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BiR FACiA 
l\Taari[ Vekili Necati Beyin 

öllimii cidden bir facıa mahiye

tini huizdir. Bu genç, kuvvetli 

ve gllrlıti7. adamın hayli hatırım

da bir müthiş kaznyıı kurban 
olan' ır r-;;yanında ya~ıyacaktır. 

Ne o! rniinli düşündükçe 

ou 1 , ıa o kadar nnla~ılma7., 

o ka,,~· akla, havs:ılaya sııı;maz, 

o kadar ga)·rı rnMI \'l! fcvkatta

biat bir hadi.<c gibi ıı;eliyor ki 

adeta bir hunhar sihirbaz i~inc, 

bir mcşum lıuy~YC' imkı\n vere

cek derecede marazi hır behtlı 

hayrete clüşuyorıı!!'-
Gerçi ccclir bir kör ve sakar 

k-udret oıc; "'hına bilirim. Fakat, 

şimdiye kadar hayatıı!'da bıı rüt 
be nahcnıe\. in1, rabcmahal ve 

nerehztıhur bir ö1 -n dahr hatır
lamıyorum. DcııiklıHır ki. , • ecatı 
ayakta, so) l~rneht: oldu~J bir 

cümlenin ortasında üldıi. ( 1) 
kanunusani 1929 gunu hem 

halk mcktt·plcrinin açılması, hem
de onun gözlerinin ebediyen 

kapanma" tarihidir. 1 lar[ inkıla

bının en çetin faaliyetini selkat 

ve ne,'e ile Ra~ardıktan 'onra 

gene a~·ııı ş.;vk 'e nc{c ile irfan 

.efcrherliğinin crıı;manı bandıra

sını o ı;enç pehlivan oinuzlanna 

yüklenmiş, yiırllme c- ne diyoruz 
ko;ma~a haz,rlanıyordu. Birden 

bulunduj!;u yerde dondu kaldı, 

ve hemi7. onız altı yaşında idi. 
Otuz altı ya~ında ve memleketin 

en ulvi en tatlı 

birisi omuzunda 

çöküvermek; bu 
dise dejtildir. 

Va7.ifclcrinden 

iken birden 

alelade bir ha-

l\lustafa • 'ccatl., biitün manası 

ile, bütün heyeti, as.ıhı, kafasile, 

rulıu ile hu inkıh\hın has çocuğu 
idi. Sa,k ve civanmert çehresin

den çoşkun telakatine kadar hic 

bir tavrunda, luç bir hareketin: 

d.c ı;c~mi~ znrnaııa, eski rejimlere 
aıt bir iz lıulr><1k kabil dep;ildi. 

~) kclimcniıı lıııtun mnn:ısı ile 

bu devrin ccyyiı, en taze kııvv
ctlerindcn biri idi.Ye bu ddika

nlıy.ı bir sıra mustesna, lıüyiik 
ateşın hadiseler yeti~tirdL Daha 
yir · ı mı a tı yaşından itibaren vatan 
dastanının en müheyyiç ~afhala
nna kanştı.,her han"'i bir gencin 
gul" " . up oynayacağı ve hatta bir 
ı\ılcnin bile barına güç tahammül 

e~cceği bir çağda o memlekete 

aıt en ağır vazifeleri sırtına al

mnkta tcrcdd,it etmedi ve bun 

lan nndir güriikn bir suhuletle 
taşıdı. 

.\lustafa 1c1:at; 1 u nesle na-
nıını ver 

en lıuyllk adamın ve 
onun ku 
0 

d manda ettiği buyuk 
r unun d· . 

'1 en ımanlı en şcyda 
ne:crlcrinde . . . , ' 
onda ad . 11 

• dırı ıdı. Gazi aşkı 
cıa lıır er h . . 

ti (' . . ın a ınc gırm ·-
' Jazı., ne ise' 

E · •)'lr, ne dusımllyor 
mni iradesi h· . 1 . . 
. . .tngı ıcdefı l'arct 

cdıyor, ışıc huna do•· .. ' k ,,,ru yurume -
buna göre hareket etın k b . . e , unun 
ıçın didinip durmak. Necatinin 

en tatlı zevklerinden biri. . 
1ı·· en 

uyük s.ıadeti, ncşatı, idi. Belki 

gözlerinin bu duygunun aydın

lı~ına kapadıj!;ı son dakikalarda 

da bu aşk onun kalbine kuvvet 

vermekte ve bu gözler maverai 

bir perde arka:.ından kend.sıne 
mürşit )·üzünün alon renkli ilti

nıalarına bakmakta idi. 

Yakup Kadri 

~usyaya ihracat 
lkti~:ıt Vek:ileti larafmrlan 

liônderileıı muaddel listeye 
~vfıkaıı yakında Rıısyaya de

ıhracatına ha !anacaktır. 
v.ek:llet deri tarırleıini liste

ye ıthat 't · li . e ınış ve bu suretle 
stedekı esami ( 38 ) e iblag 

olunnıu ·tur. 

YENİ 
• 

narif VekAletine en kuvvetli namzet Olarak gösterilen Mos· 
kova sefiri Vasıf B. 

Maarif vekaleti .. en 
galip ihtimal 

Bir iki doktorun hatası mevzuu 
bahs olmaktadır 

Maarif \ekili , 'ecntl B. merhu 
mun tıbhi bir hataya kurhan old~u

na dair çıkan şaywlann henüz arkası 
alınmamı, ur. 

\ rerilen malumata göre, bu mese· 
lede bir iki doktorun batası mevzu 
bahs olmaktadır. 

Dün Ankaradan gelen bazı zevat 
ta bunu teyit etmişler ve Ankara da 
böyle bir rivayeti işittiklerini söyle -
mişlerdir. 

Aldığımız malumata göre, geçen 
sene 1\ecaıi beyi muayene edeu bu 
iki doktor, kendisinin hissettiği izti
rabın « Ambara gastrlk » denilen 
geçici bir mide hastalığından ileri 
geldiğini söyleyerek c Apandisit » 

tehlikesi olmadığını beyan et r işlerdi. 
lstanbulda icra edilen bu muayeneyi 
mtitealtlp Ankaraya giden ;\laari[ 
vekili orada rahatsızlığının de,·em 
etmesi dola 1sıyla kendisini Dr. :elA!ıl 
Vehpi beye muayene eıtinniştlr. 

SelAhi Vehpi bey, Necati beyin 
hastalığının Apandi ıt olma ı ihtima
linden bahisle ameli vata lüzum gös -
ıermiştir. Fak • 'ecatı Bey lstanbulda 
muayeneı i npan dokıorlann koy -
duklan teıbisi doğru zannettigl için 
bittabi ameliyat yaptırmamıştır. 

M üzmin bir halde olan hastalık 
"lecati Beyin son htanbul 

seyahatinde de ep~yce rahatsız etmiş 
, .• tekrar muayenesinde gine muvak· 

1 
kat bir mide rahatsızlığımdan başka 

hir şey mevcut olmadığı kanaatı 

izhar edilmiştir. Necati B. bu teminat 
üzerine endişeye mahal gömıiyerek 

Ankara ya avdet etmiştir. 

Söylendiğine göre, dikkate şayan 
dip;er bir nokta da müzmin apa

ndisit re~hisindc istifade edilen ront~ 
ken muayenesinin ihmal ediJmjş 
olmasıdır. Tıp faktiltesi müderrisleri
nden rontken mütehassısı Dr. Şevket 
B. bu hususta demiştirki: 

- ;\lüzmin apandisitler bazı hal
lerde rontkcn muayenesi ile teşhis 
olunabilir. 

Apandisti teşhis için ha>taya kesif 
tecrübe yemeği verilir ve yirmi dört 
saat sonra roıkenlc muayene yapılır. 
l'akat hazı sebeplerden dolayı tecrübe 
taamı hastalık şüphe edilen Apandis 
içine girmez ve ya dahil olupta mu-
a yenedn yirmi dört saat eve! çıkmış 
olursa ronıkcn muayenesinden müspet 
netice al namaz. Muayenede Apan
disin tecrübe taamile dolu oldu~ 
görülürse :müzmin apandis! şüphesi 
hasıl olur .• 

Apandistin hAı ;ckayiin derhal 
amaliyat yapılması tehlikelidir .• 

Doktorların basılan, Apandistle 
•Ambara gaitrtk. haıtalığinı birbirine 
kanşnnlması nbbt bir hata ad olduğu 
ve bunların tefriki kolav bulunduğu 
kanaatırıdadİl\ 

VEKlLl KlM OLACAK ? 
Et fiyatı 

Pahalılık yine 
başladı 

Et meselesi hakkında 
alakadarların izahatı -·-.)ı>lıı-iıııizdc -oıı giiıılcnlc et 
fiyatl:ın artını~Lr . Fiyatların 
yiik,elıııesi rafında ınıılıtrlif 
sebepler s~) lrıımektcdır; bn 
ııırıyaııt!a l'ıytı!I rin artmasında 
ııı ü 1 Pv:ıssı tlarm lıa~.i rollnri <le 
nldu~ıı slı)'~, nıııişti . 

Et me rl si lıakkmıl:ı. ala
kadarlar a,ağıılaki iz:ılıatı verı
yoıfar ; 

İst:ıııbulrla son zaınaıılanla 
günde 300 - 500 koynu geli
yor. I lalbnki •rıvekc 4000-5000 
koyun gelinli. lluıııın sebebi 
mühimdiı: Ki~a kadar hayva
nlar ç.ayır malıdır; bundan 
sonra arp r kunı otla besiye 
çekilir ve ubatın ortasından 

itibaren O\ ki yat başlar. 
Biııacııa\eylı her sene bu 

mevsimde 1ıt fıyatlarııırla az 
çok tereffu görülür. 

Kaç koyun kesilir ? 
Tabii 1.aınanlarda mezbeha

da günde 3000 - 4000 koyun 
kesilir . Son günlerde l ,500 -
2,000 koyıııı kesiliyor . llatta 
geçenlerde bir gün 800 hay-
van kesilmiş. . 

Bu miktara göre o~ün Is
tanbıılıın nlıfııs Jıa~ıruı 3 - 4 
<lirken f't ıliı~ınüş demektir . 
Buna da selıep etin pahalı 
olmasHlıl'. Fiyatla!' toptan 85, 
perakende 90-l 00 arasındadır. 

onla ın dediğine güre 
Koynıı ve rt lirarelİ yapanlar 

bu palıalılıgın selıeplel'iııi keıı
dilerinde görmiiyorlar. 

Bıııılara göre : \ - Sevki yat 
mevsiıni degildil', 2-yalve nak
liye ikretleri ile m11lıtelif namlar 
altında canli ve kesi len ha yvaıı 
ve etlerden alınan re~imler çok
tur. Bu yüzden okka başına 
25-30 kuruş zammediliyor
muş. 

Çuk koyun gelecek 

Haber aldığımıza nazaran 
yakında şehrimize çok miktar
da koyun gelecekli!'. 

Bununla beralmr Şclırcma
neti ve <li~er alitkadar makam
lar meseleyi riddl bir swtte 
tetkik ııtnıclidirlcr; çiiııkii kı~ 

ortasında elin daha fazla :ııt
ınasi 'e lıilhas'a fakir lı:ılkııı 
etsiz kalmasi ilıtirııa!iııiıı rınii

ne geçmek lazım ııc'.~r. 

Ayrılık . davası 
. -~-~ ~ 

Fakat zevcin vekili 
bir j-1. nvukattır 
Evelki glln 1 ukuk mahkeme

lerinden bir' ' bakim «hbeyin 
muhakeme. 
rüyet edilmi· 
ştir • Hakim 
« i • beyin 
zevcesi gcçl
msl zil ğ 1 n i 
mevzn bahs
ederek zevci· 
nden ayrılık 

davası açmı
ştı. 

Karı ve 
koca tarafla
nnın mütea-
ddit vekiller! Reyhan J 1. 
vardı. 

Haklın •I. beyin, zevcin ve 
killeri meyanında avukat Rey
han hanım da vardı. Bu dava
nın asıl şayaoı dikkat cephesi, 
kan • koca davasında erkek 
tarafın vekilinin bir kadın avu
kat olmasıdır. 

lık kadın avukat olan Bey
han hanım avukatlığa başladı
ğı esnada bu kabil davalarda 
daima erkek tarahnı lltlzamede
cetJnl söylemlstlr. 

lbnl Süut 

HARP MI? 
Vahab ilerin 
akınları 

Irak hududunda 
yeni bir hareket 

Vahabllerln akınlarına 
kar'ı Irak hUkOmetl 
hudutlara sevklyata 

ba,fadı 

Bağdat, 3 (A.A.) - Vehabi 
kabilelerinin lrakta Necit hudu

du cihetinden yeni akınlarda bııtun
maları bir miktar endişe tevlit 
eımışnr. Irak ordusuna mensup 
kıtaatı naklt:den hususi bir tiren 
Kerbe!Aya müteveccihen Ba~dattan 
müfarakat etmiştir. Bu kıtaat karakol 
vazifesini ifa etmcküzre çolün garp 
mıntakasına gönderilecektir. 

Ammanda tedarikat 
Al\.ThIA. ', (Filistin) - 3 '.\. A.)

( Röyter) - 32 toptan mürekkep 
Olan ve hudut lruYVctierine mensup 
bit lngiliz zabiti ile emir Ahdullahın 
bir mümessilinin kumanda<ı altında 

bulunan kuvvcr!i hi rlJ Beni Sakir 
kabilesi aza~ını tecziye ewnek üzre 

geçen Cumartesi günü Ammandan 
mü fara.kat ctmi~tir. 

Bu kabile efradı son zamanlarda 
Abdullahın emri hi!Afında Necit 
arazisine ak.sn yapmışla.rdır. Kolun 
hedefine vasıl olmuş ve Perşembe 
günü mes'ul şeyhio oğlunu rehine 
ve bir çok devevi de cezayi naktl 
olarak getirmiştir. 

iHRACAT 
228 senesi zarfındaki 
ihracatımız iyidir 

Aldığımız malumarn göre( 1928) 
,cncsi zarfında Türkiyenin ihra
cau umumiyetle ı y ı olduğu 

tespit cdilmiitir. Bu meyanda 
tıi!has>a ham deri ve yapa~ 

malları Amcrikada fazla rağbet 

bulmu~tur. 

Geçen sene (lı00,000) adet 

keçi ve oğlak, ,. 800,000) adet 

koyun dcrbi A' rLj)a ve Amcri

kaya göndcrilı'li~tir.Bıınun tcsirilc 

fiyatlar yuksclmiş, keçi derileri 

çHti (330 )kurnşa, koyun derileri 

(225) kuru~a,oıı;lak derilcri(225) 

kuraşa satılını~tır. 

Koyun derilerinin mühim bir 

kısmı mc~in haline getirilmek 

suretile dahilde sarkdildiğinden 

haricl talıpler artmaktadır. 

Geçen seneki tiftik stoY.u (55) 
bin balya olup (3~,000) lıalya:ı, 

kıyesi' (270) kuruştan satılmıştır. 
Dikkata şayan bir nokta da 

liç aydanberi Avrupaya Afrika
dan külliyetli miktarda mal 

geldi~i için, ihracatın durmuş 
olmasıdır. (928) de lıir buçuk 

milyon kilo yapağ, ir a~ etllmi~ 
ve okkası '90) k.ınıştan mua· 

mele ı;örmti~tt.r. ------Mekteplerin tatili 

Seııe lıa~ı ıııihıascbetiyle 
mekleplcr bir lıat'ta müddetle 
talil edilıııı~tiı·. Tatil Pazatesi 
ı:rünü bitcı:ektir 

Cinayet 
Kanlı gömlek 
Kahtane cinayetinin 

esrarı nedir? ------Kanlı gömlek bulunl!nca 
ı, meydana çllnı -- -

D il, k:lhtdnc<lc csrJn cngi7. bir 
• cinayet olmuş 7 jandarma \C 

polisin r .. lı,eti neticcsinJc fail ·akıı

Janmı~ur .. 
Dün k.1hwn.dc bır şahsa ait kanlı 

bir gumlek bu .. mm"şıu. . Bunun 
üzerine ıahkikata haslanmış , \e 

kömüı amel,,in<len Süleymanın bir 
kaç günden beri ortadan gaıp 

oldu~ anlaşılmışur . 
Tahkikat tamik edilince Süleymanın 
Ayşe Emeli namında bir kad n'a 

gayrı meşru münası:batta tu'unduğu 
tespit edilmiştir. Hunun üzerine \,·~e 
Emectinin kocası vazinocu Seı !ettin 
taharri edilmiş fakat bulunamamıştır. 

Seyfettin geç vakit yakalanmış 
fakat Se ·fettin cinayetle a1"kadar 

olmadığını söylemiştir. • . 
Beyoğlu jandarma kumandanı C\aıl 

bey Seyfettine şunu söylemiştir: . 
- Sen bize )'ÜZ lira verirsen senı 

affederiz! 
Seyfettin hemen cebinden iki elli 

liralık çıkarmış ve Jandarma kuman
danına uzatmıştır. Sevfettinin busureıle 
mücrim olduğu anlaşılmış ve hemen 
tevkif edilmiştir. Seyfettin dün akşam 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikat 

netice~;inde Sülcymanın. Sc\ fettinin 
zevcesi ile münascht:tte bu1unüuğu, 
bunun üzerine Seyfettinin Süleymanı 
öldürdüğü tahmin edilmektedir. 

Mevkuflar 
Kefalete rapten tahliye 
talebi kabul edilmedi 

Mevkııflar hakkındaki tah
kikata hııgi'ı>ı devam edilecek
tir. Tahkikatın şıı bir kaç. giın 
zarfında ikmal edilmesi nııılı
teıııe\dir. 

~lcvkııflar Jliidılri ıınııımi
liğo miiı acal ederek kefalete 
rapten tahliye edilıııelı•ıiııi is
leıni~lenli. Fakat ıne\'kııflanıı 
cürümleri ;igır oidıığır için bu 
talepleri kabn I edilmerııi~tir. 

Her gün 
' Vasati olarak günde 

(200) millet mekte
bi açılıyor 

Millet mekteplerinin adedi 
günden güne ~oğalmaktadır. 
Son günler zarfında vasati ola
rak ;ı-iiııtle 200 ?ılillet mektebi 
açılını~tır. 

Bu hafta zarfında Millet 
mekteplerinin adedi 2,000ııe 
baliğ olacaktır . Bu ak~am, 
mekteplerde ikinci ders veri
lı:ı:ekıir. ınııalliın olarak Da
nılfüni'ııı talPhelcri ve diğer 
mi'ını;nrderdf'ıı de i. tifaıle edil

ınekte<lir . 
Necati e. namına ııblde 

lzmir, 4 (Milliyet) 
nda yapılan ihtilalde 
mına bir abide rek 
verilmiştir. 

T rKocağı

n B. na • 
c karar 

Maliye vekili Saraç oğlu 
Şükrü Bey 

Yırtık 
paralar 

Talimatname 
ikmal edildi 

• 
Maliye yırtık paralar 

için kare usulünü 
kabul etti 

Yırtık paraların ah.ş verişte han 
müşkülatı muçıp oldugunu 

nazan dikkata alan hükumetimiz bu 
hususta maliyede bir talimatname 
hazırlatmıştır . Bu talimatnameye 
göre yırtık paralar bazı ..,Uarla 
geçecektir. Fakat tam olarak. Jcj!;il. 

Binaenaleyh paralan iyi muhafaza 
etmek • yırnlması~a meydan 'erme
mek herkesin jtendi menfeaodır • 
Buna dair ·\nkara muhabirimizdc'l 
şu telgrafı aldık : 

Ankara, 4 lilliyet) Maliye 
vekiletindc )'trtık paralar hak -

kındaki talimatnamenin tetkikan ik • 
mal edilmiştir. Talimotnamc lıaşvc -
kilete takdim edilmek üzredir. Bun
da kare u>uliJ kabul edilmiştir . 

ISiahatı mallye 
Ankara, 4 ~!illiyet) 1 lahat 

mıJiye komisyonu tapu hakkındaki 
layıhayı tetkike devanı etmiştir. 

SÜT işi 
Emanet mürakıp va

ziyetinde kalacak 
Umumi belediye cemiyeti ya

tın toplanacaktır. Bu içtimada 

stit mcs'elesi konuşulacak ve 

Emanetin süt işinde yalnız mu 

rakip olmasına karar verilm~>i 

muhtemeldir. Bundan sonra ~:ma· 

net, tespit ettijti ~artlar dairt:

sinde stit şirketi teşkil etmfk 

isteyenlerin tekliflerini tetkik 

edecektir. 

BUGÜN 
2 inci sahifemizde : 
ı- IIaricl telgraf \'e mektuplar 
2 - Atina mektubu: Yunaıılstanda 

mttcadele 
J Tababet ve Kralın 1astahğı .. 

.A vı:opada K.ış 
4- Son haberler 
5 - Dünkü maçlar 

3 üncü sahifemizde: 
ı- Dahili haberlerimlı 
2 - l\.1Jmarlann t.ongra.ı;ı 

a - lstanbul Cuma ~nlen nasıl 

ııientyor r 
4 - Uç çocuıun muhakemesi 

4 üncü Sahifemizde: 
ı - Hava raporu 
~ - Fıkra 

s - Felel ~ liaft<1.oın yuı .. ı 
5 - Hik~ye, Roman, 

5 ne! sahifemizde : 

1 - i\lillct mekteplerine 
devanı edenler için ko
lay okuyup yazma si.i-

l tunları. 
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HA iÇTEN ALD MEKTUP v l f ELG AF AR 
Tababet ve 

Kraln 
liastalığı 

Yun nistanda •• muca ele 
Ko - n · stler al ey hine 

kanun yapılıyor 
Tahteıbahri bozanlar meğer komünist 

mürettebat imişl Bunlara karşı 

-·-
Avrupada Ktşı 
Şiddetle! 1 
Başladı Tenkitlerin 

del s~.~bi Romada ar, Ber i 
Soğuk dal ası Müteha sı lar ar

B lın 4 (A \.) - m - 1 tık ta yi edilmek 
şiddet gösterileck / 

Auna, ı ( tr iyet} \ unanis· Bu beyannameyi klmlenn yız· 

leket n bııtı•n ıksamında hir i Üz :edir . 
soğuk dağa r ht kur rm :t 1 
mehzulen K.ır val!!m,ıkıadır . 
~idi! tti hır gnp ·,ığuı da 
ml'vnıdıve•i hal" v ihı k

Pa~ıs. 4 (1) Tamirat 
komı onu t.ı.rnıraı n Ct;' le mi 
hal v tan1Jıı1ı> rn m ı· mııla
has ı ' ı ı ~ ılıt•m le ·öı ı 
gsleı k lmfta •a 11 evle ocektir. 

tan Uahiliye azmnın komunist- dığı şimdiye kadar ani ılaı::"a· j 
Jer aleyhinde takibat yapılmak: ıruşar, 
uzre yeni bir kanun layıha ha· Zaten bu beyanneme,...ln kimse 
zırlayarak meclise verdiğini üzerinde hlç bir tesiri olmam,ur. 
y~ak. La.kin gazetelerin temin ede· 

Bu layıha meb.uslann sene rek: verdikleri haberlere göre ko· 
k muniscler tarahndan hir 'ui ka. t ba~ı tatili biter bitmez müza ere 

edilmeye ba-layacaldar. tertip edilm~tir Ru ,ui ka't 
Tersanede hazırlanıvormuş. l..Akin Her halde ufak bir ek,eriye-

bul dil tesaduf c. eri olarak meydana te rağmen bu kanun ka e e-
çıkmıştır. Papanikolis ıı:ımındald cektir 

Yunani•tandaki komuni5tler tahtelbahirin murcttcb:ıtı Fran,11. 
d k d ·ı · d komiınist teşkil5tmdan \ ıırdım i1l sorı zamanlar ıı en ı enn en 

çok bah.ettiriyorlBrdı. filhakika p;özetiyorl:ınnış. 
Ru tahtelbah·ır L"ran da ~. apıl-ht Jar veniden yeniye tahrikata 1 

' 
mı~tı. ''unan murettehat ela Fran
saya i!;itmlşler.Or:ıda hir muddtet 
kalmı~lardL 

hailamı~Jardı. 
ı,tc mesel! '>29 kAnunucvclde 
' hir lıc\ annam yaptılar. ( .eçen 

ene ayrıı günde memurlara grev 
vapmı~lardıBu beyanname clağıl
ırı}, hatta butun memurlar da 
hu~ le b:r bcyanna"1c tc\li cdi· 
lcrck , ct rnt'Ourlan l,lcrin 
gıu;lerim bırakmaya da\Ct edilm
i k'1ii. J..0m "li tler hukı.::-ı tın ı 

l!"Cll' r'arı ı,rfıh etmediğini, 
h· >Ukı 7a'ıitan• ay'ıklarıİıı art
t dıklannı iddia ediyor1ardL Be 
) annamedc komuni tler aleyh ne 
takibat ıcruı için tanzim edilmek 
ı-tenen yeni kanundan da bahse
diliyordu. 

'lemı rlann bir sendikal.an 
, ardır ki bcyannamL-de bu sen
dıkanın b~ında bulunanların 
lıuklımecle uyuşacak memurların 
'evlıinde harekAta iştirak cttik

erı.n; , "le} en komuristler memur
her oenc ba ı birer ikramiye 

c "ime • lüzumundan da bah,e
Jı rlardı 

i~te bu e:na,\adır ki rran,ız 
komuni t l'ri tarafından bu mu 
rettehat reşkilitada ith cdilı:-ış 

tir. Bu mu rette bat tahtclhahrin l' 1 

muhim ak<amtl'l hozar:u;. sakııt· 
l:ınıı.'ardır. 1 hk•karerı hunctan 
bir mLc det e\ el bu Yuı "'n tah 
tclbahr"nin SU}a lıatn ı; j!;onl 
mu~ ve buun hir ır ına \ erıkrtl'
mişti. işte imdi ne\d&:ıa çıkıvnr 

ki bt tahtcl ah i dckı murt>tte 
hacı tnrarıl'ct ın bozulmt t r 
Bunun uzcrine bu adaml • 1 

hcptiİ tc\'kif cdılerck Lcz.ıl, ndı 

rılmı tardır. 

."imdi Rahriyc na:tm bir teb
liğ ne rcdcrek l u hahc •kri tek 
zip L'tliyor. l..A in hı rahcrı 
ne:jre<lcn gazctekr hukLimete ala
kası ıılan ga;.ctclcrdır llundan 
ba~ka "ın habcricı ııa ıl olup da 
gazetelere verildiği de tJ h 1 ı 

ediliyor. 

IL.lNLAR ----mı--

itti hadi il i ... 
Türk sigorta şirketi 

Ha ;k \"t. ha:at üzerine sigorta n1uan1ele<ıi 
cra e~ kriz , igortalan halk için nuı ıit 

raiti havidir 2 
-l·czi l<laresi: Galat.ada ( nyon Hanın'L dır 

ırl ııı 1111 )1111 ı,;• Jıirl<'nlı• :,ı ı·ııtı- •• Ilı!: ı, 11 ı 

... f, "ııı: Bı·yoğlu - 2003 

01111 ... ı ıw' 11 KA t; LS\. ·ırı-: K.\D.\R ... (illlljlH! 

BERLizmektc?i atideki ~İ~<ınlar<la D 
ycnı kurslar açıyor. H 

Turkçe. J<'ran 11.ca, ln~lizce Almanca, lralyanca 
Bu <mıllar mupıcdiler içındir. .'\lüterakki talebeler için her J,'Ün 

saat 4 ıle ll ara,ında muhtelif ,ıruflar .-ardır. Derhal ka dolunur 
'.u.ı ... .-.. ............ Beyoğlu lstıkl:\l caddc,J 356 

ı1dır . 
Romada k r var 

llormı· 3 CA A) iki gıir-
dPı herı r ehz ı ııı eli• ka 
var,makta lır Lnrı lıard \'arla 
A !planla w '\pı•nııılf'ı le idıl i
li hir fırtına 1 i•kum ·ırnw ·• 
tPdir. , •hır Priı. 'e '* VAl·tpla-
1111 evın·e i ~ ıık elıı htır. 

••• 
MÜTEFERRİK· 

* Fasta bir knza - Hı!>aı. .1 
(A.A llir tan 1re bır i<likıaf e<na· 
sında ha ezon lıir şek ide e c t'. JŞ 
m ve rakıpleri l\ır miıl~zımla bir 
çarnş tde olnıu~nı . ----1 p~n)" ıl ta\' trc 1 

lac it. 4 A. i\. .ıı • 2 .:. ~ 
ber ka•lolmu iılan lspan ol d ız 
tay esinden h !> ıokttır Tahari 
vat rLt ... it edrmıroı. l .it Jun1 • 
geze• rıin < c dan tihbanna n z1 

ren 1 ' bum un garbınd lsp•· . 
nnıl al ot cnnı cımtl 1 ir Jenız 
t \vare-.i tıulur,,u~t r ·r 
<len "ıç hı e: ı ı okt ır --Rekor kırıldı 

!.. n f \udı.! • 
re\ l •un tek tıMi 'ir ta a e 
tar ı[ı ılın kır·' mı la, yare ha»da 
benzı cdar' m ı~ \ c u Jrc lı 
'il ~ d.ık' a h v.da 

Bir şayıa çıktı 
:-.ırbı ııla ı' tilal hn,ladıl!;ına 

dn r ti , chrimız<l 'ıır s:ıı ıa 

.;• u 1\u riv.ıvetl' orc ıhul 
yuzunden Sı ıhtnndaki mıın 'u
la•ın ııkı• .ı o alığı la '\~leni 
y mlu. 

Kays rin eni t i 
Ilı u .el J \ \ mu tcmlek 

a\!le ın Ka 1 ader 
le zc cc ın 1" O\a 

ap ı r ıp < 
k ıp c r -·-Leh· Macar mUnesebatı 

llud ~ I~ t ~ 

c n: ~ur 

Bulgar HMbiye Nazırı 
N 'l'.t. 3 (.\ .• \) - C·ı1 •tı-lı 

1 l.ıı hı)•' azırı ~I. \'(I koffııı 
i ti" v.ı koii'ar \ermi~ olrlııi'ıı· 
ııtı ) .ırnıakla<'ır. Bu k.ırarııı 
ıl"~ı ıı ııldıığıı tı ••yriil ı•ınıi~ıiı. 
::\! \'olkoffıııı \' ı ııpa 1 ':ıyı
ıalıtlaı 111111 1 ııı iııt• •.:-fir layııı 
e.ı i; ıııesi ııı ıı lıtt>ıı ıı•lıl ir. 

-~ 
ILA~LAR ---· Beykoz ormnn Memurlutundan: çeober çubutu63 demet, sepetçi .. mı--DOKTOR:mm:ıı--n 

çubuğu ilQO adet, mahlut odun 520 kilo mite odunu 50 kilo mite ,. 
kömürO 5 kantar. KOKOLATOS 

Ball\da miktarı muharrer emvalln lıazino aamına satılmak 
O:ıre müzayedeye vaz edilmif olduğundan taliplerin Beykoz orman 
ldnrcsine ve ihale tarihi olan 7·1-29 dada O kOdar kaymakamlı-

1 ğınılaki müzayede Kumlsyonuna muracaatları. 

Manisa vilayetinden: 
Bed. 1 i ke,;f i 

: ıra kıırıı!? -52707 37 
İn aaıııı ııovi ıo kiloınetrelik le vıyei htrabiye 

2 » şo e ınşası 
7 aıl11t 1 metrelik meııfes 
5>>2 » )) 
4»4 j) )) 

1 » 1 O )> bctoıı anııe koprü 
23 metre lıılin<le k•ıru dıvar 
60 » "ıeıı 

klııAAr - hrmara yolunda balade gö<terilrn in at 52707 
ı 37 kuru~ bedeli ke fi ıııerııı<len 26·1-1929 Cuınaerlrsi 
ııııı .ıat oııbıre kadar ıniıltetle e kapalı zarf ıı ulilc ıııııııa
ı ,n .ı koıııı ı ııı•tıır. Faz.la laf ılat aıınak ıslcyımlerııı \'ıliı.yoL 
afia baş mulıeı.ıdı ligine nıuraı eat1:ın 

Emrıll dahıliı·e Uiıjtüs. h1p, 
mide ve ıııir lıa.stalıldan t bibı 
miıtahas · ı: fk-,, ğlunda Saluz 
oj!;«cınd:ı, ,l'.;! nümerolu h•nede r:---- 14 llı)•Bam::ı-ıll 

_,..Wtın:".tt:.4"~,,..,p:,ç.,.-§§ç.-...,;w...,,,,,. 

Dvlet rııath:ı:ı. ı 1 
KÔ~iiı~1~raatı f 

Maarif \'ekaleti ı 
TaralındRn 

neşe dilmi tir 

~!!~.:r!:~I 
Elcktirikçi araniyor: 

Arıa<lıılııda ıl:ılıı ı t ''İ~atta 
çalı•ııı:ık ıızre pı:ııik \,•ya ı :ı
fi.ukırı ııııısaılda~ ıııııkterlir 

irı<lahtolar: ılııiyarıııl'z v:ır<lıı 
::\hrpur. ·ıılarda. Ahııt efendi 
haııııılıa 16 ıııırııanıd:ı .M iılı:ı
. ir zadeler- •azılıaııesiııe nın-• 
raı·aat olııııınası. 

Almanlara cevap 
e e~ ıık,4 ( ) - T!!.mİ-

rat ııın ım ı ıı '1. Paı kar 
Cilhn ı ıaını ı hedr>llı•riııiıı 
ıewİ\· · h.ık nP'l.kı ı apıınına 
1it Alıııa ı •eııkııl ı iııiıı lııgi
ıizce ın tniııır O•'.ı !P. ve ııa
teıııaııı olaıak k11,ıl't Pdrlmiş 
oııııa 11 dan ınılı lı.ıı lııı ııııdu
guı.u hH·aı eırııı tır Terıkıl
lrrııı 't>lı>'lıı )Orl ılar ılolayisıylr 
tabi ıe:ıl lıııı· tını ıılaıı 
,\ 1 ı•ı,uıta •ı t rıı ı wııl, rın 
hl'llllZ okıııı,. k f 1 'il Pide 
etrni, ulnıaır ,' 11 ıd.ı 

Frans da 1 llhat 
f' 1 • 4 l \ \) - t<. 1 OJll -

11,1.ıı .,ıı' l• ı ',J : P inkaı-eııın 
hırtıııı 11. ı .ıı a nıı1,arrıtleı n 
ı aıe e ' ını I • rtirıı e 
ı ted k\;ı • 1.ılı; t.ı at m•ıfa al 
lıın ııoı \ ·mı 1111 Jııl 
ı rıııı~ ul iu.,111111 'lll.ııı kum I'. 
1 ıı ı ·c ıwl''ıııe ve ıııeııa ·, urııu-
1111\'L \'' 111111 ,ıllık hı l.'lklln 
l l Jı 

0

1 llll)V /.lllllıa( lı 
Kellog misald ve 

merka 
Htı•'.l s .\vn 1 4 (\ \)

«Prııı ııı ~ Zl 1 l'~I Aııı ıka ay:trı 
rııeclı ıı ııı ('.\! m oe) kaıdesi 
kakk ııı ı ı.rd»ylı'dı~ı kııvııılu 
ihl•ı azı •'YP nı hrıı Aııaııtrn 
lıiikı11111•ıin ıı l\rllo n isakirı.ı 
i ti ~k trıı ,. eJi r ııihla t'll ı 
ılı'fll' y il 0\ f)Ul. .......... 

Yunan"standa ... 
Kabinede tı::ht:dJul apıla
ca~ı haberi tekzip edilıYor 

\ .. ı 
h 1 

• r 

ndl bekleniyor 
, 

lngl 

un ık 

T)ıC C \C 

hı dir' ffih',. FılO\.ı k t 

l\3zırl "m'~ktadır 
• 

Mısır Sefiri 

c 

:\lı ı 'cliri llırııhiıı R tıp R. 
ayni /.,manda Rn:n:ın\ 1clı~; !\meti 
nezdinde cfirdir 

ll'r him Ratıp R ya • ela Buk 
r~e ~ıd erek _itimatramesini 
vcre,cktir 

IL~NLAR 

Ecnebi ınenılek(•dere 
:!İden tüccar'~ o · , 1 

sevvahlara . -
Bankö Koınme:çiyale 

İtalyana 
s,,, ıııayesı 7lJO.O{X),()(X) 

(llıtiyal akı;""i 
540,000.000 1.ıı- 1) 

TravellPrs (Sııyyvlıın 
çekleri) . ·ıtaı 

Liret, frıııık, İ ııgilı~ lınlsı 
vpya uoları fı'llll k olarak 
~tılaıı lıu ~t'kleı ııy siı de 
ıwrP)'e ı,:ılserıiz ır.uıırıızı k -
malı "rıırııwtlı: ta ıı v ı lru 

ııe w.ıııaıı isl!'rı, ·ıııı duu,·aııııı 
lwr laı afıııda, selımle, oll'll
erde vapıırlal'da, treıılıırde 
hıı çekeri ıııı kııçiık 1ediyaı 
i ·in nab:iı nıakamımlıı kı ıla
ylıklıı i, tiırııı e<lelıilirsiııiz. 
Travıılleı ~ ~f'kleri lıakikı 
salıılıırıdeıı tıa~ka kmısmıirı 
kullaııaınayaca~ı bir şekilde 
tertip ve ihlas edilmi~tir. 7 

.............. ! ..... 

-İngiliz kralının has-
talığı mesele oldu .... 
r dra 3 (AA. ı- "Loncet. 

ısın!: de tıp gazete ı k:-alın ( sıpti 
-nl trcpıoc c e den muzcarip 

olduğur. ı ve hasta ·ğın satı; bııbrek 
Uzennde ma. ;nış bul ı d· ğımu 
yllZl!lakt • r zkılı' gazete e gore 
Kral um ıml ve cıddi bir intandan 

uru.rlp bulunmaktadır Bezli udir 
azalmaktadır. l.ıvfi cenll!de akıntı 
hafilt Amır. ada elde edilmiı olan 
Oakın mahhılti lüzum ha ' ı lmama
$111& mebıu istinıal e 'memıştır • 
Diğer 'llftan kan tazyiki tn azal
ması ve hı tanın buyllk .. af ve der 
mamızlığı oniışııhcde edilen ban 
<allha rağme" iadei afiyeti mescit!! 
uily!ik encfi$clere cb•blyet \ ermcık 
tedlr Kral azim zafı Jolayisiyle 
emzikle be lenmekwlir Kıl•iyom), 
(Paratlıyroid, '" l'trychinin) hülasa 
lannın tatbiki \ e radioıerapi zahiren 
l~ı neticeler l(<»termiştir . Ha.tay• 
dij';er bir zatın kanının nakli şayanı 
arzu görulmcktcdlr • 

lspaıı) a<la bli~ tik ikramiye 
• 'oııl :rıııııı \fadritte ılı"ıııya· 

11111 eıı biıyiık pıyaııl ()'fi kr
şide ole nmıı~ \ e hıı knııla 4.5 
ınilyoıı lira ı-alıet, tını,t•. Snı 
:,rel"ıı Avrııpa halıerlrriııc ~or" 
hıı pıy<ıııknrr ıı hı ıık iı.ı a 
m ~ ,. ı ı i•:.ıL ·t ,ıtt:~ı lıiletiıı 
uçtl ık ı lsııaı ) .ı U.ı ' •ki i 
Cen~r'll Prirı ı do Hİ\ l"I ile 
İsı aııy.ııı ıı I' ırı ·fif'ı M. 
Kiıı •HıtJ rlo ::;,•ornlaılir. -------

Efganistanda 
\ tinaJ:ı Ç1kan "'l 1roıa" gaıctesı 

E[g ,ısıandaıd i.-ıica 'e ıhtilA! hare 
katına ı.lair yazılı ı bir fık•ada diyor· i: 

:\lcı!.ez, \,ı•~ lıcşcrıy,u 
um m' m ı ·a ın brşı •lakJdar < lan 

lann zar dıli.k li"ı celbedecek bı.t 
mücahcdc '";ulm:'!Kt dLr, 

Mesele l'f•an lıuk OJ1darını kenı ı 
memleketinde •Pnı i tcdij!;ı ı-1,\lmt 
ve tcceılıliit mes eksidir. Efgan kra· 
1 ,,n cesur bır lıamle ile memlekedne 
•1tbil< om k 1't dıği ıslahat ve t ra 
H•y:ııın hir ık ııokıaı naz,ırdan 
henuz , ıtidal .ıır 'ıa de b~'unan da
ğlı ah 1° İnı r-ıı11hal fc''1'H" mant7. 
kalqı ıahFI idi. 

• ı n J. ıc 1- a ı ... esnret 
• ede~t c veranc iri n•k cclar et 

n1crnektct.ir 
F°f k il' ı , haıı uvvcıli 

k ım ı ııl:llır 

mem ı ı < ld-~ h.ıld · 

"' tı 
1 de n 

fh 1 1 

, ın 11 

I~ ca ' talep 
üzc,r ı:ıuka<.1.dem3 verilen arai ç1 ve 
L·'ran ız ı ha.rller • nuharrer igort;ı 

pilak :ırır1n kdr 1J11 ~ani 1J't4 ipu<la· 
sıntl:ın itibaren ıstimah mcrııııu oldı • 
undan te':><lıli luzuınonun l!\t.ı.nLul 

muntika ... ı 1~icar t \HıJi ı~eli ali)'e.sİn· 
den hıldirilmiş olmakl1 ba7.ı hane 
\ c mag•7.a 'e -air ;erlere t•lik kı· 
hndıj!;ı i>tlhhor kılınan mezkur plak 
lnnn ilcı:'.ıdt me•:ııı kalmamak üzre 
heman mahallinden kaldırılma-ı muh 
ıert'.11 sıgortalılarımızdan chemmivetle 
rica olunur elendim. 

ı\1illi 

l Gazi Efz. nin teşkkilrleri 
1 -~--_,,--~-
1 Bilyilk bir vatan sevene karşı 

besle ilen samf mt muhabbet 
nişanesinden dolayı Gazi 

Hz. teşekkür ediyorlar 
Anka a, 4 r .A.) - Ri) ııset! cum'1ur k!tibı umumiliğirdcn: 
Reı icı:.mhur hazretler! l\1'1arif veklli , ecııti beyln vefau mu-

nq~ehetile trızivct telgrafname!eri göndermek •ureti'{! derin tee urleri-ıe 
;ştirak buyura zernrı kirama ı:Jm muesslcrine sai memleket teş
kilatına, bu '1ıı.zın vesile ile ııhar lıuyurduklıın yukı ek hi ıyııttan 
büyük bir vatan sevene kQl)ı beslenilen samimi n:_habbııt 
nişane:<inden dolayi te~ekkürlerinin iblaginı Anadolu Aıan8ını tavslt 
buyurmlJlilardır 

Yeni maaş la yıhası -Ankıırıı., 4 (\!illiyet) - - Ye;ıi mRat layıhaııı intaf edilerek 8q 
Vek~lete taktim edileli. Layıha yakında Millet Meclisinde müzaktıH 
edilecektir. 

Düzcede mlllet mektepleri 
Dılzce. 3 (AAl KAnunsaninin merkezinde bW içtim• yapmışlar vı 

blrlncJ günU Düzce dahilinde 69 kaymakam Oriıu s.mi bey kendile 
millet mektebi co~kun tezahürat ara· rine iki buçuk saat devam eden 
"nda açılmı~ıır Kaymakam bey iki 
mektepte harf inkilAbımıza dair kon
feran!' vcnniştir 

Bu~n düzcenin 2fı0 köyünün 
muhıarlante ihtıpr he~'cri azası ka7.a 

milflc bir konferans vererek hıtf 
inkil~bının istihdaf ettiği gayelcı1 

izahetmiştir. Halkımızın millet mel< 
toplorine devamı tehacüm derecesin
dedir. 

Dün stadyomda yapılan maçlar 
~~~~--=-~~~-=---~~~--~ 

Beşiktaş galip 
Brusa. S. G. 3 - Beşiktaş 6 

.... ---
·l'hrimiıdc bulunan Bursa 

."aııJtkl nn ( :cıcı fL .hokul.ırı, 
dur Tak irn tadyomıında ile ikta~ 
uıkımı)I<: bır maç )Upını~tır. 

Reşi~ a~ kulubuııden l lusnli 

Beyin hakcmlip;i altında yapılı:n 

maça tnrafe) n şu 

çıkmı-Iardı: 

-B.S.C-

şekillerde 

'.\lchmct 

Ata Hu.nü 

Refik 11 ıseyin 1 lalit 

.n1er llyas C'-emal Saim lsmail 

Beşiktaş -

l ı ' 

Zeki \d m 

F.m ~r T ıror han 

Hı t lrah-ı r 

c 1 

il: 1 "C( L' ( r ıı 
Jk tt\le 

l l iZ 1.rıle h 1dc bulu 

nan ıı a ırlcr. ı\u a\ ret 

h cunı h.ıt ım. ı "' J ı ,, <Jkhıkça 
r.ıkirı O\ lllKUI" n r \l UdİI Lti 
tc=->1'1"1 ıı gô~rc di \... ıni~afirlcr 

·irmi clakıka zarfında biri pe-

naltıdan olmak üzre ıki 

ka v<lcttiler. 

Bu iki ayıdmı 'ııreta, Ş.C 

mıidaf:ı:ı,ıııın gayrctınden k:11·· 

hetrncınekle lıeraher hirnz yor

ı;unluk ~ihtcrme>ı lle~ikta lı

lar~ fırsat Hr< i. ı·:.,rcfın uzaktan 

lıirind :ayısını yapti. Bu.,.ı d, ha 
unra ıkıncı aı ı tak•P etti. l\ır 

mııddet gdyrettcn >G:' a ılk de>rc 

iki ikiye berabere bıttL 

••• 
ikinci deucde S.G.bir iki mu· 

nkrit hücum )apmakla beraber 
rnua\·in hanının fa7Ja yardımı"la 

mazhar olmadıP;ı için muc,sir 

bu dcncde olmadı . 

daha ku netli 

diler ve dürt 

lluna mukabil 

bir tazyık göstcr

ayı daha yaptılar. 

:.C.de gine pena-
'rı<' m l,i- ı~·ı ) ıt• 'c hu su

ret' maç le • taşın altı . a\I 111 

,ukabil .ıı,. sn\ı ile ;,;af;r er 
.ıleyhıne neticdcndi. 

••• 
< ıızd il 

bo ıı o!duk\:a nr Jrn:, t ır t ~ rn 

h• ır t . 

\ ıla ıtla lst uı'ıulun bır ç0k 
ve te,rubeli r Jtbolc!.ll "''ldan geri 

bl ma~ak O\uııcııl r \'Br • • dıç 

oyuncuyu bilha• a 1-ıu 

zikredebiliriz. 11.ıcu"l 

mııdııfaa. ı zail'.cdir. 

rne\'nnda 

ham iyi, 

llu za)iyettc dah.ı fazla mu
dafaa oyuncularının nercs nok 
sanından ıleri ~dmektedır. Bira:ı; 

idmanla hu telifi cdildip;i takdtr

de S.C. zevkle :cı redllecek ve 

muhakkak'. daha iyı netice ala

hilccek hır takım olacaktır. 

Sigorta Şirketi Müdirlyetf mukemmcl bir <•rlc fl ikr:ı$ ı mıiiiıiiıillliıiılİliıira. .. mı11111iıııi1 ........ ._ • ._ •• liıirCırııiriııiiıliiiııırıİlll .... mm ............ ._. 
S.G. 

llııı:ıııcE::::::mMm::ıı::::z:V~A :!l!!!'mll İ ~M=::ıı:ıE_T ~-U ~K E_f_L A_" N_A~T ..... ı 1 
karı muhammen i 

Lira 

·emri \ lahallc. i 

Kad kö~ Carerajta 

• 

' o 

Cl:I '1 17 
Pcşıcmakı 5 

\1oda Caddesi .'it!-8ti 

1 iane 

" 

360 Senevi 
tıO 

480 • Ba!Ada ev ııh muharr~r 10 r cı 'CJ tarihine mu ıcf• pcr,enlıe ~ıınu saat 15 ele ihale•i krıı olunacaktır 
taliplerin cınvalı metruke satış komisyonuna muraca~t e-vlcmeleri. 

* * * -eınti rııahall< i sokağı numrosu nevi ıcarı-abıkı 
llala l\aralıa, Vapur iokelesl 39 arsa 2 ehrı 
l\orağumruk Atık \lıp4a klHse 5 dükkan 21 • 
Şeh:tadelıaıı Sulcı manı e Keınemltı 22 • .'i,50 • 
Eyup Fmir uuhan Topçular 20 22 • 4,25 • 
Tahtakıle Rust•mpaşa Tahıakale 90-92 • m:ıa oda 12 • 
l!:min onü Şehmehmet lzmır IO lcAgir dükkan llO • 
Ayvan aray .4' \lu.ıalapaşa Pazarcı 6·8 Bo<tan, kulü~. arsa 14 • 
Sirkeci Elvan\ade Oemir kıpu 11 Apartmanın birinci daire;! 15 • 
Küç!ikpaza.r Demirıaş Kantarcılar 14 kAıı;lr dükkAn 3 • 

Bilyiıkada Nizam 23 nane IO • 
Balılda evsafı mulıacnır emlAk fertiti mukarreresl veçhle icara raptedilmes için l ·24-929 tarihine milsadif 

Par;embe göail sut onbeşıe lhaleled lcnı ediım.t iiıım mü.uyedeye vuedilmiştir. Talipleriıı emvııli metruke 
icar komi5yoııuu mUcacaaılan. 
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1 L Y TIN Ş HIR VE ME LEKET H 
Poli/TE 

15 bin lira 
:aradeniz sahillerin
en gönderilen paket 

ne oldu? 
:\.hircn Kara· 

.eniz ,;ahillcrln· 

.eki bir chir
tcn ğ nıdcrilcn 

>0sta p ketleri 

ll"d:ı (. 1;, ) 

'İn hra\ ı 'llt1h 

'· ıir ınkct 

ılır ıı t Z· ıit~ 

ı ık t .ıp') ır. • 

Kita:ılar çalınmı' mı? 
G I• "da v k-ek ka\~.;ımda 

Kutuı aııci ftk c. 1 ç ıı. k bir 

ık kı p tıııak ıst btir. utu· 
pan1:1.. lı J ~ ,ıhck ıı~ ve 

poli habc '~rmı tr.Bu çocuk 

kttapları .ı t 'lnı bir po, ·a~ıdan 

lclı~· ı ~·>)"em•-ur Kırnpl:ırın 

Jl'htada:ı çalınnıı~ olma ı mı:'ıtc

nıcldi ,tahkikat yapı1ıyor. 

Kaybolan kız 
.'işlidc oturan hava gazi ~irketi 

vezncdarlarından • ulcyman beyin 

evladı manevi i 18 yaşında 1 fa. 

vn dört göndenheri kaybolmll:j· 
tur. 

Polisi vuranlar 
::;.ılın•ıııiıııııde polis Tahsin 

~l(·1111iyı vunııakla mazııun 

11 aıak altı ki~i yakalaııını~tı. 
l 'ı;ıııwü isıiııtal,: lı:ıkinııiği tah
kikat ııı•ıi.-e:--iııılıı lklıçel, Ilil
ıııi, J lıır,it ıı:ıııııııdaki nı:ıznıın
laı ııı tcvkıfiııl' !uzum gonniiş
ı ır. 11.ııııiz vr Ya kup efeııdiler 

eri~ 't lııı akılını~lır. ,\Lızıııırı

brdaıı r.alıp fımr etıni~tır. 
* Bl·.KCI ile 111.'IZ Dün 

<:cc \) a pa~'-':ı bir mahalle bek
,., i ile kurs~ n lıir. v.ı ilra ıncla 

heye!\ 'ı hir takıp ul'Tlu~ ve 

'>ekci il Ah 1 tim:ıl etmek mcc 
1 • <>un) ctı de kalm~tır 

* Ç(ıl, \K .\KİR - Polıs 
iki ci ııbe rı "Durlan Çolak 

"aki -ıindc btr kurşun hırsızı 
ıle arkad~ı Remzi) i )llk lamay.1 
rnu\ affak ol mu tur. 

lkıhrın yalnız kur~ıın irka· 
tinden yirmiye yakın ;;ahıkası 
\ardır. Çolak ."akir ile arkada" 

~crnzi hakkında l apılan tahkik~t 
lııt . 

nııı \ c cHak \dlİl'eyc gön 
clcrilıni tir 

kAZALAR· 

DUn sabahki yanoın 
11 : >un ·abat saat altı buçukta 

1 a .1 cıop;Iunda., Kumb:ırahanc cad· 
1

1
e ınde hacı <hmanın kahvesin· 

'en Yarı . 
\lih T gın çıkmı~, yanındakı 
, aı ın mana\ dlikkanlan ta-
• ernamcn ve d. 
111 1 

ıp;cr lıir dıikkA.-
n ( a Çatısı yanmı~tır 
. * \NB\RA l>üŞTü.- Kuru 
\eşmede demirli hulunan Kotlo 
ıaporunda çalı,makta olan kô· 
lllur amele inden ."alp diın bir 
kaza netice. inde nnhara duşmıiş. 
Dürt metro irtifaından dıişen 
· ·aip nicüdtinun muhtelif yerle
rinde yaralanmı tır. 
* K .\ZAZOf: RALIKÇILAR

\dal:ır kavıkçılarınclan Cemal 

\"e llü<nü ı nıinde iki kayikçi 
~eçen gıin halık tutmak ÜT.ere 
\dalardan denize açılmi~tir. iki 
' "-Yıkçi fazla halık tutmaktan 
ınuıc, cllit bir seyinçele oltaları 

ıdare edereken fırtına yuzünden 
gtt ı:ide açıklara doğru sürükle
meye ba~lam~lardir. 

, ,\dalardan çok uzaklara açılan 
talıkçılar bütün) ıı;ayretlerine 
ağrnen sandalı sa.bile yanaştırma 
a nıll\afrak 'l!amamışlar<lır. 

nu ıra':ırda o cihetlerden ıı;e· 
,en 'ıır <lenız tavyarcmiz kaza
' ede bal k~i!arı görerek kı;rtar· 

· tır 

Uç çocuk 
Musevi 

mezarlığında 
l\.1uallimlere tecavüz eden 
çocukların muhakemesi 

lstanbul Cuma Günleri Nasıl Eğleniyor 

Çayhanede cem sofrası 
----------~ .. ----------

Bizim argo lisanımızda «zam, zum zum• 
ne demektir bilirmisiniz? 

Ameıikalı muallimelere tecavu2 
ve eşyalarını gaspemıekle maz- 11•7:ıl~c· 

nun . olan ilç !, ~, 
çocuğun muha · ~\ 1 

keme ine e\ elki ,~ 
g-,.ın a~ır ecza ,. \ 
mahkemesınde d· •;.. • .. · 

cvam edi1mi;-tir. 

Tecavuza mı 
ruz kalan misler 
lngilız kız mek
tebi muallimk·ı· 
dir. Mis \''.ngınt 

mıs Zızel ,.e mi Piyodan ibrcrnr. 
Ru üç genç muallim r;uzel bir 

h•vada Şişlide muSc\1 me7.arlıjtı 

ctratında gezmeye çıkmıı: 

müddet gezindıkten sonra ' 
uzerin 1 ı.z:ınarak konuşn \e 
günej bonvo u yapmaya ba,laımşlar 
dır. 

Bu esnada llüsıılı. llalit , •. \l 
düllatif bmıodc üç genç çocuk .\fı,. 

leri görmü~lenlır 

B~ta llüsnü olmak üı.re çocok 
lar mislerin üzcrlerine hücum etmiş· 
!er ve ellerindeki tahtalarla tabancı 
taklidi yaparak kendilerini tehtic et· 
mişlerdir. Genç çocuklar mislerin 
ellerini rumıuşlardır. 

Ru vaziyet kuşısında mlslerden 
bazıları kendilerini ellerindeki şemolye-
1.rle mudafu etmişler, diğer bir 
kısmi da bu ani tecavüzün neticesine 
intizar eımışlerdir. Hir kaç dakika 
devam eden mücadeleden sonra 
misler eşyalarını bırakarak bu müte· 
caviı gençlerin ellcrlnden kaçınışdır. 

Fakat bu firar hadisesinden sonra 
genç ,.e mütecaviz erkek çocuklar; 
misi erin şıpka, pardcsü ve para çın· 
talarını alıp kaçını !ardır. 

Al!ır ceza mahkemesinde. llü•nü, 
Halil. \bdöllatif e\ elki gün isticvap 
edilmişlerdiş. Bu çocuklar 19, 18 \"e 
16 zaşındadırlar 

Darulaczcdc yatau bu çocuklann 
ele b~ısı flü,nu hadise ·i m•hkemc 
·de şöyle anlatmıştır; 

llir gün iıç arkadaş mu,evi 
mezarlığı etmtında geziınrıluk. nrn· 
da incır ı iyurJuk. ileride ü~ kadın 
ıtorduk, bunlar sırt ıbtu ı c•c vatmış 
tardı. Cçıi de uvuyorlardı. Onlar• 
doıtr•• gittik, Jlalil bunlar fena kadın 
dır, dedi. Bunun uzerinc hilcum et 
tık. Ru !~ mezarlıkta olduğu ;~;n 

bun! galiba bizi honl•k zannctmi 
ler 'e kaçmaya b~ladılar. ı·:~ıılannı 
bırakıp kaçmtşlardır iliz de ~yaları 
çobanlar alıp gitme,inler diye, ~ıa 

larl alup gittik, sonra poli bizden aldı' 

l>i~er maznunlardan llılil \e 
\bdulLıtif hadiseden hiç malumatları 
olmadığını söylediler, halbuki poliste 
verdikleri ifadede herşeyi anlatmı~
lardı, 16 ,.e 18 ya~lannde bulunan 
bu çocuklar me\"kuftı r, Müddei umum! 
llii>nüuün de tevkır edilmesini iste· 
di. Mahkeme f lüe>nünün de tevkifine 
karar vcrdı. 

Salih i minde bir şahit celbi için 
muhakeme b .. ka bir güne talikedlldi. 

İhtiyar hey'et
leri intihbatı 

:\1aballerde ihtiyar 
intihabatına devam 
Yakında bitecektir . 

hey'etleri 
ediliyor. 

Köylerde 
de intihabat yapılıyor- Dun de 
Beyo~lunun \ leci<liye köyünde 
ıntihabat yapılmı~tır. 

lntihabatta Beyo~lu kayma
kamı 1 likmct. 1 lalk firka,ı kazA 
mutemedi Klmil.mutemet Halim 
ve Rc\"oRlu jandarma kumandanı 
:"lail !;evler bulunmu~lardır. 

1 lall.:· fırkası namzedleri müt
tefikan intihap olıınmu~nır. 

Bu zevat oradan Katanc kö
yUne de gitmiş ve orada da 
Pazarte,i günü intihap yapılaca· 
ğını köylüye bildirml~tir. 

HALK 80T0NU 
l<:adıkcıy vapuru 

Geçenlerde hızı arilecımtzdan 
aldığımız şikiyet mekıuplan hakkında 

:eyri :;efainin nııan dikkatıni celbet
miştik. fakıı kcyfiı etin hlli nazarı 

dikkate alınmadığını aki olan veni 
şiUyetlcrden o enlyoruz. Me>~leyi 
tekrar edelim : Kadıköyden 12.50 
seieri ufak vapu~lardan bırine yap
onlıyor. Halbukı hu vapur zaten 
Kadıkı.iyden kalkarken dolmuş bulu
nuyor. Rir de l laydarpaşava o~a. 

vınca ordan da büvıık bir kalabalık 
binince tıklım tıkışık bir hale geliyor. 
Ru vapur aceba dc~iştirilemez mi ? 

- Ağam eğleniyor. 

E\"et. yalnız ağa bir değil bir 
kaç tane ... Binaenaleyeh " ağa
larım eğleniyor• demek daha 
doğru olacak. 

Burası ne bir meyhane, ne de 
çalğılı bir bar ... L'>lu akıllı adam
ların devam ettikleri bir kalk 
salonu ... 

Fak at' onlar içiyorlar, su, gazoz 

kahve, şerbet. hatta likör fi!An 
da <leıttl rakı içiyorlar. Ceplerinde 

birer kuı;ıik ~işe saklı duruyor: 
Zam zim zum .. 

Anlaşılan bu bir parula, hemen 
şl;der cepten çıkıp el çabukluğu 

ile kafaya dikiliyor. :\kzclcri de 
sadece yı.ımruk. !~ilerinin tcrsile 
dudaklarını silip yine yerlerine 
oturuyorl~r lıtc yine bir parnla: 

Zam zim zum.,. 
J•'akat şi~e cepten çıkınca 

ikisinde de ,afak atti: 

- , anay ha •. 
- • "fanay-
- 1 ladi öyleyse gel de birer 

şinanay oynayalım. 

Ötekı bir az daha ihtiyati!: 
- 66 etme_ Dikiz geliyorlar. 

Öyleyse bırak ta ben tü-
yeyim. 

;'l/ereye .. Y 
:-!ereyc olacak, zam zim 

zum. 
- Git tc gel ama ..• 

Gitti ve çabıcak geldi: 

Yok! 

GUL suyu kalmamış. 
Deme! 
Yaratacak değilim ya •. 

- Dut bir de ben bakayım ... 
Becerikli adamı gördiınüz mll 

iki cebi de dolu geldi: 
- Yoruldum, be .• 
- Sızarsan )'Orgunlu!f;ttn ge-

çer ... 
Şimdi, ihtiyatı bü~biitiııı elden 

bırakmı-, ağızlarının . alya"nı 
akıtıp ı;özlerinisüzerek içiyorlar. 

Akıbet beklenen netice :.mhur 
etti, ve kAfirln şi~ede durduğu 
gibi durmadığı hir kere daha 
sabit oldu. Bir birine bakışolar: 

Ben oldum he .• 
- Ben de oldum. 
- E. .. ne yapalım. 

- Zam ziın zum. 

- 7 m .zim zun. 
- iyi ama ben iyice hamur-

ltlitım_ · 
Bu hamurla<ma tabiri hoşuma 

' gitmedi. Çünku nerdeyse sağa 
sola cıvık b:ım r ğibi bulaşma
ğa lıa~layacaklardı. Korktuğum 
aynen vukua geldi. Fakat, bere
ket versin ki kendi aralarında 
sululanmakla iktifa ettiler: 

Knra gu.-ö ... zltım; gu •. zdim 
gel yanıma. Daya_. na_ mıyorum 
sana samur :;aclım aman!, 

Gözünün elifine inerim hl! 
doldur ulan_ 

Aruk iş ayuka çıkmışo. 
Herkes onlara bakıyordu. Kö

şede uyuklayan şişman bir adam 
aksırarak uyandı, bir tanesi kıy

metli nargilesinin marpucunu e· 
tinden bırakarak ayağa kalktı. 

Orta masada saatlerden beri 
zırlayan gramofon sustu. 

Fakat maça beyleri bu umu
mi :l y, rağmen okadar kayıt
sız gı.irunıiyorlar ki samrsınız 

başka bir alcmdedirler. '"ihayet 
garson, ~öyle nazikane hatılarınt 

surdu: 
- Burada rakı iç• mcz! 
Cevııp verecek yerde. bir ta

nesi garsonun p.ırtlağına ;arıldı. 

Yok. yok, yanılmı ım, pırcla~ına 
değil, boynuna :ırılmış: 

\h, ananı hab:ım, a<lc 
sen söyle ..• c d din de yapma 
dık? 

Carson gittik~·c ciddi 
- l;tc hukndar 1 laydi bakalım 

warş_ 

Sarho~ birden bire sordu: 
- l;tikamct neresi imanım? 
Öteki garsonun yerine ce\'a-

bını vereli: 
••••••••••••••••••••••••••• 

EMANETTE 

Şişli caddesi 
Osman beyle S.ipahi 

ocagı arasında-
ki kısım 

Şi~lide Osmı.n bezden, Pangı.l
oya dol(Tu u1.anan lılr sıra dü
kkılnlar Yardır. 

Bu <ltikkAnlar ı·ski U'man bey 
ga;r,inofü yerine yapılan yeni 
blnalar<lan daha ilerde bulunmak· 
ta ve bir çıkıntı tc~kil etmektedir. 

Beyutlu belediye dairesi bu 
çtkıntıyı kaldırarak O:man bey 
ile Sipahi ocağı arasındaki 
kısmı µ;enlşletmeye karar \'er
":i:ıtir Ru mak. atla 1929 bütçe
sıne talısL'lt konacaktır. Tev:;i 
amelıyatı tedricen yapılacaktır. 
Bu sene o.smanheyde Nargıleciyan 
eczahanesınden 1 lamama kadar 

olan kısmın tesviyesine başlanmış 
bulunacaktir. ------Muhacir geliyor. 

für mliddetten beri Sırbıstan
dan memleketimize pek çok 
muhacır geliyor. ~lulıacırlar Se
l~nik tarikile ve vaporla lzml
re geliyor, orad:ııı içerilere gön· 
deriyorlar • Son günler 1.arfın

da lzmire gelen muhacırın mik 
tarı çoğalmı~tı~. 

Bunlar eski Jergahlarla mes
çitlere yerle~tirilmiştir. 

Mevsimin kı~ olmasına rağmen 
kAfile kıl.file yola çıkıyorlar. 

- Kale içinde barbanın meı 
hanesi... Nere i olacak ulan

Sallanarak çıktılar 

••• Bu gece tailim arho !ardan 
açılmış .• 'ere ye gitı em, bir iki 
mutlaka ra,_h 'orum. 

Sirkecide çalgılı lıir lokanta. 
- Ama sade adı lokanta ha· mu~· 
terileri ara<ın<la bir tane yemek 
yeyenini görmedim. l fep·ı de 
mezelerden çöpleniyorlnr. der 
duyuyor·unu7~ 

-Turp getir, turp .. 
-Turp kalmadt beğlm_ 
- Senden :l.la nırp mu olur 

ulan, kendin gel... 
Sonra etrafa: 
- Nasıl hu nüktemt demek 

ister gibi magrurane bir bakı~. 

Yayık yayık ·konu~m:ılar baş

ladı: 

- \. allabi, ku<ur bizdc _f:linı 
ayağını öpeyim, ku ıırıı bakma .• 
'izi ne kadar .enlijtiııı.: .-\ilah ,a
hittir. 

1 likmct hey. ~·en >ôyle heyi 
anmadııtJ""l ~ün var mı? 

I leyccaııırı ıaptedemeyerek 

ayajta kalktı: 

- Yok knlıil c!e~il olmaı., 

mü,adc et. öpeceğim. 
!ltckindc lıo~nut·uzca bir ha· 

rekct,nıanıafi,\ınc ne, ıkcti elden 
hırak01ıa-nak ı;ay•et:: 

F.stafurulla'ı, lıepm- Aman 
reca ederim rnı.aı-ız olma) ın. 

- Rahatsızlık ne demek... Sen 
bizim eanıırız clğcrlmiz>in.. Gar 
son •. n! Bey efemh b:ık re emre 
diyorlar_,. 

- içiyoruz ya.. 
\'ok, yok ayrı gctlscin-

Bu mas:ıda, ~\le tanelerin bir 
birine arzı niyazı" devanı eder -
ken öteki nıac><ıd:ı da bir pıra<a 

mlinaz48>ı koptu: 
- ! la yutturdun 73 okka 

pırasayı küklerile baraber _ ~ııu

dicek ğeley in kar<ıma dır dır 

edeyslnJ 
:\luhatabı daha :akin Karadeniz 

~ive>ile izahat veriyor: 
- Niçin poyle yapaysın. 

Mavlut efendi. . ilen sana, ne 

vermi'um, ne ki almışum, hep.i 
yaztlt aha pu tefterde.. Niçin 
bagıraysın, niçln çagıray>ın?. 

Ve bu prasa ihtilafı nihayet 
iki ahpabı rakı sofrasında iskemle 
iskemleye getirdi. Bu kabil mü
nazaalarda hiç kabahati olmayan
ların gôriıltuye gitmeleri ihtimali 
vardır. 

Kaktım, ihtiyatı .e,enler birer 
birer stn~ıyor, ben <le se,,.izcc 
merdivenlere do~ru yurüdum. 
Baktım, paltosu kolunda bir adam 
ok gibi yınımdın keçti. Fıkat 

teker topu merdivenleri inerken 
garsonun amaıN7. pençe~!nden 

kur tulama<lı. Gar ·on sordu: 
- , 'ereye efendi? 
Dili peltekleşerek: 
- Karakola.. Baksana lçcrde 

müşteriler bir birini yiyor! 
- Ya içtiğiniz şi:jelerin hesa. 

bL. Herıf bu suale mı.ina.ip bir 
ceyap bulamayarak bön bön 
bakn haktı da dedi kiı 

- _\zizim, onu ne sen sor, 
ne ben söyleyimj 

M.S. 

Mimarlar 
Bir federasyon 

yapılacak 
mimari şubesinin 
senelik kongrası 

Güzel san"adar birllgi i\1imırt 
şubesi senelik kongrası dün 

toplanmıştır. Celse iptidasında, Mı
ariı \"ekili Necati R. merhumun ha
ıır~ ın> hürmeten iki dakika sükllt 
edilmi·tir. Sonra e ki hey'eti idare 
raporu okunmuş ve uzun münaka,a· 
lan mücip olmuştur. • ·cticedc ycnı 

hey'cti idare zalıkiarına mimar \'e· 
dat, Sım, Fanık, Kenan ve .\laettin 
B. lcr ınııhap edilmi !erdir. 

'\nkra \e lstanbul ,imar cemi 
yeti l"'nin birbirini tanımamasına ebe 
btyet ve-en aynhğın izalesi için bu 
te~ekkullerin fedaras\On halinde bir· 
leştirilmcsı muttefikın \ e ılkı !arla 
kabul olunmuştur Kongra namına 

Hcisicumhur H1. ile ıı .. ,kil 1 met 
P~. 1 iz. ne tazimat ıel ., çekilme i 
kararilc içtimaa hitanı 'erı:mtşur 

Kongra muruı ebe .. c bir çaı zıyafcti 

de tertip olunmuştur. 
------··~--~ 

MIİTEFERJK HABERLElt 

Memnu mintakada 
Çatalca memnu minıaka ında \'11-

helim isminde hır Alman yakalanmış
tır. Yaziı eti şüpheli görülmüştür, 
tahkikat yapılıynr 

Her yerde teessUr 
Çanakkalı. 8 ( :\lillivet) - (,"a· 

nakkala muallimleri merhum .\faarif 
vekili • 'ecati beı·in ailesine ·~ lılliı et. 
,·a.sıta.;ıle arlt l&Zİ\et edtr. 
Köylerde ·kooperatif 

Bu seneden itibaren her vilA· 
yetin bütün Kaza ve köylerinde 
mecburi kredi kooparatiflcri teş· 
kili için faaliyete geçilecektir. 
Köylüler u ene de\"am etmek 
uzrc malından ) ut.ele .1 miktarını 
ayıracak ve bunu banka.Ya ya 
tıracaktır. ıJç ,;ene de bır kaza 
merkezi ıçın uç yuz hin. lira 
biriktirmi~ olacak tir Bu parn ile 
Kredı koopratifi te~kıl olun~
caktır. 

• Ecnebilerin vesikaları -
, ehrtınizJeki e oehllerin ik•met \C 

ikaları ye11i 'l'Urk h -flcrı ile de~ş 
tııilırnr. llunlaım mikt.tn çoktu• 

• Almanyayı giden talebe -
Alm•nvad'ı musiki ped•gojl ı tah 
sili için erkek muallim ~e"ktcbinde 
bir imtaban açılmıştt. Ru ımtahanda 
muv•ff•k olan ıkı genç lm1rvava 
gönderilmişlerdir. 

Ferhat ile irin - Şehnım1.de 
bulunar. \iman müst~rlklerinden 
Dr Duda halk edebiyaona girm~ 
olan eserleri tetkik etmckte<llr Dr. 
Ouda "Ferhat ve Şirin.in eski Türk 
edelılyaıındaki mcvkıı ile halk ede • 
biyatına kadar gcçirdigi tahavvüllcn 
te»pıt ederek Almanc•ıa nakletmiştir. 

• Tohumlukta hastalık _ Is· 
ıanbul ziraat m~Jüriyeti züraa to· 
hum lok bııll;day tevzi etmi ·tir. Tu· 
hoınfukta hı>tılıt. olduğu haber ve· 
rildiginden ziraat fen memurlan icap 
eden tedabiri ittihaz cttmckııed.ir. 

* Çay ziyafeti - Leh sefiresi 
tarafındın yarın blr çay ziyafeıl 

verilecektir. 
* Rum mektepleri - Bütçeleri 

açık olan Rum mektepleri için balo 
müsrudesi istenmiştir. Villvet bun 
ları müsaade vermittlr. · 

t Eınaaotta !ıtl fa - ~ehre 
mıneti teftiş hcy'etinden Arif bey 
bdfa etmi ·tir. 

• Llmaada faaliyet - C:eı·cn 
1928 scne;i iptidasından nihıvetine 
kadar l•tanbul limanını (12,!iS0,000) 
tonluk Hpur ıı;elmi 0 tlr. 

Bu vapurlardan (6,850,0001 tonll•ğıı 
Çanakkaleden, (5.900.()00) tonlutu 
Karadenizden gelmi$ \"e limanla mu 
mele yıpmışor. 

* [,ll\.10N, PORTAK.\L -
Portakal ve limon fiyatları ylik
selmektedir. Bunun sebebi Rusya
da Türk mahsulatının fazlı müş
teri bulmasıdır. 

Limonların sandığt (2J)liraı·a 
portakallann sandıtı ( 12) lirayı 
çıkmı<nr. Ruılar, aldıkları malla
rın bedellerlnden ancak yüzde 
yetmi~i vermekte ve mıitabakM 
için Rus ihracat emtiasından 

alınmasını teklif etmektedir. 
* HAVALAR EYi Gtrrl

Ana<loluda havalaruı bir bahadan 
beri ziraata çok m it devam 

otıne.i kö7-lityil çok vm irıı:ı4ıir. 

Diğer wııft&n yerdeki 
:.:inı.u ban.ka.ları .;ıurru muavenet 
lyi.ıı dıuir alıuı~la r 

L 
ME~LEKETTE1 

Konyada 
zahire 

Buğday fiyatları son 
zamanlarda düştü 

Konyada 7.ahirc fiyatları hak 
kında ~ Rabalık ~ tarfı~dan ve 
rilen ma!Omata gcire zalııra 
fiyatları giinden güne dü ın kto 
<levaııı edıvı rs:ı da lıeıı tz rnıi 
tekar hir pıv.ısa voktur. 

Buı:tchy fivatl,ır ı ( 25-26 ) 
kıırn~ rııdtlı ~iııd~ ikt•ıı iırı
ıü beyaz hıı;tda v on l0kıız 

kuru. otuz para ıl az<ıını yir
ıııı lıir kuru,, lıir p~ra, l 
huğıiar ıvA'lını (22) kııru, ve 
a'ı ıi (16) kuı u~ yedi p:ıra 
Aı ııa (16) kurıı~ 5 paı ,ı tlaıı 
(14-14) kurıı~. (5) p:ıra _ cıhııt 
(16-22) den (16) kuı ıı,:ı dıiş
ınü tıır. 

Paz•ınla hiı çok ıııal 'arılır. 
Fakat alıcı yok ııihidir . llıı~· 
day ıı:ız;ırı o ııaf i wlıire hor
sa ırıa davetle ııelıırnkteılirler. 
Adaııa havali~iııden ha,ka 
b:ı~lıca ( lneı;ıolii) lıavaiisirıde 
hıığday, ve saınaıı, .. :ılilıliden 
aq~, Ak. hir, Kaı aın:ın Kaılın 
haııı ve llgıml:m huğday ve 
arp:t gtılıııı'ktetlir • Takriben 
(300) va::ıoıııı ıniıle<>aviz lııw-

" day vıı lıiı· ok:ıdar da rıı ııa 
vaı ılır , ,ını.ıııııı ıncvcııılu 
çoktur • 

Eveke ılört kuru~ı ::,atılan 
, '111 ıanııı okkası şiıııdi iıç, iiç 
eııı paraılır. Yalııız lıiı· tiicr;ırdl\ 
ikı bııı arı.ıhı ~aınaıı rıll'vçııtııır, 
1 )avalar ınusait giıleı e zahire 
fi ·atlaı ı lıayli iııece~ı gılıi ilk 
halıarth samanın okka ınmda 
iki kuı ışa kadar iııocği d 
ıiıııil cdilıyoı. 

Akhlsarda mektep 
.Akhisar, 1 (~fi, 1İ)cl) - Hır 

gıııı mcııılııkctııııiıd•) ~!ille 
nwk l'Jıle i acılılı. '' lırin iz hu~ 
giızAI Y<'~İle ile lıa,taıı lı:~ 
ıloııatıldı. 1 r. ıke~ Türk harf
leri~ le okuyup yazmayı ögrrıı
ınrık içiıı pek lıııvuk hiı· cvktr 
lıaraHt1 t' ınekteııltıre ko ;ıyor
lardı. Bu muııa ehi.'lle yapılaıı 
ı~eıasıııı ııel pıırlak oldu. 
• utııklar irat eılildi. !Terke ·1 

. evinç içiııdeyıli. Okuyup yaz
ma hilmiven kalıııl\·ac;ıktır 

kClylercie hayvan iıa talığ; 
lznıir krı\"lcriııdı•n lıazıl:ırııı1 

da ha yvaıılar aı asımla im; 
takıııı lıastalık!ar çıkıııı~tir. 
.\Jalıalli idare hıı lıa. t.ılıklaı~ 
için !Azı ın geleıı tedhider alın! 
ıııistir. , 

Bir kaçakçı 
Adaııada Bu~day pazanıııla 

zahire sıttarkı>ıı heyl(İrinin" 
üzerinde hııluna11 lıe~be iııd 

otuz defler ıgara kAjtidı derdest 
edilen Ali hııklı.ıııda icra 
kılıııaıı muhakemesi ııetiı:esin· 
de cürmü sı1hit oldıığıındarı 
iııhiı-ar ka11111111111m 14 fınciı 
madfle,i ınıırihince beher 
vapraktaıı 5 kıırnş lıt!sahil 
105 lira nızayı naktı alııım:ı~ 
. ıııa ve ka k~ılıkta i.·timıtl 
ııttiQ-i heygirirı satıla!'ak bede
linin rezayi nakliye malnı· 
hııııa k:ı.ıar veıilıııi~tir. 

Bir yet b tel 
tersinde araban ~felıme· 

din, gBC.eleyiıı YP rnilsP.llelıaıı 
yolımu ke. erek rBhrii ~iddol 
ıcrasile araba,ına yiiklBtmi'l 
olduğu e yayı yıtğma ctıi~i '• 
iddia~ile nıazıııın arııavııt 
Ali hakkırıdıt Adaıı:ıda icra 
kılınan nıuhakııme netice inde 
merkumun yedı ~ene müddet 
le ağir hah~ konulmasına ka~ 
rar verilmi tır, 

* Bir Aylık vatalar - ikin
ci te~rin zarfında Adana vil:'ı
yeti dalıilind~ 141 ılarp, hı
ç:ıkla 32 cerh ~ilıthla 9 cerh, 
2 katil, 1 ho~ıılmak, 1 zelıır
elıımek, 2 otomohil altında Yl'· 

fal, 6 izaleı hikir, 1 livata ,, k' 
a. ı olııııı~ıur. 
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BU GÜNKÜ HAVA 
Rasathanede ldı ıcıız ına hıııuıa 

~' rr dıin en fazla har:ıreı (l Ç;derece 
en ıı 10 d ·t·<evdL 

Rupın h ,. bulutlu vt mzgAt 
mütchn\'Vil olac:ıktır. f 

rlKRA 
NOEL BAYRAMI 

Me eleden haberdar olmıyan 
kalmadı sanırm. Ahmet Haşim 
geçenlerde, Noel bayramının 

bir methiyesini yazdı ve bitta
bi her yazdı&ı tey gibi bunu 
da zengin şair muhayeleslnln 
seyyal ateşiııden göz alıcı bir 
renk ve şule ahenglne boğdu. 
Memleketimizde Times gazete
sinin muhablrlltlni yapmakta 
olan bir lnglliz muharrir de bu 
şairi c el'abı narlye ini » bir 
nevi dlnt cezbe ateşi sanarak 
ıazetesine ( Türkler Noeli tes -
ide il.arar 'verecekler ) tarzında 
bir havadl• verdi. Bu havadis 
buradan Londraya gidinceye 
kadar. sanırım, Tarkler dinleri
ni değiştiriyorlar şekline girdi. 
ve lstanbul matbuatında bir 
tel4 asandır baş gösterdi. 

Biz l\oel yortusunun din ile 
alAkasını ani am ay anlardaııız. 
Menşe itibarile şlmaır bir Mitin 
gene kadim şlm41 ma atlarına 
göre tes'idlnden ibaret olan bu 
tamamlle paıyen ayin ıtınU hir
btlyanlar tarafından fuzuli ola
rak kcr.dilerine mal edlnilmlştlr. 
Noel hiç bir zaman !sanın doğ
duğu gUn demek değildir. Eğer 
(24, kA. evci ) !sanın doğduğu 
gUn ise ( 1 ki. sanı ) hangi 
mllAdın tarihidir? Bnndan başka 
Noelde çocukların belı.lediklerl 
il.arlara bulanmış beyaz 1alı.allı 

oel Baba acaba kitabı - Muk
ada- desin hangi ~abslyetldlr? 
SU lenen çam dallan bize Na· 
sıriJenin veya Şerla vadlılnln 
hangi noktasını hatlrlatablllr? 
Noel ayinlerinin hangi temsiline 
bakar ·anız bakınız bunun mun
basıran şimali bir karakteri 
haiz olduğunda a_qlp şübheniz 

kalmaz. Noel Babanın ıslak 
kukulatası, çam dallarının süs
leri, önünde evin çocuklarının 

hediye bekledikleri neşell ocak 
bqa magmum Tevratı mimarin
in dekorasyonuna nasıl eklen
ebilir? 

Noel bir tabiat dlnınin ayin
idir, nasıl lı:i bizde de Hıdrellez 
öyledir. Biri klşı. öbürü İllı. 
bahan teslt için mevsimin ayni 
gUnünde tekrar edilir. Her iki
si de kadim tabiatperestlik 
zamanından kalma an'anelein 
devamıdır. Hidrellezdeki eğle
ncelerlmıze birlstlyanlarblr mU
slüman ayini namını 'ieremc
:yecckleri gibi biz de Noel eğle
ncelerine bir hirıstiyan ayini 
nazarllc bakmaktan vıızıeçme• 
liytz. Bu hem bir tarih hatası, 
hem bir kültür naldsa.qıdır ve 

bu hataya dagarlptlr lı:l bizden 
nel bir halis şlmmalll dtişll· 
yor. Times (lbi bir bftyük Av
rupa gazetesi muhablrlala en 
güzel, en neşvell bir Avrupai 
ayini, tevratl bir bayramla ka
rlştırmuına biz ancalı. ıuJme

llylz. 
Y Al{UP KADRi 

fE~~~~:r:~1!~. 
Hedıyal 

Ne AJA ~ydir dep;ilmt~ Ben 
hl'dive almaya bayılınm, verme
sıni de dostlara hıra.imim. Zaten 
hı:t!i) enin ıik ~ekli ı ıılruT alma:ı a 
mnhsu• oldı:p;ıına uphe yoktur. 
ln,.ınlann hediye Hrmek adetini 
haU senenın yıl ha, ı. havr.ım. 
kandil p;ihi <ayılı !!;tlnlere ha rct
mc ı manasız hir eydir. 1 krgıın 
hecli ·e almar;a amadt: adamlar 
ve her satılık hcdı~dcr varkc n 
hunu bayr.ım namazı gi~ı ~-nede 

iki ıı>c indırml'k I!' ınası:bctsızlik

tir. 
1 lecliveler turlıı curltı olur. 

enh '1 l'e Carıfic j!;UfC' dcf'i~İr, 
Yıl h ı,ındıı. la\ rRmc1a kRncl <le 
mu.ıı }<ll adamlar \crıle", \ huc 
olli.ırd " aıınan he<! ·e1cnn 1.c\ k. 
azdır Hele duj!;• !t, 1 hıı,alık l(;'ıı 

vt ilelcrle verilecek hcdıv~ r. 
mcdıurl nlcl· ~ı .,,ı ın hır nevi 
vcrızı ma !:? ' M. ~r< ır ilen 
t ı \ dCta en /. 1 le ı;ve nlmı 

acı ımlaılıır '>iri\ l ıı F'~ ,ır Br '"il 

'enra.t ctti~rı J)i r.ı t'.ık.ı 
fazla bedi ve 'crmcğe nıccbıınır.ı. 
Rir kısım insanlar ':ırd• 1..ı 
ın>.ından zorlıı hedıyc ıster. 

Böylelerim yuz verme c ıı;elmcz 
onra işi l!'undelijtc blndırirlrr, 

Filan iı;in olur!>ll hamı 
bir hıı<ton ali Üİ\ c kumanda 
edenler nadir dcj!;ıldir Rh aı ece 
nazaren hedin: tııatıde !!e<;irıen 

kim5clc varını~. lc•el:i bir vıl 

ba':lnda elli alrmış zengin ve maruf 

utc hırcr kutu \der ı:ondcrip 
evvela. kutuyu görıırene H'rilen 
bııh~i. ile ~ckcrin parasım kmin 
eyledıkten :-0nra n kibar adam 
Jıırın ıı;ondcrcceklerı- şııphe ız 

daha hıvmerli ~vkri okutarak 
~t.·c.;inıne". 

l:lu yol lena de~ıldir. Ü' i 
ba~ka bir şey tatbik ede•lcrıli: 

l:le~ kuru fok bir rnrahınin ıçine 
yıız paralık kırının >'<:rhct dol 
durup. meı;elA lfü ııkdercde 

"bilmem ne Revın çocuğu oldu-
ğundan bah>ilc evlere lıJrakı 1 ·r ı e 

yerine gort -c>kı paralarla Yarım 

liradan a~al(ı olmnırak u:ı;re para 
alınırdı. 

Dahıı o zaıran fo~ dsl mc) 
dana ~ıkan bu ıı ııl .ırtık ı ...-. 
men meır~krnr. Bir kaıde olarak 
kn bul ctmrnyi7. ki hediye R'm~k 
i ıcvcnler hcdiyt· 'l'rmc kter çe
kınmcmelıdir, ıneşhur Me,ddir 
• luız gelen yerden tanık , ir 

MiLLiYETiN EDEBi iı!FRIKASI Not• 

PASTIRMA YAZI 
VII 

- Ablaııı, lıe 1 • ı~ıkiıı mmıe ı ~111111 bilmiyorum. Esa" dıırdim 
l.ıııııı, kiy;ık karıol ı' Keı atanın o • e cehnıııımdn bııhınılıı
oğlıı, •aı· •nuıı ın ııalısıııı hııl- , ~ıınu kl'fşetsem, ~iflıı ıı'lı:ııdıı 
mu~. Dalıa ııfa,.ıkl.ııı, iııı<1.ına vapur wbı hHmen yana ... ıra-
arıııtıya k:ıdar hıı!iiıı ıııahal- ~1111 • 

leli ~iııılt•ıı evi~ •etiriyorlar - Aı-.ulınmı? 
dı. Eğer fakir 1tibi o da açık - • e soyliyor~ıııı, be bıla-
goz ı herifi yolar rlurıır. İki dPr? Ti leyi?. ı~ıanhııl kıı7a11 , 
naz. doı1 rılvıı, p:ıralar elado. hfn kıı~e .. A ravırı Ci~~i ibi 
Beıı de ısinı "<•k :ı • ı rhimde dıirt dörıdiinı. ı\1ıı§hııı poli., 
tl)fba, k:lf•l ~JIJ dola.~yım. hafiye.'i Şillık Ilürınıiz ıııııdüı, 
Jrııaııına ıükıırdiıf(ı"ım dunya~ıl nıı karın al/;rı~ıdır, o hilern be
U rı hiı daha >efere karı ııııli- nim yaptıklarımı yapamaz .• ·e 
oı um. dolaplar çevirdim ne nıakina-

T lan, PrkPk gel de akim lar döndürdüm !. 
ha~ııııla gel. 8ade erkekleri Con met hey yaııırrıda 
karılar dıığil, karıları da erkek- bnmkçi tablaklrı gibi kalır. 
ıt yontar. Arlaın nl rla. bir Bı1n kaç ~fındiir '1illhaııe par
ya..,lı km·ı ıık da ım yakala. kına piva ava mı .zidivomm 

llıııı \'a' Bııl ana bana ~ınıvoNmı, h:ıhalık? T~ı havı 
o ıe ırıı. a~tı~ıııı rııı var? Hı•p •arnıııı.n 

Bv mı bulaı:a~ıın? J.foııde pıısiwleyim. :abrıhtan, a~~·
ııaat olsa pangcı plurdıım da avPCİye ujlrıwır. bir masal 
une bugün. (~!ip dıı ahla- okiy1>rum: bir papııli vıırdıı
yaum, yanla,.aııa' jtıım l{ibi, yallaht, e Kadıkilyü, 
Tulı ı. ılıımiııderıbıııi onu ııe F60e11, ne mumu kaldı. 

ı oı 'ıırı, anlaminıısıın. Beni vapurlarda gclrenler artık 
"o-ı ı l laıııdılar .. Hilatı,;ılıırdarı ilk za-
Ablamııı ııı•ı ı·dı> uJdu- mania!' kaçiyordum.. Anafor-

-
genmez~ derler. ı 

e yazık ki eskiden bir kibarlık 
adeti olarak taammüm etmiş olan 
hedive ıot gide-her iyi şey gibi
ortadan çekiliyor. 

1 Uç heılive aldııız; mı? Mana
sız ama bu ,uaJi şarmama mu
saade ediniz. E endim o ne latif 
bir hcyccıındır O ne ırarip mııra· 
yiliktir 

- o\man dendim ııetıen zah
met ettiniz? Vallahi pd; mah,up 
oldum! Derken içinizde meçhul 
bir fevinç vardır, kendi kendinize 
sorarsınız: 

Acaba kurunun içinde ne 
var? Hediye almanın ze\kını 

biraz kaçıran ycgAııe şey hcd1-
yevc mukahele ermek 1.arureti
dir. F:~er oda olma~a tadından 
vcnmc7. Bazı adamlar vardır ki 
hediye vermek ha-calı~na mup
tcUdır. Daha ilk a.;;ın~'ık h;ır ıı

ın,1a "td H 'erme\ c ba lar. 
'.lla :nkmi 'ı bu ınııhlik ha: 
tnlıktnn m ıhnfaza bu\ ur un. 

Rı\ B}Ct ederler ki 'al t;·~ 
l'acii~ahlardan lııri. ı l la~nı<ti 
" · e!;\cbn tıırıne t); hır ır.t.e 

ıchlı!!inc ı; ndumi • f kat gır"~ 

\e•den kati en he,.ı~c ~c lı :ı~ 
~ır ın.ı • ı d:ı a ·rır;ı tcnh 1 
c ylcmış. • lıımıet lra<kyı ceh it 
tmı ada'llt.ıl\17. t~cKkıır ctm~ 

'1 ıc 1 la ııete hır cı 'ermem~ 
il mcr U\ ı t dcl'k !I • ~-

P· ;ı 1- zret 1erı. Efcn.limız ba· 
ruı t,.Ji ~1 nızı.le hiç hır 'ıedıyl 
ve hııh>ı~ k ıı .uı ctrr ,dıjiııııi ı w.lc 
l'teı 1. Kın td;}C vcrı::cmcyı 

• 1.ı kım t< ıbir cttı Bir k.ı · 
z.1mdndır ITulttıuacıa krrıkrl he 
di\c Vtrnıck adcu çıktı Vakuı 
hu hcdi\·clu. pek c:v.ıp •q·lcr 
ıkıt•I c dı- \ 1 hir ~c\"!lır. \nrnk 
karikrir n aklın,ı en ho•lan,lığı 
ıııu h:ırrirt· tıir he«I\ c ı c•mLk 
•elıl'LZ mı ~ ok<a bcdı c \er 
mık •çı o. 'ııra da mı ıcnhihac 

FELEK 
f .\NLAR m~~~ 

( iincu Kol ordu 
mübavaat komsiyonundan 

* Kıtanı ılııiyarı içiıı yaş 
'lız· alıııaraklıl'. PM.arlı~ın 
ına ı 5 ikiıırı kdıııııı cuıııar
t ~ı . ıat oıı droı ite vapılarnktır. 
Ta iı ,ferııı ınuı1ır.utlan . 

daıı gıdip gıı ıyoıdun •. :;iiudik 
daııı~alı c~eğt d ırıdıik. r laıı
div' •; .. 111 Ceıııal hey.ıı ıll'w 
aılııııla çağıracaklar 

- E.. lııılıııakt:uı fııııııılıııı rı 
k~stiıııııi? 

- Üırıııı kt!siliı ıoı lıiç? ı.!rn;
ını~ı kınalılan hıılaı·ağıuı .. 
hıı!ac;ığıııı., ille Vl' l:lkirı iııı:ı
nıınıla ısı·vrİ\"CCPk 

- l'l:ııı. t>ınal' Bultlııf!ıııı 
~ lııı, tanı tertip hiı ıııaııı·a 
i,f, rıııı. .)oyle, t~ıl aıızc·rotıı, 
tııılaına,ı, dolması, lırlva,ıyfa .. 
al'kll~ıııdıııı, taksiye biııe<·e~z .. 
yaıııınıza ıki tanf-\ de postoleııe 
ala.·ah'IZ.. fi Ül'l'İyet tııı:ıt"inde 
bir seyran ~dereıtiz; ohıı·mıı? 

- &ırı. 1.atıırı i in alayın
dasın. Beıı karıyı hırla ·mırla. 
biı· dı•~il, on tane ziyaliıt iste. 

- Bana bak ! Zor:ı ı.ıelir
seıı .. yardım la.zıın ıılorsa hPıı 
hazınııı .. \rkada~lık dar za _ 
nıaııda b.ılli olur • Kullıaıı 
lı.•nviz :ıma. ıio. tlrık llf'dir 
bilİril. &.ıı Anadolu yaka
sında epey egl00dim. ~Indivcıı 
kııvOnde tütün ka~~ıkçılığı et
tim. Kıyı~ıru bur:ı~ırıı n:!ıı'rı
diru O tarafta elıpap da var. 
Aı tık sen bilirsin tt.ı.yrı . llana 
kalır-.a, iş olaı:a~ıııa Vlirır . 
seıı yat nyu . Benim avıııılar 
keııdi keııdine kapanıy01·. ·Hay-

('"; ............ ~~ 
10\ı\ Ül'lı ln>Al\ 1, 

Merdivende 
Gece... 
On:ılılı: zifiri karanlık. 

.A' aklarım dnlanı\"!>r. 

:\1erdiven bı;ına geldim. 
Ba>amakları yörcmiyorum, ~n-

deliyorum. 
Ayaklarımla etrafı oklıyarak., 

merdiveni çtkmaya başladım. 
Çıkcım. \·ıktım-
lkinci, katır •ahaıılı~ına ıreldlm. 
1 lafü bir gurultu duy<lum, 

iliklerime kadar urperdiın. 

1 lalif bir gürültü. 
Bir gtirıiltıi_ 

Giınıltu. 

IJiklerım urpcrdL 
llıklerim_ 

Duraladım_ 

Kulak kahartum. 
1 )inledim. 
TıK .• tık.- tık-

lı ·ıtaza • muttnıt bır ukıru.. 
Ilı ı dur- Rt. tıkırtı ~evdl? 

il tıkı tı ncred n !elıy• r 
Bilmıyordum. hl:-..ı)vrdum. 

m na Hrcmi ordum_. 
lçınd~ tı t-nd~c kı rar-n:t}a 

b.. 1 l · \ 1 ıhı kı •unıP bu 

Ji. lu o dıı 

:ıır b. m.ı!\ t ti- çıktım 
gu l ıu h.r<1ı daha arttı_ 

( .erı kt 'ak kahartıım: 'I ık... 
u~ .. ık .. 

Hir aaı ı•lı)or" 

'aat! 
~nacin nl mıına.<el eti var9 
Birııı daha dinledim. 

Bu lıir -oıatin. işleyen bir <aatin 
se indcr ha;ka hir :.«: dcyildi. • 

Şu halde9 

l laykırmak aklımdnn hlle 
geçmedi 

Zaıtn haykıramazdım.. (:irr
laj1:ım kıırr mu~tu ..• 

< :ırtlaıtım diivumlenmiştt .. 
Çelik lı, pençe gırıl:ıj?ıma 

sarılmıştı •anki... 
llunlut! 

Kımıldanıııaılan ka•:.nhp:a ıı;iiz 

diktim kara~lıp;ın c'rarını dt'I· 
me ., çall~um_ 

Bır şey gormiyordıım; hiç hir 
~y gormııyordum ama, bir az 
ötnle. merdivenin öhür hasında 
bir ad.ımı durdup;una emındim. 

lllr adam merdiven ba~ında 
pu u kurmt. ·tu, ava ferma eden 
bir kopek gibi üstume saldıracak 
zamanı bekliyordu, 

asıl kurru1acaımm 'l 
Kr. ... mam lftzımdı 

'ı. ıı ı •!{ } ı' a;-. gcrılcctim. ve 
ııdamıı bellittmcdeıı. geri:.lngcrh'l' 
iıır:-e\·c ba~ladım. 

1akat hirdenbire 11yaj:';ım lı.ay 

dr. Allalı rahatlık ver mı ı 
S.•rlıı>t~i karı>iz yorl!aıııııı 

l>a~ıııa ~«klı. İki ılakka -oııra 
lıoı ıılııı~ıı -okaktaıı dııpılıı
•ıııdıı . 

Lakin Cı'lıı:ıl Jıala \'ah~ıııın 
i~ind" doıııip ılıırııyordıı. Ar
kaılasıııa hıı kadarnk arıldiiii
rnı bile nadim olııııı ·tu. \'akia 
1 laııırli içiıı ıııiilıimsı·mi~ ılı•
jlildi. Sndarı bir ııııılıawı ı· 
l'lmİ~IPrıli. 0i'1ın 1 1'.eınal lıu 
mıılıaveı ı•\'İ ıl!' ~oııı adatı zait 
!((ıriiyurdu. Uiı ıııudrleııle lııı· 
ııım eyı ve fcııa ı·ilıetlerirıi 
tarttı . .Soııra o da uvkııva 
ıııağlnp olarak ıwzleııııi ı.;ıp:ı;h. 

Sl\·ah. uıun ıaçlırıa be\ ızhuıdıJ laman 
As1ınıızıa şahidi olan ~oll.ırJJ lfCzlo. 

1·111.ırc• !.tni C\ en bu qıi.ı ao 
8ır !t 11 htıhaır apra~ı lfibı filon 1'tnz1ıı' 

l\ •w.cl. lliilC o !(tin "'arut en on hedJye 

GOndıtrdlJlnı bu iri '' b da yı \&\-~. 

.AJl.11 tıeo 1'n ş:ur pek çot a~l.aınm devr. 

.Ruhumu ~\-ladırson o bir ld d rntoı ~ 

Kö} ün n:ıt:ı.ırl.ııı.ınJ.,ıo Kt:Çtr ~n blr gLUı ı.:ı:ır 

Bir loı.ç daL.lka durnp t'ı3k \'O unlu t •Lıra~ 

kururscn eıra[Jnı otlar burunıuf bıı yer 

Ta )a.a.ı.n1a vık.Jaşıp benim .u.hnıı ara 

Sonra hı ak ıol une r rı,tın he' .w. rüliı 

Ban kıbrlo de ~uf,un hu tıabta tyıh ölü~ 

- Sizi mlltePs.•ır attım, 
Suzan hanım! 

- Hayır. Haızile dinledim. • 

Muharriri: ... lfons Sete 

dı Kendimi alamadım .. K:ıranlııta. 

bosluğa YU\ arlandım. 

Bu yuvarlanmam okadar uzun 
slirdu, okadar uz, n surdu ki. 

oınrıim oldukça boyle bo~lukta 

ymarlıınaca~ım >i'miır:c l l•ı; bir 

ev gıırmcdiğim, 1- ... bir LVL 

dokunamadığım için, r-ıt:ı<afc \ c 

zaman mcfhııMumı k Ti'Cttim_ 
Ve Pirdcnbirc, bo<!.~ıı takılıp 

" lı ımldım. 

Bo-lukta, ls\'etl rahidc 1-Jre
kcıoız ve ı tin.11:> /. dLrt ıortluır. 

Bunun 11•'1 old• !t.~.ı İ< r tkc 

'.ık it kııiır ıdJn, krnıliını J{·rne 

merdi\ cndl tıııi<l• ı . 

.\ılıını gene ornda ı dı. 

Benı b<kli ·ordu. 

Saatimin işlcdi~ııl hidiyordum. 

Bu -efcr fey kalhe~cr hir ha· 
mlc ile adamın önıınckn fırl:ınp 

kaçmak istedim. 

1 lu aldım. 

.• Basamaklar. avaklartmın al
tından k:ı ydı ... 

V c hirdenbir~ omuzlRnmda 
bir elin ağı•hj!;ırıı hı•SL'ttim. 

KulakLırımı'l dibinde hir c,, 

bir ınırılu duydum. 

-·~us!. 1-:ıınıldam:ı, hem merak 

etme, bu işce usıayım.,canın acı

maz!,. 
;\lerak etme, dedim. cesu

rum,bcn.,, 

Ve cek bir hareket yapmaya 
muktedir olmadan.ah bile deme

)< muva[fak olamadan, adam 
kamayı kalbıme sapladı_ 

Kalbim pıı,:aklandı... 

Ben bovk a~ık oldum. 

· "akltdcn 

Selami İzzet 
~ız lııı ı!llzel ~e ·lı;ri ~ı--ı;,-e~ 
okiyor;.tııııız ki ı Uclki mütee~
. ır olııyorıım .. Faka! ~ııruı 
n·ı di~i lı'e' ·ıü·rle de ayrw;ı bir 
fevk var 

- .'.\ı• guzcl 'oylüyor,unuz, 
.Sıızaıı lıaıııııı 1 Tec,sürllıı 
zıwki. .Uııuu ilk dtıliı sizden 
ı~iıt im . ııı·ı\f'klıııı 
l lıizıııılı·ıııııt de 1>11 

C>V!t'dir: 
zt:vktiı 

ııı:-.aıı ıı;ııı. l\e u :• ııı vlenııız 
ya~anlı.. hıı ı.nıııkıı ~ıırı ııaliba 
foııa iııtılıaıı >"llıuı. Zı·vl.ırııziıı 
ı ıkııslııı ıı ı ııiı 1<1'111 lırıı vokf:a? - . . 

- .Atlııde!'siniz, ~uzan ha
ıııııı ! Sıw lıir daha hoyle ~Y
ler nkrıııı:ırıı .• ebılııyını 1 Siz. 
~e ·ı•ıı ı.(iiıı lıaııa Lırı ,airi pel. 
lwiiı~wli~iııizi "ıylı:ıııi~tiııiz. 

ı:~ıı" Ltıi!l'ııiyuıum, , 'ec
clııt h>'Y Bana hıı giııı en 
fazl:ı ılııkııııaıı sı·,iııiziıı alır.rıgi 
oldu . • >'ılı•ıı bilmem 1 Hu 
,jiri ılİı•ll'rk«ıı, ':ı.il! ıl'111l111ı·ı-• . 
ılıııı . B:uıa bıı ,,izler ·izin 
ko>ııdi ,.zlı•rıııizıııi' ı:ribi ,ıı•lıli. 

- T<: s.,ııra ? 
- Bilmem .. dokuııdu i te. 

.\lavı. küçük odadaydılar.! 
Sıwm, ko,;edııki geni' kaııa
pedr ntıırınn~, Necdetde pen
t'ercııirı önfıııdııki koltııkıa idi. 

mabadi var 

-----Clllll- iLANLAR -------m:::ıl >ô<X-ı:><>Ô'OııO<>O<><(. )l><>~~«::<X><>=~ 
(jnümilzdcki Panrte<i gün'indcn itihartn 

Lüksenburg Sinemasında 
• Zcmanıınızm er bfüük en müthiş muharc'1cvı hahıİ\csi 

DIVLER MUHAREBESİ r 
FUi Kl~A.. D ADAL \RI \IUI! :\RE31~) l 13.\l JRlYJ::ıJ 

f ltyeranh mer.akave::r \ e gnrülme:mış rr.Uthf~ !'ahneler. lngiliz 
filoounun ı~r~lule ınema• a alıı:mışar. 

~~~~?r~<•)ı><:=:><>:~~C=C:=ôô~· 
%%%% .. REKS INGRAMIN muazzam cıen<l!ll!"Il!' 

ALLAHIN . ~· 
BAHÇELERİNDE ~· 

ALİS TERİ lV AN PETROVlÇ ~, 
Il X:X.X• < ;cıccek hafta OPERADA <1111 • :! :! Xll 

f ~!~~!:!~~~ '~i:;::,i.,.'.a,~~,'~,,, 
ll yı.kında ~lA.JİK H

1
, kimv&1"i tahlili «erinin birinci 

~:~~~~-~~~~!~;'\·~-dl ::::::,~r. intişar etmiştir. flau 195 

llıı akşam ,.c varinki pazar akşamı sanc 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
. lt·şbur kümikl•r '><rjiıı " l<"ı Lole ile hunin Moıı:ador pir!', 

bo\' \.: cız i~tira.kilc 

Pas sur la Bouehe 
sah ve çar:amha ııkşamları COMTE OBLIGADO 

'i arinki pazar gün(ı maı ne Jat 16 de 
NO--- o -· '.\. ·~:rrıı: .;.....,..,....,."7""~...,...-..,;. 

~· HU;ı\z içi. 'l)f. iSTi. '\'f.DE <1111~ 
1

~ lstinye tamir havuzları ile tesgahları & 
Eİ Türk anonim ,ırketl ~ 
~.11erkczi:C:nlatada .mnk"' nhrım han ikinci ka.t. Telefon :ıııos-380'1-.1810~ 

!~•l~ıhanc \C kızakl~r; Buıtazıçınde bıinyede. Telefon; Bebek .'i7 58 
1 rl~of; Hı"forıluk 8500 ton hacmi btiabında sabih han17, bilumum 
\11Ur teh in 'e taıttiratı., okzııen ımaUthanrleri. 

l'S'l"I YE TAMiR Hı..\'UZLA.RJ U,ıı: T~GAHJ.AIU 
TÜRK ANONt\I ŞlRKETl.'JN 

_lsıanbulda Bug:ıziçindc kil." tamirat atelyeieri en yeni vesait ile her 

1 nevı kazan ve makıne aksamı ımal ve tamirini en müsait şeraitlc taahhüt 
evler. 

T~>\l)t, kazan, demir, marangoz, mode~ torna, dokum atelyeleri ı 
ıcrekkiy•U tıuı.ranın ıcap ettırdıli şekil ve ı;on sistem allı '" edevat He 
ıuucchht:tdir· E~ dalcık ve en agır isler en büyük idna \C ehliyetle en i ·i 
malzeme ıstımati suttıiyle ve en muvahlı: flatie icra edilir Otoj . 
dclrnik kııııağı sür'ati~ yapılır. Erbabı senıyilo A \TUp&ya nki olac:: tı~ 2 
bır >1parşıcn evel [abrıkalarımı:r.ı bir defa ziyaret etmesini tavsiı·c ederiz. ~ 

~·smsms~m 60 • ______ ..... 
8 e y r ı s . f aı n 
Antaha Postası 

(ÇA "AKKALE) vapnnı 6 
K;imıııııs:uıi Pnar 10 da 
Galata rıhlımırıdarı hareketlıı 
İzm!ı , Güllük , Bodrum , 
Rado~. Fethiye, Pinike; An
talyaya ı.:idecek ve dönü~te 
mezkı1r iskelelerle biri ikfe 

Andilli, Kalamaki, Marmaris, 
Sakız, Çaııakkala, neliboluya 
ııltmyaraktır. 

Trabzon birinci postası 
(Cl-'.\ITIUH1YET) vapııı u 

7 K:uıumı~ani Pa;ı.ıutıı'i 12 
dı: lialaıa rılıtırıııııdarı hare
kı·tlı: lııeholu, Sanı~nıı. f:irfl
~on. Tırahioo. Hize, J lcıpaya 
ııiıltıcı>k vtı tl<irıii!-.ttt Pazaı· 
lsk~tf'~iyl11 Rı:oı. Sürmf'08. 
Tırabz11ıı. Tiı"bolıı, Gıreson, 
Ordu, f'ııve. Sam~un. İnıı
bolu, Zonı.ııılda!ra uğı·ayarak 
~lıırektir . 

l lareket gı"\Jril yük kabul 
olunmaz. 

Mersin sür'at postası 
ptAllMUTŞVKETPA 'A) 
vapıırn 8 Kaııunıısarıı Salı 
12 ıle tJ&latıı rıhtımuıclım 
harekııtle ÇaJı.!8nba 10 rla 
lznıire ırıııvaAAlat ve aynı 
ııiiniin a~mı hareketle An
talya' Alaiye, ~fer~ine gide
rn k ve Ta~ııcıı , Anamoı· , 
Al;ıiyıı, Antalyıı.. İzmire ıııt
rayarak gelocektir. 

Galatı koprü b•~ında merkez 
ac•ntesı R•ı oglu ~!;fı2 muadet 
hanı albnda hu•u<I dairt<lt 420 
~brd arnte'1anbnl.ı. 

100 - A.\IHAH kum 
600 - \) ı:akıl • 
fhalı>ı;İ - 6 92g Pazar 
Yukarda yazılı iki kalııın 

ıruı.l.l6ıııe münakıı.sava ko -
uulmıı~lnr. V Prmek i~tPy<'n
lerin o gön levazım mıırlı!r
li~irıe l(elmelerı. 

SADIK ZADE BIHADEH
LER VAPCHLAHI 

KAflA OEı"Z 
MUl\TAZAM YE Ll"Ks 

POSTASI • J " • vapıırıı 7 non u Ka.ıııırıııı:.aııı 
Pazar gıınii _ak,aını 1 

Sırkocı rıhtı -
mıııdarı hareketle ( Zongul
dak, lnebolıı, Sarn~ıın, Ordu, 
Kiraeon, Trabron . Surmene 
ve Rize ) iskele !erine azimet 
ve avdet edecektir. 

Taf.'!il~ için Sirkecide Mes. 
adet lı11nı altında e.~ki fooyd 
Trıyeı.tino daıresi Telefon : 1 fstanmbul 2134 

=== YELKENCİ 
\' A Pt.:HLARI 

ANADOLU 
Kara ıleniz Pr•,1ası 

vapuru ıı Pazar 
KAnunaaru 

günü aksamı S!riı:eci nhtımındıın 

hareketle Zonguldak, lnebolu , 
~nop, Gereze , Samsun , On ve. 
f aıııı, Orct.. Gire son . Gurele, 
Vakifhbir, ve Trabzon i•kclrlcrint 
azimet ve avdet edecektir • 

T afllllAt için Sirkecide Me11dC( 
hanı iıtlsalinde yelkenci hanında 

klın acenıa ına müracaat. 1'el. 
lsunbul 1 ll il 

• Bartin Postası -
TÜRKiYE vapuru 

5 KA. sani Cumartesi 
ııtınil ak ;ıunı Sirkııı'i rıhtı -
mırıdaıı hıı rekel le Ere~li, Zon 
goldalı:, Bartırı. Knn ır.'\ Şilı•. 
Cide iq;cıetcıiııe ~ıdr.cektir . 
Enıin llnı"ı ı ıhtıın han 2 ııiını. 
erıı\'a ıoiirar~ı. TPlrfıııı Is-. . 

l:ıılml 2684 

DOKTOR 

İZZET KAMİL 
Emra7J cıl<ii)'e, h<n!P, yeni " 

.. ki bclsoğuklu&unu caa.lı tedav 
edtr. Bahııe 1-:;p~ Şckuci ilacı Beka 

karşı;ındakl ıpnrıımanda 2 den ıı..~ğ 

kadar. 



r öylü dayıya müjde !. .. 
Anadolu , ç rcının 1 faizle borç para ver-

1e dt ı u k ol( ugunu ınekten geri kalmıyor. 
bılir . Bu ç rcilt r hir Fakat l,ir banka n1em
tak ın çiflik e tarla leketin her tarafına 
sahiplerini kate~e ko- 1 yetişenıez ki ... Şin1di 

uze he., üz , hın haber alıyoruz . Hüku
- - f" lmetimiz J.,u işi çok ciddi! 

~I 
1 

tu.tnuı. tün vilayet, 

l~ıizlc para 
iliklerini 
l.uruturlar . 

vererek 
kanlarını 

Allah razı olsun o 
İ~ hanka~ından ki şu
ada buı adn hirer ikişer 
~uhder açarak ınuht·ıç 
k ~ylüye (kVc(°C kulak 

• 

kaza nahivekrde -yardını ~andıkları va-. -
pılarak para~ızlıktan 

işi geri kalan köylü
lere sahip olacak ve 
gözü doyınaz çercile
rin elinden kurtaracak. 

(iazi hahan1ız divor-
• 

du va : «Görecek.~iniz 
neler olacak?n dive . 
Ey köylü.sen de biraz 

dişini sık hak daha ne 
hayırlı şeyler olacak! .. 

J{asta 11~' '":' i Vilayetinden: 
\1 .11 t.ın Z ıtı~ınholıı hudıı<lııııa katlar talı•ııiııı>ıı 40 + 000 

•\ıloııı lro 

Ko tanıoııı \'ıl:iy ·tı ılal.ıilıı, 111 l:ı:\l;itfa rııulıaı rer nıl ı,:ozcr::;:l
ıınııı t,ı yını, ~11 :ııı, maktaı tııl ııı ve .ıı ı.aııilerile s:İiı· anwlivati 
'.' ·~lıiyelPıınııı ve lıihım~ım imalatı ~,1ıaİ)e ııorw ve eYrakı ke~
ıvuıPı ırıın ı afia vekaletınce taıuıın ı.e. lıer vilayet • atla Ua
ıre iııılı bulııııaıı şartnamesi dahiliııde birer ııuslıa .. Kalk» 
tz•!ı iııclc buluıııııak ;.aıtiltı durder ııııslıa tanzim 22 ı ısaıı 341 
ırilı w 661 ııüııımlu müıuı.k:ı~a kanıma tevlikaıı 25 kıuıurııı
\p' tarılıiııdeıı 25 'ııbat tarilııııe nıusadif par.art ı guııııııuıı 

14 ·aatiııa kadaı kapalı zarf usıılıle munaln va vazııdilını)tİr. 
)nar kilometro kısımlar ıizerıne evrakı keşf yesı tanzim edile
·~inrleıı lııı mri k,-ırıı hPlıeııılıal 15·5-929 tarılııııde teslim 
dı ~r0ktir. ~l ııtehakı aksamı da ınazkıll tarilıJeıı ıtib:ııeıı iki 
~alı. zarfında i~mal sılilerektır. Hıı işi ıniinhasıraıı diplumalan 
· \ tıııre ırııısadılak yollar gurnbu t:ıraf'ıııdaıı yapdıracağını 

t;ıahlıııt edt>ııler ıııiırıak:ısaya dahil ıılıııası için ( 600} altı vüz 
ıra dl'pozıtıı ':ızı lazımdır. İhale Kastaınoni enriimni \'ihl~·e-
ııwr i• m edılt'ı'ekıir. · 

Aşkolsun ! 
Adalarclan halık a\

lan1ak içi,n denize açı
lan iki balıkçı kazaya 
oğr~nıışlar , ölünıle 
pençe leşi yor larn1uı . 
Bu hali o sıra<la ora
dan geçen hir deniz 
tayy?reı 1iz görn~ü~ : 
inip balıl·çıııın hırını 

kurtarmış.takat ötekini 
aranuş taranıış hula
nıaı. ııştır . 

Görüyor musunuz şu 

-- -- ~- -

Yunan zırhlıları batıyorlarmıydı ? 
K )mşunıuz Yunanda 1 nin etrafını a kerle 

bt on kişı toplanmı". kuşatmış , zırhlı 
Bunlar(Kon1üni )vani nıandanlarına c •' te-• 1 

paranın, n1alın nıülkün tikte bulunmaı, rını 
t:ı sc dağıtılınası 

tara üırı 'n11şkr. Hü-

kuıncte hir fenalık 
olsun dive Yunan zırh-• 
lılarını ha tırnıak iste· 
mişler.Bunu hiıl·uınet 
haher alınış. Tersane-

!•••••••••••••••••••••••••••• 

1 
\'atan ınüdafaasına 
varavan tayvareleri
iniz ·sırasııul~ can da 
kurtarıyorlar. 

enıretnıiş, 

Şinıdi hu ad ılar 
tutulurlarsa halleri 
ya 1andır. İn!'.an l·afa
a · ·ırı bir fikirtaş 'a
bilir. Fakat vatanının 
öz nıalı zırhlıları batır

n1a,..,a kal!·nıak çok 
hü ·ük bir hivanettir. . . 
A<laının canınao ·urlar. 

---·--
Si _rah turp gibi ... 
Küçük Ahnıet ilk 

defiı hir zenci ~önnüstü. 
Annesine sordu: 

- J\nne. hu adanıın 

1 da içi siya'ı turplarınki 
gibi hey:ızrııı çık;;r? 

Senesi 
G··zel 

•• u· 
Bir 

• 
akın a 

il etme tepleri 
çi il et Ali, esi 

• 

Lastiklerini tecruoe e 'iniz . u 1 stikier o !i 
hassa bozuk yoliara uk vemet etmek için 

edilmişlerdir. Lastiklerinden r 1üşte 
olanlar, her halde bu harikulade metin ve 
dayanıklı Dunlop lastiklerini kuiianmalıdırlar. 

imal • 
1 

1929 
Istanbul Sihhat: ve içtimai muavenet ~1ü<lü- · •= = ::=::.=: :ıı • ı: ::-·...c~ 

rıyetınden .= . . . 1 «BAHO. i~ILBl•J\Tıı 1! v1<: . . · ı Her \'erde ı. 

25.-2-928 taı·ılııı.ıdeıı ıtıheren ~erek. ı'.ıekt~•pt~ıı ııeş'et etıı~ek Saıııpaı.yasıı.ı arayıııız. ij SiNEMALAR 
~urctılı• ve llt'r"k zayımden ve )a meıı saırı> ııe mıslırıı saıııve • ~-"'• ıır = ' • ır • •----••••ıİlll•I 
biµlnıııa almai!a .ı.ı}cblıııs et.mı~ . lııııııııanl:ırın ılıploıııaları 
Fakıiltcu~ Vekaletı ı·ı>lıleye gııııderılııııstıı·. 'luaıııc!Pi tf' cili- • Naşit bey bu gece 
velcr~ıuıı icmsı i '111 h,.y,anııaıne venıı/t'/'İ lazım u'dııguııdan Nazıf ihtifali ~lillet tiyatrosuııtla ~fo1.ar-
hıı gıhı erbabı ırnıoalıhııı 1.5 şer kıırıı~lıık hııl ve 2 ~Pı aılet lıkta bir gere Komedi 4 perde 
fotogrııfıarıle l~!)".Jll!laıııe ııııla. etııırk iızrP ı:a >alo11lıında 1 ı Daıı-.· - vaı·,·ete . " 1 j " SıilPvınan ı azif nıPr ııınıuıı " , .nu lıiı ıycte ıııü~a,~al ey eıntJ erı ve dıııloıııalarııı ıııııaıııelei 

k d ·ı F:dirn~k:ıpıharirindeki mezarında t1scılıyPsiııdeıı soııra ·pn ı eriııe veıilt•cı•i(i il:iıı olıırııır . 
- - - - bıı gı'ııı ~aat (14} te hır ihtifal 

Posla ve telgraf umuın ınüdirliği levazını yapılarak ve muhtelif mektepler 
nıü<lirliğin<len: talebesi bıı'ıırıar.aktır. İlıtilale, 

lıl:ırr·nıız ~"~ \"aı Ye ııakli\'P mrıııurlaı uıa ıınal ettırilP<'·ek · il b k 
150-180 takını elbi. ılı• ka. kı ı J..,ııı:ılı 1.:ı,f ıısıılile rıı11ııaka.:ıya yenı ne~ n en üyü · \'e en 
~oıııılınııştıır. 20 ktiıııııııısaııı 929 ı><ızıır gıuııı rıııııı:ık.ısa'ı meşhur şairi üstadı miimtazı 
!r~·a ohıııara~ıııılan t.aliplerııı hıı baptakı :ı:ıı ın:ırııPVİ gorıııek d F'I 1 ' 
ı~ııı 1ı .. ,. giin şartıı:ııııııdeki t.arıfat ılalıiliıııltJ lıazırlaııaı;ak e ep 1 orina 11 azını beyin 
teklif ıııektııplarıııırı tı'Ydii iı;iıı <le rııezkı1r tarihtı> w saat oıı hazin VP parlak bir maıızıııne. 
dört buçukta [staıılııılıla yeııi postalı:ııııııle ıııiibavaat. koıııi~- siylP ha~laııao·aktır. Herkes 
voııuııa ınıiraraat ı>ylı>ıııı>lı~ri. ırnlelıilir. (röndentınişıır.; 

Darülbedayf 
Tepe ba,ı tiyatro,ıııııla hu 

akşam. 

R.U. 
Yapma atlamlar 4 perde --FERAH SiNEMADA 

iki film en 
Yolcu ilave! 'amus 

Aynca makemmel Varyete 
numaralan. 

ANKARA 
P Kurusu 332 

j Velo.Alet, Komi·yon, ardiye 

"="=ll"lll~Jı> 4teri ~===ııl 

Yüksek mühendis mektebi 
mtıbayaat komisyonundan : 

Mektebin sa laboratuvan için 
muktezi otuz adet 13!1 ( 200 s.m 
eb'adında ve 24-:.16 milimetre 
ııllıaninde bey az ( Glace ) 16 
k&.aunevel 928 tarihinden itiba
ren manalr.asaya vaz edilmiş 

ve J 6 fobat 929 cumartesi" saat 
( 14) de !balenin icrası mııkar • 
rer bulunmuş olduğundan talip 
terin şaraitı mllnakasayı Ggren· 
mek üzre mektep müdüriyetine 
müracaattan itin olunur. 

MESULMODORO: B0RHANEDIN 
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MEM~EKl VE HARİÇTE VEKA Yii GÖSTEREN 

\, 

Gll~eı san'atıar birligl mimari şubesi dün koııgra halinde toplanarak bütün Türkiye mimarla
__ rının bir Federasyon tarzında birleşmesine karar verdi. Bu mUnaf ebetle bir çay zıyafeti de verildi. 

Kadınları çalıştırma yurdunun istenegrali derslerine çok rağbet gösterilmektedir 
Resimde bu derslerden bir faaliyet sah ıesi görUlmektedir 

~·---
~ -

v! z ., san'atlar birlij';iııde yapılmakta olan tiyatro sahnesi ya-
tında b'tiril •rektlr. Olln cuma olduğuna rağmen inşaata devam 
!dilm şu. 

Souk algıııltklıırında i 1 k gö

rü len rahatsizliklar ses kı

sıkhği ve öksürüktür . 

Bu ııahoş aliımeıJerin auratl 

izalesi 

' 'Krezival,, 
ile kabildir . 

--

L 
1 

• 

Dön stadyumda Beşiktaş Kulubil ile Borsa sanat gllcU futbol takımı arasında bir meç yapılmış 
ve Beşiktaş 3 sayıya karşı 6 sayile galip gelmiştir. 

Kadınları çalıştırma yurdunun (Ameıt Hayat) mektebindeki darülmesallerinde büyük bir gayret gösterilmektedir. Resimde kutu 
imalathanesi ile, < a'<tilol!rafi dershanesine ait faeliyetten bir kac intiba 2'.Örillmektedlr. 
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• • ADLERi 

• •• 
:YAZI MAKIID~SI! 
i Yeni Ti.irk harflerini h<l\ iİ 
• "k l l • :en mu ·emme \ e en caya-: 
• klı k' ı· • :nı ma ıncc ır. : 
: 1 - Adler Fabrikası 1898 ! 
: sen ıı;i,,dı.: ilk C\el \a%t : 

: ınakint.:'.'.ıini imal ctmi~ hir : 
• .. d. • 
• JTIUCS'.'.!CSC lf. • 

: 2 - ll•ı markalı yazı makine· ! 
: lt ' n ~imtlive kad:ır : 
: ' adet satılını~tır. : 
: 3 - \ hrikası .10,ımn ! 
• ' ı· • • TI 'lH.:h. e l •• 

• • • 'l't. l ı\<.ltr-a lL ı .at • • • • • Satış :i wı leri: Istanbul Fsna! ! i bankası ve Rişar Voli. Galata ! 
• Voyvoda Han 7-10 53 ! ... - ................... .. 

.. DDY~[ ORYENT BANK <• 
Tesis tarihi; 1906 
Mücssislcri; Dresdner Bank. 
A. ~afha.·zcnşer Rank, l"rarn 
Na · . ıl Bank For Doyçlant. 
idare merkezi; Bcrlin 

Şubeleri; lstaııbul, lznıir, 
1 lanıburg 

Galata kısını telefon nuınrosu; 
Beyo~lu; 247, 248, 984. 985. 

lstıınhul kısmı telefon nunı •
su; lstanhııl; 2842, 2843. 

Deposu, lstanbulda tl.tuıı 

gi.imrlığü, telefon nuınrosu, 

lsranbul 3227. 

1 Bilumum banka muamelatı 
• icra ye hususi kasalar kar 
.• olunur. 8 

Sark Malt hüla~ 

i tilıa Kııvvııl ve Silılıat iciıı ' . 
ıııe-~ir devadır. Hilıırnuın 

erzanclerdo bıılııııur. Um11ıııi 

depoları Domonti fabrikası. T ... 
ldi:ııı: Bcynğlıı 583, ve Istaıı
lmlda Ekrrrıı .!.\erip ecza depo
s11. Telefon: İstaııbul 78. 

Foto 
ve sıne

ma maki
nelerimi

zin birin· 

rileri n i 
M.RUHİ 
B. depo-

sıındadır. 

Tstanlıtıl 

Asma P.1-

lı Yaldız-


