 

murlar herkese iyi - • - kağıtlarını tutanlar kaçak ,i~"'" k:l~ıdı \C knıom.ı elde ş.ısındak.i simayı derhııl deı;i~ 
muamele etmeye Emanete yeni vazifelerini <·dilmiştir· tırmıştır. 

müracaat yaptılar . Buğday fiyatları ı u_!tla, Milli mücadele senelerinde 
n1ecburdurlar fı~aılırn düıııa piıa'"'"""' ınn ı""'"• ceıı'ıede şehit olan Kayserili 

. 1 1 \ ,J,iız. "•ıiOO'I'- kuın:tr 1)\ ııaııl Sefero"'luna alt sigara 1, ,,ıııı ·ıı·ımı,ıır· ,, 1 1 d 1 N B Dah 'liye Veka et • memur- " .. . ' . . 1 1 ~un er e ıd:er azım .in ismini tas. !yan "enı·s 
llı"ı i,...ın c:\\cll,i .. ı;ııl· l\;ıp~hnı~o ka-g·adı ka.,ak.,ılı"'tndan do ı ıı l()' ·ı· l "' 

'arın hal!ca k:il""I son dere- ~ ' Y Y "' - " - .. ~' 1
11

' '
11 217 "il-< >ilıııc cadde de bu he,,'etin eseridir.' 

v Seh,uı.a;ıcti ". \ildi '"" tel'in layı mahkeme l<ararı ·ı kadar ~·ıknı1>,tır. ' 
Cede ly ·ı muamele ."aparak . ı e o· hükCliiı~.iıı kar.-;1-.11•· 0 ~,· k ·-

,. ka.~ılıl..ıı ohınıl.. ınahkt:nH_., '-' nüir,ır1 S f I d -h * ısciler d ,- ... "" ... H .. 

1 1 1 1 
e eroğ un an m~ı lın mlk- . . · arasın a Tu•k ·e~in UnUnde bulunan bo•luk, 

i;;lerini teshil etme er Ç n at ctmi> hulun"'«rlar. k tabı pi 'r · · v 
Vilayete bir tebll,.de bulun- Di.>cr taraftan ı ir 1 ra ı' un tarda na ti ceza alınmıştır. u e ı ccmıı ctı taıafıııdan dun çöpleriıı topl111;,::ıkı biı" ıııalıııldi 

" " · \ ı ı l(açakçılııtı ifı\,ar edeıı ve 1>tıo~ıunth lıir çaı zt1afeti v ··ı 
muştur. Bu tebli"'de elcümle gurupu. lıu dcf:ı Lnıanue 1 'ıı S · cıı '"''cır Halbuki hu rtın knrııı örttilğü 

., ,ara\ 
1 

iı·in , eni hir ıckli[tı hulun- işi intaç eyleyenlere de ikramiye Ureyya Pş. btaıılıul. 1 d bil 
deniyor ki: . \ ld ·ı 1 1 ·ı . t' meh usu 'iüre 'a l' h beyaz bir yayırı atın a e 

mu,ıur. f\u pırup ı ız ı c ıcr:ı ıcr verı mış ır. ,. nııı ra Rt<ızlı~ı ml7rllıginı belll eden bir bahçe 
H:ı:ı-ı OlCtnlıı):ırın ı...t·n<.Uleri ile c·,, •. ~,, .·aı·•\Jlll ıl• ı'•ıı'ı•:ıı l'[llll'I.. Bu mes'led"n dola 'k tı·cc;mı .. olıın 't ı· .. ~ 1 · '" , • " · ' • yı ı ramı- ~ ı· ' nu, \lnn .\nl..ıır.ı,!•ıı lıalloı· aımrştır. şte belediyeci-

rc~mı ı .. ı ohıııl. .. a \t! ,·,, ·'u<enl•·re · " ·ı· •ı·ı· · lll 'I ıı·ra ı f h · · • - u ' istiHır. l' ı e gorc mı \l•n ye a an ar arasında eski İ1>lan- \e rımızc ;?:elccckt 1.,·.,;n en mllhint ~ırlanndan bi-
:u \l· '·1 bu $thrplc f<:nn ınııoımclt scnn·•\t: ~onnca"'-ttr: i-.tcn.l' hu Htt: bul Defterdarı Hlk P ı .. 
l'tiklcri haber •lınmaktadır. • b 

1 
met B. ile .. ara arını çaldırmış Tavuk ri ... ı.uzı;ınsuı nçıkhk'Hrn, ıı;öz-

1'.m·. ,, .. , , .. •·ri' ,ı, ol;ıhilir. nzı memur ar da vardır tac s i'h k 
1 kılcı hir.rncıindc bıılunaııların · " ' ' • • ın a ı efendi isminde bı'ri ıere ~e\'k verece tez_vinat 

Bıı '."crn1:1\l· ile Yıld11.d:ı ;:ı ... ıi E'"' elce ·ı ı aı • hıılkın ,lcrıni 'cıla,· •c • v~n en bu ikramiye Sirkecide bir oteld• 55 lira çal- yormak ... 
• • tesi,at \U .. CU" 1" nll.İrihccktiı lere 811 muamcJ..-\.··ı o· 

1 
b srrı: I \( k dile-rint• .1e>a. U• ' • 'J ' IVlint mu d d iT •dd' K. ' <.'ırnı;nn <nr,,; ·ıtb da \cııitkn in- hıısbat vıze etınenıi~lir o· ır ı.,ını ı ıa ettigindeıı Polisçe Belediye ayserıyi zulmetten 

ketle nıu•ınel< c nıukııhclc etmek- t 1 k 1 v • ıvan, tahkikat yapılmaktadır. kurtarmağa muvalfalı: olmuştur. 
ıtdir. şaa r•P• uc:ı ·ıır memur ann kaçakçılık i•i d 

Teklif cınaııu1·c tetkik olıııuııor. vazifelerini yapmı• oldukyıa"rın~ * Protestan Ermenilerin BUtu•ı ~ehirl~rin ıenviralıni mü-
~uphc,ız halk • ıııcıııurlara llu ı eni ı;urulıun Vi. Vları a Sera dan Y reisi ,\hircn , efot ldcn f'ro- kemnıel bir surette temlr eden 

r ·ı • ı d - ve memur ulmalan hasebi k•"• h[i,-ııü ım;amdc ılc rıukelle tir. ı e mu, az.. "'P'i' ı'"I"""' ı;.ı • 1 d k 1 'ki bir elektlrlk fabrikası va·.·'ır. 
·v ' e e bu işi ya k . tt!>W.ll ~:rmcnilcnn es ı pa rı u 

\ e l)L' lu··,.• ccı.a kır ııw ıııı l66- "' ·, .... icab d pma vazıfcleri A 1 Bu fabrika gece sabaha lı:adar 
' ın an b 1 ve Beyoıtlu epıskoposıı r,;a os 

\!~!! üımı nı"'lddcrı ahk~mile mü- Beledı"ye 1•ntı"habatı lk u unmasına mebni ~ dar sokaklı memleketin emni-ramlye itasını muvafık bul _ E d. · esı du· n kaldıı ıl .. , ··tıı·r. e en ının cenaz . • etle baştan başa katedllebll-
v ... ' akın<l• ili d~I ınukArrer ulan mamıştır Dl 

\'azife esnasınJa nıcnıııılara k•ı,ı • \'an, bu mes'eleden m~tır. ine amil oluyor •. 
ıeni eııın. ı hclediıe intıhabaa dolayı memurlara verilen fkra- K dil 1) 1 

d;ru .. ,t harckiına bulunıılur•a mukK- h ı 'l .. ı ı * an un gece ll a Belediyenin saydı""m !erat-
" azır t• •ıının tt>rıı ıızum a Akadar miyelerin geri alinmasinı Maliye b ı ı "' 

bdeıe kalkı>ılm11arnk kanun hiuın- fara hildiı lmi,ıir. '• lırimi •.ı·n ,.ı ... ·en· v kll kandili idi. 11~ muıı.ı": de l ll rından en mühimmi de - hiç 
. '· ••' e etine blldlrmiştir. 

,e,ilıc ılıi.:a ile derhal zabit ıcıekası \crlcrindcki ırnhi)cl<rdc T. 11. I'. -~- l(t:Cı.: camiler cı.:nvir edilıristir. phesiz eski bir mezbahayı deba-
t:ınzinı '" haklaıında ahk:imı I·anuni nan11uleri tc<pic olur.ınu~ıu. Kasım paşada yangın · Sebze flatfan - Selııe tAt falırikası haline iftag etme-
,.e dairc<ınde takitıaıı kaPıınıyeye Evci ki gece J(asımpaşada mevva fiatlan gittikçe ı ükselıwr. K sidir. Kaysarlde pastırmacılık 
tevt'»ül eılilmo,i icap eder. Kanunun ('eza kanunu ile menedilmiş efııl- sandalc. Kasımın evi den yan- yağması dol&) isiyle '"" gunle derecesinde dericilikte mühim 

ka~ı yapmakla memleketin -
ginli(:'lni teşl:il eden bir nı 
va ehemiyet vermis ve mu 
fak clmı:şıur. ' 

İbrahim Sefa bey bu kı 
icreatt.an sonra mevkiini, kı 

Lll ) le bir genç hemşerl 

ter!.etrnı, bulunuyor. Cevva 
facı t;ir uh taşıyan yeni 
1\ 1 htin beyin de, aynı <L 
de mu' aifak olacn;::ı [ôınôt 

mel.kdi . 
l\ayseri her giln iktisnd 

hareket, her vakit ılc•r•• 
minde bir yenilik gosıe, 
çaiışı::n güzel bir bddc,:ir. 
giizel beldenin içıinıı:l, lk · 
hayııtını teşriha çalışnc 

Temenni edelim ki kale 
bu gUzelllkleri ayni kuv 
canlandırmaga ve yaşat 

muvaffak olsun ... 

Hikmet S 
' 

Develu mektep! 
l)cvdu 24 (\lill'ICI 

lud:ı \lillet ıoekıcpl<rı ıc'k " ı 
taz11.ın<.hr. K3.z:ı mc kezind~ J I) 

·anc ı arJır kı burada ~ıxı erke 
kadın, Ct\'ar koykrde de 700 
500 kadın yeni harfleti <•ğrenıy 
Diğer bütun nahiyelerde d.; koı 
açılan Jersanelerde kadın 

herkes ) eni harflerle yazıp ' ok 
ogrcniyorlar. 

l limaycl etfal için bin liulı 

bire teberru edilmiştir. 

Burada Himayei et!'al t · 
yapılacakar. ----
İzmirde tütün işi 

lzmlr tlltiln tüccar ve z 
lna muavenet olarak tiltUn 
Tutun inhisar idare ince 
alınmasına karar verilmişti 

TutUnlerin sahn alın 

lzmire bildirilmiş ve mubay 
başlanmıştır . 

* lzmirde bir adam dond 
lzmlrde de busene klş fazla 
lzmirin Eşrefpaşa mahalle. 
bir ~imitçi yere dU~milş ve 
ğuktan donarak ölmUsi~r. 

• Bir şaki yakalan< ı -
kesmek ve soyp;uncııluk m 

sinden 15 seneye mahkum 

>ındı mahalk-sindcn .'lılı.: 
0Jtlıı 'uh '\1chmct .14 ı sene 
han.;:ınc divnrnı dclııp c 
firıır cimt}ti. \lerkL•m. hil 

!\danaya !!:cldigini h:ıhcr 
taharri mcrnurla~ı ı:ıırıı!ınd 
tilildc dcrdc<c ııluıımu~tıır 

* Adanada t~vkifaı 

ni cım ali sahtckarlı~ından 
\daıHda tevkif cdildiklcrın 
dıg:imız Horcn J layri , c 

l>hanne,;tcn ba~ka bazı ki 

tnkif olunmu~l.ırdır. Buııl· 
le} man oj'.\lu :)c, ki, katolil 

!etinden Scm'an ı::<;lu l lalil. 

tcdi .\ptullah o~lu 1 lal 
Ermeni milletinden Arti 

Rapı :ı, Tah.ıhi n: ı\h.-,;a is 

kadınlardır. 

.\1nku!l;ırın hir mikdarı 

ycrl' •. L'h:tdl.'ttl' lıL lund 1 't ı 
hir l,.ı,mı d:ı ıilu olarak 

rilcı ·riıı ·urıycdc hı,fuııdu 

lıildiklcri halde yalan yere 
h:ıhe~ imza cttıklcr;ndcn 

cc,·kif olunmu~lardır. 
lt!vku!lar haklarındıı 

~><lilen fczlı:kt: ık hcrRh.:r 
muddci 
ferdir. 

um•ınıilij!;c ı:undcr 

, .. _ ... _ ......... -- .. -- ........ -- .......... 
Meslek mektep! 

\laııril \ ckıllt:ti mııhccr 

lılyı.:tlcrdc yl·niden acıial'.:ık 

mdcl. ıncktt:plcri için \ \' 
dan mutehassL' cdbinc karar 

mı;tı. Bu muceha-,ıslanfan l 

1,'Clmi~tir 

izciler ltalyaya gld 
Ge~·cıı >ene lcah a 

~chrunızı liy1trl't clnli~ci. llif 
da italvanlar 'f'ıırk izci! 

daı et ctmi~lerdi. i 000 J.. 

olunur 8 ıcar irae ettiği bu tariki birakauk :ıksi dir ki yapılmasına mani olmak idare gın çıkmıf lsede derhal sllndG· 0ehre gelen oebzelenıı miktarı ••• bir mevki tutmaktadir. Bunu 

....... ~~~~~~~===::=:.!..._h_ıır_ek~ct-lc_"~·vı_e_ın_'_"_in~kan~u-n_u~"c~h-•tt_A__!_:.~':'":•:':i :re:i:s :v~e-•:m.::,ir:l"~ri~n:in:_:":"':·i~fe:<ı~·dir:':· .!._~rU~l~m~U~f~ttl::.::r·:.._~~~~~~~~..!..~m:•~ıu:r~-~~~~~~~~~~~~~d=U:ş=U=n=e~n hey'et, debağat fahri-

izdmizin mayı~ 3)1 içinde ita 
gitmeleri mubrrcrdir. 
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BUGÜNKÜ HA \TA 

utrıyan halkı sahiden bir 
(Allah rlzası için) kurtarmak 
pek insani bir vazife ola
caktır. Kestanecileri toplıyan 
seyyar· satıcıları ilrküten, 
kundura boyacılarına köşe 
bırakmıyan faal vatandaşla-

Dun en fazla hararcı (4) en az rımızdan bunun da yokedll-
nakıs ( 4) dereceydi. Bugün ruzj!;ar meslnl rica ederiz. 

:,_:_~-~~--~-~_:ı_~i-r '_·e_h_av_·ı-bu-lu_ı_ıu_o_lm_a.;_ı..:ı~lfuft~~ 
~·~· FIKRA 

TORBALJ ZORBALAR 
An karadan: 

Son zamanlarda Ankarada 
her hanğl bir evde oturanlar 

iidememekle maruf bir borçlu 
vazlyetlndedirler. Öyle tuhaf 
öyle garip bir borçlu ki ala
caklınız sizi icraya vermiş· 
tir, siz muayyen müddeti 
bilerek geçirmişsiniz ve ala
caklınız memurlarla beraber 
kapınıza dayanmıştır. 

Her sabah, Tanrının ve 
tabiatın her sabahı helecanla 
sıçrarsınız: 

- Taktaktaktak 111 
sokak kapısı o kadar sert 

ve laüball çalınır ki (Çam
lıbel) de ağılınız olsa, köro
tlu bac almaga gelse ancak 
böyle vurur. 

Koşar (ne oluyoruz?) he
;ecaniyle açarsınız, karşı
nızda - ya dişi, ya erkek -
torbalı bir zorba belirir: 

- Allah rlzası için para, 
bul, ekmek, çamaşır, eşya, 
meşya. velhasıl canınızdan, 
ırzınızdan başka verebilecek 
neyiniz varsa ister. Allah 
rızası için yüreğinizi hopla
tan bu zorbaya yanılıpta 
sakın: 

- Allah versin, demeyiniz. 
Durur, bekler, ısrar eder, 

,anı isterse lütfen yanıp 
yakılır, kapının açılmadığını 
görür ve açılmıyacağına 
emin olursa o zaman sulu
kulell sarhoş bir hatip ke
silir. 

Artık ya dışarı fırlayıp 
ense köküne bir sopa odunu 
yapıştırınız, yahut kulakla
rınızı - zarına kadar - tıka-
yınız. 

Öyle taarruz eder, öyle 
haykınr söylenir ki öfkesini 
yenemez de gider komşu
nuzdan allr. 

Eger komşunuz da gaflet 
edip bir (Allah versin) deye
cck olursa vay mahallenin 
b:ı~·na gele:ıler!. 

Fahiş kira alan ev sahibi 
<ılsa insanın yakasına bundan 
fazla yapışmaz; her gün, her 
s:m h. her saa , her dakika 
b orlnlı zorbaların ~errine 

Su! 
Kırk çeşme misin mübbarek? 

Hir tarihi tabii muzesini zen
ginleştirecek kakar kesir ve 
mütenevvi dostlarım var! Hiç 
birinden - çok şükür - ehemmi
yetli bir zarar görmedim . Bu 
da bir kardır fakat karım da 
olmadı . Türkiyede en fazla 
kabiliyeti ticariye gösteren bir 
sınıf vardır, bu sınıfın meş:.ur 
bir takım umde/eri vardır, on
ların biri: { Kôn olmiyan şeyin 
zararı vardır] sözüdür . Bu 
doğru olabilir lakin her şeyi 
bu • hakikat • le ölçersek pi
la11çoda açık vermemiz muhak
kaktır. Evet ! Dostlarımdan 
zarar görmedim fakat bir kô
rım var ki o da 011lardan yazı 
mevzuu almamdır. Size her gün 
harıl harıl anlatmıya çalışfıl,>ı
mız şeyleri hep kendi kari
hamızın mahsulü za11nedecek 
kadar safdil oldugunuzu tah
min etmem! Hepimiz az çok 
okur, duyar, vr dinleriz, bundan 
müstesna içimizde yalm z bir 
arkadaş vardır ki şu günlerde 
• lktam • la " Cumhuriyet • 
arasında balık kaçtı oynuyor!. 
Bu da bittikten sonra dinleyin: 

Bundan kırk beş sene kadar 
evvel Üsküdarda tevellüt elmiş 
erbabı namustan, ağzı burnuna 
ve aklı başına oldukça yakm, 
halim, selim, orta halli bir ah
babım var. Bu zatın son gün
lerde bir zafına dikkat ettim : 
iki ltikırclıda bir sudan bahse
diyor, ama minasebetli, mina
sebetsiz ! Geçen qazar günü 
matbaaya {[eldi, benim odaya 
çıktı. Ben bizim matbanın yaz, 
kış ateş gibi sıcak olmaya 
mahüm üst katında çalışıyorum. 
Yazın üstümüz dan, onun üs
tünde günes olduğu için dere
ai hardrel hiç bir zeman otuz
dan aşagı inmez , kışın da alt 
iki katta yanan ateşgede mih
rabı gibi sobalardan fışkıran 
sıcaklık hep üst kata toplaıııyor 
ılışarda tipiden göz gözü gör
mezken biz pencereleri açı
rurıı:t, lcikin sıcak isn,r ediyor. 
işte bıı şerait içinde bıılıınan 
odarnu J;iriııce : 

JHerlıaba sudan arkadaş! 
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ASTIRMA YAZI 
x 

"ı·IİI' •ıı lıuifi Lıuı:l\ .• L .. > 
\ııııı iı·ı• ll'rııt•ııııa edip, ya-

rım sa~.ı ılııııcn·k ~ıkaıı fKılis 
l la'ıl Pli•ııJi ı-w d:ıkka sonra • 
oıııııw k:ıt11~1 atlanıı ite kaka 
<~laya mktıı. 

- Ilaııi buııun evrakı? 
- htıı beyim. Orada ma-

o;.1nırı ı i shindP. 
homi,.•ı" birçok evrak ara

sıııdan ele geçirt.liµi mor mü
ro·kkep!tı yazılnıı~ raporu, bazı 
kelimeleri ~tıveliyeıek, cehren 
okudıı: 

- « 15/16 ı:ıı.ıre~i. Galataıla, 
Topnılar t.:addesinde.. kahve
lıarn~"irnle kumar oynandığı 
lıalıeı· alınarak.. Gidıldikle .. 
llalıa evel daı;rılan oyuııcıılar
ıhn yalınız sabıkalı Cemal , 
ııaını dıı:er lotoryacı Cemilin 
tırada 111•~\Tlll bıılııııduğu gü
rıılıııııs. .. l\cıi bittalıarri wt-• . 
nıişık.rt ndet tek lir.ı ·rn r,ıı · .. di 
kı rııs rıtıız para mai!sıı«r im-a , · ı ~ 

lııııdııµıı gorOlıncğl", i~lııı meh
ı ığ rı rlıı'Iİ vıırııdıı sonıldvkta 
Jıll'ı kııııı Cerııal vekdigerirıi 
tııtrııayaıı Yll kaııa ıthlıs olıırık
laıı çuk J.aıt lııılurıarı et•ı,ıplar 

1 
vı·rııı ~arih lıır ııırrılı:'ı ıra
osiııdcıı kııllircıı irtinap eı
tiğı nlıetlc, ıııareaikir pam
laıııı mahsulü ~irkat olmak 
itimaline mebni... Merkum 
nwvcııderı ve mebaliği mez
bure a yııen ve ııakten izam 
kılındı.>) 

Komiser, kiraaıini bitıı·ince, 
kar~;ısında duıan ;ı:ıhsın yıizüne 
dim dik baktı. Ilerit; bir omu
zu yukarıya kalkık, elleri gö
beğinin üzerinde kavuşmuş, 
dizinin biri hafif öne doğru 
bükülü, bir mazlum tavrı ile 
durıyordu. O esnada yabauci 
biri onu orada olıey'etle ıtörse 
muhakkak masumiyetine hü
kumcdeı-, acir, Şflfaatçı olurdu. 

- Söyle bakayım: bıı pal'a
lan nerdcn buldun? 

- II iç bir yel'dcıı hulnıadırıı, 
Jı.,vbaha .. lıerıim lwndi Param. 

Keıııli paran.. anladık. 
t ;ı,ktcıı torbayla diişrnf'diya? 
Elbet bir taraflaıı ~eldi. Kazaıı
dın .. Çarplıq .. ııe hilcvim bcıı~ 

- Kazandım lıalıacığıın .. 
- Kııınarda deitil mi? ı e 

ovnadınız .. Basma mı.. Pmtfa 
l t lı ) 

MlLLfYF:r, 

.., 
Diyerek bize bir taş attı . Ce
vap verdim: 

- Merhaba I Neden sudan 
arkadaş diyorsun? 

Öyleya! Ne arar, ne so
rarsın! Ben seni aramasam senın 
beni sorup süal edeceğin yok/ 
Of! Bu ne sıcak! yahu ! Ha
mam gibi, su içinde kaldım. 
Seııi fazla işgal etmeyeyim : 
~ a su şirketi aleyhine pir iki 
satır yazsana ! Mukaddimesile 
kelama agaz ellikten sonra 
anlatti . ben esaslı noktaları 
not ettim, şimdi size yazıyorum. 
Bu arkadaşıma nazaran: "Su 
gibi aziz ol • derler ,bu eski 
bir lôftır, su Terkos kumqa11-
yasının eline geçti izzetini ı·e 
• Şehrap • haline gireli lezze
tini kaybetmiştir. insanları yedi 
hilkat topraktan lıalkettifı için 
bunlardan bir kısmı • sulu • 
bir kısmı da • çamur • olur 
Su akıl erer şey değildir : in
sanın sulusu nakadar namak
bul ise, yemişin sulusu okadar 
makbuldur. iyi bir şey mi, kötü 
bir şey mi? Kestirilemez ! 

Yoka/ur Ta/avla yanar, ço
kolur dünyayı bogar, ele avuca 
sığmaz, her kesin defi/ kendi 
istedil!i tarafa gider, kışın buz, 
yazın buhar olur, şekli belli 
degil, /zer girdigi kabın biçi
mine oyar, bazısını yıkar te
mizler, bazısını yıkar kirletir 
tepeyi sevmez , irtijaa çıkmaz 
hep baş aşagı gitmesini ister. 
• imanı suyu , olu.~ca adamı 
delirtir, hindi suyu o/uncu çor
ba /asım dt!virtir • bir içim su • 
bir güzel anlatır, ustasımn 
e/iııde • bir kaşık su • bir 
adamı boğmaga yeter. Güya 
en ucuz şeydir: Sudan ucuz 
derler. Şimdi gazeteden ucuz 
demek daha dogrudur, tatlı
sında • firenk • yetişir. tuz/u
sunda turşu kurulur, kôh kokar 
rtnksiz , kıvamsız, şekilsiz 
ale/'acayıp bir şeydir. 

Bir Bektaşiye sormuşlar: 
- Neden yıkanmıyorsun ? 

Yıkanıyorum ! 
- Kaç günde bir 7 

Her Bayram! 
Azdır, hiç değilse haf

tada bir yıhanmalı ! 
Şahım aslımız topraktır, 

pek su ile oynamaya gelmez! .. 
lôkin çamur olmak için su 

ile oynamak şart mıdır? 
Herifin biri küçük oğlundan 

bir su istemiş, çocuk kıınıldan
mamıs bile . Bu hali gören 
büyük o:,:lu müdahale etmişi : 

Baba ! Al/oh isliih rtsın 
kardeşim hayırsız cvlıit ! 

Sen onu beklersen susuz 
kalırsın ı İyisimi kalk krndm 
iç, bir tfe daııa ı·er ' 

J lavıı·-lıeylıalıa. \'aila, 
billa beıı lıil' ~eycik oyııaıııa
dıııı. Sade oyrnııı t!ikizli •nl'
dıım Anam avradım olsun ki 
biıyle, 

- 811~' l\.ııııkiııı diııi1:1 

- Tanımk~sııı ki ... 
Senin kiratınıla hcı ıflcı, 

dej:iil mi? r (ı>psirıi taııınm; mr
rak etme. 

- Ma-rılıarak ı\ vni.. Kor 
Kerope .. Çopur Ifalit.. lştr. var
dı birkaç ı lıvan. 

- Şinııli, siıyle bu paralar 
kiminJ 

- Alla bel~ıııı versin, be-
mm. 

Lotaryacılıkla bukadaı· 
çok pal'a kazanılıyor, drmı>k? · 

Ilerif, ellerini çozdü, gayet 
komik bir tavurla: 

i\"eden kazanııııvalım . ' abicim? dr,di; Allah enayilere 
zeval •crmsinl Sı>rmayesi ne
dir ki? Hir tnrba. bir zımbalı 
tefter, bir knrşıın kalemı, iki 
iilfı taYııktan ibaret 

Komiseı ayağa kalktı, \1\ 
saılere 11111111 hıı lıarrkı>Jİ <:ıhı
k:ılıYı 'rııidı•rı Pliııi bvıı~tııı
ıııaÇ:a ~evkeıtı. .\ yııı zaıııııda 
lıel'i f, sezdi ımerlı'rı. p'<'l'i ye ıloğrıı 
iki kiı..Cık aılıııı altı. Zalııı ı 
aıııiri, l:ırzı lıı'y.:nını ılalıa 
sı•rtlc ıiı rı cık" • ııaiiııi lıir daha 
fl>kmr l'ttı· 
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UÇU~ lt<l'lE 

Dul 
Vat.an : \ndrt:~ Dal 

Zikre şayan olmayan ufnk ı gelişin okadar garip ki, bunu 
telek masraflarla o aparnmanı ancak heyacamm ıı.Hettire bilir. 
bulabilmiı;lim. Kapucuya on hin fsmım Liyagardır. Tanımazsınız. 
frank verdim. Bir okadar da, Nisten geliyonım.CcldiV;im zaman 
apartımanın boşaldığını haber kanmın vefatı haberini aldım. 
veren cenaze nakliye şirketi Evet efendim., hu apartmanın 
mc'muru aldı kiracısı bizdik.Karım burada öldü. 

Kanın, mahalleden, nırubctten 
kiradan ve küçüklügünden başka 
aparcımanın kusuru olamadıJtını 
>e\y lüyordu. 

Yerleştik. 
lfü >ahalı, saat on:ı doğru · 

kapı çalındı. Sabahlan kapı çal
mak kurnazlıktır, çünkti muhak
kak açılır. Öyleden sonra "eş, 
dost~ gelir deye kapıya göz 
kulak olunur, ve hemen açılmaz. 
l lalbııki >ahahlan bu tehlike 
yoktur. 

Kapıyı açtık, siyahlar pyımış 
bır efendi ~elam verdi. Biz mus
lukcuyu bekliyorduk Karım kar
şısında siyahlar giymiş. matemde 
birini görünce sordu: 

- !\luslnkçu öldü mü? 
Sıyahli adam boynunu hüktü: 

Bilmiyunım efendim. Be
nim mu>lnkçu ile münasebetim 
~·ok. Sebebi zıyarctim öyle naZik 
bir mes'le ki, bilmem nasıl izah 
edccel';im ... 

lkn ad:ıının matemi karşısında 
coştum: 

- Btı) urunu~~ içeri girini7., 
dedim. 

Carıptir am:ı, ~iyah clbis~ in
sana emniyet telkin ediyor. i\la
temi, aci>i ulanlar ned, nse s~vili
yor. Bu ad:.m da koyu matem
deydi. Tepeden tırnaP;ına kadar 
karalara buninmiı~tLi. Şapkası si
yah,pardcsu ~ı siyah,g;iizlcri sıyah, 
eldivenleri siyah, saçları,bıyıkları 
siyah, önden iki di~i kirden sim 
<iY:ıha. 

- \!adam, mfoyo... llL.aya ... -·-·· .... , ..... , ................................ . 
Bu çeşidine ne denir? 
Bırine sormuşlar : 

Ayol şu {[ömleğini neıleıı 
yıkamazsın? 

mi? 

Gine kirlenir ı 
Zararı yokı Gine yıkanır ı 
E gine kirlenecek ılegil 

Kirlenince giııe yıkarsın! 
iyi sultamm ama biz bu 

dünyaya sade goınlek yıkama
ya mı grlılik ? 

Zannederim bıilıin dünya bu 
adamca:;ız111 fcL,ejesini kcıbul 
etmiş ki atemde bu kadaş kirli 
çamaşır mr ! 

FELFK -=--------.mrr•••-

Benim artık Pariste yaşamama 
imkan yoktur. !\!ısıra gıdeceğim. 

Fakat gitmeden eve]. son bir 
dafa daha mcs'ur ya~adıJtım yeri 
görmekten kendimi alamadım .. 

Söziin hura;;mda siyahlı zairi
nıiz iiyle periş.1n bir hal aldı ki, 
hemen bir iskemle uzarum.Orur
du. Gözlerinin yaşını sildi. 

Karım, nasıl bır mikrop yuva
sına düştüıtümüzü anlamak istc
yormuş gibi, endi~e ile sordu: 

- Neden iildii? 
- kalpten. andokarditi vı\rdı .. 

zavallı, doku?. gün içinde fırladı 
gitti .... \klı hep h~ndaydı. Bana 
tekrar evlenmemi vasiyet etti_,. 
Bu vasiyetin totamıy:ıcağım. Onun 
listıinc C\ lenemem. 

~ize ne ı;fıi hlr hizmette 

,----~ bıııunabılırızr 1>tırada hır 
unuttunuz~ 

- Eşya dep;iL. hatırnl:mm 
haldi .. ,\lesela ~u yemek oda.<r ... 
Burada yemek yedi, evet burada, 
yemek yq·emcycceği :wmana 

kadar yemek yedi ... ondan sonra da 
benim yalnız yemem için ısrar 
ettL. İnsan tek ha~ma yemek 
ye\c lıilr mi? .. 

1 lıçkırdı, :ıgiadı w ıı;cıı:ı !(ÖZ 
yaşlarını silip de\ am etti: 

Sizin canınızı >lkn·onıın. 
sizden hir ricam var. Beni beş 
d:ıkka, yarak oda,ıııda ı alııız 
bırakır m1'ınız... Onun yattı.~t 
ki ,etle diz çokmL·k, dua t'tmek 
i.~riyorunı. 

- Talni ckndını, lıuyurunu1.. 
Tqchhır ederim 

.\dam yiiriklu, ~itti. Od:ıya 
J!inli. lkş dakika orr:ı çıkcı.(.'ok 

-== '. ZCX2T' =-

ağladığı ylizimdcn .belli idi. 
- Si~lere minnettıırım. 

ihya ettiniz. Kanının yüzür 
kere daha ı:;önniiş ~bi oı 

-- Cıilc güle dendi• 
size ömür versin. 

••• . \dam ~·ittikten < 

od:ımrza girdik. 
Karım çok mütecssırd' : 
·- J\llalı kimsenin ba~ına ver-

mesin... Sevişiyorlamı~. Eyvah L 
-Ne o? 
- Gerdanlığım. 
- Gerdanlığına ne olmuş 'l 
- Yüziiklerim, küpelerim •. 

h .. ~ 

takdirde hıı 

atınw rica ederim .... 
birinci sınıf bir aktör var .. 

'aklcJ 

Selami I -··············· ·····································"'' '"' .................................... . 
MİLLİYETİ EYLENCELE 

Bugünkü 
Soldan sağa , • Yukardan aşağı : 
1 - Sigara yakılan ,eı (6) 1 Kış )emişi: kebap da 

Rabıt cd:ıtı (2) 2 \' apılacak ~ey (2) ün 

1.3 

2 - Dost (\( Tane (4) 
3 - Halk (5. 
4 - Hastaya bakım (6) 
S - Çı~hk (.'il Kavga (4) 
<ı Yeni 15) Ma1tırka inre mu<iki 

:ı .\lahkenıcde rilvet edll 
4 - \"ocJ (2) gitmek (6) 
5 - llıldırcııı. keklik ve sai 

\elinin bir ne•i (4) 
U PckrnczlP ~·enen bi' ~e 

uza~ı gt.istcr~n nid:ı (:!) 
7 Bir ~eyin niıam (b ; - Dahi (2) kunıın (2) f) 
8 - Budalalar (G) 8 Baş h3'talıı:ı (3) l lar 
<) l\lubakkak ( 4) Ka<apt• •• den çıkan 15) 

ulan (2 ---..,-~~--9--_·_\lutcrizin yaptıl(ı <ev ---IJllllEIJ-- iLANLAR lll!:lmllC!ll:Zı=EZE!=:!!!:ıt 

... ittihadıMilli 
Türk sigorta şirketi 

Haril{ ve hayat üzerine sigorta muameles 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 2 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
Arenırsi ııhııınınu)·an şelılrl<'t·de ıwı'ııtp ııraı"' :.ı,ıaıl 
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Pazartesi gününden itibaren 

An na 
Karenin 

~-ıııı:ı;.ı--mı::ı.-;J::;ıll• , ............ ' 
Mc: rl Os<>an . - . 

~(;ent\'ra knn .. cr\·atuannJ.:ln nv.:şhu r e 

. - . il FRANKARDi 
l larikiiladc varyete 

numcrolarını 

MELf~I( 
SiNEMASINA 
;!idi runıi/.. 

c O!Cl::::O!Y;'J~~ 
Dnrülbedayi 

Tcpeb ş ı tiyatrosunda 
akşam 21.:0 da 

Teyze Haaım 
Ko·-1rdi :1 perde ------• pi) ani' t \ 1 ile \ Lri (),,:an e ~~'ft",."!l"-----""I: 

0 Suhattn ..J. üncil Pa .~ ~ı.:~İ p:ünU e 

Cı,ııı:ıliıı lıı•ş ad . ııı gcn<·iıııle • Fransız Tiyatrosunda 
- Soyle, lm paralar kını ıı? 
- lkıım. iki gı•ziıııı kör • 

obıııı. 
- J\eı·cdcn lıulduğunıı ~ciy

leyeckrnı. \'oha sPııi mahkc
ıııeye vcrırıııı. 

l\ıı kard:ı~ım vel'di, 
- Kim scııin kız karıla. mi' 
- Biı inin meln'sİ. • 

Biri kim? 
- l\alll'olayıııı adın Lılnıi

yurum. Dalıa hcrifııı yiiziiııü 
hileııı gurmedim. 

- ı-iemti neresi? ~erde otu
rur kızkard: ın? Sermaye mi? 

- Yok .. l lcğil. F.l'erıköyiin-
de krnıli il\ lrriıııle otııriyoıfar. 

- ,\dı ıı hıı haspaııın:ı 
- ~ııı.:uı. 
Konı ı~n ııot alılı. Stıııra 

gt>ııc isıicvahıııa dovam eltı. 
- San:t ııe deve vrnlı lııı 

parayı~ 
Cı·ıııa' , llll.ki lıiraıı .,ı,:1 ya

ka) ı kıırlaıwıııı, ıııııl;"ılıaza,ıvla 
baklayı ağzından çık:ı.rıwrcİi. 

- · Sıkıııtıt.la iılinı .. Bul'l'ıım 
\ardı. Y iizü·•iıııtı vel'di, ı-allıın. 
ı:ıı par:ı He oıııııı paıamiır 

ı:;I' l\llZf' ıfıırılıı •nııı:ı ıbha 
'amiıııı ).!"111 illıııı<'k kiıı. il:hc 
eıı ı: 

- ::-'r·ııtlt;!I ~:ıkll\ :ıcak ıJı•<>ı-
" lıın ya lıt ylıaha' 

f.;ikırı hi"ıtiiıı hıı ııalıat k·ı
ıni- ,.,ı <ııpPyi ılaı µttriıııiyurt.lu 

lwklt'Y•!ll IJ1t'lll!ll'a hitapla. • Yq;;\nc k ııı-crini vc·cccktir 
\1 1 r 1 ' ••••• o •••••• ., - , , ç;ııliir, :ı.i eıı•ııdi 1 

dedi; sıiy:ı•dik:cı iııi işııtiıı ya~ 
~iıııdi, hir'iktc ~idiniz de ifrı
dc~iııi t•·Ysik rl. Bakalım. de
ıli(!i :,rihı Jıir kızkaı1l~ı \ili' 1111:1 

lll'rt,Jc ıılurıyoı?. Yüztık VOl'
rııi:ı mi?. l\t' deye YCl'mi~?. 
Y ı-ıziik kiııw ~alılrıııs? Kwa • • 
satıl mı~:· Büliirı hu cilıetlcı i 
!ahkin rt. R~ıı:ı ıivlf' ıır'iyoı· 
ki hepsi yalan. 

Cemal, bıı yalancılık Nıa
dını ıt~ddt: kalkı~tı 

- Alimallah, yalan d<'~il! 
Ei!er kofti atıyrn 'am, ~af( 'f'll\
rnı>l şu kapıdan çıkmayım. 

Komiserin sert hir cml'i: 
Susı llaytli 1

• 

Oıııı siikfıta nıecbuı ,•ui. 
t:ı"ııal oııde. llalil efi•ııdi ar
kada. ~ıktı'.aı. 

l~ı t<' i ..;.a)talı, t ıi!l•·11t1 dı ığru, 
Şakir L•·y, İslaııhııla iıımek 

i'ızı·c p\·ıhı nk:ırapı sırada. hıı.
nwtçi kız tda~la gdip ~ıı lıa-
111 1 i \"ı'; dı 

- H \ fı·ıulı' Sı~.İ hir polis 
elilndi ı.,rc·ıı·ınek jsfıyı•J' 

llt'ııi mı? ;,\p yap:ıcak-
· ı 

tıJJ~. 

Hı uwırı .. Yanında lıir 
de yalıaıırı adam var. 

).!abadi var 

Emnivct oandıi\ı miidiiriyctindcıı 
1 ladicc Üllct hanımın 11 ~4lı ikra1. 

numaralı dt!\·n :-;cncdi mucihincc 
Emniyet Sandıjtından i<rıkra/. cvlcdi!\i 
meblağ mukabilinde Sandık namına 
merhun bulunan l\adıköl'ünde O;m•n 
Ajta mahalk>indr htt~dili •ok:ıj:lnda 
58 72-74- nuınaralı , l' 'i.izd<ık:-;an 
ar:;.ın ar'.'-a ü;..L-:-iıH.: ını.:lıni ) cdi oda~ 
hır <ola. hir mı.tfok, iki kuyu. 8~8 
arşın bahçe ve ınUşccmel4u ••irt)İ 
haı,; hanenin t:ımnm1 ''Bde[lli hitamın· 
da bo"un verilmcmc<inden dola) ı 

iV .,.,.....::...:C'/' 

' ı .. U~üncü Kolordu 
nubayaat koınsiyonund:ı 

~arılı~• ç•bnl:ır:ık 18.'iO lira hcdel * ljorlııdaı.ı kııaat ılılıyan ı~ 
ile müştcriq namına lntl karan 220500 kilo kııru ot k3Jı.1 
çekilmiş iken bukere )üzdc oıı ~am zarf ıısulılc mıınakasa\"a "~ ile başka bir müşteri çıkarak oıüza- · 'h 1 • K ı 'ede bedelini 2035 liraya ibltğ ey- etlil~i~tır. 1 a e~ı. 28 {ln.ıı~J ' saııı 929 tanhıne mııs;ı !emiş olma•ı cihetile mezkOr hanenin Pazartfl•İ aftııü !<Rat ııı• dorfl 28- J -929 tarihine mümlil önümüz- " • ,ı deki palartesi günü ıekrır <on mü İn :ı l'dilcrektir • Talilı:ııriıı • 

ıaiı i arılamak iizro Jıeı1~1 zayır<lt~inin icra~ı 'l" muameltsinin g ikmali mukarrer hulundutundan ıalip e İs1 ırak elml'k ıshyenlerirı 
olanlann mezkdr günde nihayet saat Tirarel odasından mııs:ııJJı 

kadar Sandık idaresinde hazır vesikalarım ıniisl•ı'lıibeıı (İ' 
bulunma lan luzumıı il An olunur. .. Jııdaki nı ulıa yaal koıni~yoıııJ1 

ai,REKET I ~~;~~·~~~-~ 1~~~.~~~~ı:~ 
Şehzade Başı Millet 'fit~ 

::ickcri ı ocakıır i trosunda 28 Kanunusani pazıırl~ 
aksamı tiyatro monoıııll' Kimyayi tahlili va;yete Horlamak mı ? ttı~ 
mak mı? Taklitli komedi 1 pe ı\Iüderri~ kimvaktr l .ip;or beyin 

kimyayi tahlili escrının birinci 
fasikülü inti<ar rtnu~tir. Fiatı 195 
kuruştur. 

( Naşit Bey ) bekçi Yusuf. 
Surpik ile l laçik ıt 

Veni komedi 2 perde J'I Y 
Bey [surplkj Bale heyeti il 



.... 

-

\".ı ıtı l ır > lılti1t c.l' n l\ı'V 

İzmir postası 
Lf,ıftalık ik ve qir'at hattı 

Adna \apurıı n 1\. sarıiniıı 
2B inci PAZAHTESİ 

ı;un ı ı:; 
keti. 

1 
a .G.ıT~ • ~ıhtımından hare· 

ac'Jı llpnc~ ikınci ye üçüncü sınıf 
ı i ole!.!. al . I· . !idercktır :ırak doj!,ru ı zmır e 

])lJ,:I\. \ , . l 
r .. b '· ıı ltiks \an urda her 
~ c; alı · 

"ıhı 1 1 ahat ınü.cmn1cn olduğU 
. > ılcular tn IJuı t.ik ncc· 1lerin ser 

\'ıs h'd · 1 C'llıtın hu' ~•klmlır \liiddcti 
evah t ·r il 20) ıı;ıa:ıttır 

af,ildt ıçın ( .:ı !atada (,uııır ık 
k•r ı ır<la S .. tfı..: ·itn~cz hanında l~ 
lUP"te ıy • • 
1 

ı ınLJr'H'ı.t 1 L·lt.: 0 11 Bcı·oıYlu· 0.J. n • 

< 'c \n .lk\o~lunda l'ernpalas iL 
' 1 •ı k r ı ı da atı.ı scı ah t 

Lı en 1 rr, 
ıa l' l un: Hl'\ oıtu 1 h(ı 

c .~ ... {}(J. 

~Al il Z \!Jh BllL\lıEll
Li:J{ \',\Pl llLABf 

l\,\llJ\ IJE~ JZ 
\il': TAZA'1 \'1': LÜKS 

IOT\SI 

ARSLAN 
vapuru 27 
l<.a. sani PAZAR 

g"\lıııı ·ık~aıııı .Sırkııı ı nlıtı
i ınınd<111 lnr k •til· ( Znııgııl
ılak . lı 'lıolıı , Sanıs111ı , 
IGre:;oıı 'fralızoı , ve Bize 

ı İ~kele'ı•rııı" .ıwneı w avdet 
l eı!~Cl'.kl r . f l a bı llıl kiıı Si rkıırn J.ı Mes .. 

ı ~'tl·L't· lıa.ııı altııı.da e~ki Looyd 
, 

1
111 ) PSlıno daırı•si Trlofoıı, 
sl:ınnıhııl 2134 

..ıı~-~~----' Ka ra l)cn iz Postası 
BUyUk Liman v_aııuru 28 

f, :lıı ıııı ıısani 
PZAR. ıııın iı 'tks:ı ~·· TESI - . . :. ı nı ,.,ır-

k cı nlılırnırıdan 
lıarı•ketle (Znn~u ldak, ı ııe l ,0 • 11 
' ,ııw;urı. Fa•<:a Ordıı, Cirı~'<ııı: 
l~oı t \"akf. kclıir, Tmhzıııı 
Sı ı ı ıe, Hızc v \!:ıpavı i) 
'"ık lelr.rııır .ıziıııet ve 
1\ !ı•l fd<n-1 tı . Yiık vıı ·olcu 
i ı. ıık. '" \0'11 lı:ıııda t nnn 

o ı . 111 ır ıııı ıı a.ı• Te, 
"ıı· 1 t.uılıı 3105 

Belediye rei~; 
tlc}ıerin n d tine: 

I• 'J~" ırcb:ını numardarı 25 
(' 
·~ ' zc r. ım::ralar kabartın q 

•Ok::.k ! vh. 'arı ura ye ı 20 
llk.:k lılvha'1rı galYc~;ze 45 

'' a n:.ıkırc ,(. bo1"Un:ır1k imal 
d 'llektc 'c uratlc ı,'Öndcril

mc,,tcdir. Sirkecide f:bıissuut cad 
desi ·ı· . k · ene c saç lal rıkıısı. 

8azcaa 1a Postası 
(GELIBULO) vapıırtı 26 

K:"uııııı11sa111 Cıını:ııte~i 16 da 
idare nl ıtıııundaıı han' ketle: 
Ge'.ıbolıı, Lap~eki , t)ıııakkale 
Iınroz. fl,ızcu:ula\" ~ ~i~'erf•k 
ve 4):111akkal<', l .ıp li, r; •li~ 
holııya ıı gr:ıpmk ı;ı•\.'i'ı'k l ir. 

T rabzan ~irinci postası 
(CIJ~I 11 IJl\1,.ET)vapuı ı 

2S r. ıı111111saııı Paz1rtı·-i 12 
ılr ı:a atı rılıtıJlııııdaıı lıarP,
kl'I e in 'lıt·!ıı • .Saın un, ı ;ır~
sıııı, Tınlımıı, llız•', l loı•a\·a 
~idPA'"k \•' ı'"rııı. lrı l'azar 
l•kı>" j, • lliır, SıtıTilf'll•', 
Tıı :ılızoıı, Tiı rlıolıı (;ın· m, 
Onlıı, 1 'ııyı•. S~ııısıııı, İıır
lınlıı, ı;ıırP.le, Ztıııgıılılalht 
t ı lira yac:ı ki ı ı · 
~ . 

1 laıl'kd giiıııı yıık :ılıııııı:ız. 

Antalva Postası 
( il\EBOl .t;) vapuru 27 

l\.iınıııııı,aııi P;u.ar 10 da 
Ga'ata rılıtıınıııdaıı lıarekt'lle 
lzm!r , Küllfık. Bodrum. 
Rac'o~. Fethıyı~. fin.ke; ı\ıı
ıa:yay:ı gidecek ve dı,ıııı~IP 
ınekzılr iskelr.Jerle h:rlikte 
Dalyaıı, ;\[anııari~. Sakız. 
Çarıakkala, Geliholuya uğra
yarak pılr.cektiı . 

M,Rs H SuR AT POSf ASI 
(K01 YA) yapuru 29 Ka

nunusani Salı t 2de Kalata rıh
nmından harektcle lımir. n

rnlyn, ı\IAiye "ıler ine gidecek ve 
Tajucu. A namor, \lftiyc, \ntal· 
yıı. lzmire uğra anık gelecaktir. 

( ;a'~ta kopıu hac;.ında merkez 
actntesı Be,oğlu 2562 m <adet 
hanı alunda u . ı d:!•rcde 420 

u1' ' t. 

Manısa vjlayetinden: 
:\ lan1>a aba ) <'lu inşaau 

görulcn • .ızunı uzerine mu aka a( ~ 
kaldınlmışrıı ı . ı l<C\fivc olunu·. 

fsıanbul malıkemei ıı.-.live ikin 
ticaret daire.inden: 

lsıanbulda • 1arpuççularda jı\ıaca 
Hamam ok4ğında 47 ·2 numaralı 

mağazada mevcut kırtasiyeye müte
allik emval 30 Klnunusani 929 Çar. 
~mba günü saat ondan on!kiye kadar 
topun veya 9lmadıgı halde peraken
de sureıilc bilmüzaycdc saıılacajl;t 
ilan olunur. 

CUMAHT~I 26 Kl\UNU~AN11 1929 

Türkiye çocuklarının zekavetlerine bir büyük deli l 

daima nefis ve leziz 

UNiKA-T ALMONE 
Sütlü çikolatasını istihlak ve etiketlerini muhafaza et l "d' 

Zira : fazla mıktarda etiket biriktirilmesi ıne en ır. 
19?9 Nisanda vuku bulacak ikinci büyük 
musabakada kazanmak ihtimalinin 
tırılması demektir. ar-

Acenta ve dlpozlterl: Tomaselli , küçük mlllet han No 12 Galata 

BELSOGUKLUGU, FRENGİ 
ve sdcmı ıiı;tid>r. DOk.t ~ 'iTKi 'l·:ctp 

l'arb 'iı-:N LUI) ve ', kcr) klin !denndcn mezun F . 
mue ir, !>el soğukluğu ve ihtı!dtaU tatlıı;·au elektiriki ; rcngı tıı ıcnı ve 
·ı d k k.. ye ozonuıermi)vc s i ı e aı; zaman a nu setmeme uzrc tedavi olunur ,, . a re 
Vlora hanında. · enı PQStahane ka ısında 

111!il111111111111111111111111111111111111111111111 l il llll l l lll l l l il l l llll lll l il llU!ll! 

- Kanunu medeni rehbe . 
Hukuk doktonı lilt,ı.ı Gat F . rl 

eserinin ıiçıincıi cild . . ranko beyin bu muhım, 
- b' . . 1 ıntı~ar etmı~tır. Bu cilt miras bahsinin -
_ ırıncı kısmını ihtiv k 

fazla tablo ~ .etme tedir. Tcrckenl11 tarzı yüzden -
- . d yu muhtevıdır. 300 kuruş fiatlıı Kanaat kiıtüpha 
•=_,_nesın e sarılmaktadır 
nıııu ıı · 

\lahkcmeı slh c l çunçu 
ı:Lıiıesindcn . 

~1ığırdıçın ZC\ ce:ıı ıkaıııcıı 

Hıbck aleyhınc ıkame eı ! 
şanını davası olbaptald istida e-
tinin l!O giın zarfında cevap v ek 
117.ere il!nen tcblip;ine kanır vcrılmiş 
olmakla keyfiyet illn olunu •• 

ss~mmm~m~~9mmmmm 

N hbrıka ı, Malıve \'ck.1leıine Hıoo ıı:ı:, a uman n ndet \~I nıakı~a>1nın lc,liınuu ~ 
taahhut cı le ıı" C>!du)tıındal' ~ 

iDEAL ve ERİKAm 
~ . 

1
m Markalı ya- matı aliye-~ 

zı makine- ninve zeva-I 

lerindenbir hkiramınJ.i 

hemen ma-m 

1 

darik arzu- itimat ver-r~ 

I
~ sunda bulu- ı · !1<2 rne erı rica ıc~ 

nan makn- olunur 
Adres: Nnumann makineleri deposu; Büvlik Tünel H fi 

~ .ı Galata. Telf,!raf adresi; Tamk~ G· 1 an r.Io. 

em~~m mm~~ın-~~< 
Ee.1~bi lne llek~tler(' 

gıden tuccaı· Ye 

.·e., yahh ra 

Ban~a. Komme-çıyJ!e 
A D L ltalv~na 

•< E R ~> s, ııı.ı, r i 100 001,o:ın 
Y ZI MAKINASI (lht , ,\t ık 11 

i ÇA~ler) 111 ufki hurufat t.pi 540 OCIQ,OOn Lirı•ı) 
m~azı munhasiren ADLER Tnwe lcı, (~ • •alıııı 
) a?.ı . mnkina inıı mah u. b' 
husı·.~ıycttir r kleri) sat:ır 

ı~rzu bulunduğu katl.ır çok Liret, f .. ıık İııı::ılız lıı ı 1 

\.;op) alar ç!karilahilir. İlelchcd VPya <1ol:ırı fmıık ol:ır:ık 
dayanır. ilk yazi makinasi ~atıl:ııı im çrklcı &'l \'ı· inde 
H!98 sen~sındt.'. ADL~:R fab: llPrt'\'(ı r.:it eııiz paranız ı kr-
rıkası .t~rahndan iıııal olunmuş- ıııali ımııııyPLIP. t asıı n: l1t•ı· 
tur Hutun dünyada .%0,000 ııe zaııı:ııı i. ıcrs"ıı iz dii ın·:ı ı ıııı 
nıakina satılmıştır. Turkiye lı ıır tamfmdıı, ,11 Jı irde, rıldl-
H:kılı umumiliği: lstanbul, Gala- unie, v:ıp11rlanla, lrPıılıwılp 
ta Yoy-voda han ·o 7.ıo. /' hu çrklrri Pli kiicıik lı'dJ1·:ı! 
Posta kutu'"u, CAlata. 447 .Anıt- - 1.. · 

]olu \ilavcıleri için eıi accnıılıkla ıı;ııı ıı:ıı.;ı( ıııakuııııııla knl:ı 
~c~~·~'~'·•~r~rr~cm~ur~la~r ~r~"'!!!"'~"!!:' ~:zs6 dıkla İstııııal ı·dehiJıı .. iııız ·- Tra \t'llcı.- ı;:eklorı Jı~ kik~ 

A ';TA-LÜKS l ,alıilıiııdeıı h:ı ka kın .11111 
fRMIK MAl{A~NASI ........ ı kııll:ıııamayacağı lıiı <'kildu 

teı1ip ilııa cdilıııislıı'. 7 

ASTA-IÜ S / Doktor A. Kuticl 
Makarnası Amerlk • Elc1<trık nı.ık• 1cn,1c , 
nın en birinci irmiğin- l(ukluıı;u idr·ı• dnr'ı!(ı, ır ı-t t 

den yapılmıstır. BU- adcmii Lidar >e hclg,\ ckl• '1 
tun Avrupa makarna- c-i'ıı~ \C c it İll ırc i " . 
larına mür ccah ve sız teda, i cd r 
DAHA Kaı.ıkuvde llorLkç· •ı"' 

ıroısında l-7. 

UCUZDUR 
Bir defa tecrübe her 
Yakıt kull:ınınak için 
kafidir. 

Her yerde arayınız. 

DO)< TOR 

/ İZZET KAMİL 
Lmrazı cıldıı e, heni(!. l enı , 0 

c kı bel .oğ•1k: u ~ru C30Slı tcd 
eder. fühç~ Kapı, Şekerci 1 iacıBclur 
kar ı<ırd .kı aparumanda 2den 6,~ga 
kadar. ktisadi ve sınai tesisat 

ve işletme T. A S. - ----.-...-~_.:..;..;.:;..:.::....J ME.i'ULMÜDÜRÜ:BÜRHANITTN 
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~R, MEMLEKT VE~ HARİCTEKI ~K Yii G TE 

• 

1 . ' 
' 

iş Bankasının Kayseri şubesi faaliyetini tezyit etmiştir. Bankanın 
~ü ternıekte olduğu teshilattan halk ve köylü son derecede memnun
dur. resinıler kayseri Bankasının dahilini gösteriyor. 

. 

Şehrenıini Muhittin B. dün Darülacezeyi teftiş ve ihtiyaçlarını 
tesbit etnıiştir. Resinıde ihtiyar acizler, Yetim çocuklar ve Darulaceze 
çorap imalathanesi göru:nıektedir. 

1 
ı ~,----........................ ....,....,_""'!""~~'"!"----·~ ....... ~--.~ 

• 

Şehremaneti çeşmelerin ;anlarına birer kulube y.:ptıra
caktır. Memurlar sakalardan ufak bir ucret :ılacaklardır 

J)iin Türk diş tabipleri cemiyeti Beyoğlunda bir «tedansan» ziyafeti verdi. Cahil 
kalliılarıııın, ruhsatnanıe inıtihanına kabul edilmemesi için Ankaraya bir murahhas 
dcrilınesi nıuvafık görülınekte<lir. 

dişçi 
gön-

1 
Geçenlerde Şimal denizinde bir ltalyan vapuru battı 

Beyaz ve sağlam dişlerle, muattar bir .. 1 
ağıza malik olmak ancak 
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