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GAFLETTE DEGILIZ TATAVLA FACiASI MES'ULLERİNİN BİRl(ISMI DAHA POLİST 
Son günlerde Istanbul ve Bor

sada bir takım kimseler tutuldu. 
lst 
. anbuldakilerin bırakıldığını ga-
zetelerde gördük; Bursada ise 

llıahkerncnin bir fesat ve tahrik 
Ocağı .. .. ld " ı . ustunc bas1I1JŞ o u5 um 
Yıne V k' gazetelerde okuyoruz. a a-
ların her ikisi de adliyemi7-e 
c 
f Umhuriy~tin hassas polisi tam-
ından v il . . er mıştır. 

b ı\rkacla~larımızdan biri, htan
U) tahliyeleri lırsatilc şumes

eleı" 1 onaya attı: 

-''Tahliye gfotcri)'or ki,polis 
~ k' PorJarının aslı yokmuş:halbu ı 
bir k ·· d n -~ç vatanda~ımız bu yuz c 

gi'nlerce hapiste kaldılar; yanlış 
haber Yeren bir gazete muhabiri 
tlıtı.ılup mahkemeye verilirken, 

l,tanbui polisinin mes'ullerini 
ncd en arıımıyorsunuz.,, 

Bu sualden hayrete diişttiğli
llıüzu hemen siiylcmcli) iz. Arka
daıımız biiylc bir hükme var
nıadan C\ el, şu noktaları dlişün
llıtlidir. 

r tanbul \C nursa Polis-
kri ·ı · aynı tarzda hareket ettı eı. 
p, ı· , ıs hassas olmasaydı, llnrsa 
ı·ak·a,ı U'lutulmu~ olarak kala
caktı. 

2 
ada 1 ın '1rın 

Jielseydl 

kalmazdı. 

Polbin her tuttuğu 

ınü~riııı olması lazım 

mahkemelere lüzum 

3 - lptidal tahhikat ile men'i 

llıı.ıhakclll<:nin bile bazı mevkuI-

lları.n mutlaka beriiizzimme olduk
arına ı 
ol· l clalet etmez. Eğer öyle 

say<.11· k . ·ı.; ' anı.ınuıı derpı~ ettıı;· 

)'eni deliJJer ve ) a muhakemenin 
ıade .. 

Tayyare sehitleri ihtifali 
' 

Vatan için can verenlerin mezarı 
geçen hazin saniyeler 

başında 

·-~~~~~~~~- -~~~~~~~~~ı 

Hara !ıudutlarımızı saran re gürültüsü kulaklarımızı dolduran çelik pervaneler ne kadar 
çogalırsa vatanırı geniş ve temiz göğsü okadar ferah nefes alacaktır. Biz geriye kalan 
vatan çocukları ham şelıitlcrine lıayir dualarımızı gönderirken bugün dünden, yarın bu #[ünden 
daha çok kııwetli olduğumuzu ifadeye mecburuz. istikbal lıavaları11a hakim olan milletlr~indir .... 

Kanunusaninin 27sl Tayyare şe
hitleri gUnü olduğundan dUn 

de her seneki gibi Fatih Tayyare 
parkında büyUk bir kalabalığın lf, 
tlrakile ihtifal yapalmu~tır. 

Merasime tam saat 11 de ba,ıanmı' ve 
borazanın verdljl ı,aret Uzerlne abidenin 
önUne dikilen bayrak yarıya Kadar indi· 
rllml,tir. 

Bütün bayraklar indirildi 

" Bıı gün; düşen parçalanan ııe ananlarırı 
hörmetle anıldığı gündür: • 

Bu suretle ilk hitabe bitmiştir. 
HiTABELER IRAT EDiLiRKEN 

Bundan sonra Hakkı Şinasi Pş. hitabe-
sini Irat etmiştir. 

Bu hitabeden sonra Muhtelit mahkeme 
ajanı Vasfi Raşlt ve Darülfünun müderris
lerinden Mlthat beyler de bJrer hitabede 
bulunmuşlardır. 

Havaya üç el silah atıldı 

M. ÇİÇERİN 
ISTANBULA Ml 

GELİYOR? 

RUS H. NAZIRININ 
- ŞEHRiMİZE GELE
CEGİ SÖYLEN1YOR -··-Şehrimiz mahafllint' 

devran ed·---~-
en 'ayıala
ra göre 
Rus Hari
ciye nazırı 
M. Çiçerln 
yakında ,_ 
ehrimize 
gelecek ve 
bir mUddel 
kalacak. 

Bu ziya· 
retl esnası

nda Hariciye 
Vekilimiz Te-

1 
vtık Ru,tu e. , 
de lstanbula ı:.:..~~~!::!!!='!::~ 
gelerek M.Çl 
çerlnle gör- M.Çiçerin 
Uşecektir.Söylendlğlne göre 
mUUlkat esas itibariyle ta· 
karrUr etmiş, yalnız tarihi 
henUz tespit edilmemiştir. 

M. Çlçerinln Ankaraya da 
gitmesi ve Hariciye Veklll
mlzle orada mUIAkat etme
si muhtemeldir. 

YEN1 SEF1RLER 

CEMAL HÜSNÜ B. ATINA 
SEFiRi OLUYOR 

Ankara, 27 (Milliyet) -

sı salahiyeti gibi ihtirazi 
kaych l 

· r \Onmasına ]uzum yoknı. 
4- ']' k. 

Bu esnada kuJedekl bayrak ta yarıya 
kadar alınmak suretiyle her taraf 

haberdar edllml' va bUtUn mfiassesattakl 
bayraklar bu dakikada yarıya lndirlldlğl 
gibi limandaki vapurlar da dUdUklerinl 
çalmaya ba,ıamışlardır. 

lstanbul me
busu Tevfik 

Kamil B.ln 

Mekteb.1 harbiye tale!ıesinden bir manga Varşova, Yah
tarafından havava üç el endaht edildikten 

sonra Bahriye nıuzlkası bir matem marşı çalmış ya Kemal B.ln h . a ·rırj sLiklın kanununu 
tıkunıctc . . ·' k ·' " .. ]· ıııçın verui ··f "cıırnc 

\nr .. ı 1 · ··· · . ' ıııtun tehditleri tehlikelcrı 
tiıılcsin ı· '. .. . 
1 < ıyc vcrıııcdık mı'? Bın-
trce k· .. 

1 ~1'1111 kanının dökıilmcsiııc 
rn·ın· ' ı rılm·ık . . 1 . k 
%n b· 

• ıı;ın ıır · aı; mazııu-

~ ır kaç glin hliriyctindcn 
lllahı·u k .... nı alına>ı çok gorulme-
llltlitlir. 

İtir·ıft· ı . ı· k. . . 
1 ' .ın çe -ınmcmc ı ı, ıçııı-
t c ı 
h . ı_uluntiuı;umuz de' rin bir 
Ususıycci vnrdır. lııkıli\bın biiylik 

t·~c . . 
. rını tahakkuk ettirmek için. 

ıcap ederse. daha .'idclctli tcdabir. 
alrıı. , · .. .. 
. ·l~taıı ka~·ııınıak en buyuk 

lıır x r ıSa lrt olur. 
f' -~er polis lııı ,;uretlc korku-

tlan fokc oi(rar, ihtilal çıkmadan 
'-'nk'-ıl•r ·· ·· · ~ •

1 ın u~tunc t)asmazsa, netıcc 
ne olur? Rejimin kuvveti. hiç 
bir tehi ··ı · u \enın olm.ımasır.da de-
liildir9 13·· ·· h · urun te lükclerclen daha 
kı.ıvv ı· ı et ı o ll~lllıdadır. 

Mahmut 
Siirt Meb'LlS U -------

Felsefe cemiyetinde 
AmerikAnın Harvart darOlfQ. 

nununun felsfe profesörlerinden 
.Hoking T!lrk felsefe cemiyetine 

bir mektup yollamıştır. Ame
rikalı profsör, mektubunda T!lr
kiyedeki felsefe mesaisini sora
rak, lilzımgelen ilmi hizmetlerin 
ifasına hazır olduğunu bildirmiş
tir. 

Cemiyet pcrşenbe günü topla
narak bıınur a meşgul olacaktır. 
Cemiyet. eski Türk mütefekkir
lerinin eserlerini tetkik ve si • 
lenııerini ıcvzih etmektedir. 

---.;, -y Si;-. 

Memurların tasfiyesi 
1 Tasiiyeieri icabeden memur
ara 't t'ön a~ dosyalar komisyona 

k derılmektedir. Komisyon ya
e~nda toplanarak bunlun tetkik 

ecektir. 

ve resmi geçit başlamıştır . Madrlt Sefa-
RESMi GEÇiT ESNASINDA retlerlne ta

DiKKAT iŞARETi VERİLDi Resmi geçitte kıtalar şu sırayı takip etmiştir. 
En önde Harbiye talebesi ondan sonra 

Gene tam bu anda Merkez Kumandanı sıraslyle Halıcıoğlu lisesi, Asken Sanayi, Tayyare 
Emin paşanın verdiği "dikkat" ku- mektebi, Piyade kıtası, Makineli ttıfenk,lstihkam, 

ı h k ı- i eti ı ş e Süvari , Topçu , Bahriye mektebi , Bahriye mandasıy e er es se am vaz Y a mı v askeri , Polis , kız ve erkak mektepler talebesi 
sükut edilmiştir. Bir dakika sonra Emin ve izciler , Daruşşafaka talebesi . 
Pş.nın ikinci bir kumandası ile selamdan lhtifalde Vali Muhittin B. , Hakkı Şinasi ve 
rahat vaziyete geçilmiştir. Müteaklben Tay- ŞUk~U Naili Pş lar , Vilayet ve Emanet erkanı , 

bütün Tayyare zabıtanı bulunmuştur • 
yare zabitlerinden birinci mülazım Kemal B. ABiDEYi ve MEZARLARI SÜSLIYEN ÇELENKLER 
bir hitabe Irat etmiş ve şehitlerin namını Tayyare abidesi muhtelif mUessesatın gön-
hörmetle yadettikten sonra demiştir ki: derdiği çelenklerle tezyin edilmiştir • 

HAKKI ŞİNASİ PŞ. VE HALK MÜMESSİLİNİN HİTABELERİ 

IIAKKI ŞİNASİ 
_.,...... __ 

Paşa diyor ki ... 

T. Cemiyeti Rs. lstambul 
meb'usu H. Şinasi paşanın 

hitabesi şudur: 

Muhterem lıuzzar ! 
Buglin, şc'" Tiirk tayyarecile

rinin yüksek 
:uh/armı, aziz 
lıatıra/arı111 tak-

' dir ve tebcil 
' için, onların hu
zurıı şehametle
/erinde bulunu
yoruz. 

Vataııı yaşat

mak içi11 ca11/a
rını feda eden 
bu kahramanla

·1 11 mil barek 
vücut!.ar1111 aoa rıüanın aziz top
rakları kııcok/mfiyse; onların, 

ş re/ e mrfharelfe dnlıı lıatıraları, 
kalplerimizin en samimi varlığm
da yaşıyor ve eb ıliyeıı yaşıya -
caklır . 

Hudutsuz semaların tehlikeli 

ufuklarında, vatanın hava hudut rını 

müdafaaya çalışan ve çarpı< ın bu 

fedakarların yüksek mancviyetlcri 
kurtardıkları rntanın şan ve şeref 

kalasını ilelebet nurlandıracaktır. 

Bu fedakar vatan evlatlarını yetiş

tiren ve sevgili yurdun miidafaası 

Vasfi Raşit Beyin hitabesi 

"Semamızın hakimleri: Ölümünün kıymeti 
ona bile bile karşı gitmektedir ... ,, 
Türklüğü büyük 

ve asil kılan 

kahramanların abi

desi önünde top
lanan şu muhte

rem Türk halkı 

bu ihtifalden yalnız 
asil bir ders alma- · 

ğı kastediyor. 

insanın büyük- ' ~ 
löğii ölmesinde· 
değildir. Öleceğini 
bilme sinde dir; 

lannızla şeref bul
makta, \e örnek 
ittihaz eylediği ha
yaılannızla tabiat 
üzerindeki hakimi
yetini ve istikbalini 

temin eylemekte
dir. 

Bunun için-
dir ki saliklcrini V. Reşit B. 

EtimiZ{ ve ke

mikltrimiıi maddi 
mevcµdiyet imiz e 
ihanet edebilmiş 
olan unsur/ar. 

ateş ve Cazibe 
mütemadiyen ölümle karşı karşıya kanunu cür'elimizi kemirenıemiştir; 
bulunduran her :ln ölümü istihkar d 
ettiren meslekinizin huzurunda lişiirememiştir · O cıır'et daima 
hörmetle eğiliyorum. fezalara lıakimdir. O cür'et kalı 

Bunun içindir ki karalara. v~ bir ana cgıışıı gibi muttasıl açık 
denizlere hakim beşerıyeıı 

göklerin de melikesi kılmak için duraıı kanatların altına sığınmiş 
fezanın boşluklarına atılmış cür'ctleri· yatanı tecavlizleri korumakta· k ., 

. k , a11 
nizin eseri olan medeniye~ hatıra- genış arınlarında iilkeieriıı mahsu/-

leriııi ve ilısanlaruıı taşıyan gemi

ler gibi medeniyeti inkişaf ettir

mektedir. 

---. ............................................. . 
i kara, deniz' e hava kunetleriylc 

er an uyanık "c hazır duran göz
eheğirniz SC\ gıli ordumuza minnet 

ve şükranlanmızı arzcylcrim. 
Şehit ı narccilerimizin ve bütün 

şühedanıı zm aziz ruhlarına fatihalar 
ibda için bir dakika sükute davet 
ederek sözlerime nihayet veririm. 

Şeref/erimizin azameti Türk 

milletine kazaııdırdığmız flitıılıat111 
azametli miivacelıesinde öliimii11iiz 

halkta yalmz gıpta ııyaııdırıvor. 

yinleri takar
rür etmiş tir. 

Bükreş sefiri 

Hüseyn Ra- .11al lliisnii "· 
gıp B.ln Moskova sefaretine ta 
ylni Rusyadan istlmzaçedilmlş 
ve muvafakat cevabı gelmiş
tir. Cemal Hüsnü B.ln Atına 
sefaretine namzetliği kuv
vetlidir. 

MCılkiye tayinleri 
Ankara 27 [ H.M. ) Elııı:izin 

münhal olan Ovacık kayma
kamlığına Karamusal kayma
kamı Abdurrahman , yaskel 
kaymakamlığına Safranbolu 
kaymakamı Feyzullah , Mazgirt 
kaymakamı Ali Rlza B.ler tayin 
ve Nusaybin Kaymakamı Osman 
Sabri B. ile Savur Kaymakamı 
Necip B. in becayişleri icra 0 • 

lunmuş, ve Alalye Kayınakam-
lığın.a nakledilen Adilbeyin yerine 
Nezıp Kazmakamı Halit B. tayin 
olunmuştur. 

Nana Vekaleti muhasebe 
müdUrlllğUne Mersin sabık def
terdarı Cemil, Yozgat d ft 
d . 1.,,.. . l e er. 
ar • .,.n~ • zmir mevkii müstah

kem mes ul muhasibi F .k 
aı ve 

yerine. ~ördUncü fırka mes'ul 
muhasıbı Şefik e. ler t 1 dilmişlerdir. ay n e-

Edirnede soğuk 
Çitçiler kar bekliyor 

Edirne, 27 (Milliyet) _ 
Bir haftadanberl şlddetll 
kuru soğuklar devam ediyor. 
Her tarafta don var. Bunun 
ekinlere çok zararı var. Bu 
yüzden rençberler endişe / 
içindedir. ı<ar yağmasını 

istiyorlar. 
Şubatın yedisinde Hlma

yeletfalin balosu var. Sene
nin ilk balosunu teşkil ede
ceği cihetle fevkalade olma· 
için şimdiden hazırlığa ba • 
landı. 

Eczacılar 
-···---

Ankaraya hey'et 
gönderiyorlar 

Vali Bey 
'İzahat veriyor 
~ 

Yangui yerinde patlıyan brı~·'· ı 
ve cepar.·e için ayrica ta/, ik ıt 

·yapılma/dadır 

Tatavla iacıası iahk!kı -
tına devam edilmek -

dlr. ·Su şirketi müdürü ı c 
falete rapt edilerek bırakı.
mıştır. Müdür şirketin kaba-

Eczacılar dün toplan- · 
dılar ve ispirto mes'

elesini konuştular 
Dün şehrimiz eczacıları 

~iirkocağında fevkalade bir . hetsiz olduıtunu, su verildl
ğlnl, Tatavlada şirketin ço., 
abonesi bulundujtunu sôyle
mlştlr. M. Kastelno dün top
lanan şirket idare meclisi· 
ne de bu izahatı vermiştir. 
Polis müdüriyeti dün şirket 
umumi müfettişi M_ Bun
yon ile müfettiş M_ Beladl· 
nof ve üç memuru da istic
vap etmiştir. 

içüma yaptılar ve ispirto 
meselesın.1 görüştüler_ Reis 
heyeti umumlyeye izahat 

vererek ispirto fiyatlarının 

300 kuruşa İnhisar idaresi 

tarafından yükseltileceglnl, 

bu hususta Sıhlyye Veka

letine vaki müracaata cevap 
alınmadığını söyledi. İkinci 
reis izahatta bulundu. Evelce 

inhisar idaresinde teşekkül 
eden bir komisyonla ecza

hanelere ispirto tevzi edil
dlğlni ve üç ay evet kaçak

çılığa mani olmak için iki 
eczacı tara!ından eczaha
nelerln teftiş ettirilerek ba
zılarının sırf bu usule itiraz 

ettikleri için isplrtoları ke
sildiği ve nihayet şimdide 

fiyatların 300 kuruşa çıka

rılacağını anlattı. ispirtoyu 
130 da alsalar 330 da alsalar 
bundan eczacıların değll 
halkın müteessir olacatını 

söyleyenlere de demiştir ki: 
- Bu zarar veya kar 

meselesi değildir. Bu suretle 
Türk sanayii mutazarrır 

olacaktır. Kimse ilaç yap
tınnıyacaktır. Daha bazı söz 
l!lanların sözleri dinlendikten 
sonra şuna karar verildi: 

Ankaraya Ömer Kenan, 
Nizamettin ve Hüseyin Hfisnü 
B.lerden mürekkep bir hey
etin gönderilerek teşebbü

satta bulunmaları takarrür 
ettL --------Cevat B. geldi 

Tokyo, sefaretine tayin edikn 
Atina sefirimi/. Cevat B. dlin 
gece saat 22 de şehrimize !!;cl
miştir. l\Ilişaniııileyh ~-Orşamba 
glinline kadar lıurnda kalacak 
ve Ankaraya gidip geldikten 
şonra Tokyoya azimet edecektir. -·-

M. mektepleri 
Ankara, 27 (11.M.) _ Milltt 

mektepleri dershanelerinde oku
tulacak kitaplar ;\Jaarif V ckalc
tince hazırlaıımai(a başlanmiştir. 

Devlet memuru değiller 
Şehremaneti memurları

nın devlet memuru addolu
namiyacağı hakkındaki ka
rar Vilayete tebliğ olunmuş
tur. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
l - Bertin melcubu: .:\Jnıanyada 

gülünç bir izdh·aç hik;lye~I 
2- Çin kadınlan ,.c türk inkılabı 
8- Son haberler 

3 ııncu sahifemizde: 
ı - Rir seker rıci tü nli.ı ,·ar. 
2- T;nil zadeler kuınpany.l' .. ı \'apu~ 

ru ınü.-;adcn11:: etti. 

4 üncü Sahifemizde: 
ı- Jlava raprıru 
2- Fıkra 

3- Felek.: 
t asken bahis 

5 Sıhlıı bil i 

Ayı:ı zamanda yangını kcndı 
başlarına söndilrınek lıe

vesile gayrete gelen >e itfai)·~
nin 20 dakika geç gelmes!nc 
sebep olan 8 mahalle tulumba
cısının da ifadesine müracaat 
edilmiştir . Bilhassa ıı • m . m 
Bunyon ile yangında bulunan 
polis ve itfaiy•• memurlatınııı 
~usuzluk hakkındaki ifadeleri 
karşılaştırılmıştır. Şirket ıı. ml.i
fettişi şirkelin su mevcut oldu ·ı 

--~=-~. 

Tcrkos u. müfettişi M. Bunyon 
iddiasını mildalaa etmekte ısrar 
etmiştir. Polis yangın esnasında 
bazı evlerde bomba ve fişek 
patladığını da tespit ettiği i in 
bu nokta etrafında da tahki~at 
y~pılma:ıa1ır. E_vindcn yanvın 
çı an an ve aılesi dün ser. 
best bırakılmışlardır. 

Y~ngından çıkanlara yardı
ma ıse devam edilmekted· 
Yardım komisyonu dUn to 1 

1
'

d"' ib' H' · P an-ı.,ı. g ı ılalı ahın er de gıda 
tevzıine devam etınekt d' 
R.um başpaşaslığı lOJO e 1~r • vermiştir. ıra 

Vali beyin bevanatı 
ı;ıun Vali Muhittin B. gaze

~nı_ıze beyanatta bulunmuştur. 
alı bey her şeyden evel yan

gınlara karşı halkın tedbirli bu
lıı~ması lazım olduğunu söyle
mış ve Şunu te'yit etmiştir: 

- Halk etjaiye11iıı giremi
yecegi sokaklarda oturmaktan 
mümkün mertebe tevekki etme
lidir. 

Muhittin Bey bundan sonra 
sözünü misallerle tevsik ederek 
demiştir ki; 

" - Tatavla yangırıının 
ehemmiyetini anlamak için yan
gın yerini dikkatle tetkik ettim. 
'Yangın biraz ileride tevkif 
'ediliyor. 

Tahta parçaları dil!er blr 
yeri yakıyor .. Bu suretle ı1çı1ncı1 
dördüncü yangınlar oluyor. 

Muhittin B. Ahfap evlerin 
yangınlardaki müthiş ttl 

siratıoı uzun uzun anlattıktan 
sonra halkın vazife ve mes'u
liyet! hahsine geçmiş, bilhassa 
şunları söylemiştir. 

•- Herkes ateş kııl/andiğı yer
leri, kıırıım/ıı bacaları, mangal. 
soba, lamba, elektrik tesisatmı 
dikkat altında tutmalıdır. Aksi 
taktirde bu. gibiler. lıakkında taki
batı kanıınıyc yapılacak, yang111 
çıkaranlar malıkemeye !'eritecektir . ., 

yaıı Bey yangın tahkikatı 
_ . hakkın.da da beyanatına 

6 lHlı:•1)C, r• nı n kuril tıir 

5 inci sahifemizde spor ha
ı ve mevsimin idman faali

etlcri-

6 inci sahifemizde: 
llalk mektcplcıinc dc-.ııı eden

ler için kolay ve eğlenceli yazılar. 

atı~ekı sözlerıni ilave ctm1ştir : 
Yangın tahkikatı hala 

ikmal edilemedi. Çünkü her 
gün muhtacı tenvir bir va
ziyet meydana çıkıyor ve 
yeni ifadeler almak icap edi
yor. Evrak ancak bir kaç 
gün sonra Adliyeye verile
cektir. 
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Çin kadını 

•••••••• 
:rtektepte, mahkemede, bankada, sokakta 

Çin kadını ve Türk inkılabı 

Cirıdcrı ahiren ~ehrimize içti
mıın atçı bir Amerik ılı kadın 
gelrT' '•ir. uzun muddec Çinde 
otı.:,.,1~, Çinlileri çok tanıyan 
ve çok seven bu kadın bize Çin 
ı adı ıı hakkında atideki malı1-
"latı vermi ·tir; 

~~on yirmi sene zarfında Çin 
kadını bü\"ük inkılAp v;eçirnilijti; 
imdi Cin. kadinlan apkı sizde 

nlduıtu 'gihi butün umumi işler
de, bulunur: bankalarda mabke
nıclcnlc hep k:ıdın goriılLir; hatta 

('inde hır banka \ardı, mudurundcn 
ıutL ı.ız, l'ııtün katiplerine varın· 
cava kadar kadındır. \luhteht 
m~hl-eıncdc hile kadın hir hakim 
'ardırkı Soruon dan mewndu. 
ı:akat kadınların en ziyade ça 
lı~tıkları ~eı çocuk kliniklerı, 
çocuı.. bakım '·ıırtlurı gibi mües
-e,dcr Ylıcüde getirmekti. \'in 
kadınının el birlijtile 'c büyük 
1 ir -chep Ye h:ıhişle i;;cihdaf 
dtif!:i ~ayc; \'at:ına n:ıli çocuklar 
1 tı) ıit~>cek nıldclcr yeti~cirmckcir. 

- f\u inkilahın ba~lıca amili 
nedir~ 

"1908 den 1912 ye kadar 
\ani elim huri retin ilanına kadrar 
nik-ek tabaka kadınları hiç so
kakta görülmezlerdi .• \ncak evle· 
rındc iptidai i~k-rle meşKul olur
lardı. O tarihten sonra ıı;enç 
( 'nlilcr hrupa 'c .\mtrikaya 
~dip tahsil etmeye bil'iladılar. 
Deme!.. olu)Or ki Çin kadınının 

inkışaf na sebep cümhuriyetin 
ilanıdır. 

- çın kad nlarının '"tirarata 
iştirak haklan var mıdıd 

- 1 !ayır henüz yoktur. rakac 
kadınlar da tah,i!in ıımumile~
mesiyle hakkı intihaba da haliyle 
istihkak kesp edeceklerine şiıphe 
yoktur. Çinde /Amerikada olduğu 
gibi ~çalişma kulübur dedikleri 
cemivetler vardır. Orada kadın
lar -coplanır, ilmi \'e lcııni 
mübaheselerde bulunurlar. Anıc· 
rlkada hu gibi .kuluplarınlıinlercc ı 
azası 'ardır. \ ınde de yuztı mu 
cccayız azaları rnr.. 

Reni Türk iyede en zi~ ade 
ııUkadar eden ~e' o mıihim harf 
inkilabidır zira ~:ıriptır ki (in 
lilcrde avni zamanda yazılarını 
düzeltme}'i diı~unüyorlar. Bilir>i
nizki \'ince okurup yazmayı 
övrenmek on senelik hır zamana 
mute,·ckkıltır! 

Çinli o mti:;kıilau benara[ etmegi 
dii!jiıniıyor! Fakat \inde Türki 
vada oldugu !\"İhi süratk terckki 
~dilmedi!\"İ için bilhas"1 ha~larında 
sizin reisi ı:umhurunuz ı?;ihi bir 
dab! bulunmadığı için henliz hir 
çarei hal bulunamadı. 

('inliler nazik, haluk 'e mı· 
salirpen erdirler. Çok derin Ye 
dü~(incnc meyyal olmakla hera
ber ~en 'e ~uhcurlar (,'inden 
çok iyi intibaııt ile !(eli yorum. 

E. Z. 

Oyun dedikleri böyle olur! 
Evlenmek isteyen erkek ve kadınların 
başlarından geçen gülünç bir hadise! 

Berlin 23 k. sanı 1929 
( Milliyet ) Berlin gazete 
!erinin bazıları bir kaç glln sıra 
,ıraya iki nan neşrettiler. Gaze
telerde pek çok görlllen alelade 
i:ıdivaç ilanlarından hiç farklı 
1lm1yan bu iki illn efkarı umıı
miyeyi son derece işgal etmiştir. 

lıilnlardan biri : Viyanah 
l!enç , sarışın , dul ve zengin , 
bir kadının göyO bol , kalbi 
rekik , parasız bir erkekle ev
l"nınek istedif;ini , ikincisi de 
zengin bir tuc · arın cihazsız bir 
kız aradığını bildiriyormuş. Biz 
hu ildnı okumadık . Fakat ala-. 
kadaran derhal ilanda muharrer 
adreslere müracaat etmişler ve 
daha ertesi gün cevap almışlar-
dır . 

Her erkege ayrı ayrı verilen 
~evapta perşembe günü Philermo
ııideki konserde birinci sırada yer 
;ıfacak olan beyaz gllllü pir ka
dının kendilerini bekleyeceği ve 
pir birini kolaca tanımak için 
~rkeklerinde kırmızı birer ğOl 
ıaşımaları bildiriliyormuş. 

l(adınlarada aşağı yukarı 
aJnı şekilde birer cevap veril
miş ve goğüslerinde birer me
nekşe taşımaları rica edllmiştlr 

Cevabı alan her erir.ek illln 
edilen bu yağlı kuyruğu kaçır
mamak için o akşamki konııe
rin biletlerini tedarik etmiştir. 
SOphe yok ki oraya gfden her 
erkek yalnız kendine mektup 
yazıldığını zan ediyordu. 

Konsere bu seklide 35 kadar 
erir.ek bir o kadarda kadın iş
tirnk etmiştir. 

Müteferrik harici haberler 
• ihtiyar kadın - floma. 26 

\. \ ı·:sbak .\iman başveltille
ndcn Prcn:; Bulo\ lUJ zerce.si Prr:n· 
"' Bıılo\ 81 \ı,ında o!du~u halde 

\ cfat ctın iştir. 

• İspanyada tren kazası -
\l 'drir, ~6 (A .• \ - Lizhon sürat 
oıan ~an•icenıi .\lkoııra hattında 

" 'dan çıkmı~tır. Hu kanılı üç kişi 
·ı oh11u10llır 
Cemiyeti Akvam dedlkudoı.u

"'· '· \. \. - Püti Parizycn 
··ceı;:i ak\nm cemı~ eti k3ti0i 

numılı~1nı .. C'rnn t'Un gti\.a. ) eniden 
Le il cdiiecq!ıne d deveran cdl"n 

ı:ı' ı...: ı r-uc tc' r r' lccH~ini 
Ccne ..:den ı ' ' c~·Jj, >r 

Ş ı:ı mUkniatı - ""renhı 

1 ~lı \. \. "obtl >ulh mukafau 
için ~ 1. llaıı»ey .\.1akdonald ile l\l. 
Eduar 1 lerrn ııun teklif olunacaj);ı 
rivayt olunuror 

Rusyada Votlr.ırya karşı 
Berlin, 26 ( \.A.) - :\Jn;kovadan 
bıldiriliror; 

Sovyet lıükılıncti ,oıJ.a istih.sala
tınııı artma-ı aieı·hinde tedahir ittihaz 
eylemi..ittr Sovyet hükömcli umumi 
Jok1.ntalarda içki \erilmesini men 
eyleıni~lir. 

Afyon ve bunun mes'ulleri 
Cenevre. '.!(J l .\ . .\. } - \[yon 

komi.,ıonunda Çin munıhha,ı. Çinde 
halk or3 ında afıon ve em-afi uyu~
turucu mc\ ;ı;dın t ·101mümurden .. \ \ • 

\111.J.IYt:T I' \Z.\I :'l'l~:-il 

JJ ;ı f 
3i 44 

I09 117 
20 29 
12 28 
~o 20 

IST'\BNCL f\ORSASI 
iSTiK RAZf.AK 

htikr!\1.t dahili 1 tı~ 
Oüyunu muvahhidt: i'ltt 
ikramiyeli demlr )'Olu 8 

St:!\ F.TLF:K 
iş banUl'ı 
Anadolu deıulr yolu 
1 ·rrant'&\' ~. 1

1.l 

~~ 

1, U. S. Şirketi 
1. Su Slrketl 
T. Tütim A. S. 
1. Dej!irınea Ş. 
Ş. OeJ?irmen Ş. 
A. Çimento S. 
1. Telefon Ş. 
Ş. M. f:Cu Ş. 
Ş. l la\ ri~·e 

TAll\.l!..\T 
.4ı.oa<lcılu l 

2
1 TT. 

il y l ~· T
0 

·runel ~irkcti 

Elckıirtl.. tirl.:eti 
Hıhunı ~irkcti. 
iL Pa~.1 liman $irlcti 

LoııJra 

f..'e'l\·yorL. 
P.ıris 

Atııı;ıı 

C ı.:nc\ re 
Rom.l 
Hükre.ş 

Am:;tenltm 
Briıt,.eı 

Sof ya 
Prag 
Bcrlıu 

\'iv ana 

•. ı 
10 

I• 

ljClf 

o.~ 

it 

~: 

ı 

() 

!< 

.ı 

o; 
lb 
~ 

J 

37.0S 
50 
80 

86 
25 

70 

75 
<lO 

41.'t:'\ 

41 

4,fl 

19 

25. 

ıo 

:-;'\ 
l!O 
;o 

50 

Q;i,75 

51. 
ııo.x. 

.ı:.1,:-s 

,tl,IMI 

hl,5ıl 

21,;:; 

51.50 
oo.~o 

:4,!'ilJ 
05,~ . ., 

47.~ ·---
TıCARET ve ZAHıRE 

BORSASI 
2~ Kanwııı-aııi ı ıı2.~ 

Buğday 

Yufnu~ak 
Kıı:ılcll O·O 
Süater 
Sert 0·11 

.\z.nıı l'.SGARI 
1( P K. P. 
-00 
oo.oo 

17,JU 

18,0H 

JS.10 
IJ,.!5 
(~_>ı) 

ıo .. ~ı 

45.00 
40.00 
JJ.00 

.ııo 
.14.20 

34,'tO 
00.00 

1340,00 
ı400.00 
ı~'t0.00 

12511.00 
Jl60.00 
0000,00 

- .oo 
00.00 

17,JO 

. 
18,00 

ıs.ıo 

JS.".!2 
t. I :i 

10 •. l() 

ao,oo 
4ü.OO 
16,':..lO 

.(JO 
34,9') 

:\4,".!0 
00.00 

1!!70,00 
ı'.!90.00 
ıızso,oo 

1000,00 
0963.00 
l)Q(\(),00 

Ankarada T .şehitleri meras 
\ r ır, 27 '\.A 1u •on 'ıırl 1 

tny\ ,,r cılc• i in H•tl ' \Jp.'mı~c . '\lrrı It'"'< i{, ur- r 
rı n. 11111>1 se erk R.a uh. lle\ . ıll mut1 f ~ ve n41 
Abd• hl! k ' Rı c p ~ e) ler, ba,v, · lkt mu t Ke'11 
ç ,k mch\ısinı • -ı l) ı askert azaları, bq~k erk~nı ı 1 

mıllô mı t1afw 'rk•nı, 'ekıUctlct rrıüdıırleri, zabitle~ -niı~ 
a'kem e \ c: mektc:pler, kalabalık bir halk kitlesı hatır bu!trr 

\c 1rı toı'ları rr utc ık p )arırı dakıkıı >üklıt Le te7..ıt 
cdilı ı<. h;l\a kmctlcrı namına .\luzaffcr P~a razn:tlcrı, t 
L'cmıHt naınıı a 'lluharr r .\ ka Günduz, dimhı .yet halk 
ı an•· a l lakimil etı miliı c: tahrir müdllrü :\a~it 1 !akkı Beyler 
'ından nutukla. irat cd•lmi~tir. ııtuklardan sonra Tiırk"ha\a 
!erinin mezarı ıızcriııdc l'ır a;kc·r ıniıfre7.c'i tarafından hava 
el silah \ e h:l\ a [i~cnkleri atılarak merasime nihayer veril mis 

İzmirde şehitler ihtifali 
hmcr, 27 ,.\.-\.) Bugun ta))'are ~ehitlerinin takdisi ıtıi 

ma<ı ha>elıile >aebir ba<tan ba~a bayraklar! donan~ur. Saat 6 
i\tiına ınaha. ı ıılan k ,la meydanında kıtaatı askeriye ve jan 
ilL" pıılis , e zabicai hcldıiyc mufrezeleri, mektepler, ahzı 
etm'şlcrdi. .\lenııırinı mulkikc 'c ıı'keriyc ve belediye Ye hal 
ı..a,ı erk;lni ile ha\ anın mulıaldetine ragınen kcoif Rir halk · 
ihtifal alayını tc;kil etmekte idi. Bütün hey'etçe Kadife kala<i 
~chicliı;e g-idilmi,tir. 

~ıiheda ınaLı.lıirine ylizlercc çelenk konulnrn~ ve tayyar 
nıaııdanı Resmi He,;n nutku ile ihtifale ba~lanmı~tr. \liıteak 
tana re cemi Yetinin. lı:mir ,-ube,i reisi !:'e' kı he\· tarahndan cdiİen bir nu;uı..tan sonra ihtılAlc nihayet ucrilmi~tir. 

C. H. F. içtimaı 
' ,. o- ( \ \ 1 (;t1mhuriyet hulk f•rka,ınııı \nkara \'il 

_,n,,;ara, ~. . 
künı;ra<ı bu gün ıne;;abinc hit:ını Yerı11i~tir. \'il:hcc idare •ıay. 
avukat \lıımtaz Kutukcu zade 1 lalim, Toı·kar zade: aşir, <;ulı 
zade .\rı .wYarc c:cmİITti reis muavini Şllkrll, doktor l flı, 
J-:nyer, nııidürıi . umumisi \!:\ettin beyler, umumi 1 ıı 
nıurahlı, na Rifat \C \liımta:t. Beyler intihap nlunmu>ttı: 

Amanullahın zaferine doğ 
Londra. 26 (A.A) - Kabilden Sunday Taymis gaze 

sine bildlrildlgloe göre Kral Amanallah taraftar hal 
miktarı artmaktadır. Ussat reisi Baha Sakaya muıta 
olan kabllerln kabllle doıtru llertıemekte oldukları SÖ) 
nlyor. 

Hint - Afgan hududu 
Peşaver, 26 (A.A) - (Röyter) Hint-Afgan hududu 

murinl hükümet tarafından seddolunmuştur. 

Şehir, kasaba ve köy isimleri yeni 
harflerle tespit edili y:or 

Ankara, 27 (Milliyet) Talim ve terbiye dairesin 
memleketimizde mevcut şehir, kasaba ve köy lslmlerln 
yeni harflerle tespitine devam olunmaktadır, lcumala 
dahllye umuru idariye umumü müdürü de tşt1r 
etmektedir. 

Deniz işleri müdürlügü 
Ankara, 27 ( milliyet) Deniz işleri müdüriyeti ha kındeki layıhanın hey'et veklleye verilmesi için dahili 

vekaletinin proieslne intizar edilmektedir. 

Dahiliye memurin kanunu 
Aııkera 27 (Milliyet) Dahiliye memurin kanunua 1 ylhası bugUn dahiliye eucurnenlnde tetkik edilmlftlr. 
Adanada ihtifal l U. Müfettiş şehrimizO 
\d•ııa. '.!~ \illi\ ct1 llu r;ün 

ı apılan Schitler ihtfralinde • Yeni 
:\,hna. ;ahibi l{emzi ve llaı·a ra.<at 
Hinba~ıs.ı Hü~tü B. ler nutuk "övledilcr. 
ıncr.ı~in1 mükeınmel oldu. 

Köy mekteplerinde 

Ankara, .!~ 11. ,\l. J 
ci mufı::ui~ lbrııhiın Tali H. ,\11· 
dolu Kiubiındc: Dahilin· \"c> 
~uknı Kaya B. le \ ek",ııcc ~r> 
nına hir ziyafet vcrnıi~. ı-tanl•<
harckct ccmi~tir 

/ \nkara, 2~ ( ı ı. '\1. Kiiy P. T. Umumi müdür~ nıcktcııleri olnıa_v an ı.·erlrede tcd , ..ı .-.nkara. '.!7 ı.\lilliıet) Pır risatın tamini için teşkili takar· Telgraf U. müdürhJ~ü l'. Jıll 
rur eden seyyar talim YC tedris müdürlüğüne sabık lımir P. T. ı;ı: projesi ikmal cdilm~tir. müdürü Yu~uf B. tayin edildi. 

ııııtııımı11uınu111111-1 1 Altıncı büyük 
ltayyare piyankosu il Yeni tertip Yeni plan 

1 
1. ci keşide 1 l Şubattadır 

lkramıreler: Lira 

30.000 - 18.000 §g 15.000 
ııooJ 

,j MUkAfat: 10.0JO ~ ıo.aoo ~ Lütfen Dikkat ediniz: ~ Bu seneki Taı) are piyanko;u şimdiye kadarkilerin en 

1 
zcn~inidi r Çlinku: 

t fQ..(XX)linı ve daha yuhan büyiik ikramiyeler 'e ·en ,ene yalnız"3,tıme idLBu sene "5 .. tir.l;ahct• <ı ~artmı~tır 
2-Umum ikramiye adedi: Geçen <cneki ke~ şidelcrde yalnız "ı<XXI~ idi. Bu sene tam "3.900,dur. ~ Umum isabet ihcimali de tam:• ,.95 yani iki misli)artmışar. 
3-Plyanko yUzUnden zengin oanların 

==adedi bu sene geçen senenin tam iki • 

ii'·"·ıriiıımı®ıoo~ıı•-
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Et çalmış! 

Vangel 13 okka et 
aşırarak kaçmış 

1 
l'ıık;, mde ~ırasc•' L rJe kasap 

' ~fa ııa,~am 
•1 • 
ı, etıdlntn kalfası 

angel dun duk· 
karıdan ı :ı okka 

. tt Çal ~ak kaçmış 
• tde k \ a GL .. L'1m1ştır. 

. • Nereye 
Rıtıni~?-Halatta 
'ıur S an ;\Joizln k121 

•ra don gün 
•ıeı habasivle kav 
ga •ttıktcn sonra 
•vindcn çıkıp gitmiş ve bir daha 
''int• dönmemiştir. 

.• hu sarhoşun kavgası • 
Fatıhıe '.\luhiddinln gazinosunda ka· 
fayı tül>üle\ en Bedri ile .\hmct kav· 
ga etmişlerdir. llu ~"' ga netice-inde 
Ahmet Bedrivi bıçakla "'' bacağından 
'1'; • 

rafamıc:ur 
' Sabıkalılar arasında- fadki 

~ece C:al:ıtado >abıkalı Bebek Ilasan 
•le Kel Ahdülkodir ehemmiyetsiz bir 
llıcsclcdcn dolap mü 13ıaa etmişler· 
dir. Bebek ı fa<on tal>anca ile dizin 
den Kel Abdülkadir da bıçakla lıur· 
~~ndan yaralanmış. iki·i de derdesı 

0nrnu:lur. 
• !\adına dayak - 1 la"1n 

ile 1 kcnder namında iki şah1' 
' •ndat hcdeHanında •atış mcmnre~i 
<>fan .\Jemnune llm.a tıarru1. ederek 
jlı'-ınuşlcrdir. 1 la an '~kabnmış, 
~ender ise laçmı;ıır. 

. • Beşlkt~ta yangın lk 
ŞİJ( ta \'alide çeşme ınJe mezarlık 
Sokağında oturoıı Ar:ıD ~Tehmedin 

tvinden yangın çıkını~, \-alnız bir 
~rg:ııı \andıgı h;,}tle ondiirulmüş· 

tur 

hı• . l\urşun hırsızı . - .\kşhur 

b 
"ızlardan 1 lamdi dun llc;ıl-ta<ta 

ır e . k 
1 vın ktırşunlannı çalarken \4 ·a 
anoıı~tır. 

~ • <lllzüoü çıkardı !'alıılalı 

rıı <cıp dün ,\~asof,ada arkadaşı Ah· 
eı ·ı , • 

d . 1 e kaq\·ava ııııuıarak kııırın 
•nıırı . . 

~gozı.inu <,ıkannı ur . 

l<AZALAR 

Denizde kaza 
8 

ı\\u htellf eşya ile yüklü bi r 

a~ndal dün Fındıklı ilniinde 
s abura olmuş denize düşen 
k andalcı boğulmak üzre iken 
urtarılmıştır. 

G * Düı ÇUil\E, E. "LER 
ç ı:tlatada Şeref namında bir 

s~Cu!{ dün Topçular cadde

bif de 3794 numaralı otomo

birin altında kalarak hafif 
surette yar lanmıştır: 

Diin Beşlktaşta Ekrem 
rı, llllnda bir çocuk şoför 

1 
lının otomobili altında ka

<l.r'lk <!ı ı ır surette y ... ralan-
k d1.ıı Etf ı f1 tanc..,ıne 

ldırıl, ı•r. 
Tr v yd n aı'arken. 

d 
1 J 

1 ' 
an· 

1 
ıLANLA!' 

Üçüncü kol ordu 
ilan ah 

l * ( -,,riuda~i kıta;ıı hıı}van:ı.u ih· 
!.'acı İ\'111 )<dl ~alem mU)tayabiyc· 
hın ııaza.rl k <lJrctile mühıyaa<ı takar~ 
tıfr ctmı ılr. l'aıarlı~ın ihale ı 29 
l.lnun-sanı 91'1 tarihine müsadif Mlı 

niı aat on durtte icra edilecektir. 
"1 a T!e • ı şartnamesindelı.i evsaf ve 

a ı <lahı. ıde olarak ukti muay
nüe komı ı on muzda hazır bulun

llıalan ilAn olunur. 

içe! orman mlıdürhetine merlıuı 

~rm~nak laza.ının ko~aş namıde~cri 
11nt ormanından encvi ~977-493 

ıneırc mikip katran ve 45-fı2<J met 
re mik!p krıknar eşcan katı'" ihraç 

•dilemek iizre 10 <cncliği 13-1-9'.9 
;rıhinden 11-'i 929 tarih.ne dar 

Palı zarna mtiza}cdc)c çı mi ıır 
C <leli mub:ımmeni katranın 850 , c 
gr n •nn J()() lmruşt'lr . "i fkrde 
<:ır~ 

.;ı_, m du:ı e ,de m-t c' ıl 
!'hı ..t ... on,·. c yaplacak·ır er:ıiti 

ı·-. • 
'•d Lıı Oğıenn k i ıc~<nler ,\nka-
1 a rııı.ın mudunveti m· miye<indc 
,'HıfkboJ oman ha~mudürııeune ve 
"-1.,,t ~de Or'Tian nıucluriYetine m rı-

cvlcındcri ıliıı , 1 

Mali hadise 
Akhisar bankası 
İs bankası idare ıncc
Iisi Rs. ~1ahınut B. ın 

beyanatı 
- -+-- -

Akhisar Tütüneiller ban-
kasının iş bankasına iltihak 

edeceği hakkındaki haber
ler münasebetlle iş bankası 
Umumi Müdürü Cetal beyin 

Ankara muhabirimize vaki 
olan beyanatını dercetmlştlk • 
Ahiren bu banka iş bankası 
meclisi idare reisi ve Slrlt 
meb'usu Mahmut B. de be

yanatta bulunmuştur. 
Mahmut B. evela Akhisar 

bankasının iş bankasınıt 
iltihakı hakkındaki tasavvt ... ı 

teyit etmiş, bundan en ziyade 

Akhisarlıların istifade ede
ceıtlnl söyllyerek demiştir ki: 

- Akhisar bankasının 

tediye edilmiş sermayesi 
500 bin llradır. Tedlyat ye
kün u d a 200 bin liradan 

biraz fazladır. Bu miktar 
Akhisar gibi feyizli bir mu
hit için kafi değildir. Buna 

mukabil 3o-40 milyon li 
içinde çalışan iş bankası, 

muhitin kredi ihtiyacına daha 

sühuletle çaresaz olur., 
Mahmut B. bundan sonra 

her iki bankanın blrleştlği 
takdirde şu noktanın da 

mühim olduıtuna işaret ede

rek demiştir ki: 
Eter İş bankası Akhisar 

bankaslyle birleşirse, hiç 

şüphe yok, bugünkü faiz 

nisbetl daha ziyade azala

caktır. Y ıinl Ticaret ve ziraat 

erbabı daha ucuz faizle 

para bulacaklard ı r., 
Mah mut B. küçük serma

yeler meselesine de tamasla 

şu mutalada bulunmuştur: 
Küçü k m a lt evler in 

bankacıkların kendi muhlt
le r lnde m a h s ur kalar:ık ça
lışmaktan ziyad e b üyük ve 
milli bi r müesseseye iltihak 

suretlle çalışmasında hem 

daha ziyade isabet vard ı r, 
hem de fayda. 

Vllıiyctlerdekl bu küçük 

bankalar tarafından iş ban
kası Umumi .ı\\üdürlii~üne 
müracaatlar vaki olmaktadır. 

--·~· 

C">AHKEMELE ı: 

* iki i!IA~ i'ıı>ı:• '""''" 
r., ifi:i•ı:r rı \Tı uc1 ıç C. TI\.Cİ\ n 
d. ıi· Suh n h maı ıda \L na 
.ı·i\ ·t f 1 r ııb , em i 1 ~ '1 

ı · tıı.. r"' hkcn e ıfl :ına 
1r , ılrr. c he :ımı..lı.J rı 

l t lh.I '-' 1 ı 

• Adli tabirler değ! ıyor 
' \< 1 ) ;ııl n ad c n ıılannl., 

e k ar ç 'ıır r \ ı:nne. 
k du. • e t r çc l\c m 

~ · r 1.1 ,rnc fa, 
1\ ·/.J\Cı ın·ıha eme t: 

k t ılc mc ı,. d1:r... \t:rtne .. 
laın3.,.; .. rnLddt. şah \cıinc ,,.<la 
vact ,; .. h<th s ' ıka irca,, l cnnc ·es· 
ki hale A"1..:tir:ıc,_, Mi~ıima,. yerine .. ; 
.. dinleme_, .. jı;;tic\ap- yerine *sor0 ·u,; 

"nnktz.., yl·rine *boımak ... 

iLANLAR 
Bir Amerikalı 
\\'. Critchlow llı37 il. wheıon 

l .. •;, A. bcratini aldığı ve ~imdiye 
ka<lar me>·kii i rimalde bulunan bi· 
lumum cih•zları geçen ikti•adi bir 
kal'bor:ıcür icat eylcıni:;-tir. 

Bu şaznmeıro sayesinde Fon mıi· 
C$'"İ"C~İ beş litre hcn.zin He 120 ki· 
!ometrıı kaı"cıfrbi l diP;i bildiriyor. Bu 
icat h ~z·'ldc ıkıi<aı lemin ettiği gibi 
mOl4 r 1 da ot lmatık hir liUrtttc 

t m er. 
Talep \UkUunda numunelik bir 

k bürntor l(nnderile d tir. Baladaki 
adre;e t•hrir<n nı •acaııt. 

Asarıatika 
Cagaloğlu hafriyatın

da meydnna çıktı 
Cagaloğl~;ıÇtıhat mat

baasının önünde kanalizasyon 

hafriyatı ya- m 
pılırken cesim 1 
sütunlarla pek .. 
eski zaman-

lara alt bazı ~ 
enkaza tesa- &' 
düf edilmiştir. 

Müzeler ldıt-
re si der hal 7. 

meseleye va- mi . tJd, 
z'ı yet etmiş 

ve kat'ı bir netice alınıncaya 

kadar hafriyatın l\\iize ame

lesi tarafından icrasına ka· 

rar verilmiştir. 
Müzeler idaresinin naza

retl altında yapılan hafriyat 

neticesinde kıymetli sütun

larla insan lskeletlerln e te
sadüf edilmiştir. Hafriyata 

devam edilecektir. 

EMANETTE 

Katl Hesap 
Raporun Tetkikine 

Başlandı 

Cemiyeti Belediye dün 927 
senesi hesabı kat'ı raporunu 
tetkike başlamıştır Hey'et dün 
raporun ancak mebadlsinl tet
kik ed ebilm iştir • Mütebaki 
kısımlar bu glln yapılacak içti
mada ikmal edilecektir. Cemi • 
yeti Belediye azasının müddet
leri dünden itibaren bittiği için 
lçtimaa fevkalllde olarak devam 
edilmiştir. 

Binaenaleyh yeniden divanı 

riyaset intihabı yapıldı. Ve eve
ikiler yeniden intihap edildi. 
Bundan sonra Emanetin yeni 
bütcesioi tetkik için bütçe encU
mani intihap edildi. Bu encQmen 
Emin, Raşit. Emin All, Abdur
rahman, Celili, Muhittin ve 
Salllhattln beylerden mlltet e k
kildl r. Etfa lye efradına yerdım 

için 4,000 liralık mazbata hiltce 
encümenine havale edildi. 

Cerrahpaşa Hastanesine ge
tirilecek rontken mütehassısı 

için makamı Emanete salllhiyet 
verilmiş ve cel•e tatil edilmiştir. 

iLANLAR ---· 
]RTlll\I 

furkıyc• idman cemiyetleri 
ıtti"akl ~ahık k<\til · un Lmİ<i 

Radl)s!u Kenan l eı in pederi 

R.ıd"'lu ınıııkn~ı ilacı f atar 
z , , \hmd i'clıın· crc.,di mı p· 

tc oldu~ı 1 ı t l• • ., reha) .ıp 
< · .rraı· Jk irt.r , rıl d ,, 
t ta ( Lflo' 'l tu j).llll (; ' 

cq ede 'ımn~ ( tı . ık~ 
k kkrin kn k, le ak \c< ı. 

h ır fr kılın ır. \ 1 · 

rıh et e\k ' 

TiYATRO 
n: 

SINAEMALAR 
lmıı.iEİİıİİııılS:llll!l=:ıı:as:i::m• 

Darülbcdayi 
Tepcbaşı ıiyatrosunıl• 29 K:lnu· 

nu>ani sali akşamı saat 21 · .ıo <la 
valnız muallimlerle talchclerc mah us 

· Zafer sarhoşları 
s 'fıbltl 

Suindberg<lcn tercuıne eden 
Şazi\c Btrin han1m 

Süreyya opereti 
Panl(llU tiyıtrosuntı. 

)'arın akşam saat 9,JO 

Yunus Bey duymasın 
Operet :ı pcrdl' 

FEHAH SİNEMADA 
~i'fah inci '~ ifrit a\ ru.::t mü kem~ 

mel VIU"\'Cte • - ......... -~ 
ı ' .. şit I3ey J\1üsaınercsi 

Şehzade B~ı h\illet Tiyat-
Karacabey hara ı 

müdiri\Tetinden: 
llara Küt~nlanıulz1 440 baş 

l·.r ek tok!· k· parç3da olarak bıl· 
,.. uz3'ede ·' - 'ubat 929 ıarı'ıinc 
müso.uİif Pazar ~UrLı L ..... ~ on dorttc 
hara merkezinde l.lalc cdilcce ı den 
.ı.:.cnııtı :ınlarn:ık \C h;ı~\Jnlan gormck 
i,tc enlerin h:ıra m~1<Hri\·edne mii 
r:ıc:ıaıtan. 

tro unda 2 Kanunu ani pazarte ı 

akşamı ti} tro monolog -
va11ete Horlamak mı ? Hırla
mak mı? Taklitli koıredl 1 perde 
( Naşit Bey) bekci Vusul. 

Surpik ile 1 laçik 
Yeni komedi 2 perde Na it 

Bey [surpik) Bale heyeti Raks• 

FER. MEMLE"ETTE 

GAZI JTZ. Şeker tröstü ar mı? 
I D. 

Aı\aaş zammı 
Bu sene ınuhakkak 

yapılacak 

ll\aliye veklll Saraçoğlu 
Şükrü B. bu sene memur
ların maaşatına zam yapılıp 
yapılmayacağı hal<kında be
yanatı atiyede bulunmuştur. 

Diyarbekirde iki köşk Şeker inhisarı n1üdürü IIüsnü B. bugü 
Belediyec.e ~stimlak ortada bir tröst me 'Cut olduğunu gösterl 

333 T<:i=~~~k:nci Ordu ku· Cek bir deli} 0JmadJğ°lill SÖyliyor 
mandam olarak nıyarbekiri ıeşrif Ortada bir tröst vaziyeti görülse lnhisa. 
buyurmuş olan Binuk Gaziıe o za. 'd • db• 1 
man hu• ı ilmmetgllı olarak tah.i 1 aresı te ır a acak· Şeker fiatları 
edilen ;\f Jın kapısındakı (J'amuk düşüyor ve daha da düşecek - Kanun bu sene M, mrdisıne 

gelecek, lırr lıuldc bu kanunda 
tayin edilen maaş derecesini aynen 
bu sene mı·mıır/ara ı•ernıesek bile 
helıcınc/ıa/ maaşlara zam yapıua
ğız, Bıı suretle rııcmıır maaşları 
bir iki senede azami dereceyi 
bulacaktır. 

•Rüsumatta müdürler - Rü· 
sumaı umumi müdürü bütün baş
müdürl•ri Ankarıya çap;ırmı~tır Hu 
davetin l~taııbul ve lzmir }lü,umaı 
memurlan arasında yapılacak ıebeıl 
dulle al:lkası olduğu soyleniyor 

• Mavna siparişi Liman 
şirketi Bartına ma\"na ı:;ma.rla.mı-.ur. 
mavnalar mayısta ikmal ı>dilecekur. 

• Yıldız davası Emanet 
:\loryo Seranın açıı , ~.5 mil ·on 
liralık davaya Defterdarlığın muahtap 
olduğunu ileri sürerek ()efiarlı~a bir 
proıesıo çekmişıir. Defterdarlık esnayi 
da"da Emanetin boy[e bir iddia 
dermeyan edelıilecel;j cevabını 
vermiştir. 

• Süreyya Pş geldi Ank•· 
rada nezfi dim:ıJt!deo muzıarip 
olan Iscanbul mebusu ·urc a Pş. 

il il eşerek dün Ankarad3ıı ehnmize 
gelmişrır. 

• Teffiz işleri görülUyor -
Teffiz k0mi<yomı dun Vi!Ayeııe V•li 
muavini Faılıl R.in rivaseıindc top· 
!anmı~. lıazi tefliz işlerini ikm•I rt· 
rr.iştir. 

• l\azanç vergi ine itiraz 
Kazanç komisyonu dün Yil:lveııc 
tnplonarnk kazanç wr~ıkrin< knı~ı 
ı·apılan ba1~ iıiraılan tetkik cuni tir. 

Ali karar hey"eti rl)aseıinden: 

Ankaradaki kol ordu kum3.lldan!ığı 
kendisine vcrildi~i halele kabul el· 
miyerek bi!A emir bırakıp 1'ıanb~la 

gitm~inden 'e onıda vazife kabul 
ederek • "igehhan cemiveıi rüesası 
ile temaH daimidc ()ulonmasından 

\e bı·soreılc mücaddel milli)• alcy· 
hinde bulunm•sından dolayı hizmeti 
devlette kullanılmamak ü1.tc llurs. 
hev~cti mahsu a~t tarafın<lm ni,btti 

askeriye~! kaıolunan Ahmet 1 !ulu ı 

paıanın, Aııkarad&ki kol ordıı kuman· 
danlıA'J hareklıı miiliync muarız hu· 
lunan lstanbul hukümeti tarafından, 
mi!U kol ordıı lwm3.lldanı ulan 1 "ııaı l'a · 
şanıı yerine tayin edilmek oretiıleol· 
duğun• göre mumailC) hın ı;ıwzkılr kum 
andanlıj!;ı kabul etmemc<i kcndiı erine 
f, at paş:rrı tercih ederek i ııl3 
e\. r-.cı,;;ı \c.: 1 t2nbulda \C'llen ık.inci 

<""' karşı mahk lstan'>ul ı giı 
\İrm· c kd mcğc ıiz3 gt' .. rmeıoı 

< r ı k• m 1 lığı k 
1 nirc hı.ı.n1 t cırc't\ ,1,; ~ 
nl ' ıı: J \C 1 l uld• c 

j 

..., ıır 

....,l t lıt.: " ıtl r·u 

ıfadatı \C ' e ı'c tch k 

ko cıl ır.· " mu· J lcı m ııe 
ıle\hındc çalı ·11~ b· ş lı ·ıet oldu
Jtu:•• kanaaıi kAmılc 'la ıl eııirmı~ 

ı im "la be) cıı nıoh c akkı ·~ 
'eriltniş olan 243 n12merohı knnı.nn 
refir.e müııefik3.11 karır \ crilnıı;ıır. 

\"e .'em·.~o lu ko klcri) bu kerre 
Gazinin büyük hatırası namına !lele· 
diyemiz tarafından istimlak ve şimdilik 

umumi bir mesire haline getirilecektir 
:\lübeccd Dahimizin, mukaddes 

vucudile ~ereflencn ve onun asil ve 
ıemiz haııralariy!c Usltnen bu koQk
ler; Diyarlıtkir halkının bir mc ıresi 
oldugu kadar nyni zamanda hır ahi· 
dei tekrim ve taktic;i o1<1CAkur 

• Trabzonda dnayet 
Trabıonda 1 J yo,ınıla bir çocuk 
iki kişiyi oldtirdü. Karii ':•niğl ır. 
dede kardeşinin inıikamını aldığını 
•öylüyor maktiillerden birinin anntsi 
efeli oldü. 

Hadise. - Trahzonda Güzel 
Osmanın guinosunda !\;haf bir ha
di'c oldu. Zabııaca vildycı hududu 
haricine sevk cdilme!'ine knrar veri· 
len garson Necid karakola gitmek 
isıememiş ve pof" mcmurlm cebir 
istimaline mecbur olmuşlardır. Runun 
üzerine gazinodaki mlışıcriler işe 

müdahele etmişlerdir 
Bu sırada gilzel O<man • ecldyı 

ı akalatmamok için genç kadını ay
fi.,,.csinc kaçırmışur. 

* Tirede parlak balo Tire, 
17 (Milliyet) - Per<rmbe ak :ımı: 
lımir vilavttinin en gıizel kaza 
merkezlerin.den olan ('11rc) kasaba· 
sındaki Zabitan ı urdunda, Tire ıay· 
yare Cemiyeti ıar:ıfınılao; çok parlak 
ve mu,·afakiyecli hır aik b31osu 
verilmiştir. Bu balo kaza kaı makamı 
Ihsan beyin riyasetinclc 011 sekiz 
kişilik bir hey" eı ıaralınd:ın hazırlan· 
mış , e pek parlak olmuştur. 

Pek zengin ve un "atlı olarak 
tertip edilen piyanku oda.ı onıinde 
hemen herkes nöbet bekl!'mi tir. 
lzmirin en mqhur ırtisılerile Fırka 
bandosunun mahir ı kcrlerinden mü· 
rekkcp Tmwetli bir ~-ar.bani çalınmış· 
ur. Ha1o, Tayyare Ct:miyetinc eyi 
!ıir varidat temın etmişti r . Yapı lan 

musabakada danstan birin clli~i dJş 
tabibi KAıım beı;n kerime<! K.lmeran 
hanım kazanarak mev"uı mükMaıı 

almı~nr. 

Ada na vilayetinde (;ece 
sabaha k:ır~ı .;amba)at. <;akalkU}U~ ll1 

Kürıllalil ~ldiği. J\ireç ocağı •c 
Kort ıepe<ı karyeleriylc kışla cıvanna 
<ın s3.111im k dar br \ağmışnr. Rağ 
lanı dıı epe' ce kar düşmUş. dun 
sabah yüksekten bak ·~lar bağ'Jnn 
bembeyaz bir ıahaka ıle orıulu ddu 

unu ~vrm~ '°'lerdir. 
• Soğuktan dondu - ı' i! nada 

(ırak mah. · ind m k.:m Alo onya 
mahaciri<r 1J t al r j!;. u Y akııp 
ve rk • · \ 'ım 1 K · ıl he 

' rck k "\ c ın gıdıp dan ~ ' met 
n " d br • r.-ısafı k I 

dua n so r \ a det ed rl.en 
lıağlar b ı 

n ' tan ınl:'.ım:ıt 

" m •r ın 1 r.ık 
•cı r 1ek ı m ı c ı! o ğun 

,ıJ ,e taharı:-ııul cd 'le\Crc ke~ 

ın·nde i"C 'llat etme dc'C'.I kork. 
r ı~. ak.bu orada hırakm·<, Adanan 
gelerek jan~arma k man<laı • gma 
mal.mat \Cmışıır. J.ındanna kuman
danlığı mc elenin tJhkıki için mah•lli 
'akav:l bir ıniıfrezl' Jlcındcrıni(tir 

- ILA LAR ıcmııı _______ _ 

İstanbul Posta ve telgaf 
Baş Müdüriyetinden: 

C_ç y(ız elli be~ adet muhtelif eh.atta tclı,a[ dı·re . 
11 k " iti kapalı zarf 

um ı c muna a-arn \azcdilıni~tir. \lunak ik .. 
1 

· d • . . asa on ı Şubat 929 tarı 
ıın c ı;a,ıt on dorttc \apıla~aktır T r 1 . · 

. . . • · a tp er tckhlnıımelerilc ·iizde 
yedı buçuk ıııshctıııdcki tc·mlnatı u. r l . . 
. i · ' sıı 1 'aıresındı: memhur zar[ cİeru-

nınc e .nlla ·ven anıta ın, 'd· . 
, ·d· , 

1 
. ' • mu utıycttc mucı:sck kil kom is\ ona 

tc\ t etme crı ve ~artnaml· ,. ,.... . ·k _ . ) . . · .. 
~ ı .,oımc 'e almak ısaycnkrın her "un 

ll:ı~ \lııdııri)ct kakıııınc mtıra•"ıat 1 1 ·1 ki . ·ıı 1 " c' e ıı ece erı ı : n n ıınur. 

Posta ve telgraf levazım ve meb_a_n_i_ 
müduriyetinden : 

Vesaiti ııaklivcdı' sı.rf odil ı ek iikre 6,000 il:\ I0.()00 

ki 1 ıı hl'ıızııı ilt' 40() ila 600 kık> ıııakiııa yagı kapalı m~f 
ıısıı!iaı w virıııı µıııı ıııııılıletlı• uıiıııak:ı.saya kıııııılııııı~tııı·. 

llıa'•·>ı 2 Sıılı:ıt 929 tarilıiıw ııııı-adıf ı:ıııııill'tC·'ı gıııııi İı ra 
c:Ji •"ektiı. Tı'klıfP:ı.111e ile teıııimıt mf'ktupl:ıııııııı ıııezkı"ır ~ııııde 
ıııııayy,;rı -nalla ) t ııİ po,ıalıarıcdu lc,azıırı ıııııdtırirl'liııJ 
ıniıtPsekkil 1..oııııs\'Oll ı tine tpvJii ,.d sarlııaııııı alıııak l•'İıı • • • 
de her ı:riiıı miih:ı\': ıat qıJJL' iıır miır:w:ı.at eıli!ıne'i. 

Şeh•imizde hlr şeker cıkarının 

trö~t teşkil ettiği ri,·ayl'tlcrinin 
piyasada devran etme.i üzerine 
hır muharrirlmiz ,ehr tacirleri 
ve Şeker inhisar ldare~i arasında 

rnhkikatc:ı hıılunmu tur. 
Tucardan Duhani zade 'azmi 

B. ile digcr bir ıacir '"' Seker 
inhisari müdürü 1 hı ni H. atideki 
byôlanatta bulunnıu•tu•. 

"- Bu meselenin mahiye

tini anlamak için şu noktaları 

söyleyelim: Ru •ene mnh ııl ga
yet boldur. O derecede ki bir ay 

evel Triycstede tüccarlar ~ckcrin 

tonuna 14 lira isterlerken huJ!;iin 
12, 1-4 fiat talep etmektedirler. 

YAnl hugiin bir vagon ekerde 
aşağı yukarı f 80 lira kadar 
ucuzluk rnrdır. Tlugiin her taraf

tan şeker giındermrk için ıcklffler 
alıyoruz-

Bundan b~ka, her teklildc bir 

fiat tenıilinı ıhtİ\ a etmek

tedir. Bu vaziyet karşı lnda her
ke elindeki malini az zararla 

ı,;ıkarmal!;a çlı.,<nmakcadır. 

Ruslar 'On zamanlarda inhi· 
sar ·istemini kaldırnrak herke'e 
~eker sacmaJ!;a başladılar. llu \ a

ziyyettcn muztazarır olanlar or· 

taya tröst ~) ıasını çıkarmış 

olsalar gerektir. 
Tröstün emmar~ i bile }oktur. 

Bu gün burun tücarlar ellerindeki 

mali .az zararla sııtmağıı çalı;ı

yorlar. Dünkü, Avrupa ,ek erleri 

fıatl her gün bir parça daha 

ôü,mektedir. 
'eker inhisarı mııdurıı 1 lıi,nü 

bey de demiştirki. 

Ticarette her zaman için hır 

trôsi lmktn ve ihtimali mevcut 

Müsademe 

ı olabilir. l'akat bu gıin ortada ı 
tröst olduğunu gö.,tcrecck 1 
delil yoktur. Böyle lıır \nzı)' 

görüldi.ığü taktirde idaremiz bittı. 
lazım ~eldigl veçhile harckt 
edecektir.~ 

llaber aldığımıza göre Ho 
landa 'e husturva<la bazı n 
hirlcrin donma ı yuzunckn ip: 
riş edikn şekerler \:ıknnde gr 
mcmiş bundan dolayı şeker fia 
ları bir lngiliz lirası kadar ) ul 
•elmi~tir. ifa\ alann duzelmt ı , 
lıuzların erime>i ıızcrinc tekr~ 

~eker g;clmc•gc h~lanu~. liatlarc 

hali sabıkına düşmüştür. Bu fi~· 

]arın daha ziyade diışm~'i mu~ 

temel p;örulmcktcdir. 
• Un ve buğday resimler! -

Sehrcmaneıı mahafilinln un resw 
boğd•\· re mi derce< ine trnzıl edı 
m•dlgı taktirde, ckm ğln ucuzla\-aını 
yacağı kanaıııinde olduğun" Jun ~az 
ınışnk. ·ebrimız • iı<oı mahJ!ilı d 
aynı kanaıttadır. 

1. K rııeclisı al ·ı Jl.:ı ıı 1 b. 
zat dün muhamnmızt: ş ın·ılumaı 
'errni,ur 

" - llu un 100 kllo bu~da .Jac 
:16 kum~. inı <'kka ın<bn ,l,(ı( 
kuruş gumruk re mi alınmakıadır. 

100 Kilo bııl';da ydan . s kilı 
un çıkmaktadır Su hale ı;ııre bı 
re<lm miktarı ıakriben. 45 kuru . ,. 
çıkmaktadır Çünkü 100 kilo huğda\ 
tahnedilirken hundan 25 kilo kepd 
\"O pupal ~kmaktadır. 

Rinaenaltyh bu gün bir oU. 

buğdayın gtimruk resmi takri!Kr 
4,5 >Un tur. Bundan lı:cpek ve pa ;pa 
bcd linı tenıil ti rk bile b<ı ~ 

kuruşu anc.ık4.7 5 kuruşa yıik tltmcl 
kabil olabilir. :;iu halt gorc un re mi 
nin bundan daha ehven olma.· 
zaruridir. lliç olmaz a her iki resin 
ayn_ı nispeıtc olmalıdır. Aksi tokdirdı 
••kı vazıı et değiştlnlmiş uim'1z.t 

nasıl oldı1? -------
Tavilzade vapurunun rahnesi 

ve Fransız vapuru 
l~vclkl gun Çar Jkk, lede Ta· 

vılzadc '.ıpurıı ık Fr:m ız han 

daralı ~Ren" \,ıp .. rum 1 ~ıısn

dcme "'1i 'c d.ın de Ta\llzaık
nin lin .ın mıza gctı dij!:in .ız 
m• tık. tahi' .ıt r f ; ı !I 

,ıkı·'l-ın 0 c , 

oımu,t,ır ç2 • 

cdLn I a\1'1. k 

al ta ı' ' 

ıı .ır :.le 
laden ' ırekct 
ıh llıo~ e ) ı 

t 1 ıı < ' ı da 
ıruızıo onunc. d 

hır gaz ~ ~ı l'nı u1.c rıne 
do •u r:dd "!'11 ormıı tHıdL k 
çalnı~ 'c torni t..1 ', tm• ur 

Ta, ilt.adc \ apurıı u ari i l u su: 

retle mL dcmeııın <la1'J hafif 

bir surctk rnkua t!;Clcı:c~inı du 

~unmü~tur. Fakat Fraıı. ız hcjl;lik 
gemisi olan ~Rem~ \apuru ma, 

nnrcsindı: yolunu ıenkı> edemi 
yerek Ta,·ilzadc \apuru ıızerinc 

şiddetle yııklcnmiş \e ba~tan rah· 
ncdar ctmi~ıir. Kazanın ,·ukıııı e ·
na.,ında düdüklerin istimdadına 

vapur tıh'ı. c olunmu~ 
bultı'1an 20 60 katlar 

H: içinde 

) lı:u ile 
tüccar c \'a ı ~liırLr k ra\ 
çıkarılmı~' ;rdır. 

1 U\ il zade vı:p ru Kt Ji im 

K ı1cr ı-.. c l\al , le " ı . 
• • .. Ja k, ra a t r ıt t r. K.ı 

r' n "Pı~rn.,in kum n a ır c; k 

"Ro ,., ap ru 4,.'ioıı t nlu' tur 

Dun 1. met apunı ıle lı· ana 

~ctirilcn ravllzadcnın ahib. 
mu<a(femt ha'kkırı:ı ~nl~n <oy· 
lcır• <tir. 

Vapur bu gun limana l'etirildi 

c berbat bir hald dlr. 

Bi1. po,tl) tomuıu verdik. Ta· 

vilzadeahin tamiri için uç aydan 
fazla muddet l:\7Jmdır. Bu \"akaya 

~hit olan gerek Çanakkale n 
ğerek Kilidilbehlr fandanna ku

mandnnl:ıri bu miısadcmeye Fran

. ız ıı;mı gemı<ının ebeblyet 
verdiğini )(Örmüşlerdir. zaranıruzı. 

nıute addit romorkorler, ve tahli- şimdiden te,pit edehilmf'k mum
>iycler ycti~crek bir saat 1.arfında kı1n dep;iidir. ..................... " ...................................... _ ................. -........... ___ 

- iLANLAR 

Deniz mbayaat komisyonun-
dan: 

10 ıııetnı rnik':ılıi Karn ağ ak Mııııakasai alı·rnye ile ilıa-

10 " )) J)j hııdak lı>lı•ri 28-1-929 :ıaı 13 te 
6 )) )) Çam koğıı u 

28- 1-929 14 
3 )) )) ı:urgen a~a~ı :ıat le 

29 » ,. lıılıtelif cıu~ ,.ıı ınikclanla ıalıta ~ıd ne 
ve ı;;ııı • 28-1-929 aat 15 ıe 

D rıiz falırık:ı!.111 ılıtıyacı için yıık,ııtla y,11.ılı krn' lı:ıleı lo lıı

nlaı ıı.ıkı y ızı!ı ı,ıııu ve saatte ,ı!erıı mııııak.ı ı!e ılıale edi!e

C<'ktir. :;i:ı.rtııaınelerini gorınek İ~IC\ eııleı ııı lıı.ıı ıııııı 1\,1 ıınpa
. aJa Deniz mub:ıy:ıat koınmisyc,ııııııa ınııraca.'ltları 

------ ------ -
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BUGÜNl(Ü HAVA 
Dwı derecei hararet Azami 14, 

.s~Jrl 1 J ııi. Bugün hava mutavassıt 
lobo- \'e bulutludur. llafif yağmur 

Y•ıtmısı muhtameldır. 

IKRA 
Yeni bir nazariye 
On sene evel lzafd nazari

yesi ile yer yUzUnde umumi 
hnrbıu tesirini unuturacak ka
dar gürultlllU akisler yapan 
lınstenin, bu hafta, daha bUyUk 
b.r muvafakıyet elde etmek uz. 
r~C::r. izafet nazariyesini ortaya 
nttı~ındnn beri yeni bir fikri 
tet ·ku başlıy un filozof, on 
sc. e sonra, neticeye vasıl ol
rn ve bunu mUhUrlU bir zarf 
i ını!e Prusya Fen Akademisl
r. o unıuml katibine tevdi etmiş. 

Bu hafta, Akademi Azası 

h.ıı :runda, açılacak olan zarfın 

·çindeki yeni nazariyeden henUz. 

himsenin haberi yok. Fakat 

rudnn on ~ene geçtiği halde 

1 ! ilk nazariyesinin baş dön· 

"k' w.:ll tesiri lcaybolmiyan bir 

b tun yine ne çıkacağı tahmin 

olun llir. Bize esasen bukada

rı da k fidir. Ziru daha izafet 

11" riyesınin meydan aldıgı 

ı.::r.lar, memleketimizde, bu

na d lir bir hyzll makale ve 

l.i.ap çıi<tıgı ve bir hayli kon
fcruns verildlgl halde mes'eleyl 

lay ıkile anlatan bir kahramanı 

ı·nıırlıyamiyoruz. Çogumuzu bu 
mühim nazariyenin esası degll, 

glirliltUsU sersemletti. Bundan 
ı;;u haklkatı anlıyoruz ki, ya bu 
hı: usta ~öz söyliyenler mes'e
Jeyi eyi bulmiyorlar, yahut eyi 
bilenler agzını açmıyorlar. Her 
iki cihet te dUn için faydasızdı, 
yarın da bir istifade temin 
el iyecek. 

Aksini derhal kabule hazır 

'>'duğumuz bu kanaat bize gö· 
st~riyor, ki. ilim 11.lememiz. he
nUz anlamak devrlııden anlat
mak devrine intikal edecektir. 
A:ı-nşltaynm ikinci ve yeni na
zariyesi hu kudretin inkişafını 
gcştcrmek için ryl bir fırsattır. 

Temenni ederiz ki bunu anlıya
nlarımız muvaffakıyetle anlatta 
bilsinler. 

Llyakatler, çiçekler gibi, alA
kcdar muhitlerin mnhsulUdUr. 
Muhiti ihzar ettikten sonra ln
ki;afı beklemege hacet bile yok. 
M"dcmki biz de Aynştayn gibi 
yt•ksek ilim unsuurlarının bu 
toprnkta yetişdiginl görmek is
li; cruz, bu ilmi zeminı hemen 
hazırlamalıyız. Yoksa en bUyDk 
k şlilerimizin Con Ahmet aya
rıııöa olması zaruridir. 

\111 

Keyf buya! 

Şehrin temiz bir mahalle
sinde ve beş altı sefarethanesi 
alan bir caddesinde oturuyo 
rum . Bu caddenin bir ucu, 
lstanbulun güya eylence mer
kezi olan Beyogluna, diger 
ucu Tophaneye vanr . Galiba 
bu cografi vaziyet zaruretile 
olacak ki her akşam saat on 
birden sonra orası • Dil der
leme • hey'eflerini ciddi surette 
alakadar edecek • naşinlde • 
sözler söyleyen ve hiç şüphesiz 
dansdan dönmekte olmayan 
seyyal l'e yılışık bir güruhun 
geçit yeri olmakta ve bu " na 
mülayim • gürültü gece yarı

sından üç saat sonraya kadar 
sürmektedir. 

Ben bu geçici gece kuşlarının 
sözlerini işide işide 1:ünün 
birinde eı•de . yalıut gazetede 
naara atmaya ve semai oku
maya başlarsam hoş görmeli· 
Acebu gecenin muayyen bir 
saatinden sonra halkın rahat
sız edilmeyeceği hakkındaki 

nızam burada ııede11 tatbik 
edilmez? 

Yardımı 

Refik I e rimizde11 birinde 
tıbbi vasaya sırasında • Do
nan/ura yardım • serlavhası 

altında bır yazı !'ardı ! Kışm 
fena bir mevzu degil ama 
" Yananlara yardım. hakkında 
bir ~ey yazılsa dalıa zemine 
minasip olmaz midi? 

ÖkO:ıı arabası mı bu ı 

Bir şoför diyordu : 
Anlamıyorum ! Hızlı git

mesin, adama çarpmasııı, so
kaklarda durmasın, şunu yap
masırı. bunu yapmasın! Uikin 
böyle dursa otomobil degil 
öküz arabası olur. 

FELEK 

skeri Bahis: 
EFGANIST AN VAZiYETi 

NELER DOÖURABiLIR? 
Son gelen \ vrupa gazetele

rınde mevcut malumat, Efga~l
staııda bugUn hüküm süren an
arşinin nasıl vukua geldiğini 

~österiyor. Vekayiln bu derecesi 
bilindikten sonra istikbal hakkı

nda fikir yörOtmek kolaylaşıyor 
Bakınız nasıl olmuş: 

ı Evelce haydutlugundan 
dolayı kAbildc hapse mahkOm 
olmuş ve sonra h:tpıshanec!eıı 

kaçarak dağlardu başına topla
dıgı eşklyalarla bir çete kumu;; 
olan Sucu Baha atlı bir as
ker ~açnğı bu dei:ı kral Ema
nullah hazretlerine nıUrııcaatla 

asiler aleyhine hareket için 

1 laı ık - lı:11 al -ı,al 11\·aı - kaza - ııl..ııııohı · ıııe "ııll\·Ptı malı \C 

.'~ .ıı ıı J t ı . ın f\ 1 hınıı\ı da Bahç..1k;ı ıria d r lnr". 
:E- ııın .ı k ıu ı ıLla 

.:~: ADO U 

.(-

il' \ ' 
\ ' 1 

il 1 

rk t n 1 illi 
rk ı en 11 1 ılir 

""" r ırkP•ıuH 1 k ~ ,,.. 
ıoıı ~, .. ı~I 

.k' la r rı 1 kk ,.ı., 
ıt ır .....,. .l il TU h 

!ihlll 531 l ı:ıııhııl-lı·ıti\•a~-

Jk, 1 ~t.ıl, ' ı-ık 'c ·c ofra t m 
ınızı ıtın alır en k tİle'l ,ilah' nın.ı 

l \C ll J,. t hı ır lrlOl 

* 

, mc- ur (K!arfeld alpaka) 
t'-tnd· n :l·ı~ka r ırka 'cr'llt:'11l erine " 

kkut ,,• ı;r_ l ler \enle Kl..\IU"l:ı.ıı. 

11.1' \ 1\ \) r-ıar~a•ı ~ı i,t, y İ7-
ınc d pı ı.it •'en: J Spri ~er ı e \mon (,tar 
\ledı ;ı h:ın • 2 4 

~~~'"'1'.'l~l""'.'"".ıl'9. 

Galata sahili sihiye Merke
zinden: 

1 foulırp:ı.şa l·.mrazı jstiJaiye lla<ıaııe<inın 28 kalem c zakı mllıene\-via ile 
=-ı K:tlt·n1 l•:czaı '1'1hi \:e5İ aleni mı lakasa surcıile mtiha,·aı cdileceJ;inden 

\l:\r'""'J ınunakJ ... a J;' ... ulıat 929 ta.ı l 1e mu ... adıf paz:ı: ,günü ~•at J4 olarak 

ııt t.·dılfT'ı~tir. 'J".a1iplcrin ~Hnnarne ve Ji.-.tl'lcri almak ü1.erc her gun ıncz· 

'..ı , 11:? r 'ı:tnc ıd:ırc mcmurluıtuna ,.t: munak:ıs:ı ,..tinli <le ( :al:ıtadJ. l\ara 

\ 1 ' 1pa 'Ok. n'1rda Galata .;;:ahili silıl\ c merkezi ma:-.ra' knmı~' ıınuna 
~utan ' ı t h ur. 

f fihlliahıner Istanhul nıerkezinden :-
lı n1 cc ı c :ııt 'up m ta\t i e 'c H n1n loı.k 

1 ' 1a i ! l:ı ın :z:o .. lmc..tğıı del 1 un ,,ul e te..:m 1 t crJilrrck ';' 
Ll P c l 1n t kr rr ı 1.- 11. J \ l 1 lll ı .ı l' nu 
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i.Jc·aye4' 
hizmet teklif etmiş. Kabul edll
mlı. Bu vesile ile Sucu Bahanın 
maiyeti artmıf, On binlere cık

mıf, fakak hain herif kuvvet
:end!kten aonra birdenbire fik
rini del!;lftlnnlş. Kral Emanulla· 
hın metin bir kaleaı olan Har
blve lhckteblne ansızın hUcum 
etmiş. K.ralın ordusunu arkadan 
vurmuş. Sonra lı:Abll üzerine 
dönmuş. 

2) Ordusunun perltanlığını, ba
tlln ağır sllahlannın kayboldu 
ğunu gören Kral Emanullah 
hazretleri de Krallığı bllyUk 
kardeşi lnayetullah HAna bıra
karak anasının memleketi olan 
Kandlhara gitmiş • 

3) Fakat haydut Baha Said 
bu emri vakii kabul etmemiş , 
Kabile girmiş , ikinci Kral lna
yetullah Han dahi birkaç maiyeti 
ve alleslle birlikte inglllz tayya
relerile Hindistan da • Plşaveue 
taşınmı' • 

4) Sucu Baha , Emir Habi
bullah adını takınarak kendisini 

Emir llil.n etmiş. Böylece zavaJlı 
KAbll şehri bir haftada Uç 
tane hUkUmdar görmüş oluyor. 

LAkln bu çabuk emri vakiler 
Efgan milletinin hoşuna gitmi
yor, ve bundan sonra şu işler 

oluyor: 

1 ) Haydutluktan emlrlige 
çıkan Sucu), yeni bl: kabine 
teşkil ediyor, fakat maarif na
zırlığı ile Adliye nazırlığını 

kabineden çıkarmak istiyor. 
Hariciye nazırlıgına da Juzum 
olmadığını ileri yUrUyor. lngil
tereden mada olan cenubi 
devletlerle siyasi mUnasebatla
rını kesmegl dUşUnUyor. Hatta 
Bolşevik menbalarından telen 
malOmata göre evelleri lnglltere 
hUkOmetl tarafından Emirlere 
verilen tahsisatın tekra ihdas 
vekabuli için lnglllz elçisi ile 
mllzakereye girişiyor. Memle -
ketin lstiklAllııe !uzum olmadı· 

ğını ileri sllrllyor. 
Bukadar adlllk ve kUçlllmek 

derhal eucunın de prestijini lu
nyor. KAbll tllccarlan, en mu
taassıp mollalar bile ondan yllz 
çeviriyorlar. 

2) Şlnavarl, Molı:mana ve 
Afrldl lı:abllelerl (Bu sonuncular 
en kuvvetli ve mubarebecldlrler) 
yeni sucu Emir! tanımıyorlar. 
CelalabAt ıızerlne yllrllyorlar. 
Hatta son haberlere göre KA
blle yaklaşmaktadırlar. Sucu, 
bunlan mağlup edecek kadar 
kuvvetli değildir. 

3) diğer taraftan Kandihara 
Padişah Emanullah kuvvet top
lamakta ve teşkllAt yapmakta
dır. lngillz haberlerine göre top
ladığı kuvvetler 2,000 kişiye 

ballg olmuş. 
Görlllllyor ki Efgan vaziye

tinin ikinci safhası daha ziyade 
karışık ve hatta anarşi halinde
dir. Fakat bUyllk mAnAlar çı

kanlacak mllhim haberler de 
vardır ki Efgan hadise ini mah
dut ve şumulsllz olmaktan çı
kararak ihtilatlara sebep olabi
lir şekline sokuyorlar. 

Birincisi. fngilizlerin, lngılte
reden Efgaı; hududuna iki tay
yare filosu nııkl ve sevketıne
kte olduktan hakkındaki haber
le K:tblldekl lngiliz elçisinin 
Efgan merkezinde göstermekte 
olduğu faaliyet hakkındaki ha
berler. 

lldnclslde: Kral Emenulla'.ı 
Hanın Buhara hududunda kain 
Herat mevkıınden teşkilat ve 
kuvvet beklemekte olduğu ha
berleridir. 

işte bu iki haberir. mAnası 
derindir. Bu haberler Efganis
tan vukuatı içinde içinde lnğiılz 
ve Bolşevik mücadelesinin dahi 
perde a•·kasından tecelli edece
ğine alAmettirler. Bu halde Ef
llanistan vakalannın uzayaca
ğııu beklemelidir. Bu lzahlar
gan sonra Efganlstan vazlyeti
nlnn eler doguracağıoı hükm ve 
takdir eylemeğl okuyucularımı
za bırakırız. 

Clnoğlu -· 
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BALIK YAÖI 
Balık yağı, Morina balııtJnın 

kara ciğerinden istihsal olunan 
bir yağdır, bızde deva gibi 
müstamel olan balık yağı - çl 
ve kuru balık eti y~mek!e me
luf oldukları için eskimo lsmlle 
yad edilen . bazı akvamı kut
blyenln başlıca gıdasıdlr (1); 

Balık yagı pek eakl zaman
lardıln beri Holanda ve lngil· 
trede kemik hastalığına karşı 

kullanılmakta olduğu halde 18 
inci asra kadar Avrupanıo 

diger yerlerinde gayrimustamel 

idi , bir asır evel Doktor Derbi 
ve şen tarafından balık yağının 

emrazi muhtellfeye karşı haiz 

oldugk teslratı şlfalyeye dair 
neşrolunan mekeJe aazarı 

dikkati celp ederek her tarafta 
istimaline başlanmış:ır . 

Balık yagı sair y•glardakl 
mcvadı muhtevi olmagla bera
ber ziyade miktards fosfor, 
iyot. burom gibi mevaddı gıda· 
iyeyi, ezcümle lesitinlori muhte
vidir, bununla beraber yitoma
inlere müşabih mevadı esasiye 

ile boilamln, amllanln, mordin, 
azelin gibi mevadl mUhlmmeyl
de camidir. 

H.B.Z. 
Dr. Muhittin -----

[! ı Slhirya ahalisi dahi ı;>kiınolılar 
gibi l\1e'" in balığının yağını eritip ıuzla· 

dıkt.ın srıora ycmck.lerlndc lullanırlar. 

O.M 

Neşriyat hayatı: 

ÇOCUK Al\SlKLOP~:DISt 

Çocuk ansiklopedisi yeni harf

lerk tekrar neşredilmep;e başla· 

mı~tır. Yeni harfelerle çıkan ilk 

cüh bu gün çıknıı~tır, Yeni harf

lerle okıyacak kitap arıyan bütün 

çocuklar için bundan daha faydalı 

bir ~ey tavsıye edilemez. 

Ti.ya~:ro 

.. . .. 
UÇUt\ 
Kaplanlar 

1 -
(l lalk "Renaldo~ at canbaz

hanesinin önüne toplanmı,tı. ) 

Çığırtkan Hanımlar, beyler, 

barakanın sağında ye solundaki 

resimlere bakınız. Bu resimler 

miizclerdeki resimler ıı;ibi biiyül· 

tülmıış dejtildir. Ru gôrdııJtıınii7. 

muazzam hayvanları "Rcnaldo~ 

cenapları canlı avlamış, avladık· 

tan rnnra da, onları kendine 

bendetmiştir. Sağ taraftakı meş

hur Ontıneo kaplanlarıdır. Biri 

erkek diğeri diğeri dişidir. Gör

dıııtıınuz iki küçükte yavrularıdır. 

Orkestra başlar ,ımdi sıru 11• l 

6 k:ıplanı"a p;cld.. < > kanla .ır 
ki, yakalandıkları gıın, hır ~ocııj!;J 
parçalamışlard:... (1 lcyccan. Bir. 
anne ağlamaya b~:ar.) 

Ronaldo-1 lanımlar,bc~ 'er ... (,'ok 

tehlikeli bir şey yapaı.:ağım; tch· 

ilke csns:ıında alkı~lamanı;ınızı 
rica ederim. 

1 lopL (Kaplanlar gelir, kırbaç 
,aklar, Rcnaldo kaplanlardan bi 

rini çap;ırır) DrahaLI lop! Draha!.. 
<..Fakat kaplan oralarda olma7, 

Renaldo haykırır: OrahaL \' e kap· 

lana bir tekme vurur.) 

Seyirciler arasında bir sc,:· 
l·:vet evet, da!ıa! .. 

Renaldo . Gürültü etmcmeniıl 
rica etmiştim. 

Ses ·Sen hunu kedı vanıısu 
kaplanına söyle. . 

ı••ıı ııeııııı ı r ıııırııııııııııı 111111111 ~"""._,..~,....,.. ............ ..,..,..,...,...,_.~ 

Sol tarafta Renaldo cenapla· 

rını Bir beyaz ayı avlarken 

görüyorsunuz. Ayının fosforlu 

gözlerine bakınız (Heyecan. Bü· 

tiln başlar o tarafa döner.) Yu
karıya bakınız. Bengal ormanla· 

rıııda Renaldo cenapları 6 tane 

vahşi kaplanla cenkleşiyor _ Ar· 

tık fazla sö1.e lüzum yok_ içeri 

gelip görürsiımiz ... Bazen ayının 

tırnakhrı Renaldo cenaplarının 

Renaldo ·sarıırı;. Draha!.. (hay· 

vanın kuyruğundan tutar, öbür· 

!erine emreder ) .\tlayınızl <..Kap· 

lanlar yerlerinden bile kımılda 
nıazlar.) 

etine batıyor. Renaldonmı fı tane Ses - \liyav!.. li:aplunlıır gre'' 

hint kaplanıyle nasıl uğrajtıp;ını >apnor. 

( Ronaldl) - Or,ı!ıa '···· da görecek,;iniz. Renaldo göru · 
nür, halk alkışlar.) 45 dakikalık l>rahanın güzleri )B,~rır, )av· 

bir seyir._ 45 dakika tehlike!.. rular a~lama ·a ba~larl:ır. 
Renaldo-(Çığırtkana)- Ayının 1 lıı!~ llu!, llııL.. 

postuna tahta kuruı.u tozu ekti· Kaplunların kederi nldup;ıı 

niz nıi '? Kafirin tüyleri pire anlaşılır· ve i~i ııih;ırct Rcnald•> 

dolu... Sabaha kadar kaşındım. danlar 'e u<tundeki kap inli 

bacaıı;ım tırıt1ık içinde... pnstu elbi~eyi halka !?.·; terip 
(,'ığırtkan (Renaldoy~)-Hundan der ki: 

istifade cllelinı (Kolka) Hanımlar, ~imdi anladım... l\:ıp!Jn· 
efendiler!.. Renaldo cenapları, larıının derdı. matemi. elemi 1 ar 

bacağından yaralı olduğu halde, 1 ~ıı iı•tümdeki kiırktı ,,.1inn ormw 

bu giın de 'azifesini kohaamon- s unu7 Oç gıın eyci ~ılc :ma' 1. 
ın-e Yapacaktır rının JlO•tudur.. iz 0 ını/. . 

·'t-

.,ıı , a .. ı• ;, ıı~ .o , ••• Çığırtkan- Sayar- 7 ... ıt. cı ... 1 O!. 
" l 

Selami /z,,1•1 - K:mcııcım bundan daha erken Celinir mi, bak,.gUnes daha yeni _el.otuyor. . _. ~pı 1'!!10~ _a!:.ııt oldul (Alkışlar. ; 

·Ekselsior~ Mersin Nafia baş mühen- 'uum~• izi :ı:!i~ 

Büyük Elbise Fabrikası 
( .:tl..tı; Kar ıkı ') llıı11;aı·ac ı l uıı ı ittb;ı ııdı.: 

Bevfondiler için lHanı 11 efr.·ndileı· ıcın 
• • 

lng-.: •• c;abardinir ı_ en u~cm : (. 1
):1 dı 1 \ c ln~jlız hı ·ır. 1 kun1aş~ 

ınt1 c n \e ~,· • : Jarda.1 l'ıri.,ı- en """ r-.rJd:ı .. ına 

l~. • 1 .·· ı, ·· 161 lı• ,1-\t; • ffiU\l'I~, k 
. ,ıı < esu et. :! idbar~ !Pardesi.iler· f4' ~irad~' 

(,a,et -.ık ht dt: l.1 • 1. kunaş ı • 2 1t: "'·en 
Lırındar : liuhıelif renklerde ~ayet <ık ipekli 

• 
ı ~ı 1 13' )ıradan •'' uşa nıa ar: , r·ı • _ ı ıarcıı 

• ~ ı· T " j Jr" l iP 
l\.ostunıler:, , ti ıarcn 

Çocuk kost ·· lerı· 7 ıhıdan um i'ilıare, 
1 • l ri' ,ım•zda "•.;~lııı• :\lem 

ınulAtı•ı~an adın 'ı.: crk~kkrc 

dc·ıılcr dalı me\•cı tttır 

\I \ ·ın:ı.ııı·:ıH; f:ıhrika,ı ına 

rıu:. < 11-CO \T..; lar ve Par· 

_Ted_ııya!ta büyük teshilat • 
ilan 

l;tanhul deftt darlııtından : 
1.114 ntım11ıralı ,.c 12~ ın1\1~ 'l28 tarihli dınıKa kanununun onun<.'u ınad· 

nesi mucibince me:;k(lkitı ecnebi yenin maliye \ ekAleıi cellle.;ince haddi 
nsati üzerinden Türk para" olarak taıiu olunan livıtlan zirde •n·ıerilmit 

olmağla 1 kılııunu sani <ı-ı<ı tarıhındeıı iıihare~ :ıo haziran 11'.?<J tarihine 
kadar olu ny müddetle dam!'" resminın mezkOr llvatlar lizerinden hisap ve 
i.;tira cdilcccJti iiAn olunur. 

ln~liz 1.ıra.<ı 
l'r:ın.ız l'rankı 
\iman \hrkı 

\\ u t 1rva "tin 
lk'Ç1ka lkl~a 

llul~ ı ı 1..:-. 
\1ısır Lı,.-ı 

1 pa ı ı Pc,ct• 
' unarisc11n t>rahmi 

Kr. Pa. 
961 00 

7 :ıo 
.J.7 25 
28 ()() 
27 2:; 

1 20 
!181ı 00 
;ı2 20 
9 2fi 

llolanda l'lorin 
lıılyı Liret 
• C\ yurk Dolar 
Rom:ınva l,e, 
Is, içre Fr~nl.ı 
Çeko lavakıa Kuron 
\'ogoslavya l1inar 
. loskoıa \-<:rvonrç 
(') JO R Jble mukabili 

........ ----

81 10 
10 \!O 

1 ljlj (J() 

1 10 
3fi 10 

5 00 
.i -~> 

ıw.ı uo •) 

d • l • ğ • d ···c r=· 
ıs ı ın en ı !.:~.'.ı.=ıı· lok an tada .. l;.:~ 

'far,us \<lana )Ulunun 'l"ar .. u:--tan itiharen 4: 6~'828 kiltımetroları 
v :.:.:·,· llıı Şam 'e her :.:.r.ı . 

ara ıııdakı ~"" nşaatı 4 "014 kilomeıroluk mahalde kAin 1414 meıro • :::: p 1 • :::. 

mik :ıp hıını 2112 metro mik 'ap kırıl mı; uşın nakli ile Sosa injaatı 174.19 mı k . zane 1 •k~ıın1' m~ 
lira hJ k~!'U, bedeli kc ifle il} kdııunu;ani '119 tacihıden •tibaren kapalı :::: anago"' z :::: :::::m.... • ~ .... :::: 
z:."'f u ... ıliı ınil a'a~a 'cırulm ı;;cu. ::::........... ~:::::~: 

.! '.\ 1un:ı.k:ı1;.-.'1 istir~' e~ le\ ece 1 lcı ır. 'a '.izzat dipl<ımalt \ 1 iıhc.nJıs 
\e ;::ı hu kiıi.hıı fen ıncıııuıu ı tihdam c\leyeceklerini \·c~aiki ınutchere ile 

rermi ihaleder 8 glın en-el 'afia Baş :'ıllihendislijtine bpaı er!cmcleri 
IAzırndır 

1 \lunaka»)• dahil olani-lar ke1 ıı hed lınin yuzdc )edi huçugu 
oLın 1.1118 lırJI k ıcmi"a' ok e-ı \C ı• kırmetı nıııharıerc<: iızcrindm i•r,k 
ra~ .. da ı"i t·ıh,ilitı m nak ., \C ıtt·' kanu:"' n '\· dirc1 madd .. ıne tc\•fi· 
kan \ ilhet cmr 1e \lilh '\.ın alarLı 'ir •c \aıırrrı 1 rı '° kendilerinin 
'fıc1rcı ( JdaiannL1 birin ;c ını :ı, 'et bui 11n1al ırı iAzımdır 

4 ı c mek pl ır ıın m· z:ı ıı.. ~ munitk..,;~.ı 'e ihalat kanunundaki 
tarif daire ındc ın1la o1unnuı,ı \C \c,ıni ihale olan lh şubat Q2Q tarihine 

n1li-.adif ( uw. . tc.;i ~ürıu c;;aat on ikh c kad3r I•:nı:iiıneni thıimii vilı\vete te,·di 

ediiını: ... ı ınt:.şrutt r 
,'\ \nıdıvaı altı •ıd• iımam edilecek w hedeli de ııni nıudd•t 

zarfında Yerıleccktır 

b ~artııame \'e e\talı keı ııc ve )Ol hakl.ıııdı faılı mal8mat ılnıak 
arzu edenlerin ler•in afia Baş \lühendisli~inc müracaatlan. 

İspirto ve ispirtoi t'- içkiler 
Umum müdürlüğün-.~en 

ldırenın kam\ ıı !arla hir ene urfmda rnkuhularık nakli ıu ilm tarihin· 
den )irmi giın >Onra lhıle edilmek uzre kapalı zarf u,ulile ınünaka•aıa ko
nulmuştur. ·ra1iplerin umum ınüdürlüA°ün ticaret şuhcıııine müracutlırı 

Andolu - Bağdat işletme mü
dürlüğünden : 
llaycfa:p•$a liman ve rıhomınııı komurJen başka tahmil ve tahine i~!eri 

ınun ka aoının il·'..!· '12<1 eumart°'i g\ini:ıe ıalik edildiği •c )C>"lli me•Orda 
saat 14 hııcuğ"a kadar teklif mektuplannın kabul edilece~i ilAn olunur . 

- .... ·:;.. 
\ \'I t \ FK 11 ı•ı ERi ~ l ıı \ \ 

,\J KO.\llS'll) 'l \O\ 
1 (' . razı Paşa, l l:·kım~· eu r"" 

hye., D ınlu l'ınır HU nc·ktcplcrını 
ma\'IS lll2<ı lihJ\cl ne k•ı' k11 ·k 
'ıti\acı . 

.ı 1>uınlupı1ar 'atı m(; 'ı!:J. 111 

la\ı 1'1..!ft nıt" .. \Cllne kad:.: '> '' 
pe\n , vğan, ze ıı-1 \'atı. u;ı, ,u 
munıı, patatr ihıi\~c, 

K·ıpalı zarf ıı:ııli e mu " • 
konulıntı~LLır .• l I kanunu ani 1 >t, 

da ekmek s:ı•t ll de di~crlen uı 4 
de Ortıkoı·de r.azı l'a~ mel.ıch 
ınüdürluk daire,·ndekı konıi,\Un hu· 
zurunda ihale edikccktir. Talıp ol•n· 
lann °10 7.~o ni,petındeki pe akçe 
lerioi l<"ındıklıda gtızel an'atlar k 
drmi<inde 'iık<el. nıckıcplcr mııh• 
scbcsine tenli ederek alacakları ınak· 
puzları zaıf içine ı..o,acnklardır 

~artnaıne her gun komi. }On k tiJl 
lij!;inr Lnuracaaı edilerek. giıriılebiliı 

1 Şehremaneti ilanat~J 
1 ·' • \ eniküı intihap Encümeni rıı•· 

'etinden ('emıyeti ıımumivei bel< 
di, eye veniden aza intihap etmeı• '' 
olıınına\' • <clahiyeu olanlaruıbimlco-0 
rinı muhte\I defterle! 1- Şıı l•aı 9 
( uma guııu icahcden m1hall t 

"'' acıkır Kanuni milddetleri ar 
fında t raz ve i•unaf hakk nldu•• 
il r olunuı 

\ enıkO)' ıntihap 
R vasen 
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Uzatmayalım bir iki zıt baber 
lntışanndan sonro hadise kapandı. 
Bcniın hu mes'elede işi aleniyete vur
l!ıak ıstemeyişimin sebebi şu •'": 

Futbol işi nev'i itibarile daim• 
hlükali mucip olmuş, iyi kötü her 
~an ıenkiıe maruz kalmış, haklı 
haksız her zaman hırpalanmış bir 
ltv idi. l\lııvaffnk beyin zamanı riya
se · bundan vareste kni•mamışn • 
: zetclcr ve onlara tebaan EfkAn 
ıınumive Futbol federasyonuna ı.arof 
tar ve muanz ol:ırak iki\c ayulmı~tır, 
butiın icraat bu iki parti tarıfından, 
kendi kanaatlanna gnrc uıkıir olunu
lordu! Şimdi bizzat fedcrasvon aza
sı ar ında bu şekilde çırkin bir ıh
ti!M çıkarak rdsın lrn yüzden istif~ya 
ııı ':ıur olduğunLn şayi olma ~ 1' ut
lıoı iri tam bir ifla•a sürükleyecek, 
tar'h!t · evciden kabul edilmiş . '." 
gelmiş çatmış olan maçlara. bu ıstı
'alar vüzünden inhilAli muhtemel 
01•n Futbol federasyonu ortadan 
k:ıikacag-ı içın ıakım gondcr!lıneı ecek 
•e Jaha uliınpiı atlara varmadan bu
Yiık bir inhizam ıuku .ıulae.ıktı. Be
nim bu geçen Jmli;eyı mümkün 
llll:rtehc isidilmcden, "essizce hallet
l!ıek i<te~i-ımin sebebi bu idi, bu 
llıak3at a;, ~ok ha-ıl oldu, fakat iti· 
rar eımeli\im ki lıu mul..addcr bir 
inhıJamı bccıktırmektcn '- 'k• l>ir 
l•vc y am:ıdı. 

l)tifadı.:'1 u~ gUr. sonrll fedcra:-;.) ~~ 
kadronun ıc-.ii hakkndnki ıakrınnı 
tnUzakerc \C \lu\affak bevin ı-.tHa."ı 
tııes·eıesini görüşmek ıçin coplandı .. 
lii.ıtun 3 zac.la birinci rci:"in lCt!s.SürUnu 
izakye matuf, bariz bir ~•)ret mü
Şahcde edilivordu, Yubrda bmi geçen 
liç %at har;ı..eılerinin ~a\rı kasti ol
iı.ı~unu ,.c n:isin bundan müteessir 
Olıııasından kcntl!lerı de müıeellim 
01dukJannı hevan emler ı·c kadro
%n yeniden t~tkik 1< te~kilni teklif 
~lersede ilftn cdilmi? hir kadconun 

)le istifa te>iri altında ıehdıli 
~tktırı umıımived~ fena intiba 
kırakacagıııdan d·ılan bu fikir 

r•bu\ edilmeıerek l'm~a otuı kiıinın 
aıı . 

lı; a ve kı,ınen ıadeye mahkOm bir 
•dro ) apılJı ı e hu nıe Jn h1zı 

11ıını,ka ıe kulupleruı kafilnc kendi 

lrııa aflarfü· 01 ıı~cu ilhaklm teklif-
•ti . le de kahul nlunarnk o meşhur 
alabalık ınpıldı. Zagrep ve Tamş

~rarda oynamak uzre vapılan ilk 
~ınında nisan cı.ıilindc hareketi 

P
lrarg;r Jıdu. Burodo ufak bir 
•rene · · f • p ez açaca~m; Bir g-un :,ere 

iJ·~e\ bana gelerek \ h:1 offok Beyin 

( tl>uJ f·'e<lt:ra-.vonunun hütün azasının 
lleınp· ti · · · · · k d' le. •va ara RJdehılrce~ını en •· 
'1nc oı 'Ldigindeıı, -ikaı ede hah

(~ı~tı' şıka~ etine be~ de i"urık ctliın. 
, U i" tlof llkınp11 at butÇC>İ 
.::'> • • k 
- '~ı ı.:ri c tertip edilmiş i tn, 
h; ·u} ık rnaçl:1nn hasılaund:111 

.. k hi ~t!crtc hunuı, JSOOO ılc 
f) 1 da hır miktara halii'; 

lat·a~ı urnıd'.'c knUru le:\ sı cJilıniıti. 
llııli buı ı cLıh:ı <ııı . nı· kiıı ıin 
ha ı uptıc i J... iC~ "evden e\ el j 

1 ütçe ıc ~ele. o\u\ordu! Bunll:ır, 
tı 1 h,r 1 1 "'\tınun buttin ;t7..ı~ının · 

eve ılııhakı pek ı ka<L ı:.ıbii 

1 
tıruınıeı hııen b! şc) di. ilen 

haltı \luvafıak Beı '" gurujtıı-
u-,, zem bı hapta mukarrer bir 

-.e\. olmad ını 'e zaten .1rk ; ışlarc1.an 
ır h-ini ıc::lerı uzun biı ~aybObete 

fl'ıt. ait olmadı~ı~ so\ 1 cdi. ~\'fu\.·affak 
lle)'I., lıu ıahmiııırde aldanmadığını 
\'Ukuaı gu<ıerdi. 

l ıinku \luvaflak beı ıalnıı hır 
h ıı ı için Prağa ~idcbildij!;i halde 
1 J•h.ın '° \bdullah heıler hı•nlıul· 
<!:..~ ayrıl ımadılar. he~ C:ure,. , e 
.t\tlatizm ı.,lcn ıçın huıada kalına\ a 
\ ,4ku c:Iıncc unları \m-..tcıda~a 
f!:otu mt\C mecbur ~ditn. Bu ı:arurc:r 
lcr evkııe~ r kı < <f Lıcı \\rupada 

t arzııı.ıra rağıncn ,.ınız kaldı. 

11 'huki Am tcrdaın inhızamını bu 
ada tenkıt eden gazeıeler ".\lıksad 

•c ahar ise bunun ıçin bıjka 1n .. at 
ı e 'e<ilelcr bulıın•bilir.. diyorlardı, 
hence l'ulboliin bıı nahoş macero 
ında bunların da buvük dahli ol-

dıııtıı kınaatinc.IAyinı. 
ikinci bir nokta dıh:ı vu, Oda 

rırnııcuların vazlveılori idi. Hıınlord:ın 
hmini zilcretmeı i'temedlj!;im bir 
hcyı lmikl nızaınname mu ·e 
~znıinat htcdiği gih~ bir ·ri 
llıeı kil lçdmai. ~ile mutena-ip el· 
ııse uptırmak için açıkn açıjta ıa 

Parı istemi,, Olr l-1\ilncti~ü de ı11Litla· 
ka evce inir. ete kendı .. ine refakat 
Ctl'J'le int i •cm ı. Bcı .. ah:t n1 narnı 4 

a unl ın hep 1 r cku 1 red 
d.lı \t.: mcsın , ... ,ı..:clim \c fıl\ •i\i 

kl ~ de "' •. 1 • hı lar 1 >< n 
sı ınatI~ı~'· ı ı n n.: mi urettc 

'• va, .I; c .n şahsı AJck ti! 

Muharriri : Burbanetdn 

temin ettiler. Bu mükemmel ~aıö~
lerden birine federasyondan bır ":'1.: 
k'tar para ikraz edildiği gibi bir reculu 
devlet te kendisine nakdi muavenenc 
bulundu ve o suretle kendisi _kafile 
nin arlcasından yetlştiJ uçuncüye 
gelince o haremini Belgrada kadar 
götürüp orada bıralc:ma~ a rıırA oldu 
fakat ıamşuara kadar l(it frmeyc 
k:ılkınca geri çagnldi idi. Bir 
kısım genı;lcrde bizim gazc.:te•crin 

\!abadi l lafta1·a 
- -- . 

Bir tavzih 
Refik Osman Beye 

Yazılarım lıakkınJakı cevabınızı 
•r..oı. de okudum. 1 utlıol Fcdera' 
vonurıı .-rır~ iş olr. ınl• ,, cJofa\ı he
~i tahtıcdc tenl nen l-.'ı"ıı.ıız. r·:p;er 
Fn!hul l'etlera \"Cl ııı- n <izi olcmpi 
, ;ttlara ~oturet·e ı t!\ ı: 1lt .. n tahmin 
~<ıebilseydim omdan l·uc1k bııcak 
kaçardım. lakin lıunu kım •. annederdı ! 

Burhuncddlıı 

-----... ··-Portekizde bir Yak'a 
. poıT l:ırım•ıııı pek •ı ı tanı 

dıp;ı l'crençı anı~ J'.T.C. .\ la.:Jr 

futbol takımı g< çcn haftalarda 

Portekizt. vaptı~ t.,rncdc ,ıldukcu 
naho~ bir. hatli'L kar~ı-ında k~I-

' 
nıı~tı~ . 

Yapmı~ oıdul!;ı maçta muhım 
farklarla g:ılip ı;ckn~ı·:r.<'.-~:ım
piyon "Bcnıfika_ ıakırm le rnp

makta olclui(1ı maçı da kazanmak 
llzere iken halkın bir tarafı tc~
vik dil(er tarafı tahkiri ar;t.,ında 

Pıırtekizlilcr sondcrt.cc sert ovna

map;a lı;ı~lanııslar, buna rngmcıı 

"F.T.C.,, ap;ır lıa,ınca hakem hiç 

) uktan bir penaltı kat cmıi.,,.ıfoc
arlar iLİrv. ctıni~kr,lıunun uzcrinc 
halk ~ahaya hiıcuııı cdcrd, krn
d.lcrini di.ıvmcvc ıc~clı!ııı , edin

ce <elamcti soyııııma ytrltinc 
J..açmakta hulıııu-lar, nihayet 
oradan da poli;lerin tahtı nııiha

fazasında çıkarak fltdlcrirc gıdc

bilıni~lcr. ı -c ivi por 'c ııc ~·
zcl mkıfiqıen crlı k1 __ ...... __ .. 

Boksörün Nutku 
Diılılcııde İnµ;ilt~rı.: ;ıp;ır sıkict 

bııh ~aıııpiyonu Fil Skııt ile 
lrlanda ~ampiyonu ara,ında ya 

pılan bir ro--tcri .. 111iı ıl ah•lio;J;-1(l~ı 

lrlandah şevircilcr Skııt•ı çok 
"lkhlatıl..ları ıhiıı ,anıpiyol' rı.ıkte 
, c boks kn·afctivlı 1-,,,1 1 ıir mı-

<<iı lcı~ek . mcclıuri_l'ctinde 
tı."' 
k:ılmı:;tır :-;kot hu nutkunda. 

ı..ar,ıh,ıı.~ı Jrland.ılı hok,ııdeıı 
ı.;i:ayi~h: ),lhı.:ctnu~ \ c JrJ1ı1.nda11 11 
hnk:. .ah.: ,1İnf.. \ e lctrilılnc çok 

kıunctli Iıuk"ırlcr ı erdij!;iııi "')' 
kdig.i za;n;ııı >aİun :ılkı,larc;;ın 

ı •k,,acak hak J!,dıııi,tir. 

;\lclck sincn1ası 
,,\üdüriyeti 

1 lalkın go ... tcrmtklt' fı1dııJtıı tcha 
ııke '1ınaen ırum dckı O ~ rJ 

r 1sani lr~aml a ..ı. .,1 e c-ıle 
cck cıl ın '."I \!~f. \ıLRI· nır rrc;;

uı c crinrlc · wukt 'ıe 

K~ 
LÖ VL"fİJ 

l·ıJrr= ıçın ycr·ı.: ın· m"'id\.:n rı:mın 
ctnlc , in muhı · rı.:rn \ c \ tık. f' 
mliStt:r erin<leıı ric ı L') lcr. 

llıı lllU'lc,na c.crdc \T \~' \ 
roiLnde 1·.ınmı 1.ir ı e 1 lımicrivef 
ılc . IJnn t o l\i.i. el 01· ... ıinlic J.ık. 
Ka· 'en 1\n:ın1:ıl~cadırlar 

l ler akşam 111 ede Frankıır -

lıiJmi"~'"=:h~e~··~c5a~nl·ı~v~nrQı=c3te~ncuimieir~oıiiila". 
llA 

\dlıvc n rak 1e levnz,,., mu
<luri vetinderı. 

Adlı ye VekQlet• dcı airi mcr
kezivesl için iki adet kııtuphaııe 
altı adet ahit etıııer, ııç takım 

c 1 ıarçad n kM p nıaro 
kcıı koltuk iki .ıdct •,ıhit etajer, 
bir adet orra nıa aoı, iki ·d:t 

~ı 1.lu ı c ayaklı } az. nıa~a:''• un 
ııç add do>ya dolahı, ıkı adet 
ka)'C masası, LÇ adtt evrnk Jo
lahı \dli \ e \' ek!ıletinde mi.ıe~ek
kil ınulıavıat konıM tıııu tarafın 
dan p;ı1,arlıkla ıııııbayıa edile
cektir. lstanhulda ~artnamesini 
ffiırPıek i,revenlcrlıı lstanlıul \d
h\ c lc\1zımına Ye \nkırada 
zuhur cdcL·ck ıa iplcl'n de \ ckn
lctı mu, 0 ı.ırleyha Jc\·azım nıtidu
rıvctinc m' acaat etmeleri ilan 
olur r 

MIJ.Lı ı l•:'I. PAlA 1. , .,_, :·s ~NU.'.' t 1 ..... ~. '\ ı . • .... t) 
~----

. ~---~ .-o_ 

!\rl ~ • , 
Cak Dembsey ••• 

Gine dünya şampiyonu 
ilan edilecek? 

mu 

.\.ı Lrık~,la.ı rnrupa ~azctde

riııe naber \ nildi >i c gon! \ıııcrika 

1 ık fc k·r:ıs}C!' -• ağır .·kkt 

\ c ıı.ınctıcl her .ıJ..lct t.lııı}a 

lok, ~aıııpı} onlL~. h·•' kında 

nııihim hir karar ı erecektir. ma

Iı•moıır ki Cak Dcınpocyi mağlup 
ederek şanıpıyonljl;u ihraz etmiş 

olan Tane} artık boks }apmıya

t:ağıııı >oyleıııcktc Ye kendisine 

ppılaıı •naç teklifleri neticesiz 

k:ılmakradır. \nla,ılan bu ıaY.i· 

yete kati hir ~ckildc nihayet 

Yermek istcy\'n • \ ıııcrika federas

yonu kararım ı ermek btcmiştir. 

;\ lcvzuu lıahs olan karar ~udıır: 

llcmpse\·in gine dunya 

ronu il~n cdilct:c·ktir. 

<ampt-

Bıı haberin ne dcıctcı·c kadar 

ıtıC\'. ı k <ıldujı;unu bi'-ı• , oruY.. 

hcak nıe~hur organ!t.dtor Tcks 

Rikardm vefatı rcrdJ ında Demp· 

scyiıı bt"i -;urette boks havatın
dan çekilerek i~ı organizatiirliip;e 

dıikct cP;i 'e Rikardın \'anm bırak 
tııl;ı i~lcri t.Y.erıne al;caıtı haber 

\ crilmi~tir. ~u takdirde .-\mcrika 

kdcra,ronu 'öylcnilen kararı 

\erirse Demps'eyin ya bizwt 

düğllşmck Ye yahut ta başkaları
nı dii!tü~türmek şıklarından birini 

ihtiyar etmesi lll.7.ım jiClecektir. 

Geçen haftaki müsabakamız1n halli 
SAGDAN SOLA: 

ı- Stadyom - Galata~aray

Of. 
2 Alo - Fil - Er-Otomobil. 

3- Do - l(aracigcr - A.D. 
Ahi - Ez - Kum - Re. 

5 Re - ip. 
6 Tuş - Et - V.A 

7 Mi 
latif 
A.B 

10- Federe 
il- Rozet 
12 G.S 
13- Golkip 
14 At 

7 Bol - Kır - Er 15 Lokma· Ar 
, A.0 - lstanbul sporlu. 16 Ama 
9 L.L - Atletizm. • 17- Torpil 

18 Aba YOKARIDAN AŞAGIY A: 
1 Al 19 Sicim - Oha 
2 Ta - Futbol. 
3 AIA - U.0.8 
4 Oo - Şişli. 
6 Ofsayt 

1l3'1S6t8'1 

y 
6 IA)-F~-C.::J-i.•-t 

1 ·'9..-.ııl""'!ıı.!.io 

J 
J LL_G:...,..,_.,_»11l\:;~ 

llCZE:ii 

20 Ali 
23 Rekor 
25 
26 

:--chzode 
ıı-,·~ ,ı,ı 

HİLAL SİNEMASINDA 
i\ıı •undcn ıtilınrc ı ;ahl der şaheseri 

nna e 
'l'ol)tr•)UO la crnut c crı. Bu\ul-.. Oll.\t. u \C mue~ ·· 

nıu1 ~ıntan Jekorlttr~:ı maiJn1al 'uksck hır c er nnat. 

• 
ın 

1 \ 
1 

\ 

1-......... -----·· ......................... ~ . 
japonyada beyzbol 

Sun aylar zıı-fın<la .lapunlsr, 

\mcrik. hlarııı en fazla scHliklcri 

>porlard-tn biri olan lıcyzlıola 

. on dcrcl:ı.dl~ ıncrak ard rnıı-;-

;ırdır. ~imdı .lap•ı. \ ıtf,ı ıck 
ttple ,ır, .ı da k ''k ht,/.bol 

"laı;ları 'apılınnh:rn 'c ıu m.ıç 

'.ıru kırk, elli hin <e\ irci ~clıııc~ 

tnlir. llc)zholda cıı kını etli 

\ mer'k '1 rnkını arınn k. fa t.ıt.ı 

<: • ırı temin edi İ\"ır -Bu da evlendi 
Bir ı kıt r n• r f ı z1 

1 Jngknın rakıl rlan \ ;ı cr 81 

k. lııı teni ~ l lcle \ ıl in de 

c le!''Tiht . lll'lcnin 1.cıcı ar 

J' an'ı K l ,ıor ı 1 ım arJ. ı~datı 
birid . • 

1 "Haliç,, Kulübünde -Hakkı Şinasi paşa kulubu 
ziyaret etti 

Son günlerde, memleket spor

culıığunon emektar \C çalı~kan 

bir mi.ımessili olan Haliç kulu

bünde canlı ve e aslı faali} etlere 

şahit oluyoruz. Fa ıı htc ~gal 

ettiği büyük medrescn n içinde 

kt;rduğu sc:> iz fakat ozl• mcs:ıısi 

ile nazarı dikkati cclhulcn bu 

kulubi.ımuz için bir kaç ur 

yazınaj\'ı por sayi emiz. hedef 

ittihaz ct•iği "T rk spon:nu teş

vik, g:nt ınc I!" _ıvafıı.: b· 'mak 
tayv. 

I 'ılkin < ın bir ko,csindc 

seııl'icrce t:H lk me-.ıi ine· lı;ış· 
layun hu kulup bir kaç ı tih. le 

deHcsi gcçirdikt ' nıır .,,_ 

le d spcrunc'.ı h"kık! \n1. ıc\e 

ııwvkııı tayin et ,i,tır. llJnılc likll' 

başla) · porur zorlu 'l .1(';lr 

J.. ıl.. 'ldan ı.;.ılk, ı.lc ı c 

hoJ..,u da il~ı ett.ktcn o •a ı 
muntıv.nm 1; p•ogramla bunların 

tathikına ,; ,cıı 1 u kulııp hil-

h a 1!;Ulc~ \ c gullcdl' c•ddc mu-

• affa olmıı~ \e sportu: ı.muza 
bd ıki şubede en kı~ metli ,11.u\

ları re li) c etr ,.•ır t.llle, hara
tıınıt.ın Tan ar, Vehbi, . dik, 

1lıırrii,1 li'--ı~ Faik, C:cma' , 'ccatl, 

Burhan :\luh,in, Sedat, gibi kır

mctli a:natürler hu çalı,kan yur

dun spo• tarihimize te\•di ettiği 

idmancılardır C'crıal, Kenan gibi 

nadır l'c zorlu gullccilcrimizi 

de bu kafileye ilaı c eder ie•k 

1 lalıı,; kulubunun ıııc,abi hakkın

da kafi lıir malumat verıni~ 

oluruz. 

1 lalk fırkasının nıahaline ınas-

nıf ııir mlızahcrctı ile bu yur

c!L rır. ,on 7.ar"'.anlarda tatbik 

Kongra mı? -Burhaneltin Beyin tcklıfi bu salı 
görOşillccektlr 

lstan ut 1J11n ı re· ı ıken -.ura 
eden H r 1 nettın ficrin gine rİ\1- ı.:rc 
aı.iet rk ı' •I n tara ·ıdar u 
e<li ·nesi ı.. i!rınc nıu 

\3 '' 
tin i.~:i.ıı için mı ıtık:t kvngre 111111 

akdinı teklif eııru~tir. 
l laber aldıj\'ım , re bu '!it "c e 

bu salı ı- \ "etı rıcrt\l'ZI\ ede goru J
lerek kongrcnı unc !uzum olup 
oımaJığı korarla tınlacaktır 

Beykoz ~umkapu 
ÔgrendiJtimtze gorc l\umkapu 

lrnluhll 1 elknz kt.:ubLnuzc ıı:; ak 
edccekt1" Tarakkukıınıı temenni 
etuğimiz bu haber d•ğınık sp r 
k "l've-·c im ~ bı:leşmesi hu<ı: un• 
aıılmış hir adı'.ndır 

Atletizm kursu 
Harhıc mektebi)lc a kerl 1i !er 

ıe lstııntul 1i ınde açılan ıletizm 
k"Lr<larını idare eden anırcnnr Her 
:\hr ~am birinci devre m < ını 
hltirm~tir. Haber aldığım•.:ıı gorc lın 
de\ rcnın meai ıni go tcrrrcl tızcrc 
l..-ur!i muda\ ...;:ılcr.ı. ara ~:ıda um mı 
bir demo, •> on ıçm ıt t ,, .ruaı 
lıulunulmaktallır --Vekaleten 

J lc,.ti mutehidelerleu bir kı,mının 
n.:is \C A7.alann i ... tifa ctml~ olrnası 

~poı ijlcrımizın l~~ık )le tedıır · c 
ın ani tcşk•I etmektedir. J;e\ nelmılc 
fcder••)"onlara dahıl olan bı lı ı • 
!erin hu 1az•yetı n: kezi <.:numin J 

de nazan dikkatini cc.: 1 ~ctmıştır. 
Sporla a1ak "le · ul \ c ~::ıvn 

mcs ul dazı zevat 1Ju ıaziıetc nıha· 
'et vermek \'arc~crinı derpiş çin 
husu ı bir urette t'>planm: lordır. 

, clll'ede istıla edenlerin ı·e in dol 
duracak mükcınn1cl azu mc\ t"Ut ot .. 

dığın<lan umıimt kongranın &Kdı ını

kiııı dıı şimdilik bülunmadıgıntlı.n 
bu hey' etlerin 'ekı\letcn id.(-cs:indcn 
ha~ka çare buluaanuunı"tır 

iT ~al..dir l't.,ıi, 

genç ,;porı:ular ' 
teşvik olmuştur. 

dir. Bu zipret 

in kıyl'lttli bir 

cıt!~ >pı: rların icrasına en müsait 
Son dakikada aldığımız malıi

lıir himı\·a malik olm~tur. Bir 
mata Kore gule~ federa.yonunıuz 

Ç'•k tncl 1:\ttan sonra hurastcıı ol tarafından ,\merikan kuJuhiinde 

dukC1 ,,rı \'e ı hl vr ait'e tcc- çalı:tırılan gulefıcilcrimiz l 1.ıllç 
lıiz ederek }nnnkl meo;ai inm kııluhuniın apıl ,craltl lhrn;o; 

muv<ffakıyct ne rı c t lı am; i cd~n <alonuna nakledilecektir 

i" 'Het ',tir l l•'k fırk " mıifet· ı Bu hadise bilhas.'a Memnuni-

ti,i 1 la~:.., Sin• ı l'uşıı tarn 1ından yctlmlzı tezıit cını,tir$enclcrdcn 
zilar\!t etlılcıı kulup, ~o tcrdiltf beri phaıırı hır muhitte idnıan 
faalivet 'c mc<ainin ılk şerefli !arına ıleı ım e<leıı glilc~cilcri ııı1. 
~ ık~fatını ihrn' cınıi~ti- Paşa hıı milli mJhıttc çok daha nııi-
ııwn -aatler 1 lali~ iJmanı;ıları kemmel ~cra·t ı ·cr;sinde çalışa 
;ırasında kalarak ıdm:tn faali~·et ki d c· 1 1 ca ar ır. .ıi c-< ıe\ eti va kın hir 
lcrır.ı derin lıir ~ \ka ill' takip zamıı.npa lıtı sakında te~l'ik ıniı-
ctnıi' 'c J!CÇ 'akit kuluhıı terk ,a_l_)akalrına da haJn\•acak , " 
l'dcrke• mcnınuniyc·tlcrini izhar ı ' 

. . gu e~e layık olduğu me\ kii , ·t 
ı·c ıdıııaııcıları arrı ayrı tebrik rkcktir. c ----------Sporumuzun haline gUlm;i!~1-;~-iarl'.;;;i;··;n·;.;·· · 

;·.i~ 
·~~ 

l.ı llavı:-Malek k.ovbov büster ~-r \. 
ten C. 1 O 1 - 1 

Birinci hul-uk nıah
kem~sinin J üj ko

mıserliğinden 
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TL'R !.\ sKI. 1 lııııuk c erı 

VOLGA ... VOLGA ... 
1\1 z, un filminin ilk iraL· i miına"ci>eı ,Jt• 'er•1 c· Gala tniıs3meı t.:sinde 

Rl s TETHEFO~İ 11 E\ ETi ı\1 l C \ı ı '1YES1 
ünUın izdeki ç:ır .. ; nha akşaınt 

ALHAMRA SİNEMASINDA 
teganni cdeı..·tktir. 

ı VOl.C:.\ K.\ \'iKCH.ARl.11'1 ~.\RKISI 
2- VOL<~A- (iltenka Rsıin) 
.ı DO, 1'.\ZAKL,\Rl)llN mulodileıi 
Danslara B·\1..\ Yi.AI\.\ musikası i>tirak edecektir 

. 1 I \Ti .ARD \ Z \~1,~l\'AT YOKTUR. Tekmil. filim 
\erlerin evelden tcmını rıca olunur bir deiada. 

!ütün inhisarı ~mum müdürlüğünden: 
• anı-un ıa, r-ımtıırlugu ıçııı ı uııoo kilo nrli mali hel ipı pu.arlık 

,urcuk nulıa)aa olu :ıt:ağındar itaya ta' p ola'llHnr n-1nıurcyi 
11;orınek .ızere her ı;Lin rııiracaatları , e .ııı-l -<J2'1 ~ar ·am'ıa g ,mı 
mtibayaat kom1>ymıunda saat on<la hııluıı ıları. 

c.,.'.:..ıJa \ u" d 
3 ca de indo 

'lur. c ,h: 'na ıda ını ' . · ım h.uı ııura 
tı etı l e m ,ıc~ıl Anasta• . A 
lcko y ' \e -

enove~o hıradc lor ı J4 

k.ınunu,anı ı ı 24 tarıbındtn itihaı en 
ıl:lnı irlıhına ır me alihi ifla-11tnın 
lı\cı Yt: tc \İ\'t::ıı zın1nınde aznvi 

ın·ıh~t·nıt·defl Hel:.l\ i he\ ın j·JJ ko 

ıni~l'f \"l' a\·ııka.t I\lııhar'-m ail 

Kıı<t•ki To~ tlıeııı vo Ramı o•rlc
rin muYekat ~indik tıtvinlerinc \e 
ınajtaza::-ilL· c.lrpolıuınd:th.ı cm' ali u 

cari)c \e c;o\ai z.ıiJcı hc)tiye iaın 
r 'Tihı-tn~ "e e' raJ; ve dcfaunnı 
l'eihine ye e[alt:tİ m seti .. a İrae 

t.:ı.lenıcdiklNi tıkurde nap~ \ ı.; tc\ ı 

fıne\ hu hs.ptakı ır ın nn 'akatcn 
iCrı-.ınJ. ın 1tkc"11eCc Kırır '~nim 
olduğu dan k U! JO tıcan; ın •. U 
mııdJe ı mucıbı ce daimı ı dıkle 

ınll p ulunm;ıl rC' c: ıt1'ı ı 

h" 1 ı fJ hı ! '12 ı P za ıe · ne 
ant i 4 t mı kcmt: lir r A:o1 nda I"" 

g.u n1clan lı..zurnt. ıl. n olı.rıur. 

Piliçler ( Kah!;al ayla gUl~rek) Biz pırı dedik kabuğumuz • 
ı dan çıkıverdlk. şu zavallı olimpiyattan beri hala kab~ğundan 
çıkmağa uıtraşıvnr, !!'ine de çıkamıyor! 

Memleketler arasında nakliyat- ve muvasalat 
ı ur~ \nonım sırketı: < .alata. (,.'iııJi rıhtım han 

ı q2ıı ,enL·s ";-UÜal nın un altıncı cuınartehi gunu aat I 5 de 

hL·\' eıı • nuıni}enııı fcı J..u!.ldc olarnk ırkl!liıı (;ııı..ta Çimli rıhtım 

Jıa~ıııdakı idareı mcrkezh c'Sinde ıctıına tekarrur etmı~tır. 
Ruzııamei nnv:ak.crat hen eçhi ııtıdır: 

ı ::;crmııyei ,irketin hir misli tezyidi. 

'2 \nkara ı e lzmirde k.u~at edilen ~ulıcler hakkında malumat 

ita" ve yc~idcn kıı,·at cdiit'etk ~ubeler hakkında umumı dahıyct 
i t h ali kttma<la ht ıınn•ak İste\ e~ hissedarnn bi- hafta z .. rfımf•ı 

t 1111..:rkezint! ınuracaat'a '11ssele inl tC\ ıJi 'c n1u1...aPHindc <luhuh. 

erek ıla·ı alımla-ı la • dır. 

!çel ıJnnan .\luJwl\cUııc ıııcıbuc 
nenak kuuın•n ("ukur bag ,\107.• 

onıanındar. enevi 1!11.18·Q 1 O 
e nıu.:Ap k n 'e J.ı Jı; !J7lt 

U'C k 1 ç 11 .. ı 'c.:: ı ra~ 
ılmek ıızre (JO) nclltı ı.~ 1 92Q 

ı ıhmd< 11 2 11'1!9 tan.1111< ladıır 
bpa !la mtiza "·'" ~ık ıl · ır. 
lledeli m •hammenl lcatM!lln 850 1r 

ça1n1ıı ı-:O kı..ri.!fC "i1i ı.: it> ( hnıaıı 

Miıdurtıetınde ım •• ,ckkil k ınısı , .~ı 
ihale ıapılactık L aiı saı < ı 

öjtrcnmek hıc ı enler nkarnda O•ır. ., 

\1i dur \Ot l nı nııc ne, l tınoı I 

Or ,an ll~m~du , e ve . ı ede 
t)r sn 1\ludurı\ c ml.ıı"CaJt eyle· 
mtıerı ı lln oh ıur. 
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ı~ Kı kanç adanı ka
rı ını ha. ta farz ederek 
, . tağının bas111dan 
a ·rılınanıağa çalış
n1:.' 1 dil". 

g ·Yalancı, topaldan 
da a ç:. buk tutulur. 

~\ f 'iç bir şey yeni 
icat edildiği zaınan 
ıniikenınıel olınaz, es
kidikçe, elden ele geç
ti·, ·e ikınal olunur. 

ı.J~ İnsan edepsizin ne 
do ... ttı n..: dfofııanı olur. 

°"~ ()küzün önünde , 
kaı1rın arkasında , 
.edep: izin ise hiç bir 
arafında durnıa. 

ı1\ iyilik görünmeli, 
:. kat g<bteriln1en1eli
ir. 
°1\ İnsanın ömründe 

işlediği şeylerin en iyi
si düsündükçe kendisi-

i nıen1nun eden hare
etidir. 

FIKRALAR 
Köpeğe dikkati 

Hüseyin Bey Hasan 
Bevin kösküne ziyarete . . 
gitti. Denıir parmak
ltklı kapıyı açarken 
haktı, parmaklığın üs
tünde bir levha: « Kö
peğe dikkat ediniz! ıı 

- Evvah, dedi, ister 
nıisin ·şimdi koca bir 
çoban kopeği paçam
dan yakalasın! 

Korka korka içeri 
oirdi. Ha şimdi köpek 
l'> 

çıkacak diye kalbi he-
yecandan çatlıyordu .. 

iç kapıya geldi bak
tı ordada «köpeğe dik
kat ediniz!» yazılı hir 
Jevha .. 

- Eh, dedi , köpek 
evin içinde! 

1ihavet kapı açılınca 
f çük hir fino karşısı

na çıktı. 
Hü e;in Bey Hasan 

l~ ·ye gülerek sordu: 
- )'alnı bütün bu 

l vhalar su küçük yu
murcak için n1i? 

Hc!san Bey şu cevabı 
verdi: 

- Birader o levhaları 
onun •relenleri ısırma-

~ 

nıası için değil gelenle-
rin onu ezmemesi İçin 

kovdum. 

Hulabilecekmisiniz 

Bıırad.ı aHıyı aı~ıyın! 
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,.u~auaoc 

-Kendimize nasıl hakim oluruz? 
insanı hayatta iyi ve- hakim olmakiçinevvela 

ya kötü tarafa sevke- sinirlerin1izi bozan, vü
den bir kuvvet vardır, cudunuzu zaif düşüren 
huna o irade ıı derler. şeylerden uzak bulun-

Bu irade hazan lü- malıvız. 

zumsuz şekilde kuYvet
lenirse (dnat)) şekline 
döner ki fenadır. 

Bir çokları ıı irade» 
lerinin pek zaif oldu
ğundan şikayet eder
ler. Bövle adan1lar ne -
tarafa çekseniz oraya 
giderler. Kendilerine 
göre bir kanaatleri, 
fikirleri yoktur. 

J\lesela bir çok adanı
lar içkiden, kumardan 
kolay kolay vaz geı;e
n1ezler. Niçin? 

Çünkü kendilerine 
hakin1 olan1azlar, çün
kü iradeleri kuvvetli 
değildir. 

Halbuki ayni zaman
da içki, kumar ve sefa
het iradenin zaifleme
sine sebebiyet verirler. 

Demek ki kendinıize 

So~ra bozuk ve ah-
laksız muhitlerle ten1as 
etınenıeliyiz. Zira öyle 
bir nıuhitte demirden 
bir irade bile olsa gene 
dayanaınaz. 

O halde her işe kuv
vetli bir karar vererek 
girişmek kafidir. 
~lesehi rakıya alışık-

sanız, onu içtiğiniz ye
rin önünden geçn1e
mekten İşe haşlayınız. 
Kunıarnıı oynuyor

sunuz.. ı\lütemadiyen 

k u nı a r b a z l a rı n leci 
akıbetlerini göz önüne 
getiriniz. 
Diğerlerinden de bun

lara kıyas ederek kur-
tulma ya çalışınız. Gö
receksiniz ki kendinize 
hakim olmaya başlar
sınız. 

Evci~ man içinde: 

- Ben de yapacağımı bilirim! 
Arsız hedfin biri, 1 - Kcndinıi şuradan 

za111anın zenginlerin- Yeşil ırmağa atacağını. 

den birine giderek: - l)emek kararın 
- Efendi hazretleri, kat'i. 

denıiş. fakir düştüm Eveti.. 
bana bir mıktar şey Zengin, bunun üzeri-
ıhsan etmez misiniz? ne cebine yirmi para 

Herifin tavrı zengi- çıkarıp uzattı: 
nin hoşuna gitmez. Ce- - Şimdilik şunu al, 
vap verır: sudan çıktıktan sonra 

- Sana verilecek bir bir bardak sıcak çay 
şeyiın yok.. içersin! 

- Ama, tasavvur Arsız herif zenginden 
buynrunuz, akşama riyakarlıkla bir şey ko
yiyecek ekmeğim yok. paranıayacağını anla

- Olabilir, fakat de- yınca: 

dim ya, bende de para - Elendi hazretleri, 
vok. demiş, o halde bir 1111k-

- Pek ala, öyleyse tar çamaşır parası da 
hende vapacağınu bi- ihsan etseniz!.. Sudan 
lirim. çıktıktan sonra ıslak 

- Alerak oldu, ne çamaşıra bürünülmez-
vapacaksınız bakalım? ya ... 

Faydalı bilgiler 
Dünyanın en sakin yeri 

nere idlr? 

Bu suale cevap ver
ınek için bazıları söz
lerini pel· uzaklara 1 

çevirecekler, bu sakin 
j yeri Afi·ika <;ollerinin 
· ortasında arayacak-, -
• lardır. Hayır dünyanın 
en sal·in yeri Holanda
dadır. 

Holandada Ütraht 
Darülfünununun bir 
dershanesi o derece 
hassas yapılmıştır ki 
gerek bina içinden 
gerek sokaktan hiç bir 
gürültü bu odaya nü
fuz edememektedir. 

Çünkü iki katlı bir 
duvar yapılmış, bu iki 
duvarınarasındaki ha
vayı b9şaltn1ışlardır. 

Bu suretle havasızlık 

mani olduğu için o ta
baka ya hiç bir gürültü 
nüfuz e<lenıiyor. 

- ........ ~••1---~-
VAK'ALAR __ .. 

Dün Tayyare şehitlerimizı 
hatırladık 

- il -
106 - Biziın tavuk 

, bir vun1urta yu uırt 
\ lad;ını yedi nlahalldi 
1 duvar. 
1 1\J7 - Biz ondan yo-
ğurt unıarız, o bizden 
avran unıar. -

1U8 -- Beslemeden 
kadın olmaz, gül a
ğacından odun olınaz. 

199 - Beslemeden 
Dün tayyare şehitlerinıizin aziz hatırasını kadın olan H:unaını 

taktis ettik. kapatır sesile, sonra-
Büyük menıurlar, nıektepİiler, kalabalık dan hanım olan kur

bir halk tabakası saat 11 de tayyare abidesinin nayı deler keseyle. 
bulunduğu Fatih parkında topl.andılar. ;:oo - Besle kargayı 

Hazin nutuklar söylendi. ihtiyar nineler, oysun gözünü. 
ki 201 - Beşiğin arka-ter ve taze gençler, masum çocu ar göz yaş-

sı gurbettir. 
ları döktüler. 202 - Beş kuruşla 

Liınandaki vapurlar düdük öttürerek bu heş kubbeli haman1 
merasime iştirak etti~er. yaptırır. 

O kalabalık ceınaat merasinıden sonra 2o:ı - Beş parmak 
Edirnekapı şehitliğini ziyaret ettiler. düz değil. 

Ev Türk senıalarının İstiklalini temin için 204 - Beş p?rnıa-
. h' l · b' · k lb' · d .. u- ğın hangisini kessen can veren şe ıt er sız ızım a ımız e goın -

acımaz. 
Vay hainler~ vayı lüsünüz ! 205- Bakkal ölenin 

la~
1

j;~::a~: ~~5~,:',~; > ~l!J~~~~;~ '"'f°"'e""ti,...~,,..·u"'n_u_dvir"'i'""'y,,,....,ey""ü,...kv--...ıı 
İngiltere İmparatorluğu 

İngiltere A vrupanın Nüfusu 47 buçuk mil-
ş imali garbisindeki vondur. 
Adalar üzerinde bir • Kralı Beşinci Jorjdır. 
hukumettir. İngilterenin erazisi 

Baba aaslbatı 

Babası kızına sövlü-
yordu: • 

- Kızım artık evle
necek çağına geldin. 
Kendine münasip akıl
lı uslu bir adam bul, 
seni baş göz edelin1. 
Fakat hakiki bir baba 

Merkezi yukardaki yalnız bu adalardan 
resinıde bir meydanını ibaret değildir. Asya da 
gördüğünüz Londra Hı"ndı"stan da bu huku-
şehridir. . . . . nasihatı istersen kızım 

Ali ağa isnıinde (<;u) İki meclisi vardır. metın ıdaresındedır. hiç evlenme. Çünkü 
vasında bir ihtivarın Lordlar kanıarasında Diğer kıt'alarda da annenden çok çektim. 
ev{ne gece ~arısı" Dir- 7')0 A van1kanıarasında1 müsten1lekeleri V~'.rdır. Adetim deglldlr 

he!nsiz oğlu Isına il ile 6~5' azası vardır. 
1 

Ingiltere on ?ördün- Hasisin biri yenıck 
iki ark~da ·ı baskın i i\tenıleketin büyük- cü asırdan berı meşru- yerken tanıdıklarından 
v<ıp:nışlar, parlrını 1 lüğü Jl3 bin küsur ki- tiyetle idare olunan bir zat içeriye girince 
~lnıak istemisler. 

1 Ionıetre murabbaıdır. bir huhılnıettir. o sırada sofranın etra-
Fakat ~htiyar yerini '~- OJaı'2 ·~ finda dolaşan sinege 

;~:'~~·r;:~~nı" :: ~ ~: IJ __ "'•-~~ ~''' ~-'1-~ !. ~-1, hi=,~~;:di ha kalım 
bl!layarak yakn11ş ar. 1 - 8 - ! Sinek efendi, deıniş, 
Is~ail henüzlele<lgeç-j Yeni okuyanlara lazım ilk 1. sofrada kin1 eyi hulun-

ıncdı) se de .ır < a aş- • * durnıak adetinı degil-
ları yal·nfanınış. kehmeler [ 1 <lir. 

Hamamda keyfederken Od -------~-----
İz ni.-<le dürt kişi Kat Ocak Merdiven a 

vanl<>rına. Ha Tivc. Çocuk zihniyeti 

Halide, Feyziye, Sab
riye isıninde dört ka
dın alıp arnavut Sa
dığın han1anuna git
nıişler. l(eyf ~·atıp 

evlenirlerken polis ha
ber alıp hepsini ya
kalanuş. Bu soğukta 
tam eylenecek yeri 
bulmuşlar doğrusu! 

Y atakodası Y emekodası 

SaJ on Elbisedolabı Ahır 

Tulumba garaj Ayna Tablo 

Koltuk Sandalye Çekmece 
Masa Saat Şamdan Lamba 
Beşik Körük Kömür Odun 

Kolayhk olmak için el yazısıyla da bazı kaH. 

meler koyuyoruz. Buna bakıp siz de yazın 1 

,)1-:;~r./;, , //,;:~;,;/, !:/:,,/.,fn •~f""' ~nJ 

,Y,jµ, ,/ Y~'"' '#1,.Ja/,·~· <//t:;,-~~·' C/(ı...,,t,' 
c;-:P. r-., //,' ~ "-'Y-/ . G{/ . . yr (;-,,,, lf·i (< ,_.7/irı J/,~fl .Yr'n1tıJ~• 

7 

( • ) Ilımları güzelce okumaya çalışın manasını bilmııdiği

.niz kelimeler varsa büvüklerinize, tanıdıklarını1.a sorun 

- (;eı . E·ııirılc karı kc 
oyıınıı uyııayalıııı! " 

-- iyi aıııma, kavga Pdi'.1'0 

ne sebep bulalım? 
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Vazı maklnaJarının 
en mükemmeli ~~~ ımakinasıdır. 

... 
TI!rldya umum Acentuı: KH. KROUBALKiAN Galata Billur sokağı ımero 1 

Telefon Be oğlu ı 'i6 I 

Taşrada başlıca vi!Ayatln acc..,ta.ıkları . Anka:rada (JJ , rketı ı:m n t ve kadri uri ıcy er, 
bük ':'ilet cadde nde Si "0 ı:aac parrm ııı2 ınci IQıt Sam v, m .ı nı i in· amsonda 1ırza , 

.kıı, ada 
de l ""R· 

derler ...Jzmir ve mulhakatıı1- 11.m •de llahcılarda 134 nuweroda ~le met \lım bı.. y .\ !:.2 r 111' tı 
ıçın: . .\danada R.:::-ıa7.a o ı ''~rı d , Zeki ve ma'-dumıan. Eski.<e ·r Ye mtilhakau çiP· E ki ..r baP' ısı 

Türk anomm irketı KBalt' ~ ır e mulh katı i~i-:. Balikt ırd kılmet c.adde rd \ ıdi ı r.a e 1 
\ ilAra•_tan ma.ada erlerd ~ !;,"!llia.• , r· le a~enta!ıf, 1 • en en L • uld ına - -- - -

• • 
YELKENCİ e ÇI ÇI e 

\"APT'HLAHI 
Kımı deniz lıık 'c . ııı 'at 

f'o ıa ı 
Su ieinde 

" 
susuz uktan yanmayınız 

Bugünkü yeni bilmecemiz 

Soldan saga 
ı "uhı 4 ç<'ik i) 

- Fakıı .11 Rıl )-aı'1" hay· 
• ., .1) 

,ı ( >l< km ınık (3) kırmızı 

iç"k ac,'lln ,.l.'.m~ <~1 
·~ Hinro< - emri lıır.ır • (2) 

1 ıın (.1 ·;.ıı (~ 
;; \"eridnirı :ıl-<ı (5) 

lı içi (3) !-im (.l) 
n )U'"" f'.!) ~:,li difbc-

ı, tr dan sonra ~en lwf 'l 
il llanm. 'afc ın kard~i • 3) 

•"'- ustu d<ki lıllu ,\) 
'J <. un :rk .. i ~ l)ost a 

·ıda • 

Dünkü bilmecemlzln 
halledilmiş şekil 

Vakardan aşagı : 
ı "eıaketli (5 d•ın kitaplı 

pcyıımb•rd•n biri {J 

';! - itimatlı ıtil•t ( ~ çok de

lil (~) 
.ı <;.aun ın u-.ıu .f miıtıefen 

Verenin .al;,j 4 
Sahilde ., 4J ıdı ~ 

tı - lııcidc,urmd< 4 
7 ıfılta a,p;mın ' r ,l) u 

<JCll \4 
ıı < :elir 4 ıda -

<ı - l IUkiımdu ;; ııkannın 

ıki (:l 

GÖ(iÜS ÜŞÜMELERİNE 
VE SANC.ILARINA KARŞ! 

AttCöCkS 
Porous Plaster 

AlkOkS 
HCT eczanede bulunur, . 

Göğüs 6fiitmelcrinc ve sancılar~na , cilerierı 
ıai( oluılara öksilrenlcre , romat!T.ms. Ye lıım
bagoya mnpt:ıa olanlara ba esiri . ve tecrilbc giir

mii$ ilaç en eyi ve en mlicsSlr den.dır 
Ağriyan__ye« koyunur.. L 

T2 
AU.COCIC MANUFACTOROIC CO. . BWh•ı....I· ....... 

=====-~~~~====~ 
staiillna 

Vatan 
vapunı JO ç b 
klnun-anı arşan a 
günu akşamı ' kcci nhtımındıın 

harek•t e /,o <lak, !neh<llu, 
.. • am tın. ( >rdt (;irc < ,n, 1 rahzon. 

surmene \ r{izc ı kelelcdne 
aıimec \C &\det edecektir . 

l 
l'af,ilit ıçin ·ırkec"rk i\le aJeı 

l luını itti aliııdc ,.,.lkencl hanında 1 
A;n a~Ll ına mıııııı:'llıı Ttl 

lıtanbul 1515 

\' ai·;~ı;r~~st~;.ı~v 
lla{ta!tk liı ' '<" r'at hattı 

Adnan ;·apu•. '! 
1\. sınuıuı 

28inci PAZARTES1 
gün!\ 16<!. Go.lauı rihumından ha.-., 
ketle birinci, ikincı 'e u\"İtncÜ smıf 
\-ataklı · culan ı"1ral< doğru (hmir 
~decebir. 

Dl.Ki\~ T· lşb lu u rda her 
tiırlu c babı i;ıirahıt miı.-acn olduğu 

~bi rolcıılar en bihu <~ellerin ur
'i' hidcmıtını hulaca\;lardır. lüddeıi 
c•·alıac (20) suttır. 

Taf · lt için Cı !atada Gıımru 
kar;ı.-ında ."ite Framcı lıaamda 12 
niımcroyı ıııörıcaı Telefon ik')o,tlu: 
1041 ı e ·a lk ot;lıında PcrapııJıı, ile 
( ;atatas2ra\· kar~1~ındıt ·atta :o-C)ılha: 
acenıasıııı." Telefon; lk o u 16iı 
'e 3.1911. 

S:\Dt 1\ ZADE 131HA llEH-
1.Et: \'A PURL. RI 

l'AH 1 HE ' iZ 
1 llt "TAZ. • \' • Ll K~· 

PO 'T Si 

ARSLAN 
Kr.!f Pazartesi 

nıuıii .tk~ıuı • "jf"i, • 1 ı ılılt

llllllrllltı haıek('tf ( Zoıı::ı-ul 
d:ık . hıPJıolıı , • 'llU 1111 1 

Kit"C!>llll , Tıalızoı.. Yl' Hizı-

. kele! nll!' .ır.ırııı>t "' awl 1 
ııdeı-f'J.:.t 'r. 
Tıtf<İlat içiıı Sııiieeıd" \I,• . 

adeı lıanı :ılhııda kı f..oo,d 

1 Triy . ıuıo d."l.İn"'I 'fi'! ro;, 
bıaııınbul 2134 

Kara Oeniz Po ·tası 

., 
• . ._ paı-ınak kul runda 1. ı 2 - 8 parnıak kul! u ıı· ·a 

antrl j tulumbatarımız: . otorlıırı ile beraber araba üze

rinde sıuaua 10 ili 260 t a u vcrlrler. 

Sabit Santrifüj tulunbalanmız: Saatta 10 Hl. JOOO ton 

u verirler. 

1. 1 ' na 1000 bqtr kuv\etlnde tam Dizel ve döml l>izel 

mot rlan - ufki ve şakuli 

ı. ı :! - li parnıak kutruı da 

Sait Arif ve Sait Ömer müessesatı 
lstanbul Şubesi: Sirkecide Sirkeci Palas N. 27-29 Telefon lstanbui 2126. Telgraf: lstanbul Saltlar. 

STA-lüks 
Makarnası Amerika
nın en birinci lrmljln
d n yapı mıstar. BU
Uln Avrupa makarna
lanna Dreccah ve 

DAHA 
UCUZDUR 

Bir defrı tecrübe her 
,·akıt l·ullanınal· için 
kafidir. 

Her )erde arayınız. 

' ·l I · :'11 .. rsiıı = S.' uheleri: Adana, 1 'a r!"lus. ,, er .:ezı: . ... 

Adal4t ve mafsallarda hissedilen 

hat ağrilar romatizmanin ilk ali· 
metleridir . 

Spirozal 
mahlulü 

w:un zemand&Ulıe11 ter.ru ı.ie sa bıt olduğu 

üzere elırüldllğiı yeı e gımoJ r 

u net \ erir -

p:~.-~ :-::.Dr. Ihsan•:~::-:.-::: ~ 

göksürük şurubu!! 
fi Ök Oruk ve nefes darlıtı If 
f. için pek ICllll'll !ı 
tJ --- . .=:I m:aı:--- .. ~ ıflçtır ~##::;-• 

1 
1 DO TOR 

İZZET KA.MiL ,. 
Emrızt ctld.iıc. ı·~ngı. \eni ve 

._,\ı bd r;~u nu e ı tedıv 
eder l\a çc Kapı, . erci Hıet"Bekir 
kar 15 d:ı.kı &pi mandı -den fı <~ 
kadar '., 1 

• b Mb ---· BAUERIYOLOo 
Dr. IHSAN SAMI 

Baktcıi yoloji laboratuvan 
Pek. dakik ku tahlltltı 

\"a,erman ıca ulu lııttr\at 

'.\teşhur YAPINCAK BUyUk Liman 'ııpuru 28 'iıı-C 
Kfınıırıusanı 1' 

ı tisadi \"C 'inat <cs.ı>Jl 
\C 1. can 1 \. •. 

<adadı tifo e ı ;ıtmı hut:ılıtlan 
ıe • •. idrar. b:ılgaın, cıcral.ı11, tah

lilin. l ıra · k l'I ılc fr~ 
ta hamsi. 

içkilerin en . 'efüidır 
( :alatu J-:rmeni Kilisesi _,oka ı 

Devlet demir yolları ve lim
anları Umumi İdaresinden: 

- . ı -·--- "' --'·-,,;ı 1 ı ı mArt 11'!<1 l'u.a.r-
~ ') \det alımantas on hlliAwı -~ · 

PZAR- güıııı ak;: rııı Sir
TESI k ; ıılıtınıırıdaıı 

lıarek ile (Zoııgıılda.t.., Lıı>lıolıı. 
:ıııısııı. Fal , Ordu. Giresoıı, 

Goı"t"ll' , V L;fı kı>hir. Tıab1.oı.ı 
Siırnıf'JI • 1 lİ7.(' \l" fapa ri) 
i . kelel l'ı ine :ızimeı ' 

e l bıiınii saat ( 1 \!)ek nbrada lDtlml idare bina.qnda ir.:ra edile 

ıcktir. ~lunal..as.ıı,·a ~tiral.. cıdeccldcl'in td.".lil mektuplarını \"C 1650) 

iraiıl teminatı ;nu ·akbtderini t:\mİ ınCT.ktirda ıt ( IS 30) a 
0adar Umumi ldatt ·azı işleri unidi.ırlilgne \ermeleri llzımdır. ı 
l"alipler munalısıı ~mclerini (f W kuru, rouL;ııbiJcode Ankı-

:ıvdet ... rektiı. Yı"ik '" ~ok~ı 
i~ Sirteri le ~ "t'lıİ 1 nunı
rohı • tı ' ııe mii ra l Tf'lf'-

ada malzeme dairl"'ınden, J Jaydar Pa~ad~ ımıhaymt komi,iyonundan 

edarik l'<lcbilirlcr. 

foo: lst:ıııh•ıl 3105. 

eyrt f ıiı 
Posta e telgraf levazım ve mebani mü

üri yetinded: 
Posu bendı re ihtiyacaaadm 'tOOO o hYrda lur~n 1000 kilo 

dm 2500 kilo pa.k · kagıı: l 00,000 ader rahıa ~ 70000 

det tahta etiket 1500 kilo kulçc mu ıır mumu ıılmi mtınaka>a 

ır tile muba olunacaknr. 
12 şı.bat .: ı mı saat on do la! ı ıı..ra 

•ıli plerin nlbıptııki s.artnameyi go ek uzre_ h~r n 

olunoı: ğından 

e munıüı:a,;aya 

Pn-tatıancde ~tirah. iı;in de ytızde on beş reminatlari!e bırliktc 
niite~e};kil miıbayaat ko nuna mlJracaatlırı_. _____ _ 

Mf ff SiN SuR AT POSTA 
<.KO~\'A \ıtpuru 2q Kt 

nOııasani • alı l 2de galata nh 
omıııdan harektclı: hmir. n 
!va, !\lih•e fer:<ine gide.:ek v 

·~uaı, A~amor. Aüiye. \ntıl 
ya, lı:aüre utra arak ~ecaktir 

Ayıa i s · 'at postası 
( fER. I:\) 'apunı 29 Ka

nunusani .;alı 17 de Sirkeci 
rihtmmıdau haı'l'ketlf' (;eti -
holu, Ç:.uıak it'. Kü'.tilJm-

Devıet demi• r yolJarl ye ~ u, 1<1tıemit, Hıırhaniye, 
Ayvalığa ·dec k \e <lünli§ 

limanları umumi idaresinden ınczkfü i · ıeı ne hırlikı 
Altm ııia uih"oi .ıeıkıır _ 

Demir \"O!lmruı laı>m olan 100,001.1 adet alışap ırı"er kapalı zarf ınulilc GcMıolu i iıı \alınız vnkıı 
> -.:ubu ~ ··~ibine m"'•·diI .'alı .... mune luıdar müıuka •)'• -azolunmu - lı k I • · 

v ""'" ~· ~ .. -- a uır yiı a ınmaz . 
r. T tlli!n•mclcr mezkur günde "111 ond n buçuğa bdar dn-lct d<mır 'l l-7':i:::l:=:;;-ı:::::".:---::---I 
~lan ı'IZl islcrı mildürlül;üııce blıııl edilecektir. Galm k.opıü ha ındı mm1:2 
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MEMLEKT.VE HARİÇTEKi _EKAYİİ GÖSTEREN RESİMLE 

Dün Tayyare şehitleri ği.inü idi. Bu nıi.inascbct\e Fatih Tayyare parkında muazzam hir ihtifal yapıldı. 
:\Tcra.-;inıdc \Tali, 1 J. F. mii fctıi ~ i . K. ordu kumadmıı asker, si\·il, - kadın. binlerce kişi hazır bulundu. 
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Yokarıdaki rc~ imde kanali zasiyon i ~in i ~timal edılcn kanyondur. 
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- Ca~aloglunda kanalizasiyon hufrıyatı yapılırken kıymetli ta.~lar bulunmuş ve miicz 

bu taşlara vazıyet etmiştir. 

il 

=-
Ec..:zacılar bir içtima aktederck ispirto fiyatları hak.kıntl.ı tcşebbüsatta bulunmak 

üzre Ankara ya bir hey' et göndcrmeğ'e karar vermişlei dir. ·- . 
Dün cemiyeti belediye 928 senesi hesabı kati raporı,ınu tetkike başlamıştır. Sadettin Ferit beyin riyaseti aİ~ındı 

bu içtimai yapan c..:emiycti belediye azaları tetkikata devam edeceklerdir. \ 
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